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اإلمام علي بن أبي طالب
 )عليه السالم(

عيبك مستور ما أسعدك جدك العراقي
رئيس جملس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

القائد العام يصدر أمرًا 
برتقية ضباط الداخلية واملنافذ 

ومكافحة االرهاب
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نـائـب يصـف مـوازنـة 2021 بـ »العـوراء« ويـؤكـد: لـن نصـوت عليهـا
نائب يدعو اىل انصاف موظفي العقود وخرجيي السنوات السابقة يف موازنة 2021
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

كش�فت لجنة النزاهة الربملانية، أمس االثنني، 
ع�ن حجم األم�وال العراقية املهرب�ة اىل خارج 
البالد، فيما أش�ارت اىل انه�ا بلغت حوايل 350 
ترليون دينار عراقي )حوايل 300 مليار دوالر(، 
فيم�ا ق�درت حج�م االم�وال الت�ي رصفت يف 

االعوام السابقة بتعاقدات وهمية.
وق�ال عضو اللجنة طه الدفاعي إن »الحكومة 
ش�كلت لجنة ملكافحة الفس�اد وه�ذه اللجنة 
عمل�ت خالل األيام األوىل بش�كل واضح وكبري 
ولكنه�ا تراجعت خالل الفرتة األخرية بس�بب 
الضغ�وط السياس�ية، حي�ث اتهم�ت بش�تى 
أن�واع االتهامات«، معرباً عن امله يف اس�تمرار 
عملها والتحقيق يف قضايا أهم ملفات الفساد 

املسترشية يف بعض الوزارات.
وأش�ار إىل »األم�وال الت�ي انفق�ت بع�د ع�ام 
2003 تق�در بألف ترليون دين�ار )حوايل 700 
مليار دوالر( وهي تش�مل موازن�ات الوزارات 
التش�غيلية واالس�تثمارية حيث هدرت أموال 
طائلة يف قضايا التعاقد فضال عن الفساد الذي 
كان مس�ترشيا يف أغلب العق�ود التي تعاقدت 

عليها الوزارات واملحافظات«.
واكد انه لم يتم اس�تكمال أي مرشوع يف بغداد 
أو املحافظات، مبينا ان أغلب املشاريع أحيلت 
لرشكات غري رصينة وتم التعامل عليها بأسوأ 
العموالت لذلك لم تنجز األعمال وبقيت االموال 
عىل مش�اريع بسيطة لكن لم نشاهد مشاريع 

اسرتاتيجية كطرق رئيسية وجسور رسيعة.

التفاصيل ص2

العراق حييص األموال املهربة للخارج
مسؤولون بارزون تعاونوا على تهريب )300( مليار دوالر.. وآمال بوصول جلان التحقيق إىل اجلناة و »استعادة األصول« حمافظ البرصة خياطب

 الربملان لتضميـن رواتـب العامليـن 
ضمن »٣0« ألف درجة وظيفية

مـحـافـظ بـغـداد
 يعـلـن مـوعـد وصـول لـقـاح 

»كـورونـا«

االقتصاد الربملانية:
 »٣« مـاليـيـن مـوظـف وعـامـل 

سيفقدون وظائفهم
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لبنان »يف حالة صعبة«.. ورئيس حكومته: نتوقع إغالق البلد
فرقة العباس القتالية تصدر تنبيهًا بشأن مواقع وصفحات بأسم »حشد العتبات«
الكعبي يدعو احلكومة لتفعيل قرار منح قطع األرايض للمالكات الصحية

عداد »كورونا«: تسجيل )10( وفيـات وأدنى إصابـات منذ آيار 

العراق يستعد لعيد اجليش: استعراض عىل مستوى 
»غري مسبوق«
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االتصاالت
 تـسـتـعـد إلطـالق خـدمـة

 اجليل الرابع

الدفاع املدين
 تعلـن امخـاد »29« ألـف 

حريق يف 2020

وزارة النفط تعلن
 انجاز وافتتاح »5« مستشفيات 

يف ذي قار

       بغداد / المستقبل العراقي

أع�رب رئيس حكوم�ة ترصيف األعم�ال اللبنانية حس�ان 
دي�اب، أمس االثنني، عن قلقه إزاء الوضع الوبائي يف لبنان، 
يف ظل تفيش فريوس »كورونا« وعدم وجود أرسة شاغرة يف 
ع�دد من غرف العناية الفائقة، الفت�ا إىل أنه من املتوقع أن 
يتم إغالق البالد ملدة أسبوعني. ويف اجتماع اللجنة الوزارية، 
قال حس�ان دي�اب: »طبقنا اإلج�راءات املمكن�ة كافة عىل 
مس�توى الدولة، لكن التزام الناس لم يكن إيجابيا، لألسف 
هناك مواطنون غري مقتنعني حتى اليوم بخطر هذا الوباء«. 
وأكد دياب يف مس�تهل اجتماع اللجن�ة املتخصصة بمتابعة 

فريوس كورون�ا، أن »مواجهة الوباء ال يمكن أن تطبق من 
خالل تدابري نظرية وإجراءات يف الش�ارع فقط.. نستطيع 
إقفال البلد ونستطيع أن نفرض حظر التجول، لكن ال قدرة 
لنا أن نالحق كل ش�خص«. وأش�ار إىل أن لبن�ان أصبح »يف 
موق�ع مختل�ف«، قائ�ال: »يف البداية كان هن�اك تناغم بني 
إج�راءات الدول�ة وبني تج�اوب املواطنني م�ع التدابري، أما 
الي�وم فالوضع مختلف تماما«. وتابع »ال أرسة ش�اغرة يف 
ع�دد من غ�رف العناية الفائق�ة، وبالتايل نح�ن أمام حالة 
صعبة جدا ونحتاج إىل إجراءات استثنائية وصارمة وتشدد 
بتنفي�ذ التدابري«، مؤك�دا أن »مواجهة هذا الوباء تحتاج إىل 
وعي مجتمعي يتفاعل ويتجاوب مع التدابري واإلجراءات«.

      بغداد / المستقبل العراقي

تس�تعد العاصم�ة بغ�داد، ألح�د أكرب 
بمناسبة  العس�كرية  االس�تعراضات 
مئوية تأس�يس الجي�ش العراقي يف 6 

كانون الثاني 2021.  
وشهدت العاصمة زخماً مرورياً كبرياً، 
اإلثنني/ طال أغلب الش�وارع الرئيسة 

والتقاطعات والجسور.  
ويق�ول ضاب�ط يف دائ�رة امل�رور، إن 
العاصم�ة ش�هدت زخم�اً  »ش�وارع 
مروري�اً ع�ىل اث�ر تحض�ريات كبرية 
الستعراض يقوم به الجيش العراقي، 

بمناس�بة مئوية تأسيسه يف السادس 
من كانون الثاني«.  

واض�اف الضابط ان »بع�ض مناطق 
العاصم�ة خصصت ع�ددا من الطرق 
والناق�الت  االرت�ال  س�ري  لتس�هيل 
والعجالت العسكرية التي ستشارك يف 
االستعراض العسكري، مما ولد زخماً 

مرورياً يف عدد من الشوارع«.  
ويقول ضابط يف الجي�ش العراقي ان 
»االستعراض املزمع اقامته يف السادس 
من كانون الث����اني س�يكون كبرياً 
للغاية وغري مس�بوق بمناسبة مرور 
قرن عىل تأسيس الجيش العراقي«.  

بدورها، عقدت قي�ادة عمليات بغداد 
اجتماعاً أمنياً موس�عاً، بحثت خالله 
االس�تعراض  واس�تعدادات  خطط�اً 
العس�كري الذي س�يجري بمناس�بة 

تأسيس الجيش العراقي.  
تلق�ت  بي�ان  يف  القي�ادة  وقال�ت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن 
»قائ�د عملي�ات بغداد ت�رأس مؤتمراً 
أمني�اً موس�عاً بحضور ق�ادة الفرق 
وق�ادة  املس�ؤولية  قاط�ع  ضم�ن 
 الرشطة ومدراء بعض مدي�����ريات 
وزارة الداخلي�ة الس�اندة واملعاون�ني 
األمنني وم�دراء االجهزة األم�����نية 

 واالس�تخبارية وعدد من ضباط هيئة 
ركن القيادة«.      

وب�ني، أن »املؤتم�ر ت�م في�ه وض�ع 
واللج�ان  امله�ام  وتوزي�ع  الخط�ط 
وبيان التحديات واسبقيات الواجبات 
وآخ�ر االس�تعدادات األمني�ة املتعلقة 
باالس�����تعراض العس�كري ال�ذي 
املئ�ة  الذك�رى  س�يجري  بمناس�بة 
لتأس�يس الجي�ش العراق�ي الباس�ل 
والذي قدم أروع البطوالت والتضحيات 

من اجل العراق«.    

التفاصيل ص2
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مدرب نفط الوسط:
 نسعى لرد الدين إىل الصناعات 

الكهربـائـيـة
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الرافدين حيدد موعد إطالق السلف للموظفني
     بغداد / المستقبل العراقي 

كشيف مصيدر مطليع، أمس االثنين، عن 
موعيد إطياق ميرف الرافديين لسيلفه 

الخاصة بموظفي الدولة.
وذكر املصدر ان »إطاق السيلف للموظفن 
من قبل مرف الرافدين سيكون األسبوع 
املقبيل بعيد اسيتكمال كافية االجيراءات 

التطبيقية واملوازنة السنوية للمرف«.
وكان ميرف الرافديين توقيف ألييام عن 
إطياق سيلفه للمييييييوظفن إلجراءات 
مالية وإداريية مع انتييهاء السينة املالية 

لعام 2020.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

كشيفت لجنية النزاهية الربملانية، أميس االثنن، عن 
حجم األميوال العراقية املهربة اىل خيارج الباد، فيما 
أشيارت اىل انها بلغت حوايل 350 ترليون دينار عراقي 
)حيوايل 300 مليار دوالر(، فيميا قدرت حجم االموال 

التي رصفت يف االعوام السابقة بتعاقدات وهمية.
وقال عضو اللجنة طه الدفاعي إن »الحكومة شكلت 
لجنية ملكافحة الفسياد وهيذه اللجنية عملت خال 
األييام األوىل بشيكل واضح وكبير ولكنهيا تراجعت 
خيال الفرتة األخيرة بسيبب الضغوط السياسيية، 
حيث اتهمت بشيتى أنواع االتهامات«، معرباً عن امله 
يف اسيتمرار عملهيا والتحقيق يف قضاييا أهم ملفات 

الفساد املسترشية يف بعض الوزارات.
وأشيار إىل »األموال التي انفقيت بعد عام 2003 تقدر 
بأليف ترليون دينيار )حوايل 700 ملييار دوالر( وهي 
تشيمل موازنات الوزارات التشيغيلية واالسيتثمارية 
حييث هدرت أميوال طائلية يف قضاييا التعاقد فضا 
عن الفسياد الذي كان مسترشيا يف أغلب العقود التي 

تعاقدت عليها الوزارات واملحافظات«.
واكيد انه لم يتيم اسيتكمال أي ميرشوع يف بغداد أو 
املحافظات، مبينا ان أغلب املشياريع أحيلت لرشكات 
غر رصينة وتم التعامل عليها بأسيوأ العموالت لذلك 
لم تنجز األعمال وبقيت االموال عىل مشاريع بسيطة 
لكن لم نشاهد مشياريع اسرتاتيجية كطرق رئيسية 

وجسور رسيعة.
وبليغ عيدد املسيؤولن الهاربين خيارج العيراق 37 
مسؤوال، بينهم 3 وزراء و9 مدراء عامن و25 آخرون 
دون مسيتوى مدير عام يمتلك أغلبهم جنسيات غر 

عراقية ما يصعب عملية اسرتجاع االموال.
وكانت األمم املتحدة أعلنت أن نسيب الفسياد اإلداري 
يف العيراق يف »تزاييد مسيتمر«، مؤكيدة أن نحو %60 

من موظفي الخدمة املدنيية يف العراق »عرضوا« أخذ 
رشياوى، مضيفة أن نسب الفساد يف بغداد أعىل منها 
يف بقيية املحافظيات، فيميا كانت محافظيات إقليم 

كردستان األقل، كما بينت أن العراقي يضطر إىل دفع 
رشوة »4 مرات يف السنة«.

واشيار املسيؤول الربملانيي إىل »تهرييب حيوايل 350 
ترلييون دينيار خارج العيراق خال االعيوام املاضية 
وجميعهيا خال ايصاالت وهميية«، مؤكداً أن »أغلب 
هيذه االموال هربت بهذه الطريقية اىل خارج العراق 
بعموالت كان يحصل عليها بعض املسؤولن« لكنه لم 
يوضح اىل اين وصلت الجهود السيتعادة هذه االموال 

املهربة.
ويعانيي العراق من أزمة مالية غر مسيبوقة ناجمة 
عن جائحة فروس »كورونا« وانهيار أسيعار النفط 
الذي يعول العيراق عىل مبيعاته لتمويل 90 باملئة من 
موازنتيه العامة، ميا ادى اىل اضطراب مايل خطر زاد 
من معدل الفقر إىل نسيبة 40 باملائة من سكان الباد 

البالغ عددهم 40 مليون نسمة.
وكان ميؤرش الفسياد العامليي لعيام 2019 قد وضع 
العيراق يف ذيل التصنييف الدويل كأكثر الدول فسيادا 
يف العاليم إذ انه وبعيد 17 عاما عيىل التغير فإن هذا 
البلد ال ييزال يتذيل التصنيف الدويل ملؤرش الفسياد يف 
كل عيام من دون أن تسيتطيع الحكوميات املتعاقبة 
عىل السيلطة منذ عام 2003 من انتشاله من ذيل هذا 
التصنييف. واحتيل العيراق التصنييف 162 بحصوله 
عيىل 20 نقطة فقيط كدولية مغمورة بالفسياد من 
مجموع 180 دولة يف مؤرش مدركات الفساد الصادر 
عن منظمة الشفافية الدولية وهو من أهم املؤرشات 
العاملية لحال البلدان حول العالم فيما يخص الشيأن 
االقتصيادي، حييث يقاس مسيتوى الفسياد يف هذه 
اليدول عيىل أسياس ميؤرش مين 100 درجية أعاها 

األفضل وأصغرها األسوأ.

      بغداد / المستقبل العراقي

تسيتعد العاصمية بغيداد، ألحيد أكيرب 
بمناسيبة  العسيكرية  االسيتعراضات 
مئويية تأسييس الجييش العراقي يف 6 

كانون الثاني 2021.  
وشيهدت العاصمة زخماً مرورياً كبراً، 
اإلثنن/ طال أغلب الشيوارع الرئيسية 

والتقاطعات والجسور.  
إن  امليرور،  دائيرة  يف  ضابيط  ويقيول 
»شوارع العاصمة شهدت زخماً مرورياً 
عيىل اثر تحضيرات كبرة السيتعراض 
يقيوم بيه الجييش العراقي، بمناسيبة 
مئوية تأسيسيه يف السادس من كانون 

الثاني«.  
واضياف الضابيط ان »بعيض مناطيق 
العاصمية خصصيت عيددا مين الطرق 
لتسهيل سر االرتال والناقات والعجات 
العسكرية التي ستشارك يف االستعراض 
العسكري، مما ولد زخماً مرورياً يف عدد 

من الشوارع«.  
ويقيول ضابيط يف الجييش العراقي ان 
»االسيتعراض املزمع اقامته يف السادس 
من كانون الثاني سييكون كبراً للغاية 
وغر مسيبوق بمناسبة مرور قرن عىل 

تأسيس الجيش العراقي«.  
بدورهيا، عقدت قييادة عملييات بغداد 
اجتماعياً أمنياً موسيعاً، بحثيت خاله 

االسيتعراض  واسيتعدادات  خططياً 
بمناسيبة  سييجري  اليذي  العسيكري 

تأسيس الجيش العراقي.  
وقالت القيادة يف بيان تلقت »املسيتقبل 
العراقي« نسخة منه، إن »قائد عمليات 
أمنيياً موسيعاً  بغيداد تيرأس مؤتميراً 
بحضيور قيادة الفيرق ضمين قاطيع 
وميدراء  وقيادة  الرشطية  املسيؤولية 
بعض مديريات وزارة الداخلية الساندة 
االجهيزة  وميدراء  األمنين  واملعاونين 
األمنية  واالسيتخبارية وعدد من ضباط 

هيئة ركن القيادة«.      
وبين، أن »املؤتمر تم فيه وضع الخطط 
وتوزيع املهام واللجان وبيان التحديات 

واسبقيات الواجبات وآخر االستعدادات 
األمنية املتعلقة باالستعراض العسكري 
الذي سييجري  بمناسيبة الذكيرى املئة 
لتأسيس الجيش العراقي الباسل والذي 
قيدم أروع البطيوالت والتضحييات من 

اجل العراق«.    
وشيدد القائد وفقا للبييان، »عىل ايجاز 
وتوجيه القطعات وتحديد املسيؤوليات 
ودقييق  واضيح  بشيكل  والواجبيات 
واسيتنفار كل الجهود واملوارد البرشية 
قتاليا وفنيا وادارييا بما يف ذلك قطعات 
التعزيز التيي وضعت بإميرة القيادات، 
الجمييع بيدون اسيتثناء  وان يتحميل 
مسؤولياتهم التاريخية والوطنية اتجاه 

العراق وشيعبنا الصابر وهذه املناسبة 
العزيزة عىل قلوب العراقين كافة«.    

وأكد عيىل »أهمية العمل بنكيران الذات 
وبيروح الفرييق الواحيد والعمل بحس 
أمنى عيايل وتييييييوظييف االمكانات 
املتاحة بشيكل علمي ومدروس حسيب 
طبيعة وتحديات وخصيييييوصية كل 
قاطع واحكام كل النهايات السائبة بن 
هذه القواطع والقيييييادات املتجاورة 
وامليدراء  القيادة  يكيون  ان  واهميية 
املستويات  واآلمرين والضباط بمختلف 
عىل رأس القطعات وتنفيذ كل توصيات 
ومقيررات املؤتمر والتأكيد من تنفيذها 

وااللتزام بها«.    

مسؤولون بارزون تعاونوا على تهريب )300( مليار دوالر.. وآمال بوصول جلان التحقيق إىل اجلناة و »استعادة األصول«

العراق حييص األموال املهربة للخارج
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العراق يستعد لعيد اجليش: استعراض عىل مستوى »غري مسبوق«
القيادات األمنية جتتمع وتتخذ قرارات مهمة

        بغداد / المستقبل العراقي

أصدر القائد العام للقوات املسلحة 
مصطفيى الكاظمي، أمس االثنن، 
اميراً ديوانياً برتقية ضبياط وزارة 
الداخليية واملنافذ الحدودية وجهاز 

مكافحة االرهاب.
وذكير الناطق باسيم القائيد العام 
اللواء يحيى رسول، تلقت املستقبل 
العراقي نسيخة من ان »الكاظمي 

أصدر اميرا ديوانييا برتقية ضباط 
الرتقية  الداخلية مسيتحقي  وزارة 
لسينة  الثانيي  كانيون   9 لجيدول 

.»2021
وأضاف »كميا أصدر القائيد العام 
للقوات املسلحة امرا ديوانيا برتقية 
الحدوديية  املنافيذ  ضبياط هيئية 
وجهاز مكافحة االرهاب مستحقي 
الرتقيية لجيدول 6 كانيون الثانيي 

لسنة 2021 ».

القائد العام يصدر أمرًا برتقية ضباط الداخلية 
واملنافذ ومكافحة االرهاب

        بغداد / المستقبل العراقي

أنتقيد النائب عن محافظة نينيوى، أمس االثنن، مرشوع 
قانون املوازنة املالية لعام 2021 و«غبنها للمحافظة«.

وقال محمد إقبال يف بيان تلقت املسيتقبل العراقي نسخة 
منيه »لن نصيوت عىل موازنية عوراء تهّميش نينوى ولن 
نسيمح للحكومة باالستمرار بسياسة العقوبة الجماعية 

وحرمان نينوى من استحقاقاتها«. 

وأعيرب عن »رفضيِه لبنود وفقيرات املوازنية« مؤكدا انُه 
»وبعد اطاعيِه عىل فقرات املوازنية ومقارنة مخصصات 
محافظية نينيوى باملحافظيات العراقية األخيرى نجد أن 

نينوى تعرضت للغبن الكبر«. 
وأضاف »أننا سينعمل وبقوة مع زمائنا من نواب نينوى 
كفريق واحد للضغط باتجاه تثبيت مستحّقات املحافظة« 
مبينيا أن »الحكومية ُمقيِرة ومتعِميدة بتقصرهيا بل 
وليم تِف بوعودها تجياه هذِه املحافظة وليم نلتمس أية 

تعويضات لألهايل«. 
ونيوه إقبال بأن »املوازنة فيها هيدر كبر وتفتقر للعدالة 
بن املحافظات إضافة لغياب املستحقات للكثر من فئات 

الشعب العراقي«. 
وأختتيم كامه موجهيا اياه ألهايل نينوى »بأننا سينكون 
صوتكم يف الربملان ولن نصوت عىل تهميشيكم وسينعمل 
ميع زمائنا من نواب نينوى للضغط بإسيتحصال حقوق 

مدينتنا«.

        بغداد / المستقبل العراقي

دعيا النائيب االول لرئيس مجليس النواب 
كرييم الكعبي، أمس االثنين، الحكومة اىل 
تفعيل قيرار منيح قطيع األرايض للكوادر 
الصحية تقديرا لجهودهم ووقوفهم بالخط 

االمامي لصد فروس كورونا.  
وذكر بيان ملكتبه االعامي، تلقى »املستقبل 
العراقي« نسخة منه، أن »الكعبي ثمن دور 
الحكومة وماكات الجيش االبيض الطبية 

والصحيية والتمريضية والفنيية واالدارية 
الذيين وقفوا بالصيد األماميي يف مواجهة 
جائحة كورونا يف ظل الظروف االقتصادية 
الراهنة، و تقليل نسب اإلصابات والوفيات 
بكورونيا، وارتفاع نسيب الشيفاء من هذا 
الوبياء اللعين، اضافة اىل سيعي اليوزارة 
التعاقيدات  إبيرام  يف  الحثيثية  وجهودهيا 
الازمة السيتراد اللقاحات واملسيتلزمات 

واالجهزة الطبية املهمة«.  
وأشيار البيان اىل أن »الكعبي تقدم بشكره 

الكبير إىل أبناء الشيعب العراقيي للتعاون 
ميع الكيوادر الصحيية من خيال االلتزام 
الطبيية الخاصة  بالوصاييا والتوجيهيات 
بوباء كورونا«، داعيا اىل »رضورة مواصلة 
التمسك التام بتلك االرشادات الوقائية التي 
تصيدر من قبيل الجهيات املختصية العليا 
سيما وزارة الصحة والتعامل بحذر مع هذا 
اليييييييوبياء لضمان انحسييييييياره 
داخيل الباد والوصيول اىل صفير اصابات 
خيال الفيرتة املقبلية بيإذن الليه وتعاون 

وجهود جميع ابناء البلد الواحد«.  
وأضياف البييان أن »النائيب االول لرئيس 
املجلس جدد مطالبتيه للحكومة والجهات 
املعنيية االخرى بتفعيل قيرار اللجنة العليا 
واملتمثيل  الوطنيية،  والسيامة  للصحية 
بتخصيص قطع االرايض السكنية ملاكات 
الجييش االبيض لدورهم الكبر واالسياس 
يف مجابهة املرض ومعالجية املصابن منذ 
بدايية خطيورة تفيي الوبياء لغايية هذا 

اليوم«.  

        بغداد / المستقبل العراقي

وّجه مكتب املفوضية العليا لحقوق االنسان يف البرة، أمس 
االثنن، دعوة إىل مجلس النواب، لعدم التصويت عىل مسيودة 
املوازنة املرسيلة من مجلس اليوزراء، فيما رأى أنها تسيبب 

الفقر لي 70 % من مواطني البرة.
وذكر املكتب يف بيان تلقت املسيتقبل العراقي نسخة منه أنه 

يتابيع »األوضاع االقتصادية التي تمير بها محافظة البرة 
وارتفاع األسعار أمام الفرد الذي يقف يف ذهول أمام اإلجراءات 
املتسيارعة واملتتالية يف تهديد دخله السينوي وهو يبدأ عامه 
الجدييد«. وأضاف املكتب يف بيانه، أن »مع ما تنوء به البرة 
وأهلها من أعباء وأميراض وأورام وفقر ونقص يف الخدمات 

مع ما تجود به من خرات، باتت بعيدة عن ساكنيها«.
وتابيع، أنيه »عند متابعية مسيودة املوازنية الحكومية التي 

حوليت إىل الربمليان إلقرارهيا، نجيد أن مجلس النيواب أمام 
مسيؤولية عظيمة يف النظر إىل التهميش الكبر وليس الجديد 
لهذه املحافظة وأمام قرار املصادقة الذي سييؤدي إىل إفقار 

70% من سكانها وشلل شبه كامل يف خدماتها«.
وحذر املكتب من »اسيتمرار تهميش هيذه املحافظة وغض 
النظير عن نكباتها املسيتمرة«، معترباً أن »هيذا يعد انتهاكاً 

صارخاً لحقوق االنسان«.

        بغداد / المستقبل العراقي

طالب رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم 
خيال لقائه ممثيل األمن العيام لامم 
املتحدة جينن باسخارت، أمس االثنن، 
بيدور رقابي يف االنتخابات. وذكر مكتب 
الحكيم يف بيان تلقت املسيتقبل العراقي 
نسيخة منيه أن »رئييس تييار الحكمة 
بحث خال اسيتقباله جنن باسخارت 
ممثيل األمين العيام لألميم املتحيدة يف 
العيراق تطيورات املشيهد السييايس يف 
العراق واملنطقة واالستحقاقات القادمة 
ومنهيا االسيتحقاق االنتخابيي والواقع 

االقتصادي واملعالجات املطلوبة«.
عيىل  البييان،  حسيب  الحكييم  وأكيد 
»موعيد االنتخابات القادمة واسيتكمال 
اإلجيراءات ملنيح االنتخابيات رشعيتها 
القانونيية، وأهميية األمين االنتخابيي 
وحرية املرشيح والناخيب يف اختيار من 

يراه مناسبا للرتشيح واالختيار«.
الرشكية  موضيوع  حسيم  »اىل  ودعيا، 
الفيرز  لنظيام  الفاحصية  الدوليية 
اإللكرتونيي والتأكيد من عيدم امكانية 
اخرتاقيه«، مطالباً األمم املتحدة بي«دور 

رقابي يف امللف االنتخابي«.
وعين العاقية بين بغيداد وأربييل، أكد 
الحكييم عيىل، »حاكمية الدسيتور عىل 
الجميع وحمايية مصالحهم »، داعياً إىل 
»اسيتثمار الفرصة التاريخيية ملعالجة 
مشياكل النفيط وغرهيا مين األميور 

العالقة بن املركز واإلقليم«.

نائب يصف موازنة 2021 بـ »العوراء« ويؤكد: لن نصوت عليها

الكعبي يدعو احلكومة لتفعيل قرار منح قطع األرايض للمالكات الصحية

حقوق اإلنسان حتذر من رضب الفقر لــ)70( باملئة من سكان البرصة

احلكيم يطالب 
األمم املتحدة بدور رقايب 

يف االنتخابات املبكرة

        بغداد / المستقبل العراقي

نفيت فرقة العبياس القتالية، أميس اإلثنن، صلة حشيد العتبات بمواقع 
إلكرتونية وصفحات تواصل اجتماعي.  

وذكر قسم اإلعام يف الفرقة يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، 
»نحيط عنايتكم الكريمة بعدم انتسياب اي صفحة او موقع باسيم حشد 

العتبات لنا - يف الوقت الحارض«.  
وحدد البيان، املواقع الرسمية التابعة لحشد العتبات:   
  https://twitter.com/AL_Abbas_combat : تويرت

https://www.instagram.com/news_al_abbas_combat_ : انستغرام
  /division

  https://t.me/alabbas_combat : تلغرام
يوتيوب:  

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / c h a n n e l / U C f _
  Ei0PU5itqn8c6UCEN70A

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وكالة االسيتخبارات التابعة ليوزارة الداخلية، أمس االثنن، اعتقال 
متهيم باملشياركة يف تفجر سييارة مفخخية راح ضحيتها أكثير من 30 

شخصاً قبل أكثر من 4 سنوات.
 وذكرت الوكالة يف بيان تلقت املسيتقبل العراقي نسخة منه، أن »يف مطلع 
العام 2016 انفجرت عجلة مفخخة يف محافظة املثنى وراح ضحيها اكثر 
من ثاثن شيهيداً، وبعد تكثيف الجهد االسيتخباري بين مديريات وكالة 
االستخبارات يف محافظتي بغداد واملثنى تمكنت مفارز شعبة استخبارات 
املحموديية التابعة ملديرية اسيتخبارات بغيداد يف وزارة الداخلية من إلقاء 
القبض عيىل أحد منفذي تلك الجريمة النكيراء يف منطقة اللطيفية ضمن 
محافظية بغداد«.   واضاف البييان، أن »املعتقل مطلوب وفق احكام املادة 

)4ارهاب( النتمائه لعصابات داعش االرهابي«.   

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت هيئة الحشيد الشعبي، أمس االثنن، تعرض نقاطا للحشد والجيش 
لهجوم مسيلح عىل طريق بيجي حديثة.وذكر اعيام الهيئة يف بيان تلقت 
املسيتقبل العراقي نسيخة منه أن »نقاط مشيرتكة من اللواء الثالث املقر 
املسيطر/ حشد االنبار والجيش تعرضت لهجوم مسلح باألسلحة الثقيلة 
من مصادر إطاق بعيدة عىل طريق بيجي حديثة«. واضاف البيان انه »لم 
تسيجل أي إصابة بصفوف أفراد القوة املشرتكة، اذ انها ردت عىل مصادر 

االطاق وأجربت العنارص اإلرهابية عىل الفرار«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت مديريية مكافحة املتفجرات، 
أميس االثنين، اتاف اللغيم البحري 
يف منطقية امنة بعد العمل لخمسية 
اييام متواصلية. وذكر بييان إلعام 
املديريية تلقيت املسيتقبل العراقيي 
نسيخة منه انه »بعد ورود نداء يفيد 
بوجيود جسيم غرييب ملتصق عىل 
بيدن الناقلية النفطيية يف محافظة 

البرة عىل الفور تم تشيكيل فريق 
عميل مختص مين خيرباء مكافحة 
والبيرة  بغيداد  مين  املتفجيرات 
والذهاب اىل محل الحادث«. وأضاف 
انيه »بعد الكشيف تبن وجيود لغم 
ملتصيق باحيدى الناقيات النفطية 
وبعد جهود متواصلة تم ابعاده عن 
بدن الناقلة اىل مكان امن ومعالجته 
وفيق االجيراءات القياسيية من قبل 
خرباء مديرية مكافحة املتفجرات«.

فرقة العباس القتالية تصدر تنبيهًا بشأن مواقع 
وصفحات بأسم »حشد العتبات«

االستخبارات تطيح بإرهايب شارك بتفجري 
سيارة يف املثنى عام 2016

احلشد الشعبي واجليش يتعرضان هلجوم 
مسلح عىل طريق بيجي حديثة

مكافحة املتفجرات تعلن اتالف اللغم 
البحري يف منطقة آمنة

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، أمس 
اإلثنين، املوقف الوبائيي لفروس 
كورونا يف عميوم املحافظات خال 

الي24 ساعة املاضية.
تلقيت  بييان  يف  اليوزارة  وذكيرت 

املسيتقبل العراقيي نسيخة منيه، 
عميوم  يف  الصحيية  »الكيوادر  أن 
املحافظيات العراقية سيجلت 595 
إصابية بالفيروس، فيميا تماثيل 
1809 مصابياً إىل الشيفاء، قابليه 
وفياة 10 مصابين خيال اليي24 

ساعة املاضية«.

عداد »كورونا«: تسجيل )10( وفيات 
وأدنى إصابات منذ آيار 
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    المستقبل العراقي / عامر عبد العزيز 

اك�دت وزارة التجارة ان مخازن ال�رز يف الرشكة العامة 
لتجارة الحبوب تواصل تجهيز وكالء الغذائية بمادة الرز 

املحيل املنتج يف املجارش الحكومية.
اوض�ح ذلك املهن�دس عبد الرحمن عج�ي طوفان مدير 

عام الرشكة العامة لتجارة الحبوب.
وقال تنفيذا لتوجيه الدكتور عالء الجبوري وزير التجارة 
ان املج�ارش الحكومي�ة التابع�ة لفروع باب�ل والنجف 
وميس�ان واصلت عملية تصنيع الرز من الشلب املسوق 

هذا املوسم )٢٠٢٠-٢٠٢١( 
واض�اف اىل ان مجموع كميات الرز التي تم تصنيعها يف 
املج�ارش الحكومية لغاية عمل ه�ذا اليوم بلغت تجاوز 
)٢٠٠٠( الف�ان طن، وتم اصدار ام�ر مناقله )5٠٠( اىل 
مخازن كرسه وعطش يف بغ�داد إلكمال تجهيز الحصه 
الرابع�ة، إضاف�ة اىل كمي�ة )4٠٠( ط�ن رز لف�رع بابل 

إلكمال تجهيز الحصه الرابعة
وب�ن اىل مجرش�ة الحلة الحكومية انتج�ت لغاية اليوم 
)١٠٢١( طن م�ن مادة الرز، وتم مناقل�ة كمية )4٠٠( 
طن من الرز اىل مخازن الرز يف فرع بابل لتجهيز الوكالء 
بال�رز املخصص، فيما بل�غ مجموع كمي�ات الرز التي 
صنعت وانتجت يف مجرشة ابو صخري الحكومية التابعة 
لف�رع النج�ف )٦٠٠( طن من الرز وت�م مناقلة )١٢٧( 

طن . 
» طوفان« اش�ار اىل مجرشة العمارة الحكومية التابعة 
لف�رع الرشك�ة يف ميس�ان بل�غ أجم�ايل ال�رز املنتج يف 
مجرش�ة )٣4٠( طن منذ بدء التش�غيل لغاية اعداد هذا 

التقرير.
م�ن جانب اخ�ر واصلت مخازن ال�رز يف كرسة وعطش 
وباب�ل تجهي�ز وكالء التموي�ن بحصة جدي�دة من الرز 
املح�يل لتكملة الوجبه الرابعة من ال�رز، وكانت مخازن 
ال�رز يف كرسة وعطش قد اس�تقبلت كمية )٨٠( طن رز 

محيل وارد من مجرشة ابو صخري . 
م�ن جان�ب اخر أكد مدير ع�ام الرشكة العام�ة لتجارة 
الحبوب مواصلة مواق�ع الرشكة يف فرع كركوك تجهيز 

املطاحن بالحصص املقررة من الحنطة املحلية.
وق�ال ان املالكات العاملة يف مجمع تازه املخزني واصل 
اليوم تجهيز مطاح�ن كركوك بالحنطة املحلية وبكميه 
بلغ�ت )١٦5.٩٢٠( ط�ن، كم�ا و واصل مركز تس�ويق 
الحويج�ة تجهي�ز مطاح�ن كرك�وك بالحنط�ة املحلية 

وبكميه )٨٩١.٨4٠( طن. 
واضاف اىل س�ايلو الس�ماوة يف محافظ�ة املثنى يواصل 
عملية تجهيز املطاحن بالحنطة املحلية املقررة و بلغت 
الكمي�ة املجه�زة )٩.٨٣5( االف ط�ن من اص�ل الكمية 

املراد تجهيزها والبالغة )١٠٢٦٩( الف طن.
 ويف ذي ق�ار واص�ل س�ايلو النارصية تجهي�ز مطحنة 
س�ومر الحكومية وبلغت الكمية املجه�زة )١٦٩،٢4٠(   

من الحنطة املحلية.

جتارة احلبوب تواصل جتهيز الوكالء بالرز املحيل املنتج يف املجارش احلكومية
تنفيذًا لتوجيه وزير التجارة

    بغداد/ المستقبل العراقي

فتح�ت وزارة الرتبي�ة، أم�س اإلثن�ن، ب�اب 
التنس�يب للمدرس�ن يف م�دارس املتميزي�ن 

واملتفوقن وكلية بغداد ولغاية ال� ١١ منه.
وق�ال مدير عام تربي�ة الك�رخ الثانية قيس 
الكالب�ي يف ترصي�ح صحف�ي إن »املديري�ة 
وجهت اعماما اىل االدارات املدرسية للمدارس 
الثانوية بذلك من اجل سد الشواغر الحاصلة 
يف ه�ذه امل�دارس«، مبين�ا ان »الخطوة تأتي 

لتعزيز دور االدارة املدرس�ية يف رفع املستوى 
العلمي بمدارس املتميزين واملتفوقن وثانوية 

كلية بغداد«.
وكشف، عن »تشكيل لجنة يف كل مدرسة من 
اجل اج�راء االختبارات للراغبن بالتنس�يب، 
ومن يرغب بالتنس�يب عليه التقديم مبارشة 
إىل ادارات تلك املدارس«، مش�ريا اىل ان »رشط 
املوافق�ة ع�ى التنس�يب، س�يكون باجتياز 
املتق�دم لالختبار يف املدرس�ة س�واء كانت يف 
املتميزي�ن او املتفوق�ن او كلية بغ�داد، عى 

ان يرتأس�ها مدير املدرس�ة ويت�م بتأييد من 
املرشف االختصاص«.

أن  الثاني�ة،  الك�رخ  تربي�ة  مدي�ر  وأوض�ح 
»املش�مولن بالتنس�يب هم من املدرسن من 
حملة الش�هادات العليا والبكالوريوس ممن 
اكمل�وا خدمة االطراف والذي�ن لديهم الرغبة 
بالتنس�يب اىل م�دارس املتميزي�ن وثانوي�ة 
كلي�ة بغ�داد واملتفوق�ن، رشيط�ة ان يكون 
لديهم تأييد بذلك من مدارسهم االصلية تؤكد 

استمرارهم بالخدمة«.

الرتبية تفتح التنسيب للمدرسني ضمن مدارس املتميزين 
واملتفوقني وكلية بغداد

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة النفط، أم�س االثنن، انجاز 
وافتتاح 5 مستشفيات يف عدد من اقضية 
محافظة ذي قار، فيما اكدت حرصها عى 
دعم القطاع الصحي يف عموم املحافظات، 
واالرتقاء بالخدمات املقدمة للمواطنن يف 

مواجهة فايروس كورونا .
وق�ال وكيل الوزارة لش�ؤون االس�تخراج 
كري�م حط�اب يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه ان�ه »وبن�اءا عى 
الجب�ار  عب�د  احس�ان  الوزي�ر  توجي�ه 
اسماعيل تم افتتاح خمس مستشفيات يف 
كل من اقضية )س�وق الشيوخ ، الشطرة 
، الرفاعي ، الفجر ، قلعة س�كر ( حيث تم 
انجازه�ا بدعم وتمويل م�ن وزارة النفط 
وبف�رتة قياس�ية لم تتج�اوز )٦(اش�هر 
وبسعة )5٢( رسير مع امللحقات الخدمية 
والصحي�ة ، فض�اًل  ع�ن غ�رف لالطب�اء  
واملذاخ�ر واملخ�ازن والخدم�ات االداري�ة 

وغريها«.
وأضاف حط�اب ان »املس�ؤولية الوطنية 
تقت�ى تظاف�ر جمي�ع الجه�ود يف هذه 
الفرتة الصحية العصيبة لحماية مواطنينا 

من االوبئة واالمراض«.
من جانبه ق�ال مدير عام رشكة نفط ذي 
ق�ار عيل خضري ان »الرشكة قامت بوضع 
التصاميم وتنفيذ هذه املشاريع بالتنسيق 
مع دائرة صحة املحافظ�ة ، وبتمويل من 
صن�دوق املنافع االجتماعية ، وبمس�احة 
)٢5٠٠ ( م�رت مربع لكل مستش�فى ، مع 
توفري جميع االحتياج�ات الالزمة لها من 
ادوية ومستلزمات طبية، حيث تم تسليم 
دائ�رة صح�ة ذي ق�ار )4( مستش�فيات 
منها هذا اليوم ، واملستش�فى الخامس تم 

تسليمه يف وقت سابق«. 
ب�دوره اثنى مدي�ر عام صح�ة محافظة 
ذي ق�ار س�عد املاج�د عى »جه�ود وزارة 
النف�ط ورشكة نفط ذي قار بدعم القطاع 

الصحي يف املحافظة«.

وزارة النفط تعلن انجاز وافتتاح
 »5« مستشفيات يف ذي قار

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

ألقت قوة أمنية، القبض عى متهمن أثنن باغتصاب 
وتعذيب طفل يف حي األمن رشقي العاصمة بغداد.

وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة من�ه »م�ن خ�الل التج�وال ملتابع�ة قاط�ع 
املس�ؤولية تم العث�ور عى أحد األطف�ال مقيد األيدي 
ومع�رض لج�روح بليغ�ة يف كاف�ة انحاء جس�مه يف 
منطق�ة ح�ي االمن ببغ�داد وبع�د االستفس�ار منه 
تب�ن قيام أش�خاص باختطافه واغتصاب�ه وتعذيبه 

باستخدام آلة جارحة«.
وأضاف انه »وعى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص 
م�ن مف�ارز وكال�ة االس�تخبارات املتمثل�ة بمديرية 
اس�تخبارات الرشط�ة االتحادي�ة يف وزارة الداخلي�ة، 
وبعد تكثيف الجهد االستخباري ومقاطعة املعلومات 
ت�م القاء القبض عى متهمن اثن�ن يف املنطقة اعاله 
والذي اعرتف�ا قيامهم�ا بجريمتهم النكراء«.وأش�ار 
البيان اىل »تدوين أقوال املتهمن باالعرتاف وتسليمهما 

اىل مركز الرشطة بموجب وصل استالم أصويل«.

جريمة نكراء يف بغداد

الداخلية تطيح مبتهمني 
اغتصبا وعذبًا طفلني يف بغداد

    بغداد / المستقبل العراقي

قررت وزارة العمل، أمس االثنن، ارجاء رصف اإلعانة االجتماعية 
اىل مساء يوم غد الثالثاء.

وذك�رت ال�وزارة يف بيان تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة منه 
ان�ه »بالنظ�ر لتزامن يوم اط�الق اإلعانة االجتماعي�ة مع عطلة 
املصارف ي�وم االثنن املوافق 4-١-٢٠٢١ ألغراض املطابقة وفقاً 
للتعليم�ات املالية، تقرر ارجاء رصف إعانة ش�هر كانون الثاني 

٢٠٢١ اىل مساء يوم غد الثالثاء«.
واضاف البيان، »بإمكان املس�تفيدين اس�تالم مس�تحقاتهم من 

منافذ الرصف حتى يف عطلة ذكرى تأسيس الجيش العراقي«.

العمل تقرر ارجاء رصف 
اإلعانة االجتامعية

    بغداد / المستقبل العراقي

تواص�ل مبيعات البنك املركزي العراقي م�ن الدوالر، باإلنخفاض 
بشكل غري مسبوق وألدنى مستوى منذ سنوات.

وبحس�ب الن�رشة اليومي�ة للبنك عن م�زاد العملة لي�وم االثنن 
ف�ان إجمايل البيع ألغ�راض تعزيز األرص�دة يف الخارج }حواالت، 
إعتمادات{ ٨ مالين و١٣5 الف دوالر وهو إجمايل املبيعات الكلية، 

ولم يبع البنك أي دوالر نقداً.
ويبيع البنك املركزي الدوالر للمبالغ املحولة لحس�ابات املصارف 
يف الخارج بس�عر }١4٦٠{ ديناراً لكل دوالر، والبيع النقدي بسعر 
}١4٦٠{ دين�اراً ل�كل دوالر، تنفي�ذاً لق�راره األخري برفع س�عر 

الرصف.

    بغداد / المستقبل العراقي

اك�دت اللجنة االقتصادية النيابية ان رواتب املوظفن خط احمر، 
فيم�ا حذرت من فقدان ثالثة مالين موظ�ف وعامل لوظائفهم، 

بسبب ارتفاع سعر رصف الدوالر.
وقال�ت عضو اللجنة ندى ش�اكر يف ترصيح صحف�ي ان الربملان 
أعطى كلمته بش�أن رواتب املوظفن بأنه�ا خط أحمر، وتم ذكر 
املواد الدستورية التي يجب اال تمس بها رواتب املوظفن، مؤكدة 
اس�تضافة وزي�ر املالية خ�الل املدة املقبل�ة بعد ان تح�دد هيئة 
الرئاس�ة املوعد ال�ذي يجب أن يكون بارسع وق�ت كونها املمثلة 

عن الشعب.
وبين�ت أن ارتفاع أس�عار رصف الدوالر بش�كل مفاجئ امر غري 
صحي�ح ويج�ب أن يك�ون االرتف�اع تدريجي�ا ليك�ون تأثريه يف 
املواط�ن البس�يط بص�ورة خفيف�ة، مؤك�دة ان ارتفاع�ه بهذه 

الطريقة وتخفيض الرواتب، سيدفع ثمنه املواطن.
ولفتت إىل ان اتحاد املقاولن أبلغهم خالل اس�تضافته يف اللجنة، 
ان االرتف�اع أوق�ف اعمال�ه وبالنتيجة فأن ثالث�ة مالين موظف 

وعامل سيتم ترسيحهم لهذا السبب.

مبيعات البنك املركزي من الدوالر 
هتوي ألدنى مستوى

االقتصاد الربملانية: »3« ماليني موظف 
وعامل سيفقدون وظائفهم

    بغداد/ المستقبل العراقي

ذك�رت مديري�ة الدفاع املدني، انها اخمدت أكثر من ٢٩ ألف حريق خالل الس�نة املنرصمة 
٢٠٢٠، أكث�ر من نصفها كانت بس�بب التم�اس الكهربائي وعبث األطفال. وتش�مل هذه 
األرقام حوادث الحريق يف عموم املحافظات العراقية عدا إقليم كردستان بأصنافها كافة، 
س�واء كانت داخل مبان حكومية او تجارية او دور س�كنية او األرايض الزراعية والحقول 
وغريها. وقال املدير العام للدفاع املدني اللواء كاظم بوهان، يف حديث صحفي، إن »مجموع 
الحرائق يف سنة ٢٠٢٠ بلغ )٢٩٦5٨( حادثا، حيث سجلت مديرية الدفاع املدني خالل العام 
امل�ايض )5٧٠٢( حادث حري�ق يف القطاع الحكومي، بينما بلغ عدده�ا يف القطاع املختلط 
)٦٧٩( حادث حريق، أما حرائق القطاع الخاص فقد بلغ عددها )٢٣٢٧٧( ». أما أس�باب 
ح�وادث الحريق، فتوزعت كالتايل؛ التماس الكهربائي تس�بب ب�� )١٢4١٩( حادث حريق 
نتيجة تذبذب التيار الكهربائي والشبكة العنكبوتية لألسالك الكهربائية املتدلية للمولدات 
األهلية، يليه عبث االطفال الذي تس�بب ب� )5٨٣5(، بينما سجلت املديرية )٢٦4٩( حادثا 
نتيجة األهمال، أما حوادث الحريق نتيجة أعقاب الس�كائر فكانت إحصاءاتها تش�ري اىل ) 
٢٠٣٨(، أما أسباب حوادث الحريق املتعمدة فكانت )١٦٣٦(، بينما بلغ عدد حوادث الحريق 
نتيج�ة رشارة )٨٠٨(. وبن اللواء بوهان، أن للنزاع العش�ائري حصة من حوادث الحريق 
حيث س�جلت )١١٦( حادثا، كما سجلت املديرية حوادث الحريق لوسائط النقل حيث بلغ 
عدده�ا )٧5(، وم�ا تبقى كان نتيجة االح�رتاق الذاتي وترسب الوق�ود والغاز وغريها من 
أس�باب حوادث الحريق األخرى. وكانت محافظة بغداد يف صدارة حوادث الحريق املسجلة 
بواق�ع )45٧5( حادث حريق، تليها محافظة نينوى ب��)٣5٩4( حادثا، بينما كانت أقلها 
محافظة بابل التي س�جلت )5٧٣(، تليها محافظة ميس�ان ب�)٨٠٢( حادث حريق . وعزا 
اللواء بوهان أسباب تكرار حوادث الحريق اىل حدوث التماس الكهربائي واالهمال بتطبيق 
رشوط السالمة واألمان وعبث االطفال، ويضيف: »يشهد العراق ارتفاعا بمعدالت حوادث 
الحريق نتيجة ارتفاع درجات الحرارة من جهة وعش�وائية التس�ليك العنكبوتي لألس�الك 
الكهربائية يف املولدات االهلية من جهة اخرى« . ويف ما يخص حوادث االنقاذ التي نفذتها 
املديرية خالل عام ٢٠٢٠، يبن اللواء بوهان، أنها بلغت) ٣٢5( حادث إنقاذ، أما اإلس�عاف 
فكان )٢٣٠( حادث إسعاف نفذتها فرق الدفاع املدني خالل العام املايض ، كما عملت فرق 
»معالج�ة القنابل غري املنفلقة« التابعة اىل مديري�ة الدفاع املدني برفع )٣٩5٩١( مقذوفا 
حربيا نتيجة مخلفات الحروب يف املدن العراقية وخصوصاً الحدودية منها . ويوضح اللواء 
كاظ�م بوهان، أن »مجموع أقيام املواد املنق�ذة للقطاع العام واملختلط والخاص بلغ أكثر 
من ٢٦٦ مليار دينار، أنقذت من قبل فرق الدفاع املدني لس�نة ٢٠٢٠ يف عموم املحافظات 
ع�دا إقليم كردس�تان، حيث بلغت أقيام امل�واد املنقذة للقطاع الع�ام واملختلط بنحو ١٠٢ 

مليار دينار، أما أقيام املواد املنقذة يف القطاع الخاص فبلغت أكثر من ١٦٣ مليار دينار«.

الدفاع املدين تعلن امخاد »29« ألف حريق يف 2020

نائب يدعو اىل انصاف موظفي العقود 
وخرجيي السنوات السابقة يف موازنة 2021

    بغداد / المستقبل العراقي

دعا النائب برهان املعموري، أمس االثنن، إىل تس�ديد مستحقات الفالحن 
وانص�اف املحارضين والفاحص�ن واملفصولن وموظف�ي العقود واألجور 

وخريجي السنوات السابقة يف موازنة ٢٠٢١
وقال املعموري يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، إن »جميع أبناء 
الش�عب العراقي يتطلعون إىل وقفة جدية من ممثليهم يف الربملان ويأملون 
أن ترشع موازنة رصينة تلبي طموحات املواطنن بمختلف فئاتهم وتخفف 
م�ن معاناته�م«. وأضاف »بعد أن وصل�ت موازن�ة ٢٠٢١ إىل مبنى مجلس 
الن�واب أصبح م�ن الرضوري مناقش�تها ومراجعتها بش�كل دقيق وايجاد 
الحلول الواقعية لكل ما يس�بب القلق واالحباط عند أبناء الشعب«. وأوضح 
املعموري إن »العراق يمر بموجة عاصفة من األزمات وعى كل املس�تويات 
وهو ما يس�تدعي تكاتف جميع املتصدين للعمل الس�يايس للوصول بالبالد 
إىل ب�ر األمان« داعيا إىل »مراع�اة الطبقات املحروم�ة وانصاف املحارضين 
والفاحصن واملفصولن وموظف�ي العقود واألجور وقراء املقاييس وعقود 
بش�ائر الخري وخريجي السنوات الس�ابقة باإلضافة اىل تسديد مستحقات 

الفالحن«. 
وش�دد املعموري »ع�ى رضورة إنه�اء معاناة ه�ذه الرشائح الت�ي تنادي 
بحقوقها منذ س�نن ع�دة والتي طاملا أكد ويف أكثر من مناس�بة عى وضع 

الحلول الواقعية ملشكالتهم«.

االتصاالت تستعد إلطالق خدمة اجليل الرابع
    بغداد/ المستقبل العراقي

نفَذت املالكات املختصة يف وزارة االتصاالت، 
اعمال تطوير البنى التحتية الخاصة بقطاع 
االتصاالت يف البالد استعداداً إلطالق خدمات 

الجيل الرابع.
وقالت مسؤولة العالقات واالعالم يف الرشكة 
العام�ة لالتص�االت واملعلوماتي�ة بالوزارة 
ايناس الجلب�ي، يف ترصيح صحفي انه يتم 
حاليا تطوير البنى التحتية الناقلة لس�عات 
االنرتنت، استعداداً للرشوع بتقديم خدمات 
الجي�ل الرابع يف بغ�داد ومحافظ�ات البالد 
كاف�ة، مش�رية اىل ان�ه تمت اضاف�ة جهاز 

ضوئ�ي ن�وع )Huawei Optics( يف بدال�ة 
قض�اء الح�رض بمحافظة املثن�ى، الحداث 
حال�ة من الجهوزية التامة يف البنى التحتية 
ولعموم مناط�ق املحافظة بما يخص عمل 

الجيل الرابع.   
وتابعت، يف الس�ياق نفس�ه: تم ايضا اجراء 
اعم�ال صيانة يف الكاب�الت الضوئية ضمن 
محافظات: النجف االرشف ونينوى وواسط 
وصالح الدين، والت�ي كانت بعض الكابالت 
الضوئية قد توقفت عن الخدمة فيها بسبب 
اعم�ال الحفري�ات التي تقوم به�ا الجهات 
املسؤولة عن ادامة الطرق والجسور اضافة 

اىل دوائر البلديات.

حمافظ البرصة خياطب الربملان لتضمني رواتب 
العاملني ضمن »3٠« ألف درجة وظيفية

من واردات املنافذ احلدودية لعام ٢٠٢١

    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

اعلن محافظ البرصة املهندس اسعد عبد االمري العيداني، أمس االثنن، 
ع�ن مخاطبة اللجنة املالية يف مجلس الن�واب العراقي يتعلق بتضمن 
روات�ب العاملن ضمن )٣٠( ال�ف درجة وظيفية م�ن واردات املنافذ 

الحدودية ضمن موازنة العام الحايل.
وق�ال العيدان�ي يف بي�ان ص�در عن مكتب�ه االعالمي الخ�اص وتلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه انه تم مخاطبة اللجنة املالية النيابية 
بخص�وص تضمن روات�ب العاملن ضمن )٣٠( ال�ف درجة وظيفية 
يف محافظ�ة البرصة م�ن واردات املنافذ الحدودي�ة ضمن موازنة عام 

.٢٠٢١
واضاف محافظ البرصة ان تضم�ن رواتب العاملن ضمن )٣٠( الف 
درجة وظيفي�ة يف محافظة البرصة هو م�ن واردات املنافذ الحدودية 

ضمن موازنة عام ٢٠٢١ لغرض دفع مستحقاتهم .

حمافظ بغداد يعلن موعد وصول لقاح »كورونا«
     المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

ح�دد محاف�ظ بغ�داد محمد جاب�ر العطا، 
موعد وصول لقاح كورونا إىل مستش�فيات 

العاصم�ة، مش�رياً إىل أغالق أغلب 
لع�الج  املخصص�ة  املستش�فيات 
نتيج�ة تحس�ن  م�رىض كورون�ا 

املوقف الوبائي.
وقال العطا يف ترصيح إن »الوضع 
الوبائ�ي للعاصمة بغداد مس�يطر 
علي�ه، حي�ث إن جان�ب الرصافة 
ل�م يس�جل ي�وم أم�س أي حال�ة 
وف�اة«، مبين�اً أن »ع�دد الراقدين 
ال  الرصاف�ة  جان�ب  يف  ال�كيل 
يتجاوز ٨٠ مصاباً بحاالت شديدة 

ومتوسطة«.
وأض�اف، أن »الرتاج�ع باإلصابات 
يع�ود لجه�ود امل�الكات الصحية، 
وزيادة عدد املختربات الفاحصة«، 
املستش�فيات  »أغل�ب  أن  مؤك�داً 

املخصص�ة لكورون�ا أغلقت، بعد تس�جيل 
نسب مرتفعة من الشفاء«.

وأش�ار إىل أن »هنالك خمس�ة مستشفيات 
يف جانب الرصافة، وعددا من املستش�فيات 

األخ�رى يف جان�ب الكرخ فق�ط مخصصة 
لكورونا«، مرجحاً »وصول لقاح كورونا إىل 
العاصمة، نهاية الش�هر الجاري أو الش�هر 

املقبل«.
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حمافظة النجف االرشف
اعالنجلنة البيع واالجيار الثالثة

تعلن لجنة البيع وااليجار الثالثة ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية اليجار العقارات املبينة تفاصيلها 
ادن�اه  والعائ�دة اىل بلدية )الحريه( وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ) 21 (  لس�نة 2013 فعىل من 
يرغ�ب االش�رتاك باملزايدة مراجعة البلدية خ�الل الفرته املحدده يف الجدول املرفق لالمالك تب�دا من اليوم التايل لنرش 
االعالن لالطالع عىل الرشوط املطلوبة وتفاصيل االمالك  مس�تصحبني معهم التامينات القانونية من القيمة املقدرة  
بموجب صك مصدق وفقا للقانون وس�تجري املزايدة يف البلدية املذكورة الس�اعة )10 صباحا( من صباح يوم التايل 
النتهاء مدة النرش وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية فيؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي ويتحمل 
من ترسو عليه املزايدة كافة املصاريف واجور االعالن يف الصحف الرسمية  وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من 

تاريخ اجراءها 

الرشوط:
1 � تقدي�م ب�راءة ذمة املزايد من البلدية اعاله مع صورة هوية االحوال املدنية وش�هادة الجنس�ية العراقية 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 وفقا املدة املحددة وتعليماته  وبخالفه يعترب ناكال بالتزاماته
3 � يحق للبلدية فسخ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع الغراض االستثمار او مرشوع للمصلحة العامة دون الحاجة 

اىل انذار او اللجوء اىل املحاكم ووفقا لرشوط العقد املربم
4 � ال يجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء العقد

5 �  تكون امانات دخول املزايدة الش�اغلني للعقار )50%( من القيمة التقديرية تنفيذ لكتاب الس�يد املحافظ املرقم 
)30( يف 2016/1/3 

6 � للبلدية اضافة اي رشوط تضمن املصلحة العامة وحماية املال العام وقبل اعالن املزايدة

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن
تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك   املدرجة تفاصيلها ادناه والعائدة اىل بلدية )الكوفة 
( وملدة  )ثالث س�نوات ( وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 فعىل من يرغب باالشرتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط 
املطلوب�ة  مراجع�ة بلدي�ة الكوفة او اللجن�ة خالل )30( يوما تبدء م�ن اليوم التايل لنرش االع�الن يف احدى الصحف املحلية مس�تصحبا 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 السيد املحافظ املرقم 
)30( يف 2016/1/3 وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن البالغة )30( يوما يف الساعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية الكوفة( ويف 

حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك 

الرشوط املطلوبة :
1 � عىل املستاجر جلب صورة )هوية االحوال املدنية + بطاقة السكن او مضبطة تأييد سكن + شهادة الجنسية العراقية( 

2 � عىل املستأجر مراجعة البلدية خالل مدة )30 يوما( من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تسديد بدل االيجار والرسوم االخرى
3 � عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا

4 � اس�تنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف / مكتب الس�يد املحافظ املرقم 10881 يف 2014/9/28 يلزم اصحاب الحرف والصناعات بجلب الهوية 
النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر لهم

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثالثة

اعالن
بن�اء عىل ما جاء بكتاب مديرية بلدية املناذرة املرقم 8983/147 يف 2020/12/3 واس�تنادا الحكام 
املادة )16( من قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لس�نة 2013 والقانون املرقم 1521 لس�نة 
1981  تعل�ن لجن�ة البي�ع وااليجار الثالث�ة يف محافظة النج�ف االرشف عن تاج�ري القطعة املرقمة 
5169/1 م3 الحص�وة وبمس�احة 540 م2 النش�اء بناية تجارية وحس�ب املخطط�ات الفنية املعدة 
لهذا الغرض بموجب الكش�ف الفني والعائد اىل بلدية املن�اذرة باملزايدة العلنية وفق الرشوط املدرجه 
ادناه فعىل كافة الراغبني بااليجار مراجعة البلدية املذكورة مس�تصحبني معهم التامينات القانونية 
من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق  لحس�اب البلدية املذكورة وس�تكون املزايدة يف الس�اعة )10 
صباح�ا( من صباح ي�وم التايل النتهاء مدة نرش االعالن يف ديوان البلدي�ة املذكورة ويف حالة مصادفة 
يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون املزايدة يف اليوم الذي يليه علما ان اجور النرش واالعالن  والداللية 

وكافة املصاريف عىل من ترسو عليه املزايدة 
قائمة االمالك العائدة اىل بلدية )املناذرة ( وفق قانون )21( لسنة 2013

الرشوط :
1 � مدة االيجار خمسة وعرشون سنة 

2 � عىل املس�اطح تنفيذ كش�ف البلدية  بكل فقراته ويمكن االطالع عىل فقراته لدى ش�عبة الواردات 
وتنظيم املدينة واملش�اريع عىل ان تؤول كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء فرتة العقد دون املطالبة 

باي تعويض
3 � يكون التاجري ضمن فقرات املادة )16( من قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013 

وكذلك القانون رقم 1521 لسنة 1981 والتي يمكن االطالع عليها لدى شعب البلدية املذكورة اعاله
4 � يدف�ع املس�تاجر مبل�غ ضمان للتش�ييد يعادل بدل املس�اطحة لتلك املدة ويف حالة عدم التش�ييد 
خاللها يصادر مبلغ الضمانة ويعترب عقد املساطحة الغيا ويؤول ما هو قائم من مشيدات اىل الجهة 

املالكة دون مقابل
5 � املستمسكات املطلوبة / هوية االحوال املدنية / البطاقة التموينية / بطاقة تاييد السكن 

6 � عىل املستاجر ان يراجع البلدية خالل مدة 30 ثالثون يوما من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض 
تسديد بدل االيجار والرسوم االخرى  وبعكسه تتخذ االجراءات القانونية بحقه 

7 � عىل املس�تاجر مراجعة البلدية لتنظيم عق�د االيجار خالل مدة )10( ايام من تاريخ تصديق قرار 
االحالة بعكسه تتخذ االجراءات القانونية بحق املخالف 

8 � يعاد التقدير واملراجعة كل خمس سنوات

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثالثة

اعالن
تعلن لجنة البيع وااليجار الثالثة ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية اليجار 
العقارات املبينة تفاصيلها ادناه  والعائدة اىل بلدية )املناذره( بعد اجراء التخفيض عليها 
م�ن قبل اللجنة الثانية ومل�دد املبينة تفاصيلها يف ادناه وفقا الح�كام قانون بيع وايجار 
اموال الدولة رقم ) 21 (  لس�نة 2013 فعىل من يرغب االش�رتاك باملزايدة مراجعة البلدية 
خ�الل )30( ثالثون يوم�ا   من اليوم الت�ايل لنرش االعالن لالطالع عىل ال�رشوط املطلوبة  
مس�تصحبني معهم التامين�ات القانونية من القيمة املق�درة  بموجب صك مصدق وفقا 
للقانون وس�تجري املزايدة يف البلدية املذكورة الس�اعة )10 صباحا( من صباح يوم التايل 
النته�اء مدة النرش وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية فيؤجل لليوم الذي يليه من 
اي�ام العمل الرس�مي ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة كافة املصاري�ف واجور االعالن يف 

الصحف الرسمية  وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من تاريخ اجراءها 

الرشوط:
1 � تقدي�م براءة ذمة املزاي�د من البلدية اعاله مع صورة هوية االحوال املدنية وش�هادة 

الجنسية العراقية 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 وفقا املدة املحددة 

وتعليماته  وبخالفه يعترب ناكال بالتزاماته
3 � يح�ق للبلدية فس�خ العق�د يف حالة الحاجة اىل املوقع الغراض االس�تثمار او مرشوع 

للمصلحة العامة دون الحاجة اىل انذار او اللجوء اىل املحاكم ووفقا لرشوط العقد املربم
4 � ال يجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية 

بعد انتهاء العقد
5 �  تك�ون امان�ات دخول املزايدة الش�اغلني للعقار )50%( من القيم�ة التقديرية تنفيذ 

لكتاب السيد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 
6 � للبلدي�ة اضاف�ة اي رشوط تضم�ن املصلح�ة العامة وحماية املال الع�ام وقبل اعالن 

املزايدة

العدد : 208
التاريخ 2020/12/29

العدد : 209
التاريخ 2020/12/29

العدد : 210
التاريخ 2020/12/29

المالحظات القيمة التقديرية مدة االيجار مساحة 
الملك

نوع الملك والموقع 
واالستعمال ت

تاجير عن طريق المساطحة 
لمدة خمسة وعشرون سنة 
لغرض تشيد بناية تجارية 
وحسب المخططات الفنية 

 12,000,000
اثنا عشر مليون 

دينار

للسنة الواحدة 
مده االيجار 

)خمسة 
وعشرون سنة ( 

540م2
القطعة المرقمة 
)5169/1م3 

الحصوة رقم الملك 
152

1

عامد غانم بديد 
مدير ناحية القادسية

رئيس جلنة البيع واالجيار الثالثة

عامد غانم بديد االبراهيمي
مدير ناحية القادسية 

رئيس جلنة البيع واالجيار الثالثة

مدة االيجار مدة االعالن  رقم الملك نوع الملك  ت

سنة واحدة 30يوم 65ـ67ـ70 حانوت /سوق 
النجارين 1

سنة واحدة 30يوم 101 علوة مخضرات / 
مدخل المدينة 2

سنة واحدة 30يوم 163ـ242 كشك / السوق 
الجديد 3

سنة واحدة 30يوم 260 كشك / حديقة 
الناعور  4

سنة واحدة 15 يوم عدم تقدم راغب 19ـ63ـ66ـ68ـ106ـ107ـ208 حوانيت متفرقة  5

سنة واحدة 15 يوم عدم تقدم راغب 86 كازينو مدخل 
المدينة 6

سنة واحدة 15 يوم عدم تقدم راغب 95 مخزن حي الكويت 7

سنة واحدة 15 يوم عدم تقدم راغب 108 ساحة حي الحسين  8

سنة واحدة 15 يوم عدم تقدم راغب

135ـ139ـ142ـ153ـ158ـ164ـ165ـ185ـ186
ـ193ـ204ـ

209ـ215ـ220ـ234ـ242ـ230ـ125ـ103ـ102ـ
79ـ180ـ177ـ

157ـ155ـ136ـ 85ـ 52ـ58ـ64ـ24ـ31ـ48

اكشاك متفرقة 9

عامد غانم بديد
مدير ناحية القادسية 

رئيس جلنة البيع واالجيار الثالثة

مدة االيجار  رقم الملك نوع الملك والموقع   ت

سنة واحدة  119ـ120ـ121ـ122 حانوت شارع الحسينية  1

الموقع المساحة رقم الملك )القديم/الجديد( جنس الملك ت
خلف ملعب 

الكوفة 90م2 )ب13ق12(/1108 قطعة صناعية 1

خلف ملعب 
الكوفة 77م2 )ب10ق1(/1026ـ)ب10ق7(/1032ـ)ب10ق4 (/1029 قطع صناعية 2

خلف ملعب 
الكوفة 72م2 )ب10ق8(/1033ـ)ب10ق14(/1039ـ)ب10ق17(/1042

)ب10ق19(/1044 ـ )ب10ق20(/1045 قطع صناعية 3

خلف ملعب 
الكوفة 78م2 )ب10ق10(/1035ـ)ب10ق15(/1040ـ)ب10ق2(/1027

)ب10ق3(/1028 ـ )ب10ق9(/1034 ـ ) ب10ق11(/1036ـ )ب10ق13(/1038 قطع صناعية 4

خلف ملعب 
الكوفة 66م2 )ب10ق5(/1030 قطعة صناعية 5

خلف ملعب 
الكوفة 78م2

)ب11ق2(/1049ـ)ب11ق3(/1050ـ)ب11ق4(/1051
)ب11ق5(/1052 ـ )ب11ق8(/1056ـ)ب11ق9(/1057ـ

)ب11ق11(/1059ـ)ب11ق14(/1063ـ)ب11ق15(/1064ـ
)ب11ق18(/1067ـ)ب11ق19(/1068ـ)ب11ق16(/1065

قطع صناعية 6

خلف ملعب 
الكوفة 77م2 )ب11ق7(/1055 قطعة صناعية 7

خلف ملعب 
الكوفة 72م2 )ب11ق13(/1062ـ)ب11ق17(/1066ـ)ب11ق21(/1070 قطع صناعية 8

خلف ملعب 
الكوفة 90م2 )ب12ق2(/1073ـ)ب12 ق4ب(/1075ـ)ب12ق20(/1092

ـ )ب12ق24(/1096 قطع صناعية 9

خلف ملعب 
الكوفة 72م2 )ب12ق3(/1074ـ)ب12 ق5(/1077ـ)ب12ق7(/1079

ـ )ب12ق14(/1086 ـ )ب12ق15(/1087ـ)ب12ق17(/1089ـ)ب12ق21(/1093 قطع صناعية 10

خلف ملعب 
الكوفة 77م2 )ب12ق9(/1081ـ)ب12ق22(/1094 قطع صناعية 11

خلف ملعب 
الكوفة 78م2 )ب12ق10(/1082ـ)ب12ق12(/1084ـ)ب12ق13(/1085ـ

)ب12ق11(/1083ـ)ب12ق16(/1088ـ)ب12ق19(/1091 قطع صناعية 12

خلف ملعب 
الكوفة 68م2 )ب12ق23(/1095 قطعة صناعية 13

خلف ملعب 
الكوفة 90م2

)ب13ق1(/1097ـ)ب13ق2(/1098ـ)ب13ق3(/1099ـ
)ب13ق4(/1100ـ)ب13ق6(/1102ـ)ب13ق7(/1103ـ
)ب13ق8(/1104ـ)ب13ق9(/1105ـ)ب13ق11(/1107

قطع صناعية 14

العدد /214
التاريخ 2020/12/27

الدكتور 
محزة جواد كاظم العلياوي

قائممقام قضاء الكوفة املقدسة 
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية
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حمافظة نينوى
مديرية بلدية املوصل

الشعبة القانونية
وحدة العقود واملقاوالت 

دعوة عامة 
تعل�ن مديري�ة بلدية املوص�ل عن مرشوع تنظيف الس�احل 
االي�ر ملدين�ة املوص�ل )العمل مقاب�ل النفايات( وحس�ب 
تعليم�ات تنفيذ العق�ود الحكومية رقم )2( لس�نة 2014 /

اس�اليب التعاقد )رابع�ا( )املناقصة بمرحلت�ن( فعىل كافة 
الرشكات واملكاتب املتخصصة من ذوي الخربة واالختصاص 
يف ه�ذا املج�ال  الراغب�ن يف االش�راك باملناقص�ة  مراجعة 
)مديري�ة بلدية املوصل /الش�عبة القانوني�ة ( لغرض رشاء 
اوراق املناقص�ة  بمبلغ ) 50,000( خمس�ون الف دينار غري 
قابل�ة لل�رد مع ال�رشوط الخاص�ة بالعمل )ملح�ق رقم 1( 
لالطالع عليه�ا وتقديمها اىل مديرية بلدي�ة املوصل وان اخر 
موعد الس�تالم العروض هو ي�وم 2021/1/3 املصادف يوم 
االح�د الس�اعة )12( الثانية عرش ظه�را ويف حالة مصادفة 

اليوم عطلة رسمية فيكون اليوم الذي يليه موعدا للغلق

اعالن
تعلن لجنة املزايدة يف فرع نقابة املعلمن يف النجف االرشف 
ع�ن اجراء املزاي�دة العلنية لبيع س�يارة النقاب�ة املرقمة 
)22644( بغداد خصويص نوع سنتايف 2015 بيضاء وفقا 
الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21( لسنة 
2013 فعىل من يرغب باالشراك باملزايدة مراجعة النقابة 
خالل فرة 30 يوما من اليوم التايل لنرش االعالن بالصحف 
مس�تصحبن معهم التامينات القانونية البالغة 30% من 
القيمة املقدرة وس�تجري املزايدة يف مقر النقابة ويف تمام 
الس�اعة العارشة صباحا ويتحمل من ترسو عليه املزايدة 
اج�ور نرش االعالن والداللية واملصاريف االخرى كافة عىل 
ان يقوم بتسديد املبلغ والرسوم بعد انتهاء مدة كر القرار 
البالغة عرشة ايام م�ن تاريخ اجرا ء اللمزايدة واملصادقة 

عىل قرار البيع

محكمة بداءة السماوة
العدد: 663/ب/2020

اعالن
اىل/ املدعى عليه ) عيل عبادي غزاي(

لقد اصدرت هذه املحكم�ة قرارها غيابيا بالعدد 
املتضم�ن  663/ب/2020( يف 2020/11/25   (
الحك�م بازالة ش�يوع العقار املرق�م ) 1396/1 
م5 ام التلول والجالجة يف الس�ماوة( بيعا وتوزيع 
صايف بدله عىل الرشكاء فيه كل حس�ب س�هامه 
بموج�ب صورة قي�د العقار وتحميلهم الرس�وم 
واملصاري�ف وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب 
رشح القائ�م بالتبلي�غ ومرفق�ه اش�عار مختار 
منطق�ة الح�ي الجمه�وري يف الس�ماوة بتاريخ 
بواس�طة  تبليغ�ك  تق�رر  علي�ه   2020/11/21
صحيفت�ن محليت�ن يوميت�ن ولك ح�ق الطعن 
بالقرار ضمن املدة القانونية واعراضك عىل قرار 
الحك�م اعاله خالل ع�رشة ايام من الي�وم التايل 
لتبليغك يكتس�ب احكامه درجة البتات وبعكسه 

يسقط حقك يف االعراض.
القايض

فليح حسن جاسم
����������������������������������������

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية 

محكمة بداءة غماس
لجنة تثبيت امللكية يف غماس

العدد : 9/مجدد/2020
التاريخ: 2021/11/1
))قرار تثبيت ملكية ((

اس�تنادا اىل مح�ر تثبي�ت امللكي�ة امل�ؤرخ يف 
2020/11/1 واملنظ�م بش�أن العق�ار املرق�م ) 
التحقيق واملس�تندات  1628/الغ�رب( ولنتائ�ج 
املطل�ع عليه�ا واس�تنادا للصالحي�ات املخولة يل 
بموجب املادة )48( من قانون التسجيل العقاري 
املرق�م )43( لس�نة 1971 ومن خ�الل ما اجرته 
لجن�ة تثبيت امللكية من تحقيق�ات واالطالع عىل 
املستمس�كات املربزة املقدمة ثم استمعت اللجنة 
اىل اقوال طالب التسجيل املجدد ) عيل سالم ناجي( 
حي�ث اوض�ح انه تلق�ى حيازة العق�ار موضوع 
الكشف من والده املرحوم ) سالم ناجي جهادي( 
وال�ذي تويف يف عام 2014 وال�ذي حاز العقار منذ 
اكث�ر من عرشون عاما وان�ه الزال ورثة املرحوم 
يس�كنون يف العق�ار املذكور وب�دون منازعة من 
اي جه�ة او احد، وقد قررت اللجنة االس�تماع اىل 
البينة الشخصية لطالب التسجيل املجدد واملؤلفة 
م�ن ش�هادة الش�هود كل م�ن ) خض�ري عباس 
لفتة و صدام جابر حس�ن ( واللذان اوضحا بان 
العقار موضوع الكشف كان تحت حيازة املرحوم 
) س�الم ناجي جهادي ( ومل�دة تزيد عن عرشون 
عاما بمعية والدت�ه وزوجته واوالده وبعد وفاته 
انتقل�ت حيازته اىل ورثته من بع�ده وهم والدته 
وزوجت�ه واوالده الكب�ار كل م�ن ع�يل ) طال�ب 
التس�جيل( وحوراء وزينب والقارص مرتىض منذ 
وفات�ه يف عام 2014 وحت�ى االن، وبعد ان اختلت 
اللجن�ة للمداولة وجد ان طالب التس�جيل املجدد 
يستند يف طلبه اىل االرث واذا كان طالب التسجيل 
املج�دد يس�تند اىل االرث او االنتقال فيجب ان يتم 
التسجيل باسماء الورثة او اصحاب حق االنتقال 
وتض�اف مدة حي�ازة امل�ورث اىل م�دة حيازتهم 
املادة )52( من قانون التس�جيل العقاري ؤعليه 
ق�ررت لجن�ة تثبي�ت امللكي�ة وباالجم�اع تثبيت 
عائدي�ة العق�ار املرق�م ) 1628/الغؤب( بأس�م 
ورث�ة ) املرحوم س�الم ناجي جه�ادي( وهم كل 
من ) والدته ش�هيه عبد عبد الل�ه وزوجته خولة 
احم�د حمزة واوالده الكبار ع�يل وحوراء وزينب 
والقارص مرتىض من زوجته املذكورة(  وحس�ب 
س�هامهم بالقس�ام الرشعي املرقم ) 22/ق ش 
/ 2015 يف 2014/12/29( الص�ادر من محكمة 
االح�وال الش�خصية يف غم�اس ع�ىل ان ين�رش 
الق�رار يف صحيفت�ن محليتن مل�دة ثالثون يوما 
استنادا الحكام املادة ) 45( فقرة )3( من قانون 
التسجيل العقاري قرارا قابال للتمييز وافهم علنا 

يف 2020/11/1.
القايض

ماهر صاحب شاكر
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف غماس

وزارة النفط / رشكة احلفر العراقية )رشكة عامة(
اهليأة : التجارية

القسم : العقود اللوجستية
اىل / السادة  املجهزين واصحاب الرشكات  املختصةالعدد : ق.ع.ل

)اعالن املناقصة 25/جتهيز /2020 / تشغييل/ خمزنية( / للمرة الثالثة 
 ي�ر )رشك�ة الحفر العراقية � رشكة عامة( بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلن وذوي الخ�ربة لتقديم عطاءاتهم لتجهيز )كفوف عمل(  مختلفة 
املواصفات والكميات والقياس�ات وحس�ب املناىشء املؤرشه ازاء كل فقرة مع تقديم ش�هادة منشأ مصدقة  وحس�ب الضوابط واملواد واصلة اىل 

مخازن الرشكة يف البرصة / الربجسية بفرة تجهيز )30( ثالثون يوم اعتبارا من تاريخ توقيع العقد مع مالحظة ما ياتي  
1 � عىل مقدمي العطاء املؤهلن والراغبن يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال )الهيئة التجارية / قسم العقود اللوجستية / شعبة عقود 

التجهيز املحيل الطابق االريض يف مقر رشكة الحفر العراقية  يف البرصة � الربجسية ( خالل ايام واوقات الدوام الرسمي
2 � متطلبات التأهيل املطلوبة : ) هوية غرفة التجارة الصنف الرابع نافذة لعام 2020 او شهادة تأسيس الرشكة وعقد تأسيس الرشكة + كتاب 

عدم ممانعة صادر من الهيئة العامة للرائب لعام 2020 معنون اىل رشكة الحفر العراقية +اجازة ممارسة املهنة( 
3 � بامكان مقدمي العطاء املهتمن رشاء وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري اىل الهيئة التجارية / قس�م العقود اللوجس�تية  /ش�عبة عقود 

التجهيز املحيل وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري املسردة البالغة   )100,000( مائة الف دينار 
4 � اخر موعد لتس�ليم العطاءات اىل العنوان االتي ) رشكة الحفر العراقية � البرصة � الربجس�ية � مقرر لجنة  فتح العطاءات( يف املوعد املحدد )  
تغل�ق املناقصة الس�اعة الحادي�ة عرشصباحا  من يوم الخميس املصادف  2021/12/28 ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رس�مية يكون يوم 
الدوام التايل للعطلة موعدا للغلق ويكون موعد فتح العطاءات بنفس  اليوم املحدد لغلق املناقصة ( العطاءات املتأخرة س�وف ترفض وس�يتم فتح 
العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبن بالحضور يف العنوان االتي ) مقر الرشكة / لجنة فتح العطاءات / البرصة أ/الربجسية( 

يف الزمان والتاريخ ) الساعة الحادية عرش صباحا  من يوم الخميس املصادف 2021/1/28( 
5 � اخر موعد لبيع مستندات املناقصة يوم االثنن املصادف ) 2021/1/25( 

6 �  يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن
7 � يتم انعقاد املؤتمر الخاص باالجابة عىل استفس�ارات املش�اركن يوم االربعاء املصادف ) 2021/1/20( ويف حالة وجود اي استفسارات يجب 

ان تقدم قبل عرشة ايام من تاريخ غلق املناقصة اعاله
8 �  الكلفة التخمينية االجمالية للمناقصة ) 138,000,000( مائة وثمانية وثالثون مليون دينار عراقي فقط

9 � مدة نفاذ العطاءات )90 تسعون يوم( من تاريخ غلق املناقصة 
10 � يقوم مقدم العطاء بدفع تامينات اولية قدرها )4,140,000( اربعة مالين ومائة واربعون الف دينار عراقي  بموجب صك مصدق او خطاب 
ضمان او سفتجة صادرة من مرصف معتمد يف العراق عىل ان يكون نافذ ملدة 28 يوم من انتهاء مدة نفاذ العطاء وسوف يهمل اي عطاء لم يرفق 

به التأمينات االولية 
11 � يت�م التقدي�م عىل املناقصة من قبل املجهز او املدير املفوض للرشكة او احد املؤسس�ن للرشك�ة او الوكيل القانوني وبموجب وكالة معتمدة 

وتقديم ما يثبت ذلك اىل القسم املعني ببيع مستندات املناقصة 
12 � يتم استبعاد العطاء الذي لم ترفق به  معايري التأهيل املطلوبة بموجب وثائق املناقصة 

13 � يف حالة الرشكات االجنبية الراغبة باالشراك باملناقصة تقديم اوراق تأسيسها اضافة اىل تخويل مصدق من الجهات العراقية يف بلد تأسيس 
الرشكة 

WWW.IDC.gov.iq : املوقع االلكروني للرشكة
contracts.south@idc.gov.iq : الربيد االلكروني للهياة التجارية

تنويه
وردة س�هون يف جري�دة املس�تقبل العراق�ي يف 
العدد 2284  املص�ادف يف يوم االربيعاء  يف تاريخ 
2020/12/23 الخطاء مرهونها  وهو الصحيح 

تركة مورثها
و الخطاء البناء و هو الصحيح العقار

قضية تنويه
����������������������������������������

فقدان هويه
فق�د من�ي الهوي�ه الص�ادر م�ن رشك�ة توزيع 
املنتجات النفطية/فرع  واس�ط بأس�م )س�يف 
ظاه�ر اثر س�كران( رق�م الهوي�ة  )17227( يف 
تاريخ 2018/12/13 فمن يعثر عليه تس�ليمها 

اىل الجهة الصادرة منها
����������������������������������������

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد : حجة وفاة/3639

التاريخ: 2020/12/28
إىل  / املدعوه ) رباب عبيد كاظم(

إعالن
قدم طالب حجة الوفاة )عقيل عبيد كاظم( طلبا 
إىل هذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار حجة وفاة 
بح�ق املدعوه )رباب عبيد كاظم( قررت املحكمة 
تبليغك  يف الصحف املحلية فعليك الحضور أمامها 
خالل عرشة أيام من تاريخ نرش اإلعالن وبخالفه 

سيتم النظر بالطلب وفق القانون .
القايض

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

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد : حجة وفاة

التاريخ: 2021/1/4
إىل  / املدعوه ) وداد ناظم شنجار(

إعالن
قدم طالب حج�ة الوفاة )رسور ناظم ش�نجار( 
طلبا إىل هذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار حجة 
وفاة بحق املدع�وه )وداد ناظم ش�نجار( قررت 
املحكم�ة تبليغ�ك  يف الصح�ف املحلي�ة فعلي�ك 
الحض�ور أمامه�ا خالل ع�رشة أيام م�ن تاريخ 
ن�رش اإلعالن وبخالفه س�يتم النظر بالطلب وفق 

القانون .
القايض

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

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقار العامة

دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة: 31/54 
املحلة او رقم واسم املقاطعة: الراي

الجنس: دار 
املساحة: 10 أولك و 58 مر و 75 سنتمر

الشاغل: املالك
املن�اذرة  العق�اري يف  التس�جيل  س�تبيع دائ�رة 
باملزاي�دة العلني�ة العقار املوصوف اع�اله العائد 
للراه�ن )فضيل�ة م�وىس س�لمان( لق�اء طل�ب 
الدائ�ن ) م�رصف الرافدي�ن( املس�تحق البال�غ 
)180،000،000( دينار فعىل الراغب يف االش�راك 
فيه�ا مراجع�ة ه�ذه الدائ�رة خ�الل )30( يوما 
اعتبارا م�ن اليوم التايل لتاريخ ن�رش هذا االعالن 
مستصحبا معه تأمينات قانونية نقدية او كفالة 
مرصفة التقل عن 10% من القيمة املقدرة للمبيع 
البالغ�ة ) 400،000،000( اربعمائة مليون دينار 
وان املزايدة س�تجري يف الس�اعة )12( ظهرا من 

اليوم االخري .
سمري ابراهيم الزريف

دائر ة التسجيل العقاري يف املناذرة

جمهورية العراق 
وزارة العدل 

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة/2303 /2020 
التاريخ/4 /1 /2021

أعالن 
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الك�وت العقار التسلس�ل  
248ال�راي  الواق�ع يف الك�وت العائ�د للمدي�ن 
)س�الم عبد الحسن محمد رشيد ( املحجوز لقاء 
طلب الدائن  )حسنن دلفي سالم/معتصم دلفي 
س�الم(البالغ )40,000,000( مليون دينار فعىل 
الراغ�ب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
)30 يوم ( تبدأ من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا 
مع�ه التأمين�ات القانونية عرشة م�ن املائة من 
القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان 

رسم التسجيل والداللية عىل املشري .
املنفذ العدل 

عيل رضا عيل الخطاوي
املواصفات 

1-موقعة ورقمه :- 248الراي/  كوت / السوق 
املسقوف )سوق بيت ابو الهوى(

مس�جل  رصف  مل�ك  ونوع�ه:-   2-جنس�ه 
باعتبار192 سهم منها 96سهام اىل مورثه املدين 

فوزيه سعيد عيل 
3-ح�دوده واوصاف�ه : ارض ال�دار م�ع بنائه�ا 

املفروس اىل محالت تجاريه و البناء قديم 
4-مشتمالته :- 

5-درجة العمران : 
7مساحتة :- 205,62م

8– الشاغل : الرشكاء
9_القمي�ة املق�درة : 34,000,000 ملي�ون دينار  

اسهام املدين يف العقار البالغه 17,13,5م2
����������������������������������������

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد : 702/ب2020/3

التاريخ  : 2020/12/31
إعالن

بن�اءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بإزالة 
شيوع العقار املرقم 1031 براق جديدة يف النجف 
علي�ه تعلن هذه املحكمة عن بيع العقار  املذكور 
أعاله واملبينة أوصافه وقيمته أدناه فعىل الراغبن 
بال�رشاء مراجعة هذه املحكمة خ�الل )ثالثون( 
يوم�ا م�ن اليوم الت�ايل لنرش اإلعالن مس�تصحبا 
معه التأمينات القانونية البالغة 10% من القيمة 
املق�درة بموجب صك مصدق ألمر  محكمة بداءة 
النجف وص�ادر من م�رصف الرافدي�ن رقم )7(  
يف النجف وس�تجري املزايدة واإلحالة يف الس�اعة 
الثانية عرش م�ن اليوم األخري من اإلعالن يف هذه 
املحكمة وعىل املشري جلب هوية األحوال املدنية 

وشهادة الجنسية العراقية .
القايض األول

عامر حسن حمزة
األوص�اف:- العقار املرقم 1031 ب�راق جديدة يف 
النجف عب�ارة عن دار مف�رزة اىل جزئن بصورة 
غ�ري رس�مية وه�ي خرب�ة تحت�وي ع�ىل ع�دد 
م�ن الغ�رف مبني�ة بالطاب�وق القديم مس�قفة 
بالش�يلمان والخش�ب وجذوع النخيل لم تتمكن 
املحكمة م�ن الدخول فيها ك�ون معظم اجزائها 
ايل�ة للس�قوط وهي خرب�ة وغري مش�غولة من 
احد تقع عىل ش�ارعن كل ش�ارع بعرض 3 مر 
بالقرب من املدرس�ة الشربية الدينية بالقرب من 
اذاع�ة املعارف احد الش�وارع املطل�ة عليها الدار 
تؤدي اىل دار املرجع الديني االعىل عيل الحس�يني 
السيستاني ) دام ظله( مساحة العقار االجمالية 
)2018,82( مر مربع ، وان القيمة الكلية للعقار 
مبلغ )240،702،000( مائت�ان واربعون مليون 

وسبعمائة واثنان الف دينار الغريها

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

دار القضاء يف االسحاقي
محكمة األحوال الشخصية يف االسحاقي

العدد : 141/ش/2021
التاريخ: 2021/1/4

م/ تبليغ
اىل / املدعى عليه ) غانم احمد عيل(

للدع�وى املقامة م�ن قبل املدعية ) تغريد اس�ماعيل عيل ( 
واملدعى عليه ) غانم احمد عيل( واملرقمة ) 141/ش/2020( 
فق�د اصدرت هذه املحكمة بتاري�خ 2020/12/13 حكما 
يق�ي بتأييد حضانة املدعية الطفالها كل من ) عيل وعبد 
الباس�ط وامن اوالد غانم احم�د( وبالنظر ملجهولية محل 
اقامتك فق�د تقرر تبليغ�ك بصحيفتن يوميت�ن محليتن 
وبعكسه سوف يكتسب قرار الحكم الدرجة القطعية وفق 

القانون.
القايض

فائق مشعل صالح
������������������������������������������������

فقدان
فقدت مني هوية الطالب الصادرة من جامعة بغداد / كلية 
الطب بأس�م ) احم�د كريم ابراهيم حس�ن( عىل من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار.
������������������������������������������������

فقدان 
فق�د الوصل الصادر من بلدية النعمانية املرقم 997722 يف 
16 / 7 / 2017 بمبلغ 253500 مائتان وثالثة وخمس�ون 
الف وخمس�مائة دينار باس�م / عيل كاظم حنش والوصل 
الص�ادر من بلدي�ة النعماني�ة املرق�م 997723 يف 16 / 7 
/ 2017 بمبل�غ 253500 مائت�ان وثالث�ة وخمس�ون الف 
وخمس�مائة دينار باس�م / عيل كاظم حن�ش – فعىل من 

يعثر عليهما تسليمهما اىل جهة االصدار .

محكمة قوى االمن الداخيل الثالثة
للمنطقة )الثالثة( 

رقم القضية / 2020/1338
التاريخ 2020/12/13

قرار حكم غيابي
عق�دت  محكم�ة ق�وى االمن الداخ�يل الثالث�ة � للمنطقة 
الثالثة جلس�تها العلنية ليوم االحد املوافق 2020/12/13 
برئاس�ة اللواء الدكتور عبد الرزاق حس�ن كاظم وعضوية 
كل م�ن العمي�د الحقوق�ي احم�د ش�اكر جعف�ر والعميد 
الحقوق�ي قحطان عبد الله س�لمان واص�درت بحق املتهم 
الهارب  ش م )خالد خشن اسعيد عبيد( املنسوب اىل قيادة 

حدود املنطقة الثالثة بأسم الشعب )قرارها ( االتي :
1 �  تعدي�ل م�ادة االحالة م�ن املادة 5 م�ن ق ع د رقم 14 
لس�نة 2008 املع�دل اىل امل�ادة 5/اوال م�ن نف�س القانون 
اس�تنادا الح�كام املادة  31 من ق أ د رقم 17 لس�نة 2008 

لكونها اكثر انطباقا وفعل املدان  
2 � الحب�س الش�ديد مل�دة )خمس س�نوات( وف�ق احكام 
امل�ادة 5 /اوال م�ن ق ع د  رقم 14 لس�نة 2008 لغيابه من 

2014/3/5 ولحد االن 
3 � ط�رد املحكوم عليه من الخدمة يف ق�وى االمن الداخيل 
اس�تنادا الحكام املادة 38/ثانيا من ق ع د رقم 14  لس�نة 

2008 املعدل بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية  
4� اعطاء املوظفن العمومين صالحية القاء القبض عليها 
اينما وج�د لتنفيذ الحك�م الصادر بحقه وال�زام املواطنن 

باالخبار عن محل اختفائه 
5 � حجز امواله املنقولة وغري املنقولة 

6 � اتخ�اذ االج�راءات القانونية بحق ضاب�ط االدارة ملركز 
التدريب للفرة من 2014/3/5 ولغاية 2014/4/5 وبحق 
ضاب�ط االدارة ل4 الوح�دة الجدي�دة للتاريخ نفس�ه حول 
اس�باب عدم اتخ�اذ االج�راءات القانونية للم�دة املذكورة 

بالرغم من مرور اكثر من ست سنوات عىل غيابه 
7 � الحكم باتعاب محاماة للمحامي املنتدب ثامر س�لمان 
جاس�م البالغة 25,000 خمسة وعرشون  الف دينار تدفع 
له من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 

8  � قرارا غيابيا علنيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام 
امل�ادة 60/سادس�ا وبدالل�ة املادة 61/اوال م�ن ق أ د  رقم 
17 لسنة 2008 وبداللة املادة 69/اوال  وثانيا وثالثا ورابعا 
منه قابال لالعراض استنادا الحكام املادة 71 وبداللة املادة 
72/رابعا من نفس القانون وافهم بتاريخ 2020/12/13 

اللواء الدكتور
عبد الرزاق حسن كاظم

رئيس املحكمة

ء.املدير العام
رئيس جملس االدارة 
مدير اهليأة التجارية

عبد العزيز جبار كاظم

العدد : 32065
التاريخ : 2020/12/22

املهندس
رضوان امحد سليامن
مدير بلدية املوصل

نقابة املعلمني
فرع النجف االرشف
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

األح�داث  م�ن  الحمل،الكث�ر  ب�رج  عزي�زي 
والتغي�رات تنتظرك، ومنذ الصباح تتلقى خربا 
يغ�ر برامجك ومواعيدك كاف�ة لهذا اليوم، كن 
هادئ�ا وفكر ملي�ا قبل اإلقدام ع�ى أي قرار يف 

فرتة الظهرة، فأي خطأ قد يكلفك.

عزيزي ب�رج الثور،تمهل قليال اليوم، وبخاصة 
يف ف�رتة الصب�اح التي تع�د أكثر أوق�ات اليوم 
صخب�ا، كثر من األمور تح�دث مما يجعلك يف 
حرة، احذر أثناء تعاملك مع رئيس�ك وبخاصة 

يف فرتة بعد الظهر.

عزي�زي ب�رج الجوزاء،ي�وم آخر م�ن النجاح، 
فأمورك تسر من جيد إىل أحسن ومزاجك اليوم 
يف أحس�ن حالة، وبخاصة أن األمور تسر كما 
ترغب، وبخاصة يف مجايل العمل واملال، يف فرتة 
ما بع�د الظهر يحص�ل نقاش بين�ك وبني أحد 

زمالئك يف العمل.

عزي�زي برج الرسطان،وضعك س�يئ اليوم وال 
يشء يس�ر كما تريد، فالي�وم ال يختلف كثرا، 
لك�ن ع�ى العك�س فاألم�ور ق�د تزداد س�وءا 
وبخاص�ة يف ف�رتة الظه�رة الت�ي تعد األس�وأ 
لغضب�ك وعصبيتك، س�تتخذ ق�رارات مفاجئة 

ولن تحتمل أي كلمة توجه لك.

عزيزي برج األسد،لن ترتك أحدا من رشك ، فأنت 
تصط�دم مع أي ش�خص يقف أمام�ك وكالمك 
يخ�رج كاملدف�ع من فم�ك، وبخاص�ة يف فرتتي 
الصباح والظهرة، حافظ عى هدوئك وال داعي 
للته�ور يف أي عمل تقوم به، قد ينجح تهورك يف 

فرتة املساء يف سد الفجوة بينك وبني من تحب.

عزيزي ب�رج العذراء،تطغى األم�ور املالية عى 
تفكرك وحس�اباتك، فأنت تقيم وضعك املادي 
ما لك وما عليك، مبلغ مايل ال بأس به يف الطريق 
للخروج من جيبك، العاطفة ممتازة هذا املساء 
وعليك باس�تغالل هذا الوض�ع لتقوية عالقتك 

مع من تحب.

عزيزي ب�رج امليزان،األجواء عادي�ة خالل هذا 
اليوم، وحاول أن تكون أكثر نش�اطا يف حركتك 
وال تراكم األعمال عليك، لديك بعض االلتزامات 
املالية وبعض املصاريف يف فرتة ما بعد الظهر.

عزيزي برج العقرب،عليك باستغالل هذا اليوم 
كامال ويف كل املجاالت، ألن الحظ يقف إىل جانبك 
واألمور تس�ر إىل مصلحتك، الفلك يدعمك مثل 
أمس، لكن علي�ك بأن ال ترتك عصبيتك تغر لك 
مزاجك الرائع يف املس�اء لسوء تفاهم قد ينشب 

بينك وبني أحد أفراد عائلتك

عزيزي برج القوس،أنت تحمل حمالً ثقيالً من 
املشكالت؛ ابدأ بتخفيف األثقال عن كاهلك، وإال 
فس�وف تس�تمر املصاعب يف الزيادة. يجب أن 
تصل إىل اس�رتاتيجية يف التعامل مع التحديات 
املهني�ة والخاص�ة ب�دون إضاع�ة الكث�ر من 

الطاقة يف نفس الوقت.

عزيزي برج الجدي، ما تزال مركزا عى أعمالك، 
فه�ي تحت�ل املرتب�ة األوىل يف اهتماماتك، تنجز 
أعم�اال كث�رة وضغ�ط العم�ل يص�ل إىل أعى 

مستوى له يف فرتة الظهرة وما بعدها.

عزيزي برج الدلو،عليك بحل مشكالتك العاطفية 
يا مولود امليزان، ف�إن األوضاع تذهب إىل طريق 
مس�دود وغر مش�جع، عليك بتمال�ك أعصابك 
واترك العناد جانبا، أما يف الصباح فعليك االنتباه 
والرتكيز عى عمل�ك، ألن هنالك بعض املواضيع 

املهمة التي قد تكون متواجدة لديك.

عزيزي برج الحوت،لك طلّة مميزة وش�خصية 
قوي�ة، فأنت تواج�ه األمور بكل ش�جاعة، وال 
تهرب من أي مشكلة، يوم جيد لتصفية األمور 
وإص�دار الق�رارات، ف�كل هذه األم�ور تكون 
لصالحك وتدعمك، حاول أن تكون أكثر تفاهما 

مع من تحب وأن تعطيه اهتمامك.

العذراء

احلوت

افتتاح »مزرعة املستقبل«
افتتحت رشك�ة دنماركية مزرعة أفقية 
مكونة من 14 طابقاً ومضاءة بواسطة 
20 أل�ف م�ن املصابيح الثنائي�ة الباعثة 
للض�وء يف منطقة صناعي�ة بالقرب من 

العاصمة كوبنهاغن.
وتبل�غ مس�احة املزرعة، التي أنش�أتها 
رشك�ة »نوردي�ك هارفس�ت« يف مخزن 
مغطى بالكامل، س�بعة آالف مرت مربع 
لتصبح واحدة من أكرب املزارع األفقية يف 
القارة األوروبية.ويتوق�ع أن يتم زراعة 
وحص�د محاصي�ل تلك املزرع�ة 15 مرة 
خالل العام الواحد باس�تخدام روبوتات 

صغ�رة تعمل عى نقل البذور من طابق 
إىل آخر.ويقول أنديرس ريمان، املؤسس 
نوردي�ك  لرشك�ة  التنفي�ذي  والرئي�س 
هارفس�ت، إن�ه يتوقع أن تنت�ج املزرعة 
200 ط�ن م�ن املحاصي�ل يف الربع األول 
ث�م س�رتتفع إىل ألف طن بنهاي�ة العام.
وتواج�ه مزرع�ة ريم�ان التش�كيك من 
بع�ض املزارع�ني التقليدي�ني، وخاص�ة 
يف ظ�ل حاجتها لطاق�ة كهربائية كبرة 
لتش�غيل املصابي�ح يف ظل غي�اب ضوء 
الشمس، وفق »يورونيوز«.إال أن اعتماد 
الدنم�ارك عى الري�اح يف توليد 40% من 

طاقتها الكهربائية س�يمكن املزرعة من 
توف�ر كامل احتياجاته�ا باالعتماد عى 
تلك الطاقة النظيفة واملوفرة يف آن واحد.
ويضي�ف ريمان: »تتميز املزرعة األفقية 
بع�دم اإلرضار بالبيئ�ة من خ�الل إعادة 
تدوي�ر كل امل�اء والتغذية أو األس�مدة« 
كما يؤك�د عدم اس�تخدامه ألي مبيدات 
حرشي�ة يف زراع�ة املحاصي�ل املختلفة.
وبدأت فكرة املزارع األفقية يف االنتش�ار 
يف الواليات املتحدة األمريكية وآس�يا منذ 
عق�د من الزمن قب�ل أن تجد طريقها إىل 

أوروبا.

هل ستحصل املرأة احلامل عىل لقاح كورونا؟
قال املجلس االستش�اري املستقل ملراكز 
الس�يطرة عى األم�راض والوقاية منها 
CDC، إن�ه عن�د ترخي�ص اللقاح�ات يف 
الواليات املتحدة، فلن يويص بها للنس�اء 
الحوامل.وأشار إىل عدم تضمني الحوامل 
واملرضع�ات، يف التج�ارب الرسيرية ألي 
لق�اح ض�د ف�روس كورونا املس�تجد، 
بم�ا يف ذلك لق�اح فاي�زر- مودرنا.فيما 
أش�ار اختصايص طب التولي�د يف مركز 
أنجل�وس،  ل�وس  يف  الطب�ي   UCLA
الدكتور راش�مي راو، إىل ع�دم توافر أي 
بيانات تش�ر إىل احتمال حصول النساء 
سة  الحوامل عى اللقاح.وأوضحت مؤسِّ
معهد جون�ز هوبكنز برمان ألخالقيات 
علم األحي�اء، الدكت�ورة روث فادن، أنه 

بس�بب مخ�اوف متعلقة بنم�و الجنني 
وصحة املرأة الحام�ل ومخاوف متعلقة 
باملسؤولية القانونية، هناك فجوة كبرة 
بني ما نعرفه عن سالمة وفعالية دواء أو 
لقاح جديد عى بقية السكان وما نعرفه 
عن الحمل.يذكر أنه حس�ب األخالقيات 
املهني�ة تتم دراس�ة امل�ادة الجديدة عى 
أوال، ث�م دراس�تها  البالغ�ني األصح�اء 
تدريجياً عى مجموعات س�كانية أوسع 
وأوس�ع. وغالًبا ما يت�م اختبار الحوامل 
واألطفال يف وقت الحق بس�بب املخاوف 
بشأن الرضر املحتمل عى املدى الطويل.
ويف حني أن الدراسات الرسيرية املستمرة 
للقاح كوفيد 19 ال تشمل النساء الحوامل 
بش�كل مبارش، ف�إن بع�ض املتطوعات 

الالتي س�جلن قد يصبح�ن حوامل أثناء 
التجرب�ة، مما س�يعطي الباحثني بعض 
األف�كار حول س�المة اللق�اح بني هذه 
املجموعة.وب�دأت رشك�ة فاي�زر يف فتح 
تجربته�ا الرسيرية لألطف�ال الذين تقل 
أعمارهم عن 12 عاًما يف وقت سابق من 
ه�ذا الخري�ف. وقالت رشك�ة مودرنا يف 
بيان إنها تخطط لبدء تجاربها الرسيرية 
ع�ى األطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني 
12 و18 عاًما.وعى الحوامل االس�تمرار 
يف اتخ�اذ إج�راءات الحماية مث�ل ارتداء 
الكمامة وغس�ل اليدين وتطبيق التباعد 
االجتماع�ي إىل حني تلقي اللق�اح أو إىل 
ح�ني اإلنجاب لتتمكن م�ن تلقي اللقاح 

بعد ذلك.

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
1 كيل�و لحمة مفرومة - 2 حبة بصل مف�روم - نصف كوب بقدونس مفروم 
- نصف كوب بقسماط ناعم - 3 معلقة صغرة ملح - 1 معلقة صغرة فلفل 
أسود - 1 معلقة صغرة بهارات لحمة - رشة قرفة ناعمة - بقدونس مفروم 

للتزيني - زيت للقيل
خطوات التحضر:

توضع اللحمة يف بولة، ويضاف إليها البصل والبقدونس والبقس�ماط، وتخلط 
جيداً.

يتب�ل الخلي�ط بامللح والفلفل األس�ود والقرفة وبهارات اللحم�ة، ويخلط مرة 
أخرى.

تقلب جميع املكونات جيداً حتى تتجانس.
يشكل الخليط عى هيئة كرات متوسطة الحجم، وترص يف صينية مسطحة.

يوضع الزيت يف مقالة عى نار متوسطة حتى يسخن.
تقى كرات الكفتة يف الزيت، وتقلب عى الجانبني حتى تحمر وتنضج.

ترفع عى ورق مطبخ لتتخلص من الزيت الزائد.
ترص يف الطبق، وتزين بالبقدونس املفروم.

تقدم ساخنة مع الخبز اإليراني.

كرات الكفتة املقلية

وصفات منزلية لعالج آالم العضالت
كش�ف عدد م�ن اختصاصي�ي التغذية العالجي�ة، أن هناك 
بع�ض  العالج�ات املنزلي�ة التي تخف�ف م�ن آالم العضالت 

وخاصة يف  فصل الشتاء نتيجة برودة الجو. 
وأكدوا وفًقا ملوقع »ذا هيلث« الربيطاني، أنه من الرضوري 
 الحفاظ عى رطوبة الجس�م برشب  كمية كافية من املاء، إذ 
إن  نقص املاء يعمل عى شد العضالت ما يعرضها لإلصابة. 

وأوضح االختصاصيون أن من بني هذه الوصفات: 
املوز

يعمل عى وجود مرونة عند تقلص العضالت نتيجة احتوائه 
 عى البوتاسيوم، إذ أثبتت الدراسات أن انخفاض البوتاسيوم 

 يؤدي إىل ضعف العضالت  والتعب والتشنجات.  
 زيت الخردل

يعم�ل كمكمل طبيعي يس�بب زي�ادة ال�دورة الدموية عى 
س�طح  الجلد، مما يساعد بدوره   عى تخفيف آالم العضالت 

واملساعدة  يف عملية الشفاء. 

ويمكن تحض�ر الوصف�ة العالجية بإضاف�ة 4 مالعق من 
زيت  الخردل إىل 10 فصوص من الثوم املفروم مع التسخني 
حتى  يتحول الخليط إىل اللون البني الذهبي، ثم يتم تصفيته 
واس�تعماله  كدهان مع التدليك عى موضع األلم لعدة مرات 

يف اليوم.
 إكليل الجبل

تحتوي هذه العشبة عى خصائص مضادة لاللتهابات يمكن 
أن  تساعد يف تهدئة   توتر  العضالت   وتقليل التشنجات . 

ويت�م العالج بهذه العش�بة ع�ن طريق خل�ط قطرتني من 
الزيت  املس�تخرج من أوراقها م�ع قطرتني من زيت النعناع 
وملعقة  صغرة من  زيت جوز الهند ،    ويدهن بالخليط مكان 

األلم. 
  ويمكن كذلك نقع األوراق املجففة يف املاء، ثم وضع املنطقة 
 املصاب�ة يف املاء املنقوع ملدة 15 دقيقة ، وتكرر هذه العملية 

 مرتني أو ثالث مرات يف  اليوم لبضعة أيام . 

حرك عود الثقاب

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

كلمات متقاطعةكلمات متقاطعة

1 � العطش، جوع.
2 � الزريبة.

3 � زاره أثناء مرضه، مخيف.
4 � زنى، يبس، وعاء الخمر.

5 � وحدة قياس، وجنة.
6 � تقتدي، تيش.

7 � كره، أول الشباب وريعانه.
8 � مد.

9 � صوت األرنب، قطع.

1 � طالب�و املع�روف، بمعنى صاحب 
»منصوبة«.
2 � كواكب.

3 � ضد وارد، تبتلع ريقها.
4 � أرشده، بيت الدجاج.

5 � نصف حامي، حظ، رشيف.
6 � كياسة، تلعق العسل.

7 � ضمنه، يخف ويرسع إىل عمله.
8 � عرق يف العنق، علقم.

9 � اتخذ ابناً، ذكر األرانب.

عموديأفقي

اعالن
اىل الرشيك  / محمد عيل حسن

اقتىض حضورك اىل مديرية بلدية 
النج�ف وذلك الق�رارك باملوافقة 
عى صدور اجازة بناء والخاصة 
بالعق�ار املرق�م 3/41805 حي 
الوف�اء  مناصف�ة م�ع الرشيك 
بالعق�ار املواط�ن نادي�ة علوان 
كاظم وعند عدم حضورك سوف 
تصدر االج�ازة وفق�ا للضوابط 

الالزمة
��������������������������

اىل الرشي�ك / ام�ال عب�د الجبار 
احمد  

اقتىض حضورك اىل بلدية النجف 
االرشف لغ�رض اص�دار اج�ازة  
البن�اء للعقار املرق�م ) 68098( 
حي الن�داء خالل م�ده اقصاها 
س�تتم  وبخالف�ه  اي�ام  ع�رشة 

االجراءات دون حضورك 
طالب االجازه 

حسن عباس حميد
��������������������������
اىل الرشيك ماجده كاظم عباس

مديري�ة  اىل  حض�ورك  اقت�ىض 
بلدي�ة النج�ف االرشف لغ�رض 
اصدار اجازة البناء للرشيك ثامر 
نبه�ار جعف�ر للقطع�ة املرقمة 
3/50839 يف النج�ف حي النداء 

مقاطعة 4
��������������������������

اعالن
اىل الرشيك عيل سالم عيل

اىل صن�دوق  اقت�ىض حض�ورك 
االسكان الكائن  يف  النجف وذلك 
لتثبي�ت اق�رارك باملوافق�ة عى  
قيام رشيكك )بيان محمد بجاي(  
بالبن�اء ع�ى حصت�ه املش�اعة 
يف القطع�ة املرقم�ة 3/59373 
مقاطع�ة 4 / حي الن�داء حدود 
بلدي�ة النجف  ولغرض تس�ليفه 
ق�رض االس�كان وخ�الل م�دة 
اقصاها خمسة عرش يوما داخل 
العراق وش�هر خارج العراق من 
تاري�خ ن�رش االعالن  وبعكس�ه 
سوف يسقط حقك يف االعرتاض 

مستقبال

اىل الرشيك سهاد احمد صبحي 
اقت�ىض حضورك اىل مق�ر بلديه 
النجف لغرض اصدار اجازه بناء 
للعق�ار املرق�م 83781 /3ح�ي 
النداء خالل عرشه ايام وبخالفه 
س�تتم اإلجراءات دون حضورك 

طالب االجازه
 نبيل مسلم عيىس

��������������������������
الل�ه  عب�د  عب�اس  الرشي�ك  اىل 

حسني
مق�ر  اىل  حض�ورك  اقت�ىض   
بلدي�ه الحيدريه لغ�رض اصدار 
اجازه بن�اء للعقار املرقم 2568 
الحماد خالل عرشه  /116خان 
اي�ام وبخالفه س�تتم االجراءات 

دون حضورك طالب االجازه
 ملياء ابراهيم حسني

��������������������������
اىل ال�رشكاء س�يف و ذو الفقار 

اوالد مصطفى مرتىض
 توج�ب حضوركم اىل مقر بلديه 
النجف لغرض اصدار اجازه بناء 
للعق�ار املرق�م 83870 /3ح�ي 
النداء خالل عرشه ايام وبخالفه 
ستتم االجراءات دون حضوركم 

طالب االجازه 
عبد الرزاق  عيل عبيس محسن

��������������������������
فقدان

فق�د س�ند العقار املرق�م 5987 
/3ح�ي العروب�ه باس�م هاتف 
مزهر حمزه عى من يعثر عليه 

تسليمه لجهة االصدار
��������������������������

اىل الرشكاء غس�ان عيل حس�ني 
ع�يل و س�ليمه م�وىس حس�ني 

محمد 
توجب حضورك�م اىل مقر بلديه 
النج�ف لغ�رض اص�دار اجازه 
بناء للعقار املرقم 3868 /2حي 
الغدير خالل عرشه ايام ويخالفه 
س�تتم االجراءات دون حضورك 

طالب االجازه 
عقيل ابراهيم حسني جواد
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شهد مدربًا للنجف
             المستقبل العراقي/ متابعة

اتفق�ت إدارة النج�ف م�ع املدرب 
عبد الغني شهد، عىل قيادة الفريق 
خلف�ا للمس�تقيل حس�ن أحم�د، 

اعتبارا من الجولة 13 للدوري.
وقال عضو الهيئة اإلدارية للنجف 
عيل هاش�م، لك�ووورة، أن رئيس 
الهيئ�ة الدكت�ور رض�وان الكندي 
اجتم�ع باملدرب وت�م االتفاق معه 
ع�ىل قي�ادة الفري�ق، اعتب�ارا من 

الجولة املقبلة أمام الكهرباء.
وبني أن املدرب شهد أبدى موافقته 
عىل العم�ل مدربا للفريق بش�كل 
باألم�ور  الحدي�ث  دون  طوع�ي 
املالي�ة، ب�رط أن تس�لم حقوق 

الالعبني.
وأوض�ح »وت�م االتف�اق عىل تس�ليم 
الدفع�ة الثاني�ة لالعب�ني البالغة %15 

من عقودهم«.
وأش�ار إىل أن اإلدارة ملتزم�ة باملوع�د 

وس�تدفع الدفعة الثالثة أيضا باملوعد 
املحدد، من أجل خلق اس�تقرار نفيس 
لالعب�ني، ليتمكن املدرب م�ن تحقيق 

نتائج طيبة مع الفريق.
يش�ار إىل أن النجف تعرض يف الجولة 

إىل  املاضي�ة 
أم�ام  خس�ارة 
الح�دود بهدفني 
ه�دف  مقاب�ل 

واحد.

مدرب نفط الوسط: نسعى لرد الدين 
إىل الصناعات الكهربائية

             المستقبل العراقي/ متابعة

قال مدرب نفط الوسط جمال عيل، إن مواجهة يوم األربعاء أمام 
الصناع�ات الكهربائية، يف ملعب الصناعة، لحس�اب الجولة 13 

من الدوري، تعد مواجهة »رد الدين« لفريق الصناعات.
وق�ال ع�يل لكووورة »نفط الوس�ط س�بق وأن خرس يف 
كأس الع�راق أم�ام الصناع�ات يف ملعب�ه، وبالتايل 
نس�عى لرد الدين، باإلضافة إىل أن فريقنا يسعى 
للحفاظ عىل توازن�ه الفني يف الجوالت املتبقية 
م�ن املرحل�ة األوىل للدوري، وبالتايل س�يكون 

هدفنا الفوز«.
وأشار إىل أن الجهاز الفني شدد عىل رضورة 
احرتام جميع الفرق املنافس�ة دون النظر 
لرصيدها من النقاط أو تسلسها يف الئحة 

الدوري، ألن الفوارق قليلة بشكل كبري.
وب�ني »الفريق جاهز وخطوطنا مكتملة 
والجان�ب املعن�وي يف أفض�ل حاالته، ما 

يقلقنا فقط أرضي�ة امللعب، كوننا عانينا منها يف مباراة الكأس، 
ومع ذلك نس�عى ملنح الالعبني واجبات تتالئم مع طريقة الفريق 

املنافس وأرضية امللعب«.
يشار إىل أن نفط الوسط يتصدر الئحة الرتتيب برصيد 26 نقطة، 

فيما يحتل الصناعات املركز قبل األخري برصيد 9 نقاط.

أمحد خلف يقرتب 
من تدريب النفط

              المستقبل العراقي/ متابعة

أوض�ح مصدر مق�رب من نادي النف�ط، أن اإلدارة فتحت 
قنوات اتصال مع املدرب الشاب أحمد خلف، لخالفة يحيى 

علوان، يف قيادة الفريق بالدوري املمتاز.
وقال املصدر »بعد تعثر التفاوض مع املدرب رايض شنيشل 
ال�ذي التحق بالزوراء، لج�أت إدارة النف�ط للتفاوض مع 
أحمد خلف الذي اس�تقال مؤخرًا من تدريب الطلبة بسبب 

األزمة املالية«.
وأض�اف »إدارة النف�ط غ�ري مقتنع�ة بنتائ�ج الفريق يف 
الدوري، وتبحث عن مدرب ينتش�ل الفريق ويحقق نتائج 
طيب�ة، اإلدارة ت�رى أن املجموع�ة املتاح�ة م�ن الالعبني 
تستطيع املنافس�ة عىل املراكز األوىل، وليس احتالل املركز 

الثامن«.
ون�وه املص�در أن األيام املقبلة ستش�هد حس�م الصفقة، 
بعد االتفاق مع املدرب، عىل جميع التفاصيل، قبل اإلعالن 

الرسمي. 
يش�ار إىل أن ن�ادي النف�ط يحت�ل املركز الثام�ن يف جدول 

ترتيب الدوري العراقي املمتاز برصيد 16 نقطة.

إيفرتون يسبق غارة مانشسرت سيتي

بوكيتينو يطلب صفقتني يف املريكاتو الشتوي

              المستقبل العراقي/ متابعة

فت�ح ن�ادي إيفرت�ون، ب�اب املفاوضات 
مع العبه، بش�أن تجديد تعاقده، خش�ية 

انتقاله لصفوف مانشسرت سيتي.
وتس�ري املحادث�ات بش�كل إيجاب�ي ب�ني 
إيفرتون ول�وكاس دين، م�ن أجل توقيع 

عقد طويل األمد بني الطرفني.
ويغي�ب لوكاس دين ع�ن املالعب منذ 22 
نوفمرب/تري�ن ث�ان امل�ايض، وينته�ي 

عقده يف صيف 2023.
وحس�ب صحيف�ة »الدييل مي�ل«، ارتبط 
اسم دين بالتفاوض مع مانشسرت سيتي 
يف يناير/كان�ون ثان الج�اري، األمر الذي 

حرك امل�درب كارل�و أنش�ليوتي، ملحاولة 
تمدي�د عقد الالعب، البال�غ من العمر 27 

عاًما.
ويبح�ث إيفرتون عن تقدي�م عقد طويل 
األمد لدين، نظرًا لتأثريه الكبري مع الفريق 
األول، وذلك كما حدث مع مايكل كني الذي 
وق�ع عىل عقد يمتد ل� 5 س�نوات الصيف 
املايض.يذك�ر أن دين يتع�اىف من الجراحة 
الت�ي أجراها يف الكاحل، ع�ىل آمل العودة 

للمالعب قبل نهاية الشهر الجاري.
وارتبط اس�م دين بمانشس�رت س�يتي، يف 
ظل التكهنات التي تحوم حول مس�تقبل 
بينجام�ني مين�دي بع�د خرق�ه لقواع�د 

فريوس كورونا مؤخرًا.

              المستقبل العراقي/ متابعة

كشف تقرير صحفي عن األسماء التي حددها ماوريسيو 
بوكيتين�و، املدير الفن�ي الجديد لباريس س�ان جريمان، 
تمهي�ًدا للتعاق�د معه�ا خالل ف�رتة االنتقاالت الش�توية 

الجارية.

وذك�رت صحيف�ة »م�اركا« أن وصول بوكيتين�و ملقاعد 
بدالء س�ان جريمان، أصبح نقطة جذب ملستقبل الفريق 
والصفقات املمكن حدوثها، والتي يطلبها املدرب للبدء يف 

مهمته كمدير فني يف حديقة األمراء.
وأضاف�ت أن بوكيتينو طلب التعاقد م�ع هوجو لوريس 
ودي�يل آيل، ثنائ�ي توتنه�ام هوتس�بري اإلنجلي�زي، لضم 

الالعب�ني يف املريكات�و الش�توي.وأوضحت الصحيف�ة أن 
توتنهام لي�س لديه نية لبيع هوج�و لوريس ودييل آيل يف 
املريكاتو الحايل، رغم رغبة بوكيتينو يف ضم الثنائي.ومن 
املقرر أن يقود بوكيتينو، أول مباراة له كمدير فني لسان 
جريم�ان، بعد غد األربعاء، أمام س�انت إيتي�ان، يف إطار 

الفرنيس.الجول�ة 18 م�ن الدوري 

دي بروين: مباراة تشيليس أنعشت ذاكرتنا
              المستقبل العراقي/ متابعة

قال البلجيكي كيفن دي بروين العب وسط مانشسرت سيتي، 
إن فريقه قدم أداء يليق بمباراة كبرية، يف إطار اس�تعداداته 
لتحقيق اللقب الثامن يف كأس الرابطة اإلنجليزية املحرتفة، 
حينما يواج�ه غريمه التقليدي مانشس�رت يونايتد، بعد غد 

األربعاء، يف الدور قبل النهائي من املسابقة.

وحقق سيتي فوزا مهما عىل مضيفه تشيليس 3 / 1، أمس 
األحد يف بطولة الدوري اإلنجليزي، وذلك رغم غياب خمس�ة 

العبني بداعي اإلصابة بفريوس كورونا املستجد.
وأوض�ح دي بروي�ن أن النتيج�ة التي فاز به�ا الفريق عىل 
تش�يليس، أع�ادت الثق�ة لالعب�ني وذكرته�م بأنه�م فريق 
منافس ع�ىل األلقاب.وأضاف النج�م البلجيكي: »أعتقد أن 
الس�نوات التي كنا فيها أبطال ال�دوري، كنا نفوز بمثل تلك 

املباريات«.وتابع: »العام املايض وكذلك املوس�م الحايل لعبنا 
العدي�د من املباري�ات الجيدة لكنن�ا لم نحقق الف�وز، لذلك 
اعتقد أننا قادرون عىل الف�وز باملباريات الكبرية«.وأوضح: 
»نخوض معركة ش�اقة ولكننا نقرتب أكثر وهذا هو اليشء 
الوحيد ال�ذي يمكننا القيام به اآلن«.وم�ن املمكن أن يكون 
الثنائ�ي كايل ووك�ر واملهاجم الربازييل جابرييل جيس�وس 
متاحني للمش�اركة يف املباراة، وذلك عقب نهاية فرتة العزل 

بعدما أعلن النادي عن إصابتهما بفريوس كورونا املس�تجد 
يف فرتة أعي�اد امليالد.ويحقق النادي يف واقعة حضور مدافع 
الفري�ق الفرنيس بنجام�ني ميندي ألحد الحف�الت الخاصة 
بالع�ام الجديد وهو األمر الذي يتعارض مع قواعد بريطانيا 
ملكافح�ة كورون�ا، يف الوقت الذي تعرض كل من اإلس�باني 
إيرك جارس�يا وحارس املرمى الربازييل إيدرسون وعدد من 

املوظفني لإلصابة بالعدوى.

إنرت ميالن يلزم احلذر جتاه لوكاكو
              المستقبل العراقي/ متابعة

أوض�ح تقرير صحفي، موق�ف البلجيكي روميلو 
لوكاك�و، مهاجم إنرت ميالن، م�ن اللحاق بمباراة 
الفري�ق أم�ام روم�ا املقرر له�ا األس�بوع املقبل، 

بالدوري اإليطايل.
ويستعد إنرت ملواجهة س�امبدوريا، األربعاء املقبل 
بالجول�ة 16، ع�ىل أن يس�تضيف نظ�ريه روم�ا، 
األح�د املقبل عىل ملعب س�ان س�ريو بالجولة 17 

من مس�ابقة الكالتش�يو.كان لوكاك�و قد تعرض 
لإلصاب�ة خالل مباراة إنرت وكروتوني، أمس األحد، 
واضطر للخروج يف تبديل اضطراري بالدقيقة 75، 
بس�بب إصابة عضلية.وذكرت صحيفة »كوريري 
ديللو س�بورت«، أن لوكاكو يعاني من مش�كلة يف 
الفخذ لكنها ال تبدو خطرية، مشرية إىل أن املهاجم 
س�يغيب ع�ن املب�اراة املقبلة أم�ام س�امبدوريا.

وأضاف�ت أن اإلن�رت لن يخاط�ر بالدف�ع بلوكاكو 
أمام س�امبدوريا األربعاء املقبل، لتجنب املزيد من 

الرضر، لكن النادي يهدف الستعادته 
خالل مباراة روما.ويعد لوكاكو 

ه�و ه�داف إن�رت مي�الن 
هذا  اإليطايل  بال�دوري 

حي�ث  املوس�م، 
س�جل 12 هدًف�ا 
املركز  به�ا  يحتل 
بج�دول  الثان�ي 

ترتيب الهدافني.

رئيس دورمتوند: هذا ما يلزم 
هاالند الرتداء قميص ريال مدريد

              المستقبل العراقي/ متابعة

فاتس�كه،  يواكي�م  هان�ز  وج�ه 
الرئيس التنفيذي لنادي بوروس�يا 
للمهاج�م  نصائح�ه  دورتمون�د، 
النرويج�ي إيرلينج هاالند، لضمان 

النجاح مستقباًل.
 وق�ال فاتس�كه ملجل�ة »كيك�ر«: 
م�ا  يعلم�ان  ووكيل�ه  »إيرلين�ج 
وس�أنصحه  هن�ا،  ب�ه  يتمتع�ان 
فق�ط بالس�ري عىل خط�ى روبرت 

ليفاندوفسكي«.
 وال يتوقع فاتسكه رحيل الدويل النرويجي 
ع�ن ملعب س�يجنال إيدونا ب�ارك بنهاية 
املوس�م الحايل، مش�رًيا إىل حاجته للمزيد 
م�ن الوق�ت، ليصب�ح العًب�ا م�ن الطراز 

العاملي.
 وأض�اف: »م�ن الواض�ح أنه ح�ال غادر 

هاالن�د دورتمون�د، فإنه س�ينتقل إىل ناٍد 
أكرب«.

 وأت�م: »إذا افرتضن�ا انتقال�ه عىل س�بيل 
املثال لريال مدري�د، فإنه يتوجب عليه أن 
يصبح م�ن الطراز العامل�ي، لالنضمام إىل 
صفوفه«. يذكر أن هاالند انضم إىل النادي 
األملان�ي يف يناي�ر 2020، موقًعا عىل عقد 

ينتهي يف صيف 2024.

               المستقبل العراقي/ متابعة

حس�م باري�س س�ان جريمان موقف�ه م�ن رشاء الالعب 
اإليطايل، مويس كني، املعار للفريق البارييس من إيفرتون، 

وفقا لتقرير صحفي إنجليزي.
وذكرت صحيف�ة »ذا صن« الربيطانية، الي�وم االثنني، أن 
باريس س�ان جريمان سيجري محادثات مع إيفرتون، يف 
محاول�ة لتحويل إعارة كني إىل صفق�ة انتقال دائمة، بعد 

األداء الجيد الذي ظهر به املهاجم.
ويرتب�ط كني بعقد م�ع التوفي�ز حتى ع�ام 2024، ومن 
املرج�ح أن تبل�غ قيمة الصفق�ة حوايل 31 ملي�ون جنيه 

إسرتليني، بحسب الصحيفة.
وش�كل كني مثلًث�ا هجومًيا قوًيا بصحبة نيم�ار وكيليان 
مبابي، وتمكن من تس�جيل 9 أه�داف يف 16 مباراة لعبها 
بقميص سان جريمان، يف الدوري الفرنيس ودوري أبطال 

أوروبا.
ولفتت الصحيفة إىل أنه بعد تعيني ماوريس�يو بوكيتينو، 
مديرًا فنًي�ا للفريق البارييس، فإن أح�د أبرز أولوياته هي 

ضم كني بشكل نهائي.

يونايتد يرفض ثنائي يوفنتوس يف صفقة بوجبا
              المستقبل العراقي/ متابعة

يب�دو أن مانشس�رت يونايتد ب�ات موافًقا عىل 
الس�ماح برحيل نجم�ه الفرنيس ب�ول بوجبا 

لصفوف يوفنتوس اإليطايل.
لك�ن الفريق اإلنجلي�زي يرف�ض مبادلة بول 

بوجبا، بأسماء محددة من السيدة العجوز.
ويتبقى يف عقد بوجبا، 18 شهرًا مع مانشسرت 
يونايت�د، ورصح وكي�ل أعماله مين�و رايوال، 
الشهر املايض، بأنه يرغب يف مغادرة قلعة أولد 

ترافورد.
ويس�تهدف يوفنت�وس، التعاق�د م�ع بوجبا، 

ولك�ن ضم الي�ويف لفيدريكو كيي�زا، يعني أن 
الس�يدة العج�وز بحاجة إليج�اد حلول أخرى 
ب�داًل من دفع مبل�غ مايل مبارش لض�م النجم 
الفرنيس.وبحسب »كالتشيو مريكاتو« يرغب 
يوفنت�وس يف إدخال بعض الالعبني، يف صفقة 

تبادلية لضم بوجبا.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

العب مانشسرت سيتي السابق يعود إلنجلرتا
            المستقبل العراقي/ متابعة

كش�فت تقارير صحفية يف أملاني�ا، أن من املنتظر 
انتق�ال راب�ي ماتون�دو، الع�ب ش�الكه، إىل إنجل�رتا 

قريبا.
وكان الالعب الويلزي )20 عاما( قد انتقل إىل شالكه، قبل 
عامني، مقابل نحو تسعة ماليني يورو قادما من مانشسرت 

سيتي.
وبحسب هذه التقارير، من املنتظر إعارة ماتوندو لستوك 

سيتي، ملدة نصف عام.

ولم يش�ارك العب خط الوس�ط املهاجم، يف املوسم الحايل من 
ال�دوري األملاني، س�وى ثالث م�رات، ومن املنتظ�ر أن يتيح 

انتقاله إىل انجلرتا، فرصا أمامه للمشاركة يف املباريات.
وس�يكون ماتون�دو أول العب يرحل عن ش�الكه، يف موس�م 

االنتقاالت الشتوية الحايل.
وكان�ت قائمة ش�الكه خلت من اس�م ماتون�دو، يف مباراته 
أمام هريتا برلني، أول أمس الس�بت، والتي انتهت بفوز نادي 

العاصمة بثالثة أهداف نظيفة.
وقال املدير الفني، كريس�تيان جروس، إن ماتوندو غاب عن 

املباراة بسبب مشاكل يف املعدة.

سان جريمان حيسم 
مصري مويس كني
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د. هاجر ستار المزيرعةاسعد عبد الله عبد علي

يف الي�وم الثان�ي من اب ع�ام 1990 قام صدام بخط�وة متهورة وغبية 
تس�ببت بالويالت للعراق والعراقي�ن، حيث أقدم عىل غزو دولة الكويت 
يف فع�ل صدم كل العال�م، وكانت التناقض�ات تالزم نظ�ام العفالقة يف 
تربير فعلتهم، فمرة يربرون جريمتهم بان الكويت رفعت اسعار النفط 
ورسق�ت نفط الرميل�ة لذلك غزوها! ومرة ي�ربرون فعلتهم الن الكويت 
ج�زء من البرصة، ومرة ثالث�ة الن ثوار كويتين طلب�وا نجدة العفالقة 
فهبوا ملس�اعدتهم. هذا التهور الصدامي تس�بب بتدم�ر العراق بحرب 
ام الهزائ�م، ثم جاءت القرارات االممية الت�ي تحرم العراق من كل يشء 

ومنها الرياضة.
فكان قرار منع شباب العراق من املشاركة بالبطوالت الدولية واإلقليمية، 
وقام االتحاد االس�يوي بحرمان العراق من كل املشاركات االسيوية من 
اب 1990 اىل ع�ام 1993، حي�ث عدن�ا عندما انطلق�ت تصفيات كاس 

العالم.
يف الفرتة 1990 – 1992 كنا نملك جيل عظيم، اىل اليوم لم يأت من يسد 

مكانه، قد ذبل خلف اسوار الحصار.
اول عملي�ات املن�ع كان دورة االلع�اب االس�يوية يف الص�ن عام 1990 
حي�ث كان لدينا منتخبا عظيما م�ع كادر تدريب رويس خبر, من قبيل 
الحارس عماد هاشم والدفاع رايض شنيشل وسمر كاظم ورشار حيدر 
وكريم عالوي والوس�ط كل من ليث حس�ن وسعد قيس وحبيب جعفر 
ونعيم صدام وناطق هاشم واملهاجم الساحر احمد رايض، هذا التشكيل 

لو شارك لسحق املنتخبات االسيوية.
ق�د ضاع علينا تاريخ مهم لعام 1990 بس�بب نزوات الطاغية املخبول، 

وبقي الالعب العراقي حبيس جدران الوطن.
ثم جاء عام 1991 ليحرم املنتخب العراقي من اي مشاركة ويبقى امام 
الالعبن العراقي�ن فقط الدوري العراقي البائ�س، حتى االحرتاف كان 
ممنوعا عىل الالعب العراقي! مرة بقرارات حكومية بعثية جائرة، ومرة 
بس�بب سياس�ات دول الجوار التي تس�تند لقرارات مح�ارصة العراق، 

وكان الضحية بن كل هذا هو الالعب العراقي الذي حرم من كل يشء.
ليأت�ي ع�ام 1992 املمتل�ئ بالبط�والت العربي�ة واالس�يوية والعاملية، 
ويس�تمر الجي�ل بالذبول وراء ج�دران البلد، حيث علي�ه ان ال يلعب اال 
يف ال�دوري العراقي، تحت اعن الس�لطة العفلقي�ة، فكانت التصفيات 
االوملبي�ة عام 1992 حي�ث كان العراق تحت قرارات املنع، فلم نش�ارك 
وكان لدينا جيل اوملبي رائع، كان بحاجة لالحتكاك كي يكتسب الخربات 

ويعطي االنجازات للوطن.
ثم كانت امم اسيا 1992 التي حرم العراق من املشاركة بها تحت ذريعة 
الق�رارات االممي�ة باملقاطع�ة، كان احمد رايض وليث حس�ن ورايض 

شنيشل يف اوج عطائهم ولو شاركنا ملا كان الكاس بعيدا عنا.

الطفول�ة ه�ي اجمل مراحل العم�ر التي يمر بها اإلنس�ان حيث ترتبط 
بكل ما هو جميل كالرباءة واللعب واملرح وتعترب مرحلة اكتساب للكثر 
من املهارات والصفات س�واء كانت الحسنة او السيئة لذلك فهي مهمة 
ج�داً الن ه�ذه الصفات واملهارات عىل اساس�ها يتعام�ل بها عىل مدى 
حياته كلها اذ تشهد هذه املرحلة مجموعة من التغرات التي تطرأ عىل 
الطفل كاالتزان والتحكم وزي�ادة امليل اىل الحرية ومحاولة التعرف عىل 
البيئة املحيطة به وتنمية ما اكتسبه من مهارات الوالدين واملحيطن به 
وب�زوغ االن�ا والتفرقة بن الصواب والخطأ والخ�ر والرش وكلما كانت 
هذه املرحلة مس�تقرة وتتمتع باالهتمام العاطفي والنفيس كلما نمت 
وتفتح�ت ونت�ج عنها اطف�ال يتمتعون بش�خصيات قوي�ة ألن الطفل 
كاالرض الخالية التي تنبت مابذر فيها من خر او رش يتلقاه الطفل من 
والديه ومن يحيطون به من خالل التعليم والس�لوك لذلك تعرف مرحلة 
الطفول�ة يف علم االجتماع عىل انها تلك املرحلة من حياة الطفل تبدأ منذ 
الوالدة وحتى س�ن البلوغ اما تعريفها من وجهة نظر علم النفس فهي 
تلك املرحلة التي تحتوي العديد من التطورات التي تحدث للطفل يف النمو 
وحت�ى مرحلة املراهقة لهذا يعتربها علماء النفس مرحلة هامة جداً يف 
حي�اة الف�رد حيث ان هذه املرحلة حاس�مة يف مس�تقبله وتظل اثارها 
العميقة محفورة يف نفس الطفل عىل مر السنن. وان كل علماء النفس 
تقريب�اً قد اجمعوا ع�ىل اهمية هذه املرحلة ويرى فرويد مؤس�س علم 
التحليل النفيس ان ش�خصية الفرد تتكون خالل فرتة الخمس س�نوات 
األوىل. اال اننا اصبحنا كثراً ما نس�مع عبارة اطفال هل زمن ومقارنته 
باطف�ال الزمن امل�ايض نعيب الزمان والعيب فينا نجعل منه الش�ماعة 
الت�ي نعلق عليها اخطائن�ا الزمان ثابت ال يتغر الس�اعة الزالت مثلما 
كان�ت والثواني تتبع الدقائق فأين االختالف اذن؟ الش�ك فينا ويف البيئة 
الت�ي يرجع لها التأثر املبارش او غر املبارش يف اختزال مفهوم الطفولة 
عىل الفرد اذ تش�كل البيئ�ة املادية واالجتماعي�ة والثقافية والحضارية 
حيث تس�هم يف تشكيل ش�خصية الفرد النامي ويف تعن انماط سلوكه 
واساليبه يف مواجهة الحياة ان اختالف تربية االهل هي السبب الرئييس 
يف صن�ع الفروقات بن األجيال كث�ر من اآلباء الزال�وا يواصلون تربية 
ابنائهم بنفس الطريقة التي اتبعها معهم اباؤهم او بصورة معاكس�ة 
تمام�اً اذا كانوا يكرهون االس�لوب ال�ذي تربوا عليه فف�ي املايض كان 
اآلباء واألمهات يتعاملون مع اطفالهم عىل فطرتهم البس�يطة فالزمن 
يف املايض يخلو من التعقيدات التي نش�هدها اليوم فاملايض يخلو تماماً 
م�ن مغريات الحارض قديماً كان الطفل يس�مع الكلم�ة دون نقاش او 
إع�رتاض لكنه اآلن اصب�ح يجادل ويعاتب ويرصخ كما كانت اس�اليب 
العقاب محدودة ولكنها مجدية فالنظرة القاس�ية والرضب غر املربح 

والحرمان من املرصوف.

تعرف عىل أكثر 3 بحريات خالبة يف سويرسا
ُتعرف س�ويرسا بأنها موطن الجبال ولكن هل 
تعلم أن س�ويرسا به�ا أكثر م�ن 1500 بحرة 
ومس�طح مائي. تطل أغلب املدن الس�ويرسية 
تقريبا عىل ش�واطئ بحرات. وس�واء كان ذلك 
بس�بب االرتف�اع أو املي�اه الصافي�ة أو جمال 
املناظر املحيطة، هناك يشء اس�تثنائي بش�أن 
البح�رات املتأللئة بس�ويرسا، بحس�ب موقع 

»ترافل دييل«.
• بح�رة جنيف: بحرة جنيف وهي أكرب بحرة 
يف وس�ط أوروبا هي بحرة عميقة عىل ش�كل 
هالل يف سويرسا تطل عىل جبال األلب. ويمكن 
للزائ�ر حج�ز رحل�ة بحري�ة أو رحل�ة طهوية 
لالستمتاع باملش�اهد الخالبة مثل شعار مدينة 
جني�ف »جيت�دو« وه�ي ناف�ورة يبل�غ ارتفاع 
مياه�ا ل��140 م�رتا وه�ي تض�اء يف املس�اء. 
والبحرة أيضا مكان مالئم للتجديف أو اإلبحار 
أو ركوب القوارب الرشاعية أو التزلج عىل املياه 

وحتى الغوص.
• بح�رة لوجان�و: بح�رة لوجان�و الواقعة يف 
تيس�ينو ه�ي بح�رة جليدية يف أق�ى جنوب 
طرف تيس�ن وه�ي منطقة عط�الت يف أقى 
جنوب جبال األلب. للبحرة أفرع مختلفة وهي 
محاطة بجبال، وأطولها جبل جينروسو الذي 

يبلغ ارتفاعه نحو 1700 مرت.
• بحرة تون: تطل بحرة تون ذات اللون األزرق 
الداكن عىل الجانب الشمايل من جبال األلب، بن 
بلدتي تون وإنرتالكن يف برنيز أوبرالند. وتبعث 
رحلة بحرية يف بحرة تون االسرتخاء باإلضافة 

إىل االس�تمتاع بوجبة فاخرة أو ببساطة أشعة 
الش�مس الرائعة عىل س�طح السفينة، وسوف 
تم�ر عين�اك ع�ىل الش�اطئ الج�ذاب بق�راه 
الرومانس�ية والقالع التاريخية املهيبة املقامة 

فوق قمم جبال إيجر ومونش ويونجفراو.

اعلن يفغيني تيماكوف، الطبيب املختص يف األمراض املعدية، ان الش�خص 
ال�ذي يرغب بتطعيم نفس�ه بلقاح ضد كوفيد-19، يج�ب أن ال يعاني من 
أعراض التهابات فروس�ية تنفس�ية، ومن تفاقم أمراض مزمنة. وأضاف 
الطبي�ب، يف مقابل�ة صحفية: “يج�ب أال يكون لدى هذا الش�خص أي من 
مظاهر وأعراض أمراض الربد، مثل الزكام والرش�ح من األنف، والس�عال، 
وارتف�اع درجة الحرارة، الش�عور باإلنهاك”. وح�ث االختصايص عىل عدم 
تعاطي الكحول قبل ثالثة أيام من التطعيم، وكذلك بعد تلقي اللقاح، يجب 
الح�ذر من تناول األطعم�ة الثقيلة والوجبات الرسيعة، وكذلك االس�تعداد 
نفسيا للتطعيم. وأوضح الطبيب، أنه “إذا كان هذا الشخص قلقا جدا، فقد 
يرتفع ضغط دمه. وأثناء التطعيم، يتم إفراز األدرينالن وهرمونات التوتر 
بشكل طبيعي، وهذا يؤثر بشكل إضايف عىل األوعية الدموية. ونتيجة لذلك، 
قد يش�عر الشخص املذكور بالدوار وقد يفقد الوعي”. وينصح األخصائي، 
األشخاص املعرضن لردود الفعل التحسسية، بتناول مضادات الهيستامن 
يف اليوم الس�ابق، وبعد يوم واحد من التطعي�م. وإذا كانوا عرضة للحمى، 

فيمكن تناول قرص باراسيتامول ليال بعد التطعيم.

اجت�از نموذجان أوليان من أجهزة آيفون القابلة للطي االختبارات الداخلية 
للتأكد من املتانة، وذلك وفًقا ملوقع إيكونوميك دييل نيوز التايواني.

وت�م حديًث�ا االنتهاء من اختبارات نظ�ام املفصل القاب�ل للطي املصمم من 
رشكة آبل لجهازي آيفون مختلفن يف مصنع فوكسكون يف الصن.

وُيقال: إن هاتف آيفون القابل للطي األول الذي يخضع لالختبار هو نموذج 
مزدوج الشاش�ة، مث�ل Galaxy Fold، ومن املحتمل أن يك�ون هو النموذج 
األويل نفس�ه للشاش�ة املزدوجة الذي ظهرت حوله ش�ائعات يف شهر يونيو 

.2020
وأوضح�ت الش�ائعات الص�ادرة يف ذل�ك الوقت أن ه�ذا النموذج يس�تخدم 

شاشتن منفصلتن لكن متصلتن بواسطة مفصل.
وبالرغم من أن النموذج األويل لهاتف آيفون هذا   يتميز بشاشتن منفصلتن 
لك�ن متصلتن بمفصل، فقد ادع�ت الترسيبات أن الشاش�ات تبدو متصلة 
وسلس�ة إىل ح�د ما. ومن الجدير بالذكر أيًض�ا أن رشكة آبل قد حصلت عىل 
براءة اخرتاع لجهاز يتضمن شاشتن منفصلتن يمكن جمعهما مًعا إلنشاء 

جهاز واحد قابل للطي بمفصل.

آيفون القابل للطي جيتاز اختبارات املتانةنصائح للراغبني بالتطعيم ضد كوفيد-19 أهم الفيتامينات التي حيتاجها اإلنسان مع التقدم يف العمر
يحتاج اإلنسان مع تقدمه بالعمر إىل 
جملة م�ن الفيتامينات التي يس�بب 
نقصها لديه يف سنوات متأخرة الكثر 

من األرضار.
ومع وج�ود الكثرين الذي�ن يتبعون 
نظاما غذائيا صحي�ا والحصول عىل 
ما يحتاجونه من ه�ذه الفيتامينات 
يوج�د الكث�رون الذي�ن ال يتناولون 
ه�ذه األطعم�ة ويحتاج�ون التب�اع 
البدائل لتجنب املش�اكل مع تقدمهم 

.”express“ يف العمر، بحسب موقع
 ويأت�ي يف مقدمة ه�ذه الفيتامينات 

فيتامن “ب 12” الذي يسبب نقصه تغرات 
جس�دية مختلف�ة مث�ل اصفرار وش�حوب 
الوج�ه، كم�ا يمك�ن أن يؤث�ر ع�ىل الحالة 

النفس�ية للش�خص وتس�بب ل�ه االكتئاب، 
إضافة لضعف واضح يف الذاكرة.

وكذلك يعترب فيتامن “يس” من الفيتامينات 
الواجب الحصول عليها مع التقدم يف السن، ال 

سيما لدى األشخاص الذين يبتعدون 
ع�ن تن�اول الفاكهة والخ�رضاوات، 
ويس�بب نقصه تعبا وضعفا مع آالم 
بالعض�الت واملفاص�ل إضاف�ة لبقع 
حم�راء وزرق�اء عىل الجل�د، ويمكن 
عالج ذلك باتباع نظام غذائي س�ليم 

غني بالفيتامن “يس”.
وآخ�ر هذه الفيتامينات هو فيتامن 
“د” والذي يس�ببه نقص�ه ضعفا يف 
العض�الت وتعبا عاما، ويالحظ كثرا 
لدى األش�خاص الذين تج�اوزوا 65 
عام�ا، ويمكن عالج نقص�ه بتناوله 
ع�ىل ش�كل حب�وب أو اتب�اع نظ�ام غذائي 
مناس�ب غني به، إضافة إىل التعرض لكمية 

كافية من أشعة الشمس.

أصبحت الناشطة البيئية كارولن شبطيني 
امل�رأة اللبنانية والعربي�ة االوىل التي تحصد 
ثالث جوائز من موس�وعة غينيس العاملية 

بتحطيمها االرقام القياسية.
ويف الّتفاصيل، ففاز العلم اللبناني العمالق 
ال�ذي صنعت�ه ش�بطيني م�ن البالس�تيك 
والقاب�ل الع�ادة التدوير وال�ذي صممته يف 

»جوبيرت« - بنش�عي، شمال لبنان، بجائزة 
الرقم القيايس.

وقد ش�كرت كارولن التي وعدت بمشاريع 
 green مفي�دة  وبإبت�كارات  جدي�دة 
مؤسس�ة  وإدارة  لدعمه�ا   community
اس�تضافتها  ع�ىل  الس�ياحية«  »جوبي�رت 

وجميع املتطوعن عىل اندفاعهم.

أول امرأة عربية تنال ثالث جوائز من غينيس

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

هذه العادات قد تعجل إصابتك بمرض الكىل املزمن
كان�ازاوا  جامع�ة  أجرته�ا  حديث�ة  دراس�ة  يف 
الياباني�ة، وج�د باحث�ون أنه بجانب املس�ببات 
الش�ائعة، يمكن أن تس�اهم العادات الغذائية يف 

اإلصابة بمرض الكىل املزمن.
ووج�د الباحثون أن ع�ادة تخطي وجبة اإلفطار 
وتأخر العش�اء لها خط�ر أكرب م�ن املتوقع، إذ 
وجدوا أنها تس�بب العامل الرئييس وراء اإلصابة 
بمرض الكىل املزمن، وهو زيادة الربوتن يف البول 

واملعروف أيًضا باسم ”البيلة الربوتينية“.
وحس�بما ذكرته مجلة نوريدج، ركزت الدراس�ة 
ع�ىل البيل�ة الربوتينية، وفحص الفري�ق بيانات 
أكث�ر من 26 ألف مري�ض تزيد أعمارهم عىل 40 

عاًما.
فح�ص الباحث�ون البيانات والح�االت عىل مدار 
س�نوات اس�تناًدا عىل تحديد عادات غذائية غر 
صحية معينة، تش�مل تخطي وجب�ة اإلفطار 3 
مرات أو أكثر يف األس�بوع، وتأخر العشاء حوايل 
س�اعتن قب�ل النوم بمع�دل 3 م�رات أو أكثر يف 
األس�بوع، بجانب تناول الطعام برسعة وتناول 

وجبة خفيفة يف وقت متأخر بعد العشاء.
كشفت النتائج أنه بغضون 3 سنوات، أُصيب 10 
% من املرىض بالبيلة الربوتينية، ووجد الباحثون 
أن تخط�ي وجب�ة اإلفطار وتأخر العش�اء كانا 

األكث�ر ارتباط�ا بزيادة خط�ر اإلصاب�ة بالبيلة 
الربوتينية، وجاء ذلك بغض النظر عن أي تغرات 

يف الوزن.
تس�لط هذه الدراسة الضوء عىل عوامل مختلفة 
غر متوقعة لإلصابة بمرض الكىل املزمن، والذي 
عادة م�ا يرتب�ط بالس�كري والس�منة وارتفاع 

ضغط الدم.
يج�در بالذكر أن ملرض ال�كىل املزمن مضاعفات 
عديدة تش�مل احتباس الس�وائل يف الجسم، بما 
يف ذل�ك الرئت�ان، وفرط بوتاس�يوم الدم وضعف 
العظ�ام، باإلضاف�ة إىل األنيميا وأم�راض القلب 

واألوعية الدموية.


