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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

س�اد جو من الرتحي�ب والحذر، أم�س الثالثاء، 
بش�أن الحوار االسرتاتيجي بني العراق والواليات 
املتحدة األمريكية بش�أن بقاء قواتها العسكرية 

يف العراق.
ودع�ا زعي�م التيار الص�دري مقت�دى الصدر إىل 
وقف العمل العس�كري من قبل »املقاومة« لحني 

اكمال انسحاب القوات األمريكية.  
وقال الصدر يف تدوينة، اطلعت عليها »املس�تقبل 
العراقي«، »ش�كرا للمقاوم�ة العراقية الوطنية، 
فها هو االحت�الل يعلن عن بدء انس�حاب قواته 
القتالية أجمع، لننتظر وإياكم إتمام االنسحاب. 
وش�كرا للجه�ود املبذولة لبلورة ه�ذه االتفاقية 
وال س�يما األخ الكاظم�ي«.  وأض�اف »مع العلم 
إنن�ا قد بين�ا رشوطا فيما س�بق وم�ع تحققها 
يجب وقف العمل العس�كري للمقاومة مطلقا.. 
والس�عي لدع�م الق�وات األمني�ة العراقي�ة من 
الجيش والرشطة الس�تعادة األمن وبس�طه عىل 
األرايض العراقي�ة وإبعاد ش�بح اإلرهاب والعنف 

واملتطفلني وأدعياء املقاومة«.  
وختم بوس�م »الع�راق نحو االس�تقالل، وننتظر 
)السيادة( و )الهيبة(«.  بدوره، علق زعيم جبهة 
االنق�اذ والتنمي�ة اس�امة النجيفي ع�ىل نتائج 
الحوار االسرتاتيجي بني العراق والواليات املتحدة 
األمريكية.  وقال النجيف�ي يف تدوينة إن »الحوار 
االس�رتاتيجي ب�ني الع�راق والوالي�ات املتحدة يف 
جولته الرابعة نتائج ايجابية نأمل أن تتعزز عرب 
تعاون ودعم وفتح آفاق تخدم تطلعات العراقيني 

يف املجاالت كافة«.  
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بمناسبة عيد الغدير االغر

       بغداد / المستقبل العراقي

الجي�ش  ووت�ش«  رايت�س  »هيوم�ان  منظم�ة  اتهم�ت 
اإلرسائييل بش�ن هجمات »ترقى عىل ما يبدو إىل مس�توى 
جرائم الحرب« خالل الحرب التي استمرت أحد عرش يوًما 

ضد حركة حماس بغزة يف أيار املايض.
وأص�درت املنظم�ة الدولي�ة الحقوقية اس�تنتاجاتها بعد 
التحقي�ق يف ثالث غارات جوي�ة إرسائيلية قالت إنها قتلت 

62 مدنيا فلسطينيا.
وأكدت املنظمة، »لم تكن هناك أهداف عس�كرية واضحة 

يف محيط تلك الهجمات«.

وقال�ت »هيومن رايت�س ووتش« إن مثل ه�ذه الهجمات 
»تنته�ك الحظ�ر املف�روض ع�ىل الهجم�ات املتعم�دة أو 

العشوائية ضد املدنيني«.
لك�ن التقرير ركز ع�ىل األعمال اإلرسائيلي�ة خالل القتال، 
وقالت املنظمة إنها س�تصدر تقري�را منفصال عن أعمال 
حماس وجماعات فلسطينية مسلحة أخرى يف آب املقبل.

م�ن جهت�ه، ق�ال ج�ريي سيمبس�ون، مدي�ر األزم�ات 
والرصاعات املس�لحة يف هيومن رايت�س ووتش: »القوات 
اإلرسائيلي�ة نف�ذت هجم�ات يف قطاع غزة يف أي�ار دمرت 
عائ�الت بأكملها، دون وجود أي هدف عس�كري واضح يف 

مكان قريب«.

      بغداد / المستقبل العراقي

حّذر تقرير أممي مما أس�ماه »استمرار 
يف  اإلرهاب�ي  داع�ش  تنظي�م  عملي�ات 
الع�راق«، يف وق�ت تس�تعد في�ه الق�وات 
األمريكية القتالية لالنسحاب مع البالد.    

ويقول التقري�ر الصادر عن فريق مراقبة 
العقوبات التابع لألم�م املتحدة، إنه »عىل 
الرغم من االنتكاس�ات، ف�إن داعش عىل 
وش�ك أن تكون مش�كلة لبعض الوقت يف 
العراق ويف سوريا كذلك«.  ووفقا للتقرير 
ال�ذي اس�تند إىل معلومات اس�تخباراتية 
لل�دول األعض�اء، »تط�ورت الجماعة إىل 

تمرد راس�خ، مس�تغلة نق�اط الضعف يف 
األم�ن املح�يل للعثور ع�ىل م�الذات آمنة 
واس�تهداف القوات املش�اركة يف عمليات 

مكافحة داعش«.  
وأض�اف التقرير أن »الهجمات يف بغداد يف 
كانون الثاني ونيسان 2021 تؤكد صمود 
الجماع�ة عىل الرغم من ضغوط مكافحة 
اإلرهاب الشديدة التي تمارسها السلطات 
العراقية«.   ومن املرجح أن يواصل تنظيم 
داعش »مهاجمة املدنيني واألهداف السهلة 
األخ�رى يف العاصمة )بغ�داد( كلما أمكن 
ذلك لجذب اهتمام وسائل اإلعالم وإحراج 
حكوم�ة الع�راق«.   وباإلضاف�ة إىل قدرة 

داع�ش عىل ش�ن هجمات يف بغ�داد، ترى 
وكاالت املخابرات التابعة لألمم املتحدة أن 
التنظي�م يعيد تأكيد نفس�ه يف محافظات 
دياىل وص�الح الدين وكرك�وك، حيث نفذ 
عنارصه سلسلة من الهجمات عىل الطرق 
التي تربط هذه املناطق ببعضها البعض.   
كما أعرب�ت أجهزة املخاب�رات عن قلقها 
من أن عن�ارص تنظيم داعش ينجحون يف 
اس�تغالل ضعف التواصل والتنس�يق بني 

املحافظات العراقية املختلفة.  
االس�تخبارات  وكاالت  بع�ض  وح�ذرت 
م�ن أن الوض�ع الس�يايس غري املس�تقر 
يف الع�راق، وكذل�ك يف س�وريا، س�يعطي 

التنظي�م املتط�رف املزي�د م�ن الف�رص 
لرتسيخ مكانته.  

ويص�ف املس�ؤولون األمريكي�ون تنظيم 
داعش يف العراق بأنه »تضاءل«، مشريين 
إىل أنه يقود ما ال يقل عن 8000 مقاتل يف 
جميع أنحاء العراق وسوريا خالل الوقت 
الراه�ن، وهو بعي�د كل البعد عن 34000 
مقاتل من املحتمل أن يكون لدى الجماعة 
اإلرهابي�ة خ�الل أوج قوته�ا. يف الوق�ت 
ذات�ه، تضاءل�ت م�وارد التنظي�م املالية.  
ويقول محل�ل مكافحة اإلرهاب والرئيس 

التنفيذي لرشكة »فالنس غلوبال«.
التفاصيل  ص2
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الزوراء حيسم 
الوصافة والطلبة يضمن البقاء 

يف دوري األضواء

ص2

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


Apago PDF Enhancer

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي

www.almustakbalpaper.netIssue No  ( 2418 )  July   Wed    28    2021    

التخطيط تعلن عن جممعات سكنية جديدة ستوزع عىل الفقراء
     بغداد / المستقبل العراقي 

كشفت وزارة التخطيط، أمس الثالثاء، عن إجراءاتها يف إزالة وتخفيف الفقر يف العراق، فيما 
أكدت االستمرار يف توزيع املجمعات السكنية واطئة الكلفة عىل الفقراء. وقال املتحدث باسم 
الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، إن »الوزارة تستمر يف سياستها التي تروم إزالة وتخفيف الفقر 
يف العراق من خالل مجموعة من اإلجراءات من ضمنها بناء مجمعات س�كنية واطئة الكلفة 
ت�وزع للفق�راء يف املحافظ�ات«. وأضاف أن »ال�وزارة أنجزت مجموعة م�ن املجمعات يف كل 
من محافظات الديوانية وواس�ط وكركوك واالنبار«، الفتا اىل أن »اجراءات الوزارة ستس�تمر 
يف إنج�از مجمعات اخرى، وس�يجري توزيعها للفق�راء وفق اليات ومعاي�ر تضمن حقوق 
الفق�راء«. وأش�ار إىل أن »التناف�س بني العوائل س�يكون وفق معيار االكثر فق�را ثم االقل«، 
مبينا أن »تلك املعاير تعتمد عىل اعداد أفراد األرسة ومصادر الدخل وعدم وجود السكن وعدد 
املعاق�ني ضمن أف�راد األرسة«. وبني أنه »يت�م التقديم عرب نافذة إلكرتوني�ة لضمان حقوق 

الجميع، ومن ثم فرز األسماء بما ينسجم مع تطلعات االرس الفقرة يف حل أزمة السكن«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

س�اد جو من الرتحي�ب والح�ذر، أمس الثالثاء، بش�أن 
الح�وار االس�رتاتيجي ب�ني الع�راق والوالي�ات املتح�دة 

األمريكية بشأن بقاء قواتها العسكرية يف العراق.
ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إىل وقف العمل 
العس�كري م�ن قبل »املقاوم�ة« لحني اكمال انس�حاب 

القوات األمركية.  
وق�ال الص�در يف تدوين�ة، اطلع�ت عليه�ا »املس�تقبل 
العراقي«، »ش�كرا للمقاومة العراقية الوطنية، فها هو 
االحتالل يعلن عن بدء انس�حاب قوات�ه القتالية أجمع، 
لننتظر وإياكم إتمام االنسحاب. وشكرا للجهود املبذولة 

لبلورة هذه االتفاقية وال سيما األخ الكاظمي«.  
وأض�اف »مع العلم إننا قد بينا رشوطا فيما س�بق ومع 
تحققها يجب وقف العمل العسكري للمقاومة مطلقا.. 
والس�عي لدع�م الق�وات األمني�ة العراقية م�ن الجيش 
والرشطة الستعادة األمن وبسطه عىل األرايض العراقية 
وإبع�اد ش�بح اإلره�اب والعن�ف واملتطفل�ني وأدعي�اء 

املقاومة«.  
وختم بوسم »العراق نحو االستقالل، وننتظر )السيادة( 

و )الهيبة(«.  
ب�دوره، عل�ق زعي�م جبه�ة االنق�اذ والتنمية اس�امة 

النجيف�ي ع�ىل نتائج الحوار االس�رتاتيجي بني 
العراق والواليات املتحدة األمركية.  

وقال النجيفي يف تدوينة إن »الحوار االسرتاتيجي 
بني العراق والواليات املتح�دة يف جولته الرابعة 
نتائج ايجابية نأمل أن تتعزز عرب تعاون ودعم 
وفتح آفاق تخدم تطلعات العراقيني يف املجاالت 

كافة«.  
وعل�ق تحال�ف س�ائرون ع�ىل جول�ة الح�وار 
االس�رتاتيجي األخرة التي خاضه�ا العراق مع 

الجانب األمركي.  
وقال التحال�ف يف بيان، »تابعن�ا باهتمام كبر 
س�ر املفاوضات العراقية مع الجانب األمركي 
منذ خطواتها األوىل وحتى هذه اللحظة، ونحن 
اذ نثم�ن الجهود الكبرة الت�ي بذلتها الحكومة 
العراقي�ة لصياغ�ة رؤي�ة وطني�ة تس�اهم يف 
تحقيق الس�يادة الكاملة للع�راق نجدد موقفنا 
الراف�ض لتواجد أية ق�وات أجنبية عىل األرايض 

العراقية«.  
وأض�اف، »نؤكد ع�ىل رضورة أن يك�ون هناك 
توجه�اً وطنياً م�ن جمي�ع القوى السياس�ية 
والنخ�ب  والثقافي�ة  الديني�ة  والفعالي�ات 

االكاديمية واإلعالمية وجميع الرشائح االجتماعية بدعم 
س�يادة القانون وهيبة الدولة وبس�ط األمن وبما يخدم 

تطلعات الش�عب العراقي نحو غد افضل وعراق مستقل 
ينع�م في�ه جمي�ع العراقيني بمختل�ف الوانه�م باالمن 

واالمان والعدالة واالستقرار«.  
كم�ا رحب ائتالف النرص بنتائ�ج الجولة األخرة للحوار 
الس�رتاتيجي العراق�ي األمرك�ي، ع�ادا إي�اه »انتصاراً 

للعراق ومصالحه وسيادته«.  
وطالب االئتالف يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
منه، »اس�تنادا إىل بنود مبادرة )السيادة العراقية( التي 
تقدم بها الدكتور حيدر العبادي، إىل إدامة الزخم الوطني 
- حكومياً وشعبياً- لتعزيز السيادة ومقتضياتها تجاه 
جميع أشكال اإلنتهاك، ويف طليعتها اإلحتالل العسكري 
الرتك�ي، وأش�كال التدخ�ل األخ�رى بالش�أن العراق�ي 
سياسياً وأمنياً واقتصادياً. وأن تتظافر الجهود الوطنية 
لجعل العراق ومصالحه وس�يادته قيمة عليا يف الوجدان 

والعمل الوطني«.  
وأكد أن »عراقاً سيداً وقوياً سيحقق التوازن السرتاتيجي 
يف املنطقة والعالم، وأي ضعف للعراق، أو جعله س�احة 
رصاع، س�يجر املنطقة والعالم النهيارات كربى، عندها 
لن يكون العراق هو الخارس الوحيد بل املنطقة والعالم. 
وعىل سرتاتيجيات قوى املنطقة والعالم إدراك أّن العراق 

مركز اتزان وتوازن املنطقة«.  
وكان الرئيس االمركي جو بايدن، قد أكد لرئيس الوزراء 
مصطف�ى الكاظم�ي، انته�اء املهم�ة القتالي�ة للقوات 
االمركية والبدء بمرحلة جديدة من التعاون العسكري.  
وقال الكاظم�ي، خالل اللقاء ال�ذي جمعه مع 
بايدن، »يس�عدني اس�تمرار التعاون بني بغداد 
وواش�نطن«، مؤك�دا أن »عالقاتن�ا لها جوانب 

عديدة صحية وثقافية وغرها«.  
واض�اف ان »الرشاك�ة م�ع الوالي�ات املتح�دة 

اسرتاتيجية«.  
فيما ق�ال باي�دن »سنرس�ل 500 أل�ف جرعة 
لقاح للعراق«، مش�را اىل »تطلع�ه لالنتخابات 

العراقية«.  
وأض�اف بايدن، »نريد أن نس�تمر بدعم العراق 
اس�تخبارياً«، مش�را اىل أن »الدور األمركي يف 
العراق س�يرتكز ع�ىل املس�اعدة التدريبية وما 

يتعلق بتنظيم داعش«.  
وأكد الرئيس األمرك�ي ان »الرشاكة األمريكية 
العراقية مستمرة وإدارتي ملتزمة بها، كما أننا 
ملتزمون بالتعاون األمني ومواجهة داعش مع 

الحكومة العراقية«.  
كما اعل�ن الرئيس األمركي ج�و بايدن االثنني 
أن الواليات املتحدة س�تنهي بحلول نهاية العام 
»مهمته�ا القتالية« يف الع�راق لتبارش »مرحلة 

جديدة« من التعاون العسكري مع هذا البلد.  

إشادة باملفاوضات اليت دفعت أمريكا إىل سحب »القوات القتالية«.. وخماوف من اإلخالل باالتفاق

خمرجات حوار بغداد وواشنطن: ترحيب وحذر

العدد )2418(   28     متوز    2021                السنة السادسة                 معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االربعاء

      بغداد / المستقبل العراقي

ح�ّذر تقرير أممي مما أس�ماه »اس�تمرار 
عمليات تنظي�م داعش اإلرهابي يف العراق«، 
يف وقت تستعد فيه القوات األمركية القتالية 

لالنسحاب مع البالد.    
ويق�ول التقري�ر الصادر عن فري�ق مراقبة 
العقوب�ات التاب�ع لألمم املتح�دة، إنه »عىل 
الرغم من االنتكاسات، فإن داعش عىل وشك 
أن تكون مشكلة لبعض الوقت يف العراق ويف 
س�وريا كذلك«.  ووفقا للتقرير الذي اس�تند 

إىل معلوم�ات اس�تخباراتية للدول األعضاء، 
»تطورت الجماعة إىل تمرد راس�خ، مستغلة 
نق�اط الضع�ف يف األمن املح�ي للعثور عىل 
مالذات آمنة واستهداف القوات املشاركة يف 

عمليات مكافحة داعش«.  
وأض�اف التقري�ر أن »الهجم�ات يف بغداد يف 
كان�ون الثاني ونيس�ان 2021 تؤكد صمود 
الجماع�ة ع�ىل الرغم من ضغ�وط مكافحة 
اإلرهاب الش�ديدة التي تمارس�ها السلطات 
العراقي�ة«.   ومن املرج�ح أن يواصل تنظيم 
داعش »مهاجمة املدنيني واألهداف الس�هلة 

األخ�رى يف العاصم�ة )بغ�داد( كلم�ا أمكن 
ذلك لج�ذب اهتمام وس�ائل اإلعالم وإحراج 
حكوم�ة الع�راق«.   وباإلضاف�ة إىل ق�درة 
داع�ش ع�ىل ش�ن هجم�ات يف بغ�داد، ترى 
وكاالت املخاب�رات التابع�ة لألمم املتحدة أن 
التنظيم يعيد تأكيد نفسه يف محافظات دياىل 
وصالح الدي�ن وكركوك، حيث نفذ عنارصه 
سلسلة من الهجمات عىل الطرق التي تربط 
ه�ذه املناطق ببعضها البعض.   كما أعربت 
أجه�زة املخابرات ع�ن قلقها من أن عنارص 
تنظي�م داعش ينجحون يف اس�تغالل ضعف 

التواصل والتنسيق بني املحافظات العراقية 
املختلفة.  

وحذرت بعض وكاالت االس�تخبارات من أن 
الوضع الس�يايس غ�ر املس�تقر يف العراق، 
وكذلك يف سوريا، سيعطي التنظيم املتطرف 

املزيد من الفرص لرتسيخ مكانته.  
ويصف املسؤولون األمركيون تنظيم داعش 
يف الع�راق بأن�ه »تضاءل«، مش�رين إىل أنه 
يق�ود ما ال يقل ع�ن 8000 مقاتل يف جميع 
أنحاء العراق وس�وريا خالل الوقت الراهن، 
وه�و بعيد كل البعد ع�ن 34000 مقاتل من 

املحتم�ل أن يك�ون لدى الجماع�ة اإلرهابية 
خ�الل أوج قوتها. يف الوق�ت ذاته، تضاءلت 
موارد التنظيم املالية.  ويقول محلل مكافحة 
اإلرهاب والرئيس التنفيذي لرشكة »فالنس 
غلوبال«، ديفد جارتنش�تاين روس، »هناك 
بعض املناطق التي يشكل فيها تهديدا كبرا، 
حيث يمك�ن ملقاتي داعش تنفي�ذ اغتياالت 
أو حت�ى هج�وم للس�يطرة ع�ىل األرايض«.   
وتاب�ع: »بالتأكيد، بالنس�بة لبعض البلدات 
األصغر األق�رب إىل مناطق قوة داعش، فإن 

التنظيم يشكل تهديدا كبرا هناك«.  

تقرير أممي حيذر من تنامي »داعش«: التنظيم ينجح يف استغالل ضعف التنسيق بني املحافظات 

        بغداد / المستقبل العراقي

الخدم�ة  مجل�س  رئي�س  كش�ف 
االتح�ادي محم�ود التميمي، أمس 
الثالث�اء، ع�ن خط�ة الع�ام الحايل 
لتعيني أصح�اب الش�هادات العليا 
والخريج�ني األوائل، فيما أش�ار إىل 

تعيني 54 ألف شخص.
وقال التميم�ي يف ترصيح صحفي 
إن »املجل�س ملت�زم بالتعيني وفق 
ما جاء ضمن قانون املوازنة، الذي 
كان واضحا حول تعيني الشهادات 
العليا والخريج�ني الثالثة األوائل«، 
الفت�ا إىل أن »ه�ذه الخط�ة يعم�ل 
ع�ىل تنفيذها املجلس خ�الل العام 
الحايل«. وأضاف، أنه »تم تعيني 54 
الف شخص من املشمولني بقانون 
رقم 6 لس�نة 2000 وهم املجموعة 
الس�اندة«، مبينا  الطبية والكليات 
أن »هنالك اج�راءات تمت املبارشة 
به�ا لتعي�ني املتبق�ي منه�م خالل 
رئي�س  أن  يذك�ر  الف�رتة«.  ه�ذه 
مجلس الخدمة االتح�ادي محمود 
التميمي، كش�ف يف وقت سابق عن 
أن »الدرج�ات الوظيفي�ة لن تتوفر 

جميعه�ا بحرك�ة امل�الك، وس�يتم 
أخذ النس�ب القانوني�ة والتي تبلغ 
15% بالنسبة للش�هادات، وحسب 
ألن  لألوائ�ل  بالنس�بة  االحتي�اج 
نس�بتهم غر مح�ددة«، مؤكداً أن 
»ذلك سيتم بعد توفر التخصيصات 
املالية اىل هذه الدرجات«. وأوضح، 
أن »هن�اك ثالث خط�وات يجب أن 
تتم قبل من�ح الدرجات الوظيفية، 
األوىل ه�ي مصادقة مجم�ل املالك 
للدائرة او الوزارة، والثانية استبعاد 
نس�بة 15% منها للدراس�ات العليا 
واالحتياج من االوائل، وهذه تحتاج 
إىل الح�ذف واالس�تحداث يف وزارة 
املالي�ة من قب�ل الدائ�رة أو الوزارة 
الت�ي تريد التوظيف ومن ثم تحديد 
االختصاصات إن كانت هندس�ة أو 
قانون�ا أو إدارة واقتصادا وغرها، 

وتحديد عددهم«.
الثالث�ة  »الخط�وة  أن  وأض�اف، 
املالي�ة وج�ود  اع�الن وزارة  ه�ي 
التخصي�ص امل�ايل ل�كل درجة من 
ه�ذه الدرجات«، مؤك�داً أن »هذه 
الخط�وات الثالث تكتم�ل حتى يتم 

اإلعالن عن الدرجة الوظيفية«.

جملس اخلدمة: هذه خطة العام احلايل 
للتعيينات

        بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال رئيس مجلس النواب، محمد الحلب�ويس، أمس الثالثاء، 
إن تجرب�ة إعمار محافظة نينوى س�تكون أفضل من تجربة 
محافظ�ة األنبار. وعن س�ؤال وجهه إعالمي »هل ستش�هد 
نينوى التجربة ذاتها التي شهدتها محافظة األنبار من ناحية 

اإلعمار«، قال الحلبويس: »إن ش�اء الله س�تكون أفضل«.ويف 
وقت س�ابق، وصل رئيس مجلس الن�واب، محمد الحلبويس، 
إىل محافظ�ة نين�وى، وبعده�ا عق�د اجتماعا م�ع القيادات 
األمني�ة يف قي�ادة عملي�ات نين�وى، وتالها اجتم�اع يف مبنى 
ديوان املحافظة. وقال الحلب�ويس، يف اجتماع عقده يف مبنى 
ديوان محافظة نينوى، »س�أقيض عرشة أيام هنا يف املوصل، 

وسأستمع إىل مشاكل املحافظة وألتقي بمدراء الدوائر فيها، 
وهناك الكثر يجب أن نقدمه لنينوى«. وأردف: »سنعمل عىل 
نق�ل ملف التدقيق األمني الخاص بمعامالت التعويضات من 
بغ�داد إىل املوصل النجازها دون إح�داث أي تأخر كما حدث 
سابقا ويحدث اآلن«. وتابع: »أوعزت إىل وزارة املالية برصف 

الرواتب املدخرة كافة ولجميع الدوائر يف محافظة نينوى«.

أك�دت الجه�ات القانوني�ة يف الوالي�ات 
املتحدة االمريكية ملحافظ البنك املركزي 
جمي�ع  أن  الثالث�اء،  أم�س  العراق�ي، 
احتياطي�ات وأم�وال البن�ك »محصن�ة 
وال يمك�ن ألي�ة جه�ة الحج�ز عليها«.
وق�ال البن�ك املرك�زي يف بي�ان تلق�ت 
املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه »أكدوا 
أنه�م س�يدافعون ع�ن حصانته�ا لدى 
بقي�ة ال�دول وال يمكن املس�اس بهذه 
»الع�راق  أن  وأض�اف  االحتياطي�ات«. 
س�يكمل خالل الفرتة القريب�ة القادمة 
دفع كامل التعويضات والفوائد املرتتبة 
عليه ما قبل 2003، فأن ذلك سيؤدي اىل 
رفع الحصانة الدولية عن أموال العراق 
يف الخ�ارج وس�تكون عرض�ة للتنفي�ذ 
عليها م�ن بع�ض الدائنني م�ن جهات 
ورشكات أخ�رى«. وأش�ار البيان اىل ان 
»تلك الجه�ات القانونية أكدت ان أموال 
البن�ك املرك�زي العراقي  واحتياطي�ات 
محمي�ة بموج�ب القوان�ني املتبع�ة يف 
الوالي�ات املتح�دة االمريكي�ة، وتعهدت 
بالدف�اع عم�ا موج�ود منه�ا يف البنوك 

املركزية واملصارف يف الدول األخرى«.

احللبويس: جتربة إعامر نينوى ستكون أفضل من األنبار أمريكا تطمئن
 البنك املركزي: أموالكم 

يف اخلارج حمصنة

        بغداد / المستقبل العراقي

ت�رأس وزير الداخلية عثم�ان الغانمي االجتم�اع الدوري للجنة 
العلي�ا إلدارة أعم�ال الدفاع املدن�ي يف جمهورية الع�راق، والذي 
عق�د يف مقر وكالة الوزارة لش�ؤون الرشط�ة وبحضور الفريق 
عم�اد محم�د محمود وكيل الوزارة لش�ؤون الرشطة والس�ادة 
ال�وكالء، وم�دراء  عاّم�ني من ال�وزارات والدوائر غ�ر املرتبطة 
ب�وزارة، بحضور قادة الوزارة، وناقش االجتماع تنظيم الحش�د 
الوطني ملعالجة األزمات والكوارث بشكل عام والسيما ما يتعلق 
بال�زالزل وإمكانية حصولها بعد دخ�ول العراق يف الخط الزلزايل 
بشكل نش�ط، وكل ما يتعلق بظاهرة التصحر، وخرج االجتماع 
بجمل�ة من التوصي�ات املهمة ملعالجة هذي�ن األمرين وغرهما 
من املواضيع.اىل ذلك، ح�ر  الفريق عماد محمد محمود وكيل 
وزارة الداخلية لشٔوون الرشطة احتفالية اليوم العاملي ملكافحة 

االتج�ار بالب�رش وانطالق م�رشوع أم�ان  وبدعم م�ن منظمة 
هارتالن�د االين�س الدولية وبحض�ور النأيب ريزان الش�يخ دلر 
وع�دد من قادة الوزارة والس�يد مدير املنظم�ة هارتالند االينس 
وممث�ي ال�وزارات العراقية واملنظم�ات الحكومي�ة ومنظمات 

املجتمع املدني وتخلل االحتفال عزف السالم الجمهوري والكلمة 
االفتتاحية التي القاها السيد وكيل الوزارة لشٔوون الرشطة ناقالً 
تحي�ات معايل الوزير اىل املحتفلني مبين�ًا جهد وزارة الداخلية يف 
مجال مكافحة االتجار بالبرش والعمل املتواصل من قبل مديرية 
مكافحة االجرام / قسم االتجار بالبرش للحد من هذه الظاهرة 
،موضح�اً مدى خطورة الجرأيم الت�ي ترتكب والتي تهدر كرامة 
االنس�ان ومدى اتس�اع ه�ذه الظاه�رة وانتش�ارها يف عرصنا 
ه�ذا ،داعياً اىل تكاتف الجهود والتنس�يق املش�رتك بني الوكاالت 
الحكومية واملنظمات الدولية لحماية الضحايا ومنع استغاللهم 
كذلك التوعية والتثقيف من خالل وسأيل االعالم ، وختاماً  شكر 
س�يادته جميع املش�اركني يف هذا االحتف�ال والقأيمني عىل هذا 
املرشوع من اجل مجتمع خايل من جريمة االتجار بالبرش . حيث 
تكل�ل االحتفال ايض�اً تكريم معايل الوزير والس�يد الوكيل بدرع 

املنظمة وقدم السيد الوكيل درع الوزارة اىل مدير املنظمة.

وزير الداخلية وبحضور وكيل الوزارة لشؤون الرشطة يرتأس االجتامع الدوري للجنة العليا إلدارة أعامل الدفاع املدين
الوكيل حضر احتفالية اليوم العاملي ملكافحة االجتار بالبشر

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت مؤسس�ة الشهداء، أمس الثالثاء، عن البدء برفع معامالت الشهداء 
والجرحى من ضحايا االرهاب اىل هيأة التقاعد. 

وقال رئيس املؤسس�ة عبد االل�ه النائي، يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نسخة منه إنه »تمت املبارشة من جديد، برفع معامالت الشهداء والجرحى 
من ضحايا العملي�ات الحربية واألخطاء العس�كرية والعمليات االرهابية 
اىل هيئ�ة التقاعد يوم غدا االربع�اء املوافق 2021/٧/28 من خالل النظام 

االلكرتوني الباركود بالتعاون مع هيأة التقاعد الوطنية«.
وأشار اىل ان »التوقف كان بغية تحصني النظام وتقويته لعدم اخرتاقه من 

قبل ضعاف النفوس ومافيات الفساد«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت خلية اإلعالم األمني، أمس الثالثاء، رشوع القوات األمنية ضمن املقر 
املتقدم لقيادة العمليات املشرتكة بكركوك واملقر املسيطر يف طوزخورماتو 
بعملي�ة امنية لتفتيش وتطه�ر مناطق جنوب محافظ�ة كركوك )مثلث 
الزرك�ة( واملناطق الواقعة عىل الح�دود الفاصلة بني قيادة عمليات صالح 
الدين وقاطع املقر املتقدم يف كركوك. وقالت الخلية يف بيان تلقت املستقبل 
العراقي نس�خة من�ه، أن »هذه العملية ش�هدت مش�اركة قطعات املقر 
املتق�دم يف طوز خورماتو من خالل قيادة فرقة املش�اة الثامنة واللواء 34 
الفرقة التاسعة، والقطعات امللحقة بها وقوات من وزارة الداخلية املتمثلة 
بالفرقة الخامسة بالرشطة االتحادية اللواء الثالث، وقوات الرشطة ضمن 
قاطع املس�ؤولية، كما اش�رتك فيها قطعات من الحشد الشعبي يف صالح 
الدين وكركوك، وبإس�ناد ط�ران القوة الجوية وط�ران الجيش وطران 
التحالف الدويل«.واضافت أن »هذه العملية تشمل وادي زغيتون من قرية 
الرم�ل وجنوب طري�ق قرية الرمل )جرس الزركة( وش�مايل هذه املنطقة، 
ووادي الش�اي ضمن املس�احة الواقعة بني )كوري تبه ورشق قرية ضاملة 
الرمل وجنوب قرية ابو فش�كة( ملالحقة بقاي�ا عصابات داعش اإلرهابية 

وتطهر هذه املناطق«. 

مؤسسة الشهداء تبارش برفع معامالت ضحايا 
االرهاب اىل التقاعد

اإلعالم األمني يعلن انطالق عملية أمنية
 لتفتيش وتطهري »مثلث الزرگه«

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف مدير الدف�اع املدن�ي اللواء 
كاظ�م بوه�ان، أمس الثالث�اء، ان 
م�الكات املديرية تعان�ي من تقدم 
الس�ن، وعدم وج�ود تعيينات منذ 

نحو 14 عام.
وق�ال بوه�ان يف ترصي�ح صحفي 
ان »ف�رق الدفاع املدن�ي تعاني من 

تقدم س�ن املالكات املوجودة فمنذ 
عام 200٧ لم يتم تعيني اي عنرص 

عىل صنف الدفاع املدني«.
وأض�اف مدي�ر الدف�اع املدن�ي، ان 
»املديري�ة لم تتس�لم اي عجلة منذ 
الع�ام 2010 واملبال�غ املخصص�ة 
قليل�ة«،  االلي�ات  تأهي�ل  إلع�ادة 
مش�را إىل أن »التخصيصات املالية 

يف املوازنة للمديرية قليلة جداً«.

أم�س  الهج�رة،  وزارة  اوضح�ت 
الثالثاء، عن نشوب حريق يف كرفان 
بعي�د عن مخي�م الجدع�ة جنوبي 

املوصل نتيجة تماس كهربائي
وقال مع�اون مدير دائ�رة الهجرة 
يف محافظ�ة دياىل ع�زم الصويف يف 
ترصي�ح متلفز، ان »حريق نش�ب 

يف كرف�ان بعيد ع�ن مخيم الجدعة 
تم�اس  نتيج�ة  املوص�ل  جنوب�ي 
كهربائي«.  واض�اف، ان »الكرفان 
بعي�د ع�ن املخيم وت�م الس�يطرة 
عىل الحريق من قب�ل كوادر الدفاع 
املدني وال توجد اي ارضار والوضع 

مسيطر عليه«.  

مدير الدفاع املدين يشكو: مالكاتنا »متقدمة 
يف السن« ولـم نتسلم أي عجلة منذ 2010

اهلجرة تعلق عىل حريق »اجلدعة«:
 خميم يأوي عوائل الدواعش 

ق�ال رئيس ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي، أمس الثالث�اء، إن 
الع�راق يتطل�ع اىل بناء عالق�ات وطيدة ورشاكة راس�خة مع 

الواليات املتحدة األمركية.
وذك�ر املكتب اإلعالم�ي لرئيس مجلس ال�وزراء، يف بيان تلقت 
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه، أن »رئيس مجل�س الوزراء 
مصطف�ى الكاظم�ي بالرئي�س األمريك�ي جوزي�ف بايدن يف 
مس�تهل زيارت�ه اىل الواليات املتحدة األمركي�ة التي وصلها يف 

وقت سابق عىل رأس وفد حكومي«.
ولف�ت إىل أن الجانبني »عقدا جول�ة مباحثات يف البيت األبيض 
بالعاصمة واش�نطن، تناولت مختل�ف جوانب تعزيز العالقات 
ب�ني البلدين يف جميع املجاالت األمني�ة واالقتصادية والثقافية 
والتعليمية والصحية«.وش�هد اللقاء، بحسب البيان، »التأكيد 
املتب�ادل ع�ىل انتقال العالق�ة األمنية ب�ني الطرف�ني اىل مهام 
االستش�ارة والتدريب ودعم بناء القدرات العسكرية العراقية، 
وتقدي�م الدعم الفني للقوات املس�لحة العراقي�ة، وعدم وجود 

الق�وات القتالي�ة بحل�ول ي�وم 31 م�ن كان�ون األول للع�ام 
الجاري/2021«.

ولف�ت البي�ان غ�ىل أن »الرئيس بايدن أش�اد ب�دور الكاظمي 
والحكومة العراقية املتنامي يف الس�ر بالعراق نحو االستقرار، 
ومساهمتها الفعالة يف إرساء أسس السالم والتهدئة يف منطقة 

الرشق األوسط«.
وأضاف، أن »اللقاء ش�هد تأكيد دع�م حكومة الواليات املتحدة 
األمريكية للعراق، عىل مسار إجراء االنتخابات الربملانية املقررة 

يف العارش من شهر ترشين األول املقبل«.
وأكد الكاظمي »تطلع الع�راق اىل بناء عالقات وطيدة ورشاكة 
راس�خة م�ع الوالي�ات املتح�دة األمريكية، عىل أس�س احرتام 
الس�يادة العراقية، وضم�ن إطار االتفاقية االس�رتاتيجية بني 
البلدي�ن وحفظ مصال�ح العراق«.وعرّب الكاظم�ي عن »تقدير 
الع�راق للدع�م األمريك�ي يف الجه�ود املبذول�ة ألج�ل إج�راء 

االنتخابات الربملانية العراقية يف موعدها املقرر«.

رئيس الوزراء: العراق يتطلع اىل بناء عالقات وطيدة ورشاكة راسخة مع واشنطن
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    المستقبل العراقي / الغانم

عقد محافظ واس�ط الدكت�ور محمد جمي�ل املياحي وبحضور 
مدي�ر بلديات واس�ط املهن�دس حيدر جس�ام حم�ود اجتماعاً 
موسعاً مع مدراء البلدية ومعاونيهم ألقضية ونواحي املحافظة، 
وق�د تضمن االجتم�اع عدة محاور مهمة ورئيس�ية بما يخص: 
الجان�ب الفني والجان�ب اإلداري، وعىل وج�ه الخصوص ناقش 
االجتماع أعمال املش�اريع املنفذة يف محافظة واسط.وبحس�ب 
بيان ورد ل�«املستقبل العراقي« فإن االجتماع تابع فرز وتوزيع 
قطع األرايض، وتحديث التصاميم األساس�ية ألقضية والنواحي 
املحافظ�ة، وتنظيم عمل البلديات لكونه�ا تمثل العمود الفقري 

وهي األس�اس للنه�وض باملحافظة. وأش�ار البي�ان إىل اعتماد 
املجتمع�ن ل�خطط عمل س�نوية لكل مؤسس�ة بلدي�ة، فضالً 
عن  متابعة املش�اريع الخاصة باملؤسسة البلدية يومياً من قبل 
مدي�ر البلدية بش�كل مبارش. ورك�ز االجتماع ع�ىل املواصفات 
ل�كل م�روع واالعتماد ع�ىل املختربات املجازه م�ن قبل وزارة 
التخطيط، وعمل جرد ألمالك كل بلدية لغرض تعظيم الواردات، 
ومن�ح معاوني مدراء البلدية صالحيات مهمة وواس�عة. ووجه 
االجتماع بإنش�اء حدائق ومتنزهات وزيادة املساحات الخرضاء 
يف كل قضاء وناحية. وشدد البيان عىل استحداث شعبة او وحدة 
ملتابعة شكاوي املواطنن وتفعيل الخطوط الساخنة لكل بلدية. 
ولف�ت إىل رضورة اع�داد كش�وفات باآلليات العاطل�ة وتطبيق 

الوص�ف الوظيفي واس�تخدام الربيد اإللكرتون�ي يف املخاطبات. 
وشدد أيضاً عىل تفعيل دور اإلعالم يف مؤسسات البلدية، والتأكيد 

ع�ىل إج�راءات الس�المة والخف�ارات يف دوائ�ر البلدي�ة .وتقدم 
محافظ واس�ط بالش�كر والتقدير مل�ا تبذلُه الك�وادر العاملة يف 
بلديات واسط ومؤسساتها وما تعملُه بشكل مستمر من خدمة 
املواط�ن ليالً ونه�ار، مضيفاً بذلك باعط�اء الصالحيات الكاملة 
ملدي�ر البلدي�ات لخدمة املصلح�ة العامة وأهايل واس�ط الكرام. 
ب�دوره، ق�دم مدي�ر البلديات بجزيل الش�كر والتقدي�ر ملحافظ 
واس�ط عىل الدعم املس�تمر  واس�ناده بش�كل مب�ارش لجميع 
كوادرنا العاملة يف مؤسساتنا وعىل منح صالحياته لهدف خدمة 
أبن�اء املحافظ�ة، فيما أكد قائ�اًل »كوادرنا العاملة س�تكون يداً 
وصفاً واحداً يف خدمة محافظتنا العزيزة واسط وتقديم خدمات 

مشاريع تهدف بالنهوض يف الواقع الخدمي«.

حمافظ واسط يعقد اجتامعًا موسعًا مع البلديات ويصدر توجيهات لتطوير اخلدمات

    بغداد/ المستقبل العراقي

أف�اد رئي�س ال�وزراء، مصطف�ى الكاظمي، 
بأن�ه يري�د أن تح�ل رشك�ة أمريكي�ة أخرى 
محل رشكة }إكسون موبيل{ النفطية عندما 

تغادر العراق.
وتس�عى رشكة »إكس�ون موبي�ل«، التي بدا 
يف ع�ام 2019 أنه�ا بصدد امل�ي يف مروع 
تكلفت�ه 53 مليار دوالر لزي�ادة إنتاج النفط 
العراقي، تس�عى لبيع حصته�ا البالغة 32.7 
باملئ�ة يف حقل »غ�رب القرن�ة-1«، أحد أكرب 

حقول النفط العراقية. 
م�ن  صغ�رة  ملجموع�ة  الكاظم�ي  وق�ال 
الصحفين يف واش�نطن، بع�د محادثاته مع 
الرئيس األمريكي جو بايدن، أمس االثنن، إن 
»إكس�ون موبيل« تدرس الخروج من العراق 
ألسباب تتعلق بممارساتها وقراراتها اإلدارية 

الداخلية، وليس بسبب الوضع يف العراق. 
وأض�اف، أنه عندما تغادر »إكس�ون موبيل« 
فل�ن يقب�ل الع�راق بدي�ال لها س�وى رشكة 
أمريكية أخرى. ولم يحدد الكاظمي الركات 
األمريكية التي قد تكون مهتمة باالس�تحواذ 

عىل حصة »إكسون موبيل«.  
وكان وزي�ر النف�ط العراق�ي، إحس�ان عبد 
الجب�ار، قال يف ماي�و 2021 إن العراق يدرس 
»غ�رب  »إكس�ون موبي�ل« يف  رشاء حص�ة 
القرن�ة-1« ع�ن طريق رشكة نف�ط البرصة 

اململوكة للدولة. 
رضوري  األجنبي�ة  االس�تثمارات  وتدب�ر 
للع�راق، ثاني أك�رب منتج للنف�ط يف منظمة 
البل�دان املصدرة للب�رتول »أوبك«، إذ تس�هم 
إي�رادات النفط بم�ا ال يقل ع�ن 95 باملئة يف 

دخل البالد .

رئيس الوزراء عن مغادرة »أكسون موبيل«: لن نستبدهلا 
إال برشكة أمريكية

    بغداد / المستقبل العراقي

اس�تأنفت ك�وادر رشكة الحف�ر العراقية 
تنفي�ذ العقد امل�ربم مع رشك�ة برتوناس 
املاليزي�ة لحفر 2٨ ب�را نفطياً اتجاهّياً يف 
حقل الغراف النفطي بعد توقف دام الكثر 

من 16 شهرا بسبب جائحة كورونا .
وقال بيان ص�ادر عن اعالم الركة تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه ان »جهاز 

5٨ ب�ارش بعملي�ات حف�ر   IDC الحف�ر 
الب�ر النفطي االتجاه�ي D P 10٨ بعمق 
2650 م�رتا وبزاوي�ة 33 درجة وهو البر 
الح�ادي عر الذي تنف�ذه الركة ضمن 
هذا العقد«.  وذكر البيان ان »جهاز الحفر 
5٨ ذو الق�درة الحصاني�ة 2000   - IDC
HP يع�د احد االجه�زة الحديثة يف الركة 
، ويمكنه الوصول اىل اعماق تتجاوز ستة 

االف مرت«.

رشكة احلفر تعلن استئناف العمل 
يف حقل الغراف النفطي

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن م�رصف الرافدي�ن ع�ن توزيع روات�ب عدد م�ن وزارات 
ومؤسس�ات الدولة عن طري�ق أدوات الدف�ع االلكرتوني.وقال 
املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة 
منه، أنه »تم توزيع رواتب موظفي بعض وزارات ومؤسس�ات 
الدولة م�ن الذين تم توطن رواتبهم ل�دى املرصف ومن حاميل 
البطاق�ة االلكرتوني�ة املاس�رت كارد«. واش�ار اىل ان »امل�رصف 

مستمر برصف الرواتب وفق سياقات ومواعيد محددة«.

    بغداد / المستقبل العراقي

نت مالكات مكتب تحقيق هيئة النزاهة االتحاديَّة يف محافظة  تمكَّ
ميسان من ضبط ضابطن يف دائرة مرور املحافظة؛ عىل خلفيَّة 
قضيَّة املغاالة يف رشاء دراجاٍت ناريٍَّة. دائرة التحقيقات يف الهيئة 
ن مالكات مكتب تحقيق الهيئة يف محافظة ميسان  أفادت بتمكُّ
م�ن ضبط مدير حس�ابات مديريَّة م�رور املُحافظة الذي يحمل 
رتب�ة عقيد ومدير اآلليَّات فيها الذي يحمل رتبة نقيب، موضحًة 
رٍة قضائيٍَّة، جاءت عىل  ت بموجب ُمذكَّ أنَّ عمليَّة الضبط، التي تمَّ
خلفيَّة التحقيق يف قضيَّة رشاء دراجاٍت ناريٍة بأسعاٍر مبالغ فيها، 
فضالً عن كونها مخالفًة ملواصفات العقد املربم. وتابعت الدائرة 
ُمبّينًة أنَّ تفاصيل القضيَّة، التي حققت فيها، تفيد براء س�ت 
دراجاٍت بأس�عاٍر مبالغ فيها، الفتًة إىل أنَّ التحقيقات يف القضيَّة 
ٍة(،  ق�ادت إىل أنَّ بن�ود العق�د ُتش�ُر إىل رشاء دراجاٍت )بوليس�يَّ
يف وق�ت إنَّ التح�ّري والتق��يِّ يف القضيَّة ق�اد إىل أنَّ الدراجات 
املش�رتاة )عادي�ة(، وقد ت�مَّ تحويرها يف إحدى ال�ورش األهليَّة، 
وهذا ما تمَّ  التثبُّت منه من خالل اعرتاف صاحب الورش�ة، الذي 
ُدويَِّنت أقواله بصفته ش�اهداً يف القضيَّة.  وش�هدت املُدَّة املاضية 
َذْتها  تنفي�ذ العديد م�ن عمليَّات الضبط النوعيَّ�ة يف املحافظة َنفَّ
م�الكات مكتب تحقيق الهيئة فيها، منها: ضبط )3( ُمتََّهِمَن يف 
مديريَّ�ة بلديَّة العمارة؛ لَِتَورُِّطِه�م يف ترسيب معلوماٍت وبياناٍت 
ِبَن بصورٍة ُمخالفٍة  لن واملَُعقيِّ خاصٍة بقط�ع أرايض البلديَّة للدَّالَّ
ِفَن يف املحافظة عىل  للقانون، وضبط مدير رضيبة وأربعة ُموَظَّ

ي رىش. خلفيَّة بالغات َتلَقيِّ

الرافدين يعلن توزيع رواتب 
موظفي عدد من دوائر الدولة

النزاهـة تعلن ضبط ضابطـني 
عىل خلفية قضية مغاالة 

يف األسعار

    النجف / المستقبل العراقي

أعلن النائب األول ملحافظ النجف االرشف هاشم الكرعاوي، أمس 
الثالثاء، استحصال موافقة املالية عىل رصف اجور املحارضين يف 
النجف.وقال الكرعاوي، يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
منه، إنه »كل الش�كر والتقدير إىل السيد املحافظ واىل السيد مدير 
ع�ام الرتبي�ة واالقس�ام املختصة وكل م�ن كان ل�ه دور مهم يف 

استحصال حقوق هذه الريحة من ابناء املحافظة«.

الكرعاوي يستحصل موافقة املالية عىل رصف 
اجور املحارضين يف النجف

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت وزارة التجارة، أمس الثالثاء، عن خش�يتها من أمرين يف 
مروع الس�لة الغذائية.وقال املتحدث الرس�مي لوزارة التجارة 
محم�د حنون ان »مروع الس�لة الغذائية مس�تمر وهنالك نية 
ج�ادة للوزارة باس�تمرار توفر الس�لة بالتعاون م�ع جملة من 
الجهات الحكومية«، مبينا ان »الس�لة الغذائية مروع مش�رتك 
مع القطاع الخاص«.  وأش�ار حنون إىل ان »وزارة التجارة تخىش 
م�ن ان يتم تبديل امل�واد بأخرى أقل ج�ودة او ان يتالعب الوكيل 
باملنتج�ات«، داعيا »املواطنن اىل اس�تالم حصصهم واالبالغ عن 
اي خ�رق او خلل يحدث من قبل الوكيل«.  وأضاف متحدث وزارة 
التج�ارة: »نحت�اج اىل الرقابة الش�عبية ملنع اي فس�اد او تالعب 
يحصل«  يذكر ان وزارة التجارة، رشعت من ش�هر تموز الجاري 
بتوزي�ع الس�لة الغذائية وتش�مل 7 م�واد هي }الطح�ن، األرز، 

السكر، الزيت، الفاصوليا، الحمص، معجون الطماطم{.

    بغداد / المستقبل العراقي

طمأن�ت وزارة الصناع�ة واملعادن، أمس الثالثاء، بش�أن تجهيز 
املستش�فيات باألوكس�جن الطب�ي. وذك�ر مدي�ر اع�الم وزارة 
الصناعة واملعادن مرتىض الصايف ان »معامل تجهيز االوكسجن 
الطبي الس�ائل والقناني تنتج بوترة مستمرة وبواقع 3 ورديات 
عم�ل يومي�ا والوضع تحت الس�يطرة حت�ى اآلن«.  وبن الصايف 
ان »هنال�ك خط�وة لزي�ادة املعامل او توس�يع خط�وط االنتاج 
كما تعمل الوزارة عىل انش�اء خط معامل االوكس�جن يف املعمل 
الخ�اص بالعاصمة قرب بس�كوالته«.  وأش�ار مدير اعالم وزارة 
الصناعة، إىل أن »العمل مس�تمر بوترة متصاعدة بالتنسيق مع 
وزارة الصحة وقوات الحش�د الشعبي التي تعمل عىل نقل قناني 

الغاز من املعمل اىل املستشفيات«.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، أمس الثالثاء، تس�جيل 
نتائج تصني�ف الويب ماتريكس العاملي، حض�ور وتنافس اثنتن 
وثمان�ن جامعة عراقية حكومي�ة وأهلية ضمن نس�خة النصف 
الثاني م�ن العام 2021. واضافت الوزارة يف بيان تلقت املس�تقبل 
http://www.( أن�ه »وحس�ب موق�ع  من�ه،  نس�خة  العراق�ي 

webometrics.info/en/Asia/Iraq( ف�إن نتائ�ج نس�خة تموز 
لع�ام 2021 قد أظهرت زيادة يف عدد الجامعات والكليات العراقية 
بالتصني�ف العامل�ي حي�ث بلغ�ت اثنت�ن وثمانن جامع�ة وكلية 
حكومية وأهلية بالقياس اىل نسخة كانون الثاني عام 2021 التي 
ضمت 79 جامعة وكلية«. واشارت اىل انه »ويف هذا الصدد حصدت 
جامع�ة بغ�داد املرتب�ة األوىل بن الجامع�ات العراقي�ة الحكومية 
واألهلية بتسلس�ل )1٨3٨( عاملياً والجامعة املس�تنرصية باملرتبة 
الثاني�ة محلي�اً بتسلس�ل )2656( عاملياً وج�اءت جامعة الكوفة 
باملرتب�ة الثالث�ة محلي�اً بتسلس�ل )2٨1٤( عاملي�اً«. يش�ار إىل أن 
تصني�ف الوي�ب ماتريكس التابع للمركز األع�ىل للبحث العلمي يف 
اسبانيا يصدر يف كل نصف سنة ويعتمد عىل املؤرشات التي تقيس 
الحضور االفرتايض للجامعات عن طريق مواقعها وتأش�ر نسبة 

الوضوح )50%( والشفافية )10%( وقوة وتميز البحوث )٤0%(.

التجارة ختشى تالعب »الوكالء« 
بمرشوع السلة الغذائية

الصناعة تطمئن بشأن األوكسجني: 
اإلنتاج يف وترية متصاعدة

التعليم: 82 جامعة وكلية عراقية يف تصنيف عاملي

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت الخطوط الجوي�ة العراقية، أمس الثالث�اء، أن طائرتن جديدتن س�تضافان إىل 
أس�طول الناقل الوطني.وقال املتحدث باس�م الخطوط الجوية العراقية حسن جليل إن 
»الخط�وط الجوية العراقية س�تضيف طائرت�ن جديدتن اىل اس�طول الناقل الوطني«، 
الفتا اىل أن »اسطول النقل الوطني يتألف من اكثر من 30 طائرة حديثة الطراز ومختلفة 
الس�عات، وطائ�رات الخطوط الجوية العراقية كلها تخضع لعملي�ة الصيانة الدورية يف 
مبن�ى الخطوط الجوية وبأياد عراقية«.وأضاف، أن »رشكة الخطوط الجوية ستتس�لم 
طائرات نوع )بوينغ( عدد 2 يف ش�هر كانون االول نهاية هذا العام، وس�تضاف السطول 
الناق�ل الوطن�ي من أص�ل 5 طائرات تعاقدت عليه�ا الخطوط الجوي�ة العراقية  يف عام 
2015«.وكان وزير النقل نارص الشبيل، قد أكد يف وقت سابق، قرب وصول أربع طائرات 
جدي�دة إىل العراق، فيما أش�ار إىل أن جميع الطائرات التابع�ة للخطوط الجوية العراقية 
يقوده�ا طي�ارون محليون.وقال الش�بيل يف ترصيح لوكال�ة األنباء العراقي�ة )واع(، إن 
»جمي�ع طائرات الخطوط الجوية العراقية جديدة وحديثة ولدى الوزارة عقد مع رشكة 
بوينغ، ستتس�لم بموجبه هذا العام وبالتناوب أربع طائرات منها اثنان نوع »بن الينر« 

واثنان من نوع »ايرباص«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

دع�ا مستش�ار رئيس ال�وزراء للش�ؤون 
االقتصادية مظه�ر محمد صالح، الربملان 
اىل رضورة تري�ع قان�ون الراك�ة بن 
الس�هامه  والع�ام  الخ�اص  القطاع�ن 
بتحري�ك عجلة االقتص�اد، فيم�ا يرى ان 
مب�ادرة )داري( التي اطلقته�ا الحكومة، 

ستخلق مناطق حضارية.
 وق�ال صال�ح يف ترصي�ح صحف�ي، ان 
»مبادرة )داري( ليست مجرد قطع اراض 
س�توزع، بقدر ما ستس�هم ب�ه من خلق 
مناطق حضارية جدي�دة، لذا من املهم ان 
يس�توعب املواطنون هذا االم�ر«، مضيفا 
انه »ومن اج�ل ان تكتمل مبادرة }داري{، 
فع�ىل الحكوم�ة ان تعم�ل الحيائه�ا باي 
طريقة س�واء بدخول القط�اع الخاص او 
وحدها«. وشدد عىل »رضورة تأمن البنى 
التحتية لالرض وتش�مل املدارس واملراكز 
الصحي�ة وغرها اضافة اىل ش�بكات املاء 

واملج�اري والكهرباء«، منوه�ا بان »خلق 
مجمع�ات م�ع مس�تلزماتها، ه�و توجه 

الدولة يف الوقت الحارض«. 
ويف شأن اخر، اوضح ان »قطاع السكن بدأ 
يتح�رك وهو امر مهم كونه يش�غل 20 % 
من قوة العمل، كم�ا انه يحرك 200 فقرة 
باقتصاد البالد«، الفتا اىل ان »املشكلة اليوم 
تكم�ن يف القطاع الصناعي الذي ال ينهض 
بطريق�ة تعوض النقص املوج�ود، والحل 
م�ع رشكات اجنبي�ة م�ن دول متقدم�ة 
تش�غل املعامل، كما تك�ون هناك رشكات 
لنقل التكنولوجيا الحديثة لتحريك اقتصاد 

البالد وتشغيل العاطلن«.  
ولفت مستش�ار رئيس الوزراء للش�ؤون 
االقتصادي�ة، ان »الحكوم�ة ام�ام معوق 
تريعي هو ع�دم اقرار قان�ون الراكة 
ب�ن القطاع�ن الخ�اص والع�ام، لوجود 
خالف علي�ه يف الربملان«، معرب�ا عن امله 
ب�أن »تحل تلك الخالف�ات خدمة القتصاد 

البالد«.

اخلطوط اجلوية: طائرتان جديدتان ستضافان 
إىل أسطول الناقل الوطني

بعد »داري«.. مستشار حكومي يدعو 
لترشيع قانون الرشاكة مع القطاع اخلاص

اإلعامر تعلن تنفيذ 
»مشاريع طرق كربى« 

خالل سنة واحدة
    بغداد / المستقبل العراقي

تمكنت وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات واألشغال العامة خالل 
مدَّة سنة ماضية من عمرها وفق الربنامج الحكومي، من تسخر 
إمكانيات ال�ركات التابعة له�ا يف إنتاج املقاط�ع الكونكريتية 
والقواطع الحديدية الداخلة يف تش�ييد وتأهيل وصيانة العرات 
من مش�اريع الطرق والجس�ور والبنى التحتي�ة املنفذة عليها يف 

عدَّة محافظات.
 وذك�ر املرك�ز اإلعالم�ي التاب�ع لل�وزارة يف حديث صحف�ي، أنه 
»وضمن إجراءات معالج�ة التحديات االقتصادية واملالية، قامت 
رشكات الوزارة املتخصصة بعمليات تأهيل وصيانة لورش العمل 
ومعامل الكونكريت التابعة لها لضمان االستفادة القصوى منها 
لتلبي�ة احتياجات املش�اريع التي تنف�ذ من قبل ال�وزارة، فضالً 
عن قيامه�ا بتصنيع العديد م�ن املقاطع الحديدي�ة املتخصصة 
رة  وال س�يما التي اس�تعملت يف إعم�ار األبنية والجس�ور املترضيِّ
يف املناط�ق املحرَّرة وباق�ي مناطق البلد إس�هاماً منها يف تعظيم 

مواردها باالعتماد عىل الجهد الوطني«. 
وقامت دائرة الطرق والجس�ور، احد تش�كيالت ال�وزارة، بوضع 
خطط س�نوية لتحس�ن وتوس�يع ش�بكة الطرق والجسور بما 
يتالءم مع زيادة أعداد املركبات ومس�تخدمي ش�بكة املواصالت 

والحركة التجارية. 
كما تمَّ إعداد دراس�ة للمش�اريع الس�رتاتيجية التي ُتغطي عدداً 
من املحاور األساس�ية يف شبكة الطرق والجسور من خالل طرح 
11 مروعاً كفرصة استثمارية، منها إنشاء الطريق الرابط بن 
بغداد ومجمع مدينة بس�ماية الس�كني بطول20 كلم، وإنش�اء 
جرس وطريق املدائن، الطريق الحلق�ي الرابع ملدينة بغداد بطول 
9٤ كلم لتس�هيل امل�رور من جميع املحافظ�ات إىل العاصمة من 
دون الدخ�ول إىل املناط�ق، وإنش�اء ج�رس الكريع�ات املعلق مع 
مقرتبات�ه 2.6 كل�م )رب�ط جانب�ي الك�رخ والرصاف�ة(، طريق 
امل�رور الرسي�ع رقم )2( بط�ول 50٨ كلم )بغ�داد - صالح الدين 
- دياىل - أربي�ل - نينوى - دهوك(، الطرق املؤدية إىل منفذ عرعر 
الح�دودي 3٨0 كلم كربالء- بغداد، إنش�اء طري�ق املرور الرسيع 
رقم )3( بطول 235 كلم واملحافظات املس�تفيدة )واسط- بابل-
كرب�الء- بغداد(.  وكذلك إنش�اء الطريق الح�ويل يف كربالء 66.5 
كلم لتس�هيل دخول الزائرين من جميع املحافظات يف املناسبات 
الدينية، الطريق الحويل ملدينة الحلة بطول 36 كلم )بابل- النجف 
- كرب�الء - الديوانية - بغداد(، تنفيذ الطري�ق الرابط بن طريق 
املرور الرسيع رقم )1( ومدينة كربالء املقدسة بطول 17.5 كلم، 
إنجاز تحويل�ة مدينة طوز خرماتو ٨ كلم )صالح الدين- بغداد- 

دياىل-كركوك(.

حمافظ البرصة  يبحث مع البلديات العامة
»التشغيل الكامل« ملرشوع »املاء الكبري«

اعلن القبض على احد املتهمني بقتل جنل الناشطة فاطمة البهادلي

    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

اف�اد مصدر امني يف محافظ�ة البرصة، أمس 
الثالث�اء، باعتق�ال احد املتورط�ن بقتل نجل 

الناشطة فاطمة البهاديل.
وق�ال املصدر ان الق�وات االمني�ة توصلت اىل 
خي�وط قادتها اىل الق�اء القبض عىل املتهمن 
بقتل املواطن عيل كريم، نجل رئيس�ة جمعية 
الفردوس االنسانية، الناشطة فاطمة البهاديل 

يف البرصة.
واك�د رئي�س اللجنة االمني�ة العلي�ا محافظ 
الب�رصة، اس�عد العيداني، الق�اء القبض عىل 

املته�م بقتل الش�اب »ع�يل كريم« نجل الناش�طة 
فاطمة البهاديل يف املحافظة.

وذك�ر العيدان�ي يف ترصي�ح صحف�ي ان دواف�ع 
الجريم�ة وتفاصي�ل الق�اء القب�ض س�تعلن بعد 

اكتمال التحقيقات.
م�ن جانب آخر، بح�ث محافظ الب�رصة املهندس 
اس�عد عبد االمر العيداني مع مدير عام دائرة املاء 
يف وزارة االس�كان واألشغال والبلديات العامة نجم 
سعيد محمد التشغيل الكامل ملروع ماء البرصة 

الكب�ر ، مبين�اً اىل ان امل�روع مه�م البن�اء 
محافظة البرصة .

وقال العيداني يف بيان صحفي، خالل استقباله 
االس�كان  امل�اء يف وزارة  دائ�رة  مدي�ر ع�ام 
واألشغال والبلديات العامة نجم سعيد محمد، 
انه ناقش موضوع التش�غيل الكامل ملروع 
ماء البرصة الكبر وح�ل بعض القضايا التي 
تخص تش�غيل امل�روع بحض�ور مدير ماء 
البرصة املهندس زهر املوسوي ومعاون مدير 
امل�اء املهندس ميثم جار الل�ه ومدير مروع 

القرض الياباني نارص حسن .
واكد » رئيس حكومة البرصة املحافظ اس�عد 
العيدان�ي ع�ىل رضورة ح�ل كاف�ة القضاي�ا التي 
تتعل�ق باملروع اضاف�ة اىل تأكي�ده عىل االرساع 
يف ان يعم�ل امل�روع بكامل طاقت�ه لخدمة ابناء 

الشعب البرصي .

النقل تستكمل خطتها اخلدمية لنقل 
زائري النجف بمناسبة عيد الغدير االغر

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة النق�ل، أم�س الثالث�اء، عن 
اس�تكمال كاف�ة االج�راءات املتعلقة بنقل 
زائري املدينة املقدسة خالل أيام عيد الغدير 

االغر.
ونقل�ت ال�وزارة يف بي�ان تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة منه عن مدير عام الركة 
العام�ة ألدارة النقل الخاص كريم الجابري 
الق�ول، ان�ه ت�م تهيئ�ة مرائب وس�احات 
مدينة النجف االرشف لتس�هيل انس�يابية 
نق�ل الزائري من واىل مرقد االمام عيل عليه 

السالم  
وب�ن املدي�ر العام ان خط�ة النقل تتضمن 
تهيئة وتوزي�ع ))5000(( مركبة مختلفة 
الس�عات ع�ىل قطوع�ات املدينة املقدس�ة 
وخارجها حيث ستؤمن النقل داخل وخارج 
املدينة من أجل إنس�يابية حرك�ة الزائرين 

والذي م�ن املتوقع ان تبل�غ ذروة أعدادهم 
خالل االيام القادمة  

واشار اىل ان مفارز الركة منترة بشكل 
دوري م�ع الجه�ات االمنية داخ�ل وخارج 

املدين�ة ملراقب�ة س�ر تنفيذ الخط�ة ومنع 
أي�ة ح�االت س�لبية قد تح�دث، مؤك�دا ان 
قس�م النجف نظم باجات تعريفية لدخول 

املركبات اىل املدينة.
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 .GAZPROM NEFT BADRA B.V شركة غازبروم نفت بدرة بي. في.
 EXTENSION ANNOUNCEMENT تمديد المناقصةاعالن 

  
1449المناقصة رقم   TENDER No.  1449 

 TENDER NAME:  Provision of H2S control services for Badra Oil Filed, the Republic of Iraq  لحقل بدرة النفطي ، جمهورية العراقH2S    مراقبة خدمات توفيراسم المناقصة: 
1441المناقصة رقم   

الهاتف النقال خدمات توفيراسم المناقصة:   
 

TENDER No.  1441 
TENDER NAME:  Provision of mobile phone services  

  
    )(UTC/GMT+3:00صباحا  11:00، الساعة 2021آب  23لتقديم العطاءات بموجب هاتين المناقصتين هو  الممدد الموعد النهائي

 
Extended deadline for submission of bids under these Tenders (Bid Due Date & Time) is 

11:00 AM (UTC/GMT+3:00) August 23, 2021. 
  

من الفاتورة األولى بموجب العقد الموقع مع وإعالن تمديد المناقصة  يستقطع المشغل المبلغ المحدد في وثائق المناقصة والخاص بإعالن المناقصة 
 فائز العطاء.

The Operator will deduct an amount specified in the Tender Documentation for tender announcement and 
the extension announcement from the first invoice under the contract signed with the successful Bidder. 

  

 رسمية للشركة تحتوي شعار الشركةنود اعالمكم بأن مقدمي العطاءات يمكنهم الحصول على وثائق المناقصة عند تقديم طلب خطي (يقدم على ورقة 
عنوان البريد اإللكتروني إلرسال وثائق واالسم الكامل لمقدم العطاء والهاتف والفاكس وعنوان البريد، يذكر فيها  ول)موقعة من قبل الممثل المخ

 :الوارد أدناه المناقصة واالسم الكامل ومنصب الشخص المسؤول عن االتصال إلى عنوان البريد اإللكتروني الخاص بالمشغل
 

Please be informed that the Bidders may receive the Tender Documentation under these Tenders upon 
submission of a written request (made on the Bidder’s letterhead and signed by the authorized 
representative) indicating the full name of the Bidder, phone, fax, post address, e-mail address for sending 
the Tender Documentation and full name and position of the contact person to the following Operator’s 
e-mail address: 

  
Tenders-Services@gazpromneft-badra.com. Tenders-Services@gazpromneft-badra.com. 

  
 مسؤولية أيأن يتحمل  دون اإللكتروني البريد طريق عن العطاء مقدم إلى المناقصة وثائق المشغل سيرسل العطاء، مقدم من خطي طلب استالم عند
 .التسليم في التأخر أو الفقدان عن

Upon receipt of a written request from the Bidder, the Operator will send the Tender Documentation to 
such Bidder by e-mail without any responsibility for loss or late delivery. 

  
  

  .Detailed terms and conditions of the Tender will be provided in the Tender Documentation سيتم توفير الشروط واألحكام التفصيلية للمناقصة في وثائق المناقصة.
  
 ةيأالعقد دون تحمل أية مسؤولية تجاه  حالةإفي أي وقت قبل  المناقصةإلغاء و أ، بموجب المناقصة له الحق في قبول أو رفض أي عطاء شغلن المإ

 قدمت عطاءها ودون تقديم مبررات لذلك.شركة 
 

The Operator reserves the right to reject any bid submitted by the Bidder under this Tender, or terminate 
this Tender, at any time prior to award of the contract, without incurring any liability towards any Bidder 
submitted the bid or justifying the grounds for such actions. 

  
والمشترياتقسم العقود ./  فينفت بدرة بي  ازبرومغ ةشرك  Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department 

 
وزارة النقل

الرشكة العامة ملوانىء العراق
قسم االمالك واالرايض 

نرشاعالن مزايدة 2021/9 
لبيع عقارات يف منطقة املعقل / الداودية 

تعل�ن الرشك�ة العامة ملوانىء العراق احدى تش�كيالت وزارة النقل  عن اجراء املزاي�دة العلنية لبيع العقارات 
)عرصة خالية ( البالغ عددها )6( س�تة عقارات واملبينه ارقامها واوصافها ادناه ملنتس�بي رشكتنا بصورة 
اصولية وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لس�نة 2013 املعدل وخالل مدة )30( ثالثون يوم تبدا 
من اليوم التايل لنرش االعالن يف الجريدة الرس�مية والتي س�تجري الس�اعة العارشة صباحا يف قس�م االمالك 
واالرايض فعىل الراغبني باالش�راك  باملزايدة العلنية تقديم طلباتهم اىل قسم االمالك واالرايض يف هذه الرشكة 
واالطالع عىل رشوط املزايدة مستصحبني معهم املستمسكات التالية هوية االحوال املدنية  وشهادة الجنسية 
وبطاقة الس�كن ودفع تأمينات بنس�بة 5% خمس�ة باملائة م�ن القيمة التقديرية  للعق�ار بصك مصدق المر 
الرشك�ة العامة ملوانىء العراق  او نقدا ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اج�ور نرش االعالن البالغة )2%( من 

قيمة العقار
 املرفقات

جدول )1(

اعالن املزايدة العلنية 9

محكمة بداءة ابي الخصيب
العدد: 141/ب/2021
التاريخ: 2021/7/26

اعالن
اىل املدعى عليهم:  1-عيل جاس�م صال�ح 2- عبدالرزاق 
محمد االمري 3- خاتون جاس�م صالح 4- زميلة س�عد 
5- حديد عبد عطية 6- محمد جاس�م صالح 7- عباس 
جاسم صالح 8- خديجة جاسم صالح 9- رجاء جاسم 
صالح 10- حسن جاسم صالح 11 هادي جاسم صالح 
12- مرتىض جاس�م صال�ح  13- وفاء جاس�م صالح 
14- ج�واد جاس�م صال�ح 15- طال�ب جاس�م صالح 
– 16 فاطم�ة جاس�م صالح 17- كاظم جاس�م صالح 
18- مهدي جعفر 19- حسني جاسم صالح 20- زينب 
جاسم صالح 21- زهرة جاسم صالح 22- نجاة جاسم 

صالح.
اقام املدعي مثنى حميد عبدالعايل الدعوى البدائية املرقمة 
141/ب/2021 ام�ام هذه محكمة بداءة ابي الخصيب 
والت�ي يطلب فيها الحكم بإعطاء القوة التنفيذية لقرار 
الحكم املرقم 262/ب/1996 يف 1999/12/26 ولثبوت 
مجهولي�ة محل اقامتكم وحس�ب رشح القائم بالتبليغ 
واقوال الش�خص الثال�ث مختار منطق�ة العمريية/2. 
تق�رر تبليغك�م بالحض�ور اىل ه�ذه املحكم�ة يف موعد 
املرافعة املوافق 2021/8/15 الس�اعة التاسعة صباحاً 
ن�رشاً ويف صحيفتني يوميت�ني ويف حالة عدم حضوركم 
او حضور من ينوب عنكم قانونا وبعكسه سوف تجري 

املرافعة بحقكم غيابياً وعلنا وفق القانون.
القايض / اياد احمد سعيد الساري

تنويه
إىل كاف�ة الرشكات املتقدمة ع�ىل املناقصة املش�ار لها يف االعىل 
والرشكات الراغبة باالشراك فيها يرس الرشكة العامة لالتصاالت 
واملعلوماتية إحدى تشكيالت وزارة االتصاالت أن تنوه لكم بأنه تم 

إعالن املناقصة رقم 4/ 2021 مرشوع إدارة الخدمات كاالتي:
ع�ن  يق�ل  ال  املتقدم�ة  الرشك�ة  م�ال  راس  يك�ون  ب�أن   -1

)1,000,000,000( مليار دينار عراقي
2- وال يحق لرشكات ال ISP ورشكائهم / الرشكات العاملة عىل 

الكوابل البحرية / مشغل ال FTTH التقديم عىل املرشوع
وملزيد من املعلومات االتصال عىل ارقام الهواتف )07600017078( 
, ) 07600017122( أو الربي�د االلكرون�ي او مراجع�ة املوق�ع 

االلكروني املدرجني أدناه ... مع التقدير 
 E-mail:legal itpc@yahoo.com

www.itpc.gov.iq
www.moc.gov.iq

Legal _itpc@hotmail.com

محكمة بداءة البرصة
العدد: 1572/ب/2018

التاريخ: 2021/7/27
اعالن 

املدع�ني / 1-س�عد 2-محم�د 3-هناء أبناء إس�ماعيل 
محمد 4-احمد 5-أسامة ولدي عبد الباري نجم 

املدع�ي عليهم / 1-حق�ي 2-رعد 3-عبد الس�الم أوالد 
إسماعيل محمد 

تبي�ع محكمة ب�داءة الب�رصة باملزايدة العلني�ة العقار 
تسلسل 25/91 الكزارة مساحته 2 اولك و 80 م2  يقع 
يف منطقة العشار شارع كنيسة القلب االقدس للرسيان 
الكاثولي�ك يف منطقة تجارية فيه�ا محالت تجارية وان 
العق�ار عباره ع�ن بناية مؤلف�ة من طابق�ني الطابق 
األريض مؤل�ف من ثم�ان محالت متخ�ذة لبيع املالبس 
النس�ائية واألطفال والكماليات واالحذية مستأجرة من 
الغ�ري والطاب�ق العلوي مؤلف من س�تة ش�قق متخذة 
مخازن مس�تأجرة من قبل أصح�اب املحالت يف الطابق 
األريض درج�ة عم�ران عم�وم العق�ار جي�دة، فمن له 
الرغب�ة ب�رشاء العق�ار مراجعة ه�ذه املحكم�ة ودفع 
التأمين�ات القانوني�ة البالغ�ة 10% من القيم�ة املقدرة 
للعقار والبالغة تسعمائة وأربعة وعرشون مليون دينار 
وبصك مص�دق ألمر ه�ذه املحكمة وس�تجري املزايدة 
الس�اعة الثانية عرش من ظهر الي�وم الثالثني من اليوم 

التايل للنرش ويتحمل املشري أجور املناداة .
 القايض / حسن فاضل ياسني

المساحة م2 المقاطعة القطعة ت المساحة م2 المقاطعة القطعة ت

200,00 36/الداودية 977/5 4 224,25 36/الداودية 918/5 1

200,00 36/الداودية 1007/5 5 221,00 36/الداودية 901/5 2

237,40 36/الداودية 1020/5 6 207,00 36/الداودية 888/5 3

العدد : 13479/39/5/1
التاريخ : 2021/7/15 

فرحان حميسن غضيب
املدير العام /وكالة

للرشكة العامة ملوانىء العراق 
رئيس جملس االدارة

املهندس 
أسامة جهاد قاسم 

املدير العام 
رئيس جملس اإلدارة
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قسم العقود
اعالن اول 

مناقصة عامة رقم ) 2021/8/47(
اسم املناقصة )تنفيذ شبكات امطار وثقيلة مع تصميم وتنفيذ حمطة مشرتكة يف حي الثقلني واالصالح يف قضاء الكوت (

ضمن املنهاج االستثامري وفقا لوثيقة تنفيذ عقود األشغال الكبرية 
1 ـ يرس ديوان محافظة واسط / قسم العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة  لتقديم عطاءاتهم لعمل )تنفيذ شبكات امطار وثقيلة مع تصميم وتنفيذ محطة مشرتكة يف حي 

الثقلني واالصالح يف قضاء الكوت ( وبكلفة تخمينية 10,376,650,000 وبمدة أنجاز )365( يوم من تأريخ املبارشة 
2ـ  إن املناقصة لهذا املرشوع سوف تنرش يف الصحف الوطنية ) الصباح , العدالة , املستقبل ) .

3- فعىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني من الرشكات املقاولة واملقاولني العراقيني ذات التصنيف ) اوىل انشائي( نافذة والرشكات العامة وكذلك الرشكات العربية واألجنبية املتخصصة يف 
الحصول عىل معلومات إضافية االتصال بـــ ) ديوان محافظة واسط / قسم العقود ( خالل ) أوقات الدوام الرسمي ( وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.

4- متطلبات التأهيل الفنية واملالية املطلوبة : خربة عامة )تقديم عمل واحد منجز خالل مدة ال تتجاوز 3 سنوات قبل املوعد النهائي لغلق املناقصة ( -  خربة تخصصية بمبلغ )7,263,655,000/  
ومعدل اإليراد السنوي :) 10,376,650,000/ والسيولة املالية املطلوبة 2,558,626,100 باإلضافة إىل املعايري املحددة يف الجزء الثالث )معايري التقييم والتأهيل( من الوثيقة والتي يلتزم مقدم 

العطاء بجميع ما ورد فيها .
5- يتـم تقديـم تعـد خطي بعدم وجود عقود مربمة مع الرشكة من أي جهة تعاقدية حكومية تم االخفاق يف تنفيذ التزاماتها وادى اىل سـحب العمل او تلكأ فيها وعدم وجود مشـاريع مختلف 

عليها ومعروضة امام القضاء للنظر بها ولم تحسب بعد يف كافة املؤسسات الحكومية سواء يف املحافظة او خارجها .
6-عىل  مقدم العطاء تقديم عدد املشـاريع التي بعهدته و الغري منجزة  ونسـب انجازها وللجنة التحليل اسـتبعاد العطاء متى ما رأت بان عدد املشـاريع التي بعهدة الرشكة تجعلها غري قادرة 

فنيا وماليا عىل تنفيذ هذا املرشوع .
7-عىل الرشكات تقديم ماهوا مطلوب يف ورقة بيانات العطاء احد اقسام الوثيقة القياسية .

8- املتطلبات القانونية :-
أوال – األهلية / وتشـمل جنسـية مقدم العطاء ، أن ال تكون وكاالت تابعة لصاحب العمل عدم إقصاء مقدم العطاء مؤقتا )معلقة أنشـطته الجديدة ، مدرج  يف القائمة السـوداء أو مدرج يف 
قائمة الرشكات املتلكئة بقرار صادر عن الجهة املعنية يف وزارة التخطيط عن املشاركة يف عمليات التعاقدات العامة أو استنادا إىل قرار صادر من قبل األمم املتحدة / مجلس االمن للمشاركة يف 

املناقصات ,  ال يوجد تضارب يف املصالح،الرشكات العامة الحكومية واململوكة للدولة أن تثبت إنها مستقلة قانونيا وماليا وإنها تعمل وفق القانون  التجاري وقانون الرشكات العامة.
ثانيا -عىل مقدمي العطاءات من الرشكات املقاولة واملقاولني العراقيني تقديم شهادة تاسيس الرشكة وعقد التأسيس.

ثالثا -عىل مقدمي العطاءات من الرشكات العربية واألجنبية )واملسجلة( يف وزارة التجارة/دائرة تسجيل الرشكات تقديم شهادة تأسيس  الرشكة ويف حالة كونها غري مسجلة يف العراق تقديم 
ما يثبت تسجيلها يف وزارة الخارجية لبلد الرشكة ومصدقة من السفارة  العراقية أو امللحقية التجارية العراقية يف ذلك البلد.

رابعا – كتاب عدم املمانعة من االشرتاك يف املناقصة ) نسخة أصلية + نسخة مصورة ( نافذ وصادرة من الهيئة العامة للرضائب  معنونة  إىل محافظة واسط / قسم العقود.
خامسا – وصل رشاء املناقصة ) نسخة أصلية + نسخة مصورة ( .

9 -بإمكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق املناقصة اعتبارا من أخر نرش لإلعالن بعد تقديم طلب تحريري إىل ( ديوان محافظة واسـط /  سـكرتري لجنة فتح العطاءات ( 15/ 2021/8 
وهو )تاريخ غلق املناقصة(  وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )250000( مائتان وخمسـون ألف دينار غري قابلة للرد, علما بان العطاءات املتأخرة سـوف ترفض وسـيتم فتح العطاءات 
بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان التايل ) واسـط / الكوت / شـارع النسـيج / مديرية بلديات واسط / الطابق األول / قاعة االجتماعات ( يف الساعة الثانية 

عرش والنصف ظهرا من يوم ) االثنني( املصادف 15/ 2021/8.
10 -كل العطاءات يجب إن تتضمن ضمان للعطاء ) خطاب ضمان مرصيف أو صك مصدق أو سـفتجة ( وبمبلغ )157,000,000/ مائة وسـبعة وخمسـون مليون دينار عراقي (  معنون إىل 
محافظة واسط / اإلدارة العامة واملحلية )نفقات املشاريع االستثمارية( ويتضمن اإلشارة السم ورقم املناقصة ويفضل أن يكون صادرا من احد مصارف محافظة واسط ويحمل عنوان الربيد 
االلكرتوني للمرصف الصادر منه نافذة ملدة ال تقل عن )120( مائة وعرشون يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة عىل أن تكون التأمينات األولية باسـم مقدم العطاء أو)أي من املسـاهمني يف 
الرشكة أو الرشكات املشـاركة بموجب عقد مشـاركة ( ويجب ان ترسـل بكتاب رسـمي مذكور فيه رقم املنصة االلكرتونية ويسـتبعد العطاء يف حال كون خطاب الضمان غري داخل يف املنصة 

االلكرتونية .
11 -إن مـدة نفـاذ العطـاء )90( تسـعون يومأ من تاريخ غلق املناقصة وان تقديم العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للرشكـة او بصيغة تفويض  وكالة صادرة ومصدقة من كاتب 
العدل  أو بصيغة شـهادة تسـجيل الرشكة )شـهادة تأسـيس الرشكة التي تظهر حق التوقيع عليها (  كرشط أسـايس لتقديم العطاء والتوقيع عىل جميع صفحات مستندات املناقصة ويقدم 

العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة .
12 عىل مقدم العطاء تقديم الحسابات الختامية الرابحة ألخر سنتني املتتاليتني والتي تسبق موعد اإلعالن عن املناقصة مصدقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد ويف حالة عدم امتالك 

الرشكة الحسابات الختامية ألخر سنتني فيتم تقديم الحسابات الختامية الرابحة ألخر سنتني والتي تسبق عام 2014 .
13- ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات

14-يف حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه )وثيقة تنفيذ عقود األشغال الكبرية( بكافة أقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتيض  مراعاة  ذلك عند التقديم   .
15-عىل مقدم العطاء ملئ االستمارات الخاصة بالقسم الرابع من الوثيقة وتقديم ما يثبت املعلومات التي تم تدوينها من قبله وتقديمها يف العطاء مع كامل الوثيقة وتكون مختومة وموقعة 

من قبله عىل جميع صفحاتها
16-يف حالـة تقديـم احـد الرشكاء ألي من املعايري املطلوبة وتم اسـتيفاءها من قبله فيتم قبول العطاء املشـرتك دون النظر اىل الرشيك االخر اسـتنادا اىل كتـاب وزارة التخطيط /دائرة العقود 

الحكومية العامة /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد 24537/7/4 .
17-يتم تنفيذ املرشوع وفقا للكشوفات الفنية واملخططات بجميع ما ورد فيها من متطلبات ورشوط ومواصفات .

18-إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعترب يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح .
19-يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة .

العدد : 8850
التاريخ 2021/7/27

الدكتور
حممد مجيل املياحي

حمافظ واسط

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة 

مديرية  التسجيل العقاري يف املناذرة
اعالن

طلب تسجيل عقار مجددا
بنـاءا عـىل الطلـب املقـدم اىل هـذه الدائـرة بتاريـخ 
2021/1/27  لتسجيل تمام العقار تسلسل  )1/103( 
محلة الزويه جنسها دار   باسم  / عبد الله ثابت نعمان 
باعتبار حائزا له بصفة املالك   للمدة القانونية ولغرض 
تثبيـت امللكية املذكـورة تمهيدا للتسـجيل وفق احكام 
قانون التسجيل العقاري رقم  )43( لسنة 1971 قررنا 
اعـالن هذا الطلـب فعىل كل مـن يدعي بوجـود عالقة 
او حقـوق معينـة  عىل هـذا العقار تقديم مـا لديه من 
بيانـات اىل هـذه الدائرة خالل مدة ثالثـني يوما اعتبارا 
مـن اليوم التايل لنرش االعالن وكذلـك الحضور يف موقع 
العقار يف السـاعة العارشة صباحا من اليوم التايل لنرش 
هذا االعالن وكذلك الحضور اىل موقع العقار يف السـاعة 
العارشة صباحا من اليوم التايل النتهاء مدة هذا االعالن 
وذلك الثبات حقوقه موقعيا يف الكشف الذي سيجري يف 

اليوم املذكور لهذا الغرض
مدير دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة 

عامر شاني ظاهر املحنه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الحيدرية
العدد / 149/ج/2021

التاريخ 2021/7/15
اىل املتهم الهارب / ثائر غازي مراد العايدي

اعالن
ملجهوليـة محـل اقامتك يـا )ثائر غـازي مـراد عطيه 
العايدي اسـم االم  مليحه صـالل  / تولد 1978(  تقرر 
تبليغـك باالعالن بالصحف املحليـة للحضور امام هذه 
املحكمة خالل فرتة امدها ) 30 ( يوما من تاريخ االعالن 
يف الدعـوى املرقمة اعاله املشـتكي فيهـا ) دالل دخيل 
مـراد(  وفـق احكام املـادة  382 من قانـون العقوبات 
واثنـاء الدوام الرسـمي وبعكسـه سـتجري املحاكمة 

بحقك  غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

عيسم عيل الجبوري
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية 

محكمة بداءة الجدول الغربي 
العدد :551/ب/2021 

التاريخ 2021/7/25
 اىل املدعى عليه / فارس عبد االمريعبد الحسني 

تبليغ بالحضور
اقام املدعي نعمه محمد طوفان الدعوى املرقمة 551/

ب/2021 امـام محكمة بداءة الجـدول الغربي ويطلب 
فيها الحكم بالزامك بتاديتك له بمبلغ مقداره خمسون  
مليـون دينـار عراقـي عـن قرضـة حسـنة بموجـب 
الكمبيالة املرقمـة 7978 يف 2019/8/1 والصادرة من 
كاتب العدل يف الحر  وملجهولية محل اقامتك قرر تبليغك 
يف صحيفتـني يوميتـني رسـميتني بالحضـور يف موعد 
املرافعة املوافق 2021/8/4 السـاعة التاسـعة صباحا 
امـام هذه املحكمة او ارسـال مـن ينوب عنـك قانونا 

وبخالفه سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 
القايض

كرار زهري محمد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة الكوفة
العدد : 11/حجز احتياطي /2021

التاريخ : 2021/7/25
اعالن 

اىل املطلوب الحجز االحتياطي ضده  / عقيل طالب عبد 
الحسني 

اصـدرت هـذه املحكمـة قرارهـا بالعـدد  11/حجـز 
احتياطـي /2021  واملـؤرخ يف2021/6/14 واملتضمن 
ايقاع الحجز االحتياطي عىل القطعة املرقمة 287/107 
الحجـز االحتياطـي  الكريشـات والعائـدة للمطلـوب 
ضـده لقاء الدين البالغ ثمانيـة وعرشون مليون دينار  
وملجهوليـة محل اقامتك وحسـب رشح القائم بالتبليغ 
واشعار مختار واختيارية منطقة الكوفة / حي الفرات  
املدعـو رزاق لفتـه النعماني فقـد تقرر تبليغـك اعالنا 
بصحيفتني يوميتني بوضع الحجز االحتياطي  ولك حق 
االعـرتاض واالسـتئناف والتمييز خالل املـدة القانونية 
وبعكسـه سوف يكتسـب القرار الدرجة القطعية وفق 

القانون
القايض

مؤيد رياح غازي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوى
القضية املرقمة 2018/1378

مقتبس حكم غيابي
1ـ  اسـم املحكمة  : محكمـة قوى االمن الداخلية االوىل 

املنطقة الخامسة 
2 ـ اسـم املتهـم الغائب : الرائد محمد مهاوي شـوكت 

شبيل  
3 ـ رقم الدعوى 2018/1378

4 ـ تاريخ ارتكاب الجريمة 2015/8/9
5 ـ تاريخ الحكم : 2018/11/5

6 ـ املـادة القانونيـة ) 5( مـن ق ع د رقـم 14 لسـنة 
 2008

7 ـ  املنسـوب اىل مديريـة رشطـة محافظـة البـرصة 
واملنشأت 

8 ـ خالصة الحكم : عدم شـمول املتهـم اعاله بقانون 
العفو العام رقم 27 لسـنة 2016 كونه ما زال ماكثا يف 
الغياب ولعدم صدور امر فصل او طرد او استقالة بحقه 

بموجب كتاب دائرته املرقم 2929 يف 2018/3/7 
9 ـ الحبس  البسـيط ملدة )سـنة اشـهر( وفـق احكام 
املـادة 5 من ق ع د رقم 14  لسـنة 2008 كونه القانون 
االصلـح للمتهم عمال باحكام املـادة 2/2 من ق ع رقم 
111 لسـنة  1969 املعدل وبداللة املواد 61/اوال و 69/ 
اوال مـن ق أ د رقـم 17 لسـنة 2008 وذلـك لغيابه من 

تاريخ 2015/8/9 ولحد االن 
10  ـ اخراجه من الخدمة اسـتنادا الحكام املادة )42/

ثانيـا( مـن ق ع د رقم 14 لسـنة 2008 بعد اكتسـاب 
الحكم الدرجة القطعية بداللة املادة )89/اوال ( من ق ا 

د رقم 17 لسنة 2008 
القـاء  العموميـني صالحيـة  املوظفـني  ـ اعطـاء   11
القبـض عليه اينما وجـد لتنفيذ الحكـم الصادر بحقه 
والـزام املواطنـني باالخبارعـن محل اختفائه اسـتنادا 
الحـكام املـادة 69 /ثانيـا وثالثا من مـن ق أ د رقم 17 

لسنة2008
12 ـ حجـز اموالـه املنقولـة والغـري منقولة اسـتنادا 

الحكام املادة 69/رابعا من ق ا د  رقم 17 لسنة 2008
13 ـ  تحديـد  اتعاب محامـاة للمحامي املنتدب ) جبار 
عاتي جـرب( البالغة ) 25,000( خمسـة وعرشون الف 
دينار عراقي ترصف له من خزينة الدولة بعد اكتسـاب 

الحكم الدرجة القطعية 
 ـ حكمـا غيابيا صـادرا باتفاق االراء اسـتنادا الحكام 
املادة 60/ سادسـا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 قابال 
لالعرتاض والتمييز استنادا الحكام املادة 71/اوال وثانيا 

من نفس القانون وافهم  بتاريخ 2018/11/5
اللواء الحقوقي 

عمران جسام محمد الطائي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

 املنطقة الخامسة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 3930/ب2021/1

التاريخ 2021/7/12
اىل املدعى عليه / معز عطيه امان 

اقـام املدعي رزاق جواد امان الدعـوى البدائية املرقمة اعاله 
والتـي يطلـب فيهـا الحكـم ب ازالة شـيوع العقـار  املرقم 
2/14917 املرحلني وتوزيع صايف الثمن عىل الرشكاء ولثبوت 
مجهولية محل اقامتك حسـب رشح املبلغ القضائي واشعار 
مختار الرباق حسـني عيل الحداد عليه قـررت هذه املحكمة 
تبليغـك اعالنا بصحيفتني محليتـني يوميتني بموعد املرافعة 
املصادف يف 2021/8/4 وعند عدم حضورها او ارسـال من 
ينوب عنها قانونا سـوف تجري املرافعة بحقها غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

عامر حسني حمزة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد: 221/ج2013/1
التاريخ : 2021/7/15

اعالن
 اىل املتهم الهارب / محمد نفروس درويش

حيـث انـك متهـم يف الدعـوى املرقمـة )221/ج2021/1( 
والخاصـة باملشـتكي )حيـدر عبد الخالـق ابراهيـم ( وفق 
املـادة 457  من قانـون العقوبات  وملجهوليـة محل اقامتك  
حسـب االشـعار املرفـق يف ثنايا هـذه الدعوى عليـه قررت 
املحكمة تبليغك اعالنا بواسـطة جريدتني رسميتني بوجوب 
الحضور يف موعد املحاكمة املصادف يوم 2021/8/31 وعند 
عدم حضورك سـوف تجري محاكمتك غيابيا وعلنا حسـب 

االصول
القايض

حيدر طالب الطالقاني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة 

مديرية  التسجيل العقاري يف املناذرة
اعالن

طلب تسجيل عقار مجددا
بناءا عىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ 2021/1/27  
لتسـجيل تمـام العقـار تسلسـل  )2/103( محلـة الزويه 
جنسـها دار   باسم  / قاسم عبيد شايش   باعتبار حائزا له 
بصفة املالك   للمدة القانونية ولغرض تثبيت امللكية املذكورة 
تمهيدا للتسـجيل وفق احكام قانون التسجيل العقاري رقم  
)43( لسـنة 1971 قررنـا اعـالن هـذا الطلب فعـىل كل من 
يدعـي بوجود عالقة او حقوق معينة  عىل هذا العقار تقديم 
مـا لديه من بيانات اىل هـذه الدائرة خالل مـدة ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لنرش االعالن وكذلك الحضور يف موقع 
العقار يف السـاعة العارشة صباحا من اليوم التايل لنرش هذا 
االعالن وكذلك الحضور اىل موقع العقار يف السـاعة العارشة 
صباحا من اليوم التـايل النتهاء مدة هذا االعالن وذلك الثبات 
حقوقه موقعيا يف الكشف الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا 

الغرض
مدير دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة 

عامر شاني ظاهر املحنه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان 
فقـدت منـي الهوية الصـادرة من رشكـة توزيـع املنتجات 
النفطية  باسـم ) كامل سـعدون طاهر جرب ( عىل من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار.

فقدان 
فقـدت منـي الهوية الصـادرة من رشكـة توزيـع املنتجات 
النفطيـة  باسـم ) ايالف نـادر صالح ( عىل مـن يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إىل الرشيك أزهار مهدي مطرود اقتىض حضورك إىل مقر بلدية 
النجف لغـرض اصدار اجازه بناء للعقـار املرقم 56595/3 
حي النداء خالل عرشه ايام وبخالفه سـتتم اإلجراءات دون 

حضورك 
 طالب االجازه 

لؤي هادي محسن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الرميثة
رقم االضبارة : 2021/866

التاريخ : 2021/7/25
اعالن

تبيـع مديرية تنفيذ الرميثة سـهام املدينـني يف العقار املرقم 
2/297 الغربـي يف الرميثـة والعائـد للمديـن كل مـن اقبال 
ومحمـد وزينب وزهراء وتبـارك وجنان اوالد حسـن خرض   
البالغ 2,500,000 دينار فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه 
املديريـة خالل مـدة ثالثون  يوما تبدأ مـن اليوم التايل للنرش 
مستصحبا معه التامينات القانونية عرشة من املائة )%10( 
مـن القيمة املقدرة وشـهادة الجنسـية العراقية وان رسـم 

التسجيل والداللية عىل املشرتي  
منفذ العدل

عالء حبيب الهدابي
املواصفات :

1 ـ موقعه ورقمه : الرميثة ـ املرقم 2/297 الغربي  
2 ـ جنسه ونوعه: طابو رصف

3 ـ حدوده واوصافه : 
4 ـ مشتمالت : براني

5 ـ مساحته :  سهام املدينني 840 سهم
6 ـ درجة العمران : جيدة

7 ـ الشاغل : الدائن
8ـ  القيمـة املقـدرة : لسـهام املدينني مليونان وخمسـمائة 

وسبعة وعرشون الف وسبعمائة وسبعة وسبعون دينار 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هيئة االعالم واالتصاالت 
مكتب الفرات االوسط

لجنة االعالنات
السيد مرتىض ويف سلمان  / محافظة النجف االرشف

انذار
تهديكم هيئتنا اطيب تحية ..

اسـتنادا اىل الصالحيـات املخولـة لنـا بموجـب االمـر )65( 
لسـنة 2004 النافـذ تقـرر انذاركـم بمراجعـة الهيئة خالل 
مـدة اقصاها )15( يوم تبدأ من اليـوم التايل لتاريخ تبليغكم 
بكتابنـا هذا لغرض تسـديد مبلغ الغرامـة املفروضة عليكم 
والبالغة 500,000 خمسـمائة الف دينار اسـتنادا اىل الفقرة 
رابعـا / 3د/4 من قرار مجلس السـادة االمناء املرقم م ص 
6 يف 2/21/ 2018 باالضافـة اىل توقيـع تعهـد بدفع غرامة 
ماليـة مقدارها  100,000,000 مئـة مليون دينار عراقي يف 
حال تكـرار املخالفة املتضمنة قيامكم باسـتخدام اجهزة ال 
سـلكية تسـتخدم يف الغش وبخالفه تتحملون كافة التبعات 

القانونية واملالية 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
بنـاء عىل طلب املواطـن )فاضل عبـد الزهرة كاظـم(  التي 
يروم فيه تبديل لقبه وجعله )الحيدري( بدال من )الرشوكي( 
فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها 
خمسـة عـرش يوم  وبعكسـه سـوف تنظـر هـذه املديرية 
يف الدعـوى وفـق احـكام املـادة )22( مـن قانـون البطاقة 
الوطنية رقم 3 لسـنة 2016 واالمر االداري املرقم 24195 يف 

2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

جمهورية العراق 
وزارة العدل 

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة/1268 /2021
التاريخ/2021/7/26

أعالن 
تبيع مديرية تنفيذ الكوت العقار تسلسل84/2م39  الهورة  
الواقـع يف الكـوت العائـد املدين )مفيـد ناجي عبـد املجيد( 
املحجـوزه لقاء طلب الدائن )صارم محمـود حمزه( البالغ 
)150,000,000( مليون دينار فعىل الراغب بالرشاء مراجعة 
هـذه املديرية خالل مدة)30يوما( تبدأ من اليوم التايل للنرش 
مسـتصحبا معه التأمينـات القانونية عرشة مـن املائة من 
القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل 

والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل 

غسان فهد غنيس التميمي
املواصفات 

1-موقعة ورقمه :- كوت /الهورة العقار املرقم 84/2 م 39 
الهورة 

2-جنسـه ونوعه : ملك رصف  باعتبار 7 سهم منها 5 سهم 
اىل صـارم محمود حمزه 2سـهم اىل املديـن مفيد ناجي عبد 

املجيد
3-حدوده و اوصافه: يتكون من طارمة خارجيه و استقبال 
و مخـزن و حمـام و غرفـة نـوم الطابـق االريض و الطابق 
العلوي غرفتني نوم و هول و حمام و مرافق مشرتك و سلم 
مبلط بالكايش املوزائيك القديم و درجة العمران جيدة و دار 

مجهز باملاء و الكهرباء و يقع عىل شارع عام ركن 
4-مشتمالته :- 

5-درجة العمران :
6-املساحة :- مساحة 437,5م2

7-– الشاغل :-  الدائن
8-القمية املقدرة :- 187,500,000 مائة و سبعة و ثمانون 

مليون و خمسمائة الف دينار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

دار القضاء يف االسحاقي 
محكمة االحوال الشخصية يف االسحاقي 

العدد : 1388 
م / نرش فقدان 

للطلـب املقدم من قبل املدعو ) طه كريم جاسـم محسـن ( 
الـذي يروم فيه نصبه قيما عىل ابنـه املفقود ) باز طه كريم 
جاسـم ( قررت هـذه املحكمة نرش فقـدان املدعو ) باز طه 
كريم جاسـم ( الذي فقد يف محافظة صالح الدين بتاريخ 17 
/ 10 / 2020 ولـم يعـرف مصريه لحـد االن وعىل من يعثر 
عليه وتتوفر لديه معلومات عنه االتصال بذويه الساكنني يف 
محافظـة صالح الدين – ناحية االسـحاقي او مركز رشطة 

الفرحاتية خالل شهر من اليوم التايل لنرش االعالن .
القايض 

فائق مشعل صالح 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
بناء عىل طلب املواطن )ظاهر عبد الزهرة كاظم(  التي يروم 
فيـه تبديل لقبـه وجعله )الحيـدري( بدال مـن )الرشوكي( 
فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها 
خمسـة عـرش يوم  وبعكسـه سـوف تنظـر هـذه املديرية 
يف الدعـوى وفـق احـكام املـادة )22( مـن قانـون البطاقة 
الوطنية رقم 3 لسـنة 2016 واالمر االداري املرقم 24195 يف 

2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد : ج / ش / 5571

التاريخ 2021/7/27
قدمـت املواطنة )وداد عبـد االمري عبد الزهـرة(  التي 
تروم تبديل اسمها املجرد وجعله )ود( بدال من )وداد( 
فمن لديـه اعرتاض مراجعة هـذه املديرية خالل مدة 
اقصاها خمسة عرش يوما  وبعكسه سوف تنظر هذه 
املديريـة يف الدعوى وفق احكام املادة )22( من قانون 
البطاقـة الوطنية رقـم 3 لسـنة 2016 واالمر االداري 

املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2020/809

التاريخ 2021/7/27
اعالن

 تبيع مديرية تنفيذ النجف السـيارة املرقمة ) 55869  
نجـف / خصويص  ( نوع  )بيجو اكد( اللون )ابيض (  
املوديل 2016  العائدة للمدين )يحيى محمد عيل يحيى 
( لقـاء طلـب الدائنه )بتـول رافع صالـح (  واملدرجة 
اوصافها ادناه فمن له  رغبة  بالرشاء الحضور يف تمام 
السـاعة الرابعة عرصا يف اليوم العارش من اليوم التايل 
للنرش يف الصحف املحلية يف معرض االخوين  الواقع يف 
املعارض القديمة ( الواقع يف )النجف الشـارع الرسيع 
قـرب فلكة الزهـراء حي الوفـاء  (  مسـتصحبا معه 
التامينـات القانونية البالغة عـرشة باملئة من القيمة 
املقدرة وشـهادة الجنسـية وهوية االحوال املدنية هذا 

وان الثمن يدفع نقدا والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل

نصري حسن عبد زيد الكالبي
املواصفات :

1 ـ النوع  بيجو اكد 
2 ـ املوديل :  2016

3 ـ االطارات سليمة  
4 ـ البطارية  سليمة

5 ـ بدن السيارة سليمة
6 ـ زجاج السيارة : سليمة 
7 ـ دواخل السيارة سليمة 

8 ـ القيمـة املقدرة : اربعة مليـون وثمانمائة واربعة 
وثمانون الف دينار  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقتبس حكم

محكمة قوى االمن الداخيل 
للمنطقة الرابعة

العدد : 2021/26
التاريخ 2021/1/15

1 ـالرتبة ش .م 
2ـ  اسـم املدان الرباعي واللقب حسـني عباس حسني 

حمادي الساعدي
3 ـ الوحـدة : مديرية رشطة محافظة النجف االرشف 

واملنشات 
4 ـ رقم القضية : 2021/26

5ـ  املـادة القانونية 32/اوال وثانيا  من ق ع د رقم 14 
لسنة 2008 املعدل 
6 ـ خالصة الحكم 

1 ـ السـجن بحق املدان ش م  حسـني عباس حسـني 
حمادي الساعدي  ملدة سبع سنوات وفق احكام املادة  
32/اوال من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل وبداللة 
املواد 61/اوال و 69/اوال من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 

اخالتس املواد املوصوفه ادناه 
2 ـ تضمينـه مبلغ قـدره 18,664,175 ثمانية عرش 
مليون  وسـتمائة واربعة وستون الف ومائة وخمسة 
وسـبعون دينـار عراقي عن قمة املسـدس نوع كلوك 

املرقم 
 GZV مع كافة ملحقاته مع عتاد متوسط رويس نوع 

074
 عدد 500 اطالقه مع عتاد خفيف عيار 7,62ملم عدد 

BKC 1560 اطالقه مع عتاد
عيار 9 ملم عـدد 145 اطالقه مع مخازن عتاد فارغة 
عـدد 7 مع مكتبـة ميالمني عدد 1 مـع دوالب مالبس 
حديـد ذو بابني عـدد 1 مع دوالب مجـرات عدد 2 مع 
دوالب حديـد بابـني عـدد 1 مع هراوه حديـد عدد 40 
مع جامعة حديد عدد 40 مع دوشك منام عدد 15 مع 
بطانيـة منام عدد 20 مع وسـاده منـام عدد 15 مع 
كاربـد 4×3 م عدد 3 مع كاربد 4×6 م عدد 2 مع لوكر 
حديد عدد 2 مع شمعة مالبس عدد 1 مع جهاز اتصال 

نوع ايكوم يدوي عدد 4 املرقمات 
 ( و   )5024868  ( و   )5055639( و   )5037524(  
5024411( مع جهاز اتصال نوع سـيبورا عدد 2 مع 
شـاحنة جهاز سيبورا يدوي عدد ا1 مع شاحنة جهاز 
سـيبورا مفردة عدد )2( مع شـاحنة جهاز سـيبورا 
عدد )1( مع شـاحنة جهاز سيبورا مفردة عجلة عدد 
)2 ( مـع نظيدة جهاز سـيبورا عـدد1 بطارية جهاز 
سـيبورا عـدد 1 مع حقيبـة حمل جهاز سـيبورا عدد 
5 مـع نضيده جهاز ايكوم احتيـاط عدد 2 مع جهاز 
 103TJL1676 اتصال نوع موترال عجلة عدد 1 املرقم
مع ملحقاته هوائي قاعدة عجلة وسماعة مع الهوية 

الوزارية
املرقمـة 1129527 وفق احـكام املـادة 32/ثانيا مع 
ق ع د رقم 14 لسـنة 2008 املعدل عىل ان يسـتحصل 

املبلغ وفق احكام القانون
3 ـ طرده من الخدمـة يف قوى االمن الداخيل كعقوبة 
تبعية اسـتنادا الحكام املـادة 38/ثانيا من ق ع د رقم 
14 لسـنة 2008 املعـدل بعد اكتسـاب الحكم الدرجة 
القطعية بداللة املادة 89/اوال  من ق أ د رقم  17 لسنة 

 2008
4 ـ اعطاء املوظفني العموميني صالحية القاء القبض 
عليـه اينما وجد لتنفيـذ الحكم الصـادر بحقه والزام 
املواطنني باالخبار  عن محل اختفائه اسـتنادا الحكام 

املادة 69/ثانيا وثالثا من ق ا د  رقم 17 لسنة 2008 
5ـ  حجز امواله املنقولة والغري منقولة استنادا الحكام 

املادة 69/رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 
6 ـ اعتبـار الجريمـة مـن الجرائـم املخلـة بالـرشف 
استنادا الحكام املادة 21/أ/6 من ق ع رقم 111 لسنة 

1969 املعدل
7ـ  تعميم اوصاف االجهزة والهوية الوزارية املوصوفة 
اعاله عىل كافة تشـكيالت وزارة الخارجية والوزارات 

االمنية 
8  احتسـاب اتعـاب املحاميـة املنتدبة شـيماء حمزة 
مجيـد البالغـة 30,000 ثالثـون  الـف دينـار عراقي 
تـرصف لها مـن خزينة الدولـة بعد اكتسـاب الحكم 

الدرجة القطعية 
قرار صدر باالتفاق غيابيا قابال لالعرتاض وافهم علنا 

بتاريخ 2021/1/25
اللواء الحقوقي

سعد عيل شميس ابراهيم
رئيس املحكمة
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

ال تثق بعض األشخاص الذين يخفون نواياهم 
الحقيقية عنك . أنت تقّدم أفضل ما لديك لتكون 
مش�اريعك ناجحة، ال تقلل ال م�ن جهودك وال 

وقتك.
برج الحم�ل امل�رأة اليوم:بالّصدفة، س�وف لن 

تأخذ مدة طويلة لحصولك عىل جائزة

الرجل:انهض ودافع عن حقوقك فأنت تستحق 
األفضل. كل األنظار موجه�ة إليك اليوم. عليك 
أن ال ترتب�ك و أن ال تح�س بالرهب�ة ، اتخ�ذ 

خطوات جريئة و آراء قوية.
املرأة:اتب�ع حدس�ك فه�و ل�ن يخذل�ك . ال تقع 
فريسة الضعف فخذا الوقت غري مناسب لذلك 

األم�راض  لبع�ض  عرض�ة  الرجل:س�تكون 
إىل اضطراب�ات  الطبيعي�ة، و بش�كل خ�اص 
الجهاز الهضمي. أبعد كّل ما تشك بأنه ممرض 
. و خصوصا املأكوال ت التي س�ببت لك سابقا 

مشكلة صحية

الرج�ل: أف�كارًك غ�ري عادي�ة و ربم�ا يف أكثر 
من مج�ال واحد؛ عّجل باس�تغاللها. س�تقوم 

بمحاولة لتقّوي محيط عائلتك؛ لعمل ذلك
امل�رأة: لن ترتّدد يف إثارة مناقش�ات حميمة ويف 
إعط�اء الكلمة إىل كّل ش�خص لكي يحّل بعض 

املشاكل األساسية .

الرجل: يبدو أن حجم املش�كالت يف تزايد، ولكن 
يجب أن ال تطغى املش�كالت عليك. فقط عندما 
تواجه مشكلة واحدة تلو األخرى سوف تبدأ يف 

الشعور بالسعادة مرة أخرى.
املرأة:من ال�روري أن تترصف يف الحال، وإال 

فسوف تواجه تعقيدات أكثر.

الرج�ل: النجوم ستس�اعدك يف ح�ّل صعوباتك 
الصغرية عىل الصعيد العاطفي؛ س�وء التفاهم 
بينك وبني رشيكك س�يتبدد برسعة، وس�مائك 

الغرامية ستصبح مشمسة ثانية.
املرأة:العمل يبدو يف وضع متحس�ن تدريجيا ال 

تقلق من انه ال توجد جائزة رسيعة لك

الرجل: اليوم أنت عىل وفاق مع الجميع، وسوف 
يظه�رون لك اهتماًما بك، وأنت بدورك يجب أن 

تكون جاهزًا ملساعدتهم ودعمهم.
املرأة:هنا يتحق�ق التوازن بني األخ�ذ والعطاء 
ويق�رتب الجمي�ع م�ن أهدافه�م. إال أن ه�ذه 

املرحلة لن تستمر إىل األبد.

الرجل:اب�َق صام�داً يف قرارات�ك ومخلصاً آلراء 
مجموعتك. عالقة غرامية س�تتحول إىل عالقة 
صداقة. س�تكون بصحة ممتازة و مرح ممتاز 
ومعنوي�ات عالية. املرأة:لدي�ك فرصة الزدهار 
شخصيتك. تطلّعاتك املادية ورغبتك يف التوّسع 

ستسمح لك بإنجاز بعض النجاحات .

الرجل: س�وف تواجه اليوم بعض املواقف التي 
س�تختربك إىل أقىص حد، ومن املهم أن ال تفقد 
الثق�ة يف قدرات�ك. أنت تملك الق�درة عىل تغيري 

هذه الظروف.
املرأة:إذا كنت تواجه مش�كالت يف العمل كذلك، 

حاول أن ال تفقد السيطرة 

الرجل: ألنك رصفت مالك بدون حساب وعالوة 
عىل ذلك رصفته عىل األدوات التي ربما ال فائدة 

منها
املرأة: ستجد نفس�ك اآلن يف حالة مالية صعبة 
ج�داً وستش�عر بندم مؤل�م. الحل ه�و باتخاذ 

بعض االجراءات الرسيعة و االحتياطية

الرج�ل: اليوم تظهر عليك جرأة كبرية و تفيض 
بالطاق�ة. ابحث عن بع�ض العمل. اترك صغار 
األم�ور لضّيق�ي األف�ق ، فأمامك س�مك أكرب ، 

وبطاقتك النارية
املرأة:يمكن أن تجعل أّي يشء يحدث. فقط ركز 

االهداف الكبرية التي تستحق العمل و التعب

الرجل:س�مائك الغرامي�ة س�تصبح مشمس�ة 
ثانية. إذا قررت الخروج عن األساليب املطروقة 

، سرتى فرصاً عاطفية جديدة تنفتح أمامك .
املرأة: س�تجد حل�والً جيدة ملش�اكلك العائلية. 

اتخذ أسلوب حياة أكثر روّية .

العذراء

احلوت

اطعمة متنع تساقط الشعر
يمكن أن يكون تساقط الشعر ناتجا 
عن أس�باب عدة، مثل وجود مشكلة 
صحي�ة كالتوت�ر اليوم�ي الزائ�د أو 
م�رض الس�كري، ويمك�ن أن يكون 

وراثيا أو ناتجا عن تقدم العمر.
مع ذلك، يف بع�ض األحيان، ال يحدث 
تساقط الشعر لوجود سبب خارجي، 

ولكن بسبب التغذية غري السليمة.
إذا كن�ت تعاني من تس�اقط الش�عر 
ال�ذي ال يب�دو أنه مرتبط بأي س�بب 
آخ�ر، فق�د يك�ون الس�بب ه�و أنك 
تعان�ي من نقص يف بع�ض العنارص 

الغذائية.
وباالعتم�اد ع�ىل العن�ارص الغذائية 
التي تحتاجها أكثر، يمكن أن تساعد 
بعض األطعمة يف حل هذه املش�كلة، 

.verywellfit بحسب موقع
دعنا نلقي نظرة عىل العنارص الغذائية 
التي قد تس�اعدك عىل استعادة شعر 
أكثر صح�ة وأكثر كثاف�ة واألطعمة 

التي يمكنك العثور عليها فيها.
الغني�ة  األطعم�ة  بع�ض  إلي�ك 
ق�د  الت�ي  واملع�ادن  بالفيتامين�ات 
تس�اعد يف الحفاظ عىل صحة شعرك 
ونم�وه: فيتام�ني أ :غالًبا م�ا نعتقد 
أن فيتام�ني أ مه�م لتقوي�ة النظ�ر، 
لكن هذا الفيتام�ني يلعب أيضا دورا 
يف صح�ة ش�عرنا. باإلضافة إىل كونه 
رضورًيا ملس�اعدة شعرنا عىل النمو، 
فإن فيتامني أ يساهم يف إنتاج الزهم، 
وهي مادة دهنية تحافظ عىل رطوبة 

فروة الرأس.

 فيتام�ني ب :جمي�ع فيتامين�ات ب 
رضوري�ة لنم�و الش�عر، ولك�ن قد 
يكون أح�د فيتامينات البيوتني مهما 
بش�كل خاص لبعض الناس. يساعد 
البيوت�ني يف حمل العن�ارص الغذائية 
يف جميع أنحاء الجس�م وقد يس�اعد 
أيض�ا يف نق�ل العن�ارص الغذائية إىل 
ف�روة الرأس.  فيتام�ني يس :يحتوي 
هذا الفيتامني عىل خصائص مضادة 
لألكس�دة، لذا فإن أحد األش�ياء التي 
يمكن أن يفعلها فيتامني يس للشعر 
هو حمايت�ه من التلف الذي تس�ببه 
الج�ذور الح�رة. باإلضاف�ة إىل ذل�ك، 
نحت�اج إىل فيتام�ني يس ألجس�امنا 
لصنع الكوالجني، وهو بروتني هيكيل 

حيوي يف الشعر.

متى تفسد القهوة النوم لياًل؟
كشفت دراس�ة حديثة أجراها باحثون 
بريطانيون بقسم طب النوم يف جامعة 
إدن�ربة، أن تناول الكثري من الكافيني يف 
النه�ار يمكن أن يؤثر بش�كل كبري عىل 

النوم.

ويمتد تأث�ري الكافيني، وفقاً للدراس�ة 
التي نرشها موقع studyfinds، حتى 6 
س�اعات قبل الذهاب إىل الفراش، فيما 
يس�اعد التقليل من تناوله يف اس�تقرار 
بش�كل  والن�وم  االس�تيقاظ  دورة 

طبيعي.
كم�ا وج�د الباحث�ون أن 75 ملجم من 
الكافي�ني تزيد م�ن االنتب�اه والرتكيز 
واليقظة، حيث يستهلك الكافيني يوميا 

ما يقرب من 80% من سكان العالم.

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
» تكفي 8 أش�خاص » - 3 كوب كبري دقيق منخول - 1 كوب كبري لبن س�ائل 
خ�ايل الدس�م - 3 ملعقة صغرية ) ملعقة الش�اي ( زي�ت - 1 ملعقة صغرية ) 
ملعق�ة الش�اي ( خمرية فوري�ة - 1 ملعقة كبرية ) ملعق�ة الطعام ( بيكينج 
بودر - 2/1 ملعقة صغرية ) ملعقة الشاي ( ملح - 1 ملعقة صغرية ) ملعقة 

الشاي ( سكر مطحون - 4/3 كوب كبري ماء
ملحوظة:

نستخدم نفس الكوب يف كل املقادير 
عجينة الحواويش يف املنزل

خطوات التحضري:
يف بولة كبرية الحجم نضع الدقيق و الخمرية و البيكينج بودر و امللح و السكر 

و يقلب املزيج جيدا.
يض�اف امل�اء و الزي�ت اىل الدقي�ق تدريجي�ا و يقل�ب بإس�تمرار حت�ى تمام 

اإلختالط.
تعج�ن عجين�ة البيتزا باليد جيدا ث�م توضع يف بولة مدهون�ة بالزيت و تدهن 

بالقليل من الزيت.
تغط�ى العجينة بكيس بالس�تيك ثم ترتك يف مكان دافئ مل�دة 60 دقيقة حتى 

تخمر و يتضاعف حجمها.

»الكيتو« فوائد وأرضارعجينة البيتزا الدايت
الغذائي�ة  الحمي�ة  أصبح�ت 
»الكيت�و« مؤخ�رًا م�ن أش�هر 
النظم الغذائي�ة الرائجة، والتي 
تعتمد عىل تناول الدهون مقابل 
الكربوهي�درات،  م�ن  التقلي�ل 

للمساعدة يف عملية الحرق.
ويقل قدر الكربوهيدرات يف هذا 
النظام ع�ن 50 غراًما يف اليوم، 
ما يدفع الجس�م بع�د عدة أيام 
لح�رق ك�م أك�رب م�ن الدهون 
يب�دو  النظ�ام  ه�ذا  املخزن�ة، 
للوهلة األوىل نظاًما ال يؤثر عىل 

الجس�م بش�كل واضح، لكن األطباء ينصحون بعدم اتباعه إال 
لفرتة وجيزة، وتحت إرشاف طبي، ويف هذا التقرير نتعرف عىل 

فوائد ومضار هذه الحمية الغذائية.
نظام الكيتو.. كيف نطبقه؟

يف الحمي�ة الغذائية »الكيت�و« يمكن تناول الده�ون الصحية، 
املوج�ودة يف اللح�وم الحم�راء والدواجن والبيض واألس�ماك، 
وتناول الزبد وأنواع الجبن بنسب محدودة، إضافة للخراوات 

الورقية، ومنخفضة الكربوهيدرات بشكل عام.

ويمكن أيًض�ا تناول املكرسات، 
وإضاف�ة الزيوت النباتية »زيت 
الهن�د«  »ج�وز  أو  الزيت�ون«، 
للطع�ام، لك�ن يمن�ع النظ�ام 
واملعكرون�ة،  األرز،  تن�اول 
والبطاطس،  وال�ذرة،  والقمح، 
الحل�وى،  مث�ل  والس�كريات؛ 
الغازية، والعصائر  واملرشوبات 
والفواك�ه  الطبيعي�ة،  غ�ري 
بجمي�ع أش�كالها، بم�ا فيه�ا 
املجففة واملعلبة، واآليس كريم، 

وغريها.
يف هذا النظام، يفضل تقسيم األطعمة عىل ثالث وجبات، بحيث 
تتنوع كل وجبة وتحتوي عىل العنارص الغذائية املس�موح بها، 
م�ع رشب 8 أك�واب ماء يومًي�ا، ورشب الش�اي والقهوة دون 

إضافة السكر تماًما.
 فوائد »الكيتو«

رغم التحذير الطبي من اتباع الكيتو لفرتات طويلة دون إرشاف 
طبي، فإن اتباع النظام لفرتة قصرية، يس�اعد عىل التقليل من 

نسبة السكر بالدم، وضبط قابلية الحساسية لألنسولني.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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الزوراء حيسم الوصافة والطلبة يضمن البقاء 
يف دوري األضواء

             المستقبل العراقي/ متابعة

حس�م الزوراء مرك�ز الوصافة بع�د تغلبه عىل 
اربي�ل ضمن الجولة الثامن�ة والثالثني واالخرية 
م�ن دوري الكرة املمت�از، بدوره نج�ح الطلبة 
بالبقاء يف منافس�ات الكب�ار بفوزه الثمني عىل 
الكهرباء، تاركا الصناع�ات الكهربائية يخوض 
مب�اراة امللح�ق امام س�امراء. يف املب�اراة االوىل 
حقق الزوراء املطلوب وحس�م مرك�ز الوصافة 
وبطاقة الرتش�ح للملحق القاري، عندما اجتاز 
نظريه اربي�ل بثالثة اهداف س�جلها )عالء عبد 
الزهرة 2(، وحسني عيل من ركلة حرة مبارشة،  

مقابل ه�دف واحد حمل امضاء الالع�ب نياز محمد.
ورف�ع النوارس رصي�ده اىل )75 نقطة(، بينما تجمد 
رصي�د الفريق الش�مايل عن�د )44 نقط�ة(، يف املركز 
الثاني عرش.ويف لقاء ثان نجح الطلبة يف البقاء ضمن 
مصاف الدرجة املمتازة بفوزه الصعب عىل الكهرباء، 

بهدف واحد دون رد سجله عيل كريم، وبهذه النتيجة 
اصب�ح يف رصي�د االني�ق )39 نقطة(، محت�ال املركز 
السابع عرش، بينما يتواجد الكهرباء يف املرتبة الرابعة 
عرشة ب�)41 نقطة(.وق�اد الالعب احمد لفتة فريقه 
النج�ف اىل عبور حاجز نادي القاس�م، حينما س�جل 
ه�دف املب�اراة الوحيد، ون�ال غزالن البادي�ة البطاقة 

الثانية املؤهلة مللحق دوري أبطال آس�يا، بعد ان 
حل ثالثا يف الئحة الرتتي�ب برصيد )74 نقطة(، 
يف ح�ني يمتل�ك القاس�م )41 نقط�ة(، باملرك�ز 
الخامس عرش.واكتفى الرشطة باملرتبة الرابعة، 
اثر تعادله املخيب ام�ام الصناعات الكهربائية، 
يف مواجه�ة ضيفه�ا ملع�ب الصناع�ة، تق�دم 
الصناع�ات اوال ع�ن طري�ق محم�ود أحمد من 
ركلة جزاء، وعادل للقيثارة محرتفه الفينزوييل 
جيلمني ريفاس.وعىل الرغم من تعادله االيجابي 
فشل الصناعات الكهربائية يف ضمان االستمرار 
بالدرج�ة املمت�ازة وامامه مب�اراة مهمة ضمن 
امللح�ق املؤه�ل ل�دوري االض�واء ضد س�امراء 
وتقام يوم الجمعة املقبل يف الس�اعة السادسة مساء 
ويحتضنها ملعب الشعب الدويل.وعاد الديوانية بثالث 
نق�اط ثمينة من ملعب الس�ماوة، بعد ف�وزه الثمني 
ع�ىل اهل الدار بثالثة اه�داف مقابل هدفني، ليتفادى 

ملحق الهبوط للدرجة االدنى.

رانيا القييس: نطمح إىل تصحيح مسار الرياضة النسوية
             المستقبل العراقي/ متابعة

الش�ابة راني�ا جعف�ر القييس أح�دى العبات 
منتخبن�ا الوطن�ي الس�ابقات لك�رة الق�دم، 
ومساعدة مدرب لنادي نفط الشمال الريايض 
ش�هادة  ع�ىل  حاصل�ة  كرك�وك،  مدين�ة  يف 
املاجس�تري يف الرتبية البدنية وعل�وم الرياضة 
تحدثت ل�”الصباح الريايض”، عن مش�وارها 

الريايض والصعوبات التي واجهتها قائلة:
»ب�دأت بمج�ال التدري�ب يف ك�رة الق�دم م�ع 
نادي نفط الش�مال منذ عام 2014، إىل جانب 
ممارس�تي لرياضات أخرى ومنها الس�باحة 

والريشة الطائرة، اتعرض لالنتقاد بشكل مستمر 
لكنني اواجهه بدعم ومساندة األهل واملقربني«.

 وتابعت القول:
»اطمح اىل املس�اهمة يف تصحيح مس�ار الرياضة 
النس�وية يف الع�راق، حيث أن االهم�ال املتعمد لها 
اليط�اق، الس�يما يف ك�رة الق�دم النس�وية فهناك 
تخبط�ات كث�رية، واليوج�د دع�م وأغل�ب وع�ود 

املسؤولني كاذبة ولن تطبق«. 
وعن ابرز التحديات التي واجهتها توضح القييس:

»واجهت العديد من التحديات وتغلبت عليها بدعم 
من أرست�ي واألصدقاء من حويل، وصاحب الفضل 
الكبري يف وصويل لهذا املس�توى هو الدكتور شهاب 
أحمد، الذي اعتربه األب الروحي بالنسبة يل، ودائماً 
اتحدى نفيس أن اك�ون أفضل من األمس للوصول 

إىل االحرتاف«.
وأس�همت القي�يس يف تدريب، وايص�ال نادي نفط 
الشمال إىل العديد من البطوالت ومنها بطولة كأس 
العرب وغرب آس�يا، وبطوالت األندية العربية، أما 
محلياً فش�اركت يف الدوري العراق�ي املمتاز لكرة 

القدم. 
حصل�ت رانيا عىل العديد من امليداليات ومنها، 
ميدالية بطل الدوري العراقي النسوي لسنتني 
متتاليتني مع نادي نفط الش�مال، والتي تعتز 
رانيا بها كثرياً، وأيضاً كرمت بأكثر من شهادة 
تقديري�ة، وابرزه�ا كانت من مديرية ش�باب 

ورياضة كركوك. 
الرياض�ة  واق�ع  “أن  إىل  القي�يس  وأش�ارت 
النس�وية يف العراق ُمح�زن جداً ومري�ر، إذ ال 
توجد رعاي�ة للمواه�ب النس�وية، ومعدومة 
االهتم�ام، واقرتحت للنهوض به�ا عن طريق 
اختي�ار االش�خاص األكف�اء يف ادارته�ا، وكل 
شخص يعمل باختصاصه واالبتعاد عن املجامالت 

والتخبط.
وعن سؤالنا لها بشأن تحضرياتهم القادمة أجابت 

القييس:
»اس�تعد للبطولة العربية للشابات بصفة مساعد 

مدرب للمنتخب الوطني العراقي«.
وأضاف�ت “اتاب�ع الدوري�ات العاملي�ة، وبخاص�ة 
ال�دوري االنكلي�زي، وأن�ا م�ن مش�جعي ن�ادي 

ليفربول«.

أليجري يراهن
عىل ديباال

العب جديد يطلب الرحيل 
عن ريال مدريد

              المستقبل العراقي/ متابعة

وجه ماس�يميليانو أليجري، م�درب فريق يوفنتوس الذي 
أُقيم مؤتمر تقديمه، رسالة تحفيزية لنجم الفريق األبيض 

واألسود، باولو ديباال.
وعقد اليوم أليجري مؤتم�رًا صحفًيا رفقة رئيس النادي، 
أندريا أنيييل، رصح خالله: »س�تكون س�نة مهمة لباولو 
ديباال، رأيته يتمتع بحال�ة بدنية وذهنية رائعة، إنه قيمة 
كبرية ُتضاف إلينا«.وتابع: »أنتظر منه الكثري، لقد تحدثت 
مع�ه، ووجدت�ه متحمًس�ا للغاي�ة، أن�ا راٍض، خاصة عن 
حماسه«.وأضاف أليجري: »األرقام تأتي إىل جانبه، يمكنه 
إثب�ات قيمته ه�ذا العام، يبلغ ديباال م�ن العمر 28 عاًما، 
وهو يف س�ن النض�ج، لقد تركت�ه وهو فتى ياف�ع، واآلن 
التقيت برجل، إنه يسجل األهداف ويمرر كرات استثنائية، 
أؤم�ن به كثريًا، وأطالبه باملزيد«.وع�اد أليجري الذي درب 
ديباال خالل مرحلته األوىل ع�ىل رأس اإلدارة الفنية لفريق 
يوفنت�وس، إىل الن�ادي ليق�وده املوس�م املقبل بع�د إقالة 
أندريا بريل�و من منصبه، عىل خلفية س�وء نتائج وأرقام 
الفريق املوس�م امل�ايض.ودرب أليجري العب�ه األرجنتيني 
ديباال امللق�ب ب� »الجوهرة« يف الفرتة ما بني عامي 2014 

و2019 وّقع خاللها الالعب عىل 78 هدًفا.

برشلونة يفرض رسية تامة عىل عقد مييس

أومتيتي يعاند إدارة برشلونة

              المستقبل العراقي/ متابعة

إس�باني، ع�ن  تقري�ر صحف�ي  كش�ف 
النج�م  بتوقي�ع  الخاص�ة  املس�تجدات 
األرجنتيني ليونيل مي�يس عىل عقد جديد 

مع برشلونة.
وزعمت تقارير هذا الشهر أن مييس وافق 
ع�ىل التجدي�د ملدة 5 مواس�م، مع خفض 

راتبه بنسبة %50.
ووفًق�ا لصحيف�ة »مون�دو ديبورتيف�و« 
اإلس�بانية، فإن برش�لونة يعيش أسبوًعا 

حاسًما بشأن تجديد عقد مييس.
تنته�ي  مي�يس  إج�ازة  أن  إىل  وأش�ارت 
إىل  أن ينض�م  املقب�ل، ويج�ب  األس�بوع 
التدريب�ات االثنني، وحت�ى اآلن لم يحصل 
برشلونة عىل موافقة رابطة الليجا لتوثيق 

العقد الجديد للربغوث.

وأوضح�ت أن مي�يس واف�ق ش�فويا منذ 
أس�بوعني ع�ىل التجدي�د م�ع برش�لونة، 
والقضية اآلن يف أي�دي املحامني للحصول 

عىل املوافقة النهائية من رابطة الليجا.
وقال�ت إن برش�لونة يف�رض رسية تامة 
عىل عقد مييس، حي�ث يرفض أي مصدر 
اإلدالء  الالع�ب  أو  البارس�ا  م�ن  مق�رب 
بمعلومات أو توقع ملوعد اإلعالن الرسمي 
ع�ن التجديد.وأضاف�ت أن برش�لونة بات 
يهتم بإيق�اف الترسيبات، ألنها قد تجعل 

حل القضية يحتاج إىل وقت أطول.
وذكرت أن يف حالة حصول برش�لونة عىل 
املوافق�ة النهائية عىل عق�د مييس نهاية 
ه�ذا األس�بوع أو بداية األس�بوع املقبل، 
ف�إن نج�م بلوجرانا س�يبدأ ف�رتة اإلعداد 
يف املدين�ة الرياضية للن�ادي، وفقا لخطة 
املدرب كومان.ويرفض كومان اصطحاب 

مييس يف ودية س�الزبورج، ألنه لن يكون 
جاهزا للمش�اركة، بينما يخطط لتجهيز 
»ال بولجا« كي يشارك ضد يوفنتوس يوم 

8 أغسطس/ آب يف كأس خوان جامرب.

ولفت�ت إىل أن مي�يس ل�م ي�رح بش�أن 
مس�تقبله يف برش�لونة منذ نهاية املوسم 
املقبل، ل�ذا يجب أن يتح�دث إىل الجمهور 

عقب مباراة يوفنتوس.

              المستقبل العراقي/ متابعة

قال تقرير صحفي إسباني، إن الفرنيس صامويل أومتيتي 
مدافع برشلونة، استغل العطلة األخرية ملحاولة استعادة 
مستواه البدني، وإقناع النادي باالستمرار وعدم الرحيل.

وش�ارك أومتيت�ي صاحب ال��28 عاًم�ا يف أول مباراتني 
وديت�ني للفريق، ضمن التحضريات للموس�م الجديد ضد 
ناس�تيك وجريونا، وظهر بش�كل جيد.ووفًق�ا لصحيفة 
»مون�دو ديبورتيف�و« اإلس�بانية، ف�إن أومتيت�ي ثقت�ه 
بنفس�ه عالية ويرى أنه يمكن أن يك�ون مفيًدا للفريق، 

ويحاول محو الش�كوك ح�ول حالت�ه البدنية.وأضافت: 
»قب�ل العودة للتدريب�ات، خضع أومتيت�ي لفحص طبي 
مع ج�راح عظام، إلثبات أن ركبت�ه اليرسى بخري، واآلن 
يواصل العمل بجد الستعادة مستواه«.وأشار التقرير، إىل 

أن أومتيتي ُمر إلتمام عقده للنهاية.

راشفورد حيسم قراره بشأن التدخل اجلراحي
              المستقبل العراقي/ متابعة

يج�رى املهاج�م اإلنجلي�زي ماركوس راش�فورد، 
محادث�ات م�ع نادي�ه مانشس�رت يونايتد، بش�أن 
اتخاذ الق�رار الخاص بإمكاني�ة إجرائه جراحة يف 

الكتف من عدمه.
ويف ح�ال أجرى راش�فورد الجراحة ق�د يبتعد عن 

املالعب ملدة ثالثة أشهر.

وبحس�ب صحيفة »دييل مي�ل« الربيطانية، يرغب 
راش�فورد يف إجراء الجراحة بعد معاناته من اآلالم 
يف كتفه األيرس منذ ش�هر نوفم�رب/ ترشين الثاني 

املايض.
ووض�ع يونايتد أمال عىل فرتة الراحة )3 أس�ابيع( 
الت�ي حصل عليها راش�فورد عقب مش�اركته مع 
إنجلرتا يف منافس�ات يورو 2020 الصيف الجاري، 
إلنهاء تلك املش�كلة وتفادي التدخل الجراحي الذي 

س�يبعده عن املالعب حتى ش�هر أكتوبر/ ترشين 
الثاني املقبل.

ومع عودة راش�فورد من إجازت�ه، يبدو أن التدخل 
الجراحي يبقى هو الحل األمثل.

ولن يشارك الدويل اإلنجليزي يف التدريبات الخاصة 
بفرتة اإلعداد للموسم الجديد قبل يوم األحد.

لكنه س�يلتقى مع أويل جونار سولس�كاير، مدرب 
الفريق، التخاذ القرار النهائي.

طرف ثالث يستفيد من صفقة 
بيع فاران

              المستقبل العراقي/ متابعة

تواص�ل وس�ائل اإلع�الم الكش�ف ع�ن 
كوالي�س الصفق�ة الوش�يكة بانتق�ال 
إىل  مدري�د  ري�ال  م�ن  ف�اران  رافائي�ل 

مانشسرت يونايتد.
كش�فت صحيف�ة ليكيب الفرنس�ية أن 
الطبي�ة  الفحوص�ات  ف�اران س�يجري 
األربعاء، تمهيدا إلتمام انضمامه للفريق 
اإلنجليزي مقابل 50 مليون يورو شاملة 

الحوافز املادية.
وأضافت أن فلورنتينو برييز رئيس نادي 
ري�ال مدريد س�مح من�ذ أش�هر لوكالء 
املدافع الفرنيس بالتفاوض مع مسؤويل 
مانشس�رت يونايت�د، إال أن االتف�اق عىل 

تفاصيل الصفقة تم منذ أيام قليلة.
وأوضح�ت أن بريي�ز اش�رتط يف بداي�ة 
التف�اوض بيع فاران مقاب�ل 70 مليون 
الن�ادي  م�ن  عرض�ا  ورف�ض  ي�ورو، 

اإلنجليزي منذ ش�هر بقيم�ة 40 مليون 
ي�ورو قب�ل أن يت�م االتف�اق ع�ىل إتمام 
االنتقال مقاب�ل 45 مليون يورو إضافة 

إىل 5 ماليني يورو حوافز مالية.
وكش�فت الصحيفة الفرنس�ية أيضا أن 
نادي النس الفرنيس س�يحصل عىل جزء 
من قيمة بي�ع فاران وفق�ا لالتفاق مع 
مس�ؤويل ريال مدري�د عند بي�ع الالعب 

مقابل 10 ماليني يورو منذ 10 سنوات.
ولفت�ت إىل أن كارل�و أنش�يلوتي املدي�ر 
الفني الجديد للريال عقد جلس�ة نهائية 
مع فاران، لكنه لم ينجح يف إقناع املدافع 

الفرنيس باالستمرار يف صفوف امللكي.
وذكرت ليكيب أيضا أن فاران سيتقاىض 
راتب�ا أس�بوعيا قيمته 250 أل�ف يورو، 
وهو م�ا يعادل ضعف راتب�ه مع النادي 
املدري�دي، ليتس�اوى مع زميل�ه الجديد 
ه�اري  املداف�ع  الحم�ر  الش�ياطني  يف 

ماجواير.

               المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقرير صحفي إسباني، أن العًبا جديًدا يف صفوف 
ريال مدريد طلب الرحيل عن النادي هذا الصيف.

ووفًقا لربنامج »كواترو« اإلسباني، فإن النرويجي مارتن 
أوديجارد، العب وسط ريال مدريد، ال يشعر بالسعادة يف 

املرينجي عقب العودة من اإلعارة هذا الصيف.
وأش�ار إىل أن أويج�ارد غري قادر عىل التكي�ف مع أجواء 
ري�ال مدري�د، ويبح�ث ممثلوه ع�ن الع�روض املحتملة 

لضمه.
وأوضح الربنامج اإلسباني أن ريال مدريد ال يمانع رحيل 
الالع�ب النرويجي بش�كل نهائ�ي يف املريكات�و الصيفي 

الجاري.
وذكر »كواترو« أن أوديجارد قد يعود إىل آرس�نال، بعد أن 

شعر الالعب براحة يف اللعب هناك خالل املوسم املايض.
وانتقل العب الوس�ط النرويج�ي إىل »الجانرز« يف يناير/
كانون ثان�ي املايض خالل موس�م االنتقاالت الش�توية، 
وخ�اض 20 مباراة بني الدوري اإلنجليزي واليوروبا ليج، 

وأحرز هدفني وصنع مثلهما.
وكان املدافع الفرنيس رافائي�ل فاران طلب أيًضا الرحيل 
ع�ن ريال مدريد، هذا الصيف، وب�ات عىل أعتاب التوقيع 

مع مانشسرت يونايتد.

مانشسرت يونايتد يستعد للتضحية ببوجبا ولينجارد
              المستقبل العراقي/ متابعة

بات مانشسرت يونايتد بحاجة إىل بيع بعض من العبيه، من 
أجل مواصلة تدعيم صفوفه، يف ظل اس�تهداف الش�ياطني 
الحمر إنفاق ما بني 75 إىل 100 مليون جنيه إسرتليني هذا 

الصيف.
وتعاقد اليونايتد مع جادون سانشو من صفوف بوروسيا 

دورتمون�د مقابل 73 مليون جنيه إس�رتليني، وبات قريًبا 
من ضم رافائيل فاران مدافع ريال مدريد.

وبحس�ب صحيف�ة »تليج�راف« الربيطانية، عن�د وصول 
فاران إىل اليونايتد، س�يكون الشياطني الحمر مجربين عىل 
بي�ع بع�ض الالعبني، ومن أب�رز تلك األس�ماء الثنائي بول 

بوجبا وجييس لينجارد.
وم�ن املتوقع أن يكلف فاران مانشس�رت يونايتد ما يقارب 

من 42 مليون جنيه إس�رتليني، أي أن اليونايتد سيكون قد 
أنفق حينها 120 مليون إس�رتليني بالفعل، وهو ما يتطلب 

بيع النادي لالعب واحد عىل األقل.
ويتواج�د كريان تريب�ري عىل رأس أولوي�ات اليونايتد خالل 
املريكاتو الجاري، وس�تعتمد تل�ك الصفقة عىل مدى نجاح 

اليونايتد يف السماح ألي من بوجبا أو لينجارد بالرحيل.
ويهتم باريس س�ان جريمان بضم بوجب�ا، حيث بدأ وكيل 

أعمال الالعب يف مناقش�ة بنود التعاقد مع النادي الفرنيس 
الذي يمكنه التعاقد مع صاحب ال�28 عاما.

وتش�ري التقارير إىل أن باريس س�ان جريمان يس�عى لضم 
بوجب�ا، يف صفقة تق�ارب 43 مليون إس�رتليني، مع تبقي 

عام واحد يف عقد النجم الفرنيس مع اليونايتد.
أما لينجارد فيواجه مستقبل مجهول مع مانشسرت، بعدما 
ق�ى النصف الثان�ي من املوس�م املايض مع�اًرا لصفوف 

وس�ت هام، وتألق حينها بتس�جيل 9 أهداف يف 16 مباراة 
خاضه�ا يف الربيمريليج.ويخ�وض لينج�ارد صاحب ال�28 
عاًما هو اآلخر عامه األخري يف عقده الحايل مع مانشس�رت 

يونايتد، ولن تقل قيمة بيعه عن 30 مليون إسرتليني.
ويستهدف اليونايتد أيًضا ضم ساؤول نيجويز من أتلتيكو 
مدريد، ويرغب النادي اإلسباني يف الحصول عىل 43 مليون 

إسرتليني للتفريط يف خدماته.

كورونا يصطاد نجم بايرن ميونخ
              المستقبل العراقي/ متابعة

تلق�ى نادي بايرن ميونخ رضبة جديدة لدى عودة العبيه الدوليني 
م�ن العطلة الصيفي�ة، وذلك بعدما تبني إصاب�ة أحدهم بفريوس 

كورونا.
 وأعلن النادي األملاني عرب موقعه الرسمي، أن عينة العب الوسط 

الفرن�يس كورينتني توليس�و جاءت إيجابية، مما س�يؤدي لعزله 
داخل منزله يف فرنسا.

 وبذلك، س�يتأجل انضم�ام ال�دويل الفرنيس إىل تدريب�ات الفريق 
البافاري، اس�تعداًدا للموس�م املقبل، الذي سيبدأه بشكل رسمي 

يف غضون 10 أيام.
 وتأت�ي ه�ذه األنب�اء يف ظ�ل معان�اة امل�درب األملان�ي جولي�ان 

ناجلس�مان من غيابات مؤثرة يف صف�وف الفريق، أبرزها إصابة 
الثنائي لوكاس هرينانديز وألفونسو ديفيز. 

وم�ن املق�رر أن يفتتح البايرن موس�مه بمواجه�ة بريمر يوم 6 
آب/أغس�طس املقبل ضمن منافسات كأس أملانيا، قبل أن يلتقي 
بعده�ا بنحو أس�بوع م�ع بوروس�يا مونش�نجالدباخ يف افتتاح 

البوندسليجا.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

هاالند: دفع تشيليس 175 مليون لرشائي؟.. أمر مبالغ فيه!
            المستقبل العراقي/ متابعة

عل�ق النرويج�ي إيرلينج هاالن�د، مهاجم بوروس�يا 
دورتمون�د، ع�ىل التقاري�ر التي تفيد بعزم تش�يليس 
عىل ضمه يف صفقة قياس�ية تجعل�ه األغىل يف تاريخ 

الدوري اإلنجليزي.
 وأف�ادت تقارير صحفية مؤخرًا ب�أن النادي اللندني 

ين�وي التقدم بع�رض تبلغ قيمت�ه 175 مليون يورو 
نظري الظفر بتوقيع صاحب ال�21 عاًما.

 وخ�الل تواج�ده بمعس�كر دورتموند يف س�ويرسا، 
تح�دث هاالند لوس�ائل اإلع�الم عقب م�ران الفريق، 
الي�وم الثالث�اء، حيث ُس�ئل عن حقيق�ة مفاوضات 
تش�يليس معه، فأجاب »حت�ى األمس، لم أكن أتحدث 
مع وكييل ملدة ش�هر«. وأضاف »لكني آمل بأن يكون 

ذل�ك مج�رد ش�ائعات، ألن دفع 175 ملي�ون يورو يف 
شخص واحد أمر مبالغ فيه«.

 ومن املتوقع اس�تمرار ال�دويل النرويجي داخل ملعب 
س�يجنال إيدون�ا بارك ملوس�م آخ�ر عىل األق�ل، نظرًا 
إلرصار نادي�ه عىل ع�دم التخيل عنه ه�ذا الصيف، ال 
سيما بعد بيع اإلنجليزي جادون سانشو إىل مانشسرت 

يونايتد.
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امـضـاءاتمساحة للرأي

العراق.. ودم »املجاتيل«خليل عبد القادر.. ترارة!

زيد شحاثةعلي جّبار عطّية

)ترارة( هو االسم الذي أطلقه خياط الفرفوري، تلك املهنة املنقرضة 
-يف مرسحي�ة )البس�توگة( عىل الفالح )طرار(، لكنَّ هذا االس�م ظل 
لصيق�اً بالفن�ان خلي�ل عبد الق�ادر أكثر من نصف ق�رن حتى صار 

يعرف به مع أنَّ )ترارة( ليس أسمه، بل هو لفظه!
كان دور خياط الفرفوري يف مرسحية )البستوگة( أول دوٍر مرسحي 
يؤديه الفنان خليل عبد القادر الذي ولد يف بغداد/الكرادة سنة ١٩٤٣ 
بديالً عن الفنان ش�هاب أحمد الذي منعه انتماؤه إىل الفرقة القومية 

للتمثيل من تجسيد هذا الدور لحساب فرقة املرسح الفني الحديث.
أن يك�ون املرء بديالً عن آخر هو تحٍد لذيذ، وقد قبل الفنان خليل عبد 
القادر التحدي فدخل البستوگة، ولم يخرج منها برغم أنَّ لديه أعماالً 
مرسحيًة مهمًة منها :)أحالم العصافري(، و)چانت عايزه(، و)تموز 
يق�رع الناقوس(، و)حكاية الرجل ال�ذي صار كلباً(، و)بلبل يف زهرة 
األقح�وان(. تعال�وا لنتوقف عند مرسحي�ة )البس�توگة( التي تعني 

باللهجة العراقية: اإلناء الفخاري الذي ُيحفظ فيه املاء، واملخلالت.
اقتب�س فكرتها الفنان عبد الجبار عباس )١٩٢٣ � ١٩٩٢( من قصة 
)الجرة( للكاتب االيطايل لويجي بريانديللو )١٨٦٧� ١٩٣٦( والحاصل 

عىل جائزة نوبل لآلداب سنة ١٩٣٤.
كتب بريانديللو أول رواياته »الهاربة« ونرشها عام ١٨٨٩.

ن�رش أول مرسحيات�ه »املعرصة« عام ١٩١٠، وم�ن أهم مرسحياته: 
)هنري الراب�ع(، و)الحياة عطاء(، و)ديانا واملث�ال(، و)لذة األمانة( 
يكتب بعدة أساليب هي: الرومانسية، والواقعية والطبيعية والتعبريية 
والرمزية والفرويدية، وُعرف بآرائه الفلس�فية ومنها قوله: )يف هذه 
الرحلة الطويلة من الحياة س�تواجه الكثري م�ن األقنعة والقليل من 
الوجوه(. تتحدث قصته )الجرة( موضوع مرسحية )البستوگة( عن 
ك�رس جرة أح�د م�الك األرايض يف الريف اإليطايل مما يث�ري حالة من 
الخوف بني األهايل، ويس�عون إلصالحها تفادياً لغضبه، وينجحون يف 

ذلك، ويعم الفرح ثانيًة!
يب�دو أنَّ ه�ذه الفكرة أغرت الفن�ان عبد الجبار عب�اس لينقلها من 
الريف اإليطايل إىل الريف العراقي املنكوب، ويقوم بتعريقها، ويخرجها 
الفنان سامي عبد الحميد، ولتقدمها فرقة املرسح الفني الحديث عىل 
حدائق الجمعية البغدادية س�نة ١٩٦٧، وُيمثله�ا: خليل عبد القادر، 
وزين�ب، وزكية جورج، وكريم ع�واد، وعبد الجب�ار عباس، وفاضل 
الس�وداني. وغازي القييس. وقد س�جلت تلفزيوني�اً، وكان تلفزيون 

بغداد ُيكاىفء املشاهدين بعرضها بني حنٍي وآخر خاصًة يف األعياد!
لكنَّ خي�اط الفرفوري املاهر حني نجح يف لصق الجزء املكس�ور من 
الج�رة فاته التخطيط لخروج�ه منها فصار لزاماً عىل املنقذين له أن 

يكرسوا الجرة!

بموازاة اللغة العربية الفصحى، يس�تخدم العراقيون لهجتهم الغنية 
بتعاب�ري وتوصيفات ربم�ا تنقل مقدار العاطفية واملش�اعر والحزن 
الذي يكتنزوه يف قلوبهم، وكذلك تتيح لهم استخدام الكناية والرتميز 
والتش�بيه، وخصوصا يف مناطق الفرات األوسط والجنوب ذات البيئة 
الخصب�ة واملليئ�ة باملاء والخ�راء، فقيل�ت أمثال غاي�ة يف الروعة 
والحكم�ة، ومنه�ا قولهم »متملطخ ب�دم املجاتي�ل« للداللة عىل من 

يجلب التهمة لنفسه أو ألهله، وهم بعيد عنها..
ل�م يعايش العراقيون طيل�ة فرتات تاريخهم الحدي�ث حاال يمكنهم 
وصفه بأنهم عاش�وا يف ظ�ل »دولة«.. فكل األنظم�ة الحاكمة كانت 
مفروضة من قبل مس�تعمر أو دكتاتورية، أو مشوهة املعالم نتيجة 
تأث�ريات متداخلة.. ولم يكن إال قلة منهم، يعطون لألمر أهمية، ربما 
نتيج�ة غفلتهم ع�ن أهمية املوضوع، أو النش�غالهم بقضايا يرونها 
أهم وتم�س حياتهم وأمنهم، مما جعلهم يفك�رون بمديات تقترص 
عىل س�المتهم وأبنائهم، وال يفك�رون »برفاهي�ات« كالديمقراطية 
أو الحقوق أو املش�اركة بالحكم.. بعد س�قوط نظ�ام صدام والبعث 
وممارس�تهم الديمقراطي�ة »ع�ىل عالته�ا« ظه�رت مطالب�ات يف 
ش�تى املجاالت، لكنها لم تش�تمل أو ترقى للمطالبة بتأس�يس دولة 
حقيقي�ة.. إال يف أحادي�ث خجول�ة ملثق�ف هنا أو ترصيح�ات لزعيم 
هناك، يف س�ياق مبادرات ال يس�تمع لها أحد، ألن خصوم من أطلقها 
س�يعدونها تس�ويقا انتخابياً يجب محاربته! ظهرت وتعالت مؤخرا 
مطالب�ات كثرية، بوضع منه�اج جديد يعمل عىل بن�اء الدولة، بعيدا 
عن العمل الس�يايس ومماحكات�ه، ورضورة العم�ل لتحجيم املنهج 
املعارض لبناء الدولة، ووصفوا أصحابه بالفوضويني أو »الالدولة«.. 
وككل الدعوات فإن من يخاصمها س�يحاول أن يفندها ويس�قطها، 
أو يف األق�ل يحاول أن يزيحها ويش�وهها ع�ن مقاصدها الحقيقية، 
ع�ىل ف�رض صدق دعواه�ا! هناك م�ن ح�اول أن يأتي بم�ن يتقبله 
املجتمع، ويقدمه خصما لتلك الدعوى، بحجة أنه تستهدفه وتحاول 
محاربته، وهذا ما قام�ت به جهات إعالمية معروفة التوجهات، من 
خالل االدعاء بأن من يقصد بهم »بالالدولة« بأنهم الحشد الشعبي.. 
ث�م تنفيذ حملة للدف�اع عنه، وأنجر لها إعالميون وناش�طون دفاعا 
عن الحش�د، بل وأنجرت له جهات وش�خصيات كان�ت تعد واجهات 
للحشد.. وهي محاولة بائسة، فهي تذكرنا باملثل العراقي »متملطخ 
بدم املجاتيل« الحش�د هو الدولة.. بإنضب�اط قواته وأفراده وقادته، 
وبحسب ما رسمه لهم قانونهم، ومن يحاول أن يقول أو يسوق غري 
ذلك، بإدع�اء الدفاع عنهم، ومن يح�اول أن »يملطخه بدم املجاتيل« 
فه�و كاره له وحاقد عليه، ويح�اول أن يقاوم أي منهج لبناء الدولة 

الحقيقية التي يحميها الحشد وكل أبناء هذا الوطن..

ابتكار زجاج ذكي يربد املباين ذاتيًا يف الطقس احلار دولة اوربية جتري دراسات عىل تطوير لقاحات كورونا من حقن اىل حبوب
دراس�ة  مخت�ر  م�ن  بحث�ي  فري�ق  ابتك�ر 
احت�كاك األس�طح ”الرتايبولوجي�ا“ بجامعة 
الصيني�ة، زجاج�ا   “Tsinghua/تس�ينغهوا”
ذكي�ا للنواف�ذ، يمكن أن يتغري من ش�فاف إىل 
”معت�م“ عن�د التس�خني أو يف ضوء الش�مس 
املب�ارش، لتخفيض درجة حرارة املباني يف أيام 
الصيف الحارة، بطريقة مستدامة ومنخفضة 
التكلف�ة، وب�دون الحاجة الس�تخدام أنظمة 

التكييف، وبدون انبعاثات الكربون.
وقال�ت الباحثة ل�ريان ما املؤلفة املش�اركة يف 
البحث، إن الزج�اج الذكي الجديد، يس�تجيب 
للضوء والحرارة، وحتى مع ملس�ة اليد يف ثوان 

معدودة.
وذك�ر موق�ع ”Advanced Science“ لألخبار 
العلمي�ة، الي�وم اإلثن�ني، أن الفري�ق البحث�ي 
صم�م التقني�ة الجدي�دة م�ن فيل�م محصور 
بني لوحني م�ن الزجاج، حي�ث يجعل الزجاج 
ذكًيا، ويحت�وي الفيلم عىل ”ب�ويل الهيدرات/

 ،“)N-isopropyacrylamide(/)PNIPAM(
وهو ”بوليمر“ مستجيب لدرجة الحرارة، وتم 
تصنيعه ألول مرة يف خمسينيات القرن املايض.

ويتغ�ري ”البوليم�ر“ بني لوحني م�ن الزجاج، 
من ش�فاف إىل معت�م والعكس، بع�د تعرضه 

ملحفزات ضوئية حرارية، حيث يصبح شفافاً 
عندما تكون درجة حرارة الغرفة باردة.

وس�تكون التقني�ة الجدي�دة مناس�بة فق�ط 
للمبان�ي يف ظ�روف الطق�س املعت�دل، حي�ث 
أوضح�ت الباحث�ة ما، أن الزج�اج ربما يكون 
مفيًدا لخف�ض انبعاثات الكرب�ون يف املناطق 
املنطق�ة  املعتدل�ة، ولكن�ه غ�ري مناس�ب يف 

القطبية واملناطق االستوائية.
ويه�دف الباحثون م�ن ابتكاره�م، إىل تطوير 
تقني�ة زجاج ذكية تق�ي تماما عىل الحاجة 
للتحكم يف درجة الحرارة املستهلكة للطاقة يف 

األماكن الداخلية مثل املنازل واملكاتب.
ولك�ن م�ا زال هن�اك عقب�ات تواج�ه الفريق 
البحث�ي، وتتضم�ن تعديل االس�تجابة الذاتية 
للزج�اج الذك�ي يف تخفي�ض درج�ة ح�رارة 

األماكن الداخلية.
وأوض�ح الفري�ق البحث�ي أن تقني�ة الزج�اج 
الذكي الجديدة، لديها القدرة عىل الحفاظ عىل 
درجة حرارة ثابتة يف األماكن الداخلية، ولكنها 
بحاجة إىل التحك�م يف درجات حرارة مختلفة، 

لضمان فعالية التريد الذاتي للزجاج.
ه�ذه  أن  م�ن  تفاؤله�م  الباحث�ون  وأب�دى 
التكنولوجي�ا يمكن اس�تقرارها بمرور الوقت 
وإنتاجها بكميات كبرية، وبتكلفة منخفضة، 
كما يتصورون مزايا أخ�رى لهذا الزجاج مثل 

حماية الخصوصية واألمان.
وم�ع االرتف�اع املس�تمر ملوجات الح�ر، يزداد 
الطلب عىل أنظمة التكييف يف املنازل واملكاتب 
واملبان�ي العامة، التي تتطلب اس�تهالك طاقة 
إضافي�ة ت�ؤدي إىل املزيد م�ن انبعاث�ات ثاني 
أكس�يد الكرب�ون، وبالت�ايل تس�بب مزيد من 
االح�رتار العامل�ي، ويمك�ن تخفي�ف ذل�ك إذا 
اعتم�دت البن�ى التحتية للطاق�ة عىل مصادر 

الطاقة املتجددة بدال من الوقود األحفوري.

يعك�ف باحثون يف الس�ويد ع�ىل تطوير جيل 
جديد من اللقاحات قد تأتي يف شكل حبوب أو 

بخاخات األنف.
فف�ي مختر بقرية ميديك�ون، وهي من أكر 
املدن العلمية جنوبي الس�ويد، تمسك إنجيمو 
أندرس�ون ببخاخة أن�ف بالس�تيكية رقيقة، 
وال يزي�د حجمها عن نص�ف حجم علبة أعواد 

الثقاب.
ويأم�ل فريقه�ا أن يضطلع ه�ذا املنتج بدور 
كبري يف مكافحة ف�ريوس كورونا عىل الصعيد 
العاملي يف املستقبل، بما يتيح للناس أخذ لقاح 
يف املنزل. وقال جوهان وابورج، رئيس مجلس 
إدارة الرشك�ة التي عادة م�ا تصنع البخاخات 
للم�رىض الذي�ن يعان�ون من ضي�ق التنفس: 

»إنتاج هذه األجهزة أمر سهل ورخيص«.
الغط�اء  إزال�ة  علي�ك  »يتوج�ب  وأض�اف: 
البالس�تيكي الصغري وحينئذ يتم تفعيل بخاخ 
اللقاح ثم تضعه يف فمك، وتأخذ نفس�ا عميقا 
وتستنش�ق«. وتتع�اون رشك�ة إيكونوفو مع 
رشك�ة أبح�اث متخصص�ة يف عل�م املناع�ة 
بستوكهولم وتعرف باسم »ISR«، التي طورت 
لقاحا عىل شكل مس�حوق جاف ضد كوفيد-

إيكونوف�و بروتين�ات  ١٩. تس�تخدم رشك�ة 

مصنعة لكوفيد-١٩ وبإمكانها تحمل درجات 
حرارة تصل إىل ٤٠ درجة مئوية.

ويختل�ف ذل�ك بش�كل كب�ري ع�ن اللقاح�ات 
املوجودة حاليا وتستخدم يف مكافحة فريوس 
كورون�ا وحظي�ت برتخيص منظم�ة الصحة 

العاملية، وهي كلها عىل شكل سوائل.
وينبغ�ي حفظها يف قواري�ر زجاجية متينة يف 
درج�ات حرارة ال تقل ع�ن -٧٠ درجة مئوية، 
قبل نقلها إىل ثالجات، وإال فإنها تفقد فعاليتها 
- وتعرف هذه العملية باسم »سلسلة التريد«.
ويقول أوال وينكويس�ت، أستاذ علم املناعة يف 

معهد كارولينسكا، الذي يعتر من املؤسسات 
الطبي�ة الرائ�دة يف الس�ويد: »ه�ذه الطريقة 
)الجديدة( س�تغري قواع�د اللعبة، إذ س�تتيح 
توزيع )مسحوق( اللقاح بسهولة بالغة بدون 
الحاج�ة إىل سلس�لة التري�د، ويمك�ن أخذها 

بدون الحاجة ملقدمي الرعاية الصحية«.
وتختر الرشكة حاليا لقاحاتها عىل س�اللتي 
ف�ريوس كورونا: بيتا )الت�ي ظهرت يف جنوب 

أفريقيا ( وألفا )التي ظهرت يف بريطانيا(.
وُيعتق�د أن ه�ذا اللق�اح س�يكون ع�ىل وجه 
الخص�وص مفي�دا يف ترسي�ع وت�رية توزي�ع 
اللقاح�ات يف أفريقيا، حي�ث ال توجد لقاحات 
مصنع�ة محلي�ا، كم�ا أن املناخ�ات الحارة يف 
القارة وإمدادات الكهرب�اء املحدودة قادت إىل 
تحدي�ات كرى فيم�ا يخص تخزي�ن وتوزيع 
تواري�خ  انته�اء  قب�ل  كوفي�د-١٩  لقاح�ات 

صالحياتها.
وال ي�زال األمر يتطلب القيام ببعض الخطوات 
قبل أن تظهر التجارب اإلمكانيات الكاملة التي 
يتيحها لقاح كهذا، بما يف ذلك إن كان س�يوفر 
مس�توى مماث�ال م�ن الحماية الت�ي توفرها 
القائم�ة الحالية من اللقاح�ات املرخصة من 

طرف منظمة الصحة العاملية.

يع�رف »ضغط الدم« عىل أنه املؤرش ال�ذي يقدم دليال عىل القوة املبذولة من 
قبل القلب لضخ الدم يف األوعية الدموية.

وغالبا ما تصيب مشكالت ضغط الدم الناس يف وقت الحق من الحياة، وعادة 
ما يميل إىل االرتفاع، ولكن قد يعاني البعض من نوبات من انخفاض الضغط 
بغض النظر عن أعمارهم.  يمكن أن يؤدي الضغط املرتفع املستمر إىل حاالت 
خط�رية مثل أمراض القلب أو النوب�ات القلبية، ويأتي انخفاض ضغط الدم 

أيضا مصحوبا بمخاطر عدة، بحسب موقع »إكسريس« الريطاني. 
توص�ل العلم�اء واملهنيون الصحيون إىل مس�توى ضغ�ط دم »طبيعي« عن 

طريق قياس القلب عندما ينبض )انقبايض( ويسرتيح )انبساطي(. 
ويعت�ر ضغ�ط ال�دم املث�ايل ١٢٠ / ٨٠ مليم�رت زئب�ق، )االنقب�ايض ١٢٠ 
واالنبس�اطي ٩٠(، وع�ادة م�ا يختل�ف الخ�راء ح�ول م�ا يش�كل ضغطا 
»منخفض�ا« لكنه�م يجمعون ع�ىل أن هذا يقع يف مكان م�ا أقل من ٩٠ مم 

زئبق انقبايض أو ٦٠ مم زئبق انبساطي.

ماذا جيب أن تفعل إذا كان ضغط 
دمك منخفضًا؟

أعلن�ت وزارة الثقافة والش�باب والرياضة بحكومة إقليم كردس�تان، اليوم 
الثالثاء، إدراج منطقة هورامان ضمن قائمة اآلثار العاملية.

وق�ال املتحدث باس�م وزارة الثقاف�ة والش�باب والرياضة بحكوم�ة اقليم 
كردستان نامق هورامي، يف ترصيح للوكالة الرسمية، إن »منظمة اليونسكو 
العاملية أدرجت منطقة هورامان التابعة ملحافظة الس�ليمانية ضمن قائمة 

االثار العاملية«.

اليونسكو تدرج منطقة عراقية 
عىل الئحة الرتاث العاملي

باحثون يبتكرون تقنية لـ »جتديد جلد اإلنسان«
ابتك�ر باحثون أمريكيون تقنية من ش�أنها 
تجديد جلد اإلنس�ان، والس�ماح له بإصالح 
نفس�ه مث�ل الخصائ�ص، الت�ي يتمي�ز بها 

الرضع حديثو الوالدة.
وتمك�ن فريق باحثني من جامعة واش�نطن 
يف دراس�ة مث�رية عىل الف�ران، م�ن تحديد 
عام�ل جيني يف جلد الف�ران الوليدة يتحكم 
يف تكوين بصيالت الش�عر أثناء نموها خالل 

األسبوع األول من الحياة.
ووجد الباحثون أن العامل الجيني املشابه يف 
البرش، عادة ما يتوقف عن النشاط بعد تشكل 
الجلد يف أنسجة البالغني، ولكنهم الحظوا أنه 
عند تنش�يط ذلك العامل يف الخاليا املعنية يف 
الفران البالغة، كان جلدها قادرا عىل التعايف 
والتئام الج�روح دون حدوث ندبات. والحظ 

الباحثون ،أيض�ا، أن الجلد، الذي تم تجديده 
وإصالح�ه يف الف�ران البالغ�ة، احتوى عىل 
فراء، ويمكن أن يصاب بالقش�عريرة، وهي 
قدرة تعتر مفقودة يف ندوب البرش البالغني.

واعتم�د الفري�ق يف الدراس�ة البحثي�ة ع�ىل 
اس�تخدام تقني�ة جدي�دة تدع�ى ”تسلس�ل 

الحمض النووي الريب�وزي الفردي للخلية“ 
ملقارن�ة الجين�ات والخالي�ا يف جل�د البرشة 

النامية والبالغة.
ووجدوا أنه يف الجلد النامي، يمكن للروتينات 
الت�ي تتصل بالحمض الن�ووي، أن تؤثر عىل 
نش�اط الجينات أو تعطيله�ا، كما وجدوا أن 
العام�ل الجيني املح�دد ارتبط بنم�و طبقة 
الجلد املوجودة أسفل السطح مبارشة، والتي 

تمنح الجلد مظهره الشبابي واملشدود.
وعن�د اختبار ق�درات ذل�ك العام�ل الجيني 
من خالل تنش�يطه يف جلد الف�ران البالغة، 
الحظ�وا فاعليت�ه يف تعزيز ق�درة الجلد عىل 
التجدد، وإص�الح الجروح، مع تقليل حدوث 
الندب�ات، كم�ا لوح�ظ نم�و بصيالت ش�عر 

جديدة نشطة.

كش�فت دراس�ة علمية، أن األجسام املضادة التي 
ينتجها لقاح ”سينوفاك بيوتيك“ املضاد لكوفيد-

١٩، انخفض�ت إىل أقل من مس�توى مهم، للوقاية 
بع�د نحو ٦ أش�هر من تلقي الجرع�ة الثانية لدى 
معظم األش�خاص، لكن تن�اول جرع�ة ثالثة، له 
أثر تنش�يطي قوي. وأعلن باحثون صينيون هذه 
النتائج، اس�تنادا إىل عين�ات دم أخذت من بالغني 

أصح�اء يف املرحلة العمرية ب�ني ١٨ و5٩ عاما، يف 
بح�ث ُنرش يوم األحد، لكن لم يتم إجراء دراس�ات 
مقارنة بعد.  وقال الباحثون، إنه »لم يتضح كيف 
سيؤثر نقص األجسام املضادة عىل فعالية اللقاح، 
نظ�را ألن العلم�اء لم يح�ددوا بدقة الح�د األدنى 
من مس�تويات األجس�ام املضادة التي ينتجها أي 
لقاح، وتكون كافية للوقاية من املرض. وكشفت 

الدراس�ة أيضا، أن متلقي اللقاح يف بعض الفئات، 
الذي�ن تلقوا جرعة ثالثة من ”س�ينوفاك بيوتيك“ 
بع�د نح�و ٦ أش�هر م�ن الجرع�ة الثاني�ة، زادت 
األجس�ام املضادة لديه�م بنح�و ٣ إىل 5 أمثال ما 
كان�ت عليه، بع�د ٢٨ يوما م�ن الجرع�ة الثالثة، 
مقارنة باملس�تويات املس�جلة، بعد ٤ أسابيع من 

الجرعة الثانية. 

األجسام املضادة الناجتة عن لقاح »سينوفاك« تدوم لنحو 6 أشهر فقط

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا


