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وكيل وزارة الداخلية لشؤون الرشطة
يوجه مدراء النجـدة باحلـفاظ عىل أمن
ص2
املواطنني وممتلكاهتم

جملـس الـوزراء:
تـعـطـيــل الـدوام الـرســمـي
ص2
األربعـاء املقبـل

اس�تعرضت املفوضي�ة العليا النتخاب�ات ،أمس
االح�د ،خط�ط االنتخاب�ات القادم�ة يف ترشي�ن
 2021أم�ام رئي�س مجل�س ال�وزراء مصطفى
الكاظمي .وذكر بيان للمكتب اإلعالمي لرئيس
مجل�س ال�وزراء ،تلق�ت «املس�تقبل العراق�ي»
نس�خة من�ه ،أن «الكاظم�ي اس�تقبل رئي�س
وأعض�اء مجلس املفوض�ن يف املفوضي�ة العليا
املس�تقلة لالنتخابات» .وأض�اف أن «الكاظمي
اس�تمع يف مس�تهل اللق�اء إىل رشح مفصل عن
خطط املفوضية واستعداداتها إلجراء االنتخابات
النيابي�ة املقبل�ة بموعدها املق�رر يف العارش من
شهر ترشين األول املقبل» .وأكد «عزم الحكومة
عىل تلبي�ة كل احتياجات املفوضي�ة بما يضمن
نزاه�ة العملية االنتخابية وش�فافيتها ،ويحقق
املش�اركة الواس�عة فيه�ا» .وأش�اد الكاظم�ي
ب�� «عم�ل املفوضي�ة واس�تعداداتها وجهودها
إلج�راء االنتخاب�ات بانس�يابية عالي�ة» ،مؤكدا ً
أن «األجه�زة الحكومي�ة تلق�ت توجيه�ات منا
بتقديم كل أش�كال الدعم واإلسناد إىل املفوضية،
وتس�هيل اإلجراءات املطلوب�ة التي تضمن إقامة
االنتخابات يف موعدها املقرر من دون أي عقبات
أو إش�كاالت فني�ة» .بدورها ،أعلن�ت املفوضية
العلي�ا لالنتخاب�ات املصادق�ة عىل أس�ماء أكثر
من  3000مرش�ح للتنافس عىل املقاعد النيابية
لالنتخابات الترشيعية املزمع إجراؤها يف البالد يف
العارش من ش�هر ترشين األوّل من العام الحايل،
مش�رة يف الوقت ذاته إىل انطالق حمالت الدعاية
االنتخابية.

التفاصيل ص2
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وزير املالية يتحدث عن تطبيق نظامني لتحصيل «األموال الالزمة» للدولة

القانونية الربملانية تتحدث عن ترحيل «قوانني مهمة» إىل الدورة الترشيعية املقبلة

ص2

ص2

مكافحة اإلرهاب حيدد ثالثة عوامل الستقرار املحافظات املحررة:
عملياتنا مستمرة
بغداد  /المستقبل العراقي

ح�دد جه�از مكافح�ة اإلره�اب ،أم�س
االحد ،ثالثة عنارص الستقرار املحافظات
املح�ررة ،فيم�ا اش�ار اىل العملي�ات ضد
االرهاب ما زالت مستمرة.
وق�ال املتح�دث باس�م الجه�از صب�اح
النعم�ان ،يف ترصي�ح صحف�ي ،إن «فكر
عصاب�ات داع�ش ه�و فك�ر تدم�ري
وتكف�ري ،ال يؤم�ن باملعايش�ة وبالرأي
األخ�ر» ،مبين�ا ً ان «الفك�ر الداع�ي ل�ن
يؤثر بأف�كار املواطن�ن يف املناط�ق التي
كانت تحت سيطرة االرهاب السيما منها

اثيوبيا :آيب أمحد وحزبه حيققان فوز ًا ساحق ًا يف االنتخابات الربملانية
بغداد  /المستقبل العراقي

ضمن رئيس ال�وزراء اإلثيوبي أبي أحمد تفويضا ش�عبيا
جدي�دا لحكم إثيوبيا ،تلك الدول�ة الواقعة يف رشق إفريقيا
والتي تواجه أزمة سياسية عميقة ،ما يثر قلق املستثمرين
ويستنزف الخزائن الوطنية اإلثيوبية.
وذك�رت لجن�ة االنتخاب�ات يف إثيوبي�ا أن ح�زب الرخاء،
بزعام�ة رئيس ال�وزراء أبي أحمد ،ف�از بمعظم املقاعد يف
االنتخابات الربملانية ،يف فوز س�احق يضمن له فرتة ثانية
يف املنصب.
وق�ال نائب رئيس اللجنة وبش�ت أي�ي يف مؤتمر صحفي

ميناء ام قرص الشاميل:
نحو  19مليار دينار ايرادات وتقدم
يف مستوى املناولة والتفريغ
ص3

محافظة نين�وى» .واضاف ان «املواطنن
يف املوصل خالل العمليات التحرير اندمجوا
رسيع�ا م�ع الق�وات االمنية ،وس�اهموا
مساهمة كبرة يف رفد القوات باملعلومات
االس�تخبارية» .واش�ار اىل ان» العمليات
ضد االرهاب الزالت مس�تمرة» ،مبينا ان»
االستقرار االمني الذي تشهده املحافظات
املح�ررة يحت�اج اىل دعم اكث�ر من خالل
ع�ودة النازحن ،واعادة البن�ى التحتية»،
فضال عن االس�تمار واالندم�اج بن افراد
املجتمع والقوات االمنية والحكومة».
وأصدر رئيس مجلس الوزراء القائد العام
للقوات املس�لحة بيان�ا ً يف الذكرى الرابعة

لتحري�ر املوصل ،حيث اك�د ان «الحكومة
تؤك�د حرصه�ا الش�ديد عىل ع�دم تكرار
أخط�اء امل�ايض» .وتاب�ع الكاظم�ي أن
«معرك�ة املوص�ل قلب�ت كل املوازين عىل
املس�تويات املحلية واإلقليمي�ة والدولية،
فبعد أن دنست عصابات داعش اإلرهابية
األرايض العراقي�ة واس�تمكن خ�وارج
الع�رص ع�ىل أهلها وممارس�تهم ش�تى
الجرائ�م الوحش�ية بح�ق أبنائن�ا ،كانت
الوقفة البطولية املرشف�ة لقواتنا األمنية
ب�كل صنوفها وتش�كيالتها ،مس�تندة إىل
عقيدة ح�بّ الع�راق ووحدت�ه ،وإيمانها
ب�أن التضحية بالدم هي س�بيل الرشفاء

وأن الوطني�ة الحقيقية هي الحفاظ عىل
وح�دة الع�راق ال التفري�ط به�ا ،فكانت
تضحياته�م جليل�ة ،وليتحق�ق الن�رص
ببس�التهم وبطوالتهم وبالوقفة املرشفة
للش�عب العراق�ي من ش�ماله إىل جنوبه،
مع�ززة بالفت�وى املبارك�ة للمرجعي�ة
الرشيدة ،التي استنهضت الروح الوطنية
واملجتمعية يف حماية الوطن».
ولفت اىل أنه «بعد مرور أربع سنوات عىل
تحري�ر املوصل ،تؤك�د الحكومة حرصها
الشديد عىل عدم تكرار أخطاء املايض.

التفاصيل ص2

تغيريات أمنية يف السليامنية بعد حماولة «االنقالب األبيض»

يف أدي�س أبابا إن حزب أحمد حصل ع�ىل  410مقاعد من
إجمايل  436مقعدا .وأش�اد أبي باالنتخابات التي جرت يف
 21حزيران باعتبارها أول انتخابات حرة ونزيهة يف البالد
بعد عقود من الحكم القمعي.
لكن وثائق نرشتها اللجنة الحقا أوضحت أنه تنبغي إعادة
عملي�ة التصويت يف ع�رش دوائر وإعادة ف�رز األصوات يف
ثالث منها .وقد تأخر التصويت يف بعض الدوائر االنتخابية
بسبب مخاوف أمنية ومشكالت لوجستية.
وينتخ�ب أعضاء املجل�س الترشيعي رئيس ال�وزراء وهو
إجراء ش�كي اآلن حيث س�يحتفظ أبي أحمد الذى يش�غل
املنصب بموقعه كرئيس للوزراء .

إجراءات جديدة ختص توزيع األرايض السكنية بني املواطنني

احلشد الشعبي يعلن تدمري جمموعة أنفاق لـ «داعش» جنوب نينوى

الصـحـة:
ال يوجد حظـر شامل خـالل
أيام عيد األضحى
ص3

التقاعد ترد عىل أنباء
زيادة الرواتـب :ال يـوجـد
قانون هبذا اخلصوص
ص3

السويدي هامرين
يرفض تدريب منتخبنا
الوطني
ص7

ص2

ص3

ص2

جملس الوزراء :تعطيل الدوام الرسمي األربعاء املقبل
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

أعلنت األمانة العام�ة ملجلس الوزراء ،أمس
األح�د ،ع�ن تعطي�ل ال�دوام الرس�مي يوم
األربعاء املقبل.
وقال�ت األمان�ة يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل
العراقي نس�خة منه إن «يوم األربعاء املقبل
املواف�ق ال�� 14من تم�وز الحايل ،س�يكون
عطلة رسمية بمناس�بة تأسيس جمهورية
الع�راق ،وف�ق قان�ون العط�ات الرس�مية
النافذ».
وأضاف�ت أن�ه «تس�تثنى م�ن ذل�ك الدوائر
واملؤسسات األمنية والصحية والخدمية».
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إطالق احلمالت االنتخابية ..و 3200مرشح خيوضون «التحدي» ..واحلكومة للمفوضية :ندعمكم بقوة

اقرتاع ترشين :بدء السباق إىل الربملان

المستقبل العراقي  /عادل الالمي

استعرضت املفوضية العليا النتخابات،
أمس االح�د ،خطط االنتخابات القادمة
يف ترشي�ن  2021أم�ام رئي�س مجلس
ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي .وذكر
بي�ان للمكتب اإلعام�ي لرئيس مجلس
ال�وزراء ،تلق�ت «املس�تقبل العراق�ي»
نس�خة من�ه ،أن «الكاظم�ي اس�تقبل
رئي�س وأعض�اء مجل�س املفوضني يف
املفوضية العليا املس�تقلة لانتخابات».
وأض�اف أن «الكاظم�ي اس�تمع يف
مس�تهل اللق�اء إىل رشح مفص�ل ع�ن
خطط املفوضية واس�تعداداتها إلجراء
االنتخاب�ات النيابي�ة املقبل�ة بموعدها
املقرر يف العارش من ش�هر ترشين األول
املقبل» .وأكد «عزم الحكومة عىل تلبية
كل احتياج�ات املفوضي�ة بم�ا يضمن
نزاهة العملية االنتخابية وش�فافيتها،
ويحق�ق املش�اركة الواس�عة فيه�ا».
وأش�اد الكاظم�ي ب� «عم�ل املفوضية
واس�تعداداتها وجهوده�ا إلج�راء
االنتخابات بانس�يابية عالي�ة» ،مؤكدا ً
أن «األجهزة الحكومية تلقت توجيهات
منا بتقديم كل أش�كال الدعم واإلس�ناد
إىل املفوضي�ة ،وتس�هيل اإلج�راءات
املطلوبة الت�ي تضمن إقامة االنتخابات
يف موعده�ا املقرر م�ن دون أي عقبات
أو إش�كاالت فني�ة» .بدوره�ا ،أعلن�ت
املفوضي�ة العليا لانتخابات املصادقة عىل أس�ماء
أكثر من  3000مرشح للتنافس عىل املقاعد النيابية
لانتخاب�ات الترشيعية املزم�ع إجراؤها يف الباد يف
العارش من ش�هر ترشي�ن األوّل من الع�ام الحايل،
مش�رة يف الوق�ت ذاته إىل انطاق حم�ات الدعاية
االنتخابية .وقالت املفوضية يف كلمتها األس�بوعية

ّ
املرش�حني البالغ
إنه�ا أنهت عملي�ة قرعة أرق�ام
ّ
مرش ً
حا الذين ص ّدق عىل أسمائهم
عددهم ()3244
مجلس املفوّضني يف عموم أرجاء العراق والس�ماح
لهم باملبارشة بالدعاي�ة االنتخابية يف 2021/7/8
والتي ستستمر لغاية الساعة السادسة من صباح
ي�وم الخمي�س املواف�ق .2021/10/7وأضاف�ت
املفوضية أنها أعدت العدة لتنفيذ عمليات املحاكاة

األوىل للتصوي�ت الع�ام والخ�اص التي م�ن املقرر
إجراؤها يف  12تم�وز الجاري بواقع محطة واحدة
يف كل مركز تس�جيل البالغ عددها ( )1079مرك ًزا
واملنترشة يف عم�وم أرجاء الع�راق؛ للتأكد من دقة
ورسع�ة األجهزة االلكرتوني�ة االنتخابية وامكانية
إرس�ال النتائ�ج بيرس م�ن املحطات وتس�لمها يف
املكت�ب الوطني م�ن خال املوظف�ني املختصني يف

لجن�ة املح�اكاة بالتع�اون م�ع رشكة
«م�رو الكوري�ة» وب�إرشاف الرشك�ة
األملانية الفاحصة وبحضور فريق األمم
املتحدة للمساعدة االنتخابية ( UNAMI
) والفري�ق ال�دويل للنظ�م االنتخابية (
 ) IFESوبتغطية إعامية .
ويبل�غ ع�دد مراك�ز االق�رتاع يف عموم
الباد  8273بواقع  55ألفا و 41محطة
اق�رتاع موزعة عىل  83دائ�رة انتخابية
يف عم�وم محافظ�ات الع�راق الثمانية
ع�رش فيما يبل�غ عدد العراقي�ني الذين
يحق له�م التصويت يف هذه االنتخابات
 24مليون�ا و 299ألف�ا و 927ناخب�اً،
بينه�م  988ألفا ً يقرتع�ون للمرة األوىل
وه�م من مواليد  2001و 2002و2003
الختي�ار  329عضوا يف مجل�س النواب
العراق�ي بدورته الجديدة.يش�ار اىل ان
مرص�د االع�ام االمن�ي العراق�ي كان
ق�د اعل�ن الجمع�ة املايض ع�ن رصده
عرشات الصفحات املمولة عىل فيسبوك
تزع�م انه�ا وكاالت اخباري�ة عراقي�ة
متخصص�ة يف نرش اخبار الب�اد لكنها
تسعى للرتويج لحزب او سيايس معني
او مهاجم�ة وانتق�اد اح�زاب وخصوم
سياسيني آخرين.وأشار املركز يف تقرير
تابعت�ه «اي�اف» ان «وج�ود التموي�ل
يف ه�ذه الصفح�ات يؤكد انه�ا وكاالت
غ�ر حقيقي�ة وواجه�ات لسياس�يني
واح�زاب مش�رتكة يف االنتخاب�ات وهي
تس�عى للرتويج بص�ورة مبارشة او غ�ر مبارشة
لحزب او س�يايس مع�ني او قد تس�تخدم ملهاجمة
وانتق�اد احزاب اخرى وخصوم سياس�يني» .ودعا
مركز االعام االمني رشكة غوغل ومواقع التواصل
االجتماعي «فيسبوك» و»تويرت» اىل إلغاء االعانات
السياسية قبل االنتخابات العراقية.
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مكافحة اإلرهاب حيدد ثالثة عوامل الستقرار املحافظات املحررة :عملياتنا مستمرة
بغداد  /المستقبل العراقي
ح�دد جهاز مكافحة اإلره�اب ،أمس االحد،
ثاثة عنارص الستقرار املحافظات املحررة،
فيما اشار اىل العمليات ضد االرهاب ما زالت
مستمرة.
وقال املتحدث باسم الجهاز صباح النعمان،
يف ترصي�ح صحف�ي ،إن «فك�ر عصاب�ات
داعش هو فك�ر تدمري وتكفري ،ال يؤمن
باملعايش�ة وبالرأي األخر» ،مبينا ً ان «الفكر
الداعيش لن يؤثر بأفكار املواطنني يف املناطق
الت�ي كانت تحت س�يطرة االرهاب الس�يما
منها محافظة نينوى».

القانونية الربملانية
تتحدث عن ترحيل
«قوانني مهمة» إىل
الدورة الترشيعية املقبلة
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت اللجن�ة القانوني�ة النيابي�ة،
أمس األحد ،أن قوانني مهمة ستؤجَّ ل
ً
مبينة أنه
لل�دورة الترشيعية املقبل�ة،
ال يوجد ٌ
كاف لتعديل أو ترشيع
وق�ت ٍ
القوانني.
وق�ال عض�و اللجنة حس�ن فدعم إن
«مجلس الن�واب يف أيامه األخرة بعد
ِّ
ح�ل املجلس وإج�راء انتخابات
قرار
ً
مبكرة» ،الفت�ا إىل أن «القوانني املهمة
يمكن أن تط�رح يف الدورة الترشيعية
املقبلة».
ٌ
كاف خال
وأضاف أنه «ال يوجد
وقت ٍ
ال�دورة الترشيعي�ة الحالي�ة لتعدي�ل
أو ترشي�ع القوان�ني ،ومنه�ا قان�ون
تعويض املترضرين».
وكان مجلس النواب قد صوّت لصالح
ِّ
حل نفس�ه يف  7ترشي�ن األول املقبل،
ً
تمهيدا إلجراء انتخابات مبكرة بعدها
بثاثة أيام.
وتنص املادة  ٦4من الدستور العراقي،
أن «ملجل�س الن�واب الق�درة عىل ِّ
حل
طلب من ثلث أعضائه،
نفسه بنا ًء عىل
ٍ
أو من رئيس ال�وزراء بموافقة رئيس
الجمهورية.

واض�اف ان «املواطن�ني يف املوص�ل خ�ال
العملي�ات التحري�ر اندمج�وا رسيع�ا م�ع
القوات االمنية ،وساهموا مساهمة كبرة يف
رفد القوات باملعلومات االستخبارية».
واش�ار اىل ان» العمليات ضد االرهاب الزالت
مستمرة» ،مبينا ان» االستقرار االمني الذي
تش�هده املحافظات املحررة يحتاج اىل دعم
اكثر من خال عودة النازحني ،واعادة البنى
التحتية» ،فضا عن االستمار واالندماج بني
افراد املجتمع والقوات االمنية والحكومة».
وأص�در رئيس مجلس ال�وزراء القائد العام
للق�وات املس�لحة بيان�ا ً يف الذك�رى الرابعة
لتحري�ر املوص�ل ،حي�ث اك�د ان «الحكومة

تؤك�د حرصه�ا الش�ديد ع�ىل ع�دم تك�رار
أخطاء املايض» .وتابع الكاظمي أن «معركة
املوص�ل قلب�ت كل املوازين عىل املس�تويات
املحلي�ة واإلقليمي�ة والدولي�ة ،فبع�د أن
دنس�ت عصابات داع�ش اإلرهابية األرايض
العراقي�ة واس�تمكن خ�وارج الع�رص عىل
أهلها وممارستهم ش�تى الجرائم الوحشية
بحق أبنائنا ،كانت الوقفة البطولية املرشفة
لقواتن�ا األمنية بكل صنوفها وتش�كياتها،
مس�تندة إىل عقيدة ح�بّ الع�راق ووحدته،
وإيمانه�ا ب�أن التضحي�ة بالدم هي س�بيل
الرشف�اء وأن الوطني�ة الحقيقي�ة ه�ي
الحف�اظ عىل وحدة الع�راق ال التفريط بها،

فكان�ت تضحياتهم جليلة ،وليتحقق النرص
ببس�التهم وبطوالته�م وبالوقف�ة املرشفة
للش�عب العراق�ي م�ن ش�ماله إىل جنوب�ه،
معززة بالفتوى املباركة للمرجعية الرشيدة،
التي استنهضت الروح الوطنية واملجتمعية
يف حماية الوطن».
ولفت اىل أن�ه «بعد مرور أربع س�نوات عىل
تحري�ر املوص�ل ،تؤك�د الحكوم�ة حرصها
الش�ديد عىل عدم تكرار أخط�اء املايض وما
س�ببته من تداعي�ات خطرة دفعن�ا ثمنها
بالدم ،والوقوف بعزم ضد اإلرهاب وماحقة
فلول�ه وتجفي�ف منابع�ه ،ع�ر تعزي�ز
ق�درات الق�وات األمني�ة وإع�ادة تنظيمها

مؤسس�اتيا ً وفق اعتب�ارات مهنية وخطط
عسكرية مدروس�ة بالتعاون مع أصدقائنا
وحلفائنا».
وأوض�ح أن «الحكومة أولت أيض�ا ً اهتماما ً
كب�را ً بملف النازح�ني ،ووضع�ت برنامجا ً
إلع�ادة جمي�ع النازح�ني إىل مناطقه�م
وتوفر الظروف املائمة إلعادة اس�تقرارهم
واندماجهم مج�ددا ً يف مجتمعاتهم األصلية،
ه�ذا الرنام�ج ينف�ذ إىل جان�ب مش�اريع
متعددة لتعزيز السلم األهيل ،وتحقيق األمن
املجتمع�ي ،بم�ا يضمن االس�تقرار والحياة
الكريم�ة ألبن�اء املناطق التي عان�ت الكثر
بسبب وحشية عصابات داعش اإلرهابية».

وزير املالية يتحدث عن تطبيق نظامني لتحصيل «األموال الالزمة» للدولة
بغداد  /المستقبل العراقي
أكد وزير املالية عيل عبد األمر عاوي ،أمس األحد ،أن الورقة
البيضاء ستضع الخطوات الرئيسية ألعداد موازنات السنوات
القادمة ،مشرا اىل ان تطبيق نظام اإلدارة املالية ونظام إدارة
املعلومات سيعزز حصول الدولة عىل األموال الازمة.
وقال املكتب االعامي للوزارة يف بيان تلقت املستقبل العراقي
نس�خة منه ان «وزي�ر املالية ت�رأس يف مقر الوزارة جلس�ة
متابعة تنفيذ مش�اريع الورقة اإلصاحية (الورقة البيضاء)
بحض�ور واملدير التنفي�ذي للجنة االص�اح االقتصادي عاء

الس�اعدي ووكيل الوزارة طيف س�امي ومستش�اري وزير
املالية واملدراء العامني للوزارة «.
وأض�اف أن «االجتم�اع ناقش محاور اإلص�اح التي حددتها
الورق�ة البيض�اء متمثل�ة بنظام�ي (اإلدارة املالي�ة العام�ة
واملعلوم�ات املالية) ضمن خطواتها الت�ي تعد من الخطوات
املهم�ة لتحقي�ق االس�تقرار امل�ايل املس�تدام ومن�ح فرصة
لتحقيق اإلصاحات الهيكلية األخرى».
وتابع البي�ان أن «االجتماع بحث تنفيذ م�رشوع نظام إدارة
املعلوم�ات املالي�ة املتكام�ل الذي سيس�هم يف زي�ادة رسعة
التواص�ل االلكرتون�ي للوزارة وباق�ي ال�وزارات ألجل توفر

معلومات دقيقة وسيعزز الدور الرقابي عىل الحسابات املالية
وعدم تجاوز االعتمادات املالية املقررة باملوازنة ،باإلضافة اىل
تسهيل عملية تطبيق موازنة الرامج واألداء».
وق�ال الوزير وفق�ا ً للبيان ان «تطبيق نظ�ام اإلدارة املالية و
نظ�ام إدارة املعلوم�ات س�يعزز حصول الدولة ع�ىل األموال
الازم�ة ومراقبة االنف�اق الحكومي الذي س�يؤدي اىل انفاق
هذه األموال بكفاءة وفاعلية وفقا للسياس�ة املالية للدولة»،
مؤكدا ً «أس�تمرار متابعة مضمون الورق�ة البيضاء إلصاح
الش�أن املايل واالقتصادي ،والتي ستضع الخطوات الرئيسية
ألعداد موازنات للسنوات القادمة».

خالل مؤمتر امين يف مقر الوكالة

وكيل وزارة الداخلية لشؤون الرشطة يوجه مدراء النجدة باحلفاظ عىل أمن املواطنني وممتلكاهتم
بغداد  /المستقبل العراقي
عقد الفريق عماد محمد محمود وكيل
وزارة الداخلية لشؤون الرشطة موتمرا ً
أمنيا ً ضم بحضور مدير النجدة وامري
قواطع النجدة لجانبي الكرخ والرصافة
ويف بدء املوتمر رحب سيادته بالحضور
ناقاً تحيات وتوجيهات وزير الداخلية
عثمان الغانمي.
ووج�ه الوكي�ل جميع ام�ري القواطع
بتفعيل ال�دور الب�ارز لدوريات رشطة
النج�دة من خ�ال التع�اون املثمر مع
باقي االجه�زة االمنية والتدخل الرسيع
يف حالة حصول ح�وادث ضمن قواطع
املس�ؤولية ومس�ك زم�ام االم�ور من

قبلهم ،مش�ددا ً ع�ىل تأدي�ة الواجبات
بصورة موس�عة وش�املة وعىل جميع
النواح�ي م�ن خ�ال تقدي�م افض�ل
الخدم�ات االمني�ة للمواطن�ني الكرام
وتحدي�دا ً ضمن التقاطعات الرئيس�ية
والش�وارع الحيوية م�ع تغطية االزقة
واالحياء السكنية.
واكد عىل االبداع يف العمل واملبادرة لوضع
خط�ط امني�ة محكم�ة يف كل منطقة
باالعتماد عىل املعلومات الواردة س�واء
م�ن املواطن او االجهزة االس�تخبارية،
كما حث س�يادته جمي�ع الضباط عىل
التواجد يف امليدان واالرشاف الش�خيص
عىل عم�ل دورياتهم املرابطة واملنترشة
ضمن عموم العاصمة بغداد.
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وزيـر الـداخليـة للضـبـاط املتـرقيـن:
اوصيكم بالتعامل احلسن مع املواطنني

بغداد  /المستقبل العراقي
أوىص وزي�ر الداخلي�ة عثم�ان
الغانم�ي ،أم�س األح�د ،الضب�اط
املرتق�ني بالتعام�ل الحس�ن م�ع
املواطن�ني وزمائهم م�ن الضباط
واملنتس�بني .وق�ال الغانمي خال
لقائه كوكبة من الضباط املرتقني،
بالتزامن مع ذكرى تحرير املوصل،
«نش�عر بالفخر واإلعت�زاز برتقية
مجموع�ة م�ن ضب�اط وزارتن�ا
األبطال الذين حمل�وا عىل عاتقهم
حماي�ة الوط�ن واملواط�ن وتوفر
االم�ن الداخ�يل وأم�ن الح�دود».
وأضاف الغانمي «يرسنا أن تحتفل
الي�وم وزارة الداخلي�ة بكوكبة من
ش�جعانها مم�ن ط�رزت أكتافهم
برت�ب جدي�دة ،ويف بداية تس�نمنا
مه�ام ال�وزارة الحظن�ا الكثر من
الغب�ن وعدم وجود معاير للرتقية،
وبمتابعة وجه�ود وعمل متواصل
اس�تطعنا ان ننص�ف م�ا يمك�ن
انصاف�ه» .وتابع «بع�ض الضباط
أصابه�م الي�أس واإلحب�اط يف

الجداول السابقة حيث مرت فرتات
طويلة ولم يرتقوا ،ونحن فخورون
كل الفخر برتقية قرابة االحد عرش
الفا م�ن الرتب الصغرة صعودا اىل
الرت�ب الكب�رة ،وبمتابع�ة وعمل
دؤوب اس�تطعنا احتس�اب الق�دم
ال�ذي من�ح من قب�ل القائ�د العام
للق�وات املس�لحة وال�ذي منح من
قبل رئي�س الجمهورية والذي كان
استحقاقا لنيل الشهادة وتمكنا من
منح أكر عدد ممكن ،وانا شخصيا
أش�عر بالفخر والرسور عندما أرى
ضباطنا ياخذون استحقاقاتهم».
وقال الغانم�ي «أهنئكم من اعماق
القل�ب خصوص�ا وان ترقياتك�م
تتزام�ن مع أف�راح ش�عبنا العزيز
بتحري�ر املوصل بعد قتال مس�تمر
دام أكثر م�ن  2٦0يوماً ،والكلمات
تعج�ز واللس�ان ال يس�تطيع ان
يص�ف كل املش�اعر نح�و املرتقني
م�ن اخوتن�ا الضباط س�واء كانوا
مرابط�ني يف جبه�ات القتال أو من
ه�م يف الش�وارع واالزق�ة او من يف
الحدود».

تغيريات أمنية يف السليامنية بعد حماولة
«االنقالب األبيض»
بغداد  /المستقبل العراقي
أعل�ن مكتب نائب رئيس حكومة إقليم كردس�تان ،قوب�اد طالباني ،أمس
األحد ،تعيني مسؤول جديد لجهاز «زانياري» األمني التابع لاتحاد الوطني
الكردس�تاني .وقال مكتب طالباني يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة
منه إن «نائب رئيس وزراء اقليم كردس�تان قوباد طالباني ترأس اجتماعا
أمنيا يف الس�ليمانية» ،مبينا أن «طالباني عرف املس�ؤول الجديد ملؤسسة
زاني�اري ،ازي أمني باملس�ؤولني األمني�ني» .ودعا طالبان�ي ،وفقا للبيان،
«الجه�ات األمنية إىل التعاون والتنس�يق والحفاظ عىل األم�ن» ،مؤكدا أن
«واج�ب األجهزة األمني�ة توفر األمن واالس�تقرار للمواطنني وعدم تدخل
الجهات األمنية يف الش�ؤون السياس�ية بأي ش�كل من األش�كال» .ولفت
البيان إىل أن «االجتماع حرضه وزير شؤون البيشمركة ،ورئيس مؤسسة
األس�ايش ،ووكيل وزير الداخلية ،ومدير رشطة الس�ليمانية ،وقائد قوات
حماية السليمانية» .وتشهد محافظة السليمانية ،املعقل الرئييس لاتحاد
الوطني الكردس�تاني ،منذ أيام توترا سياس�يا وأمنيا ع�ىل خلفية صدور
قرارات بتغير مسؤولني أمنيني يف جهاز «زانياري» التابع لاتحاد الوطني
الكردس�تاني ،وصفتها وس�ائل إعام مقربة من الرئيس املشرتك لاتحاد
الوطن�ي الهور ش�يخ جنكي ،ب�»االنقاب األبيض» وتس�ليم الس�ليمانية
للحزب الديمقراطي الكردستاني.

احلشد الشعبي يعلن تدمري جمموعة أنفاق
لـ «داعش» جنوب نينوى
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلنت هيأة الحش�د الشعبي ،أمس
االحد ،تدمر مجموعة أنفاق لداعش
جنوب نينوى .وذكر اعام الحش�د
يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل العراقي
نس�خة من�ه أن «ف�رق مكافح�ة

املتفج�رات لل�واء  33تمكنت ايضا
م�ن تفجر ثاث مضافات لعنارص
داع�ش يف سلس�لة جب�ال نويكيط
جنوب محافظة نينوى» .واضافت
ان «ه�ذه األنف�اق تح�ت األرض
وتحت�وي ع�ىل م�واد لوجس�تية
لإلرهابيني وأدوات حفر».

مالية كردستان تعلن تسلمها  200مليار دينار
من بغداد
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت وزارة املالية يف إقليم كردس�تان ،أمس األحد ،تس�لمها  200مليار
دينار من الحكومة االتحادية.
وقال�ت الوزارة يف بيان مقتضب تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه إنه
«ضمن اط�ار تنفيذ االتفاقية بني اقليم كردس�تان والعراق ،تم وضع اول
مبلغ من قبل الحكومة الفدرالية والبالغ  200مليار دينار بحس�اب وزارة
املالية واالقتصاد بحكومة االقليم يف املرصف العراقي املركز /فرع اربيل».
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البرصة ..إنجاز معامالت  40ألف مستفيد
من الرعاية االجتامعية
البصرة  /صفاء الفريجي
أعلن قس�م الرعاية االجتماعية
يف الب�رصة ،أم�س األح�د ،ع�ن
إنجاز معامالت لشمول  40ألف
مستفيد براتب الرعاية.
وق�ال مدي�ر قس�م الرعاي�ة
االجتم����اعي�ة يف مح��افظة
البرصة ع�دي إن «القس�م ق ّدم
التسهيالت كافة إلتمام وترويج
معام�الت املش�مولن بحق�وق
ورات�ب الرعاي�ة االجتماعي�ة
البال�غ عدده�م قراب�ة  40ألف
مستفيد».
وأض�اف ،أن «القس�م يعمل ع�ىل إكمال
معامالت امللف القدي�م للعام  2016ملنح

املتقدم�ن رات�ب رعاي�ة ،وذلك بحس�ب
التخصيص�ات املالية ال�واردة من وزارة
املالية الخاصة بالعام  2016فقط».

ويف م�ا يخ�ص املش�مولن
الج�دد ،بن زهري ،أن�ه «التوجد
اآلن وجب�ات جدي�دة بس�بب
ع�دم وجود تخصيص�ات مالية
بهذا الش�أن» ،مؤك�دا ً أنه «عند
فتح باب التقديم س�يتم تس�لُّم
املعامالت واكمال اإلجراءات مع
تسهيل أمر املتقدمن».
وبش�أن ش�مول هذه الرشيحة
بقط�ع األرايض أك�د مدي�ر
القس�م ،أن «تخصي�ص قط�ع
األرايض للرشيح�ة اآلنفة الذكر
يتم عن طريق محافظة البرصة
ويقت�رص دور القس�م بتزوي�د
املتقدم كتاب تأييد بأنه مشمول بالرعاية
االجتماعية».

www.almustakbalpaper.net

وزير املوارد املائية عن «االطالقات من إيران»:
بلغت صفر ًا
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن وزير املوارد املائية مهدي رشيد الحمداني،
أم�س األحد ،أن االطالقات املائية من إيران بلغت
صفراً ،فيما أشار اىل اتخاذ حلول لتخفيف رضر
شح املياه يف دياىل.
وقال الحمداني يف ترصيح صحفي إن «االطالقات
املائية من إيران بلغت صفرا ً « ،مشريا ً إىل «اللجوء
للمجتمع الدويل من أجل تقاس�م الرضر واطالق
حصة العراق املائية حسب املواثيق الدولية».
ولف�ت إىل « اتخاذ حلول لتخفيف الرضر يف دياىل
بس�بب ش�ح املياه» ،مبين�ا ً أن «الخزي�ن املائي
جيد لتأم�ن الخطة الصيفية والش�توية ومياه
الرشب».
وتاب�ع « تحدثنا م�ع إيران وتركي�ا لالتفاق عىل
بروتوكول تقاس�م املياه ،إال إننا لم نحصل عىل

إجاب�ة حتى اآلن» ،مضيفا ً انه «اليمكن أن تبقى
األم�ور بدون اتفاق بش�أن االطالقات املائية مع
الدول املتشاطئة».

أكد إطالق مشروع السلة الغذائية حملافظات العراق كافة

مدير جتارة احلبوب يتفقد مواقع فرع واسط ويؤكد امليض بإعادة تأهيل البنى التحتية

المستقبل العراقي  /عامر عبدالعزيز

تفق�د املهندس باس�م نعي�م العكييل مدير ع�ام الرشكة
العام�ة لتجارة الحبوب صومعة الصوي�رة التابعة لفرع
الرشك�ة يف واس�ط والتي س�وقت ه�ذا املوس�م أكثر من
(خمس وثمانون) الف طن من الحنطة بأنواعها.
واطلع العكييل خالل زيارته عىل طرائق الخزن يف إلبناكر،
ووجه برضورة اتخ�اذ كافة التدابري والعمل من اآلن عىل
سالمة الخزين قبل بدء موسم األمطار.
« مدي�ر عام الرشكة « اكد ينتظرن�ا عمل كبري يف املرحلة
املقبلة ،و نطالبكم من محافظة واس�ط التي تعترب اليوم
(س�لة الغ�ذاء العراقي) بالتهيؤ ملرحلة ما بعد التس�ويق
وهي املرحلة االصعب من خالل التغطية املحكمة للخزين
للمحافظة عليه خالل موسم األمطار.
والتق�ى العكي�يل خ�الل جولت�ه بالعامل�ن يف صومع�ه
الصويرة واطلع عىل إلبناكر واملساطب املخصصة للخزن
واس�تمع ملش�اكل ومعوقات العمل وتعهد بتذليلها خالل
املرحلة القادمة ،والتي س�تكون مرحل�ة النهوض بواقع

البنى التحتي�ة للمختربات واآللي�ات واالهتمام باإلدارات
التي نريدها أن تكون الئقة واسم وتاريخ الرشكة.
ووجه العكي�يل إدارة الصومعة بإع�ادة توظيف املالكات
العاملة واالستفادة منهم يف سد شواغر العمل ،واستفرس
العكييل عن تجهيز املطاحن.
والتقى العكييل مدير فرع واس�ط ،واس�تمع منه لرشح
مفص�ل عن واقع ح�ال العم�ل وأهم االس�تعدادات التي
اتخذت لتغطية الخزي�ن ،والحاجة الفعلية لألغطية التي
تومن س�المة الخزين .واس�تعرض مدير الفرع الحاجه
لألغطية والحاجة لفاحيص املخترب بما يتناس�ب وحجم
اإلنتاج السنوي من الحنطة.
ووج�ه ب�رضورة اتخ�اذ كاف�ة التدابري والعم�ل من اآلن
عىل س�المة الخزين واعتباره م�ن أولويات عملنا للفرتة
املقبلة.
ووج�ه العكييل كذلك إدارة الفرع بإعداد دراس�ة إلنش�اء
طاق�ات خزين�ة يف النعمانية بما يوم�ن تقديم الخدمات
للفالحن ك�ون املحافظة تعد يف مقدمته املحافظات ذات
الغزارة يف اإلنتاج املحيل.

بع�د ذلك اطل�ع عىل عمل مرك�ز تس�ويق الدبوني والذي
(افتتح هذا املوسم ألول مرة) ضمن خطة زيادة الطاقات
الخزني�ة الت�ي وجه بإنش�ائها رئي�س الوزراء الس�ابق
(الدكتور عادل عبداملهدي) ونفذها الجهد الهنديس ملكتب
رئيس الوزراء( ،مركز تس�ويق الدبوني) استلم يف موسم
له أكثر من ثمان وتسعون الف طن من الحنطة بأنواعها،
ووجه األقسام ذات العالقة بتوفري كل االحتياجات لتأمن
الخزين.
من جانب آخر ،نفذت عدد من املواقع تجارب طحن كمية
خمس وعرشون طن من الحنطة املحلية التي سوقت هذا
العام يف املطاحن األهلية.
اللجان الفنية املشرتكة ضمت ممثلن عن رشكتي تجارة
الحب�وب و تصنيع الحب�وب ،إضافة اىل ممث�ل من دائرة
الرقابه التجاريه يف املواقع التي شهدت التجارب وتحديدا
يف نينوى و ذي قار وصوامع الرصافة و خان بني سعد.
إىل ذل�ك ،اعلن املهندس قاس�م حمود منص�ور مدير عام
الرشك�ة العامة لتج�ارة املواد الغذائية مب�ارشة الرشكة
بإطالق مرشوع الس�لة الغذائية ملحافظات العراق كافة،

مؤكدا اس�تمرار اس�تالم وتجهيز الكميات املتعاقد عليها
م�ن املواد الغذائية كخطوة مهم�ة لدعم املواطن العراقي
ووج�ه حم�ود خ�الل تواج�ده امليدان�ي يف م  .م الك�رخ
ل�إرشاف عىل تجهي�ز ال�وكالء وجه مديري االقس�ام يف
املواقع ومراكز البيع لالرشاف عىل عملية استالم وتجهيز
مف�ردات الس�لة الغذائي�ة للمواطن�ن وحت�ى س�اعات
متاخرة من النهار لضمان انسيابية التوزيع وعدم وجود
اي مش�كلة تعيق وصول تلك امل�واد وتضم (الرز الهندي،
زيت الطعام ،السكر ،البقوليات ،معجون الطماطم).
وم�ن جانب اخ�ر ،اعلن املهندس قاس�م حمود منصور،
مدي�ر ع�ام الرشكة العام�ة لتج�ارة امل�واد الغذائية ،انه
وبعد ان تم�ت املبارشة بتجهيز مفردات الس�لة الغذائية
وجه مالكات الرشكة يف قس�م الرقابة والتدقيق بتشكيل
ف�رق رقابية تقوم بحمالت تفتيش�ية يومي�ة اىل محالت
الوكالء الذين تم تجهيزهم يوميا ً ملتابعة عملهم يف تجهيز
املواطنن وللحد من عملي�ات االبتزاز والتالعب بمفردات
الس�لة الغذائي�ة اذ ت�م زي�ارة اول ال�وكالء املجهزي�ن يف
مناطق (حي العامل ،اليوسفية ،الرشيد).

وزير النفط وحمافظ كركوك يبحثان
وزير التخطيط يرتأس اجتامع اللجنة التوجيهية العليا
Apago PDF Enhancer
جهود تطوير احلقول النفطية
لربنامج دعم الالمركزية
بغداد /المستقبل العراقي
ت�رأس وزير التخطي�ط خالد بت�ال النجم،
أم�س األح�د ،اجتماع�ا للجن�ة التوجيهية
العليا لربنامج دع�م الالمركزية والحوكمة
املحلي�ة يف الع�راق ،املم�ول م�ن ال�وزارة
الفيدرالي�ة للتع�اون االقتص�ادي والتنمية
االملانية ،بمبلغ ( )18.5مليون يورو.
وأكد الوزير ،حس�ب بيان لل�وزارة ،اهمية
هذا الربنامج يف تطوي�ر قدرات الحكومات

املحلي�ة يف املحافظ�ات ،وش�مول االقضية
والنواح�ي باملش�اريع الصغ�رية ،لتحريك
عجل�ة التنمية فيها من خ�الل خلق فرص
عمل للشباب ،وارشاك املجتمعات املحلية يف
عملية التخطيط والتنفيذ لتلك املشاريع.
وأش�ار إىل س�عي ال�وزارة لبن�اء قاع�دة
بيانات واس�عة عن واق�ع التنمية يف جميع
املحافظ�ات ،والعمل عىل تعزيز الالمركزية
االداري�ة يف عملي�ة تنفي�ذ السياس�ات
التنموي�ة التي ُتعنى باعداده�ا ومتابعتها

النقل تشغل «واسعة البدن» الستيعاب
املسافرين بني بغداد وبريوت
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت وزارة النق�ل  /الرشك�ة العامة للخط�وط الجوي�ة العراقية ،أمس
األحد ،عن زيادة سعة الحجوزات اىل قطاع بريوت الستيعاب الطلب من قبل
املسافر العراقي مع قرب حلول عيد االضحى املبارك.
وق�ال مدير ع�ام الرشك�ة كفاح حس�ن يف بيان تلق�ت املس�تقبل العراقي
نس�خة منه« ،من خالل خطة عمل الرشكة التي ي�رشف عليها وزير النقل
نارص حس�ن الش�بيل لتعزي�ز ش�بكة خطوطه�ا الدولية ويف ظ�ل الزيادة
التدريجية لحركة الس�فر حول العالم تم تخصيص رحالت اضافية اىل عدد
من القطاعات التي تش�هد زيادة يف الطلب ومنها قطاع بريوت الذي س�يتم
نق�ل املس�افرين من بغ�داد اىل ب�ريوت وبالعكس عن طري�ق تنفيذ رحالت
الناقل الوطني بواس�طة الطائرة واس�عة البدن من طراز  B747الستيعاب
الزيادة».
م�ن جانبه ،جدد املدير العام ح�رص وزارة النقل والرشكة العامة للخطوط
الجوية العراقية عىل اتخ�اذ وتطبيق جميع االجراءات والتوصيات الصحية
لضمان سالمة املسافرين وطواقمها.

ارتفاع مبيعات الدوالر يف مزاد
البنك املركزي
بغداد /المستقبل العراقي

ع�اودت مبيعات البنك م�ن الدوالر
لالرتف�اع م�رة اخ�رى م�ع افتتاح
املزاد ،اليوم األحد ،بنس�بة .%9.42
وذكر وكالة ش�فق ني�وز ،أن البنك
املرك�زي ش�هد خالل م�زاده لبيع
ورشاء ال�دوالر االمريك�ي ،األح�د،
ارتفاعا يف مبيعاته بنس�بة %9.42
لتص�ل إىل  209مالي�ن و 412الفا
و 444دوالرا أمريكي�ا ،غطاه�ا
بس�عر رصف أس�اس بل�غ 1460
دوالر واح�د ،مقارنة
دين�ارا ً ل�كل
ٍ

بيوم الخمي�س املايض ،حيث بلغت
املبيعات فيه  191مليونا و 434الف
دوالر أمريكي.وذهب�ت املش�رتيات
البالغة  169مليونا ً و 332الفا 444
دوالرا لتعزي�ز االٔرص�دة يف الخارج
عىل شكل حواالت واعتمادات ،فيما
ذهب املبلغ املتبقي البالغ  40مليونا ً
و 80دوالرا بش�كل نقدي.وأشارت
ً
مرصف�ا قام�وا بتلبي�ة
ا ٕىل أن 33
طلبات تعزي�ز االرصدة يف الخارج،
و 18مرصف�ا لتلبي�ة الطلب�ات
النقدي�ة ،إضاف�ة اىل مش�اركة 14
رشكة رصافة.

وزارة التخطي�ط ،وال�وزارات االتحادي�ة،
مؤك�دا حرص ال�وزارة واهتمامها بتطوير
وتحس�ن مس�توى التعاون مع املنظمات
وال�وكاالت التنموي�ة الدولي�ة ،بما يس�هم
يف معالج�ة الفج�وات التنموية يف االقضية
والنواحي.
وعرض ممثل�و الوكالة االملانية للتنمية كل
من عامر غراوي وعايدة عطو ،ورقة موجزة
عما ت�م تنفيذه من املش�اريع الصغرية يف
املحافظات خالل الفرتة املاضية.

اهليئة حتسم مصري الفائزين
بقرعة احلج السابقة وتؤكد:
عقوبات تنتظر هذه الرشكات
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�دت الهيئ�ة العلي�ا للح�ج والعمرة ،أم�س األحد،
ضمان حق�وق من ظهرت اس�ماؤهم بقرعة الحج
لالعوام املاضية ،باداءها يف االعوام املقبلة.
وقالت نائبة رئيس لجنة االوقاف والش�ؤون الدينية
النيابي�ة هن�اء ترك�ي الطائ�ي يف ترصي�ح صحفي
إنه «س�تتم متابعة االس�ماء التي ظهرت بالقرعات
الس�ابقة لتأدي�ة مناس�ك الح�ج ه�ذا الع�ام ،كون
الجائحة اثرت س�لبا يف خطط هيئات الحج والعمرة
يف العراق وبقية دول العالم».
وأضاف�ت ،أن «ق�رار وزارة الح�ج الس�عودية ،دفع
اللجن�ة النيابي�ة إىل أن تتابع من ظهرت اس�ماؤهم
بالقرعات الس�ابقة حال انتهاء موسم الحج الحايل،
من أجل وضع آلية خاصة تعالج وضعهم مس�تقبال
عند فتح التأشريات ألداء املناسك من جديد».
من جانب�ه ،ذكر مدير مديري�ة العالقات واالعالم يف
الهيئ�ة العليا للحج والعمرة جم�ال الدين البدري أن
«حقوق من ظهرت اس�ماؤهم بقرعة الحج لالعوام
املاضي�ة ،محفوظ�ة ب�اداء فريضة الحج ،وس�تتم
متابع�ة وضعهم حال فتح موس�م الحج من جانب
اململكة العربية السعودية».
وأشار إىل أن «االسماء التي ظهرت بالقرعة السابقة
للحج ،ما زالت قائمة» ،كاش�فا عن «تنسيق الهيئة
م�ع الجه�ات االمني�ة ملحاس�بة رشكات الس�ياحة
والس�فر الت�ي تأخ�ذ مبالغ م�ن املواطن�ن مقابل
حج�وزات للح�ج بالرغم من عدم وجود موس�م له
هذا الع�ام ،وان ذلك يعد مخالف�ة للقوانن» ،مؤكدا
ان�ه «س�يتم س�حب اج�ازة العم�ل املمنوح�ة لتلك
الرشكات».
وكان�ت وزارة الحج الس�عودية قد اتخذت قرارا عىل
خلفية زيادة عدد االصاب�ات بجائحة كورونا ،بعدم
منح اي تأشرية دخول ألداء مناسك الحج ،واقتصار
موسم العام الحايل عىل مواطني اململكة حرصا.

بغداد  /المستقبل العراقي
بح�ث وزي�ر النفط احس�ان عب�د الجبار
ومحاف�ظ كرك�وك راكان الجبوري ،أمس
األح�د ،جهود تطوير الحق�ول النفطية يف
كركوك.وذكر املكتب اإلعالمي لوزير النفط
يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة
من�ه أن «عبد الجبار ،بحث يف اجتماع ،مع

محافظ كرك�وك راكان س�عيد الجبوري،
جه�ود تطوي�ر الواق�ع النفط�ي ضم�ن
قط�اع رشكة نف�ط الش�مال».وأضاف أن
«االجتماع ت�م بحضور وكيل وزارة النفط
كري�م حطاب وعدد من مس�ؤويل الوزارة،
فضالً عن مدير عام نفط الش�مال محمد
س�الم وعدد من املسؤولن يف رشكة نفط
الشمال واملهندسن والخرباء النفطين».

إجراءات جديدة ختص توزيع األرايض السكنية
بني املواطنني
بغداد /المستقبل العراقي

أعلنت وزارة اإلسكان واإلعمار والبلديات ،امس األحد ،عن مساع تقودها لجنة مشرتكة
أراض مخدومة للمواطنن دون أن تكلف الدولة مبالغ إضافية.
إلصدار قرار يتيح توزيع
ٍ
وق�ال وكيل وزارة اإلس�كان جابر الحس�اني يف حديث نقلته وكالة األنب�اء العراقية ،إن
«لجنة مش�رتكة من الوزارة ومكتب رئيس الوزراء تسعى اىل التوصل لصيغة قرار معدل
لقرار  70لس�نة  2019للحصول عىل قرار يس�مح بتوف�ري أراض مخدومة او بناء بيوت
للفئ�ات الهش�ة دون أن تكلف الدول�ة اي مبالغ اضافية» .ولفت يف الوقت نفس�ه إىل أن
«العش�وائيات هي مش�كلة معق�دة ،وكل ما موجود م�ن حلول ومب�ادرات خجول ،وال
يرتقي إىل مس�توى هذه املش�كلة» ،مش�ريا إىل أن «هناك مبادرات من صندوق االسكان
وامل�رصف العقاري وبقية املص�ارف الحكومية باتجاه منح قروض م�ع تقليل الفائدة
لتشجيع املواطنن عىل البناء ،بالتزامن مع توزيع الدولة االرايض اىل املواطنن».

حفاظا عىل املياه ..امني بغداد يوجه بإغالق هذه املحالت
بغداد /المستقبل العراقي

اص�در ام�ن بغ�داد ،ع�الء مع�ن ،ام�س
األح�د ،ام�را ً اىل الدوائ�ر البلدي�ة كاف�ة
بازال�ة التج�اوزات ع�ىل ش�بكات امل�اء
املتمثلة بكراجات ومحال ومواقع الغس�ل
والتشحيم يف عموم العاصمة.
وقال�ت األمان�ة يف بيان ،ورد ل� املس�تقبل
العراقي إن «ام�ن بغداد امر بازالة جميع
التجاوزات عىل شبكات وخطوط نقل املاء
واتخاذ االج�راءات القانونية الالزمة بغلق

وازال�ة كراج�ات ومحال ومواقع الغس�ل
والتش�حيم غ�ري املج�ازة رس�ميا ً وازال�ة
انقاضها عىل نفق�ة املتجاوز وغلق منافذ
توصيل املياه اليها».
وبن ،أن «التوجيه تضمن تحريك ش�كوى
جزائي�ة بح�ق املتجاوزي�ن عىل ش�بكات
وانابيب املياه وكراجات الغسل والتشحيم
غري املجازة وكذلك تحميل املوظف املسؤول
كل حس�ب الرقعة الجغرافية املس�ؤولية
القانوني�ة يف حالة غ�ض النظر او تراخيه
يف تطبيق التوجيه انفا».

دياىل تعلن احتواء «بؤرة» النفلونزا الطيور يف املحافظة
بغداد /المستقبل العراقي
اعلن املستشفى البيطري يف دياىل ،أمس األحد ،عن احتواء بؤرة ملرض انفلونزا الطيور يف حقول الدواجن
جن�وب غ�رب بعقوبة  .وقال مصدر يف املستش�فى ان الف�رق البيطرية تمكنت من احت�واء بؤرة ملرض
انفلونزا الطيور ظهرت يف حقول تربية الدواجن يف منطقة  /الحويش  /التابعة لناحية جديدة الشط ،و
تم�ت ابادة الدجاج املصاب وفق الخطة الوقائية ملنع انتقال املرض اىل حقول الدواجن املجاورة « ،مبينا
 »:ان بؤرة االصابة هي الخامسة من نوعها يف مشاريع الدواجن باملحافظة خالل العام الحايل «.

وذك�ر وزير املوارد املائية ،أن «األزمة س�تتفاقم
يف محافظة دياىل إذا استمرت إيران بقطع املياه
عن أنهر سريوان والكارون والكرخة».

ميناء ام قرص الشاميل :نحو  19مليار دينار ايرادات
وتقدم يف مستوى املناولة والتفريغ
البصرة  /المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة النق�ل  /الرشكة العامة ملوانئ الع�راق عن ايرادات
ميناء ام قرص الش�مايل التي تزيد عن  19مليار دينار فيما ارشت
ع�ن انتاجية امليناء يف رس�و الس�فن عىل ارصفت�ه ومناولة عدد
الحاويات وحجم تفريغ البضاعة خالل حزيران املايض
وقال املدير الع�ام لرشكة موانئ العراق الدكتور املهندس فرحان
محيسن الفرطويس حس�ب توجيهات وزير النقل الكابتن نارص
حس�ن الش�بيل ان ايرادات ميناء ام قرص الشمايل بلغت نحو 19
مليار و  246مليون دينار خالل ش�هر حزيران املايض وهو ايراد
يشري ان امليناء يعمل بوترية عالية ومستمر يف انجازه
واوضح الفرطويس ان معدل رسو السفن عىل ارصفة امليناء بلغ
نحو  73سفينة وتفريغ ومناولة نحو ( )23366حاوية اما حجم
البضاعة بل�غ معدل تفريغها نح�و ( ) 609116طنا وذلك خالل
فرتة شهر حزيران املايض.

التقاعد ترد عىل أنباء زيادة الرواتب:
ال يوجد قانون هبذا اخلصوص
بغداد  /المستقبل العراقي
نف�ت هيأة التقاع�د الوطنية ،أمس األحد ،وج�ود زيادة يف رواتب
املتقاعدين.
وق�ال املتحدث باس�م الهيأة عالء محم�د ان «أي زي�ادة لرواتب
املتقاعدين غري صحيحة».
وبن محمد ان «الزيادة ال تكون اإل بترشيع قانون وال يوجد حتى
اآلن قانون بهذا الشأن».
وكانت أنباء أفادت بنية هيأة التقاعد زيادة رواتب املقاعدين من
الشهر املقبل ويصل بعضها اىل .%100

الصحة :ال يوجد حظر شامل
خالل أيام عيد األضحى
بغداد  /المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الصحة ،أمس األحد ،عدم وجود حظر ش�امل خالل
أي�ام عيد األضحى ،فيما أش�ارت اىل إمكانية مزاولة النش�اطات
اليومية بش�كل طبيع�ي إذا كان هناك التزام م�ن ناحية التباعد
ولبس الكمامة.
وق�ال مدي�ر الصح�ة العام�ة يف ال�وزارة ري�اض عب�د االمري إن
«الوزارة لم ترفع لغاية اآلن أية توصيات اىل اللجنة العليا للصحة
والسالمة» ،مبينا ً أنه «اليوجد حظر شامل خالل عيد األضحى».
وأضاف أن «هناك صعوبة يف تطبيق الحظر ،كونه لم يؤثر بشكل
كبري يف معدل اإلصابات» ،مشريا ً إىل أن «الحظر يكون يف الشوارع
فقط ،وليس يف املرافق التي تشهد زخماً».
وش�دد عب�د االمري ع�ىل رضورة «االلت�زام باالج�راءات الوقائية
كارت�داء الكمام�ة والتباعد» ،الفت�ا ً إىل أن�ه «إذا كان هناك التزام
باالجراءات الوقائية ،فمن املمكن مزاولة جميع النشاطات».

جلنة السالمة الوطنية توافق عىل إجراء
االمتحانات النهائية يف اجلامعات والكليات
بغداد  /المستقبل العراقي

وافق�ت اللجنة العليا للصحة والس�المة الوطنية عىل إجراء
االمتحان�ات النهائي�ة ،حضوري�اً ،يف الجامع�ات والكلي�ات
الحكومية واألهلية.
وأبلغ�ت وزارة التعليم العايل الجامعات والكليات ،الحكومية
واألهلية كافة ،كما أظهرت وثائق رس�مية «موافقة اللجنة
العلي�ا للصحة والس�المة الوطني�ة عىل إج�راء االمتحانات
النهائي�ة للع�ام ال�درايس الح�ايل يف الجامع�ات الحكومي�ة
واألهلية».
وقالت الوزارة أيضاً ،إن « %60من املواد األساس�ية للمراحل
ما ف�وق األوىل س�تؤدى امتحاناتها حضوري�اً ،وكذلك %40
م�ن امل�واد األساس�ية للمرحل�ة األوىل س�تؤدى امتحاناتها
حضوريا».
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جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن ثاين ( )119والصادر يف 2021/7/8

اشارة اىل قرار االحالة املرقم ( )28يف  2021/2/4تعلن اللجنة اعاله عن
تاجري العقارات املدرجه تفاصيلها يف ادناه والعائده ملكيتها اىل مديرية
بلدية بعش�يقة وفق�ا الحكام القانون ( )21لس�نة ( )2013وبطريقة
املزايدة العلنية  .فعى الراغبني بااليجار مراجعة مديرية بلدية بعشيقة
وخ�الل م�دة ( )15ي�وم تبدأ م�ن اليوم الت�ايل لنرش االع�الن بالصحف
مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة ( )%50من القيمة املقدرة
وس�تجري املزايدة يف الي�وم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترس�و
عليه املزايدة اجور نرش االعالن واملصاريف االخرى عى ان يقوم بتسديد
باقي بدل االيجار والرسوم االخرى وابرام العقد خالل مدة (ثالثون يوم)
م�ن تاريخ تصديق قرار االحالة وبخالفه يعترب املس�تأجر ناكال ويعاد
االعالن عن تأجر امللك وعى حس�اب الناكل وتحمله فرق البدلني وكافة
املصاري�ف االخرى املرتتبة ع�ى ذلك اضافة اىل مص�ادرة اماناته وعدم
الس�ماح له بالدخول باملزايدة مجددا مع عدم جواز التنازل عن االحالة
وبخالفه يعد املستاجر ناكال وتطبق بحقه االجراءات القانونية املقتضاة
وس�تكون املزايدة يوم الثالثاء املص�ادف  2021/7/27يف مديرية بلدية
بعشيقة يف الساعة ( )12الثانية عرش ظهرا
مالحظة  /مدة االيجار سنة واحدة فقط
ت

نوع العقار ورقمه

رقم القطعة والمقاطعة

1

دكان رقم ()40

على جزء من القطعة المرقمة  640بحزاني

2

حديقة

644م بحزاني

www.almustakbalpaper.net

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول ( )114والصادر يف 2021/7/5

تعلن اللجنة اعاله ع�ن تاجري العقارات املدرجه تفاصيلها يف ادناه
والعائ�ده ملكيتها اىل مديرية بلدية الح�ر وفقا الحكام القانون
( )21لس�نة ( )2013وبطريق�ة املزاي�دة العلني�ة  .فع�ى الراغبني
بااليج�ار مراجعة مديرية بلدي�ة الحر وخالل مدة ( )30يوم تبدأ
من اليوم التايل لنرش االعالن بالصحف مستصحبني معهم التامينات
القانونية البالغة ( )%50من القيمة املقدرة وستجري املزايدة يف اليوم
االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور نرش
االعالن واملصاريف االخرى عى ان يقوم بتس�ديد باقي بدل االيجار
والرس�وم االخرى وابرام العقد خالل م�دة (ثالثون يوم) من تاريخ
تصديق قرار االحالة وبخالفه يعترب املس�تأجر ناكال ويعاد االعالن
ع�ن تأجر امللك وعى حس�اب الن�اكل وتحمله ف�رق البدلني وكافة
املصاريف االخرى املرتتبة عى ذلك اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم
السماح له بالدخول باملزايدة مجددا مع عدم جواز التنازل عن االحالة
وبخالفه يعد املس�تاجر ن�اكال وتطبق بحقه االج�راءات القانونية
املقتضاة وس�تكون املزايدة يوم االربعاء املصادف  2021/8/11يف
مديرية بلدية الحر الساعة ( )12الثانية عرش ظهرا
مالحظة  /مدة االيجار سنة واحدة فقط
ت

رقم القطعة والمقاطعة

نوع العقار ورقمه

 1قاعة متعددة االغراض

املهندس
رعد عيل نجم
Enhancer
مدير بلديات حمافظة نينوى
رئيس اللجنة
اعالن رقم ()2021/43
(امانة بغداد  /دائرة املشاريع)

يرس (امانة بغداد  /دائرة املشاريع ) دعوة جميع الراغبني من ذوي الخربة واالختصاص لتقديم عطاءاتهم الخاصة
بمناقص�ة (اعم�ال تاهيل ش�ارع ( )60ضم�ن بلدية ال�دورة ) حيث تتوف�ر التخصيصات املالية ضم�ن ( املوازنة
التش�غيلية لعام  2021ضمن حساب صيانة مباني خدمية رقم الحس�اب ( ) )231213وبكلفة تخمينية مقدارها
( )1,120,950,000مليار ومائة وعرشون مليون وتسعمائة وخمسون الف دينار عراقي فقط وبأمكان الراغبني
برشاء وثائق املناقصة مراجعة مقر (ديوان امانة بغداد  /الطابق االول  /قسم العقود العامة  /الكائن قرب ساحة
الخالني) يف اوقات الدوام الرسمي لغرض الحصول عى وثائق املناقصة بعد دفع قيمة البيع للوثائق غري قابلة للرد
والبالغة (  )200,000مئتا الف دينار مع مراعاة ما ييل:
 � 1يلتزم املتقدم بان يتضمن عطاءه تامينات اولية عى شكل خطاب ضمان او صك مصدق بمبلغ ()11,209,500
احد عرش مليون ومائتان وتس�عة الف وخمس�مائة دينار عراقي فقط والذي يش�كل نسبة ( )%1من مبلغ الكلفة
التخمينية للمناقصة
 � 2تقديم ( هوية تصنيف املقاولبن /انشائية  /الدرجة الثامنة)
 � 3تقديم براءة ذمة صادرة من الهيئة العامة للرائب  /قسم الرشكات معنونة اىل امانة بغداد نافذة خالل فرتة
تقديم العطاء باسم الرشكة مع الهوية الريبية
 � 4يلتزم مقدم العطاء بتقديم عطاءه وفق ما تتطلبه الوثيقة القياس�ية بكافة اقس�امها بعد دراس�تها واالطالع
عليها وبخالفه سيتم استبعاد عطاءه
 � 5يلت�زم مق�دم العط�اء بمىء القس�م الرابع من الوثيقة القياس�ية وحس�ب قرص ال ( )CDالذي يتم اس�تالمه
وتقديمه ورقيا بعد ختمه بالختم الحي الخاص بالرشكة
 � 6تقديم متطلبات الوثيقة القياس�ية بكافة اقس�امها ورقيا عى ش�كل ملفات (س�بايرول) مع الوثائق املكونة
للعطاء بعد ختمها بالختم الحي الخاص بمقدم العطاء
 � 7تقدي�م نس�خة من املستمس�كات الخاصة باملدي�ر املفوض ( بطاقة الس�كن � هوية االحوال املدنية � ش�هادة
الجنسية العراقية ) مع جميع املتطلبات الوارد ذكرها يف ورقة بيانات العطاء
 � 8تقديم عقد مشاركة يف حال تقديم العطاء من قبل رشكتني او اكثر مصدق اصوليا
 � 9وصل رشاء املناقصة النسخة االصلية
 � 10س�يتم عقد مؤتمر خاص باالجابة عن استفس�ارات املشاركني يف املناقصة عند الساعة (العارشة) من صباح
يوم (االحد) املوافق ( )2021/7/258يف مقر دائرة املشاريع
 � 11تس�لم العطاءات داخل ظرف مغلق ومختوم (نس�خة اصلية موقعة ومختومة من قبل مقدم العطاء ) مثبت
عليها اس�م مقدم العطاء وعنوانه االلكرتوني ورقم الهاتف واس�م ورقم املناقصة يف املوعد املحدد لغلق املناقصة يف
تمام الساعة (الثانية عرش ظهرا وحسب التوقيت املحيل ملدينة بغداد ) ليوم (الثالثاء) املوافق ( )2021/8/3يف مقر
ديوان امانة بغداد  /الطابق االول  /قسم العقود العامة ويف حالة مصادفة ذلك اليوم عطلة رسمية فيؤجل اىل اليوم
الذي يليه وسرتفض العطاءات املتأخرة عن املوعد املحدد اعاله
� 12يت�م فتح العطاءات بحضورمقدم�ي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور ع�ى العنوان املبني يف اعاله يف
الزمان والتاريخ املذكور
 � 13يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن

امانة بغداد
مدير عام دائرة املشاريع

والية استفسارات تتم املراسلة عى عنوان الربيد االلكرتوني لدائرة املشاريع وقسم العقود العامة
E-mail; mashareaa@amanatbaghdad.gov.iq
E-mail;alukud@amanatbaghdad.gov.iq
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املهندس
رعد عيل نجم
مدير بلديات حمافظة نينوى
رئيس اللجنة
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وزارة النقل
الرشكة العامة الدارة النقل اخلاص
القسم  :االمالك والعقارات

العدد 6745 :
التاريخ  2021/6/23 :م

اعالن رقم ()6745

تعل�ن الرشك�ة العام�ة الدارة النق�ل الخ�اص عن اج�راء مزايدة
علنية لتأجري الخطوط ادن�اه يف محافظة (صالح الدين) يف اليوم
(الثالثني) تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن وفق قانون بيع وايجار
ام�وال الدولة رقم ( )21لس�نة  2013املعدل والرشوط التي يمكن
الحصول عليها من قس�م الرشكة اعاله لقاء مبلغ ( )5000دينار
غ�ري قابل للرد فعى الراغب�ني الحضور يف الس�اعة الحادية عرش
يف قس�م الرشكة يف محافظة (صالح الدي�ن ) عى ان يقدم املزايد
كتاب يؤيد ب�راءة ذمته من الريبة معن�ون اىل (الرشكة العامة
الدارة النق�ل الخاص) وهوية االحوال املدنية وش�هادة الجنس�ية
او (البطاقة الوطنية املوحدة) وبطاقة الس�كن (النسخ االصلية)
ويدف�ع التأمين�ات القانونية البالغة  %20مروبا يف عدد س�نني
العقد بصك مصدق ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور خدمة
بنس�بة  %2وكذلك يتحمل الناكل فرق البدلني يف عدد س�نني العقد
ويف حال�ة مصادفة موعد املزايدة عطلة رس�مية تجري املزايدة يف
اليوم التايل
التأمينات
اسم العقار
ت
خطوط مرأب الطوز  1,460,000 4/مليون
1
دينار
خطوط
محل رقم  3في مرأب
 60,000الف دينار
2
سامراء

المالحظات

مدة االيجار سنة واحدة  ...يدفع بدل االيجار قسط واحد
مدة االيجار الفقرة ( )2ملدة سنتان

كريم هاشم حسني اجلابري
املدير العام
رئيس جملس االدارة

فقدان وصل قبض
فق�د من�ي وصل القب�ض املرقم
2018/12/2
 055000يف
باس�م /محمد عايص عبد مظلوم
الص�ادرة من مديري�ة بلدية تاج
الدين املبلغ  180.000الف دينار
فم�ن يعثر علي�ة تس�ليمة لجهة
االصدار
����������������������������
فقدان وصل قبض
فق�د من�ي وصل القب�ض املرقم
2018/12/2
 054999يف
باس�م /محمد عايص عبد مظلوم
الص�ادرة من مديري�ة بلدية تاج
الدين املبلغ  180.000الف دينار
فم�ن يعثر علي�ة تس�ليمة لجهة
االصدار
����������������������������
فقدان وصل قبض
فق�د من�ي وص�ل القب�ض املرقم
 651423يف  2020/12/17باسم/
ليث س�عدون مزعل الصادرة من
مديري�ة بلدي�ة املوفقي�ة املبلغ /
 85000الف دينار فمن يعثر علية
تسليمة لجهة االصدار
����������������������������
مجلس القضاء االعى
رئاس�ة محكمة اس�تئناف صالح
الدين االتحادية
دار القضاء يف يثرب
محكم�ة االح�وال الش�خصية يف
يثرب
العدد  / 112 :ش 2021 /
التاريخ 2021 / 7 / 11 :
م  /تبلي�غ املدعى عليه ( حس�ني
محمود رميض )
م  /اعالن
اص�درت ه�ذه املحكم�ة حكم�ا
غيابي�ا بحق�ك بتاري�خ / 6 / 30
 2021بالدع�وى الرشعية املرقمة
 / 121ش  2021 /الحك�م
بالتفريق القضائ�ي بني املدعية (
س�ندس ثامر عيل ) واملدعى عليه
زوجها ( حس�ني محم�ود رميض
) لذا تقرر تبليغك بالحكم املذكور
اع�اله بصحيفت�ني محليت�ني
رس�ميتني ولك حق االعرتاض عى
القرار املذكور اعاله ويف حالة عدم
االع�رتاض خ�الل امل�دة القانونية
فان القرار سوف يكتسب الدرجة
القطعية وفق االصول .
القايض
حازم محمد احمد

5

رأي

العدد ( )2412االثنين  12تموز 2021

فاي فالم
يعد «متحور دلتا» بمثابة قصة رعب جديدة
تتعل�ق بالجائح�ة .فل�م ي�ؤد انتش�اره إىل
ارتف�اع يف حاالت الوفيات أو اكتظاظ عنابر
املستش�فيات ،ولك�ن أخبار وج�وده ألقت
بظالله�ا عىل احتف�االت الرابع م�ن يوليو.
ورد اختصاصي�و الصح�ة العام�ة بواب�ل
محري من التوصيات املتناقضة ،واملعلومات
املتضارب�ة والحقائق العلمية التي تبدو غري
متس�قة .والنتيجة ،كما يف املراحل السابقة
م�ن كارثة كوفيد  ،19-وجود حالة ال داعي
لها م�ن االرتب�اك والغضب .ه�ل يجب عىل
األش�خاص املُلقح�ن ارتداء األقنع�ة؟ ذلك
يعتمد عىل من تس�أله .هل يمك�ن أن تعود
الحياة االقتصادية إىل طبيعتها؟ تتباين آراء
الخرباء.

كوفيد ..19 -سجاالت ما بعد التطعيامت

يق�ول البعض :إن ذل�ك يعتمد عىل الظروف
املحلي�ة .ويرى الدكت�ور «أنتوني فاوتيش»،
املستش�ار الطبي للبيت األبي�ض ،أنه يجب
عىل الجميع وض�ع القناع يف والي�ة أالباما،
التي تعاني انخفاض معدل التطعيم وازدياد
عدد الحاالت .وأوصت «روشيل والينسكي»،
مديرة املراك�ز األمريكية ملكافحة األمراض،
بارت�داء القن�اع يف األماك�ن املغلق�ة ألي
مجتم�ع يقل فيه معدل تطعي�م عن الثلث.
لك�ن مقاطع�ة ل�وس أنجل�وس تري�د من
األشخاص امللقحن ارتداء أقنعة عىل الرغم
من معدل التطعيم املرتفع نسبياً.
يعد متحور «دلتا» ،الذي تم اكتش�افه ألول
م�رة يف الهن�د ،أكث�ر قابلي�ة لالنتق�ال من
املتحور القابل لالنتقال بش�كل فائق والذي
يس�مى اآلن «ألفا» ،مما دف�ع إىل دعوات يف
الربي�ع امل�ايض الرت�داء قناع م�زدوج .برز

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار اخلاصة بامالك بلدية احليدرية

www.almustakbalpaper.net

متحور دلتا كتهدي�د يف نفس الوقت تقريبا ً
الذي شجعت فيه سلطات الصحة العامة يف
الواليات املتحدة األفراد عىل اتخاذ قراراتهم
الخاص�ة بش�أن تجن�ب اإلصاب�ة بفريوس
كورونا ،بدالً م�ن الحث عىل معايري موحدة
للسلوك.
ويف ماي�و امل�ايض ،خففت مراك�ز مكافحة
األم�راض م�ن توصياتها الخاص�ة بارتداء
القناع ،وأعلنت «والينس�كي» أن األشخاص
الذين تم تطعيمهم بالكامل «يمكنهم البدء
يف ممارسة األمور» ،التي توقفوا عن فعلها
بس�بب الوباء .كان الدافع وراء هذا التحول
ه�و توافر لقاح�ات عالي�ة الفعالية ،والتي
يبدو أنها تعمل ضد جميع أش�كال كوفيد-
 ،19بما يف ذل�ك متحور«دلتا» .لكن التحول
إىل الرتكي�ز عىل املس�ؤولية الش�خصية هو
أيض�ا ً تغي�ري س�يايس وأخالق�ي .لذلك ،من

غ�ري املفاجئ ،وغري املُريض أيضاً ،أن تتباين
التوصيات والقواعد :تنضم منظمة الصحة
العاملية إىل مقاطعة لوس أنجلوس يف قولها
إن األش�خاص الذين تم تطعيمهم يجب أن
يرت�دوا قناع�ا ً يف معظم األماك�ن الداخلية،
لكن مرك�ز الس�يطرة عىل األم�راض يؤكد
أن ق�رارات ارتداء القناع يج�ب أن تكون يف
حدود املناطق والرشكات واألفراد .أوضحت
«والينس�كي» أن اللقاح�ات متوف�رة يف
الواليات املتحدة أكثر بكثري من معظم أنحاء
العالمُ ،
وتستخدم عىل نطاق واسع يف بعض
الواليات األمريكية أكثر من غريها.
لذل�ك يمك�ن الق�ول إن توصي�ات مراك�ز
الس�يطرة ع�ىل األم�راض والوقاي�ة منه�ا
ومنظم�ة الصح�ة العاملي�ة تحظ�ى بدعم
علمي .لكن العلم ُيظهر أيضا ً أن األشخاص
الذي�ن ت�م تطعيمه�م م�ن غ�ري املرجح أن

العدد 40 :
التاريخ 2021/7/11

اعالن

تعل�ن لجن�ة البيع وااليج�ار الخاصة بامالك بلدية الحيدري�ة ملحافظة النجف االرشف اليجار العقار املبين�ة تفاصيله ادناه العائد اىل بلدي�ة الحيدرية وفقا الحكام
قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم  21لسنة  2013فعىل من يرغب االشرتاك باملزايدة مراجعة بلدية الحيدرية او اللجنة خالل ( )30ثالثون يوما من اليوم التايل لنرش
االعالن يف احدى الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط املطلوبة مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة ( )%200من القيمة املقدرة و ( )%50من القيمة املقدرة
ملستأجري العقار سابقا بموجب صك مصدق وفقا للقانون وكتاب مكتب السيد املحافظ املرقم ( )30يف  2016/1/3وستجري يف بلدية الحيدرية الساعة التاسعة من
صباح اليوم التايل النتهاء مدة النرش وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية فيؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي ويتحمل من ترسو عليه املزايدة مصاريف
املزايدة وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من يوم اجراءها

امحد تقي اليارسي
مدير ناحية احليدرية
رئيس اللجنة

رشوط:
 � 1تقديم براءة ذمة املزايد من ديوان البلدية مع صورة هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن
 � 2تبدأ مدة العقد من تاريخ االحالة القطعية وعىل املستأجر تسديد بدل االيجار وكافة املصاريف خالل ( )30يوم من صدور االحالة مع تنظيم العقد وتصديقه وفق
املدة املحددة بالقانون وتعليماته وبخالفه يعترب ناكال بالتزامه
 � 3يحق للبلدية فسخ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع الغراض االستثمار او مرشوع للمصلحة العامة دون الحاجة اىل انذار او اللجوء اىل املحاكم ووفقا لرشوط العقد
املربم
 � 4ال يجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء العقد
 � 5يتحمل املستأجر تثبيت لوحة داللة تحتوي عىل رقم امللك
 � 6ع�ىل املتق�دم ان يكون قد مارس نفس نوع االس�تعمال وعلي�ه اثبات ذلك باية وثيقة حكومي�ة او نقابية ويتحمل قانونيا وقضائيا صح�ة بياناتها تنفيذا لكتاب
محافظة النجف االرشف  /مكتب السيد املحافظ املرقم ( )12078يف 2012/11/21
 � 7يلزم املستاجر لالمالك الواقعة يف واجهة شارع النجف � كربالء الشارع الرئييس بعمل واجهة من مادة  K-spaneبطول 4م
 � 8جلب املوافقة االمنية من قبل املزايدين الذين يسكنون خارج املحافظة استنادا اىل كتاب السيد املحافظ املرقم  6782يف 2018/5/20
 � 9تكون القيمة التقديرية املعلنة للسنة الواحدة وعىل املستاجر دفع بدل االيجار للمدة كامال
 � 10االلتزام برشوط السالمة من لبس الكفوف والكمامات والتباعد االجتماعي
 � 11االمالك املستحدثة يتم تنفيذها حسب توجيه البلدية
نوع الملك والموقع واالستعمال
محل ـ مقابل فرن الصمون
محل ـ الشارع العام ـ الجانب االيسر ـ شارع نجف كربالء
مكتب (كرفان) بابعاد ( )5×4لالدارة ومساحة ارض لبيع الخضر داخل ساحة رقم ()55
حانوت – الشارع العام -الجانب االيسر
مخزن لالقمشة ـ سوق الشعبي ـ مجاور متنزه الحيدرية
مخزن ـ ـ السوق الشعبي ـ مجاور متنزه الحيدرية
مخزن مؤقت ـ السوق الشعبي ـ مجاور متنزه الحيدرية
مخزن للمواد الغذائية ـ الجانب االيسر الشارع العام
مخزن للمواد الغذائية ـ حي القاسم
مخزن للمواد الغذائية ـ شارع المعمل
مخزن وبيع الصناديق الزراعية ـ قرب ساحة رقم ()55
مخزن للمواد الغذائية ـ خلف العمارة التجارية
مخزن للمواد االحتياطية للسيارات ـ مجاور علوة المخضرات حي التحدي
محل ـ الجانب االيسر ـ الحي الصناعي
محل ـ الجانب االيسر ـ الشارع العام ـ نجف كربالء
محل ـ الجانب االيسر ـ الشارع العام ـ واجهه ساحة رقم ()5
محل ـ السوق الشعبي ـ مجاور متنزه الحيدرية
كشك حديد ـ الشارع العام ـ نجف كربالء ـ الجانب االيسر
كشك حديد ـ الجانب االيمن ـ طريق نجف ـ كربالء
كشك حديد ـ شارع نجف ـ كربالء
كشك حديد ـ الشارع الحولي
محل ـ السوق العصري
محل ـ خلف مصرف الرافدين ـ فرع الحيدرية
محل ـ الجانب االيمن ـ مجاور القسم البلدي
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف الدجيل
محكمة االحوال الشخصية يف الدجيل
العدد  / 535 :ش 2021 /
التاريخ 2021 / 7 / 8 :
اىل  /املدعى عليه  /محمد احمد عزال
م  /تبليغ مرافعة
اقام�ت املدعي�ة ابته�ال غانم ع�زال ضدك�م الدعوى
املرقم�ة  / 535ش  2021 /ام�ام ه�ذه املحكم�ة
وموضوعها تفريق للهجر ولعدم معرفة محل اقامتك
قررت املحكمة تبليغكم بواس�طة صحيفتن محليتن
بموع�د املرافع�ة املواف�ق ي�وم  2021 / 7 / 18وعند
عدم حضورك س�تجري املرافعات غيابيا بحقك وفقا
للقانون .
القايض
معد نجم عبيد
��������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
رئاسة لجنة تثبيت العائدية يف النجف
العدد /3 :مجدد2020/
التاريخ 2021/6/6
اعالن تثبيت عائدية عقار مجدد
بناءا عىل ثبوت عائدية تمام العقار تسلسل  637محلة
الحويش والبالغ مس�احته ( 1,3,70اولك) اىل (حيدر
جاب�ر ناجي ) بموج�ب قرار تثبي�ت العائدية الصادر
بالعدد  /3مجدد 2020/بتاريخ  2021/5/9والصادر
من رئاسة لجنة تثبيت امللكية يف النجف لذا نعلن هذه
القرار فعىل من لديه اعرتاض عىل مضمونه الطعن به
تمييزا لدى رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
بصفته�ا التمييزية خالل مده ثالثن يوما اعتبارا من
الي�وم التايل لنرش هذا االعالن وعن�د انتهاء املدة وعدم
ورود اش�عار لتقديم طعن ستبارش مديرية التسجيل
العقاري يف النجف وفقا القرار تثبيت العائدية
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي

تك�ون حالته�م خط�رية ،حتى ل�و أصيبوا
بمتغ�ري دلت�ا ،ومن غ�ري املرج�ح أن ينقلوا
الع�دوى لآلخري�ن يف مم�رات البقال�ة .هذا
ه�و الس�بب يف أن «العلم» يف ح�د ذاته ليس
وصف�ة طبي�ة لسياس�ة س�ليمة للصح�ة
العام�ة .يمك�ن لعل�م الفريوس�ات وعل�م
األوبئة أن يعطي الناس تقديرا ً ملدى خطورة
يشء ما ،لكن ال يمكن�ه إخبار الناس بمدى
الخط�ورة ،أو ما هي تداب�ري التخفيف التي
تفرض عبئ�ا ً كبرياً .لم يك�ن التواصل الذي
يفصل بن العلم والسياس�ة واضحاً ،وعدم
االرتياح بش�أن ع�دم ارتداء القن�اع ،والذي
ظهر يف قس�م التعليق�ات يف مقال حديث يف
صحيفة «بوس�طن جلوب» ،يخرب الناس يف
«ماساتشوس�تس» أنه يج�ب عليهم الحذر
من الفريوس املتح�ور «دلتا» وليس الخوف
منه.ونقل�ت القصة ع�ن «ش�ريا دورون»،

الرقم البلدي الجديد
693-691-686-685-680
795-790
1199-1198-1192-1188
753
261
435
572
815
1140
1161
1162
1166
1169
880
837-836-835-827
843
333
274
1151
1159ـ1160
1183
37ـ40ـ41ـ42ـ43ـ60ـ96ـ105ـ108ـ254
14ـ15ـ20ـ25
28

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /4660ش2021/2
التاريخ 2021/7/11
اعالن
اىل املدعى عليه  /عيل عبد الكاظم بشري
اقامت املدعية (بحوراء خش�ان جواد ) الدعوى
بالع�دد /4660ش 2021/2ام�ام هذه املحكمة
والت�ي تطلب فيه�ا نفقة مس�تمرة لالطفال كل
من حس�ن وفاطمة وتبارك وزهراء وملجهولية
مح�ل اقامت�ك وحس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ
واش�عار مخت�ار ح�ي املي�الد /النج�ف ق�ررت
املحكم�ة تبليغ�ك بموض�وع الدع�وى وبموع�د
املرافع�ة اعالن�ا بواس�طة صحيفت�ن محليتن
يوميت�ن وعليك الحضور ام�ام هذه املحكمة يف
موعد املرافع�ة القادم املوافق يوم 2021/7/29
الساعة التاس�عة صباحا ويف حالة عم حضورك
او ارس�ال م�ن ين�وب عنك قانونا س�وف تجري
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عمار هادي املوسوي

��������������������������������������������

فقدان
فقدت مني الوثيقة املدرسية املرقمة ( )161217
يف  2019 / 6 / 30والصادرة من اعدادية الغدير
املهنية املس�ائية بأس�م ( عقيل حسن نرص) /
فعىل من يعثر عليها تسليمها إىل جهة اإلصدار

المساحة م2
15م2
15م2
180م2
15م2
30م2
60م2
64م2
300م2
100م2
50م2
200م2
400م2
300م2
15م2
15م2
15م2
15م2
7,5م2
7,5م2
7,5م2
7,5م2
15م2
15م2
15م2

مدة التاجير
اثنان سنة
اثنان سنة
اثنان سنة
اثنان سنة
اثنان سنة
اثنان سنة
اثنان سنة
اثنان سنة
اثنان سنة
اثنان سنة
اثنان سنة
اثنان سنة
اثنان سنة
اثنان سنة
اثنان سنة
اثنان سنة
اثنان سنة
اثنان سنة
اثنان سنة
اثنان سنة
اثنان سنة
اثنان سنة
اثنان سنة
اثنان سنة

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
من دائرة التسجيل العقاري يف الكاظمية االوىل

اعالن تبليغ مدين جمهول االقامة

اىل الراهن صباح كاظم حسن
نوع التبليغ اول
التسلسل او رقم القطعة 9660/24
املحلة او رقم واسم املقاطعة  21سالم
الجنس  :دار
رقم االبواب
رقم الطابق
رقم الشقة
مقدار الدين ( )1,750,000مليون وس�بعمائة وخمسون الف
عدا الفوائد
اسم الدائن املرتهن  :مرصف الرافدين
تاريخ االستحقاق مستحق
وصف سجل التأمينات العينية  / 2009 31/3ايلول
محل االقامة املبن بالعقد الحرية م  424 /ز 24/د 4/
بناء عىل اس�تحقاق الدي�ن املبن اعاله وطل�ب الدائن تحصيله
وبالنظر لعدم اقامت�ك يف املحل املبن بالعقد وانه ليس لك محل
اقام�ة معلوم غ�ريه فتعترب بذلك مجهول مح�ل االقامة فعليه
قررن�ا تبليغك بلزوم دفع الدين وتوابع�ه خالل  15يوما اعتبارا
من اليوم التايل لتاريخ نرش االعالن واال فسيباع عقارك املوصوف
اعاله باملزايدة وفقا للقانون

Apago PDF Enhancer

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /5323ش2021/4
التاريخ 2021/7/11
اعالن
اىل املدعى عليه  /عيل عبد الكاظم بشري
اقامت املدعية (بحوراء خش�ان جواد ) الدعوى
بالع�دد /5323ش 2021/4ام�ام هذه املحكمة
والت�ي تطل�ب فيها تفري�ق قضائ�ي وملجهولية
مح�ل اقامت�ك وحس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ
واش�عار مخت�ار ح�ي املي�الد /النج�ف ق�ررت
املحكم�ة تبليغ�ك بموض�وع الدع�وى وبموع�د
املرافع�ة اعالن�ا بواس�طة صحيفت�ن محليتن
يوميت�ن وعليك الحضور ام�ام هذه املحكمة يف
موعد املرافع�ة القادم املوافق يوم 2021/7/29
الساعة التاس�عة صباحا ويف حالة عم حضورك
او ارس�ال م�ن ين�وب عنك قانونا س�وف تجري
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
حكم شاكر ابو طبيخ

��������������������������������������������

إىل الرشيك مروه سالم حسون اقتىض حضورك
إىل مقر بلدية النجف لغ�رض اصدار اجازه بناء
للعقار املرقم  12195/3حي صدام خالل عرشه
ايام وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضورك
طالب االجازه
بهاء عبد الحسن مفتن

عامل�ة األوبئة باملستش�فى يف مركز تافتس
الطبي ،قولها« :ال يوجد س�بب علمي يجعل
الش�خص املُلقح يرت�دي قناعا ً يف أي مكان،
باستثناء راحته» .وكرر املعلقون الغاضبون
االعتق�اد ب�أن األقنع�ة هي أفض�ل طريقة
لحماي�ة اآلخرين .وأوضحت أن ق�درا ً كبريا ً
من خ�وف الجمهور املس�تمر ،وإرش�ادات
الصحة العامة التي تعكس ذلك ،قد يعود إىل
التحذي�رات املضللة يف وقت مبكر من حملة
التطعي�م بأن اللقاح�ات ال تحمي اآلخرين.
وقال�ت مي�وج تش�يفيك ،طبيب�ة األمراض
املعدية يف جامعة «سانت أندروز» يف اململكة
املتح�دة ،إن هن�اك بيانات تظه�ر أن خطر
اإلصابة بالعدوى ينخفض بنسبة %80-60
بع�د التطعيم الكامل ،حي�ث تقل احتماالت
نقل العدوى إىل اآلخرين .هذا بال شك يفرس
مل�اذا ل�م تتكدس الح�االت يف املستش�فيات

مدير دائرة التسجيل العقاري يف الكاظمية االوىل

مجلس القضاء األعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف كرب�الء
االتحادية
محكمة بداءة كربالء
العدد  /779ب2021 /
التاريخ 2021 /7 /8
اعالن
إىل  /املدعى عليه سعد حسن خشان
أصدرت هذه املحكم�ة قرارها املرقم
 /779ب 2021 /يف 2021 /6 /15
وال�ذي يق�ي بالزام�ك بتاديت�ك إىل
املدع�ي حيدر س�جودي عب�د الكاظم
مبلغا وق�دره  20,000,000عرشون
ملي�ون دينار ع�ن املبلغ املس�تلم من
قبل�ك بموج�ب عق�د البي�ع والرشاء
امل�ؤرخ يف  2019 /12 /1وملجهولي�ة
مح�ل إقامتك حس�ب اش�عار القائم
بالتبلي�غ ل�ذا تق�رر تبليغ�ك إعالن�ا
بصحيفت�ن محليت�ن ول�ك ح�ق
االعرتاض واالستئناف والتمييز ضمن
امل�دة القانوني�ة وبعكس�ه يكتس�ب
القرار الدرجة القطعية وفق األصول
القايض
حيدر محمد عيل صالح
�������������������������������
مجلس القضاء األعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف كرب�الء
االتحادية
محكمة بداءة كربالء
العدد  /1321ب2021 /
التاريخ 2021 /7 /8
اعالن
إىل  /املدعى عليه سعد حسن خشان
أصدرت هذه املحكم�ة قرارها املرقم
 /1321ب 2021 /يف 2021 /6 /20
وال�ذي يق�ي بالزام�ك بتاديت�ك إىل
املدع�ي حيدر س�جودي عب�د الكاظم
مبلغا وق�دره  20,000,000عرشون
ملي�ون دين�ار ع�ن قيم�ة الكمبيالة
املرقم�ة 19949يف 2017/11/19
املمنوح�ة له من قبل�ك واملصدقة من
كاتب ع�دل كرب�الء وملجهولية محل
إقامتك حسب اش�عار القائم بالتبليغ
ل�ذا تقرر تبليغ�ك إعالن�ا بصحيفتن
محليت�ن ول�ك ح�ق االع�رتاض
واالس�تئناف والتميي�ز ضم�ن امل�دة
القانوني�ة وبعكس�ه يكتس�ب القرار
الدرجة القطعية وفق األصول
القايض
حيدر محمد عيل صالح
�������������������������������
إىل الرشيك حوراء سعد حسن اقتىض
حضورك إىل مقر بلدية النجف لغرض
اص�دار اج�ازه بن�اء للعق�ار املرق�م
 2283/2ح�ي الحس�ن خالل عرشه
ايام وبخالفه س�تتم اإلج�راءات دون
حضورك
طالب االجازه
احمد هاتف جواد مهدي

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /3550ب2021/3
التاريخ 2021/7/12
اعالن
اىل  /املدع�ى علي�ه (رحم�ن فاخ�ر
عيىس)
اق�ام املدع�ي املدير املفوض ملؤسس�ة
االسكان التعاونية
اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاله
ضدك والذي يطلب فيها الحكمCHF
بالزامك بتاديتك له واملدعى عليه االخر
بالتكافل والتضامن فيما بينكم مبلغا
ق�دره  $ 1200ع�ن الق�رض املؤرخ
 2020/5/19ونظرا لثبوت مجهولية
مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ
القضائي يف محكم�ة بداءة النارصية
واش�عار مخت�ار محل�ة الفتاحية 1/
قاسم محمد جاس�م الهاليل لذا تقرر
تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفت�ن محليتن
يوميتن بموعد املرافعة 2021/7/25
الس�اعة التاس�عة صباح�ا وعند عدم
حض�ورك او ارس�ال م�ن ين�وب عنك
س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا
وعلنا وفق االصول
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي
�������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة بداءة الحرية
العدد /130ب2021/
التاريخ 2021/7/7
اىل املطلوب اطفاء حق الترصف ضدهم
كل من :
 � 1حكمة جواد كاظم
 � 2حسن حبيب حسن
 � 3فاطمة حبيب حسن
اق�ام طال�ب اطف�اء ح�ق الت�رصف
محاف�ظ النج�ف االرشف /اضافة اىل
وظيفت�ه الدعوى ضدكم امام محكمة
ب�داءة الحرية مدعي�ا بحاج�ة دائرته
الطف�اء ح�ق الت�رصف عىل ج�زء من
القطع�ة املرقم�ة  118مقاطع�ة 33
الحرية وبمساحة  800م 2والعائد حق
الترصف فيه�ا للمطلوب حق الترصف
ضده�م وذل�ك النش�اء محط�ة رف�ع
املجاري الثقيلة ضمن مرشوع مجاري
الح�رية واملن�اذرة ولتع�ذر تبليغك�م
الرتحالك�م اىل جه�ة مجهولة حس�ب
اش�عار مختار املنطقة قررت املحكمة
تحدي�د ي�وم  2021//7/18الس�اعة
التاس�عة صباح�ا موع�دا للمرافع�ة
وتبليغكم بواسطة صحيفتن محليتن
رس�ميتن ويف ح�ال ع�دم حضورك�م
س�وف تجري املرافع�ة بحقكم غيابيا
وعلنا
القايض
منار هادي الجشعمي

عندم�ا أصب�ح «متح�ور دلتا» هو الس�ائد
هناك ،وملاذا ال ترتفع الوفيات.
فمن الذي س�يزال معرض�ا ً لإلصابة؟ تقول
«تش�يفيك» إنهم يف األس�اس الشباب الذين
لم يتم تطعيمهم ،باإلضافة إىل عدد قليل من
األشخاص الذين تم تطعيمهم ممن يعملون
يف املهن األكثر خطورة  -س�ائقي س�يارات
األج�رة والحافالت واألش�خاص العاملن يف
صناع�ة الضياف�ة ،حيث يأت�ي الخطر من
التع�رض لفرتة طويلة لعدد كبري من الناس
يف األماك�ن املغلق�ة كل ي�وم .اعت�رب أنصار
ارتداء القناع بش�كل كامل أنها اسرتاتيجية
جدي�رة باالهتم�ام يف ع�ام  ،2020عندم�ا
كانت الح�االت تتزايد ،ولم تك�ن اللقاحات
متاحة عىل نطاق واس�ع ،لك�ن ال يزال من
غ�ري املع�روف إىل أي م�دى س�اعد ذلك عىل
الوقاية من العدوى.
مقتبس حكم
محكمة قوى االمن الداخيل
للمنطقة الرابعة
العدد 2021/184 :
التاريخ 2021/3/22
� 1الرتبة ش .م
 � 2اس�م امل�دان الرباع�ي واللق�ب
حسن داخل جاسم عزوز املوسوي
 � 3الوح�دة  :مديري�ة رشط�ة
محافظة النجف االرشف واملنشات
 � 4رقم القضية 2021/184 :
 � 5املادة القانونية  5من ق ع د رقم
 14لسنة  2008املعدل
 � 6خالصة الحكم
 � 1تعدي�ل مادة االحالة من املادة 5
اىل امل�ادة /5اوال م�ن ق ع د رقم14
لس�نة  2008املعدل بداللة املادة 31
من ق أ د رقم  17لسنة 2008
 � 2الحب�س الش�ديد بح�ق امل�دان
ش  .م حس�ن داخل جاس�م عزوز
املوس�وي ملدة خمس س�نوات وفق
احكام امل�ادة /5اوال من ق ع د رقم
 14لس�نة  2008املع�دل اس�تنادا
الح�كام امل�واد /61اوال و / 69اوال
من ق ا د رقم  17لسنة 2008
لغياب�ه للف�رتة م�ن 2020/4/20
ولحد االن
 � 3طرده من الخدمة يف قوى االمن
الداخ�يل كعقوب�ة تبعي�ة اس�تنادا
الح�كام امل�ادة /38ثاني�ا م�ن ق ع
د رق�م  14لس�نة  2008املعدل بعد
اكتس�اب الحكم الدرج�ة القطعية
بدالل�ة املادة /89اوال من ق أ د رقم
 17لسنة 2008
 � 4اعط�اء املوظف�ن العمومي�ن
صالحية الق�اء القبض علي�ه اينما
وجد لتنفي�ذ الحكم الص�ادر بحقه
وال�زام املواطنن باالخبار عن محل
اختفائه استنادا الحكام املادة /69
ثانيا وثالثا من ق ا د رقم  17لس�نة
2008
 � 5حج�ز اموال�ه املنقول�ة والغ�ري
منقولة اس�تنادا الحكام املادة /69
رابعا من ق أ د رقم  17لسنة 2008
 � 6احتساب اتعاب املحامية املنتدبة
شيماء حمزة مجيد البالغة 25,000
خمس�ة وعرشون الف دينار عراقي
ترصف لها م�ن خزين�ة الدولة بعد
اكتساب الحكم الدرجة القطعية
قرار ص�در باالتف�اق غيابي�ا قابال
لالع�رتاض وافه�م علن�ا بتاري�خ
2021/3/22
اللواء الحقوقي
سعد عيل شميس ابراهيم
املحكم�ة
رئي�س
�����������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النجف
االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /3549ب2021/3
التاريخ 2021/7/12
اعالن
اىل  /املدعى عليه (حسن اسماعيل
عذيب)
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسس�ة
االسكان التعاونية
اضاف�ة لوظيفته الدع�وى املرقمة
اع�اله ض�دك وال�ذي يطل�ب فيه�ا
الحكمCHF
بالزام�ك بتاديتك ل�ه واملدعى عليه
االخ�ر بالتكاف�ل والتضام�ن فيم�ا
بينك�م مبلغ�ا ق�دره  $ 450ع�ن
الق�رض امل�ؤرخ 2018/10/19
ونظرا لثبوت مجهولية محل اقامتك
حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي يف
محكم�ة ب�داءة النارصية واش�عار
مخت�ار منطق�ة س�ومر  3/عب�د
عيل الغزي ل�ذا تق�رر تبليغك اعالنا
بصحيفت�ن محليت�ن يوميت�ن
بموع�د املرافع�ة 2021/7/25
الس�اعة التاسعة صباحا وعند عدم
حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك
س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا
وعلنا وفق االصول
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي
�����������������������������
إىل الرشي�ك حي�در حس�ن ج�رب
اقت�ىض حض�ورك إىل مق�ر بلدي�ة
النجف لغ�رض اصدار اج�ازه بناء
للعقار املرق�م 56341/3حي النداء
خالل ع�رشه ايام وبخالفه س�تتم
اإلجراءات دون حضورك
طالب االجازه
نسوم وداي حسن
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حرك عود الثقاب

دراسة :الكاكاو حيسن البرص واالنتباه
طبق اليوم

خبز البيغل باألومليت واجلبن

املقادير:
 1خبز بيغل بالسمسم  1 -طماطم مقطعة حلقات
ورقة خس  -رشيحتان جبن إيدام
لتحضر األومليت:
 2بيض
 2/1ملعقة صغرة خل أبيض  -رشة ملح
رشة فلفل أسود  -ملعقة كبرة زبدة
خطوات التحضر
لتحضر األومليت:
ضع�ي يف وعاء البيضت�ني و الخل ثم ّ
نكهي بامللح و الفلفل األس�ود و إخفقي
املكوّنات حتى تتجانس.
ّ
متوسطة ثم إسكبي مزيج البيض وإتركيه
ثم ذوّبي الزبدة يف مقالة عى حرارة
حتى ينضج من جهة ث ّم إقلبيه إىل الجهة الثانية.
وعندما ينضج األومليت إرفعي املقالة عن النار ثم قطعي خبز البيغل أفقيا ً إىل
جزئني متساويني.
ضعي عى الجزء السفيل العجة ث ّم جبن اإليدام والطماطم و الخس.
ً
ث�م ّ
مبارشة عى
غطي املكوّن�ات بالجزء الثاني من الخبز وق ّدمي الس�ندويش
سفرتك.

المتاهات

توصلت دراس�ة قام بها علماء من جامع�ة مدريد كومبلوتنس
( )UCMو(  ) ICTANAمعه�د عل�وم وتكنولوجي�ا التغذي�ة
والتغذي�ة  CSICنرشت نتائجه�ا بمجل�ة ، Functional Foods
اىل اس�تنتاج مفاده إن مس�حوق الكاكاو قد يساعد يف تحسني
ح�دة البرص لدى الش�باب األصحاء .حيث ق�ام العلماء بفحص
تأثرات نوعني من البوليفينول الغذائي عى الجسم (الفالفانول
يف الكاكاو واألنثوس�يانني يف التوت األحمر).وحسب املجلة ،فقد
وجد أن مركبات الفالفانول املوجودة يف الكاكاو لها تأثر محفز

للجهاز العصبي ،ما يؤثر عى تحسني االنتباه والذاكرة البرصية
وحدة البرص.ويف إطار الدراسة الجديدة ،تناول املتطوعون كوبا
من الحليب مع الكاكاو أو التوت أو مرشو ًبا بدون نكهة يف ثالث
وجب�ات منفصل�ة لتحديد ح�دة البرص .وتم وض�ع مخططات
الحروف عى بعد أربعة أمتار من املش�اركني ،التي تم عرضها يف
ظروف اإلضاءة العالية واملنخفضة.ولضمان دقة نتائج البحث،
أجرى املختصون بشكل مبدئي سلسلة من املقابالت واالختبارات
للتأكد من عدم وجود أي عيوب وأمراض لدى املتطوعني.

أطعمة شهرية ختفي سكر ًا أكثر ما تتخيله
فيم�ا يؤك�د خ�رباء التغذي�ة أن
النس�اء يج�ب أن يس�تهلكن 24
غرام�ا م�ن الس�كر فق�ط يوميا،
بينم�ا يس�مح للرجال بم�ا يصل
إىل  36غراما ،ق�د يفاجأ الكثرون
منا أن ما نس�تهلكه أعى من ذلك
بكثر .ورغ�م أن بع�ض األطعمة
أو املرشوبات معروف�ة باحتوائها
ع�ى كمي�ات كب�رة من الس�كر،
كاملرشوب�ات الغازي�ة إذ تحت�وي
العلبة الواحدة من الصودا عى 40
غراما من السكر تقريبا.
إال أن كثرين ال يدركون أن علبة الطماطم
عى سبيل املثال يمكن أن تختزن ما يصل
إىل  20غرامً ا ،كما أن أطعمة عدة أخرى قد
تخفي بداخلها كميات ضخمة من الس�م
األبيض .وفيما ييل بعض من تلك األطعمة،
بحس�ب م�ا نق�ل موق�ع «»brightside
األمركي.
 -1الطماط�م املعلب�ة :يعتق�د الكث�رون

أن معلب�ات الطماط�م صحي�ة ولكن هذا
غ�ر صحي�ح ،فمحت�وى الس�كر يف علبة
واحدة منها يمكن أن يغطي فعليا الكمية
اليومي�ة املطلوب�ة ،الس�يما يف الصلصات
التي ترتكز عى الطماطم ،حيث يستخدم
السكر ملوازنة حموضتها.
 -2اللبن قليل الدسم :تحتوي عبوة الزبادي
كامل الدس�م ع�ى  4.7غرام من الس�كر،
يف ح�ني أن عبوة اللب�ن اليوناني يمكن أن

تحت�وي ما بني  6إىل  12غرامً ا من
السكر .وتس�تخدم إضافة السكر
يف الخيارات قليلة الدسم لتعويض
فقدان النكهة واالتساق الناتج عن
الدهون ،وتحتوي العديد من أنواع
الزبادي قليل الدس�م واملنكه منها
ً
أيضا عى أش�كال غر صحية من
املحلي�ات ،مث�ل الس�كر أو رشاب
الذرة عايل الفركتوز.
 -3تتبيل�ة الس�لطة الخالي�ة من
الدس�م :إىل ذلك ،تحت�وي تتبيالت
السلطة املخصصة للريجيم والتي
تتضمن نس�بة أقل من الدهون والسعرات
الحرارية عى كميات متزايدة من الس�كر،
ال ب�ل يمكن أن تخت�زن ملعقتان كبرتان
من تلك التتبيلة عى حوايل  7إىل  10غرامات
م�ن الده�ون املضافة .لذا ي�ويص الخرباء
بتحض�ر تتبيل�ة الس�لطة الخاصة بك يف
املن�زل ،للتأكد من عدم وجود الس�كريات
املضافة أو املواد الحافظة.

حل اللغز

كيف تطور تنظيف األسنان من القدم حتى اآلن؟

الفرشاة Apago PDF
Enhancer
يحرص الكثرون عى تنظيف أس�نانهم بالس�واك أو

أو الخيط وغرها ،ولعلنا تس�اءلنا كي�ف كان البرش عى مدى
العص�ور ينظفون أس�نانهم وم�ا األدوات التي اس�تخدموها؟
نستعرض هنا مراحل تطور تنظيف األسنان عرب الزمن.
 -1تش�ر رس�ومات األس�نان املوجودة يف الكه�وف التي يعود
تاريخه�ا إىل الع�رص الحج�ري إىل أن البرش قديما اس�تخدموا
أغصانا ً أو عظاما ً إلزالة بقايا الطعام من األسنان ،وهناك أدلة
عى أن ذلك كان يف عام  5آالف قبل امليالد.
 -2واستخدم س�كان الصني ومرص والهند قديماً ،وفقا ملوقع
 ،»olneydentalأغصان ش�جرة النديم ،وامللح الصخري ،واملر،
والعس�ل ،وعظام األرض ،وقش�ور البيض املسحوقة ،والرماد،
بفركها عى األسنان وليس ابتالعها ،ويف العالم اإلسالمي ومنذ
القدم ُ
استخدم السواك.

 -3صنعت الصني أول فرش�اة أس�نان يف القرن  14من امليالد،
باستخدام شعرات من أعناق الحيوانات مربوطة عى مقبض
عظم�ي ،ثم طوّره�ا األوروبي ويلي�ام أديس وأنتجها بش�كل
واسع عام  1780مستخدما ً شعر الخيل ،وكان املقبض منحوتا
من عظام املاشية.
 -4وصنعت فرنس�ا فرش�اة أس�نان خاصة عام  1795للقائد
نابلي�ون بوناب�رت ،وكان�ت بمقب�ض ف�ي وبش�عرات من
الخيول ،ويف عام  1938حدث تطور كبر عندما ُ
صنعت فرشاة
أسنان من شعرات النايلون من قبل رشكة «دو بونت».
 -5يف ع�ام  1959ظه�رت أول فرش�اة أس�نان كهربائي�ة يف
الوالي�ات املتحدة ،من إنتاج رشكة «بروكس�ودنت» ،وصوال إىل
العرص الحديث ،عندما أُنتجت عام  2016أول فرش�اة أس�نان
كهربائية تعمل بتقنية البلوتوث.

البحث عن الكلمة

جد الفرق بين الصورتين

احلمل
مهنياً :ه�ذا اليوم يحس�ن مهاراتك وصداقاتك
 ،وقدرت�ك ع�ى املواجه�ة قوية وتتص�دى لكل
الهجمات الرشسة والهجمات املضادة.
عاطفي�اً :احصل عى الدع�م الكايف من الرشيك
الذي يحب اقرتاحاتك من أجل وضع حد لبعض
العقبات التي كنت تواجهها منذ فرتة.

امليزان
مهني�اً :ه�ذا الي�وم يبرش بف�رتة م�ن التوفيق
عى املس�توى املهني  ،لك�ن توقع أي إلحاح وال
تصدق بعض الوعود.
عاطفياً :هناك العديد من األحداث السعيدة التي
تحدث اليوم والتي تغر مسار حياتك العاطفية
لألفضل وتهتم بقضية مهمة مع من تحب.

الثور
مهني�اً :إن الوه�ج املهني الذي تس�تمتع به قد
تض�اءل إىل حد م�ا وهناك تغي�رات إيجابية يف
الظروف تجعلك يف حالة من الرضا الكبر.
عاطفياً :ترتاجع اليوم عن قرارات معينة نتيجة
لبعض الضغوط  ،وس�تكون عالقتك بمن تحب
مستقرة وجيدة وحسب رغبتك.

العقرب
مهنياً :تهتم بالش�ؤون املهنية وتسمع األخبار
التي ترضيك من زمالء معينني  ،وهذا اليوم يربز
ويضع اللمسات األخرة عى مرشوع خاص.
عاطفي�اً :تحرك واتخ�ذ قرارا ً لتحس�ني حالتك
العاطفية ووضعك  ،وإذا كنت بمفردك فسوف
تفرح يف ازدهار العالقات

اجلوزاء
مهنياً :ال تخاطر بمس�تقبلك من أجل مكاسب
ً
طوي�ال  ،لكن يجب أن
صغ�رة  ،ألنها لن تدوم
تبح�ث ع�ن املج�االت الت�ي ستس�تمر وتكون
مربحة.عاطفي�اً :تقوي�ة العالق�ة رضوري�ة ،
وهذا يزيد من مستوى الثقة بينك وبني الرشيك
 ،ويجعلك تهتم بمصالحه وترضيه.

القوس
مهني�اً :تتخى عن خيبة أمل بس�يطة واجهتها
مؤخ�را ً  ،وتأخ�ذ األم�ور بجدية أك�رب يف بيئتك
املهنية وأنت املرجع الصحيح.
عاطفي�اً :أنصح�ك بتقديم بع�ض التنازالت أو
إعادة النظ�ر يف قرارات أو مواقف معينة أثارت
تحفظ الرشيك أو عدم رضاه.

السرطان
مهنياً :الوهج االحرتايف يزداد قوة اليوم ويمنحك
مجموع�ة متنوع�ة من األف�كار اإلبداعي�ة التي
يمكنك تنفيذها والتي ستثر الدهشة واإلعجاب.
عاطفياً :أنت تسافر يف رحلة وتتلقى وعودا ً كثرة
 ،وهن�اك حب وأجواء إيجابية بينك وبني الرشيك
الذي يعرب عن مشاعره لك بإخالص كبر.

اجلدي
مهني�اً :يتعل�ق هذا اليوم ب�رورة حل موقف
شخيص قد ينشأ يف مجال عملك وقد يتطور إىل
األسوأ.
عاطفي�اً :ح�اويل اتخاذ خط�وات جديدة تجاه
الرشي�ك الس�تعادة الثق�ة  ،القرار ل�ك لتحديد
طموحاتك ومشاريعك املستقبلية معه.

االسد
مهني�اً :ه�ذا اليوم يحس�ن حالتك الش�خصية
 ،ويمنح�ك س�حرًا وين�ذر بفرتة من الش�عبية
ً
مطمئنا.
والنجاح غر املسبوق  ،فكن
عاطفياً :قم برحلة مع الرشيك إىل إحدى الدول
 ،بع�د أن م� ّر باإلره�اق والجهود الت�ي تبذلها
إلكمال مرشوع حياتك.

الدلو
مهني�اً :يتح�رر الضغ�ط ويش�عر ب�ه  ،وه�ذا
اليوم يدعوك لفتح وتنفي�ذ الرغبات واألفكار ،
ويجعلك تستفيد من ظروف معينة.
عاطفياً :استخدم حدسك إليجاد الحلول  ،لكن
األفض�ل أال تتعامل م�ع األم�ور برصاحة  ،بل
بينك وبني رشيكك يف الوقت املناسب.

العذراء
مهني�اً :قد تواج�ه اليوم مش�كلة ملحة تتعلق
بجمعي�ة مهني�ة س�ابقة ال يمكن�ك الوف�اء
بالتزامك تجاهها  ،احذر من الخالفات.
عاطفي�اً :أنت رشيك ودود ومخلص  ،وتس�عى
إلرضاء الرشيك  ،ولديك حيوية إبداعية  ،ومزاج
هادئ  ،وقدرة تفكر  ،وقدرة استيعاب كبرة.

احلوت
مهنياً :هذا اليوم يط�رح قصة قديمة وتعيدها
إىل الطاولة فتدرسها من كل الجهات.
عاطفياً :س�حابة عابرة يف العالقة مع الرشيك
 ،لكن األفضل عدم التدخل مع اآلخرين حتى ال
تتعقد األمور بينكما.
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السويدي هامرين يرفض تدريب منتخبنا الوطني
المستقبل العراقي /متابعة
رفض املدرب السويدي إريك هامرين  64عاما ً
أي ع�رض تدريب�ي يقدم ل�ه لقي�ادة منتخبنا
الوطن�ي يف التصفي�ات املونديالية الحاس�مة
 2022يف ح�ال مفاتحت�ه رس�ميا ً م�ن قب�ل
االتحاد العراقي بس�بب البيئة الكروية املعقدة
واملشكالت اإلدارية املستمرة ،آخرها عدم دفع
الهيئة التطبيعية مستحقات زميله السلوفيني
سرتيش�كو كاتانيت�ش ال�ذي تقدم بش�كوى
رسمية اىل االتحاد الدويل الفيفا يف هذا الصدد .
وق�ال ايف�ان كاتو رئي�س الجمعي�ة العراقية
الس�ويدية يف حدي�ث من مدين�ة غوتنربغ »: ،
منذ أس�بوعني تواصلت ش�خصيا ً م�ع املدرب
الس�ويدي املعروف اي�رك هامرين الذي ارشف
ع�ى تدري�ب منتخ�ب ب�الده لألع�وام 2009
– 2016و ق�اد املنتخ�ب االيس�لندي للف�رتة
 2020–2018وقد طرح�ت عليه فكرة تدريب
منتخب الع�راق للمرحل�ة املقبل�ة وعى ضوء
اجابته س�أقوم بإبالغ الهيئ�ة التطبيعية التي

س�وف تت�وىل التف�اوض مع�ه بش�كل مبارش
إن كان�ت تعده من ضم�ن خياراتها املقرتحة
للمرحلة املقبلة».
وأضاف أنه « أطلع امل�درب املذكور عى العديد
من الجوانب اإلدارية الفنية من بينها املشكالت
التي تواج�ه طبيعة العمل وق�د زوده بأماكن
تجم�ع وتدريب العبي اس�ود الرافدي�ن واخر
تشكيلة رس�مية لعبت يف التصفيات يف املنامة
واملالعب التي سوف تحتضن مباريات املنتخب
ضمن التصفيات الحاس�مة املؤهل�ة ملونديال
قطر ».2022
وأك�د ان» امل�درب هامري�ن طل�ب من�ه مهلة
قصرية للتفكري ودراس�ة العرض االويل واجراء
بح�ث ش�امل ع�ن واق�ع الك�رة العراقية عرب
طاقم�ه التدريب�ي واملحلل�ني والوق�وف ع�ى
إمكاني�ات الالعب�ني أو متابع�ة مس�توياتهم
يف األندي�ة التي يح�رتف فيه�ا املغرتبون ومن
ضمنه�ا الس�ويد وبقي�ة الدوري�ات االوروبية
فض�ال عن تقدي�م رؤاه الخاص�ة واالفادة من
خدماته يف مج�ال االدارة الفنية وإعداد برامج

اختتام منافسات
األندية باجلودو

للتطوير والتخطيط السرتاتيجي «.
ً
قائ�ال  »:تفاج�أت ي�وم أم�س برفضه
وأردف
ً
الفكرة تمام�ا وقد توصل اىل نتائج بعد البحث

اجلذاف حممد رياض ما زال
بعيدا عن رقمه القيايس

المستقبل العراقي /متابعة
اختتم�ت منافس�ات بطول�ة االندي�ة برياض�ة الج�ودو
والخاصة بفئتي الشباب واملتقدمني ،واقيمت يف محافظة
اربيل بمشاركة واسعة من الفرق املحلية.
وق�ال امني ع�ام اتحاد الج�ودو فراس حم�زة :ان بطولة
االندية لفئتي املتقدمني والش�باب اقيمت يف قاعة جامعة
جيهان ،بمشاركة  165العبا مثلوا اندية الرطة والجيش
والك�رخ والش�علة وال�زوراء وال�دورة والف�رات واملوصل
ودياىل والحسنني وامليثاق والثورة وكيوان وارارات ودهوك
وعقرة ونيشتمان وجيهان وسوالف الجديد واسو وخبات
ولي�الن واليات الرط�ة ،من  8محافظ�ات عراقية وهي
(بغداد وذي قار والنج�ف ودياىل واربيل واملوصل وكركوك
ودهوك).واش�ار اىل ان النتائ�ج الفرقي�ة لفئ�ة املتقدمني
اسفرت عن فوز الرطة باملرتبة االوىل ،وحل الجيش ثانيا
ودياىل ثالثا ،يف حني حصل الكرخ عى املركز الثالث مكرر.
واضاف ان النتائج الفردية للمتقدمني شهدت فوز محمد
ف�وزي ب��وزن ( 60كغم) ،ومحمد س�تار ب��( 66كغم)،
وس�جاد غانم ب�( 73كغم) ،وحمزة صبيح ب�( 81كغم)،
وحسني عيل ب�( 90كغم) ،وش�هاب عبد الوهاب ب�(100
كغم) ،ومحمد صبيح ب�( 100 +كغم).
وتابع ان نادي الجيش حصل ع�ى املرتبة االوىل بفعاليات
فئة الش�باب الفرقي�ة ،وجاء دياىل ثانيا والحس�نني ثالثا،
بينما نال الكرخ املركز الثالث مكرر.

المستقبل العراقي /متابعة

واالتصال باملدربني الس�ابقني الذين عملوا مع
منتخباتن�ا بأن البيئة الكروية العراقية معقدة
وغري صالحة للعمل فيها وتعاني من مشكالت

عديدة ومرتاكمة سواء عى مستوى املنتخبات
الوطنية او األندية عى الرغم من وجود املواهب
والخام�ات الواع�دة لع�ل م�ن ابرزه�ا امتناع
الهيئة التطبيعية عن دفع مس�تحقات املدرب
الس�ابق سرتيش�كو كاتانيتش لس�بعة أشهر
متواصلة وقد قدم االخري ش�كوى رسمية لدى
لجنة فض املنازعات الخاص�ة باالتحاد الدويل
لعدم اإليفاء بدفع املس�تحقات املالية الخاصة
بالطاقم التدريبي».
وش�دد كاتو عى « كنت من أش�د املتحمس�ني
لفك�رة ان يتعاق�د االتح�اد العراق�ي م�ع
هامري�ن بصفت�ه من اب�رز املدرب�ني العاملني
يف اس�كندينافيا ويتص�ف أس�لوبه الخطط�ي
بالنزع�ة الهجومي�ة والتنويع يف ط�رق اللعب
فض�ال عن خربت�ه االكاديمي�ة والعملية التي
يحمله�ا يف مج�ال التدريب فقد اس�تعانت به
اللجنة الفنية يف االتحاد الس�ويدي لعمل ورش
عمل مش�رتكة للف�رتة م�ن ()2016 - 2012
لقي�اس فعالية وجدوى برام�ج التدريب حيث
ي�رع املدرب�ون بدم�ج مهاراته�م القيادي�ة

ناجلسامن :أمتنى ضم نجم يوفنتوس لبايرن ميونخ
المستقبل العراقي /متابعة
أشاد جوليان ناجلسمان ،املدير الفني لبايرن ميونخ،
باإلمكان�ات التي يتمتع بها جناح يوفنتوس ومنتخب
إيطالي�ا ،مؤك� ًدا أن�ه م�ن أش�د املعجب�ني ب�ه .وقال
ناجلس�مان يف ترصيحات�ه لصحيفة «بيل�د» األملانية:
«بالتأكي�د أود التعاقد م�ع فيديريكو كييزا ،لكن ثمنه
باه�ظ للغاية» .ومن املتوقع أن يبدأ كييزا ،صاحب ال�
 23عامً ا ،يف التشكيل األس�ايس إليطاليا بنهائي يورو
 ،2020أم�ام إنجلرتا ،مس�اء اليوم األح�د ،عى ملعب

ويمب�يل .وأضاف ناجلس�مان «إنه الع�ب رائع يتمتع
بحيوي�ة ال تص�دق ،أعرفه من�ذ فرتة طويل�ة وأعتقد
أن�ه مذهل ،يح�ب املراوغة ويميض برسعة لتس�جيل
األه�داف» .وكان يوفنت�وس قد ضم كيي�زا قادمً ا من
فيورنتينا مقابل  20مليون يورو عى سبيل اإلعارة ملدة
عامني ،مع االلتزام بال�راء مقابل  40مليونا أخرى.
وتمك�ن كييزا من تس�جيل هدفني بقمي�ص منتخب
بالده اإليطايل خالل مسابقة كأس أمم أوروبا ،لينجح
يف الدخول للتش�كيلة األساس�ية لألزوري ويحل محل
دومينيكو برياردي.

حدث مصريي لنيامر مع منتخب الربازيل
المستقبل العراقي /متابعة
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المستقبل العراقي /متابعة
يس�تعد بطل التجذيف العراقي محمد رياض للمشاركة يف
اوملبياد طوكيو الذي س�ينطلق بعد ايام قليلة .وأكد رئيس
اتحاد التجذيف عبد الس�الم خل�ف أن البطل محمد رياض
يس�تعد بقوة للمش�اركة املقبلة يف اوملبي�اد طوكيو بعدما
نج�ح يف التأه�ل عق�ب تحقيق�ه االرق�ام التأهيلية خالل
مشاركته يف التصفيات التي اقيمت يف اليابان.واشار خلف
اىل ان ري�اض سيش�ارك يف س�باق الفردي الثقيل ملس�افة
2000م ،مبين�ا أن افض�ل ارقامه ه�و  7.2دقيقة كان قد
حققه يف ريودي جانريو عام  2016واليوم يبتعد كثريا عن
رقمه القيايس.وتابع ان البطل محمد رياض ينخرط حاليا
بمعسكر تدريبي يف تونس يس�تمر لعرين يوما بارشاف
امل�درب الفرن�ي فينس�نت تاس�ريي ويام�ل ان تتط�ور
امكانيات�ه ويحس�ن م�ن قدرات�ه لتحقيق نتيج�ة جيدة ،
وسيسافر مبارشة من تونس اىل طوكيو يوم السادس عر
من ش�هر تموز الحايل للمش�اركة يف االوملبياد.وعن طبيعة
املنافسة يف البطولة اوضح خلف ان املنافسة ستكون قوية
وصعبة جدا الس�يما بوج�ود اربعة عر متس�ابقا بينهم
ابط�ال عامليون تأهلوا لالوملبياد بعد الف�وز ببطولة العالم
واوروب�ا األخ�رية ،متامال ان يحقق البط�ل العراقي محمد
رياض نتيجة جيدة قياسا الرقامه املعتمدة .

منتخ�ب الربازي�ل مثلما فع�ل يف كوبا
أمري�كا األخرية ،لك�ن البطولة انتهت
بالس�قوط  0-1عى يد الغريم اللدود؛
األرجنتني ،وبعقر دار الربازيل يف ملعب
ماراكان�ا بمدينة ري�و دي جانريو ،إال
أن ذل�ك ال يعن�ي انتهاء قي�ادة نيمار
بالرضورة.فقد وص�ل مهاجم باريس
س�ان جريم�ان إىل قم�ة مس�تواه
وتخلص من االهتزاز الذي كان يشوب
أداءه قب�ل ع�دة مواس�م ليحرمه من
أن يصب�ح افضل العب يف العالم.ورغم
هذا التطور ،ل�م تكن الجائزة النهائية
س�ارة ،ب�ل دم�وع وحزن ومش�اهدة
العب�ي األرجنتني يرفع�ون الكأس.أنهى
نيم�ار البطول�ة وق�د طب�ع اس�مه عى
س�بعة أهداف ،أحرز منه�ا اثنني وصنع
خمسة أخرى لزمالئه ،ليقرتب بشدة من
صاحب الرق�م القيايس بقميص منتخب
الربازي�ل ،األس�طورة بيليه ال�ذي يمتلك
77هدف�ا ،مقاب�ل  68لالع�ب الب�ي إس
جي ال�ذي ال يزال عم�ره  29عاما.وبات

نيم�ار بال ش�ك العمود الرئي�س للفريق
الربازييل ،فقدم كل يشء ممكن وفعل كل
ما بوس�عه حتى صافرة نهاي�ة املباراة.
حينها فقط عانق املدرب تيتي واستسلم
لدموع�ه ،قبل أن يب�ادر إىل تهنئة ليونيل
مي�ي يف لحظ�ات مؤث�رة أيضا.ويمتلك
نيمار مع منتخب بالده ألقابا مثل كأس
الق�ارات  ،2013حيث حقق قبلها فضية
أوليمبياد لن�دن  2012وذهبية أوليمبياد

دي ماريا :ظهري الربازيل نام قليال فسجلت هدف الفوز

أك�د أنخي�ل دي ماريا ،صاحب اله�دف الذي فازت به
األرجنت�ني عى الربازيل ( )0-1يف نهائي كوبا أمريكا،
لتحصد بذلك أول لقب منذ  28عاما ،أنه كان انتصارا
منش�ودا بالرغ�م م�ن أن الكثريين يف بالده ش�ككوا
يف إمكاني�ة تحقي�ق ذلك.وعق�ب انتهاء املب�اراة التي

والفنية والتحليلية وعرض خرباتهم يف مروع
مش�رتك هدفه تصميم وعمل جلس�ة تدريبية
نقدية وتطويرية تتحقق فيها الفائدة ملعالجة
األخطاء والرتكيز عى األهداف املستقبلية «.
وخت�م حديث�ه قائ�ال ً « الفيدي�و األخ�ري الذي
نره امل�درب سرتيش�كو كاتانيتش س�ابقة
خط�رية يف تاري�خ املش�كالت الت�ي تحدث بني
املدرب�ني واالتح�ادات الوطنية والت�ي عادة ما
تك�ون محص�ورة ما ضم�ن أروق�ة (محامي
املدربني واللجان القضائية يف الفيفا) و يرس�ل
برس�ائل تحذيرية ألي مدرب أوروبي او عاملي
ب�أن االتحاد الك�روي يف هذا البلد يتل�كأ عمدا ً
ومن دون أي س�بب منطق�ي يف تنفيذ العقود
املربمة مع املدربني األجانب كما حدث س�ابقا ً
م�ع اولس�ن و زيكو وفي�ريا وبع�ض املدربني
العراقيني وهذا م�ا يجعل الكثري من الكفاءات
التدريبي�ة العاملي�ة تغ�ض الط�رف ع�ن أي
فرص�ة تدريبي�ة يف الع�راق الذي يمل�ك الكثري
من االمكانات البري�ة واملواهب املنترين يف
خارجه او داخله «.

أقميت الس�بت بالتوقيت املحيل (فج�ر األحد بتوقيت
جرينتش) قال الالعب «حلمنا كثريا بهذا األمر ،قاتلنا
كثريا ،وش�كك الكثري من الناس وانتقدنا ،لكننا ظللنا
نق�دم ما عندن�ا ،حتى تحق�ق الحلم اليوم ،ونش�كر
ال�رب ،فزن�ا باللقب ال�ذي كنا نبح�ث عنه».وأكد دي
ماري�ا ،ال�ذي اعت�رب أفضل الع�ب يف النهائ�ي بفضل
اله�دف الذي س�جله وألن�ه كان األكثر خط�ورة بني

برشلونة يعلن إصابة
العبني بكورونا
المستقبل العراقي /متابعة

أعلن ن�ادي برش�لونة ،إصابة العبني م�ن صفوفه بف�ريوس كورونا
املستجد.وقال برش�لونة ،يف بيان رسمي« :كشفت االختبارات الطبية
عن إصابة راموس مينجو وإلياس أخوماش بفريوس كورونا ،دون أن
تظهر عليهما أعراض».وأض�اف« :الالعبان يف صحة جيدة وملتزمان
بالع�زل املن�زيل مع اتباع اإلرش�ادات املعمول بها ،كم�ا أن النادي أبلغ
الجهات املختصة بحالتهما».
وتابع« :لم يحرض الالعبان الفحوصات الطبية والبدنية التي أقيمت اليوم
األحد يف مدينة جوان جامرب
الرياضي�ة ،ولن يتمكنا من
بدء التدريبات مع الالعبني
اآلخري�ن ي�وم اإلثن�ني».
واختت�م« :س�يقود رونالد
كوم�ان التدريب�ات ً
أيض�ا
صب�اح الثالث�اء واألربع�اء
والجمع�ة والس�بت ،بينما
س�يقيم الفري�ق حفل�ة يف
يومي الخميس واألحد».

صفوف منتخب األرجنتني ،متفوقا عى ليونيل ميي،
أن هذا اللقب له حتى قيمة أكرب ألن الفوز به جاء عى
أرض الربازي�ل ،مضيفة البطول�ة ويف ملعب املاراكانا
يف ري�و دي جانريو.وتذكر دي ماري�ا «كانت البطولة
ستقام يف األرجنيتن (التي تخلت عن تنظيم املسابقة
بسبب الجائحة) وانتهى بنا األمر هنا ،ألنه كان علينا
أن نف�وز بها هنا وفزنا به�ا بالفعل».وأوضح الالعب

أنه س�جل الهدف بفضل تمريرة مثالية من دي
بول وأنه اس�تغل خطأ ارتكبه الظهري الربازييل
رينان لودي.وقال «قالوا يل إن الظهري نام قليال،
ل�ذا قمت باس�تغالل تمري�رة مثالي�ة ،تلقيتها
وتقدمت».وبهذا االنتصار الذي تحقق عى أرض
ماراكانا أمام الخصم التاريخي ،أنهت األرجنتني
 28عاما من الصيام عن األلقاب.

ستويتشكوف :ال أستطيع االنتظار لرؤية مييس يف املونديال
المستقبل العراقي /متابعة
هنأ العب برش�لونة الس�ابق ،البلغاري هريستو ستويتشكوف،
ليونيل ميي ومنتخب بالده األرجنتني عى الفوز بكوبا أمريكا،
يف الوق�ت الذي تنبأ في�ه بانتصار إيطاليا ع�ى إنجلرتا يف نهائي
كأس األم�م األوروبية الذي س�يقام الليلة ع�ى ملعب ويمبيل يف

لندن.وعرب حسابه عى «فيس بوك» ،كتب أسطورة كرة القدم
البلغاري�ة «التهاني للي�و ولألرجنتني! أبطال عن اس�تحقاق!
أصب�ح لدى ميي لق�ب كوبا أمري�كا .ال أس�تطيع االنتظار
ملش�اهدته يف مونديال العام املقبل».وأضاف ستويتش�كوف،
هداف مونديال  ،1994أنه «باقي ساعات عى املباراة الهامة
األخرى ،توقعاتي هي فوز إيطاليا».

مييس ينتزع جائزتني يف كوبا أمريكا
المستقبل العراقي /متابعة
ف�از ليوني�ل ميس�ي ،نج�م منتخ�ب
األرجنتين بجائزتين بعد انتهاء منافسات
بطولة كوبا أمريكا.
ً
ُ
بط�ال لكوبا
وت�وج منتخ�ب األرجنتين
أمري�كا للم�رة ال�� 15في تاريخ�ه ،بعد
إس�قاط البرازي�ل به�دف دون رد عل�ى
ملع�ب ماراكانا ،ف�ي المب�اراة النهائية

للنسخة ال�.47
وصعد ميسي إلى منصة التتويج ليحصل
عل�ى جائزة أفض�ل العب ف�ي البطولة،
وبعدها بثوان صعد ثانية ليتسلم جائزة
هداف النسخة الحالية من البطولة.
وتوج ليونيل بلقب كوبا أمريكا ألول مرة
في تاريخه بعد ثالث محاوالت فاشلة في
النهائيات أع�وام  2007و 2015و.2016
يش�ار إلى أن المنتخ�ب األرجنتيني عزز

بهذا الفوز مس�يرته
الخالية م�ن الهزائم
إل�ى  20مب�اراة تحت
قي�ادة الم�درب ليوني�ل
س�كالوني ،كم�ا ألح�ق
بالبرازي�ل هزيمته�ا األول�ى في
مباراة رس�مية من�ذ خس�ارتها أمام
بلجيكا ف�ي دور الثمانية ل�كأس العالم
.2018

ريو .2016كما رفع العب باريس سان
جريمان كأس كوبا أمريكا التي فازت
به�ا الربازيل يف  2019بملعب ماراكانا
أيضا بع�د نهائي قوي أمام بريو ،رغم
أن�ه غاب عن البطولة بس�بب اإلصابة
بع�د تعرضه مل�زق يف الكاح�ل األيمن
قب�ل تس�عة أي�ام فق�ط م�ن انطالق
البطولة.كان  2019يف الحقيقة «عاما
رهيبا» ،فقبل قلي�ل من هذه اإلصابة
وأثن�اء معس�كر املنتخ�ب الربازي�يل،
اضط�ر نيمار ملواجهة عارضة اتهمته
باغتصابه�ا يف أح�د فن�ادق العاصمة
الفرنس�ية باريس.وبع�د عدة أش�هر
حفظ القض�اء الربازييل القضية لعدم
كفاية األدلة.
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السياب والسبتي ..أي عالقة؟

ّ
«لعل وعسى»

يقول الش�اعر الكويتي عيل الس�بتي ،الذي رح�ل منتصف مؤخرا ً
عن  86عاما ،يف قصيدته «فرتة اسرتاحة»:
ُ
أحمل يف رأيس همو َم جيلني /جي ٍل يكا ُد يخطر العذاب
وآخر تو ابتدا يف سلَّ ِم العذاب /فهو يعيش نارين
ٍ
َ
تموت النا ُر يف الرتاب..
نا َر انتظارهِ  /..ونار أن
ومنذ ديوانه األول «بيوت من نجوم الصيف» ،والذي صدر يف نهاية
الس�تينيات ،مع أن معظم قصائده كتبها قبل ذلك التاريخ بكثري،
حتى ديوانه األخري «وعادت األشعار» وصدر يف نهاية التسعينيات،
ظ�ل عيل الس�بتي ،رحمه الله ،ذلك الش�اعر الذي يحمل يف رأس�ه
نْ
جيلني ،حت�ى بعد أن عايش أكثر منهما يف س�نوات عمره
هم�وم
التي تجاوزت الثمانني بس�ت سنوات .لقد بقي متأرجحا دائما يف
أفكاره وش�عريّته ما بني جيلني يم ّر بينهم�ا ،ويحاول أال ينتمي،
ال يف أف�كاره وال يف قصائده ،إىل أي منهم�ا ،ال حفاظا عىل نزعته
فرتات عايشها كانت تموج باالستقطابات الفكرية
االستقاللية يف
ٍ
والسياس�ية وحس�ب ،ولكن أيضا ألنه ،كما بدا يل من قراءة آثاره
الش�عرية ،ظل حائرا يف ما يمكن أن يكون عليه إنس�انا وش�اعرا
يف محاوالت�ه الدؤوب ،للبحث ع�ن الذات بعيدا عن كل هؤالء الذين
وصفهم بقوله« :كلهم سفلة /القتيل ،ومن قتله».
كما يمكن إدراج عالقة الس�بتي الوثيقة بصديقه الشاعر الراحل
بدر ش�اكر الس�ياب ،ضم�ن األس�باب التي قد تف�ر حريته بني
جيلني دائما ،نْ
وإن كان أثرا منقطعا!
ويف كتابي «حداة الغيم والوحشة» أرشت إىل يشء من تلك العالقة،
َ
تجربتي الشاعرين الكويتيني ،عيل السبتي ومحمد الفايز،
وأثرها يف
ليس باعتبارهما من أقرب شعراء الكويت إىل السياب وحسب ،بل
أيض�ا أكثر من تأثر بتجربته التحديثية يف كتابة القصيدة العربية.
وق�د تالىش ذلك التأثر بعد رحيل الس�ياب تقريب�ا ،ولم تعد تظهر
األطياف الس�يابية يف قصائد الس�بتي والفايز ،ب�ل لعلهما ّ
فضال
العودة إىل القصيدة التقليدية يف معظم ما نرشا الحقا.
كتب�ت يف الكتاب «الغريب ،والذي ال يبدو متس�قا م�ع تلك البداية
الش�عرية الجريئة للفايز والسبتي ،ذلك الطور التقليدي الرتاجعي
ال�ذي انتهى إليه الش�اعران ،خصوص�ا يف إصداراتهما الش�عرية
األخرية ،فقد دأب الفايز ،قبل رحيله بس�نوات ،عىل نرش قصائده
يف الصحافة اليومية بش�كل يوم�ي تقريبا ،وعىل مدى فرتة زمنية
طويلة نس�بيا ،قبل إنش�ائهما مجموعات ش�عرية ،مم�ا يجعلنا
نض�ع أكثر من ع�����المة اس�تفهام يف نهاي�ة رصدنا للمراحل
الش�عرية التي مر بها الشاعر الراحل ،يجدر بدارسيه � إن وجدوا
� البحث فيها.

ّ
«لعل وع�ى» التي
كن�ا ندرك ،نح�ن الذاهب�ني إىل حض�ور مرحية
ُعرض�ت ثالثة أيام متتالية عىل خش�بة مرح «دوار الش�مس» (28
–  30 - 29ماي�و /أيار املايض) يف بريوتّ ،
أننا نقوم بعمل اس�تثنائي
ل�ن يتكرّرّ ،
بعرص مىض ،بذكريات
انتهى،
وأننا آتون لالحتفال ب�ي ٍء
ٍ
ّ
ممثلت�ني جميلتني خاضتا معاركهما املرحي�ة خالل الحرب األهلية
ّ
وما بعدها ،كل منهما عىل جبهة :رندا األسمر ،مع مخرجني كبار من
أمث�ال ريمون جبارة ،وقد س�عوا إىل أن ُيكمل�وا عملهم خالل الحرب،
امل�رح عىل قي�د الحياة ،ع�ىل الرغم م�ن ّ
َ
كل يشء ،وحنان
ف ُيبق�ون
الحاج عيل ،مع فرقة «الحكواتي» امللتزمة التي ّ
أسسها الكبري روجيه
عساف ،والتي قامت ،كما تقول حنان ،عىل العمل يف بيئات املحرومني
واملهمّش�ني .رندا وحنان ،املتقاربتان يف العمر ،املتباعدتان يف التجربة،
تقف�ان مع�ا ً للم�رة األوىل عىل خش�بة م�رح ،بفضل كاتب�ة النص
ومخرجة العمل كريس�تيل خرض .ه�ذي لحظة وداع ّ
بكل ما فيها من
ّ
ّ
وغصة ،لحظات التماع ولحظات خفوت وحرة.
وخفة ،ابتسامة
ثق ٍل
ً
وهي لحظة تأريخ ملا مىض ،من دون أن يميض يف الحقيقة كلّيا ،طاملا
ّ
ّ
ّ
املمثلتني .وطامل�ا ّ
املمثلتني باقيتان ،فال ب ّد
أن
باق يف ذاكرة هاتني
أن�ه ٍ
للذاكرة من أن تعيد تش�كيل املش�هد ،بدءا ً م�ن لحظاته األوىل ،لحظة
االكتشاف واالنشداه والوقوع يف غرام املرح ،والقيام بالخطوة األوىل
من خالل االنتس�اب إىل كلية الفنون الجميلة ،املنقسمة عىل ذاتها ،يف
بريوت املشطورة نصفني ،مع اعرتاض األهل أو موافقتهم .فإىل جانب
ّ
املمثلتان ع�ن تجاربهما املرحية والحياتي�ة ،هناك ّ
قصة
م�ا ترويه
ب�ريوت كلّها التي س�تم ّر يف مخيّلتنا؛ بريوت املرحي�ة التي بأصواتٍ
ّ
املمثلني واملخرجني من أمثال نضال األش�قر ورىض
متع� ّددة ،ب�ريوت
خ�وري ،وريمون جبارة ،وروجيه ّ
عس�اف ،وأنطوان ولطيفة ملتقى،
ويعقوب الشدراوي ،وش�كيب خوري ...وبريوت املسارح التي أُقفلت
أبوا ُبه�ا واح�دا ً تلو اآلخ�ر :أوريل ،بيكادييل ،ج�ان دارك ،الغران تياتر،
مرح بريوت ،مرح بعلبك ،باب�ل ،مارون النقاش ...إلخ .مرحية
عبثية عاش�ها اللبناني�ون بفصو ٍل كثري ٍة ال تنته�ي ،وتراجيديا العمر
املايض ّ
ملمثلتني ما زالتا قادرتني عىل العطاء ،عىل األداء ،عىل الحياة ،يف
ّ
وجف حربها وذوت .وإذ تختار املخرجة كريستيل
مدينة طوت كتا َبها
خرض تجربتي رندا األسمر وحنان الحاج عيل ،ما ّدة وموضوعاً ،نراها
ً
خش�بة فقرية ال ديكور فيها ،وخالية ّإال من كرس�يّ ني ينتقالن
تعتمد
يف مس�احة الخش�بة ،كلم�ا انتقلت املمثلت�ان من مرحل�ة إىل أخرى،
كل منهما مُ ش�اهِ ً
وتصنعان من ٍّ
دة (أو جمهوراً) لألخرى حني تستأثر
ً
ّ
بالخشبة لتس�تعرض ماضيها ،أو تؤدي مقطعا من «صانع األحالم»
(ريم�ون جب�ارة) ،كما مع رن�دا ،أو «حكايا  »1936كم�ا مع حنان،
حيث نالتا جوائز ّ
فنية مهمّة عن دوريهما.

كـاريكـاتـير

العيثاوي يلتقي وفد االحتاد الدويل لالكاديميني العرب ويدعو هلذا االجراء

صيانة عارض يف الكابل الضوئي مسار (الرطبة  160 -كم) جنوب غرب االنبار واعادة اخلدمة
Apago PDF Enhancer
للكابل الصويت الرئييس املغذي ملجمع الدوائر احلكومية يف النجف
تس�تمر امل�الكات املختص�ة يف
مديرية االتصاالت واملعلوماتية
يف محافظ�ة األنب�ار بمتابع�ة
وصيانة العوارض التي تحصل
يف شبكة الكابل الضوئي ضمن
الرقع�ة الجغرافي�ة التابع�ة
للمديرية ،وبما يسهم يف تقديم
خدمة انرتنت ذات اس�تقرارية
وج�ودة عالي�ة ،ويف هذا الصدد
اش�ارت املهندس�ة س�هيلة
اسماعيل القييس مدير املديرية
إىل قي�ام امل�الكات املختص�ة
بصيانة عارض حصل يف الكابل
الضوئي مسار (الرطبة 160 -
ك�م) جن�وب غ�رب محافظ�ة
األنب�ار .وقال�ت القي�يس « لقد
إس�تجابة م�الكات ش�عبة
الرتاسل التابعة للمديرية للمكاملة الهاتفية من
قبل مركز االرشاف والس�يطرة وقس�م تراسل
املعلوم�ات يف ديوان الرشكة العامة لالتصاالت
واملعلوماتية ،وتحركت عىل الفور واستطاعت

ان تنج�ز الع�ارض بأق�ى رسعة ،ك�ون ان
املس�ار يمثل رابط دويل ينقل س�عات االنرتنت
القادم�ة م�ن دول الج�وار» .م�ن جانب آخر
قامت مالكات ش�عبة صيانة الكابل النحايس
يف مديرية االتصاالت واملعلوماتية يف محافظة

خبرية تغذية تتحدث عن الطعام
املناسب يف الطقس احلار

اك�دت خبرية التغذي�ة ،مارينا خورول ،إن�ه يف الطقس الح�ار ،يجب تناول
األطعمة الخفيفة ،وإضافة املزيد من الخضار والفواكه إىل نظامك الغذائي.
وقال�ت يف مقابلة م�ع «آر تي»« :يف الحرارة ،ال تأكل لح�م الضأن الثقيل أو
أطب�اق لحم الخنزير .من األفضل تناول األس�ماك والدواجن ولحوم األرانب.
بش�كل عام ،بالطبع ،املزيد من املاء ،املزيد من السوائل ،حتى يتم تجديدها،
ه�ذا مهم للغاية بالنس�بة لنا» .وأش�ارت خب�رية التغذية ً
أيض�ا إىل رضورة
التحق�ق من تاريخ انتهاء صالحية املنتجات الذي يتقلص يف الطقس الحار.
قالت خورول« :يجب أن يكون كل يشء يف الثالجة ،ألن كل يشء يتلف برعة
كب�رية :تتكاثر البكترييا املس�ببة لألمراض برعة كبرية ويمكن أن تس�بب
اإلس�هال وأم�راض مختلفة يف الجه�از الهضمي» .يف حال�ة ظهور أعراض
التس�مم الش�ديدة ،أوص�ت الخب�رية باالتصال باألطب�اء .إذا كان اإلس�هال
والقيء من خمس إىل س�ت مرات يف الي�وم ،فعليك مراجعة الطبيب بالفعل.
إذا كان ه�ذا يتعلق باألطفال ،فأنت بحاج�ة إىل مراجعة الطبيب عىل الفور،
ألن الجس�م يصاب بالجفاف وقد يموت الش�خص ،وهذا أمر خطري بش�كل
خاص عىل الطفل.

العراقـي

النج�ف األرشف بصيان�ة
عارض يف كابل صوتي س�عة
( 600زوج) ،يغ�ذي ع�دة
دوائر يف مركز املحافظة.
وق�ال املهندس ص�الح احمد
عب�اس مدي�ر اتص�االت
ومعلوماتي�ة النج�ف ال�ذي
تواج�د يف م�كان الع�ارض «
تبذل م�الكات املديرية أقى
جهودها لتوفري خدمات تلبي
طم�وح مواطن�ي املحافظة،
موضح�ا ً ان الع�ارض حصل
يف كابل نحايس رئييس يغذي
دوائر ( مقر محافظة النجف
 مديري�ة رشط�ة  -جامعةالكوف�ة  -دائ�رة الزراع�ة -
اعم�ار محافظ�ة النج�ف )،
وتم اج�راء اعم�ال الصيانة واع�ادة الخدمة،
مؤك�دا عىل اتخاذ كاف�ة االج�راءت القانونية
بحق الجهة املسببة للعارض حفاظا ً عىل البنى
التحتية للمديرية وخدمة للصالح العام».

املستقبل العراقي  /وسام الزبيدي
ش�دد وكيل وزي�ر التعليم العايل للش�ؤون العلمية
الدكتور ياسني العيثاوي ،امس االحد ،عىل رضورة
االرتق�اء بواق�ع البح�ث العلمي العرب�ي وتطوير
اتجاهاته ومجاالته واإلسهام يف تطبيق مخرجاته
به�دف تحقي�ق تنمي�ة علمي�ة مس�تدامة تخ�دم
الشعوب العربية وتواكب التطور املتسارع يف العالم.
وذكر بيان لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي ورد

للس�ومرية نيوز ،ان «العيثاوي اس�تقبال وفد من
االتحاد الدويل لالكاديميني العرب برئاس�ة الدكتور
محمود املشهداني ،باإلضافة اىل رئيس فرع العراق
الدكت�ور ط�ارق العيثاوي» .وبحس�ب البيان ،قال
العيثاوي ان «تعزيز العمل والرشاكة مع االتحادات
ومراكز البح�وث والجامعات واملنظم�ات العربية
واالقليمية والدولية واالنفتاح عىل العالم والتشبيك
بني جامعات الع�راق والجامعات العاملية الرصينة
ومالقحة االفكار بني الباحثني يقع ضمن اولويات

سمك السلمون فوائد ال حتصى ..تعرف عليها
اس�تعرض موقع «هليث الين» الصحي أبرز
الفوائد التي يجنيها اإلنسان من تناول سمك
الس�لمون .وذكر املوقع ،ان ابرز الفوائد هي
ع�ىل النحو الت�ايل :غني بأحم�اض أوميغا 3
الدهني�ة :بخالف معظ�م الده�ون األخرى،
تعت�رب ده�ون أوميغ�ا  3رضوري�ة ،ويجب
عليك الحصول عليها من نظامك الغذائي ألن
جسمك ال يستطيع تكوينها ،وهذه الدهون
مهم�ة ملحارب�ة االلتهاب�ات وخفض ضغط
الدم .مصدر جيد للربوتني :يس�اعد الربوتني
عىل بناء العض�الت وحماية العظام ورسعة
التع�ايف من اإلصابات ،وتحت�وي  3.5أونصة
من س�مك الس�لمون عىل  25-22غراما من
الربوتني ،غني بفيتامينات بي :إن  100غرام
من س�مك سلمون تحتوي عىل مجموعة من

فتيامينات بي ،التي تعمل عىل تحس�ني أداء
الدم�اغ والجه�از العصبي وتحوي�ل الطعام
إىل طاق�ة .يحت�وي ع�ىل البوتاس�يوم ،الذي
يس�اعد يف التحك�م يف ضغ�ط ال�دم .كما أنه
يقلل من خطر اإلصابة بالس�كتة الدماغية.
معب�أ بالس�يلينيوم ..أظهرت الدراس�ات أن
السيلينيوم يس�اعد يف حماية صحة العظام

ويقلل خط�ر اإلصاب�ة بالرط�ان .وتناول
سمك الس�لمون واملأكوالت البحرية األخرى
التي تحتوي عىل نسبة عالية من السيلينيوم
يؤدي إىل تحس�ني مستويات الس�يلينيوم يف
ال�دم .يحتوي عىل مضادات األكس�دة :يقلل
من خطر اإلصابة بأمراض القلب عن طريق
تقليل أكسدة الكوليسرتول الضار .يقلل من
مخاط�ر اإلصابة بأم�راض القلب :يس�اعد
تناول سمك السلمون بانتظام يف الحماية من
أمراض القلب ،ومرد ذلك قدرة السلمون عىل
زيادة دهون أوميغا  3يف الدم .كثري من الناس
لديهم الكثري من أحماض أوميغا  6الدهنية يف
دمائهم ،مقارن�ة بأوميغا  ،3وعندما يتوقف
ت�وازن هذين األحماض الدهنية ،يزداد خطر
اإلصابة بأمراض القلب.

الكشف عن أسباب تواتر موجات كورونا وحتوراته
أف�اد الخب�ري ال�رويس يف العل�وم البيولوجي�ة،
سريغي نيتيس�وف ،بأن تطور الوضع الوبائي
وظه�ور موج�ات جديدة من ف�ريوس كورونا
يعتمد باألس�اس عىل س�لوك الناس وموقفهم
من التطعيم.
وأوض�ح رئيس مخت�رب التكنولوجي�ا الحيوية
وعلم األحياء الدقيقة والفريوس�ات يف جامعة

جريــدة المســتقبل العراقــي

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة
للصحافــة والطباعــة والنشــر

نوفوسيبريسك ،س�ريغي نيتيسوف ،يف حديث
لوكالة «نوفوستي»« :نشهد موجات من تفي
الوباء ،وستتواتر طاملا أننا سنتعامل مع الوباء
باستخفاف».
وأض�اف أن «الس�الالت الجددية م�ن فريوس
كورون�ا تظه�ر لع�دة أس�باب ،وه�ي عندم�ا
يس�تمر الوب�اء لف�رتة طويلة ،وعندم�ا يكون

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

نس�ق التطعي�م بطيئ�ا» .وأش�ار إىل أن «هناك
حتى اآلن العديد من األشخاص الذين لم يتلقوا
لقاحا لحمايته�م من الف�ريوس ،ويتواصلون
مع أش�خاص م�ن دول مختلف�ة» ،مؤكدا عىل
«رضورة التط����عي�م يف أرسع وق�ت ممكن
حت�ى ال يبقى الف�ريوس أو تبقى ثغرات تؤدي
إىل تحوره».
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وبرنامج وزارة التعليم العايل والبحث العلمي بهدف
تطوير وتوظيف البحوث العلمية العراقية بش�كل
خ�اص والعربية بش�كل عام بما ينس�جم ويقدم
الخدم�ة الفعال�ة ملجتمعاتنا» .ب�دوره ،نقل الوفد
الزائ�ر تهاني وتربيكات االمني العام لالتحاد الدويل
لالكاديميني العرب االستاذ الدكتور طالل النداوي،
للدكتور ياسني العيثاوي بمناسبة تسنمه منصب
وكيل وزارة التعليم العايل مؤخرا ،معربا عن امانيه
باستمرار التواصل الفعال بني الجانبني.

دراسة تكشف ما يفعله نقص النوم
لليلة واحدة

كش�فت دراس�ة علمية جديدة أن قل�ة النوم لليل�ة واحدة كافي�ة لإلرضار
بصحتك العقلية والجسدية.
وبحس�ب ش�بكة «يس إن إن» األمريكية ،فقد فحصت الدراسة ،التي أجراها
باحث�ون يف كلية دراس�ات الش�يخوخة بجامعة جنوب فلوري�دا ،نظام نوم
 1958بالغا ً أمريكيا ً ملدة ثمانية أيام متتالية مع إخضاعهم لفحص جس�دي
ونفيس ملدة عامني كاملني.
ووجد فريق الدراس�ة أن قلة النوم حتى لليلة واحدة أثرت بش�كل كبري عىل
الصحة العقلية والجس�دية لألش�خاص ،وهو التأثري الذي يزداد س�وءا ً مع
نقص النوم لعدة ليا ٍل متتالية ،خصوصا ً بعد ثالث ليا ٍل.
وق�ال س�ومي يل ،املؤلف الرئييس للدراس�ة« :ارتبطت قل�ة النوم بانخفاض
املش�اعر اإليجابية ،وزيادة املش�اعر الس�لبية مث�ل التوت�ر واالكتئاب ،كما
ارتبط�ت بزيادة آالم الجس�م ،ومش�اكل الجهاز الهضمي وأع�راض الجهاز
التنفيس ،مثل التهاب الحلق وسيالن األنف».
العنوان  :بغداد  -الكرادة داخل
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