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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أكد وزيير الخارجيَّة فؤاد حسين، أمس األحد، 
بيأن العراق ينتهج سياسية التحول من مرحلة 
القتال إىل مرحلة الحوار، ويلعب دوراً حقيقياً يف 

تقريب وجهات النظر بن الفرقاء اإلقليمين.
وقالت وزارة الخارجية، يف بيان تلقت املستقبل 
العراقي نسيخة منه أن »وزيير الخارجيَّة فؤاد 
حسين، اختتيم زيارتيه للعاصمة النمسياوّية 
فيينيا بلقاء السيفراء العرب، وممثيي البعثات 
وجيرى  النمسيا،  يف  املُعتَمديين  الدبلوماسييَّة 
خيال اللقياء اسيتعراض ُمجَميل األوضياع يف 
ُعُموم املنطقية والعالم، والييييتعاون يف مجال 

ُمكافحة اإلرهاب«.
يية  وأكيد حسين بحسيب البييان، عيى »أهمِّ
التنسييق، والتعاون بين اليدول العربية كافة؛ 
ملُواَجَهية التحدِّييات التيي تميرُّ بهيا املنطقة«، 
ُمشيراً إىل أنَّ »العيراق خاض حربيًا دفاعاً عن 
نفسيه، ونيابة عين العالم أجيييميع، ويتطلع 
ملُسياندة بلدان العالم؛ للقضاء عى بقايا تنظيم 

داعش اإلرهابّي، ومنع عودته«.
وأوضح أنَّ »العيراق بلد غنّي بالثروات املُتعدِّدة، 
ولكنيه يمرُّ بظروف اسيتثنائيَّة تتمثل بالتحدِّي 
، وانخفاض أسيعار النفط، وتكلفة  االقتصاديِّ
اإلرهابيَّية«،  داعيش  عصابيات  ضيدَّ  الحيرب 
التيي  الكبييييييرة  »االنتصيارات  أنَّ  ُمبيِّنيًا 
حققييها الجيش، والرشطة، والحشد الشعبي، 
والبيشيمركة موضع فخير للعراق، وليكلِّ أمم 

وُشُعوب املنطقة، والعالم«.
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أمانة جملس الوزراء 
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للخدمات احلكومية

الرتبية تعلن مواعيد
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ابتدائي والصفوف غري املنتهية

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن عسكريون يف غينيا، امس األحد، القبض عى الرئيس 
ألفيا كونيدي، يف أعقياب إطاق نيار كثييف يف العاصمة، 
فيوقيت حاولت وزارة الدفاع نفي األمر عرب اإلعان »صد« 
هجيوم، وتداول رواد مواقع التواصل مقاطع فيديو تظهر 

الرئيسألفا كوندي رهن االحتجاز.
وأكدت القوات الخاصية الغينية القبض عى كوندي، وفق 

ما أوردت وكالة »فرانس برس«.
وذكرت هذه القوات أيضا أنها »حلت« مؤسسات الدولة يف 

غينيا، وذلك يف فيديو وجهته إىل لوكالة »فرانس برس«.

وأعلن أحد االنقابين باللباس العسيكري يف الفيديو الذي 
انترش عى مواقع التواصل بدون أن يبثه التلفزيون الوطني، 
»قررنا بعد القبضعى الرئيس ... حل الدستور القائم وحل 
املؤسسات، كما قررنا حل الحكومة وإغاق الحدود الربية 
والجوية«. يف املقابل، أعلنت وزارة الدفاع صد الهجوم الذي 
شنته القوات الخاصة عى مقر الرئاسة، دون أن ترد مزيد 
مين التفاصيل حيول األمير.  وكانت العاصمية كوناكري 
شيهدت إطاق نار كثيف تركز يف محييط القرص الرئايس 

الذي يسكنه ألفا كوندي، وسط انتشار كثيف للجيش.
وذكيرت وكالية »فرانيس بيرس« أن التوتير يف العاصمة 

الغينية كان مفاجئا.

      بغداد / المستقبل العراقي

اتخذت اللجنية العليا للصحة والسيامة 
الوطنية، برئاسية رئيس مجلس الوزراء 
مصطفيى الكاظمي، أمس األحد، قرارات 
عدة، بينهاالسيماح بدخيول 30 ألف زائر 
إيرانيي و10 آالف عربيي للمشياركة يف 
مراسم الزيارة األربعينية، إضافة الرتيث 
الرويس«سيبوتنيك  اللقياح  اسيتراد  يف 
V« املضياد لفروس كورونيا، مع تحديد 
آلية دوام طلبية الجامعات. ترأس رئيس 
مجليس اليوزراء مصطفيى الكاظميي، 
اليوم األحد، اجتماعاً للجنة العليا للصحة 
والسامة الوطنية. وجرت خال االجتماع 
مناقشة خطورة الوضع الوبائي الحايل يف 
عموم الباد، والزييادة يف أعداد اإلصابات 
املاضيية، وناقشياالجتماع  امليدة  خيال 
أيضاً أهم االسيتعدادات لزييارة أربعينية 

اإلمام الحسين عليه السيام.  وقد أشاد 
رئيس مجليس الوزراء بالجهيود الكبرة 
التي تبذلها املياكات الصحية والطبية يف 
للجائحة  املستشيفيات كافة، وتصديهم 
وتقديمالخدميات إىل املصابين.  وشيهد 
االجتمياع مناقشية التوصييات املرفوعة 
من قبل وزارة الصحة وعدد من الوزارات 
املختصية، والتي تتعليق بجملة إجراءات 
الحتيواء الجائحة،والحيد مين خطورتها 
وانتشيارها، وقيد تيم اتخياذ القيرارات 

اآلتية: 
1- املوافقة عى دخيول )30000( ثاثن 
ألف زائر من جمهورية ايران اإلسيامية، 
و)10000( عيرشة آالف زائير مين دول 
الخليج العربيي وبقيةالدول األخرى ألداء 
مناسك الزيارة األربعينية، وعرب املطارات 
العراقيية الدولية )حيرصاً( عى أن يجلب 
الزائر شهادة فحص )PCR( سالب،أجرى 

خال )72( ساعة قبل دخولهم العراق.
2- تعدييل الفقرة )5( من قيرار مجلس 
اليوزراء املرقم )158( لسينة 2021، عى 

النحو اآلتي: 
االكتفياء بجليب العراقيين الوافدين من 
الهند فحص )PCR( سيالب أجرى خال 
)72( سياعة قبيل دخولهم العيراق، مع 
أخذ تعهد بحجرهم منزليامًلدة )10( أيام، 
والتأكد مين خلوهم من أعيراض املرض 

قبل السماح لهم بمخالطة اآلخرين.
غير  والجهيات  اليوزارات  متابعية   -3
غير  واملؤسسيات  بيوزارة  املرتبطية 
الحكوميية باملحافظيات كافية املوقيف 
التهياون  وعيدم  ملنتسيبيها،  التلقيحيي 
يف  اللقاحيات  ألهميية  بهذاالخصيوص؛ 
حمايتهم، وحماية املراجعن مع متابعة 
تنفييذ اإلجيراءات الوقائيية يف دوائرهم، 
وإليزام املراجعين بإبيراز بطاقةالتلقيح 

أو فحص )PCR( سيالب مليرض )كوفيد 
– 19( أجيرى خيال )72( سياعة قبيل 

مراجعة الوزارة أو الدائرة املعنية.
4- تعاون الوزارات والجهات غر املرتبطة 
بيوزارة واملؤسسيات غير الحكوميية يف 
املحافظيات كافية مع الفيرق التلقيحية 
الساندة وتهيئة منتسيبيها)مع عوائلهم 
إذا ارتأت مؤسسياتهم(، والتنسيق بينهم 
ودوائر الصحة يف املحافظات كافة )ومقر 
وزارة الصحة يف بغداد( لجدولة تلقيحهم 

فيمقر عملهم.
5- تكثييف توعيية املواطنين يف القنوات 
اإلعامية ومؤسسيات الدولية الحكومية 
الجهيود  كل  وبيذل  الحكوميية  وغير 
وااللتزام باإلجراءات الوقائيةوتشجيعهم 
ألخذ اللقاح بيأرسع وقت ويف أقرب منفذ 

تلقيحي.
التفاصيل ص2
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     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلنشت اللجنشة املالّيشة النيابّية، أمس األحشد، أن قانون الخدمة املدينة سشينظم ضوابط والشروط التي تتعلق 
يف العشاوات والرتفيعشات وتوحيد سشّلم ومخصصات الرواتب بشن الوزارات، فيما دعشت اىل توحيد مخصصات 
املوظفشن. وقال عضو اللجنة املالية النيابية ماجد الوائيل إن »قانون الخدمة املدنية من أهم القوانن يف اللجنة 
املالية، إذ تّم اكمال اإلجراءات التريعية من اللجنة املالية منذ أكثر من سنة وهو ضمن ادراج رئاسة الربملان«، 
مبينشاً، أن »قانشون الخدمة املدنية سشينظم كلَّ الضوابط والشروط والقيود التي تتعلق بالعشاوات واالجازات 
والرتفيعات، فضاً عن توحيد سلّم ومخصصات الرواتب«. وأضاف، أن »بعض املوظفن ينتقلون من وزارة اىل 
أخرى وبششكل كبري كونها جاذبة«، موضحاً، أن »هناك دعوات لتوحيد سشلّم الرواتشب الذي باألصل هو موََّحد 
بالراتشب األسشمي للجميشع يف كل الوزارات لكن هناك اختافشاً يف التخصيصات مشن وزارة اىل أخرى«. وبن، أن 
»قانون الخدمة املدنية فيه مايقرب من 100 مادة وهناك مادة واحدة تتعلق بسلّم الرواتب«، الفتاً اىل أن »هناك 
رأياً يتعلق بتنظيم سشلّم الرواتشب واملخصصات، واجماعاً يف اللجنة املالية أاّل تتدخشل بالتفاصيل، وأنما بوضع 

املعايري العامة«. وبّن، أن »الفروقات بن الرواتب يجب أالَّ تتجاوز حداً معيناً؛ لكي ال تكون فروقات كبرية«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أكشد وزيشر الخارجيَّة فؤاد حسشن، أمس 
األحد، بأن العراق ينتهج سياسشة التحول 
مشن مرحلشة القتشال إىل مرحلشة الحشوار، 
ويلعشب دوراً حقيقيشاً يف تقريشب وجهات 

النظر بن الفرقاء اإلقليمين.
وقالشت وزارة الخارجيشة، يف بيشان تلقت 
املسشتقبل العراقي نسشخة منه أن »وزير 
الخارجيَّشة فشؤاد حسشن، اختتشم زيارته 
للعاصمة النمساوّية فيينا بلقاء السفراء 
العشرب، وممثشيل البعثشات الدبلوماسشيَّة 
املُعتَمدين يف النمسشا، وجرى خال اللقاء 
ُعُمشوم  يف  األوضشاع  ُمجَمشل  اسشتعراض 
مجشال  يف  والتعشاون  والعالشم،  املنطقشة 

ُمكافحة اإلرهاب«.
ية  وأكد حسشن بحسشب البيان، عىل »أهمِّ
التنسشيق، والتعشاون بشن الشدول العربية 
كافشة؛ ملُواَجَهشة التحدِّيات التشي تمرُّ بها 
املنطقشة«، ُمششرياً إىل أنَّ »العشراق خاض 
حرباً دفاعاً عن نفسشه، ونيابة عن العالم 
أجمشع، ويتطلشع ملُسشاندة بلشدان العالم؛ 
للقضاء عىل بقايا تنظيم داعش اإلرهابّي، 

ومنع عودته«.
وأوضشح أنَّ »العشراق بلشد غنشّي بالثروات 
دة، ولكنشه يمرُّ بظروف اسشتثنائيَّة  املُتعشدِّ

، وانخفاض أسشعار النفط،  تتمثل بالتحدِّي االقتصاديِّ
وتكلفة الحرب ضشدَّ عصابات داعش اإلرهابيَّة«، ُمبيِّناً 
أنَّ »االنتصارات الكبرية التي حققها الجيش، والرطة، 
والحششد الششعبي، والبيششمركة موضع فخر للعراق، 

ولكلِّ أمم وُشُعوب املنطقة، والعالم«.
وأششار إىل أّن »عقشد ُمؤتمشر بغداد للتعشاون والراكة 
بمثابة انتصار عىل داعش، والفسشاد والتحول إىل نهج 

التعاون واملصالح املُشرتَكة«.
واستعرض حسن، »مراحل التغيري السيايّس يف العراق 
والتحشول مشن النظشام املركشزي الششمويل إىل النظشام 
الديمقراطّي الحشر، حيث واجهت عملية التغيري الكثري 
مشن الصعوبات واملششاكل من قبل الفاعلشن املحليّن، 
والدوليشّن، واإلقليميشنّ نتيجشة لتبايشن املُواقشف بشن 
الرفض والقبول للواقع السشيايّس الشذي مّر به العراق، 
ألّن عمليشة التحول الديمقراطّي يف العشراق املُرحب بها 

من بعض البلدان مثل أمريكا، واالتحاد األوروبّي كانت 
مرفوضة من قبل بلدان إقليمّية أخرى«.

وأكشد أّن »هذه املواقف كانت لهشا ارتدادات عىل الداخل 
العراقّي اربكت الوضع األمنّي واالستقرار ليس فقط يف 
العراق وإنما يف ُعُموم املنطقة املمتدة من سوريا مروراً 
بالعراق وإيران واليمن، وصوالً إىل أفغانسشتان، نتيجة 
لعمشل البعشض عىل تسشهيل دخشول أفشراد التنظيمات 
اإلرهابّيشة املُتطرفشة كالقاعشدة، وداعشش، حيشث كان 

العشراق أكثشر املُترضريشن مشن اإلرهشاب 
واسشتراء الفسشاد، األمشر الشذي جعشل 
العراقيشن يتصدون بحشزم لهذه الهجمة 
الرسشة مشن خشال توحيشد الصفشوف 
قشوات  مشع  بالتعشاون  داعشش  ملُحاربشة 
التحالف الشدويلّ، إىل جانب قيام الحكومة 
العراقيَّشة بضبشط الحشدود قشدر االمكان، 
والطلشب مشن دول الجشوار بمنشع انتقال 
اإلرهابين عرب حدودهشا إىل العراق، حيث 
تشم قطع ششوطاً كبشرياً يف هشذه الحرب، 
والعشراق يف طريقشه إىل التعايف يف مسشالة 
تحقيشق األمن واالسشتقرار الكامل ضمن 
ملُواجهة  اسشرتاتيجيات وقراءات جديشدة 

التحديات اإلمنّية وتحديات الفساد«.
وأضاف أّن »العراق ينتهج حالياً سياسشة 
التحشول مشن مرحلشة القتشال إىل مرحلشة 
الحوار، ليلعشب دوره الحقيقي يف تقريب 
وجهشات النظشر بشن الفرقشاء اإلقليمين 
مثل السشعودية وإيران، وكذلشك الدولين 
كأمريشكا وإيران، والذي تعتربه الحكومة 
العراقيَّة جزءاً رئيسشياً من الحل لتحقيق 
األمشن واالسشتقرار يف العشراق واملنطقشة 

عموماً«.
ولفشت حسشن، إىل »إقامشة االنتخابشات 
يف  املحشدد  موعدهشا  يف  العراقيَّشة 
ضمشان  عشىل  والعمشل   ،10/10/2021
نزاهتهشا ملشا لذلك مشن أهمّيشة وانعشكاس ُمبارش عىل 
الوضشع العشام املحشيّل واإلقليمشّي، وبُمششاركة األمشم 
املتحشدة، واالتحاد األوروبّي، وكذلك الجامعة العربيَّة يف 

ُمراقبتها لضمان النزاهة والشفافية فيها«.
وأوضح حسن، أّن »العراق يعمل عىل ترطيب العاقات 
املتوتشرة من خال فتح قنشوات للحوار البنشاء لتقريب 
وجهات النظر بن الفرقاء يف منطقة الرق األوسط«.

احلكومة تشدد على »الدور اجلديد« لبغداد يف املنطقة.. وتؤكد على تقريب وجهات النظر بني الفرقاء اإلقليميني

العراق يرشح سياساته للعالـم: نتحول من »القتال« إىل »احلوار«

العدد )2444(   6     أيلول    2021                السنة السادسة                 معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االثنين

      بغداد / المستقبل العراقي

اتخشذت اللجنشة العليشا للصحة والسشامة 
الوطنيشة، برئاسشة رئيس مجلشس الوزراء 
مصطفشى الكاظمي، أمشس األحد، قرارات 
عشدة، بينهاالسشماح بدخشول 30 ألف زائر 
يف  للمششاركة  عربشي  آالف  و10  إيرانشي 
مراسشم الزيارة األربعينيشة، إضافة الرتيث 
 »V يف اسشترياد اللقشاح الرويس«سشبوتنيك
املضشاد لفشريوس كورونا، مشع تحديد آلية 
دوام طلبة الجامعات. ترأس رئيس مجلس 
الشوزراء مصطفى الكاظمشي، اليوم األحد، 
اجتماعشاً للجنشة العليا للصحة والسشامة 
الوطنيشة. وجرت خال االجتماع مناقششة 
خطشورة الوضشع الوبائي الحشايل يف عموم 
البشاد، والزيشادة يف أعشداد اإلصابات خال 
أيضشاً  وناقششاالجتماع  املاضيشة،  املشدة 
أهشم االسشتعدادات لزيشارة أربعينية اإلمام 

الحسن عليه السام. 
وقد أششاد رئيس مجلس الشوزراء بالجهود 
الكبشرية التشي تبذلهشا املشاكات الصحيشة 
والطبية يف املستششفيات كافة، وتصديهم 

للجائحة وتقديمالخدمات إىل املصابن. 
التوصيشات  مناقششة  االجتمشاع  وششهد 
املرفوعشة مشن قبشل وزارة الصحشة وعشدد 
تتعلشق  والتشي  املختصشة،  الشوزارات  مشن 
بجملة إجشراءات الحتشواء الجائحة،والحد 

من خطورتها وانتششارها، وقشد تم اتخاذ 
القرارات اآلتية: 

1- املوافقشة عىل دخشول )30000( ثاثن 
ألف زائشر من جمهورية ايران اإلسشامية، 
دول  مشن  زائشر  آالف  عشرة  و)10000( 
الخليشج العربي وبقيةالشدول األخرى ألداء 
مناسشك الزيارة األربعينية، وعرب املطارات 
العراقيشة الدوليشة )حرصاً( عشىل أن يجلب 
الزائر شهادة فحص )PCR( سالب،أجرى 

خال )72( ساعة قبل دخولهم العراق.
2- تعديشل الفقشرة )5( مشن قشرار مجلس 
الشوزراء املرقشم )158( لسشنة 2021، عىل 

النحو اآلتي: 
االكتفاء بجلب العراقين الوافدين من الهند 
فحص )PCR( سشالب أجشرى خال )72( 
سشاعة قبل دخولهم العراق، مع أخذ تعهد 
بحجرهم منزليامًلدة )10( أيام، والتأكد من 
خلوهشم من أعشراض املرض قبل السشماح 

لهم بمخالطة اآلخرين.
3- متابعة الوزارات والجهات غري املرتبطة 
الحكوميشة  غشري  واملؤسسشات  بشوزارة 
التلقيحشي  املوقشف  كافشة  باملحافظشات 
ملنتسشبيها، وعدم التهاون بهذاالخصوص؛ 
ألهميشة اللقاحشات يف حمايتهشم، وحماية 
املراجعشن مشع متابعشة تنفيذ اإلجشراءات 
الوقائيشة يف دوائرهشم، وإلشزام املراجعشن 
 )PCR( بإبشراز بطاقةالتلقيشح أو فحشص

سشالب ملرض )كوفيشد – 19( أجرى خال 
)72( ساعة قبل مراجعة الوزارة أو الدائرة 

املعنية.
4- تعاون الوزارات والجهات غري املرتبطة 
الحكوميشة يف  واملؤسسشات غشري  بشوزارة 
املحافظشات كافشة مشع الفشرق التلقيحية 
السشاندة وتهيئة منتسشبيها)مع عوائلهم 
إذا ارتأت مؤسسشاتهم(، والتنسشيق بينهم 
ودوائشر الصحة يف املحافظات كافة )ومقر 
وزارة الصحة يف بغشداد( لجدولة تلقيحهم 

فيمقر عملهم.
5- تكثيشف توعيشة املواطنشن يف القنشوات 
اإلعاميشة ومؤسسشات الدولشة الحكومية 
وغري الحكومية وبذل كل الجهود وااللتزام 
ألخشذ  الوقائيةوتششجيعهم  باإلجشراءات 
منفشذ  أقشرب  ويف  وقشت  بشأرسع  اللقشاح 

تلقيحي.
6- تكثيشف املحافظشن متابعاتهم اليومية 
لدوائر الصحشة يف محافظاتهم فيما يتعلق 
بمقاديشر التغطيشة املتحققشة واسشتنفار 
للوصشول  لديهمكافشة؛  املتاحشة  املشوارد 
لألهداف املرسشومة وخاصة يف املحافظات 

ذات التغطية املتدنية.
7- الرتيشث يف جلشب لقشاح )سشبوتنك 7( 
لوجود كميشات كافية من لقاحات )كوفيد 
– 19( لهشذه السشنة، ولعدم إقشرار اللقاح 

آنفاً يف منظمة الصحةالعاملية.

8- املوافقشة عىل آليشات الدوام للدراسشات 
األوليشة والعليشا يف الجامعشات الحكوميشة 
واألهلية للسشنة الدراسشية 2021 – 2022 
)املدرجة يف أدناه(،وعىل وفق توجيه رئيس 
مجلس الوزراء املبلغ بكتابنا املرقم بالعدد 
)14777( املؤرخ يف 9 /6 /2021 املتضمن 
الطابوالعاملشن  بشدوام  السشماح  )عشدم 
والهيئات التدريسشية يف املعاهشد والكليات 
والجامعشات الحكوميشة واألهليشة وعدهم 
غياباً ما لم يجلبوا كارت التلقيح أو فحص 
)PCR( سشالب أسشبوعياً لغري املششمولن 
باللقاح أو املصابن خال فرتة ثاثة أشهر 
السشابقة )معشززة بالتقاريشر الطبيشة من 
اللجشان املختصشة(، واإلجراءاتالتي أوصت 
بهشا وزارة الصحة بموجشب كتابها املرقم 
بالعدد )44266( املؤرخ يف 4 /10 / 2020 

املدرجة يف أدناه:
أوالً: الدراسات األولية:

1- الدروس األساسية والجانب العلمي:
والصحيشة  الطبيشة  املجموعشة  كليشات  أ. 
والطب البيطري )املراحشل املنتهية( الدوام 

حضورياً بالكامل.
ب. كليشات املجموعشة الطبيشة والصحيشة 
والطشب البيطشري )املراحل غشري املنتهية( 
يف  أيشام  ثاثشة  بواقشع  حضوريشاً  الشدوام 

األسبوع.
ج. الكليشات ذات التخصصشات الهندسشية 

والعلمية وللمراحل كافشة الدوام حضورياً 
بواقشع يومشن أو ثاثشة أيشام يف األسشبوع 
وفقاً لحاجة التخصص)يحدد من مجالس 

الكليات واألقسام والفروع العلمية(.
د. الكليشات ذات التخصصشات اإلنسشانية 
وللمراحشل كافشة الشدوام حضوريشاً بواقع 
املشواد  تحشدد  أن  عشىل  أسشبوعياً  يومشن 
األساسشية الحضورية منمجالس الكليات 

واألقسام.
الفصليشة  االمتحانشات  أداء  يكشون  هشش. 
والنهائيشة للشدروس األساسشية والعلميشة 

حضورياً.
2- الدروس غري األساسشية يكشون التعليم 
واملراحشل  للتخصصشات  إلكرتونيشاً  فيهشا 

الدراسية كافة.
3- ملجالشس الجامعات صاحية زيادة يوم 
واحد لدوام الطلبة حضورياً يف حال الحاجة 
ووفقاً ملا تراه مناسشباً إلكمشال متطلبات 

العمليةالتعليمية.
4- ملجالشس الجامعشات صاحيشة الشدوام 
حضورياً يوم السشبت بما يؤّمن انسشيابية 
توزيع الجداول والستيعاب األعداد املتزايدة 
من خريجيالدراسشة اإلعدادية املقبولن يف 

الكليات واملعاهد.
ثانياً: الدراسات العليا:

1- يكون الدوام حضورياً.
2- تكون االمتحانات كافة حضورية.

الصحة والسالمة توافق عىل دخول 40 ألف زائر أجنبي وترتيث يف جلب اللقاح الرويس

        بغداد / المستقبل العراقي

أصشدرت األمانشة العامشة ملجلشس 
الشوزراء، أمشس األحشد، توصيشات 
تخص معامات »ذوي الششهداء« 

ضد تنظيم »داعش«.
وقالت األمانة العامة يف بيان، إنها 
أصدرت »توصيات اللجنة املختصة 
باإلرشاف عىل تنفيذ أحكام قانون 
تخليد تضحيات ششهداء الحربضد 
عصابات داعش اإلرهابية وترسيع 
إنجاز معاماتهم، وتقديم العناية 

الفائقة للجرحى«.
التي صادق  التوصيشات  وتضّمنت 
عليها األمشن العام ملجلس الوزراء 
حميد نعيم الغزّي بحسشب البيان، 

اآلتي:
1. تقديشم كل من )وزارتي الدفاع، 
والداخلية، وهيئة التقاعد الوطنية( 
كششفاً يتضمن معامات الشهداء 
والجرحشى املُنجزة وغشري املُنجزة، 
قطشع  منهشم  وأعداداملُتسشلِّمن 
أراٍض سشكنية، وبيان محافظات 
سشكنهم، وأعداد الجرحى ومقدار 
إصاباتهم، وأعداد الذين يحتاجون 
العاج خارجالعراق، من املشمولن 
بأحشكام القانون رقم )71 لسشنة 

.)2017
2. تهيئشة وزارة الصحشة، مركشزاً 
الحشرب  جرحشى  لعشاج  خاصشاً 
عشىل عصابشات داعشش اإلرهابية، 
والتنسيق بينها وأحد املستشفيات 
خشارج العشراق ألغشراض العشاج 
مشن املششمولن بأحشكام القانون 

املذكور.

3. تشويّل كل مشن وزارتشي )التعليم 
العشايل والبحث العلمشي، والرتبية( 
توثيشق الحقبة املتضمنشة األعمال 
والجرحشى،  للششهداء  البطوليشة 
املتطشرف  الفكراإلرهابشي  وآثشار 
يف  اإلرهابيشة،  داعشش  لعصابشات 

املناهج الدراسية.
الثقافشة  وزارة  تنسشيق   .4
الخرباء  والسشياحة واآلثشار، مشع 
املختصن إلنششاء متحشف يحوي 
الذيشن  الششهداء  أسشماء وصشور 
قاتلوا عصابات داعشاإلرهابية يف 

محافظاتهم.
5. تنسشيق مؤسسشة الشهداء مع 
الهيئشة العليا للحشج والعمرة؛ من 
أجشل تخصيشص عدد مشن مقاعد 
الحشج يف كل عام إىل ذوي ششهداء 
داعشش  علىعصابشات  الحشرب 

اإلرهابية.
الششهداء،  مؤسسشة  تقديشم   .6
إحصائية بأعداد املسشتفيدين من 
املنصوص  والحقشوق  االمتيشازات 
عليهشا يف قانشششششون املؤسسشة، 
بخشششصشوص )املنشح الدراسشية، 
والعشاج، ومقاعد الحشج، وغريها 

من االمتيازات األخرى(.
إمكانيشة  املاليشة،  بيشان وزارة   .7
وزارة  إىل  ماليشة  تخصيصشات 
الداخلية؛ من أجشل عاج الجرحى 
ذوي مقاديشر العجز العالية خارج 

العراق.
8. تقديم هيئشة التقاعد الوطنية، 
آلية عمل مقرتحة لتسهيل إصدار 
الهوية التقاعدية وإيصال الحقوق 

التقاعدية للجرحى.

أمانة جملس الوزراء تصدر توصيات 
ختص معامالت »ذوي الشهداء«

        بغداد / المستقبل العراقي

بمتابعة وكيل وزارة الداخلية لششؤون الرطة الفريق عماد 
محمد محمشود، اجتمع وفد امنشي يف محافظة صاح الدين، 
أمشس األحد، ملتابعة اإلجراءات األمنيشة الخاصة باالنتخابات 

حسبما افاد إعام وكالة وزارة الداخلية لشؤون الرطة.  
وذكر اعشام الرطة يف بيشان تلقت املسشتقبل العراقي 
نسشخة منه، ان »اللجنشة االمنية الخاصشة باالنتخابات 
برئاسة نائب قائد العمليات املشرتكةالفريق اول الركن 
عيد االمري الشمري و حضورالفريق عماد محمد محمود 
وكيل وزارة الداخلية لششؤون الرطة اجتمعت ملتابعة 
االجراءاتاالمنيشة الخاصشة باالنتخابشات والشذي عقد يف 
محافظشة صاح الدين بحضور قادة رشطة محافظة ) 
دياىل _ نينوى _ صاح الدين ( ومجموعةمن املسشؤولن 

يف املحافظة«.
مشن جانبها، القت مفشارز مديرية رشطشة امانة بغداد 
التابعة اىل قيادة رشطة بغداد، األحد، القبض عىل سشتة 

متجاوزين عىل عقارات الدولة
 وذكشرت قيادة الرطة انشه »تم القبض عىل سشتة متهمن 
مطلوبشن وفق مذكشرات قبض وتحشري قضائيةصادرة من 
القضاء  لتجاوزهم عىل عقارات تابعة للدولة حيث وجه قائد 
رشطشة بغداد اللشواء الركن ماجد فالح نعمة بتششكيل فريق 

عمل متخصص برئاسشة مدير رشطة األمانشة لتنفيذ جميع 
اوامشر القبض الصشادرة بحشق املتهمن الذين تجشاوزوا عىل 

عقارات الدولة«. 
فيما تنفذ املديرية يوميشا عدد كبري من اوامر القبض وتقتاد 
املطلوبشن اىل القضشاء التخاذ اإلجشراءات القانونيشة الازمة 

بحقهم وفق القانون
بدورهشا، اعلنت مديريشة مكافحة املخشدرات واملؤثرات 
العقليشة عن القشاء القبض عشىل 16 متهمشا بحوزتهم 

كمية من املواد املخدرة يف عدد مناملحافظات.
وقالت املديرية يف بيشان ان »مفارزها ألقت القبض عىل 
16 متهمشا يف محافظشات )كرباء، وبغشداد /الرصافة، 
وديشاىل، والديوانيشة، وصشاح الديشن( بحوزتهم 1400 
حبة مخدرة متنوعة وأكثشر من )نصف كغم( من مادة 
الكريستال املخدرة إضافةإىل أدوات التعاطي، ومسدس 

واعتدة«.
واضافشت انشه »تمت إحالتهشم إىل القضشاء وفق أحكام 

املواد القانونية الخاصة باملخدرات«.

تمكنت قشوة من اللواء 30 يف الحششد 
الششعبي، أمشس االحد، مشن اإلطاحة 
بعدد من عنشارص عصابات داعش يف  

محافظة نينوى.
 وذكشر اعشام الحششد يف بيشان تلقت 
}الفشرات نيوز{ نسشخة منه، ان »ذلك 
جاء من خال معلومات اسشتخبارية 
ومراقبشة ورصشد دقيقشة اذ نجحشت 
مفارز اسشتخبارات اللشواء 30 ضمن 
عمليات نينوى للحششد الششعبي من 
القشاء القبشض عىل عدد مشن عنارص 
 4 املشادة  وفشق  املطلوبشن  داعشش 

إرهاب«. 
واضشاف البيشان انه«تشم احالتهم اىل 
الجهات املختصة الستكمال التحقيق 

واحالتهم للقضاء«.

القوات االمنية تقبض عىل متجاوزين عىل عقارات الدولة وتتابع خطط عملية تامني االنتخابات
مبتابعة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد حممد حممود احلشد الشعبي

 يطيح بعدد من عنارص 
»داعش« يف نينوى

        بغداد / المستقبل العراقي

جهشزت املفوضّية العليا املسشتقلة لانتخابات، أمس األحشد، عدة االقرتاع 
فيما حددت صاحيات االساتذة الجامعين املرفن عىل مراكز التصويت

 وذكر بيان للمفوضية، تلقت املسشتقبل العراقي نسشخة منه، أنه »توافًقا 
مع الرؤية االسرتاتيجية ملجلس املفّوضن يف إجراء الحدث االنتخابي املقبل 
وفًقشا للمعايري الدولية التي تتمّثل يف تحقيق النزاهة والعدالة والششفافية 
والحياديشة، وحرًصا من رئيشس مجلس املفوّضن القشايض )جليل عدنان 
خلف( عىل تطبيق هذه املعايري بالصورة املثىل، يستمر التواصل مع خرباء 
فريشق األمشم املّتحدة للمسشاعدة االنتخابية )UNAMI(، مشن أجل مواكبة 
االسشتعدادات والتحضريات التي تضطلع بها تشكيات املفوّضية يف املكتب 
الوطني ومكاتب املحافظات االنتخابية كاّفة عرب رفدها بالدعم واملششورة 
الفنيشة بما يسشهم يف نجاح انتخشاب املجلس النيابي يف العارش من ششهر 

ترين األّول املقبل«. 
وأضشاف البيان، أن »من ضمشن التحضريات االنتخابيشة جّهزت املفّوضية 
الجوانب اللوجسشتية كاّفة املتمّثلشة باملواد غري الحّساسشة املتضمنة عّدة 

االقرتاع واألحبار؛ لغرض توزيعها عىل مكاتب املحافظات االنتخابية«. 
واششار اىل انه، »ومن أجل إضفاء النزاهة والششفافية عىل عملية تصويت 
الناخبشن، صّدق مجلشس املفوّضن عشىل صاحيات األسشاتذة الجامعين 
الذين سيكونون مرفن عىل مراكز االقرتاع، وإعان افتتاح مركز االقرتاع 
واملحّطشات التابعشة له، وبدء التصويشت وإغاق املركز وانتهشاء التصويت 
وفًقا للتوقيتات املحّددة من مجلس املفوّضن، فضًا عن متابعة انسيابية 
حركة الناخبن يف داخل املركز، واإلعان عن املحّطة التي سُتفتح بإسلوب 
القرعشة؛ لغرض إجشراء الفرز والعشّد اليدوي، إذ خّصشص املجلس مكافأة 

مالية قدرها )250000( دينار عراقي لهذه النخب العلمية«. 
وأكمشل، البيشان: »ولرسشم اسشرتاتيجية التواصشل مشع رشكاء العمليشة 
االنتخابيشة، يحشرص مجلس املفوّضن عشىل التواصل مع وسشائل اإلعام 
املختلفة«، مؤّكًدا »يف الوقت نفسه عىل الدور املهّم الذي يضطلع به اإلعام 
يف نشر التوعية االنتخابية، لذا يعقد قسشم التدريب والتطوير يف املفّوضية 
ورششة التثقيشف االنتخابي لعدد مشن اإلعامين بالتعاون مشع بعثة األمم 
املّتحدة للمسشاعدة االنتخابية )UNAMI(، إذ تتضّمن هذه الورششة رشح 
إجشراءات االقشرتاع للتصويت العشاّم والخاّص ونظام الحمشات االنتخابية 

ونظام الشكاوى والطعون«.

املفوضية جتهز عدة اإلقرتاع وحتدد صالحيات 
األساتذة املرشفني عىل مراكز التصويت

        بغداد / المستقبل العراقي

 عقد رئيس مجلس الخدمة العامة 
االتحادي االسشتاذ محمود التميمي 
اجتماعشا ضشم وفشدا مشن جامعة 
كربشاء للتباحشث حول اليشة عمل 
الخاصشة  االسشتمارةااللكرتونية 
بالتعيينات بحضور اعضاء املجلس 

واملدراء العامون . 
وششكر التميمشي يف بدايشة اللقشاء 
الجهشود التشي بذلشت مشن جامعة 
كرباء من اجل تصميم االسشتمارة 
وسشهل  الئشق  بششكل  وجعلهشا 
اي  تجشاوز  مناجشل  االسشتخدام 

اىل  املتقشدم  ترافشق  تعقيشدات قشد 
الوظيفة . 

واششار التميمي ان هشذا الربنامج 
يعشد انجشازا مهمشا يف القضاء عىل 
الفسشاد واالبتعاد عن املحسشوبيه 

دون تدخل اي شخص به . 
مششريا اىل جاهزية املوقع الخاص 
بالتوظيشف الذي سشيطلق منصف 

الشهر الحايل . 
بدورهم ثمن وفشد الجامعة جهود 
املجلس من خال وضع الية منظمة 
الختيشار املتقدمشن للوظيفة ويعد 
هشذا نقلة نوعية يف مجال التوظيف 

بعيداعن املحسوبيه واملنسوبية.

جملس اخلدمة يعلن جاهزية املوقع اخلاص بالتوظيف: 
االنطالق منتصف الشهر اجلاري
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    بغداد / المستقبل العراقي 

رأى مستشار رئيس الوزراء للشؤون املالية واالقتصادية 
مظه�ر محمد صال�ح، أمس األح�د أن مؤتم�ر الكويت 
الدويل إلع�ادة إعمار العراق الذي عقد يف ش�باط 2018، 

حقق األهمية املعنوية فقط.
وق�ال صال�ح، يف ترصي�ح صحف�ي إن »املؤتم�ر حقق 
األهمي�ة املعنوي�ة م�ن خ�ال اع�راف املجتم�ع الدويل 
بال�رر ال�ذي أصابه امل�دن، وأن العراق قات�ل بالنيابة 
عن الع�راق وقد تررت مدنه ومناطق�ه وتعطلت فيه 
التنمي�ة واالنتاج الصناعي والزراع�ي والخدمي«، مبينا 

أن »اإلرضار قدرت ب�88 مليار دوالر«.
وأضاف أن »املؤتم�ر كان يتضمن محورين األول كيفية 
دعم العراق م�ن قبل الدول املانحة إلع�ادة إعمار البنى 
التحتي�ة وإزالة أثار الحرب، فيم�ا تضمن املحور الثاني 
خارطة اس�تثمارية قدمته�ا الهيئة الوطني�ة العراقية 
لاستثمار إىل تلك الدول من أجل املساهمة واملساعدة يف 

إدخال الرشكات االستثمارية إىل العراق«.
وأك�د أن »املحوري�ن ل�م يتحقق�ا وما تحق�ق فقط هو 
األهمي�ة املعنوي�ة واالعراف ال�دويل«، مبين�ا أن »هناك 
استمارة تعهد وزعت خال املؤتمر من أجل أخذ تعهدات 
ال�دول املانح�ة، االجاب�ة وصل�ت إىل 30% فقط وبعض 

الدول أعطت أجوبة ش�فهية فق�ط، حتى أن الدول التي 
تعهدت لم تعطي منحة أو هبة للعراق«.

وأوض�ح أن »التعه�دات الت�ي أعط�ت كانت عىل ش�كل 
ق�روض ذات طبيعة تجاري�ة والعراق لي�س بحاجة إىل 
قرض الن�ه ليس م�ن الصع�ب الحصول عليه، وقس�م 
من الدول ق�دم قروض ميرسة طويلة األم�د«، مبينا أن 
»ال�دول التي اس�تجابة عرب تل�ك التعه�دات هي بعض 
دول الخليج وتركيا  والبنك الدويل الذي س�اهم يف تقديم 
مس�اعدة مالية ضمن مرشوع إع�ادة النازحني وتأهيل 

مناطقهم«.
وتابع، أن »املؤتمر نجح معنويا من خال جمع املانحني، 

لك�ن عىل أرض الواقع لم يتحق�ق يشء، والعروض التي 
وضلتنا كانت ذات طبيعة تجاري�ة«، مؤكًدا أن »املؤتمر 
نج�ح يف التحش�يد ال�دويل وتحفيز الدول إلع�ادة إعمار 

العراق لكن لم يكن بمستوى الطموح«.
وقد أقي�م مؤتمر الكوي�ت الدويل إلعادة إعم�ار العراق، 
مطلع العام 2018 برئاس�ة خمس جه�ات هي االتحاد 
االوروبي والعراق والكويت واألمم املتحدة والبنك الدويل، 
وانعق�د عىل ثاثة محاور أساس�ية: ه�ي اعادة االعمار 
وتنمي�ة االس�تثمار ودعم االس�تقرار يف الب�اد وتعزيز 
التعايش الس�لمي بني مختلف اطياف املجتمع العراقي 

وتحقيق املصالحة الوطنية.

مستشار حكومي عن مؤمتر مانحي الكويت إلعامر العراق: نجح »معنويًا« فقط

    بغداد/ المستقبل العراقي

جرى أمس األح�د، وبرعاي�ة رئيس مجلس 
مراس�م  الكاظم�ي،  مصطف�ى  ال�وزراء 
التوقيع بالح�روف األوىل، عىل مظلة االتفاق 
ملشاريعاالس�تثمار األمث�ل للغ�از املصاحب 
وتطوير الحقول النفطي�ة، واملتضمن ثاثة 
عق�ود ب�ني وزارة النف�ط العراقي�ة ورشكة 
الرابعم�رشوع  والعق�د  الفرنس�ية،  توت�ال 
الكهرب�اء  وزارة  ب�ني  الشمس�ية  الطاق�ة 

ورشكة توتال الفرنسية. 
ويهدف االتفاق إىل تحقيق االس�تثمار األمثل 
النف�ط  الع�راق، م�ن االحتياط�ي  لث�روات 
والغازي والثروة املائية، وتأمني درجة عالية 
من االستقرارللطاقة الكهربائية، فضاً عن 

رفع الطاقة اإلنتاجية للنفط. 
حق�ل  تطوي�ر  األول  امل�رشوع  ويتضم�ن 

أرط�اوي النفط�ي، البالغ إنتاج�ه املتاح 85 
أل�ف برميل يومي�اً، إىل إنت�اج ذروة يصل إىل 
210 آالف برميليومي�ًا، وإدخال التكنولوجيا 
الحديثة، وتدري�ب املاكات العراقية، وتوفري 

فرص عمل للمواطنني العراقيني. 
فيما يتضمن املرشوع الثاني، إنش�اء مجمع 
غ�از أرطاوي بس�عة 600 مليون قدم مربع 
قي�ايس )مقم�ق(؛ لغ�رض اس�تثمار الغاز 
املحروق منحقول النفط، ما يؤدي إىل تقليل 
اس�ترياد الغ�از م�ن دول الج�وار، وإنت�اج 
كمي�ة مكثف�ات تق�در ب��12000 برمي�ل 
 LPG يومي�اً، وإنتاج كمية من الغازاملس�ال
تق�در ب�3000 ط�ن يومياً للس�وق املحلية، 
فض�ًا ع�ن إدخ�ال التكنولوجي�ا الحديثة، 
وتدري�ب امل�اكات العراقي�ة، وتوفري فرص 

عملللمواطنني. 
أما امل�رشوع الثال�ث فيتضم�ن تجهیز ماء 

البح�ر املش�رك، وذلك باس�تثناء ج�زء من 
ش�بكة األنابيب بطاق�ة 5 مايني برميل ماء 
يومي�اً، املحطةاملعالجة وبطاق�ة تصميمية 
يومي�اً،  م�اء  برمي�ل  ملي�ون   7.5 قدره�ا 
باإلضاف�ة إىل إدخال التكنولوجي�ا الحديثة، 
وتدري�ب امل�اكات العراقي�ة، وتوفريف�رص 

العمل. 
ويتضم�ن امل�رشوع الراب�ع إنش�اء محطة 
توليد الطاق�ة الكهربائية تعتمد عىل الطاقة 
الشمسية، إلنتاج طاقة كهربائية بكلفة أقل 
من 45% منكلفة إنتاج الطاقة من املحطات 
الطاقة الحالية، وبقدرة إنتاج إجمالية تصل 
إىل 1000 میغ�اواط.  يش�ار إىل أن القيم�ة 
اإلجمالية للمش�اريع األربعة تبلغ 27 مليار 
دوالر، فيم�ا يصل العائد اإلجمايل من األرباح 
خال مدة العقد إىل 95 ملياردوالر، باحتساب 

سعر الربميل 50 دوالراً.

القيمة الكلية ملشاريع اتفاق العراق مع »توتال« الفرنسية 
بلغت 27 مليار دوالر: األرباح 95 مليارًا

سلطة الطريان توضح إلغاء 
الفيزا املبارشة لألجانب 

يف زيارة األربعني

قرار جديد بشأن دخول االيرانيني جوًا

    بغداد / المستقبل العراقي

أوضحت سلطة الطريان املدني، قرار إلغاء تأشرية الدخول }الفيزا{ املبارشة 
لل�زوار والوافدين األجانب خال مراس�يم زي�ارة أربعينية األمام الحس�ني 
}ع{. وق�ال املتحدث باس�م جهاد الدي�وان ان »قرار إلغاء تأش�رية الدخول 
}الفي�زا{ املبارشة من املطارات العراقية ليس من صاحياتنا وهي إجراءات 
اتخذته�ا وزارة الداخلية وأبلغت بها مديرية ش�ؤون الجوازات وتعمل وفقا 
للتعليمات«.وأض�اف »نعتم�د فح�ص ال�� pcr قب�ل 72 س�اعة من دخول 
الوافدي�ن والزائرين اىل الب�اد وال يتم فرض بطاقة التلقي�ح عليهم«.وكان 
العراق أصدر قراراً بش�أن دخول الزوار االيرانيني الذين يعتزمون املش�اركة 
يف أداء مراس�يم زيارة أربعينية اإلمام الحس�ني }ع{.وشددت ادارة العاقات 
العام�ة ملدينة مطار االمام الخميني الدويل يف طه�ران، عىل الزوار االيرانيني 
القاصدين املش�اركة بذكرى أربعينية االمام الحس�ني )ع(عدم حجز تذاكر 
السفر للعراق قبل التأكد من استصدار تأشريات الدخول.وأوضحت الرشكة 
يف بي�ان الي�وم االح�د، أن الحكوم�ة العراقية ق�ررت تعليق منح تأش�ريات 
الدخ�ول يف مطاراتها عىل ضوء اقراب ذكرى أربعينية االمام الحس�ني )ع( 
وزيادة الطلب عىل التأش�ريات وذلك بهدف تنظيم هذه العملية.وأشارت اىل 
أن�ه بناء عىل القرار فانه لن يتم منح التأش�ريات بأي م�ن مطارات العراق 
وعىل املسافرين القاصدين مطاري النجف االرشف وبغداد التأكد من إصدار 

سمات الدخول أوالً«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أكد مدي�ر بلديات ذي قار جال موش�نة، 
أم�س األح�د، اس�تعداد دائرت�ه لتوزي�ع 
7700 قطعة أرض س�كنية عىل املواطنني 
املش�مولني من أبن�اء املحافظ�ة، الفتا اىل 
أن هناك ف�رز لألرايض، خاص�ة يف جنوب 

النارصية.
وق�ال موش�نة، يف ترصي�ح صحف�ي إن 
»الدائ�رة عملت عىل ف�رز األرايض الداخلة 
يف التصمي�م األس�اس يف جمي�ع الوحدات 
اإلدارية بعم�وم املحافظة وت�م حل أغلب 
اإلشكاليات واملشاكل مع الدوائر األخرى، 
دائ�رة  أو  العق�اري  التس�جيل  كدائ�رة 
الزراع�ة«، مبيناً أنه »قبل ش�هرين تقريبا 
ت�م توزي�ع أكث�ر م�ن 4000 قطعة أرض 
عىل عدد من الرشائح يف عدد من الوحدات 

اإلدارية«.
أن  موش�نه  وأض�اف 
لتوزيع  تس�تعد  »الدائرة 
أرض  قطع�ة   7700
الشهرين  خال  س�كنية 
املقبلني حي�ث توزع عىل 
بلدية قلعة س�كر بواقع 
وبلدي�ة  قطع�ة،   2000
قطع�ة   2000 الدواي�ة 
وبلدي�ة الش�طرة 1700 
الفهود  وبلدي�ة  قطع�ة، 
قطع�ة،   2000 بح�دود 

وس�يتم توزيعها عىل الرشائح املش�مولة 
بدون استثناء وهناك عدد من الرشائح تم 

تصفريها«.
وتابع، »تسعى ذي قار اىل تصفري عدد من 
الرشائ�ح املختلفة بعد أن ت�م التوزيع لها 
خال الوجبات السابقة وعدد من الوجبات 
املقبلة، أي بحدود 70% من الرشائح سيتم 
تصفري وجباتها، مبيناً أنه »من املتوقع أن 
يت�م توزيع ما يقارب 15 الف قطعة أرض 
س�كنية خال هذه الس�نة ومطلع السنة 

املقبلة«.
وبني أن »هناك فرز لألرايض بشكل مستمر 
يف عدد من املناط�ق يف جنوب النارصية يف 
مناط�ق كرمة بني س�عيد وقضاء س�وق 
الش�يوخ تمهي�دا لتوزيعها ع�ىل الرشائح 
املشمولة وبحس�ب التعليمات والضوابط 

لدى الدائرة«.

بلدية ذي قار تستعد لتوزيع 7700 قطعة 
أرض سكنية عىل املواطنني

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت وزارة امل�وارد املائي�ة، أمس األح�د، عن لقاء 
وصفته بعايل املستوى للتباحث بشأن ملف املياه بني 

العراق وتركيا.
وقال املستش�ار بوزارة املوارد املائي�ة عون ذياب عبد 
الل�ه يف ترصيح صحف�ي إن »لقاًء مهماً س�يجري يف 
تركيا، سيتم فيه تعزيز ما بدأته الوزارة من نشاطات 
ته�دف إليص�ال رأي الع�راق الواض�ح بش�أن املي�اه 
املشركة مع تركيا، كونها املصدر الرئيس ملياه نهري 

دجلة والفرات«.
وتوقع ان »يتم خ�ال اللقاء الذي جاء بناء عىل دعوة 
وجهه�ا ممث�ل الرئيس الرك�ي لوزير امل�وارد مهدي 
رش�يد الحمدان�ي، االتفاق ع�ىل الخطط املس�تقبلية 
لركي�ا إلدارة مياه نهر دجلة، وتفعي�ل الفرق الفنية 

للمياه الدولية املشركة مع دول الجوار«.
واكد عبد الله بهذا الشأن، أن »هدف العراق ومن خال 
ال�وزارة، الوص�ول اىل اتفاقية دولية ت�ورد وال تلغى، 
ويتم تس�جيلها يف االمم املتحدة«، ع�ادا االمر »قضية 

حيوية ومهمة وليست سهلة«.
واش�ار اىل »وج�ود تع�اون م�ع تركيا إلنش�اء املركز 
البحثي املشرك ومقره بغداد، لتبادل الخربات املتعلقة 
بش�ؤون املياه، بوجود خرباء مختصني باالٔمن املائي، 
اضاف�ة اىل تنفي�ذ بعض املش�اريع بمناط�ق محددة 
بحس�ب حاجتها للمياه، مع التشديد عىل التوصل اىل 
اتفاقية ثنائية لتقاس�م املياه املش�ركة لنهري دجلة 

والفرات«. 
ر مستش�ار وزارة املوارد بأن هناك مذكرة تفاهم  وذكَّ
كان�ت قد وقعت العام   2014 بني البلدين، بيد انها لم 
تصل اىل العراق عرب القنوات الدبلوماس�ية الرسمية«، 
بالرغم من ان الربملان الركي اقرها،  مبينا انها »تضم 
12 م�ادة ابرزه�ا التأكيد عىل أهمي�ة التعاون بمجال 
إدارة امل�وارد املائي�ة لنه�ري دجلة والف�رات، وتحديد 

حصة كل دولة منها«.

املوارد تتحدث عن لقاء »عايل 
املستوى« بني العراق وتركيا 

للتباحث بشأن ملف املياه

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الربي�ة، أم�س األح�د، مواعي�د االمتحان�ات النهائية 
للصفوف غري املنتهية والصف الس�ادس االبتدائ�ي النظامي »الدور 
الثان�ي«، للع�ام ال�درايس 2020 – 2021.وقال�ت ال�وزارة، يف بي�ان 
تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه ان »املديرية العام�ة للتقويم 
واالمتحان�ات قررت ان تك�ون امتحانات »ال�دور الثاني« للصفوف 
غري املنتهية لتاميذ املرحلة االبتدائية والصف السادس االبتدائي يوم 
االربعاء 15  أيلول 2021 وتس�تمر لغاية يوم االثنني 20 من الش�هر 
نفسه، ومن ضمنها ايام السبت«.وأردفت: »اما فيما يخص امتحانات 
الدور الثاني للكورس االول للدراس�ة الثانوية ستبدأ يوم االربعاء 15 
أيلول 2021 وتس�تمر لغاية ي�وم االربعاء 22 من الش�هر ذاته ومن 
ضمنها ايام الس�بت«.وأضافت، أن »تحديد الجداول االمتحانية  يتم 
من قبل ادارات املدارس مع مراعاة التباعد االجتماعي س�واء كان يف 
القاعات االمتحانية أو انتش�ار التاميذ والطلبة يف ساحات املدارس، 

مع التأكيد عىل اتباع االجراءات الوقائية كافة«.

الرتبية تعلن مواعيد امتحانات الدور الثاين 
للسادس ابتدائي والصفوف غري املنتهية

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة النقل واالتصاالت يف اقليم كردس�تان، أمس االحد، 
ع�ن قطع خدمة االنرني�ت يف االقليم إعتبارا م�ن 6 أيلول الحايل 
ولغاي�ة 15 منه خال فرة اداء امتحانات الدور الثاني للس�ادس 
االعدادي.وقالت الوزارة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
منه أن »خدمة االنرنت ستقطع يف عموم خطوط اقليم كردستان 
اعتبارا م�ن يوم غد االثنني 6 أيلول ولغاي�ة 15 أيلول وذلك خال 
فرة اداء امتحان�ات الدور الثاني للس�ادس االعدادي«.وأضافت 
ال�وزارة يف بيانه�ا أن »قطع الخطوط س�يبدأ من الس�اعة 6:30 
صباح�ا ولغاية 10:30 صباحا«.يذكر أن وزارة النقل واالتصاالت 
باقليم كردس�تان قطع�ت االنرنيت خ�ال أداء أمتحانات الدور 
االول للس�ادس االعدادي ويأتي قرار قط�ع االنرنيت ملنع حاالت 
الغ�ش يف االمتحانات.وأعل�ن وزي�ر تربي�ة اقليم كردس�تان االن 
س�عيد، االثن�ني )23 اب 2021( ضب�ط 207 طال�ب يف قاع�ات 
امتحانات السادس االعدادي يف عموم اقليم كردستان ملمارستهم 

الغش خال االمتحانات.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة، أمس األحد، عن اإلع�داد لوصول 
كميات كبرية من اللقاح نهاية العام الحايل، فيما أوضحت السبب 
املبارش للمباعدة ب�ني جرعتي فايزر.وقال مدي�ر الصحة العامة 
ري�اض عبد االم�ري إن »تجهي�ز اللقاحات من ال�رشكات بطيء، 
حيث إن العراق تعاقد مع الرشكات املنتجة للقاح عىل توفري أكثر 
م�ن 30 مليون جرعة«، مبيناً أن »ال�رشكات أخرت اللقاح، لذلك 
نحن باعدنا بني الجرعتني األوىل والثانية بحسب تعليمات منظمة 
الصح�ة العاملية، التي أج�ازت املباعدة بني جرعتي فايزر ملدة 12 
أس�بوعاً«.وأضاف، أن�ه »يف نهاي�ة العام الحايل س�ردنا جرعات 
كث�رية، تغطي الجرع�ة الثانية تصل بح�دود 20 مليون جرعة«.

وأش�ار إىل أن »توصي�ات وزارة الصح�ة بخص�وص تنفي�ذ قرار 
اللجن�ة العليا للصحة والس�امة الوطنية جاري�ة، والذي يقتيض 
أن يكون الطاب واملدرس�ون ملقحني أو ُيجلب فحص بي يس ار 

سالب لم تمِض عليه سبعة ايام، يف كل أسبوع دوام«.

إقليم كردستان يقرر قطع 
اإلنرتنت طوال فرتة االمتحانات

الصحة تصدر توضيحًا بشأن كميات اللقاحات 
وسبب املباعدة بني جرعتي فايزر

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت األمان�ة العام�ة ملجلس 
ال�وزراء إط�اق بواب�ة }أور{ 

للخدم�ات  اإللكروني�ة 
الحكومية.

 وذك�ر بيان لألمان�ة تلقت 
نس�خة  العراقي  املس�تقبل 
م�ن  »وانطاق�اً  ان�ه  من�ه 

حرص الحكومة العراقية عىل 
اإللكرونية  الخدم�ات  توف�ري 

للمواطن�ني، وب�إرشاف مب�ارش 
من قبل األمني العام ملجلس الوزراء، 

أطلق�ت األمانة العامة ملجل�س الوزراء، 
الي�وم األح�د، بواب�ة أور اإللكروني�ة للخدم�ات 

الحكومية«. 
وأضاف »ستتيح البوابة، وصول املواطنني إىل الخدمات اإللكرونية التي ُتقدمها الوزارات 
والجه�ات غري املرتبطة بوزارة، عرب النافذة الواحدة. وتمث�ل هذه البوابة، أحد العنارص 

األساسية ملرشوع الحكومة اإللكرونية«. 
ولفت اىل ان الش�بكة »تعمل ضمن بيئة مركز البيانات الوطني يف األمانة العامة ملجلس 
الوزراء، الذي َتش�ّكل حديثاً، وُيعدُّ التجربة األوىل من نوعها يف العراق، الطامحة إىل بلوغ 

إدارة الكرونية شاملة«. 
وبإمكان املواطنني الوصول إىل خدمات البوابة عرب االنرنيت.

كم�ا َخّصصت دائ�رة مركز البيان�ات الوطني، رق�م الهاتف )5599( لتقدي�م الخدمات 
اإلرشادية إىل املواطنني، لاستعام عن الخدمات املتاحة.

أمانة جملس الوزراء تطلق بوابة »أور« 
اإللكرتونية للخدمات احلكومية

الكعبي ووزير الكهرباء يتفقان عىل رضورة االنتهاء من الربط مع دول اخلليج
شددا على ادخال وحدات انتاجية جديدة مطلع العام املقبل

    بغداد / المستقبل العراقي 

بح�ث النائب االول لرئي�س مجلس النواب 
حس�ن كريم الكعب�ي مع وزي�ر الكهرباء 
عادل كريم  واقع انتاج الطاقة الكهربائية 
واالس�تهدافات املتك�ررة ألب�راج الطاقة، 
واس�تكمال الرب�ط الكهربائ�ي م�ع دول 

الخليج . 
بي�ان  حس�ب   / الكعب�ي  واس�تعرض 
ملكتب�ه تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة 
منه »طبيعة املش�اكل املوج�ودة يف قطاع 
الكهرباء واملعالج�ات الازمة النهاء ازمة 
انقطاع التيار الكهربائي، فضا عن أهمية 
اإلرساع بإنته�اء عملية الرب�ط الكهربائي 

مع دول الخليج العربي«. 
وش�دد عىل وجوب الب�دء بتغيري القي�ادات وعدد من 
املس�ؤولني التنفيذي�ني غ�ري الكفوئ�ني يف ال�وزارة , 
مش�رياً اىل ان ملف الكهرباء يع�ّد من بني اهم اوليات 
عم�ل مجل�س الن�واب كون�ه مرتبط بش�كل مبارش 
م�ع حياة املواط�ن , وعليه فال�وزارة تحتاج اىل ثورة 
ش�املة ورسيعة تبدأ م�ن اقتاع القيادات الفاس�دة 

وغري الكفوءة التي س�اهمت يف تلك�ؤ اعمالها طوال 
العقدي�ن املاضيني , ورضورة وجود قائد جيد محاط 
بك�وادر مهنية ونزيهة ليح�ارب بهم ويحقق اهدافه 
». و بحث الجانبان العديد من امللفات ومنها معدالت 
االنتاج التي بلغت حاليا اكثر من 19,5 الف ميغا واط 
, ورضورة وضع خطط قصرية ومتوس�طة وطويلة 
لزيادته�ا تدريجي�اً , عرب ادخال منظوم�ات اضافية 
س�تضيف لحجم االنتاج ما بني 5 – 7 االف ميغا واط 

عام 2022, وبش�كل قد يزيد من س�اعات 
التجهيز ما بني 18- 22 ساعة يوميا , كما 
جرى بحث مش�كلة اس�تمرار اس�تهداف 
ابراج الطاقة ورضورة زيادة التنسيق مع 
االجه�زة االمني�ة يف كافة مناط�ق العراق 
للح�د من االس�تهداف ، فضا ع�ن اهمية 
مش�اركة الوزير بمناقش�ة التخصيصات 
والخط�ط الفني�ة الت�ي تط�رح بأروق�ة 
مجل�س الن�واب واملعمول عليه�ا من قبل 
القطاعي�ة  الجه�ة  بإعتباره�م  ال�وزارة 
املختصة.  كم�ا جرى االتفاق عىل رضورة 
االرساع بإنجاز املش�اريع التي من ش�أنها 
زيادة الطاقة ، وحل مشكلة النقص خال 
ف�رات ال�ذروة يف فص�ل الصي�ف املقبل , 
وايضا تفعيل املشاريع التي تعتمد عىل قروض الدول 
املانح�ة ألنش�اء محط�ات توليدية تنس�جم وتتائم 
م�ع الوقود املتوفر بالعراق وتش�جيع املرشوع الرائد 
إلنتاج الطاقة الشمس�ية, وايضا االستمرار بعمليات 
الصيان�ة بص�ورة دوري�ة وبأي�دي عراقي�ة خالصة 
، واالبتع�اد ع�ن التعاق�د م�ع رشكات اجنبية تكلف 

املوازنة مبالغ ضخمة.

املحافظة تشكل جلنة عليا لوضع اآلليات 
اخلاصة برتشيح بغداد عاصمة للكتاب 2023

بغداد /طالب ضاحي / عادل احمد

ش�كلت محافظة بغداد لجن�ة عليا من 
اجل وضع اآللي�ات واالجراءات 
بغ�داد  ترش�يح  تراف�ق  الت�ي 
عاصم�ة الكتاب للع�ام 2023، 
بينم�ا اك�دت ان تل�ك اآللي�ات 
املناط�ق  تأهي�ل  تتضم�ن 
التاريخي�ة والحضارية املهملة 
الفولكلورية  الجوان�ب  وإحياء 

والراثية.
 وقال املع�اون الفني للمحافظ 
حي�در وايل يف حدي�ث صحفي، 
إن »الرش�يح ت�م بدع�وة م�ن 
منظم�ة )اليونس�كو( للربي�ة 
والفنون والثقافة التابعة لألمم 
املتح�دة«، مضيف�ا ان »اللجنة 
الت�ي ش�كلتها املحافظة اعدت 
ملفا بذلك ورفعت�ه اىل املنظمة 

لدراسته والبت به«.  
واضاف ان »اللجنة العليا التي ش�كلتها 
املحافظة، اعدت برنامجا اخذ باالعتبار 
املكان�ة الحضاري�ة لبغ�داد والتي تضم 

العديد م�ن املراك�ز العلمي�ة واملكتبات 
العامة ما ب�ني أهلية وحكومية، اضافة 
اىل البي�وت الثقافي�ة التي تمث�ل رموزا 

وشخصيات مهمة«.
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جملس القضاء االعىل
رئاسة حمكمة استئناف البرصة االحتادية

حمكمة البداءة املختصة بالدعاوى التجارية يف البرصة
اعالن

اىل املدعيى عليه / ايهاب صادق عبد الحسين / صاحب مكتب 
ايهاب صادق

اقام املدعي / املدير العام لرشكة مصايف الجنوب اضافة لوظيفته 
الدعوى املرقمة 139/ت/2021 ضدك يطلب فيها الزامك بفسخ 
العقيد الخاص بقيرار االحالية امليؤرخ 2016/11/17 املتعلق 
بطلبيية الرشاء املرقمية 2016/1010 تحميلك كافة الرسيوم 
واملصارييف القانونيية واتعياب املحاماة ولكون مقير اقامتك 

مجهول محل االقامة    
 علييه قررت هذه املحكمة تبليغك اعالنا يف صحيفتن محليتن 
يوميتن رسميتن للحضور اىل هذه املحكمة صباح يوم املرافعة 
املوافق 2021/9/19 او ارسيال من ينوب عنك قانونا وبعكسه 

سوف تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق القانون

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول )157(  والصادر يف 2021/9/2 
اشيارة اىل كتياب مديريية بلديات نينوى ي قسيم االمالك املرقيم )10435( يف 
)2021/8/1( وكتاب مديرية بلدية بعشيقة املرقم )1185( يف )2021/8/29(  
تعلن اللجنة اعياله عن تأجري العقارات املدرجه تفاصيلهيا يف ادناه والعائدة 
ملكيتها اىل مديرية بلدية بعشيقة  وفقا الحكام القانون )21( لسنة )2013( 
وبطريقية املزاييدة العلنية  فعيى الراغبن بااليجيار  مراجعية مديرية بلدية 
بعشييقة  وخالل مدة )30(  يوم  تبدأ مين اليوم التايل لنرش االعالن بالصحف  
مسيتصحبن معهيم التامينات القانونيية البالغة )50%( مين القيمة املقدرة  
وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترسو عليه املزايدة 
اجور نرش االعالن واملصاريف االخرى  عى ان يقوم بتسديد باقي بدل االيجار 
والرسيوم االخرى وابرام العقيد خالل مدة )ثالثون يوم( مين تاريخ  تصديق 
قرار االحالة وبخالفه يعترب املستاجر ناكال ويعاد االعالن عن تأجري امللك وعى 
حسياب الناكل وتحمله فرق البدلن وكافة املصاريف االخرى املرتتبة عى ذلك 
اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم السماح له بالدخول باملزايدة مجددا مع عدم 
جواز التنازل عن االحالة وبخالفه يعد املستاجر ناكال وتطبق بحقه االجراءات 
القانونية املقتضاة وسيتكون املزايدة يوم االربعياء املصادف 2021/10/6 يف 

مديرية بلدية بعشيقة الساعة )12( الثانية عرش ظهرا 
*مالحظة / مدة االيجار سنة واحدة فقط

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف الهندية

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم العقار : 22

املحلة او رقم واسم املقاطعة : 27 شمال الزريجة
الجنس : بستان تسقى سيحا 

النوع : مملوكة للدولة مفوضة بالطابو
املساحة : 19 دونم و5 اولك و 75مرت مربع 

املزروعات واملغروسات : متوسطة املغروسات 
الشياغل : عبيد الكاظم وعبيد املجيد اوالد غانم شيمران يف 

سهامهما 
مقدار البيع  : 7590  من اصل االعتبار  28446 سهم

ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف الهندية باملزائدة العلنية 
العقار املوصوف اعاله والعائيد للراهن )عبد الكاظم غانم 
شيمران وعبيد املجييد غانم شيمران( لقياء طليب الدائن 
املرتهين املرصف الزراعي يف الهنديية البالغ )47500000(  
فعيى الراغيب يف االشيرتاك فيهيا مراجعية هيذه الدائيرة 
خيالل )30( يوميا اعتبارا من اليوم التيايل لتاريخ نرش هذا 
االعالن مسيتصحبا معه تأمينيات قانونية نقدية او كفالة 
مرصفيية التقل عن 10 % من القيمة املقدرة للبيع والبالغة 
)237750000( مائتان وسبعة وثالثون مليون وسبعمائة 
وخمسيون الف دينار وان املزايدة ستجرى يف الساعة )12( 

ظهرا من اليوم االخري.
ليث شاكر جرب
مدير التسجيل العقاري يف اهلندية

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد 6454/ش2021/7

التاريخ 2021/9/5
اعالن

اىل املدعى عليه /حسن غازي عمران
اقاميت املدعيية )ميعاد بخيت عبيود( الدعوى بالعدد 
6454/ش2021/7 امام هذه املحكمة والقايض تاييد 
حضانية الطفل )عيل حسين غازي( لغيرض مراجعة 
الدوائير الرسيمية   وملجهولية محل اقامتك وحسيب 
رشح القائيم بالتبلييغ واشيعار مختار العباسيية  / 
النجيف قيررت املحكمية تبليغيك بموضيوع الدعوى 
وبموعيد املرافعة اعالنا بواسيطة صحيفتن محليتن 
يوميتن وعليك الحضور اميام هذه املحكمة يف موعد 
املرافعية القيادم املوافيق ييوم 2021/9/9 السياعة 
التاسيعة صباحا ويف حالة عم حضورك او ارسال من 
ينوب عنك قانونا سيوف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

اثري فاهم محسن
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد : 1867/ش2021/3

التاريخ 2021/9/5
اعالن

اىل املدعى عليه / عباس سهيل مجيد
اقاميت املدعيية )هيفاء كاظيم عبد مسيلم( الدعوى 
املرقمية اعاله امام هذه املحكمة تطلب فيها التفريق 
القضائيي للهجير وملجهوليية محل اقامتيك فقد قرر 
تبليغك اعالنا بصحيفتين محليتن يوميتن للحضور 
اميام هذه املحكمية يف موعد املرافعة القيادم املوافق 
ييوم 2021/9/15 السياعة التاسيعة صباحا ويف الة 
عيدم حضورك او من ينوب عنك قانونا سيوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

عيل لفتة جادر
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة جنح السماوة
العدد 1834/ج/2021

التاريخ 2021/9/2
اعالن

اىل املتهيم الهيارب ) محميد رميل رفاس(  يسيكنون 
السماوة السوير ي وحاال مجهول االقامة

احالكم السييد  قايض محكمة تحقيق السيماوة عى 
هيذه املحكمية  بموجب قيرار االحالة املرقيم 635 يف 
2021/8/23 وفيق احكام امليادة 1/456 من قانون 
العقوبات   وبالنظر ملجهولية محل اقامتكم وحسيب  
اشيعار مختيار املحلة املرفق بالدعيوى تقرر تبليغكم 
نيرشا بصحيفتن محليتن بالدعيوى املقامة من قبل 
املشتكي رياض عزاوي هول وتعن يوم 2021/10/12 
موعيدا للمحاكمة ويف حالة عدم حضوركم سيتجري 

بحقكم املحاكمة غيابيا وفقا لالصول
القايض

حيدر شاكر حميد
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 8485/ب2021/3

التاريخ :2021/9/5
اعالن

اىل املدعى عليها / فضيلة احمد محمد عيل
اقيام املدعيي ) السييد مديير بلديية النجيف اضافية 
لوظيفتيه ( الدعيوى البدائيية املرقمية اعياله والتي 
يطليب فيها الحكم )بابطال كافية قيود العقار املرقم 
3/44415 حي امليالد  واعادة تسيجيله باسيم  دائرة 
املدعيي اعاله  ونظيرا  ملجهولية محل اقامتك حسيب 
رشح املبليغ القضائي و اشيعار مختار حيي الجديدة 
منصور ميوىس الطائي  / عليه قيررت هذه املحكمة 
تبليغيك اعالنا  بصحيفتن محليتن يوميتن للحضور 
يف موعد  املرافعة املصادف يف يوم  2021/9/14 وعند 
عدم حضورك او ارسيال من ينوب عنك قانونا سيوف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

خالد جابر عبيد

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف الهندية

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم العقار : 7 / 1 

املحلة او رقم واسم املقاطعة : 33 رشيدة 
الجنس : بستان تسقى سيحا 

النوع : مملوكة لدولة 
املساحة : 8 دونم و 8 اولك 

املشيتمالت : بسيتان تسيقى سييحا مطل عى جدول الكفل مشييد 
عليهيا عدة دور سيكنية ومحيالت مسيتخدمة لالغيراض التجارية 
ومنهيا محالت التي تحت ترصف املدين حسيب ادعائيه وهي عبارة 
عن ثالثة عالوي مسيقفة من الكونكريت املسلح  بمساحة 780 مرت 
مربع وكذلك محالت عدد اربعة من الكونكريت املسيلح بمساحة 80 
مرت ومكاتب عدد اثنان من الكونكريت ايضا بمسياحة 32 مرت مربع 
وصحيات بمسياحة 16 مرت مربع وشقة فوقاني بمساحة 100 مرت 

مربع وحسب الكشف السابق
الشاغل : املدين جبار محمد حسن

مقدار البيع  : 23552 من اصل االعتبار االول 17297280
سيتبيع دائرة التسيجيل العقاري يف الهندية باملزائيدة العلنية العقار 
املوصيوف اعياله والعائيد للراهن )جبيار محمد حسين( لقاء طلب 
الدائين املرتهن املرصف الزراعيي يف الهندية الباليغ )250000000( 
دينيارا فعيى الراغب يف االشيرتاك فيهيا مراجعة هيذه الدائرة خالل 
)30( يوما اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مستصحبا 
معيه تأمينات قانونية نقديية او كفالة مرصفية التقل عن 10 % من 
القيمية املقدرة للبيع والبالغة )201355000(  مائتان وواحد مليون 
وثالثمائة وخمسية وخمسيون الف دينيار وان املزايدة سيتجرى يف 

الساعة )12( ظهرا من اليوم االخري.
ليث شاكر جرب
مدير التسجيل العقاري يف اهلندية

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف 

االتحادية
محكمة بداءة العباسية
العدد: 145/ب/2020
التاريخ 2021/8/30

اىل / املدعى عليهم ) 1 ي محمد 
هادي  رضا جواد 2 ي سمر رضا 

جواد 3 ي عيل رضا جواد ( 
عبيد  عمياد   ( املدعين  اقيام 
الوهاب عبد اليرزاق  وجماعته 
املرقمية  البدائيية  الدعيوى  يف 
ميع  ضدكيم  145/ب/2020 
بقية املدعيى عليهم واملتضمنة 
بيان املدعيى علييه االول وزير 
الزراعة اضافية لوظيفته اوقع 
االسيتيالء عيى جيزء مين من 
القطعة املرقمية 2/1 مقاطعة 
1 املويهي حسب قرار االستيالء 
توزييع  وتيم   1977/6 املرقيم 
مسياحة ذليك الجزء املسيتوىل 
عليه كعقيود عى مجموعة من 
املتعاقديين من مديريية زراعة 
النجف  حسيب قانون االصالح 
لسينة   117 املرقيم  الزراعيي 
1970 وملجهولية محل اقامتكم 
حسيب اشيعار مختيار ناحية 
الكيرادة علييه قيررت املحكمة 
تبليغكيم بصحيفتين محليتن 
يوميتن لحضيور املرافعة امام 
هيذه  املحكمة واملقرر موعدها 
السياعة   2021/9/13 ييوم 
وبعكسيه  صباحيا  التاسيعة 
ستجري املرافعة بحقكم غيابيا 

او علناوحسب االصول
القايض

منار هادي الجشعمي
يييييييييييييييييييييييييي

فقدان وثيقة
فقيدت الوثيقية الصيادرة من 
ثانوية الفراهيدي االهلية للبنات 
واملعنونة اىل الجامعة االسالمية 
قسيم التحلييالت املرضية ذات 
العدد 90 يف 2021/1/25 باسم 
الطالبة زهراء رائد كاظم حمزة 
فمن يعثير عليها تسيليمها اىل 

جهة االصدار 
يييييييييييييييييييييييييي

تنويه
ورد سيهوا يف جريدة املسيتقبل 
يف   2434 بالعيدد  العراقيي 
املزاييدة رقيم  2021/8/23 يف 
لبييع عقيارات يف   2021/2/5
منطقة املعقل الداودية القطعة 

رقم 20 / 
5//136 خطيأ والصحيح هي 

1036/5 لذا اقتىض التنويه

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف صالح 

الدين االتحادية 
دار القضاء يف يثرب 

محكمة االحوال الشيخصية يف 
يثرب 

العدد : 240 / ش / 2021 
التاريخ : 5 / 9 / 2021 

م / تبليغ املدعى عليه / سيالم 
احمد حسن 

اقامت املدعية ) سوسين احمد 
الرشعيية  الدعيوى   ) محميود 
 2021  / ش   /  240 املرقمية 
دعوتيك  فيهيا  تطليب  والتيي 
محيل  وملجهوليية  للمرافعية 
اقامتك حسيب اشيعار املختار 
واملرفيق بكتياب مركيز رشطة 
السيالم بالعيدد 2416 يف 22 / 
تبليغيك  ليذا تقيرر   2021 / 8
بواسيطة صحيفتين محليتن 
رسيميتن للحضيور امام هذه 
 /  9  /  28 بتارييخ  املحكمية 
2021 الساعة التاسعة صباحا 
وعنيد عدم حضورك او ارسيال 
مين ينوب عنيك قانونا سيوف 
املرافعية بحقيك غيابا  تجيري 

وعلنا وفق القانون .
القايض 

حازم محمد احمد 
يييييييييييييييييييييييييي

 مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف كربالء 

االتحادية
محكمة بداءة الهندية 
العدد 589/ب/2021

التاريخ 2021/9/2
اىل / املدعى عليه )وسام نضري 
حسين / كان يسيكن قضياء 
الهنديية حي الحسين سيابقا 

مجهول محل االقامة حاليا
املحكمية قرارها  اصدرت هذه 
يف  589/ب/2021   املرقيم 
يقيي  واليذي   2021/7/15
الزامك بتاديتيك للمدعية حنان 
عبيد االمري عبياده مبلغا قدره 
سيبعة مالين دينار عين قيمة 
سيند الكمبيالية املرقيم 2397 
والصيادرة   2020/4/27 يف 
مين دائيرة كاتب عيدل الهندية 
وملجهولية محل اقامتك وحسب 
اشيعار املختار حيدر عيل نارص 
حيرتوش مختار حي الحسين 
الهنديية قيررت هيذه  قضياء 
املحكمية تبليغيك بصحيفتين 
رسيميتن  يوميتين  محليتين 
االعيرتاض خيالل  ولكيم حيق 
عيرشة ايام مين تارييخ النرش 
وبعكسيه سوف يكتسب القرار 
الدرجية القطعيية وبعيد مي 

ثالثن يوما من تاريخ النرش
القايض

راسم رحيم اليارسي

جملس القضاء االعىل 
رئاسة حمكمة استئناف البرصة االحتادية 

حمكمة البداءة املختصة بالدعاوي التجارية يف البرصة 

اعالن
اىل املدعيى عليه / وانك شييكاي / املديير املفوض لرشكة 

هونج كونج املثمرة للتجارة املحدودة / اضافة لوظيفته
اقيام املدعيى / مديير بلدية البيرصة / اضافية لوظيفته 
الدعيوى املرقمة 152/ت/2021 ضدك يطلب فيها فسيخ 
العقد االستثماري املرقم 3 واملؤرخ 2013/5/23 وملحقه 
امليؤرخ 2013/9/3 واملتضمن انشياء املرشوع السيكني 
للمدينية الذهبيية الصينيية وامليربم بن رشكتكيم ودائرة 
املدعيى مع التعويض الدائرة عين رضر الناجم جراء عدم 
تنفييذ التزام رشكتكم بالعقد املربم واملذكور اعاله والبالغ 
)5561868000( خمسة مليار وخمسمائة وواحد وستون 
ملييون وثمانمئية وثمانية وسيتون الف دينيار وتحميلك 
الرسوم واملصاريف القانونية واتعاب املحاماة ولكون مقر 
اقامتك مجهول االقامة حسيب رشح املبلغ القضائي عليه 
قررت هذه املحكمة تبليغيك اعالنا يف صحيفتن محليتن 
يوميتن رسيميتن للحضور اىل هيذه املحكمة صباح يوم 
املرافعية املوافق 2021/9/13 او ارسيال مين ينوب عنك 
قانونا وبعكسيه سيوف تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا 

وفق القانون .

إىل الرشيك احمد فالح حسين اقتىض 
حضورك إىل مقر بلدية النجف لغرض 
اصيدار اجيازه بنياء للعقيار املرقم 
52714/3 حيي النيداء خالل عرشه 
ايام وبخالفه سيتتم اإلجراءات دون 

حضورك 
طالب االجازه 

شفاء رسحان خليف
يييييييييييييييييييييييييييييي

فقدان 
فقدت وثيقة مدرسيية باسم / عمر 
عييل جاسيم لطييف والصيادرة من 
اعدادية الخرضاء يف بغداد – عى من 
يعثير عليهيا تسيليمها ملصدرها مع 

التقدير .

فقدان 
فقيدت منيي الهوية الصيادرة من وزارة 
الثقافة باسيم قيص ميريزا – فمن يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار .

يييييييييييييييييييييييييييييي
اعالن 

التحقيقيات  مكتيب  لكتياب  اشيارة 
القضائي يف النعمانية ذي العدد 6297 يف 
13 / 8 / 2021 فقيدت الوثيقة الصادرة 
من اعداديية النعمانية الصناعية باسيم 
الطاليب قائيد عبيد الواحيد صاليح ذات 
التسلسيل 010554 بالعيدد 106 يف 8 / 
10 / 2021 واملعنونية اىل املديرية العامة 
للتقوييم واالمتحانات قسيم الشيهادات 
– فعى مين يعثر عليها تسيليمها لجهة 

االصدار .

املهندس
رعد عيل نجم

مدير بلديات حمافظة نينوى
رئيس اللجنة

رقم القطعة والمقاطعة نوع العقار ورقمه ت
3/326م3 بعشيقة الشرقية ساحة بيع الغاز 1
199م2 بعشيقة الغربية ملعب مصغر 2

على جزء من القطعة 655 بعشيقة دكان رقم )44( 3

العدد : 139/ت/2021
التاريخ 2021/9/1

القايض
مصطفى شاكر عيل

العدد : 152/ت/2021 
التاريخ 2021/9/1
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دبلوماسية بغداد.. وصداقة األضداد
           د. محمد وليد صالح 

إع�ادة بن�اء الدول�ة م�ن الداخل تش�مل 
عىل مقومات س�لطة الدس�تور وتعددية 
سياس�ية ومجتم�ع واع مثق�ف مدن�ي، 
َعالق�ات دولي�ة ومؤسس�ات إدارة أزمة، 
ومقابله�ا تكون الالدولة من عدم اعرتاف 
اإلنس�ان بالس�لطة وغياب رشعيتها من 
طري�ق ضع�ف تطبي�ق القان�ون وع�دم 
الفصل ب�ن املصلحة العام�ة والخاصة، 

واالقتصاد الريعي وقلة فرص االس�تثمار 
والفس�اد والبطال�ة، م�ا ينب�ئ بتوترات 
منطق�ة  اصب�ح  فالع�راق  اجتماعي�ة، 
تالق�ي املح�اور يف بيئت�ه اإلقليمية وذات 
دبلوماسية متعددة املس�ارات، ألن الدول 
تعد بيوت خشب يف النظام العاملي الجديد 
وال بد م�ن تأمينه�ا من خط�ر الحرائق.  
وه�و  األب�رز  التأريخ�ي  الح�دث  يأت�ي 
مؤتم�ر بغداد للتع�اون والرشاك�ة، الذي 
استضاف زعماء وقادة تسع دول إقليمية 

وصديقة، ال س�يما الجمهورية الفرنسية 
وحض�ور األمم املتح�دة وجامع�ة الدول 
العربية وال�دول الخمس دائمة العضوية، 
ووزراء الخارجية والبعثات الدبلوماسية، 
لدع�م الع�راق حكوم�ة وش�عبا وبح�ث 
التحدي�ات والقضاي�ا املش�رتكة وآفاقها 
الدولي�ة  الجه�ود  وتوحي�د  املس�تقبلية، 
لتنعك�س ايجاباً ع�ىل اس�تقرار املنطقة 
وأمنه�ا، فضالً عن الجهود الدبلوماس�ية 
العراقي�ة الحثيثة، للوصول إىل أرضية من 

املش�رتكات وتعزيز الرشاكات السياسية 
واالقتصادي�ة واألمني�ة، وتبن�ي الح�وار 
املتبادلة، وسياسة  التفاهمات  وترس�يخ 
الت�وازن والتع�اون اإليجاب�ي يف َعالقات 
العراق الخارجية، بهدف بناء مؤسس�ات 
الدول�ة وفقاً لآلليات الدس�تورية واجراء 
للش�عب  املمثل�ة  النيابي�ة  االنتخاب�ات 
وبمراقبة دولية لضمان نزاهتها وشفافية 

عملية االقرتاع املرتقبة. 
ان تعام�ل دول االقلي�م م�ع التحدي�ات 

املش�رتكة عىل اس�اس التعاون واملصالح 
املش�رتكة، عىل وفق مبادئ حسن الجوار 
وعدم التدخل يف الش�ؤون الداخلية للدول 
واحرتام س�يادتها الوطنية، وكذلك جهود 
الع�راق وتضحيات�ه لتحقي�ق االنتص�ار 
يف مكافح�ة اإلره�اب والفك�ر املتط�رف 
بمس�اعدة التحال�ف ال�دويل واالصدق�اء، 
ليؤرش اىل ذل�ك تطور قدراته العس�كرية 
واألمنية بالش�كل الذي يسهم يف تكريس 
أم�ن املنطق�ة وتعزي�زه، والتعام�ل مع 

مل�ف النازحن وضمان الع�ودة الطوعية 
الكريم�ة إىل مناطقه�م. وحرضت جهود 
االص�الح االقتص�ادي الحكوم�ي لتوجيه 
رسائل ايجابية تشجع االستثمار واعادة 
االعم�ار لخل�ق ف�رص العم�ل يف مختلف 
القطاع�ات، وكذلك التع�اون يف مواجهة 
جائحة ف�روس كورونا ونق�ل التجارب 
الناجعة بش�أن آلي�ات التطعيم، والتغير 
املناخ�ي واالحتباس الحراري واس�تثمار 

الغاز يف إنتاج الطاقة البديلة. 

من أجل سرتاتيجية للرشاكة املثمرة تعمل 
ع�ىل تصفر األزمات م�ع محيط العراق، 
ومد جس�ور الثق�ة والتواص�ل والتعاون 
املصال�ح  لتحقي�ق  الش�امل  والتكام�ل 
املش�رتكة الك�رى، فض�اًل ع�ن خط�اب 
س�يايس معتدل، عر مؤسس�ات املعرفة 
املنتجة والهوية الوطنية ومنهجية اإلدارة 
والتحّول من معاير الس�لطة إىل س�لطة 
املعاي�ر، ألن الدول�ة الناهض�ة والفّعالة 

تعشق بناء املستقبل واستدامته.

قمة بغداد.. جسور التعاون والرشاكة
           د. صادق كاظم 

يمك�ن الق�ول إن قم�ة بغ�داد الدولي�ة التي 
ج�رت مؤخرا ق�د نجحت يف تحقي�ق اهداف 
عدة، حيث انها أكدت استعادة العراق لدوره 
املح�وري االقليمي املؤثر من خالل سياس�ة 
دبلوماس�ية محاي�دة تعمل عىل اس�تقطاب 
املنطق�ة،  يف  املتصارع�ة  االط�راف  وج�ذب 
لتبن�ي سياس�ات الح�وار واملفاوض�ات عىل 
ارض الع�راق لحل مختلف االزم�ات العالقة 
يف املنطقة، بدال من سياس�ات الشد والجذب 
والتصادم وال�راع والحروب بالنيابة والتي 

تدفع املنطقة اثمانها بشكل باهظ.
ترحيب دول املنطقة التسع، اضافة اىل فرنسا 
بثقله�ا ال�دويل الب�ارز ومكانتها السياس�ية 
والعس�كرية والتكنولوجي�ة بمب�ادرة بغداد 
وارساعها باملش�اركة بعدة مستويات أكدت 
بأن بغداد اليوم مقبلة عىل النهوض سياسيا 
والتع�ايف من جراح�ات املايض، الت�ي اثقلت 
الجس�د الوطني من خالل تبني منهج موحد 
يقوم بمراعاة مصالح البالد وشعبها والحياد 
يف الراع�ات واالزم�ات واع�ادة التموض�ع 
واالقط�اب  املح�اور  ع�ن  بعي�دا  سياس�يا 

املتصادمة واملتصارعة.
القمة ش�هدت انج�ازات واخرتاق�ات اهمها 
اللق�اء القطري – االماراتي الذي ش�هد اذابة 
الجلي�د يف العالق�ة ب�ن ابوظب�ي والدوح�ة، 
اضافة اىل اللقاء املري- العراقي- القطري 
الذي يش�كل نواة لتعاون اقتصادي وسيايس 
ل�ه انجازاته املس�تقبلية املهم�ة، اضافة اىل 
الحض�ور الرتك�ي وااليراني امله�م، حيث ان 

ل�كل منهم�ا تاث�رات ومصال�ح وعالق�ات 
متداخل�ة مع العراق وتوظيف هذه العالقات 
وادخالها يف منظومة تعاونية مختلفة الصور 
واالش�كال، امر سيس�هم بالتاكي�د يف تعزيز 
امن الع�راق واس�تقراره،اضافة اىل امكانية 
حل الخالف م�ع انقرة بخص�وص تواجدها 
العس�كري الط�ارئ يف بعش�يقة،اضافة اىل 
ملف الهجمات املتكررة عىل االرايض العراقية 
العم�ال  ح�زب  عن�ارص  مط�اردة  بذريع�ة 

الكردستاني.
يس�جل للقم�ة نجاحه�ا يف اثب�ات التح�ول 
العربي واالقليمي للع�راق صوب تبني ريادة 
سياس�ية واضحة وحكيمة يف املنطقة تتبنى 
نهجا توفيقي�ا ال تصادميا تتبناه بغداد التي 
باتت تملك بوادر ومؤهالت الزعامة االقليمية 
واقامة ال�رشاكات االيجابية يف مختلف اوجه 
التع�اون والت�ي تحت�اج ان س�ارت عىل هذا 
املنوال التوافقي الهادئ اىل وقت وصر قبل ان 

تظهر نتائجها وانعكاساتها عىل املنطقة.
دول املنطق�ة التي س�ارعت اىل تلبية الدعوة 
العراقي�ة تدرك بان بغ�داد تفتح لها اكثر من 
نافذة امل وسط مناخات واوضاع مضطربة 
ومتقلبة عكس�تها العديد م�ن االحداث التي 
مرت بها املنطقة والتي كان اهمها االنسحاب 
االمركي من افغانستان والتقلبات يف اسعار 
النف�ط وع�دم توص�ل االوبك اىل حل لحس�م 
النزاع االخر بن االمارات والسعودية، اضافة 
اىل توق�ف املباحث�ات النووية ب�ن االيرانين 
واالمركي�ن وه�ي ملفات قد تش�جع بغداد 
عىل القي�ام بادوار جدي�دة والتقاط مفاتيح 

الحلول املناسبة لها.

هزيمة جائحة كورونا بالعلم وروح التعاون
           ني جيان 

تع�د جائحة كورون�ا أطول جائح�ة عاملية 
تعان�ي منه�ا البرشية وأوس�عها انتش�اراً 
وأكثرها تأث�راً، وتكبدت البرشية بس�ببها 
أفدح الخسائر. ويف مواجهة هذه التحديات 
املش�رتكة للبرشي�ة جمعاء، ع�ىل املجتمع 
الدويل االلتزام باملوقف العلمي وروح التعاون 

لتضافر الجهود يف هزيمة الجائحة. 
منذ تفيش فروس كورونا املس�تجد، سابق 
الزم�ن  الصيني�ون واإلماراتي�ون  العلم�اء 
استش�عاراً باملس�ؤولية والواجب، يف إجراء 
املرحل�ة الثالثة من التجرب�ة الرسيرية عىل 
اللق�اح ض�د كورونا، الت�ي تع�د األوىل من 
نوعه�ا يف العالم، مما وضع نموذجاً يحتذى 
به للتعاون الدويل حول مكافحة الجائحة. 

وعق�د الخ�راء الطبي�ون والعلمي�ون م�ن 
البلدين ع�دة اجتماعات افرتاضي�ة تبادلوا 
فيها الخرات يف التشخيص والعالج والوقاية 
والس�يطرة عىل كورونا. بالتوازي مع ذلك، 
تعاون�ت رشكات التكنولوجي�ا الفائق�ة يف 
البلدين عىل إنشاء مختر تشخيص كورونا 
يف أبوظبي خدمة للس�يطرة ع�ىل الجائحة 
يف اإلمارات. وتم تش�غيل املصنع املخصص 
إلنت�اج لق�اح »حي�اة فاكس« وال�ذي بناه 
البل�دان بش�كل مش�رتك، بق�درة إنتاجي�ة 
تبل�غ 200 ملي�ون جرع�ة س�نوياً، بحيث 
أصبح�ت اإلم�ارات مرك�زاً إقليمي�اً إلنتاج 
وتوزيع وش�حن اللقاح، وأح�رزت الصدارة 
يف أع�ىل معدالت التطعيم، األمر الذي أدى إىل 
انخفاض ملحوظ لحاالت اإلصابة بفروس 

كورون�ا، وس�اهم يف االنتع�اش االقتصادي 
واالجتماع�ي. إذ تتس�اند وتتعاض�د الصن 
واإلم�ارات لتج�اوز الصعوب�ات والعقبات، 
تعمق�ت عالق�ات الرشاك�ة االس�رتاتيجية 
الش�املة ب�ن البلدين باس�تمرار من خالل 
التع�اون يف مكافحة الجائحة، بما يجس�د 
ما ب�ن البلدين من األخوة يف أوقات الش�دة 

والرخاء.
يف الوقت الحارض، تبحث األوس�اط العلمية 
ع�ن املص�در الحيوان�ي لف�روس كورون�ا 
وطريق�ة انتقال�ه إىل اإلنس�ان، وتدرس يف 

طرق فعالة ملنع انتشاره.
من البديهي أن تتبع منش�أ فروس كورونا 
قضية علمية جدية تستند إىل العلوم وتهتدي 
بالبح�وث التي يجريه�ا العلم�اء والخراء 
الطبي�ون. والصن لكونها دولة رائدة عاملياً 
يف الوقاية والس�يطرة ع�ىل جائحة كورونا، 
تظ�ل تش�ارك بنش�اط وبموق�ف علمي يف 
التعاون العاملي حول تتبع منشأ الفروس، 
حي�ث دعت خراء منظم�ة الصحة العاملية 
لزيارته�ا مرت�ن إلجراء بحوث ح�ول تتبع 

املنشأ.
ويف مارس املايض، أصدرت املنظمة رس�مياً 
تقرير البحث املش�رتك بن الصن واملنظمة 
بش�أن تتبع املنش�أ، حيث قدمت استنتاجاً 
علمي�اً مفاده أن »الت�رسب من مختر غر 
مرج�ح للغاية«، وطرح�ت توصيات مهمة 
منها »البحث عن الح�االت املبكرة املحتملة 
يف جمي�ع أنحاء العالم« و»دراس�ة إمكانية 
انتقال الفروس عر سالسل التريد«. طاملا 
خرج هذا التقرير باستنتاجات تتميز بأكثر 

مصداقية ومهنية وعلمية حول تتبع املنشأ، 
وبنتائ�ج وتوصي�ات مع�رتف به�ا من قبل 
املجتمع الدويل واألوس�اط العلمية، يستحق 
احرتاماً وتنفيذاً من كافة األطراف بما فيها 
منظمة الصحة العاملي�ة، وينبغي أن يكون 
أساساً ومتابعة ألعمال التتبع عىل املستوى 

العاملي يف املستقبل. 
ولك�ن يك�رّس بع�ض الن�اس م�ن  بعض 
الدول أنفس�هم إلثارة ضج�ة صاخبة، عن 
طريق نفي التقرير املشرتك الذي يعرتف به 
الخ�راء الدوليون، وإعادة تضخيم مغالطة 
»الت�رسب م�ن مخت�ر ووه�ان«، وإجراء 
التحقيق القائم عىل »افرتاض الذنب« حول 
تتب�ع املنش�أ، س�عياً وراء تغلي�ب املصالح 
السياس�ية الذاتي�ة ع�ىل ال�روح العلمي�ة، 
فبعض ال�دول خصصت أجه�زة املخابرات 
لالنخراط يف تتبع املنش�أ، ما يعد ممارس�ة 
تفتقر إىل املهنية والعلمية. حقيقة األمر أن 
تسييس تتبع منشأ الفروس هو يف حد ذاته 
فروس س�يايس ال يساعد عىل كبح انتشار 
الف�روس يف العال�م، ب�ل قد يش�ّتت انتباه 
الباحث�ن، بم�ا ي�رّض باملصالح املش�رتكة 
لدول العالم وش�عوبها. ومن ه�ذا املنطلق، 
يجب عىل املجتمع الدويل دعم التتبع العلمي 
ملنش�أ الف�روس، ورفض التتبع الس�يايس 
والتتبع الذي يتناىف مع قرار منظمة الصحة 
العاملية، وتقرير البحث املش�رتك بن الصن 

واملنظمة. 
وق�د أعربت أكث�ر من 70 دول�ة عن دعمها 
للتقرير ورفضها لتسييس التتبع من خالل 
إرس�ال رس�الة إىل مدي�ر ع�ام املنظم�ة أو 

إصدار بيان أو تقديم مذكرة.
وتق�دم ما يربو ع�ىل 300 ح�زب ومنظمة 
اجتماعية ومؤسس�ة فكرية م�ن أكثر من 
100 دول�ة أو منطقة، بالبيان املش�رتك إىل 
األمان�ة العامة للمنظمة، لدعوتها إىل إجراء 
بح�ث موضوعي وعادل حول تتبع املنش�أ، 
بم�ا يرهن عىل أن الع�دل والعدالة يف قلوب 

الناس.
إن الفروس ال يعرف ح�دوداً، وال يميز بن 
األعراق. كش�فت الجائحة بش�كل متسارع 
ومأس�اوي أن العالم هو مجتمع املستقبل 
املش�رتك للبرشية. ال يمكن للمجتمع الدويل 
هزيم�ة الفروس م�ا لم يكافح�ه بموقف 
علمي ويواجه التحديات الناجمة عنه بروح 
التعاون والتضامن. ق�د قدمت الصن 800 
مليون جرعة من اللقاح إىل العالم، وستقدم 
ملياري جرعة خالل هذا العام. كما ستترع 
بمبلغ 100 مليون دوالر لرنامج كوفاكس، 
م�ع تس�ليم أكثر م�ن 100 ملي�ون جرعة 
بحلول أكتوبر املقب�ل. وتقّدر الصن تقديراً 
عالي�اً جهود اإلمارات يف دعم التعاون الدويل 
ملكافح�ة الجائحة من خالل دع�م برنامج 
منظمة الصح�ة العاملية، وتقديم اإلمدادات 
الطبية الطارئة وبناء املستش�فيات والبنى 
التحتية، مما أش�اع األمل والدفء يف نفوس 
الشعوب التي تعاني من الجائحة والحروب 
والفقر. نحن مستعدون للعمل مع اإلمارات 
الصديقة، عىل التكات�ف مع املجتمع الدويل 
ومواصلة تقديم الدعم واملس�اعدة ملكافحة 
الجائح�ة بق�در املس�تطاع، حت�ى تتغل�ب 

البرشية عليها يف نهاية املطاف.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة العباسية
العدد: 568/ب/2021
التاريخ 2021/8/30

اىل / املدعى عليهم ) 1 � محمد هادي  رضا جواد 2 
� سمر رضا جواد 3 � عيل رضا جواد ( 

اقام املدعن ) زيد عبد العظيم عبد الرزاق وجماعته 
يف الدعوى البدائي�ة املرقمة 568/ب/2021 ضدكم 
مع بقية املدعى عليهم واملتضمنة قيامكم باستالم 
كمية من املحصول الش�لب لعام 2020 قدرها 110 
ط�ن من غلة ورادات املس�احة املجنب�ة للمدعن يف 
القطع�ة املرقم�ة ½ مقاطع�ة 1 املويهي دون وجه 
حق او مس�وغ قانوني كون س�هام مورثتكم سبق 
وان ت�م االس�تيالء بموجب ق�رار االس�تيالء املرقم 
1977/6 ذلك حسب قانون االصالح الزراعي املرقم 
117 لس�نة 1970 وملجهولية محل اقامتكم حسب 
اش�عار مختار ناحية الك�رادة عليه قررت املحكمة 
تبليغك�م بصحيفت�ن محليت�ن يوميت�ن لحضور 
املرافعة ام�ام هذه  املحكمة واملق�رر موعدها يوم 
2021/9/13 الس�اعة التاس�عة صباحا وبعكسه 
س�تجري املرافعة بحقك�م غيابيا او علناوحس�ب 

االصول
القايض

منار هادي الجشعمي
�����������������������������������������������

 مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 1151/ب2021/1

التاريخ 2021/9/2
اىل / املدعى عليهم )حيدر عباس صاحب( 

اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا املرق�م 1151/
الحك�م  واملتضم�ن   2021/7/25 يف  ب2021/1  
بال�زام املدعى علي�ه حيدر عباس صاح�ب بتاديته 
مبلغ�ا وقدره ثالثون مليون دينار للمدعي حس�ن 
عباس عيل حس�ن  ولثب�وت مجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح املبل�غ القضائي واش�عار مختار حي 
الس�الم 1 كريم قحيط الحسناوي   لذا تقرر تبليغك 
اعالنا بالقرار املذكور بصحيفتن محليتن يوميتن 
ولك حق الطعن عىل القرار املذكور خالل املدة املقررة 
بكافة طرق الطعن القانونية وبعكس�ه سيكتسب 

القرار املذكور درجة البتات وفق االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /  حجة وفاة 1061

التاريخ 2021/3/17
اىل  / املدعوه / ندوه حسن كاظم

اعالن
قدم طالب حجة الوفاة  محمد حس�ن كاظم طلبا 
اىل ه�ذه املحكمة ي�روم فيه اس�تصدار حجة وفاة 
بحق املدعو )ندوه حس�ن كاظ�م ( قررت املحكمة 
تبليغك  يف الصحف املحلي�ة فعليك الحضور امامها 
خ�الل عرشة ايام من تاريخ ن�رش االعالن وبخالفه 

سيتم النظر بالطلب وفق القانون 
القايض

حميد جخم علوان

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الرميثة
رقم االضبارة : 2020/600

التاريخ : 2021/8/26
اعالن

تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الرميثة س�هام املدي�ن يف القطعة  
املرقم�ة 45 م 26 ام الخي�ل الواق�ع يف الرميث�ة  العائ�د 
للمدي�ن حاك�م داخل مزعل ش�لتاغ املحج�وز لقاء طلب 
الدائن خديجة فريد حس�ن  البال�غ  54,746,000 اربعة 
وخمسون مليون  وسبعمائة وس�تة واربعون الف دينار 
فع�ىل الراغب بال�رشاء مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة 
ثالثون يوما تبدا من اليوم التايل للنرش   مس�تصحبا معه 
التامين�ات القانونية عرشة من القيمة املقدرة وش�هادة 
الجنس�ية العراقي�ة وان رس�م التس�جيل والداللي�ة عىل 

املشرتي  
منفذ العدل

عالء حبيب الهدابي
املواصفات :

1 � موقع�ه ورقم�ه : الرميثة  ام الخي�ل رقم 45 م 26 ام 
الخيل   

2 � جنسه ونوعه: ارض زراعية تسقى سيحا 
3 � ح�دوده واوصاف�ه : زراع�ي غر مس�تغل يف معظم 

اجزاءها 
4 � مشتمالت : زراعية غر مستغلة 

5 � مساحته :  سهام املدين 1 دونم و 1 اولك و 87 مرت
6 � درجة العمران : 

7 � الشاغل : 
8 � القيم�ة املق�درة : 16,133,000 س�تة ع�رش مليون 

ومائة وثالثة وثالثون الف دينار  
�����������������������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الرميثة
رقم االضبارة : 2020/600

التاريخ : 2021/8/26
اعالن

تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الرميثة س�هام املدي�ن يف القطعة  
املرقم�ة 33  م 26 ام الخي�ل الواق�ع يف الرميث�ة  العائ�د 
للمدي�ن حاك�م داخل مزعل ش�لتاغ املحج�وز لقاء طلب 
الدائن خديجة فريد حس�ن  البال�غ  54,746,000 اربعة 
وخمسون مليون  وسبعمائة وس�تة واربعون الف دينار 
فع�ىل الراغب بال�رشاء مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة 
ثالثون يوما تبدا من اليوم التايل للنرش   مس�تصحبا معه 
التامين�ات القانونية عرشة من القيمة املقدرة وش�هادة 
الجنس�ية العراقي�ة وان رس�م التس�جيل والداللي�ة عىل 

املشرتي  
منفذ العدل

عالء حبيب الهدابي
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه : الرميثة  مقاطعة 26 ام الخيل  
2 � جنسه ونوعه: زراعية تسقى سيحا 

3 � ح�دوده واوصاف�ه : زراعية غر مس�تغلة يف معظم 
اجزاءها 

4 � مشتمالت : زراعية غر مستغلة يف معظم اجزاءها
5 � مساحته :  22 اولك و 250 مرت 

6 � درجة العمران : 
7 � الشاغل : 

8 � القيم�ة املق�درة : 13,350,000 ثالث�ة ع�رش مليون 
وثالثمائة وخمس�ون  الف دين�ار حصة املدين يف القطعة 

اعاله

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 3/ب2021/4
التاريخ : 2021/9/5

اعالن
نتيج�ة للمزاي�دة العلني�ة الت�ي ج�رت يف ه�ذه املحكمة 
بتاريخ 2021/8/31 والتي احيل بموجبها العقار املرقم 
2/3710 ح�ي الغدير  يف النجف بعهدة املش�رتي حس�ن 
محم�د عب�د الرض�ا   بب�دل ق�دره 561,000,000 دينار 
فقط خمس�مائة وواحد وس�تون ملي�ون دينار ال غرها 
ولطلب الضم املقدم من قبل طالب الضم زيد ناطق ناجي 
وكيل�ه املحامي مصطفى مهدي جبار الغزايل بنس�بة %5 
م�ن البدل االخ�ر اعاله ليك�ون قيمة العق�ار اعاله بعد 
الضم مبلغا قدره 589,050,000 دينار فقط خمسمائة 
وتس�عة وثمانون مليون وخمس�ون الف دينار ال غرها 
وبعه�دة طالب الض�م عليه تعلن ه�ذه املحكمة عن بيع 
العق�ار املرق�م 2/3710 ح�ي الغدي�ر  يف النج�ف املبينه 
اوصافه يف ادناه باملزايدة العلنية والتي س�تجري يف هذه 
املحكم�ة يف تم�ام الس�اعة الثانية عرش من ظه�ر اليوم 
الثال�ث لنرش االع�الن فعىل الراغبن بال�رشاء الحضور يف 
امل�كان والزمان الحقيقين مس�تصحبن معهم تأمينات 
قانوني�ة نس�بة 10% من القيم�ة املقدرة للعق�ار البالغة 
700,000,000 س�بعمائة ملي�ون دينار فق�ط ال غرها 
بموجب ص�ك مصدق المر محكمة ب�داءة النجف  صادر 
من مرف الرافدين يف النجف رقم )7( وستجري املزايدة 
واالحالة النهائية يف الس�اعة الثانية عرش ظهرا من اليوم 
الثالث لنرش االعالن مع جلب ش�هادة الجنس�ية العراقية 

وهوية االحوال  املدنية 
القايض االول

عامر حسن حمزة
االوصاف:العق�ار املرقم 2/3710 ح�ي الغدير   يف النجف 
عبارة عن دار س�كن ركن  بطابق واحد تقع عىل شارعن 
االول بع�رض 30 والثان�ي بعرض 15 م�رت ويحتوي عىل 
حديقة وكراج وصحيات خارجية وغرفة استقبال وثالث 
غرف نوم وصحيات داخلية ومطبخ وبيتونه العقار مبلط 
بالكايش مسقف بالكونكريت مجهز باملاء والكهرباء غر 
مشغول من احد لحظة الكشف درجة عمران الدار وسط 
مس�احة العق�ار االجمالي�ة 628 مرت مرب�ع وان القيمة 
الكلي�ة للعق�ار مبل�غ 700,000,000 س�بعمائة مليون 

دينار ال غرها
�����������������������������������������������

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد : ج/ش/6672
التاريخ 2021/9/2

بناء عىل الدعوة املقامة من قبل املستدعي  )حميد عباس 
قاس�م(  طلبا لغرض تبدي�ل لقبه  وجعله )اللهيبي ( بدل 
من  )النعماني( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خ�الل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه س�وف 
تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة )22( من 
قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 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/6681
التاريخ 2021/9/2

بن�اء ع�ىل طل�ب املواط�ن  )مك�ي محم�د عباس(  
ال�ذي يروم فيه تبديل لقبه وجعل�ه )اللهيبي ( بدال 
م�ن  )النعماني( فمن لديه اع�رتاض مراجعة هذه 
املديري�ة خ�الل م�دة اقصاه�ا خمس�ة ع�رش يوم 
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق 
اح�كام امل�ادة )22( من قان�ون البطاق�ة الوطنية 
رقم 3 لس�نة 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/6688
التاريخ 2021/9/2

بناء عىل الدعوة املقامة من قبل املستدعي  )ياسن 
خضر عب�اس(  طلبا لغ�رض تبديل لقب�ه وجعله 
)اللهيب�ي ( بدل من  )النعماني( فمن لديه اعرتاض 
مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة اقصاها خمس�ة 
عرش يوم وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديرية يف 
الدعوى وفق احكام املادة )22( من قانون البطاقة 
الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 واالم�ر 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/5919
التاريخ 2021/8/5

بناء عىل الدعوة املقامة من قبل املستدعي  )عثمان 
ش�اكر م�رزوك (  طلبا لغرض تبديل اس�مه املجرد  
وجعل�ه )حس�ن ( ب�دل م�ن  )عثمان( فم�ن لديه 
اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة اقصاها 
خمس�ة ع�رش ي�وم وبعكس�ه س�وف تنظ�ر هذه 
املديري�ة يف الدع�وى وفق اح�كام امل�ادة )22( من 
قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 واالمر 

االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

  وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الرميثة
رقم االضبارة : 2020/600

التاريخ : 2021/8/26
اعالن

تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الرميثة س�هام املدي�ن يف القطعة  
املرقم�ة 48 م 26 ام الخي�ل الواق�ع يف الرميث�ة  العائ�د 
للمدي�ن حاك�م داخل مزعل ش�لتاغ املحج�وز لقاء طلب 
الدائن خديجة فريد حس�ن  البال�غ  54,746,000 اربعة 
وخمسون مليون  وسبعمائة وس�تة واربعون الف دينار 
فع�ىل الراغب بال�رشاء مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة 
ثالثون يوما تبدا من اليوم التايل للنرش   مس�تصحبا معه 
التامين�ات القانونية عرشة من القيمة املقدرة وش�هادة 
الجنس�ية العراقي�ة وان رس�م التس�جيل والداللي�ة عىل 

املشرتي  
منفذ العدل

عالء حبيب الهدابي
املواصفات :

1 � موقع�ه ورقمه : الرميثة  ام الخيل قطعة رقم  48  م 
26 ام الخيل   

2 � جنسه ونوعه: ارض زراعية تسقى سيحا 
3 � ح�دوده واوصاف�ه : زراع�ي غر مس�تغل يف معظم 

اجزاءها ويوجد دور سكنية 
4 � مشتمالته  : زراعية غر مستغلة ويوجد دور سكنية 

متفرقة 
5 � مساحته :  سهام املدين 1 دونم و 4 اولك و 50 مرت

6 � درجة العمران : 
7 � الشاغل : 

8 � القيم�ة املق�درة : 17,700,000 س�بعة عرش مليون 
وسبعمائة  الف دينار  قيمة سهام املدين 

�����������������������������������������������
وزارة الداخلية

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد : ج/ش/6682
التاريخ 2021/9/2

بناء عىل طلب املواطن  )فاضل خضر عباس(  الذي يروم 
في�ه تبديل لقبه وجعله )اللهيبي ( ب�دال من  )النعماني( 
فم�ن لدي�ه اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية خ�الل مدة 
اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه 
املديري�ة يف الدعوى وف�ق احكام امل�ادة )22( من قانون 
البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 واالمر االداري املرقم 

24195 يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

�����������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد /  حجة وفاة 1062
التاريخ 2021/3/17

اىل  / املدعوه / قدوه حسن كاظم
اعالن

ق�دم طال�ب حجة الوفاة  محمد حس�ن كاظ�م طلبا اىل 
هذه املحكمة يروم فيه استصدار حجة وفاة بحق املدعو 
)قدوة حس�ن كاظم ( قررت املحكمة تبليغك  يف الصحف 
املحلي�ة فعلي�ك الحضور امامه�ا خالل ع�رشة ايام من 
تاري�خ نرش االعالن وبخالفه س�يتم النظ�ر بالطلب وفق 

القانون 
القايض

حميد جخم علوان
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

أنت معجب بشخص ما يف بيئة عملك ، لكنك لم 
تعرب له عن مش�اعرك ، الي�وم يمكنك الحصول 
ع�ى فرصة حقيقية للتحدث معه والتعبري عن 
مش�اعرك تجاهه ، ال تدع اآلخرين يتدخلون يف 

شؤونك الشخصية ويتبعون قلبك. .

لديك مش�اكل صحية بسيطة ولكنك تتجاهلها 
حالًيا. حاول استش�ارة أخصائي حتى ال تزداد 
األمور سوًءا يف املس�تقبل ، واحرص عى تناول 
األطعم�ة الصحي�ة ، خاصة وأن�ك ابتعدت عن 
تن�اول الخ�روات الصحية. وب�دأت يف تناول 

الوجبات الرسيعة.

حاول أن تثق يف األشخاص من حولك ، وخاصة 
املقرب�ن منك ، فهناك ش�خص تخىش التعامل 
مع�ه ، واليوم س�يثبت لك أنه يس�تحق ثقتك ، 
وستنش�أ صداق�ة قوية بينكم�ا. ال تحكم عى 

الناس من انطباعهم األول.

ال ت�دع أي يشء يجعلك يائًس�ا ومحبًطا اليوم ، 
وح�اول أن تك�ون متفائًل وتغي�ري حياتك مرة 
أخ�رى وفًق�ا ألحلم�ك وتطلعات�ك الت�ي تريد 

تحقيقها يف الفرتة املقبلة.

حاول أن تفهم من تحب قبل أن ترسع يف الحكم 
عليه ، حتى ال تس�بب مشاكل ونزاعات بينكما 
، وق�د تفق�ده ، لذلك عليك أوالً إع�ادة النظر يف 

نفسك وفهمها.

يف الف�رتة القادم�ة ، يج�ب أن تعتن�ي بصح�ة 
عظامك ع�ن طريق تن�اول األطعم�ة الصحية 

وممارسة الرياضة وتجنب األشياء الثقيلة.

يف الفرتة املقبلة ، يج�ب عى املولود بالرسطان 
أن يعتن�ي بصحت�ه ، وال يتكاس�ل ع�ن زي�ارة 
الطبي�ب وإج�راء الفحوصات الطبي�ة الدورية 

للتحقق من صحته.

يجب عليك إظهار الشجاعة واالعرتاف بخطئك 
أمام الجميع ومحاول�ة إصلح ما أخطأت فيه 
، ب�دالً م�ن اله�روب م�ن مس�ؤوليتك والبحث 
ع�ن أعذار فارغة ط�وال الوقت.يج�ب أن تعلم 
أن الحبيب الخيايل الذي رس�مته يف رأس�ك غري 

موجود حًقا 

تجن�ب اإلفراط يف تناول األطعمة املالحة لتجنب 
حدوث مش�اكل صحية بم�رور الوقت ، وحاول 
اتباع نظام غذائي صحي ومعتدل للبقاء بصحة 
جيدة.حاول أن تجد أفكاًرا ملرشوع آخر ومتجدد 
يس�اعدك عى تحقي�ق الربح املنش�ود ، ووضع 
خطة له تساعدك عى تنفيذه يف الفرتة القادمة

إن تجاهل�ك لرس�ائل من تحب لن ي�ؤدي إال إىل 
انهيار خطري يف علقتك ، والذي يمكن أن يؤدي 
بعد ذل�ك إىل انهيارها ، لذل�ك عليك التوقف عن 

تجاهلك والعمل عى تحسن علقتك معه.

إذا بقيت مس�تيقًظا طوال الليل ، فستس�تفيد 
م�ن الش�عور بالتع�ب واإلره�اق ، وكذلك عدم 
االهتم�ام بعملك ، لذلك علي�ك االنتباه وتنظيم 
ج�دول نومك حتى تس�تعيد نش�اطك وصحتك 

مرة أخرى.

ال تعمد أن تجعل رشيكك يش�عر بالغرية لتتأكد 
من أنه يحبك ، ألنك تخلق معه مشاكل وحجًجا 
يف الفرتة القادمة ، مما س�يجعلك تشعر بالندم 
بع�د ذل�ك.ال تدع روح�ك تكون ضحي�ة للحزن 
وح�اول تحس�ن حالت�ك النفس�ية م�ن خلل 
التسكع مع األصدقاء واالستماع إىل املوسيقى.

العذراء

احلوت

عالمات »صامتة« ملرض السكري
مرض الس�كري هو حالة ش�ائعة جدا، 
لك�ن الكثري من الن�اس ال يعرفون حتى 
أنه�م معرض�ون لخطر اإلصاب�ة بهذه 
الحال�ة، بس�بب العلم�ات »الصامت�ة« 
العديدة التي تمر دون أن يلحظها أحد.

والس�كري من الن�وع الثاني ه�و النوع 
األكثر ش�يوعا من مرض السكري وهو 
ناتج عن كفاح الجس�م إلنتاج ما يكفي 
من هرمون اإلنس�ولن، أو أن الجسم ال 

يتفاعل مع اإلنسولن.
واإلنس�ولن رضوري لتحويل الس�كر يف 
ال�دم إىل طاق�ة قابلة للس�تخدام. ومن 

دون كمية كافية من الهرمون، يمكن أن 
تس�تمر كمية السكر يف الدم يف االرتفاع، 
م�ا يزيد م�ن خط�ر اإلصاب�ة بأمراض 

القلب أو تلف األعصاب.
وق�د ال تع�رف بال�رورة م�ا إذا كنت 
مصاب�ا بم�رض الس�كري، ألن بع�ض 
 Wayne �األع�راض خفية حقا، وفق�ا ل

.UNC Health Care
وأوضحت املؤسس�ة أن إحدى العلمات 
»الصامتة« األكثر ش�يوعا الرتفاع نسبة 

السكر يف الدم هي كثرة التبول.
ويج�د بع�ض م�رىض الس�كري أنه�م 

يقومون »برح�لت« أكث�ر إىل املرحاض 
أثناء الليل. وهي علمة منذرة إذا استمر 
املري�ض يف التبول بكث�رة حتى عند الحد 

من تناول السوائل.
وهن�اك 10 أع�راض »صامت�ة« مل�رض 

السكري، يجب معرفتها:
2- العطش الشديد

3- الجوع الشديد
4- ضعف / تعب

5- خدر وتنميل األطراف
6-رؤية ضبابية

7- حكة يف الجلد

التهاب املفاصل.. األعراض وطرق العالج
يعت�رب الته�اب املفاص�ل م�ن املش�اكل 
الصحي�ة الش�ائعة الت�ي تس�بب آالم�ا 
مزعجة يف العضلت وتصلبا يف املفاصل، 
إال أن هناك أعراضا غريبة تنذر باإلصابة 

بالتهاب املفاصل.
املفاص�ل  الته�اب  يصي�ب  أن  ويمك�ن 
األش�خاص من جمي�ع األعم�ار، إال أنه 
غالبا ما يظهر مع التقدم يف العمر، ومن 
أبرز أعراضه: األلم، والتيبس، واالنتفاخ، 

واالحمرار، وتراجع يف مدى الحركة.
كيف يحدث التهاُب املفاصل؟

الته�اب  م�ن  ش�ائعان  نوع�ان  هن�اك 
املفاصل:

»الفُ�ص�ال العظم�ي«: وه�و عبارة عن 
تلف وتمّزق الغروف؛ ما يجعل العظام 
تحتك ببعضها، وهذا ُيس�بب األلم وُيحد 

من حركة املفصل.
الروماتويدي«: حيث  املفاص�ل  »التهاب 

ُيهاجم جه�از املناعة الغش�اَء الزاليلّ ما 
يتس�بب يف حدوث التهاب فيه، يؤدي إىل 
انتف�اخ واحم�رار وألم يف املفص�ل، وقد 
يؤدي هذا املرض يف نهاية األمر إىل تدمري 

الغروف والعظمة املتصلة باملفصل.
 احتمالية اإلصابة

ت�زداد احتمالي�ة اإلصابة بامل�رض، لدى 
األش�خاص ممن لديهم تاريخ عائيل من 

اإلصابة.

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املكوّنات:
الحريرة:

2 حبات بصل - 2 حبات طوماطيش - 4 حبات جزر – قصرب - اجنحة دجاج 
– مل�ح – ح�رور – س�كنجبري - راس الحانوت – كراوي�ة – كاري – حريرة - 

مغرف كبرية طماطم مصربة
الخطوات:

نح�ط اللحم فالكوكوط نزيدل�و البصل و الطماطم و الج�زر يكونو مقطعن 
مربع�ات م�ع القص�رب نخلوه يتقى ش�وية و نضيف�و كامل التواب�ل نخلوه 

شوية
نمرق�و بم�اء س�خون و نخلوه يطي�ب ممبعد نصف�و املرق�ة و نرحي كامل 
الخر و نرجعهم للمرقة ونحطها فوق النار نضيفلها مغرف كبرية تشيش�ة 

والخمرية
خم�رية الحريرة هي كاس م�اء مع 2 مغارف كبار فرينة نخلطهم و نصفيهم 
و نضيفه�م الحري�رة و نخلط حتى ثثقل و حنا نتحكم يل حبيناها ثقيلة و ال 

خفيفة

حريرة ناس الغرب
فوائد للفازلني قد ال تعرفها

ظهر الفازلن يف األسواق منذ ما يقرب من 150 عاًما، وال يزال 
العلج املفضل لدى أطباء األمراض الجلدية، كما أنه جيد لعلج 

الجروح ألنها تحتاج إىل ترطيب لتلتئم.
ويفي�د الفازلن يف علج الحاالت الصحي�ة التي تتطلب ترطيبا 
دهنيا، مثل الجروح والخدوش الحديثة، كما يقلل من احتماالت 
اإلصابة بالعدوى، إضافة إىل أنه لن يس�بب التهاباً عى املوضع 

املعالَج.
نس�تعرض هن�ا اس�تخدامات الفازلن واألم�راض التي يكون 

فيها علجاً ناجحاً لها.
 1- اإلكزيما والصدفية : قد تواجه برشتك صعوبة يف االحتفاظ 
باملاء وتتش�قق فتهاجمه�ا البكترييا، ويعد الفازلن مس�اعداً 
للبرشة، مع األدوية، يف تخفيف االلتهاب، كما يس�اعد يف تقليل 
الحك�ة والخدش، يف أمراض مث�ل اإلكزيما والصدفية، ويفضل 

استخدامه عى البرشة الرطبة.
 2- الته�اب جلد األطفال : يمك�ن للفازلن أن يخفف من حكة 
الجلد عند األطفال حديثي الوالدة والرضع، وإذا كانت اإلكزيما 
منت�رشة يف العائل�ة فق�د يك�ون الفازلن ه�و األرخص لعلج 
األطفال، ويمكن استخدام الفازلن عى برشة الطفل بعد حوايل 

3 أسابيع من والدته.
 3- قم�ل الرأس والبثور : يعترب الفازل�ن علًجا منزلًيا للقمل، 

مث�ل املايونيز، وتظه�ر األبحاث قدرته عى قت�ل القمل البالغ، 
لكنه ال يقيض عى البيض، ما يعني أنها ليس�ت طريقة جيدة، 

ويعالج الفازلن أيضاً إصابات البثور، ويساهم يف التئامها.
 4- الطفح الجلدي من الحفاضات : يحمي الفازلن البرشة من 
فضلت الطف�ل، بإضافته للحفاضات، كم�ا يتميز بأنه بدون 
روائ�ح أو مواد حافظة، وهو جي�د كذلك ألقدام األطفال وأيدي 
الوالدين، وال يوجد دليل عى أن كريمات علج التهاب الحفاض 

املكلفة أفضل من الفازلن.
 5- البواس�ري : قد يس�اعد الفازلن عى الش�عور بالتحسن إذا 
كن�ت تعاني من االلتهاب، ويمكن�ك إضافة طبقة من الفازلن 
داخ�ل منطق�ة ال�رشج لحماية الب�رشة الحساس�ة، وقد تقل 

الحكة واأللم أيًضا.
 6- مرط�ب للعن : وض�ع طبقة من الفازل�ن يمنح الجفون 
بع�ض الرطوبة اإلضافية، لكن ب�دون إدخال الفازلن للعينن، 
كما أن�ه يحمي الب�رشة من الري�اح والربد، فق�ط ضع طبقة 
رقيق�ة عى املنطق�ة املعرضة لله�واء، وخاص�ة األنف لتجنب 

سيلنه.
 7- مرط�ب لألظاف�ر : يمكن للفازلن أن يرط�ب جميع أجزاء 
اليدي�ن، فإذا كانت أظاف�رك ضعيفة، فقد يس�اعدها الفازلن 

عى ملء وتنعيم بعض النتوءات والبقع الخشنة.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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حل اللغز
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درجال يرعى بطولة النخبة الدولية الثالثة للمواي تاي

نـتـائــج مـمـيــزة لـلـعــراق فـي الـبـطـولـة

                السليمانية/ وفد االتحاد العراقي للصحافة 
الرياضة /شاكر محمود علوان وسامان برفيكاني

اختتم�ت مس�اء الس�بت بطول�ة النخب�ة 
الدولية الثالثة للمواي تاي والتي احتضنتها 
صالة فندق ارم�ادا والتي نظمه�ا االتحاد 
العراقي للمواي ت�اي بالتعاون مع االتحاد 
العرب�ي للعب�ة، بحض�ور الكابت�ن عدنان 
درجال وزير الش�باب والرياض�ة و النائب 
ديار ب�رواري نائ�ب رئيس لجنة الش�باب 
والرياض�ة يف الربملان العراقي والنائب ارزو 

محمود مقرر اللجنة،
وشهدت البطولة مشاركة ٢٦ العباً والعبة 
مثل�وا ١٣ دول�ة عربي�ة ه�ي، اإلم�ارات، 
املغ�رب، تونس، البحرين، س�ورية، اليمن، 
مرص، االردن، فلسطني، لبنان، السعودية ، 

ليبيا إضافة إىل العراق البلد املنظم .

نزاالت البطولة
الالع�ب  تغل�ب  البطول�ة  ن�زاالت  أوىل  ويف 
األردني س�ليم ذكر الله عىل الس�وري عالء 
أبو جيش بوزن ٧١ كغم، كما تمكن الالعب 
اليمان�ي محم�د الس�عيدي بالف�وز ع�ىل 
نظريه الليبي رساج الدي�ن خالد بوزن ٥١ 
كغ�م ونجح العراقي إياد إبراهيم بوزن ٦٠ 
كغ�م عىل بدي الغيالني م�ن موريتانيا ويف 
وزن ٧١ كغم خ�ر الالعب العراقي همزة 
فري�دون أم�ام املغرب�ي عبدالع�ال زهيدي 
والفلس�طيني احمد رش�يد يه�زم اللبناني 
ب�وزن ٨١ كغ�م ونج�ح امل�رصي محمود 
جم�ال بالتفوق عىل زميل�ه األردني مهدي 
عوض يف الوزن ٦٧ كغم ولم يتمكن الالعب 
الفلس�طيني ولي�د زق�زوق التغل�ب ع�ىل 
العراق�ي عيل صدام ب�وزن ٥٤ كغم وخر 
زمي�اه العراق�ي عباس صال�ح نزاله أمام 
أمام الفلس�طيني أمري العملة بوزن ٦٣.٥ 
كغم، ومن جانب آخر أس�فرت منافس�ات 

الس�يدات عن فوز الغربية أميمة بلحرشة 
عىل اللبنانية كرمينا الس�يد بوزن ٥٧ كغم 
وتغلب الجزائرية شاهيناز بو عيشة بوزن 

٦٠ كغم عىل املرصية منة الله صالح. 

نزاالت المحترفين
ن�زاالت  ثالث�ة  البطول�ة  ش�هدت  كم�ا 
للمحرتفني، ففي النزال األول فاز اإلماراتي 
ابراهيم ب�الل عىل اللبناني عبدالله اونداش 
يف وزن ٦٠ كغ�م.و تغل�ب املغرب�ي حم�زة 
رشيد يف وزن ٦٧ كغم عىل االماراتي محمد 

مريض 
وكان آخر نزاالت البطولة  بوزن ٦٣،٥ كغم 
تغلب العراقي هوكار حكيم عىل الجزائري 

فهيم ايت وديع.. 

عملية الوزن والفحص الطبي.. 
 خضع جميع الالعبني للفحص الطبي من 
قب�ل الطبي�ب املختص واملعني م�ن اللجنة 
املنظم�ة للبطولة قبل عملي�ة الوزن بثالث 

ساعات قبدل بدء النزاالت التي تندرج ضمن 
لوائح وتعليمات االتحاد الدويل للعبة.

حكام البطولة 
عمر املرزوقي ) اإلمارات( حيدر عبدالواحد 
املغ�رب(   ( الغن�ام  الع�راق( مصطف�ى   (
مشاري املنصوري ) اإلمارات( حيدر حميد 
) الع�راق( رض�وان ال�كايف ) تونس( منري 
جبار ) العراق( أس�امة الرنتييس ) األردن( 
محمود هاش�م ) العراق( احمد الخشوع ) 
اإلمارات( خليل زعرور ) لبنان( راشد العيل 

) اإلمارات( عدنان الحرصي ) فلسطني(

درجال يشكر األشقاء العرب
أشاد عدنان درجال وزير الشباب والرياضة 
، بالنج�اح الكب�ري ال�ذي ش�هدته بطول�ة 
النخب�ة الدولي�ة الثالث�ة الت�ي احتضنتها 

مدينة السليمانية ، 
ه�ذا  يف  س�اهم  م�ن  كل  نش�كر  وق�ال: 

النجاح الكبري للبطولة ويس�عدنا الحضور 
الجماهريي، وأضاف درجال نحن س�عداء 
ومش�اركة  للبطول�ة  بحضورن�ا  الي�وم 
أش�قائنا العرب بهذا املحفل الكبري، وتابع 
الكابت�ن درجال تعترب اس�تضافة البطولة 
ح�دث عاملي  ليس كم�ا يظن البعض بأنها 
عربية واختتم قوله أقدم شكري وتقديري 
باس�مي وباسم الش�عب العراقي لألشقاء 
العرب لحضورهم لع�راق الرافدين وتحمل 
عناء الس�فر والف تحية لالتح�اد العراقي 

للمواي تاي عىل جهودهم القيمة.  

اإلعالمي علي رياح 
المواي تاي واحدة من الرياضات 

المهملة
إقام�ة البطولة خط�وة مهمة ج�دا« ربما 
تكون لعبة املواي تاي واحدة من الرياضات 
املهمل�ة، ويف ظل خالل عق�ود ماضية االن 

تنشط هذه اللعبة، وذلك بسبب مهم يجب 
أن ننظر اليه للوس�ط الريايض واإلعالمي، 
ستس�عى اليه دول العالم وستكون اللعبة 
موض�ع اهتمام ل�دول العال�م املتقدمة يف 
األلعاب األوملبية لهذا اعترب البطولة املقامة 
حالي�ا« يف الس�ليمانية ه�ي نقط�ة تحول 
نحو االهتمام س�واء تنظيمي�ا« واعالميا« 
م�ن أجل إب�راز الالعب�ني العراقي�ني الذين 
يشكلون اساس مستقبل اللعبة تحت سن 
٢٣ بمعنى أن املش�اركني يهيئون أنفسهم 
لس�نوات مقبلة ستدخل بضمنها املشاركة 
بدورة باريس األوملبية، ربما ستشارك هذه 
الرياضة يف الربنامج الرسمي بدون أوسمة 
عىل سبيل التجربة، بهذا تعترب أهمية هذه 
البطولة من حي�ث املنطلق،ولوال االعرتاف 
ال�دويل م�ا كانت قريب�ة لأللع�اب األوملبية 
له�ذا علين�ا أن نهت�م يف األلع�اب الفردي�ة 
التي س�تصبح بعد اآلن جزءا« من الطموح 

األوملبي بأي دولة يف العالم.

اعرتاف مثري من سولسكاير لنجوم مانشسرت بعد ضم كريستيانو
              المستقبل العراقي/ متابعة

أخرب مدرب مانشسرت يونايتد أويل جونار سولسكاير، نجوم 
الفريق أنهم أفضل من التشكيلة التي أحرزت ثالثية الدوري 

والكأس ودوري األبطال يف العام ١999.
ووفق�ا ملا ذكرته صحيفة »ذا صن« فإن مدرب »الش�ياطني 
الحم�ر« ي�رى أن التعاقد مع كريس�تيانو رونال�دو، يجعل 

التش�كيلة الحالية، أفضل من تلك التشكيلة التاريخية التي 
كان هو نفسه عنرصا مهما فيها قبل ٢٢ عاما.

 وي�رى سولس�كاير أيًضا أن تش�يليس، ه�و التهديد األكرب 
ملانشس�رت يونايتد ألن لديهم أيضا مهاجما عامليا يف شخص 

روميلو لوكاكو.
 ووفق�ا للصحيف�ة نفس�ها، ف�إن سولس�كاير مقتن�ع أن 
رونالدو الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات، يمكن أن يكون 

املفتاح إلنهاء انتظار يونايتد الذي دام تس�ع سنوات للفوز 
بال�دوري اإلنجلي�زي املمتاز، عىل الرغم من أنه س�يبلغ من 

العمر ٣٧ عاًما يف أوائل شباط/فرباير.
 وأضاف�ت الصحيفة أن املدرب النرويجي يش�عر أن الالعب 
الوحي�د ال�ذي يمك�ن أن يكون ل�ه تأثري مماثل عىل س�باق 

اللقب هو لوكاكو.
 وباع مانشسرت يونايتد يف عهد سولسكاير، خدمات لوكاكو 

البال�غ من العمر ٢٨ عاًما، إىل إن�رت ميالن مقابل ٧٣ مليون 
جنيه إسرتليني يف العام ٢٠١9، ودفع تشيليس مبلًغا قياسًيا 
بلغ 9٧.٥ مليون جنيه إسرتليني إلعادة الالعب البلجيكي إىل 

الدوري اإلنجليزي املمتاز هذا الصيف.
 ويأم�ل سولس�كاير أال يع�ود لوكاكو للثأر من مانشس�رت 
يونايتد، ولهذا الس�بب يعتقد أن تشيليس يشكل تهديًدا أكرب 

لفريقه من مانشسرت سيتي وليفربول.

رابيو ينهي جدل مشاجرة والدته مع أقارب مبايب وبوجبا
              المستقبل العراقي/ متابعة

تحدث أدريان رابيو، العب وس�ط منتخب فرنسا عن 
واقعة االش�تباك اللفظي بني والدت�ه ووكيلة أعماله، 
وب�ني أقارب زميليه ب�ول بوجبا وكيلي�ان مبابي بعد 

وداع الديوك ملنافسات يورو ٢٠٢٠.

 ورصح رابي�و عرب قن�اة TF١ الفرنس�ية »لم يحدث 
يشء يف املدرجات، اندهش�ت نس�بيا من سماع كل ما 
تردد يف ه�ذا الش�أن«.وأضاف العب يوفنت�وس »لقد 
تح�دث م�ع فريونيك رابي�و، وأصدقها.. لق�د قالت يل 
إنه لم يح�دث يشء يف املدرجات، هذه هي الحقيقة«. 
وأش�ار أيضا »تداول صورة لها وه�ي يف حالة نرفزة، 

يمك�ن أن يح�دث، ولكن من يع�رف ماذا 
كان�ت تقوله؟«. وخت�م رابيو ترصيحاته 

»ل�م أتحدث عن هذا املوضوع مع مبابي أو 
بوجب�ا، لم يكن هناك يشء من جانبهم أو من 

جانب�ي، لذلك لم تكن هن�اك حاجة للحديث عن أي 
يشء«.

بوجبا: عودة رونالدو إضافة قوية
              المستقبل العراقي/ متابعة

تح�دث ب�ول بوجبا نج�م منتخب فرنس�ا 
ومانشسرت يونايتد عن أمور عديدة تخص 
مس�ريته مع الديوك والفري�ق اإلنجليزي. 
كريس�تيانو  ع�ودة  ع�ن  بوجب�ا  وق�ال 
لصف�وف مانشس�رت يونايتد ه�ذا الصيف 
»إنه مل�ن دواعي رسوري دائًم�ا اللعب مع 
األفضل، إنها إضافة قوية للفريق، سيزداد 
املس�توى، ونري�د أن يس�ري كل يشء ع�ىل 
م�ا ي�رام«. وأضاف عرب قن�اة TF١ »كذلك 
رافائي�ل فاران صفق�ة مفي�دة وإيجابية 
للن�ادي، تجمعني به عالق�ة جيدة، ونلعب 
باملنتخب س�ويا منذ فرتة طويلة، وس�عيد 
بانضمام�ه ألنه س�يفيد الفري�ق بخرباته 
إلخف�اق  بوجب�ا  وتط�رق  وإمكانيات�ه«. 

منتخب فرنس�ا بالخروج م�ن دور ال�١٦ 
لبطول�ة ي�ورو ٢٠٢٠، مضيف�ا »ال أح�ب 
الخس�ارة، لذل�ك كن�ت بحاج�ة إىل ه�ذه 
اإلجازات ألنىس كل يشء، فالخس�ارة أمام 
سويرا كانت مؤملة للغاية، لم يتخيل أحد 
أنه بعد تقدمنا يف النتيجة ٣-١، سنخر يف 
النهاية، أعتربها هزيمة لفرنسا أكثر منها 
انتصارا لسويرا«. وتابع »بالطبع شعرنا 
بالضي�ق كثريا بع�د الخروج م�ن اليورو، 
لكن علينا تجاوز امل�ايض والتطلع لألمام، 
ونستعد للمرحلة الجديدة وبداية مشوارنا 
نح�و كأس العال�م ٢٠٢٢«. ونف�ى نج�م 
مانشس�رت يونايتد أي توتر يف العالقة بينه 
وبني ديدييه ديشامب املدير الفني ملنتخب 
فرنسا، مشددا »ال يوجد يشء عىل اإلطالق، 

كل يشء يسري عىل ما يرام مع املدرب«.

مقصلة مخاسية من أجل »جالكتيكوس« ريال مدريد اجلديد
              المستقبل العراقي/ متابعة

يخط�ط نادي ري�ال مدري�د لث�ورة جديدة يف 
سوق االنتقاالت بداية من صيف ٢٠٢٢، عزما 
عىل صناع�ة جيل جديد من »الجالكتيكوس«. 

ووفق�ا لصحيفة »اإلكس�ربيس« الربيطانية، 
فإن النادي امللكي يخط�ط لجلب ٣ نجوم من 
العي�ار الثقيل عقب نهاية املوس�م الحايل.ولن 
يقترص األمر عىل ضم الفرنيس كيليان مبابي، 
مهاجم باريس س�ان جريمان، بل يس�تهدف 

الري�ال التعاق�د مع الثنائ�ي ب�ول بوجبا من 
مانشس�رت يونايت�د وإيرلينج هاالن�د مهاجم 
بوروس�يا دورتموند. وأش�ارت الصحيفة، إىل 
ع�زم الريال ع�ىل التخلص م�ن ٥ نجوم دفعة 

واحدة عقب نهاية املوسم الحايل.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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الكتابة بعد السبعنيبعدما ذابت الشوكوالتة

سعدية مفرحسما حسن

يمك�ن أن تقول: ختامها ش�وكوالتة، فها أنت تجد نفَس�ك يف متحف 
الش�وكوالتة يف إس�طنبول، أو تج�د نفَس�ك غارق�ا بالش�وكوالتة، 
ب�را وتذّوق�ا، فأنت ترى كل يشء قد تم تش�كيله من الش�وكوالتة 
الخالص�ة. وهناك من يركضون خلفك بهداي�ا صغرية وقطع مغلفة 
من الش�وكوالتة الخام، املشّكلة بأشكاٍل ال تتخيلها، وال تقاوم إغراء 
س�كب س�ائل الش�وكوالتة الخام يف كأس صغري، ال يزي�د عن حجم 

فنجان القهوة، مصنوعا من الشوكوالتة أيضا.
ليست هذه املقالة بالطبع دعاية مجانية ملتحف الشوكوالتة يف شمال 
إس�طنبول، ويعد م�ن أهم متاحف العالم. مس�احته حوايل خمس�ة 
وعرشي�ن ألف مرت مرب�ع، ويتألف من أربع صاالت عرض رئيس�ية، 
تقوم فيها املنحوتات أمام أعني الزائرين، مصنوعة من الش�وكوالتة 
الخام مجّس�دة معالم سياحية مهمة، وش�خصيات تاريخية خلّدها 

التاريخ، إضافة إىل عاداٍت مارسها الشعب الرتكي عىل مر العصور.
وأنت تتجّول بني تماثيل الش�وكوالتة، تش�عر بروعة املكان وبهجته، 
خصوصا أنك من محّبي الش�وكوالتة الغامقة والخالية من الس�كر. 
ولك�ن ح�ني يربز فج�أة أحد املوظف�ني يف امل�كان، ويقّدم لك س�ائل 
الش�وكوالتة الخام، ويكون عليك تذّوقه عىل عج�ل بملعقة صغرية، 
ال تس�تطيع أن تحمل ثقل هذا الس�ائل الداكن، فتقع عىل مالبس�ك، 
وتل�ّوث يديك وزوايا فمك، فهنا تكتش�ف واحدًة م�ن حقائق الحياة، 
أن األش�ياء الجميلة املبهرة التي نتعل�ق بها، أو نتوق إليها، قد تكون 

مؤذية لنا يف بعض األحيان، أو يف أحيان كثرية.
عبثا، حاولُت تنظيف ما علق من الس�ائل فوق مالبيس. وما زاد األمر 
س�وءاً أن الس�ائل قد علق بيدي، ولم تعد هناك وس�يلة للتخلّص من 
ف�وىض الس�ائل العالقة بأطرايف ومالبيس س�وى أن أس�أل عن أقرب 
دورة مياه. وفيما كنت أنشغل بتنظيف البقايا العالقة، كانت األفكار 
تدور يف رأيس ح�ول الفكرة ذاتها؛ وهي فكرة التعلّق، أو الوجه اآلخر 

لألشياء التي نحّبها ثم نتأّذى منها وبسببها.
أقف يف صالة العرض التي تضم مجّس�ماٍت ألماكن تاريخية مهمة يف 
العالم، بعدما نجحت يف تجفيف يدّي وتنظ����يفهما، أمام مجّس�م 
من الشوكوالتة لقّبة الصخرة، وإىل ج���وارها مجّسم آخر للمسجد 
األقىص، وإىل جانب������هما كانت تقف س�����يدة تدّون معلومات 
كتب�ت عىل مس�����نٍد صغري، تعتلي�ه لوحة عىل ش�كل كتاب، وقد 
دّون�ت فوقها معلومات ع�ن تاريخ املس�جدين. ك����نت أن����ظر 
برهب�ة إىل املس�جدين فع�ال، وح�����اول�ت أن أتلمّس�هما، وكن�ت 
أتوقع أن تعلق الش�وكوالتة بأطراف ي�دي، لكن ذلك لم يح�����ُدث، 
فالش�وكوالتة كانت صلب�ة مثل الح����ج�ارة، وامل����كان بارد إىل 

درجة ملحوظة.

قرأُت قبل أيام خرباً صحافياً عن كاتبة أمريكية، اس�مها آن يونغستون، 
ن�رشت روايتها األوىل بعنوان »قابلني يف املتحف«، وهي يف الس�بعني من 
عمره�ا، فأدهش�ها النج�اح الكبري ال�ذي حصدته، حيث تلق�ف القراء 
الرواية برتحاٍب ش�ديد، خصوصاً بع�د أن أدرجت عىل القائمة القصرية 
لروايات كوستا. تحّمس�ت يونغستون بعد ذلك، فقّدمت روايتها الثانية 
إىل الن�ارش، بعن�وان »ثالث نس�اء وقارب«، فالقت م�ن النجاح ما القته 
الرواية األوىل، وهي تس�تعد هذه األيام لن�رش رواية ثالثة، بعد أن بلغت 
الثالثة والسبعني من العمر. تقول الكاتبة، وهي تنُعم بنجاحها الروائي 
املتأخر، محاولة تفس�ري ما اعتربته األوس�اط األدبية األمريكية ظاهرة 
ن�ادرة يف عال�م الن�رش: »يف أواخ�ر الثالثينيات من عم�ري، كنت أحاول 
الكتاب�ة يف أثناء اس�رتاحات الغداء يف وظيفتي يف صناعة الس�يارات. يف 
ذل�ك الوقت، كان�ت الكتابة هواي�ة ممتعة ورّسية، ولم أكن عىل وش�ك 
إخبار أي ش�خٍص بأنني أفعل ذلك، لكنني ش�عرت بالرضا عن نفيس«.

ال أعرف ش�يئاً عن الكاتبة املذكورة، ولم يس�بق أن قرأت لها، وال أدري 
إن كان�ت قد ُترجمت روايتاها إىل العربية، ولكنني أعرف ش�عور الرضا 
الذي تحّدثت عنه، بعد أن أنجزت ما يمكن اعتباره حلم العمر بالنس�بة 
إىل أّي كاتب يف س�نٍّ ينظر إىل كثريين بأنها س�ّن التقاعد من الحياة كلها 
تقريب�اً، وليس من العمل فقط. إنه الش�عور ال�ذي يتملكك حني تنفرد 
بكلمات�ك مؤمن�اً بأنه�ا كافية ج�داً ألن تك�ون كل يشء بالنس�بة إليك 
تقريب�اً. أن تكون هي الهدف وهي الوس�يلة لتحقيق ذلك الهدف، وهي 
املتع�ة كلها.. أن تعي�دك الكتابة إىل هذه الحي�اة املنرمة، وأن تحاول 
من خاللها إعادة تقديم نفسك إىل نفسك، وإىل اآلخرين حولك، بواسطة 
م�ن فكرة اإلب�داع، وأن تملك من الثق�ة ما يجعلك تواج�ه العالم بوقت 
متأخ�ر، وفق�اً لرؤية معظم من حولك.. وأن تكون بع�د هذا كله راضياً 
عن نفس�ك. أقابل كثريين يمتلكون موهب�ة الكتابة، لكنهم يرتّددون يف 
النرش ومواجهة القرّاء فقط، ألنهم يعتقدون أنهم تأخروا يف اإلقدام عىل 
تلك الخطوة، فينتهي األمر بهم إىل الش�عور بالش�ك يف كل يشء حولهم 
تقريباً، ثم الش�عور بالش�ّك يف أنفس�هم، ويف ما يمتلك�ون من موهبة، 
وعنده�ا تبدأ لعبة املقارن�ة باآلخرين حولهم ممن س�بقوهم إىل النرش 
ومواجهة القراء بس�نوات طويلة.. وهي لعبة خطرة جداً، وال تنتهي إال 
بمزيد من الخسائر النفسية واالتهامات الذاتية. تستحّق تجربة الكاتبة 
األمريكي�ة املذك�ورة يف الخرب الصحايف أن تكون تجرب�ة ملهمة لكثريين 
ممن مضت بهم س�نوات العمر يف انش�غاالت العم�ل واألرسة وغريهما 
من أمور الحي�اة من دون االلتفات إىل هواياته�م ومواهبهم، فاعتقدوا 
أن القط�ار قد م�ى، ولن يعود الركاب إىل املحط�ة األوىل أبداً. وهذا أمٌر 
محبط بالنسبة إليهم، ربما للقراء أيضاً عندما ترتّسخ هذه الفكرة التي 

ال محل لها من اإلعراب اإلبداعي، وخصوصاً عىل صعيد الكتابة.

تويرت تطرح خاصية تدر ارباحًا عىل »املتابعني املتميزين« هذا النوع من البقوليات يقي من أمراض عديدة!
يف خطوة قد تش�كل نقلة نوعية يف مس�ارها، 
ب�دأت منصة توي�رت بط�رح مي�زة »املتابعني 
خي�ار  وه�ي   ،Super Follows املتميزي�ن« 
جديد يتيح للمس�تخدمني تحصيل رسوم عىل 

املحتوى الخاص باملشرتكني فقط.
ويمك�ن لصناع املحتوى ن�رش تغريداتهم عىل 
أن تص�ل إىل املتابع�ني املتميزين فقط. وتظهر 
التغريدات يف الجداول الزمنية لهؤالء املشرتكني 

فقط.
كم�ا، تت�اح املي�زة، التي ت�م اإلع�الن عنها يف 
ش�هر ش�باط / فرباي�ر امل�ايض، حالي�اً عرب 
تطبيق املنصة لنظام iOS فقط. وتقتر عىل 
مجموع�ة اختب�ار من األش�خاص يف الواليات 

املتحدة الذين تقدموا لتجربتها.
ويمك�ن ملس�تخدمي iOS يف الوالي�ات املتحدة 
 Super Follow حس�ابات  متابع�ة  وكن�دا 

املوجودة يف مجموعة االختبار األولية.
يف موازاة ذلك، يتم تمييز املش�رتكني املدفوعني 
بش�ارة Super Follower خاصة تميزهم عن 

املتابعني غري املدفوعني.
 iOS إىل ذل�ك، تخطط املنصة لط�رح امليزة عرب
يف املزيد من البلدان يف األسابيع املقبلة، وقالت 

إنها تكون متاحة عرب أندرويد والويب قريباً.

ويمك�ن ملس�تخدمي Super Follows تحصيل 
2.99 دوالر أو 4.99 دوالرات أو 9.99 دوالرات 
ش�هرياً، م�ع معالج�ة املدفوعات م�ن خالل 

.Stripe
وأوضح�ت املنص�ة أن�ه يمكن للمس�تخدمني 
كس�ب ما يصل إىل 97% من إيرادات االش�رتاك 
بع�د خصم رس�وم الط�رف الخارج�ي، حتى 
يصل�وا إىل ح�د أرب�اح م�دى الحي�اة يبلغ 50 
ألف دوالر عرب جمي�ع منتجات تويرت لتحقيق 

الدخل.
 وبع�د الوص�ول إىل ه�ذا الح�د، قال�ت املنصة 

إن املس�تخدمني يمكنه�م كس�ب م�ا يصل إىل 
80 % م�ن اإليرادات بعد خصم رس�وم الطرف 

الخارجي.
ويمكن لألشخاص الذين ال تتوفر لديهم ميزة 
Super Follows التق�دم للحص�ول عىل قائمة 
انتظ�ار ضمن عالمة تبوي�ب تحقيق الدخل يف 

تطبيق املنصة.
ولك�ي تك�ون مؤه�اًل، يج�ب أن يك�ون ل�دى 
األش�خاص ما ال يقل عن 10 آالف متابع. وأن 

يكونوا بعمر 18 عاماً عىل األقل.
كم�ا يج�ب أن يكونوا ق�د قام�وا بالتغريد 25 
مرة يف آخ�ر 30 يوماً. مع الوج�ود يف الواليات 
املتحدة. وااللتزام بسياس�ة املنصة للمتابعني 

املتميزين.
وتستكش�ف املنصة العديد من اس�رتاتيجيات 
تحقي�ق الدخل لصن�اع املحتوى مؤخ�راً. بما 
يف ذل�ك مي�زة اإلكرامي�ات والغ�رف الصوتية 
املدفوع�ة وقس�م التس�وق وزر االش�رتاك يف 

الرسائل اإلخبارية.
وأضاف�ت توي�رت أنها تخطط إلضافة رس�ائل 
إخبارية واش�رتاكات مجهول�ة وغرف صوتية 
حرية وخطط اش�رتاك تش�به Patreon إىل 

امليزة الجديدة.

أساس�يا  غ�ذاء  الس�وداء  الفاصولي�ا  تعت�رب 
غني�ا بالعديد من العن�ارص الغذائية الحيوية، 
واملع�روف أنها تس�اعد يف الوقاية من اإلصابة 
بمجموع�ة من األم�راض. تن�درج الفاصوليا 
الس�وداء تحت فئ�ة البقوليات مث�ل الحمص 
والع�دس، ويت�م اس�تهالكها كج�زء مهم من 
النظ�ام الغذائ�ي. وتعترب الفاصوليا الس�وداء 
غ�ذاء أساس�يا غني�ا بالعدي�د م�ن العن�ارص 
الغذائي�ة الحيوي�ة، واملعروف أنها تس�اعد يف 
الوقاية من اإلصاب�ة بمجموعة من األمراض، 
 ،Boldsky »وفقا ملا نرشه موقع »بولدس�كاي
املعني بالش�ؤون الصحية. العنارص الغذائية: 
ووفًق�ا ل وزارة الزراع�ة األمريكية، يحتوي كل 
100 غ�رام من الفاصوليا الس�وداء الخام عىل 
341 سعرة حرارية من الطاقة و11 غراًما من 

املاء باإلضافة إىل ما ييل:
• 21.6 غرام بروتني

• 15.5 غرام من األلياف
• 123 ملغ كالسيوم

• 5.02 ملغ من الحديد
• 171 ملغ مغنيسيوم

• 352 ملغ من الفوسفور
• 1480 ملغ بوتاسيوم

• 5 ملغ صوديوم
• 3.65 ملغ من الزنك

• 3.2 ميكروغرام من السيلينيوم
• 444 ميكروغرام حمض الفوليك

• 66.4 ملغ من الكولني
A 17 وحدة دولية من فيتامني •

الفوائد الصحية: 
1. مض�ادات األكس�دة: تحت�وي الفاصولي�ا 
الس�وداء ع�ىل كمي�ات كب�رية م�ن املركب�ات 
بينه�ا  م�ن  والفيتوس�رتولس،  الفينولي�ة 
واألنثوس�يانني  والكايمبف�ريول  الصابون�ني 

والكريس�يتني، وجميعه�ا مضادات لألكس�دة 
ذات آثار قوية. تقلل هذه املركبات من التأثري 
الضار للجذور الحرة يف الجس�م وتعطي وقاية 
من اإلصابة بأمراض مثل السكري والرسطان 

والعديد من األمراض االلتهابية.
2. التخل�ص من الس�موم: تش�ري الدراس�ات 
إىل أن البقولي�ات تحت�وي ع�ىل أعىل نس�بة يف 
املوليبدين�وم، وهو عنر أس�ايس يعد عامالً 
مس�اعًدا للعدي�د م�ن اإلنزيم�ات، ويس�اعد 
ع�ىل تنش�يط اإلنزيم�ات املختلفة يف الجس�م 
املس�ؤولة ع�ن تكس�ري الزانث�ني والكربيتيت 
والهيبوكسانتني وإزالة السموم من العديد من 
املركبات الضارة. وتساعد الفاصوليا السوداء 
عىل إزالة الس�موم يف تطه�ري األمعاء وإخراج 

العديد من املركبات السامة.
3. الربوتينات والكربوهيدرات املعقدة: تحتوي 
الفاصولي�ا الس�وداء ع�ىل كميات جي�دة من 
الربوتينات والكربوهيدرات املعقدة التي تساعد 
ع�ىل تزوي�د الجس�م بوفرة م�ن الطاق�ة عند 
استهالكها. وتعترب أحد أفضل البدائل ملنتجات 
اللحوم، حي�ث توفر معظم األحماض األمينية 
املش�ابهة ملنتجات اللحوم ولكن مع نسبة أقل 

من الدهون املشبعة والكوليسرتول.

دع�ت ليىل آدمي�ان، كب�رية األخصائيني يف أمراض النس�اء ب�وزارة الصحة 
الروس�ية، الرج�ال الراغب�ني يف اإلنج�اب إىل التحص�ن من ف�ريوس كورونا 

املستجد.
ويف تريح�ات متلف�زة الي�وم األحد، أش�ارت آدميان إىل أن الس�ائل املنوي 
للرج�ال املتعافني بع�د إصابتهم بم�رض »كوفيد-19« يعاني م�ن الناحية 

الجينية.
وأوضحت الخبرية أن الدراسات كشفت انخفاض نشاط الحبيبات الخيطية 
يف من�ّي هؤالء الرج�ال، األمر الذي قد يش�ري بصورة غري مب�ارشة إىل خطر 

انخفاض النشاط التناسيل لديهم يف املستقبل.
وأضافت أن الدراس�ات التي تم إجراؤها عىل الرجال املتحصنني )الذين تلقوا 
اللقاح( من الفريوس تش�ري إىل أن اللقاح لم يؤثر عىل حالة س�ائلهم املنوي 

بأي شكل من األشكال.

هل تؤثر اإلصابة بكورونا 
عىل عملية اإلنجاب؟

ن�رش موقع ويب ميد الطبي األمريكي دراس�ة حول مطه�ر األيدي الذي زاد 
استخدامه بشكل كبري يف الفرتة األخرية بسبب تفيش وباء كورونا.

وج�اء يف الدراس�ة أن هن�اك بعض الحقائق بش�أن ه�ذه امل�ادة ال يعرفها 
الكثريون، وعما إذا كان اس�تخدامها جيدا، مثل الغسيل باملاء والصابون، أم 

إن بعض األنواع أكثر فاعلية من غريها. 
وق�د يقيض املطهر عىل الجراثي�م، لكنه ال يرتك يديك خاليتني من األوس�اخ 
التي يمكن أن تجعل من الصعب عىل املطهر القيام بعمله. لذلك حاول فركه 
م�ع رغوة الصابون بعد القيام ببعض األش�ياء، مثل: البس�تنة، أو اللعب يف 

الهواء الطلق، أو صيد األسماك، أو التخييم.
 ال يقت�ر دور امل�اء والصابون ع�ىل التنظيف والتعقيم فحس�ب، بل إنهما 
يف الواقع أكثر فاعلية بقتل الجراثيم مثل: نوروفريوس وكريبتوس�بوريديوم 
وغريهما. وال يس�تطيع مطه�ر اليدين أيضا التخلص من امل�واد الكيميائية 

الثقيلة مثلما يفعل الصابون.

إحذروا اللحوم املصنعة.. تسبب الرسطان!حقائق ال تعرفها عن »مطهر اليدين«
ح�ذر خ�رباء الصحة م�ن تناول 
اللحوم املصنعة، بس�بب تأثريها 
الض�ار عىل الصحة وتس�ببها يف 

العديد من األمراض الخطرية.
وأفاد تقرير نرشه موقع »بوابة 
أخب�ار الي�وم«، ب�أن الدراس�ات 
أكدت أن اللح�وم املصنعة ومنها 
خط�را  تش�كل  »الالنش�ون« 
كب�ريا ع�ىل االس�تهالك البرشي 
وق�د تس�بب اإلصاب�ة برسطان 

األمعاء.
وأض�اف التقري�ر أن الالنش�ون 

يحتوي عىل نسبة عالية من نرتات الصوديوم، 
األمر الذي يجعله من مس�ببات تدمري الكبد، 
ألن م�ادة الن�رتات تتح�ول إىل نيرتيت، وهي 

مواد مؤكسدة تدمر الكبد.
وأك�د الخرباء أن الالنش�ون قد يس�بب أيضا 
التس�مم الغذائ�ي، وذل�ك بس�بب البكتريي�ا 

املوجودة يف اللحوم املصنعة.

وأشاروا إىل أن الدراسات كشفت 
أنه بع�د فرتة من تناول النيرتيت 
يصاب الشخص برسطان املعدة 
والقول�ون والبنكري�اس، وأيضا 
قد يص�اب الش�خص بالتهابات 

جلدية.
وكشفت الدراسات أيضا أن مادة 
األحادي،  الصودي�وم  جلوتامات 
املصنع�ة  اللح�وم  يف  املوج�ودة 
تس�بب النغزات القلبي�ة وتكون 

عبارة عن آالم صدرية حادة.
كم�ا تتفاع�ل ه�ذه امل�واد م�ع 
األحم�اض األميني�ة األساس�ية املوجودة يف 
الجسم، وتؤدي إىل اإلصابة بالصداع والتعرق 

الشديد والغثيان.

قال علماء من جامعة س�او باولو، إن س�م 
األفعى الربازيلي�ة كان فعاال يف قمع فريوس 

كورونا يف الجسم بنسبة %75.
أجرى العلماء التجربة عىل قرد واس�تخدموا 
فيها عدة أنواع من الثعابني، ووجدوا أن سم 
األفع�ى مفيد للغاي�ة يف القضاء عىل فريوس 
كورونا، بحس�ب ما ذك�رت وكالة »رويرتز« 

لألنباء. يعزو الخرباء هذه الظاهرة إىل قدرة 
أحد مكونات السم عىل منع تطور الربوتينات 
الرضوري�ة لف�ريوس كورون�ا للتكاثر داخل 
الجس�م. والج�زيء ال�ذي يقت�ل الف�ريوس 
دون اإلرضار بالخالي�ا األخرى، هو سلس�لة 
م�ن األحم�اض األمينية التي ترتب�ط بإنزيم 

.»PLPro« فريوس كورونا يدعى

ح�ث أحد مؤلفي الدراس�ة، جوزيبي بورتو، 
الن�اس عىل ع�دم قتل الثعابني، ع�ىل أمل أن 

يخلصوها من فريوس كورونا مستقبال.
وأضاف أن السم املعروف بخصائصه املضادة 
للبكتريي�ا، يمك�ن تصنيعه يف املخت�رب، مما 
يجع�ل من غ�ري الرضوري التق�اط أو تربية 

الثعابني.

سم األفعى الربازيلية مفيد يف حماربة فريوس كورونا

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا


