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أعلن�ت املفوضية العلي�ا املس�تقلة لالنتخابات
ان�ه س�يتم فت�ح نح�و  300محط�ة م�ن أجل
عده�ا يدوي�اً ،بنا ًء ع�ى طعون املقدم�ة إليها،
فيم�ا وجه�ت انتق�ادات لبي�ان مجل�س األمن
بش�أن النتائج ،ع�د تحالف الفت�ح بعثية األمم
املتح�دة متحيزة .وقال عض�و الفريق اإلعالمي
للمفوضي�ة ،عم�اد جمي�ل ،للوكالة الرس�مية
إنه «ت�م انجاز  816طعنا ً رد منه�ا  790طعناً،
واملقبول�ة بلغ عددها  26طعن�اً ،وهي الطعون
التي تم قبولها مدعوم�ة باالدلة والوثائق ،لذلك
س�يتم فتح م�ا يقارب أكثر م�ن  300محطة».
وأضاف ،أن «هذه املحطات ستشمل املحافظات
املعنية بالطعون يف العد والفرز ،ومن ثم س�تبدأ
عملية الع�د والفرز بإرشاف مراقب�ي الكيانات
ومخوليه�ا ،املش�مولة به�ذه املحطات س�واء
يف ص�الح الدي�ن او بغ�داد او الب�رة او اربيل،
فضال عن باقي املحافظ�ات املتبقية» .وأكد أن
«املبارشة بالعد والفرز تعتمد عى اكمال عملية
املحطات ،ألنه ال يمكن املبارشة بها دون اكتمال
جميع اإلجراءات» ،الفتا ً إىل أن «املوعد القانوني
للمصادقة عى نتائج االنتخابات ،هو بعد إنهاء
عملية الطع�ون بتفاصيلها كافة» .بدوره ،أكد
تحالف الفت�ح وجود تحيز كبري م�ن قبل األمم
املتح�دة لصال�ح التزوير وعملي�ة بيع األصوات
خالل االنتخاب�ات النيابية املبكرة.وقال القيادي
يف التحال�ف ،محمد البياتي ،إن «املواقف العاملية
م�ع االنتخاب�ات العراقية تأتي من ب�اب أنها ال
تعلم يشء سوى إجرائها يف ظروف أمنية .

التفاصيل 2

أمانة جملس الوزراء توجه دعوة للمؤسسات الرسمية بخصوص املفصولني السياسيني

وكالة وزارة الداخلية لشؤون الرشطة:القبض عىل  17متهام بحيازة املخدرات يف  8حمافظات واعتقال مبتز إلمراة يف بغداد

ص2

ص2

العراق يف طريقه لتوقيع عقد مع السعودية:
حمطة للطاقة الشمسية يف النجف

بغداد  /المستقبل العراقي
اك�د وزي�ر النفط رئي�س الوفد احس�ان
عبدالجب�ار ،أم�س االح�د ،ع�ى اهمي�ة
التعاون والتكامل االقتصادي مع االشقاء
يف اململك�ة العربية الس�عودية وخصوصا ً
يف قط�اع النف�ط والطاق�ة والصناع�ات
التحويلي�ة .وخ�الل عق�د االجتم�اع
الخام�س للجن�ة العراقي�ة الس�عودية
للطاقة والصناعات التحويلية يف الرياض،
قال رئي�س اللجنة العراقي�ة وزير النفط
احس�ان عبد الجب�ار اس�ماعيل ،يف بيان،
تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه،

إن «العالقات الثنائية تش�هد تطورا ً كبريا ً
يف جمي�ع املج�االت  ،وق�د ملس�نا حرص
االشقاء بالرغبة يف االرساع بتنفيذ املحاور
التي يتم االتفاق عليها يف قطاعات الطاقة
والصناعة ضمن برنامج اللجنة العراقية
الس�عودية» .واشار اسماعيل اىل ان «من
اب�رز املح�اور التي ت�م تناوله�ا يف جدول
اعم�ال اللجن�ة ،بحث امكانية املش�اركة
واالس�تثمار بتطوي�ر ع�دد م�ن الحقول
ذات الرتاكي�ب الهيدروكربوني�ة الغازية ،
واملس�اهمة يف مرشوع نرباس للصناعات
البرتوكيماوي�ات  ،وم�رشوع الرب�ط
الكهربائي الخليجي  ،ودراسة انشاء املدن

الصناعية  ،وغريه�ا  .وقد خرج االجتماع
بتوصيات تؤكد عى التعجيل بتنفيذ هذه
املش�اريع» .واكد وزير الطاقة السعودي
االم�ري عب�د العزي�ز ب�ن س�لمان حرص
اململكة ع�ى «تعزيز افاق التعاون الثنائي
بني البلدين الشقيقني ،وبما يخدم املصالح
املش�رتكة» ،مش�ريا ً اىل «رغب�ة الرشكات
الوطنية السعودية املساهمة يف تنفيذ عدد
من املشاريع االستثمارية الداعمة لقطاع
الطاقة والصناعات التحويلية يف العراق».
واك�د ع�ى ان اللجن�ة قد قطعت ش�وطا ً
مهما ً يف دراس�ة الجوانب الفنية واالدارية
واالس�تثمارية والتنفيذية الهم املشاريع

االس�تثمارية الت�ي تم ادراجه�ا يف جدول
االعمال ،مش�ددا ً عى تأكي�د دعم اململكة
لالشقاء يف العراق يف جميع املجاالت».
م�ن جانبه ش�دد وزي�ر الكهرب�اء وكالة
عادل كريم عى «اهمية الربط الكهربائي
العراق�ي الخليج�ي ،واس�تعداد وزارت�ه
لتوفري جمي�ع االمكاني�ات الفنية لتنفيذ
ه�ذا املرشوع الذي يس�هم يف تغطية جزء
مهم من حاجة العراق  ،وقد قطعنا شوطا ً
كبريا ً من املباحثات من اجل وضع الصيغة
النهائية والتوقيع عى العقد خالل الفرتة
القليلة القادمة».

التفاصيل 2

أفغانستان ..راية «داعش» ترفرف يف والية أروزكان وفد من مشيخة األزهر يصل اىل النجف استعداد ًا لزيارة الطيب
قائد القوات الربية ملدراء أقسام األركان :عليكم مجيع ًا العمل والتواصل بجد
بغداد  /المستقبل العراقي

أف�ادت وس�ائل إع�الم أفغانية ،أم�س األحد ،ب�أن تنظيم
«داع�ش» اإلرهاب�ي رفع رايت�ه فوق إحدى ق�رى مديرية
دهراوود يف والية أروزكان وسط البالد.
ونقلت صحيفة «اطالعات روز» عن مصدر محيل تأكيده
أن عن�ارص «داعش» رفع�وا أعالمهم الس�وداء قبل أربعة
أيام فوق قرية دهزك يف املديرية املذكورة.

حمافظة بغداد تطلق
محلة ملتابعة «نفوق االسمـاك»
فـي حقول التاجي والطارمية
ص3

وذكر املصدر أن «داعش» ناشد السكان يف مساجد قريتي
زرت�ايل ومرج�ي يف املديرية نفس�ها التع�اون معه ووزع
عليهم رس�ائل دعاهم فيها لالنضم�ام لصفوفه لقاء 30
أل�ف أفغاني .وأش�ارت الصحيفة إىل أن حرك�ة «طالبان»
بدوره�ا عززت اإلج�راءات األمنية حول الق�رى املذكورة،
دون أن تعلق عى ما يشاع عن انتشار التنظيم فيها.
وسبق أن أفادت وس�ائل اإلعالم بأن «داعش» رفع أعالمه
فوق عدة مناطق يف والية تخار شمال رشقي البالد.

بكمني حمكـم ..عمليـات بغـداد تطيـح بإرهـايب فـي السيـديـة

تركيا :لن نحرم
الـعـراق مـن نعمـة امليـاه..
وهذه نصيحتنا للعراقيني
ص3

العمـل تكشـف
تـفــاصـيــل الــقــروض
املمنوحة للعاطلني
ص3

منتخبنا يواجه
املالديف يف اوىل مبارياته
بالتصفيات االوملبية
ص7

ص2

ص2

ص2

الرتبية :هكذا تضاف الـ  10درجات لطلبة الصفوف غري املنتهية
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

أوضح�ت وزارة الرتبي�ة ،أم�س األحد ،آلي�ة توزيع قرار ال�� 10درج�ات لتالميذ وطلبة
الصف�وف غ�ر املنتهي�ة للع�ام الدراس�ية  . 2021 - 2020وذك�ر بيان لل�وزارة ،تلقت
املس�تقبل العراقي نس�خة منه ،أن «هيئة الرأي يف الوزارة ق�ررت إضافة ( )10درجات
لتالميذ وطلبة الصفوف غر املنتهية املمتحنني يف «الدور الثاني» من (الخامس االبتدائي
اىل الص�ف الخام�س اإلعدادي) بفروعه كاف�ة واملعاهد  ،ومن ضمنها الصف الس�ادس
االبتدائي  ،عىل ان يتم إضافة الدرجات املتبقية من درجات القرار (للدور األول) التي لم
يستفد منها التلميذ أو الطالب من القرار السابق اىل درجات القرار املضافة حاليا ً  ،حيث
وت ُ
يتم إضافة درجات القرار يف حال االس�تفادة منها َ
نقل التلميذ أو الطالب من الرسوب
اىل النج�اح» .وتابع« :ينقل تالميذ الصفوف األربع�ة األوىل املنتظمني يف الدوام الذين أدوا
امتحانات نصف الس�نة من (الصف األول االبتدائي اىل الصف الرابع االبتدائي)  ،إىل صف
أعىل من الصفوف التي داوموا فيها للعام الدرايس .»2021 - 2020
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طعون االنتخابات :مئات املحطات يف طريقها للعد اليدوي
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

أعلنت املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات
انه س�يتم فتح نحو  300محطة من أجل
عدها يدوياً ،بنا ًء عىل طعون املقدمة إليها،
فيما وجهت انتقادات لبيان مجلس األمن
بش�أن النتائج ،ع�د تحالف الفت�ح بعثية
األمم املتحدة متحيزة.
وقال عضو الفري�ق اإلعالمي للمفوضية،
عماد جمي�ل ،للوكال�ة الرس�مية إنه «تم
انج�از  816طعن�ا ً رد منه�ا  790طعن�اً،
واملقبول�ة بل�غ عدده�ا  26طعن�اً ،وه�ي
الطع�ون التي تم قبوله�ا مدعومة باالدلة
والوثائق ،لذلك س�يتم فتح ما يقارب أكثر
من  300محطة».
وأض�اف ،أن «ه�ذه املحط�ات ستش�مل
املحافظ�ات املعني�ة بالطع�ون يف الع�د
والفرز ،ومن ثم س�تبدأ عملية العد والفرز
ب�إرشاف مراقب�ي الكيان�ات ومخوليه�ا،
املش�مولة بهذه املحطات س�واء يف صالح
الدين او بغ�داد او البرصة او اربيل ،فضال
عن باقي املحافظات املتبقية».
وأك�د أن «املب�ارشة بالع�د والف�رز تعتمد
ع�ىل اكم�ال عملي�ة املحط�ات ،ألن�ه ال
يمك�ن املبارشة به�ا دون اكتم�ال جميع
ً
الفت�ا إىل أن «املوعد القانوني
اإلجراءات»،
للمصادق�ة عىل نتائج االنتخابات ،هو بعد
إنهاء عملية الطعون بتفاصيلها كافة».
ب�دوره ،أكد تحال�ف الفتح وجود تحي�ز كبر من قبل
األم�م املتح�دة لصالح التزوي�ر وعملية بي�ع األصوات

خالل االنتخابات النيابية املبكرة.
وقال القيادي يف التحال�ف ،محمد البياتي ،إن «املواقف
العاملي�ة م�ع االنتخابات العراقي�ة تأتي من ب�اب أنها
ال تعل�م يشء س�وى إجرائها يف ظروف أمني�ة وهذا ما

ال يختل�ف علي�ه اثنان لك�ن طبيعة اإلج�راءات واإللية
املستخدمة ال يمكن لعاقل القبول بها”.
وضاف ،انه ”ال نستبعد من األمم املتحدة موقفها املؤيد
للمفوضية وإلجراءاتها التي س�اهمت كثرا يف اتس�اع

التزوير ومصادرة األصوات” ،الفتا إىل إن”
بعثة األمم املتحدة يف العراق متحيزة تماما
لصالح التزوير وإبعاد الكتل التي تس�اند
الحشد الشعبي”.
وأش�ار إىل أن” نظرية األم�م املتحدة تريد
العالم يس�ر وف�ق التزوير والية الفس�اد
وهيمن�ة الجه�ات التي تخ�دم مصالحها
ع�ىل مقاليد الحك�م يف العال�م كله وليس
العراق فحسب”.
يذك�ر أن بعث�ة األم�م املتح�دة غ�ادرت
بغداد باتج�اه أربيل بع�د ان حصل تقدم
للمحتجني عىل أب�واب الخرضاء مطالبني
بإع�ادة ف�رز األص�وات يدوي�ا ولجمي�ع
املحطات.
بدوره�ا ،اعت�رت حركة حق�وق ان بيان
مجل�س االم�ن “مس�تعجل” ول�م يع�ط
مصداقية لالحداث.
وق�ال عض�و الحركة عباس الع�رداوي يف
ترصيح صحفي ان ”مجلس االمن لم يعط
مصداقية لالحداث التي رافقت االنتخابات
وإعالن نتائجه�ا” مبينا ان” بيان مجلس
االمن غطى عىل األفعال مبعوثة األمم”.
وأض�اف ان” بيان مجل�س االمن مدفوع
الثمن وجاء ليغطي عىل ترصفات مبعوثة
األمم املتحدة بالسخارت والتي شاركت يف
تزوير نتائج االنتخابات “.
وأش�اران ” مجلس االمن رح�ب بالنتائج
قبل ان تصدر النتائج النهائية بش�كل يثر الشك  ،واكد
ع�ىل رضورة الذه�اب اىل عملي�ة العد والف�رز اليدوي
ومطابقة النتائج مع األرشطة املوجودة لدينا”.

بطاقة  1000ميغا واط

العراق يف طريقه لتوقيع عقد مع السعودية :حمطة للطاقة الشمسية يف النجف
بغداد  /المستقبل العراقي
اك�د وزي�ر النف�ط رئي�س الوف�د احس�ان
عبدالجب�ار ،أمس االحد ،عىل اهمية التعاون
والتكامل االقتصادي مع االشقاء يف اململكة
العربية السعودية وخصوصا ً يف قطاع النفط
والطاقة والصناعات التحويلية.
وخالل عقد االجتماع الخامس للجنة العراقية
الس�عودية للطاقة والصناعات التحويلية يف
الري�اض ،قال رئيس اللجن�ة العراقية وزير
النف�ط احس�ان عب�د الجبار اس�ماعيل ،يف
بيان ،تلقت «املستقبل العراقي» نسخة منه،
إن «العالقات الثنائية تش�هد تطورا ً كبرا ً يف
جميع املجاالت  ،وقد ملس�نا حرص االشقاء
بالرغبة يف االرساع بتنفي�ذ املحاور التي يتم

قائد القوات الربية ملدراء
أقسام األركان :عليكم مجيع ًا
العمل والتواصل بجد
ُعق َد ،أمس االحد ،مؤتمر ملدراء أقسام
األركان العام�ة يف قي�ادات العملي�ات
وفرق الجي�ش العراقي برئاس�ة قائد
الق�وات الري�ة الفريق الركن قاس�م
محم�د صال�ح املحمدي.وذك�ر بي�ان
لوزارة الدفاع ،تلقت املستقبل العراقي
نس�خة منه ،ان «املؤتمر عقد بحضور
نائ�ب قائ�د الق�وات الري�ة ورئي�س
أركان القيادة ورئيس هيئة التخطيط
وممثلني عن قيادة العمليات املشرتكة
ومديرية الحركات العسكرية باإلضافة
اىل م�دراء األركان العام�ة يف قي�ادات
العملي�ات والف�رق ملناقش�ة (انفتاح
القطع�ات  -الح�دود الفاصلة  -نقاط
االتص�ال  -والعمليات املس�تقبلية)».
واضاف ان «املحم�دي أبدى جملة من
التوجيهات التي من شأنها حث الجميع
ع�ىل املزيد من العمل والتواصل ملا لهذا
املنص�ب م�ن أهمي�ة ك�رى الرتباطه
بإدارة العمليات العس�كرية بالتنسيق
م�ع االس�تخبارات والتخطي�ط ضمن
القي�ادة» ،مؤك�دا ً «اهمي�ة ان يك�ون
مدراء األركان العام�ة عىل دراية تامة
بكل ش�اردة وواردة ضمن قياداتهم».
وق�ال املحمدي «عليك�م جميعا ً العمل
بجد ومتابعة كبرة ورضورة التواصل
املس�تمر م�ع قي�ادة الق�وات الري�ة
وإشعارهم بكافة الحوادث واملجريات
كل ضمن قيادته«.

االتفاق عليها يف قطاعات الطاقة والصناعة
ضمن برنامج اللجنة العراقية السعودية».
واش�ار اس�ماعيل اىل ان «من اب�رز املحاور
التي تم تناولها يف جدول اعمال اللجنة ،بحث
امكانية املشاركة واالس�تثمار بتطوير عدد
من الحقول ذات الرتاكي�ب الهيدروكربونية
الغازي�ة  ،واملس�اهمة يف م�روع ن�راس
للصناعات البرتوكيماويات  ،ومروع الربط
الكهربائي الخليجي  ،ودراس�ة انش�اء املدن
الصناعي�ة  ،وغره�ا  .وقد خ�رج االجتماع
بتوصيات تؤك�د عىل التعجي�ل بتنفيذ هذه
املشاريع».
واكد وزير الطاقة السعودي االمر عبد العزيز
بن س�لمان حرص اململكة عىل «تعزيز افاق
التعاون الثنائي بني البلدين الشقيقني ،وبما

يخدم املصالح املش�رتكة» ،مشرا ً اىل «رغبة
الركات الوطنية الس�عودية املس�اهمة يف
تنفيذ عدد من املشاريع االستثمارية الداعمة
لقط�اع الطاق�ة والصناع�ات التحويلية يف
العراق».
واك�د ع�ىل ان اللجن�ة ق�د قطع�ت ش�وطا ً
مهم�ا ً يف دراس�ة الجوانب الفني�ة واالدارية
واالس�تثمارية والتنفيذي�ة الهم املش�اريع
االس�تثمارية الت�ي ت�م ادراجه�ا يف ج�دول
االعم�ال ،مش�ددا ً ع�ىل تأكيد دع�م اململكة
لالشقاء يف العراق يف جميع املجاالت».
من جانبه ش�دد وزير الكهرباء وكالة عادل
كريم عىل «اهمية الربط الكهربائي العراقي
الخليجي ،واس�تعداد وزارت�ه لتوفر جميع
االمكاني�ات الفنية لتنفيذ هذا املروع الذي

يسهم يف تغطية جزء مهم من حاجة العراق
 ،وقد قطعنا ش�وطا ً كبرا ً من املباحثات من
اجل وض�ع الصيغة النهائي�ة والتوقيع عىل
العقد خالل الفرتة القليلة القادمة».
وكش�ف كريم عن «قرب التوقيع مع رشكة
«اكوا باور» الس�عودية ع�ىل تنفيذ املروع
االس�تثماري لتولي�د ( )1000ميكاواط من
الطاقة الشمسية يف محافظة النجف».
وشدد وزير الصناعة منهل عزيز عىل «اهمية
تنفيذ مروع نراس للصناعات الكيماوية
بالتعاون مع رشكة ش�ل العاملية والركات
الوطني�ة والعربي�ة الراغب�ة باالس�تثمار ،
واالف�اق املس�تقبلية له�ذا امل�روع ال�ذي
يجع�ل العراق من بني ال�دول الرائدة يف هذه
الصناعة».

من جانبه�ا رحبت رئيس هيئة االس�تثمار
س�ها داود نجار ب� «االستثمارات السعودية
يف الع�راق وخصوص�ا يف قط�اع الطاق�ة
والصناع�ات التحويلي�ة  ،وان الهيئة تعمل
ع�ىل تش�جيع االس�تثمارات املش�رتكة من
خالل التس�هيالت املقدم�ة وتذليل املعوقات
االدارية والفنية».
واش�ار البي�ان اىل ان «الهيئ�ة نجح�ت يف
مساعدة الوزارات املعنية يف ابرام االتفاقات
والتحي�ل بتنفيذه�ا والت�ي تس�هم يف دع�م
وتعزيز االقتصاد الوطني».
ويذكر ان اللجنة العراقية السعودية للطاقة
والصناع�ات التحويلي�ة تعق�د اجتماعاتها
الدوري�ة  ،وتضم وزارات النف�ط والكهرباء
والصناعة والهيئة الوطنية لالستثمار .

أمانة جملس الوزراء توجه دعوة للمؤسسات الرسمية بخصوص املفصولني السياسيني
بغداد  /المستقبل العراقي
دعت األمانة العامة ملجلس الوزراء ،أمس االحد ،املؤسس�ات
الرس�مية إلكم�ال اإلج�راءات الخاص�ة بتعي�ني املفصولني
السياس�يني .وبحس�ب بي�ان المان�ة مجلس ال�وزرءا تلقت
املس�تقبل العراقي نس�خة منه ،ان دائرة ش�ؤون املفصولني
السياس�يني ،يف األمانة العامة ملجلس الوزراء ،دعت الوزارات

والجه�ات غر املرتبطة ب�وزارة واملحافظات كافة ،إىل إكمال
اإلج�راءات الخاص�ة بتعي�ني املفصول�ني السياس�يني الذين
س�بق أن تم توزيعهم من قبل لجنة األمر الديواني ( 20لسنة
 )2014يف األعوام التي س�بقت  ،2019وكذلك املُو ّزعون لسنة
 ،2021من قبل لجنة األمر الديواني ( 25لسنة  )2020عىل أن
يت�م مفاتحة وزارة املالية /دائرة املوازنة؛ لغرض اس�تحداث
الدرج�ات الوظيفية لهم ،حال إقرار املوازنة االتحادية العامة

لجمهورية العراق ،لسنة .2022
وأكد رئيس الدائرة ،رس�ول عبد ع�ي االزيرجاوي ،أن اإلجراء
جاء استنادا ً إىل نص املادة ( /6أوالً) من قانون التعديل الثاني
لقانون املفصولني السياسيني رقم ( 24لسنة « )2005تلتزم
وزارة املالي�ة باس�تحداث الدرج�ات الوظيفية للمش�مولني
بهذا القانون من املوظف�ني عىل املالك الدائم أو املتعاقدين أو
العاملني بأجور يومية وغر املوظفني.

النزاهة :صدور حكمني جديدين ضد «القطان» يف قضية فساد تتعلق بآليات عسكرية
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت هيئ�ة النزاه�ة االتحادي�ة ،أم�س
األح�د ،عن صدور ق�راري حك�م بحق نائب
األمني العام لوزارة الدفاع األس�بق ،القرتافه
مخالف�ات يف عقدي�ن مع رشكت�ني أهليتني،
لتجهيز الوزارة بآليات وأجهزة.
وذك�رت دائ�رة التحقيق�ات يف الهيئ�ة ،عر
بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نسخة منه،

تفاصيل قراري الحكم الصادرين بحق نائب
األمني العام لوزارة الدفاع األسبق املدان (زياد
القط�ان) ،حي�ث أف�ادت أن «محكمة جنح
الك�رخ املختص�ة بالنظر يف قضاي�ا النزاهة
أصدرت ق�رار حك�م حضوري بح�ق املدان؛
لوج�ود مخالف�ات يف العقد امل�رم بني وزارة
الدف�اع وإحدى ال�ركات؛ لتجهي�ز الوزارة
بمنظومة استطالع».
وتابع�ت الدائرة أن «املحكم�ة ذاتها أصدرت

حكم�ا حضوري�ا آخر بح�ق امل�دان؛ نتيجة
الخروق�ات املرتكبة يف العقد املرم بني وزارة
الدف�اع والرك�ة املكلف�ة بتجهي�ز الوزارة
ب( )90آلية مدرعة.
وأوضحت أن «املحكم�ة ،ونتيجة املتوفر من
أدل�ة وإثبات�ات؛ وصل�ت إىل القناع�ة التامة
بمقرصي�ة امل�دان؛ فق�ررت الحك�م علي�ه،
اس�تنادا إىل مقتضيات املادة الحكمية ،فيما
أعطت الحق للجهة املترضرة بطلب التعويض

حال اكتساب القرار الدرجة القطعية».
وأعلن�ت النزاه�ة يف منتص�ف نيس�ان ع�ام
 2018عن تكلل جهودها بالنجاح يف اسرتداد
املدان (زياد القطان) من الس�لطات األردنية
املطل�وب ع�ن قضايا كانت ق�د حققت فيها
وص�درت به�ا أح�كام قضائي�ة ،تضمن�ت
الس�جن والحبس لع�رات الس�نني بحقه،
فض�ال ع�ن مطالبت�ه بإع�ادة م�ا يق�ارب
( )800,000,0000مليون دوالر.

وفد من مشيخة األزهر يصل اىل النجف استعداد ًا لزيارة الطيب
وص�ل وفد من مش�يخة األزه�ر الريف اىل
محافظة النج�ف األرشف .وزار الوفد مرقد
اإلم�ام ع�ي {ع} وألتق�ى بمس�ؤويل العتبة
العلوية املطهرة .يش�ار اىل ان ش�يخ األزهر
الش�يخ أحم�د الطي�ب يعتزم زي�ارة العراق
مطلع ش�هر تري�ن الثاني املقب�ل .وقالت
مص�ادر مطلع�ة يف  13م�ن الش�هر الحايل،

أن أول لق�اء للطيب يف الزيارة س�يكون مع
املرجعي�ة الدينية العلي�ا ،متمثل�ة بآية الله
العظم�ى اإلمام الس�يد عي السيس�تاني يف
النج�ف األرشف.ى وأضاف�ت املص�ادر ان
«الشيخ الطيب سيلتقى بالسيد السيستاني
ف�ور وصول�ه إىل العراق ،كما ت�م التخطيط
لعمل جولة يف أهم األرضحة واملزارات الدينية

بمدينتي كرب�الء والنجف» .وبين�ت انه «تم
تخطيط برنامج دقي�ق ومحدد للزيارة التي
ستكون بدايتها من لقاء السيد السيستاني،
ثم الصالة يف رضيح اإلمام عي بن أبي طالب
{ع}» الفت�ا اىل انه «من املق�رر أن يصطحب
ش�يخ األزه�ر ،أحم�د الطي�ب ،وف�دا ً رفيع
املس�توى من علماء األزهر يف هذه الزيارة».

ووصلت املصادر الزي�ارة املرتقبة للطيب ب�
«التاريخية ،وطال انتظارها ،فمنذ اإلطاحة
بالنظام الس�ابق ع�ام  ،2003وكل حكومة
عراقي�ة جدي�دة تقوم بدعوة ش�يخ األزهر،
لكن لم يتحقق األمر حينها بس�بب األوضاع
األمني�ة يف البل�د ولك�ن اليوم لم يع�د هناك
مانعا ً لتحقيقها».
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احلشد الشعبي يضع يده عىل ذاكرة الكرتونية
ووثائق وتسجيالت مصورة لـ «داعش»
بغداد  /المستقبل العراقي
ضبطت مديرية املعلومات العامة يف
الحشد الشعبي ،أمس االحد ،وثائق
ومع�دات فني�ة وذاك�رة إلكرتونية
تعود لعصاب�ات داعش االرهابي يف
محافظة االنبار.
وذك�ر اع�الم الحش�د يف بي�ان
تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة
من�ه ،ان «معاوني�ة االس�تخبارات
واملعلوم�ات يف الحش�د الش�عبي -

مديري�ة املعلومات العام�ة ،األحد،
تمكنت من ضبط ومصادرة وثائق
ومع�دات فني�ة تح�وي معلومات
مكتوب�ة و تس�جيالت مص�ورة
وذاك�رة الكرتوني�ة واجهزة اتصال
تع�ود لعصابات داع�ش اإلجرامي
يف محافظة األنب�ار ،وتمت العملية
وف�ق معلومات اس�تخبارية وبنا ًء
عىل مذك�رة قضائية حيث التعامل
مع املواد املضبوطة وفق السياقات
القانونية».

انطالق عمليات تفتيش واسعة شاميل البرصة:
النتائج كبرية
المستقبل العراقي /محمد الجابري
أعلنت قيادة عمليات البرصة ،أمس االحد ،إنطالق عمليات تفتيش واسعة
يف مناطق نهر العز شمال البرصة.
وذكرت القيادة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه ،ان «القوات
األمنية نفذت من خالل اللواء  36اآليل ولواء مغاوير قيادة العمليات وافواج
ط�وارئ رشطة البرصة والوكاالت األمنية واالس�تخبارية عمليات تفتيش
واسعة يف مناطق نهر العز».
وأكد قائد العمليات اللواء الركن عي املاجدي ،بأن «القوات األمنية تمكنت
من إلق�اء القبض عىل مجموعة من املطلوبني للقض�اء وفق مواد جنائية
مختلفة وكذلك مصادرة أسلحة خفيفة وأخرى متوسطة واعتدة مختلفة
األنواع».
وتمكن�ت مف�ارز الرطة م�ن القاء القب�ض عىل أحد األش�خاص ضبط
بحوزتة مواد مخدرة وحبوب الكبس�لة وأدوات تعاطي يف سيطرة الجوابر
ضمن القاطع الشمايل ملحافظة البرصة.

رئيس جملس القضاء يستقبل املستشار اجلديد
لفريق التحقيق الدويل
بغداد  /المستقبل العراقي
أس�تقبل رئي�س مجل�س القضاء
األعىل القايض الدكتور فائق زيدان
أم�س االح�د املواف�ق املستش�ار
الخاص الجدي�د لالمني العام لألمم
املتح�دة ،رئي�س فري�ق التحقي�ق
ال�دويل بخص�وص جرائ�م داع�ش

السيد كريستان ريتر.
وذك�ر املرك�ز اإلعالم�ي ملجل�س
القض�اء األع�ىل يف بي�ان تلق�ت
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه
أن «الطرف�ني بحث�ا التع�اون ب�ني
املحاك�م والفريق بما يعزز الجهود
ملتابعة مص�ادر تمويل التنظيمات
االرهابية»

وكالة وزارة الداخلية لشؤون الرشطة:
القبض عىل  17مته ًام بحيازة املخدرات يف  8حمافظات
واعتقال مبتز إلمراة يف بغداد
بغداد  /المستقبل العراقي
ب�ارشاف ومتابع�ة ش�خصية
م�ن قب�ل الفريق عم�اد محمد
محم�ود وكي�ل وزارة الداخلية
لشؤون الرطة ،تمك�����نت
مف�ارز املديرية العامة ملكافحة
املخ�درات من القب�ض عىل 17
متهم�ا بحي�ازة املخ�درات يف 8
محافظات.
وذك�رت املديرية يف بي�ان تلقت
املستقبل العراقي ان «مفارزها
ألقت القبض عىل (  ) 17متهما
بحوزته�م م�ادة الكريس�تال
والحب�وب املخ�درة ،إضاف�ة إىل
أدوات التعاط�ي يف محافظ�ات
( الب�رصة  -ذي قار  -واس�ط-
كربالء  -دي�اىل  -صالح الدين -
كركوك  -نينوى )».
واش�ارت إىل أن�ه «ت�م إحالتهم
إىل القض�اء وف�ق أح�كام املواد
القانوني�ة ( )32 / 28مخدرات
(  ) 50صيدل�ة» .كم�ا تمكن�ت

الرط�ة املجتمعي�ة يف دائ�رة
العالق�ات واالع�الم ب�وزارة
الداخلية من ايقاف عملية ابتزاز
الكرتوني مارسها شخص بحق
ام�راة م�ن بغ�داد ،نج�م عنها
ق������يامه�ا بدف�ع مبل�غ
( )5000دوالر امريك�ي للمبتز،
وارج�اع املبلغ اليه�ا بعد تمكن
الرطة املجتمعية من الوصول
إىل املبتز ومواجهته بأدلة اإلدانة
التي لم يجد حيالها إال اإلعرتاف
بجريمته.
وج�اءت العملي�ة اث�ر ورود
مناش�دة م�ن مواطن�ة اف�ادت
بتع�����رضه������ا لالبت�زاز
والتهدي�د بقت�ل ابناءه�ا م�ن
قبل ش�خص طال����بها بدفع
مبال�غ أخ�رى إضاف�ة اىل املبلغ
الذي س�لم�����ته له .يف االثناء
اتخ�ذت الرط�ة املجتمعي�ة
اإلج�راءات ال����الزم�ة بح�ق
املبت�ز ،وأرجع�ت املبل�غ كام�ال
للمواطنة.

بكمني حمكم ..عمليات بغداد تطيح بإرهايب
يف السيدية
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت قي�ادة عملي�ات بغ�داد،
أم�س االحد ،ع�ن القبض عىل أحد
األرهابيني جنوبي بغداد.
وذك�رت خلي�ة االع�الم االمن�ي يف
بي�ان تلق�ت املس�تقبل العراق�ي
نس�خة من�ه ،ان «قوة م�ن اللواء
الس�ابع الفرق�ة الثاني�ة رشط�ة

اتحادي�ة تمكنت من القاء القبض
ع�ىل مته�م وف�ق امل�ادة ()1/4
إره�اب بع�د كمني محك�م نصب
ل�ه يف منطقة الس�يدية واملطلوب
إىل مكافح�ة إرهاب ص�الح الدين،
حيث تمت إحالة املتهم إىل الجهات
ذات االختصاص لغرض استكمال
اإلج�راءات القانوني�ة بحق�ه
اصوليا».

3

محليات

العدد ( )2474االثنين  25تشرين االول 2021

www.almustakbalpaper.net

حمافظ البرصة يوجه بإجراء «محلة حمافظة بغداد تطلق محلة ملتابعة «نفوق االسامك»
يف حقول التاجي والطارمية
واسعة» للحد من ظاهرة الرعي العشوائي
بغداد  /المستقبل العراقي

المستقبل العراقي /صفاء الفريجي

اطلق�ت محافظ�ة بغ�داد ،أمس األح�د ،حملة
ملتابع�ة مل�ف نف�وق االس�ماك يف حق�ول
اس�ماك(اقفاص) منطقت�ي ش�ط التاج�ي،
والطارمية.
وق�ال رئيس ش�عبة حماية وتحس�ني البيئة يف
محافظة بغداد رئيس مهندس�ني احمد حارث،
إن «الحمل�ة جاءت تنفي�ذا لتوجيهات محافظ
بغداد املهندس محمد جابر العطا ،وباالش�رتاك
مع دائرة البيطرة  /مستشفى بغداد البيطري،
لفحص حقول االسماك ،ومتابعة حاالت النفوق
بس�بب م�رض (تعف�ن االس�ماك الغلصومي)
الناتج من فايروس الكوي هريبز ،بعد ورود معلومات

وجه محاف�ظ البرصة املهندس اس�عد عبد االمري
العيدان�ي ،أم�س األح�د ،بلدية محافظ�ة البرصة
بحملة واس�عة للحد من ظاهرة الرعي العشوائي
يف مختلف شوارع املحافظة.
وق�ال بي�ان صادر ع�ن مكت�ب املحاف�ظ وتلقت
املس�تقبل العراقي نسخة منه أن محافظ البرصة
املهندس اس�عد عبد االم�ري العيداني وجه مديرية
بلدي�ة محافظ�ة الب�رصة بحمل�ة واس�عة للحد
من ظاهرة الرعي العش�وائي يف مختلف ش�وارع
املحافظة.
وتواجه املحافظة ظاهرة الرعي العشوائي يف عدد
من األحياء واملناطق السكنية.

ع�ن وج�ود اصاب�ات مؤك�دة بالف�ريوس يف املنطقة
املذك�ورة» ،الفت�ا اىل «اتالف عدد من االح�واض التي

الزراعة تستبعد دياىل من اخلطة الشتوية :تغيري اخلطة مرهون بأمرين
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت وزارة الزراعة ،أمس األحد ،استبعاد محافظة دياىل
من الخطة الش�توية ،فيم�ا أش�ارت إىل أن تغيري الخطة
مرهون بأمرين.
وق�ال املتحدث باس�م ال�وزارة حميد الناي�ف يف ترصيح
للوكالة الرس�مية إن «مهمة الوزارة ه�ي زياردة االنتاج
الزراعي كما ً ونوعا ً وزيادة املساحات املزروعة».
وأض�اف أن «املواس�م ( 2019و 2020و ،)2021كان�ت
الخطة الزراعية س�ارية نتيجة وجود خزين مائي» ،الفتا ً

إىل أن «وزارة امل�وارد املائية وع�دت الزراعة بوجود خزين
كاف للخطة الشتوية ،وق َّدمت الوزارة خطة زراعية
مائي ٍ
ب� 6ماليني دونم لكن وزارة املوارد املائية أكدت عدم وجود
مياه كافية لتغيطة كامل الخطة الزراعية».
ولف�ت اىل أنه «ت� َّم اس�تبعاد محافظة دياىل م�ن الخطة
الزراعية نتيجة قطع الروافد املائية من الجانب االيراني»،
مؤك�داً ،أن «الخط�ة الزراعي�ة يف املحافظ�ة س�تكون
صفراً».
وتابع ،أن «ال�وزارة وضعت للمحافظ�ة خطة باالعتماد
ع�ى مياه اآلب�ار لتعويض األرايض الزراعي�ة التي تعتمد

ع�ى األنه�ار» ،مش�ريا ً إىل أن «الزراعة بالعراق س�تتأثر
نتيجة قلة الحصص املائية املخصصة من تركيا».
وأعرب الناي�ف عن أمله بأن «يف�اوض العراق بكل ثقله
مع الجانب الرتكي للحصول عى االس�تحقاقات املائية»،
ً
الفت�ا إىل أن «الفالح العراق�ي ال يمكن أن يرتك أرضه بعد
توفري املياه».
وأك�د الناي�ف «يف ح�ال حص�ول الع�راق ع�ى حصت�ه
املائي�ة ،س�تغري وزارة الزراعة الخطة الزراعية وس�تزيد
م�ن املس�احات املزروع�ة ،أما يف ح�ال هط�ول األمطار
بمنتص�ف ترشي�ن الثان�ي أيض�ا ً س�يتم تغي�ري الخطة

تركيا :لن نحرم العراق من نعمة املياه ..وهذه نصيحتنا
للعراقيني
بغداد /المستقبل العراقي
ح�ددت تركيا م�ا تريده من الع�راق يف ملف
املي�اه «مؤك�دة» تع�اون مع الع�راق يف هذا
املجال.
وطمأن السفري الرتكي لدى بغداد رضا غوناي
الي�وم األحد بأن بالده ل�ن تحتكر املياه عى
الع�راق ولكن ينبغي أن يس�تخدمها بصورة
أمث�ل ،مقرتح�ا ً إنش�اء املزي�د من الس�دود
لحماي�ة الب�الد م�ن الس�يول والفيضانات،
وتوفري املياه يف مواسم الجفاف.
وق�ال غوناي يف مؤتمر صحفي مش�رتك مع
محافظ نينوى نجم الجب�وري خالل زيارته
ملدينة املوصل وحرضه مراس�ل وكالة شفق
ني�وز ،إن «تركيا تهتم بنينوى جدا ً وتس�عى

ب�أن تك�ون بافض�ل صوره�ا» ،موضحا ً أن
«س�بب ه�ذا االهتمام هو ج�راء ما تعرضت
ل�ه ه�ذه املدين�ة من دم�ار وخراب بس�بب
داعش».
واش�ار إىل أن املوص�ل تحتاج اىل االس�تثمار
واملس�تثمرين وهنالك العديد من املستثمرين
الذين يمكنهم االستثمار هنا ،مردفا بالقول:
نحن هنا اليوم لنتباحث يف املواضيع التجارية
واإلستثمارية وهناك مختصون يف هذا املجال
جاء معي.
اما فيما يخص موض�وع املياه قال غوناي،
إن هناك تواصالً كبريا ً بني وزير املوارد املائية
العراق�ي والحكوم�ة الرتكية ،منوه�ا ً إىل أن
مذك�رة التفاه�م الت�ي ج�رى توقيعها عام
 2014قد ب�دأ العمل بها وت�م تفعيلها خالل

العمل تكشف تفاصيل
القروض املمنوحة للعاطلني
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية ،أم�س األحد ،عدد القروض التي
منحتها للعاطل�ني ،فيما أوضحت تفاصيل تل�ك القروض.وقال مدير إعالم
ال�وزارة نج�م العقاب�ي إن «وزارة العمل هي املعنية بالباحث�ني عن العمل،
حيث تضم دائرة العمل والتدريب املهني الخاصة بمنح القروض وتس�جيل
الباحثني عن العمل» ،مبينا أن «هناك اكثر من مليون و ٧00الف عاطل عن
العمل مسجل يف بيانات الوزارة».وتابع أن «الوزارة تمنح القروض الصغرية
والتي وصلت اىل وجبة  ،٣1اي بمعدل  ٥0الف قرض عى مدى هذه السنوات
النش�اء مش�اريع صغرية» ،موضحا أن «القروض امليرسة تس�دد عى مدى
 ٥س�نوات ،حي�ث تكون اول س�نة فرتة س�ماح وهي بالتقس�يط املريح».
وأضاف ،أن «الوزارة تبحث عن دعم هذه الفئة وخاصة ش�باب بالتنس�يق
مع املؤسسات املعنية من اجل التخفيف وتقليل نسبة العاطلني عن العمل».
وبش�أن قانون الضم�ان االجتماعي ،أك�د أن «لدى الوزارة دائ�رة الضمان
االجتماعي املعنية بالقطاع الخاص ،حيث ننتظر اقرار قانون التقاعد الذي
تم�ت قراءته الثانية ولم يصوت عليه» ،الفت�ا اىل أن «القانون فيه امتيازات
كب�رية ج�دا تهت�م بالقط�اع الخاص».وأوضح�ت وزارة العمل والش�ؤون
االجتماعي�ة ،يف  ٣ترشي�ن االول الحايل ،أس�باب تأخر اط�الق وجبة جديدة
م�ن قروض الباحثني عن العمل ،مش�رية اىل أن الظروف الصحية التي مرت
بالبالد والعالم اس�تدعت مراعاة الوزارة لظروف املقرتضني وتأخري دفعات
سداد مبلغ القرض ،مما أدى اىل تعثر اطالق وجبات جديدة.

العدل تثبت عرشات املتعاقدين
وفق قرار  315عىل املالك الدائم
بغداد /المستقبل العراقي
أعلن�ت وزارة الع�دل ،أم�س األح�د،
تثبي�ت عرشات املتعاقدي�ن وفق قرار
 ٣1٥ع�ى امل�الك الدائم.وأك�د وزي�ر
العدل ،س�االر عبد الس�تار محمد ،يف
بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة
منه ،أن «ال�وزارة نفذت قرار مجلس
ال�وزراء املرق�م (  )٣1٥لس�نة 2019
واملتضمن ع�دة فقرات أهمها تحويل
االجراء اليومي�ني اىل متعاقدين الذين
تزيد خدمتهم العقدية عن ( )٥سنوات
والبالغ عددهم ( )19٥متعاقدا ً لغرض
تثبيتهم عى املالك الدائم حسب أحكام
املادة ( )61من قانون املوازنة العامة

االتحادي�ة لس�نة  2021وإحالته�ا
اىل وزارة املالي�ة الس�تحداث عناوين
وظيفي�ة وإج�راء مناق�الت لغ�رض
رصف رواتبه�م» .واش�ار الوزير ،إىل
انه «ه�ذه الرشيحة س�يتم تعيينهم
بمج�رد موافق�ة وزارة املالية» ،الفتا
اىل ان «س�بب تأخ�ر رصف االج�ور
مرتبط بتمويل الخزائن يف املحافظات
املسؤولة عن هذا املوضوع وليس من
قبل الوزارة».وأكد ،انه «من املدافعني
واملطالبني بحقوقه�م الوظيفية وانه
يتابع املوض�وع ش�خصيا ً وباهتمام
كب�ري من اج�ل ني�ل ه�ذه الرشيحة
لكاف�ة حقوقهم املرشوعة وبالرسعة
املمكنة».

األشهر املاضية.
وأك�د الس�فري الرتك�ي أن هن�اك جفاف�ا ً يف
املنطق�ة برمته�ا ولي�س يف الع�راق فق�ط
واالحتباس الحراري ايضا ً موجود.
وتابع غوناي قائ�ال ،إن الحل األمثل ملواجهة
الجفاف هو تحدي�ث منظومات الري ويجب
االس�تفادة م�ن املي�اه املتوف�رة يف الزراعة،
وينبغي إنشاء املزيد من السدود للحماية من
الس�يول يف مواس�م األمطار وتوف�ر املياه يف
مواسم الجفاف.
واختت�م الس�فري حديث�ه بالق�ول إن ،تركيا
ع�ى تعاون كب�ري يف هذا املجال م�ع العراق،
موضح�ا ً أن تركيا لن تحرم العراق من نعمة
رب العاملني ولن تحتكر املياه عى العراقيني،
انما تريد ان تستخدم املياه بصورة أمثل.

التخطيط غاضبة
من برنامج الغذاء العاملي:
العراق ليس جائعا
بغداد  /المستقبل العراقي
تداولت وس�ائل االعالم ومواق�ع التواصل االجتماعي
خ�الل اليومني املاضي�ني تقريرا منس�وبا اىل برنامج
االغذية العاملي ،يف االم�م املتحدة ،يتحدث التقرير عن
ان الع�راق يع�د اح�د س�بع دول هي االش�د جوعا يف
العالم ،وان ثلث الش�عب العراق�ي ينام جائعا ،واضعا
العراق ،اىل جانب بلدان ش�ديدة الفقر  ،مثل الصومال
ومدغشقر والكونغو وغريها.
وازاء هذا التقرير ،نود ايضاح الحقائق االتية:
 -1ل�م يواج�ه العراق ازم�ة غذائية يمكن ان تس�بب
تهديدا بالجوع للفئات الهش�ة يف املجتمع ،حتى خالل
ذروة انتشار جائحة كورونا ،التي شهدت فيها الكثري
من البل�دان ازمات غذائي�ة ،اال ان الع�راق ،لم يواجه
مث�ل هذه االزمة ،بس�بب االج�راءات الحكومية التي
اس�همت يف توفري املواد الغذائية ،سواء املنتجة محليا
او املستوردة ،باالضافة اىل التكافل االجتماعي.
 -2قام�ت الحكوم�ة باتخ�اذ جمل�ة من االج�راءات
تضمن�ت دعم ش�بكة الحماي�ة االجتماعي�ة ،وتأمني
مواد البطاق�ة التموينية ،وتوزيع منحة مالية طارئة
للمترضري�ن م�ن الجائح�ة ،به�دف مس�اعدتهم يف
مواجهة الظروف الطارئة.
 -٣ان الحديث عن وجود ثلث العراقيني جائعني ،كالم
ينايف الواقع ،الن نس�بة الهشاش�ة الغذائية يف العراق،
تبلغ اقل من ٪2 من مجموع السكان ،وهذه النسبة
ارتفعت بعد موجات النزوح عام .2014
 -4ارتفعت نس�بة الفقر ع�ام  2020اىل ٪٣1 ،وهذا
اليعن�ي ان ه�ذه النس�بة تمث�ل الس�كان الجائع�ني
مطلق�ا ،انما ه�ذا يدخل يف اطار ما يع�رف ب� «الفقر
متعدد االبعاد» الذي يشمل الصحة والتعليم والسكن،
والدخ�ل ،وارتفع�ت النس�بة نتيجة جائح�ة كورونا
وتداعياتها االقتصادية.
 -٥يبل�غ اجم�ايل نس�بة االرس الت�ي تس�تلم الحصة
التموينية ٪9٥.
 -6ان املؤرشات التي نعتمدها ،مستخرجة من املسوح
االحصائي�ة الت�ي ينفذه�ا الجهاز املرك�زي لالحصاء
وفقا للمعايري العاملية املعتمدة من قبل االمم املتحدة.
 -٧ووفقا لذلك فان املؤرشات التي اشار اليها التقرير
املنس�وب لربنام�ج االغذي�ة العامل�ي ،م�ؤرشات غري
واقعية ،وال تس�تند اىل امل�ؤرشات التي تعتمدها وزارة
التخطي�ط .اذ اليمك�ن باي حال من االح�وال مقارنة
الوض�ع الغذائي واملعييش للش�عب العراقي مع بلدان
تعاني اصال من مجاعة حادة ،فالعراق ليس جائعا.

ً
مبين�ا ،أن «الخطة الزراعية
الزراع�ة اىل  6ماليني دونم»،
تضمن محاصيل الحنطة والش�عري والخض�ار بمليونني
وخمس�مائة دونم فق�ط مضمونة كون املي�اه املتوفرة
تغطي تلك املس�احات ،أما باقي املساحات غري مضمونة
ألنها تعتمد عى مياه اآلبار».
وبش�ان عملي�ات التصدي�ر ،ق�ال الناي�ف :إن «تصدي�ر
البطاط�ا هو الجان�ب امليضء ل�وزارة الزراع�ة بعد منع
االسترياد والسيطرة عى تهريب املحاصيل» ،موضحاً ،أن
«العراق بدأ يصدر البطاطا إىل اإلمارات وس�يتم تصديرها
اىل السعودية يف األيام املقبلة».

مرور البرصة تضع رشوط ًا لرفع
احلجز عن الدراجات النارية
البصرة  /المستقبل العراقي
وضعت مديرية م�رور البرصة ،أمس األحد،
رشوطا لرفع الحج�ز املروري عن الدراجات
النارية ،فيما أشارت إىل أنها تعمل عى تقليل
الزخ�م واالختناق�ات املروري�ة باملحافظة.
وق�ال مس�ؤول اإلع�الم يف املديري�ة العقيد
ص�الح رمض�ان األس�دي ،لوكال�ة األنب�اء
الرس�مية ،إن «املخالفات املرورية ألصحاب
الدراجات النارية فاق�ت مخالفات املركبات
يف املحافظ�ة» ،مبينا إن «الدراج�ة املخالفة
تحاسب بنفس املخالفة للمركبة وفقا لقانون
املرور س�نة  ،2019والق�ايض أن اي دراجة
ال تحم�ل ارقاما او غري مس�جلة يف املديرية

يتم حجزها».وأض�اف أن «الدراجة املخالفة
ال يتم اط�الق رساحها ،اال بعد تس�جيلها يف
امل�رور ،فضال عن فرض غرام�ة مالية».من
جانب آخر بني االسدي ،أن «مالكات املديرية
تعمل بكام�ل طاقتها االس�تيعابية ملعالجة
الزخم الهائل يف معامالت املواطنني ،الس�يما
بعد رفع الحظ�ر وعودة الحياة اىل طبيعتها،
اىل جانب تمديد س�اعات العمل ،حيث أصبح
بام�كان املواطنني مراجعة املرشوع الوطني
م�ن دون القي�ام بحجز الكرتوني مس�بق».
وتاب�ع ،أن «املديري�ة تعمل ايض�ا بالتعاون
م�ع الق�وى االمني�ة للس�يطرة ع�ى حركة
املركبات والدراجات ،بغية التقليل من الزخم
واالختناقات املرورية».

الصحة حتذر من بوادر ملوجة وبائية جديدة:
نستعد لألسوأ
بغداد /المستقبل العراقي

حذرت وزارة الصحة ،أمس األحد ،من ظهور بوادر ملوجة وبائية جديدة ورابعة من فريوس
كورونا.وقال املتحدث باسم الوزارة سيف البدر يف ترصيح متلفز ان «حدوث موجة رابعة
وآخ�رى أم�ر بديهي ومنطق�ي وحتمي مع اس�تمرار عدم االلت�زام باإلج�راءات الوقائية
لفريوس كورونا».وأش�ار اىل «ظهور ب�وادر ملوجات جديدة يف عدة بلدان ومنها روس�يا»،
منوها اىل ان «وزارة الصحة متهيئة ألس�وأ االحتماالت يف ظهور أي موجة جديدة».وش�دد
الب�در ،عى «رضورة االلتزام باإلجراءات الوقائية وأخذ اللقاح» مبينا ان «اللقاحات أثبتت
انه�ا تحق�ق الوقاية يف العراق كما يف الدول التي اعتمدتها» مبينا ان «هناك اقبال جيد جدا ً
لإلقبال عى اللقاحات ونطمح للمزيد».وأعرب عن «أمله وبجهود وسائل اإلعالم قبل نهاية
 2021بان نصل اىل النسبة املأمولة التي من خاللها نحقق املناعة املجتمعية».

الزراعة حتذر من تراجع كبري إلنتاج احلنطة
بغداد /المستقبل العراقي
ح�ذرت وزارة الزراع�ة ،أم�س األح�د ،من
تراج�ع كب�ري النت�اج الحنط�ة املحص�ول
السرتاتيجي يف العراق بسبب الشحة املائية.
وقال املتحدث باسم الوزارة حميد النايف يف
ترصيح متلفز« ،قد ال نصل اىل مليونني طن
من انت�اج الحنطة يف املوس�م املقبل وهذه
مشكلة كبرية س�تواجهنا بسبب انخفاض
املساحة املزروعة وااليرادات املائية» مشريا ً
اىل «إبعاد الشعري عن الخطة الزراعة بسبب
رف�ع الدع�م الحكومي من�ه وتقليله كوننا
نرك�ز ع�ى الحنط�ة والخ�رض باعتباره�ا
س�لة غذائي�ة س�رتاتيجية ويومية».ولفت

اىل «إعداد خط�ة بمليونني و 800الف دونم
يف اآلب�ار اإلرتوازية» ،مش�ريا ً اىل ان «الخطة
الزراعية يف دياىل هي صفر بس�بب انقطاع
ال�واردات املائي�ة من ايران».وأك�د ان «هذا
االنخف�اض يف املس�احة املزروع�ة لي�س
دائمة وتتوقف زيادته�ا اىل املوقف اإلروائي
واإلطالق�ات املائية».وب�ني «نأم�ل هطول
االمطار يف الشهر املقبل واذا تزايدت نسبتها
س�نرفع املس�احة املزروع�ة حي�ث وضعنا
خط�ة لزراع�ة  9مالي�ني دونم ع�رب املياه
الديمي�ة من األمطار» داعي�ا اىل «التفاوض
مع تركيا وايران واستخدام امليزان التجاري
كورق�ة تفاوضية م�ن أج�ل الحصول عى
املستحقات املائية».

ملعاجلة أزمة ارتفاع الوقود ...أكثر من مليون
لرت من مادة البنزين ستصل لإلقليم
بغداد /المستقبل العراقي

أفادت دائرة اإلعالم ،أمس األحد ،واملعلومات يف حكومة إقليم كوردستان ،األحد ،أن أكثر من مليون
لرت من مادة البنزين س�تصل إىل اإلقليم ملعالجة أزمة ارتفاع أس�عار الوقود.وذكرت الدائرة يف بيان
تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه ،أن ،س�تصل  ٥40الف لرت من البنزي�ن إىل محطات الوقود يف
محافظات إقليم كوردستان األربع ،وسيتم مضاعفة الكمية خالل اليومني املقبلني» .وأشار البيان
أن «مشكلة املحروقات ال تواجد اقليم كوردستان فحسب بل العالم بأرسه ،ولم ترتدد حكومة إقليم
كردستان يف طمأنة مواطنيها بأنها بذلت كل جهد ممكن للوصول إىل حل لهذه املشكلة».

شهدت بها حاالت للنفوق».
واش�ار املس�ؤول املحيل اىل ان «اطب�اء البيطرة
بصدد اخ�ذ عينات من االحواض ،للكش�ف عن
وج�ود الف�ريوس م�ن عدم�ه ،ويف ح�ال كانت
النتيج�ة موجب�ة ،س�تقوم لجنة االت�الف التي
ت�رشف عليها محافظة بغ�داد ،باتخاذ ما يلزم
ضم�ن الس�ياقات املتبع�ة لالت�الف الصحي»،
مبينا «ان معظم االحواض تم تفريغها من قبل
اصحابها والتخلص من االسماك النافقة برميها
يف نهر دجلة و بيع االسماك الحية منها».
واضاف ان اصابة االس�ماك بالفريوس اثر عى
نوعية مياه نهر دجلة ،بس�بب تربية االس�ماك
بصورة غري صحيحة ،يف ظل انخفاض مناسيب
املياه يف النهر بسبب شح املياه فيه».

حتت عنوان «التحقيق يف الدعوى اجلزائية»

جملس القضاء ينظم ورشة
مكثفة للمحققني القضائيني
بغداد  /المستقبل العراقي

نظ�م معه�د التطوير القضائي ورش�ة عمل لعدد م�ن املحققني
القضائي�ني ضمن خطة معه�د التطوير القضائ�ي .وقال املركز
االعالمي ملجل�س القضاء االع�ى ،ان «معهد التطوي�ر القضائي
نظم ورش�ة عم�ل لعدد م�ن املحقق�ني القضائي�ني العاملني يف
رئاس�ات محاكم االس�تئناف كافة».واش�ار املرك�ز االعالمي ان
«الورش�ة عقدت بعنوان (التحقيق يف الدعوى الجزائية) وحارض
فيها القايض جبار عبد ديل قايض محكمة التحقيق املركزية.

ذي قار تعلن شمول االجراء
اليوميني بقطع االرايض السكنية
ذي قار  /المستقبل العراقي
اص�در محافظ ذي قار ،أحمد غن�ي الخفاجي ،أمس األحد ،قرارا ً
بش�مول االج�راء اليوميني العاملني يف مؤسس�ات الدولة بتوزيع
ً
اسوة برشيحة املوظفني الدائميني.
قطع األرايض السكنية
وقال الخفاجي ،يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه ،انه
«تثمينا ً لدور هذه الرشيحة املهمة بادرنا اىل التوجيه بش�مولهم
يف جميع املؤسس�ات البلدية والبدء برتوي�ج معامالتهم بالطرق
القانونية املتبعة وحس�ب السياقات املعمول بها وضمن رشيحة
نقابات العمال».وأش�ار اىل أن «املحافظة خصصت اول مقاطعة
م�ن نوعها لهذه الرشيحة النش�اء حي س�كني سيس�مى بحي
الرائعني ،تقديرا ً وعرفانا ً منها لتلك الجهود الخرية».

الكامرك :ضبط حاوية حمملة
بمستلزمات طبية يف البرصة
البصرة  /المستقبل العراقي
ضبط�ت الهيئ�ة العام�ة للكمارك ،أم�س االحد ،حاوي�ة محملة
مس�تلزمات طبية يف كمرك بوابة محافظ�ة البرصة .وذكر اعالم
هيئ�ة الكم�ارك يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة منه،
«بمتابعة و ارشاف مبارش من قبل املدير العام ش�اكر الزبيدي و
جهود متميزة من قبل مدير و كادر موظفي كمرك بوابة البرصة
تم ضبط حاوية محملة ( مستلزمات طبية ) كانت مخفية خلف
ارس�الية ادوات احتياطية للس�يارات» .واضاف�ت ،انه «تم اتخاذ
كافة االجراءات القانونية بحق املخالفني».

العراق يدعو الرشكات اإليطالية لتقديم الدعم
بمرشوع تطوير مدينة أور األثرية
بغداد  /المستقبل العراقي

دع�ا الع�راق ،أمس األح�د ،ال�رشكات اإليطالي�ة لتقدي�م الدعم
واملس�اهمة الفاعلة بمرشوع تطوير مدين�ة أور األثرية.وذكرت
أمان�ة مجل�س الوزراء ،يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة
منه ،أن امينها العام « حميد نعيم الغزي ،اس�تقبل اليوم السفري
اإليط�ايل لدى بغداد ،برونو أنطونيو باس�كوينو؛ ملناس�بة انتهاء
َ
عمله».وتق ّد َم األمني العام ملجلس الوزراء ،بشكره وتقديره
مهام
إىل «باسكوينو؛ لجهوده التي بذلها خالل فرتة عمله يف بغداد ،من
خالل مواقفه اإليجابية التي أس�همت يف تطوير العالقات الثنائية
بني بغ�داد وروما ،متمنيا ً له اس�تالم موقع رفي�ع خالل املرحلة
املقبلة».ودع�ا األمني العام ملجلس ال�وزراء ،الرشكات اإليطالية؛
«لتقدي�م الدعم واملس�اهمة الفاعلة بم�رشوع تطوير مدينة أور
األثرية ،التي تحظى باهتمام حكومي كبري ،وقيام األمانة العامة
ملجل�س الوزراء ،باإلرشاف عى امل�رشوع ،وملا لها من خصوصية
لدى الجانب اإليطايل ،فضالً عن الخربات التي تمتلكها يف التعامل
مع املواقع األثرية».وعرب باس�كوينو ،عن س�عادته «ملا آلت إليه
األوضاع األمنية يف العراق ،وأنه أصبح من البلدان املستقرة أمنياً،
وأن هنال�ك رغب�ة كبرية من الدبلوماس�يني اإليطالي�ني للعمل يف
الع�راق» ،مثني�ا ً عى «دور األم�ني العام ملجلس ال�وزراء ،املتمثل
ني للسفارة اإليطالية
بتقديم جميع أنواع الدعم والتنس�يق العالِ َي نْ ِ
مع الجهات الرسمية».
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اعالن رقم ()142

اعالن رقم ()143

تعل�ن اللجنة وللمرة الثانية عن ايجار العق�ارات التالية وفق قانون
( )21لس�نة ( )2013فع�ى الراغب�ن باالش�راك يف املزاي�دة العلنية
مراجعة س�كرتري اللجنة يف بلدية املوصل خالل (  )15خمس�ة عرش
يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحف املحلية لالطالع عى
الرشوط مس�تصحبن معه�م هوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن
والتأمينات القانونية البالغة ( )%30من القيمة املقدرة مع الترصيح
االمني للمشرك باملزايدة وتجري املزايدة يف مقر مديرية بلدية املوصل
الواقع يف حي املثنى يف الساعة العارشة صباحا لليوم االخري من مدة
االع�الن ويف حالة مصادفة اليوم املحدد لالعالن عطلة رس�مية او اي
ظرف يحول دون اقامة املزايدة يف املوعد واملكان املذكور تؤجل املزايدة
اىل يوم عمل الذي يليه يف نفس املوقع اعاله ويتحمل من ترسو بعهدته
اجور نرش االعالن واجور خدمة بنسبة ( )%2من بدل االيجار.
 � 1متنزه الزهراء املشيد عى جزء من القطعة املرقمة ()1019/55
مقاطعة  51اربجية الواقع يف حي الزهراء خلف االس�واق وبمساحة
( )5400م 2وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
 � 2الدكاكن املرقمة (1و2و4و5و6و7و8و9و10و )11ضمن دكاكن
ح�ي الضباط عى جزء من القطعة املرقم�ة ( )529/30م 42نينوى
الغربية وملدة ثالث سنوات
 � 3الدكاكن املرقمة (1و )4الواقعة يف منطقة الجماس�ة واملش�يدة
ع�ى جزء من القطعة املرقم�ة ( )43/91م  40نينوى الرشقية وملدة
ثالث سنوات

املهندس
عبد الستار خرض احلبو
ر .جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية
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تعل�ن اللجنة وللم�رة الثانية عن ايجار العقارات التالي�ة وفق قانون ()21
لس�نة ( )2013فعى الراغبن باالشراك يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري
اللجنة يف بلدية املوصل خالل (  )15خمس�ة عرش يوما تبدا من اليوم التايل
لن�رش االع�الن يف الصحف املحلية لالطالع عى الرشوط مس�تصحبن معهم
هوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن والتأمين�ات القانونية البالغة ()%30
من القيمة املقدرة مع الترصيح االمني للمشرك باملزايدة وتجري املزايدة يف
مق�ر مديرية بلدية املوصل الواقع يف حي املثنى يف الس�اعة العارشة صباحا
للي�وم االخري من مدة االعالن ويف حال�ة مصادفة اليوم املحدد لالعالن عطلة
رسمية او اي ظرف يحول دون اقامة املزايدة يف املوعد واملكان املذكور تؤجل
املزاي�دة اىل ي�وم عمل ال�ذي يليه يف نف�س املوقع اعاله ويتحمل من ترس�و
بعهدته اجور نرش االعالن واجور خدمة بنسبة ( )%2من بدل االيجار.
 � 1دكان عى جزء من القطعة املرقمة ( )2/4مقاطعة حوش الخان املنطقة
مدخل النبي جرجيس وبمس�احة ()25م 2وحس�ب واقع الحال وملدة ثالث
سنوات
 � 2دكان عى القطعة املرقمة ( )114مقاطعة س�وق املوصل املنطقة سوق
املوصل وبمساحة ()19,10م 2وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
 � 3املح�الت املرقمة (87و89و )90املش�يدة عى جزء م�ن القطعة املرقمة
( )179محلة الش�يخ فتحي ضمن دكاكن البورصة سوق املخرضات وملدة
ثالث سنوات
 � 4املح�ل املرقم ( )57املش�يدة عى جزء من القطع�ة املرقمة ( )179محلة
الشيخ فتحي ضمن دكاكن البورصة سوق الكمرك وملدة ثالث سنوات
 � 5ج�زء من القطعة املرقمة ( )80/1مقاطعة جامع خزام املنطقة جامع
خزام واملتخذة دكان رقم ( )5وبمس�احة ()9م 2وحس�ب واقع الحال وملدة
ثالث سنوات

املهندس
عبد الستار خرض احلبو
ر .جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل
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اعالن

تعل�ن لجن�ة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك املدرجة تفاصيلها ادناه والعائدة اىل بلدية
(العباس�ية ) وملدة (حس�ب ما مؤرش ازاءها ) وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم  21لس�نة  2013فعى من يرغب باالش�راك
باملزاي�دة مم�ن تتوفر في�ه الرشوط املطلوبة مراجعة بلدية العباس�ية او اللجنة خ�الل ( )30يوما تبدء من اليوم الت�ايل لنرش االعالن يف احدى
الصحف املحلية مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة  %200من القيمة املقدرة بأس�تثناء املس�تأجرين الشاغلن للعقار الذين يرغبون
بالدخ�ول اىل املزاي�دة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن  %50من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا اىل ما جاء
بالقان�ون انف�ا وكتاب محافظ النجف  /مكتب الس�يد املحافظ املرقم ( )30يف  2016/1/3وس�تجري املزايدة يف الي�وم االخري من مدة االعالن
البالغة ( ) 30يوما يف الس�اعة (العارشة صباحا) يف ديوان (بلدية العباس�ية) ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون املزايدة يف
اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتبة عى ذلك

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي
مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

الرشوط املطلوبة :
 � 1عى املستاجر جلب صورة (هوية االحوال املدنية  +بطاقة السكن او مضبطة تأييد سكن  +شهادة الجنسية العراقية)
 � 2عى املستأجر مراجعة البلدية خالل مدة ( 30يوما) من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تسديد بدل االيجار والرسوم االخرى
 � 3عى املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا
 � 4اس�تنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف  /مكتب الس�يد املحافظ املرقم  10881يف  2014/9/28يلزم اصحاب الحرف والصناعات بجلب
الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عى االمالك التي تؤجر لهم
مدة التاجير

ت

جنس الملك

رقم الملك

المساحة

الموقع

1

حوانيت

70/23-70/21

12م2

مقابل محكمة العباسية

2

ساحة مواد
انشائية

552/16م32

1380م2

مقابل كراج البلدية الجديد

3

حانوت

11/17

18م2

السوق العصري  /مقابل ساحة بيع الفواكة والخضر

سنة واحدة

4

حوانيت

-70/37-70/36
70/38

12م2

السوق العصري  /مقابل محكمة العباسية

سنة واحدة

5

حانوت

14/47

18م2

الشارع الفرعي  /مقابل كراج ال بدير

سنة واحدة

6

اكشاك

12/14-12/11

9م2

مقابل البطاقة الوطنية الموحدة

سنة واحدة

7

مساحات من
ساحة

6/12-6/11-6/8

19,5م2

ساحة بيع الفواكه والخضر المرقمة  6/14م46

سنة واحدة

8

كشك

12/5

9م2

مجاور مستشفى االمام السجاد (ع)

سنة واحدة

ثالث
سنوات
ثالث
سنوات

العدد 11596 :
التاريخ 2021/8/16 :

اعالن

تعلن مديرية زراعة النجف االرشف قس�م االرايض واملس�احة عن توفر املس�احات املدرجة اوصافها
ادناه لغرض تاجريها باملزايدة العلنية وفقا الحكام القانون  21لس�نة  2013للتعاقد حس�ب قانون
 35لسنة  1983فعى الراغبن باالشراك باملزايدة تقديم طلباتهم اىل هذه املديرية مستصحبن معهم
التامينات االولية البلغة ( )%20من القيمة املقدرة للدونم الواحد وسوف تجري املزايدة (املناداة) بعد
انتهاء الفرة املنصوص عليها يف الفقرة (خامسا) من القانون اعاله (البالغة ثالثون يوما) تبدا من
الي�وم الت�ايل لنرش االعالن ويف مقر مرك�ز مديرية الزراعة حرصا ويف تمام الس�اعة العارشة صباحا
ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور االعالن
مواصفات االرض :
ت

1

المساحة /
دونم
10,000
دونم

القطعة

المقاطعة

مواصفات االرض

السعر
للدونم

جزء
من 1

/5جزيرة
النجف

وهي ارض صحراوية ال تتوفر لها الحصة المائية
وحسب ما جاء بكتاب مديرية الموارد المائية في
النجف االشرف المرقم  4140في 2020/11/3
وخالية من المغروسات والمنشات الثابتة وال
توجد فيها استغالل زراعي في الوقت الحاضر

1000
دينار

منعم شهيد حسني
مدير الزراعة /وكالة

اعالن
ق�دم املواطن ( ايم�ن عبد الله جاس�م ) الدعوى لتبديل (
اس�م ابن�ه ) وجعله (حي�در ) بدال من ( ع�ي ) فمن لديه
ح�ق االعراض عى ذلك مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة
اقصاه�ا خمس�ة عرش يوم�ا وفق امل�ادة  22م�ن قانون
البطاقة املوحدة رقم  3لسنة . 2006
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام
������������������������������������������������
أعالن
بناء عى الدعوى املقامة من قبل املدعي (عبد الكاظم عبد
الجلي�ل وناس) ال�ذي يطلب تبديل لقب�ه من(البديري) اىل
(العطوي) فمن لديه اعراض مراجعة هذه املديرية خالل
مدة اقصاها ( )15يوم وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية
يف الدع�وى وف�ق احكام امل�ادة ( )22من قان�ون البطاقة
الوطنية رقم ( )3لسنة . 2016
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة /وكالة
�����������������������������������������������
مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف كربالء املقدسة
العدد /7266 :ش2021/
التاريخ 2021/10/24
اعالن
اىل املدعى عليه  /حيدر مهدي عليوي
اق�ام املدعية رغد عامر عباس الدعوى املرقمة اعاله طلب
فيها نف�ق’ ماضي�ة لهأ ومس�تمر للطفل�ة’ (رقية حيدر
مهدي )
وملجهولي�ة محل اقامت�ك يف الوقت الح�ارض تقرر تبليغك
اعالن�ا بصحيفتن محليتن للحض�ور امام هذه املحكمة
يف موعد املرافعة املوافق  2021/11/4يف الساعة التاسعة
صباح�ا ويف حالة عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك
قانونا وبخالفه ستجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا
القايض
عي كاظم

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعى
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف االسحاقي
العدد/165 :ش2021/
التاريخ2021/6/21 :
م/تبليغ املدعى عليه (خليل يوسف إبراهيم)
للدع�وى املقامة من قبل املدعية (روي�ده فرحان صالح)
ع�ى املدع�ى علي�ه (خلي�ل يوس�ف إبراهي�م) واملرقم�ة
(/165ش )2021/فق�د أص�درت هذه املحكم�ة بتاريخ
 2021/9/19حكم�ا ً يق�ي بتثبيت واقعة ال�زواج بينك
وب�ن املدعي�ة فق�د تق�رر تبليغ�ك بصحيفت�ن يوميتن
وبعكسه سوف يكتسب قرار الحكم الدرجة القطعية وفق
القانون.
القايض
فائق مشعل صالح
������������������������������������������������
اىل الرشيك عي عبد زيد كاظم اقتىض حضورك اىل صندوق
االس�كان الكائن يف النجف وذلك لتثبي�ت اقرارك باملوافقه
ع�ى قيام رشيكك مصطفى جابر نجم بالبناء عى حصته
املشاعه يف القطعه املرقمه 889 / 1
اس�م املقاطع�ه  51اللهيبات املناذره ح�دود بلديه النجف
لغ�رض تس�ليفه قرض االس�كان وخ�الل م�ده اقصاها
خمس�ه عرش يوما داخل العراق وشهر واحد خارج العراق
من تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه س�وف يس�قط حقك يف
االعراض مستقبال
������������������������������������������������
مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف كربالء املقدسة
العدد /7269 :ش2021/
التاريخ 2021/10/24
اعالن
اىل املدعى عليه  /حيدر مهدي عليوي
اق�ام املدعية رغد عامر عباس الدعوى املرقمة اعاله طلب
فيها مهرها املؤجل البالغ خمسة مالين
وملجهولي�ة محل اقامت�ك يف الوقت الح�ارض تقرر تبليغك
اعالن�ا بصحيفتن محليتن للحض�ور امام هذه املحكمة
يف موعد املرافعة املوافق  2021/11/4يف الساعة التاسعة
صباح�ا ويف حالة عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك
قانونا وبخالفه ستجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا
القايض
عي كاظم

5

اعالنات

العدد ( )2474االثنين  25تشرين االول 2021

وزارة النقل
الرشكة العامة للسكك احلديد العراقية
جلنة البيع والتأجري املركزية

www.almustakbalpaper.net

تاجري عقارات

تعل�ن الرشك�ة العامة للس�كك الحديد العراقية احدى تش�كيالت وزارة النقل عن اجراء املزاي�دة العلنية وفق قانون بيع
وتاج�ري ام�وال الدولة رقم  21لس�نة  2013الناف�ذ لتاجري العقارات املدرج�ة تفاصيلها ادناه والعائ�دة لرشكتنا والتي
ستجري املزايدة عليها يف محطة بغداد املركزية يف اليوم ( )30من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحيفة يف تمام الساعة
العارشة صباحا واذا وافق يوم املزايدة عطلة رسمية فتكون املزايدة يف اليوم الذي يليه من الدوام الرسمي فعىل الراغبني
باالشرتاك يف املزايدة الحضور يف الزمان واملكان املعنيني مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة  %20من القيمة
املقدرة بصك مصدق معنون اىل الرشكة العامة لس�كك حديد العراق او نقدا عىل ان تس�تكمل باقي التامينات بالس�عر
الذي ترسو عليه املزايدة وعىل املزايد استقدام براءة ذمته الرضيبية وجلب املستمسكات املطلوبة (هوية االحوال املدنية
وشهادة الجنسية وبطاقة السكن والبطاقة التموينية االصلية واملصورة ) ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور االعالن
والخدم�ة البالغة  %2من قيمة االيجار الس�نوي ويتم تس�ديد بدل االيجار الس�نوي دفعة واحدة عن�د االحالة القطعية
ويمكن االطالع عىل العقار قبل موعد املزايدة وعىل من ترسو عليه املزايدة تسديد بدل االيجار خالل ( )30يوم من تاريخ
املصادقة وبعكسه يعترب ناكال ويتحمل جميع االجراءات القانونية املرتتبة عليه وعىل من ترسو عليه املزايدة مراجعة
شعبة االمالك والعقارات  /يف مقر الرشكة لغرض تبليغه باالحالة القطعية

املدير العام
للرشكة العامة لسكك حديد العراق

ت

التفاصيل

المشيدات

نوع
االستخدام

1

العقار الواقع على جزء من القطعة المرقمة 3/8897
مقاطعة  3وزيرية بمساحة 815م2

قطعة ارض

مخزن

مدة
االيجار

مبلغ التثمين السنوي

 12225000اثنان عشر مليون ومئتان
3سنوات
وخمسة وعشرون الف دينار

2

العقار الواقع على جزء من القطعة المرقمة 3/8897
مقاطعة  3وزيرية بمساحة 2000م2

قطعة ارض

مخزن

3سنوات

 28000000ثمانية وعشرون مليون
دينار

3

العقار الواقع على جزء من القطعة المرقمة 3/8897
مقاطعة  3وزيرية بمساحة 1800م2

قطعة ارض

مخزن

3سنوات

 25200000خمسة وعشرون ومئتا
الف دينار

4

العقار الواقع على جزء من القطعة المرقمة 3/8897
مقاطعة  3وزيرية بمساحة 1500م2

قطعة ارض

مخزن

3سنوات

 21000000واحد وعشرون مليون
دينار

5

العقار الواقع على جزء من القطعة المرقمة 3/8897
مقاطعة  3وزيرية بمساحة 3500م2

قطعة ارض

مخزن

3سنوات

 42000000اثنان واربعون مليون
دينار

6

العقار الواقع على جزء من القطعة المرقمة 3/8897
مقاطعة  3وزيرية بمساحة 3000م2

قطعة ارض

مخزن

3سنوات  36000000ستة وثالثون مليون دينار

ديوان حمافظة واسط
قسم العقود

العدد14333 :
التاريخ2021/10/24 :

إعالن الول مرة
مناقصة( )2021/2/117
تنفيذ (بناية دار القضاء يف ناحية واسط) ضمن خطة مشاريع تنمية االقاليم لعام  2021بالتبويب ( )319-1-1-4-1-55-2
وفقا لوثيقة تنفيذ عقود االشغال القياسية الصغرية

.1يرس ديوان محافظة واس�ط  /قس�م العق�ود دعوة مقدمي العطاءات املؤهل�ني وذوي الخربة من الرشكات املقاولة واملقاول�ني العراقيني والرشكات العامة
املختصة لتقديم عطاءاتهم للمناقصة اعاله بكلفة اجماليه قدرها( )1,652,676,000مليار و س�تمائة و اثنان و خمس�ون مليون و ستمائة وستة وسبعون
و بمدة تنفيذ ( )270يوم اعتبارا من تاريخ املبارشة بالعمل .
.2ان املناقصة لهذه املرشوع سوف تنرش يف الصحف الوطنية ( الصباح  ,العدالة  ,املستقبل ( .
 .3عىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات إضافية االتصال ب��� ( ديوان محافظة واس�ط  /قس�م العقود ) خالل ( أوقات الدوام
الرسمي ) وكما موضحة بورقة بيانات ملقدمي العطاءات .
.4عىل مقدم العطاء االلتزام بكامل الوثيقة القياسية للمرشوع وتقديم جميع ماهوا مطلوب يف ورقة بيانات املناقصة مادة  2.5منها .
.5متطلبات التأهيل الفنية واملالية املطلوبة  -:كما هي يف محددة الجزء الثالث (معايري التقييم و التأهيل) .
.6بإمكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق املناقصة اعتبارا من أخر نرش لإلعالن بعد تقديم طلب تحريري إىل ) ديوان محافظة واس�ط  /س�كرتري لجنة
فتح العطاءات ).
 .7يتم تسليم العطاءات إىل (املقر البديل لديوان محافظة واسط /مجاور قيادة رشطة واسط  /سكرتري لجنة فتح العطاءات ) قبل الساعة الثانية عرش ظهرا
من يوم (االحد) املصادف  2021/ 11 / 7وهو (تاريخ غلق املناقصة)  ,علما بان العطاءات املتأخرة س�وف ترفض وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي
العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان التايل ( واس�ط  /الكوت  /ش�ارع النسيج  /مبنى مديرية بلديات واسط) يف الساعة الثانية عرش والنصف
ظهرا من يوم ( االحد ) املصادف . 2021/ 11 / 7
.8كل العط�اءات يج�ب إن تتضم�ن ضم�ان للعطاء ( خط�اب ضمان مرصيف أو صك مصدق أو س�فتجة ) بمبل�غ ( )49,580,000تس�عة و اربعون مليون و
خمس�مائة و ثمانون الف دينار معنون إىل محافظة واس�ط  /اإلدارة العامة واملحلية (نفقات املشاريع االس�تثمارية) ويتضمن اإلشارة السم ورقم املناقصة
ويفضل أن يكون صادرا من احد مصارف محافظة واسط ويحمل عنوان الربيد االلكرتوني للمرصف الصادر منه نافذة ملدة ال تقل عن ( )120مائة وعرشون
يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة عىل أن تكون التأمينات األولية باس�م مقدم العطاء أو(أي من املس�اهمني يف الرشكة أو الرشكات املش�اركة بموجب عقد
مشاركة ) وتكون صادرة وفقا لنموذج البنك املركزي وبخالفة يتم استبعاد العطاء لذا يقتيض التنويه .
.9إن مدة نفاذ العطاء ( )90تس�عون يومأ من تاريخ غلق املناقصة وان تقديم العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للرشكة أو احد املس�اهمني أومن
يخوله بموجب وكالة صادرة من كاتب العدل كرشط أسايس لتقديم العطاء والتوقيع عىل جميع صفحات مستندات املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق
ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة .
.10إن جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .
.11يف حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه (وثيقة تنفيذ عقود األش�غال الصغرية) بكافة أقس�امها فأنه س�يتم استبعاد عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك
عند التقديم .
 .12إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعترب يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح .
.13يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة .
.14لجهة التعاقد الغاء املناقصة يف أي وقت وألي سبب وليس ملقدم العطاء املطالبة بالتعويض وان ثمن املناقصة غري قابل للرد.
.15يف حالة كون هناك عقود مشاريع يف ذمة مقدم العطاء مستمرة او متأخرة ال سباب خارجة عن ارادته او يف طور االحالة يوجب عىل مقدم العطاء تقديم
ما يثبت املقدرة الفنية والس�يولة املالية والكادر الفني لتنفيذ املرشوع املعلن وان تكون الحس�ابات الختامية ملقدم العطاء رابحة ألخر س�نتني كحد ادنى وان
تكون الس�يولة املالية تغطي املش�اريع الس�ابقة واملعلنة ذلك لضمان تنفيذ املرشوع املعلن دون التأثري عىل املش�اريع السابقة ويف حالة عدم وجود مشاريع
بذم�ة مق�دم العطاء يجب تقديم تعهد خطي بذلك  .وبخالفة يس�تبعد العطاء عم�ال بضوابط رقم  12امللحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2لس�نة
 2014املعدلة.

الدكتور
حممد مجيل املياحي
حمافظ واسط

فقدان
فق�دت الهوية الصادرة م�ن وزارة الثقافة – دار
الكتب والوثائق باسم ( هند عبد الغني مصطفى
) يرجى ممن يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار
مع التقدير .
����������������������������������������
جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ بلد
رقم االضبارة  / 417 :ت 2018 /
التاريخ 2021 / 10 / 21 :
اعالن
تبيع مديرية تنفيذ بلد العقار تسلسل  130م 51
دور باب الس�ور الواقع يف بلد العائد للمدين منى
ناجي حس�ن املحجوز لق�اء طلب الدائ�ن نادية
فاضل حس�ن البالغ واحد وعرشون مليون دينار
فع�ىل الراغ�ب بال�رشاء مراجعة ه�ذه املديرية
خ�الل مدة ثالثني يوما تبدا من اليوم التايل للنرش
مس�تصحبا مع�ه التامين�ات القانوني�ة عرشة
من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية
العراقي�ة وان رس�م التس�جيل والداللي�ة ع�ىل
املشرتي .
املنفذ العدل
هادي مهيل حبرت
املواصفات :
-1موقعه ورقمه  130 :م  51دور باب السور .
-2جنسه ونوعه  :ملك رصف – دار سكن .
-3ح�دوده واوصاف�ه  :عب�ارة ع�ن دار س�كن
مس�يج من الجه�ات االربعة يحت�وي عىل غرفة
نوم يف الطاب�ق االريض وحمام وصحيات وغرفة
واحدة يف الطابق االول .
-4مساحته  57 :م .
-5الشاغل  :منى ناجي حسن .
-6القيمة املقدرة  :واحد وعرشون مليون دينار.
����������������������������������������
أعالن
بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي (ياسني
عب�د الجلي�ل ون�اس) الذي يطل�ب تبدي�ل لقبه
من(البديري) اىل (العط�وي) فمن لديه اعرتاض
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة اقصاه�ا
( )15يوم وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديرية
يف الدع�وى وفق اح�كام امل�ادة ( )22من قانون
البطاقة الوطنية رقم ( )3لسنة . 2016
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير االح�وال املدنية والجوازات واالقامة العامة
/وكالة
����������������������������������������
تنويه
نرش يف صحيفة املس�تقبل العراقي بالعدد 2471
يف  2021/10/20والخ�اص بمحكم�ة االح�وال
الشخصية يف الكوفة بالعدد /2174ش2021/3
ان النفق�ة املاضي�ة للمدعي�ة نرسي�ن س�لمان
ش�مران مبلغ مقداره خمس�ة وس�بعون دينار
سهريا وايضا بتاديته النفقات من تاريخ اقامة
الدع�وى يف  2021/8/1وه�ذا خط�أ والصحيح
ه�و ان النفقة املاضية للمدعية نرسين س�لمان
ش�مران مبلغ مق�داره خمس�ة وس�بعون الف
دين�ار ش�هريا وايضا تب�دا النفقات م�ن تاريخ
اقامة الدعوى يف  2021/8/1لذا اقتىض التنويه

فقدان
فقدت من�ي الوثيقة املرقم�ة  1777258يف 2021/9/2
الصادرة من مدرس�ة ش�هداء احد االبتدائية املعنونة اىل
مدرسة الش�هيد حميد كاظم علوان باسم  /جبار باسم
جبري من يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار

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

تنويه
ورد س�هوا يف صحيفة املستقبل العراقي يف اعالن رشكة
م�ا بني النهرين بالع�دد  2468يف  2021/10/14الخطأ
هو يف تمام الساعة عرشة صباحا والصحيح هو يف تمام
الساعة الحادية عرش صباحا لذا اقتىض التنويه

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

فقدان سند
فق�د الس�ند املرق�م  2416حوي�ش يف النج�ف االرشف
باس�م املواطن رزاق مجيد حسني والصادرة من مديرية
التس�جيل العراق�ي يف النجف م�ن يعثر عليه تس�ليمه
لجهة االصدار

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

اعالن
اىل املتهم الغائب ( /ن.ع امجد قاسم عبد ليلو الطوكي)
مح�ل العمل  /مديرية رشط�ة محافظة النجف االرشف
واملنشات
العنوان  /النجف االرشف  /مجهول االقامة
بم�ا انك متهم وفق احكام امل�ادة /32/اوال وثانيا  /من
قانون عقوبات قوى االمن الداخيل رقم  14لسنة 2008
املعدل
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك اقت�ىض تبليغك بواس�طة هذا
االعالن عىل ان تحرض ام�ام محكمة قوى االمن الداخيل
 /املنطقة الرابعة خالل مدة اقصاها ثالثون يوم اعتبارا
من تاريخ تعليق هذا االعالن يف محل اقامتك وتجيب عىل
التهمة املوج�ه ضدك وعند عدم حضورك س�وف تجري
محاكمت�ك غيابيا اس�تنادا الح�كام امل�واد ( 65و  68و
 )69م�ن قانون اصول املحاكم�ات الجزائية لقوى االمن
الداخيل
اللواء الحقوقي
سعد عيل شميس
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل
املنطقة الرابعة

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /1039 :ش2021/
التاريخ 2021/10/21
تنويه
اىل املدعى عليها  /عجيبه صربي شنني
ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تنوي�ه حي�ث ورد رق�م الدعوى
/1039ش 2021/3يف  2021/9/16وه�و خط�أ
والصحي�ح ه�و /1039ش 2020/3يف 2020/11/30
الذي تم نرشه سابقا يف النرش يف صحف العراق ذي العدد
 1847يف  2021/9/22وصحيفة ثقافة بالعدد  2456يف
 2021/9/22لذا اقتىض التنويه
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي

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

أعالن
بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي (ساجت عبد
الجليل وناس) الذي يطلب تبديل لقبه من(البديري)
اىل (العط�وي) فم�ن لدي�ه اع�رتاض مراجع�ة هذه
املديري�ة خ�الل م�دة اقصاه�ا ( )15يوم وبعكس�ه
س�وف تنظر هذه املديري�ة يف الدعوى وف�ق احكام
امل�ادة ( )22من قان�ون البطاقة الوطني�ة رقم ()3
لسنة . 2016
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير االح�وال املدنية والج�وازات واالقامة العامة /
وكالة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /237 :ب2015/1
التاريخ 2021/10/24
اىل املدعى عليه  /حكمة عكلة جبار
اقام املدعي عبد الرزاق عيل محمد الدعوى البدائية
املرقم�ة اع�اله والت�ي يطلب فيه�ا الحك�م بازالة
التجاوز الواقع عىل العقار املرقم  1حويش وتسليم
العق�ار للمدع�ي اع�اله ولثب�وت مجهولي�ة محل
اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي واشعار مختار
الش�هيد الص�در 4أ عيل عي�م الغراب�ي عليه قررت
ه�ذه املحكمة تبليغك اعالن�ا بصحيفتني محليتني
يوميت�ني بموعد املرافعة املصادف يف 2021/11/8
وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا
س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابي�ا وعلنا وفق
االصول
القايض
عيل عبد الرضا حسن
������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح الحيدرية
العدد /209 /ج2021/
التاريخ 2021/10/21 :
اىل املتهم الهارب ( صفاء حسني عيل عبيد)
اعالن
ملجهولية محل اقامتك يا (صفاء حسني عيل عبيد
الوائيل ) اسم االم  :مديحة فضل تولد  1978تقرر
تبليغك باالع�الن بالصحف املحلي�ة للحضور امام
ه�ذه املحكم�ة خالل ف�رتة امده�ا ( )30يوما من
تاري�خ االع�الن يف الدعوى املرقمة اعاله املش�تكي
فيه�ا (احمد حس�ني عل�وان ) وفق اح�كام املادة
/ 1/459أ م�ن قان�ون العقوب�ات واثن�اء الدوام
الرسمي وبعكسه ستجري املحاكمة بحقك غيابيا
وعلنا وفق القانون
القايض
عيسم عيل الجبوري
������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /5434 :ب2021/4
التاريخ 2021/10/24
اىل املدعى عليه  /اسعد عيل بحر
اق�ام املدع�ون جمان�ة ومحمد وحم�دي ومرجان
وانتصار ولقاء واسيل وهديل وسعدية ونادية وحال
ورنا اوالد عيل بحر الدعوى البدائية املرقمة اعاله
والتي يطلبون فيها الحكم بتجديد القوة التنفيذية
للقرار املرق�م / 1593ب 2009/4يف 2009/8/17
ولثب�وت مجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح
املبل�غ القضائي واش�عار مختار حي الحس�ن 1/
كاظ�م خ�ادم الخالدي ل�ذا قررت ه�ذه املحكمة
تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد
املرافعة املصادف يف يوم  2021/11/11وعند عدم
حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك قانونا س�وف
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عيل عبد الرضا حسن
������������������������������������������
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح الكوفة
العدد /922ج2021 /
التاريخ 2021 /10 /21
إىل املتهم الهارب
حيدر عيل عبود مانع الخزعيل
اعالن غيابي
حي�ث أنك متهم بالدعوى املرقمة  /922ج2021 /
واملش�تكي فيه�ا نص�ري صاح�ب عبد وف�ق املادة
 1/459م�ن قان�ون العقوب�ات وملجهولي�ة محل
إقامت�ك تقرر تبليغك للحض�ور أمام هذه املحكمة
بموع�د املحاكم�ة املواف�ق  2021 /11 /24ويف
حالة عدم حض�ورك تجري املحاكم�ة غيابيا ً وفق
القانون
القايض
محمد جاسم عبيد
������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد /539 :ب2021/
التاريخ 2021/10/24
اىل  /املطلوب اعادة القوة التنفيذية ضدهم حسني
وره عبث وعبود هادي عرب
م  /تبليغ
تحية طيبة
اقام�ة طالب القوة التنفيذية ابراهيم راش�د حران
الدعوى املرقمة /539ب 2021/والتي يطلب فيها
اع�ادة الق�وة التنفيذي�ة للقرار املرق�م 1987/38
والخاص باتمام عملي�ة البيع للقطعتني املرقمتني
 188و 236مقاطع�ة  13ال�ربكات وتس�جيلها
باس�مه وملجهولي�ة محل اقامتكما حس�ب رشح
القائ�م بالتبلي�غ وتايي�د مخت�ار املنطق�ة علي�ه
قررت ه�ذه املحكمة تبليغكم�ا اعالنا بصحيفتني
رس�ميتني للحضور ام�ام هذه املحكم�ة يف موعد
املرافعة املصادف  2021/10/31الس�اعة الثامنة
صباح�ا ويف ح�ال ع�دم حضوركما او ارس�ال من
ينوب عنكما قانونا سوف تجري املرافعة بحقكما
غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عيل حميد الحيدري
������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة الكوفة
العدد /376 :ب2020/
التاريخ 2021/10/19:
اعالن
بناءا ع�ىل القرار الصادر من ه�ذه املحكمة بازالة
ش�يوع العقار تسلسل ( 15503/3محلة  4جزيرة
النج�ف يف النج�ف عليه تعلن ه�ذه املحكمة عن
بي�ع العقار املذكور اعاله واملبينه اوصافه وقيمته
ادناه فعىل الراغبني بالرشاء مراجعة هذه املحكمة
خ�الل (ثالثون) يوما من الي�وم التايل لنرش االعالن
مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة %10
من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق المر هذه
املحكمة بداءة الكوفة وصادر من مرصف الرافدين
فرع مس�لم ب�ن عقي�ل (ع) يف الكوفة وس�تجري
املزايدة واالحالة يف الس�اعة الثانية عرش من اليوم
االخ�ري من االعالن يف قاعة املحكمة وعىل املش�رتي
جل�ب هوي�ة االح�وال املدنية وش�هادة الجنس�ية
العراقية
القايض
احمد كاظم املوسوي
االوص�اف تبيع محكمة بداءة الكوفة العقار املرقم
 15503/3م  4جزي�رة النج�ف وه�و عب�ارة ع�ن
عقار مقس�م اىل قسمني بصورة غري رسمية االول
عب�ارة ع�ن عرصة مس�قفة بالجينكو مس�تخدم
كمخزن ومساحته 100م 2والثاني فهو عبارة عن
دار س�كنية تشتمل عىل س�احة امامية وصحيات
خارجية وداخلية ومطبخ واستقبال وصالة وغرفة
ن�وم يف الطابق االريض اما الطاب�ق العلوي فيوجد
غرفتان للنوم وصالة ومس�قف بالش�يلمان وتبلغ
مس�احته  140م 2وان درج�ة عمرانه متوس�طة
القيم�ة املق�درة  150,000,000مائة وخمس�ون
مليون دينار عراقي فقط
������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف كربالء املقدسة
العدد /7268 :ش2021/
التاريخ 2021/10/24
اعالن
اىل املدعى عليه  /حيدر مهدي عليوي
اق�ام املدعية رغ�د عامر عب�اس الدع�وى املرقمة
اعاله طل�ب فيها حماي�ة حضانته�ا لطفله رقية
حيدر مهدي
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك يف الوق�ت الحارض تقرر
تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفت�ني محليت�ني للحض�ور
ام�ام ه�ذه املحكم�ة يف موع�د املرافع�ة املواف�ق
 2021/11/4يف الساعة التاسعة صباحا ويف حالة
ع�دم حض�ورك او ارس�ال م�ن ينوب عن�ك قانونا
وبخالفه ستجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا
القايض
عيل كاظم
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سلحفاة ذات رأسني وبـ  6أرجل
طبق اليوم

معكرونة باهلليون والكريمة

املقادير:
 معكرونة  :عبوة  - -زيت الزيتون  :ملعقة كبرية الهلي�ون  2 :ك�وب (طازج ومس�لوق ومصفى)  -البص�ل  1 :حبة (مفرومناع�م)  -الث�وم ّ :
فصان (مهروس)  - -ريحان ناش�ف  :نصف ملعقة صغرية
(مطح�ون)  -كريم�ة الطبخ  :كوب  -مرق خضار  :رب�ع كوب  -ملح  :نصف
ملعقة صغرية
 فلفل أسود  :ربع ملعقة صغريةطريقة التحضري:
اسلقي الباستا وصفيها واغسليها بماء بارد واتركيها جانبااً.
س�خني الزيت يف مقالة واسعة عىل نار متوس�طة وأضيفي البصل وقلبي ملدة
 5دقائق حتى يذبل.
أضيفي الثوم والهليون وقلبي ملدة  3دقائق ثم أضيفي امللح والريحان والفلفل
األسود واملرق واتركي املزيج حتى يغي ملدة  10دقائق.
أضيفي الكريمة والباستا املصفاة وقلبي حتى تتمازج املكونات واتركيها عىل
نار خفيفة ملدة  5دقائق.
اسكبي الباستا يف أطباق وقدميها ساخنة.

المتاهات

ال تزال س�لحفاة نادرة ذات رأس�ني عىل
قي�د الحياة وتح�رك أرجلها الس�ت بعد
خروجه�ا للحياة يف مرك�ز بريديس كيب
للحي�اة الربي�ة يف ماساتشوس�تس بعد
فقسها قبل أسبوعني.
وق�ال العامل�ون باملركز إن الس�لحفاة،
وهي من األنواع املهددة يف الوالية ،تتغذى

جيدا عىل الديدان والخرضوات.
ويعم�ل الرأس�ان بش�كل مس�تقل،
ويخرج�ان الستنش�اق له�واء يف أوقات
مختلف�ة ،كم�ا يوج�د داخ�ل جس�م
الس�لحفاة نظام�ان معوي�ان لتغذي�ة
الجسم.
وأفادت صحيفة «كيب ك�ود تايمز» أنه

بعد الفقس يتم إرس�ال هذه الس�الحف
إىل مراكز رعاي�ة مختلفة لتتم مراقبتها
قبل إطالقها يف الربيع.
وس�يواصل العامل�ون باملرك�ز مراقب�ة
السلحفاة يف األس�ابيع املقبلة ،ويأملون
يف إجراء فحص باألشعة املقطعية ملعرفة
املزيد عن نظام الدورة الدموية لديها.

أخطاء قد تفسد متارينك الرياضية
يمكن أن تساعد التمارين الرياضية
يف تحس�ني صحت�ك الجس�دية
والنفس�ية واالجتماعي�ة وتمنحك
املزي�د من الطاقة ،وينصح الخرباء
ب�أداء  30دقيق�ة م�ن التماري�ن
يوميااً ،ملدة  5أيام يف األسبوع.
ويج�ب االنتب�اه إىل أن بع�ض
األخط�اء ق�د تق�ع م�ن مم�اريس
الرياض�ة والتماري�ن وتفس�د
فائدتها وجدواها ،أو تسبب بعض
االضطراب�ات يف الجس�م ،وبذل�ك
يذهب املجهود املبذول سدى.
نس�تعرض هنا بعض تلك األخطاء التي يمكن تجنبها لتحقيق
أكرب فائدة من التمارين.
 -1التوق�ف ع�ن أداء التمارين املنتظمة  :يمك�ن أن يؤدي ذلك
اً
برنامجا لها ،وال
لتقليل الفائدة منها ،خاصة إذا كنت تستخدم
يصع�ب ذلك التوقف تحقي�ق أهدافك فقط ،بل ق�د تفقد اً
أيضا
بعض التقدم الذي أحرزته.
 -2تن�اول طعام قب�ل التمارين  :إذا تناول�ت وجبة يف غضون
س�اعتني قبل التمرين ،فسيهضمها الجس�م ،ولن يتدفق الدم
لعضالتك ،وقد تحدث تشنجات وغثيانا ،لذا جرب وجبة خفيفة

كزب�دة الف�ول الس�وداني وامل�وز
أو الزب�ادي اليونان�ي والت�وت أو
الشوفان أو املكرسات أو الزبيب.
 -3ع�دم اإلحم�اء  :يوف�ر ب�دء
التمرين بدون إحم�اء وقتااً ،لكنها
ليست فكرة جيدة ،فالجسم يحتاج
لإلحماء لرفع درجة حرارته وتدفق
الدم ،وللمساعدة يف إرخاء عضالتك
اً
نطاقا أكرب من الحركة.
ومنحك
 -4عدم اتخ�اذ وضع جيد  :يمكن
أن يؤدي ذلك للسقوط أو اإلصابة،
واحرص عىل عدم االعتماد عىل املعدات ،مثل جهاز امليش ،أثناء
اس�تخدامه ،وح�اول الحفاظ عىل اس�تقامة ظه�رك وكتفيك
للخلف عند رفع األثقال ،وال تقرب ركبتيك اً
أيضا.
 -5حب�س األنفاس  :قد يحدث ذل�ك دون أن تدرك ،لكن انتبه،
ألن حب�س األنفاس يحد من كمية األكس�جني يف الجس�م ،وقد
اً
اً
أوزانا ثقيلة ،خذ اً
عميقا قبل
نفسا
تفقد الوعي ،لذا عندما ترفع
أن تبدأ الرفع ،ثم ارصفه تدريج اًيا إذا انتهيت.
 -6اس�تخدام األجه�زة بش�كل خاطئ  :يمك�ن أن يمنعك ذلك
م�ن تحقيق هدفك ،ب�ل وقد يجعل�ك يف الواقع أضع�ف ويتلف
العضالت.

حل اللغز

ماذا حيدث عندما يأخذ الطفل أنفاسه األوىل
يف غضون ثوان من الوالدة ،يأخذ الطفل
األكس�جني الخاص ب�ه ألول مرة .ولكي
يحدث ذلك ،يجب أن تتغري رئتاه الدقيقة
ونظام الدورة الدموية خالل ثوان.
إذن ،كي�ف يمك�ن لإلنس�ان الصغري أن
يتنفس ما يمكن أن يكون أكثر أنفاس�ه
تحدي�ا يف حيات�ه بع�د ث�وان فق�ط من
الوالدة؟.
ال توفر الرئتان األكس�جني للجنني أثناء
الحم�ل .وب�دال من ذل�ك ،تنه�ار جزئيا
وتمتل�ئ بالس�ائل أثن�اء النم�و بينم�ا
يحصل الطفل عىل األكسجني عرب الحبل
الرسي من املشيمة ،وفقا ملعهد تكساس

للقلب.
ونظرا ألن الرئتني ال تتدخالن يف إمدادات
األكس�جني حتى اآلن ،فإن غالبية إمداد
ال�دم للجن�ني يتج�اوز الرئة م�ن خالل
أوعيتني دمويتني فريدتني لألجنة .األول:
الثقبة البيضوية ،تس�مح للدم املؤكسج
م�ن الحبل الرسي بالتدف�ق مبارشة من
األذي�ن األيم�ن للقلب إىل األذي�ن األيرس،
ب�دال م�ن الذه�اب إىل البط�ني األيم�ن
والرئتني كما يح�دث عند البالغني ،وفقا
ملستش�فى األطفال يف فيالدلفيا .ويربط
الوعاء الثاني ،املسمى القناة الرشيانية،
رشيان الجس�م الرئييس ورشي�ان الرئة

الرئييس ،ما يسمح لدم الجنني املؤكسج
باالنتقال بعيدا ع�ن الرئتني ويتجه نحو
الجزء السفي من الجسم ،وفقا لجمعية
القلب األمريكية.
وقال الدكتور ج�اي كيم ،طبيب حديثي
ال�والدة ومدي�ر ط�ب األطف�ال حديث�ي
ال�والدة يف مستش�فى سينس�يناتي
لألطف�ال ،ع�ىل عك�س قل�ب البالغ�ني،
«عندم�ا يخ�رج الجنني ،يك�ون الجانب
األيم�ن م�ن القلب هو املس�يطر» .وهذا
ألنه يضخ الدم املؤكسج من خالل هاتني
التحويلتني املؤقتتني إىل الجس�م بأكمله.
ولكن بعد الوالدة.

البحث عن الكلمة

جد الفرق بين الصورتين

احلمل
الي�وم مختلف ع�ن االيام املاضي�ة خاصة من
الناحية العملية ،هناك مكافاة مالية يف طريقها
اليك ،تشعر بجرأة كبرية لالفصاح للرشيك بكل
يشء تشعر به هذه الفرتة.

امليزان
يج�ب علي�ك الي�وم اس�تثمار الف�رص حولك،
مناوش�ات مع رئيس�ك يف العمل اال انها ال تؤثر
ع�ىل عالقتك به وثقت�ه بك ،توتر ع�ىل الصعيد
العاطفي لكنك مع نهاية اليوم تحرص عىل حل
الخالف بشكل نهائي.

الثور
قد يحمل اليوم بعض االخبار السيئة ومواجهات
مع زمالئك يف العمل ،االمور يف تحسن مع نهاية
هذا اليوم العصيب ،تشعر انك بحاجة لالنعزال
واالبتعاد عن جميع املشاكل.

العقرب
يحاول أحد الزمالء يف العمل استفزازك للظهور
بمظهر الشخص اليسء ،حافظ عىل هدوئك وال
تمنحه هذه الفرصة اب اًدا ،املس�توى املادي غري
جيد انتبه ملصاريفك.

اجلوزاء
تشعر باالشتياق بش�كل مفاجئ لحبيب قديم
او صديق رحل عنك مما يجعل نفسيتك سيئة،
يعمل أصدقائك بش�تى الطرق عىل اخراجك من
هذه الضائقة النفسية وهو ما ينجحون به.

القوس
تعيش فرتة من املش�اكل والضغوط النفس�ية
الس�يئة تبدأ االمور يف التحسن يف مجال العمل،
حاول ان تس�تغل طاقتك بش�كل جي�د النجاز
جميع املهام املعلقة ،عالقتك العاطفية تش�هد
استقرار

السرطان
تش�عر بملل ش�ديد ع�ىل الصعيد العم�ي ،كما
أن رغبتك بعدم اس�تكمل العم�ل والدوام اليوم
اً
كام�ال ت�زداد عند الظه�رية ،حاول
واالس�بوع
الخ�روج م�ن ه�ذه املرحل�ة ،ال ب�أس باجازة
قصرية

اجلدي
ي�وم يسء ج� اًدا حيث ستكتش�ف خيانة بعض
االصدقاء لك ومحاولتهم االيقاع بك بالرغم من
اً
س�ابقا ،سيس�اندك الرشيك
انم منحتهم ثقتك
يف ه�ذه األزمة التي تفق�دك الثقة بكل من هو
حولك.

االسد
يوم مثايل بالنسبة لك فالكثري من االمور الجيدة
س�تحدث اليوم وتش�عرك بالس�عادة الغامرة،
يش�عر زمالئك يف العمل اليوم بغرية كبرية منك
بس�بب تطوراتك الكب�رية يف العمل والنجاحات
التي تحققها

الدلو
تنقل�ب االوضاع اليوم وتصب�ح ضدك بطريقة
ل�م تتوقعه�ا ،تنكش�ف امامك بع�ض االرسار
الصادم�ة الت�ي ل�م تتوقعه�ا ،هن�اك بع�ض
املعلوم�ات املغلوط�ة التي وصلت لرؤس�ائك يف
العمل ،حاول التواصل معهم لتصحيحها.

العذراء
تحظى اليوم بدعم صديق يساعدك عىل تجاوز
محنة س�يئة ،قد فقد اليوم شخص غايل عليك،
اعيد حس�اباتك يف العم�ل حتى ال تقع يف ورطة
م�ع مدي�رك ،فرص�ة مناس�بة لكل ع�ازب يف
الوقوع بالحب

احلوت
ق�د يك�ون هذا اليوم هو األس�وأ لك من�ذ بداية
الس�نة ،تش�عر أن كل االم�ور تنقل�ب ض�دك،
واملشاكل تنهال عليك منذ الصباح ،قد تدخل يف
جدال عنيف مع أحد افراد العائلة.
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منتخبنا يواجه املالديف يف اوىل مبارياته بالتصفيات االوملبية
المستقبل العراقي /متابعة
انه�ى منتخبنا األوملبي بكرة القدم يوم
ام�س وحدات�ه التدريبي�ة يف العاصمة
البحرينية املنامة ،اس�تعدادا ً ملواجهته
األوىل أم�ام منتخ�ب املالدي�ف الي�وم
االثن�ن ،ضم�ن منافس�ات املجموعة
الثالثة من التصفيات اآلسيويّة املؤهلة
لنهائي�ات آس�يا تح�ت  23عام�ا ً التي
تضيفها البحرين للفرتة من  25لغاية
 31من الشهر الحايل.
وق�ال املدي�ر اإلداري للمنتخب األوملبي
مهدي كريم :إن” الرحلة كانت ش�اقة
وطويل�ة وق�د وص�ل الوف�د اىل املنامة
وانتظ�ر الجمي�ع ملدة ثماني س�اعات
لحن اإلعالن ع�ن نتائج الفحوصات الطبية الخاصة
بكوفي�د 19 -وع�ى اث�ره س�مح لالعب�ن والطاقم
التدريبي بالخ�روج من الفندق والقي�ام بأول وحدة
تدريبية يف ملعب املحرق وقد ش�ملت بعض التمارين
الخاص�ة التي تبعد عنهم االجهاد ع�ى غرار الهرولة
وامليش والج�ري فضالً عن تماري�ن املناوالت وبعض

الواجبات الخططية «.وبشأن املناخ الحايل يف العاصمة
املنامة ،أوضح أن “ األجواء الحالية يف البحرين جيدة
وان نس�ب الرطوبة يف اقل مس�توياتها وهذه نقطة
إيجابي�ة س�تصب يف مصلحة الالعب�ن الذين يتطلب
منه�م ب�ذل مجهودات عالي�ة س�واء يف التدريبات أو
خ�الل املباريات التي تقام يف فرتة متقاربة “ الفتا اىل
ان “ إقامة املباريات بعد يومن من أي لقاء يسهم يف

البورتا:
مييس لـم يستطع االنتظار

رفع معدالت االستشفاء وتأهيلهم من
اإلصابة او بخالف النس�خة الس�ابقة
التي كان�ت تقام املواجه�ات فيها بن
يوم ويوم».
وبش�أن أب�رز الغياب�ات يف صف�وف
االوملبي ّ
بن ان “ مجموعة من الالعبن
املحرتف�ن ل�ن يتمكن�وا م�ن التواج�د
يف ه�ذه التصفي�ات االس�يوية املؤهلة
لنهائي�ات آس�يا تح�ت  23عام�ا ً يف
أوزبكستان إلس�باب عديدة اما بداعي
اإلصابات عى غرار الحارس نديم عمر
وكاردو صدي�ق او الس�باب إداري�ة إذ
ل�م يوافق النادي االنكليزي مانشس�رت
يونايت�د ع�ى تفري�غ الالع�ب زي�دان
اقبال لهذه املدة «.يف سياق آخر ،وصل
منتخ�ب املالدي�ف اىل املنامة وقد تخل�ف املدرب عيل
سوزين عن الحضور وقد أسندت املهمة اىل مساعديه
صباح محمد ومحمد شاهد لقيادة الالعبن يف مباراة
منتخبنا االوملبي الذي يتطلع اىل احراز نتيجة إيجابية
وبف�ارق كب�ر من األه�داف فيم�ا يواج�ه البحرين
نظره أفغانستان يف اليوم ذاته.

كلوب يوضح سبب الدفع بكونايت
وجوتا أمام مانشسرت يونايتد

اك� َد عضو امل�الك التدريبي املس�اعد لنادي
القوة الجوية جاس�م غالم ان لقب الدوري
محس�وم للصقور ،نظرا لتفوقه عى بقية
املنافسن من نواح عدة حسب رأيه.
وق�ال غ�الم :ان فريق�ه يمتل�ك ممي�زات
تختل�ف ع�ن االندي�ة املحلي�ة االخ�رى،
واهمها نوعي�ة الالعبن والحاف�ز املعنوي
والتخطيط السليم من قبل ادارته واملؤازرة
الجماهرية ،وبالتايل فانه يس�بق األحداث
ويرش�ح الجوي�ة لنيل لقب املوس�م الحايل
بفارق كبر عن اقرب املنافسن.
واض�اف ان�ه يراهن ع�ى تف�وق الصقور
محلي�ا حتى الع�ام املقب�ل ،والفريق عازم
ع�ى مواصل�ة النجاحات وإضاف�ة ألقاب
جدي�دة اىل خزائنه ،بوجود جميع مقومات
النجاح.
وبش�أن مباراة فريقه االخرة امام الكرخ
اشار اىل ان العبي الصقور قدموا مستويات
مميزة واس�تحقوا الفوز والنقاط الكاملة،

المستقبل العراقي /متابعة

حافظ فريق نفط الوس�ط عى صدارة ترتيب الدوري
املمت�از بكرة القدم بعد اختتام الجولة الخامس�ة من
املرحلة الثانية للموس�م الح�ايل  2022-2021برصيد
 15نقط�ة بف�ارق نقطت�ن ع�ن مط�ارده الرشطة
صاحب الوصافة ب�  13نقطة بينما جاء القوة الجوية
يف املرتب�ة الثالثة برصيد  12نقطة بفارق نقطتن عن
اصح�اب املراك�ز الراب�ع والخامس والس�ادس نفط
الب�رصة والطلبة وزاخ�و الذين يتش�اركون بالنقاط
العرش.
كتيب�ة املدرب عبد الغني ش�هد حققت ف�وزا مهما ً يف
ملع�ب النجف عى املين�اء بهدفن م�ن دون رد رافعا
رصي�ده إىل النقطة  15بينما تجم�د رصيد امليناء عند
نقطتن يف املركز الثامن عرش.
الرشطة يف بغداد وبن جماهره انتزع انتصارا ً ش�اقا ً
من الضيف الش�مايل زاخو بنتيجة  2-3يف املباراة التي

أثن�ى األملان�ي توماس توخي�ل ،مدرب تش�يليس ،عى قدرة
فريق�ه املتزاي�دة عى التعام�ل مع وضعه املعتاد كمرش�ح
للف�وز باملباريات.وحقق تش�يليس فوزا كاس�حا  / 7صفر
عى ضيفه نورويتش س�يتي الس�بت ،يف املرحلة التاس�عة
لبطولة الدوري اإلنجليزي املمتاز ،ليضمن تواجده عى قمة
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المستقبل العراقي /متابعة

كش�ف األملان�ي يورجن كل�وب ،املدي�ر الفن�ي لليفربول،
أس�باب التغيرات التي طرأت عى تشكيل فريقه ملواجهة
مانشسرت رونايتد ،عى ملعب أولد ترافورد ،ضمن مباريات
الجولة التاسعة للربيمرليج.
ودفع كل�وب بالثنائ�ي إبراهيم�ا كونات�ي وديوجو جوتا
يف التش�كيلة األساسية للريدز عى حس�اب جويل ماتيب
وساديو ماني.
وقال كلوب يف ترصيحات لشبكة «سكاي سبورتس» قبل
املباراة« :ال بد يل من استخدام الفريق ،هذا هو الحال».
وأضاف« :يف مباراة مثل هذه ،ال أريد إجراء س�ت أو سبع
تغيرات ،لك�ن جوتا يمر بمس�تويات رائعة من قبل فرتة
التوقف الدويل».
وتاب�ع« :كم�ا يجب علين�ا الدف�اع بقوة واح�رتام قوتهم
(مانشس�رت يونايت�د) ،ويف نف�س الوقت يج�ب أن نتحى
بالشجاعة ونلعب كرة قدم هجومية».
وأت�م« :نعل�م جمي ًعا م�دى جودتهم ،وإمكان�ات العبيهم
الفردية ،وخطورة الهجمات املرتدة التي يقومون بها».

ترتيب املس�ابقة بعد انتهاء تل�ك املرحلة.وأحرز حامل لقب
دوري أبطال أوروب�ا 11 ،هدفا يف غضون أربعة أيام ،بعدما
تغل�ب  / 4صف�ر عى ماملو الس�ويدي ي�وم األربعاء املايض
باملس�ابقة القارية.وس�جل ماس�ون ماونت ثالث�ة أهداف
(هاتريك) يف مرمى نورويتش ،ليحرز أول ثالثية يف مسرته
م�ع تش�يليس ،فيما تن�اوب كل من كالوم هدس�ون أودوي
وريس جيمس وبن تش�يلويل ،عى تس�جيل باقي األهداف

ثنائي إنجليزي ينافس الريال
وبايرن عىل نجم تشيليس
المستقبل العراقي /متابعة

بضم الالعب مع نهاي�ة عقده.وأوضحت
«مرتو» ،أن املدرب األملاني توماس توخيل،
متمس�ك باس�تمرار مواطنه روديجر يف
س�تامفورد بريدج ،إال أن تشيليس يرفض
طل�ب الالعب بمضاعفة راتبه البالغ 100
ألف إس�رتليني أسبوع ًيا ،ووضع  150ألفا
للتجديد.وانض�م روديجر إىل تش�يليس يف
صي�ف  ،2017قادمً �ا من روم�ا ،لكنه لم
يحجز مقع ًدا ً
ثابتا يف التشكيل ،إال بعد تويل
توماس توخيل القيادة الفنية للفريق.

مشيدا بأداء املهاجم عالء عباس الذي دون
اول اهداف�ه بقميص الجوي�ة ،بعد عودته
اىل املالعب.وتاب�ع ان الحضور الجماهري
اىل املدرج�ات س�يكون س�ببا رئيس�ا يف
نج�اح املس�ابقة الكروي�ة ،وجعله�ا أكثر
ق�وة وإث�ارة ،ملا للتش�جيع م�ن دور كبر
يف تحفي�ز الالعب�ن عى تقدي�م االفضل يف

املباراة.واه�دى غالم الفوز ع�ى الكرخ اىل
جماه�ر االزرق الت�ي ح�رت وس�اندت
الفريق من مدرجات ملعب الش�عب الدويل،
وكانت الالعب رقم  ،12عى امل ان تستمر
رحلة التألق يف املوس�م الح�ايل عى الصعيد
املحيل والقاري ،ال سيما ان الجوية تنتظره
مشاركة مقبلة يف دوري أبطال آسيا.

اقيم�ت عى ملعب الش�عب وافتتح القيث�ارة النتيجة
عرب عالء عبد الزهرة يف الدقيقة  ،33إال أن يارس قاسم
تمكن من إعادة زاخو للمباراة بهدف التعادل يف الدقيقة
 ،42ثم س�جل زاخو هدفا يف الدقيقة  47عرب املحرتف
الربازييل لوكاس سانتوس ،لكن القيثارة عادل النتيجة
بع�د دقيقة واح�دة بهدف محمد قاس�م .ويف الدقيقة
الثانية من الوقت بدل الضائع سجل السوري محمود
املواس هدف الفوز.وتغلب الزوراء عى سامراء بهدف
واحد س�جله الالعب منتظر محم�د جرب ،عند الدقيقة
الثامنة من عم�ر املباراة التي احتضنها ملعب التاجي
ويصب�ح رصي�د الن�وارس  9نق�اط باملركز الس�ابع
ويتجمد رصيد سامراء بنقطة واحدة يف املركز االخر.
وفاز الجوية عى الكرخ بهدف واحد رافعا ً رصيده من
النق�ط اىل  12نقطة يف ح�ن تجمد الكرخ عند النقطة
الثانية يف املركز الس�ابع عرش.وخط�ف نفط البرصة
انتص�ارا ً عريضا م�ن اصح�اب االرض النجف بأربعة
اهداف مقابل ال يشء ليصبح رصيده  10نقاط ،بينما

توقف رصيد النجف عن النقطة الخامسة باملركز .13
وس�جلت هذه الجولة تعادل الطلب�ة والكهرباء،2-2
وفوز فريق الصناعة عى نوروز  ،0-1وتعادل القاسم
مع نفط ميسان من دون اهداف ،وتعادل امانة بغداد
والنفط بهدفن لكل منهما يف املواجهة التي احتضنها
االول يف ملعبه ،بينما تغلب الديوانية عى ضيفه اربيل
بثالثة اهداف مقابل هدف.
الهدافون
يقف خمس�ة العبن باملركز االول برصيد ثالثة اهداف
ه�م مهيمن س�ليم م�الخ م�ن الكهرباء ،وع�الء عبد
الزه�رة م�ن الرشطة ،وحي�در عبد الرحي�م من نفط
البرصة ،والعب نفط الوسط مهند عبد الرحيم.
بطاقات ملونة
حصل مدرب الكرخ رزاق فرحان عى البطاقة الحمراء
خالل مواجهة الجوية يف الدقيقة الخامس�ة واالربعن
وليكم�ل الدقائق املتبقي�ة للمباراة من م�كان تواجد
الجهور.

ريال مدريد يسقط برشلونة يف الكالسيكو ويقفز لصدارة الليجا

حق�ق ري�ال مدري�د االنتص�ار بنتيج�ة
( ،)1-2خ�الل مواجه�ة الكالس�يكو ضد
الغريم التقليدي برش�لونة ،مس�اء اليوم
األحد ،يف إطار منافس�ات الجولة العارشة
م�ن الليج�ا ،يف معق�ل البلوجرانا «كامب
نو».
وس�جل دافيد أالبا لريال مدريد يف الدقيقة
 ،32ولوكاس فاسكيز يف الدقيقة (،)4+90
بينما س�جل لربشلونة أجويرو يف الدقيقة
(.)7+90
وبهذا االنتصار يرفع ريال مدريد رصيده
إىل  20نقط�ة يف ص�دارة ترتي�ب الليج�ا،
بينما تجمد رصيد برشلونة عند  15نقطة
يف املركز الثامن.
ب�دأت املباراة ،بتحفظ م�ن كال الفريقن،
وكان أول تهدي�د يف الدقيق�ة  3ألصح�اب

األرض� بتمريرة يف العمق من جوردي
ألب�ا تجاه الش�اب أنس�و فاتي ،لوال
خروج الحارس كورتوا الذي أمس�ك
الكرة.
وانطل�ق فينيس�يوس جوني�ور عى
الط�رف األيرس وحاول التمرير داخل
منطق�ة الج�زاء ،لوال تدخ�ل املدافع
إري�ك جارس�يا ال�ذي ح�ول الك�رة
إىل الركني�ة يف الدقيق�ة .13وتوغ�ل
فينيس�يوس جوني�ور داخل منطقة
جزاء برش�لونة يف الدقيقة  21وراوغ
دف�اع البلوجران�ا ،قب�ل أن يس�قط
ويطال�ب بركلة جزاء ،لكن حك�م املباراة
رفض احتساب الخطأ.وأضاع فينيسيوس
جوني�ور مهاج�م ري�ال مدري�د فرص�ة
تسجيل هدف التقدم يف الدقيقة  ،24حيث
تلقى ك�رة يف العم�ق وراوغ الحارس تر
شتيجن لكنه س�دد يف الشباك الخارجية.

توخيل :رشاسة العبي تشيليس تشعرين بالفخر

المستقبل العراقي /متابعة

كشف تقرير صحفي إنجليزي ،عن آخر
املس�تجدات املتعلقة بمستقبل األملاني
أنطون�ي روديج�ر ،مدافع تش�يليس.
وينته�ي تعاق�د روديج�ر ( 28عامً ا)
مع البلوز بنهاية املوس�م الجاري ،ولم
يتوصل التفاق مع ناديه حول التجديد
حتى اآلن.وبحس�ب صحيف�ة «مرتو»
الربيطاني�ة ،ف�إن روديج�ر دخ�ل يف
محادثات مع نادين إنجليزين ،باإلضافة
إىل باري�س س�ان جرم�ان ويوفنت�وس.
وأش�ارت الصحيف�ة ،إىل أن مانشس�رت
س�يتي وتوتنهام مهتمان ج ًدا بالحصول
عى خدم�ات روديجر ،مل�ا يتمتع به من
خ�ربات كب�رة س�واء يف الربيمرلي�ج أو
م�ع منتخ�ب أملانيا.وباإلضافة إىل باريس
س�ان جرم�ان ويوفنتوس ،أب�دت أندية
ري�ال مدري�د وبايرن ميون�خ اهتمامهما

المستقبل العراقي /متابعة

التنافس حيتدم بني فرق املقدمة والصدارة لنفط الوسط

المستقبل العراقي /متابعة
علق خوان البورتا ،رئيس برش�لونة ،عى رحيل األرجنتيني
ليوني�ل مييس ع�ن البارس�ا يف املركاتو الصيف�ي املايض.
وانتق�ل مي�يس إىل باري�س س�ان جرم�ان خ�الل صفقة
مجاني�ة ،عقب فش�ل برش�لونة يف تجديد عق�ده املنتهي،
بس�بب األزم�ات االقتصادي�ة التي يم�ر به�ا النادي.وقال
البورتا ،يف ترصيحات أبرزتها صحيفة «سبورت» اإلسبانية:
«الحقيقة وراء رحي�ل مييس؟ لم يكن لدينا هامش لزيادة
الروات�ب وبعد املراجعة وجدنا أن املراث الذي حصلنا عليه
من املجلس الس�ابق لم يكن جي ًدا ليتناس�ب مع اس�تمرار
ليونيل».وأض�اف البورت�ا« :كان علين�ا أن نقب�ل صفق�ة
رابطة الليجا مع صندوق اس�تثماري يس�مى  ،CVCلكننا
ل�م نتمك�ن من قبول ذل�ك بالصيغة التي عرض�ت علينا».
وتابع رئيس برش�لونة« :لم يس�تطع مييس االنتظار أكثر
م�ن ذلك ،وفه�م أن الوقت ق�د حان للرحيل ع�ى النادي».
وواص�ل البورتا« :هل اتفق مي�يس بالفعل مع باريس منذ
عام عندما أرس�ل البوروفاكس لطلب الرحيل؟ إن املقربن
من مييس وه�ذا اعتقادي ً
أيضا ،أنهم ل�م يفعلوا أي يشء.
لق�د أراد مي�يس فقط االس�تمرار مع برش�لونة».واختتم:
«لقد اس�تمتعنا بمييس كث ً
را منذ كان  16عامً ا وحتى سن
ال� ،34ولحظة الرحيل كانت س�تأتي عاجالً أم آجالً ،لكنها
لألسف جاءت مبكرًا عن التوقعات ربما بعامن».

جاسم غالم :لقب الدوري حمسوم للصقور

باإلضافة إىل ماكس آرونز ،العب نورويتش ،الذي أحرز هدفا
عكس�يا يف مرمى فريقه.وأبدى توخيل فخره بقدرة فريقه
عى فرض س�يطرته عى املباراة وتحقيق انتصاره الكاسح
عى منافس�ه بأقل مجهود.ونقلت وكالة األنباء الربيطانية
(بي أيه ميديا) عن توخيل ،قوله «س�عيد ج ًدا باألداء وأشعر
بالفخر للرشاسة التي اتسم بها الالعبون والجهد الذي بذلوه
يف اللقاء».وأض�اف توخيل «كانت هذه هي مباراتنا الرابعة

وجاء الرد رسي ًع�ا من البلوجرانا ،بهجمة
منظم�ة حيث انطل�ق ديباي وم�رر كرة
ملس�ها فاتي وهيأه�ا للقادم م�ن الخلف
دس�ت ال�ذي س�دد برعونة ش�ديدة أعى
مرمى املرنجي يف الدقيقة .25
ونجح دافيد أالبا يف تس�جيل هدف التقدم
لري�ال مدريد يف الدقيق�ة  ،32حيث تلقى

عى التوايل كمرش�حن ،وأنا أحب الطريقة التي نتعامل بها
مع هذه املباريات».وأوضح «ال يوجد حكم وال يوجد تراجع.
لقد لعبنا جميعا وهذا ما أحبه كثرا ،ولهذا الس�بب نستحق
ه�ذه االنتصارات يف الوقت الحايل وه�ذا هو املفتاح».وتابع
«سعيد للغاية بوصول األجنحة إىل منطقة الجزاء وأن تكون
لدين�ا الحرية وال�روح ملهاجمة منطقة الجزاء واملس�احات
حول منطقة الجزاء وتسجيل األهداف».

صالح ينافس نفسه يف الربيمريليج
المستقبل العراقي /متابعة
واص�ل الفرعون املرصي محمد صالح ،نجم
ليفربول ،مس�اهماته يف تس�جيل األهداف،
بصناعته الهدف األول وإحراز الثالث لفريقه
أمام مضيفه مانشس�رت يونايتد ،األحد عى
ملعب أولد تراف�ورد ،ضمن مباريات الجولة

التاسعة للربيمرليج.
وبحس�ب ش�بكة «س�كواكا» لإلحصائيات،
رفع صالح رصيده من املساهمة يف األهداف
م�ع ليفرب�ول يف الربيمرليج ،من�ذ وصوله
ً
هدفا.
للريدز يف صيف  ،2017إىل 141
ويعترب النجم اإلنجليزي هاري كن ،مهاجم
توتنهام ،أقرب منافيس صالح يف الربيمرليج

خالل ه�ذه الفرتة ،بمس�اهمته
ً
هدفا.ويتص�در ص�الح
يف 112
هدايف الدوري اإلنجليزي املمتاز
حال ًي�ا ،برصي�د  8أه�داف،
متقدما ع�ى جيمي فاردي،
مهاجم ليسرت سيتي ،بفارق
هدف واحد.

كيتا يسجل هدف ًا تارخيي ًا لليفربول يف أولد ترافورد
المستقبل العراقي /متابعة
تقدم ليفربول مبكرًا عى مضيفه مانشسرت
يونايت�د ،بهدف�ن دون رد ،ع�ى ملعب أولد
تراف�ورد ،ضم�ن مباريات الجولة التاس�عة
للربيمرليج.
وجاء ه�ديف ليفربول عن طري�ق نابي كيتا،
وجوت�ا يف الدقيقت�ن الخامس�ة والرابع�ة

عرش.
وبحس�ب ش�بكة «أوبتا» لإلحصائيات ،فإن
هدف كيتا هو أرسع هدف يس�جله ليفربول
يف شباك مانشسرت يونايتد عى أولد ترافورد،
يف تاريخ مشاركات الفريقن يف الربيمرليج،
حيث جاء بعد مرور  4دقائق و 42ثانية.
وعقب ه�دف كيت�ا ،الذي كان م�ن صناعة
محمد ص�الح ،نجح الربتغ�ايل ديوجو جوتا

يف إضاف�ة اله�دف الثان�ي لليفرب�ول
يف الدقيق�ة  ،14م�ن صناع�ة ترين�ت
ألكسندر أرنولد .ويحتل ليفربول املركز
الثال�ث يف ج�دول ترتي�ب الربيمرليج،
برصي�د  18نقطة ،بف�ارق نقطتن عن
مانشس�رت س�يتي الثاني ،و 4نقاط عن
تش�يليس املتصدر ،بينما يحتل مانشس�رت
يونايتد املركز السابع برصيد  14نقطة.

تمري�رة م�ن زميل�ه رودريج�و
عى الط�رف األيرس ملنطق�ة جزاء
برش�لونة ،وس�دد قذيف�ة أق�ى
يس�ار تر شتيجن الذي لم يستطع
إيقافها.وانته�ى الش�وط األول
بتقدم ريال مدريد بهدف دون رد.
وم�ع بداي�ة الش�وط الثان�ي ،قرر
كوم�ان م�درب برش�لونة الدف�ع
بكوتينيو بدال من مينجويزا ،ليعود
دس�ت إىل مرك�ز الظه�ر األيم�ن.
وطالب ج�رارد بيكي�ه ركلة جزاء
ع�ى تون�ي ك�روس الع�ب ري�ال
مدريد ،إثر ملسة يد ،ورفض الحكم وأشهر
البطاقة الصفراء يف وجه املدافع الكتالوني
لالعرتاض يف الدقيقة .58وس�جل أجويرو
هدف تقليص الفارق لربشلونة يف الدقيقة
 ،97بصناع�ة من دس�ت ،وأطل�ق بعدها
حكم املباراة صافرة النهاية.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد  2474االثنين  25تشرين االول 2021

مساحة للرأي

امـضـاءات

سامي جواد كاظم

اسعد عبد الله عبد علي

كيف هنض املارد الصيني؟

االعالم االجتامعي
االع�الم املتخصص معروف للمتابع الكريم (اعالم س�يايس ،اقتصادي،
ريايض ،ديني ،افالم ،مسلس�الت ،علمي ،تربوي ،وغريها) وضمن هذه
التخصصات ظهرت يف االونة االخرية مواقع عىل اليوتيوب او حتى قنوات
تلفزيوني�ة محلية او فضائية تعرض مش�اهد رسيعة وخاطفة س�واء
كانت كوميدية او تثقيفية او علمية او مواقف اجتماعية عفوية ظاهرا،
وتكون فيها لقطة تتفاعل مع رغبات املتلقي بحيث يتفاعل معها دون
النظر اىل بقية اللقطات ضمن املش�هد الواحد ،وبعضها تجعل املش�اهد
يضح�ك لحرك�ة املمثل دون االلتف�ات اىل ماهية حرك�ة املمثل .هذا هو
االعالم االجتماعي حسب رؤيتي لها .اخرتت مجموعة من هذه املشاهد
ع�ىل س�بيل املثال ال الحرص ،مث�ال يف الكامريا الخفي�ة االمريكية يظهر
متسول نائم عىل اريكة احدى الحقائق ويف حذائه ورقة نقدية ملتصقة،
فيمر املواطن فيلتفت اليها فينظر يمينا ويسارا ليتاكد من خلو الرقابة
فيقوم باس�تاللها من الحذاء ويضعها يف جيبه ليميش خطوات فيتفاجا
بمق�دم الكام�ريا الخفي�ة ليقول له انه�ا الكامريا الخفي�ة فيضحكون
ويضحك املش�اهدون ،وهنا الظاه�رة التي يجب ان تؤخذ بنظر االعتبار
ان هذه املجتمعات املثقفة إذا خال لها الجو ترسق ما يقع عليه نظرهم.
يف اليابان يظهرون امانة املتس�ول يف رد مفق�ودات املواطن ،او التعامل
اليسء للمواطنني مع املتس�ول او عامل النظافة ،وهنا يتفاعل املشاهد
مع هذه اللقطات ،النتيجة يف اليابان متس�ولون ،يف اليابان عدم احرتام
عام�ل النظاف�ة ،لكن هل يف اليابان التش�هري بس�لبياتهم كما هو عليه
الح�ال نحن؟ اليابان او الصني ودول اوربية تعرض مش�هد كيف يخدع
الزوج زوجته عندما يش�عر بها انها س�تدخل عليه يف غرفة النوم وهو
يضاجع عش�يقته فبطريق�ة بهلوانية يخفيها ويعان�ق زوجته لتهرب
العش�يقة ،ومثل هذه املش�اهد كثرية فهذا يعني الخيان�ة الزوجية امر
طبيعي يف مجتمعاتهم .اما املش�اهِ د يف الدول االسيوية (الهند باكستان
ماليزيا اندنوس�يا وغريها) فانها عبارة عن البؤس والفقر الذي تعيشه
طبق�ة من الن�اس .ومش�اهد التلفزي�ون االمريكي يندى له�ا الجبني،
ولرباعتهم يف عرض هذه املشاهد تجعل من املتلقي (يتقشمر) بالحرية
العلماني�ة ،ع�ىل س�بيل املثال يظهر ش�باب وش�ابات يف مقتب�ل العمل
يعيش�ون حياة املرشدين ويفرتش�ون الحدائق والشوارع وإذا ما عرض
اي ش�خص مبلغ من املال عىل شاب او ش�ابة ليضاجهما فانه ال يرتدد
يف القبول ،ويبدا مقدم الربنامج الذي يكون شخصية معروفة ومحبوبة
يف املجتم�ع االمريك�ي ليعقب عىل هذه املش�اهد ليربرها ويتفاعل معه
املشاهد حتى يقوم بنفس االعمال .هنالك مقاطع ملشاهد يستهدف بها
املسلمني من خالل لقاءات يقوم بها مراسل حاذق يحسن اخيار املواطن
ونوع السؤال ليحصل عىل االجابة املرجوة ،نعم يف بعض االحيان ينخدع
املراسل وهكذا مشاهد يتم حذفها.

قب�ل  80عاما ً ل�م تكن الصني قوة اقتصادية عمالقة ،لكنها االن تكتس�ح
االس�واق العاملية ،انها معج�زة حقيقية ،فمن تده�ور فضيع لبلد يعيش
ازم�ات وحروب اىل عمالق كبري ،هل تعلم عزيزي القارئ ان الصني يف احد
الفرتات فقدت قدرتها للحفاظ عىل س�يادتها ،وكاد ان يبتلعها االستعمار
تمام�ا ،لكنه�ا اليوم قوة عظمى االكثر تأثريا ع�ىل اقتصاديات كل العالم،
ويمكن القول ان قيادات الصني السياسية اخذوا العربة من الخسائر املذلة
التي حصلت للصينيني عقب الحرب الصينية اليابانية األوىل ،فاصبح حلم
قومي لكل صيني بإعادة احياء الصني العظيمة ،وانطلق الحلم للواقع .يف
القرن التاسع عرش وبسبب تطور الصني اقتصاديا ،كانت طموحات القوى
الغربية تتجه للس�يطرة عىل الصني ،باعتبارها قوة اقتصادية ،حيث كان
يجد الغرب ان ال مجال للمنافس�ة االقتصادية ،لذلك كان الحل العس�كري
حارضا ،كي يتم ازاحة الصني عن القمة االقتصادية ،وهوى به إىل بحر من
الظلمات .ظلمات بعضها فوق بعض ،من االحتالل ،واالس�تغالل ،والنهب
ً
بداية من بريطانيا ،التي تبعتها بقية إمرباطوريات
من قبل الدول الغربية،
أوروب�ا ،وصوالً إىل اليابان .وبحلول أوائل القرن العرشين ،انحدرت الصني
م�ن أعايل قمم الق�وى االقتصادية العاملي�ة ،لتتحول إىل دولة ذليلة ش�به
مس�تعمرة ،ذات عدد كبري من السكان املعوزين .وقد سيطر املستعمرون
الغربيون عىل املوانئ الرئيسية ،وخضع الريف لحكم أمراء فاسدين ،ومع
الغ�زو اإلمرباطوري الياباني ،لم تعد الص�ني دولة موحدة ،وتعرض مئات
املاليني من الصينيني للجوع والس�لب والذبح ،بعد أن نهبت القوى الغربية
واليابان اقتصادها .الس�ؤال االهم هو :كيف استطاعت الصني ان تنهض
من كبوتها ،وتلملم بقايا وطن ممزق مرتنح ،وتسرتد مكانتها وأكثر!
كان م�ن نتائ�ج الح�رب العاملي�ة الثانية ه�و خالص الصني من س�طوة
الياب�ان ،ودخولها كعامل مؤثر يف الحرب العاملية لجانب املنترصون ،حتى
اس�تطاعت بحنكة قادتها السياس�يون ان تحجز له�ا مقعد دائم يف االمم
املتح�دة ،لتصب�ح من الكبار سياس�يا ،ليع�ود التنني الصين�ي للتحليق يف
س�ماء القوى العاملية ،وساهم نظام الدولة الش�يوعي يف نهضة صناعية
اقتصادي�ة مذهل�ة ،حيث اثم�رت حملة االعم�ار واعادة البن�اء يف اعادة
الصني للواجهة .يف عام  1978قامت الصني بسلس�لة اصالحات ،ساهمت
يف أخ�رج الص�ني من عزلته�ا االقتصادي�ة ،وتس�ارع النمو يف الس�نوات
ً
تحوال كب ً
ريا يف
الالحق�ة ،وابتدا ًء من ع�ام  1980بدأت الحكومة الصيني�ة
اس�رتاتيجيتها االقتصادي�ة ،وع�ىل مدى العق�ود الثالثة الالحق�ةُ ،فتحت
الب�الد أمام االس�تثمار األجنبي عىل نطاق واس�ع ،وخصخصة اآلالف من
الصناعات ،وأطلقت عملية تركيز الدخل عىل أسس اسرتاتيجية مدروسة،
وتبن�ت الطبق�ة السياس�ية الحاكم�ة يف الصني فك�رة اس�تعارة املعرفة
التقني�ة ،والوصول إىل األس�واق الخارجية من ال�رشكات األجنبية ،مقابل
توفري العمالة الرخيصة الوفرية بأقل تكلفة.

كـاريكـاتـير

سامسونج ضمن أفضل مخس عالمات جتارية يف 2021
أعلن�ت سامس�ونج لإللكرتوني�ات املحدودة
اليوم ع�ن تأكي�د مكان�ة عالمته�ا التجارية
ضمن أفض�ل خم�س عالمات وف�ق تصنيف
«إنرتبران�د» ألفض�ل العالمات العاملي�ة للعام
 .2021واعتم�ادا ً عىل قائم�ة أفضل العالمات
التجاري�ة العاملي�ة الت�ي أعلن�ت عنها رشكة
االستشارات العاملية «إنرتبراند» يف  20أكتوبر،
تب�وأت سامس�ونج املرتبة الخامس�ة بقيمة
قدره�ا  74.6مليار دوالر ،أي م�ا يمثل زيادة
قدرها  %20مقارنة بقيمتها يف العام املايض.
ويع�زى ذلك بش�كل أس�ايس إىل أدائه�ا املايل
القوي ووصولها إىل مرحل�ة التعايف ،لتعود إىل
مس�تويات ما قبل الوباء .وم�ن جهة أخرى،
س�جلت قيم�ة العالم�ة التجاري�ة للرشك�ة
زي�ادة بنس�بة  %20ه�ذا الع�ام ،أي ضع�ف
متوس�ط معدل نمو قيمتها ب�ني أفضل 100
عالمة للعام  .2021وتمكنت سامس�ونج من
املحافظة ع�ىل مكانتها ملدة عام�ني متتاليني
منذ دخولها املراكز الخمسة األوىل للمرة األوىل
الع�ام املايض ،إىل جان�ب تحقيقها أعىل زيادة
يف قيم�ة عالمته�ا من�ذ الع�ام  .2013ووفق
التصنيف الذي كشفت عنه وكالة «إنرتبراند»،
يوجد عدد من العوامل الرئيسية التي أسهمت

إىل حد كبري يف نمو سامسونج ،وهي كما ييل:
• التحول إىل نظ�ام إدارة يتخذ العمالء محورا ً
رئيس�يا ً ل�ه ،إىل جانب تس�ليط الض�وء عليه
م�ن خالل إنش�اء فريق جديد ُيعن�ى بتجارب
العم�الء ،ويرك�ز تحديدا ً عىل إعط�اء األولوية
لهذا الجانب وقيم العمالء •.الجهود املستمرة
الت�ي تق�وم به�ا الرشك�ة م�ن أج�ل تحقيق
التنمي�ة املس�تدامة ،بم�ا يف ذل�ك الحم�الت
املختلف�ة التي تنطلق م�ن رؤيتها يف الجوانب
املتعلقة باملس�ؤولية االجتماعية املؤسس�ية،
«معا ً م�ن أجل الغد  ..لتمكني الناس» .يضاف

بعد مرصع الشاعر الكبري سمري صبيح..
هندسة احلشد تتوجه اىل طريق املوت

أنطلقت آليات الهندس�ة العس�كرية بالحشد الش�عبي صوب محافظة
واس�ط إلعادة تأهيل الطرق املترضرة وذلك بعد يومني من وفاة الشاعر
الشعبي سمري صبيح أثر حادث سري جراء تردي الطرق يف املحافظة.
وذك�ر بيان العالم الحش�د «الهندس�ة العس�كرية يف الحش�د الش�عبي
وتعزيزات هندس�ية أنطلق�ت باتجاه محافظة واس�ط تمهيدا للرشوع
بالحملة الخدمية التي أطلقها رئيس هيئة الحش�د فالح الفياض إلسناد
الجهة املنفذة لطريق بغداد  -الكوت إلعادة تأهيل وتوسعة الطريق منعا
لتكرار الحوادث املرورية التي تهدد أرواح املواطنني».
وكان الش�اعر س�مري صبيح لقي فجر الجمعة مرصعه أثر حادث سري
عىل طريق بدرة  -جصان يف محافظة واس�ط بسبب تردي الطرق والتي
باتت تعرف شعبيا ً «طرق املوت» لكثرة الحوادث املميتة فيها.

العراقـي

دراسة تكشف آثار كورونا عىل الذاكرة حتى بعد التعايف

إىل ذل�ك املبادرات التي تطلقها الرشكة لتعزيز
االس�تدامة ،مثل اس�تخدام التغلي�ف الصديق
للبيئ�ة ألجه�زة التلفزي�ون وبرنام�ج إعادة
التدوير.
• إطالق املنتج�ات املبتكرة ،بما يف ذلك أجهزة
جاالكيس  3 Z Flipو  ،Neo QLEDوتش�كيلة
من األجهزة املنزلية املتخصصة.
• تحقيق الريادة يف تطوير التقنيات املتقدمة،
مث�ل ال�ذكاء االصطناع�ي وش�بكة الجي�ل
الخامس والسيارات ذاتية القيادة والروبوتات
من خالل توفري االستثمارات املتناغمة.
وق�ال واي إت�ش يل كبري مس�ؤويل التس�ويق
برشك�ة سامس�ونج لإللكرتونيات« :نش�عر
بأعىل درجات الحماس�ة لوص�ول رشكتنا إىل
املراكز الخمس�ة األوىل يف العالم للعام املايض،
وتحقيقه�ا نموا ً هائالً م�ن خانتني عرشيتني
ه�ذا الع�ام ،ليكون ذل�ك أكرب قف�زة يف قيمة
العالمة التجارية منذ العام  .2013وسنواصل
االس�تفادة من نم�وذج اإلدارة الذي يركز عىل
العمالء من خالل االس�تماع إليهم باستمرار.
إن ه�ذه ه�ي طريقتنا لإلعراب ع�ن تقديرنا
للدعم الهائل الذي نتلقاه دائما ً من العمالء يف
جميع أنحاء العالم».

أظه�رت دراس�ة جدي�دة أن الكثري من
املصابني بف�ريوس كورونا يعانون من
ضعف اإلدارك حتى بعد س�بعة أش�هر
من التع�ايف ،وال يقترص ذل�ك عىل كبار
السن بل يشمل حتى الشباب.
وتنق�ل ش�بكة «إن ب�ي يس ني�وز» أن
الدراس�ة ،الت�ي حللت بيان�ات املرىض
م�ن مستش�فى «ماون�ت س�يناي» يف
نيويورك ،تضاف إىل األدلة املتزايدة عىل
أن املصاب�ني بكورون�ا مل�دة طويل�ة قد
يعانون من عدد كبري من اآلثار الجانبية
بعد أسابيع أو أشهر من التعايف.
وبحس�ب الدراس�ة ،يعاني ما يصل إىل
 24يف املئة من الن�اس الذين تعافوا من
الفريوس من نوع من الصعوبات املعرفية ،بما
يف ذلك مشاكل يف الذاكرة والرتكيز.
وقالت مؤلفة الدراسة جاكلني بيكر ،أخصائية
علم النفس العصبي الرسيري « :نشهد ضعفا
إدراكيا طويل األم�د لدى مجموعة من الفئات
العمرية».
وأجريت اختب�ارات عىل  740مريضا س�جلوا
أنفس�هم ليكون�وا ج�زءا م�ن س�جل يدي�ره
املستش�فى ،بني أبري�ل  2020وماي�و ،2021

يبلغ�ون م�ن العم�ر  18عاما أو أكث�ر ،وليس
لديهم تاريخ من املعاناة من الخرف.
وأظه�رت النتائ�ج مع�دال مرتفعا نس�بيا من
الضع�ف اإلدراكي بعد  7.6أش�هر من اإلصابة
بكورونا.
وكان العجز املعريف أكثر ش�يوعا ،إذ سجل لدى
مري�ض من كل  4مرىض ،فيما جاءت صعوبة
تخزين ذكريات جديدة يف الرتبة الثانية كأكثر
اآلثار املس�جلة لدى املرىض ،تلتها مشكالت يف
مراجعة الذاكرة.

بيع  11لوحة فنية لبيكاسو بـ 100مليون دوالر
يسمى بيكاسو.
وبحس�ب الصحيف�ة الربيطاني�ة ،فقد
بيعت لوحته «املرأة ذات القبعة الحمراء
والربتقالي�ة» ،والت�ي تص�ور محبوبته
وملهمت�ه م�اري ترييز والرت ،ب�� 40.5
مليون دوالر.
كم�ا بيعت اللوحت�ان الكبريتان «الرجل
والطفل» ،و»جذع رجل» ب� 24.4مليون
دوالر و  9.5ملي�ون دوالر عىل التوايل ،يف
حني أن األعمال الصغرية عىل السرياميك،
مثل «غ�����داء عىل عش�ب» بي���عت
ب�  2.1مليون دوالر.

بيعت  11لوحة للفنان اإلسباني وأعمال
أخرى للفنان اإلس�باني ،بابلو بيكاسو،
يف م�زاد علن�ي بأكث�ر م�ن  100مليون
دوالر ،وفقا لصحيفة الغارديان
فقد نظمت دار س�وذبيز  ،املزاد يف فندق
بيالجي�و يف الس فيغ�اس ،حي�ث كانت
األعم�ال معروض�ة من�ذ س�نوات ،قبل
يومني م�ن الذك�رى  140ملي�الد الفنان
اإلسباني يف  25أكتوبر.
لطامل�ا اش�تهر فن�دق بيالجي�و بفن�ه.
وكان�ت  5لوح�ات من الت�ي ب����يعت
معلقة عىل جدران مطعمه الراقي ،الذي

دراسة حتذر من جائحة جديدة تنتقل عرب لدغة احلرشات إىل البرش
يف ظل الظهور املس�تمر لفريوس�ات جديدة
ح�ول العالم ،انت�رش مؤخرا م�رض «اليم»،
أكثر األم�راض املتنقل�ة عن طري�ق النواقل
واألرسع نموا ،ويش�كل تهديدا كبريا للصحة
العامة .ونرشت مجلة «س�ان ج�����وزيف
س�بوت اليت» ،مؤخرا دراس�ة ،حول مرض
جديد ينتقل إىل البرش عرب لدغة حرشة القراد
ذي األرج�ل الس�وداء املصاب�ة ،واملعروف�ة
أيضا باس�م قراد الغزالن ،املوجودة يف جميع
املقاطع�ات يف كاليفورنيا .وقال�ت إن القراد

جريــدة المســتقبل العراقــي

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة
للصحافــة والطباعــة والنشــر

عب�ارة ع�ن عنكبوتي�ات تلتص�ق بالبرش أو
الحيوان�ات لتتغ�ذى عىل ال�دم .يطلق عليهم
نواق�ل ألنه�ا عندم�ا تتغ�ذى ع�ىل حي�وان
مصاب بالعدوى  ،فإنها تنقله إىل اإلنسان أو
الحيوان التايل الذي يعضه ،الفتة إىل أن ووفقا
للدراسة ،وصل معدل اإلصابات بداء «اليم»،
إىل نص�ف مليون ش�خص س�نويا خاصة يف
الواليات املتحدة.
وأوضح�ت الدراس�ة أن�ه يعان�ي بع�ض
األش�خاص املصابني بداء «اليم» من أعراض

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

فورية مثل التعب الناجم عن سحق العظام،
والحم�ى ،والته�اب الحل�ق ،وآالم العضالت
والعظ�ام املهاج�رة ،واملش�اكل اإلدراكي�ة،
واضطراب�ات الن�وم ،بينم�ا يعان�ي البعض
اآلخ�ر من ظهور تدريجي لألعراض نفس�ها
وينحدرون إىل اعتالل الصحة.
تحاك�ي األع�راض الت�ي ال تع�د وال تحىص
العدي�د من األمراض املختلفة ،مما جعل اليم
لقب «املقلد العظيم» ،مما يجعل تش�خيصه
أكثر صعوبة.
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ولم تقترص ه�ذه اآلث�ار الجانبية عىل
كبار السن بل شملت حتى صغار السن
من املرىض ،إذ سجلت صعوبات إدراكية
لدى الش�باب أيض�ا .وقال�ت الدكتورة
هيل�ني الفريتس�كي ،أس�تاذة الط�ب
النفيس ومدي�رة عيادة ما بعد كوفيد يف
جامع�ة كاليفورنيا يف ل�وس أنجلوس،
إن رؤي�ة عجز عقيل حاد لدى املرىض يف
العرشينات والثالثينات واألربعينات من
العمر أمر «مفجع».
وقالت الش�بكة إن مستشفيات أخرى
س�جلت مضاعفات مماثلة .ويف املركز
الطبي يف نورث ويسرتن ،سجلت حاالت
م�ن العجز اإلدراك�ي الح�اد لدرجة أن
بع�ض املرىض لم يتمكنوا من رعاية أنفس�هم
بعد خروجهم ،حسبما رصح طبيب األعصاب
الدكتور إيغور كورالنك ،رئيس قسم األمراض
العصبية املعدية واألعصاب العاملية ،للشبكة.
يذكر أنه عىل املس�توى العاملي ،تأكدت إصابة
 242,393,310ش�خصا عىل األقل بالفريوس
من�ذ ظه�وره .وتعافت الغالبي�ة العظمى من
املصاب�ني رغم أن البعض اس�تمر يف الش�عور
باألعراض بعد أسابيع أو حتى أشهر.

تيمن ًا بـالوالدة امليمونـة للنبـي األكـرم (ص)..
العتبة العلوية تو ّزع اهلدايا املباركة للزائرين

تزامنا ً مع االحتفال بذكرى الوالدة العطرة امليمونة لسيد الكائنات ونبي
الرحمة محمد (صىل الله عليه وآله وس�لم) ،بارش قس�م الهدايا والنذور
يف العتبة العلوية املقدس�ة بتوزيع الهدايا املبارك�ة للزائرين الوافدين اىل
مرقد أمري املؤمنني (عليه السالم).
وقال رئيس القس�م فاتح الكرماني ،يف بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة
منه» ضمن االحتفال واإلحياء لهذه املناس�بة العظيمة تم تهيئة الهدايا
املباركة من مس�تخرجات الرضي�ح املطهر للموىل أم�ري املؤمنني (عليه
الس�الم) ومختلف الحلويات واملعجنات لتوزيعها عىل الزائرين الوافدين
اىل املرقد املطهر بهذه املناسبة واملهنئني باملولد املبارك «.
وأقامت العتبة املقدس�ة برام�ج مختلفة باملولد املب�ارك لنبي الرحمة (
صىل الله عليه وآله ) .
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