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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

وّزع�ت الحكومة »الورق�ة البيضاء« اإلصالحية، 
أمس الثالثاء، عىل وسائل اإلعالم والخرباء، فيما 

خصصت مؤتمرين صحفيني للحديث عنها.
واكد وزير املالية عيل عبداألمري عالوي ان الغرض 
األس�ايس م�ن الورق�ة البيضاء هو نق�ل محور 
البوصل�ة االقتصادي الحايل إىل وضع مس�تقبيل 
أفض�ل يواكب التطورات يف العالم.  وذكر عالوي، 
يف مؤتم�ر صحف�ي، ان »الورق�ة البيض�اء ه�ي 
برنام�ج إصالح�ي للش�أن امل�ايل واالقتصادي يف 
العراق«، الفتاً اىل ان »الغرض األسايس من الورقة 
البيض�اء ه�و نقل مح�ور البوصل�ة االقتصادي 
الحايل إىل وضع مستقبيل أفضل يواكب التطورات 
يف العال�م«.  واضاف ع�الوي ان »الورقة البيضاء 
موجه�ة إىل الجانب االقتص�ادي واملايل، و ان أحد 
املحاور الرئيس�ية بالورقة البيض�اء هو إصالح 
الوض�ع يف املحافظات«.   ورصح عالوي بالقول: 
»نواجه تداعيات خطرة والورقة البيضاء خارطة 
طري�ق إصالحية«، مبين�اً ان »املناف�ذ الحدودية 
مرتبط�ة بحركة االس�ترياد ولن تك�ون بأهمية 
النفط«.  واوضح ان »استرياد العراق يقدر ب�60 
مليار دوالر يف السنة، كما ان العراق لديه التزامات 
دولي�ة وإقليمية متعلق�ة باتفاقي�ات تجارية«، 
مبيناً ان »الس�يطرة عىل املنافذ أم�ر مهم وبدأنا 

بطريقة جدية لتطبيق نظام األتمتة«.  
وتاب�ع وزير املالية ان »الورقة البيضاء س�تكون 
خارطة طريق للموازنات الالحقة«، منوهاً اىل ان 
»اإليرادات النفطية غري كافية لتغطية متطلبات 

الرواتب والتقاعد«.  
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       بغداد / المستقبل العراقي

اعتم�د وزراء خارجي�ة االتح�اد األوروبي، أم�س الثالثاء، 
معايري مش�ركة لتنس�يق القي�ود عىل الس�فر ضمن دول 
االتح�اد وإنهاء اإلج�راءات املختلفة املتخذة عىل املس�توى 
الوطنيلمكافحة وباء كوفيد-19  الذي يسجل انتشاراً مقلقاً 
يف القارة. وخالل اجتماع يف لوكمسبورغ، وافق الوزراء عىل 
توصية غري ملزمة لوضع معايري مش�ركة لتحديد املناطق 
العالية املخاطر ضمن االتحاد االوروبي.وينص االتفاق عىل 
أن ين�ر املركز األوروبي للوقاي�ة من األمراض ومنعها كل 
أس�بوع خارطة للوض�ع يف كل دول االتح�اد األوروبي عىل 

املس�توى اإلقليمي مع رمز بألوان مشركة عمالً بمستوى 
خطر املناطق: أخرض وبرتقايل وأحمر. وتحدد هذه املناطق 
م�ع األخذ باالعتبار املعايري يف ع�دد اإلصابات الجديدة التي 
يبل�غ عنه�ا لكل مئة أل�ف نس�مة يف األيام ال�� 14 األخرية 
ومع�دل إيجابية الفحوص�ات. وهناك لون راب�ع )رمادي( 
مرتقب للمناطق التي ال توجد فيها معلومات كافية أو حني 
يعترب ع�دد الفحوصات الت�ي تجرى عىل مئة ألف نس�مة، 
ضعيفاً جداً. وبحس�ب التوصيات فإن املسافرين القادمني 
م�ن منطقة مصّنفة برتقالي�ة أو حمراء أو رمادية يفرض 
عليه�م حجر صحي أو فحص عن�د وصولهم. أما الوافدون 

من منطقة مصنفة خرضاء فال يخضعون ألي إجراء.

      بغداد / المستقبل العراقي

جلس�ته  خ�الل  ال�وزراء  مجل�س  اص�در 
االعتيادية، أمس الثالثاء، برئاسة مصطفى 
الكاظم�ي، عدة ق�رارات تتعل�ق باالقتصاد 
والصح�ة والنق�ل وقطاعات اخ�رى.  وذكر 
املكت�ب االعالم�ي لرئي�س ال�وزراء يف بيان، 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان 
»مجل�س الوزراء، عقد، جلس�ته االعتيادية 
برئاس�ة رئي�س مجلس ال�وزراء مصطفى 
الكاظم�ي، تم�ت خالله�ا مناقش�ة جملة 
م�ن القضاي�ا واملوضوع�ات املُدرجة ضمن 
ج�دول األعمال«.  واض�اف البيان ان »وزير 

الصحة والبيئة ويف مس�تهل الجلس�ة، قدم 
تقريراً مفصالً عن آخر مس�تجدات جائحة 
الحكومي�ة  والجه�ود  الع�راق،  يف  كورون�ا 
املبذولة يف س�بيل إحت�واء الفريوس، وتقليل 
نس�ب اإلصابات والوفيات يف عم�وم البالد، 
وجه�ود وزارة الصح�ة يف توف�ري العالجات 
لجمي�ع  الالزم�ة  الصحي�ة  واملس�تلزمات 
املستش�فيات، فض�ال ع�ن مواصلة حمالت 
التوعية الخاص�ة بإتخاذ التداب�ري الوقائية 
الواجب التقيد بها«.  وجرت خالل الجلس�ة 
بحس�ب البيان »مناقش�ة الورق�ة البيضاء 
اإلصالحي�ة، حيث قدم وزي�ر املالية التقرير 
النهائ�ي لخلية الطوارىء لإلص�الح املايل يف 

الع�راق، الذي يتضمن خطط�اً آنية للخروج 
من األزمة املالي�ة الراهنة، ورشح مضامني 
الورق�ة البيض�اء، وقدرته�ا ع�ىل تحقي�ق 
النه�وض باقتص�اد البل�د ال�ذي يعاني من 
مش�اكل ش�تى، ويواجه تحدي�اٍت خطرية، 
والورقة البيضاء كفيلة بمعالجة الكثري من 
نقاط الخلل التي تراكمت عىل مدى س�نوات 
طويلة«.  وذكر البيان انه، بعد مناقش�ة ما 
ُمدرج يف ج�دول األعمال، وم�ا خلصت اليه 
النقاشات بش�أنها، أصدر املجلس القرارات 
اآلتية:   اوال/ إقرار الورقة البيضاء لإلصالح 
اإلقتصادي واملايل، م�ع األخذ بعني اإلهتمام 
رأي الدائ�رة القانوني�ة يف األمان�ة العام�ة 

ملجلس ال�وزراء، ومالحظات أعضاء مجلس 
الوزراء.   ثانيا/ تمديد اإلستثناء املمنوح اىل 
وزارة الصح�ة، بموجب ق�رار اللجنة العليا 
للصحة والسالمة الوطنية )9 لسنة 2020(، 
وقرار مجل�س الوزراء )42 لس�نة 2020(، 
بش�أن إس�تثناء وزارة الصحة من تعليمات 
تنفي�ذ العقود الحكومية ) 2 لس�نة 2014( 
تنفي�ذ  وتعليم�ات  امللحق�ة،  وضوابطه�ا 
املوازن�ة العام�ة اإلتحادي�ة عن�د إصدارها، 
ولغاية القضاء عىل جائحة كورونا، لضمان 
توفري األدوية واملستلزمات واألجهزة الطبية 

واملختربية دون تأخر.  
التفاصيل ص2
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الرشيد: »الضامنة العقارية« بديل عن »الكفيل الضامن« بمنح قروض املشاريع الصغرية
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن مرصف الرش�يد، أمس الثالثاء، عن اعتماده الضمانة العقارية 
يف منح قروض املشاريع الصغرية، يف حال عدم توفر الكفيل. 

وق�ال املكت�ب االعالمي للمرصف يف بي�ان إنه »تقرر قب�ول الضمانة 
العقارية يف منح قروض املشاريع الصغرية، يف حال عدم توفر الكفيل 

الضامن«.
واوض�ح ان »هذا القرار ج�اء لصعوبة توفر الكفي�ل مما يتعذر عىل 
بعض املس�تفيدين الحصول عىل الق�رض، علما ان املرصف اعلن ويف 
وقت س�ابق عن منح قروض املش�اريع الصغ�رية للعاطلني تصل اىل 

٢٠ مليون«.
يذك�ر ان مرصف الرش�يد بارش خ�الل الفرتة املاضي�ة بمنح قروض 

وسلف متنوعة للموظفني واملواطنني وفق ضوابط معينة.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

وّزع�ت الحكومة »الورق�ة البيض�اء« اإلصالحية، أمس 
الثالث�اء، عىل وس�ائل اإلعالم والخ�راء، فيما خصصت 

مؤتمرين صحفيني للحديث عنها.
واك�د وزي�ر املالي�ة ع�ي عبداألم�ري ع�الوي ان الغرض 
األس�ايس من الورق�ة البيضاء هو نقل مح�ور البوصلة 
االقتص�ادي الح�ايل إىل وض�ع مس�تقبي أفض�ل يواكب 

التطورات يف العالم.  
وذكر عالوي، يف مؤتمر صحفي، ان »الورقة البيضاء هي 
برنامج إصالحي للش�أن املايل واالقتص�ادي يف العراق«، 
الفت�ًا اىل ان »الغرض األس�ايس من الورق�ة البيضاء هو 
نقل محور البوصلة االقتصادي الحايل إىل وضع مستقبي 

أفضل يواكب التطورات يف العالم«.  
واضاف عالوي ان »الورق�ة البيضاء موجهة إىل الجانب 
االقتص�ادي واملايل، و ان أحد املحاور الرئيس�ية بالورقة 

البيضاء هو إصالح الوضع يف املحافظات«.  
ورصح عالوي بالقول: »نواجه تداعيات خطرة والورقة 
البيض�اء خارط�ة طريق إصالحي�ة«، مبين�اً ان »املنافذ 
الحدودية مرتبطة بحركة االس�ترياد ولن تكون بأهمية 

النفط«.  
واوضح ان »اس�ترياد العراق يقدر ب��6٠ مليار دوالر يف 
الس�نة، كما ان العراق لدي�ه التزامات دولي�ة وإقليمية 
متعلق�ة باتفاقي�ات تجارية«، مبيناً ان »الس�يطرة عىل 
املناف�ذ أمر مه�م وبدأنا بطريق�ة جدي�ة لتطبيق نظام 

األتمتة«.  
وتابع وزير املالية ان »الورقة البيضاء س�تكون خارطة 
طري�ق للموازن�ات الالحق�ة«، منوه�اً اىل ان »اإليرادات 
الروات�ب  متطلب�ات  لتغطي�ة  كافي�ة  غ�ري  النفطي�ة 

والتقاعد«.  
واكد الوزير »العمل عىل تنويع اإليرادات«.  

بدوره، اعلن نائب رئيس اللجنة املالية مثنى السامرائي 

ع�ن تس�لم اللجن�ة ورق�ة اإلص�الح االقتص�ادي للبدء 
بتدقيقها.

وقال الس�امرائي يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة 

من�ه ان »اللجنة املالية النيابية اس�تلمت ورقة اإلصالح 
االقتص�ادي التي أُصطل�ح عليها بالورق�ة البيضاء من 
وزي�ر املالية عي عبد األمري ع�الوي لعرضها عىل اللجنة 

املالية وتدقيقها وابداء املالحظات حولها ومراجعتها مع 
وزارتي املالية والتخطيط تمهيدا لعرضها عىل الرملان«.

واضاف ان »اللجنة املالية س�تعكف عىل دراس�ة الورقة 
اإلصالحية وستعمل عىل دعم أي توجهات واقعية تصب 
يف خدم�ة االقتص�اد العراق�ي وتس�هم يف إيج�اد حلول 
عاجلة لألزمة االقتصادية مع رضورة االهتمام بالحلول 
الجذري�ة التي تضع اقتصاد البالد عىل س�كة آمنة توفر 

لألجيال القادمة مناخاً قابالً للتطور والتقدم«.
إىل ذلك، حددت الحكومة السقف الزمني لتنفيذ »الورقة 

البيضاء« االصالحية، بثالث اىل خمس سنوات.  
وق�ال احم�د مال ط�الل املتحدث باس�م رئي�س مجلس 
ال�وزراء يف مؤتمر صحف�ي، ان »الورق�ة البيضاء تعتر 
تنموية للسياس�ات الخاطئة خالل العقود املاضية، وان 
الس�قف الزمن�ي لها يمتد م�ن ثالث إىل خمس س�نوات 

لتنفيذها«.  
واض�اف ان »الورق�ة البيض�اء تعد أساس�اً للحكومات 
املقبل�ة«، مبين�اً ان »مهم�ة الحكوم�ة الحالي�ة تتمثل 

بالتهيئة إلجراء االنتخابات املبكرة«.  
واشار مال طالل اىل ان »أحد مفردات اتفاق بغداد وأربيل 
بش�أن س�نجار البحث عن الناجيات م�ن اإليزيديات أو 
الشبكيات أو الرتكمانيات«، كاشفاً عن تعاون استخباري 

مع دول الجوار إلعادة أكر عدد من املخطوفات.  
وذك�ر ان  »مجل�س ال�وزراء ق�رر قي�ام وزارة الزراعة 
بتجهي�ز الفالح�ني واملزارع�ني بالبذور واألس�مدة، وان 
وزارة التجارة س�تقوم بتسديد املبالغ ضمن مستحقات 

الفالحني املتأخرة«.  
وبني ان »الكاظمي س�يقوم يف األسبوع املقبل بجولة إىل 
االتحاد األوربي«، مشرياً اىل ان »انتشار القوات األمريكية 

خارج العراق قيد التنفيذ«.  
واعلن مال طالل عن »جولة حوار اس�رتاتيجي ستجري 
الجولت�ني  يف  املتخ�ذة  الخط�وات  الس�تكمال  الحق�ًا 

السابقتني«.  

      بغداد / المستقبل العراقي

اصدر مجلس الوزراء خالل جلسته االعتيادية، 
أم�س الثالثاء، برئاس�ة مصطف�ى الكاظمي، 
عدة ق�رارات تتعلق باالقتصاد والصحة والنقل 
وقطاع�ات اخ�رى.  وذك�ر املكت�ب االعالم�ي 
لرئي�س ال�وزراء يف بي�ان، تلق�ت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، ان »مجلس ال�وزراء، 
عقد، جلسته االعتيادية برئاسة رئيس مجلس 
ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي، تم�ت خالله�ا 
مناقش�ة جمل�ة م�ن القضاي�ا واملوضوع�ات 
املُدرجة ضمن جدول األعمال«.  واضاف البيان 
ان »وزير الصحة والبيئة ويف مستهل الجلسة، 
قدم تقريراً مفصالً عن آخر مستجدات جائحة 
كورونا يف الع�راق، والجهود الحكومية املبذولة 
يف س�بيل إحت�واء الف�ريوس، وتقلي�ل نس�ب 
اإلصاب�ات والوفي�ات يف عموم الب�الد، وجهود 

وزارة الصحة يف توفري العالجات واملس�تلزمات 
الصحي�ة الالزمة لجميع املستش�فيات، فضال 
ع�ن مواصلة حمالت التوعي�ة الخاصة بإتخاذ 
التداب�ري الوقائية الواج�ب التقيد بها«.  وجرت 
خالل الجلس�ة بحسب البيان »مناقشة الورقة 
البيض�اء اإلصالحي�ة، حي�ث قدم وزي�ر املالية 
التقرير النهائي لخلية الطوارىء لإلصالح املايل 
يف الع�راق، الذي يتضمن خطط�اً آنية للخروج 
م�ن األزم�ة املالي�ة الراهن�ة، ورشح مضامني 
الورقة البيضاء، وقدرتها عىل تحقيق النهوض 
باقتصاد البلد الذي يعاني من مش�اكل ش�تى، 
ويواج�ه تحدياٍت خط�رية، والورق�ة البيضاء 
كفيل�ة بمعالج�ة الكثري من نق�اط الخلل التي 
تراكم�ت عىل م�دى س�نوات طويل�ة«.  وذكر 
البي�ان ان�ه، بعد مناقش�ة ما ُم�درج يف جدول 
األعمال، وما خلصت اليه النقاش�ات بش�أنها، 

أصدر املجلس القرارات اآلتية:  

اوال/ إقرار الورقة البيضاء لإلصالح اإلقتصادي 
وامل�ايل، م�ع األخذ بع�ني اإلهتم�ام رأي الدائرة 
القانوني�ة يف األمان�ة العام�ة ملجل�س الوزراء، 

ومالحظات أعضاء مجلس الوزراء.  
وزارة  اىل  املمن�وح  اإلس�تثناء  تمدي�د  ثاني�ا/ 
الصح�ة، بموجب ق�رار اللجنة العلي�ا للصحة 
والس�المة الوطني�ة )9 لس�نة ٢٠٢٠(، وقرار 
مجل�س ال�وزراء )4٢ لس�نة ٢٠٢٠(، بش�أن 
إس�تثناء وزارة الصح�ة م�ن تعليم�ات تنفيذ 
العقود الحكومية ) ٢ لسنة ٢٠14( وضوابطها 
امللحق�ة، وتعليم�ات تنفي�ذ املوازن�ة العام�ة 
اإلتحادي�ة عن�د إصداره�ا، ولغاي�ة القض�اء 
ع�ىل جائح�ة كورون�ا، لضمان توف�ري األدوية 
واملستلزمات واألجهزة الطبية واملخترية دون 

تأخر.  
ثالثا/ إق�رار توصي�ة اللجنة املؤلف�ة بموجب 
واألم�ر   ،)٢٠٢٠ لس�نة   34( الديوان�ي  األم�ر 

الديواني )٢47 لسنة ٢٠٢٠( واملتضمنة:  
-      تخوي�ل وزارة النق�ل التف�اوض بش�أن 
مرشوع قطار بغداد املعلق مع إئتالف رشكتي ) 
اليستوم-هونداي(، وبالكلفة واملدة التي سيتم 
تحديدهما إس�تناداً اىل مخرجات التقرير الذي 
س�يقدمه اإلستش�اري، الذي س�يقّيم العرض 
املقدم من إئتالف الرشكتني، وما سيتم التوصل 
اليه من خالل املفاوضات بني الجانبني، وعرض 

املوضوع الحقاً عىل مجلس الوزراء.  
رابعا/ املوافقة عىل ما يأتي:  

الحكومي�ة  والجه�ات  ال�وزارات  قي�ام      -1
)التج�ارة  وزارت�ي  بتزوي�د  كاف�ة،  الدائن�ة 
والزراع�ة(، بقوائم مع ق�رص مدمج تتضمن 
الديون املس�تحقة لهما ع�ىل الفالحني، إلجراء 
مقاصة بني مس�تحقات الفالحني وتلك الديون 
وتحويله�ا م�ن وزارت�ي التج�ارة والزراعة اىل 

الجهات الدائنة.  

٢-    قيام ال�وزارات والجهات الحكومية كافة 
بع�دم إس�تيفاء أصل الدي�ون املس�تحقة عىل 
الفالح�ني، وإلغاء الفوائ�د التأخريي�ة املرتتبة 
عليهم، ممن لديهم ديون مستحقة عىل الجهات 
الحكومي�ة تعادل او تزيد ع�ىل املبالغ، ويجري 
املطالبة بدفعها يف ضوء تس�ديد مس�تحقاتهم 

عىل املؤسسات الحكومية.  
3-    قي�ام الفالح�ني املس�وقني للمحاصي�ل 
السرتاتيجية )حنطة، شعري، شلب، ذرة( بفتح 

حسابات لهم يف املرصف الزراعي.  
4-    قي�ام وزارتي ) التجارة والزراعة( بإطالق 
املبال�غ املس�تحقة للفالحني اىل حس�اباتهم يف 

املرصف الزراعي.  
5-    قي�ام وزارة الزراع�ة بتجهي�ز الفالح�ني 
واملزارع�ني بال������بذور واألس�مدة، عىل ان 
تقوم وزارة التجارة بتسديد مبالغها اىل الوزارة 

املذكورة.  

املالية عّدتها خطة ملواجهة »التداعيات اخلطرة« اليت يشهدها االقتصاد.. والربملان يعلن تسلمها ويؤكد: سنخضعها للدراسة

احلكومة عن »الورقة البيضاء«: تنفذ بني ثالثة إىل مخسة أعوام

العدد )2235(   14     تشرين االول    2020                السنة السادسة                 معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االربعاء

بالتفاصيل.. جملس الوزراء يتخذ قرارات عدة ختص االقتصاد والصحة والنقل 

        بغداد / المستقبل العراقي

بحث وزير الداخلية عثمان الغانمي، 
أم�س الثالثاء، مع الس�فري األردني 
ل�دى العراق منترص عقل�ة الزعبي، 
س�بل تعزي�ز التعاون املش�رتك بني 
البلدين.   وذكر بيان لوزارة الداخلية، 

تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، 
أن »وزير الداخلية استقبل يف مكتبه 
السفري األردني لدى العراق، وتناول 
األمن�ي  التع�اون  بح�ث  لقاءهم�ا 
املش�رتك وجهود محارب�ة اإلرهاب 
والتط�رف، فض�ال ع�ن العدي�د من 

املواضيع ذات الصلة«.  

وزير الداخلية يستقبل السفري األردين 
ويبحث معه التعاون األمني 

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت مفوضية االنتخاب�ات، أمس الثالثاء، إلغاء غرامة عىل 
الناخبني الذين فقدوا بطاقته�م االنتخابية البايومرتية، كما 

حددت املواليد الجدد املسموح لها بالتصويت.
وذك�ر بيان ملكت�ب الناطق االعالم�ي ملفوضي�ة االنتخابات، 
“يش�كل الجهاز اإلداري ال�ذراع التنفي�ذي للمفوضية العليا 
املس�تقلة لالنتخابات، لذا ويف وقت سابق تم اختيار املديرين 
العام�ني وتعيينه�م وف�ق آلي�ة ُمعتم�دة وضعه�ا مجل�س 
املفوض�ني، وفاتح�ت املفوضي�ة مجلس ال�وزراء للمصادقة 
عليهم وأُص�درت االوام�ر الديوانية بتاري�خ 11/1٠/٢٠٢٠  
بتكليفه�م لتس�لم منصب )االم�ني العام ملجل�س املفوضني، 
ومدي�ر عام دائرة ش�ؤون االحزاب والتنظيمات السياس�ية، 

ومعاون رئيس االدارة االنتخابية للشؤون الفنية(”.
وأض�اف البيان ان�ه “واس�تعداداً لالنتخاب�ات املقبلة قامت 
املفوضية بعقد اجتماع مع رشكة )اندرا( االس�بانية ملناقشة 
اع�داد آلية لتطوي�ر وتحديث قاعدة البيان�ات يف الرامجيات 
الزمن�ي  البايوم�رتي والج�دول  التس�جيل  الخاص�ة بع�دة 
ال�الزم للطباعة والنقل بم�ا يتالئم واملواعي�د املحددة الجراء 

االنتخابات، فضالً عن تدريب املوظفني العاملني عليها”.

وع�ىل صعي�د متصل تعمل املفوضي�ة وفقاً للبي�ان “بمراكز 
التس�جيل التابعة لها طيلة أيام االسبوع الستقبال الناخبني 
الذين يحمل�ون بطاقة قصرية األمد الت�ي ال تحمل )الصورة 
الشخصية( ألخذ بياناتهم الحيوية )بصمات االصابع العرشة 
والص�ورة الش�خصية للناخب( واس�تبدالها الحق�اً ببطاقة 
طويل�ة األم�د تحتوي ع�ىل البيان�ات الش�خصية والحيوية، 
ولتسهيل عملية التسجيل لذوي البطاقات املفقودة أو التالفة 
ألغ�ت املفوضية الغرامة املفروضة بحقهم وأصبح بامكانهم 
مراجعة مركز التس�جيل القريب من محل س�كنهم لتسجيل 

بياناتهم”.
وتابع البيان “كما تس�تقبل مراكز التسجيل الناخبني الجدد 
النازح�ني لتس�جيل  م�ن موالي�د }٢٠٠٠ -٢٠٠1{ وكذل�ك 
بياناته�م، مع اس�تمرار العمل فيها لتوزي�ع بطاقة الناخب 
االلكرتونية، إضافة اىل تسيري الفرق الجوالة لضمان تسجيل 

أكر عدد من الناخبني”.
وأشار اىل انه “واستنادا اىل احكام الفصل التاسع املادة )38( 
الفق�رة )اوالً( من قان�ون االنتخابات الجدي�د التي تضمنت 
“تعتم�د املفوضية أجهزة ترسي�ع النتائج االلكرتونية وعمالً 
بقرار مجلس الوزراء املرقم )٢76( لسنة ٢٠19 الفقرة )٢7( 
الت�ي نصت عىل قي�ام املفوضية العليا املس�تقلة لالنتخابات 

بتوجي�ه الدع�وة املب�ارشة اىل ال�رشكات الفاحص�ة العاملية 
الرصينة واملعتمدة املرشحة من مكتب االمم املتحدة يف العراق 

عىل أن يجري تدقيقها أمنيا”؟
وبين�ت مفوضي�ة االنتخاب�ات ان “لجن�ة اختي�ار الرشك�ة 
الفاحص�ة ألجهزة االق�رتاع االلكرتوني عق�دت اجتماعها يف 
وقت س�ابق وبكام�ل أعضائه�ا وبحضور ممث�ل عن فريق 
االمم املتحدة للمساعدة االنتخابية، وأكدت اللجنة عىل طلبها 
الس�ابق م�ن الفري�ق بتزويده�ا بقائمة باس�ماء الرشكات 
العاملي�ة الرصين�ة ذات الخرة بمج�ال التكنولوجي�ا ولديها 
أعم�ال مماثلة يف فحص برامجيات االق�رتاع )أجهزة ترسيع 

النتائج واالجهزة امللحقة بها والوسط الناقل(.
وأكدت املفوضي�ة انها “أتخذت خطوات اس�تباقية يف العمل 
بتش�كيل لجنة فنية تكلف باالرشاف ومراقبة أعمال الرشكة 
الفاحص�ة الت�ي س�يتم التعاقد معه�ا واملؤلفة م�ن ممثلني 
ع�ن الوزارات واملؤسس�ات ذات العالقة مهمتها مراقبة عمل 
الرشك�ة الفاحصة التي س�يتم التعاقد معه�ا ومتابعة مدى 
مطابقة أعمالها للمواصفات الفنية املتفق عليها عند التعاقد 
وأن اله�دف من اإلرساع بتش�كيل ه�ذه اللجنة هو الرشاكها 
بعملية وضع املواصفات واعداد وثائق التعاقد ليس�هل عليها 

متابعة التنفيذ”.

        بغداد / المستقبل العراقي

الثالث�اء،  أعلن�ت وكال�ة االس�تخبارات، أم�س 
القب�ض عىل أح�د معاون�ي القيادي الس�ابق يف 
تنظي�م القاعدة، أبو مصع�ب الزرقاوي، بعملية 
اس�تخبارية يف بغ�داد.   وقال�ت الوكال�ة التابعة 

لوزارة الداخلية، يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، إن »مف�ارز وكالة االس�تخبارات 
املتمثلة بمديرية اس�تخبارات الرشطة االتحادية 
يف وزارة الداخلي�ة، تمكنت من إلقاء القبض عىل 
أح�د معاوني املقب�ور أبو مصع�ب الزرقاوي يف 
منطق�ة حي الرف�اق ببغداد«.   وأض�اف البيان، 

أن »عملي�ة القب�ض تم�ت بع�د تش�كيل فريق 
مختص، ونصب كمني محكم له بعد متابعته من 
محافظ�ة دياىل واإلطاحة ب�ه يف محافظة بغداد، 
كما وأن�ه مطلوب وف�ق أحكام امل�ادة 4 إرهاب 
النتمائ�ه لعصابات داع�ش اإلرهابية، الذي عمل 
بما يس�مى )مفارز االغتي�االت( يف والية دياىل - 

قاط�ع هبه�ب، ومن خ�الل التحقيق�ات األولية 
معه اع�رتف بانتمائه لتلك العصابات اإلجرامية، 
واش�رتك بع�دة عملي�ات إرهابية م�ع عصابات 
القاع�دة وداع�ش م�ن خ�الل نصب س�يطرات 
وهمي�ة لالغتياالت، وتهج�ري املواطنني يف ناحية 

هبهب بدوافع طائفية قبل عمليات التحرير«.  

أعلنت قي�ادة العمليات املش�رتكة، أمس 
الثالث�اء، اتفاق�اً مهماً مع البيش�مركة، 
كاش�فة ع�ن تفاصيله.  وقال�ت القيادة 
يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
من�ه إن »قي�ادة العمليات املش�رتكة، يف 
بغداد اس�تضافت االجتماع الثالث للجنة 
التنسيق العسكري والعمل األمني املشرتك 
بني الحكومة األتحادي�ة  وحكومة أقليم 
كردستان ملناقشة القضايا ذات األهتمام  
األمني املش�رتك عىل طول الخط الفاصل 
بني الق�وات األتحادية  وح�رس األقاليم 
به�دف الوقوف ع�ىل طبيع�ة التهديدات 
األمنية  ومالحق�ة بقايا عصابات داعش 
األرهابية، وأتخاذ األجراءات  العس�كرية 
واألمني�ة ملعالجة  الثغ�رات«.  واضافت: 
»ت�م االتفاق عىل  ماي�ي :  أوال. املبارشة 
بفتح مركزي التنس�يق األمني املش�رتك 
الرئيسيني يف بغداد وأربيل .  ثانيا . تشكيل 
لجان أمنية وعس�كرية ميدانية مشرتكة 
لتقييم التحديات االمنية حس�ب  قواطع 
العمليات واملحاور وأعداد خارطة طريق  
للتعامل معها .  ثالث�ا. املبارشة يف العمل 
األمني  والعس�كري لقاطع دياىل ألنشاء 
مركز  التنس�يق االمني املشرتك واالتفاق 
عىل آلية عمل السيطرات ونقاط األتصال 
املش�رتكة والتخطي�ط لتنفي�ذ عملي�ات 
عسكرية وأمنية مش�رتكة  ضد األرهاب 

والجريمة«.

املفوضية تعلن املواليد اجلدد املسموح هلم بالتصويت وتلفي الغرامة املفروضة عىل الناخبني الفاقدين لبطاقاهتم 

الداخلية بشأن اعتقال أحد مساعدي الزرقاوي: طاردناه من دياىل إىل بغداد

العمليات املشرتكة تعلن 
اتفاقًا مهاًم مع البيشمركة 

يتضمن ثالث نقاط

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسني، أمس الثالثاء، أن موقف الحكومة 
العراقية يتضمن اعتماد الحوار لحل املشاكل مع دول الجوار.

وقال حس�ني خ�الل مؤتم�ر صحفي عقده م�ع نظرييه املرصي س�امح 
ش�كري، واالردن�ي أيم�ن الصفدي، يف القاه�رة إن »االجتم�اع مع وزيري 

خارجية االردن ومرص تطرق لعدة مجاالت«.
وأضاف، أن »موقف الحكومة العراقية يقيض باعتماد الحوار لحل املشاكل 
م�ع دول الج�وار«، مبينا أن »القاهرة س�تحتضن اجتماعاً ل�وزراء الدول 

الثالث لتفعيل مذكرات التفاهم«.
ويف املؤتمر ذاته، قال وزير الخارجية املرصي س�امح ش�كري، إن »العمل 
جاِر لتدعيم التعاون بني شعوب الدول الثالث، مشريا اىل ان التعاون الثالثي 

بني )مرص، العراق، االردن(، اليستهدف أي طرف.
كما شدد وزير خارجية األردن، أيمن الصفدي، عىل رضورة حماية العراق 
من تداعيات الرصاع اإلقليمي، معترا ان أمن العراق واس�تقراره ركيزتان 

الستقرار املنطقة.
وعقدت يف العاصم�ة املرصية القاهرة، اليوم الثالث�اء، )13 ترشين األول، 
٢٠٢٠(، االجتم�اع الثالث�ي لوزراء خارجية الع�راق ومرص واالردن، لبحث 

االتفاقيات التي وقع عليها قادة الدول الثالث يف شهر أب املايض

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد عضو اللجنة املالية النيابية جمال كوجر، أمس الثالثاء، ان املبلغ 
ال�ذي طلبته الحكومة يف قانون تمويل العج�ز املايل كان صادما لنا 

وهو اكثر بكثري مما تحتاجه فعال لتمويل العجز لألشهر املتبقية.
وق�ال كوجر يف ترصيح صحفي ان »قانون االقرتاض او ما أس�مته 
الحكوم�ة بقانون تموي�ل العج�ز، فإنها جميعا مس�ميات لنفس 
القضية وهي توفري مبالغ مالية لتغطية العجز لفرتة أربعة أشهر«، 
مبين�ا ان »القانون ه�و عبارة عن ارقام برصاح�ة صدمتنا كلجنة 
مالي�ة وهي ال تعر عن الواقع الحقيقي وخاصة االقرتاض الذي تم 

طلبه«.
وأض�اف كوج�ر، ان »وزير املالية س�بق ل�ه وان رصح ب�ان موارد 
الع�راق النفطية للفرتة املقبلة من العام س�تكون 15 ترليون دينار 
وقد ادرجها يف القانون بمبل�غ 17 ترليون دينار وطلب اقرتاض 41 

تريليون دينار اىل االربعة االشهر املحددة يف القانون«.
وأوضح، :«إننا تجاوزنا ش�هر ايلول ما يعني بقاء ثالثة اش�هر وما 
تحتاجه الحكومة ش�هريا بحس�ب ترصيحات مس������ؤولني يف 
وزارة املالية هو سبعة تريلي�����ون دينار شهريا لتغطية الرواتب 
وبح�ال رضبها يف اربعة اش�هر فهذا معناه ٢8 ترلي�ون دينار وما 
طلب�ه الوزير ه�و 57 تريلي���ون وبحال ط�رح الرقم من املجموع 
الكي و بحسابات مع ما تم رصفه سابقا وما يدخل لخزينة الدولة 
فسيكون حينها لدينا ما ال يقل عن 19 ترليون دينار زيادة عن الذي 

تحتاجه الحكومة«.

العراق يف اجتامع مرص واألردن: احلوار هو احلل 
ملشاكل دول اجلوار

نائب يعلن صدمة
 اللجنة املالية من املبالغ الواردة بقانون 

متويل العجز املايل

        بغداد / المستقبل العراقي

االقتص�اد  لجن�ة  عض�و  وص�ف 
واالستثمار النيابية يحي العيثاوي، 
أمس الثالث�اء، مب�ادرة »توظيف« 
ال�وزراء  رئي�س  اطلقه�ا  الت�ي 
الكاظم�ي ب�«التعي�ني  مصطف�ى 
العش�وائي«، فيم�ا اش�ار اىل انه�ا 

»رضب من الخيال«.
وق�ال العيثاوي يف ترصيح صحفي 
إن »مب�ادرة الناف�ذة اإللكرتوني�ة 
للتعينات عر املوقع اإللكرتوني، أو 
التعيني العشوائي ال يفي بالغرض 
لوج�ود عدٍد كب�رٍي م�ن الخريجني 

السابقني لسنوات ماضية«.
واضاف أن »قانون مجلس الخدمة 
وال  بالتعين�ات  املعن�ي  االتح�ادي 
ورئاس�ة  الحكوم�ة  ل�زج  داع�ي 
مجل�س ال�وزراء يف مل�ف التعيني، 
بوج�ود مجلس الخدمة »، مبينا أن 
»مل�ف التعيينات ليس من واجبات 
رئاس�ة الوزراء، ويعتر تدخال غري 

صحيح«.
ولف�ت إىل أن »فت�ح ب�اب التعي�ني 
العشوائي، غري منطقي، ورضب من 

الخيال، يف ظ�ل عدم وجود موازنة، 
ووج�ود أزم�ة مالية وال يس�تطيع 

أحٌد وسط هذه الظروف«.
ويف وقت س�ابق، أعلن�ت الحكومة 
بالتع�اون م�ع مجلس  العراقي�ة، 
الخدمة االتحادي يف العراق، إطالق 
ضم�ن  »ت�وظ�ي���ف«  منص�ة 
برنامجه�ا الرامي لتقلي�ل البطالة 
يف الع�راق، وتوف�ري ف�رص عمل يف 
القطاع�ني الع�ام والخ�اص وفقاً 
ملا قالته، واش�ارت الحكومة إىل أن 
منص�ة »توظي�ف« مفتوح�ة امام 
الباحثني ع�ن العمل من الخريجني 
وق�درات  مه�ارات  له�م  ومم�ن 

مهنية.
فيما، اك�د رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظم�ي، يوم أم�س اإلثنني، عر 
إن  توي�رت،  منص�ة  ع�ىل  تغري�دة 
مب�ادرة توظي�ف »خط�وة باتجاه 
تفعيل االج�راءات العادلة والنزيهة 
والعلمي�ة يف التوظيف عر مجلس 
ومؤسس�ات  االتح�ادي  الخدم�ة 
الع�ام والخ�اص، بعيداً  القطاعني 
عن املحسوبية والفساد واالستثمار 

السيايس يف الوظائف«.

االقتصاد الربملانية تنتقد مبادرة »توظيف« 
وتصفها بـ »التعيني العشوائي«
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    بغداد / المستقبل العراقي

ب�ارشت وزارة النق�ل الرشكة العامة لخدم�ات املالحة 
الجوي�ة بتفعي�ل التغطية الراديوية بش�كل تجريبي يف 
املنطقة الغربية من اجل ديمومة وتامني االتصاالت بعد 

توقفها منذ عام 2014 .
واوضح مدير عام الرشكة عيل محسن هاشم أنه تنفيذا 
لتوجيهات وزير النقل الكابتن نارص حسني الشبيل بحل 
جمي�ع املعوقات والعمل عىل تهيئ�ة بنى تحتية لفضاء 
الجو العراقي التي تواجه االتصاالت من ناحية اس�تالم 
وتس�ليم الرس�ائل الصوتي�ة يف املنطق�ة الغربية خالل 
س�قف زمني معل�وم ، تم�ت املبارشة بتفعي�ل املحطة 
تجريبياً خالل الفرتة املحددة ، مبينا ان العمل مس�تمر 

وبصورة جيدة والتوجد اي معوقات تذكر .

وتابع هاشم : ان العمل يعترب انجاز استثنائي وبجهود 
ذاتي�ة دون ارشاك اي خب�ر او رشك�ه مختصه النجاز 
االعمال حيث تم اتمام العمل من خالل الجهد املش�رتك 

بني شعبتي االتصاالت املتحركه وشعبه الفايرب .
يذكر ان الرشكة العامة لخدمات املالحة الجوية ارسلت 
فريقا استكش�افيا من قب�ل مالكات قس�م االتصاالت 
للكش�ف املوقعي املبارش لتحديد مكان خاص باملحطة 
ضمن املناطق الغربية وتم تحديد املكان ونصب األجهزة 
الخاصة بالتغطية الراديوية بعد اس�تحصال املوافقات 

الرسمية من قبل الجهات املعنية .
من جانب آخر، كشفت الرشكة العامة لخدمات املالحة 
الجوي�ة التابع�ة ل�وزارة النق�ل، الثالثاء، ع�ن أن عدد 
الطائرات العابرة والقادمة واملغ�ادرة لألجواء العراقية 

بلغ أكثر من 7500 طائرة خالل شهر أيلول املايض.

وق�ال املدير العام للرشكة عيل محس�ن هاش�م يف بيان 
تلقت املستقبل العراقي نسخة منه إن “معدل الطائرات 
العاب�رة لألجواء العراقي�ة )263/6 طائرة خالل أيلول، 
بينما بلغ معدل الطائ�رات القادمة واملغادرة )1،315( 

طائرة”.
وأض�اف هاش�م، أن “الرشكة تقدم خدماته�ا املالحية 
لرشكات الطران من خالل توفر ممرات آمنة وااللتزام 
بإجراءات السالمة الجوية، مما يجعل األجواء العراقية 

مكتظة بالطائرات”.
إىل ذلك، اقامت وزارة النق�ل /الرشكة العامة للخطوط 
الجوي�ة العراقي�ة دورة تخصصي�ة موس�عة يف مجال 
االدام�ة الدوري�ة للطائرات لع�دد من طلب�ة اكاديمية 
بازرعة اليمنية للطران فرع كردس�تان يف مقر الرشكة 

داخل مطار بغداد الدويل.

واك�دت ادارة الرشك�ة : ان منه�اج ال�دورة ال�ذي قدم 
للمش�اركني تم ع�ىل يد عدد من املهندس�ني العاملني يف 
الخط�وط الجوية العراقية حي�ث تضمن تقديم دروس 
مكثف�ة يف الجان�ب العم�يل بع�د ان اكمل�وا ال�دروس 
النظري�ة يف االكاديمي�ة واملعتم�دة م�ن قبل س�لطتي 
الط�ران العراقي�ة واليمنية حول كيفية اج�راء اعمال 
الفحص والصيانة للطائ�رة من الداخل والخارج فضال 
ع�ن تدريبهم ع�ىل االعمال املرتبطة بصيان�ة الطائرات 
والتي تنف�ذ يف ورش ومعامل وكر الطائ�رات )الهنكر( 

يف الرشكة.
وتابع�ت الرشكة ان هذا النوع من الدورات التي تنفذها 
املالكات املتخصصة العاملة يف الرشكة ليست االوىل من 
نوعه�ا الت�ي تقدم لصالح ع�دد م�ن االكاديميات التي 

تختص يف مجال الطران املدني.

بعد توقفها ألعوام.. النقل تعلن بدء التشغيل التجريبي للتغطية الراديوية غرب العراق
أعلنت عبور »7500« طائرة األجواء خالل أيلول.. وأقامت دورة يف ادامة الطائرات لصاحل »بازرعة« اليمنية 

    بغداد/ المستقبل العراقي

تنفي�ذاً ملا جاء بقرارات مجلس الوزراء 
الص�ادرة خ�الل الجلس�ة املنعق�دة يف 
محافظ�ة ذي ق�ار االس�بوع امل�ايض، 
الخدمي  الواق�ع  والخاص�ة بتحس�ني 
للمحافظ�ة. ب�ارشت األمان�ة العام�ة 
م�ع  وبالتنس�يق  ال�وزراء،  ملجل�س 
الجه�ات ذات العالقة، ب�اإلرشاف عىل 

تنفيذ مخرجات تلك القرارات.
وأج�رى فري�ق مش�رتك م�ن األمان�ة 
العامة ملجلس الوزراء، ووزارة االعمار 

واالسكان والبلديات واألشغال العامة، بزيارة 
مش�اريع طري�ق الفج�ر - آل بدي�ر، وتأهيل 
جرس النرص، وماء اإلص�الح، لغرض االطالع 
عىل نس�ب اإلنجاز املتحقق�ة، والوقوف عىل 

أه�م العقبات الت�ي قد تعيق مراح�ل العمل، 
ومعالجتها الفورية.

ونقل الفري�ق، خالل االجتماع�ات املنفصلة 
الت�ي عقدها مع املالكات الهندس�ية والفنية 
للمش�اريع، توجيه�ات األمني الع�ام ملجلس 

ال�وزراء، ب�رورة مضاعف�ة الجهود 
ورفع وت�رة العمل للمراح�ل املتبقية، 
وإنجاز املش�اريع خالل فرتة الشهرين 
املقبلني، واملبارشة بتقديم الخدمات إىل 

أهايل األقضية والنواحي يف املحافظة.
وض�م الوف�د، إضاف�ة إىل ممثل�ني عن 
األمان�ة ملجلس ال�وزراء، الوكيل الفني 
ل�وزارة االعم�ار واالس�كان والبلديات 
واألشغال العامة، واملدير العام لرشكة 
آش�ور للمقاوالت، واملدير العام لدائرة 
الطرق والجس�ور، إضاف�ة إىل املعاون 
الفن�ي ملحاف�ظ ذي قار ومدي�ر دائرة 
الط�رق والجس�ور يف املحافظة. وستس�تمر 
الزي�ارات  بإج�راء  العالق�ة،  ذات  الجه�ات 
امليداني�ة املتتالي�ة، إىل بقي�ة املش�اريع التي 

تشمل الجهات القطاعية كافة.

أمانة جملس الوزراء تبارش بتنفيذ خمرجات جلسة 
حمافظة ذي قار بزيارة عدد من املشاريع اخلدمية

    بغداد / المستقبل العراقي

أم�س  والبيئ�ة،  الصح�ة  وزارة  كش�فت 
الثالثاء، عن أن العراق سيتسلم 10 ماليني 
جرع�ة م�ن لقاح�ني أحدهم�ا بريطاني 
واآلخر صيني ملكافحة كورونا نهاية العام 

الحايل.
وق�ال اخصائ�ي الصحة العام�ة يف وزارة 
الصحة والبيئة وس�ام حس�ني يف ترصيح 
العاملي�ة  صحف�ي إن “منظم�ة الصح�ة 
كورون�ا  لق�اح  توزي�ع  ع�ىل  س�تعمل 
الربيطان�ي او الصيني نهاية العام الحايل، 
والع�راق م�ن ضم�ن ال�رشكاء يف تحالف 
اللقاح�ات، إذ س�يحصل ع�ىل 10 ماليني 
جرعة كدفع�ة اوىل، اي تقريبا ربع نفوس 
البلد وس�يخصص للفئ�ات ذات االختطار 
الع�راق   “ ان  حس�ني،  العايل”.واض�اف 
سيتس�لم دفع�ة ثانية م�ن اللقاحات بعد 
ميض ثالثة اشهر من استراد الدفعة االوىل 
ليصب�ح الع�دد الكيل 20 ملي�ون جرعة”، 
مبين�ا ان “تل�ك اللقاح�ات لم تس�بب اية 

مضاعفات جانبية لألشخاص”.
ولفت حس�ني اىل “وجود تجربة بريطانية 
عالجي�ة تحت�وي ع�ىل بروتين�ات تعرف 
باسم )إنرتفرون بيتا( وتكمن باستنشاق 
الربوتني مب�ارشة عرب بخاخ�ات اىٕل رئات 
امل�رىض الذين يعانون م�ن الفروس بغية 

تحفيز االس�تجابة املناعية لديهم، وتعمل 
كمض�ادات تتع�رف ع�ىل كورون�ا وتمنع 

انشطارها”.
واوض�ح ان “هذا العالج يقلل بنس�بة 79 
باملئة من احتماالت تدهور الحالة الصحية 
مل�رىض كورون�ا وخصوصا الح�االت التي 
تحتاج اىٕل أجهزة تنف�س اصطناعي، وقد 
اثبت علميا نجاحها”، منوها بأن “املرىض 
الذين ش�ملتهم التجربة كانوا أكثر قابلية 
للش�فاء، وس�تعمل بريطاني�ا للحص�ول 
عىل موافق�ة بأرسع وقت لعالج الفروس 
خالل الشهرين املقبلني، أي بحلول الشتاء، 
مثلما حدث يف اطالق دواء )ريمديس�فر( 
املضاد للفروس�ات الذي أثبت قدرته عىل 
ترسيع مدة التعايف، وعند حصول الرشكة 
ع�ىل املوافق�ة فس�يتعني تصني�ع الدواء 
والبخاخ�ات املس�تخدمة بكمي�ات كبرة 

وتزويد أغلب الدول بها”.
واش�ار اىل “وج�ود لق�اح اخر ه�و االٔول 
من نوع�ه بامكانه الوقاي�ة من الفروس 
واالٕنفلون�زا يف آن واح�د، وم�ن املٔوم�ل أن 
يدخ�ل تجارب�ه يف املرحل�ة االٔوىل بالص�ني 
يف بداي�ة ترشي�ن الثان�ي املقبل، وس�يتم 
اعط�اؤه للمتطوع�ني ع�رب االٔن�ف، وعند 
اس�تجابة مناعي�ة  اىل  نجاح�ه س�يؤدي 
وانتاج أجس�ام مض�ادة تمنع كورونا من 

االنتشار بالجسم”.

الصحة تعلن تسلم العراق »10« ماليني جرعة 
من اللقاحني الربيطاين والصيني هناية 2020

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت هيئ�ة النزاه�ة االتحاديَّة، أم�س الثالثاء، عن 
صدور حك�م غيابي بس�جن مدير امل�رصف الزراعيِّ 
األس�بق، وإص�دار أمر قب�ض وتح�ٍر بحق�ه، وتأييد 
حج�ز أموال�ه املنقول�ة وغ�ر املنقول�ة، عازي�ة ذلك 
إىل إرضاره امل�ال الع�ام عم�داً بمبلغ يص�ُل إىل قرابة 
600 ملي�ار دينار.وقال�ت دائرة التحقيق�ات بالهيئة 
يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه، إن 
“املُ�دان ال�ذي كان يش�غل منص�ب مدي�ر امل�رصف 
الزراعيِّ س�ابقاً، قام عمداً ب�اإلرضار باملال العام من 
خالل التج�اوزات الحاصلة ع�ىل التخصيصات املالية 
للُمب�ادرة الزراعيَّة”، ُمبّينًة “ع�دم اتخاذه اإلجراءات 
القانونيَّ�ة بحقِّ مديري الف�روع واملكاتب املتجاوزين 
عىل الخطة االئتمانية، علماً أن مقدار املبلغ املرصوف 
بل�غ )596,364,063,000( ملي�ار دينار”.وأضاف�ت 
ة بقضاي�ا النزاهة يف  أن “محكم�ة الجناي�ات املُختصَّ
ة بمقرصية املُدان، بعد  بغ�داد وصلت إىل القناعة التامَّ
اطالعها عىل األدلة املُتحّصلة يف القضيَّة املُتمّثلة بأقوال 
املُمثلني القانونيِّني ل�وزارة الزراعة واملرصف الزراعي 
ِه، فض�اًل عن تقرير ديوان  اللذين طلبا الش�كوى بحقِّ
ن مقرصيَّته؛  الرقاب�ة املاليَّة والتحقيق اإلداريِّ املُتضمِّ
بس�بب التجاوزات الحاصلة عىل التخصيصات املالية 
اس�تحصاله  وع�دم   ،2014  –  2011 م�ن  لألع�وام 
املوافقات القانوني�ة من الجهات املختصة، إضافة إىل 

قرينة هروبه عن وجه العدالة”.
رت الحكم غيابياً  وأوضحت الدائ�رة أنَّ “املحكمة ق�رَّ
عىل املُدان بالس�جن س�بع سنواٍت اس�تناداً إىل أحكام 
امل�ادة )340( م�ن قان�ون العقوب�ات، وإص�دار أمر 
قب�ٍض وتحرٍّ بحقه، وتأييد حجز أمواله املنقولة وغر 
املنقولة، مع إعطاء الح�ق للجهة املُتّررة للمطالبة 
بالتعوي�ض أمام املحاكم املدنيَّة بعد اكتس�اب الحكم 

الدرجة القطعيَّة”.

النزاهة: السجن ملدير 
مرصف حكومي أرض املال 
العام بقرابة 600 مليار دينار

    نينوى / زهراء علي

اس�تقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلب�ويس، أمس الثالثاء، 
محافظ نينوى نجم الجبوري.

وناق�ش اللقاء، بحس�ب بيان مكت�ب الحلب�ويس االعالمي الذي 
تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، »األوضاع يف املوصل، وإعادة 

إعمارها، وعدداً من امللفات التي تخص املحافظة«. 
وأكد الحلبويس خالل اللقاء ع�ىل »دعم املحافظة بالتخصيصات 
املالية، وإعطاء األولوية لعدد من املش�اريع، ومنها إنش�اء مطار 
املوصل ال�دويل، ورضورة اإلرساع يف املبارشة به وإنجازه، وكذلك 

تأهيل القطاع الصحي، وإعادة تأهيل الجسور«. 
واش�ار إىل أن »إعمار املوصل كما تس�تحق أقل ما يمكن تقديمه 

لهذه املدينة العريقة، الذي سُيسهم يف استقرارها«.

حمافظ نينوى ورئيس الربملان يناقشان 
رضورة إنجاز مطار املوصل

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن صندوق اإلس�كان التاب�ع لوزارة اإلعمار واإلس�كان، أمس 
الثالث�اء، عن املبارشة باس�تقبال الطلبات الخاص�ة بتعديل مدة 

القرض.
وقال الصندوق إن »الصندوق بارش باس�تقبال الطلبات الخاصة 
بتعدي�ل مدة القرض املتعلقة بمبادرة البنك املركزي«، الفتا إىل أن 

»مدة عقد القرض أصبحت 15 عاما بدال من 10 أعوام«.
ودع�ا الصن�دوق املقرتض�ني إىل »تقدي�م الطلب�ات ع�رب املوق�ع 
اإللكرتوني الخاص بالصندوق لغرض إجراء التس�وية الحسابية 
وتعديل مبلغ القس�ط الش�هري الجديد وجلب نس�خة من السند 

املحجوز والعقد املوقع مع الصندوق«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أع�ادت هيأة املناف�ذ الحدودية منفذ ميناء خ�ور الزبر يف محافظة 
البرصة ارس�الية )أنابيب بالس�تك( إىل الباخرة الراسية يف امليناء إىل 
دول�ة اإلمارات بواق�ع حمولة )578 بندل اوحزمة( غر مس�توفية 
لرشوط اس�ترادها ومطابقته�ا للمواصفات.تم�ت عملية اإلعادة 
وفق مح�ر أصويل من قبل لجنة ش�كلت لهذا الغ�رض أعضاؤها 
من ش�عبة االس�تخبارات واألمن الوطني ورشط�ة الكمارك واملركز 
الكمركي ومديرية منفذ ميناء خور الزبر / هيأة املنافذ الحدودية.

ويف الس�ياق ذاته وبأرشاف قس�م البحث والتحري هيأتنا تم إتالف 
أدوية برشية ومواد غش تجاري تم حجزها يف صاالت املطار مخالفة 
للضواب�ط والتعليمات.تم االتالف وفق محر أصويل من قبل لجنة 

مكونة من كمرك املطار ورشطة الكمارك وممثل وزارة الصحة.

صندوق اإلسكان يبارش باستقبال الطلبات 
اخلاصة بتعديل مدة القرض

املنافذ: ميناء خور الزبري يعيد ارسالية 
أنابيب بالستك إىل اإلمارات وإتالف أدوية 

برشية يف مطار بغداد
    البصرة / محمد الجابري

أعلنت مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشآت، أمس الثالثاء، عن تمكن مفارز مركز 
رشط�ة املهندس�ني من إعتقال متهم صادر بحقه امر قب�ض وفق املادة 406 من قانون 

العقوبات الرتكابه جريمة قتل أحد املواطنني يف محافظة ميسان.
وقال�ت رشط�ة الب�رصة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه إن مركز رشطة 
املهندس�ني وبعد ورود معلومات دقيقة عن محل سكنه يف )حي املهندسني دور التجاوز 

(ومن خالل تنفيذ امر قبض قضائي و مداهمة داره تم القبض علية،
وأضافت »تم اتخاذ االجراءات القانونية بحقه وإحالته اىل القضاء لينال جزائه العادل.

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلنت وزارة الدفاع، أمس الثالثاء، املوافقة 
ع�ىل رصف مكاف�أة الجرح�ى للوجبت�ني 

.)25-24(
 وج�اء يف بي�ان ال�وزارة، تلقت املس�تقبل 
العراقي نسخة منه، انه« حصلت موافقة 

الوزي�ر جمع�ة عناد س�عدون عىل رصف 
مكافأة الجرحى للوجبتني )25-24(«.

ودع�ا البيان« ال�ذوات املدرجة اس�مائهم 
يف القوائ�م ادناه مراجع�ة املديرية العامة 
للموازن�ة والربامج يف وزارة الدفاع إلكمال 
متطلب�ات الرصف خالل مدة اس�بوع من 

تاريخ نرش االعالن«.

رشطة البرصة تعلن اعتقال متهم مرحتل من حمافظة 
ميسان مطلوب بارتكاب جريمة قتل

الدفاع تنرش أسامء املشمولني بمكافأة اجلرحى 
للوجبتني »25-24«

أمانة بغداد تنفي قيام مالكاهتا 
بـ »هدم« دور سكنية يف اجلادرية

افتتاح دار للقضاء يف ناحية سليامن بيك

    بغداد / المستقبل العراقي

نفت أمانة بغداد، أمس الثالثاء، قيام مالكاتها بتهديم أي دار سكني بمنطقة 
جرس الطابقني بالجادرية وسط العاصمة.وقالت مديرية العالقات واإلعالم 
يف األمانة يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه إن »أمانة بغداد وردها 
كت�اب م�ن وزارة العدل إلزالة التجاوزات عىل األرصف�ة ضمن الطريق العام 
وتوجه فريق من بلدية الكرادة لتنفيذ األمر القضائي الصادر، اال أن مالكاتها 
أزال�ت ع�دداً من املح�الت املتج�اوزة عىل الرصي�ف فقط وانس�حبت تاركة 
املوضوع للقوة املاس�كة لألرض«.وأضافت املديرية يف بيان تلقت السومرية 
نيوز نس�خة منه، أن »مس�ؤولية أمانة بغداد فقط الطرق العامة وليس من 

واجبها قطع األرايض العائدة للملك الشخيص أو األمالك غر التابعة لها«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

افتت�ح مجل�س القضاء االع�ىل، داراً 
بي�ك  س�ليمان  ناحي�ة  يف  للقض�اء 
محافظ�ة  مجل�س  م�ع  بالتع�اون 
ص�الح الدين.وافاد املرك�ز االعالمي 
ملجل�س القض�اء األع�ىل يف بي�ان أن 
»االفتتاح تم بإرشاف رئيس محكمة 
اس�تئناف صالح الدي�ن القايض عبد 

البناي�ة  وتض�م  الدليم�ي  مش�حن 
محاكم البداءة واالحوال الش�خصية 
والجنح والتحقيق«. واضاف: »حيث 
سيقدم املبنى القضائي خدمة كبرة 
الهايل سليمان بيك يف انجاز الدعاوى 
القضائية وكذلك معامالت املواطنني 
تحقيقاً لالهداف املرس�ومة من قبل 
مجلس القضاء األعىل الكامنة بتقديم 

الخدمة القضائية للمواطنني«.

حمافظ البرصة يوجه بإعادة الدوام 
يف الدوائر بنسبة »100« باملئة

    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

قرر محافظ البرصة اس�عد العيداني، أمس 
الثالثاء، اعادة الدوام الرسمي يف املؤسسات 
الحكومي�ة كافة يف املحافظة، بنس�بة 100 

باملئة.
وحصل�ت »املس�تقبل العراقي« ع�ىل وثيقة 
صادرة من مكتب املحافظ أس�عد العيداني، 
تضمن�ت اعماماً جاء في�ه: »تقرر ان يكون 
ال�دوام الرس�مي يف املؤسس�ات الحكومي�ة 

كافة %100«.
وعمل�ت البرصة عىل تخفيض نس�بة الدوام 
يف دوائ�ر الدول�ة منذ بدأت بتس�جيل حاالت 

مرتفعة بفايروس »كورونا«.
وأخذت البرصة تس�جل انخفاض�اً ملحوظاً 

بحاالت اإلصابة بالفايروس.

وزير التخطيط يبحث مع اجلانب الفرنيس تنفيذ مرتو بغداد 
وتأهيل مطار املوصل

    بغداد / المستقبل العراقي

بحث وزير التخطيط خالد بتال النجم، أمس الثالثاء، 
مع القائم باألعم�ال الفرنيس جون نوبل بونيو آليات 

تنفيذ مرتو بغداد وتأهيل مطار املوصل.
 وذك�ر بيان للوزارة تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
منه ان »وزير التخطيط، خالد بتال النجم، استقبل يف 
مكتب�ه بديوان الوزارة القائم باألعمال الفرنيس جون 

نوبل بونيو، والوفد املرافق له«.
وأض�اف البي�ان انه »جرى خ�الل اللق�اء بحث افاق 
التعاون املش�رتك ب�ني البلدين الصديق�ني يف املجاالت 
وس�بل  والتجاري�ة،  واالس�تثمارية  االقتصادي�ة 
تطويره�ا، واالس�تعدادات الجاري�ة لزي�ارة رئي�س 
مجل�س الوزراء مصطفى الكاظمي، إىل باريس خالل 

األسبوع املقبل«.
وأض�اف البيان ان »الجانبني بحث�ا آليات تنفيذ مرتو 

بغداد، وإعادة تأهيل مط�ار املوصل الدويل، من خالل 
مش�اركة الرشكات الفرنس�ني يف تنفي�ذ املرشوعني، 
ومش�اريع أخرى، من بينها إنش�اء مستشفى عام يف 

قضاء سنجار، واالستثمار يف حقول عكاز، فضال عن 
إنش�اء وتأهيل عدد من املحط�ات الكهربائية يف عدد 

من املحافظات«.
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جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن ثاين )162(  والصادر يف 2020/10/11 
تعلن اللجنة اعاله عن تأجري العقارات املدرجة تفاصيلها يف ادناه  
والعائ�دة ملكيتها اىل مديري�ة بلدية  ربيعة  وفقا الحكام القانون 
)21( لس�نة )2013( وبطريق�ة املزايدة العلني�ة . فعىل الراغبني 
بااليجار مراجعة مديرية بلدية  ربيعة  وخالل مدة )15(  يوم  تبدأ 
م�ن اليوم التايل من تاريخ االعالن  مس�تصحبني معهم التامينات 
القانوني�ة البالغ�ة )50%( من القيمة املقدرة  وس�تجري املزايدة 
يف الي�وم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة 
اجور نرش االعالن واملصاريف االخرى  ا عىل ان يقوم بتسديد باقي 
بدل االيجار  والرس�وم االخرى وابرام العق�د خالل مدة )ثالثون( 
ي�وم  من تاريخ  تصديق ق�رار االحالة وبخالفه يعترب املس�تاجر 
ن�اكال ويعاد االعالن عن تأجري امللك وعىل حس�اب الناكل وتحمله 
ف�رق البدل�ني وكافة املصاري�ف االخرى املرتتبة ع�ىل ذلك اضافة 
اىل مص�ادرة اماناته وعدم الس�ماح له بالدخ�ول باملزايدة مجددا 

وستكون املزايدة يف مقر مديرية بلدية ربيعة  
مالحظة / مدة االيجارسنة واحدة فقط

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن ثاين )154(  والصادر يف 2020/9/29 
تعلن اللجنة اعاله عن انشاء ملعب سباعي عىل القطعة املرقمة 
1/3858 م 51 جزيرة سنجار بابعاد 40م×50م بمساحة كلية 
)2000م2( والعائ�دة ملكيتها اىل مديري�ة بلدية  البعاج  وفقا 
الحكام القانون )21( لسنة )2013( وبطريقة املزايدة العلنية 
. فعىل الراغبني بااليجار مراجعة مديرية بلدية  البعاج  وخالل 
مدة )خمس�ة عرش(  ي�وم  تبدأ م�ن اليوم الت�ايل لنرشاالعالن  
بالصحف مس�تصحبني معه�م التامين�ات القانونية عىل ان ال 
تقل عن  )50%( من القيمة املقدرة  وس�تجري املزايدة يف اليوم 
االخ�ري من مدة االعالن ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور 
ن�رش االعالن واملصاري�ف االخرى  عىل ان يقوم بتس�ديد باقي 
بدل االيجار  والرسوم االخرى وابرام العقد خالل مدة )ثالثون( 
يوم  من تاريخ  تصديق قرار االحالة وبخالفه يعترب املس�تاجر 
ناكال ويعاد االعالن عن تأجري امللك وعىل حساب الناكل وتحمله 
ف�رق البدلني وكافة املصاريف  االخرى املرتتبة عىل ذلك اضافة 
اىل مصادرة اماناته وعدم السماح له بالدخول باملزايدة مجددا 

وستكون املزايدة يف مقر مديرية بلديات محافظة نينوى 
مالحظة /علما ان  مدة االيجارسنة واحدة فقط

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن ثاين نكول  )157(  والصادر يف 2020/9/30 
تعل�ن اللجنة اعاله عن تأجري العقار املدرج  تفاصيله يف ادناه 
وفق�ا الحكام القان�ون )21( لس�نة )2013( املعدل وبطريقة 
املزاي�دة العلنية . فعىل الراغبني بااليجار مراجعة مديرية بلدية  
البعاج   وخالل مدة )خمس�ة عرش (  يوم  تبدأ من اليوم التايل 
لنرش االعالن بالصحف مستصحبني معهم التامينات القانونية 
عىل ان ال تقل عن  )50%( من القيمة املقدرة  وستجري املزايدة 
يف اليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترسو عليه املزايدة 
اجور نرش االعالن واملصاريف االخرى عىل ان يقوم بتسديد باقي 
بدل االيجار  والرسوم االخرى وابرام العقد خالل مدة )ثالثون( 
يوم  من تاريخ  تصديق قرار االحالة وبخالفه يعترب املس�تاجر 
ناكال ويعاد االعالن عن تأجري امللك وعىل حساب الناكل وتحمله 
فرق البدلني وكافة املصاري�ف االخرى املرتتبة عىل ذلك اضافة 
اىل مصادرة اماناته وعدم السماح له بالدخول باملزايدة مجددا 

وستكون املزايدة يف مقر مديرية بلديات نينوى 
مالحظة / علما ان مدة االيجارسنة واحدة فقط

تأج�ري بناي�ة الف�رن الحجري املش�يد ع�ىل القطع�ة املرقمة 
2653املنطقة التجارية

نرش اعالن مناقصة خارجية 
تعلن رشكة مصايف الجنوب رشكة عامة عن اعالن املناقصة التالية :

فعىل الراغبني باالشرتاك باملناقصة الحضور اىل مقر الرشكة الكائن يف منطقة الشعيبة / محافظة البرصة للحصول عىل 
وثائق املناقصة وحسب املبلغ املؤرش ازائها وغري قابلة للرد وفقا للرشوط املدرجة ادناه :

1 � س�يتم تنفيذ العطاء من خالل اجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية 
رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط

2 � يتم تس�ليم العطاءات وبظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اسم مقدم العطاء وعنوانه االلكرتوني ورقم الهاتف 
واس�م ورقم املناقصة اىل العنوان االتي  ) قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية / االس�تعالمات الرئيسية / رشكة مصايف 
الجنوب ،رشكة عامة  � الشعيبة � محافظة البرصة / جمهورية العراق ( يف املوعد املحدد 11/29 /2020 الساعة الثانية 
عرش ظهرا حس�ب توقيت مدينة البرصة املحيل( ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رس�مية يس�تمر االعالن اىل ما بعد 
العطلة ويعترب اليوم الذي ييل العطلة اخر يوم لغلق املناقصة العطاءات املتأخرة س�وف ترفض  وس�يتم فتح العطاءات 
بحض�ور مقدمي العط�اءات او ممثليهم الراغبني بالحض�ور يف العنوان االتي ) قاعة لجنة فت�ح العطاءات الخارجية / 
االس�تعالمات الرئيس�ية / رشكة مص�ايف الجنوب / رشكة عامة � الش�عيبة � محافظة الب�رصة / جمهورية العراق يف 

2020/11/29 الساعة الواحدة بعد الظهر حسب توقيت مدينة البرصة املحيل او اليوم الذي يليه .
3 � املبلغ التخميني للمناقصة ) 527,000 $( خمسمائة وسبعة وعرشون الف دوالر امريكي فقط 

4 � تقدي�م كافة الوثائق املش�ار اليها يف الوثيقة القياس�ية املرفقة ) تعليمات ملقدمي العط�اءات وورقة بيانات العطاء 
( ابت�داء مع العطاء مصادقة م�ن قبل الجهات املختصة ذات العالقة والبيانات التي تؤكد اس�تمرار اهلية مقدم العطاء 
بموجب االس�تمارات املدرجة يف القس�م الرابع من الوثيقة ويف حالة عدم توفر اي من الوثائق او البيانات املذكورة سيتم 

استبعاد العطاء وال تتحمل رشكتنا اي مسؤولية بذلك
5 � متطلبات التأهيل : عىل مقدم العطاء ان يقدم ادلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املدرجة يف القسم الثالث 

)متطلبات التاهيل الالحق( من الوثيقة القياسية ابتداء مع العطاء
 6 � تقدي�م العط�اءات الفنية والتجارية وفق النماذج والجداول الكاملة وجداول االس�عار املطلوبة يف القس�م الرابع من 

الوثيقة القياسية وان تكون وموقعة ومختومة
 7 � تحديد مدة نفاذية العطاء بفرتة ال تقل عن )120( يوما من تاريخ الغلق عىل ان يكون مبلغ العطاء التجاري املقدم 

بالدوالر االمريكي او اليورو او الدينار العراقي ويكون املبلغ االجمايل للعطاء رقما وكتابة
8 � تقديم تأمينات اولية )صك مصدق او خطاب ضمان او س�فتجة ( )بالنس�خة االصلية ابتداء مع العطاء( صادرعن 
مرصف عراقي معتمد لدى البنك املركزي العراقي وبمبلغ قدره )10,540$( عرشة االف وخمسمائة واربعون الف  دوالر 
امريكي فقط والمر رشكتنا ويتضمن االشارة فيها اىل رقم واسم املناقصة عىل ان ال تقل مدة نفاذيته عن )28( يوما من 

تاريخ انتهاء نفاذ العطاء
9 �  ش�مول العم�ال العراقيني العاملني لدى الرشكات االمنية املتعاقدة مع ال�رشكات املقاولة بقانون التقاعد والضمان 

االجتماعي والزام تلك الرشكات بذلك وتتحمل التبعات القانونية املرتتبة عن عدم التطبيق 
10 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن

11 � جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 
12 � لجه�ة التعاق�د الحق يف الغ�اء املناقصة يف اي مرحلة من مراحلها قبل صدور كتاب االحالة بناء عىل اس�باب مربرة 

دون تعويض مقدمي العطاءات 
13 � لالطالع عىل تفاصيل الطلبية والرشوط االخرى يمكنكم زيارة موقع الرشكة 

www.SRC.GOV.IQ
14 � لالستفسار عن اي معلومات يمكنكم مراسلة رشكتنا وعىل العنوان التايل : 

contracts@src.gov.iq
15 � عىل مقدمي العطاءات االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها

ر.املهندسني
رعد عيل نجم 

مدير بلديات حمافظة نينوى

ر.املهندسني
رعد عيل نجم 

مدير بلديات حمافظة نينوى

ر.املهندسني
رعد عيل نجم 

مدير بلديات حمافظة نينوى

رقم القطعة والمقاطعة 66 السعدة نوع العقار ت

2875/5م66 السعدة فرن 1

ITEM REQ NO DESCRIPTION PRICE

1 575/2020 
للمرة االولى Complete power center for substation 150.000 IQD

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب



www.almustakbalpaper.net العدد )2235( االربعاء  14  تشرين االول  2020 اعالنات5
مجلس القضاء االعىل

اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف 
النجف

العدد : 1161 /س2020/7
التاريخ 2020/10/13

اعالن
لي�ىل   ( عليه�ا  املدع�ى   / اىل 

محمد حسن( 
)س�ليمة  املدعي�ة  اقام�ت 
محمد مطري( الدعوى بالعدد   
ام�ام  )1161/ش2020/7( 
ه�ذه املحكم�ة تطل�ب فيها 
تصدي�ق زواج واثبات نس�ب 
ونفي نس�ب وملجهولية محل 
اقامت�ك  حس�ب رشح القائم 
بالتبليغ واشعار مختار محلة 
حي العسكري /النجف  قررت 
املحكم�ة تبليغ�ك بموض�وع 
املرافع�ة  وبموع�د  الدع�وى 
اعالن�ا  بواس�طة  صحيفتني 
وعلي�ك  يوميت�ني   محليت�ني 
الحضور ام�ام هذه املحكمة 
الق�ادم  املرافع�ة  موع�د  يف 
املواف�ق ي�وم 2020/10/27 
الساعة التاس�عة صباحا ويف 
حالة عدم حضورك او ارسال 
م�ن ينوب عنك قانونا س�وف 
تجري املرافع�ة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول 
القايض

اثري فاهم محسن
������������������������

مجلس القضاء االعىل
اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

اعالن 
العدد : 4015/ب2019/1

التاريخ : 2020/10/13
اعالن

اىل الشخص الثالث / )عباس 
عبث سدران(

عب�د  ع�واد   ( املدع�ي  اق�ام 
الدع�وى  غ�ايل(  الحس�ني 
البدائية املرقم�ة اعاله والتي 
يطل�ب فيها الحك�م )بابطال 
قيد العقار  املرقم 12210/3  
حي ص�دام واملس�جل بالقيد 
11 شباط 2005 مجلد 1013 
وكافة القيود الالحقة واعتبار 
قي�ده ثابت الحكم وقد قررت 
املحكمة ادخالك شخصا ثالثا 
يف الدع�وى منظم�ا اىل جانب 
املدع�ى عليهم�ا وملجهولي�ة 
مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح 
املبلغ القضائي واشعار مختار 
حي الشهداء / 2 كاظم شبيب 
الخزعيل قررت هذه املحكمة 
بصحيفت�ني  اعالن�ا  تبليغ�ك 
محليت�ني يوميت�ني للحضور 
يف موع�د املرافع�ة املص�ادف 
يف ي�وم 2020/10/27 وعند 
ع�دم حضورك او ارس�ال من 
س�وف  قانون�ا  عن�ك  ين�وب 
تجري املرافع�ة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

عيل جبار الخزعيل
������������������������

مجلس القضاء االعىل
اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

اعالن 
العدد : 1860/ب2020/1

التاريخ : 2020/10/12
اعالن

اىل املدعى عليه / حس�ن عيل 
رايض

 / )الس�يد  املدع�ي  اق�ام 
مصطفى هادي عبد الزهرة( 
الدعوى البدائية املرقمة اعاله 
والت�ي يطل�ب فيه�ا الحك�م 
)باعادة الحال اىل ما كان عليه 
قبل التعاقد للس�يارة املرقمة 
32807 ده�وك نوع نيس�ان 
مودي�ل  استيش�ن  ارم�اده 
2006 الل�ون ابيض( ولثبوت 
مجهولية محل اقامتك حسب 
رشح املبلغ القضائي واشعار 
مختار منطقة الكريشات /2 
املدعو كاظم م�وىس الزبيدي   
ل�ذا ق�ررت ه�ذه  املحكم�ة 
تبليغ�ك اعالن�ا  بصحيفت�ني 
محليت�ني يوميت�ني للحضور 
يف موع�د املرافع�ة املص�ادف 
يف ي�وم 2020/10/28 وعند 
ع�دم حضورك او ارس�ال من 
س�وف  قانون�ا  عن�ك  ين�وب 
تجري املرافع�ة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

عيل جبار الخزعيل

اعالن
وزارة الصحة  والبيئة / الرشكة العامة لتسويق االدوية واملستلزمات الطبية 

يرسنا دعوتكم لالشرتاك باملناقصات ادناه والتي تتضمن تجهيز )املواد املذكورة يف الجدول ادناه( والواردة ضمن حسابات 
املوازن�ة الجاري�ة واالطالع عىل املستمس�كات املطلوب�ة يمكنكم زيارة موق�ع رشكتنا عىل االنرتنت وع�ىل املوقع الخاص 

 )WWW.kimadia.iq( واملوقع الخاص بالوزارة )www.kim.iq( :بالرشكة
علما ان ثمن مستندات املناقصة التي ) 1000000( مليون دينار للمناقصات ذات قيمة مليون دوالر او اقل و )2000000( 
مليونان دينار للمبلغ الذي يزيد عىل مليون دوالر وبخالفه فان العروض س�وف تهمل ويتحمل من سرتسو عليه املناقصة 
اجور االعالن  وعىل ان يتم تقديم وثائق االعمال املماثلة مع العرض اما التامينات االولية والتي يجب ان تكون بنس�بة %1 
من قيمة العرض تقدم عىل ش�كل خطاب ضمان نافذ ملدة س�نة كاملة وال يطلق املبلغ من املرصف اال بكتاب من الرشكة 
يؤيد انتفاء الحاجة او صك مصدق او كفالة مرصفية ضامنة او سندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية علما ان 
طريقة الدفع ستكون )حسب رشوط املناقصة( وطريقة الشحن )CIP( او حسب  الرشوط  وان الرشكة غري ملزمة بقبول 
اوطأ العطاءات وعىل من سرتس�و عليه املناقصة رضورة تقديم التأمينات القانونية )كفالة حس�ن االداء ( البالغة )%5( 
من قيمة االحالة وعىل شكل خطاب ضمان او كفالة مرصفية او صك مصدق او مستندات القرض التي تصدرها املصارف 
الحكومي�ة ولغ�رض االطالع يمكنكم زيارة موقع الرشكة او الوزارة املذكوري�ن انفا علما ان املؤتمر الخاص باالجابة عىل 

استفسارات املشاركني سيعقد الساعة العارشة صباحا يوم االربعاء 2020/10/28 
مالحظة / يف حالة مصادفة موعد الغلق عطلة رس�مية يكون اليوم التايل  للدوام الرس�مي هو اخر موعد لتقديم العطاء 

ويعترب يوم الغلق ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النجف 

االتحادية 
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

النجف
العدد  : حجة وفاة /  2078  

التاريخ 2020/10/13
اعالن

 اىل املدعوه / هيفاء عمران رايض
اعالن

قدم طالب حج�ة الوفاة  ميعاد عبد 
الحس�ني   طلب�ا اىل ه�ذه املحكم�ة 
ي�روم في�ه اس�تصدار حج�ة وفاة 
بحق املدعوه )هيفاء عمران رايض( 
قررت املحكم�ة تبليغك  يف الصحف 
املحلية فعليك الحضور امامها خالل 
ع�رشة ايام من تاري�خ نرش االعالن 
وبخالفه س�يتم النظر بالطلب وفق 

القانون 
القايض

حسن جواد الحبيب
�����������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النجف 

االتحادية 
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

النجف
العدد  : 2064

التاريخ 2020/10/13
اعالن

 اىل املدعو / صفاء حيدر فاخر
اعالن

قدم طالب حجة الوفاة  حيدر فاخر 
حس�ن طلبا اىل ه�ذه املحكمة يروم 
في�ه اس�تصدار حج�ة وف�اة بحق 
املدعوه )صفاء حيدر فاخر( قررت 
املحكم�ة تبليغك  يف الصحف املحلية 
فعليك الحضور امامها خالل عرشة 
ايام من تاريخ نرش االعالن وبخالفه 

سيتم النظر بالطلب وفق القانون 
القايض

حسن جواد الحبيب

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النجف 

االتحادية 
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

النجف
العدد  : 2066

التاريخ 2020/10/13
اعالن

 اىل املدعوه / سجى حيدر فاخر
اعالن

قدم طالب حجة الوفاة  حيدر فاخر 
حس�ن طلبا اىل ه�ذه املحكمة يروم 
في�ه اس�تصدار حج�ة وف�اة بحق 
املدعوه )سجى حيدر فاخر( قررت 
املحكم�ة تبليغك  يف الصحف املحلية 
فعليك الحضور امامها خالل عرشة 
ايام من تاريخ نرش االعالن وبخالفه 

سيتم النظر بالطلب وفق القانون 
القايض

حسن جواد الحبيب
�����������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النجف 

االتحادية 
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

النجف
العدد  : 2062

التاريخ 2020/10/13
اعالن

 اىل املدعو / محمد عيل حسن
اعالن

ق�دم طال�ب حج�ة الوفاة  حس�ني 
ناظ�م عيل طلب�ا اىل ه�ذه املحكمة 
يروم فيه استصدار حجة وفاة بحق 
املدعوه )محمد عيل حس�ن( قررت 
املحكم�ة تبليغك  يف الصحف املحلية 
فعليك الحضور امامها خالل عرشة 
ايام من تاريخ نرش االعالن وبخالفه 

سيتم النظر بالطلب وفق القانون 
القايض

حسن جواد الحبيب

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النجف 

االتحادية 
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

النجف
العدد  : 2065

التاريخ 2020/10/13
اعالن

 اىل املدعوه / بنني حيدر فاخر
اعالن

قدم طالب حجة الوفاة  حيدر فاخر 
حس�ن  طلبا اىل هذه املحكمة يروم 
في�ه اس�تصدار حج�ة وف�اة بحق 
املدع�وه )بنني حي�در فاخر( قررت 
املحكم�ة تبليغك  يف الصحف املحلية 
فعليك الحضور امامها خالل عرشة 
ايام من تاريخ نرش االعالن وبخالفه 

سيتم النظر بالطلب وفق القانون 
القايض

حسن جواد الحبيب
�����������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النجف 

االتحادية 
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

النجف
العدد  : 2063

التاريخ 2020/10/13
اعالن

 اىل املدعوه / نضال عيل حسن
اعالن

ق�دم طال�ب حج�ة الوفاة  حس�ني 
ناظ�م عيل طلب�ا اىل ه�ذه املحكمة 
يروم فيه استصدار حجة وفاة بحق 
املدعوه )نضال عيل حس�ن( قررت 
املحكم�ة تبليغك  يف الصحف املحلية 
فعليك الحضور امامها خالل عرشة 
ايام من تاريخ نرش االعالن وبخالفه 

سيتم النظر بالطلب وفق القانون 
القايض

حسن جواد الحبيب

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النجف 

االتحادية
محكمة جنح النجف

العدد: 14/ج2020/7
التاريخ : 2020/10/12

اعالن
اىل املته�م اله�ارب / عم�اد احم�د 

بريهي
اعالن غيابي

حي�ث انك متهم يف الدع�وى املرقمة 
والخاص�ة  )14/ج2020/2( 
باملش�تكي )ف�الح منذور ج�دوع ( 
وفق اح�كام امل�ادة 446 من قانون  
اقامتك   العقوبات وملجهولي�ة محل 
ثناي�ا  يف  املرف�ق  االش�عار  حس�ب 
ه�ذه الدعوى عليه ق�ررت املحكمة 
تبليغ�ك اعالن�ا بوج�وب الحض�ور 
يف موع�د املحاكم�ة املص�ادف ي�وم 
2020/11/24 وعند عدم حضورك 
سوف تجري محاكمتك غيابيا وعلنا  

حسب االصول
القايض 

عدنان كريم عبد عيل
�����������������������������

اعالن 
قدم�ت املواطنة ) بدريه عبد الكريم 
قاسم ( دعوة قضائية لتغيري اسمها 
م�ن ) بدريه( اىل )ب�دور( فمن لديه 
اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل 
خمس�ة عرش يوما من تاريخ النرش 
وبعكس�ه سوف تنظر هذه املديرية 
بطلبه استنادا اىل احكام املادة ) 22 
( من قانون البطاقة الوطنية رقم ) 

3 ( لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام

مجلس القضاء االعىل
اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

النجف
محكمة بداءة النجف

العدد : 2718/ب2016/5
التاريخ 2020/9/28

اعالن
بناءا عىل الق�رار الصادر من 
ه�ذه املحكمة بازالة ش�يوع 
املرقم 2/11936 حي  العقار 
االش�رتاكي( يف النج�ف  عليه 
تعل�ن هذه املحكم�ة عن بيع 
العق�ار املذكور اعاله واملبينه 
املق�درة  وقيمت�ه  اوصاف�ه 
ادناه فع�ىل الراغبني بالرشاء 
مراجعة هذه املحكمة  خالل 
)ثالثون(  يوما من اليوم التايل 
لنرش االعالن مستصحبا معه 
التامين�ات القانوني�ة البالغة 
املق�درة  القيم�ة  م�ن   %10
بموج�ب ص�ك مص�دق المر 
ه�ذه املحكمة ب�داءة النجف  
وصادر م�ن مرصف الرافدين  
رقم )7( يف النجف  وستجري 
املزاي�دة واالحالة يف الس�اعة 
الثانية عرش ظه�را من اليوم 
االخ�ري م�ن االع�الن يف قاعة 
املحكمة  وعىل املش�رتي جلب 
هوية االحوال املدنية وشهادة 

الجنسية العراقية .
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
املرق�م  العق�ار   : االوص�اف 
2/11936 حي االشرتاكي( يف 
النج�ف  عبارة عن دار مفرزة 
اىل جزئني بصورة غري رسمية 
ع�ىل ش�ارع بع�رض 10 مرت 
الجزء االول يتكون من ساحة 
امامية وصال�ة وغرفتني نوم 
صحية  ومجموع�ة  ومطب�خ 
مشغول من قبل املدعي الثالث 
محمود جواد كاظم مع افراد 
عائلت�ه وه�و يرغ�ب بالبقاء 
يف العق�ار بع�د البي�ع بصفة 
مس�تاجر ام�ا الج�زء الثاني 
يتك�ون م�ن س�احة امامية 
ومطب�خ وطارمة وغرفة نوم 
يف الطاب�ق االريض اما الطابق 
العل�وي يتكون من غرفة نوم 
العق�ار خ�ايل من الش�اغلني 
لحظة الكشف مبلط بالكايش 
املوزائي�ك بالكامل ومس�قف 
بالكونكري�ت املس�لح مجهز 
درج�ة  والكهرب�اء  بامل�اء 
العمران دون الوسط املساحة 
الكلية للعقار 360 مرت مربع 
ان القيمة الكلية للعقار مبلغ 
مائت�ان   )275,000,000(
ملي�ون  وس�بعون  وخمس�ة 

دينار فقط ال غريها 
������������������������

مجلس القضاء االعىل
اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

اعالن 
العدد : 4015/ب2019/1

التاريخ : 2020/10/13
اعالن

اىل املدعى عليها / تركيه عبد 
الله محمد

اقام املدعي )عواد عبد الحسني 
غايل ( الدعوى البدائية املرقمة 
فيه�ا  يطل�ب  والت�ي  اع�اله 
الحك�م )بابطال قي�د العقار 
املرق�م 12210/3 حي صدام 
بالقيد 11 ش�باط  واملس�جل 
1013وكاف�ة  مجل�د   2005
واعتب�ار  الالحق�ة  القي�ود 
قيده ثاب�ت الحكم (  ولثبوت 
مجهولية محل اقامتك حسب 
رشح املبلغ القضائي واشعار 
الش�هداء/2   ح�ي  مخت�ار 
كاظ�م ش�بيب الخزعيل عليه 
قررت ه�ذه  املحكمة تبليغك 
اعالن�ا  بصحيفت�ني محليتني 
يوميت�ني للحض�ور يف موع�د 
ي�وم  يف  املص�ادف  املرافع�ة 
ع�دم  وعن�د   2020/10/27
حضورك او ارس�ال من ينوب 
عن�ك قانون�ا س�وف تج�ري 
املرافع�ة بحق�ك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

عيل جبار الخزعيل

املدير العام للرشكة العامة 
لتسويق االدوية واملستلزمات الطبية
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فوائد زبدة األفوكادو والثوم
س�واء كنت من عش�اق األفوكادو أو كنت 
نباتيا تبحث عن بديل صحي وآمن، أو كنت 
من مرىض حساس�ية الالكت�وز )الحليب( 
الت�ي  الس�حرية  الوصف�ة  ه�ذه  فإلي�ك 
س�تضفي لطعامك نكهة مميزة وشهية يف 

آن واحد.
تتمي�ز  والت�ي  بالث�وم  األف�وكادو  زب�دة 
بمجموع�ة م�ن الفوائ�د املذهل�ة، يمك�ن 
تحضريها بمنتهى السهولة كاآلتي حسب 
ما جاء يف موقع »دييل هيلث بوست« املعني 

بالصحة.
أف�وكادو  حبت�ن  م�ن  الوصف�ة  تتك�ون 

ناضج�ة، و1-4 فص�وص ثوم مبش�ورة، 
و1 ملعق�ة كبرية عصري ليمون، و3 مالعق 
كبرية زيت جوز هن�د، والقليل من الكزبرة 

املفرومة وامللح.
إليك الطريقة

قرشرّ األف�وكادو وأزل الن�وى، ثم قم ببرش 
الثوم.

باس�تخدام مح�رة الطع�ام أو م�رب 
يدوي، يتم خلط جميع املكونات، ثم توضع 
رقائ�ق م�ن األلومنيوم وقطع م�ن الغالف 
البالس�تيكي ع�ى املنض�دة بحي�ث يكون 

الغالف فوق الرقائق.

الغ�الف  منتص�ف  يف  الخلي�ط  ونض�ع 
البالس�تيكي ثم نب�دأ بلفه بالط�ول، وبعد 
ذلك نقوم بلف ورق القصدير حتى تش�كل 
الزبدة ع�ى هيئة إس�طوانة، ويتم وضعها 
يف الثالج�ة ملدة ال تقل عن 3 س�اعات حتى 

تتماسك ويتسنى تقطيعها واستخدامها.
الفوائ�د  بالعدي�د م�ن  األف�وكادو  يتمي�ز 
الصحي�ة، كم�ا يم�د الجس�م بالكث�ري من 
العن�ارص الغذائي�ة الالزمة له، ف�كل 100 

غرام منه يحتوي عى:
- 20 % من االحتياجات اليومية من حمض 

الفوليك

ال�الزم يومي�ا  17 % م�ن فيتام�ن يس   -
للجسم

K 26 % من فيتامن -
H 10 % من فيتامن -
B613 % من فيتامن -

B5 14 % من فيتامن -
- 14 % م�ن البوتاس�يوم بما يع�ادل قيمة 
أكرب من تل�ك التي يمنحها لن�ا املوز الغني 

بالبوتاسيوم.
هذا عوض�اً عن الده�ون الصحي�ة املفيدة 
م�ن  الهائل�ة  الكمي�ات  القل�ب،  لصح�ة 

املاغنيسيوم والنحاس والحديد والزنك.

فوائد التعرق أثناء الرياضة
 بالتأكي�د عن�د قيام�ك بالتماري�ن 
الرياضية س�وف تتعرق، هل فكرت 
يوًما بفوائد التعرق أثناء الرياضة؟، 
ه�ل تعتق�د أن هن�اك فوائ�د أخرى 

للتعرق؟
عن�د قيام�ك بالتماري�ن الرياضي�ة 
بالطبع س�وف تتع�رق، ولكن ما قد 
تتفاج�أ له أن كمي�ة التعرق تختلف 
من ش�خص الخ�ر حتى لو تش�ابه 

الجهد املبذول.
تكم�ن حقيق�ًة فوائد التع�رق أثناء 
الرياض�ة باس�تخدام امل�اء املوجود 
داخل الجسم إلخراجه خارج الجسم 
وتنظي�م  الجس�م  تربي�د  وبالت�ايل 
حرارته، وهذا س�بب إضايف للحفاظ 
ع�ى رشب املي�اه بكمي�ات كافي�ة 

ووافرة. ومن فوائد التعرق األخرى:

1. التئام الجروح
الغدد العرقية نوعان، حيث أن هناك 
نوع وهو الغدد العرقية املفرزة يقع 
يف عدة مناطق يف الجس�م يساعد يف 
التئ�ام الج�روح حيث يحت�وي هذا 
الن�وع من الغ�دد العرقية عى خاليا 

جذعية تساعد يف ذلك.
2. التخلص من السموم

يف الحقيق�ة م�ا زالت هن�اك حاجة 
للمزي�د م�ن الدراس�ات للتأك�د من 
إمكاني�ة التعرق حًقا م�ن التخلص 
م�ن الس�موم يف الجس�م حي�ث أن 
البعض يعتق�د بأنه ال دليل عى ذلك 

فالعرق مجرد أمالح وماء.
3. فقدان الوزن

يمك�ن للتعرق بش�كل غ�ري مبارش 
املساعدة يف فقدان الوزن.

اسباب كثرة التبول
ُيعد أم�را طبيعيا أن تش�عر بالحاجة إىل 
التب�ول عدة مرات عى مدار اليوم، ولكن 
يف ح�ال تكررت الرغبة يف التبول بش�كل 
مبال�غ فيه، س�واء نه�ارا أو لي�ال، فإن 
ذلك يس�تدعي زيارة الطبي�ب للتأكد من 
عدم وجود مش�كلة صحية، وهذه أبرز 

األسباب التي تؤدي إىل كثرة التبول.
1- الته�اب املس�الك البولي�ة: ُيع�د هذا 
امل�رض الس�بب األكث�ر ش�يوًعا للتبول 
املتك�رر، عندما تصيب البكترييا الكى أو 
املثانة أو األنابيب التي تربطها ببعضها، 
فتنتفخ املثانة وال تستطيع تحمل الكثري 
من البول، والذي قد يكون عكرًا أو دموًيا 
أو ذا رائح�ة غريب�ة، م�ن أعراضه أيًضا 

الحم�ى والقش�عريرة والغثي�ان وألم يف 
الجانب أو أس�فل البطن، ويكون العالج 

باملضادات الحيوية.
 2- السكري: يرفع نوعا مرض السكري 
األول والثان�ي نس�بة الس�كر يف ال�دم، 
وتح�اول الكليت�ان تصفيت�ه، لكنهما ال 
تستطيعان ذلك دائًما، ما يؤدي إىل سحب 
املزيد من املاء من الجس�م والتبول أكثر، 
ولذا فالتبول املتك�رر هو إحدى عالمات 

السكري وأكثرها شيوًعا.
 3- كث�رة رشب املاء : نحص�ل عى املاء 
بشكله العادي وأيضا من األطعمة، ومن 
الطبيع�ي أن تجعل�ك كث�رة رشب امل�اء 
تتب�ول أكثر، ما ق�د يخفض امللح يف الدم 

ملستويات غري صحية، فعليك باالعتدال: 
ارشب كمية كافي�ة للحفاظ عى صحة 
الجهاز البويل، وبم�ا ال يضطرك للذهاب 

للحمام كثريا.
 4- مرض الس�كري الكاذب: هذه حالة 
مختلفة عن نوعي داء السكري، وفيها ال 
يستطيع الجسم استخدام أو ال ينتج ما 
يكفي من الفازوبريس�ن، وهو هرمون 
يخ�رب كليتيك عادًة بإط�الق املاء يف الدم 
عندم�ا يحتاج�ه الجس�م، وق�د تش�عر 
بالتعب والغثيان والعطش الش�ديد، وقد 
تصل كمي�ة البول إىل 15 لرتًا يف اليوم، أو 
خمس م�رات أكثر من املعت�اد، والعالج 

يكون عن طريق األدوية.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

طبق اليوم

املقادير:
نصف كيلو لحمة مفرومة - 1 كوب برغل مغسول ومصفى

1 حبة بصل مفروم
2 معلقة كبرية بقدونس مفروم

بيضة – سمن – ملح - فلفل أسود - بهارات
خطوات التحضري:

يوضع الربغل يف الكبة، ويضاف إليه البصل والبقدونس والبيض وامللح والفلفل 
االسود والبهارات، وتخلط جيداً.

تضاف اللحمة املفرومة، وتفرم مرة أخرى حتى تنعم.
توضع يف الثالجة ملدة حتى لرتتاح.

تشكل عى هيئة أصابع متوسطة الحجم، ويضغط عليها قليالً.
يوضع زيت يف املقالة حتى يسخن.

تقى الكفتة يف الزيت، وتقلب عى الجانبن حتى تحمر.
ترفع عى ورق مطبخ لتتخلص من الزيت الزائد.

ترص يف الطبق، وتزين بالبقدونس، وتقدم.
يمكن تقديمها مع البطاطس املحمر أو املكرونة وسلطة الطحينة.

كفتة برغل

؟؟هل تعلم
م�ن تصط�اد  ه�ي  األس�ود  إن�اث 
ملجموعته�ا م�ا نس�بته 90% م�ن 

األكل.
أصغ�ر كل�ب ح�ول العالم ه�و من 
فصيلة كالب يوركشاير تريير ويبلغ 

وزنه حوايل 4 أونصات فقط.
املائي�ة  والثعاب�ن  الس�الحف 
والدالف�ن  والحيت�ان  والتماس�يح 
وغريها من بعض املخلوقات ستغرق 

إذا بقت وقتاً طويالً تحت املاء.
هل تعلم عن الحيوانات من الخنازير 
والتي يوجد نص�ف عددها يف العالم 

يف مزارع الصن.
ال�كالب لديه�ا قوة ب�ر أقوى من 

البرش.
الغزال ليست لديه مرارة “الحويصلة 

الصفراوية”.
عظم الس�اق لدى الخفافيش رقيق 
وضعيف جدا بحيث اليمكنها امليش.

بع�ض الطي�ور املغ�ردة يمكنها أن 
تغررّد أكثر من 2000 مرة يف اليوم.

عنكب�وت الرتيالء يمكنه�ا أن تبقى 
ع�ى قي�د الحي�اة ب�دون أكل مل�دة 

عامن.
هناك مليون نملة مقابل كل إنسان 

يف هذا العالم.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين

العدد )2235( االربعاء  14  تشرين االول  2020

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

وزارة الداخلية 
وكال�ة الوزارة للش�ؤون 

االدارية واملالية 
مديري�ة االح�وال املدنية 

والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

االح�وال  قس�م ش�ؤون 
املدنية /الواقعات

العدد : ج/ش/3825
التاريخ 2020/10/7

بناء ع�ى الدعوة املقامة 
 ( املواط�ن  قب�ل   م�ن 
عي�دان حس�ن كاظ�م( 
طلبا لغرض   تبديل لقبه 
وجعله ) الكيماوي( بدل 
م�ن )االبراهيم�ي( فمن 
لدي�ه اع�رتاض مراجعة 
هذه املديرية خالل مده 
اقصاه�ا )خمس�ة عرش 
ي�وم( وبعكس�ه س�وف 
تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف 
اح�كام  وف�ق  الدع�وى 
امل�ادة )22( م�ن قانون 
البطاق�ة الوطني�ة رق�م 
واالم�ر   2016 لس�نة   3
االداري املرقم 24195 يف 

2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
الع�ام  الجنس�ية  مدي�ر 

وكالة
��������������������

فقدان
فقد من�ي الس�ند املرقم 
/ 3/62509 ح�ي امليالد 
يف النج�ف والص�ادر من 
يف  العق�اري  التس�جيل 
العراقية /  النجف بأسم 
الحس�ن   زينب عيل عبد 
فع�ى م�ن يعث�ر عليها 
جه�ة  اىل  تس�ليمها 

االصدار

فقدان
فقدت الوثيقة املرقمة 1429455 
 2019/12/12 يف   109 الع�دد 
الرميث�ة  اعدادي�ة  م�ن  الص�ادر 
للبنن املعن�ون اىل كلية الزهراوي 
الجامعة باس�م / زي�ن العابدين 
صال�ح مه�دي م�ن يعث�ر عليها  

تسليمها اىل جهة االصدار
���������������������������

فقدان
فقد مني الوصل املرقم 1690525 
يف 2018/8/19 كش�ك رقم 111  
تقاطع الش�ويلة املبلغ 230,000 
مائتان وثالثون الف دينار بأسم / 
عيل ناظم كليب الصادر من بلدية 
الس�ماوة من يعثر عليه تس�ليمه 

اىل جهة االصدار

كاظ�م  س�جاد   ( الرشي�ك  اىل 
مطلب( 

اقتىض حضورك اىل مديرية بلدية 
النج�ف االرشف لغ�رض اص�دار 
)ث�وره  للرشي�ك  البن�اء  اج�ازة 
راوي خري�م( للقطع�ة املرقمة ) 
52119/3( يف النج�ف حي النداء 

مقاطعة 4
���������������������������

فقدان
فقد مني الهوية املرقمة / 4677 
العام�ة  الهي�اة  م�ن  والص�ادرة 
/ واالس�تصالح  ال�ري  ملش�اريع 

دائ�رة املهن�دس املقي�م مل�رشوع 
كفل شنافيه بأسم ) باسم  مطر 
عبد الرض�ا( فعى من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 
واالقامة 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد : ج/ش/3828
التاريخ 2020/10/7

بن�اء ع�ى الدع�وة املقام�ة م�ن قب�ل  
حس�ن(  فرح�ان  احم�د   ( املواط�ن 
طلب�ا لغ�رض   تبدي�ل لقب�ه وجعله ) 
الكيم�اوي( بدل من )االبراهيمي( فمن 
لدي�ه اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية 
خالل مده اقصاها )خمسة عرش يوم( 
وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية يف 
الدع�وى وفق اح�كام امل�ادة )22( من 
قان�ون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 
2016 واالم�ر االداري املرقم 24195 يف 

2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

لجنة االرايض واالستيالء االوىل
يف محافظة النجف 

العدد :3
التاريخ 2020/10/1

اعالن
س�تقوم   2020/4/2 بتاري�خ 
لجنة االرايض واالس�تيالء االوىل يف 
محافظ�ة النجف االرشف بتثبيت 
عائدية القطعة 15 مقاطعة 36/ 
ارايض وبس�اتن خرخي�ت وفق�ا 
الزراع�ي رقم  لقان�ون االص�الح 
وتعليماته�م   1970 لس�نة   117
بح�ق  ادع�اء  لدي�ه  م�ن  وع�ى 
الت�رف او اع�رتاض الحض�ور 
املحددي�ن  وامل�كان  الزم�ان  يف 
باالعالن وبخالفه س�تقوم اللجنة 

باجراءاتها لذا اقتىض التنويه 
املشاور القانوني

عون حسن عبادي
رئي�س لجنة االرايض واالس�تيالء 

االوىل

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة للشؤون االدارية 

واملالية 
املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 

والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /
الواقعات

العدد : ج/ش/3822
التاريخ 2020/10/7

بناء ع�ى الدع�وة املقامة من 
قبل  املواطن ) فرحان حس�ن 
كاظ�م( طلبا لغ�رض   تبديل 
الكيم�اوي(   ( وجعل�ه  لقب�ه 
ب�دل م�ن )االبراهيم�ي( فمن 
لدي�ه اع�رتاض مراجعة هذه 
املديري�ة خالل م�ده اقصاها 
)خمس�ة عرش يوم( وبعكسه 
س�وف تنظر ه�ذه املديرية يف 
الدع�وى وف�ق اح�كام امل�ادة 
البطاق�ة  قان�ون  م�ن   )22(
الوطني�ة رقم 3 لس�نة 2016 
واالم�ر االداري املرقم 24195 

يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

��������������������
وزارة الداخلية 

وكالة الوزارة للشؤون االدارية 
واملالية 

املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 
والجوازات واالقامة 

يف النجف االرشف
قس�م ش�ؤون االحوال املدنية 

الواقعات 
العدد : 399

التاريخ : 2020/10/13
النج�ف  اح�وال  دائ�رة  اىل 

االرشف
تبديل اسم 

كت�اب  ص�ورة  طي�ا  نرف�ق 
مديرية شؤون االحوال املدنية 
( الواقع�ات املرق�م 16221 يف 
والخ�اص    2020/10/12
باملواط�ن ) عب�د الح�ر جاهم 
حص�ول  املتضم�ن  ج�رب( 
املوافق�ة عى تروي�ج معاملة 
تبديل اسم وجعله ) الحر( بدال 
من )عبد الحر( التخاذ ما يلزم  
م�ن قبلك�م وتنظي�م معاملة 
تبديل اس�م حس�ب الضوابط 

والتعليمات ..رجاء
املرفقات 

صورة كتاب 
العقيد الحقوقي

حيدر عبد جاسم عنوز 
مدير شؤون االحوال املدنية 

يف النجف االرشف



رياضة7
العدد )2235( االربعاء  14  تشرين االول  2020

العراق يواجه األردن وديًا بدالً 
من عامن

             المستقبل العراقي/ متابعة

أكد املدير اإلداري للمنتخب العراقي باس�ل 
أن�ه ال صح�ة إللغ�اء وديت�ي  كوركي�س 
الفريق، رغم اعتذار املنتخب العماني.وقال 
كوركي�س يف ترصيحات خاص�ة لكووورة: 
»س�نخوض مباراتني وديتني كما هو مقرر 
واملنتخب العماني اعتذر لظروف الجائحة يف 
عمان وقرارات خلية األزمة بحجر الوافدين 
مل�دة 14 يوما«.وب�ني: »الهيئ�ة التطبيعية 
حلت األزمة باالتف�اق مع املنتخب األردني، 
وت�م تغي�ر املوعد حس�ب رغبة النش�امى 
لتلع�ب يف الثاني ع�ر من الش�هر املقبل، 
ومب�اراة أوزبكس�تان قائم�ة يف موعده�ا 
بالسابع عر من الشهر املقبل«.وأشار إىل 
أن املوعد املحدد لوصول املدرب الس�لوفيني 
رسيتش�كو كاتانيت�ش ه�و الس�ادس من 

الش�هر املقب�ل، حي�ث يتجم�ع الفري�ق يف 
العاصمة بغداد ملدة يومني أو 3 قبل املغادرة 
إىل دبي لخوض املباراتني التجريبيتني.يذكر 

أن املنتخ�ب العراق�ي يتص�در املجموعة 
الثالث�ة يف التصفي�ات املؤهل�ة ل�كأس 

العالم برصيد 11 نقطة.

حتديد موعد انضامم املحرتفني لنفط ميسان
             المستقبل العراقي/ متابعة

معس�كره  ميس�ان  نف�ط  يختت�م 
التدريب�ي املق�ام حالي�ا يف مدينة 
أربيل يوم األح�د املقبل عىل أن 
يعود للعاصمة بغداد ليلتحق 

املحرتفون ال�3 بالفريق.
وقال مدرب نفط ميس�ان 
رزاق فرحان يف ترصيحات 
خاصة لكووورة: »الفريق 
يواص�ل تدريباته يف مدينة 
املعس�كر  ضم�ن  أربي�ل 
مباراتني  وخضن�ا  التدريبي 
مع نف�ط الوس�ط والحدود 
وهناك ترتيب ملواجهة أربيل 
يف لق�اء ثال�ث ع�ىل أن يعود 
الفري�ق للعاصم�ة بغداد يوم 

األحد املقبل«.
اليمني نارص  وبني: »املحرتف 
بالفري�ق  التح�ق  محم�دوه 
بوقت سابق وهو اآلن يجري 

تدريباته معنا بينما س�يلتحق املحرتفون 
ال��3 العاج�ي جمالي�ل زوي والنيجري 
الفيس جيكاتارا والالع�ب الثالث درامان 
ديباي�ت م�ن النيج�ر، بالفريق األس�بوع 
املقبل يف العاصمة بغداد«.وأشار: »وصول 
املحرتفني املتأخر سيؤثر عىل إعدادنا ألنهم 

يحتاج�ون للوق�ت م�ن أجل االنس�جام، 
بينم�ا الهيئة التطبيعي�ة حددت الخامس 
والعري�ن م�ن الش�هر الج�اري موعدا 
النط�الق الدوري«.يذكر أن نفط ميس�ان 
يفتتح منافس�ات الدوري بمواجهة فريق 

القاسم يف ملعب الكفل.

الربازييل إيرتون يلتحق 
بتدريبات أربيل

              المستقبل العراقي/ متابعة

استقبلت إدارة نادي أربيل محرتف الفريق الالعب الربازييل 
إيرتون لاللتحاق بالتدريبات الجماعية تحضرا ملنافسات 

الدوري.
وق�ال املنس�ق اإلعالم�ي لن�ادي أربي�ل ريب�ني رم�زي يف 
ترصيحات لكووورة: »وصل صب�اح اليوم إىل مطار أربيل 
الدويل الالعب الربازييل إيرتون وسيلتحق بتدريبات الفريق 
الجماعي�ة مس�اء الي�وم تح�ت إرشاف امل�درب الكرواتي 

رادان«.
وأش�ار إىل أن »إيرتون هو ثاني محرتف يصل إىل أربيل بعد 
التح�اق الجنوب أفريق�ي وليام تواال فيم�ا ننتظر وصول 
التونيس نضال سعيد والالعب الرابع من ترينداد وتوباجو 

دانيال ساريوس«.
وب�نينّ أن الفريق خ�اض مباراتني تجريبيت�ني خالل األيام 
املاضي�ة خرس أمام نفط الوس�ط 1-0 وف�از عىل الحدود 

3-2 فيما سيالقي الكهرباء يوم الخميس املقبل.
يشار إىل أن أربيل س�يواجه فريق أمانة بغداد يف العاصمة 

بغداد يف املباراة األوىل من الدوري املمتاز.

بواتينج يمثل أمام القضاء بتهمة إيذاء رشيكة حياته

حقيقة توتر عالقة كانتي والمبارد بسبب حفل زفاف

              المستقبل العراقي/ متابعة

م�ن املنتظ�ر أن يمث�ل ج�روم بواتينج، 
الع�ب نادي بايرن ميون�خ، أمام املحكمة 
االبتدائي�ة يف مدينة ميون�خ بجنوب أملانيا 
يف العارش من ديسمرب/ كانون أول املقبل 

بتهمة إلحاق أذى بدني بريكة حياته.
ج�اء ذل�ك وفق�ا مل�ا رصح ب�ه متح�دث 
باس�م املحكمة اليوم الثالثاء، كما أوردت 
صحيف�ة »بيل�د« ووس�ائل إع�الم أخرى 

تقارير يف هذا الشأن.
ورف�ض جان�ب الالع�ب ال�دويل الس�ابق 

التعليق عىل هذه التقارير.
وبحس�ب تقاري�ر إعالمية، ف�إن محامينّ 
بواتين�ج كانوا رصحوا الع�ام املايض بأن 

املس�ألة تتعلق بواقع�ة خاصة 
تس�تند يف أساس�ها إىل ادعاءات 

غر مثبتة من قبل طرف ثالث.
ويته�م االدعاء الع�ام بواتينج، 
نجم بايرن الحاصل مع منتخب 
بالده ع�ىل كأس العالم 2014، 
ب�األذى البدن�ي املتعم�د، حيث 
ُيْعَتَقد أنه أصاب رشيكة حياته 
خ�الل  بينهم�ا  دار  ش�جار  يف 

العطلة.
ويف املقابل، أشار املتحدث باسم 
املحكمة إىل أنه تم تقديم مقطع 

فيديو إلثبات براءة بواتينج.
وبحسب املحكمة، فإن العقوبة عىل األذى 
البدني املتعمد ت�رتاوح بني الغرامة املالية 

والسجن ملدة تصل إىل خمسة أعوام.
وال ي�زال بواتينج يتمتع حت�ى اآلن باملبدأ 
القانون�ي القائ�ل إن املته�م ب�ريء حتى 

تثبت إدانته.
كانت الدعوى القضائية ُرِفَعْت 
 ،2019 ش�باط  فرباي�ر/  يف 
وقبلتها املحكمة يف ديس�مرب/ 
وتأخ�ر  امل�ايض،  أول  كان�ون 
تحدي�د جلس�ة للمحاكمة من 
ناحية بسبب تعليقات بواتينج 
عىل الدعوى ومن ناحية أخرى 
الناجمة عن  التأخرات  بسبب 

جائحة كورونا.
ويلع�ب بواتين�ج يف بايرن منذ 
م�ع  عق�ده  وينته�ي   ،2011
الصي�ف  الباف�اري يف  الن�ادي 
املقبل، وال ي�زال مس�تقبله الريايض غر 

محدد.

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقرير صحف�ي بريطاني، حقيق�ة وجود توتر يف 
العالقة بني نجولو كانتي، نجم تش�يليس، ومدربه فرانك 

المبارد.

ووفًق�ا لصحيفة »ل�و باريزيان« الفرنس�ية، فإن كانتي 
دخ�ل يف خ�الف مع المب�ارد، بعدم�ا رف�ض األخر عدم 
حضور الالع�ب ألحد التدريبات، من أج�ل الذهاب لحفل 

زفاف أحد أصدقائه قبل فرتة التوقف الدويل.
وأش�ارت إىل أن كانت�ي قد يغادر البل�وز يف يناير/ كانون 

ثان املقبل، ويسعى لالنتقال إىل ريال مدريد.
وقال متحدث باس�م نادي تش�يليس، يف ترصي�ح أبرزته 
صحيفة »دييل ميل« الربيطانية: 
»كل ه�ذه األنب�اء مجرد 

هراء تام«.

فينجر يتحرس عىل وضع أوزيل ويوجه رسالة آلرسنال
              المستقبل العراقي/ متابعة

وجه أرس�ني فينجر مدرب آرسنال الس�ابق رسالة مبارشة 
للنادي بش�أن الوضع الحايل لصانع األلعاب األملاني مسعود 
أوزيل.وخاض أوزيل كل مباريات الدوري تحت قيادة املدرب 
ميكيل أرتيتا قبل توقف املوس�م بس�بب جائحة كوفيد-19 
لكن الالعب األملاني )31 عاما( لم يش�ارك يف أي دقيقة منذ 

استئناف موسم 2019-2020 يف يونيو/ حزيران املايض.
ومع ذلك يستمر أوزيل مع النادي اللندني حتى نهاية عقده 
يف 2021، رغم اس�تبعاده من التش�كيلة وخ�رج من قائمة 

الفريق يف دور املجموعات بالدوري األوروبي هذا املوسم.
وش�دد فينجر ع�ىل رضورة أن يعيد آرس�نال دمج أوزيل يف 
الفريق »ألن تهميشه يعد إهدارا إلبداعات يف صناعة اللعب«.
وق�ال فينجر ل� )بي.ب�ي.يس(: »هو يف فرتة يمكن لالعب يف 

مثل موهبته القيام بالكثر وس�تكون مضيعة للنادي إذا لم 
يس�تغله ألنه صاحب موهبة ممت�ازة ويبدع يف الثلث األخر 
م�ن امللعب بفضل مهاراته يف التمرير«.وأضاف: »كرة القدم 
تعتمد حاليا عىل الهجم�ات املرتدة والتحول الرسيع ويلعب 
الجميع بش�كل متشابه مع استبعاد العبني مثل أوزيل لكن 
ال يجب أن ننىس أنه بطل للعالم ولعب لريال مدريد«.وتابع: 
»يملك أرقاما قياسية يف التمريرات الحاسمة لذا يجب إيجاد 

وسيلة لالستفادة منه مجددا«.كما أكد فينجر أن آرسنال يف 
أيد أمينة مع أرتيتا الذي توىل القيادة بعد رحيل أوناي إيمري 

يف املوسم املايض.
 وأوضح فينجر: »لديه مقومات مدرب جيد جدا ومن الطراز 
األول«.وأك�د: »يج�ب منحه الوقت ليؤدي عمل�ه. إنه يتحىل 
بالذكاء وبالش�غف الكبر والش�خصية القوي�ة وأعتقد أنه 

يحيط نفسه بأشخاص مناسبني«.

فريمينو: لن تصدقوا ماذا يفعل صالح
              المستقبل العراقي/ متابعة

يشكل الربازييل روبرتو فرمينو، مهاجم ليفربول 
ضلًع�ا يف مثل�ث ناري بالن�ادي اإلنجلي�زي، مع 
املرصي محمد صالح، والس�نغايل ساديو ماني، 

ُيرعب كل خصوم الريدز يف إنجلرتا وأوروبا.
ويف ترصيح�ات ملوقع االتحاد الدويل لكرة القدم، 
الي�وم الثالثاء، أش�اد الربازييل، بق�درات صالح، 
وماني.وق�ال فرمين�و عن ص�الح: »أنا معجب 

كث�ًرا ب�ه، وأحب الطريق�ة التي يلع�ب بها. إنه 
يس�جل الكث�ر من األه�داف. لن تصدق�وا مدى 

قسوة العمل الذي يقوم به«.
وأض�اف: »أن�ا ممتن للغاي�ة باللع�ب إىل جانب 

صالح، وكذلك ماني. إنه العب آخر رائع«.
كم�ا أش�اد فرمين�و، بمواطنه أليس�ون بيكر، 
وزميله يف ليفربول.وقال »إصابة أليسون بيكر؟ 
بالنس�بة يل إنه األفضل يف مركزه عىل مس�توى 
العالم، وال أقول ذلك فقط؛ ألنه زمييل يف الفريق، 

لكن األشياء التي يفعلها عىل أرض امللعب ال 
تصدق. كما أنه رجل وصديق رائع خارج 

امللعب، ول�دي معه عالقة جيدة«.وتابع 
»مس�توى الربازي�ل أم�ام بوليفي�ا؟ 

أداء الفري�ق بالكام�ل والروح التي 
أظهرناها تستحقان التهنئة. إنها 

بداي�ة ناجحة للتصفي�ات وهذا 
أم�ر مه�م، وتقديم ه�ذا األداء 

الجيد يجعل الوضع أفضل«.

كوستا يرفض دق طبول احلرب 
مع هونيس

              المستقبل العراقي/ متابعة

الثنائ�ي  األملان�ي  ميون�خ  باي�رن  ق�دم 
دوج�الس كوس�تا ومارك روكا، لوس�ائل 
اإلع�الم يف مؤتم�ر صحفي، بع�د التعاقد 

معهما األسبوع املايض.
 واس�تعاد العمالق البافاري، كوس�تا من 
يوفنتوس عىل س�بيل اإلع�ارة، بينما ضم 
الع�ب الوس�ط اإلس�باني من إس�بانيول 
حتى عام 2025. واستهل الثنائي، املؤتمر 
الصحفي بالتعبر عن س�عادتهما البالغة 
بالتواج�د يف بايرن، حيث قال روكا: »إنها 
أتعل�م  أن  يل  بالنس�بة  عظيم�ة  فرص�ة 
م�ن العبني رائع�ني«. أما ال�دويل الربازييل 
صاحب ال�30 عام�ا، فقال: »كل يشء لم 
يتغر كما عهدته م�ن قبل، فنحن نتدرب 
بكثافة عالية هنا، وأنا سعيد بالعودة من 
جديد«. وأعرب كوس�تا عن أمله يف تقديم 
أفضل ما لديه ملس�اعدة الفريق، مضيًفا: 

»أرغب يف حدوث ذلك بأرسع وقت ممكن، 
كما أنني أريد تطوير نفيس أكثر هنا«.

 وأشار كوستا إىل تغره بعض اليشء منذ 
انتقاله إىل الي�ويف، قائاًل: »نضجت أكثر يف 
إيطاليا وعملت بش�كل أفضل عىل تقوية 
جس�دي، واآلن أري�د إظه�ار م�ا يمكنني 
فعل�ه«. فيما كش�ف روكا، ع�ن رغبته يف 
تس�جيل ظه�وره األول أم�ام دوري�ن يف 
كأس أملاني�ا، الخميس املقبل، مش�ًرا إىل 
حتمي�ة تقدي�م الفري�ق أفضل م�ا لديه، 
دون االك�رتاث لك�ون املنافس ينش�ط يف 
الدرجة الخامسة.وُسئل كوستا، عن رأيه 
يف الترصيح�ات الس�ابقة ألويل هوني�س 
الرئيس الفخ�ري للن�ادي، حينما وصفه 
ب�«املرتزقة«، الذي يلعب ألجل املال فقط، 
فأجاب: »أنا ال أعيش يف املايض، فما حدث 
قد انتهى بالنسبة يل، وهذا لم يضايقني.. 
سأحاول تقديم أفضل ما لدي، وسيتضح 

حينها الدور الذي أقوم به«.

               المستقبل العراقي/ متابعة

قال املنتخب البلجيكي، إن العب الوسط كيفني دي بروين 
انسحب من التشكيلة التي تواجه أيسلندا األربعاء بدوري 

األمم األوروبية؛ وسيعود لناديه مانشسرت سيتي.
واس�تبدل دي بروي�ن، 29 عاًم�ا، يف الش�وط الثاني خالل 
خس�ارة بلجيكا )2-1( أمام إنجلرتا يف دوري األمم باستاد 

ويمبيل يوم األحد.
وقال منتخب بلجيكا يف حس�ابه ع�ىل »تويرت« :عاد كيفن 
دي بروي�ن إىل ناديه. لن يكون جاه�زًا بما يكفي ملواجهة 

أيسلندا«.
وم�ن املنتظر أن يلعب مانشس�رت س�يتي ضد آرس�نال يف 
ال�دوري اإلنجليزي املمتاز، يوم الس�بت املقب�ل، يف الجولة 
الخامسة، وإذا لم يستطع الالعب خوض مواجهة أرسنال 
فإنه س�يزيد معان�اة املدرب بيب جواردي�وال، الذي يعاني 

فريقه من نقص شديد يف صفوفه بسبب اإلصابة.

احلكومة اإلسبانية تكرم نادال بالوسام امللكي
              المستقبل العراقي/ متابعة

واف�ق مجلس ال�وزراء اإلس�باني الثالثاء عىل 
منح العب التنس رافائيل نادال الوسام امللكي 

لالستحقاق الريايض.
ج�اء ذل�ك تكريما لن�ادال عقب ف�وزه بلقب 

)روالن  للتن�س  املفتوح�ة  فرنس�ا  بطول�ة 
ج�اروس(، إح�دى البط�والت األرب�ع الكربى 
)الجراند سالم(، للمرة 13 يف تاريخه )الرابعة 
عىل التوايل( باكتساح غريمه التقليدي الرصبي 
نوف�اك ديوكوفيتش.ورف�ع ه�ذا الف�وز عدد 
ألقاب أسطورة التنس اإلسباني )34 عاما( يف 

الجراند س�الم إىل )20(، ليعادل 
الرقم القيايس املس�جل باسم 
روجر  السويرسي  األسطورة 

ع�ن  ليبتع�دا  في�درر، 
بفارق  ديوكوفيت�ش 

3 بطوالت.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

كورونا يصطاد كريستيانو رونالدو
            المستقبل العراقي/ متابعة

لم يسلم األسطورة الربتغايل كريستيانو رونالدو، 
نج�م يوفنتوس، من رضبات ف�روس كورنا، بعدما 

تبينت إصابته به.
 ونقل�ت صحيف�ة »ماركا« اإلس�بانية ع�ن االتحاد 
الربتغ�ايل لكرة الق�دم إصابة رونال�دو بالفروس، 

بعدما خرجت عينة اختباره إيجابية.
 وبذلك، لن يتواجد »الدون« رفقة منتخب الربتغال 

يف مباراته ضد السويد، غًدا األربعاء، بالجولة الرابعة من 
دور مجموعات دوري األمم األوروبية.

 ودخ�ل اله�داف التاريخي للربتغال الحج�ر الصحي عىل 
الفور، رغم ع�دم معاناته من أي أع�راض، بينما جاءت 

نتائج باقي رفاقه سلبية.
 وم�ن املتوقع أن يغيب رونالدو ع�ن مباراة اليويف املقبلة 
ضد كروتوني يف الدوري اإليطايل، وكذلك مواجهة دينامو 
كيي�ف األوكران�ي يف الجول�ة األوىل م�ن دور مجموعات 

دوري أبطال أوروبا.

دي بروين يغادر معسكر 
بلجيكا ويعود ملانشسرت سيتي
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امـضـاءاتمساحة للرأي

النظام الديمقراطي ومبدأ املشاركة واالنتخاباتحكاية للوزن والقياس..

سعيد ياسين موسىمنهل عبد األمير المرشدي

ثمة حكاية هي بمثابة قصة حقيقية دارت يف أسكوتلندا حني قرأتها تراءى 
يل ب�ني حروفها وضعن�ا يف العراق ووض�ع )قياداتنا( العروبي�ة والكردية 
و)زعمائنا( اإلسالمويني والقوميني و)رؤس�اء كتلنا( الثورية والعلمانية 
وبع�ض رشائ�ح مجتمعنا )الرشوكي�ة والغربية(. تق�ول القصة ان فالح 
فقري يدعى فليمنج كان يعيش يف أسكوتلندا ويعاني من شدة الفقر املدقع 
والع�وز لكن�ه لم يكن يش�كو أو يتذمر بل كان متفائال مبتس�ما رغم كل 
م�ا يعانيه. بينما كان فلمنج يتجول ذات يوم يف أحد املراعي س�مع صوت 
كل�ب ينبح نباحاً مس�تمراً فذهب برسعة ليجد طف�اًل يغوص يف بركة من 
الوحل يرصخ بصوت غري مسموع من هول الرعب. قفز الفالح فلمنج اىل 
الربكة دون أن يفكر وأمسك بالصبي وأخرجه وأنقذ حياته. يف اليوم التايل 
جاء رجل تبدو عليه عالمات الثراء يف عربة مزركشة تجرها خيول ويميش 
حوله حراس�ه. اندهش فلمنج من زي�ارة هذا اللورد إال انه أدرك إن اللورد 
ه�و والد الصبي الذي أنقذه باألمس. قال اللورد )لو ظللت أش�كرك طوال 
حيات�ي فل�ن أويف لك حقك فأن�ا مدين لك بحياة ابني، اطلب ما ش�ئت من 
أموال أو ما يقر عينك(. أجاب فلمنج: )سيدي، أنا لم أفعل سوى ما يمليه 
ع�يّل ضم�ريي وأي رجل مثيل كان س�يفعل مثلما فعل�ت فابنك هذا طفل 
ب�ريء وهو مثل ابن�ي واملوقف الذي تعرض له كان من املمكن أن يتعرض 
له ابني(. أجاب اللورد )حسن�اً، طاملا تعترب ابني مثل ابنك فأنا سأخذ ابنك 

وأتوىل مصاريف تعليمه حتى يصري رجالً متعلماً نافعاً لبالده(.
ل�م يصدق فلمنج ما س�مع وأمتأل قلب�ه بالفرح والس�عادة. بالفعل بقي 
الولد برعاية اللورد حتى تخرج )فلمنج الصغي( من مدرسة سانت ماري 
للعلوم الطبية. نعم لقد أصبح الصبي الصغري رجالً متعلماً بل عاملاً كبرياً، 
فهذا الصبي هو نفسه س�ري ألكسندر فلمنج )1881 �� 1955( مكتشف 
البنس�لني penicillin يف عام 1929 أول مضاد حيوي عرفته البرشية عىل 
اإلط�الق ويع�ود له الفض�ل يف القضاء ع�ىل معظم األم�راض امليكروبية، 
كما حصل ألكس�ندر فلمنج ع�ىل جائزة نوبل يف ع�ام 1945. لم تنته تلك 
القص�ة الجميلة هكذا بل حينم�ا مرض ابن اللورد الث�ري بالتهاب رئوي 
كان البنس�لني هو الذي أنقذ حياته. نعم مجموعة من املصادفات الغريبة 
لك�ن املفاج�أة األكرب هي إن ذاك الصبي ابن الل�ورد الذي أنقذ فلمنج األب 
حياته مرة وأنقذ ألكس�ندر فلمنج االبن حياته مرة ثانية بفضل البنسلني 
صار رجل شهري للغاية فالثري يدعى اللورد راندولف ترششل وابنه يدعى 
ونس�تون ترشش�ل أعظم رئي�س وزراء بريطاني عىل م�ر العصور الرجل 
العظي�م الذي قاد الح�رب ضد هتلر الن�ازي أيام الحرب العاملي�ة الثانية. 
نع�ود لعراقن�ا الحبي�ب والغريب والس�ليب والكئيب فال املع�روف يؤثر يف 
البعض الكتلويني والقومجيني واملتأس�لمني واملتعلمنني او من )الرشوكية 
والغربي�ة( ول�و بعد ح�ني وال ينتج يف أغلب م�ن فعلت له�م معروفا ولو 
بالدماء واألرواح ش�يئا من الخري او الطيبة او رد الجميل ولو بالشكر وان 
ل�م يكن الش�كر ممكنا فعىل أقل تقدير الصمت ب�ال ذّم وال خيانة وال غدر 

وال لؤم وال حقد وال انقالب.

الجميع يعلم أننا كعراقيني يف خضم حوارات متعددة من وجهات النظر حول 
مدخل الديمقراطية كمؤسسة وقانون أحزاب وقانون انتخابي عادل يضمن 

املشاركة الواسعة للشعب ترشحا وانتخاب.
ابت�داء علين�ا مراجع�ة وتقيي�م ألج�ل التقوي�م، بدأنا بنس�بة املش�اركة يف 
االنتخاب�ات م�ن 70% تنازلي�ا اىل 20% يف تراج�ع ملحوظ يف املش�اركة وأول 
رس�الة نتلقاها كمتابع�ني ومهتمني هي الع�زوف يف املش�اركة وهذا يعني 
تراج�ع الثق�ة باملنظوم�ة السياس�ية وبالت�ايل الترشيعي�ة والتنفيذية كما 
م�ؤرش آخر س�وء جودة الترشيع بالت�ايل تراجع جودة التنفي�ذ، أما القضاء 
بش�قيه فهو يحك�م بالدس�تور بالقوانني الناف�ذة يف الفصل ب�ني النزاعات 
ب�ني الس�لطات ومنع التداخل والتم�دد فيما بينها، أيض�ا أصبح محل رصد 
للمتابعني واملهتمني بتقييم األداء إضافة اىل مخرجاته يف بقية مهامه ومدى 
تأث�ريه عىل الحياة العامة وإدارة الدولة. من املؤرشات املهمة هي التعديالت 
املوس�مية عىل قان�ون االنتخابات بدءاً م�ن الدائرة الواحدة م�روراً بالدوائر 
املتع�ددة ونس�ب الس�انت ليغو املختلفة وص�وال اىل )1.9( وأعتربها نس�بة 
ظامل�ة وتق�ي املش�اركة وبالتايل تحجيم املش�اركة بدل توس�يعها، وهذه 
تأتي بسبب اس�تخدام النفوذ السيايس لضمان االستمرارية يف إدارة الحكم، 
وكم�ؤرش أيضا ح�رص زمن الترشي�ع باللحظات األخرية وه�ذا ينتج إرباكا 
الجمهور يف املش�اركة وبالتايل بقاء األطراف السياس�ية املتحكمة بالترشيع 
يف إدارة الحك�م، علم�ا أن هذا الحراك ل�م ولن يتم لوال الحراك الش�عبي من 
خالل التظاهرات املطلبية الس�لمية لإلصالح النظام السيايس كنموذج ملهم 
ملبدأ املش�اركة واملساءلة املجتمعية والشعبية. مبدأ املشاركة ركن أسايس يف 
خلق وتأسيس منظومة إدارة حكم صالحة ورشيدة، املشاركة تحقق ملكية 
الش�عب للنظام الس�يايس بل ملكيته العامة للدولة، وأي إقصاء للجمهور يف 
اإلصالح وتحس�ني نوعية الحي�اة يقابله عدم رشعية النظام الس�يايس، كل 
األنظمة السياس�ية الرش�يدة رشعيتها مكتس�بة من رضا الجمهور بنسبة 
كبرية، وهنا نأتي عىل موجز لتفاصيل مبدأ املش�اركة: املش�اركة السياسية 
م�ن خالل املش�اركة يف صن�ع القرار من خ�الل االروقة السياس�ية وقياس 
رضا الجمهور بش�كل دوري، االستماع واالستجابة للجمهور تأتي لتشجيع 
املش�اركة يف الش�أن العام، املحاس�بة واملس�اءلة املجتمعية والشعبية أيضا 
تندرج ضمن املس�ؤولية العامة للجمهور املشارك يف رصد األداء العام ومدى 
تلبية متطلبات الجمهور اليومية واالس�راتيجية، كما أن توس�يع املشاركة 
يعرب عن نزاهة النظام الس�يايس واألسطر أعالها ال تكفي ألن عادة املقاالت 
تكون موجزة وتعتمد رس�ائل عامة. الي�وم نحن أمام قانون انتخابي بغض 
النظر عن آراءنا بالقانون ومالحظاتنا كمهتمني ومتابعني فاعلني، ما املهمة 
التالية؟ كمؤسس�ة انتخابية ونش�طاء ومنظمات غري حكومية ومؤسسات 
مجتم�ع مدن�ي وإعالم، اؤرش اىل أهمي�ة بناء الرشاكة ب�ني املفوضية العليا 
املستقلة لالنتخابات ومؤسسات املجتمع املدني واإلعالم، من خالل التعريف 
باملفوضي�ة واآللي�ات املتبع�ة واألدوات التنفيذية كموارد برشي�ة يف اإلدارة 
االنتخابية والربامج املتبعة يف تحديث الس�جالت الناخبني وتسجيل األحزاب 

والحركات السياسية واألنظمة املعتمدة وخططها اإلرشادية.
يأتي دور مش�اركة مؤسس�ات املجتم�ع املدني واإلع�الم محوريا وجوهريا 
يف التعري�ف واإلرش�اد والتوعية وصناعة رأي عام معبأ ومندفع للمش�اركة 
الفاعلة يف االنتخابات ترشحا وانتخاب. إن الدعوة والتنوير بأهمية املشاركة 
الواس�عة للجمهور أمر جوهري إلصالح األداء السيايس العام وترسخ الثقة 
بالنظام الس�يايس يوما بعد يوم، واه�م من يتخيل أن اإلصالح يتحقق بدون 
املش�اركة الفاعلة للجمهور كما يرس�خ ويلبي مطلب تع�دد األدوار وتوزيع 
امله�ام بني املؤسس�ات واملجتم�ع واألف�راد. أمامي عدة تجارب ملؤسس�ات 
املجتمع املدن�ي واملنظمات غري الحكومية املس�تقلة والواجهي�ة يف التوعية 
والتثقيف االنتخابي ومراقبة االنتخابات والكثري من التقارير لهذه املنظمات 

مع األسف لم تأخذ بنظر االعتبار من قبل املرشعني وأصحاب القرار.
أمام�ي أيضا تجربة ملهمة لتجربة نوعية تق�وم بها بعثة النور ضمن بعثة 
نراقب تقودها مؤسسة النور الجامعة وهي خبرية يف مراقبة االنتخابات منذ 
ما بع�د 2003 واملتابعني يتذكرون حملة الرقيب. بدأت بعثة النور بتش�كيل 
فريق نوعي من منظمات وخرباء ونشطاء بتحليل البيئة االنتخابية ووضعت 
أولوي�ة للعم�ل وألول مرة وه�ي مراقبة ومتابعة تحديث س�جالت الناخبني 
مرورا بمراقبة املؤسس�ة االنتخابية وتحقيق ما يمكن يف القانون االنتخابي 
منذ 2019، وبرامج بعثة النور تراقب تتواصل حسب االطالع والرصد اىل يوم 
مراقب�ة فرز األصوات االنتخابات مرورا بالرصد اإلعالمي والدعاية للكيانات 
وتطبي�ق األنظمة املعتم�دة ونزاهة االنتخاب�ات، لحد اليوم أص�درت البعثة 
أكثر 15 تقرير ش�هري، لس�ت هنا محل تس�ويق ودعاية ولك�ن إلبراز دور 
إحدى نماذج املش�اركة ملؤسس�ة من مؤسس�ات املجتمع املدني ,كما أحيي 
بقي�ة الزمالء والش�بكات واملنظمات املس�تقلة العاملة يف الش�أن االنتخابي 
وال أبخ�س حقهم بل لتعزي�ز دورها يف إصالح النظام الس�يايس ضمن مبدأ 
املش�اركة، أيضا التقارير السنوية لتحالف من أجل النزاهة بما تخص جودة 
الديمقراطي�ة ونزاهتها وفق املعايري الدولية من خالل التقرير الس�نوي مع 

توزيعها عىل الجهات الرقابية والسيادية .
الله تعاىل والعراق وشعب العراق من وراء القصد.

أفضـل طريقـة لالستيقـاظ 
بسهولة دون منبه

يمكنك االس�تيقاظ دون إزعاج من صوت املنب�ه كل صباح، من خالل 
تعليم الجس�م لالس�تيقاظ دون رنني آليات إضافية فوق األذن. يف ظل 
هذه الظروف، سيتحسن نظام النوم الذي تعتمد عليه الصحة واملزاج، 

حسب مادة موقع »ريدوس«.
ب�ادئ ذي بدء، يوىص بحس�اب مع�دل نومك. عادة، يحتاج الش�خص 
البالغ من س�ت إىل تس�ع س�اعات يف اليوم. ملعرفة ه�ذه القاعدة عىل 
وجه التحديد لنفس�ك، يجب أن تنام لعدد مختلف من الساعات وتدون 
مشاعرك يف الصباح وأثناء النهار: ما إذا كان الشخص يشعر بالبهجة، 
أو النعاس، وهل هناك دوخة، وما إىل ذلك. اذهب إىل الفراش واستيقظ 

يف الوقت املحدد.
باإلضافة إىل ذلك، يجب أن تذهب إىل الفراش وتستيقظ يف نفس الوقت. 
عىل سبيل املثال، إذا كنت بحاجة إىل االستيقاظ يف الساعة 7:00، وكان 
معدل النوم ثماني س�اعات، فأنت بحاجة إىل النوم يف موعد ال يتجاوز 
الس�اعة 23:00. يجب اتباع هذا الجدول الزمني حتى يف عطالت نهاية 
األس�بوع، ويف هذه الحالة سوف تصبح عادة. من األفضل القيام فور 
االس�تيقاظ، ولك�ن ال تقف�ز فجأة من الرسي�ر. أوالً، م�ن األفضل أن 
تتم�دد، وتمدد أطرافك، وتنهض بب�طء وتجلس، وتقوم ببطء وتذهب 
لالغتس�ال. أيًضا، إذا كنت تريد معرفة كيفية االس�تيقاظ دون منبه، 
ف�ال يجب أن تذه�ب إىل الفراش أثناء النهار. ه�ذا يرجع إىل حقيقة أن 
النوم أثناء النهار يمكن أن يعطل النظام برسعة، األمر الذي س�يتعني 

إعادة تأسيسه.

كم عدد األعضاء يف جسم اإلنسان؟
سعت البرشية إىل فهم األحشاء بداخلنا منذ 
العصور القديمة، وتعامل املرصيون القدماء 
مع األعضاء البرشية أثناء إزالتها للتحنيط.

وقد تك�ون املخطوط�ات الطبي�ة التي عثر 
عليه�ا يف مق�ربة صيني�ة قديمة ه�ي أقدم 
كتاب�ات ترشيحي�ة معروف�ة ع�ن جس�م 

اإلنسان.
وبع�د آالف الس�نني، ه�ل نع�رف ك�م ع�دد 

األعضاء يف جسم اإلنسان؟.
توضح ليزا إم جي يل، األس�تاذة املساعدة يف 
قس�م الخلية وبيولوجيا النمو يف كلية الطب 
بجامع�ة كولورادو، أن األعض�اء عبارة عن 
مجموع�ات م�ن األنس�جة الت�ي تعمل معا 
لتحقي�ق ه�دف مش�رك. وقالت ل�� »اليف 
س�اينس«: »كل عض�و يوفر وظيف�ة ألداء 

اإلنسان أو بقائه عىل قيد الحياة«.
ولك�ن لي�س كل عضو رضوري�ا للبقاء عىل 
قي�د الحي�اة، وخمس�ة أعضاء فق�ط: املخ 
والقل�ب والكبد وكلية واحدة عىل األقل ورئة 
واح�دة عىل األقل، رضوري�ة للغاية للعيش. 
وي�ؤدي فق�دان الوظيف�ة الكامل�ة ألي من 

هذه األعضاء الحيوية إىل املوت.
وبش�كل ملحوظ، يمكن لجس�م اإلنسان أن 

يعي�ش بدون الكثري من األعضاء األخرى، أو 
عن طريق اس�تبدال عض�و ال يعمل، بجهاز 
طب�ي. وقالت إنه عىل الرغم من عدم معرفة 
أحد من أين نش�أ العدد، فإن العدد العام هو 
78 عضوا. وتش�مل ه�ذه القائمة األعضاء 
الحيوي�ة: اللس�ان واملع�دة والغ�دة الدرقية 
واإلحلي�ل والبنكري�اس، باإلضافة إىل العديد 
من األعضاء األخرى بشكل أحادي أو زوجي. 
وتحسب العظام واألسنان مرة واحدة فقط. 
وتختل�ف وجهات النظر بني علماء الترشيح 
حول م�ا يمكن اعتباره عض�وا. وقد يكون 
لدى أخصائية األنس�جة مثل يل، التي تدرس 
األنس�جة ع�ىل املس�توى املجه�ري، قائمة 

أعضاء أط�ول من عالم الترشي�ح اإلجمايل، 
الذي يدرس ما هو مرئي للعني املجردة.

وعىل س�بيل املثال، احت�ل العلم�اء عناوين 
الصح�ف يف ع�ام 2017 لوصف املس�اريق، 
الت�ي تربط األمع�اء بجدار البط�ن، كعضو. 
وأوضح�ت يل أنه عىل الرغم م�ن أن العلماء 
قدموا أدلة جديدة لتسميته عضوا، إال أنه لم 
يكن مثريا للجدل، كما اتفق عليه العديد من 
علماء األنس�جة والترشي�ح. ولكن، ال توجد 
مجموعة مكلفة باالحتفاظ بإحصاء رسمي 

لألعضاء أو تحديد ما هو مؤهل كعضو.
وقال�ت إنه بالتفكري املجه�ري، عندما تتحد 
أنواع متعددة من األنس�جة معا وتعمل معا، 
فإن الوحدة تكون عضوا. ويمكن أن تسمي 
يل الظف�ر، أو الهي�اكل الت�ي تدع�م الظفر، 
عض�وا. وُيحس�ب كل س�ن كعض�و فردي. 
وتابع�ت: »س�أعترب كل عظم عض�وا، وكل 
العظ�ام ال� 206 مجتمعة معا، تعترب جهازا 
عضويا«. ونظرا ألن العظام ُمدرجة بالفعل 
مرة واحدة يف قائم�ة ال� 78، فإنه للحصول 
عىل إحصاء إجمايل عدد األعضاء باستخدام 
ه�ذا التعريف، ما عليك س�وى إضافة 205، 

ليصبح املجموع 284 عضوا.

يؤكد العلماء أن الزنك رضوري للعمل الطبيعي لجهاز املناعة. نرش باحثون 
وعلماء إس�بان مادة عن دراسة السبل املمكنة لتقوية جسم اإلنسان ضد 
 ، medRxiv اإلصاب�ة بفريوس كورونا. وفًقا للنتائج املنش�ورة عىل مورد
يمك�ن أن يؤدي نقص الزنك يف الجس�م إىل تفاقم تأثريات العدوى بش�كل 
كب�ري – وص�والً إىل اإلصابة بااللته�اب الرئوي وأم�راض الجهاز التنفيس 

األخرى التي يمكن أن تكون قاتلة.
وأك�د العلماء أن الزنك مهم للغاية لعمل الجه�از املناعي الطبيعي – فهو 
يس�مح للجس�م بالتكي�ف برسعة م�ع التأث�ريات الخارجية ويس�اعد يف 
الحماي�ة من العديد من الفريوس�ات. ُيش�ار إىل أن نقص الزن�ك غالًبا ما 

.19-COVID�ُيالحظ عند كبار السن األكثر عرضة لإلصابة ب
شملت الدراسة 249 مريًضا بتشخيص مؤكد ل� COVID-19. ويالحظ أن 
املرىض الذين لديهم نسبة عالية من الزنك نجوا من عواقب املرض بسهولة 
أكرب وتعافوا بشكل أرسع. بناًء عىل نتائج األبحاث، ينصح العلماء اإلسبان 

األطباء بتضمني مكمالت الزنك العالية يف األدوية.

كيف يؤثر نقص الزنك
 عىل مرض كورونا؟

ماذا حيدث جلسدك عندما تستمع للموسيقى املحببة إليك
يف اللحظة التي تضغط فيها عىل 
زر تش�غيل األغنية أو املوسيقى 
الت�ي تحبها، تح�دث العديد من 

األشياء داخل عقلك.
وبحس�ب موقع “ياهو هيلث”، 
يعد س�ماع املوسيقى من أفضل 
األشياء التي يمكن أن تقوم بها 

من أجل دماغك.
وأفادت العديد من الدراسات أن 
س�ماع املوس�يقى قد يؤثر عىل 
مس�تويات ال�ذكاء، عىل س�بيل 

املث�ال يف عام 1991 أكدت دراس�ة أن س�ماع 
موس�يقى موتس�ارت تزيد من معدالت ذكاء 

األطفال.
الذاكرة:  بس�بب إفراز هرمون الدوبامني تبدأ 

يف استعادة الذكريات الجميلة يف حياتك.
الحالة املزاجية: هرمون الدوبامني مس�ؤول 
عن الشعور بالس�عادة، ولذلك تجد نفسك يف 

حالة مزاجية جيدة للغاية.
العمل: سماع املوس�يقى املفضلة يحفز املخ 

ع�ىل العمل بق�وة وكف�اءة، ما 
يجع�ل القيام بامله�ام املختلفة 

سهال.
ضغ�ط الدم: يرتفع أو ينخفض 
اعتمادا عىل نوع املوسيقى الذي 
تس�تمتع إلي�ه، وم�دى رسعته 

وصخبه.
تس�اعد  البدني�ة:  الق�درة 
املوس�يقى عىل الت�درب لفرات 
أط�ول وبش�كل أق�وى، كونه�ا 

تدفع الحدود البدنية لجسدك.
بفع�ل  جس�دية  أحاس�يس  تخت�رب  الجل�د: 
آثاره�ا  تنعك�س  الت�ي  وه�ي  املوس�يقى، 
عىل الجل�د س�واء بالقش�عريرة أو الدغدغة 

البسيطة. 

أعلن�ت رشك�ة ه�واوي ع�ىل لس�ان رئيس�ها 
التنفي�ذي، ريتش�ارد ي�و، عن املوعد الرس�مي 
إلطالق هاتف Mate 40، املتوقع أن يكون أكثر 

هواتف الرشكة تطورا.
وأشار يو يف منشور عىل موقع Weibo الشهري 
للتواص�ل االجتماع�ي إىل أن املوع�د الرس�مي 
لإلعالن عن Mate 40 املنت����ظر س�يكون يف 

22 أكتوبر الجاري.
وس�يتم اإلعالن عن الهاتف خالل حدث سيقام 
يف اليوم املذكور، بتمام الساعة 14:00 بتوقيت 

وسط أوروبا.
وتبع�ا للمعلومات التي رسبته�ا بعض املواقع 
وصفح�ات اإلنرنت املختصة بش�ؤون التقنية 
ف�إن هواوي تن�وي إط�الق 3 نم�اذج من هذا 

 Pro  40  Mate و   40  Mate ه�ي  الهات�ف، 
.Pro 40 Mate+و

وم�ن املف�رض أن تحصل ه�ذه األجهزة عىل 
 )1440/2340( بدق�ة  منحني�ة  شاش�ات 
بيكس�ل، وعىل كامريا أمامية مزدوجة العدسة 
بدقة 32 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف 

عىل الوجوه.

هواوي تعلن عن موعد إطالق أقوى هواتفها

العالم ليس س�وى قرية صغرية تحكمها التكنولوجيا والتقنيات الحديثة 
الت�ي تعت�رب يف أيامن�ا ه�ذه أدوات أساس�ية اليمكن االس�تغناء عنها يف 
كاف�ة املجتمعات عىل اختالف درجة تطورها، ويف ظ�ّل هذا التطور الذي 
ف�رض التواصل ب�ني الدول؛ بحي�ث اليمكن ألي مجتم�ع العيش يف عزلة 
وانفص�ال ع�ن املحيط، تظهر حاج�ة املجتمعات لتعلم اللغ�ات األجنبية 
لضم�ان التواصل مع العالم واالندماج واالس�تفادة م�ن االنجازات. كثري 
م�ن دول العالم يف أيامنا هذه تس�عى لتعليم األفراد لغ�ة أجنبية أو أكثر 
وذل�ك لرؤيتها أن االنغالق عن العالم اليفي�د، وألن إتقان لغة ثانية يعترب 
إنجازاً مهم�اً يفتح آفاق العمل والتواصل والحي�اة، وبمجرد إتقان اللغة 
الثانية س�ينطلق املتعلم بحماس نحو اللغة الثالثة ليكون متعدد اللغات. 
يف الواق�ع قد يواجه البعض مخاوف الوقوع يف رشك تعدد اللغات الذي قد 
يؤثر عىل ماس�بق وتعلم�وه وربما أتقنوه، فخوفهم من خس�ارة بعض 
املف�ردات ونس�يان بعض القواعد ق�د يمنعهم من اإلنط�الق نحو التعدد 

وتعلم الجديد.

خطوات عليك أن تتبعها
 عند تعلم لغة ثالثة

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا


