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اإلمام علي بن أبي طالب
 )عليه السالم(

شرُّ األتراب الكثري اإلرتياب العراقي
رئيس جملس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

إصابات »كورونا« اليومية
 ثابتة عند حاجز ألفي إصابة.. 

والشفاء مستمر باالرتفاع
ص2

العراق والسعودية يوقعان اتفاقيات ومذكرات ختص االستثامر والطاقة والرياضة
خالف كبري داخل اإلحتاد الوطني عقب قرار بتعليق احلضور بربملان كوردستان

ص2

ص2

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

تش�غل منطقة الطارمية املؤسسات األمنية 
والسياسية بعد تحرّك خاليا لتنظيم »داعش« 
داخله�ا، وه�و األم�ر ال�ذي دعا املس�ؤولني 
إىل عق�د اجتماعات مع عش�ائرها، أو قيام 

قياديني أمنيني بزيارتها.
ال�وزراء مصطف�ى  وأك�د رئي�س مجل�س 
الكاظمي، أمس االثن�ني، ان االتهامات التي 
توّجه للحشد والجيش وبقية القوات األمنية 
باطل�ة، ومن املعيب تش�ويه ص�ورة قواتنا 
البطلة.   وذكر املكتب االعالمي لرئيس مجلس 
الوزراء يف بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نسخة منه، ان »رئيس مجلس الوزراء القائد 
العام للقوات املسلحة، مصطفى الكاظمي، 
خالل اجتماعه مع ش�يوخ عشائر ووجهاء 
قض�اء الطارمي�ة، ق�ال ان الش�هيد البطل 
العمي�د الركن عيل حميد، كان مثاال للبطولة 

والشجاعة يف حماية أبناء شعبنا«.  
واض�اف الكاظم�ي ان »هن�اك م�ن يحاول 
أن يش�يع الفرقة بني أبناء ش�عبنا، وواجبنا 
جميعا الوقوف ضد هذه املحاوالت«، مؤكداً 
ان »االتهام�ات التي توّجه للحش�د والجيش 
وبقي�ة الق�وات األمنية باطل�ة، ومن املعيب 

تشويه صورة قواتنا البطلة«.  
واش�ار الكاظم�ي اىل ان »عصاب�ات داعش 
تح�اول زرع الفرق�ة بمخطط�ات خبيث�ة، 
ونحن مرصون ع�ى قلع ج�ذور اإلرهاب«، 
مبين�اً ان »هن�اك من يب�ث دعايات مغرضة 

تستهدف قواتنا البطلة لغايات معينة«.
التفاصيل ص2

»الطارمية«.. خارصة رخوة تشغل املؤسسات األمنية
خطط لضبط اخلاليا النائمة.. واجتماعات للقادة األمنيني مع شيوخها لتسليم املطلوبني إىل القضاء.. ومحلة إليقاف التحريض ضد سكانها حمافظ البرصة 

حيدد موعد انطالق العمل يف مرشوع 
البنى التحتية للزبري

حمافظ بغداد
 يعلن عن إجراءات لتوسيع منظومة 

كامريات العاصمة

جلنة عليا تناقش
 يف اربيل التعاون بني العمليات املشرتكة 

وقوات حرس االقليم

ص3

ص3

ص2

الصحة العاملية: هناك أخبار جيدة بشأن لقاح »كورونا«
النزاهة تصدر أوامر قبض واستقدام بحق مسؤولني يف كركوك
الرتبية تعلن تأجيل موعد امتحانات السادس اإلعدادي للطلبة داخل العراق
املرور: تسليم اجازات السوق ولوحات املركبات دون حجز مسبق

العامري يتحدث عن »اجتياح تركي« وحيذر من خمطط 
مشابه ملخطط سوريا

ص2

ص2

ص3 ص3 ص3

وزير الصناعة يتابع إجراءات
 جتـهـيـز الصحـة ووزارات أخـرى 

بمستلزمات جماهبـة »كورونـا«

حمافظ النجف: املحافظة ستكون
 اوىل املحافظات باالكتفاء الذايت باللحوم 

الدجاج واالبقار وبيض املائدة

وزير التجارة يؤكد سعي العراق 
لبناء تكامل اقتصادي مع دول اجلوار 

وعالقات اقتصادية مثمرة وبناءة

       بغداد / المستقبل العراقي

قال مايك ريان املدير التنفيذي لربنامج الطوارئ الصحية 
يف منظمة الصحة العاملية إن هناك »أخبارا جيدة« بش�أن 

لقاح فريوس كورونا، لكن ال يزال أمامه طريق طويل.
ولفت ريان إىل »أننا سنواجه تحديا عندما تظهر اللقاحات 

للعمل بما يكفي من اإلنتاج إلمداد العالم«.
بدوره، قال تيدروس أدهانوم جيربيسوس، مدير منظمة 
الصح�ة العاملية إن االلتزام الس�يايس هو مفتاح التوزيع 
العادل للقاحات »كوفيد 19«، مش�ريا إىل »نمط قلق« من 

بعض البلدان التي تتحرك يف االتجاه اآلخر.

وأظهرت بيان�ات أن اللقاح التجريبي الذي تطوره رشكة 
»أسرتا زينيكا« لصناعة األدوية للوقاية مرض كوفيد-19 
كان آمنا وطور اس�تجابة مناعية يف تجارب املراحل األوىل 
الرسيري�ة لدى متطوع�ني أصحاء، ورصد أعى مس�توى 

لالستجابة لدى من تلقوا جرعتني منه.
وحس�بما ذكرت النتائج التي نرشت يف مجلة »النس�يت« 
الطبية، لم يتس�بب اللقاح، الذي يحمل اس�م »إيه.زد.دي 
1222« وطورته رشكة أس�رتا زينيكا بالتعاون مع علماء 
يف جامع�ة أكس�فورد الربيطاني�ة، يف ح�دوث أي أعراض 
جانبية خطرية، وحفز استجابة األجسام املضادة ونظام 

خلية »تي« املناعي.

      بغداد / المستقبل العراقي

ح�ذر رئي�س تحال�ف الفت�ح ه�ادي 
العام�ري، أمس االثنني، م�ن اجتياح 
تركي غري مس�بوق يف ش�مال العراق 

مشابه ملخطط سوريا.  
وقال العامري يف بيان تلقت املستقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه »نتاب�ع بقلق 
شديد االجتياح الرتكي الواسع لشمال 
الع�راق وه�و امر مرف�وض تحت أّية 
ذريعة كان�ت ، فليس َثّم مربر دويل أو 

مس�وغ قانون�ي أو أي غطاء رشعي 
ل�ه«، مبين�اً ان »ه�ذا االجتياح األخري 
يختلف ع�ن كل االعتداءات الس�ابقة 
األرض  عم��������ق  حي�ث  م�ن 
وف�رتة االجتي�اح ، وقد بل�غ االجتياح 
األخ������ري يف عم�ق يصل اىل 25 كم 
وبوجود مكث�ف ، ويحمل ذلك دالالت 
خ������ط�رية يب�دو فيه�ا األت�راك 
مريدين لفرض سياس�ة األمر الواقع 
، محاول�ني تش�كيل ح�زام أمني عى 
غرار الحزام األمني يف شمال سوريا«.

وأض�اف العامري »لذا نح�ذر من هذا 
املخط�ط ونطالب الحكوم�ة  الرتكية 
األرايض  م�ن  الف�وري  باالنس�حاب 
العراقي�ة ، ون�رى أن ه�ذه األعم�ال 
العدوانية ليس�ت يف مصلح�ة البلدين 
التي تربطهم عالقات تاريخية ودينية 
وأخوية واسعه باإلضافة اىل العالقات 

االقتصادية املتطورة«. 
»نهي�ب  الع������ام�ري  وتاب�ع 
م�ن  الخ�روج  العراقي�ة  بالحكوم�ة 
االج�راءات  كاف�ة  واتخ�اذ  صمته�ا 

وال����سياسية  الدبلوم�����اس�ية 
ه�ذه  الن�����ه�اء  املناس�����بة 
وإث�ارة   ، املتك�ررة  االع����ت�داءات 
هذا املوض�وع يف الجامعة العربية ويف 
منظمة املؤتمر اإلس�المي ويف املحافل 
الق�������وى  كل  وع�ى   ، الدولي�ة 
الوط���ني�ة العراقية أن تتخذ موفقاً 
العراقي�ة  الس�يادة  لحف�ظ  موح�داً 

وإنهاء هذه التجاوزات«.

التفاصيل ص2

ص7

الرشطـة يتسلـح
 باملواهـب.. والقـوة اجلويـة

 يتمسك بنجومه

ص2
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املرور: تسليم اجازات السوق ولوحات املركبات دون حجز مسبق
     بغداد / المستقبل العراقي 

اعلنت مديرية املرور العامة، أمس االثنني، 
عن تس�ليم الس�نويات واجازات الس�وق 

ولوحات املركبات دون الحجز املسبق.
مقتض�ب،  بي�ان  يف  املديري�ة  وذك�رت   
تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، انه 
»باإلم�كان تس�ليم الس�نويات واج�ازات 
املنج�زة  املركب�ات  ولوح�ات  الس�وق 
دون  واملحافظ�ات  بغ�داد  يف  واملطبوع�ة 

حجز مسبق«.
وأضافت »مع االلتزام باإلجراءات الصحية 

الوقائية حفاظاً عىل سالمة الجميع«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

تشغل منطقة الطارمية املؤسسات األمنية 
لتنظي�م  بع�د تح�رّك خالي�ا  والسياس�ية 
»داع�ش« داخله�ا، وه�و األم�ر ال�ذي دعا 
املسؤولني إىل عقد اجتماعات مع عشائرها، 

أو قيام قياديني أمنيني بزيارتها.
وأك�د رئي�س مجل�س ال�وزراء مصطف�ى 
الكاظم�ي، أم�س االثن�ني، ان االتهام�ات 
التي توّجه للحش�د والجيش وبقية القوات 
األمني�ة باطلة، ومن املعيب تش�ويه صورة 

قواتنا البطلة.  
وذك�ر املكت�ب االعالم�ي لرئي�س مجل�س 
الوزراء يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، ان »رئي�س مجل�س الوزراء 
القائ�د العام للق�وات املس�لحة، مصطفى 
الكاظم�ي، خ�الل اجتماع�ه م�ع ش�يوخ 
عش�ائر ووجهاء قض�اء الطارمية، قال ان 
الش�هيد البط�ل العميد الركن ع�ي حميد، 
كان مث�اال للبطول�ة والش�جاعة يف حماية 

أبناء شعبنا«.  
واض�اف الكاظم�ي ان »هناك م�ن يحاول 
أن يش�يع الفرقة بني أبناء شعبنا، وواجبنا 
جميعا الوقوف ضد هذه املحاوالت«، مؤكداً 
ان »االتهامات التي توّجه للحش�د والجيش 
وبقي�ة القوات األمنية باطل�ة، ومن املعيب 

تشويه صورة قواتنا البطلة«.  
واش�ار الكاظم�ي اىل ان »عصاب�ات داعش تحاول 
زرع الفرق�ة بمخطط�ات خبيث�ة، ونحن مرصون 
ع�ىل قل�ع ج�ذور اإلره�اب«، مبين�اً ان »هناك من 
يب�ث دعاي�ات مغرض�ة تس�تهدف قواتن�ا البطلة 
لغاي�ات معين�ة«.  وطال�ب رئيس ال�وزراء االدعاء 

الع�ام ب�«فتح تحقيق مع من اته�م قواتنا البطلة 
بالباطل، وعمل عىل تشويه صورتها داخليا وخارج 
البلد«، موضح�ا ان »أهل الطارمية أهلنا، ونحرص 

عىل حمايتهم وأمنهم«.  
وواج�ه س�ّكان ال������طارمية حمل�ة تحريض 
نتيج�ة اته�ام مودنني لس�كان القض�اء، جميعم، 

بالتورط يف دعم اإلرهاب.
بدوره�م، لف�ت اىل ان »عش�ائر الطارمي�ة وخالل 
الكاظم�ي تنف�ي بش�كل قاط�ع أي اعت�داءات أو 
اعتقاالت عش�وائية حدثت يف القضاء«، مش�راً اىل 
ان »عشائر الطارمية تشيد بمواقف قواتنا البطلة، 
وتؤك�د الوق�وف معها وم�ع القائد الع�ام للقوات 

املسلحة يف تصديها لإلرهابيني«.  
ب�دوره، بح�ث مستش�ار األم�ن الوطني 
قاسم األعرجي مع وجهاء قضاء الطارمية 

شمايل بغداد منع الخروق االمنية.
وذك�ر بي�ان ملستش�ارية االم�ن الوطن�ي 
التاس�ع  الل�واء  مق�ر  زار  »األعرج�ي  ان 
والخمس�ني بالفرق�ة السادس�ة يف قضاء 
الطارمي�ة ش�مايل العاصمة بغ�داد، وقدم 
التع�ازي للضب�اط واملنتس�بني هناك، كما 
قرأ سورة الفاتحة ترحماً عىل روح الشهيد 
البط�ل العمي�د الرك�ن عي حمي�د غيدان، 
الذي ارتقى اىل جوار ربه بعد تعرضه لعمل 

إرهابي أثناء أدائه الواجب املقدس«.  
وأض�اف البي�ان ان »االعرج�ي التقى قائد 
عملي�ات بغداد وقائ�د الفرقة السادس�ة، 
يف  األمني�ة  األوض�اع  مناقش�ة  وج�رى 

القضاء«.
وتاب�ع ان »مستش�ار األم�ن الوطن�ي زار 
مضيف الش�يخ رافع املش�هداني، والتقى 
بع�دد من وجه�اء القض�اء، وتخللت هذه 
الزيارة مناقش�ة املعوق�ات األمنية يف هذه 
املنطق�ة به�دف الوق�وف ع�ىل التحديات 
وتذلي�ل العقب�ات م�ن أجل من�ع أي خرق 
امن�ي، فضال عن تعزيز األمن واالس�تقرار 
اإلرهابي�ة  العن�ارص  ومالحق�ة  لأله�ايل 

واملطلوبني للقضاء«.
وكان�ت عن�ارص ارهابني تعرض�ت لعجلة 
العميد الركن )عي حميد غيدان( آمر اللواء التاسع 
والخمس�ني بالفرق�ة السادس�ة يف الجي�ش خالل 
أدائ�ه الواجب يف قضاء الطارمية ش�مايل العاصمة 
بغداد مس�اء اليوم وأطلقت النار عليه ليستشهد يف 

الهجوم.

      بغداد / المستقبل العراقي

ه�ادي  الفت�ح  تحال�ف  رئي�س  ح�ذر 
العام�ري، أم�س االثن�ني، م�ن اجتياح 
ترك�ي غ�ر مس�بوق يف ش�مال العراق 

مشابه ملخطط سوريا.
 وق�ال العامري يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة منه »نتابع بقلق شديد 

االجتياح الرتكي الواس�ع لشمال العراق 
وه�و ام�ر مرف�وض تح�ت أّي�ة ذريعة 
كان�ت ، فليس َثّم مربر دويل أو مس�وغ 
قانون�ي أو أي غطاء رشع�ي له«، مبيناً 
ان »ه�ذا االجتي�اح األخ�ر يختل�ف عن 
حي�ث  م�ن  الس�ابقة  االعت�داءات  كل 
عم�ق األرض وفرتة االجتي�اح ، وقد بلغ 
االجتي�اح األخر يف عمق يصل اىل 25 كم 

وبوج�ود مكث�ف ، ويحمل ذل�ك دالالت 
خطرة يبدو فيها األتراك مريدين لفرض 
سياس�ة األمر الواقع ، محاولني تشكيل 
ح�زام أمني عىل غرار الح�زام األمني يف 

شمال سوريا«.
وأض�اف العام�ري »ل�ذا نحذر م�ن هذا 
املخط�ط ونطال�ب الحكوم�ة  الرتكي�ة 
باالنسحاب الفوري من األرايض العراقية 

العدواني�ة  األعم�ال  ه�ذه  أن  ون�رى   ،
ليس�ت يف مصلحة البلدين التي تربطهم 
عالقات تاريخية ودينية وأخوية واسعه 
االقتصادي�ة  العالق�ات  اىل  باإلضاف�ة 

املتطورة«.
»نهي�ب  الع������ام�ري  وتاب�ع 
بالحكومة العراقية الخروج من صمتها 
واتخ�اذ كافة االج�راءات الدبلوماس�ية 

والسياس�ية املناس�����بة النهاء هذه 
االع����ت�داءات املتك�ررة ، وإث�ارة هذا 
املوضوع يف الجامعة العربية ويف منظمة 
املؤتم�ر اإلس�المي ويف املحاف�ل الدولية 
، وع�ىل كل الق�������وى الوط���ني�ة 
موح�داً  موفق�اً  تتخ�ذ  أن  العراقي�ة 
لحفظ الس�يادة العراقي�ة وإنهاء هذه 

التجاوزات«.

خطط لضبط اخلاليا النائمة.. واجتماعات للقادة األمنيني مع شيوخها لتسليم املطلوبني إىل القضاء.. ومحلة إليقاف التحريض ضد سكانها

»الطارمية«.. خارصة رخوة تشغل املؤسسات األمنية
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العامري يتحدث عن »اجتياح تركي« وحيذر من خمطط مشابه ملخطط سوريا

        بغداد / المستقبل العراقي

وق�ع الع�راق والس�عودية، أم�س 
اتفاقي�ات  مجموع�ة  االثن�ني، 
ومذك�رات تفاه�م مش�رتك ضمن 

املجلس التنسيقي بني البلدين.
وتضمن�ت االتفاقي�ات يف املجاالت 
االستثمارية والتعليمية والرياضية 

والطاقة ومجاالت أخرى.
رفي�ع  عراق�ي  وزاري  وف�د  وكان 

املس�توى وص�ل اىل الري�اض أمس 
ضم�ن  املباحث�ات  م�ن  جولت�ني 
أعمال املجلس التنس�يقي العراقي 

السعودي.
يش�ار اىل ان زي�ارة رئي�س الوزراء 
مصطف�ى الكاظم�ي، ق�د تأجلت 
اىل الري�اض اىل إش�عار آخر بعد ان 
كانت مق�ررة اليوم بس�بب دخول 
امللك س�لمان املستشفى اثر مرض 

باملرارة.

العراق والسعودية يوقعان اتفاقيات ومذكرات 
ختص االستثامر والطاقة والرياضة

        بغداد / المستقبل العراقي

توقعت خلية األزمة النيابية، أمس االثنني، فرض حظر 
شامل للتجوال خالل أيام عيد األضحى، فيما أشارت إىل 

أن نسبة الشفاء من كورونا البالغة 60% جيدة. 
وأوض�ح عضو خلي�ة األزمة النيابية حس�ن خالطي يف 
حديث نقلته وكالة األنباء العراقية، أن »نس�بة الشفاء 

البالغة 60 % جيدة وهي أكثر من نسبة الشفاء العاملية«، 
معربا عن اعتقاده »حصول انخفاض بمعدل اإلصابات 
خالل األسبوعني املقبلني ما يرفع نسبة الشفاء إىل أكرب 

من املعدل الحايل«.
وأك�د خالط�ي، أن »تجاوز مرحل�ة ال�ذروة يعتمد عىل 
األرقام التي ستس�جل يف األس�بوعني املقبلني«، الفتا إىل 
»ع�دم وج�ود لقاح حت�ى اآلن، وأن ما ت�م تداوله حول 

وج�ود لق�اح يف الش�هر التاس�ع، ت�م نفيه م�ن وزارة 
الصحة الت�ي طلبت من األطباء توخي الدقة يف الحديث 

بهذا الشأن«.
 ون�وه خالطي إىل أنه »من املتوق�ع أن يتم فرض حظر 
ش�امل خالل عيد األضحى«، مؤكدا أن »الحظر الشامل 
رضوري ملن�ع التجمعات الكبرة ولضمان عدم حصول 

موجة تصاعدية جديدة من اإلصابات«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الصح�ة والبيئة، أمس االثنني، 
املوق�ف الوبائ�ي الخ�اص بجائحة فروس 
وف�اة  حال�ة   88 س�جلت  فيم�ا  كورون�ا، 
وأكث�ر م�ن 2100 إصابة جدي�دة يف عموم 

املحافظات.
وقالت الوزارة يف بيان موقفها الوبائي الذي 
حصلت »املس�تققبل العراقي« عىل نس�خة 
من�ه، إنه »تم فح�ص )16498( نموذجاً يف 
كاف�ة املخت�ربات املختص�ة يف الع�راق لهذا 
اليوم؛ وبذلك يك�ون املجموع الكي للنماذج 
املفحوص�ة من�ذ بداي�ة تس�جيل املرض يف 

العراق )809522(«.
وأضافت أن »املوقف سجل هذا اليوم 2308 
ح�االت ش�فاء يف الع�راق، موزع�ة كاآلتي 
)بغ�داد / الرصاف�ة 542 بغ�داد / الك�رخ 
310 مدينة الطب 125 النجف االرٔشف 126 
الس�ليمانية 60  أربيل 63 دهوك 10 كربالء 

86 كركوك 61 دياىل 85 واس�ط 96 البرصة 
109 ميس�ان 64بابل 87 الديوانية 119 ذي 
قار 50 االٔنبار 7 املثنى 140 نينوى 22صالح 

الدين 146(«.
وأضافت أن »اإلصابات التي سجلها املوقف 
الوبائي بلغت 2163، موزعة كاآلتي )بغداد 
الرصاف�ة 331 بغ�داد الك�رخ 414 مدين�ة 
الطب 16 النجف 177السليمانية 117 أربيل 
124 ده�وك 15 كرب�الء 171 كرك�وك 106 
دي�اىل 65 واس�ط 44 البرصة 164 ميس�ان 
53 بابل 102 الديوانية 88 ذي قار 37االٔنبار 

21املثنى 78نينوى 31 صالح الدين 9(«.
ش�هدت  »الب�الد  أن  إىل  ال�وزارة  وأش�ارت 
تس�جيل 88 حال�ة وف�اة موزع�ة كاألت�ي 
)بغداد الرصاف�ة 11 بغداد الك�رخ 9مدينة 
الط�ب 4 النج�ف 4 الس�ليمانية 6 أربي�ل 4 
كربالء 5كركوك 11دياىل 1 واسط 2 البرصة 
13 ميسان 3بابل 4 ذي قار 7املثنى 1 نينوى 

1  صالح الدين 2(«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعترب ح�زب الدعوة اإلس�المية، أمس االثن�ني، أن »التمييز« 
بني املوظفني عىل أس�س املحصاصة واالنتماءات السياس�ية 

»يكش�ف مالمح مرشوع يهدد اس�تقرار« مؤسسات الدولة، 
داعي�اً رئيس ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي إىل اتخاذ موقف 
قانون�ي للحد م�ن »ترصفات مريب�ة« يف بعض املؤسس�ات 
وال�وزارات. وق�ال املكت�ب الس�يايس للح�زب يف بي�ان تلقت 

املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه، إن »إجراء التغي�ر يف إدارة 
مؤسس�ات الدولة أمر طبيع�ي وحتمي وال�كل يدعمه، لكن 
يفرتض أن ال يكون هذا التغير فيه نوع من االس�تهداف عىل 

أساس الشخص ومتبنياته الفكرية والسياسية«.

        بغداد / المستقبل العراقي

االتحادي�ة،  النزاه�ة  هيئ�ة  كش�فت 
أم�س االثنني، عن ص�دور أوامر قبض 
واستقدام بحق مسؤولني يف محافظة 
كرك�وك عىل خلفية »ش�بهات فس�اد 
الوظيفي�ة«. الصالحي�ات  ومخالف�ة 
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة يف بيان 
تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، 
إن »ق�ايض التحقيق املخت�ص بالنظر 
يف قضاي�ا النزاه�ة يف املحافظة أصدر 
أم�ر قبض وتح�ر بحق املدير الس�ابق 
ملديرية توزيع كهرب�اء كركوك، فضال 
عن إصداره أمر استقدام بحق معاونة 
املدي�ر الس�ابقة؛ اس�تنادا إىل أح�كام 
امل�ادة )340( من قان�ون العقوبات«. 
وأضاف�ت، أن »أم�ر القب�ض الص�ادر 
بح�ق مدي�ر توزيع كهرب�اء املحافظة 
آخري�ن  مهندس�ني  خمس�ة  ش�مل 
يعملون يف املديرية، إذ أظهرت تحريات 
مكت�ب تحقي�ق الهيئ�ة يف املحافظ�ة 
والتوصيات املثبتة يف التحقيق اإلداري 
محط�ة  رب�ط  يف  مخالف�ات  وج�ود 
كهربائي�ة متنقل�ة )جه�د 132 / 11 
كي يف(، وإطالق التيار الكهربائي فيها 
دون تنفي�ذ القطع املربم�ج لألحمال، 
فضال عن رصد عدم تس�ديد املستثمر 
ملبال�غ الجباية إىل خزين�ة الدولة«. ويف 
الس�ياق، أش�ارت الدائ�رة إىل »إصدار 
ق�ايض التحقي�ق املخت�ص بالنظر يف 
قضايا النزاه�ة يف املحافظة، بناء عىل 
تحقيقات املكتب، أمر اس�تقدام بحق 
قائممقام مرك�ز املحافظة وفق املادة 
)331( م�ن قان�ون العقوب�ات؛ وذلك 
ملقرصيت�ه يف ع�دم رف�ع التج�اوزات 
عن ع�دة عق�ارات يف املحافظة؛ كونه 

مسؤول قسم التجاوزات فيها«.

األزمة الربملانية تتوقع فرض »احلظر الشامل« خالل أيام عيد األضحى

إصابات »كورونا« اليومية ثابتة عند حاجز ألفي إصابة.. والشفاء مستمر باالرتفاع

الدعوة يتحدث عن »التمييز« وحيذر من مرشوع »هيدد استقرار« مؤسسات الدولة

النزاهة تصدر أوامر 
قبض واستقدام بحق 
مسؤولني يف كركوك

        بغداد / المستقبل العراقي

ق�رر االتحاد الوطن�ي الكردس�تاني، أمس اإلثنني، تعلي�ق حضوره يف 
جلس�ات برملان اإلقليم، بما يف ذلك رئيسة الربملان ريواز فائق، القيادية 
يف الحزب، إثر خالفه مع الحزب الديمقراطي الكردس�تاني، وهما اكرب 

حزبني يف اإلقليم.
وابلغ مصدر من داخل اإلتحاد الوطني أن املجلس القيادي للحزب رهن 

العدول عن قراره بعقد اجتماع مع الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وكان االتحاد الوطني، انتخب يف شباط من العام الحايل، بافل طالباني، 
والهور ش�يخ جنكي، رئيس�ني مش�رتكني، ولم يحدث أي لقاء رسمي 
عىل مس�توى قيادي مع الح�زب الديمقراطي الكردس�تاني طيلة تلك 

الفرتة.
وتتهم القيادة الجديدة لالحاد الوطني، الحزب الديمقراطي الكردستاني 
بعدم االعرتاف بها، ويقول املصدر، إن أحد أس�باب قرار اإلتحاد األخر 

هو للضغط عىل الديمقراطي من أجل اإلعرتاف به.
وللديمقراط�ي الكردس�تاني أغلبية يف برمل�ان اإلقليم، كما له رئاس�ة 

اإلقليم وحكومتها.
وأضاف املصدر، أن االتحاد یدرس ايضاً تعلیق أعمال فریقە يف حکومة 

اإلقليم يف األيام املقبلة.
وبني أن ه�ذا القرار صدر عقب اجتماع للقی�ادة الجديدة لالتحاد، ولم 

يحَظ بتأييد کورست رسول، ومال بختیار وسعدي پیرە واخرين.
م�ن جانب�ه أكد مصدر قي�ادي يف االتحاد هذه املعلوم�ة، وقال إن عدة 
قيادات تركوا اجتماع املجلس القيادي عقب إصدار القرار الذي وصفه 

بال�«يسء«.

        بغداد / المستقبل العراقي

بحثت لجنة الرتبية النيابية، أمس االثنني، مع وزير الرتبية والكادر املتقدم 
يف ال�وزارة موعد امتحانات طلبة الصف الس�ادس االعدادي داخل وخارج 
العراق، فيما وافقت ال�وزارة عىل تأجيل موعد االمتحانات إىل مطلع أيلول 

املقبل.  
وذكرت الدائرة االعالمية ملجلس النواب يف بيان، تلقى »املس�تقبل العراقي« 
نسخة منه، انه »بحضور النائب االول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي 
اس�تضافت لجنة الرتبية برئاس�ة النائب قيص محس�ن الي�ارسي رئيس 
اللجن�ة وحضور اعضائها الي�وم االثنني  كال من وزي�ر الرتبية عي حميد 
مخل�ف و الوكيل الفني عي االبراهيم�ي و مدير عام التقويم واالمتحانات  

نعمه حربي ملناقشة عددا من القضايا املدرجة عىل جدول االعمال«.  
واضاف البيان ان »االجتماع بحث موعد امتحانات طلبة الصف الس�ادس 
االع�دادي داخل وخ�ارج العراق«، مش�راً اىل »موافق�ة وزارة الرتبية عىل 
مق�رتح لجن�ة الرتبية بخصوص تأجي�ل موعد االمتحان�ات لطلبة الصف 
الس�ادس االع�دادي لتاري�خ 2020/9/1 للط�الب يف داخ�ل الع�راق، وان 
ي�ؤدي طلبة الصف الس�ادس االعدادي خارج الع�راق امتحاناتهم بتاريخ 
2020/8/8 ، فض�ال ع�ن تحدي�د موع�د امتحان�ات الخارجي�ني بتاريخ 

  .»2020/8/8
واكد وفد وزارة الرتبية بحس�ب البيان »عىل رفضه رفضا قاطعا احتساب  
املعدل الرتاكمي للصف السادس االعدادي مقرونا باألسانيد القانونية التي 
قدمتها الوزارة، من اجل املحافظة عىل رصانة الشهادة العراقية املمنوحة 

للخريجني«.  
وطالب�ت لجن�ة الرتبية ب�� »حماي�ة املراك�ز االمتحانية  وتوف�ر الطاقة 
الكهربائية من خالل التنس�يق مع وزارة الكهرباء وكذلك اعتماد االس�ئلة 
من املنهاج حرصا، فضال عن تكثيف الدروس من خالل التلفزيون الرتبوي، 
باإلضاف�ة اىل االخ�ذ بالرشوط الصحية مش�ددين ع�ىل رضورة  ان يكون 
اس�تيعاب القاع�ة االمتحانية الواح�دة ال تزيد عن عرشة ط�الب و توفر 

املعقمات والخدمات االخرى«.  

خالف كبري داخل اإلحتاد الوطني عقب قرار 
بتعليق احلضور بربملان كوردستان

الرتبية تعلن تأجيل موعد امتحانات السادس 
اإلعدادي للطلبة داخل العراق

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت قي�ادة العمليات املش�رتكة، 
أم�س االثن�ني، أن لجنة التنس�يق 
العليا بني قيادة العمليات املشرتكة 
وقيادة قوات حرس االقليم تناقش 
يف اربيل تعزيز التعاون والتنسيق يف 

مجال مكافحة االرهاب.
تلق�ت  بي�ان  يف  القي�ادة  وقال�ت 
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه، 
»انعق�د االثنني 20 تم�وز 2020 يف 
اربيل اجتماع لجنة التنس�يق العليا 

املش�رتكة  العملي�ات  قي�ادة  ب�ني 
وقيادة قوات حرس االقليم«.

املجتمع�ون  »ناق�ش  واضاف�ت، 
املواضي�ع الت�ي كانت ع�ىل جدول 
تعزي�ز  تضمن�ت  والت�ي  االعم�ال 
مج�ال  يف  والتنس�يق  التع�اون 
مكافح�ة االره�اب وغل�ق الثغرات 
املوجودة بني خط انفتاح القطعات 
وايج�اد آلية عمل مراكز التنس�يق 
املش�رتك، وكذلك العملي�ات االمنية 
املش�رتكة يف املناطق ذات االهتمام 

األمني املشرتك«.

جلنة عليا تناقش يف اربيل التعاون بني العمليات 
املشرتكة وقوات حرس االقليم
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    بغداد / المستقبل العراقي

التق�ى وزير التجارة عالء احم�د الجبوري ، يف مكتبه 
سفري دولة الكويت لدى العراق سالم غصاب الزمانان 
لبحث امللف�ات واملواضي�ع املتعلقة بتعزي�ز وتطوير 
العالقات االقتصادية والتجارية وزيادة حجم التبادل 
التجاري بني البلدين ومناقشة املواضيع ذات التفاهم 
املش�رك بما يتعلق بامكانية انش�اء منطقة التجارة 

الح�رة وتأهيل منفذ صف�وان الح�دودي الذي يخدم 
املصالح املشركة«.

واك�د الوزير الجبوري خالل اللقاء بحس�ب بيان ورد 
ل�«املس�تقبل العراقي«، عىل«حرص العراق عىل بناء 
تكامل اقتصادي مع دول الجوار ومنها دولة الكويت 
وتعزيز العالقات الثنائية املشركة واستغالل الفرص 
االس�تثمارية من خالل الدخول يف اتفاقات مش�ركة 

تصب يف مصلحة البلدين«.

وأش�ار إىل ان العالق�ات التجاري�ة وعم�ق العالق�ات 
االخوي�ة الوثيقة التي تربط العراق والكويت تش�كل 
حاف�ز للبلدي�ن لتوثي�ق التع�اون املش�رك وتطوي�ر 
والتج�اري  االقتص�ادي  املس�توى  ع�ىل  العالق�ات 

واالستثماري«.
م�ن جانبه، هنأ الس�فري الكويتي وزي�ر التجارة عىل 
اس�تالم مهام ال�وزارة ، واكد عىل طم�وح بالده بان 
تك�ون العالق�ات االقتصادي�ة والتجاري�ة متط�ورة 

وواسعة مع العراق ويف كافة املجاالت.
وأكد ع�ىل موافقة بالدة لبناء وتأهي�ل منفذ صفوان 
الح�دودي وتوفري البنى التحتية وحس�ب املخططات 
النهائي�ة التفصيلي�ة والرؤية املش�ركة وفق مذكرة 

تفاهم تحدد من خاللها التزامات كال البلدين .
ه�ذا واتفق الجانب�ان يف ختام اللقاء ع�ىل االرساع يف 
عقد اجتماعات اللجنة العراقية الكويتية املشركة يف 

اقرب وقت ممكن .

وزير التجارة يؤكد سعي العراق لبناء تكامل اقتصادي مع دول اجلوار وعالقات اقتصادية مثمرة وبناءة
خالل لقائه السفري الكوييت

    بغداد/ المستقبل العراقي

ت�رأس وزير الصناعة واملعادن منه�ل عزي�ز 
الخب�از إجتماعاً ألعضاء خلية األزمة املركزية 
كل م�ن مدير عام الدائ�رة الفنية ومدير عام 
الدائرة االقتصادية يف مركز الوزارة وعدد من 
امل�دراء العامني واملس�ؤولني يف مركز الوزارة 

والرشكات التابعة لها ».
وافاد بيان للوزارة ورد ل�«املستقبل العراقي«، 
ان�ه » جرى خ�الل االجتم�اع تقدي�م موقف 
وحصيلة لكميات وأقيام املنتجات واملواد التي 
تم تجهيزها لوزارة الصحة والخاصة بالوقاية 

من فايروس كورونا ومنها الكمامات الطبية 
والب�دالت الوقائي�ة واألدوي�ة واألوكس�جني 
الطبي وأنواع املعقمات واملطهرات ومناقشة 
املعوقات التي تع�رض عمل رشكات الوزارة 
املنتج�ة له�ذه امل�واد واملس�تلزمات وتحول 
دون استمراريتها باإلنتاج والحلول املقرحة 
ملعالجته��ا ».وأك��د الوزير خ�الل اإلجتماع 
بحس�ب البيان ع�ىل »رضورة العمل كفريق 
تخ�دم  بطريق�ة  األعم�ال  وتوزي�ع  واح�د 
جميع األط�راف ، وأوع�ز إىل رشكات الوزارة 
املعني�ة بالتواصل والتنس�يق الدائم مع كافة 
ال�وزارات الحكومية لتلبي�ة إحتياجاتها من 

جهة والحصول عىل دعمه�ا من جهة أخرى 
بمايضمن ديمومة واس�تمرارية وانس�يابية 

العمل واإلنتاج يف تلك الرشكات ».
كم�ا وأوع�ز بإع�داد ج�داول وإحصائي�ات 
واملبالغ املس�تحقة لرشكات الوزارة والديون 
املرتب�ة بذم�ة ال�وزارات األخ�رى ع�ن املواد 
واملس�تلزمات التي تم تجهيزها منذ بدء أزمة 
وباء كورونا وتحديد موعد إلجتماعات الحقة 
شهرياً ملتابعة الفقرات املطروحة ومستجدات 
اإلج�راءات الحاصلة واملتعلق�ة بدعم القطاع 
الصح�ي وجهود الدولة يف محاربة هذا الوباء 

وتوفري أفضل الخدمات للمواطني�ن .

تـرأس اجتماعـًا خلليـة األزمـة

وزيـر الصناعـة يتابع إجـراءات جتهيـز الصحـة 
ووزارات أخرى بمستلزمـات جماهبـة »كورونـا«

    النجف / المستقبل العراقي

تفقد محافظ النجف االرشف لؤي اليارسي 
محطة تربية الحي�وان يف معمل البحراني 
عىل طريق يا حس�ني برفق�ة مدير زراعة 
النجف ومدير قسم الثروة الحيوانية وكان 
باس�تقباله مدير املرشوع ومجلس االدارة 
وعدد من املهندس�ني واطلع عىل تفاصيل 
املرشوع واهميت�ه ودوره يف تنمية الثروة 
الحيواني�ة يف النج�ف و وتج�ول املحافظ 
يف اقس�ام املحطة واطلع عىل س�ري العمل 

فيه«.
املحاف�ظ وعق�ب الجولة امليداني�ة أكد ان 
»املحط�ة واحدة م�ن املش�اريع التنموية 
الكب�رية والحديثة والتي س�تمد االس�واق 
النجفية باللحوم وااللبان والبيض مش�ريا 
اىل ان املحط�ة تش�مل حق�ول للدواج�ن 
واالبقار والعجول ومستقبال سيكون هناك 
حقول لالغنام ومجزرة حديثة وغريها من 
املش�ارع واالفكار التي من شأنها تطوير 
قطاع الثروة الحيوانية وتنميتها واالعتماد 
محلي�ة  املحيل«.كحكوم�ة  االنت�اج  ع�ىل 
حريص�ني عىل دع�م هذه املش�اريع النها 
تصب بخدم�ة الوط�ن واملحافظة وتعمل 
عىل تام�ني الرصيد الغذائ�ي يف البالد دون 
الحاج�ة اىل انتاج الدول االخرى وهذا مهم 

اقتصادي�ا واجتماعيا ويحاف�ظ عىل قوة 
الدول�ة مش�ريا اىل رضورة ان يكون هناك 
خط�وات مهم�ة يف دع�م هذه املش�اريع 
االس�تثمارية م�ن خ�الل دع�م االع�الف 
واالدوية ومنع اس�ترياد الدواجن واالبقار 
اال ع�ن طري�ق الي�ات وقن�وات معروف�ة 

ومخصصة لدى الدولة االتحادية.
واوضح املحافظ ان ه�ذا املرشوع اقيم يف 
حق�ول البحراني التي تع�د واحدة من من 
املش�اريع الكبرية والقديم�ة يف املحافظة 
ش�اكرا يف الوق�ت نفس�ه مديري�ة زراعة 
النج�ف وكوادرها ملتابعة هذه املش�اريع 
الكماله�ا  والصع�اب  العقب�ات  وتذلي�ل 
اس�تثمارية  ف�رص  لتك�ون  وتش�غيلها 
وش�كري  مجتمع�ي  نف�ع  ذات  ناجح�ة 
وتقدي�ري للمس�تثمرين عىل تبن�ي هكذا 

مشاريع حيوية.
للمس�تثمرين  الدع�وة  الي�ارسي  ووج�ه 
النشاء مرشوع البان استثماري يف النجف 
موضحا ان النجف تمتلك اكثر من 50 الف 
رأس من االبقار والجاموس وهيئة املكان 
النش�اء املعم�ل وه�ي تحتل م�كان مميز 
ويمك�ن ان يك�ون املرشوع االس�تثماري 
فرص�ة ناجح�ة وس�نكون حريصني عىل 
تقدي�م كل الدع�م ال�الزم النج�اح ه�ذه 

الفرصة الجديدة.

وضع خطة كربى لالعتناء باالنتاج احمللي

حمافظ النجف: املحافظة ستكون اوىل املحافظات 
باالكتفاء الذايت باللحوم الدجاج واالبقار وبيض املائدة

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

طال�ب محافظ ذي قار ناظم حميد الوائ�يل، أمس االثنني، وزارة 
الربية بتأجيل االمتحانات واحتساب املعدل الراكمي االختيار.

 وحصلت املس�تقبل العراقي نسخة من وثيقة صادرة عن مكتب 
املحافظ تش�ري اىل تقديم طل�ب من طلبة االعدادي�ة يف محافظة 
ذي ق�ار لتأجيل االمتحانات بداية ش�هر ايلول واحتس�اب املعدل 

الراكمي االختياري.

حمافظ ذي قار يطالب الرتبية بتأجيل
 االمتحانات واحتساب املعدل الرتاكمي

    بغداد / المستقبل العراقي

تمكنت هيأة املنافذ الحدودية منفذ زرباطية الحدودي يف محافظة 
واس�ط من ضبط عج�الت ع�دد )3( محملة بم�واد مختلفة تم 
التالع�ب بمعامالتها الكمركية بعد إنجازها من قبل مركز كمرك 

املنفذ الحدودي«.
واضاف�ت يف بيان تلقته »املس�تقبل العراقي«، ان�ه »تمت عملية 
الضب�ط من قبل ش�عبة البح�ث والتحري هيأتنا وخ�ارج الحرم 
الكمركي بع�د تدقيق معامالتها الكمركية ومعاينة البضاعة من 
قبلهم تبني أن العجلة األوىل محملة بمادة )سجاد خيوط قطنية( 
بوزن )16طن و640 كغم( وان البضاعة الفعلية )سجاد موكيت( 
ويعت�ر ذلك تالعبآ يف وص�ف البضاعة وتهربا من دفع الرس�وم 

الكمركية والرضيبية حسب الضوابط والتعليمات النافذة«.
وتابعت: »اما العجلة الثانية وحسبةاملعاملة الكمركية وما مثبت 
يف إجازة االسترياد محملة )أسالك كهربائية غري معزولة( وبوزن 
)17ط�ن و800 كغ�م ( املنش�أ إي�ران ولكن الفعيل بعد الكش�ف 
)أس�الك كهربائية معزولة( واملنش�أ تركيا وهذا تالعب يف وصف 

البضاعة واملنشأ«.
وزادت: »العجل�ة الثالث�ة الت�ي ت�م ضبطه�ا محمل�ة )ب�أدوات 
احتياطي�ة للس�يارات( وبوزن إجم�ايل) 2ط�ن و440كغم( عند 

التدقيق  تبني عدم تنزيل الكمية املستوردة من إجازة االسترياد.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت أمانة بغداد، ع�ن اعداد خطة خدمية خاصة باستش�هاد 
االمام محمد الجواد عليه السالم.

وذكرت األمانة، يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، أن 
»دائرة بلدية الكاظمية املقدس�ة اعدت لهذه السنة خطة خدمية 
تختلف عن الس�نوات الس�ابقة تتضمن تكثي�ف حمالت التعفري 
والتعقي�م س�يما يف املنطقة املحيطة بصح�ن االمامني الجوادين 

عليهما السالم«.
وأش�ارت إىل »تعفري وتعقيم وغس�ل مس�تمر ملس�ارات الزائرين 
القاصدين الزي�ارة مع اجراء حمالت توعوي�ة وتثقيفية مكثفة 
يف كيفي�ة التباعد االجتماعي والوقاية م�ن من االصابة بفريوس 
كورون�ا مع تهيئة جه�د مضاعف ملواكبة رف�ع النفايات ونقلها 
خارج املدينة بش�كل دؤوب ومس�تمر ال س�يما مع ذروة الزيارة 

خالل اليومني املقبلني من االسبوع الجاري.

املنافذ: ضبط »3« عجالت حمملة 
بمواد خمالفة يف زرباطية

امانة بغداد تعلن خطة خدمية بذكرى 
استشهاد االمام اجلواد »عليه السالم«      المستقبل العراقي / علي ابراهيم

بتوجي�ه من ممثل املرجعية العليا واملتويل الرشعي للعتبة الحس�ينية املقدس�ة الش�يخ 
عب�د املهدي الكربالئي أطلق مستش�فى اإلمام زين العابدين )عليه الس�الم( التخصيص 
التابع للعتبة الحس�ينية املقدسة وتحت ش�عار )نجاهد لنساعد( مبادرة لتوفري الرعاية 
الصحي�ة ملصابي )كورونا( املحجورين منزليا وباملجان وذلك من خالل توفري كادر طبي 

متخصص.
وق�ال مدير إع�الم املستش�فى مصطفى املوس�وي يف حدي�ث للموقع الرس�مي تابعته 
»املس�تقبل العراقي«، إنه »تحت شعار )نجاهد لنساعد( ومساهمة يف دعم جهود وزارة 
الصحة يف ظل انتش�ار جائحة )كورونا(، اطلق املستش�فى خدمة جديدة مجانية تقدم 

من خاللها الرعاية الصحية املنزلية للمصابني ب�)كورونا( يف محافظة كربالء«.
وتابع ان »هذه الخدمة املجانية متوفرة من الساعة )10 صباحاً( حتى الساعة )7 مساًء( 
وذل�ك م�ن خالل كادر طبي متخصص يعم�ل عىل توفري العناية له�م«، الفتا إىل أن »من 
يرغب االستفادة من هذه الخدمة يمكنه االتصال عىل الرقم التايل )07435979999(«.

يذك�ر أن توجيه�ات ممثل املرجعي�ة الدينية العلي�ا، واملتويل الرشعي للعتبة الحس�ينية 
املقدس�ة الش�يخ عبد املهدي الكربالئ�ي لعدد من االقس�ام واملؤسس�ات التابعة للعتبة 
املقدسة هو املساهمة الفاعلة يف دعم الجهود الرامية ملواجهة جائحة )كورونا( واثارها 

السلبية يف املجتمع والعمل عىل خدمة املواطنني.

بتوجيه من ممثل املرجعية العليا

مستشفى تابع للعتبة احلسينية خيصص كادر طبي 
لعالج املصابني بـ »كورونا« يف احلجر املنزيل

النقل تنفذ
 مرشوعًا وقائيًا لسالمة 

املسافرين
    بغداد / المستقبل العراقي

تنفُذ وزارة النق�ل، مرشوعا وقائيا بالتزامن مع 
اس�تئناف الرح�الت الجوية يف ال��23 من تموز 
الحايل م�ن اجل س�المة املس�افرين يف مطارات 
الب�الد . وقال وزير النقل نارص حس�ني بندر، إن 
وزارت�ه »تنف�ذ مرشوعاً وقائياً خاص�اً بتفتيش 
املس�افرين والحقائب الخاصة بهم بالتزامن مع 
اس�تئناف حركة الرحالت الجوي�ة عر مطارات 
الب�الد يف ال� 23 من تموز الحايل بحس�ب قرارات 
خلي�ة االزمة«، منبه�ا عىل انها »تس�عى للعمل 
ب�ه من اجل ضمان س�المة املس�افرين من واىل 
البالد، وأن إعادة فتح املطارات والحركة الجوية 
للرح�الت خط�وة جي�دة الع�ادة حرك�ة النق�ل 
والس�فر دولياً«. وأضاف، أنها »ستعود لكن عىل 
خ�الف م�ا كانت عليه بالس�ابق م�ن حيث عدد 

الرحالت واملسافرين بسبب جائحة كورونا«.
وأش�ار إىل، أن »ال�وزارة اع�دت ضواب�ط خاصة 
الجوي�ة  الرح�الت  اس�تئناف  عن�د  س�تتبعها 
للسيطرة والوقاية، مبينا ان الوزارة كانت تسجل 
75 رحلة تتضمن ما يقارب اربعة االف مس�افر 
يومياً ع�ر االجواء العراقي�ة«، الفتا إىل »متابعة 
الوزارة للدول التي تأثرت حركة السفر والطريان 
الخاص فيها بسبب جائحة كورونا والتي اعلنت 
افالسها بس�بب جمود حركة السفر مما يشكل 
مؤرشاً ع�ىل قلة عدد الرحالت واملس�افرين التي 
س�يتم تس�يريها عر املطارات الدولي�ة يف اغلب 
الدول الت�ي اس�تأنفت حركة الطريان والس�فر 
فيها«. وأكد الوزير، أنه »سيتم فتح الرحالت مع 
الدول التي استأنفت رحالتها الجوية وهي مرص 

وتركيا.

وافق على تسليف وزارة الكهرباء مبلغ ١٥ مليار دينار لصرف مرتبات العاملني بأجور

حمافظ البرصة حيدد موعد انطالق العمل يف مرشوع البنى التحتية للزبري
     المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

عبداالم�ري  أس�عد  الب�رصة  محاف�ظ  أعل�ن 
العيداني، اليوم االثن�ني، قرب إكمال تصاميم 
املرحل�ة األوىل ملرشوع البن�ى التحتية للزبر، 
تمهي�دا النط�الق العمل فيها خ�الل عرشين 
يوم�ا، ج�اء ذل�ك خ�الل اجتماع ض�م ممثيل 
العالق�ة والرشك�ة  الحكومي�ة ذات  الدوائ�ر 
املنف�ذة والرشكة االستش�ارية وقائ�م مقام 

الزبري.
وق�ال العيداني، يف بيان تلق�ت “النعيم نيوز” 
نسخة منه، “هدفنا من هذا االجتماع املوسع، 
بحضور جميع الجهات ذات العالقة ملناقش�ة 
اكم�ال كافة الخط�ط واملخطط�ات مرشوع 
أن  مبين�ا  األوىل”،  الزب�ري مرحلت�ه  مج�اري 
“االجتماع ناق�ش اإلرساع بتنفيذ املخططات 
للرشكة االستش�ارية واحالة املرشوع للتنفيذ 

ضمن مرشوع خدمي متكامل”.
وتاب�ع أن “م�رشوع مجاري الزب�ري للمرحلة 
االوىل من املشاريع الوزارية املتلكئة عن العمل 
وال�ذي أحي�ل للتنفيذ عام 2011 وتم س�حبه 
م�ن الرشكة املنفذة بش�كل كامل”، مؤكدا أن 
“الحكومة املحلية تس�عى من خالل مرشوع 
البنى التحتية للقضاء بمرحلتيه االوىل والثانية 
أم يك�ون الزبري واجه�ة مثالية للعراق، فضال 

عن أهمية املحافظة عىل طبيعية قضاء الزبري 
مل�ا يمتلك م�ن إرث حض�اري وتاريخي كبري، 
إىل جان�ب تخليص أبناءه م�ن معاناة كبرية، 
بسبب قلة أو اختفاء البنى التحتية للمدينة”. 
ونوه عىل أن “الزبري خالل الس�نوات القادمة 

سيكون مختلفا”.
من جهته أشار قائممقام قضاء الزبري عباس 
ماهر إىل “الجهود الكبرية التي بذلها محافظ 

الب�رصة من أج�ل س�حب املرحل�ة األوىل من 
مرشوع إنشاء البنى التحتية للزبري من وزارة 
البلدي�ات لتلكؤها مرتني يف إنجازه، إىل جانب 

تضمينه ضمن موازنة البرصة 2019”.
إىل ذلك، وافق محافظ البرصة اسعد العيداني 
تس�ليف وزارة الكهرباء مبلغ 15 مليار دينار 
لغرض رصف مرتب�ات العاملني باجور دوائر 

الكهرباء.

حمافظ بغداد يعلن عن إجراءات لتوسيع منظومة 
كامريات العاصمة

    بغداد / طالب ضاحي

تس�َعى محافظة بغ�داد لوضع آلي�ة تعاون 
مع قيادة الرشطة من اجل توسيع منظومة 
كامريات العاصمة والدوائر االمنية الخدمية 
فيها، بما يس�هم يف تعزيز عملية الس�يطرة 

املركزية للحفاظ عىل االمن العام.
وقال محاف�ظ بغداد محمد جاب�ر العطا ان 
“املحافظ�ة وبالتنس�يق م�ع قي�ادة رشطة 
بغ�داد تس�عى اىل وض�ع آلي�ة تع�اون ب�ني 
الكام�ريات  منظوم�ة  وتوس�يع  الجانب�ني 
املنصوب�ة يف مناط�ق العاصم�ة املختلف�ة، 
اضاف�ة اىل تلك الخاص�ة بالدوائ�ر الخدمية 
امل�رور  م�ن  للمحافظ�ة  التابع�ة  االمني�ة 

والجنسية والجوازات”.
وأش�ار العطا اىل ان “توسيع هذه املنظومة 
س�يتم من حيث الع�دد والنوعي�ة واملالكات 
البرشي�ة الهندس�ية واالداري�ة، بما يس�هم 
يف تعزي�ز عملي�ة املراقبة ال س�يما ان جميع 
الكام�ريات مرتبط�ة م�ن خ�الل منظوم�ة 
خاص�ة بغرفة عمليات يف املحافظة، وبالتايل 
تعزيز عملية الس�يطرة واملراقبة وبما يعمل 

عىل رف�ع مس�توى الخدمات الت�ي تقدمها 
هذه الدوائر، كما انه يسهل عملية السيطرة 
عىل الجريمة وكش�فها من خالل مراقبتها، 
والذي يؤدي بمجمله اىل بسط سيطرة الدولة 
والقان�ون م�ن خ�الل التع�اون الفاعل بني 

الجانبني”.
واوض�ح العط�ا أن “هذه الكام�ريات تعمل 

ع�ىل نطاق واس�ع ج�دا وهي تعد م�ن اكر 
وافض�ل أنواعه�ا”، مؤك�دا “مس�اهمتها يف 
تحسني الوضع االمني ورفع مستوى الدوائر 
الخدمية فيها، منبها عىل أن املحافظة تسعى 
اىل تخصي�ص قطعة ارض اىل قيادة الرشطة 
بما يس�هم يف توس�يع نش�اطاتها الخدمية 

املختلفة التي تقدمها اىل املواطنني.

    المستقبل العراقي / مروان البياتي
   تصوير / ليث العكيلي

أجرى مستشار رئيس الوزراء لشؤون الطاقه املهندس رعد الحارس زيارة ميدانية ملحطات 
انتاج كهرباء جنوب بغداد الغازية األوىل والثانية ومحطة جنوب بغداد الحرارية.

حيث رافقه يف جولته مدير عام الرشكة العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية املنطقة الوس�طى 
املهندس نزار قحطان ، واوضح املدير العام ملستش�ار رئيس الوزراء لش�ؤون الطاقه س�ري 

االعمال القائمة يف املحطات وواقع اإلنتاج.
كما اشاد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الطاقه بجهود املالكات الهندسية والفنية ملحطة 
جنوب بغداد الغازية الثانية وعىل رأس�هم املهندس حازم رس�ام غضبان مدير املحطة وذلك 
لدوره�م املتمي�ز يف ديمومة اإلنتاج ولتمكنهم من تحوير وتش�غيل س�بعة وحدات توليدية 
للعمل عىل الغاز الطبيعي، والزالت الجهود مس�تمره يف تحوي�ر بقية الوحدات تباعا للعمل 

عىل الغاز الطبيعي.
كم�ا تجول بني اروق�ة محطة كهرباء جنوب بغ�داد الحراريه حيث زار الوح�دات التوليدية 

للمحطه واطلع عىل أعمال تأهيل املرجل للوحده الثانية.
و زار الح�ارس ايض�ا محطة جن�وب بغداد الغازي�ة األوىل واطلع عىل أعم�ال الصيانة فيها 
ويف خت�ام زيارته للمحطات الثالث أوىص برضورة ديموم�ة اإلنتاج وزيادته ورفد منظومة 
الطاقة الكهربائية بالطاقة وخاصتا نحن يف فصل الصيف واملواطن باحوج مايكون للطاقة 

الكهربائية.

مستشار رئيس الوزراء لشؤون الطاقه يتفقد حمطات
 جنوب بغداد الغازية األوىل والثانية واحلرارية
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السينام الروائية الفلسطينية… حكايات ناقصة
           سليم البيك

يف الحدي�ث ع�ن الس�ينما الروائي�ة 
الفلس�طينية، وكم�ا يغل�ب التفاؤُل 
التش�اؤَم يف جوانب، يغلب التش�اؤُم 
التف�اؤَل يف غريه�ا، وه�ذه س�ينما 
تتقدم يف م�ا ُيعرف بس�ينما املؤلف، 
وإن بنسب متفاوتة، لكنها تتأخر يف 
مس�ائل أخرى تتعلق بالشق الروائي 

منها: الكتابة/السيناريو/الحكاية.
يشتغل صانعو األفالم الفلسطينيون 
عىل أفالمهم بش�كل ش�به ش�مويل، 
ممتد من الكتابة إىل اإلخراج واملونتاج 
يف ح�االت، إىل اإلنت�اج، وهذا يرضب 
والتخص�ص.  الصناع�ة  عص�ب  يف 
وألن الس�ينما صناع�ة وحرفة وفن، 
فل�ن يكون م�ن الس�هل )أو املهنية( 
االضطالع بكل ه�ذه املهام معاً. وأن 
يقوم أحدهم بذلك ليس بطولًة بقدر 
ما ه�و إدخال للتخصصات ببعضها، 
فتختل�ط مه�ام وتضي�ع تفاصي�ل، 
ويتض�اءل  الج�ودة  وتنخف�ض 

االبتكار.
ال تبحث هذه األسطر يف أسباب رغبة 
صانعي األفالم الفلسطينيني يف مسك 
هذه املهام بأيديهم، يف التش�بث بها، 
بأهمها تحدي�داً وه�ي الكتابة، وإن 
كانت لكل حالة اعتباراتها، اعتبارات 
مرتبطة بالتموي�ل، ككتابة مرشوع 
الفيل�م وتقديمه ملمول�ني ومنٍح وما 
إىل هنال�ك، ق�د تكون برغب�ة صانع 
الفيل�م، بتصوي�ر قصص�ه الخاصة 
هنال�ك  تك�ون  ق�د  والش�خصية. 
أس�باب مهما كانت نس�بة صوابها، 
ه�ي يف نتيجته�ا، ليس�ت يف صال�ح 
مهنية العم�ل وتخصصية الس�ينما 

كصناعة.
لنأت�ي إىل النتيج�ة مب�ارشة، وه�ي 
األفالم الفلس�طينية منذ الثمانينيات 
حتى اليوم، بدايات الس�ينما الروائية 
الذاتية، بعد مرحلة الس�ينما الثورية 
ملنظم�ة التحرير الفلس�طينية. وقد 
تخللتها أفالم رائع�ة، وأخرى جيدة، 

وأخرى عادية ورديئ�ة. نرتك الرائعة 
عىل جنب، فهي أفالُم مؤلف لن تكون 
بالروع�ة ذاته�ا بغ�ري ذل�ك، ولنرتك 
الرديئ�ة والعادي�ة جانب�اً فال حاجة 
للحدي�ث عنه�ا. تبق�ى تل�ك األفالم 
الجي�دة الت�ي ش�اركت بمعظمها يف 
مهرجان�ات عاملي�ة، ون�ال بعضه�ا 
تقديراً نقدي�اً وجماهريي�اً متفاوتاً. 
وقد اعتمدت هذه األفالم، بمعظمها 
كذلك، عىل نقاط ارتكاز فلس�طينية، 
ساهمت يف َمنح تلك األفالم ذلك التلقي 
املرحب، فتش�اركت األفالُم مش�اهد 
أق�ول  )وال  نمطي�ة  »فلس�طينية« 
منمط�ة( كانت هي نق�اط االرتكاز، 
واالعتق�ال،  والج�دار  كالحواج�ز 
وتمثيالت متعددة للمقاومة، وغريها 
م�ن اللقط�ات واملش�اهد االرتكازية 
التي ساهمت يف تكوين صورة عامة 
ملا ه�ي عليه الس�ينما الفلس�طينية 
اليوم، وليس هذا عيباً، فهذه الصور 
مكون أسايس وواقعي لهذه السينما. 
لكن ماذا إن لْم ترتكز هذه الس�ينما 

إال عىل هذه الصور؟
مل�اذا تتكرر ه�ذه املش�اهد، أو لنقل 
نق�اط االرت�كاز ه�ذه الت�ي صارت 
»ضامناً« لن�وع من التلق�ي املرحب 

بالفيلم، فلسطينياً وحتى عاملياً؟ قد 
تكون هنال�ك إجابة واحدة ومبارشة 
ه�ي، أن ال حكاي�ة يف ه�ذه األفالم. 
نح�ن أمام أفالم بقص�ص مختَصة 
ومقتَطعة ورخ�وة، ال يرتقي أحدها 
ليص�ري حكاي�ة. نح�ن أم�ام ش�غل 
ب�صي وجم�ايل ممت�از يف ح�االت 
كثرية، أمام مش�اهد تكرر نفسها يف 
ه�ذا الفيل�م أو ذاك، بعض املخرجني 
يحس�نون إظهارها فتك�ون عنارَص 
ج�ذب يف الفيل�م، بعضه�م يضيع يف 
االرت�كاز  )نق�اط  املَش�اهد  تنمي�ط 
ذاته�ا( وي�راوح ب�ني الكليش�يهات 
»الضامن�ة« لحد أدنى م�ن الرتحيب 
املتضامن.إن ألقينا نظرة رسيعة عىل 
عموم األفالم الروائي�ة التي يصنعها 
الع�رش  الس�نوات  يف  فلس�طينيون 
األخ�رية )أو الس�نوات الثالث�ني م�ن 
عمرها(، سنجد الحواجز اإلرسائيلية 
دائمة الحضور، سنجد الجدار كذلك، 
سنجد شخصية تدخل األرس أو تخرج 
منه، أخرى تتح�رض لعملية فدائية، 
س�نجد الجندي البغيض، وغريها من 
الصور املنسوخة عن بعضها، يف هذا 
الفيل�م أو ذاك. هي ص�ور نصدقها، 
نس�تمتع بها أحياناً، لكنن�ا ال نراها 

سوى برخاوتها املستنَسخة.
تلك الصور االرتكازي�ة، تأتي عموماً 
بتسلس�ٍل  رخ�وة،  قص�ة  ضم�ن 
لألحداث، يكون غالباً تعبئة للَمشاهد 
التي تحوم حول تلك النقاط، تتالحق 
األحداث وتنش�أ بينها وب�ني بعضها 
عالقات سببية تحوم كذلك حول تلك 
النقاط، لكن، أين الحكاية؟ الحكاية 
ولي�س القصص واألح�داث املُلَصقة 
ببعضها كي تصنع فيلماً. نحن أمام 
تلك املش�اهد الجاهزة، آتية يف سياق 
يوم ع�ادي، يوميات لش�خصيات يف 
أرض محتلة، فهنال�ك دائماً الجندي 
اإلرسائييل، ويف سياقات كهذه تتكرر 
األح�داث والحاالت ويدخ�ل الفيلم يف 
مرم�ى توقع�ات ُمش�اهده، لتكون 
يف  الفلس�طينية  الروائي�ة  الس�ينما 
معظ�م مكوناته�ا، تك�رارا تخط�ى 
بعضها الرتابة إىل جمالية مستَحقة، 
يف  اآلخ�ر  وغ�ط  عليه�ا،  متع�وب 
كليش�يهات زاد من تقبل متلقني لها 
مطمئن�ني يف توقعاته�م، فس�اهموا 
يف تحويلها – الكليش�يهات- إىل عدة 

إلزامية »لسينما القضية«.
ال حاجة ألمثلة هن�ا، تحمل لوحدها 
ع�بء ه�ذا ال�كالم، فق�ارئ املقالة، 

وقد وصل إىل هذا الس�طر، قد يسهل 
علي�ه التحديد، أي األف�الم، أيها نقَل 
تلك املَش�اهد معمقاً إياها يف سياقها 

الفلسطيني وأيها سطحها.
نعود إىل ما بدأْت ب�ه املقالة، وبطرح 
السؤال ذاته بشكل آخر: أين الحكاية 
يف األف�الم الفلس�طينية؟ أي�ن كتاب 

السيناريو املتخصصني؟
اإلجاب�ة ع�ن الس�ؤال الثان�ي هينة 
ومرتبطة باإلجابة عن السؤال األول، 
فمن سيتخصص يف كتابة السيناريو، 
يف وق�ت يري�د كل مخ�رج أن يصور 
املش�اهد املذك�ورة أع�اله، ناقالً من 
خاللها قصصه الخاصة، بدون أهمية 
)كافي�ة( يمكن أن يوليها للحكاية يف 
فيلمه؟ أما إجابة الس�ؤال األول فهي 
»غائبة«. ال س�يناريو لدينا بحكايات 
محَكمة، بشخصيات مقِنعة. التتابع 
الرخ�و بني األح�داث )س�ّهل الكتابة 
للتصوير( هو السائد. فيكون نقطًة 
انعطافي�ة يف الفيلم، اعتق�اُل البطل 
أو اإلف�راج عنه – مثالً ليأخذ الصناُع 

هذه النقطة ويتناسخوها يف أفالمهم 
املبنية ع�ىل أحداث متتابع�ة، وليس 
حكاي�ة تصع�د وتهب�ط وتلتف عىل 
بعضه�ا وتباغ�ت متلقيه�ا وُتخّطئ 
توقعاِته، وتصل به أخرياً إىل نهايتها، 
تحب�س  كوس�رت«  »رول�ري  كجول�ة 
أنفاسنا أو تعلق أنظاَرنا بني نقطَتي 
االنط�الق والوصول.أن يكون املخرج 
متحرك�ة،  ص�ورة  كصان�ع  فنان�اً، 
كصاح�ب ذوق أو تص�وٍر يف الزواي�ا 
والرتكيب�ات  واألل�وان  واإلط�ارات 
واألداءات وغريه�ا، ال يعني أنه كاتٌب 
لسيناريو جيد وأنه حكاء، وال ُيطلب 
من�ه أن يك�ون كذل�ك، ليس�ت هذه 
ش�غلته وال مس�ؤوليته )إال إن كان 
إيري�ك رومري أو إينغم�ار بريغمان(. 
ول�ن يعيبه ما لم يعب مخرجني كبار 
يف العالم يستعينون بكتاب سيناريو، 
يحولون رؤاهم وقصصهم إىل حكاية 
تصلح لفيلم، أو يأخذون الس�يناريو 
كما هو من كاتبه.قد يكون الفرنيس 
فرانس�وا تروفو مثاالً جي�داً لحديثنا 

عن التعاون مع كتاب سيناريو، وإن 
لقصص شخصية. وأذكر بأن تروفو 
قارئ وكاتب قب�ل أن يكون مخرجاً. 
ش�خصيِة  أف�الِم  سلس�لة  لرتوف�و 
»أنط�وان دواني�ل« )األل�رت إيغو له( 
التي بدأها بفيلمه عن طفولته »400 
رضبة« وهي سلس�لة س�رَيية تنقل 
حكايت�ه الش�خصية، وق�د ش�اركه 
كتابة الس�يناريو يف أفالمها الطويلة 
األربع�ة كتاب مختلف�ون، فاألحداث 
والقص�ص كان�ت م�ن عن�ده، م�ن 
ذاكرت�ه وخيال�ه، وجمُعه�ا وجُعلها 
حكاي�ة جي�دة لفيل�م روائ�ي كانت 
م�ن عن�د الكتاب.الس�ينما الروائية 
الفلس�طينية يف عمومه�ا، ناقصة يف 
صفته�ا الروائية. هي س�ينما صور، 
سينما بقصص متناسخة بتنويعات 
مس�توياتها،  يف  متفاوت�ة  طفيف�ة 
س�ينما أحداث متك�ررة ومتالحقة، 
س�ينما بال حكايات. وذل�ك كله رغم 
امتالء قربة الفلسطينيني، منذ النكبة 

أو ما قبلها، بالحكايات.

»العرق والعامرة احلديثة«.. من التنوير إىل العنرصية
           بغداد / المستقبل العراقي

من املباني الحكومية الكالسيكية يف القرن الثامن عرش إىل مشاريع 
اإلس�كان الحالية للمهاجري�ن، لطاملا تقاطع تاري�خ العمارة مع 
تاري�خ العبودي�ة واالس�تعمار وعدم املس�اواة؛ والي�وم يعود هذا 
املوضوع إىل الواجهة مع انتشار االحتجاجات يف أمريكا وبريطانيا 
واملظاه�رات الداعي�ة إىل إيق�اف التمييز العنصي ضّد الس�ود يف 

الفضاء العام واملؤسسات املختلفة. 
يف ه�ذا الس�ياق، صدر كت�اب »العرق والعم�ارة الحديث�ة: تاريخ 
نقدي م�ن التنوي�ر إىل الوقت الحارض )سياس�ة الثقاف�ة والبيئة 
العمرانية(« عن »منشورات جامعة برتسربغ« يف بنسلفانيا، وهو 
عم�ل جماعي من تأليف املعماريني إيرين تش�نغ، تش�ارلز ديفيز 

وميبل أو.ويلسون. 
يكش�ف الكتاب عن كيفية تأّثر الخطاب والفكر املعماري الحديث 
بش�كل كبري بالعنصية، وتلقي هذه الدراسة النقدية الضوء عىل 
البيئ�ة املبنية، ليوضع أمام القارئ ص�ورة تاريخية موثقة لكيف 
كان�ت العمارة والتصمي�م رشيكني صامتني يف القم�ع يف الواليات 

املتحدة وحول العالم.
ي�رى املؤلف�ون أنه وعىل الرغم م�ن أن العرق - مفه�وم االختالف 
البرشي الذي ينش�ئ تسلس�الت هرمية للس�لطة والهيمنة - لعب 
دوًرا حاس�ًما يف تطوير الخطاب واملمارسة املعمارية الحديثة منذ 
ع�ص التنوي�ر، إال أن تأثريه عىل هذا املجال ل�م يزل غري مدروس 
أكاديمي�اً ومعرفي�اً إىل ح�د كب�ري، من هنا ف�إن هذا الكت�اب يعد 

مساهمة مهمة يف هذا اإلطار.
يقدم العمل تحليالً لرتكيبات العرق وتأثريها عىل العمارة يف أوروبا 
وأمريكا الش�مالية وع�رب الس�ياقات العاملية املختلف�ة منذ القرن 

الثامن عرش. 
ويفت�ح الباحثون النقاش ح�ول الكيفية التي ش�ّكل بها التفكري 
العرق�ي بعض املفاهيم الرئيس�ية للهندس�ة املعماري�ة والثقافة 
الحديثة؛ بما يف ذلك الحرية والثورة والشخصية واألسلوب والتقدم 

واملناخ والتمثيل والتطرف. 
يأتي الكتاب يف ستة فصول؛ األول بعنوان »العرق والتنوير«، والثاني 
»الع�رق والعضوية«، ثم »العرق والقومي�ة«، و«العرق والتمثيل«، 

و«العرق والكولنيالية«، و«العرق والتخطيط العمراني«.

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوى
القضية املرقمة 2019/178

مقتبس حكم غيابي
1 � اس�م املحكمة  : محكمة قوى االمن الداخلية االوىل املنطقة 

الخامسة 
2 � اسم املتهم الغائب : ر.ع نارص عبد الحسن حسني عجيل 

3 � رقم الدعوى 2012/178
4 � تاريخ ارتكاب الجريمة عام 2010

5 � تاريخ الحكم : 2018/9/16
6 � امل�ادة القانوني�ة ) 34( م�ن ق ع د رق�م 14 لس�نة 2008 

املعدل 
7 �  املنسوب اىل مديرية رشطة محافظة البصة واملنشأت 

8 � خالص�ة الحك�م : عدم ش�مول املتهم اع�اله بقانون العفو 
العام رقم 27 لس�نة 2016 لعدم  تسديده املبالغ املرتتبة بذمته 

نتيجة االرضار التي احدثها يف العجلة الحكومية التي بذمته 
9 � الحبس ملدة )ثالث س�نوات ( وفق احكام املادة 34 من ق ع 
د رق�م 14  لس�نة 2008 املعدل الهمال�ه املتعمد باحداث ارضار 
بالعجل�ة الحكومي�ة التي بذمت�ه واملرقمة )775( نوع ش�وفر 
لومين�ا عام 2010 وحس�ب قرار اللجنة الفني�ة املرقم 1088 يف 

 2010/5/30
10 � تضمين�ة مبل�غ مق�داره ) 135,000( مائ�ة وخمس�ة 
وثالث�ون الف دينار وفق وف�ق املادة 34 ثانيا من ق ع د رقم 14 
لس�نة 2008 املعدل عن قيم�ة االرضار التي احدثه�ا يف العجلة 
املوصوفة اعاله بعد تحديد مده االجال لبعض املواد تس�تحصل 

منه بالرق التنفيذية 
11  � طرده من الخدمة يف قوى االمن الداخيل اس�تنادا الحكام 
امل�ادة )38/ثاني�ا( م�ن ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 املعدل بعد 
اكتساب الحكم الدرجة القطعية بداللة املادة )89/اوال ( من ق 

ا د رقم 17 لسنة 2008 
12 � اعط�اء املوظف�ني العمومي�ني صالحي�ة الق�اء القب�ض 
علي�ه اينما وجد لتنفي�ذ الحكم الصادر بحق�ه والزام املواطنني 
باالخبارع�ن مح�ل اختفائه اس�تنادا الحكام امل�ادة 69 /ثانيا 

وثالثا من من ق أ د رقم 17 لسنة2008
13 � حجز امواله املنقولة والغري منقولة اس�تنادا الحكام املادة 

69/رابعا من ق ا د  رقم 17 لسنة 2008
14 �  تحديد  اتعاب محاماة للمحامي املنتدب ) جبا عاتي جرب( 
البالغة ) 25,000( خمس�ة وعرشون الف دينار عراقي تصف 

له من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
 � ق�رارا غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة 60/ 
سادس�ا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 قابال لالعرتاض والتمييز 
اس�تنادا الحكام امل�ادة 71/اوال وثانيا من نفس القانون وافهم  

بتاريخ 2018/9/16
اللواء الحقوقي 

عمران جسام محمد الطائي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

 املنطقة الخامسة

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوى
القضية املرقمة 2018/303

مقتبس حكم غيابي
1 اس�م املحكم�ة محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�يل االوىل 

املنطقة الخامسة 
2 � اس�م امل�دان الغائ�ب  :الرشطي عيل كريم جاس�ب 

عبيد
3 � رقم الدعوى 2018/303

4  �تاريخ ارتكاب الجريمة : 2018/12/3
5 � تاريخ الحكم 2018/4/18

6 � املادة  القانونية 5 /من  ق ع د رقم 14 لسنة 2008 
املعدل

7 � خالصة الحكم :
حكم�ت محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الخامس�ة 
عىل املدان الغائب )الرشطي عيل كريم جاسب عبيدعدم 
ش�مول املتهم اعاله بقانون العفو العام رقم 27 لس�نة 
2016 عن التهمه املسنده اليه وفق احكام املادة 5 من ق 
ع د رقم 14 لسنة 2008 لغيابه من تاريخ 2013/12/3 
ولح�د االن وان�ه غري مفص�ول او مطرود او مس�تقيل 

حسب كتاب دائرته املرقم 5935 يف 2017/12/12 
8 � الحبس الشديد ملدة خمس سنوات وفق احكام املادة 
5 من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 املع�دل وبداللة املواد 
61/اوال و69/اوال من ق ا د رقم 17 لسنة 2008 لغيابه 

من تاريخ 2013/12/3 ولحد االن 
9 � ط�رده من الخدم�ة يف قوى االمن الداخيل اس�تنادا 
الحكام املادة 38/ثانيا من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 
املعدل بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية بداللة املادة 

89/اوال من ق ا د رقم 17 لسنة 2008 
10 � اعطاء املوظفني العموميني صالحية القاء القبض 
عليه اينما وج�د لتنفيذالحكم الصادريف حقه  اس�تنادا 

الحكام املادة 69/ثانيا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
11 حجز امواله املنقولة وغري املنقولة  اس�تنادا الحكام 

املادة 69/ رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008  
12 � تحدي�د اتعاب محام�اة للمحامي املنت�دب )جبار 
عات�ي جرب( مبلغ قدره عرشون ال�ف دينار  تصف له 

بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة 
60/سادس�ا  / م�ن ق أ د  رق�م 17 لس�نة 2008 قابال 
لالع�رتاض اس�تنادا الح�كام امل�ادة 71/اوال وثانيا من 

نفس القانون وافهم بتاريخ  4/18 /2018م
العميد الحقوقي

مرتىض هادي عبد عيل 
رئيس املحكمة

مقتبس حكم غيابي
رقم املقتبس 2015/1658

اسم املحكمة :  قوى االمن الداخيل 
الخامسة بالبصة 

اس�م املته�م ورتبت�ه ووحدت�ه الرشط�ي عقيل 
ج�واد ابراهيم صال�ح / مديرية رشطة محافظة 

البصة 
رقم الدعوى وتاريخها 2012/777

تاريخ ارتكاب الجريمة : 2012/2/11
تاريخ الحكم 2015/11/25

املادة القانونية 5 / ق ع د رقم 14 لسنة 2008
خالصة الحكم :

حكم�ت محكمة قوى االم�ن الداخيل الخامس�ة 
عىل املدان الغائ�ب )الرشطي عقيل جواد ابراهيم 

صالح( باسم الشعب بما ييل :
1 � الحب�س البس�يط مل�دة )س�نة واح�دة( وفق 
احكام الش�ق االخري من املادة )5( من ق ع د رقم 
14 لس�نة 2008 بدالل�ة 69/اوال م�ن ق أ د رق�م 
17 لس�نة 2008 لغيابه عن مقر عمله من تاريخ 

2012/2/11 ولحد االن 
م�ع  بالتعاق�ب  اع�اله  محكوميت�ه  تنف�ذ   �  2
 2015/1610 املرقم�ة  بالقضي�ة  محكوميت�ه 
اس�تنادا للمادة 143/ق ع رقم 111 لسنة 1969 

املعدل 
3 � اخراج�ه م�ن الخدمه يف قوى االم�ن الداخيل 
اس�تنادا الحكام امل�ادة 42/اوال /أ من ق ع د رقم 

14 لسنة 2008 
4 � اعط�اء املوظف�ني العمومي�ني صالحية القاء 
القبض علي�ه اينما وج�د لتنفيذالحكم الصادريف 
حق�ه  اس�تنادا الحكام امل�ادة 69/ثانيا من ق أ د 

رقم 17 لسنة 2008
5 �ال�زام املواطن�ني االخب�ار ع�ن مح�ل اختفاء 
املحكوم اعاله استنادا الحكام املادة 69/ثالثا من 

ق أ د رقم 17 لسنة 2008 
 6 � حج�ز امواله املنقولة وغري املنقولة  اس�تنادا 
الح�كام املادة 69/ رابعا من ق أ د رقم 17 لس�نة 

  2008
7 � تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب )جبار 
عاتي جرب( مبلغ قدره ثالثون الف دينار  تصف 

له بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
صدر القرار باتفاق االراء قابال لالعرتاض استنادا 
الح�كام امل�ادة 71/ثانيا من ق ا د رقم 17 لس�نة 

2008 وافهم علنا يف 2015/11/25 
العميد الحقوقي

رئيس املحكمة

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوى
القضية املرقمة 2019/211

مقتبس حكم غيابي
1 � اس�م املحكمة  : محكمة قوى االمن الداخلية االوىل املنطقة 

الخامسة 
2 � اس�م املته�م الغائ�ب : الرشط�ي وائ�ل كري�م ش�ياع كريم 

السليماوي
3 � رقم الدعوى 2019/211

4 � تاريخ ارتكاب الجريمة 
5 � تاريخ الحكم : 2019/3/4

6 � املادة القانونية ) 37( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 
7 �  املنسوب اىل مديرية رشطة محافظة البصة 

8 � خالص�ة الحك�م : عدم ش�مول املتهم اع�اله بقانون العفو 
العام رقم 27 لس�نة 2016 لعدم  تسديده املبالغ املرتتبة بذمته 

جراء ارضار العجلة 
9 � الحبس البس�يط ملدة )سنة واحدة ( وفق احكام املادة 37/
الش�ق االول  م�ن ق ع د رق�م 14  لس�نة 2008 كون�ه القانون 
االصل�ح للمته�م عم�ال باحكام امل�ادة 2/2 م�ن ق ع رقم 111 
لس�نة 1969 املعدل وبداللة امل�واد 61/اوال و69/اوال من ق ا د 
رقم 17 لس�نة 2008 الهماله مما تس�بب بحصول عدة ارضار 
بالعجلة الحكومية املرقمة 714 نوع ش�فر لي�ت بيك اب والتي 

بذمته عام 2007
10 � تضمين�ة مبلغ مقداره )2.070,000( مليونني وس�بعون 
ال�ف دينار وفق املادة 37/ثانيا من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 
عن قيمة االرضارالتي حصلت بالعجلة املرقمة اعاله تستحصل 

منه بالطرق التنفيذية 
11  � اخراجه  من الخدمة يف قوى االمن الداخيل استنادا الحكام 
املادة )42/اوال( من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 بعد اكتس�اب 
الحك�م الدرجة القطعية بداللة امل�ادة )89/اوال ( من ق ا د رقم 
17 لس�نة 2008 وبدالل�ة امل�ادة 2/2 من ق ع رقم 111 لس�نة 

1969 املعدل كونه القانون االصلح للمتهم 
12 � اعط�اء املوظف�ني العمومي�ني صالحي�ة الق�اء القب�ض 
علي�ه اينما وجد لتنفي�ذ الحكم الصادر بحق�ه والزام املواطنني 
باالخبارع�ن مح�ل اختفائه اس�تنادا الحكام امل�ادة 69 /ثانيا 

وثالثا من من ق أ د رقم 17 لسنة2008
13 � حجز امواله املنقولة والغري منقولة اس�تنادا الحكام املادة 

69/رابعا من ق ا د  رقم 17 لسنة 2008
14 �  تحديد  اتعاب محاماة للمحامي املنتدب ) جبار عاتي جرب( 
البالغة ) 25,000( خمس�ة وعرشون الف دينار عراقي تصف 

له من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
 � ق�رارا غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة 60/ 
سادس�ا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 قابال لالعرتاض والتمييز 
اس�تنادا الحكام امل�ادة 71/اوال وثانيا من نفس القانون وافهم  

بتاريخ 2019/3/4
اللواء الحقوقي 

عمران جسام محمد الطائي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

 املنطقة الخامسة

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوى
القضية املرقمة 2018/890

مقتبس حكم غيابي
1 � اس�م املحكمة  : محكمة ق�وى االمن الداخلية االوىل 

املنطقة الخامسة 
2 � اسم املتهم الغائب : الرشطي عبد الله عيل حنتوش

3 � رقم الدعوى 2018/890
4 � تاريخ ارتكاب الجريمة 2013/4/30

5 � تاريخ الحكم : 2018/8/14
6 � امل�ادة القانوني�ة ) 5( م�ن ق ع د رق�م 14 لس�نة 

 2008
7 �  املنس�وب اىل مديري�ة رشط�ة محافظ�ة الب�صة 

واملنشات 
8 � خالصة الحكم : عدم ش�مول املته�م اعاله بقانون 
العف�و العام رقم 27 لس�نة 2016 كونه م�ا زال  ماكثا 
يف الغي�اب ولعدم صدور امر فصل او  طرد او اس�تقالة 

حسب كتاب دائرته املرقم 540 يف 2018/1/17 
9 � الحب�س البس�يط ملدة )س�تة اش�هر( وف�ق احكام 
امل�ادة 5/من ق ع د رقم 14  لس�نة 2008 وبداللة املواد 
61/اوال و69/اوال من ق ا د رقم 17 لس�نة 2008 وذلك 
لغيابه من تاريخ 2013/4/30 ولحد االن كونه القانون 
االصل�ح للمتهم عمال باحكام امل�ادة 2/2 من ق ع رقم 

111 لسنة 1969 املعدل
10  � اخراجه  من الخدمة يف قوى االمن الداخيل استنادا 
الحكام املادة )42/ثانيا( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 
بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية بداللة املادة )89/

اوال ( من ق ا د رقم 17 لسنة 2008 
الق�اء  العمومي�ني صالحي�ة  املوظف�ني  اعط�اء   �  11
القب�ض عليه اينما وج�د لتنفيذ الحك�م الصادر بحقه 
وال�زام املواطن�ني باالخبارع�ن محل اختفائه اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة 69 /ثاني�ا وثالثا من م�ن ق أ د رقم 17 

لسنة2008
12 � حج�ز اموال�ه املنقول�ة والغ�ري منقولة اس�تنادا 

الحكام املادة 69/رابعا من ق ا د  رقم 17 لسنة 2008
13 �  تحدي�د  اتعاب محام�اة للمحامي املنتدب ) جبار 
عاتي ج�رب( البالغة ) 25,000( خمس�ة وعرشون الف 
دينار عراقي تصف له من خزينة الدولة بعد اكتس�اب 

الحكم الدرجة القطعية 
 � حكم�ا غيابيا ص�ادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام 
املادة 60/ سادس�ا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 قابال 
لالعرتاض والتمييز استنادا الحكام املادة 71/اوال وثانيا 

من نفس القانون وافهم  بتاريخ 2018/8/14
اللواء الحقوقي 

عمران جسام محمد الطائي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

 املنطقة الخامسة

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

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2020/762

التاريخ : 2020/7/15 
اىل  /املنف�ذ عليه / املدين / فضل عبد االمري 

حمزة 
لقد تحق�ق لهذه املديرية م�ن خالل مذكرة 
االخب�ار بالتنفي�ذ وحس�ب هام�ش مختار 
املنطقة كريم جس�ام الجنابي )الغري /1 (  
ان�ك مجهول محل االقام�ة وليس لك موطن 
دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ  
عليه واس�تنادا للمادة 27 من قانون التنفيذ 
تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بالحض�ور يف مديرية 
تنفي�ذ النج�ف االرشف خالل خمس�ة عرش 
يوم�ا تب�دأ م�ن اليوم الت�ايل للن�رش ملبارشة 
املعام�الت التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حال�ة 
عدم حضورك ستبارش هذه املديرية باجراء 

التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل

عيل عبد الله عباس
اوصاف املحرر :

يف   2156 بالع�دد  املرق�م  ال�زواج  عق�د 
2019/6/28 والص�ادر م�ن محكمة احوال 
النجف عن املهر املؤجل والبالغ 20,000,000 
ع�رشون ملي�ون دينار لق�اء طل�ب الدائنة 
)زه�راء ع�يل مجي�د( واملدين / فض�ل عبد 

االمري حمزة 

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوى
القضية املرقمة 2018/1500

مقتبس حكم غيابي
1 � اس�م املحكم�ة  : محكم�ة ق�وى االم�ن الداخلي�ة االوىل املنطق�ة 

الخامسة 
2 � اسم املتهم الغائب : الرشطي انور صبحي عبد الرزاق نارص مطرود 

من الخدمة
3 � رقم الدعوى 2018/1500

4 � تاريخ ارتكاب الجريمة 2011/12/10
5 � تاريخ الحكم : 2018/12/3

6 � املادة القانونية ) 5( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 
7 �  املنسوب اىل مديرية رشطة محافظة البصة واملنشات 

8 � خالصة الحكم : عدم ش�مول املتهم اعاله بقانون العفو العام رقم 
27 لسنة 2016 لصدور امر طرده من الخدمة بتاريخ 2017/12/28 

بعد نفاذ قانون العفو اعاله 
9 � الحبس البس�يط ملدة )س�تة اش�هر( وفق احكام املادة 5/من ق ع 
د رق�م 14  لس�نة 2008 كون�ه القانون االصلح للمته�م عمال باحكام 
امل�ادة 2/2 من ق ع رقم 111 لس�نة 1969 املع�دل وبداللة املواد 61/

اوال و69/اوال م�ن ق ا د رقم 17 لس�نة 2008 وذل�ك لغيابه من تاريخ 
2011/12/10 ولغاي�ة ط�رده من الخدم�ة بتاري�خ 2017/12/28 
بموج�ب االم�ر االداالري الص�ادر م�ن مديري�ة ادارة امل�وارد البرشية 

التقاعد املرقم 116450 يف 2017/12/28  
10  � اخراجه  من الخدمة استنادا الحكام املادة )42/ثانيا( من ق ع د 
رقم 14 لس�نة 2008 بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية بداللة املادة 

)89/اوال ( من ق ا د رقم 17 لسنة 2008 
11 � اعط�اء املوظف�ني العمومي�ني صالحية القاء القب�ض عليه اينما 
وج�د لتنفيذ الحكم الص�ادر بحقه والزام املواطن�ني باالخبارعن محل 
اختفائه اس�تنادا الحكام املادة 69 /ثاني�ا وثالثا من من ق أ د رقم 17 

لسنة2008
12 � حج�ز امواله املنقولة والغري منقولة اس�تنادا الحكام املادة 69/

رابعا من ق ا د  رقم 17 لسنة 2008
13 �  تحدي�د  اتع�اب محام�اة للمحام�ي املنتدب ) حس�ني عبد االمري 
جاب�ر( البالغة ) 25,000( خمس�ة وعرشون الف دينار عراقي تصف 

له من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
 � حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء استنادا الحكام املادة 60/ سادسا 
من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 قابال لالعرتاض والتمييز استنادا الحكام 

املادة 71/اوال وثانيا من نفس القانون وافهم  بتاريخ 2018/12/3
اللواء الحقوقي 

عمران جسام محمد الطائي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

 املنطقة الخامسة
����������������������������������������������������������

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوى
القضية املرقمة 2019/798

مقتبس حكم غيابي
1 � اس�م املحكم�ة  : محكم�ة ق�وى االم�ن الداخلي�ة االوىل املنطق�ة 

الخامسة 
2 � اسم املجرم الغائب : املقدم صفاء قاسم زعيم صالل الحربي

3 � رقم الدعوى 2019/798
4 � تاريخ ارتكاب الجريمة عام 2015

5 � تاريخ الحكم : 2019/10/14
6 � املادة القانونية ) 32( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل

7 � املنسوب اىل / مديرية رشطة محافظة البصة واملنشات 
8 � خالص�ة الحكم :  تبدي�ل مادة االحالة من امل�ادة )32/اوال وثانيا( 
من  ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل اىل املادة )35/اوال وثانيا( من ق ع 
د رقم 14 لس�نة 2008 كون الفعل وقع قبل صدور تعديل قانون قوى 

االمن الداخيل وعمال باحكام املادة 31 من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 
9 � عدم ش�مول املتهم اعاله بقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016  
ع�ن التهمه املس�نده اليه وفق اح�كام املادة )35( م�ن ق ع د رقم 14 
لس�نة 2008 لع�دم اعادة ما بذمته او تس�ديد مبل�غ التضمني املرتتب 

بذمته 
10 �  الس�جن  ملدة س�بع سنوات وفق احكام املادة 35/ اوال من ق ع د 
رقم 14 لس�نة 2008 وبداللة امل�واد 61/اوال و 69 /اوال من ق ا د رقم 

17 لسنة 2008 الختالسه البندقية الحكومية املرقمة 
)RP05675( 

نوع كالش�نكوف م�ع 34 اربعة وثالث�ون  مخزن بندقية ف�ارغ و 60 
ستون اطالقه من نفس النوع مع املسدس الحكومي املرقم 

 ن�وع كلوك مع ملحقاته ومخزن مس�دس عدد 2 اثنان و 45 خمس�ة 
)FXD093(و

 واربعون اطالقه من نوعه وكراب مسدس عدد 1 واحد وجعبه مسدس 
مزدوج�ة عدد 1 واحد مع ثالجة عمودي�ة 14 قدم عدد 1 واحد ورسير 
منام حديد عدد 1 واحد ومكيف هواء نوع كرافت عدد 1 واحد ومروحة 
عمودية نوع سني عدد 1 واحد وبراد ماء بطل عدد1 واحد عام 2015 
11 � تضمين�ة مبل�غ مق�داره ) 12,449,000( اثن�ا ع�رش ملي�ون 
واربعمائة وتس�عة واربعون ال�ف دينار عن قيمة البندقية واملس�دس 
املرقمني اعاله وملحقاتهما واالطالقات واملواد املوصوفة اعاله وحسب 
االسعار السائدة وقت الحادث استنادا للفقرة ثانيا من املادة 35 من ق 

ع د تستوىف منه بالطرق التنفيذية 
12  � ط�رده من الخدم�ة وتنحيه عن الوظيفة نهائي�ا عمال  باحكام 

املادة 41/اوال /أ  من   ق ع د رقم 14 لسنة 2008   
13 � اعتب�ار جريمت�ه اعاله مخلة بالرشف اس�تنادا للم�ادة 21 /أ-6  

من  ق ع
14 � اعط�اء املوظف�ني العمومي�ني صالحية القاء القب�ض عليه اينما 
وج�د لتنفيذ الحكم الص�ادر بحقه والزام املواطن�ني باالخبارعن محل 
اختفائه اس�تنادا الحكام املادة 69 /ثاني�ا وثالثا من من ق أ د رقم 17 

لسنة2008
15 � حج�ز امواله املنقولة والغري منقولة اس�تنادا الحكام املادة 69/

رابعا من ق ا د  رقم 17 لسنة 2008
16 � تعميم اوصاف البندقيةواملسدس املوصوفني اعاله وفق القانون   
17 � تنزيل البندقية و املسدس املرقمني  اعاله  وملحقاتها واالطالقات 
واملواد املوصوفة اعاله من الذمة بعد اكتس�اب الحكم الدرجة القطعية 

وتسديده مبلغ التضمني
18 � تحدي�د  اتع�اب محام�اة للمحام�ي املنتدب ) حس�ني عبد االمري 
جاب�ر( البالغة ) 25,000( خمس�ة وعرشون الف دينار عراقي تصف 

له من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
 حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة 60/ سادس�ا 
من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 قابال لالعرتاض والتمييز استنادا الحكام 
املادة 71/اوال وثانيا من نفس القانون وافهم  بتاريخ 2019/10/14

العميد الحقوقي 
عمار ماهر عبد الحسن

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
 املنطقة الخامسة
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مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )88(
تعلن اللجنة وللمرة االوىل عن ايجار العقارات التالية وفق قانون )21( لس�نة 2013 
فعىل الراغبني باالش�راك يف املزايدة العلنية مراجعة س�كرتري اللجنة يف بلدية املوصل 
خ�ال ) 30( يوم ثاثون يوم�ا تبدا من اليوم التايل لنرش االع�ان يف الصحف املحلية 
لاط�اع عىل الرشوط مس�تصحبني معه�م هوية االح�وال املدنية وبطاقة الس�كن 
والتأمينات القانونية البالغة )30%( من 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 االعان ويتحمل من ترس�و بعهدته اجور نرش 

االعان واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار 
1 � القطعة املرقمة )95أ ( م28 الهرمات املشيد عليها )حداد باب وشباك( وبمساحة 

)118,5( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثاث سنوات 
2 �  القطعة املرقمة )95ب و 185 أ ( م28 الهرمات املشيد عليها )حداد باب وشباك( 

وبمساحة )120( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثاث سنوات
3 �  القطع�ة املرقم�ة )127أ ( م28 الهرم�ات املش�يد عليه�ا )ح�داد باب وش�باك( 

وبمساحة )129,20( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثاث سنوات
4 � القطعة املرقمة )481ب ( م24 وادي عكاب  املشيد عليها ) وكيل ادوات احتياطية( 

وبمساحة )50( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثاث سنوات
 5 � القطع�ة املرقمة )421أ ( م24 وادي عكاب املش�يد عليها )ورش�ة( وبمس�احة 

)50( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثاث سنوات
6 � املطعم املرقم )1( م24 وادي عكاب وبمس�احة )224( م2 وحس�ب واقع الحال 

وملدة ثاث سنوات
7 � الف�رن الحجري املش�يد عىل ج�زء من القطعة املرقم�ة )46/553( م 46 اوملش 
)اف�ران الضياء( الواقع يف حي القاهرة وبمس�احة ) 170( م2 وحس�ب واقع الحال 

وملدة ثاث سنوات
8 � كشك عىل جزء من القطعة املرقمة )2/251( م 40 القاضية وبابعاد )3*3(م2 
يف الغابات مدخل الغابات وبمساحة ) 65( م2 تقريبا وحسب واقع الحال وملدة ثاث 

سنوات
9 � العم�ارة التجاري�ة املش�يدة عىل القطع�ة املرقم�ة )64/2561( م 40 القاضية  

وبمساحة ) 250( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثاث سنوات

مجهورية العراق 
وزارة الكهرباء 

الرشكة العامة النتاج الطاقة الكهربائية 
املنطقة اجلنوبية 

م / اعالن ) مزايدة علنية ( قسم الشؤون القانونية 
تعلن وزارة الكهرباء / الرشكة العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف املنطقة الجنوبية 
ع�ن تأجري قطع�ة ارض فارغة بمس�احة ) 4 م2 ( عن طريق املزاي�دة العلنية وفق 
قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ) 21 ( لسنة 2013 املعدل والواقعة ضمن العقار 
املرق�م ) 156 / 64 ك�وت الحجاج ( واملش�يد عليه بناية الفح�ص والتدريب التابعة 
لرشكتنا الكائنة قرب مدارس الفراهيدي الس�تغالها بنصب شاشة عرض اعانات 
تجارية عليها وتخصيص نس�بة من االعانات لنرش نشاطات وزارتنا والبالغة ) 25 
% ( ببدل ايجار سنوي قدره ) 1500000 ( فقط مليون وخمسمائة الف دينار فعىل 
الراغب�ني باالش�راك باملزايدة العلنية الحضور اىل القس�م القانون�ي يف مقر الرشكة 
اعاه لاطاع عىل كافة التفاصيل مع جلب صك مصدق بالتامينات البالغة ) 20 % ( 
من بدل االيجار السنوي اعاه مع املستمسكات القانونية مع اجازة ممارسة مهنة 
صادرة من هيئة االعام واالرس�ال س�يكون موعد املزايدة الس�اعة العارشة صباحا 
يف مق�ر رشكتن�ا بع�د مرور م�دة ) 30 يوما ( تبدء م�ن اليوم الذي ين�رش االعان يف 
الصحيفة الرس�مية واذا صادف اليوم االخري عطلة رس�مية فتكون املزايدة يف اليوم 

الذي يليه مبارشة .. مع التقدير

فقدان
الذم�ة  ب�راءة  من�ي  فق�دت 
الص�ادرة م�ن إلهيئ�ة العامة 
للرضائب فرع النجف االرشف 
ذي الع�دد 21251 بتاريخ 20 
إىل  واملعنون�ة   2013  /  10  /
مديرية مرور محافظة األنبار 
بأسم ) عنون غاب رايض( / 
فعىل من يعثر عليها تسليمها 

إىل جهة اإلصدار

فقدان
الذم�ة  ب�راءة  من�ي  فق�دت 
الص�ادرة م�ن إلهيئ�ة العامة 
للرضائب فرع النجف االرشف 
 9 بتاري�خ   3036 الع�دد  ذي 
إىل  واملعنون�ة   2020  /  2/
الهيئة العام�ة للرضائب فرع 
القادس�ية بأسم ) رياض عبد 
الزه�رة عي�ى( /فع�ىل من 
يعثر عليها تس�ليمها إىل جهة 

اإلصدار

م/انذار
اىل /الفاح املرتحل )حسني سالم حمد(

نظ�ر الرتحالك عن االرض املوزعة عليك املس�احه )39( 
1\1 مقاطع�ة 31و32  الس�لف  ارايض  دون�م ضم�ن 
الطليعة والغنامية  بموجب قرار التوزيع املرقم 4893 يف 
27\12\ 1976 واملربم وفق القانون 117 لس�نه 1970 
ننذرك�م بوج�وب العودة والس�كن واالس�تغال وخال 
ف�رة 15 يوم من التاريخ نرش ه�ذا االنذار وبخافه يتم 
الغاء التوزي�ع عليكم واس�رداد االرض وتاجريها وفق 

الضوابط والتعليمات
م ر 0 مهندسني زراعيني

اركان مريوش حسني
مدير زراعه محافظه  واسط

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة لشؤون الرشطة 

املديرية العامة لرشطة محافظة بغداد 
مديرية رشطة الطارمية 

مركز رشطة املشاهدة 
العدد : 7877 

التاريخ : 16 / 7 / 2020 
م / تعميم اوصاف مفقود 

تنفي�ذا لق�رار الس�يد ق�ايض تحقي�ق 
الطارمي�ة يف 4 / 3 / 2020 واملتضم�ن 
تعميم اوصاف املفق�ود ) عادل محمود 
حمد س�الم العس�ايف كامل ( تولد 1991 
اسم االم ) جميله كحان منفي ( يسكن 
املشاهدة تاريخ الفقدان 19 / 7 / 2015 
يرتدي بنطرون مع قميص اس�ود اللون 
حنطي البرشة متوسط الطول والبنيه – 

راجني تعميمه واعامنا مع التقدير .
املرفقات :

نسخة من قرار السيد القايض 
العقيد 

خضري عباس عطية 
ضابط مركز رشطة املشاهدة 

���������������������������������
جمهورية العراق

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة : 2019/2500

التاريخ : 2020/7/19
اىل / املنفذ عليه / بال نوري حميد

لقد تحقق له�ذه املديرية من جهه ذات 
اختص�اص ان�ك مجهول مح�ل االقامه 
وليس لك موطن دائم او مؤقت اومختار 
يمك�ن اج�راء التبلي�غ عليه , واس�تناداً 
للم�ادة )27( م�ن قان�ون التنفيذ تقرر 
مديري�ة  يف  بالحض�ور  اعان�ا  تبليغ�ك 
تنفيذ الك�وت خال خمس�ة عرش يوماً 
تب�دأ م�ن الي�وم الت�ايل للن�رش ملبارشة 
املعام�ات التنفيذية بحضورك ويف حالة 
ع�دم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية 
باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون:

منفذ العدل
كريم ابراهيم عنكود

اوصاف املحرر:
ق�رار محكم�ة االح�وال الش�خصيه يف 
يف  2888/ش/2019  املرق�م  الك�وت 
2019/8/18 و لتضم�ن ف�رض نفق�ه 
مس�تمره للزوجه )رسن حسني جابر( 
واالطف�ال كل م�ن )احم�د و ن�وري و 

رسه(

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النعمانيه

رقم الضبارة : 2019/181
التاريخ : 2020/7/16

اىل / املنفذ عليه / ماجد عريان طعمه
لق�د تحق�ق له�ذة املديري�ة م�ن جه�ه ذات 

اختصاص 
ان�ك مجه�ول مح�ل االقامة وليس ل�ك موطن 
دائ�م او مؤقت او مختار يمك�ن اجراء التبليغ 
عليه واس�تنادا للمادة )27( من قانون التنفيذ 
تقرر تبليغك اعانا بالحضور يف مديرية التنفيذ 
النعمانيه خال خمسة عرش يوما تبدا من يوم 
الت�ايل للنرش مب�ارشة و املعلوم�ات التنفيذية 
بحض�ورك ويف حال�ة ع�دم حظورك س�تبارش 
هذه املديري�ة باجراءات التنفيذي�ة و الجربية 

وقف القانون 
منفذ العدل

محمد عبد الرضا زيدان الطائي
اوصاف املحرر:

قرار محكمة االحوال الشخصيه  يف النعمانيه 
املرقم 48/ش/2020 يف 2020/2/6 ولتضمن 

الزام لنفقه مستمره للطفل امري

���������������������������������
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية
حكمة بداءة غماس

العدد / 39/ب/2019
التاريخ 2020/7/19

اعان
اس�تنادا اىل ق�رار الحك�م الص�ادر يف الدعوى 
املرقمة 39/ب/2019 واملؤرخ يف 2019/3/6 
املكتس�ب الدرج�ة القطعي�ة واملتضم�ن ازالة 
ش�يوع العقار املرقم )96 مقاطعة 29 الوبلة( 
بيع�ا واملدرجه اوصافه ادن�اه لذا تقرر وضعه 
يف املزايدة العلنية مل�دة ثاثون يوما اعتبارا من 
اليوم الت�ايل للنرش فعىل من يرغب باملش�اركة 
يف املزاي�دة الخاصة ببي�ع العقار مراجعة هذه 
املحكم�ة يف الس�اعة الثانية ع�رشة ظهرا من 
اليوم الثاثني ملدة النرش لاشراك باملزايدة عىل 
ان ي�ودع الراغب بالرشاء تأمين�ات ال تقل عن 
10% م�ن قيمة العقار اذا كان من غريالرشكاء 
مس�تصحبني معه املستمس�كات الت�ي تثبت 
ش�خصيتهم علما ان اجور الن�رش والداللية يف 

االعان يتحملها املشري
القايض االول

ماهر صاحب شاكر
االوصاف :

1 � العقار املرقم 96 مقاطعة 29 الوبلة جنسه 
زراعي تسقى سيحا يحتوي عىل بستان نخيل 

ودور سكنية عدد )2( 
2 � مساحة العقار اعاه )18,8 دونم وثمانية 

اولك( 
3 � تق�در قيمة العقار ارض�ا وبناءا ب� ) مائة 

وثمانية مايني دينار ال غريها (

اىل الرشيك واجده شهيد عبد عيل 
اقتىض حض�ورك اىل صندوق االس�كان 
النج�ف االرشف وذل�ك  العراق�ي ف�رع 
لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك 
حس�ن فارس رسول بالبناء عىل حصته 
املش�اعة يف القطعة املرقم�ة 85581/3 
ح�ي ميس�ان رق�م املقاطع�ة 4 جزيرة 
النجف لغرض تس�ليفه قرض االسكان 
وخال م�دة اقصاها خمس�ة عرش يوم  
داخل العراق وش�هر خ�ارج العراق من 
تاري�خ ن�رش االعان وبعكس�ه س�وف 

يسقط حقك يف االعراض مستقبا
���������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التسجيل العقاري

مديري�ة التس�جيل العق�اري يف النجف 
الثانية 

العدد : 5660
التاريخ : 2020/7/19

اعان
البيان�ات الخاصة بالعائدية يف الس�جل 

االسايس

تنفيذا الحكام املادة )1( من املادة )50( 
مكررة من قانون التسجيل العقاري رقم 
)1971( املع�دل فق�د تق�رر االعان عن 
مبارشة التس�جيل بأجراءات التس�جيل 
املج�دد للعق�ارات املبين�ة اع�اه وف�ق 
اح�كام امل�ادة )3( من امل�ادة )45( من 
القانون املذكور فع�ىل من يدعي امللكية 
او اي حقوق عقاري�ة يف هذه العقارات 
املذكورة اعاه تقديم ما لديه من بيانات 
اىل ه�ذه الدائ�رة خال ثاث�ني يوما من 
تاري�خ النرش االعان والحضور يف موقع 
العق�ار الس�اعة الع�ارشة م�ن صب�اح 
الي�وم التايل النته�اء مدة االع�ان وذلك 
الثب�ات ادعائه بمختلف وس�ائل االثبات 
عند اجراء الكش�ف املوقع�ي عىل العقار 
من قب�ل لجنة تثبيت امللكي�ة وبحضور 
املجاورين الذين تقرر اللجنة حضورهم 

الحقوقي / هادي مصيلح الزهريي
مدير التسجيل العقاري الثانية بالنجف 

االرشف

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن
تعل�ن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية 
لتأجري االماك   املدرجة تفاصيلها ادناه والعائدة اىل بلدية )العباسية ( وملدة  )سنة 
واحدة( وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 فعىل من 
يرغب باالشراك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة  مراجعة بلدية العباسية 
او اللجنة خال )15( يوما تبدء من اليوم التايل لنرش االعان يف احدى الصحف املحلية 
مس�تصحبا معه التامين�ات القانونية البالغ�ة 200% من القيمة املقدرة بأس�تثناء 
املستأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ 
ال يق�ل عن 50% من القيمة املق�درة بموجب صك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة 
اس�تنادا اىل م�ا جاء بالقانون انف�ا وكتاب محافظ النجف / مكتب الس�يد املحافظ 
املرقم )30( يف 2016/1/3 وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعان البالغة 
)15( يوما يف الس�اعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية العباسية( ويف حالة 
مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من 

ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتبة عىل ذلك 

الرشوط املطلوبة :
1 � عىل املس�تاجر جلب صورة )هوية االحوال املدنية + بطاقة الس�كن او مضبطة 

تأييد سكن + شهادة الجنسية العراقية( 
2 � عىل املس�تأجر مراجع�ة البلدية خال م�دة )30 يوما( من تاري�خ تصديق قرار 

االحالة لغرض تسديد بدل االيجار والرسوم االخرى
3 � عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خال املدة املقررة قانونا

4 � استنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف / مكتب السيد املحافظ املرقم 10881 
يف 2014/9/28 يل�زم اصح�اب الحرف والصناع�ات بجلب الهوي�ة النقابية وتأييد 

شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل االماك التي تؤجر لهم

المالحظات بيانات 
العقار

جنس 
العقار

اسم 
المحلة 

رقم 
العقار ت

اسم طالب 
التسجيل

رقم 
االبواب خربه حويش 750 1

محمد علي 
كاظم عبود 52/62  

الموقع المساحة رقم الملك  جنس الملك ت
الحي الصناعي 20,25م2 1/2 حانوت 1

1380م2 16/552م32 ساحة )سكلة لبيع المواد 
االنشائية(  2

العدد : 180
التاريخ : 2020/7/19

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

العدد /99
التاريخ 2020/7/6

الدكتور 
محزة جواد كاظم العلياوي

قائممقام قضاء الكوفة املقدسة 
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

املهندس 
موفق يوسف عزيز 

املدير العام / وكالة 
رئيس جملس االدارة
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عزيزي ب�رج الحمل،املكانة الت�ي وصلت إليها 
اليوم قد تكون غري متوقعة تماما ولم تنتظرها 
يوما ما. ربما تصل إىل مكان غريب اليوم تشعر 

فيه أنك منبوذ من اآلخرين. 

عزي�زي ب�رج الثور،س�يكون رضوري�ا لك أن 
تؤس�س ميزاني�ة وتلت�زم به�ا ب�أي ثمن عىل 
الصعي�د املادي. أن�ت كريم و أحيان�ا أكثر من 
الالزم خاصة اليوم. املقربون سيس�اعدونك يف 

حل صعوباتك عىل الصعيد العاطفي. 

عزي�زي ب�رج الج�وزاء،ال تتب�اه بأموالك عىل 
اآلخري�ن، فمن رزق�ك قادر ع�ىل رزقهم أيضا. 
مظه�رك الحس�ن دائما م�ا يلفت ل�ك األنظار، 
فح�اول أيض�ا كس�ب قل�وب الن�اس بأخالقك 

الطيبة

عزي�زي ب�رج الرسطان،تنته�ي الي�وم املهل�ة 
املح�ددة ملرشوع�ك األخري، وس�تكون س�عيدا 
بالنتائج التي حققتها وبتحسن وضعك املهني 
وامل�ادي. تش�عر أن ثقت�ك يف نفس�ك يف زي�ادة 
مستمرة ولذلك س�تغامر يف املرحلة املقبلة من 

حياتك وتشارك يف أكثر من مرشوع.

عزي�زي ب�رج األسد،س�يحالفك الح�ظ الي�وم 
فكن سعيًدا. ستس�ري األمور اليوم عىل ما يرام 
كعقارب الس�اعة. اليوم ميلء بالس�عادة ففي 
املس�اء س�يكون لديك طاقة كافية لعمل يشء 

ُمفرح. ننصحك باألنشطة الجماعية. 

عزي�زي ب�رج العذراء،أنت عاطفي وحس�اس 
جدا اليوم ولذلك تميل إىل قراءة بعض الروايات 
الرومانس�ية وارتداء املالبس املثرية ومشاهدة 
األفالم العاطفية أكثر من املعتاد. ال تتعجب إذا 

كنت الفتا ألنظار الجميع.

عزي�زي برج املي�زان، تتحس�ن الي�وم أحوالك 
العاطفية وربما تحدث بعض التغريات املهمة. 
نصحك بأن تتحرر من قيودك ومن روتني العمل 

اليومي وأن تتخطى كل الحدود. 

عزي�زي برج العقرب، لس�ت راضي�ا اليوم عن 
آدائ�ك يف العم�ل؛ كم�ا أنك ترغ�ب يف أن يعرتف 
ويقر اآلخرون بجهودك يف العمل. تش�عر بعدم 
األمان ولذلك تهاجم من حولك بدون داع لذلك. 

عزي�زي ب�رج القوس،تركز اليوم ع�ىل معرفة 
أجدد التش�كيالت املوجودة يف املوالت التجارية 
من املالبس واالكسسوارات. املحادثات الطويلة 
يف موضوع�ات هادف�ة ومح�ددة س�يكون لها 

نتائج إيجابية جدا، وستكون مثمرة بالتأكيد.

عزيزي ب�رج الجدي،ربما تتلق�ى اليوم خطابا 
من البنك، فكن ح�ذرا وال تصدق كل املعلومات 
املوجودة بداخله كي التصاب بالجنون. تحتوي 
معظم الخطابات من هذا النوع عىل العديد من 

األخطاء. 

عزي�زي ب�رج الدلو،ت�زورك الي�وم مجموع�ة 
من األش�خاص دون س�ابق إنذار، ولذلك تبدو 
مضطرب�ا ومضغوط�ا. كن�ت ترغ�ب يف قضاء 
يوم�ك بش�كل مختل�ف، ولكن اآلن س�تضطر 
لتحض�ري بعض املأكوالت من أجل هذه الزيارة 

املفاجئة. 

عزي�زي ب�رج الحوت،تبدو الي�وم عاطفيا جدا 
وربم�ا تقع يف الح�ب من أول نظرة. يف املس�اء 
ربما تجد فارس األحالم الذي كنت دوما تبحث 
عن�ه يف كل م�كان. إذا كن�ت مرتبط�ا بالفع�ل 
بش�خص ما،ربم�ا تح�اول تجدي�د عالقتكم�ا 

وتصحيح مسارها.

العذراء

احلوت

فوائد صحية مفاجئة ملوجة احلر
م�ن  العدي�د  الح�ر  موج�ات  تس�بب 
إمكاني�ة  مث�ل  الصحي�ة،  املش�كالت 
التس�بب يف حروق وتلف الجلد بس�بب 

التعرض ألشعة الشمس الزائدة.
م�ا يمك�ن أن يعان�ي الكثريون من 
الجف�اف ورضبة الش�مس وغريها 
م�ن املخاطر، لك�ن األم�ر املثري أن 
موجة الحر ليس�ت سيئة بالكامل، 
حي�ث تحم�ل معه�ا مجموعة من 

الفوائد الصحية أيضا.
وقد تكون أش�عة الشمس املرشقة، 
وجي�دة  آمن�ة،  صحي�ة  بجرع�ات 

لصحتن�ا الجس�دية والعقلي�ة، لذل�ك، 
يجب أن نس�تفيد إىل أقىص حد من هذا 

الوقت من السنة.

منه�ا أفض�ل الفوائد الصحية ألش�عة 
الشمس، والتي قد تفاجئك:

-امتصاص فيتامني )د(:
عندما يقيض الناس وقتا يف الخارج، 
الش�مس  تك�ون  عندم�ا  خاص�ة 
صن�ع  يف  ذل�ك  يس�اعد  مرشق�ة، 
فيتام�ني )د(. وه�ذا رضوري لعدد 
من األس�باب، من الداخل والخارج، 
حي�ث يق�وي العظام ويوح�د لون 
البرشة الطبيع�ي. ويرتبط فيتامني 
)د( بفق�دان دهون البط�ن. ووفقا 
إلح�دى الدراس�ات، كلم�ا ارتفعت 

مس�تويات هذا الفيتامني قبل البدء يف 
خط�ة لخفض ال�وزن، زادت احتمالية 

النجاح.
وتحج�ب العديد م�ن النواف�ذ األطوال 
املوجية لألش�عة فوق البنفس�جية، ما 
يمن�ع تخليق الفيتامني يف الجس�م، لذا 
يحت�اج الناس إىل الخ�روج حتى تعمل 

األشعة عىل سحرها.
-تحسني املزاج:

يحس�ن فيتامني الش�مس م�ن املزاج، 
حي�ث ال يس�اعد ض�وء الش�مس عىل 

إطالق السريوتونني فقط.

»فيسبوك«: سنبدأ بوضع عالمات 
عىل املنشورات املخالفة

ذكرت رشكة فيسبوك أنها ستبدأ يف 
وضع عالمات عىل املحتوى اإلخباري 
الذي ينتهك سياس�اتها، وعىل كافة 
املنش�ورات واإلعالن�ات التي ترتبط 

بالتصويت.
وقالت متحدثة باس�م »فيس�بوك« 
م�ع  رواب�ط  س�رتفق  الرشك�ة  إن 
تل�ك املنش�ورات واإلعالن�ات، تحيل 
املس�تخدم إىل املعلوم�ات املوثوق�ة، 
ستش�مل  اإلج�راءات  أن  مبين�ة 
منشورات السياسيني، وذلك بموجب 

السياسة الجديدة للرشكة.
وأبانت أن »فيسبوك« كانت ستضع 
خاص�ة  معلوم�ات  ينق�ل  رابط�اً 

بالتصوي�ت ع�ىل منش�ور للرئي�س 
الش�هر  األمريك�ي دونال�د ترام�ب 

املايض بشأن االقرتاع بالربيد.
وكان موق�ع »تويرت« رب�ط تغريدة 
تطال�ب  بعالم�ة  ترام�ب  دونال�د 
الحقائ�ق  بتق�ي  املس�تخدمني 

املذكورة فيها.
التنفيذي لفيس�بوك  الرئي�س  وقال 
مارك زوكربرج إن فيسبوك سيحظر 
إعالنات تدعي أن أش�خاصا ينتمون 
ملجموع�ات ع�ىل أس�اس الع�رق أو 
الدي�ن أو التوجه الجن�ي أو وضع 
اإلقام�ة يش�كلون تهديدا للس�المة 

البدنية أو الصحة.

غطاء الرسير قد يؤدي لإلصابة بأمراض مميتة
كش�فت دراس�ة طبي�ة ع�ن خط�ورة 
إهمال اس�تبدال أغطية األرّسة لفرتات 
طويلة وإهم�ال تنظيفها جيداً، مبينة 
أن ت�رك أغطي�ة األرسة دون تغيريه�ا 
لف�رتات طويل�ة يتس�بب يف اإلصاب�ة 
ببكتريي�ا وجراثي�م ت�ؤدي ألمراض قد 

تكون مميتة.
وأوضح موقع »هيلث الين« الطبي، أن 
الجراثيم التي تنجذب نحو األرّسة تنشأ 
بس�بب توفر عام�ل الرطوب�ة الناتجة 

عن التعرق أثناء النوم وس�يالن اللعاب، 
كما أن تس�اقط خاليا الجل�د امليتة تزيد 
من ف�رص نموه�ا وتكاثرها.وأش�ارت 
الدراسة إىل أن جراثيم الرسير قد تصيب 

األش�خاص بتهيجات جلدي�ة والتهابات 
والرغبة الش�ديدة يف الكح�ة، عن طريق 
اخرتاق جرح ما يف الجسم، ولها خطورة 

تتمثل يف قدرتها عىل نقل العدوى.
وبّينت أن استنشاق الجراثيم والبكترييا 

أثناء الن�وم يهدد باإلصابة بمش�كالت 
والجه�از  والص�در  األن�ف  يف  صحي�ة 
التنفي بش�كل عام، وتصل أرضارها 
إىل حد االلتهاب الرئوي، كما أنها تؤدي 

أيضاً إلضعاف الجهاز املناعي.
طرق الوقاية

للوقاي�ة من تل�ك الجراثي�م والبكترييا 
ال ب�د م�ن اتب�اع ع�دد م�ن النصائ�ح 
واإلرش�ادات بش�كل دوري، مثل غسل 
أغطي�ة األرسة يف درج�ة ح�رارة أع�ىل 
من 60 درج�ة مئوية، واس�تبدالها مرة 
كل 7 أي�ام عىل األق�ل، وتنظيف األرضية 
املحيطة باألرسة بشكل دوري باستخدام 

سوائل التطهري.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
سبانخ مقطعة ، مسلوقة
6 ثمرة بطاطا ، مسلوقة

2/1 كوب زبدة
1 كوب ساور كريم

1 ملعقة كبرية بصل مقطع
1 ملعقة صغرية ملح

4/1 ملعقة صغرية شبت مجفف
1 كوب جبن شيدر مبشور

خطوات التحضري:
سخني الفرن عىل درجة حرارة 175 درجة مئوية.

ضعي القليل من الزيت يف صينية قابلة لإلستخدام يف الفرن.
قومي بهرس البطاطاجيدا ثم اخلطيها مع الس�بانخ و الزبدة و الساور كريم 

و البصل و امللح و الشبت.
ضعي مزيج البطاطا و الس�بانخ يف الصينية و افرديه ثم ضعي الجبن الشيدر 

عىل الوجة.
ضعي الصينية يف الفرن ملدة 20 دقيقة.

قدمي البطاطا املهروسة بالسبانخ مع الدجاج املشوي.

البطاطا املهروسة بالسبانخ

؟؟هل تعلم
القرنية هي املكان الوحيد يف جسم 

اإلنسان الذي ال يصل إليه الدم.
أن  األطب�اء  م�ن  الكث�ري  يخربن�ا 
أعق�اب القط�ن قد ت�ؤدي إىل ثقب 
طبل�ة األذن، لهذا ال ينصح األطباء 
بتنظي�ف األذن م�ن خ�الل ه�ذه 

األعواد. 
يمك�ن أن يتم عالج األس�نان دون 
الحاج�ة إىل فتح الفم، ويكون ذلك 
من خ�الل وضع قطعة م�ن الثلج 

مكان األلم.
أن س�ماعات األذن من أكثر األمور 
الت�ي ت�ؤدي إىل تكاث�ر البكترييا يف 
األذن ل�و ترك�ت فيها ملدة س�اعة 

كاملة. 
من أكثر األطعمة التي تساعد عىل 
التخلص بش�كل رسيع من الكحة 
هي العس�ل األسود، وخاصة لو تم 

تناوله قبل النوم. 
األعراض الشهرية التي تأتي ملعظم 
الن�اس مث�ل اإلس�هال، الغثي�ان، 
الق�يء ق�د تك�ون إن�ذار لإلصابة 

بالتسمم الغذائي.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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الرشطة يتسلح باملواهب.. والقوة اجلوية يتمسك بنجومه
             المستقبل العراقي/ متابعة

ربما س�يكون املوس�م املقبل األكثر تعقيدا لألندية 
العراقية، بس�بب ضبابي�ة الوض�ع االقتصادي يف 
الب�اد، خاصًة بعدم�ا امتنع�ت ال�وزارات املمولة 
لألندية ع�ن إع�ان املوازنات املخصصة للموس�م 
الجديد.وتتباي�ن األوض�اع ب�ن أندي�ة واألخ�رى، 
حيث راهن الرشطة عىل االس�تقرار امل�ايل، نتيجة 
االستقطاعات من رواتب منتسبي وزارة الداخلية، 
ليدخل املريكاتو بقوة.وذهب�ت إدارة النادي لخيار 
التمس�ك بالجهاز الفني، بقيادة عبد الغني ش�هد، 
لتحقي�ق االس�تقرار.وجاءت قائمة ش�هد مميزة، 

م�ن حي�ث الرتكيز ع�ىل املواه�ب الصاع�دة، خاصًة 
مم�ن عملوا تح�ت قيادته يف املنتخ�ب األوملبي، حيث 
اس�تقطب كا من:»محمد مزهر وع�ي مهدي وكرار 
عامر وحس�ن عاش�ور وص�ادق زام�ل واحمد جال 
ومحمد قاس�م وخرض عي وحس�ام جاد الله ومحمد 
شوكان وجاسم محمد ومراد محمد«.ليتعاقد الرشطة 
بذل�ك مع 12 العبا جدي�دا، ما يدلل عىل رغبته يف خلق 
فري�ق، قادر عىل الدفاع عن الك�رة العراقية، يف دوري 
أبطال آس�يا والبطوالت األخرى.ورف�ع القوة الجوية 

ش�عار االس�تقرار، رغم أن�ه أجرى تغي�ريا يف الجهاز 
الفني املس�اعد، لكنه حافظ عىل امل�درب األول، أيوب 
أوديش�و، الذي قرر املزج بن الخربة والشباب.أما عىل 
مس�توى الاعبن، فاس�تقطب فقط الع�ب الكهرباء 
عي محس�ن، واس�تعاد حارسه الس�ابق فهد طالب، 
الذي مثل الزوراء يف املوس�م املايض، بينما حافظ عىل 
نجومه، رغم أن أغلبهم كانوا مطلوبن يف أندية أخرى.
الزوراء والطلبةومن جانب�ه، بدأ الزوراء التعاقدات يف 
وقت مبك�ر، ونافس الرشطة عىل بع�ض الصفقات.
وضم ال�زوراء حارس الطلبة، عي ياس�ن، ورضغام 

إس�ماعيل من الرشط�ة، وعمار عبد الحس�ن من 
النفط، واملحرتف السوري زاهر ميداني، من الغريم 

الق�وة الجوي�ة، ومحم�د صالح 
قادما من نفط الوسط، وعاء 

عبد الزهرة من الرشطة.
ورغ�م هذه الصفق�ات، إال 
أن جمهور ال�زوراء ما زال 
قلقا عىل مستقبل الفريق، 
الرشط�ة  نش�اط  وس�ط 

يف املريكات�و، وحف�اظ القوة 
الجوية عىل نجومه.

الطلبة  إدارة  أم�ا 
فعملت بصمت، 

ت  نج�ز أ و
صفق�ات 

مهم�ة 
وواعدة.

»اديداس« تقدم عرضًا لتجهيز قمصان 
اسود الرافدين مقابل مليون دوالر

             المستقبل العراقي/ متابعة

اعلنت رشكة اديداس للتجهيزات الرياضية 
عن تقديمها عرض�اً لاتحاد العراقي لكرة 

القدم بقيمة مليون دوالر امريكي.
وق�ال مدي�ر مبيع�ات الرشك�ة االملانية يف 
الع�راق، عي ك�ردس، ان »ادي�داس بعثت 
بري�داً للهيئ�ة التطبيعية لاتح�اد العراقي 
لك�رة الق�دم الت�ي اب�دت رغبته�ا بتلق�ي 
العروض من الرشكات التي ترغب برعاية 
وتجهيز املنتخبات العراقية باملستلزمات 

الرياضية«.
واض�اف ان »ادي�داس العراق تس�عى 
للتعاق�د مع االتح�اد العراقي من اجل 
دع�م اس�ود الرافدين وعك�س صورة 
املحاف�ل  يف  العراق�ي  لاع�ب  رائع�ة 
الدولي�ة م�ن خ�ال ارت�داءه افضل 

التجهيزات«.واوض�ح، ان »الرشك�ة عملت 
دراس�ة اقتصادي�ة من خ�ال التعاقد ملدة 
4 س�نوات او س�نتن بعائدات مالية تعود 
لاتحاد العراقي خال فرتة التعاقد تستثمر 

ايضاً من خالها نس�ب ارباح من املبيعات 
املبارشة من خال متاجر اديداس العراق يف 
اغلب املحافظ�ات مقابل تجهيز املنتخبات 

العراقية«.

نور صربي: كرة القدم انتهت 
يف العراق منذ 2013

بيلسا: صعود ليدز للربيمريليج 
ليس وليد الصدفة

              المستقبل العراقي/ متابعة

اك�د ح�ارس املنتخ�ب الوطني األس�بق لكرة الق�دم نور، 
صربي، ان كرة القدم يف العراق انتهت منذ عام 2013.

وقال ص�ربي يف حديث لربنامج »صوت املاعب«، إن »كرة 
القدم انتهت يف العراق منذ عام 2013، فهناك ش�خصيات 
ووجوه ال عاقة لها بكرة القدم، اخذت من الرياضة الجو 

املثايل«.
وأض�اف ان »النجومية يف الرياضة س�هلة جداً، لذلك تجد 
الش�خصيات تتجه اليها، مضت ف�رتة طويلة وكرة القدم 
يف العراق لم تحقق ش�يئاً وهذا معناه ان كرة القدم سيئة 

بكل يشء وليس فقط بما يخص عمل اتحاد الكرة«.
وعن ترش�ح نج�وم كأس آس�يا 2007 لانتخابات املقبلة 
يف اتح�اد الكرة، اكد صربي أن »الجو غري مناس�ب لدخول 
النج�وم يف اتح�اد الكرة وهن�اك فوىض يف الك�رة العراقية 

تحتاج اىل وقت كبري من اجل إصاحها«.
وتاب�ع »أتمنى م�ن زمائي من جيل 2007 عدم الرتش�ح 
النتخاب�ات اتحاد الك�رة اال يف حال كان�وا ضامنن الفوز 

باالنتخابات«.

جوارديوال: بيلسا مرجع لآلالف.. ومتحمس ملواجهة الريال

ليفربول يمنح نجمه الشاب عقدًا جديدًا

              المستقبل العراقي/ متابعة

تحدث بي�ب جوارديوال مدرب مانشس�رت 
إىل  يونايت�د  لي�دز  صع�ود  ع�ن  س�يتي، 
الربيمريليج من جديد، وتواجده للموس�م 
الخامس مع فريقه، قبل مواجهة واتفورد 
غًدا، ضمن لقاءات الجولة 37 من الدوري 
املؤتم�ر  جواردي�وال  اإلنجليزي.واس�تهل 
الصحفي بالحديث عن صعود ليدز يونايتد 
للربيمريليج تحت قيادة املدرب مارس�يلو 
بيلس�ا، بالق�ول: »تهانين�ا لي�س فق�ط 
لبيلس�ا بل لكل لي�دز يونايتد، ه�ذا فريق 
تاريخي، بعد 16 عاًما يعودون وس�يكون 
من الرائ�ع اللعب أمامهم ع�ىل ملعبهم«.

وأض�اف »قدم�وا عم�ل مذه�ل، ل�م يكن 

األمر س�هًا من الناحية الذهنية بعد عدم 
الصعود املوسم املايض، ولكنهم نجحوا يف 
املهمة بعد ع�ام واحد، وه�ذا يظهر ثبات 
املس�توى الذي يتمتعون به، تهانينا بشدة 
لهم«.وعن الجدولة الخاصة قبل مواجهة 
ريال مدري�د يف دوري أبط�ال أوروبا، أكد: 
»ال مج�ال للراحة، س�نحظي بيومن بعد 
مب�اراة واتف�ورد وبعد مب�اراة نورويتش 
س�يكون أمامنا أس�بوعن م�ن الحصص 
للتش�كيل  جوارديوال  التدريبية«.وتط�رق 
الذي سيعتمد عليه قائًا: »سنجري بعض 
التغيريات، بعض الاعبن الذين تواجدوا يف 
نصف النهائ�ي )كأس االتحاد اإلنجليزي( 
سيش�اركون، س�أحاول إرشاك الجميع يف 
املباراتن املقبلتن، س�نرى«.كما علق عىل 

إقالة م�درب واتفورد: »ليس من الس�هل 
عي التحدث ع�ن ذلك، أح�رتم القرار، كل 
ما يمكن قوله إنه قبل التوقف قدم نايجل 
)بريس�ون( عم�ًا مذهًا بالنظ�ر إىل عدد 
النق�اط التي حصدها، ولك�ن ال أعرف ما 
حدث بعد ذلك، أحرتم قرار النادي، وأتمنى 
األفض�ل لنايجل، هو م�درب يملك الخربة 
يف إنجلرتا«.وبالنظ�ر إىل التحض�ري ملباراة 
واتف�ورد: »األم�ر أصبح أس�هل، ال أحتاج 
ملشاهدة أي مباراة لواتفورد، ألننا ال نعرف 
كيف سيلعبون، عىل الاعبن اكتشاف ذلك 
بأنفس�هم، ربما نجد بعض األفكار بشأن 
م�ا فعلوه م�ع الفري�ق الثان�ي، ولكن ال 

أعرف ماذا سيفعلون غًدا«.
املرجع

وعن إعجابه ببيلسا، أوضح: »لم أكن العًبا 
تحت قيادت�ه وبالتايل من الصعب التحدث 
عنه، ولكني أعرف بأنه كان مرجًعا آلالف 
الذين لعبوا تح�ت قيادته، كان لدي الحظ 
بالتحدث معه«.واسرتسل »هو مدرب رائع 
يق�دم منتجا مذها دائًم�ا، ال يمكن ألحد 
تقليده وهذا ما يجعل�ه خاًصا«.وأضاف: 
»من وجهة نظري لكرة القدم اإلنجليزية، 
سيكون من املذهل تواجده يف الربيمريلج، 
نعم األلقاب تساعدك عىل إيجاد املزيد من 
الوظائ�ف، ولكن يف نهاي�ة حياتك، عندما 
تتذك�ر ش�يئا ال يكون األلق�اب التي فزت 
بها، بل تتذكر ذكرياتك مع الفرق والاعبن 
الذين عملت معه�م، أملك ذكريات كاعب 

مما تعلمته من املدربن«.

              المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن ليفربول، إبرام عقد جديد مع العبه الش�اب، اليتون 
س�تيوارت.وذكر املوقع الرس�مي للن�ادي اإلنجليزي، أن 
ستيوارت )17 عاما( أنهى موسمه األول مع فريق الشباب 

)تح�ت 18 عاما(، بتس�جيل 16 هدفا، رغم اإلصابة التي 
تعرض لها يف الكاحل.وأضاف ليفربول أن الظهور األخري 
لاع�ب، هذا املوس�م، مع فريق )تح�ت 18 عاما(، يرجع 
إىل كان�ون ثان/يناير املايض، حينما س�جل ثاثة أهداف 
)هاتري�ك( يف ش�باك س�ندرالند.وتابع: »س�تيوارت كان 

عىل مقاعد بدالء ليفربول، خال مواجهة أس�تون فيا يف 
كانون أول/ديس�مرب املايض، ضم�ن دور الثمانية لكأس 
الرابطة املحرتفة )كارباو(«.وبدأ س�تيوارت مسريته مع 
الريدز، منذ أن كان يف الس�ابعة من عمره، كما أنه تدرب 

مع الفريق األول يف أكثر من مناسبة.

االستقرار كلمة رس موسم الليجا
              المستقبل العراقي/ متابعة

مع إس�دال الس�تار عىل فعاليات هذا املوسم للدوري اإلسباني 
لك�رة القدم، تب�ن مدى قيمة االس�تقرار الفن�ي وقدرته عىل 
قي�ادة الفري�ق للنجاح فيما دفع�ت الفرق الت�ي افتقدت هذا 
االس�تقرار الثمن غاليا.واس�تفاد ريال مدريد من االس�تقرار 
الفني بوجود مديره الفني الفرنيس زين الدين زيدان واستعاد 

الفري�ق لقب الدوري اإلس�باني يف هذا املوس�م ال�ذي اختتمت 
فعالياته مساء أمس األحد فيما عانت فرق برشلونة وفالنسيا 
واس�بانيول من تغيري أجهزتها الفنية خال املوس�م املنقيض 
حيث فشلت جميعها يف تحقيق األهداف املنشودة.وكانت فرق 
ريال مدريد وإشبيلية وغرناطة هي أكثر املستفيدين يف املوسم 
املنقيض فيما كانت فرق برش�لونة وفالنس�يا واسبانيول أكرب 
الخارسين يف هذا املوس�م الذي ش�هد توقفا لنحو ثاثة شهور 

م�ن آذار/م�ارس إىل حزيران/يوني�و املاضي�ن بس�بب أزمة 
تفيش اإلصابات بفريوس »كورونا« املستجد.واستأنف الدوري 
اإلس�باني فعالياته الش�هر امل�ايض يف غي�اب الجماهري.وقاد 
زيدان الريال للفوز بلقب الدوري اإلسباني بالفوز عىل فياريال 
2 / 1 يف املرحلة قبل األخرية من املس�ابقة ليكون اللقب ال�34 
للريال يف املسابقة.وس�جل الفرنيس كري�م بنزيما هديف الريال 
يف ه�ذه املب�اراة لريفع رصي�ده إىل 21 هدفا يف املرك�ز الثاني 

بقائمة هدايف املس�ابقة بفارق أربعة أهداف خلف األرجنتيني 
ليونيل مييس مهاجم برشلونة.وأنهى سريجيو راموس مدافع 
وقائد الريال هذا املوس�م يف املرك�ز الثاني بقائمة هدايف الريال 
يف املس�ابقة حيث سجل 12 هدفا ولعب مع بنزيما دورا هائا 
يف فوز الفريق باللقب هذا املوس�م.وأصبح من املرجح اآلن أن 
يسعى الريال لتمديد عقد راموس علما بأن عقده الحايل يمتد 

حتى نهاية املوسم املقبل يف 2021 .

نبأ سعيد لربشلونة قبل لقاء نابويل
              المستقبل العراقي/ متابعة

تلقى نادي برش�لونة، نبأ سعيًدا قبل خوض 
املواجه�ة املرتقب�ة أمام ناب�ويل يف إياب ثمن 

نهائي دوري أبطال أوروبا.
وذكرت صحيفة ماركا، أن كليمنت لينجليت 
مدافع برشلونة، خضع ملزيد من االختبارات 
والفحوصات الطبية، والتي أكدت أن الاعب 
الفرن�يس يعاني فقط من انزع�اج يف الفخذ 

األيمن.
وتع�رض لينجلي�ت لإلصابة خ�ال مواجهة 
ال�دوري  خت�ام  يف  أالفي�س،  ديبورتيف�و 
اإلس�باني، حيث لم يستطع استكمال اللقاء 

وخرج يف بداية الشوط الثاني.
وأضاف�ت الصحيف�ة أن كليمن�ت س�يكون 
متاًحا للمشاركة يف لقاء نابويل، الذي سيقام 
يف 9 أغسطس/آب املقبل، عىل ملعب الكامب 

نو.

وش�ارك لينجلي�ت يف 38 مب�اراة 
هذا املوس�م بقميص البارس�ا يف 
مختلف املسابقات، وكان الرشيك 

األكثر اس�تقراًرا يف الخط الدفاعي 
لربشلونة بجانب جريارد بيكيه.

وتعادل برش�لونة يف ذهاب دور ال� 
16 م�ع نابويل، بنتيج�ة )1-1(، يف 

املباراة التي أقيمت عىل ملعب س�ان 
باولو.

أرتيتا: آرسنال ال حيتاج املقعد 
األورويب يف املريكاتو

              المستقبل العراقي/ متابعة

ق�ال ميكي�ل أرتيت�ا م�درب آرس�نال، إن 
ناديه س�يحتفظ بقدرته عىل جذب أفضل 
الاعبن، حتى اذا أخفق يف التأهل ملسابقة 

أوروبية لكرة القدم يف املوسم املقبل.
ويحتل آرس�نال املركز الع�ارش يف الدوري 

اإلنجليزي، ويواجه خطر الغياب 
ع�ن املنافس�ات األوروبي�ة ألول 

مرة منذ موسم 1996-1995.
ويمك�ن للفريق التأه�ل للدوري 
األوروب�ي يف املوس�م املقب�ل، إذا 
تف�وق ع�ىل تش�يليس يف نهائ�ي 
كأس االتح�اد اإلنجلي�زي، لك�ن 
أرتيتا يرى أن تاريخ وقيم النادي 
تكفي إلقن�اع الاعب�ن بالتعاقد 

معه.
»ال  اإلس�باني  امل�درب  وأض�اف 
اعتق�د أنه يجب إحض�ار العبن 

بحاجة لكثري من اإلقناع«.
وتابع »شعوري عند التحدث مع الكثري من 
األشخاص أن الاعبن يتمسكون بالرغبة 
يف االنضم�ام إىل آرس�نال بس�بب التاريخ 
والقاع�دة  والقي�م  اإلدارة  يف  وطريقت�ه 
الجماهريية والس�تاد، هذه األمور جذابة 

حقا لاعبن وهذا هو شعوري«.

               المستقبل العراقي/ متابعة

قال مارسيلو بيلسا مدرب ليدز يونايتد، إن التتويج بلقب 
دوري الدرج�ة األوىل والتأه�ل للربيمريليج، ل�م يكن وليد 

الصدفة.
وضمن ليدز، الصعود ل�دوري األضواء يوم الجمعة، عقب 
خس�ارة وس�ت بروميت�ش صاح�ب املرك�ز الثان�ي أمام 
هيديرس�فيلد ت�اون، قبل أن يحس�م اللقب بعد خس�ارة 

برينتفورد أمام ستوك سيتي.
وقال بيلس�ا الذي ت�وىل قيادة لي�دز يف 2018 عقب فرتات 
بدون ألقاب مع مارس�يليا والتس�يو ولي�ل »أعمل يف كرة 
الق�دم منذ 30 عاما، ولقب واحد ال يغري الكثري من نس�بة 

ألقابي«.
وأض�اف »ما يس�عدني ه�و أنني نفذت ه�ذا املرشوع مع 

مجموعة العبن خال عامن«.
وتاب�ع »حظيت بالتقدير يف ليدز بس�بب ه�ذا العمل، لكن 
أعتقد حقا أن ق�درات الاعبن هي التي صنعت الفارق يف 

مهمة التأهل أكثر من مهاراتي يف القيادة«.
وينته�ي عقد بيلس�ا مع لي�دز يف نهاية املوس�م الجاري، 
لكن املدرب األرجنتيني التزم الصمت أمام التكهنات حول 
مس�تقبله.وقال »ال أريد تس�ليط الضوء عىل مستقبي، ال 

أعتقد أن هذا هو الوقت املناسب للحديث عن ذلك«.

سان جريمان يفقد موهبة جديدة جمانًا
              المستقبل العراقي/ متابعة

فق�د ن�ادي باريس س�ان جريم�ان الفرنيس 
موهبة جديدة من العبيه الش�باب الذين برزوا 

مع الفريق خال منافسات املوسم املايض.
أعلن نادي س�انت إيتيان يف بيان رسمي اليوم 

اإلثن�ن عن تعاقده مع عادل عوش�يش العب 
وسط الفريق البارييس.

وانضم عوشيش )18 عاما( إىل صفوف سانت 
إيتي�ان يف صفق�ة انتقال حر، حي�ث وقع أول 
عقد احرتايف له يف مس�ريته مع الخرض، ويمتد 
لصيف 2023.ويعد عادل عوشيش ثاني ناشئ 

يرح�ل ع�ن الن�ادي البارييس خ�ال فرتة 
االنتق�االت الصيفية الجارية بعد انتقال 
العب الوسط تانجوي كوايس إىل بايرن 
ميونخ األملاني.ويستعد سانت إيتيان 

ملواجه�ة ب�ي إس جي ي�وم الجمعة 
املقبل يف نهائي كأس فرنسا.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

عرض دي خيا املرعب يف صدر صحف إنجلرتا
            المستقبل العراقي/ متابعة

اهتم�ت الصح�ف اإلنجليزي�ة الص�ادرة صب�اح اليوم 
اإلثنن باألخطاء الفادحة التي ارتكبها الحارس دافيد 
دي خيا، والتي أدت بش�كل رئييس لخسارة مانشسرت 
يونايت�د أم�س أمام تش�يليس بنتيج�ة 3-1 يف نصف 

نهائي كأس االتحاد اإلنجليزي.
وعنون�ت صحيفة »الجارديان«: »تس�ليط الضوء مرة 
أخ�رى عىل دي خيا بعدما س�اهمت أخط�اؤه يف وضع 
تشيليس بالنهائي«.أما صحيفة »ديي ميل« فكتبت: »دمار.. 

زالت حارس املرمى تهدي تشيليس مقعد يف نهائي الكأس«.
ومن جانبها عنونت صحيفة »مريور«: »اآلن توقعوا التحقيق 
اإلس�باني.. مستقبل دي خيا تحت التهديد بعد أخطائه التي 

كلفت اليونايتد«.
وكتب�ت صحيفة »ديي إكس�ربيس«: »كارثة.. سولس�كاير 

يحذر حارس األخطاء الفادحة من مواجهة االستبعاد«.
كما كتبت »س�تار س�بورت« نف�س العن�وان: »كارثة.. أويل 

يحذر دي خيا«.
وبدورها عنونت »ديي تليجراف«: »ش�كوك حول مس�تقبل 

دي خيا بعد العرض املرعب«.
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امـضـاءاتمساحة للرأي

أزمة اهلويات»كورونا«.. رب ضارة نافعة!

اياد نجمعلي رحماني

من�ذ اذار 2020…او ربم�ا قبل�ه اوبع�ده بقليل ومصطل�ح كوفيد 19 
او مف�ردة كورون�ا او الحدي�ث عن الفريوس�ات هي االكثر انتش�ارا يف 
السوشيال ميديا واالعالم برمته والفضائيات واجهزة االتصاالت ووسائل 
التواصل االجتماعي والشغل الشاغل للناس، يكفي اننا نراه الخرب االول 
من نرشات األخبار وحصادها اليومي يف تعداد االصابات يف العالم وننظر 
لبالدن�ا وهي املقصودة دائما.. ل�م ال وهذه »كورونا« تحصد اآلالف من 
البرش او عرشات االلوف ووفياتها تقرتب من املليون واالصابات تخطت 
ع�رشات املالي�ني فه�ي ال تفرق بني مه�م ومهموم او حاك�م ومحكوم 
صغريا وكبريا مس�ؤوال وغري مسوؤل طبيبا ومتطببا وما اىل غري ذلك… 
ما يهمنا هو بالدنا وما حصل بها وانعكاس املخاطر فيها من جراء هذا 
الفريوس املستجد ودولتنا املستجدة بالديمقراطية وحكامها املنتجبون 
االب�رار الذين وه�م يواجهون تي�ار التحدي لهذا الف�ريوس الخطري مع 
ازمات اقتصادية ومالية وسياس�ية وارهابية وفس�اد يف كل مفصل من 
مفاص�ل الدولة وعج�ز يف خزينة الدولة التي وجدت نفس�ها غري قادرة 
ع�ى رصف روات�ب موظفيها…كورونا ايقظنا من س�باتنا بعد س�بعة 
عرش عاما وجدنا انفس�نا اننا نعتمد عى النفط بنسبة 97% واقتصادنا 
وحيد الجان�ب… تركنا الزراع�ة والصناعة والتج�ارة والعمل والثقافة 
والس�ياحة وكل االم�ور والقطاع�ات الت�ي بامكانه�ا ان تأت�ي ب�يء 
للب�الد ورغ�م ان النفط كانت ل�ه مردودات كبرية وكث�رية لكن خزينتنا 
الس�ائبة صبته يف جيوب الفاس�دين واملفس�دين ولهذا ليس لنا غري ان 
نغ�ري سياس�تنا االقتصادية كله�ا فكرونا الت�ي هزت العال�م وضعتنا 
ام�ام اخطائنا واعطتنا درس�ا بليغا يف كل يشء، فهناك فريوس اس�مه 
التخلف، وفريوس اس�مه الفساد، والفريوس القاتل اآلخر اسمه التبعية 
واالنتهازي�ة الذي تتف�رع منه املحاصص�ة الطائفية والسياس�ية التي 
تصب يف مجرى واحد ال غريه هو التخلف والرتدي والس�قوط والتخاذل 
ال�ذي اوصل دولتنا اىل االقرتاض بعد عجزه�ا عن دفع رواتب موظفيها 
الذين يس�ريون عجل�ة حياتها.. تلك الدولة التي نخرها فس�اد حكامها 
واجهدتها س�وء ادارته�ا وعطلتها االزمات والخيب�ات. ها نحن والحمد 
لله الذي اليحمد عى مكروه س�واه بعد س�بعة ع�رش عاما نتذكر ازمة 
الكهرب�اء وما رصفت عليها الخزينة الس�ائبة دون ج�دوى وانتبهنا اىل 
الغاز املحروق الذي لوث عاملنا وأنفاسنا و صدورنا وظمائرنا لنستورده 
من جرياننا وصحونا بعد نوم عمي�ق لنهتم بزراعتنا وانهارنا ومعاملنا 
املغلقة ومصانعنا املهجورة وقطاعنا الخاص والعام ومنافذنا الحدودية 
ومرافقنا الس�ياحية… واعادة النظر يف امنن�ا واماننا وحدودنا ولنفهم 
ان الدول ال تبني بالش�عارات وال باالنتخابات والديمقراطيات املزيفة… 
نعم كورونا أيقظتنا من سباتنا هذا وغفلتنا ونومنا يف عسل النفط الذي 

حرقته شاحنات التخلف وتناكر الفساد وتناحر املفسدين..

تحولت االط�ر االثنية والقومية والعرقية والديني�ة والطائفية والقبلية 
اىل ح�دود حقيقي�ة تفصل بني االنس�ان وتخلق رصاع�ات تلفتهم عن 
دوره�م يف بناء الحياة واعمارها وابقاء ه�ذا الكوكب متوهجاً بالحياة. 
وق�د لعبت فكرة الرتكيز عى حقوق االقلي�ات التي يركز عليها املجتمع 
ال�دويل عموم�اً دوراً س�لبياً بدالً ان تلع�ب دوراً ايجابي�اً يف الحفاظ عى 
االنسان وجعله القيمة العليا اذ ان تلك الفكرة ركزت تفكري تلك االقليات 
يف هوياتها الثانوية وجعلتها تتش�بع هويتها بش�كل مركز وتحاول ان 

تضخم من دور جماعتها.
ان االس�تغراق يف الهوية والبحث عنها ومحاولة ابرازها والرتكيز عليها 
صنع حدوداً حقيقية بني املجتمعات التي تتعدد فيها القوميات واالثنيات 
والديانات والطوائف، وصارت خط�وط هذه الحدود تزداد قتامة وبعداً 
حت�ى اصبح�ت ملغوم�ة ال يمكن ألي مرشوع انس�اني متج�اوز لتلك 
التس�ميات ان يخرتقه�ا دون ان تنفجر عليه احد ه�ذه االلغام فرتديه 
ومرشوعه ممزقاً ولك ان تراجع تاريخ تلك املش�اريع لتجد انها تاريخياً 

ذابت وتبخرت دون نتائج حقيقية.
تستشعر اغلب تلك املسميات الخطر من االخر وترتقب خطابه بتوجس 
وقلق يغ�ذي ذلك الزعامات السياس�ية والدينية والقومي�ة التي تقتات 
وتتقوى من خالل صناعة العدو الوهم. ويساهم الرتكيز عى خلق صورة 
العدو الوهم عى االبقاء عى تلك القيادات وتركيز س�لطتها عى نفوس 
ابناء تلك االقليات. وببساطة ستجد ان احد اهم مشاكلنا يف العراق تنبع 
من هذا التوصي�ف فنحن عبارة عن قوميات وديان�ات وطوائف وانواع 
متعددة من األقليات، والحقيقة انه ملن الصعب ان نجعل ذلك عامل قوة 
خصوص�اً مع تاري�خ ميلء بالدماء واالح�داث التاريخية التي حفرت يف 
الذاكرة استعداء االخر والتوجس منه والحذر من مجمل ما يصدر عنه. 
نح�ن جميعاً بحاج�ة اىل التفكري جدياً بحلول دائم�ة تنقذ ما تبقى من 
االنسان املهشم يف هذا البلد قلوبنا تقطر دماً عى هذا االنسان الذي يعيش 
يف حاف�ة دوامة الرصاع ويدفع حياته يومياً ثمناً لرصاعات بالية ال حق 
فيها، رصاعات يعتاش عليها قادة ليس يف جعبتهم س�وى اش�عال النار 
لكي يس�ارع كل منا لالختباء خلف تلك القيادة والتمرتس معها واعادة 
تدويرها لتكون يف الواجهة، هذه القيادات ليس باستطاعتها بناء مدننا 
املخرب�ة و ال ايقاف مافيات الفس�اد وال اعادة الش�عور يل بإنس�انيتي. 
لذلك اعتقد ان الحل يكمن يف خلق حالة وعي بنجاعة الهوية االنس�انية 
وتفوقها عى كافة الهويات الفرعية وقدرتها عى جمع الشتات وتوحيد 
االنس�ان تجاه مش�اكله الكربى الحقيقية التي ته�دد وجوده وحياته. 
ان دافع املصالح املش�رتكة يمكن ان يكون دافعاً ومحركاً اساس�ياً يتم 
توظيف�ه ال ليكون الفتاً ع�ن الهويات بل ليتم تحطيم تلك التمرتس�ات 

وابعاد شبحها وتخفيف حدتها.

ما رأيكم بعملة جديدة؟!... أهاًل بكم يف »أرض زيكوال«
أبو تراب كرار العاملي

أوضاٌع اقتصادّية صعبة وأحواٌل معيشّية إىل مزيٍد 
من الّضيق تشّق طريقها.

لقمة املُواِطن يف خطر وعيش�ه الكريم تحت وطأة 
ارتجاج متصاعد.

األس�عار إىل ارتف�اع، قيم�ة امل�واد االس�تهالكّية 
األساس�ّية حلّق�ت مبتع�دًة ع�ن وضعه�ا املعتاد 
ومحيطه�ا املأل�وف، رصخ�اٌت تعلو، اس�تغاثات 
ُتناِش�د، ُمَحلِّلون يطرح�ون، مراِقب�ون ُيْظِهرون 
مكامن الخل�ل ُمرَْفقًة بحلول ُمس�اِعدة ومخارج 

كذائّية.
َج�وٌّ ع�ام ال ُيْنِب�ئ بأريحّي�ة، أريحّي�ة منش�ودة 

ومفقودة يف آن.
فقيمة العمل�ة الوطنّية تمتطي مرك�ب االنهيار، 
وس�هم رسع�ة ه�ذا األخ�ري ال يأخ�ذ اس�رتاحة، 
ب�ل يم�ي َوْيَكأنَّه أحد املتس�ابقني واملناِفس�ني 
ني للّظفر ب�أّول املراكز ضمن مس�ابقة  األساس�يِّ

ع؟«. »َمن األرَْسَ
الّس�ؤال األوسع انتشاراً، الّش�غل الّشاِغل، مفصٌل 
جوهري يف هذه املعمعة االقتصادّية: كم بلغ سعر 

الّدوالر األمريكي؟
م�ن الواضح أّن املطلوب إيجاد َح�ّل، َحلٌّ يتمحور 

ح�ول وض�ع العمل�ة الوطنّي�ة، م�ن خ�الل منع 
تدهوره�ا، تالياً إيقاف معان�اة الّناس، وإن أمكن 
رفع مس�تواها الِقيمي ما ُيؤّدي إىل تحّسن أوضاع 

املواطنني.
�ٌة ُتْط�َرح يف إطار  يف الّس�ياق عين�ه، فك�رٌة ُمِهمَّ
الّتنفي�س عن الّش�عب ورف�ع الّضائق�ة املحيطة 
به، ومفادها »َف�ّك االرتباط بال�ّدوالر األمريكي«، 
وحينه�ا ُتزال أداُة ضغٍط بغيضة قد ُتْس�َتخَدم من 
ِقَبل أطراف ذوي نوايا مشبوهة ومسلكّيات تضمر 
أهدافاً ال تهّمها سوى مطامع أصحابها املشؤومة 

والبعيدة عن املصالح الوطنّية للوطن املُْسَتْهَدف.
وعلي�ه، إذا تكلّ�ل فّك االرتب�اط بالّنج�اح، ُيصِبح 
»لس�ان الحال«: »هل هبط الّدوالر؟... وعى مهلو 
إذا بيهبط«... ال فرق بني الحالنَْي لعدم وجود صلة 

ُتَعرِْقل املسار وُتَشّوش املشهد.
ولفّك االرتباط... ال بأس بطرح مساَرْين:

واقعي وخيايل.
أّم�ا الواقع�ي، ن�رتك تفاصيله أله�ل االختصاص 
املُلِّم�ني بالوضع االقتصادي واملُراقبني للّسياس�ة 
الّنقدّي�ة، َفلُْيدل�وا ِبَدلْوِه�م... ولَْيتلّق�ف أصحاب 
القرار وُمتولّو الّشأن العام واملُتمركزون يف مواقع 
الّس�لطة بغض الّنظر إن كانوا أهالً الستالم هكذا 

مناصب من عدمه.

أّما الخيايل، فال بأس باملرور عليه من باب الّطرفة 
واالبتعاد � ولو يسرياً � عن الجّو الواقعي املشحون 
والوضعّي�ة الّضاغط�ة ع�ى كواهل العب�اد والتي 
تنقلب هموماً عسريًة من الّصعب أن يوَجد لها حدٌّ 
يوِقفها وُينهي مس�رَيها ويدفعه�ا إىل الّتقاعد أو 
يحبسها يف أماكن َيْصُعب عليها الخروج فيما بعد 
وَعْوَك�رَة � ما حال الّس�فارة يف »َعْوَكْر«؟! � مزاج 

املواطنني وعرقلة مجرياتهم الحياتّية.
بعي�داً ع�ن العمل�ة الورقّي�ة واألحج�ار الّنقدّي�ة 
واألوط�ان وأراضيه�ا الواقعّي�ة، ما رأيك�م بعملة 
جدي�دة؟ م�ا تعليقك�م إن ُع�رِض عليك�م تبادل 

»وحدات الّذكاء«؟
كي�ف الّس�بيل إىل ذل�ك؟ وكي�ف يتّم الوص�ول إىل 
تل�ك األرض املعنّية؟ وما ه�ي ماهّية هذه العملة 
الفري�دة والغري مألوفة؟ وما هي العنارص األخرى 

املَُشوِّقة؟
أه�اًل بك�م يف رواي�ة الكاتب امل�رصي »عمرو عبد 

الحميد«.
رواي�ة لطيفة من جزأَْي�ن )الجزء الّثان�ي بعنوان 

»أماريتا«(، أهالً بكم يف »أرض زيكوال«!!
ة وللحكاية َتِتمَّ

]َولََق�ْد َكَتْبَن�ا يِف الزَُّبوِر ِم�ن َبْعِد الذِّْك�ِر أَنَّ اأْلَْرَض 
الُِحوَن[ َيرُِثَها ِعَباِدَي الصَّ

نجدة بغداد تعلن تنفيذ عددًا من الواجبات واملهام االمنية 
واالنسانية واخلدمية 

بغداد / المستقبل العراقي

نج�دة  رشط�ة  مديري�ة  أعلن�ت 
بغ�داد، أم�س االثن�ني، ع�ن تنفيذ 
ع�دد من الواجبات وامله�ام االمنية 
واالنس�انية والخدمي�ة خالل ال2٤ 
س�اعة املاضية يف عم�وم العاصمة 

بغداد. 
يف  مفارزه�ا  ان  املديري�ة  وبين�ت 
منطق�ة الريم�وك ألق�ت القب�ض 
عى ش�خص مطل�وب وف�ق املادة 
٤ اره�اب ضمن منطق�ة املنصور، 
مضيف�ة ان املف�ارز التابع�ة له�ا 
الق�ت القب�ض ع�ى 89 متس�وال 
بحمل�ة للحد م�ن ه�ذه الظاهرة، 
والق�اء القب�ض ع�ى 1٤ مخمورا.

وأف�ادت املديري�ة بتمك�ن مف�ارز 
دورياته�ا من ضبط 11 س�يارة مطلوبة )عليها اش�ارات حجز( 
يف مناط�ق )املحمودي�ة والتاج�ي والكن�دي والحري�ة والريموك 
والس�يدية واالعظمية (، فضال عن تمكن مفارز نجدة الس�يدية 

من العثور عى سيارة مرتوكة وبجانبها مواد مخدرة )كيلو غرام 
من مادة كرس�تال، وكيلو غرام من مادة الحشيش�ة، وكيلوغرام 
م�ن الحبوب املخدرة( ضمن منطقة الدورة، وضبط  179 دراجة 

نارية مخالفة للتعليمات القانونية .

باحث�ون أمني�ون من الص�ني يتوصلون، إىل ن�وع جديد م�ن الهجمات التي 
تس�تهدف نظام تشغيل الشاحن الرسيع الخاص بالهواتف الذكية. و وضح 
الباحثون أنه يمكن تعديل تلك الشواحن لرفع الجهد الكهربي فيها ما يؤدي 
 BadPower إىل تعطي�ل الهواتف. وتمت تس�مية هذا الهجوم الجديد باس�م
واس�تعرضه فريق من الباحثني من رشك�ة Tencent العمالقة. حيث يعمل 
الهجوم عى تعطيل نظام التش�غيل األسايس firmware الخاص بالشواحن 
الرسيعة. يف حني تتميز الش�واحن الرسيعة بأن نظام تشغيلها يتخاطب مع 
الجهاز الذي تقوم بشحنه ليعطيها مستويات مختلفة من الجهد الكهربائي 
حس�ب اس�تطاعتها ومرحل�ة الش�حن. يف حال ل�م يدعم الجهاز الش�حن 
الرسيع، فإنه يحصل عى طاقة 5 فولت القياس�ية، مع أن الشاحن الرسيع 
يدعم حتى 20 فولت. يمكن للمهاجمني تعديل املؤرشات الخاصة بالش�احن 
الرسي�ع ليعطي جهد كهربي )فولتية( أكرب للجه�از املتصل به، وهذا يؤدي 
إىل عدة مش�اكل خطرية تبدأ من ارتفاع الحرارة الكبري ثم الذوبان واالحرتاق 

للشاحن نفسه وللجهاز املتصل به.

نوع جديد من اهلجامت تستهدف 
اهلواتف الذكية

»فيسبوك« تطلق قسام لكشف أكاذيب »كوفيد 19«
أطلقت منصة “فيس�بوك” قس�ما جديدا 
مخصصا للكشف عن األساطري واألكاذيب 
املرتبطة بفريوس كورونا املستجد املسبب 

ملرض “كوفيد 19”.
أن  ن�او”  ني�وز  “تايم�ز  أوض�ح موق�ع 
قس�م “حقائق حول كوفيد 19، س�يكون 
مخصص�ا للحدث من انتش�ار املعلومات 

الخاطئة حول الجائحة.
وسيعتمد القس�م الجديد من “فيسبوك” 
عى كش�ف األكاذي�ب الش�ائعة، التي تم 
تحديدها من قبل منظمة الصحة العاملية، 

مث�ل: “رشب املبيض�ات )الكل�ور( يمكنه أن 
يمن�ع ف�ريوس كورون�ا، أو أن تن�اول عقار 
هيدروك�ي كلوروكوي�ن يمكن�ه أن يمن�ع 
كوفي�د 19”. وقال�ت رشكة فيس�بوك: “هذا 

القس�م يعترب أحدث خطوة يف عملنا املستمر 
ملكافحة التضليل حول الوباء.”

كما س�يعمل هذا القس�م عى نرش تنبيهات 
بص�ورة مس�تمرة للتذك�ري ب�رورة ارتداء 

الكمامات.

وأوضحت منصة فيسبوك “قمنا بتوصيل 
أكث�ر من ملي�اري ش�خص بامل�وارد من 
الس�لطات الصحي�ة م�ن خ�الل مرك�ز 
معلومات كوفيد 19، واملعلومات والنوافذ 
املنبثقة عى فيس�بوك و”إنس�تغرام” مع 
أكث�ر م�ن 600 ملي�ون ش�خص ينقرون 

ملعرفة املزيد”.
وقالت “فيس�بوك” إنه من�ذ يناير، جمع 
الناس أكثر م�ن 100 مليون دوالر لجمع 
التربع�ات ذات الصلة ب� “كوفيد 19” عى 

فيسبوك وإنستغرام.
ويف الوق�ت نفس�ه، انتقد الرئي�س التنفيذي 
لرشك�ة فيس�بوك، م�ارك زوكرب�ريغ، إدارة 
دونالد ترام�ب للطريقة التي تعاملت بها مع 

جائحة “كوفيد 19”. 

كش�ف بحث جديد، أن أصح�اب املنازل يحرقون 
كمي�ة كب�رية م�ن الس�عرات الحراري�ة كل عام 
ببس�اطة ع�ن طري�ق القي�ام بأعمال البس�تنة 
يف الفن�اء وأعم�ال يدوية أخ�رى يف جميع أنحاء 
املنزل واتضح أن الحفاظ عى األشجار والنباتاب 
والحديقة قد يك�ون الطريقة املثى للتخلص من 
الوزن أثناء التواجد يف املنزل خالل جائحة فريوس 

كورونا. ويف املتوس�ط، يحرق مالكو املنازل أكثر 
من 80 ألف سعرة حرارية سنويا من خالل العمل 
يف الحديق�ة وأداء مهام تعديل أو إصالح أش�ياء 
دون مس�اعدة مبارشة من الخرباء واملحرتفني يف 
 Southwest جميع أنح�اء املنزل، وفقا لتقاري�ر
News Service. وبحس�ب الدراس�ة الجديدة، ال 
ينظر العديد من األش�خاص إىل العم�ل يف الفناء 

ع�ى أنه تمرين، ولك�ن عدد الس�عرات الحرارية 
املحروقة أثناء القيام بذلك يكفي لتعويض تناول 
أكثر من 300 “بيغ ماك”. واس�تطلعت الدراسة، 
 ،Draper Tools �التابعة ل OnePoll الت�ي أجرتها
نح�و 2000 من أصح�اب املنازل ووج�دت أنهم 
يقضون ما معدله 165 س�اعة سنويا يف صيانة 

منازلهم أو إصالحها.

الكشف عنطريقة حلرق 80 ألف سعرة حرارية دون القيام بأي مترين! اليوم هو عرس جديد لك ولنا ، مبارك عليك ايها االخ العزيز الغايل ) العميد 
حمي�د محس�ن بنيان ( الرتب�ة والرتقية الجديدة ، وحم�دا لله عى تكليل 
س�عيك بكل الخ�ري ، دعواتنا لك بعم�ر مزدهر بكل ماه�و مدعى للتقدم 
خدم�ة لبل�دك العراق العظيم وابناء هذا الش�عب الويف الطي�ب ،   لم تكن 
يوم�ا بأقل من ان تس�تحقها ، كنا ومازلنا وس�نظل فخورين بك – دمت 

حاميا لالرض وللوطن .
خال�ص امنياتنا بمزيد من التألق والنجاح واس�تمر فأنت لها اس�تمر يف 

تحقيق غاياتك واحالمك ، استمر لنا قدوة ماحييت .

عن العأئلة
 عبد الكريم محسن بنيان

مبارك الرتقية 


