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ليس خبري من اخلري اال ثوابه

وزير الداخلية يلتقي سفراء
دول غربية وإقليمية لبحث وتبادل
املعلومات ومكافحة اإلرهاب

اإلمام علي بن أبي طالب
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رئيس التحرير

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

حمافظ البرصة يبحث كيفية
االستفادة من التجربـة الفنزويليـة
ص3
باملجالني الزراعي والنفطي
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علي الدراجي

ص2

توزيع الدوائر بشكل مساو لعدد املقاعد املخصصة لـ «كوتا النساء» يف احملافظات ..ونواب يعارضون :حتكم مسبق بنتائج االنتخابات

الربملان حيل «عقدة» بقانون االنتخابات
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

حمافظ بغداد:
« »٢١٧آلية تابعة للمحافظة شاركت
ص3
يف الزيارة االربعينية

مكتب رئيس الوزراء
يتسلم مطـالب النقابـات الطبيـة
ص2
ومالكات وزارة الصحة

صلوت الربملان ،أمس السلبت ،على مقرتح من
اللجنة القانونية حول فقرة الدوائر االنتخابية يف
قانون االنتخابات.
وذكرت الدائرة اإلعالمية يف الربملان يف بيان تلقت
املستقبل العراقي نسخة منه ،أن «مجلس النواب
صلوت عى مقلرتح اللجنة والذي ينلص :تتوزع
علدد الدوائلر االنتخابية يف كل محافظة بشلكل
مسلاو لعدد املقاعد املخصصة لكوتا النسلاء يف
ٍ
املحافظة».
وقال مصدر برملاني إن «أعضاء من ائتالف دولة
القانلون وتحاللف الفتح غادروا قاعلة الربملان،
إضافة إىل بعض نواب محافظة نينوى».
وبني املصدر ،أن «الكتل الحارضة هي سلائرون،
اتحلاد القلوى ،والحلزب الديمقراطلي واالتحاد
الوطني الكردستاني».
واكد رئيس الربملان محمد الحلبويس ان الجلسلة
مستمرة لغاية اتمام الدوائر االنتخابية.
وقلال الحلبويس ان «جلسلة الربملان ستسلتمر
لغاية اتمام الدوائر االنتخابية».
واوعلز الحلبلويس «بتوجيله كتلاب اىل االمانلة
العاملة لمجلس اللوزراء لرفض كتلاب القايض
بتأسيس مكتب تنسليقية يف املحافظات التابعة
للهيئة العليا للتنسيق بني املحافظات».
بدورهم ،اكد عدد من النواب ان الصيغة املصوت
عليهلا للدوائلر املتعددة جلاءت بعلد اتفاق كتل
معينة بما ينسجم مع انتشار ناخبيها ،مشريين
اىل ان هذه الصيغة ستصادر اصوات الناخبني.

التفاصيل ص2

الـبـرملـان يـنـفــي وصـول «اي طـلـب حـكـومـي» يعـزز مـن املوازنـة

الناطق باسم القـائـد العـام :ننصـب الكامئـن ونطـارد مطلقـي القذائـف

ص2

ص2

نائب يدعو إىل رفع دعوى دولية وطلب تعويضات للعراق
يف قضية فساد «أهنكت االقتصاد»
بغداد  /المستقبل العراقي

دعا النائب جمال املحمداوي ،السلبت،
وزارتي العدل وَالخارجية إىل رفع دعوى
قضائيلة يف املحاكم الدوليلة للحصول
على تعويضات مالية علن قضية «أونا
أويل» وتداعياتها عى املال العام.
وقال املحمداوي يف بيلان تلقى «ناس»
نسخة منه 10( ،ترشين األول ،)2020
إن «املحاكلم يف دول العاللم مازاللت
تصدر أحكام قضائية تصل إىل السلجن
بحلق املتهملني بقضية اونلا أويل التي
خلر العلراق جراءهلا مباللغ ماليلة

مرص وإسبانيا جتريان تدريبات عسكرية بحرية باملتوسط
بغداد  /المستقبل العراقي
نفذت القوات البحرية املرصية واإلسلبانية تدريبا ً بحريا ً
عابرا ً بنطاق األسطول الشمايل بالبحر املتوسط باشرتاك
الفرقاطة املرصية «توشلكى» مع الفرقاطة اإلسلبانية
«رينا صوفيا».
وذكر بيان للجيش املرصي ،السلبت ،أن التدريب تضمن
العديلد من األنشلطة التدريبيلة املختلفلة ومنها تمرين
دفاع جوى ،وكذا تنفيذ تشكيالت إبحار ،والتي ظهر من
خاللها مدى قدرة الوحدات البحرية املشاركة عى اتخاذ
أوضاعها بدقة ورسعة عالية باإلضافة إىل تنفيذ تمارين

النقل تأسف النتحار
مدير رشكة «دايو» وتؤكد :العمل بميناء
الفاو الكبري مستمر
ص3

كبلرية بسلبب تقديم رشلاوى بماليني
الدوالرات».
وأضلاف« ،من اللروري على الدولة
العراقيلة متمثللة بوزارتلي العلدل
والخارجيلة رفلع دعلوى قضائيلة يف
املحاكم الدولية الستحصال تعويضات
عن هذه القضية التي انهكت االقتصاد
العراقلي وعطلت عمليلة تطوير البنى
التحتيلة يف قطلاع اسلتخراج النفلط
ونقله» .وأشار ،إىل أن «املتهمني اعرتفوا
مؤخلرا ً بدفلع رشلاوى تصلل إىل 17
مليون دوالر أمام محاكم أجنبية ،فمن
حق العراق اسلرتداد أمواله عى شلكل

تعويضلات تقرها املحاكلم املختصة يف
العالم».
وكشلف النقلاب أول ملرة علن قضية
فساد رشكة أونا أويل يف العراق يف العام
 ،2016ملن قبل مؤسسلتي فريفوكس
وهافنغتن اإلعالميتني ،وكان لها صدى
إعالمي واسع.
وأوضح املحملداوي ،أن «موقع قضايا
الفسلاد الخطرية يف بريطانيا يشلري إىل
أنله يف أكتوبلر ُ 2020حكم عى باسلل
الجراح بالسلجن ثالث سلنوات وأربعة
أشلهر لدفعله رشلاوى تزيلد علن 17
مليلون دوالر لتأمني عقلود غري نزيهة

بقيملة  1.7مليلار دوالر تقري ًبلا يف
قضية اونلا أويل» .وبلني ،أن «الجراح
أقلر بأنله مذنب يف خملس جرائم تآمر
لتقديم رشاوى فيما يتعلق بمرشوعني
واحدهما لرتكيب ثالث عوامات إرسلاء
واآلخر إلنشلاء خطي أنابيب نفط ،كما
أُدين رشكاء الجراح يف رشاوى عوامات
اإلرساء ،وهللللم ستيفن وايتيل وزياد
عقيلُ ،
وحكم عى عقيل بالسجن خمس
سلنوات وعى وايتيل بالسجن ملدة ثالث
سنوات».

التفاصيل ص2

بإنزال جوي ..مكافحة اإلرهاب يعتقل قيادي بارز بـ «داعش» يف كركوك

مواصالت «منظورة-السللكية» وتدريبات طريان بحرى
بتبادل أسطح.
وأضاف البيان أن التدريبات جاءت يف إطار خطة القيادة
العاملة للقلوات املسللحة لالرتقلاء بمسلتوى التدريب
وتبلادل الخلربات مع القوات املسللحة للدول الشلقيقة
والصديقلة وىف إطلار دعلم ركائز التعاون املشلرتك بني
القوات املسلحة املرصية واإلسبانية ،التي تتمتع بخربات
عميقلة يف هلذه املجلاالت وكذا دعلم الجهلود الخاصة
باالسلتفادة من القلدرات الثنائيلة يف تحقيلق املصالح
املشلرتكة لكال الجانبني ودعم جهود األمن واالسلتقرار
البحري باملنطقة.

عداد «كورونا» :انخفاض كبري باإلصابات وارتفاع بحاالت الشفاء
شنكايل عن اتفاق سنجـار :مهم لكنه بحاجة اىل تطبيق عىل أرض الواقع

قائد عمليات البرصة:
ال توجد حالة اغتيال أو قتل متعمد
يف قضية مدير «دايو»
ص3

العمل :قريب ًا سنطلق قروض
الوجبة « »٢9اخلاصة بالعاطلني
وتشغيل الشباب
ص3

مييس األفضل
يف تاريخ الليجا ..وكريستيانو
خارج العرشة األوائل!
ص7

ص2

ص2

ص2

العراق يستقدم ( )18من الكوادر الطبية األجنبية إلجراء عمليات القلب
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

أعلنت وزارة الصحة ،أمس الس�بت ،اس�تقدام فرق طبية
إلج�راء عمليات القلب املفتوح .وذكرت الوزارة« ،تواصل
الفرق الطبية االجنبية إجراء عمليات القلب املفتوح يف كل
من بغداد والنجف وباب�ل فقد تم يف بابل اجراء  ١٨عملية
قل�ب مفتوح لالطفال الذين يعانون من تش�وهات القلب
الوالدية من قبل الفريق الطبي االجنبي املستقدم وذلك من
خالل مركز بابل لقس�طرة وجراحة القلب يف مستش�فى
االم�ام الص�ادق» .وأوضح مدي�ر عام دائ�رة صحة بابل
محم�د الجعفري أن «اس�تقدام هذه الف�رق حقق طفرة
نوعي�ة يف تقديم الخدمات الطبية املعقدة وتراكم الخربات
بالنس�بة للكوادر الطبية التخصصية والصحية الساندة،

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
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توزيع الدوائر بشكل مساو لعدد املقاعد املخصصة لـ «كوتا النساء» يف احملافظات ..ونواب يعارضون :حتكم مسبق بنتائج االنتخابات

الربملان حيل «عقدة» بقانون االنتخابات

المستقبل العراقي  /عادل الالمي

صوت الربملان ،أمس السبت ،عىل مقرتح
من اللجنة القانونية حول فقرة الدوائر
االنتخابية يف قانون االنتخابات.
وذك�رت الدائرة اإلعالمي�ة يف الربملان يف
بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة
من�ه ،أن «مجل�س الن�واب ص�وت عىل
مق�رتح اللجن�ة وال�ذي ين�ص :تتوزع
عدد الدوائر االنتخابي�ة يف كل محافظة
مس�او لعدد املقاعد املخصصة
بش�كل
ٍ
لكوتا النساء يف املحافظة».
وق�ال مص�در برملان�ي إن «أعضاء من
ائت�الف دول�ة القانون وتحال�ف الفتح
غادروا قاعة الربمل�ان ،إضافة إىل بعض
نواب محافظة نينوى».
وب�ن املص�در ،أن «الكت�ل الح�ارضة
ه�ي س�ائرون ،اتحاد الق�وى ،والحزب
الديمقراط�ي واالتح�اد الوطن�ي
الكردستاني».
واكد رئيس الربملان محمد الحلبويس ان
الجلس�ة مس�تمرة لغاية اتمام الدوائر
االنتخابية.
وق�ال الحلب�ويس ان «جلس�ة الربمل�ان
ستس�تمر لغاي�ة اتم�ام الدوائ�ر
االنتخابية».
واوع�ز الحلب�ويس «بتوجي�ه كت�اب اىل
االمان�ة العامة لمجل�س الوزراء لرفض كت�اب القايض
بتأسيس مكتب تنس�يقية يف املحافظات التابعة للهيئة
العليا للتنسيق بن املحافظات».
بدورهم ،اكد عدد م�ن النواب ان الصيغة املصوت عليها
للدوائر املتعددة جاءت بعد اتفاق كتل معينة بما ينسجم

م�ع انتش�ار ناخبيه�ا ،مش�رين اىل ان ه�ذه الصيغ�ة
ستصادر اصوات الناخبن.
وق�ال النائ�ب عمار طعم�ة يف مؤتمر صحفي مش�رتك
عق�ده مع نواب من كت�ل مختلفة ،ان «الصيغة التي تم
التصويت عليه�ا للدوائر املتعددة ،ت�م االتفاق عليه بن
كتل معينة بما ينس�جم مع انتش�ار ناخبيها» ،مبينا ان

«ه�ذا االس�لوب يمثل مص�ادرة واضحة لبقي�ة اصوات
الناخب�ن وتحكم مس�بق بنتائج االنتخاب�ات بعيدا عن
ارادة اغلبية املصوتن».
واضاف ان «ه�ذه الطريقة تمهد يف التوزيع عىل االبقاء
ع�ىل نف�س الخريط�ة السياس�ية يف غالبي�ة توجهاتها
وتكويناتها السياسية بما ينهي فرص التغير واالصالح

السيايس ،كما انه سيضعف بشكل كبر
نس�بة املش�اركة يف االنتخاب�ات نتيجة
ضعف االم�ل باحداث التغي�ر املطلوب
ش�عبيا يف الربمل�ان العراق�ي وس�تعود
مخرج�ات االع�رتاض عىل م�ا حصل يف
االنتخابات بش�كل مش�ابه ملا حصل يف
انتخابات  20١٨او يزيد عليها».
وتاب�ع «كم�ا ان�ه س�يؤدي اىل غي�اب
املعاي�ر االنتخابي�ة يف توزي�ع الدوائ�ر
ع�ىل املحافظ�ة وت�م الح�اق مناطق ال
تتق�ارب جغرافيا م�ع مناطق اخرى يف
دائ�رة واحدة» ،مش�را اىل انه «ال يوجد
تفس�ر لهذا السلوك اال مراعاة التوزيع
االنتخاب�ي لجهة سياس�ية او مرش�ح
معن بذاته».
وبن طعمة ان «النظام الحايل االنتخابي
يفتق�د اىل البس�اطة يف تحدي�د الناخب
للمرش�حن فقد يتخذ املصوت مرشحا
وه�و ممن ل�م يرتش�حوا ع�ىل الدائرة
االنتخابية التي يسكنها الناخب ويذهب
صوته وال يحتسب كما انها تزيد من بعد
محل املطابقة بن محل الساكن ومركز
االقرتاع الذي يديل بصوته فيه فقد تكون
املس�افة بينهم�ا ع�رشات الكيلومرتات
مم�ا يضع�ف حاف�زه يف االدالء بصوته
وتتضاع�ف هذه النس�بة كلما صغرت
حجوم الدوائر االنتخابية».
واكد ان «ذلك يس�هم يف انتاج برمل�ان يطغى يف اهتمامه
الجان�ب املحيل املحدود وتغيب يف غال�ب احواله القضايا
الوطني�ة العام�ة العاب�رة للمناطقي�ة املح�دودة ،ومن
الواض�ح ان تغافل الغاي�ات املرتبط�ة باملصالح العامة
سيغر حتى املصالح الفردية والجزئية».

حتدد موعد الستضافة رئيس الوزراء ووزيري املالية والعمل

الربملان ينفي وصول «اي طلب حكومي» يعزز من املوازنة
بغداد  /المستقبل العراقي
اكد رئيس الربملان ،أمس السبت ،ان مجلس
النواب لم يتس�لم اي طلب حكومي بترشيع
قانون يعزز من موازنة الحكومة.
وق�ال الحلب�ويس يف جلس�ة ح�ول روات�ب

الناطق باسم القائد العام:
ننصب الكامئن ونطارد
مطلقي القذائف
بغداد  /المستقبل العراقي
اعت�رب الناط�ق باس�م القائ�د الع�ام
للقوات املس�لحة اللواء يحيى رسول،
أم�س الس�بت« ،الضج�ة األخ�رة»
بشأن الوضع األمني «محاولة إلرباك
املواطن�ن» ،مؤك�دا ً أن الوضع األمني
يف بغداد واملحافظ�ات طبيعي وتحت
سيطرة القطعات األمنية.
وق�ال رس�ول يف ترصي�ح للوكال�ة
الرس�مية إن «الوض�ع األمن�ي جي�د،
وتحت سيطرة القطعات ،وأن الضجة
األخرة بشأن الوضع األمني تهدف إىل
خلق أزمة وإرباك بن املواطنن» ،الفتا ً
إىل أن «القطع�ات تق�وم بواجباته�ا،
والوضع األمني جيد ،والحالة طبيعية،
وكل يشء تح�ت الس�يطرة ،س�واء يف
بغداد أو املحافظات».
وأض�اف أن «القطع�ات العس�كرية
تق�وم بواجباته�ا بوض�ع الدوريات،
ومتابعة املطلوب�ن ،ونصب الكمائن،
ومالحق�ة مطلقي الهاون�ات وغرها
من األعمال اليومية التي تقوم بها».
وأوض�ح رس�ول ،أن «ت�رسب وثيقة
رسي�ة تتعلق بالتحركات العس�كرية
إىل وس�ائل اإلعالم أرب�ك الوضع ،لكن
هناك إج�راءات للقيادات العس�كرية
ويف قي�ادة عمليات بغ�داد لتتبع مثل
هك�ذا ح�االت ،ومن�ع ت�رسب ه�ذه
الوثائ�ق» ،مؤك�دا ً أن «مكت�ب القائد
العام للقوات املس�لحة نرش توضيحا ً
بخصوص هذه الوثيقة ،ونفى بشكل
تام وقاطع وجود ّ
أي حالة انذار».
وكان الناط�ق باس�م القائ�د الع�ام
للقوات املسلحة يحيى رسول قد نفى
الجمعة ،وج�ود حالة انذار قصوى يف
العاصمة بغداد.

املوظف�ن انه «ل�م يصل اىل مجل�س النواب
اي طلب حكومي بترشي�ع قانون يعزز من
موازن�ة الحكوم�ة لتأدي�ة التزاماته�ا امام
املواطن�ن» .واضاف انه «ل�م يرد اىل مجلس
النواب كتاب تعديل قانون إقرتاض» ،مشرا
اىل ان�ه «ورد اىل املجل�س قان�ون املوازنة تم

س�حبه يف نف�س الي�وم الج�راء التعدي�الت
عليه» .وتابع «ننتظر من الحكومة ان ترسل
اىل مجلس النواب م�رشوع قانون يعزز من
إيرادات الحكوم�ة لتمكينها التزاماتها امام
املواطنن» ،الفتا اىل انه «ال يوجد اي تقصر
ع�ىل مجل�س الن�واب بم�ا يتعل�ق بقضي�ة

الرواتب او غرها من النفقات ،لكن املسؤول
عنها بشكل مبارش هي الحكومة».
ووجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبويس
بتحديد موعد الستضافة الكاظمي وعالوي،
فيم�ا حدد االثن�ن املقبل الس�تضافة وزير
العمل .وقال مصدر إن «رئيس املجلس حدد

يوم االثن�ن املقبل موعدا الس�تضافة وزير
العم�ل الجابة عىل الس�ؤال ش�فهي للنائبة
هدى س�جاد» .واصاف املص�در الذي فضل
ع�دم ذك�ر اس�مه أن «رئيس وج�ه بتحديد
موع�د الس�تضافة رئي�س مجلس ال�وزراء
وووزير املالية».

مكتب رئيس الوزراء يتسلم مطالب النقابات الطبية ومالكات وزارة الصحة
بغداد  /المستقبل العراقي
التق�ى مدي�ر مكت�ب رئي�س مجلس ال�وزراء رائ�د جوحي،
السبت ،ممثيل نقابات أطباء األسنان والصيادلة وذوي املهن
الصحي�ة والكيميائين ،فضالً ع�ن ممثيل املالكات اإلدارية يف
وزارة الصحة ،حيث تسلم املكتب طلبات الوفد وتم االستماع
اىل مشاكلهم.
وذكر بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نسخة منه ،أن «مدير
املكتب تس�لم طلبات الوفد واس�تمع للمش�اكل التي يعانون
منها ومناش�داتهم لرئيس مجلس الوزراء» ،مؤكدا «إهتمام

رئيس مجلس ال�وزراء مصطفى الكاظم�ي برعاية املالكات
الصحي�ة والطبية ،كما نقل تأكيدات س�يادته ع�ىل تلبية ما
يمك�ن من احتياجات ه�ذه الرشيحة املتفاني�ة ،بالرغم من
كل الصعوب�ات والتحديات املالية التى تواجه الحكومة والتي
يحب ان تؤخذ بنظر االعتبار».
وحم�ل ممثل�و النقابات مطالبه�م التي تضمنت« ،تس�هيل
مب�ارشة الفئات الصحية والطبية م�ن خريجي العام املايض
ضمن موازنة العام الحايل ،وتسهيل رصف رواتبهم بعد إقرار
املوازنة».
كما تضمنت «طلب رصف رواتب ذوي املهن الطبية والصحية

املتأخ�رة منذ أكثر من عرشة أش�هر ،بعد ان تمت مبارشتهم
وصدرت األوامر الوزارية بذلك».
وأض�اف البيان أنها تضمن�ت كذلك «رصف مخصصات %50
ل�ذوي املهن الطبي�ة والصحية إس�وة بأقرانهم م�ن األطباء
وحس�ب ق�رار مجل�س ال�وزراء األخ�ر ،وايض�ا رصف بدل
اإلعاش�ة للمالكات الخافرة من ذوي املهن الطبية والصحية
واإلداري�ة والتمريضية ،ورفع مخصصات امل�الكات اإلدارية
والفنية من  %30اىل .»%٨0
واش�ار البي�ان اىل أن�ه «مستش�ار رئي�س الوزراء للش�ؤون
الصحية قريش فازع القصر حرض اللقاء»

أم�ا الفريق االجنبي فقد اش�اد بتوفر االمكان�ات التقنية
والس�اندة املتط�ورة يف املرك�ز املذك�ور» .وذك�ر الطبيب
االختصاص املرشف عىل عمل الفريق الطبي االجنبي والء
الفلوج�ي ،أن «الفريق مكون من  ١٨م�ن الكوادر الطبية
والس�اندة» ،مش�را ً إىل أن «ما حققته تجربة االس�تقدام
الطب�ي من مزاي�ا طبية من خ�الل اجراء عملي�ات طبية
دقيقة ومعقدة ش�كلت دعم�ا للكوادر الطبية والس�اندة
م�ن خالل تراكم الخ�ربات العلمية وامكاني�ة اجراء هكذا
عملي�ات مس�تقبال م�ن خ�الل ك�وادر عراقي�ة» .وقال
الفلوجي إنه «يش�كر كل من ساهم بانجاح هذة التجربة
كما وش�كر ذوي املرىض وزارة الصح�ة والبيئة ملا قدمته
لهم من توفر االمكانات الطبية والعالجية مجانا متحمله
عنهم اعباء السفر من الناحية املادية والجهود».
11 2020

Issue No ( 2232 ) October Sun

وزير الداخلية يلتقي سفراء دول غربية وإقليمية
لبحث وتبادل املعلومات ومكافحة اإلرهاب
بغداد  /المستقبل العراقي
بح�ث وزي�ر الداخلي�ة عثم�ان
الغانمي ،أمس السبت ،مع السفر
الرتكي فاتح يلدز ،والقائم باالعمال
األملاني بي�رت فلت�ن ،كال عىل حدة،
سبل تعزيز التعاون املشرتك.
وذك�ر املكت�ب اإلعالم�ي لوزي�ر
الداخلي�ة يف بيان تلقت «املس�تقبل
العراق�ي» نس�خة منه أن�ه «جرى
خالل اللقاءين بحث س�بل التعاون
املش�رتك وب�ن الع�راق الدولت�ن
الصديقت�ن ،يف مج�ايل األم�ن
وتبادل املعلوم�ات ،وكذلك الجهود
الدولية املش�رتكة ملكافحة اإلرهاب
والتنظيمات اإلرهابية».
وأكد الغانمي ع�ىل «حرص العراق
لتطوي�ر وتمت�ن عالقات�ه م�ع

مختل�ف دول العال�م وم�ن بينه�ا
تركيا وأملانيا» .من جانبهما ش�دد
يل�دز وتول�ر ع�ىل «دع�م بالديهما
للعراق وسيادته ووحدة أراضيه».
بح�ث وزي�ر الداخلي�ة عثم�ان
الغانمي ،السبت ،عددا ً من املواضيع
ذات االهتم�ام املتبادل مع الس�فر
األمركي يف بغداد ماثيو تولر.
وذكرت وزارة الداخلية يف بيان تلقى
«ناس» نس�خة من�ه ١0( ،ترشين
األول  ،)2020أن «الغانمي استقبل
س�فر الوالي�ات املتح�دة يف بغداد
ماثيو تولر والوفد املرافق له».
وأضاف البيان ،أن «الغانمي رحب يف
بداية اللقاء بضيوفه وبحث معهم
عددا ً م�ن املواضي�ع ذات االهتمام
املتبادل وس�بل تعزيزه�ا ملا يحقق
مصلحة الشعبن الصديقن».

بإنزال جوي ..مكافحة اإلرهاب يعتقل قيادي
بارز بـ «داعش» يف كركوك
بغداد  /المستقبل العراقي
أفاد جهاز مكافحة اإلرهاب ،أمس السبت ،بإلقاء القبض عىل قيادي بارز
يف تنظيم داعش ،بعملية انزال جوي يف محافظة كركوك.
وذكر بيان للجهاز ،تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه ،أن «قوة خاصة
م�ن جهاز مُ كافحة اإلرهاب نفذت فج�ر اليوم ،عملية إنزال جوي يف وادي
زغيتون جنوب غرب مُ حافظة كركوك».
وأضاف البيان أن «العملية اسفرت عن اعتقال القيادي البارز يف عصابات
داع�ش ( ر.ح)».

عداد «كورونا» :انخفاض كبري باإلصابات
وارتفاع بحاالت الشفاء
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت وزارة الصح�ة ،أم�س
الس�بت ،ع�ن املوق�ف الوبائ�ي
اليوم�ي لجائح�ة كورون�ا يف
العراق.
وس�جلت وزارة الصح�ة 2344
إصابة جديدة بفروس كورونا.
كما س�جلت تماثل  4233مصابا ً
بفروس كورونا للشفاء.
وس�جلت ايض�ا  55حال�ة وف�اة
جديدة بالفروس.
بدورها ،اك�دت وزارة الصحة ان
فرض حظ�ر التجوال غر مجد يف
الوق�ت الراهن وان هنال�ك بدائل
عنه.
وقال مدير الصحة العامة رياض
الحلف�ي ان «الحظر ل�م يطبق يف
الش�كل الصحيح واملطلوب اال يف

بداية فرضه يف  ١7من اذار املايض
حتى  22من نيسان وهذا الحظر
الذي تمكن العراق بصورة فعلية
م�ن الس�يطرة عىل الوب�اء حيث
كانت االعداد التي تسجل يوميا ال
تزيد عن  30حالة».
واض�اف ان «الحظ�ر الجزئي او
العام الذي طبق فيما بعد لم يكن
باملس�توى املطلوب ،لذلك اليوجد
فائدة من فرضه من دون تطبيق
ص�ارم» ،مش�را اىل «تاث�ره
االقتصادي عىل املواطنن».
وبن ان «اذا ما طبقت االجراءات
الوقائية بصورة صحيحة نتمكن
من السيطرة عىل الوباء من خالل
الحد من زيادة ارتفاع الحاالت».
واك�دت خلية االزمة النيابية عدم
وج�ود نية الع�ادة ف�رض حظر
التجوال يف الوقت الراهن.

قائد عمليات البرصة :ال توجد حالة اغتيال
أو قتل متعمد يف قضية مدير «دايو»

نائب يدعو إىل رفع دعوى دولية وطلب تعويضات للعراق يف قضية فساد «أهنكت االقتصاد»
بغداد  /المستقبل العراقي
دعا النائب جمال املحمداوي ،السبت ،وزارتي
الع�دل وَالخارجية إىل رفع دعوى قضائية يف
املحاك�م الدولي�ة للحصول ع�ىل تعويضات
مالية عن قضية «أونا أويل» وتداعياتها عىل
املال العام.
وقال املحمداوي يف بيان تلقى «ناس» نسخة
من�ه ١0( ،ترشين األول  ،)2020إن «املحاكم
يف دول العال�م مازالت تصدر أحكام قضائية
تص�ل إىل الس�جن بح�ق املتهم�ن بقضي�ة

اونا أوي�ل التي خرس الع�راق جراءها مبالغ
مالية كبرة بس�بب تقديم رش�اوى بمالين
الدوالرات».
وأضاف« ،من الرضوري عىل الدولة العراقية
متمثل�ة بوزارت�ي الع�دل والخارجي�ة رف�ع
دعوى قضائية يف املحاكم الدولية الستحصال
تعويض�ات عن ه�ذه القضية الت�ي انهكت
االقتص�اد العراق�ي وعطلت عملي�ة تطوير
البن�ى التحتي�ة يف قط�اع اس�تخراج النفط
ونقل�ه» .وأش�ار ،إىل أن «املتهم�ن اعرتف�وا
مؤخ�را ً بدف�ع رش�اوى تص�ل إىل  ١7مليون

دوالر أمام محاك�م أجنبية ،فمن حق العراق
اسرتداد أمواله عىل ش�كل تعويضات تقرها
املحاكم املختصة يف العالم».
وكش�ف النق�اب أول مرة عن قضية فس�اد
رشك�ة أونا أوي�ل يف العراق يف الع�ام ،20١6
من قب�ل مؤسس�تي فرفوك�س وهافنغتن
اإلعالميتن ،وكان لها صدى إعالمي واسع.
وأوضح املحمداوي ،أن «موقع قضايا الفساد
الخط�رة يف بريطانيا يش�ر إىل أنه يف أكتوبر
ُ 2020حكم عىل باسل الجراح بالسجن ثالث
س�نوات وأربعة أش�هر لدفعه رش�اوى تزيد

عن  ١7مليون دوالر لتأمن عقود غر نزيهة
بقيمة  ١.7ملي�ار دوالر تقري ًبا يف قضية اونا
أوي�ل» .وب�ن ،أن «الج�راح أق�ر بأنه مذنب
يف خم�س جرائم تآمر لتقديم رش�اوى فيما
يتعل�ق بمرشوع�ن واحدهم�ا لرتكيب ثالث
عوامات إرس�اء واآلخر إلنشاء خطي أنابيب
نف�ط ،كما أُدي�ن رشكاء الجراح يف رش�اوى
عوامات اإلرس�اء ،وه����م س�تيفن وايتيل
وزي�اد عق�يلُ ،
وحك�م ع�ىل عقيل بالس�جن
خم�س س�نوات وع�ىل وايتيل بالس�جن ملدة
ثالث سنوات».

شنكايل عن اتفاق سنجـار :مهم لكنه بحاجة اىل تطبيق عىل أرض الواقع
بغداد  /المستقبل العراقي
رأى النائ�ب الس�ابق ع�ن قضاء س�نجار
بمحافظ�ة نين�وى ماج�د ش�نكايل ،أمس
الس�بت ،أن االتف�اق ال�ذي أبرمت�ه بغ�داد
وأربيل «مهم» ،لكنه أش�ار إىل وجود حاجة
لتطبيقه عىل أرض الواقع.
وق�ال ش�نكايل يف ترصي�ح صحف�ي إن
«اتف�اق الحكوم�ة االتحادي�ة وحكوم�ة
اقلي�م كردس�تان بش�أن قضاء س�نجار،

هو اتف�اق ش�جاع ومهم ج�دا ونرحب به
ونعت�ربه خطوة اساس�ية يف طريق تجاوز
النقاط الخالفية واعادة العوائل النازحة اىل
مناطقها».
وأض�اف ش�نكايل ،ان «االتف�اق ل�ن يكون
مجدي�ا ً إذا لم يتم تطبيقه عىل ارض الواقع
وخاصة فيما يتعلق بنزع الس�الح الخارج
عن س�لطة القان�ون داخلي�ا وخارجيا ويف
مقدمة تل�ك الجماعات هي ح�زب العمال
الكردس�تاني ،عىل اعتبار ان اعادة العوائل

النازح�ة س�واء الكردي�ة او العربي�ة ل�ن
يتحقق اال بخروج تلك الجماعات املس�لحة
والتي كانت الس�بب األساس يف عدم عودة
 %٨0من ابن�اء القضاء اىل منازلهم ،ناهيك
عن اهمية هذه الخطوة لضمان عدم تكرار
التدخل األجنب�ي عموما والرتكي خصوصا
وقص�ف مناطقنا االمنة بذريعة تواجد تلك
القوات غر املنضبطة».
واكد ش�نكايل ،ان «اخراج تلك القوات ليس
باالم�ر الس�هل ،نتيجة تغلغله�ا يف مناطق

وعرة وإنشاء أنفاق وممرات صعبة التتبع،
اضافة اىل كونها جماعة ال تحرتم القوانن
وال تطبقه�ا م�ا يجعله�ا تبح�ث ع�ن اي
ف�وىض تعتاش من خالله�ا يف تلك املناطق
لضمان ديمومتها ،مما يس�توجب تسخر
كاف�ة الجهود لدى حكومت�ي اربيل وبغداد
لتحقي�ق ه�دف اخراجه�ا واع�ادة بس�ط
االم�ن يف القض�اء لضم�ان اع�ادة العوائل
النازحة م�ن اهايل القضاء بش�كل آمن اىل
مناطقها».

البصرة  /محمد الجابري
أعلن�ت قائ�د عمليات البرصة ال�واء الركن أكرم صدام مدنف عن تش�كيل
لجنة من الوكاالت األمنية واالس�تخبارية للوقوف عىل حادث انتحار مدير
الرشكة املنفذة مليناء الفاو.
وقال صدام ،يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه ،إن النتائج األولية
تؤكد ب�أن وفاة مدير الرشكة جاءت نتيجة عملي�ة انتحار وال توجد حالة
اغتيال أو قتل متعمد.
وأوضح أن التحقيقات مس�تمر لكشف مالبس�ات الحادث وتبيان النتائج
النهائي�ة لحال�ة الوفاة .وبحس�ب عمليات البرصة ف�إن القنصل الكوري
الجنوبي كان حضور يف محافظة البرصة وتم مناقشة التحقيقات األولية
للح�ادث .وأكد صدام أن اللجان االس�تخبارية تبذل جه�ود كبرة اإلظهار
النتائج وتوضيح الحقيقة أمام الرأي العام والحفاظ عىل سياس�ة العراق
الخارجية .وش�دد عىل ح�رص العمليات كل الحرص ع�ىل تأمن الحماية
لجميع الرشكات املتواجدة والعاملة يف محافظة البرصة» ،مش�ددا ً عىل أن
ما حصل يف أروقة الرشكة الكورية كان خارج سيطرة القوات األمنية.
ً
قائ�ال إن قيادة العملي�ات تقدر حجم امل����س�ؤولية امللقى عىل
وخلص
عاتقه�ا م�ن الناحية األمني�ة اتجاه الش����ركات التي ترتب�ط بمصالح
مشرتكة مع العراق.
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العيداني وغاليغاس تداوال بشأن التعاون املشرتك

حمافظ البرصة يبحث كيفية االستفادة من التجربة الفنزويلية باملجالني الزراعي والنفطي
المستقبل العراقي /صفاء الفريجي

بحث محافظ البرصة املهندس اسعد العيداني،
اف�ق التع�اون املش�رتك يف املجال�ن الزراعي
وصناعة النفط مع السفري الفنزوييل يف بغداد
ارتورو انيب�ال غاليغاس ،خالل اس�تقباله يف
دار الضيافة ظهر أمس السبت.
وق�ال العيدان�ي للمركزاإلعالم�ي ،ترح�ب
الحكوم�ة املحلي�ة يف الب�رصة ،بالخ�رات
العاملية التي تمتلكها الدول يف ش�تى املجاالت
والقطاع�ات ،بما يخدم البرصة ويس�اهم يف
تحقي�ق اله�دف املنش�ود ،الفت�ا ً اىل ان لقاءه
بالس�فري الفنزوي�يل يف بغ�داد ارت�ورو انيبال
غاليغاس يصب يف هذا االطار.

كافة املتعلقات بهذا االمر ،منوها اىل انه وجه
اىل تشكيل لجنة تضم عدد من ممثيل الجهات
ذات العالقة من اجل االطالع عى طبيعة عمل
ال�ركات الفنزويلية ومعرفة م�دى امكانية
االستفادة منها يف البرصة.
بدوره ،قدم السفري السفري الفنزوييل يف بغداد
ارت�ورو انيبال غاليغ�اس ،ش�كره وتقديره
ملحافظ البرصة عى رحابة االستقبال ،مؤكدا
ان حكومة ب�الده وجهت ب�رضورة االنفتاح
عى مختل�ف املدن العراقي�ة ،ومعرفة كيفية
توطيد العالقات الثنائية يف املجاالت كافة.
واشار اىل ان زيارته اىل البرصة جاءت الهمية
املدينة عى املستوين املحيل واالقليمي ،منوها
اىل انه س�يقوم كذلك بعقد لق�اءات مع غرفة

وتاب�ع م�ع الوف�د الفنزوي�يل الضي�ف ،افاق
التع�اون يف املجال�ن الزراع�ي والحيوان�ي
وصناع�ة النفط ،وتب�ادل الخ�رات الثنائية،
خصوصا اىل ان البرصة تمتلك مس�احة جيدة
م�ن االرايض الزراعي�ة ونس�بة م�ن امل�وارد
الحيواني�ة التي يج�ب توفري خط�ط ناجحة
الس�تغاللها بالش�كل االمثل ،اىل جانب كونها
م�ن اهم امل�دن العاملي�ة التي تش�تهر بانتاج
النفط والغاز.
واش�ار اىل ان�ه ق�دم رشح مفص�ل للس�فري
الضي�ف ،ع�ن مجم�ل االعم�ال والف�رص
االس�تثمارية املتواجدة يف الب�رصة ،وامكانية
دخول الركات ورج�ال االعمال الفنزويلين
للعمل يف املحافظة ،التي س�تعمل عى تسهيل

حمافظ بغداد »٢١٧« :آلية تابعة للمحافظة
شاركت يف الزيارة االربعينية
المستقبل العراقي  /طالب ضاحي
اعلن محافظ بغداد املهندس محمدجابرالعطا،
ع�ن مش�اركة ( )٢١٧الية تابع�ة اىل محافظة
بغ�داد يف الزي�ارة اربعيني�ة االم�ام الحس�ن
(عليه السالم).واش�ار املحاف�ظ خالل ارشافه
ع�ى متابعته حركة العج�الت وجهد املحافظة
الخدمي الساند ملحافظة كربالء املقدسة النجاح
زيارة االربعينية ،ان «جميع امكانات محافظة
بغ�داد ودوائرها اس�تنفرت وب�ارشت بتطبيق
خططه�ا الخاص�ة بالزي�ارة ،حيث ت�م اليوم
ارس�ال ( )١٠١الية من باصات نقل واس�عاف

واخرى ثقيلة لنق�ل الزائرين وتقديم الخدمات
ضمن القطوع�ات املعتمدة اىل محافظة كربالء
املقدس�ة وبالعك�س ويف مرك�ز املدين�ة ،كم�ا
ارس�لت مديرية دائرة مج�اري محافظة بغداد
( )٢١الي�ة تخصصي�ة وصاروخي�ة وورش
متنقل�ة باالضاف�ة اىل مالكاته�ا لالس�هام
بتقدي�م الخدم�ات» ،الفت�ا اىل «ان مديرية ماء
محافظ�ة بغ�داد ارس�لت ه�ي االخ�رى ()٧٥
آلي�ات حوضية لنقل ماء ال�رب ،توزعت عى
قاطع الوند اإلسكندرية املسيب وقاطع كربالء
املقدسة وقاطع بغداد لتقديم الخدمة للمواكب
الحسينية واسناد الخطط املوضوعة».

الوزير خصص رحلة استثنائية إلجالء العراقيني العالقني يف اسطنبول

النقل تأسف النتحار مدير رشكة «دايو» وتؤكد:
العمل بميناء الفاو الكبري مستمر

التعليم حتدد موعد إطالق استامرة التقديم
االلكرتوين والية قبول املجموعة الطبية
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلنت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي،
موعد اطالق االستمارة االلكرتونية والية
قبول الطالب يف املجموعة الطبية.
وذك�رت وزارة التعلي�م الع�ايل يف بي�ان
تلق�ت املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه
ان «الجامع�ات س�رتفع اس�تيعابها يف
القبوالت والس�يما املجموعة الطبية التي
يق�دم عليه�ا اغل�ب خريج�ي الس�ادس
االع�دادي» ،الفت�ة اىل انها «س�تعمل عى

بغداد /المستقبل العراقي
اعلن�ت وزارة النقل عن فت�ح تحقيق بحادثة
“انتح�ار” املدير الفني لرك�ة دايو الكورية
الجنوبي�ة املنف�ذة مل�روع مين�اء الف�او
الكبري ،التي اكدت اس�تمرار العمل فيه عقب
الحادث.
وقالت الوزارة يف بيان تلقت املستقبل العراقي
نس�خة منه انها “تسجل أس�فها عى حادثة
انتح�ار املدي�ر الفن�ي لرك�ة داي�و املنفذة
ملروع ميناء الفاو الكبري ،ففي الوقت الذي
نع�زي الجانب الك�وري الصدي�ق فإننا نؤكد
استمرار العمل يف امليناء”.
وأضاف “إن تل�ك الحادثة لن تؤثر عى امليض
قدم�ا فيه ،كم�ا ان رشك�ة داي�و أعلنت من
جانبه�ا امتالكه�ا من الخ�رة والخ�راء ما
يجعل العمل مس�تمرا يف امليناء” ،مردفا “نود
ان نب�ن ان التحقيق�ات جارية للكش�ف عن
تفاصيل الحادث املؤسف”.ان
من جانب آخر ،أعلن وزير النقل الكابتن نارص
حس�ن الش�بيل تخصيص رحلة اس�تثنائية
س�تنفذها اح�دى طائ�رات الرك�ة العامة

واوضح العطا ،ان « مديري�ة بلديات محافظة
بغ�داد قام�ت بتوزي�ع ( )١٠٠حاوي�ة مرتي�ة
وتجهي�ز ( )١٢٠ال�ف كي�س نفاي�ات مختلف
االحج�ام فض�ال ع�ن ارس�الها ( )١٠الي�ات
تخصصي�ة م�ن كابس�ات ومكنس�ة واخ�رى
ثقيلة».ودع�ا الس�يد املحاف�ظ «الزائري�ن اىل
االلت�زام باالجراءات الوقائي�ة وتعليمات لجنة
الصحة والس�المة للحفاظ عى س�المتهم من
جائح�ة كورونا فض�ال عن التع�اون التام مع
اجه�زة الدول�ة االمني�ة والصحي�ة والخدمية
النجاح مراس�يم زيارة اربعينية االمام الحسن
(عليه السالم)».

للخطوط الجوية العراقية اىل اس�طنبول يوم
االثن�ن الق�ادم املواف�ق  ١٢/١٠/٢٠٢٠بعد
اس�تحصال املوافقات الرس�مية من الجهات
ذات العالقة.
واوضح الشبيل ان الرحلة ستكون مخصصة
الجالء املواطنن العالقن عى االرايض الرتكية
(اس�طنبول) بع�د ق�رار الس�لطات الرتكي�ة
االس�بوع امل�ايض بتعلي�ق الرح�الت الجوية
ً
منوه�ا ع�ى املس�افرين مراجعة
املب�ارشة،

الصحة تكشف عن توصياهتا
بشأن العام الدرايس:
ال نحدد كيفية الدوام

مكات�ب الرك�ة املعتمدي�ن لغ�رض تثبيت
الحجز ع�ى الرحلة.وبن الت�زام وزارة النقل
(الخط�وط الجوية العراقية) بقرارات اللجنة
العليا للصحة والس�المة الوطنية والتنس�يق
مستمر عى مستوى عايل من اجل استحصال
املوافقات الرس�مية لتنفيذ رحالت استثنائية
مش�ابهة للقطاع�ات الخارجي�ة  ،مش�ددا ً
ع�ى اهتمام�ه الكبري بملف اج�الء املواطنن
العراقين الراغبن بالعودة اىل ارض الوطن.

العمل :قريب ًا سنطلق قروض
الوجبة « »٢9اخلاصة بالعاطلني
وتشغيل الشباب
بغداد  /المستقبل العراقي

بغداد  /المستقبل العراقي
كش�ف مدير الصحة العامة يف وزارة الصحة والبيئة رياض الحلفي عن
توصياتها بشأن العام الدرايس الجديد.
وذك�ر الحلف�ي ان�ه «من حيث املب�دأ نرى م�ن الرضورة ان يب�دأ العام
الدرايس ووضعنا عدة إجراءات بالتنس�يق م�ع وزارتي التعليم والرتبية
وضمان تطبيقها» ،الفتا اىل اننا «ال نحدد كيفية الدوام ولكن برط ان
تطابق االجراءات الوقائية التي أرسلناها لهم».
واضاف ان «توصيتنا بش�ان موعد العام الدرايس ان ال يكون قبل بداية
شهر ترين الثاني باالضافة اىل املوقف الوبائي» ،مببيناا ان «األسبوعن
املقبلن سيكونان حساسة من ناحية االصابات».
وكان�ت وزارة الرتبي�ة ابلغ�ت {الفرات ني�وز} يف وقت س�ابق ان موعد
انطالق العام الدريس يحدد من خلية االزمة واملوقف الوبائي.

أعلنت وزارة العمل والش�ؤون االجتماعي�ة عن قرب إطالق
الوجب�ة  ٢9م�ن الق�روض الخاص�ة بالعاطل�ن وتش�غيل
الش�باب .وذك�رت الناط�ق باس�م ال�وزارة اح�رار زلزيل ان
«قريبا س�يتم إطالق الوجبة  ٢9للمقرتضن والتي ستعتمد
عى أم�وال الوزارة التي اس�رتجعت من القروض الس�ابقة
ونح�ن بانتظار حرص تلك األموالالس�تيعاب عدد محدد من
املقرتضن  ،مبينة انه «يجب ان يكون املتقدم للحصول عى
القرض مسجال لدى الوزارة كعاطل عن العمل اي ان الوزارة
س�تدعو خالل ايام قليلة لتحديث البيان�ات والحصول عى
االستشارية قبل اطالق الوجبة الجديدة».
وأشارت اىل ان «الوجبة  ٢8التي اطلقت نهاية الشهر السابع
ش�ملت  ٥االف مس�تفيد  ،تم تس�ليم الف�ن مقرتض منهم
ونح�ن بصدد اكمال اجراءات ثالثة االف اخرين خالل الفرتة
القريب�ة القادمة مش�رية اىل ان «قريبا س�نعلن التقديم اىل
الوجبة الجديدة  ٢9والتي سيكون التقديم اليها الكرتونيا».
واستدركت ان «هنالك تلكأ يف اسرتادا تسديدالقروض نتيجة
الظروف االخرية التي مر بها البلد اضافة اىل انتشار فايروس
كارونا الذي اثر بشكل مبارش عى العملية االقتصاديه وسري
العمل بشكل عام وعى تسديد القروض بشكل خاص».
وتابعت ان «الوزارة طالبت الحكومة من خالل كتاب رفع اىل
األمان�ة العامة ملجلس ال�وزراء ووزارة املالية بزيادة األموال
املخصصة لصندوق االقراض الذي لم يمول منذ عام ،٢٠١٢
وقد خصص�ت ام�وال الصندوق لدع�م املش�اريع الصغرية
املدره للدخل وان زيادتها تعني زيادة عدد القروض املقدمة
ضم�ن ثالثة برامج {رالقروض الصغ�رية ضمن الصندوق،
والرنام�ج االس�رتاتيجي للتخفي�ف م�ن الفق�ر ،وبرنامج
التأهيل املجتمعي}».

نظ�ام املفاضلة يف التقدي�م الن املفاضلة
ً
تكون حاكما ً
ع�ادال وعى الطلبة التقديم
عى الجامعات حسب معدالتهم».
وبين�ت انه�ا «س�تطلق وزارة التعلي�م
دلي�ل الطال�ب االي�ام القادمة وس�تفتح
اس�تمارة التقدي�م قبل امتحان�ات الدور
الثان�ي وعى طلب�ة الدور الثان�ي يقدروا
معدالته�م تقدي�را ً الن التعلي�م ملزمة يف
مواعي�د مح�ددة والعام الدرايس س�يبدأ
بتاريخ  6/١٢وعىس ان نعوض من العام
املايض».

األمم املتحدة تتوقع ارتفاع معدالت الفقر
يف العراق وتقدم مقرتحات للحكومة
بغداد /المستقبل العراقي
توقع برنامج األمم املتحدة اإلنمائي ارتفاع
نس�بة الفقر يف العراق إىل  ٣١يف املئة خالل
هذا العام ،مقرتحا عى الحكومة العراقية
خط�وات من ش�أنها التخفيف م�ن تأثري
األزمات عى اقتصاد البالد.
وقال�ت املنس�قة األوىل لتقيي�م األث�ر
االجتماع�ي واالقتص�ادي يف الرنام�ج
األمم�ي ،بارب�ارا كريغزمان ،إن «دراس�ة
حديثة تم إجراؤها باالش�رتاك مع منظمة
اليونيس�ف والبن�ك ال�دويل ،تش�ري إىل أن
مع�دالت الفق�ر يف عام�ي  ٢٠١٧و٢٠١8
كانت أكثر بقليل من  ٢٠يف املئة».
وأضاف�ت أن التوقع�ات ترج�ح «ارتف�اع
مع�دل الفقر ل� ٣١يف املئ�ة يف عام ،٢٠٢٠
وه�ذا يعن�ي أن هن�اك تأث�ري كب�ري ع�ى
السكان».
وتحدث�ت املس�ؤولة األممية ع�ن أن أبرز
التأث�ريات االقتصادية الناجم�ة عن أزمة
انخفاض أس�عار نتيجة جائح�ة كورونا
ع�ى االقتصاد العراقي ،والتي من ش�أنها
«حرف مس�ار الع�راق بعيدا ع�ن التنمية
املستدامة».
وقال�ت إن «الحكوم�ة ل�ن يك�ون لديه�ا
األم�وال الكافي�ة إلنفاقها ع�ى األولويات
األساس�ية ،ونرى أيضا أن حاجة السكان
تتزايد بشكل عام وهذا يعني أن التوقعات
تش�ري إىل أن ع�ددا أكر من الناس س�وف
تقع تحت خط الفقر».
وتابع�ت «هن�اك احتم�ال حقيق�ي ب�أن
ينعك�س مس�ار البل�د بعيدا ع�ن التنمية
املستدامة ،ويمكنك أن تتخيل كيف أن هذا
األمر مدعاة للقلق».
وكان برنامج األمم املتحدة اإلنمائي أصدر
تقريرا جديدا ضمن سلسلة تقارير تبحث
تأث�ري األزم�ة املزدوج�ة يف الع�راق ،أزمة
النف�ط وجائح�ة كورونا ،ع�ى االقتصاد
العراقي وسبل التعايف من تداعياتها.
وتضم�ن التقري�ر ال�ذي ص�در ،األربعاء،
توصي�ات إىل الحكوم�ة العراقية ،ش�ملت

توس�يع تغطي�ة الضم�ان االجتماع�ي
للفئ�ات الفق�رية ،وزيادة إي�رادات تمويل
الرامج الحكومية الرئيس�ية ،وتخصيص
مزيد من امل�وارد لتطوير القطاع الخاص.
وتهدف هذه التوصي�ات إىل التخفيف من
وط�أة التحدي�ات االقتصادي�ة ،وضم�ان
اس�تمرار التق�دم نح�و تحقي�ق أه�داف
التنمية املستدامة.
وتس�ري كريغزم�ان إىل أن التوصيات التي
اقرتحه�ا التقرير للتخفي�ف من التأثريات
السلبية لهذه االزمات عى اقتصاد العراق
تعتم�د ع�ى محوري�ن رئيس�ين« ،األول
ه�و أن�ه يتع�ن ع�ى الحكوم�ة مراجعة
سياس�اتها وأنظمته�ا حت�ى يتمكنوا من
التخطي�ط ملعالج�ة الفج�وة املالي�ة التي
يعانون منها».
وتضي�ف أن املح�ور الثان�ي يتمث�ل يف أنه
«مهم�ا كان�ت الق�رارات الت�ي تتخذه�ا
الحكوم�ة س�واء كان�ت تق�وم بتطوي�ر
سياس�ات جديدة ،أو برامج جديدة لتلبية
االحتياج�ات وخاصة احتياج�ات الفئات
األكث�ر ضعف�ا يف البل�د ،فإنه�ا تحتاج إىل
القيام بذلك بطريقة شاملة وحرصية».
م�ن جهتها أكدت الحكوم�ة العراقية أنها
تعمل عى إعادة النظر بالخطط املوضوعة
ملعالجة هذه األزمات.
ويكش�ف املتحدث باس�م وزارة التخطيط
عب�د الزهري الهن�داوي «مؤتم�را مرتقبا
س�يعقد ه�ذا الش�هر بمش�اركة رشكاء
دولين لوضع خطة مس�تجيبة للتحديات
االقتصادي�ة واالجتماعي�ة الت�ي خلفتها
جائحة كورونا وأزمة النفط».
ويضي�ف الهن�داوي أن الع�راق بحاج�ة
لألموال لدعم خطط معالجة تداعيات هذه
األزم�ات ،ويبن أن مش�كلة العراق تكمن
يف ضخامة النفقات خاصة االس�تهالكية
والتشغيلية.
ويتابع أن الحكومة تعتزم اتخاذ إجراءات
لتخفي�ف تأث�ريات جائح�ة كورون�ا ،من
بينه�ا إلغ�اء حظر التجوال لدع�م القطاع
الخاص.

التج�ارة وعدد م�ن الصناعي�ن واملقاولن يف
املحافظة.
من الجدير بذكره ان فنزويال تمتلك واحد أكر
احتياطي�ات النفط والغ�از الطبيعي يف العالم
ومن بن أكر عر دول منتجة للنفط الخام،
ويرتكز اقتصادها بش�كل كب�ري عى البرتول
والقطاع�ات الصناعية ،اىل جان�ب انها لديها
منتج�ات يف الصناع�ات الثقيلة مث�ل الصلب
واألملنيوم واإلسمنت وتصدرها ،اىل جانب انها
م�ن ابرز املصدرين الرئيس�ين للبن والكاكاو
يف العالم.
كم�ا تش�تهر ايظ�ا باملنتج�ات الزراعية مثل
ألذرة واألرز والذرة الرفيعة والسمسم والفول
السوداني وعباد الشمس والقطن.

مرور البرصة تطلق دعوة
لتسجيل الدراجات النارية
البصرة  /المستقبل العراقي

دعت مديرية مرور محافظة الب�رصة اصحاب الدراجات النارية
كافة وبكل اصنافها والستوته والتكتك اىل تسجيلها.
وأك�د العمي�د الحقوق�ي ع�ادل فياض يف بي�ان للمديري�ة تلقت
املس�تقبل العراقي نسخة منه عدم الس�ماح ألصحاب الدراجات
بالس�ري والتجوال بها يف مركز املدينة وكذل�ك األقضية والنواحي
يف حال عدم تس�جيلها ،فيما أكد عى القي�ام بحجز اي دراجة ال
تحمل لوحات تسجيل (أرقام).
وأش�ار فياض إىل أن هذه الدعوة هي ألعط�اء فرصة للمواطنن
للمراجع�ة لغرض التس�جيل كون التس�جيل مفت�وح واللوحات
متوفرة وال يوجد عذر بعدم املراجعة.
مدير مرور البرصة

أمانة بغداد تبارش بإنشاء خط طوارئ
لترصيف مياه االمطار بقاطع االعظمية
بغداد  /المستقبل العراقي
بارشت امانة بغداد انش�اء خط ط�وارئ لترصيف مياه االمطار
ملحطة القاهرة ضمن قاطع بلدية االعظمية.
م�الكات دائ�رة بلدية االعظمية بارشت وبحس�ب بيان رس�مي
«اعمال انش�اء خط ط�وارئ ملحطة امطار القاه�رة بطول ٣٠٠
مرت وعمق من  ٢-١مرت باس�تعمال انابيب نوع دكتايل  ٥٠٠ملم
وانابيب بالستيلك  ٥٠٠ملم» .
وذكرت انها «تواصل تنفيذ خطة االس�تعداد ملوس�م االمطار عر
اصالح التخسفات وتس�ليك الخطوط االنسيابية وخطوط الدفع
وادامة وصيانة املحطات الغاطسة والعمودية» .

الكامرك :ضبط « »٤شاحنات خمالفة
عند مداخل املنطقة الشاملية

بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت الهيئ�ة العام�ة للكم�ارك أمس الس�بت ،عن قيام قس�م
التحري ومكافح�ة التهريب يف مديرية كمرك املنطقة الش�مالية
و بالتع�اون مع رشطة الكمارك بضبط (  ) ٤ش�احنات محملة
بمواد متنوعة مخالفة للضوابط والتعليمات النافذة .
واش�ارت الهيئة اىل ان «حصيلة عملي�ات الضبط التي قامت بها
خالل االيام الثالثة املاضية بلغت (  ) ١٠شاحنات تم احالتها اىل
القضاء ألتخاذ األجراءات القانونية بحقها».

الرافدين يعلن املبارشة برصف املستحقات
املالية ألصحاب املنافذ
بغداد  /المستقبل العراقي

أعلن مرصف الرافدين ،أمس السبت ،مبارشته رصف املستحقات
املالية ألصحاب مكاتب املنافذ الخاصة.
وقال املكتب اإلعالمي للمرصف يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي
نسخة منه إن «املرصف بارش برصف املستحقات املالية ألصحاب
املنافذ يف أيام العطل الحالية اىل جانب استمراره يف توزيع رواتب
املوظفن».
وأش�ار إىل أن «العدي�د م�ن اصحاب املناف�ذ وبعد نفاد الس�يولة
املالية لديهم نتيجة إقبال املوظفن عى سحب رواتبهم خالل أيام
العطل الحالية قدموا اىل بعض فروعنا الستالم اموالهم ومواصلة
تقديمهم الخدمات املالية للموظفن أيام العطل».
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مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة بداءة النجف
اعالن
العدد /459 :ب2019/2
التاريخ 2020/10/4 :
اعالن
اىل املدعى عليه ( /محمد عثمان نايف)
اق�ام املدعي ( الس�يد مدي�ر بلدية النجف
اضاف�ة لوظيفت�ه ) الدع�وى البدائي�ة
املرقم�ة اع�اله ض�دك والتي يطل�ب فيها
الحك�م (بابطال كافة قي�ود العقار املرقم
 3/40255حي الوفاء ) واعادة تس�جيله
باسم دائرة املدعي اعاله ونظرا ملجهولية
محل اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي
يف محكم�ة ب�داءة باب�ل واش�عار مختار
ح�ي الضباط مكروري املدعو محمد عبيد
كريدي عليه قررت ه�ذه املحكمة تبليغك
اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد
املرافعة املصادف يف ي�وم 2020/10/18
وعند ع�دم حضورك او ارس�ال من ينوب
عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك
غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
حربي طارش لفته
����������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /4282 :ب2020/5
التاريخ 2020/10/1
اىل  /املدعى عليها ( مؤيد محمد مسلم)
اقام املدعي ( محمد حسني جعفر هادي)
الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة اع�اله والت�ي
يطلب فيه�ا الحكم (بأبطال قيد الس�هام
املس�جلة باس�م املدع�ى عليهم�ا الثان�ي
والثالث كل من مؤيد محمد مسلم وارساء
رايض محم�د يف العقار املرقم 165/3188
حي الس�عد وارجاع ملكية س�هامهما اىل
املالك�ني الس�ابقني ) ولثب�وت مجهولي�ة
محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي
واش�عار مخت�ار ح�ي العلماء ع�الء عبد
الزه�رة الفضيل عليه قررت هذه املحكمة
تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني
للحضور يف موعد املرافعة املصادف يف يوم
 2020/10/15وعن�د ع�دم حض�ورك او
ارس�ال من ينوب عنك قانونا سوف تجري
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي
����������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /1240 :ب2019/3
التاريخ 2020/9/23:
اعالن
بن�اء عىل القرار الصادر من هذه املحكمة
بازالة ش�يوع العقار املرق�م (3/99689
قري�ة الغدي�ر يف النجف علي�ه تعلن هذه
املحكم�ة عن بي�ع العقار املذك�ور اعاله
واملبينه اوصافه وقيمته املقدره ادناه فعىل
الراغب�ني بالرشاء مراجع�ة هذه املحكمة
خ�الل (ثالث�ون) يوم�ا م�ن الي�وم التايل
لنرش االعالن مس�تصحبا مع�ه التامينات
القانونية البالغ�ة  %10من القيمة املقدرة
البالغ�ة بموجب صك مص�دق المر هذه
املحكمة بداءة النجف وصادر من مرصف
الرافدين  /رقم ( )7يف النجف وس�تجري
املزايدة واالحالة يف الساعة الثانية عرش من
اليوم االخري من االع�الن يف قاعة املحكمة
وعىل املش�ري جلب هوية االحوال املدنية
وشهادة الجنسية العراقية
القايض االول
عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوص�اف  3/99689 :قري�ة الغدي�ر يف
النجف عبارة ع�ن دار تتكون من طابقني
ع�ىل ش�ارع بع�رض  60م�ر االريض
يتك�ون م�ن ك�راج وحديق�ة واس�تقبال
وغرفة نوم ومطب�خ وصحيات يف الطابق
االريض ام�ام الطاب�ق العل�وي يتكون من
غ�رف نوم عدد  3وصحي�ات العقار مبني
بالكونكري�ت الجاهز مبلط بالبورس�لني
والس�رياميك ج�دران املطب�خ والصحيات
مغلفة بالسرياميك مجهز باملاء والكهرباء
وغ�ري مش�غول م�ن اح�د درج�ة عمران
الدار جيدة املس�احة االجمالية ( 250مر
مرب�ع) وان القيم�ة الكلية للعق�ار مبلغ
(  )163,250,000مائ�ة وثالثة وس�تون
ملي�ون ومائتان وخمس�ون ال�ف دينار ال
غريها

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /1101ب2020/3
التاريخ 2020/10/4
اىل املدع�ى عليه ( عب�د الحكيم صدقي
مري عيل)
اق�ام املدع�ون ( س�ليمة ما ش�اء الله
مرت�ى وجماعتها) الدع�وى البدائية
املرقمة اعاله والتي يطلبون فيها الحكم
ب�� (بمنع معارضته�م بمنفعة العقار
املرقم  265/1505حي السعد وتسليمه
للمدعني خاليا من الش�واغل وحس�ب
االتفاقية املربم�ة بينهم وبينك املؤرخة
 ) 2019/3/2ولثب�وت مجهولية محل
اقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ القضائي
واشعار مختار حي الغدير  2رشاد عيل
عوده لذا قررت ه�ذه املحكمة تبليغك
اعالن�ا بصحيفتني محليت�ني يوميتني
للحضور يف موع�د املرافعة املصادف يف
يوم  2020/10/21وعند عدم حضورك
او ارس�ال من ينوب عنك قانونا سوف
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق
االصول
القايض
عيل عبد الرضا حسن
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مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة البداءة املختصة بنظر
الدعاوى التجارية يف النجف
العدد /5 :تجارية2020/
التاريخ 2020/10/4
اعالن
اىل املدع�ى علي�ه  /رشك�ة املحيط�ات
للمق�اوالت العامة املح�دودة /مديرها
املفوض صام�د رشيف ش�اكر اضافة
لوظيفته
اقام املدعي ( الس�يد مدي�ر عام صحة
النج�ف اضاف�ة لوظيفت�ه ) الدع�وى
البدائي�ة املرقمة اع�اله ) ضدك والتي
يطلب فيها الحكم بالزامك بدفع مبلغ
خطاب الضمان البالغ س�بعة وثالثون
ملي�ون دين�ار عراق�ي م�ع الفائ�دة
القانوني�ة وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك
حسب رشح املبلغ القضائي يف محكمة
ب�داءة الكوفة واش�عار مخت�ار (حي
كن�ده  /احس�ان عبد الس�ادة املوايس
عليه قررت هذه املحكمة تبليغك اعالنا
بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني بموعد
املرافعة املصادف يف يوم 2020/10/20
وعند عدم حضورك او ارسالك من ينوب
عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك
غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عب الرضا عبد نور الجنابي
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اعالن
إىل الرشيك مريم كاظم محمد عيل
اقتى حضورك إىل مديرية بلدية النجف
االرشف  /قس�م اجازات البناء لغرض
اصدار اجازة بناء للعقار املرقم 71716
 / 3 /ح�ي النرص خالل م�دة اقصاها
ع�رشة ايام م�ن تاري�خ ن�رش االعالن
وبخالفه سوف يتم إصدار االجازة
طالب االجازة
ميثاق نارص كاظم
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اىل الرشيك كريم شكلوك حسني
توج�ب عليك الحض�ور اىل مق�ر بلديه
النج�ف لغ�رض اص�دار اج�ازه بن�اء
للعق�ار املرق�م  3/46633ح�ي النداء
خالل عرشه ايام
طالب االجازه
زينب اسماعيل عباس

����������������������������������

اىل الرشيك حسني رشيد فدعم
اقتى حضورك اىل مق�ر بلديه التجف
لغرض اصدار اجازه بناء للعقار املرقم
 1/749حي الزهراء خالل عرشه ايام
طالب االجازه
شهد عماد رحيم عيل

اعالنات
محكمة بداءة السماوة
العدد /663 /ب2020/
التاريخ 2020/10/5
اعالن
اىل املدعى عليه  /عيل عبادي غازي
اق�ام املدعي عب�اس ن�وري في�اض الدعوى
املرقمة اعاله والتي طل�ب فيها الحكم بازالة
ش�يوع العقار املرقم  1396/1م  5ام التلول
والجالج�ة وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب
رشح القائ�م بالتبليغ واش�عار مختار محلة
الح�ي الجمه�وري ع�يل عب�د ال�رزاق مرهج
امل�ؤرخ  2020/9/30لذا تق�رر تبليغك اعالنا
بواس�طة صحيفتني محليتني يوميتني بموعد
املرافعة املوافق الس�اعة التاس�عة من صباح
ي�وم  2020/10/21وعند ع�دم حضورك او
م�ن ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة
بحقك غيابيا وعلنا ووفقا لالصول
القايض
فليح حسن جاسم
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تنويه
نرش يف صحيفة املس�تقبل بالعدد ( )2229يف
 2020/10/4اع�الن مديري�ة تنفي�ذ الكوفة
حي�ث ورد اس�م املنف�ذ الع�دل عم�اد مج�يل
عب�ود خطا والصحيح هو عم�اد بجاي عبود
وكذكلك ورد رقم العق�ار  4747/3مقاطعة
 4ح�ي الن�داء والصحي�ح ه�م رق�م العق�ار
 47470/3مقاطع�ة  4حي النداء وورد املبلغ
رقم�ا  609,992,900خط�ا والصحي�ح ه�و
 1,609,992,900لذا اقتى التنويه
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /1238 :ب2019/4
التاريخ 2020/9/23:
اعالن
بن�اء ع�ىل القرار الص�ادر من ه�ذه املحكمة
بازال�ة ش�يوع الس�يارة املرقم�ة (430964
بغ�داد خصويص) يف النج�ف عليه تعلن هذه
املحكم�ة عن بي�ع الس�يارة املذك�ورة اعاله
واملبينه اوصافها وقيمتها ادناه فعىل الراغبني
بال�رشاء مراجع�ة ه�ذه املحكم�ة وخ�الل
(ثالث�ون) يوما من اليوم الت�ايل لنرش االعالن
مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة
 %10م�ن القيم�ة املق�درة البالغ�ة بموجب
ص�ك مصدق المر هذه املحكمة بداءة النجف
وصادر م�ن مرصف الرافدي�ن  /رقم ( )7يف
النجف وس�تجري املزايدة واالحالة يف الساعة
الثاني�ة ع�رش م�ن الي�وم االخري م�ن االعالن
يف قاع�ة املحكم�ة وعىل املش�ري جلب هوية
االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية
القايض االول
عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف  :الس�يارة املرقم�ة  430964بغداد
ن�وع ش�وفرليت افي�و مودي�ل  2011بيضاء
الل�ون وه�ي محرقة بالكام�ل وغري صالحة
لالس�تعمال وان القيمة الكلية للسيارة مبلغ
( )2,100,000مليونني ومائة الف دينار فقط
ال غريها)
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وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية الواقعات
العدد  :ج ش 3725
التاريخ 2020/9/28 :
اعالن
ق�دم املواط�ن (محم�د ش�اكر نعم�ه) طلبا
لغرض تس�جيل لقبه وجعل�ه ( الكعبي) بدال
م�ن (الفراغ ) فم�ن لديه اع�راض مراجعة
هذه املديرية خالل مده اقصاها (عرشة ايام)
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى
وفق اح�كام املادة ( )24من قان�ون البطاقة
الوطنية رقم ( )3لس�نة  2016واالمر االداري
املرقم  24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
املدير الجنسية العام /وكالة

����������������������������������

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية الواقعات
العدد 3781 :
التاريخ 2020/10/1 :
اعالن
ق�دم املواط�ن (عقي�ل مس�لم كاظ�م) يروم
تبدي�ل اس�م ابنه (محم�د مس�لم) وجعله (
مس�لم) بدل من (محمد مس�لم ) فمن لديه
اع�راض مراجعة ه�ذه املديري�ة خالل مده
اقصاها (عرشة ايام) وبعكس�ه سوف تنظر
ه�ذه املديرية يف الدع�وى وفق اح�كام املادة
( )22من قان�ون البطاقة الوطني�ة رقم ()3
لس�نة  2016واالمر االداري املرقم  24195يف
2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
املدير الجنسية العام /وكالة

www.almustakbalpaper.net

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة
اعالن
طلب تسجيل عقار مجددا
بن�اء ع�ىل الطلب املق�دم اىل ه�ذه الدائرة
بتاري�خ  2019/4/18لتس�جيل تم�ام
العق�ار تسلس�ل  1052محل�ة البديري�ة
املدرجة اس�مائهم ادناه وحس�ب القسام
الرشع�ي املرق�م /82ق.ش 2011/يف
 2011/5/2حائزا ل�ه بصفة املالك للمدة
القانونية ولغ�رض تثبيت امللكية املذكورة
تمهي�دا للتس�جيل وف�ق اح�كام قان�ون
التس�جيل العق�اري رق�م ( )43لس�نة
 1971قررن�ا اع�الن هذا الطل�ب فعىل كل
من يدعي بوج�ود عالقة او حقوق معينة
عىل ه�ذا العقار تقديم ما لديه من بيانات
اىل ه�ذه الدائ�رة خ�الل مدة ثالث�ني يوما
اعتب�ارا من اليوم التايل لن�رش هذا االعالن
وكذلك الحضور يف موقع العقار يف الساعة
الع�ارشة صباح�ا من اليوم الت�ايل النتهاء
م�دة ه�ذه االع�الن وذلك الثب�ات حقوقه
موقعيا يف الكش�ف الذي سيجري يف اليوم
املذكور لهذا الغرض
االعتبار 208سم
 13 � 1سهم اىل قبيلة عباس عبد الرضا
 13 � 2سهم اىل صبيحة جواد حبيب
 28 � 3س�هم ل�كل م�ن منص�ور وكاظم
وحس�ني وع�يل وعبد ال�رزاق و 14س�هم
لكل م�ن هيام واحالم وابتس�ام اوالد عبد
الحاكم كاظم
الحقوقي
عامر شاني ظاهر املحنة
مدير اق�دم مالحظية التس�جيل العقاري
املناذرة
����������������������������������
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة
اعالن
طلب تسجيل عقار مجددا
بن�اء ع�ىل الطلب املق�دم اىل ه�ذه الدائرة
بتاريخ  2019/5/19لتسجيل تمام العقار
تسلس�ل  691محل�ة البديري�ة /الح�ريه
جنس�ها دار باس�م (هناء فريق سلمان)
مج�ددا باعتب�ار حائ�زا ل�ه بصف�ة املالك
للم�دة القانوني�ة ولغرض تثبي�ت امللكية
املذك�ورة تمهيدا للتس�جيل وف�ق احكام
قانون التسجيل العقاري رقم ( )43لسنة
 1971قررن�ا اع�الن هذا الطل�ب فعىل كل
من يدعي بوج�ود عالقة او حقوق معينة
عىل ه�ذا العقار تقديم ما لديه من بيانات
اىل ه�ذه الدائ�رة خ�الل مدة ثالث�ني يوما
اعتب�ارا من اليوم التايل لن�رش هذا االعالن
وكذلك الحضور يف موقع العقار يف الساعة
الع�ارشة صباح�ا من اليوم الت�ايل النتهاء
م�دة ه�ذه االع�الن وذلك الثب�ات حقوقه
موقعيا يف الكش�ف الذي سيجري يف اليوم
املذكور لهذا الغرض
الحقوقي
عامر شاني ظاهر املحنة
مدير اق�دم مالحظية التس�جيل العقاري
املناذرة
����������������������������������
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة
اعالن
طلب تسجيل عقار مجددا
بن�اء ع�ىل الطلب املق�دم اىل ه�ذه الدائرة
بتاريخ  2019/6/17لتسجيل تمام العقار
تسلس�ل  632محل�ة البديري�ة /الح�ريه
جنس�ه دار بأس�م  /راه�ي عب�د الباري
نعمه مجددا باعتبار حائزا له بصفة املالك
للم�دة القانوني�ة ولغرض تثبي�ت امللكية
املذك�ورة تمهيدا للتس�جيل وف�ق احكام
قانون التسجيل العقاري رقم ( )43لسنة
 1971قررن�ا اع�الن هذا الطل�ب فعىل كل
من يدعي بوج�ود عالقة او حقوق معينة
عىل ه�ذا العقار تقديم ما لديه من بيانات
اىل ه�ذه الدائ�رة خ�الل مدة ثالث�ني يوما
اعتب�ارا من اليوم التايل لن�رش هذا االعالن
وكذلك الحضور يف موقع العقار يف الساعة
الع�ارشة صباح�ا من اليوم الت�ايل النتهاء
م�دة ه�ذه االع�الن وذلك الثب�ات حقوقه
موقعيا يف الكش�ف الذي سيجري يف اليوم
املذكور لهذا الغرض
الحقوقي
عامر شاني ظاهر املحنة
مدير اق�دم مالحظية التس�جيل العقاري
املناذرة

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد 12227 :
التاريخ 2019/11/18
بن�اء عىل الدع�وة املقام�ة من قب�ل املواطن
( كاظ�م عوي�ز عبد العب�اس) طلب�ا لغرض
تس�جيل لقب�ه وجعله ( الخاقان�ي) بدل من
(السلطاني) فمن لديه اعراض مراجعة هذه
املديري�ة خالل م�ده اقصاها (خمس�ة عرش
يوم) وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف
الدع�وى وفق اح�كام امل�ادة ( )24من قانون
البطاق�ة الوطنية رقم  3لس�نة  2016واالمر
االداري املرقم  24195يف 2016/6/12
اللواء
تشات ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة
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اىل الرشيك  /حيدر عبد الكاظم عليوي عبد
اقتى حضورك اىل صندوق االسكان العراقي
ف�رع النج�ف االرشف وذل�ك لتثبي�ت اقرارك
باملوافقة عىل قيام رشيكك (رقية عبد الهادي
طاهر محمد ) بالبناء عىل حصته املشاعة يف
القطع�ة املرقمة  50400/3حي النداء  /رقم
املقاطعة ( )4اس�م املقاطع�ة جزيرة النجف
لغرض تس�ليفه قرض االس�كان خ�الل مدة
اقصاها خمسة عرش يوم داخل العراق وشهر
خارج العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكسه
سوف يسقط حقك يف االعراض مستقبال

����������������������������������

اىل الرشيك  /انوار كاظم جالب
اقتى حضورك اىل صندوق االسكان العراقي
ف�رع النج�ف االرشف وذل�ك لتثبي�ت اقرارك
باملوافق�ة عىل قيام رشيكك (لي�ث فريد عبد
املجيد) بالبناء عىل حصته املشاعة يف القطعة
املرقمة  67885/3حي النداء  /رقم املقاطعة
( )4اس�م املقاطع�ة جزي�رة النج�ف لغرض
تس�ليفه قرض االس�كان خالل مدة اقصاها
خمس�ة عرش يوم داخل العراق وشهر خارج
العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكسه سوف
يسقط حقك يف االعراض مستقبال
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وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد 12257 :
التاريخ 2019/11/18
بن�اء عىل الدع�وة املقام�ة من قب�ل املواطن
( س�الم عوي�ز عب�د العب�اس) طلب�ا لغرض
تس�جيل لقب�ه وجعله ( الخاقان�ي) بدل من
(السلطاني) فمن لديه اعراض مراجعة هذه
املديري�ة خالل م�ده اقصاها (خمس�ة عرش
يوم) وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف
الدع�وى وفق اح�كام امل�ادة ( )24من قانون
البطاق�ة الوطنية رقم  3لس�نة  2016واالمر
االداري املرقم  24195يف 2016/6/12
اللواء
تشات ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة
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وزارة املالية
الهيئة العامة للرضائب
فرع النجف االرشف
العدد 21446 :
التاريخ 2019/11/11 :
اىل  /دائرة مسجل الرشكات
بيع سهام
استنادا اىل الطلب املقدم الينا بالعدد ( )21644
يف  2019/10/24ال مانع لدينا من بيع اسهم
رشكة (الرمق للتوس�ط ببيع ورشاء العمالت
االجنبية املحدودة) والبالغة ( )263,888,904
من االس�هم الكلية البالغة ()500,000,000
للمساهمني املدرجة اسمائهم ادناه:
ت

اسم
البائع

عدد االسهم

1

شهيد
وليد
محمد

83,333,360

ثالثة وثمانون مليون وثالثمائة
وثالثة وثالثون الف وثالثمائة
وستون دينار

2

زهره
محمد
طه

62,499,996

اثنان وستون مليون واربعمائة
وتسعة وتسعون الف وتسعمائة
وستة وتسعون دينار

3

زينب
عقيل
شهيد

59,027,774

تسعة وخمسون مليون وسبعة
وعشرون الف وسبعمائة
واربعة وسبعون دينار

4

هناء
عقيل
شهيد

59,027,774

تسعة وخمسون مليون وسبعة
وعشرون الف وسبعمائة
واربعة وسبعون دينار

ت

اسم
المشتري

عدد االسهم

عدد االسهم كتابة

1

مسلم
عقيل
شهيد

142,361,134

مائة واثنان واربعون مليون
وثالثمائة وواحد وستون الف
ومائة واربعة وثالثون دينار

2

ذو الفقار
عقيل
شهيد

121,527,770

مائة وواحد وعشرون مليون
وخمسمائة وسبعة وعشرون
الف وسبعمائة وسبعون دينار

عدد االسهم كتابة

خليل شاكر عباس
مدير الهيئة العامة للرضائب
فرع النجف االرشف

5

اعالنات

العدد ( )2232االحد  11تشرين االول 2020

العدد 27019 :
التاريخ 2020/10/7

حمافظة كربالء املقدسة
مديرية بلدية كربالء املقدسة
جلنة البيع واالجيار

اعالن

بالنظ�ر لعدم تقدم راغب تعل�ن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلدية كرباء املقدس�ة عن ايجار
(العق�ارات) املدرج�ة اوصافها ادناه وذلك بعد مرور (  )15يوم تبدأ من اليوم التايل لنرش االعان
يف اح�دى الصح�ف اليومية فعىل الراغبني باالش�رتاك باملزايدة الحضور يف دي�وان البلدية يف تمام
الس�اعة العارشة صباحا مس�تصحبني معهم وصل التامينات القانوني�ة البالغة  %30من القيمة
املقدرة لكامل فرتة االيجار ونسخة من هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن عىل ان تبقى امانات
الضم ضمانا لس�امة املاجور ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور خدمة  %2من مبلغ االحالة
ويف ح�ال حص�ول املزايدة يف يوم عطلة رس�مية س�تجري املزاي�دة يف اليوم الذي ي�يل العطلة وال
يج�وز الدخول باملزايدة اال صاحب وصل التامينات او من يخوله بتوكيل رس�مي قانوني  ..وفقا
لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم  21لسنة  2013املعدل عىل ان يتم تسديد كامل بدل االيجار
ولكام�ل ف�رتة االيجار مع املصاريف وخ�ال  30يوما من تاريخ االحال�ة القطعية ويف حالة رغبة
املس�تاجر بتقس�يط بدل االيجار يتم تقديم كفالة عقارية ضامنة عىل ان تكون املوافقات ضمن
املدة القانونية وعىل الراغبني مراجعة البلدية لاطاع عىل رشوط املزايدة
ت

رقم العقار موقعه

المساحة

بدل التقدير السنوي

مدة االيجار

1

ساحة وقوف سيارات مجاور جامعة كربالء /
فريحة والمرقمة جزء من تصميم  555ب

3993م2

 9000000تسعة مليون دينار
سنويا

سنة واحدة

2

سكلة لبيع المواد االنشائية في حي السالم والمرقمة
جزء من التصميم 640/27

400م2

 2250000ملونان ومائتان
وخمسون الف دينار سنويا

سنة واحدة

3

مخزن في الحي الصناعي والمرقم  1جزء من
 61/6225/3جزيرة

200م2

 1850000مليون وثمانمائة
وخمسون الف دينار سنويا

سنة واحدة

4

ساحة غاز في حي شهداء الموظفين والمرقمة
61/4786/3

1000م2

 5000000خمسة مليون دينار
سنويا

ثالث سنوات

5

معرض تجاري /شارع الجمهورية وبدون مشيدات
ثابتة والمرقم  12/79عباسية

202,43م2

 8250000ثمانية مليون
ومائتان وخمسون الف دينار
سنويا

سنة واحدة

م .ر مهندسني
عبري سليم نارص
مدير بلدية كربالء املقدسة
جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة |2020|1475
التاريخ2020/10/4/
أعان
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الك�وت
العقارالتسلس�ل 9/3م  37ام
هلي�ل الواقع يف ألك�وت العائدة
اىل املدينة(ه�دى ج�واد حس�ن
) املحج�وز لق�اء طل�ب الدائ�ن
(كريم عبد الصاحب باقر)البالغ
( )2,000,000مليون�ني دينار
فع�ىل الراغب بال�رشاء مراجعة
ه�ذه املديري�ة خال م�دة (30
يوما ) تبدأ من اليوم التايل للنرش
مس�تصحبا مع�ه التأمين�ات
القانوني�ة عرشة م�ن املائة من
القيمة املقدرة وشهادة الجنسية
العراقي�ة وان رس�م التس�جيل
والداللية عىل املشرتي.
املنفذ العدل
فائد عبد الكريم احمد
املواصفات
-1موقع�ة ورقم�ه  -:ك�وت
 /طري�ق بغ�داد  /العق�ار
املرقم9/3م  37ام هليل
-2جنسه ونوعه  :ارض زراعيه
تسقى بالواسطه
-3حدوده واوصافه :
-4مشتماته -:
-5مساحتة -:
-6درجة العمران :
 –7الشاغل  -:الرشكاء
8القيم�ة املق�درة 2,000,000 :
القيمة املقدرة املساحة املباعة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كرباء االتحادية
الهياة االستئنافية
العدد /129 :س2020/
التاريخ 2020/9/27

اعالن

(وفق قانون بيع واجيار اموال الدولة رقم  21لسنة  2013املعدل)

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة |2019| 1401
التاريخ2020/10/4/
أعان
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الك�وت
العقارالتسلس�ل  82/374الرساي
الواق�ع يف ألك�وت العائ�دة اىل
املدين(بدر هادي غضيب ) املحجوز
لق�اء طل�ب الدائ�ن (صف�اء عبد
فرحان)البال�غ ()193,000,000
ملي�ون فع�ىل الراغ�ب بال�رشاء
مراجع�ة هذه املديري�ة خال مدة
(30يوم�ا ) تب�دأ م�ن الي�وم التايل
للنرش مس�تصحبا معه التأمينات
القانوني�ة ع�رشة م�ن املائ�ة من
القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية
العراقي�ة وان رس�م التس�جيل
والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل
فائد عبد الكريم احمد
املواصفات
-1موقع�ة ورقمه  -:كوت  /قرب
مستش�فى البتول النس�ائيه رقم
العقار  82/374الرساي
-2جنس�ه ونوع�ه  :يتك�ون م�ن
طابق�ني ع�دد ( )2االريض يتكوت
محات عدد ( )3ومكتب محامات
يف الطابق االول ويتكون من شقق
ع�دد ( )2وكذال�ك الطاب�ق الثاني
يتك�ون من ش�عبه ع�دد ( )1يقع
عىل ش�ارع وس�ط مدين�ة الكوت
مجهز باملاء و الكهرباء
-3حدوده واوصافه :
-4مشتماته -:
-5درجة العمران :
-6مساحتة 150 -:م2
 –7الشاغل  -:مستأجرين
:
املق�درة
–القيم�ة
8
ملي�ار
()1900,000,000
وتسعمائة مليون دينار عراقي
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جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة |2018|3065
التاريخ2020/10/4/
أعان
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الك�وت
العق�ار التسلس�ل 798/3م
 38الخاجي�ة الواق�ع يف ألكوت
العائ�دة اىل املدين(محمدع�يل
جعف�ر عب�اس) املحج�وز لقاء
طلب الدائ�ن (محمد جابر عبيد
)البالغ ( )756,000,000مليون
دين�ار فع�ىل الراغ�ب بال�رشاء
مراجعة هذه املديرية خال مدة
( 30يوما ) تب�دأ من اليوم التايل
للنرش مستصحبا معه التأمينات
القانوني�ة عرشة م�ن املائة من
القيمة املقدرة وشهادة الجنسية
العراقي�ة وان رس�م التس�جيل
والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل
رساج منري يوسف
املواصفات
-1موقعة ورقم�ه  798/3 -:م
 38الخاجي�ة محصور بني نهر
دجلة وش�ارع كورني�ش قيادة
رشطة واسط
-2جنسه ونوعه  :بستان
-3حدوده واوصافه :
-4مشتماته -:
-5مس�احتة  7,2464 -:دون�م
منها 19200سهم للمدين
-6درجة العمران :
 –7الشاغل -:
8القيمة املقدرة 756,000,000 :
س�بعمائة وس�تة وخمس�ون
مليون دينار

اىل  /املس�تانف عليهم�ا ( مناض�ل مه�دي ظاه�ر
ومياسه محمد ظاهر)
لوقوع الطعن االس�تئنايف من قبل املستأنف ( رياض
يوس�ف نجد) عىل الحكم الصادر من محكمة بداءة
كرباء بالعدد /147ب 2019/املؤرخ يف 2019/7/4
وقد س�جل الطعن لدى هذه املحكم�ة بالعدد /129
س 2020/وملجهولية محل اقامتكما تقرر تبليغكما
اعان�ا بصحيفتني محليتني يوميت�ني للحضور امام
ه�ذه املحكمة يف التاس�عة من صباح ي�وم املرافعة
 2020/10/13ويف حالة عدم حضوركما او ارس�ال
م�ن ين�وب عنكم�ا قانون�ا س�وف تج�ري املرافعة
بحقكما حضوريا وعلنا
القايض
اسعد عبد مراد

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة لشؤون الرشطة
القانونية
العدد  :ت – م – غ – 41849
اىل  /قاط�ع حماية منش�ات الصالحية  /د
.ق
املوضوع  /تشكيل مجلس تحقيقي
كتابكم ذي الع�دد  7369يف 2020 / 8 / 17
استنادا للمادة (  / 5ثانيا ) من ق أ د رقم 17
لسنة  2008تقرر تشكيل املجلس التحقيقي
برئاسة العقيد الحقوقي كاظم جويعد حمد
وعضوي�ة كل من النقيب احمد عيل ش�ويخ
وامل�ازم نمري اي�اد داود للتحقيق عن كيفية
غياب منسوبكم الرشطي داود قاسم حسون
ي�زدو الهس�كاني بتاري�خ 2020 / 8 / 4
وارتكابه جريمة الغياب الرسمي بتاريخ 14
 2020 / 8 /التولد  1980اسم االم ليىل مراد
س�عدو – عنوان الس�كن – نينوى – القيارة
– ح�ي هم�دان – عىل ان يتم انج�از االوراق
التحقيقية خال (  ) 72ساعة حتما .
اللواء الحقوقي
اسماعيل نعمة غيان
مدير عام حماية املنش�ات والش�خصيات يف
بغداد

��������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ العباسية
العدد 2020 /
التاريخ 2020/9/29
اىل  /اعان
تبي�ع مديرية تنفيذ العباس�ية املال املنقول
(السيارة املرقمة  67517أ بابل خصويص)
نوع تيوتا كورال  /ل�ون ابيض غري محدد /
املبينه تفاصيله�ا ادناه والعائ�دة للمدين (
ثائر عبد االمري حسن االبراهيمي) املحجوزة
لقاء طلب الدائن ( جاسم نجم عبيد) والبالغ
( خمس�ة مايني واربعون ال�ف دينار ) عىل
الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خال
مدة عرشة اي�ام تبدأ من الي�وم التايل للنرش
مستصحبا معه التأمينات القانونية البالغة
ع�رشة باملائة م�ن القيمة املقدرة وش�هادة
الجنسية العراقية ورسم التسجيل والداللية
عىل املشرتي
املنفذ العدل
قاسم جرب كاظم الجمياوي
املواصفات ونوع املال:
مال منقول (س�يارة) تحمل الرقم (67517
أ باب�ل خصويص) ن�وع تيوتا ك�ورال  /لون
ابيض غري محدد علم�ا ان املركبة مصبوغة
ع�ام وتحتوي عىل رضر بالصندوق وطعجة
بالجامل�غ وحداديتهامتهالك�ه والقيم�ة
التقديري�ة ( اربع�ة ماي�ني وس�بعمائة
وخمسون الف دينار عراقي )

��������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /296 :ش2019/2
التاريخ 2020/10/4 :
اعان
اىل املدعى عليه  /قاسم مشتاق سلمان
اص�درت هذه املحكمة قرارها بالعدد /296
ش 2019/2املتضمن تصديق الطاق الرجعي
الواقع خارج املحكمة بتاريخ 2019/8/29
وذلك حق االعرتاض عىل قرار الحكم الغيابي
املرق�م اعاه خال امل�دة القانوني�ة البالغة
ع�رشة ايام وس�وف يكون القرار مكتس�ب
الدرجة القطعية مع التقدير
القايض
حسن جواد الحبيب

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /4282 :ب2019/5
التاريخ 2020/10/1
اىل  /املدع�ى علي�ه ( ارساء رايض
محمد)
اق�ام املدع�ي ( محم�د حس�ني جعفر
ه�ادي) الدعوى البدائي�ة املرقمة اعاه
والت�ي يطلب فيها الحك�م (بأبطال قيد
الس�هام املسجلة باس�م املدعى عليهما
الثان�ي والثال�ث كل م�ن مؤي�د محمد
مس�لم وارساء رايض محم�د يف العق�ار
املرقم  165/3188حي الس�عد وارجاع
ملكية س�هامهما اىل املالكني السابقني
) ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسب
رشح املبل�غ القضائي واش�عار مختار
حي العلم�اء عاء عب�د الزهرة الفضيل
علي�ه ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك
اعان�ا بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني
للحض�ور يف موع�د املرافعة املصادف يف
يوم  2020/10/15وعند عدم حضورك
او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق
االصول
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي
��������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة بداءة النجف
اعان
العدد /460 :ب2020/2
التاريخ 2020/10/4 :
اعان
اىل املدع�ى علي�ه ( /فاهم عبد مرجان
الزويني)
اقام املدعي ( الس�يد مدير بلدية النجف
اضاف�ة لوظيفت�ه ) الدع�وى البدائي�ة
املرقم�ة اعاه ضدك والت�ي يطلب فيها
الحك�م (بابط�ال كاف�ة قي�ود العق�ار
املرقم  3/29476حي الجامعة ) واعادة
تس�جيله باس�م دائ�رة املدع�ي اع�اه
ونظرا ملجهولية محل اقامتك اس�تنادا
اىل كتاب مكتب معلومات النجف بالعدد
 3838يف  2019/7/23وكت�اب مديرية
اس�تخبارات ومكافحة اره�اب النجف
االرشف بالع�دد ق/ب/ح  132/61/يف
 2020/1/2عليه قررت هذه املحكمة
تبليغ�ك اعان�ا بصحيفت�ني محليت�ني
يوميتني بموعد املرافعة املصادف يف يوم
 2020/10/18وعن�د ع�دم حض�ورك
او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق
االصول
القايض
حربي طارش لفته
��������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة جنح النجف
العدد/299 :ج2020/2
التاريخ 2020/10/4 :
اعان
اىل املتهم�ة الهارب�ة  /اعتم�اد هات�ف
لفته
حي�ث ان�ك متهم�ة يف الدع�وى املرقمة
(/299ج )2020/2والخاصة باملشتكي
(منظمة ازدهارن�ا للتنمية االقتصادية
) وف�ق اح�كام امل�ادة 453م�ن قانون
العقوب�ات وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك
حس�ب االش�عار املرف�ق يف ثناي�ا هذه
الدع�وى عليه ق�ررت املحكم�ة تبليغك
اعانا بوجوب الحضور يف موعد املحاكمة
املصادف يوم  2020/11/18وعند عدم
حضورك سوف تجري محاكمتك غيابيا
وعلنا حسب االصول
القايض
عدنان كريم عبد عيل
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كلمات متقاطعة

حرك عود الثقاب

البدانة خطر عىل الشباب املصابني بكورونا

طبق اليوم

اللحمة بالبصل أورمة

أظه�رت دراس�ة حديث�ة تناول�ت 3000
شخص عولجوا يف املستشفيات األمركية
خ�الل الربي�ع أن البالغني الش�باب (من
ً
عام�ا) الذي�ن يعان�ون البدانة
 18إىل 34
أو الس�كري أو ارتفاع ضغط الدم ،كانوا
أكثر عرض�ة ألن يحتاج�وا جهاز تنفس
اصطناع�ي أو يموت�وا بس�بب ف�روس
كورونا.وتتن�اول ه�ذه الدراس�ة الت�ي
نرشته�ا مجلة «جاما إنرتنل ميديس�ني»
م�رىض عولج�وا يف املستش�فيات ب�ني
نيس�ان/أبريل وحزيران/يوني�و املاضيني
يف الوالي�ات املتحدة.وأك�دت الدراس�ة أن
األش�خاص الس�ود واملتحدرين من أصول
أمركية التينية هم أكثر ترضرا ً من الوباء،

هل تعلم
املقادير:
كيلو لحمة  -كليو بصل أورمة – ملح – فلفل – بهارات  -حبهان
خطوات التحضر:
تغسل اللحم جيدا.
بسلق اللحم نص سوا فقط بالطريقة املعتادة مية مغليه فيها طماطم وبصل
وحبهان.
وأحط اللحمة وملا تقرب للسوا بحط ملح وفلفل ونشلها من الشوربة.
البصل لو حجمه صغر مش بقطعه بالسكني وبحطها كامله.
ل�و حجمه�ا كبر مثال مق�اس الخوخة بقطعه�ا يا اتنني يا اربع�ة بحيث كل
البصل يبقى مقاس واحد ويستوى سوا.
بح�ط البصل ىف الصينية وارش ملح وفلفل مش كتر ألن اللحمة ملحها خدته
ىف السلق.
اقطع اللحم وأرصهم فوق البصل واخد شوية شوربة وأحطهم عليها وأغطيها
تغىل عىل البوتجاز.
بعد ما أتأكد ان البصل أستوى واللحمه نضجت تماما بحطهم ىف الفرن ياخدوا
ل�ون البصل طعمه خط�ر واللحمه بتاخد م�ن طعمه ان ش�اء الله تجربوها
وتعجبكم
وبالهنا والشفا.

المتاهات

إذ إن نس�بتهم من ب�ني البالغني الش�باب
الذين يعالجون يف املستشفيات بلغت .%57
كما نس�بة الس�ود والالتيني�ني من مجمل
األش�خاص الذين توفوا أو احتاجوا لجهاز
تنفس اصطناعي فكانت  ،%49فيما هم ال

؟؟

اإلغريق األوائل أنشؤا القوانني الفيزيائية
الكمي�ة األوىل ،مث�ل أوص�اف أرخميدس
ملب�دأ طف�و األجس�ام يف امل�اء ،لكنهم لم
يج�روا التج�ارب الواقعية ،ث�م ركد علم
الفيزياء لعدة قرون.
بحل�ول الق�رن الس�ابع ع�رش ،س�اعد
غاليليو غالييل ،ونيوتن ً
الحقا يف استخدام
الرياضي�ات كأداة أساس�ية يف الفيزياء،
مما أدى إىل تقدم يف وصف حركة األجرام
الس�ماوية ،وقوانني الجاذبي�ة ،وقوانني
الحركة الثالثة.
تم تطوير قوانني الكهرباء ،واملغناطيسية،
واملوجات الكهروميكانيكية ،يف 1800م،
بواسطة فاراداي وماكسويل.
يمكن القول أن الفيزياء الحديثة قد بدأت
يف مطل�ع الق�رن العرشي�ن ،باكتش�اف
األش�عة الس�ينية (  ،)1895والنش�اط
اإلشعاعي (  ،)1896والنسبية (آينشتاين
 )1905والنظرية الذرية (بوهر .)1913
ظه�رت ميكاني�كا الك�م ،ع�ام ،1926
وأعط�ت العلماء فه ًما أفض�ل للكيمياء،
وفيزي�اء الحال�ة الصلب�ة ،مم�ا أدى إىل
ظهور مواد جديدة ،ومكونات إلكرتونية،
وبرصية أفضل.
ً
األولية،أساسا
أصبحت فيزياء الجسيمات
للفيزياء الفلكية ،وعلم الكونيات.

يمثلون سوى  %33من الشعب األمركي.
كما أظهرت الدراسة أن نسبة األشخاص
الذي�ن يعانون بدانة خط�رة (مع مؤرش
كتلة الجس�م ف�وق ال�� )40كانت كبرة
جداً ،إذ بلغ�ت  %41من بني املرىض الذين
توفوا أو احتاجوا جه�از تنفس .وأعقب
ه�ؤالء ،األش�خاص املصاب�ون بارتف�اع
ضغط الدم ( )%31والسكري (.)%27أما
البالغون الشباب الذين يعانون املشكالت
الثالث (بدانة مفرط�ة وارتفاع يف ضغط
ال�دم وس�كري) ،فكانوا يواجه�ون خطر
وفاة أو الحاج�ة لجهاز تنفس اصطناعي
يع�ادل ذلك العائ�د للبالغ�ني األصحاء من
الفئات العمرية األكر ( 35عاما ً إىل .)64

أقدمت فتاة س�لوفينية عىل برت ذراعها
يف محاول�ة منه�ا للحص�ول عىل مبلغ
تأمني قيمته مليونا دوالر أمريكي ،غر
أن األمور لم ت�رس وفق مخططها،
لتج�د نفس�ها يف الس�جن.ويف
التفاصيل التي أوردها موقع BBC
بالروس�ية ،فقد حكمت محكمة يف
سلوفينيا عىل امرأة شابة بالسجن
مل�دة عام�ني لتعمد قط�ع جزء من
ذراعه�ا م�ن أج�ل الحص�ول ع�ىل
دفعة تأم�ني ضخمة ،حيث حاولت
يوليا أدليس�يش 22 ،عامً ا ،أن تثبت

برتت ذراعها مقابل مليوين دوالر
أم�ام املحكمة أن الح�ادث وقع عندما
كانت تقطع أغصان األش�جار بمنشار
دائري ،لكن التحقيق وجد أن البرت وقع

حيتجزون متساح ًا ويطلبون
فدية عليه

احتجز بعض س�كان قري�ة هندية
تمساحا طوله مرتان رهينة لديهم،
وطالبوا فدي�ة بقيمة  50ألف روبية
« 680دوالرا» إلطالق�ه
رساحه.
وذك�رت الس�لطات،
بحس�ب وكال�ة األنب�اء
الفرنس�ية ،أن التمساح
ه�رب م�ن محمي�ة
طبيعي�ة مج�اورة بع�د
الفيضانات الناجمة عن
األمطار املوسمية ،ولجأ
إىل القرية.
وأشارت إىل أنها اضطرت

قبل عدة أشهر من هذا الحادث.وكانت
الفتاة قد اشرتت هي وخطيبها خمس
وثائ�ق تأمني ع�ىل أم�ل الحصول عىل
حوايل مليون�ي دوالر من مدفوعات
التأمني.ووجدت املحكمة أن خطيب
الفت�اة ،سيباس�تيان أبرام�وف،
ووال�ده مذنب�ان يف عملي�ة احتيال
التأمني هذه ،فحُ كم عليه بالسجن
ث�الث س�نواتُ ،
وحك�م ع�ىل والده
بالس�جن مع وق�ف التنفيذ.وقعت
الحادث�ة يف يناي�ر  2019يف من�زل
والد الخطيب ،لكن املستش�فى أبلغ

الرشطة عىل الفور بحقيقة أن العريس
أحرض الضحي�ة إىل املستش�فى ،لكنه
لم يحرض الفرش�اة املقطوعة نفسها.
واعتر التحقيق أن هذا تم عمدا بحيث
تس�تمر اإلعاقة مدى الحياة ،ومع ذلك
تمكنت الرشطة من تس�ليم الطرف إىل
املستش�فى يف الوقت املناس�ب ،وتم يف
النهاية خياطته.باإلضافة إىل ذلك ،ثبت
أن�ه قبل أي�ام قليلة من ه�ذا الحادث،
أج�رى أبرام�وف اس�تعالم بح�ث عىل
اإلنرتن�ت حول كيفي�ة عم�ل اليد عىل
الطرف االصطناعي.

الكلمة المفقودة

إىل االس�تعانة بالرشط�ة م�ن أج�ل
إط�الق رساح التمس�اح وإعادته إىل
املحمية الواقعة يف نهر غاغرا.

جد الفرق بين الصورتين

احلمل
عزيزي برج الحمل،حماس�ك يمكنك من العمل
بنجاح من خالل فريق ،كما يمكنك ترك عالمتك
بهدوء إذا قمت بإنجاز املهام مع اآلخرين .لكن
تذكر أن نجاح املجموع�ة هو األهم وليس األنا
الخاصة بك.

امليزان
عزي�زي ب�رج امليزان،الي�وم تس�تطيع إظهار
معدنك ،ونظ�رًا للجاذبية التي تتمتع بها ،فإنك
مجهز للعمل من خالل فريق .ماذا تنتظر؟ أنت
ال تعلم إىل متى يستمر ذلك .من ناحية الصحة،
فإنك تشعر برضا تام وراحة.

الثور
عزيزي ب�رج الثور،الوقت اآلن مناس�ب لبداية
جديدة؛ استخدم طاقتك يف اطالق الخطة املُ َعدة
خ�ارج تكتالت البداي�ة .إذا ائتمن�ت من حولك
فسوف يساعدونك يف اتخاذ الخطوات األوىل.

العقرب
عزيزي ب�رج العقرب،إنك تالح�ق أهدافك بطاقة
هائل�ة ،فحاول كب�ح رغبتك العارم�ة يف النجاح.
تاب�ع أهداف�ك بوعي وبإرصار ،لك�ن ال تغفل عن
األشياء األهم .تباطأ قليالً وتمالك نفسك من وقت
آلخ�ر وامن�ح بدنك ف�رتة راحة حت�ى يتمكن من
إعادة شحن طاقته واالستعداد للمهام القادمة.

اجلوزاء
عزي�زي ب�رج الج�وزاء ،توقفت األش�ياء دون
س�بب واض�ح ،وعىل الرغ�م من أنك ل�م ترغب
يف تغي�ر املس�ار وأردت أن تلت�زم بالج�دول
املوض�وع ،يج�ب اآلن أن تأخذ مس�ار تحوييل
مختل�ف لتجن�ب العقب�ات وحت�ى ال تهدر كل
طاقتك يف محاولة التغلب عليها.

القوس
عزيزي برج القوس ،يف بعض األحيان ،يجب أن
ً
شجاعا وانظر
تتعامل مع الفشل يف العمل .كن
إىل ه�ذه االنتكاس�ات عىل إنها ف�رص للتغير
إىل األحس�ن .إذا قمت بذلك ،فس�وف تخرج من
أعماق اليأس يف حالة أفضل.

السرطان
عزي�زي ب�رج الرسطان،س�يتم إع�ادة بح�ث
وتقييم أراءك أو أعمالك بش�كل من األش�كال.
اذا لم تكن األمور تس�ر عىل م�ا يرام ،قد تميل
إىل إرجاع الس�بب إىل خطأ صدر من اآلخرين أو
كنتيجة للظروف الحالية.

اجلدي
عزي�زي ب�رج الجدي،يب�دو أن ش�كوك األم�س قد
تبخرت وأنت اآلن منش�غل بالتق�دم لألمام؛ حاول
استخدام هذه الطاقة يف البدء يف مرشوعات جديدة
واتخاذ قرارات هامة .بما أن األمور تسر يف االتجاه
الصحيح ،وأنت تشعر بالراحة بالنسبة لألمور التي
تقوم بها ،يمكنك االستمتاع بالنجاح القادم.

االسد
عزيزي برج األس�د،اليوم أن�ت متفق أخ ً
را مع
ذاتك ،وهذا يتضح لآلخرين من خالل س�لوكك.
يف العمل ،س�وف يطلب منك الزمالء النصيحة،
وكذل�ك الح�ال يف حيات�ك الخاص�ة .تأك�د من
االحتف�اظ بالت�وازن بني األخ�ذ والعطاء حتى
تتمكن من االستفادة من الصداقات.

الدلو
عزيزي برج الدلو،تش�عر بق�وة بدنية وذهنية
أك�ر م�ن ذي قب�ل ،وقد ح�ان الوق�ت التخاذ
الق�رارات الصعب�ة الت�ي طامل�ا أجلته�ا .اتخذ
الوق�ت ال�الزم وقم بإع�ادة النظر م�رة أخرى
جل ًي�ا يف تفاصيل األمور قب�ل البت فيها واتخاذ
القرار.

العذراء
عزيزي برج العذراء،العديد من األشياء ال تسر
كم�ا ينبغ�ي ،فتواج�ه عراقيل أينم�ا توجهت
ويبدو أن الجميع يعمل ضدك .حاول أن ترتيث
أم�ام تل�ك الظ�روف الت�ي يب�دو أنه�ا مناوئة
وتعامل معها كونه�ا تحديات .إذا جرت األمور
عىل غر املتوقع

احلوت
عزي�زي ب�رج الحوت،أنت اآلن متف�ق مع ذاتك
بش�كل كامل ،وتش�عر بالتناغم التام يف عملك
ويف حيات�ك الش�خصية ً
أيض�ا .يؤث�ر ذلك عىل
اآلخري�ن مل�ا لك من عالق�ات قوي�ة مع رشيك
حيات�ك والعائلة ،مع وجود توازن جيد وصحي
بني األخذ والعطاء.
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فالرييو يصل البرصة من أجل امليناء

وفد الزوراء يغادر إىل البرصة

المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة
غادر صباح السبت ،وفد نادي الزوراء
إىل مدين�ة الب�رة جن�وب الع�راق،
للدخ�ول يف معس�كر تدريب�ي داخ�ي
تحض ً
ريا النطالق املوسم الجديد.
وق�ال عض�و الهيئ�ة اإلداري�ة لن�ادي
ال�زوراء ،عب�د الرحم�ن رش�يد ،يف
تريحات لك�ووورة «توج�ه صباح
اليوم الس�بت وفد الزوراء إىل محافظة
الب�رة للدخ�ول يف معس�كر تدريبي
تحض ً
ريا النطالق املوسم».
وأوضح أن الزوراء اختار مدينة البرة
وفق قناعة تامة وتخطيط مسبق لهذا
املعس�كر ،بعد أن تعذر إقامة معسكر
خارج الع�راق للظروف الت�ي يمر بها
العالم جراء جائحة كورونا.
وبني أن الزوراء سيخوض وديتني أمام
نفط الجنوب الثالثاء املقبل ،وامليناء يوم
 16من الش�هر الجاري ،قب�ل الدخول يف
منافسات الدوري املمتاز.

وتاب�ع رش�يد «خطوط الفري�ق اكتملت
وقائم�ة الفري�ق أغلق�ت بالتعاق�د مع
املهاجم الش�اب مصطفى حنون ،ويركز
الجهاز الفني عىل تحضري الفريق بشكل

الديوانية يتعاقد
مع عبد الكاظم

وصل م�درب ن�ادي املين�اء ،الرومان�ي تيت�ا فالرييو،
وطاقم�ه املس�اعد إىل مدينة البرة ،م�ن أجل اللحاق
بالفري�ق ال�ذي يس�تعد النط�الق
الدوري العراقي املمتاز.
وعان�ت إدارة املين�اء ،م�ن
أج�ل تأم�ني تأش�رية
الدخ�ول وحجوزات
الط�ريان ،نظ�رًا
للظروف التي يمر
بها العال�م جراء
انتش�ار جائح�ة
كورونا.
وس�بق الطاق�م
التدريب������ي
الرومان����ي،
امل������درب
املس����اعد
الس���وري
عم����ا ر

مثايل».
يش�ار إىل أن الزوراء يس�تهل منافس�ات
ال�دوري العراق�ي املمت�از ،بلق�اء ناري
عندما يواجه الرشطة.

سجن لص رسق جموهرات
داين ألفيس

ديباال يقرتب من وصافة رونالدو
المستقبل العراقي /متابعة
أك�د تقرير صحف�ي إيطايل ،أن
يوفنت�وس اق�رب م�ن تجديد
عقد األرجنتين�ي باولو ديباال،
نجم الفري�ق ،ليق�رب النادي
م�ن إنه�اء مسلس�ل التجدي�د
لجوهرته املستمر منذ فرة.
وذك�رت صحيف�ة «توت�و س�بورت»
الي�وم الس�بت ،أن يوفنتوس س�يجري مفاوضات جديدة

المستقبل العراقي /متابعة
تعاقد الديوانية مع مدافع نفط ميسان عالء عبد الكاظم،
لتمثي�ل الفري�ق يف املوس�م املقبل واملقرر ل�ه أن ينطلق يف
الخامس والعرشين من الشهر الجاري.
وقال م�درب الديوانية حازم صال�ح يف تريحات خاصة
ل�»ك�ووورة» إن اإلدارة نجح�ت يف التعاق�د م�ع الظه�ري
األيم�ن عالء عبد الكاظم ،ليكون أخر إضافات الفريق قبل
إغالق القائمة.
وأشار إىل أن الفريق غادر صباح اليوم السبت إىل العاصمة
املرية القاهرة ،للدخول يف معس�كر تدريبي يستمر ملدة
 12يوم�ا ،يتخلله عدد من املباريات الودية من أجل تجهيز
الفريق بشكل مثايل.
وأوضح« :الفريق ال يزال يف طور اإلعداد واالنسجام خاصة
أنن�ا تعاقدنا مع عدد كب�ري من الالعب�ني ،وبالتايل نحتاج
لعامل الزمن واملباريات الودية لنخلق انس�جامً ا وتفاهمًا
بني الالعبني».
يش�ار إىل أن الديواني�ة يفتت�ح مباري�ات املوس�م الجديد
باستضافة النجف.

المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة

طال�ب كارل هاينز رومينيج�ه ،الرئيس
التنفي�ذي لبايرن ميون�خ ،بوضع قاعدة
موحدة عىل مس�توى البالد ،بشأن تواجد
املش�جعني يف املالعب ،يف أعق�اب تلقيهم
أم�رًا باللعب بدون حض�ور جمهور حتى
 25ترشين أول/أكتوبر الجاري.
وق�ال رومينيج�ه لصحيف�ة بيل�د «م�ا
نحتاجه هو حل مبني عىل معايري معينة
تطبق عىل الجميع».
وملواجهة ارتفاع عدد اإلصابات بفريوس
كورونا يف املنطقة ،قررت سلطات مدينة
ميون�خ ،أن تقام مباريات ك�رة القدم يف
املدينة دون جمهور ملدة أسبوعني.
وس�يلعب بايرن ،حالي�ا ،مبارياته الثالث
ب�دون حضور الجمهور ،كم�ا أن الفريق
اضط�ر للع�ب مبارياته الثالث الس�ابقة

أكد مس�ؤول تنفي�ذي كبري يف مانشس�ر
يونايت�د ،املناف�س يف ال�دوري اإلنجلي�زي
املمتاز ،أن النادي يملك القدرة املالية لرشاء
النجم األرجنتين�ي املخرضم ليونيل مييس
الع�ب برش�لونة ،إذا م�ا س�نحت الفرصة
لذلك يف املوس�م املقب�ل.وكان س�يتي أبرز
املرش�حني للحص�ول عىل خدم�ات مييس
( 33عاما) عندما أبلغ املهاجم إدارة فريقه
برش�لونة ،برغبته يف الرحيل يف أغسطس/
آب املايض.لك�ن أفضل العب يف العالم  6ت
مرات ق�رر بعد ذلك االس�تمرار يف صفوف
الن�ادي الكتالون�ي حت�ى نهاي�ة املوس�م
الحايل وهو موسمه األخري يف العقد ،تجنبا

المستقبل العراقي /متابعة
أدي�ن رج�ل رسق يف فرباير/ش�باط  2019س�اعات
ومجوه�رات ،بقيمة نصف مليون ي�ورو ،من منزل العب
ك�رة الق�دم الربازي�ي دان�ي ألفيس بفرنس�ا ،بالس�جن
مل�دة عام واح�د ،وآخر مع إيقاف التنفيذ ،حس�بما ذكرت
صحيفة (لو باريزيان) ،اليوم السبت.ويف ذلك الوقت ،كان
ألفيس ،العب س�او باولو حالي�ا ،يلعب يف صفوف باريس
س�ان جريم�ان.وكان الظهري األيمن يخ�وض مباراة أمام
مونبليي�ه ،عندما دخل اللص منزله يف نويي ،وهي منطقة
راقية بجوار باريس.وصدر حكم اإلدانة من محكمة نانتري
اإلصالحي�ة ،أم�س الجمعة ،حي�ث أدين املتهم بالس�جن
ملدة عامني ،س�يقيض واحدا منهما فقط بالحبس.ويؤكد
الرج�ل املدان ،أن رغم اقتحام من�زل الالعب بنية الرسقة،
ل�م ترس خطته كما كان يريد.وعند وصوله ،وفقا لروايته،
وجد متس�للني اثنني آخري�ن ،ظنهما يف البداي�ة من أفراد
األم�ن ،فغادر املكان دون أن يأخذ أي يشء ،س�وى دراجة
كانت بالخارج للفرار «بأرسع ما يمكن».لكن التحقيقات
ل�م تؤكد رواية ذلك الرجل ،الذي يخضع بالفعل منذ صيف
 2019ملالحظ�ة الرشط�ة الفرنس�ية ،لصلت�ه بمجموعة
رسق�ت يف الع�ام الس�ابق من�زيل العبني آخرين من س�ان
جريمان ،وهما تياجو سيلفا وتشوبو موتينج.

وت�م إعداد ه�ذه الدراس�ة بناء عىل سلس�لة م�ن البيانات
املوضوعي�ة لتقيي�م الالعب�ني ،وم�ن بينها تحلي�ل األهداف
(اللعبة وركالت الجزاء والتسجيل بالخطأ) ،وكذلك البطاقات
والطرد واأللقاب وعدد املباريات الدولية أو املواسم ،من بني
أمور أخرى.
وأوض�ح خوس�يه أنطوني�و أورتيج�ا ال�ذي أعد الدراس�ة،
أن  9724العب�ا ق�د لعب�وا يف دوري الدرجة األوىل اإلس�باني

رومينيجه يطالب بوضع قاعدة
موحدة للحضور اجلامهريي
المستقبل العراقي /متابعة

م�ع النجم األرجنتيني ،مش�رية إىل أن العق�د الجديد لديباال
ه�و من أصعب العقود ،يف ظ�ل صعوبة التوصل التفاق بني
الطرفني.وأضافت أن ديباال سيوقع عىل عقد التجديد ما لم
تكن هناك تقلبات مثرية ،تتسبب يف إيقاف املفاوضات.
ولفتت إىل أن ديباال س�يوقع عىل عقد ملدة  5سنوات بأرقام
أع�ىل من الهولن�دي ماتياس دي ليخ�ت ،مدافع يوفنتوس،
الذي يحتل املرتبة الثانية يف الفريق من حيث الرواتب.
وأش�ارت إىل أن دي ليخ�ت يحصل عىل راتب س�نوي قدره
صاف لكل موس�م ،بما يف ذلك املكافآت،
 11.5مليون يورو
ٍ
مؤكدة أن ديباال سيحصل عىل راتب أعىل منه.

مانشسرت سيتي :قادرون مالي ًا عىل رشاء مييس

المستقبل العراقي /متابعة

للدخول يف معركة قانونية مع النادي الذي
أم�ى معه كل مس�ريته االحرافية ،وفاز
مع�ه بأكثر م�ن  30لقب�ا كبريا.وقال عمر
برادة املس�ؤول عن إدارة عملي�ات النادي
لصحيفة مانشس�ر إيفنين�ج نيوز« :هو
أفضل العب يف العالم وهو أفضل العب بني
أبن�اء جيله .أعتق�د أن أي فري�ق يف العالم
يرغب يف السعي لضمه لصفوفه».وأوضح
أن نادي�ه يملك القدرة املالي�ة لإلقدام عىل
ه�ذه الخط�وة ،عندم�ا تتاح ل�ه الفرصة
لذلك.وأضاف« :ربما يكون مييس اس�تثنا ًء
يف االس�تثمارات املحتمل�ة الت�ي خططن�ا
إلضافته�ا إىل الفري�ق يف املوس�م املقبل».
وتاب�ع« :إنن�ا يف اإلدارة وضعن�ا الخط�ط
الخاص�ة بدع�م الفري�ق الح�ايل ،لكن يتم

مراجعته�ا دائمً�ا ً
وفق�ا للف�رص املتاحة
لدينا».وواصل« :علينا أن نكون مستعدين

طلب فلورنتينو برييز ،رئيس ريال مدريد ،مس�اعدة من
الظاهرة رونالدو رئيس بلد الوليد ،بشأن إقامة مباريات
املرينجي يف الليجا خالل املوسم الحايل.

ب�دون جمهور يف املوس�م الجدي�د ،بينما
س�مح لفرق أخرى اس�تضافة الجماهري
بأعداد محدودة.
ودائم�ا م�ا يك�ون الق�رار النهائ�ي يف
مفه�وم النظافة الخ�اص بكرة القدم ،يف
يد الس�لطات الصحية املحلية ،يف النظام
االتحادي األملاني.
وكانت ع�ودة الجماهري يف مرحلة اختبار
ملدة  6أس�ابيع من�ذ بداية البوندس�ليجا،
يف  18أيلول/س�بتمرب امل�ايض ،والتي لن
تحت�وي عىل بيان�ات من املباري�ات التي
تقام عىل أرض بايرن ميونخ.
وقال رومينيجه «هن�اك مرحلة االختبار
الحالي�ة .م�ن الغريب أن تنته�ي يوم 25
ترشي�ن أول/أكتوب�ر ،لك�ن باي�رن ل�م
يش�ارك بعد يف هذا الجزء .لن نتمكن من
خوض أي مباراة أمام الجمهور حتى هذا
املوعد».

م�ن موس�م  1929-1928إىل موس�م  ،2020-2019وأن
«االستمرارية يف االنضمام إىل التشكيالت وكفاءة التسجيل»
ه�ي الجوان�ب األكث�ر انعكاس�ا يف النتائج.ويتص�در نجم
برش�لونة ليو مييس القائمة برصيد  695نقطة ،يليه العب
س�بورتينج خيخون والبارس�ا الس�ابق ،كيني برصيد 566
نقطة ،بينما جاء سيزار الذي لعب  13موسما يف البالوجرانا،
وكذلك يف س�اباديل وغرناطة وكالترشال ليونيس�ا وإلتيش،

ً
ووفقا لشبكة «ديفنسا سنرال» ،فإن برييز اتصل مؤخرًا
برونال�دو ،وطلب منه أن يلعب ري�ال مدريد ،مبارياته يف
الليج�ا ،عىل ملعب «زوريال» ،ح�ال تم فرض الحظر عىل
ملعب ألفري�دو دي ستيفانو.وأش�ارت إىل أن هذا الطلب
يعود إلعالن الطوارئ يف مدينة مدريد ،أمس الجمعة ،ملدة

م�ن بني أندية أخ�رى ،يف املرك�ز الثال�ث برصيد 557
نقطة.ويتبعه�م ىف الرتيب تيلمو زارا ( )532وراؤول
جونزالي�س ( )528وخ�وان أرزا ( )510وكارل�وس
ألونس�و «س�انتيانا» ( )489وألفريدو دي س�تيفانو
( )481وجيريم�و جوروس�تيزا ( )473ومانوي�ل
فرناندي�ز «باهيني�و» ( )471وفرانسيس�كو خينت�و
( )467وكريستيانو رونالدو (.)457

تشيليس يتلقى أخبار ًا سعيدة
المستقبل العراقي /متابعة
كش�ف تقرير صحف�ي بريطاني ،ع�ن تطور
جديد بش�أن إصابة الس�نغايل إدوارد ميندي،
حارس مرمى تشيليس.
وكان االتح�اد الس�نغايل ،ق�د أعلن من�ذ أيام

قليلة ،تعرض ميندي إلصابة يف الفخذ األيمن،
أثناء املشاركة يف تدريبات أسود التريانجا.
ً
ووفق�ا لصحيف�ة «ديي ميل» ،فإن تش�يليس
يش�عر بالتف�اؤل بع�ودة مين�دي رسي ًع�ا إىل
املالع�ب ،بعدما تبني أن اإلصاب�ة أقل خطورة
من املتوقع.وأش�ارت إىل أن مدة غياب ميندي،

ل�ن تزيد ع�ن أس�بوعني ع�ىل األكثر،
حي�ث س�يفقد البل�وز خدم�ات
حارس�ه الس�نغايل يف مب�اراة
ساوثهامبتون فقط بالجولة
الخامس�ة م�ن منافس�ات
الدوري اإلنجليزي املمتاز.

مدرب ديوكوفيتش :ال فرص أمام نادال للفوز بروالن جاروس
المستقبل العراقي /متابعة
إيف�ان
الكروات�ي
يعتق�د
إيفانيس�يفيتش ،م�درب نوف�اك
ديوكوفيت�ش ،أن ن�ادال ال يمل�ك
حظوظ�ا للفوز عىل ديوكوفيتش يف
نهائي بطولة روالن جاروس.
وقال إيفانيسيفيتش ،يف تريحات
صحفي�ة الي�وم الس�بت« :كم�ا

لدعم كل مركز بالفري�ق ،ألن هناك الكثري
من األشياء التي قد تحدث».

ريال مدريد يستنجد بالظاهرة رونالدو

مييس األفضل يف تاريخ الليجا ..وكريستيانو خارج العرشة األوائل!

اُعترب األرجنتيني ليونيل مييس واإلسبانيان إنريكي كاسرو
«كيني» وس�يزار رودريجيز ،أفضل  3العبني يف تاريخ الليجا
ال�ذي يقارب تس�عني عام�ا ،وفقا لدراس�ة أجراه�ا مركز
األبح�اث يف تاري�خ وإحص�اءات كرة الق�دم ،والتي وضعت
الربتغايل كريستيانو رونالدو يف املركز الثاني عرش.

ريحاوي ،الذي وصل األس�بوع املايض للبرة ،وأرشف
عىل تدريبات الفريق.
يش�ار إىل أن امليناء يفتتح منافس�ات الدوري العراقي
املمتاز ،بمواجهة الحدود يف الدور األول.

قلت س�ابقا وقبل تأه�ل نوفاك إىل
النهائ�ي ،أن�ا أرى أن ديوكوفيت�ش
هو املرش�ح األكث�ر حظوظا للفوز
ببطولة فرنسا ،وبحسب رأيي فإن
ن�ادال ال يمل�ك فرص�ة للف�وز عىل
نوفاك».
وأض�اف« :لق�د فك�رت كث�ريا يف
املعطيات ،نوفاك هو املرشح األبرز،
لق�د ج�اء إىل البطولة وه�و بكامل

جاهزيته العقلية والبدنية».
وزاد« :نوف�اك ق�ام ب�كل األمور
الالزم�ة م�ن أج�ل الوص�ول إىل
النهائي ،لقد اهتم بأدق التفاصيل
التكتيكية والتقنية والعذائية».
وأت�م« :يف كل ي�وم يتطل�ع نوف�اك
ليك�ون أكثر جاهزي�ة ،وهو جاهز
حاليا بنسبة  ،%100أعتقد أن الفوز
سيكون حليفه».

 15يومً �ا ،مما يعن�ي احتمال من�ع املرينجي من خوض
املباريات عىل ملعبه.وأوضحت أنه ال توجد مش�كلة حتى
اآلن بشأن خوض املرينجي ،مباراته املقبلة أمام قادش يف
الجولة السادسة عىل «ألفريدو دي ستيفانو» ،وقد تظهر
األزمة يف املواجهات التالية.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد  2232االحد  11تشرين االول 2020

مساحة للرأي

امـضـاءات

رياض هاني بهار

أنور أحمد البدي

البرشية واجلرائم اإللكرتونية

مارثون الطالق

انته�ت اعم�ال مؤتم�ر اإلنرتب�ول -يوروب�ول الثام�ن للجرائ�م
اإللكرتونية ( 6أكتوبر  /ترشين األول  )2020عرب منصة اإلنرتنت
للم�رة األوىل ،حيث ش�ارك فيه أكثر م�ن  400خبري إلكرتوني من
أجهزة إنفاذ القان�ون والقطاع الخاص واملنظمات الدولية وفرق
االس�تجابة للطوارئ واألوس�اط األكاديمية ملناقش�ة التهديدات
اإللكرتونية الناشئة واالتجاهات واألوساط األكاديمية.
أوضحت النتائج األخرية التي توص�ل إليها اإلنرتبول واليوروبول
أن مجرمي اإلنرتنت يف جميع أنحاء العالم تمكنوا من االس�تفادة
م�ن وباء  19-COVIDالعاملي ،وتحويل األزمة الصحية إىل فرصة
يف الوقت نفس�ه ،أدى الوب�اء إىل ترسيع التح�ول الرقمي وزيادة
اعتمادنا عىل االتص�ال واألدوات الرقمية ،مع التطورات الرسيعة
يف املش�هد الس�يرباني العاملي ،أصبح التع�اون الوثيق بني أجهزة
إنفاذ القان�ون والقطاعني العام والخ�اص للتعامل مع الطبيعة
املتغرية باستمرار للجرائم اإللكرتونية أمرا ً ملحا ً بشكل متزايد.
وق�ال األمني الع�ام لإلنرتبول يورغن ش�توك“ ،يف عالم يوجد فيه
أكثر من  4.5مليار شخص متصل باإلنرتنت ،فإن أكثر من نصف
البرشية معرضة لخطر الوقوع ضحية للجرائم اإللكرتونية يف أي
وقت”.
“املعلوم�ات هي عام�ل التمكني الرئييس ال�ذي يمكن أن يجمعنا
ويجعلن�ا أق�وى يف مكافح�ة جرائ�م اإلنرتن�ت .وأض�اف رئيس
اإلنرتب�ول أن تجمي�ع مجموع�ات البيان�ات الوطني�ة املتعلق�ة
بالجرائم اإللكرتونية عىل نطاق عاملي أمر بالغ األهمية واإلنرتبول
يف وض�ع فريد لقيادة هذا الجهد العاملي جنبا ً إىل جنب مع البلدان
األعضاء والرشكاء.
فاصبح لزاما بتجميع قواع�د البيانات الوطنية أمر بالغ األهمية
وكثي�ف الرشاكات مع القطاع العام يف مواجهة تهديدات الجرائم
اإللكرتونية املتفش�ية بش�كل متزايد يهدف إىل معالجة التحديات
القادمة ودعا جهات إنفاذ القان�ون والحكومات واملنظمات غري
الحكومية إىل إضافة نهج رش�يق واس�تباقي لألمن السيرباني يف
عملهم اليومي.
الخالصة ،لم يش�ارك أي خبري عراقي به�ذا املؤتمر الدويل ،ولكي
نس�تقرأ الجريمة مس�قبالً وتس�اعدنا بالتبؤ بها ،فاصبح لزاما
علين�ا ان نوح�د الجه�ود الوطني�ة العراقي�ة بتوحي�د البيان�ات
الوطني�ة املتعلق�ة بالجرائ�م االلكرتوني�ة تحت منص�ة واحدة،
ووض�ع ح�د لالناني�ة الوظيفي�ة والتبعث�ر الحايل بمج�ال رصد
الجرائ�م االلكرتونية ما بني الداخلي�ة واملخابرات واالمن الوطني
واالستخبارات العسكرية ووزارة االتصاالت.

مارثون متس�ارع تتزايد مس�افاته من س�نة إىل أخرى ،ويش�تد
التناف�س بني املناطق للحصول عىل الص�دارة ،من يجمع صكوك
ط�الق أكثر؛ ليحتل صدارة املش�هد .بات الط�الق يف تزايد مطرد،
وهذا نذير ش�ؤم ملا فيه من تبع�ات اجتماعية (إن أبغض الحالل
عند الله الطالق).
وذلك ملا فيه من أثر س�لبي عىل مس�توى الفرد واملجتمع وتبعاته
النفس�ية واملادية ،وقص�ور النظر لدى ال�زوج والزوجة وافتقار
الحكم�ة ،مما يعجل يف رغبتهم�ا باالنفصال من غري االلتفات إىل
عواقب هذا القرار ،وبعد م�ا كان الطالق آخر األبواب التي تطرق
حينم�ا تفش�ل جميع املح�اوالت لالس�تمرار يف الحي�اة الزوجية
لطريق االس�تقرار وتغيب امل�ودة والرحمة ولم تتوفر الس�كينة.
أما اآلن أصبح القرار األول الذي يرتدد عىل األلس�ن من غري إدراك
أن اإلقب�ال عىل الزواج يحتاج توفري معطي�ات النجاح ،وأن نوفر
القائد املبادر الباذل ،وال نغفل عن توفري املكان والبيئة التي توفر
أجواء االستقرار والنجاح واإلدارة من قبل الزوجني لهذه األزمات
وتقبل الظ�روف الراهنة غري املعتادة قد يخت�ار أحدهما الهروب
من األزمة والخروج منها بالطالق .ومن أسباب الطالق:
تدخل األطراف الخارجية يف مشاكل الزوجني ،مما يفقد السيطرة
عليه�ا (كل يشء ثاب�ت م�ا ل�م ي������ؤث�ر عل������يه بقوى
خارجي�ة) ،وهذه القاعدة التي قالها نيوتن لنا أن نس�قطها عىل
أمورنا االجتماعية واألس�����رية ،أي أن املش�����كلة ثابتة ما
لم ينفخ فيها نار الكري التي تحرك أطرافها ،وتجعل من املش�كلة
تكرب وتدمر البيوت املطمئنة ،ومن أسباب الطالق أيضاً:
ضعف الثقاف�ة الزوجية وتدخل األهل والتوقعات العالية وس�وء
االختيار واملش�اكل املعارصة وتحديات عدي�دة أفرزتها التغريات
االجتماعية واالقتصادي�ة واملقارنة غري الواقعية وتأثري ما تنقله
األف�الم ومواق�ع التواصل االجتماعي من قص�ص ال تمت للواقع
بصل�ة ،وترتك تأثريا ً س�لبيا ً عىل من يس�قط ه�ذه القصص عىل
تفاصيل حياته.
وانع�دام االنس�جام والضغوط�ات االقتصادية والته�اون وعدم
الق�درة عىل تحمل املس�ؤولية واألنا وتغلب متطلب�ات الفرد عىل
حساب استقرار األرسة.
فالبد من مجابهة مسببات الطالق من قبل املؤسسات االجتماعية
والجمعي�ات التط�������وعي�ة لتذليله�ا ومعال�������جته�ا
بتثقي�ف املقبل�ني ع�ىل ال�زواج وتأهي���له�م للحي�اة الزوجية
وتوضيح املصاعب التي قد تواجههم وطرق تجنبها وفن التعامل
مع اآلخر.

كـاريكـاتـير

ّ
ّ
وخط أخروي
خطان دنيو ّيان...
أبو تراب كرار العاملي
م�رّت فرتة ال ب�أس بها ع�ىل ّ
التواجد يف
الغربة ،هل تتس�اءل عن س�بب املكوث
بعي�دا ً ع�ن أرض الوطن؟ ق�د تجد غري
عامل لذل�ك .تحصيل علم�ي أو انكباب
خل�ف مالحق�ة لقمة العي�ش ،وال يبعد
أن يكون يف إط�ار ديني تبليغ�ي (وَ ِن ْع َم
اإلطار).
السياحة هي ّ
هل تكون ّ
السبب؟
ّ
س َ
مُ ْ
توق�ع اس�تغراقها
�تب َعد ...لع�دم
ً
فرتة طويلة ،فتكفيه�ا أيّاما معدودة...
و ُي ْق َض األمر.
ً
مه�ال!! ليس هذا م�ورد الحديث،
ولكن
ّ
ال يهمّ ن�ا � هنا � ما س�بب الرتحال وكم
اس�تغرق من أيّ�ام ال ّزمن ،ب�ل املطلوب
جانب آخر يم ّهد لنا ّ
الت ّ
وسع
اإلضاءة عىل
ٍ
ومكسب منشود.
لفائدة أبعد
ٍ
ّ
مؤقتا ً إىل
فلو عزم املس�ا ِفر عىل الع�ودة
مسقط رأسه
وق�رّر زيارة «بل�ده األم» لفرتة قليلة أو

ّ
متوسطة املدى
فم�ن ّ
الطبيع�ي أن يحجز بطاقة س�فر
َّ
لخط ْني :ذهابا ً وإياباً ،لكي � عىل األرجح
� ّ
يوفر ما ّديّاً.
تالي�اً :ي ّدخ�ر م�ا ُي َ
نصيب
كتب له م�ن
ٍ
مايل ...ولو إىل حني.
هذا يف ّ
السفر ال ّدنيوي ،من مكان إىل آخر
يف ذات العال�م (ال ّدنيا الفانية) ،ماذا عن
مغاير؟
سفر آخر وترحال
ِ
تلك معادلة أخرى ...ومقاربة مختلفة.
الس�فر من عالم آلخر ...مرورا ً
ّ
ّ
بمحطة
بينهما.
املوت ّ
الظاهري :بداية «نهاية مرحلة».
ولك�ن قب�ل ه�ذه البداي�ة ّ /
النهاية...
ٌ
ٌ
وسبيل مَ ديد.
طويل
مسا ٌر
ً
ٌ
ملحة
كفيلة لتعطينا
تفاصيله ومجرياته
اس�ترشافيّة ملاهيّة «البداي�ة ّ /
النهاية»
ّ
املتوسط والّذي يليه.
ونوعي َّت ْي العامل َ ْني
َ
َفمَ ْ
أحس�ن االس�تقامة يف ال� ّدرب...
�ن
ً
عاقب�ة حمي�دة ّ
وإال ...فالوي�ل
حص� َد
ّ
والثبور و»بوائس األمور».

الكشف عن خطر تناول القهوة
«عىل معدة فارغة»

أش�ار مختصون م�ن جامعة ب�اث الربيطاني�ة ،إىل أن رشب القهوة عىل
معدة فارغة ،يحمل يف طياته الكثري من املخاطر للجسم.
وذك�رت مجل�ة  ،Focus.deأن مجموعة من املختص�ني يف هذه الجامعة،
درس�ت نتائح تحليل الدم ل�  29متطوعا ،للبحث عن صلة بني مستويات
األنسولني واستهالك القهوة عىل الريق.
وتب�ني له�م ،أن تناول فنجان م�ن القهوة يف الصباح ،يمك�ن أن يؤدي إىل
اضطرابات التمثيل الغذائي.
بعد االستيقاظ من النوم ،تم إعطاء املشاركني قهوة مع سكر ،حيث كان
محتوى الس�عرات الحرارية فيها مساويا لوجبة إفطار عادية .يف املرحلة
األخرى ،كان يتم إيقاظهم لبضع دقائق كل ساعة ،ليرشبوا قهوة سوداء،
ث�م مرشوبا حل�وا .ونتيجة لذلك ،وجد الباحثون أن قلة النوم واس�تهالك
القهوة ،أثرت س�لبا عىل مس�توى الس�كر يف ال�دم ،الذي زاد بنس�بة 50
باملائ�ة .ووفقا للعلم�اء ،يرجع ذلك إىل عدم قدرة الجس�م عىل امتصاص
الجلوكوز فور االستيقاظ.

العراقـي

ّ
والنتيجان ُت َ
ح َّددان بنا ًء عىل العالقة مع
ّ
رب العوالم وخالقها.
َ
أتقن العبوديّة ...فهنيئا ً له وحس�ن
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سنوات من االعتقاد اخلاطئ ..كيف نستخدم معجون األسنان؟
لطاملا كان غس�يل األس�نان مرت�ني يف اليوم
بمعجون يحتوي ع�ىل الفلوريد ملدة دقيقتني
يف كل م�رة ،أم�را رضوري�ا ،إال أن طبي�ب
أس�نان يف ماليزيا كش�ف االعتق�اد الخاطئ
بشأن الكمية املناسبة التي يجب استعمالها
لتنظيف األسنان.
وق�ال موقع «هيلث» إن اإلعالن�ات التجارية
غالبا ما تظهر الفرش�اة ممل�وءة باملعجون،
وكأنها تقول للمس�تهلك إنه كلما استعملت
كمية كبرية من املعج�ون كلما كان تنظيفك
ذا فعالية كبرية.
ونفى طبيب أس�نان ماليزي ي�درس يف كلية
كينغ�ز لن�دن ،جاو ج�ي تيه ،ه�ذا االعتقاد،
وش�ارك عرب حس�ابه يف «تيك ت�وك» نصائح
مفيدة بشأن صحة األسنان.

وأظهر تيه يف مقطع فيديو أن الكم املناس�ب
من معجون األس�نان بالنس�بة لألش�خاص
الذين تزيد أعمارهم عن  ٣سنوات هو بحجم
حبة البازالء.

يش�ار إىل أن هذه املعلومة مكتوبة كذلك عىل
أنبوب معجون األسنان ،وهي من بني األمور
التي ال يقرأها غالبية الناس.
وقال تيه« :اإلعالن�ات التجارية تكذب عليك!
لس�ت يف الحاجة الس�تخدام كمية كبرية من
معجون األسنان».
وذكر أن اس�تخدام كمية أكرب من حجم حبة
البازالء يشكل خطرا كبريا عىل األطفال الذين
لم يحصلوا بعد عىل أسنان مكتملة النمو.
وأوض�ح «هذا ألن الفلوريد ،عند اس�تخدامه
بكميات كبرية ،يمكن أن يسبب حالة صحية
تعرف باسم التسمم بالفلوريد».
أما بالنس�بة لألطفال دون س�ن  ٣س�نوات،
فأوىص جاو جي ب�»كمية بحجم حبة األرز»
من معجون األسنان.

أسباب حتفزك لتناول بيضة واحدة عىل األقل يومي ًا

يطلق أطب�اء التغذية عىل البيض لقب “الصنف
املمت�از” لكونه م�لء باملع�ادن والفيتامينات
األساس�ية ،فهو ليس لذيذا فحس�ب ،بل مغذيا
جدا أيضا .وبحس�ب ما ذك�ره موقع “ذا هيلث
س�ايت” ،ف�إن البيض بديل غري مكل�ف للعديد
من األطعمة الفائقة األخرى التي تعدك بصحة
مثالي�ة .وهن�اك العديد من األس�باب الوجيهة

جريــدة المســتقبل العراقــي

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة
للصحافــة والطباعــة والنشــر

واملقنع�ة الت�ي تحف�زك لتن�اول البي�ض ،عىل
األق�ل بيض�ة واح�دة يوميا .ومع ه�ذا ،تنصح
دراس�ة بعدم تناوله أكثر م�ن  ٣مرات يف اليوم
للحصول عىل صحة جيدة.وتتمثل أبرز األسباب
التي تدفع�ك لتناول البيض بما يل :يس�اعد يف
الحفاظ عىل مس�تويات الكوليس�رتول يف الدم:
املس�تويات العالية من الكوليس�رتول الضار أو

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

الربوتني الدهني منخفض الكثافة ليست جيدة
للصح�ة ،لكونه�ا ت�ؤدي إىل انس�داد الرشايني
وتؤث�ر عىل صحة القلب .يمكن للبيض أن يقلل
من خط�ر اإلصابة بأمراض القل�ب عن طريق
تقليل مس�توى الكوليسرتول الضار يف الجسم،
وبالتايل يوفر الحماية من مجموعة واسعة من
أمراض القلب واألوعية الدموية.
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نوع من النمل يفاجئ العلامء
بخاصية فريدة
أظه�ر نوع من النم�ل قدرة عىل تفادي املخاطر عرب اس�تخدام الرمل
لبناء جرس بغية استكش�اف مصادر للمياه املح�الة من دون الغرق،
وفق ما بيّنت دراسة حديثة .ويف هذه التجربة التي أوردت تفاصيلها
مجل�ة «بريتش إيكولوجيكل سوس�ايتي» ،ق ّدم باحث�ون كميات من
املي�اه املحالة املحببة ل�دى النمل ،داخل كؤوس صغ�رية .بعدها عمد
هؤالء إىل تعديل درجة تماسك املياه عن طريق مؤثر سطحي سائل ،ما
يزي�د خطر الغرق عىل النمل عند االقرتاب منها .ويف وجود كميات من
الرمل بجانبها ،جمعت الحرشات الصغرية وهي من فصيلة نمل أسود
ُتعرف باس�م «سولينوبسيس ريش�تريي» ،حبيبات رملية ووضعتها
عند الفواصل الداخلية والخارجية للكؤوس ،ما ّ
شكل نوعا من جسور
عبور .وعمد النمل إىل س�حب املياه املحالة من طريق أسلوب تقليدي
يعتمد عىل الخاصية الش�عرية (خاصية فيزيائية النتقال السائل من
األس�فل إىل األعىل) ،ش�بيه بما يحصل م�ع الرمل املبل�ل عند ضفاف
األنه�ر .وق�د ّ
تمكن النم�ل تاليا من الحص�ول عىل امل�ورد الثمني من
دون مخاطر وأوضح معدو الدراس�ة وهم باحثون يف جامعة ووهان
الزراعية الصينية ويف مخترب متخصص يف دراسة الحرشات الغازية يف
والية ميسيس�يبي األمريكية ،أن «صنع ش�فاط للحصول عىل مصدر
غذائي سائل لم ُيسجل سابقا يف عالم الحيوانات» .من جانبه ،أوضح
الصحفي املتخصص يف الش�ؤون العلمية ،برن�ارد فريبر ،وهو مؤلف
كت�ب ع�ن النمل ،أنه ل�م يفاجأ به�ذه النتائ�ج .وقال «ثم�ة تجارب
مستمرة عىل أمور مختلفة وتطور دائم».

اكتشاف «يثبت» أن تطور البرش
ما زال مستمر ًا

وجدت دراس�ة جديدة أن البرش ما زالوا يتطورون و”بمعدل أرسع من أي
وقت خالل ال�  250عاما املاضية”.
واكتش�ف العلماء زيادة انتش�ار أحد الرشايني يف الس�اعد ،والذي يختفي
ع�ادة بعد ثمانية أس�ابيع تقريبا من ال�والدة ،منذ أواخر القرن التاس�ع
عرش.
ويس�مى الرشيان املتوس�ط  ،حي�ث يبدأ الهي�كل يف االختفاء ،ويتش�كل
رشيان�ان آخ�ران يف مكان�ه .ولك�ن ،كان�ت هناك زي�ادة يف الح�االت مع
الثالثة.
وبدأ االنتشار يف نحو ثمانينيات القرن التاسع عرش لدى  ٪10من السكان،
ولكن بحلول القرن العرشين ،زادت الحاالت إىل .٪٣0
ووج�د الفري�ق أن ه�ذا الرشي�ان موجود حالي�ا يف  ٪٣5من األش�خاص،
ويعتق�د أن أولئك الذين يولدون بعد  80عاما من اآلن س�يحملون رشيانا
متوسطا.
وتم هذا االكتشاف من قبل خرباء يف جامعة فليندرز وجامعة أدياليد.
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