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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ابلغ�ت الحكوم�ة العراقية نظريته�ا األمريكية، 
أم�س الس�بت، انه�ا اتخ�ذت اج�راءات أمني�ة 
وسياس�ية ودبلوماس�ية لوق�ف الهجم�ات عىل 
املنطقة الخرضاء التي تضم السفارة وعىل مطار 

بغداد الدويل الذي يضم موقعا للتحالف الدويل.
وتلّق�ى وزي�ر الخارجّي�ة ف�ؤاد حس�ن اتصاالً 
هاتفّي�اً م�ن وزي�ر الخارجّي�ة األمريك�ّي مايك 
بومبيو حيث بحثا »العالق�ات والروابط الثنائّية 
ب�ن البلدي�ن والقرار املبدئ�ّي ل�إدارة األمريكّية 

بسحب سفارتها من بغداد«. 
وع�ر حس�ن، بحس�ب بي�ان تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة منه، »ع�ن القلق تج�اه هذا 
الق�رار رغم كونه قراراً س�يادّياً يخ�ّص الجانب 
األمريك�ّي، ولكن ق�د ُيؤّدي إىل نتائ�ج ال تُصبُّ يف 

مصلحة الشعب العراقّي«.
وأّك�د الوزير أّن الحكومة العراقّي�ة اتخذت عدداً 
من اإلجراءات األمنّية، التنظيمّية، والسياس�ّية، 
والدبلوماس�ّية لوق�ف الهجم�ات ع�ىل املنطقة 
الخرضاء ومطار بغداد الدويل وسوف تكون هناك 

نتائج إيجابّية ملموسة يف القريب العاجل.
وم�ن جهت�ه، رد الوزير األمريكّي مؤك�دا عىل أّن 

العالقات األمريكّية-العراقّية ُمهّمة للجانبن.
وناقش الوزيران ُمختلِف االحتماالت املس�تقبلّية 
بالنس�بة لوض�ع البعثات الدبلوماس�ّية يف بغداد 
حي�ث وع�د الوزي�ر االمريك�ي بأخذ ما ُط�ِرَح يف 
النقاش بنظر االعتب�ار، كما أّكد الجانبان أهّمية 
االس�تمرار يف تبادل وجهات النظر والتواُصل من 

أجل إيجاد ُحُلول لهذه األزمة.
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       بغداد / المستقبل العراقي

تعه�د رئيس مجل�س الس�يادة االنتقايل يف الس�ودان عبد 
الفت�اح الره�ان، أمس الس�بت، بعدم الع�ودة مجددا إىل 
الحرب أو الحياد أبدا عن طريق السالم. وذلك عىل هامش 
توقيع اتفاقية جوبا للسالم. ووقعت الحكومة السودانية، 
وعدد من الحركات املس�لحة اتفاق س�الم تاريخيا يهدف 
إىل إنه�اء عق�ود م�ن الحرب قت�ل فيها مئ�ات اآلالف من 
األش�خاص. ووقع االتفاق باس�م الخرط�وم نائب رئيس 
مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو »حميدتي«، 
ووقع أيضا ممثل عن الجبهة الثورية السودانية وآخرون 

من املجموع�ات املكونة لالئتالف. وتتك�ون االتفاقية من 
8 بروتوك�والت تتعل�ق بقضاي�ا ملكي�ة األرض والعدال�ة 
االنتقالي�ة والتعويض�ات وتطوي�ر قط�اع الب�دو الرحل 
والرعي وتقاس�م الثروة وتقاسم السلطة وعودة الالجئن 
والنازح�ن، إضاف�ة للروتوكول األمن�ي والخاص بدمج 
مقاتيل الحركات يف الجيش السوداني ليصبح جيشا يمثل 

كل مكونات الشعب السوداني.
لكن لم ينخرط يف مفاوضات الس�الم فصيالن رئيس�يان 
هما جيش تحرير السودان الذي يقاتل يف دارفور، والحركة 
الش�عبية جناح عبد العزيز الحلو التي تنشط يف منطقتي 

جنوب كردفان والنيل األزرق.

      بغداد / المستقبل العراقي

وّج�ه رئي�س مجلس ال�وزراء مصطفى 
مفوضي�ة  الس�بت،  أم�س  الكاظم�ي، 
االنتخابات بمضاعفة جهودها لترسيع 
إكم�ال التس�جيل البايوم�ري للناخبن 
اس�تعدادا  وق�ت،  أق�رب  يف  العراقي�ن 
لالنتخاب�ات املبك�رة، فيم�ا دع�ا كاف�ة 
املواطن�ن العراقي�ن املؤهلن للتصويت 
اىل اإلرساع بتحدي�ث بياناتهم االنتخابية 
االنتخابي�ة  البطاق�ة  ع�ىل  للحص�ول 

البايومرية الخاصة بكل منهم.
وش�دد رئي�س مجل�س ال�وزراء يف بيان 

تلق�ت املس�تقبل العراق�ي نس�خة منه 
ع�ىل أهمية تمك�ن كاف�ة الناخبن من 
التصويت يف االنتخابات النيابية املبكرة، 
املق�رر إجراؤها يف الس�ادس من ش�هر 
حزي�ران املقب�ل، معترا أن مش�اركتهم 
الواس�عة يف التصوي�ت دلي�ل ع�ىل ثقة 
الش�عب العراقي بالديمقراطية والنظام 
املدني الدس�توري، كما يس�اهم يف قطع 
الطريق عىل املس�يئن لنزاهة وشفافية 
العملية االنتخابية. وفيما أش�اد سيادته 
لخ�راء  واملهني�ة  التقني�ة  بالق�درات 
وموظف�ي املفوضي�ة وبم�ا يبذلونه من 
وتنظي�م  تس�جيل  يف  وح�رص  جه�ود 

بيانات عدد متزايد من الناخبن ومنحهم 
بطاقاته�م االنتخابية يف الوقت املطلوب، 
دع�ا كافة املواطن�ن املؤهلن للتصويت 
اىل اإلرساع بتحدي�ث بياناتهم االنتخابية 
عر الذهاب شخصيا اىل مراكز التسجيل 
بطاقاته�م  تمهي�دا الس�تالم  القريب�ة، 
األلكروني�ة البايومرية التي ستس�مح 
له�م ب�اإلدالء بأصواته�م يف االنتخابات. 
كما وّجه رئيس مجلس الوزراء برضورة 
قيام املفوضي�����ة والجهات الرسمية 
املعني�ة باتخاذ كافة اإلج�راءات الالزمة 
وامليرّسة لضمان حصول كافة الناخبن 
املؤهل�ن، بم�ا فيه�م النازح�ون، ع�ىل 

البطاق�ة البايومرية خالل فرة وجيزة، 
ودعا كافة الجهات الرس�مية والشعبية 
اىل دع�م املفوضي�ة عىل كاف�ة األصعدة 
إلكمال اس�تعداداتها إلج�راء االنتخابات 
املبك�رة املقبل�ة.   وكان رئي�س مجلس 
ال�وزراء قد اس�تلم تقريرا ع�ن اجتماع 
وف�د حكومي رفيع املس�توى مع رئيس 
وأعضاء مجل�س املفوضن يف املفوضية 
العلي�ا املس�تقلة لالنتخاب�ات خص�ص 
لبحث س�بل إنجاز التسجيل البايومري 
الكام�ل للناخب�ن العراقي�ن املؤهل�ن 

لالنتخابات املقبلة.
التفاصيل ص2
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مرصف الرشيد يطلق خدمة للمتقاعدين تتضمن احلصول عىل سلف وقروض
     بغداد / المستقبل العراقي 

خص�ص مرصف الرش�يد، أم�س الس�بت، رابط�اً للمتقاعدي�ن ممن تم 
استبدال بطاقاتهم ولم تصلهم رسائل نصية.

 وق�ال املرصف يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه إنه »لغرض 
تس�هيل اجراءات اس�تبدال البطاقات الس�ابقة اىل بطاقات نخيل ماسرت 
كارد العاملي�ة قام املرصف بارس�ال رس�ائل نصي�ة للمتقاعدين تعلمهم 
بمكان مراكز استبدال البطاقات وعىل املتقاعدين ممن لم تصلهم الرسالة 
الدخ�ول عىل الرابط ادن�اه وادخال الرقم التقاع�دي ليظهر عنوان املركز 

. »https://rash-cardsbranches.net:واقرب نقطة دالة
وب�ن املكتب االعالمي للمرصف ان »بام�كان كافة املتقاعدين من حاميل 
بطاقة نخيل التقديم عىل الس�لف الش�خصية وقروض الس�يارات والتي 

اعلن عنها املرصف«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

نظريته�ا  العراقي�ة  الحكوم�ة  ابلغ�ت 
األمريكي�ة، أم�س الس�بت، انه�ا اتخ�ذت 
اج�راءات أمنية وسياس�ية ودبلوماس�ية 
لوق�ف الهجمات ع�ىل املنطق�ة الخرضاء 
التي تضم السفارة وعىل مطار بغداد الدويل 

الذي يضم موقعا للتحالف الدويل.
وتلّقى وزير الخارجّية فؤاد حسن اتصاالً 
هاتفّياً من وزير الخارجّية األمريكّي مايك 
بومبي�و حيث بحث�ا »العالق�ات والروابط 
الثنائّية بن البلدين والقرار املبدئّي لإلدارة 

األمريكّية بسحب سفارتها من بغداد«. 
وعرب حسن، بحسب بيان تلقت »املستقبل 
العراق�ي« نس�خة منه، »ع�ن القلق تجاه 
هذا القرار رغم كونه قراراً س�يادّياً يخّص 
الجانب األمريكّي، ولكن قد ُيؤّدي إىل نتائج 

ال تُصبُّ يف مصلحة الشعب العراقّي«.
وأّكد الوزير أّن الحكوم�ة العراقّية اتخذت 
ع�دداً من اإلج�راءات األمنّي�ة، التنظيمّية، 
والسياسّية، والدبلوماسّية لوقف الهجمات 
ع�ىل املنطقة الخرضاء ومطار بغداد الدويل 
وسوف تكون هناك نتائج إيجابّية ملموسة 

يف القريب العاجل.
وم�ن جهت�ه، رد الوزي�ر األمريك�ّي مؤكدا 
عىل أّن العالقات األمريكّية-العراقّية ُمهّمة 

للجانبن.
وناقش الوزيران ُمختلِف االحتماالت املستقبلّية بالنسبة 
لوضع البعثات الدبلوماس�ّية يف بغ�داد حيث وعد الوزير 
االمريك�ي بأخذ ما ُطِرَح يف النق�اش بنظر االعتبار، كما 
أّكد الجانبان أهّمية االس�تمرار يف تب�ادل وجهات النظر 

والتواُصل من أجل إيجاد ُحُلول لهذه األزمة.
وتض�م املنطق�ة الخرضاء مق�ر الس�فارة االمريكية اىل 
جانب مؤسس�ات رس�مية عراقية واجنبي�ة فيما يوجد 
بالقرب م�ن مطار بغداد موقع للتحال�ف الدويل يتواجد 
فيه مستش�ارون عس�كريون امريكي�ون حيث تتعرض 

املنطقتان بن الحن واالخر لقصف صاروخي.
وه�ددت الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة اواخ�ر الش�هر 
املايض بنقل س�فارتها يف بغداد اىل اربيل جراء اس�تمرار 

استهدافها بصواريخ الكاتيوشا.
وم�ن جانبه، ق�ال املتحدث الرس�مي باس�م الخارجية 

العراقية احمد الصحاف ان الوزارة لم تتلق 
طلبات لنقل أي س�فارة خ�ارج العاصمة 
بغداد، مش�ريا اىل ان الخارجية تلقت قرار 
واش�نطن املبدئي بنقل الس�فارة إىل أربيل 
ما دعا الحكومة العراقية ووزير الخارجية 
إىل التح�رك للحوار مع واش�نطن وبومبيو 

بشأن القرار املبدئي بنقل السفارة.
باس�تهداف  التحقي�ق  نتائ�ج  وح�ول 
ترصي�ح  يف  الصح�اف  ق�ال  الس�فارات، 
صحايف »حتى هذه الساعة لم تعلن اللجنة 
التحقيقي�ة عن النتائج الكاملة بخصوص 
استهداف السفارات والبعثات، لكن الجهد 
االمني واالستخباري، والتنسيق الحكومي 
الخارجي�ة  ووزي�ر  الكاظم�ي  ب�ارشاف 

مستمر«.
ويف الثالثن من الش�هر امل�ايض، اكد رئيس 
الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خالل 
اجتماع�ه م�ع س�فراء 25 دول�ة يف بغداد 
»حرص العراق عىل فرض س�يادة القانون 
وحرص السالح بيد الدولة وحماية البعثات 
واملق�رات الدبلوماس�ية«، مش�دداً عىل أن 
مرتكب�ي االعت�داءات ع�ىل أم�ن البعث�ات 
الدبلوماسية يس�عون اىل زعزعة استقرار 
اإلقليمي�ة  عالقات�ه  وتخري�ب  الع�راق 

والدولية.
وأش�ار الكاظم�ي اىل أن ه�ذه الهجم�ات 
ال تس�تهدف البعثات الدولي�ة فقط وإنما 
طال�ت األبري�اء م�ن املواطن�������ن، بم�ا فيم�ا ذلك 
األطفال وأن مؤسس�ات الدولة األمنية عازمة عىل وضع 
حّد لها وقد رشعت باتخاذ اإلجراءات الرضورية لتحقيق 

هذا الهدف.

      بغداد / المستقبل العراقي

وّج�ه رئي�س مجل�س ال�وزراء مصطفى 
مفوضي�ة  الس�بت،  أم�س  الكاظم�ي، 
االنتخاب�ات بمضاعفة جهوده�ا لترسيع 
للناخب�ن  البايوم�رتي  التس�جيل  إكم�ال 
اس�تعدادا  وق�ت،  أق�رب  يف  العراقي�ن 
لالنتخابات املبكرة، فيما دعا كافة املواطنن 
العراقي�ن املؤهل�ن للتصوي�ت اىل اإلرساع 
بتحديث بياناتهم االنتخابية للحصول عىل 
البطاق�ة االنتخابية البايومرتي�ة الخاصة 

بكل منهم.
وش�دد رئيس مجلس الوزراء يف بيان تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه عىل أهمية 
تمك�ن كاف�ة الناخب�ن م�ن التصويت يف 
االنتخابات النيابية املبكرة، املقرر إجراؤها 
يف السادس من شهر حزيران املقبل، معتربا 
أن مشاركتهم الواس�عة يف التصويت دليل 
ع�ىل ثقة الش�عب العراق�ي بالديمقراطية 
والنظ�ام املدني الدس�توري، كما يس�اهم 
يف قط�ع الطري�ق ع�ىل املس�يئن لنزاه�ة 

وشفافية العملية االنتخابية.

وفيم�ا أش�اد س�يادته بالق�درات التقنية 
واملهنية لخرباء وموظف�ي املفوضية وبما 
يبذلون�ه م�ن جه�ود وحرص يف تس�جيل 
وتنظي�م بيانات عدد متزاي�د من الناخبن 
ومنحه�م بطاقاته�م االنتخابي�ة يف الوقت 
املطل�وب، دع�ا كاف�ة املواطن�ن املؤهلن 
للتصوي�ت اىل اإلرساع بتحدي�ث بياناته�م 
االنتخابية عرب الذهاب ش�خصيا اىل مراكز 
التسجيل القريبة، تمهيدا الستالم بطاقاتهم 
األلكرتونية البايومرتية التي ستسمح لهم 

باإلدالء بأصواتهم يف االنتخابات.

كم�ا وّجه رئيس مجل�س الوزراء برضورة 
قي�ام املفوضي�����ة والجهات الرس�مية 
املعني�ة باتخ�اذ كاف�ة اإلج�راءات الالزمة 
ة لضمان حصول كاف�ة الناخبن  واملي�رسّ
املؤهلن، بما فيهم النازحون، عىل البطاقة 
البايومرتي�ة خ�الل ف�رتة وجي�زة، ودع�ا 
اىل  والش�عبية  الرس�مية  الجه�ات  كاف�ة 
دعم املفوضية عىل كاف�ة األصعدة إلكمال 
اس�تعداداتها إلج�راء االنتخاب�ات املبك�رة 

املقبلة.   
وكان رئي�س مجل�س ال�وزراء قد اس�تلم 

تقري�را ع�ن اجتم�اع وفد حكوم�ي رفيع 
املس�توى م�ع رئي�س وأعض�اء مجل�س 
املفوض�ن يف املفوضي�ة العلي�ا املس�تقلة 
لالنتخاب�ات خص�ص لبح�ث س�بل إنجاز 
التس�جيل البايوم�رتي الكام�ل للناخب�ن 
العراقي�ن املؤهل�ن لالنتخاب�ات املقبل�ة، 
الس�تة  ال�كيل  عدده�م  يتج�اوز  والذي�ن 
والع�����رشي�ن مليون ناخ�ب، بما فيهم 
املوالي�د الجديدة املس����تحقة، وتش�مل 
مواليد أعوام 2003 و2002 و2001 فضال 

عن النازحن.

احلكومة تصدر تطمينات للبعثات الدبلوماسية.. وبومبيو يؤكد على »أهمية العالقات« ويعد بإعادة النظر بقرار نقل السفارة إىل أربيل

بغداد لواشنطن: ابقوا سفارتكم.. لقد أوقفنا »اهلجامت«

العدد )2229(   4     تشرين االول    2020                السنة السادسة                 معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االحد

رئيس الوزراء يوجه بترسيع إكامل التسجيل البايومرتي للناخبني

        بغداد / المستقبل العراقي

النائ�ب منص�ور البعيجي  وصف 
روات�ب  تخفي�ض  ع�ن  الحدي�ث 
املوظف�ن بانه »امر غ�ري مقبول 
واليمك�ن القب�ول او الس�ماح به 
الن  ظ�رف،  اي  وتح�ت  نهائي�ا، 
املوظف�ن غ�ري معني�ن باالزم�ة 
املالي�ة الت�ي يم�ر بها البل�د وهذا 
واجب الحكومة تجاه موظفيها«. 
واش�ار البعيج�ي يف بي�ان تلق�ت 
املس�تقبل العراقي نسخة منه اىل 
ان »االداء للوضع املايل واالقتصادي 
للدول�ة غ�ري صحيح ، االم�ر الذي 
يف  امل�ايل  الواق�ع  تده�ور  اىل  ادى 
البل�د ، لذل�ك فاالم�ر يحت�م ع�ىل 
الحكوم�ة اتخاذ خط�وات رسيعة 
ملعالج�ة الواقع االقتص�ادي للبلد 
بارسع وقت«. واوضح ان االتجاه 
لتخفيض روات�ب موظفي الدولة 
سيس�بب كارث�ة اقتصادية كبرية 
له�ذه الرشيحة املهمة التي تخدم 

دوائ�ر الدولة ، خصوصا وان ابناء 
هذه الرشيحة رواتبهم التكفيهم 
اىل نهاي�ة الش�هر ، فكي�ف يكون 
الح�ال اذا تم تخفيضه�ا »، مبينا 
:« ان هذا االمر غري ممكن نهائيا. 
»باعتبارن�ا  البعيج�ي   واض�اف 
ممثل�ن ع�ن الش�عب ، ل�ن نقبل 
بتخفيض روات�ب موظفي الدولة 
دين�ارا واح�دا وألي س�بب كان ، 
وع�ىل الحكوم�ة ان تج�د خططا 
مناسبة لحل االزمة املالية يف البلد 
، الت�ي لطاملا حذرنا م�ن حدوثها 
ول�م نج�د اذان�ا صاغي�ة ، بالتايل 
تخفي�ض الرواتب ليس حال ، انما 
الح�ل بتفعي�ل القطاعات االخرى 
، الصناع�ة والزراع�ة واالتصاالت 
اج�ل  م�ن   ، الحدودي�ة  واملناف�ذ 
تعظي�م اي�رادات الدولة مع وضع 
خط�ط مناس�بة النه�اء االزم�ة 
الحالي�ة التي يمر به�ا البلد بعيدا 
عن تخفيض رواتب املوظفن النه 

لن يحل االزمة يف البلد«.

نائب عن أنباء ختفيض رواتب املوظفني: 
امر غري مقبول ولن نسمح به

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد الرئيس االيراني حس�ن روحاني، أمس السبت، ان جميع 
املعابر الحدودية مع العراق مغلقة امام الزوار بس�بب تفيش 

فريوس كورونا، داعيا املواطنن اىل عدم التوجه اىل الحدود.
 ويف جلس�ة املرك�ز الوطن�ي ملكافحة كورونا، ج�دد الرئيس 
حس�ن روحاني »ش�كره وتقديره للكوادر الطبية والصحية 

يف انح�اء الب�الد وما تقوم ب�ه من تضحي�ات يف التعاطي مع 
االصاب�ات املختلفة بفريوس كورونا، معت�ربا ان الحد األدنى 
م�ن التقدير للكادر الصحي هو اس�تخدام الكمامة ومراعاة 
التباعد االجتماعي وااللتزام بالتعليمات الصحية«.  كما تقدم 
روحاني »بالشكر والتقدير للقطاع االقتصادي يف البالد، وقال 
ان االقتص�اد االيران�ي يف وضع افضل م�ن العديد من الدول ، 
مثال اقتصاد املانيا سجل تراجعا بشكل سالب بلغ 5.2 بسبب 

كورون�ا م�ع ان املانيا دولة متقدمة وغ�ري محارصة وبالتايل 
ف�أن اقتصادن�ا يف وضع أفضل والنمو س�واء كان ايجابيا أو 
س�لبيا فهو أفض�ل من أملاني�ا« . وح�ول االقتص�اد الرقمي 
أوضح روحاني أن االش�هر الستة األوىل من هذا العام شهدت 
اجراءات مضاعفة يف هذا املجال بحيث خطونا خطوات مهمة 
يف مجال االقتصاد االلكرتوني والرقمي ، مؤكدا رضورة تقليل 

الحضور املبارش وهذا اليتحقق اال باالقتصاد االلكرتوني.

        بغداد / المستقبل العراقي

ألقى جهاز األم�ن الوطني، أمس الس�بت، القبض عىل 
26 إرهابياً يف محافظة نينوى. وذكر بيان لخلية اإلعالم 
األمني تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه أنه »وفقاً 
ملعلومات استخبارية تمكنت مفارز جهاز األمن الوطني 

يف محافظ�ة نينوى عرب نصب الكمائ�ن ورصد وتعقب 
فل�ول عصاب�ات داع�ش اإلرهابي�ة واعرتاف�ات امللقى 
القب�ض عليهم، م�ن إلقاء القبض عىل س�تة وعرشين 
إرهابياً وفق مذكرات قبض قضائية يف مناطق متفرقة 
م�ن املحافظة«. وأش�ار البيان إىل أن«أغل�ب اإلرهابين 
كانوا يعملون بما يسمى )ديوان الجند( وثالثة منهم يف 

ما يسمى بديواني )الصحة، والتصنيع والتدريب(؛ وقد 
جرى تدوي�ن أقوالهم أصولياً واعرتفوا جميعهم بتنفيذ 
العدي�د م�ن العمليات اإلرهابي�ة، فضالً ع�ن مهاجمة 
ومواجهة األجهزة األمنية خالل عمليات التحرير«، الفتاً 
إىل أن�ه » تمت إحال�ة اإلرهابين إىل الجه�ات القانونية 

املختصة التخاذ اإلجراءات الالزمة بحقهم«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، أمس الس�بت، 
عن تس�جيل 49 حال�ة وف�اة، و3672 حالة 

اصابة جديدة بفريوس كورونا.    
وذكرت ال�وزارة يف بي�ان، تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، ان »عدد الفحوصات 
املختربي�ة له�ذا اليوم بلغ�ت 18424، ليصل 

مجموع الفحوصات اىل 2330386«.  
واشار البيان اىل ان عداد فريوس كورونا لهذا 
الي�وم س�جل 3861 حالة ش�فاء،  و 3672 

حالة اصابة، باالضافة اىل 49 حالة وفاة.  

بدورها، ذك�رت منظمة الصح�ة العاملية أن 
الع�راق دخ�ل ماتس�مى بمرحل�ة »التفيش 
املجتمع�ي« لف�ريوس كورونا وه�ي املرحلة 
الثالث�ة، محذرة من انتش�ار الوباء يف عموم 
البالد.  وأوضح ممثل املنظمة يف العراق أدهم 
اس�ماعيل يف ترصي�ح صحف�ي أن »مراحل 
انتش�ار الفريوس يف الع�راق يف الوقت الحايل 
مازالت تحت السيطرة، والدولة تبذل جهوداً 
الحتواء الوباء والس�يطرة عليه بحيث يكون 
ضمن الق�درة الرسيرية املتاحة ل�دى وزارة 
الصح�ة العراقي�ة«، مبيناً أن »بقاء انتش�ار 
الفريوس ضمن الحدود الحالية يجعل الدولة 

تسيطر عليه«.  
واضاف ان »ع�دد األرَّسة املخصصة ملصابي 
كورون�ا يف عم�وم محافظ�ات الب�الد يص�ل 
إىل أق�ل م�ن 50 باملئ�ة م�ن ع�دد املصاب�ن 
بالف�ريوس، إال أن الزي�ادة املس�تمرة يف عدد 

اإلصابات، تشكل عامالً مقلقاً«.  
وح�ذر ممث�ل املنظم�ة العاملي�ة م�ن »تزايد 
محتم�ل ألع�داد املصابن بالف�ريوس خالل 
الف�رتة املقبل�ة؛ ج�راء اس�تمرار التجمعات 
الوقاي�ة وااللت�زام  إج�راءات  اتب�اع  وع�دم 
بالتعليم�ات الصحي�ة، الس�يما ان الزي�ارة 
األربعيني�ة ودخول فصل الش�تاء قد يؤديان 

إىل زي�ادة كب�رية يف ع�دد املصاب�ن، وبالتايل 
س�يكون هناك طلب عىل األرّسة الس�تيعاب 
تلك األعداد، وقد يشكل ذلك مشكلة حقيقية 
الس�يما إذا تضاعف�ت أع�داد اإلصابات عىل 

األعداد املسجلة خالل هذه الفرتة«.  
وم�ى اس�ماعيل بالق�ول »الع�راق دخ�ل 
حالي�اً يف مرحل�ة )التف�يش املجتمعي( وهي 
تمث�ل املرحل�ة الثالثة، ام�ا املرحل�ة الرابعة 
فس�تكون فيها البالد موبوءة بش�كل كامل، 
األم�ر الذي يتطلب من الدولة اتخاذ إجراءات 
رسيعة وشديدة تتمثل باالغالق التام والعزل 

الكامل«. 

        بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن الناط�ق باس�م القائ�د الع�ام 
للقوات املس�لحة اللواء يحيى رسول، 
أمس السبت، مقتل عنرصين بداعش 
وتدم�ري 20 كهف�اً ووك�راً بقصف يف 

دياىل.
 وقال رس�ول يف بيان تلقت املس�تقبل 
ان�ه »خ�الل  العراق�ي نس�خة من�ه 
عملياتهم املس�تمرة منذ أيام ملالحقة 
وتجفي�ف  داع�ش  عصاب�ات  بقاي�ا 
مناب�ع تموليه�ا يف املناط�ق الوع�رة 
وغريها من األماكن ،  تمكن ُفرس�ان 
جه�از ُمكافح�ة اإلره�اب يتمكنون 
م�ن قت�ل ُعنرصي�ن م�ن عصاب�ات 
داعش االرهابية ويدم�رون 20 كهفاً 
ووك�راً بعُضها قد ُبن�ي تحت األرايض 
الزراعي�ة، يف مناطق ح�وض العظيم 

بُمحافظة دياىل«.
وأضاف ان »هذه العملية تمت بغطاء 
ج�وي م�ن ط�ريان الجي�ش العراقي 

الباسل وطريان التحاُلف الدويل«.

الرئيس اإليراين: مجيع املعابر مع العراق مغلقة امام الزوار بسبب »كورونا«

األمن الوطني يعلن القبض عىل )26(إرهابيًا يف نينوى

عداد »كورونا«: تراجع طفيف عىل مستوى اإلصابات وارتفاع بمؤرش الشفاء 
الصحة العاملية حتدثت عن »التفشي اجملتمعي« وحذرت من عدد قّلة األسرة

الناطق باسم القائد العام: 
مقتل عنرصين من »داعش« 

وتدمري )20( كهفًا 
ووكــرًا فــي ديــاىل

        بغداد / المستقبل العراقي

ج�دَّد الع�راق تأكي�ده اهّمية انش�اء منطق�ة رشق اوس�ط خالية من 
االسلحة النووّية واسلحة الدمار الشامل االخرى.

واشاد وزير الخارجّية فؤاد حسن يف كلمة العراق التي ألقاها يف االجتماع 
رفيع املُستوى لالحتفال باليوم الدويلّ للقضاء التاّم عىل األسلحة النووّية، 
بحس�ب بيان ل�وزارة الخارجي�ة تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه 
بالُجُه�ود املبذولة النعقاد مؤتمر األمم املتحدة برئاس�ة اململكة األردنّية 
الهاشمّية يف ش�هر ترشين الثاني لعام2019 ، مبينا :« ان هذه الخطوة 
ل مساراً ُمتوازياً لدعم الُجُهود الدوليَّة الرامية إلنشاِء  من شأنها أن ُتشكِّ
منطقة خالية من األس�لحة النووّية وأس�لحة الدمار الشامل األخرى يف 

الرشق األوسط.
ودع�ا الوزي�ر جمي�ع الدول األط�راف إىل تغلي�ب الهدف األس�مى، وهو 
الحف�اظ عىل مس�تقبل البرشّي�ة والتح�يّل بُمُرونة أكرب إلنج�اح أعمال 

املؤتمر االستعرايّض القادم للُمعاَهدة يف عام 2021.
وثمن ُجُه�ود تنظيم االجتم�اع رفيع املُس�توى لالحتفال بالي�وم الدويلّ 
للقضاء التاّم عىل األس�لحة النووّية، مؤكدا أّنه فرصة جوهريَّة لتسليط 
الضوء عىل املخاطر الهائلة املُحتَملة واآلثار الكارثّية التي ُيمِكن أن تنجم 

عن ُلُجوء بعض األطراف الستخدام األسلحة النووّية.
وجّدد الوزير تحذير العراق من اآلثار الكارثّية يف حال استخدام األسلحة 
النووّية، ُمش�ّدداً عىل رضورة اس�تمرار الُجُهود الدولّي�ة املبذولة لتعزيز 

عاملّية االتفاقّيات واملعاهدات ذات الصلة بنزع السالح وعدم االنتشار.
ولف�ت إىل أّن ُحُكوم�ة الع�راق تدعم الُجُه�ود الدوليَّة التزاماً بالدس�تور 
العراقّي الذي ين�ّص عىل رضورة احرتام وتنفيذ االلتزامات املعنّية بمنع 
انتشار وتطوير وإنتاج األسلحة النووّية وأسلحة الدمار الشامل األخرى؛ 

للُوُصول إىل عالم خاٍل من األسلحة النووّية.
واش�ار إىل جملة من الخطوات التي اتخذها الع�راق، ومنها: دعم القرار 
الخاّص بُمعاَهدة حظر األس�لحة النووّية الذي اعتمدته الجمعّية العاّمة 
لألم�م املتح�دة، واالنضمام إىل قائمة ال�دول الراعية ملش�اريع القرارات 

ة باآلثار اإلنسانّية لألسلحة النوويَّة. الخاصَّ

        بغداد / المستقبل العراقي

الصح�ة  ح�ول  دراس�ة  أظه�رت 
ال�رشق  دول  ملواطن�ي  النفس�ية 
األوس�ط وش�مال إفريقي�ا، أم�س 
الس�بت، أن العراقي�ن ه�م األكثر 
معان�اة م�ن االكتئاب، فيم�ا يأتي 

املغاربة يف املرتبة قبل األخرية.
وجاء يف الدراس�ة التي أعدها مركز 
»البارومرت العربي«، وش�ملت أكثر 
م�ن 25 ألف ش�خص ع�ىل امتداد 
الرشق األوسط وشمال إفريقيا، أن 
»العراقين أكثر معاناة من االكتئاب 
بنسبة 43%، ثم التونسيون بنسبة 
فيم�ا   ،%37 والفلس�طنيون   ،%40
ج�اء املغ�رب يف املرتب�ة م�ا قب�ل 
باملناط�ق   %24 بنس�بة  األخ�رية، 

الحرضية و17% يف األرياف«.
ارتف�اع  الدارس�ة  وف�رست 
العراقي�ن  ل�دى  اإلكتئ�اب  نس�بة 
والفلسطينين بمعايشتهم تجارب 
الح�رب يف اآلونة األخرية والنزاعات 
الجاري�ة، غري أنها تس�اءلت حول 
التوت�ر  بزي�ادة  يدف�ع  ال�ذي  م�ا 
واالكتئ�اب يف تون�س، مرجح�ة أن 
تكون األس�باب متصلة بالتحديات 
املصاحبة للمرحل�ة االنتقالية التي 
تم�ر بها الب�الد. وجاء يف الدراس�ة 
أن س�كان الحرض يف لبن�ان وليبيا 
والس�ودان ه�م األكثر إقب�اال عىل 

باالكتئ�اب يف  الق�ول باإلحس�اس 
كث�ري م�ن األحي�ان. وكان س�كان 
الري�ف يف الع�راق وتون�س واألردن 
وم�رص واملغ�رب أكثر إقب�اال، من 
س�كان الحرض هناك، ع�ىل القول 
باإلحس�اس باالكتئ�اب. فيم�ا لم 
يتم رصد اختالف ُيذكر بن س�كان 
الريف والح�رض يف كل من الجزائر 
وفلس�طن يف ه�ذا الص�دد. لكن يف 
فلسطن، تبن أن سكان املخيمات 
يعان�ون من اإلحس�اس باالكتئاب 

بدرجة أعىل.
التوتر،  املعان�اة م�ن  وبخص�وص 
كش�ف 29% من املغاربة املشاركن 
يف الدراس�ة ع�ن معاناته�م من�ه، 
بينه�م 31% بالري�ف و28% باملدن 
والحوارض. وأوردت الدراسة أنه يف 
مختل�ف أنحاء املنطق�ة، ذكر نحو 
الثل�ث )35 باملئة( أنهم يش�عرون 

بالتوتر يف كثري من األحيان.
باملئ�ة(   53( التونس�يون  وكان 
والعراقيون )49 باملئة( واألردنيون 
)42 باملئة( األكثر ذكرا إلحساسهم 
بالتوت�ر يف كث�ري من األحي�ان أو يف 
معظ�م األحيان. ويف الوقت نفس�ه 
ف�إن املواطن����ن يف م�رص )27 
باملئ�ة(،   27( والجزائ�ر  باملئ�ة(، 
والس�ودان )22 باملئ�ة(، والكويت 
إبالغ�ا  األق�ل  ه�م  باملئ�ة(،   12(

بإحساسهم بالتوتر.

العراق جيدد تأكيده عىل رشق اوسط  خال
 من النووي والدمار الشامل 

دراسة: العراقيون األكثر معاناة من االكتئاب 
يف الرشق األوسط

ً
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    بغداد / المستقبل العراقي

اجرت وزارة النقل / الرشكة العامة لس�كك حديد العراق 
اج�راءات مكثف�ة وج�والت ميدانية يف محافظ�ة نينوى 

لتفعيل وإنعاش النقل الداخيل والخارجي للمحافظة.
وق�ال مدي�ر عام الس�كك طال�ب ج�واد الحس�يني، أنه 
اس�تناداً لتوصي�ات وزي�ر النق�ل الكابتن نارص حس�ن 
الش�بيل، برضورة تفعيل الربط السككي مع تركيا وعىل 
هام�ش زي�ارة الوكي�ل الفن�ي ملحافظة نين�وى، اجرينا 
جول�ة ميداني�ة، برفقة مدي�ر محطة املوص�ل والكوادر 
الفنية والهندس�ية املختصة، لقطاعات خطوط الس�كك 
يف املحافظ�ة لاط�اع عليها ميداني�ًا، وإمكاني�ة تفعيل 
النقل الدويل من خال الربط الس�ككي بن العراق وتركيا 

إلنعاش التبادل التجاري والسلعي من هذا املنفذ.
وأض�اف الحس�يني »ت�م خ�ال الجول�ة، تفق�د قط�اع 
)الصابون�ة � عوين�ات � الوائلية � ربيعة( للكش�ف عن 
امكاني�ة تأهي�ل وتفعيل الخط الس�ككي ب�ن )بغداد – 
موصل – ربيعة(، واهم الس�بل الكفيلة لتنش�يط حركة 
نق�ل املس�افرين والبضائع بن وس�ط وش�مال العراق، 

الحرك�ة  ع�ىل  االيجابي�ة  وانعكاس�اتها 
االقتصادية والتجارية للمحافظة.

متمثل�ة  النق�ل  وزارة  ش�اركت  ذل�ك،  إىل 
بالوكي�ل االداري الدكتور س�لمان البهاديل 
الزي�ارة  إلدارة  العلي�ا  اللجن�ة  باجتم�اع 
االربعينية برئاس�ة وزي�ر الداخلية عثمان 
الغانمي وحضور محاف�ظ كرباء ورئيس 
اركان الجي�ش وقائد عملي�ات بغداد وعدد 

من ممثيل الوزارات املعنية الساندة. 
واوض�ح البهاديل ان�ه تمت مناقش�ة أبرز 
النقاط املهم�ة، منها االلت�زام باإلجراءات 
االم�ور  واه�م  والصحي�ة  الوقائي�ة 
اللوجس�تية والفني�ة املتعلق�ة بتوفري عدٍد 
كاٍف مناملركب�ات والعج�ات لنق�ل الزوار 
دياره�م  اىل  يف ح�ال عودته�م  خصوص�اً 
ومناطق س�كناهم س�واء يف بغداد او بقية 

املحافظات.
كم�ا اكدت الوزارة اس�تعدادها وجاهزيتها التامة يف نقل 
ال�زوار من خ�ال توفري ٨٥٠ حافلة وب�اص من الرشكة 

العامة لنقل املسافرين والوفود يف منطقة اإليواء )ساحة 
الجمالي�ة( يف محافظة كرباء املقدس�ة و٢٣ قطار لنقل 
الزائرين من بغداد واملناطق الجنوبية اىل كرباء املقدسة.

ت وزارة النقل / الرشكة العامة للخطوط الجوية  وس�ريرّ

العراقي�ة قافل�ة م�ن الباص�ات والحاف�ات 
مختلف�ة االحج�ام اىل مدينة كرباء املقدس�ة 
للمش�اركة مع اس�طول الوزارة وتشكياتها 
يف نق�ل زائ�ري اربعينية االمام الحس�ن عليه 

السام. 
واوض�ح مدير ع�ام الرشك�ة الكابت�ن كفاح 
حس�ن أنه اس�تنادا لتوجيه�ات وزي�ر النقل 
الكابتن نارص حس�ن الش�بيل بتسخري موارد 
الوزارة كافة بجهد نق�ل الزائرين، قمنا اليوم 
بتس�يري عدد كب�ري من حاف�ات الرشكة التي 
س�يرتكز جهدها الخدمي يف منطقة الجمالية 
محور العطييش الذي يعترب من املحاور املهمة 

يف حركة الزائرين. 
يذكر ان هذه املشاركة ليست االوىل عىل صعيد 
نق�ل الزائرين حيث ش�هدت االع�وام املاضية 
تقدي�م رشك�ة الخط�وط الجوي�ة العراقي�ة 
الخدم�ات للزائري�ن الكرام لتس�هم يف الخط�ة الخدمية 
التي اعتمدته�ا وزارة النقل يف نقل زائري أربعينية االمام 

الحسن )عليه السام( ذهاباً واياباً.

النقل تعلن عن اجراءات مكثفة لتفعيل الربط السككي الداخيل واخلارجي يف حمافظة نينوى
الوزارة شاركت باجتماع اللجنة العليا إلدارة االربعينية.. وتشرك حافالت اخلطوط اجلوية يف نقل الزوار

    بغداد/ المستقبل العراقي

الطاق�ة  معلوم�ات  ادارة  اعلن�ت 
األمريكي، أمس الس�بت، ان صادرات 
العراق المريكا من النفط الخام بلغت 
٣ ماين و17 الف برميل  خال ش�هر 

ايلول املايض.
»الع�راق  ان  له�ا  ج�دول  يف  وقال�ت 
صدر من النفط الخ�ام المريكا خال 
االس�بوع االول من ش�هر ايلول كمية 
ملي�ون و617 ال�ف برمي�ل وبمع�دل 
٢٣1 ال�ف برمي�ل يومي�ا، فيما صدر 
ملي�ون و99 ال�ف برميل يف االس�بوع 

الثاني وبمعدل 1٥7 ال�ف برميل يوميا، فيما 
ل�م يص�در اي كمية م�ن النفط يف االس�بوع 
الثالث »، مشرية اىل ان »االسبوع الرابع شهد 

تصدي�ر كمي�ة ٣٠1 الف برمي�ل وبمعدل 4٣ 
الف برمي�ل يوميا«.واضافت ان »العراق جاء 
باملرتبة السادس�ة بعد كل من كندا واملكسيك 
والس�عودية واالك�وادور وكولومبيا، واملرتبة  

الثانية عربيا بعد السعودية التي بلغت 
االخرية صادراتها المريكا خال شهر 
ايل�ول 7 ماي�ن و٥1٨ ال�ف برميل«، 
مبين�ة ان »كندا ج�اءت باملرتبة االوىل 
كاكث�ر دول مص�درة للنف�ط المريكا 
حيث بلغ�ت ه�ذه الصادرات لش�هر 

ايلول ٨7 مليون و46٥ الف برميل«.
واش�ارت اىل ان »الص�ادرات العراقية 
لش�هر ايلول انخفضت عن ش�هر اب 
الس�ابق الت�ي بلغت الص�ادرات فيها 

خمسة ماين و٣69 الف برميل«.
وتعد امريكا أكثر دول العالم استهاكا 
للنفط، حيث احتل�ت الواليات املتحدة 
األمريكية املركز األول بكمية اس�تهاك بلغت 
19.4 مليون برميل يوميا تش�كل 19.7% من 

حجم االستهاك العاملي.

النفط: الصادرات النفطية ألمريكا ختطت »3« ماليني 
برميل خالل شهر

منفذ زرباطية يمنح الوافدين 
تأشرية دخول نافذة لغاية 

العارش من الشهر احلايل
    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن منفذ زرباطية الحدودي، أمس السبت، منح تأشرية دخول نافذة لغاية 
العارش من الشهر الجاري.

 وقالت هيأة املنافذ الحدودية يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه إنه 
»التزاما من الهيأة بتنفيذ مقررات اللجنة العليا للصحة والس�امة الوطنية 
يف جلستها االخرية وقرارها بالرقم )1٠9( والذي تضمن املوافقة عىل دخول 
زائري أربعينية اإلمام الحسن )عليه السام( من منفذ زرباطية الحدودي يف 
محافظة واسط حرصا  وبواقع )٢٥٠( موكباً حسينياً مع تحديد عدد أفراد 
كل موكب )1٠( اش�خاص فقط، مع االلت�زام باالجراءات الوقائية لجائحة 
كورونا برشط جلب الزائر الوافد شهادة الفحص ال )PCR( الخاص للكشف 

عن فايروس كورونا وان يكون الفحص فاعاً ملدة 7٢ساعة«. 
وتابع�ت: »لتنظيم آلي�ة تطبيق هذا الق�رار عقدت مديري�ة منفذ زرباطية 
الح�دودي اجتماعا تنس�يقا ضم الدوائر العاملة يف املنف�ذ الحدودي للتدوال 
يف آلية تطبيق القرار والتأكيد عىل تس�خري كافة اإلمكانات اإلدارية واألمنية 
والخدمي�ة وتوظيفه�ا بالش�كل امل�دروس ، وتنظيم كافة االس�تحضارات 
لتطبي�ق القرار بمهنية عالية والتش�ديد يف تطبيق فقراته، لضمان س�امة 
الوافدين وخلق حالة من االنس�يابية يف عملي�ة تفويجهم ومغادرتهم وفق 
التعليم�ات الص�ادرة والتي أكدت عىل منحهم تأش�رية دخ�ول نافذة لغاية 

العارش من الشهر الجاري«.

    بغداد / المستقبل العراقي

عق�دت وزارة النق�ل / الهيئ�ة العام�ة لان�واء 
الجوي�ة والرصد الزل�زايل اجتماعا مع وفد فريق 
عم�ل وزارة الزراع�ة إلدارة الغابات والتصحر يف 
مرك�ز التدريب االقليمي يف مق�ر الهيئة العامة . 
وأوضح مدي�ر عام الهيئة العام�ة املهندس عيل 
صاح�ب البهاديل : ان ه�ذه االجتماع�ات تعقد 
بن ف�رتة واخرى وذل�ك من اجل انت�اج خرائط 
 GIS أطل�س من�اخ الع�راق بأس�تخدام برنامج
وبالتقني�ة الجديدة والذي يس�تخدم الول مرة يف 
انت�اج الخرائط . وبن ان اطلس العراق اعتمد يف 
السابق عىل التحليل اليدوي لخرائط املناخ والذي 

كان يحتاج اىل تقنية اكثر حداثة ورسعة واليوم 
عملت هيئتنا عىل هذه التقنية من خال برنامج 
GIS كم�ا كانت لدينا هنالك ع�دة ماحظات تم 
تقديمه�ا للجان�ب االخ�ر ومنه�ا بش�أن تحليل 
الخرائ�ط وفًق�ا لبيان�ات دورة مناخي�ة كاملة 
مدتها ٣٠ س�نة إضاف�ة إىل التوجي�ه باملراجعة 
النهائي�ة لبع�ض الخرائط الكنتوري�ة للعنارص 
املناخي�ة . يذك�ر ان ممث�ل رئيس فري�ق الهيئة 
يف ه�ذا اإلجتم�اع د.س�اجدة عيل فض�ا عن ان 
الهيئة العامة كان لها حضور يف عدد من الورش 
واالجتماعات خارج الهيئة يف مقر وزارة الزراعة 
بخصوص العم�ل ع احدث الربامج والتقنيات يف 

خرائط أطلس مناخ العراق.

النقل تلتقي وفدًا من إدارة الغابات والتصحر إلنتاج 
»GIS« خرائط أطلس املناخ لربنامج

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن قائممقام قض�اء الرم�ادي بمحافظ�ة االنبار 
ابراهيم الجنابي ع�ن افتتاح اول مقر لصندوق اعادة 

اعمار املناطق املترضرة يف مدينة الرمادي .
وق�ال الجنابي يف ترصيح صحفي ان »مدينة الرمادي 
ش�هدت افتتاح او مقر لصندوق اعادة اعمار املناطق 
املت�رضرة ج�راء العملي�ات االرهابي�ة والعس�كرية 
بحض�ور رئي�س الصن�دوق محمد العان�ي ومحافظ 
االنب�ار ع�يل فرح�ان الدليمي وع�دد من املس�ؤولن 
يف املحافظ�ة والقي�ادات االمني�ة يف خط�وة تهدف اىل 
انطاق مش�اريع خدمية عماقة عىل نفقة الصندوق 

يف غضون االيام القليلة املقبلة«.
واضاف ان »افتتاح مقر لصندوق اعادة اعمار املناطق 
املترضرة جراء العمليات االرهابية والعسكرية نتيجة 
اس�تقرار االوض�اع االمني�ة ناهيك م�ن ان الصندوق 
س�اهم يف اعادة اعمار وتأهيل العرشات من املشاريع 
الخدمية املترضرة جراء تدمريها والعبث بمحتوياتها 
من قبل ارهابي داعش ابان سيطرتهم عىل مساحات 
واس�عة م�ن م�دن االنب�ار، مبين�ا ان” افتت�اح مقر 
لصندوق اعادة االعمار تزامن مع افتتاح عدد اكثر من 
6 مشاريع خدمية مترضرة جراء العمليات االرهابية 

يف قضاءي الرمادي والفلوجة “.

االنبار: افتتاح اول مقر 
لصندوق اعادة اعامر املناطق 

املترضرة يف الرمادي

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت مديرية الدفاع املدني يف كرباء، أمس السبت، عن إخاء ٣٢ نزيا بأحد فنادق املحافظة 
بعد نشوب حريق يف داخله.وقال مدير الدفاع املدني يف املحافظة العميد طاهر حميد يف ترصيح 
صحف�ي إن “فرق الدفاع املدني تمكنت م�ن إخاء ٣٢ نزيا من فندق جنة االمري بالقرب من 
املخيم الحسيني بعد نشوب حريق فيه”.واضاف حميد ان “الدفاع املدني تمكن من السيطرة 
عىل الحريق والحيلولة دون امتداده للبنايات املجاورة، فيما لم تسجل اية اصابات او خسائر 

باالرواح”، مبينا أن “االدلة الجنائية بدأت بالتحقيق ملعرفة مابسات الحادث”.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية، 
أمس السبت، عن تنسيقها مع برنامج الغذاء 
العاملي لتنفيذ م�رشوع البطاقة التموينية 
االلكرتونية.وقال�ت املتحدث�ة باس�م وزارة 
العم�ل اح�رار صيهود يف ترصي�ح صحفي 
ان “الوزارة ستعقد اجتماعا موسعا مطلع 
االسبوع املقبل ملناقشة آلية تنفيذ املرشوع 
والذي س�يتم بالتعاون مع وزارات التجارة 
والتخطي�ط والزراعة والصناع�ة واملالية”.

وأضاف صيهود ان “املرشوع سيفرز اسماء 
من س�افروا واملتوف�ن ومازالوا مس�جلن 

ل�دى وزارة التج�ارة ويتس�لمون مفردات 
التموينية، فض�ا عن حجب البطاقة فعليا 
ع�ن املوظف�ن مم�ن تبل�غ رواتبه�م ٥,1 
ملي�ون دين�ار فما ف�وق، اضاف�ة اىل ازالة 
االس�ماء الوهمية من البطاقة التموينية”.

واشارت اىل ان “املرشوع سيوفر الدعم املايل 
والغذائ�ي لرشيح�ة الفقراء واملس�تحقن، 
وس�يوفر مواد غذائي�ة متكاملة ل�كل فرد 
مس�تحق وتكون موادها جي�دة من ناحية 
النوعي�ة والكمي�ة فضا عن انها س�توزع 
بمواعيده�ا الش�هرية”، مش�ددة ع�ىل ان 
“امل�رشوع س�يعطي البطاق�ة التمويني�ة 

القيمة الحقيقية لها”.

الدفاع املدين يعلن إخالء »3٢« نزياًل من فندق 
تعرض للحريق يف كربالء

العمل تعلن التنسيق مع الغذاء العاملي عىل تنفيذ 
مرشوع البطاقة التموينية االلكرتونية

حمافظ بغداد يشارك كبار السن احتفاليتهم 
يف يومهم العاملي

     المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

املهن�دس  بغ�داد  محاف�ظ  ش�ارك 
الس�بت، كبار  أم�س  محمدجابرالعط�ا، 

السن احتفاليتهم يف يومهم العاملي.
ج�اء ذل�ك خ�ال زيارت�ه اىل دار العطاء 
للمس�نن-صليخ، مؤكدا يف كلمة له »عىل 
دور محافظة بغداد يف ايواء املس�تفيدات 
واملس�تفيدين م�ن كب�ار الس�ن وتقديم 
افضل الخدم�ات لهم والرعاي�ة الصحية 

الازمة«.
واش�ار املحافظ اىل ان »ه�ذه االحتفالية 
جاءت مختلفة عن االعوام السابقة بسبب 
م�ا يمر به البلد من ظروف اس�تثنائية يف 
مواجهة جائح�ة )كورونا(«، مس�تذكرا 
يف الوق�ت ذاته« مدير دار الرش�اد الراحل 
السيد جاسم الغراوي الذي استشهد اثناء 
تقديم�ه الواج�ب لرعاية املس�نن متاثرا 

بمضاعفات اصابته ب)كورونا(«.
كم�ا ثم�ن العط�ا، »دور موظف�ي دائرة 

ال�دور  ومدي�ري  الخاص�ة  االحتياج�ات 
والجهات الساندة من املتربعن ومنظمات 
مجتم�ع املدن�ي والحرص ع�ىل النهوض 

بواقع الخدمات املقدمة للمسنن وااليتام 
وبقي�ة  الخاص�ة  االحتياج�ات  وذوي 

الرشائح«.

امانة بغداد تعلن انطالق خطتها اخلدمية 
اخلاصة بالزيارة االربعينية

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت امانة بغ�داد، أمس الس�بت، عن إنطاق 
خطته�ا الخدمي�ة الخاصة بالزي�ارة األربعينية 
ضم�ن الط�رق الت�ي يس�لكها الزائري�ن  صوب 

مدينة كرباء املقدسة .
وذك�ر بي�ان لامان�ة تلق�ت املس�تقبل العراقي 
نسخة منه، ان “ماكاتها البلدية بارشت خطتها 
الخدمي�ة التي ترتك�ز ضمن الط�رق املخصصة 
مل�رور الزائري�ن املتوجهن ص�وب مدينة كرباء 
املقدس�ة الحي�اء اربعيني�ة استش�هاد االم�ام 

الحسن عليه السام “.
واوض�ح البي�ان ان ” الخط�ة تتضمن تقس�يم 
العم�ل ضم�ن محوري�ن االول خ�اص بتقدي�م 
الخدم�ات يف الط�رق املخصص�ة ملرور الس�ابلة 

واالخر مخصص بمرور املركبات “.
وتابع البيان ان ” الخطة تشمل مشاركة الجهد 
الب�رشي واآليل املتمث�ل بالكابس�ات وتناكر املاء 
والصاروخيات وغريه�ا من االليات التخصصية 
وس�يكون العمل بنوبات مختلفة ستستمر عىل 

م�دار الس�اعة ملواكبة حرك�ة الزائرين ومحاور 
املسري املحددة”.

البلدي�ة س�تعمل ع�ىل  الدوائ�ر   ” ان  واض�اف 
توزيع الحاويات املرتي�ة واملعقمات والكمامات 
للمواكب الحس�ينية والتنس�يق مع تلك املواكب 

لضم�ان نج�اح تقدي�م الخدم�ات “، مبين�ا أن 
” دائ�رة الوح�دات االنتاجي�ة س�تنفذ حم�ات 
تعفري مس�تمرة للمواكب والطرق التي يسلكها 
الزائري�ن وص�والً ملنطقة املحمودي�ة عند حدود 

امانة بغداد“.

    المستقبل العراقي / زهراء علي

ب�ارشت لجن�ة تعوي�ض املترضري�ن يف قض�اء س�نجار بمن�ح 
مستحقات املواطنن املترضرين جراء األعمال اإلرهابية.

وقال محافظ نينوى نجم الجبوري يف بيان تلقت املستقبل العراقي 
نس�خة منه إن »اللجنة بارشت بمنح املواطنن املترضرين الذين 
اكملوا اجراءات معاماتهم بعد أحداث عام ٢٠14 مس�تحقاتهم 

بعد ان صادقت عليها اللجنة املركزية يف بغداد«. 
واض�اف الجبوري أنه »تم تعويض نحو )4٠٠( مواطن اىل االن«، 
مبين�ا أن »اللجنة مس�تمرة بإجراءاتها لحس�م جميع معامات 

املترضرين يف عموم القضاء والنواحي والقرى التابعة له«.

حمافظ نينوى يعلن املبارشة 
بتعويض أهايل سنجار جراء االرهاب

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت العتبة الحس�ينية املقدس�ة عن مش�اركة 7 آالف متطوع 
يعملون بمجاالت مختلفة خال زيارة االربعن.

وقال معاون رئيس قس�م حفظ النظام يف العتبة قاسم مصلح يف 
ترصيح صحفي ان “نس�تقطب يف كل زيارة مليونية أعداد كبرية 
م�ن املتطوعن م�ن مختلف املحافظات ملس�اندة أقس�ام العتبة 

املختلفة بادارة وتنظيم الزيارة”.
وأض�اف مصل�ح أن “7 آالف متط�وع اس�تقطبوا ه�ذا الع�ام 
للمش�اركة يف زيارة األربعن وتقديم الخدمات يف املجاالت الطبية 
والخدمية واالمنية، حيث يقدم�ون الخدمات مع املفارز الطبية، 
وعدد منه�م يقومون بالتفتيش يف نق�اط مختلفة، باالضافة اىل 

وجود مجاميع تنظيمية تقوم بتنظيم حركة العزاء واملواكب”.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت هي�أة املناف�ذ الحدودي�ة مجم�ل اإلي�رادات الجمركي�ة 
والرضيبية املتحققة لشهر أيلول لعام ٢٠٢٠.

وذك�رت الهي�أة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه أن 
“مجم�ل اإلي�رادات الجمركية والرضيبية املتحققة لش�هر أيلول 
لع�ام ٢٠٢٠ بل�غ )1٠٠,979,9٢9,٠٠٠( دين�ار، )مائ�ة ملي�ار 
وتسعمائة وتسعة وس�بعن مليونا وتسعمائة وتسعة وعرشين 
أل�ف دين�ار(، والناتج�ة من حرك�ة التب�ادل التج�اري يف املنافذ 

الحدودية”.
وأكدت الهيأة بحس�ب البيان س�عيها الدائ�م والدؤوب وامليض إىل 
تعظي�م إي�رادات الدولة لتخطي األزمة املالية الت�ي يمر بها بلدنا 
الحبيب، من خال العمل بروحي�ة الفريق الواحد وتكاتف جهود 
الدوائ�ر العاملة يف املنافذ الحدودية كاف�ة لتحقيق إيرادات عالية 
تنسجم مع الدعم الحكومي وتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي يف تعزيز الواقع األمني وفرض هيبة الدولة وتوفري بيئة 

آمنة للعاملن يف املنافذ الحدودية”.

العتبة احلسينية تعلن مشاركة »٧« آالف 
متطوع يف زيارة االربعني

املنافذ احلدودية: إيراداتنا يف أيلول 
بلغت أكثر من »100« مليار دينار
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EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq. 

Public Tender Announcement for Tender No: 010-SC-20 (2nd Announcement) 
Provision of International Healthcare service for EBS expatriate staff 

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification 
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the 

laws of Hong Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS 
Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern 
Part. 

Tender Title: Provision of International Healthcare service for EBS expatriate staff 
Tender No.: 010-SC-20 (2nd Announcement) 
Tender Information:  
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for the Second time. All the 
specialist companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact EBS Petroleum 
Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by paying the 
tender fee (100$) after fill and sign Bidding Documents Purchase Request. 
Part One: Scope of work 
EBS Petroleum Company Limited is to seek one contractor to execute project Provision of International 
Healthcare service for EBS expatriate staff. For more details, please refer to ITB document. 
Part Two: Purchase the ITB: 
Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Tan 
Li tanli@ebspetroleum.com for S2 Camp entry pass with one day advanced. please submit USD 100.00 to 
purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp. And all the person, who will come to buy the ITB documents, 
should be with the following documents for the company: 
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company 
B: Copy of Registered Company Document  
C: One person can only represent one company 
Part Three:  
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed 
separately before the deadline 4:00 PM October 21st, 2020 based on the ITB documents. 
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, 
Nahrawan S2 Camp before the deadline of tender mentioned above. 
Bidders Proposals shall consist of: 
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read 
and compile). 
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be 
read and compile). 
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value. 
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall 
be submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s 
address and contact information should be clearly mentioned on the envelope. 
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please 
inform the C&P Dept. before the date of 4:00 PM October 19th, 2020 for the purpose of swift answering before 
the bidding date. 
Contract Person: Ms. Tan Li Email: tanli@ebspetroleum.com. 
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above this tender 
announcement. 

جو نيسبو.. حكايات تعج باجلثث
           سعيد خطيبي

درجنا عىل ُمطالعة روايات بوليسية، تأتي 
يف الغالب من الّسويد، نكاد نحفظ أسماء 
املؤلّفني الذين صّدرهم ذلك البلد الصغري، 
فق�د امتلك�وا الحيل�ة يف اللع�ب بمصائر 
شخصياتهم، يف غطس�هم يف مستنقعات 
دم، بش�كل ُيثري فضول الق�رّاء بحثاً عن 
الجن�اة، ما إن تن�زل أعمالهم إىل املكتبات 
حّتى تنف�د، وُنصادف بدرجة أق�ّل كّتاب 
رواي�ات من ذل�ك الّنوع من فنلن�دا، لكن 
نادراً ما تس�ألنا ماذا يح�دث يف النرويج، 
يف ذل�ك البل�د املُجاور لهما، إّن�ه واحد من 
البل�دان ال�ذي ُيس�جل مع�دالت جريم�ة 
ج�ّد متدنّي�ة، حيث الس�جون أُفرغت من 
مرتاديها، وساد انطباع بإمكانية غلقها، 
لكن ال يمك�ن أن نغم�ض أعيننا عن جو 
نيس�بو )1960(، فق�د اس�تطاع وح�ده 
أن يض�ع الّنرويج ع�ىل الخريطة األدبّية، 
فرواياته ترجمت حول العالم )بما يف ذلك 
إىل العربّي�ة(، قصصه تجعلن�ا نتآلف مع 
الش�خصيات، وقد نتعاطف مع املجرمني 
قبل أن تنكشف خيوط الجرائم يف النهاية. 
يجرجر جو نيسبو قراءه إىل عالم متخيل 
يعج بالجث�ث واملُصادفات وجرائم القتل، 
لكن يف طريق البحث عن الحقيقة وإقرار 
العدال�ة س�وف نق�رأ أيض�اً مقتطف�ات 

مكّثفة من تاريخ الّنرويج املُعارص.
جو نيس�بو ليس اسماً طارئاً عىل الّرواية 
البوليس�ّية، فق�د ق�ى حي�اة تخللته�ا 
ُمغام�رات كثرية، م�ن مغ�ٍن إىل صحايف، 
كم�ا امتهن يف فرتة م�ن حيات�ه الّتحليل 
االقتص�ادي ولع�ب ك�رة الق�دم يف فريق 
محرتف، ما أكسبه دراية للغور يف املجتمع 
ال�ذي يكتب عنه، ولذلك ف�إن أعماله عىل 
وفرتها يشوبها تنّوع وفهم ألقدار الناس 

الذين يزّج بهم يف حكاياته.
روايات�ه بانورام�ا إنس�انية ع�ن الحّب، 
الخيانة، الصداقة والقرابة، وفهم خلفيات 
انتق�ال أناس عادي�ني إىل ُمجرمني، ينحو 
إىل فهم أسبابهم النفس�ية واالجتماعية، 

كما أنه ال ينفي تداخل الش�أن الّس�يايس 
واملصالح املرتابطة يف إقدام مواطنيه عىل 
الجريم�ة، وهن�ا ال نقص�د م�ن الجريمة 
فق�ط القتل، ب�ل أيضاً الرسق�ة أو املافيا 
أو املتاجرة باملخ�درات أو التالعب بعقول 
اآلخري�ن، منذ باكورته »الرجل الخفاش« 
)1997(، تع�ّددت نجاحات�ه وترجم�ات 
رواياته، جعل من الّنرويج مرسحاً تّتسع 
في�ه بق�ع ال�ّدم، ك�ي يحكي م�ن ورائه 
عن فظاع�ة الحي�اة املع�ارصة يف الغرب 
وتعقيداتها، مع ش�خصيات قد يكون أي 
واحد مّنا التقى بها، مثل رشطي، ضحية، 
امرأة عاشقة، موّظف يف أعىل هرم رشكة، 
لكنه يجعل من هذه الّشخصيات العادّية 

استثناًء.
اش�تهر جو نيس�بو خصوصاً بشخصّية 
»هاري هول«، مفتش الرشطة النرويجي، 
الذي يموج يف مش�اكل شخصية وعائلية 

مس�تعصية، ما يدفعه إىل معاقرة الخمر 
وإدمان حل القضايا األصعب، وظلّت تلك 
الش�خصية تتكرر يف روايات�ه األوىل، مثل: 
»الرصاصري«، »نجمة الشيطان« أو »رجل 
الّثلج« ثم »الفهد«، وصوالً إىل »الّسكني«، 
آخر أعمال نيس�بو، بعض منها اقتبس يف 
مسلسالت تلفزيونية، يكاد اسمه يرتبط 
بتل�ك الش�خصية، لك�ن أهّم أعم�ال هذا 
الروائي النرويجي جاءت عندما ابتعد عن 
شخصيته األثرية، وقد ال ُنجانب الصواب 
إن قلن�ا إن أكث�ر روايات�ه اكتم�االً كانت 
»صائ�دو األدمغة«، ع�ىل الرغم من مرور 
أكث�ر من ع�رش س�نوات ع�ىل صدورها، 
وأنها واحدة من أقل رواياته حجماً، فإنها 
تعطي النم�وذج األكمل يف قراءة نيس�بو 

ويف فهم تقنياته يف الكتابة البوليسية.
تب�دو »صائدو األدمغة« رواية عادية، من 
صفحاته�ا األوىل، تطفو فيها ش�خصية 

روج�ي براون، أهم املتخصصني يف إدارات 
امل�وارد البرشي�ة يف النرويج، تت�كل عليه 
رشكات ك�رى يف العث�ور ع�ىل الكفاءات 
الش�اغرة،  املناص�ب  املناس�بة يف ش�غل 
ينغم�س روج�ي ب�راون كلي�ة يف عمله، 
وي�راوده أّنه غ�دا أه�ّم )صائ�د أدمغة( 
يف البل�د، ينتاب�ه غ�رور أحيان�اً وتجّر يف 
أحيان�اً أخرى، تزداد نرجس�يته بنفس�ه 
بعدم�ا صارت رشكات مرموقة تس�تعني 
بخدمات�ه يف البحث ع�ن املوظفين� الذين 
تحت�اج إليهم، كم�ا أن املتقدم�ني إىل تلك 
املناصب ال يرجون سوى وّده، علما منهم 
أن مديري الرّشكات يأخذون محمل الجّد 

توصياته وترشيحاته.
يف هذه الّرواية حني تخلّص من شخصية 
»هاري هول«، يبدو أن املؤلّف قد اس�تعاد 
لّذة الكتابة، كما لو أّن ما س�بقها لم تكن 
س�وى روايات تحت الطلب. فعالً هو يقّر 

يف ح�وار س�ابق ل�ه أن روايت�ه »مكبث« 
كان�ت تحت طل�ب النارش، رغب�ة منه يف 
بع�ث أحد أعم�ال شكس�بري املرسحية يف 

الزمن املعارص.
لكن روجي براون يمتهن هوية أخرى عدا 
البحث عن أصح�اب األدمغة، إّنه يخضع 
إىل  املعروض�ة  املناص�ب  إىل  املرتش�حني 
مس�اءلة أش�به بالتحقيق البولييس منها 
إىل مقابل�ة مهنّية، وأكث�ر يشء يعنيه أن 
يس�أل املرتش�ح إن كان يملك لوحة فنية 
ذات قيمة يف بيته، فقد تخصص يف رسقة 
اللوح�ات أيض�اً ك�ي ُيضاعف م�ن أرقام 
حسابه البنكي، قبل أن ُيصادف مرتشحاً 
إىل منصب مدير رشكة، أرس له بأنه يملك 

لوح�ة للفنان الهولندي بيرت بول روبنس، 
ال�ذي اش�تهر يف الق�رن الس�ابع ع�رش 

الباروكية  بلوحات�ه 
والبورتريه�ات التي 
هذا  لك�ن  رس�مها، 
س�وف  املرتش�ح 
يقود روج�ي براون 
إىل مغام�رة دامي�ة، 
يتب�ني أن اللوحة لم 
تك�ن أصلية، وباتت 
حياة بطل الّرواية يف 
خطر بعدما اكُتشف 
أمره. س�وف تتعّدد 
روج�ي  مغام�رات 

براون بع�د محاولته رسقة تل�ك اللوحة، 
يتح�ول م�ن س�يد إىل عب�د، ال رغب�ة ل�ه 
س�وى الّنج�اة بجل�ده، فق�د نج�ح جو 
نيس�بو كعادت�ه يف قل�ب الحكاي�ات، يف 
تحويل ش�خصياته من ضعف إىل قوة، ثم 
العكس، مبارشة بعد اكتشاف تلك اللوحة 
ومحاولة رسقتها تنقل�ب الرواية، تخرج 
م�ن قالبها الروتين�ي وتصري مغامرة من 
أج�ل الخالص، م�ن أجل البق�اء عىل قيد 

الحياة.
يف »صائ�دو األدمغة« يتحرر جو نيس�بو 
من ش�خصّية »ه�اري هول« الت�ي داوم 
جدي�دة  قص�ة  يبتك�ر  طوي�اًل،  عليه�ا 
تختلف عما س�بقها، ويظه�ر تمكنه من 
قل�ب الوضعي�ات واخت�الق املُصادف�ات، 
م�ن التالع�ب بعواط�ف الق�راء، فالبطل 
ليس بريئ�اً كما نظّن، ق�د نتعاطف معه 
يف البداي�ة ث�م يظه�ر لن�ا يف ث�وب مجرم 
يف مرحل�ة أخ�رى، فقد اس�تطاع الكاتب 
أن يح�ّول ش�خصيته من ن�ور إىل عتمة، 
من ش�خص نموذج�ي إىل ُمصاب بهوس 
رسق�ة اللوح�ات الفنية، تل�ك واحدة من 
حيل نيس�بو، التي اكتسبها وال يستطيع 
كاتب أخرى اقتناصها منه، فش�خصياته 
ليس�ت مس�تقرّة يف حالة نفسية واحدة، 
ب�ل تتخبط يف ح�االت ش�اذة، تماما كما 
هي الصورة العام�ة لبلده النرويج، الذي 
يت�وارى تاريخ�ه خل�ف كّل واح�دة م�ن 

قصص جو نيسبو.

وزارة املالية
الهيئة العامة للرضائب

فرع النجف االرشف
العدد  : 21446

التاريخ : 2019/11/11
اىل / دائرة مسجل الرشكات

بيع سهام
اس�تنادا اىل الطلب املقدم الين�ا بالعدد ) 21644( يف 
2019/10/24 ال مانع لدينا من بيع اس�هم رشكة 
)الرم�ق للتوس�ط ببي�ع ورشاء العم�الت االجنبية 
املح�دودة( والبالغة ) 263,888,904( من االس�هم 
للمس�اهمني   )500,000,000( البالغ�ة  الكلي�ة 

املدرجة اسمائهم ادناه:

خليل شاكر عباس 
مدير الهيئة العامة للرضائب

فرع النجف االرشف
������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
اعالن 

العدد : 1508/ب2020/4
التاريخ : 2020/10/1

اعالن
اىل املدعى عليه / )حيدرنجلح محمد عيل (

اقام املدعي ) احمد س�ليم راش�د( الدعوى البدائية 
املرقم�ة اع�اله والتي يطل�ب فيها الحك�م )باعادة 
الح�ال اىل م�ا كان علي�ه ( قبل التعاق�د بخصوص 
الس�يارة املرقمة 29395 النجف ن�وع بيجو موديل 
2020  اللون برتقايل بموجب مقاولة البيع الخارجية 
املؤرخ�ة يف 2020/1/21( ولثب�وت مجهولية محل 
اقمتك حس�ب رشح املبلغ القضائي واشعار مختار 
حي القاس�م 5 املدع�و نعيم حس�ون الخاقاني لذا 
ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني  للحض�ور يف موع�د املرافع�ة 
املصادف يف يوم 2020/10/20 وعند عدم حضورك 
او ارسال من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
 دار القضاء يف سامراء
محكمة بداءة سامراء

العدد 1/إزالة شيوع/2020
التاريخ: 2020/9/30 

اعالن
عطف�اً عىل الحكم الص�ادر من محكمة بداءة س�امراء 
بالع�دد 1033/ب/2019 واملتضم�ن إزالة ش�يوع امللك 
تسلسل 17/1400 مقاطعة رشقية  والواقع يف سامراء – 
حي السكك وإكماال ملعاملة إزالة الشيوع بيعاً واملوصوف 
ادن�اه باملزايدة العلنية ملدة ثالثني يوماً اعتباراً من اليوم 
الثان�ي للنرش فع�ىل الراغبني بال�رشاء مراجعة محكمة 
بداءة س�امراء مس�تصحبني معهم التأمينات القانونية 
10% من القيمة املقدرة للعقار البالغة )100.000.000( 
مائة مليون دينار ان لم يكونوا من الرشكاء وعند انتهاء 
املدة املذكورة ويف اليوم الثالثني ستجري املرحلة األخرية 
من املزايدة يف تمام الس�اعة الثانية ظه�راً وتتم اإلحالة 
القطعي�ة وفق األصول مع العلم ان الدفع نقداً والداللية 
ع�ىل املش�رتي واذا صادف ي�وم اإلحالة عطلة رس�مية 

فيكون اليوم الذي يليه موعداً لذلك.
املواصفات:-

1-دار س�كنية تقع يف س�امراء حي السكك وعىل شارع 
ع�ام يتكون من طابق واحد مبني من الطابوق والجص 

ومسقف بالشليمان.
2-الطابق األريض يحتوي عىل مطبخ بعرض 3.5×3.5م2 
وم�وزع بعرض 1.2×4م2 وغرفتني نوم بعرض 5×4م2 
ل�كل غرفة وه�ول بع�رض 4×5م2 واس�تقبال بعرض 

6×4م2 وصحيات ودرج يؤدي اىل الطابق األول.
3-الطاب�ق األول يحت�وي ع�ىل بيتونه بع�رض 2×3م2 
واالرضي�ة مبلطة بال�كايش القديم )موزائي�ك( ودرجة 
عمرانه متوس�طة علماً بأن الدار غري مش�غول من قبل 
الرشكاء  ويف حال رس�وا املزايدة ع�ىل املزايد ببدل ايجار 

يحدد من قبل الهيئة املختصة.
القايض 

سعدون محمد عويد
������������������������������������������

)اخطار(
من / محكمة قوى االمن الداخيل / املنطقة الثانية
اىل / املتهم الهارب ) الرشطي يحيى ذنون فتحي (

الساكن / مجهول اإلقامة
اقت�ى حضورك امام ه�ذه املحكمة خ�الل مدة )30( 
يوما ً من تاري�خ نرشه اذا كنت داخل العراق او خارجه 
لإلجاب�ة عىل الجريم�ة املس�ندة اليك وفق امل�ادة )32( 
ق.ع.د املعدل وبعكسه سوف تتخذ اإلجراءات القانونية 
ضدك وتطبق بحقك اح�كام املادة )69( ق.أ.د املتضمنة 

ما ييل :
1-الحكم عليك بالعقوبة املقررة لجريمتك.

2-إعطاء املوظف�ني العموميني صالحي�ة القاء القبض 
عليك أينما وجدت.

3-الزام املواطنني باالخبار عن محل اختفائك.
4-حجز اموالك املنقولة و غري املنقولة.

لواء الحقوقي
حسن حسني احمد

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل
املنطقة الثانية

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة : 807/ت/2018

التاريخ : 2020/9/29 
اىل  /املنفذ عليه /براعم عيل سطام نجف حي الرسالة 

 3/
لقد تحقق لهذه املديرية من خالل رشح املبلغ القضائي 
واشعار مختار حي الرسالة /3 يف النجف عيل الشمري 
انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت 
او مختار يمك�ن اجراء التبليغ  عليه واس�تنادا للمادة 
27 من قان�ون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف 
مديرية تنفيذ الكوفة خالل خمس�ة عرش يوما تبدأ من 
اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية باجراء 

التنفيذ الجري وفق القانون

املنفذ العدل
عماد مجيل عبود
اوص�اف املح�رر :

نخركم انه تقرر حجز االموال غري املنقولة تمام العقار 
املرق�م 4662/116 مقاطع�ة 6 الحيدرية وس�هامكم 
يف العق�ار 4747/3 مقاطع�ة 4 حي الن�داء لقاء طلب 
الدائ�ن مرصف الرافدين فرع مس�لم ب�ن عقيل البالغ 
ملي�ار وس�تمائة وتس�عة ملي�ون وتس�عمائة واثنان 
وتسعون الف وتس�عمائة دينار 609,992,900 فيجب 
عليكم اداء املبلغ املذكور اعاله خالل مدة خمسة عرش 
ي�وم اعتب�ارا من اليوم الت�ايل من تاري�خ تبليغكم بهذا 
االخبار يف الصح�ف واال فان االموال املحجوزة بموجب 
هذا القرار س�تباع وفقا للقانون وذلك اس�تنادا للمادة 
87 م�ن قانون التنفيذ واس�تنادا لالمر ال�وزاري املرقم 
)4522( وبموج�ب كتاب وزارة املالية املرقم 44436 يف 

2017/11/27

عدد االسهم كتابة عدد االسهم اسم البائع ت

ثالثة وثمانون مليون وثالثمائة وثالثة 
وثالثون الف وثالثمائة وستون دينار 83,333,360 شهيد وليد 

محمد 1

اثنان وستون مليون واربعمائة وتسعة 
وتسعون الف وتسعمائة وستة وتسعون 

دينار
62,499,996 زهره 

محمد طه 2

تسعة وخمسون مليون وسبعة وعشرون 
الف وسبعمائة واربعة وسبعون دينار 59,027,774 زينب عقيل 

شهيد 3

تسعة وخمسون مليون وسبعة وعشرون 
الف وسبعمائة واربعة وسبعون دينار 59,027,774 هناء عقيل 

شهيد 4

عدد االسهم كتابة عدد االسهم اسم 
المشتري  ت

مائة واثنان واربعون مليون وثالثمائة 
وواحد وستون الف ومائة واربعة 

وثالثون دينار
142,361,134 مسلم عقيل 

شهيد 1

مائة وواحد وعشرون مليون وخمسمائة 
وسبعة وعشرون الف وسبعمائة 

وسبعون دينار
121,527,770 ذو الفقار 

عقيل شهيد 2

اعالن 
اىل الرشيكة س�عدية محمد عبود 

اقتى حضورك إىل مديرية بلدية النجف وذلك 
القرارك باملوافقة إلصدار إجازة بناء والخاصة 
بالعقار املرقم 74249/ حي النرص وعند عدم 
حضورك سوف تصدر اإلجازة وفقا للضوابط 

الالزمة



www.almustakbalpaper.net العدد )2229( االحد  4  تشرين االول  2020 اعالنات5
وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الزهور 

اعالن بيع عقار 
التسلسل او رقم القطعة : 5992/5  

املحلة او رقم واسم املقاطعة  الحسينية
الجنس قطعة ارض

النوع ملك رصف
رقم الباب 

رقم الطابق
رقم الشقة

املساحة 3,23,66
املشتمالت : قطعة ارض خالية من البناء  مندثرة معالم االفراز

املزروعات او املغروسات
واردات املبيع السنوية :
الشاغل / حصة الراهن

مقدار البيع / عىل حصة نارص جواد كاظم 
ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف الزهور باملزايدة العلنية العقار املوصوف 
اعاله العائد للراهن  حماد رايض حمدان لقاء طلب الدائن املرتهن مرصف 
الرافديتن البالتغ )13375000 ( دينتارا  فعتىل الراغب يف االشتراك فيها 
مراجعتة هذه الدائرة خالل )30( يوما اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ نرش 
هذا االعالن مستتصحبا معه تأمينات قانونية نقدية او كفالة مرصفية ال 
تقل عن 10% متن القيمة املقدرة للمبيع البالغتة )1525000( دينارا وان 

املزايدة ستجري يف الساعة )12( ظهرا من اليوم االخري

وزارة النفط 
رشكة تسويق  النفط 

اعالن املناقصة العامة رقم )1( 2020 اخلاصة بنقل منتسبي رشكة تسويق النفط  
تهديكم رشكتنا اطيب تحياتها : 

يرس رشكتنا رشكة تسويق النفط احدى تشكيالت وزارة النفط الكائنة يف بغداد ت الرصافة / زيونة ت 
حي املعتصم مجاور مدينة العاب سندباد محلة 724 زقاق 17 شارع املثنى بن حارث الشيباني ان تعلن 
عن املناقصة اعاله وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لسنة 2014 املعدلة واملتمثلة بنقل 
منتستبي الرشكة من محل سكناهم اىل مقر الرشكة وبالعكس وفقا للرشوط واملواصفات واملسارات 
املذكتورة يف وثائق املناقصة وبكلفتة تخمينية قدرها )416,600,000( اربعمائة وستتة عرش مليون 
وستمائة الف دينار عراقي ال غريها( فعىل الراغبني يف االشراك باملناقصة من املؤهلني ومن وذي الخربة 
واالختصتاص يف املجال اعتاله ومن الحاصلني عىل درجة تصنيف ال تقل عتن الدرجة الرابعة مراجعة 
الهيئة االدارية / قسم الحسابات االدارية يف مقر الرشكة مستصحبني معم هوية املدير املفوض للرشكة 
او كتاب تخويل بالنستبة للمخول للحصول عىل نستخة من وثائق املناقصتة لقاء مبلغ ) 250,000( 
غري قابل للرد وترفق مع العطاء وصل رشاء وثائق املناقصة والتامينات االولية بمبلغ )12,498,000( 
اثنتا عرش مليون واربعمائة وثمانية وتستعون الف دينار والبالغة )3%( من قيمتة الكلفة التخمينية 
بموجتب )صتك  مصدق نافذ او خطاب ضمان او ستفتجة( ملدة اربعة اشتهر قابتل للتجديد من احد 
املصارف املعتمدة من قبل رشكة تسويق النفط والمر رشكة تسويق النفط وسوف يهمل العطاء الذي 
لتم ترفق معته التامينات االولية ووصل رشاء وثائق املناقصة عىل ان تكون العطاءات نافذة ملدة )90( 
تستعون يوما من تاريخ غلق املناقصة وان تكون االسعار بالدينار العراقي علما يبدأ تقديم العطاءات 
اعتبتارا متن تاريخ نرش االعالن يف الصحف ويتم ايداعها يف صنتدوق العطاءات بمقر الرشكة وان اخر 
موعد الستالم العطاءات هو الساعة )12,00( من ظهر يوم االثنني املصادف 2020/10/19 ويف حالة 
مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية فان اليوم الذي يليه سيكون تاريخ غلق املناقصة عىل ان يتم تقديم 
العطاء يف مظروف مغلق ومختوم  ويثبت عليه اسم الرشكة او املكتب ورقم واسم املناقصة وستهمل 
العطتاء غري املستتوفية للرشوط الوارد ذكرهتا يف وثائق املناقصة علما ان رشكة تستويق النفط غري 

ملزمة بقبول اوطا االسعار ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن 

مدير عام رشكة تسويق النفط 
E-mail: info@ somo oil.gov.iq

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف الزهور 
اعالن بيع عقار 

التسلسل او رقم القطعة : 9360/5  
املحلة او رقم واسم املقاطعة  الحسينية

الجنس قطعة ارض
النوع ملك رصف

رقم الباب 
رقم الطابق
رقم الشقة

املساحة 3,00
املشتمالت : قطعة ارض خالية من البناء  تقع عىل شارع فرعي سكني يف منطقة 

الحرس  )مندثرة معالم االفراز(
املزروعات او املغروسات
واردات املبيع السنوية :

الشاغل 
مقدار البيع / حصة الراهن

ستتبيع دائرة التسجيل العقاري يف الزهور باملزايدة العلنية العقار املوصوف اعاله 
العائتد للراهتن  غانم حمادي عباس لقتاء طلب الدائن املرتهن مترصف الرافدين 
البالتغ )15000000 ( دينارا  فعىل الراغب يف االشتراك فيها مراجعة هذه الدائرة 
ختالل )30( يوما اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مستتصحبا معه 
تأمينتات قانونيتة نقدية او كفالة مرصفيتة ال تقل عن 10% متن القيمة املقدرة 
للمبيع البالغة )27000000( دينارا وان املزايدة ستتجري يف الستاعة )12( ظهرا 

من اليوم االخري

الحستني  عبتد  ستمرية   / الرشيتك  اىل 
مهدي( 

بلديتة  مديريتة  اىل  حضتورك  اقتتى 
النجتف االرشف لغترض اصتدار اجتازة 
البنتاء للرشيك ) صربية حميد موىس 65 
ستهم  وزهراء قاسم كاظم 130 سهم ( 
للقطعة املرقمتة )3/12126( يف النجف 
حي صدام مقاطعتة 4 خالل عرشة ايام 
وبخالفه ستتم االجراءات دون حضورك 

طالب االجازة 
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

فقدان
يف   49682 املرقتم  الوصتل  منتي  فقتد 
التف   )600000( بمبلتغ   2017/3/12
دينتار والصادر متن الوقف الشتيعي يف 
النجف باسم )ازهار فالح عبد الحسني( 
فعىل متن يعثر عليها تستليمها اىل جهة 

االصدار

تنويه
كنتا قد نرشنتا  يف جريده املستتقبل بالعدد 
) 2054 ( يف 2 / 1 / 2019 اعتالن مديريتة 
زراعة صالح الدين وقد ورد سهوا يف ت ) 18( 
يف حقتل القطعه ) 29  ( خطتأ والصحيح) 
7  (  ويف حقتل املستاحه )  7  دونتم( خطأ 
والصحيتح) 8 دونم ( ويف حقتل التخمني ) 
900 دينار ( خطأ والصحيح  ) 9000 دينار 

( لذا اقتى التنويه
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

اعالن 
اىل / الرشيك زهرة حميد اسود 

اقتى حضتورك اىل بلدية التاجي – ستبع 
البتور – لغترض استتخراج اجتازة البنتاء 

للقطعة املرقمة 1481 سبع البور .
الرشيك 

حنان حسني خليل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف 

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة  
العدد : حجة وفاة /120

التاريخ : 2020/9/29
اعالن

قتدم املدعتو طالتب الحجتة املدعتوه ) 
اىل هتذه  حميتده عبتد عجيتل( طلبتا 
املحكمة تتروم فيه الحصتول عىل حجة 
وفتاة للمدعوه ) ضمياء صالح حستن( 
علما انه تويف بتاريخ 2004/3/15 فمن 
تتوفر لديه معلومات عن املدعوه ضمياء 
صالتح حستن عليته مراجعتة املحكمة 

خالل عرشة ايام من تاريخ النرش
القايض

عيل جبار الخزعيل

     وزارة االعامر واالسكان والبلديات العامة
مديرية البلديات العامة

مديرية بلديات حمافظة دياىل
جلنة البيع واالجيار لبلديات االقضية والنواحي

mmpwdiyala@yahoo.com/ ايميل ديوان مديرية بلديات دياىل
اعالن

بالنظتر لحصول حالة كترس قرار تعلن اللجنة مجددا عتن تأجري علوة بيع 
الفواكه والخرض املبني  اوصافها ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية السد العظيم  
ملدة )ستنة واحدة(   بطريقة املزايدة العلنية وفق لقانون بيع وايجار اموال 
الدولة 21 لستنة 2013 املعدل فعىل من يرغب االشتراك يف املزايدة مراجعة 
مديرية بلدية الستد العظيم  خالل مدة )7( ستبعة ايام تبدا من اليوم التايل 
لنرش االعالن مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة 100% من مبلغ 
الضم االخريبعد اضافة عليه مبلغ بنسبة 15% بموجب صك مصدق او نقدا 
وتبقتى قائمة املزايتدة مفتوحة طيلة هذه املدة وستتجري املزايدة يف اليوم 
التتايل النتهاء املدة القانونية اعاله تمام الستاعة العتارشة صباحا يف ديوان 
مديرية بلديات محافظة دياىل  ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور خدمة 

بنسبة 2% واجور االعالن  واملناداة وكافة املصاريف االخرى .

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف الرصافة / 1
اعالن بيع عقار 

التسلسل او رقم القطعة : 436/10م 15 بزايز الفضيلية   
املحلة او رقم واسم املقاطعة  

الجنس دارين مفرزه بصورة غري رسمية 
النوع ملك رصف

رقم الباب 
رقم الطابق
رقم الشقة

املساحة 300م2
املشتمالت : 

املزروعات او املغروسات : العقاريحتوي عىل استقبال ومطبخ وغرفة نوم وحمام 
ومرافق صحية تحت وغرفة نوم وخدمات فوقاني البناء كونكريت مسلح

واردات املبيع السنوية :
الشاغل / املالك

مقدار البيع / عىل حصة املدين نورية شدهان هاشم
ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف الرصافة / 1 باملزايدة العلنية العقار املوصوف 
اعتاله العائد للراهن  نورية شتدهان  لقاء طلب الدائن املرتهن مرصف الرافدين 
البالغ )132,00000 ( دينارا  فعىل الراغب يف االشراك فيها مراجعة هذه الدائرة 
خالل )30( يوما اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مستصحبا معه 
تأمينتات قانونيتة نقدية او كفالة مرصفية ال تقل عتن 10% من القيمة املقدرة 
للمبيع البالغة )229 مليون مائتان وتستعة وعرشون مليون دينارا( )114,500 
مائة واربعة عرش مليون حصة نورية شدهان (  وان املزايدة ستجري يف الساعة 

)12( ظهرا من اليوم االخري

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الزبيديه 

رقم الضبارة : 30/ت/2020
التاريخ : 2020/9/7

اىل / املنفذ عليه / املدين حامد 
جلوب مداد

لقتد تحقق لهتذة املديرية من 
جهه ذات اختصاص  

انتك مجهتول محتل االقامتة 
وليس لك موطن دائم او مؤقت 
او مختار يمكن اجراء التبليغ 
عليه واستتنادا للمتادة )27( 
من قانون التنفيذ تقرر تبليغك 
اعالنتا بالحضتور يف مديريتة 
التنفيذ الزبيديه خالل خمسة 
عرش يوما تبتدا من يوم التايل 
للنترش مبتارشة و املعلومات 
التنفيذية بحضورك ويف حالة 
عدم حظورك ستتبارش هذه 
التنفيذية  باجتراءات  املديرية 

و الجربية وقف القانون 
منفذ العدل

شتياع  الحستن  عبتد  عتيل 
الجلعاوي

اوصاف املحرر:
قترار محكمة بتداءة الزبيديه 
يف  870/ب/2019  بالعتدد 
املتضمتن  و   2019/12/12
مبلغ قدره 99550000 تسعة 
وتسعون مليون و خمسمائه 

وخمسون الف دينار

وزارة الداخلية
للشتؤون  التوزارة  وكالتة 

االدارية واملالية 
املدنيتة  االحتوال  مديريتة 

والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية 
الواقعات 

العدد : ج ش 3725
التاريخ : 2020/9/28

اعالن
قدم املواطن )محمد شتاكر 
نعمه( طلبا لغرض تسجيل 
الكعبتي(    ( وجعلته  لقبته 
بتدال متن  )الفتراغ ( فمتن 
لديه اعراض مراجعة هذه 
املديرية خالل مده اقصاها 
وبعكسته  ايتام(  )عترشة 
ستوف تنظر هتذه املديرية 
يف الدعوى وفق احكام املادة 
)24( متن قانتون البطاقة 
لستنة    )3( رقتم  الوطنيتة 
2016 واالمر االداري  املرقم 

24195 يف 2016/6/12 
اللواء 

رياض جندي الكعبي
املديتر الجنستية  العتام  /

وكالة

لؤي عبد عوده
مدير دائرة التسجيل العقاري يف الزهور

منتهى هاشم
مدير دائرة التسجيل العقاري يف الرصافة /1

لؤي عبد عوده
مدير دائرة التسجيل العقاري يف الزهور

العدد : 1037
التاريخ : 2020/9/28

م.ر  / مهندسني
عبد النارص مظفر نرص اهلل

مدير بلديات حمافظة دياىل  
ر. اللجنة

الموقع نوع الملك ورقمه
السد العظيم / مركز المدينة / على قطعة االرض المرقمة 

1763/23 م 31 ام الكرامي بمساحة 1596 م2
علوة بيع الفواكه 

والخضر
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

عدوى نشطة وطويلة ترضب األمعاء بال أعراض
يذك�ر أن املدي�ر الع�ام ملنظم�ة 
تي�دروس  العاملي�ة  الصح�ة 
أدهانوم جيربيسوس كان أعلن، 
أنه عىل العالم أن يعزز استعداده 
للوب�اء التايل مع دعوته الدول إىل 

االستثمار يف الصحة العامة.
ويش�ر إحص�اء أعدت�ه وكال�ة 
»روي�رز« إىل أن أكثر من 27.19 
مليون شخص أصيبوا بفروس 
كورون�ا املس�تجد عىل مس�توى 
 888326 ت�ويف  كم�ا  العال�م، 
ش�خص ج�راء ذلك من�ذ ظهور 

أوىل ح�االت اإلصابة بالفروس 
ديس�مرب/كانون  يف  الص�ن  يف 

األول 2019.
وقال تيدروس يف إفادة صحفية 
بجني�ف: »ه�ذا لن يك�ون آخر 
وباء. يعلّمن�ا التاريخ أن تفيش 
األمراض واألوبئ�ة هي حقيقة 
من حقائ�ق الحياة. لكن عندما 
يأت�ي الوب�اء الت�ايل، يج�ب أن 
يك�ون العال�م مس�تعداً.. أكثر 
اس�تعداداً مم�ا كان عليه هذه 

املرة«.

لقاحات عىل مستوى عادل
إألى ذل�ك، تق�ود املنظم�ة والتحالف 
العامل�ي للقاح�ات والتحصن »جايف« 
برنام�ج »كوفاكس« ال�ذي يهدف إىل 
املس�اعدة يف رشاء وتوزي�ع جرع�ات 
اللقاح�ات املضادة لف�روس كورونا 
املس�تجد بش�كل عادل عىل مس�توى 

العالم.
لكن بعض الدول، التي أمنت الحصول 
ع�ىل إمداداتها ع�ن طري�ق اتفاقات 
ثنائي�ة، ومنها الواليات املتحدة، قالت 

إنها لن تنضم ل�«كوفاكس«.

فوائد عند تناول اجلزر يوميًا
كش�ف خبر تغذية رويس، عن الفوائد التي 
يمنحها الجزر لجس�م اإلنس�ان عند تناوله 
يومياً وبانتظام.وقال خبر التغذية ميخائيل 
غينس�بورغ، إن هذا الجزر من الخرضاوات 
الغنية بالبوتاسيوم، مبيناً أنه يحتوي أيضا 
ع�ىل فيتام�ن )А(، ومض�ادات األكس�دة 
ل�«روس�يا  وفق�ا  كاروتن.وأك�د،  وبيت�ا 
الي�وم«، أن الج�زر يس�اعد يف خفض خطر 
اإلصابة بعدة أمراض ومنها رسطان الثدي 
ورسطان الربوس�تات ورسط�ان القولون، 
وأم�راض األوعية الدموية ومنها احتش�اء 
عضل�ة القلب، والجلط�ة الدماغية وتصلب 
الج�زر يعم�ل ع�ىل  أن  الرشاين.وأض�اف 
تقوي�ة الجهاز املناعي للفرد، كما يس�اهم 

يف تحفيز إف�راز العصائ�ر والصفراء ومدر 
للب�ول، لذلك فهو مفيد مل�ن يعانون التهاب 
الحويض�ة والكلي�ة وغره�ا م�ن أمراض 
الكىل.وأك�د، وفق�ا ل�«روس�يا الي�وم«، أن 
الجزر يساعد يف خفض خطر اإلصابة بعدة 
أم�راض ومنه�ا رسط�ان الث�دي ورسطان 
الربوس�تات ورسط�ان القول�ون، وأمراض 
األوعي�ة الدموي�ة ومنه�ا احتش�اء عضلة 
القلب، والجلطة الدماغية وتصلب الرشاين.

وأض�اف أن الجزر يعمل عىل تقوية الجهاز 
املناعي للفرد، كما يس�اهم يف تحفيز إفراز 
العصائر والصف�راء ومدر للبول، لذلك فهو 
مفيد ملن يعانون التهاب الحويضة والكلية 

وغرها من أمراض الكىل.

ذاكرة اإلنسان يف خطر بسبب اهلواتف املحمولة!
حذر خرباء يف مجال الصحة من أن 
اس�تخدام الهواتف الذكية املحمولة 
يؤث�ر س�لبا عىل ذاك�رة اإلنس�ان، 
الت�ي تصبح غر ق�ادرة عىل حفظ 

املعلومات لفرة طويلة.
يؤث�ر  روس  مختص�ن  وبحس�ب 
اس�تخدام الهوات�ف املحمول�ة عىل 
ق�درة الذاك�رة، ومع م�رور الوقت 
والتعود، تصب�ح الذاكرة غر قادرة 
ع�ىل حف�ظ الحقائ�ق واملعلومات، 
وذل�ك بس�بب االس�تعانة بذاك�رة 
الهواتف املحمولة واس�تخدام كذلك 
نظام املالحة الذي يساعد عىل التنقل 
بدل التعويل عىل الذاكرة، والوصول 

إىل املعلوم�ة ع�ن طري�ق الهات�ف 
والرجوع إليها متى ش�ئنا يحد من 
دور الذاكرة لدى اإلنس�ان وقدرتها.
أداء  إىل رضورة  املختص�ون  ودع�ا 
تماري�ن معين�ة لتحس�ن الذاكرة، 
لتجن�ب ظاه�رة النس�يان وتقوية 

قدرتها عىل حفظ املعلومات.
ووفقا لنتائج األبحاث والدراس�ات 
ف�إن األطف�ال الذين يس�تخدمون 
الهواتف الذكية بشكل نشط لديهم 
استجابة أبطأ لإلش�ارات الضوئية 
يف  ملحوظ�ة  وزي�ادة  والصوتي�ة، 
ع�دد أخط�اء الكتاب�ة، وانخفاض 

مؤرشات القدرة عىل العمل.

كلمات متقاطعة طبق اليوم

سلطة البنجر و البصل
املقادير:

6 ثمرة بنجر متوس�طة الحجم مش�وية -1 ثمرة بصل احمر مقطعة رشائح 
-4/1 كوب زيت زيتون -2 ملعقة كبرة خل - 4/3 ملعقة صغرة ملح -2/1 

ملعقة صغرة كمون -4/1 ملعقة صغرة فلفل اسود مطحون
خطوات التحضر:

ازييل راس و اسفل ثمر البنجر املشوي ثم قومي بإزالة القرشة الخارجية.
قومي بتقطيع البنجر اىل مكعبات صغرة الحجم ثم ضعيها يف بولت للتقديم.

ضعي رشائح البصل مع البنجر يف بولة التقديم.
يف بول�ة صغرة الحجم ضعي زيت الزيتون و الخل و امللح و الفلفل و الكمون 

و قلبي.
ضعي مزيج زيت الزيتون عىل مزيج البنجر و البصل و قلبي.

ضعي البولة ملدة 60 دقيقة يف درجة حرارة الغرفة لحن التقديم.

شوربة كريمة الدجاج
حرك عود الثقاب

)اعالن( 
تعل�ن دائرة صح�ة نينوى عن اج�راء مزايدة علنية 
لبيع )السكراب( من الحديد والصلب املستخرج من 
مؤسساتنا الصحية التي تعرضت للهدم اثناء عمليات 
التحري�ر والعائ�دة لدائرتنا ) املجم�ع الطبي االيمن 
الكائن يف حي الشفاء ومستشفى االملاني 400 رسير 
الكائن يف حي املامون ومستش�فى السالم التعليمي 
والواقعة يف الجانب االيرس( وفقا الحكام قانون بيع 
وايجار اموال الدولة رقم )21( لس�نة )2013( فعىل 
الراغب�ن باالش�راك باملزاي�دة العلني�ة الحضور اىل 
القاعة الخاصة بمركز نينوى لتاهيل املعاقن صباح 
يوم االربعاء املوافق 2020/10/11 الساعة العارشة 
صباحا مس�تصحبن معه�م التأمين�ات القانونية 
البالغة )50,000,000(  فقط خمسون مليون دينار 
عراقي نق�دا او بصك مصدق مع نس�خة من هوية 
االحوال املدنية وبطاقة الس�كن ويتحمل من ترسو 
عليه املزايدة اج�ور النرش واالعالن والداللية البالغة 

)2%( من بدل البيع واملصاريف االخرى.

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول )153(  والصادر يف 2020/9/29 
تعل�ن اللجنة اعاله عن تأجر العقارات املدرجة تفاصيلها يف ادناه وفقا الحكام القانون 
)21( لس�نة )2013( وبطريقة املزايدة العلنية . فعىل الراغبن بااليجار مراجعة مديرية 
بلدي�ة  تلعف�ر  وخالل مدة )ثالثون(  ي�وم  تبدأ من اليوم التايل لن�رش االعالن  بالصحف 
مس�تصحبن معه�م التامينات القانونية ع�ىل ان ال تقل عن )50%( م�ن القيمة املقدرة  
وستجري املزايدة يف اليوم االخر من مدة االعالن يف مقر البلدية ويتحمل من ترسو عليه 
املزاي�دة اج�ور نرش االعالن واملصاريف االخ�رى عىل ان يقوم بتس�ديد باقي بدل االيجار 
والرس�وم االخرى وابرام العقد خالل مدة )ثالث�ون يوم( من تاريخ  تصديق قرار االحالة 
وبخالفه يعترب املس�تاجر ناكال ويعاد االعالن عن تأجر امللك وعىل حساب الناكل وتحمله 
فرق البدلن وكاف�ة املصاريف االخرى املرتبة عىل ذلك اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم 

السماح له بالدخول باملزايدة مجددا وستكون املزايدة يف مقر مديرية بلدية تلعفر  .   
مالحظة / علما ان مدة االيجار سنة واحدة فقط

ر. املهندسني 
رعد عيل نجم

مدير بلديات حمافظة نينوى
رئيس اللجنة

المشيد على القطعة 
المرقمة نوع الملك ورقمه ت

157/5 قلعة الدكاكين 44و45و64 1
383 جوار تلعفر الدكاكين 2و21و22 2
356/75 قلعة الدكاكين 1و2و3 3

جزء من 181و46/18 
قلعة /سنجار الدكاكين من )1( الى )21(  4

157/3 القلعة دكان / 7 5
425/75م62شريعة 

السراي حديقة بمساحة 695م2 6

107/744م 74 بئر 
الطير ملعب خماسي بمساحة 1375م2 7

5/48م 69 قرمز درة  ملعب خماسي بمساحة 1596م2 8
781/57 م 62 شريعة 

السراي ملعب سباعي بمساحة 2584م2 9

970/62 م 76 اكل 
وقرمز ملعب سباعي بمساحة 2300م2 10

441/10 م 69 قرمز درة  مكتب بيع الفواكه والخضراوات بمساحة 
250م2 11 الدكتور

فالح حسن عيسى الطائي
مدير عام دائرة صحة نينوى 

اضافة لوظيفته

فقدان 
فق�دت من�ي الهوي�ة 
وزارة   م�ن  الص�ادرة 
كهرباء باس�م )حامد 
كاظم شنيور( الرجاء 
عليه�ا  يعث�ر  م�ن 
جه�ة  اىل  تس�ليمها 

االصدار.



رياضة7
العدد )2229( االحد  4  تشرين االول  2020

فيفا يمدد عمل اللجنة التطبيعية 
بالعراق 9 أشهر

             المستقبل العراقي/ متابعة

قرر االتح�اد الدويل لكرة الق�دم »فيفا«، 
تمدي�د عمل الهيئ�ة التطبيعي�ة لالتحاد 
العراقي لكرة القدم، ملدة إضافية جديدة 
بعد انتهاء مهامها التي ُكلفت بها إلدارة 
ش�ؤون الك�رة العراقي�ة يف الثال�ث م�ن 

نيسان/أبريل املايض. 
 وأرس�ل الفيفا، مس�اء الي�وم الجمعة، 
خطابا رسميا إىل الهيئة التطبيعية، أشاد 
فيه بالعمل الذي ت�م تكليفها به، بإدارة 
ش�ؤون االتحاد العراقي وأدائها يف تنفيذ 

املهام. 
 وقال الناطق االعالمي للهيئة التطبيعية، 
هش�ام محمد يف بيان رسمي: »االتحاد 
ال�دويل أش�اد بجهود وعم�ل التطبيعية 
خالل الستة أش�هر املاضية، عىل الرغم 

م�ن تكليفه�ا بمه�ام جدي�دة، إضافة 
إىل مهامه�ا الرئيس�ية، وه�ي صياغ�ة 
النظام االس�ايس والقان�ون االنتخابي 
لالتحادات الفرعية«.  وأضاف: »االتحاد 

الدويل لك�رة القدم ق�رر التمديد للهيئة 
التطبيعية ل�9 أش�هر إضافية تنتهي يف 
30 حزيران/يوني�و 2021، الس�تكمال 

ما بدأته من مهام«.

نفط الوسط يعسكر يف أربيل
المستقبل العراقي/ متابعة             

يغ�ادر صب�اح اإلثن�ن، وف�د 
ن�ادي نف�ط الوس�ط إىل مدين�ة 
أربيل، للدخول يف معس�كر تدريبي 
تحض�ًرا  يوًم�ا،   12 مل�دة  يس�تمر 

للموسم املقبل.
وق�ال املرشف ع�ىل كرة 
نفط الوس�ط، فراس بحر 
س�يغادر  »الفري�ق  العل�وم 
اإلثن�ن املقب�ل إىل مدينة أربيل، 
بعد تعذر تأمن معسكر خارجي يف 

مرص بسبب جائحة كورونا«.
لك�ووورة  العل�وم  بح�ر  وأض�اف 
»املعس�كر يس�تمر مل�دة 12 يوًم�ا، 
ويتخلل�ه خ�وض 3 أو 4 مباري�ات 
ودية مع األندية املتواجدة يف أربيل«.
ونوه »املعس�كر محطة مهمة لرفع 
جاهزي�ة الفريق، م�ن خالل تكثيف 
التدريبات بواق�ع حصتن تدريبيتن 

يومًيا«.

وأش�ار إىل أن نفط الوس�ط س�يكون من الفرق املنافس�ة عىل 
املراك�ز األوىل، بع�د اس�تقطاب مجموعة مميزة م�ن الالعبن، 

تحت قيادة جهاز فني متمرس. 
يش�ار إىل أن نفط الوس�ط، أنهى تعاقده م�ع محرتفن اثنن، 
وع�ىل وش�ك التعاقد م�ع العبن آخري�ن قبل انط�الق الدوري 

العراقي.

أربيل يتعاقد مع مهاجم 
من جنوب إفريقيا

نظرة مييس تتغري 
جتاه كومان

              المستقبل العراقي/ متابعة

تعاق�دت الهيئ�ة اإلدارية لن�ادي أربيل م�ع محرتف جديد 
من جن�وب إفريقيا لتعزيز صف�وف الفريق خالل املرحلة 

املقبلة.
وق�ال املنس�ق اإلعالم�ي لن�ادي أربي�ل ريب�ن رم�زي يف 
ترصيحات خاصة ل�«ك�ووورة« إن اإلدارة أنهت إجراءات 
التعاقد مع املهاجم ويليام تواله من جنوب إفريقيا ليكون 
ثان�ي محرتف يتعاقد معه الن�ادي خالل اليومن املاضين 

بعد التعاقد مع الربازييل ريبرو سانتوس.
وأشار إىل أن ويليام من مواليد 1990 يلعب بمركز الهجوم 
وس�بق له تمثيل أندي�ة املقدمة يف جن�وب إفريقيا آخرها 
نادي تش�يبا، الفت�ا إىل أن بطاقة الالعب الدولية وصلت إىل 

أربيل وبالتايل بات ضمن قائمة النادي بشكل رسمي.
يش�ار إىل أن فري�ق أربيل يق�وده امل�درب الكرواتي رادان 

للموسم الثاني عىل التوايل.

فليك يوضح موقف بايرن من ضم مهاجم تشيليس

اتفاق ريال مدريد وميالن حيسم مصري املنبوذ

              المستقبل العراقي/ متابعة

أوض�ح هانز فليك، م�درب بايرن ميونخ، 
العديد من األمور قبل مواجهة هرتا برلن، 
ع�ىل ملعب أليانز أرينا، ضمن منافس�ات 
الجولة الثالثة من الدوري األملاني. وتطرق 
فليك يف مستهل مؤتمره الصحفي، اليوم 
الس�بت، للحديث عن فش�ل انتقال العبه 
مايكل كويسانيس إىل ليدز يونايتد، بقوله 
»املوقف لم يكن س�هاًل بالنس�بة له، فهو 
بمثابة انتكاسة«.وأفادت تقارير صحفية 
بأن انتقال صاحب ال�� 21 عاًما إىل ليدز، 
فش�ل لتبن إصابة الالعب أثناء خضوعه 
للفح�ص الطب�ي يف الن�ادي اإلنجلي�زي، 
بينما أكد فليك أن »الجهاز الطبي لفريقنا 

يرى األمر بش�كل مختلف تماًما«.وأكمل 
»يمكنن�ا التعويل عليه يف الف�رتة املقبلة، 
لكن�ه لن يكون معًنا غًدا لعدم تدربه معنا 
الي�وم، نظ�رًا لحتمي�ة خضوع�ه الختبار 
كورونا«.وبسؤاله عن آخر تحركات ناديه 
يف س�وق االنتقاالت، أج�اب »لم يعد هناك 
الكثر م�ن األيام املتبقي�ة، ونحن جميًعا 
ننتظ�ر حل�ول ي�وم اإلثنن، لكني أش�عر 
بالثق�ة يف الن�ادي ع�ىل تحقي�ق األهداف 
املطلوبة«.ودع�ا امل�درب، العبيه لرضورة 
نس�يان الس�قوط يف الجولة املاضية عىل 
ي�د هوفنهايم )1-4(، م�ن أجل الحصول 
ع�ىل النقاط الثالث عرب الف�وز عىل هرتا 
برلن، ال�ذي وصفه بالفري�ق الجيد.وأكد 
فلي�ك انتقال حارس�ه زف�ن أولريتش إىل 

هامب�ورج، الذي ينش�ط يف دوري الدرجة 
الثاني�ة، نظ�رًا لحاجت�ه للع�ب بانتظام، 
خاص�ة بع�د تعاق�د النادي م�ع الحارس 
الش�اب أليكس�ندر نوبل، مضيًفا »عربت 
له عن أس�في التخاذه هذا القرار، فنحن 
سنفتقده كش�خص وكالعب، وأتمنى له 
التوفيق«.وحول حقيقة اقرتاب بايرن من 
ضم مارك روكا، العب وس�ط إس�بانيول، 
ق�ال »ال يمكنني التأكيد عىل أي يشء، وال 
استبعد ش�يًئا، تركيزي منصب حالًيا عىل 

مواجهة هرتا وليس االنتقاالت«.
وكش�ف فليك عن جاهزي�ة الثنائي ليون 
جوريتس�كا وديفيد أالبا للمش�اركة بعد 
عودتهما للتدريبات، فيما س�يتحتم عليه 
االنتظار ملعرفة موقف كينجسيل كومان، 

الذي لم يس�تطع اس�تكمال م�ران اليوم 
بسبب مش�اكل عضلية عانى منها عقب 

مواجهة دورتموند.
وُس�ئل م�درب باي�رن ع�ن م�دى صحة 
التقاري�ر الت�ي تش�ر إىل رغبت�ه يف ض�م 
كالوم هودس�ون أودوي، جناح تشيليس، 
فأج�اب: »ال أعل�م م�ا يح�دث، لكنه أحد 
أبرز املواهب يف مرك�زه، كما أنه بإمكانه 
اللعب كجناح وكمهاجم، لذا من الطبيعي 
أن يهت�م به بايرن«.ويف ختام ترصيحاته، 
امت�دح فليك العب�ه توماس مول�ر، حيث 
قال عنه »أتمن�ى أن يصبح مدربا ويكون 
لديه 3 العب�ن من نوعيته، فهو مهم جًدا 
داخل وخارج امللع�ب، مما يعطيك األمان 

كمدرب«.

              المستقبل العراقي/ متابعة

توصل ريال مدريد وميالن إىل رأي مشرتك تجاه أحد نجوم ريال 
مدريد، الذي كان قريبا من االنتقال إىل صفوف الروس�ونري، 
خ�الل املوس�م الحايل.واقرتب مي�الن بقوة من ض�م الرصبي 

ل�وكا يوفيتش، مهاجم النادي امللكي، عىل س�بيل اإلعارة، هذا 
الصيف.ووفًقا ملوقع »كالتشيو مركاتو« اإليطايل، فإن ميالن 
تخ�ىل عن فك�رة التعاقد م�ع يوفيتش، وقرر خوض املوس�م 

الحايل بزالتان إبراهيموفيتش فقط يف خط الهجوم.
وأشار إىل أن ريال مدريد اتخذ مؤخرًا موقًفا 

مش�ابًها، بعد أن س�حب يوفيتش من املركات�و، عقب التخيل 
عن بورخا مايورال لصال�ح روما.يذكر أن يوفيتش انتقل من 
آينرتاخ�ت فرانكف�ورت إىل ريال مدريد خ�الل الصيف املايض، 
نظر 60 مليون يورو، لكنه لم يحصل عىل مس�احة كبرة 

للمشاركة رفقة املرنجي، تحت قيادة املدير الفني.

زيدان: هازارد خيتلف عن بيل.. ولست منزعجًا بسبب حكيمي
              المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د الفرنيس زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، جاهزية 
الفريق ملواجهة ليفانتي، غًدا األحد، بالجولة الخامس�ة من 
الليجا.وقال زي�دان، خالل املؤتمر الصحفي اليوم الس�بت: 
»ه�ذه املب�اراة الثالثة خ�ارج ملعبنا، ونع�رف إىل أين نحن 
ذاهب�ون، والع�ام املايض كان�ت مواجهتهم صعب�ة للغاية، 

ونحن مس�تعدون جيًدا«.وأضاف: »اإلصابات؟ أنا محظوظ 
لوجودي هنا، وأس�تفيد كل يوم، ودائًما أنا إيجابي، وال أرى 
أش�ياء س�لبية للغاية حتى لو تعقدت األم�ور، وال نحب أن 
ُنعاني بسبب اإلصابات، لكن علينا أن نتقبل ذلك ولن نبحث 
عن أع�ذار، وأملك الكثر من املواه�ب، ويمكننا دفع األمور 

إىل األمام«.
وتابع: »سنظهر شخصيتنا حن نكون يف امللعب، وال نتحكم 

يف البقي�ة، حي�ث نتلقى انتق�ادات دائًما، وس�نفعل اليشء 
نفس�ه دائًما، وكلم�ا كانت هن�اك صعوبات، يك�ون هناك 

الكثر من األحاديث«.
طلبي الدائم من أسينسيو

وع�ن أسينس�يو، أوض�ح: »دائًم�ا يس�عى ليك�ون أفضل، 
ويتع�اىف بنس�بة 100% ليحظى بعام رائع، وأن�ا مقتنع به، 
ولدي�ه هدف، وما أري�ده منه أنه كل م�رة يلعب يبحث عن 

التس�جيل بالتأكيد«.وبس�ؤاله عن إقناع 
الالعب�ن بامل�داورة، أجاب: »ح�ن أتيت 
كم�درب، أفع�ل ذل�ك دائًم�ا، م�ن أجل 

 65 أو   60 ويف  باأللق�اب،  الف�وز 
مباراة أعتقد أننا بحاجة لجميع 

املدربن  الالعبن، والعديد من 
يفعلون ذلك أيًضا«.

العب مانشسرت يونايتد جيري الكشف الطبي يف ميالن
              المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د تقرير صحفي إيط�ايل، أن أحد العبي 
مانشسرت يونايتد، يخضع للكشف الطبي 
يف ميالن، إلتمام انتقاله إىل الفريق اإليطايل، 

هذا املوسم.
ووفًقا لشبكة »س�كاي سبورت إيطاليا«، 
ظه�ر  دال�وت،  ديوج�و  الربتغ�ايل  ف�إن 
الش�ياطن الحم�ر، يص�ل إيطالي�ا الي�وم 

إلجراء الكشف الطبي، والتوقيع عىل عقود 
إعارته إىل ميالن.

وأشارت إىل أن النادين اتفقنا عىل الصفقة 
الجمع�ة،  أم�س  بش�كل نهائ�ي، مس�اء 
ويتبقى فقط إنهاء الكشف الطبي إلعالنها 

رسمًيا.
وأوضحت أن روما ح�اول خطف الصفقة 
من ميالن خالل األيام املاضية، لكن دالوت 

اختار االنتقال إىل الروسونري.

وقال�ت إن مانشس�رت يونايتد طلب أن 
يك�ون بن�د ال�رشاء بقيم�ة 30 مليون 
يورو، م�ا رفض�ه ميالن وفض�ل إبرام 

الصفقة عىل سبيل اإلعارة فقط.
يذك�ر أن دال�وت )21 عاًم�ا( انتق�ل من 

بورت�و إىل مانشس�رت يونايت�د يف صي�ف 
2018 نظ�ر 22 ملي�ون ي�ورو، لكن�ه لم 
يحصل عىل مس�احة كافية للمش�اركة يف 

املباريات.

بريلو: روح رونالدو مهمة لنا
              المستقبل العراقي/ متابعة

شدد أندريا برلو، املدير الفني ليوفنتوس، 
ع�ىل أن فريق�ه بحاج�ة إىل ال�روح التي 
يظه�ر بها كريس�تيانو رونال�دو، هداف 
البيانكونري، الس�يما وأن�ه دائًما يكون 
أول الع�ب يص�ل للتدريب�ات وآخ�ر م�ن 

يرحل.
ويستعد يوفنتوس ملواجهة نظره نابويل، 
بمنافس�ات الجول�ة الثالثة م�ن الدوري 

اإليطايل.
باملؤتم�ر  ترصيحات�ه  يف  برل�و  وق�ال 
الصحف�ي قبل لق�اء الغ�د: »ال أعتقد أن 
هن�اك أي مش�اكل فيم�ا يتعل�ق باللعب 
غًدا، وس�نكون جاهزون كم�ا هو الحال 

دائًما«.
وأض�اف »لق�د جربنا طريق�ة لعب أمام 
روم�ا، وربم�ا س�نحاول تجرب�ة طريقة 

أخرى ضد نابويل«. 
نقاه�ة  لف�رتة  ديب�اال  »يحت�اج  وتاب�ع 
واستشفاء، س�نفهم ما إذا كان بإمكانه 
اللعب من بداية املباراة أو ندفع به كبديل، 

هن�اك احتمال بأن يلعب آرثر من البداية، 
بينم�ا ك�وادرادو وفرابوتا ق�د يتم الدفع 

بهما من البداية«. 
وحول س�وق انتق�االت يوفنتوس، رصح 
برلو: »إذا وصل شخص ما، سنراه فقط 
مس�اء اإلثنن. فابي�و باراتيش يعمل عىل 

ذلك«.
وأردف »رونال�دو ه�و أول الع�ب يص�ل 
للتدريب�ات وآخر العب يغادر، الروح التي 
يظهر بها مهمة وأساس�ية بالنسبة لنا، 

لقد بدأ املوسم بشكل جيد«.
ووق�ع يوفنت�وس يف مجموع�ات دوري 
األبطال رفق�ة برش�لونة ودينامو كييف 
وفرنش�فاروش، ويف ه�ذا الص�دد، عل�ق 
أندريا »مجموعتنا ب�دوري أبطال أوروبا 

رائعة، ال يمكننا االنتظار حتى نبدأ«.
وزاد »بع�د وصول جات�وزو عقلية نابويل 
تغرت، إنهم فريق قوي ومتماسك ونحن 

نعرف ما سنقوم به«.
وأت�م »مورات�ا العب مهم لن�ا، لقد وقعنا 
معه لغرض ما، ال أعتقد أنه لعب بش�كل 

سيئ، إنه العب قوي«.

               المستقبل العراقي/ متابعة

تغرت نظ�رة األرجنتين�ي ليونيل مييس، نجم برش�لونة، 
نح�و مدربه الهولندي رونالد كوم�ان، عقب أول مباراتن 
للبارس�ا يف الليجا.وزعمت تقارير صحفية، أنَّ مييس كان 
يرفض قرار تعين كومان، وسبب ذلك أزمة له مع اإلدارة، 
وتط�ورت إىل طلب�ه الرحيل ع�ن النادي.ووفًق�ا لصحيفة 
»موندو ديبورتيفو« اإلس�بانية، فإنَّ�ه عقب أول مباراتن 
للبارسا يف الليجا، مدَّ مييس أول جرس ثقة مع كومان، إثر 

ظهور الفريق بشكل جيدة للغاية.
كان برش�لونة تغلب ع�ىل فياريال )4-0(، وس�يلتا فيجو 
)3-0(، كم�ا أنَّ املب�اراة األخ�رة، ش�هدت لعب البارس�ا 
لع�دد كبر من الدقائق ب� 10 العب�ن، عقب طرد كليمنت 

لينجليت، إال أن الفريق ظهر بشكل متماسك.
وأشارت الصحيفة، إىل أن مييس سعيد بالعمل البدني الذي 

يقوم به الفريق، تحت قيادة الجهاز الفني لكومان.
وأوضح�ت أن التغ�ر يف األداء البدني لالعب�ن، ملحوظ يف 
أول مبارات�ن، حي�ث إن الفريق يضغط ع�ىل املنافس من 
الدقيقة األوىل حتى النهاية.وقال�ت الصحيفة: »يف املباراة 
األخرة، تغلب البارس�ا عىل الظروف املعاكسة من أمطار 
ورياح ونقص ع�ددي، وكان ينفذ الهجوم املضاد بش�كل 

رسيع وقوي«.

إصابة جديدة بالريال تضع زيدان يف ورطة كبرية
              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف ريال مدريد صباح السبت، عن إصابة جديدة ضمن 
صف�وف الفريق األول، قب�ل خوض مواجه�ة ليفانتي غًدا 
األحد، بالجولة الخامس�ة من الليجا.وق�ال النادي، يف بيان 
رس�مي عىل موقع�ه اإللكرتون�ي: »بعد الفحوص�ات التي 

أجراها الي�وم العبنا ألفارو أودريوزوال م�ن قبل الجهاز 
الطبي، تم تش�خيصه باإلصابة يف العضلة ذات الرأسن 
يف الس�اق اليرسى، ويف انتظار التطورات«.وبات املدير 
الفني زين الدين زيدان يف موقف ال ُيحسد عليه، خاصًة 
يف مرك�ز الظه�ر األيمن، بع�د إصابة األس�ايس داني 

كارفاخال باألمس، واليوم بديله الشاب أودريوزوال.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

برشلونة ينتظر »العرض األخري« لديمبيل
            المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقرير صحفي إس�باني، عن حقيقة اعتزام برش�لونة 
التخ�يل عن خدم�ات الفرنيس عثمان ديمبيل، خ�الل املركاتو 
الصيف�ي الج�اري.وكان رام�ون بالني�س، الس�كرتر الفني 
لربش�لونة، رصح باألم�س: »رحي�ل ديمب�يل إىل مانشس�رت 
يونايتد؟ ال توجد مفاوضات معه�م، أنكر تماًما هذا األمر، 
إن�ه العب مهم ونعتم�د عليه كثرًا، ونأمل أن نس�تمتع به 
هذا املوس�م، وأعتقد أنها ستكون س�نة جيدة له معنا«.

ووفًقا لصحيف�ة »موندو ديبورتيفو« اإلس�بانية، فإن 

بالنيس يراوغ بشأن مصر ديمبيل، ألن برشلونة يضع الالعب يف 
املركاتو.وأش�ارت إىل أنه من غر املستبعد تطور املفاوضات بن 
برش�لونة ومانشس�رت يونايتد حول ديمبيل قبل نهاية املركاتو، 
اإلثن�ن املقبل، حيث ما زال األخ�ر يحافظ عىل اهتمامه بالنجم 
الفرنيس.وأوضحت أن لدى يونايتد مشكلة بشأن صيغة الصفقة، 
حيث من الصعب أن ينفق النادي أموااًل كثرة هذا الصيف، عقب 
اس�تثمار م�ا يقرب من 100 مليون ي�ورو يف 2020، للتعاقد مع 
دوني فان دي بيك وبرونو فرنانديز.ويفضل مانشس�رت يونايتد 
أن تكون صفقة ديمبيل عىل س�بيل اإلع�ارة، مع أحقية الرشاء، 

لكن برشلونة يريد الحصول عىل أموال الصفقة، هذا الصيف.
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احلب واملنتخب واالختالف بالرأيالديموغرافية واحلروب الفكرية احلديثة

اسعد عبد الله عبد علي أسامة الفيلي 

قد يتس�اءل الكثريون عن سبب انسالخ وتغيري هوية وفكر وعقيدة الشباب 
العربي وخصوصا الش�باب العراقي والتغرير الديموغرايف الذي حصل واقصد 
ب�ه التحول من حال�ة إىل أخرى، والتحول ال�ذي يطرأ عىل التنظي�م أو البناء 
وبهذا يعد واحد من العلوم االجتماعية التي تعنى بقضايا املجتمع اإلنس�اني 
ومش�كالته ل�م تس�تطع الحكومات بع�د 2003 م�ن اتخاذ طريق وس�لوك 
وطن�ي بعيدا ع�ن التجاذب�ات والرصاعات والتدخ�الت االقليمي�ه والخروج 
منها فإنها من أول يوم بدأت بتش�كيل الحكومة واعني مجلس الحكم انذاك 
انصدمت بمجتمع منقس�م بالكث�ري من املواقف واإلح�داث خصوصا وإنها 
حديث�ه والكلم�ة األقوى كانت ملدي�ر املطبخ األمريكي يف الع�راق بول بريمر 
، ل�م يعش املواطن العراق�ي الرفاهية كما كان يتوق�ع أو يحلم عىل العكس 
دخ�ول الديمقراطي�ة املفاجأة والحري�ة املفرطة التي لم يعش�ها تحولت إىل 
ديموغرافية قلبت كل موازين التفكري والثقافات التي كانت مجهولة بالنسبة 
ل�ه ومن أهم التغيريات التي حصلت دخول اإلعالم الحديث والسوش�ل ميديا 
حتى أصبح جزء وركن مهم يف حياة ابس�ط مواطن واملحرك األول واملسيطر 
عىل الشارع العراقي واألجنبي والتحوالت السياسية  واالجتماعية  والثقافية 
حتى اتخذت الحكومات املتعاقبة والحالية أالن مبدأ الحروب الفكرية الباردة 

وتعني بها حرب اإلعالم أو التضليل اإلعالمي والتسقيط اإلعالمي .
يعي�ش املواط�ن العراقي اليوم حال�ة من الفوىض واالنقس�ام خصوصا بعد 
مظاه�رات ترشي�ن بعدما نس�ينا التح�ركات القديم�ة كالتظاه�رات التي 
اندث�رت لوقت طويل , لكن ثورة مواق�ع التوصل االجتماعي كان لها الفضل 
و أثبتت بأنها قادرة عىل تغيري الرأي العام والضغط الس�يايس لكن الجيوش 
االلكرتونية اس�تخدمت ) الذباب االلكرتوني ( واقصد به املؤدلجني وأصحاب 
األجندات الخارجية كيف تم اس�تخدامه إلشعال الفوىض واالنقسام وتأجيج 
الطائفية وإحراق الش�ارع يف حروب الجيل الراب�ع و حروب الجيل الخامس 
ال�ذي ُتس�مى حروب الكلم�ة و املعتقد و تس�تخدمت الحرب النفس�ية بكل 
أس�اليبها من تضليل أعالمي و غس�يل أدمغة و بث اإلش�اعات املغرضة عرب 
منصات إعالمية مش�بوهة والتي يمتلكها الكثري م�ن الصبية املراهقني من 
أصحاب املال الحرام فهؤالء لديهم من الوس�ائل والتقنيات اإلعالمية والفنية 
التي تمكنهم من عمل فني درامي تصور لك مشهدا مرعبا ً أو مؤملاً أو غريه 
. لك�ي تكون تمام�اً مقتنع بالحدث وه�ذا ماجرى يف مرص وس�وريا وليبيا 

والعراق واليمن ولبنان .
كان م�ن األج�در عىل النظام يف العراق خاصة بعد اس�تالم الحكم خلق مناخ 
فكري وإعالمي رصني برؤية مس�تقبلية وإنشاء مؤسسات إعالمية رصينة 
وفكرية تتواكب مع اإلحداث والتطورات املستقبلية التي نشهدها اليوم  لكنها 
فش�لت يف إن تصنع مش�هدا ثقافيا وإعالميا يتعامل م�ع املرحلة وحاجتها 
بعدم�ا تم هدر مالي�ني الدوالرات عىل ماكنات إعالمية تقوقعت عىل نفس�ها 
وابتعدت عن الش�ارع ومتطلباته وأصبحت نس�بة املشاهدة فيها يمكن اقل 
من نس�بة صفحة ع�ىل الفيس بوك ؟  يجب االن هو االنفتاح عىل السياس�ة 
الحديثة والخروج من االزمة الحالية ورضورة العمل عىل اصالح املؤسس�ات 
االعالمية ومراكز الدراس�ات واالبحاث االس�ترتاتيجية والعمل عىل متطلبات 

الشباب واحتوائهم من خالل الحوار .

حدثن�ي صديقي العاش�ق ع�ن محنته العاطفي�ة، والتي يصفه�ا بالحب يف 
نفق س�يايس مظلم ويقول: “ل�م تفرقنا الظروف واملحن م�ع الحبيبة، كان 
حبنا يصمد ويزهر، لكنها خاصمتني الختالف رؤيتنا السياس�ية، فهي ترى 
ان ثم�ار حركة ترشي�ن كانت عظيمة عىل الع�راق، وان�ا ال ارى اال الخراب، 
وتش�اجرنا وقال�ت: “نح�ن ال ننف�ع لبع�ض فالف�ارق املعريف كب�ري بيننا”، 
ورحلت، يف هذا البلد ال يوجد احرتام للراي االخر! فأما ان تكون بنفس الراي 
واملعتق�د، او يتم تصوريك عىل انك عمي�ل او متخلف ورجعي، او يتهمك بان 
معلومات�ك ناقصة وكاذب�ة، وقد تصل اىل مرتبة ان تكون ماس�ونيا بنظره، 

فقط ألنك تختلف معه!
اظن صديقي كان ساذجا باالعرتاف لحبيبته بموقفه السيايس، وهذه غلطة 

يجب ان ال نقع بها.
يف اح�د ايام تموز الحارة كنا نتناقش حول منتخب العراق يف تصفيات كاس 
العال�م 1994، وكي�ف فرط الع�راق بتأهل س�هل لكاس العال�م، فقاطعني 
صديق�ي ابراهي�م وقال: “ان�ا ريايض عتيق واخ�ربك ان معلومت�ك ناقصة! 
خرسن�ا الن ارسائيل وامري�كا كانت ترفض ان يصعد الع�راق لكاس العالم، 
عندها تحيز جمي�ع الحكام ضد منتخبنا فخرسن�ا التصفيات، انها مؤامرة 
صهيوني�ة ض�د الع�راق”، فحاولت ان اوض�ح له ان خطأ الالعب س�عد عبد 
الحميد وتهوره يف مسك الكرة، هو سبب الطرد وانقالب املوازين، ثم ترسبت 

روح الخسارة للفريق، وال دخل للحكام بهزيمتنا.
فرف�ض صديقي ابراهي�م تحاميل عىل الالعب س�عد عبد الحمي�د، ووصفه 
بالبط�ل املغ�وار وق�ال: ال اس�مح ل�ك بالتج�اوز ع�ىل رمز وطن�ي وتصفه 

باملتهور!
فتدخل الحاج ابو نور لوضع رايه بجانب اآلراء.. فقال »اصال نحن لم نشارك 
يف التصفي�ات ع�ام 1993 ولم نخ�رس، وما تم بثه من مباري�ات كانت افالم 
مصنع�ة تصنيعا محرتفا مؤسس�ات عاملية رسية، والت�ي تهدف للحط من 
س�معة منتخبن�ا، واال ف�ان منتخبنا ال يخ�رس ابد، وهذا دلي�ل كايف عىل قوة 

تفسريي ملا حصل«.
وكان اىل جانبنا ش�خص يس�تمع للحديث باهتمام، فطلب ابداء رايه وقال: 
“كان زم�ن الخ�ري حيث القيادة الرياضية ذكية ج�دا ورشيفة، لم تبخل عىل 
منتخبن�ا ب�كل يشء، وكان الري�س العراق�ي كل حلمه التغلب ع�ىل املنتخب 
اإليران�ي، باعتباره�م العدو الف�اريس، وليس التأهل ل�كاس العالم, وتحقق 
هدف القيادة, فال تقول خرسنا بل نحن فزنا بتحقيق هدف الريس”, حديث 
بقايا البعث ومن يحن لزمن الذل, يطلقون حنينهم وانينهم لس�ياط الجالد، 

يف كل حديث يدخلوه، معتربيه بانه الزمن الجميل مع قبحه الشديد.
هكذا تطرح اآلراء يف اغلب القضايا العراقية، وهي تسخر من بعضها البعض، 

يف ظل اختفاء املنطق، وعقالنية الطرح، وغياب روح االحرتام.
اتصل بي صديقي العاشق ليخربني بانه صالح حبيبته الثورية، وقد نصحته 
بمجاراته�ا وعدم االعرتاض عىل موقفها الس�يايس، لالس�تمرار بجني ثمار 
الحب املش�بع بروح الثورة، حيث يكون العطاء اشد واعظم، فقال يل: “عهداً 
مني لن ابوح برأيي الس�يايس ابداً، كي ال اخرس حبي وس�عادتي”، فقلت له: 

“يمكننا تعديل الحكمة املعروفة لتصبح )ف�از بالل�ذات  م�ن كان كتوم�اً(.

العمل عىل تطوير »روبوت« الكتشاف بفريوس كورونا بالشم
أف�ادت وس�ائل اع�الم أمريكية، ب�أن رشكة 
أمريكية ناش�ئة عملت عىل تطوير إمكانيات 
روب�وت ق�ادر عىل اش�تمام القناب�ل ليصبح 
جهازا للكش�ف عن فريوس كورونا املستجد، 
وتدع�ي أن�ه أكث�ر رسع�ة م�ن الفحوصات 
التقليدي�ة. ونقلت صحيف�ة »دييل ميل«، عن 
التنفي�ذي لكونيكو، أوش�يورينويا  الرئي�س 
آغاب�ي، قوله، إنه »س�يتم تس�ليم منتجاتنا 

األوىل للعمالء قبل نهاية العام«.
وأض�اف، أن »هن�اك مجموع�ة متنوع�ة من 
حاالت اس�تخدام كونيكور، تش�مل الضيافة 
اللوجس�تية  والخدم�ات  والنق�ل  والرتفي�ه 
والدفاع والتصني�ع والطعام«. وقامت رشكة 
»كونيك�ور«  روب�وت  بتعدي�ل  »كونيك�و« 

الكتش�اف املركبات العضوية املتطايرة من التنفس، 
والتي تكشف عن اإلصابة بفريوس كورونا.ويحتوي 
الروب�وت ع�ىل رشيح�ة مربمج�ة الكتش�اف روائح 
محددة، ويقوم بإط�الق األضواء حني التعرف عليها. 
وبحسب الصحيفة الربيطانية، تعمل رشكة إيرباص 
للطريان حاليا عىل اس�تخدام الروبوت، حيث ستضع 
الجه�از املطور يف طائراتها ويف جميع أنحاء املطارات 
للمس�اعدة بالتعرف ع�ىل املتفجرات وامل�واد األخرى 
التي يحتمل أن تكون خط�رية. ووفقا إليرباص، فإن 

»الروب�وت كونيك�ور يتميز بفرتة اس�تجابته التي ال 
تتجاوز 10 ثواٍن »يف أفضل الظروف«. ويف ترصيحات 
لوكالة »بلومبريغ«، قال آغابي إن هدف رشكته »هو 
الحصول ع�ىل جهاز يدمج البيولوجي�ا الرتكيبية مع 
الس�يليكون ويرس�م خرائ�ط لجميع روائ�ح الحياة 

البرشية عىل نطاق عاملي«.
ويف اختب�ار ميداني أُجري يف والي�ة أالباما األمريكية، 
أظهر الروبوت قدرة عىل اكتش�اف املتفجرات بشكل 
أفضل من الكالب املدربة. وتم إجراء االختبار من قبل 

مسؤولني أمنيني وإيرباص.

نتيجة لإلدارة الرشيدة.. ثورة فنية يف معهد الفنون اجلميلة للبنني ببغداد
املستقبل العراقي / عالء اليارسي

انطالق�ة جدي�دة تح�ي وتعيد هيب�ة هذا 
الرصح الحضاري معه�د الفنون الجميلة 
الذي أهمل لفرتة طويلة من قبل املسؤولني 
عن ادارة ه�ذا املعهد. فوزارة الرتبية، التي 
ابتع�دت ع�ن االهتم�ام بالف�ن والثقافة، 
هذه الث�روة الفنية التي حققت من خالل 
تخريجه�ا كوادره فني�ة وثقافية كان لها  
دور مه�م يف احياء حضارة وتاريخ العراق 
الظ�روف  الفني�ة والثقافي�ة، ورغ�م كل 
الصعبة التي يمر بها عراقنا الحبيب، فقد 
اس�تطاعت االدارة الجديدة الت�ي يقودها 
مدير معهد الفنون الجميلة للبنني الس�يد 
غس�ان هاش�م بإعادة جزء من هيبة هذا 
املعهد من خالل تغيري الواجهات الخارجية 
وصيانة املعهد من الداخل وتعفريه بجهود 
ش�خصية.وتواصل هاش�كم م�ع جمي�ع 
املدرس�ني والطلب�ة ع�ن طري�ق التواصل 
الزوم(  )الواتس�اب وبرنام�ج  االجتماعي 
الذي حقق نتائج ايجابية بتقديم نتاجاتهم 
الفني�ة ضم�ن متطلب�ات النج�اح لطلبة 
الصف الخامس عن طري�ق برنامج الزوم 

الذي ش�اركت فيه لجان من اقسام املعهد 
قدم من خالله طلبة الخامس اطروحاتهم 
الفنية بش�كل مب�ارش من خ�الل برنامج 

الزوم الكمال درجات الطلبة الخريجني.
وكلف مدير املعهد ثالث مدرس�ات لرئاسة 
اقس�ام فنية مهمه وهي قس�م السمعية 
واملرئية وقس�م الفنون التش�كيلية وقسم 
التصمي�م / والتي تعد س�ابقة ل�م يألفها 
معهد الفنون الجميلة للبنني منذ زمن بعيد 

االمر ال�ذي اعطى دافعا ايجابي�ا باملثابرة 
والنجاح يف هذه االقس�ام، كذلك وبتوجيه 
م�ن قب�ل مدير ع�ام تربي�ة الك�رخ االوىل 
الدكت�ور فالح القييس وارشاف مبارش من 
قبل الس�يد غسان هاش�م مدير املعهد تم 
انت�اج فلم توعوي لطلبة الصف الس�ادس 
االع�دادي يحثه�م ع�ىل االلت�زام بالوقاية 
الصحي�ة والتباعد االجتماع�ي اثناء تأدية 
امتحان البكلوريا والفلم بعنوان )سالمتك 

بكمامتك( والذي كان له صدى واسع لدى 
الطلب�ة واملدرس�ني يف اكم�ال االمتحانات 
البكلوريا بنجاح تام، كما تم انجاز جدارية 
كبرية من قبل قس�م الفنون التشكيلية تم 
تعليقها يف تربية الكرخ االوىل وتم افتتاحها 
من قبل املدير العام الدكتور فالح القييس، 
كل ذل�ك تحقق نتيجة ملثاب�رة مدير املعهد 
بتواصله اليومي مع جميع مدريس اقسام  
املعهد والطلبة، رغم عدم توفر االمكانيات 
املالي�ة اال ان املتابع�ة الحقيقي�ة حقق�ت 
نتائج ايجابية مهمة وبفرتة قياسية رغم 
ظ�روف جائحة كورونا وه�ذا دليل الهمة 
العالي�ة ملدي�ر املعه�د ال�ذي اع�ادة االلفة 
واملحبة بني املدرس�ني والطلبة الذي حقق 

طفرات نوعية يف حياة املعهد. 
الرتبي�ة باختياره�ا  ال�ف تحي�ة ل�وزارة 
كف�اءات اداري�ة وفني�ه لتعي�د مج�د هذا 
الرصح الحض�اري ملعهد الفنون الجميلة، 
وال ب�د من دعوة اضافي�ة اىل وزارة الرتبية 
اىل رعاية املعه�د واالهتمام به كثروة فنية 
وثقافي�ة بتخصيص دعم م�ادي ومتابعة 
كون�ه اول معه�د يف الرشق االوس�ط ومن 

الله التوفيق.

بدأ موقع التغريدات األمريك�ي “تويرت”،  وضع أصحاب هواتف “آيفون” 
الذكية باختبار.

وق�د يطل�ب من أي مال�ك لهاتف “آيف�ون” أن يقرأ مق�اال صحفيا ينوي 
إعادة مشاركته عرب حسابه، وذلك ضمن خطة “تويرت” لحث مستخدميه 
ع�ىل قراءة املقاالت قب�ل التغريد بها وإعادة مش�اركتها، بحس�ب موقع 

“إندغاجيت”.
ورشع “تويرت” يف اختبار “قراءة املقاالت قبل مشاركتها” مع مستخدمي 
هوات�ف “أندروي�د” الذكية يف ش�هر يوني�و/ حزي�ران، والحظت الرشكة 
أنه�ا حققت نتائج إيجابية منذ ذلك الح�ني، إذ أدت التجربة إىل زيادة عدد 

األشخاص الذين يقرؤون املقاالت.
وأش�ار “تويرت” إن اختبارها نتج عنه فتح املس�تخدمني لروابط املقاالت 
أكثر بنسبة 40% بعد رؤيتهم لطلب املوقع بالقراءة أوال، كما ارتفع معدل 
األش�خاص الذين يقرؤون املقاالت قبل إعادة تغريدها بنسبة 33%، بينما 

انرصف بعض املستخدمني عن فكرة إعادة تغريد املقاالت دون قراءتها.

تويرت يضع أصحاب هواتف 
»آيفون« يف اختبار

رشاب طبيعي لكورونا.. طارد للسموم مقاوم للفايروسات
فوائ�د الش�اي بالليم�ون الصحي�ة عدي�دة 
ومتنوع�ة، ومن املمكن الحص�ول عىل كوب 
من هذا املرشوب عن طريق وضع بعًضا من 
عصري الليمون يف كوب من الشاي األسود أو 

األخرض.
 فوائد الشاي بالليمون

لكن ما هي فوائد الشاي بالليمون؟ 
 1- تنظيف وتنقية الجسم من السموم

من أهم فوائد الشاي بالليمون أنه يعمل عىل 
تنظيف وتنقية الجس�م من السموم، بالتايل 

تعزيز صحة الجسم ككل. 
 تنظي�ف الجس�م م�ن الس�موم يس�اهم يف 
حمايته م�ن اإلصابة بالعديد م�ن األمراض 

واملشاكل الصحية املختلفة. 
 2- املساعدة يف عالج نزلة الربد واإلنفلونزا

إن كن�ت تعاني م�ن اإلصابة بنزل�ة الربد أو 
اإلنفلون�زا واألعراض املزعج�ة املرافقة لها، 
فم�ا علي�ك س�وى تناول ك�وب من الش�اي 

بالليمون. 
 قم بتناول كوبني من الش�اي بالليمون ومن 

املمكن إضافة الزنجبيل أيًضا. 
 3- تعزيز صحة الجهاز الدوراني

يحت�وي الش�اي بالليم�ون عىل مس�تويات 
عالية من الفالنوي�دات، والتي تعمل بدورها 

عىل التقليل من الدهون. 
 ه�ذا األمر يس�اعد يف الحماية م�ن اإلصابة 

بالتجلط�ات الدموي�ة يف األوعي�ة، وبالت�ايل 
تعزيز صحة الجهاز الدوراني. 

 4- مطهر ومعقم طبيعي
يمت�از الليمون بأنه من األطعمة التي تتمتع 
بخصائص مطهرة، بالتايل من فوائد الش�اي 
بالليمون أنه يعمل كمطهر ومعقم طبيعي. 
 إن تن�اول الش�اي بالليمون بش�كل منتظم 
يساهم يف حمايتك من اإلصابة بالفريوسات 

والبكترييا املختلفة. 
 5- مهم لصحة الجهاز الهضمي

بما أن الش�اي بالليمون يعم�ل عىل تنظيف 
الجسم من الس�موم والفضالت، فهذا يعني 

أنه يعزز من صحة الجهاز الهضمي أيًضا. 
 فذلك يس�اعد املعدة واألمعاء يف زيادة كفاءة 
قدرتهم ع�ىل امتصاص املزيد م�ن املغذيات 

وتحسني عملية الهضم. 
 6- فوائد الشاي بالليمون األخرى

أما بالنس�بة للفوائد األخرى املرتبطة بتناول 
الشاي بالليمون فهي تشمل: 

 يقلل من األلم املرافق للدورة الش�هرية لدى 
النساء

يحسن من نشاط األنسولني يف الجسم
زيادة كفاءة امتصاص الحديد بالجسم

مفيد للبرشة ويساعد يف ترطيبها
يقلل من خطر اإلصابة بالرسطان

يعزز من صحة الفم واألسنان.
طريقة تحضري الشاي بالليمون

لتحضري الشاي بالليمون، عليك احضار كوب 
من املاء وعصري الليمون الطازج وبعًضا من 
الس�كر أو العس�ل لتحس�ني الطعم، االن قم 

باتباع الخطوات التالية: 
 قم بغيل كوب امل�اء من ثم إضافة كيس من 

الشاي سواء األسود أو األخرض
اتركه يغيل ملدة 2-3 دقائق

االن قم بإضافة ربع كوب من عصري الليمون 
إىل الشاي وحركه جيًدا

إن كنت ترغب بإضافة العسل أو السكر، قم 
بذلك االن.

من املمكن إضافة الزنجبيل أو أوراق النعناع 
إىل الشاي أيًضا. 

 تحذيرات من تناول الشاي بالليمون

وجد العلماء أن املواد الغذائية التي يتناولها الشخص يف أثناء مرضه، لها 
تأثري حاسم يف مجال تقوية مناعة الجسم حيال أنواع عديدة من األمراض.

فق�د أجرى فري�ق من العلماء من جامعة ييل تج�ارب عىل الفرئان، وجد 
الباحثون م�ن خاللها أن إدخال الغلوكوز الحيوان�ي عىل النظام الغذائي 
للفرئان يس�اعد عىل مواجهة اإلنفلونزا وبعض األمراض األخرى بش�كل 
أرسع، ولكن�ه قد ي�ؤدي إىل الوفاة يف حالة االلتهاب�ات البكتريية.وتوصل 
الباحث�ون يف أثن�اء مراقبتهم للفرئان إىل اس�تنتاج مفاده أن اس�تخدام 
اس�رتاتيجيات غذائية معينة يدعم عمل الجه�از املناعي يف حالة املرض، 
ويف بعض األحيان قد يكون الس�بب الرئييس يف الش�فاء إذا ما تم اختيار 
النظام الغذائي املناس�ب، طبقا ملا ورد بموقع “روسيا اليوم”.ووجدوا أن 
جس�م الفرئان يس�تخدم الغلوكوز لحماية خاليا الدماغ يف حال إصابتها 
بأنواع معينة من الفريوسات، عىل عكس الفرئان التي لم تعَط الغلوكوز. 

فقد لوحظ تلف الخاليا العصبية يف دماغها برسعة.

التغذية السليمة خالل املرض 
ترسع الشفاء

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا


