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ما حتتاجونه 
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وزيـر الداخليـة يوعـز بتنفيـذ أوامـر القبـض وضبط السالح يف ابو صيدا
احللبويس وهيكي يناقشان جهود دعم االقتصاد العراقي وعودة النازحني
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

تباح�ث وزي�ر الدف�اع العراق�ي جمع�ة عناد يف 
طهران مع كبار املسؤولني العسكريني واألمنيني 
اإليراني�ني، لتوقي�ع اتفاق تعاون عس�كري بني 

البلدين، وتعزيز أمن الحدود املشرتكة.
وبدأ وزير الدفاع جمعة عناد يف طهران مباحثات 
واألمني�ني  العس�كريني  املس�ؤولني  كب�ار  م�ع 
اإليرانيني، تستهدف توقيع اتفاق تعاون عسكري 
بني البلدين، وتعزيز أمن الحدود املش�رتكة، فيما 
أشار مس�ؤولون عسكريون إيرانيون إىل أن دعم 
بالدهم للعراق هو الذي انهى احتالل داعش ملدنه. 
وخالل اجتماع أمني املجلس األعىل لألمن القومي 
اإليراني عيل شمخاني مع وزير الدفاع عناد، اكد 
أن إيران ستتصدى بحزم ألي عنرص من عنارص 
انع�دام األمن التي ترمي إىل تعكري صفو الس�الم 

وزعزعة أمن الشعبني اإليراني والعراق.
ووص�ف التع�اون الدفاع�ي واألمني ب�ني إيران 
والع�راق يف مكافح�ة اإلره�اب املنظ�م بالجي�د 
والفع�ال يف مواجهة أمريكا وحلفائها. كما نقلت 
عنه وسائل اعالم إيرانية تابعتها تنويهه بالدعم 
ال�ذي قدمته إي�ران لتحري�ر امل�دن العراقية من 
احتالل داعش، مشدًدا عىل رضورة رفع مستوى 
التعاون�ني األمن�ي والعس�كري ب�ني البلدي�ن إىل 

مستويات اسرتاتيجية.
أوض�ح ش�مخاني أن أحد أهداف أم�ريكا املعلنة 
ع�ن وجوده�ا يف منطق�ة غرب آس�يا ه�و خلق 
الفتنة والرصاع بني دول املنطقة، مؤكًدا رضورة 
توخي جميع دول املنطقة اليقظة، ملواجهة هذه 

املؤامرة الرشيرة.
التفاصيل ص2

إيران حتذر العراق من »الفتنة األمريكية«
وزير الدفاع يف العاصمة اإليرانية لوضع اللمسات األخرية على اتفاق تعاون عسكري.. وطهران: مستعدون للمساهمة يف االعمار والتسليح العيداين: تطبيق جتربة

 جديدة يف البرصة وسنتابع الرشوط 
الوقائية باملدارس

حمافظ بغداد يعلن تقدم 
العمل يف إكساء »٥« حمالت سكنية 

بمنطقة احلسينية

يف ظل رفض نواب البرصة.. 
الربملان يناقش قانون يضع »الفاو« 

حتت سلطة جملس الوزراء
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الرصاع يف إثيوبيا »يتفجر« وإريرتيا تدخل عىل اخلط
بارزاين يرفض قانون االقرتاض ويصفه بأنه »عقوبة ضد سكان اإلقليم«
املالية الربملانية: ديون العراق تبلغ »70« مليار دوالر
التـربـيـة تعـلـن قـرارات بـدء الـعـام الـدراسـي اجلديـد

الكعبـي حيـذر مـن تكـرار االعتـداء علـى قـوات األمـن

املالية الربملانية: موازنة 2021 ال تتضمن
 ختفيض رواتب املوظفني
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النقـل تطلـق
 محالت صيانة وتأهيل واسعة 

لرفع كفاءة السكك

»سيمنز« تؤكد
 عزمها إهناء ملف الكهرباء 

يف العراق

الـدولــة 
القانونية

       بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال رئيس الوزراء اإلثيوبي آبي أحمد، أمس األحد، إن بالده 
قادرة عىل تحقيق أهداف عمليتها العسكرية يف والية تيغراي 
املتمردة »بنفس�ها«. وأصدر آبي أحم�د البيان عىل »تويرت«، 
بعد ساعات من إعالن قائد قوات تيغراي املتمردة دبرصيون 
جرباميكائي�ل أن قوات�ه تقاتل ق�وات من إريرتي�ا املجاورة، 
باإلضاف�ة إىل الق�وات اإلثيوبي�ة، بحس�ب ما نقلت�ه وكالة 
»رويرتز« لألنباء. وكان قائد جبهة تحرير ش�عب تيغراي قد 
أك�د أن الجبهة وراء إطالق صواريخ عىل إريرتيا )الس�بت(، 
وه�و تصعيد كبري لل�رصاع م�ع الحكومة اإلثيوبي�ة. وقال 

دبرصيون هاتفياً: »الهدف كان املطار )يف العاصمة اإلريرتية 
أسمرة( ألنهم يس�تخدمونه للهجوم عىل تيغراي«. وأضاف: 
»نح�ن نقاتل قوات الدفاع اإلريرتية من�ذ بضعة أيام... لذلك 
أس�مرة هدف رشعي«، قائالً إن الق�وات اإلثيوبية واإلريرتية 
تقات�ل معاً ق�وات تيغ�راي. وكانت األمم املتح�دة قد حذرت 
األس�بوع امل�ايض، من أن�ه يف حال تج�اوز ال�رصاع الحدود 
الدولي�ة »يمكن أن تخرج األمور عن الس�يطرة«، ما س�وف 
يكون له تأثري كارثي ع�ىل القرن األفريقي. وقال دبرصيون 
إن الحكوم�ة االتحادي�ة، وليس الجبهة ه�ي من عملت عىل 
»تصعيد« املوقف من خالل استخدام املطارات يف إريرتيا لشن 

هجمات، مضيفاً أن الجبهة »تقوم بالدفاع عن نفسها«.

      بغداد / المستقبل العراقي

كشفت اللجنة املالية النيابية، أمس األحد، 
ان موازنة عام 2021 ال تتضمن تخفيضا 
يف روات�ب موظف�ي الدولة، فيما اش�ارت 
اىل ان حج�م الدي�ون الداخلية والخارجية 

للبالد يبلغ أكثر من 160 مليار دوالر.
وق�ال عض�و اللجنة عبد اله�ادي موحان 
السعداوي يف ترصيح صحفي إن »موازنة 

عام 2021 ال تتضم�ن تخفيضا يف رواتب 
موظفي الدول�ة، وأن )الورق�ة البيضاء( 
الت�ي قدمته�ا الحكوم�ة وص�ّوت عليها 
الربملان؛ ال تشمل إجراءات تخفيض رواتب 
املوظف�ني، بل تش�مل فق�ط مخصصات 
موظفي الدرج�ات الخاصة«. واضاف أن 
»)الورق�ة البيضاء( ل�م ترتجم اىل موازنة 
لرتس�ل اىل الربملان ملعرفة أب�واب الرصف 
فيه�ا«، الفتا إىل أن »اللجن�ة املالية تنتظر 

ارسال موازنة العام املقبل 2021 من قبل 
الحكومة ملناقشتها وعرضها عىل مجلس 
للتصوي�ت عليها«.وبش�أن ديون  النواب 
العراق، أكد الس�عداوي أن »حجم الديون 
الداخلية والخارجي�ة للبالد يبلغ أكثر من 
160 ملي�ار دوالر«، الفت�ا اىل أن »الدي�ن 
الكيل ارتفع بعد إق�رار قانون العجز املايل 
خالل الشهور املاضية«.وتابع ان »الديون 
الخارجي�ة املرتتب�ة بذمة الع�راق واملثبتة 

ضم�ن )ن�ادي باري�س ودي�ون الكوي�ت 
والحرب العراقية االيرانية( بلغت أكثر من 
136 مليار دوالر«.وس�دد الع�����راق يف 
العام املايض 2019، قروضا واجبة الدفع 
م�ع الفوائد بلغت نحو 14 تريليون دينار، 
وحذر الس����عداوي من »استمرار الدولة 
باالقرتاض الخارجي والداخيل سيؤدي إىل 

إع����الن إفالس البالد بشكل كامل«.
التفاصيل ص2
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وطني السلة 
يطري اىل تركيا حتضريًا 

للتصفيات اآلسيوية
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صندوق اإلسكان يعلن قرارا مهام حلل أزمة السكن
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن صندوق اإلس�كان التاب�ع لوزارة 
األح�د،  أم�س  واإلس�كان،  االعم�ار 
املب�ارشة يف تمديد عقد املبادرة يف بغداد 
واملحافظ�ات م�ن 10 س�نوات إىل 15 

سنة.
ودعا بي�ان للصندوق تلقت املس�تقبل 
»جل�ب  اىل  من�ه  نس�خة  العراق�ي 
املستمس�كات ونس�خة من العقد عند 
حس�ب  تك�ون  واملراجع�ة  الحض�ور 
الرس�الة االلكرتوني�ة التي ترس�ل من 

قبل الصندوق«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

تباح�ث وزي�ر الدف�اع العراق�ي جمع�ة عناد يف 
طهران مع كبار املسؤولني العسكريني واألمنيني 
اإليراني�ني، لتوقي�ع اتفاق تعاون عس�كري بني 

البلدين، وتعزيز أمن الحدود املشرتكة.
الدف�اع جمع�ة عن�اد يف طه�ران  وب�دأ وزي�ر 
مباحث�ات م�ع كب�ار املس�ؤولني العس�كريني 
واألمني�ني اإليراني�ني، تس�تهدف توقي�ع اتفاق 
تعاون عسكري بني البلدين، وتعزيز أمن الحدود 
املش�رتكة، فيما أش�ار مس�ؤولون عس�كريون 
إيراني�ون إىل أن دع�م بالده�م للع�راق هو الذي 

انهى احتالل داعش ملدنه.
وخالل اجتماع أمني املجلس األعىل لألمن القومي 
اإليراني عيل شمخاني مع وزير الدفاع عناد، اكد 
أن إيران ستتصدى بحزم ألي عنرص من عنارص 
انعدام األمن التي ترمي إىل تعكري صفو الس�الم 

وزعزعة أمن الشعبني اإليراني والعراق.
ووص�ف التع�اون الدفاع�ي واألمني ب�ني إيران 
والع�راق يف مكافح�ة اإلره�اب املنظ�م بالجي�د 
والفعال يف مواجهة أمريكا وحلفائها. كما نقلت 
عنه وسائل اعالم إيرانية تابعتها تنويهه بالدعم 
ال�ذي قدمت�ه إيران لتحري�ر امل�دن العراقية من 
احتالل داعش، مشدًدا عىل رضورة رفع مستوى 
التعاون�ني األمن�ي والعس�كري ب�ني البلدين إىل 

مستويات اسرتاتيجية.
أوضح شمخاني أن أحد أهداف أمريكا املعلنة عن 

وجودها يف منطقة غرب آس�يا هو خلق الفتنة والرصاع 
ب�ني دول املنطق�ة، مؤك�ًدا رضورة توخ�ي جميع دول 

املنطقة اليقظة، ملواجهة هذه املؤامرة الرشيرة.
واش�ار إىل األهمي�ة القصوى ألمن ح�دود البلدين، وقال 
إن إيران ستتصدى بحزم ألي عنرص من عنارص زعزعة 
األمن والذي يريد اس�تهداف اس�تقرار ش�عبي البلدين، 
مش�يًدا بقرار الربملان من أجل إخ�راج القوات األمريكية 

من العراق، معترباً أن أحد أهم مقومات إحالل السالم يف 
املنطقة هو االنسحاب الكامل للقوات األمريكية.

ون�وه ش�مخاني بأنه ال يمكن لدولة ثالث�ة أن تؤثر عىل 
العالقات بني البلدين.

بدوره، ثمن وزير الدفاع دعم إيران للعراق ومس�اعدتها 
الش�املة يف القضاء ع�ىل اإلرهاب، وش�دد عىل رضورة 
تعزيز العالقات اإليرانية – العراقية، خصوًصا يف املجالني 
العسكري واألمني. وخالل اجتماع رئيس االركان العامة 

للقوات املس�لحة اإليرانية الل�واء محمد باقري مع وزير 
الدفاع جمعة عناد، بحثا س�بل تعزيز العالقات الدفاعية 

والعسكرية بني طهران وبغداد.
وأش�ار الل�واء باقري، يف ترصيحات عق�ب االجتماع، إىل 
العالقات الواسعة واملشرتكات التاريخية للبلدين، وقال: 
»زار إيران وزير الدفاع وق�ادة القوات البحرية والجوية 
والدفاع الجوي وبعض القادة العراقيني اآلخرين وناقشوا 
كيفية تطوير وترسيخ التعاون الدفاعي والعسكري بني 

البدين«.
وأوض�ح الل�واء باق�ري أن�ه ناقش م�ع الوزير 
العراق�ي القضايا املتعلق�ة بالصناعة الدفاعية 
وأم�ن الح�دود املش�رتكة فض�اًل ع�ن القضايا 
املتعلق�ة بالتعاون وتبادل الخ�ربات والتدريبات 

العسكرية املشرتكة.
وقال إن »العراق واجه عدة مؤامرات يف السنوات 
األخ�رية ومنها قضية داع�ش، ووقف املقاتلون 
واملستش�ارون اإليراني�ون إىل جان�ب املقاتل�ني 
العراقيني وقدمنا ش�هداء غالني يف هذا الطريق، 
ومنهم الش�هيد العظيم الحاج قاس�م سليماني 
واآلن يحاول األمريكي�ون إعادة نرش اإلرهابيني 
يف املنطق�ة وهذا التع�اون الثنائي س�يوفر أمنا 

أفضل للعراق«.
وكشف عن اعداد البلدين وثيقة تعاون عسكري 
هي يف مراحلها النهائية، وس�يتم التوقيع عليها 
قريباً، الفًتا إىل أن إيران تتعاون حالًيا مع العراق 

يف املجاالت التدريبية والعمالتية واالستشارية.
وكان وزير الدفاع العراقي قد اجتمع السبت مع 
نظ�ريه اإليراني أمري حاتمي ال�ذي أكد أن إيران 

عىل استعداد لتعزيز قدرات العراق الدفاعية.
وق�ال إن وزارته وبما تمتلكه من قدرات وبنيته 
تحتية كبرية مس�تعدة لتلبية احتياجات القوات 
املس�لحة العراقية وتعزي�ز قدراته�ا الدفاعية، 
مش�رًيا إىل التع�اون املتمي�ز عىل صعيد إرس�اء 
األمن يف املنطقة ومكافحة اإلرهاب بني البلدين، 
ومضيف�ا أن إيران تعت�رب هذا التع�اون أنموذج 
جي�ًدا وبّناًء. ولف�ت إىل »أن تنمية الع�راق وتطّوره أمر 
رضوري إلرس�اء االس�تقرار واألمن يف ه�ذا البلد ونحن 

مستعدون للمشاركة يف إعادة إعمار العراق وتنميته«.
وكان وزي�ر الدف�اع ق�د وص�ل طه�ران ع�ىل رأس وفد 
عس�كري رفيع املستوى تلبية لدعوة رسمية من نظريه 
اإليران�ي العميد حاتم�ي يف اطار تعزي�ز التعاون االمني 

والتوقيع عىل اتفاقية دفاعية وعسكرية بني البلدين.

      بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت اللجنة املالية النيابية، أمس األحد، 
ان موازن�ة ع�ام 2021 ال تتضمن تخفيضا 
يف روات�ب موظفي الدولة، فيما اش�ارت اىل 
ان حجم الدي�ون الداخلية والخارجية للبالد 

يبلغ أكثر من 160 مليار دوالر.

وق�ال عض�و اللجنة عب�د اله�ادي موحان 
الس�عداوي يف ترصيح صحف�ي إن »موازنة 
ع�ام 2021 ال تتضم�ن تخفيض�ا يف رواتب 
موظفي الدولة، وأن )الورقة البيضاء( التي 
قدمتها الحكومة وص�وّت عليها الربملان؛ ال 
تشمل إجراءات تخفيض رواتب املوظفني، بل 
تش�مل فقط مخصصات موظفي الدرجات 

الخاصة«. واضاف أن »)الورقة البيضاء( لم 
ترتج�م اىل موازنة لرتس�ل اىل الربملان ملعرفة 
أب�واب الرصف فيه�ا«، الفت�ا إىل أن »اللجنة 
املالي�ة تنتظ�ر ارس�ال موازنة الع�ام املقبل 
2021 من قبل الحكومة ملناقشتها وعرضها 

عىل مجلس النواب للتصويت عليها«.
وبش�أن دي�ون الع�راق، أكد الس�عداوي أن 

»حج�م الدي�ون الداخلي�ة والخارجية للبالد 
يبل�غ أكثر من 160 مليار دوالر«، الفتا اىل أن 
»الدين الكيل ارتفع بع�د إقرار قانون العجز 

املايل خالل الشهور املاضية«.
وتاب�ع ان »الديون الخارجي�ة املرتتبة بذمة 
العراق واملثبت�ة ضمن )نادي باريس وديون 
الكويت والح�رب العراقي�ة االيرانية( بلغت 

أكثر من 136 مليار دوالر«.
 ،2019 امل�ايض  الع�ام  يف  الع�راق  وس�دد 
قروض�ا واجب�ة الدف�ع م�ع الفوائ�د بلغت 
نحو 14 تريلي�ون دينار، وحذر الس�عداوي 
من »اس�تمرار الدولة باالق�رتاض الخارجي 
والداخ�يل س�يؤدي إىل إع�الن إف�الس البالد 

بشكل كامل«.

      بغداد / المستقبل العراقي

محم�د  الن�واب  مجل�س  رئي�س  ناق�ش 
الحلبويس، مع الس�فري الربيطاني ستيفن 
هيك�ي، أم�س الس�بت، جه�ود املنظمات 
الدولي�ة لدع�م االقتص�اد العراق�ي وعودة 
النازح�ني. وقال املكتب االعالمي للحلبويس 

يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخ منه 
إن االخري »اس�تقبل السفري الربيطاني لدى 
الع�راق س�تيفن هيك�ي، لبح�ث العالقات 
الثنائية بني البلدين، وآخر تطورات األوضاع 

يف العراق واملنطقة«.
وناق�ش اللق�اء، بحس�ب البي�ان، »األزمة 
االقتصادي�ة التي تم�رُّ بها الب�الد، وأهمية 

تنس�يق الجهود مع املنظمات الدولية لدعم 
االقتصاد العراقي، وملف النازحني والعودة 
الطوعية إىل ديارهم، وجهود املجتمع الدويل 
ل�إرساع بإنهاء هذا امللف، فض�اًل عن عدد 

من القضايا ذات االهتمام املشرتك«.
م�ن جانبه، أك�د الس�فري الربيطاني »دعَم 
السياس�ية  العملي�ة  الس�تقرار  ب�الده 

يف  والتنفيذي�ة  الترشيعي�ة  واملؤسس�ة 
الع�راق، ورضورة توحي�د ال�رؤى والحوار 
بني القوى السياس�ية ملواجه�ة التحديات، 
وتهيئة األجواء املناس�بة للوصول إىل موعد 

االنتخابات املبكرة«.
ويمر العراق بأزمة اقتصادية خانقة يف ظل 
انخفاض اسعار النفط ادت عجز يف املوازنة 

تس�ببت بتأخ�ري تس�ديد روات�ب املوظفني 
خ�الل االش�هر املاضي�ة، مما دف�ع العراق 
للجوء اىل االقرتاض الداخيل والخارجي لسد 

العجز.
ويف ترشي�ن األول املايض، أك�دت مفوضية 
حقوق اإلنسان يف العراق وجود نحو مليون 

نازح يف مناطق متفرقة بالبالد

وزير الدفاع يف العاصمة اإليرانية لوضع اللمسات األخرية على اتفاق تعاون عسكري.. وطهران: مستعدون للمساهمة يف االعمار والتسليح

إيران حتذر العراق من »الفتنة األمريكية«
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املالية الربملانية: موازنة 2021 ال تتضمن ختفيض رواتب املوظفني

احللبويس وهيكي يناقشان جهود دعم االقتصاد العراقي وعودة النازحني

        بغداد / المستقبل العراقي

ال�وزراء  مجل�س  رئي�س  اس�تقبل 
أعض�اء  الكاظم�ي  مصطف�ى 
املس�تقلة  العلي�ا  املفوضي�ة 
الت�زام  ج�دد  فيم�ا  لالنتخاب�ات، 
الحكومة بموعد االنتخابات املقرر يف 
السادس من حزيران 2021.وأضاف 
ان »االنتخاب�ات املبك�رة هي مهمة 
حكومتن�ا ومطل�ب الش�عب وثورة 
ترشين«. ودع�ا الكاظمي املفوضية 
بالقول »ما تحتاجونه من متطلبات 
إلجراء االنتخابات بموعدها اطلبوها 
اآلن، ليت�م عرضه�ا أم�ام مجل�س 

ال�وزراء يف أق�رب جلس�ة، لكي يتم 
إقرار كل مطالبكم التي تؤدي إلجراء 
هذه املهم�ة التاريخية لحكومتنا«. 
واصدر »توجيها اىل جميع الوزارات 
ومؤسس�ات الدولة بتذليل العقبات 
أم�ام  البريوقراطي�ة  واإلج�راءات 
مفوضي�ة االنتخاب�ات«، مش�ريا اىل 
ان »س�جل الناخب�ني تح�ٍد كب�ري«. 
الناخب�ني  »س�جل  ان  اىل  وأش�ار 
تحٍد كب�ري، ويجب العم�ل عىل مدار 
الس�اعة من أجل توفري مستلزمات 
إنجاح االنتخابات« داعيا »املواطنني 
لتحديث س�جل الناخبني واملشاركة 

الواسعة يف االنتخابات«.

الكاظمي ملفوضية االنتخابات: اطلبوا اآلن 
ما حتتاجونه 

        بغداد / المستقبل العراقي

عد رئي�س إقليم كردس�تان نيجريف�ان بارزاني، أمس 
االح�د، تمرير الربمل�ان قانون االق�رتاض، دون حضور 

النواب الكرد بأنه »عقوبة ضد شعب اإلقليم«.   
وق�ال بارزاني يف مؤتمر صحايف عق�ده، عقب اجتماع 
للق�وى  إن »رس�التنا  اإلقلي�م،  الث�الث يف  للرئاس�ات 
السياس�ية العراقية أن إقليم كردس�تان عىل اس�تعداد 
لالتف�اق م�ع بغداد ع�ىل مس�ألة ال����نف�ط وجميع 
املسائل ألن مشكلتنا ليست نفط، وإنما مشاكل أخرى 

ال ي�����مكن دون حلها أن يستقر العراق«.  
وأض�اف أن »ه�ذا الق�رار مبع�ث قل�ق ج�دي إلقلي�م 
كردس�تان«، معترباً القانون »عق�����وبة ضد سكان 

إقلي�����م كردستان وموظفيه«.  
وتابع، »نحن ننظر إىل هذا التطور بأنه خطري، وسؤالنا 
إىل جميع السياس�يني العراقيني؛ هل إقليم كردس�تان 
ج�زء من الع�راق أم ال؟ ه�ل أن موظف�ي اإلقليم جزء 
من موظف�ي العراق؟«، مش�رياً إىل أن »تمرير القانون 
ال يعك�س جميع املب�ادئ التي بنينا عليه�ا العراق بعد 
عام 2003«، موضحاً أن »مشاكل العراق ال تعالج بهذا 
الش�كل، وإذا كان لبعض األط�راف يف الربملان العراقي 
ق�وة لتمري�ر هك�ذا قوانني ف�إن األمور ال تس�ري بهذا 

الشكل«.  
 وقال بارزاني: إن »الذي جرى يف الربملان العراقي جلعنا 
نيأس م�ن القرار وم�ن السياس�يني العراقيني، فنحن 
نتفهم شيئا، أن لنا حقوق وأيضا علينا واجبات وإقليم 

كردس�تان لن يتهرب من املسؤولية، ودائماً كنا كاقليم 
كردستان عىل استعداد لالتفاق عىل ملف النفط«.  

وأض�اف، أن »الحكومة االتحادي�ة اتفقت مع حكومة 
االقلي�م عىل إرس�ال 320 مليار دين�ار عراقي، ومع أن 
املبلغ قلي�ل ولكن وافقن�ا عليها، ونحن عىل اس�تعداد 
لالتف�اق ع�ىل جمي�ع ال�واردات النفطي�ة والجمارك، 

وسنقدم كل هذه الحقائق للربملان«.  
وقدم بارزاني، »الش�كر إىل مواطنين�ا موظفي االقليم 
ع�ىل تحملهم له�ذا الوض�ع، ونري�د أن نطمئنكم بأن 
أولوياتن�ا معالجة هذه املش�اكل، وأنا ع�ىل يقني بأنه 
يمكن معالجتها عن طريق الحوار«، الفتاً إىل أن »هناك 
وفد من االقليم س�يذهب إىل بغداد ولكن املشكلة يجب 

أن تنفذ بغداد التزامها تجاه موظفي االقليم«.   

        بغداد / المستقبل العراقي

حذر النائب االول لرئيس مجلس النواب، 
حس�ن كري�م الكعب�ي ، أم�س االح�د، 
م�ن تكرار ح�االت األعتداء ع�ىل القوات 

االمنية،
ودع�ا الكعب�ي، يف بيان تلقت املس�تقبل 

العراق�ي نس�خة من�ه، اىل ان�زال اقىص 
العقوب�ات بحق االش�خاص الذين قاموا 
باالعت�داء ع�ىل مف�رزة امل�رور يف احدى 
تقاطعات محافظة البرصة ، محذرا من 
ان تك�رار ح�وادث االعتداء ع�ىل القوات 
االٔمنية يضع�ف هيبة الدولة ويجب عدم 

التهاون والرتاخي بحق مرتكبيه�ا« . 

وبحث الكعبي خالل اس�تقباله يف مكتبه 
اليوم بحضور النائب سعد الحلفي عضو 
لجنة االٔمن والدفاع النيابية، مدير املرور 
العام الل�واء زهري الخفاج�ي التطورات 
االخرية واالج�راءات القانونية املصاحبة 
لحادثة االعتداء عىل احد ضباط املرور يف 

احدى تقاطعات محافظة البرصة« . 

وش�دد ع�ىل« رضورة اح�رتام رج�االت 
الدولة يف كل املؤسسات املدنية او االمنية 
كل  يف  العلي�ا  االمني�ة  القي�ادات  وع�ىل 
املحافظات التح�رك العاجل العتقال كل 
من تثبت مسٔووليته عىل حاالت االعتداء 
سواء يف بغداد او البرصة او اية محافظة 

عراقية«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اطاح�ت ق�وة أمني�ة حش�دية، أمس 
األح�د، بش�بكة إرهابي�ة م�ن بقاي�ا 
داعش يف قض�اء خانقني يف محافظة 
دي�اىل. وذك�ر بي�ان للهيئ�ة العام�ة 
املس�تقبل  تلق�ت  الش�عبي  للحش�د 
العراقي نس�خة من�ه، ان »قوة أمنية 
من )اللواء 23 ف 2( للحش�د الشعبي 
واالستخبارات رشعت بعمليات نوعية 
استباقية نجحت خاللها بتفكيك أكرب 
خلية ارهابية م�ن بقايا فلول داعش 

يف قضاء خانقني يف دياىل«.
وأكد قائد قاطع دياىل للحشد الشعبي 
طال�ب املوس�وي ان اإلرهابيني كانوا 
يرمون شن عملية إرهابية الستهداف 
أمن املواطنني يف املحافظة، مش�ريا اىل 
انه »تمت مصادرة عدد من األس�لحة 
واالعت�دة كان�ت بح�وزة اإلرهابي�ني 
املخصص�ة لتنفي�ذ عملي�ات إرهابية 

ضد املواطنني يف محافظة دياىل«.

بارزاين يرفض قانون االقرتاض ويصفه بأنه »عقوبة ضد سكان اإلقليم«

التقى مدير املرور العام

الكعبي حيذر من تكرار االعتداء عىل قوات األمن

احلشد الشعبي
 يطيح بأكرب شبكة 

إرهابية من بقايا »داعش« 
يف دياىل

        بغداد / المستقبل العراقي

اوع�ز وزي�ر الداخلية عثمان الغانم�ي، أمس االحد، بتنفي�ذ اوامر القبض 
وضبط الس�الح املنفلت وفرض هيبة الدولة يف ناحية ابو صيدا التابعة اىل 

محافظة دياىل.
 وذك�ر بي�ان ملكتبه، تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، ع�ن« وصول 
الغانم�ي، اىل محافظة دياىل يرافقه نائب قائد العمليات املش�رتكة ووكيل 
وزارة الداخلية لشؤون الرشطة ووكيل وزارة الداخلية لشؤون االستخبارات 
والتحقيقات االتحادية وقائ�د الرشطة األتحادية وقائد رشطة دياىل وعدد 

من الضباط ».
واض�اف انه« فور وصوله والوفد املراف�ق له، زار مديرية رشطة محافظة 
دي�اىل وتوج�ه بعدها اىل ناحية أب�ي صيدا للوقوف عن كث�ب عىل األوضاع 
هناك وانتش�ار القطعات األمنية واالرشاف عليها بش�كل ميداني وإعطاء 

التوجيهات لتعزيز األمن واالستقرار يف الناحية«.
واك�د الغانمي ع�ىل« تعزيز الق�وات األمنية يف هذه الناحي�ة لتنفيذ أوامر 
القبض وضبط السالح املنفلت وفرض هيبة الدولة والسيطرة عىل مداخلها 
ومخارجها«، مشريا اىل ان« ابا صيدا ستشهد خالل األيام القريبة استقراراً 

أمنياً ملحوظاً وان وزارة الداخلية ستوفر الدعم الالزم لذلك«.

        بغداد / المستقبل العراقي

تمكنت قوة أمنية من استخبارات عمليات الجزيرة، أمس األحد، من ضبط 
وتفجري كدس للعبوات الناس�فة واملتفج�رات يف قضاء حديثة يف محافظة 
األنبار. وذكرت وكالة االستخبارات يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة 
من�ه، إن »رسي�ة االس�تخبارات واالس�تطالع واملراقبة يف قي�ادة عمليات 
الجزيرة تمكنت وبالتعاون مع قس�م اس�تخبارات قيادة عمليات الجزيرة 
من الوصول اىل مخبأ يضم كدس�ا للعبوات الناسفة واملتفجرات يف منطقة 
الزاوي�ة بقضاء حديثة ». وأضافت، إنه تم ضبط يف داخل الكدس 60 عبوة 
ناس�فة عىل ش�كل جلكانات س�عة 20 لرت معب�أة بمادة الس�يفور و 60 
مس�طرة تفجري« .  وأش�ارت إنه تم تفجري املواد تحت الس�يطرة من قبل 

مفارز هندسة القيادة«.

وزير الداخلية يوعز بتنفيذ أوامر القبض 
وضبط السالح يف ابو صيدا

االستخبارات: ضبط وتفجري كدس للعبوات 
الناسفة واملتفجرات يف حديثة

        بغداد / المستقبل العراقي

ملجل�س  العام�ة  األمان�ة  أعلن�ت 
ال�وزراء، أم�س االح�د، التوقيتات 
الزمنية إلنهاء املش�اريع املتلكئة يف 

محافظة ذي قار.  
وقال�ت األمانة يف بيانها الذي تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
إنه »اس�تكماالً لسلس�لة اللقاءات 
العام�ة  األمان�ة  تجريه�ا  الت�ي 
الوزراء، والخاصة بمتابعة  ملجلس 
وتنفي�ذ مخرجات جلس�ة مجلس 
الوزراء االس�تثنائية التي عقدت يف 
محافظ�ة ذي قار الش�هر املايض، 
وبن�اًء ع�ىل التوجيهات املس�تمرة 
لتوجيه�ات رئيس مجل�س الوزراء 
الكاظمي. عق�د األمني  مصطف�ى 
الع�ام ملجلس ال�وزراء، حميد نعيم 
الجه�ات  ض�م  اجتماع�اً  الغ�زي، 
بحض�ور  الحكومي�ة،  القطاعي�ة 
الرشكات املنفذة للمشاريع املتلكئة 

يف محافظة ذي قار«.  
وأضاف، »واس�تعرض األمني العام 
الوزراء، املش�اريع املدرجة  ملجلس 
ضمن جدول األعمال، والوقوف عىل 

أس�باب التلكؤ يف تنفيذ املش�اريع، 
موجه�اً ب�رورة تذلي�ل العقبات 
املنفذة،  ال�وزارات وال�رشكات  بني 
وتحديد توقيت�ات زمنية غري قابلة 
للتمديد إلكمال املشاريع، من بينها 
)41( مدرسة نموذجية خالل ثالثة 

أشهر«.  
وبني، أن�ه »كما وجه الوزارات ذات 
العالقة، ومحافظة ذي قار، بتقديم 
كافة التس�هيالت أم�ام الرشكات، 
ومعالجة املشكالت الفنية واإلدارية 
الواقع  واملالي�ة، لغ�رض تحس�ني 
الخدم�ي للمحافظ�ة، فض�اًل ع�ن 
متابع�ة بقية املش�اريع املدرجة يف 
بقي�ة املحافظات، وإلزام الرشكات 

لاللتزام ببنود العقود املربمة«.  
»ش�ملت  ان�ه،  إىل  البي�ان  وأش�ار 
الت�ي تمت مناقش�تها،  املش�اريع 
ل�وزارة  الفن�ي  الوكي�ل  بحض�ور 
ذي  محاف�ظ  ومع�اون  الرتبي�ة، 
ق�ار، فضالً ع�ن املديري�ن العامني 
يف ال�وزارات ذات العالقة وأصحاب 
ال�رشكات املنفذة، إنش�اء املدارس 
ومش�اريع  الس�كنية  واملجمع�ات 

البنى التحتية«.  

أمانة جملس الوزراء حتدد توقيتات 
إلهناء املشاريع املتلكئة يف ذي قار
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    بغداد / المستقبل العراقي

نفذت وزارة النقل / الرشكة العامة لسكك حديد العراق، 
عملية تأهيل وصيانة منظومة غسيل قطارات املسافرين 
وانج�از مراح�ل تصلي�ح الرافع�ات ولوحات الس�يطرة 

وانجاز محطة ساحة الرصف العريض يف بغداد . 
وقال مدير عام الرشكة السيد طالب جواد كاظم الحسيني 
: تنفي�ذا لتوجيه�ات وزي�ر النقل الكابتن نارص حس�ن 
الش�بيل برضورة تصاعد وترية العمل يف مفاصل الرشكة 
كافة ، أنجز فريق عمل منطقة بغداد الوسطى والهندسة 
االلية الكهربائية التابعة للرشكة، عمليات تأهيل وصيانة 
)منظومة غسل قطارات املسافرين( داخل املحطة الفنية 
بع�د توقف االجه�زة اكثر من 4 س�نوات لتنظيف واجهة 
القطارات والعربات من الخارج ألظهارها باملظهر الالئق 

باملسافرين . 
واضاف الحسيني : تم صيانة القطارات وتهيئتها وزجها 
لنق�ل املس�افرين يف املحط�ة املركزي�ة وانج�از تصلي�ح 
الرافعات ولوحات الس�يطرة ع�ى الجكات املتعلقة برفع 

القاطرات عند االدامة يف املأوى .
وكش�ف املدير الع�ام : ع�ن قيام ك�وادر اخرى 
بأنج�از ترميم وتأهي�ل املحطة الفني�ة لدورها 
املح�وري يف تأمن انس�يابية قط�ارات البضائع 
واملسافرين الصاعدة والنازلة لكون السكك ناقل 
وطن�ي وتضطل�ع بمهام ع�دة لخدم�ة املواطن 

الكريم
بدوره�ا، نف�ذت امل�الكات البحري�ة و الفنية يف 
الرشكة العام�ة ملوانئ العراق احدى تش�كيالت 
وزارة النق�ل عب�ور آمن لوحداته�ا البحرية عرب 
الفتحة املالحية لجرس الشهيد كنعان الت�ميمي، 
اآلم�ر الذي يدلل ع�ى جاهزية الفتح�ة املالحية 
للعمل ملرور الس�فن و القط�ع البحرية من و اىل 

ميناء املعقل.
و ذكر املدير العام لرشكة موانئ العراق الدكتور 
 « إن  الفرط�ويس  املهن�دس فرح�ان محيس�ن 

املالكات البحري�ة و الفنية يف الرشكة نفذت عملية مرور 
آمن�ة لقطع بحرية عرب فتحة جرس الش�هيد كنعان عى 

شط العرب االمر الذي يأذن بمرور السفن التجارية مليناء 
املعقل .

وأوض�ح الفرطويس ان ذلك ج�اء بتوجيه من وزير النقل 

الكابت�ن نارص حس�ن الش�بيل ب�رضورة زيادة 
اإليرادات من خالل تفعيل ميناء املعقل وتس�هيل 
وصول س�فن البضائع التجاري�ة ألرصفة امليناء، 
تم التنسيق بن قس�مي املالحة و اإلنقاذ البحري 
ألنتش�ال الغ�وارق التي تعي�ق حركة الس�فن اىل 

امليناء.
م�ن جهته اك�د مدير ميناء املعق�ل الكابتن ناظر 
جبار الالمي ان املوان�ئ العراقية وضعت الخطط 
للب�دء بك�ري النهر من قب�ل القس�م املختص يف 
الرشك�ة بالتفاهم م�ع الجانب االيران�ي وإيجاد 
الحل املناسب لدخول لسفن ذات االعماق الكبرية 
اىل املين�اء .فيم�ا ذك�رت رشكة ابن ماج�د احدٰى 
تش�كيالت وزارة الصناعة املنفذة ألعمال الفتحة 
املالحية لجرس الش�هيد كنعان التميمي ان املوانئ 
العراقية س�اهمت ببناء الجزء املتحرك من خالل 
مالكاتها الفنية مع نقله كامالً اىل العشار و يعترب 
ذلك مرشوعاً بحد ذاته من دقة العمل و اسلوب النقل مع 

تثبيته بن برجي الجرس .

النقل تطلق محالت صيانة وتأهيل واسعة لرفع كفاءة السكك
أكدت أن جاهزية الفتحة املالحية تأذن مليناء املعقل باستقبال السفن التجارية

    بغداد/ المستقبل العراقي

بحث األم�ن الع�ام ملجلس ال�وزراء، 
حمي�د نعيم الغ�زي، م�ع وفد رشكة 
س�يمنز األملاني�ة، خط�وات تحس�ن 

وتطوير الشبكة الكهربائية.
وذكرت االمانة العامة ملجلس الوزراء 
العراق�ي  املس�تقبل  تلق�ت  بي�ان  يف 
نس�خة منه، ان »األمن العام ملجلس 
ال�وزراء، حميد نعيم الغزي، بحث مع 
وفد رشكة س�يمنز األملانية، خطوات 
تحسن وتطوير الش�بكة الكهربائية 

عرب املش�اريع التي تنفذه�ا الرشكة يف عدد 
من املحافظ�ات، وديمومة العق�ود املوقعة 
م�ع الحكوم�ة العراقية، فض�اًل عن مراحل 
اإلنج�از الخاصة بإنش�اء املحط�ة الغازية 
يف محافظ�ة واس�ط، بطاق�ة إنتاجية تبلغ 

)1300( ميغ�ا واط، ورضورة إنجازها قبل 
حلول فصل الصيف املقبل.

وأك�د »رضورة تركي�ز الرشك�ة عى وضع 
دراس�ة فنية خاص�ة بعملية نق�ل وتوزيع 
املش�كلة  كونه�ا  الكهربائي�ة،  الطاق�ة 
األساس�ية لقط�اع الكهرب�اء يف الع�راق«، 

مش�ريا إىل »تجهي�ز وزارة الكهرب�اء 
بالعدادات الذكية، بحسب املواصفات 
الفنية الحديثة، وتوزيع جهد الرشكة 
بإنش�اء املحط�ات، عى وف�ق التعداد 
السكاني يف مناطق الغربية والجنوبية 
والش�مالية، كي تغطي حاجة العراق 
االكتف�اء  نح�و  والتوج�ه  الفعلي�ة 

الذاتي«..
وأكد ممثلو الرشكة، عزم سيمنز عى 
الجدية يف العم�ل وتكثيف الجهد، من 
أج�ل تنفيذ العق�ود املربمة، بحس�ب 
التوقيتات الزمنية املحددة ضمن بنود 
العق�د، وإنه�اء مل�ف الكهرب�اء يف العراق، 
وامل�ي بإع�داد الدراس�ة الفني�ة الخاصة 
الكهربائي�ة،  الش�بكة  وتطوي�ر  بتحدي�ث 
فيما يخ�ص بعملي�ة نقل وتوزي�ع الطاقة 

الكهربائية.

»سيمنز« تؤكد عزمها إهناء ملف الكهرباء يف العراق

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت وزارة الزراع�ة، أم�س االحد، ع�ن حاجة الع�راق اىل 14 
مليار ش�جرة، فيما اقرتحت تخصيص الرشكات النفطية لنسبة 
1 % لتش�جري املناط�ق العامل�ة فيه�ا لتحقيق جزء م�ن برنامج 
االحزمة الخرضاء.وقال املتحدث باس�م ال�وزارة حميد النايف يف 
بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه انه “يمكن تخصيص 
هذه النس�بة عن طريق بند يوضع يف جوالت الرتاخيص النفطية 
لتش�جري املنطقة التي تعمل فيها الرشكات، ملا يمكن ان تضيفه 
هذه االش�جار من تغي�ري واقع االجواء خاص�ة يف تلك املناطق”.

واضاف النايف، ان “ العراق بحاجة اىل برنامج وطني لتش�جريه 
بالتعاون بن امانة بغداد، يف ما يخص العاصمة، ووزارتي الزراعة 
والبلديات يف ما يخص املحافظات، لجعله بيئة س�ياحية ممتازة 
وذا مناخ جيد، فضال عن  تشغيل االيدي العاملة من خالل ذلك”.

واك�د ان “وزارة الزراعة اطلقت م�رشوع تجهيز بعض البلديات 
ومنظم�ات املجتمع املدني بالش�تالت وزرعها عن طريق فرقهم، 
بع�د ان وص�ل التصحر اىل مراح�ل متقدمة يف معظ�م املناطق”، 
مش�ريا إىل أن “حاج�ة الع�راق من االش�جار تص�ل اىل 14 مليار 
ش�جرة، ومثل هذا الرق�م ال يأتي بس�هولة، اذ يحتاج اىل برنامج 
حكومي واضح بالتنس�يق بن قس�م التصحر يف ال�وزارة وامانة 

بغداد والبلديات وجامعة بغداد”.

الزراعة: العراق بحاجة 
إىل »14« مليار شجرة

    بغداد / المستقبل العراقي

ناقش مجلس النواب، مقرتح قانون تش�ّكل بموجبه سلطة تدير 
منطقة الفاو بجميع منش�آتها مرتبطة بمجلس الوزراء، عى أن 

تخصص 5% من عائدات الخدمات املقدمة إىل محافظة البرصة.
 لك�ن نواًبا عن املحافظة س�جلوا اعرتاضهم املبكر عى املرشوع، 
مس�تبعدين إقراره، رافضن وجود س�لطة جديدة من شأنها أن 
تس�يطر عى ميناء الفاو بعيًدا ع�ن وزارة النقل. ويعترب مقرتح 
القانون، منطقة الفاو والش�واطئ الواقعة ع�ى الخليج العربي 
منطق�ة اقتصادية خالصة خاضع�ة ألحكامه وتعن حدود هذه 
املنطق�ة بقرار من مجل�س الوزراء، كما يس�مح ملجلس الوزراء 
بإضافة مس�احات أخرى إىل املنطقة. ويؤسس القانون )سلطة 
الف�او( وتك�ون مهمتها إدارة واس�تثمار ه�ذه املنطقة وترتبط 
بمجلس الوزراء، تتمتع باالس�تقالل اإلداري وتمول ذاتًيا ويكون 
مركزه�ا يف البرصة. ويتوىل س�لطة الفاو مجلس إدارة يتألف من 
11 عض�وًا من ذوي االختص�اص وخربة ال تقل عن 10 س�نوات 
حائزين عى ش�هادة أولية تتناس�ب واختصاص الس�لطة وغري 
محكوم�ن بجناية أو جنحة مخلة بالرشف أو أش�هروا اإلفالس. 
ويكل�ف القان�ون مجلس ال�وزراء مهمة اختيار رئيس للس�لطة 
بدرج�ة خاصة ونائب ل�ه بدرجة مدير عام ملدة خمس س�نوات، 
ويعرض�ان ع�ى مجلس الن�واب للموافق�ة عليهما. أم�ا أعضاء 
املجلس، فيتم ترش�يحهم من رئيس س�لطة الفاو، ثالثة يمثلون 
القط�اع العام، وأربعة يمثلون القطاع الخاص، لكي يقوم رئيس 
ال�وزراء بتعيينه�م ملدة خمس س�نوات، وتح�دد مكافأتهم وفق 
نظام داخيل. ويمنح القانون تمديد والية رئيس الس�لطة ونائبه 
ومل�رة واح�دة، أما عن إقالتهم�ا فيمكن أن تحص�ل بقرار صادر 
م�ن مجلس الوزراء بناء عى طلب رئيس�ه وفق أس�باب موجبة 
لذل�ك. ويتوىل مجلس إدارة س�لطة الفاو وضع السياس�ة العامة 
له، واقرتاح إنش�اء منش�آت صناعية وتجارية ومرافق سياحية 
ومصارف وإعداد خطط التطوير والبت يف طلبات االستثمار. كما 
يتوىل املجلس تحديد رس�وم وأجور الخدم�ات املقدمة يف املنطقة 

واإلجراءات الخاصة باألمن وإقرار موازنتها وحوافز املنتسبن. 
وتعليقا عى ذلك، قال النائب عن البرصة بدر الزيادي، يف ترصيح  
صحفي إن »الجهود منصبة حالًيا عى إنشاء ميناء الفاو وهناك 
جهات رسمية ترشف عى املرشوع من خالل وزارة النقل والدوائر 
املرتبط�ة بها«. وأض�اف الزي�ادي، أن »نواب البرصة ل�ن يقبلوا 
بإنشاء أي سلطة جديدة من املمكن أن تسيطر عى منطقة الفاو 
بجميع مرافقها الخدمية والصناعية والسياحية«. واشار اىل، أن 
»مق�رتح القانون الجديد من ش�أنه أن يحدث نوًعا من اإلرباك يف 
العم�ل، وتدخل يف مه�ام وزارة النقل، وانتقاًص�ا من خصوصية 

محافظة البرصة، وبالتايل لن نسمح بتمرير القانون«.

الربملان يناقش قانون يضع »الفاو«
 حتت سلطة جملس الوزراء

يف ظل رفض نواب البصرة

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن م�رصف الرافدي�ن، أم�س االح�د، 
املب�ارشة بتوزي�ع رواتب موظف�ي الدولة 
تمويله�ا  وص�ل  والت�ي  ذاتي�ا  املمول�ة 

للمرصف.
وق�ال املكت�ب االعالمي للم�رصف يف بيان 
تلق�ت املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه 
إن�ه »اس�تنادا لتوجيه�ات وزي�ر املالي�ة 
وبمتابع�ة وادارة وارشاف م�ن مدير عام 
املرصف ب�ارشت فروع امل�رصف يف بغداد 

واملحافظات بتوزيع رواتب املوظفن«.

واضاف ان »التوزيع جاء بحس�ب الرتتيب 
والتوقي�ت املحدد لكل دائ�رة املمولة ذاتيا 
بعد وص�ول التموي�ل والتخصي�ص املايل 

الخاص بها«.
بدوره، اعلن مرصف الرش�يد رفع رواتب 
الدوائر الحكومية والتي وصل تمويلها اىل 

املرصف.
ودع�ا املكت�ب االعالم�ي يف بي�ان تلق�ت 
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه »كاف�ة 
املوظف�ن مراجعة فروع�ه ومنافذ الدفع 
االلكرتون�ي ح�ال وص�ل رس�ائل نصي�ة 

تعلمهم برفع الراتب«.

الرافدين والرشيد يبارشان برصف 
رواتب املوظفني

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف رئيس اللجنة املالي�ة النيابية هيثم الجبوري، أمس االح�د، عن حجم الديون عى 
العراق.

وقال رئيس اللجنة املالية النيابية هيثم الجبوري يف تغريدة عى تويرت، ان »الكثري يس�أل 
عن حجم الديون عى الدولة العراقية«. 

واض�اف الجبوري ان »الديون الكلية تبلغ ٧0 مليار دوالر«، مبينا ان » الديون الخارجية 
تبلغ ٢4 مليار دوالر و الداخلية 4٦ مليار دوالر«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

وجه�ت وزارة التعلي�م الع�ايل والبح�ث 
العلمي، أمس االحد، الجامعات والكليات 
الحكومية واألهلية للدراستن الصباحي 
واملس�ائي بإع�داد ج�داول املح�ارضات 
العملي�ة  واملح�ارضات  االلكرتوني�ة 
والتطبيقي�ة ضم�ن متطلب�ات برنام�ج 
العمل للس�نة الدراس�ية ٢01٢1/٢0٢0 

التي ستعتمد آليات التعليم املدمج
وذكرت ال�وزارة يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة منه ان »دائرة الدراسات 

والتخطيط واملتابعة  اكدت أهمية تثبيت 
ومراعاة التوقيتات الخاصة بالدراس�تن 
الربامج  الصباحية واملس�ائية ومتابع�ة 
الدراس�ية واالرشاف عليه�ا م�ن اللجان 

العلمية يف األقسام والفروع«.
واض�اف البي�ان ان »الدائ�رة حث�ت عى 
التنس�يق التام بشأن اس�تضافة الطلبة 
ألغ�راض التدري�ب العم�يل والتطبيق�ي 
والرسي�ري بخصوص مف�ردات الدروس 
العملي�ة واالمتحانات وفقا الس�تقاللية 
الرصان�ة  يضم�ن  وبم�ا  الجامع�ات 

العلمية.

املالية الربملانية: ديون العراق
 تبلغ »70« مليار دوالر

التعليم توجه اجلامعات باستكامل متطلبات 
»التعليم املدمج« للسنة الدراسية اجلديدة

املنافذ: ضبط عجلتني 
حمملتني بـ«أنابيب فايرب كالس« 

يف منفذ زرباطية
    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت هيأة املنافذ الحدودي�ة منفذ زرباطية الح�دودي، أمس االحد، ضبط 
عجلت�ن محملتن بمادة )أنابيب فايرب كالس( واملنجزة معاملتها الكمركية 

من قبل مركز كمرك املنفذ الحدودي.
 وقالت الهيأة يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه »قيام فريق تحقيق 
من هيئة النزاهة يف محافظة واس�ط بعد الحصول عى قرار قايض محكمة 
تحقي�ق بدرة بضبط عجلتن محملتن بمادة )أنابيب فايرب كالس( واملنجزة 

معاملته�ا الكمركي�ة م�ن قب�ل مرك�ز كم�رك املنف�ذ الح�دودي«.
وأضاف البيان انه »تم تش�كيل لجنة مش�رتكة مع هيئة النزاهة من مديرية 
املنف�ذ هيأة املناف�ذ الحدودية والكمرك املدني«،الفتا »تم إعادة الكش�ف عى 
حمولة العجلتن من قبل اللجنة تبن وجود تالعب )ش�طب( يف الليبل املثبت 

عى األنابيب وإزالة املنشأ وتاريخ اإلنتاج والنفاذ من البضاعة«.

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف االتحاد املحيل للجمعيات الفالحية يف دياىل عن 
تصدير شحنة جديدة من التمور العراقية اىل اسواق 5 

دول بينه�ا عربي�ة.
وق�ال رئيس االتحاد رعد التميمي ان “ش�حنة جديدة 
من التمور العراقية جرى تصديرها اىل اسواق 5 دول: 
االم�ارات والهند وعمان وباكس�تان وبنغالديش تبلغ 

كميتها اكثر من 500 طن”.
واضاف، ان “الش�حنة ه�ي الثالثة م�ن نوعها خالل 
ترشي�ن الثاني الج�اري وتضم اجود اصن�اف التمور 
العراقي�ة”، مؤك�دا بان “اجمايل ما ت�م تصديره يزيد 
عن 1500 طن حتى االن وعمليات التصدير مس�تمرة 
بالتنسيق مع رشكات وتجار نظرا لوجود طلب متزايد 

عى التمور العراقية يف اس�واق الكثري من الدول”.
وكانت دياىل اعلنت قبل اس�بوعن تصدير اول شحنة 
من التمور العراقية اىل االسواق الدولية بعد توقف دام 

سنوات.

دياىل تصدر اكثر من 500 طن 
لـ »5« دول آسيوية

الرتبية تعلن قرارات بدء العام الدرايس اجلديد
    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الرتبي�ة ق�رارات ب�دء 
عم�وم  يف  الجدي�د  ال�درايس  الع�ام 

املحافظات.
 واكدت الوزارة يف بيان تلقت املستقبل 
العراقي نس�خة منه »التزامها التام 

بالتعليمات والق�رارات الصادرة عن 
خلية االزمة العليا للصحة والسالمة 
الوطنية، فيما يخ�ص دوام التالميذ 
والطلبة للعام الدرايس ٢0٢0 -٢0٢1 
، والتي تنص ان يكون دوام التالميذ 
والطلب�ة يوما واح�دا يف املدارس من 

كل اسبوع«.

وأضاف�ت »ام�ا بقية أيام األس�بوع 
سيكون التعليم فيها عن )ُبعد(«.

وش�ارات ال�وزارة اىل »تطبي�ق ه�ذا 
الحكومي�ة  امل�دارس  ع�ى  الق�رار 
واألهلي�ة يف جمي�ع املحافظات عى 
العكس ما ُيش�اع يف بعض الوكاالت 

ومواقع التواصل االجتماعي«.

العيداين: تطبيق جتربة جديدة يف البرصة 
وسنتابع الرشوط الوقائية باملدارس

العيداين: تطبيق جتربة جديدة يف البرصة 
وسنتابع الرشوط الوقائية باملدارس

    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

قال�ت الحكومة املحلية يف الب�رصة، أمس األحد، 
إنها س�تتابع اإلج�راءات الوقائي�ة وااللتزامات 
الصحية باملدارس أثناء بدء العام الدرايس الجديد 
يف ظ�ل جائحة فريوس كورونا، فيما أش�ارت إىل 
أن قرارها الس�ابق بشأن الدوام 3 أيام باملدارس 
كان بموافق�ة وزير الصحة، ع�ى أمل أن يكون 
تجربة جديدة يف العراق تطبق يف البرصة، مشددة 
ع�ى رضورة االس�تمرار بالعام ال�درايس يف ظل 

الجائحة مع مراعاة رشوط الوقاية.
وق�ال محافظ البرصة اس�عد العيدان�ي إن عى 
دائ�رة الصح�ة أن تق�وم بإخ�راج ف�رق ملتابعة 
املدارس باإلضافة إىل مديري�ة الرتبية التي يجب 
عليه�ا املراقب�ة وتش�خيص األخط�اء م�ن اجل 

معالجتها.

حمافظ بغداد يعلن تقدم العمل يف إكساء »5« حمالت سكنية 
بمنطقة احلسينية

    المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

اعلن محافظ بغداد املهندس محمد جابر العطا عن 
تحقيق نس�ب انج�از متقدمة يف اكس�اء 5 محالت 

سكنية بقضاء الزهور )الحسينية(.
جاء ذلك خالل زيارة املحافظ امليدانية اىل الحسينية 
ملتابعة املش�اريع التي تنفذها املحافظة يف القضاء 
يرافقه قائممقام الزهور حس�ام الساعدي ومدير 
بلدي�ات محافظ�ة بغ�داد املهن�دس ي�ارس امج�د 
القري�ي ومدي�ر بلدي�ة الزه�ور املهن�دس محمد 

طالب.
واوضح العطا ان »نس�ب انجاز املحالت الس�كنية 
)٢٢1 و٢04 و٢1٩ و٢٢٧، ٢1٧( بلغ�ت نحو ٧0% 
بع�د االنتهاء من جمي�ع اعمال الرصي�ف الجانبي 
)البوركريب�ر( وتعدي�ل الطري�ق وخدم�ات البن�ى 
التحتي�ة االخ�رى«، الفت�ا اىل »ادراج بقية املحالت 

لالكساء ضمن خطة املحافظة للعام املقبل«.
كم�ا اوض�ح املحاف�ظ ان »البلدي�ة ب�ارشت ايضا 

بزراعة ش�تالت املدخل والجزرات الوس�طية بنحو 
٢٦00 شتلة«.
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مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )149(
تعل�ن اللجنة نكوال عن ايجار العقارات التالية وفق قانون )21( لس�نة 
)2013( فعىل الراغبني باالش�راك يف املزايدة العلنية مراجعة س�كرتري 
اللجن�ة يف بلدية املوصل خالل ) 15( خمس�ة ع�ر يوما  تبدا من اليوم 
التايل لنر االعالن يف الصحف املحلية لالطالع عىل الروط مستصحبني 
معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن والتأمينات القانونية البالغة 
)30%( من القيمة املقدرة مع الترصيح االمني للمشرك باملزايدة وتجري 
املزاي�دة يف ديوان محافظة نينوى / قاعة الحدباء   يف الس�اعة العارشة 
صباح�ا لليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترس�و بعهدته اجور 

نر االعالن واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار.
1 � القطع�ة املرقم�ة )192( م40 نين�وى الرقية املش�يد عليها كراج 
)حداد باب وش�باك( وبمس�احة )720( م2 وحس�ب واقع الحال  وملدة 

ثالث سنوات
2 � القطع�ة املرقم�ة )156/51 عقاري( م40 نينوى الرقية النش�اء 
) معرض س�يارات(  وبمس�احة )716( م2 وحس�ب واقع الحال  وملدة 

عرة سنوات
3 � كش�ك يف حي املالية مجاور مرطب�ات )كرميل( وبابعاد )3*4( م2  

وملدة ثالث سنوات
4 � جزء من القطعة املرقمة )45/208( م40 القاضية النش�اء اسواق 
تجارية يف حي الصديق وبمس�احة )90(م2 وحس�ب واقع الحال وملدة 

عرة سنوات

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )143(
تعلن اللجنة وللمرة الثانية عن ايجار العقارات التالية وفق قانون )21( لسنة )2013( فعىل 
الراغبني باالش�راك يف املزايدة العلنية مراجعة س�كرتري اللجنة يف بلدية املوصل خالل ) 15( 
خمس�ة عر يوما تبدا من اليوم التايل لنر االعالن يف الصحف املحلية لالطالع عىل الروط 
مستصحبني معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن والتأمينات القانونية البالغة )%30( 
من القيمة املقدرة مع الترصيح االمني للمشرك باملزايدة وتجري املزايدة يف ديوان محافظة 
نينوى /قاعة الحدباء الس�اعة الع�ارشة صباحا لليوم االخري من م�دة االعالن ويتحمل من 

ترسو بعهدته اجور نر االعالن واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار 
1 � القطع�ة املرقم�ة )130 بل�دي( م40 نين�وى الرقية املش�يد عليها )مجم�ع صناعي(  

وبمساحة ) 500( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
2 � القطعة املرقمة )17أ( م40 نينوى الرقية املشيد عليها )مجمع صناعي(  وبمساحة ) 

380( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
3 � القطعة املرقمة )1 بلدي( م40 نينوى الرقية املش�يد عليها )مجمع صناعي/ الخليل(  

وبمساحة ) 1200( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات  
4 � س�احة غاز ونفط املش�يد ع�ىل القطعة املرقم�ة )11/19( م44 حش�مية يف حي الربيد 

وبمساحة )1200( م2 وحسب واقع الحال وملدة سنة واحدة 
5 � الفرن الحجري املشيد عىل جزء من القطعة املرقمة )1/832( الدكاكني املرقمة )9و8و7( 
م 37 بعويرة )افران ابو يحيى( وبمساحة )64( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات  
6 � س�احة غاز الرشيدية املشيدة عىل جزء من القطعة املرقمة )31/1284(م 35 الرشيدية 

وبمساحة  )1000( م2 وحسب واقع الحال وملدة سنة واحدة
7 � القطع�ة املرقمة )413 بلدي( م40 نينوى الرقية املش�يد عليها )معمل تصنيع الحىص 

والرمل(  وبمساحة ) 700( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات  
8 � القطع�ة املرقم�ة )374( م40 نين�وى الرقية املش�يد عليها )بائع بولربين مس�تعمل(  

وبمساحة ) 75( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات  
9 � القطع�ة املرقم�ة )371 بلدي ( م40 نينوى الرقية املش�يد عليها )محل بائع دهونات( 

وبمساحة ) 139,5( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات  
10 � القطعة املرقمة )834( م40 نينوى الرقية املش�يد عليها )سباك(  وبمساحة ) 125( 

م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )147(
تعلن اللجنة وللمرة الثانية عن ايجار العقارات التالية وفق قانون )21( لسنة )2013( 
فعىل الراغبني باالشراك يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري اللجنة يف بلدية املوصل خالل 
) 15( خمسة عر يوما  تبدا من اليوم التايل لنر االعالن يف الصحف املحلية لالطالع عىل 
الروط مستصحبني معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن والتأمينات القانونية 
البالغة )30%( من القيمة املقدرة مع الترصيح االمني للمشرك باملزايدة وتجري املزايدة 
يف ديوان محافظة نينوى / قاعة الحدباء   يف الس�اعة العارشة صباحا لليوم االخري من 
مدة االعالن ويتحمل من ترس�و بعهدته اجور نر االعالن واجور خدمة بنس�بة )%2( 

من بدل االيجار.
1 � القطع املرقمة )173ب و58أ و 26أو3ب و2ب(م28 الهرمات املشيد عليها )حداد باب 

وشباك( وبمساحة )120( م2 لكل قطعة ( وحسب واقع الحال  وملدة ثالث سنوات
2 � موقع يف منطقة الغابات لنصب كش�ك عليه يف الجهه املقابلة للمخيم الكش�في بني 
محطة املاء وكشك رقم )3( مجاور للدرج وبابعاد )3*2(م2 وحسب واقع الحال وملدة 

ثالث سنوات
3 � القط�ع املرقم�ة )17 بل�دي و32 بلدي و126 بل�دي(م40 نينوى الرقية واملش�يد 
عليها )معمل نجارة(  وبمساحة )225( م2 لكل قطعة وحسب واقع الحال  وملدة ثالث 

سنوات
4 � القطع�ة املرقم�ة )25 بلدي ( م40 نينوى الرقية واملش�يد عليها  ) معمل نجارة(   

وبمساحة )300( م2 وحسب واقع الحال  وملدة ثالث سنوات
5 � القطع�ة املرقم�ة )26و27( م43 الخ�ان الجنوبية املش�يد عليها ) بائع س�كراب(  

وبمساحة )2000( م2 وحسب واقع الحال  وملدة ثالث سنوات
6 � القطع املرقمة )30و21و23و29و28و20و51و22و27و24( م 19 كوكجيل واملشيد 
عليها كراج ) بائع سكراب( وبمساحة )225( م2 لكل قطعة وحسب واقع الحال وملدة 

ثالث سنوات
7 � جزء من القطعة املرقمة )3/138 عقاري )1 بلدي( م 40 نينوى الرقية مقابل التل 

االثري النشاء )مشتل( وبمساحة )440( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات

جلنة البيع واالجيار اخلاصة بامالك بلدية احليدرية
اعالن

 تعلن لجنة البيع وااليجار الخاصة بامالك بلدية الحيدرية ملحافظة النجف االرشف  اليجار العقار املبينة تفاصيله ادناه العائد 
اىل بلدية الحيدرية وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 فعىل من يرغب االشراك باملزايدة مراجعة 
بلدي�ة الحيدرية او اللجنة خالل )30( ثالث�ون يوما  من اليوم التايل لنر االعالن يف احدى الصحف املحلية لالطالع عىل الروط 
املطلوبة مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة )200%( من القيمة املقدرة  و50% من القيمة املقدرة ملس�تاجري العقار 
سابقا  بموجب صك مصدق وفقا للقانون وكتاب مكتب السيد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وستجري يف بلدية الحيدرية 
الساعة التاسعة  من صباح اليوم التايل النتهاء مدة النر وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية فيؤجل لليوم الذي يليه من 

ايام العمل الرسمي ويتحمل من ترسو عليه املزايدة مصاريف املزايدة وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من يوم اجراءها 

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

2 � تبدأ مدة العقد من تاريخ االحالة القطعية وعىل املس�تأجر تس�ديد بدل االيجار وكافة املصاريف خالل )30( يوم من صدور 
االحالة مع تنظيم العقد وتصديقه وفق املدة املحددة بالقانون وتعليماته وبخالفه يعترب ناكال بالتزامه

3 � يحق للبلدية فسخ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع الغراض االستثمار او مروع للمصلحة العامة دون الحاجة اىل انذار او 
اللجوء اىل املحاكم ووفقا لروط العقد املربم

4 � ال يجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء العقد
5 �  يتحمل املستأجر تثبيت لوحة داللة تحتوي عىل رقم امللك 

6 � ع�ىل املتق�دم ان يك�ون قد مارس نفس نوع االس�تعمال وعليه اثبات ذل�ك باية وثيقة حكومية او نقابي�ة ويتحمل قانونيا 
وقضائيا صحة بياناتها تنفيذا لكتاب محافظة النجف االرشف / مكتب السيد املحافظ املرقم )12078( يف 2012/11/21

7 � يلزم املس�تاجر لالمالك الواقعة يف واجهة ش�ارع النجف � كربالء الش�ارع الرئييس بعمل واجهة من مادة K-spane بطول 
4م  

8 � جل�ب املوافق�ة االمنية من قبل املزايدين الذين يس�كنون خارج املحافظة اس�تنادا اىل كتاب الس�يد املحافظ املرقم 6782 يف 
 2018/5/20

9 � تكون القيمة التقديرية املعلنة للسنة الواحدة وعىل املستاجر دفع بدل االيجار للمدة كامال 
10 � االلتزام بروط السالمة من لبس الكفوف والكمامات والتباعد االجتماعي

العدد : 451
التاريخ : 2020/11/9

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

العدد : 449
التاريخ : 2020/11/9

العدد : 428
التاريخ : 2020/10/18

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

امحد تقي اليارسي
مدير ناحية احليدرية 

رئيس اللجنة

العدد : 54
التاريخ 2020/11/15

مدة التأجير المساحةم2 الرقم  البلدي الجديد نوع الملك والموقع واالستعمال

اثنان سنة  1000م2 91 ساحة لبيع الحديدـ المنطقة الصناعية امام حي التحدي ـ خلف ساحة 
رقم )37( 

اثنان سنة  1000م2 92 ساحة استغاللها مخزن ـ المنطقة الصناعية امام حي التحدي ـ خلف 
ساحة رقم )37(

اثنان سنة  1000م2 93 ساحة لبيع المواد االنشائية ـ المنطقة الصناعية امام حي التحدي ـ 
خلف ساحة رقم )37(

اثنان سنة  75م2 1172 مخزن لالدوات االحتياطية ـ الجانب االيسر ـ الحي الصناعي

اثنان سنة  180م2 1197ـ1185ـ1187ـ1189ـ
1190ـ1191ـ1193ـ1194ـ1195ـ1196ـ1200

مكتب كرفان بابعاد )4*5( لالدارة ومساحة ارض لبيع الخضر ـ 
داخل ساحة رقم 55 قرب المطعم السياحي

اثنان سنة  5*7م2 278 كشك حديد ـ الشارع العام ـ نجف كربالء ـ الجانب االيسر ـ مقابل 
عامود 597 

اثنان سنة  5*7م2 285 كشك حديد ـ الشارع العام ـ نجف كربالء ـ الجانب االيسر ـ مقابل 
عامود 575 

اثنان سنة  5*7م2 287 كشك حديد ـ الشارع العام ـ نجف كربالء ـ الجانب االيسر ـ مقابل 
عامود 592 

اثنان سنة  5*7م2 298 كشك حديد ـ الشارع العام ـ نجف كربالء ـ الجانب االيسر ـ مقابل 
عامود 573 

اثنان سنة  15م2 681ـ682 محل ـ مقابل حي 17 ربيع االول

اثنان سنة  800م2 7 ساحة لبيع المواد االنشائية ـ منطقة حي الصناعي
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مجلس القضاء األعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

إعالن 
العدد : 2319/ب2020/4

التاريخ : 2020/11/15
إىل املدع�ى عليه�م ) عادل وفال�ح ودجلة 

وازهار أوالد عبد شبيب (
أقام�ت املدعي�ة ) فطيم�ة عجي�ل ثامر( 
الدعوى البدائية املرقمة أعاله والتي تطلب 
فيها الحكم ) إبطال  القيد 14 كانون األول 
لس�نة 1957 مجل�د 78 وجمي�ع القي�ود 
الالحق�ة للعق�ار املرق�م 242/3188 حي 
السعد وإعادة تسجيله باسم املدعية أعاله 
وإرجاعه إىل القيد املرقم )5/مارت/1957 
مجلد 75( ولثبوت مجهولية محل إقامتكم 
حسب رشح املبلغ القضائي واشعر مختار 
الش�هيد الصدر /الرشيط )حسني ريسان 
السالمي ( وكتاب مكتب معلومات النجف 
بالعدد 1877 يف 2020/11/8 عليه قررت 
هذه املحكمة تبليغك�م إعالنا بصحيفتني 
موع�د  يف  للحض�ور  يوميت�ني  محليت�ني 
املرافع�ة املص�ادف يف ي�وم 2020/12/2 
وعن�د عدم حضوركم أو إرس�ال من ينوب 
عنكم قانونا سوف تجري املرافعة بحقكم 

غيابيا وعلنا وفق األصول.
القايض

عامر حسني حمزة
�����������������������������������

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد :حجة وفاة /2431
التاريخ : 2020/10/15

عب�د  مه�دي  فال�ح  نج�اح   ( املدع�و  إىل 
الصاحب(

إعالن
ق�دم طالب حج�ة الوف�اة  ) مهن�د فالح 
مه�دي( طلبا اىل هذه املحكم�ة يروم فيه 
اس�تصدار حجة وفاة  بحق املدعو )نجاح 
فالح مه�دي( ق�ررت املحكم�ة تبليغك يف 
الصحف املحلي�ة فعليك الحض�ور أمامها 
خالل ع�رشة أيام من تاري�خ نرش اإلعالن   
وف�ق  بالطل�ب  النظ�ر  س�يتم  وبخالف�ه 

القانون.
القايض

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

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2304/ب2020/1

التاريخ : 2020/11/15
إعالن

إىل / املدعى عليهما )سيف يحيى حواس و 
جاسم عادل سهر(

املف�وض ملؤسس�ة  املدي�ر  املدع�ي  أق�ام 
اإلسكان التعاونية إضافة لوظيفته الدعوى 
املرقم�ة أعاله ضدكما وال�ذي يطلب فيها 
الحكم بإلزامكم�ا بتأديتكما له وبالتكافل 
والتضام�ن مع املدعى عليه الثاني ) احمد 
هاش�م خليل( مبلغا قدره ) 1200$ ( عن 
القرض املؤرخ 2019/1/30 ونظرا لثبوت 
مجهولية محل إقامتكما حسب رشح املبلغ 
القضائي يف محكمة ب�داءة بغداد الجديدة 
وإشعار مختار حي الكمالية )757( املدعو 
) فاضل باج�ي عبيس( لذا تقرر تبليغكما 
إعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد 
املرافعة 2020/11/25 الس�اعة التاسعة 
صباح�ا وعن�د عدم حضوركما أو إرس�ال 
من ين�وب عنكما س�وف تج�ري املرافعة 

بحقكما غيابيا وعلنا وفق األصول.
القايض

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

اىل الرشيك عباس فاضل صادق 
اقت�ى حض�ورك إىل صن�دوق االس�كان 
الق�رارك  وذل�ك  النج�ف  ف�رع  العراق�ي 
باملوافقه عىل قيام رشيكك محمد حس�ني 
ن�ارص بالبناء عىل حصت�ه بالعقار املرقم 
67895 /3ح�ي النداء  خ�الل عرشه ايام 

وبخالفه ستتم االجراءات دون حضورك

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2305/ب2020/1

التاريخ : 2020/11/15
إعالن

إىل / املدعى عليها )جميلة صباح عجيل(
أق�ام املدع�ي املدير املفوض ملؤسس�ة اإلس�كان 
التعاوني�ة ) CHF  ( إضاف�ة لوظيفت�ه الدعوى 
املرقم�ة أعاله ض�دك والذي يطلب فيه�ا الحكم 
بإلزام�ك بتأديت�ك ل�ه واملدع�ى عليه�م اآلخرين 
وبالتكافل والتضامن فيم�ا بينكم مبلغا قدره ) 
12750$ ( ع�ن القرض امل�ؤرخ 2018/11/18 
ونظ�را لثب�وت مجهولي�ة محل إقامتك حس�ب 
رشح املبلغ القضائي رئاس�ة محكمة اس�تئناف 
الكرخ وإش�عار مختار الكاظمية حي السالم لذا 
تقرر تبليغك إعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني 
بموعد املرافعة 2020/11/25 الس�اعة التاسعة 
صباح�ا وعند عدم حضورك أو إرس�ال من ينوب 
عنك س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا 

وفق األصول.
القايض

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

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد :حجة وفاة 

التاريخ : 2020/11/15
إىل املدعو ) حسنني فالح محسن(

إعالن
قدم طالب حجة الوفاة  ) عباس فالح محس�ن( 
طلب�ا اىل ه�ذه املحكم�ة ي�روم في�ه اس�تصدار 
حجة وفاة  بحق املدعو )حس�نني فالح محسن( 
ق�ررت املحكمة تبليغك يف الصحف املحلية فعليك 
الحض�ور أمامه�ا خالل ع�رشة أيام م�ن تاريخ 
نرش اإلعالن   وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق 

القانون.
القايض

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

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة الحيدرية
العدد : 125/ب/2020

التاريخ : 2020/11/11
إىل / املدعى عليه )رضغام باقر كنيوي(

م/ تبليغ
أقام املدعي ) مهدي نزال حسني( الدعوى املرقمة 
)125/ب/2020( يطلب فيها إلزامك بدفع املبلغ 
الذي بذمتك والبالغ  ) ستة ماليني دينار ( بموجب 
وصل األمانة امل�ؤرخ )2019/12/7( وملجهولية 
محل إقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ املبلغ 
القضائ�ي ) س�الم عب�اس م�وىس( وإالش�عار  
الصادر من مختار قض�اء الكوفة ) منطقة حي 
الصحة يف الكوفة( املختار ) عبد الحس�ني نعيم( 
مخت�ار منطق�ة حي الصح�ة يف قض�اء الكوفة  
ق�ررت هذه املحكم�ة تبليغك ن�رشا بصحيفتني 
محليت�ني رس�ميتني بموع�د املرافع�ة املصادف 
2020/11/22 الس�اعة التاس�عة صباحا وعند 
ع�دم حضورك أو م�ن يمثلك قانونا عنك س�وف 
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق األصول.

القايض
عيسم عيل الجبوري

�����������������������������������
اىل الرشيك نور طالب حمزه 

اقت�ى حض�ورك اىل صندوق االس�كان العراقي 
ف�رع النجف وذلك الق�رارك باملوافق�ه عىل قيام 
رشي�كك عمار موىس جعف�ر بالبناء عىل حصته 
املش�اعه يف العقار املرق�م 47771 /3حي النداء 
خالل عرشه ايام وبخالفه ستتم اإلجراءات دون 

حضورك
�����������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

دار القضاء يف االسحاقي
محكمة االحوال الشخصية يف االسحاقي

العدد / 141/ش/2020
التاريخ 2020/11/15

تبليغ
املدعى عليه ) غانم احمد عيل(

ملقتضيات حسم الدعوى الرشعية املرقمة 141/
ش/2020 واملقام�ة م�ن قب�ل املدعي�ة )تغري�د 
اس�ماعيل س�عيد( واملدع�ى عليه )غان�م احمد 
ع�يل( واملتضمنة دعوى تأيي�د حضانة  وبالنظر 
ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك وحس�ب رشح القائم  
بالتبلي�غ ل�ذا تق�رر اج�راء تبليغ�ك بصحيفتني  
يوميتني يف موعد املرافعة املصادف 2020/11/25 
الساعة التاسعة صباحا ويف حالة عدم حضورك 
او حض�ور من ين�وب عنك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون
القايض

يعرب عيل جاسم

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن
تعل�ن لجن�ة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك   املدرجة تفاصيلها 
ادناه والعائدة اىل بلدية )الكوفة ( وملدة  )حس�ب ما مؤرش ازاءها  ( وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 
21 لس�نة 2013 فعىل من يرغب باالش�راك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة  مراجعة بلدية الكوفة او اللجنة 
خالل )30( يوما تبدء من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة 
200% من القيمة املقدرة بأستثناء املستأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ 
ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحساب البلدية املذكورة استنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب 
محافظ النجف / مكتب الس�يد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن 
البالغ�ة )30( يوما يف الس�اعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية الكوف�ة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة 

رسمية ستكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتبة عىل ذلك 

الرشوط املطلوبة :
1 � عىل املس�تاجر جلب صورة )هوية االحوال املدنية + بطاقة الس�كن او مضبطة تأييد س�كن + ش�هادة الجنس�ية 

العراقية( 
2 � ع�ىل املس�تأجر مراجع�ة البلدية خالل م�دة )30 يوما( من تاري�خ تصديق قرار االحالة لغرض تس�ديد بدل االيجار 

والرسوم االخرى
3 � عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا

4 � اس�تنادا اىل كت�اب محافظة النجف االرشف / مكتب الس�يد املحافظ املرق�م 10881 يف 2014/9/28 يلزم اصحاب 
الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد ش�هادة ممارس�ة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر 

لهم

وزارة العدل
مريية التسجيل العقاري العامة

من دائرة التسجيل العقاري يف الكاظمية الثانية  

اعالن تبليغ مدين جمهول االقامة
اىل الراهن /  حسن عبد رسحان كعيد

نوع التبليغ اول
التسلسل او رقم القطعة 225/5   

املحلة او رقم واسم املقاطعة  22 صابيات
الجنس : دار
رقم االبواب

رقم الطابق 
رقم الشقة

مقدار الدين )875,500( دينارا  ثمانمئة وخمس�ة وس�بعون الف 
وخمسمائة دينار   

اسم الدائن املرتهن : مرصف الرافدين 
تاريخ االستحقاق مستحق االداء
وصف سجل التأمينات العينية  

محل االقامة املبني بالعقد شعلة 454  ز15    د24    
بن�اء عىل اس�تحقاق الدي�ن املبني اع�اله وطلب الدائ�ن تحصيله 
وبالنظ�ر لع�دم اقامتك يف املح�ل املبني بالعقد وان�ه ليس لك محل 
اقامة معلوم غريه فتعترب بذلك مجهول محل االقامة فعليه قررنا 
تبليغ�ك بلزوم دفع الدين وتوابع�ه خالل 15 يوما اعتبارا من اليوم 
الت�ايل لتاريخ ن�رش االعالن واال فس�يباع عق�ارك املوصوف اعاله 

باملزايدة وفقا للقانون

قسمة رسحان حسون 
مدير دائرة التسجيل العقاري يف الكاظمية /2

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

االتحادية
محكمة جنح الكوفة

العدد : 300/ج/2020
التاريخ : 2020/11/15

إىل / املته�م الهارب )احمد عزيز كاظم 
عزيز النفاخ(
إعالن غيابي

حي�ث ان�ك مته�م بالدع�وى املرقم�ة 
 ( فيه�ا  املش�تكي  )300/ج/2020( 
محمد عبيد عبيس( وفق املادة )435( 
من قانون العقوب�ات وملجهولية محل 
إقامت�ك تق�رر تبليغك للحض�ور أمام 
ه�ذه املحكمة بموعد املحاكمة املوافق 
2020/12/17 ويف حالة عدم حضورك 

تجري املحاكمة غيابيا وفق القانون.
القايض

محمد عبد السجاد عبود

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

االتحادية
محكمة جنح الكوفة

العدد : 321/ج/2020
التاريخ : 2020/11/15

إىل / املتهم الهارب )صفاء احمد عزيز 
كاظم عزيز النفاخ(

إعالن غيابي
حي�ث ان�ك مته�م بالدع�وى املرقم�ة 
 ( فيه�ا  املش�تكي  )321/ج/2020( 
محمد عبيد عبيس( وفق املادة )435( 
من قانون العقوب�ات وملجهولية محل 
إقامت�ك تق�رر تبليغك للحض�ور أمام 
ه�ذه املحكمة بموعد املحاكمة املوافق 
2020/12/17 ويف حالة عدم حضورك 

تجري املحاكمة غيابيا وفق القانون.
القايض

محمد عبد السجاد عبود

فقدان 
فق�دت من�ي هوي�ة وكال�ة املواد 
وزارة  م�ن  الص�ادرة  الغذائي�ة 
الرس�ول  التج�ارة مرك�ز تموين 
االعظ�م بأس�م / جعف�ر صال�ح 
راشد – فمن يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار .
����������������������������

فقدان 
 فقد مني الوص�ل املرقم بالرقم ) 
123522( والص�ادر م�ن مديرية 
بلدي�ة الحيدري�ة / مبل�غ الوصل 
أربعمائ�ة وخمس�ة   )405000 (
الف دينار الغريها بأس�م ) عطيه 
كاظم عطيه(  فعىل من يعثر عليه 

تسليمه إىل جهة اإلصدار

وزارة العدل
مريية التسجيل العقاري العامة

من دائرة التسجيل العقاري يف الكاظمية /2  

اعالن تبليغ مدين جمهول االقامة
اىل الراهن /  محمد حميد عبد النبي

نوع التبليغ اول
التسلسل او رقم القطعة 1/2555   

املحلة او رقم واسم املقاطعة  سبع البور
الجنس : قطعة ارض

رقم االبواب
رقم الطابق 
رقم الشقة

مق�دار الدي�ن )25,999,992( دين�ارا  خمس�ة وع�رشون مليون 
وتسعمائة وتسعة وتسعون  الف 

اسم الدائن املرتهن : مرصف الرافدين 
تاريخ االستحقاق مستحق االداء
وصف سجل التأمينات العينية  

محل االقامة املبني بالعقد 1/3820    7 البور 
بن�اء عىل اس�تحقاق الدي�ن املبني اع�اله وطلب الدائ�ن تحصيله 
وبالنظ�ر لع�دم اقامتك يف املح�ل املبني بالعقد وان�ه ليس لك محل 
اقامة معلوم غريه فتعترب بذلك مجهول محل االقامة فعليه قررنا 
تبليغ�ك بلزوم دفع الدين وتوابع�ه خالل 15 يوما اعتبارا من اليوم 
الت�ايل لتاريخ ن�رش االعالن واال فس�يباع عق�ارك املوصوف اعاله 

باملزايدة وفقا للقانون

قسمة رسحان حسون 
مدير دائرة التسجيل العقاري يف الكاظمية /2

مدة االيجار الموقع المساحة رقم الملك  جنس الملك ت

سنة واحدة الجمهورية/على القطعة13/990 )بناية التربية سابقا(  1000م2 بال/567 مخزن  1

ثالث سنوات مجاور المجلس البلدي في الكوفة )3*3(م بال كشك  2

ثالث سنوات حلف ملعب الكوفة /على جزء من القطعة 19/5338 
مقاطعة 18 علوة الفحل )72*30(م بال البلوك 

الخامس  3

ثالث سنوات حلف ملعب الكوفة /على جزء من القطعة 19/5338 
مقاطعة 18 علوة الفحل )72*30(م بال البلوك 

السادس  4

ثالث سنوات حلف ملعب الكوفة /على جزء من القطعة 19/5338 
مقاطعة 18 علوة الفحل )72*30(م بال البلوك السابع  5

سنة واحدة حي ميسان /على القطعة 3/14265 )4*3(م 699/2 حانوت  6

العدد /186
التاريخ 2020/11/15

الدكتور 
محزة جواد كاظم العلياوي

قائممقام قضاء الكوفة املقدسة 
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية
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تويرت تغري طريقة إعادة التغريد بشكل مؤقت
قامت منصة تويرت بتغري طريقة إعادة 
التغريد بش�كل مؤقت قب�ل االنتخابات 
الرئاس�ية األمريكية يف 3 نوفمرب، وذلك 
للمس�اعدة يف منع إس�اءة االس�تخدام 
املضللة.ويظ�ل  املعلوم�ات  ون�ر 
بإمكانك استخدام امليزة، لكن لن يكون 
من السهل إعادة تغريد يشء ما لجميع 
متابعي�ك كاملعتاد حتى نهاية أس�بوع 
االنتخاب�ات ع�ى األقل.وتق�وم توي�رت 
بعرض التغريدة مع اقتباس لتشجيعك 
عى كتاب�ة يشء عن تل�ك التغريدة قبل 
مش�اركتها عندم�ا تنق�ر ع�ى أيقونة 

إعادة التغريد أو تضغط عليها.ولس�ت 
مضطرًا لكتابة أي يشء إذا كنت ال تريد 
ذلك، ويمكنك ترك م�كان الكتابة فارغ 
والضغ�ط عى زر إع�ادة التغريد إلعادة 
التغريد كم�ا تفع�ل عادًة.وتأمل تويرت 
أن يفكر األش�خاص بشكل أفضل يف ما 
يعي�دون تغريده أو ينته�زون الفرصة 
إلضاف�ة وجه�ة نظره�م الخاصة من 
الرك�ة:  التغيري.وقال�ت  ه�ذا  خ�ال 
بالرغم من أن هذا التغيري يضيف بعض 
الخطوات اإلضافية ألولئك الذين يريدون 
ببس�اطة إع�ادة التغري�د، فإنن�ا نأمل 

أن يش�جع الجمي�ع ليس ع�ى التفكري 
يف س�بب تضخي�م تغريدة م�ا، وزيادة 
احتمال أن يضيف األش�خاص أفكارهم 
وردود أفعاله�م ووجه�ات نظره�م إىل 
يف  التغي�ريات  تك�ون  ال  املحادثة.وق�د 
إعادة التغريد ه�ي االختافات الوحيدة 
التي قد تراها يف تجربتك عرب تويرت.ولن 
 liked“ تع�رض املنصة أيًضا توصي�ات
by” أو “followed by” من أشخاص ال 
تتابعهم، بينما يعرض مربع االتجاهات 
إضافي�ة  معلوم�ات  م�ع  االتجاه�ات 
مضمن�ة فقط.ومثل التغيريات يف إعادة 

التغريد، ستكون هذه التعديات سارية 
حتى نهاية أسبوع االنتخابات عى األقل 
يف الواليات املتحدة،وأعلنت منصة تويرت 
عن هذه التغيريات ألول مرة يف 9 أكتوبر، 
لكنها لم تدخل حي�ز التنفيذ إال بعد 11 
يوًما.وادع�ى الرئيس ترامب وغريه من 
قادة الحزب الجمه�وري يف الكونجرس 
يف مناس�بات متعددة – خال جلس�ات 
اس�تماع متعددة حول ه�ذا املوضوع – 
أن هن�اك تحي�زًا مناهًض�ا للمحافظني 
يم�ر عرب منص�ات التكنولوجيا الكربى 

يخنق االبتكار وحرية التعبري.

»الروبوتات« ستقيض عىل 85 مليون وظيفة
توقع�ت دراس�ة أجراه�ا املنت�دى 
تق�ي  أن  العامل�ي،  االقتص�ادي 
»الروبوتات« عى 85 مليون وظيفة 
ال�ركات  يف  س�نوات،   5 خ�ال 

متوسطة وكبرية الحجم.
جائح�ة  أن  إىل  الدراس�ة  ولفت�ت 
»كورونا« سترسع من التغريات يف 

مستقبل مكان العمل.
وتوصلت الدراس�ة التي ُبنيت عى 
مس�ح ش�مل م�ا يقرب م�ن 300 
املديري�ن  أن  إىل  عاملي�ة،  رشك�ة 
التنفيذي�ني يف 4 من كل 5 رشكات 
يرسع�ون خط�ط رقمن�ة العمل، 

ويطبقون تقنيات جديدة.
العم�ال  أن  الدراس�ة  وأوضح�ت 
الذي�ن س�يحتفظون بأدواره�م يف 
السنوات الخمس القادمة سيتعني 

عى نصفهم تعلم مهارات جديدة، 
وأنه بحل�ول عام 2025 سيقس�م 
أصحاب العمل أعمالهم بالتساوي 

بني البر واآلالت.
وقال املنت�دى -ومقره جنيف- إن 
النب�أ الس�ار ه�و أن أكث�ر من 97 
مليون وظيفة ستنش�أ يف اقتصاد 
الرعاية يف الصناعات التكنولوجية 
مثل ال�ذكاء االصطناعي وإنش�اء 
املحتوى، الفتا إىل أن الطلب سيزداد 
ع�ى العم�ال الذي�ن يس�تطيعون 
شغل الوظائف املرتبطة باالقتصاد 
الصدي�ق للبيئة، ووظائف البيانات 
االصطناع�ي،  وال�ذكاء  املتط�ورة 
الهندس�ة  يف  جدي�دة  وأدوار 
وتطوي�ر  الس�حابية  والحوس�بة 

املنتج.

خاليا فتاكة قد تقتل كورونا!
ال ش�ك أن تجرب�ة العلم�اء م�ع أمراض 
س�ابقة ق�د تق�دم العديد من األس�لحة 
لتفكي�ك »ش�فرات« الفريوس املس�تجد 
ال�ذي أصاب املايني حول العالم، وما زال 

مستمراً ملوحاً بموجات ثانية.
من بني تلك األس�لحة الجدي�دة ملواجهة 
ف�ريوس كورون�ا الذي ظهر يف ديس�مرب 
امل�ايض، وم�ا زال يواص�ل حص�اده، ما 
كش�فته دراس�ة نرت حديث�ا يف مجلة 
»النس�يت« العلمية املرموقة، بعد أبحاث 
اس�تمرت طوياً، حول فريوس »إيبوال«، 
والناجني منه، واملناعة التي يكتسبونها، 

والتي تستمر سنوات بعد اإلصابة.
فق�د توصل�ت أط�ول دراس�ة يف العال�م 

أجراه�ا علم�اء بريطاني�ون وغيني�ون 
ح�ول الناجني م�ن إيب�وال، إىل أن املناعة 
قد تستمر س�نوات، يف نتائج مبرة، قد 
يكون لها آثار إيجابية عى األبحاث حول 

مناعة كوفيد19.
وأتت تلك الخاصة كنتيجة لدراس�ة تعد 
األط�ول واألكث�ر ش�موالً يف العالم حول 
الناجني من امل�رض املدمر الذي تفىش يف 
غ�رب إفريقيا بني عامي 2013 و 2016. 
ويمك�ن أن تس�اعد يف فه�م اس�تجابة 
الجس�م املناعية لفريوس كورونا وغريه 

من األمراض الحيوانية املنشأ.
ال أجسام مضادة.. ولكن

ويف التفاصي�ل، بع�د أن أف�ادت دراس�ة 

حديثة أن األجس�ام املضادة التي تتكون 
إث�ر اإلصاب�ة بكورون�ا ق�د تس�تمر ملدة 
ش�هرين فق�ط، م�ا أدى إىل تكهنات بأن 
املناع�ة ضد الفريوس ق�د ال تدوم طوياً 
وأن أولئ�ك الذي�ن تعاف�وا س�يتعرضون 
لخط�ر اإلصاب�ة م�رة أخرى، بع�د فرتة 
قصرية، وجد فريق من العلماء يف غينيا أن 
بعض الناجني من إيبوال هناك لم يظهروا 
أي أجس�ام مضادة بعد ثاثة أش�هر من 
إصابته�م ع�ى الرغ�م من أن ش�فاءهم 
تطلب استجابة قوية ملحاربة الفريوس.
لك�ن البحث أظهر أن لديه�م القدرة عى 
محاربة العدوى مرة أخرى عرب ما يعرف 

ب� »الخايا التائية القاتلة«.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
2/1 كيلو سجق

فلفل حار مفروم
4 كوب جبن شيدر

3 كوب بقسماط مطحون
خطوات التحضري:

سخني الفرن عى درجة حرارة 200 درجة مئوية.
ضعي ورقة فويل يف صينية قابلة لإلستخدام يف الفرن.

يف بولة متوس�طة الحج�م ضعي الس�جق و الجبن و البقس�ماط املطحون و 
الفلفل الحار و قلبي جيدا حتى تمام اإلختاط.

قومي بتش�كيل مزيج الس�جق و الجبن اىل كرات متوسطة الحجم ثم ضعيها 
يف الصينية.

ضعي الصينية يف الفرن و اتركيها ملدة من 12-15 دقيقة.
قدمي كرات السجق الحار بالجبن الشيدر مع املكرونة و البطاطس املحمرة.

كرات السجق احلار باجلبن

؟؟هل تعلم
هل تعل�م أن م�رض »الس�ادية« هو 
م�رض نف�ي وه�و تمت�ع املص�اب 
بتعذيب غريه. وقد س�مي هذا املرض 
بهذا االس�م نس�بة إىل ضابط فرني 
مصاب بهذا املرض اسمه املركز »دي 

ساد«.
ه�ل تعلم أن جس�م اإلنس�ان يحتوي 

عى 6 ليرت دم.
هل تعلم أن عدد نبضات قلب اإلنسان 

يف الدقيقة بمعدل وسطي 70 نبضة.
هل تعلم أن عدد عظام جمجمة رأس 
اإلنس�ان 22 عظمة، أما عدد العظام 
املوجودة يف جس�م اإلنسان فهي 206 

عظمة.
ه�ل تعل�م أن ع�دد عض�ات جس�م 
اإلنس�ان 639 عضل�ة مختلف�ة وأن 
أق�وى ه�ذه العض�ات ه�ي العضلة 
املاضغ�ة ب�ني الفكني ولي�س عضلة 
الس�اعد. وأن أكرب هذه العضات هي 

عضلة الفخذ.
ه�ل تعلم أن هن�اك نوعان من ضغط 
ال�دم، حد أق�ى وحد أدن�ى. ضغط 
الح�د األدنى يح�دث عندم�ا ينقبض 

البطني األيرس.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

مجلس القضاء األعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2310/ب2020/1

التاريخ : 2020/11/15
إعان

إىل / املدعى عليها )احمد صالح مهدي(
أق�ام املدع�ي املدي�ر املفوض ملؤسس�ة اإلس�كان 
التعاوني�ة ) CHF  ( إضاف�ة لوظيفت�ه الدع�وى 
املرقم�ة أع�اه ض�دك وال�ذي يطلب فيه�ا الحكم 
بإلزامك بتأديتك له واملدعى عليه االول )انور سعيد 
ص�ادق( وبالتكافل والتضام�ن فيما بينكما مبلغا 
قدره ) 1000$ ( عن القرض املؤرخ 2018/11/1 
ونظرا لثبوت مجهولية محل إقامتك حس�ب رشح 
املبلغ القضائي وإش�عار مختار ح�ي الجامعة/1 
)احمد هادي الس�عداوي( لذا تق�رر تبليغك إعانا 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني بموع�د املرافعة 
2020/11/25 الساعة التاسعة صباحا وعند عدم 
حض�ورك أو إرس�ال من ينوب عنك س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق األصول.
القايض

عيل جبار الخزعيل

مجلس القضاء األعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد : 279/ج/2020

التاريخ : 2020/11/15
إىل / املته�م اله�ارب )احم�د رايض عب�اس 

الخرضاوي(
إعان غيابي

حي�ث انك مته�م بالدع�وى املرقمة )279/
ج/2020( املش�تكي فيه�ا ) ع�اء حس�ني 
قان�ون  م�ن   )446( امل�ادة  وف�ق  خب�از( 
العقوب�ات وملجهولي�ة محل إقامت�ك تقرر 
تبليغ�ك للحضور أمام هذه املحكمة بموعد 
املحاكمة املواف�ق 2020/12/17 ويف حالة 
عدم حضورك تج�ري املحاكمة غيابيا وفق 

القانون.
القايض

محمد عبد السجاد عبود

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف

 قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات
 العدد : ج/ش/4759
التاريخ 2020/11/3

اعان
ق�دم املواط�ن )حي�در عب�د الحس�ني فاضل( 
املتضمن حصول املوافقة ع�ى ترويج معاملة 
تبدي�ل لق�ب وجعل�ه ) الش�مري( ب�دال م�ن 
)العك�رات( فمن لديه اع�رتاض مراجعة هذه 
املديرية خال مده اقصاها )خمسة عر يوم( 
وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى 
وفق اح�كام امل�ادة )22( من قان�ون البطاقة 
الوطني�ة رق�م 3 لس�نة 2016 واالم�ر االداري 

املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء 

رياض جندي عبد الكاظم
مدير الجنسية العام وكالة

اعان
اىل املته�م الغائب / )الرطي جهاد عبد الحس�ني 

عبد الرضا مهدي العيداني ( 
املنسوب اىل / قيادة حرس حدود املنطقة الرابعة 

العنوان / محافظة ميسان � قضاء املجر الكبري / 
حي الروضة 

بم�ا ان�ك متهم وف�ق امل�ادة /5/ م�ن ق ع د رقم 
14 لس�نة 2008 لغياب�ك ع�ن مقر عمل�ك بتاريخ 

2008/8/11 و لحد االن 
وملجهولي�ة اقامتك اقتىض تبليغك بهذا االعان عى 
ان تحرض امام محكمة قوى االمن الداخيل االوىل / 
املنطقة الخامس�ة البرصة خال مدة ثاثون يوما 
من تاريخ تعليق هذا االعان  يف محل اقامتك ومقر 
عملك وتجيب عن التهم�ة املوجه ضدك وعند عدم 
حضورك س�وف تجري محاكمتك غيابيا اس�تنادا 
الح�كام امل�واد  )65 و 68 و 69( من قانون اصول 
املحاكم�ات الجزائية لقوى االم�ن الداخيل رقم 17 

لسنة 2008
العميد الدكتور الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة
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أمحد خلف: الطلبة مهدد باالنسحاب 
من الدوري العراقي

             المستقبل العراقي/ متابعة

أوضح مدرب الطلبة أحمد خلف أن الفريق بات مهددا باالنسحاب 
م�ن ال�دوري العراقي بع�د أن تأكد انس�حابه من بطول�ة الكأس 

ألسباب مالية.
وق�ال خل�ف يف ترصيحات إن الفري�ق مازال بعيدا ع�ن التدريبات 
الجماعي�ة بالتواف�ق م�ع إدارة الن�ادي والجهاز التدريبي بس�بب 
الظ�روف املالي�ة، حيث لم تخص�ص وزارة التعلي�م العايل والبحث 
العلمي س�وى 50 مليون للنادي وهو املبلغ غري كاف لس�د حاجة 

الالعبني.
وب�ني أن اجتماع�ا جمعه مع رئي�س الهيئة اإلداري�ة للنادي عالء 
كاظ�م لبح�ث املس�تجدات، منوه�ا ألن الوضع مازال ع�ى ما هو 
علي�ه وأن الوزارة ليس لديها أي حلول إلنهاء األزمة املالية وبالتايل 
الفري�ق ب�ات مه�ددا باالنس�حاب أيضا من ال�دوري املمت�از بعد 
انسحابه من الكأس.وردا عى السؤال يف حال تم تخصيص األموال 
هل هناك فرصة للعودة إىل منافسات الكأس أكد أن االنسحاب من 
الكأس بات رسميا ألن الفريق لم يخض وحدة تدريبية منذ خمسة 

أيام واملب�اراة يوم الثالثاء املقبل يف الس�ليمانية، ما 
يعني حتى وإن رصفت األموال فال يوجد وقت كاف 

إلعادة الالعبني للجاهزية.
يش�ار إىل أن الطلبة أعلن تعلي�ق تدريباته بموافقة 

إدارة النادي اعرتاضا عى عدم تس�ديد وزارة التعليم 
العايل مستحقات الالعبني.

وطني السلة يطري اىل تركيا حتضريًا 
للتصفيات اآلسيوية

             المستقبل العراقي/ متابعة

غ�ادر وفد املنتخ�ب الوطن�ي بكرة الس�لة اىل تركيا 
للدخ�ول يف معس�كر تدريبي تحض�رياً للتصفيات 

االسيوية.
وخضع وفد املنتخ�ب الوطني للفحوص الطبية 

امس االول، قبل ان يتوجه فجر اليوم اىل تركيا.
ويس�تمر املعس�كر 12 يوماً، تتخلله مباريات ودية 

تحضريية للنافذة الثانية من التصفيات.
وس�يواجه املنتخ�ب الوطني نظ�ريه البحريني عى 
ملع�ب االخ�ري يف ال�26 م�ن الش�هر الح�ايل، بينما 

سيواجه لبنان يف ال�29 من الشهر ذاته.

تعايف مجال عيل وفيصل جاسم 
من كورونا

إصابة جديدة 
تصعق ليفربول

              المستقبل العراقي/ متابعة

تماثل العب نفط الوس�ط فيصل جاس�م وم�درب الفريق 
جمال عيل للش�فاء، بعد إصابتهما بوقت س�ابق بفريوس 

كورونا.
وأج�رى ع�يل وجاس�م الفحوص�ات الطبية ليتأك�دا من 

شفائهما التام من الفريوس، ليلتحقا بفريقهما.
وق�اد جم�ال ع�يل الوح�دة التدريبي�ة الي�وم لفريق نفط 
الوسط، وشارك بها جاس�م، تحضريا ملباراة كأس العراق 
والتي س�يواجه م�ن خاللها فريق الصناع�ات الكهربائية 
ي�وم الثالث�اء املقب�ل عى ملع�ب الصناعة، لحس�اب دور 

ال�32.
يش�ار إىل أن فريق نفط الوس�ط خرس املب�اراة الثالثة من 
الدوري أامام نفط ميس�ان، والتي غ�اب عنها جمال عيل 

وفيصل جاسم.

لوف يتحدى اإلسبان بعد ليلة فرينر وجوريتسكا الساحرة

التطبيعية: البطاقات امللونة يف الكأس لن حتتسب بالدوري

              المستقبل العراقي/ متابعة

لم يك�ن تيم�و فرين�ر، مهاج�م املنتخب 
األملان�ي لكرة الق�دم، يتخيل أنه س�يعود 
مللع�ب نادي�ه الس�ابق يف مدين�ة اليبزيج 

بشكل أفضل ما ظهر به باألمس.
وس�جل مهاجم تشيليس الحايل، واليبزيج 
السابق، هدفني ليس�اعد املنتخب األملاني 
يف الف�وز ع�ى نظ�ريه األوكران�ي 3 / 1 
واحت�الل صدارة مجموعت�ه يف دوري أمم 
أوروب�ا واالق�رتاب من التأه�ل للنهائيات 

التي تقام العام املقبل.
وكان�ت ليلة أم�س ممتعة لفرين�ر، الذي 
انتقل لتش�يليس يف الصيف املايض. وكان 
هناك ش�يئا وحيدا غائبا »إن�ه ألمر مخز 
ألن�ه لس�وء الحظ ل�م يس�مح للجماهري 

بالحضور«.
وتخضع أملانيا حاليا لف�رتة الغلق الثانية 
وال يمك�ن أن تح�ر الجماهري للمالعب 

خالل املباريات.
وع�ادة ما يك�ون الالعب هدف�ا لإلهانات 
م�ن بع�ض الجماه�ري، واألغلبي�ة كانوا 

سيحتفلون به مساء السبت.
ولكن عليه أن يك�ون راضيا بعدما حصل 
ع�ى عن�اق م�ن امل�درب يواخي�م ل�وف 
وتصفيق زمالئه له وبقية أعضاء الجهاز 
الفني بمجرد استبداله بجوليان براندت يف 

الشوط الثاني.
ومع ذلك، ال يوجد يشء أفسد سعادته.

وقال فرينر :«حقيقة أنني سجلت هدفني 
هن�ا يف اليبزيج، حيث كنت ألعب ملدة أربع 
س�نوات، وحظيت بالكثري م�ن املتعة يعد 

بالطبع شيئا رائعا«.
وحص�ل فرينر ع�ى لق�ب رجل املب�اراة، 
ولك�ن لي�ون جوريتس�كا كان املس�ئول 
ع�ن تحقيق املنتخ�ب األملان�ي النتصاره 
الثاني عى التوايل بعد التغلب عى املنتخب 
التش�يكي 1 / صف�ر يف مب�اراة ودية يوم 

األربعاء املايض.
وت�رك جوريتس�كا امللع�ب مس�اء أمس 
السبت بعد أن صنع هدفني، وكان ترصفه 
يف اله�دف الثاني عاملي�ا عندما مرر روبني 
ك�وخ كرة خل�ف املدافع�ني تحك�م فيها 

جوريتسكا برباعة وهيأها إىل فرينر.
وقال فرينر عن الهدف الذي جعل النتيجة 
2 / 1: »اله�دف األول كان م�ن الس�هل 
تس�جيله، ألن تمري�رة لي�ون كانت جيدة 

للغاية«.

وأكد جوريتس�كا أن املباراة كانت صعبة، 
ولكنه احتفل بليلة ناجحة.

وأضاف: »كانت ليلة ناجحة بالنس�بة لنا 
يف النهاية. االنتصارات هي اليشء الوحيد 

الذي سيساعدنا يف هذه اللحظة«.
وأثنى لوف عى أداء العب�ه والتطور الذي 

حدث ألحد محركات الفريق الوطني.
وقال لوف: »قدم ليون جوريتسكا مباراة 
عظيم�ة. كان مصدرا للق�وة. حفاظ عى 
دف�ع الكرة لألمام بقوة. قاد املباراة ودعم 

املهاجمني بتمريراته وتحركاته«.
مضيف�ا أن جوريتس�كا »يقدم مس�توى 
جيد للغاية. يمكنك أن تقول أن لديه القوة 

والطاقة«.
ويس�تعد رجال لوف حالي�ا آلخر وأصعب 

تحد يف العام.

              المستقبل العراقي/ متابعة

اعلن�ت الهيئة التطبيعية لالتحاد العراقي بكرة القدم، ان 
البطاقات امللونة التي يتحص�ل عليها الالعبون يف بطولة 

الكأس لن تحتسب يف الدوري املمتاز.

وذك�رت الهيئ�ة يف بيان ان »لجن�ة املس�ابقات يف الهيأة 
التطبيعية، اكدت أن حاالت الطرد واالنذارات التي يحصل 
عليه�ا الفري�ق يف بطولة كأس العراق ال تحتس�ب ضمن 

مباريات بطولة الدوري، والعكس صحيح«.
واضافت ان »البطاقات قد تحتس�ب إال ما كان فيها قرار 

خاص من لجنة االنضباط أو الهيأة التطبيعية لالتحاد«.
مباري�ات بطول�ة كأس الع�راق للدور 32 يش�اُر إىل أن 

ستنطلق من اليوم.

كونتي يرفض مقارنته بمورينيو
              المستقبل العراقي/ متابعة

رف�ض أنطونيو كونتي، املدي�ر الفني إلنرت مي�الن، مقارنة 
فريق�ه بكتيب�ة النريات�زوري الت�ي حصل�ت ع�ى الثالثية 
التاريخي�ة يف 2010.وق�ال كونت�ي، يف ح�وار أج�راه م�ع 
صحيفة »الجازيتا ديللو س�بورت« اإليطالي�ة: »أنا مطرقة 
)عدوان�ي(.. أع�رتف بذل�ك، وأرى أن الفري�ق ال يص�ل إىل 

هدف�ه عندم�ا يجد املناف�س أمام�ه 11 العًبا، لك�ن عندما 
يواج�ه ثقاف�ة وهوي�ة ونظاًما وش�غًفا وهدًف�ا جماعًيا«. 
وأض�اف: »األلق�اب والك�ؤوس تأت�ي نتيجة ذل�ك، فبدون 
ثقاف�ة االنتص�ارات، ال يمكن�ك تحقيق النج�اح، وال يمكن 
الوص�ول إىل ثقافة االنتصارات إال من خ�الل العمل الجاد«. 
وتابع كونتي: »مقارنة إنرت الحايل بفريقي جوزيه مورينيو 
وهيليني�و هريي�را؟ املقارن�ات رائعة. وأش�عر باملس�ؤولية 

ك�ي أحقق نف�س النتائج، لكن دعون�ا ال نخلط بني املراحل 
التاريخية املختلفة للنادي«. وأوضح »كان هرييرا ومورينيو 
لديه�م فرق تضم العبني فازوا باأللق�اب من قبل«. وواصل 
املدرب اإليطايل: »كما كان لديهم العبني أصحاب ش�خصية 
ومعتادين عى الضغط وتحمل املسؤولية، باإلضافة إىل عدم 
ارتكاب أخطاء يف اللحظات الحاسمة«. وأكمل: »إنرت الحايل 
لديه قيم مهمة داخل الفريق، لكني فقط ال أريد الخلط بني 

مراحل مختلفة، ألنني بدأت مع الفريق من مرحلة أبعد كثريًا 
من هرييرا ومورينيو«. وأردف كونتي: »من حق املش�جعني 
أن يحلم�وا، لك�ن يجب أن ندرك أن املوس�م املايض كان غري 
طبيعي وأننا فعلنا شيًئا رائًعا بفضل أخطاء اآلخرين، حيث 

أنهينا ال�دوري بفارق نقطة واح�دة عن يوفنتوس، 
ألن األخري عقب حس�م اللقب، تراجعوا قليالً يف 

املباريات النهائية«.

ديوكوفيتش يفض رشاكته مع فيدرر ونادال
              المستقبل العراقي/ متابعة

تس�لم النج�م الرصب�ي، نوف�اك ديوكوفيت�ش، 
جائ�زة املصنف األول عاملي�ا بنهاية العام، وذلك 
ع�ى هام�ش بطولة األس�اتذة الختامي�ة، التي 
تحتضنه�ا لندن خالل الف�رتة من 15 وحتى 22 

نوفمرب/ترشين ثان الجاري.
ويتف�وق الالعب البلقاني بفارق أكثر من 2000 
نقط�ة، ع�ى غريم�ه واملصن�ف الثان�ي عامليا، 

اإلس�باني رافائيل نادال، ليؤمن املركز األول هذا 
العام.

وكان صاح�ب ال�33 عاما قد تم اس�تقباله عى 
ملع�ب )Arena O2(، يف لن�دن، بمقط�ع فيديو 
ُيذك�ر بعدد امل�رات التي حقق فيه�ا الالعب هذا 

اإلنجاز.
اإلج�راءات  بس�بب  الجماه�ري  غي�اب  ورغ�م 
االحرتازي�ة، للح�د من تف�يش ف�ريوس كورونا 
املس�تجد، إال أن ديوكوفيتش رفع الجائزة وقام 

بتقبيلها.
وق�ال يف كلمته »فخور للغاية.. هناك الكثري 
من املش�اعر اإليجابية، بع�د كل هذا العمل 
الجماعي الكبري.. أنا سعيد، لكن هناك أيضا 

مشاعر بداخيل ملا سار عليه املوسم«.
ويرتبع »نويل«، الذي سيستهل مشواره يف 
لندن، يوم االثنني، أمام األرجنتيني دييجو 
ش�وارتزمان، عى ص�دارة التصنيف عى 

مدار 294 أسبوعا.

رس فشل برشلونة 
يف ضم موراتا

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف خافيري ب�ورداس، املدير الس�ابق 
لربش�لونة، أن اإلس�باني ألف�ارو موراتا، 
مهاج�م يوفنت�وس املع�ار م�ن أتلتيكو، 
كان قريًبا من االنتقال إىل البارس�ا منذ ما 

يقرب من عامني.
وق�ال ب�ورداس، يف ترصيح�ات أبرزته�ا 
صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلس�بانية: 
»رشحت موراتا لالنتقال إىل برشلونة، ألن 

سواريز كان يف حاجة لبديل«.
وأض�اف: »كان من الجي�د أن موراتا أراد 
مغادرة تشيليس يف ذلك الوقت، لذا تحدثت 
عن ذلك م�ع بارتوميو وأخربني أنه يحبه 

كثريًا«.
وتاب�ع: »تحرك�ت من أج�ل موراتا وكان 
م�ن املمكن إحضاره عى س�بيل اإلعارة، 
لك�ن األمانة الفنية يف النهاية تعاقدت مع 

بواتينج«.

وواص�ل: »لم يأت مورات�ا ألن ليس هناك 
أموال؟ ال موراتا كان س�يأتي إعارة دون 
أموال م�ع خيار الرشاء، وكن�ا نلتقي مع 
وكيله، لكن لم نضف الصفة الرسمية عى 

أي يشء، ألن أتلتيكو اكتشف األمر«.
وأردف: »عالق�ة الالعب ووكيل�ه خوانما 
لوبي�ز كانت جيدة مع أتلتيكو، لذا نجحوا 

يف التعاقد معه«.
واس�تطرد: »هل كان التعايش ممكًنا بني 
س�واريز وموراتا؟ ربما يف البداية، لكن يف 

النهاية كل منهما يريد اللعب والفوز«.
وأتم: »لكن موراتا أراد اللعب باس�تمرار؟ 
لقد خضع س�واريز يف ه�ذا العام لجراحة 
يف الركب�ة، ولم يكن ذلك فجأة، لقد رأيناه 
مضط�رًا للع�ب كل دقيقة، بس�بب غياب 
البديل، وانظ�ر اآلن فإنه يدخل كبديل مع 
أتلتيك�و. مل�اذا كان ال يس�تطيع فعل ذلك 
يف برش�لونة إذا تواج�د مهاج�م آخر عى 

مستوى عاٍل؟«

               المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د تقرير صحفي بريطان�ي، أن دف�اع ليفربول تعرض 
لربة جديدة خالل فرتة التوقف الدويل الجارية.

ووفًقا لصحيفة »دييل ميل« الربيطانية، فإن االسكتلندي 
أن�درو روبرتس�ون، مداف�ع ليفربول، تع�رض إلصابة قد 

تبعده عن املالعب لبعض األيام.
وقال س�تيف كالرك، مدرب اس�كتلندا: »روبرتس�ون لديه 
مشكلة يف أوتار الركبة، وهناك شكوك حول مشاركته ضد 

سلوفاكيا«.
وأش�ارت الصحيف�ة الربيطاني�ة إىل أن يورج�ن كل�وب، 
مدرب ليفربول، يأمل يف اس�تبعاد روبرتسون من معسكر 

اسكتلندا كإجراء احرتازي، خوًفا من تفاقم اإلصابة.
يذكر أن ليفربول يعاني بش�دة دفاعًيا هذا املوسم، بسبب 
اإلصاب�ات التي رضبت كل من ألكس�ندر أرنولد وفريجيل 

فان دايك وجو جوميز.

جوارديوال عىل أعتاب خطوة حاسمة يف مستقبله
              المستقبل العراقي/ متابعة

ب�ات بيب جوارديوال، قريًبا من تجديد تعاقده 
مع مانشس�رت س�يتي، حي�ث ينته�ي تعاقد 
امل�درب اإلس�باني يف ش�هر يوني�و/ حزيران 

املقبل.

وع�ى الرغم من ع�دم إعالن الس�يتي عن أي 
اتفاق مع جوارديوال بشأن تجديد تعاقده، إال 
أن صحيفة »تليجراف« الربيطانية وبحس�ب 
مصادر مقربة من املدرب البالغ من العمر 49 

عاًما، أفادت عزمه االستمرار مع  النادي.
وت�وىل جواردي�وال تدريب مانشس�رت س�يتي 

يف ع�ام 2016، ونج�ح من�ذ ذل�ك 
الح�ني يف التتوي�ج بلق�ب ال�دوري 
كأس  ولق�ب  مرت�ني  اإلنجلي�زي 
الرابط�ة اإلنجليزية 3 مرات، إضافة 

إىل الف�وز بلقب وحيد يف كأس االتحاد 
اإلنجليزي.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

كريستيانو يبعث برسالة أسف وفخر
        المستقبل العراقي/ متابعة

الربتغايل  النجم  كريستيانو رونالدو، عن كشف 
أم�ام ردة فعل�ه عقب خس�ارة  ب�الده  منتخ�ب 

فرنسا.
أم�ام  الربتغ�ال  الدي�وك به�دف دون رد، أمس وانهزم�ت 

الس�بت، ع�ى ملعب الن�ور بلش�بونة، ضمن مباري�ات الجولة 
الخامسة لدوري األمم األوروبية.

وقال رونالدو عرب حس�ابه الش�خيص عى ش�بكة »إنستجرام«: 
»كل املباريات تعلمنا أشياء جديدة، لألسف لم نحقق هدفنا أمام 

فرنسا«.
وأضاف: »يجب أن نرفع رؤوسنا ونفتخر بما حققناه«.

ويتصدر املنتخ�ب الفرن�يس مجموعته بدوري األم�م األوروبية 
برصيد 13 نقطة، بينما تجمد رصيد الربتغال عند 10 نقاط.

ويف الجولة السادس�ة تس�تقبل فرنسا نظريتها الس�ويد، بينما 
يحل الفريق الربتغايل ضيًفا عى كرواتيا.
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ضياء محسن االسدي

مصطل�ح يتم تداوله كثرياً والعديد منا يبحث يف طياته اآلثار املادية ملخالفة 
مفهومه العام وهو امتثال جميع االشخاص يف الدولة ألحكام القانون، ذلك 
القان�ون الذي يأتي من رأس اله�رم القانوني ونعني به الدس�تور نزوالً اىل 
القوان�ن األخرى التي جاءت لتفصح عن الحق�وق والواجبات واملحذورات 
للمواطن وممثيل الدولة ونقصد هنا موظفيها، حيث وقفت عىل حد س�واء 
للجميع ال بل اخضعت السلطة اإلدارية للقانون ومنعت التجاوز عليه وفق 
قواع�د قانوني�ة منظمة ومتدرجة ومن خالل اهم مب�دأ اال وهو املرشوعية 
والذي يعني سيادة القانون عىل الجميع. ويقع عىل عاتق املواطن اهم التزام 
وجدان�ي وهو )املواطن�ة( والتي تمثل قَيم وس�لوك وأخالق وذوق حضاري 
للمواط�ن من خ�الل االنتم�اء إىل مجتمع واحد منظ�م اجتماعي�اً وثقافياً 
وسياس�ياً، ل�ه يف ذل�ك حقوقاً يجب أن يناله�ا وعليه ب�ذات الوقت واجبات 
يفرضه�ا عليه القان�ون لتأدّيتها ومنها احرتام القان�ون واحرتام القائمن 
ع�ىل تنفيذه.   ومن املس�لمات لدينا ان الدولة ومن اج�ل القيام بواجباتها 
األساس�ية وممارس�ة نش�اطها املرفقي البد م�ن االعتماد ع�ىل موظفيها 
لتحقي�ق أهدافه�ا من خ�الل تأدي�ة نش�اطهم االداري يف تنفي�ذ الواجبات 
واملهام املوكلة للس�لطة اإلداري�ة، لذا نجد ان للوظائ�ف الحكومية األهمية 
الك�رى والتي تتعاظم كلما ازداد دور الدول�ة وتدخالتها يف مختلف نواحي 
الحياة االجتماعية للمواطن. وتقوم مؤسسات الدولة بحسب اختصاصاتها 
بفرض النظام وسيادة القانون من خالل أجهزتها اإلدارية والقضائية. ومن 
مؤسس�ات الدولة الهاّمة الت�ي يقع عىل عاتقها العديد م�ن املهام اإلدارية 
واألمني�ة والفني�ة والخدمية ه�ي وزارة الداخلي�ة والتي تتع�دد مديرياتها 
الت�ي من اهم واجباتها األساس�ية خدمة املواطن. واردن�ا اليوم ان نتحدث 
ع�ن الدائرة البيضاء )كما وصفها الس�يد وزير الداخلي�ة عثمان الغانمي( 
بخدمته�ا ورجالها األبطال وهي مديرية امل�رور والتي تضطلع بمهامها اىل 
تحقيق الضب�ط اإلداري من اجل حماية النظام الع�ام يف مختلف مظاهره 
اضافًة اىل وظيفتها االجتماعية والخدمية التي تقدمها ملواطنيها. ولكن قد 
ينظ�ر البعض اىل هذا الجهاز عىل انه ُمقيد للحريات ولكنه يف حقيقيته من 
األجه�زة املهمة التي يق�ع عىل عاتقها واجبات ومه�ام ذات اهمية قصوى 
كون�ه واجهة البلد الحضارية والذي يوىل اهمية كرى كونه املس�ؤول األول 
عن تنظيم حركة السري واملرور والتي ان ُتركت بدون تنظيم ستعم الفوىض، 
لذا نجد رجال املرور حارضين يف كافة األوقات واألماكن ويف جميع الظروف 
املناخي�ة بدون كلل او تلك�ؤ. ان االعتداءات املتكررة عىل رجال املرور ماهي 
اال خرقاً للقان�ون وانتهاكاً لواجبات املواطنة وتجاوزاً عىل حقوق الوظيفة 
العام�ة والتي ُيرتب عليها قانون العقوبات العراقي رقم 111 لس�نة 1969 
املع�دل عقوبات جنائية تص�ل يف اقصاها اىل اإلعدام. لهذا فإن حماية رجال 
املرور ومساعدتهم ودعمهم هي عملية تكاملية مابن الدولة واملجتمع من 

اجل النهوض بالواقع الخدمي لهذا الجهاز الحيوي واملهم.

أنهت دراستها الجامعية توا وما زالت فرحة التخرج ترتسم عىل وجهها 
النوراني األبيض الناصع املطرز بابتسامة لم تفارق محياها أبدا واللسان 
الجميل املمزوج بالطرفة ونكهة صفاء القلب النقي الذي يرافق حياتها 
مم�ا جعله�ا محبوبة ومحط اهتم�ام الجميع من األصدق�اء واألقرباء 
والوس�ط الدرايس للجامعة كل ه�ذه الصفات أهلته�ا أن تكون الفتاة 
املختارة كرشيكة حياة ش�اب تقدم لخطبتها تخرج قبلها بسنة واحدة 
لكن هذه الخطبة جوبهت بالرفض واملعارضة الش�ديدة من قبل األهل 
للشاب كونه من خارج األقرباء املقربن للعائلة لكن مع إرصار وإعجاب 
الفتاة به ومعرفتها به سابقا يف الدراسة ثبتت عىل موقفها وتعلقها به 
ون�زوال عند رغبتها عىل رشط تحمل تبعات هذا العناد والتمس�ك به تم 
املوافق�ة عىل عقد قرانهما وبدأت مس�رية حياتهم�ا الزوجية يف تكوين 
ن�واة األرسة الصغ�رية املبني�ة عىل الحب واملودة وأثبت الش�اب حس�ن 
النية واألخالق الجيدة وأقنع الجميع به وبشخصيته. وما أن مرت ثالث 
س�نوات تحولت بوصلة حياتهما العائلية إىل منحنى ومنحى آخر حيث 
انجرف وراء الدنيا وبهرجها وزينتها وضحكت له الدنيا بوجهها املغري 
وأصبح يلهث وراء املال والش�هرة وفتحت الدنيا له أذرعها لتزين حياته 
الش�خصية بعيدا عن العائلة ومتطلبات البيت والزوجة واالبتعاد ش�يئا 
فش�يئا عنهما وعن املحبوب�ة التي احتفظت بريق حبه�ا األويل تعيش 
حياتها بمفرده�ا مع أوالدها الثالث متحملة املس�ئولية لوحدها تكابر 
وتصر وتصارع الحياة وتقف بش�موخ عىل حساب صحتها ونفسيتها 
املتده�ورة التي بانت عليها جليا أمام انتقادات األهل واألقرباء لتحافظ 
عىل توازن ونسيج األرسة الصغرية التي بنتها بجهودها البدنية لوحدها 
يف خض�م ه�ذه الحياة القاس�ية كونها زه�رة جميلة م�ن ُغرس أرض 
طيبة خصبة س�قت من مياه طاهرة املنب�ع. ويف ليلة من الليايل حصل 
ما لم يكن يف الحس�بان ويف هذا العمر الشاب املبكر والزمان كان املوعد 
املش�ئوم يف ح�رة ملك امل�وت يحتضن روحهم�ا الطاهرت�ن يرفرف 
بجناحي�ه ليعرج بها إىل الس�ماء بجوار رحمة العزي�ز املقتدر الغفار يف 
حادث مروري مروع ومهول يف سيارتهما الخاصة لتكون نهاية املطاف 
لحياتهم الدنيوية الفانية التي لم يستمتعا بها طويال وينجوا أطفالهما 
الثالث فقط بإعجاز رباني رس�مه الله تعاىل بيديه الرحيمة فكان املوعد 
قري�ب تاركة الدمع�ة والحزن والغص�ة وجذوة من النار تس�تعر تحت 
الضلوع ألهلها وكل من عرفها تاركة خزين من الذكريات الجميلة التي 
حف�رت صورها يف قلوب أحبتها ودموع حرى ُتس�كب عىل قرها وهي 
توارى الثرى مع زوجها يف قر ولحد مش�رتك كأن الله أختار هذه امليتة 
كما أحبا بعضهما البعض وعاشا يف بيت واحد يف الدنيا كان االختيار بيت 
اآلخرة واحدا تاركة ثالثة طيور من الجنة ومالئكة يمش�ون عىل األرض 

يتامى فاقدي األبوين شاهدا عىل قصة حياة والديهم يف املستقبل. 

زيوت حتسن جودة النوم وتنهي »الشخري«
إن الزي�وت األساس�ية هي عبارة عن س�وائل 
زيتي�ة عطرية يت�م اس�تخالصها م�ن أجزاء 
مختلفة م�ن النباتات، مثل الزه�ور والراعم 
والبذور واألوراق والقشور واللحاء وما إىل ذلك. 
يتم اس�تخراج الزي�وت األساس�ية عن طريق 
التقطري بالبخار أو س�حق أجزاء مختلفة من 
النب�ات. وتس�تخدم الزيوت األساس�ية لعالج 
العدي�د م�ن األم�راض مث�ل تخفي�ف التوت�ر 
وزي�ادة الطاق�ة وتخفي�ف الصداع وتحس�ن 
الحال�ة املزاجية وتقليل القلق وعالج األمراض 

الجلدية، مثل األكزيما.
 ،Boldsky ”ووفقا ملا نرشه موقع “بولدسكاي
املعن�ي بالش�ؤون الصحي�ة، أش�ارت بع�ض 
الدراسات أيًضا إىل أن الزيوت األساسية يمكن 
أن تساعد أيًضا يف عالج الشخري، وهي مشكلة 
ش�ائعة تؤثر عىل 30% عىل األق�ل من البالغن 
و50% من األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 

60 عاًما.
يف  ُن�رشت  أولي�ة  رسيري�ة  تجرب�ة  أظه�رت 
م�ن  مزيًج�ا  أن   Phytotherapy Research
الزيوت األساس�ية يمكن أن يقلل بشكل فعال 
من الش�خري لدى بعض األش�خاص، وملعرفة 
املزي�د ع�ن الزيوت األساس�ية الت�ي يمكن أن 

تساعد يف تقليل الشخري وتحسن جودة النوم، 
أورد موقع Boldsky ما ييل:

زي�ت  استنش�اق  أن  ثب�ت  الالفن�در:  زي�ت 
الالفندر يحس�ن نوعية النوم، بحس�ب نتائج 
 Journal دراس�ة، ُنرشت ع�ام 2014 يف دورية
 of Alternative and Complementary
البدي�ل  الط�ب  يف  املتخصص�ة   Medicine
والتكمييل، التي أك�دت عىل التأثري اإليجابي يف 

مكافحة اضطرابات النوم الخفيفة.
زي�ت الزع�رت العط�ري: يحتوي زي�ت الزعرت 
العط�ري عىل خصائ�ص مض�ادة لاللتهابات 

ومضادة للفطريات ومضادة للبكترييا. وثبت 
أن�ه عند اس�تخدام منف�رًدا أو م�ع مزيج من 
املركب�ات الطبيعي�ة األخرى املع�ززة للصحة 

يقلل من الشخري.
زي�ت النعناع العط�ري: يحتوي زي�ت النعناع 
العطري أيضا عىل خصائص مضادة للبكترييا 
يس�اعد  أن  يمك�ن  والتري�د.  والفريوس�ات 
استنش�اق زي�ت النعن�اع العط�ري يف تنظيف 

الجيوب األنفية وتسهيل عملية التنفس
زي�ت الليم�ون: يتم اس�تخراج زي�ت الليمون 
األس�ايس م�ن قش�ور الليم�ون الط�ازج من 
خ�الل أس�لوب الع�ر ع�ىل الب�ارد. وج�دت 
دراس�ة أجريت ع�ام 2011 أن زي�ت الليمون 
األس�ايس يمكن أن يس�اعد يف عالج الش�خري 
عند اس�تخدام����ه إما كرذاذ زيت أسايس أو 

تركيبة غرغرة.
زي�ت الش�مر: يت�م اس�تخراج زي�ت الش�مر 
األس�ايس عن طريق س�حق بذور نبات الشمر 
ثم يس�تخلص الزيت من خالل عملية التقطري 
بالبخ�ار. يحتوي زيت الش�مر عىل خصائص 
مضادة لاللتهابات يمكن أن تس�اعد يف تقليل 
االلته�اب يف األنف والحنجرة وتحس�ن تدفق 

الهواء عر املمرات األنفية.

عوامل تزيد من خطر الوفاة من فريوس كورونا
يؤث�ر ف�ريوس كورونا ع�ىل الجميع بش�كل 
مختل�ف، حيث يقتل بعضا ويرتك آخرين غري 

مدركن عىل اإلطالق أنهم أصيبوا به.
ومنذ وقت مبكر من أزمة “كوفيد-19، أصبح 
م�ن الواض�ح أن كب�ار الس�ن وأولئ�ك الذين 
يعانون من ظروف صحية أساسية هم األكثر 

عرضة للخطر.
ولكن مع تط�ور الوباء، بدأ الخراء يف معرفة 
املزي�د ع�ن كيفي�ة عم�ل الف�ريوس. ويقول 
العلماء إن هناك بعض العوامل الرئيسية التي 
يشرتك فيها األشخاص الذين يموتون بسبب 
“كوفي�د-19”. وقام فريق م�ن الباحثن من 
ثماني مؤسسات يف الصن والواليات املتحدة، 
بما يف ذلك املستش�فى الع�ام لجيش التحرير 
الشعبي الصيني يف بكن، وجامعة كاليفورنيا 
يف ديفيس، بفح�ص بيانات 85 مريضا ماتوا 
بس�بب فش�ل أعضاء متع�ددة بع�د تلقيهم 

الرعاية لعالج “كوفيد-19” الشديد.
اس�تخدمت  الذي�ن  األف�راد  جمي�ع  وتلق�ى 
الدراس�ة بياناتهم، الرعاية إما يف مستش�فى 
هان�ان أو مستش�فى ووهان يوني�ون بن 9 
يناي�ر و15 فراير 2020.  وكش�ف الباحثون 
الذين أجروا الدراسة، عن سلسلة من العوامل 

التي يتش�اركها غالبية هؤالء املرىض. وهذه 
هي العوامل الرئيسية:

الجن�س: وفق�ا للخ�راء، يب�دو أن ف�ريوس 
كورونا يمثل تهديدا خاصا للرجال، حيث وجد 
الباحث�ون أن 72.9% من الذين ماتوا بس�بب 

فريوس كورونا الجديد، كانوا من الذكور.
ويعتقد الباحثون أن هناك عدة أس�باب لوفاة 
الرج�ال أكثر من النس�اء، بم�ا يف ذلك بعض 
الخيارات البيولوجية وخيارات أنماط الحياة 

األخرى.
ويعد غس�ل اليدين أحد أفضل الطرق للوقاية 

من العدوى، ولكن دراسات متعددة تظهر أن 
النس�اء أكثر التزاما بغسل أيديهن واستخدام 

الصابون مقارنة بالرجال.
العم�ر: يق�ول الخ�راء إن ف�ريوس كورون�ا 
يمكن أن يصيب أي ش�خص يف أي عمر. ومع 
ذلك، فإن كبار السن، الذين تتجاوز أعمارهم 
60 عاما، هم األكث�ر عرضة لإلصابة بمرض 
خطري، مع اكتش�اف العلم�اء أن أولئك الذين 
مات�وا بس�بب “كوفي�د-19” كان متوس�ط 

أعمارهم 65.8 عاما.
ويقول املس�عفون إن الس�بب يف ذل�ك هو أن 
أجهزتنا املناعي�ة تضعف مع تقدم العمر، ما 
يعني أن أجس�ام كبار الس�ن أق�ل قدرة عىل 
محاربة “كوفي�د-19”. ولهذا الس�بب يكون 
كبار الس�ن أكثر عرضة لإلصابة بمضاعفات 
خط�رية لع�دوى ف�ريوس كورون�ا. وإذا ل�م 
يك�ن جه�ازك املناع�ي قوي�ا، فم�ن األرجح 
أن الف�ريوس يمك�ن أن يتكاث�ر بعمق داخل 
رئتيك، مس�ببا التهاب�ا وتندبا.ووفقا للعلماء 
“سيحاول جهازك املناعي محاربته، وسيدمر 
غالبا أنس�جة الرئة السليمة يف هذه العملية. 
وه�ذا يجعلك أكث�ر عرضة لإلصاب�ة بعدوى 

ثانوية مثل االلتهاب الرئوي”.

يؤك�د العلم�اء أن العس�ل ليس مجرد م�ادة طبيعية حلوة امل�ذاق، بل إنه 
يحمل العديد من الفوائد الصحية، من خفض الكوليس�رتول إىل املس�اعدة 
يف التئ�ام الج�روح. وعملت العديد من الدراس�ات العلمية ع�ىل البحث يف 
فوائد العس�ل وإثبات فعاليتها عىل الصحة العامة،  ويف ما ييل أربع فوائد 
علمية للعس�ل وكيفية اختيار أفضل األنواع. العسل له خصائص مضادة 
لألكس�دة: مضادات األكس�دة تحارب الجذور الحرة يف الجس�م. والجذور 
الحرة عبارة عن مواد كيميائية يتم إنتاجها من خالل العمليات الجس�دية 
مث�ل اس�تقالب الطعام أو م�ن مصادر خارجي�ة مثل التل�وث. وبكميات 
كب�رية، يمكن للج�ذور الحرة أن تدمر املادة الجيني�ة والخاليا، ما قد يزيد 

من خطر اإلصابة بالرسطان وأمراض القلب واألوعية الدموية.
ويحتوي العسل عىل مجموعة متنوعة من مضادات األكسدة، بما يف ذلك: 
 ،C أوكس�يديز الجلوكوز وحمض األس�كوربيك، وهو أحد أشكال فيتامن

وأحماض الفينول، والفالفونويد.
العس�ل يخف�ض نس�بة الكوليس�رتول: فائدة أخرى للعس�ل ه�ي أنه قد 
يقلل من مس�تويات الكوليس�رتول، وتحديدا مس�تويات الروتن الدهني 

منخفض الكثافة )LDL(، وهي النوع “الضار” من الكوليسرتول.

فوائد صحية مثبتة علميا للعسل فوائد عظيمة حلبوب الزنك عىل صحة اجلسم واملناعة
الزنك عن�ر ن�ادر ورضوري لتعزيز صحة 
الجه�از املناعى وصح�ة الجس�م، يمكن أن 
يجع�ل نق�ص الزنك الش�خص أكث�ر عرضة 
لإلصاب�ة باألم�راض، فهو املس�ئول عن عدد 
م�ن الوظائف يف جس�م اإلنس�ان ، ويس�اعد 
عىل تحفيز نش�اط ما ال يق�ل عن 100 إنزيم 

مختلف.
يمك�ن أن يح�دث نق�ص الزن�ك إذا ل�م يكن 
هناك اس�تهالك كاٍف من النظ�ام الغذائي أو 
املكمالت ويمكن أن يؤدي نقصه عند األطفال 
إىل معوق�ات النم�و وزي�ادة خط�ر اإلصابة 

بالعدوى فأن فوائد حبوب الزنك هى:
فوائد حبوب الزنك

1: الزن�ك وتنظي�م وظائ�ف املناع�ة: وفًق�ا 
للمجلة األوروبية لعلم املناعة ، يحتاج جسم 

اإلنسان إىل الزنك لتنش�يط الخاليا اللمفاوية 
التائية ، حيث تس�اعد الخاليا التائية الجسم 

بطريقتن:
2:مهاجم�ة الخاليا املصاب�ة أو الرسطانية: 
يمكن أن يضعف نقص الزنك وظيفة الجهاز 

ُن�رشت يف  لدراس�ة  املناع�ي بش�دة. وفًق�ا 
املجلة األمريكية للتغذي�ة الرسيرية، »يعاني 
األش�خاص الذي�ن يعانون من نق�ص الزنك 
قابلية متزايدة ملجموعة متنوعة من مسببات 

األمراض«.
2: الزنك لعالج اإلسهال: وفًقا ملنظمة الصحة 
العاملية ، يتسبب اإلسهال يف مقتل 1.6 مليون 
طف�ل دون س�ن الخامس�ة كل ع�ام، و ق�د 

تساعد حبوب الزنك يف تقليل اإلسهال.
والذاك�رة:  التعل�م  الزن�ك ع�ىل  تأث�ريات   :3
اقرتح�ت األبح�اث الت�ي أُجري�ت يف جامعة 
تورنتو ون�رشت يف مجل�ة Neuron أن للزنك 
دوًرا حاس�ًما يف تنظيم كيفية تواصل الخاليا 
العصبية م�ع بعضها البعض ، مما يؤثر عىل 

كيفية تكوين الذكريات وكيفية تعلمنا.

عزز ارتفاع أس�هم رشكة »فايزر« األمريكية، 
الت�ي أعلنت مؤخ�را نجاح تجاربه�ا املتعلقة 
بلقاح كورونا، ثروات العديد من املس�تثمرين 
ح�ول العال�م، لكن ليس بش�كل ضخم مثلما 
أندري�اس  األملاني�ن  األخوي�ن  م�ع  حص�ل 
وتوماس سرتوينغمان. تمكن األخوان، وفقا 
لوكالة »بلومرغ«، من إضافة نحو 8 مليارات 

دوالر لثروتهم�ا بفض�ل حصصهما يف رشكة 
»بيونت�ك« األملاني�ة الت�ي تط�ور اللق�اح مع 
رشكة فايزر. وارتفعت أسهم رشكة »بيونتك« 
بنسبة 16 يف املئة بعد فرتة وجيزة من إعالنها 
ورشكة فايزر أن التجارب الرسيرية أثبتت أن 
فعالية اللقاح تص�ل لنحو 90 يف املئة.  وتبلغ 
القيمة الس�وقية لرشكة »بيونتك« املدرجة يف 

بورصة ناس�داك نحو 21 مليار دوالر، وكانت 
ال تتج�اوز 5 مليارات دوالر قبل عام.ووصلت 
ثروة األخوين األملاني�ن لنحو 22 مليار دوالر 
اليوم، بعد أن كانت قبل س�تة أش�هر أقل من 
10 ملي�ارات دوالر، ويعود الفض�ل يف ذلك إىل 
امتالكهم�ا مع�ا ما يق�رب من نصف أس�هم 

رشكة »بيونتيك«.

بفضل كورونا.. توأمان جينيان 8 مليارات دوالر

 SoundBeamer جه�از Noveto Systems أطلق�ت رشك�ة التكنولوجي�ا
1.0 لس�طح املكتب، بحيث يبث الجهاز الصوت مبارشة إىل املستمع دون 

الحاجة إىل سماعات رأس، مثل فقاعة الصوت الشخصية.
ويحدد الجهاز موقع أذن املس�تخدم ويتتبعها، ويرس�ل موجات صوتية 

إلنشاء جيوب صغرية من املوجات الصوتية.
وتس�مح التكنولوجي�ا للعامل�ن يف املكاتب باالس�تماع إىل املوس�يقى أو 
املكامل�ات الجماعية دون مقاطعة الزمالء والس�ماح ألي ش�خص بلعب 
لعب�ة أو فيل�م أو موس�يقى دون س�ماعات ال�رأس ودون أن يس�مع أي 

شخص آخر يف املنطقة املجاورة.
وس�يكون جهاز س�طح املكتب، الذي يمكن إقرانه بجهاز عر البلوتوث، 

جاهزًا للمستهلكن للرشاء يف الوقت املناسب لعيد امليالد العام املقبل.
وتق�ول الرشكة عر موقعه�ا اإللكرتون�ي: كانت هن�اك طريقتان حتى 
اآلن لس�ماع الصوت – بصوت عاٍل وعلًن�ا عر مكرات الصوت، أو بهدوء 

ورسية باستخدام سماعات الرأس.

اخرتاع جهاز يبث الصوت 
مبارشة إىل رأسك

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

اللواء الدكتور عدي سمير حليم الحساني


