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تنفيذ «عمليات استباقية» ضد خاليا التنظيم يف األرياف ..ووزير الدفاع :جيب زيادة التنسيق األمين ورفع اجلهد االستخباري

قيادات عسكرية تتمركز يف كركوك :ال عودة قبل القضاء عىل «داعش»
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

باشراف الفريق عماد حممد حممود
وكالة الوزارة لشؤون
الرشطة حتقق «حصيلة نوعيـة»
ص2
من العمليات األمنية

وجّ �ه جه�از مكافح�ة اإلره�اب العراق�ي ،أمس
األربع�اء ،رضبات جديدة لعن�ارص تنظيم داعش،
فيم�ا انتقل�ت القي�ادات العس�كرية اىل محافظة
كرك�وك الش�مالية ل�ارشاف عىل تنفي�ذ عمليات
ماحق�ة التنظي�م ومنع�ه م�ن تجمي�ع خاياه.
ووص�ل وفد عس�كري رفي�ع املس�توى اىل مدينة
كرك�وك قادما من بغداد ملتابع�ة تنفيذ االجراءات
االمني�ة ملاحق�ة خاي�ا داعش وتوجي�ه رضبات
اس�تباقية تمنع تك�رار هجوماته�ا يف املحافظة.
وقال اللواء قوات خاصة يحي رسول الناطق باسم
القائد العام للقوات املس�لحة مصطفى الكاظمي
يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة منه إن
«وزير الدفاع جمعة عن�اد ،ورئيس اركان الجيش
الفري�ق أول رك�ن عبد االمري يار الله ،واملستش�ار
العس�كري لرئيس الوزراء عرف�ان الحيايل ،ونائب
قائد العمليات املش�ركة الفري�ق االول الركن عبد
االم�ري الش�مري اضاف�ة اىل نائب قائ�د العمليات
املش�ركة وقيادات يف وزارة الدفاع وهيئة الحش�د
الش�عبي قد بدأوا مهمتهم يف املحافظة .وأشار اىل
ان الزيارة تهدف اىل متابعة الوضع االمني واالطاع
عىل تنفيذ العمليات املس�لحة للقوات املسلحة ضد
خايا تنظيم «داعش» يف مختلف مناطق محافظة
كرك�وك .وق�ال ان وزير الدفاع والوفد العس�كري
املراف�ق له ق�د بدأوا اج�راءات لتنفي�ذ «توجيهات
القائ�د الع�ام للقوات املس�لحة وق�رارات املجلس
ال�وزاري لام�ن الوطني املنعقد االح�د املايض بعد
حادثة استهداف واستشهاد واصابة عدد من افراد
الرشطة االتحادية جنوبي محافظة كركوك».

التفاصيل ص2
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رئيس األمن الوطني يعلن االستنفار التام لتأمني زيارة االربعني واالنتخابات

املالية الربملانية تستبعد إقرار موازنة  :2022هذا ما سيحصل مع رضيبة الدخل
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العراق :بعض الدول باتت حاضنة لعائدات الفساد
وقوانينها توفر بيئة آمنة هلا

بغداد  /المستقبل العراقي
طالب الع�راق ،أم�س األربع�اء ،املجتمع
الدويل ،ب�رورة االلتزام بمضامني وبنود
االتفاقيَّ�ة ،والس�يما املتعلق�ة بتع�اون
الدول يف تقديم املساعدة السرداد األموال
واألصول واملدانني بجرائم الفساد.
وذك�ر بي�ان ص�ادر ع�ن هيئ�ة النزاه�ة
تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه،
أنه «طال�ب العراق ممثاً بهيئ�ة النزاهة
االتحاديَّة ،املجتمع الدويل ،والسيما الدول
املنضوي�ة يف االتفاقيَّ�ة األمميَّ�ة ملكافحة
الفس�اد ،ب�رورة االلت�زام بمضام�ني

اجليش السوري يستعيد درعا
بغداد  /المستقبل العراقي
أظه�رت مقاط�ع فيدي�و وص�ور نرشته�ا وس�ائل إعام
رس�مية ،أم�س األربع�اء ،لحظ�ة دخول وح�دات الجيش
الس�وري والجهات املختص�ة ملنطقة درع�ا البلد وضمان
عدم وجود أي أس�لحة وألغام وتأكيد أمنها وخلوها تماما
من اإلرهاب.
ونرشت وكالة «سانا» السورية مقطع فيديو يوثق لحظة
انتش�ار وحدات م�ن الجيش الس�وري والجهات املختصة
داخل املدينة.

احلكيم يبحث
مع حمافظ بغداد االهتامم بالواقع
اخلدمي يف أطراف العاصمة
ص3

وبنود االتفاقيَّة ،والسيما املتعلقة بتعاون
الدول يف تقديم املساعدة السرداد األموال
واألص�ول واملدان�ني بجرائ�م الفس�اد».
وأضاف البيان« ،وأكد رئيس هيئة النزاهة
االتحاديَّة عاء جواد الساعدي ،يف مداخلة
ل�ه يف اجتماع�ات الفرق العامل�ة يف إطار
اتفاقي�ة األم�م املتحدة ملكافحة الفس�اد
املنعقدة يف العاصمة النمساويَّة فيينا ،عىل
دعم الع�راق لجميع املبادرات املنبثقة من
هذه االجتماعات الساعية إىل تيسري مهمة
الدول الستعادة أموالها املنهوبة» ،مشريا ً
(الس�اعدي) إىل «الصعوب�ات الجمة التي
تواجه جهود األجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة يف

جمهوريَّة العراق بملف اس�رداد عائدات
الفس�اد التي ينجح الفاس�دون بتهريبها
خارج الحدود».
ونوه الساعدي إىل ان «العراق الذي تمثله
هيئ�ة النزاه�ة االتحاديَّ�ة يف االتفاقيَّ�ة
األمميَّ�ة ملكافحة الفس�اد ،يدعم الجهود
واملب�ادرات واالتفاقي�ات الت�ي تس�هم
بتمكين�ه م�ن اس�رداد أموال�ه» .وتابع
البيانَ ،
«وش َّ
�خ َ
ص الساعدي ،يف مداخلته،
الحاجة إىل اإلعان عن رضورة إلزام الدول
األعض�اء يف االتفاقيَّة بمقرراتها وبنودها
التي أوجبت التعاون ما بني الدول األعضاء
يف املساعدة وتذليل الصعوبات أمام جهود

اسرداد األموال واألصول واملدانني بجرائم
الفس�اد ،وبالتايل فإننا نجد أنفسنا اليوم
أم�ام التزام يحت�م علين�ا اإلرساع باتخاذ
خطواتٍ ج�اد ٍة وحقيق َّي ٍة تبع�ث األمل يف
نجاح هذه االجتماعات بتهيئة الخطوات
واإلج�راءات املناس�بة الس�رداد األم�وال
املنهوب�ة» .ولف�ت إىل أن «الع�راق ودول
أخرى يعان�ي من احتض�ان بعض الدول
لعائ�دات الفس�اد ،حتى باتت م�اذا ً آمنا ً
ومس�تقرا ً له�ا ،الفت�ا ً إىل أن قوان�ني تلك
ال�دول أضحت توفر الحماية الرشعيَّة لها
وللمدانني برسقتها.

التفاصيل ص2

املفوضية تتلف أكثر من  4.6مليون بطاقة انتخابية «موقوفة»

وذكرت وكالة س�انا يف درعا أن وح�دات من الجيش بدأت
بتثبي�ت ع�دد من النق�اط تمهيدا لب�دء عملي�ات تفتيش
وتمشيط يف املنطقة بحثا عن الساح ومخلفات اإلرهابيني
من أس�لحة وذخائر وعبوات ناسفة والكشف عن األنفاق
والتحصينات واألوكار تمهيدا لدخول ورش�ات املؤسسات
الخدمية إلعادة تأهيل البنى التحتية والخدمية إىل الحي.
ولدى تمش�يط املنطقة عث�رت وحدات الجي�ش عىل نفق
تح�ت األبني�ة الس�كنية يف ح�ي درع�ا البل�د اس�تخدمه
املسلحون للتسلل واالعتداء عىل األحياء السكنية وحواجز
الجيش يف مدينة درعا.

الناطق باسم القائد العام :خـطة دقـيـقـة النسيـابيـة العملية االنتخابية

املحكمة االحتادية حتسم مجيع الدعاوى املعروضة أمامها لشهر آب

الصحة حتذر من موجات
وبائية جديدة :عىل العراقيني
عدم التهاون
ص3

السبـت..
اجتامع أنديـة املمتـاز
بكرة الطائرة
الـتـشـتـت األسـري
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التخطيط تكشف عن مقرتح لرعاية االرسة العراقية يف موازنة العام املقبل
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

كشف وزير التخطيط خالد بتال عن مقرتح حكومي جديد لرعاية وتنظيم االرسة العراقية،
سيدرج ضمن مرشوع قانون املوازنة العامة االتحادية للعام املقبل .2022
وذك�ر بت�ال ،يف ترصيح صحفي ،ان «زي�ادة معدالت الوالدات الجدي�دة والحاجة اىل تأمني
موارد مس�تقبلية ،هي احد اكرب املش�اكل التي يواجهها العراق ،حيث س�نصل قريبا اىل ما
يعرف بالهبة الديموغرافية ،اي ستكون هناك زيادة سكانية كبرية هي االعىل يف العراق».
واض�اف ان «اللجن�ة الوطنية العليا للس�كان يف العراق بصدد وض�ع برنامج خاص ضمن
موازن�ة الع�ام املقب�ل  2022لتنظي�م ورعاي�ة االرسة العراقي�ة ،اي التباعد ب�ني الوالدات
وتنظيمها ،وهذا هو املتاح حاليا» .وتابع «لدينا موانع اجتماعية ودينية قد تثري حساسية
البعض لتبني تقليل معدل الوالدات وسياسات تحديد النسل ،لذلك سنميض باتجاه تنظيم
االرسة ،لنس�تطيع توف�ري امل�وارد الالزمة لتحقيق صح�ة انجابية جيدة عموم�ا ،وتنظيم
اوضاع االرس العراقية ووالداتها الجديدة باالخص».
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تنفيذ «عمليات استباقية» ضد خاليا التنظيم يف األرياف ..ووزير الدفاع :جيب زيادة التنسيق األمين ورفع اجلهد االستخباري

قيادات عسكرية تتمركز يف كركوك :ال عودة قبل القضاء عىل «داعش»
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

وجّ ه جه�از مكافح�ة اإلره�اب العراقي ،أمس
األربعاء ،رضبات جديدة لعنارص تنظيم داعش،
فيما انتقل�ت القيادات العس�كرية اىل محافظة
كركوك الش�مالية لالرشاف ع�ىل تنفيذ عمليات
مالحقة التنظيم ومنعه من تجميع خالياه.
ووص�ل وفد عس�كري رفيع املس�توى اىل مدينة
كركوك قادما من بغداد ملتابعة تنفيذ االجراءات
االمنية ملالحق�ة خاليا داع�ش وتوجيه رضبات
استباقية تمنع تكرار هجوماتها يف املحافظة.
وق�ال اللواء ق�وات خاصة يحي رس�ول الناطق
باس�م القائد الع�ام للقوات املس�لحة مصطفى
الكاظمي يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة
منه إن «وزير الدفاع جمعة عناد ،ورئيس اركان
الجي�ش الفري�ق أول رك�ن عبد االمري ي�ار الله،
واملستش�ار العس�كري لرئيس ال�وزراء عرفان
الحيايل ،ونائب قائد العمليات املش�رتكة الفريق
االول الركن عبد االمري الش�مري اضافة اىل نائب
قائد العمليات املشرتكة وقيادات يف وزارة الدفاع
وهيئ�ة الحش�د الش�عبي ق�د ب�دأوا مهمتهم يف
املحافظة.
وأش�ار اىل ان الزي�ارة ته�دف اىل متابعة الوضع
االمن�ي واالطالع ع�ىل تنفيذ العمليات املس�لحة
للقوات املس�لحة ضد خاليا تنظي�م «داعش» يف
مختلف مناطق محافظة كركوك.
وقال ان وزير الدفاع والوفد العسكري املرافق له
قد بدأوا اجراءات لتنفيذ «توجيهات القائد العام للقوات
املسلحة وقرارات املجلس الوزاري لالمن الوطني املنعقد
االحد املايض بعد حادثة اس�تهداف واستش�هاد واصابة
ع�دد من اف�راد الرشط�ة االتحادي�ة جنوب�ي محافظة
كركوك».
وعقد وزير الدفاع جمعة عناد اجتماعا امنيا موس�عا يف

مق�ر قيادة املق�ر املتقدم للعمليات املش�رتكة يف كركوك
تم فيه بحث االجراءات الواجب اتخاذها يف شن عمليات
اس�تباقية واس�عة ض�د عن�ارص داعش ومن�ع خالياه
م�ن اع�ادة التش�كيل ومطاردته�ا يف مختل�ف مناطق
املحافظة.
وش�دد الوزير ع�ىل رضورة تعزيز الجهد االس�تخباري
والتنس�يق بني القطع�ات العس�كرية يف املواجهات مع

التنظيم.
وكان  13عنرصا من ق�وات الرشطة االتحادية العراقية
ق�د اش�تهدوا وأُصيب  3آخرون بج�روح االحد يف هجوم
لداعش عىل حاجز أمني يف محيط جنوب كركوك.
وأرجع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي س�بب تصاعد
هجوم�ات التنظي�م وتمكن�ه م�ن قت�ل هذا الع�دد من
افراد الرشطة اىل س�وء ادارة وتقص�ري يف عمل القيادات

العسكرية.
ودع�ا اىل العم�ل ع�ىل تفعي�ل دور األجه�زة
االس�تخبارية وإيجاد آليات تنس�يق فاعلة بني
مختلف املؤسس�ات األمنية والعسكرية لتجنب
الخروق�ات ،كما أم�ر بتنفيذ عملية عس�كرية
نوعية استباقية تمنع الخاليا النائمة من إعادة
التشكيل وتكرار الخروقات.
واث�ر ذلك نفذ جه�از مكافحة االره�اب عملية
مط�اردة بالطائرات لعن�ارص داعش يف كركوك
تم خاللها قتل مفرزة كاملة منهم.
واوض�ح الجه�از ان «عنارص املفرزة س�قطوا
بكمائن مس�لحيه بعد رصد حركتهم بواس�طة
القناص�ني ثم ج�رت مُ ط�اردة باق�ي العنارص
اإلرهابية الفارة من املواجهة بواس�طة طائرات
ُ
التحال�ف الدويل الت�ي ّ
تمكنت م�ن تدمري الوكر
الذي انطلقت منه هذه العنارص التكفريية» .
واليوم اشارت خلية االعالم االمني اىل انه بعملية
نفذه�ا جهاز مكافحة االره�اب فقد تمكن من
إلقاء القبض عىل  8إرهابيني يف مناطق مختلفة
إستندت عىل معلومات استخبارية دقيقة.
واوض�ح ان عن�ارص الجه�از ب�دأوا عملياتم يف
العاصم�ة بغ�داد بقض�اء الطارمي�ة وناحي�ة
الرضوانية «استطاعوا خاللها من إلقاء القبض
عىل  4من اإلرهابيني التكفريين».
واضاف�ت الخلية ان الجه�از تمكن يف محافظة
االنب�ار الغربي�ة من القبض ع�ىل  4من عنارص
داعش يف مدن الفلوجة و هيت والكرمة.
ونوه�ت الخلي�ة قائلة ان «جهاز مُ كافح�ة اإلرهاب هو
رأس الرُم�ح يف مواجه�ة التنظيمات اإلرهابي�ة والفكر
املُتطرف».
يش�ار اىل أن الع�راق كان ق�د اعل�ن أواخ�ر ع�ام 2017
انتص�اره عىل تنظيم داعش بعد طرد مس�لحيه من كل
املدن الرئيسية التي سيطروا عليها يف عام .2014
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العراق :بعض الدول باتت حاضنة لعائدات الفساد وقوانينها توفر بيئة آمنة هلا
بغداد  /المستقبل العراقي
طالب العراق ،أمس األربعاء ،املجتمع الدويل،
برضورة االلتزام بمضامني وبنود االتفاقيَّة،
والس�يما املتعلق�ة بتعاون ال�دول يف تقديم
املساعدة السرتداد األموال واألصول واملدانني
بجرائم الفساد.
وذك�ر بيان ص�ادر عن هيئ�ة النزاهة تلقت
«املستقبل العراقي» نسخة منه ،أنه «طالب
ً
ممث�ال بهيئ�ة النزاه�ة االتحاديَّ�ة،
الع�راق
املجتمع الدويل ،والس�يما الدول املنضوية يف
االتفاقيَّة األمميَّة ملكافحة الفساد ،برضورة
االلتزام بمضامني وبنود االتفاقيَّة ،والسيما
املتعلق�ة بتع�اون الدول يف تقديم املس�اعدة
الس�رتداد األموال واألصول واملدانني بجرائم
الفساد» .وأضاف البيان« ،وأكد رئيس هيئة

الناطق باسم القائد العام:
خـطة دقـيـقـة النسيـابيـة
العملية االنتخابية
أعل�ن الناط�ق باس�م القائ�د الع�ام
للقوات املس�لحة اللواء يحيى رسول،
الي�وم األربع�اء ،ع�ن وض�ع خط�ط
جدي�دة يف مناط�ق جن�وب كرك�وك
وخاصة منطقة الرشاد ،فيما أشار إىل
أن عصابات داعش اإلرهابية منكرسة
وتحاول تحقيق نرص إعالمي.
وقال رس�ول يف ترصيح إن «عصابات
داع�ش اإلرهابي�ة تحاول أن تس�تغل
الوضع الراهن واإلقبال عىل االنتخابات
يف محاولته�ا زرع الفتنة بني مكونات
الش�عب ،الس�يما يف محافظة كركوك
التي تتمتع بتعدد القوميات».
وأض�اف ،أن «القائ�د الع�ام للق�وات
املسلحة ،وجه يف اجتماع طارئ لألمن
الوطني ،بأهمية االس�تمرار بعمليات
املالحق�ة لعصابات داع�ش اإلرهابية
وع�دم اعطائه�م فرصة للقي�ام بأي
عمل إرهابي».
وأش�ار إىل أن «عصاب�ات داع�ش
اإلرهابي�ة ،تعان�ي بش�كل كبري وهي
منك�رسة وتح�اول تحقي�ق ن�رص
إعالم�ي» ،مبيناً ،أن «حادثة الرش�اد
لن تمر بدون عق�اب صارم ،والقوات
املس�لحة لديها خط�ط جديدة ضمن
مناطق جنوب كركوك خاصة منطقة
الرشاد».

النزاه�ة االتحاديَّة عالء جواد الس�اعدي ،يف
مداخلة ل�ه يف اجتماعات الف�رق العاملة يف
إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفس�اد
املنعقدة يف العاصمة النمس�اويَّة فيينا ،عىل
دع�م العراق لجمي�ع املب�ادرات املنبثقة من
هذه االجتماعات الس�اعية إىل تيسري مهمة
الدول الس�تعادة أموالها املنهوبة» ،مش�ريا ً
(الس�اعدي) إىل «الصعوب�ات الجم�ة الت�ي
تواجه جه�ود األجهزة الرقابيَّ�ة الوطنيَّة يف
جمهوريَّ�ة الع�راق بملف اس�رتداد عائدات
الفس�اد الت�ي ينج�ح الفاس�دون بتهريبها
خارج الحدود».
ونوه الس�اعدي إىل ان «الع�راق الذي تمثله
هيئة النزاهة االتحاديَّة يف االتفاقيَّة األمميَّة
ملكافحة الفس�اد ،يدعم الجه�ود واملبادرات
واالتفاقي�ات الت�ي تس�هم بتمكين�ه م�ن

اسرتداد أمواله».
َ
«وش َّ
�خ َ
ص الس�اعدي ،يف
وتاب�ع البي�ان،
مداخلت�ه ،الحاج�ة إىل اإلع�الن عن رضورة
إلزام ال�دول األعضاء يف االتفاقيَّة بمقرراتها
وبنودها التي أوجب�ت التعاون ما بني الدول
األعضاء يف املساعدة وتذليل الصعوبات أمام
جهود اس�رتداد األم�وال واألص�ول واملدانني
بجرائم الفس�اد ،وبالتايل فإننا نجد أنفس�نا
اليوم أمام التزام يحتم علينا اإلرساع باتخاذ
خط�واتٍ ج�اد ٍة وحقيقيَّ� ٍة تبع�ث األمل يف
نجاح ه�ذه االجتماعات بتهيئ�ة الخطوات
واإلج�راءات املناس�بة الس�رتداد األم�وال
املنهوبة».
ولف�ت إىل أن «الع�راق ودول أخ�رى يعان�ي
من احتضان بعض الدول لعائدات الفس�اد،
حتى باتت مالذا ً آمنا ً ومس�تقرا ً لها ،الفتا ً إىل

أن قوان�ني تلك الدول أضح�ت توفر الحماية
الرشعيَّ�ة له�ا وللمدانني برسقته�ا ،وتمثل
جدار صد يحول دون تمكني الجهات الرقابيَّة
والقضائيَّة املحليَّة منها ،وتمنع تطبيق بنود
االتفاقيَّ�ة الدوليَّ�ة ملكافحة الفس�اد ،فضالً
عن تقويضها الجهود الدوليَّة الساعة إىل وأد
الفس�اد وتقليص مس�الكه عىل الصعيدين
الدويل واملحيل».
واس�تعرض الق�ايض ج�واد ،يف مداخلت�ه،
العراقي�ل والْمُ َعو َِّقات الت�ي تقف حائالً أمام
إنج�اح جهود األجهزة الرقابيَّ�ة والقضائيَّة
الوطنيَّ�ة ،رغ�م ماتبذله من مس�اع وتدابري
كب�ريةٍ ،مش�ريا ً إىل بع�ض منه�ا كازدواج
الجنسية ،وصعوبة إثب��ات الص��لة ب��ني
املوج�ودات واألموال املهربة و الجريمة التي
تتأت�ى تلك املوج�ودات من ج�راء ارتكابها،

واندم�اج تل�ك األم�وال يف اقتصادي�ات تلك
البل�دان ،فيما أع�رب عن أمل�ه أن تذلل تلك
العقب�ات وأن ال تح�ول دون نج�اح تل�ك
الجهود ،ال س�يما مس�ألة ازدواج الجنسية
التي يلجأ إليها بعض الفاس�دين عرب قيامه
باس�تثمارات يف تلك البل�دان الحاضنة ،وفق
البي�ان .وخت�م البي�ان ،أن «هيئ�ة النزاهة
االتحاديَّ�ة تش�ارك يف اجتماع�ات الف�رق
العامل�ة يف إط�ار اتفاقي�ة األم�م املتح�دة
ملكافحة الفس�اد الت�ي انضم إليه�ا العراق
بموج�ب القان�ون رقم ( 35لس�نة ،)2007
وأنيط�ت بالهيئ�ة مهم�ة تمثيل الع�راق يف
االتفاقي�ة ويف املؤتم�رات واالجتماعات التي
تعقدها ،فضالً عن تمثيلها العراق يف الشبكة
العربي�ة لتعزيز النزاهة الت�ي يرتأس العراق
دورتها الحالية».

باشراف الفريق عماد حممد حممود

وكالة الوزارة لشؤون الرشطة حتقق «حصيلة نوعية» من العمليات األمنية
بغداد  /المستقبل العراقي

ب�ارشاف الفريق عماد محم�د محمود وكيل
وزارة الداخلي�ة لش�ؤون الرشط�ة ،أعلن�ت
وكالة الوزارة لش�ؤون الرشطة القبض عىل
عدة متهمني برسقة أموال ومصوغات ذهبية
وأخرى بتجارة االعضاء البرشية يف بغداد.
وقالت الوكالة يف بيان تلقت املستقبل العراقي
نس�خة من�ه ان “مف�ارز مديري�ة مكافحة
اج�رام بغداد مكتب مكافح�ة اجرام الحرية
تمكنت من القبض عىل متهمة برسقة مبلغ
( 8ماليني دينار مع مصوغات ذهبية بقيمة

 4مالي�ني دينار) وفق اح�كام املادة  446من
قانون العقوبات”.وبحسب البيان“ ،تمكنت
مف�ارز مكت�ب مكافح�ة اج�رام حس�ينية
املعام�ل من القبض ع�ىل متهم برسقة مبلغ
( 15ملي�ون دينار) من داخ�ل محل تجاري
وفق احكام املادة  444من قانون العقوبات”.
واض�اف البيان ،ان “مف�ارز مكتب مكافحة
اجرام الدورة تمكنت من القبض عىل متهمة
برسقة مبل�غ ( 5ماليني دينار مع مصوغات
ذهبية) م�ن احد املواطنني وفق احكام املادة
 446من قانون العقوبات”.
وتاب�ع“ ،مف�ارز مكت�ب مكافح�ة اج�رام

النه�روان تمكن�ت م�ن القب�ض ع�ىل متهم
برسق�ة مبل�غ ( 12مليون دين�ار) من داخل
اح�د ال�دور الس�كنية ضم�ن القاط�ع وفق
احكام املادة  446من قانون العقوبات”.
ووفق�ا للبي�ان“ ،تمكن�ت مف�ارز مكت�ب
الرصاف�ة ملكافح�ة جرائ�م االتج�ار بالبرش
وتج�ارة االعض�اء البرشية م�ن القبض عىل
متهمة بتجارة وبي�ع االعضاء البرشية وفق
اح�كام املادة  17من قان�ون تجارة االعضاء
البرشية”.
واختت�م البيان ،بالقول“ ،ه�ذا وقد تم اتخاذ
االجراءآت القانونية بحقهم”.
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الكاظمي لبالسخارت :جهود احلكومة
ستضمن نجاح االنتخابات
بغداد  /المستقبل العراقي
بح�ث رئي�س ال�وزراء مصطف�ى
الكاظ����م�ي ،أم�س األربع�اء،
اس�تعدادات الع�راق للعملي�ة
االنتخابية ،خالل اس�تقباله املمثلة
الخاصة لالمني العام لألمم املتحدة
يف العراق جينني بالسخارت.
وذك�ر بيان ملكت�ب الكاظمي تلقت
«املس�تقبل العراقي» نس�خة منه،
أنه «استقبل رئيس مجلس الوزراء
مصطفى الكاظمي املمثلة الخاصة
لألمني العام لألمم املتحدة يف العراق
جينني هينيس بالسخارت ،وجرى
خالل اللقاء بحث آخر اس�تعدادات
الع�راق للعملي�ة االنتخابية ،وآخر

التحضريات التي من شأنها إنجاح
االنتخاب�ات النيابي�ة املق�ررة يف
العارش من ترشين األول املقبل».
ّ
وأك�د الكاظم�ي وف�ق البي�ان ،أن
«الجه�ود الحكومي�ة املس�تمرة
والدؤوب�ة هدفها ضم�ان النجاح،
وتأمني املش�اركة الشعبية الف ّعالة
يف االنتخابات ،بما يضمن أن تكون
نتائجها املعرب الحقيقي عن اإلرادة
الحرة للشعب العراقي».
واض�اف البي�ان« ،وج�رى خ�الل
اللق�اء أيضا ً التأكيد عىل التنس�يق
الثنائي بني الع�راق واألمم املتحدة،
وانس�يابية عم�ل ف�رق املراقب�ة
الدولي�ة الت�ي ستش�ارك يف تعزيز
مصداقية االنتخابات».

رئيس األمن الوطني يعلن االستنفار التام لتأمني
زيارة االربعني واالنتخابات
بغداد  /المستقبل العراقي
اعل�ن رئيس جه�از االم�ن الوطني عب�د الغني األس�دي ،أم�س االربعاء،
االس�تنفار التام لتأمني زي�ارة االربعني واالنتخابات املزم�ع عقدها يف 10
ترشين االول املقبل .وذكر بيان ملكتبه ،تلقت املستقبل العراقي نسخة منه
ان «ذل�ك جاء خالل ترأس�ه املؤتمر االمني الخاص بدائ�رة ومديريات أمن
بغداد» .وأعلن االس�دي «االس�تنفار االمني التام اس�تعدادا ً لتأمني الزيارة
االربعينية واالنتخابات املقبلة والعمل ليال ونهارا ً إلنجاح الخطة االمنية».
واش�ار اىل «وق�وف الجهاز بكافة ضباطه ومنتس�به عىل مس�افة واحدة
ومحايدة من جميع القوى والكيانات السياس�ية ومنع التدخل يف الش�أن
االنتخابي» .ودعا االس�دي مفارز جهاز االم�ن الوطني اىل «رصد ومتابعة
كل التحركات املش�بوهة التي قد يستغلها العدو لزعزعة االمن واالستقرار
والتعامل باملعلومة االستباقية مع االجهزة االمنية كافة ،باإلضافة اىل منع
الخروق�ات االمنية مرتبط بإحكام الس�يطرة عىل العاصم�ة بغداد كونها
خط س�ري الزائرين نحو كربالء املقدسة» .واكد عىل »:االستمرار بمالحقة
بقاي�ا عصابات (داع�ش) االرهابية املنكرسة والتي تح�اول الحصول عىل
نرص اعالمي بني حني وآخر».

املفوضية تتلف أكثر من  4.6مليون بطاقة
انتخابية «موقوفة»
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت مفوضي�ة االنتخابية ،أمس
األربعاء ،إتالف أكثر من  4.6مليون
بطاقة انتخابية.
وذك�ر بي�ان له�ا تلقت املس�تقبل
العراق�ي نس�خة من�ه «بحض�ور
رئي�س اإلدارة االنتخابي�ة القايض
ّ
وممثلني
(عبّ�اس فرحان حس�ن)
عن بعث�ة األم�م ّ
املتح�دة ،بارشت
مفوّضي�ة االنتخابات عملية إتالف
البطاقات اإللكرتوني�ة املوقوفة يف
مخ�ازن الدب�اش إذ ج�رت عملية
اإلت�الف بعد ص�دور ق�رار مجلس
ّ
ينص ع�ىل إتالف
املفوّض�ني ال�ذي
البطاق�ات اإللكرتوني�ة (قص�رية
األم�د) املس�تبدلة بالبطاق�ات
البايومرتية».

وأش�ار اىل ان القرار «ش�مل إتالف
البطاق�ات اإللكرتوني�ة الص�ادرة
يف ع�ام  2013التي ج�رى تعطيلها
بس�بب ع�دم مراجع�ة أصحابه�ا
مراكز التس�جيل لغرض تس�لّمها
البال�غ عدده�ا  4مالي�ني و67
ال�ف بطاق�ة إلكرتوني�ة قص�رية
األم�د ،إذ ُش ّ
�كلت لجن�ة مركزي�ة
يف املكت�ب الوطن�ي له�ذا الغرض،
ّ
تتمث�ل مهمّتها بعملية تس�لّم تلك
البطاق�ات من مكات�ب املحافظات
االنتخابية املنترشة يف عموم أرجاء
العراق ً
ّ
تس�لم وجرد
وفقا ملحارض
أصويل».
ولف�ت البيان اىل ّ
أن «عملية اإلتالف
ه�ذا النوع من البطاق�ات املوقوفة
ُتع� ّد العملي�ة الثاني�ة ،إذ ج�رت
العملية األوىل يف عام .»2018

املالية الربملانية تستبعد إقرار موازنة :2022
هذا ما سيحصل مع رضيبة الدخل
اس�تبعدت اللجنة املالي�ة النيابية ،أمس االربعاء ،اق�رار املوازنة االتحادية
العامة للعام  2022بعد عقد االنتخابات املبكرة يف  10ترشين االول املقبل.
وقال عضو اللجنة ،ش�ريوان مريزا ان�ه «ليس لدينا معلومات كافية اذا تم
تطبي�ق بنود موازنة  ،2021فالحكومة لغاية اآلن عاجزة عن تطبيق كافة
بن�ود املوازنة».وتوقع مريزا «تاخ�ري اقرار موازن�ة  2022بعد االنتخابات
بسبب تشكيل الحكومة وتبعاتها».
واشار اىل انه «يف حال دخلنا العام املقبل وليس هناك قانون ملوازنة 2022
فسيكون االعتماد عىل رصف .»12/1

املحكمة االحتادية حتسم مجيع الدعاوى املعروضة أمامها لشهر آب
اعلنت املحكمة االتحادية العليا عن حس�م جميع
الدع�اوى املعروض�ة أمامه�ا لش�هر آب امل�ايض
واملدرجة يف جدول أعمالها.
وذك�ر مراس�ل صحيف�ة «القض�اء» ان «املحكمة
االتحادي�ة العلي�ا حس�مت ( )9دع�اوى خ�الل
جلس�اتها املنعقدة يف ش�هر آب امل�ايض واصدرت
االم�ر الوالئي الخاص بايق�اف تنفيذ قرار مجلس
الوزراء املرقم ( )251لسنة  2021املتخذ يف جلسة
مجل�س ال�وزراء الثامن�ة والعرشي�ن املنعقدة يف
 ،2021/7/24لحني حسم الدعوى».
وأض�اف املراس�ل أن «امل�ادة الس�ابعة واألربع�ني
م�ن دس�تور جمهوري�ة رس�مت مبدأ دس�توريا

رئيس�يا يحكم نطاق االختصاص�ات والصالحيات
الدس�تورية املوكل�ة اىل الس�لطات االتحادي�ة
(ترشيعي�ة تنفيذية قضائية) ،ومب�دأ الفصل بني
الس�لطات وال�ذي يعد من الس�مات الب�ارزة التي
تالزم النظام الديمقراطي ،اذ ان دستور جمهورية
الع�راق ل�م ي�رش اىل صالحي�ة مجل�س ال�وزراء
بممارس�ة اي دور او اختص�اص يف موضوع�ات
دخل�ت حيز اختصاصات مجلس الن�واب ،لذا فان
قيام مجلس الوزراء بقراره مورد الطعن بس�حب
ترش�يح رئيس الجامعة العراقي�ة دون ان يفصل
مجلس النواب يف املوض�وع يعد باطالً من الناحية
الدستورية».

وأوضح أن «املحكم�ة أصدرت قرارها برد الدعوى
املرقمة /36اتحادية 2020/املتضمنة طلب الحكم
بالغاء كل تعديالت قانون تعويض املترضرين جراء
العمليات الحربية واالخطاء العسكرية والعمليات
االرهابية رقم ( )20لس�نة  2009الصادر بموجب
(القان�ون رقم ( )2لس�نة  � 2020قانون التعديل
الثاني لقانون تعويض املترضرين جراء العمليات
الحربية واالخطاء العسكرية والعمليات االرهابية
رق�م ( )20لس�نة  ) 2009بحجة ان املادة ( )7من
قان�ون التعديل الثان�ي قد الحقت رضرا ً جس�يما ً
بعدد كب�ري من املصاب�ني حيث الغ�ت النص الذي
كان يق�رر راتبا ً تقاعديا ً لهم واس�تبدلته بمكافأة

(اصابة) ،مدعي�ا ان تعديل الفق�رة آنفا ً يتناقض
مع احكام امل�واد (/2اوالً/ج) و (/13اوالً وثانياً)
و (/30اوالً) و(/19تاسعاً) و ( )32من الدستور.
وافهم القرار علنا بحضور كافة اطراف الدعوى».
واضاف ان «املحكمة اجل�ت موعد الطعن بقانون
املوازن�ة االتحادية للس�نة املالي�ة  2021اىل مطلع
ايلول املقب�ل حيث تضمنت الدع�وى طلب الحكم
بعدم دس�تورية وابطال بعض امل�واد من القانون
رقم ( )23لس�نة ( 2021املوازنة العامة االتحادية
لجمهورية العراق للسنة املالية  2021وهي العبارة
املذك�ورة يف امل�ادة (/2اوالً/4 /أ) م�ن القان�ون
والفق�رة (ز) من امل�ادة (/2اوالً )4 /من القانون

والج�دول (ب) امللح�ق بالقانون وامل�ادة (/2اوالً
/4/ح) م�ن القان�ون م�ن امل�ادة (/2اوالً) م�ن
القانون املتضمنة تأس�يس صندوق البرتودوالر يف
املحافظات املنتجة النفط يدار من املحافظ املعني
ويجري تمويله من زيادة فرق السعر الحاصل من
النفط الخ�ام ،وكذلك الفقرة (ب) من املادة (/12
ثاني�ا ً و /18ثالث�اً) والفقرة (ج) م�ن املادة ()50
والفقرة (ثالثاً) من املادة ( )56من القانون اضافة
اىل امل�ادة ( )58م�ن القانون الت�ي الزمت مجلس
الوزراء بارسال اس�ماء املكلفني بمناصب رؤساء
الهيئات املس�تقلة ووكالء الوزارات واملستش�ارين
اىل مجلس الوزراء بموعد .»2021/6/30
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حمافظ البرصة يلتقي السفري الرتكي
لبحث املشاريع اخلدمية
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احلكيم يبحث مع حمافظ بغداد االهتامم بالواقع
اخلدمي يف أطراف العاصمة
المستقبل العراقي /طالب ضاحي /عادل احمد

المستقبل العراقي /صفاء الفريجي

شدد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم،
أمس األربعاء ،عىل أهمية حيادية مؤسس�ات الدولة يف
املمارس�ة االنتخابية.وذكر بيان ملكتبه تلقت املستقبل
العراقي نسخة منه ان عمار الحكيم بحث مع محافظ
بغداد محمد جابر العطا «واقع مدينة بغداد وسبل تقديم
الخدمات للمواطنني».وش�دد السيد عمار الحكيم «عىل
رضورة تعاون وتكاتف جميع املؤسسات لتقديم أفضل
الخدمات» مؤكدا ً «أهمية االهتمام بالواقع الخدمي ملدن
األطراف ومداخل العاصمة وتحسينها بما يتناسب مع
ال�رضورة األمني�ة والخدمية وتقليل الزخ�م املروري».
وب�ني «أهمية إح�كام القان�ون عىل الجمي�ع واإللتزام
بالذوق العام وعدم التجاوز عىل حرية اآلخرين وأهمية
أن تكون مرشوطة بحفظ حقوق اآلخرين وحرياتهم».
سياس�يا دعا الس�يد عمار الحكيم املؤسسات كافة إىل

التق�ى محاف�ظ الب�رة أس�عد العيدان�ي ،أمس
األربع�اء ،الس�فري الرتك�ي ل�دى بغداد ع�يل رضا
غوناي.
جاء ذلك يف إطار جولة يجريها الس�فري الرتكي يف
محافظة البرة ،جنوبي العراق.
وع�ىل هامش زيارت�ه إىل املدينة العراقي�ة ،التقى
غوناي ممثيل الرشكات الرتكية العاملة هناك.
ويف تغري�دة ل�ه ع�رب توي�رت ،نرش غون�اي صورة
الجتماعه م�ع ممثيل الرشكات الرتكية ،بحس�ب
م�ا نقلته وكالة األناضول.وم�ن املقرر أن يواصل
غوناي جولته يف البرة بزيارة يجريها إىل ميناءي
أم ق�ر و»خ�ور الزبري».ويقوم الس�فري الرتكي
بنرش تفاصيل جولته إىل البرة ،عرب حسابه عىل
تويرت ،باللغتني الرتكية والعربية.

«التعاون إلنجاح املمارس�ة اإلنتخابية القادمة» مشريا ً
إىل «أهمي�ة حيادية مؤسس�ات الدول�ة يف ذلك وإعطاء

وزيرة اهلجرة :سنعلن قريب ًا خلو االنبار من خميامت النازحني
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت وزي�رة الهج�رة واملهجرين ايفان فائ�ق جابرو،
أم�س االربعاء ،عن ع�ودة ( )400ن�ازح كدفعة جديدة،
من مخيم عامرية الفلوجة يف محافظة االنبار اىل مناطق
س�كناهم االصلية  ،ضمن خطة الط�وارئ التي تنظمها
ال�وزارة إلع�ادة النازحني طوعي�ا اىل مناطق س�كناهم

االصلية .
وقالت جابرو يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه
ان�ه «تمت إعادة دفعة جديدة من اخر مخيم للنازحني يف
محافظة االنبار بنحو ( )80ارسة وبواقع ( )400نازح اىل
مناطقهم االصلية (الفلوجة ،عامرية الفلوجة ،الكرمة،
الرم�ادي ،الخالدية ،القائم ،هي�ت ،حديثة والصقالوية)
التابعة اىل محافظة االنبار «.

وأضافت ،أن «عودة النازحني جاءت بعد حل مش�اكلهم
ودعمهم باملش�اريع والربامج الخدمية يف مناطق العودة
بالتعاون مع الحكومة املحلية بمحافظة االنبار ومنظمة
الهجرة الدولية ( ، )IOMفضال عن اتمام التدقيق االمني
لهم بالتنس�يق م�ع الجه�ات االمنية و ت�م ايصالهم اىل
مناطق سكناهم االصلية بالتعاون مع وزارة النقل».
واش�ارت جاب�رو اىل ،أن «األي�ام املقبلة ستش�هد عودة

جتارة احلبوب تعقد اجتامع ًا مشرتك ًا مع املوانئ
لبحث القضايا املالية
المستقبل العراقي  /عامر عبدالعزيز
كش�فت وزارة التج�ارة ،أم�س االربع�اء ،عن خطط الرشك�ة العامة
لتج�ارة الحبوب إلدارة مل�ف القضايا العالقة والدي�ون املرتتبه بذمة
الرشكة لحس�اب الرشك�ة العامة ملوان�ي العراق جراء رس�و وتفريغ
البواخر التي تنقل مفردات البطاقة التموينية والتي ياتي يف مقدمتها
الغرامات التاخريية و املوازين الجرسية العائدة للرشكة والتي نصبت
يف مين�اء ام ق�ر و عمق الغاط�س و اجور املناول�ه وموضوع فرق
تريف العملة  ،اضافة اىل الكناسات .
فيم�ا أك�دت حصول اتف�اق عىل توقيع محرض مش�رتك لحس�م عدد
م�ن القضايا التي ادرج�ت يف جدول اعمال االجتماع ال�ذي عقد اليوم
يف ب�ني وفد الرشك�ة العامة لتجارة الحبوب برئاس�ة املهندس باس�م
نعي�م العكييل وادارة الرشك�ة العامة ملواني العراق برئاس�ة الدكتور
فرحان محيس�ن الفرطويس مدير عام الرشك�ة العامة ملواني العراق
وتم خالله كذلك مناقشة موضوع الكناسات والجهة املسببة لتجميع
تلك الكناسات واملثبته يف محارض رسمية .
وقال املهندس باس�م نعيم العكييل مدير ع�ام الرشكة العامة لتجارة
الحبوب إن «املباحثات واالجتماعات الفنية مع رشكة املوانيء العراقية
تهدف اىل تذليل كافة املعوقات وخاصة عمق الغاطس ورضورة العمل
من االن من قبل املواني بتهيئه العمق املناس�ب الذي يس�توعب رس�و
بواخر الحنطة التي من املومل ان تقدر كمياتها بحدود املليون ونصف
املليون طن لتعزيز خزين الحنطة للبالد .
وأوض�ح ،أن هناك «مخاطبات مس�تمرة للتباحث و رضورة تش�كيل
لجنه مش�رتكة بخصوص الغرامات التاخريي�ة و اعادة النظر يف عدد
من القضايا منها موضوع الكناسات التي تتجمع عىل سطح الباخرة
.العكييل اكد ان االتفاق تم حس�م كافة املواضيع التي يف طريقنا للحل
وان التكون هناك تقاطعات ورضورة تغليب املصلحة الوطنية .
الجدي�ر بالذك�ر اىل ان اس�ترياد وتامني مف�ردات البطاق�ة التموينية
كاتت الش�غل الش�اغل لجميع مفاصل الدوله وكانت تسخر لها كافة
االمكانيات من اجل توزيعها بانتظام  ،وكانت جميع مؤسس�ات البلد
تعمل بهذا االتجاة .

دفع�ات جدي�دة م�ن االرس النازحة من مخي�م عامرية
الفلوج�ة إىل مناط�ق س�كناها األصلية تمهي�دا ً الغالقه
وانه�اء مل�ف الن�زوح يف األنب�ار ،مؤكدة س�عي الوزارة
إلنهاء ملف النزوح بأرسع وقت ممكن بعد عودة جميع
االرس النازح�ة إىل مناطقها املحررة طوعيا ً مع حل كافة
االش�كاالت التي من ش�أنها أن تعرقل عودة النازحني إىل
مناطقهم».

امانة جملس الوزراء تؤكد عىل االلتزام بتوجيهات
اللجنة العليا بشأن دخول زائري األربعينية
بغداد  /المستقبل العراقي
واك�د االمني الع�ام ملجلس ال�وزراء حميد
الغ�زي ،أم�س االربع�اء ،ع�ىل االلت�زام
بتوجيه�ات اللجن�ة العلي�ا بش�أن دخول
زائري األربعينية.
وذكر بيان ملكتبه ،تلقت املستقبل العراقي
نس�خة من�ه ،ان «ذلك جاء خ�الل تفقده
منف�ذ مطار النج�ف األرشف الدويل وكان
باس�تقباله رئيس هيأة املناف�ذ الحدودية
عمر الوائيل ،ومدير املطار ورؤساء الدوائر
العاملة يف املطار».
واوض�ح ان»:الزيارة ج�اءت لالطالع عىل
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يشار اىل ان تاريخ التعاون بالعمل بني الرشكة العامة لتجارة الحبوب
و الرشك�ة العام�ة ملوانىء العراق م�ر بمرحلتني املرحل�ة االوىل بدئت
االوىل ع�ام  ١٩٩٦مع اق�رار االمم املتحدة قانون النف�ط مقابل الغذاء
والذي كانت فيه تصل بواخر املحملة بالرز و الحنطة لحساب الرشكة
العام�ة لتجارة الحبوب و املخصص�ة لدعم البطاقه التموينة  ،وبدئت
املرحلة الثانية مابعد  ٢00٣والتي اصبحت مسوؤلية استرياد الحنطة
و ال�رز الداخل ضمن مف�ردات البطاقة التموينية ع�ىل عاتق الرشكة
العامة لتجارة الحبوب .
يذك�ر ان رشكة موان�يء العراق تأسس�ت يف  ٩أكتوب�ر ١٩١٩ ،وهي
تخت�ص بأعم�ال إدارة املوان�ئ العراقي�ة واملالحة يف املي�اه اإلقليمية
والقي�ام بأعمال الصيانة والحفر يف القن�وات املالحية ،وتدير الرشكة
العام�ة ملوانئ الع�راق كل من مين�اء أم القر ،ومين�اء خور الزبري،
وميناء  ،فيما تاسست رشكة تجارة الحبوب يف بموجب القانون( ٣٢
) عام ١٩٣٩
إس�ترياد الحبوب واألدوات اإلحتياطية للس�ايلوات واملجارش العائدة
للرشكة وكذلك أكياس التعبئة و رشاء الحبوب من الفالحني واملزارعني
و تس�ويق وخزن وتنقي�ة الحب�وب وتجهيزها إىل املطاح�ن والقيام
بجميع األعمال املتصلة بها وتصنيع الش�لب بواس�طة مجارش�ها أو
مجارش القطاع الخاص املتعاقدة مع الرشكة .

التخطيط تستبعد حدوث كساد
اقتصادي يف العراق
بغداد  /المستقبل العراقي
استبعدت وزارة التخطيط ،أمس األربعاء ،حدوث كساد اقتصادي يف البالد.
وقال املتحدث باسم الوزارة ،عبد الزهرة الهنداوي «نستبعد حدوث كساد اقتصادي
يف الس�وق العراقية بسبب ارتفاع معدالت اس�تهالك الفرد العراقي فضال عن وجود
كتل�ة نقدي�ة كب�رية متأتية من روات�ب املوظفني والت�ي تصل اىل  ٥0ترلي�ون دينار
سنويا».
وبني ان «الرواتب تكون كفيلة بتحريك السوق وتبعده عن حالة الكساد التي تحصل
حني فقدان القدرة الرشائية للفرد او ان تكون كميات العرض أكرب من الطلب».
وكان رئي�س الوزراء مصطفى الكاظمي ،أعل�ن يف  ٢آب املايض ،عن خطة لإلصالح
االقتصادي وتنويع اإلي�رادات ،ملواجهة تحديات ناجمة عن ارتفاع النفقات وتذبذب
املداخيل.
وقال الكاظمي عىل هامش ترؤسه اجتماعا ً للجنة العليا الحكومية لإلصالح «خطة
اإلصالح س�تقدم حال ألزم�ة إدارة االقتصاد املزمن�ة ،التي تتمث�ل باالعتماد الكامل
ع�ىل النف�ط ،وع�دم تنويع مص�ادر الدخ�ل ..نريد أن نثب�ت للعراقيني أنن�ا جادون
باإلصالح».
وأوضح أن الحكومة تطمح وبقوة «إىل إعادة اقتصاد البلد لقوته بعد خمس سنوات،
بعد أن وصل به الحال إىل مستويات متدنية جدا ً نتيجة الفساد املسترشي ،فمن شأن
هذه الخطة إعادة بناء االقتصاد العراقي بنحو سليم».
وزاد« :ال�رضر يف االقتص�اد العراقي كبري جداً؛ ولهذا الس�بب من املس�تحيل تطبيق
ّ
وكل من يعد بذلك فهو واهم ،غايتنا هي النهوض
الخطة اإلصالحية يف وقت قصري،
بالدولة وليس الحكومة الحالية ،فالحكومات تذهب والدولة باقية».
ً
عام�ا املاضية ،إىل رضر أصاب
يش�ار اىل ان االقتص�اد العراقي تعرض عىل مدى ١8
جميع مفاصله ،وتس�بب برتاجع قطاعات الزراع�ة والصناعة والتجارة ،وبات البلد
معتمدا ً بشكل رئيس عىل إيرادات النفط.
ويعاني العراق من نقص يف األموال وتراجع لالقتصاد بس�بب تراجع إيرادات النفط
أث�ر تفيش ف�ريوس كورونا .والع�راق ،ثاني أكرب منت�ج للخام يف منظم�ة أوبك بعد
الس�عودية ،بمتوس�ط يومي  4.٦مالي�ني برميل يف الظروف الطبيعي�ة ،ويعتمد عىل
الخام لتوفري أكثر من  ٩٢باملئة من إيراداته.

التعليم تشرتط التطعيم
ضد «كورونا» الستقبال
املراجعني يف دوائرها
بغداد  /المستقبل العراقي
اش�رتطت وزارة التعلي�م العايل والبحث
العلم�ي ،أمس األربع�اء ،اب�راز بطاقة
التطعيم ضد فريوس كورونا الس�تقبال
املراجعني يف دوائرها.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت املس�تقبل
العراق�ي نس�خة من�ه« ،حفاظ�ا ع�ىل
الصح�ة العام�ة للمجتم�ع والتزام�ا
بق�رار اللجنة العليا للصحة والس�المة
الوطني�ة رق�م  ٢٦لس�نة  ، ٢0٢١نعلن
عدم استقبال املراجعني يف دوائر الوزارة
كاف�ة ما لم يقدم املراجع بطاقة اللقاح
الخ�اص ب���  ١٩-COVIDأو فح�ص
( )PCRسالب اسبوعيا».
واض�اف البي�ان  »:حرص�ا ع�ىل بيئ�ة
صحي�ة آمنة فإن التعلي�م تدعو جميع
منتس�بيها ومالكاتها من التدريس�يني
واملوظف�ني ،فض�ال ع�ن الطلب�ة  ،اىل
االس�هام يف مزيد م�ن الوع�ي الصحي
وتش�دد عىل عدم السماح بدوام الطالب
والعامل�ني والهيئ�ات التدريس�ية يف
مركز الوزارة وتش�كيالتها والجامعات
والكليات واملعاه�د الحكومية واالهلية
كاف�ة اال بعد توثيق اج�راءات التطعيم
الرسمية».

االس�تعدادات الجاري�ة الس�تقبال زائري
أربعينية اإلمام الحسني (عليه السالم)».
وج�ه الغزي خ�الل الزيارة ،كاف�ة الدوائر
العاملة بمنفذ املط�ار ب�»:تكثيف الجهود
وتهي�أت كاف�ة املتطلب�ات الت�ي تؤم�ن
انس�يابية عالية لدخول الزائرين وااللتزام
بتوجيهات الحكوم�ة الصادرة من اللجنة
العليا للصحة والسالمة الوطنية».
وق�دم رئيس هيأة املنافذ الحدودية عرض
كام�ل ع�ن االس�تعدادات واإلج�راءات
املتخذة ،مؤكدا ً عىل»:تظافر كافة الجهود
والتنس�يق املتبادل ب�ني العاملني من أجل
نجاح الزيارة».

الكهرباء تعلن انحسار الغاز املورد ملحطات انتاج الطاقة

صورة إيجابي�ة عن اإلنتخابات من خالل حس�ن إدارة
الحمالت اإلنتخابية للمرشحني».

الصحة حتذر من موجات وبائية جديدة:
عىل العراقيني عدم التهاون
بغداد  /المستقبل العراقي

ح�ذرت وزارة الصحة ،أم�س األربعاء ،املواطنني م�ن التهاون يف
اإلجراءات الوقائية مع إنحس�ار املوجة الوبائية الثالثة لفريوس
كورونا يف البالد.
وق�ال عضو الفريق الطبي االعالمي للوزارة ربى فالح يف تريح
صحف�ي أن االم�راض االنتقالية ت�زداد بالش�تاء وبينها فريوس
كورونا املوجود طيلة فرتة الشتاء والصيف وغري محدد بموسم.
وبين�ت ان «الف�ريوس يعتم�د ع�ىل مس�توى إعتم�اد املواط�ن
باإلج�راءات الوقائي�ة وكلم�ا كان هناك تهاون فيه�ا وعدم أخذ
اللقاح بالتأكيد س�يؤدي اىل دخول البالد ليس فقط بموجة رابعة
ربما موجة خامسة وموجات أخرى».
وأشارت اىل انه «لم نصل حتى للنسبة املطلوبة من التلقيح حتى
نقول تم إنحس�ار الوباء ،نحن خرجنا من ذروة موجة ثالثة التي
أمتازت برسعة االنتشار وزيادة اعداد اإلصابات».
واس�تدرك فالح بالق�ول »:لكن لغاية اآلن لم يتم إنحس�ار الوباء
لنقول ان أعداد امللقحني بتزايد لكن لم نصل للنسبة املطلوبة التي
ممكن بعدها ان نصل اىل مناعة مجتمعية تقلل من قوة الفريوس
وتؤدي اىل انحس�اره» مشريا اىل انه «حتى لو وصلنا اىل املناعة ال
يعني انتهاء الوباء فهذا يعتمد عىل مستوى إلتزام املواطنني».

الوكيل االداري اجلديد لوزارة النقل
يتسلم مهام عمله :سنضع حلوالً جذرية

بغداد /المستقبل العراقي
تس�تمر وزارة الكهرباء يف تقديم جهودها واس�تنفار مالكاتها للحفاظ عىل مس�تويات
انت�اج الطاقة ورفع س�اعات التجهيز بما تس�مح به إمكانيات ش�بكات النقل التوزيع
املتاحة وآلياتها املستحدثة  .يف الوقت ذاته  ،تستمر االزمات الطارئة واملتكررة يف بعرقلة
انجازاته�ا من خالل تعرض املنظومة الوطنية اليوم االربع�اء املوافق  8من ايلول ٢0٢١
ملش�كلة انحس�ار اطالقات الغاز االيراني املورد ملحطات االنتاج يف املناطق الوس�طى من
( ) ٢0ملي�ون م�رت مكع�ب اىل ( )١٢ملي�ون م�رت مكعب،توقفها بالكامل ع�ن املناطق
الجنوبي�ة االمر ال�ذي ادى اىل تحدي�د احمال املنظوم�ة الوطنية وخس�ارة قرابة ٥000
مي�گا واط من الطاقة  ،لتتكرر نفس االزمة للمرة الثانية بعد ميض اس�بوع واحد فقط
من االنحس�ار الس�ابق  .من جانبنا وضمن اج�راءات الوزارة لت�اليف النقص الحاصل يف
كمي�ة الوقود املش�غل للمحطات ،اجريت االتصاالت العاجلة م�ع وزارة النفط لتعويض
ما فقدته املنظومة من الغاز املورد حتى تحد من الخس�ائر املحتملة يف ساعات التجهيز
بالطاق�ة  ،بالتزامن مع االتصاالت الدبلوماس�ية والرس�ائل الحكومية املوجههة لوزارة
الطاق�ة االيرانية لحل املس�ائل العالقة بهذا الخصوص  .ان ال�وزارة عىل دراية تامة بما
يتع�رض له املواطن من اعباء نتيجة االوض�اع الضاغطة التي يمر بها البلد  ،لكننا ايضا
نثق بوعيه وروح املس�ؤولية العالية التي لطاملا س�اهمت يف عبور البلد القوى التحديات
،ونحن اليوم نناش�دكم لرتشيد استهالك الطاقة ألجتياز هذا الظرف الطاريء ريثما يتم
التوصل للحلول الرضورية ملعالجة هذا امللف .

النزاهة تضبط حاالت رشـوة وتالعب
يف الديوانية ودياىل
بغداد /المستقبل العراقي
أف�ادت دائرة التحقيق�ات يف هيئة النزاهة
ضب�ط يف
االتحاديَّ�ة بتنفي�ذ عمليَّت�ي
ٍ
ً
محافظت�ي الديوانيَّ�ة ودي�اىل ،مُ
بين�ة أن
العمليَّت�ني أس�فرتا ع�ن ضبط مس�ؤو ٍل
متلبس بالرشوة وإضبار ٍة عقار َّي ٍة مُ
تالعب
ٍ
ٍ
بها.
وذكر بيان لدائرة تلقت املس�تقبل العراقي
نس�خة منه ،ان «م�الكات مكتب تحقيق
الهيئ�ة يف الديوانيَّ�ة تمكن�ت م�ن ضب�ط
معاون مس�ؤول ش�عبة اللج�ان الفرعيَّة
لتعويض�ات جرح�ى العمليَّ�ات الحربيَّ�ة
واألخط�اء العس�كريَّة؛ بعد تس�لُّمه مبلغ
رش�و ٍة مقاب�ل ش�مول إح�دى املُواطنات
بقرار التعويض».
ثاني�ة َّ
تمك�ن فري�ق عمل من
َّ�ة
ٍ
ويف عملي ٍ
مكتب تحقي�ق الهيئة يف دي�اىل من ضبط
أرض إىل أحد
إضب�ارة تخصي�ص قطع�ة ٍ
املراجعني بع�د االنتق�ال إىل مُ ديريَّة بلديَّة
بعقوب�ة ،إذ ق�ادت تحريَّ�ات الفري�ق إىل
حص�ول ات�ف�اق ب��ني املراج�ع وإح�دى

مُ َّ
وظ�فات امل�ديريَّ�ة عىل ب�يع رقم قطعة
أرض لقاء تس�لُّمها مبلغ�ا ً من املال خالفا ً
ٍ
للتعليمات.
وأوضحتَّ ،
ضبط
أنه»ت َّم تنظيم محرضي
ٍ
أصوليَّ�ني بالعمليَّ�تني اللت�ني ُن ِّف َذتا وفقا ً
ملُ َّ
ضبط قضائيَّتني ،وعرضهما عىل
ذكرتي
ٍ
قض�اة محكمت�ي التحقي�ق يف الديوانيَّ�ة
وبعقوب�ة ،الذي�ن ق�رَّروا توقي�ف املُ َّته�م
بالعمليَّ�ة األوىل وفق أح�كام القرار (١٦0
لس�نة  ،)١٩8٣واس�تقدام املُ َّتهم�ة يف
العمليَّ�ة الثانيَّة وفق أح�كام املا َّدة ()٣07
من قانون الع�قوبات».
وكان رئي�س هيئ�ة النزاه�ة االتحاديَّ�ة
الق�ايض (عالء ج�واد الس�اعدي) قد َح َّث
مالكات مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة يف
املحافظات ،لدى زيارته التفقديَّة لها،عىل
ترسي�ع وت�رية عمليَّ�ات الضب�ط بالجرم
املشهود ،والس�يما يف الدوائر واملُ َّ
ؤسسات
الخدميَّ�ة؛ ملنع حاالت املس�اومة واالبتزاز
والرىش فيها ،وتيسري قياس مُ ستوى رضا
املُراجعني من خالل توزيع استبانة قياس
مُ دركات الرشوة فيها.

بغداد  /المستقبل العراقي
تس�نم املستش�ار القانوني حازم رايض لفتة ،أمس االربعاء ،مهام
عمله وكيال اداريا لوزارة النقل  .وقال الوكيل االداري يف بيان تلقت
املستقبل العراقي نسخة منه ،ان «تسنمنا لهذا املنصب هو ترشيفا
ولي�س تكليف�ا ،اذ ان�ه ملن دواع�ي رسورن�ا ان توكل الين�ا مهمة
نستطيع من خاللها خدمة وطننا العظيم وابنائه» .وتابع»:سنقف
صف�ا واحدا م�ع وزير النقل نارص حس�ني بندر والوكي�ل الفني و
مالكات الوزارة كافة من اجل النهوض بواقع الوزارة بما ينس�جم
مع توجهات الحكومة االتحادية وبما يخدم املواطن الذي يس�تحق
منا الكثري» .وبني انه»س�يحدد االهداف بدقة ومن ثم وضع الحلول
الجذرية» .من الجدير بالذكر ان املستش�ار حازم رايض لفتة تسلم
مهامه خلفا ل�سلمان البهاديل الوكيل االداري السابق .

الغذائية تعقد اجتامع ًا مشرتك ًا مع اللجنة
املركزية لتنفيذ اخلطة لـ «التموينية»
بغداد  /المستقبل العراقي

عق�د اللجنة املش�كلة لغ�رض متابعة تجهي�ز الس�لة الغذائية،
أم�س األربعاء ،اجتماعا ً موس�عا ً يف مقر الرشك�ة العامة لتجارة
املواد الغذائية لتنفيذ الخطة التس�ويقية لتجهيز مفردات الس�لة
الغذائية.وح�رض االجتم�اع كالً من مدير عام الرشكة املهندس�ة
ملى هاش�م حس�ني ،ومدير عام دائرة التخطيط واملتابعة الس�ت
ابتهال هاش�م س�ابط ،ومعاون املدير العام لش�ؤون التس�ويق
وم�دراء اقس�ام (التس�ويق واالس�ترياد والتخطي�ط) يف الرشكة
وممثل�ني عن رشك�ة تصنيع الحب�وب ودوائر الرقاب�ة التجارية
واملالية و التخطيط واملتابعة وقس�م االعالم واالتصال الحكومي
يف الوزارة وكما وجه الس�يد الوزير الجب�وري عىل رضورة اعداد
خط�ة متكاملة وبتوقيتات مجدولة ووفق الية تضمن انس�يابية
يف وصول مواد الس�لة الغذائية الخاصة بالوجب�ة الثانية بارسع
وق�ت ممكن اىل املواطن ابتداء» من املناطق االكثر فقرا» لضمان
وصوله�ا اىل مس�تحقيها من العوائل فضال ع�ن تذليل املعوقات
من خالل التنس�يق بني رشكات الغذاء ودائرتي الرقابة التجارية
واملالية والتخطيط واملتابعة من اجل ضمان انسيابية سري عملية
التجهيز.
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اعالن

العدد /455ب2021/

اىل املدع�ى علي�ه  /ايهاب صادق عبد الحس�ني  /صاحب مكتب
ايهاب صادق للمقاوالت العامة

اق�ام املدع�ي  /مدي�ر عام رشكة مص�ايف الجن�وب  /اضافة
لوظيفته الدعوى املرقمة /455ب 2021/امام هذه املحكمة
والذي يطل�ب فيها الزامك برفع التجاوز عىل العقار تسلس�ل
 /45مقاطع�ة  52الش�عيبة الرشقية وذلك م�ن خالل قيامه
بوض�ع كمي�ة  6ط�ن م�ن م�ادة  Biocide 1o202يف مخازن
دائرة املدعي اضافة لوظيفت�ه وعند اجراء تبليغك فقد وردت
الينا التباليغ مرشوحا عليها من قبل القائم بالتبليغ يف مركز
رشط�ة البلده االوىل  /مرك�ز رشطة البرصة بانك ير معروف
من قبلهم وغري موجود يف جرد املنطقة واملؤيد برشح املجلس
البل�دي يف منطقة حي صنع�اء لذا وملجهولي�ة محل اقامتك
قررت املحكمة تبليغك عن طريق النرش يف صحيفتني محليتني
يوميت�ني للحضور امام هذه املحكمة صب�اح يوم املرافعة يف
 2021/9/19الساعة التاسعة صباحا ويف حالة عدم حضورك
او ارس�ال م�ن ينوب عنك قانون�ا او ابدائك مع�ذرة مرشوعة
فستجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون

القايض االول
اهياب حممود زبون

وزارة النفط
رشكة مصايف الوسط  /رشكة عامة
بغداد

العدد 20056 :
التاريخ 2021/9/8

نرش تنويه

ورد يف االعالن املرقم ط ( )40�37لس�نة  2021املنشور يف جريدة
املس�تقبل العراقي بالعدد ( )2440يف  2021/8/31خطأ يف رقم
االع�الن حي�ث ذك�ر (ط )40-27لس�نة  2021والصحي�ح هو (
ط )40-37لسنة 2021
لذا اقتىض التنويه
د .عائد جابر عمران
وكيل املدير العام

وزارة االعامر واالسكان
والبلديات واالشغال العامة
رشكة الفاو اهلندسية العامة

www.almustakbalpaper.net

اعالن املناقصة املرقمة ()2021/3

تعلن رشكة الفاو الهندسية العامة احدى تشكيالت وزارة االعمار واالسكان والبلديات واالشغال العامة عن
اع�الن املناقصة املرقم�ة ( )2021/3الخاصة باعمال تجهيز ونصب وربط وتش�غيل (مولدات نوع بريكنز
ملش�وع بناية مخترب كربالء االنش�ائي ) وللحصول عىل مس�تندات املناقصة والرشوط الخاصة بها مراجعة
مقر الرشكة (قس�م الش�ؤون القانونية  /ش�عبة العقود) الكائن يف منطقة التاجي�ات مقابل معهد النفط
العربي لقاء مبلغ قدره (  )250,000مائتان وخمسون الف دينار غري قابل للرد وعىل الراغبني من الرشكات
واملقاول�ني ذوي االختص�اص واملصنفني من الدرجة (س�ابعة  /ميكانيك  /كهرب�اء ) تقديم هوية تصنيف
الرشكات واملقاولني (س�ارية املفعول � نس�خة اصلية ) عند رشاء املناقصة وجلب كتاب تخويل موقع من
قبل املدير املفوض للمكتب او الرشكة التي تروم رشاء العطاء مع مراعاة ايداع عطاءاتهم داخل ظرف مغلق
ومختوم يكتب عليه اس�م ورقم املناقصة وموعد غلقها واس�م صاحب العطاء ( الرشكة) ويحتوي بداخله
عىل ثالث ظروف منفصلة ومختومة ويتضمن االول جميع املستمس�كات املطلوبة ويتضمن الظرف الثاني
الع�رض الفني ويتضمن الظرف الثال�ث عىل العرض التجاري مع صك مصدق ( بقيم�ة التأمينات االولية )
بمبلغ (  )4,600,000اربعة ماليني وستمائة الف دينار عراقي او خطاب ضمان نافذ ملدة (ثالثة اشهر) من
تاريخ الغلق ووصل الرشاء مع تقديم ما يثبت تنفيذ اعمال مماثلة مؤيدة من الجهات املستفيدة مع تقديم
الحسابات الختامية مصادق عليها من قبل محاسب قانوني الخر سنتني ويودع يف صندوق العطاءات يف مقر
الرشكة الكائن يف التاجي  ،علما ان الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات واهمال العطاء غري املس�تويف
للمستمس�كات املطلوبة وعدم قبول الوكاالت العامة الصادرة من املناقص�ني ويتم اعتماد الوكالة الخاصة
باملناقصة يف حالة وجود عذر مرشوع مصدق اصوليا وس�يكون اخر موعد لتقديم العطاءات يوم (الثالثاء)
املوافق  2021/10/12الس�اعة الثانية عرشظهرا ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رس�مية يكون الغلق
يف الي�وم الذي يليه ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور نرش االع�الن ويمكن االطالع عىل موقع الرشكة
االلكرتوني عىل االنرتنيت وحس�ب ما مدرج يف ادناه علما ان مبلغ الكلفة التخمينية للمناقصة اعاله يكون
(  )460,000,000اربعمائة وستون مليون دينار عراقي ال غريها
http: faoco.moch.gov.iq
E-mail: info@faoco.moch.gov.iq
إىل الرشيك أفراح داود محمد
اقتىض حضورك إىل مقر بلدية النجف لغرض اصدار اجازه
بناء للعقار املرقم  89894/3حي النداء خالل عرشه ايام
وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضورك
طالب االجازه
قاسم اراوه عبطان
�����������������������������������������������
إىل الرشيك حس�نني منص�ور محمد اقت�ىض حضورك إىل
مقر بلدية النجف لغرض اصدار اجازه بناء للعقار املرقم
 64989/3ح�ي النداء خالل عرشه ايام وبخالفه س�تتم
اإلجراءات دون حضورك
طالب االجازه
آسيا عبد الرحمن عبد العباس
�����������������������������������������������
فقدان وثيقة
فق�دت الوثيقة املرقمة  1853529بالعدد  60بتاريخ /18
 2019 /2والص�ادرة من إعدادية املربد املركزية واملعنونة
إىل الجامعة اإلسالمية باس�م الطالب حسني سامي فالح
حسن من يعثر عليها تسليمها إىل جهة اإلصدار
�����������������������������������������������
اعالن
إىل الرشيك عيل مانع صالل
اقت�ىض حض�ورك إىل مديرية بلدية النج�ف وذلك القرارك
باملوافقة ع�ىل صدور إجازة بناء والخاصة بالعقار املرقم
 3 /49579ح�ي النداء ومناصف�ة مع الرشيك خالد دويل
عبد الزهرة مدة أقصاها عرشة أيام وبعكسه سوف تصدر
اإلجازة وفقا للضوابط الالزمة
�����������������������������������������������
فقدان وثيقة
فق�دت الوثيق�ة املرقمة ذات الع�دد  990بتاريخ /12 /4
 2016والصادرة من مديرية تربية النجف مدرس�ة مسلم
ب�ن عقيل واملعنونة إىل جامعة املوصل كلية الرتبية العلوم
االنسانيه باسم الطالب ثائر عامر محمد عاصم من يعثر
عليها تسليمها إىل جهة اإلصدار
�����������������������������������������������
جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة 2020/1637 :
التاريخ 2021/9/8 :
اىل  /املنفذ عليه  /صادق مطرش محمد
لق�د تحق�ق لهذه املديري�ة من جه�ة ذات اختصاص انك
مجه�ول مح�ل االقامه وليس ل�ك موطن دائ�م او مؤقت
اومختار يمكن اجراء التبليغ عليه  ,واستنادا ً للمادة ()27
من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية
تنفي�ذ الكوت خالل ثالثة يوما ً تب�دأ من اليوم التايل للنرش
ملب�ارشة املعام�الت التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حالة عدم
حضورك ستبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي
وف�ق القان�ون  :تقرر تبليغك بواقع الحج�ز عىل املركبات
املرقم�ة  7574أ واس�ط إج�ره ن�وع ب�ي واي دي موديل
 2013و املركب�ه املرقمة  30226أ واس�ط خصويص نوع
ش�ريي اشيش�ن موديل  2014و املركبة املرقمة  33820أ
واسط خصويص نوع كيا ادينيما موديل 2016
منفذ العدل
محمد عبد الرضا زيدان الطائي
اوصاف املحرر:
ق�رار محكمة ب�داءة الك�وت بالع�دد /699ب 2020/يف
 2020/9/3بمبلغ خمسة مليون و خمسمائة الف دينار
مع اتع�اب املحامات لصالح دين الدائ�ن عبد املرتجى بيد
الله حلحول
�����������������������������������������������
فقدان
فق�دت الهوي�ة بأس�م  /ابراهي�م كريم فضال�ه – تابعة
لوزارة النف�ط ( رشكة توزيع املنتجات النفطية  /قس�م
الس�المة واالطفاء املركزي ) فمن يعثر عليها تسليمها اىل
جهة االصدار .
�����������������������������������������������
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
قسم شؤون االحوال املدنية كركوك
العدد 851 :
التاريخ 2021 / 7 / 4 :
م  /اعالن
قدم املواطن ( احمد محمد احمد ) دعوى يف هذه املديرية
لتبديل اسم ابنه من ( عمر ) اىل ( عمار ) من لديه اعرتاض
مراجعة هذه املديرية خالل خمس�ة عرش يوما من تاريخ
نرشه يف الجريدة وبعكس�ه فس�وف تنظر ه�ذه املديرية
يف الدع�وى وف�ق احكام املادة (  ) 22م�ن قانون البطاقة
الوطنية رقم (  ) 3لسنة . 2016
اللواء
رياض جندي عبد الكاظم
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العام
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تنويه
ورد يف صحيفة املس�تقبل العراقي بالعدد  2445يف 2021/9/7
س�ند الكمبيالة  7979خط�أ والصحيح ه�و  7978الصادر من
محكمة بداءة الجدول الغربي بالعدد /551ب 2021/لذا اقتىض
التنويه

�����������������������������������������������

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف سامراء
محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
الع�دد/1373:ش 2021/
التاريخ2021/9/8 :
اىل املدعى عليه /دعاء حسن عباس
أق�ام زوج�ك املدعي (عبد اللطي�ف نوري عبد العزي�ز ) الدعوى
الرشعية املرقمة /۱۳۷۳ش ۲۰۲۱/والتي يطلب فيها مش�اهدة
أبنته وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ املبلغ
القضائ�ي لدى هذه املحكمة وإش�عار مختار منطق�ة الزراعة
س�امراء وشهادة الشاهدين واملصدق من قبل قائمقامية قضاء
س�امراء قررت املحكمة تبليغك بواس�طة صحيفت�ني محليتني
يوميتني للحضور بموعد املرافعة املوافق  2021/9/28ويف حالة
عدم حضورك أو من ينوب عنك قانونا فس�تجري املرافعة بحقك
غيابا و علنا وفق القانونمع التقدير....
القايض
كاظم متعب داود

�����������������������������������������������

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
الع�دد/ 672:ش2021/
التاريخ2021/9/8 :
إىل املدعى عليه /مهند طيوب صالح
م  /نرش مجهول محل أقامة
اقام�ت زوجت�ك املدعي�ة (س�ؤمان مش�عان الطي�ف) الدعوى
الرشعي�ة املرقم�ة /6۷۲ش ۲۰۲۱/والت�ي موضوعه�ا تفريق
للرر لزواجك من زوج�ة ثانية وبالنظر لثبوت مجهولية محل
اقامتك يف الوقت الحارض وحس�ب كتاب مركز رشطة القادسية
 5570يف  2021/8/30ومرفقه ورقة التبليغ بالدعوتية واشعار
مختار منطقة حي االفراز ومصادقة قائمقامية قضاء سامراء
ع�ىل ذلك علي�ه ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك بواس�طة صحيفتني
محليتني يوميتني بموعد املرافعة املوافق  2021/9/28واستنادا
لألح�كام امل�ادة  1/21مرافعات مدني�ة ويف حالة عدم حضورك
أو إرس�ال من ينوب عنك قانونا س�تجري املرافعة بحقك غيابيا
وفق القانون.
القايض
كاظم متعب داود

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف االسحاقي
محكمة األحوال الشخصية يف االسحاقي
العدد/ 165 :ش۲۰۲۱/
التاريخ2021/9/8 :
م /تبليغ املدعى عليه (خليل يوسف ابراهيم)
ملقتضيات حس�م الدعوى الرشعية املرقمة (/ 165ش)۲۰۲۱/
املقام�ة من قب�ل املدعية (رويده فرحان صال�ح) واملدعى عليه
(خليل يوسف ابراهيم) واملتضمنة دعوى تصديق زواج خارجي
وبالنظ�ر ملجهولية محل إقامتك وحس�ب رشح القائم بالتبليغ
ل�ذا تقرر اجراء تبليغ املدعى عليه بصحيفتني يوميتني يف موعد
املرافعة املصادف 2021/9/19الساعة التاسعة صباحا ويف حال
ع�دم حضورك او حضور م�ن ينوب عنك قانونيا س�وف تجري
املرافعه بحقك غيابيا وفق القانون ...مع التقدير
القايض
فائق مشعل صالح

�����������������������������������������������

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف االسحاقي
محكمة األحوال الشخصية يف االسحاقي
العدد/ 163 :ش۲۰۲۱/
التاريخ2021/9/8 :
م /تبليغ املدعى عليه (احمد عبد جاسم)
ملقتضيات حس�م الدعوى الرشعية املرقمة (/ 163ش)۲۰۲۱/
املقامة من قبل املدعية (نهاد سعيد حريز) واملدعى عليه (احمد
عبد جاس�م) واملتضمن طلب تفريق لل�رر وبالنظر ملجهولية
محل إقامة املدعى عليه وحسب رشح القائم بالتبليغ املؤيد من
قب�ل مختار املنطقة لذا تقرر اجراء تبليغك بصحيفتني يوميتني
يف موع�د املرافع�ة املص�ادف 2021/ 9/ 20الس�اعة التاس�عة
صباحا ويف حال عدم حضورك او حضور من ينوب عنك قانونيا
سوف تجري املرافعه بحقك غيابيا وفق القانون ...مع التقدير
القايض
فائق مشعل صالح

�����������������������������������������������

فقدان
فق�دت مني هوية الطالب ( زي�د فاهم عبد حمود) الصادرة من
جامعة الفرات االوسط التقنية  /الكلية التقنية االدارية  /كوفة
( قس�م تقنيات املعلوماتية) يف  2021 / 8 / 1واملرقمة بالرقم (
 / )5210009فعىل من يعثر عليها تسليمها إىل جهة اإلصدار

�����������������������������������������������

فقدان باج
فق�د الب�اج الص�ادر من رشكة اسياس�يا بإس�م محم�د حامد
سويدان فمن يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار

املدير العام

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة لشؤون االمن االتحادي
مديرية رشطة الطاقة
مديرية رشطة الكهرباء
قسم رشطة كهرباء الرصافة
مركز رشطة كهرباء الرصافة الجنوبي
( القانونية )
العدد  :ق2223 / 33 / 1
التاريخ 2021 / 9 / 7 :
اىل  /من يهمه االمر
املوضوع  /قبض وتحري
بناءا ع�ىل ماجاء بكت�اب مديرية رشطة الكهرب�اء  /القانونية
املرقم (  ) 19552يف  2021 / 8 / 15تنسب تبليغ املتهم الهارب
املفوض ( محمد مالح عبد عطروز املوسوي ) اسم االم ( نرسين
عب�د املجي�د محمد ) تول�د  1982 / 5 / 20والذي يس�كن بغداد
– ج�رس دياىل محلة  102 /زق�اق  24 /دار  9 /بالحضور امام
رئيس املجلس التحقيقي لغرض اكمال التحقيق معه .
العقيد
رئيس املجلس التحقيقي

�����������������������������������������������

اعالن
بناء عىل الطلب من قبل السيد ( حيدر جليل مهدي ) الذي يطلب
فيه تبديل ( االس�م املجرد واللقب ) من ( حيدر املحرزاوي ) اىل (
بدر البدر ) خالل مدة اقصاها خمسة عرش يوم وبعكسه سوف
تنظ�ر هذه املديري�ة يف الطلب وفق احكام امل�ادة  22من قانون
البطاقة الوطنية رقم  3لسنة . 2016
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة

�����������������������������������������������

اعالن
بن�اء ع�ىل الطلب من قبل الس�يد ( منترص عب�د الكاظم حيال )
ال�ذي يطل�ب فيه تبدي�ل ( تغيري اس�مه ) من ( منت�رص ) اىل (
منتظر ) خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه سوف
تنظ�ر هذه املديري�ة يف الطلب وفق احكام امل�ادة  22من قانون
البطاقة الوطنية رقم  3لسنة . 2016
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة

�����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد /1794ش2021/2
التاريخ 2021/9/7
اعالن
اىل املدعى عليه  /حيدر هادي كاظم
اقامت املدعية (كوثر رسحان رايض) الدعوى املرقمة اعاله امام
هذه املحكمة تطلب فيها تصديق الطالق الرجعي الواقع بتاريخ
 2018/1/7وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك فقد ق�رر تبليغك اعالنا
بصحيفت�ني محليتني يوميت�ني للحضور امام ه�ذه املحكمة يف
موعد املرافعة املوافق  2021/9/22الس�اعة التاس�عة صباحا
وعن�د ع�دم حضورك او م�ن ينوب عن�ك قانونا فس�وف تجري
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض
رائد عبد هاشم املوسوي

�����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد /1790ش2021/2
التاريخ 2021/9/7
اعالن
اىل املدعى عليه  /هدى عدنان نجم
اقام املدعي(ايمن وضاح نوري) الدعوى املرقمة اعاله امام هذه
املحكم�ة تطل�ب فيها قط�ع النفقة املس�تمرة ونفقة االطفال
ملدة مح�دده وملجهولي�ة محل اقامت�ك فقد ق�رر تبليغك اعالنا
بصحيفت�ني محليتني يوميت�ني للحضور امام ه�ذه املحكمة يف
موعد املرافعة املوافق  2021/9/22الس�اعة التاس�عة صباحا
وعن�د ع�دم حضورك او م�ن ينوب عن�ك قانونا فس�وف تجري
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض
رائد عبد هاشم املوسوي

�����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد  /حجة وفاة 2696
التاريخ 2021/8/4
اىل  /املدعوه  /ابتسام مكي عبود مهدي
اعالن
قدم طالب حجة الوفاة احسان مكي عبود طلبا اىل هذه املحكمة
يروم فيه استصدار حجة وفاة بحق املدعو (ابتسام مكي عبود)
ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك يف الصح�ف املحلية فعلي�ك الحضور
امامها خالل عرشة ايام من تاريخ نرش االعالن وبخالفه س�يتم
النظر بالطلب وفق القانون
القايض
عيل جبار الخزعيل

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد  /حجة وفاة 2021/3032
التاريخ 2021/98/31
اىل  /املدعو  /عالء هادي هاتف
اعالن
قدم طالب حجة الوفاة فطم يوس�ف
عبد طلبا اىل ه�ذه املحكمة يروم فيه
اس�تصدار حج�ة وف�اة بح�ق املدعو
(عالء ه�ادي هاتف) ق�ررت املحكمة
تبليغ�ك يف الصح�ف املحلي�ة فعلي�ك
الحضور امامها خالل عرشة ايام من
تاري�خ ن�رش االعالن وبخالفه س�يتم
النظر بالطلب وفق القانون
القايض
عباس عيل هادي
�������������������������������
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة 2021/ 1651 /
التاريخ 2021/9/8
اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ النج�ف العقار
تسلس�ل  3/26651ح�ي الجامع�ة
الواقع يف حي الجامعة العائد للمدين
اىل ورث�ة املدين كال من  � 1رائد هادي
ن�ور  � 2مهن�د هادي ن�ور  � 3احمد
هادي نور حس�ب القس�ام الرشعي
بالع�دد  29يف  2019/1/9اس�تئناف
النج�ف املحج�وز لق�اء طل�ب الدائن
(ع�يل عبد عيل عب�اس ) البالغ مئتان
وس�تون ملي�ون دينار فع�ىل الراغب
بالرشاء مراجعة ه�ذه املديرية خالل
م�دة ثالثني يوما تبدا م�ن اليوم التايل
والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل
نصري حسن عبد زيد الكالبي
املواصفات :
 � 1موقع�ه ورقمه  3/26651 /حي
الجامعة عىل شارع 60
 � 2جنسه ونوعه  :عرصه
 � 3حدوده واوصافه  /بلدية النجف
 � 4مشتمالته اليوجد
 � 5مساحته 300م
 � 6درجة العمران  /عرصه
 � 7الشاغل اليوجد
 � 8القيم�ة املقدرة س�تمائة مليون
دينار عراقي
�������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
اعالن
اىل  /املدع�ى عليه (وس�ام جواد عبد
الكاظم)
اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا
بالدعوى املرقمة /4551ش2021/1
يف  2021/8/17غيابي�ا بحق�ك
والقايض بتايي�د حضانة االطفال كل
من عيل وس�ام جواد للمدعية اسماء
حس�ن عيل وملجهولية مح�ل اقامتك
وحسب رشح القائم بالتبليغ واشعار
مخت�ار محل�ة ح�ي االنص�ار / 2
النجف قررت املحكمة تبليغك بالقرار
بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني
ولك حق االعرتاض عىل القرار الغيابي
خالل املدة القانونية وبعكسه يكتسب
القرار الدرجة القطعية
القايض
حميد جخم علوان
�������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /1485 :ب2021/3
التاريخ 2021/9/5:
اعالن
اىل املدع�ى عليه�ا  /فضيل�ة احم�د
محمد عيل
اق�ام املدع�ي ( الس�يد مدي�ر بلدي�ة
النج�ف اضاف�ة لوظيفت�ه ) الدعوى
البدائي�ة املرقم�ة اع�اله والتي يطلب
فيه�ا الحك�م (بابط�ال كاف�ة قي�ود
العق�ار املرق�م  3/44415حي امليالد
واعادة تس�جيله باس�م دائرة املدعي
اعاله ونظ�را ملجهولية محل اقامتك
ك�ون العن�وان وهمي�ا حس�ب رشح
املبلغ القضائي و اش�عار مختار حي
الجدي�دة منص�ور م�وىس الطائ�ي
علي�ه ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغك
اعالنا بصحيفت�ني محليتني يوميتني
للحض�ور يف موع�د املرافعة املصادف
يف ي�وم  2021/9/14وعن�د ع�دم
حض�ورك او ارس�ال من ين�وب عنك
قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك
غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
خالد جابر عبيد
�������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /3119ب2021/3
التاريخ 2021/9/8
اعالن
اىل  /املدعى عليه (سعد خالد فجر)
اق�ام املدعي املدير املفوض ملؤسس�ة
االسكان التعاونية
اضاف�ة لوظيفت�ه الدع�وى املرقم�ة
اعاله ضدك والذي يطلب فيها الحكم
CHF
بالزام�ك بتاديت�ك ل�ه واملدع�ى عليه
االخر بالتكافل والتضامن فيما بينكم
مبلغ�ا ق�دره  $ 500ع�ن الق�رض
امل�ؤرخ  2019/3/14ونظ�را لثبوت
مجهولية محل اقامت�ك كون العنوان
وهميا حسب رشح املبلغ القضائي يف
محكمة بداءة كربالء واشعار مختار
ح�ي العس�كري مع�ني جاب�ر مك�ي
ل�ذا تقرر تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفتني
محليت�ني يوميت�ني بموع�د املرافع�ة
 2021/9/12الس�اعة التاس�عة
صباحا وعند عدم حضورك او ارسال
من ينوب عنك س�وف تجري املرافعة
بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
خالد جابر عبيد
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«ذكريات» ..فيلم ينترص للحب وللذاكرة عىل احلرب
محمد جميل خضر
ُ
تداخ�ل أكث�ر م�ن حق�ل إبداع�ي
وانصهاره�ا م ًعا لصال�ح عمل فني أو
ّ
أدبي بعينهّ ،
يشكل،
شكل ،وسوف يبقى
ً
هاجس�ا عن�د األدب�اء والس�ينمائيني
واملرسحي�ني والتش�كيليني ،وحت�ى
املوس�يقيني .يف قل�ب ه�ذا الهاج�س،
ومن تدفقاته ،أنجزت كاتبة السيناريو
واملخرج�ة واملنتج�ة األمريكي�ة ،لي�زا
جوي ،Lisa Joy /فيلمها األول الطويل
 ،)2021( Reminiscenceالذي تصح،
عىل األرج�ح ،ترجمته إىل العربية تحت
اس�م «ذكري�ات»( .أميل ش�خصيًّا إىل
«إع�ادة املش�هديات» ،أو «اس�رجاع
املش�هديات» ،كرجم�ة ق�د تك�ون
أق�رب لعنوان الفيلم بحس�ب وقائعه،
ً
خصوص�ا أن ثم�ة تقار ًبا ب�ني مفردة
 ،Sceneالت�ي معناه�ا مش�هد ،وب�ني
.)Reminiscence
التداخل يف فيل�م جوي الروائي الطويل
( 115دقيق�ة) ،بع�د عدد م�ن األفالم
القص�رية واملسلس�الت التلفزيوني�ة
(لع�ل مسلس�ل  Westworldاألش�هر
بينها) ،س�طع منذ االس�تهالل املفعم
بالش�عر والخي�ال ،م�ع ص�ور ملدينة
ميام�ي غارق�ة بمي�اه ما بع�د حرب
أهلية ُنس�جت حكاي�ة الفيلم الخيالية
عىل أس�اس قيامها يف زم�ن مقبل ما،
وبن�ت مرشوعيتها ع�ر تأمّ �ل نتائج
ه�ذه الح�رب املفرض�ة ع�ىل مصائر
ّ
سكان املدينة التي ال تشبه كث ً
ريا مدينة
ميام�ي التي نعرفه�ا إال يف م�ا يتعلق
بناطحات الس�حاب واملحيط الذي عىل
م�د البرص يح�ارص رشقه�ا ،ولكنه يف
الفيلم يحارصها م�ن جميع الجهات،
إىل درجة أن التنقل بني منطقة وأخرى
داخ�ل املدينة يصبح كما ه�و حاله يف
مدينة البندقية (فينيس�يا) اإليطالية،
باستخدام قوارب صغرية.
فأي شعر مط ّعم بالفلسفة أعمق مما
بدأه بط�ل الفيلم هي�و جاكمان« :قد
ً
شخصا ،هذا ما يقولونه،
ماض
يطارد
ٍ
املايض مجرّد سلس�لة م�ن اللحظات،
كل واحد منها مثايلّ ،كامل ،مثل خرزة
فوق طوق الزمن ،امل�ايض ال يطاردنا،
ال يأب ُه بنا ،وإن كان ثمّة أشباح حولنا،
فهي مطاردتنا نحن للمايض».
بهذا املدخل الشعري الساحر ،مع حركة
الكامريا إىل األمام تجوب جهات املدينة

بول شاؤول
الهواء هذا الصباح
ميل ٌء
غبارُه غابر
مأهول بأصوات غابرة
ُغبارُها غابر
هذه الوجوه التي تمر
عىل مرأى الهواء
ثم تتقطع ببطء
بال نهاية وبال حنني
وال ّ
تذكر وال موت
وال حياة

الضائعة داخل أت�ون هويتها الجديدة
الت�ي منحتها املخرج�ة والكاتبة يف آن
له�ا ،وم�ع مواصلة تقدمها بمش�اهد
خارجية نهارية ،وانتقالها تدريجيًّا إىل
ً
وصوال إىل موقع املشهد
خارجية ليلية،
األول ،فإن هاج�س التداخل ال يقترص
عىل اس�تحضار الش�عر فقط ،وجعله
يجري عىل لسان البطل /الراوي ،حيث
اعتمدت جوي ه�ذه التقنية الحكائية
الرسدي�ة ،ب�ل امتد ليش�مل م�ا أظهر
ّ
التش�كييل من
ش�غف املخرج�ة بالفن
خ�الل متوالي�ة اللوحات واملش�هديات
البرصي�ة الت�ي ضخته�ا يف الدقائ�ق
األوىل م�ن فيلمها ،وبما ش�مل النجوم
يف الس�ماء ،وروعة مش�هد املاء يتخلل
البيوت واملباني ،وينس�ج معزوفة من
ألح�ان الل�ون ،ح�ر معه�ا هاجس
التداخ�ل م�ع املوس�يقى .وم�ع توايل
املش�اهد والنقالت ،وتصاعد األحداث،
ً
أخ�ريا ولي�س آخ�رًا ،هاج�س
يتج�ىل
املرسح.
بعد مشهد التقاط نيك بانيسر (يلعب
دوره هي�و جاكم�ان كم�ا أس�لفنا)
لورق�ة لعب تس�بح يف امل�اء ،وإعادتها
لصاحبه�ا العجوز الذي يب�دو أنه بعد
الحرب املفرضة يتله�ى بورق اللعب،
ويمارس ع�ره بعض الخدع ،ودخوله
عيادت�ه املتخصصة بإع�ادة ما يرغب
مراجعوه�ا اس�رجاعه ومش�اهدته
من ذكريات ،وإخبار مس�اعدته له أنه
ً
اس�تكماال لهاجس
تأخ�ر ،يجيء رده
الش�عر املنقوع بم�اء ورد الفلس�فة:
«التأخر هو الخط الزمني ّ
البناء ،ونحن
ال نتعامل به».
حدوتة ّ
جذابة
ّ
تش�كل حدوتة الفيل�م ،أو لنقل فكرته
اآلتي�ة م�ن خان�ة الخي�ال العلم�ي،
بحسب تصنيف الفيلم يف دور السينما،
ّ
النق�اد ،س�حر الجاذبي�ة
وأدبي�ات
ً
ّ
ّ
االس�تهاليل في�ه ،إىل أن يتب�ني الحق�ا
أن�ه عامل الج�ذب األهم ،م�ع انجراف
الرشي�ط يف عدد غري قلي�ل من دقائقه
نحو س�احة أفالم الحركة (األكش�ن).
تقوم فكرته عىل وجود جهاز إلكروني
اس�تثنائي وضخ�م داخل عي�ادة نيك،
وم�ا يقوم ب�ه ه�ذا الجهاز بع�د ربط
ّ
ومجسات،
اإلنسان به من خالل كوابل
وم�ا إىل ذل�ك ،ه�و تجس�يد أح�داث
بعينه�ا يصبو املراجع إىل اس�رجاعها
ً
صوت�ا وص�ورة ،أو لنقل إن
مجس�دة

الجه�از يقوم بإدخ�ال املراجع لعيادة
(املحقق الذهن�ي أو العقيل) داخل تلك
اللحظات املنش�ودة ،حيث قرب حوض
امل�اء املوض�وع فيه الش�خص الراغب
به�ذا التحايل عىل الواق�ع ،ثمة منصة
(هاج�س امل�رسح) دائري�ة (هاجس
الرق�ص) ،محاط�ة بس�تائر ش�فافة
ش�اعرية (هاجس الحكاي�ات البعيدة
والطفولة الهارب�ة وقصص الجدات).
داخ�ل ه�ذه املنص�ة الدائري�ة ،ترين�ا
املخرج�ة األحداث الت�ي تجري يف عقل
ّ
(لع�ل املقصود
املُم�دد يف حوض امل�اء
من ح�وض امل�اء ترير آلي�ة التوصيل
الكهربائي بني الجه�از والكائن املُمدد
واملنصة يف الجوار) .وبالتايل يروي فيلم
 Reminiscenceقصة املحارب السابق
نيك بانيس�ر ،الذي أصبح بوصفه من
املحارب�ني القدامى الذين تركت الحرب
الخيالي�ة ندوبه�ا ع�ىل أرواحه�م قبل

ً
ً
خاصا للعقل ،أو يف
محققا
أجسادهم،
مجال وظائف العقل الخاصة بالذاكرة
والنش�اط االس�تحضاري .جلس�ات
االس�تحضار ه�ذه تتيح لني�ك التنقل
يف عوال�م وذكريات مجموع�ة متنوّعة
وغريب�ة يف الوقت نفس�ه من مراجعي
عيادت�ه :الراغ�ب بقض�اء وق�ت م�ع
كلبه الذي غ�ادر املدينة بعد أن ضاعت
منه�ا األرض اليابس�ة ،وم�ا تبقى من
تلك اليابس�ة اس�توىل علي�ه املتنفذون
إما باملال أو بس�طوة السلطة وتواطؤ
الفس�اد معهم (تواطؤ أركان الفس�اد
أقص�د) .أو الراغبة بالع�ودة إىل مايض
جس�دها التليد عندم�ا كانت مرغوبة،
وعندما كانت مغرية وجذابة ،أو الحالم
بع�ودة أصدقاء رحلوا ،أو املش�تاقة إىل
رضيعها الذي مات.
حول طبيعة عمله ،يقول نيك« :الحرف
املرتب�ط بالفع�ل امل�ايض ال يس�تطيع

الع�ودة من هن�اك ،إال أن الزمن لم يعد
يتح�رك يف اتج�اه واح�د ،الذاكرة هي
الق�ارب الذي يبحر عك�س التيار ،وأنا
املج�ذاف» ،وم�ع عبارته األخ�رية «أنا
املجذاف» يوصل قاطع الكهرباء ،وتبدأ
رحل�ة هان�ك (أح�د مراجعي�ه الذي ال
يدف�ع ع�ادة كونه رفيق س�الح نيك يف
الح�رب التي لم تق�ع إال يف خيال جوي
مخرج�ة وكاتب�ة) ،مع كلبت�ه آنجي،
الطري�ف أن لحظ�ات هان�ك مع آنجي
تتحقق وه�و بكامل قدميه ،فالس�اق
املبتورة بعد الحرب إياها ال تعود كذلك
خالل رحلة التذكار .هو ،إذن ،ال يشتاق
لكلبته فقط ،ولكنه يش�تاق إىل نفسه
ً
ً
شيئا،
كامال لم تأخذ منه الحرب
معاىف
ول�م تنل ال من جس�ده وال من روحه،
وال م�ن خصوصياته وعامله البس�يط
املفق�ود ،كأن ال يحرم م�ن كلب قىض
معه عمرًا.
بقي ح�ال نيك عىل هذا املن�وال ،إىل أن
دخل�ت امل�رأة الت�ي ّ
غ�ريت مصائره،
وعبث�ت بمختل�ف تفاصي�ل حيات�ه.
جاء دخوله�ا األول بذريعة أنها فقدت
مفاتيحه�ا ،وتري�د أن يعيده�ا ني�ك
وجه�ازه العجي�ب إىل تفاصيل يومها
الس�ابق ،ل�ريى نيك ،وترى مس�اعدته
إمييل واتس وصديقته الوحيدة يف زمن
عزلت�ه املريع بعد الح�رب (إياها) ،أين
أضاعت املرأة املفاتيح.
تؤدي ثاندي نيوتن دور «إمييل» ،بينما
ت�ؤدي املمثل�ة ريبيكا فريغس�ون دور
«م�اي» املرأة التي جعلت للفيلم قصة،
وربما معنى.
االنتصار للحب
القيمة األعىل للفيلم ،عالوة عىل بعض
وج�وه النقد الالذع ملجتمع�ات ما بعد
الرأسمالية ،وإضافة إىل نقده الحرب،
أي ح�رب ،وقعت أم ل�م تقع ،وإضافة
ّ
املثقفة
لجماليات�ه البرصية وأجوائ�ه
شعرًا وفلسفة وغناء كالسيكيًّا ناعمًا،
هو انتص�اره النهائي للح�ب .فعندما
ّ
تب�ني أن م�اي تخف�ي وراء وجهه�ا
الجمي�ل ومالمحها الحزين�ة قصة ،ال
ً
قصصا :مخ�درات ودعارة ،وتصيّد
بل
ًّ
م�رصا أن حبًّا ما،
أثري�اء ،يظ�ل ني�ك
ً
جارفا ،انفج�ر بينهما منذ
ال ب�ل حبًّ�ا
لحظ�ة دخوله�ا العيادة ،ه�و وإمييل،
يف طريقهما ملغادرته�ا مع انتهاء يوم
عم�ل .وبع�د أن طل�ب ني�ك اإلذن من
مس�اعدته ،منحه�ا اس�تثناء إدخالها
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ح�وض الذاك�رة ،رغم انتهاء س�اعات
العمل .راهن ع�ىل الحب ،وواجه جراء
رهان�ه ه�ذا املصاع�ب ،وذاق الويالت،
م�رة م�ن امل�وت ،ودخل
واق�رب غري ّ
ق�اس أت�ون الش�ك ،وعضت�ه
بعن�ف
ٍ
مخالب�ه ،لكنه ل�م يراجع قي�د أنملة
عن إيمانه أن م�ا بينه وبني ماي ليس
مج�رد اندفاعة ش�هوانية .م�اي التي
أصبح بالكاد يعرفها بعد قضائه معها
أربعة ش�هور م�ن عم�ره (قامت بعد
زيارة ماي األوىل للعيادة عالقة جارفة
بني ني�ك وم�اي انته�ت باس�تيقاظه
يومً ا فإذا بها اختفت فجأة كما دخلت
حياته فج�أة ،ليب�دأ مش�وار مطاردة
ش�بح وجودها الذي قلب حياته ً
رأس�ا
عىل عقب).
مجرّد ذكريات
يق�ول ني�ك يف واح�د م�ن مونولوغات
الفيل�م« :عندما ترتفع املياه ،وتش�ن
الح�روب ،ال يع�ود هناك م�ا ترقبه أو
تنتظ�ره ،ل�ذا يب�دأ الن�اس النظ�ر إىل
الخل�ف ،الخزان (ح�وض املاء) يصبح
أداة اس�تجواب ،ومن�ذ ذل�ك الح�ني،
يصب�ح الحن�ني أس�لوب حي�اة ،لك�ن
بالنس�بة يل أن�ا ووات�س (إمي�يل) هو
الحياة» .هي ،إذن ،بالنس�بة للحقيقة
مج�رد ذكريات ،أو لنقل ،محاولة
املرّة
ّ
يائس�ة لجل�ب مش�هديات أكل عليها
الزمن ورشب .ثم�ة تواطؤ واضح بني
(املريض) الذي يه�رول باتجاه عيادة
ني�ك يري�د أن يص�دق فك�رة مجنونة
مفاده�ا أن املايض ،أن ج�ز ًءا منه عىل
األق�ل ،يمك�ن اس�تدعاؤه م�ن جديد،
وبني أصحاب العيادة (غرفة التحقيق)
الذين يعتاش�ون ويحصلون عىل قوت
يومهم جراء هذه الحيلة املتبادلة.
يف مطرح آخر من مطارح الفيلم الغني
بمادته البرصية ،الحيوي بس�بب هذه
الجرع�ة من (األكش�ن) التي ّ
دس�تها
جوي يف عروقه ،يقول نيك« :الذكريات
مث�ل العط�ر ...أفض�ل يف جرع�ات
صغرية» ،وواقع الح�ال أن أقوى أنواع
العط�ور وأغالها ً
ثمن�ا ال بد أن يختفي
عبقها خالل س�اعات قليلة من نثرها
حولن�ا ،ويبدو أن األمر نفس�ه ينطبق
ّ
تمكنا من إلقاء
ع�ىل الذكري�ات ،إال إن
القب�ض عليها ،وإعادته�ا مخفورة إىل
غرف أدمغتنا وضلوع أرواحنا.
من الطريف ،إىل ذلك ،إيراد الجمل التي
يرددها نيك يف كل مرّة يرشع فيها أخذ

حديقة املنفى العايل
لم َ
ينس أقد َم ورد ٍة
عرفها يف حياته تلك التي قطفها برعونة ولكن
بكثري
قميصه
من الحذر ،علّقها يف عروة قميصه.
ِ
األزرق يف تلك
الصبوات األوىل .الوردة.
يف العروة .شميمها ٌ
صدره.
عبق يف
ِ
لَ َف َح َ
عنقه ووجهه
ّ
تغلغل يف شعره املجعد الكث
ْ
لم َ
بقيت الوردة .وكان عليه
ينس...
أن يبقيها وكان عليه أن يقطفها من جديد من
عروته
ويرميها إىل تلك الرشفة .الرشفة التي كان وجه
فتاة ينتظره فيها.
وهي تلبس أيضا ً قميصا ً ذا عروة .وهي أيضا ً
تلقت الوردة

الهواء هذا الصباح
يهبّ عىل املدينة
تصري بني يديه
صورة تذكارية
معلقة بالغبار
صورة تذكارية
معلقة
بغبار غابر
II

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /4135ب2021/2
التاريخ 2021/9/8
اعالن
اىل  /املدعى عليها (لومه اسماعيل ماو)
اق�ام املدع�ي املدي�ر املف�وض ملؤسس�ة االس�كان
التعاونية
اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاله ضدك والذي
يطلب فيها
الحك�م بالزامك واملدعى عليها االخ�رى بتاديتك له
بالتكافل والتضامن فيما بينكما مبلغا قدره 2700
 $عن الق�رض املؤرخ  2019/7/21ونظرا لثبوت
مجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي
يف محكمة بداءة النارصية واش�عار مختار منطقة
س�ومر  2/كاظ�م جب�ار ناجي ل�ذا تق�رر تبليغك
اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد املرافعة
 2021/9/12الس�اعة التاس�عة صباحا وعند عدم
حض�ورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك س�وف تجري
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
حربي طارش لفتة

بكلتا يديها ،رفعتها بكلتا يديها إىل عينيها
فصدرها الناهد فعنقها فشفتيها
ثم برفق عىل وجهها ثم بتؤدة
وبحركة بطيئة لم تخل من تعثر ،علقتها
يف عروة قميصها.
III

أنواع من األشجار والورود
وكثري من العشب ،وحتى األنهار،
وربما الطيور عيونها مطرقة نحو األرض.
أعناقها مسبلة بذهو ٍل
إىل ما تراه تحتها .ربما ألنها تشعر أحيانا ً
إما بثقل أجسامِ ها عليها ،أو بثقل نظراتها
أو حتى بثقل همومها أو بثقل اآلخرين حولها
وألنها من ألوان أيضاً،
تشعر بثقل ألوانها عليها ،ألوانها الكثرية أو
الواحدة .فاللون الواحد كاأللوان الكثرية
قد يكون عبئا ً عليها فتحني ظهورها.
وكأنها تنتظر من يزيحه عنها.
IV
ُ
ألوان الورود،
هذه األثقال التي تحني ظهورَها
واألشجار،
والجبال...
ومن قوة ما يف أحداسها ُتحيص انتظاراتٍ
ً
مبهمة ال
تعرفها( .ربما ال تنتظرها إال يف األمور القاطعة
التي قد تأتي
وال تأتي) كأنما أحيانا ً من عالمات اآلخرة عىل
أديمها ،أو عىل
غبار أوراقها ،أو عىل متون سيقانها أو من

الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخيل الثانية
للمنطقة الثالثة
اعالن
اىل  /املته�م املفوض الهارب ( عرف�ان ادهم طاهر
صري العبيدي) عنوان الس�كن (بغ�داد االعظمية
م 314/ز  4د 26بم�ا ان�ك متهم وف�ق املادة  5من
ق ع رقم  14لس�نة  2008املعدل وملجهولية اقامتك
ومكان تواجدك اقت�ىض تبليغك بهذا االعالن عىل ان
تح�ر امام املحكم�ة خالل مدة ثالث�ون يوما من
تاريخ ن�رش هذا االع�الن وتعليقه يف مح�ل اقامتك
ودائرت�ك وتجيب ع�ن التهمة املوجه�ه ضدك وعند
ع�دم حض�ورك س�وف تج�ري محاكمت�ك غيابي�ا
ويطل�ب م�ن املوظف�ني العموميني الق�اء القبض
عليك اينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب سلطة والزام
االهلي�ني الذي�ن يعملون بمح�ل اختف�اؤك باخبار
الس�لطات عنك استنادا الحكام املادة  69من قانون
اص�ول املحاكم�ات الجزائية لقوى االم�ن الداخيل
لسنة 2008
رئيس محكمة
قوى االمن الداخيل الثانية املنطقة الثالثة

إشارات قريبة
مهووسة باملوتى .أو بالفناء .أو حتى ِبمُ َت ٍع
زائلة أو صبابات هشة.
أو ربما نذير خفي دائم يف الحشاشة .ولذلك
(ربما) تسقط ورود
قبل أوانها أو بعده ،تحت أول زخة مطر ،أو
ملسة أو
عبور ظل أو تحت وطأة ألوانها بعيدة .وربما
ّ
سلك
العصافري عندما
تحط عىل فرع ،أو ثمرة أو ِ
ُيهيجها
ِث ُ
منقارها ،ول َم ال عب ُء
قل الهواء ،أو قسوة
ِ
أجنحتها ،فتنوء لحظة ،ثم
ّ
وتحط،
تنتفض( ،كشكل من أشكال التحدي)،
لتلتصق باألرض،
وهناك يكون أن تتذكر ما يف الفضاء من نذور
وتخريف ،وما
تحتها من حقائق عن أمور الهجرات ،وتساقط
الريش وامليتات
املجهولة .ولهذا عندما تفرفر العصافري،
وتشوش أجنحتها ،تطرق
فجأة ،تحني ظهورها فجأة وعينيها أيضاً،
تسبق مناقريها
ّ
تحس أن
إىل األرض ويف لحظة غري مباركة،
الهواء
ٌ
ْ
تمادت عليها ،وتغريدها
ثقل عليها ،وألوانها
ٌ
ِحمل عليها ،وحتى املطر

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة لشؤون الرشطة
مديرية رشطة محافظة النجف االرشف واملنشأت
قسم الشؤون القانونية
شعبة املجالس التحقيقية
العدد  /الذمة 14962 /
التاريخ 2021/3/23
امر
بن�اءا ع�ىل ما جاء يف /قتبس الحكم املرق�م  2021/84يف  2021/1/31مرافق كتاب محكمة قوى
االمن الداخيل املنطقة الرابعة املرقم /3/1ج 1043/يف  2021/2/9املتضمن
 � 1الس�جن بح�ق امل�دان ش م عيل كاظم مجهول صدام الجبوري ملدة س�بع س�نوات وفق احكام
امل�ادة /32اوال م�ن ق ع د رقم  14لس�نة  2008املعدل وبداللة امل�واد /61اوال و /69اوال من ق ا د
رقم  17لس�نة  2008اختالس املواد املوصوفة ادناه  � 2تضمينه مبلغ قدره  18,840,000ثمانية
ع�رش مليون وثمانمائة واربعون الف دين�ار عراقي عن قيمة العتاد عدد  4710اطالقه عيار  9ملم
وف�ق اح�كام امل�ادة /32ثانيا من ق ع رقم  14لس�نة  2008املع�دل عىل ان يس�تحصل املبلغ وفق
احكام القانون
 � 3ط�رده من الخدمة يف قوى االمن الداخيل كعقوبة تبعية اس�تنادا الحكام املادة /38اوال  /أ /ج
من ق ع د رقم  14لس�نة  2008املعدل بعد اكتس�اب الحكم الدرجة القطعية بداللة املادة /89اوال
من ق أ د رقم  17لسنة 2008
 � 4اعطاء املوظفني العموميني صالحية القاء القبض عليه اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر بحقه
وال�زام املواطنني باالخبار عن محل اختفائه اس�تنادا الحكام امل�ادة  /69ثانيا وثالثا من ق أ د رقم
 17لسنة 2008
 � 5حج�ز اموال�ه املنقولة والغري منقولة اس�تنادا الحكام املواد  /69رابعا من ق أ د رقم  17لس�نة
2008
 � 6اعتب�ار جريمته من الجرائم املخلة بالرشف اس�تنادا الحكام امل�ادة /21أ 6/من ق ع رقم 111
لسنة  1969املعدل
 � 7تعميم اوصاف السالم املوصوف اعاله عىل كافة تشكيالت وزارة الداخلية والوزارات االمنية
لواء الرشطة
فائق فليح حسن سكر
قائد رشطة محافظة النجف االرشف واملنشات وكالة

حج ٌر عليها .لهذا ربما ،تطفر إىل أقرب غصن،
(ال خوفا ً وال
ضجراً) ،وتحني رؤوسها لتسبق نظراتها إىل ما
تحتها ،لتقيس
بني األرض والسماء.
ربما لتزيح كل هذه األحمال عنها.
وتبقى حيث هي.
V
 ...لكن هناك أيضا ً أنواعا ً من الشجر والورد
والعصافري والجبال...
تبقى منتصبة كلها .كرماح أو كأعمدة أو
كأفكار سابقة .وكأن
عيونها ال تطرق إىل تحت .وال تعرف حتى
النظرات األفقية .أو
املتعرجة .دائما ً تفتح حواسها إىل فوق :السماء
العالية .الغيوم.
النجوم .الفراغ .مرتاحة من كل ثقل حتى ثقلها.
ألوانها من
خفة النسمة .ثمارها معلقة بثبات .ورودها
تتفتح إىل األعىل.
ّ
ترشع أجسا َدها ألجساد تهبط عليها أو تظللها.
أوراقها مستقيمة
أو ّ
متسعة تتمسك بكل الجذوع واألنصاب.
الصنوبرة

الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخيل الثانية
للمنطقة الثالثة
اعالن
اىل  /املتهم املفوض الهارب ( مالك محمد
حس�ن جاس�م الكعبي ) عنوان السكن
(بغ�داد مدينة الصدر م 527/ز  27د13
بم�ا ان�ك مته�م وفق امل�ادة  5م�ن ق ع
رقم  14لس�نة  2008املع�دل وملجهولية
اقامتك وم�كان تواجدك اقت�ىض تبليغك
بهذا االعالن عىل ان تحر امام املحكمة
خالل م�دة ثالثون يوما م�ن تاريخ نرش
ه�ذا االع�الن وتعليق�ه يف مح�ل اقامتك
ودائرت�ك وتجي�ب ع�ن التهم�ة املوجهه
ضدك وعند عدم حضورك س�وف تجري
محاكمت�ك غيابيا ويطل�ب من املوظفني
العمومي�ني الق�اء القب�ض علي�ك اينما
وجدت وتس�ليمك اىل اقرب سلطة والزام
االهلي�ني الذين يعمل�ون بمحل اختفاؤك
باخبار الس�لطات عنك اس�تنادا الحكام
املادة  69م�ن قانون اص�ول املحاكمات
الجزائي�ة لق�وى االم�ن الداخ�يل لس�نة
2008
رئيس محكمة
ق�وى االم�ن الداخ�يل الثاني�ة املنطق�ة
الثالثة

(زبون) إىل حيث ي�ود أن يميض« :أنت
ذاه�ب يف رحل�ة ،رحل�ة ع�ر الذاكرة،
َ
كن�ت فيه من
وجهت�ك مكان وزم�ان
قب�ل ،كل ما عليك فعل�ه للوصول إليه،
اتب�اع صوت�ي» .يق�ول ني�ك« :حت�ى
الذكريات الجيدة لها ش�هية نهمة ،إن
لم تكن حذرًا فسوف تستهلكك».
تقاطعات
رغم تقاطع فكرة فيلم Reminiscence
مع عدد من األف�الم القريبة يف فكرتها
من�ه ،Total Recall :ال�ذي ق�د تصح
ّ
التذكر»،
ترجمت�ه العربية إىل «إجم�ايل
أو  ،Minority Reportال�ذي قد تصح
ترجمته إىل «تقرير األقلية» ،أو غريهما،
إال أن ظه�ور ج�وي األول يف فيل�م
روائ�ي طويل ،حم�ل خصوصية الفتة
لجه�ة توظيفها فكرته�ا ،وانتصارها
لجمالي�ات النث�ر ،رغ�م فتن�ة البع�د
البرصي يف فن الس�ينما ،وفتنة النص
املكتوب ،والتسلس�ل الذي اس�تطاعت
م�ن خالله إقن�اع أفق التلق�ي بجدوى
الح�ب ،لتتج�ىل قفلة الفيل�م بوصفها
القصي�دة األجم�ل ،ولكن�ه الجم�ال
ّ
امل�رة وليس اإلنش�ائي
الب�رصي هذه ّ
لجم�ل ّ
رنانة ،عندما يواصل نيك البقاء
يف الح�وض الذي لطامل�ا أجلس الناس
فيه ،يستعيد هناك لحظاته األجمل مع
م�اي .فاملفارقة املوجع�ة يف الفيلم أن
نيك ّ
تيقن من حبها يف اللحظة نفس�ها
التي ماتت فيه�ا تأكي ًدا عىل هذا الحب
ً
ودفاعا عنه ،وعليه ال يجد من وس�يلة
إلنق�اذ هذا الح�ب واس�تعادة ماي إال
البق�اء يف ح�وض الذاك�رة اللحوح�ة
الرافضة للواقع.
من املش�اهد الالفت�ة يف الفيل�م تأدية
ريبي�كا فريجس�ون املقنع�ة والناعمة
ألغنية  Where or Whenلنجمة الغناء
الكالس�يكي األمريكي�ة لوري�ن باكال
ّ
( ،)1997 � 1924إذ ،وم�ع كلم�ات
األغني�ة املتقاطعة مع فكرة الحنني إىل
امل�ايض ،تأرس ريبيكا يف دور ماي ليس
قل�ب نيك فق�ط ،بل قلوب املس�تمعني
أجمعني ،عىل األقل عشاق الرومانسية
منهم.
عموم أداء املمثلني يف الفيلم كان ج ّي ًدا،
ويس�جّ ل للنجم هيو جاكمانHugh /
( Jackmanأس�رايل املول�د والنش�أة)
روائي أوّل ملخرجته،
قبوله دورًا يف فيلم
ٍّ
ما ّ
شكل دعمًا مهمًّا لجوي ،استحق أن
تشكره عليه.

تفتح جذعها عىل العدم التحتي بهيبة ُتحسب
لها .الرسوة أيّا ً كانت
إغراءات ما يدور حولها ،تنفر إىل حشاشة
عزلتها .ألوانها من
ُ
صلب جذوع .ثمارها الصغرية القاسية وفية
لرصامتها .ومن
خالل وقوفها َتحسب أن هذه الشجرة ال تؤمن
بالسقوط .وال بشدة
الخارج .وقوفها يخرق ،ألنه وقوف مست ِم ٌّد
قدميه من حجارة
الداخل .أو من العواطف الجامدة يف تمايلها.
ص َ
البنفسجة ،عىل نزقها تحمل ُ
فرتها
وتدرجاته ،كطبق ،حتى
عندما تهزها الريح تزداد رغبة يف تحمل ألوانها
أو
أوراقها...
ولهذا تبدو هذه األنواع من الشجر والورود
والجبال كأنها ،ويف كل
حاالتها تحافظ عىل غموض ما ،غموض
ميتافيزيقي أرستقراطي،
مُ بل َبل بالقلق.
القلق وحده يجعل هذه األنواع من الشجر
والورد
ُتطرق إىل تحت ،لتقيس املسافة بني وقوفها
وذلك
الحضيض املُ َ
نتظر.

عالن
تعل�ن ادارة وق�ف املرح�وم ص�ادق مغ�ازة يف محافظ�ة النجف
االرشف  /الكوفة املقدسة عن اجراء املزايدة العلنية للملك املدرج
اوصاف�ه يف ادن�اه فعىل الراغبني يف االش�راك يف املزايدة مراجعة
املديري�ة وخالل عرشة اي�ام من تاريخ الن�رش يف احدى الصحف
املحلي�ة وس�تجري املزايدة يف تمام الس�اعة الع�ارشة صباحا يف
مقر املديرية من الي�وم االخري من املدة املذكورة واذا صادف يوم
املزايدة عطلة رس�مية فالي�وم الذي يليه يكون موع�دا للمزايدة
وكذلك اذا صادف تعطيل رس�مي او حظر م�ن قبل خلية االزمة
يف النج�ف بس�بب ظ�روف جائحة كورون�ا فيكون ي�وم املزايدة
بع�د رفع الحظر مب�ارشة وعىل املزايد دف�ع التأمينات القانونية
البالغ�ة  %20من بدل التقدير بوصل اىل متويل الوقف وبراءة ذمة
م�ن الريبة واملستمس�كات الثبوتية كاف�ة االصلية واملصورة
مع مضبطة تأييد س�كن حديثة وان يجلب املتقدم ( الجديد ) يف
املزايدة هوية ممارسة املهنة صادرة من جهة حكومية او نقابية
تس�مح له ممارس�ة نفس املهن�ة التي يس�تغلها يف امللك وكذلك
جلب املوافق�ات االمنية للراغبني يف الدخ�ول باملزايدات لالوقاف
الكائنة يف املدين�ة القديمة حرصا بناء عىل التعليمات النافذة وال
يجوز ملوظفي االوقاف واقاربهم حتى الدرجة الرابعة من دخول
املزاي�دة ويتحمل من ترس�و عليه االحالة اج�ور النرش والداللية
واملصاري�ف االخرى علما ان تس�ديد بدل االيج�ار صفقة واحدة
وخالل ثالثون يوما من تاريخ االحالة وبعكسه يعتر ناكال
ت

اسم
العقار

رقمه

موقعه

مساحته

بدل التقدير

1

وقف
المرحوم
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مغازة
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كلمات متقاطعة

حرك عود الثقاب

نصائح لألمهات للترصف مع غضب األطفال
طبق اليوم

باستا اخلضار االيطالية

يف الف�رتة الت�ي يكون فيه�ا عمر الطفل
ب�ني  6 - 3س�نوات ،فإنه�م معرض�ون
ألن تنتابه�م نوب�ات م�ن الغضب ،هذه
النوب�ات ق�د تك�ون موج�ودة بص�ورة
يومي�ة لدى طفلك وقد تك�ون متباعدة،
وربم�ا تظهر قبل ه�ذا العمر ً
أيضا ،لكن
كي�ف تترصفني مع ه�ذه النوبات؟ هذا
ما نوضحه يف هذا التقرير.
الغض�ب ش�عور طبيع�ي عن�د األطفال
والكب�ار ،ومن املمك�ن أن يكون ر ًدا عىل
إحب�اط تع�رض ل�ه طفل�ك م�ن وجهة
نظره ،وهناك عدة أسباب أخرى لغضب

طفلك بينها الجوع أو الرغبة يف النوم.
وقد يغض�ب طفلك عندم�ا تطلبني منه
أش�ياء (مهمات) يعجز ع�ن القيام بها،
أو عندم�ا يخ�اف ،أو حني يري�د إجبارك
عىل تنفيذ مطالبه ،أو عندما ال يستطيع
التعبري بالكالم ،أو بعبارة أخرى (متأخر
يف اللغ�ة والتخاطب) ،فيعرب عن نفس�ه
بالغضب.
كيف أتعامل مع طفل غاضب؟
يق�ول األطف�ال كلم�ة «ال» يف عم�ر 8
أش�هر ،ويس�تخدمونها أكثر من لفظة
«نعم» بس�بع مرات ،أي أن لفظة «نعم»

يقابله�ا  7مرات من لفظ�ة «ال» ،وعليك
عندما يتعامل الطفل معك بهذه العبارة
أو يت�رصف بطريقة تدل عىل الغضب أو
الرفض الحاد اتباع النصائح التالية:
التعامل بهدوء
ح�اويل أال يظه�ر غضب�ك عندما يرصخ
طفلك أو يلقي بنفس�ه عىل األرض ،فإذا
ظه�ر غضبك؛ اس�تمر يف فعل�ه ليحصل
عىل ما يريد ،فقط التزمي الصمت.
ال تستسلمي
االستس�الم ملطالب طفل�ك ليتوقف عن
الرصاخ.

طرق يمكنك من خالهلا حرق دهون البطن

املكوّنات:
¾ ربطة معكرونة  2 -بصل مفروم ناعم  4 -حبات ثوم مفروم  1 -باذنجان
مقط�ع مكعبات –  1كوس�ا اوربية كبرية مقطعة لرشح�ات رفيعة  1 -حبة
فليفل�ة حم�رة مقطعة مربعات صغ�رية  1 -كوب فطر مقط�ع ملكعبات ½ -
كوب زيتون اس�ود  1 -علبة صوس الباس�تا بالريحان  1 -م ك رب البندورة -
ملح وفلفل اسود  -رشة بارميزان مبشور ناعم
الخطوات:
نس�لق املعكرونة بامللح فقط بدون زيت و نصفيها بدون غسل ونحتفظ بماء
السلق
بزي�ت الزيت�ون نقلب البص�ل و الثوم حتى يذب�ل ثم نضي�ف الباذنجان ليذبل
قليال.
نضي�ف الخضار الباقية م�ا عدا الزيتون و نقلب ثم نضيف صوس الباس�تا و
نرتكها لتغي و نغطيها حتى تنضج الخضار
نضي�ف قلي�ال من ماء س�لق املعكرون�ة و رب البندورة وملح وفلفل اس�ود و
نرتكها تغي و تتعقد ثم نضيف الباستا و نقلب بلطف.
نضيف اخر يشء الزيتون ثم تقدم مع رشة بارميزان عىل الوجه.

المتاهات

تعترب دهون البطن من األشياء
املقلق�ة إذا ارتبط�ت بصح�ة
اإلنسان؛ حيث إنه من الصعب
التخلص منها بسهولة.
وذكرت صحيف�ة «تايمز أوف
إينديا» بع�ض الخطوات التي
يمكن من خاللها حرق دهون
البطن دون اتباع نظام غذائي
أو ممارس�ة رياض�ة وه�ي
كالتايل:
-1التحك�م يف الكمي�ة ه�و
املفت�اح واللج�وء إىل األطباق
األصغ�ر حجم�ا ً ُ :يس�اعد
التحك�م يف كمية الطعام أثناء األكل عىل إنقاص الوزن بش�كل
ملحوظ ،والحفاظ عىل وزن صحي عىل املدى الطويل ،وذلك من
خالل اللجوء إىل األطباق األصغر حجماً.
 -2كل بب�طء وامضغ طعامك بش�كل صحي�ح  :يضمن تناول
الطعام ببطء وتكس�ريه ومضغه بشكل صحيح تسهيل عملية
الهضم يف املعدة.
 -3تحكم يف التوتر ونم بش�كل كاف  :تؤدي قلة النوم إىل زيادة

كب�رية يف الوزن وتكوّن دهون
البطن ،فضالً عن أنها تس�بب
التوت�ر وارتف�اع مس�توى
الكورتي�زول ،لذل�ك ُينص�ح
بالن�وم م�ن  7إىل  8س�اعات
يوميا ً والتحكم يف التوتر.
 -4التحكم يف وضعيتك  :يعمل
التحكم يف وضعية الجسم عىل
إرشاك عضالت املعدة ومنطقة
البطن ،وعدم تكوّن الدهون يف
البطن.
 -5رشب الكث�ري م�ن امل�اء :
تن�اول ك�وب م�ن امل�اء أثناء
االس�تيقاظ من النوم وقبل الوجبة مبارشة يساعد عىل ترطيب
الجسم وإشباع الجوع ،كما يمكن تناول شاي األعشاب الدافئ
أو املاء العذب بالليمون.
 -5رشب الكثري من املاء  :تناول كوب من املاء أثناء االس�تيقاظ
م�ن النوم وقب�ل الوجبة مبارشة يس�اعد عىل ترطيب الجس�م
وإش�باع الجوع ،كما يمكن تناول شاي األعشاب الدافئ أو املاء
العذب بالليمون.

حل اللغز
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طبيب يكتشف مفاجأة يف معدة سجني
كش�ف طبيب يف كوس�وفو أنه استخرج
هاتف�ا محم�وال م�ن مع�دة س�جني
أجري�ت له عملي�ة يف عي�ادة بالعاصمة
بربيشتينا.
وكان املري�ض ال�ذي لم تكش�ف هويته
يش�تكي منذ أيام م�ن آالم يف املعدة وقد
ّ
املخصص
نقل األسبوع املايض إىل القسم
لطب الجهاز الهضمي يف املركز الجامعي
الرسيري يف العاصمة.

واكتش�ف األطب�اء هاتف�ا م�ن عالم�ة
«نوكي�ا» التجاري�ة يف معدته ،حس�بما
نقلت وكالة «فرانس برس».
وأخرب إس�كندر تيالكو الطبيب املسؤول
ع�ن الطاقم الطبي الذي أج�رى العملية
«كان الس�جني البال�غ م�ن العم�ر 33
عاما ق�د ابتلع هات�ف نوكي�ا نجحنا يف
استخراجه ،من دون ّ
شق املعدة استنادا
إىل التنظ�ري الداخي الذي س�مح بتجزئة

الهاتف إىل ثالثة أجزاء».
وقال املريض لألطباء إن الهاتف موجود
يف معدته منذ أربعة أيام ،علما أن عملية
استخراجه استغرقت أكثر من ساعتني.
وبعد انته�اء العملية ،اقت�ادت الرشطة
املري�ض إىل الس�جن ،وليس م�ن املعلوم
بعد كيف وصل الهاتف إىل معدة السجني،
لك�ن الطاق�م الطب�ي يرجّ �ح أن يكون
الغرض من ذلك التواصل مع الخارج.

البحث عن الكلمة

جد الفرق بين الصورتين

احلمل
حاول أن تحافظ اليوم عىل عالقاتك العاطفية،
ال تك�ن هجوم�ي وحاد م�ع من حول�ك ،امنح
اآلخرين الفرصة خالل النقاش واس�تمع لآلراء
األخ�رى ،تحاول إرضاء الرشي�ك بكافة الطرق
املمكنة.

امليزان
لدي�ك الكثري م�ن األعم�ال الخاصة ب�ك اليوم،
وهناك الكثري من املواعيد ،قد ينتهي اليوم دون
إتمام بعض األعمال املعلقة ،ال تهتم س�تتمكن
من انجازهم األسبوع املقبل.

الثور
تاب�ع امورك العملية بش�كل دقيق ،ال تهمل أي
عم�ل وال تؤجل عمل الي�وم إىل الغد ،ابحث عن
أف�كار جدي�دة يف العمل واطرحه�ا عىل مديرك
لكي تلف�ت انتباهه خاصة ان�ك اهملت الكثري
من األمور مؤخرا.

العقرب
س�يغضب من�ك الي�وم ش�خص مقرب ج� ًدا،
ستشعر باالستياء بس�بب اغضابه خاصة أنك
تش�عر أنك بالغت فيما قلته ،ال ترتدد باالتصال
به واالعتذار ،سيسامحك عىل الفور.

اجلوزاء
ال تقل�ل م�ن م�ا يقول�ه م�ن حول�ك ،وال تكن
عدواني�ا مع زمالئك يف العمل ،حاول اس�تيعاب
ً
لطيفا معهم ،اخبار جيدة
من حولك وأن تكون
يف انتظ�ارك قري ًب�ا وس�تنترص عىل أش�خاص
يحاولون االيقاع بك.

القوس
املس�تقبل يش�غلك بش�كل كب�ري ،خاص�ة أنك
مشتت ولديك العديد من األحالم واألهداف التي
تسعى بسببها إىل رفع دخلك املادي ال سيما أنك
تعاني يف السنوات األخرية من قلة املال.

السرطان
يمكن وصفك اليوم بالبطل فأنت بالرغم من كل
املش�اكل والصعوبات إال انك س�تخرج من هذا
ً
منت�رصا بطريقة الفتة وس�تثري إعجاب
اليوم
كل م�ن حولك ،رشي�ك س�يزعجك بمعلومة لم
تتوقعها ،تمالك نفسك واستوعبه.

اجلدي
ي�وم اجتماع�ي بامتياز ،حتى أن�ك تخطط ألن
تكون عطلة نهاية األسبوع جميعها مع العائلة
واألصدقاء ،يف املس�اء ستخرج يف مشوار ممتع
تشعر بسببه بالسعادة البالغة.

االسد
خطط إلجازة نهاية األسبوع ،يجب ان تفضيها
بطريقة مميزة ،أنت بحاجة لالستمتاع يف هذه
الفرتة والخروج من الضغوطات التي تعيشها،
تواصل مع الرشيك وأخربه بحقيقة مش�اعره
فهو يجب ان يسمع كلمات رومانسية

الدلو
تشعر بأنك محارص باملش�اكل ،وتحاول إيجاد
الحلول إال أن الوضع يتأزم أكثر وأكثر ،ال تخف
فبعد ه�ذه الضائقة الش�ديدة س�تعود األمور
لطبيعتها وستحل كل املشاكل

العذراء
ي�وم م�يء باالنج�ازات ،يف نهايت�ه ستش�عر
بالفخ�ر بنفس�ك وبقدرات�ك ،زي�ارة عائلي�ة
مفاجئة ستسعدك بالرغم من انك لم تتوقعها،
الكثري من املصاريف يف انتظارك الفرتة املقبلة.

احلوت
حاول ان تنجز جميع أمورك يف الصباح فاملساء
س�يحمل الكثري م�ن األحداث ،س�يكون هناك
الكث�ري من العم�ل واملتع�ة اليوم ،ستش�عر يف
نهاية اليوم أنك بحاجة إلجازة نهاية األس�بوع
املقبلة للراحة فقط.
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السبت ..اجتامع أندية املمتاز بكرة الطائرة
المستقبل العراقي /متابعة
حدد االتحاد املرك�زي بكرة الطائرة
الس�بت املقبل موعدا لعق�د اجتماع
يض�م ممث�ي ومدربي اندي�ة دوري
الع�راق للدرج�ة املمت�ازة للموس�م
 ،2022 - 2021وس�يقام االجتم�اع
يف مقر االتحاد عند الس�اعة الواحدة
ظهرا.
واش�ار املكت�ب االعالم�ي التح�اد
الطائرة اىل ان االندية التي ستشارك
يف املوس�م املقبل ه�ي البحري وغاز
الجن�وب والبيش�مركة والرشط�ة
والجيش واربيل والصناعة والحبانية
ودوكان وحديثة والقاس�م ومصايف الشمال وبلد،
مبين�ا انه يجب حض�ور ممثي ومدرب�ي االندية
مصطحب�ن معه�م كت�اب تخوي�ل رس�ميا من
إداراته�م لغ�رض التباحث وعرض آلي�ة الدوري
املمتاز للموسم .2022 - 2021
واض�ان البي�ان ان االتح�اد قرر الس�ماح بحرية
انتقال الالعبن تولد  2003فما فوق ،استثناء من

قواع�د اللعب الس�ابقة ،وبامكانهم االنضمام اىل
فرق الدرجة االوىل ولجميع الفئات للموسم الحايل
 ،2020 - 2021ومنحهم الفسحة الكاملة لتعزيز
قدراته�م الفني�ة والبدنية للحاجة املاس�ة لهم يف
البطوالت الدولية املقبلة.
ع�ى صعي�د آخ�ر أق�ام االتح�اد املرك�زي للكرة
الطائ�رة ،مؤتمر االنتخابات التكميلية ،عى قاعة
املنص�ور لأللع�اب الرياضية يف الك�رخ ،بحضور

رسالة قصرية من جريزمان
جلامهري أتلتيكو

 69عض�و هيئ�ة عام�ة م�ن أص�ل
 70وب�إرشاف د.ع�الء جاب�ر عضو
الجمعي�ة العمومية للجن�ة األوملبية
رئي�س اللجن�ة االنتخابي�ة ،وع�الء
جبار مقرّر اللجنة.
وكانت االنتخابات التكميلية التحاد
الطائ�رة اس�فرت ع�ن ف�وز أربعة
أعضاء ُج�دد أكملوا توليف�ة الهيئة
التنفيذي�ة ،ه�م آزاد حس�ن ق�ادر،
وفاز بمنص�ب النائب الثاني لرئيس
االتح�اد ،وبش�ار الجاب�ري وأحم�د
عب�د الكريم بصف�ة عضوين ،بينما
نالت كزال كاكه حمه ثقة العمومية
لتشغل املقعد النسوي.
وجرت قبل ذلك انتخابات ممثي الحكام الدولين،
إذ نال الحكم الدويل هش�ام بك�ر الثقة بن أربعة
حكام عامل�ن ممّن يحملون الش�ارة الدولية أو
اآلس�يوية ،وف�از عالء خل�ف ممثالً ع�ن مدربي
املنتخب�ات الوطنية ،وف�از الالع�ب أصيل جميل
ممثالً عن العبي املنتخبات الوطنية ممّن شاركوا
يف آخر بطولة دولية.

بات توتنهام أكثر األندية اإلنجليزية ترضرا من فرتة التوقف
الدويل الحالية ،التي قد تجعله يفقد عددا كبري من الالعبن،
يف املباراة املقبلة بالدوري اإلنجليزي املمتاز امام كريس�تال
باالس ،مساء السبت.
فقد ذكرت صحيفة «ذا صن» الربيطانية ،اليوم األربعاء ،أن

صادق حنون :مستوى
الصناعة يف تطور مستمر

توزيعه�ا ب�ن مجموعتن ،ضم�ت االوىل التي
تقام منافس�اتها يف كركوك للفرتة من ال� 20
–  24من ايلول الحايل ،اندية زاخو ودربندخان
ونف�ط الش�مال والخط�وط والوح�دة ،بينما
تألف�ت املجموع�ة الثاني�ة الت�ي تضيفه�ا
محافظ�ة باب�ل للف�رتة من ال��  19 – 15من
ايل�ول الح�ايل ،م�ن ف�رق الحل�ة والروضتن

والنارصي�ة واملدرس�ة التخصصي�ة والحي .
ويتأه�ل فريقان عن كل مجموعة اىل نهائيات
البطول�ة ،إذ يلع�ب اول املجموع�ة االوىل م�ع
ثاني املجموعة الثانية وبالعكس ،بعدها يلعب
الفائزان لتحديد بطل دوري الشباب ووصيفه،
بينما يلتقي الخارسان لتحديد املركزين الثالث
والرابع .

المستقبل العراقي /متابعة
ق�ال العراقي عدنان حمد ،املدير الفني ملنتخب األردن،
إن�ه أرشك  22العب�ا يف املباراتن الوديت�ن األخريتن،
أمام البحرين وهايتي.
وأض�اف حم�د ،يف ترصيح�ات ملوقع االتح�اد األردني
لكرة القدم ،األربع�اء« :راض عن أداء الفريق ،امتلكنا

األفضلية واستحققنا الفوز عى البحرين .»1-2
ً
انضباط�ا تكتيك ًي�ا
وأردف« :أظه�ر منتخ�ب األردن
والتزامً �ا بالواجب�ات الدفاعي�ة والهجومي�ة ،عى حد
سواء ..وهدفنا من املباريات الودية ،كما أكدنا سابقا،
هو الوقوف عى مس�توى الالعبن ،ومعالجة األخطاء
الفردي�ة والجماعية وتعزيز الجوان�ب اإليجابية ،وقد
نجحنا يف ذلك أمام البحرين».

وتابع« :رغم قيادة الفريق يف س�ت وح�دات تدريبية،
من�ذ تس�لمي دف�ة املنتخ�ب ،إال أنن�ا قطعنا ش�وطا
جي�دا ،وش�كلنا تصورا عام�ا عن احتياج�ات الفريق
خ�الل الفرتة القادم�ة ،من أجل الوص�ول إىل األهداف
املنشودة».
وكان األردن ق�د خ�ر املب�اراة األوىل أم�ام هايت�ي
«.»2-0

ميلنر «امللهم» يلعب دور ًا يف انتصار شباب ليفربول

المستقبل العراقي /متابعة
المستقبل العراقي /متابعة
اك�د مدرب فريق الصناع�ة بكرة القدم ص�ادق حنون ان
مس�توى العبيه يف تطور مستمر ،وكانت االستفادة عالية
م�ن املعس�كر التدريب�ي الداخي ال�ذي اقي�م يف محافظة
النج�ف ،وتضم�ن تكثي�ف الوح�دات التدريبي�ة وتوزيع
امله�ام بن الالعبن والرتكيز عى عام�ل التجانس ،اضافة
اىل ان التش�كيلة الحالي�ة ش�هدت التعاقد م�ع مجموعة
م�ن الالعبن الجدد ،لذلك نحت�اج اىل الوقت الكايف من اجل
التفاهم بينهم داخل امللعب.وقال حنون ان املعسكر شهد
اقام�ة مباراة تجريبية مع الفريق املضيف النجف ،وكانت
فرصة جي�دة للطرفن تحضريا ملباريات ال�دوري املمتاز،
وبرغم ان نتيجة املباراة ليست مهمة بقدر الفائدة الفنية
واملعنوي�ة ،فق�د انتهى اللق�اء بالتع�ادل االيجابي بهدف
واحد ،موضحا انه بعد العودة اىل بغداد التقى فريقنا نادي
الكهرب�اء وانتهى اللق�اء ايضا بالتع�ادل االيجابي بهدف
واحد .واض�اف ان االدارة حرصت عى توفري مس�تلزمات
اعداد الفري�ق ،وتنتظرنا العديد من املباريات الودية خالل
الفرتة املقبلة ،من اجل الوقوف عى الجاهزية واالستفادة
من اخطاء املباريات التجريبية ،وبالتايل تكون بداياتنا عى
الطريق الصحيح ،مبينا ان املالك التدريبي املساعد له دور
واضح يف التعاون مع الالعبن ،ويتألف من س�ميح صبيح
وطالب فريح وضياء جبار مدربا لحراس املرمى ،إىل جانب
املالكن الطبي واإلداري.

مزيجا من املش�اكل واإلصابات قد ي�ؤدي إىل إرشاك املدرب،
نون�و س�انتو ،لتش�كيلة ال ترق�ى ملس�توى الطم�وح أمام
كريستال باالس.
وس�يخوض توتنهام لقاء باالس يف غياب كل من ،جيوفاني
لو سيلسو وكريستيان رومريو ودافينسون سانشيز ،بعدما
س�افر الثالثي إىل أمري�كا الجنوبية ،لخوض تصفيات كأس
العالم  2022مع منتخبي األرجنتن وكولومبيا.

مفاجأة بتشكيلة مانشسرت سيتي
أمام ليسرت

من املقرر أن يزج مانشس�رت س�يتي باس�م
مفاجئ يف تش�كيلته األساس�ية أمام ليسرت
سيتي مساء الس�بت ،ضمن الجولة الرابعة
م�ن ال�دوري اإلنجلي�زي املمت�از .ووفقا ملا
ذكرته صحيفة «ذا صن» ،س�يلعب الحارس
املخ�رضم س�كوت كارس�ون بن خش�بات
مرمى مانشس�رت سيتي ،بس�بب عدم قدرة
الربازيي إيدرس�ون واألمريكي زاك س�تيفن
ع�ى اللحاق باللقاء.وس�يخوض كارس�ون
ثاني مب�اراة له يف الدوري اإلنجليزي املمتاز،
خ�الل آخر  10أع�وام ،يف وقت س�يقرر فيه
م�درب س�يتي بي�ب جواردي�وال اإلبقاء عى
الثنائي جوش ماكنمارا وميكي فان س�اس
كبديل�ن للح�ارس الخب�ري .وكان�ت املباراة
الوحي�دة األخرى التي لعبه�ا حارس مرمى
ليفربول السابق يف الدوري املمتاز منذ رحيله
ع�ن وس�ت بروميتش ألبي�ون يف  ،2011مع

أعلن االتحاد الدويل لكرة السلة جدول مباريات
املنتخ�ب العراق�ي النس�وي تح�ت  15عاما،
ضمن منافسات نهائيات كأس العالم لتحدي
امله�ارات االساس�ية ،الت�ي س�تقام منتصف
الش�هر املقب�ل عرب تقني�ة االتصال ع�ن بعد،
اىل ذل�ك اعلن اتحاد كرة الس�لة املركزي موعد
وم�كان انطالق نهائيات دوري الش�باب التي
تشارك فيها عرشة اندية .
واوقع�ت قرعة كاس العال�م يف فعالية تحدي
املهارات االساس�ية منتخبن�ا ضمن مجموعة
ضمته اىل جانب تونس واس�بانيا والبارغواي،
إذ يلع�ب اوال يف ال�  15من ترشين االول املقبل
ام�ام البارغ�واي ،ث�م يلتق�ي تون�س بعدها
بيومن ،ويختتم املنافسات بمواجهة منتخب
اسبانيا يف ال�  19من الشهر نفسه .
م�ن جه�ة اخ�رى اعل�ن اتح�اد كرة الس�لة
ع�رب صفحته يف موق�ع التواص�ل االجتماعي
«فيس�بوك» ،موع�د ومكان انط�الق نهائيات
دوري الش�باب بمشاركة عرشة اندية ،وجرى

برييز :كامافينجا كان يحلم بريال مدريد
رحب رئيس ريال مدريد ،فلورنتينو برييز،
بالالع�ب الفرن�يس إدواردو كامافينج�ا،
آخ�ر صفقات الن�ادي امللك�ي ،مؤكدا أنه
«من�ذ الطفولة بذل جهدا الرتداء قميص»
الفري�ق املدري�دي ،وأن رغبت�ه يف «الدفاع
ع�ن هذا ال�درع» لعب�ت دورا حاس�ما يف
إتمام انتقاله.
وقال برييز لدى تقديمه الفرنيس الش�اب
( 18عام�ا) ،املول�ود يف أنج�وال م�ن أصل
كونغويل ويحمل الجنس�ية الفرنسية ،إنه
«كان يحلم باللعب يف سانتياجو برنابيو،
لق�د تابعنا مهاراته منذ عامن رغم صغر
سنه».

سيتي أمام نيوكاس�ل نهاية املوسم املايض.
جاء ذلك بعدما أكد االتحاد الدويل لكرة القدم
(فيفا) ،أن أندية سيتي وليفربول وتشيليس
ومانشسرت يونايتد وليدز يونايتد ،ال تستطيع
إرشاك العبيه�ا الربازيلي�ن الذي�ن غابوا عن
منتخبات بالده�م يف فرتة التوق�ف الدولية.
وطلب االتح�اد الربازيي من الهيئة الحاكمة
لكرة القدم العاملية فرض «قيود ملدة خمسة
أي�ام» عى الالعبن الذين لم يس�افروا خالل
ف�رتة االس�رتاحة .وبموجب لوائ�ح الفيفا،
فإن «التقييد ملدة خمسة أيام» يكون إلزام ًيا
بش�كل تلقائي إذا طلب اتحاد وطني فرضه.
ويس�تمر الحظ�ر ملدة خمس�ة أي�ام بعد أن
تكون الربازيل قد خاضت مباراتها أمام بريو
فجر الجمعة بتوقي�ت بريطانيا ،وهذا يعني
أن الف�رتة س�تنتهي يف الس�اعات األوىل من
صباح األربعاء ،ما يسمح إليدرسون بالعودة
لصفوف مانشسرت سيتي قبل مباراة دوري
أبطال أوروبا أمام اليبزيج.

وأضاف «س�نرحب بالالعب الشاب ،الذي
أعتقد أنه س�يظهر موهبته داخل وخارج
امللع�ب ،ورغبت�ه يف التحس�ن لألفض�ل..
سيس�تقبل ري�ال مدريد برتح�اب وصول
ه�ذا الالعب ،برفق�ة عائلت�ه ،والذي بذل
كل م�ا يف وس�عه لتحقي�ق أح�د األح�الم
العظيمة».
وتاب�ع «عزيزي إدواردو ،أنت اآلن العب يف
ريال مدريد ،وهو يوم لن تنساه أبدا ..آمل
أن تكون مسرية مليئة باالنتصارات».
واستطرد «أخريا ،سنكون معا مجددا يوم
األحد مع بعض مش�جعينا ..إنه أمر رائع
يأتي بعد هذه األشهر الغريبة».
وم�ن جانب�ه ،رصح كامافينج�ا بقول�ه
«أنا فخور للغاي�ة بالدفاع عن هذا الدرع،
أش�كر الرئيس وجميع أف�راد عائلتي ،إذا
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ما أخربني ش�خص ما قبل بضع سنوات
أنني س�أكون هنا ،لم أك�ن ألصدقه ..هال
مدريد!».

سواريز يبرش مجاهري أتلتيكو مدريد

بع�د عرشة أي�ام من معانات�ه من ت�ورم يف الركبة خالل
مواجهة فياريال ،أصبح لويس سواريز جاهزا مرة أخرى،
تحت إمرة مدرب أتلتيكو مدريد ،دييجو سيميوني ،حيث
ش�ارك بالكام�ل يف م�ران الفريق ،اس�تعدادا للع�ودة إىل
املالعب.

كابوس الفيفا جيثم عىل صدر توتنهام
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محد :أظهرنا انضباط ًا كبري ًا أمام البحرين

المستقبل العراقي /متابعة
وجه الفرنيس أنطوان جريزمان رسالة إىل جماهري أتلتيكو
مدريد عقب العودة اليوم األربعاء إىل تدريبات الفريق.
وذكر جريزمان يف رس�الته إىل الجماهري« :أنا عائد» ،وذلك
بعدما س�جل هدفن قاد بهما املنتخ�ب الفرنيس إىل الفوز
عى نظريه الفنلندي  / 2صفر أمس الثالثاء يف التصفيات
األوروبي�ة املؤهلة إىل نهائي�ات كأس العالم  2022املقررة
يف قطر.
وع�اد جريزمان إىل صفوف أتلتيك�و من جديد بعقد إعارة
من برش�لونة ملدة موس�م واحد ،مع إمكانية التمديد ملدة
عام آخر.
ووجه جريزمان 30 ،عاما ،رسالة للجماهري عرب الحساب
الرس�مي لن�ادي أتلتيكو مدري�د بموقع ش�بكة التواصل
االجتماعي «تويرت» ذكر فيه�ا« :مرحبا جماهري أتلتيكو،
أنا عائد».
وس�جل جريزمان  133هدفا يف  257مباراة خاضها خالل
الف�رتة األوىل التي قضاها م�ع أتلتيكو مدري�د بن عامي
 ،2019 / 2014قب�ل أن ينتق�ل إىل برش�لونة يف صفق�ة
قيمتها  120مليون يورو ( 124مليون دوالر).
وكان جريزم�ان ضم�ن قائمة أتلتيكو تح�ت قيادة املدير
الفني دييجو سيميوني ،عندما توج الفريق بلقب الدوري
األوروبي عام  ،2018وذلك بعد عامن من مساعدة الفريق
يف الوصول إىل نهائي دوري أبطال أوروبا.

سلة النساء بمواجهة تونس واسبانيا والبارغواي

وه�و ما يعن�ي أن الالعبن الثالثة مضط�رون لدخول فرتة
عزل ،ملدة  10أيام ،علما بأن لو سيلسو ورومريو متواجدان
حاليا يف كرواتيا ،بهدف تقليص مدة الحجر الصحي.
ويوجد العب آخر قد يغي�ب عن مباراة توتنهام ضد باالس،
وهو هيونج من س�ون ،بعد تعرضه إلصابة يف ربلة الساق،
اُس�تبعد عى إثرها من تشكيلة كوريا الجنوبية أمام لبنان،
أم�س الثالثاء ،كإج�راء احرتازي.ورغم أن اإلصابة طفبفة،

و ُينتظر أن يشارك سواريز ،يف حال عدم حدوث مفاجأت،
ضمن التش�كيل األس�ايس لألتلتي أمام إسبانيول ،خالل
املباراة التي س�تجمعهما األحد القادم عى ملعب «آر يس
دي إي ستاديوم» ،لحساب الجولة الرابعة من الليجا.
ول�م يش�ارك يف مران الي�وم الثالثي مارك�وس يورينتي،
وكوك�ي ريسوركس�يون ،وكريان تريبري ،ال�ذي يدفع به
س�يميوني كأس�ايس دومً ا ،إضافة لالعب�ن الدولين من

إال أن هن�اك ش�كوكا ح�ول جاهزي�ة س�ون البدني�ة ،مع
تبق�ي  3أيام فقط عى انط�الق املباراة.وقد يفتقد س�اتنو
أيض�ا خدمات نجم منتخب إنجل�رتا ،تحت  21عامً ا ،أوليفر
سكيب ،الذي تعرض لكدمة خالل الفوز  0-2عى كوسوفو،
أمس الثالثاء.وخرج العب الوس�ط م�ن املباراة ،وهو يعرج
بس�بب إصاب�ة يف الفخذ ،بعد ي�وم واحد فق�ط من تعرض
رايان سيسينيون لرضبة يف التدريبات.

يويفا يفرض عقوبة قاسية عىل دي ماريا
المستقبل العراقي /متابعة
فرض االتح�اد األوروبي لكرة الق�دم «يويفا»
عقوبة مشددة ضد ،الالعب األرجنتيني آنخيل
دي ماريا ،نجم باريس سان جريمان الفرنيس.
وقرر يويفا إيقاف دي ماريا  3مباريات بسبب

البطاق�ة الحمراء التي حص�ل عليها يف مباراة
مانشس�رت س�يتي بإي�اب الدور قب�ل النهائي
ل�دوري األبط�ال املوس�م املايض.ووفقا لهذه
العقوبة س�يغيب «آنخيل» عن مواجهة كلوب
ب�روج يف بلجي�كا ،ث�م اس�تضافة مانشس�رت
سيتي واليبزيج يف حديقة األمراء ،أيام  15و28

س�بتمرب /أيلول و 19أكتوب�ر /ترشين األول.
ون�ال الالعب األرجنتين�ي البطاق�ة الحمراء
نتيجة تدخل�ه العنيف ضد فرناندينيو ،العب
وس�ط مانشسرت سيتي.ومن املقرر أيضا أن
يغيب العب الوس�ط الس�نغايل إدريسا جانا
جايي عن مواجهة كلوب بروج.

راموس يثري الشكوك يف باريس
المستقبل العراقي /متابعة
أثار سريجيو راموس ،مدافع باريس سان جريمان
مخاوف وش�كوك جماهري فريقه من�ذ االنضمام
لصفوف النادي الفرنيس هذا الصيف.
وأش�ارت صحيف�ة لو باريزي�ان يف تقري�ر لها إىل
أن الجماه�ري الباريس�ية بدأ صربها ينفد بش�أن
راموس ،وترتقب ظهوره األول مع الفريق ،ما أثار
القلق والشكوك حول املدافع اإلسباني املخرضم.

ولم يش�ارك راموس يف أي مباراة ودية أو رس�مية
مع ب�ي إس جي ،حيث يتعاىف من إصابة يف عضلة
الس�اق.وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن راموس
ل�ن يش�ارك يف مباري�ات باري�س قب�ل ي�وم 22
س�بتمرب /أيلول املقبل ،ألن املدي�ر الفني للفريق،
ماوريس�يو بوكيتينو ،ال يريد املجازفة به ،بل يريد
إرشاك املدافع وهو جاهز بنسبة .%100ولفتت إىل
أن راموس لن يشارك يف مباراة كلريمون يف الدوري
أو كل�وب ب�روج يف دوري أبطال أوروبا األس�بوع

املقبل.ورجحت لو باريزيان أن مدرب س�ان
جريمان لن يخاطر بإرشاك سريجيو راموس
أم�ام أوملبي�ك ليون ،لق�وة املباراة ،ل�ذا ربما
تشهد مواجهة ميتز يوم  22سبتمرب /أيلول
املقب�ل الظه�ور األول لرام�وس بالقمي�ص
البارييس.يذكر أن س�ريجيو راموس انضم إىل
س�ان جريمان يف صفقة انتقال حر قادما من
ريال مدريد اإلسباني ،ووقع عى تعاقد يربطه
بالنادي البارييس حتى صيف .2023

ووقع الالعب عى عقد ملدة س�تة مواس�م
مع ريال مدريد ،حتى  30يونيو/حزيران
.2027

أمري�كا الجنوبية ،الذين لن يصلوا إىل مدريد قبل الس�بت
الق�ادم ،وهم :أنخيل كوريا ،وخوس�يه ماري�ا خيمينيز،
ورودريجو دي بول ،وماتيوس كونيا.كما غاب عن املران
كل من ستيفان سافيتش لإلصابة ،ورينان لودي لحصوله
ع�ى إذن من الن�ادي ،والوافد الجديد أنط�وان جريزمان،
الذي قىض الي�وم داخل صالة األلع�اب الرياضية ،بعدما
شارك باألمس يف مباراة فرنسا أمام فنلندا.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد  2447االحد  9أيلول 2021

امـضـاءات

مساحة للرأي

محمد حسن الساعدي

اللواء الدكتور عدي سمير حليم الحساني

التشتت األرسي

يعتمد الوضع األرسي عىل مدى التقارب بني افراده والذي يؤسسه الجو
ً
عادة بيني األرس ال بل يختلف
العيام داخل األرسة الواحيدة وهو مختلف
وفقا ً للمسيتوى الثقايف والعلمي واملادي لهم ،وبالتايل ينبني عىل اساسه
املجتميع الواحد الذي يخضيع لتقاليد وعادات مختلفية طبقا ً للثقافات
السائدة.
واليوم يف عرص التكنلوجيا العلمية اختلفت وانحرفت بعض تلك التقاليد
التيي ادت اىل ظهيور افعال هجينة عىل مجتمعاتنيا عندما دخلت مواقع
التواصيل االجتماعيي عىل خط الرتبيية الحديثة وبالتيايل جعلت الوضع
يتغير ما بيني افضل او يسء اىل اسيوء ،ونالحظ ذلك انشيغال األهل عن
األبنياء وانشيغال األبناء عن بعضهيم ال بل ابتعاد الشيخص الواحد عن
ذاته.
فبعيد ان كان لقاء العائلة الواحدة عىل شاشية التلفاز او املائدة الواحدة
اصبحت األن مبتعدة عن بعضها وغالبا ً ما يكون األب وألم لوحدهم وكل
واحيد منهم مبتعد عن األخير ايضاً ،وهذا االبتعاد جعيل األبناء يبحرون
يف عالم اليوتيوب والفيس بوك والذي كرب من اعمارهم الفكرية واسيس
ألفيكار قد تكون منحرفة بصيورة متباينة بني ما هو عقائدي او جنيس
او اجراميي او ارهابيي وانصقلت شيخصياتهم الربيئة مع شيخصيات
افرتاضية بعييدة عن الواقع الفعيل ،فأصبحت لدينيا مجاميع من فئات
عمريية معينية من كال الجنسيني ترتدي مالبس غريبة وبقصات شيعر
عجيبة وهذه نوعا ً ما يمكن ان تكون مقبولة عىل مضض.
وهناك مجاميع شبابية اسست لعالقات جنسية شاذة (للجنس الواحد)
وهيي من الخطورة اذا ما تنامت وانترشت ألنهيا بالتايل تؤدي اىل حاالت
مرضيية ونفسيية ممكن ان تلقيي بضاللها يف نهاية املطياف اىل حاالت
اجرامية ال ُتحمد عقباها.
والنيوع األخير قد يؤسيس مجامييع اجرامية تسيتقطب هيذه الفئات
تعمل بال ادارك عيىل اعمال خطرة جدا ً ترتاوح ما بني جنائية او ارهابية
وبمفاهيم متعددة.
كذليك قيد نجد هناك حاالت قد اسسيت لعالقات جنسيية خيارج نطاق
األرسة سيوا ًء كانيت للرجل او املرأة عندما يكون مجيال مواقع التواصل
مباحا ً ومفتوحيا ً عىل مرصاعيه امام األبوين فيذهب احدهما او كالهما
بطريق الالعودة وتشتت الحياة األرسية والتي عادة ما تنتهي اما بالقتل
لغسل العار او الطالق ،وبالتايل نهاية مستقبل ارسي خطر.
ولعل ما تشهده املحاكم من حالت عديدة للطالق حيث تجد بعض الشباب
والشيابات الذين وقعوا ضحية التكنلوجييا الحديثة منها الفيس بوك او
حتيى الدراما واألفالم والربامج الالعائلية التي ال تخضع للرقابة بسيبب
عشوائية الفضائيات وعدم تقيدها بضوابط اإلنتاج الفني الربحي.
وهنا اصبح من الالزم التعاون البيتي لتشيديد الرقابة األبوية مع التشدد
الضبطيي للجهيات املعنيية يف متابعية تليك الربمجبات والرباميج للحد
والقضاء عىل الحاالت املذكورة ضمانا ً للسلم املجتمعي.

الرقص مع الشياطني
االنتخابيات املبكيرة يف  10/10أصبحت واقع حال وعيىل الجميع أن يتعامل
معهيا بجديية ،فالحديث عين تأجيلها هو احد وسيائل التنافيس االنتخابي
والسييايس من خالل جعل القوى السياسيية تعيش حالة االسيرتخاء وعدم
التحيرك باتجاه الناخبني ،كميا أن الدعوة إىل تأجيلها يدخيل يف خانة تثبيط
الناس ومنعهم من املشياركة بإشياعة األخبار الكاذبة والسيلبية وسييادة
اإلحبياط يف املجتمع ،وذلك الن انخفاض نسيبة املشياركة تخيدم العديد من
الجهيات السياسيية ،إىل جانب كونها أهم معاير نجياح حكومة الكاظمي،
وعيدم أقامتها يف موعدها املحدد يعني الفشيل يف إنجاز هذا الهدف املهم من
أهداف تشيكيل حكومتيه أال وهو االنتخابيات املبكرة ،واالهم مين ذلك كله
املوقيف املرجعي الواضح جيدا ً كان وال يزال يذهب باتجاه التأكيد عىل إقامة
االنتخابيات املبكرة .املوقف اإلقليمي هو اآلخير مع إجراء االنتخابات املبكرة
وهيو ما أوضحته العدييد من الترصيحيات والبيانات الداعمية لالنتخابات،
وذليك الن من مصلحة اليدول اإلقليمية التهدئة واالسيتقرار يف املنطقة ،وان
االنتخابات العراقية أحد أهم مداخل التهدئة فيها.
املوقيف األمريكيي أعرب عنيه الرئيس باييدن يف لقائه بالسييد الكاظمي يف
واشينطن حيث تحدث برصاحية بدعمه املبارش إلجيراء انتخابات مبكرة يف
العراق ،الن املوقف األمريكي أصبح أكثر تشيددا ً بعد أحداث أفغانسيتان الن
نجاح التجربة العراقية يعني أن أمريكا تريد النجاح للدول التي تدخلت فيها
وان فشيل التجربة األفغانية سيببه املبارش هو الحكومة األفغانية نفسيها.
املوقيف الدويل هو اآلخر أكد عىل رضورة إجراء االنتخابات يف موعدها املقرر،
وهيو ما أكدت عليه البعثات الدولية الرسيمية ،حيث أكمليت بعثة اليونامي
تعاقداتها مع املراقبني وان مدة العقود تنتهي يوم  10/17غر قابلة للتمديد
الن فيهيا التزاميات مالية ،الن املجتميع الدويل فيما يمنح األميوال لليونامي
أشرتط إقامة االنتخابات وان تأجيلها يرغم األخرة عىل إعادة األموال إىل تلك
الدول املانحة .الوضع السييايس الداخيل ينظر لالنتخابات عىل إنها السيبيل
الوحييد ملنع أي فوىض يمكن أن تسياهم بإضافتها وسيلبها أي اسيتحقاق
سييايس أو حكومي قيادم ،وان هذه االنتخابات هي السيبيل الوحيد إلعادة
تنظييم األميور والدخيول إىل االنتخابيات بهدوء عيايل يف املشيهد االنتخابي
والسيايس عىل حد سواء .املفوضية من جانبها أكدت أنها أنهت االستعدادات
وهيي جاهيزة إلجيراء االنتخابيات ،وان عيدم أجرائها يعني فشيل حكومة
الكاظميي يف اإليفاء بوعودها التي قطعتها للشيعب العراقي ،لذلك فان هذه
املواقف وغرها أصبحت مصد ألي محاولة من قبل األحزاب الفاسيدة والتي
ال تريد للمشيهد السييايس أن يتغر أو يتقدم وتحاول بأي وسيلة كانت منع
إجرائها لتحافظ عىل مكانتها وإمرباطوريتها الفاسدة ،وأمست حكومة ظل
وسييطرة عىل القرار السيايس والسيادي يف البالد ،وتتحكم بمقدرات الشعب
العراقي ومسيتقبله ،لذلك ينبغي العمل وبجدية لالسيتعداد لالنتخابات بكل
اإلمكانيات املتاحة واملمكنة ،وذلك من اجل مشهد انتخابي شفاف يطرد فيه
الفاسيدون ورساق املال العام ،ويظهر جييل جديد قادر عىل النهوض بالبالد
وفيق مبدأ «املعارضية» التي تعمل عىل تقييم وتقويم العمل السييايس ،وكل
ذلك يأتي من خالل حماية الناخب واملرشح عىل حد سواء من بطش مافيات
القتل ،الن االنتخابات القادمة ستكون مفصلية بني االستقرار والفوىض.

كـاريكـاتـير

بمشاركة  8دول عربية واجنبية ..العتبة احلسينية تعلن جاهزيتها
Enhancer
النعقاد مؤمتر زيارة االربعني
اعلن مركز كربالء للدراسيات والبحوث التابع
للعتبية الحسيينية املقدسية ،االربعياء ،عين
اسيتكمال اسيتعداداته إلقامة املؤتمر العلمي
الدويل الخامس لزييارة االربعني ،بالتعاون مع
املجليس االكاديميي العلميي لزييارة االربعني
املليونية وكلية الصفوة الجامعة.
وقيال مدير املركز عبد االمر القرييش ،يف بيان
«فعاليات املؤتمر سيتنطلق يف ( )10من شهر
ايلول /سيبتمرب الحايل ،يف الصحن الحسييني
الرشييف وبمشياركة دوليية واسيعة وتحت
شيعار (الزيارة االربعينية جسيد الحياة ،قلب
االرسة ،وعقل الشباب)».
وأوضيح أن «األهداف العامة للمؤتمر تكمن يف
الرتكيز عىل الدور الفاعل لألرسة والشيباب يف
زييارة األربعني يف جوانبهيا ومتغراتها كافة،
واسيتلهام اليدروس والعيرب من ثيورة اإلمام
الحسيني (علييه السيالم) يف تعزييز مفاهيم
الوحيدة والسيالم ،ومواجهية حيرب األفكار
الناعمية ،فضيال عن ربيط املفاهييم القرآنية
والدينيية والعقائديية بامليوروث الحسييني

وزييارة األربعيييين لزييادة الثقافة ،والوعي
لدى االرسة والشباب».
وأضياف القريييش ،أن «املؤتمير يتضمن عدة
محاور اهمها املحور القرآني ،ومحور العقائد

كيف نخفض ضغط الدم دون دواء؟

وصف أطباء أمركيون من جامعة مايو كلينك طريقة سهلة لخفض ضغط
الدم دون تناول أي أدوية أو عقاقر كيميائية.
الحظ األطباء أن التمارين منخفضة الكثافة وقصرة املدى يمكن أن تساعد
يف خفيض ضغيط الدم املرتفع ومناسيبة للوقاية من نوبيات ارتفاع ضغط
الدم ،بحسب ما ذكرت صحيفة ““.”Daily Express
ونصح الخرباء بإجراء مثل هذه التدريبات بانتظام ملدة  12دقيقة .وأوضح
األطبياء“ :أن هيذه التماريين تهدف إىل تقليص عضلة معينية أو مجموعة
عضلية معينة ويتم إجراؤها يف وضع واحد دون حركة”.
أوضح الخرباء أن ارتفاع ضغط الدم قد يكون دون أعراض .عالوة عىل ذلك،
فيإن هذه الحالية مميتة ،حييث أن املريض لديه مخاطير متزايدة لإلصابة
بأمراض القلب واألوعية الدموية .يف وقت سيابق ،قالت عاملة األعصاب ،آنا
شيريبانوفا ،إن الناس معتادون عىل التفكر يف أن الصداع ينشأ عن ارتفاع
ضغيط الدم ،ولكن يف الواقع ،هذا ليس هو الحال دائمًاً .
وفقا لالختصاصية،
فإن األلم يف أي جزء من الجسم هو يف املقام األول ضغط عىل الجسم ،ولهذا
السبب تظهر زيادة ضغط الدم كردة فعل.

العراقـي

والرشائيع السيماوية ،ومحيور األدب واللغة
والرتجمية ،و املحور الثقيايف والفني ،ومحور
التنمية البرشية ،واملحور اإلعالمي ،فضال عن
محور السلم املجتمعي».
وبيني «سيتكون هنالك مشياركات مين دول
(ميرص ،تونيس ،السيعودية ،لبنان ،فرنسيا،
سويرسا ،املانيا ،وايران)».
ونوه القرييش ،إىل أن «املؤتمر سيكون بإسناد
مين وزارة التعلييم العيايل والبحيث العلميي،
وجامعية كربيالء ،واملجمع العلميي العراقي،
وجامعية وارث األنبيياء ،وجامعية األدييان
واملذاهيب /قيم املقدسية ،واليدار املحمديية
الهمدانيية للدراسيات واالبحياث /اليمين،
ومؤسسة قرطبة /سويرسا ،وجمعية الرشق
األوسيط الروسيية ،واملعهد الفرنييس للرشق
األدنى  /فرع العراق ،ومؤسسة إدراك».
يذكير أن املؤتمر يف السينوات السيابقة شيهد
مشياركة مئيات الباحثني وعيرشات البحوث
التي تناولت كيفية تطوير الخدمات يف الزيارة
وأهم العقبات التي تواجهها وطرق عالجها.

طفل عراقي يرصد أحداث ًا خارقة ويسعى لبناء أول حمطة فضاء يف البالد
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رصد إبراهيم مؤخرا «الزخات الكثيفة» لشهب
«الربشيويات» التيي بلغت ذروتهيا يف  12من
أغسيطس /آب املايض ،يف رحلة إىل مدينة أور
األثريية التي انطلق منها حيرف الكتابة األول
نحو العالم ،يف جنوبي البالد.
وتحيدث إبراهيم آل ديبس ،لوسيائل اعالم  ،يف
أول ظهيور إعالمي له ،عين طموحه وأعماله
يف رصد الكواكب وتشيييد مرصد فلكي إضافة
إىل إتاحة أدواته الخاصية بالفضاء إىل الطالب
واألكاديميني مجانا ألجل البحوث والدراسات.
ويقيول آل ديبيس ،وهو مين موالييد :2008
«أعميل عىل بنياء مرصيدي الخياص املتكون
مين قبة بمسياحة مرتيين ،وميزودة بماونت
« ،»exos2gotoو» »tubeمين «»skywathcer
كارس ،والثاني من « ،»celestron omniهدفه
األول االسيتهالل ،ثيم السيدم ،وهيي أجيرام
سيماوية ذات مظهير منتيرش غير منتظيم
مكيون مين غياز متخلخيل مين الهيدروجني
والهيليوم وغبار كونيي ،وكذلك رصد األحداث
مثل الكسوف والخسوف» .وطموح آل ديبس،
أن يبنيي وكالية فضياء هي األوىل مين نوعها
يف العيراق ،وإكميال مرصيده بيأرسع وقيت
ممكن ،مشيرا يف الوقت نفسه إىل عزمه صنع

تلسيكوب راديو لرصيد اإلنفجيارات النجمية
الهائلة والخارقة .وعاد إبراهيم مع أمه وأخيه
الصغر من مواليد  2013إىل شيمال العاصمة
بغداد بعد غربية يف األردن مع أبيهم الذي تويف
إثر سيكتة قلبيية مفاجئة أنهت حليم العائلة
بالهجيرة إىل الواليات املتحدة األمريكية .ويبني
آل ديبيس ،تيويف أبي بعد  18يوميا من مجيء
أخي «أمير» للحياة يف  ،2013وهو العام الذي
عدنيا فييه إىل بغداد مين األردن التيي هاجرنا
إليها منذ سينة  .2005وكشيف آل ديبس عن
أدواته الخاصة بالرصد والفلك ،موضحا« :لدي

دراسة حتسم اجلدل حول جدوى ارتداء الكاممة يف احلامية من كورونا
كشفت دراسية حديثة تعترب األكرب
يف العالم ،جدوى ارتيداء الكمامة يف
الحماية من كورونا .الدراسية التي
قيام بهيا فرييق بحثي مين جامعة
يييل مع مسيؤويل الصحية املحليني
يف بنغيالدش لتحدييد  600قريية
للدراسية ،بإجمايل  340ألف مشارك
تمت متابعتهم.
اسيتخدم الباحثيون الحوافيز
االجتماعيية واملادية مين أجل حث
القروييني عيىل ارتيداء الكماميات.
حيث قام فقط  %29من املشياركني
يف الدراسة بارتداء الكمامات ،وفقا لصحيفة
«ديييل مييل» .ووجيد الباحثيون أن ارتيداء
الكماميات العاديية يمكن أن يمنع انتشيار

فروس كورونا بنسيبة تسيعة يف املائة ،وأن
الكمامات الطبية عىل وجه الخصوص يمكن
أن تقليل العيدوى بنسيبة  35يف املائية ،بني
األشيخاص الذين تبلغ أعمارهم  60عاما أو

أكرب .قال الباحثون إنه لو كان ارتداء
األقنعية أكثر شيمولية بيني الناس،
فمن املحتمل أن تكون الحماية التي
تقدمها الكمامة أكرب بكثر.
وقيال جيسيون أباليوك ،الباحيث
الرئييس واالقتصادي يف جامعة ييل،
لصحيفة واشينطن بوست« ،أعتقد
أن هيذا يجيب أن ينهيي أي نقياش
علميي حول ميا إذا كانت الكمامات
يمكين أن تكون فعالية يف مكافحة
كوفيد عىل مستوى السكان».
و ُيعتقيد أن الكماميات الطبيية هي
األكثير فعاليية ،حييث تقليل العيدوى بيني
األشيخاص الذين يبلغون من العمر  60عاما
أو أكثر بنسبة  35يف املائة.

حريت العلامء  ..صينية لـم تنم منذ  40عام ًا
حرت سيدة صينية العلماء بعدما كشفت أنها لم
تنم ألكثر من أربعيني عاما .وقالت يل زانيينغ ،من
مقاطعة خنان رشقي الصني ،لوسائل إعالم محلية،
إنها لم تغلق عينيها منذ أن كانت يف الخامسية من
عمرهيا .فيما أكد زوج يل وجرانها لوسيائل إعالم
صينية ،صحة حالتها الغريبة ،وبأنها لم تنم طيلة
سنوات .وأشار جران يل إىل أنهم تحققوا من صدق

جريــدة المســتقبل العراقــي

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة
للصحافــة والطباعــة والنشــر

ادعائهيا ،حيث قرروا التناوب عيىل الجلوس معها
للتأكيد من عدم نومها ،وهيو ما حدث فعال .كذلك
أكد ليو سيوكوين زوج يل ،أنها ال تنام ،مشيرا إىل
أنيه منذ يوم زواجهما كانت تقيوم دائما باألعمال
املنزلية يف املنزل طوال الليل .وحاول ليو مسياعدة
زوجته عىل النوم حيث ّ
ظن يف البداية أن األمر مجرد
أرق ،فاشيرتى لها حبوبا منومة ،إال أن وضعها لم

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

يتغر إذ ظلت مسيتيقظة ،حسبما ذكرت صحيفة
«ذا صن» الربيطانية .وطلبت يل املسياعدة الطبية،
لكن األطباء لم يتمكنوا من تقديم تشخيص دقيق
لحالتهيا ،األمر الذي دفعهيا ألن تقصد أحد مراكز
النيوم يف بكيني ،حيث خلص فريق مين األطباء إىل
أن يل تنام يف الواقع ،ولكن ليس بالطريقة نفسيها
التي ينام بها معظم الناس.
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تلسكوبني األول من طراز « ،»f70076والثاني
« ،»130eq astromasterإضافية إىل كاميرا
فلكيية « .»mc-s 120وأكميل القيول ،اليذي
أكميل املرحلة األوىل من الدراسية املتوسيطة،
عين مشياركته يف مخيم يف مدينية أور األثرية
الواقعية يف محافظة ذي قيار جنوبي العراق،
بدعوة مين رئيس فريق بوابة النجوم ،وتمكن
مع الفريق من رصد شهب الربشويات «زخات
الشيهب الكثيفة» يف  12من أغسطس املايض،
وكذليك رصيدوا الكواكيب ومجيرة اندروميدا
«أقرب املجرات ملجرتنا».
وأختتيم الطفل العراقيي ،مؤكيدا أنه يخطط
لتقدييم محارضات يف املرصيد الذي يعمل عىل
تشيييده ،وكذليك إتاحة أدواتيه الخاصة لكل
من يحتياج إىل مرصد لبحث علميي ،يف الوقت
الذي يقدم فيه محارضات فلكية مستمرة عرب
غوغل ميت «.»Google meet
ويحميل الطفيل العراقي ميع طموحه ،خالل
مشياركاته يف النيدوات واملحيارضات العاملية
عدته للكشيف الفلكي وجهاز الحاسوب الذي
قدم بيه أعقد الربامج الفلكيية وحلل حركات
الكواكب بعد رصدها مع األحداث الفلكية التي
صورها بأدق التفاصيل.

دراسة  :الكشف عن لقاح تفوق عىل نظرائه
بانتاج االجسام املضادة

خلصيت دراسية نرشتها كلية الطيب يف جامعة فرجينييا األمريكية ،إىل أن
لقياح موديرنا املضاد لفروس كورونا “كوفيد  ،19يعطي أجسياما ً مضادة
أعىل مين فايزر.وقالت مجلة “أتاليار” اإلسيبانية يف تقرير نرشته ،إن هذه
النتائج تعترب من أبرز النتائج التي تثبت مدى مسيتويات األجسام املضادة،
بوصفهيا واحدة من خطوط الدفاع األمامية للجهياز املناعي .كما أن األهم
مين هذا االكتشياف الحديث ،هو إثبات أن مسيتويات األجسيام املضادة يف
متلقي ُلقاح موديرنا ،كانت أعىل قليال من متلقي لقاح فايزر .ويعزى الفرق
أساسيا إىل مستويات األجسيام املضادة لدى األشيخاص األكرب سنا نسبيا.
ويحذر الباحثون من اسيتخالص اسيتنتاجات حول فعاليية اللقاحات بنا ًء
عىل عدد األجسيام املضادة ألن كال اللقاحني قد نجح بشيكل اسيتثنائي بعد
إعطائه ملاليني األشخاص حول العالم .فضال عن أن النتائج الجديدة ،التي ال
ُتعترب إال تفاصيل صغرة من لغز كبر ،استوجبت سعي العلماء لتحديد ما،
إذا كان اللقاح يمكن أن يكون متفوقا عىل بعض البيانات الديموغرافية.
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