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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

عق�د مجل�س ال�وزراء، أم�س الثالثاء، جلس�ته 
ال�وزراء  مجل�س  رئي�س  برئاس�ة  االعتيادي�ة 

مصطفى الكاظمي.
وخالل الجلس�ة، اطلع مجلس الوزراء عىل إيجاز 
قدم�ه وزي�ر الصحة آلخ�ر مس�تجدات الجهود 
الصحي�ة املبذول�ة يف مواجه�ة جائح�ة كورونا 
واإلجراءات املتخذة يف مجال الوقاية والس�يطرة 
ع�ىل االنتش�ار، والت�ي أّدت اىل أن ترتفع نس�بة 
التشايف اىل 80 باملئة، وأن تنخفض نسبة الوفيات 

اىل 2.7% من املجموع الكّل للمصابني.
وأكد الوزي�ر أن العراق أتّم إجراءات انضمامه اىل 
اآللية املشرتكة لرشاء اللقاحات )GAVI(الخاصة 
كورون�ا. كما اطلع املجلس ع�ىل إيجاز من وزير 
الكهرب�اء عن واق�ع تجهيز الطاق�ة الكهربائية 
للمواطن�ني يف عم�وم الع�راق.  واس�تمع اىل آخر 
اإلجراءات املتخذة لضمان تقديم أفضل الخدمات، 
وتج�اوز عقب�ات التوزي�ع واإلنت�اج، فضالً عن 
العوارض ومعالجاتها التي تعرتي شبكة الطاقة 
الكهربائية.وبحث املجلس املواضيع املدرجة عىل 
ج�دول أعماله، كما اتخذ املجل�س جملة قرارات 

بشأنها، من بينها:
1- املوافق�ة ع�ىل قيام وزارة اإلعمار واإلس�كان 
والبلدي�ات واألش�غال العام�ة، بإحال�ة صيان�ة 
وتأهي�ل الط�رق املؤدي�ة اىل منفذ جدي�دة عرعر 
الح�دودي الرابطة بمحافظتي كربالء املقدس�ة، 
واألنب�ار اىل ال�رشكات املتخصص�ة يف ال�وزارة، 
اس�تثناًء من أحكام املادة 3 م�ن تعليمات تنفيذ 

العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014.
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       بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا األمني الع�ام لألمم املتح�دة، أنطوني�و غوتريش، إىل 
»وق�ف إط�الق نار عامل�ي لوضع ح�د للرصاع�ات األكثر 
س�خونة«، والقي�ام »بكل م�ا يمكن لتجنب ح�رب باردة 

جديدة«.
وق�ال غوترييش خ�الل افتتاح الجمعية العامة الس�نوية 
للمنظمة، إنه يف مواجهة وب�اء كوفيد-19، يحتاج العالم 
إىل »وق�ف إط�الق نار عاملي لوضع ح�د للرصاعات األكثر 
س�خونة«، والقي�ام »بكل م�ا يمكن لتجنب ح�رب باردة 
جديدة«.وح�ّذر األم�ني الع�ام لألمم املتحدة م�ن أن »هذا 

مس�ار خطري جدا«، منددا باملنافس�ة الصينية األمريكية 
املتصاعدة يف العالم.

وبدءا من الثالثاء عىل مدى أسبوع، سيتحدث ممثلو 193 
دول�ة بينها الواليات املتحدة والصني خ�الل هذا االجتماع 

الذي ينعقد افرتاضيا هذا العام بسبب وباء كوفيد- 19.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنس�ية ع�ن األمني العام قوله 
»لن يتحمل عاملنا مس�تقبال يقس�م فيه أك�ر اقتصادين 
الكوك�ب إىل نصف�ني، لكل منه قواع�ده التجارية واملالية 

وشبكة اإلنرتنت وقدراته يف مجال الذكاء االصطناعي«.
ولف�ت غوتريي�ش إىل أن�ه طل�ب من�ذ آذار وق�ف األعمال 

الحربية بهدف تسهيل مكافحة الوباء.

      بغداد / المستقبل العراقي

ش�دَّد رئيس هيئة النزاه�ة االتحاديَّة 
عالء جواد حميد عىل ميض الهيئة قدماً 
باتخ�اذ اإلج�راءات القانونيَّة الرادعة 
الكفيل�ة باملحافظ�ة عىل امل�ال العام 
وإخض�اع املتجاوزين علي�ه للقانون، 
ر الضمانات  ُمبّين�اً يف الوقت ذات�ه توفُّ
للمتهمني، ال سيما أن محققي الهيئة 

يخضعون إلرشاف القضاة.
 الق�ايض ع�الء ج�واد أش�ار، خ�الل 

العلي�ا  املُفوضيَّ�ة  اس�تقباله رئي�س 
لحق�وق اإلنس�ان )عقيل املوس�وي( 
والوفد املرافق له وبحس�ب بيان هيئة 
النزاهة، إىل أنَّه »يف الوقت الذي تضمن 
الفلس�فة العدليَّة للُمتَّهمني محاكمًة 
عادلًة فإن إجراءات الهيئة التحقيقيَّة 
كفيل�ة باملحافظ�ة ع�ىل امل�ال العام 
وردع الرساق.« مبيِّناً أنَّ »عمل الهيئة 
�ُد بالتعاون مع  بجانبه الوقائّي يتجسَّ
سات الدولة، وال سيما املُفوضيَّة  ُمؤسَّ
العلي�ا لحق�وق اإلنس�ان؛ للتصوي�ب 

ومعالجة األخطاء واملشاركة يف وضع 
الحلول والوقاية املُسبقة قبل الوقوع يف 
الجنحة أو الجريمة، مبدياً استعداده 
إب�رام الهيئة م�ع املفوضيَّ�ة  ُمذكرة 
تعاوٍن تف�يض إىل توحيد جهودهما يف 
مكافحة الفساد، واملحافظة عىل املال 
الع�ام، وتحقيق رض�ا املواطن وتلبية 
بالضمان�ات  وااللت�زام  متطلبات�ه، 

الدولية لحقوق اإلنسان«. 
د رئيس املُفوضيَّة العليا  من جهته، أكَّ
لحق�وق اإلنس�ان »س�عي املفوضيَّة 

لتوطي�د ع�رى التع�اون م�ع الهيئة، 
إىل  املرفوع�ة  تقاريره�ا  وتضم�ني 
املُنّظمات الدوليَّة لبيان إنجازات هيئة 
النزاه�ة، ُمن���وّه�اً بتع�اون الهيئة 
مع املفوضيَّة لحماية حقوق املواطن 
املدني���َّة وس�م���عته الش�خصيَّة، 
ووأد مخ�����اط�ر الفس���اد »الذي 
ُيَع�دُّ أكثر خطورة م�ن اإلرهاب« عىل 

حقوق اإلنسان«. 
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الرافدين يعلن شمول منتسبي االستخبارات ومديرية مكافحة االرهاب بالسلف الشخصية
     بغداد / المستقبل العراقي 

الثالث�اء،  أم�س  الرافدي�ن،  م�رف  اعل�ن 
االس�تخبارات  مديريت�ي  منتس�بي  ش�مول 
ومكافحة االرهاب والجريمة املنظمة بالسلف 

الشخصية.
وقال املكت�ب اإلعالمي للمرف يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة منه ان�ه تقرر 
ش�مول تلك الدوائر بالس�لف الش�خصية عن 

طريق بطاقة املاسرت كارد الدولية.
واش�ار امل�رف اىل ان�ه بإم�كان املنتس�بني 
التقدي�م ع�ى الس�لفة ع�ن طري�ق الراب�ط 

.https://qi.iq/loans اإللكرتوني

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

عقد مجل�س ال�وزراء، أمس الثالثاء، جلس�ته 
االعتيادي�ة برئاس�ة رئي�س مجل�س ال�وزراء 

مصطفى الكاظمي.
وخ�الل الجلس�ة، اطل�ع مجلس ال�وزراء عى 
إيج�از قدم�ه وزير الصح�ة آلخر مس�تجدات 
الجه�ود الصحي�ة املبذول�ة يف مواجهة جائحة 
كورون�ا واإلج�راءات املتخذة يف مج�ال الوقاية 
والس�يطرة ع�ى االنتش�ار، والت�ي أّدت اىل أن 
ترتفع نسبة التشايف اىل 80 باملئة، وأن تنخفض 
نس�بة الوفي�ات اىل 2.7% م�ن املجم�وع الكّل 

للمصابني.
وأك�د الوزير أن العراق أتّم إج�راءات انضمامه 
)GAVI( اىل اآللية املش�رتكة لرشاء اللقاح�ات

الخاصة كورونا.
كما اطلع املجلس عى إيجاز من وزير الكهرباء 
عن واقع تجهيز الطاقة الكهربائية للمواطنني 

يف عموم العراق. 
واس�تمع اىل آخ�ر اإلج�راءات املتخ�ذة لضمان 
تقديم أفضل الخدمات، وتجاوز عقبات التوزيع 
واإلنتاج، فضالً عن العوارض ومعالجاتها التي 

تعرتي شبكة الطاقة الكهربائية.
وبح�ث املجل�س املواضيع املدرج�ة عى جدول 

أعماله، كما اتخذ املجلس جملة قرارات بشأنها، 
من بينها:

1- املوافقة عى قيام وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات 
واألش�غال العامة، بإحالة صيانة وتأهيل الطرق املؤدية 
اىل منف�ذ جديدة عرعر الح�دودي الرابط�ة بمحافظتي 
كرب�الء املقدس�ة، واألنب�ار اىل ال�رشكات املتخصصة يف 
الوزارة، اس�تثناًء من أحكام املادة 3 من تعليمات تنفيذ 

العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014.
قي�ام وزارة املالي�ة بتموي�ل وزارة اإلعم�ار واإلس�كان 
والبلدي�ات واألش�غال العامة بنس�بة )12/1( للنفقات 
التش�غيلية للمرشوع املذكور يف الفقرة أعاله، بحس�ب 
ذرعات العمل أو التجهي�ز الفعل، عى وفق املادة )13/
ثاني�اً( من قان�ون اإلدارة املالية االتحادي�ة ذي الرقم 6 

لسنة 2019.
قي�ام وزارة التخطي�ط بإدراج م�رشوع صيانة وتأهيل 
الط�رق املؤدية اىل منفذ جدي�دة عرعر الحدودي الرابطة 
بمحافظت�ي كربالء املقدس�ة، واألنب�ار، كمكون ضمن 
م�رشوع صيان�ة الط����رق والجس�ور امل�درج لديها 

كمرشوع مستمر.
قيام وزارت�ي املالية والتخطي�ط، بتمويل مرشوع املمر 
لطري�ق كربالء)رزازة-األخي�ر(، بط�ول 45  الثان�ي 
كيلومرتاً، املدرج ضمن املشاريع املستمرة لدائرة الطرق 
والجس�ور العائدة اىل وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات 
واألش�غال العام�ة، ال�ذي يدخ�ل ضم�ن مح�ور رب�ط 

محافظة كربالء املقدس�ة بمنفذ جديدة عرعر الحدودي 
م�ع اململك�ة العربي�ة الس�عودية، وبنس�بة )12/1(، 
للنفق�ات التش�غيلية للمرشوع املذك�ور يف الفقرة االوىل 
آنفاً، وبحس�ب ذرعات العم�ل أو التجهي�ز الفعل، عى 
وفق املادة)13/ثانياً( من قانون اإلدارة املالية االتحادية 

رقم 6 لسنة 2019 املعدل.
2- اختيار موقع بسماية لغرض إقامة املدينة الرياضية 

املهداة من خادم الحرمني الرشيفني.
تخصص قطعة األرض املرقمة )974/1 جعارة(، البالغة 
مس�احتها 631 دونماً اىل وزارة الشباب والرياضة، بدالً 
من وزارة التعليم العايل والبحث العلمي/جامعة الرشيد، 

وتحويل ملكيتها اىل وزارة الشباب والرياضة.
قي�ام وزارة الش�باب والرياضة بتنفيذ م�رشوع املدينة 
الرشيف�ني،  الحرم�ني  خ�ادم  م�ن  امله�داة  الرياضي�ة 
وبالتنس�يق م�ع الجانب الس�عودي من خ�الل املجلس 

التنسيقي العراقي السعودي.
3- املوافقة عى تمديد العمل بالفقرة 2 من قرار مجلس 
الوزراء ذي الرق���م 90 لس�نة 2019، لتقرأ الفقرة آنفاً 

كما يل:
اس�تبدال س�مة الدخول للعاملني األجان�ب يف الرشكات 
األجنبي�ة املتواجدي�ن حالي�اً يف املش�اريع االس�تثمارية 
واملتعاق�د عليها م�ع الجه�ات الحكومية مم�ن انتهت 
مدة س�مة دخولهم، واس�تنفدوا م�دة التمديد عى وفق 
املادة املش�ار إليها آنفاً من )س�مة متعددة(، اىل )س�مة 

اعتيادي�ة(، بن�اء عى طلب تقدمه رشكاته�م مؤيداً من 
الجه�ات الحكومي�ة املتعاقد معها، بع�د مراجعة وزارة 
العمل والشؤون االجتماعية، عمالً باملادة 30 من قانون 
العمل رقم 37 لسنة 2015، وتعليمات ممارسة األجانب 

للعمل يف العراق رقم 18 لسنة 1987. 
وتعد املدة املمتدة من تأريخ انتهاء سمات الدخول ولغاية 
استبدالها )ظرفاً طارئاً(، وللعاملني يف القطاعني الخاص 
واملختل�ط، عى أال تتج�اوز املدة تأري�خ 2021/2/28، 

وبحسب مستجدات املوقف الوبائي.
4- قيام وزارة التخطيط ب�إدراج مرشوع إنتاج خرائط 
األس�اس الطوبوغرافي�ة ضم�ن الخط�ة االس�تثمارية 
الخاص�ة بوزارة املوارد املالية/الهيئة العامة للمس�احة 

لعام 2021.
5- إق�رار توصي�ة وزارة الخارجية بش�أن فتح قنصلية 
عام�ة لجمهوري�ة الع�راق يف مدينة كوانج�و الصينية، 
اس�تناداً اىل أحكام املادت�ني 25، و26 من قانون الخدمة 
الخارجية رقم 45 لسنة2008، واتفاقية فيينا للعالقات 

الدبلوماسية لعام 1963.
6- املوافق�ة ع�ى تخوي�ل وزي�ر التخطي�ط صالحي�ة 
التف�اوض والتوقيع عى مرشوع اتفاقية التعاون الفني 
بني حكومة جمهورية العراق وحكومة اليابان بصيغته 
املعّدل�ة م�ن مجلس الدول�ة، اس�تناداً اىل أح�كام املادة 
80، البند سادس�اً من الدس�تور. 7- تخويل وزير املالية 
صالحية التفاوض والتوقيع عى مرشوع اتفاقية تجّنب 

االزدواج الريب�ي ومن�ع الته�رّب م�ن دف�ع 
الرائ�ب املفروضة عى الدخل ورأس املال بني 
حكوم�ة جمهورية العراق وحكومة جمهورية 
مر العربية من جهة، ومع حكومة جمهورية 
كوري�ا الجنوبي�ة م�ن جه�ة أخ�رى، بصيغته 
املعّدلة م�ن مجلس الدولة، اس�تناداً اىل أحكام 

املادة )80/ البند سادسا( من الدستور. 
8- قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل 
الالزمة باس�م حكومة جمهورية العراق لوزير 
املالي�ة، وفق�اً للس�ياقات املعتم�دة، ورفعه�ا 
اىل األمان�ة العام�ة ملجل�س ال�وزراء م�ن أجل 

استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء.
ب�دوره، أعلن احمد مال طالل، املتحدث باس�م 
رئي�س الوزراء، ع�ن انخفاض مع�دل الوفيات 
ج�راء فريوس كورونا يف الع�راق، فيما أكد حل 
إش�كالية توف�ري األم�وال الالزم�ة للتعاقد مع 
الرشكات العاملية للبدء فعلياً بصيانة الش�بكة 

الكهربائية.    
وق�ال مال ط�الل يف مؤتمر صحف�ي، إن »وزير 
الصحة أبلغنا بارتفاع نسبة الشفاء من كورونا 
إىل م�ا يق�ارب 80 باملئ�ة«، مبين�اً ان »نس�بة 

الوفيات بكورونا انخفضت إىل %2.7«.    
واض�اف مال ط�الل أن »اجتم�اع ع�ر الدائرة 
التلفزيونية س�يعقد ب�ني وزراء الصحة إلقرار 
اس�تالم العراق للقاح كورونا بنس�بة 20 باملئة 
من عدد نس�ماته«، معلناً »حل إش�كالية توفري األموال 
الالزمة للتعاقد مع الرشكات العاملية للبدء فعلياً بصيانة 

الشبكة الكهربائية«.    
وأش�ار مال طالل اىل ان »مجل�س الوزراء قرر تخصيص 
قطع�ة أرض إلقامة املدين�ة الرياضية التي ترع العاهل 
الس�عودي بإنش�ائها يف بغ�داد«، موضح�اً ان »املدين�ة 

الرياضية ستنشأ يف منطقة الجعارة قرب بسماية«.    
وتاب�ع مال طالل أنه »س�يتم تحديد موع�د افتتاح منفذ 
عرعر الجديد بالتنس�يق مع الجانب الس�عودي«، مؤكداً 
أن »م�ن أولوي�ات وزارة الرتبي�ة تحدي�د مص�ري الع�ام 

الدرايس املقبل«.    
ولفت اىل ان »موازنة 2021 س�تحاول استيعاب الشباب 
وخل�ق فرص عمل لهم«، نافياً »أي حديث للحكومة عن 

دمج األوقاف«.    
وأوض�ح املتح�دث باس�م رئي�س ال�وزراء أن »تموي�ل 
االنتخابات جاه�ز وقضية الغاء انتخاب�ات الخارج أمر 

فني منحر باملفوضية«.    
واكد مال طالل ان »اللجنة العليا ال تلغي دور مؤسس�ات 
مكافحة الفس�اد األخرى، كما انها ال تس�تهدف أسماء 
أو ش�خصيات مح�ددة«، مش�رياً اىل ان »اللجن�ة العلي�ا 

مستمرة يف عملها«.    
واف�اد مال ط�الل ان »جه�از مكافحة اإلره�اب خاضع 

ألمرة القائد العام للقوات املسلحة«.    

      بغداد / المستقبل العراقي

ش�دَّد رئي�س هيئ�ة النزاه�ة االتحاديَّة 
ع�الء جواد حميد عى ميض الهيئة قدماً 
باتخ�اذ اإلج�راءات القانونيَّ�ة الرادع�ة 
الكفيل�ة باملحافظ�ة ع�ى امل�ال الع�ام 
وإخض�اع املتجاوزي�ن علي�ه للقانون، 
�ر الضمانات  ُمبّين�اً يف الوق�ت ذاته توفُّ

للمتهم�ني، ال س�يما أن محققي الهيئة 
يخضعون إلرشاف القضاة.

خ�الل  أش�ار،  ج�واد  ع�الء  الق�ايض   
استقباله رئيس املُفوضيَّة العليا لحقوق 
اإلنسان )عقيل املوسوي( والوفد املرافق 
له وبحس�ب بيان هيئ�ة النزاهة، إىل أنَّه 
»يف الوقت الذي تضمن الفلسفة العدليَّة 
للُمتَّهم�ني محاكمًة عادلًة فإن إجراءات 

الهيئة التحقيقيَّة كفيلة باملحافظة عى 
املال العام وردع الرساق.« 

مبيِّن�ًا أنَّ »عمل الهيئ�ة بجانبه الوقائّي 
سات الدولة،  ُد بالتعاون مع ُمؤسَّ يتجسَّ
لحق�وق  العلي�ا  املُفوضيَّ�ة  س�يما  وال 
اإلنس�ان؛ للتصوي�ب ومعالجة األخطاء 
واملش�اركة يف وض�ع الحل�ول والوقاية 
أو  الجنح�ة  الوق�وع يف  املُس�بقة قب�ل 

الجريمة، مبدياً اس�تعداده إبرام الهيئة 
مع املفوضيَّة  ُمذك�رة تعاوٍن تفيض إىل 
توحي�د جهودهما يف مكافحة الفس�اد، 
واملحافظ�ة عى امل�ال الع�ام، وتحقيق 
رضا املواطن وتلبية متطلباته، وااللتزام 

بالضمانات الدولية لحقوق اإلنسان«. 
د رئي�س املُفوضيَّة العليا  من جهت�ه، أكَّ
املفوضيَّ�ة  »س�عي  اإلنس�ان  لحق�وق 

الهيئ�ة،  التع�اون م�ع  لتوطي�د ع�رى 
وتضمني تقاريرها املرفوعة إىل املُنّظمات 
الدوليَّ�ة لبي�ان إنجازات هيئ�ة النزاهة، 
ُمنوّه�اً بتع�اون الهيئ�ة م�ع املفوضيَّة 
لحماية حقوق املواطن املدنيَّة وسمعته 
الش�خصيَّة، ووأد مخاطر الفساد »الذي 
ُيَع�دُّ أكث�ر خط�ورة من اإلره�اب« عى 

حقوق اإلنسان«. 

صيانة وتأهيل طرق يف كربالء واالنبار تؤديان إىل »املنفذ«.. وختصيص »اجلعارة« مكانًا لبناء »امللعب السعودي«.. وقرارات لتجديد إقامات األجانب

جملس الوزراء يفرش الطريق لـ »عرعر«
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رئيس النزاهة: عازمون عىل ردع الفاسدين
يتعهد للمتهمني بضمانات

        بغداد / المستقبل العراقي

استقبل رئيس الجمهورية برهم 
صال�ح، أم�س الثالث�اء، يف قر 
الس�الم ببغ�داد، رئي�س مجلس 

القضاء األعى فائق زيدان.
بحس�ب  اللق�اء  خ�الل  وت�م 
بي�ان املكت�ب االعالمي لرئاس�ة 
الجمهورية، الذي تلقت املستقبل 
العراقي نس�خة من�ه »بحث دور 
واس�تقالليته،  العراقي  القض�اء 
وتطبي�ق  العدال�ة  ترس�يخ  يف 
القانون وحس�م ملفات الفس�اد 
ومعاقب�ة املتجاوزي�ن ع�ى املال 
العام، واالقتص�اص من مرتكبي 
الجرائ�م املختلف�ة«.  وتم التأكيد 

ع�ى »أهمية االنتخاب�ات املقبلة، 
مس�تلزماتها  توف�ري  ورضورة 
الترشيعي�ة واللوجس�تية كاف�ة، 
النزاهة والش�فافية  وف�ق مب�دأ 
ومنع التزوي�ر والتالعب، ويحقق 
التمثي�ل الحقيق�ي للمواطنني يف 
اختي�ار ممثليه�م بعي�داً عن أي 

تأثريات او ضغوط«. 
واكد رئيس الجمهورية »رضورة 
التع�اون بني رئاس�ة الجمهورية 
ومجلس القضاء األع�ى يف اعداد 
التي تصب  القوانني والترشيعات 
يف تنفيذ العدالة وإحقاق الحقوق، 
تعزي�زاً لس�يادة الدول�ة يف فرض 
القانون وتوفري األمن واالستقرار 

للمواطنني«. 

رئيسا اجلمهورية والقضاء يؤكدان عىل حسم 
ملفات الفساد ومنع تزوير االنتخابات

        البصرة / محمد الجابري

أكد قائد عمليات البرة اللواء الركن أكرم صدام مدنف، أمس 
الثالثاء، وج�ود »جهوزية قتالية« الس�تكمال عملية »الوعد 
الصادق« بعد الزي�ارة االربعينية، الفتا اىل وجوب الوصول اىل 

نقطة النهاية للقضاء عى النزاعات العشائرية.
وق�ال مدنف يف تريح�ات صحفية إنه »يج�ب الوصول إىل 

نقط�ة النهاية للقض�اء عى النزاع�ات العش�ائرية«، مؤكدا 
»إرس�ال مفارز من رشط�ة النجدة إىل مناط�ق الدير القرنة 

املدينة لتعزيز التواجد األمني فيها«.
وبشأن االجراءات االمنية خالل الزيارة االربعينية، أكد مدنف 
ان »الطرق املؤدية إىل تواجد املواكب وطريق املشاية ستغلق«، 
الفت�ا اىل »تش�كيل لجن�ة اس�تخبارية ملط�اردة املطلوب�ني 

واملتورطني يف عمليات السطو املسلح«. 

وتاب�ع بالقول »القوات األمنية ع�ى كامل الجاهزية القتالية 
لع�ودة الوع�د الص�ادق بع�د زي�ارة االربع�ني«، مضيف�ا ان 
»ميدان الش�هداء يف قضاء املدينة يعتر رمزا معنويا لألجيال 

القادمة«. 
واش�ار قائ�د العمليات اىل ان »التنس�يق بني الق�وات األمنية 
واملجال�س البلدية واملحلية يف االقضية والنواحي يعزز الواقع 

األمني يف تلك املناطق«.

        البصرة / محمد الجابري

تلقى مستش�ار األمن القومي، قاس�م األعرجي، أمس 
الثالث�اء، اتص�اال هاتفيا من مستش�ار األم�ن القومي 

الريطاني، ديفيد كووري.
وجرى خالل االتصال بحث اس�تمرار التعاون املش�رتك 
بني العراق وبريطانيا يف مجال مكافحة داعش اإلرهابي، 

ضمن إطار التحالف الدويل.
وأبدى ديفيد كووري، استعداد بريطانيا ملواصلة الدعم 
املق�ّدم للعراق يف مجاالت مختلفة، أبرزها امللف األمني، 

وقضايا النازحني.
كما ناقش الجانبان األوضاع الراهنة والقضايا التي تهم 

البلدين، فضال عن البحث يف حلول لقضية سنجار. 
من جانبه أكد األعرجي أن الحكومة تعمل اليوم بشكل 

مكث�ف ورسي�����ع عى إدامة الزخ�م األمني وتعزيز 
ما تحقق ع�ى األرض واالرصار عى اج�راء االنتخابات 
وأن  وتهيئ����ة كل مس�تلزماتها  بموعده�ا  املبك�رة 
مستش�ارية األمن القومي تعمل وفق توجيهات القائد  

العام بهذا الصدد.
وق�ّدم مستش�ار األم�ن القوم�ي الريطان�ي دعوة اىل 

األعرجي لزيارة بريطانيا.

        بغداد / المستقبل العراقي

تستضيف لجنة مراقبة تنفيذ الرنامج 
االس�رتاتيجي  والتخطي�ط  الحكوم�ي 
والتخطي�ط  الصح�ة  وزراء  النيابي�ة 
واملالي�ة خ�الل االي�ام القليل�ة املقبلة.  
وقال رئي�س اللجنة ح�ازم الخالدي يف 
بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
لبح�ث  تأت�ي  ان »اإلس�تضافة  من�ه، 
الواقع االقتصادي وآثار جائحة كورونا 
عى العراق بعد انخفاض أسعار النفط 
, فض�ال ع�ن ايج�اد الخط�ط البديل�ة 
لتعظيم م�وارد الدولة غ�ري النفطية«. 
ولفت اىل ان »اإلستضافة االوىل ستكون 
لوزير الصحة والبيئة حس�ن التميمي 

غداً االربعاء«.

عمليات البرصة تؤكد عىل »جهوزيتها القتالية« للقضاء عىل النزاعات العشائرية

مستشار األمن القومي لنظريه الربيطاين: نعمل بشكل مكثف 
عىل إدامة الزخم األمني

جلنة مراقبة الربنامج 
احلكومي تستضيف 

)3( وزراء لبحث ملف 
»اخلطط البديلة«

        بغداد / المستقبل العراقي

ت�رأس محاف�ظ البنك املرك�زي العراقي مصطف�ى غالب، الي�وم الثالثاء، 
اجتماعاً للجنة شؤون العملة يف هذا البنك بحضور األعضاء كافة.

 وذكر بيان العالم البنك تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه ان غالب »أكد 
عى أهمية اتباع سياق التوقيع الرسمي عى العملة املصّدرة وعدم استخدام 

التوقيع برسم االسم الذي سبق وأن أقرته اللجنة يف اجتماع سابق«.
وأض�اف البيان »كم�ا وبحثت اللّجنة جمل�ة من املواضي�ع واّتخذت عدداً 
م�ن الق�رارات التي من ش�أنها أن تس�هم يف رف�ع مس�توى إدارة العملة 

وتحسينها«.
يذكر ان محافظ البنك املركزي الس�ابق ع�ل العالق كان قد أصدر قراراً يف 
ترشين األول 2018 أسمه بدالً عن التوقيع فقط كما هو معمول به يف دول 
العالم بحس�ب خراء اقتصاد الذين عدوها آنذاك مخالفة للمعايري الدولية 

يف سك العملة.
كما أثار اإلجراء آنذاك انتقادات شديدة للعالق من الرأي العام.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت خلية اإلع�الم األمني، أمس الثالثاء، انط�الق عملية امنية يف صالح 
الدين والجزيرة لتدمري اوكار االرهابيني.

وقال�ت الخلية يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه انه »وبهدف 
تعزيز األمن واالس�تقرار، انطلقت  قياداتي عمليات صالح الدين والجزيرة 

لتدمري أوكار اإلرهابيني«.
واضافت ان »العملية انطلقت عى الحدود الفاصلة بني القيادات«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الصحة والبيئة، أم�س الثالث���اء، املوق�ف الوبائي اليومي 
لجائحة كورونا.  

وذكرت الوزارة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، ان »الوزارة 
س�جلت 4724 اصابة جديدة بالف�ريوس  التاجي، فيما تماثل 3682 حالة 

للشفاء«، مبينة ان »حاالت الوفاة املسجلة لهذا اليوم بلغت 57 حالة«.  

البنك املركزي بشأن توقيع حمافظه عىل العملة: 
لن يتضمن االسم

اإلعالم األمني يعلن انطالق »واجب مشرتك« 
لتدمري أوكار يف حدود حمافظتني

عداد كورونا يعاود االرتفاع: )4724( اصابة 
جديدة خالل )24( ساعة

        البصرة / صفاء الفريجي

أعلن�ت مديري�ة رشط�ة الب�رة، 
أمس الثالث�اء، انتحار متهم خطري 
رشط�ة  يف  منتس�بني  وإصاب�ة 
املحافظة.  وذكرت املديرية يف بيان 
تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة 
من�ه ان »قوة من ش�عبة مكافحة 
اجرام الزبري باالشرتاك مع قوة من 
اس�تخبارات لواء املش�اة البحري، 
خرج�ت لتنفي�ذ ام�ر قب�ض بحق 
مته�م مطلوب قضائي�ا وفق املادة 
440 ق ع/رسق�ة وكذل�ك مطلوب 
بعدة قضايا جنائية نفذها يف قضاء 

الزبري وخور الزبري«.

واضاف�ت، انه »عند وص�ول القوة 
املته�م يف خ�ور  دار  اىل  املش�اركة 
الزبري لغرض تنفيذ أمر القبض قام 
املته�م بإلقاء ارب�ع رمانات يدوية 
باتج�اه القوة املكلف�ه بالواجب و 
بع�د محارصته و محاول�ة اقناعه 
اقتح�ام  بع�د  و  نفس�ه  بتس�ليم 
ال�دار تبني قي�ام املته�م باالنتحار 
بواس�طة رمانة يدوية«. واش�ارت 
اىل، ان�ه »ت�م ضبط ث�الث رمانات 
يدوي�ة غ�ري منفلقة ب�دار املتهم«، 
مبينة ان«منتسبني اثنني من القوة 
}املنس�وبان اىل اس�تخبارات ل�واء 
البحري{ تعرض�ا لالصابة  املش�اة 

بالساق جراء االنفجارات«.

رشطة البرصة: انتحار متهم خطري
 بعد حمارصته يف الزبري
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    بغداد / المستقبل العراقي

أكدت وزارة الصحة والبيئة، أمس الثالثاء، عدم وجود 
خرباء أجانب ملعالجة مرىض كورونا بالعراق.

وق�ال وكي�ل وزارة الصح�ة والبيئة ح�ازم الجمييل 
بحسب الوكالة الرسمية، إنه »ال يوجد خرباء أجانب 
أو صيني�ون أو روس يش�اركون يف معالج�ة مرىض 
كورون�ا«، الفت�اً إىل أن«الوزارة تتواص�ل مع منظمة 
الصحة العاملية والدول حول آخر التطورات يف مجال 

عالج مرىض فريوس كورونا«.

وأوضح الجمييل أن«وزارة الصحة ناقش�ت مع لجنة 
الصح�ة والبيئ�ة النيابي�ة موض�وع اس�تقدام فرق 
طبي�ة مختصة بع�الج كورونا إىل الع�راق وتم طرح 
وجهة نظ�ر الوزارة يف هذا املوض�وع وإطالع اللجنة 
ع�ى موض�وع اإلخ�الء الطب�ي للم�رىض«، مبيناً أن 
»الوزارة ناقشت مع اللجنة موضوع اللقاحات ،وإىل 
أي�ن وصل التعاون مع الدول والجهات املعنية لتوفري 
اللقاحات كما تمت مناقش�ة ما سيتم اتخاذه خالل 
الفرتة املقبل�ة يف حال تعرضت البالد ملوجة ثانية من 

الوباء«.

وأض�اف أنه »تمت مناقش�ة الوضع امل�ايل للوزارة يف 
ظل الوضع االقتصادي الصعب للدولة وس�عي لجنة 
الصح�ة والبيئة النيابية إلقرار قان�ون املوازنة لدعم 

وزارة الصحة«.
وأش�ار الجمييل إىل أنه »تمت مناقشة موضوع عودة 
املدارس وت�م االتفاق عى انتظار وجه�ة نظر وزارة 
الرتبية بهذا الش�أن«، مؤكداً أنه »ل�م يتم بيان الرأي 
ح�ول املوض�وع، وال يوج�د حت�ى اآلن أي توصي�ة، 
واملوضوع يحتاج إىل دراس�ة وتقييم املوقف الوبائي، 

والتطورات يف جائحة كورونا«.

الصحة: ال يوجد خرباء اجانب ملعاجلة مرض كورونا بالعراق

    كربالء/ علي ابراهيم

والعباس�ية  الحس�ينية  العتبت�ان  اج�ازت 
املقدس�تان، عرشة آالف موكب حس�يني من 
اصل 50 ألفا مسجلة من جميع انحاء العالم، 
الذي�ن س�يقدمون خدماتهم ل�زوار اربعينية 
االمام الحسني )ع( يف مدينة كربالء املقدسة.
وقال مدير اعالم العتبة الحس�ينية املقدس�ة 
عيل ش�رب يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل العراقي 

نس�خة من�ه إن “العتب�ات املقدس�ة اع�دت 
خططا النجاح زيارة اربعينية االمام الحسني 
)ع(، اذ هي�أت جمي�ع امكاناته�ا بم�ا فيها 
استقبال املواكب العزائية والخدمية التي تعد 

من اهم مظاهر الزيارة”.
وأض�اف ش�رب، انه “وبس�بب الظ�روف التي 
يمر بها العالم اجمع بس�بب جائحة كورونا 
وانس�جاما م�ع ق�رارات خلية االزم�ة بمنع 
دخول الزوار من خارج العراق، فقد تم وضع 

ضواب�ط وتعليم�ات بيان�ات خاص�ة لكفالء 
املواك�ب الحس�ينية والخدمية التي س�تدخل 
لتقدي�م  األخ�رى  املحافظ�ات  م�ن  املدين�ة 
للزائري�ن، ونص�ت ع�ى رضورة  خدماته�ا 
االلت�زام بتوصيات املرجعي�ة الدينية العليا يف 
بيانه�ا مع تطبي�ق رشوط الوقاي�ة الصحية 
والتباعد االجتماعي، مع االلتزام بوقت نزول 
موك�ب العزاء ال�ذي حدده القس�م وااللتزام 

بارتداء الكمامات والكفوف والتباعد”.

العتبات متنح إجازة لـ »10« آالف موكب حسيني 
من أصل »50« الف

    بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا محاف�ظ البنك املرك�زي العراقي، 
مصطفى غالب مخيف، أمس الثالثاء، 
التب�اع س�ياق التوقي�ع الرس�مي عى 

العملة املصدرة.
وذك�ر بيان للبن�ك، . أن »محافظ البنك 
غال�ب  مصطف�ى  العراق�ي  املرك�زي 
مخي�ف عق�د اجتماعاً للجنة ش�ؤون 
العمل�ة يف هذا البن�ك بحضور األعضاء 

كافة«.
وأك�د مخي�ف، ع�ى »أهمية اتباع س�ياق 
التوقي�ع الرس�مي ع�ى العمل�ة املصّدرة 
»وعدم اس�تخدام التوقيع برس�م االسم« 

ال�ذي س�بق وأن أقرته اللجن�ة يف اجتماع 
س�ابق«.وأوضح البي�ان: »كم�ا وبحث�ت 
اللّجنة جملة م�ن املواضيع واّتخذت عدداً 
من القرارات التي من ش�أنها أن تسهم يف 

رفع مستوى إدارة العملة وتحسينها«.

حمافظ البنك املركزي يدعو التباع سياق 
التوقيع الرسمي عىل العملة املصدرة

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

هيئ�ة  يف  الخ�اص  القط�اع  تنمي�ة  مس�ؤول  أك�د 
املستشارين يف رئاسة الوزراء حمودي عباس الالمي، 
أمس الثالثاء، رفع إىل رئاس�ة ال�وزراء توصيات لدعم 

اإلنتاج والصناعة الوطنية.
وق�ال الالمي بحس�ب الوكال�ة الرس�مية، إن«الهيئة 
اس�تمعت إىل العديد من املقرتحات خ�الل الندوة التي 
أقامته�ا من أجل دعم صناعة منظومات الري بالرش 
والتنقيط، وكذلك مناقشة املقرتحات املتعلقة بتقديم 
التسهيالت للقطاع الخاص لخلق فرص عمل للعاطلني 
واالسهام يف القضاء عى البطالة«، الفتاً إىل أن »الهيأة 
س�تعمل عى رف�ع توصيات بهذا الش�أن إىل رئاس�ة 
الوزراء إلقرار تلك املقرتحات وبيان رغبة املستثمرين 

بإقامة صناعة وطنية ملنظومات الري الحديثة«. 
وأش�ار إىل أن »بع�ض املس�تثمرين بحاجة إىل قروض 
مالي�ة بمب�ادرة البنك املرك�زي واآلخري�ن بحاجة إىل 
ترصيف للمنتج للمبارشة بإنتاجه«، مبيناً أن«من بني 
أهم املعوق�ات أمام نجاح هذه التجربة هو الس�ماح 
باس�ترياد ه�ذه املنظومات من الخ�ارج وعدم إتاحة 
الفرص�ة للمنتج املحيل وعدم وض�ع الخطط الكفيلة 

لحمايته«.
ولف�ت الالم�ي إىل أن من »أهم التوصيات التي س�يتم 
رفعها لرئاس�ة الوزراء ، تفعيل قان�ون حماية املنتج 
بالطاق�ات  للنه�وض  املس�تثمر  وتش�جيع  املح�يل، 
اإلنتاجي�ة وه�ذا ي�ؤدي إىل تقليل الكلف«، مش�رياً إىل 
أن »التوصي�ات س�تتضمن أيض�اً توفري الوق�ود لتلك 
املصان�ع وتقلي�ل أس�عارها يف ظ�ل االنقط�اع الكبري 

للطاقة الكهربائية وشحتها يف البالد ».
امل�دن  إىل قان�ون  أن يض�اف  وش�دد ع�ى »رضورة 
الصناعي�ة فقرة يتم الس�ماح من خاللها للمس�تثمر 
بامت�الك األرض ،م�ا يش�جع إىل قيام م�دن صناعية 
متكاملة«، مشرياً إىل أن«وزير الصناعة واملعادن تبنى 
ه�ذا املوضوع ،وس�ريفع إىل مجلس ال�وزراء مقرتحاً 

بهذه الفقرة لتمليك املستثمر األرض.

من بينها قروض وتوفري 
الوقود.. توصيات ملجلس 

الوزراء لدعم الصناعة الوطنية

    بغداد / المستقبل العراقي

تعتزم هيئة االستثمار الوطنية طرح قرص السجود داخل املنطقة 
الخ�راء كفرصة اس�تثمارية ليك�ون متحفا وفندق�ا ومركزا 
لرجال االعمال، وبينما اعلنت وضع حجر االس�اس للمستش�فى 

االمريكي بواقع 200 رسير.
وق�ال مدير دائرة النافذة الواحدة وخدمات دائرة النافذة الواحدة 
يف الهيئة، س�عد العيساوي ان “الهيئة بصدد طرح قرص السجود 
داخ�ل املنطقة الخراء عى ضفاف دجلة بمس�احة 20 دونما، 
كفرصة اس�تثمارية القامة متحف وفن�دق ومركز رجال اعمال، 

منوها بان الفرصة ستسهم بتوفري 1500 فرصة عمل”.
وأضاف العيس�اوي، أن “الهيئة س�بق له�ا ان احالت قرص الفاو 
قرب مطار بغداد، اىل االس�تثمار القامة الجامعة االمريكية والتي 

بلغت نسب انجازها 95 باملئة”.

االستثامر تعتزم حتويل قرص 
السجود إىل متحف وفندق

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت امانة بغداد، أمس الثالثاء، عن تجديد شبكات املاء الصايف 
لخمس محالت سكنية اربعة منها بجانب الكرخ وواحدة بجانب 

الرصافة من العاصمة بغداد.
 وذك�رت االمان�ة يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، 
ان »م�الكات دائرة ماء بغداد تواصل اعمال تجديد ش�بكات املاء 
الص�ايف للمح�الت )٨21 و٨09 و٨15 و٨01( بجانب الكرخ عرب 
اس�تبدال االنابي�ب القديمة من نوع ازبس�ت بأنابيب دكتايل من  

منايشء عاملية رصينة وانشاء منافذ جديد للمواطنني«.
واضاف�ت« امل�الكات تعمل ايضا عى تجديد ش�بكة امل�اء الصايف 
للمحل�ة ٣21 بمنطقة الطالبي�ة عرب اس�تبدال االنابيب القديمة 

باخرى جديدة ملنع حدوث شحة اوهدر باملاء الصايف«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت هيأة املنافذ الحدودي�ة منفذ مطار بغداد الدويل عن ضبط 
مس�افر عراق�ي بحوزته مبل�غ 100 ألف دوالر مح�اوال تهريبها 

خارج العراق عى متن الرحلة املتوجهة اىل دولة قطر.
وذك�ر بي�ان للهيأة تلق�ت وكالة }الف�رات نيوز{ نس�خة منه ان 
»عملية الضبط تمت بأرشاف ومتابعة ش�عبة البحث والتحري/

هي�أة املناف�ذ وبالتعاون والتنس�يق املش�رتك مع مرك�ز الكمرك 
ورشطة املطار«.وأضاف »تم إحالة املس�افر وما تم ضبطه وفق 
محر أص�ويل إىل ق�ايض التحقي�ق املختص التخ�اذ اإلجراءات 

القانونية الالزمة بحقه«.

    بغداد / المستقبل العراقي

وج�ه رئيس اللجن�ة املرشفة ع�ى دراس�ة البورد العرب�ي وزير 
الصحة والبئية، الثالثاء، بزيادة املقاعد الدراسية للمتقدمني عى 

دراسة البورد العربي.
وق�ال مكتبه االعالمي يف بي�ان. ان »التميمي وجه بزيادة املقاعد 

الدراسية للمتقدمني عى دراسة البورد العربي«.
واضاف، ان »هذا القرار جاء السناد املٔوسسات الصحية باالطباء 

االختصاص ودعما للجيش األبيض.

أمانة بغداد تعلن جتديد شبكات املاء الصايف 
يف »٥« حمالت سكنية بجانبي الكرخ والرصافة

املنافذ: إحباط هتريب »100« ألف 
دوالر يف مطار بغداد

الصحة بزيادة املقاعد الدراسية للمتقدمني 
عىل دراسة البورد العريب

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن قائممقام قضاء عني التمر رائد املش�هداني يف كربالء ان القضاء بدأ يش�هد تناميا 
ملحوظا بحركة السائحني، مطالبا الحكومتني املركزية واملحلية باالهتمام بما يتضمنه 

باملواقع االثرية والسياحية.
وقال املشهداني ان “قضاء عني التمر ومع انخفاض درجات الحرارة شهد تناميا ملحوظا 
بحركة الس�ائحني للمواقع االثرية والسياحية الس�يما العيون املائية التي جرى تأهيلها 
يف الفرتة املاضية كونها تعد من أهم املواقع األثرية والرتاثية السيما وأن املدينة اكتسبت 

االسم منها، فيما تتسم السياحة الدينية بزيارة مرقد السيد احمد ابن هاشم”.
وأضاف أن “استتباب األمن يف القضاء كان عامال مهما يف زيادة حركة السواح”.

وطالب املشهداني الحكومتني املحلية واملركزية باطالق التخصيصات املالية كون املواقع 
االثرية تحتاج اىل الكثري من الخدمات والتطوير”.

    بغداد / المستقبل العراقي

علق�ت اللجنة املالي�ة النيابي�ة، الثالثاء، 
عى مس�ألة تأخر رصف رواتب املوظفني 

واسبابها.
وق�ال مقرر اللجنة املالي�ة النيابية احمد 
الصفار يف ترصيح صحفي »ال نعلم سبب 
التأخ�ر يف رصف الرواتب حت�ى االن كما 
ان وزارة املالي�ة لم تعلمنا بقلة الس�يولة 

النقدية«.
»املوازن�ة  ان  وأض�اف 
وصلت يوم امس وهي 
االش�هر  رواتب  تؤم�ن 
م�ن  املتبقي�ة  الثالث�ة 
الع�ام وس�يتم رصفها 

من دون تأخري«.
وكان مصدر مطلع قد 
كش�ف يف وقت س�ابق 
الي�وم ان وزارة املالي�ة 
ب�رصف  تب�ارش  ل�م 
لشهر  املوظفني  رواتب 
ايلول لغاية االن بسبب 

قل�ة الس�يولة النقدية، مبين�اً ان الوزارة 
بانتظار اق�رار املوازنة التي تتضمن فيها 
فق�رة اإلق�راض للميض ب�رصف رواتب 
املوظفني ودوائ�ر التمويل الذاتي لش�هر 
ايل�ول. ويعان�ي الع�راق حالي�اً صعوبة 
يف توزي�ع روات�ب املوظف�ني واملتقاعدين 
نتيج�ة انخف�اض اس�عار النف�ط عامليا 
والت�ي تعتم�د عليه�ا املوازن�ة االتحادية 

وبنسبة %90.

عني التمر يف كربالء يشهد إقباالً 
ومطالبات بتطوير مواقعه السياحية

املالية الربملانية عن تأخر رصف رواتب 
أيلول: لـم نعلم بام حدث

الزراعة تعلن أسامء املحافظات 
األكثر إنتاجًا للتمور

الرشيد يصدر تعليامت بشأن ترويج 
املعامالت التقاعدية للمستلفني

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الزراع�ة، أم�س الثالثاء، زي�ادة إنت�اج التم�ور العراقية بعد 
تش�جيع مصدريها، فيما أشارت إىل أن العراق وصل مرحلة االكتفاء الذاتي 

من املحصول.  
وقال املتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف يف ترصيح للوكالة الرسمية 
تابعه إنؤ«الوزارة مهتمة بش�كل كب�ري يف متابعة هذا القطاع، وهناك زيادة 
كبرية يف عدد البس�اتني وتنوع األصناف«، الفتاً إىل أن«منع اس�ترياد التمور 
وتش�جيع مصدري هذا املحصول أسهما بشكل كبري يف زيادة اإلنتاج، فضالً 
عن دعم الوزارة للفالحني باألسمدة السيما اليوريا«.  وأوضح أن »املحافظات 
األكثر إنتاجاً ملحصول التمور، هي بغداد وبابل ودياىل والديوانية والبرصة«، 
داعي�اً »املنافذ الحدودي�ة والجهات الرقابية األخرى إىل االس�تمرار بمتابعة 
املهرب�ني ومنع دخول أيٍّ من ه�ذه األنواع، بعد وصول الع�راق إىل االكتفاء 

الذاتي من هذا املحصول«.  
وأك�د وزي�ر الزراع�ة محمد 
وق�ت  يف  الخفاج�ي،  كري�م 
سابق، سعي الوزارة لتحقيق 
االكتف�اء الذاتي من املنتجات 
الع�راق  وأن  الحيواني�ة، 
تقريباً حق�ق االكتفاء الذاتي 
املحاصي�ل  م�ن  الكث�ري  يف 
الزراعي�ة، والس�عي ال ي�زال 
االكتف�اء  لتحقي�ق  قائم�اً 
الذاتي يف الكثري من املنتجات 

الحيوانية.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أصدر مرصف الرشيد، أمس الثالثاء، 
تعليمات بش�أن برتوي�ج املعامالت 
التقاعدي�ة لكافة موظف�ي الدوائر 
الحكومية املستلفني من املرصف.  

وذكرت آمال الشوييل مسؤولة إعالم 
امل�رصف يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، أن »مدير 
ع�ام امل�رصف، وحه بتقدي�م كافة 
التسهيالت للمعنيني بمنحهم كتاب 
عدم ممانعة من ترويج معامالتهم 
علما أن التعليمات وضعها املرصف 

وتضمنت ما ييل:«  

1- اذا كانت الس�لفة ب�دون كفيل، 
يق�دم كفي�ل ضام�ن، واذا كان�ت 
بكفيل فتس�تمر الكفالة مع تقديم 

تعهد جديد أمام مدير الفرع.  
2- اذا تع�ذر الوف�اء بالفق�رة األوىل 
يقدم كت�اب تعهد من دائرته بحجز 
مبالغ االقساط والفوائد من مكافأة 
نهاية الخدمة وتحويلها اىل الفرع.  

٣- تقديم وثيق�ة تأمني عى الحياة 
من احدى رشكات التأمني.  

٤- تزوي�د الف�رع املان�ح بنس�خة 
الهوية التقاعدية حال صدورها مع 
توط�ني راتبه لدى مرصف الرش�يد 

وتزويد الفرع برقم البطاقة.

حمافظ نينوى يعلن افتتاح مكتبة مركزية 
يف ايرس املوصل

    المستقبل العراقي / زهراء علي

أعلنت محافظة نينوى، أمس الثالثاء، 
ع�ن افتت�اح مكتبة مركزي�ة يف ايرس 

املوصل.
وقال املح�����افظ نجم الجبوري يف 
بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة 
منه إن�ه “تم افت�������ت�اح مكتبة 
مركزية يف ايرس املوصل، وهي الثانية 
م�ا بع�د تحري�ر املوصل م�ن قبضة 

داعش”.
وأض�اف الجب�وري، أن “املكتب�ة تعد 
رصح�ا علمي�ا حضاري�ا، اذ جه�زت 
باح�دث الكت�ب العلمي�ة والثقافي�ة 

والتاريخية”.

وزير النقل ينفي وجود خطة للربط السككي 
مع الكويت

    بغداد / المستقبل العراقي

نف�ى وزي�ر النقل نارص الش�بيل وجود خط�ة للربط 
الس�ككي مع الكوي�ت، فيما أش�ار إىل إمكانية إنجاز 
ميناء الفاو من خالل القروض يف حال لم توفر املبالغ 

املطلوبة.
وق�ال الش�بيل لوكال�ة األنب�اء العراقي�ة، إن “الربط 
الس�ككي للعراق مه�م لكن يجب أن يتم عن دراس�ة 

اقتصادية”.
وأضاف، أن “هناك اتفاقا مسبقا مع الجانب اإليراني 
بالرب�ط ع�ن طريق الش�المجة ثم يرب�ط بالبرصة”، 
مبين�ا أن املذك�رات املوقعة مع الجان�ب اإليراني غري 

ملزمة ولم ينفذ املرشوع لغاية اآلن”.
وأك�د “ع�دم وج�ود أي م�رشوع أو خط�ة للرب�ط 
السككي مع الكويت حاليا والحديث املتداول عاٍر عن 

الصحة”.

وأش�ار إىل أن�ه “إذا لم توفر املوازن�ات القادمة املبالغ 
املطلوبة للمشاريع فلدينا القروض الصينية والكورية 

واألمريكية والفرنسية إلنجاز ميناء الفاو”.

وأوضح أن “طريق الحرير لن يمر دون املرور بالعراق 
وع�ن طريق إيران”، مبين�ا أن “ العراق نقطة القطع 

االسرتاتيجية وصوال إىل رشق وغرب أوروبا.”
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»قريبًا من األرض«: الشعر ابتكار للدهشة
           مروان ياسين الدليمي

من الناحية الفنية فإن الشاعر العراقي 
نامق سلطان، يف فضاء تجربته الشعرية 
وخصوصيته�ا، ال ينتم�ي بتقانات�ه يف 
كتابة النص الشعري إالّ إىل ذاته، مبتعدا 
بذل�ك عن نس�ق الرثائي�ات والبكائيات، 
الت�ي انخ�رط فيه�ا ره�ط كب�ر ممن 
يكتبون الش�عر يف العراق، خالل األربعة 
عقود املاضية، بالشكل الذي أتاح للنقاد 
مفه�وم  يعتم�دوا  أن  س�هولة،  وب�كل 
التجييل يف ترصي�ف مقوالتهم النقدية، 
عند قراءتهم لخريطة الشعر والشعراء، 
رغم ما نت�ج عن هذا املفهوم من تعميم 

وتبسيط.
وفرادة املخيلة التي يتمتع بها س�لطان 
أخذت�ه إىل منطقة خاصة من االش�تغال 
الش�عري، مكنته من أن يمنح األش�ياء 
م�ن  قوي�ة  ش�حنة  يالمس�ها  الت�ي 
نعومته�ا،  يف  املفرط�ة  األحساس�يس 
خاصة أن اإلنس�ان اعتاد عىل افتقادها 
يف زحمة حياته اليومية املعبأة بالعطب. 
يم�ارس  ه�ذه  الش�عرية  لعبت�ه  ويف 
حريته كامل�ة، من غر أن يعر اهتماما 
لألص�وات العالية بكل م�ا يمكن أن تزج 
به من صخب وفوىض وخدوش يف مملكة 
الروح، كما أس�قط من رؤيته الفنية أي 
سلطة مستعادة من ذاكرة التاريخ. هذا 
م�ا تجىّل يف املجاميع الثالث، التي س�بق 
أن أصدرها، واستكمل ذلك يف مجموعته 
الش�عرية الجدي�دة التي حمل�ت عنوان 
»قريبا من األرض« الصادرة عن دار نون 
للطباعة والنرش والتوزيع مطلع ش�هر 

آب/اغسطس 2020.

مخيلة يقظة
مغامرت�ه الفني�ة ع�ىل م�ا تحمل�ه من 
تطلع إىل اس�تحداث بني�ة جديدة يف لغة 
الش�عر، يتوفر يف صورها مس�توى عال 
من الشفافية، فهي تحمل يف مستويات 
تركيبتها دالالت التص�ادم والتناقض يف 
حركة الزمن، وصوال إىل لحظة املفارقة، 
ع�ىل النح�و ال�ذي يقص�د من�ه إحداث 
صدم�ة يف وع�ي وعاطف�ة املتلقي، فهو 
يتقص�د أن يواجههه بمف�ردات يعرفها 
جيدا، ويتعامل بها يف انشغاالته اليومية 
املختلف�ة واملتنوع�ة، لكن�ه يتفاجأ بها 
يف الن�ص الش�عري، وق�د تش�كلت عىل 
الصورة التي لم يتوقعها ولم يرها، حتى 
تب�دو وكأنها قد تمرّدت عىل معجميتها، 
واكتس�بت نظامه�ا الخ�اص، بع�د أن 

خرج�ت من مش�غل الش�اعر متوهجة 
بإيحاءات تعبرية جديدة.

هكذا أو هكذا
ستفقُد يف النهاية، قدرَتَك عىل الحزن

مثل حصاِن جاءوا به إىل املدينة
وحجبوا عينيه،

ك�ي تبق�ى أحالم�ه تتأرج�ح يف عرب�ة 
يجرّها

ثم تبدأُ بالذبول
شيئا

فشيئا.
إلح�داث ه�ذا اإلس�قاط الدرام�ي، ال بد 
من مخيل�ة يقظٍة قادرة ع�ىل أن تتنقل 
بني الحضور والغي�اب، عىل أن تفتِّّت ما 
تس�تند إليه أوهامنا من قوانني صلدة يف 
تحديد وتنظيم أبعاد األشياء، وهذا بعض 
ما يتفرّد به الش�اعر نامق س�لطان، إذ 
بوس�ع مخيلته أن تحيل الداللة من بنية 
واقعي�ة مرتهن�ٍة به�ا، إىل بني�ة رمزية، 
التي  مس�تعينا بمجازاته واس�تعاراته، 

يتفنن يف خلقها لتتجاوز ما يؤطرها من 
حدود ومعان، وه�و بذلك أبعد ما يكون 
يف جملته الش�عرية عن التس�ر بأقنعة 
بالغية مستهلكة، القتناص األشياء من 
الواقع، ودائما ما يتحاىش الوقوع يف هذا 
الف�خ، الذي عادة ما يخضع له الش�اعر 
التقلي�دي طائع�ا خاضع�ا بكامل وعيه 
وإرادته الش�عرية، بل يحرص نامق عىل 
أن يتدفق نه�ر خياله ليأخذها إىل أماكن 
قصي�ة، قب�ل أن تتحق�ق الدهش�ة لدى 
املتلق�ي يف لحظ�ة اللق�اء ال�ذي عادة ال 

يكتمل إال يف نهاية النص.
وألنِك طبيعيٌة جدا

أكاد ال أمّيُز بينِك وبني صخرٍة
يحاول البحُر أن يدفعها إىل الشاطئ

بينما هي الهيٌة عن رعونتِه
تفّل شعرُه بأصابَع ناعمٍة
كمن يرّوض حصانا جامحا

أو ينوّم طفال.

شعرية جديدة
يواصل س�لطان التحليق خل�ف خياله، 
الذي يجنح به إىل امتالك ما لم تصل إليه 
مغامرات الش�عراء اآلخري�ن من صور، 
وميزت�ه التي تفيض به�ا نصوصه، أنه 
مسكون بما تعج به املدينة من تفاصيل، 
فيتوقف أمامها ليوقظ ما يس�كنها من 
أحاسيس مركونة يف األعماق، إنه معني 
أكثر من غ�ره يف التقاط التحوالت التي 
تعصف باإلنس�ان الذي نلتق�ي به أينما 
التفتن�ا، فما من يشء غريب يمّيزه عّنا، 
إال أن نامق يقدمه لنا يف صورة أخرى لم 
نعهدها، فيها تمرد عىل نمطيتها الواقعية 
وانس�الخ ع�ن تأطره�ا الفوتوغ�رايف، 
ألن�ه يتعامل مع الش�عر باعتباره نزعة 
جامح�ة لتأس�يس عالق�ات جديدة مع 
األشياء املألوفة يف الواقع، والخروج بها 
من جمودية صورتها الراسخة يف الذهن، 
محطما بذلك ش�كلها التقلي�دي، ولتبدأ 
فيه�ا حياة تنطوي عىل بنية اس�تعارية 

تنش�ط فيها أجنحة الش�عر يف التحليق، 
بعيدا عن األرض وليس قريبا منها، كما 
ه�و عنوان املجموعة الش�عرية وهذا ما 

يؤكد مهارته يف اللعب.
مرة

حاولُت أن أجرّب خدعة قديمة
بأن أدِخَل يدي يف جيبي

فتخرَج بيضاء..
كان األمُر سهال

لكنني تمنيُت لو أني لم أفعل
فلقد َخرجْت حشوٌد خلفي

نساٌء يتربكَن بثيابي
بائسون يطالبونني أن أنتصَف لهم

موتى يرغبون بأن يعودوا شبانا
خائبون، وجناٌة، وتائباٌت
كأنَّهم كانوا ينتظرونني

منذ ألِف عام..
هنالك توق دائم إىل ابتكار صور ش�عرية 
متالحقة يف نسيج النص، ويكتسب هذا 
االش�تغال قوت�ه وحضوره م�ن تمرده 

عىل األصول الشعرية القابعة يف قصيدة 
الع�روض والتفعيل�ة، ومن الس�هل جدا 
ع�ىل م�ن يق�رأ نصوص�ه أن يكتش�ف 
انعتاقها من قيود املوروث الش�عري لغة 
وبني�ة وأس�لوبا، فهو حري�ص يف لغته 
ع�ىل أن تتحرر من كس�لها وخوفها من 
االنفص�ال عن ماضيه�ا، وأن تتخىل عن 
ركوب الخي�ل والجمال وتغ�ادر الخيمة 
والصح�راء، لتقطع الش�وارع وتتس�لق 

الجبال بدراجة هوائية.
لو كانت الحياة دراجة هوائية

ال تقنت قيادتها بال معلم
عندها ستكون يل هوية واضحة

انطلق بها بني جبال
ووديان
وغابات

أبحث عن شجرة
كنت واحدا من أغصانها

قبل أن تقطعني فأس يف لحظة عابثة.
االنشداد إىل الذات

الش�اعر لن تكتمل تجربت�ه، إذا لم تكن 
له رؤية ذاتية إزاء العالم، يعرب عنها من 
خالل خياره الش�عري، ولن يأتي بجديد 
إذا كانت رؤيت�ه الفنية تخضع لوظيفة 
تتوح�د بها م�ع صوت اآلخري�ن، وألجل 
أن يمس�ك بمفاتيح التجربة الش�عرية، 
ويكتش�ف جماله�ا املخب�وء يف األعماق 
املجهولة، علي�ه أن يملك جناحي طائر، 
وبقدر ما يحرص الش�اعر س�لطان عىل 
أن ينتم�ي برؤيته إزاء الش�عر والحياة، 
إىل وج�وده الواقعي، إال أنه أش�د حرصا 
عىل أن ال ينتظم يف صفوف الفوىض التي 
تع�ج بها املدين�ة الحديث�ة، وال ينضوي 
تحت أغطيتها الثقيلة، ألنها بالنسبة له 
قمع آخر ال يقل سطوة عن عبء املايض 
وحموالت�ه، ولعله هن�ا يلتقي مع جذوة 
الفن�ان يف توق�ه إىل أن يك�ون يف عامل�ه 
الخاص، منع�زال عما حول�ه، ومحتفيا 
بذات�ه الت�ي ال يكتم�ل حضوره�ا إال إذا 

كانت مشدودة إىل ذاتها.
الحفالت ال تناسبني

أفضل الجلوس أمام مدفأة
أقلب أحالما تيبست أصابعها من الربد

أو أبحث يف كتب قديمة
ع�ن صي�ادي أف�كار وم�رات س�هلة 

املنال.
ال أغ�ايل إذا م�ا قلت بأن نامق س�لطان 
يخ�رج عم�ا ألفن�اه يف س�ياق الكتاب�ة 
الش�عرية العراقي�ة، وه�ذا االنحي�از يف 
التف�رد، أفرِض�ُه كامن�ا يف قدرت�ه عىل 
اكتش�اف الجمال األّخاذ غر املحسوس 

يف ما حولن�ا، بما يلتقطه م�ن تفاصيل 
صغ�رة، وه�ي تن�رب يف حش�د م�ن 
األحداث اليومية، ب�دون أن نلتفت إليها 
وإىل ما ق�د تحمله م�ن دالالت مخزونة 
يف صورته�ا العادية، فنحن أمام ش�اعر 
يضعن�ا أمام تجربة تدفعن�ا إىل االعتقاد 
ب�أن كل يشء يمكن للش�عر أن يخرقه 
بض�وء لغته، الت�ي تتأمل األش�ياء أكثر 
مم�ا تخاطبها، لغ�ة تخت�زل الحكايات 
والتواري�خ بمف�ردة، وه�ذا ه�و جوهر 
الش�عر ال�ذي ال ينازعه عليه ف�ن آخر. 
ومن الالفت أن ال تستثر هذه التفاصيل 
ذائقتن�ا الجمالي�ة عندم�ا نم�ر به�ا يف 
تش�عبات الحياة، إال ان�ه يقتنصها قبل 
أن تهرب وتنصه�ر يف الزمن، كما لو أنه 
مصور محرف يستعمل عدسات زووم، 
له�ا القدرة ع�ىل أن ترصد رمش�ة العني 

عندما يشعر اإلنسان بسعادة داخلية.
ما الذي يحملُه الرجُل السعيُد برأسه؟

أسأل نفيس يوميا
كلما رأيُتُه يف الصباح ذاهبا إىل السوق

وعائدا برغيفي خبٍز، وابتسامٍة طافحٍة
كأنها عبُر امرأة يطوُف حوله

حتى أظن أن شيئا ما يرقُص يف داخله
فأقداُمه ترك آثارا وردية

عىل الراب.
نصوص هذه املجموعة بما تنطوي عليه 
من تعالق فني مع الواقع اإلنساني، كان 
هاجس�ها التقني اللعب يف مس�احة من 
املفارقات اإلنس�انية، ربما ال تستوعبها 
إالّ بنية قصيدة النثر، ويف س�ياقها العام 
تأتي منسجمة مع املسار الشعري الذي 
تش�كلت عناوين����ه، خ�الل ثالث���ة 
عق���ود من الكت���ابة الشعرية، كان 
نامق سلطان قد اجرحها، والتي تعكس 
وعيا حادا باللحظة الراهنة التي يعيشها 
الشاعر، وما يسعى إىل تأكيده من رؤية 
إزاء مفهوم الشعر الحديث وبحساسية 

جديدة .
س�لطان ال�ذي يق�ف عن�د عتب�ة العقد 
الس�ادس من عمره س�بق ل�ه أن أصدر 
ع�ام 1995 مجموعت�ه الش�عرية األوىل 
»أقحوان�ة الكاهن« ع�ن اتحاد األدباء يف 
نينوى، ويف عام 2016 صدرت مجموعته 
الثاني�ة »ترقيع األمل«عن دار مومنت يف 
لن�دن. ويف عام 2019 صدرت مجموعته 

الثالثة »مثل غيمة بيضاء«.
أم�ا الرابعة »قريبا من األرض« التي هي 
موضوع مقالنا، فقد صدرت مطلع شهر 
أغس�طس 2020 عن دار ن�ون للطباعة 

والنرش والتوزيع يف مدينة املوصل.

أغرب طقوس الكتابة لدى األدباء
           هزاع أبوالريش

تختل�ف الطق�وس الخاص�ة للكتابة من مب�دٍع آلخر، كي 
يس�تطيع التعب�ر عما يري�د كتابته إليصال�ه إىل املتلقي، 
ولك�ن ثمة بع�ض الطق�وس التي ق�د تصدم الق�ارئ أو 
اإلنس�ان العادي، وال يستطيع اس�تيعابها لشدة غرابتها، 
بل وقد يصل األمر إىل حالة تش�به الجنون أحياناً يف بعض 
الطقوس الكتابية لدى بعض األدباء واملثقفني لفرط غرابة 
الحال�ة التي يمرون بها أثناء الكتابة، ولعل هذا يس�تدعي 
يف الذه�ن م�ا قال�ه األدي�ب واملرج�م الجزائ�ري، مرزاق 
بقطاش: »ليس�ت الكتابة س�وى قفزة يف الظ�الم«! فذلك 
الظ�الم قد يجعل املبدع يبدو غري�ب األطوار بعض اليشء، 
بترصفاته وس�لوكياته أثناء الكتاب�ة، وقد يعيش يف حالة 
تش�به الالوعي لكي يخرج للمتلقني نتاجاً أدبياً أو رس�الة 
إبداعية. فهناك من األدباء َمن ال يستطيع تدوين أي جملة 
أو إضافة أي حرف إال إذا كان يف حالة نفس�ية أو جسدية 
معينة، والبعض منهم أيضاً ال يستطيع تحقيق االنسجام 
والتناغ�م بني نصوصه األدبي�ة إال إذا كان يف حالة معينة، 
مثالً كالركض أو البكاء أو الحزن، أو حتى مطأطئاً هامته 

رأساً عىل عقب!
وربما يستغرب القارئ حني يقرب عن كثب من بعض تلك 
الطقوس والح�االت التي قد يمر بها املب�دع أثناء الكتابة، 

والت�ي قد تصل ل�دى بعض الُكتاب إىل حد يش�به الجنون، 
غائص�ني يف الالوعي، هاربني م�ن الواقع لفرة من الزمن، 
ليكونوا يف حالة تقمص وجداني غريبة األطوار أثناء كتابة 

نصوصهم وإبداعاتهم، وهنا طائفة منها.
كان »فيكتور هوغو«، األديب والشاعر والروائي الفرنيس، 
صاح�ب رواي�ة »البؤس�اء«، ال يب�دأ يف الكتاب�ة إال بعد أن 
يتخفف من الثياب، ألنه ال يستطيع حينها مغادرة املنزل، 

أو االنشغال يف األمور الخارجة عن محيط اإلبداع.
الكاتب�ة اإلنجليزي�ة  أيض�اً  ويف مش�هٍد رسي�ايل، كان�ت 
»فرجيني�ا وول�ف«، صاحب�ة رواية »غرف�ة جاكوب«، ال 
تس�تطيع الكتاب�ة بم�زاج إال وأمامها قف�ص، ويف داخله 
رج�ل يتوس�ل إليها للخ�روج، حي�ث كانت تس�تلهم من 
ه�ذا الس�لوك الغريب بع�ض أفكارها األدبي�ة املعربة عن 
مشاعرها والطقس الذي اعتادت أن تعيشه أثناء التفريغ 
والتنفي�س عن بعض م�ا يف داخلها من هواجس وهالوس 

نفسية وأدبية.
ويعي�ش املؤل�ف األمركي »دان ب�راون«، صاح�ب رواية 
»ش�يفرة دافنت�يش«، هو اآلخر طقس�اً عجائبي�اً، إذ كان 
أثناء الكتابة يطأطئ هامته باملقلوب ليس�تمتع بالكتابة، 
مس�رخياً ليس�تجمع أفكاره ويتماهى معها رأس�اً عىل 

عقب!
وأما »فرناس�ني بروس«، مؤلف�ة رواية »امل�الك األزرق«، 

فكانت ال تس�تطيع الكتاب�ة إال عندما تك�ون يف مواجهة 
الحائط، حتى ال يتشتت ذهنها بأي يشء آخر غر الكتابة 

والغوص يف أتون الفكرة.
واش�تهرت أيضاً كاتب�ة الخيال العلمي »ي�ودورا ويلتي«، 
بأنه�ا كانت تلصق جميع الصفح�ات بعضها ببعض عند 
النهايات بدبابيس صغرة لتش�كل صفاً طويالً من الورق 
حتى ال يتشتت تفكرها عند االنتقال من صفحة إىل أخرى.

وعرف الكاتب األمركي »إرنس�ت همينغ�واي«، الحاصل 
ع�ىل جائزة نوبل يف األدب عام 1954، عن روايته »العجوز 
والبحر«، بأن من أغرب طقوس�ه الكتابي�ة التي كان يمر 

بها، الكتابة واقفاً وهو ينتعل حذاًء أكرب من مقاسه.
وأخراً مع الكاتب اإليرلندي »جيمس جويس«، الذي يقال 
إنه كان ال يستطيع الكتابة إال يف سفينة وهي تْجنح، وقد 
يصل به األم�ر إىل أن يذهب لتقديم مبلغ من املال لقبطان 
سفينة ملساعدته عىل أن يعيش هذه الحالة النفسية التي 

ينتظرها بفارغ الصرب!
وهناك أيضاً العديد من الُكتاب واملثقفني اآلخرين الذين قد 
يمرون يف حالة من الطقوس الغريبة الخاصة أثناء العصف 
الذهني والغوص يف أتون الفكرة، والتي قد تعكس بعض ما 
يف وجدانهم أو أذهانهم من مشاعر غريبة تجعلهم يعيشون 
يف نوع من الالوعي، مستلهمني من بعض طقوسهم غريبة 

األطوار تلك جوانب يف كتاباتهم األدبية.

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة |954|2020
التاريخ/2020/9/22 

أعالن 
تبي�ع مديرية تنفي�ذ الكوت  العقار التسلس�ل 
696/2م 38 الخاجي�ة  الواقع يف ألكوت العائدة 
اىل املدين)صادق مط�رش محمد( املحجوز لقاء 
طل�ب الدائ�ن )مرت�ى فيص�ل رش�يد(البالغ 
)10,000,000( ع�رشة مالي�ني دين�ار فع�ىل 
الراغ�ب بال�رشاء مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
م�دة ) 30يوم�ا ( تب�دأ م�ن اليوم الت�ايل للنرش 
مس�تصحبا مع�ه التأمين�ات القانونية عرشة 
من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية 
العراقي�ة وان رس�م التس�جيل والداللي�ة ع�ىل 

املشري .
املنفذ العدل

فائد عبد الكريم احمد
املواصفات 

1-موقعة ورقمه :- رق�م العقار 696/2 م 38 
الخاجية 

2-جنس�ه ونوعه : دار س�كن يق�ع يف منطقة 
الخاجية قرب املدرسة 
3-حدوده واوصافه  : 

4-مشتمالته :- 
5-مساحتة :-  100م

6-درجة العمران :
7– الشاغل :- مستأجرين  

8القيمة املقدرة : 75,000,000 مليون دينار

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة |1315|2020
التاريخ/2020/9/22 

أعالن 
تبي�ع مديري�ة تنفيذ الك�وت  العقارالتسلس�ل 
49/2م 37 ام هلي�ل  الواق�ع يف ألك�وت العائدة 
اىل املدين)حي�در عبد حس�ني  ( املحج�وز لقاء 
طل�ب الدائن )عدن�ان انه�ر ابو ذين�ه (البالغ 
)2,000,000(  مليون�ني  دين�ار فع�ىل الراغب 
بالرشاء مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة )30 
يوم�ا ( تبدأ م�ن اليوم التايل للنرش مس�تصحبا 
مع�ه التأمينات القانونية ع�رشة من املائة من 
القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية العراقية وان 

رسم التسجيل والداللية عىل املشري .
املنفذ العدل

فائد عبد الكريم احمد 
املواصفات 

1-موقع�ة ورقمه :- طريق بغ�داد/ كوت / ام 
هليل 49/2م 37 ام هليل 

تس�قى  زراعي�ه  ارض   : ونوع�ه  2-جنس�ه 
بالواسطه 

3-حدوده واوصافه  : 
4-مشتمالته :-  

5-مساحتة :- 
6-درجة العمران :

7– الشاغل :- 
8القيم�ة املق�درة : 2,000,000 مليونني دينار 

عن حصة املدين  البالغة 400سهم 

جمهورية العراق 
وزارة العدل 

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة/480 /2018 
التاريخ/22 /9 /2020

أعالن 
تبيع مديري�ة تنفيذ الك�وت العقار التسلس�ل املرقم  
2450/1 م39  الهورة  الواقع يف الكوت العائد للمدين 
)محم�د كامل كش�مر  ( املحجوز لقاء طل�ب الدائن 
)م�وارد مرض عب�د الكريم(البال�غ )225,000,000( 
مائتان وخمسة و عرشون  مليون دينار فعىل الراغب 
بالرشاء مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة )15 يوم ( 
تبدأ من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه التأمينات 
القانونية عرشة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة 
الجنس�ية العراقية وان رسم التس�جيل والداللية عىل 

املشري .
املنفذ العدل 

فائد عبد الكريم احمد
املواصفات 

1-موقع�ة ورقم�ه :-  ك�وت / 14 تم�وز مقابل نهر 
دجله رقمه 2450/1 م 39 الهورة

2-جنس�ه ونوع�ه:- دار س�كن يتك�ون م�ن طارمه 
امامي�ه ومرافق صحيه خارجيه مل�ك رصف وغرفة 
ن�وم عدد )3( واس�تقبال وهول داخ�ل ومطبخ عدد 
)2( حار وبارد ومجموع�ة مرافق صحيه والبناء من 
الطاب�وق واالس�منت ويف الطاب�ق العل�وي غرف نوم 
عدد )2( ومخزن وس�لم والسقف عكاده الدار مبلط 

بلسراميك والكايش وحال العقار متوسط 
3-حدوده واوصافه : 

4-مشتمالته :- 
5-درجة العمران : 

6مساحتة :- مساحة 575 م2
7– الشاغل : املدين محمد كامل كشمر 

8_القمية املقدرة : 517,500,000 خمسمائة وسبعة 
عرش مليون وخمسمائة الف دينار ال غرها

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة |1354|2020
التاريخ/2020/9/22 

أعالن 
تبي�ع مديري�ة تنفيذ الك�وت  العقارالتسلس�ل 
9/3م 37 ام هلي�ل  الواق�ع يف ألك�وت العائ�دة 
اىل املدينة)وف�اء  جواد حس�ن( املحج�وز لقاء 
طل�ب الدائ�ن )محم�د ع�ودة خض�ر  (البالغ 
)2,000,000(  مليون�ني  دين�ار فع�ىل الراغب 
بالرشاء مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة )30 
يوم�ا ( تبدأ م�ن اليوم التايل للنرش مس�تصحبا 
مع�ه التأمينات القانونية ع�رشة من املائة من 
القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية العراقية وان 

رسم التسجيل والداللية عىل املشري .
املنفذ العدل

فائد عبد الكريم احمد 
املواصفات 

1-موقع�ة ورقمه :- طريق بغ�داد/ كوت / ام 
هليل 49/2م 37 ام هليل 

تس�قى  زراعي�ه  ارض   : ونوع�ه  2-جنس�ه 
بالواسطه 

3-حدوده واوصافه  : 
4-مشتمالته :-  

5-مساحتة :- 
6-درجة العمران :

7– الشاغل :- 
8القيمة املقدرة : 2,000,000 مليونني دينار

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة |1316|2020
التاريخ/2020/9/22 

أعالن 
تبي�ع مديري�ة تنفيذ الك�وت  العقارالتسلس�ل 
49/2م 37 ام هلي�ل  الواق�ع يف ألك�وت العائدة 
اىل املدين)حي�در عبد حس�ني  ( املحج�وز لقاء 
طل�ب الدائ�ن )عم�ار انهر اب�و ذين�ه (البالغ 
)2,000,000(  مليون�ني  دين�ار فع�ىل الراغب 
بالرشاء مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة )30 
يوم�ا ( تبدأ م�ن اليوم التايل للنرش مس�تصحبا 
مع�ه التأمينات القانونية ع�رشة من املائة من 
القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية العراقية وان 

رسم التسجيل والداللية عىل املشري .
املنفذ العدل

فائد عبد الكريم احمد 
املواصفات 

1-موقع�ة ورقمه :- طريق بغ�داد/ كوت / ام 
هليل 49/2م 37 ام هليل 

تس�قى  زراعي�ه  ارض   : ونوع�ه  2-جنس�ه 
بالواسطه 

3-حدوده واوصافه  : 
4-مشتمالته :-  

5-مساحتة :- 
6-درجة العمران :

7– الشاغل :- 
8القيم�ة املق�درة : 2,000,000 مليونني دينار 

عن حصة املدين  البالغة 400سهم

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة |1314|2020
التاريخ/2020/9/22 

أعالن 
تبي�ع مديري�ة تنفيذ الك�وت  العقارالتسلس�ل 
49/2م 37 ام هلي�ل  الواق�ع يف ألك�وت العائدة 
اىل املدين)حي�در عبد حس�ني  ( املحج�وز لقاء 
طل�ب الدائ�ن )بش�ار انهر اب�و ذين�ه (البالغ 
)2,000,000(  مليون�ني  دين�ار فع�ىل الراغب 
بالرشاء مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة )30 
يوم�ا ( تبدأ م�ن اليوم التايل للنرش مس�تصحبا 
مع�ه التأمينات القانونية ع�رشة من املائة من 
القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية العراقية وان 

رسم التسجيل والداللية عىل املشري .
املنفذ العدل

فائد عبد الكريم احمد 
املواصفات 

1-موقع�ة ورقمه :- طريق بغ�داد/ كوت / ام 
هليل 49/2م 37 ام هليل 

تس�قى  زراعي�ه  ارض   : ونوع�ه  2-جنس�ه 
بالواسطه 

3-حدوده واوصافه  : 
4-مشتمالته :-  

5-مساحتة :- 
6-درجة العمران :

7– الشاغل :- 
8القيم�ة املق�درة : 2,000,000 مليونني دينار 

عن حصة املدين  البالغة 400سهم
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مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )106(  
تعل�ن اللجنة عن كرس قرار العق�ار ادناه وفق قانون 
)21( لسنة 2013  فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة 
العلنية مراجعة سكرتري اللجنة يف بلدية املوصل خالل 
)7( س�بعة ايام تب�دأ من اليوم الت�ايل لنرش االعالن يف 
الصح�ف املحلي�ة لالطالع عىل الرشوط مس�تصحبني 
معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن والتامينات 
القانوني�ة البالغ�ة )30%( م�ن القيم�ة املق�درة مع 
الترصي�ح االمني للمش�رتك باملزايدة وتج�ري املزايدة 
يف مق�ر مديرية بلدية املوصل الواق�ع يف حي املثنى يف 
الس�اعة العارشة صباحا لليوم االخري من مدة االعالن 
ويتحمل من  ترس�و بعهدته اجور نرش االعالن واجور 

خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار.
� القطعة املرقمة )59( م24 وادي عكاب املشيد عليها 
) مح�ل بي�ع ادوات احتياطية( وبمس�احة )50( م2 

وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار اخلاصة بامالك بلدية احليدرية

اعالن
 بالنظ�ر لحصول ك�رس قرار تعلن لجنة البيع وااليجار الخاصة بام�الك بلدية الحيدرية ملحافظة 
النجف االرشف اليجار العقار املبينة تفاصيله ادناه العائد اىل بلدية الحيدرية وفقا الحكام قانون 
بي�ع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 فعىل من يرغب االش�رتاك باملزايدة مراجعة بلدية 
الحيدرية او اللجنة خالل )7( س�بعة ايام  من الي�وم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية 
لالطالع عىل الرشوط املطلوبة مس�تصحبا معه التامينات القانوني�ة البالغة )200%( من القيمة 
املقدرة  و50% من القيمة املقدرة ملس�تاجري العقار س�ابقا  بموجب صك مصدق وفقا للقانون 
وكتاب مكتب الس�يد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وس�تجري يف بلدية الحيدرية الس�اعة 
التاسعة  من صباح اليوم التايل النتهاء مدة النرش وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية فيؤجل 
لليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي ويتحمل من ترسو عليه املزايدة مصاريف املزايدة وتكون 

مدة كرس القرار خمسة ايام من يوم اجرائها 

الرشوط:
1 � تقديم براءة ذمة املزايد من ديوان البلدية مع صورة هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن 

2 � تبدأ مدة العقد من تاريخ االحالة القطعية وعىل املستأجر تسديد بدل االيجار وكافة املصاريف 
خ�الل )30( ي�وم م�ن صدور االحالة م�ع تنظيم العق�د وتصديقه وف�ق املدة املح�ددة بالقانون 

وتعليماته وبخالفه يعترب ناكال بالتزامه
3 � يحق للبلدية فس�خ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع الغراض االس�تثمار او مرشوع للمصلحة 

العامة دون الحاجة اىل انذار او اللجوء اىل املحاكم ووفقا لرشوط العقد املربم
4 � ال يجوز اس�تخدامها لغ�ري الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املش�يدات اىل البلدية بعد 

انتهاء العقد
5 �  يتحمل املستأجر تثبيت لوحة داللة تحتوي عىل رقم امللك 

6 � عىل املتقدم ان يكون قد مارس نفس نوع االستعمال وعليه اثبات ذلك باية وثيقة حكومية او 
نقابي�ة ويتحمل قانونيا وقضائيا صحة بياناتها تنفيذا لكتاب محافظة النجف االرشف / مكتب 

السيد املحافظ املرقم )12078( يف 2012/11/21
7 � يلزم املستاجر لالمالك الواقعة يف واجهة شارع النجف � كربالء الشارع الرئييس بعمل واجهة 

من مادة K-spane بطول 4م   
8 � جلب املوافقة االمنية من قبل املزايدين الذين يسكنون خارج املحافظة استنادا اىل كتاب السيد 

املحافظ املرقم 6782 يف 2018/5/20 
9 � تكون القيمة التقديرية املعلنة للسنة الواحدة وعىل املستاجر دفع بدل االيجار للمدة كامال 

10 � االلتزام برشوط السالمة من لبس الكفوف والكمامات والتباعد االجتماعي

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ بلد 
رقم االضبارة : 629 / ت / 2020 

التاريخ : 22 / 9 / 2020 
لقد تحق�ق له�ذه املديرية من ثام�ر محمد حمود 
الجواري انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن 
دائم او مؤقت او مخت�ار يمكن اجراء التبليغ عليه 
واستنادا للمادة 27 من قانون التنفيذ تقرر تبليغك 
اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ بلد خالل خمس�ة 
ع�رش يوما تب�دا من الي�وم الت�ايل للن�رش ملبارشة 
املعام�الت التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حال�ة ع�دم 
حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية باج�رات التنفيذ 

الجربي وفق القانون :
اوصاف املحرر : 

وص�ل امانة بمبلغ ) 000 / 490 / 4 باس�م املدين 
ثام�ر محم�د حم�ود الج�واري للدائ�ن زي�د نوري 

احمد.
املنفذ العدل 

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

وزارة العدل
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة |1317|2020

التاريخ/2020/9/16 
أعالن 

تبيع مديرية تنفيذ الكوت  العقارالتسلسل 49/2م 
37 ام هليل  الواقع يف ألكوت العائدة اىل املدين)هادي 
رحيم ضم�د  ( املحجوز لقاء طل�ب الدائن )رياض 
مليون�ني     )2,000,000( عبود(البال�غ  غف�وري 
دين�ار فعىل الراغب بال�رشاء مراجعة هذه املديرية 
خ�الل مدة )30 يوم�ا ( تبدأ من الي�وم التايل للنرش 
مس�تصحبا معه التأمين�ات القانوني�ة عرشة من 
املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية 

وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل

فائد عبد الكريم احمد 
املواصفات 

1-موقع�ة ورقمه :- طريق بغداد/ كوت / ام هليل 
49/2م 37 ام هليل 

2-جنسه ونوعه : ارض زراعيه تسقى بالواسطه 
3-حدوده واوصافه  : 

4-مشتمالته :-  
5-مساحتة :- 

6-درجة العمران :
7– الشاغل :- الرشكاء

8القيم�ة املق�درة : 2,000,000 القيم�ة املق�درة 
لالسهم املباعة البالغة 300سهم من عموم العقار

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكمة اس�تئناف بغداد الكرخ / 

االتحادية 
محكمة البداءة يف ابي غريب 

العدد : 222 / ب / 2020 
التاريخ : 15 / 9 / 2020 

اىل / املدع�ى علي�ه ) حي�در عب�د الرحي�م 
عبيد( 

اق�ام املدعي ) املدير الع�ام للرشكة العامة 
للحدي�د والصل�ب واملدمج معه�ا الرشكة 
العامة لالس�ناد الهنديس اضافة لوظيفته 
( الدع�وى املرقم�ة اع�اله والت�ي يطل�ب 
فيها مبل�غ الرضر الذي تس�بب به املدعى 
عليه ع�ىل الرشكة وملجهولية محل اقامتك 
حسب رشح املبلغ القضائي وتاييد املختار 
وانتقالك اىل جهة مجهولة لذا تقرر تبليغك 
اعالنا بصحيفت�ني محليتني ويف حالة عدم 
حض�ورك س�وف تج�ري املرافع�ة بحقك 
غيابيا علما ان موعد املرافعة يصادف يوم 

19 / 10 / 2020 وافهم علنا . 
القايض 

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

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية التنفيذ م . الصدر 
مذكرة احضار 

اىل / كافة افراد الرشطة يف بغداد .
اسم املدين / حسني عيل رجب .

العنوان / بغداد  بالداللة 
اس�تنادا اىل احكام املادة ) 22 – ثانيا ( من 
قان�ون التنفيذ تقرر احضار املدين املذكور 
هويته اعاله جربا امام هذه املديرية راجني 

تنفيذ ذلك واعالمنا . 
املنفذ العدل 

محمد جليل خلف 
�����������������������������������

فقدان 
فقدت إج�ازة فرن التأم�ني املرقمة 2006 
والص�ادرة م�ن الرشك�ة العام�ة لتج�ارة 
الحبوب فرع البرصة باسم/ ماجدة حسن 
خميس. فمن يعثر عليها يسلمها اىل جهة 

اإلصدار.
�����������������������������������

فقدان 
فقد مني الباج الص�ادر من وزارة الصحة 
دائرة مدينة الطب بعنوان وظيفي فيزيائي 
باس�م / عمار اسماعيل عناد – فمن يعثر 

عليه تسليمه اىل جهة االصدار .

فقدان
فق�دت مني براءة الذمة الصادرة من إلهيئة العامة 
للرضائ�ب ف�رع النجف االرشف ذي الع�دد 16989 
الوح�دة  إىل  واملعنون�ة   2019  /  8  /  21 بتاري�خ 
التخميني�ة يف م�رور النج�ف بأس�م ) عب�د النب�ي 
عب�د زيد( فعىل م�ن يعثر عليها تس�ليمها إىل جهة 

اإلصدار

�����������������������������������
فقدان

فقد مني سند العقار املرقم 3/ 2999 حي العروبه 
باسم كاظميه جاسم محمد من يعثر عليه تسليمه 

اىل جهة االصدار

�����������������������������������
اىل الرشيك / عيل هادي لفته هادي 

توجب علي�ك الحضور إىل مقر بلديه النجف لغرض 
اص�دار اجازه بن�اء للعقار املرق�م 2/10493 حي 

الكرامه  خالل عرشه ايام  
طالب االجازه 

عامر جواد مزهر

�����������������������������������
فقدان هوية موظف

فقدت مني الهوية املرقمة 13704 يف 2018/10/18 
بأسم / عيل سامي جهاد الصادرة من وزارة النفط 
/ رشك�ة توزي�ع املنتج�ات النفطية هيئ�ة توزيع 

الفرات االوسط

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

الرصاف�ة   / بغ�داد  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية 

الهيئة االستئنافية االوىل 
العدد : 747 / س1 / 2019 

التاريخ : 20 / 9 / 2020 
خدمة وجباية 

اعالن 
اىل / املطل�وب اعادة املحاكم�ة ضده / معن حميد 
مجيد – املدير املفوض لرشكة نجمة الفجر الدولية 

– اضافة لوظيفته .
للطعن االس�تئنايف املق�دم من قبل املطل�وب اعادة 
املحاكمة ضده / معن حميد مجيد / املدير املفوض 
لرشك�ة نجمة الفج�ر الدولية – اضاف�ة لوظيفته 
بالدعوى املرقمة اعاله ع�ىل القرار البدائي الصادر 
من محكمة بداءة التجارية يف الرصافة بالعدد 187 
/ ب / 2015 وملجهولي�ة محل اقامتك تقرر تبليغك 
اعالن�ا بصحيفت�ني محليتني يوميت�ني للحضور اىل 
ه�ذه املحكمة صباح يوم املرافعة املوافق 14 / 10 
/ 2020 ويف حالة عدم حضورك او ارسال من ينوب 
عن�ك قانونا س�وف تجري املرافع�ة بحقك حضورا 

وعلنا وفق االصول .
القايض 

عيل حسني يونس 
رئيس الهيئة االستئنافية االوىل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد :2020/9/1915
التاريخ : 2020/9/20

اىل املدعوه/ بنني منري عبد الرسول 
اعالن

قدم طالب حج�ة الوفاة  مؤمل منري عبد الرس�ول 
طلب�ا اىل ه�ذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار حجة 
وفاة  بحق املدعوه )بنني منري عبد الرسول( قررت 
املحكمة تبليغك بالصح�ف املحلية فعليك الحضور 
امامه�ا خالل عرشة اي�ام من تاري�خ نرش االعالن   

وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون
القايض

حسني جواد الحبيب 

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 656/ب2018/3
التاريخ : 2020/9/20

نتيج�ة للمزاي�دة العلني�ة التي ج�رت يف ه�ذه املحكمة 
بتاريخ 2020/9/17 والتي احيل بموجبها العقار املرقم 
2/14110 ح�ي االم�ري يف النجف بعهدة املش�رتي مرض 
طال�ب كام�ل بب�دل ق�دره 247,000,000 دين�ار فقط 
مائتان وس�بعة واربعون  ملي�ون دينار ال غريها ولطلب 
الض�م املقدم من قب�ل طالب الضم كريم ش�عالن صالح 
بنس�بة 5% من البدل االخ�ري اعاله ليك�ون قيمة العقار 
اعاله بعد الض�م مبلغا قدره 259,350,000 دينار فقط 
مائتان وتس�عة وخمس�ون مليون وثالثمائة وخمسون 
ال�ف دينار ال غريها وبعهدة طالب الضم عليه تعلن هذه 
املحكم�ة عن بيع العقار املرق�م 2/14110 حي االمري يف 
النج�ف املبينه اوصاف�ه يف ادناه باملزاي�دة العلنية والتي 
س�تجري يف هذه املحكمة يف تمام الس�اعة الثانية عرش 
من ظهر اليوم الثالث لنرش االعالن فعىل الراغبني بالرشاء 
الحض�ور يف امل�كان والزم�ان الحقيقي�ني مس�تصحبني 
معهم تأمينات قانونية بنس�بة 10% م�ن القيمة املقدرة 
للعقار البالغ 350,000,000 ثالثمائة وخمس�ون مليون 
دين�ار فقط ال غريها بموجب ص�ك مصدق المر محكمة 
ب�داءة النج�ف  ص�ادر من م�رصف الرافدي�ن يف النجف 
رقم )7( وس�تجري املزايدة واالحالة النهائية يف الس�اعة 
الثانية عرش ظهرا من اليوم الثالث لنرش االعالن مع جلب 

شهادة الجنسية العراقية وهوية
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف:العق�ار املرق�م 2/14110 حي االمري يف النجف 
عب�ارة عن دار س�كن تقع عىل  ش�ارع بعرض 12يف حي 
االم�ري  ويتك�ون من طابق�ني االريض يحت�وي علىكراج 
وحديقة ومطبخ 4×6 وصالة بمس�احة 5×5 واستقبال 
5×8 وحمام 2,5×2,5 وتواليت وغرف نوم عدد2 مساحة 
الواحدة 5×6 ومكش�وفة 1×4 ام�ا الطابق العليو يتكون 
من غ�رف نوم عدد 2 ومس�احة كل غرف�ة 5×6 وحمام 
2,5×2,5 وصالة 5×5 والدار مبنية من الطابوق مسقف 
بالكونكري�ت مجه�ز بامل�اء والكهرب�اء مبل�ط بالكايش 
والعق�ار مش�غول من قب�ل املدعى عليهم كريم ش�عالن 
ورحيم ش�عالن وه�م ال يرغب�ون بالبق�اء يف العقار بعد 
البيع وان املساحة االجمالية300 مرت مربع درجة عمران 
ال�دار جي�دة وان القيم�ة املق�درة للعقار مبل�غ مقداره 
)350,000,000( ثالثمائ�ة وخمس�ون ملي�ون دينار ال 

غريها

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد :حجة فقدان

التاريخ : 2020/9/23
اىل املدعو/ عباس شاكر مهاوش

اعالن
ق�دم طالب حجة الفقدان  ش�اكر مهاوش ش�نان  
طلب�ا اىل ه�ذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار حجة 
فقدان  بحق املدعو )عباس شاكر مهاوش ( قررت 
املحكمة تبليغك بالصح�ف املحلية فعليك الحضور 
امامه�ا خالل عرشة اي�ام من تاري�خ نرش االعالن   

وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون
القايض

اثري فاهم محسن

�����������������������������������
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ السماوة
رقم االضبارة / 2019/1114

التاريخ 2020/9/21
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ الس�ماوة س�هام املدينه مليحه 
مكي جاسم العقار تسلسل 609/89 م6 ابو محار 
الواقع يف السماوة العائد للمدين مليحه مكي جاسم 
املحج�وز لق�اء طل�ب الدائ�ن فرات محم�د صادق 
البالغ خمسة وعرشون مليون مع الرسوم واتعاب 
املحام�اة  فع�ىل الراغ�ب بال�رشاء مراجع�ة هذه 
املديرية خالل مدة ثالث�ني يوما تبدأ من اليوم التايل 
للنرش مس�تصحبا معه التامينات القانونية عرشة 
م�ن املائة م�ن القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية 
العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي 

املنفذ العدل  
عدي حاتم صعيب الزريجاوي

املواصفات :
1 � موقع�ه ورقمه : س�ماوة / قرية س�يد جبار / 
شارع املستوصف الرئييس 609/89 م6 ابو محار  

2  �جنس�ه ونوع�ه : دار س�كنية ومحل�ني مفرزة 
بصورة غري رسمية ملك رصف  

3 � حدوده واوصافه : دار سكنية ومحلني تحتوي 
ع�ىل غرفتني واس�تقبال وه�ول ومطب�خ ومرافق 
صحي�ة طابق واح�د ومبني من الطاب�وق والحديد 
املس�لح ومس�احة البناء 120 م واالرضي�ة مبلكة 

بالسرياميك 
4 � مشتمالته :

5 � مساحته : مساحة العقار العمومية 249/6م2 
مساحة املدينه 149م2

6 � درجة العمران : جيدة
7 � الشاغل : املدينه  / مليحه مكي جاسم 

8 � القيم�ة املق�درة :28722891ثمانية وعرشون 
مليون وس�بعمائة واثنان وعرشون الف وثمانمائة 

وواحد وتسعون دينار حصة املدينه

العدد : 214
التاريخ : 2020/8/27

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر . جلنة بيع واجياراموال الدولة االوىل

مدة التأجير المساحةم2 الرقم الجديد نوع الملك والموقع واالستعمال

سنة واحدة  2,5×3 م2 1177 كشك حديد ـ الجانب االيمن ـ شارع نجف كربالء ـ 
مقابل عمود )577( 

العدد : 41
التاريخ 2020/9/22

امحد تقي اليارسي
مدير ناحية احليدرية 

رئيس اللجنة
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

ع�ن  االبتع�اد  الحمل،ح�اول  ب�رج  عزي�زي 
االس�راتيجية القديم�ة الت�ي تنتهجها يف حل 
املش�كالت وح�اول اس�تخدام أس�اليب وطرق 
جدي�دة ال تجده�ا محبط�ة. يف بع�ض األحيان 
املس�ارات غ�ر التقليدية قد تس�فر عن نتيجة 

أكثر إرضاء لجميع األطراف املعنية.

عزي�زي برج الثور،أنت تحم�ل حمالً ثقيالً من 
املش�كالت؛ اب�دأ بتخفيف األثقال ع�ن كاهلك، 
الزي�ادة.  يف  املصاع�ب  تس�تمر  فس�وف  وإال 
يج�ب أن تص�ل إىل اس�راتيجية يف التعامل مع 
التحديات املهنية والخاصة بدون إضاعة الكثر 

من الطاقة يف نفس الوقت.

عزي�زي ب�رج الجوزاء،يتب�ن حالًي�ا أن جميع 
ال�ة ألن أهداف�ك تتواف�ق  أش�كال التع�اون فعَّ
وتتزامن م�ع أهداف من حول�ك. اغتنم فرصة 
كون�ك مفعم بالصحة والحيوي�ة وخلو ذهنك، 
وق�م يف املرتب�ة األوىل بإنجاز األعم�ال الخاصة 

بالفريق.

عزيزي برج الرسطان،ال يبدو أن جبال املشكالت 
واالضطراب�ات اليومية يف طريقه�ا إىل التاليش. 
كن حازًما وحاول استعادة رأيك فيما هو مهم، 
وإال قد تعاني من انتكاسات دائمة. وازن األمور 
بعناي�ة، وفك�ر يف األهداف التي تري�د تحقيقها 

عن جد وتلك التي يجب التغايض عنها.

عزيزي برج األس�د، انتبه لصحت�ك أوالً، كل ما 
كن�ت تهدف إليه من�ذ فرة طويل�ة أصبح من 
املمكن الوصول إليه، حيث تدفعك طاقة جديدة 
نابعة من الدعم املقدم لك من كل صوب إلتمام 

الخطوات األخرة الالزمة لذلك. 

عزيزي برج العذراء،أنت تحمل حمالً ثقيالً من 
املشكالت؛ ابدأ بتخفيف األثقال عن كاهلك، وإال 
فس�وف تس�تمر املصاعب يف الزيادة. يجب أن 
تصل إىل اس�راتيجية يف التعامل مع التحديات 
املهني�ة والخاص�ة ب�دون إضاع�ة الكث�ر من 

الطاقة يف نفس الوقت.

عزيزي برج امليزان،الوقت مناسب جًدا لجميع 
العالقات الش�خصية، س�واء كان�ت جديدة أو 
قديم�ة. س�وف تجد عملي�ات التواصل مع من 

حولك ملهمة وغنية ألفكارك الخاصة.

عزي�زي ب�رج العقرب،أن�ت تش�عر أن الطاقة 
أي وق�ت،  تنفج�ر يف  بداخل�ك ق�د  املوج�ودة 
ولألس�ف، هذا ليس ش�عوًرا جيًدا. ال تستسلم 
للدافع ال�ذي قد يجعلك تخرج كل يشء بداخلك 
ألن�ك قد تع�ادي املحيطن ب�ك وتجرحهم دون 

قصد.

عزيزي برج القوس،سوف تحصل عىل السكينة 
والصفاء الذهني اللذان طاملا بحثت عنهما. من 
خالل تلك القوة الداخلية، فأنك تنبع منك الثقة 
والنزاهة. س�وف يطلب منك أصدقائك املقربن 
أو زمالئك بالعمل املس�اعدة والعون، فال تتأخر 

عن تقديم املساعدة قدر اإلمكان

عزي�زي ب�رج الجدي،س�وف يتع�رض عمل�ك 
لالختب�ار اليوم، ولكن ال داع�ي للتوتر إذا كنت 
قادًرا ع�ىل إظهار املعرفة الس�ليمة. س�ُتخترب 
أيًضا يف حياتك الخاصة، ويف هذه الحالة، يجب 

عليك الدفاع عن وجهة نظرك.

عزيزي برج الدلو،العمل اآلن يف غاية الس�هولة 
بالنس�بة لك، ولذل�ك، يمكن�ك تخصيص وقتك 
مله�ام أكثر أهمية، ولكن تأك�د من عدم فقدان 
الركيز عىل الهدف. العالقات األرسية متناغمة 
يف الوق�ت الح�ايل ويرج�ع الفضل يف ه�ذا إليك 

أيًضا.

عزي�زي برج الحوت،لقد وصلت إىل حائط س�د 
يف الوق�ت الحايل، ويبدو أن ال يشء يحرز تقدًما 
وأنت عىل وش�ك االستس�الم. اعت�رب مثل هذه 
األوقات اختباًرا لقوة إرادتك، وسوف يتضح لك 

قريًبا أهمية امليض قدًما يف خططك.

العذراء

احلوت

فوائد رشب الزنجبيل مع النعناع
يعد الزنجبيل من النباتات املغطاة البذور 
من فصيلة الزنجبيليات، فهو من النباتات 
التي تس�تعمل جذورها التي تحت الربة 
مل�ا لها من زي�وت طي�ارة ورائحة نفاذة 
ويس�تعمل كبه�ارات أو كم�روب وال 
يمكن أن يس�تخدم إال بعد جفاف أوراقه 

ثم يطحن، وفقا للموسوعة العربية.
وللزنجبي�ل فوائ�د عديدة للجس�م، ومن 

أهم هذه الفوائد:
يحمي الجس�م م�ن الجلطات وينش�ط 
ال�دورة الدموية، مما يس�اعد عىل تدفق 
الجس�م بش�كل أفضل إىل جمي�ع أنحاء 

الجسم.
التهاب�ات  ع�ىل  القض�اء  يف  ويس�اعد 
القولون، ملا يحت�وي عليه من خصائص 

مضادة لاللتهابات.
كم�ا أنه يس�اهم بش�كل كب�ر يف حرق 
الدهون الزائدة يف الجسم، والتخلص من 

الوزن الزائد.
* كم�ا يعم�ل ع�ىل تقوي�ة األعص�اب 
والجه�از املناعي، وبالت�ايل الحماية من 
الفروسات والبكتريا، واإلصابة بنزالت 

الربد واإلنفلونزا.
* ويس�اعد يف من�ع أن�واع مختلف�ة من 

ح�االت الغثيان مث�ل دوار البحر وغثيان 
الصباح.

* كم�ا أنه يقلل من مس�تويات الس�كر 
يف ال�دم ويعال�ج ع�رس الهض�م املزم�ن 
مكافح�ة  يف  املس�اعدة  إىل  باإلضاف�ة 

االلتهابات.
أما النعناع فهو من النباتات ذات الرائحة 
املمي�زة وال�ذي يعط�ي الطع�ام مذاق�ا 
ورائحة محببن ويحتوي كل 100 جرام 
نعناع عىل 70 سعر حراري فقط والكثر 
م املعادن واملواد املفيدة للجسم ومن أبرز 

فوائده:

* يعالج اضطرابات املرارة واملعدة
* يطرد الغازات ويهدئ األعصاب، ويقلل 

من آالم املعدة.
* يعم�ل عىل تحس�ن عملي�ة التنفس، 

ويعزز من صحة الجهاز التنفيس.
* يعترب من املروبات املدرة للبول.

* ويقلل من الحساسية املوسمية
ومنح�ه  الجل�د  ترطي�ب  يف  يس�اهم   *

الحيوية والنضارة.
* يعالج قرحة املعدة

التهاب�ات  ع�الج  يف  يس�تخدم  كم�ا   *
املفاصل.

العطور ومستحرضات التجميل 
خطر هيدد املراهقني

أّك�دت دراس�ة علمي�ة أجراها 
خ�رباء أمريكيون وج�ود صلة 
ب�ن اإلصابة باضط�راب فرط 
الحرك�ة ونق�ص االنتب�اه عند 
التعرّض للمواد  املراهقن وبن 
يف  املس�تخدمة  الكيماوي�ة 
تركيب العطور ومس�تحرضات 

التجميل.
واعتربوا أن هذه األعراض تشر 
إىل اضط�راب الغ�دد الصم�اء، 
والتي تحدث عند زيادة التعرّض 
ملركبات مث�ل »الفثاالت«، وهي 
عبارة عن ملّدنات تتم إضافتها 
مرونت�ه  لتحس�ن  للبالس�تيك 

وشفافيته.
وحّذر الخ�رباء، وفقاً لصحيفة 
الربيطاني�ة،  مي�ل«  »دي�ي 
يف  اإلف�راط  م�ن  املراهق�ن 
اس�تخدام تلك املواد التي يشيع 
تغلي�ف  يف  أيض�اً  اس�تخدامها 
امل�واد الغذائية واألدوية وبعض 

املستحرضات الصيدالنية.
ُيذك�ر أن الفث�االت تتداخل مع 
لهرمونات  الطبيع�ي  النش�اط 
والتستوس�ترون،  األندروجن 
ما يشّكل خطراً كبرا عىل عملية 
التكاثر والسمات الجسدية بن 

املراهقن من الجنسن.

فوائد العسل والسمسم للجسم
والعس�ل  السمس�م  م�ن  كّل  ُيخل�ط 
وُيس�تخدمان معاً ع�ادًة، حي�ث يعتقد 
البعض أن لهما مًعا فوائد صحية جّمة، 
لك�ن وبحس�ب م�ا كش�فه مختصون، 
ل�م تثب�ت أي دراس�ة علمي�ة دق�ة هذا 

االعتقاد.
لك�ن ذل�ك ال يمن�ع كونهم�ا عنرصي�ن 
غذائين مهمن للصحة، إذ من الثابت أن 

كاّل منهما له فوائده الغذائية.
أواًل: فوائد العسل:

ويخف�ض  األكس�دة  بمض�ادات  غن�ي 
مستويات الدهون الثالثية.

يعزز صحة القلب واألوعية الدموية.
يساعد يف إنقاص الوزن وترسيع عملية 

التئام الجروح والشفاء من الحروق.
يقلل من فرة اإلصابة باإلسهال.

يحمي من اإلصابة بارتجاع املريء.
يكافح االلتهابات.

يحّد من أعراض نزلة الربد.

ثانًيا: فوائد السمسم:
يع�زز صح�ة العظ�ام: مل�ا يحتويه من 
والكالس�يوم  املاغنيس�يوم  عن�ارص 

واملنجنيز والزنك.
يوفر الربوتن النباتي للجسم.

يخفض ضغط الدم املرتفع، كما يساعد 
يف التقلي�ل م�ن تراك�م الصفيح�ات يف 

األوعية الدموية.
مص�در جي�د لأللي�اف الغذائي�ة، الت�ي 
بدورها تس�اهم يف تنشيط عمل الجهاز 

املناعي.
بااللتهاب�ات  اإلصاب�ة  يخف�ض خط�ر 

ويعزز عملية تكوين الخاليا.
يضبط مستويات السكر يف الدم.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
1 كوب لسان عصفور
1 كوب جزر مكعبات

1 كوب كوسة مكعبات
1 مكعب مرقة دجاج – ملح

فلفل أسود
زيت - ماء

خطوات التحضر:
يوضع قليل من الزيت يف وعاء عىل النار، ويوضع فيها لسان العصفور.

يقلب لسان العصفور جيداً حتى يكتسب اللون الذهبي.
توض�ع امل�اء يف وعاء عىل النار، ويضاف إليه ملح وفلفل أس�ود ومكعب املرقة 

حتى تسخن.
تضاف الكوسة والجزر، وتقلب قليالً حتى تتشوح.

تضاف املاء إىل لسان العصفور والخرضوات، وتقلب.
تغطى، وترك عىل نار هادئة حتى تنضج.

توضع يف الطبق، وتقدم ساخنة.

شوربة لسان عصفور باخلضار

؟؟هل تعلم
يعد العالم أرخميدس أول من وضع خط 

األعداد الحقيقية.
املرصيون القدماء هم أول من اكتش�فوا 
الدائ�رة من�ذ أكثر م�ن 5000 س�نة قبل 

امليالد.
أول من تمكن من احتس�اب طول السنة 
الشمس�ية هو أبو الحس�ن ب�ن ثابت بن 
قرة، حيث تمكن من قياسها بعدد األيام 
والس�اعات والدقائ�ق والثواني، أي 360 

يوم و6 ساعات و9 دقائق و10 ثواني.
العال�م محمد بن م�وىس الخوارزمي أول 
من تمكن من اس�تخدام الجزر الربيعي 

يف العمليات الحسابية.
أول من أس�س علم حس�اب املثلثات هم 
القدماء املرصي�ون، إذ اعتم�دوا عليه يف 

بناء األهرامات.
الع�رب املس�لمن ه�م أول م�ن تمكن�وا 
من تطوير علم حس�اب املثلث�ات، حيث 
جعلوه علم منفصل عن الهندس�ة، ومن 
أب�رز هؤالء العلماء الذين تركوا بصمتهم 
يف ه�ذا العل�م: نصر الدي�ن طويس وعبد 

الله البتاني.
عال�م الرياضيات جش�ميد ب�ن محمود 
بن مس�عود املعروف باس�م غياث الدين 
ال�كايش ه�و أول م�ن اخ�رع الكس�ور 

العرية.
العال�م العربي أبو الحس�ن عىل بن أحمد 
النس�وي ه�و أول م�ن اس�تطاع رشح 

طريقة حساب الجزر التكعيبي.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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نفط ميسان يتعاقد مع األمني وكريم
             المستقبل العراقي/ متابعة

تعاق�دت الهيئ�ة اإلدارية لن�ادي نفط 
ميسان العراقي مع نجم الطلبة السابق 
مصطف�ى األمني، ومداف�ع فريق نفط 
الوس�ط فاض�ل كريم لينضما بش�كل 

رسمي للفريق يف املوسم املقبل.
وقال مدرب نفط ميس�ان رزاق فرحان 
لك�ووورة: »مصطفى األم�ني وفاضل 
كري�م إضافة جي�دة للفري�ق قبل بدء 
للموس�م  الفعلي�ة  اإلع�داد  مرحل�ة 

املقبل«.
النط�اق  املتبقي�ة  »الف�رة  أن  وب�ني 
املوس�م 33 يوما فقط، وهي فرة غري 
كافية إلعداد الفريق بعد انقطاع طويل 

قارب 6 أشهر«.
أث�ر  امل�ايض  املوس�م  »إلغ�اء  وتاب�ع: 
أيضا ع�ى معنويات الاعب�ني، وبالتايل 
نحت�اج إىل تدريب�ات مكثف�ة م�ن أجل 
تحضري الفريق بدنيا ونفس�يا ملباريات 
الفن�ي  الجه�از  أن  الدوري«.وأوض�ح 

وض�ع منهجا تدريبيا مكثف�ا، والفريق 
بارش تدريباته يف ملعبه، مضيفا: »نأمل 
أن نطب�ق مناه�ج اإلعداد بش�كل مثايل 
وأن يس�تجيب الاعبون بش�كل رسيع 
ونحقق االنسجام املطلوب«.يشار إىل أن 

إدارة نف�ط ميس�ان وضعت 
الش�اب  امل�درب  يف  ثقته�ا 
رزاق فرحان لقيادة الفريق 
خلفا للمدرب السابق أحمد 

دحام.

الكهرباء خيطف مهاجم منتخب الشباب
             المستقبل العراقي/ متابعة

انضم الع�ب منتخب الش�باب العراقي حس�ني زياد 
لتش�كيلة فري�ق الكهرب�اء تحضريا ملنافس�ات 

املوسم املقبل.
ورصح املنس�ق اإلعامي لنادي الكهرباء 
خي�ام الخزرج�ي، لك�ووورة: »نجحت 
إدارة الن�ادي يف التعاق�د م�ع الاع�ب 
وس�يبارش  زي�اد،  حس�ني  الش�اب 
التدريبات الجماعية معنا اس�تعدادا 

للموسم املقبل«.
ولفت إىل أن »الفريق أكمل بدرجة 
كبرية القائمة النهائية للموس�م 
املقب�ل، ويس�عى امل�درب إلعداد 

مثايل للفريق«.
وأش�ار إىل أن جمي�ع الاعب�ني ملتزم�ون 
بالتدريب�ات اليومية مع التش�دد برشوط 
الوقاي�ة الصحية، حيث تس�تمر التدريبات 
املكثفة لنهاية األس�بوع الحايل، مضيفا: »من 
املؤمل أن يخ�وض الفريق عددا من املباريات الودية، 

األسبوع املقبل«.

وأوض�ح أن اإلدارة تمكنت من تأمني حج�ز طريان للمحرفني 
ال� 4 مونج�ي وجاكوب الكامريونيني، وأبو بكر كونيه العاجي 
وحسن منس�اه الغاني، مردفا: »س�يلتحق الرباعي بتدريبات 

الفريق ويشاركون معه يف املباريات التجريبية«.
يش�ار إىل أن فريق الكهرب�اء حقق نتائج مميز يف املوس�م قبل 
امللغ�ي تح�ت إرشاف امل�درب عباس عطي�ة الذي ق�اده ملركز 

الوصيف يف بطولة كأس العراق.

داين ألفيس يقرر 
العودة إىل أوربا

بشار رسن: حظوظ 
بريسبوليس بني يديه

              المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د تقري�ر صحف�ي فرن�ي، أن الربازييل دان�ي ألفيس، 
الظهري األيمن لس�او باولو ومنتخب الربازيل، قرر العودة 

للعب يف أوروبا.
وس�بق أن لعب ألفيس يف أوروبا رفقة إشبيلية وبرشلونة 
ويوفنت�وس وباري�س س�ان جريم�ان، قب�ل أن يع�ود إىل 

الربازيل يف صيف العام املايض.
ووفًق�ا لصحيفة »ليكيب«، فإن دان�ي ألفيس )37 عاًما( 
ق�رر مغادرة س�او باول�و، والبحث عن االنضم�ام لفريق 

أوروبي هذا املوسم.
وأش�ارت إىل أن ألفيس يريد الرحيل بسبب النتائج السيئة 
لفريقه الذي تعادل يف آخر 3 مباريات، باإلضافة إىل تعرضه 

النتقادات من الجماهري، بسبب سلوكه خارج امللعب.
وأوضحت الصحيفة أن ألفيس س�يطلب لقاء مع مسؤويل 

النادي الربازييل، للتفاوض عى الرحيل بشكل ودي.
وذك�رت أن الاع�ب الربازييل لم يخف رغبت�ه أبًدا يف اللعب 

بالدوري اإلنجليزي املمتاز.

تأجيل عودة اجلامهري يف مالعب إنجلرتا

قلق يف ريال مدريد من حتول هازارد لـ  »روبن جديد«

              المستقبل العراقي/ متابعة

ب�ات ع�ى األندي�ة اإلنجليزي�ة مواجه�ة 
متاعب مالي�ة، بعد أن أوقف�ت الحكومة 
الجماه�ري  إع�ادة  خط�ط  الربيطاني�ة، 

لحضور مباريات كرة القدم يف املاعب.
وأدى ارتفاع عدد حاالت اإلصابة بفريوس 
كورونا يف الباد، إىل فرض املزيد من القيود 

عى التحركات والفعاليات.
وق�ال مايكل جوف، وزير ش�ئون مجلس 
ال�وزراء الربيطان�ي، إن الب�اد ال يمكنها 
إىل  الجماه�ري  ع�ودة  مخاط�رة  تحم�ل 

املاعب.
اإلذاع�ة  لهيئ�ة  ترصيح�ات  يف  وأض�اف 

الربيطاني�ة »من غ�ري املرج�ح أن ينترش 
الفريوس يف الهواء الطلق أكثر من داخله، 
لك�ن م�رة أخ�رى، م�ن طبيع�ة األحداث 
م�ن  الكث�ري  به�ا  يك�ون  أن  الرياضي�ة 

االختاط«.
وتقام كل املباري�ات يف الدوري اإلنجليزي 
املمتاز وكل البطوالت يف الكرة اإلنجليزية، 
دون حض�ور جماه�ريي من�ذ حزيران/
يوني�و امل�ايض، وذلك بع�د أزمة انتش�ار 

فريوس كورونا.
وتاب�ع ج�وف أن الحكومة س�تحاول أن 
تس�مح لبعض الجماه�ري بالعودة حينما 

تكون االمور آمنة.
وقال جوف »ما يجب علينا فعله هو النظر 

إىل األح�داث الرياضي�ة اآلن بح�ذر، لكننا 
ندرك أيًض�ا أن الرياضة ج�زء حيوي من 

هذه األمة، ننظ�ر يف كل ما يمكننا القيام 
به لدعم رياضيينا وأنديتنا العظيمة«.

              المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د تقرير صحفي إس�باني، أن هن�اك 3 العبني يف ريال 
مدري�د يث�ريون قلق الفرني زي�ن الدين زي�دان، مدرب 

املرينجي، خال املوسم الحايل.
ووفًقا لربنامج »الشرينجيتو« اإلسباني، فإن قلقا شديدا 

ينتاب زيدان يف اآلونة األخرية بشأن الحالة البدنية للثاثي 
إيدين هازارد، وإيسكو، ولوكا يوفيتش.

كان زيدان، استبعد هازارد، وإيسكو من قائمة املرينجي 
يف املباراة الرس�مية األوىل بالليجا أمام ريال سوس�ييداد، 
بينم�ا ضم يوفيتش لكنه لم يش�ارك مطلًق�ا يف املواجهة 

التي انتهت بالتعادل السلبي.

وذك�ر الربنامج اإلس�باني، أن املس�ؤولني يف ريال مدريد 
يخش�ون م�ن تح�ول ه�ازارد، إىل آري�ني روب�ن جديد يف 

»سانتياجو برنابيو«.
كان روبن انتقل من تشيلي إىل ريال مدريد عام 2007 يف 
قمة تألقه، لكنه عانى من إصابات متتالية جعلته يرحل 

يف 2009 دون بصمات واضحة.

توريس ينضم للجهاز الفني يف أتلتيكو مدريد
              المستقبل العراقي/ متابعة

س�يعود اإلس�باني ال�دويل الس�ابق فرنان�دو توريس، 
ال�ذي اعتزل ك�رة القدم قبل ع�ام، إىل أتلتيك�و مدريد 
هذا املوس�م، للحصول عى دورة تدريبية داخل جدران 

النادي.
وس�ينضم توريس، الذي ارتدى بالفعل طاقم التدريب 

الخ�اص بفري�ق الروخي بانك�وس، كما ب�دا واضًحا 
يف الص�ورة الت�ي ت�م تداوله�ا ع�ى ش�بكات التواصل 
االجتماعي، رفقة مدرب حراس مرمى الناشئني ريكي 
ألونسو، إىل طاقم تدريب الفريق، وفقا ملا أكدته مصادر 

من النادي.
وكان توري�س، الذي عرض فيلما وثائقيا ألول مرة عن 
مسريته األسبوع املايض عى منصة فيديو، أقر بالفعل 

بأن�ه كان يخ�وض دورة تدريب، باإلضاف�ة إىل دورات 
أخرى خاصة باإلدارة الرياضية لإلعداد ملس�تقبله، ولم 

يخف رغبته يف العمل يف منظومة أتلتيكو مدريد.
وق�ال قبل أس�بوع »س�أعود إىل املكان ال�ذي يمكنني 
في�ه مس�اعدة األتلت�ي أكثر، لي�س من أج�يل، أنا لدي 
كل ما تس�تطيع كرة القدم أن تقدم�ه. اآلن أنا بحاجة 
إىل اكتش�اف املوقع الذي يس�مح يل بمس�اعدة أتلتيكو 

أكثر«.
وهكذا يعود توري�س إىل الكيان الذي تدرب فيه كاعب 
كرة قدم ناش�ئ، والذي كان جزًءا من فريقه األول عى 
مرحلت�ني )2001-2007 و2015-2018( حي�ث لعب 

404 مباريات وأحرز 129 هدفا.
وباإلضاف�ة إىل ذلك، لعب فرناندو توريس أيًضا لصالح 

ليفربول وتشيلي وميان.

مستقبل مبايب يدور يف فلك 3 أندية
              المستقبل العراقي/ متابعة

عى بعد نحو عامني من نهاية عقده مع باريس 
س�ان جريم�ان، وصل مس�تقبل النج�م كيليان 
مباب�ي إىل مف�رق طرق ب�ني رغبت�ه يف الرحيل، 
وس�عي اإلدارة يف حديقة األم�راء النتزاع توقيعه 

عى عقد جديد.
ووفًقا لصحيفة »ليكيب« الفرنسية، فرغم كل ما 
تردد حول مستقبل مبابي، لكنه لم يطلب إطاًقا 
م�ن إدارة س�ان جريمان املوافقة ع�ى رحيله يف 

الصيف املقبل.

وأش�ارت إىل أن مس�تقبل مبابي ي�دور يف فلك 3 
أندية هي: ريال مدريد، وليفربول، وباريس سان 

جريمان.
وأوضحت أن باريس ب�دأ مفاوضات التجديد مع 
مبابي ع�ن طريق أنتريو هنريكي املدير الريايض 
الس�ابق، ثم اس�تكملها خليفته ليون�اردو، لكن 

الثنائي لم يصل إىل أي نتيجة ملموسة.
وقال�ت الصحيفة، إن مبابي ل�م يعلن عن رغبته 
أبًدا يف البقاء مع سان جريمان عى املدى الطويل، 

ألنه ال يعرف ماذا يريد عى وجه التحديد.
وأضاف�ت أن النج�م الفرن�ي انتق�ل إىل س�ان 

جريمان كي يكون خطوة وسيطة 
يف  باللع�ب  حلم�ه  لتحقي�ق 

ري�ال مدري�د، ورغ�م أنه 
االنتقال  كان يس�تطيع 
للمرينج�ي مبارشة من 
موناكو، لكنه أراد السري 

عى الخط�ة املوضوعة له 
بدقة.

وذكرت أنه إذا ل�م تحدث أزمة فريوس كورونا 
يف املوس�م املايض، لتح�رك ري�ال مدريد لضم 

مبابي يف الصيف الحايل.

أتلتيكو خيطط 
جلمع سواريز وكافاين

              المستقبل العراقي/ متابعة

تحرك نادي أتلتيك�و مدريد خطوة صوب 
إيدنس�ون  التعاق�د م�ع األوروجوايان�ي 
كافان�ي مهاج�م باريس س�ان جريمان 

السابق.
الفرنس�ية،  وبحس�ب صحيفة »ليكيب« 
فإن مسؤويل أتلتيكو مدريد عقدوا جلسة 

مع وكاء كافاني يف فندق بالعاصمة 
باري�س، للتف�اوض عى عق�د يمتد 

لعامني.
وأشارت الصحيفة، إىل أنه عى الرغم 
من اقراب أتلتيكو مدريد من التعاقد 
مع لويس سواريز مهاجم برشلونة 
الحايل، إال أنه ليس من املستبعد ضد 

كافاني أيًضا.
ومكث كافاني يف موطنه أوروجواي 
الفرة املاضية، عق�ب انتهاء عقده 

م�ع بي إس جي، حي�ث يخضع لتدريبات 
بدنية ُمكثفة لاستعداد قبل حسم وجهته 

املقبلة.
وس�يكون الب�اب مفتوًح�ا أم�ام الثنائي 
األوروجواياني سواريز وكافاني يف صفوف 
أتلتيك�و مدريد، خاًصة بعد انتقال موراتا 
ليوفنت�وس عى س�بيل اإلع�ارة، واقراب 

رحيل دييجو كوستا بشكل نهائي.

               المستقبل العراقي/ متابعة

اعترب الدويل العراقي، بش�ار رس�ن، مهاجم بريس�بوليس 
اإليراني، أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الدحيل القطري، 
اليوم االثنني، رغم الخس�ارة بهدف يف الجولة قبل األخرية، 

من مباريات املجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا.
وقال رس�ن، يف ترصيح�ات صحفي�ة: »حاولن�ا الخروج 
بنتيجة إيجابية، ونحن لعبن�ا املباراة من البداية بحثا عن 
الفوز، وحس�م أمر التأه�ل للدور الثان�ي.. واجهنا فريقا 

صعبا لعب مباراة قوية«.
وأضاف: »حظوظنا يف أيدينا، علينا أن نحقق االنتصار عى 
الش�ارقة اإلماراتي، من أجل حسم بطاقة التأهل، ويجب 

أن نلعب بكل قوة«.
وأش�ار إىل أن ت�وايل املباري�ات يؤث�ر س�لبا ع�ى عملي�ة 
االستش�فاء، مؤك�دا أن الق�ادم يحتاج اىل جه�د كبري من 
جانب جميع الاعبني، لحسم بطاقة التأهل يف ظل التشابك 

الكبري بهذه املجموعة، التي يعتربها األقوى يف البطولة.

إصابة نجم أتلتيكو مدريد بكورونا
              المستقبل العراقي/ متابعة

أعل�ن نادي أتلتيكو مدري�د، إصابة أحد نجوم 
الفريق، بفريوس كورونا املستجد.

وقال أتلتيك�و مدريد يف بيان رس�مي »خضع 

الفري�ق األول والجه�از التدريب�ي واملوظفون 
املس�اعدون الختبارات فريوس كورونا، أمس 
اإلثن�ني، والت�ي كش�فت أن نتيج�ة اختب�ار 

خوسيه خيمينيز إيجابية«.
وأض�اف البي�ان »س�يظل الاعب مع�زواًل يف 

منزله، وفًقا لربوتوكوالت الس�لطات الصحية 
يف إسبانيا«.

وأتم »تم تفعيل بروتوكول رابطة الليجا عقب 
نتيجة االختبارات، وبالتايل سيتدرب الاعبون 

يف الجلسات التالية بشكل فردي«.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

الكشف عن خطة ريال مدريد بشأن يوفيتش
            المستقبل العراقي/ متابعة

ربطت بعض التقارير، املهاجم الرصبي لوكا يوفيتش، 
بالخ�روج من ري�ال مدريد معاًرا إىل فريقه الس�ابق، 
آينراخ�ت فرانكف�ورت األملان�ي، قب�ل نهاي�ة فرة 

االنتقاالت الصيفية الجارية.
ويجد الدويل الرصبي، صعوبة يف املش�اركة بانتظام 
تحت قيادة امل�درب الفرني زين الدين زيدان، مما 
يجع�ل أم�ر خروجه حتمًي�ا للحصول ع�ى فرصة 

اللعب باستمرار.من جانبها، بددت شبكة »سكاي سبورت 
أملانيا« كافة الشائعات املتعلقة بعودة يوفيتش املحتملة إىل 

فرانكفورت، مؤكدة أن هذا لن يحدث يف الوقت الراهن.
 وأش�ارت إىل تفضيل النادي امللكي، إع�ارة صاحب ال� 22 
عاًما إىل أحد أندية إس�بانيا أو إيطاليا أو إنجلرا، مما يعني 
صعوبة إعادته إىل فريقه الس�ابق. وغادر يوفيتش، النادي 
األملاني يف صيف 2019 صوب ريال مدريد مقابل 60 مليون 
يورو، لكنه لم يش�ارك س�وى يف 27 مباراة، سجل خالها 

هدفني وصنع مثلهما.
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ال يشء يبع�ث عىل الغضب والح�زن، يف هذا الزمن املوحش، أكثر من مش�هد 
أطفال مس�تضعفني، لم يتجاوز أكربهم العارشة، يرتاكضون بني الس�يارات 
يف س�اعاٍت متأخرة من الليل. يتس�ولون عند اإلش�ارات الضوئية، متسرتين 
بخدع�ة بي�ع بضائع خفيف�ة ال حاج�ة له�ا، أو يهرع�ون إىل تنظيف زجاج 
الس�يارات، املتوقف�ة رغما عن إرادة س�ائقيها، مس�تعطفني الناس، عاملني 
عىل إثارة الشفقة بمالبسهم الرثة ومالمحهم الربيئة. يفعلون ذلك، يف أحيان 
كثرية، مرغمني لصالح عصابات منظمة، تس�تأجر الصغار من ذويهم قساة 
القل�وب، متبلّدي املش�اعر، بال ذم�ة أو ضمري، بحيث يحرم�ون أوالدهم من 
دفء الفراش وأمان البيوت، ويرمون بهم، تحت ذريعة الحاجة، إىل الشوارع، 
عرضًة للربد والحر واإلهانة والجوع واالستغالل الجنيس. يتاجرون بأوالدهم 
وبناته�م، يف اعتداء س�افر عىل إنس�انيتهم، فتحقق تل�ك العصابات املجرمة 
الغاش�مة أرباحا طائلة، جرّاء عذابات أولئك الصغار عاثري الحظ، املحرومني 
من أبس�ط حقوقهم اإلنس�انية يف مقابل فتاٍت ال يغني ع�ن طفولٍة ضائعة، 
ابتذلها من هم مؤتمنون عليها. وعىل الرغم من قسوة الفكرة وال إنسانيتها، 
ق�د يجد بعضهم مربّرات م�ا ملثل هؤالء، تحت عنوان الج�وع كافر، قد يؤدي 
بصاحب�ه إىل التوحش وارت�كاب أفظع الجرائم.  ولكن أي م�رّبرات منطقية، 
يمكن تس�ويقها ألولئك املرتفني الجش�عني من قاطني الفل�ل الفاخرة، تجار 
قن�وات اليوتيوب، وهم يس�تخدمون أطفاله�م، كما لو أنهم قردة يف س�ريك 
متجّول، ينزعون عنهم أمانهم واس�تقرارهم النف�يس، وعفويتهم وبراءتهم، 
مش�هرين الكامريات يف وجوههم عىل مدار الساعة، محققني األرباح الطائلة 
بس�بب س�يل اإلعالنات التجارية الت�ي تتخلل بث مقاط�ع الفيديوهات التي 
يتوهمونها طريف�ة، املعّدة النتهاك خصوصية الصغ�ار ومصادرة طفولتهم 
ولتجعله�م فرجًة مجاني�ة للعموم.النماذج عىل امتهان األه�ل الطفولة أكثر 
م�ن أن ُتح�ى، ولعل أكثره�ا غب�اء وفجاجًة الحكاي�ة التي أث�ارت، أخريا، 
ضجة كربى يف مرص والعالم العربي، عن »اليوتيوبر« املرصي األكثر ش�هرة، 
حس�ن وزوجته زينب، اللذين يعتاشان من خالل فضح أدق تفاصيل حياتهم 
الخاص�ة. وقد تجاوز ع�دد متابعيهم املليون، وهم الذي�ن اعتدوا عىل طفولة 
صغريته�م، يف مقاط�ع فيديوه�ات يومية، حقق�ت لهم ما يبنغي أن يش�بع 
جشعهم. ويف مقطع الفيديو الذي أثار، أخريا، ضجة كربى، قررا إعداد مقلب 
ماكر بالصغرية املسكينة ذات السنة والنصف، سعيا إىل اإلثارة الرخيصة، حني 
غريت األم مالم�ح وجهها، وطلته باللون األس�ود، وقامت برتهيب الصغرية، 
فاش�تد رصاخها وسط سخرية والديها العبقريني وضحكاتهما، ما دفع أحد 
املتابعني إىل تقديم شكوى رسمية فور انتشار املقطع ملجلس الطفولة، مّتهما 
الزوجني بإيذاء الطفلة وترويعها. اإليجابي الذي يبعث عىل االرتياح أن املجلس 
القوم�ي لألمومة والطفولة تقّدم ببالغ رس�مي، عىل الفور، إىل النيابة العامة 
الت�ي اس�تدعتهما تمهيدا ملحاكمتهم�ا، وتطبيق العقوبة التي يس�تحقانها، 
سيما أن لديهما سوابق، حيث تم تسجيل شكوى بحقهما منذ عامني، وجرى 
توقيعهما عىل تعهد وكفالة بالتزامهما بعدم تكرار فعلة استغالل الطفلة من 
أجل الرتّبح، ما أّدى حينها إىل حفظ الشكوى. وهما يواجهان اآلن خمس تهم 
خط�رية، منها تعريض طفلٍة بريئٍة النتهاكاٍت نفس�يٍة عنيف�ة، وهو ما يعد 

إساءًة لكرامة الطفل وحقوقه، وكذلك تهمة االتجار بالبرش. 

يف الصحاف�ة الغربية تقليد ال يمك�ن تطبيقه يف العالم العربي، ألن املعنيني يف 
البل�دان الناطقة بلغة الضاد يعانون من حساس�ية مفرطة تجاه الس�ن، يف 
الغرب الس�ن هو مرادف االس�م، سواء أكان الشخص مش�هوراً أم مطموراً، 
الس�ن موجود، والشفافية فيه واضحة ورصيحة من دون استثناء املشاهري 

من الجنس اللطيف.
يف عاملن�ا العربي، نرتب�ى عىل عقد كثرية، من بينها العم�ر، فهناك من غرس 
يف أذهانن�ا أن للس�ن صالحي�ة انتهاء، إنما يف الغرب الس�ن ه�و مجرد رقم، 

والفرص التي يسعى إليها املرء تحدد صالحية عطائه أو انتهاءها.
اخ�رتت التكلم عن ه�ذا املوضوع، بعدما أصبح الكابتن »الس�ري« الربيطاني 
ت�وم مور، ال�ذي قرر امليش يف حديقة بيت املس�نني الذي يعي�ش فيه، للتربع 
للخدمة الصحية الوطنية يف بريطانيا، منذ تمكن فريوس كورونا من بس�ط 
سلطته عىل العالم برمته، لتفوق التربعات حاجز 32 مليون جنيه إسرتليني، 
يف أقل من أس�بوع، من بني أكثر األس�ماء التي يتم البح�ث عنها عىل محرك 
غوغ�ل. كابتن مور أصبح أش�هر ش�خص يف بريطانيا والعالم قبل أس�ابيع 
قليلة من احتفاله بشمعته املائة، وهبته امللكة إليزابيث الثانية لقب »سري«، 
واس�تضافته وس�ائل اإلعالم املحلي�ة والعاملية وبلغات كث�رية، وخصص له 
الصح�ايف املثري للجدل بريس مورغان حلقة خاص�ة عن حياته وإنجازاته يف 

برنامجه الذي يعترب من أقوى الربامج يف العالم.
الكابت�ن مور لي�س الدليل الوحيد أو األوحد عىل أن الس�ن مج�رد رقم، إنما 
العمل واإلبداع عىل أي نطاق فكري هو تأشرية للحياة والشهرة حتى الثراء.

هناك كثري من األش�خاص الذين يتبوءون أرفع املناصب، اس�تغرق تسلقهم 
إىل القمة عرشات السنني.

الحياة ال تنتهي عند س�ن أو رقم، العمر ينتهي م�ع انتهاء اإلبداع والطموح 
وخلق األفكار. يف عاملنا العربي السن مشكلة ونحن يف أوج الشباب، ومشكلة 
أك�رب يف خريف العمر، وإذا م�ا فكرنا باألمر لوجدنا أنن�ا نعّقد حياتنا بأمور 
بس�يطة وتافهة. عندما نكون يف عمر الورود نتوق للكرب ونحلم بسن الرشد 
الذي يخولنا اختبار مغامرات كثرية، ويجعلنا مس�تقيل الرأي والعيش إىل حد 
ما، وعندما نكرب يف أجواء مؤججة بالحساس�ية تجاه العمر نصبح س�جناء 

وعبيداً لعقارب الزمن.
الطاهية األمريكية جوليا تشايلد صاحبة أكثر الكتب مبيعاً يف العالم حصلت 
عىل الش�هرة العاملية، وهي يف س�ن التاس�عة واألربعني، بدأت حياتها املهنية 
الفعلي�ة فيما هو متع�ارف عليه بمنتص�ف العمر، يف ح�ني أصبحت املمثلة 
الربيطانية جودي دينتش اس�ماً عاملياً عندما بلغت س�ن الس�تني، ومن منا 
ال يع�رف الكاتب�ة الربيطانية األش�هر صاحبة كتب هاري بوت�ر، جاي كاي 
رولين�غ؟ ه�ذه الكاتب�ة الرائع�ة تعرضت إىل كثري م�ن اإلخفاق�ات يف بداية 
مش�وارها املهن�ي، رفض�ت أعمالها ووصفت بالفاش�لة، ول�م تتذوق طعم 
الش�هرة والنجاح إال بعد بلوغها س�ن الثانية والثالثني، أما بالنس�بة للممثل 
العاملي مورغان فريمان فلم يسمع أحد به وبموهبته إال بعد أن أبحر يف سن 
الخمس�ني. وإذا كنتم من متابعي برامج املواهب الفنية فال بد أنكم س�معتم 
بالظاهرة العاملية اإلس�كوتلندية س�وزان بويل، التي وصلت العاملية وهي يف 

سن السابعة واألربعني.

علامء يكشفون الغرض احلقيقي من سبب حاجتنا إىل النوم!
اكتشف فريق من العلماء تغيريا 
جذري�ا يف الغ�رض م�ن الن�وم، 
والذي يحدث عندم�ا يبلغ البرش 
ما يقرب من عامني ونصف العام 
من العم�ر، ويتحولون من النمو 
الرسيع إىل وظيفة دائمة للتحكم 
يف الرضر. وقبل هذا الحدث، ينمو 
الدماغ برسعة كبرية، مس�تفيدا 
م�ن ن�وم حركة الع�ني الرسيعة 
لبن�اء وتقوي�ة نق�اط   )REM(
االشتباك العصبي، وهي الروابط 
بني الخالي�ا العصبية يف أدمغتنا، 
حيث يتعل�م األطفال بمعدل غري 
ع�ادي. وبمج�رد تج�اوز عتب�ة 

السنتني ونصف العام، يقول الباحثون اآلن إن 
الوظيفة األساس�ية للنوم تتحول بشكل دائم 
إىل وظيفة الصيان�ة واإلصالح. وتعاني جميع 
الحيوانات من تلف دماغي مستمر يف الخلفية، 
كنتيج�ة بس�يطة لكونه�ا ع�ىل قي�د الحياة. 
وينت�ج عن ه�ذا التدهور املنخفض املس�توى 
حطاما عىل ش�كل جين�ات وبروتينات تالفة، 
والتي يمكن أن ترتاكم بمرور الوقت وتس�بب 
أم�راض الدماغ يف وقت الحق من الحياة. ويعد 

النوم اآللية الرضورية املس�تخدمة للمساعدة 
يف إزالة هذا الحطام، وتحدث كل هذه الصيانة 
تقريبا أثناء النوم، وفقا ملا ذكره كبري املعدين، 
ف�ان س�افاج، وفري�ق العلم�اء م�ن جامعة 
كاليفورني�ا، ل�وس أنجل�وس. وقال س�افاج: 
“ُصدم�ت من مدى التغي�ري الهائل الذي حدث 
خ�الل ف�رتة زمنية قص�رية، وأن ه�ذا التبديل 
يح�دث عندما نك�ون صغارا جدا. إن�ه انتقال 
مشابه ملا يحدث عندما يتجمد املاء إىل جليد”. 
وأخذ س�افاج وفريق متع�دد التخصصات من 

علم�اء األعص�اب وعلم�اء األحياء 
واإلحصائيني والفيزيائيني، بيانات 
من أكثر من 60 دراس�ة عن النوم، 
ش�ملت كل م�ن الب�رش والثدييات 
العوامل  األخ�رى، وفحصوا تأث�ري 
مث�ل إجمايل وق�ت الن�وم، إجمايل 
وقت ن�وم حركة الع�ني الرسيعة، 
ومعدل األي�ض يف الدم�اغ، وحجم 
الجس�م.  لحج�م  بالنس�بة  امل�خ 
وجمع الفري�ق جميع البيانات من 
60 دراس�ة، واس�تخدموها لبن�اء 
واختب�ار نم�وذج ري�ايض لفحص 
الوق�ت،  بم�رور  الن�وم  وظيف�ة 
والتغي�ريات الت�ي تح�دث فيه. ويف 
جميع األنواع التي اختربت، بما يف ذلك األرانب 
والج�رذان والخنازير، كان�ت النتائج موحدة: 
انخف�اض كب�ري يف نوم حركة الع�ني الرسيعة 
عندم�ا وصل�ت إىل عم�ر نم�و يع�ادل عامني 
ونص�ف )تبع�ا للمقي�اس الب�رشي(. والحظ 
الباحثون وجود عالقة عكسية بني نمو الدماغ 
وكمية نوم حركة العني الرسيعة. ومع تقدمنا 
يف العم�ر وتط�ور أدمغتن�ا، نحص�ل عىل نوم 

REM أقل وأقل.

رجل رويس حيقق رقم قيايس يف جمال فقدان الوزن
اس�تطاع ُمسّن داغستاني يبلغ من العمر 66 
عاماً تحقي�ق رقم قيايس بعد خس�ارته 9.3 
كيلوغرام�ات من وزنه خالل ركضه املتواصل 
دون انقط�اع مل�دة 5 س�اعات، حيث س�جل 
ه�ذا الرقم القي�ايس يف كتاب روس�يا لألرقام 
القياس�ية، ومن املنتظر أن يدّون يف موسوعة 

غينيس.
قصة هذا املُس�ّن الذي اس�تطاع قهر األعذار، 
والركض تحت أجواء غزيرة من املطر لخمس 

ساعات .
ألكس�ندر برييس�فيت، املتخصص املس�ؤول 
يف كتاب الس�جالت الروس�ية، وصاحب الرقم 
القي�ايس، يف ه�ذه املغامرة، مرت�ني يف كتاب 
غيني�س، دّون ووث�ق ه�ذه املغام�رة بقوله: 
“نحن نتعامل مع حالة فريدة ورقم قيايس ال 
مثيل له! عندما قدت سيارتي هنا، اعتقدت أن 
الرقم القي�ايس قد تم من قبل بعض املقاتلني 
الش�باب ذوي ال�وزن الثقيل، الذي�ن اعتادوا 
س�باقات الوزن، لك�ن عندما رأيت ش�خصاً 
يزي�د عم�ره عىل 65 عام�اً، اتصل�ت برئيس 
التحرير وقلت إنه من الرضوري تسجيل رقم 
قيايس للعمر، باهاما أيغوبوف مثال رائع عىل 

الكفاءة والقوة واإلرادة لجيل الشباب”.

وع�ن تجربت�ه، فق�د تمك�ن أيغوب�وف م�ن 
تحقيق هدفه عىل الرغم من تقلبات الطقس، 
إذ تكثف�ت الغي�وم ف�وق امللع�ب واضطر إىل 
االستمرار تحت املطر الغزير، لكن الصعوبات 
الت�ي نش�أت لم تمن�ع باهام�ا أيغوبوف من 

االنتهاء بنجاح.
وقال يف الواقع، لقد كنت أمارس مهارة فقدان 
ال�وزن لف�رتة طويل�ة، فمنذ س�نوات عديدة 
أثناء ممارس�ة املصارعة تمكنت بطريقة ما 
من التخلص بس�هولة من 17 كغم يف أقل من 
أس�بوع”. يضيف أيغوبوف: “حاربت يف سبع 

فئ�ات وزن يرتاوح وزنها بني 120 و69 كغم، 
ال يمك�ن للجميع القيام بذلك، وبما أنني أريد 
تس�جيل املزيد من األرقام القياسية الجديدة، 
فقد خططت اليوم لخسارة حوايل 10 كغم يف 

5 ساعات”.
الفعالية التي قام بها العداء املُس�ّن ش�هدها 
مواطن�ون من القرى املج�اورة، حيث هتفوا 
لصاح�ب الرقم القي�ايس، كما هن�أت وزارة 
جمهوري�ة  يف  والرياض�ة  البدني�ة  الثقاف�ة 

داغستان إيغوبوف باهاما عىل إنجازه.
والرياض�ة  البدني�ة  الثقاف�ة  قس�م  رئي�س 
الرياض�ة  وزارة  يف  االحتياط�ي  والتدري�ب 
الدغس�تانية خاليتب�ج ماخاتش�يف ق�ال يف 
احتفاله بالعداء املس�ن: “أن�ا نفيس مصارع 
يف املايض، أعرف مدى صعوبة إنقاص الوزن، 
من الصعب تخي�ل أن مثل هذا اليشء ممكن، 
يس�عدنا أن مثل هذا الرق�م القيايس قد حدث 
يف داغستان، وقد س�جله مواطننا، نهنئه من 

كل قلوبنا”.
ويف ج�و مهيب، حصل أيغوبوف عىل ش�هادة 
م�ن كتاب الس�جالت الروس�ية، فيما س�يتم 
إرس�ال لقط�ات الس�جل املس�جل قريب�اً إىل 

موسوعة غينيس.

زف�ت رشكة »غوغل« األمريكية برشى س�ارة إىل كل مس�تخدمي هواتف 
»آيفون« بأنه يمكنهم أخريا جعل تطبيقهم املفضل »افرتاضيا«.

وأوضح موق�ع »إنغادجيت« التقني املتخصص أن تحديث نظام تش�غيل 
»آي أو إس 14« الجديد س�يمكن من خالل�ه جعل تطبيق »جيميل« الربيد 

اإللكرتوني االفرتايض عىل هاتفهم »آيفون«.
ويتي�ح تحدي�ث »آي أو إس 14« إمكاني�ة تعيني تطبيقاته�م االفرتاضية 

للربيد اإللكرتوني ولتصفح الويب.
وقامت رشكة »غوغل« بتحديث إصدار »كروم« عىل نظام تش�غيل »آي أو 
إس«، حت�ى يتمكن أولئك م�ن تثبيت املتصفح ليصب�ح افرتاضيا، ونفس 

األمر مع »جيميل«. 
- زيارة صفحة اإلعدادات عىل جهازي »آيفون« و«آيباد«.

- تحديد تطبيق »جيميل«.
- انقر فوق التطبيق االفرتايض، وتحويل جيميل إىل تطبيق افرتايض.

ونفس األمر يمكن تطبيقه عىل متصفح »كروم«.

ملستخدمي آيفون إليكم برشى سارة 
من غوغل!

نصائح مهمة للنجاح يف الدورات التدريبية عرب اإلنرتنت
جميعن�ا نتف�ق أّن املدرس�ة له�ا صعوباتها 
الخاص�ة، لكن التعل�م عن بعد يمّث�ل تحدًيا 
جدي�ًدا م�ن نوع�ه، فالعدي�د م�ن الط�الب 
يكافح�ون بالرتكي�ز عىل ال�دورات التدريبية 
الخاص�ة بهم يف التعل�م عن بع�د، إذ تتطلب 
الدورات عرب اإلنرتن�ت بدورها توّفر مهارات 
االنضباط الذات�ي وإدارة الوقت. إليك خمس 

نصائح مهمة للنجاح يف الدورات التدريبية.
حّفز نفس�ك: فّكر كيف بإمكان غرفة الصف 
التقليدي�ة تحفي�ز الط�الب ألداء واجباته�م 
الدراسية، من خالل مواعيد تسليم الوظائف 
املكتوب�ة ع�ىل الس�بورة م�ن قب�ل املعلمني، 
بعض التذكريات واملالحظات الودودة إضافة 

إىل جلسات الدراسة الجماعية مع زمالئك.
كّرر هذه الطرف التحفيزية يف املنزل واتبعها 

بدقة من خالل كتابة مواعيد إنهاء الوظائف 
وجدول الدراس�ة املعتمد عىل ل�وح أو ضمن 
مخطط تقويمي. كما ال ترتدد أيًضا يف إرسال 
بريد إلكرتون�ي ملعلمك الخاص لالستفس�ار 

عن بعض األس�ئلة أو املخ�اوف التي تراودك، 
وتواص�ل م�ع زمالئ�ك املش�اركني يف نف�س 
ال�دورات التدريبية من أجل الدراس�ة مًعا أو 

حتى اختبار بعضكم البعض.
نّظ�م وقت�ك: ُيعد التعل�م عرب اإلنرتن�ت أكثر 
مرونة وسهولة مقارنة بالدورات التدريسية 
التقليدية، لذلك من الهام والرضوري إنش�اء 
مخططك الدرايس الخاص بك. إذ يعاني بعض 
الط�الب املماطلني والكس�ولني م�ن صعوبة 
يف أداء واجباته�م الدراس�ية ع�رب اإلنرتن�ت 
وتس�ليمها يف الوق�ت املح�دد، لذل�ك إن كنت 
تعاني من هذه املشكلة ننصحك باتباع هذه 
القواع�د: إق�رأ منهاج الفصل ال�درايس بدقة 
ودّون مالحظات�ك الخاصة حول االمتحانات، 

املشاريع ومواعيد التسليم.

أعلن�ت رشك�ة “فيس�بوك” عن إط�الق خدمة 
جديدة لجعل شبكات التواصل االجتماعي أكثر 

فائدة ألصحاب الرشكات ورج��ال األعمال.
خدمته�ا  أن  إىل  وأشارت”فيس����ب����وك” 
الجديدة Facebook Business Suite س�تمكن 
مس�تخدم�����يها من االعتماد عل������يها 
يف إدارة األعم�ال الصغ�رية ع�رب اإلنت����رنت 

بشكل أفضل.
وم�ن خالل ه�ذه الخدم�ة يمكن للمس�تخدم 
دم�ج خدم�ات الحس�ابات اإللكت�����رونية 
التي يمتلكها عىل “فيس�بوك” و”إنس�تغرام” 
و”مس�نجر” يف م�كان واح�د، وتلق������ي 
الرسائل واإلشعارات التي ترد إىل تلك الحسابات 
عرب صندوق بريد إلكرتوني موحد،  كما يمكنه 

من خاللها ن�رش اإلع�����الن�ات التي تخص 
عمل�ه أو رشكت�ه الش�خصية عىل حس�اباته 

الثالثة بكبسة زر واحدة.
وتتضم�ن ه�ذه الخدم�ة أيضا أدوات تس�اعد 
املستخدم ع����ىل إجراء بي�����انات تحليلية 
لس�ري أعماله عىل الصفحات اإللكرتونية التي 

يمتلكها عىل املنصات الثالث املذكورة.

»فيسبوك« تعلن عن خدمة جديدة لرجال األعامل وأصحاب الرشكات الصغرية

تقليدي�ا، يعتقد أن�ه من ال�رضوري للرجال تن�اول اللح�وم، ألنها ترفع 
مستوى هرمون التستوستريون يف الجسم كونها تحتوي عىل الربوتينات 

والزنك.
ويقول الدكتور ميخائيل غينزبورغ، كشفت نتائج تجربة تضمنت فرض 
حمي�ة غذائية عىل مجموعة رجال ال تحتوي عىل أي بروتني حيواني، ملدة 
شهر، لوحظ بعدها انخفاض واضح بمستوى هرمون التستوستريون يف 
دمهم. هذه النتيجة من جانب خفضت عندهم مس�توى العدوانية، ومن 
جانب آخر أصبحوا يتعبون برسعة وانخفضت عندهم الرغبة الجنسية.

ويضي�ف، ع�الوة عىل ه�ذا، يزيد اللح�م م�ن مس�توى الهيموغلوبني يف 
ال�دم، ألنه يحتوي عىل الحديد والربوتني، ويعزز املناعة ويس�اهم يف نمو 

العضالت خاصة عند اقرتانه بالنشاط البدني.
ووفقا للخبري، فائدة لحم البقر والضأن أعىل من فائدة لحم الخنزير ألنه 
يحتوي عىل نسبة عالية من الدهون ونسبة أقل من الربوتني. كما أن لحم 

البقر والضأن غنيان بفيتامني В12 ، بعكس لحم الخنزير.

هلذه األسباب عىل الرجال
 تناول اللحوم!


