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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اكيدت املستشيارة االملانية انجيال ميركل، أمس 
الثالثاء، ان بالدها سيتقدم الدعم لخطط العراق 
االقتصادية الطموحية وجهودها لتحقيق االمن 
واالسيتقرار يف البالد، فيما شيدد رئييس الوزراء 
مصطفيى الكاظميي عىل رغبة العيراق برشاكة 

قوية ومستدامة مع املانيا.
وخيالل مؤتمير صحايف مشيرك مع ميركل يف 
برلين يف الييوم الثانيي مين جولتيه األوروبية، 
اشيار الكاظميي اىل انه ييزور املانيا عيىل الرغم 
من التحديات التي سيببها وباء »كورونا« ليؤكد 
التزام بالده برشاكة قوية ومسيتدامة مع املانيا 
ونقيل امتنان العيراق للمسياعدات االملانية له يف 
مواجهية االرهياب ضمين التحالف اليدويل ضد 

تنظيم داعش.
وشيدد الكاظمي عيىل تطلع العيراق لتعاون مع 
املانييا يف املجياالت االمنية والعسيكرية وتدريب 
القيوات العراقية وتطويير قدراتها عىل مواجهة 

االرهاب ضمن حلف الناتو. 
واشيار اىل ان العالم يمر بأوقات عصيبة بسيبب 
جائحة كورونا وما افرزتها من صعوبات صحية 

واقتصادية.
وقال إن العيراق يتطلع لالسيتفادة من التجربة 
االملانيية يف هذا املجال ومسياهمة اكير يف اعادة 

االعمار وقضايا النازحن واملسلحن االجانب.
واوضح الكاظمي ان العراق رشعت بتنفيذ ورقة 
بيضاء طموحية العادة بنياء االقتصاد وتحديث 
النظامين امليايل واالقتصادي، مشيرا اىل تطلعه 

لدعم املاني يف هذا املجال.  
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       بغداد / المستقبل العراقي

أصبحيت إيرلنيدا وويلز أول دولتين يف االتحياد األوروبي 
تعيدان فرض اإلغالق التاّم الحتواء جائحة كوفيد-19 امال 
يف »االحتفيال بعيد امليالد بشيكل صحيح« مع فرض قيود 
جديدة يف كل من ايطاليا وبلجيكا وسلوفينيا. ويتم تشديد 
القييود يوما بعد يوم يف اوروبا الحتيواء تفيش كوفيد-19 
الذي تسيبب بوفاة 252 الف شيخص واصياب 40 مليونا 
يف العاليم. ويف ايرلنيدا يدخل التدبر ومدته سيتة أسيابيع 
حّييز التنفييذ منتصف لييل األربعاء، وال يشيمل املدارس. 
وستخضع ويلز اعتبارا من الجمعة الغالق عام السبوعن 

وهو اقىس اجراء يطبق يف البالد منذ املوجة االوىل من حاالت 
كوفييد-19 يف الربييع. ويف ايرلنيدا كما يف ويلز سيتضطر 
املتاجر غر الرضورية لالغالق. وسجلت مؤرشات خطرة 
ايضا يف ايطاليا حيث ستفرض منطقتان هما لومبارديا - 
منطقة ميالنو شماال - وكمبانيا - منطقة نابويل جنوبا - 
حظرا للتجول الخميس. يف بلجيكا باتت املقاهي واملطاعم 
مغلقة الربعة أسابيع. ويف فرنسا التي سجلت 146 وفاة يف 
24 سياعة تخضع املدن الكرى منها باريس لحظر تجول 
من السياعة 21,00 اىل الساعة 06,00 منذ نهاية االسبوع 
امليايض. وتخطى عدد ميرىض كورونا يف العنايية الفائقة 

االلفي شخص وهو عدد لم يسجل منذ ايار/مايو.

      بغداد / المستقبل العراقي

املسيتقلة  العلييا  املفوضيية  قيررت 
لالنتخابات، أميس الثالثاء، إفتتاح مراكز 
التسيجيل طوال أيام األسيبوع واستنفار 

مالكاتها.
وذكر بييان للمفوضيية »نظراً مليا تمليه 
املرحلية القادمية مين مسئوولية وعمل 
جاد تضطلع بهميا مفوضية االنتخابات، 
وحفاظياً منها عيىل الوعد اليذي قطعته 
للناخيب العراقيي يف إجيراء االنتخابيات 
الرملانيية يف موعدهيا املحدد عيىل الرغم 
مين املعوقات التي مين املحتميل أنها قد 

تٔوثر عيىل عامل الوقت والجيدول الزمني 
الالزم إلجيراء االنتخابيات، اإل أن مجلس 
املفوضين أصدر قيراراً  يقيي بافتتاح 
مراكز التسجيل الستقبال الناخبن طوال 
أييام االٔسيبوع بميا يف ذليك أييام العطل 
الرسيمية«. وأضاف ان »العمل سييكون 
لسياعات إضافية الٕنجاز االٔعمال املتعلقة 
بعمليتيي التسيجيل البايوميري وتوزيع 
بطاقات الناخب البايومرية«، موضحاً ان 
»املجلس قرر  استنفار مالكات املفوضية 
كافية سيواء أكانيوا موظفيي املفوضية 
املثبتين عيىل امليالك الدأييم أم العقود يف 
املحافظيات  ومكاتيب  الوطنيي  املكتيب 

االنتخابيية ومراكيز التسيجيل، الٕسيناد 
مالكات مراكز التسيجيل يف إنجاز املهام، 
بميا ئومين  أعىل إنتاجيية ممكنة للعمل، 
التسيجيل والتوزييع،  وزييادة يف نسيبة 
متحديين بذليك الصعوبات التيي خلفها 
عدم اكتميال ملحق القانون االنتخابي، و 
قلة التخصيصات املالية، واالٔمور الصحية 
املتعلقية بجأيحة كورونا، شيعوراً  منهم 
بالروح الوطنية واملسٔوولية نحو مستقبل 
العيراق«. وتابع البييان ان »املجلس ئوكد 
عيىل إلغياء الغرامات التيي فرضت بوقت 
سابق عىل فقدان بطاقة الناخب )قصرة 
االمد والطويلة( مليرة واحدة فقط عىل أن 

ييورٔش ذليك يف القييد االنتخابي مين أجل 
تسيهيل االٕجراءات وزيادة إقبال الناخبن 
للحصيول عيىل بطاقة انتخابيية بدالً من 
البطاقة املفقودة، االٔمر الذي سييؤدي اىٕل 
زييادة نسيبة املشياركة يف االنتخابيات«. 
وبن ان »املفوضية تعمل عىل تسير فرق 
جوالية مين مالكاتها املتخصصية للقيام 
بعملية التسجيل البايومري يف املٔوسسات 
الحكوميية واملناطق السيكنية مين أجل 
تذليل العقبيات ملن ال يسيتطيع الوصول 
اىٕل مراكز التسيجيل ككبار السن واملرىض 

واملعاقن وغرهم.
التفاصيل ص2
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الرافدين يطلق قروض لرشاء السيارات تصل لـ)60( مليون دينار 
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعل�ن م�رف الرافدي�ن، أم�س الثالث�اء، منح 
قروض لرشاء الس�يارات بالتقسيط تصل إىل 60 

مليون دينار للموظفني واملواطنني واملتقاعدين.
وق�ال املرف يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه إن فوائد قروض الس�يارات املقدمة 
م�ن قب�ل امل�رف ح�ددت ب��4%، الفت�ة إىل أن 
امل�رف تعاق�د م�ع »رشكات رصين�ة مجهزة 

بأحدث أنواع السيارات«، بحسب البيان.
ودع�ا امل�رف الراغب�ني بالتقدي�م للق�رض إىل 
ق�روض  الحص�ول ع�ى  االط�الع ع�ى رشوط 

السيارات من فروع املرف املخصصة لذلك.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اك�دت املستش�ارة االملانية انجي�ال مريكل، 
أم�س الثالث�اء، ان بالده�ا س�تقدم الدعم 
الطموح�ة  االقتصادي�ة  الع�راق  لخط�ط 
وجهوده�ا لتحقي�ق االم�ن واالس�تقرار يف 
البالد، فيما ش�دد رئيس ال�وزراء مصطفى 
الكاظمي ع�ى رغبة الع�راق برشاكة قوية 

ومستدامة مع املانيا.
وخالل مؤتمر صحايف مشرتك مع مريكل يف 
برلني يف اليوم الثان�ي من جولته األوروبية، 
اشار الكاظمي اىل انه يزور املانيا عى الرغم 
من التحديات التي س�ببها وب�اء »كورونا« 
ليؤكد التزام بالده برشاكة قوية ومستدامة 
مع املانيا ونقل امتنان العراق للمس�اعدات 
االملاني�ة ل�ه يف مواجه�ة االره�اب ضم�ن 

التحالف الدويل ضد تنظيم داعش.
وش�دد الكاظمي عى تطل�ع العراق لتعاون 
م�ع املانيا يف املج�االت االمنية والعس�كرية 
وتدري�ب القوات العراقي�ة وتطوير قدراتها 

عى مواجهة االرهاب ضمن حلف الناتو. 
واش�ار اىل ان العال�م يمر بأوق�ات عصيبة 
بس�بب جائح�ة كورون�ا وم�ا افرزتها من 

صعوبات صحية واقتصادية.
وق�ال إن الع�راق يتطل�ع لالس�تفادة م�ن 

التجرب�ة االملانية يف هذا املجال ومس�اهمة اكرب يف اعادة 
االعمار وقضايا النازحني واملسلحني االجانب.

واوضح الكاظمي ان العراق رشعت بتنفيذ ورقة بيضاء 
طموحة الع�ادة بناء االقتصاد وتحدي�ث النظامني املايل 
واالقتص�ادي، مش�ريا اىل تطلع�ه لدع�م املان�ي يف ه�ذا 
املج�ال.  واضاف ان الرشكات االملاني�ة تواصل عملها يف 
الع�راق يف مجاالت الكهرباء واع�ادة بناء البنى التحتية، 
وق�ال إن العراق يتطلع ملس�اعدة املانية مالية لرتس�يخ 
املؤسسات الديمقراطية واجراء انتخابات مبكرة نزيهة 
تحظى بمش�اركة واس�عة يف يونيو املقب�ل. من جهتها، 
اكدت مريكل ان بالدها عازمة عى تقديم دعمها للعراق 
لتحقي�ق خطط�ه االقتصادية الطموح�ة، منوهة اىل ان 
الح�رب عى تنظيم داعش لم تنته بعد، ولذلك فإن املانيا 
عازم�ة عى االس�تمرار يف دعمها االمني للع�راق يف هذا 
املجال. وش�ددت مريكل عى وقوف بالدها بش�كل ثابت 
اىل جانب العراق ودعمه يف مجاالت االمن والنمو وتطوير 
االقتصاد السيما يف ظروف جائحة كورونا الصعبة حيث 
تق�دم املاني�ا مع�دات الحماي�ة ومستش�فيات ميدانية 
وتدريب املالكات العراقية عى احتواء الوباء ومواجهته. 

واش�ارت اىل ان املنطق�ة التي يوجد فيها العراق تش�هد 
توترات سياسية وامنية واقتصادية كبرية لكن الحكومة 
العراقية نجح�ت يف تحقيق توازن يف عالقاتها مع الدول 
املج�اورة للب�الد.  وقالت املستش�ارة األملاني�ة إن املانيا 
س�تواصل دعمها للعراق يف مواجهة داعش، موضحة ان 

الربملان االملاني س�يناقش اواخر الش�هر الح�ايل التمديد 
للقوات االملانية العاملة يف العراق ضمن التحالف الدويل.

ونوهت مريكل اىل ان بالدها تثمن االصالحات التي تقوم 
بها حكومة العراق وجهودها لرتسيخ االمن واالستقرار 
وتطوير عمل مؤسسات الدولة واجراء انتخابات مبكرة 

بالش�كل ال�ذي يع�زز ثق�ة املواط�ن بتل�ك 
املؤسس�ات. م�ن جانب آخر، بح�ث رئيس 
ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي م�ع عدد من 
رؤس�اء الرشكات األملانية يف برلني، امكانية 
خل�ق بيئة اس�تثمارية آمنة تدع�م القطاع 
الخ�اص وتغلق مناف�ذ الفس�اد يف العراق.   
وأوض�ح الكاظم�ي بحس�ب بي�ان ملكتب�ه 
االعالمي تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
من�ه، ان »مس�توى التحديات الت�ي تواجه 
االقتص�اد العراقي عى إث�ر جائحة كورونا 
وتراج�ع عائ�دات تصدير النف�ط، كما بنينّ 
جه�ود الحكومة العراقي�ة الحثيثة لتحويل 
هذه األزمة اىل نقطة انطالق ونجاح تنهض 

بواقع االقتصاد العراقي«.  
الكاظم�ي، إن »االعتم�اد األح�ادي  وق�ال 
ع�ى ص�ادرات النفط ت�رك آثاره الس�لبية 
عى االقتص�اد، لكننا عازم�ون عى تجاوز 
الكثري من السياس�ات املالية الخاطئة، وإن 
االس�تفادة من تجارب اآلخرين الناجحة، ال 
س�يما التجربة األملانية ستس�هم يف تعضيد 
هذا الهدف«.   وأضاف ان »حكومة العراقية 
تعم�ل برتكيز وس�باق م�ع الزم�ن، لتنفيذ 
اإلصالحات املالي�ة واإلدارية، وتأتي الورقة 
البيض�اء الت�ي قدمته�ا الحكومة لرتس�م 
طريق�اً واقعياً يس�هم يف تج�اوز األزمات، 
ويحق�ق التنمية عرب االس�تفادة من الطاقات 
الش�بابية يف مختلف املجاالت«.   كما بنينّ رئيس الوزراء، 
أن »الع�راق لدي�ه تراك�م م�ن الثق�ة يف عم�ل الرشكات 
األملاني�ة، وال�رشاكات الناجح�ة معها، وه�و يعمل عى 
توفري بيئة استثمارية آمنة تدعم القطاع الخاص وتغلق 
منافذ الفس�اد وتفتح الب�اب مرشعاً أم�ام اإلصالحات 
الراس�خة طويل�ة األمد«.   وكان الكاظم�ي قد بدأ االحد 
جول�ة اوروبي�ة بدأها بباري�س وبرلني، فيما س�يبحث 
خ�الل زيارت�ه اىل لندن األربع�اء مع نظ�ريه الربيطاني 
بوريس جونسون تعزيز العالقات االقتصادية والثقافية 
وتدريب الجيش الربيطاني للق�وات العراقية ودعمها يف 
الحرب ضد تنظيم داعش. ويضم الوفد املرافق للكاظمي 
يف جولت�ه ه�ذه كال م�ن وزراء الخارجية فؤاد حس�ني 
واملالي�ة عيل عبد االمري ع�الوي والدفاع جمعة الجبوري 
والنف�ط احس�ان عب�د الجب�ار والنق�ل نارص الش�بيل 
ومحاف�ظ البنك املركزي غالب مخيف ومستش�ار االمن 
الوطني قاسم االعرجي وفوزي حريري ممثل عن اقليم 
كردستان، اضافة اىل رئيس هيئة االستثمار سهى داوود 

الياس النجار وعدد من مستشاري رئيس الوزراء.

الكاظمي حبث مع مريكل »اإلصالحات« واحلصول على مساعدات لـ »دعم الدميقراطية«.. ودعا الشركات إىل القدوم للعمل يف بغداد

زيارة برلني: العراق يريد التجربة األملانية

العدد )2240(   21     تشرين االول    2020                السنة السادسة                 معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االربعاء

      بغداد / المستقبل العراقي

قررت املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات، 
أمس الثالثاء، إفتتاح مراكز التسجيل طوال 

أيام األسبوع واستنفار مالكاتها.
وذكر بيان للمفوضية »نظراً ملا تمليه املرحلة 
القادم�ة من مس�ٔوولية وعمل جاد تضطلع 
بهم�ا مفوضية االنتخاب�ات، وحفاظاً منها 
ع�ى الوع�د الذي قطعت�ه للناخ�ب العراقي 
يف إج�راء االنتخاب�ات الربملاني�ة يف موعدها 
املح�دد ع�ى الرغم م�ن املعوق�ات التي من 
املحتم�ل أنه�ا ق�د تؤثر ع�ى عام�ل الوقت 
والجدول الزمني الالزم إلج�راء االنتخابات، 
اإل أن مجل�س املفوضني أصدر قراراً  يقيض 
بافتتاح مراكز التسجيل الستقبال الناخبني 
طوال أيام االٔس�بوع بما يف ذل�ك أيام العطل 

الرس�مية«. وأض�اف ان »العم�ل س�يكون 
لس�اعات إضافي�ة الٕنجاز االٔعم�ال املتعلقة 
وتوزي�ع  البايوم�رتي  التس�جيل  بعمليت�ي 
بطاقات الناخ�ب البايومرتية«، موضحاً ان 
»املجلس قرر  اس�تنفار م�الكات املفوضية 
كافة سواء أكانوا موظفي املفوضية املثبتني 
عى املالك الدأيم أم العقود يف املكتب الوطني 
ومكات�ب املحافظ�ات االنتخابي�ة ومراك�ز 
التسجيل، الٕسناد مالكات مراكز التسجيل يف 
إنجاز املهام، بما ئومن  أعى إنتاجية ممكنة 
للعمل، وزيادة يف نس�بة التسجيل والتوزيع، 
متحدين بذلك الصعوب�ات التي خلفها عدم 
اكتم�ال ملح�ق القان�ون االنتخاب�ي، و قلة 
الصحي�ة  واالٔم�ور  املالي�ة،  التخصيص�ات 
املتعلق�ة بجأيح�ة كورون�ا، ش�عوراً  منهم 
بالروح الوطنية واملس�ٔوولية نحو مستقبل 

العراق«. وتابع البيان ان »املجلس ئوكد عى 
إلغ�اء الغرام�ات التي فرضت بوقت س�ابق 
عى فق�دان بطاق�ة الناخب )قص�رية االمد 
والطويلة( ملرة واحدة فقط عى أن يورٔش ذلك 
يف القيد االنتخابي من أجل تسهيل االٕجراءات 
وزيادة إقبال الناخبني للحصول عى بطاقة 
انتخابية ب�دالً من البطاقة املفق�ودة، االٔمر 
الذي س�يؤدي اىٕل زيادة نس�بة املش�اركة يف 
االنتخاب�ات«. وبني ان »املفوضية تعمل عى 
تسيري فرق جوالة من مالكاتها املتخصصة 
البايوم�رتي يف  التس�جيل  بعملي�ة  للقي�ام 
املٔوسسات الحكومية واملناطق السكنية من 
أجل تذليل العقبات ملن ال يستطيع الوصول 
اىٕل مراك�ز التس�جيل ككبار الس�ن واملرىض 
واملعاق�ني وغريه�م، بغي�ة تس�هيل عملية 
التس�جيل والحفاظ عى حقهم يف التسجيل 

والتصوي�ت بالتع�اون مع االٔجه�زة االٔمنية 
لضمان أمن عملية التسجيل وسالمتها«.

واوض�ح ان »التباحث مس�تمر ب�ني اللجنة 
العلي�ا املختص�ة يف مفوضي�ة االنتخاب�ات 
وفريق االٔمم املتحدة بش�ٔان ترشيح االٔخرية 
رشكات عاملي�ة رصين�ة مختص�ة يف مجال 
التكنولوجي�ا يك�ون له�ا أعم�ال مماثلة يف 
فح�ص االٔجه�زة والربامجي�ات االٕلكرتونية 
املس�تعملة يف االنتخاب�ات، وفق�ا لل�رشوط 
واملواصفات الفني�ة املعتمدة، بغية تدقيقها 
فني�اً وأمني�اً م�ن ل�دن الجه�ات املختص�ة 

واختيار االٔفضل منها للتعاقد معها«.
وأم�ا ما يخ�ص تدريب امل�الكات الوظيفية 
الس�يما االٕدارات الوسطى يف املكتب الوطني 
كاف�ة،  االنتخابي�ة  املحافظ�ات  ومكات�ب 
اوضح البيان ان »املفوضية تعمل عى تنفيذ 

ورش تدريبية مكثفة عى املس�تويات كافة 
االٕدارية منها والفنية واللوجس�تية، وكذلك 
تقدي�م رشح مفص�ل ح�ول آلية اس�تخدام 
اجه�زة الف�رز والع�د االلكرتون�ي واجهزة 
التحقق االلكرتوني، بغي�ة تأهيلهم والعمل 
عى زي�ادة الخ�ربة لديهم للقي�ام باالٔعمال 
املوكل�ة إليهم عى أتم وجه«. واش�ار البيان 
اىل انه »انطالقاً من مبدأ مسٔوولية املفوضية 
العلي�ا املس�تقلة لالنتخابات عم�ا تقوم به 
م�ن أنش�طة وعملي�ات إجرأيي�ة، وتعزيزاً 
الس�تقاللية مجلس�ها ومالكاتها الوظيفية 
عى حد س�واء، فقد اتخذ مجلس املفوضني 
الجديد قراراً ينظم قواعد الس�لوك الوظيفي 
ملوظف�ي املفوضية الذي من ش�ٔانه إلزامهم 
بأخالقيات العمل الوظيفي خدمة للمصلحة 

الوطنية«.

مفوضية االنتخابات تقرر افتتاح مراكز تسجيل الناخبني طوال أيام األسبوع 
استنفرت مالكاتها للعمل بساعات إضافية

        بغداد / المستقبل العراقي

بحث رئيس مجل�س النواب محمد 
الحلبويس، أمس الثالثاء، مع رئيس 
تحالف الفتح هادي العامري، ملف 

االنتخابات املبكرة.  
مكت�ب  ع�ن  ص�در  بي�ان  وذك�ر 
»املس�تقبل  تلق�ى  الحلب�ويس 
العراق�ي« نس�خة منه إن�ه »جرى 
خالل اللق�اء التباح�ث يف تطورات 
واألمني�ة  السياس�ية  األوض�اع 

الت�ي  والتحدي�ات  واالقتصادي�ة، 
ال�دور  وكذل�ك  الب�الد،  تواج�ه 
النواب  الترشيعي والرقابي ملجلس 

خالل الفرتة املقبلة«.    
كما ناق�ش اللق�اء، وفق�اً للبيان، 
املهم�ة  الترشيع�ات  م�ن  »ع�ددا 
والالزم�ة، ومنه�ا حس�م الدوائ�ر 
املتعددة لقان�ون انتخابات مجلس 
قدم�ا  للم�يض  العراق�ي،  الن�واب 
بإجرائها، وتعدي�ل قانون املحكمة 

االتحادية العليا«.  

احللبويس والعامري يناقشان االنتخابات املبكرة

        بغداد / المستقبل العراقي

ك�رم وزير الداخلي�ة عثمان الغانمي، أم�س الثالثاء، املفرزة 
التي عثرت عى جثة الطفلة يف حادثة نهر دجلة.

 وج�اء يف البيان ال�وزاري، تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
منه، انه« ثميناً للجهود املتميزة التي قدمتها مفرزة الرشطة 
النهرية التي عثرت عى جثة الطفلة التي القيت مع شقيقها 

يف نه�ر دجلة ببغداد م�ن قبل والدتهما، فق�د التقى الغانمي 
بمنتسبي هذه املفرزة ووجه بتكريمهم بقدم ملدة سنتني«.

واش�اد الغانم�ي خ�الل اللق�اء« بمهم�ة املف�رزة واالندفاع 
لتجسيد الدور اإلنساني يف واجباتهم لتصل رسالة لكل العالم 
عم�ا تقوم به الرشطة العراقي�ة يف تأدية عملها«، مؤكداً ان« 
مثل هكذا مواقف س�يخلدها التاريخ«. كم�ا وجه الغانمي« 
بب�ذل املزي�د من الجه�ود للعثور عى ش�قيق ه�ذه الطفلة، 

وإكم�ال اإلجراءات القانونية كاف�ة املتعلقة بهذه الحادثة«. 
وأنتش�لت الفرق املختصة، جثة طفل�ة بعد أن ألقتها والدتها 

مع شقيقتها يف نهر دجلة يف بغداد قبل ثالثة ايام.
وكان مقط�ع فيديو، أظهر امرأة ترم�ي طفليها اللذين يبلغا 
من العمر ثالث س�نوات وش�قيقته البالغ�ة عامني، من فوق 
ج�ر األئم�ة يف نه�ر دجل�ة بالعاصمة بغ�داد انتقام�اً من 

طليقها، ما دفع السلطات العتقالها عى الفور.

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د الوكيل األق�دم ل�وزارة الخارجي�ة عبد 
الكريم هاش�م مصطفى والس�فري األمريكي 
ماثي�و تولر، أم�س الثالث�اء، أهمي�ة امليض 

يف تحقي�ق رشاك�ة »تحرتم« س�يادة العراق 
وتكرس ملصالح مشرتكة.

وقالت وزارة الخارجية يف بيان تلقت املستقبل 
العراقي نسخة منه إن »الوكيل األقدم لوزارة 
الخارجية عبد الكريم هاشم مصطفى التقى 

س�فري الواليات املتحدة األمريكية لدى بغداد 
ماثيو تولر«.

»بحث�ا  الطرف�ني  أن  البي�ان،  وأض�اف 
الثنائينّ�ة  العالق�ات  بآف�اق  االرتق�اء  س�بل 
واالسرتاتيجية بني بغداد وواشنطن، وأهمية 

تفعي�ل س�بل التع�اون الثنائ�ي وص�والً إىل 
تحقيق مصال�ح كال البلدين الصديقني، كما 
أك�دا أهمي�ة امليض يف تحقي�ق رشاكة فاعلة 
تتس�م باح�رتام س�يادة الع�راق والتكريس 

ملصالح مشرتكة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الصح�ة العراقية، أمس 
الثالثاء، تسجيل 3920 إصابة جديدة 
بف�ريوس كورونا إىل جان�ب 49 حالة 
املاضي�ة.  س�اعة   24 خ�الل  وف�اة، 
وقالت الوزارة يف بيان تلقت املستقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه إنه�ا أج�رت 
20760 فحصاً مختربي�ًا اليوم، ليبلغ 
العدد ال�كيل للفحوص�ات 2665530  
فحص�اً. وتوزعت اإلصاب�ات الجديدة 
ع�ى بغداد ب�� 1303 إصاب�ات، تلتها 
ده�وك ب��445 حال�ة ثم أربي�ل التي 
س�جلت 305 إصابات، فيما سجل يف 
كرب�الء أق�ل عدد من ح�االت اإلصابة 

اليوم ب�23 حالة.

بقدم ملدة سنتني.. وزير الداخلية يكّرم املفرزة التي عثرت عىل جثة الطفلة يف حادثة هنر دجلة

بغداد وواشنطن تؤكدان أمهية حتقيق رشاكة »حترتم« سيادة العراق

عداد »كورونا«: 
)3920( إصابة و)49( وفاة

 خالل )24( ساعة

        البصرة / محمد الجابري

انطلق�ت، أم�س الثالثاء، املرحلة الثاني�ة من الصفحة الثاني�ة من عملية 
}الوعد الصادق{ يف محافظة البرة.

 وذك�ر بيان لخلي�ة اإلعالم األمن�ي تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه 
»بارشت قي�ادة عمليات الب�رة والقطع�ات امللحقة، بها تنفي�ذ بتنفيذ 
عملي�ة الوعد الصادق املرحلة الثانية الصفح�ة الثانية وتطويق ومداهمة 

وتفتيش منطقة الحيانية ودور التجاوز يف مركز محافظة البرة«.
وأض�اف ان الق�وات األمنية »ألقت القبض ع�ى 12 متهماً يتعاطون املواد 
املخدرة وضبطت بحوزتهم مبارز جرمية الخاصة بالتعاطي، كما ضبطت 
14 قنين�ة مرشوب�ات كحولي�ة، وقد اتخ�ذت بحق امللق�ى القبض عليهم 

اإلجراءات القانونية وتعاملت مع املواد املضبوطة أصولياً«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أس�تقبل رئيس مجل�س القضاء االعى فائق زي�دان، أمس الثالثاء، 
رئيس هيئة النزاهة القايض عالء جواد حميد.

وذكر املركز االعالمي ملجلس القضاء االعى يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه أن الطرفني »بحث�ا آلية العمل املش�رتك بني 

القضاء والهيئة يف مكافحة الفساد«.

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف النائب عن تحالف “س�ائرون” محمود الزج�راوي، أمس الثالثاء، 
عن اتف�اق بني عدد من القوى السياس�ية عى تأجي�ل االنتخابات املبكرة 
إىل نهاية العام املقبل، مش�ريا إىل أن تلك القوى السياسية، تعمل حالياً عى 

تعطيل إكمال قانون االنتخابات.
وقال الزجراوي يف تريح صحفي إن “عدداً من القوى السياس�ية اتفقت 
ع�ى العم�ل لتأجي�ل االنتخاب�ات املبكرة حتى نهاي�ة 2021، ب�دالً من أن 
تج�رى يف يونيو املقبل، يف محاولة لرتتي�ب أوضاعها”، مبينا “هذه القوى 
السياسية، تعمل حالياً عى تعطيل إكمال قانون االنتخابات، وكذلك تعديل 
قان�ون املحكمة االتحادية، خصوصاً أن تأخري إكمال هذه القوانني، يعني 

تأخري إجراء االنتخابات املبكرة”.
وأض�اف أن “تحال�ف س�ائ�����رون، باإلضاف�ة إىل املتظ�����اهري�ن، 
يرفض�ون أي محاولة لتأجيل االنتخابات املبك�رة، ويقفون بقوة ضد هذا 
االتفاق الس�يايس، ال�ذي جاء من أجل الح�����فاظ عى مكاس�ب بعض 
القوى السياس�ية، التي تخش���ى خس�ارة نفوذها يف الربملان والحكومة 

يف االنتخابات املقبلة”.

املرحلة الثانية من »الوعد الصادق«: تفتيش وقبض 
عىل مطلوبني وضبط ممنوعات 

رئيسا جملس القضاء والنزاهة يبحثان التعاون 
يف مكافحة الفـسـاد

سائرون يتحدث عن »اتفاق سيايس« 
لتأجيل االنتخابات املبكرة

        بغداد / المستقبل العراقي

العالق�ات  لجن�ة  عض�و  اس�تبعد 
أم�س  الفاي�ز،  عام�ر  الخارجي�ة 
الثالثاء، طرح قضي�ة التطبيع مع 
ارسائي�ل يف زي�ارة رئي�س مجلس 
الوزراء اىل اوروبا، فيما اشار اىل انه 
لن يتم الس�ماح بحمل أي ارسائييل 
الجنس�ية العراقية. وقال الفايز إن 
»قضي�ة التطبيع م�ع ارسائيل امر 
ال يمكن التفاوض يف الوقت الحايل، 
وقد يكون مبكرا او مس�تحيال، الن 
الوض�ع العراق�ي ال يس�مح بذل�ك 
واالوربيون جميع�ا يدركون رفض 
الشعب العراقي التطبيع مع العدو 
الصهيوني«، مبينا ان »اي محاولة 

به�ذا االتج�اه يدخ�ل الحكومة يف 
دوامة مع الشعب والعراق ايضا«.

واض�اف ان »زي�ارة رئيس مجلس 
الوزراء اىل باريس تضمنت اتفاقات 
لغرض تعاون س�يايس واقتصادي 
يف ش�تى املج�االت«، مش�ريا اىل انه 
»ربم�ا يط�رح يف الزي�ارة مس�ألة 
اليهود العراقيني واستعادة امالكهم 
ولكن لن نسمح ان يحمل ارسائييل 

الجنسية العراقية«.
»الع�راق س�يتخى ع�ن  ان  واك�د 
اي تع�اون اقتص�ادي م�ع اوروبا 
او مس�اعدات لح�ل االزم�ة اذا ما 
التطبي�ع  مقاب�ل  مس�اومته  ت�م 
االرسائي�يل الن ذلك س�يجره نحو 

بحر من الدماء«.

العالقات الربملانية تؤكد »استحالة التطبيع« 
مع ارسائيل

اعل�ن البن�ك املرك�زي العراقي، أمس الثالث�اء، رغبة 
بش�أن  املباحث�ات  باس�تكمال  االملاني�ة  املص�ارف 

االستثمار يف بغداد قريباً.
وذكر اع�الم البنك املرك�زي يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراقي نسخة منه، ان ذلك جاء خالل عقد املحافظ 
مصطف�ى غال�ب مخي�ف سلس�لة اجتماع�ات مع 

مجموعة من املصارف األملانية الكبرية.
وأضاف »كم�ا بحثت االجتماعات فرص االس�تثمار 
والعمل مع املصارف العراقية والتي القت اس�تجابة 

عالية من املصارف األملاني�ة حيث أكدت عى رغبتها 
يف استكمال املباحثات يف بغداد قريبا«.

وتاب�ع البي�ان« كما ش�ارك محافظ البن�ك املركزي 
برفقة وزير املالية عيل عالوي ورئيس الهيأة الوطنية 
لالستثمار س�هى النجار يف االجتماعات التي عقدت 
مع وزارة التنمية واالقتصاد ووزارة املالية األملانيتني 
وذل�ك يف إطار الزي�ارة الجاري�ة اىل املاني�ا، حيث تم 
مناقشة سبل تعزيز العالقات االقتصادية بني البلدية 

وآفاقها املستقبلية«.

املركزي يعلن استكامل مباحثات االستثامر مع املصارف االملانية يف بغداد
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    بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، عن وجود تنسيق مع 
وزارت�ي الرتبية والتعليم العايل بخصوص بدء العام الدرايس وقرب 
اتخاذ قرار بهذا الش�أن. وق�ال التميمي يف ترصيح صحفي »هناك 
لجنة مختصة ش�كلت من وزارتي الرتبي�ة والتعليم العايل للنظر يف 
اآلليات املمكن توفرها حتى يمكن اتخاذ القرار املناسب بشأن بدء 
الع�ام ال�درايس الجديد“، مبين�ا ان ”وزارة الصح�ة قدمت اآلليات 

والتعليمات املتبعة من قبل منظمة الصحة العاملية بهذا الشأن“.
وبش�ان الحديث عن موج�ة ثانية من الف�روس، اوضح التميمي 
ان ”الع�راق م�ازال يف املوجة االوىل، من نس�ب االصاب�ات اليومية 

املتقاربة منذ أش�هر، بينما ارتفعت نس�ب الش�فاء ويف حال التزام 
املواطنني بالتعليمات الصحية والوقائية يمكن فرض سيطرة اكرب 

عىل منع انتشار الفروس وتقليل عدد املصابني“.
واشار اىل ان »العراق من اول الدول التي حجزت كميات من اللقاح 
وبنسبة % 20 لسكان البالد يف حال اقراره من قبل منظمة العاملية، 
السيما ان وزارة الصحة اكملت جميع الرتتيبات مع االتحاد الدويل 
ال�ذي يضم ك�ربى رشكات االدوية العاملية لتصني�ع لقاح كوفيد- 

.»1
وأكد التميمي »اس�تكمال املتطلبات الالزمة إلنش�اء اربعة معامل 
اوكس�جني س�ائل و 20 معم�ل اوكس�جني غ�ازي خ�الل الف�رتة 

املقبلة«.

وزير الصحة يعلن مصري العام الدرايس: 
العراق الزال يف املوجة األوىل بكورونا

    بغداد/ المستقبل العراقي

اكد وزير التخطيط خال�د بتال النجم، اليوم، 
واالحص�اءات،  البيان�ات  اهمي�ة  الثالث�اء،  
التنمي�ة، وم�دى  خط�ط  دع�م  يف  ودوره�ا 

استجابة تلك البيانات  للتحديات الناشئة.
ج�اء ذلك خالل الكلم�ة التي القاه�ا الوزير،  
خ�الل افتتاح�ه  املؤتمر اإلحصائي الس�نوي 
الخام�س ع�ر ،   ال�ذي عق�ده  الجه�از 
املرك�زي لإلحص�اء، تح�ت ش�عار )يف ظ�ل 
التحدي�ات .. البيان�ات رشاع رك�ب التنمي�ة 
(، بالتع�اون م�ع كلي�ة الرافدي�ن الجامعة، 
وصن�دوق االمم املتح�دة للس�كان، بالتزامن  
م�ع احتف�ال املجتمع ال�دويل بالي�وم العاملي 
للس�كان،مضيفا، ان الظروف االس�تثنائية، 
الت�ي يعيش�ها العال�م، ومنها بلدن�ا العراق، 
م�ن التداعيات الخط�رة لجائحة كوفيد 19، 
واالزم�ات االقتصادي�ة واملالي�ة الناتجة عن 
ه�ذا الوب�اء،  تتطلب تضافر جه�ود الجميع 
وتعميق العمل املش�رتك، وتقدي�م كل ما من 
ش�أنه االس�هام يف تجاوز التحدي�ات وتقليل 
مخاطر انعكاس هذه االزمات عىل املجتمع. 

والسياس�ات  الخط�ط  اس�ناد  ان  وأوض�ح 
كفيل�ة  االحصائي�ة  والبيان�ات  باملعلوم�ات 
بالتص�دي بقوة لألثار الناتج�ة عن األزمات، 
واالس�تجابة الرسيع�ة للتحدي�ات، اذ يمكن 
مس�توى  يف  الرقمي�ة  الفج�وات  اكتش�اف 
بم�ا  واالجتماعي�ة،  االقتصادي�ة  املج�االت 
تعكس�ه امل�ؤرشات االحصائي�ة م�ن تراجع 
وضع�ف يف االداء الحكوم�ي،، منوه�ا اىل ان 
يف مث�ل ه�ذه الظ�روف، يأت�ي دور العم�ل 
متكامل�ة  معلوم�ات  توف�ر  يف  االحصائ�ي 
تتطلبه�ا عملي�ة اتخ�اذ الق�رارات املناس�بة 
ووض�ع الخط�ط واالس�رتاتيجيات، مؤك�دا 
ان اهمي�ة الوص�ول اىل البيان�ات الحقيقية، 
تأتي، لتحقي�ق العدالة االجتماعية، والقضاء 
عىل الفس�اد االداري واملايل، وتصحيح املسار 
االقتص�ادي للبلد وتحس�ني معيش�ة افراده 
واجيال�ه القادمة، مش�را اىل ان تعزيز الثقة 
بالبيانات االحصائي�ة، يأتي من خالل تقوية 
الجهات املنتجة لتلك البيانات، وتقديم الدعم 
املمكن لها، كي تتمكن من توفر بيانات جيدة 
قادرة ع�ىل معالجة التحديات، مش�را اىل ان 
التنسيق والتعاون املشرتك بني هذه الجهات 

والجه�از املرك�زي لإلحص�اء، من ش�أنه ان 
يس�هم كثرا يف التوصل اىل نتائج ومعلومات 
جيدة تش�خص املش�اكل واملعوقات، وبالتايل 
تس�اعد عىل اقرتاح الحل�ول واتخاذ القرارات 
الصحيحة. ال فتا اىل ان الجميع يدرك ،اهمية  
تنفي�ذ التعداد العام للس�كان، ال�ذي يعد من 
املتطلبات االساس�ية يف ظرفنا الراهن، كونه 
س�يوفر قاع�دة بيانات ش�املة وكاملة، عن 
واق�ع الحياة املعيش�ية والرتبوي�ة والصحية  
والبيئية للس�كان، وشدد عىل القول : من هذا 
املنطلق، اخ�ذت وزارة التخطيط عىل عاتقها 
تس�هيل تنفي�ذ التعداد االلكرتوني للس�كان، 
ال�ذي كان مق�ررا اجراؤه، نهاية ه�ذا العام، 
لوال جائح�ة كورون�ا واالزمة املالي�ة، اللتان 
كانتا الس�بب يف تأجيل موعد التنفيذ اىل العام 

املقبل.
ودعا الوزير يف ختام كلمته، جميع املؤسسات 
الحكومي�ة والجامع�ات واملنظم�ات الدولية 
واملجتمعي�ة والقط�اع الخاص، اىل مش�اركة 
املعلوم�ات م�ع الجه�از املرك�زي لإلحصاء، 
والتنس�يق املب�ارش لتنفيذ الخطط الس�نوية 

وتوفر مؤرشات اهداف التنمية املستدامة.

وزير التخطيط يكشف أسباب تأجيل التعداد السكاين
اىل العام املقبل

توضيح حول رصف رواتب املتقاعدين
    بغداد / المستقبل العراقي

أف�ادت هي�أة التقاع�د العام�ة التابع�ة ل�وزارة املالية ب�أن رصف الرواتب 
للمش�مولني يج�ري بحس�ب املواعيد املقررة م�ن دون تأخ�ر، نافية تأثر 

االزمة املالية يف رصفها.
 وق�ال مدير الهيأة اياد الجبوري يف ترصيح صحفي ان »الهيأة ملتزمة عرب 
صندوق التقاعد الذي تم انش�اؤه منذ العام 2008 بدفع الرواتب للمحالني 

من املوظفني بعد اكمال االجراءات املطلوبة«.
ولف�ت اىل »تمك�ن الهيئ�ة من تج�اوز جميع مش�كالت تمش�ية املعامالت 
ورصف الهويات التقاعدي�ة والرواتب للمحالني الجدد الذين صادق مجلس 
النواب عىل احالتهم بثالثة مواليد بغية فس�ح املجال لتش�غيل الش�باب، إذ 
واجه�ت الهيئ�ة والدوائر ذات العالقة يف بادئ االمر مش�كلة بس�بب الزخم 

الكبر لالحاالت ولكن تم حلها«. 
أما بش�أن مكافآت نهاية الخدمة، فأوضح الجبوري ان »عدم اقرار موازنة 
2020 وعدم كفاية املبالغ املحولة من وزارة املالية، سببت مشكلة يف رصف 
املكافآت للمدنيني منذ  نيس�ان املايض، بسبب االعداد الكبرة للمحالني عىل 
التقاعد، أما العس�كريون فال توجد اية مشكلة يف رصف مكافآتهم بحسب 

جداول معدة بهذا الصدد«.
م�ن جهته، ق�ال مدير اعالم هيئ�ة التقاعد ع�الء محمد كري�م يف ترصيح 
صحف�ي ان »عدد املعام�الت التقاعدية الجديدة للموالي�د الثالثة التي تمت 
إحالتها عىل التقاعد، بحسب احصائيات الدوائر الرسمية الحكومية تقرتب 
م�ن 268 ألف معاملة،« مش�را اىل ان »الهيئة تس�لمت حتى اآلن قرابة 60 
الف معاملة تم انجازها بنس�بة 90 باملئة، وهن�اك معامالت تصل تباعا اىل 

الهيئة«.

    بغداد / عامر عبدالعزيز 

ت�رأس املهندس عبدالرحمن عجي طوفان 
مدير ع�ام ورئيس مجل�س ادارة الركة 
العام�ة لتج�ارة الحبوب الجلس�ة الثامنة 
إلجتم�اع مجل�س ادارة الرك�ة العام�ة 

لتجارةالحبوب . 
 وتم خالل الجلسة مناقشة 
واقع حال املجارش االهلية 
موس�م  لق�رب  بالنظ�ر 
تس�ويق محصول الشلب و 
املؤمل ان يبدء  بداية ش�هر 

ترين2- 2020 . 
وقال خالل حديث�ة نحتاج 
بمواصف�ات  مج�ارش  اىل 
حديث�ه يمكنه�ا ان تنت�ج 

م�ادة ال�رز  بمواصف�ات قياس�ية عالية 
تتناسب مع حاجة الركة . 

واض�اف خالل تواصلنا م�ع ادارات فروع 
الرك�ة عن عدد املجارش يف كل محافظة 
وكفائتها اصبح لدينا تصور ان هناك عدد 
م�ن املجارش قديمة و مس�تهلكة وتعمل 
ولك�ن اليمكنها ان تنت�ج  رز  بمواصفات 

تلبي طموح املوطن العراقي .

جتارة احلبوب :  جملس إدارة الرشكة العامة لتجارة احلبوب يناقش 
واقع حال املجارش االهلية قبل بدء موسم تسويق االشلب ٢٠٢٠-٢٠٢١

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

دع�ت رشك�ة توزي�ع املنتج�ات النفطي�ة، الثالث�اء، 
املواطن�ني إىل اس�تالم حصته�م م�ن النف�ط االبيض 
وبواق�ع )100( لرت وف�ق البطاقة الوقودي�ة الجديدة 

التي تم اعتمادها واملرقمة بالتسلسل )4(.
 وقال معاون مدير عام الركة حس�ني طالب يف بيان 
صحف�ي، إن »الرك�ة دع�ت املواطن�ني يف بغ�داد اىل 
مراجع�ة املناف�ذ التوزيعية يف محط�ات تعبئة الوقود 
واعتبارا من تاريخ 20 ترين االول الجاري الس�تالم 
حصته�م املقررة من م�ادة النفط االبي�ض، للبطاقة 
الوقودية املرقمة )4( و بواقع )100لرت(، وبسعر )15 
ال�ف دينار(«.وأكد طالب »حرص الركة عىل تحقيق 
انس�يابية عالية وعدالة يف حصول املواطنني عىل مادة 
النف�ط االبي�ض وف�ق البطاق�ة الوقودية، وس�تقوم 
الركة باطالق البطاق�ات االخرى تباعاً ، وفق خطة 
وجدول تم اعداده للموس�م الشتوي«.يذكر ان رشكة 
توزيع املنتج�ات النفطية قد وزعت وعىل مدى الفرتة 
املاضي�ة البطاق�ات الوقودي�ة الجدي�دة ع�ىل وكالء 
الحصة التموينية يف بغداد من اجل تس�ليمها بدورهم 

للمواطنني.

النفط تطلق البطاقة الوقودية 
اجلديدة رقم »4«

    بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت هيئة التقاعد العامة التابعة لوزارة املالية، الثالثاء، رصف 
الروات�ب للمش�مولني يج�ري بحس�ب املواعيد املق�ررة من دون 
تأخر، نافية تأثر االزمة املالية يف رصفها، بينما اش�ارت اىل حل 

جميع اشكاالت تمشية معامالت املحالني الجدد.
وق�ال مدير الهيئة اياد الجبوري يف ح�وار تابعته /املعلومة/، إن 
“الهيئة ملتزمة عرب صندوق التقاعد الذي تم انش�اؤه منذ العام 
2008 بدفع الرواتب للمحالني من املوظفني بعد اكمال االجراءات 
املطلوبة”.ولف�ت الجب�وري اىل “تمكن الهيئة م�ن تجاوز جميع 
مش�كالت تمشية املعامالت ورصف الهويات التقاعدية والرواتب 
للمحالني الجدد الذين ص�ادق مجلس النواب عىل احالتهم بثالثة 
مواليد بغية فس�ح املجال لتش�غيل الش�باب، إذ واجه�ت الهيئة 
والدوائر ذات العالقة يف بادئ االمر مش�كلة بس�بب الزخم الكبر 
لالح�االت ولك�ن ت�م حلها”.أما بش�أن مكافآت نهاي�ة الخدمة، 
فأوض�ح الجب�وري ان “عدم اق�رار موازنة 2020 وع�دم كفاية 
املبالغ املحولة من وزارة املالية، سببت مشكلة يف رصف املكافآت 
للمدنيني منذ نيسان املايض، بسبب االعداد الكبرة للمحالني عىل 
التقاعد، أما العسكريون فال توجد اية مشكلة يف رصف مكافآتهم 

بحسب جداول معدة بهذا الصدد”.

مدير التقاعد يطئمن بشأن 
رصف رواتب املتقاعدين

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الرتبي�ة، الثالث�اء، ع�ن عزمه�ا مفاتح�ة الجهات 
املعني�ة من اج�ل التعاقد م�ع املحارضي�ن املجانيني.وقال مدير 
تربية الرصافة الثانية قاس�م العكييل يف ترصيح اوردته صحيفة 
“الصباح” واطلعت عليه /املعلومة/، إن “املديرية تسعى لالفادة 
من الخربات التي يمتلكها املحارضون املجانيون بمدارس مديريته، 
لس�د النقص الحاصل بمالكاتها”، مشرا اىل أنه “ستجري خالل 
االيام املقبل�ة، مفاتحة وزارتي الرتبية واملالي�ة ومحافظة بغداد 
م�ن قبل مديريت�ه، للتعاقد م�ع املحارضين املس�تمرين بالدوام 
ضم�ن م�دارس املديرية”.وافص�ح العكي�يل عن “تش�كيل لجنة 
لتس�لم ملفات العقود ملن لم يس�لموها س�ابقاً للميض باالجراء 
الذي س�يضمن له�م حقهم”، الفتا اىل انه “ت�م االجتماع مع عدد 
م�ن املحارضين ومناقش�ة آلية حل موض�وع التعاقد معهم”.يف 
س�ياق آخر، افاد العكييل بأن “املديرية حددت ال� 25 من الش�هر 
الح�ايل، موع�دا الختبار الطلب�ة الراغب�ني بالدراس�ة يف املدارس 
املش�مولة باللغة الفرنسية ملرحلتي املتوس�طة واالعدادية وهي 
االول والثاني والرابع والخامس، وس�يجرى االختبار يف التاس�عة 

صباحا بمدارس املتميزات للبنات التابعة للمديرية”.

الرتبية تعتزم مفاحتة اجلهات املعنية 
للتعاقد مع املحارضين املجانيني

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت أمانة بغداد، زراعة أكثر من مليون ش�تلة يف الحدائق والس�احات والجزرات الوسطية 
لعم�وم مناطق العاصمة ضمن حملته�ا الخريفية.وذكر بيان لالمان�ة تلقت وكالة }الفرات 
نيوز{ نس�خة منه، ان »دوائرها البلدية أنجزت زراعة أكثر من مليون شتلة شملت عدد كبر 
من الحدائق والس�احات والجزرات الوسطية يف مختلف مناطق العاصمة اىل جانب استحداث 
ع�دد جديد م�ن الحدائق واملتنزهات ضمن خطتها للموس�م الزراع�ي الخريفي«.واضاف ان 
»الش�تالت املزروع�ة تضمنت عدد كبر من الش�جرات والنخيل وان�واع مختلفة من الزهور 
والنبات�ات مث�ل )القديفة والجعف�ري والزينيا والقرنف�ل الصيني والخس االحم�ر واللهانة 
والبتونيا والكزانيا واالنرتان واليلدز والديدونيا ونخل الكناري وشجر االكاسيا املرصي وشجر 

البيزيا(«.وبني ان »تلك الشتالت تم إكثارها يف مشاتلها الخاصة وضمن انتاجها الذاتي«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

الثالث�اء  الي�وم  الداخلي�ة  وزارة  أعلن�ت 
القب�ض ع�ىل تس�عة أش�خاص يحلمون 
قان�ون  ملخالفته�م  الصيني�ة  الجنس�ية 
اإلقامة يف العاصم�ة بغداد.وقالت الوزارة 
يف بيان اليوم، ان »ك�وادر مديرية االحوال 
املدنية والجوازات واالقامة وبالتعاون مع 
جهاز املخاب�رات الوطن�ي العراقي قامت 
بإلقاء القبض عىل )9( اشخاص يحلمون 

قان�ون  ملخالفته�م  الصيني�ة  الجنس�ية 
اإلقام�ة يف منطقة زيونة ببغداد«.واوضح 
البي�ان ان »امللق�ى القبض عليه�م دخلوا 
البالد عن طريق املش�اريع اإلستثمارية يف 
املحافظ�ات وترسبوا اىل بغداد وتم القبض 
عليه�م يف اح�دى مح�الت بي�ع الهوات�ف 
النقال�ة،« مش�را اىل »اتخ�اذ االج�راءات 
القانونية بحقهم وإبعادهم خارج العراق 
بالتعاون مع قس�م إقامة وجوازات مطار 

بغداد الدويل«.

زراعة أكثر من مليون شتلة يف بغداد

القبض عىل 9 صينيني يف بغداد وترحيلهم 
للخارج.. هذه هتمتهم

حمافظ البرصة يوجه الدوائر احلكومية املرتبطة بالديوان 
اطالق الرتفيعات والعالوات للموظفني بأثر رجعي

     المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

وج�ه محافظ الب�رصة، املهندس اس�عد العيداني، 
الدوائ�ر الحكومي�ة املرتبط�ة يف دي�وان املحافظة 
ل�الرساع يف اط�الق الرتفيعات والع�الوات الخاصة 

باملوظفني عىل املالك الدائم.
وق�ال مدي�ر اع�الم محافظة البرصة عيل يوس�ف 
في�اض القطراني، ان الس�يد املحاف�ظ وجه دائرة 
الش�وؤن املالي�ة واالداري�ة/ قس�م ادارة امل�الك، 
ملخاطب�ة كل الدوائ�ر الحكومية املرتبط�ة بديوان 
املحافظة الطالق الع�الوات والرتفيعات للموظفني 
ع�ىل املالك الدائ�م، الفت�ا اىل ان ه�ذا التوجيه جاء 
اس�تنادا اىل كت�ب االمان�ة العامة ملجل�س الوزراء 
املرقم ) ق2//793/42/40/4/2 يف 2020/3/1( 
 )2020/7/20 يف  )ق/12353/1/2  و 
و)ق/15358/5 يف 2020/9/13( وكت�اب مكتب 
رئي�س ال�وزراء ذي الع�دد )م.ر.و/د5070/7 يف 

.2020/9/16
وتابع ان الس�يد املحاف�ظ وجه باط�الق العالوات 
والرتفيعات للموظفني كافة وبدون اس�تثناء وفق 
رشوط واحكام املواد)5و6و7و( من قانون رواتب 
موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 
املعدل وضمن مفردات مالك الدوائر وبحدود نسبة 
ال�رصف)12/1( ال�واردة يف اعم�ام وزارة املالي�ة 
ذي الع�دد )173777 يف 2019/12/19 ( وبم�ا ال 

يزي�د عليها وفق التفصيل ال�وارد يف باحكام املادة 
)13/اوال( م�ن قان�ون االدارة املالي�ة االتحادي�ة 
رق�م 6 لس�نة 2019 املع�دل عىل ان يك�ون تامني 
التخصيصات املالي�ة من الس�يولة املالية املتوفرة 
طل�ب  اىل  الحاج�ة  دون  دوائرك�م  موازن�ات  يف 

تخصيصات اضافية.
ولفت اىل ان توجيه السيد املحافظ تضمن ايضا ان 
يكون الرتفيع نافذا من تاريخ االستحقاق استنادا 
اىل البن�د )ثانيا( م�ن املادة )7( م�ن قانون رواتب 
موظف�ي الدولة والقطاع الع�ام، وبناءا عىل كتاب 

وزارة املالية / الدائرة القانونية/ الوظيفة العامة/ 
رواتب ذي العدد 19266 يف 2020/9/9.

واش�ار اىل ان التوجي�ه، دع�ا الدوائ�ر الحكومي�ة 
املرتبطة بديوان املحافظة، اىل رفع اسماء املوظفني 
املستحقني للرتفيع من تاريخ امر ايقاف الرتفيعات 
ال�وارد باعمام وزارة املالية ذي العدد ) 173777 يف 
2019/12/19( ولغاي�ة )2020/12/13( دفع�ة 
واح�دة عىل ان ال يزيد عدد االس�ماء يف كل محرض 
عن 50 اس�م رشيط�ة ان تكون املح�ارض مرقمة 

ومتسلسلة وحسب االستحقاق.

النقل: مرشوع قطار بغداد املعلق يبدأ 
من الكاظمية وينتهي بأسواق الشعب املركزية

    بغداد / المستقبل العراقي

ت�رأس الوكي�ل االداري ل�وزارة النقل 
الدكت�ور س�لمان ص�دام البه�اديل ،  
الثالث�اء ، اجتماع�اً موس�عاً للجن�ة 
الفنية املكلفة باعداد مروع القطار 
امل�دراء  م�ن  ع�دد  بحض�ور  املعل�ق 
العام�ني لتش�كيالت ال�وزارة املعنية 
وكذل�ك اعضاء م�ن محافظة بغداد ، 
حيث شدد عىل اهمية اختصار الوقت 
واالرساع يف استكمال كافة االجراءات 
لالنتق�ال اىل مرحل�ة التنفي�ذ الفعيل 
للمروع وذل�ك بعد أكمال دراس�ته 
الش�املة متأم�اًل اكم�ال متطلب�ات 
اختيار استشاري املروع يف غضون 

األيام القليلة القادمة.
وبني البهاديل ان الوزارة تخطوة خطوات 
ج�ادة يف تنفي�ذ م�روع القط�ار املعلق 
استش�اري  الختي�ار  الحثي�ث  وس�عيها 
متخصص بهذا املجال  ، مبينا ان رئاس�ة 
النق�ل  العلي�ا يف وزارة  واالدارة  ال�وزراء 
س�تقدم كافة أشكال الدعم لهذا املروع 
من اج�ل املبارشة بانش�اء القطار املعلق 
يف اق�رب وق�ت ممك�ن خدم�ة للمواطن 

الكريم.

واوضح الس�يد الوكيل ان »طول املروع 
22 كيلو مرت يبدأ م�ن الكاظمية وينتهي 
باس�واق الش�عب املركزية ب� 14 محطة 
وبطاق�ة اس�تيعابية تص�ل اىل 30 ال�ف 
وبعم�ل  الواح�دة،  الس�اعة  يف  مس�افر 
يفوق ال� 16 س�اعة يوميا وهو جزء من 
منظوم�ة النقل الش�امل لجانب�ي الكرخ 

والرصافة«.
واكد سيادته انه تم خالل االجتماع دراسة 
مراحل انشاء مروع قطار بغداد املعلق 

مع الجهات املعنية ، موضحاً أن االجتماع 
تمهيدي لدراس�ة متطلبات االستش�اري 
الذي سيرف عىل تنفيذ مروع القطار 
املعل�ق. مضيفاً إن وزارة النقل مس�تعدة 
اس�تعداد كامل بجميع مالكاته�ا الفنية 
واإلداري�ة لبذل كل جه�د إلنجاز املروع 
الحي�وي امله�م ال�ذي يخدم بش�كل كبر 
أه�ل العاصمة بغداد إضافة إىل ذلك توفر 
ف�رص عم�ل للعدي�د م�ن العاطل�ني عن 

العمل.
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مجلس القضاء االعىل 

النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية

محكمة بداءة  النجف
العدد / 511/ب2020/2

التاريخ 2020/9/13
اعالن

اىل املدعى عليه / احمد مرواح علك 
قراره�ا  املحكم�ة  ه�ذه  اص�درت 
بتاري�خ   511/ب2020/2   املرق�م  
 ( الحك�م  واملتضم�ن   2020/2/17
بال�زام املدع�ى علي�ه )احم�د م�رواح 
علك ( ب�ان يؤدي للمدعي قاس�م عبد 
العباس جابر  مبلغا مقداره اثنا عرش 
مليون وخمس�مائة الف دينار واملثبت 
يف الكمبيالة املرقمة 16625 سجل 76 
واملصدقة م�ن دائرة الكات�ب العدل يف 
ش�مايل النجف بتاريخ 2018/12/20   
ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسب 
رشح املبلغ القضائي واش�عار مختار 
القاسم 5 نعيم حس�ون الخاقاني  لذا 
تق�رر تبليغك اعالن�ا بالق�رار املذكور 
بصحيفت�ني يوميتني ول�ك حق الطعن 
عىل القرار املذكور خ�الل املدة املقررة 
بكافة طرق الطعن القانونية  وبعكسه 
سيكتس�ب القرار درج�ة البتات وفق 

االصول
القايض

حربي طارش لفته
�������������������������������

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

اعالن 
العدد : 1521/ب2020/1

التاريخ : 2020/10/20
اعالن

عل�وان  )نج�اة   / عليه�ا  املدع�ى  اىل 
حسني(

اق�ام املدع�ي ) فاض�ل جواد يوس�ف 
وجماعت�ه  ( الدع�وى البدائية املرقمة 
اعاله والتي يطلب فيها الحكم )بابطال 
فيد العق�ار املرق�م 3/68678 النجف 
ح�ي الجامعة واملس�جل بالقيد 271/

ت1995/2 مجل�د 781 وكافة القيود 
الالحق�ة واعتب�ار قيده ثاب�ت الحكم  
ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسب 
رشح املبلغ القضائي واش�عار مختار 
ح�ي الش�هيد الصدر / 1 فالح حس�ن 
الش�مري عليه ق�ررت ه�ذه املحكمة 
تبليغ�ك اعالن�ا  بصحيفت�ني محليتني 
يوميت�ني للحض�ور يف موع�د  املرافعة 
املص�ادف يف ي�وم  2020/11/5 وعند 
عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك 
قانونا س�وف تج�ري املرافع�ة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

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

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد : 1470/ش2020/1
التاريخ 2020/10/20

اعالن
اىل املدع�ى علي�ه / فيص�ل عب�د االله 

هادي
اقامت املدعية )زه�راء محمد حميد ( 
1470/ش2020/1  بالع�دد  الدع�وى 
ام�ام هذه املحكمة تطل�ب فيها نفقة 
ماضية ومستمرة لها وملجهولية محل 
اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
واش�عار مخت�ار محلة حي الش�هداء 
تبليغ�ك  املحكم�ة  ق�ررت  النج�ف   /
بموض�وع الدع�وى وبموع�د املرافعة 
اعالنابواس�طة صحيفت�ني محليت�ني 
يوميت�ني وعلي�ك الحضور ام�ام هذه 
املحكمة يف موعد املرافعة القادم املوافق 
يوم 2020/11/10 الس�اعة التاسعة 
صباح�ا ويف حال�ة ع�دم حض�ورك او 
ارس�ال من ين�وب عنك قانونا س�وف 
تج�ري املرافعة بحق�ك غيابي�ا وعلنا 

وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد  نور الجنابي

وزارة النفط
رشكة توزيع املنتجات النفطية 

هياة توزيع بغداد
اعالن

تقوم رشكة توزي�ع املنتجات النفطية /
هياة تويع بغداد )اطالق البطاقة الوقودية 
الجدي�دة رق�م 4 بواق�ع )100( لرت نفط 
ابي�ض بس�عر )15,000( خمس�ة عرش 
الف ينار للبطاقة الواحدة ملحافظة بغداد 

وابتداء من تاريخ 2020/10/20( 
مدير هياة توزيع بغداد

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

االتحادية
محكمة جنح السماوة
العدد : 409/ج/2020
التاريخ 2020/10/19

اىل املته�م الهارب / )عكاب هاش�م 
مجبل( 

ذي ق�ار الجباي�ش وحالي�ا مجهول 
االقامة  

احالك الس�يد قايض مكتب التحقيق 
القضائي االول يف السماوة عىل هذه 
املحكمة  بموجب قرار االحالة املرقم 
2020/122 يف 2020/1/27 وف�ق 
اح�كام امل�ادة 1/456 م�ن قان�ون 
العقوب�ات وبالنظ�ر ملجهولية محل 
مخت�ار  اش�عار  وحس�ب  اقامت�ك 
املحلة املرف�ق املرفق بالدعوى  تقرر 
تبليغكم ن�رشا بصحيفتني محليتني  
بالدع�وى املقامة من قبل املش�تكي 
)عام�ر عطيه كن�وش( وتعيني يوم 
2020/11/29  موعدا للمحاكمة ويف 
حالة عدم حضورك س�تجري بحقك 

املحاكمة غيابيا وفقا لالصول  
القايض

حيدر شاكر حميد
�������������������������������

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

اعالن 
العدد : 1508/ب2020/4

التاريخ : 2020/10/20
اعالن

اىل املدع�ى علي�ه / )حي�در نج�اح 
محمد عيل(

اقام املدعي ) السيد احمد سليم راشد 
( الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة اع�اله 
والت�ي يطلب فيه�ا الحك�م )اعادة 
الح�ال اىل ما كان علي�ه قبل التعاقد 
بخصوص الس�يارة املرقمة 29395 
النج�ف ن�وع بيج�و مودي�ل 2020 
اللون برتقايل بموجب مقاولة البيع 
الخارجي�ة املؤرخة يف 2020/1/21 
ولثب�وت  ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك   
حسب رشح املبلغ القضائي واشعار 
مختار ح�ي القاس�م 5 املدعو نعيم 
حس�ون الخاقاني  ل�ذا  قررت هذه 
املحكم�ة تبليغك  اعالنا  بصحيفتني 
يف  للحض�ور  يوميت�ني  محليت�ني 
موع�د  املرافع�ة املص�ادف يف ي�وم  
2020/11/13 وعند عدم حضورك 
او ارس�ال م�ن ين�وب عن�ك قانونا 
س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

عامر حسني حمزة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف

محكمة بداءة النجف
العدد : 3018/ب2019/4

التاريخ 2020/10/18
اعالن

بناءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة 
بازالة ش�يوع العقار املرقم )3/838  حي 
الزه�راء  ) جزيرة النجف( يف النجف  عليه 
تعلن هذه املحكمة عن بيع العقار املذكور 
اع�اله واملبينه اوصاف�ه وقيمت�ه املقدرة 
ادناه فعىل الراغبني بالرشاء مراجعة هذه 
املحكم�ة  خالل )خمس�ة عرش(  يوما من 
اليوم التايل لنرش االعالن مس�تصحبا معه 
التامينات القانونية البالغة 10% من القيمة 
املق�درة بموجب ص�ك مص�دق المر هذه 
املحكمة ب�داء النجف  وصادر من مرصف 
الرافدي�ن رق�م )7( يف النجف  وس�تجري 
املزاي�دة واالحالة يف الس�اعة الثانية عرش 
ظه�را من اليوم االخري من االعالن يف قاعة 
املحكمة  وعىل املشرتي جلب هوية االحوال 

املدنية وشهادة الجنسية العراقية.
القايض االول

عامر حسني حمزة
االوص�اف : العق�ار املرق�م 3/838 ح�ي 
الزه�راء يف النج�ف عب�ارة عن دار س�كن 
تقع عىل ش�ارع بعرض 12 مرت بمس�احة 
اجمالي�ة 330 مرت مربع يطل عىل س�احة 
عامة حديقة مفرز اىل جزئني بصورة غري 
رس�مية الج�زء االول يتكون م�ن غرفتني 
نوم واس�تقبال وصالة ومجموعة صحية 
وحديقة امامية وك�راج يف الطابق االريض 
امام الطاب�ق العلوي يتك�ون من غرفتني 
نوم وصالة الج�زء املذكور مبلط بالكايش 
مجه�ز باملاء والكهرباء مش�غول من قبل 
املدعى عليها االوىل س�عدية صاحب جعفر 
مع اف�راد عائلتها وهي ترغ�ب بالبقاء يف 
العقار بع�د البيع بصفة مس�تأجرة امام 
الج�زء الثان�ي يتكون من س�لم ي�ؤدي اىل 
الطابق العلوي حيث ان الجزء الثاني فقط 
يف الطابق العلوي ويتكون من غرفتني نوم 
وصالة ومجموعة صحية غري مشغول من 
اح�د لحظة الكش�ف فارغ درج�ة عمران 
ال�دار وس�ط وان القيم�ة املق�درة للعقار 
مبلغ مقداره ) 435,000,000( اربعمائة 

وخمسة وثالثون مليون دينار ال غريها
��������������

اعالن
اىل املته�م الغائ�ب / ) ر.ع نج�م عبد عيل 

مدب حسون ( 
االس�تخبارات  مديري�ة   / العم�ل  مح�ل 

ومكافحة االرهاب    
العنوان / النجف/ الحي العسكري / قرب 

فوج الطوارىء
بم�ا انك مته�م وفق اح�كام امل�ادة 32 /
اوال وثاني�ا من قانون عقوبات قوى االمن 

الداخيل رقم 14 لسنة 2008 املعدل  
وملجهولية  مح�ل اقامتك اقت�ى تبليغك 
بواس�طة هذا االعالن ع�ىل ان تحرض امام 
محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الرابعة  
خالل مدة اقصاها ثالثون يوم  اعتبارا من 
تاريخ تعليق هذا االع�الن  يف محل اقامتك 
وتجيب عن التهمة املوجه ضدك وعند عدم 
حضورك س�وف تجري محاكمت�ك غيابيا 
استنادا الحكام املواد  )65 و 68 و 69( من 
قان�ون اصول املحاكم�ات الجزائية لقوى 

االمن الداخيل 
اللواء الحقوقي

سعد عيل شميس
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل   

املنطقة الرابعة

مجلس القضاء االعىل
محكمة استئناف النجف االتحادية 

الهيئة االستئنافية 
العدد / 104/س/2020

التاريخ 2020/10/18
اىل / املستانف عليه / نارص عبد الكريم 

مهدي
اعالن

تحية طيبة ..
تبليغ 

لالس�تئناف املقدم ام�ام هذه املحكمة 
من قب�ل املس�تأنف اضاف�ة لوظيفته 
مدير بلدي�ة النجف � بخصوص القرار 
الص�ادر م�ن محكمة ب�داءة النجف يف 
2047/ب2018/4   املرقم�ة  الدع�وى 
والذي يطلب فيه فس�خ الحكم البدائي 
ولثبوت  ملجهولية محل اقامتك حس�ب 
رشح مختار حي الريموك /2 يف النجف 
الس�يد اس�عد طالب عليه تقرر تبليغك 
اعالن�ا  بصحيفتني محليت�ني يوميتني 
بالحض�ور امام ه�ذه املحكمة صباح 
يوم املرافع�ة املصادف 2020/10/27 
الس�اعة الثامنة والنص�ف صباحا ويف 
حال�ة ع�دم حض�ورك او ارس�ال م�ن 
ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك 

حضوريا وعلنا وفق القانون
القايض

خضري سابط البدري
رئي�س الهيئ�ة االس�تئنافية بصفته�ا 

االصلية

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة |3096|2019
التاريخ/2020/10/19 

أعالن 
تبي�ع مديرية تنفيذ الكوت  العقارالتسلس�ل 
ألك�وت  يف  الواق�ع  هلي�ل   ام   37 76/2م 
العائدة اىل املدين)عيل فليح غافل  ( املحجوز 
لقاء طلب الدائن )حس�ني عب�د زويد(البالغ 
)60,000,000(ملي�ون  دين�ار فعىل الراغب 
بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة )30 
يوما ( تبدأ من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا 
معه التأمينات القانونية عرشة من املائة من 
القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية 

وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل

فائد عبد الكريم احمد 
املواصفات 

1-موقع�ة ورقم�ه :- 76/2م 37 ام هلي�ل 
الواقع يف الكوت 

2-جنس�ه ونوع�ه : ارض زراعي�ة مملوك�ه 
للدوله و حق الترصف باعتبار 75 الف س�هم 
منها 1080 س�هم اىل املدي�ن عيل فليح غافل 
وهيه غ�ري صالحة للزراعة تق�ع قريبه عىل 
شارع العام و القطعة خالية  من الشواغل و 
املفروس�ات اما القطعة بصورة عامة مشيد 

عليها عدد من الجملونات و االبنية االخرى 
3-حدوده واوصافه  : 

4-مشتمالته :-  
5-مساحتة :- 30دونم  

6-درجة العمران :
7– الشاغل :-

خمس�ة   25,920,000  : املق�درة  8القيم�ة 
وعرشون مليون و تس�عمائه وعرشون الف 

دينار

وزارة الدفاع
اعالن صادر من الدائرة  القانونية

املحكمة العسكرية السادسة 
اىل املتهمني الغائبني املدرجه اسمائهم ادناه والساكنني يف العناوين املؤرشة ازائهم 

ملا كنتم متهمني وفق املواد املبينه ازاء اسم كل منكم  من قانون العقوبات العسكري وقانون العقوبات رقم 
111 لس�نة 1969 يف القضاي�ا املؤرشة ازاء اس�مائكم وبما ان محل اقامتكم مجهول ل�ذا اقتى تبليغكم يف 
الصحف املحلية  عىل ان تحرضوا امام املحكمة العسكرية يف االنبار  خالل مدة )ثالثون( يوما من تاريخ نرش 
هذا االعالن  وعند عدم حضوركم سوف تجري محاكمتكم غيابيا  واعطاء الحق للموظفني العموميني  بالقاء 
القبض عليكم والزام كل شخص يعلم بمحل اختفائكم عىل ان يخرب الجهات العسكرية بذلك استنادا للمادة 

)81( من قانون اصول املحاكمات الجزائية العسكرية رقم 30 لسنة 2007

العقيد احلقوقي
رئيس املحكمة العسكرية السادسة
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اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

البرصة االتحادية 
الهيئة االس�تئنافية الثانية يف 

البرصة بصفتها االصلية 
العدد: 64 /س ه� 2 /2020

التاريخ: 2020/10/19
اعالن 

اىل املس�تأنف علي�ه / حام�د 
نارص احمد الياسني

مدير  )املستأنف(  ادعىاملدعي 
عام الرشك�ة العامة لصناعة 
األس�مدة الجنوبي�ة – إضافة 
لوظيفته( امام محكمة بداءة 
املرقم�ة  بالدع�وى  الب�رصة 
استناداً  انه  2719/ب/2019 
الجناي�ات  محكم�ة  لق�رار 
النزاه�ة  بقضاي�ا  املتخص�ة 
يف  ن/2018  66/ج  بالع�دد 
2018/9/9 ونظ�راً لقيامكم 
رئيس لجنة املشرتيات يف دائرة 
املستأنف باختالس مبلغ 198 
دين�ار عراقي ويطاب  مليون 
اس�تدعائك والحكم له بمبلغ 
مائة وثمانية وتسعون مليون 

دينار عراقي مع التعويض.
أص�درت محكم�ة املوض�وع 
/2719 بالع�دد  قراره�ا 

 2019/12/26 يف  ب/2019 
الدع�وى  ب�رد  يق�ي  ال�ذي 
الرس�وم  كاف�ة  وتحميل�ك 
املدع�ي  طع�ن  واملصاري�ف، 
املذك�ور  بالحك�م  اس�تئنافاً 
ام�ام ه�ذه املحكمة وس�جل 
ه��  64/س  بالع�دد  طعن�ه 
تبليغ�ك  2020/2،ولتع�ذر 
ه�ذه  ام�ام  بالحض�ور 
مح�ل  وملجهولي�ة  املحكم�ة 
تبليغ�ك  تق�رر  اقامت�ك، 
اعالن�ًا بصحيفت�ني محليتني 
امام هذه  يوميتني بالحضور 
املرافعة  املحكمة صباح ي�وم 
او  املواف�ق2020/10/28 
ارس�ال من ينوب عنك قانوناً 
وبخالفه سوف تجري املرافعة 
بحق�ك حض�وراً وعلن�اً وفق 

القانون.
القايض 

هاني عبدالكريم منصور 
رئيس الهيئة 

������������������������
م/انذار

اىل /الفالح املرتحل )جايل سند 
راشد(

نظ�ر الرتحالك�م ع�ن االرض 
الوزعة  عليك والبالغة 30 دونم 
ضمن الس�لف 1\1 مقاطعة 
بموج�ب  الش�عري   ام   \14
قرار التوزي�ع املرقم 4926 يف 
1977 وامل�رم وف�ق   \1\31
 1970 لس�نه   117 القان�ون 
ل�ذا نن�ذرك بوج�وب الع�ودة 
والس�كن واالس�تغالل وخالل 
ف�رتة 15 ي�وم م�ن التاري�خ 
ن�رش ه�ذا االن�ذار وبخالف�ه 
يت�م الغ�اء التوزي�ع عليك�م 
وتاجريه�ا  االرض  واس�رتداد 

وفق الضوابط والتعليمات
م ر مهندسسني زراعيني

اركان مريوش حسني
مدير زراعه محافظه   واسط
������������������������

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

النجف االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف 

النجف
العدد / حجة وفاة 

التاريخ 2020/10/20
اىل  / املدع�و / خليل ابراهيم 

مغامس
اعالن

قدم طالب حجة الوفاة  اركان 
قاسم محمد عيل طلبا اىل هذه 
املحكمة يروم فيه اس�تصدار 
حج�ة وف�اة بح�ق املدع�و ) 
خليل ابراهيم مغامس( قررت 
املحكم�ة تبليغ�ك  يف الصحف 
املحلية فعليك الحضور امامها 
خالل ع�رشة ايام م�ن تاريخ 
ن�رش االعالن وبخالفه س�يتم 

النظر بالطلب وفق القانون 
القايض

حسن جواد الحبيب

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 واالط�الع عىل املستمس�كات املطلوبة 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 سوف 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 س�ندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية علما 
ان طريقة الدفع س�تكون )حس�ب 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 ش�كل خطاب ضمان او كفالة مرصفية او صك مصدق او مس�تندات القرض التي تصدرها 
املص�ارف الحكومي�ة ولغ�رض االطالع يمكنكم زي�ارة موقع الرشكة او ال�وزارة املذكورين انفا علم�ا ان املؤتمر الخاص 

باالجابة عىل استفسارات املشاركني سيعقد الساعة العارشة صباحا يوم الخميس 2020/11/12 
مالحظة / يف حالة مصادفة موعد الغلق عطلة رس�مية يكون اليوم التايل  للدوام الرس�مي هو اخر موعد لتقديم العطاء 

ويعتر يوم الغلق ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء

فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة مكن وزارة النفط 
رشكة مصايف الوسط / مصفى السماوة بأسم 
) حس�ني فال�ح ه�ادي ( عىل من يعث�ر عليها 

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

فقدان هوية
فق�دت الهوي�ة الص�ادرة من الرشك�ة العامة 
لتوزيع املنتجات النفطية فرع النجف بأسم / 
ناجح حس�ن محمد عباس ص�ادرة من وزارة 
النفط من يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار
��������������������������������������

اىل الرشكاء حس�ني عبد االمري و ش�ذى محمد 
عبد الصاحب و عصام محمد عبد الصاحب

 توج�ب عليكم الحض�ور اىل مقر بلديه النجف 
لغ�رض اص�دار اج�ازه بن�اء للعق�ار املرق�م 
13/1617 ب�راق جدي�ده خ�الل ع�رشه أيام 

ويخالفه ستتم االجراءات دون حضوركم 
طالب االجازه 

حسن مسلم حسني
��������������������������������������

فقدان 
فق�د مني س�ند العقار املرق�م 4296  /3 حي 
العروبه باسم رضا محمد عبيد من يعثر عليها 

تسليمها لجهة االصدار
��������������������������������������

تنويه
نرش يف صحيفة املس�تقبل بالعدد 2239 اعالن 
 2020/370 االضب�ارة  رق�م  النج�ف  تنفي�ذ 
ذكر اس�م املدين عيل عبد الحس�ني عويز خطا 
والصحي�ح عيل عبد الحس�ني عزي�ز كما ذكر 
مم�ر يؤدي اىل م خطا والصحيح ممر يؤدي اىل 

مطبخ  لذا اقتىض التنويه

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة : 4/خ/2020

التاريخ 2020/10/20
اعالن

تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الكوفة العقار تسلس�ل  
) 24356 /3 ح�ي ميس�ان  الواق�ع يف الكوفة 
العائد للمدين )اسعد عبد الله ابراهيم املحجوز 
لق�اء طلب الدائن نبيل س�عدون راه�ي البالغ 
س�تون مليون ( فعىل الراغب بالرشاء مراجعة 
هذه املديري�ة خالل مدة ثالث�ني يوما تبدا من 
الي�وم التايل للنرش مس�تصحبا معه التامينات 
القانوني�ة عرشة من املائة م�ن القيمة املقدرة 
وشهادة الجنسية العراقية وان رسمالتسجيل 

والداللية عىل املشرتي 
املنفذ العدل

عبد الحسني عبد الزهرة 
املواصفات :

ميس�ان  ح�ي  كوف�ة  ورقم�ه   موقع�ه   �  1
3/24356

2 � جنسه ونوعه :عرصة
3 � حدوده واوصافه بلدية النجف

4 � مشتمالته  
5 �مساحته  200م2

6 �  درجة العمران  حديث غري مكتمل  
7 � الش�اغل غصون مكي وترغب بالبقاء بعد 

البيع بصفة مستاجر
8 � القيم�ة املق�درة : س�تون ملي�ون دين�ار 

60000000 مليون
9 � موعد املزايدة اليوم االخري لالعالن الس�اعة 

الثانية عرش ظهرا 
10 � م�كان املزاي�دة داخ�ل مديري�ة تنفي�ذ 

الكوفة

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2012/251

التاريخ 2020/10/20
اعالن

 تبي�ع مديرية تنفيذ النجف س�هام املدين من 
العق�ار تسلس�ل  ) 13491 /ب�راق الواق�ع يف 
الجديدة /2  ( العائد للمدين )ازهر عبد الحسني 
خ�ادم  ( لقاء طلب الدائن زهور عبد الس�جاد 
خ�ادم البال�غ 20,552,000 ع�رشون مليون 
وخمسمائة واثنان وخمسون الف  دينار  فعىل 
الراغ�ب بالرشاء مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
م�دة ثالث�ني يوما تبدا م�ن اليوم الت�ايل للنرش 
مس�تصحبا مع�ه التامين�ات القانونية عرشة 
من املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية 
العراقي�ة وان رسمالتس�جيل والداللي�ة ع�ىل 

املشرتي 
املنفذ العدل

نصري حسن عبد زيد الكالبي
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه  جديدة /2 شارع ابو صخري 
خلف معطم الشهد 13491/براق

2 � جنسه ونوعه : دار سكن ملك رصف
3 � حدوده واوصافه بلدية النجف

4 � مش�تمالته ثالث�ة غرف وصالة مكش�وفة 
ومطبخ وصحيات

5 �مساحته  1 اولك و 20,96 م
6 �  درجة العمران رديئة 

7 � الشاغل ال يوجد
8 � القيم�ة املق�درة : الس�هام املدي�ن فق�ط 

14,000,000 اربعة عرشة مليون دينار

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

النجف االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف 

النجف
العدد / حجة وفاة / 248

التاريخ 2020/10/18
اىل  / املدع�وه / نغ�م هات�ف 

جواد
اعالن

قدم طالب حجة الوفاة  هدى 
مجوال س�لمان  طلبا اىل هذه 
املحكمة يروم فيه اس�تصدار 
حجة وفاة بحق املدعوة ) نغم 
هاتف جواد( ق�ررت املحكمة 
تبليغ�ك  يف الصح�ف املحلي�ة 
فعلي�ك الحضور امامها خالل 
ع�رشة اي�ام م�ن تاريخ نرش 
االعالن وبخالفه س�يتم النظر 

بالطلب وفق القانون 
القايض

حسني جواد الحبيب
������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ بلد 
رق�م االضب�ارة : 781 / ت / 

 2020
 2020  / 10 التاري�خ : 18 / 

اعالن 
بل�د  تنفي�ذ  مديري�ة  تبي�ع 
العق�ار تسلس�ل 3667 / 10 
م5 وادي شيش�ني الواق�ع يف 
تكري�ت العائ�د للمدين غالب 
عل�وان حي�ال املحج�وز لقاء 
طل�ب الدائ�ن عام�ر هاش�م 
محمد البال�غ ) 270000000 
( دينار فع�ىل الراغب بالرشاء 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل 
مدة ثالثني يوما تبدا من اليوم 
التايل للنرش مس�تصحبا معه 
التامين�ات القانوني�ة ع�رشة 
م�ن املائة م�ن القيمة املقدرة 
العراقية  الجنس�ية  وش�هادة 
وان رسم التس�جيل والداللية 

عىل املشرتي .
املنفذ العدل 

هادي مهيل حبرت 
املواصفات : 

1-موقع�ه ورقم�ه : 3667 / 
10 م5 وادي شيشني . 

2-جنسه ونوعه : دار سكن . 
دار   : واوصاف�ه  3-ح�دوده 
س�كن يتك�ون م�ن طابق�ني 
الطابق االول كوليدور – هول 
– غرفة نوم 2 ومطبخ والثاني 

غرفة نوم عدد 2 .
4-مساحته : 50 / 594 م2 .

 ،  000  : املق�درة  5-القيم�ة 
000 ، 430 اربعمائة وثالثون 

مليون دينار عراقي الغري . 
������������������������

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

النجف االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف 

النجف
العدد : 3626/ش2020/3

التاريخ 2020/10/19
اعالن

اىل املدعى عليه / احسان عبد 
االمري كريم 

اق�ام املدعي )احم�د صحاب 
رسول ( حسب واليته الجرية 
ع�ىل ابنت�ه نرج�س الدع�وى 
3626/ش2020/3   بالع�دد 
امام هذه املحكمة تطلب فيها 
تصدي�ق زواج واثبات نس�ب 
للطفلة مالك  وملجهولية محل 
اقامت�ك حس�ب رشح القائم 
بالتبليغ واشعار مختار محلة 
حي ام عرده / املشخاب قررت 
املحكم�ة تبليغ�ك بموض�وع 
املرافع�ة  وبموع�د  الدع�وى 
اعالن�ا بواس�طة صحيفت�ني 
وعلي�ك  يوميت�ني  محليت�ني 
الحضور امام ه�ذه املحكمة 
الق�ادم  املرافع�ة  موع�د  يف 
املواف�ق ي�وم 2020/11/11 
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

حيدر طالب الطالقاني

املدير العام للرشكة العامة 
لتسويق االدوية واملستلزمات الطبية
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عزيزي برج الحمل،بس�بب الظ�روف املتغرية، 
يب�دو أن هدفك خارج الس�يطرة م�ن جديد. ال 
يج�ب أن ينتابك اليأس واإلحب�اط؛ ابدأ بإعادة 
التفك�ري يف املوق�ف بتمع�ن. ق�د يك�ون مجرد 
انطباع ويمكن جعل الخسارة يف أضيق الحدود 

باتخاذ اإلجراءات املناسبة.

عزيزي ب�رج الثور،بما أنك ش�خص اجتماعي 
بحق، وبما أن�ك ربما قد تكون قد أهملت واحد 
أو اثنني م�ن معارفك مؤخرًا، يج�ب عليك اآلن 
إص�الح ه�ذه العالقات م�رة أخ�رى ومعاودة 
التواص�ل. ترتفع فرص حل نزاع ما بني األرسة 

أو األصدقاء لألبد.

عزيزي برج الجوزاء،أنت أنس�ان مرن وتتقبل 
التغي�ري، كما أنك تم�ر بفرتة سلس�ة، فكل ما 
تقوم ب�ه ال يتطلب مجهود م�ن قبلك ونتيجته 
جيدة. انتفع من ه�ذه األوقات املمتعة للتقدم 

يف تحقيق أحالمك وطموحاتك! مع ذلك

عزي�زي ب�رج الرسطان،تس�تطيع أخ�ذ نفس 
عميق واالسرتخاء، وقد حان الوقت لكي تفكر 
يف نتائ�ج املجه�ود الذي قمت به. اس�تغل هذه 
املرحلة لتحسني حالتك الصحية. سوف تعطيك 
الفيتامين�ات واله�واء النقي عق�ًدا جديًدا من 

الحياة والذي سيكون يف غاية األهمية.

عزي�زي برج األس�د،بما أن�ك اآلن تنضح بهالة 
خاصة من القوة واالستقرار، فإن الناس سوف 
يلجئون إليك من أجل املس�اعدة والدعم. حاول 
اس�تخدام طاقت�ك يف مس�اعدة اآلخرين، حيث 
أنهم س�وف ي�ردون الجمي�ل بالتأكي�د يف املرة 

القادمة التي تحتاج فيها إىل مساعدة.

عزي�زي برج الع�ذراء،إن العراقي�ل التي تنبأت 
بقدومه�ا من�ذ ف�رتة طويل�ة تظه�ر تدريجًيا 
وتتح�ول إىل واقع، وب�ات تفاديها مس�تحيالً. 
واج�ه تلك التحدي�ات يف أرسع وقت، حتى وإن 
كان�ت املهم�ة صعب�ة. كلم�ا تأخ�رت يف ذلك، 

تراكمت العراقيل

عزي�زي ب�رج امليزان،يب�دو يف الوق�ت الح�ايل 
أن�ك تواجه ع�دًدا متزاي�ًدا م�ن التعقيدات غري 
املتوقع�ة. ال يقع اللوم ع�ى من هم حولك – يف 

بعض األحيان تكون أنت املخطئ. 

عزيزي برج العقرب،الخطط التي قمت بوضعها 
منذ وقٍت طويل أوش�كت أن تتحقق، فال تتباطأ 
بعد اآلن وحتى وإن كانت لديك بعض الشكوك. 
سوف تحصل عى مساعدة من جميع الجوانب، 
لك�ن يج�ب أيًضا أن تس�تجيب بانفت�اح للنقد 

البّناء فالهدف الوحيد منه هو مساعدتك.

عزيزي ب�رج القوس،اليوم يمكن�ك تحفيز من 
هم حولك، ولكن ال تهم�ل احتياجاتك الخاصة 
ألن أهداف�ك اآلن أصبحت أوض�ح عن ذي قبل. 
أس�لوبك النش�ط معدي ملن هم حولك ويلحظه 
اآلخرون. ال يوجد سبب يمنع االحتفال بأفكارك 

واالستمتاع بوقتك

عزيزي برج الجدي،تشعر باإلرهاق واالضطراب 
الي�وم، حيث هناك بش�ائر بمصاعب وش�يكة 
الح�دوث يف األف�ق. تعل�م كيفي�ة مواجهته�ا 
بالص�ر والرتكيز يف تحقيق توازن داخيل وكبح 

رغبتك يف إحراز تقدًما مهما كلف األمر.

عزي�زي ب�رج الدلو،أن�ت تعمل بص�ورة جيدة 
من خ�الل الفريق، وأنت مس�تمتع بذلك أيًضا. 
حاف�ظ عى بيئ�ة العمل الخاّلقة ه�ذه ألن كًل 
منكم سوف يحقق أهدافه الشخصية أرسع إذا 

تكاتفتم مًعا.

عزي�زي برج الحوت،س�وف تقابل�ك التحديات 
بصورة متكررة بشكل غري عادي اليوم، مسببة 
ل�ك الكثري م�ن الضغوط. ربما يج�ب أن تبتعد 
ع�ن الطريق أحياًن�ا بدالً من تحمل مس�ئولية 
كل يشء. س�وف يساعك هذا عى توفري طاقتك 

لألشياء الهامة بحق، خاصة يف العمل.

العذراء

احلوت

أعراض تتطلب استشارة الطبيب فورًا
وزارة  يف  األورام  أطب�اء  كب�ري  نّب�ه 
الصح�ة الروس�ية، أندري�ه كابرين، 
لعدة أع�راض يجب عى اإلنس�ان أال 

يتجاهلها ويستشري الطبيب فور 
مالحظته لها، ومنها فقدان الوزن 

دون اتباع حمية معينة.
وأض�اف أن ش�عور امل�رء بالتعب 
لفرتة طويلة قد يكون مؤرًشا عى 
إصابته بأحد أم�راض الرسطان، 
كما أن نزول ال�دم يف البول أو مع 
الغائط أو من األنف أو عند السعال 
من األعراض التي تستوجب زيارة 

الطبيب عى الفور.
وأش�ار كابري�ن إىل أع�راض أخ�رى 
تتطل�ب استش�ارة الطبي�ب، منه�ا 

السعال لفرتة طويلة، وارتفاع درجة 
الحرارة دون اإلصابة بأمراض الرد، 
تقت�ر  أال  رضورة  ع�ى  مش�دداً 
الفحوصات الطبية يف هذه الحالة 
ع�ى املري�ض فق�ط، وإنم�ا عى 

املحيطني به أيًضا.
أوضح�ت  الس�ياق،  نف�س  ويف 
تقارير بعض األمراض التي تكون 
مرتبطة باألعراض التي حذر منها 
الطبي�ب ال�رويس، ومنه�ا ارتفاع 
درجة الحرارة دون س�بب واضح، 
حي�ث يكون ه�ذا االرتف�اع، وفقا 

ملوق�ع »وي�ب ط�ب« بس�بب إصابة 
الش�خص ب�األورام مث�ل رسطانات 
أو  واللوكيمي�ا،  الليمف�اوي،  ال�دم 
اإلصابة بااللته�اب الكبدي، أو فرط 

نشاط الغدة الدرقية.
أم�ا بالنس�بة لفق�دان ال�وزن دون 
س�بب فق�د يحدث بس�بب مش�اكل 
صحي�ة مث�ل الت�ي ذكره�ا موق�ع 
»«Prevention«، وأبرزه�ا اإلصاب�ة 
الهضمي�ة، والتهاب  القناة  بأمراض 
البنكري�اس، وف�رط نش�اط الغ�دة 

الدرقية، واالكتئاب.

يعيش هباتف يف معدته 
منذ 7 أشهر

العام�ة  الجراح�ة  قس�م  يس�تعد 
بمستش�فى بنها الجامعي بش�مال 
إلج�راء  )الثالث�اء(،  الي�وم  م�ر، 
عملية جراحي�ة ملواطن ابتلع هاتفاً 

جواالً منذ فرتة تجاوزت 7 أشهر.
أش�عة  األطب�اء  وأج�رى 
البالغ  للمواطن  تليفزيونية 
م�ن العمر 28 عام�اً، حيث 
تبنّي وجود الهاتف يف معدته 
منذ ابتالعه عى سبيل املزاح 
م�ع أحد أصدقائ�ه دون أن 

يبلغ أرسته بالواقعة.
وفق�اً  املواط�ن،  وكش�ف 
لصحيفة »اليوم الس�ابع«، 

أن�ه كان يعتقد أن الهاتف س�يخرج 
بمج�رد ح�دوث اس�رتجاع باملع�دة 
م�رة أخ�رى، إال أن�ه يخض�ع حالياً 
للتجهي�زات الطبي�ة لعم�ل تدّخ�ل 

جراحي رسيع.

الفرق بني الشيخوخة الطبيعية ومرض »الزهايمر«
م�رض  أن  الصح�ة  وزارة  أك�دت 
عالق�ة  ل�ه  لي�س  الزهايم�ر 
بالشيخوخة الطبيعية التي تصيب 
البرش م�ع تقدم الس�ن، مبينة أنه 
بينهما.وأوضحت  هن�اك فروق�ات 
ال�وزارة أن الش�خص كبري الس�ن 
يكون ق�ادراً ع�ى االهتم�ام بذاته 
دائم�اً وغالباً ما يتذك�ر الحقاً وقد 
ينىس جزءاً من التجربة، أما املصاب 
الق�درة  يفق�د  فإن�ه  بالزهايم�ر 
تدريجياً عى االهتمام بذاته، ونادراً 
ما يتذك�ر ال�يء الحقاً، كم�ا أنه 
ينىس التج�ارب كاملة.وأضافت أن 
الطبيعية  الش�يخوخة  أعراض  من 

نس�يان اس�م اليوم ثم تذكره عى 
الف�ور، والق�درة دائم�اً ع�ى اتباع 
واللفظي�ة،  الخطي�ة  اإلرش�ادات 
املناس�بة  الكلم�ة  تذك�ر  وع�دم 
أحيان�اً، وكذلك فقدان األش�ياء من 
وق�ت آلخر.وبينت أن م�ن أعراض 
الزهايمر، فقدان القدرة عى تحديد 
الي�وم أو التاري�خ أو الفص�ل م�ن 
السنة، وفقدان القدرة تدريجياً عى 
اتباع اإلرشادات الخطية واللفظية، 
والشعور بصعوبات يف إدارة حديث 
أو متابعة حوار، ووضع األشياء يف 
غري مكانها وعدم القدرة يف العثور 

عليها.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
» تكف�ي 4 أش�خاص » - 2/1 كيل�و لح�م بتلو ، مكعب�ات - 2 ثمرة بطاطس 
متوس�طة ، مكعب�ات - 1 ثمرة طماطم متوس�طة ، مكعب�ات - 1 ثمرة فلفل 
روم�ي ، مكعب�ات – ملح - فلفل أس�ود مطحون - ورق ل�ورى – حبهان - 2 

ملعقة كبرية ) ملعقة الطعام ( زبدة - ورق فويل
طريقة عمل لحمة بالبصل واألعشاب

خطوات التحضري:
يسخن الفرن عى درجة حرارة 180 درجة حرارة مئوية.

يف صيني�ة ف�رن كب�رية الحجم نض�ع اللح�م و الطماطم�و الفلف�ل امللون و 
البطاطسو البصل.

يض�اف ورق الل�ورى و القرنف�ل و الحبه�ان و امللح و الفلف�ل و يقلب املزيج 
برفق.

يف صينية فرن أخرى نقوم فرد ورق الفويل عليها ثم ندهنه ب 2 ملعقة كبرية 
) ملعقة الطعام ( زبدة ثم نضع مزيج اللحم و الخرضوات.

تغلق ورقة الفويل فوق مزيج اللحم و توضع يف الفرن ملدة 45 دقيقة.
و تقدم مع األرز األصفر بالكركم و سلطة الفلفل امللون باملايونيز.

لوف اللحمة

؟؟هل تعلم
ه�ل تعلم أن أول م�ن اكتش�ف الدائرة هم 

املريون القدماء عام 5000 قبل امليالد.
ه�ل تعل�م أن أول م�ن أس�تخدم النظ�ام 

العرشي يف العد هم املريون القدماء.
ه�ل تعل�م أن أول م�ن إخ�رتع الكس�ور 
العرشية هو عالم الرياضيات جمش�يد بن 
محمود بن مس�عود امللق�ب “بغياث الدين 
الكايش “ولد بمدينة كاش�ان ولذلك يعرف 

بالكايش.
خ�ط  وض�ع  م�ن  أول  أن  تعل�م  ه�ل 
األع�داد الحقيقي�ة ه�و العال�م اإلغريقي 

“ارخميدس”.
هل تعلم أن العالم العربي ” أبو الحسن عيل 
بن أحمد النسوي” هو أول من بني طريقة 

إحتساب الجزر التكعيبي.
ه�ل تعل�م أن أول أش�كال اآللة الحاس�بة 
كانت عى ش�كل عج�الت تحم�ل الرقمني 
0_1 وكان�ت تقوم بإجراء عمليات الرضب 
والقسمة، وكان ذلك عى يد العالم الفرنيس 

“بليز باسكال” عام 1642م.
أول  ه�م  الع�رب  العلم�اء  أن  تعل�م  ه�ل 
م�ن اس�تعمل الرم�وز واملجاهي�ل يف علم 

الرياضيات.
ه�ل تعلم أن أول من وضع قانون حس�اب 
مس�احة الدائرة هو “أحم�س” وكان ذلك 

عام 2000 قبل امليالد.
ه�ل تعل�م أن عال�م الرياضي�ات العربي ” 
غياث الدين الكاش�ف” ه�و أول من أعطى 
القيمة النسبية التقريبية ل�� ط مقربة إيل 
16 رقم عرشي وذلك يف عام 1436م، وكانت 

تساوي ط =3.1415925358979325
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رياضة7
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أكد أن طبيعة العمل يف الفريق تساعد على النجاح

مجال عيل يف حوار: نفط الوسط شجعني عىل العودة.. وال نعاين ماليًا
             المستقبل العراقي/ متابعة

رغم تجاربه الناجحة مع األندية املحلية 
لك�ن املدرب جمال عيل عانى الكثري قبل 
أن يقرر مغادرة البالد واإلقامة يف تركيا 
قبل أن يعود من بوابة نادي نفط الوسط 
بعدم�ا تلقى عرض�ا لقي�ادة الفريق يف 

املوسم املقبل.
جمال عيل م�درب ترك بصمة يف تجاربه 
املحلي�ة ويف االحرتاف تحدي�دا يف األردن 
واإلمارات واليوم يتسلح بالخربة الكبرية 

ويقود فريقا طموحا.
ك�ووورة حاور املدرب جم�ال عيل حول 
طموحاته يف املوس�م املقب�ل وكيف يجد 
املنافس�ات يف موس�م اس�تثنائي وأمور 

أخرى عرب هذا الحوار:
بع�د غياب عن الدوري املحيل ملاذا قررت 

العودة من بوابة نفط الوسط؟
تلقي�ت عروض�ا أخ�رى محلي�ة، لكنها 
كان�ت دون مس�توى الطم�وح، بعكس 
عرض نفط الوسط الذي كان مميزا ألنه 
من الفرق الكبرية واملنافس�ة باستمرار 
ع�ى املراك�ز األوىل وس�بق ل�ه التتويج 
باللق�ب، كم�ا أن هن�اك أرضي�ة جيدة 
للعم�ل يف الن�ادي، وبالت�ايل ل�م أتردد يف 

قبول املهمة.
استقلت من عدة أندية محلية سابقا فهل 

كان ذلك ألسباب فنية أم شخصية؟
الوض�ع اليوم مختلف وأج�واء العمل يف 
نفط الوس�ط مغايرة، فالفريق يعمل يف 
هدوء وهذا يدفعني للتفاؤل بأن املوسم 
املقبل س�يكون عكس املواسم السابقة، 
والوض�ع الع�ام يف البلد أفض�ل مقارنة 
بالفرتات الس�ابقة التي ق�ررت خاللها 

االستقالة ابتعادا عن الجو العام.
كي�ف تقي�م الف�رتة املح�ددة م�ن قبل 

التطبيعية النطالق الدوري؟
الش�ك أن الوقت املحدد لإلعداد ال يكفي. 
ل�م أعرتض ع�ى موعد انط�الق الدوري 
العام�ة  املصلح�ة  ع�ن  نبح�ث  كونن�ا 
اس�تمرارية  إىل  بحاج�ة  فاملنتخب�ات 
الدوري ولجنة املسابقات ملزمة بموعد 
النطالق املسابقة لينتهي املوسم يف وقت 
مناسب، ال س�يما أن جميع األندية تمر 
بنفس الظرف وال يتميز أحد فيما يخص 
اإلعداد، س�وى فري�ق الرشطة الرتباطه 

بالبطولة اآلسيوية.
ما هي نسبة جاهزية نفط الوسط؟

ومعس�كرا  مكثف�ة  تدريب�ات  خضن�ا 
داخليا يف أربيل، إضافة لبعض املباريات 
التجريبي�ة، ومن خالل ذلك يمكن القول 

إن جاهزيتن�ا جي�دة ونطم�ح لدخ�ول 
الدوري بوضع أفضل، وال ننىس الجهود 
الكبرية التي بذله�ا الطاقم الفني واملعد 
البدن�ي الدكت�ور حي�در عب�د الق�ادر، 
والجه�از الطب�ي، وكل تل�ك التفاصي�ل 

وراء التحضري الجيد للفريق.
غالبي�ة األندي�ة تعاني من أزم�ة مالية 
أرضب بس�ببها بع�ض الالعبني، فكيف 

الحال يف نفط الوسط؟
األمور املالية يف نفط الوسط جيدة جدا، 
ول�م يكن هناك أي مش�كلة يف املواس�م 
املس�تحقات  تأخ�ر  س�وى  الس�ابقة، 
لفرتة بس�يطة، وهو أمر طبيعي، يف ظل 
الظروف العامة للبلد، لكن اإلدارة ملتزمة 
ومتفهم�ة ودائم�ا ما تش�عر بالالعبني 
والتزاماته�م املالية، وه�ذا املوضوع لن 

يقلقنا، ونركز عى انطالقة املوسم.

ماذا عن التعاقدات، وكيف تقيم القائمة 
النهائية للفريق؟

هن�اك محاوالت لضم مهاج�م، وندرس 
بعض األس�ماء. بصورة عامة تعاقداتنا 
مميزة ونمتل�ك العبني جيدي�ن، وهناك 
انسجام واضح بينهم، ولدينا مزيج من 
الخربة والش�باب، ومحرتفني بمس�توى 
جي�د وبالت�ايل نتطل�ع لتحقي�ق نتائج 

مميزة.
م�ا هو طموح نفط الوس�ط يف املوس�م 

الحايل؟
نفط الوسط فريق كبري ودائما طموحه 
وف�ق  األوىل.  املراك�ز  ع�ى  املنافس�ة 
املعطي�ات فريقنا جيد ج�دا وقادر عى 
املنافسة يف املربع األول وهدفنا الحصول 
عى أحد املراك�ز األربعة ولدينا املؤهالت 

لتحقيق ذلك.

املسابقات تعلن مواعيد اجلولة 
األوىل للدوري العراقي

عليوي يكشف حقيقة 
عودة اجلامهري

              المستقبل العراقي/ متابعة

أصدرت لجنة املسابقات يف االتحاد العراقي جدول توقيتات 
مباريات الجولة األوىل من الدوري املمتاز.

وس�يفتتح املوس�م يف الخام�س والعرشي�ن م�ن الش�هر 
الجاري بلقاء القمة بني الرشطة والزوراء يف ملعب الشعل 
الدويل فيما سيشهد نفس اليوم إقامة أربع مباريات أخرى 
حيث س�يتقابل القوة الجوية والكهرباء يف ملعب الجوية، 
ويس�تضيف الديوانية فريق النجف واملباريات جميعها يف 

الثالثة عرصا.
ويلتق�ي فريقا نفط الوس�ط والس�ماوة يف ملعب كربالء 
الدويل يف الس�اعة السادس�ة مس�اء فيما س�تكون مباراة 

امليناء والحدود يف ملعب الفيحاء يف ذات التوقيت.
وسيش�هد يوم اإلثنني املقب�ل إقامة ث�الث مباريات األوىل 
بني أمانة بغ�داد وأربيل يف ملعب بغداد والثانية بني النفط 
والصناعات الكهربائية واملباراتني يف الساعة الثالثة عرصا 
بينما تجمع املب�اراة الثالثة الطلبة ونفط الجنوب يف تمام 

الساعة السادسة مساء.
وتختتم الجولة األوىل بإقامة مباراتني األوىل تجمع القاسم 
ونفط ميس�ان يف ملعب الكفل والثانية ستكون بني زاخو 

والكرخ واملباراتني يف الساعة الثالثة عرصا.

زيدان: ال أفكر يف الكالسيكو.. وملاذا تنتقدون إيسكو وحده؟

جريزمان يرتك معسكر الثائرين يف برشلونة

              المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د الفرن�ي زي�ن الدين زي�دان، مدرب 
ري�ال مدريد، تركيز فريق�ه عى مواجهة 
شاختار دونيتسك األوكراني غًدا األربعاء، 
بالجولة األوىل من دور املجموعات لدوري 
أبط�ال أوروبا.وقال زي�دان، خالل املؤتمر 
الصحف�ي الي�وم الثالثاء: »الكالس�يكو؟ 
نفك�ر يف مب�اراة الغ�د، وش�اختار فريق 
تنافي، ولديه إصاب�ات لكنه فريق رائع 
وقد أثبت�وا ذلك«.وأضاف: »إيس�كو أثبت 
دائًما أن�ه العب رائع، وليس لديَّ ش�ك يف 
ذلك، أنت�م تتحدث�ون عنه كأن�ه املخطئ 
الوحي�د أم�ام ق�ادش، لكننا كن�ا جميًعا 

مخطئني، وكلنا نريد التغيري«.

ت، وهناك الكثري  وتابع: »ك�رة القدم تغريَّ
من الحدة، وحتى تلعب بقوة عليك التدرب 
بوت�رية مماثلة ملا ترغ�ب يف الوصول إليه، 
وه�ذا ما نحاول فعل�ه«.وأردف: »أنا أؤيد 
الضغط املتقدم، لنجعل األمور أصعب عى 
الخصوم، لهذا علينا أن نكون مس�تعدين 
للغاية«.وق�ال: »لق�د أظهر ه�ذا الفريق 
يف اللحظ�ات الصعب�ة أن�ه جي�د للغاي�ة، 
وصحيح يمكننا القيام باألش�ياء بش�كل 
أفضل وس�نفعل ذلك، لك�ن عموما جميع 
الفرق واجهت صعوبات يف بداية املوس�م، 

ومتأكد أننا سنتحسن«.
أخطاء إيسكو وإصابات هازارد

وع�ن راموس، ق�ال: »لديه مش�كلة، ويف 
الوقت الحايل لم يتدرب، وال نريد املخاطرة 

به، ويف النهاية س�نرى ما سيحدث«.وعن 
االنتق�ادات إليس�كو ومارس�يلو، أجاب: 
»نح�ن جميًع�ا يف نف�س الق�ارب، والنقد 
س�يجعلنا أق�وى، وال�يء الوحي�د الذي 

يمكننا فعله هو العمل«.
واس�تطرد: »الالعب�ون ليس�وا فق�ط من 
يس�تحقون النق�د ب�ل أن�ا أيًض�ا، واآلن 

سنحاول تغيري الديناميكيات«.
وزاد قائ�ال ع�ن ه�ازارد: »إصاباته كانت 
أكثر من املتوق�ع، لكنه تدرب بالفعل عى 
العشب، وأثق يف األشخاص الذين يعملون 
مع�ه، وآم�ل أن نتمك�ن من رؤيت�ه معنا 

طوال املوسم«.
اللقب املفضل

 وح�ول ترش�يح ري�ال مدري�د للتتوي�ج 

بتش�امبيونزليج، عل�ق: »نعرف من نحن 
وماذا نريد«.

وف�ر: »ال�يء املهم هو االس�تعداد، إال 
أن فرق�ا عدة تري�د لق�ب دوري األبطال، 
وس�نحاول نح�ن أيض�ا، لك�ن بالتأكي�د 

ستواجهنا لحظات صعبة«.
وواص�ل: »الخس�ارة ضد ماي�وركا العام 
امل�ايض؟ لقد خرنا 3 نقاط يف املباراتني، 

ولن أخوض يف مزيد من التفاصيل«.
واسرتس�ل: »ل�ن نغ�ري م�ا فعلن�اه قبل 
ع�ام بعد الخس�ارة ضد ماي�وركا، ونحن 
للقي�ام باألش�ياء بش�كل  أنفس�نا  نع�د 
ال�ذي  م�ا  أع�رف  وال  جي�د، وس�نقاتل، 
سيحدث، لكننا س�نقدم كل يشء إلسعاد 

الجماهري«.

              المستقبل العراقي/ متابعة

حس�م الفرن�ي أنط�وان جريزم�ان، نج�م برش�لونة، 
موقف�ه من االنضمام لالعبني الثائري�ن عى إدارة النادي 

الكتالوني.

وكان�ت تقاري�ر إس�بانية زعم�ت أن العب�ي برش�لونة 
)باس�تثناء كليمنت لينجليت وفرينكي دي يونج وأندريه 
تري ش�تيجن( وقعوا عى فاكس رسمي برفض إجراء أي 

خفض جديد لرواتبهم هذا املوسم.
ووفًقا لصحيف�ة »مون�دو ديبورتيفو« اإلس�بانية، فإن 

جريزم�ان وافق عى عرض إدارة برش�لونة بتأجيل جزء 
م�ن راتب�ه هذا املوس�م، والحص�ول عليه خالل املوس�م 
املقبل.وأوضح�ت أن الالعبني املنضمني حديًثا لربش�لونة 
مثل سريجينو دست ومرياليم بيانيتش تم االتفاق معهما 

أيًضا عى هذا األمر، أثناء توقيع العقود.

هرينانديز: سيميوين أفضل مدرب يف العالـم
              المستقبل العراقي/ متابعة

نفى الفرني لوكاس هرينانديز شعوره بالندم إزاء رحيله 
عن أتلتيكو مدريد صوب بايرن ميونخ العام املايض، وذلك 
قب�ل االصطدام بفريقه الس�ابق، غًدا األربع�اء، يف الجولة 

االفتتاحية لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا.
 وخ�الل مؤتمر صحف�ي ظهر فيه ال�دويل الفرني رفقة 
مدرب�ه هانز فلي�ك، ُس�ئل هرينانديز عما إذا كان يش�عر 
بالن�دم عى خطوة انتقاله للبايرن، فأجاب »هناك قرارات 

تتخذه�ا يف حياتك، ولق�د أردت االنضمام إىل ه�ذا النادي، 
ولست نادًما عى ذلك«.

 وأردف: »انتقل�ت إىل ن�اٍد كب�ري يزيد م�ن قيمتك كالعب، 
وأري�د رد الدين له اآلن عى الثق�ة التي منحني إياها، رغم 

أنني مدين ألتلتيكو، الذي نشأت به ومنحني كل يشء«.
 وع�رب هريناندي�ز عن ارتياح�ه باللعب يف قل�ب الدفاع أو 

كظهري أير، مؤكًدا عدم اكرتاثه للمركز الذي يلعب به.
 وفيم�ا يتعل�ق باملنافس�ة الرشس�ة بين�ه وب�ني الكندي 
ألفونس�و ديفي�ز، قال »كل من�ا العب رائ�ع، واملدرب هو 

صاحب القرار النهائي، حيث يعتمد عيّل يف الوقت الراهن، 
وأريد أن أكون عند حسن ظنه بي«.

 ولم يش�عر هرينانديز بالحرج عند حديثه عن األرجنتيني 
دييجو س�يميوني، املدي�ر الفني لألتليت�ي، حيث قال عنه 
»أن�ا ممتن للغاية له، فهو أفضل مدرب يف العالم بحس�ب 

رأيي«.
 وأكم�ل: »لقد جلبن�ي من فريق الش�باب ومنحني الثقة، 
ول�م أرح�ل عن الن�ادي س�وى لرغبتي يف تحقي�ق أهداف 
جدي�دة والتعرف عى ثقافة مختلفة.. عامي األول لم يكن 

األفض�ل، لكن�ي أحاول هذا املوس�م أنا أظهر م�ا يمكنني 
فعله من أجل الفريق«.

 كم�ا تحدث فليك ع�ن غيابات فريقه يف املب�اراة املرتقبة، 
حيث أشار إىل استمرار غياب الثنائي لريوي ساني وتانجي 

نيانزو، بينما أكد عى جاهزية باقي الالعبني.
 رغ�م ذل�ك، ملح امل�درب األملان�ي إلمكانية غياب جوش�وا 
كيميت�ش للمب�اراة الثاني�ة عى الت�وايل، نظ�رًا النتظاره 
مول�وده الق�ادم، إال أن�ه أع�رب ع�ن أمله يف مش�اركته 

باللقاء.

سولسكاير: ال يمكن لكافاين أن يعيش عىل الذاكرة
              المستقبل العراقي/ متابعة

قال النرويجي أويل جونار سولسكاير املدير 
الفني ملانشس�رت يونايت�د، إن األورجواياني 
إدينس�ون كافاني مهاجم الفريق لن يكون 
م�ع  األوىل  مبارات�ه  يف  للمش�اركة  جاه�زا 

الفريق.
وانضم كافاني إىل مانشسرت يونايتد يف صفقة 
انتق�ال حر بع�د انتهاء تعاق�ده مع باريس 

س�ان جريمان، بنهاية املوسم املايض.وخرج 
اله�داف األوروجوايان�ي من قائم�ة يونايتد 
التي تواجه باريس س�ان جريمان يف افتتاح 
منافس�اتهما بمجموع�ات دوري األبط�ال، 
الي�وم الثالث�اء، ويتوج�ب علي�ه الخض�وع 
للعزل الذاتي عقب وصوله من فرنس�ا.وقال 
سولسكاير ملوقع ناديه عرب شبكة اإلنرتنت: 
»إن�ه يتمت�ع بلياق�ة بدني�ة بش�كل طبيعي 
وهي كافية لكنه يحت�اج إىل اللعب مع بقية 

الالعب�ني ويك�ون يف مث�ل 
املواقف«.وأض�اف:  ه�ذه 
أن  يمكن�ك  ال  »بالطب�ع 
تعي�ش ع�ى الذاك�رة، ألن 

ذل�ك كان منذ وق�ت طويل، 
لك�ن كافان�ي دقي�ق للغاي�ة 

ويتسم باالحرتافية ويعلم جيدا احتياجاته 
ورغبات�ه، ال زال ل�م ين�ه كل األمور لكي 

يكون جاهزا للمشاركة«.

فليك: تكرار اخلامسية 
صعب للغاية

              المستقبل العراقي/ متابعة

يب�دأ بايرن ميونيخ الدف�اع عن لقب دوري 
أبط�ال أوروب�ا أم�ام أتليتيك�و مدريد غدا 
األربع�اء، لكن مدرب�ه هانز فلي�ك يرى أن 
تك�رار الف�وز ب�� 5 ألقاب س�يكون صعبا 
للغاي�ة ه�ذا املوس�م.وتوج باي�رن بدوري 
األبطال يف أغسطس/ آب املايض، بعد ترحيل 
مواعي�د البطولة بس�بب جائح�ة فريوس 
كورونا، كمال نال الثنائية املحلية )الدوري 
والكأس( إضافة للس�وبر املحيل واألوروبي 
مطلع املوسم الجاري.وقال فليك يف مؤتمر 
افتتاحي�ة  الثالث�اء قب�ل  الي�وم  صحف�ي 
املجموع�ات: »نريد أن نكون ناجحني بقدر 
اإلم�كان. لكن تحقي�ق ما فعلن�اه مؤخرا 
س�يكون صعب�ا للغاي�ة، خاص�ة يف دوري 
األبطال«.وأوض�ح أن الصعوب�ة تأت�ي من 
وج�ود »الكث�ري م�ن املنافس�ني الجيدي�ن 
للغاية. األمر يتعلق بالتعامل مع كل مباراة 

ع�ى ح�دة. ه�ذا خدمن�ا جي�دا للرتكيز يف 
الطريق الذي أمامنا«.

فريق مختلف
وغ�ادر العديد من الالعبني الن�ادي األملاني 
وبينهم تياجو ألكانتارا وإيفان بريش�يتش 
وفيلي�ب كوتينيو.وم�ع ذلك تعاق�د بايرن 
ع�دة العب�ني أبرزهم لريوي س�اني ومارك 
روكا ودوجالس كوستا.وأضاف فليك: »هذا 
فريق مختلف عن املوسم املايض وكل فريق 
لدي�ه بعض نق�اط القوة والضع�ف. حتى 
اآلن أش�عر بالرضا تماما. أمضينا أسبوعا 
واحدا فق�ط من التدريب�ات يف وجود كافة 
الالعبني«.وتاب�ع: »لك�ن تض�م التش�كيلة 
املزيد م�ن العم�ق اآلن. ما س�يكون مهما 
للغاية هو عدم التعرض ألي إصابات. رأينا 
ذل�ك يف ليفربول اآلن بإصاب�ة فريجيل فان 
دايك«.وس�يخضع فان دايك لجراحة لعالج 
إصاب�ة يف أربطة الركبة تع�رض لها خالل 

التعادل يف قمة مرسيسايد أمام إيفرتون.

               المستقبل العراقي/ متابعة

نفت لجنة الشباب والرياضة النيابية خرب عودة الجماهري 
الرياضية للمالعب مؤكدة التزامها بتوصيات خلية األزمة.
وق�ال رئيس اللجن�ة عباس علي�وي يف ترصيحات خاصة 
لك�ووورة: »إىل اآلن لم يص�در قرار يخص عودة الجماهري 

للمدرجات«.
وكش�ف: »مثلما أكدت خلية األزمة أن إعادة الحظر الكيل 

غري صحيح وال توجد نية يف إعادته خالل األيام املقبلة«.
وبني أن »النش�اطات الرياضية عادت بشكل طبيعي لكن 
الجماه�ري وحس�ب رأي خلي�ة األزم�ة غري مرخ�ص لها 

بالدخول للمالعب بسبب الظروف الصحية«.
وتاب�ع: »هناك ني�ة بدراس�ة إعادتهم إىل املالعب بش�كل 

تدريجي مع نهاية العام الحايل«.
وأوضح أن »اللجنة تس�عى لدع�م الرياضة بكل مفاصلها 
وتش�عر بهموم الجماهري وهدفنا توفري سبل الراحة لهم 

باملقابل نلتزم برشوط الوقاية الصحية«.
وأردف: »وبالتايل نطالب األندية بعد قرار عودة منافس�ات 
الدوري االلتزام التام بتوصيات الصحة والسالمة العامة«.
يش�ار إىل أن إش�اعة عودة الجماهري انترشت رسيعا عى 
وس�ائل التواص�ل االجتماع�ي خ�الل الس�اعات القليل�ة 

املاضية.

كورونا يضع بارتوميو يف احلجر الصحي
              المستقبل العراقي/ متابعة

أكد تقرير صحفي إس�باني، أن جوس�يب 
ماريا بارتوميو، رئيس برش�لونة، يتواجد 
يف الحج�ر الصحي حالًيا، بس�بب فريوس 

كورونا املستجد.

ووفًقا لصحيفة »سبورت« اإلسبانية، فإن 
بارتومي�و كان ع�ى اتصال مب�ارش بأحد 
أف�راد أرسته، والذي ثبت�ت إصابته مؤخرًا 
بف�ريوس كورونا.ويتواج�د بارتومي�و يف 
الحجر الصحي بش�كل اح�رتازي لبضعة 
أي�ام، وبالتايل لن يحرض مباراة برش�لونة 

م�ع فرينكف�اروزي، الي�وم، يف الجولة 
ب�دوري  املجموع�ات  دور  م�ن  األوىل 
أبط�ال أوروبا.وأش�ارت الصحيفة إىل 
أن الحجر الصحي لن يمنع بارتوميو 
من التواجد يف مباراة الكالسيكو أمام 

ريال مدريد، السبت املقبل.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

وزير الرياضة اإليطايل: رونالدو يشعر بأنه فوق كل يشء
            المستقبل العراقي/ متابعة

واصل فينتشينزو سبادافورا، وزير الرياضة اإليطايل، هجومه 
عى الربتغايل كريس�تيانو رونالدو نجم يوفنتوس، مؤكدا عى 
انتهاك�ه الربوتوك�ول الصح�ي يف الب�الد والس�فر للربتغال يف 
األيام املاضية.وأصيب كريس�تيانو بفريوس كورونا، خالل 
تواج�ده مع منتخب ب�الده، وعاد إليطالي�ا ودخل الحجر 
الصحي.وق�ال س�بادافورا يف ترصيح�ات أبرزتها صحيفة 
»توتو سبورت«: »رونالدو؟ هؤالء األبطال العظماء يشعرون 
أنه�م ف�وق كل يشء«.وأض�اف »عندم�ا ذه�ب إىل املنتخ�ب 

الوطن�ي انتهك الربوتوك�ول، لدرجة أنه تم فت�ح ملف تحقيق يف 
مكتب املدعي العام يف تورينو. يجب أن يكون هؤالء األبطال مثاالً 
لآلخرين«.وعن كثرة اإلصابات بفريوس كورونا بني العبي الدوري 
اإليطايل، قال س�بادافورا: »ال أعرف ما إذا كانت البطولة ستكون 
قادرة عى امليض قدًما، ليس لدينا يقني هذا العام«.وأردف »يجب 
أن تك�ون رابطة الدوري ع�ى دراية بهذا، ويج�ب أن يفكرون يف 
خط�ط بديلة ثانية وثالث�ة أيًضا«. وكان وزي�ر الرياضة اإليطايل 
قد رصح مؤخرا بأن كريس�تيانو رونالدو، ق�د خرق الربوتوكول 
الصح�ّي مرّت�ني مضيفاً أن الربتغ�ايل لم يأخ�ذ أي موافقات من 

الّسلطات أو الهيئات الصحّية للسفر من وإىل إيطاليا.
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االزمات واالحباط اجلامعيكن من تكن..

الحقوقي ماجد الحسناويمنهل عبد األمير المرشدي

كن من تكن دينا ومذهبا أومعتقد أو عشرية، حسبا أو نسبا أو لون، 
فتل�ك أمور ال تعنيني بيش بقدر مما يعنيني من أنت اآلن وماذا تقدم 

وماذا تمثل وماذا تعني يل وألهلك وناسك ومجتمعك ووطنك. 
ك�ن م�ن تكن فاألمر من�اط بك ان كان يهمك ويش�غل مس�احة من 
تفكريك أما ما يعنيني منك هو ماذا تمثل انت من حضور وما تشغل 
من مساحة وما تس�تحق من احرتام او تقدير أو العكس، ما يهمني 
في�ك م�ا اراه من�ك او اس�معه منك ح�ني نلتقي او نتح�اور او حني 

تتحدث معي او مع اآلخرين. 
لم أكن اعرف إن املطربة الرائعة الس�يدة فريوز مس�يحية حني كنت 
ول�م أزل اس�معها عن�د كل صباح كص�وت يخرتق الفؤاد كالنس�يم 

ويريح النفس كبلسم الياسمني. 
كنت مولعا بقراءة كل ما يكتب جربان خليل جربان وما يكتب ادونيس 

ولست أدري وال يعنيني ان ادري اهو سني او شيعي او علوي. 
قرأت لبدر ش�اكر الس�ياب كل ما كتبه وتابعت كل ما يكتب الشاعر 
ن�زار قباني. اعجب�ت بفنانني عراقيني وعرب م�ن دون اعلم وال اريد 
ان اعل�م ألي دين ينتس�بون او مذهب يعتقدون م�ن ناظم الغزايل اىل 
س�ليمة مراد اىل كاظم الس�اهر ودريد لحام وعمر الرشيف وغريهم. 
حتى حني قرأت للس�يد محمد باقر الصدر فلم أقرأ له ألنه ش�يعي بل 
ألن كتابته امتلكت عقيل وتربعت عرش فؤادي يف االقتصاد والسياسة 

كما هو الشيخ نديم الجرس يف فلسفة التكوين.  
ح�ني اجري�ت عملي�ة فتح القل�ب يف الهند قبل س�نني ل�م اكن عرف 
ان الطبي�ب الجراح ال�ذي انقذ حياتي هن�دويس الديانة وإن مخرتع 
املصباح اديسون يهودي املعتقد. اآلن فقط ويف هذه السنني التعيسة 
والغريب�ة والعجيبة. اآلن فقط ويف هذه الس�نني املوبوءة واملأس�ورة 
واملأزوم�ة عرفنا ان لكل من اولئك الش�عراء واألدب�اء والفنانني دين 
ومعتقد ومذهب بني مس�لم شيعي او س�ني او علوي وبني مسيحي 

او حتى يهودي. 
ك�ن من تكن فال يهمن�ي اال ما تقدمه يل وم�ا اتلق�����اه منك وما 
تعنيه يل فإذا كان الدواعش كلهم من اهل السنة لكن أه�����ل السنة 
ليس كلهم دواعش ومنه������م الرشفاء الذين ق����اتلوا ادواعش 
واستشهدوا يف س�وح الوغى كما إن الحشد الشعبي املقدس ورجاله 
الرشف�اء الذين ضحوا بدمائهم كله�����م ش�يعة لكن الش�يع���ة 
ليس كلهم حشدا ومنهم من يكره الحشد ويعمل عىل الخالص منه. 
فالخائ�ن هو خائ�ن والعميل ه�و العمي����ل والجب�ان هو الجبان 
والحرامي والفاس�د هو الحرامي والفاس�د ش�يعياً كان ام س���نياً 
مس�يحياً كان ام يه�������ودياً كردياً ك�����اًن ام عربي والله من 

وراء القصد.

ال نختلف عىل ان املجتمع يف الوقت الراهن يواجه الكثري من االزمات متعددة 
االبعاد واملس�تويات: هناك مشكلة العجز يف ميزان املدفوعات وآثار االنفتاح 
االس�تهالكي واملديونية وقوانني ال تخ�دم املواطن لتنظم العالقة بني الحاكم 
واملحكوم، وعىل املستوى االجتماعي تلتقي ازمة السكن مع ازمة املواصالت 
والتفاوت الطبقي الصارخ مع انتش�ار قيم اجتماعية منبوذة ومشوهة مع 
اس�ترشاء الفس�اد الس�يايس واإلداري واملايل والعجز يف تقديم حلول جذرية 
مم�ا ي�ؤدي اىل تراكمها بش�كل يه�دد النظ�ام االجتماعي، اىل جان�ب زيادة 
التبعية للدول الخارجية.. وهذه االزمات تؤدي اىل احباط مجتمعي وخاصة 
الش�باب وال يعرف نوع العمل الذي يمارس�ه بعد التخرج والتوزيع البطيء 
والعش�وائي واملحس�وبيات يف التعين�ات اضافة اىل تفاقم ازمة الس�كن مما 
تزيد م�ن حالة التوتر والقلق واإلحباط مما دفع البعض من الش�باب يفكر 
بالهجرة الدائمة ومنهم اس�تهوتهم حياة العب�ث والالمباالة فاإلحباط يولد 
العنف وهناك ازمة ثقة بني الش�عارات ومصداقيتها لدى املواطنني مما فقد 
املواطن الثقة بالعملية السياسية وكذلك فقد الثقة باألمل باملستقبل وغياب 
الق�دوة يف املجتمع الن هناك قوى معينة تس�يطر ع�ىل جهاز الدولة بصورة 
مب�ارشة او غري مبارشة وتس�تغله لتحقي�ق اهدافه�ا ومصالحها الخاصة 
والذي�ن يجب ان يكونوا ق�دوة لغريهم نجدهم اكثر الناس تورطاً بالفس�اد 
وغي�اب القدوة الحس�نة من هم يف موقع املس�ؤولية ادى اىل ترس�يخ بعض 
الرذائ�ل والقيم الس�لبية مما يؤدي اىل زيادة االخت�الل يف املجتمع وما ترتكه 
من س�لوكيات ش�اذة وتطرح العالقة بني الجامعة والسياس�ة وهي قضية 
ش�ائكة يكتنفها الغموض ويعتقد الكثري أن ليس للجامعة دور سيايس ألن 
محورها العلم والثقافة وليس السياس�ة وتسعى الجامعة اىل تقديم الحلول 
ملش�كالت التنمية عىل أس�س علمية ويف الوقت الذي نج�د فيه أن الجامعات 
معق�اًل للرفض الس�يايس واالجتماع�ي يف الكثري م�ن دول العالم وأن وجود 
وظيفة سياسية للجامعة ليس معناه ان تصبح مجاالً للرصاعات السياسية 
والحزبية ولكنها تعني التنش�ئة السياس�ية من خالل الندوات واملحارضات 
وه�ي وظيفة تس�اهم اىل جانب اجه�زة االعالم واالحزاب السياس�ية وعدم 
الرتدد يف نقد السياس�ات واملمارس�ات التي ال تتفق مع الصالح العام وقدرة 
الجامع�ة م�ن اس�اتذة وطلبة ع�ىل التعبري ع�ن مواقفهما حول املش�كالت 
الوطنية الت�ي تواجه املجتمع وتتصدى ملحاوالت االخرتاق الفكري لتش�ويه 
القي�م االصيلة وعدم الثق�ة بالذات واخفاق الجامع�ات يف القيام بوظيفتها 
السياس�ية هي اخ�رتاق النظام الس�يايس له�ا وتحويله�ا اىل اداة واالبتعاد 
ع�ن قضاي�ا وهموم الوط�ن بدع�وى الحي�اد االكاديمي وخوف�اً عىل مورد 
ال�رزق ولقمة العيش فأزمات ومش�كالت املجتمع ترتك آثارها عىل الجامعة 
باعتباره�ا رشيح�ة اجتماعية فاعل�ة والبحث عن حلول جذرية ملش�كالت 
املجتمع واس�تيعاب الق�وى التي تطال�ب بالتغيري ومنهم الطلبة ملمارس�ة 
دورهم يف الحياة السياس�ية وينبغي ش�غل املناصب الرئيسية يف الجامعات 
باالنتخاب�ات لتعمي�ق الديمقراطية وترميم الخيوط بني املواطن واملس�ؤول 

وتحويل الشعارات اىل واقع إلعادة املصداقية املفقودة واالمل الواعد. 

هلذه األسباب إياكم التخيل عن وجبة الغداء!
أعل�ن أندري�ه بوبروفس�كي، خب�ري التغذية 
واألس�تاذ املس�اعد يف كلية الط�ب يف جامعة 
سانت بطرسبورغ الحكومية، يف مقابلة مع 
»سبوتنيك«، أن الرفض املنتظم لتناول الغداء 

يمكن أن يقوض صحة اإلنسان.
وقال الخبري: »لم يحدد خرباء التغذية بعد، ما 
إذا كان الفط�ور رضورًي�ا أم ال، ومدى كمية 
الس�عرات الحرارية فيه. لك�ن مع الغداء كل 
يشء واضح. إن هذه الوجبة رضورية ألولئك 

الذين يريدون البقاء بصحة جيدة.
وأض�اف: »إذا كان خ�رباء التغذي�ة ال يزالون 
يتجادل�ون ح�ول فوائ�د اإلفطار، ف�ال جدال 
بشأن الغداء. من وجهة نظر الحمية الحديثة 
والخربة العملي�ة، يجب أن يكون هناك دائًما 
غ�داء. اعتاد نظامن�ا الهضمي عىل الحصول 
عىل الح�د األقىص م�ن الس�عرات الحرارية، 
والح�د األقىص م�ن الطعام يف وق�ت الغداء. 
يش�ري النش�اط إىل أن الغ�داء ه�و الوجب�ة 

الرئيسية واألعىل من السعرات الحرارية«.
إن رفض تناول الغداء أو تخطيه بسبب كثرة 

العمل يرتتب عليه عواقب عىل الجسم كله.
وتاب�ع: »إذا ل�م تش�بع الش�عور بالجوع يف 
وق�ت الغداء، فق�د تظهر اضطراب�ات األكل. 

وه�ذا يه�دد بالجوع والش�هية يف املس�اء أو 
يف اللي�ل. وم�ن ث�م اإلف�راط يف األكل والوزن 
يف  تأخ�ذ  ل�م  إذا  أخ�رى.  وأم�راض  الزائ�د 
االعتب�ار إيقاع�ات الجوع والش�هية، عندها 
يبدأ الش�خص التحول إىل نظ�ام غذائي عايل 

السعرات الحرارية. وبدالً من تناول الغداء يف 
الوقت املحدد وبشكل صحيح، يبدأ الشخص 
يف تن�اول وجب�ة خفيف�ة، نس�بًيا، قطع�ة 
ش�وكوالتة مث�ال«. وخلص أنه هك�ذا تظهر 

اضطرابات أكل أقوى.

نصائح لتعزيز الشعور بالسعادة والتخلص من االكتئاب
هرم�ون اإلندورف�ني هو مجموع�ة من املواد 
الكيميائي�ة ينتجه�ا الجهاز العصبي بش�كل 
طبيعي ملواجه�ة األلم أو اإلجه�اد، ومع ذلك 
غالبا ما يعرف ب�«مواد الش�عور بالس�عادة« 
ألنها يمك�ن أن تعمل كمس�كن لأللم ومعزز 

للسعادة.
يتشكل اإلندورفني بش�كل أسايس يف منطقة 
ما تحت املهاد والغدة النخامية، رغم أنه يأتي 
من أجزاء أخرى من الجس�م، بحس�ب تقرير 

ملوقع »ميديكال نيوز توداي« الطبي.
ويختلف مستوى اإلندورفني يف جسم اإلنسان 
من ش�خص آلخر. قد يكون األشخاص الذين 
لديه�م مس�تويات منخفض�ة أكث�ر عرضة 
لإلصاب�ة باالكتئاب أو األل�م العضيل الليفي، 
ولك�ن هناك حاجة إىل مزيد من البحث يف هذا 

املجال.
ومع ذل�ك، هناك بعض األنش�طة التي أثبتت 
قدرة عىل زي�ادة اإلندورفني بش�كل طبيعي، 
ولكن نظرا الختالف مستويات اإلندورفني بني 

األفراد، لذلك فقد تختلف االستجابة أيضا.
1- ممارس�ة الرياض�ة بانتظ�ام: لس�نوات، 
اش�تبه الباحثون يف أن اإلندورفني يس�بب ما 
يسمى بحالة »نش�وة العدائني«، وهو شعور 

بالنش�وة يح�دث بع�د نش�اط بدن�ي طويل 
وقوي.

املقطع�ي  التصوي�ر  الباحث�ون  اس�تخدم 
أدمغ�ة  ملش�اهدة  البوزيرتون�ي  باإلص�دار 
الرياضيني قبل التمرين وبعده. وجدوا زيادة 

يف إفراز األندورفني بعد التمرين.
نظ�را ألن التماري�ن الرياضي�ة تع�زز الحالة 
املزاجية وتزيد من مس�توى اإلندورفني، فإن 
بع�ض األطباء يصف�ون التماري�ن املنتظمة 

كعالج لالكتئاب والقلق الخفيف واملتوسط.
ومس�اعدة  والت�ربع  التط�وع  العط�اء:   -2

اآلخرين قد يجعل الش�خص يش�عر بالرضا. 
وج�د الباحث�ون يف املعاهد الوطني�ة للصحة 
األمريكية، أن األش�خاص الذين قدموا أمواال 
ملؤسس�ات خريية ينش�طون مراكز املتعة يف 
دماغهم. قد يؤدي هذا إىل تحس�ني مستويات 

اإلندورفني.
3- اليوغ�ا والتأم�ل: ُيع�رف التأم�ل واليوغا 
بأثارهم�ا يف تخفيف التوتر واالس�رتخاء. قد 
يكون هذا جزئيا بسبب مساهمتهما يف إفراز 
اإلندورفني. تشري بعض األبحاث إىل أن اليوغا 
وتماري�ن التأمل يمكن أن تقل�ل من عالمات 

التوتر وتزيد من إنتاج اإلندورفني.
4- الطعام الحار: تش�ري بعض األبحاث إىل أن 
املكون�ات الح�ارة يف الفلفل الح�ار واألطعمة 
املماثل�ة، قد تؤدي إىل الش�عور باأللم يف الفم، 

مما يؤدي إىل زيادة اإلندورفني.
5- الشوك�����والتة الداكنة : وجدت أبحاث 
يف ع�ام 2013 أن تن�اول الش�وكوالت�����ة 
ال�����داكن�ة يم���كن�ه تعزيز مس�تويات 
اإلن����دورف�ني، إذ يحت�وي مس�ح����وق 
ال�كاكاو والش�وكوالتة ع�ىل م�واد كيميائية 
تس�مى مركبات الفالفونويد الت�ي يبدو أنها 

مفيدة للدماغ.

اكتش�ف غواصون غواصة للرايخ الثالث قبالة الس�احل الش�مايل لرتكيا. 
خ�الل الح�رب العاملي�ة الثانية، أرس�ل أدول�ف هتلر الغواص�ة U20، مع 
أس�طول مكون من س�ت غواصات، رساً إىل البحر األس�ود للس�يطرة. تم 

العثور عىل الغواصة عىل عمق 20 مرتًا وكانت يف شباك الصيد.
 – U20“ :ونقلت صحيفة “حرييت” عن الربوفيسور محمد أمني بريبينار
هي إحدى غواصات هتلر املفقودة. وش�اهد عىل الحرب العاملية الثانية يف 
س�اكاريا كاراس�و. يجب أن نحافظ عىل هذه القصة وأن نجعل الغواصة 

موقعا لسياحة الغوص”.
تق�ع U20 يف قاع البحر األس�ود، وهي واحدة من ث�الث غواصات غارقة. 

ويقول املؤرخون إن ثالث آخرى غرقت خالل األعمال القتالية.
اآلن ي�درس الغواص�ون الغواص�ة. ل�ن يرفعوها إىل الس�طح، لك�ن ربما 

سُتخرج بعض شظاياها من املاء.

العثور عىل »غواصة شبح« هتلر
 يف البحر األسود

استخدامات مدهشة للموز يف العناية باجلامل
يعت�رب امل�وز من األطعم�ة املعروف�ة بكونها 
توف�ر العديد م�ن الفوائد الصحية للجس�م، 
ب�ل هو رائع أيضا لجمالك ويس�تخدم بكثرة 

للعناية بالبرشة والشعر.
وبحس�ب ما نرشه موقع »ذا هيلث سايت«، 
يعت�رب امل�وز مص�درا رائع�ا لأللي�اف، مم�ا 
يجعله الصديق املثايل للبرشة والش�عر، وهو 
متوفر بس�هولة يف أي مطبخ ويمكن هرسه 

وإضافته إىل أي قناع محيل الصنع.
كم�ا أن�ه م�يلء بالعوام�ل املذهل�ة املضادة 
للبكترييا التي تس�اعد الب�رشة عىل التخلص 

من الشوائب وأعراض الشيخوخة.
فيم�ا ييل ط�رق حول كيفية اس�تخدام هذه 

الفاكهة املفيدة يف نظام جمالك اليومي:
قن�اع امل�وز للوج�ه: إذا كانت برشت�ك تفقد 

قوامه�ا أو إذا رأي�ت خطوًط�ا دقيق�ة تن�ذر 
ببداي�ة ظه�ور التجاعيد عىل وجه�ك، فقط 
اه�ريس ثمرة موز مفرط�ة النضج واصنعي 
قناعا للوجه. إذ يس�اعد فيتامني يس املوجود 

يف املوز عىل اس�تعادة نض�ارة برشتك فتبدو 
أكثر شبابا وحيوية.

قن�اع املوز للع�ني: امل�وز مفيد ج�دا للعيون 
أيض�ا، خاصة لعالج البق�ع الداكنة والهاالت 
الس�وداء املرتاكمة تحت الع�ني، فقط ضعي 
املوز املهروس تحت العينني بعد االس�تيقاظ 

يوميا، والحظي الفرق.
قناع امل�وز للش�عر: يعمل املوز بش�كل رائع 
للش�عر أيضا، إذا كن�ت تعانني من مش�اكل 
الش�عر الج�اف والباه�ت، عليك باس�تخدام 
قن�اع امل�وز م�ع العس�ل. ضعي القن�اع عىل 
الشعر املبلل ثم غلفي شعرك بغطاء مناسب 
لحمايته، واتركيه ملدة 20 دقيقة ثم اشطفيه 
باملاء الدافئ، س�وف يمنحك قناع الشعر هذا 

شعرا المعا وصحيا.

يعاني الكثري من األش�خاص، رجاالً ونساًء 
من الش�يب املبكر، وهو ما يزعجهم ويؤثر 
يف ثقتهم بمظهرهم. ولعالج هذه املشكلة، 
يلجأ الجميع إىل الصبغ�ات الكيميائية التي 
يتم رشاؤها من املتاجر واملحال املتخّصصة.

ومن املع�روف أن هذه الصبغ�ات تؤثر مع 
مرور الوقت س�لباً يف صحة الش�عر وفروة 

ال�رأس. وله�ذا ندعو الجميع إىل اس�تبدالها 
ببع�ض الوصفات املنزلية س�هلة التطبيق، 
ومنه�ا وصف�ة أوراق ال�كاري التي تحتوي 
ع�ىل مركب�ات ت�زود الش�عر بالكث�ري م�ن 
العن�ارص املغذي�ة وتمنع ظهور الش�يب يف 
سّن مبكرة. فاس�تخدام هذه األوراق يعّزز 
نسبة امليالنني يف بصيالت الشعر، ما يساهم 

يف إزالة الش�يب ويحّفز نمو الشعر ويحّسن 
صحة ف�روة ال�رأس. ومن أجل االس�تفادة 
من ه�ذه الوصفة، م�ن املفيد ج�داً القيام 
بهذه الخطوات: توض�ع أوراق الكاري عىل 
النار م�ع كمية كافية من زي�ت جوز الهند 
ويس�خن الخليط حتى يتح�ول لون األوراق 

إىل داكن.

إلخفاء الشيب املبكر اليك هذه اخللطة املنزلية!

اكتش�ف علم�اء أن النيكوت�ني يمك�ن أن يك�ون عالًج�ا محتم�اًل ملرض 
باركنس�ون والخرف وحتى عدوى فريوس ك���ورونا، حس�بم��ا كتبت 

صح���يفة “دييل ميل”، .
وهك�ذا، ف�إن النيكوتني، وه�و املكون الرئييس للس�جائر، ينش�ط إنتاج 
الدوبام�ني يف الخالي�ا يف م�رض باركنس�ون. ومع ذل�ك، يوج�د أيًضا يف 
الطماط�م والفلف�ل والباذنجان. عند تناولها يف الطع�ام، ينخفض خطر 

اإلصابة باملرض بنسبة %30.
يقول محمد ش�عيب، ال�ذي يقود مجموعة أبحاث علم األدوية النفس�ية 
يف جامعة نيوكاس�ل ويقود مرشوًعا لتطوي�ر عالجات النيكوتني، إن هذا 

سيساعد يف محاربة تدهور الحركة والذاكرة.
أك�د باحثون أمريكي�ون فرضية أن اس�تهالك النيكوت�ني مرتبط بزيادة 
كمية الكالس�يوم الت�ي تدخل الخالي�ا. يقلل من فقدان ال�وزن يف مرض 
باركنس�ون. يبحث العلماء اآلن عن طرق آمن�ة للحصول عىل النيكوتني، 

ألن التدخني ليس كذلك وله العديد من اآلثار الجانبية.

العلامء يكتشفون فوائد النيكوتني ملرض 
باركنسون وفريوس كورونا

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا


