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وزير الداخلية
 يوجه بـ »التعامل احلسن«

 مع املتظاهرين
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جملس اخلدمة االحتادي يتحدث عن تفاصيل جديدة بشأن تعيني محلة الشهادات العليا
القانون املقرتح للتعليـم الصبـاحـي: األقسـاط عـلـى قدر املعـدل
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اعلنيت هيئية النزاهة، أمس االثنين، عن صدور 
حكيم قضائي باسيتدعاء ثالثة مسيؤولن كبار 
بينهم نائب رئيس الوزراء السيابق صالح املطلك 
للتحقيق يف قضيية رصف مبلغ 16 مليون دوالر 

خالفا للقانون.
واشارت الهيئة وهي مؤسسة حكوميية مستقلة 
معنيية بالنزاهية العامة ومكافحية الفسياد يف 
بيان تلقت املسيتقبل العراقي نسيخة منه اىل ان 
أمر االستقدام شمل ايضا اثنن من املسؤولن يف 
ِرييَن بمنصب وكيل وزير  وزارة الهجيرة والُْمَهجَّ

ومدير عام من دون ذكر اسميهما.
وكشيفت الهيئة عين تفاصييل أمر االسيتقدام 
الصيادر بحقِّ رئيس اللجنة العلييا إلغاثة وإيواء 
النازحن االسيبق »نائب رئيس الوزراء السيابق 
صاليح املطلك« واثنن مين املسيؤولن يف وزارة 
ِرييَن. يشيار اىل ان املطلك الذي  الهجيرة والُْمَهجَّ
لم يصيدر عنه اي توضيح حول االسيتدعاء لحد 
االن وهيو رئييس جبهية الحيوار الوطنيي وقد 
شيغل منصيب نائب رئييس اليوزراء يف حكومة 
رئيس الوزراء السيابق حيدر العبادي عام 2014 
لكين االخري اعلن يف التاسيع مين آب عام 2015 
عن مجموعة قيرارات وإصالحيات أبرزها إلغاء 
مناصيب نواب رئيس الجمهوريية نوري املالكي 
وأسيامة النجيفي وأياد عيالوي ومناصب نواب 
رئيس الوزراء صالح املطلك وبهاء االعرجي وروز 
نوري شاويس استجابة ملطالب شعبية احتجت 
عيى تضخيم ثيروات السياسيين واملخصصات 

املالية الفاحشة التي يستلمونها. 
التفاصيل ص2

النزاهة تالحق »مسؤولني كبار«: أين ماليني الدوالرات؟
استدعت نائب رئيس وزراء سابق ووكيل وزارة ومدير عام بقضية تبديد أموال »إغاثة« للنازحني بدءًا من اليوم.. 
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الـتـجـارة:
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قروض بالتنسيق مع البنك 
املركزي لألرامل واملطلقات 

وسكان العشوائيات

الرتبية: ال صحة إلشرتاط 
كارت التلقيـح علـى الطلبـة 

يف االمتحانات

       بغداد / المستقبل العراقي

نقليت وكالية “روييرز” عن مصيادر تأكيدهيا أنه تيم تأجيل 
اجتمياع “أوبيك+” الذي كان مقيررا أمس االثنين، فيما لم يتم 
 حتيى اآلن تحدييد موعد جديد وسيط خالف سيعودي إماراتي.
ونشيب الخيالف األسيبوع امليايض عندميا اعرضيت اإلمارات 
 عيى تمدييد مقيرح لقييود اإلنتياج لثمانيية أشيهر إضافية.
وكان األميري عبيد العزيز بن سيلمان وزيير الطاقة السيعودي 
، دعيا إىل “يشء مين التنيازل ويشء مين العقالنيية” للتوصيل 
التفياق، بعد أن فشيلت مناقشيات عيى مدى يومن األسيبوع 
رفيع  عيى  النقاشيات  وتركيزت  تقيدم.  إحيراز  يف  امليايض 

اإلنتياج اعتبيارا مين آب ألسيباب منهيا كبيح األسيعار التيي 
وصليت إىل ما يقيارب أعيى مسيتوى يف عامن ونصيف العام. 
 وجيرى تيداول برنيت عنيد 76 دوالرا للربمييل أميس االثنين.
واتفقيت “أوبك+” عى خفض اإلنتاج بنحو عرشة مالين برميل 
يومييا من أييار 2020، للتخفييف من أثر الجائحية، مع خطط 
لتقليصها بالتدرييج، لتنهي التخفيضات بحلول نهاية نيسيان 
 2022.  وتبلغ التخفيضات حاليا حوايل 5.8 مليون برميل يوميا.
وقاليت مصادر إن اإلمارات توافقت مع السيعودية يوم الجمعة 
وباقي أعضاء أوبك+ عى زيادة اإلنتاج بنحو مليوني برميل يوميا 
اعتبارا من آب إىل أيلول 2021، لكنها رفضت تمديد التخفيضات 

املتبقية حتى نهاية عام 2022 بدال من نهاية نيسان 2022.

      نينوى / مروان ناظم

أعلنيت وزارة الكهربياء اسيتهداف خيط 
}قدس - نرص 1٣2 ك.ڤ{ املغذي ملرشوع 
مياء الكرخ بعميل تخريبي جدييد بهدف 
قطيع ميياه اليرشب عين املواطنين يف 

منطقة الطارمية.
وذكرت اليوزارة يف، بيان تلقت املسيتقبل 
العراقي نسيخة منه، ان »العنف املسيلح 
يسيتمر يف التأثري سلباً عى البنى التحتية 
وتعريضهيا  الكهربياء  لقطياع  واملدنيية 
لخسيائر كبرية يف املورد الحيوي بحرمان 
املواطنين مين الطاقية وعيزل املناطيق 
واملحافظيات بعضها عن بعض من خالل 

تفجري ابراج وخطوط نقل الطاقة،
فضياًل عين الخسيائر املاديية والحد من 

امكانية الحصول عى الخدمات االنسانية 
التنميية  عجلية  وإيقياف  االساسيية 
املتعميد  االسيتهداف  عيرب  االقتصاديية 
والعشيوائي واالنتهياكات الخطيرية ضد 
خطيوط وابيراج الطاقية الكهربائيية يف 
عموم العراق«.واضافت ان »خط قدس - 
نرص  )1٣2 ك.ڤ ( 1+2 تعرض اىل حادث 
ارهابي تسيبب بتفجري اليربج رقم )21( 
من محطة نيرص بعبوات ناسيفة ليال يف 
السياعة الحادية عرشة و عرشون دقيقة 
يف منطقية الطارمية قريية زملة حمدي ، 
وعى الفيور توجهت مالكات الهندسيية 
والفنيية لتاهييل وصيانية الخيط بغيية 

اعادته اىل العمل بأرسع وقت ممكن«. 
املدفوعية  »الجماعيات  إن  واوضحيت 
الهجمات  التخرييب ذات  بأيديولوجييات 

الخرقاء وتوظييف التكتييكات االرهابية 
تسيتهدف حرمان العراقين تعسفياً من 
حقوقهم االساسية يف خدمة عامة مقبولة 
ونمط الحياة الرغيدة التي يسيتحقونها ، 
وان الوزارة تسيعى لإليفياء بنيٍة صادقٍة 
نحو االلتزامات التي قطعتها عى نفسها 
امام العراقين يف تعزيز التنمية املستدامة 

يف مجال الطاقة وتوفريها«.
إتخياذ  يف  مسيتمرة  الحكومية  ان  كميا 
التدابيري الرامية اىل حرمان االرهابين من 
الوصول اىل الوسائل التي تمكنهم من شن 
اعتداءاتهيم وبلوغ اهدافهيم و منع االثر 
املتوخى منها ، اىل جانب تحسن وحماية 
وتوفري الخدمات التي تليق باملواطن برغم 

التحديات التي تواجه البالد .
إىل ذلك، نفذت قوة مشيركة من الحشيد 

التابعية  والرشطية  والجييش  الشيعبي 
لقييادة عملييات نينيوى عمليية أمنيية 
واسعة من ثمانية محاور ملالحقة عنارص 
داعيش واملطلوبين يف املحافظية وتأمن 
خطوط نقل الطاقة. وذكر اعالم الحشيد 
يف، بيان تلقت املسيتقبل العراقي نسيخة 
منيه، ان »العمليية انطلقيت بمشياركة 
التابعية  واألقسيام   )٣٣ و   21  ( الليواء 
لقييادة العمليات بإسيناد مين )مكافحة 
املتفجرات والهندسة العسكرية ومقاومة 
اليدروع والطبابة( التابعة لهيئة الحشيد 
الشعبي وقطعات الجيش العراقي متمثلة 
بي)الليواء ٩2 والليواء 75 ( وقطعات من 
)فوج سيوات نينيوى والفيوج التكتيكي 

لرشطة نينوى(«.
التفاصيل ص2

ص7

عالء حممد: الصقور 
عازمون عىل حصد لقبي 

الدوري والكأس

ص2

http://www.kvisoft.com/pdf-merger/


صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي

www.almustakbalpaper.netIssue No  ( 2408 )  July   Tue    6    2021    

العمل تطلق »قروض سكنية« للمستفيدين من رواتب احلامية االجتامعية
     بغداد / المستقبل العراقي 

كش�فت وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية عن ش�مول املس�تفيدين من رواتب الحماية بقروض 
س�كنية تمن�ح لهم لغرض حل ازمة الس�كن يف البالد بالتنس�يق م�ع البنك املرك�زي وقالت رئيس 
هيئ�ة الحماي�ة االجتماعية هدى س�جاد محم�ود إن »الهيئة وبالتنس�يق مع البن�ك املركزي ومن 
خ�الل املرصفني الزراع�ي والعقاري اطلقت مبادرة ملنح قروض للمس�تفيدين من اعانات الحماية 
االجتماعي�ة لغرض رشاء الوحدات الس�كنية االس�تثمارية، إذ تم تخصي�ص 5 باملئة من كل وحدة 
سكنية ملستفيدي الحماية، أو أن يشرتي املستفيد دارا بشكل مبارش«، موضحة ان »القرض يمنح 
للمس�تفيد بمدة س�داد تصل بني 20 اىل 30 س�نة«. واضافت ان »الهدف من هذه القروض هو حل 
جزء من ازمة الس�كن، اىل جانب توفري س�كن كريم اىل املس�تفيدين الذين ال يملكون سكنا او ممن 
يسكنون يف مناطق العشوائيات او الطمر الصحي، او النساء االرامل واملطلقات اللواتي ليس لديهن 
س�كن ممن يقط�ن مع ذويهن لعدم امتالكهن س�كنا«، مبين�ة أن »الهيئة وبالتنس�يق مع مكتب 

تكنولوجيا املعلومات يف وزارة العمل واملنظمات الدولية، ستطلق حملة لحرص اعداد تلك االرس«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اعلن�ت هيئة النزاه�ة، أمس االثن�ني، عن صدور 
حكم قضائ�ي باس�تدعاء ثالثة مس�ؤولني كبار 
بينهم نائب رئيس الوزراء الس�ابق صالح املطلك 
للتحقي�ق يف قضية رصف مبل�غ 16 مليون دوالر 

خالفا للقانون.
واشارت الهيئة وهي مؤسسة حكومي�ة مستقلة 
معني��ة بالنزاه�ة العامة ومكافح�ة الفس�اد يف 
بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه اىل ان 
أمر االس�تقدام ش�مل ايضا اثنني من املس�ؤولني 
ِريَن بمنصب وكيل وزير  يف وزارة الهج�رة والُْمَهجَّ

ومدير عام من دون ذكر اسميهما.
وكش�فت الهيئ�ة ع�ن تفاصي�ل أمر االس�تقدام 
الصادر بح�قِّ رئيس اللجنة العلي�ا إلغاثة وإيواء 
النازح�ني االس�بق »نائب رئيس الوزراء الس�ابق 
صال�ح املطل�ك« واثنني م�ن املس�ؤولني يف وزارة 

ِريَن. الهجرة والُْمَهجَّ
يشار اىل ان املطلك الذي لم يصدر عنه اي توضيح 
حول االستدعاء لحد االن وهو رئيس جبهة الحوار 
الوطن�ي وقد ش�غل منصب نائب رئي�س الوزراء 
يف حكوم�ة رئيس الوزراء الس�ابق حيدر العبادي 
ع�ام 2014 لك�ن االخ�ري اعلن يف التاس�ع من آب 
ع�ام 2015 ع�ن مجموع�ة ق�رارات وإصالحات 

أبرزه�ا إلغ�اء مناصب ن�واب رئي�س الجمهورية نوري 
املالكي وأس�امة النجيفي وأياد ع�الوي ومناصب نواب 
رئيس الوزراء صالح املطلك وبهاء االعرجي وروز نوري 
ش�اويس استجابة ملطالب ش�عبية احتجت عىل تضخم 
ثروات السياس�يني واملخصصات املالية الفاحش�ة التي 
يس�تلمونها. وبين�ت الهيئ�ة أن األمر جاء ع�ىل خلفيَّة 

قضيَّة تحويل مبل�غ )19( مليار ديناٍر عراقي حوايل 16 
مليون دوالر بصورٍة ُمخالفٍة للصالحيات.

واف�ادت دائ�رة التحقيق�ات يف الهيئة بإص�دار محكمة 
تحقي�ق الك�رخ يف بغ�داد أم�ر اس�تقداٍم بح�قِّ رئي�س 
اللجنة العليا إلغاثة وإيواء النازحني االس�بق واثنني من 
ِريَن، يف قضيَّة تحويل  املسؤولني يف وزارة الهجرة والُْمَهجَّ

مبلغ 19( مليار دينار خالفاً للصالحيات املمنوحة.

وأوضح�ت أن تفاصيل القضيَّة تش�ري إىل موافقة رئيس 
اللجن�ة العليا إلغاث�ة وإي�واء النازحني االس�بق املطلك 
عندما كان يش�غل منصب نائب رئيس الوزراء لش�ؤون 
اإلعم�ار والخدم�ات يف حينها، عىل مق�رتح وكيل وزير 
واملدي�ر العام للدائ�رة اإلداريَّة واملاليَّ�ة يف وزارة الهجرة 
ِريَن سابقاً، عىل مقرتح تحويل املبلغ إىل العوائل  والُْمَهجَّ
النازحة عن طريق إح�دى الرشكات األهليَّة دون صدور 

قرار من اللجنة العليا إلغاثة وإيواء النازحني.
ولفت�ت الدائ�رة إىل أن ق�رار االس�تقدام الصادر 
بحق املس�ؤولني الثالثة عن املحكم�ة يف القضيَّة 
الت�ي حقق�ت فيها الهيئ�ة وأحالته�ا إىل القضاء 
جاء اس�تناداً إىل أحكام امل�ادَّة )331( من قانون 

العقوبات.
وس�بق للهيئ�ة أن أعلن�ت مؤخ�را ع�ن ص�دور 
عدة أح�كاٍم بحق مدان�ني بقضاي�ا تتعلق بملف 
إغاث�ة وإي�واء النازح�ني، منه�ا ص�دور حكمني 
بح�ق محافظ دياىل األس�بق وموظف�ني يف ديوان 
محافظة نين�وى؛ يف قضيَّة إبرام عقود يش�وبها 
َصة إلغاثة وإي�واء النازحني بلغت  الفس�اد ُمَخصَّ
مبالغه�ا )10( ملي�ارات ديناٍر، وق�رار حكم آخر 
بحق قائمقام س�امراء س�ابقاً يقيض بالس�جن 
ست سنواٍت؛ يف قضيَّة مخالفاٍت مرتكبٍة برصف 
َصة ملكافحة الفقر ودعم  )24( مليار ديناٍر ُمَخصَّ

النازحني.
يش�ار اىل ان�ه يف 23 أي�ار امل�ايض اعل�ن رئي�س 
الجمهوري�ة بره�م صالح ع�ن تقديمه مرشوع 
قان�ون اىل الربملان الس�تعادة 150 مليار دوالر تم 
تهريبها اىل الخارج عرب صفقات فاسدة منذ عام 
2004 ومحاكمة الفاسدين، داعيا اىل تحالف دويل 
ملكافحة الفس�اد مشريا اىل ان الفساد عّطل إرادة 
الش�عب بالتقدم والبناء وتسبب بخروج الشباب 

املتظاهرين للمطالبة بوطن يخلو من الفساد .
واض�اف صالح ان العراق خرسا 150 مليار دوالر هربت 
من صفقات الفس�اد إىل الخارج منذ عام 2003 . وفيما 
نوه اىل عدم أمكانية التعامل مع الفساد محلياً فقد لفت 
اىل ان مرشوع القانون يس�عى الس�رتداد أموال الفساد 

عرب اتفاقات مع الدول والتعاون مع الجهات الدولية .

استدعت نائب رئيس وزراء سابق ووكيل وزارة ومدير عام بقضية تبديد أموال »إغاثة« للنازحني

النزاهة تالحق »مسؤولني كبار«: أين ماليني الدوالرات؟
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      نينوى / مروان يناظم

أعلنت وزارة الكهرباء استهداف خط }قدس 
- ن�رص 132 ك.ڤ{ املغ�ذي مل�رشوع م�اء 
الكرخ بعمل تخريبي جديد بهدف قطع مياه 

الرشب عن املواطنني يف منطقة الطارمية.
وذك�رت ال�وزارة يف، بي�ان تلقت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه، ان »العنف املس�لح 
يس�تمر يف التأثري س�لباً عىل البن�ى التحتية 
واملدنية لقطاع الكهرباء وتعريضها لخسائر 
كبرية يف امل�ورد الحيوي بحرم�ان املواطنني 
م�ن الطاق�ة وع�زل املناط�ق واملحافظ�ات 
بعضه�ا عن بع�ض من خالل تفج�ري ابراج 

وخطوط نقل الطاقة،

فضالً عن الخسائر املادية والحد من امكانية 
الحصول عىل الخدمات االنسانية االساسية 
وإيق�اف عجل�ة التنمي�ة االقتصادي�ة عرب 
االس�تهداف املتعمد والعشوائي واالنتهاكات 
الطاق�ة  واب�راج  خط�وط  ض�د  الخط�رية 

الكهربائية يف عموم العراق«.
واضافت ان »خط قدس - نرص  )132 ك.ڤ 
( 1+2 تع�رض اىل ح�ادث ارهاب�ي تس�بب 
بتفجري ال�ربج رقم )21( م�ن محطة نرص 
بعبوات ناسفة ليال يف الساعة الحادية عرشة 
و ع�رشون دقيقة يف منطقة الطارمية قرية 
زملة حمدي ، وعىل الف�ور توجهت مالكات 
الهندس�ية والفني�ة لتاهي�ل وصيانة الخط 
بغية اعادته اىل العمل بأرسع وقت ممكن«. 

املدفوع�ة  »الجماع�ات  إن  واوضح�ت 
الهجم�ات  ذات  التخري�ب  بأيديولوجي�ات 
الخرق�اء وتوظي�ف التكتي�كات االرهابي�ة 
تس�تهدف حرم�ان العراقيني تعس�فياً من 
حقوقهم االساس�ية يف خدمة عامة مقبولة 
ونم�ط الحي�اة الرغي�دة التي يس�تحقونها 
، وان ال�وزارة تس�عى لإليفاء بني�ٍة صادقٍة 
نحو االلتزام�ات التي قطعتها عىل نفس�ها 
امام العراقيني يف تعزيز التنمية املستدامة يف 

مجال الطاقة وتوفريها«.
كما ان الحكومة مس�تمرة يف إتخاذ التدابري 
الرامية اىل حرمان االرهابيني من الوصول اىل 
الوس�ائل التي تمكنهم من ش�ن اعتداءاتهم 
وبل�وغ اهدافهم و منع االثر املتوخى منها ، 

اىل جانب تحس�ني وحماية وتوفري الخدمات 
التي تلي�ق باملواط�ن برغم التحدي�ات التي 

تواجه البالد .
إىل ذل�ك، نف�ذت قوة مش�رتكة من الحش�د 
الش�عبي والجيش والرشطة التابعة لقيادة 
عملي�ات نين�وى عملي�ة أمنية واس�عة من 
ثماني�ة مح�اور ملالحق�ة عن�ارص داع�ش 
واملطلوب�ني يف املحافظ�ة وتأم�ني خط�وط 
نق�ل الطاقة. وذك�ر اعالم الحش�د يف، بيان 
تلق�ت املس�تقبل العراق�ي نس�خة منه، ان 
»العملي�ة انطلق�ت بمش�اركة الل�واء ) 21 
و 33( واألقس�ام التابع�ة لقي�ادة العمليات 
بإس�ناد من )مكافحة املتفجرات والهندسة 
العس�كرية ومقاوم�ة ال�دروع والطباب�ة( 

التابع�ة لهيئ�ة الحش�د الش�عبي وقطعات 
الجيش العراقي متمثلة ب�)اللواء 92 واللواء 
٧5 ( وقطع�ات م�ن )ف�وج س�وات نينوى 

والفوج التكتيكي لرشطة نينوى(«.
وتش�مل العملي�ة اج�راء بح�ث وتفتي�ش 
وتدقيق أمن�ي يف القرى املحيطة ل�)الطريق 
الع�ام موص�ل – تلعف�ر والطري�ق الع�ام 
موص�ل محلبي�ة( وتأم�ني خط�وط نق�ل 
الطاق�ة الكهربائية يف املنطقة من العمليات 

التخريبية للمجاميع االره�ابي�ة.
وتوزعت القوة املشرتكة عىل ثمانية محاور 
رئيس�ة إلتمام الواجب املن�اط بها لتجفيف 
مص�ادر اإلره�اب الداع�ي والبح�ث ع�ن 

مطلوبني قضائياً.

عملية أمنية واسعة يف نينوى لتأمني خطوط الكهرباء
بعد استهداف خط كهرباء )قدس – نصر( بعبوات ناسفة 

        بغداد / المستقبل العراقي

عثم�ان  الداخلي�ة  وزي�ر  وج�ه 
الغانم�ي، أم�س االثن�ني، الق�وات 
األمني�ة ب�«التعامع الحس�ن« مع 

املتظاهرين وحمايتهم.
وق�ال املكتب اإلعالم�ي للغانمي يف 
بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة 
من�ه إن األخ�ري »عق�د اجتماعاً يف 
مق�ر عملي�ات الوزارة م�ع جميع 
ع�رب  املحافظ�ات،  رشط�ة  ق�ادة 
التلفزيونية، بحضور وكيل  الدائرة 
الوزارة لشؤون الرشطة ومستشار 
الوزير ومدير رشطة الطاقة ومدير 

مكتب الوزير وعدد من الضباط«.
وأض�اف، أن »وزير الداخلية ناقش 
خالل هذا االجتماع مواضيع مهمة 

يف مقدمته�ا ادام�ة التم�اس م�ع 
قي�ادة العملي�ات وتذلي�ل العقبات 

لالرتقاء بالعمل األمني«.
ونق�ل البيان ع�ن الغانم�ي، قوله 
خالل االجتم�اع، إن »قائد الرشطة 
ه�و املس�ؤول ع�ن جميع م�وارد 
مش�دداً  محافظت�ه«،  يف  ال�وزارة 
»يك�ون  أن  ع�ىل  ذات�ه  الوق�ت  يف 
هناك تواصل مس�تمر م�ع جميع 
مفاصل األجه�زة األمني�ة العاملة 
يف املحافظات«. وأش�ار إىل »أهمية 
التعام�ل الحس�ن م�ع املتظاهرين 
وتوف�ري الحماي�ة له�م، فضال عن 
تكثي�ف الجه�ود والعم�ل امليداني 
من أج�ل توف�ري األجواء املناس�بة 
لالنتخابات املقبل�ة، وتقديم أفضل 

الخدمات للمواطنني«.

وزير الداخلية يوجه بـ »التعامل احلسن«
 مع املتظاهرين

        بغداد / المستقبل العراقي

حس�ب توجيهات الفري�ق عماد محمد محم�ود وكيل وزارة 
الداخلية لش�ؤون الرشط�ة بمتابعة كافة الح�االت املخالفة 
للقان�ون من خالل توجيه قيادة الرشطة لبغداد واملحافظات 
والدوائ�ر االختصاصي�ة التابعة للوكال�ة ولغرض حفظ امن 
وس�المة جمي�ع املواطنني، ألق�ي القبض ع�ىل متهم ينتحل 
صف�ة ضاب�ط يف وزارة الدف�اع والقب�ض عىل ش�خص أخر 

وبحوزته رمانة يدوية ومواد مخدرة يف العاصمة بغداد .
وتمكن مكتب مكافحة أجرام ال�دورة من القبض عىل متهم 
لقيامه بأنتحال صفة ضابط برتبة نقيب يف الجيش العراقي 
وذل�ك أثناء إجراء املمارس�ات األمني�ة املفاجئة ضمن قاطع 

املسؤولية ضمن منطقة الدورة.
 وقام�ت املف�رزة بإيقاف إح�دى العجالت وطلب من س�ائق 
العجل�ة االوراق الخاصة بالعجلة وق�د أدعى صاحب العجلة 
بأن�ه نقي�ب  يف الجي�ش العراق�ي وبع�د مطالبت�ه بالهوية 
الرس�مية تم أب�راز هوية تبني أنها مزورة حي�ث كان ينتحل 

صفة نقيب يف الجيش العراقي / امن الرئاسة. 

وخ�الل أج�راء ممارس�ة أمنية ضمن س�يطرة ج�رس دياىل 
القديم، تمكنت دوريات رشطة نجدة الزعفرانية من القبض 
ع�ىل ش�خص وضب�ط بحوزته مواد مخ�درة )3 كيل�و غرام 
كرس�تال( ورمانة يدوية مخبئة داخل دراجة نارية وس�الح 
غري مرخص نوع مسدس، تم اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية 

بحق املتهمني لينالوا جزائهم العادل .
بدوره�ا، أعلن�ت قي�ادة رشط�ة باب�ل ع�ن تنفيذ ع�دد من 
اوام�ر القبض ملطلوب�ني بقضايا قانوني�ة وجنائية مختلفة 

باملحافظة.
وقال�ت القي�ادة ان »مفارزها نفذت يف غضون ال�24س�اعة 
املاضي�ة سلس�لة ممارس�ات أمنية ش�ملت معظ�م مناطق 
االم�ن  وتعزي�ز  القب�ض  اوام�ر  متابع�ة  بغي�ة  املحافظ�ة 

واالستقرار«.
واضاف�ت ان »حصيلته�ا كان�ت القاء القبض ع�ىل عدد من 
املطلوب�ني وفق م�واد قانوني�ة مختلفة، بينه�ا القبض عىل 
متهم�ني بحيازة امل�واد املخ�درة واخرين لحيازتهم اس�لحة 
ومواد متفجرة«. وأش�ارت القي�ادة اىل أن »املطلوبني توزعوا 
عىل مديريات أقس�ام الرشطة ومكاتب مكافحة اإلجرام وتم 

استكمال االجراءات القانونية الالزمة بحقهم«.
إىل ذلك، أعلن�ت املديرية العامة ملكافح�ة املخدرات واملؤثرات 

العقلية عن حملة امنية واسعة يف عدد من املحافظات. 
وذك�رت املديري�ة ان »مف�ارز املديري�ة ألق�ت القبض عىل 6 
متهم�ني يف محافظ�ة ذي ق�ار، بحوزته�م كمي�ة م�ن مادة 
الكريستال املخدرة وحبوب مخدرة متعددة االنواع إضافة إىل 

أدوات للتعاطي واسلحة غري مرخصة«. 
واضاف�ت ان » مف�ارز املديري�ة ألق�ت القبض ع�ىل عدد من 
املتهم�ني يف محافظ�ة الب�رصة، بحوزتهم مادة الكريس�تال 
املخ�درة وحبوب مخ�درة متعددة االن�واع إضاف�ة إىل أدوات 

للتعاطي وأسلحة نارية وجارحة«.
فيم�ا اش�ارت املديري�ة اىل » القاء القبض ع�ىل 3 متهمني يف 
محافظة النجف االرشف، بحوزتهم مادة الكريستال املخدرة 

إضافة إىل أدوات للتعاطي«. 
واوضحت املديرية انه »تم القاء القبض عىل متهمني اثنني يف 
محافظة األنب�ار، بحوزتهما حبوب مخدرة متعددة األنواع«، 
مبين�ة انه »تم�ت إحالته�م إىل القضاء وفق أح�كام املادتني 

القانونيتني ) 28، و32( مخدرات«.

ناق�ش رئي�س مجل�س الخدم�ة االتح�ادي 
محم�ود التميم�ي، أمس االثن�ني، مع رئيس 
اللجن�ة املالي�ة النيابية هيثم الجب�وري آلية 
التعي�ني املعتم�دة للمجلس واالس�تحقاقات 

املنصوص عليها لحملة الشهادات العليا.    
وذك�ر بيان ملجلس الخدم�ة االتحادي، تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه، أن »رئيس 

مجل�س الخدمة العام�ة االتح�ادي محمود 
املالي�ة  اللجن�ة  رئي�س  اس�تقبل  التميم�ي 
النيابي�ة هيثم الجب�وري وممثلني عن حملة 
الشهادات العليا ملناقشة الية التعيني املعتمدة 
للمجلس«.  وأض�اف البيان أنه »جرى خالل 
اللقاء مناقش�ة الية التعيني واالستحقاقات 
املنص�وص عليه�ا لحمل�ة الش�هادات العليا 

واالج�راءات الت�ي ت�م اتخاذه�ا م�ن قب�ل 
املجلس يف هذا الشأن«.واشار التميمي اىل ان 
»مجل�س الخدمة خاطب الجه�ات املختصة 
لرفد املجلس بأسماء حملة الشهادات العليا 
وتوف�ري الدرج�ات الوظيفي�ة والتخصي�ص 
املايل لها من اجل اطالق االس�تمارة الخاصة 
بالتعيني«.  واكد التميمي أن »مجلس الخدمة 

عىل اتم االستعداد الطالق االستمارة الخاصة 
بالتعي�ني بع�د وص�ول الدرج�ات الوظيفية 

والتخصيص املايل لها«.  
من جانبه، أش�اد رئيس اللجن�ة املالية هيثم 
الجب�وري ب� »عمل مجل�س الخدمة ورسعة 
اس�تجابته للمخاطب�ات الرس�مية وايج�اد 

الحلول الالزمة لها«.  

كشفت عضو لجنة االقتصاد يف مجلس 
النواب، ندى شاكر، أمس اإلثنني، عن 
خطوت�ني يمك�ن تطبيقهم�ا باملنافذ 
الحدودية ستضمنان وصول اإليرادات 

لخزينة الدولة دون رسقتها.
وقالت ش�اكر إن »اللجنة االقتصادية 
قدمت الكثري م�ن الحلول واملعالجات 
للحكوم�ة م�ن أج�ل الس�يطرة ع�ىل 
إيرادات املنافذ الحدودي�ة«، مبينة أن 
»نسبة اإليرادات الضائعة التي تذهب 
لجيوب الفاس�دين تقدر سنويا بأكثر 

من 4 مليار دوالر«.
وأضافت أن »من ضمن تلك املقرتحات 
منظوم�ة  ع�رب  املناف�ذ  أتمت�ة  ه�و 
العم�ل  وكذل�ك  موح�دة  إلكرتوني�ة 
ع�ىل تغي�ري اآللي�ات املتبعة م�ن قبل 
الهيئ�ة ألنها تس�هل عمل الفاس�دين 

واالستمرار يف رسقة املال العام«.
وأوضحت أن »الس�يطرة ع�ىل املنافذ 
الحدودي�ة بش�كل كام�ل س�يضمن 
وصول أكثر من ٧ مليار دوالر س�نويا 
لخزين�ة الدول�ة وربما أكث�ر من هذا 

الرقم بكثري«.
واألحد )4 تم�وز 2021(، أكدت هيئة 
املنافذ الحدودية، أن املنصة االلكرتوني 
يف الجمارك تعمل ع�ىل التدقيق ومنع 
التزوير وضبط اي�رادات الدولة، فيما 
كشفت أن »العمل االلكرتوني موجود 
عىل ارض الواقع ولكن لم نحصل عىل 

تعاون ملموس يف هذا الخصوص«.

محلة امنية واسعة تقود للقبض عىل جتار خمدرات ومطلوبني يف حمافظات عدة
مبتابعة الفريق عماد حممد حممود وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة

جملس اخلدمة االحتادي يتحدث عن تفاصيل جديدة بشأن تعيني محلة الشهادات العليا

االقتصاد الربملانية تتحدث 
عن خطوتني ملنع رسقة نحو 

4 مليارات دوالر سنويًا

        بغداد / المستقبل العراقي

ب�إرشاف مجلس القض�اء األعىل ش�هد املعهد القضائ�ي يف صبيحة أمس 
االثن�ني املوافق الخامس من تم�وز 2021 افتتاح دورة إعداد ُكتاب العدول 

التي حرضها السيد وزير العدل ساالر عبد الستار محمد.
واف�اد مجلس القضاء أن »املعهد القضائي ش�هد افتتاح دورة إعداد ُكتاب 
العدول بحضور الس�يد وزير العدل س�االر عبد الس�تار محمد ومدير عام 
دائرة الكتاب العدول الس�يد راس�تي يوس�ف حميد«. مضيف�اً أن »الدورة 
ستس�تمر ملدة ش�هرين بدءاً من الرابع من ش�هر تموز الح�ايل وتختتم يف 
الثان�ي من ش�هر أيلول القادم بمش�اركة  30 موظف من م�الكات وزارة 
الع�دل املتقدمني لل�دورة ويحارض فيه�ا نخبة من االس�اتذة االكاديميني 

املختصني«.
وقدم السيد وزير العدل يف كلمة ألقاها خالل افتتاح الدورة شكره ملجلس 
القض�اء األع�ىل عىل تنظيمه ه�ذه الدورة بالغ�ة األهمية لك�وادر وزارته 
معرباً عن أمله يف االرتقاء بمستوى املشاركني فيها ليكونوا كتاباً للعدول«، 
كما اش�اد بعد الجولة التفقدية التي أجراه�ا يف املعهد القضائي بالنهضة 
العمرانية التي ش�هدتها منش�آت املعهد منذ انضمامه اىل مجلس القضاء 

االعىل بعد سن القانون رقم )٧0( لسنة 201٧.

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت لجنة التعلي�م العايل النيابي�ة، أمس االثنني، بعض بن�ود القانون 
املق�رتح للتعلي�م الصباح�ي امل�وازي يف الجامع�ات، وبينه�ا فق�رة تحدد 

األقساط الواجب دفعها حسب معدل الطالب.
ونقل�ت وكالة األنباء الرس�مية ع�ن رئيس اللجنة مق�دام الجمييل، قوله، 
إن توصي�ات لجنته »حول االمتحانات للدراس�ات األولية متعلقة بقرارات 
الصح�ة والس�المة الوطني�ة والتي تق�رر الي�ة االمتحانات س�واء كانت 
حضوري�ة أو الكرتوني�ة«، مبين�ا أن »االمتحانات االلكرتوني�ة أثبتت من 
خالل التجربة أثبتت لم تجد النفع ضمن املعايري الحقيقية لتقييم الطالب 

كمستوى اثناء االمتحان«.
وأض�اف، أن »العام الدرايس املقبل س�يكون دوام�اً حضورياً واالمتحانات 
حضورية رشط أن يكون وضع الجائحة مس�يطرا عليه وبحس�ب قرارات 
لجنة السالمة الوطنية ألن الوضع متعلق بالجائحة وتأثريها عىل املجتمع 
وخصوصا أن هناك تجمعاً للطالب ولذلك يتم االعتماد عىل االحصائيات«.

وتاب�ع أن »لجن�ة التعليم العايل أعدت مس�ودة لقان�ون التعليم الصباحي 
الحكوم�ي امل�وازي لتنظيم عم�ل هذه القن�اة التي تعمل حالي�ا بقرارات 
وتعليم�ات مجل�س ال�وزراء«، مبين�اً أن »القان�ون معد من قب�ل اللجنة 
وأج�ري لقاء مع الكادر املتقدم لوزارة التعليم وننتظر املالحظات النهائية 
للوزارة«. وأوضح، أن »اللجنة س�تجمع جميع املالحظات لدراس�تها لكي 
تخرج بقانون يلبي طموح الجميع س�واء املقبولني سابقا او الذين سوف 

يقبلون الحقا بما ينصف الطلبة«.
وأش�ار إىل أن »القانون يتضمن عدة فقرات منها القبول بحسب الدرجات، 
وأن تك�ون املبالغ املدفوعة حس�ب نس�بة الدرجة الت�ي يحتاجها الطالب 
للقب�ول يف أي م�ن الكليات حيث يدف�ع مبلغ معيناً طامل�اً كان معدله أقل 
م�ن املطلوب، إضافة اىل تش�كيل مجلس التعليم املوازي الذي س�يكون له 
صالحي�ات التخفي�ض ومناقل�ة املبالغ من الط�الب الذي�ن يتعرضون اىل 
ظروف قاهرة«. وأكد، أن »هناك عدة كتب ومناشدات وصلت اىل اللجنة من 
عوائل قس�م م�ن الطلبة تعرضوا اىل حوادث ولديه�م اخوة يدفعون مبالغ 
امل�وازي«، الفت�ًا اىل أن »مجل�س التعليم الجامعي املوازي س�يكون مخوالً 

بوضع تعليمات لهذه املبالغ ومناقلتها اىل األخ االخر يف نفس الجامعة«.

بحضور وزير العدل.. املعهد القضائي يفتتح 
دورة إعداد ُكتاب العدول

القانون املقرتح للتعليم الصباحي: 
األقساط عىل قدر املعدل

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، أمس 
االثنني، ع�ن اطالق فروق�ات األثر 

الرجعي ملنتسبي الهيئة. 
وقال الحشد يف بيان تلقت املستقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه إن »مديرية 
الش�ؤون املالي�ة العام�ة أطلق�ت 
الرجعي ملنتس�بي  فروق�ات األث�ر 
الحشد لسنة 2021 لالشهر الثالثة 

التي مضت بداية العام الحايل«.
ودعت املديرية، املقاتلني اىل »التوجه 
ملنافذ البطاقات الذكية لتسلم مبلغ 

الفروقات البالغ ٧59864 دينار«.
وكان رئيس هيئة الحشد الشعبي، 
فال�ح الفياض أعل�ن بالتزامن مع 
اس�تعراض الحش�د الش�عبي، عن 
رصف فروق�ات الرواتب ملنتس�بي 
الحشد الشعبي خالل األيام العرشة 

املقبلة.

احلشد الشعبي يزف برشى ملنتسبيه بشأن 
»فروقات الراتب«
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    بغداد / المستقبل العراقي

أكد النائب االول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، 
أم�س االثن�ن، حرص الربملان عىل توس�يع الش�مول 

بشبكة الرعاية االجتماعية.
وذك�ر املكت�ب االعالم�ي للنائ�ب االول يف بي�ان تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه ان »الكعبي، استقبل، 
رئيس هيئة الحماية االجتماعية هدى س�جاد، وجرى 
خ�الل اللقاء، بح�ث آليات الش�مول وكيفي�ة اعتماد 

االس�تمارة وف�رق البح�ث التي يج�ب ان يراعى فيها 
الكف�اءة والتخص�ص واملعرفة الدقيق�ة بكل منطقة 
واس�تبعاد  بالش�بكة  املس�تحقن  ش�مول  لضم�ان 

الطلبات غري املستحقة«.
وق�ال الكعبي ان »الهدف الرئي�ي من ترشيع قانون 
الرعاي�ة،  ش�بكة  وتأس�يس  االجتماعي�ة  الحماي�ة 
وتحويلها اىل هيئة، هو معالجة مشكلة الفقر يف بلدنا 
الع�راق، وه�ذا يعني ان اله�دف والغاية هو انس�اني 
اخالقي«، مؤكدا »رضورة ابعاد هذا امللف من التعاطي 

السيايس واس�تغالله من قبل البعض لتحقيق منافع 
معينة عىل حساب معاناة املواطن البسيط«.

وتاب�ع، ان »مجل�س الن�واب ح�رص ع�ىل تضم�ن 
قان�ون املوازن�ة تخصيصات اضافية لغرض توس�يع 
الش�مول بش�بكة الرعاية، باملقابل كان هناك ترشيق 
يف حج�م املوازن�ة وتقليل حج�م االنفاق، وه�ذا دليل 
عىل ان مجلس الن�واب يعترب الرشائح الفقرية وايجاد 
ح�ل للفقر وتأهي�ل الرشائح الهش�ة يف املجتمع، من 

االولويات«.

واض�اف، ان »تضمن فقرات لن�ص قانون معن يعد 
ملزما التنفيذ من قب�ل الجهة املعنية، وهنا يجب عىل 
وزارة املالي�ة عدم تأخري عملي�ات رصف املخصصات 

املالية لصندوق الرعاية«.
وش�دد ع�ىل »وج�وب ال�زام وزارة العمل والش�ؤون 
االجتماعي�ة بالقان�ون وتحدي�د امله�ام والصالحيات 
الخاصة بهيئة الرعاي�ة االجتماعية باعتبارها تمتلك 
الشخصية املعنوية واالس�تقالل املايل واالداري لتنفيذ 

مهامها واختصاصاتها«.

الكعبي: الربملان حريص عىل توسيع الشمول بشبكة الرعاية االجتامعية

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة العم�ل، أم�س االثن�ن، عن 
فت�ح باب التقديم ع�ىل التعيينات يف هيئة 

الحماية االجتماعية.
وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان تلقت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه إنها »فتح�ت باب 
التقدي�م ع�ىل التعيين�ات بصف�ة )عقد( 
ببغ�داد  االجتماعي�ة  الحماي�ة  هيئ�ة  يف 
واملحافظ�ات بعنوان )باح�ث اجتماعي( 
استناداً للفقرة 6/ أوالً من تعليمات تنفيذ 
قانون املوازنة العامة االتحادية رقم )23( 
لسنة 2021 وفقاً للجدول )ب( / النفقات 
م�ن قان�ون املوازنة وفق�اً لالختصاصات 
املعلنة يف استمارة التقديم املرفقة ربطاً«.

وأض�اف أن« التقدي�م يكون ملدة خمس�ة 
spa.gov.(  أيام م�ن خالل الراب�ط الت�ايل

iq/jops ( عىل مدار 24 س�اعة ابتداًء من 
يوم االثنن املوافق 5-7 وملدة خمس�ة أيام 
عدا يوم الجمعة والس�بت اي لغاية الدوام 
الرس�مي ليوم األحد املوافق 2021-7-11 

من األسبوع املقبل«.
وتابع البيان أن«رشوط التقديم :

1- أن يكون عراقي الجنسية .
2- ان يكون قد أكمل سن )22( واليتجاوز 

عمره )35( سنة .
3- يش�رط أن تك�ون ش�هادة الدراس�ة 

معرفاً بها من الجهات الرسمية .
4- أن ال يك�ون محكوماً بجناية أو جنحة 
مخل�ة بال�رشف أو بقضايا الفس�اد املايل 

واإلداري وأن ال يكون معزوالً من الوظيفة 
الجه�ات غ�ري  أو  ال�وزارات  إح�دى  م�ن 

املرتبطة بوزارة .
5- تخضع جميع الوثائق واملستمس�كات 
املقدمة لصحة الصدور من جهة االصدار.

جمي�ع  ب�ن  مفاضل�ة  إج�راء  يت�م   -6
املتقدمن.

املطلوب�ة  »املستمس�كات  أن  اىل  وأش�ار 
هي:.

1-   ص�ورة ع�ن هوية األح�وال املدنية أو 
البطاقة املوحدة .

2-   صور عن شهادة الجنسية .
3-   صورة عن بطاقة السكن .
4-   صورة عن وثيقة التخرج .
5-    صورة شخصية عدد )2( .

العمل تفتح باب التقديم عىل التعيينات يف احلامية االجتامعية

    بغداد / المستقبل العراقي

نفت وزارة الربية، أمس االثنن، إشراط 
كارت التلقي�ح ضد ف�ريوس كورونا عىل 

الطلبة يف أداء االمتحانات.
وق�ال املتح�دث باس�م ال�وزارة، حي�در 
فاروق، »اش�راط جلب لقاح من الطلبة 
ومنعهم م�ن أداء االمتحان�ات من دونه 
أم�ر يخ�ص وزارة الصحة ولي�س وزارة 

الربية«.
الحكوم�ي  »التوجي�ه  ان  اىل،  وأش�ار 
للمؤسسات هو انه بعد 1 أيلول ستكون 
هناك محاس�بة للمخالف�ن ولم تتحدث 

ع�ن الطلب�ة وممك�ن التعام�ل ب�ه مع 
الكوادر التدريس�ية ولك�ن ال يوجد هكذا 

اجراء بالنسبة للطلبة«.
وأضاف فاروق »نوجه ندائنا لكل وسائل 
اإلعالم ب�ان تكون رس�التها نبيلة وعدم 
تش�تيت ذه�ن الطال�ب باللق�اح وغريه 
والش�د من عزيمت�ه وأزره لتج�اوز هذا 

اإلمتحان بشكل جيد«.
يشار اىل ان وزارة الربية قد قررت اليوم 
األثنن، تأجيل امتحانات الصف السادس 
االع�دادي اىل 21 آب املقبل، وقبلها الثالث 
املتوسط ألسبوعن بسبب إرتفاع درجات 
الحرارة وأزمة انقطاع التيار الكهربائي.

الرتبية: ال صحة إلشرتاط كارت 
التلقيح عىل الطلبة يف االمتحانات

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت مديرية املرور العامة، أمس االثنن، عزمها تسقيط 
املركبات اجبارياً، فيما حددت موعد منع دخول مركبات 
الحمل إىل بغداد.  وقال مدير املرور اللواء طارق اسماعيل 
يف ترصيح إن »عدد املركبات املسجلة يف العراق عدا إقليم 
كردس�تان بلغ 5.600.000 س�يارة، اما يف بغداد فالعدد 
غري دقيق وذلك لوجود عجالت اإلقليم وعجالت الوزارات 
والعس�كرية وعجالت االدخ�ال والهيئات الدبلوماس�ية 
واملحافظات الجنوبية والوسط، حيث يصبح العدد تقريباً 
2.700.000 س�يارة«، مبينا أن »ش�وارع بغداد هي عىل 
وضعها الطبيعي منذ ثالثن عاما، وطاقتها االستيعابية 
150000 اىل 200000 س�يارة«.  وأض�اف أنه »قبل عام 
2003 كان ع�دد مركب�ات الع�راق 1.520.000 س�يارة 
ومن ضمنه�ا االقليم، حيث ان عدد الس�يارات املتهالكة 
التي ال تتجول ما يقارب 30000 سيارة واملوجود الفعيل 
750000 س�يارة«.  وأش�ار إىل أن »ما ح�دث قبل 2003 
وبعدها هو زيادة عددية طاردة وهذا يعكس قدرة رجال 
املرور بترصيف كثافة السري بانسيابية جيدة رغم وجود 
الكثافة«.  وتابع أن »املش�كلة تحص�ل لدينا اثناء اوقات 
ب�دء الدوام ونهاية ال�دوام، أما يف عم�وم االوقات فهناك 
انس�يابية جيدة قياس�ا مع الدول املجاورة للعراق والتي 
لديها ازمات خانقة لس�اعات طويل�ة يف زحام العجالت 

لكن غري مكشوفة إعالميا«.  
تسقيط املركبات  

وأوض�ح إس�ماعيل أن »ترق�ن قي�د املركبات مس�تمر 
وهناك دراس�ة ومق�رح من قبل مديرية امل�رور لتحديد 
املودي�ل ويكون اجباريا بالتش�اور مع ال�وزارة والدائرة 
القانوني�ة ليتم تعوي�ض املواطن البس�يط«، الفتاً إىل أن 
»هذا االمر قيد الدراسة وسوف يتم تحديد املوديل قانونيا 
وموضوعياً وتحديد املميزات التي تعطى للمواطن مقابل 

الرقن كون هذا املوضوع يخص ملكية خاصة«.

املرور تعتزم »تسقيط« 
السيارات إجبارًا: سترصف 

تعويضات للمواطنني

    بغداد / المستقبل العراقي

أطلق م�رصف الرافدين، أمس االثنن، وجبة جديدة من الس�لف 
للموظفن ومنتسبي القوات األمنية واملتقاعدين.

وق�ال مصدر يف املرصف إن »مرصف الرافدين أطلق وجبة جديدة 
من سلف املوظفن ومنتسبي القوات االمنية واملتقاعدين«.

وأضاف أن »التقديم عىل الس�لف يكون عن طريق فروع املرصف 
املنترشة يف بغداد واملحافظات«.

الرافدين يطلق وجبة سلف 
مالية جديدة لـ3 فئات

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية، أمس اإلثنن، ش�مول 
املستفيدين من رواتب الحماية بقروض سكنية؛ لغرض حل أزمة 

السكن يف البالد، بالتنسيق مع البنك املركزي.    
وقال�ت رئيس هيئة الحماية االجتماعية هدى س�جاد محمود يف 
ترصيح صحفي إن »الهيئة وبالتنس�يق م�ع البنك املركزي ومن 
خالل املرصف�ن الزراعي والعقاري أطلق�ت مبادرة ملنح قروض 
للمس�تفيدين م�ن إعان�ات الحماي�ة االجتماعية لغ�رض رشاء 
الوحدات الس�كنية االس�تثمارية، إذ تم تخصي�ص 5 يف املئة من 
كل وحدة س�كنية ملستفيدي الحماية، أو أن يشري املستفيد داراً 
بشكل مبارش«، موضحة أن »القرض يمنح للمستفيد بمدة سداد 

تصل بن 20 اىل 30 سنة«.  
وأضاف�ت، أن »اله�دف من هذه القروض ه�و حل جزء من أزمة 
الس�كن، إىل جان�ب توفري س�كن كري�م إىل املس�تفيدين الذين ال 
يملك�ون س�كناً أو مم�ن يس�كنون يف مناط�ق العش�وائيات أو 
الطمر الصحي، أو النس�اء األرامل واملطلقات اللواتي ليس لديهن 
س�كن ممن يقطن مع ذويهن لعدم امتالكهن س�كنا«، موضحا 
أن »الهيئة وبالتنس�يق مع مكتب تكنولوجيا املعلومات يف وزارة 
العم�ل واملنظم�ات الدولي�ة، س�تطلق حمل�ة لحرص أع�داد تلك 

األرس«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن قائمقام قضاء الرم�ادي إبراهيم العوس�ج، أمس االثنن، 
اكم�ال أعم�ال التأهيل وإعادة تش�غيل محطة كهرباء الحس�ن 

وسط مدينة الرمادي.
وق�ال املكت�ب اإلعالم�ي لقائممق�ام الرم�ادي، يف بي�ان تلق�ت 
املستقبل العراقي نسخة منه إن »العوسج تفقد املبارشة بإعادة 
تش�غيل محطة كهرباء الحسن حيث تم االطالع عىل اخر اعمال 
التأهي�ل التي ت�م اكمالها خالل الف�رة املاضية م�ن اجل توفري 
خدمة الكهرباء للمناطق التي تغذيها محطة كهرباء الحس�ن يف 

الرمادي«.
وأض�اف أن  »العوس�ج، التقى بمهن�ديس الكهرب�اء العاملن يف 
املحط�ة والذي�ن وبدورهم اكدو بانه س�يتم معالج�ة وفك كافة 

االختناقات بعد تشغيل محطة الحسن«. 
وبننّ العوس�ج بحس�ب البيان أن »املحطة الجديدة ستكون احد 
عوامل االستقرار يف عموم منطقة الجمعية وشارع 17 واملناطق 

املحيطة بها كافة«.
واشاد العوس�ج ب�«الدور والجهود البارزة التي تقوم به الكوادر 
الهندس�ية وعم�ال الصيان�ه يف املحط�ة م�ن اجل اص�الح كافة 
العط�الت يف الكهرباء وتجهيزها كي تكون يف اطار الخدمة خالل 

هذه الفره«.

قروض بالتنسيق مع البنك املركزي 
لألرامل واملطلقات وسكان العشوائيات

االنبار: إكامل أعامل تأهيل حمطة احلسني 
الكهربائية يف الرمادي

    بغداد/ المستقبل العراقي

التق�ت وزارة النق�ل / الرشك�ة العام�ة ملوانئ العراق أم�س االثنن بعدد م�ن املوظفن 
واملواطنن ضمن سلسلة مقابالت اسبوعية تجريها الرشكة للنظر بطلباتهم وشكاواهم 

التي تقدم عرب دائرة شؤون املواطنن يف الرشكة
وقال مدير عام الرشكة  الدكتور املهندس  فرحان محيسن  الفرطويس حسب توجيهات 
وزير النقل الكابتن نارص حسن الشبيل برضورة ان تعمل تشكيالت الوزارة عىل متابعة 
هذه املقاب�الت واالتصال املبارش للنظ�ر بالطلبات املقدمة وايجاد الحل�ول الناجعة لها 

النصاف هذه الرشائح املهمة يف املجتمع بأرسع وقت ممكن.    
وتاب�ع املدير الع�ام ان الواجب علينا يتحتم كادارة عليا للرشك�ة تجاه هؤالء الناس هو 
العم�ل عىل تقديم كل ما نس�تطيع عمله من خالل االج�راءات االدارية والقانونية والتي 
تدخ�ل ضم�ن الصالحيات املخولن بها ناهيك عن العمل االنس�اني ال�ذي يعترب باب من 

ابواب االنسانية وحرض االجتماع مدير شعبة شؤون املواطنن يف الرشكة .

    بغداد/ المستقبل العراقي

ح�ذر املستش�ار امل�ايل لرئي�س مجل�س 
ال�وزراء، مظه�ر محم�د صال�ح، أم�س 
االثن�ن، م�ن أي زي�ادة يف انت�اج النفط 
داخل الدول األعضاء يف »أوبك بلس« دون 
تنس�يق مس�بق قد يؤدي لحرب أس�عار 

واختالالت »خطرية« يف السوق العاملية.
ونقلت وكالة األنباء الرس�مية عن صالح 
قول�ه، إن »«الزي�ادات يف االنت�اج داخ�ل 
الدول األعضاء يف أوبك يجب أن تتم بحذر 
وبتنسيق عاٍل بن الدول االعضاء نفسها 
لنتجنب اية تخمة محتملة يف سوق عرض 
النفط الخام قد تحدث اختالالت س�عرية 

غري مرغوبة«.
وأضاف أن »اي حالة عدم تنسيق ستوفر 
فرص�ة للمضاربن مج�ددا بتغيري مراكز 
توقعاتهم يف س�وق املستقبليات النفطية 
من مراكز طويلة مستقرة حاليا اىل مراكز 
قص�رية مخيفة س�عرية وقلق�ة لتدخل 
البلدان املصدرة للنفط  مجددا باخفاقات 
اس�عار النفط والتعجيل ب�دورة االصول 

النفطية وهبوط االس�عار جراء التسارع 
يف زيادة االنتاج دون دراية وتنسيق يوفر 
االستقرار يف االمدادات وباسعار مستقرة 

اىل مدى زمني اطول«.
ولف�ت املستش�ار امل�ايل لرئيس ال�وزراء 
إىل أن�ه »بغي�اب التنس�يق والتفاهم�ات 
ب�ن املنتجن يف اوب�ك ستتش�كل مجددا 
بداي�ات لحرب اس�عار من اج�ل اقتناص 
الفرص عىل حساب العائد لتدخل البلدان 
املصدرة للنفط مجددا يف دورة منعطفات 
ته�دد مس�تقبل املالي�ات العام�ة فيه�ا 
وبرامج االس�تثمار النفطي بشكل يجب 
أن يتناس�ب وع�ودة النم�و التدريجي يف 
االقتص�اد العاملي وهي مرحل�ة االنفتاح 
االقتص�ادي ب�ن االم�م مل�ا بع�د جائحة 

كورونا«.
ويف وقت سابق، ارتفعت أسعار النفط إىل 
77 دوالراً للربمي�ل الواح�د متأثراً بخالف 
داخ�ل مجموع�ة »أوب�ك بل�س« بش�أن 
سياس�ة االنت�اج، والت�ي أدت بدورها إىل 
تأجي�ل اجتم�اع للمجموع�ة كان مقرراً 

عقده اليوم.

مسؤولو النقل يلتقون موظفني ومواطنني 
للنظر بطلباهتم وشكاواهم ويوعدون بحلها

العراق حيذر من »حرب أسعار« 
داخل »أوبك بلس«

الرتبية عن نتائج امتحانات السادس 
االبتدائي: ليست مركزية

واسط تشكل جلنة الستقبال طلبات 
التوظيف يف الرشكات النفطية

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الربية، أمس االثنن، ان نتائج امتحانات الس�ادس االبتدائي 
ليست مركزية.

وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان مقتضب تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه ان 
»نتائ�ج امتحانات الس�ادس ابتدائي ليس�ت مركزية، الن ال�وزارة قررت يف 

وقت سابق اجراء االمتحانات مدرسية«.
يذكر ان طالب الس�ادس ابتدائ�ي اجروا امتحاناته�م النهائية يف ال�13 من 
حزيران املايض، وس�ط اجراءات احرازية يف املراكز االمتحانية ضد جائحة 

كورونا.

    المستقبل العراقي/ الغانم

ش�كلت محافظ�ة واس�ط، أم�س 
االثن�ن، لجن�ة الس�تقبال طلب�ات 
التوظي�ف يف ال�رشكات النفطي�ة، 
مطالبة بارشاك ادارة املحافظة مع 
مجلس الخدمة يف عملية التوظيف.

وقال نائب محافظ واس�ط رش�يد 
البدي�ري ان�ه »ت�م تش�كيل لجن�ة 
برئاس�ة معاون املحافظ لش�ؤون 
املواطنن  الطاقة الستقبال طلبات 
يف حال اعالن رشكات النفط العاملة 
يف املحافظة عن حاجتها ملوظفن«، 
مش�ريا اىل ان »اللجن�ة والحكوم�ة 
املحلي�ة اتفقت�ا عىل رف�ض عملية 
النفطي�ة  ال�رشكات  يف  التوظي�ف 
من غ�ري أبناء محافظة واس�ط اال 

للرضورة القصوى«.
تطال�ب  »املحافظ�ة  أن  واض�اف 
الخدم�ة  مجل�س  م�ع  بارشاكه�ا 

التوظي�ف  عملي�ة  يف  االتح�ادي 
يف  الحكومي�ة  للدوائ�ر  الحكوم�ي 
»مجل�س  ان  موضح�ا  واس�ط«، 
الخدمة االتحادي فاتح املؤسس�ات 
الحكومي�ة كاف�ة الرس�ال درجات 
لغ�رض  واالس�تحداث  الح�ذف 
دراس�تها والعمل عىل توفري فرص 
للحاج�ة والكف�اءة  العم�ل وفق�ا 
الت�ي س�يضعها لغرض  واملعاي�ري 
استيعاب املمكن من االيدي العاملة 
ال�ذي  االم�ر  القطاع�ات  يف كاف�ة 
املحافظ�ات يف عملي�ة  يلغ�ي دور 

التوظيف«.
 وتابع البديري ،ان »الحكومة املحلية 
طبق�ت قان�ون العم�ل والضم�ان 
االجتماعي يف اغلب قطاعات العمل 
الخ�اص، ووجهت جميع الرشكات 
العامل�ة يف املحافظ�ة بع�دم قبول 
اي موظف م�ن خارج املحافظة اال 

للرضورة القصوى«.

بدءًا من اليوم.. حمافظ البرصة: ايران ستزود 
املحافظة بـ »٢٠٠« ميكا واط كهرباء

    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

أعلن�ت محافظ�ة البرصة، أم�س االثنن، أن 
اي�ران س�تزود املحافظة ب�� 200 ميكاواط 

قابلة للزيادة اعتبارا من يوم الثالثاء.
وق�ال املتحدث الرس�مي ملحافظ�ة البرصة 
مع�ن الحس�ن، إنه »ت�م اس�تقبال القنصل 
اإليران�ي عيل عابدي يف مطار البرصة ليبارش 
بمنصب�ه الجديد«.وأك�د أنه »س�وف يكون 
هناك تع�اون يف مج�ال الطاق�ة الكهربائية 
وتجهيز املحافظة ب�200 ميكاواط لحل أزمة 
الكهرباء«.من جانبه، ق�ال محافظ البرصة 
اس�عد العيدان�ي يف ترصيح�ات للصحفين، 
إن »القنصل االيران�ي الجديد يف البرصة عيل 
عاب�دي تس�لم مه�ام عمل�ه يف املحافظة«، 
مضيف�ا أن »هنال�ك ملف�ات كثرية س�اخنة 

بانتظار حلها من بينها ملف الكهرباء«.
س�يقوم  االيران�ي  »الجان�ب  أن  واوض�ح، 
بتزوي�د املحافظة ب�� 200 مي�كاواط قابلة 

للزي�ادة اعتبارا من يوم )الثالث�اء(«، مؤكداً 
أن »الحكومة املحلية س�تعمل عىل حل ملف 
املياه أما ملف الحدود فإنه سيناقش من قبل 
الحكوم�ة االتحادية«.بدوره، ق�ال القنصل 
االيران�ي الجدي�د عيل عاب�دي، إن »أول ملف 

سيتم مناقشته هو ملف الكهرباء اضافة اىل 
امللفات واملش�اكل االخرى والتي سيتم حلها 
بمساعدة حكومة البرصة«.واكد عابدي، أنه 
»س�يعمل عىل حل جميع إشكاالت الكهرباء 

خالل أيام«.

التجارة: سيتم توزيع »سلة غذائية« 
خالل متوز احلايل

    بغداد / المستقبل العراقي

ع�ن  االثن�ن،  أم�س  التج�ارة،  وزارة  أعلن�ت 
اس�تعدادها لتوزيع السالل الغذائية بن مواطني 
بغ�داد واملحافظات، خالل الش�هر الحايل، مؤكدة 
اضافته�ا م�واد جديدة.وق�ال املتحدث الرس�مي 
باسم الوزارة محمد حنون، يف ترصيح صحفي إن 
»الثلث االول من شهر تموز الحايل سيشهد بداية 
توزيع الس�الل الغذائية ضمن بغداد واملحافظات 
بعد استكمال عمليات القطع يف املراكز التموينية 
لوكالء املواد الغذائية«.وأضاف حنون أن »الوزارة 
تس�عى إلضافة مواد جديدة اىل السلة خالل العام 
املقبل«، مؤكدا »اتخ�اذ الوزارة االجراءات الالزمة 
الس�تمرار تجهي�ز الس�الل ش�هريا وتج�اوز ما 
رافق البطاقة التموينية من مش�كالت بسبب قلة 
التخصيصات املالية، التي نوه بأنه لم تتم زيادتها 
خالل الع�ام الحايل«.واوضح حن�ون أن »الوزارة 
رشع�ت بالعم�ل من خ�الل مرشوع اس�تثماري 
مع احدى رشكات القطاع الخاص التي س�يكون 

دوره�ا التوري�د والتجهي�ز اضاف�ة اىل التعاق�د، 
بتجهي�ز وكالء  ال�وزارة  دور  بينم�ا س�ينحرص 
املواد الغذائي�ة بها، فضال ع�ن املتابعة والتدقيق 
وكذل�ك الي�ات الفح�ص املخت�ربي والرقابة عىل 
عملي�ات التجهيز«، مؤكدا انها »امل�رة االوىل التي 

تش�رك بها رشكات القطاع الخ�اص مع الوزارة 
بتجهي�ز مف�ردات البطاقة التموينية«.يش�ار اىل 
أن السلة الغذائية س�تتضمن سبع مفردات هي: 
السكر والزيت والطحن والرز فضال عن الحمص 

والفاصولياء ومعجون الطماطم.
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جملس القضاء األعىل
رئاسة حمكمة استئناف البرصة االحتادية
حمكمة استئناف البرصة بصفتها االصليه

إىل / املستأنف عليه/ رشكة عامن إلنتاج احلديد املحدودة
تحية طيبة ...

اس�تأنف املدعي )وزي�ر النفط/ إضاف�ة لوظيفته( 
ق�رار الحكم الصادر من محكمة البداءة املتخصصة 
بنظ�ر الدع�اوى التجاري�ة يف البرصة بالع�دد 70/ 
ت/ 2015 بالدعوى االس�تئنافية املرقمة 394/ س 
ه�  1/ 2017 ولتع�ذر تبلغ�ك بالحض�ور أمام هذه 
املحكمة وملجهولية محل إقامتك تقرر تبليغك إعالنا 
بصحيفتن محليتن يوميت�ن بالحضور أمام هذه 
املحكمة صباح يوم 13/ 7/ 2021 او من ينوب عنك 
قانونا ويف حالة عدم حضورك سوف تجري املرافعة 

بحقك حضورا وعلنا وفق القانون

حمافظة نينوى
مديرية بلدية املوصل

شعبة تنظيم املدن
إعالن تنظيم

نظمت مديرية التخطيط العمراني/ نينوى بكتابهم بالعدد 
13269 يف 8/ 6/ 2021 واملتضم�ن اإلع�الن ع�ن التنظيم 
املرقم 2021/ 64 والخاص بالقطعة املرقمة 125 / 1 م 41 
نينوى الشمالية واستناداً إىل املادة )45ب( من قانون إدارة 
البلديات املرقم 165 لسنة 1964 املعدل تعلن الكيفية وعىل 
ذوي العالقة تقديم مالديهم من اعرتاضات خالل )30يوم( 
ثالثون يوما من تاريخ نرش االعالن وبخالفه سوف يكتسب 

الدرجة القطعية ... مع التقدير

مديرية بلديات نينوى
جلنة البيع واالجيار الثانية

يف حمافظة نينوى 
)تنويه(

س�بق وأن نرشنا اعالننا املرقم )90(  لس�نة 2021 والعائد إىل 
مديرية بلدية برطلة  واملنشور بجريدة املستقبل العراقي بالعدد 
)2387( يف 7/ 6/ 2021 ورد يف الفق�رة رق�م )9( من االعالن 
املذك�ور ) ملع�ب ريايض( ع�ىل املقاطعة 75 برطل�ة الغربية 

)خطأ( و )الصحيح( عىل املقاطعة 139 برطلة الرشقية 
لذا اقتىض التنويه

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد / 2544/ب2021/1
التاريخ 2021/7/5

اعالن
اىل املدعى عليه / )فرقان عليوي عبد 

الله( 
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسس�ة 

االسكان التعاونية
املرقمة  الدع�وى  اضاف�ة لوظيفت�ه 
اعاله ضدك والذي يطلب فيها الحكم 
CHF  بالزام�ك بتاديت�ك ل�ه واملدعى 
بالتكاف�ل والتضام�ن  االخ�ر  علي�ه 
فيم�ا بينك�م مبلغ�ا ق�دره $2400 
ع�ن القرض امل�ؤرخ 2020/10/18  
ونظرا  لثبوت مجهولية محل اقامتك 
حسب رشح املبلغ القضائي واشعار 
مختار حي الشهيد الصدر /2 حميد 
حس�ون البصييص  ل�ذا تقرر تبليغك 
اعالنا بصحيفت�ن محليتن يوميتن  
بموعد املرافعة 2021/7/13 الساعة 
التاسعة صباحا وعند عدم حضورك 
او ارسال من ينوب عنك سوف تجري 
املرافع�ة بحق�ك غيابيا وعلن�ا  وفق 

االصول
القايض

عامر حسن حمزة
������������������������������

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد / 2546/ب2021/1
التاريخ 2021/7/5

اعالن
اىل املدع�ى علي�ه / )عب�د الل�ه فليح 

حسن ( 
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسس�ة 

االسكان التعاونية
املرقمة  الدع�وى  اضاف�ة لوظيفت�ه 
اعاله ضدك والذي يطلب فيها الحكم 

   CHF
 بالزام�ك بتاديت�ك ل�ه واملدعى عليه 
فيم�ا  والتضام�ن  بالتكاف�ل  االخ�ر 
ع�ن   $1400 ق�دره  مبلغ�ا  بينك�م 
القرض املؤرخ 2019/7/28  ونظرا  
لثبوت مجهولية محل اقامتك حسب 
القضائ�ي يف محكم�ة   املبل�غ  رشح 
اس�تئناف كرب�الء  واش�عار مخت�ار 
ح�ي االمام عيل ع صف�اء بدر منيس  
لذا تق�رر تبليغك اعالن�ا بصحيفتن 
محليت�ن يوميت�ن  بموع�د املرافعة 
التاس�عة  الس�اعة   2021/7/13
صباحا وعند عدم حضورك او ارسال 
من ينوب عنك س�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا  وفق االصول
القايض

عامر حسن حمزة
������������������������������

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد / 1338/ب2021/1
التاريخ 2021/7/5

اعالن
اىل املدع�ى عليهما / )عيل حبيب عبد 

الحسن وسجاد مخلد عبد االمري( 
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسس�ة 

االسكان التعاونية
املرقمة  الدع�وى  اضاف�ة لوظيفت�ه 
اع�اله ض�دك وال�ذي يطل�ب فيه�ا 

الحكم   
 بالزامكم�ا بتاديتكم�ا ل�ه بالتكافل 
والتضامن بينكما واملدعى عليه االخر  
مبلغ�ا ق�دره 4800$ ع�ن الق�رض 
امل�ؤرخ 2019/9/16  ونظرا  لثبوت 
مجهولي�ة مح�ل اقامتكم�ا حس�ب 
القضائ�ي يف محكم�ة   املبل�غ  رشح 
ب�داءة كرب�الء  واش�عار مختار حي 
العام�ل 1 فاض�ل جي�اد عب�د الرضا   
لذا تق�رر تبليغك اعالن�ا بصحيفتن 
محليت�ن يوميت�ن  بموع�د املرافعة 
التاس�عة  الس�اعة   2021/7/13
صباحا وعند عدم حضورك او ارسال 
من ينوب عنك س�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا  وفق االصول
القايض

عامر حسن حمزة
������������������������������

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد / 255/ب2021/4
التاريخ 2021/7/5

اعالن
اىل املدع�ى علي�ه / )محم�د صاب�ر 

فرحان ( 
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسس�ة 

االسكان التعاونية
املرقمة  الدع�وى  اضاف�ة لوظيفت�ه 
اعاله ضدك والذي يطلب فيها الحكم 
CHF بالزام�ك بتاديت�ك ل�ه واملدعى 
بالتكاف�ل والتضام�ن  االخ�ر  علي�ه 
فيم�ا بينك�م مبلغ�ا ق�دره $1800 
ع�ن الق�رض امل�ؤرخ 2019/9/26  
مح�ل  مجهولي�ة  لثب�وت  ونظ�را  
اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي 
يف محكم�ة  ب�داءة مدين�ة الص�در  
واشعار مختار مركز رشطة املنتظر 
يف مدينة الص�در ومختار محلة 511 
ح�ي االمان�ة صادق  س�لمان صباح   
لذا تق�رر تبليغك اعالن�ا بصحيفتن 
محليت�ن يوميت�ن  بموع�د املرافعة 
التاس�عة  الس�اعة   2021/7/13
صباحا وعند عدم حضورك او ارسال 
من ينوب عنك س�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا  وفق االصول
القايض

عامر حسن حمزة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية

محكمة بداءة كربالء
العدد 1273/ب/2021

التاريخ 2021/6/1
اعالن

اىل / املدعى عليه )عباس فشاخ مورش ( 
اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا املرق�م 1273/ب/2021  يف 
2021/4/28 وال�ذي يقيض بالزامك بتاديتك اىل املدعي حس�ن 
جاسم محمد مبلغا وقدره 5,000,000 خمسة مالين دينار عن 
قيمة الكمبيالة املرقمة 11027 يف 2019/3/18 املمنوحة له من 

قبلك واملصدقة من دائرة كاتب عدل كربالء
 وملجهولية محل اقامتك حس�ب اشعار القائم بالتبليغ  لذا تقرر 
تبليغك اعالنا بصحفتن محليتن ولك حق االعرتاض واالستئناف 
والتمييز ضمن املدة القانونية وبعكس�ه يكتسب القرار الدرجة 

القطعية وفق االصول
القايض

مهند عبد الكاظم الهاليل
 ����������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 2547/ب2021/1

التاريخ 2021/7/5
اعالن

اىل / املدعى عليها )رقية ضياء عبد( 
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية 

اضاف�ة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاله ضدك والذي يطلب فيها 
الحكم  

 بالزامك واملدع�ى عليه االخربتاديتكما ل�ه بالتكافل والتضامن 
فيم�ا بينكم�ا مبلغ�ا ق�دره 1800 $  ع�ن الق�رض  امل�ؤرخ 
2020/12/2  ونظرا لثبوت مجهولية محل اقامتك حسب رشح 
املبل�غ القضائ�ي  يف محكمة ب�داءة كربالء واش�عار مختار حي 
النواب عليوي عبد عبود جودة لذا تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتن 
محليتن يوميتن بموعد املرافعة 2021/7/15 الساعة التاسعة 
صباح�ا وعن�د عدم حض�ورك او ارس�ال من ينوب عنك س�وف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عامر حسن حمزة
����������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد / 1826/ب2021/1

التاريخ 2021/7/5
اعالن

اىل املدعى عليه / )حيدر عبد الكاظم جبار( 
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية

اضاف�ة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاله ضدك والذي يطلب فيها 
   CHF الحكم

 بالزامك بتاديتك له واملدعى عليه االخر بالتكافل والتضامن فيما 
بينك�م مبلغ�ا قدره 3000$ ع�ن القرض امل�ؤرخ 2019/9/29  
ونظرا  لثبوت مجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي 
يف محكمة  اس�تئناف بابل  واش�عار مختار حي الش�هداء االوىل 
س�عد تركي محمد لذا تقرر تبليغك اعالن�ا بصحيفتن محليتن 
يوميتن  بموعد املرافعة 2021/7/12 الساعة التاسعة صباحا 
وعن�د ع�دم حض�ورك او ارس�ال من ين�وب عنك س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا  وفق االصول
القايض

عامر حسن حمزة

تنويه
نرش يف صحيفة املستقبل العراقي بالعدد 2404 يف 30/ 6/ 2021 
واالعالن الخاص بمديرية تنفيذ الكوفة املرقم 783/ 2019 ذكر 
عدد الس�هام املراد بيعها ح�ق املقاومة خطأ والصحيح هو عدد 

السهام املراد بيعها حق املغارسة لذا اقتىض التنويه
����������������������������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الخرض
رقم االضبارة 272/ 2021

التاريخ 30/ 6/ 2021 
إىل املنفذ عليه / املدين آمنة لطيف صالح

لق�د تحقق له�ذه املديرية من اش�عار املختار امل�ؤرخ 20/ 6/ 
2021 مجهولة االقامه

ان�ك مجهول مح�ل إالقامة ولي�س لك موطن دائ�م أو مؤقت أو 
مختار يمكن اجراء التبليغ عليه واس�تناداً للمادة 27 من قانون 
التنفيذ تق�رر تبليغك إعالنا بالحض�ور يف مديرية تنفيذ الخرض 
خالل خمس�ة ع�رش يوما تب�دأ من الي�وم التايل للن�رش ملبارشة 
املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش 

هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل

غانم زيرج محمد
أوصاف املحرر

����������������������������������������������������
إعالن

نود اعالم الس�ادة املواطنن بان خط ابراج الظغط العايل الواصل 
ب�ن مصفى كرب�الء ومحطة امل�اء الواقعة يف منطق�ة الرجيبة 
واملار بطريق علوة الطماطة وصوال اىل شارع نجف كربالء عمود 
950 س�يتم فحصه بقدرة تجريبية بداية م�ن يوم 6/7/2021 
ولغاية يوم 7/7/ 2021 وس�يتم تشغيله بداية من يوم 10/ 7/ 
2021 وعلي�ه يرجى مراع�اة رضورة عدم االق�رتاب من االبراج 
وبمحي�ط 5 امتار حرصا ع�ىل حياتكم من االخط�ار املصاحبة 

لذلك. شاكرين تعاونكم خدمة للصالح العام.
����������������������������������������������������

 فقدان 
فق�دت الهويه الص�ادره من دائ�ره االقامه يف النج�ف املرقمه 
32858 بتاريخ 8/7/2019 باس�م ارسار حسن محمد يوسف 
ويحمل الجنس�يه الباكستانيه من يعثر عليها تسليمها إىل جهة 

اإلصدار
����������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 2818/ب2018/2

التاريخ 2021/7/5
اعالن

اىل / املدعى عليه )شيماء عبد عبد الحسن ( 
اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا املرق�م 2818/ب2018/2  يف 
2018/9/24 واملتضم�ن الحك�م بال�زام املدعى عليها ش�يماء 
عب�د عبد الحس�ن بان يؤدي للمدعية ام�رية جميل  احمد مبلغا 
مقداره ستة مالين دينار املثبت بموجب السند املربز املؤرخة  يف 
2011/5/22 ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسب شحر املبلغ 
القضائي واش�عار مختار حي الشهداء 2 كاظم شبيب الخزعيل 
لذا تق�رر تبليغك اعالن�ا بالق�رار املذكور بصحيفت�ن محليتن 
يوميت�ن ولك حق الطعن عىل القرار املذك�ور خالل املدة املقررة 
بكافة طرق الطعن القانونية وبعكسه سيكتسب القرار املذكور 

درجة البتات وفق االصول
القايض

حربي طارش لفته

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

دار القضاء يف االسحاقي 
محكمة االحوال الشخصية يف االسحاقي 

العدد : 998 
التاريخ : 23 / 5 / 2021 

م / نرش فقدان 
للطلب املقدم من قبل املدعوة ) سمريه فيصل عيدان ( التي تروم 
فيه نصبها قيمة عىل زوجها املفقود ) عيل جدوع جاس�م خفيف 
( ق�ررت ه�ذه املحكمة نرش فق�دان املدعو ) عيل جدوع جاس�م 
خفي�ف ( ال�ذي فقد يف محافظة ص�الح الدين بتاري�خ 26 / 3 / 
2014 ول�م يعرف مص�ريه لحد االن وعىل من يعث�ر عليه وتتوفر 
لدي�ه معلومات عنه االتصال بذويه الس�اكنن يف محافظة صالح 
الدين / ناحية االس�حاقي او مركز رشطة االسحاقي خالل شهر 

من اليوم التايل لنرش االعالن .
القايض 

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة الكوفة
العدد 519/ب/2021

التاريخ 2021/7/4
اعالن

اىل املدعى عليه / رضغام باقر كنيوي
بتاري�خ 2021/3/9 اق�ام املدع�ي ) احس�ان ثابت عب�د ( ضدك 
الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة 519/ب/2021 طل�ب فيه�ا الزام�ك 
بتاديت�ك له مبلغ قدره اربعة عرش مليون وس�تة مائة الف دينار 
وطلب دعوتك للمرافعة والزامك بتاديتك له املبلغ املذكور وتحميلك 
الرسوم واملصاريف ) وملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم  
بالتبليغ واش�عار مخت�ار واختيارية منطقة الس�هيلية فقد قرر 
تبليغك بصحيفتن محليتن يوميتن للحضور امام هذه املحكمة 
يف موعد املرافعة املصادف 2021/7/15 الساعة التاسعة صباحا 
وعن�د ع�دم حض�ورك او من ين�وب عن�ك قانونا فس�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

مؤيد رياح غازي
������������������������������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة : 2020/1022

التاريخ : 2021/7/4 
اعالن

املنفذ عليه  / ليث عبد االمري رشيف / كوفة 
لقد تحققت هذه املديرية من خالل رشح املبلغ القضائي و مختار 
املنطقة يف الكوفة كريم احمد  املؤرخ يف 2021/6/7  انك  مجهول 
مح�ل االقام�ة وليس لك موطن دائ�م او مؤق�ت او مختار يمكن 
اجراء التبليغ  عليه واس�تنادا للم�ادة 27 من قانون التنفيذ تقرر 
تبليغ�ك اعالنا بالحض�ور يف مديرية تنفيذ الكوفة خالل خمس�ة 
ع�رش يوم تبدأ من اليوم التايل للن�رش ملبارشة املعامالت التنفيذية 
بحضورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية باجراء 

التنفيذ الجربي وفق القانون 
اوصاف املحرر :

قرار محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة بالعدد 295/ش/2021 
يف 2021/4/29 املتضم�ن الزام�ك بتادي�ة نفق�ة ماضي�ة مائة 
وخمس�ة وعرشون الف ونفقة مس�تمرة ومائة وخمس�ون الف 
دينار نفقة مس�تمرة  للدائنة ش�هالء جاسم ابو كطيفه وتحملك 

كافة الرسوم واتعاب املحامات واملصاريف
������������������������������������������������������

 مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف الحرية
العدد 307/ ش/ 2021
التاريخ 30/ 6/ 2021

إعالن
إىل املدعى عليه حسام حبيب عكظ

أصدرت هذه املحكمة القرار املرق�م 307/ش/ 2021 واملتضمن 
الحك�م بتاييد حضانة املدعية س�هام مجنون نغيمش عىل بناتها 
زه�راء ورت�اج وملجهولي�ة محل إقامتك حس�ب كت�اب  محكمة 
األحوال الش�خصية يف الش�امية بالعدد 307/ ش/ 2021 يف 22/ 
6/ 2021 ومرف�ق مع�ه تبليغ بالع�دد 307/ ش/ 2021 يف 31/ 
5/ 2021  وأش�عار م�ن مختار املنطقة املحكم�ة تبليغك نرشا يف 
صحيفت�ن يوميتن رس�ميتن بالق�رار الصادر أع�اله ولك حق 
االعرتاض ضمن املدة القانونية وبعكس�ه س�وف يكتس�ب القرار 

الدرجة القطعية
القايض

منار هادي كاظم الجشعمي

إىل الرشي�ك هدى عباس س�مري اقت�ىض حضورك إىل مق�ر بلدية 
النجف لغرض اص�دار اجازه بناء للعق�ار املرقم 61596/3 حي 
امليالد خالل عرشه ايام وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضورك 

 طالب االجازه 
رضغام عمار دبدب

������������������������������������������������������
إىل للرشكاء فاطمه وعيل وحسن اوالد وبنات جاسم محمد

 توجب عليكم الحضور إىل صندوق االس�كان العراقي فرع النجف 
وذل�ك لتثبي�ت اقراركم باملوافق�ه عىل قيام رشيككم قاس�م عبد 
الحس�ن محمود بالبناء عىل حصته املش�اعه يف القطعه املرقمه 
45999/3 حي النداء خالل مده خمس�ه عرش يوما داخل العراق 
وش�هر خ�ارج العراق م�ن تأريخ نرش االعالن وبعكس�ه س�وف 

يسقط حقك باالعرتاض مستقبال
������������������������������������������������������

فقدان
 فق�دت الهويه الص�ادره من وزاره امل�وارد املائيه املرقمه 5242 
تاريخ االصدار 9/7/2017 باس�م موىس عب�د املحمد عبد الرضا 

من يعثر عليها تسليمها إىل جهة اإلصدار
������������������������������������������������������

إىل الرشيك عيل رحيم محمد 
توج�ب عليك الحضور إىل صندوق االس�كان العراقي فرع النجف 
وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقه عىل قيام رشيك وديان عظيم كاظم 
بابن�اء ع�ىل حصته املش�اعه يف القطعه املرقم�ه 41618/3 حي 
الوفاء خالل مده خمس�ه عرش يوما داخل العراق وش�هر خارج 
الع�راق م�ن تأريخ نرش االعالن وبعكس�ه س�وف يس�قط حقك 

باالعرتاض مستقبال
������������������������������������������������������

فقدان
فق�دت الهويه الصادرة م�ن محطة كهرباء النج�ف الغازية ذات 
الرق�م  H 81333294 بتاري�خ 27/ 12/ 2017 باس�م املواط�ن 

فارس عبد االمري عيل من يعثر عليها تسليمها إىل جهة اإلصدار
������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

محكمة بداءة بلد 
العدد : 412 / ب / 2021 

التاريخ : 5 / 7 / 2021 
اعالن 

اىل املدعى عليهم كل من – 1 – دليه حميد محمد 2 – فارس خليل 
حم�د 3 – ابتداء خليل حم�د 4 – بيداء خليل حمد 5 – كوثر خليل 
حمد 6 – س�اجده خليل حمد 7 – ش�يماء خليل حمد / مجهويل 

محل االقامة 
للدعوى املقامة من قبل املدعي حس�ن عيل حسن محمد املرقمة 
412 / ب / 2021 والت�ي يطل�ب فيه�ا تمليك مس�احة 250 م2 
واملشرتاة من املدعى عليهم يف القطعة املرقمة 187 / 27 مقاطعة 
47 البدعة وملجهولية محل اقامتكم قررت هذه املحكمة تبليغكم 
بصحيفت�ن محليتن يوميتن لغ�رض حضوركم بي�وم املرافعة 
املص�ادف 27 / 7 / 2021 ويف حال�ة ع�دم حضورك�م او حضور 
من ينوب عنكم قانونا س�وف تجري املرافعة بحقكم غيابيا وفق 

االصول .
القايض 

مكي حسن سعيد 
������������������������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ بلد 
رقم االضبارة : 417 / ت / 208

التاريخ : 5 / 7 / 2021 
اعالن 

تبيع مديرية تنفيذ بلد العقار تسلسل 130 مقاطعة 51 دور باب 
السور الواقع يف بلد العائد للمدين منى ناجي حسن املحجوز لقاء 
طل�ب الدائن ناديه فاضل حس�ن فعىل الراغ�ب بالرشاء مراجعة 
ه�ذه املديرية خالل مدة ثالث�ن يوما تبدا من الي�وم التايل للنرش 
مس�تصحبا معه التامينات القانونية عرشة من املائة من القيمة 
املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رسم التسجيل والداللية 

عىل املشرتي .
املنفذ العدل 

هادي مهيل حبرت 
املواصفات :

1-موقعه ورقمه : 130 م 51 دور باب السور .
2-جنسه ونوعه : ملك رصف دار سكن .

3-ح�دوده واوصافه : عبارة عن دار س�كن مس�يج من الجهات 
االربعة يحتوي عىل غرفة نوم يف الطابق االريض وحمام وصحيات 

وغرفة واحدة يف الطابق االول . 
4-مساحته : 57 م .

5-الشاغل : منى ناجي حسن .
6-القيمة املقدرة : 21000000 واحد وعرشون مليون دينار .

العدد 394/ س ه  1/ 2017
التاريخ 4/ 7/ 2021

القايض
وليد خالد عبد اللطيف

رئيس اهليئة االستئنافية األوىل يف البرصة

العدد 18435
التاريخ 29/ 6/ 2021

املهندس
عبد الستار خرض احلبو 

مدير بلدية املوصل
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بناء السالم وحتويل الرصاع يف جمتمع متغري
            د.عبد الواحد مشعل

تحك�م عقلي�ة اإلنس�ان يف املجتمع�ات 
التقليدي�ة أحادي�ة الحك�م ع�ى األم�ور 
ال يس�تطيع الخ�روج منه�ا، ل�ذا يكون 
التعص�ب واالنحي�از م�ؤرشا خط�را يف 
عالقاته االجتماعية، إذ يكون من الصعب 
الخ�روج عن قواعد الس�ياق الثقايف الذي 

يحكم تل�ك العالقات، ولك�ن عندما تربز 
عى الساحة االجتماعية اهتمامات اكرب، 
وتت�م بإرادة اإلنس�ان ووعيه، يصبح من 
املمك�ن تكوي�ن حياة اجتماعي�ة منتجة 
وايجابي�ة، تتس�ع فيه�ا مس�احة عقل 
اإلنسان اإلنسانية، مس�تفيدا من برامج 
تعد به�دف صه�ر الثقاف�ات الفرعية يف 
سياق ثقايف جديد عى وفق وعي االنسان 

وادراكه أهمية الحياة، وقيمها االنسانية، 
م�ا يفتح بابا للحوار يف املس�ائل املختلف 
عليها ما يعط�ي ألبناء املجتمع حيزا من 
التفكر األوسع، اال هو الوطن أو االنتماء 
الوطني بدال من الوالء للعشرة والتعصب 
له�ا، م�ا س�يتيح أم�ام اإلنس�ان فرص 
االطالع عى تجارب إقليمه وعاملية تمكنه 
من إيجاد الوسائل الفاعلة يف بناء السالم 

وتحويل الراع اىل عن�ر ايجابي، كما 
حص�ل يف التجربة الرواندي�ة التي تمكن 
اإلنس�ان فيها م�ن تحقيق بناء الس�الم 
وتحوي�ل الراع من دائرت�ه الضيقة اىل 
دائ�رة أوس�ع مكنت�ه هناك م�ن العيش 
بس�الم من جديد عى وفق قيم مجتمعية 
قابلة للتطوير من خ�الل إعطاء الجانب 
اإلنساني غطاء أوس�ع ودعما اشمل، ما 

يعزز ويقدر قيم إنس�انية تقدر اإلنسان، 
وتحرتم كرامت�ه وتمنحه الثقة بنفس�ه 
وبمجتمع�ه الع�ام، فاملجتم�ع العراق�ي 
اليوم بحاجة ماس�ة اىل بناء س�الم قائم 
ع�ى أس�س وطني�ة مدنية تتمت�ع بقيم 

العدالة واإلنسانية. 
إن عملية بناء السالم يف املجتمع تحتاج اىل 
إرادة حكومية ومجتمعية عى احد سواء، 

ووهو كفيل بتح�ول الراع من صورته 
الس�لبية اىل صورت�ه االيجابي�ة القائمة 
ع�ى التنافس م�ن اجل تطوير اإلنس�ان 
املختلف�ة، وجع�ل  بيئات�ه  واملجتم�ع يف 
معي�ار النزاه�ة والعدالة حكم�ا يف ذلك، 
لذا فان بناء الس�الم يحتاج اىل اس�تعداد 
نفيس واجتماعي، ورغبة صادقة يف بناء 
س�الم متكامل، وتحول الراع اىل ثقافة 

قائم�ة ع�ى التس�ابق يف بن�اء املجتم�ع 
بتط�ور بنيوي صناعي س�يؤدي اىل تغر 
بنيوي ثقايف يخرج اإلنس�ان من تفكره 
املحيل اىل مجال رحب، يمكنه من تحقيق 
معدالت عالية من اإلنتاج واالكتفاء الذاتي 
من الغذاء والس�لع املختلفة، ه�ذا إذا ما 
توف�رت اإلرادة السياس�ية واملجتمعيه يف 

تحقيق ذلك.

نخلة احلضارة العراقية
             د. يحيى حسين زامل

 تأتي تسمية هذا املقال ب� »نخلة الحضارة« بوصفها رمزاً 
يش�ر إىل الثقافة العراقية وانتش�ار النخلة يف حضارتها، 
ب�ل وألن النخلة س�مة مميزة تتميز به�ا الثقافة العراقية 
وحضارتها، ويأتي العنوان أيضاً تماهياً مع كتاب »شجرة 
الحضارة« لألنثروبولوجي األمركي »رالف لينتون«، وهو 
يرم�ز إىل ش�جرة »الباني�ان« »الت�ن الهندي« الت�ي تتدىل 
فروعها إىل األرض فتنبت اش�جاراً جديدة، وذلك إشارة إىل 
أن الحض�ارات يف العالم ترجع لش�جرة واحدة ثم تفرعت 
بواسطة الفروع والسيقان اىل فروع جديدة والسؤال الذي 
يط�رأ عى الذهن: فهل أن الحضارة العراقية ونخلتها كان 
لها أصل واحد ثم تفرعت مثل شجرة الحضارة العاملية، أو 

نشأت من تفرعات أخرى ومن حضارات أخرى؟ 
يش�ر الكثر من املؤرخن إىل أن الحضارة الس�ومرية من 
أقدم الحض�ارات يف العالم، إذ بدأت معه�م اللغة والكتابة 
والقوانن والفنون واآلالت واألدوات التي تس�اعد اإلنسان 
يف حي�اة أفض�ل، وق�د ع�ربرّ األنثروبولوجي�ون ع�ن ه�ذا 
موها إىل ثقافة مادية وغر مادية، واملادية  بالثقافة، وقسَّ
ه�ي األدوات واآلالت املصنوع�ة م�ن األحج�ار واملع�ادن 
واألخش�اب والجل�ود، وغ�ر املادية ه�ي اللغ�ة والكتابة 
ون  واملعارف املهارات والفنون األدبية التي بواسطتها يعربَّ
عن أفكارهم وهواجس�هم وما يريدون إيصاله إىل الطرف 
اآلخر، واملعروف أن حاكم أوروك »گلگامش« كان معارصا 
لحاكم كيش املدعو »اككا« »Agga«، وهو صاحب امللحمة 
األدبي�ة الرائعة ملحمة »گلگامش«، وترك الس�ومريون يف 
جنوب ب�الد الرافدين تاريخ�اً حافالً من األل�واح الطينية 
املدونة بالخط املس�ماري، وتش�ر التواري�خ الثقافية إىل 
ظهور اس�م »سومر« يف بداية األلفية الثالثة ق.م. وشيِّدوا 
امل�دن الس�ومرية الرئيس�ة كأور ونيبور والرس�ا ولكش 
وك�والب وكيش وإيزي�ن وإريدو وغرها، وظل�ت الكتابة 
الس�ومرية 2000 عام، لغة االتص�ال والحضارة بن دول 

الرشق األوسط يف 
وقتها.

 
العراق موطن النخل األصيل

 يع�د العراق موطن النخل األصيل، ويعرف أيضاً ب� »أرض 
الس�واد« لتكاثف غاب�ات النخيل في�ه، ويف الجنوب حيث 
الش�مس عمودية يف أكثر س�اعات اليوم، إذ يحتاج النخل 

تلك الحرارة املرتفعة حتى يتم نضج ثمار النخل والرطب، 
ويقولون يف املحكية العراقية الدارجة »طبرّاخات الرطب«، 
وتكم�ن الغرابة املحضة يف التش�ابه العجي�ب بن النخلة 
واإلنسان، من االندفاع واالنتصاب والوقوف، وتكمن روح 
كل منهما يف رأس�ه، ولو أنك قطعت رأس أحدهما مات يف 
الحن واللحظة، ويف الثقافة االسالمية أطلق عليها الرسول 
الكري�م »ص« »ابن�ة عمرّ اإلنس�ان«، ومثل هذه الس�مات 
ألهمت عاملاً عربياً فوضع النخلة واإلنسان يف سلة واحدة، 
إذ رصد »كمال الدين القاهري« صفات مشرتكة فالنخلة: 
»ذات جذٍع منتص�ٍب، ومنها الذكر واألنثى، وال ُتثمر إال إذا 
ح�ت، وإذا ق�ُط�ع رأس�ها ماتت، وإذا ُقطع س�عفها ال  ُلقرّ
تس�تطيع تعويضه من محله، كما ال يس�تطيع اإلنس�ان 
�اة بالليف الشبيه بشعر  تعويض مفاصله، والنخلة مغشرّ
الجس�م يف اإلنسان«، وهي الش�جرة الوحيدة التي تستويف 
جمي�ع هذه الصف�ات وأكث�ر، لذك كان�ت رمزاً وجس�داً 

للثقافة العراقية بقدمها وهويتها وديموميتها.
 

النخل�ة.. خصائ�ص ثقافي�ة وبيولوجي�ة
 النخل�ة موغلة يف القدم، إذ بدأت رحلتها الطبيعية منذ 80 
مليون عاماً »العر الطباشري«، وتأقلمت مع املتغرات 
البيئية الصعبة فصمدت حتى يومنا هذا بفضل خصائص 
وراثي�ة كقدرته�ا عى مقاوم�ة ملوح�ة األرايض وارتفاع 
الح�رارة، وخصائ�ص فيزيولوجي�ة مهمة م�ن مجموع 
ج�ذريرّ ضخٍم يص�ل إىل أكثر من مرتين ط�والً ويمتد عى 
الجوانب عدِّة أمتار، وأوراقها الريشية التي ُتعرف بالجريد 
»الس�عف« تغطى بطبقة شمعيرّة تقيها الغبار والحر، ويف 
النخل أن�اث وذكور كالب�رش تماماً يقف�ون كأرس نووية 
أو ممت�دة يرتافقون يف رحل�ة الحياة األبدي�ة، ويتوالدون 
كالب�رش م�ن رحم نخلة، طف�اًل أو فس�يلة صغرة يمكن 
وضعه�ا يف مكان آخر لتنبت نخلة أخرى فتية، ش�قيقا أو 

شقيقة يف مستعمرة النخل.
 وثم�ر النخ�ل ذو قيمة غذائي�ة عالية وُيمك�ن عدَّه غذاء 
كامال، إذ يحتوي عى الربوتينات والفيتامينات والسكريات 
وأم�الح البوتاس�يوم، وهو غذاء يمكن تخزينه بس�هولة، 
وينت�ج النخي�ل ثم�اره يف منتصف الصي�ف وبعض أنواع 
النخيل ق�د ينضج ثماره أو قد يؤخر وذلك مرتبط بصنف 
النخل�ة ومكان تواجدها، وفضال ع�ن الثمر يمكن اإلفادة 
م�ن أليافه�ا يف صن�ع الحب�ال، وموادها حش�وة لألثاث، 
ومن س�عفها الزنابيل والقفف والقبعات الشمسية، ومن 

جريدها تصنع الس�الل وأوعية نقل الفواكه والخرضاوات 
ة، ومن نوى التمر  واألث�اث الخفيف مثل الك�رايس واألرسرِ
تس�تخرج الزيوت، وتس�تعمل البواقي كعلف للحيوانات، 
وجذع النخلة املقطوعة يستعمل لتسقيف البيوت واملنازل، 

فضال عن استعماالت 
أخرى. 

 
النخلة.. شجرة الجنة السومرية

 لق�د اهتم الس�ومريون ب�»النخلة« وزراعته�ا وتكثرها 
م�ن خالل ط�رق التكثر، ال س�يما ع�ن طريق الفس�ائل 
الصغرة التي تنم�و متصلة بالنخلة األم، وتتخذ من آباط 
الس�عف رحماً، ويمك�ن فصلها يف عامه�ا الثالث ومن ثمرّ 
ُتغرس يف مكان آخر، وُعرفت يف العالم القديم ب� »الشجرة 
الطيبة« و»ش�جرة الحياة«، و»شجرة العذراء«، وعكست 
صفاته�ا املتعددة التقاء الش�عوب واألديان، وهي عندهم 
ش�جرة الحي�اة واملعرف�ة، واالعتق�اد الس�ائد حولها بأن 
م�ن ي�أكل ثمارها يصب�ح حكيم�اً ومبراً، وه�ي تمثل 
ش�جرة الش�فاء من األم�راض، وترم�ز إىل الخص�ب لهذا 
الس�بب هي عالمة »ديموزي« إله الخصب، وهي ش�جرة 
الجن�ة الس�ومرية التي كانت منترشة يف دملون، وس�ماها 
السومريون »جشمار« واطلق عليها البابليون »جمارو«، 
وما زال العراقيون يس�مون لب النخي�ل بالجمار، وصنف 
الس�ومريون النخل�ة إىل س�بعن صنف�اً، وكان�وا يعنون 
بالنخ�ل كعنايتهم بملوكهم، وتم تخليدها من خالل الرقم 
الطينية، ونقشوها يف قصورهم وجدرانهم، وبكل ما يمكن 
النح�ت عليه من خش�ب ومدر، وزيرّن النخي�ل معابد بابَل 
ومر القديمة بنقوش�ات كثرة كما عرفها اآلش�وريون 
والس�ومريون باس�تعماالت طبي�ة جم�ة، ونقل�ت هذه 
الشجرة يف العصور الوسطى لبعض دول أوروبا كإسبانيا 
وإيطاليا وفرنسا عرب عرب األندلس، كما زرعت واحات يف 

صحراء كاليفورنيا بأصناف نخيل متنوعة ومختلفة. 
 وبع�د هذه الرحل�ة الطويلة لنخلة الثقاف�ة أو الحضارة 
العراقي�ة، والت�ي تثبت أصل الحض�ارة وقدمها وأرسارها 
ورس وجوده�ا، ب�ل وتفرعه�ا إىل جميع أنح�اء العالم، إذ 
يعرتف أكثر مؤرخي العالم بأن الحضارة الس�ومرية هي 
أقدم حضارة يف التاريخ ومنها انطلقت حضارات وثقافات 
متفرع�ة منه�ا، والعنارص الثقافية املش�رتكة بينها وبن 
الحض�ارات األخ�رى أثبات آخ�ر لهذه الحض�ارة األوىل يف 

العالم.

لنسرتجع روح ثورة العرشين
             صالح لفتة

لي�س م�ن الغري�ب أن تنج�ح ثورة 
العرشين ألنها ببس�اطة كانت ثورة 
جميع العراقين من جميع الطوائف 
واألدي�ان ش�اركت به�ا املس�تويات 
العرقي�ة  والخلفي�ات  الثقافي�ة 
ش�يخ  كاف�ة،  والثقافي�ة  والديني�ة 
العش�رة والف�الح واالفن�دي ورجل 
الدين من الجنوب والشمال والوسط، 
السياس�يون واملس�تقلون والضباط 

واملتعلمون واألميون.
بعد أكثر من مئة عام ونحن نستذكر 
تضحيات م�ن فجروها وثبتوا، لحن 
أنج�زت أه�م أهدافها نح�ن بحاجة 
الس�تخالص العرب والدروس من تلك 
امللحم�ة البطولية، الت�ي تفردت عن 
جمي�ع الث�ورات واالنتفاض�ات التي 
جاءت بعدها. ك�م نحتاج تلك الروح 

الوطنية وروح التكاتف؟.
ك�م نحت�اج تل�ك التنش�ئة عى حب 
الوط�ن واح�رتام ق�رارات اآلخري�ن 
والتس�امح وما لآلب�اء يف ذلك الزمان 
من اختالف اآلراء السياس�ية وتباين 
املصال�ح الذاتي�ة إال أن الوط�ن كان 

يوحدهم.
ث�ورة العرشين جعل�ت الع�راق اوالً 
وانطلقت لهدف اس�مى حتى عندما 
اختر امللك اختر عى أساس مصلحة 

الوطن ولم يكن لسبب آخر.
انه�ا الث�ورة الوحيدة الت�ي يجب أن 
تس�مى بث�ورة، لي�س انتقاص�اً من 
الث�ورات واالنتفاض�ات وتضحي�ات 
كان�ت  لكنه�ا  بعده�ا،  العراقي�ن 
األكث�ر اخالصاً للوط�ن دون مصالح 
فردي�ة الثورة املوحدة للش�عب ثورة 
المس�ت الروح الوطنية دون اختالف 

وتفرقة.
إنَّ ث�ورة العرشي�ن انطلق�ت يف زمن 

كان يمك�ن فيه التغي�ر باالنتفاضة 
والتظاه�ر ورضب املحت�ل، انترت 
النه�ا اس�تخدمت الط�رق املناس�بة 
للتغير يف حين�ه وتحقيق نتائج عى 
دس�تور  لدي�ه  الع�راق  اآلن  األرض. 
وحكوم�ة وبرمل�ان وال يمكن إحداث 
ثورة ش�بيهة بتل�ك االس�اليب، لكن 
الث�ورة يمك�ن أن تنطلق بس�ياقات 

أخرى وبتكتيك مختلف.
التغي�ر لألفض�ل يمك�ن أن يح�دث 
بس�هولة والث�ورة الحقيقي�ة يمكن 
أن تتك�رر إذا توح�د جميع العراقين 
مرة اخرى ووضعوا العراق ومصلحة 
الع�راق نص�ب أعينه�م ال تغريه�م 
األم�وال وال يخت�ارون ع�ى اس�اس 
الفئوي�ة.  او  الش�خصية  املنفع�ة 
املقاطع�ة جانب�اً  دع�وات  يرتك�ون 
فهذا ما يريده ال�راق. يهبرّون هبة 
رج�ل واح�د لتك�ون املش�اركة أكرب 
وه�و املطلوب إلح�داث التغي�ر، اما 
الدعوات غر املنطقية باملقاطعة فلن 
تنفع غر الفاس�دين ولن تجلب غر 

الدمار.
الثورة اآلن ثورة الصندوق االنتخابي 
ال�ذي يح�ذر املقرين م�ن امتالئه، 
فه�ذه ه�ي الث�ورة الحقيقي�ة لهذا 
الزمان. يف الرتاث اإلس�المي يروى ان 
هناك ُمصلحا كل مئ�ة عام، فلينظر 
كل مواط�ن عراق�ي لنفس�ه أنه هو 
املصلح ويذهب النتخ�اب من يخرج 
الع�راق م�ن أزماته، ويش�جع من ال 
يريد املش�اركة باالنتخابات ألسباب 
مختلف�ة ع�ى الذه�اب واملش�اركة 
م�ن  ج�زءاً  ويك�ون  باالنتخاب�ات 
اإلص�الح. الفرص�ة مواتي�ة لتك�رار 
روح ملحم�ة العرشي�ن الوطني�ة يف 
االنتخاب�ات املقبلة، فلنغتنم الفرصة 
وال نرتكها تمر مر السحاب وال ينفع 

الندم حينها.

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 2543/ب2021/1

التاريخ 2021/7/5
اعالن

اىل / املدعى عليه )عمر طه عبد الله ( 
االس�كان  ملؤسس�ة  املف�وض  املدي�ر  املدع�ي  اق�ام 

التعاونية 
اضاف�ة لوظيفته الدعوى املرقمة اع�اله ضدك والذي 

يطلب فيها الحكم  
 بتاديتك له  واملدع�ى عليه االخر  بالتكافل والتضامن 
مبلغ�ا مق�داره  1459 دوالر امريك�ي   ع�ن ق�رض  
م�ؤرخ ي�وم  2019/7/17  ونظ�را ملجهولي�ة مح�ل 
اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ يف رئاسة محكمة 
اس�تئناف  الك�رخ  واش�عار مخت�ار محل�ة 201   لذا 
تق�رر تبليغ�ك اعالنا بصحيفت�ن محليت�ن يوميتن 
بموع�د املرافعة 2021/7/15 التاس�عة صباحا وعند 
عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عامر حسن حمزة
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مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 3076/ب2018/1

التاريخ 2021/7/5
اعالن

اىل / املدعى عليه )عبد الحر جاهم جرب ( 
/3076 املرق�م  قراره�ا  املحكم�ة  ه�ذه  اص�درت 
ب2018/1  يف 2018/8/20 واملتضم�ن الحكم بالزام 
املدع�ى علي�ه عبد الحر جاه�م جرب بتاديت�ه للمدعي 
ماجد جبار كاظم مبلغا مقداره خمس�ة عرش مليون 
دينار  والثابت اس�تالمها بموجب وصل االمانة املؤرخ 
يف 2011/5/15   ولثب�وت مجهولي�ة مح�ل اقامت�ك 
حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي واش�عار مخت�ار حي 
الرس�الة 2 عى جاهم جرب الش�مري  لذا تقرر تبليغك 
اعالنا بالق�رار املذكور بصحيفت�ن محليتن يوميتن 
ولك حق الطع�ن عى القرار املذكور خالل املدة املقررة 
بكاف�ة ط�رق الطعن القانونية وبعكس�ه سيكتس�ب 

القرار املذكور درجة البتات وفق االصول
القايض

ظاهر عباس الفتالوي
��������������������������������������������

تنويه
نرش يف صحيفه املس�تقبل العراقي بالعدد 2395 رقم 
االضب�اره التنفيذيه 25/ت/2020 لم يذكر مبلغ دين 
الدائن�ه رغد حس�ن محس�ن البالغ ع�رشون مليون 
وستمائة واثنا عرش ألف دينار 20612000 من املدين 

حسنن عيل عبد االمر لذا اقتىض التنويه

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة 1112/ 2021

التاريخ 24/ 6/ 2021
إىل املنفذ عليه عيل حاكم عبد الزهرة 

لقد تحق�ق لهذه املديري�ة من خالل رشح املبل�غ القضائي 
ملركز رشطة املهدي ع العدد 9263 يف 2021/6/10 ومختار 
الجديدة 3  ه�  رس�ول الش�افعي  انك مجهول محل إالقامة 
ولي�س لك موط�ن دائ�م أو مؤق�ت أو مختار يمك�ن اجراء 
التبلي�غ عليه واس�تناداً للمادة 27 من قان�ون التنفيذ تقرر 
تبليغ�ك إعالنا بالحض�ور يف مديرية تنفي�ذ النجف االرشف 
خالل خمس�ة عرش يوما تبدأ م�ن اليوم التايل للنرش ملبارشة 
املعام�الت التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حال�ة ع�دم حضورك 
س�تبارش ه�ذه املديري�ة باج�راءات التنفي�ذ الج�ربي وفق 

القانون 
املنفذ العدل

كرار عماد كايت 
أوصاف املحرر  قرار محكمة االحوال الش�خصية  يف النجف 
االرشف بالعدد 699/ش2021/4 يف 2021/2/7 واملتضمن 
تادي�ة نفق�ة ماضي�ة للدائن�ة اس�يا تكليف كاظ�م ونفقة 
مس�تمرة لبناته كل من نوال ونرفان مائة وخمس�ون الف  

لكل واحدة 
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مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة بداءة الكوفة

العدد : 465/ب/2021
التاريخ  :2021/7/4

اعالن
بن�اءا عى الق�رار الصادر من ه�ذه املحكمة بازالة ش�يوع 
العق�ار تسلس�ل )13816/3م 4محل�ة جزي�رة النج�ف  يف 
الكوف�ة عليه تعلن ه�ذه املحكمة عن بيع العق�ار  املذكور 
اع�اله واملبينه اوصافه وقيمته ادناه فعى الراغبن بالرشاء 
مراجعة هذه املحكمة خ�الل )ثالثون( يوما من اليوم التايل 
لنرش االعالن مس�تصحبا معه التامين�ات القانونية البالغة 
10% م�ن القيمة املق�درة  بموجب صك مص�دق المر  هذه 
املحكمة ب�داءة الكوفة وص�ادر من م�رف الرافدين فرع 
مس�لم بن عقيل )ع( يف الكوفة  وس�تجري املزايدة واالحالة 
يف الس�اعة الثانية عرش من اليوم االخر من االعالن يف قاعة 
املحكمة وعى املش�رتي جلب هوية االحوال املدنية وشهادة 

الجنسية العراقية 
القايض 

مؤيد رياح غازي 
االوصاف : دار س�كن مس�احته 244,80 حي ميس�ان عى 
ش�ارع عام ذات موقع تجاري ويشتمل عى مرافق  وحمام 
خارجية وكراج س�يارة واس�تقبال وهول ومطبخ وغرفتي 
ن�وم وكليدور داخيل يف الطاب�ق االريض وغرفتي نوم وحمام 

ومرافق يف الطابق االول 
القيمة املقدرة : 

قيم�ة ارض العق�ار 170,800,000 مائة وس�بعون مليون 
وثمانمائة الف دينار  

قيمة البناء 25,000,000 خمسة وعرشون مليون دينار 
القيمة الكلية للعقار 195,800,000 مائة وخمسة وتسعون 

مليون وثمانمائة الف دينار ارضا وبناء 
مالحظة / ان ش�اغل العقار يرغب بالبقاء يف العقار بصفة 

مستاجر بعد البيع

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

ملحافظة املثنى / قسم شؤون االحوال املدنية 
اعالن

ق�دم املواط�ن   )قايد حمود مدل�ل(  طلبا اىل ه�ذه املديرية 
يطل�ب فيه تبديل اس�مه  وجعل�ه ) قائد (  ب�دال من )قايد( 
وعم�ال باحكام امل�ادة ) 22( م�ن قانون البطاق�ة الوطنية 
رقم 3 لسنة 2016 املعدل تقرر نرش الطلب باحدى الصحف 
املحلية فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل فرتة 
خمس�ة عرشة يوما من تاريخ النرش وبعكس�ه سوف ننظر 

يف الطلب حسب االصول
اللواء 

رياض جندي عبد الكاظم الكعبي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة /وكالة
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مقتبس حكم

محكمة قوى االمن الداخيل 
للمنطقة الرابعة
اىل املتهم الهارب

العدد : 2020/452
التاريخ 2020/11/10

1 � الرتبة  عريف
2 �  اس�م املدان الرباعي واللقب حيدر جابر شاكر عبد البو 

سعرب
3 �  الوح�دة : مديري�ة رشط�ة  محافظ�ة النج�ف االرشف 

واملنشات 
4 �  رقم القضية : 2020/452

5 �  املادة القانونية املادة  5 من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 
املعدل 

6 �  خالصة الحكم 
1 � تعدي�ل مادة االحالة من امل�ادة 5 اىل املادة 5/اوال  من ق 
ع د رق�م 14  لس�نة 2008 املعدل بداللة امل�ادة 31 من ق أ د 

رقم 17 لسنة 2008 
2 �  الحبس الش�ديد بحق املدان العريف حيدر جابر ش�اكر 
عبد البو س�عرب ملدة خمس سنوات وفق احكام املادة 5/اوال 
من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 املعدل استنادا الحكام املواد 

61/اوال و 69 /اوال من ق ا د رقم 17 لسنة 2008 
لغيابه للفرتة من 2019/6/15 ولحد االن

3 �  ط�رده من الخدمة يف قوى االمن الداخيل كعقوبة تبعية 
اس�تنادا الح�كام امل�ادة 38/ثانيا من ق ع د رقم 14 لس�نة 
2008 املع�دل بعد اكتس�اب الحكم الدرج�ة القطعية بداللة 

املادة 89/اوال  من ق أ د رقم  17 لسنة 2008 
4 �  اعطاء املوظفن العمومين صالحية القاء القبض عليه 
اينم�ا وجد لتنفي�ذ الحكم الص�ادر بحقه وال�زام املواطنن 
باالخبار  عن محل اختفائه اس�تنادا الحكام املادة 69/ثانيا 

وثالثا من ق ا د  رقم 17 لسنة 2008 
5 �  حج�ز امواله املنقول�ة والغر منقولة اس�تنادا الحكام 

املادة 69/رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 
6 �   احتس�اب اتعاب املحامية املنتدبة ش�يماء حمزة مجيد 
البالغة 25,000 خمس�ة وعرشون الف دينار عراقي ترف 
لها من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 

ق�رار ص�در باالتف�اق غيابيا قاب�ال لالعرتاض وافه�م علنا 
بتاريخ 2020/11/10

اللواء الحقوقي
سعد عيل شميس ابراهيم

رئيس املحكمة

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف كربالء/ 1  
اعالن باعادة مزايدة

التسلسل او رقم القطعة : 16/281    
املحلة او رقم واسم املقاطعة : 12 باب الخان  

الجنس : فندق
النوع : ملك رصف

رقم الباب 
رقم الطابق
رقم الشقة 

املش�تمالت : فن�دق يتكون من س�بعة طوابق س�تة منها 5 
غ�رف + طابق واح�د 10 غرف + مصع�د كهربائي + صالة 
كبرة مغلقة مرمر حتى الس�قف  البناء درجة ممتازة يقع 

يف شارع فرعي قريب من شارع العلقمي 
الشاغل صاحب العقار 

املزروعات او املغروسات
واردات املبيع السنوية:

مقدار املبيع :تمام العقار 
بالنظر ل�رتك املزايدة التجارية لبي�ع العقار املوصوف اعاله 
للراه�ن حس�ن جواد كاظ�م و امجد جواد كاظم و  قاس�م 
ه�ادي حمودي  لقاء طلب الدائن املرتهن مرف الرافدين/ 
ف�رع الش�هداء  البال�غ 1,080,000,000 دين�ار مل�دة  نقدا  
اقت�ىض اعادته�ا مل�دة )15( يوم�ا اعتب�ارا من الي�وم التايل 
لتاري�خ نرش ه�ذا االع�الن فعى الراغ�ب يف االش�رتاك فيها 
مراجعة دائرة التس�جيل العق�اري يف كربالء /1   خالل املدة 
املذكورة مس�تصحبا معه تامينات قانونية نقدية او كفالة 
مرفية ال تقل ع�ن 10% من القيمة املقدرة للمبيع البالغة 
1,664,800,000 دين�ارا وان املزاي�دة س�تجري يف الس�اعة 

)12( ظهرا من اليوم االخر 
فارس كاظم السعدي

مدير دائرة التسجيل العقاري يف كربالء/1
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وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف

رقم االضبارة 1113/ 2021
التاريخ 24/ 6/ 2021

إىل املنفذ عليه عيل حاكم عبد الزهرة 
لقد تحق�ق لهذه املديري�ة من خالل رشح املبل�غ القضائي 
يف   9262 كتابه�م   وحس�ب  ع  امله�دي  رشط�ة  ملرك�ز 
2021/6/10 ومختار الجديدة 3 ه� رس�ول الش�افعي  انك 
مجه�ول مح�ل إالقامة وليس ل�ك موطن دائ�م أو مؤقت أو 
مخت�ار يمكن اجراء التبلي�غ عليه واس�تناداً للمادة 27 من 
قانون التنفيذ تقرر تبليغك إعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ 
النجف االرشف خالل خمس�ة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل 
للنرش ملب�ارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم 
حضورك س�تبارش هذه املديرية باج�راءات التنفيذ الجربي 

وفق القانون 
املنفذ العدل

كرار عماد كايت 
أوص�اف املح�رر  ق�رار الص�ادر من قب�ل محكم�ة االحوال 
يف  705/ش2021/5  بالع�دد  النج�ف  يف  الش�خصية  
2021/2/9 واملتضمن تسليم اثاث الزوجية  اىل الدائنة اسيا 

تكليف كاظم

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد: 824/ج2021/1

التاريخ : 2021/7/4
اعالن

 اىل املتهم الهارب / حسن شاكر جرب
حي�ث ان�ك مته�م يف الدع�وى املرقم�ة )824/ج2021/1( 
والخاصة باملش�تكي )حس�ن جياد اس�ماعيل( وفق املادة 
446م�ن قانون العقوبات  وملجهولية محل اقامتك  حس�ب 
االش�عار املرف�ق يف ثنايا هذه الدعوى علي�ه قررت املحكمة 
تبليغك اعالنا بواس�طة جريدتن رسميتن بوجوب الحضور 
يف موع�د املحاكمة املص�ادف ي�وم 2021/8/16 وعند عدم 
حض�ورك س�وف تج�ري محاكمت�ك غيابي�ا وعلنا حس�ب 

االصول
القايض

حيدر طالب الطالقاني

��������������������������������������������
مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد 4244/ش2021/6
التاريخ 2021/7/5

اعالن
اىل املدعى عليه / حسن كريم عباس

اقامت املدعية )زهراء علول ريسان ( الدعوى بالعدد 4244/
ش2021/6 ام�ام هذه املحكمة والت�ي تطلب فيها التفريق 
القضائ�ي وملجهولي�ة محل اقامت�ك وحس�ب رشح القائم 
بالتبليغ واش�عار مختار حي الوفاء /النجف قررت املحكمة 
تبليغ�ك بموضوع الدعوى وبموعد املرافعة اعالنا بواس�طة 
صحيفت�ن محليت�ن يوميتن وعلي�ك الحض�ور امام هذه 
املحكمة يف موعد املرافع�ة القادم املوافق يوم 2021/7/28 
الساعة التاسعة صباحا ويف حالة عم حضورك او ارسال من 
ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

عيل جبار الخزعيل

��������������������������������������������
مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الهندية  

العدد / 804/ ش/2021
التاريخ : 2021/7/4

اعالن
اىل  /املدع�ى علي�ه  / محم�د عبد الس�تار عوده / يس�كن 
محافظة بغداد / صخريجة الغربية التابعة لناحية الرش�يد 

/ سابقا ومجهول محل االقامة حاليا
اقام�ت املدعية امنة حس�ن احم�د الدع�وى املرقمة 804/

ش/2021 تطالب�ك فيها بالتفري�ق للهجر  وملجهولية محل 
اقامت�ك ل�ذا تق�رر تبليغ�ك بواس�طة صحيفت�ن محليتن 
يوميت�ن عى موع�د املرافع�ة املصادف ي�وم 2021/7/13 
الساعة التاسعة صباحا ويف حال عدم حضورك او من ينوب 
عن�ك قانونا فان املرافعة س�وف تجري بحق�ك غيابا وعلنا 

بحكم القانون
القايض

قيس عبد السجاد الحسناوي
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

مهنياً: ال تدع خيالك يتحكم يف عقلك ، فاألشياء 
يف املي�دان مختلف�ة ج�داً. رك�ز واجم�ع قوتك 
وخطط ملس�تقبلك جيًدا. رقم حظك لهذا اليوم 
، ب�رج الحمل ، هو 3.عاطفياً: تعاطف الرشيك 
مع�ك يجربك ع�ى أن تك�ون أكثر ش�فافية يف 

عالقتك به ، فال تحاول إخفاء األشياء عنه

مهنياً: خس�ائر مادية محدودة س�ببها التهور 
ال�ذي مي�زك يف الف�رة املاضي�ة ولك�ن األي�ام 
القادمة س�تفتح لك عدة مجاالت للتعويض .. 

رقم حظك لهذا اليوم برج الثور هو 6.
عاطفي�اً: ح�اول االبتعاد عن الع�داء غري املربر 

مع الرشيك

مهنياً: تنتظرك مرحلة جديدة يف حياتك املهنية 
ومس�تقبل مرشق إذا حافظت عى املبادئ التي 
بدأت منها وطبقته�ا يف عملك. رقم حظك لهذا 
اليوم ، برج الجوزاء ، ه�و 9.عاطفياً: كن لبقاً 
أكث�ر يف طريقة حديثك مع م�ن تحب ، وخذها 

بنعومة ولطف لسانك حتى تكسبه بجانبك.

مهنياً: تريد العمل وخاصة العمل برسعة ، ويف 
بع�ض األحيان تمي�ل إىل اتخاذ ق�رارات جريئة 
ومترسعة. يمكن�ك دائًما تنظيم جدول أعمالك 
بنج�اح. رقم حظك له�ذا اليوم ، برج الرسطان 
، ه�و 1. عاطفياً: ال تدخل يف رصاع مع الرشيك 

لسبب غري جاد

مهني�اً: أن�ت جذاب�ة للغاي�ة وتتمت�ع بوج�ود 
األصدق�اء والزم�الء من حولك. ج�دول أعمالك 
يغني التواريخ الجميلة واملناسبة واآلرسة. رقم 

حظك اليوم يا ليو هو 4.
عاطفي�اً: ال تري�د مضايقة الرشي�ك ، لكن كل 

يشء له حدود.

مهنياً: يمكنك توقيع عقد جديد أو بدء عمل آخر 
واالس�تماع إىل كلمات املدي�ح والتقدير لألفكار 
الجيدة التي قدمتها أو للموهبة التي تمارس�ها 
يف الوظيف�ة. رقم حظك لهذا اليوم ، برج العذراء 
، ه�و 7. عاطفياً: يمكن أن تتس�بب الصداقة يف 

رصاع مع الحبيب بسبب غريته الشديدة

مهني�اً: تنظ�ر لألش�ياء م�ن منظ�ور إيجابي 
ومختلف ، ربما يختلف عن الطريقة التي رأيتها 
به�ا من قبل ، تمي�ل إىل تحديد املكان واالعتماد 
ع�ى املنطق واألدل�ة. عاطفياً: كن مس�تعداً ملا 
س�يطلبه الرشيك منك ، فقد يفاجئك بما يفكر 

فيه ، فتستجيب له يف اقراحاته.

مهني�اً: ه�ذا الي�وم حاف�ل بالوع�ود والح�ظ 
االس�تثنائي يف مختل�ف املج�االت الش�خصية 
واملهني�ة ، فاس�تفد م�ن أي تط�ورات إيجابية 
لصالحك. رقم حظك له�ذا اليوم ، برج العقرب 
، هو 5. عاطفياً: يكلفك الرشيك بمهمة جديدة 

تجد صعوبة بالغة يف إنجازها والتغلب عليها

مهنياً: يس�لط ه�ذا اليوم الضوء عى مش�كلة 
يمك�ن أن تتحدى�ك وتجمد عالقات ش�خصية 
معينة باس�م خدمة تقدمه�ا. رقم حظك اليوم 
، برج القوس ، هو 8. عاطفياً: يتالىش التوهج 
العاطف�ي ولكن لديك مس�اعدة م�ن رشيك أو 

زوج يف قضية مهنية تهمك يا برج القوس

مهني�اً: يس�ود اليوم ج�و جميل م�ن التفاهم 
، تس�رخي يف الج�و وتخط�ط مل�رشوع جديد 

تسعدك نتائجه يف املستقبل
عاطفياً: عليك أن تتبنى مبدأ املعاملة باملثل مع 
الرشيك ، واألفضل لكال الطرفني أن يتعلموا من 

معاملتهم لك ويعرفوا قيمتك.

مهنياً: يجب أن تكون أكثر ثقة يف قدراتك املهنية ، 
حتى لو حاول بعضهم تقويضك وإحباط عزيمتك 
حتى ال تحقق ما تريده ، رقم حظك اليوم يا برج 
الدل�و هو الرقم 7. عاطفياً: إنك تقابل الش�خص 
املناسب اليوم ، ويمكن أن يجعلك تشعر بالراحة 

بعد وقت عصيب مررت به مؤخرًا

مهنياً: قد تظهر وجوه جديدة يف حياتك وقد تظهر 
تطورات مهنية مبهجة ، لذا كن مستعًدا لتلقي أي 
فرص يخبئها القدر لك للتصالح وامليض قدًما. رقم 
حظك لهذا اليوم ، برج الحوت ، هو 4.عاطفياً: أنت 
تتف�ق مع الرشيك يف بعض النقاط ، لكن االختالف 

يف الخالف عى نقاط أخرى كبري جداً.

العذراء

احلوت

اعراض تناول امللفوف يوميًا
يس�تخدم امللف�وف )الكرن�ب( بجمي�ع 
أنواع�ه يف تحض�ري أطب�اق ومأك�والت 
متنوع�ة وس�لطات عدي�دة. ويحت�وي 
امللفوف عى تركيبة كيميائية فريدة من 
نوعها توفر دعما جي�دا للقلب واألوعية 
الدموية.وتحت�وي جميع أن�واع امللفوف 
عى الفيتامين�ات واملعادن ذاتها تقريبا: 
فيتامينات C و A و K و B وبيتا كاروتني 
والبوتاس�يوم والكالسيوم واملغنيسيوم، 
باإلضافة إىل األحم�اض األمينية اللوتني 
والثيانني. كما أنه غني باأللياف الغذائية 
واألمع�اء،  الكب�د  لصح�ة  الرضوري�ة 
حيث يس�اعد عى إخراج الكوليس�رول 

الزائ�د ونواتج التمثيل الغذائ�ي . أي أنه 
يلعب دور املمرض يف الجس�م. واأللياف 
الغذائية الخش�نة تحّسن حركة األمعاء، 
م�ا يرّسع عملي�ة إخراج الس�موم، وأما 
للذوب�ان يف  القابل�ة  الغذائي�ة  األلي�اف 
امل�اء فتصبح غذاء مليكروبي�وم األمعاء، 
الذي تعتمد عى حالته: مناعة الجس�م، 
املزاج، ومستوى امتصاص املواد املغذية.
وتحتوي جميع أنواع امللفوف يف تركيبها 
عى  نسبة عالية من مضادات األكسدة. 
فاملغنيسيوم وفيتامني С واألنثوسيانني 
والفالفونوي�د له�ا تأثري مدم�ر للجذور 
مكافح�ة  يف  أيض�ا  وتس�اعد  الح�رة، 

االلتهابات. وعمليا تحمي هذه املكونات 
القل�ب وتمنع تطور العدي�د من أمراض 
القل�ب واألوعي�ة الدموي�ة. لذل�ك م�ن 
االرضوري ملن يعانون من تقلب مستوى 
ضغط ال�دم أو من خل�ل التوتر العضيل 
الوعائ�ي، إضاف�ة امللف�وف إىل النظ�ام 
الغذائي.\ويعت�رب ملف�وف الربوكيل من 
أفض�ل أنواع امللف�وف للصحة، ألنه غني 
والتوكوف�ريول  الكلوروفي�ل  بمركب�ات 
التي تس�اعد ع�ى إطالة فرة الش�باب، 
كم�ا يحت�وي ع�ى الس�لفورافان، الذي 
يحم�ي من الرسط�ان، والك�روم املنظم 

ملستوى السكر يف الدم.

كيف تعتني بالنباتات؟
كث�ريون يلج�ؤون لالعتن�اء بالنبات�ات 
يف املن�زل، إما بس�بب الهواي�ة أو لتغيري 
ش�كل املن�زل بإضافة عن�ارص جديدة، 
أو بس�بب ش�غل وقت الف�راغ باالعتناء 
بكائن حي، لكن مهما تعددت األس�باب 
يبقى االعتناء بالنباتات مسؤولية يجب 
التزام بعض النصائح خالل تحملها، ويف 
هذا التقري�ر نس�تعرض أبرزها.اختيار 

النباتات )مرحلة قبل الرشاء(
قب�ل رشاء النبات�ات، يج�ب أن نعلم أن 
هن�اك نوعني منه�ا، األول داخ�يل أو ما 
يع�رف بنباتات الظ�ل، مث�ل »البوتس« 
ه�و  الثان�ي  والن�وع  »الدراس�ينا«،  أو 
الخارجي، الذي يحت�اج إىل تهوية جيدة 
وش�مس مب�ارشة، كالريح�ان والصبار 
واللبالب.وعند اختيارك للنبات الذي تريد 

العناي�ة ب�ه، يج�ب أن تذه�ب إىل مكان 
موثوق ومتخص�ص يف النباتات، لتجنب 
وج�ود حرشات داخل ال�زرع، أو أمراض 
بالج�ذور، أو أية آف�ات قد تكون أصابت 
النبت�ة ول�م تظهر ع�ى األوراق.يف داخل 
هذا املكان )املشتل(، عليك اختيار النبتة 
صغ�رية الحجم، حتى تس�تطيع معرفة 

عمرها.

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
1 كيلو دقيق - ربع كيلو سمنه بلدى سايحة او زبدة )250 جرام(

1 كوب زيت - نصف كوب سمسم محمص
2 معلقة كبرية )معلقة طعام( خمرية - 2 معلقة كبرية )معلقة طعام( سكر

1 كوب حليب او لبن رايب دافئ - سمسم محمص لتزين الوجه
طريقة عمل قرص بالعجوة - خطوات التحضري:

نحرض وعاء ونضع فيه السمن ونقلبها عى النار حتى تسيح وتقدح
نضيف الزيت ونقلب قلياًل حتى يختلطا

نضيف خليط السمن والزيت للدقيق تدريجًيا
نذيب السكر و الخمرية يف اللبن ونركها قلياًل حتى تتفاعل الخمرية مع اللبن

نضيف السمس�م لخليط الدقيق ثم نضيف خليط اللبن والخمرية تدريجًيا  مع 
التقليب حتى تتكون عجينة متماسكة

نغطي العجينة ونركها يف مكان دافئ حتى تتخمر
نق�وم بتش�كيل العج�ني عى ش�كل أقراص ،ث�م نرصها ع�ى صيني�ة قابلة 
لالستخدام يف الفرن ونغطي الصينية ،ونرك أقراص العجني لرتاح مرة اخرى 

ملدة نصف ساعة
ندخل صينية األقراص الفرن ملدة ربع ساعة حتى تنضج األقراص

نقدم األقراص بجانب الشاي .

القرص الفالحي
تناولوا األسامك وجتنبوا اللحوم

كش�فت دراس�ة حديثة ش�ملت 6 دول، أن االعتماد عى نظام 
غذائ�ي نباتي وتناول الس�مك، قد يس�اعد يف تقلي�ل احتماالت 

اإلصابة بعدوى متوسطة إىل شديدة من كوفيد 19.
وأش�ارت نتائج الدراس�ة التي نرشت الثالثاء املايض، يف املجلة 
 BMJ Nutrition، Prevention & Health( الطبية الربيطاني�ة
إىل أن هذه النظم الغذائية، ارتبطت باحتماالت أقل بنسبة %73 

و59% عى التوايل، لإلصابة بأمراض خطرية.
واعتم�د باحثون م�ن مستش�فى س�تامفورد األمريكية، عى 
اس�تطالع ش�مل 2884 طبيباً وممرضاً من الخطوط األمامية 
ممن يواجهون خطر العدوى بش�كل كبري، يعملون يف فرنس�ا 

وأملانيا وإيطاليا وإسبانيا واململكة املتحدة والواليات املتحدة.
أقل يف الدواجن واللحوم

كم�ا تم دمج األنظمة الغذائية املختلفة يف نظام نباتي )أعى يف 
الخ�رضاوات والبقوليات واملكرسات، وأقل يف الدواجن واللحوم 
الحم�راء واملعالج�ة(؛ نباتي- ش�به نباتي )ويتضم�ن النظام 
السابق، ولكن مع إضافة األسماك - املأكوالت البحرية(؛ ونظام 

الوجبات الغذائية منخفضة الكربوهيدرات عالية الربوتني.
 وقال حوايل 568 من املشاركني إنه ظهرت عليهم أعراض تتفق 
مع ع�دوى كورونا أو ل�م تظهر عليهم أعراض س�وى اختبار 
مسحة إيجابي للعدوى؛ وقال ألفان و361 إنه لم تظهر عليهم 

أي أعراض، وكانت نتيجة اختبارهم إيجابية.
وم�ن ب�ني 568 حالة، ق�ال 138 طبيب�اً إنهم أصيب�وا بعدوى 
متوس�طة إىل ش�ديدة بكوفيد 19 وقال 430 وهم الباقون إنهم 

أصيبوا بعدوى خفيفة جداً إىل خفيفة من املرض.
إىل ذل�ك، قال املش�اركون الذين تناولوا نظاماً غذائي�اً نباتياً أو 
ش�به نبات�ي كان لديه�م، عى الت�وايل، 73% و59% نس�بة أقل 
من احتماالت اإلصابة املتوس�طة إىل الش�ديدة بعدوى كورونا، 

مقارنة بأولئك الذين لم يكن لديهم هذه األنماط الغذائية.
4 أضعاف احتماالت اإلصابة

بينم�ا أولئك الذين قال�وا إنهم تناولوا نظام�اً غذائياً منخفض 
الكربوهي�درات يحت�وي عى نس�بة عالية م�ن الربوتني لديهم 
م�ا يقرب م�ن 4 أضع�اف احتم�االت اإلصاب�ة املتوس�طة إىل 
الش�ديدة بالوباء. كما قال الباحثون إن النظم الغذائية النباتية 
غنية بالعن�ارص الغذائية، وخاص�ة املواد الكيميائي�ة النباتية 
)البوليفين�ول( و)الكاروتينات( و)الفيتامين�ات( و)املعادن(، 
وكله�ا مهمة لنظ�ام املناع�ة الصحي، بينما األس�ماك مصدر 
مهم ل�)فيتامني د( و)أحماض أوميغا 3 الدهنية(، وكالهما له 
خصائص مضادة لاللتهابات، وهو ما قد يفرس عالقة االرتباط 
ب�ني هذه النظم الغذائية واحتم�االت اإلصابة القليلة بالعدوى 

املتوسطة إىل الشديدة.

حرك عود الثقاب

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

كلمات متقاطعةكلمات متقاطعة
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الشباب تؤكد مسؤوليتها عن رصف املنح 
املالية لألندية

                المستقبل العراقي/ متابعة

أكدت وزارة الش�باب والرياضة 
أنها الجهة القطاعية الحكومية 
املسؤولة عن رصف املنح املالية 
لألندي�ة  التأس�يس  وإج�ازات 
الرياضي�ة، وال يح�ق ألي جهة 

التدخل يف عمل الوزارة.
وق�ال مدير ع�ام دائ�رة الرتبية 
البدني�ة والرياضة أحمد عودة : 

إن وزير الش�باب عدنان درجال أكد يف أكثر 
من مناس�بة عدم السماح بالتدخل يف عمل 
ال�وزارة أو األندي�ة الرياضية، الس�يما بعد 
أن ورد إىل مس�امعنا وج�ود تهديدات بعدم 
رصف املن�ح إىل األندي�ة الرياضي�ة أو عدم 
منح إجازات التأسيس لألندية التي يف طور 

إكمال ضوابط ورشوط التأسيس .

وأضاف عودة: الوزارة تقف عىل مسافٍة 
واح�دة من جميع األندي�ة وتقدم الدعم 
الالزم لها عىل وفق التخصيصات املالية 
املتواف�رة وما يس�مح به القان�ون، وال 
توجد أي جهة أخرى تستطيع استقطاع 
هذه املنح أو تس�حب االج�ازات، لكون 
ال�وزارة هي املس�ؤولة عنه�ا وأي جهة 
أو ش�خص يهدد األندي�ة الرياضية فإن 

ال�وزارة تق�ف معه�ا بالضد 
منه. 

بانتخاب�ات  يتعل�ق  م�ا  ويف 
االتحادات الفرعية لكرة القدم، 
ال�وزارة  أن  إىل  ع�ودة  أش�ار 
تقف عىل مس�افة واحدة من 
جمي�ع املرش�حني النتخابات 
االتحادات الفرعية لكرة القدم 
وال تق�ف إىل جان�ب مرش�ح 

ضد اخر، وعىل األندية عدم 
الخضوع ألي تهديدات، وما تقرره 

الهيئ�ة العام�ة هو املعتم�د لدى 
الهيئ�ة التطبيعي�ة التح�اد كرة 

الق�دم، وال�وزارة داعمة لهذه 
التجرب�ة الديمقراطي�ة م�ن 
دون املس�اس ب�أي مفص�ل 

قانوني.

عالء حممد: الصقور عازمون عىل حصد لقبي الدوري والكأس
             المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د مدير املكت�ب االعالم�ي لن�ادي القوة 
الجوية أن فريقه عق�د العزم عىل مواصلة 
رحل�ة التأل�ق باملوس�م الح�ايل، وطموحه 
الجمع ب�ني لقبي الدوري 
العراق،  وكأس  املمت�از 
جمي�ع  ان  مضيف�ا 
املباريات املتبقية لكرة 
بمثابة  تع�د  الصق�ور 
يمكن  وال  نهائ�ي 
التساهل فيها، 
حال  يف  حتى 
ن  ضم�ا
ق  ر ز ال ا

ع�ىل  للحص�ول 
ال�درع. وق����ال 
ع�الء محم�د: إن 
فريق�ه عازم عىل 
الجمع ب�ني لقبي 
وال�كأس،  ال�دوري 

بع�د مس�رة ناجحة يف املوس�م الح�ايل، مضيفا ان 
النتائج الجيدة الت�ي تحققت لالزرق جاءت بجهود 
الجمي�ع، بدءا من االدارة واملالك التدريبي والالعبني 
ومرورا بالجماهر املساندة لكرة الصقور يف الرساء 
وال�راء. وعن مباراة الي�وم امام النفط اوضح ان 
الفريق جاه�ز فنيا وبدنيا واالم�ل يحدوه لتحقيق 
الف�وز وضم�ان التتويج بلق�ب ال�دوري، مبينا ان 

جميع اللقاءات املتبقية للصقور تعد بمثابة 
نهائ�ي وال يمكن التس�اهل فيها. وبش�أن 
الفري�ق املنافس ذك�ر ان النفط من االندية 
الجي�دة محليا، اذ يقدم مس�تويات مميزة 
وبتشكيلة شبابية رائعة تحت قيادة مدربه 
يحيى عل�وان، وبالتايل فانه لن يكون صيدا 
سهال، وعىل العبي الجوية ان يقدموا افضل 
ما لديهم بغية حص�د النقاط الكاملة التي 
تسهم يف حس�م مس�ابقة الدوري رسميا. 
واوضح محمد ان انصار االزرق ينظرون اىل 
ان اللقب الحايل الذي اقرتب من فريقهم هو 
ال�)12( يف تاريخ النادي، عىل الرغم من ان 
سجالت اتحاد الكرة تشر لحصول الجوية 
عىل 6 بطوالت فقط، بس�بب عدم احتساب 
) 5 كؤوس( سابقة توج بها الصقور اعوام 
يف  الغي�ت   ،)1973-1972-1971-1962-1961(
زم�ن النظ�ام البائد لتبديل اس�م املس�ابقة حينها، 
وهي مس�جلة رس�ميا يف االتحاد االس�يوي، منوها 
ب�أن ادارته فاتحت اكثر من م�رة الهيئة التطبيعية 
بغي�ة اضافته�ا، وس�تواصل مطالبته�ا م�ن اجل 

احقاق الحق.

رسالة مثرية متهد رحيل 
العب آرسنال

16 منتخبًا يشاركون
يف كأس العرب للناشئني

              المستقبل العراقي/ متابعة

أث�ار ماتي�و جن�دوزي، العب آرس�نال، حالة م�ن الجدل، 
بعدم�ا ن�ر رس�الة وداع إىل جماه�ر الجان�رز، ثم قام 

بمسح التغريدة.
وبحس�ب صحيف�ة »دييل مي�ل«، فإن جن�دوزي أعلن أنه 
س�يغادر آرس�نال، بع�د تجميده م�ن قبل امل�درب مايكل 

أرتيتا.
وأضافت أن جندوزي نر عرب حساباته املختلفة بمواقع 
التواص�ل، رس�الة وداع إىل نادي�ه وجماه�ره، كتب فيها 

»شكرًا لك آرسنال عىل كل يشء«.
وتاب�ع الالعب »لقد اكتش�فت وتعلم�ت الكثر خالل فرتة 
وج�ودي هنا، س�يكون من املس�تحيل رسد كل يشء دون 
نسيان كلمة أو ذكرى واحدة، لكني لن أنىس أبًدا أي دقيقة 

قضيتها بقميص الجانرز«.
ونوه »لن أنىس س�تاد اإلمارات واملش�جعني واملدينة وكل 
م�ا مررت به هنا، إرادتي الوحي�دة كانت الدفاع بكل فخر 

عن آرسنال«.
وأتم »ش�كرًا ل�كل من آمن ب�ي أثناء وج�ودي هنا، خالل 
اللحظ�ات الجيدة والس�يئة، ال يس�عني إال تمني األفضل 
للفريق وجماهره، وداًعا آرسنال، لن أنساك ابًدا وستبقى 
لألبد«.وقال�ت الصحيف�ة إن العب آرس�نال ق�ام بعد ذلك 
بحذف ما كتبه عرب حس�اباته املختلفة بوسائل التواصل، 

ليثر حالة من الجدل بني جماهر الجانرز.

نجم برشلونة عىل طاولة السيتي لتعويض كني

الكشف عن رقم قميص أوباميكانو مع بايرن ميونخ

              المستقبل العراقي/ متابعة

كشف تقرير صحفي إسباني، عن صفقة 
مفاجئة حددها مانشس�رت س�يتي، حال 
فش�ل التعاقد مع النجم اإلنجليزي هاري 

كني، مهاجم وقائد توتنهام.
ويضع اإلس�باني بيب جواردي�وال، املدير 
الفن�ي للس�يتي، ه�اري ك�ني ع�ىل رأس 
لتدعي�م هج�وم فريق�ه ه�ذا  أولويات�ه 
الصي�ف، بعد رحيل األرجنتيني س�رجيو 

أجويرو.
لك�ن مانشس�رت س�يتي يواج�ه صعوبة 
كب�رة يف إتم�ام الصفق�ة، نظ�رًا ملغاالة 

توتنهام يف مطالبه املالية.
وبحس�ب صحيفة »مون�دو ديبورتيفو« 

اإلسبانية، فإن بديل صفقة كني، سيكون 
مهاج�م  جريزم�ان،  أنط�وان  الفرن�ي 

برشلونة.
وأوضح�ت أن جريزمان يع�د هدفا قديما 
لبيب جوارديوال، وبالنظر إىل االحتياجات 
املالي�ة لربش�لونة، ف�إن وص�ول املهاجم 
الفرني إىل ملعب االتحاد قد يكون أسهل 

وأكثر جدوى من كني.
وأش�ارت الصحيف�ة إىل أنه رغ�م امتالك 
مانشس�رت س�يتي األموال الكافية لراء 
جريزم�ان، إال أن لديه�م بع�ض الالعبني 
الذي�ن يثرون اهتم�ام برش�لونة، وربما 

يتجهون لصفقة تبادلية.
ويعترب الثالث�ي إيمريك البورت وبرناردو 
س�يلفا وج�واو كانس�يلو، أه�م الالعبني 

الذي�ن يحظون بإعج�اب األمان�ة الفنية 
للن�ادي الكتالوني.وبالت�ايل س�يكون من 

الس�هل التوص�ل التفاق يق�ي بانتقال 
جريزمان إىل مانشسرت سيتي.

              المستقبل العراقي/ متابعة

ب�دأ املداف�ع الفرني داي�وت أوباميكانو رحلت�ه مع بايرن 
ميونخ، بمش�اركته ألول مرة يف التحضرات األولية للموسم 
املقب�ل )2021-2022(. صاحب ال� 22 عاًم�ا أحد الوافدين 

الج�دد عىل النادي البافاري، وذلك بعد انضمامه من اليبزيج 
األملاني هذا الصيف مقابل حوايل 42.5 مليون يورو. وذكرت 
ش�بكة »س�كاي س�بورت أملانيا« أن أوباميكانو س�رتدي 
القمي�ص رق�م 2 يف أول مواس�مه م�ع الفري�ق الباف�اري، 
حس�بما ظه�ر يف مل�ف الالع�ب باملوق�ع الرس�مي للنادي. 

وكانت الشكوك تحوم حول قدرة املدافع الشاب عىل التدرب 
مع باي�رن مطلع يوليو/ تموز الجاري، نظرًا ألن عقده مع 
النادي س�يبدأ فعلًيا يف منتصف الش�هر. وتوصل مس�ؤولو 
بايرن التفاق مع إدارة اليبزيج بش�أن تقاسم الطرفني دفع 

راتب الالعب يف أول أسبوعني من الشهر الجاري.

فينجر يقرتح إقامة كأس العالـم كل عامني
              المستقبل العراقي/ متابعة

يرغ�ب الفرني آرس�ني فينجر املدير الفني الس�ابق لفريق 
آرس�نال، يف إقناع القوى الكروية يف أوروب�ا، بإقامة بطولة 
كأس العال�م كل عامني ب�دال من إقامته�ا الحالية كل أربع 

سنوات.
كم�ا يقرتح فينجر يف الوقت نفس�ه تخفيف عبء املباريات 

الدولية عىل الالعبني.
ورصح فينج�ر ، مدي�ر تطوير كرة الق�دم العاملية باالتحاد 
ال�دويل للعبة )فيف�ا(، إىل مجلة »كيكر« األملاني�ة الرياضية 
الي�وم اإلثنني بأن إقامة دورة كأس العالم عىل أس�اس أربع 

سنوات لم تكن »أمرا محفورا يف الصخر«.
وأوضح: »إذا أردت تحسني مس�توى املباريات حول العالم، 
عليك أن تفكر يف هذا. ألنه إىل جانب 55 دولة تابعة لليويفا، 

هناك 156 دولة أخرى يف العالم«.
وأضاف: »هناك 211 دولة اآلن من األعضاء بالفيفا ، ومنها 
133 منه�ا لم يس�بق له�ا املش�اركة يف كأس العالم. وهذه 
الدول�ة تنظر ع�ىل كأس العال�م كل أربع س�نوات، دون أن 
يك�ون لديها فرصة للمش�اركة فيها«.وتق�رر تمديد حجم 
كأس العالم من 32 إىل 48 منتخبا بداية من نس�خة 2026، 
ومن املمكن أن تكون إقامة البطولة كل عامني يف املس�تقبل 

فكرة أخرى تساهم يف مشاركة مزيد من البلدان يف البطولة 
الت�ي احتك�رت دول أوروب�ا وأمريكا الجنوبي�ة لقبها حتى 
اآلن.وش�هدت نسخة 2002 بكوريا الجنوبية واليابان فقط 
وص�ول فريق واحد من خارج القارتني للمربع الذهبي وهو 
منتخ�ب كوري�ا الجنوبية.وأضاف فينجر أن�ه ال يريد أيضا 
مش�كلة مع اليويفا الذي يقي�م بطولته القارية )يورو( كل 

أربع سنوات بالتبادل مع نهائيات كأس العالم.

إنريكي: ال أسعى لالنتقام من إيطاليا
              المستقبل العراقي/ متابعة

ش�دد لويس إنريك�ي، املدير الفني ملنتخب إس�بانيا، 
عىل صعوبة مواجه�ة إيطاليا، يف نصف نهائي كأس 

األمم األوروبية )يورو 2020(.
وقال إنريكي يف ترصيحات لش�بكة س�كاي سبورت 
»اآلن األم�ر صع�ب، س�نواجه خصًم�ا رائًع�ا يقدم 
مس�تويات جيدة يف الدفاع والهجوم، ستكون مباراة 

ممتعة«.

وس�يواجه إنريك�ي، إيطاليا، ألول م�رة بعد الحادثة 
الشهرة، عندما قام ماورو تاسوتي بربه بمرفقه 

خالل كأس العالم 1994 يف الواليات املتحدة.
وعن هذا، رد إنريكي »أن�ا محظوظ بما يكفي ألنني 

واجهت تاسوتي، أنا ال أسعى لالنتقام«.
ونوه »أحب إيطاليا، وكذلك روما ألنها مدينة رائعة، 
ل�دي هن�اك خ�ربة جي�دة رغم أنه�ا كانت مل�دة عام 

واحد«.
وتابع »بالنسبة يل، س�عيد ملواجهة إيطاليا، سنفعل 

نوفمرب/تري�ن  يف  مج�دًدا  ذل�ك 
ث�ان عندم�ا نقابله�م يف دوري األمم 

األوروبية«.
وعن معرف�ة كيليني وبونوت�ي بموراتا مهاجم 
إس�بانيا، عل�ق »ه�م يعرفون بعضه�م البعض 
»فريق�ي  يقلقني«.وأت�م  ال  لك�ن ه�ذا  جي�ًدا، 
سيحاول السيطرة عىل إيطاليا، أنا متأكد من أن 
املنتخب اإلسباني سيلعب بأسلوبه من اللحظة 

األوىل وحتى صافرة النهاية«.

ليفربول يغزو أتلتيكو مدريد 
لضم خليفة فينالدوم

              المستقبل العراقي/ متابعة

إس�باني، ع�ن  تقري�ر صحف�ي  كش�ف 
استقرار ليفربول عىل بديل العبه السابق 
الهولن�دي جورجيني�و فينال�دوم، والذي 

غادر آنفيلد هذا الصيف.
ورحل فينالدوم عن ليفربول عقب انتهاء 
عقده، حيث انضم لباريس سان جرمان 

يف صفقة انتقال حر.
وبحس�ب صحيفة »مون�دو ديبورتيفو« 
اإلس�بانية، ف�إن ليفرب�ول ين�وي تقديم 
ع�رض رس�مي ألتلتيك�و مدري�د، لض�م 
العب وسطه ساؤول نيجويز، يف املركاتو 

الصيفي الحايل.
وأضاف�ت الصحيف�ة، أن األملاني يورجن 
كل�وب، املدي�ر الفن�ي لليفرب�ول، وض�ع 
س�اؤول كأولوي�ة لخالف�ة فينال�دوم يف 
وسط ملعب الريدز.وأوضحت الصحيفة، 
أن ليفربول يجه�ز عرًضا أولًيا بقيمة 40 

مليون يورو لضم ساؤول، وهو أقل بكثر 
م�ن الرقم ال�ذي يرغب أتلتيك�و مدريد يف 
الحصول عليه.وأش�ارت الصحيفة، إىل أن 
أتلتيكو ح�دد 80 مليون ي�ورو عىل األقل 
للموافقة عىل رحيل س�اؤول هذا الصيف، 
خاص�ة وأن الالعب لدي�ه رشط جزائي يف 
عقده بقيمة 150 ملي�ون يورو.يذكر أن 
عدة أندية أخرى مهتمة بضم نجم أتلتيكو 
مدريد منه�ا مانشس�رت يونايتد وباريس 

سان جرمان ويوفنتوس.

               المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن االتحاد العربي لكرة القدم، هوية املنتخبات املشاركة 
يف بطولة كأس العرب للناش�ئني، والتي س�تقام يف املغرب 

نهاية الشهر الجاري.
وق�ال االتحاد العربي ع�رب صفحته الرس�مية عىل موقع 
التواصل تويرت، إن كأس العرب للناش�ئني تشهد مشاركة 

16 منتخًبا.
وكش�ف االتح�اد العربي ع�ن إقامة البطول�ة يف املغرب يف 
الفرتة من 29 يوليو/تموز إىل 15 أغسطس/آب، وستقام 

القرعة يف القاهرة ظهر اإلثنني.
وجاءت املنتخبات كالتايل:  

مرص - املغرب - تونس - الجزائر - السعودية - الكويت - 
اإلمارات - البحرين - العراق - فلسطني - ليبيا - جيبوتي 

- لبنان - موريتانيا - الصومال - اليمن
يذك�ر أن بطولة كأس العرب للش�باب، تختتم غًدا الثالثاء 
بمواجهة الجزائر ضد الس�عودية يف املب�اراة النهائية عىل 

ستاد الدفاع الجوي.
وتأهلت الس�عودية للنهائي عىل حساب مرص، فيما صعد 

منتخب الجزائر عىل حساب تونس.

ديوكوفيتش يسحق جارين ويتأهل لربع هنائي ويمبلدون
              المستقبل العراقي/ متابعة

ديوكوفيت�ش  نوف�اك  األول  املصن�ف  ف�رض 
نفوذه بطريقته املعتادة بالفوز عىل التش�ييل 
كريس�تيان جاري�ن 6-2 و6-4 و6-2 ليتأهل 
ل�دور الثماني�ة ببطول�ة ويمبل�دون للتن�س 

ويحاف�ظ ع�ىل آمال�ه يف الدف�اع ع�ن اللق�ب 
باملالعب العشبية اليوم االثنني.

وس�يخوض الالع�ب الرصب�ي املصن�ف األول 
عاملي�ا، والفائ�ز بآخ�ر لقبني يف ن�ادي عموم 
إنجل�رتا بف�ردي الرج�ال، مبارات�ه 50 ب�دور 
الثمانية يف البطوالت األربع الكربى أمام الرويس 

أندري�ه روبلي�ف املصنف الخام�س أو املجري 
مارتون فوتش�وفيتش.ولم يلعب جارين )25 
عاما( املصنف 17 ضد ديوكوفيتش يف املالعب 
العش�بية من قب�ل وأدرك رسيعا أن�ه ال يملك 
املقومات ملجاراة ديوكوفيتش يف يوم مشمس 

بامللعب الرئيي.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

مولر ينتقد اسرتاتيجية لوف يف اليورو
            المستقبل العراقي/ متابعة

انتقد توم�اس مولر، مهاج�م منتخب أملانيا، اس�رتاتيجية 
مدرب�ه الس�ابق، يواكيم لوف، ط�وال بطولة ي�ورو 2020، 
والتي ودعها املانش�افت من الدور ثمن النهائي.ولم تستطع 
املاكين�ات األملانية عبور ثم�ن النهائي بعد الخس�ارة عىل يد إنجلرتا 
)0-2(، حي�ث كانت تلك املباراة هي األخ�رة للفريق تحت قيادة لوف، 
الذي ترك منصبه بعد نحو 15 عاًما.وأبرزت شبكة »سكاي سبورت أملانيا« 
ترصيحات مولر، الذي قال »لقد فشلنا يف الواقع، يف ظل سعينا الدائم لعدم 
اس�تقبال أي هدف واالنتظار يف الخلف، معتمدين عىل اسرتاتيجية دفاعية 

تهدف لالنتظار والرتقب«.وأش�ار مولر إىل اعتماد لوف عىل خط دفاع خمايس، 
وه�و ما قابلته إنجل�رتا باملثل بعد تغير املدرب اإلنجليزي جاريث س�اوثجيت 

لطريقته املعتادة.
وأض�اف »كاد كال الفريقني تحييد بعضهم�ا بهذا الخط الخمايس، لكن عندما 
تس�ر املباراة عىل هذا النحو، فعىل األرجح س�يفوز من يسجل أواًل«.وشهدت 
املب�اراة إهدار صاح�ب ال� 31 عاًما، فرصة معادلة النتيج�ة قبل نهاية الوقت 
األصيل ب� 9 دقائق، وذلك بعدما انفرد بالحارس جوردان بيكفورد، لكنه س�دد 
الك�رة بجوار القائم.ورغم ذلك، أكد املهاجم األملاني املخرم أن منتخب بالده 
يمتل�ك مجموعة من الالعب�ني املميزين، لكنه�م بحاجة للتحس�ن واملزيد من 

العمل يف املستقبل القريب.
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إرادة االنتخابات التنمية املستدامة  

واثق الجابريد. صالح حزام

يف املنشور الذي يتناول استفادة العراقيني من ثروتهم النفطية، علّق 
أح�د األصدقاء قائالً انه يختلف معي واس�تعان إلثبات ذلك االختالف 
بأح�داث حصل�ت يف العراق وكان�ت تعترب تنموية م�ن وجهة نظره 

)مثل حفل اختيار ملكة جمال او اقامة حفل غنائي(.
ومع ان املوضوع كان يبحث يف أوجه تبديد ثروة البلد ماضياً وحارضاً 
وال يتحدث عن عملية التنمية اجماالً يف العراق، ولكني واحرتاماً لذلك 

الصديق العزيز، سوف اتحدث باختصار عن التنمية.
التنمية، ولكي تكون كذلك، يجب ان تكون مستدامة. بمعنى ان تكون 

هناك قدرة محسوبة عىل ديمومة االنجازات التي تعترب تنموية.
فقد يت�م بناء حديقة جميل�ة ويجري االحتفال بافتتاحها، ويس�عد 
الناس بتلك الحديقة. ولكن بعد سنة او سنتني قد ُتهمل تلك الحديقة 
وتتح�ول اىل مزبلة وتموت نباتاتها وحشائش�ها، لعدم وجود القدرة 
واملوارد إلدامة ادارة وتنظيم تلك الحديقة. يف حالة من هذا النوع، هل 
يمكن الحديث عن تلك الحديقة بعد سنني باعتبارها ُمنجز تنموي مع 
انه�ا لم َتُعد حديقة حالياً؟ الجزء املهم يف التنمية هو ضمان ديمومة 
االنجاز التنموي وليس توقفه وتحوله اىل ذكرى تنموية تداعب خيال 
بعض املتعصبني واملتحمسني..لقد تمت اقامة العرشات من املشاريع 
الت�ي احتفلن�ا بها باعتبارها س�وف تقل�ل من اعتمادن�ا عىل موارد 
النفط )تحقق نوع من التنويع االقتصادي وتخلّص اقتصاد البلد من 
صف�ة احادية الجانب(، لكنها كانت عبئاً عىل ميزانية الحكومة ألنها 
كان�ت تحت�اج اىل الدعم امل�ايل الحكومي والدع�م القانوني من خالل 
منع اس�ترياد املنتجات املماثلة ملنتجات تلك املشاريع لكي تنفرد تلك 
املشاريع باملستهلك العراقي وتبيع منتجاتها له بالسعر املرتفع الذي 
تح�دده ألنها تنت�ج بتكاليف عالي�ة تزيد كثرياً عن اس�عار مثيالتها 
املس�توردة.. وعندما توق�ف تصدير النفط بعد الحص�ار توقفت تلك 
املش�اريع ألنه�ا تحتاج اىل اس�ترياد الكثري من امل�واد واملُدخالت. )تم 
تشييد مصانع االسكندرية يف الستينيات إلنتاج اللوريات والجرارات، 
ولكن�ه ولغاي�ة الحصار وتوقف املصن�ع لم يتق�دم يف تصنيع بعض 

أجزاء السيارات واستمر بتجميع األجزاء املستوردة فقط(.
هل يمكن ان نستمر باالحتفال بهكذا مشاريع باعتبارها تنموية؟

اضاف�ة اىل ما تقدم، قد يك�ون من املفيد التنويه اىل ان عملية التنمية 
ال تعني تحسني الدخل للفرد وتحسني الطعام واالساسيات الحياتية 

فقط، بل هي اوسع من ذلك بكثري.
انها تشمل نوعية الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والرتفيهية 
ونوعي�ة الس�كن واملواص�الت ونوعي�ة البيئ�ة واألم�ن االجتماع�ي 
واالطمئنان اىل املس�تقبل وتوسيع الخيارات والفرص وتمكني الناس 

من استخدام الوقت بشكل أمثل.

تنترش بعض األس�اطري برسعة هائلة يف أوساط الجماهري، وهي ناجمة 
ليس من رسع�ة التصديق والتضخيم لألحداث فحس�ب، بل ألنها تخلط 
األوراق ب�ني الواق�ع والتضخي�م الذي يس�بق الح�دث، ومنه�ا القول إن 

االنتخابات ال يمكن إجراؤها يف ظل وجود سالح منفلت. 
األم�ن االنتخاب�ي، واحد م�ن أهم مقوم�ات العملية االنتخابي�ة، وبعدم 
وج�وده يمكن التزوير وتغيري إرادة الناخب، وإكراه آخرين عىل العزوف 
ع�ن االنتخاب�ات، ولكن يف ظ�ل الظروف الت�ي مر بها الع�راق بعد العام 
2003 اىل اليوم، يبدو أن خطره ليس كخطر السنوات السابقة، حني كان 
اإلرهاب يعصف بالعراق صباَح مس�اَء؟ تختلف تفسريات مآالت العملية 
السياس�ية، وكيفية التعاطي مع ركيزة انطالقها يف االنتخابات، ومثلما 
هي مصداق للممارسة الشعبية، وأحد الحقوق األساسية لحكم الشعب 
ومصدريت�ه يف الق�رار، هن�اك من ال ي�رى توفر مقوماته�ا، ومن أهمها 
األمن االنتخابي والس�الح املنفلت، ولكن التفس�ريات والتأويالت متعددة 
وفق دوافع سياس�ية، أو ش�عور حقيقي بوجود حاالت سلبية.  السالح 
املنفلت يعني أنه خارج س�يطرة الدولة، ويتحرك بخالف القانون ويهدد 
هيبتها، ويضعِّف سلطتها، وله قوى داعمة تدافع من أجل بقائه، ومنها 
من يحتمي به، أو من يمارس�ه بع�رف خاطئ، واألخطر ِمْن ذلك، َمْن له 
أغراض إبقاء الدولة ضعيفة، تشوبها الفوىض وضعيفة املؤسسات. عند 
مشاهدتك حفلة زفاف أو تشييع، تعرف كم السالح املنترش خارج سيطرة 
الدول�ة، حتى ذلك املرخص فهو يس�تخدم بخ�الف القانون هناك، وترى 
كم الس�الح الخفيف واملتوس�ط، وعند نزاع عش�ريتني تجد حتى أسلحة 
ثقيل�ة، أعاذنا الل�ه أن تصل الحاُل اىل اس�تخدام املفخخات واالنتحاريني 
بني العشريتني، ويف الواقع أيضا اغتياالت لضباط كبار وناشطني وجرائم 
متعددة الوس�ائل، ويصعب كش�فها وهي يف وضح النهار، ويش�عرك أن 
هناك س�الحاً أكثر مما تتصور خارج س�يطرة الدولة. إن هكذا نوع من 
الس�الح يش�كل قلقاً للمرش�حني والعملي�ة االنتخابية برّمته�ا، وحتما 
س�يؤثر ش�ئنا أم أبينا، وس�يكون وس�يلة تهديد مب�ارش أو غري مبارش 
بمجرد التلويح به، وبذلك يغري قس�ماً من اإلرادات، وأشبه بعملية تزوير 
غ�ري مبارشة، ولك�ن الواقع أثبت أن العراقيني حينم�ا يرصون يفعلون، 
وأنجحوا انتخابات س�ابقة وتصويتاً يف االستفتاء عىل الدستور، متحدياً 
يف وقت اإلرهاب، واملفخخ�ات، والعبوات، واالنتحاريني. إن الصدور التي 
وقف�ت عارية يف مواجه�ة اإلرهاب، واملفخخ�ات واالنتحاريني، من أجل 
الحفاظ عىل س�يادة وطن، وحافظت عىل نظامه السيايس الديمقراطي 
من أج�ل التداول الس�لمي للس�لطة، والص�دور األخرى الت�ي وقفت يف 
ساحات التظاهر لالحتجاج عىل الفساد وسوء الخدمات، من أجل إصالح 
االنح�راف الذي أصاب بعض العمل؛ لهم الق�درة عىل مواجهة التحديات 

كلها، سواء كانت حقيقية أو مفتعلة، واقعية أو مضخمة. 

توهج شميس يرضب األرض ويعطل التكنولوجيا خرباء يتوقعون درجات حرارة »غري مسبوقة« هذا القرن
أعل�ن علم�اء الفل�ك، أن تي�ارا م�ن 
اإلش�عاع م�ن أك�رب توهج ش�ميس 
»شوهد منذ س�نوات«، كان مسؤوال 

عن تعتيم تقني يف نهاية األسبوع.
 3 يف  الش�ميس  التوه�ج  واكُتش�ف 
يولي�و/ تم�وز، وكان أول حدث من 
الفئة X ُيس�ّجل منذ س�بتمرب/ايلول 

.2017
للطاق�ة  الق�وي  االنفج�ار  وه�رب 
م�ن الش�مس ورضب الكوك�ب، ما 
تسبب يف بعض االضطرابات التقنية 
وانقط�اع التي�ار الكهربائي املحتمل 

فوق املحيط األطليس.
وعىل الرغم من أن نبضة األشعة السينية ليست 
ضارة للحياة عىل السطح، إال أنها تفاعلت مع 
املجال املغناطييس للكوكب، ما تسبب يف بعض 
االضطراب�ات لألجه�زة اإللكرتوني�ة وترددات 

الراديو.
وأف�اد عال�م فل�ك يف النروي�ج يدي�ر مرص�دا 
للطق�س الفضائي بأن جمي�ع أدواته تعّطلت 
 Space Weather لف�رتة وجيزة. ونقل موق�ع
ع�ن روب س�تامس، قول�ه: »ه�ذا ه�و األول 
منذ س�نوات عدي�دة، االضط�راب املغناطييس 

نادر بش�كل خاص«. ومن املحتم�ل أن يكون 
التوهج X تس�بب يف انفجار الس�لكي واندفاع 
يف التي�ارات الكهربائي�ة يف األرض، والتي أثرت 

عىل أدوات الفلك.
وأوضحت وكالة الفضاء األمريكية، ناس�ا، أن 
التوهج الش�ميس وقع مساء السبت 3 يوليو/ 
تموز. وقام مرصد الديناميكا الشمسية التابع 
لوكالة ناسا )SDO(، الذي يتتبع الشمس عىل 
مدار الس�اعة ط�وال أيام األس�بوع، بتصوير 
الفالش املكثف يف الساعة 3.29 مساء بتوقيت 
رشق  بتوقي�ت  صباح�ا   10.29( غرينت�ش 

الواليات املتحدة(.
وُصّن�ف الح�دث عىل أن�ه توهج من 
فئة X1.5، حيث تشري »X« إىل أقوى 

فئة من التوهجات.
ويش�ري الرقم التايل، يف الوقت نفسه، 
إىل قوة التوه�ج، لذا فإن التوهج من 
فئة X3 س�يكون ضعف ش�دة حدث 
السبت. وقالت ناسا، ان »التوهجات 
الشمس�ية هي انفج�ارات قوية من 
اإلش�عاع وال يمكن لإلش�عاع الضار 
م�ن التوه�ج أن يم�ر ع�رب الغ�الف 
الج�وي ل�ألرض، ومع ذل�ك - عندما 
يكون ش�ديدا بدرجة كافية - يمكن 
أن يرض بالغالف الجوي يف الطبقة التي تنتقل 
فيها إش�ارات نظ�ام تحدي�د املواق�ع العاملي 

)GPS( واالتصاالت«.
الشمس�ية  التوهج�ات  تتس�بب  أن  ويمك�ن 
التي�ار  انقط�اع  يف  الشمس�ية  والعواص�ف 
األقم�ار  عملي�ات  وتعطي�ل  الكهربائ�ي، 
الصناعية. وقال Space Weather: »توهجات 
X ه�ي أقوى أن�واع التوهج الش�ميس. وعادة 
ما تكون مس�ؤولة عن أعم�ق انقطاع للراديو 

وأشد العواصف املغناطيسية األرضية«.

توق�ع خ�رباء ارتف�اع درجات 
الك�رة  نص�ف  يف  الح�رارة 
الش�مايل ه�ذا الق�رن بمعدالت 
»غ�ري مس�بوقة« نتيجة التغري 

املناخي.
وش�هدت مناطق ش�مال غرب 
الوالي�ات املتح�دة وغ�رب كندا 
درجات حرارة قياس�ية، األيام 
بلغ�ت 49.5 درج�ة  املاضي�ة، 
مئوية أحيانا، وتسببت يف مئات 
وأج�ربت  والوفي�ات  الحرائ�ق 
سكان قرية صغرية يف كندا عىل 

الفرار منها.
مدين�ة  س�كان  م�ن  وُطل�ب 
نيويورك عدم استخدام األجهزة 
عالي�ة الطاقة، مثل الغس�االت 
واملجفف�ات وحت�ى مكيف�ات 

الهواء، من أجل تخفيف الضغط عىل ش�بكات 
الكهرباء. وقالت »يس إن إن« إن كندا ومناطق 
أخ�رى يف نصف الكرة الش�مايل »أصبحت غري 

صالحة للسكن« عىل نحو متزايد.
وشهدت مناطق أخرى حول العالم من روسيا 

والهند والعراق أيضا موجات مشابهة.

وقالت ليز بنتيل، الرئيس�ة التنفيذية للجمعية 
امللكي�ة لألرص�اد الجوي�ة يف اململك�ة املتحدة، 
لش�بكة »يس أن أن« إن الضغ�ط العايل الكبري 
ال�ذي نش�هده ه�و »نتيج�ة التي�ار النفاث« 
)التي�ارات الهوائي�ة الرسيع�ة الحرك�ة الت�ي 

تحدث عىل ارتفاعات عالية(.
وأوضح�ت الخب�رية أن تكوين التي�ار النفاث 

يمن�ع أنظم�ة الطق�س من 
التح�رك بكف�اءة ع�ىل طول 
مسارها الطبيعي من الغرب 
إىل ال�رشق، وه�و م�ا أدى إىل 
حدوث درجات ح�رارة »غري 
األرق�ام  ك�رست  مس�بوقة 
القياس�ية، ليس فقط ببضع 
حطمته�ا  ولك�ن  درج�ات، 
نيك�وس  وق�ال  تمام�ا«. 
كريس�تيديس، خبري األرصاد 
الجوي�ة يف مكت�ب األرص�اد 
للش�بكة،  الربيطاني  الجوية 
إن�ه ل�وال تغ�ري املن�اخ الذي 
يسببه اإلنسان، فإن الحرارة 
غ�رب  ش�مال  يف  الش�ديدة 
الوالي�ات املتح�دة أو جن�وب 
غ�رب كن�دا كانت س�تحدث 
»مرة كل عرشات آالف السنني«، لكن يف الوقت 

الحارض، قد يحدث ذلك كل 15 عاما تقريبا.
وحذر م�ن أنه إذا اس�تمرت انبعاث�ات غازات 
االحتباس الحراري، فإن����ها قد تحدث »كل 
عام أو عامني بح���لول مطلع القرن القادم«، 

أي عام 2100.

ط�رح توي�رت الع�ام امل�اىض أداة »اإلرشاف ع�ىل ال�ردود عاملًي�ا ، مما منح 
املس�تخدمني »مزيًدا من التحكم ىف املحادثات م�ع القدرة عىل إخفاء الردود 
ع�ىل التغري�دات ولكنها تس�مح أيًضا لآلخرين بمش�اهدة ال�ردود املخفية 
والتفاع�ل معه�ا من خ�الل النقر ع�ىل األيقون�ة الرمادية التى س�تظهر ىف 
التغري�دة لتوضيح أن بعض التغريدات قد تم إخفاؤها عن العرض الرئييس، 
قد تفكر ىف اس�تخدام هذه امليزة إذا كانت تغريدتك تحتوى عىل ردود مثرية 

.TheNextWeb للجدل أو ىف غري محلها وفقا ملا نقله موقع
إذن كي�ف يمكنك إخفاء التغريدات خالل مش�اركتك؟ امليزة متاحة اآلن لكل 
مس�تخدم تويرت باس�تخدام iOS أو اندرويد أو Twitter Lite أو موقع تويرت 
الرئييس. لذلك لنفرتض أنك نرشت تغريدة والحظت بعض الردود التى تكون 
مثريى للجدل أو غري ذات صلة، يمكنك إخفاؤها بالنقر فوق س�هم القائمة 
املنس�دلة ىف التغريدة، ثم تحديد »إخفاء ال�رد«، ثم تأكيد االختيار ىف القائمة 
املنبثقة عن طريق النقر عىل »إخفاء الرد«. ويمنحك تويرت أيًضا خيار إظهار 
ال�ردود إذا غريت رأيك، وللقيام بذلك حدد التغريدة التى أخفيتها س�ابًقا، ثم 
انقر فوق س�هم القائمة املنس�دلة، ثم حدد »إظهار ال�رد«. وبمجرد إخفاء 
إحدى التغريدات، س�يعرض سلس�لة التغريدات األصلية رمزًا رمادًيا صغريًا 
باتج�اه الجانب األيرس من التغريدة، وبمجرد النقر فوقها، س�تظهر قائمة 

بالتغريدات التى قرر مكرب الصوت األصىل إزالتها.

كيف ختفي الردود عىل تغريداتك؟

زايد عدد األشخاص املعمرين مستقبال بفضل تحسن الرعاية الصحية وتوافر 
الغذاء خالل العقود األخرية. وبحس�ب صحيفة »دييل ميل« الربيطانية، فإن 
عدد األش�خاص الذين يتجاوزون عامهم ال�110 س�ريتفع بشكل ملحوظ، 
مس�تقبال. واعتمدت الدراسات عىل بيانات سكانية واسعة، من أجل ترجيح 
ما س�تصبح عليه أعمار البرش قبل س�نة 2100. وإىل غاي�ة اليوم، ما زالت 
الفرنس�ية جني كاملينت، أطول معمرة يف التاريخ، بعدما عاش�ت 122 سنة 
و164 يوم�ا، وتوفي�ت س�نة 1997. أما أكرب معمرة ال ت�زال عىل قيد الحياة 
حت�ى اليوم فه�ي اليابانية كاني تان�اكا التي تبلغ 118 س�نة. وقام علماء 
رياضيون من جامعة واش�نطن األمريكية، بدراس�ة توقعات األعمار، خالل 
العق�ود املقبلة من القرن الحادي والعرشين.وتش�ري األرقام إىل وجود نصف 
مليون ش�خص يف العالم يتج�اوز عمرهم  القرن، خالل الوق�ت الراهن، إال 
أن هناك أقل من 600 ش�خص تخطوا 110 أعوام.  لكن مع تحس�ن ظروف 
الحياة والرعاية الصحية يف كثري من دول العالم، فإن عدد من يعيشون 110 

سنوات سيزيد بشكل ملحوظ خالل القرن الحايل.

دراسة تتوقع أقصى عمر ممكن ان
 يعيشه اإلنسان!

أغنى رجل يف العالـم يستقيل من منصبه
يف الوقت الذي يس�تعد فيه لبدء مس�رية مهنية 
جديدة، ترك أغنى رجل يف العالم، جيف بيزوس، 
خلف�ه إرثا دائما بعد تحوي�ل رشكة »أمازون« 
م�ن بائع كتب متواضع عرب اإلنرتنت إىل واحدة 
م�ن أقوى ال�رشكات يف العالم. وم�ن املقرر أن 
يسلم بيزوس، البالغ من العمر 57 عاما، والذي 
يمتلك ثروة صافية بقيمة 203 مليارات دوالر، 
منصب الرئي�س التنفيذي لرشك�ة »أمازون«، 
الي�وم االثنني، إىل آندي ج�ايس ويوجه انتباهه 
الفض�اء  الستكش�اف  الخاص�ة  رشكت�ه  إىل 
والعم�ل الخ�ريي ومس�اٍع أخ�رى. وم�ع ذلك، 
سيحتفظ بيزوس بدور رئييس عضو باملجلس 
والتج�ارة  التكنولوجي�ا  لرشك�ة  التنفي�ذي 
اإللكرتوني�ة العمالق�ة الت�ي أسس�ها قبل 27 
عاما وأحدثت ثورة يف عالم التجارة اإللكرتونية 

والتكنولوجيا، حس�بما ذك�رت وكالة »فرانس 
برس«. ويأتي التحول بعد سلس�لة مذهلة من 
اإلنج�ازات لرشك�ة »أم�ازون«، والت�ي جذبت 
االنتب�اه البتكاراتها. لكن تم تش�ويه س�معة 
الرشك�ة أيض�ا بس�بب املمارس�ات التجاري�ة 
التي س�حقت املنافسني وأثارت مخاوف بشأن 

املعاملة التي تتلقاها الق�وة العاملة التي تزيد 
عىل ملي�ون عامل. قال داريل ويس�ت، الزميل 
يف مرك�ز االبت�كار التكنولوج�ي التاب�ع ملعهد 
»بروكينغز«: »كان بيزوس رائدا تحويليا يف بيع 
الكتب، وسوق التجزئة، والحوسبة السحابية، 
والتوصيل للمنازل«. وأض�اف: »لقد كان رائدا 
ق�دم العديد من وس�ائل الراحة الت�ي يعتربها 
الناس أمرا مفروغا منه، مثل الذهاب إىل متجر 
عرب اإلنرتنت وطلب يشء ما وتسليمه إىل منزلك 
يف الي�وم التايل. يدين قطاع التجارة اإللكرتونية 
بأكمل�ه بالعديد من ابتكارات�ه لهذا الفرد«. بدأ 
بيزوس أعم�ال »أمازون« يف مرآبه، عندما كان 
يحزم الطلبات بنفسه وينقلها إىل مكتب الربيد. 
اليوم، تبلغ قيمة »أمازون« الس�وقية أكثر من 

1.7 تريليون دوالر.

5 دقائ�ق من الن�زف املتواصل كافي�ة ألن يموت 
اإلنس�ان، إذ ُتزهق مئ�ات األرواح يوميا بس�بب 
النزي�ف، وللتخفي�ف م�ن وق�ع ه�ذه الحوادث 
وإنق�اذ األرواح، ابتك�ر طال�ب بريطان�ي جهاز 

أسماه »REACT« رياكت«.
وصم�م الربيطاني جوزي�ف بنتيل، وه�و طالب 
بالعام األخري يف تصمي�م املنتجات والتكنولوجيا 

يف جامعة لوفربا، جهاز »رياكت« إليقاف النزيف 
الناتج عن جرح س�كني، باعتبار أن األولوية لدى 
املسعفني هي السيطرة عىل حالة النزيف، إلنقاذ 

األرواح.
وتعتم�د فكرة الجه�از عىل اس�تخدامه من قبل 
ضب�اط الرشط�ة أو املس�عفني، الذين ع�ادة ما 

يكونوا أول من يهرعون إىل مواقع الحوادث.

ويع�د تطبي�ق الضغ�ط الداخيل يف الج�روح أمرا 
أساس�يا عند التعامل مع جروح الطعنات، وهي 
نفس الفلسفة التي يعتمد جهاز »رياكت« بهدف 

الترصف الرسيع يف حاالت الطوارئ.
يتك�ون »رياكت« م�ن جزأين: غالف س�يليكون 
طبي ُيعرف باس�م »الس�دادة« وجه�از محمول 

باليد يسمى »املشغل«.

يف »دقيقة واحدة«.. ابتكار جهاز يوقف نزيف اجلروح

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا


