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الصحة تتحدث عن «توحش الفريوس» وتعلن دخول الوزارة «معركة شرسة» لكبح اجلائحة

املوجة الثالثة تزداد رشاسة :أعىل حصيلة إلصابات «كورونا»
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

باشراف وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد حممد حممود

القوات األمنية تلقي القبض
عىل خاطفني ومتهمني بقضايا جنائية خمتلفة
ص2
يف بغداد واملحافظات

الرتبية :امتحانات الثـالث والسادس
ص3
ستجرى بموعدها

اعلنيت وزارة الصحية والبيئية ،أميس االثنين،
تسيجيلها خالل االربع والعرشين ساعة املاضية
 12الف و 180اصابية بفايروس جائحة كورونا
وهو االعىل بشيكل مطليق منذ ظهيور الوباء يف
البالد يف  24شباط عام  2020لريتفع بذلك العدد
اليكيل لالصابات التيي ظهرت يف البيالد منذ ذلك
الوقت اىل مليون و 564الف و 828إصابة.
واشارت الوزارة ،يف بيان تلقت املستقبل العراقي
نسيخة منه ،اىل وفاة  60مواطنا خالل الساعات
نفسيها لرتتفع حياالت الوفياة االجمالية اىل 18
اليف و 347حالة ،موضحة انه تم تلقيح  86الف
و 531شيخصا ليزداد عدد امللقحين منذ ظهور
الوباء اىل مليون  391الف و 524شخصا.
اما حاالت الشيفاء التي سيجلت خالل الساعات
االربيع والعرشين املاضية فقد بلغت  9966حالة
شفاء لريتفع بذلك العدد الكيل للذين تم شفاؤهم
من الوبياء مليون و 40الف و 995شيخصا .اما
الراقديين حاليا يف املستشيفيات للعالج فقد بلغ
 125اليف و 486مريضيا بينهيم  725مصابا يف
العناية املركزة .ةوصفت وزارة الصحة االصابات
املرتفعية بانهيا «خطير كبيري» يواجيه مختلف
الفئيات العمريية .وقالت عضيو الفريق الطبي
االعالمي للوزارة ربى فالح حسين «سيجلنا أعىل
حصيلة لالصابات لم تشيهدها البالد منذ دخول
الجائحية وهيذا دلييل واضح عىل رشاسية هذه
املوجية ورسعة انتشيارها وخطرهيا واصابتها
للفئيات العمريية الشيابة والصغيرية واكتظاظ
املستشفيات بالحاالت الحرجة والشديدة».

التفاصيل ص2
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أمانة جملس الوزراء :مليونا مواطن سجل عىل منصة قطع األرايض السكنية

اإلعالم األمني يعلن انطالق عمليـة أمنيـة ضمن قاطـع صالح الدين

ص2

ص2

بايدن والكاظمي عىل وشك إعالن إهناء مهمة واشنطن
القتالية يف العراق

بغداد  /المستقبل العراقي
نقليت وكالية «أسوشييتد بيرس» عين
مسيؤول رفييع املسيتوى يف اإلدارة
األمريكية ،تحدث رشيطة عدم الكشيف
عن هويته ،قوله إن بيانا أوسع سيصدر
عن الرئيس األمريكي جو بايدن ورئيس
الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ،بعد
اجتماعهميا يف البييت األبيض .وأضافت
الوكالة أن البيان سيوضح خطة تحويل
املهمية العسيكرية األمريكيية  -التيي
يتمثيل هدفها املعلن يف مسياعدة العراق
عيىل هزيمية تنظيم «داعيش»  -إىل دور

رئيس وزراء لبنان املكلف :ال أملك عصى سحرية
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن نجيب ميقاتي ،أمس االثنن ،قبوله تشيكيل حكومة
جديدة يف لبنيان ،مطالبا «كل اللبنانين» بالتعاون إلخراج
البليد من أزمته الخانقة .وقال ميقاتي ،يف مؤتمر صحفي
مقتضيب عقده يف قرص بعبدا« ،خطييت الخطوة وأعرف
ّ
ولدي ضمانات دولية» لم يكشيف
الوضع ،لكنني درسيته
عنها .ويف الوقت ذاته ،قال رئيس الوزراء املكلف إنه «ليس
لديه عىص سيحرية وال يقوم بمعجزات» .وشبه السيايس
الثيري الوضيع يف لبنيان بي»حرييق يمتد كل ييوم ليصل
بييوت الكل» ،وأضاف «أخذت بعد اتيكايل عىل الله أن أقدم

بالتفاصيل..
النفط تعلن ايرادات حزيران
من مبيعات اخلام
ص3

استشياري وتدريبي بحلول نهاية العام
الجاري.
وقال املسيؤول األمريكي إن قوات األمن
العراقيية «خضعيت الختبيار املعركية»
وأثبتت أنها «قيادرة» عىل حماية بلدها،
لكنه لفت إىل إدراك إدارة بايدن أن تنظيم
«داعش» ال يزال يمثل تهديدا كبريا.
ويف نيسيان امليايض اتفقيت الوالييات
املتحيدة والعيراق عيىل أن اليدور القتايل
للوالييات املتحدة سيينتهي ميع انتقال
عسيكرييها ملهمية التدريب واملشيورة،
لكنهميا ليم يتوصيال إىل جيدول زمنيي
الستكمال هذا االنتقال .يأتي هذا اإلعالن

قبل أقل من ثالثة أشيهر من االنتخابات
الربملانيية العراقية املقرر إجراؤها يف 10
ترشين األول.
وأشيارت الوكالية إىل أنيه بالنسيبة
للكاظميي قيد تكون القدرة عيىل تقديم
موعيد للعراقين لنهاية الوجيود القتايل
األمريكيي يف البيالد «بمثابية ريشية يف
قبعتيه» (نرص) قبيل االنتخابات .وكان
من املتوقع أن تسيتغل واشنطن وبغداد
االجتمياع بن باييدن والكاظميي وجها
لوجيه لإلعالن عن خطط إلنهياء املهمة
القتالية األمريكية يف العراق ،وقد أوضح
رئيس الحكومية العراقية قبل رحلته إىل

واشينطن أنيه يعتقد أن الوقيت قد حان
لتنهيي الواليات املتحدة مهمتها القتالية
يف بالده .وقال الكاظمي لوكالة أسوشيتد
بيرس« :ليسيت هناك حاجية ألية قوات
مقاتلية أجنبية عيىل األرايض العراقية».
واسيتقر وجيود القيوات األمريكية عند
حوايل  2500عسيكري منيذ أواخر العام
املايض عندما أمر الرئيس السابق دونالد
ترامب بخفضه من  3000عسكري.
وتعيود بداييات مهمة التدرييب وتقديم
املشيورة األمريكية للقيوات العراقية يف
اآلونة األخرية إىل العام .2014

التفاصيل ص2

البرصة :إلقاء القبض عىل مطلوبني وضبط أسلحة خالل محلة تفتيش واسعة

وأجيرب لوقف هذه النيار .إخماد الحرييق يتطلب تعاون
كل اللبنانين» .وقال ميقاتي إن أولوية حكومته سيتكون
تنفييذ املبادرة الفرنسيية ،مين أجل «إنقاذ لبنيان» ،لكنه
ختم املؤتمر رسيعا رافضا اإلجابة عىل أسيئلة الصحفين.
وحصيل ميقاتي ،رجل األعمال ،عىل أغلبية أصوات النواب
خيالل املشياورات الربملانيية لتكليفيه بتشيكيل حكومة
جدييدة يف البالد بعيد دعم األحزاب الرئيسيية ليه .ويأتي
تعين ميقاتي عقب تخيل السيايس السني املخرضم سعد
الحريري هذا الشهر عن جهوده لتشكيل حكومة جديدة،
بعد نحو  10أشهر من الفشل يف االتفاق عىل تشكيلها مع
الرئيس ميشال عون.

الكهرباء والنفط تبحثان تشغيل حمطـة ميسـان الغـازيـة يف حقلني نفطيني

توضيـح جـديـد مـن الكهـربـاء بشـأن تثبيـت العقـود

مدير الدفاع املدين:
نخمد  30حريق نفايات يومي ًا
بعجالت متهالكة
ص3

زيدان والسفري االسباين
يبحثان إمكانية تبادل اخلربات
القضائية بني البلدين
ص2

اهلولندي أدفوكات
األقرب لتدريب منتخبنـا
الـوطـنـي
ص7

ص2

ص3

ص2

توضيح جديد من الكهرباء بشأن تثبيت العقود
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

أعلنت وزارة الكهرباء ،أمس االثنني ،عن إنهاء أعمال اللجنة املش�كلة بشأن تثبيت العقود،
فيما اشارت اىل أن تحويل قراء املقاييس اىل عقود متوقف عىل اجراء واحد.
وق�ال املتحدث باس�م ال�وزارة أحمد م�وىس إن «وزارة الكهرب�اء تحركت نح�و مطالبات
موظف�ي قراء املقاييس لتحويله�م اىل عقود ،حيث أعدت كتبا ً رس�مية ومفاتحات عديدة
لألمانة العامة ملجلس الوزراء» ،مبينا ً أن «االخرية اس�تفرست بإمكانية وجود تخصيصات
مالي�ة لهذه الرشيحة ،واجبنا أن التخصيصات س�توفر لهم من ام�وال الجباية» .وأضاف
أن «قرار تحويل قراء املقاييس اىل عقود أصبح بيد االمانة العامة ملجلس الوزراء» ،مش�ريا
اىل أن «ال�وزارة تنتظر رد االمانة العامة بش�أن هذا املوض�وع» .وفيما يخص تثبيت عقود
الوزارة إىل املالك الدائم ممن مىض عليهم  5سنوات واكثر ،أشار إىل أن «اللجنة املشكلة من
قبل الوزارة أنهت إعمالها وسيعلن عن ذلك» ،موضحا ً «اننا سننتظر إذا كان هنالك أشكال
او استفسار وبعد ذلك تقدم االسماء اىل الدائرة اإلدارية يف مقر الوزارة».
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املوجة الثالثة تزداد رشاسة :أعىل حصيلة إلصابات «كورونا»
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئة ،أمس االثنني ،تس�جيلها
خ�الل االربع والعرشين س�اعة املاضي�ة  12الف و180
اصاب�ة بفاي�روس جائح�ة كورونا وهو االعىل بش�كل
مطلق منذ ظهور الوباء يف البالد يف  24شباط عام 2020
لريتفع بذل�ك العدد الكيل لالصابات التي ظهرت يف البالد
منذ ذلك الوقت اىل مليون و 564الف و 828إصابة.
واشارت الوزارة ،يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة
منه ،اىل وفاة  60مواطنا خالل الساعات نفسها لرتتفع
حاالت الوفاة االجمالية اىل  18الف و 347حالة ،موضحة
انه تم تلقيح  86الف و 531شخصا ليزداد عدد امللقحني
منذ ظهور الوباء اىل مليون  391الف و 524شخصا.
اما حاالت الش�فاء التي س�جلت خالل الس�اعات االربع
والعرشي�ن املاضي�ة فق�د بلغ�ت  9966حال�ة ش�فاء
لريتفع بذل�ك العدد الكيل للذين تم ش�فاؤهم من الوباء
ملي�ون و 40الف و 995ش�خصا .ام�ا الراقدين حاليا يف
املستش�فيات للع�الج فقد بلغ  125ال�ف و 486مريضا
بينهم  725مصابا يف العناية املركزة.
ةوصف�ت وزارة الصحة االصابات املرتفعة بانها «خطر
كبري» يواجه مختلف الفئات العمرية.
وقالت عضو الفريق الطب�ي االعالمي للوزارة ربى فالح
حسن «سجلنا أعىل حصيلة لالصابات لم تشهدها البالد
منذ دخول الجائحة وهذا دليل واضح عىل رشاس�ة هذه
املوج�ة ورسعة انتش�ارها وخطره�ا واصابتها للفئات
العمري�ة الش�ابة والصغ�رية واكتظ�اظ املستش�فيات
بالحاالت الحرجة والشديدة».
واش�ارت يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه اىل
ان هذا بالتاكيد نتيجة عدم االلتزام باالجراءات الوقائية
والتهاون باخذ اللق�اح وممكن ان ينهك كوادرنا الطبية
والصحية وقدرة اس�تيعاب املؤسس�ات الصحية يف حال
استمر هذا التهاون من قبل املواطن.
واضاف�ت «نواجه تح�د كبري ونحن ام�ام معركة عدونا
الفاي�روس وس�الحنا الوحيد ه�و االلت�زام باالجراءات
الوقائي�ة واخذ اللقاح ،ل�ذا نرجو من جمي�ع املواطنني
التس�جيل ع�ىل املنص�ات االلكرتوني�ة او التوجه القرب

منذ تلقيحي الخذ اللق�اح والتصدي لهذه الجائحة التي
طالت الصغري والكبري».
وازاء ذل�ك فقد عقد خلية األزمة النيابية اجتماعا بحثت
خالل�ه تداعي�ات التزايد يف االصابات بفاي�روس كورونا
واصدرت عددا من التوصيات.
وقال�ت الخلي�ة ان النائ�ب االول لرئيس الربمل�ان رئيس
اللجنة حس�ن الكعبي قد ترأَّس اجتماعا ً
َّ
موسعا ً للخلية
بمش�اركة عدد من املس�ؤولني يف وزارة الصحة للوقوف
عىل تداعيات مؤرش ارتفاع اإلصابات والوفيات بكورونا
وتقديم املس�اعدة والدعم الكامل والفوري للمؤسسات
والدوائر الصحية وأبطال الجيش األبيض والخروج بعدد
من التوصيات املهمة ملواجهة الوباء.
واش�ارت الخلية اىل انها قد أوصت الحكومة باإلرساع يف
معالجة نقص السعة الرسيرية يف املستشفيات ومراكز
ورده�ات الع�زل ،ع�رب إل�زام ادارات الصح�ة يف بغ�داد
واملحافظات بالتعاون مع إدارة املحافظات بشأن إيجاد

مبان بديلة للمستش�فيات تكون مؤهلة للحجز والعزل
ٍ
وتعوي�ض النق�ص ب�األرسَّة ع�ىل أن تتحم�ل الجه�ات
التنفيذية مسؤولية تأخري أو عدم تطبيق القرار.
كما اكدت عىل رضورة توفري املسحات واألدوية املعالجة
لكورون�ا والتحالي�ل املختربية الالزمة يف املستش�فيات
ورده�ات الع�زل ومطالب�ة رئي�س ال�وزراء مصطف�ى
الكاظم�ي بإنه�اء املش�اكل يف املستش�فيات املتلكئ�ة
واملتوقفة.
وش�ددت الخلي�ة ع�ىل رضورة دع�م معام�ل إنت�اج
ٍّ
مرك�زي منه لوزارة الصحة،
خزين
األوكس�جني وتأمني
ٍ
والعمل عىل توسعة خزانات االوكسجني يف مستشفيات
ومراكز العزل كافة وانش�اء معامل النتاج االوكس�جني
وفتح باب االستثمار وتسهيل االجراءات بشأن ذلك.
كم�ا دع�ت اىل محاس�بة ِّ
كل من ي�روِّج ضد اس�تخدام
اللقاحات او يش�كك يف طريقة خزنها دونما تقديم أدلة،
ِّ
تش�جع
بينما دع�ت لتكثي�ف الحم�الت اإلعالمية التي

املواطنني عىل التوعي�ة الصحية وأخذ اللقاحات ،ودعوة
القنوات الس�يما القناة الرس�مية العراقية باس�تضافة
الش�خصيات واملالكات الطبي�ة واالداري�ة والفنية التي
تمتل�ك املعلوم�ات الدقيق�ة وتس�هم يف الح�ث عىل اخذ
اللقاحات ونرش التوعي�ة والتحذير من مخاطر فريوس
كورون�ا وتحوالت�ه وكيفي�ة تعامل املصاب م�ع الوباء،
اضاف�ة اىل مواجهة ح�رب الش�ائعات والتجهيل بصدد
ذلك.
وطالبت «باس�تثمار مراكز الع�زل املؤقتة والتي ُ
اغلقت
مؤخ�را ً بع�د ح�وادث الح�رق املأس�اوية بتحويله�ا اىل
منافذ تلقيحية مناس�بة الس�يما يف األقضي�ة والنواحي
الس�تيعاب االعداد الكبرية للراغب�ني يف التلقيح وتوجيه
ادارات الصح�ة بفت�ح جمي�ع املراكز الصحي�ة العطاء
اللقاحات ،ومطالب�ة الحكوم�ة ووزارة املالية باإلرساع
يف رصف املبال�غ املطلوبة والرضوري�ة ملواجهة فريوس
كورونا يف املستشفيات».
وش�ددت الخلي�ة ايضا ع�ىل «رضورة من�ع التجاوزات
عىل املستش�فيات واملالكات الطبية ،ومحاسبة الجهات
األمني�ة املس�ؤولة ع�ن حماي�ة املستش�فيات واملراكز
الصحية وتقديمها للتحقيق يف حال االعتداء عىل املالكات
والك�وادر الطبي�ة ،وتقلي�ل ع�دد املرافق�ني للمصابني
واملرىض».
م�ن جهته ،س�جل اقلي�م كردس�تان العراق ع�ددا غري
مسبوق باصابات فايروس كورونا هو االعىل منذ ظهور
الجائحة.
واعلن�ت وزارة الصح�ة يف االقلي�م ع�ن تس�جيل 3559
اصاب�ة خالل الس�اعات االرب�ع والعرشي�ن املاضية مع
وفاة  13مصابا.
واثر ذلك ،طالبت ال�وزارة بإيقاف الدوام وفرض الحظر
الشامل للتجول للسيطرة عىل جائحة كورونا.
وق�ال وكيل وزير صحة كردس�تان رهيل فريدون خالل
مؤتم�ر صحايف يف مدين�ة اربيل ان االقليم دخ�ل اعتبارا ً
من اليوم يف مرحلة خطرية جداً ..محذرا من أن األسبوع
املقبل سيشهد أعدادا كبرية من اإلصابات .
وطالب املس�ؤول الصحي «بإيقاف الدوام الرس�مي عدا
وزارة الصحة فضالً عن فرض حظر شامل للتجوال».

Apago PDF Enhancer

بايدن والكاظمي عىل وشك إعالن إهناء مهمة واشنطن القتالية يف العراق
بغداد  /المستقبل العراقي
نقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن مسؤول
رفيع املس�توى يف اإلدارة األمريكية ،تحدث
رشيطة عدم الكش�ف عن هويته ،قوله إن
بيانا أوسع سيصدر عن الرئيس األمريكي
ج�و باي�دن ورئي�س ال�وزراء العراق�ي
مصطف�ى الكاظم�ي ،بع�د اجتماعهما يف
البيت األبيض .وأضاف�ت الوكالة أن البيان
س�يوضح خطة تحويل املهمة العس�كرية
األمريكي�ة  -الت�ي يتمث�ل هدفه�ا املعل�ن
يف مس�اعدة الع�راق ع�ىل هزيم�ة تنظيم

البرصة :إلقاء القبض عىل
مطلوبني وضبط أسلحة
خالل محلة تفتيش واسعة
البصرة  /محمد الجابري
اعلن�ت خلي�ة اإلع�الم األمن�ي ،أمس
االثنني ،عن تنفيذ القوات األمنية حملة
تفتيش واسعة يف البرة ،للبحث عن
املطلوبني واالسلحة .وذكرت الخلية
يف بي�ان ،تلق�ت «املس�تقبل العراقي»
نسخة منه ،ان «القوات األمنية ضمن
قي�ادة عمليات البرة نفذت عمليات
تفتي�ش واس�عة يف مناط�ق ش�مال
وجن�وب محافظة الب�رة وذلك من
خالل اللواء  36اآليل ولواء مغاوير قيادة
العملي�ات والرشطة االتحادية وافواج
ط�وارئ رشطة املحافظ�ة» .واضاف
البي�ان ان «القوات تمكن�ت من القاء
القبض عىل  9مطلوبني للقضاء ثالثة
منهم تجارة للم�واد املخدرة واحدهم
بحيازة سالح واخر وفق املادة  406من
قانون العقوبات الجنائي ،كما تمكنت
م�ن ضب�ط  3أس�لحة خفيف�ة ن�وع
كالش�نكوف وبندقية  RBKباإلضافة
إىل أعت�دة خفيف�ة وأخرى متوس�طة
ومواد مخ�درة وأدوات تعاطي» .من
جانبه�ا أك�دت قي�ادة العملي�ات عىل
«عدم السماح بحركة العجالت املظللة
والتي التحمل لوحات مرورية يف مركز
املحافظة وتوابعه�ا وكذلك الدراجات
النارية».

«داع�ش»  -إىل دور استش�اري وتدريب�ي
بحلول نهاية العام الجاري.
وق�ال املس�ؤول األمريكي إن ق�وات األمن
العراقية «خضعت الختبار املعركة» وأثبتت
أنه�ا «قادرة» عىل حماية بلدها ،لكنه لفت
إىل إدراك إدارة باي�دن أن تنظيم «داعش» ال
يزال يمثل تهديدا كبريا.
ويف نيس�ان املايض اتفقت الواليات املتحدة
والع�راق ع�ىل أن ال�دور القت�ايل للوالي�ات
املتحدة س�ينتهي م�ع انتقال عس�كرييها
ملهمة التدريب واملشورة ،لكنهما لم يتوصال
إىل جدول زمني الستكمال هذا االنتقال.

يأت�ي هذا اإلعالن قبل أقل من ثالثة أش�هر
م�ن االنتخاب�ات الربملاني�ة العراقية املقرر
إجراؤها يف  10ترشين األول.
وأش�ارت الوكالة إىل أنه بالنسبة للكاظمي
قد تكون القدرة عىل تقديم موعد للعراقيني
لنهاي�ة الوج�ود القتايل األمريك�ي يف البالد
«بمثاب�ة ريش�ة يف قبعت�ه» (ن�ر) قب�ل
االنتخاب�ات .وكان من املتوقع أن تس�تغل
واش�نطن وبغ�داد االجتم�اع ب�ني باي�دن
والكاظم�ي وجها لوجه لإلعالن عن خطط
إلنهاء املهمة القتالية األمريكية يف العراق،
وق�د أوضح رئيس الحكوم�ة العراقية قبل

رحلت�ه إىل واش�نطن أنه يعتق�د أن الوقت
ق�د حان لتنه�ي الواليات املتح�دة مهمتها
القتالي�ة يف بالده .وق�ال الكاظمي لوكالة
أسوش�يتد ب�رس« :ليس�ت هن�اك حاج�ة
ألي�ة ق�وات مقاتل�ة أجنبية ع�ىل األرايض
العراقية» .واستقر وجود القوات األمريكية
عند حوايل  2500عسكري منذ أواخر العام
امل�ايض عندما أمر الرئيس الس�ابق دونالد
ترامب بخفضه من  3000عسكري.
وتع�ود بداي�ات مهم�ة التدري�ب وتقدي�م
املش�ورة األمريكي�ة للق�وات العراقي�ة يف
اآلونة األخرية إىل الع�ام  ،2014عندما قرر

الرئي�س األمريك�ي األس�بق ب�اراك أوباما
إرس�ال القوات إىل العراق ،ردا عىل سيطرة
تنظي�م «داع�ش» ع�ىل أج�زاء كب�رية من
غرب وش�مال العراق ،وانهيار قوات األمن
العراقي�ة .وجاء هذا القرار بعد أن س�حب
أوبام�ا الق�وات األمريكي�ة بالكام�ل م�ن
الع�راق يف عام  ،2011بعد ثماني س�نوات
من الغزو األمريكي .وأش�ارت «أسوش�يتد
ب�رس» إىل أن التمييز بني الق�وات القتالية
وقوات املشورة والتدريب قد يكون ضبابيا،
نظ�را ألن أي قوات أمريكي�ة هناك مهددة
بالهجوم.

شكلت فرق رصد ملراقبة احلمالت

املفوضية تعلن موعد انتهاء الدعاية االنتخابة :ال سقف مايل لإلنفاق
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت املفوضي�ة العراقية العلي�ا لالنتخاب�ات أمس االثنني
ع�ن موعد انته�اء الحم�الت الدعائية لالح�زاب والتحالفات
السياس�ية واملس�تق����لني ،مؤكدة عدم وجود س�قف مايل
النفاقها .
وحددت يوم الخميس الس�ابع من ترشين االول املقبل موعدا
ّ
للمرش�حني لالنتخاب�ات النيابية
النته�اء الدعاية االنتخابية
املقررة يف العارش من الشهر نفسه.
وقالت املفوضية يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه
انه «استعدادا ً النتخاب مجلس النوّاب العراقي املقرّر إجراؤه
يف الع�ارش من ش�هر ترشي�ن األوّل لعام  2021واس�تنا ًدا إىل
ن�ص املادة  20م�ن قانون االنتخابات رقم ( )9لس�نة 2020
ان «الدعاية االنتخابية الحرّة ّ
حق مكفول للمرش�ح بموجب
أح�كام ه�ذا القانون تب�دأ من تاري�خ املصادقة ع�ىل قوائم
املرش�حني من قب�ل املفوضية وتنتهي قبل ( )24س�اعة من
بدء االقرتاع العام».
واش�ارت اىل ان�ه وفق�ا لذل�ك فقد ص�دور قرار ع�ن مجلس
ّ
للمرش�حني
مفويض املفوضية بانط�الق الدعاية االنتخابية
يف الثام�ن من الش�هر الح�ايل وان ستس�تم ّر لغاية الس�اعة
السادس�ة من صباح يوم الخميس الس�ابع من ترشين االول
اكتوبراي قبل  48ساعة من املوعد املقرر لالنتخابات..
وقالت املفوضية انها ش�كلت لجان رصد (مركزية يف املكتب
الوطن�ي) و(فرعية يف مكاتب املحافظ�ات االنتخابية ّ
كافة)
ّ
تت�وىل مهمّة متابع�ة الحمالت االنتخابية للمرش�حني ومدى
مطابقته�ا لنظام الحمالت االنتخابية رقم ( )5لس�نة 2020
ال�ذي ص ّدق علي�ه مجلس املفوّض�ني ..إضاف�ة إىل ما وقعته
املفوضي�ة من مذكرة تعاون مع أمانة بغداد بش�أن تنس�يق
العمل واإلسناد يف متابعة آلية الرتويج يف الشوارع والساحات

والطرقات والتنسيق مع دوائر البلدية املنترشة يف عموم أرجاء
العراق يف املجال ذاته ،كما ّ
وقعت املفوضية مذكرة تفاهم مع
هيئة اإلعالم واالتصاالت لغرض املس�اندة يف متابعة أساليب
الرتويج من خالل وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة.
وش�ددت املفوضي�ة ع�ىل انه�ا ج�ا ّدة ّ
كل الج� ّد بالتزامها يف
إنجاز التحضريات الالزم�ة لالنتخابات النيابية املقبلة ضمن
موعده�ا املح ّدد بم�ا يتالءم م�ع عملها ورس�التها بطريقة
فاعلة وكفوءة وب�كل نزاهة وش�فافية وعدالة وحيث جرى
اس�تكمال جميع اإلجراءات املتعلق�ة بتصميم ورقة االقتؤاع
وطباعتها.
واك�دت املفوضية ع�دم وجود اي س�قف مايل يح�دد دعاية
املرشحني واألحزاب فيما أش�ارت اىل امكانية قيام املرشحني
بجميع الفعاليات الخاصة لحمالتهم االنتخابية.
وق�ال مدير دائرة اإلعالم واالتص�ال الجماهريي يف املفوضية
حس�ن س�لمان يف تريح صحايف للوكالة العراقية الرسمية
تابعت�ه «اي�الف» إن «املثبت لدى املفوضي�ة اآلن هي الحملة
االنتخابي�ة املطلق�ة بموج�ب النظ�ام الخ�اص بالحم�الت
االنتخابي�ة» ..مبين�ا ً أنه «بإمكان املرش�حني أن يقوموا بكل
الفعاليات الخاصة لحمالتهم االنتخابية».
وأض�اف أن «ط�ول الفرتة املح�ددة بثالثة اش�هر هي كافية
للمرش�حني» ،موضح�ا أن «ح�راك املرش�حني يف الدعاي�ة
االنتخابي�ة غالب�ا ً ما يكون يف األيام األخرية أو الش�هر األخري
من مدة الحملة» .وأكد «عدم وجود قيود حاليا ً عىل املرشحني
بشأن حمالتهم االنتخابية».
وبش�أن االنفاق الكيل عىل دعايات املرشحني االنتخابية أشار
س�لمان إىل أن «مس�ألة االنفاق االنتخابي يحدده املرشح أو
ً
الفت�ا إىل أن «بعض األحزاب ممل�وءة مالياً ،ولديها
الحزب»،
ً
دعاي�ات انتخابية قوية جدا تص�ل اىل املليارات ،وال يوجد اي
سقف محدد للدعاية االنتخابية».

وب�ني ان «املفوضي�ة كان لديه�ا م�رشوع بإح�دى املراح�ل
االنتخابي�ة يف  2014لعمل نظام االنفاق االنتخابي يحدد فيه
الس�قف املطلوب لكل مرش�ح و حزب بالسقف املايل لكن لم
ينجح بسبب ان تطبيقه ومراقبته صعبة جداً».
وع�ىل صعيد امليض بالتحضريات النهائي�ة إلجراء االنتخابات
بين�ت املفوضي�ة أن «مجل�س املفوض�ني صدق ع�ىل نماذج
تصمي�م أوراق االق�رتاع (التصويت العام) املتضمنة أس�ماء
املرش�حني للدوائ�ر االنتخابي�ة وأرقامهم وش�عاراتهم بعدد
( )83دائ�رة انتخابي�ة موزع�ة ع�ىل ( )19مكت�ب محافظة
ً
فض�ال ع�ن املصادق�ة عىل نم�وذج ورق�ة االقرتاع
انتخاب�ي
(التصويت الخاص).
واوضحت املفوضية أن «مجلس املفوضني صدق عىل س�جل
الناخب�ني العام بعدد ( )8273مركز اقرتاع وبواقع ()55041
محطة اقرتاع ضمن  83دائ�رة انتخابية إذ بلغ عدد الناخبني
للتصويت العام ( )23,986,741بعد حذف بيانات ( )43,293
ناخبا متوفيا وردت أسماؤهم من وزارة الصحة والعمل .
واشارت اىل ان املواليد الجدد الذين سيشاركون يف االنتخابات
للم�رة االوىل يبل�غ عددهم  988ألف�ا  435ناخبا م�ن مواليد
عامي  2001و 2002وكذلك مواليد  2003عام سقوط النظام
العراقي السابق.
وقالت املفوضية انها انهت ايضا املصادقة عىل سجل الناخبني
للتصوي�ت الخاص بعدد ( )595مرك�ز اقرتاع خاص وبواقع
( )2584محط�ة اقرتاع وبعدد ناخب�ني ( )1,075,727ناخبا
ً
فضال ع�ن الناخبني
من القوات املس�لحة واألجه�زة االمنية
ُ
م�ن نزالء الس�جون البال�غ عدده�م ( )671ناخبا خصصت
لهم س�ت محطات للتصويت يف محافظات (دهوك ،وواسط،
واملثنى ،وميسان ،والسليمانية) فيما تضمن السجل الخاص
بالناخب�ني النازحني ( )120,126ناخب�ا نازحا ُخصص لهم
( )86مركز اقرتاع بواقع ( )309محطات اقرتاع .
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اإلعالم األمني يعلن انطالق عملية أمنية
ضمن قاطع صالح الدين
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت خلية اإلع�الم االمني ،أمس
األثنني ،انطالق عملية أمنية ضمن
قاطع عمليات صالح الدين.
وذك�رت الخلي�ة يف بي�ان تلق�ت
املس�تقبل العراقي نسخة منه ،انه
«بإرشاف قيادة العمليات املشرتكة،
انطلق�ت عملية أمنية ضمن قاطع
عمليات صالح الدين ،اش�رتك فيها
لواء املغاوير  23بالحش�د الشعبي

ولواء  88بالحش�د الش�عبي ولواء
 91بالجيش العراقي وفوج حماية
النفط يف محافظة صالح الدين».
واضاف�ت ان «ه�ذه العملية تأتي
لتعزيز األمن واالستقرار ومالحقة
بقاي�ا عصاب�ات داع�ش االرهابية
ولتطه�ري املناط�ق ضمن سلس�لة
جب�ال حمري�ن وحق�ول عجي�ل
وع�الس ومكح�ول لغاي�ة الحدود
الفاصل�ة م�ع املق�ر املتق�دم يف
كركوك».

أمانة جملس الوزراء :مليونا مواطن سجل
عىل منصة قطع األرايض السكنية
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت أمان�ة مجلس ال�وزراء ،أمس االثنني ،تس�جيل مليون�ي مواطن يف
املوقع الخاص بتوزيع قطع األرايض الس�كنية ،يف حني أشارت إىل تسجيل
دخول قرابة  8مليون مواطن ملوقع التسجيل االلكرتوني.
وق�ال الناطق باس�م االمان�ة حيدر مجي�د ،يف تريح صحف�ي ،إن «آلية
التسجيل عىل االرايض السكنية تسري بوترية عالية وعملية الدخول للموقع
س�هلة جدا وتم االعالن عن الرابط الخاص باملنصة لتسجيل املواطنني عىل
قط�ع االرايض» .واوض�ح مجيد ،أنه «لغاية قبل يوم�ني بلغ عدد الداخلني
ملوقع التسجيل االلكرتوني ما يقارب  8مليون مواطن واملسجلني مليونني
اثنني».واش�ار اىل ان «املوقع مصمم بشكل س�هل وغري معقد ويمكن ألي
مواطن التس�جيل وهنالك معاي�ري وضعتها اللجنة وأولوي�ات للمواطنني
ونقاط معينة ،حيث س�يكون صاحب اعىل النقاط هو املشمول باألولوية
الستالم قطعة األرض».

زيدان والسفري االسباين يبحثان إمكانية
تبادل اخلربات القضائية بني البلدين
بغداد  /المستقبل العراقي
بح�ث رئي�س مجل�س القض�اء
األعىل القايض فائ�ق زيدان ،أمس
االثن�ني ،مع الس�فري اإلس�باني يف
الع�راق خوان خوس�يه اس�كوبار
إمكانية تب�ادل الخربات القضائية
والقانونية بني البلدين.

وذك�ر مجل�س القض�اء األعىل يف
بي�ان تلق�ت املس�تقبل العراق�ي
نس�خة من�ه أن «رئي�س مجل�س
القض�اء فائ�ق زي�دان اس�تقبل
السفري االس�باني يف العراق خوان
خوس�يه اس�كوبار وبح�ث مع�ه
إمكانية تب�ادل الخربات القضائية
والقانونية بني البلدين».

باشراف وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد حممد حممود

القوات األمنية تلقي القبض عىل خاطفني ومتهمني
بقضايا جنائية خمتلفة يف بغداد واملحافظات
بغداد  /المستقبل العراقي
برعاية وكيل وزارة الداخلية لش ٔوون الرشطة الفريق عماد محمد محمود،
تمكن�ت األجهزة األمنية من إلقاء القبض عىل متهمني بقضايا مختلفة يف
بغداد واملحافظات ،فضالً عن إلقاء القبض عىل مختطفني.
وتمكن�ت مفارز مكتب مكافحة إجرام النهروان يف بغداد من إلقاء القبض
ع�ىل متهم لقيام�ه بخطف فتاة حدث بعد اس�تدراجها رشق�ي العاصمة
بغداد.
وذكرت وزارة الداخلية يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه ،انه «تم
التحقيق مع املتهم ودون�ت أقواله وصدقت قضائيا باالعرتاف عن جريمة
الخط�ف ،وتم اتخ�اذ اإلجراءات القانوني�ة بحق املتهم وف�ق أحكام املادة
( )422من قانون العقوبات».
وأضاف�ت« :اىل ذلك فقد نفذت مفارز املديري�ة أوامر قبض قضائية أخرى
بح�ق عدد من املتهم�ني واملطلوبني بقضايا جنائي�ة مختلفة بني الرسقة،
وتزوير مستمس�كات رس�مية ،ورسقة الدراجات النارية ،وضبط عجالت
مطلوب�ة ،والقبض عىل حائزيه�ا ضمن مكاتب مكافحة إجرام الش�عب،
واالعظمي�ة ،والحبيبية ،واملدائن ،والقدس ،والبي�اع ،واملنصور ،والغزالية،
والصالحي�ة ،والكاظمي�ة ،واب�ي غري�ب ،واملحمودي�ة ،وتم كذل�ك اتخاذ
اإلج�راءات القانونية بحق املتهمني وتقديمه�م اىل القضاء لينالوا جزاءهم
العادل».
بدورها ،أعلنت مديرية رشطة محافظة ميسان عن إلقاء القبض عىل عدد
م�ن املتهمني بقضايا مختلفة ،بينهم متهمني باإلرهاب ،وضبط عدد كبري
من االعتدة يف مناطق متفرقة من قضاء املجر الكبري ،جنوب املحافظة».
وأوضحت املديرية إن «مفارز مراكز قسم رشطة قضاء املجر الكبري وعىل
مدى األيام القليلة املاضية تمكنت من القبض عىل متهمني بجريمة «الدگة
العش�ائرية» وحس�ب املادة الرابعة من قانون مكافح�ة اإلرهاب ،ومتهم
بالقت�ل العمد ،ومتهمني بال�رشوع ،ومتهمني أحدهم�ا بجريمة االعتداء،
فضال عن آخرين بحيازة أسلحة غري مرخصة».
واضافت انه «تم إحالة املتهمني واملضبوطات اىل مراكز االختصاص التخاذ
اإلجراءات القانونية الالزمة».
إىل ذل�ك ،أعلن�ت مديري�ة مكافحة املخ�درات واملؤثرات العقلي�ة عن القاء
القبض عىل متهمني بحيازة املواد املخدرة يف عدة محافظات .
وقالت املديرية ان «مفارزها تمكنت من القبض عىل  7متهمني يف محافظة
بابل لحيازتهم م�واد مخدرة ،فيما ألقت مفارز ش�ؤون املخدرات القبض
ع�ىل متهم يف محافظة البرة بحوزته  2كيلو غرام من مادة الكريس�تال
املخدرة».
واضاف�ت انه «تم القبض عىل متهمني اثنني يف محافظة كركوك بحوزتهم
م�ادة الكريس�تال املخدرة ،أضافة إىل أدوات التعاط�ي يف حني ألقت مفارز
ش�ؤون املخ�درات القبض عىل عدد م�ن املتهمني بحيازة امل�واد املخدرة يف
ميس�ان» .واش�ارت املديرية اىل انه «ت�م اتخاذ اإلج�راءات القانونية بحق
املتهمني أصوليا».
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الكهرباء والنفط تبحثان تشغيل حمطة ميسان الغازية
يف حقلني نفطيني

نفت تقليص ساعات دوام الدوائر الرمسية

حكومة البرصة تبحث مع مسؤولة اممية انشاء
دار لتأهيل «الفتيات املعنفات»
البصرة  /صفاء الفريجي

بح�ث مع�اون محاف�ظ الب�رة
للش�ؤون االدارية ودوائر الشباب
والرياض�ة مع�ن الحس�ن ،أمس
االثن�ن ،م�ع مس�ؤولة برنام�ج
االمم املتحدة للسكان سهى نمري،
مرشوع انشاء دار لتأهيل الفتيات
املعنفات.
واك�د الحس�ن ،بحس�ب بي�ان
للمرك�ز االعالم�ي للمحافظ�ة
تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة
من�ه ،دعم الحكوم�ة املحلية لهذا
امل�رشوع االجتماع�ي امله�م ،من
خالل اخذ املوافقات الرس�مية من
قبل محافظ البرة اس�عد العيداني ،والبدء
بتنفي�ذه ع�ى ارض الواق�ع يف أرسع وق�ت
ممكن.
واعرب�ت مس�ؤولة الربنام�ج االمم�ي ع�ن
ش�كرها وتقديرها ملوق�ف الحكومة املحلية

يف البرة م�ن اجل النهوض به�ذا املرشوع
املجتمع�ي اله�ادف والفري�د م�ن نوع�ه يف
املحافظة ،عى حد وصفها.
م�ن جانب آخ�ر ،اكدت الحكوم�ة املحلية يف
الب�رة عدم وج�ود قرار بتقليص س�اعات
ال�دوام يف الدوائ�ر الحكومي�ة لغاية االن عى
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بغداد  /المستقبل العراقي

خلفية ارتف�اع درج�ات الحرارة،
مبينة ان الدوام اس�تأنف بش�كل
طبيع�ي بعد عطلة عي�د االضحى
لك�ن بنس�بة  ٪٥٠للموظفن بناء
عى قرارات اللجن�ة العليا للصحة
والسالمة الوطنية.
وقال مدير مكتب محافظ البرة
عم�اد العيداني بأن الدوام يبدأ من
الس�اعة الثامن�ة صباح�ا ولغاية
الثالث�ة ظه�را ،وفيما اعت�رب بأن
نسبة الدوام بنصف عدد املوظفن
يف اليوم الواحد يعترب تقليصا بحد
ذاته ،اش�ار اىل ان هناك متطلبات
عم�ل ومش�اريع ومعام�الت
ومراجع�ات للمواطن�ن ي�راد لها
ان تنج�ز ،تقت�ي ال�رورة اخذه�ا بنظر
االعتبار.
وكان�ت كل م�ن محافظتي املثنى وميس�ان
اتخذتا قرارا بتقليص ساعات الدوام لليومن
املقبلن بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

بحثت وزارت�ي الكهرباء والنفط،
أم�س االثن�ن ،تش�غيل محط�ة
ميس�ان الغازية بحقيل البزرگان
والحلفاية بمحافظة ميسان.
وذكر بي�ان لوزارة الكهرباء تلقت
املس�تقبل العراقي نسخة منه ،ان
«وكيل الوزارة عقد لشؤون اإلنتاج
(عن الوزير) عادل كريم يف مكتبه
بمق�ر ال�وزارة اجتماعا ً موس�عا ً
ض�م مدير ع�ام الدائ�رة الفنية يف
وزارة النف�ط ،ومدي�ر عام رشكة
ربان الس�فينة ،وعدد من االدارات
العامة يف الكهرباء للتباحث بشأن
االمكانيات املتاحة والحلول املطروحة لتشغيل
محطة ميس�ان الغازية .واستعرض الوكيل يف
بداي�ة حديثة وضع املنظوم�ة وجهود الوزارة
يف املحافظ�ة عى ما تحقق م�ن انجازات وان
الوزارة تس�ابق الزمن إلكم�ال إدخال طاقات
توليدي�ة جديدة كي تس�تطيع مواكبة الطلب
املتزايد عى الطاقة بالرغم من معاناتها بسبب

تداعيات تقليص املوازنة العامة التي يحتاجها
قط�اع الكهرب�اء  ،م�ع مراعاة ان ال�وزارة لم
تس�تلم اي مبالغ يف الوق�ت الذي ُخفضت فيه
تخصيصاتها .
وبح�ث وكي�ل وزارة الكهرباء م�ع مدير عام
الدائرة الفنية يف وزارة النفط إمكانية تش�غيل
محطة ميس�ان الغازية بطاقة  ٧٥٠ميگاواط
م�ن خ�الل تجهيزه�ا بانب�وب راب�ط يمدها

كركوك جهزت مطاحن اربيل والسليمانية

جتارة احلبوب :سايلوات « »٤حمافظات جتهز املطاحن باحلنطة املقررة
المستقبل العراقي  /عامر عبدالعزيز
تواص�ل مواق�ع الرشك�ة العام�ة لتج�ارة الحب�وب يف
محافظ�ات كرك�وك و النجف االرشف واملثن�ى وذي قار
وخ�ان بني س�عد بتجهي�ز تجهيزاملطاح�ن بالحصص
املقررة من مادة الحنطة املحلية ،اكد ذلك املهندس باسم
نعيم العكييل مدير عام الرشكة العامة لتجارة الحبوب .
وقال انه يف كركوك توزع تجهيز املطاحن من فرع كركوك
بتجهي�ز مطاحن الس�ليمانية و اربيل حي�ث تم التجهيز
لتكمل�ة الحصة الخامس�ة  ٢٠٢١/ملطاحن الس�ليمانية
(ازم�ر) وبكمي�ة (  )١٥٨,٦٨٠ط�ن .وتجهي�ز مطاحن
اربيل /الحصة السادس�ة (س�لفة٪٢٥) الوجبة االوىل/

٣٩١,٤٩٠طن.
فيما بلغت الكمية الصادر ملطاحن الس�ليمانية/الحصة
السادس�ة (٪٢٥) الوجب�ة االوىل م�ن ف�رع كرك�وك/
 ١٠٨١,٥٨٠طن.
وب�ن أن كميات الحنطة املجهزة ملطاحن كركوك س�لفة
٪٢٥ الوجبة الثانية للحصة السادسة / ٢٠٢١/توزعت
م�ن مرك�ز الحويجة ٢١٠,١٢٠ /طنوم�ن مجمع تازة /
 ٢٠٧,٧٠٠طن.
فيم�ا واص�ل ف�رع النج�ف االرشف بتجهي�ز مطاح�ن
املحافظة بالحصة السادس�ة الدفع�ه الثالثة  ٪٢٥حيث
ت�وزع تجهي�ز املطاحن ع�ى مواقعاملحافظة حيث جهز
س�ايلو النج�ف األفقي املطاح�ن بكمي�ة (  ) ٤٨٣طن و

بلغت الكمية املجهزة من س�ايلو ابو صخري (  )٢٧٠طن
 .م�ن جانب آخ�ر واصل س�ايلو النجف األفقي اس�تالم
الحنط�ة املحلية من مركز غماس حيث تم اليوم اس�تالم
( ) ٣٤٠ط�ن حيث بلغ�ت الكمية التيت�م مناقلتها لغاية
اليوم بحدود (  ) ١٧٥٠طن .
العكييل بن إىل مواصلة س�ايلو السماوة تجهيز املطاحن
الحكومية بالحنطة املحلية للحصه السادس�ة  .حيث تم
تجهي�ز كمية ( )٢٠٠طنليكون مجموع الكمية املجهزه
( )٤٥٧٠طن للحصة السادسة .
ويف ذي ق�ار واص�ل س�ايلو النارصية تجهي�ز املطاحن
بالحصة السادس�ة نس�بة  ٪٢٥الدفع�ة الثالثة حيت تم
تجهيز مطحنة س�ومر الحكوميةلهذا اليوم بكمية ( ٩٨

) ط�ن  .وكش�ف العكي�يل أن مالكاتنا العاملة س�تبارش
بتحهيز املطاحن من املواقع التابعة للفرع يوم غد .
وكش�ف إىل أن صومع�ة خان بني س�عد تجهيز املطاحن
بكمية ( ) ٣٠٥.٤٤٠طن بواقع (  ) ٨سيارات
واختت�م العكي�يل باالش�ارة اىل اس�تمرار تجهي�ز وكالء
التموين بمادة الرز وفق الكميااملقرره للوكالء /واابالغة
(  ) ٤٨٢١,٥٩٥طن لحيث تجهيزاليوم للوكالء٣٥٧,٣٠٠ /
) طن .
وبلغ�ت الكمي�ة الكلي�ة املجه�زة لل�وكالء م�ن ال�رز
٤١٧٨,٧٠٠/ط <فيم�ا بلغ�ت الكمي�ة الكلي�ة املجه�ز
للنازحن ٤٩,٥٦٠ /طن .و املجهز الكيل وكالءونازحن/
 ٤٢٢٨,٢٦٠طن..

بالتفاصيل ..النفط تعلن ايرادات
الرتبية :امتحانات الثالث والسادس ستجرى بموعدها
Apago PDF Enhancer
بغداد /المستقبل العراقي
حزيران من مبيعات اخلام

ذك�رت وزارة الرتبية ،أمس االثن�ن ،ان اجراء
االمتحانات الوزارية ملرحلتي الثالث املتوس�ط
والسادس االعدادي سيكون بمواعيده املحددة
مس�بقا ،يف وق�ت قدم�ت في�ه لجن�ة الرتبية
النيابية مقرتح�ات لتأجيلها.ويف غضون ذلك،
ش�هد اقلي�م كردس�تان انط�الق االمتحانات
الوزارية لطلبة املرحلة  ١٢بمشاركة اكثر من
 ١٢٤أل�ف طالب .وقال عض�و اللجنة النيابية
صف�اء الغانم فيحول�ر صحف�ي ،إن «اللجنة
قدمت اىل الجهات املعنية جملة من التوصيات
بش�أن تأجي�ل االمتحان�ات الوزاري�ة وانهاء
الع�ام الدرايس ،اال انه التوج�د قرارات قاطعة
حت�ى االن» ،ودع�ا الغان�م وزارة الرتبي�ة اىل
الس�عي لتأجيل اجراء االمتحانات الحضورية
بس�بب تزايد اع�داد االصاب�ات بكورونا خالل
االون�ة االخرية» .واض�اف ان «وزارتي الرتبية
والصحة تتحمالن مسؤولية ارتفاع االصابات
ح�ال تم اجراء االمتحانات حضوريا ً الن وزارة
الصح�ة ه�ي الجهة الس�اندة ل�وزارة الرتبية
بتوف�ري بيئ�ة صحي�ة للطلب�ة م�ن عدمها».
وتابع ان «هيئة الرأي يف وزارة الرتبية ناقشت

املقرتح�ات املطروحة م�ن لجن�ة الرتبية وتم
تقلي�ص ع�دد املواد الدراس�ية ملرحل�ة الثالث
املتوس�ط ،حيث قدمت اللجنة حينها مقرتحا
العتم�اد درجة نصف الس�نة كدرج�ة نهائية
للنج�اح اىل مرحل�ة االعدادية مراع�اة للوضع
الصح�ي واالقتص�ادي ال�ذي يم�ر ب�ه البلد».
واش�ار اىل ان�ه «اليوج�د اي تقلي�ص للم�واد
االمتحانية الخاصة بمرحلة السادس االعدادي
للع�ام ال�درايس  ، ٢٠٢١ - ٢٠٢٠وان مايت�م
االمتح�ان به هو حس�ب اخر عملي�ة تكييف
للم�واد واليوج�د اي ح�ذف للمواد الدراس�ية
لهذه املرحل�ة» .وكان طلبة الثالث املتوس�ط
قد طالب�وا وزارة الرتبية بتأجي�ل االمتحانات
الوزارية الخاصة بهم او اعتماد درجات نصف
الس�نة كدرجات نج�اح بس�بب تخوفهم من
تزايد عدد االصابات ب�ن صفوف الطلبة حال
اجراء االمتحان�ات حضوريا يف مواعيدها .من
جانبه ،اكد املتحدث الرس�مي ل�وزارة الرتبية
حيدر ف�اروق ،أن «املواعيد التي حددت الجراء
االمتحان�ات الوزارية ثابت�ة واليوجد اي تغيري
او تأجي�ل فيه�ا» .وب�ن ان «ال�وزارة ماضية
بتعف�ري املراك�ز االمتحانية الخاص�ة بمرحلة
الثالث املتوسط الجراء االمتحانات بمواعيدها

وزارة التجارة تعلن توزيع
 60باملئة من السالل الغذائية
بني املواطنني
بغداد  /المستقبل العراقي

تمكنت وزارة التجارة وخالل اس�بوعن من إطالق مرشوع السلة الغذائية،
بتوزيع  ٪ ٦٠منها بن مواطني بغداد وجميع محافظات البالد.
افاد بذلك املتحدث الرسمي باسمها محمد حنون يف حوار صحفي ،موضحا
أن «ال�وزارة اولت ملف البطاق�ة التموينية اهتماما بالغ�ا العتماد رشيحة
واسعة من املواطنن عليها» ،عادا مرشوع السلة الغذائية «تطويرا وتعزيزا
لها من اجل ضمان استمرارها السيما بعد اضافة مواد جديدة لها».
واضاف ان «املواد الغذائية املوزعة ضمن السلة ،تشمل الرز والسكر والزيت
والبقوليات ومعجون الطماطم»
وواف�ق مجلس الوزراء يف ش�هر أي�ار املايض عى مقرتح�ات وزارة التجارة
بش�أن مرشوع السالل الغذائية ،والذي س�تؤمن مبالغه وزارة املالية ضمن
تخصيص�ات البطاقة التموينية املقرة بموازن�ة  ،٢٠٢١وقيام وزارة النفط
بدعم التجارة لتنفيذه بالتنسيق مع املالية .وتابع حنون ان «توزيع وتجهيز
الس�الل للمخازن والفروع ،استمر حتى خالل عطلة عيد األضحى املبارك»،
منوها بان «توزيعها بدأ باملناطق الفقرية واملحرومة واطراف املدن وبالتايل
فان الوزارة يف طور اس�تكمالها» ،ال س�يما ان العمل سيستمر شهريا وبعد
انج�از ال�وزارة التعاقدات الالزم�ة لتوفري املواد» .وب�ن ان « ٪ ٥٠من مادة
الرز تم تجهيزها للمواطنن ،وهناك باخرة محملة باملادة س�تصل اىل البالد
نهاية الش�هر الحايل وستخصص لتوزيع الكمية املتبقية املقررة» ،منبها اىل
«حرص الوزارة عى ان تكون مادة الرز من النوع البس�متي الفاخرة وعدم
اس�تبداله بأية مادة ليس لها قبول ل�دى املواطنن» .ووجه مجلس الوزراء،
يف ش�هر آذار املايض ،وزارة التجارة بحجب مفردات البطاقة التموينية عن
الفئ�ات غري املحتاجة ،بدءا ً من ش�هر حزي�ران ،بضمنه�ا األرس التي يزيد
دخلها الشهري عن املليون و ٥٠٠ألف دينار.

يف االول م�ن آب املقب�ل الج�راء االمتحان�ات
الربع مواد دراس�ية ( فحوص ) اللغة العربية
واللغ�ة االنكليزي�ة والكيمي�اء والرياضي�ات
والتي س�تجرى داخل املراكز بعد ان تم تحديد
املراك�ز االمتحاني�ة وتوزي�ع الطلبة بحس�ب
الرقع�ة الجغرافي�ة» .وش�دد ع�ى «التوجيه
الدارات املراكز بعدم تجمع اي من اولياء امور
الطلب�ة او الطلب�ة قب�ل وبعد االمتح�ان امام
املراكز االمتحانية» ،منوها بانه «تم التنس�يق
م�ع الجهات االمنية لحماي�ة املراكز وتأمينها
اثن�اء فرتة االمتحانات» .ويف كردس�تان ،قال
مدير امتحانات وزارة الرتبية يف االقليم هردي
مع�روف ،إن االمتح�ان الوزاري يش�ارك فيه
 ١٢٤ألف�ا و ٨٦٩طالبا بمرحلة (الثاني عرش)
بفروعه�ا العلمي واألدب�ي واملهن�ي والتعليم
االس�المي .واوض�ح ان االمتحان�ات انطلقت
امس وتنتهي نهاية اب املقبل ،مبينا ان الطلبة
موزعن ب�ن ( )٢٣٦٧قاعة امتحانية .ولفت
مع�روف اىل االهتم�ام والرتكيز عى الوس�ائل
الوقائي�ة وتوزيع الكمام�ات واملعقمات واملاء
ب�ن الطلب�ة وكذل�ك العمل عى التنس�يق مع
وزارة الكهرباء لتزويد جميع قاعات االمتحان
بالكهرباء بشكل متواصل.

الكهرباء تتوعد بحبس
وفصل أي موظف يبتز
املواطنني
بغداد  /المستقبل العراقي
توع�دت وزارة الكهرباء بف�رض عقوبات صارمة
ومس�اءالت قضائي�ة بح�ق موظف�ن يبت�زون
املواطنن للحصول عى مبالغ مالية ،مقابل تقديم
الخدم�ات ،موجهة منتس�بيها باس�تبدال املحولة
املعطوبة خالل مدة ال تتجاوز ال�  ٤٨ساعة.
وقال الناطق باس�م وزارة الكهرباء احمد العبادي
يف حديث صحفي ،إن وكيل الوزارة لشؤون االنتاج
املهن�دس ع�ادل كري�م ،وج�ه بانج�از متطلب�ات
املواطن�ن وتحس�ن وض�ع الش�بكة الكهربائية،
داعيا اىل تعظيم اجور الجباية من اجل االس�تفادة
منها لرشاء املواد الحاكمة للش�بكة وتوفري رواتب
املوظفن.
واضاف العب�ادي ان وكيل ال�وزارة طالب بتكثيف
حم�الت رف�ع التج�اوزات الحاصلة عى الش�بكة
الكهربائية من اجل استقرار التجهيز والقضاء عى
الضائعات ،فضال عن توزيع الطاقة بصورة عادلة
ب�ن املغذيات وعدم التجاوز عى الحصص املقررة.
وكش�ف عن صدور توجيه�ات من وكي�ل الوزارة
اىل منتسبي الصيانة باس�تبدال املحوالت املعطوبة
وعدم تركها عى الش�بكة من دون أي اجراء ،وذلك
خالل م�دة ال تتجاوز اليومن م�ن تاريخ العطب،
متوعدا بعقوبات صارمة تصل اىل الحبس والفصل
م�ن الوظيفة بح�ق موظف�ن يبت�زون املواطنن
للحصول عى مبالغ مالية مقابل خدمات.

بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت وزارة النف�ط ،أم�س االثن�ن ،عن
مجموع الص�ادرات واالي�رادات املتحققة
لشهر حزيران املايض.
وبحسب االحصائية النهائية الصادرة عن
رشكة تس�ويق النفط العراقية «س�ومو»
والت�ي حصلت عليه�ا املس�تقبل العراقي
نس�خة منها ،بلغت كمي�ة الصادرات من
النف�ط الخ�ام (  )٨٦مليون�ا ( )٧٦٥الفا
ً
برمي�ال  ،باي�رادات بلغ�ت ( ) ٦
و()٥٨٩
ملي�ار و(  ) ١٤٣ملي�ون و ( )١٠٦ال�ف
دوالر .
واش�ارت االحصائي�ة اىل ان مجم�وع
الكميات املصدرة من النفط الخام لش�هر
حزي�ران امل�ايض من الحق�ول النفطية يف
وس�ط وجنوب العراق بلغت ( )٨٣مليون
و( )٦٩٠ال�ف و( )٣٥٢برمي�ال ،ام�ا م�ن
حق�ول كرك�وك عرب مين�اء جيه�ان فقد

بلغت الكميات املصدرة ( )٣مليونا و()٧٥
الفا و( )٢٣٧برميال.
فيم�ا بل�غ مع�دل س�عر الربمي�ل الواحد
( ) ٧٠.٨٠١دوالرا.
وبن اىل ان الكمي�ات املصدرة تم تحميلها
م�ن قب�ل ( )٣٠رشك�ة عاملي�ة مختلف�ة
الجنس�يات ،م�ن موان�ئ الب�رة وخور
العمي�ة والعوامات االحادي�ة عى الخليج
وميناء جيهان الرتكي.
ومن الجدي�ر بالذكر ان كمي�ات وايرادات
ش�حنات النف�ط الخ�ام املص�در التي تم
تس�ويقها بعالوة س�عرية لتحقي�ق ايراد
إض�ايف خالل ش�هر حزي�ران امل�ايض بلغ
مجموعه اكثر م�ن ( )٥٥مليون و()٤٥٠
الف و ( )١٩٤دوالر.
يش�ار اىل ان ال�وزارة ومن خ�الل ايمانها
باط�الع الش�عب ع�ى عملي�ات التصدير
واالي�رادات املتحقق�ة من�ه اتخ�ذت ه�ذا
االجراء الشهري.

مدير الدفاع املدين :نخمد  30حريق
نفايات يومي ًا بعجالت متهالكة
بغداد /المستقبل العراقي

أخ��م���دت م�دي�ري��ة ال��دف��اع امل��دن��ي  ٤٣٨٢ح����ادث ح�ري�ق ن�ف�اي�ات
خ��الل االش��ه�ر الس�تة املاضية يف العاصمة بغداد.وق��ال م�دي�ر ال�دف�اع امل�دن�ي
ال�ل��واء كاظم ب�وه�ان ،ف�ي تريح صحفي ،إن «ح���وادث إخ��م��اد ح��رائ��ق
ال�ن�ف�اي��ات وال�ط�م�ر ال�ص�ح�ي م�ن ال��ح��وادث ال�ت�ي ال يتم اإلعالن عنها من
قبل املديرية ،علما ً ب�أنها مخالفات تسجل عى أمانة بغداد التي تشعل هذه النفايات».
وأوض�ح أن «هذه الحوادث تش�كل نسبة عالية من الحوادث التي يتم إخمادها من قبل
املديري�ة ،إذ ت�ت�راوح أع��داد الحرائق يوميا ً ما بن  ٢٠اىل  ٣٠حادث حريق» م��ؤك��دا ً
أن «إح�ص�ائ�ي��ات ال�ح�رائ�ق منذ مطلع العام الحايل وإىل يوم  ٢٠حزيران امل�اض�ي
س��ج�ل�ت ح�وال�ي  ٤٣٨٢ح�ادث ح�ري�ق ن�ف�اي��ات وط�م�ر ص�ح�ي ،وغ�ال�ب�ا ً
ما تتناوب فرقنا حتى الصباح الباكر إلخماد حرائق هي بطبيعتها ليس�ت من مسؤولية
الدفاع املدني وه�ي مخالفات مسجلة عى أمانة بغداد».
وأض���اف ،أن�ه «ال ي�وج�د ف�ي أي ب�ل��د يف ال��ع��ال��م إط��ف��اء ل�ل�ن�ف�اي�ات،
ال س��ي�م�ا أن عج�الت الدفاع املدني متهالكة ونحتاج ال��ى ك�م�ي�ات ك�ب�ي�رة م�ن
ال�ف��وم وال�ك�وادر إلطف�اء حرائق من ن�وع النفايات» ،معلال الس�بب ب�أن «مديرية
الدف�اع املدني وم�ن واج��ب��ه��ا االن��س���ان��ي ف�ق�ط ال تس�تطيع ال��وق��وف
م�ك�ت�وف�ة األي���دي وه��ن��اك اس��ر تس�تغيث وتختنق نتيجة حرق النفايات من
قبل أمانة بغداد الجهة املسؤولة عن ذلك».
وب��ن أن «ه�ن��اك ح��ادث ح�ري�ق وق��ع يف م�ن�ط�ق�ة ال��ش���واك��ة ح�ي�ث
وص��ل ارت�ف��اع ال�ن�ف�اي�ات ال��ى  ٧أم�ت�ار ول��م ي�ت��م عزلها ون��ق��ل��ه��ا
م���ن ق��ب��ل األم���ان���ة ،وب�س�ب�ب امل�ن�اش�دات واخ�ت�ن�اق أه�ال�ي املنطقة
من األدخ�ن�ة املنبعثة ت�ن�اوب�ت ف�رق االط�ف�اء إلخماده حتى الصباح الباكر».
وأض�اف أن «ه�ذا واح��د من مئات األمثلة لحرائق الطمر الصح�ي حيث يجري اختيار
أي منطق�ة لتكدي�س النفاي�ات ،وم��ن األم��ور ال�ت�ي يج�ب ذك�ره�ا لبي�ان م�دى
الته�اون ب�ع�م�ل�ي�ة ال�ح�رائ��ق م��ا ح��دث م��ن ح�ري�ق ف��ي ذي ق�ار ق�ب�ل
ع�دة أش��ه�ر ،ح�ن ق�ام ص��اح��ب م�ع�م�ل ب�ن�ص�ب م�ع�م�ل داخ��ل منطقة
ال�ط�م�ر ال�ص�ح�ي ،وب�م�ا أن م�واد املعمل من (الس�ندويج بنل) حدث حريق هائل
وقمنا بإخماده ،وهذا نتيجة عدم متابعة دوائر البلدية».

بالوق�ود ال�الزم للتش�غيل  ،حيث
يعترب تش�غيلها م�ن الروريات
القص�وى كونن�ا بحاج�ة ل�كل
الطاق�ة الت�ي يمك�ن توليده�ا .
كما اش�ار الوكيل اىل دعم الوزارة
وتش�جيعها لالس�تثمار رشيط�ة
ان ال يكون عى حس�اب املواطنن
او امل�ال الع�ام  ،اضافة لس�عيها
اىل مراجع�ة عق�ود االس�تثمار
والتزام�ات املس�تثمرين  ،وهنالك
خط�وات ج�ادة نحو توف�ري بيئة
مالئمة لالس�تثمار .م�ن جانبه ،
اكد مدير عام الدائرة الفنية للنفط
اس�تعداد وزارته لحل االشكاليات
املتعلق�ة بتجهي�ز الوق�ود بع�د
فح�ص املح�ددات الت�ي يمك�ن ان يدف�ع بها
الغ�از املجهز من حقيل الب�زركان والحلفانية
،كون الحق�ل االخري ذو غ�از حامي ممكن
ان يؤدي اىل تقادم واس�تهالك املعدات املشغلة
به  ،ليتمخض االجتماع عن تشكيل وفد ثالثي
للوق�وف ع�ى اس�تعدادات محطة ميس�ان و
جاهزيتها للتشغيل ضمن املستقبل القريب.

البنك املركزي يصدر اربعة
قرارات بخصوص «كورونا»
بغداد  /المستقبل العراقي

أص�در البنك العراقي املركزي ،أمس االثنن ،أربعة قرارات بش�أن
االنتشار الرسيع والخطري لجائحة كورونا يف البالد.
وحصلت املس�تقبل العراقي ع�ى وثيقة صادرة م�ن البنك ،جاء
فيه�ا  :اوال «يمنع دخول أي ش�خص اىل البنك دون الحصول عى
لقاح ف�ريوس كورونا» ،ثاني�ا «إلزام املوظف�ن بتقديم بطاقات
التلقيح إىل دائرة املحاسبة قبل رصف راتب شهر أيلول».
أم�ا القرار الثالث ،فأك�د عى أن «يتم االلت�زام بارتداء الكمامات
الطبية طيلة أوق�ات العمل يف البنك املركزي العراقي وفروعه من
قبل العاملن يف البنك وأي أشخاص يراجعون البنك وفروعه».
وش�دد القرار الرابع ،عى» إرسال أسماء املخالفن من املوظفن
غري امللتزم�ن بارتداء الكمامة أو الذين يتعاملون من أش�خاص
غ�ري مرتدين لها داخ�ل حرك البنك املرك�زي او فروعه اىل الدائرة
االدارية التخاذ االجراءات االنضباطية بحق هم».

الرافدين يعلن اكتامل رفع رواتب
العامل املتقاعدين املضمونني
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن مرف الرافدين ،أم�س االثنن ،اكتمال رفع رواتب العمال
املتقاعدين املضمونن لشهري تموز و آب.
وق�ال املرف يف بيان مقتضب تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة
منه ،ان «الرف يكون عن طريق أدوات الدفع االلكرتوني».

جملس القضاء يمنح سلطة «حمقق»
لعدد من ضباط الرشطة
بغداد  /المستقبل العراقي

مُ ن�ح س�تة وع�رشون ضابط�ا للرشطة (س�لطة محق�ق) بعد
اش�رتاكهم بالدورة التأهيلي�ة املقامة يف املعه�د القضائي والتي
اس�تمرت ملدة ثالثة اش�هر ،عم�ال باحكام امل�ادة (/٥١ه�) من
قانون اصول املحاكمات الجزائية.وذكر مراس�ل املركز االعالمي
ملجلس القضاء االعى أن «الضباط املشرتكون يف الدورة التأهيلية
أدوا اليم�ن القانوني الي�وم االثنن املواف�ق  ٢٠٢١/ ٧/ ٢٦أمام
السيد رئيس محكمة اس�تئناف الرصافة القايض عماد الجابري
ملزاولة أعمالهم».بدوره أشار السيد رئيس االستئناف إىل أن «دور
ضابط التحقيق يجب أن يتس�م بكل امان�ة ومصداقية ,مضيفا
أن بداية كل دع�وى جزائية تبدأ من ضابط التحقيق حيث تتمثل
بتدوين اقوال طريف الدعوى وصوال اىل املحكمة املختصة (محكمة
التحقيق).وأشاد القايض الجابري بدور ضابط التحقيق يف مراكز
الرشط�ة ملا ل�ه من اهمية يف كش�ف الحقيق�ة وتقديم املجرمن
للعدالة لينالوا جزاءهم العادل» .

الكويت تدرس انشاء مستشفيات
ومنطقة جتارية يف العراق
بغداد  /المستقبل العراقي

التقى وزير التخطيط ،خالد بتال النجم ،أمس االثنن ،س�فري دولة
الكويت يف العراق ،سالم غصاب الزمانان ،فيما بحثا اوجه التعاون
املشرتك بن البلدين يف الجوانب االقتصادية والتجارية واالستثمارية
وذك�رت الوزارة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه ،انه
«ج�رى خالل اللقاء ،بحث اوجه التعاون املش�رتك ب�ن البلدين يف
الجوان�ب االقتصادية والتجارية واالس�تثمارية ،ومن بينها ،بحث
امكاني�ة منطقة تجارية مش�رتكة بن العراق والكويت ،وانش�اء
مستشفين يف نينوى سعة  ٦٠٠رسير ،واخر يف الرميثة بمحافظة
املثنى سعة  ٢٠٠رسير ممولة من صندوق التنمية الكويتي».
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حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار اخلاصة بامالك بلدية احليدرية

الرشوط:
 � 1تقديم براءة ذمة املزايد من ديوان البلدية مع صورة هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن
 � 2تبدأ مدة العقد من تاريخ االحالة القطعية وعىل املستأجر تسديد بدل االيجار وكافة املصاريف خالل ( )30يوم من صدور
االحالة مع تنظيم العقد وتصديقه وفق املدة املحددة بالقانون وتعليماته وبخالفه يعترب ناكال بالتزامه
 � 3يحق للبلدية فس�خ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع الغراض االس�تثمار او مرشوع للمصلحة العامة دون الحاجة اىل انذار
او اللجوء اىل املحاكم ووفقا لرشوط العقد املربم
 � 4ال يجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء العقد
 � 5يتحمل املستأجر تثبيت لوحة داللة تحتوي عىل رقم امللك
 � 6ع�ىل املتق�دم ان يكون قد مارس نفس نوع االس�تعمال وعليه اثبات ذلك باية وثيقة حكومي�ة او نقابية ويتحمل قانونيا
وقضائيا صحة بياناتها تنفيذا لكتاب محافظة النجف االرشف  /مكتب السيد املحافظ املرقم ( )12078يف 2012/11/21
 � 7يلزم املس�تاجر لالمالك الواقعة يف واجهة ش�ارع النجف � كربالء الشارع الرئييس بعمل واجهة من مادة  K-spaneبطول
4م
 � 8جلب املوافقة االمنية من قبل املزايدين الذين يس�كنون خارج املحافظة اس�تنادا اىل كتاب الس�يد املحافظ املرقم  6782يف
2018/5/20
 � 9تكون القيمة التقديرية املعلنة للسنة الواحدة وعىل املستاجر دفع بدل االيجار للمدة كامال
 � 10االلتزام برشوط السالمة من لبس الكفوف والكمامات والتباعد االجتماعي
 � 11االمالك املستحدثة يتم تنفيذها حسب توجيه البلدية

الرشوط:
 � 1تقدي�م ب�راءة ذمة املزاي�د من البلدية مع صورة هوية االحوال املدنية وش�هادة الجنس�ية
العراقية وبطاقة السكن
 � 2تب�دأ م�دة العقد م�ن تاريخ االحالة القطعية وعىل املس�تأجر تس�ديد ب�دل االيجار وكافة
املصاري�ف خ�الل ( )30يوم من ص�دور االحالة مع تنظيم العقد وتصديق�ه وفق املدة املحددة
بالقانون وتعليماته وبخالفه يعترب ناكال بالتزاماته
 � 3يحق للبلدية فسخ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع الغراض االستثمار او مرشوع للمصلحة
العامة دون الحاجة اىل انذار او اللجوء اىل املحاكم ووفقا لرشوط العقد املربم
 � 4ال يجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية بعد
انتهاء العقد
 � 5يتحمل املستأجر تثبيت لوحة داللة تحتوي عىل رقم امللك
 � 6للبلدية اضافة اي رشوط تضمن املصلحة العامة وحماية املال العام وقبل اعالن املزايدة
ت
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التاريخ 2021/7/26

اعالن

بالنظر لعدم تقدم راغب واس�تنادا الحكام املادة ( )16من قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم  21لس�نة  2013والقانون املرقم
 1521لسنة 1981
تعلن لجنة البيع وااليجار الثالثة يف محافظة النجف االرشف عن تاجري القطعة املرقمة  5169/1م 3الحصوة وبمس�احة  540م2
النشاء بناية تجارية وحسب املخططات الفنية املعدة لهذا الغرض بموجب الكشف الفني والعائد اىل بلدية املناذرة باملزايدة العلنية
وف�ق ال�رشوط املدرجة ادناه فعىل كاف�ة الراغبني بااليجار مراجعة البلدية املذكورة مس�تصحبني معه�م التامينات القانونية من
القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحساب البلدية املذكورة وستكون املزايدة يف الساعة ( 11صباحا) من صباح يوم التايل النتهاء
مده النرش يف ديوان البلدية املذكورة ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة يف اليوم الذي يليه علما ان اجور
النرش واالعالن والداللية وكافة املصاريف عىل من ترسو عليه املزايدة
قائمة االمالك العائدة اىل بلدية (املناذرة) وفق قانون ( )21لسنة 2021
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بالنظر لعدم تقدم راغب تعلن لجنة البيع وااليجار الخاصة بامالك بلدية الحيدرية ملحافظة النجف االرشف اليجار العقارات
املبين�ة تفاصيله�ا ادناه العائد اىل بلدية الحيدرية وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم  21لس�نة  2013فعىل من
يرغب االشراك باملزايدة مراجعة بلدية الحيدرية او اللجنة خالل ( )15خمسة عرش يوما من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى
الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط املطلوبة مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة ( )%200من القيمة املقدرة و%50
من القيمة املقدرة ملس�تاجري العقار س�ابقا بموجب صك مصدق وفقا للقانون وكتاب مكتب السيد املحافظ املرقم ( )30يف
 2016/1/3وستجري يف بلدية الحيدرية الساعة التاسعة من صباح اليوم التايل النتهاء مدة النرش وعند مصادفة يوم املزايدة
عطلة رس�مية فيؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل الرس�مي ويتحمل من ترسو عليه املزايدة مصاريف املزايدة وتكون مدة
كرس القرار خمسة ايام من يوم اجرائها

بالنظر لعدم تقدم راغب تعلن لجنة البيع وااليجار الثالثة ملحافظة النجف االرشف عن اجراء
املزايدة العلنية اليجار العقار املبينة تفاصيله يف ادناه العائدة اىل بلدية (املناذرة) وللمدة (سنة
واح�دة) وفق�ا الحكام قانون بيع وايج�ار اموال الدولة رقم  21لس�نة  2013فعىل من يرغب
االش�راك باملزاي�دة مراجعة البلدية خالل ( )15يوم من الي�وم التايل لنرش االعالن لالطالع عىل
الرشوط املطلوبة مس�تصحبني معهم التامينات القانونية بموجب صك مصدق وفقا للقانون
وس�تجري املزاي�دة يف بلدية املناذرة الس�اعة  11من صب�اح اليوم االخري لن�رش االعالن وعند
مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية فيؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل الرس�مي ويتحمل
من ترسو عليه املزايدة كافة املصاريف واجور االعالن

مدة االيجار
سنة واحدة

www.almustakbalpaper.net

مدة االيجار

القيمة التقديرية

المالحظات

للسنة الواحدة مده
االيجار ( خمسة
وعشرون سنة )

12,000,000
اثنا عشر مليون
دينار

تاجير عن طريق المساطحة
لمدة خمسة وعشرون سنة
تشيد بناية تجارية وحسب
المخططات الفنية

احلقوقي
عبد الواحد عبد عيل حمي
مدير ناحية احلريه
رئيس جلنة البيع واالجيار الثالثة

الرشوط:
 � 1مدة االيجار خمسة وعرشون سنة
 � 2عىل املساطح تنفيذ كشف البلدية بكل فقراته ويمكن االطالع عىل فقراته لدى شعبة الواردات وتنظيم املدينة واملشاريع عىل ان
تؤول كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء فرة العقد دون املطالبة باي تعويض
 � 3يكون التاجري ضمن فقرات املادة ( )16من قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم  21لس�نة  2013وكذلك القانون رقم 1521
لسنة  1981والتي يمكن االطالع عليها لدى شعب البلدية املذكورة اعاله
 � 4يدفع املستاجر مبلغ ضمان للتشييد يعادل بدل املساطحة لتلك املدة ويف حالة عدم التشييد خاللها يصادر مبلغ الضمانة ويعترب
عقد املساطحة الغيا ويؤول ما هو قائم من مشيدات اىل الجهة املالكة دون مقابل
 � 5املستمسكات املطلوبة  /هوية االحوال املدنية  /البطاقة التموينية  /بطاقة تاييد السكن
 � 6عىل املس�تاجر ان يراجع البلدية خالل مدة  30ثالثون يوما من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تس�ديد بدل االيجار والرسوم
االخرى وبعكسه ستتخذ االجراءات القانونية بحقه
 � 7عىل املستاجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل مدة ( )10ايام من تاريخ تصديق قرار االحالة وبعكسه تتخذ االجراءات
القانونية بحق املخالف
 � 8يعاد التقدير واملراجعة كل خمس سنوات
 � 9مدة انجاز بناء املساطحة ثالث سنوات وحسب كتاب البلدية املرقم  3867يف 2021/7/26

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوفة
العدد 202 / 98 /
التاريخ 2021 / 7 / 13 /
اعالن
بن�اء عىل طلب الدائنة ( زينب عبد الزهرة عبد الله ) تبيع
مديرية تنفيذ الكوفة الس�يارة املرقمة ( 18181أ ) نجف
هون�داي النرا طراز  2013العائ�دة للمدين ( بهاء هندي
ف�ريوز ) فعىل الراغب يف ال�رشاء الحضور الزمان واملكان
املذكوري�ن ادناه خالل مدة عرشة أي�ام اعتبارا ً من اليوم
الثان�ي من النرش يف الصحف مس�تصحبا ً معه التأمينات
القانونية البالغة  % 10من القيمة املقدرة وهوية األحوال
املدنية ويتحمل املشري أجور التسجيل والداللية .
-1السيارة املرقمة أعاله نوع هونداي النرى بيضاء الون
صالون طراز . 2013
-2املواصف�ات الس�يارة بحالة جيدة اال ان�ه توجد بعض
االرضار الطفيف�ه هي طعج بس�يط يف الجاملغ االمامي
األيمن والجاملغ الخلفي االيرس ورضر بسيط يف الدعامية
االمامية واالطارات مس�تهلكة وناق�ل الحركة من النوع
االوتوماتيك�ي الغرف�ة الداخلي�ة للس�يارة بحال�ة جيدة
وجمي�ع مصابيح الس�يارة جيدة كذلك الزج�اج الخلفي
واالمامي بحالة جيدة .
-3م�كان املزايدة  /كوف�ة _ ك�راج الجمهورية لصاحبه
محم�د عب�د األم�ري العي�ايش زم�ان املزايدة  /الس�اعة
الخامسة عرصا ً لليوم األخري لألعالن
القيم�ة املق�درة  :اثن�ى ع�رش ملي�ون دين�ار عراق�ي (
 ) 12000000مع التقدير ...
املنفذ العدل
عماد بجاي الحمداني
�����������������������������������������������
جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النعمانية
رقم االضبارة 2021/954 :
التاريخ 2021/7/25 :
اىل  /املنفذ عليه  /املدينة /حظية محسن خلف
لقد تحقق له�ذه املديرية من كتاب مركز رشطة االحرار
بالع�دد  3236يف  2021/6/16انك مجهول محل االقامه
وليس ل�ك موطن دائ�م او مؤقت اومخت�ار يمكن اجراء
التبليغ عليه  ,واس�تنادا ً للمادة ( )27م�ن قانون التنفيذ
تقرر تبليغك اعالن�ا بالحضور يف مديرية تنفيذ النعمانية
خ�الل خمس�ة ع�رش يوما ً تب�دأ من الي�وم الت�ايل للنرش
ملب�ارشة املعام�الت التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حالة عدم
حضورك ستبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي
وفق القانون :
منفذ العدل
عيل طالب عزيز الجلييل
أوصاف املحرر :
�����������������������������������������������
تبليغ املدينة اعاله بالحضور اىل مديريتنا
اعالن
اىل الرشيكة  /نوال حميد حسن
اقتىض حضورك اىل بلدي�ة التاجي الجراء اجازة بناء عىل
العقار املرقم 12322
الرشيك
حيدر ستار هاني

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح الكوفة
العدد /25 :ج/عنف ارسي2021/
التاريخ 2021/7/25
اىل املتهم الهارب  /مجتبا هاشم عبد عيل الربكاوي
نرش حكم غيابي
حيث انك تم الحكم عليك غيابيا بالدعوى املرقمة (/25ج/
عنف ارسي  )2021/وحس�ب قرار محكمة جنح الكوفة
بالع�دد /25ج/عن�ف ارسي  2021/يف 2021/7/25
بالحبس البسيط مدة شهرين استنادا الحكام املادة 415
عقوبات املش�تكية فيها (سجى عالء ابراهيم الحدراوي
) وملجهولية محل اقامتك قررت املحكمة تبليغك بالحكم
الصادر بحقك غيابيا يف صحيفتني محليتني وفق القانون
وان الق�رار بعد ميض ثالثة اش�هر ع�ىل تبلغك بالصحف
سوف يصبح القرار بمنزلة الحكم الوجاهي
القايض
محمد جاسم عبيد
�����������������������������������������������
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة /63خ2021/
التاريخ 2021/7/13
اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الكوفة س�هام يف العقار تسلس�ل
 2165رش�ادية الواق�ع يف الكوف�ة العائ�د للمدين حيدر
ه�ادي كاظ�م املحجوز لق�اء طلب الدائن حس�ني هادي
كاظ�م البال�غ ( )12,000,000اثن�ا عرش ملي�ون دينار
فع�ىل الراغب بال�رشاء مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة
ثالث�ون يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه
التأمين�ات القانونية البالغة عرشة م�ن املائة من القيمة
املق�درة وش�هادة الجنس�ية العراقية ويتحمل املش�ري
اج�ور التس�جيل والداللية عدد الس�هام امل�راد بيعها 31
سهم من اصل االعتبار الكيل  1020سهم
املنفذ العدل
عماد بجاي الحمداني
املواصفات :
 � 1موقعه ورقمه  :الكوفة  � /رشادية 2165
 � 2جنسه ونوعه  :دار
 � 3حدوده واوصافه  :بلدية الكوفة
 � 4مش�تمالته  :العق�ار يق�ع رك�ن ع�ىل ش�ارع فرعي
س�تة مر واالخر خمس�ة مر ويتالف من ساحة امامية
واس�تقبال  3×3م وبضمن�ه صحيات مش�رك خارجية
وبضمنه�ا غرف نوم عدد ثالثة ومخزن وجميع س�قوف
العق�ار من الطابوق والش�يلمان وجميع ج�دران الغرف
ملبوخ�ة بالج�ص املتهال�ك واالرضية من االس�منت اما
س�احة الدار غري مس�قفة ومبلط�ة بال�كايش املوزائيك
واالس�تقبال الج�دران وغلف�ة باالبالس�تك واالرضية من
االسمنت
 � 5مساحته  191/58 :م2
 � 6درجة العمران  :رديئة
 � 7الش�اغل  :حس�ن ه�ادي كاظم ويرغ�ب بالبقاء بعد
البيع بصفة مستأجر
 � 8القيمة املقدرة  850,980,392 :ثمانمائة وخمس�ون
الف وتسعمائة وثمانون دينار وثالثمائة واثنان وتسعون
فلس
 � 9مكان املزايدة داخل مديرية تنفيذ الكوفة
 � 10زم�ان املزايدة الس�اعة الثانية عرش ظهرا من اليوم
االخري لالعالن
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اعالنات

العدد ( )2417الثالثاء  27تموز 2021

العدد 13705/39/5/1
التاريخ 2021/7/26

وزارة النقل
الرشكة العامة ملوانىء العراق
القسم التجاري
الشعبة مراقبة املواد

اىل كافة مالكي الوحدات البحرية الغارقة

انذار

بالنظ�ر لوجود وحدات بحري�ة غارقة واخرى تم
انتش�الها يف املنطقة الواقعة ب�ن جرس خالد بن
الوليد والجرس االيطايل لكونها تشكل عائقا يف وجه
الفالحه البحرية تقرر انذاركم بوجوب انتش�الها
خالل مدة ال تتجاوز ش�هر واح�د من تاريخ نرش
هذا االعالن او مراجعة مقر الرشكة العامة ملوانىء
العراق وبخالف ذلك س�نتخذ االجراءات القانونية
ال�واردة يف امل�ادة ( )208من قان�ون املوانىء رقم
( )21لسنة  1995وتعليماته

www.almustakbalpaper.net
EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED

EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq.
)Public Tender Announcement for Tender No: 009-PC-21-EBS (2nd Announcement
Provision of Core Network Equipment and Server For EBS
Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the
laws of Hong Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS
Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern
Part.
Tender Title: Provision of Core Network Equipment and Server For EBS
)Tender No.: 009-PC-21-EBS (2nd Announcement
Tender Information:
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for the Second Time. All
the specialist companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with EBS
Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by
paying the tender fee (100$) after procedures mentioned below.
Part One: Scope of work
Company to seek one contractor who has enough experience and ability that can carry out the project of
purchasing a series of equipment to expand the current IT system.
For more details, please refer to ITB document.
Part Two: Purchase the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to
Zhang Xianqiao zhangxianqiao@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company
B: Valid Copy of Company registration Documents, tax return, Social securities etc.
)C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one
company
People who directly come to purchase ITB without confirmation from above email would not be accepted.
Part Three:
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed
separately before the tender submission deadline 4:00 PM 11th Aug 2021 based on the ITB documents.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited,
Nahrawan S2 Camp before the deadline of tender mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read
and compile).
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be
read and compile).
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall
be submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s
address and contact information should be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please
inform the C&P Dept. SEVEN days before the deadline for the purpose of swift answering before the bidding
date.
Contact Person: Mr. Zhang Xianqiao Email: zhangxianqiao@ebspetroleum.com.
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee.
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above this tender
announcement.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /2772ب2021/5
التاريخ 2021/7/26
اعالن
اىل  /املدعى عليه االول (احسان محمد جاسم)
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية
اضاف�ة لوظيفت�ه الدع�وى املرقمة اعاله ض�دك والذي يطلب
فيها الحكم
بالزام�ك واملدعى عليه االول احمد محمد جاس�م بتاديتكم له
وبالتكاف�ل والتضامن بينكم مبلغا قدره  $ 1400عن القرض
امل�ؤرخ  2017/1/28ونظ�را لثبوت مجهولي�ة محل اقامتك
حس�ب رشح املبلغ القضائي يف محكمة بداءة كربالء واشعار
مخت�ار ناحي�ة الحر حي الن�ور ه�ادي زوير عبود ل�ذا تقرر
تبليغ�ك اعالنا بصحيفت�ن محليتن يوميتن بموع�د املرافعة
 2021/8/2الس�اعة التاس�عة صباحا وعند عدم حضورك او
ارسال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا
وفق االصول
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي
���������������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /2772ب2021/5
التاريخ 2021/7/26
اعالن
اىل  /املدعى عليه الثاني (احمد محمد جاسم )
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية
اضاف�ة لوظيفت�ه الدع�وى املرقمة اعاله ض�دك والذي يطلب
فيها الحكم
بالزامك واملدعى عليه االول احسان محمد جاسم بتاديتكم له
وبالتكاف�ل والتضامن بينكم مبلغا قدره  $ 1400عن القرض
امل�ؤرخ  2017/1/28ونظ�را لثبوت مجهولي�ة محل اقامتك
حس�ب رشح املبلغ القضائي يف محكمة بداءة كربالء واشعار
مخت�ار ناحي�ة الح�ر حي الن�ور هادي زوي�ر عبود ل�ذا تقرر
تبليغ�ك اعالنا بصحيفت�ن محليتن يوميتن بموع�د املرافعة
 2021/8/2الس�اعة التاس�عة صباحا وعند عدم حضورك او
ارسال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا
وفق االصول
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي
���������������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /3607ب2021/5
التاريخ 2021/7/26
اعالن
اىل  /املدعى عليها(نرصه كاظم رسهيد)
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية
اضاف�ة لوظيفت�ه الدع�وى املرقمة اعاله ض�دك والذي يطلب
فيها الحكم
بتاديت�ك ل�ه واملدع�ى علي�ه االخ�ر بالتكاف�ل والتضام�ن
مبلغ�ا مق�داره  412دوالر امريك�ي عن ق�رض مؤرخ يوم
 2019/7/22ونظرا ملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم
بالتبليغ يف محكمة بداءة الكوفة واش�عار مختار الخزاعل حي
الع�رب عبد الحس�ن دخيل الغراب�ي لذا تق�رر تبليغك اعالنا
بصحيفتن محليت�ن يوميتن بموعد املرافع�ة 2021/8/11
التاس�عة صباحا وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك
سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي
���������������������������������������������������
تنويه
ن�رش يف صحيف�ة املس�تقبل العراق�ي بالع�دد  2403يف /29
حزي�ران 2021/والخاص�ة بدائ�رة التنفي�ذ رق�م االضب�ارة
 2019/1036ل�م يذكر يف االعالن اضاف�ة لوظيفته والصحيح
اضافة لوظيفته لذا اقتىض التنويه

الدكتور املهندس
فرحان حميسن غضيب
Apago PDF Enhancer
املدير العام /وكالة
للرشكة العامة ملوانىء العراق
رئيس جملس االدارة

اعالن
ق�دم املواط�ن ( جاس�م كري�م مه�دي ) الدعوى
لتبديل ( اس�م ابن�ه ) وجعله ( مرتىض ) بدال من (
عب�د الرحمان ) فمن لديه ح�ق االعرتاض عىل ذلك
مراجع�ة هذه املديرية خالل مدة اقصاها خمس�ة
ع�رش يوما وف�ق امل�ادة  22م�ن قان�ون البطاقة
املوحدة رقم  3لسنة . 2006
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام
�����������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /3018 :ب2019/4
التاريخ 2021/7/26
اعالن
بن�اءا عىل القرار الصادر من ه�ذه املحكمة بازالة
ش�يوع العق�ار املرقم (  3/838ح�ي الزهراء ) يف
النجف علي�ه تعلن هذه املحكمة ع�ن بيع العقار
املذكور اعاله واملبينة اوصافة وقيمته املقدرة ادناه
فعىل الراغبن بالرشاء مراجعة هذه املحكمة خالل
خمس�ة عرش يوما من اليوم الثان�ي لنرش االعالن
مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة %10
من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق المر هذه
املحكمة بداءة النجف وصادر من مرصف الرافدين
 /رقم ( )7يف النجف وس�تجري املزايدة واالحالة يف
الس�اعة الثانية عرش من الي�وم االخري من االعالن
يف هذه املحكمة وعىل املشرتي جلب هوية االحوال
املدنية وشهادة الجنسية العراقية
القايض االول
عامر حسن حمزة
االوص�اف  :العقار املرق�م  /3/838ح�ي الزهراء
يف النج�ف عب�ارة عن دار س�كن تقع عىل ش�ارع
بع�رض  12مرت بمس�احة اجمالية  330مرت مربع
يطل عىل ساحة عامة حديقة ويتكون من غرفتن
نوم واس�تقبال وصالة ومجموعة صحية وحديقة
امامي�ة وك�راج يف الطاب�ق االريض ام�ا الطاب�ق
العلوي يتكون من خمسة غرف نوم وصالة مبلط
بالكايش مجهز باملاء والكهرباء مش�غول من قبل
املدعى عليها االوىل سعدية صاحب جعفر مع افراد
عائلته�ا وهي ترغ�ب بالبقاء يف العق�ار بعد البيع
بصفة مس�تاجرة درج�ة عمران الدار وس�ط وان
القيمة املقدرة للعقار مبلغ مقداره 321,000,000
ثالثمائة وواحد وعرشون مليون دينار ال غريها

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /3016ب2021/4
التاريخ 2021/7/26
اىل املدعى عليه (احمد عزيز كاظم)
اق�ام املدعون ( ورثة املتويف كاظم خرض عبد اليمه
كل م�ن زوجته عواط�ف عبود عب�د اليمه واوالده
محمد ومهن�د وغفران ون�دى اوالد وبن�ات كاظم
خرض وحس�ن عبد الزهرة ه�ادي الدعوى البدائية
املرقم�ة اعاله والتي يطلبون فيه�ا الحكم بابطال
القي�د املرق�م  130ايلول  1984مجل�د  268والقيد
املرقم  /147نيس�ان  1989 /مجلد  386الخاصن
بالعقار املرق�م  3/17801وابق�اء القيد الصحيح
املس�جل بالعدد  /169التس�جيل االول مجلد 995
ولثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ
القضائي واش�عار مختار الريموك س�عيد حس�ن
الكريطي عليه قررت ه�ذه املحكمة تبليغك اعالنا
بصحيفت�ن محليتن يوميت�ن للحضور يف موعد
املرافعة املص�ادف يف يوم  2021/8/17وعند عدم
حض�ورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
ظاهر عباس الفتالوي
�����������������������������������������
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
مديرية التسجيل العقاري يف املثنى
اعالن
طلب تسجيل عقار مجددا
بن�اءا عىل الطل�ب املق�دم اىل هذه الدائ�رة بتاريخ
 2021/5/24لتس�جيل تم�ام العق�ار تسلس�ل
( )439محلة غربي باس�م  /حس�ن حس�ن عيل
مج�ددا باعتب�ار حائ�زا ل�ه بصف�ة املال�ك للمدة
القانوني�ة ولغرض تثبيت امللكي�ة املذكورة تمهيدا
للتس�جيل وفق اح�كام قانون التس�جيل العقاري
رق�م ( )43لس�نة  1971قررنا اعالن ه�ذا الطلب
فع�ىل كل من يدعي بوجود عالقة او حقوق معينة
عىل هذا العق�ار تقديم ما لديه من بيانات اىل هذه
الدائ�رة خالل مدة ثالث�ون يوما اعتب�ارا من اليوم
التايل لنرش االعالن وكذلك الحضور يف موقع العقار
يف الساعة العارشة صباحا من اليوم التايل لنرش هذا
االعالن وكذلك الحضور اىل موقع العقار يف الساعة
الع�ارشة صباح�ا من اليوم الت�ايل النتهاء مدة هذا
االع�الن وذل�ك الثب�ات حقوقه موقعيا يف الكش�ف
الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض
رعد حسن زغري
مدير دائرة التسجيل العقاري يف املثنى

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /1753 :ب2021/3
التاريخ 2021/7/26 :
اىل املدعى عليه ( احمد كريم عباس)
اقام املدعي ( ربيع زهري جاس�م ) الدعوى البدائية
املرقم�ة اعاله والت�ي يطلب فيها الحك�م (الزامك
بتاديتك للمدعي اعاله مبلغا مقداره ثالثة مالين
دين�ار عراقي بموج�ب الكمبيالة املرقمة 11700
يف  2020/11/15الص�ادرة من دائ�رة كاتب عدل
ش�مايل النج�ف ولثب�وت مجهولية مح�ل اقامتك
حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي يف محكم�ة ب�داءة
الكوف�ة واش�عار مخت�ار الرباكي�ة  2 /حميد عبد
االم�ري جبار لذا قررت هذه املحكمة تبليغك اعالنا
بصحيفت�ن محليت�ن يوميتن للحض�ور يف موعد
املرافع�ة املصادف يف يوم  2021/8/15وعند عدم
حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك قانونا س�وف
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
خالد جابر عبيد
�����������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /2650ب2021/5
التاريخ 2021/7/26
اعالن
اىل  /املدعى عليه الثاني (عيل جبار كريم)
اق�ام املدع�ي املدي�ر املفوض ملؤسس�ة االس�كان
التعاونية
اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاله ضدك والذي
يطلب فيها الحكم
بالزام�ك واملدعى عليه االول عبد الله قحطان اكرب
بتاديتك�م ل�ه وبالتكافل والتضام�ن بينكم مبلغا
ق�دره  $ 1750عن الق�رض املؤرخ 2019/5/28
ونظرا لثبوت مجهولية محل اقامتك كون العنوان
وهميا حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي يف محكمة
ب�داءة بغ�داد الجدي�دة ل�ذا تق�رر تبليغ�ك اعالنا
بصحيفت�ن محليت�ن يوميت�ن بموع�د املرافع�ة
 2021/8/2الس�اعة التاس�عة صباحا وعند عدم
حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك س�وف تجري
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /3324ب2021/5
التاريخ 2021/7/26
اعالن
اىل  /املدعى عليه (رضا زهرار داخل )
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية
اضاف�ة لوظيفته الدع�وى املرقمة اعاله ض�دك والذي يطلب
فيها الحكمCHF
بالزام�ك بتاديتك له واملدعى عليه االخ�ر بالتكافل والتضامن
فيم�ا بينك�م مبلغ�ا ق�دره ( $500ع�ن الق�رض امل�ؤرخ
 2012/12/31ونظ�را لثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب
رشح املبل�غ القضائ�ي يف محكم�ة ب�داءة الش�عب واش�عار
مخت�ار محلة  335حي الش�عب صفاء لعيبي حي�در لذا تقرر
تبليغ�ك اعالنا بصحيفت�ن محليتن يوميتن بموع�د املرافعة
 2021/8/4الس�اعة التاس�عة صباحا وعند عدم حضورك او
ارسال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا
وفق االصول
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي
���������������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /2650ب2021/5
التاريخ 2021/7/26
اعالن
اىل  /املدعى عليه االول (عبد الله قحطان اكرب )
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية
اضاف�ة لوظيفت�ه الدع�وى املرقمة اعاله ض�دك والذي يطلب
فيها الحكم
بالزام�ك واملدع�ى علي�ه الثاني عيل جبار كري�م بتاديتكم له
وبالتكاف�ل والتضامن بينكم مبلغا قدره  $ 1750عن القرض
امل�ؤرخ  2019/5/28ونظ�را لثبوت مجهولي�ة محل اقامتك
حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي يف محكم�ة ب�داءة الرصاف�ة
واش�عار مختار محلة  127احم�د عزيز لذا تقرر تبليغك اعالنا
بصحيفت�ن محليت�ن يوميت�ن بموعد املرافع�ة 2021/8/2
الس�اعة التاس�عة صباحا وعن�د عدم حضورك او ارس�ال من
ين�وب عنك س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابي�ا وعلنا وفق
االصول
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي
���������������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية
محكمة االحوال الشخصية الحر
العدد 2021/1141
التاريخ 2021/7/13
اعالن
اىل املدعى عليه  /حمزة خالد حسن  /مجهولة محل االقامة
بتاري�خ  2021/6/30اص�درت ه�ذه املحكم�ة ق�رار غيابيا
بحق�ك يقيض الحكم تايي�د حضانة للمدعي�ة بنن هيثم عبد
الكاظم للطفل (حس�ن خالد حسن) وملجهولية محل اقامتك
حسب اش�عار مختار منطقتك تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتن
محليتن يوميتن وعن�د عدم حضورك للطعن بالحكم الصادر
بحق�ك خ�الل املدة القانونية س�وف يكتس�ب الق�رار الدرجة
القطعية
القايض
عبد الرحيم عبد الحسن رباط
���������������������������������������������������
اعالن
تعلن مديرية الوقف الش�يعي يف املثنى عن اجراء مزايدة علنية
لتأج�ري محالت عدد  31محل تج�اري واملتمثلة بالعقار املرقم
 790غربي والعائدة اىل وقف الحميدين والتي تقع يف الس�ماوة
السوق الكبري فعىل الراغبن االشرتاك باملزايدة الحضور اىل مقر
مديريتنا الكائن يف الس�ماوة � املدخ�ل الجنوبي � قرب االذاعة
بعد عرشة ايام من تاريخ نرشه بالجريدة الرس�مية وذلك يوم
الخميس املصادف  2021/8/5الس�اعة ( )9التاسعة صباحا
مس�تصحبن معهم التأمينات القانوني�ة البالغة  %20من بدل
التقدير ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واالعالن
مديرية الوقف الشيعي
يف املثنى
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سودوكو

اعداد :ايهاب فاضل محمد

حرك عود الثقاب

فوائد صحية مذهلة لزيت الزعفران
أورد تقري�ر حدي�ث 6 ،فوائ�د صحية
مُ ذهلة لزيت الزعفران يف ظل احتوائه
عىل عنارص الكالس�يوم والبوتاسيوم
واملغنيس�يوم وفيتام�ن أ وفيتام�ن
يس.
وج�اءت الفوائد التي يحتوي عليها زيت
الزعفران وفقا ً ملوقع «»onlymyhealth
كالتايل:
� ع�الج الجه�از التنف�ي ُ :يعال�ج زيت

طبق اليوم

بان كيك باجلبنة

الزعفران مش�اكل الجهاز التنفي مثل
احتقان الصدر والسعال الحاد والربو.
� خس�ارة ال�وزن :يحد زي�ت الزعفران
من الش�هية وخف�ض الرغبة الش�ديدة
يف تن�اول الطع�ام ،ومن ثم املس�اعدة يف
خسارة الوزن.
� عالج حب الش�باب :يمكن اس�تخدام
زي�ت الزعفران يف معالجة حب الش�باب
ومنع تك�راره ،ك�ون خواص�ه مضادة

للبكترييا والفطريات.
� من�ع تس�اقط الش�عر :يس�اهم هذا
الزيت يف منع تس�اقط الشعر عرب مزجه
م�ع زيت ناقل آخر مثل زيت اللوز وزيت
جوز الهند وزيت الزيتون.
� تعزي�ز الصح�ة العقلية ُ:تع�د رائحة
زيت الزعفران من األش�ياء التي تساعد
ع�ىل التخلص من التوت�ر وتهدئة العقل
ومن ثم تعزيز الصحة العقلية.

دراسة حتذركم من اكتئاب املوظفني

املقادير:
« تكفي  4أشخاص «
 2كوب دقيق  -كوب ونصف كوب حليب
نصف كوب جبنة بيضاء  2 -بيضة
 2ملعقة كبرية زيت  1 -ملعقة صغرية بيكنج بودر
رشة فلفل أسود
رشة سكر
رشة ملح
طريقة عمل بان كيك بالجبن الكريي
خطوات التحضري:
يوض�ع الحلي�ب يف الخ�الط ،ويضاف إليه الجبن�ة والبي�ض والزيت ،ويرضب
جيداً.
يضاف امللح والس�كر والبيكينج باودر والدقيق والفلفل األسود ،ويرضب مرة
اخرى حتى يتجانس ونحصل عىل خليط شبه سائل.
يوضع الزيت يف مقالة غري قابلة لإللتصاق عىل النار حتى يسخن.
يصب الخليط يف املقالة ليكون أقراص متوسطة الحجم.
يقلب عىل الجانبن حتى يحمر ،وتكرر العملية حتى إنتهاء الكمية.
يوضع يف الطبق ،ويقدم.

المتاهات

توصلت دراس�ة اس�تمرت ملدة
ع�ام يف أس�رتاليا ،أن الرشكات
التي تفش�ل يف إعط�اء األولوية
للصح�ة النفس�انية ملوظفيها
تزي�د من مع�دل االكتئ�اب بن
املوظفن بنسبة .%300
بحس�ب ما نرشته «دييل ميل»
الربيطاني�ة ،ق�ام باحث�ون
يف جامع�ة جن�وب أس�رتاليا
بتحلي�ل من�اخ الس�المة
النفس�ية واالجتماعي�ة ،PSC
والذي يش�تمل عىل السياسات
واملمارس�ات واإلجراءات لحماية الصحة النفسانية للموظفن
وسالمتهم.
تجاهل الجهود املضنية
اكتشف فريق الباحثن أن بعض أماكن العمل ال تعرتف بالعمل
الش�اق للموظف�ن وتف�رض مطالب غري معقول�ة تضعهم يف
خطر أكرب لإلصابة باالكتئاب.
وترجح نتائج الدراس�ة ً
أيضا أن الرج�ال أكثر عرضة لإلصابة
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة الحريه
العدد /130 /ب2021/
التاريخ 2021/7/25
اىل املطلوب اطفاء حق الترصف ضدهم كل من :
 � 1حكمة جواد كاظم
 � 2حسن حبيب حسن
 � 3فاطمة حبيب حسن
اقام طالب اطف�اء حق الترصف محافظ النجف االرشف اضافة
اىل وظيفته الدعوى املرقمة /130ب 2021/ضدكم امام محكمة

مهنياً :يساعدك الحظ عىل منحك فرصة ثمينة
لتحس�ن وتطوي�ر مواهب�ك  ،وتب�دأ يف اتخ�اذ
قرارات حاس�مة وقد تقرر تطوير مواهبك عىل
ً
الحقا.عاطفياً :طريقة
أم�ل أن تغري الوظائ�ف
التعبري التي تتبناها أخ ً
ريا تدفع الرشيك ليقرتب
منك أكثر فأكثر  ،وستالحظ ذلك قري ًبا.

امليزان
مهنياً :قدم أفضل م�ا لديك ألن الظروف تخترب
قدراتك وال يري�دون إضعافك! ال تدع معنوياتك
تنخفض حتى لو شعرت بالتعب أو املرض
عاطفي�اً :إن مح�اوالت الرشي�ك لف�رض رأيه
عليك لن تس�اعد يف حل املشاكل  ،بل ستزيد من
تعقيدها وتوسيع الفجوة بينكما

العدد 2178
التاريخ 2021 /7 /25

تعل�ن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واس�ط عن تأجري األمالك املدرج�ة أوصافها يف أدناه والعائدة إىل مديرية بلدية
ش�يخ س�عد وفق ألحكام املادة  12الفقرة ثالثا أ من قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم ( )21لس�نة  2013فعىل الراغبن
باالش�رتاك ىف املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية ش�يخ س�عد خالل فرتة ( )30ثالثون يوما تبدأ من اليوم التايل لنرشها
يف الصح�ف اليومي�ة مس�تصحبن معهم التأمين�ات القانونية البالغة ( )%30م�ن القيمة التقديرية بص�ك مصدق أو نقدا
ولكامل مدة االيجار وستجري املزايدة يف اليوم األخري من مدة االعالن يف مقر مديرية البلدية أعاله يف تمام الساعة العارشة
صباحا واذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية تكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النرش
واالعالن وكافة املصاريف األخرى وعىل املستأجر جلب هوية األحوال املدنية مصورة وإصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات
والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد
ت
1
2

احلمل

باالكتئ�اب ،ألن معظ�م أماكن
العم�ل تمي�ل إىل التغ�ايض عن
صحتهم النفسية.
 300مليون مكتئب
ً
وفقا مليديس�ن ن�ت ،يعاني ما
يقدر بنحو  300مليون شخص
يف جمي�ع أنح�اء العال�م م�ن
االكتئ�اب ،ومع ع�دم وجود أي
مؤرش عىل تراج�ع اإلحصائية،
يت�م حال ًي�ا إي�الء املزي�د م�ن
االهتمام لبيئ�ات العمل لتجنب
تفاقم املشكلة.
بينم�ا جمعية التوتر واالكتئاب األمريكي�ة ،تؤكد أن  40مليون
بال�غ يف الواليات املتحدة يعانون من اضطراب التوتر ،لكن عىل
الرغ�م من إمكانية الع�الج ،فإن  %36.9فقط من األش�خاص
يتلقون العالج.
مليون ضحية سنو ًيا
يع�د االكتئاب أحد املعوقات الرئيس�ية يف جمي�ع أنحاء العالم،
كما أن ما يقرب من  %75من األشخاص يف البلدان النامية.

الثور
مهنياً :احذر من املش�اكل املهنية  ،فأنت تشعر
بالضغط  ،لكن قد ال تتمكن من تحديد الس�بب
 ،واحتف�ظ بمش�اعرك لنفس�ك  ،وال تع�رض
نفس�ك لحكم اآلخري�ن عليك.عاطفياً :قد تجد
يف الرشيك مزيدا ً من الدفء والحنان  ،فاس�تغل
لطفه حتى ال يدفع الثمن فيما بعد.

العقرب
مهنياً :الدعم الذي تلقيته مؤخرا ً يس�اعدك عىل
التخطيط بش�كل أفضل وتأمن املستقبل بكل
تفاصيله املادية واملعنوية
عاطفي�اً :ال تقع يف مش�اكل مع الرشيك  ،وهم
يلجئون إليك للحصول عىل الدعم

اجلوزاء
مهني�اً :فقط فك�ر بإيجابية حت�ى تتغلب عىل
أي صعوبات  ،ألن الس�لبية غالبا ً ما تكون أكثر
رضراً.
ً
عاطفي�ا :ي�وم مناس�ب للقيام بعم�ل يتطلب
التعاون مع الرشيك ومستعد للتعاون إىل أقىص
حد

القوس
مهنياً :يتناول ه�ذا اليوم األمور املالية واملهنية
امللح�ة  ،واألخب�ار من ش�خص يف مركز مهم ،
واألمر لك.
عاطفي�اً :تش�عر أن�ك مس�يطر ع�ىل مواقفك
ومش�اعرك العاطفية  ،ل�ذا فأنت تتقدم بوترية
أرسع من ذي قبل.

المساحة م2
309م
600م

مدة االيجار
الموقع
سنة واحدة
شيخ سعد
سنة واحدة
شيخ سعد
املهندس
حيدر جسام محود
مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

ب�داءة الح�رية مدعيا بحاج�ة دائرته الطفاء ح�ق الترصف عىل
ج�زء من القطعة املرقم�ة  118مقاطعة  33الحرية وبمس�احة
 800م 2والعائ�د ح�ق الت�رصف فيه�ا للمطلوب ح�ق الترصف
ضدهم وذلك النش�اء محطة رفع املجاري الثقيلة ضمن مرشوع
مج�اري الحرية واملن�اذرة ولتع�ذر تبليغكم الرتحالك�م اىل جهة
مجهولة حسب اشعار مختار املنطقة قررت املحكمة تحديد يوم
 2021/8/4الساعة التاسعة صباحا موعدا للمرافعة وتبليغكم
بواس�طة صحيفتن محليتن رسميتن ويف حال عدم حضوركم
سوف تجري املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا
القايض
منار هادي الجشعمي

السرطان
مهني�اً :ال تستس�لم للضغ�وط وال ت�دع الروح
املعنوي�ة تنخفض حتى ل�و واجهت الكثري من
املشاكل.
عاطفي�اً :تج�د صعوبة يف التعام�ل مع حبيبك
والتذمر من بروده وعدم فهمه  ،لكن لن يأتيك
التهامه بالالمباالة واإلهمال.

اجلدي
مهنياً :س�وء تفاه�م مع بعض حاش�يتك  ،أو
ارتب�اك بس�بب وضع مهن�ي  ،وه�ذا يمكن أن
يجعلك تكتش�ف أع�داء يختبئ�ون تحت غطاء
الح�ب واإلغواء .عاطفي�اً :يتعامل مع القضايا
العاطفي�ة دون خ�وف أو ت�ردد ويس�اهم يف
السالم وتقارب اآلراء بعد الخالفات.

www.almustakbalpaper.net
محكمة بداءة غماس
العدد /313 /ب2020/
التاريخ 2021/4/19
اعالن
اس�تنادا اىل ق�رار الحك�م الص�ادر يف
الدع�وى املرقم�ة /313ب2020/
بتاري�خ  2020/12/30واملكتس�ب
الدرجة القطعية واملتضمن ازالة شيوع
العق�ار املرق�م (/1610الغ�رب) بيع�ا
واملدرجه اوصافه ادناه لذا تقرر وضعه
يف املزايدة العلنية ملدة خمسة عرش يوما
اعتبارا من اليوم الثاني للنرش فعىل من
يرغ�ب املش�اركة يف املزاي�دة الخاص�ة
ببي�ع العقار مراجعة ه�ذه املحكمة يف
الس�اعة الثانية عرش ظه�را ومن اليوم
الثالثن ملدة النرش ولالش�رتاك باملزايدة
عىل ان يودع الراغب بالرشاء تأمينات ال
تقل عن  %10من قيم�ة العقار اذا كان
م�ن غريال�رشكاء مس�تصحبن معهم
املستمس�كات التي تثبت ش�خصيتهم
علما ان اجور النرش والداللية و االعالن
يتحملها املشرتي
االوصاف :
 � 1العقار املرقم /1610الغرب جنس�ه
ارض الدار مع بناء يحتوي عىل  4غرف
نوم وغرفة اس�تقبال وصالة وصحيات
ومطب�خ ودرج داخ�يل وغرف�ة ن�وم يف
الطاب�ق العل�وي مبن�ي م�ن الطابوق
ومسقف بالش�يلمان مع محل تجاري
مفرز بصورة غري رسمية
 � 2مساحة العقار واحد اولك و 88,49
مرت مربع
 � 3تق�در قيم�ة العق�ار بمبل�غ
( )250000000مائت�ن وخمس�ون
مليون دينار
القايض
مهند محمد عيل التميمي
��������������������������������
مقتبس حكم
محكمة قوى االمن الداخيل
للمنطقة الرابعة
اىل املتهم الهارب
العدد 2021/42 :
التاريخ 2021/1/25
 � 1الرتبة عريف
 � 2اس�م املدان الرباع�ي واللقب احمد
راهي عبد االمري حسن العيفاري
 � 3الوح�دة  :مديرية رشطة محافظة
النجف االرشف واملنشات
 � 4رقم القضية 2021/42 :
 � 5امل�ادة القانوني�ة امل�ادة  / 32اوال
وثانيا من ق ع د رقم  14لس�نة 2008
املعدل
 � 6خالصة الحكم
 � 1الس�جن بحق امل�دان العريف احمد
راه�ي عبد االمري حس�ن العيفاري ملدة
سبع سنوات وفق احكام املادة /32اوال
م�ن ث ع د رقم  14لس�نة  2008املعدل
بداللة املواد /61اوال و /69اوال من ق أ
د رقم  17لس�نة  2008اختالس الهوية
املوصوفه ادناه
 � 2تضمين�ه مبلغ ق�دره  3,750ثالثة
االف وس�بعمائة وخمس�ون دين�ار
عراق�ي ع�ن قيم�ة الهوي�ة الوزاري�ة
املرقمة  2195355والصادرة من وزارة
الداخلي�ة وف�ق احكام امل�ادة /32ثانيا
م�ن ق ع د رقم  14لس�نة  2008املعدل
ع�ىل ان يس�تحصل املبلغ وف�ق احكام
القانون
 � 3ط�رده م�ن الخدم�ة يف قوى االمن
الداخ�يل بحق القان�ون كعقوبة تبعية
اس�تنادا الحكام امل�ادة /38اوال /أ /ج
م�ن ق ع د رقم  14لس�نة  2008املعدل
بعد اكتس�اب الحكم الدرج�ة القطعية
بداللة املادة /89اوال من ق أ د رقم 17
لسنة 2008
 � 4اعط�اء املوظف�ن العمومي�ن
صالحية الق�اء القبض عليه اينما وجد
لتنفي�ذ الحك�م الص�ادر بحق�ه والزام
املواطن�ن باالخبار ع�ن محل اختفائه
اس�تنادا الحكام امل�ادة /69ثانيا وثالثا
من ق ا د رقم  17لسنة 2008
 � 5حجز امواله املنقولة والغري منقولة
استنادا الحكام املادة /69رابعا من ق أ
د رقم  17لسنة 2008
 � 6اعتبار الجريمة من الجرائم املخله
بالرشف استنادا الحكام املادة /21أ6/
من ق ع رقم  111لسنة  1969املعدل
 � 7تعمي�م اوص�اف الهوي�ة املوصوفه
اع�اله ع�ىل كاف�ة تش�كيالت وزارة
الداخلية والوزارات االمنية
 � 8احتس�اب اتعاب املحامي�ة املنتدبة
ش�يماء حم�زة مجيد البالغ�ة 30,000
ثالثون ال�ف دينار عراق�ي ترصف لها
م�ن خزينة الدولة بعد اكتس�اب الحكم
الدرجة القطعية
ق�رار ص�در باالتف�اق غيابي�ا قاب�ال
لالع�رتاض وافه�م علن�ا بتاري�خ
2021/1/25
اللواء الحقوقي
سعد عيل شميس ابراهيم
رئيس املحكمة

االسد
مهنياً :تحصل ع�ىل معلومات مفيدة  ،وتحقق
م�ن بع�ض التفاصي�ل  ،ويمكن�ك الع�ودة
الس�تقصاء بعض الحقائ�ق  ،ويمكن أن تكون
لديك وظيفة ناجحة وترقي إىل القمة.
عاطفياً :اتبع قلبك وحدسك وإلهامك  ،فالقلب
ميلء بالحداثة لهذا اليوم

الدلو
مهنياً :يوم جيد لبدء مفاوضات مهمة أو لعقد
اجتماع والتوصل إىل اتفاق  ،والقدر س�يدعمك
حتى لو كنت ال ت�زال تعيش حياة مضطربة يف
حياتك املهنية.
عاطفياً :إذا كنت غري مرتاح لس�لوك الرشيك ،
ً
صادقا معهم قبل فوات األوان.
فأرسع وكن

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات
واالقامة
يف النجف االرشف
قس�م ش�ؤون االح�وال املدني�ة /
الواقعات
العدد  :ج /ش 5511 /
التاريخ 2021/7/25
اعالن
بناء عىل الدعوة املقامة من قبل املواطن
(احس�ان ثاب�ت عب�د ) طلب�ا لغ�رض
تس�جيل لقبه وجعله ( النعماني) بدل
من ( فراغ) فمن لديه اعرتاض مراجعة
ه�ذه املديري�ة خ�الل م�ده اقصاه�ا
(عرشة اي�ام) وبعكس�ه س�وف تنظر
ه�ذه املديري�ة يف الدعوى وف�ق احكام
املادة ( )24من قانون البطاقة الوطنية
رقم  3لسنة  2016واالمر االداري املرقم
 24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة
��������������������������������
اعالن
اىل الرشكاء س�حر حميد موىس وهيثم
حميد موىس
اقت�ى حضورك�م اىل مديري�ة بلدي�ة
النج�ف وذل�ك الق�رارك باملوافق�ة اىل
اص�دار اجازة بن�اء والخاص�ة بالعقار
املرقم  2/1905حي الحسن مناصفة
م�ع الرشي�ك بالعقار املواطن سوس�ن
حميد موىس وعند عدم حضورك سوف
تصدر االجازة وفقا للضوابط الالزمة
��������������������������������
اعالن
تعل�ن عم�ادة املعه�د التقن�ي  /كوفة
احدى تشكيالت جامعة الفرات االوسط
التقنية عن اجراء مزايدة علنية للمواقع
املدرجة ادناه وستجري املزايدة يف اليوم
الثالث�ن من الي�وم التايل لن�رش االعالن
ومن ترس�و عليه املزايدة يتحمل اجور
النرش واالع�الن واملصاري�ف القانونية
االخرى
 � 1بستان نخيل  5دونم
 � 2كشك مستلزمات الطلبة ( بطريقة
املساطحة)
 � 3مضخ�ة م�اء زراعي�ة ق�درة 75
حصان
��������������������������������
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات
واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية  /الواقعات
العدد  :ج/ش4817 /
التاريخ 2021/6/21 :
طلب املواطن (كاظم مصطفى مجيد )
الذي يروم فيه تبديل اسم ابنه القارص
محمد جعفر كاظم مصطفى وجعلها
(جعفر) بدالن من (محمد جعفر) فمن
لدي�ه اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية
خالل م�دة اقصاها خمس�ة عرش يوم
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف
الدع�وى وفق اح�كام امل�ادة ( )22من
قان�ون البطاقة الوطنية رقم  3لس�نة
 2016واالم�ر االداري املرقم  24195يف
2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة
��������������������������������
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات
واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية  /الواقعات
العدد 5536 :
التاريخ 2021/7/26 :
بن�اء ع�ىل طل�ب املواطن (مؤي�د جبار
عبد) طلب�ا لغرض تبدي�ل لقبه وجعله
(الفت�الوي ) بدال من (العزيزاوي) فمن
لدي�ه اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية
خالل م�دة اقصاها خمس�ة عرش يوم
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف
الدع�وى وفق اح�كام امل�ادة ( )22من
قان�ون البطاقة الوطنية رقم  3لس�نة
 2016واالم�ر االداري املرقم  24195يف
2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

العذراء
مهني�اً :أنتم راضون عن لقاءات حلوة ودعوات
ولق�اءات غ�ري تقليدية يمك�ن أن تنىس بعض
همومها وتنقلكم إىل عالم األحالم واالنس�جام
واالنس�جام .عاطفياً :الحالة العاطفية تشكو
م�ن املل�ل أو الرك�ود أو الجم�ود  ،يف انتظار أن
تشعر بضيق عاطفي

احلوت
مهني�اً :يع�دك أح�د الزم�الء بأخب�ار جي�دة ،
لذلك ستش�عر بمزيد من االس�تقرار عىل املدى
الطويل
عاطفياً :قد تجد نفسك يف موقف صعب بسبب
عدائ�ك تجاه الرشيك  ،وهذا قد يدفعهم إىل حل
أنفسهم برسعة.

 7رياضة
العدد ( )2417الثالثاء  27تموز 2021

اهلولندي أدفوكات األقرب لتدريب منتخبنا الوطني
المستقبل العراقي /متابعة
عل�م مصدر مقرب من الهيئ�ة التطبيعية،
أنه�ا اقرتبت م�ن تس�مية الهولن�دي ديك
أدف�وكات مدرب�ا ً ملنتخبن�ا الوطن�ي لكرة
الق�دم ،وم�ن املؤم�ل ان يتواج�د امل�درب
الجدي�د م�ع كتيب�ة اس�ود الرافدين خالل
معس�كر رصبيا مطلع اب املقبل استعدادا
للتصفي�ات املونديالي�ة ،وان اللجنة الفنية
فضلت الرتي�ث عن االعالن لح�ن االنتهاء
من املفاوضات مع ك�روش الذي لم يقدم
رشوطه حتى هذه اللحظة وال يزال يقيض
اجازته الصيفية يف موزمبيق .وقال املصدر:
إن “ امل�درب الهولندي ديك ادفوكات 73عاما ً ابدى
موافقت�ه عىل تدريب منتخبنا الوطني وقد تس�لم
عرضا ً رس�ميا ً م�ن الهيئة التطبيعي�ة وقام بعمل
مس�ودة م�ن التعدي�الت ع�ىل فقرات عق�ده قبل
ارس�اله اىل الجانب العراقي لغرض دراس�ة بنوده
قانونياً ،فضال عن مناقشته يف العديد من الجوانب
الفني�ة الت�ي تتعل�ق بمس�رة املنتخ�ب واملواعيد
الرس�مية للتجم�ع يف ح�ال تم�ت املوافق�ة ب�ن

الطرفن “.وبحسب املصدر فان “ املدرب ادفوكات
املقيم حاليا يف جزيرة ماربيا االس�بانية السياحية
اس�تدعى طاقمه الفن�ي لحضوره هن�اك وقاموا
بتحليل العديد من مباريات منتخبنا الوطني خالل
الفرتة املاضي�ة ودونوا العديد م�ن املالحظات مع
تش�خيص نقاط القوة والضع�ف وطريقة اللعب
والتكتي�كات الدفاعية والهجومية “.وأش�ار اىل ان
“ املدرب ادف�وكات ابدى اهتمام�ا ً كبرا ً بالالعبن
املغرتب�ن املنترشين يف ارجاء العالم وانه س�يكلف

القاسم يدشن أوىل التعاقدات
للموسم الكروي املقبل

أح�د مس�اعديه يف ح�ال إتم�ام الصفق�ة
بمتابع�ة ملفاته�م بالتش�اور م�ع مدرب
منتخبن�ا األوملب�ي التش�يكي مروس�الف
س�وكوب واتباع طريقة خاصة يف التواصل
م�ع املحرتف�ن كالت�ي كان يتبعه�ا م�ع
العبي�ه عندما أرشف ع�ىل تدري�ب العديد
من املنتخب�ات عىل غرار كوري�ا الجنوبية
وبلجي�كا ورصبي�ا وهولن�دا بحي�ث تت�م
مراجع�ة ورشح واجباته�م الخططية مع
انديته�م يف ح�ال تعثر التحاقه�م بالفريق
خالل املعسكرات “ .وبشأن الرتيث بإعالن
تس�مية ادفوكات مدرب�ا للمنتخب أوضح
املصدر ان “ التطبيعية لم تحسم هذا امللف
نهائيا ً وبانتظار االنتهاء من املفاوضات مع املدرب
الربتغ�ايل كارلوس كروش الذي تس�لم عرضا ً من
التطبيعي�ة لكنه لم يقدم رشوطه اليها حتى هذه
اللحظة وال يزال يقيض اجازته الصيفية يف جزيرة
نامبوال مس�قط رأس�ه يف موزمبيق رغم تأكيدات
املف�اوض العراقي بأن�ه لم يعد هناك متس�ع من
الوقت وقد دخل الجميع يف العد التنازيل لبدء الجولة
الحاسمة من التصفيات املونديالية املقبلة “.

جيوفينكو يقرتب
من العودة ألوربا

خرج رياضيونا خاليي الوفاض من منافسات
اوملبياد طوكيو التي تتواصل حاليا يف العاصمة
الياباية ،وبرغم املشاركة الخجولة لبعثة العراق
يف االوملبي�اد الح�ايل  ،اال ان اي م�ن رياضيين�ا
لم يحقق نتائج الفتة يش�ار له�ا بالبنان ،وقد
ودع�ت املتس�ابقة فاطمة الكعبي منافس�ات
رماية املس�دس  10امتار بعد ان احتلت املركز
ال�  51من اصل  53رامية .
ويف فعالي�ة التجذي�ف خ�رج جذافن�ا محم�د
ري�اض م�ن ربع نهائي املس�ابقة بع�د ان حل
باملرك�ز الس�ادس يف فعالي�ة الف�ردي ليفق�د
فرصة التنافس عىل ميدالية واالكتفاء بتحديد
املراكز التي تيل أصحاب األوسمة ،وقطع العبنا
مس�افة الس�باق بزمن قدره (  8 : 3دقيقة )،
بينما قطع صاحب املركز االول املس�افة بزمن
قدره (  7 : 12دقيقة )  .ومن املؤمل ان ينضم
الع�داء العراقي طه حس�ن يف فعالي�ة  400م
اىل بعث�ة الوفد يف طوكيو الي�وم االثنن ،بعد ان
انهى معس�كرا تدريبيا اس�تمر ع�رشون يوما

يف اح�دى امل�دن الرتكية .عىل صعيد آخر أس�ند
االتح�اد الدويل لكرة الس�لة ،إىل الحكم العراقي
أحمد عيل الشوييل مهمة قيادة مباراة منتخبي
أملاني�ا وإيطاليا ضمن الدوري التمهيدي لدورة
األلع�اب األوملبي�ة ،الت�ي ج�رت ام�س ضمن
منافس�ات املجموع�ة الثاني�ة لفعالي�ة ك�رة
الس�لة وهي املب�اراة األوىل للحك�م العراقي يف

لن يستفيد باريس سان جرمان من العبه الجديد ،سرجيو
راموس ،يف فرتة إعداد الفريق ملنافسات املوسم الجديد.
وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية أن راموس لن يشارك يف
املباراة الودية ضد إشبيلية ،الثالثاء ،والتي تعد آخر الربوفات
الودية لسان جرمان.

دورة طوكيو.وتع�د مش�اركة حكمن�ا يف إدارة
منافس�ات كرة الس�لة تمثيال عراقيا مميزا ،يف
ظل املش�اركة املتواضعة للرياضين العراقين.
يذكر ان الشوييل يعد من أبرز الحكام يف القارة
اآلس�يوية وس�بق له أن قاد مباري�ات يف كأس
العال�م بالص�ن ،وكأس العال�م للس�يدات يف
بالروسيا ودورة األلعاب األوملبية للشباب.

المستقبل العراقي /متابعة

مدريد نظ�ر  50مليون يورو باإلضافة إىل املكافآت».
وأضاف« :سيجري فاران الكشف الطبي يف مانشسرت
يونايت�د خ�الل  48س�اعة».وكان ري�ال مدريد خرس
ً
أيضا خدمات املدافع اإلس�باني سرجيو راموس هذا
ً
مجانا إىل باريس س�ان جرمان.
الصيف ،بعد انتقاله
وكان�ت تقاري�ر صحفي�ة ،ق�د أف�ادت يف الس�اعات
املاضي�ة ،أن ف�اران اتفق ع�ىل البنود الش�خصية مع
مانشس�رت يونايتد.وأفادت قناة «كواترو» اإلسبانية،
أن ريال مدريد س ُيعلن خالل ساعات ،نبأ انتقال فاران
إىل صفوف مانشسرت يونايتد.

كش�ف تقرير ،ع�ن موعد الكش�ف الطب�ي للفرنيس
رافائيل فاران ،مدافع ريال مدريد ،تمهي ًدا لالنتقال إىل
مانشسرت يونايتد.وينتهي عقد فاران مع ريال مدريد
يف صيف  ،2022ورف�ض املدافع الفرنيس كل عروض
التجديد يف «سانتياجو برنابيو».
وكتب جيانلوكا دي مارزيو ،الصحفي الشهر بشبكة
«س�كاي س�بورتس» عىل حس�ابه بش�بكة «تويرت»:
«الصفق�ة حس�مت ب�ن مانشس�رت يونايت�د وريال

انتخابات االحتادات الفرعية غيبت اإلعالم الريايض وأثارت التساؤالت
المستقبل العراقي /متابعة

البع�ض يش�ر اىل ان البداي�ة
التي اريد لها ان تكون اساس
انتخابات اتح�اد الكرة ،وهي
تش�كيل ادارات االتح�ادات
الفرعية من ش�مال العراق اىل
جنوبه ،كان�ت غامضة اثرت
حولها التس�اؤالت والشكوك،
وذلك لعدة اسباب لعل ابرزها
ان اللجن�ة املرشف�ة غيب�ت
االع�الم الريايض ولم تس�مح
بحض�ور اي ط�رف يح�اول
تغطي�ة االنتخاب�ات ،وه�ي
بذلك تس�ببت يف اثارة عالمات
االس�تغراب بش�أن دوافع تغيي�ب االعالم
ال�ذي كان وال يزال احد اهم اعمدة تطوير
واق�ع الك�رة العراقي�ة ،ويف ه�ذا الص�دد
يق�ول الزميل رحيم عودة :ال ادري ما هي
الفائدة املتوخاة من غياب االعالم الريايض
عن انتخاب�ات االتح�ادات الفرعية :وهو
الذي كان احد ابرز وسائل تقويم العملية
الرياضية من خالل النقد الهادف والبناء.
واض�اف :كنت أظ�ن ان الدعوة س�تكون
مفتوح�ة اىل كل وس�ائل االع�الم لغرض
تغطية االنتخابات ،طاملا ان النوايا سليمة
والقوان�ن عادلة ال بل كن�ا نعتقد بتواجد

 PDFالتطبيعية
مهمات الهيئ�ة
كان من اب�رز
Apago
Enhancer
الت�ي انيط�ت به�ا إدارة ش�ؤون الك�رة
العراقية بعد مق�ررات املحكمة الكروية،
ه�ي تهيئ�ة االرض الخصب�ة القام�ة
انتخاب�ات ش�فافة ونزيه�ة ينت�ج عنها
اتح�اد ق�ادر ع�ىل قي�ادة املرحل�ة الربع
س�نوات مقبل�ة يف ظ�ل تحدي�ات كب�رة
تش�هدها الك�رة العراقية ،ولع�ل ابرزها
التصفيات الحاس�مة املؤهلة اىل نهائيات
كأس العالم املقبل�ة املؤمل لها ان تقام يف
الدوحة عام  ،2022وكأس اسيا يف الصن
ع�ام  ،2023ويب�دو ان الهيئ�ة املؤقت�ة
وجدت نفس�ها هي االخرى امام تحديات
فني�ة وادارية كان البد له�ا من أن تنتهي
بالتصويت ع�ىل النظام الداخ�يل وقواعد
االنتخابات وتركيب�ة الهيئة العامة بغض
النظر ع�ن االعرتاضات الت�ي ظهرت هنا
وهناك ،ذلك النها ربما دخلت يف رصاع مع
الوقت ال�ذي حدد من قب�ل االتحاد الدويل
للعبة وبموجب�ه يتم انتخاب ادارة جديدة
لالتحاد العراقي ليس من ضمن اعضائها
من عمل يف ادارة الهيئة التطبيعية .
البداية غامضة

المستقبل العراقي /متابعة
يق�رتب اإليط�ايل سباس�تيان جيوفينك�و ،نج�م اله�الل
السعودي ،من العودة إىل قارة أوروبا من جديد.
وانتقل جيوفينك�و إىل صفوف الهالل يف يناير/كانون ثان
 ،2019قادمً �ا م�ن تورنت�و الكندي ،بعقد يمت�د حتى 31
ديسمرب/كانون أول .2021
وبحس�ب خبر س�وق االنتق�االت اإليطايل جيانل�وكا دي
مارزي�و ،فإن جيوفينكو بات قري ًبا م�ن االنتقال إىل نادي
باوك اليوناني.
ويت�وىل تدريب ب�اوك ،املدرب الس�ابق لله�الل ،الروماني
رازفان لوشيسكو.
وأش�ار دي مارزيو ،أن املفاوضات بن باوك وجيوفينكو،
وصلت إىل مراحلها األخرة ،ومن املتوقع حس�م التفاصيل
املتبقية خالل األيام القليلة املقبلة.
وأكد مصدر يف الهالل ،أن سباس�تيان جيوفينكو س�رحل
عن صفوف الهالل بعد نهاية املوسم.

ري�ايض كثي�ف يف تل�ك االنتخاب�ات التي
اقت�رصت عىل عن�ارص بع�دد اصابع اليد
قيل انهم يمثلون الهيئة العامة.
بينم�ا يرى الزميل ري�اض عبد الهادي ان
االنتخابات كانت غامضة ولم تس�نح لنا
فرص�ة تغطيته�ا واالطالع عليه�ا ،وهو
اج�راء يح�دث الول م�رة يف دول العال�م
التي تؤمن بدور االع�الم الريايض وحرية
الصحافة.
واك�د ان ه�ذا التغيي�ب يض�ع م�ؤرشات
س�لبية عىل االنتخاب�ات والقان�ون الذي
اعتم�دت عليه ،خاصة بعد تعايل االصوات
الت�ي انتق�دت عملية االختي�ار ،مبينا انه

راموس يغيب عن ودية باريس وإشبيلية

المستقبل العراقي /متابعة

وأوضح�ت الصحيف�ة أن املداف�ع اإلس�باني س�يغيب عن
مواجه�ة فريقه القديم لعدم اكتمال لياقت�ه البدنية نتيجة
شعوره ببعض اآلالم يف عضلة الساق.
ولم يش�ارك س�رجيو رام�وس يف املباريات الودي�ة األربع
الس�ابقة للفريق البارييس رغم انتظامه يف تدريبات الفريق
من�ذ أس�بوعن .وانض�م رام�وس لصفوف ب�ي إس جي يف
صفق�ة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع نادي ريال مدريد

دقائق جمنونة متنح الزوراء
بطاقة التمثيل اآلسيوي
المستقبل العراقي /متابعة

ش�هدت مباراة أربيل والزوراء ،يف ختام
بطولة الدوري العراق�ي ،التي أقيمت يف
استاد فرانس�و حريري ،إثارة استمرت
حتى الثانية األخرة من املباراة لتحس�م
ملصلحة ال�زوراء (.)1-3ال�زوراء ،دخل
املب�اراة وينافس�ه عىل الوصاف�ة فريقا
النج�ف والرشط�ة ،الل�ذان يخوض�ان
مباراتهما ب�ذات التوقيت.مدرب الزوراء
رايض شنيشل ،دفع بالفريق يف بداية املباراة،
وأثمرت عن هدف جميل لقائد الفريق عالء
عبد الزهرة يف الدقيقة ( ،)11وحاول الزوراء
تعزي�ز النتيج�ة ،لكن الش�وط األول انتهى
به�دف دون رد.اإلثارة تجلت بعد تس�جيل
أربي�ل هدف التعديل عرب الالعب نياز محمد
يف الدقيق�ة ( ،)63ليمر ال�زوراء بحالة من
الضغط النفيس م�ع مرور الدقائق وضغط
بقوة وأهدر عد ًدا من الفرص الس�هلة أمام

المستقبل العراقي /متابعة

حتديد موعد الكشف الطبي لفاران يف مانشسرت يونايتد

المستقبل العراقي /متابعة
أعلن�ت إدارة نادي القاس�م توقي�ع اول صفق�ة تعاقدية
للموسم الكروي املقبل مع العب نادي اكد احمد تركي ،الذي
كان احد ابرز مهاجمي دوري اندية الدرجة االوىل ،وتمكن
من تسجيل عرشة اهداف .وذكر املرشف عىل الفريق نعيم
جرب يف ترصي�ح أن االدارة ،وباالتفاق م�ع املالك التدريبي
الذي يقوده قيص منر الذي من املتوقع ان يميض موسمه
املقبل مع الفريق ،ماضي�ة يف البحث عن املواهب الكروية
الت�ي برزت يف دوري الدرج�ة االوىل والتي يمكنها ان تمثل
الفريق يف املوس�م املقب�ل ،وكان أول تعاقداتنا مع مهاجم
اك�د احمد ترك�ي ال�ذي يتميز بمه�ارات فردي�ة وقدرات
هجومية يمك�ن ان توظف ملصلحة الفريق.وبش�أن بقاء
الالعبن االفارقة بعد شائعات مغادرتهم للبيت القاسمي،
اش�ار جرب اىل ان ذلك محكوم بقيم�ة التعاقدات املطلوبة
وامكاني�ة توفره�ا يف ظل ازم�ة مالية يش�هدها النادي،
برغ�م قناعتن�ا ان بعضهم يس�تحق ان يخ�وض تجربته
الثانية مع فريقنا.يذكر ان ع�ددا من الالعبن الذين مثلوا
القاسم بالدوري املمتاز تمت دعوتهم لالختبارات من قبل
م�درب املنتخب االوملبي ،وهم كل م�ن احمد نور ومجتبى
صال�ح واث�ر صالح واحمد نعيم وحس�ن ف�الح ومحمد
كريم وعيل حسن ورضا محمد.ويف سياق ذي صلة ،تمكن
فريق رديف القاس�م من احراز بطولة محافظة بابل التي
نظمها االتحاد الفرعي للعبة بمش�اركة اثني عرش ناديا،
وذل�ك اثر فوزه يف املباراة النهائية عىل فريق الكفل بهدف
مقابل ال يشء.

اوملبياد طوكيو يكشف عيوب رياضتنا

املرمى.لكن النحس تبخر يف الدقيقة األخرة
م�ن املب�اراة حينم�ا حصل ع�ىل ركلة حرة
مبارشة نجح بتنفيذها حس�ن عيل وس�ط
فرحة هيس�ترية لدكة البدالء ،حاول أربيل
يف الدقائق البدل من الضائع ،لكنه دفع ثمن
مجازفت�ه باالنفت�اح بش�كل كب�ر ليتلقى
هدف�ا ً
ً
ثالث�ا ( )94ع�رب القائ�د ع�الء عب�د
الزهرة.ورف�ع الزوراء رصي�ده إىل النقطة
( )75يف الوصاف�ة ،بينما تجمد رصيد أربيل
عند النقطة ( )44يف املركز ال�.12

اإلسباني .لفتت ليكيب إىل أن ماوريسيو بوكيتينو سيضطر
لالعتماد عىل عدد من الالعبن الشباب يف ودية إشبيلية نظرا
لغياب عدد كبر من نجوم الفريق الدولين سواء لإلجازة أو
تجهيزهم بدنيا بعد املشاركة يف يورو  2020وكوبا أمريكا.
وتشمل قائمة الغيابات كل من دوناروما ،فراتي ،باريديس،
ماركيني�وس ،س�ارابيا ،دي ماري�ا ،إضاف�ة إىل مباب�ي،
كيمبيمبي ،دانيلو بريرا وكيليان مبابي.

جريزمان يوافق عىل تقليد مييس
المستقبل العراقي /متابعة
رح�ب الفرنيس أنط�وان جريزم�ان ،مهاجم
برش�لونة ،بالبق�اء م�ع البارس�ا يف املوس�م
ً
املقبل.ووفقا لصحيفة «سبورت» اإلسبانية،
فإن جريزمان أعرب عن اس�تعداده للجلوس
م�ع مس�ؤويل برش�لونة ،ومناقش�ة خفض
راتبه ،إذا استمر مع البارسا يف املوسم املقبل.

وج�اء ذل�ك بع�د موافق�ة أكثر م�ن العب يف
برش�لونة عىل خفض راتبه�م ،ويف مقدمتهم
ليونيل مييس الذي تزعم تقارير أنه تخىل عن
 %50من أجره.وأشارت الصحيفة اإلسبانية
إىل أن جريزمان أبلغ مس�ؤويل برشلونة أنه ال
يوافق عىل ت�رك النادي ،إال يف حالة عودته إىل
أتلتيك�و مدريد.يذكر أن برش�لونة يتفاوض
م�ع أتلتيك�و مدريد ح�ول مبادل�ة محتملة

ب�ن جريزم�ان وس�اؤول نيجوي�ز،
لك�ن هن�اك تعث�ر يف املحادثات بن
الطرفن.
وكانت تقارير صحفية ،قد ربطت
أنطوان جريزمان ً
أيضا باالنتقال
إىل يوفنت�وس أو باري�س س�ان
جرمان خ�الل املركاتو الصيفي
الجاري.

لوكاكو يعود لتدريبات إنرت ..وغياب الوتارو
المستقبل العراقي /متابعة
عاد البلجيكي روميلو لوكاكو إىل التدريبات الجماعية
مع إنرت مي�الن بطل الدوري اإليطايل ،بعد االس�تمتاع
بالعط�الت يف األي�ام األخ�رة ،وانتظ�ارا النضم�ام
األرجنتيني الوتارو مارتينز ،الذي سيحصل عىل بضعة
أيام إضافية يف العطلة بعد تتويجه بكوبا أمريكا.
وتدرب لوكاكو ،الذي س�جل  30هدفا املوسم املايض،

مع باقي زمالئه تحت قيادة املدرب سيموني إنزاجي،
انتظارا النطالق الدوري يف  21أغسطس/آب ،بحسب
بيان للنادي.
وكان لوكاك�و ق�د حص�ل ع�ىل ترصيح م�ن النادي
باالنضم�ام إىل فرتة اإلعداد متأخرا بضعة أيام ،بعدما
ش�ارك مع منتخب بالده يف بطول�ة أمم أوروبا ،حيث
خرجت بلجيكيا من الدور ربع النهائي أمام إيطاليا.
ومن املنتظر انضمام الوتارو مارتينيز يف األيام املقبلة

إىل الفريق ،بعدما ش�ارك يف كوبا أمريكا مع األرجنتن
حت�ى  20يوليو/تم�وز املايض ،حن ف�از فريقه عىل
الربازيل يف النهائي.
وب�اع إنرت خ�الل موس�م االنتق�االت املغرب�ي أرشف
حكيم�ي لباريس س�ان جرم�ان مقاب�ل  60مليون
ي�ورو ،للتخفيف م�ن أثر األزم�ة االقتصادية الناتجة
ع�ن كورون�ا ،واالحتف�اظ بنجميه لوكاك�و والوتارو
مارتينيز للموسم املقبل.

كان يتص�ور ان االج�راءات التي
شملت عملية التغير بواقع ادارة
الك�رة العراقي�ة س�تكون افضل
وبالش�كل ال�ذي يعط�ي الحرية
للعمل االعالمي .
نظام جائر
بع�ض االندي�ة الكروية س�جلت
اعرتاضه�ا ع�ىل النظ�ام ال�ذي
اعتم�د يف اختيار الهيئ�ة العامة،
الت�ي غيب�ت العديد م�ن االندية
التي ش�اركت يف نشاطات الهيئة
التطبيعية .
رئيس ن�ادي الكف�ل ميثم كاظم
قال :فوجئن�ا بالطريقة الت�ي اديرت من
خاللها انتخابات االتحادات الفرعية ،التي
اعتمدت عىل نشاط دوري 2019 - 2018
وبذلك اقترص االمر عىل خمس�ة اندية من
اصل اثن�ي ع�رش نادي�ا ،وارى ان الهيئة
التطبيعية ارتكبت خطأ حينما اخفت هذا
النظام ع�ن االندية ولم تناقش�ه يف العلن
ك�ي يتم االع�رتاض عليه ،ونح�ن كأندية
الدرجة االوىل أو الثانية من حقنا ان يكون
لن�ا تمثي�ل يف الهيئة العام�ة وهكذا االمر
بالنسبة اىل نادي املدحتية الذي غيب وفق
النظام الجديد.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد  2417الثالثاء  27تموز 2021

مساحة للرأي

امـضـاءات

سامي جواد كاظم

اسعد عبد الله عبد علي

قرار يتأثر بالدوالر

احلنني لزمن املسعور!

قب�ل الدخول يف صلب املطلوب اذكر هذه القصة التي قراتها يف كتاب
من هنا وهناك للعالمة الشيخ محمد جواد مغنية (1400-1322ه�)
يقول الش�يخ زارني قس مس�يحي يحمل فكرة تاس�يس هيئة االمم
املتدين�ة فنصحته ب�ان يعرض فكرته ع�ى اية الله العظمى الس�يد
محس�ن الحكي�م ( 1390-1306ه��) يف النج�ف االرشف ،وبالفعل
سافر القسيس اىل النجف والتقى بالسيد الحكيم وعرض عليه فكرته
فس�اله الس�يد الحكيم ومن هي جهة التمويل؟ فقال من الدول التي
تنض�وي تحت مظلتها فاجابه الس�يد الحكيم يعن�ي ان الدولة التي
تدفع اكثر س�وف تؤثر عى القرار اكث�ر والدول الفقرية تصبح لقمة
س�ائغة لقراراتها .نعود اىل هيئة االمم املتحدة هذه املنظمة العجيبة
بقراراته�ا التي صنفت العالم اىل قوى اس�تكبارية ودول مس�حوقة،
هذه املنظمة التي درجة تمويلها االساس هي االدارة االمريكية وهذا
التمويل له ثمن وثمنه قراراتها وان كانت قراراتها ال تس�اوي عفطة
عنز امام الفيتو الذي تتمتع به خمس دول طغيانية مستبدة بالعالم
كيفما تش�اء اال انها يف ثالثة عقود االخرية تمادت يف ذلها وخضوعها
ل�الدارة االمريكية ،هذه املنظم�ة االضحوكة التي تح�ث دول العالم
ع�ى الغاء عقوبة االعدام وتتخذ خط�وات الرغام اعضائها عى الغاء
عقوب�ة االعدام ه�ي بذاتها رشعت لبوش االب واالبن املجرمني ش�ن
حرب ع�ى الخليج وافغانس�تان ذهب ضحيتها املالي�ني من االبرياء
والعس�كر ،فكيف بها وهي تتباكى ع�ى املجرمني واالرهابيني لتمنع
اعدامهم ،هذه املنظمة االضحوكة التي فش�لت فشال ذريعا يف حفظ
كيان دولة اس�مها فلس�طني وهي الراضخة المري�كا يف عدم ترشيع
اي ق�رار ولو ادان�ة لالجرام الصهيوني بحق الش�عب الفلس�طيني،
هذه املنظمة التي تس�مح المريكا باستخدام القوة ضد العراق وهي
تس�مي القوات االمريكية ق�وات احتالل .ال اعلم مل�اذا الدول التي تم
اذالله�ا يف ه�ذه املنظمة ومجلس امنها تبق�ى يف خيمتها وهي تعلم
عل�م اليقني ان العدالة مفقودة ،ملاذا ال تؤس�س ه�ذه الدول منظمة
خاصة به�م وليس كمنظمة عدم االنحي�از او جامعة الدول العربية
او مجلس التعاون الخليجي او منظمة الدول االس�المية فهذه كلها
ادوات ال تغني وال تس�من .اما املنظمات االنس�انية التي تعمل تحت
مظلة االمم املتحدة فان عملها بالدرجة االساس هو احتواء الكوارث
الت�ي احدثتها الدول دائم�ة العضوية بقرارات ص�ادرة عنها فاالمم
املتحدة ذات ( )39طابقا عى مش�ارف نهر الرشق يف نيويورك وكأنه
برج بابل الحديث ،كوارثها هي نتيجة خطأ الدول وليس األمم املتحدة
حس�ب ما قال من يعمل فيها ،وليكن ذلك فما دورها يف ايقاف هذه
االخطاء؟ هنا يتبني لنا النظرة الحكيمة للس�يد الحكيم يف ادارة هكذا
مؤسسات تتالعب بها الدول التي تدفع اكثر.

مقه�ى ابو عيل الربازييل من اس�وء املقاهي التي تقدم الش�اي ،لكن
تعودنا عى االجتماع فيه كل يوم س�بت ع�راً ،هنالك اجد من بقي
من االصدق�اء للتبادل االخب�ار والنقاش حول السياس�ة والرياضة،
هذا الس�بت حرضت مبكرا ً لم اجد اال عج�وزا ً عتيق يدعى ابو لهيب،
قصري القامة كثريا ً ما يرح بحنينه للنظام السابق ،جلست بطرف
املقهى قرب الشباك ويف يدي ديوان مظفر النواب اتصفح افكاره عن
الحب والنس�اء وس�حرهن ،فاذا الصياح يعلوا بني ابو لهيب وشباب
جالس�ون قرب�ه ،وكان النقاش رياضياً ،حيث كان يتحرس الش�باب
عى منتخبنا الوطني وكيف اصبح ضعيفا ال يمثل رقم مهم يف اسيا،
ورصخ به�م اب�و لهيب “لو ع�دي باقي كان االن نح�ن ابطال العرب
واسيا بل وحتى العالم ،لكن املوت اخذه منا”.
عندها عم الضحك املقهى ،ورفض الشباب اطروحة ابو لهيب البعثية
ذات الحنان املتدفق لحكم العفالقة.
قررت ان اتدخل يف النقاش ،فطلبت من الش�باب الس�كوت والسماح
يل بمناقش�ة هذا العجوز صاحب االفكار الغريبة ،فقلت له “الم يكن
ع�دي موجود عى راس االتحاد من ع�ام  1990اىل عام  ،2003وكان
املنتخ�ب العراقي من اس�وء منتخبات اس�يا ،وكن�ا مهزلة البطوالت
االس�يوية ،اتذكر هزيمتن�ا يف تصفيات كاس العال�م  ،1998ومهزلة
امم اس�يا  2000يف ب�ريوت ،وهزائ�م تصفي�ات كاس العالم ،2002
وانديتنا كانت مس�خرة يف مش�اركاتها الخارجي�ة ،وكل هذا بقيادة
ع�دي صدام! فهل تحن لس�نوات الذل والهزائ�م ،التاريخ موجود فال
تدلس عى الشباب».
س�كت ابو لهيب فل�م يجد ما يقوله ،وتضاحك الش�باب من هزيمته
امام�ي ،فح�اول ان يرم�م موقفه بالق�ول” :لك�ن كان يوجد نظام
وقانون” .ضحكت م�ن رد العفلقي املعتاد ،وقلت له “اذا كان كالمك
عى مس�توى الرياض�ة وقيادة ع�دي للرياض�ة ،فالعال�م كله يعلم
بعقوب�ات عدي لنجوم الكرة العراقية ،حت�ى وصلت اىل الفيفا وفتح
تحقيقا ً بذلك ،بعد وصول شكاوي عديدة ،وهرب الكثريون من بطش
ع�دي مثل رعد حم�ودي وفالح حس�ن ورشار حي�در وقافلة كبرية،
وقصص التعذيب والغرف الحمراء مرت ×مرت ،والحالقة صفر ،والجلد،
والفلقة ،وخري مثال عى ذلك النجم حبيب جعفر الذي تكلم كثريا عن
عقوبات عدي ،وايضا مفيد عاصم وصادق سعدون وسعد قيس وهم
نجوم املنتخب بالتس�عينات ،فاي قانون والكرامة مهدورة بقرار من
املجنون عدي ،هل تحن لزمن التعذيب ،هل تش�تاق لزمن عدي املعاق
نفس�يا؟!» .تعالت اصوات التايي�د يف املقهى لطرحي ،حتى صاح ابو
مجتبى الحالق” :الله يلعن عدي املجنون ،كان سفاحا يالحق الفتيات
برفقة عصابته ،ويجربهن عى مطاوعته بالقوة والتهديد”.

كـاريكـاتـير

وداع ًا لرائحة الفم الكرهية 5 ..فوائد لتنظيف اللسان يومي ًا

نصائح للحفاظ عىل رطوبة اجلسم عند ارتفاع درجات احلرارة
يع�د الحف�اظ عى ترطيب الجس�م أم�ر بالغ
األهمي�ة لصحتن�ا وعافيتنا ،حي�ث يتألف 60
باملائ�ة من جس�م اإلنس�ان م�ن امل�اء ،بينما
تتك�ون معظم األعضاء الحيوية يف اجس�امنا
من نسبة كبرية من املاء كذلك.
عى س�بيل املثال ،يش�كل امل�اء  70باملائة من
الدم�اغ و 90باملائة من الرئتني ،بينما يش�كل
 80باملائة من الدم ،إذ يضمن وجود املاء يف الدم
تدف�ق وتوزي�ع الربوتني والجلوك�وز واملعادن
والهرمون�ات والهيموجلوب�ني الذي يعمل عى
نق�ل األكس�جني .كما يس�اعد امل�اء يف تنظيم
درجة حرارة الجس�م ونق�ل العنارص الغذائية
بني الخاليا وترطيب األغشية املخاطية وضمان
التريف املناسب للفضالت من الجسم.
يف ه�ذا الس�ياق تق�ول آن�ا كارولين�ا كوريس
بريي�را ،مدي�رة اللياقة لدى فيتنس فريس�ت:
«يخ�رج امل�اء من أجس�امنا بش�كل مس�تمر
يوم ًي�ا من خ�الل التع�رق والب�ول والتنفس،
وه�ذه املخرجات تحتوي كذل�ك عى جزيئات
اإللكرتولي�ت التي تلعب دورًا مهمًا يف انقباض
العض�الت والحفاظ عى مس�تويات الرتطيب
بالجس�م ،وتنظيم مس�توى الحموض�ة فيه.
ولهذا فال بد من احتفاظ الجسم بالقدر الالزم
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الليمون األصفر او األخرض أو رشائح الربتقال،

من امل�اء عرب تن�اول كمية كافي�ة ال تقل عن
لرتين من املاء كل يوم».
وللحرص ع�ى رشب لرتين من امل�اء كل يوم،
تقدم آنا كارولينا كوريس برييرا ،مديرة اللياقة
لدى فيتنس فريست ،بعض النصائح البسيطة
والفعالة للحفاظ عى ترطيب الجسم لتحسني
الصح�ة والش�عور بالراحة يف أش�هر الصيف
الحارة.
أض�ف النكهات إىل ماء الرشب  ،يمكنك إضافة
النكهات إىل ماء الرشب بوضع مختلف الفاكهة
أو الخ�رضوات الطازج�ة يف امل�اء ،كرشائ�ح

فوائد وأرضار الثوم ..كم فص ًا حتتاجه يومي ًا؟

يستخدم الثوم تقليديا يف الكثري الثقافات حول العالم لتعزيز الصحة العامة،
إذ من ضمن فوائده خفض نس�بة الكوليسرتول يف الدم وخفض ضغط الدم
والوقاية من نزالت الربد وحتى تجنب اإلصابة بالرسطان.
وبسبب الجوانب املعززة للصحة يف الثوم ،يتم تحويله إىل مكمل غذائي ،حيث
يمكن تناوله يف ش�كل حبوب ،ولكن كما هو الح�ال مع العديد من األطعمة
واملكمالت األخرى ،يجب أن تكون بنسبة معقولة.
إذ يعلم معظم الناس باآلثار الجانبية للثوم مثل رائحة الفم الكريهة ورائحة
الجسم ،وبالنسبة لألشخاص الذين يعانون من حساسية خاصة ،يمكن أن
يتسبب تناول الثوم ً
أيضا يف حرقة املعدة واضطراب املعدة.
ً
وفق�ا ل�جامع�ة فريمونت إكستنش�ن ،فإن املك�ون املفيد األس�ايس للثوم،
األليس�ني ،يتم تدمريه بالحرارة ،لذلك يجب تن�اول الثوم ً
نيئا للحصول عى
الفوائد الكاملة .ويجب عى األشخاص الذين يعانون من حساسية يف املعدة
أن يس�تهلكوا الث�وم النيء مع األطعم�ة األخرى لتجنب حرق�ة املعدة وآالم
املعدة.
املق�دار اليوم�ي :وعى الرغم م�ن أن جامع�ة فريمونت إكستنش�ن تنصح
بتناول الثوم يوم ًيا لتنجب زيارة الطبيب ،إال أنها ال تش�جع عى تناول أكثر
م�ن فص واحد ألن الكميات الزائدة تتس�بب يف أن يب�دأ الثوم يف التداخل مع
مضادات التخثر.

العراقـي

وهي إضافات شائعة يحبها الكثريون ولكنها
ليس�ت الوحي�دة الت�ي تضفي نكه�ة محببة
للماء .فالخي�ار والنعناع الطازج يعطيان املاء
نكهة رائعة ومنعش�ة – خاصة يف الصيف .أما
إن رغب�ت بم�ذاق أكث�ر حالوة ،فج�رّب وضع
التوت أو البطيخ أو رشائح الفراولة.
تناول ماء جوز الهند
يحت�وي ماء ج�وز الهند ع�ى كمي�ات عالية
م�ن البوتاس�يوم ،وه�و ممت�از للرتطي�ب
ولتج�دد الخاليا بعد التمري�ن .كما أنه يحتوي
ع�ى عن�ارص اإللكرتولي�ت مثل املغنيس�يوم
والصوديوم والفس�فور ،ومحتواه من السكر
أقل من معظم مرشوب�ات الطاقة مما يجعله
ً
بدي�ال رائ ًع�ا للرتطي�ب قب�ل أو خ�الل أو بعد
التمارين املتوسطة أو شديدة الصعوبة.
نصيح�ة :يحتوي م�اء جوز الهن�د عى كمية
صوديوم أق�ل من معظم مرشوب�ات الطاقة،
فاح�رص ع�ى تن�اول كمي�ة إضافي�ة م�ن
الصوديوم ع�رب مرشوب آخر أو وجبة خفيفة
إن كن�ت تخط�ط ملمارس�ة التماري�ن لف�رتة
طويلة أو س�تقوم بتمرين يحتاج إىل قدر كبري
من الطاقة.

يع�د الحف�اظ ع�ى نظاف�ة
الف�م أم�را مهما ج�دا ،لكن
هناك خطوة بس�يطة واحدة
ينس�اها معظم الن�اس أثناء
القيام بذلك ،أال وهي تنظيف
ألس�نتهم.ال يحتوي لس�انك
بطبيع�ة الح�ال ع�ى أي
تجاويف ،لك�ن عدم تنظيفه
بش�كل صحي�ح يمك�ن أن
يكون بالتأكيد أحد األس�باب
الرئيس�ية لرائح�ة الف�م
الكريهة وأمراض الفم.
وهناك ع�دة ط�رق لتنظيف
اللس�ان ،ربم�ا أبرزه�ا
باس�تخدام فرش�اة األسنان
من خالل تحريكها بلطف عى اللس�ان بتكرار
قصري إلزال�ة البكتريي�ا والحف�اظ عى نفس
منتعش.
األمر ال يقتر عى تنظيف لس�انك فحس�ب،
بل أيضا يس�اعد عى تحس�ني صحتك العامة،
بحسب .times of india
.1يحس�ن الهضم :مع�روف أن عملية الهضم
تب�دأ يف الف�م ،حي�ث تعم�ل اإلنزيم�ات الت�ي

يحتويها اللعاب عى تكس�ري الطعام وتسهيل
عملي�ة هضم�ه .وتنش�ط عملي�ة تنظي�ف
«كش�ط» اللس�ان اإلنزيم�ات الالزم�ة لهضم
الطعام بشكل أفضل.
.2ينشط األعضاء :فائدة كبرية أخرى لتنظيف
اللسان تتمثل يف التخلص من السموم املرتاكمة
يف فمك ،األمر الذي من ش�أنه تنشيط األعضاء
الداخلية.
.3يعمل عى التخلص من رائحة الفم الكريهة

«العصري املعجزة» يمنحك عمر ًا أطول بال أمراض
كش�فت دراس�ة بريطانية ،نرشت يف املكتبة
الوطنية للصحة ،العصري الذي يتمتع بقدرات
وقائي�ة كيميائية ،ويمكن أن يقلل من خطر
اإلصابة بالرسطان وارتفاع ضغط الدم.
ونقلت «صحيفة إكسربيس» الربيطانية عن
الدراس�ة ،قولها إن «عصري الش�مندر يمكن
أن يمنح اإلنس�ان عمرا أطول» ،واصفة إياه
بأنه «أكسريا لحياة بال أمراض».
وأضاف�ت أن م�رشوب الش�مندر يكتس�ب
لون�ه الغن�ي من م�ادة البيتال�ني ،وهي أحد
مضادات األكس�دة القابلة للذوب�ان يف املاء،
وتتمت�ع بقدرات وقائية كيميائية ضد بعض
أن�واع الخاليا الرسطانية ،مرجحة أن تكافح
م�ادة البيتال�ني الجذورالحرة وتس�اعد عى
العثور والتخلص من الخاليا غري املستقرة يف

الجس�م ،وهذا يؤدي لتقليل مخاطر اإلصابة
بالرسطان.
وتناولت الدراسة التأثريات الوعائية للنرتات
الغذائية املوجودة يف جذر الشمندر ،مؤكدا أن
النتائج أثبتت أن للن�رتات الغذائية مجموعة
من التأث�ريات املفيدة لألوعي�ة الدموية ،من
بينه�ا خف�ض ضغ�ط ال�دم وتثبي�ط تراكم

الصفائح الدموية وتحس�ني القدرة عى أداء
التمارين س�واء لألفراد األصحاء أو املرىض،
الذين يعانون من أمراض الرشايني الطرفية.
واستشهدت الدراسة بأن «األنظمة الغذائية
التقليدية اليابانية ودول حول البحر املتوسط
تعترب صحية بش�كل ع�ام ،وأنهما يرتبطان
بانخف�اض مع�دل اإلصابة بأم�راض القلب
واألوعية الدموية وط�ول العمر دون املعاناة
من أمراض» .كما أرجعت الدراسة السبب إىل
أن النظامني الياباني واملتوسطي يشرتكان يف
العديد من أوجه التشابه من حيث أن كالهما
غني بالفواكه والخرضوات واألسماك وقليل
من اللح�وم الحمراء ،وربم�ا يكون املحتوى
الش�ائع املفيد الرئيي ه�و محتوى النرتات
الغذائية العايل.

تيك توك يستعد لدفع رواتب للمستخدمني
ب�دأ تطبي�ق  Tik Tokيف الس�ري عى خطى
منصات مثل  Twitterو  Spotifyالتي تقدم
خدمات مدفوعة ملنش�ئي املحتوى لتحقيق
الدخ�ل  ،مما يتي�ح للمس�تخدمني فرصة
طلب محتوى حري من منشئي املحتوى
من خالل مقاطع الفيديو الخاصة والدفع
ً
وفقا ل� ، BuzzFeed
مقاب�ل هذه الخدمة.

جريــدة المســتقبل العراقــي

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة
للصحافــة والطباعــة والنشــر

بدأت هذه امليزة يف الظهور أمام املستخدمني
يف تركي�ا واإلم�ارات العربي�ة املتحدة تحت
اس�م  .Shoutoutsتتي�ح املي�زة الخاص�ة
الجدي�دة ل��  Tik Tokللمس�تخدمني طلب
مقاطع فيديو خاصة من منشئي املحتوى
والدفع من خالل العمالت املعدنية املوجودة
يف “العم�الت املعدنية” الخاص�ة باملنصة.

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

يت�م رشاء ه�ذه العمالت املعدني�ة بأموال
حقيقي�ة من خ�الل املنصة واس�تخدامها
لتقديم الدعم أو الهدايا لآلخرين .ومع ذلك
 ،عى عكس طريقة تقديم الهدايا التقليدية
ملش�اهدة املحت�وى  ،س�توفر ه�ذه امليزة
محتوى حر ًيا وتس�مح ملنشئي املحتوى
بتحديد سعر التحرير الخاص.
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الخالي�ا امليتة والبكترييا وبقايا
الطعام العالق باللس�ان يمكن
أن تتس�بب يف رائح�ة الف�م
الكريه�ة ،لذل�ك ف�إن كش�ط
اللسان مرتني يوميا ملدة أسبوع
يمك�ن أن يقل�ل م�ن البكترييا
الكلية يف الفم.
.4يحسن حاسة التذوق :يمكن
أن يؤدي كش�ط لس�انك مرتني
يوميا إىل تحسني حاسة التذوق
لديك .تمنحك إزالة الخاليا امليتة
وامل�واد األخ�رى غ�ري املرغوب
في������ه�ا الق�درة ع�ى
التمييز بشكل أف�����ضل بني
األحاس�يس املختلفة مثل طعم
الطعام الحلو أو املالح.
.5يزي�ل البكتريي�ا :البكتريي�ا املوج�ودة ع�ى
اللس�ان يمك�ن أن تك�ون مص�درا للعديد من
املش�اكل الصحية ،بما يف ذلك تسوس األسنان
وبالطب�ع رائح�ة الف�م الكريه�ة ،لذل�ك فإن
تنظي�ف اللس�ان يحاف�ظ ع�ى ت�وازن مثايل
للبكتريي�ا الجي�دة يف الفم من خ�الل التخلص
من بقايا الطعام املرتاكمة داخله.

القهوة واخلضار يقلالن خطر اإلصابة بكورونا

توصلت دراسة طبية أمريكية جديدة إىل أن تناول القهوة الصباحية واإلكثار
م�ن اس�تهالك الخرضاوات يمك�ن أن يوفرا الحماية ض�د اإلصابة بفريوس
كورونا.
وأش�ارت الدراسة التي نرشتها جامعة «نورث وس�رتن» يف مدينة شيكاغو
األمريكي�ة ،أيضا ،إىل أن الرضاعة الطبيعية قد تقلل أيضا من خطر اإلصابة
بالف�ريوس.يف املقابل ،حذرت من أن تناول النقانق واللحوم املصنعة األخرى
يمكن أن يزيد خطر اإلصابة.
يف حني كانت األطعمة األخرى التي تمت دراستها بما يف ذلك الفاكهة والشاي
واللحوم الحمراء ،ليس لها أي تأثري يف هذا املجال.
وقال�ت مارلني كورنيليس ،املؤلفة املش�اركة يف الدراس�ة« :نعل�م أن كوفيد
مرض مع�د مثله مثل االلتهاب الرئوي أو أنواع أخ�رى من التهابات الجهاز
التنف�ي… ونعلم أن املناعة تلع�ب دورا مهما يف قدرتنا عى مكافحة بعض
هذه األمراض املعدية».
وأضافت كورنيليس ،األستاذ املشارك يف الطب الوقائي يف كلية الطب بجامعة
ن�ورث وس�رتن« :كنت مهتمة برؤية كي�ف يمكن للتغذي�ة أن تلعب دورا يف
الحماية من فريوس كوفيد 19-ألننا نعلم أن التغذية تؤثر عى املناعة».
تناول هذا املرشوب يوميا يخفض خطر اإلصابإىل  2010وعدوى كورونا من
مارس إىل نوفمرب  2020يف نفس األشخاص.
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