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املرجعية تشجع عىل «املشاركة الواعية» يف االنتخابات
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

اخلطوط اجلوية
حتدد موعد استالم طائـرتيـن
ص3
جديديتن

جملس اخلدمة:
استامرة توظيف الكليات السانـدة
ص3
تسري انسيابي ًا دون معوقات

دع�ا مكت�ب املرج�ع الدين�ي األعىل الس�يد عيل
السيستاني ،أمس األربعاء ،العراقيني إىل انتخاب
شخصيات كفوءة ونزيهة يف االنتخابات النيابية
املق�رر إجراؤها الش�هر املقب�ل بع�د التدقيق يف
س�رهم ،وفيما أكد أن املرجعية الدينية ال تساند
أي مرش�ح أو قائمة انتخابية ،ح�ذر من تمكني
«أش�خاص غر أكفاء أو متورطني بالفساد أو ال
يؤمنون بثوابت الشعب العراقي أو يعملون خارج
الدستور» من شغل مقاعد الربملان الجديد.
ورد املكت�ب ع�ىل اس�تفتاء وج�ه إليه م�ن قبل
مواطنني ،يس�ألون عىل موقف املرجعية الدينية
العليا بشأن املشاركة يف االنتخابات وما تراه من
ً
قائ�ا يف بيان تلقت املس�تقبل
املصلح�ة يف ذلك،
العراقي نس�خة من�ه إن «املرجعية الدينية العليا
تش�جّ ع الجميع عىل املشاركة الواعية واملسؤولة
يف االنتخاب�ات القادمة ،فإنها وإن كانت ال تخلو
من بع�ض النواقص ،ولكنه�ا تبقى هي الطريق
األسلم للعبور بالبلد اىل مستقبل يرجى أن يكون
أفضل مما مىض ،وبه�ا يتفادى خطر الوقوع يف
مهاوي الفوىض واالنس�داد الس�يايس» .وأضاف
«عىل الناخبني الك�رام أن يأخذوا ال ِع رَرب والدروس
م�ن التج�ارب املاضي�ة ويع�وا قيم�ة أصواتهم
ودورها املهم يف رس�م مس�تقبل البلد ،فيستغلوا
ه�ذه الفرص�ة املهم�ة إلح�داث تغي�ر حقيقي
يف ادارة الدول�ة وإبع�اد األي�ادي الفاس�دة وغر
الكفوءة عن مفاصلها الرئيسة ،وهو أمر ممكن
إن تكاتف الواعون وشاركوا يف التصويت بصورة
فاعلة وأحسنوا االختيار.

التفاصيل ص2

املـحـكـمـة االحتــاديـة تصــدر حـكـمـهـــا فــي طـعــون الـمـوازنــة
حكومة كردستان :اختذنا إجراءات بشأن «مؤمتر التطبيع» وطروحاته ال متثلنا

ص2

ص2

الصدر هيدد بـ «إجراءات صارمة» إذا لـم ُيعت َقل املشاركون
بـ «مؤمتر التطبيع»
بغداد  /المستقبل العراقي

ه�دد زعي�م التي�ار الص�دري ،مقت�دى
الصدر ،أمس األربعاء ،بإجراءات وصفها
ب�»الوطني�ة الصارم�ة» ،يف ح�ال ع�دم
اعتق�ال املش�اركني يف م����ؤتمر الدعوة
اىل التطبي�ع ،الذي أقي�م يف محاف����ظة

احللبويس واحلكيم ينوهان بالرقابة الدولية :تزيد شفافية االنتخابات

بتكليف رئايس ..أول امرأة ترأس احلكومة يف تاريخ تونس
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت الرئاس�ة التونسية ،أمس األربعاء ،أن الرئيس قيس
س�عيد كلف نجاء بودن ،بتش�كيل الحكومة ،لتصبح أول
امرأة يف تاريخ الباد تتوىل املنصب.
يأت�ي ذل�ك بع�د أكث�ر من ش�هرين ع�ىل إص�دار الرئيس
«إج�راءات اس�تثنائية» تضمن�ت إقالة رئي�س الحكومة
هش�ام املش�ييش ،فيما تصاعدت دعوات م�ن قوى دولية
ومحلية للحث عىل الترسيع بإعان اسم رئيس الحكومة.
وقال�ت الرئاس�ة التونس�ية يف ب�����ي�ان ،إن «رئي�س
الجم�����هوري�ة كلّف الي�����وم نجاء بودن بتش�كيل

البنك الدويل
حيدد أهـداف منـح العـراق
 100مليون دوالر
ص3

أربيل يوم الجم���عة املاض���ي.
والجمعة املاضية ،عق�د يف أربيل عاصمة
إقليم كردس�تان ،مؤتمر «الس�ام» الذي
نظمت�ه ش�خصيات عش�ائرية ،ودعا إىل
تطبي�ع العاق�ات م�ع وإرسائيل بش�كل
علني ،يف أول حدث من نوعه بالعراق.
وأثارت دعوة التطبيع م�ع إرسائيل ردود

أفع�ال رس�مية وسياس�ية رافض�ة ،عىل
مس�توى الحكوم�ة والربمل�ان ورئاس�ة
الجمهوري�ة العراقي�ة ورئاس�ة إقلي�م
كردستان.
وتنص امل�ادة  201من قان�ون العقوبات
العراق�ي ،عىل أن «يعاقب باإلعدام كل من
حبذ أو روج مبادئ الصهيونية بما يف ذلك

املاسونية ،أو انتسب إىل أي من مؤسساتها
أو س�اعدها مادي�ا ً أو أدبي�ا ً أو عمل بأي
كيفية كانت لتحقيق أغراضها».
وال يقيم الع�راق أي عاقات مع إرسائيل،
كم�ا ترف�ض غالبي�ة القوى السياس�ية
التطبيع مع إرسائيل.
التفاصيل ص2

القضاء يصدر مذكرة قبض بحق لواء متقاعد شارك يف مؤمتر التطبيع بأربيل

حكوم���ة ،عىل أن يت����م ذلك يف أقرب اآلج���ال».
وأضافت أن ه�ذا التكليف تم «عما بأحكام األمر الرئايس
ع�دد  117لس�نة  2021امل�ؤرخ يف  22أيلول  2021املتعلّق
بتدابر استثنائية وخاصة عىل الفصل  16منه» ،دون ذكر
تفاصيل أخرى.
و»بودن» ( 63عاما) من مواليد والية القروان عام ،1958
وهي أس�تاذة تعليم عايل يف املدرس�ة الوطنية للمهندسني
ّ
ومختصة يف علوم الجيولوجيا.
بتونس العاصمة،
وكانت «ب�ودن» ،قبل اختيارها للمنص�ب الجديد ،مكلفة
من قبل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي بتنفيذ برامج
البنك الدويل.

تابعهم ألكثر من شهرين ..األمن الوطني يقتل انغامسيني اثنني

املفـوضـيـة :ال يمكـن متـديـد سـاعـات االقـتـراع أبـد ًا

الكهرباء ترد عىل تقرير
أمريكي حول فساد عقودها:
ال يمت للواقع
ص3

بلدية املوصل تنتهي
مـن تأهيـل اغلـب شـوارع
املدينة القديمة
ص3

زيارة «فيفوية»
مؤطرة بالرسيـة متهيد ًا
لرفع احلظر عن مالعبنا
ص7

ص2

ص2

ص2

ص2

الرتبية :نتائج السادس االعدادي ستعلن خالل يومني وهبذه الطريقة
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

أعلنت وزارة الرتبية ،أمس األربعاء ،ان نتائج الصف السادس االعدادي ستعلن خالل
اليومني املقبلني .وقال املتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق انه «من اجل تسهيل عملية
تحميل النتائج ،سيتم نرشها عىل عدة منصات ،باالضافة اىل موقع الوزارة لتسهيل
عملية تحميل النتائج للطلبة» .واش�ار اىل انه «لم يتم تحديد موعد لبدء الدوام للعام
الدرايس الجديد ،وس�يتم تحديد االلية واملوعد بعد االنتهاء من الدور الثاني للطلبة».
ولف�ت فاروق اىل ان «الوزارة متجهة ألن يكون الدوام حضوريا» ،منوها اىل أن «هذا
القرار يجب ان تشرتك فيه اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية ،والتي هي ايضا
لها رأي يف هذا املوضوع» .وتابع «الوزارة تأمل ان يكون الدوام يف املدارس بالنس�بة
للطالب حضورياً ،لكي يستفيد الطلبة ويعوضون املواد الدراسية للسنوات السابقة
بشكل جيد ،لكن اىل االن لم تعلن االلية ،وان هناك مناقشات مستفيضة بهذا الشأن
يف الوزارة بني املديريات العامة للرتبية».
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املرجعية تشجع عىل «املشاركة الواعية» يف االنتخابات
توجه بتنفيذ خطة تأمني االقرتاع يف بغداد واملحافظات
اللجنة العليا ّ

المستقبل العراقي  /عادل الالمي

دعا مكتب املرجع الديني األعىل الس�يد عيل السيستاني،
أم�س األربعاء ،العراقيني إىل انتخاب ش�خصيات كفوءة
ونزيه�ة يف االنتخاب�ات النيابية املقرر إجراؤها الش�هر
املقب�ل بعد التدقيق يف س�رهم ،وفيما أك�د أن املرجعية
الديني�ة ال تس�اند أي مرش�ح أو قائم�ة انتخابية ،حذر
من تمكني «أش�خاص غر أكفاء أو متورطني بالفس�اد
أو ال يؤمنون بثوابت الش�عب العراقي أو يعملون خارج
الدستور» من شغل مقاعد الربملان الجديد.
ورد املكت�ب عىل اس�تفتاء وجه إليه م�ن قبل مواطنني،
يس�ألون ع�ىل موق�ف املرجعي�ة الديني�ة العليا بش�أن
املش�اركة يف االنتخاب�ات وما تراه م�ن املصلحة يف ذلك،
ً
قائ�ال يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه إن
ّ
تش�جع الجميع عىل املش�اركة
«املرجعية الدينية العليا
الواعي�ة واملس�ؤولة يف االنتخابات القادم�ة ،فإنها وإن
كان�ت ال تخلو من بع�ض النواقص ،ولكنه�ا تبقى هي
الطريق األسلم للعبور بالبلد اىل مستقبل يرجى أن يكون
أفضل مما م�ى ،وبها يتفادى خطر الوقوع يف مهاوي
الفوىض واالنس�داد الس�يايس» .وأضاف «عىل الناخبني
الك�رام أن يأخذوا ال ِع رَرب والدروس م�ن التجارب املاضية
ويعوا قيمة أصواتهم ودورها املهم يف رسم مستقبل البلد،
فيستغلوا هذه الفرصة املهمة إلحداث تغير حقيقي يف
ادارة الدول�ة وإبعاد األيادي الفاس�دة وغر الكفوءة عن
مفاصلها الرئيس�ة ،وهو أمر ممكن إن تكاتف الواعون
وش�اركوا يف التصويت بصورة فاعلة وأحسنوا االختيار،
وبخالف ذلك فس�وف تتكرر اخفاقات املجالس النيابية
الس�ابقة والحكومات املنبثقة عنه�ا ،والت حني مندم».
وتاب�ع أن «ملرجعية الدينية العليا تؤكد اليوم ما رصّ حت
بمثل�ه قبي�ل االنتخابات املاضي�ة من أنها ال تس�اند ّ
أي
مرش�ح أو قائم�ة انتخابية عىل االط�الق ،وأن األمر كله
مرتوك لقناعة الناخبني وما تستقر عليه آراؤهم ،ولكنها

تؤك�د عليهم بأن ّ
س رَ
�ر املرش�حني يف دوائرهم
يدققوا يف ِ
االنتخابية وال ينتخبوا منهم اال الصالح النزيه ،الحريص
عىل س�يادة العراق وأمنه وازده�اره ،املؤتمن عىل قيمه
األصيلة ومصالحه العليا».
ً
قائ�ال «ح�ذار أن ّ
يمكنوا ً أش�خاصا ً غر أكفاء أو
وأردف
متورط�ني بالفس�اد أو أطرافا ً ال تؤمن بثوابت الش�عب
العراقي الكريم أو تعمل خارج إطار الدس�تور من شغل
مقاعد مجلس الن�واب ،ملا يف ذلك من مخاطر كبرة عىل
مستقبل البلد».
وخت�م مكتب املرج�ع الديني الس�يد عيل السيس�تاني،
أكرب مراجع الش�يعة يف العالم ،قائالً إن «املرجعية تؤكد
ع�ىل القائمني بأمر االنتخابات أن يعملوا عىل اجرائها يف

أج�واء مطمئنة بعي�دة عن التأث�رات الجانبية للمال او
السالح غر القانوني أو التدخالت الخارجية ،وأن يراعوا
نزاهته�ا ويحافظوا ع�ىل أصوات الناخب�ني فإنها أمانة
يف أعناقه�م» .وأش�اد رئي�س الجمهوري�ة برهم صالح
بتوجيهات املرجع الديني األعىل عيل السيس�تاني ،حول
االنتخاب�ات الترشيعي�ة املزمع اجراؤه�ا يف العارش من
الشهر املقبل.
وق�ال صال�ح ،يف تغري�دة ع�رب توي�رت ،إن «التوجيهات
الصادرة عن املرجع االعىل سماحة السيد عيل السيستاني
ح�ول االنتخابات ،هو موقف وطن�ي حريص ويف ظرف
دقي�ق ،لحماي�ة الوطن واالنتص�ار للمواط�ن برضورة
ضمان االرادة الحرة للعراقيني واملشاركة الواسعة».

وأض�اف أن «من اجل اصالح مكام�ن الخلل يف منظومة
الحكم واالنطالق نحو االصالح املنشود».
كما أش�اد رئيس مجلس ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي
بتوصيات املرجع الديني األعىل الس�يد عيل السيس�تاني
ح�ول االنتخابات الترشيعية املزم�ع اجراؤها يف العارش
من الشهر املقبل.
وقال الكاظمي «تلقينا بمس�ؤولية كبرة بيان سماحة
املرجع األعىل ،الس�يد عيل السيستاني (دام ظله) ،حول
االنتخابات بمضامينه الوطنية واإلنسانية العالية».
وأكد الكاظمي «التزام مؤسسات الدولة بحماية العملية
االنتخابية»
ودع�ا « املرش�حني إىل االلت�زام بالقان�ون والضواب�ط،
والناخبني إىل املشاركة الواسعة ُ
وحسن االختيار».
إىل ذل�ك ،اس�تضافت اللجن�ة األمنية العلي�ا لالنتخابات
مدراء األجهزة األمنية يف العاصمة بغداد واملحافظات.
وقال املتحدث باس�م اللجن�ة األمنية العلي�ا لالنتخابات
العميد غالب العطية يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي»
نس�خة من�ه ،إن «اللجن�ة اس�تضافت م�دراء األجهزة
األمنية يف بغداد واملحافظات خالل االجتماع الدوري الذي
عقدت�ه يف مقر قي�ادة الرشطة االتحادية برئاس�ة نائب
قائ�د العملي�ات الفريق أول الركن عبد األمر الش�مري،
واس�تمعت إىل ع�روض وتقييم�ات مفصل�ة للواق�ع
األمني يف محافظاتهم وعىل مس�توى الدائرة االنتخابية
الواحدة ،وأصدرت اللجنة توجيهاتها وتوصياتها للجان
الفرعي�ة وبما يضم�ن تنفي�ذ الخطة األمني�ة الخاصة
باالنتخابات».
وأش�ار العطي�ة إىل أن «اللجنة قامت بمراجعة ش�املة
للتحدي�ات واملخاطر األمنية املحتمل�ة ووضعت الحلول
املناس�بة له�ا» .وأض�اف ،أن «اللجنة راجع�ت خطتها
املتعلقة بأمن مخازن املفوضية ومراكز االقرتاع ،وأكدت
عىل جهوزيتها الكاملة لتأمني العملية االنتخابية املزمع
اجراؤها يف العارش من ترشين األول .»٢٠٢١

الصدر هيدد بـ «إجراءات صارمة» إذا لـم ُيعت َقل املشاركون بـ «مؤمتر التطبيع»

بغداد  /المستقبل العراقي

ه�دد زعيم التيار الص�دري ،مقتدى الصدر،
أمس األربعاء ،بإجراءات وصفها ب�»الوطنية
الصارم�ة» ،يف حال عدم اعتقال املش�اركني

يف مؤتم�ر الدعوة اىل التطبي�ع ،الذي أقيم يف
محافظة أربيل يوم الجمعة املايض.
والجمع�ة املاضي�ة ،عقد يف أربي�ل عاصمة
إقلي�م كردس�تان ،مؤتم�ر «الس�الم» الذي
نظمت�ه ش�خصيات عش�ائرية ،ودع�ا إىل

تطبيع العالقات مع وإرسائيل بشكل علني،
يف أول حدث من نوعه بالعراق.
وأثارت دعوة التطبيع مع إرسائيل ردود أفعال
رس�مية وسياس�ية رافض�ة ،عىل مس�توى
الحكوم�ة والربمل�ان ورئاس�ة الجمهوري�ة

العراقية ورئاسة إقليم كردستان.
وتن�ص امل�ادة  ٢٠١م�ن قان�ون العقوبات
العراق�ي ،ع�ىل أن «يعاقب باإلع�دام كل من
حب�ذ أو روج مبادئ الصهيوني�ة بما يف ذلك
املاس�ونية ،أو انتسب إىل أي من مؤسساتها

أو ساعدها ماديا ً أو أدبيا ً أو عمل بأي كيفية
كانت لتحقيق أغراضها».
وال يقيم العراق أي عالقات مع إرسائيل ،كما
ترفض غالبية القوى السياسية التطبيع مع
إرسائيل.

القضاء يصدر مذكرة قبض بحق لواء متقاعد شارك يف مؤمتر التطبيع بأربيل
بغداد  /المستقبل العراقي
ص�درت مذكرة قضائية بإلقاء القبض عىل لواء متقاعد
ش�ارك يف مؤتمر التطبيع مع ارسائيل الذي عقد الجمعة
املاضي�ة يف أربيل.وطلبت مستش�ارية األمن القومي من

النزاهة:
استقدام مدير عام بقضية
عقد بقيمة  32مليار دينار
الغ�زي يؤكد ملس�ؤولة امم�ي�ة دعم
الحكومة الس�هام املرأة يف االنتخابات
املقبلة
بغداد  /املستقبل العراقي
اكد األمني العام ملجلس الوزراء حميد
الغزي ،أم�س األربع�اء ،أن الحكومة
العراقي�ة تدع�م اس�هام امل�رأة يف
االنتخاب�ات النيابية املق�رر اجراؤها
يف الع�ارش من الش�هر املقبل ،وتقديم
جمي�ع أن�واع الدع�م ال�الزم إلنجاح
مش�اركتها كمرش�حة أو ناخب�ة،
وتوفر الحماية األمنية لها.
وأشار الغزي خالل لقائه ممثلة األمم
املتحدة لش�ؤون امل�رأة يف العراق دينا
زورب�ا  ،إىل أن األمان�ة العامة ملجلس
ال�وزراء ،وع�رب دائ�رة تمك�ني امل�رأة
العراقي�ة ،أرَلّف�ت لجنة خاص�ة لدعم
امل�رأة وتمكينه�ا سياس�ياً؛ م�ن أجل
مش�اركتها يف االنتخابات ،بالتنس�يق
م�ع األم�م املتح�دة والجه�ات ذات
العالقة.
م�ن جهته�ا أش�ادت زورب�ا ،بالدور
الكبر لألمان�ة العامة ملجلس الوزراء
ودائ�رة تمكني امل�رأة العراقي�ة فيها،
ال�ذي يس�هم يف دع�م وتمك�ني املرأة

القضاء بتصحيح أس�م الصادرة بحق�ه مذكرة القبض
ويدعى {عامر مخيف عمر حسني املطري الجبوري}.
والجمعة املاضية ،عقد يف أربيل عاصمة إقليم كردستان،
مؤتم�ر «الس�الم» الذي نظمته ش�خصيات عش�ائرية،
ودع�ا إىل تطبيع العالق�ات مع وإرسائيل بش�كل علني،

يف أول حدث م�ن نوعه بالعراق .وأث�ارت دعوة التطبيع
مع إرسائيل ردود أفعال رس�مية وسياسية رافضة ،عىل
مستوى الحكومة والربملان ورئاسة الجمهورية العراقية
ورئاسة إقليم كردستان.
وتن�ص املادة  ٢٠١من قانون العقوبات العراقي ،عىل أن

«يعاقب باإلعدام كل من حبذ أو روج مبادئ الصهيونية
بما يف ذلك املاسونية ،أو انتسب إىل أي من مؤسساتها أو
ساعدها ماديا ً أو أدبيا ً أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق
أغراضها» .وال يقيم العراق أي عالقات مع إرسائيل ،كما
ترفض غالبية القوى السياسية التطبيع مع إرسائيل.

احللبويس واحلكيم ينوهان بالرقابة الدولية :تزيد شفافية االنتخابات
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�د رئيس مجل�س النواب محمد الحلب�ويس ،أمس األربعاء،
خ�الل لقاءه برئي�س تحال�ف قوى الدول�ة الوطني�ة عمار
الحكيم ،ع�ىل أن الرقابة الدولية عىل االنتخابات املقبلة ،تزيد
شفافيتها لكن دون املساس بالسيادة.
وق�ال املكت�ب اإلعالم�ي لرئي�س مجل�س الن�واب ،يف بي�ان

تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة منه إن «الحلب�ويس التقى
الحكيم ،وناقش اللقاء تطورات املش�هدين السيايس واألمني
واالستحقاق االنتخابي املقبل».
رَ
«أهمي�ة التثقي�ف للمش�اركة الفاعلة يف
وأك�د اللق�اء ع�ىل
االنتخاب�ات ،ودعوة الجميع إىل التنافس عىل أس�اس الربامج
االنتخابي�ة بعي�دا ً ع�ن أي مؤثرات م�ن ش�أنها أن تهدد أمن
الناخب واملرشح ،كما أش�ار اللقاء إىل أهمية الرقابة الدولية

عىل االنتخابات ،كونها تزيد من ش�فافيتها دون أي مس�اس
بالسيادة العراقية».
وأض�اف املكتب يف بيانه أن «اللقاء تطرق إىل موضوع األدوار
اإلقليمي�ة والدولي�ة التي يلعبه�ا العراق يف املرحل�ة الحالية،
وتأكيد أهمي�ة تك�����ثيف الجه�ود لت�����قريب وجهات
ُّ
يصب يف
النظ�ر بني فرق�اء املنطقة لتحقيق االس�تقرار الذي
مصلحة البالد».
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املحكمة االحتادية تصدر حكمها
يف طعون املوازنة
بغداد  /المستقبل العراقي
أصدرت املحكم�ة االتحادية العليا،
أم�س األربع�اء ،حكم�ا بالطعون
املقدم�ة م�ن الحكوم�ة يف املوازنة
املالية لعام .٢٠٢١
وق�ررت املحكم�ة املوافق�ة عىل 6
فق�رات مطع�ون به�ا يف املوازن�ة
لصال�ح الحكوم�ة وردت الطع�ن
بش�أن  4مواد .ووافقت عىل طعن

الحكوم�ة بإضاف�ة تخصيص�ات
لتعويض رواتب املوظفني والعقود
واألج�راء .كم�ا وافق�ت املحكم�ة
بالطع�ن يف رف�ض ف�رض رضائب
 ١5باملئة ع�ىل الوقود ووافقت عىل
طع�ن الحكوم�ة بش�أن تكالي�ف
ج�والت الرتاخي�ص النفطي�ة.
ووافق�ت املحكم�ة االتحادي�ة عىل
طع�ن الحكوم�ة برفض تأس�يس
صناديق البرتودوالر.

حكومة كردستان :اختذنا إجراءات بشأن
«مؤمتر التطبيع» وطروحاته ال متثلنا
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن املتحدث باسم حكومة إقليم كردستان جوتيار عادل ،أمس األربعاء،
اتخاذ وزارة الداخلية يف اإلقليم «اإلجراءات الالزمة» بش�أن مؤتمر «السالم
واالس�رتداد» ال�ذي عق�د الجمع�ة املاضي�ة يف أربي�ل ودع�ا للتطبي�ع مع
إرسائيل.
وقال عادل يف مؤتمر صحفي حرضه إن حكومة إقليم كردستان «أوضحت
موقفها بش�أن االجتماع الذي عقد يف اربيل ،وق�د بدأت وزارة الداخلية (يف
حكومة اإلقليم) إتخاذ االجراءات الالزمة بش�أن االجتماع وس�تعلن الحق
نتائجها».
وأض�اف أن «طروح�ات االجتماع ال تعرب ع�ن وجهة نظ�ر حكومة إقليم
كردستان».

احلشد الشعبي حيبط تسل ًال إرهابي ًا
شاميل بابل
بغداد  /المستقبل العراقي
تصدت قوات الحشد الشعبي ،أمس
األربعاء ،ملحاولة تس�لل «داعشية»
يف جرف النرص شمايل بابل.
وقال إعالم الحشد الشعبي يف بيان
تلقت املستقبل العراقي نسخة منه
إن «ق�وة من اللواء  47ضمن قيادة

عمليات الجزيرة والبادية يف الحشد
الش�عبي ،تص�دت الي�وم ملحاول�ة
تس�لل لفل�ول داع�ش االرهابي يف
ناحية جرف النرص شمايل بابل».
واضاف البيان ،أن «القوة اشتبكت
م�ع مجموعة م�ن عن�ارص فلول
داعش االرهابي حاولت التس�لل يف
منطقة الرويعية يف جرف النرص».

عمليات بغداد تطيح بانتحاري يف مدامهة
وكر لـ «داعش» يف الطارمية
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت قيادة عمليات بغداد ،أمس األربعاء ،قتل انتحاري ش�مال العاصمة
بغداد.
وذك�ر بي�ان لها تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه ،ان�ه «وبعد ورود
معلومات من جهاز األمن الوطني {مكتب ش�مال بغداد} وبالتنس�يق مع
قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد وبإرشاف آمر اللواء ( )5٩وباالشرتاك
مع الحش�د الشعبي (الطارمية) ومفرزة من جهاز األمن الوطني ،تمكنت
من مداهمة وكر لعصابات داعش اإلرهابية يف أحد بس�اتني مناطق شمال
بغ�داد وقتلت إرهابيا ً يرتدي حزاما ً ناس�فاً ،وبعد س�حب الجثة تم تدمر
الوكر».
ولفت البيان اىل ان «البحث مازال جاريا ً عن اآلخرين».

احلشد الشعبي يشتبك مع عنارص لـ «داعش»
حاولوا التسلل اىل جرف النرص

تابعهم ألكثر من شهرين ..األمن الوطني يقتل انغامسيني اثنني
بغداد  /المستقبل العراقي
أعل�ن جهاز األم�ن الوطني ،أم�س األربعاء،
ع�ن قت�ل ارهابي�ني أثن�ني مم�ا يس�مى
ب�»االنغماسيني» يف شمال العاصمة بغداد.
وذكر بي�ان الع�الم الجهاز تلقت املس�تقبل

العراقي نس�خة من�ه ،ان�ه «وبعملية نوعية
عرب كمني محكم بعد متابعة استمرت ألكثر
من ش�هر ونصف ،تمكنت مفرزة من جهاز
األمن الوطن�ي يف بغداد باالش�رتاك مع فوج
حش�د الطارمية والقوة املاسكة لألرض من
قتل انغماسيني اثنني».

وأوض�ح انهم�ا «كالً م�ن {ماردين ياس�ني
كري�م و محمد كم�ال عثم�ان} ،وبعد ورود
معلوم�ات اس�تخبارية للجه�از بتواجدهما
داخ�ل وك�را ً لعصاب�ات داع�ش اإلرهابية يف
منطق�ة الطارمية وتحديدا ً يف بس�تان (البو
حم�د ش�هاب)؛ وبحس�ب املعلوم�ات ف�ان

االنتحاريني قدما من محافظة كركوك».
وأوض�ح البيان ان االرهابي�ني «كانا يرومان
اس�تهداف جموع املواطن�ني يف العاصمة اال
ان عملي�ات املداهم�ة والتفتي�ش عالوة عىل
االنتش�ار األمن�ي حد م�ن تحركاتهما وحال
دون ذلك».

املفوضية :ال يمكن متديد ساعات االقرتاع أبد ًا
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�دت مفوضي�ة االنتخاب�ات ،أم�س
األربعاء ،عدم تمديد س�اعات االقرتاع يف
التصويت العام والخ�اص يف االنتخابات

النيابي�ة املبك�رة املق�ررة يف  ١٠ترشين
األول املقبل.
وق�ال عضو إعالم املفوضية عماد جميل
«ال توج�د أي فرص�ة للتصوي�ت بع�د
الس�اعة السادس�ة مس�ا ًء الن األجهزة

تغلق بهذا التوقي�ت وال يمكن التصويت
بعد االنتهاء أب�داً» داعيا ً «الناخبني كافة
اىل مراجع�ة مراكز االق�رتاع والتصويت
قبل هذا الوقت.
وأعلن جميل «مبارشة املفوضية برصف

مكافأة تس�لم البطاقات البايومرتية من
الناخبية عرب كتاب�ة رقم بطاقة الناخب
ويت�م رصف�����ه�ا عىل ش�كل {كارت
شحن} لهاتفه النقال ويمكن رصفه من
أي منفذ».

بغداد  /المستقبل العراقي
تصدت قوة من الحشد الشعبي،
أم�س األربع�اء ،ملحاولة تس�لل
لعن�ارص عصاب�ات داع�ش
االرهابية يف جرف النرص شمايل
محافظة بابل .وذكر بيان العالم
الحش�د تلقت املستقبل العراقي
نس�خة منه ان «قوة م�ن اللواء

 47ضمن قيادة عمليات الجزيرة
والبادي�ة يف الحش�د الش�عبي،
تص�دت ملحاول�ة تس�لل لفلول
{داعش} االرهاب�ي يف الناحية».
وأض�اف ان «القوة من الحش�د
اش�تبكت م�ع مجموع�ة م�ن
عن�ارص فلول داع�ش االرهابي
حاول�ت التس�لل يف منطق�ة
الرويعية يف جرف النرص».

3

محليات

العدد ( )2461الخميس  30ايلول 2021

حمافظ البرصة :أوضحنا لوفد الفيفا إمكانيات
املحافظة الحتضان املباريات الدولية
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اخلطوط اجلوية حتدد موعد استالم
طائرتني جديديتن
بغداد  /المستقبل العراقي

المستقبل العراقي /صفاء الفريجي

أعلن�ت رشكة الخط�وط الجوي�ة العراقية،
أمس األربعاء ،انها تنتظر توجيهات جديدة
من اللجن�ة العليا للصحة والس�المة العليا
بخصوص ضوابط الس�فر والرحالت.وقال
املتحدث باس�م الرشكة حس�ني جليل «بما
يتعلق بإجراءات الس�فر ع�ىل متن طائرات
الخطوط الجوي�ة العراقية نود ان نبني لكل
املس�افرين بأن الناقل الوطني يطبق جميع
التعليم�ات الص�ادرة م�ن الجه�ات العلي�ا
الس�يما اللجن�ة العلي�ا للصحة والس�المة
الوطنية وس�لطة الطريان املدني العراقي».
وزاد بالقول« :حس�ب قرار مجلس الوزراء رقم
 22يف  8حزي�ران م�ن هذا العام تق�رر ان يكون
إلزام املس�افرين بالحصول عىل البطاقة الدولية

قال محافظ البرصة أس�عد العيداني ،أمس األربعاء ،إن
اجتماعه�م الذي عقد م�ع لجنة وفد اتح�اد كرة القدم
الدولي�ة (الفيفا) أطلعهم ع�ىل كل إمكانيات املحافظة
األمنية ومدى قدرتها عىل استقبال املباريات الدولية.
وب�ني العيداني ،يف ترصيح صحف�ي ،أن اللجنة تجولت
وعىل م�دى ثالثة أيام يف املحافظة واملنش�آت الرياضية
ووجه�ت خ�الل اجتم�اع العديد م�ن االستفس�ارات،
وت�م إيضاح كافة الوس�ائل التي من ش�أنها أن تحمي
الفرق املش�اركة باللعب عىل أرضه ويف مالعبه ،واصفا
االجتم�اع بالناجح.وأض�اف أن االجتم�اع تطرق أيضا
إىل الط�رق املؤدي�ة إىل املدينة الرياضي�ة والتي كانت يف
الس�ابق طريقا واحدا فيما تعددت اآلن ،فضال عن فتح
 16بواب�ة داخ�ل املدينة الرياضية ،فيم�ا لفت إىل أنه يف
حال تدوين الوفد ألي مالحظة ستتم إجابتهم رسميا.

للتطعي�م وايضا نتيجة فحص ال�� {بي يس آر}
وهي تك�ون س�البة» ،مبينا ان�ه «اىل اآلن يجب
عىل املسافر ان يس�تصحب معه فحص كورونا
قبل  72س�اعة من موعد السفر» .وأضاف جليل

أشاد حبملة التلقيح ضد «كورونا»

بغداد  /المستقبل العراقي

البنك الدويل حيدد أهداف منح العراق  100مليون دوالر

حدد البنك الدويل ،أه�داف منح العراق  100مليون دوالر،
فيما أش�اد بحمل�ة التلقيح التي اطلقته�ا وزارة الصحة
العراقية يف آذار املايض.
وذكر البنك يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه ان
«املرشوع س�يدعم التلقيح ضد فريوس كورونا يف العراق
م�ن خالل منح اللقاح للفئات ذات األولوية بني الس�كان
وتعزي�ز النظام املؤس�ي لتمكني النرش اآلم�ن والفعال
للقاحات عىل أوسع نطاق».
واض�اف ان «هذا املرشوع يهدف إىل مس�اعدة البالد ليس
فق�ط يف رشاء لقاحات ف�ريوس كورونا ،ولك�ن أيضا ً يف

تحس�ني قدرته ع�ىل إدارة النفايات الناتجة عن أنش�طة
الرعاية الصحية ،وتنفيذ جهود التواصل والتوعية لزيادة
الوعي العام بأهمية تلقي اللقاح».
واك�د البنك ان «املرشوع يبنى عىل املس�اندة الحالية التي
قدمه�ا البنك ال�دويل ورشكاء التنمي�ة اآلخرين للحكومة
العراقي�ة دعما ً لجهودها يف االس�تجابة لجائحة كورونا،
وذلك يف إط�ار صندوق اإلصالح والتع�ايف وإعادة اإلعمار
يف الع�راق ( )I3RFوم�رشوع العملي�ة الطارئة من أجل
التنمية».
وبني ان «العراق اطلق حملة التلقيح ضد فريوس كورونا
يف آذار  2021حيث تمكن من زيادة تغطية التلقيح برسعة
خالل الش�هر املايض ،وتم منح أكث�ر من  7ماليني جرعة

لقاح تلقى نحو  %11من السكان الجرعة األوىل ،باإلضافة
إىل تحصني  %7من السكان بالكامل بجرعتني».
وب�ني ان «حملة التلقيح الش�املة واملنس�قة جي�دا ً تعد
عنرصا ً أساس�يا ً للتع�ايف املس�تقبيل من اآلث�ار الصحية
واالقتصادي�ة املرتتب�ة عىل جائحة كورون�ا» ،الفتا اىل ان
«املرشوع سيلعب دورا ً حاسما ً يف تمكني الوصول املتكافئ
وميسور التكلفة إىل لقاحات كورونا يف العراق ،فضالً عن
توسيع مظلة التغطية لتشمل  3ماليني مواطن عراقي».
وقال املدير اإلقليمي لدائرة املرشق بالبنك الدويل س�اروج
كومار جاه  ،ان «هناك حاجة إىل تيس�ري س�بل الحصول
عىل اللقاحات للحد من انتشار الجائحة وتخفيف العبء
عىل النظام الصحي الضعيف بالفعل يف العراق ،ومن شأن

الكهرباء ترد عىل تقرير أمريكي حول فساد عقودها:
ال يمت للواقع
بغداد /المستقبل العراقي
ردت وزارة الكهرب�اء ،أم�س األربع�اء ،ع�ىل
تقرير أمريكي حول فساد تعاقدات الوزارة.
وق�ال املتحدث باس�م ال�وزارة ،أحمد موىس
«تقري�ر الوكال�ة االمريكي�ة ح�ول فس�اد
التعاق�دات غ�ري صحي�ح وال يم�ت للواق�ع
بصلة».وبني ان «التقرير ذكر جزئيات تتعلق
بالوزارات الس�ابقة ونحن غري مسؤولني عن
األداء الس�ابق للوزارات وقلنا م�رارا ً وتكرارا ً
ان جمي�ع ملفات الفس�اد وهدر امل�ال العام

وس�وء اإلدارة تضطلع به�ا الجهات الرقابية
والقض�اء والتزاه�ة بمحاس�بة جمي�ع من
أفسدوا وتسببوا بهدر املال العام».
ولف�ت م�وىس اىل ان «ال�وزارة تح�رص ان
تكون وزارة خدمية فنية بعيدة كل البعد عن
التجاذبات السياس�ية ،واي ملف�ات من هذا
النوع عىل الجه�ات ذات العالقة املختصة ان
تراقب وتتخذ اجرائها بهذا الشأن».
وكان�ت وكال�ة أسوش�يتد ب�رس االمريكي�ة
أص�درت تقري�را ً قبل أي�ام نقال ع�ن  12من
املس�ؤولني الس�ابقني والحالي�ني يف وزارة

األحوال املدنية تصدر توضيح ًا
بشأن إصدار البطاقة املوحدة
بغداد  /المستقبل العراقي
أص�در املدير العام لألحوال املدني�ة والجوازات واإلقامة رياض جندي الكعبي،
األربعاء ،توضيحا بشأن إصدار البطاقات املوحدة.
وق�ال الكعبي يف بيان ورد للس�ومرية نيوز« ،يف الوقت ال�ذي تعمل فيه وزارة
الداخلية بكل مفاصلها لتحقيق االمن واالستقرار وتقديم الخدمات للمواطنني
ومنها مديرية األحوال املدنية والج�وازات واإلقامة ،بتوجيه ومتابعة من قبل
القي�ادات العليا يف الوزارة عىل رأس�ها وزي�ر الداخلية والوكي�ل األقدم والذي
يش�دد عىل االلتزام بأس�س العدالة واالنصاف يف التعامل مع جميع املواطنني
نجد هناك من يحاول النيل من الجهود التي تبذلها مديريتنا لخدمة املواطنني
ويحاول استغالل الفرص ملهاجمة مديريتنا».
وأضاف ّ
أن «مديريتنا فيها الكثري من األقسام التي تقدم الخدمات للمواطنني
يف الداخ�ل والخارج والوافدين من األجانب عرب إجراءات دقيقة وصعبة تقوم
به�ا ال�وزارة لتحقيق أعىل درج�ات الخدمة للمواطن�ني واألجانب بما يعكس
هوية العراق ومكانته».
وأوض�ح مدير ع�ام األح�وال املدنية ّ
أن «م�ا يتم تناقل�ه من أقاوي�ل وأخبار
كاذب�ة يف مواقع التواصل االجتماعي عن عمل مديرية البطاقة الوطنية فإننا
نخ�رب مواطنين�ا األعزاء بان مديريتنا تعمل من اج�ل الحد من حاالت التزوير
واملخالف�ات ويعل�م الجميع ما تعرضت ل�ه دوائر األح�وال املدنية من حاالت
تخري�ب وحرق يف فرتات مختلفة يف زمن النظام الس�ابق مما أدى اىل تش�وه
السجالت وتلف بعضها ،ولغرض التأكد من صحة املعلومات املوجودة يف هذه
الس�جالت يتطلب التدقيق أكث�ر للوصول اىل دقة املعلوم�ة مما يولد تأخري يف
إنجاز بعض املعامالت».
وبني أن «العمل يف تلك الدوائر يتفاوت من حيث الصعوبة مع طبيعة السجالت
املدني�ة ان كانت واضحة او تالفة مما ينعكس عىل زمن إجراء املعامالت ،وان
املواطنني الذين تم منحهم بطاقات وطنية سابقا فان إجراءات منح البطاقة
الوطنية ألبنائهم تكون رسيعة بالعكس ممن لم يسجلوا يف النظام اإللكرتوني
س�ابقا وان الي�ات الحج�ز يف املديري�ة هي عم�ل تنظيمي الس�تيعاب الزخم
لضمان انس�ياب العمل وتخفيف الزخم ،فضال عن ان الوزارة تقدم تسهيالت
ألعضاء النقابات الوطنية والهيئات والعراقيني الداخلني للعراق حديثا كأمثال
(عوائل الش�هداء والجرحى واإلعالمني الس�لطة الرابعة واملحامني ومنتسبي
وزارة الصحة والراقدين يف املستشفيات وذوي االحتياجات الخاصة ..أل��خ)،
دون املساس بأسس العدالة واملساواة بني افراد شعبنا».
وأكد البيان أن «الوزارة بحقها وفق القانون العراقي بمقاضاة كل من يحاول
اإلس�اءة لها والتقليل من مكانة املؤسس�ات الحكومي�ة للنظام العراقي وفق
احكام القانون والدستور».
فيم�ا دعا الكعبي «املواطنني إىل االبتعاد ع�ن تصديق االدعاءات املغرضة التي
بثها اشخاص من أجل اإلساءة للعراق ومؤسساته ،وندعوهم إىل اخذ تفاصيل
االخب�ار والتعليم�ات م�ن القن�وات اإلعالمية الرس�مية لل�وزارة وملديرياتها
واملؤسس�ات التابع�ة له�ا ومواقع التواص�ل االجتماعي الخ�اص بمديرتنا»،
مؤك�دا أن «مكتبنا وكل مفاصل املديري�ة مفتوحة امام جميع املواطنني دون
استثناء».

الكهرب�اء ومق�اويل ال�رشكات ،وتحدثوا فيه
عن «الرشاكات الضمنية التي تم تأمينها من
خالل الرتهي�ب واملنفعة املتبادلة بني املعينني
السياس�يني يف ال�وزارة واألحزاب السياس�ية
والرشكات ،وضمان أن نس�بة مئوية من تلك
األموال ينتهي بها املطاف يف خزائن الحزب».
وبحس�ب التقري�ر ،فق�د مك�ن ه�ذا النظام
النخب السياس�ية من «اس�تالم مبالغ تحت
الطاول�ة» من ال�رشكات املتعاقدة لتحس�ني
تقدي�م الخدم�ات يف وزارة الكهرب�اء .وفق�ا ً
للتقرير.

العراق وتركيا يبحثان إعادة
تأهيل اخلط االسرتاتيجي ونقل
الغاز من اخلليج اىل اوربا

بغداد  /المستقبل العراقي
بحث وزير النفط احس�ان عبد الجبار اسماعيل
مع الس�فري الرتك�ي يف بغداد عيل رض�ا كوناي،
تعزي�ز التع�اون الثنائ�ي ب�ني البلدي�ن الجارين
ورغب�ة ال�رشكات الرتكي�ة يف تنفي�ذ املش�اريع
واالس�تثمار يف قطاع النفط والطاقة.وذكر بيان
ل�وزارة النفط تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة
من�ه ان الجانب�ني «بحث�ا التع�اون املش�رتك يف
إعادة تأهي�ل الخط اإلس�رتاتيجي الناقل للنفط
الخ�ام ب�ني البلدي�ن ،والعمل ع�ىل تعزيز فرص
اس�تثمار الرشكات الرتكي�ة يف العراق ،باالضافة
اىل مناقش�ة م�رشوع الرب�ط الخ�اص بخدمات
نقل البضائع من الجنوب اىل الش�مال عرب ميناء
الفاو {قيد التنفيذ} وتكامل املرشوع مع طاقات
الترصيف للموانئ الخليجية وأهمية خلق مسار
آمن لخدمات النقل الربي والسكك الحديد ،فضالً
ع�ن امكانية دور العراق يف نقل الغاز من الخليج
اىل تركي�ا وأوروبا».وقال وزير النفط ان «العراق
يحرص عىل توفري البيئة االس�تثمارية املناس�بة
للرشكات العاملية» مشريا اىل «العالقات التاريخية
املتميزة بني بغداد وانقرة» مؤكدا ً «حرص العراق
عىل اس�تمرارها وتعزيزها وبم�ا يخدم املصالح
املش�رتكة للبلدي�ن الصديقني».م�ن جانب�ه عرب
السفري الرتكي عن رغبة حكومة بالده يف تطوير
العالق�ات الثنائية يف جمي�ع املجاالت وخصوصا
قطاع النفط والطاق�ة ،ورغبة الرشكات الرتكية
يف العم�ل بالع�راق وتعزي�ز وتطوي�ر الف�رص
االس�تثمارية ،والعمل عىل توسيع آفاق التعاون
املشرتك مع العراق.

ه�ذا املرشوع أن يدع�م العراق يف رشاء ون�رش اللقاحات
الرضوري�ة لحماية األرواح ،وتمكني البالد من إعادة فتح
أبوابها بأمان ،والبدء يف مرحلة التعايف االقتصادي».
وبحس�ب بي�ان البن�ك الدويل ف�أن هذا امل�رشوع يخضع
«للربنام�ج اإلس�رتاتيجي للتأه�ب واالس�تجابة لجائحة
ف�ريوس كورونا ( »)SPRPباس�تخدام النه�ج الربامجي
متع�دد املراح�ل ( )MPAال�ذي أق�ره مجل�س املديري�ن
التنفيذي�ني للبن�ك ال�دويل يف ش�هر نيس�ان ع�ام 2020؛
كما ت�م اعتماد التموي�ل اإلضايف لذلك الربنامج يف ش�هر
ترشين األول عام  ،2020ويش�مل امل�رشوع أيضا ً منحة
من صن�دوق اإلصالح والتعايف وإع�ادة اإلعمار يف العراق
(.)I3RF

وزير املوارد :نخوض جهود ًا للتوصل
اىل «اتفاق عادل» مع دول املنبع
بغداد  /المستقبل العراقي
أعل�ن وزي�ر امل�وارد املائية مهدي رش�يد
الحمدان�ي ،أم�س األربع�اء ،ع�ن جه�ود
تخوضها الوزارة للتوصل اىل اتفاق منصف
وعادل للعراق مع دول املنبع.
وق�ال الحمدان�ي كمتح�دث يف الجلس�ة
االس�تثنائية رفيع�ة املس�توى ملؤتم�ر
االطراف التاسع التفاقية املياه ،هلسنكي

 1٩٩2واملقام�ة يف جني�ف للف�رتة من 2٩
أيل�ول ولغاية  1ترشين االول  ،2021/بان
«العراق يف خطواته األخ�رية لالنضمام اىل
اتفاقية املياه /هلسنكي .»1٩٩2
وأش�ار اىل «الجهود املبذولة من قبل وزارة
امل�وارد املائي�ة للتوص�ل اىل اتفاق منصف
وعادل م�ع دول املنب�ع وامكاني�ة تقديم
االتفاقي�ة الدع�م ال�الزم لتعزي�ز موقفه
لضمان حقوقه املائية».

مدير عام جتارة احلبوب يطلع عىل اعامل
ونسب انجاز سايلو كربالء املعدين
المستقبل العراقي  /عامر عبد العزيز

تفقد مدير عام الرشكة العامة لتجارة الحبوب املهندس باس�م نعيم العكييل موقع عمل
سايلو كربالء املعدني ونسب االنجاز املنفذه من قبل رشكة بتكوس االملانية.
واطل�ع العكييل برفقة معاون املدير العام للش�وون الفنية ميداني�ا عىل االعمال املنفذه
ونس�ب االعمال للمرشوع واس�تمع لرشح تفصييل عن االعمال املنف�ذة قدمه املهندس
املقيم.ووج�ه العكييل مدير فرع الرشكة كربالء برضورة ش�حذ الهم�م إلنجاز ما تبقى
والرتكي�ز يف الجوده بالعمل ليكون جاهزا يف نهاية العام يف اس�تقبال الكميات املس�وقة
م�ن الفالح�ني ،خاصة وان زراع�ة كربالء بين�ت اىل ان املتوقع انتاجه املوس�م املقبل قد
تصل اىل ( )120000ألف طن نتيجة اهتمام املحافظة بزراعة الحنطة واستخدام تقنيه
ال�ري بالرش .يذكر ان مرشوع انش�اء س�ايلو كربالء املعدني يعود اىل س�نه  2012ومر
بمراحل توقف نتيجة لقله التخصيص�ات املالية واحداث داعش .وتأمل الرشكة االنتهاء
من املرشوع ليكون جاهزا للموس�م املقبل ويس�هم يف احت�واء جميع الحنطة املنتجة يف
املحافظة.

إيران تعلن استعدادها لتمديد عقد
تصدير الغاز اىل العراق
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�د مس�اعد وزي�ر النف�ط االيران�ي
لشؤون الغاز ،أمس األربعاء ،استعداد
طه�ران تمدي�د عق�د تصدي�ر الغ�از
للعراق.
وأش�ار مس�اعد الوزير االيراني مجيد
تش�نكي م�ع كب�ار مس�ؤويل وزارة
الكهرباء يف طهران اىل أن «دبلوماسية
الطاقة من الربامج املعتمدة لدى وزير
النفط االيران�ي جواد أوج�ي ،مطالبا
الجان�ب العراق�ي بااللت�زام بالعق�ود
الجارية واالتفاقيات السابقة».
وج�دد املس�ؤول االيران�ي تأكي�ده
اس�تعداد وزارة النف�ط االيراني�ة
الس�تقبال مقرتحات جدي�دة من قبل
وزارة الكهرب�اء العراقي�ة بغية تمديد
عقد تصدير الغاز للعراق.
وكانت وزارة الكهرباء اإليرانية أعلنت
تعلي�ق تصدير الكهرب�اء إىل العراق يف
أغسطس آب املايض بشكل مفاجئ.

وتطالب طهران بغداد بس�داد ما يزيد
ّ
املتأخرات،
ع�ن  6ملي�ارات دوالر م�ن
ّ
مس�تحقة ع�ىل وزارة
وه�ي فوات�ري
الكهرب�اء العراقي�ة الت�ي تمنعه�ا
العقوب�ات األمريكية من دفع أي مبلغ
بالدوالر إليران.
لك�ن مصادر غربي�ة وعراقي�ة أبلغت
يف وق�ت س�ابق م�ن ه�ذا الع�ام بأن
املس�ؤولني العراقي�ني مُ نح�وا ض�وءا ً
أخ�رض م�ن الواليات املتح�دة لإلفراج
عن األموال املس�تحقة إلي�ران ،مقابل
واردات الغ�از ،والبالغة ملياري دوالر،
عرب حساب مرصيف سويرسي.
وكانت الواليات املتحدة منحت العراق
يف م�ارس آذار امل�ايض ،إعف�اء مدت�ه
 120يوم�اً ،كي يس�دد مقابل واردات
كهرب�اء من إيران.وه�ذا اإلعفاء األول
ال�ذي يعطى يف ظ�ل إدارة ج�و بايدن
وألطول مدة يسمح بها القانون ،وأتى
قبل أيام من «حوار اس�رتاتيجي» بني
العراق والواليات املتحدة.

«نحن يف الخطوط الجوية ننتظر توجيهات
جدي�دة تصدر من قبل اللجنة العليا للصحة
والس�المة الوطني�ة بم�ا يتعل�ق بإجراءات
الس�فر للمغادري�ن والقادم�ني بكاف�ة
مطاراتنا العراقية» .ولفت اىل ،ان «الخطوط
الجوي�ة العراقية مقبلة يف االش�هر القريبة
القادمة عىل استالم أول طائرات من رشكة
 arbsالكندية وسيتم استالم طائرة يف الشهر
املقب�ل وطائرة أخرى يف ترشي�ن الثاني من
ه�ذا العام وس�يتم اس�تالمهما بالتعاقب».
وات�م القول« :هن�اك عقد م�ع رشكة arbs
الكندية لرشاء خمس طائ�رات وهناك عقد
س�ابق م�ع رشكة بوين�غ للط�ريان للرشاء
أيضاً» مش�ريا ً إىل ان «ه�ذا العقد مربم منذ العام
 ،2008فيما تم رشاء  30طائرة واستلم منها 1٤
طائرة ونحن بصدد استالم العدد املتبقي».

منتسبو محاية السفارات املرضى والعاجزين
يناشدون :نريد إنصافنا وفق القانون
بغداد  /المستقبل العراقي

ناش�د منتس�بو حماية الس�فارات من املرىض والعاجزين ،أمس
األربعاء ،بتطبيق قرارات سبق وأن تم إقرارها.
وهنا نص املناشدة:
اىل  /مكتب السيد وزير الداخلية املحرتم
املوضوع  /مناشدة
نحن لفيف من منتسبي مديرية حماية السفارات والدبلوماسيني
يف وزارة الداخلية من اصحاب درجات العجز لكوننا مصابون بعدة
امراض ومن بينه�ا التهاب مفاصل الوركني وتنخر راس املفصل
وانزالق�ات متعددة يف الرقبة والظهر والتهاب االعصاب املحيطية
بس�بب الس�كر والقدم الس�كري والحاالت النفس�ية واالمراض
القلبي�ة وال�رصع والكىل وفق�دان البرص وغريها م�ن االصابات
االخ�رى – تم عرضنا عىل اللجان الطبية وتم منحنا درجات عجز
متنوع�ة منه�ا (  % 30و  % 35و  ) % ٤0يصل�ح للخدمة ويصنف
للدرج�ة ( الثاني�ة –ب – او – ج ) م�ن امل�ادة الثالث�ة م�ن نظام
اللياق�ة الصحي�ة لقوى االم�ن الداخيل رقم (  ) 31لس�نة 1٩80
املتضمنة بع�دم تكليفنا باعمال ال تتناس�ب مع وضعنا الصحي
 .لكن مديريتن�ا ابلغونا بأن نكلف بالواجبات االعتيادية لكن بعد
مناش�دتنا ملكتب ش�كاوى الس�يد الوزير تم مقابلتن�ا مع مدير
الس�فارات واالطالع ع�ىل حالتنا الصحية ارس�ل كتاب اىل مكتب
الوزي�ر املرق�م  81٤3يف  2021 / ٩ / 5لش�مولنا بالدوام اليومي
اسوة بباقي املديريات لظروفنا الصحية حيث اجاب مكتب السيد
الوزي�ر بكتابه�م املرق�م  356٤0يف  2021 / ٩ / 12املتضم�ن (
التقي�د وااللت�زام بما جاء باالمر االداري املرق�م (  ) ٤10يف / 11
 2020 / 2الصادر من الوكالة االدارية واملالية  /قس�م التخطيط
واملتابعة واالحصاء التخاذ مايلزموتبليغ املراتب املش�مولني بذلك
) وبع�د االطالع عىل تفاصيل الكتاب اعاله جاء فيه ( نرفق ربطا
ص�ورة محرض وتوصيات اللجنة املش�كلة بموجب امرنا االداري
املرقم (  ) 3620يف  2018 / 8 / 27واملصادق عليه من قبل السيد
وكي�ل الوزارة االقدم – يرجى التفضل باالطالع واتخاذ مايقتيض
بص�دد العمل بما ج�اء ( بالتوصيات ) اعاله وحس�ب الضوابط
واالصول ) لكن لم يرد ملديريتنا التوصيات مع مرفق الكتاب اعاله
التي تويص باعفائنا من الخفارات وحمل السالح حسب تصنيف
اللجنة الطبية بدرجاتها الثالث  /وارص مدير السفارات بتكليفنا
بالواجبات االعتيادي�ة لكونه لم يطلع عىل التوصيات االصلية بل
مس�تندا بفقرات غري كاملة حيث حماية الس�فراء والس�فارات
والدبلوماسيني مسؤولية كربى تتطلب عمل منتسبني شباب غري
مصابني بامراض – علما ان اعمارنا كبرية فوق الخمس�ني سنة
 ..جئناكم بمناش�دتنا هذه لكونكم اهال لها راجني فيها عطفكم
االب�وي بمتابعة توصيات مرفق الكتاب اعاله  3620يف / 8 / 27
 2018وااليعاز اىل مديريتنا بش�مولنا بما جاء فيه حسب ما نص
علي�ه القانون والتوصيات – علما لدينا نس�خة منه  ..هذا ولكم
االمر بما تنسبوه  .....مع التقدير
مجموعة من اصحاب درجات العجز
املنسوبني اىل مديرية حماية السفارات

جملس اخلدمة :استامرة توظيف الكليات
الساندة تسري انسيابي ًا دون معوقات
بغداد  /المستقبل العراقي
اك�د مجل�س الخدم�ة العام�ة االتح�ادي ،أم�س األربعاء ،س�ري
اجراءات اس�تمارة التوظيف بش�كل انس�يابي دون اي معوقات
ودون اي تدخ�ل برشي  .واش�ار رئيس مجل�س الخدمة محمود
التميمي ،خ�الل لقائه بمعتصمي العلوميني يف مكان اعتصامهم
ببغداد ،لتطمينهم حول اجراءات استمارة التوظيف الخاصه بهم
 ،اىل اضافة امكانية س�حب االستمارة من التدقيق واعادة فتحها
م�ن اجل التعديل عليها من قبل املتق�دم  ،وهذه العملية تتم ملرة
واحدة .ودعا التميمي  ،ممثيل االعتصام اىل رفع الخيم والعودة اىل
ممارس�ة حياتهم الطبيعية وانتظار اعالن اس�ماء املقبولني عىل
التعيني .

بلدية املوصل تنتهي من تأهيل
اغلب شوارع املدينة القديمة
نينوى  /مروان ناظم

اعلن�ت بلدية املوصل ،أمس األربعاء ،عن انهاء اعمار وتبليط اغلب
شوارع املوصل القديمة.وقال مدير بلدية املوصل عبد الستار الحبو
أن «الكوادر الهندس�ية والفنية يف بلدي�ة املوصل انتهت من اعمار
وتبلي�ط وافتت�اح %٩0من ش�وارع املوصل القديم�ة والتي دمرت
خالل العمليات املسلحة».مبينا ان «بلدية املوصل افتتحت عرشات
الشوارع التي كانت خارج الخدمة بعد اعمارها بالكامل».
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وزارة النفط
رشكة مصايف اجلنوب (رشكة عامة)
هيأة املواد  /قسم العقود واملشرتيات

اعالنات
العدد  /خ20593/184/6
املوافق 2021/8/31م

م /املناقصة العامة املحلية 2020/171
جتهيز انابيب مع ملحقاهتا من معدن الصلب الكاربوين
اعالن اول عىل املوازنة التشغيلية

1ـ يـر رشكـة مصايف الجنوب /رشكة عامة بدعوة اصحاب الرشكات واملكاتب لاشـراك يف املناقصة اعاه عىل ان يكـون املراجع املدير املفوض او وكيل له
بوكالة رسمية صادره ومصدقة من كاتب العدل
 2ـ تقديم طلب تحريري معنون اىل قسم العقود واملشريات ودفع قيمة البيع للوثائق القياسية للمناقصة البالغة ( 150,000مائة وخمسون الف دينار عراقي
فقط )مع صورة من هوية غرفة التجارة النافذة وشهادة تاسيس الرشكة
 3ـ الكلفة التخمينية تبلغ ( )217,000,000دينار فقط مائتان وسبعة عرش مليون دينار عراقي
 4ـ التامينـات االوليـة املطلوبـة ( )4,340,000دينار فقط اربعة مليون وثاثمائة واربعون الف دينار عراقـي صادرة من مرصف معتمد لدى رشكة مصايف
الجنوب ونافذ لغاية  28يوما بعد انتهاء نفاذية العرض التجاري
 5ـ ملقدمي العطاء الراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية زيارة املوقع االلكروني للرشكة WWW.src.gov.iq
ولاستفسار عن اية معلومات يمكنكم مراسلة رشكتنا عىل الربيد االلكروني التايل contracts@src.gov.iq
 6ـ يتم تسليم العطاءات يف مقر رشكة مصايف الجنوب ـ رشكة عامة  /غرفة لجنة فتح العطاءات املحلية واخر موعد الستام العطاءات الساعة الثانية عرش
ظهرا ليوم الغلق املصادف  2021/11/7ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسـمية يسـتمر االعان اىل ما بعد العطلة ويعترب اليوم الذي ييل العطلة اخر يوم
لغلق املناقصة وسيتم رفض العطاءات املتأخرة
 7ـ سـيكون انعقاد املؤتمر لاجابة عىل استفسـارات املشـاركني يف املناقصة السـاعة العارشة صباحا يوم  2021/10/31يف مقر الرشكة الكائن يف محافظة
البرصة الشعيبة
 8ـ يتم تقديم القسـم الرابع من الوثيقة القياسـية بعد مىلء املواصفات الفنية املطلوبة وجداول الكميات املسـعرة (ضمن القسم الرابع حرصا) وحسب ما
موضح يف الوثيقة وتقديم القسـم السـادس للتاكيـد عىل املواصفات املطلوبة عىل ان تكون موقعه ومختومة عىل جميـع اوراقها ومغلفة يف ظرف واحد مغلق
ومختـوم مثبـت عليه العنوان القانوني الكامل للرشكة مع رقم موبايل املدير املفوض ورقم واسـم املناقصة مع تزويدنا بقـرص ( )CDللوثيقة كاملة اضافة
لظرف ثاني يتضمن املستمسكات املطلوبة والتامينات االولية
 9ـ املستمسـكات املطلوبة عند التقديم  :شـهادة تأسـيس الرشكة  ,املحرض االول للتأسيس  ,قرار التاسـيس  ,هوية غرفة التجارة النافذة ,الهوية الرضيبية
واستخدام الرقم الرضيبي  ,تأييد سكن مصدق خاص بعنوان الرشكة  ,تأييد حجب البطاقة التموينية عن املدير املفوض للرشكة او املكتب  ,كتاب عدم ممانعة
من الهيئة العامة للرضائب لاشراك يف املناقصات معنون اىل رشكة مصايف الجنوب  ,براءة ذمة من دائرة الضمان االجتماعي
 10ـ تحديد مدة نفاذية العطاء بفرة ( )90يوما من تاريخ غلق املناقصة عىل ان تكون عمله العطاء بالدينار العراقي
 11ـ يجب مراعاة تقديم السيولة النقدية املطلوبة يف القسم الثالث من الوثيقة القياسية وخاف ذلك سيتم استبعاد العطاء
 12ـ يف حال عدم التزام مقدمي العطاءات بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها الماء القسم الرابع منها فسيتم استبعاد عطاءه مما يقتيض مراعاة
ذلك عند التقديم
 13ـ سيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور اىل مقر رشكة مصايف الجنوب رشكة عامة  /غرفة لجنة فتح العطاءات
املحلية يف نفس اليوم الساعة الواحدة ظهرا او اليوم التايل يف الساعة التاسعة صباحا
 14ـ الرشكة غري ملزمة بقبول اوطا العطاءات
 15ـ يتحمل من ترسـو عليه املناقصة اجور اخر اعان باالضافة اىل تسـديد رسـم عديل بمبلغ ( )10,000عرشة االف دينار ورسـم طابع بنسبة ( )0,003من
قيمة العقد
 16ـ سيتم تنفيذ العطاء من خال اجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم  2لسنة 2014
 17ـ لجهة التعاقد الحق يف الغاء املناقصة يف اي مرحلة من مراحلها قبل صدور كتاب االحالة بناء عىل اسباب مربرة دون تعويض مقدمي العطاء

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب

إىل الرشيك اسـامه محسن ياسـني توجب عليك الحضور
إىل صندوق االسـكان العراقي فرع النجـف وذلك لتثبيت
اقرارك باملوافقـه عىل قيام رشيك احمد عبد العباس عبد
السـيد بالبنـاء عىل حصته املشـاعه يف القطعـه املرقمه
 67308/3حـي النـداء خـال مده خمسـه عـرش يوما
داخل العراق وشهر خارج العراق من تأريخ نرش االعان
وبعكسه سوف يسقط حقك باالعراض مستقبا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان هويه
فقدت مني الهويه بأسم( :مازن كاظم شغيدل) الصادره
مـن رشكة توزيـع املنتجات النفطية /فرع واسـط رقم
الهويه ( )17431تاريخ االصدار  2018/12/13فمن
يعثر عليها تسليمها اىل الجهة الصادرة منها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اىل الرشيـك  /سـجاد فليح عنـاد توجب عليـك الحضور
اىل صندوق االسـكان العراقي فرع النجـف وذلك لتثبيت
اقـرارك باملوافقـة عـىل قيام رشيـك ايمان حميـد عنوز
بالبناء عىل حصته املشـاعة يف القطعة املرقمة /50861
 3حي النداء خال مدة خمسـة عـرش يوما داخل العراق
وشـهر خارج العراق مـن تأريخ نرش االعان وبعكسـه
سوف يسقط حقك باالعراض مستقباً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة 2021/126 :
التاريخ 2021/9/29 :
اىل  /املنفذ عليه  /وسام عبد الرزاق عبد عيل
لقد تحقق لهذه املديرية من جهة ذات اختصاص حسب
كتـاب مركز رشطة الخلود املرقم  2122يف 2021/2/23
و اشـعار مختـار منطقـة الحـي العسـكري االول انك
مجهـول محل االقامه وليـس لك موطن دائـم او مؤقت
اومختـار يمكن اجـراء التبليـغ عليه  ,واسـتنادا ً للمادة
( )27مـن قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعانا بالحضور يف
مديريـة تنفيذ الكوت خال خمسـة عرش يومـا ً تبدأ من
اليوم التايل للنـرش ملبارشة املعامات التنفيذية بحضورك
ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية باجراءات
التنفيذ الجربي وفق القانون :
منفذ العدل
عيل رضا عيل الخطاوي
اوصاف املحرر:
(ديـن) حسـب القـرار املرقـم /670ب 2020/يف
2020/12/24
الصادر محكمة بداءة الكوت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أعان
بنـاء عىل الدعـوى املقامة مـن قبل املدعـي (عبد األمري
خيون شـنني ) الذي يطلب تبديل االسـم املجرد من(عبد
األمـري) اىل (أمـري) فمـن لديـه اعـراض مراجعـة هذه
املديريـة خال مدة اقصاها ( )15يوم وبعكسـه سـوف
تنظـر هذه املديريـة يف الدعوى وفق احـكام املادة ()22
من قانون البطاقة الوطنية رقم ( )3لسنة . 2016
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة /وكالة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
ملحافظة املثنى  /قسم شؤون االحوال املدنية
اعان
قـدم املواطـن ( عيل حاجـم عبد الخـرض) واخوته كل
من ( سـام ـ عليـل ـ ابراهيم ـ عزيز ـ وسـام) طلبا اىل
هذه املديرية يطلبون فيه تبديل اللقب يف قيدهم وجعله
( العطـوي) بدال مـن (البو روب) وعمـا باحكام املادة
( )22مـن قانون البطاقـة الوطنية رقم  3لسـنة 2016
املعـدل تقرر نرش الطلـب باحدى الصحـف املحلية فمن
لديـه اعراض مراجعة هذه املديرية خال فرة خمسـة
عـرشة يوما من تاريخ النرش وبعكسـه سـوف ننظر يف
الطلب حسب االصول
اللواء
رياض جندي عبد الكاظم الكعبي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة /وكالة

أعان
بناء عـىل الدعوى املقامة من قبل املدعيـة (تهاني جبار
غتاب) الذي تطلب تبديل لقب من(عكبي) اىل (املشايخي)
فمـن لديه اعـراض مراجعة هـذه املديرية خـال مدة
اقصاها ( )15يوم وبعكسـه سـوف تنظر هذه املديرية
يف الدعـوى وفق احـكام املادة ( )22من قانـون البطاقة
الوطنية رقم ( )3لسنة . 2016
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة /وكالة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعان
قدمـت املواطنة ( حليمه فاضل مونس ) الدعوى لتبديل
( اسـمها ) وجعله ( حـا ) بدال من ( حليمه ) فمن لديه
حق االعـراض عىل ذلك مراجعة هذه املديرية خال مدة
اقصاها خمسـة عـرش يوما وفـق املادة  22مـن قانون
البطاقة املوحدة رقم  3لسنة . 2006
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعان
قـدم املواطـن ( منتظر كاظم لعيبـي ) الدعوى لتبديل (
اسـم ابنتـه) وجعله ( بنـني ) بدال مـن ( ام البنني) فمن
لديـه حق االعراض عىل ذلك مراجعة هذه املديرية خال
مدة اقصاها خمسة عرش يوما وفق املادة  22من قانون
البطاقة املوحدة رقم  3لسنة . 2006
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صاح الدين االتحادية
محكمة بداءة بلد
العدد  / 687 :ب 2021 /
التاريخ 2021 / 9 / 27 :
م  /اعان
اىل املدعى عليه  /حسني طارق جاسم
ملقتضيـات حسـم الدعـوى املرقمـة  / 687ب 2021 /
املقامـة من قبل املدعي منتظـر موفق مجيد قررت هذه
املحكمـة مفاتحتكم بواسـطة جريدتـني محليتني ملوعد
املرافعـة  2021 / 10 / 14ويف حالـة عـدم حضـوره او
ارسـال مـن ينـوب عنـه يف املوعـد املحدد سـوف تجري
املرافعة بحقه غيابيا .
القايض
مكي حسن سعيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صاح الدين االتحادية
دار القضاء يف الدجيل
محكمة بداءة الدجيل
العدد  / 205 :ب 2021 /
التاريخ 2021 / 9 / 23 :
اعان
تبيـع محكمة بـداءة الدجيـل باملزايـدة العلنيـة العقار
املرقم  12 / 182مقاطعة  9تل مسـكني واملزال شـيوعه
بيعـا فعىل من له الرغبة بالـرشاء مراجعة هذه املحكمة
خال (  ) 15يوم من اليوم التايل للنرش مسـتصحبا معه
التامينـات القانونيـة بنسـبة  % 10مـن البدل وشـهادة
الجنسـية العراقيـة علمـا ان الداللية عىل املشـري واذا
صـادف اليوم االخري لختام املزايدة عطلة رسـمية تؤجل
املزايدة للساعة الثانية عرشة ظهرا من اليوم الذي يليه .
القايض
جاسم محمد داود
االوصاف :
رقـم العقـار وموقعـه  12 / 182 :مقاطعـة  9تـلمسكني.
جنس العقار  :ملك رصف .الشاغل  :ال يوجد .القيمـة التقديرية (  ) 250000000مائتان وخمسـونمليون دينار عراقي .
( ) 400م. 2علما ان موعد املزايدة يوم ( ) املوافق  / /السـاعة
الثانية عرشة ظهرا واذا صادف عطلة رسـمية سوف تتم
املزايدة يف اليوم الذي ييل العطلة .

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صاح الدين االتحادية
دار القضاء يف الدجيل
محكمة االحوال الشخصية يف الدجيل
العدد  / 698 :ش 2021 /
التاريخ 2021 / 9 / 21 :
اىل  /املدعى عليه  :سعيد عبيد جرب
م  /تبليغ بقرار الحكم الغيابي
اقامت املدعيـة ( زينة تركي عبد الرضا ) ضدكم الدعوى
املرقمـة  / 698ش  2021 /امـام هـذه املحكمة وصدر
هذا القرار غيابيا بالعـدد اعاه واملتضمن تصديق طاق
خارجـي بينك وبـني املدعية ولعدم معرفـة محل اقامتك
قـررت املحكمـة تبليغكـم اعانـا بواسـطة صحيفتـني
محليتـني وعند عدم اعراضـك عىل القرار يعتـرب القرار
مكتسبا الدرجة القطعية وفقا للقانون .
القايض
معد نجم عبيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صاح الدين االتحادية
دار القضاء يف الدجيل
محكمة االحوال الشخصية يف الدجيل
العدد 2021 / 1171 :
التاريخ 2021 / 9 / 20 :
م  /اعان
قدمت املستدعية ( فطم محسن احمد ) طلبا اىل املحكمة
االحوال الشـخصية يف الدجيل تطلب فيه نصبها قيم عىل
( ولدهـا ) املفقود محمد كربان فاضـل – ذلك كونه فقد
بتاريـخ  2014 / 11 / 12وانقطعـت اخبـاره فعىل من
لديه اعـراض عىل صدور الحجة تقديـم اعراضه خال
ثاثون يوما من تاريخ االعان .
القايض
معد نجم عبيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صاح الدين االتحادية
دار القضاء يف الدجيل
محكمة االحوال الشخصية يف الدجيل
العدد 2021 / 1170 :
التاريخ 2021 / 9 / 20 :
م  /اعان
قـدم املسـتدعي ( نزار كـربان كاظم ) طلبـا اىل املحكمة
االحوال الشخصية يف الدجيل يطلب فيه نصبه قيم عىل (
ولده ) املفقود حمزة نزار كربان – ذلك كونه فقد بتاريخ
 2014 / 11 / 12وانقطعـت اخبـاره فعـىل مـن لديـه
اعراض عىل صدور الحجة تقديم اعراضه خال ثاثون
يوما من تاريخ االعان .
القايض
معد نجم عبيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صاح الدين االتحادية
دار القضاء يف الدجيل
محكمة االحوال الشخصية يف الدجيل
العدد  / 718 :ش 2021 /
التاريخ 2021 / 9 / 23 :
اىل  /املدعى عليه  /فراس فيصل علوان
م  /تبليغ مرافعة
اقامـت املدعية  /بيداء صبحي كرحـوت ضدكم الدعوى
املرقمـة  / 718ش  2021 /امـام هـذه املحكمـة
وموضوعهـا تفريـق للهجر ولعدم معرفـة محل اقامتك
قـررت املحكمة تبليغكم بواسـطة صحيفتـني محليتني
بموعد املرافعـة املوافق يوم  2021 / 10 / 17وعند عدم
حضورك ستجري املرافعات غيابيا بحقك وفقا للقانون.
القايض
معد نجم عبيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
رقم الدعوى  /2682ش2021 /1
التاريخ 2021 /9 /29
اعان
إىل املدعى عليه منصور صالح محمد
بتاريـخ  2021 /9 /8أقـام املدعيـة رحـاب حميد جواد
ضـد الدعـوى البدائيـة املرقمـة  /2682ش2021 /1
طلـب الحكـم فيهـا تصديق الطـاق الرجعـي املؤرخ يف
 2015/12/16وملجهوليـة محـل إقامتك حسـب رشح
القائـم بالتبليـغ وأشـعار مختـار واختياريـة منطقـة
النجف  /حي ابو طالب املدعو حسني حريجة فقد تقرر
تبليغك إعانا بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور أمام
هذه املحكمة يف موعد املرافعـة املوافق 2021 /10 /31
الساعة التاسـعة صباحا وعند عدم حضورك أو ارسالك
من ينوب عنك قانونا أو تقديمك ملعذرة مرشوعة فسوف
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض
سجاد محمد اسماعيل
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مجهورية العراق  /جملس القضاء االعىل
رئاسة حمكمة استئناف بغداد/الكرخ االحتادية
حمكمة بداءة الكاظمية
العدد  / 1734 /ب 2021 /
التاريخ 2021 / 9 / 29

اعالن

اىل املدعى عليها  /ضحى سامي جاسم

اقام املدعي ( املحامي عزيز حسني محمد ) الدعوى
البدائية املرقمة اعـاه يطلب فيهـــــــــــا
( بتسـديد مبلغ ثاثمائة الف دينار عن الدعوى
املرقمـة  / 1267ش  2021 /اتعـاب محامـاة
والرسـوم واملصاريف ) وملجهولية محل اقامتك
حسـب رشح القائـم بالتبليـغ وتأييـد املجلس
البلـدي عليه تقـرر تبليغـك اعانـا ً بصحيفتني
محليتـني للحضور امام هـذه املحكمة يف موعد
املرافعـة املصادف يوم  2021 / 10 / 4السـاعة
التاسعة صباحا ً وعند عدم حضورك او من ينوب
عنك قانونا ً سـوف تجري املرافعـة بحقك غيابا ً
وعلنا ً وفق القانون

القايض  /عيل حسني عيل

مجلس القضاء االعىل
رئاسـة محكمـة اسـتئناف املثنـى
االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الخرض
العدد 3775
التاريخ 201/9/14
اىل املفقود  /حسام نارص حسني
اعان
قـدم اخيك املدعو بسـام نارص حسـني
طلب استحصال حجة الحجر والقيمومة
اىل هذه املحكمـة بتاريخ 2021/9/14
لكونك مفقود حسب االوراق التحقيقية
وقرار محكمة االحوال الشخصية بالعدد
/37ش 2021/يف  2021/4/13فقـد
تقرر تبليغك اعانا وبصحيفتني محليتني
ويف حالـة تبلغـك عليـك مراجعـة اقرب
مركز للرشطـة او هـذه املحكمة خال
 30يوما وعىل كل من لديه معلومات عن
املفقود مراجعة هذه املحكمة خال 30
يوما مـن تاريخ النرش وبخافه سـوف
تمـيض املحكمـة باالجـراءات القانونية
واصدار الحجة وفقا للقانون
القايض
عدنان عيدي البديري
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الرميثة
رقم االضبارة 2021/945 :
التاريخ 2021/8/22 :
اعان
املنفـذ عليـه  /املديـن  /عـدي رحيـم
جاسم
لقـد تحققق لهـذه املديريـة من خال
كتاب مركز رشطة ثورة العرشين بالعدد
 8193يف  2021/8/2ومرفقـة اشـعار
املختار انك مجهول محل االقامة وليس
لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن
اجراء التبليغ عليه واسـتنادا للمادة 27
مـن قانـون التنفيذ تقـرر تبليغك اعانا
بالحضـور يف مديريـة تنفيـذ الرميثـة
خال خمسـة عـرش يوم تبدأ مـن اليوم
التـايل للنرش ملبارشة املعامات التنفيذية
بحضـورك ويف حالـة عـدم حضـورك
سـتبارش هـذه املديرية باجـراء التنفيذ
الجربي وفق القانون
املنفذ العدل
عاء حبيب الهدابي
اوصاف املحرر :
قـرار محكمـة اسـتئناف املثنـى بالعدد
/178/177س 2018/يف 2020/2/26
واملتضمـن بالزامـك بتاديـة مديرعـام
مـرصف الرافدين اضافة لوظيفته مبلغ
تسـع واربعـون مليـون ومائـة وسـتة
وستون الف وسـتمائة وسبعة وثمانون
دينار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسـة محكمـة اسـتئناف النجـف
االتحادية
محكمة بداءة ناحية القادسية
العدد /136ب2020/
التاريخ 2021/9/19
اعان
الزالة شـيوع العقار املرقم  63مقاطعة
 1القادسـية بيعـا بموجـب قـرار هذه
املحكمـة املرقـم /136ب 2020/يف
 2021/1/26فقـد تقـرر االعـان عـن
بيعه بجريدتني رسـميتني وملدة خمسـة
عـرش يوما تبـدا مـن اليوم التـايل لنرش
االعان فعىل الراغبـني بالرشاء الحضور
اىل ديوان هذه املحكمة يف الساعة الثانية
عرشة من اليوم املعني للبيع مستصحبني
معهم التامينـات القانونية البالغة %10
من القيمة املقدرة للعقار البالغ سبعون
مليون دينار
القايض
حسن جواد الحبيب
االوصاف :
 1ـ مساحة العقار  145م ركن
 2ـ مؤلف من شقق عدد 2بمساحة  50م
للوحدة تحتوي كل منهما عىل غرف نوم
بابعاد  5×4وصالة  5×3م ودرج وبتونة
ومجموعة صحية ومطبخ بابعدا 3×2,5
ويقعان عىل شارع رئييس بعرض 11م
 3ـ يحتوي عىل محات عدد  3بمسـاحة
 5×3م تقع عىل شـارع فرعي بعرض 8
م تابعة لسوق ناحية القادسية
 4ـ درجة عمران العقار متوسـطة وهو
مبني من الطابوق ومسـقف بالشيلمان
والطابوق واالرضية مبلطة بالكايش مع
وجود ترشيفة للمشتلمني

مجلس القضاء االعىل
رئاسـة محكمـة اسـتئناف النجـف
االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /5821ش2021/1
التاريخ 2021/9/27
اعان
اىل  /املدعى عليه (احمد فؤاد حمود)
اصدرت هذه املحكمـة قرارها بالدعوى
يف
/5821ش2021/1
املرقمـة
 2021/9/23غيابيـا بحقـك والقـايض
بالتفريـق القضائـي من املدعية مسـار
كاظم مظلوم وملجهوليـة محل اقامتك
وحسـب رشح القائم بالتبليغ واشـعار
مختـار محلة حـي الريمـوك  /النجف
قررت املحكمة تبليغك بالقرار بواسـطة
صحيفتـني محليتني يوميتـني ولك حق
االعـراض عـىل القـرار الغيابـي خال
املدة القانونية وبعكسـه يكتسب القرار
الدرجة القطعية
القايض
حميد جخم علوان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسـة محكمـة اسـتئناف النجـف
االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /5900ش2021/2
التاريخ 2021/9/29
اعان
اىل املدعـى عليه  /حسـني فاضل محمد
حسني
اقامـت املدعية (مريـم ابراهيـم مالك)
الدعوى بالعدد /5900ش 2021/2امام
هذه املحكمة والتي تطلب فيها التفريق
وملجهوليـة محل اقامتك وحسـب رشح
القائـم بالتبليـغ واشـعار مختـار حي
الشهداء /النجف قررت املحكمة تبليغك
بموضوع الدعوى وبموعد املرافعة اعانا
بواسـطة صحيفتني محليتـني يوميتني
وعليـك الحضـور امـام هـذه املحكمة
يف موعـد املرافعـة القـادم املوافـق يوم
 2021/10/19الساعة التاسعة صباحا
ويف حالـة عـم حضـورك او ارسـال من
ينوب عنك قانونا سـوف تجري املرافعة
بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
اثري فاهم محسن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسـة محكمـة اسـتئناف النجـف
االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /7271ش2021/3
التاريخ 2021/9/26
اعان
اىل املدعى عليه  /نريان سعود جعيب
اقـام املدعـي (حيـدر مرزوك جـازي )
الدعـوى بالعـدد /7271ش2021/3
امـام هذه املحكمـة والتـي يطلب فيها
نشـوز زوجتـه نـريان سـعود جعيـب
وملجهوليـة محل اقامتك وحسـب رشح
القائم بالتبليغ واشـعار مختار منطقة
الرباكية /النجف قررت املحكمة تبليغك
بموضوع الدعوى وبموعد املرافعة اعانا
بواسـطة صحيفتني محليتـني يوميتني
وعليـك الحضـور امـام هـذه املحكمة
يف موعـد املرافعـة القـادم املوافـق يوم
 2021/10/18الساعة التاسعة صباحا
ويف حالـة عـم حضـورك او ارسـال من
ينوب عنك قانونا سـوف تجري املرافعة
بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسـة محكمـة اسـتئناف النجـف
االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /7025ش2021/2
التاريخ 2021/9/29
اعان
اىل املدعى عليه  /مرتىض جاسم منشد
اقامـت املدعيـة (فاطمة رهيـف هال)
الدعوى بالعدد /7025ش 2021/2امام
هذه املحكمة والتي تطلب فيها التفريق
وملجهوليـة محل اقامتك وحسـب رشح
القائـم بالتبليـغ واشـعار مختـار حي
الوفـاء /النجف قـررت املحكمة تبليغك
بموضوع الدعوى وبموعد املرافعة اعانا
بواسـطة صحيفتني محليتـني يوميتني
وعليـك الحضـور امـام هـذه املحكمة

مجلس القضاء االعىل
رئاسـة محكمـة اسـتئناف النجـف
االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /923 :ب2019/
التاريخ 2021/9/26
اعان
اىل  /املدعى عليه  /قاسـم عبد الحسني
هزاع
اصـدرت هـذه املحكمـة قرارهـا املرقم
/923ب 2019/يف 2019/5/23
واملتضمن الحكـم الزام املدعـى عليهما
كل من قاسـم عبد الحسن هزاع وغازي
نعيم ناجي بتاديتهما للمدعي مدير عام
مرصف الرافدين اضافة لوظيفته مبلغا
قـدره  13,177,778ثاثـة عرش مليون
ومائـة وبعة وسـبعون الف وسـبعمائة
وثمانيـة وسـبعون دينـار بالتضامـن
والتكافـل بينهمـا وبواقـع مبلـغ قدره
ثمانيـة مايني وثاثمائـة واربعون الف
ومائـة وثاثون دينـار عـن املتبقي من
مبلـغ القرض املسـتلم من قبـل املدعى
عليه االول بموجـب عقد القرض املؤرخ
يف  2009/8/11ومبلـغ قـدره ثاثـة
مايـني ومائـة واربعـة وعـرشون الف
ومائة وستة وسبعون دينار عن الفوائد
املرصفية بموجب عقـد القرض املذكور
اعـاه ومبلغ قـدره مليون وسـبعمائة
وثاثـة عـرش الـف واربعمائـة واثنـان
وسـبعون دينار كفوائد تاخريية للمبلغ
املتبقي مـن عقد القرض واملذكور اعاه
ولثبـوت مجهولية محل اقامتك حسـب
رشح املبلغ القضائي واشعار مختار حي
الشـهيد الصدر  6عبد الحسـني صاحب
العبودي لذا تقرر تبليغـك اعانا بالقرار
املذكـور بصحيفتـني محليتـني يوميتني
ولـك حق الطعـن عـىل القـرار املذكور
خـال املدة املقررة بكافـة طرق الطعن
القانونيـة وبعكسـه سيكتسـب القرار
املذكور درجة البتات وفق االصول
القايض
عامر حسني حمزة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل
رئاسـة محمـة اسـتئناف النجـف
االتحادية
محكمة االحوال الشخصية النجف
العدد  / 4982 /ش2021 /6
التاريخ 2021 / 9 / 29 /
اعان
املدعى عليه ( ازهر عبد الحسني خادم )
اقامـت املدعيـة ( زهـور عبـد السـجاد
خـادم ) الدعـوى بالعـدد  / 4982ش6
 2021 /امـام هـذه املحكمـة والقايض
بنفقة العدة والتعسـف وملجهولية محل
اقامتـك وحسـب رشح القائـم بالتبليغ
واشـعار مختار حي الشـهداء  /النجف
قـررت املحكمـة تبليغـك بموضـوع
الدعوى وبموعد املرافعة اعانا ً بواسطة
صحيفتـني محليتـني يوميتـني وعليـك
الحضـور امـام هـذه املحكـة يف موعد
املرافعـة القـادم املوافـق يـوم 10 / 18
 2021 /السـاعة التاسـعة صباحـا ً ويف
حالة عدم حضورك او ارسـال من ينوب
عنك قانونا ً سـوف تجري املرافعة بحقك
غيابيا ً وعلنا ً وفق االصول .
القايض
عباس عيل هادي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائـرة التسـجيل العقـاري يف ماحظية
الحيدرية
اعان بيع عقار
التسلسـل او رقـم القطعـة / 116 :
7979
املحلة او رقم واسم املقاطعة  :الحيدرية
 6خان الحماد
الجنس :عرصة خالية
النوع :
رقم الباب :
رقم الطابق :
رقم الشقة :
املساحة  250 :م2
املشتمات :
املزروعات واملغروسات :
واردات املبيع السنوي :
الشاغل :
مقدار البيع :
سـتبيع دائـرة التسـجيل العقـاري يف
ماحظيـة الحيدريـة يف املزايـدة العلنية
العقـار املوصـوف اعاه العائـد للراهن
(باقر صاحب رسـن ) لقاء طلب الدائن
املرتهـن ( املـرصف الصناعـي) البالـغ
(  ) 15000000خمسـة عـرش مليـون
دينـارا ً فعـىل الراغـب يف االشـراك فيها
مراجعـة هذه الدائرة خـال ( )15يوما ً
اعتبارا ً من اليوم التـايل لتاريخ نرش هذا
االعان مستصحبا ً معه تأمينات قانونية
نقديـة او كفالـة مرصفيـة ال تقـل عن
 %10مـن القيمة املقـدرة للمبيع البالغة
(  )8750000ثمانية مايني وسـبعمائة
وخمسـون الـف دينـارا ً وان املزايـدة
ستجرى يف الساعة ( )12ظهرا ً من اليوم
األخري.
مديرية التسـجيل العقاري يف ماحظية
الحيدرية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعان
اىل الرشيكة زينب سعيد عكييل
اقتىض حضورك اىل مديرية بلدية النجف
وذلك القرارك باملوافقة عىل اصدار اجازة
بناء والخاصة بالعقار املرقم 3/55787
حي النـداء مناصفة مع الرشيك ارشـد
غطريف كاظم مدة اقصاها عرشة ايام
وبعكسـه سـوف تصـدر االجـازة وفقا
للضوابط الازمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعان
اىل الرشيك يارس هاشم
اقتىض حضورك اىل مديرية بلدية النجف
وذلك القرارك باملوافقة عىل صدور اجازة
بناء والخاصـة بالعقار املرقم 3/ 2522
حي النـرص مناصفة مـع الرشيك ميثم
لفتـه عبـود مـدة اقصاها عـرشة ايام
وبعكسـه سـوف تصـدر االجـازة وفقا
للضوابط الازمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعان
اىل الرشيك احمد نجم عبد صالح
اقتىض حضورك اىل مديرية بلدية النجف
وذلك القرارك باملوافقة عىل صدور اجازة
بناء والخاصة بالعقار املرقم 3/53998
حـي النداء مناصفة مع الرشيك مرتىض
حسـن كاظم مدة اقصاهـا عرشة ايام
وبعكسـه سـوف تصـدر االجـازة وفقا
للضوابط الازمة
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سريانو دي بريجراك :غنائية الشاعر املحروم من احلب
مروة صالح متولي
قدمت مس�ارح برودواي غنائية سريانو
دي بريج�راك ع�ام  1973كمعالج�ة
موس�يقية ملرسحي�ة الكاتب والش�اعر
الفرنيس إدمون روستان ،التي كتبها عام
 ،1897ولحكاية سريانو الشاعر املحروم
م�ن الحب جمالها الدائ�م ،وقدرتها عىل
اجت�ذاب الش�عور ،م�ن خ�ال أش�كال
وجودها املتعددة ،سواء يف نصها األصيل،
أو ترجماتها العربية ،التي من أش�هرها
ترجم�ة مصطف�ى لطف�ي املنفلوطي،
وكذلك معالجاتها السينمائية األجنبية،
وأطيافه�ا امللحوظ�ة يف بع�ض األف�ام
العربية القديمة.
أم�ا س�ماع ه�ذه الحكاي�ة مغن�اة من
خ�ال ألبوم ب�رودواي فله جم�ال آخر،
وكأن�ه يعي�د س�ريانو إىل موس�يقيته
األولي�ة ،وإيقاعاته التي تخلقها كلماته
املرتجل�ة أثناء املعارك ،فق�د كان جنديا ً
ش�جاعا ً ومبارزا ً يخافه الجميع ال يهزم
بس�هولة ،كما كان ذكيا ً مرهف الحس،
يمتلك الكلمة التي تس�حر النساء ،لكنه
لم يعش�ق سوى امرأة واحدة فقط ،هي
قريبته روكس�ان اليتيم�ة الوحيدة التي
ليس لها من أحد يف الدنيا سواه ،ويحيط
بها الكث�ري من الرجال الذي�ن يرغبونها
لجمالها الش�ديد ،بينما يراقب س�ريانو
كل ه�ذا من بعي�د ،وال يح�اول أن يعرب
عن حبه لها ولو بكلمة واحدة ،ألنه يرى
نفسه دميما ً بسبب أنف هائل عظيم ،أو
قدر غري�ب عليه أن يحمل�ه ويواجه به
العال�م ،وأن يتعرض لس�خرية اآلخرين
من خط�أ لم يرتكبه وعي�ب لم يصنعه،
وكان يق�ي بع�ض أوقات�ه يف رضب
هؤالء الس�اخرين والقضاء عليهم ،فإن
ه�ذا الن�وع من الب�ر يكون أس�وأ من
األقدار دائماً ،فم�ن املمكن تحمل القدر
الس�يئ ،يف عاقة ثنائية بني املرء وربه،
لكن من املستحيل تقبل أو التسامح مع
من يفرح بهذه األقدار الس�يئة ،ويتعمد
إيذاء من ابتيل بها ليضاعف جحيمه.
ً
نبي�ا إىل حد بعي�د ،وكان
كان س�ريانو
يحب ويعرب عن حبه بطريقته الخاصة،
أو بالطريق�ة املس�موح له بها ،حس�ب
ما يظ�ن ،لم يتح�ول إىل ش�خص حاقد
يبغض الحب واملحبني ،ويتمنى أن ُيحرم
الجمي�ع مم�ا ح�رم ه�و منه ،ب�ل كان
يس�عى إىل تحقيق الح�ب وخلقه خلقاً،
حي�ث جع�ل من حب�ه لروكس�ان عماً
وجهدا ً دائما ً من أجل إسعادها السعادة

حمافظة نينوى
مديرية بلدية املوصل
جلنة مصادرة املوايش

الكامل�ة ،ب�أن من�ح كرس�تيان الرج�ل
الوس�يم الج�ذاب ،أجم�ل ش�عره وأرق
كلمات�ه لك�ي يحظى بروكس�ان ،ولكي
تحص�ل ه�ي ع�ىل كل يشء وال تضط�ر
إىل االختي�ار ما ب�ني الجم�ال الخارجي
والجم�ال الداخيل ،ولدين�ا يف مرص مثل
قص�ري ومخترص يلخص هذه املس�ألة،
وم�ع أنه من غري الائق بالطبع تش�بيه
اإلنس�ان بالحي�وان ،إال أن املث�ل يقول:

«قرد يصافيني وال غزال يغمني» ويعني
أن االختي�ار س�يكون يف صال�ح م�ن له
طيب الوجود وجميل األثر يف حياة املرء،
ال من يجلب الغ�م ويحقق النكد ويجعل
ً
جمي�ا باهر
الحي�اة مري�رة ،وإن كان
الجمال ،لكن س�ريانو كان يظن أن املرأة
بش�كل عام يخدعها املظه�ر ،ويجذبها
الرجل الوسيم األنيق ،وليس لديها العقل
الناضج ال�ذي يقوده�ا إىل الصواب ،وال

تمتل�ك الحكمة الكافية التي تمكنها من
النف�اذ إىل الجمال الخف�ي داخل أعماق
النف�س ،وكان س�ريانو رغم فروس�يته
ونبوغه الش�عري ،يفتقد الثقة يف نفسه
بس�بب مظهره ،وكذلك كان كرس�تيان
رغ�م وس�امته يفتق�د الثقة يف نفس�ه
أيضا ً وال يجرؤ عىل مصارحة روكس�ان
بحبه ،ألن�ه ال يمتلك الذكاء واللباقة ،وال
يس�تطيع صياغ�ة مش�اعره يف كلمات
تجذب س�مع الحبيبة وتأرس قلبها ،وملا
كان من املس�تحيل أن يس�تعري سريانو
وسامة كرستيان ،قرر أن يعريه كلماته،
وأن يدفع�ه نح�و روكس�ان ويش�جعه
عىل االع�راف بحب�ه لها ،ويص�ل األمر
إىل أن يك�ون بج�واره يف لحظات الغرام
ليلقنه الكلمة تل�و األخرى ،عندما تقف
روكس�ان يف رشف�ة منزله�ا لتط�ل عىل
العاشق كرس�تيان ،بينما يختبئ أسفل
ه�ذه الرف�ة العاش�ق اآلخ�ر واملحب
األكرب سريانو ،الذي يدير املشهد الغرامي
بأكمل�ه منذ بداي�ة التع�ارف وصوالً إىل
القبلة األوىل .الجميل يف غنائية برودواي
ه�و ال�رسد املوس�يقي ألح�داث النص
املرسحي والتعريف بشخصياته وعقدته
الدرامية ،حيث يمكن للمستمع الذي لم
يطلع عىل النص من قبل أن يلم بجوانب
الحكاية األساس�ية ،من خال األغنيات
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يف  2021 /7 /25ع�ن بيع امل�وايش عدد ()195
بواقع ( )18كبش و ( )8ماعز و ( )169فطيمة
مع طيل يف منطقة كوكجيل علوة مجزرة السعدون
ووفق قانون رقم ( )21لسنة ( )2013املعدل .
فعىل الراغبني باالشراك باملزايدة العلنية الحضور
يف الزمان واملكان املعينني خال ( )7أيام من تاريخ
النر مع جلب هوية احوال مدنية وبطاقة سكن
وبراءة ذمة م�ن مديرية بلدية املوصل وتامينات
قانونية البالغة ( )%30من القيمة املقدرة ويتحمل
من ترسو عليه املزايدة أجور نر االعان وأجور
الوزن وأجور خدمة بنسبة ( )%2من بدل البيع.
مدير
عادل اسامعيل أمحد
رئيس اللجنة املشكلة بموجب
األمر االداري  20398يف 2021 /7 /25

الت�ي تتن�اول مش�هدا ً من املش�اهد ،أو
حدث�ا ً معين�ا ً أو مش�اعر الش�خصيات
ومخاوفه�م وحواراتهم الداخلية ،وتبدو
موسيقى العمل حديثة إىل حد ما ،لكنها
تحمل طابع أعم�ال برودواي التقليدية،
وذل�ك التن�وع املعتاد يف األلح�ان ما بني
اإليقاع�ي الراقص والرومانيس البطيء،
والغن�اء الف�ردي والثنائ�ي والجماع�ي
واإللق�اء امللح�ن ،والركيز ع�ىل إظهار
مهارات الصوت بدرجة كبرية ،باإلضافة
إىل األداء الدرام�ي ال�ذي ال غن�ى عن�ه
بطبيع�ة الحال ،ألن الغن�اء يف مثل هذه
األعمال يق�رب من التمثي�ل أو يتداخل
معه ،فاملغني الذي يؤدي قطع س�ريانو
علي�ه أن يك�ون س�ريانو وأن يع�رب عن
غضب�ه يف أغني�ة «أنف�ي» ح�ني يهاجم
اآلخري�ن ويهدده�م ويس�ألهم مل�اذا
تنظ�رون إىل أنف�ي ،وعن آالم�ه يف أغنية
«وحيداً» التي تصف وحدته ومواس�اته
لنفس�ه وتهيئتها لتحمل تلك الوحدة إىل
األب�د ،وعن غرامه يف أغنية «روكس�ان»
ووصفه له�ا بأجمل األوص�اف ،وحزنه
ألنه لن يكون أبدا ً الحبيب املناس�ب لها،
كم�ا أنه يمك�ن ألغنية واح�دة فقط أن
تق�دم ش�خصية من ش�خصيات النص
املرسحي بحكايتها الكاملة ،من بدايتها
وحت�ى نهايته�ا كأغني�ة «املعجن�ات

والش�عر» الت�ي يتع�رف الس�امع م�ن
خاله�ا عىل ش�خصية راغن�و الطاهي
صاح�ب املطع�م الفاخ�ر ،وه�ي أغنية
لطيف�ة كتل�ك الش�خصية الت�ي أبدعها
روس�تان يف مرسحيت�ه ،وفيه�ا تمتزج
أسماء أصناف الطعام بأسماء الشعراء
والكت�اب ،كما يقول راغن�و بأن الطبخ
فن أيضا ً كالشعر ،وراغنو شخص يجيد
الطب�خ ويحب الش�عر واألدب والتمثيل،
ويفت�ح حانوت�ه للفنان�ني ويطعمه�م
مجان�اً ،وينظ�م الش�عر أيض�اً ،إال أن
موهبته ضعيف�ة ،وعندما أغلق حانوته
وق�رر أن ي�رك مهنت�ه ويصري ش�اعرا ً
خرس كل يشء ،وهجرت�ه زوجته وصار
بائسا ً مرداً ،وعن هذا يقول املنفلوطي
يف ترجمته «أدركت�ه حرفة األدب» وهذا
التعب�ري لي�س م�ن صن�ع املنفلوط�ي،
لكن�ه تعبري عرب�ي قديم كان س�ائدا ً يف
م�رص يف العريني�ات والثاثينيات من
القرن املايض ع�ىل األرجح ،وال يعني أن
الش�خص قد احرف األدب وصار أديباً،
وإنم�ا يعني أنه ص�ار موع�ودا ً بالفقر
وضاع مس�تقبله.حتى القبلة األوىل بني
روكس�ان وكرس�تيان جعله�ا الكات�ب
معقدة ،رغم بديع وصفه لها عىل لسان
سريانو ،ومؤملة بقدر حزن هذا املسكني
املختبئ تح�ت الرفة ،يمن�ح غريه ما

هو محروم منه ولن يناله أبداً.
ويحت�وي العم�ل ع�ىل أكثر م�ن دويتو
كأغني�ة «الصي�ف يف بريج�راك» الت�ي
يغنيها سريانو مع روكسان ،ويتذكر كل
منهما أيام الطفولة والسعادة والضحك،
وهي من أجم�ل األغنيات التي ينس�اب
فيها الصوت البري مع رضبات البيانو
بتناغم هادئ ،وأغنية «العاش�ق املثايل»
الكوميدية تماما ً التي يغنيها سريانو مع
كرس�تيان ،وهي توضح االتفاق بينهما
ع�ىل أن يمنح�ه س�ريانو كلمات�ه الت�ي
ستجعله يفوز بروكسان ،ويعدد سريانو
مواهبه وقدراته ،بينما يكرر كرس�تيان
كلم�ات قليل�ة ج�دا ً تص�ف مواهب�ه
املح�دودة ،الت�ي ال تزي�د ع�ن مظه�ره
وابتس�امته ،وم�ن األغني�ات املهم�ة
الت�ي تحم�ل الكثري م�ن روح املرسحية
وأجوائه�ا أغنية «الغاس�كونيون» التي
تغنيه�ا املجموعة عىل إيقاع�ات الغيتار
اإلسباني ،وتردد نحن الغاسكونيني الله
يحب الغاس�كونيني ،وربم�ا تربط هذه
األغنية س�ريانو دي بريج�راك الحقيقي
الذي عاش يف عصور سابقة بأصوله التي
يقال إنها أندلسية ،ومن األغنيات األكثر
حزنا ً أغني�ة «اعتن به» التي تطلب فيها
روكس�ان من س�ريانو االعتناء بحبيبها
كرس�تيان قبل ذهابهم�ا إىل الحرب ،أن
يدفئه ويبقيه بعيدا ً عن الخطر ،ويمنعه
حت�ى من رك�وب الحص�ان ،وأن يجعله
يكت�ب إليها يف كل يوم ،فيعدها س�ريانو
بأن�ه س�يفعل كل ما يف وس�عه ،وعليها
يريده�ا أن تتذكر أنها الحرب يف النهاية،
لك�ن اليشء الوحيد الذي يضمنه لها هو
أن الرجل الذي يحبها حد العبادة س�وف
يكتب إليها يف كل يوم ،أما أغنية «كلماتي
عىل شفتيه» فهي تذكر بمشهد الرفة
والقبلة األوىل بني روكس�ان وكرستيان،
وما لهما م�ن أهمية يف النص املرسحي،
ويب�دو أن إدم�ون روس�تان كان يكتب
نس�خته الخاصة من روميو وجولييت،
التي تعكس صورة أخرى للغرام بائس�ة
تماما ً وغري مريحة للقارئ ،وتمنعه من
االندماج ع�ىل الرغم من جم�ال كلمات
الح�ب وتعبريات�ه ،والتضحي�ة الكب�رية
التي يبذلها س�ريانو ،م�ن أجل أن يمنح
روكس�ان الحب ويوصل�ه إليها بطريقة
أو بأخرى ،وأن ُيس�معها أعذب أشعاره
عن طري�ق وس�يط جميل املظه�ر ،ألن
هناك دائما ً الش�عور بضي�اع الحب بني
ثاثة عش�اق ،ال يعيش أي منهم شعورا ً
حقيقيا ً مكتماً.

«جمنون فرح»..
قصة حب يف باريس عىل إيقاع الشعر العريب
بعد توقف دام نحو الس�نة ونصف السنة بسبب
كورون�ا ،ع�اد بريق الس�ينما يف تون�س بعرض
فيلم «مجنون ف�رح» للمخرجة التونس�ية ليىل
بوزيد ليعيد الحياة واألمل يف نفوس عشاق الفن
السابع.
ويتن�اول الفيلم الذي دام عرضه الثاثاء س�اعة
و 45دقيقة وصورت أحداثه يف باريس ،بطريقة
جريئ�ة عق�دة الهوي�ة والجس�د وال�رصاع مع
ال�ذات .وه�ذا العم�ل ناط�ق باللغة الفرنس�ية
ومدبل�ج باللهج�ة العامية التونس�ية ،وهو من
بطولة الفنان الفرنيس من أصل مغربي س�امي
عوطالبايل واملمثلة التونسية زبيدة بالحاج عمر.
ويروي الفيلم قصة حب نشأت بني فتاة تونسية
قادمة حديثا لباريس اسمها فرح لتدرس األدب
يف جامع�ة الس�وربون وب�ني ش�اب خجول من
أص�ول جزائري�ة يدع�ى أحم�د وه�و زميلها يف
الدراسة.
قص�ة الش�اب والفت�اة العربيني يملؤه�ا الحب
والرغب�ة ،ولكن املفارقات أيضا ،فرغم اتفاقهما
اس�ميا يف األص�ول العرقية إال أن ش�قة الهوية
واللغة والثقافة والبيئة باعدت بينهما.
وظف�ت لي�ىل بوزي�د بالفيلم ش�عرا م�ن األدب
العرب�ي؛ بما يف ذل�ك الغزل لتربز قيم�ة وعراقة
ش�عراء الع�رب الذين وص�ل صيته�م إىل جميع
أصق�اع العالم .فمن قل�ب باريس تنبعث أصداء
الش�عر العرب�ي من عذري وغ�ريه حيث صافح
الجمهور أش�عار قيس ابن امللوح ومحيي الدين
بن عربي وعمر الخيام وأبونواس.
وأب�رزت بوزي�د تل�ك األش�عار والقصائ�د التي
تحرر املش�اعر م�ن أغال الجس�د حيث فجرت
ق�وة األحاس�يس الت�ي بداخلها قص�ة حب بني
البطلني.
ف�رح ه�ي ش�ابة تونس�ية تتلم�ذت يف تون�س
وعاش�ت طيلة حياتها يف بلد متش�بع بالتقاليد،
لكنه�ا كانت فتاة متحررة ال تفصل بني الجس�د
والحب.
فيما كان أحمد شابا مولودا يف فرنسا ولم يتعلم
الثقاف�ة العربي�ة إال أن�ه تلقى تربي�ة محافظة
ومنغلقة ترى بأن الجسد ورغباته خطيئة.
فرح ال تخىش أحدا وال تلقي باال لعيون ونظرات
من يحيطون بها ،وأحمد يحس�ب ألف حس�اب
ل�كام الن�اس وانطباعاته�م عن�ه .ال مفر إذن
من التص�ادم والتباعد؛ فالش�اب لي�س لينا وال
ي�زال أمامه الكثري من الوق�ت ليفهم لهفة فرح
وانجذابه�ا إلي�ه ،يري�د أن يظل يف حب�ه العذري
له�ا وال يريد أن يخطو خطوة ولو صغرية تجاه
جسدها.
ويف ترصيح له�ا قالت بوزيد إن ه�ذا الفيلم هو
استمرارية لفيلمها األول “عىل حلّة عيني” سنة
 2015وال�ذي تناول ش�خصية فرح تل�ك الفتاة
املتحررة التي كانت تدرس حينها باكالوريا.
وأضافت أن الفيلم صوّر يف فرنس�ا إال أنها كانت

تنتظر بفارغ الصرب مصافحة الجمهور التونيس
لتتعرف عىل انطباعاته.
وأك�دت أن اختياره�ا لع�رض الفيلم قب�ل أيام
قرطاج السينمائية بنحو شهر كان مربمجا قبل
تحديد موعد املهرجان واعتربته فرصة لتشجيع
قاع�ات الس�ينما الت�ي كان�ت مغلق�ة بس�بب
إجراءات مكافحة فايروس كورونا.
وأوضح�ت أن ه�ذا الفيل�م مهم ج�دا ألنه يطلع
الجمه�ور ع�ىل الثقاف�ة العربي�ة وأش�عارها
الضاربة يف القدم.
ويقدم الفيلم معالجة جريئة من بوزيد ال نراها
يف أف�ام كث�رية ،فهي تق�دم لنا س�ينما خاصة
تتحاور فيها الكامريا مع السيناريو واملوسيقى
وأداء املمثل�ني الطبيع�ي التلقائ�ي لتخ�رج لن�ا
يف النهاي�ة كيان�ا متكام�ل األركان ال نمل�ك إال
اإلعجاب بانس�جامه وتجانسه وتعبريه بصدق
عن رؤية املخرجة.
وسيشارك الفيلم يف املسابقة الرسمية ملهرجان
أيام قرطاج الس�ينمائية التي ستنتظم يف الفرة
املمت�دة بني الثاث�ني من أكتوبر والس�ادس من
نوفم�رب املقبلني .ترصيح إعامي لها ،إثر عرض
الفيلم ،وكإجابة عن مدى تقبل املتفرج التونيس
لفيلم تطغى علي�ه األفكار املتحررة والغربية إن
ّ
ص�ح التعبري ،قالت بوزيد إن “العرب املتواجدين

يف فرنس�ا ونظرتهم املختلفة لجذورهم العربية،
مسألة مغيّبة بعض اليشء” .وأضافت أن الفيلم
فيه طرح للشعر العذري والشعر اإلباحي العربي
والثقافة العربية التي من املهم أن يتعرف عليها
املتفرج التونيس.
وأمّ �ا ع�ن مش�اركة الفيل�م يف أيّ�ام قرط�اج
الس�ينمائية وانط�اق الع�روض قب�ل انط�اق
املهرجان ،فرصّ حت بوزيد أن قانون املهرجان ال
يمنع االنطاق يف عرض الفيلم.
وقال�ت بطلة الفيل�م زبيدة بالحاج عم�ر ّ
إن ما
جعله�ا تش�ارك يف الفيل�م ه�و ش�خصية فرح
العربية الحرة واملتحررة والتي تتحمل مسؤولية
اختياراتها باإلضاف�ة إىل أهمية ما يحمله الدور
من رمزية ورسالة مبارشة للمتلقي.
وش�ارك الفيل�م يف اختت�ام مهرج�ان “كان” يف
أس�بوع النق�اد ،وحاز ع�ىل جائزة أفض�ل فيلم
وأفض�ل ممث�ل يف مهرجان الفيل�م الفرنكفوني
بأنغوليم ،وش�ارك يف الربمجة الرسمية ملهرجان
لندن الس�نيمائي ،واملهرجان األفريقي للسينما
والتلفزيون يف واغادوغو.
ونزل الفيلم للقاعات ابتداء من األربعاء ليصافح
جمه�ور الفن الس�ابع ،بعد أن أقرّت الس�لطات
التونس�ية إنه�اء حظ�ر التج�وّل لي�ا وع�ودة
األنشطة الثقافية.
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بدائل «يوتيوب» آمنة لألطفال
طبق اليوم

باستا ارابياتا مثل املطاعم

املقادير:
ّ
مقطعة مكعب�ات صغرية)  - -الثوم 5 :
 طماط�م  3 :حب�ات (كبرية الحجم،ّ
(مقط�ع رشائح صغرية)  - -البصل  1 :حب�ة (كبري الحجم ،مفروم
فص�وص
ّ
ناع�م)  - -الزع�ر األخرض  3 :مالعق صغرية (مجف�ف)  - -الفلفل الحار 4 :
ّ
مجفف)  - -ملح  :حس�ب الرغبة  - -فلفل أس�ود :
ملعقة صغرية (س�ائل أو
حسب الرغبة  - -بقدونس  :ربع كوب (مفروم)  - -معجون الطماطم  :نصف
كوب  - -املاء  :ربع كوب
 معكرونة  500 :غراما ً (بيني)  - -زيت الزيتون  :ربع كوبطريقة التحضري:
يف مقالة ،حمّي القليل من الزيت ث ّم ضعي البصل والثوم.
ّ
املقطعة والفلفل الحار.
عندما يذبل البصل والثوم ،أضيفي الطماطم
عندما تنضج الطماطم ،أضيفي معجون الطماطم واملاء وحرّكي جيداً.
عندما يغي املزيج ،أضيفي الزعر ،امللح والفلفل والقليل من الزيت.
اسلقي املعكرونة بحسب التعليمات املوجودة عىل العبوةّ ،
صفيها ث ّم أضيفيها
فوق الصلصة وحرّكي برفق.
أضيفي البقدونس وق ّدميها ساخنة.

المتاهات

ح�دد خ�باء تقني�ون  4بدائ�ل ملوق�ع
«يوتيوب» تعد من األكثر أمانا ً لألطفال،
وذلك كحل للمش�كلة الت�ي يعاني منها
اآلب�اء واألمهات يف الوقت الراهن ،نتيجة
اس�تخدام أطفاله�م املف�رط للهوات�ف
الذكية.
وأش�ار الخباء وفقا ً ل� «البوابة العربية
للتقني�ة» ،إىل أن البدائ�ل األربع�ة تمكن
أولي�اء األم�ور م�ن التحك�م يف املحتوى

ال�ذي يش�اهده الطفل ،وتقلي�ل الخطر
الناتج عن بعض املحتويات غري املناسبة
لهم.
موقع «يوتي�وب لألطفال» :يتبع رشكة
يوتيوب لكنه مختل�ف عن املوقع املعتاد
كونه يق�دم محتوى حرصي�ا ً لألطفال،
ويتوف�ر كذل�ك كتطبيق يمك�ن تحميله
ع�ىل الهوات�ف الذكية س�واء التي تعمل
بنظام أندروي�د أو ( .)iosويطلب املوقع

أو التطبي�ق عند اس�تخدامه للمرة األوىل
تحدي�د الفئ�ة العمري�ة للطف�ل ال�ذي
سيشاهد املحتوى ،ويتيح إغالق خاصية
البح�ث حت�ى يع�رض مجموع�ة م�ن
القنوات املختارة من إدارة يوتيوب.
موق�ع « :»KidzBopيخت�ص بع�رض
األعمال الفنية والغنائية لألطفال فقط،
وال يحتوي عىل أي�ة مقاطع ترفيهية أو
تعليمية.

ماذا تفعل  7ساعات من وقت الفراغ يومي ًا
يرغب الجمي�ع يف الحصول عىل املزيد من وقت الفراغ يف اليوم،
لك�ن اتضح أن الحص�ول عىل الكثري منه ربما لن يكون ش�يئا ً
جيدا ً يف الواقع.
فقد كشفت دراسة حديثة أن الناس يكونون أقل سعادة ورضا
إذا كان لديهم أكثر من س�بع س�اعات من وق�ت الفراغ يومياً،
ً
وفقا ل� «ديي ميل» البيطانية.
وأظهرت الدراس�ة التي أجرته�ا جمعية علم النفس األمريكية،
أن�ه مع زيادة وقت الفراغ عن متوس�ط يوم�ي معني يتعرض
األشخاص لنتائج عكسية.
يف املقابل ،اس�تقرت معدالت الزيادة بش�عور السعادة والرضا
بعد الحصول عىل ساعتني يوميا ً من وقت الفراغ ،يف حني انقلب
الوضع وب�دأ انخفاض املؤرش بعد تخطي خمس س�اعات من
وقت الفراغ يف اليوم الواحد.
وجهان لعملة واحدة
ويعد االنش�غال الش�ديد طوال الوقت أمرا ً س�يئا ً وهو نفس ما
ينطبق عىل وقت الفراغ لساعات طويلة يومياً.
وقالت ماريس�ا رشيف ،أستاذ مساعد يف مجال التسويق بكلية
وارتون يف جامعة بنس�لفانيا والباحثة الرئيس�ية للدراسة ،إن
الناس غالبا ً ما يش�تكون من االنش�غال الش�ديد ويعبون عن
رغبتهم يف مزيد من وقت الفراغ والراحة.
وحلل الباحثون بيانات من  21736أمريكيا ً شاركوا يف استطالع

للرأي حول استغالل الوقت بني عامي  2012و.2013
فق�د ق�دم املش�اركون رسدا ً مفصالً ملا فعلوه خ�الل فرة 24
س�اعة ،حددوا فيه مدة كل نش�اط والوقت الذي يستغرقه كل
يوم ،وعبوا عن مدى شعورهم بالرضا والسعادة.
وتبني أن مقدار الزيادة يف الش�عور بالرفاهية والرضا اس�تقر
بعد معدل س�اعتني يوميا ً ثم ب�دأ يف االنخفاض بعد الوصول إىل
عدد خمس ساعات من وقت الفراغ يف اليوم الواحد.
متوسط  3.5ساعة يوميا ً
كذل�ك ،أجرى الباحث�ون تجربتني ع�ب اإلنرنت م�ع أكثر من
 6000ش�خص ،وق�ع عليه�م االختيار بش�كل عش�وائي ،مع
مراعاة أن يكون لديهم إما  15دقيقة من وقت الفراغ يف اليوم،
أو ثالث ساعات ونصف أو سبع ساعات.
وطلب الباحثون منهم تس�جيل مستويات الشعور باالستمتاع
والسعادة والرضا.
أم�ا يف التجرب�ة الثاني�ة ،نظ�ر الباحث�ون يف ال�دور املحتم�ل
لإلنتاجية ،حيث طلبوا من املش�اركني تخي�ل وجود وقت فراغ
متوسط ( 3.5ساعات) أو مرتفع ( 7ساعات) يف اليوم.
لكن ُطلب منهم أيضا ً تخيل قضاء هذا الوقت إما يف نشاط بدني
ما (عىل س�بيل املثال ،ممارس�ة الرياضة أو ممارسة الهوايات
أو الجري) أو قضاء الوقت يف ممارس�ة أنش�طة مثل مشاهدة
التلفزيون أو استخدام الكمبيوتر.

حل اللغز

طرق وعالج ألـم العضالت
يص�اب اإلنس�ان باأللم العض�ي نتيجة
ش�عوره باألل�م يف عضل�ة واح�دة أو
عدة عض�الت محددة بالجس�م ،وتعتب
ممارس�ة أي نش�اط جس�ماني ش�اق
أو التع�رض لصدم�ة عضلية م�ن أكثر
أعراضه انتشارًا.
وت�ؤدي ممارس�ة النش�اط الري�ايض
بطريقة خاطئة ،إىل إصابة عضلة واحدة
أو مجموع�ة من العض�الت ،وقد تحتاج
العضل�ة إىل يومني للش�فاء من اإلصابة
الناتجة عن النش�اط البدني الش�اق مع

أخذ قسط كاف من الراحة.
عالج آالم العضالت يف املنزل
وهناك بعض الطرق لعالج آالم العضالت
يمكن القيام به�ا يف املنزل وطرق أخرى
للوقاية من ألم العضالت يمكن االستعانة
بها بعد استشارة الطبيب وهي:
توفري الراحة للمنطقة العضلية املصابة
باأللم والتوقف عن مسببات األلم.
وض�ع الثلج ع�ىل املنطق�ة املصابة ملدة
ت�راوح ب�ني  20 – 15دقيق�ة ،مل�دة 3
مرات يوميا ،وذل�ك خالل أول  3أيام من

اإلصاب�ة به�دف تخفي�ف األل�م وتقليل
تورم املنطقة املصابة.
يف حال اس�تمرار األلم ألكث�ر من  3أيام
يمكن االس�تعانة بكمادات املاء الساخن
أو أي مص�در ح�رارة ع�ىل املنطق�ة
املصابة.
لتقلي�ل ت�ورم املنطق�ة املصاب�ة يمكن
الضغط عليها بواسطة ضمادات طبية.
اللج�وء لبع�ض التماري�ن مث�ل اليوغ�ا
والتأمل التي تس�اعد يف تحس�ني الدورة
الدموية للجسم

البحث عن الكلمة

جد الفرق بين الصورتين

احلمل
مهني�اً :يحمل ل�ك القمر املتنقل يف برج االس�د
الصدي�ق أخب�ارا ً جدي�دة تتعل�ق بأعمال�ك أو
يك�ون لها صل�ة بمرشوع إعالني أو بس�فر أو
بوض�ع تربوي .عاطفياً :يحم�ل إليك هذا اليوم
رومانسية وحبّا ً صادقا ً لم تكن تتوقعه

امليزان
مهني�اً :يفت�ح أمام�ك هذا الي�وم أبواب�ا ً كانت
موص�دة وتط�ل ع�ىل آف�اق مرشق�ة وواعدة،
وتضع قيد التداول مجموعة أفكار جديدة.
عاطفياً :أنت قادر عىل تلطيف األجواء وتسكني
الخواطر بينك وبني الرشي�ك ،فتنتعش العالقة
مجددا ً بعد فتور العواطف.

الثور
مهني�اًّ :
يحذرك هذا اليوم من تغيريات ويتحدث
ع�ن مجازفات وعروض وتغيريات مربكة قليالً
قد تبقيك يف حال من الالاستقرار.
عاطفي�اًّ :
تعب عن نفس�ك بطالقة ه�ذا اليوم،
وق�د تتأثر بيشء م�ن املايض يعاد عىل بس�اط
البحث.

العقرب
مهني�اً :أوض�اع مالية وترتيب�ات ُتفرض عليك
وتخوض بعض املفاوض�ات املهمة ج ّداً ،والتي
تتعلّق بممتلكاتك ومكتسباتك.
ّ
عاطفياًُ :تبدي اهتمام�ا ً كبريا ً بالرشيك وتطلع
ع�ىل بعض االمور الت�ي قد تبق�ي العالقة عىل
أفضل ما يكون.

اجلوزاء
مهني�اً :انطالق�ة ي�وم مه�م نش�يط وم�يء
بالحماس�ة والتفاؤل والثق�ة بالنفس ونوعية
فلكية دسمة كل يشء جاهز ما عليك اال تنظيم
ج�دول اعمالكعاطفي�اً :تق�ف م�ع الحبيب يف
موقف صع�ب مما يزيد من إعجاب�ه وحبّه لك
وشعوره بإخالصك الحقيقي تجاهه.

القوس
مهني�اً :يدعم�ك القم�ر من االس�د وتق�دم لك
خيارات جدي�دة وقد يحالفك الح�ظ لالنتصار
ع�ىل كل ما يزعجك والتغلب ع�ىل بعض النوايا
السيئة
عاطفي�اً :تعزي�ز العالق�ة م�ع الرشي�ك أم�ر
رضوري ،وهو يرفع منسوب الثقة بينكما.

السرطان
مهنياً :أوضاعك يف العمل تتحسن واألمور املالية
تزدهر ويسري كل يشء كما هو مخطط له.
ّ
وف�� وجهة
عاطفي�اً :ال داع�ي إىل الغض�ب
ً
نظ�رك للحبيب به�دوء فهو حتما س�يتفهمها
ويستوعب األمر.

اجلدي
مهني�اً :حيويت�ك فائض�ة وتعل�ن ع�ن رشاكة
ً
متزنا يف
م�ا وتتألق بش�خصية مميّ�زة وتب�دو
خياراتك.
عاطفياً :مصري املس�تقبل م�ع الرشيك يتح ّدد
الي�وم ،لكن�ه رهن بم�ا تنتج من�ه املفاوضات
بينكما.

االسد
مهنياً :تعيش يوما جي�دا جدا مع وجود القمر
يف برجك فتدور أحاديث رسّ ية وتخىش مناورات
ّ
وتركز عىل قضايا مالية واتفاقات واستثمارات
أو صفق�ات .عاطفي�اً :العالق�ة بالرشي�ك يف
أفضل أيامها ،وهذا م�ؤرش جيد إىل إمكان بناء
مستقبل واعد وأكثر إرشاقاً.

الدلو
مهنياً :حاذر النزاعات الحا ّدة واملواجهات فهي
قد تثري بعض املتاعب وتولّد ش�عورا ً باإلحباط
ينعكس سلبا ً عىل معنوياتك ويظهرك عاجزاً.
عاطفي�اً :ال تنبش أوراق املايض فهذا لن يفيدك
بيشء بل قد يزيد األمور صعوبة مع الرشيك

العذراء
مهني�اً :ك�ن ع�ادالً ومنصفا ً م�ع اآلخرين ،وال
تح�اول إرغامه�م عىل القي�ام بم�ا ال يرغبون
القيام به.
معني بما ي�دور يف خاطرك،
عاطفي�اً :الرشيك
ّ
فصارح�ه الي�وم قب�ل الغ�د بحقيق�ة نيات�ك
وخطواتك املستقبلية.

احلوت
مهنياً :يحمل ه�ذا اليوم تغيريا ً مفاجئا ً وطارئا ً
ويؤسس لسفر أو لعالقة مع الخارج مهمة أو
لتغيريات إيجابية عىل صعيد املناصب.
عاطفي�اً :تضع إصبع�ك عىل قضي�ة عاطفية
وعىل رضورة إحداث تصحيحات أو االنتباه إىل
ترصّ ف الرشيك تجاهك.
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زيارة «فيفوية» مؤطرة بالرسية متهيد ًا
لرفع احلظر عن مالعبنا

كوركيس ينجز حجوزات فندق منتخبنا يف ديب
المستقبل العراقي /متابعة

أنج�ز املدير االداري ملنتخبن�ا الوطني بكرة القدم
مهمته اللوجستية يف االمارات التي جاءت بتكليف
من امل�درب ديك ادف�وكات وقد تضمن�ت اختيار
الفن�دق الذي س�يقيم في�ه الوفد عن�د قدومه اىل
دبي ملواجهة أصحاب األرض يف ال�  12من ش�هر
ترشي�ن األول املقب�ل ع�ىل ملعب زعبي�ل يف نادي
الوصل اإلماراتي بإمارة دب�ي ،.ضمن مواجهات
الجولة ال�  4من التصفيات اآلس�يوية املؤهلة إىل
كأس العالم .2022
وعلمت “الصب�اح الريايض “ م�ن مصدر مقرب
يف اتح�اد اللعب�ة ان “ املدير اإلداري باس�ل كوركيس
ال�ذي عاد يوم أمس اىل ارض الوطن بعد مهمة إدارية
لوجس�تية خاص�ة قام به�ا يف مدينة دب�ي قد رفض
امللعب ال�ذي قدمه الجانب االمارات�ي ليكون مرسحا ً
لتدريب�ات اس�ود الرافدين خ�الل مواجه�ة أصحاب
الدار“.وأضاف املصدر ان “ كوركيس ابدى مالحظات
عدي�دة بش�أن ملعب التدري�ب لعل من أبرزها س�وء
األرضي�ة وعدم انتظامها وقد اذع�ن الطرف االخر اىل
تل�ك التصويب�ات الفنية وقام باس�تبدال امللعب االول
بملع�ب ث�ان أكث�ر قربا م�ن مق�ر الوفد ع�الوة عىل

المستقبل العراقي /متابعة
يواص�ل وفد لج�ان االتح�اد الدويل لك�رة الق�دم «فيف�ا» زياراته
التفقدي�ة اىل املنش�آت الرياضية والبنى التحتي�ة يف مدينة البرصة
تمهي�دا لرفع الحظر بص�ورة كلية عن مالعبنا ،بينم�ا يبذل وزير
الش�باب والرياض�ة ،رئي�س اتحاد الك�رة ،عدنان درج�ال جهودا
استثنائية بالتنسيق مع الجهات الرسمية يف البرصة لتذليل جميع
العقبات أم�ام لجنة التفتي�ش «الفيفوية» .وبالرغ�م من الرسية
التام�ة التي تؤطر زيارة لجنة التفتي�ش الدولية وغياب التغطيات
اإلعالمي�ة ،اال ان املعلومات األولية التي حصل�ت عليها «الصباح»
م�ن مصادره�ا املوثوق�ة تؤك�د أن االنطباع�ات ايجابي�ة للغاي�ة
باس�تثناء مالحظات بس�يطة س�جلها وفد االتحاد الدويل يف يومه
األول باملحافظ�ة وجرى تدوينها من قبل وزير الش�باب والجهات
الرسمية يف البرصة بغية العمل عىل معالجتها بارسع وقت ممكن.
وم�ن املؤم�ل ان يواص�ل وفد “الفيف�ا” زيارات�ه التفقدي�ة للبنى
التحتية واملنش�آت الرياضية يف البرصة م�ن اجل االطالع عن كثب
عىل جاهزيتها وتأش�ر الجوانب التي تحتاج إىل املعالجة قبل رفع

نيامر يسخر من لقطة مييس
أمام مانشسرت سيتي

التقرير النهائ�ي اىل االتحاد الدويل الذي س�يصدر بدوره توصياته
خالل االس�بوعني املقبلني كأقىص تقدير.تجدر االش�ارة اىل ان وفد
لجان االتحاد الدويل وصل اىل البرصة يف س�اعة متأخرة من مس�اء
االثنني وسيختتم زيارته للمدينة اليوم الخميس.

نقابة الرياضيني تدعو
اىل تقليص عدد حمرتيف دورينا

ميالن خيرس نجمه ضد أتاالنتا
المستقبل العراقي /متابعة
خ�رس ميالن جهود أحد العبي�ه البارزين أمام أتاالنتا،
األحد املقبل ،يف الجولة السابعة من منافسات الدوري
اإليطايل ،بسبب اإلصابة.
ً
ووفق�ا لش�بكة «س�كاي س�بورت إيطالي�ا» ،ف�إن
أليساندرو فلورينزي ،نجم ميالن ،يعاني من إصابة يف

المستقبل العراقي /متابعة
علق الربازييل نيمار دا س�يلفا ،نجم باريس سان جرمان،
ع�ىل اللقط�ة الب�ارزة لزميل�ه األرجنتين�ي ليونيل مييس،
خالل الفوز عىل مانشسرت سيتي ( )0-2الثالثاء ،يف دوري
أبطال أوروبا.
ففي الدقيق�ة ( )1+90من املباراة اس�تعد رياض محرز،
جناح الس�يتي ،لتس�ديد ركلة حرة من عىل حدود منطقة
الج�زاء ،وهنا أرسع مييس ليف�رتش األرض خلف الحائط
الب�رشي لفريقه ،ليح�ول دون إمكانية تس�ديد الجزائري
لك�رة أرضية.ون�رش نيمار هذه اللقطة عرب حس�ابه عىل
ً
مازحا« :م�اذا تفعل هناك؟»،
«إنس�تجرام» ،وعلق عليها
باإلضافة لوجوه ضاحكة ،يف إش�ارة إىل عدم اعتياد مييس
التواجد يف هذا املكان.يذكر أن النجم األرجنتيني تمكن من
افتتاح سجله التهديفي مع باريس ،بإحراز الهدف الثاني
يف شباك السيتي.

ُتسلم جائزة «الكرة الذهبية» ألفضل العب كرة قدم يف العالم
لع�ام  ،2021يف  29نوفمرب/ترشين الثان�ي املقبل ،بعد إلغاء
نس�ختها املاضية بس�بب جائح�ة فروس كورونا املس�تجد
وإلغاء بعض املنافس�ات ،بحسب ما أفادت به أمس األربعاء
ُ
فوتبول».وس�تعلن يف  8أكتوبر/ترشين
صحيف�ة «فران�س

المستقبل العراقي /متابعة

خفض�ت رابط�ة ال�دوري اإلس�باني لكرة
الق�دم (الليجا) ح�د اإلنفاق ع�ىل القطاع
الري�ايض يف ن�ادي برش�لونة ،وه�و الح�د
األقىص الذي يمكن أن ينفقه أي ناد احرتايف
عىل رواتب الالعب�ني والجهاز الفني ،بأكثر
م�ن  %70فيم�ا يتعل�ق بس�وق االنتقاالت
الش�توية ملوس�م (.)2022-2021وذل�ك
بحس�ب األرقام التي كش�فت عنها رابطة
األندي�ة ،األربعاء.وتم تحدي�د تكلفة طاقم
العم�ل الري�ايض يف برش�لونة عن�د 97.9
مليون ي�ورو ،ليرتاجع إىل نس�بة  %28من
أص�ل  347.1مليون ي�ورو كان بمقدوره
تخصيصه�ا لألج�ور يف يناير/كان�ون ثان
 ،2021وفق�ا للتقدي�رات الت�ي وضعته�ا
الرقاب�ة االقتصادي�ة للرابطة.وبالتايل فإن
التخفيض يتجاوز حاجز ال�  ،%71بس�بب
الوض�ع االقتصادي لنادي برش�لونة ،الذي

اكد الالعب العراقي ببناء االجسام املغرتب
يف امركا داني يونان جاهزيته للمشاركة
يف بطول�ة ارنولد كالس�ك ومس�رت اوملبيا
اللتني ستقامان نهاية العام الحايل .ويف اول
ترصيح لوس�ائل اعالم محلي�ة اكد يونان
أن�ه حصل ع�ىل موافقة االتح�اد املركزي
لبناء االجس�ام لغ�رض تمثي�ل العراق يف
االستحقاقات الدولية والعاملية وهو يعتز
به�ذه الثقة التي منحت له من قبل اتحاد
اللعبة ،مبينا انه من سكنة مدينة املوصل
وقد س�افر مع اهله اىل امركا منذ صغره
ولكن�ه حرص عىل متابع�ة اخبار رياضة
بن�اء االجس�ام العراقي�ة ومواكبة جميع
النش�اطات.واضاف ان هذه اللعبة تلقى
االهتم�ام يف ال�دول االوروبي�ة والوالي�ات

المستقبل العراقي /متابعة
دع�ت نقابة الرياضيني العراقي�ني اىل رضورة تقليص عدد
املحرتفني املشاركني يف دوري اندية املمتاز بكرة القدم لفسح
املج�ال امام الالعب املحيل م�ن اجل اخذ فرصته فضال عن
االس�تفادة من االموال املخصصة له�ذا الغرض.وقال امني
رس نقابة الرياضيني العراقيني سعد السوداني :إن النقابة
تتبنى رؤية مهنية يف القطاع الريايض عموما ،ودوري كرة
الق�دم عىل وج�ه الخصوص من خالل دع�وة اتحاد اللعبة
لتقلي�ص ع�دد الالعب�ني املحرتف�ني إىل العب�ني اثنني فقط
ألس�باب نعتقد باهميتها ومن هذه األسباب فسح املجال
أمام الطاقات الشبابية الطموحة املوهوبة ألثبات احقيتها
يف اللع�ب بدوري الكرة وهي تعد يف الوقت ذاته فرصة عمل
ضمن القطاع الخ�اص الريايض يف ظل الوضع االقتصادي
الذي يعيش�ه البلد وشبه انعدام الفرص يف البلد.واضاف ان
تقلي�ص عدد املحرتف�ني يقلل من مش�كالت األندية معهم
الس�يما ان انديتنا اثبتت بال ش�ك عدم قدرتها عىل مجاراة
طلبات الش�كاوى ضدها يف االتحاد الدويل فضال عن تقليل
ش�بهات الفس�اد يف موضوع عقود املحرتفني اس�تنادا اىل
ان االندي�ة ولغاي�ة اآلن لم تق�دم العبا ممي�زا يعد اضافة
يف دورين�ا مش�را اىل ان اغلب املحرتفني كان�وا تكملة عدد
ليس أكثر من ذلك .واشار السوداني اىل ان هذا املوضوع تم
اطالقه من اجل الدفاع عن حقوق الرياضيني العاملني من
خالل ضمان حقوقهم يف املؤسسات وأماكن عملهم .

األول املقب�ل ،قائم�ة ال�� 30العبا املنافس�ني ع�ىل الجائزة،
بحس�ب اختي�ار  180صحيف�ا م�ن جمي�ع أنح�اء العال�م.
وس� ُيقام حفل تس�ليم جائزة الكرة الذهبية يف قاعة مرسح
دو ش�اتليه يف باريس ،حيث أُقيمت مراسم تسليم الجائزة يف
عام  ،2019وكانت تلك النسخة من نصيب األرجنتيني ليونيل
مي�يس ،ليتص�در بذل�ك قائمة أكث�ر الالعبني تحقيق�ا لهذه
الجائ�زة برصي�د  6كرات وبف�ارق كرة واحدة ع�ن الربتغايل

رابطة الليجا ختفض سقف إنفاق
برشلونة ..وترفعه لريال مدريد
المستقبل العراقي /متابعة

الركبة س�تبعده عن املالعب حتى فرتة التوقف الدويل
املقبلة.
وأشارت إىل أن فلورينزي لن يتمكن ً
أيضا من االنضمام
إىل منتخب إيطاليا يف املباريات املقبلة بتصفيات أوروبا
املؤهلة إىل كأس العالم.
وأوضحت «سكاي س�بورت إيطاليا» أنه سيتم تحديد
إذا كان أليس�اندرو فلورينزي يحتاج فقط إىل الراحة،

أما أنه سيخضع لجراحة صغرة باملنظار.
يذكر أن فلورينزي شارك ً
بديال ،الثالثاء ،خالل خسارة
مي�الن أمام أتلتيك�و مدري�د ( ،)2-1يف الجولة الثانية
من دور املجموعات بدوري أبطال أوروبا.
لرف�ع أتلتيك�و مدري�د رصي�ده إىل  4نق�اط باملركز
الثان�ي ،خلف املتصدر ليفرب�ول ( 6نقاط) ،بينما ظل
ميالن باملركز األخر دون نقاط.

املغرتب يونان يؤكد جاهزيته ملنافسات مسرت اوملبيا

المستقبل العراقي /متابعة

املتح�دة االمركي�ة من خ�الل تخصيص
الجوائز املالي�ة والرعاية من قبل رشكات
االعالن�ات واملكم�الت الغذائي�ة وحس�ب
ضواب�ط يت�م االتف�اق عليه�ا وتوقي�ع
العقود الرس�مية معهم وهذا االمر يسهم
يف تطوي�ر الالعبني .وع�ن امكانية الالعب
العراقي اوضح يونان ان ابطالنا متميزون
يف جمي�ع الفعالي�ات الرياضية من خالل
حرصهم عىل تطبيق الوح�دات التدريبية
والدليل تواجد الخربات واملواهب العراقية
يف جمي�ع انح�اء العالم ،واس�تطاعت أن
تحج�ز مكان�ا متمي�زا له�ا ،الفت�ا اىل ان
االتح�اد املرك�زي ببن�اء االجس�ام يتابع
بش�كل مس�تمر االبط�ال وتوف�ر االمور
االدارية لغرض تس�هيل مهمة مشاركتنا
يف البط�والت الدولي�ة مؤك�دا ان�ه يفتخر
بتمثي�ل بل�ده الع�راق ورف�ع رايت�ه عىل

تراكمت عليه ديون بقيمة  1.35مليار يورو،
حس�بما أقر رئيس النادي الكتالوني خوان
البورتا ،يف أغس�طس/آب املايض.وسيؤدي
هذا الوضع إىل انتقال برش�لونة ،من كونه
ثاني أعىل ن�اد فيما يتعلق بح�د اإلنفاق يف
الليجا ،إىل املركز الس�ابع.يف املقابل ،ش�هد
ريال مدريد ،وهو الفريق األكثر إنفاقا فيما
يتعلق بحد األجور املسموح به يف املسابقة،
زيادة ملحوظة ،حيث ارتفع سقف إنفاقه
من  473.3ملي�ون ي�ورو يف يناير/كانون
ثان امل�ايض  ،2021إىل  739مليون يورو يف
س�بتمرب/أيلول الج�اري ،أي بزيادة .%56
وجاء إشبيلية يف املركز الثاني ،بعدما زادت
رابطة الليج�ا من حده املت�اح بمقدار 20
ملي�ون يورو ،ليتفوق ع�ىل أتلتيكو مدريد،
ال�ذي خفضت الرابطة ح�د إنفاقه بمقدار
 46مليون�ا ،م�ن  217مليون ي�ورو كانت
متاح�ة ل�ه يف يناير/كانون ث�ان ،إىل 171
مليون يورو حاليا.

منصات التتويج.وتح�دث يونان عن ابرز
مشاركاته موضحا انه تواجد يف البطوالت
العاملية ملس�رت اوملبي�اد للس�نوات 2018
وحصل عىل املركز السادس ويف  2019نال

أف�اد تقرير صحفي إيطايل ،برغبة وس�ت هام يف التعاقد
مع أحد نجوم يوفنتوس ،خالل الفرتة املقبلة.
وبحسب صحيفة «توتو س�بورت» اإليطالية ،فإن وست
هام اإلنجليزي يستهدف ضم األمريكي ويستون ماكيني،

كريس�تيانو رونالدو ،مهاجم مانشس�رت يونايتد.وستس�لم
الصحيفة الفرنس�ية خ�الل الفعاليات نفس�ها جائزة الكرة
الذهبية ،ألفضل العبة كرة قدم يف عام  2021وجائزة «كوبا»
ألفضل العب يف العالم تحت  21عاما وجائزة ياش�ني ألفضل
حارس مرمى يف العالم.وتخت�ار لجنة تحكيم مكونة من 50
صحفيا متخصصني يف كرة القدم قائمة مكونة من  20العبة
للمنافس�ة ع�ىل جائزة الكرة الذهبية النس�ائية يف نس�ختها

الع�ب يوفنت�وس ،من أجل تعزي�ز الجان�ب الهجومي يف
الفريق اللندني.
وأضافت الصحيفة ،أن إدارة وست هام بدأت محادثاتها
بالفع�ل م�ع نظرتها يف يوفنت�وس ،ح�ول إمكانية ضم
ماكيني.
وأش�ارت الصحيف�ة ،إىل أن اهتم�ام وس�ت ه�ام بض�م

الثانية.أم�ا بالنس�بة إىل جائزة كوب�ا ،والتي فاز بنس�ختها
األخرة الهولندي ماتياس دي ليخت ،مدافع فريق يوفنتوس،
فس�يختار قائمة املرش�حني املكونة م�ن  10العبني  32العبا
س�ابقا حصل�وا ع�ىل جائ�زة الك�رة الذهبية.وتخت�ار لجنة
التحكيم الخاصة بجائزة الكرة الذهبية للرجال قائمة ال�10
حراس مرمى الذين سيتنافسون عىل جائزة «ياشني» لخالفة
الربازييل أليسون بيكر ،حارس مرمى فريق ليفربول.

فتح باب الرتشح الستضافة خليجي 26
المستقبل العراقي /متابعة
أرس�لت األمان�ة العامة التح�اد كأس الخليج
العرب�ي لكرة الق�دم ،خطاب�ات إىل االتحادات
الخليجية ،تفيد بفتح باب الرتشح الستضافة
«خليج�ي  ،»26وكذل�ك ال�دول البديل�ة

لالستضافة.
و ُينتظ�ر أن تص�ل طلب�ات ال�دول الراغب�ة يف
التنظي�م إىل األمان�ة العام�ة ،الت�ي سرتس�ل
رشوط ومتطلب�ات اس�تضافة كأس الخلي�ج
العرب�ي ،وف�ق الضواب�ط واملعاي�ر الخاصة
بالبطولة.وتق�رر إقامة بطولة «خليجي ،»26

يف ديس�مرب/كانون أول  2023ويناير/كانون
ثان .2024وكان االجتماع االستثنائي للجمعية
العمومي�ة التحاد كأس الخلي�ج العربي لكرة
الق�دم ،قد قام بتثبيت بطولة «خليجي  »25يف
مدينة البرصة العراقي�ة ،يف يناير/كانون ثان
.2023

بنزيام :ال توجد كلامت تعرب عن إحباطنا
المستقبل العراقي /متابعة
أب�دى الفرنيس كري�م بنزيما ،نجم ري�ال مدريد،
حزنه الكبر عقب خس�ارة فريقه املفاجئة أمام
شريف تراسبول املولدويف.
وتلقى ري�ال مدري�د هزيمة غر متوقع�ة ،أمام
الفريق املولدويف الذي يش�ارك ألول مرة يف دوري
أبط�ال أوروب�ا ،بهدف�ني مقابل ه�دف ،بملعبه
س�انتياجو برنابي�و ،ضم�ن مباري�ات الجول�ة

املركز الس�ابع و 2020حص�ل عىل املركز
الس�ادس ،وت�وج بلقب بطول�ة نيويورك
للعام الحايل  ،2021والعديد من البطوالت
االقليمية التي اقيمت يف امركا.

نجم يوفنتوس مطلوب يف الربيمريليج

فرانس فوتبول حتدد موعد تسليم الكرة الذهبية

المستقبل العراقي /متابعة

تأم�ني الحجوزات الفندقية للوفد الرس�مي ،واختيار
صاالت الجيم واملس�بح والقاع�ات الخاصة بالتحليل
واملح�ارضات النظري�ة التي يح�رص كث�را الجهاز
التدريبي عىل توفرها وفق رشوط خاصة”.
املص�در ذاته أك�د ان “ موع�د وصول بعث�ة الوفد اىل
العاصم�ة القطري�ة الدوح�ة س�يكون يف الرابع من
الش�هر املقبل عىل متن رحلة خاصة عىل ان يس�بقه
بس�اعات وصول نجومنا املحرتفني يف قطر والكويت
اىل مقر إقامة املنتخب عىل غرار ايمن حس�ني وبشار
رسن وأمجد عطوان وعيل فائز بساعات عىل ان يصل
العبونا املغرتبني اىل البلد الخليجي عىل ش�كل دفعات

وه�م كل من مهند ع�يل وامر العم�اري وريبني
س�والقا وفرانس بطرس وجيلوان حمد ،تحضرا
ملواجهة لبنان يف ملعب خليفة الدويل يف العاصمة
القطرية الدوحة ،وذلك يف السابع من شهر ذاته”.
املص�در كش�ف عن “ اس�تحالة انضم�ام مدافع
نادي هامربي الس�ويدي مهن�د جعاز اىل صفوف
املنتخ�ب يف املباراتني املقبلتني من تصفيات كاس
العالم  2022بس�بب االجراءات الروتينية املعقدة
اذ يج�ب عىل االتحاد العراقي لك�رة القدم الطلب
م�ن نظره الس�ويدي إحصاء جمي�ع املباريات
الدولية الرسمية التي لعب فيها جعاز للمنتخبات
الس�ويدية لجمي�ع فئاته�ا الس�نية ،و بع�د ان
يتس�لم االتحاد السويدي املعني الكتاب ،يمكن لجعاز
مراس�لتهم وحثه�م عىل ارس�اله برسع�ة اىل االتحاد
العراقي وبعد التأكد من ان الالعب لم يلعب للمنتخب
الوطن�ي األول يف ذل�ك البل�د األوروبي يق�وم اتحادنا
بمخاطبة لجنة ش�ؤون الالعبني بالفيفا يطلب منها
املوافقة ع�ىل ان يلعب جعاز لصالح منتخبنا الوطني
األول  ،مع ارفاق املستمسكات املطلوبة علما أن قسم
العالقات يف اتحاد الكرة العراقي قد بذل جهدا ً كبرا يف
االي�ام املاضية لكنه لم يتس�لم حتى هذه اللحظة أي
رد باملوافقة من قبل الفيفا “.

الثانية للمس�ابقة.وكتب بنزيما عرب حسابه عىل
«انس�تجرام» ،عق�ب خس�ارة ري�ال مدريد أمام
ش�ريف تراس�بول« :ال توجد كلم�ات يمكن أن
تعرب عن خيبة أملنا وإحباطنا».
وأض�اف« :لك�ن سنس�تمر يف العمل فق�ط ألداء
أفضل يف املباراة التالية».
وأصبح بنزيما باملش�اركة مع األرجنتيني ليونيل
مي�يس ،نج�م باري�س س�ان جرم�ان ،الالعبان
الوحيدان يف التاريخ ،اللذان س�جال يف  17موسما

متتاليا لدوري أبطال أوروبا.
وتجاوز بنزيما رقم راؤول جونزاليس ،ليصبح
ً
تس�جيال لأله�داف يف تاريخ
رابع أكثر العب
ً
دوري أبطال أوروبا برصيد  72هدفا.
وال يتفوق ع�ىل بنزيما اآلن يف قائمة هدايف
دوري األبط�ال ع�ىل مدار التاريخ س�وى
ً
هدفا)،
الثالثي كريستيانو رونالدو (135
ً
هدف�ا) وروب�رت
ليوني�ل مي�يس (121
ً
هدفا).
ليفاندوفسكي (75

ماكيني ،يأت�ي ليكون ً
بديال لديكالن رايس ،والذي ينتهي
عق�ده بنهاي�ة هذا املوس�م ،وس�ط اهتم�ام بضمه من
عمالقة الربيمرليج.
ويرتب�ط ماكيني بعقد مع يوفنت�وس ،يمتد حتى صيف
 ،2025بعدم�ا ضم�ه النادي اإليطايل نهائ ًيا من ش�الكه،
مقابل  18.5مليون يورو.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد  2461الخميس  30أيلول 2021

مساحة للرأي

امـضـاءات

باسم العجر

اسعد عبدالله عبدعلي

لوال احلسني (عليه السالم)..

ثروة النخيل

ل�وال الحس�ن (عليه الس�ام) ملا وج�د الث�وار واألحرار يف
العالم ،ولوال الحس�ن (عليه الس�ام) لكن�ا اليوم بن عبد
ومملوك ،لوال الحس�ن (عليه الس�ام) لكنا أذلة صاغرين
نرك�ع أم�ام الجباب�رة ،ل�وال الحس�ن (عليه الس�ام) ملا
س�معنا ش�عار «هيهات من الذل�ة» وال نضح�ي من أجل
الدي�ن والوط�ن وال نع�رف معن�ى للكرامة ،لوال الحس�ن
(عليه الس�ام) مل�ا كنا اليوم نعبد الل�ه مخلصن له الدين،
لوال الحس�ن (عليه الس�ام) لكنا اليوم غارقن يف امللذات
ونتب�ع أتباع يزي�د لعنه الجبار وعىل أتباعه ،لوال الحس�ن
(عليه السام) لكنا اليوم نعيش ونساق كالدواب دون عقل
وتفكري ،لوال الحسن (عليه السام) لضاع الدين وأصبحنا
ق�وم كم�ن عاش يف ع�ر الجاهلية ،لوال الحس�ن (عليه
الس�ام) ملا كان لنا أمل وهدف نسعى له ونحيى من أجله
ون�ذوب في�ه ،لوال الحس�ن (عليه الس�ام) لضاعت هذه
األفئدة التي تهوى إليه من كل حدب وصوب ،لوال الحس�ن
(عليه الس�ام) لكنا اليوم يف مظلمة كأنن�ا يف قبور ونحن
أحياء ،لوال الحس�ن (عليه الس�ام) ملا تج�د ضمائر حية
تنبض بحب الدين وتدافع عنه ونقدم األنفس قبل األموال،
ل�وال الحس�ن (عليه الس�ام) لس�قطنا يف وح�ل الرذائل
واملحرمات وأصبحنا نس�اق كالبهائم ،لوال الحسن (عليه
مرفوع الرأس ،لوال
الس�ام) ملا نعيش بكرامة ونحيى بها
ِ
الحس�ن (عليه السام) ملا وجد هذا الكرم والعطاء والبذل
الجزيل من املؤمنن االطياب.
هذا الحس�ن (عليه الس�ام) هو نرباس األح�رار ،وطريق
الجنة ،وقمة الكرم ،والعطاء ،وروح الدين املتن ،وخاصة
األخ�اق والقيم ،وضمري لألمم ،وحياة لليائس�ن ،ومُ هدي
الث�وار إىل اليق�ن ،ونق�اء للنف�وس ،ومطه�ر األرواح من
الدن�س ،وهو الفتح املب�ن ،وأذل الطغاة والطغاة ،وممزق
أه�ل الفت�ن ،ويحيي النف�وس وهي أحياء ،فه�و لم يمت،
بل نحن أموات ،يحيي����نا كل عام بذكرى استش�هاده..
َ
عليك كل الس�ام يوم ولدت ويوم استش�هدت يوم
س�اما
تبعث حيا.
الحس�ن(عليه الس�ام) ضمري ح�ي يف وج�دان املؤمنن،
وعقول األحرار ،ونفوس املجاهدين ،وأرواح الكرماء الذين
يعط�ون ما يملكون ،الس�يما أرواحهم الت�ي بن جنبيهم،
هك�ذا هو الحس�ن (علي�ه الس�ام ) ق�دم كل يشء لربه،
فرفعه الباري أعىل الدرجات.

العراق كان يس�مى بلد السواد بسبب كثرة النخيل فيه ،وكان يتصدر
قائمة العالم بعدد النخيل ،وقد ذاع صيت التمور العراقية واش�تهرت
عربي�ا وعامليا بطيب مذاقها وكث�رة أنواعها ،لكن الحال لم يعد كذلك
بعد عام  ،1980حيث اندلعت الحرب العراقية – االيرانية وتم تجريف
بساتن النخيل العماقة الواقعة عىل الحدود لتأمن الساحة للحرب!
وكذل�ك ترضرت اكرب غابة للنخيل يف العالم ضمن ش�به جزيرة الفاو
بس�بب الحرب ،ثم جاءت امللوحة املتزايدة ملياه ش�ط العرب لتقيض
ع�ىل انتاجي�ة ما تبق�ى .ثم ج�اء عقد التس�عينات لي�رضب العراق
حص�ار اقتص�ادي دمر البيئ�ة الزراعية ومنها النخيل ،فقد ش�هدت
الزراع�ة تراجع كبري وخطري ،مع مخاطر انتش�ار االوبئة ،مما جعل
ينح�ر عدد النخيل يف مناطق متعددة يف الب�اد .فالحروب املتعاقبة
والحص�ار االقتصادي ثم الفوىض الش�املة للباد كلها مجتمعة ادت
اىل ع�دد النخيل يف العراق .تش�ري بعض اإلحصاءات إىل أن العراق كان
يضم يف أواخر الس�بعينات حوايل  32مليون نخلة ،لم يبق منها اليوم
س�وى تس�عة ماين ،وفق منظم�ات فاحية وبيئية ،ب�دل ان يزداد
عدده�ا تقلص عددها ،وهو ما جعل الكثريين يدقون ناقوس الخطر
محذري�ن من انقراض التم�ر يف موطنه األول .ويمك�ن تحديد اربعة
اس�باب مهمة لانحس�ار الحايل ألعداد النخيل :اوال :تعرضت النخيل
لإلهمال بس�بب ارتفاع تكاليف خدم�ة النخيل ،مما يؤثر عىل االرباح
املتوقعة من بيع التمور .ثانيا :تعاني بس�اتن النخيل من قلة األيدي
العامل�ة املدرب�ة يف مجال خدمة النخي�ل .ثالثاً :عدم اج�راء عمليات
مكافحة اآلفات التي تصيب اشجار النخيل .رابعاً :الزحف العمراني،
مما ادى الختفاء بس�اتن النخيل من الوج�ود ،حيث يتم بيع االرض
وقل�ع نخيلها .من اغرب االمور ان يتحول العراق من مصدر اس�ايس
للتم�ور يف العال�م ،اىل مس�تورد للتم�ور ،واهملت حكوم�ات ما بعد
 2003االهتم�ام بالزراعة ومنها النخيل ،خصوص�ا مع وفرة الدوالر
من ص�ادرات النفط الخ�ام ،أصبح العراق مس�توردا للتمور ،يف ظل
ادارة س�يئة القتصاد البلد ،فخر العراق صادرات س�ابقة تحقق له
ايرادات ،وخر اكتفائه الذاتي املحيل للتمور ،فما أشدها من بشاعة
تلك الخسارة ،وهو ما ال يفهمه ساسة الباد .تستطيع الدولة إنشاء
صنادي�ق للتنمي�ة الزراعي�ة والصناعية ،وبإدارتها تهت�م فقط بهذا
النوع من التنمية ،وتس�تعيد أموالها من أرباح هذه املش�اريع وبعد
االنته�اء من اعادة رأس املال تؤول ملكي�ة املعمل أو األرض الزراعية
للعاملن فيها ،وهذه األم�وال املروفة تدور بعد عودتها للصندوق
ملزي�د من التنمي�ة الزراعية وتصني�ع املنتجات الزراعي�ة .مع توفري
ق�روض للفاحن ،ودعم توفري االس�مدة ومصادر املي�اه ،ومحاربة
الحرشات الضارة.

كـاريكـاتـير

الربيد العراقي يوقع عقد لنقل الربيد مع رشكة مرص للطريان
للمرة االوىل

يف اطار تحسن الخدمات الربيدية املقدمة من
قبل الرشكة العامة للربيد والتوفري للمواطنن
ولضم�ان رسع�ة وص�ول الربيد الص�ادر من
العراق اىل جميع دول العالم.
وق�ع الربي�د العراق�ي اتفاقي�ة لنق�ل الربي�د
م�ع رشكة م�ر للط�ريان وقد اثم�رت هذه
االتفاقية عن توفري امكانيات هائلة يف ايصال

الربي�د العراق�ي اىل مختل�ف ُ
ال�ربد يف العال�م
وبزمن قيايس تميزه بالدقة واالمان ولضمان
م�دة وص�ول الربي�د الص�ادر اىل مختلف دول
العال�م من  3اىل  7ايام وتجنب حاالت التأخري
او فق�دان البعائث الربيدية والطرود من خال
االعتم�اد ع�ىل نظ�ام  IPSاملتط�ور يف التقفي
حي�ث يتي�ح النظ�ام امكانية التتب�ع ملختلف

أكثر فاعلية بـ 50مرة ..ابتكار «رقعة لقاح»
بديلة عن اإلبر

نج�ح باحثون يف جامع�ة ”نورث كاروالينا – تش�ابل هي�ل“ بتطوير رقعة
لق�اح صغرية جدا بديلة عن اإلبرة تخرتق س�طح الجلد م�ن دون ألم ،وذلك
باستخدام تقنية متقدمة يف الطباعة الثاثية األبعاد.
وقال موقع ”س�اينس ألريت“ إن االخرتاق العلمي الجديد يتمثل برقعة لقاح
صغ�رية ج�دا ،توضع عىل الجلد وتعفي املتلقي من األل�م والقلق الذي يبديه
الكثريون أثناء تلقي اإلبر التقليدية ،ويف نفس الوقت توفر استجابة مناعية
أقوى من اللقاحات التقليدية.
وتتمث�ل رقع�ة اللق�اح الصغ�رية ببقع إب�ر قص�رية تخرتق فق�ط الطبقة
الس�طحية من الجلد ،وال تخرتقه بالكامل ،كما يمكن للش�خص نفس�ه أن
يأخذها دون الحاجة لطبيب أو ممرض.
وق�ال املهن�دس الكيميائي ،جوزي�ف ديس�يمون ،من جامعة س�تانفورد:
”بتطوي�ر هذه التكنولوجي�ا ،نأمل أن نريس األس�اس لتطوير عاملي أرسع
للقاحات ،بجرعات أقل ،وبطريقة خالية من األلم والقلق“.

العراقـي

املواد الربيدية وتعترب هذه الخطوة انجاز مهم
جدا ً يف طريق منافس�ة الرشكات العاملية وفق
احدث التقنيات املعمول بها
ويذك�ر ان الربي�د العراق�ي يس�عى لارتق�اء
بخدمات�ه الربيدية املقدمة م�ن خال التعاون
والتعاق�د م�ع رشكات عاملي�ة رصين�ة بهدف
تحسن نوع الخدمات املقدمة وجودتها.

تناول البيض يومي ًا ..أكثر من  17فائدة يكتسبها اجلسم
يش�تهر البي�ض كمك�ون أس�ايس يف األنظمة
الغذائي�ة الصحي�ة ،إذ يمكن�ه م�د الجس�م
بالربوتينات دون إفراط يف الس�عرات الحرارية
( 7غرامات من الربوتن يف البيضة التي تحتوي
 80سعرة حرارية).وعاوة عىل ذلك ،فإنه يعمل
عىل تحس�ن الصحة العامة لإلنسان ،كما أنه
مزود باألحماض األمينية ومضادات األكس�دة
والدهون الصحية ،بحس�ب تقرير ملوقع «إيت
زيس» املعني بالصحة واألنظمة الغذائية.
يف الحقيقة ،ال تقتر فوائد البيض عىل الجزء
األبيض فق�ط «البياض» ،حيث يحتوي صفار
البي�ض عىل م�ادة مغذي�ة مقاوم�ة للدهون
تسمى الكولن ،لذا فإن اختيار البيض الكامل
يمك�ن أن يس�اعد يف الواق�ع ع�ىل التقليل من
الده�ون .من ال�رضوري عند اختي�ار البيض
انتقاء املنتجات العضوي�ة «الطبيعية» ،والتي
تك�ون معتم�دة م�ن الس�لطات الحكومي�ة
وخالي�ة من املضادات الحيوي�ة واللقاحات أو
الهرمونات .أما بالنس�بة ملس�ألة لون البيض
فه�ذا أمر يع�ود لرغبة الش�خص فقط ،حيث
أن اختاف اللون يرج�ع إىل نوع الدجاج ،لكن
لكاهم�ا نفس القيم�ة الغذائي�ة ،وفقا لمويل
مورغ�ان ،اختصاصي�ة التغذي�ة الرياضي�ة

املعتمدة.
فوائ�د تناول البيض بإس�تمرار :وفيما ييل 17
فائدة صحية ال تصدق قد ترتتب عىل االنتظام
يف تناول البيض كل يوم ،والتي يرتتب عليها يف
النهاية تحس�ن الصحة العامة .يعرف البيض
أيضا بغذاء العقل.
ح�رق الده�ون :يف دراس�ة للمجل�ة الدولي�ة
للس�منة ،تناول�ت مجموعتان من املش�اركن
ع�ىل م�دار  8أس�ابيع فط�ار مك�ون إما من
البيض أو الخبز (يف شكل سندوتشات) ،والتي
احتوت جميعها عىل نفس القدر من السعرات

اإلتصاالت تعلن خطتها للعام الدرايس اجلديد وحتذر من أي تالعب
بأسعار كارتات اإلنرتنت

بخدمة {الفايرب هوم}».
وأشار اىل ان «وزارة االتصاالت أكدت
يف وق�ت س�ابق ان ال زيادة بأس�عار
كارتات االنرتنت وانه سيتم محاسبة
أي تاعب فيها».
وكان مدير عام دائرة الصحة يف وزارة
الصح�ة ،ري�اض الحلفي ق�ال أمس
للف�رات ني�وز ان الوزارة «س�تكون
أكث�ر مرونة م�ن الس�نوات املاضية
وذلك لوجود اللقاحات وإزدياد نسبة
امللقح�ن والوضع س�يؤمن إحتمال
ال�دوام الحض�وري وعىل أق�ل تقدير
بشكل جزئي».

أعلنت وزارة االتصاالت ،عن خطتها
للعام الدرايس الجديد.
وق�ال املتحدث باس�م ال�وزارة ،رعد
املشهداني ان «الوزارة وضعت خطة
خاصة لدعم وزارتي الرتبية والتعليم
م�ع ق�رب إنط�اق الع�ام ال�درايس
الجديد».
وأضاف «تم عقد اجتماع موسع بهذا
الش�أن وج�رت التوصي�ات بإعطاء
أولوية ملنصة التعليم االلكرتوني».
ولفت املشهداني اىل ان «هنالك خطة
للتعاون م�ع وزارة الداخلية من أجل
تطوي�ر  10مراكز حيوي�ة وتزويدها

«املنزل املعجزة» ..بيت وحيد ينجو من احلمم الربكانية يف جزيرة ال باملا
تعي�ش جزي�رة ال بامل�ا إح�دى ج�زر الكن�اري
اإلس�بانية ،حالة من الدمار بسبب ثوران الربكان
الذي اس�تمر عدة أيام وما زالت أث�اره من الدمار
والخراب مس�تمرة حت�ى اآلن بما خلف�ه الربكان
م�ن حم�م بركاني�ة تس�ببت بالكث�ري م�ن دمار
املنازل والش�وارع .وتتواىل بشكل يومي الكثري من
املش�اهد ألنهار من الحم�م الربكانية املتدفقة من

جريــدة المســتقبل العراقــي

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة
للصحافــة والطباعــة والنشــر

ثورة ب�ركان بجزيرة ال باملا .ووس�ط هذه الحياة
الربكانية التي تس�يطر عىل جزي�رة ال باملا ،التقط
مصور إس�باني يدعى ألفونس�و إسكالريو ،صور
ع�ن بعد ملنزل وحي�د نجا من أثار الربكان بش�كل
مثري للدهشة واالستغراب.
وتناقلت الصور وسائل اإلعام ومنصات التواصل،
حتى أطلق عليه رواد منصات التواصل االجتماعي

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

اس�م «البي�ت املعج�زة» ،وذل�ك ً
وفق�ا مل�ا نقلت�ه
صحيف�ة «الجاردي�ان» الربيطاني�ة يف تقري�ر لها
الي�وم الجمع�ة .وتب�ن أن املنزل ممل�وك لزوجن
دنماركين متقاعدين ال يعيشان يف الجزيرة ،وعرب
الزوج�ان عن س�عادتها وش�عورهم باالرتياح ألن
منزلهما ال يزال موجودا يف مكانه ،بمنطقة احرتق
معظم منازلها بسبب بركان ال باملا املدمر.

07801969233
07901463050
07709670606

الحرارية.والنتائ�ج كان�ت مذهل�ة ،حيث كان
انخف�اض وزن الجس�م يف املجموع�ة الت�ي
تناول�ت البيض باس�تمرار أكرب بنس�بة %65
مقارن�ة باملجموعة األخرى ،كم�ا كان تراجع
حجم الدهون أكرب أيضا بنسبة .%16
وكذل�ك انخفض مؤرش كتلة الجس�م ومحيط
الخ�ر بش�كل أك�رب م�ن املجموع�ة الثانية
بنسبة  %61و %34عىل التوايل.
خف�ض مس�تويات االلته�اب :البي�ض غن�ي
بالفوس�فوليبيدات الغذائي�ة ،وه�ي مركبات
نش�طة بيولوجي�ا ،أك�دت الدراس�ات تأثريها
واس�ع النط�اق ع�ىل االلتهاب�ات .والح�د من
االلتهابات يرتت�ب عليه فوائ�د صحية كبرية،
تش�مل تقليل خط�ر اإلصابة بأم�راض القلب
واألوعي�ة الدموية ،وكذلك تعزيز قدة الجس�م
عىل تكسري الدهون ،وغريها.
تقليل خطر اإلصابة بمتازمة التمثيل الغذائي
البيض مص�در جيد لرف�ع نس�بة الربوتينات
الدهني�ة عالي�ة الكثاف�ة أو م�ا يعرف باس�م
الكوليسرتول الجيد ،حيث أن األشخاص الذين
يمتلكون مس�تويات مرتفع�ة منه ،يواجهون
مخاطر أقل لإلصابة بأمراض القلب والسكتة
الدماغية وأمراض أخرى.

«فيسبـوك» تـوقـف العمـل
عىل «إنستغرام كيدز»

قال تطبيق إنس�تغرام اململوك لرشكة فيس�بوك ،اإلثنن ،إنه أوقف العمل عىل
نس�خة من تطبيق تبادل الصور الش�هري ،مخصصة لألطفال وسط معارضة
متنامية للمرشوع .وجرى الرتويج لتطبيق إنس�تغرام كيدز عىل أنه سيتطلب
موافقة الوالدين لانضمام إليه ،وسيكون خاليا من الدعاية ومتضمنا ملحتوى
مناس�ب له�ذه الفئة العمرية .لك�ن مرشعن أمريكي�ن وجماعات حقوقية
تح�ث عماق التواصل االجتماعي عىل إلغاء خطط إطاق التطبيق ،مش�ريين
إىل مخ�اوف تتعلق بالس�امة .وقال جوش جول�ن املدير التنفي�ذي لجماعة
فريب�اي املعني�ة باألطفال” :لن نك�ف عن الضغط عىل فيس�بوك إىل أن يلغي
ه�ذا األمر نهائي�ا“ .وقال إنس�تغرام يف تدوينة ،إنه ”ي�رى أن تصميم تطبيق
إنستغرام كيدز هو الخيار الصائب ،لكنه أوقف العمل وسيواصل زيادة أدوات
الرقابة األرسية التي يتيحها“ ،مضيفا أن ”الواقع هو أن األطفال يستخدمون
اإلنرتن�ت بالفعل ،ونرى أن تطوير تجارب مائم�ة لهذه الفئة العمرية تكون
مصممة لهم خصيصا أفضل بكثري لآلباء مما نحن عليه اليوم“.
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