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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
أمس الثالثاء، الجلسة االعتيادية الثامنة والثالثني 
ملجلس الوزراء، جرى خاللها مناقشة مستجدات 
األحداث يف البالد، إىل جان�ب املوضوعات املدرجة 
عىل جدول األعمال، وإصدار القرارات والتوصيات 
بشأنها. وأشار رئيس مجلس الوزراء يف مستهل 
الجلسة إىل زيارته ملفوضية االنتخابات، واطالعه 
عىل تنفيذ املحاكاة الخامسة، وأكد أنها املرة األوىل 
التي ُيجرى بها هذا العدد من املحاكاة، ووصفها 
بالتجرب�ة الناجحة، وأش�ار إىل جه�ود الحكومة 
ومساعيها الكبرية؛ ألن تكون االنتخابات فرصة 

للمنافسة العادلة والنزيهة.
وأك�د الكاظمي توفري جمي�ع املتطلبات الخاصة 
باملفوضي�ة وقي�ادة العمليات املش�ركة، للقيام 
بمهامه�م املطلوب�ة، يف إجراء انتخابات س�ليمة 
ونزيهة، فضالً عن اتخاذ اإلجراءات األمنية؛ ملنع 

أي حالة من حاالت التدخل والتزوير.
جميع�اً؛  للعراقي�ني  دعوت�ه  الكاظم�ي  وج�ّدد 
للمش�اركة الواس�عة يف االنتخاب�ات، وأثنى عىل 
موقف املرجعية العليا، وجميع الجهات الوطنية 
والدولية التي دعت الناخبني إىل املشاركة الفاعلة، 
وب�نّي أن ال خي�ار لبن�اء عراق مس�تقر ومزدهر 

سوى صناديق االقراع.
ودع�ا جمي�ع الجه�ات السياس�ية إىل االلت�زام 
باملنافس�ة املهنية ع�ىل وفق القوانني الس�ارية، 
وش�ّدد عىل الوقوف بقوة أم�ام أي محاولة تأثري 

عىل أصوات الناخبني.
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الرتبية تعلن جدول 
امتحانات »الدور الثاين« للدراسة 

االعدادية للعام 2020 - 2021

       بغداد / المستقبل العراقي

أعرب�ت الكنيس�ة الكاثوليكية الفرنس�ية أم�س الثالثاء عن 
ش�عورها ب�«العار واله�ول« بعد صدور تقري�ر خلص إىل أن 
االنتهاكات الجنسية عىل األطفال ظاهرة منترشة يف الكنيسة، 
طالبة »الصف�ح« من الضحايا. وقال رئيس مجمع أس�اقفة 
فرنس�ا املنس�نيور إريك دو موالن بوفور »أود أن أطلب منكم 
الصفح، أطلب الصفح من كل واحد وواحدة«، بعدما أفاد تقرير 
لجنة التحقيق املس�تقلة عن تع�رض أكثر من 216 ألف طفل 
النتهاكات أو اعتداءات جنس�ية ارتكبها رج�ال دين كاثوليك 
يف فرنس�ا بني 1950 و2020. وأوضح رئي�س لجنة التحقيق 

جان-مارك س�وفيه لدى عرضه التقري�ر أمام الصحافيني أن 
هذا العدد يصل إىل »330 ألفا إذا ما أضفنا املعتدين العلمانيني 
العاملني يف مؤسس�ات الكنيس�ة الكاثوليكية« من معلمني يف 

مدارس كاثوليكية وعاملني يف منظمات للشبيبة وغريهم.
وقال سوفيه خالل عرض عىل اإلنرنت للتقرير إن االنتهاكات 
كانت ممنهجة، مضيفا أن الكنيس�ة أب�دت »ال مباالة عميقة 
وتامة بل وقاس�ية طيلة سنوات« وفّضلت حماية نفسها عىل 
حماي�ة الضحاي�ا. ومىض قائال إن الكنيس�ة ل�م تكتف بعدم 
اتخاذ اإلج�راءات الالزمة ملنع االنته�اكات بل وغضت الطرف 
عنها بتقاعسها عن اإلبالغ، ويف بعض األحيان تركت األطفال 

يف معّية املنتهكني وهي عىل علم.

      بغداد / المستقبل العراقي

قالت رئيس�ة بعثة يونام�ي يف العراق 
جين�ني بالس�خارت، أم�س الثالث�اء، 
نح�و  متجه�ة  العال�م  عي�ون  ان 
االنتخاب�ات الربملانية املقبلة، مش�ريًة 
الت�ي  التحدي�ات  س�تعالج  أنه�ا  إىل 
تواجه العراقيني. وذكرت بالس�خارت 
يف مؤتم�ر صحف�ي، ان »عيون العالم 
موجهة إىل نتائج االنتخابات العراقية 
وكثريون عربوا عن قلقهم من التالعب 
والتزوي�ر يف االنتخاب�ات«، مبين�ة انه 
»يجب ان يدرك كل املواطنني ان العملية 

االنتخابية س�ليمة وتع�رب عن رؤاهم 
ونأمل تشكيل حكومة قادرة وبرسعة 
ذات فعالي�ة وتك�ون هنال�ك نتائ�ج 
ملموس�ة لعمله�ا وب�كل ش�فافية«.   
وأضاف�ت »ال توجد انتخاب�ات ُتحِدث 
والديمقراطي�ة  فوري�ة  معج�زات 
تحت�اج اىل عمل مس�تمر«، مؤكدة أن 
االنتخابات س�تعالج التحدي�ات التي 
تواجه العراقيني وهي خطوة رضورية 
وس�تكون  الصحي�ح  الطري�ق  ع�ىل 
مختلفة عن التي سبقتها حيث نتوقع 
أن تكون ه�ذه االنتخابات أفضل من 
س�ابقاتها وربم�ا ل�ن تك�ون نتائ�ج 

االنتخابات مرضية لكل العراقيني«.  
وبينت بالس�خارت، ان�ه »لكل عراقي 
الحق يف ممارس�ة دوره الديمقراطي 
من خ�الل االنتخابات وجميع الجهود 
متوجهة ملن�ع التزوي�ر يف االنتخابات 
حي�ث إن عدد املراقب�ني الدوليني كاف 
وس�ينترشون يف جمي�ع م�دن العراق 
والقوات األمنية تعمل عىل تأمني مناخ 
آم�ن لالنتخابات«، مضيف�ة أن »عدم 
املش�اركة يف االنتخاب�ات يعطي الحق 
لوجود أشخاص ال يرغب بوجودهم يف 
الربمل�ان«.   وأك�دت ان »األمم املتحدة 
س�تكون يف محافظات بغ�داد وأربيل 

وكرك�وك ونين�وى والب�رة ودورنا 
يقتر عىل مراقبة االنتخابات وتأكيد 
رشعيته�ا«، مش�رية إىل أن« املصادقة 
عىل نتائ�ح االنتخابات يقع عىل عاتق 
الحكوم�ة ومفوضي�ة االنتخابات وال 
دور لن�ا يف ذل�ك«.  واختتم�ت ممثل�ة 
األمم املتحدة، حديثها بالقول: »نتائج 
االنتخاب�ات لن تغ�ري كل يشء، املناخ 
الس�يايس االنتخابي يف الع�راق معقد 
ج�داً ويختل�ف ع�ن أي م�كان آخر يف 
العالم، ت�م وضع تداب�ري عديدة للحد 

من أي تزوير قد يحدث ».
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الرتبية تعلن جدول امتحانات »الدور الثاين« للدراسة االعدادية للعام 2020 - 2021
     بغداد / المستقبل العراقي 

اعلنت وزارة الرتبية، أمس الثالثاء، جدول امتحانات 
»ال�دور الثاني« للدراس�ة االعدادية، للع�ام الدرايس 

 .2021 - 2020
وقالت الوزارة ان االمتحانات ستنطلق يوم )االربعاء 
27 ترشين األول( وتس�تمر لغاية يوم الخميس )11 
ترشي�ن الثان�ي 2021(، مبين�ًة ان االمتح�ان يب�دأ 
يف الس�اعة الثامن�ة صباحا حس�ب التوقيت املحيل 
ملدين�ة بغ�داد )داخ�ل وخ�ارج الع�راق(، ويف ح�ال 
صادفت عطلة رسمية خالل ايام االمتحانات فينقل 
امتحان ذلك اليوم اىل اليوم الذي يليه وبنفس ترتيب 

الجدول.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ترأس رئي�س مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
أمس الثالثاء، الجلسة االعتيادية الثامنة والثالثني 
ملجلس الوزراء، جرى خاللها مناقش�ة مستجدات 
األحداث يف الب�الد، إىل جان�ب املوضوعات املدرجة 
عىل جدول األعمال، وإصدار القرارات والتوصيات 
بشأنها. وأش�ار رئيس مجلس الوزراء يف مستهل 
الجلس�ة إىل زيارته ملفوضية االنتخابات، واطالعه 
عىل تنفيذ املحاكاة الخامسة، وأكد أنها املرة األوىل 
التي ُيجرى بها هذا الع�دد من املحاكاة، ووصفها 
بالتجرب�ة الناجح�ة، وأش�ار إىل جه�ود الحكومة 
ومس�اعيها الكبرية؛ ألن تكون االنتخابات فرصة 

للمنافسة العادلة والنزيهة.
وأك�د الكاظم�ي توفري جميع املتطلب�ات الخاصة 
باملفوضي�ة وقي�ادة العملي�ات املش�رتكة، للقيام 
بمهامه�م املطلوب�ة، يف إج�راء انتخابات س�ليمة 
ونزيه�ة، فضالً عن اتخاذ اإلج�راءات األمنية؛ ملنع 

أي حالة من حاالت التدخل والتزوير.
جميع�اً؛  للعراقي�ني  دعوت�ه  الكاظم�ي  وج�ّدد 
للمش�اركة الواس�عة يف االنتخاب�ات، وأثن�ى عىل 
موقف املرجعية العليا، وجمي�ع الجهات الوطنية 
والدولية التي دعت الناخبني إىل املشاركة الفاعلة، 
وبنّي أن ال خيار لبناء عراق مستقر ومزدهر سوى 

صناديق االقرتاع.
ودع�ا جميع الجهات السياس�ية إىل االلتزام باملنافس�ة 
املهنية عىل وفق القوانني الس�ارية، وش�ّدد عىل الوقوف 

بقوة أمام أي محاولة تأثري عىل أصوات الناخبني.
ويف خت�ام حديث�ه، وّجه الكاظم�ي ال�وزراء، بمواصلة 
العمل بالوترية نفس�ها، وآلخر يوم م�ن عمر الحكومة؛ 

من أجل ضمان تقديم الخدمة للمواطنني.
وج�رى خ�الل الجلس�ة، اس�تعراض التقري�ر الوبائ�ي 
تعزي�ز  لجن�ة  عم�ل  ومس�تجدات  كورون�ا،  لجائح�ة 
اإلج�راءات الحكومي�ة يف مج�االت الوقاية، والس�يطرة 
الصحي�ة التوعوية؛ للحد من انتش�ار الفريوس، وجهود 
وزارة الصح�ة يف مواجه�ة الجائحة، وتوف�ري اللقاحات 

عرب منافذ التلقيح.
وبعد مناقش�ة املوضوعات املدرجة عىل جدول األعمال، 

أصدر مجلس الوزراء القرارات اآلتية:
أوالً/ قي�ام وزارة املالي�ة برصف )3( ملي�ارات دينار إىل 
وزارة الصحة من تخصيصات احتياطي الطوارئ للسنة 
املالي�ة/2021، ككل�ف عالجية؛ لعالج ع�دد من جرحى 

 ،)Vivants( التظاه�رات يف املستش�فى األملان�ي
الناف�ذة،  والتعليم�ات  الضواب�ط  اس�تثناًء م�ن 

وبرنامج االستقدام، واإلخالء الطبي.
ثاني�اً/ املوافق�ة ع�ىل زي�ادة رأس م�ال صندوق 
اإلس�كان العراقي بمبل�غ )1000000000000( 
دينار، فقط واحد تريليون دينار ليكون رأس املال 
ال�كيّل )2000000000000( دين�ار، فق�ط اثنان 
تريليون دينار، يس�دد من وزارة املالية، بحس�ب 
ما ج�اء يف قرار مجلس أمناء صندوق اإلس�كان، 
اس�تناداً إىل أحكام امل�ادة )1/ثاني�اً(، من قانون 

صندوق اإلسكان العراقي )32 لسنة 2011(.
ثالث�اً/ إق�رار توصية املجل�س ال�وزاري للطاقة 

)137 لسنة 2021( .
رابعاً/

- املوافق�ة ع�ىل قي�ام رشك�ة النف�ط الوطني�ة 
بالدخ�ول كرشي�ك مم�ول مع رشك�ة )توتال( يف 

مرشوعها العمالق يف البرصة. 
- دع�م قيام رشك�ة النف�ط الوطنية بممارس�ة 
النش�اط التجاري؛ لتعظي�م اإلي�رادات، والعوائد 

املالية للموازنة العامة.
- املصادقة عىل مجموعة قرارات تستهدف تعظيم 
ق�درات إنتاج النفط والغاز، من قبل رشكة النفط 

الوطنية يف الحقول الجنوبية.
خامس�اً/ اس�تثناء مرشوع ماء تازة يف محافظة 
كرك�وك م�ن اإلج�راءات املبين�ة يف ق�رار مجلس 
ال�وزراء )259 لس�نة2021(، الخاص بتوجي�ه دعوات 
مب�ارشة إىل رشكات وزارة اإلعمار واإلس�كان والبلديات 
واألشغال العامة؛ لألسباب املثبتة يف كتاب وزارة اإلعمار 
واإلس�كان والبلدي�ات واألش�غال العامة املرق�م بالعدد 

)م.خ/679( املؤرخ يف 29 أيلول2021.

وافقت على دخول شركة النفط الوطنية كشريك لـ »توتال«.. وخصصت أموااًل لعالج جرحى تشرين

احلكومة تزيد رأس مال اإلسكان: حل األزمة أولوية

العدد )2464(   6     تشرين االول    2021                السنة السادسة                 معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االربعاء

      بغداد / المستقبل العراقي

قال�ت رئيس�ة بعث�ة يونام�ي يف العراق 
جين�ني بالس�خارت، أمس الثالث�اء، ان 
عيون العال�م متجهة نح�و االنتخابات 
الربملانية املقبلة، مشريًة إىل أنها ستعالج 

التحديات التي تواجه العراقيني.
وذك�رت بالس�خارت يف مؤتمر صحفي، 
ان »عي�ون العال�م موجه�ة إىل نتائ�ج 
العراقي�ة وكث�ريون عربوا  االنتخاب�ات 

ع�ن قلقه�م م�ن التالع�ب والتزوير يف 
االنتخابات«، مبين�ة انه »يجب ان يدرك 
االنتخابي�ة  العملي�ة  ان  املواطن�ني  كل 
س�ليمة وتعرب عن رؤاهم ونأمل تشكيل 
حكوم�ة ق�ادرة وبرسع�ة ذات فعالي�ة 
وتكون هنال�ك نتائج ملموس�ة لعملها 

وبكل شفافية«.  
وأضاف�ت »ال توج�د انتخاب�ات ُتح�ِدث 
معج�زات فوري�ة والديمقراطية تحتاج 
اىل عمل مستمر«، مؤكدة أن االنتخابات 

ستعالج التحديات التي تواجه العراقيني 
وه�ي خط�وة رضوري�ة ع�ىل الطري�ق 
الصحي�ح وس�تكون مختلفة ع�ن التي 
س�بقتها حي�ث نتوق�ع أن تك�ون هذه 
االنتخابات أفضل من س�ابقاتها وربما 
لن تكون نتائج االنتخابات مرضية لكل 

العراقيني«.  
وبينت بالسخارت، انه »لكل عراقي الحق 
يف ممارسة دوره الديمقراطي من خالل 
االنتخاب�ات وجمي�ع الجه�ود متوجهة 

ملن�ع التزوير يف االنتخابات حيث إن عدد 
املراقب�ني الدولي�ني كاف وس�ينترشون 
يف جميع م�دن العراق والق�وات األمنية 
تعمل عىل تأمني مناخ آمن لالنتخابات«، 
مضيفة أن »عدم املشاركة يف االنتخابات 
يعط�ي الحق لوجود أش�خاص ال يرغب 

بوجودهم يف الربملان«.  
وأك�دت ان »األم�م املتح�دة س�تكون يف 
محافظات بغداد وأربيل وكركوك ونينوى 
والب�رصة ودورن�ا يقترص ع�ىل مراقبة 

االنتخاب�ات وتأكيد رشعيتها«، مش�رية 
إىل أن« املصادقة ع�ىل نتائح االنتخابات 
يق�ع ع�ىل عات�ق الحكوم�ة ومفوضية 

االنتخابات وال دور لنا يف ذلك«.  
واختتمت ممثل�ة األمم املتحدة، حديثها 
بالق�ول: »نتائ�ج االنتخاب�ات ل�ن تغري 
كل يشء، املن�اخ الس�يايس االنتخابي يف 
العراق معقد جداً ويختلف عن أي مكان 
آخ�ر يف العال�م، تم وضع تداب�ري عديدة 

للحد من أي تزوير قد يحدث ».

      بغداد / المستقبل العراقي

رأت وزارة املالي�ة، أم�س الثالث�اء، 
أن س�عر ال�رصف عمل ع�ىل إيقاف 
س�قوط العملة االحتياطية وتعزيز 

قدرات االسترياد يف البالد.
تلق�ت  بي�ان  يف  ال�وزارة،  وذك�رت 
من�ه  نس�خة  العراق�ي  املس�تقبل 
أنه�ا تابع�ت »باس�تمرار مؤرشات 

تخفيض قيمة العمل�ة امام الدوالر 
وع�ىل م�دار تس�عة أش�هر املاضية 
وتب�ني امل�ؤرشات اىل ان تغري س�عر 
الرصف اسهم يف زيادة االحتياطيات 
االجنبية لدى البنك املركزي العراقي 
اىل 60 مليار دوالر يف ش�هر نيس�ان 
2021 بع�د ان كان  54 ملي�ار دوالر 
يف شهر كانون األول 2020 جاء ذلك 

بعد تطبيق اجراءات االصالح«.

وأردف�ت: »كما س�اعد تغيري س�عر 
الرصف ع�ىل انخف�اض الطلب عىل 
ايجابيا  االجنبية وانعك�س  العمل�ة 
ع�ىل انخفاض االس�تريادات وزيادة 

االنتاج املحيل«.
تحس�ن  اىل  »امل�ؤرشات  أن  وبين�ت 
يف  التج�اري  النش�اط  يف  الواض�ح 
األش�هر التس�عة املاضية من العام 
الح�ايل 2021 يف ظل االزمة انتش�ار 

فريوس COVID-19  كما س�اعد يف 
ايق�اف اس�تباحة الس�وق العراقية 
وإغراقه�ا بالس�لع الرخيص�ة التي 
تكب�ح مح�اوالت االرتق�اء باإلنتاج 

املحيل«.
ولفت�ت إىل أنه�ا تعمل »ع�ىل اعادة 
اس�تثمار ايرادات االم�وال املتحققة 
بهدف بناء قاعدة انتاجية مستهدفة 
خارج القطاع النفطي واالعتماد عىل 

القطاع�ات االخرى والتي ستس�هم 
بانخفاض الطلب عىل الدوالر نتيجة 
تعويض بعض السلع املنتجة والتي 
جعلت انحس�ار نس�بة االستريادات 

اىل االستهالك املحيل«.
وذك�رت أنه�ا تبن�ت »منذ تش�كيل 
الحكوم�ة الحالي�ة وض�ع الخطط 
واالليات للعمل عىل اصالح السياسة 
باعتم�اد  وتكلل�ت  للع�راق  املالي�ة 

الورقة اإلصالحي�ة الورقة البيضاء، 
الت�ي رس�مت خط�وات السياس�ة 
املس�تقبلية  واملالي�ة  االقتصادي�ة 
للنه�وض باإلنت�اج املح�يل وتقلي�ل 
االس�تريادات للبل�د كما س�اهم هذا 
االج�راء يف تحس�ني وض�ع املوازنة 
العامة وتقليل االستريادات والتوجه 
نحو تش�جيع املنتج املح�يل وتوفري 

فرص العمل«.

بالسخارت تدعو العراقيني إىل املشاركة باالنتخابات وحتذر من زيادة التفاؤل

املالية: سعر الرصف أوقف سقوط العملة االحتياطية

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن الحشد الشعبي، أمس الثالثاء، 
تفاصي�ل الخطة االٔمني�ة الخاصة 
األعظ�م  الرس�ول  وف�اة  بزي�ارة 
النج�ف االرشف، مؤك�دا  }ص{ يف 
ش�اركوا  مقاتلي�ه  م�ن   4500 ان 
بحماي�ة الزي�ارة وتقدي�م الخدمة 
للزائرين.وقال قائد عمليات الفرات 
االٔوس�ط يف الحشد الش�عبي اللواء 
ع�يل الحمدان�ي ان »4500 عنرص 
اشرتكوا يف خطة تأمني زيارة مرقد 
أمري املؤمنني )ع( إلحياء املناس�بة 
حيث ب�دأت تلك القوات باالنتش�ار 
منذ انتهاء زيارة األربعني يف كربالء 
املقدسة بأربعة محاور«. وأضاف، 
ان “الحش�د وبالتنس�يق مع قيادة 
الرشطة وطريان الجيش والرشطة 
االتحادية قام بعمليات اس�تباقية 
واستطالعية يف تلك املحاور املوزعة 

يف الديوانية باتجاه النجف، والحلة 
وكرب�الء باتجاه مرق�د اإلمام عيل 
علي�ه الس�الم، ومح�ور يف مدين�ة 
النجف األرشف”. وكشف الحمداني 
ع�ن “اس�تخدام خم�س طائ�رات 
ملس�ح األرض والكامريات الحرارية 
م�ن أج�ل إنج�اح خطة الزي�ارة،« 
الفتا اىل ان »الحشد نرش العديد من 
مواك�ب الخدمة واملف�ارز الطبية، 
باإلضاف�ة اىل ارشاك الل�واء الثاني 
واللواء 11، واللواء 26، واللواء 21 ، 
واللواء 37  والفوج 4 فجر، لتقديم 
الخدمات األمنية واالستخباراتية”.  
يذكر ان مناسبة وفاة النبي محمد 
}ص{ حدث مهم بالنس�بة لجميع 
املس�لمني، اذ يتوافد مئ�ات اآلالف 
م�ن الزائرين م�ن الع�راق والعالم 
ص�وب مرق�د ابن عم�ه اإلمام عيل 
}ع{ إلحياء هذه الذكرى املؤملة عىل 

قلوب املؤمنني.

احلشد الشعبي يعلن تفاصيل خطة زيارة
 وفاة الرسول  االعظم )ص( 

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئيس جهاز األمن الوطني عبد الغني األسدي، أمس 
الثالث�اء، بأن األنبار ه�ي الصخرة التي تتهش�م عليها 
األفكار التخريبية، حسب وصفه، مبيناً أن واجب األمن 

الوطني تأمني يوم االقرتاع.
وقال املكت�ب اإلعالمي لرئيس جه�از االمن الوطني، يف 
بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه إن األس�دي 

قال خالل لقاءه بالقادة األمنيني وش�يوخ العش�ائر يف 
االنبار، إن »داعش انتهى ولن يعود مرة اخرى«.

وأضاف األسدي، بحس�ب البيان: »لدينا تعاون مشرتك 
وعايل املس�توى مع كافة االجهزة االمنية واالستخبارية 
يف املحافظ�ة«، متابعاً »نؤكد ألهايل االنبار بأن مدينتهم 
آمنة ومطمئنة وس�تبقى االنبار الصخرة التي تتهش�م 

عليها االفكار واالعمال التخريبية«.
وبّي����ن أن »جهاز االمن الوط�����ني يف االنبار لديه 

اه�داف وع�����مليات نوع����ية أس�همت يف تحقيق 
االس�تقرار ويج�ب علين�ا مضاعف�ة الجهودللحف�اظ 
عىل م�ا تحق�ق«، مش�������رياً إىل أن�ه »بح�����ثنا 
تنس�يق الجه�ود االمني�ة م�ع الحكوم�ة امل���حلي�ة 
والقطعات االمنية يف محاف�����ظة االنبار لتأمني يوم 

االنتخابات«.
واختتم األس�دي، بالق�ول أن »واجبنا هو تأمني وصول 
املواطن اىل مراكز االقرتاع وحماية العملية االنتخابية«.

        بغداد / المستقبل العراقي

ك�رم الفري�ق عم�اد محمد 
محمود وكيل وزارة الداخلية 
لشؤون الرشطة، امر قاطع 
نج�دة الك����رادة و طاق�م 
الدورية التابعة ملديرية نجدة 

بغداد .
واجباته�م  ألدائه�م  وذل�ك 
وجهودهم  متمي�زة  بصورة 
املبذول�ة من خ�الل القاءهم 

القب������ض عىل ش�خص 
حكومي�ة  عجل�ة  يس�تقل 
ويحم�����ل اس�لحة غ�ري 
باط�الق  ويق�وم  مرخص�ة 
العي�ارات الناري�ة بالفضاء 
بعد مطاردت�ه ضمن قاطع 
مس�ؤوليتهم مما ي�دل عىل 
حرصهم وتفانيهم يف حفظ 
الع�ام  واالس�تقرار  االم�ن 
العاصم�ة  يف  للم��واطن�ني 

بغداد.

        بغداد / المستقبل العراقي

األلغ�ام  إزال�ة  رشك�ة  أك�دت 
واملقذوف�ات الحربي�ة يف الجنوب، 
أم�س الثالثاء، تطه�ري 20 موقعا 
كان يحت�وي ع�ىل ألغاما متفجرة 
جنوب�ي البالد.وقال املدي�ر الفني 
الحس�ن  عب�د  محم�د  للرشك�ة، 
ع�يل، يف حدي�ث ل�وكاالت محلية، 
أنه »تم تطه�ري 20 محطة كاملة 
للمس�احات الت�ي تش�هد تواج�د 
آب�ارا نفطي�ة جنوب�ي محافظ�ة 
البرصة، من األلغام املنفلقة وغري 
املنفلقة«.واش�ار اىل ان »املناط�ق 
الت�ي ش�ملتها عملي�ات التطهري، 
ه�ي )نف�ط اب�و غ�رب والفك�ة 
وب�زركان وابو حديري�ة(«، مبينا 
ان »ع�دد االلغام التي اس�تطاعت 
الك�وادر الفني�ة م�ن نقلها وصل 
لنح�و 50 ألفا، فضال ع�ن اخراج 

آالف املقذوفات غري املنفلقة«.

األسدي من األنبار: »داعش« انتهى ولن يعود مرة اخرى

وكيل وزارة الداخلية لشؤون الرشطة يكرم مفرزة نجدة لعملها املتميز

يف اجلنوب.. تطهري 
20 موقعًا من األلغام 

واملقذوفات 

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت قيادة عمليات بغداد، أمس الثالثاء، إنطالق الخطة األمنية الخاصة 
بتأمني الحماية للمراكز االنتخابية.وذكرت القيادة يف بيان، تلقت املستقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه، انه »تزامن�اً مع انط�الق الخطة األمني�ة الخاصة 
بحماي�ة املراكز االنتخابية، تفقد الفري�ق الركن قائد عمليات بغداد رئيس 
اللجن�ة األمني�ة الفرعي�ة لالنتخابات، القطع�ات األمنية املنف�ذة للخطة، 
واطل�ع ع�ن كثب عىل اإلج�راءات املتخذة يف هذا الش�أن«.  وأكد البيان، ان 
»قائ�د العمليات وج�ه برضورة اخذ الحيط�ة والحذر، واالنتباه الش�ديد، 
وأكد عىل رفع الجاهزية للمقاتلني، إلفشال النوايا الخبيثة للعدو.  ويف هذا 
الس�ياق تفقد اللواء الركن نائب القائد لشؤون الداخلية انتشار القطعات 
املاسكة للمراكز االنتخابية اس�تعداداً لالقرتاع الخاص والعام يف العاصمة 
بغداد وضمن قاطع املس�ؤولية«.  وأضاف: »هذا وتاب�ع اللواء الركن قائد 
املق�ر املتق�دم/ الكرخ وبش�كل ميداني تأه�ب القطعات األمني�ة لتامني 
العملية االنتخابية ضمن قاطع املسؤولية، وأبدى توجيهاته باتخاذ اقىص 
اج�راءات االنتباه واليقظة، واتباع األوام�ر والتوجيهات الصادر من قيادة 

العمليات، إلتمام العرس االنتخابي بأمن واستقرار«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت هيئة النزاهة االتحاديَّة، أمس الثالثاء، عن أوامر القبض واالستقداٍم 
ذة بحقِّ ذوي الدرجات العليا خالل شهر آب املُنرصم، ُمبّينًة  الصادرة واملُنفَّ

أنَّ مجموع تلك األوامر بلغ )55( أمراً.
وذكرت دائرة التحقيقات يف الهيئة، بحسب بيان لها تلقت املستقبل العراقي 
نس�خة منه، ان »الجهات القضائيَّ�ة أصدرت )55( أمر قبٍض واس�تقداٍم 
قت فيها الهيئة  اٍت حقَّ بحق ذوي الدرجات العليا؛ عىل خلفيَّة قضايا وملفَّ
وأحالته�ا إىل القضاء خالل ش�ه�ر آب املُنرصم«، ُمش�ريًة إىل »صدور )9( 

أوامر قبٍض، و)46( أمر استقداٍم للُمدَّة من)1 -2021/8/31(«. 
وأضاف�ت الدائ�رة، أن »أوام�ر القبض واالس�تقدام ش�ملت )7( أعضاء يف 
مجل�س النوَّاب، فض�اًل عن وزيٍر س�ابٍق ووزيٍر أس�بق، و)3( وكالء وزير 
سابقني، كما ش�ملت تلك األوامر )4( محافظني سابقني و)5( محافظني 
نِي  ني حاليِّني و)9( س�ابقني ومديريِن عامَّ »أس�بقني«، و)9( مديرين عامِّ

أسبقني، و)14( عضواً من أعضاء مجالس املحافظات«. 
وكان�ت الهيئ�ة قد أعلن�ت يف تقريرها النصف�ي للعام الج�اري عدد أوامر 
القب�ض الصادرة بناًء عىل تحقيقاتها، م�ؤكدة صدور )858( أمَر قب�ٍض، 

فيما بلغ عدد أوامر االستقدام خالل املدة ذاتها )3208( أوامر.

عمليات بغداد تعلن انطالق اخلطة األمنية 
اخلاصة بتأمني املراكز االنتخابية

الـنـزاهـة عن أوامر القبض بحق املسؤولني 
خالل آب: بلغت )55( أمرًا

        بغداد / المستقبل العراقي

ردت الهيئ�ة القضائي�ة االنتخابية 
يف محكم�ة التميي�ز أم�س الثالثاء 
الطع�ن املق�دم م�ن املرش�ح ع�ن 

تحالف }تقدم{ حيدر املال.
وصادقت الهيئ�ة عىل قرار مجلس 

املفوضني الذي قىض باستبعاده. 
االنتخاب�ات  مفوضي�ة  وكان�ت 
استبعدت يف االول من ترشين االول 
الج�اري املرش�ح املال عن الس�باق 

االنتخاب�ي وحجب أصواته بس�بب 
تسجيل صوتي منسوب له ورد فيه 
»عبارات نابية واإلش�ادة بالتطبيع 
م�ع الكي�ان الصهيون�ي والتهجم 
عىل النظام السيايس يف العراق بعد 

 .»2003
واتخ�ذ الق�رار بن�اء عىل ش�كوى 
تقدم بها عضو لجنة األمن والدفاع 
م������حمد  ال���مرش�������ح 
الكربويل بعد االستماع إىل التسجيل 

الصوتي للمال.

اهليئة القضائية تصادق عىل استبعاد
 املرشح حيدر املال من االنتخابات 
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    بغداد / المستقبل العراقي

ش�ارك وزير الرتبية عيل حميد مخلف الدليمي، يف الندوة 
الفكري�ة االحتفالية الت�ي حملت عن�وان )معلمو جودة 
التعليم : ابطال يف السياقات املألوفة وغري املألوفة ( والتي 
نظمته�ا منظم�ة اليونيس�ف/ املركز االقليم�ي للجودة 
والتميز يف التعليم بالتعاون مع الوزارة بمناسبة االحتفال 

باليوم العاملي للمعلم املوافق ٥ ترشين االول. 
والق�ى الدليم�ي كلمة االفتتاحي�ة للندوة ع��رَّ فيها عن 
سعادة العراق بهذه املشاركة خاصة يف يوم املعلم العاملي 
مربي االجيال وصانع الحضارات ومشعل العلم والتقدم، 
مشيداً بدور املعلم العراقي الكبري الذي تمكن من التعايش 
م�ع اصعب الظروف م�ن ارهاب وتهجري ون�زوح، وكان 
آخره�ا تعرض حياتهم اىل الخطر نتيجة انتش�ار جائحة 

كورونا. وتابع: عىل الرغم من كل تلك الظروف، اس�تطاع 
املعلم رس�م اروع ص�ور التضحية ونك�ران الذات، فكان 
فعالً فارس امليدان وصاح�ب الهمة العالية، مضيفاً بانه 
اصبح لزام�اً علينا اس�تحداث اس�اليب وطرائق مبتكرة 
لدع�م التعليم بتوظيف تكنلوجي�ا املعلومات واالتصاالت 
لخدمة العملية التعليمي�ة وتطوير وتدريب املعلمني عىل 
دمج التعليم الحضوري مع التعليم االلكرتوني باستعمال 

االجه�زة الذكية والتوجه نحو التعل�م الرقمي القائم عىل 
املشاركة واالبتكار لزيادة وتحسني االداء. 

ويف الخت�ام ق�دم مع�ايل الوزير ش�كره وامتنان�ه للدور 
الكبري الذي تبذله ادارة املركز االقليمي للجودة والتميز يف 
اململكة العربية السعودية، لدعم املعلمني وترصني عملية 
التعليم والتعلم بكل الوسائل للوصول اىل افضل املخرجات 

الرتبوية والتعليمية يف بلداننا العربية.

وزير الرتبية: أصبح لزامًا علينا تدريب املعلمني عىل دمج التعليم احلضوري وااللكرتوين

    بغداد/ المستقبل العراقي

برعاية رئيس ديوان الوقف الش�يعي الدكتور 
حيدر حس�ن الش�مري اقامت دائ�رة اوقاف 
املحافظات بالديوان ملتقى مدراء االوقاف يف 
بغداد املحافظات ملناقش�ة ومتابعة توصيات 

وتنفي�ذ  الفصلي�ة  التقاري�ر 
ملديري�ات  الس�نوية  الخط�ط 
ومالحظي�ات االوق�اف يف بغداد 

واملحافظات.
افتت�ح امللتقى ال�ذي اقيم بمقر 
الديوان يف بغداد, بكلمة مدير عام 
دائرة اوقاف املحافظات الدكتور 
فاض�ل ال�رشع, اكد فيه�ا عىل 
رضورة تواصل عم�ل مديريات 
الوقف الشيعي يف املحافظات يف 
تنفيذ خططهم السنوية وإنجاز 
مش�اريعهم الخدمية والثقافية 
والديني�ة والتعليمي�ة فضال عن 

الواجبات اإلدارية.

وش�دد الدكت�ور ال�رشع يف كلمت�ه ع�ىل بذل 
كل الجه�ود واإلمكان�ات البرشي�ة واملادي�ة 
لرفع مس�توى االداء للعامل�ني باألوقاف من 
اجل تنفي�ذ كافة فق�رات الخطط الس�نوية 

للمديريات. 
ودعا الرشع, م�دراء االوقاف باملحافظات اىل 
االعتماد ع�ىل االس�اليب الحديث�ة باالتصال 

املديري�ات ومرك�ز  ب�ني  املعام�الت  إلنج�از 
خدم�ة  بالعم�ل  الروت�ني  وتقلي�ل  الدي�وان 
للصال�ح العام وكذلك اعداد الخطة الس�نوية 
الخاص�ة باملديريات للعام القادم 2022 وفق 
منهج علمي وابتكار أدوات مناسبة لتحقيق 
مستوى متقدم يف االنجاز من خالل التنسيق 
والتعاون مع الحكومات املحلية باملحافظات.
واس�تضاف امللتقى مدير عام دائرة 
والخريي�ة  االس�المية  املؤسس�ات 
االستاذ حس�ني جبارة هادي ومدير 
والدراس�ات  البح�وث  دائ�رة  ع�ام 
االس�تاذ ع�الء القس�ام ومدير عام 
الديني والدراس�ات  التعلي�م  دائ�رة 
االس�المية الس�يد عمار املوس�وي, 
ملناقش�ة املعوقات التي تواجه عمل 
املديري�ات يف تنفيذ فقرات خططهم 
باختصاص�ات  املتعلق�ة  الس�نوية 
تلك الدوائ�ر والعمل عىل تذليلها من 
اج�ل تقديم افض�ل الخدمات خدمة 

للصالح العام.

ديوان الوقف الشيعي يقيم ملتقى مدراء االوقاف
يف بغداد  واملحافظات

   المستقبل العراقي/ الغانم

تاب�ع مدير بلديات واس�ط املهندس 
حيدر جس�ام حمود بش�كل مبارش 
األعمال الخدمي�ة يف قضاء الحي يف 

محافظة واسط. 
وقال حمود، يف بيان تلقت املستقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه، إن�ه يتاب�ع 
بش�كل مبارش األعم�ال الخدمية يف 

قضاء الحي. 
وأشار إىل متابعة شارع زيد بن عيل 

والبدء بأعمال االكساء، فيما وجه الرشكة 
بحل موضوع املنهوالت يف الشارع وإضافة 

العمل بمرحلة ثانية بتنفيذ املقرنص.
وأرشف حم�ود عىل الحملة الواس�عة من 
تنظيف الش�ارع، فيما وج�ه بأكمال عمل 

الكيرتات يف بعض املقاطع.
وش�دد عىل متابع�ة الش�ارع الفاصل بني 

الحري�ة االوىل والحري�ة الثاني�ة، إذ أش�ار 
إىل توجيه الكوادر بتنظيف الش�ارع وعىل 
طول السايدين، وتهيئة الشارع للتخطيط 

والصبغ، ومتابعة إكمال االناره للشارع.
وبعد توجيه الرشكة بتكثيف الجهود، شدد 
ع�ىل متابعة عمل وعدد الف�رق العاملة يف 
املش�اري، فيما وجه البلدية بزج كوادرها 

يف الحمالت الخدمية يف القضاء.

مدير بلديات واسط يتابع ميدانيًا 
األعامل اخلدمية يف قضاء احلي

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

رصحت وزارة الصحة، أمس الثالثاء، بشأن ذروة فريوس 
كورونا يف املوس�م الشتوي الحايل وامكانية عودة الدوام 
ال�درايس حضورياً.وقال مدير الصح�ة العامة، رياض 
الحلفي ان »طبيعة ف�ريوس كورونا تعتمد عىل ارتفاع 
وهب�وط موجات التفيش بني االش�خاص االكثر عرضة 
لالصابة من غري امللقحني او اصحاب املناعة الضعيفة«.

واضاف »حيث تبدأ ذروة الوباء تنترش من خاللهم حتى 
ان تنته�ي ه�ذه الرشيحة وعند تراك�م االعداد نصل اىل 
ذروة املوجات الوبائية والحل الوحيد لقطع املوجات هو 
تلقي اللقاح«.واشار الحلفي اىل انه »لم تردنا حتى االن 
خط�ة وزارة الرتبية للدوام الدرايس لغرض مناقش�تها 
يف اللجان االستش�ارية وهنالك امكاني�ة؛ لعودة الدوام 
جزئي�ا بعد االطالع ع�ىل خط�ة الوزارة«.واعل�ن وزير 
الرتبية، حميد الدليم�ي، يف ايلول املايض حرص الوزارة 
الش�ديد عىل الدوام الحضوري يف العام القادم ووصوله 
لنسبة %80 منُه.وكان عضو هيأة الراي يف الوزارة مدير 
ع�ام تربية الك�رخ الثاني�ة، قيس الكالبي كش�ف ع� 
برنامج }حوار الدولة{ بثته قناة الفرات الفضائية، عن 
قرار لهياة الراي نوقش ضمن املقرتحات بدوام املرحلة 
االوىل والثانية والثالثة من الدراس�ة االبتدائية حضوريا 
والتوجه بالضغط عىل اللجنة العليا للصحة والس�المة 
الوطنية بهذا االمر. وان املالكات التدريس�ية س�تبارش 
بدوامها يف 12 أيلول الجاري ويكون دوام العام الدرايس 
يف الش�هر املقبل، وننتظر مقررات اللجنة العليا س�واء 

أكان دواماً حضورياً او يومني عىل االقل يف االسبوع.

تعليامت بشأن التعامل 
مع ذروة »كورونا« 

والدوام الدرايس

    ذي قار / المستقبل العراقي

قال محافظ ذي قار أحمد الخفاجي، أمس الثالثاء، ان املحافظة 
وضعت االستعدادات الكفيلة باجراء االنتخابات ال�ملانية املقررة 
يف العارش من ترشين الجاري.وقال الخفاجي، يف ترصيح صحفي، 
ان »حركة العجالت ستكون متاحة للمواطنني للوصول بيرس اىل 
مراكز االقرتاع، اضافة اىل توفري سيارات النقل العام ملن لم يتسَن 
له النقل بواسطة العجالت الخاصة«. واشار اىل »االستعداد تجري 
إلجراء االنتخابات يف وقتها املح�دد وان الحكومة املحلية وضعت 

الخطط الكفيلة إلنجاح هذه العملية الديمقراطية«.

حمافظ ذي قار: ال حظر حلركة 
املركبات يف يوم االنتخابات

    بغداد / المستقبل العراقي

س�جلت الرشكة العامة ملوانئ العراق احدى تشكيالت وزارة النقل 
استقبال عدٍد من السفن التجارية والنفطية التي رست عند أرصفة 
مين�اءي خور الزب�ري وام قرص الش�مايل. وقال مدير ع�ام املوانئ 
الدكتور املهندس فرحان الفرطويس إن هذه الزيادة جاءت مواكبة 
ملتطلبات التنمية واالقتص�اد وضمن عمليات التطوير املهمة التي 
تشهدها البالد ، مؤكدا رضورة رفع مستوى الخدمات املينائية بما 
يس�هم يف تعزيز قوة ربط موانئ العراق مع موانئ الرشق والغرب 
وزي�ادة كميات املناولة فيها. وأوض�ح« الفرطويس أن ميناء خور 
الزبري النفطي التخصيص اس�تقبل تس�ع ناقالت تحمل مشتقات 
نفطية فيما اس�تقبل ميناء أم قرص الشمايل خمس سفن تجارية 
، وجرت عمليات التفريغ والش�حن واإلرس�اء واإلق�الع بالتعاون 

والتنسيق بني إدارتي امليناءين وعمليات املالحة البحرية.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت هيئ�ة التقاع�د الوطني�ة، أم�س الثالث�اء، رصف رواتب 
املتقاعدين لش�هر ترشين األول.وذكرت الهيئة يف بيان ورد تلقت 
املس�تقبل العراقي نسخة منه أن »هيئة التقاعد الوطنية رصفت 
روات�ب املتقاعدي�ن املدنيني والعس�كريني لش�هر ترشي�ن األول  
2021 وِع�َ� قن�وات الرصف الرس�مية املصارف وقن�وات الدفع 

االلكرتون«.وأضافت أن »تم رفع الرواتب بشكل تدريج«.

    بغداد / المستقبل العراقي

عق�دت وزارة الصحة، أمس الثالثاء، اجتماعا موس�عا موس�عا 
ملناقشة مستجدات تفعيل قانون الضمان الصحي يف البالد.وذكر 
بيان للوزارة تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه، ان االجتماع 
عقد يف مق�ر الهيأة بحضور النائ�ب االول لرئيس مجلس النواب 
حس�ن الكعبي والنائب جواد املوسوي واملتحدث الرسمي لوزارة 
الصحة سيف البدر وايهاب عبد الكريم خلف مدير مديرية الرقابة 
والتدقيق وحسني عيل تركي مدير املديرية الفنية واعضاء مجلس 
االدارة واملديريات ملناقشة اهم مستجدات تفعيل قانون الضمان 
الصح�ي وذلك لتخفيف االعباء املالية عن كاهل املواطن العراقي.

وبحس�ب البيان، اوضح الدكتور س�يف البدر املتحدث الرس�مي 
لوزارة الصحة ان هيأة الضمان الصحي ناقشت عدد من املحاور 
الهامة التي تهدف اىل تطوير الواقع الصحي يف العراق والتي تصب 
بمصلح�ة وفائدة ك�ى للمواطن. واضاف البدر، »كما تم التأكيد 
ع�ىل اهمية الجان�ب اإلعالم�ي التوعوي حول الضم�ان الصحي 
واهميت�ه الك��ى للمواطنني يف تخفيف االعب�اء املالية التي تقع 
عىل عاتقهم.ومن جانبه اش�ار مدير مديرية الرقابة والتدقيق يف 
الهيأة اىل الفئات املس�تثناة من االستقطاع وهي )جرحى القوات 
األمني�ة، املش�مولني يف الرعاي�ة االجتماعية، االطفال دون س�ن 

الخامسة، املعاقني جسدياً او ذهنياً( واستثناءات اخرى.

موانئ العراق تشهد نموًا 
متزايدا يف احلركة املالحية

التقاعد: رصف رواتب 
املتقاعدين لشهر ترشين األول

الصحة تعقد اجتامعًا موسعًا ملناقشة 
مستجدات تفعيل قانون الضامن

    بغداد/ المستقبل العراقي

اطلق�ت وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية، أم�س الثالثاء، روات�ب اإلعانة االجتماعية 
لشهر ترشين االول.

وذكرت الوزارة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، ان »وزير العمل والشؤون 
االجتماعي�ة ع�ادل الركابي اعلن إط�الق رواتب اإلعانة االجتماعية لش�هر ترشين االول 
الج�اري ألكث�ر من ملي�ون و)٤00( الف مس�تفيد يف بغ�داد واملحافظ�ات، داعياً األرس 

املستفيدة اىل استالم رواتبهم من املنافذ املعتمدة«.  
وأضاف ان«رواتب االعانة االجتماعية توزعت بني )٤31٤18( ارسة تعيلها نس�اء بمبلغ 
يصل اىل اكثر من )6٤( مليار دينار، و)992067( ارسة يعيلها رجال بمبلغ يصل اىل اكثر 

من )239( مليار دينار«، مشريا اىل ان«رصف االعانة سيطلق تدريجيا«.  
ودعت هيئة الحماية االجتماعية«االرس املس�تفيدة اىل االلتزام بالرشوط الصحية لخلية 

االزمة الخاصة بفريوس كورونا عند استالم اإلعانة«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

كشف رئيس الجهاز املركزي لالحصاء يف 
وزارة التخطيط ضياء عواد كاظم رئيس 
غرف�ة عمليات التع�داد العام للس�كان، 
تجربت�ني  إج�راء  ع�ن  الثالث�اء،  أم�س 

استباقيتني منتصف الشهر الحايل.
وق�ال كاظ�م إن »اجتماع�اً للغرفة عقد 
مؤخ�راً هو الثان�ي لهذا العام«، مش�رياً 
اىل »إجراء تجربة منتصف هذا الش�هر يف 
محافظ�ة دهوك، وبعدها إج�راء تجربة 

اخرى يف محافظة القادسية«.
وأض�اف أنه »يمك�ن التع�رف من خالل 
التجربتني عىل الثغرات التي قد تحصل يف 
النظ�ام االلكرتوني ، لذا ال ب�د من تكرار 

هذه التجارب لعدة مرات«.
وب�ني أن »لدى الهيئة العليا للتعداد العام 
للسكان واملس�اكن خطة طموحة إذا ما 
ص�ودق عىل موازن�ة الع�ام املقبل بوقت 
مبك�ر«، منبهاً ع�ىل أن »الخطة تش�مل 
الحرص والرتقيم والع�د يف الفصل األخري 

من العام املقبل«.
وأوض�ح رئيس غرف�ة عملي�ات التعداد 
أن »رئي�س ال�وزراء أوع�ز ب�أن تتضمن 
موازنة العام املقب�ل مبلغا مقرتحا يقدر 
ب�120 مليار دينار لتنفي�ذ التعداد العام 
للس�كان واملس�اكن«، مؤكداً أنه »إذا ما 
ج�رت املصادقة عىل هذا املبلغ وش�كلت 
الحكوم�ة بوق�ت مبكر بع�د االنتخابات 
الت�ي س�تجري خالل ه�ذا الش�هر، فهو 
يس�اعد الجهات عىل أال تتأخ�ر يف تنفيذ 

التعداد«.
وتوقع أنه »إذا سارت الخطة عىل مايرام 
ووفق ما مرسوم لها، فان التنفيذ يمكن 
أن يكون قبل نهاية العام املقبل وتحديداً 
الثان�ي«،  أو  االول  ترشي�ن  ش�هري  يف 
معل�اًل اختي�ار ه�ذا املوعد »لحس�ابات 
تخص الظروف الجوي�ة وحصول بعض 
االس�تقرار الس�كاني، فضالً ع�ن األخذ 
بنظر االعتب�ار ظروف فريوس )كورونا( 
يف حينها ومدى االرتفاع او االنخفاض يف 

مؤرش االصابات بالبلد«.

العمل تطلق رواتب اإلعانة 
االجتامعية لشهر ترشين األول

جهاز اإلحصاء جيري جتربتني استباقيتني 
لتعداد السكان منتصف الشهر احلايل

التجارة تكشف موعد توزيع الوجبة 
الثالثة من السلة الغذائية

لقاء يف الرمادي يبحث تطوير 
االستثامر والتجارة بني العراق ومرص

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت وزارة التجارة، أمس الثالثاء، عن موعد توزي�ع الوجبة الثالثة من 
الس�لة الغذائية عىل املواطنني، فيما كش�فت عن مدى إمكانية اس�تمرارها 
خالل الس�نة املقبلة. وقال املتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، يف ترصيح 
صحفي إن »الوزارة عملت عىل توزيع الوجبة األوىل وكذلك الوجبة الثانية من 
مفردات السلة الغذائية خالل شهر أيلول املايض«.وأضاف أن »الوزارة تعمل 
اآلن عىل تجهيز الوجبة الثالثة التي س�توزع يف شهر ترشين الثاني 2021«، 
الفتا إىل أن »تجهيز السلة الغذائية مستمر حتى نهاية العام الحايل«.وبني أن 
»مس�ألة استمرار توزيع السلة الغذائية من عدمه يعتمد عىل التخصيصات 

املالية الخاصة بالسلة يف مرشوع قانون املوازنة االتحادية لسنة 2022«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

بحث محاف�ظ األنبار ع�يل فرحان 
الدليمي، أمس الثالثاء، مع الس�فري 
امل�رصي ل�دى الع�راق ولي�د محمد 
إس�ماعيل والوفد املرافق له، تطوير 
والتجارية  االس�تثمارية  املش�اريع 
اإلعالمي  املكتب  البلدين.وذك�ر  بني 
للمحاف�ظ، يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه أن »محافظ 

االنبار عيل فرحان الدليمي، استقبل 
الس�فري امل�رصي لدى الع�راق وليد 
محمد اس�ماعيل، والوفد املرافق له 
يف مقر ديوان املحافظة بالرمادي«.
وأض�اف أن«محاف�ظ األنبار ناقش 
مع السفري املرصي، ملف االستثمار 
البلدين الش�قيقني  والتج�ارة ب�ني 
بالتنس�يق م�ع  وآف�اق تطويره�ا 
املركزي�ة بم�ا ينس�جم  الحكوم�ة 

ومصلحة البلدين«.

العمل جتري »19« زيارة ملراقبة تنفيذ اشرتاطات الصحة والسالمة املهنية
    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة العم�ل والش�ؤون االجتماعية 
ع�ن تحقيقه�ا » 19« زي�ارة ملراقب�ة تنفيذ 
اشرتاطات الصحة والس�المة املهنية .وذكر 
بيان للوزارة تلقت املستقبل العراقي نسخة 

من�ه ان فرق عمل فنية من قس�م الس�المة 
املهني�ة يف املركز الوطني للصحة والس�المة 
املهنية احد تشكيالت وزارة العمل والشؤون 
االجتماعية حققت» 109« زيارة خالل أيلول 
املايض ش�ملت مواقع عمل تابعة لوزارات ) 
العم�ل واملالية والزراع�ة ( ومحطات الوقود 

االهلية التابعة لوزارة النفط ».واشار البيان 
اىل ان » ه�ذه الزيارات ته�دف ملراقبة تنفيذ 
يف  املهني�ة  والس�المة  الصح�ة  اش�رتاطات 
مواق�ع العمل املختلفة ونرش الوعي الصحي 
بني العاملني من اجل تحقيق بيئة عمل آمنة 

وسليمة تخلو من املخاطر املهنية«.

النقل تعلن احصائية التفريغ واملناولة يف ميناء 
ام قرص الشاميل أليلول

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة النقل / الرشكة العامة ملوانى العراق عن معدل 
احصائية ش�هر ايلول مليناء ام قرص الش�مايل مش�رية اىل ان 
معدل االنتاجية هي االعىل من الشهر السابق من حيث الوزن 

ومعدل الحاويات .
وق�ال مدير عام املوانئ الدكت�ور املهندس فرحان الفرطويس 
أن�ه حس�ب توجيهات وزير النق�ل الكابتن نارص الش�بيل ان 
انتاجية شهر ايلول مليناء ام قرص الشمايل تضمنت ارساء 71 
س�فينة محملة بمختلف البضائع عىل ارصفة امليناء مش�ريا 
اىل ان م�الكات امليناء افرغت نح�و ) 79٥,660 ( طنا ومعدل 
تفريغ الحاويات القادمة ) 2٥607 ( حاوية محملة بالبضاعة 

فضال عن اعادة )22892( حاوية فارغة اىل مصدرها . 
و لفت املدير العام اىل ان انتاجية ش�هر ايلول يف تصاعد حيث 
اظه�رت االحصائي�ة بانها االعىل من س�ابقه يف معدل تفريغ 

الحمولة من حيث الوزن وعدد الحاويات .

وزير التعليم يستقبل السفري الرتكي ويؤكد أمهية 
تطوير العالقات األكاديمية بني البلدين

    بغداد / المستقبل العراقي

اك�د وزي�ر التعليم الع�ايل والبح�ث العلمي نبيل 
كاظم عبد الصاحب و سفري الجمهورية الرتكية 
يف بغداد عيل رضا كوناي أهمية تطوير العالقات 
األكاديمية بني البلدين بموجب س�ياقات وآليات 

التعاون الثنائي.
وقال الوزير خالل اللقاء الذي حرضه مدير عام 
دائ�رة البعثات والعالقات الثقافية إن الجامعات 
العراقي�ة مس�تعدة ملزيد م�ن التنس�يق املتبادل 
عىل صعي�د املنح والزم�االت الدراس�ية يف ضوء 

التخصصات املطلوبة لدى البلدين الجارين.
واش�ار اىل ح�رص وزارة التعليم الع�ايل والبحث 
العلمي ع�ىل بلورة ال�امج التنفيذية املدروس�ة 
الت�ي تحق�ق مزي�دا م�ن العالق�ات الثقافي�ة 
واألكاديمي�ة وع�ىل وف�ق االتفاقي�ة العراقي�ة 

ع�ىل  ش�كره  الس�فري  س�جل  الرتكية.ب�دوره 
التع�اون والتفاه�م ال�ذي تبدي�ه وزارة التعليم 
العراقي�ة يف املجال الثق�ايف والعلمي واألكاديمي 

مشريا اىل أن الجانب الرتكي مهتم بالتنسيق مع 
الجامع�ات العراقية وأن العمل ج�ار عىل زيادة 

املنح الدراسية املمنوحة للطلبة العراقيني.



www.almustakbalpaper.net العدد )2464( االربعاء  6  تشرين االول  2021 اعالنات4
كتاب الدعوة / االعالن )دعوة عامة( 

كتاب الدعوة )68( 
،AUTO KERATO-REFRACTOMETER، م/ )تجهيز اجهزة

SNELLEN CHART LCD ،Ophthalmoscope direct
Retinoscope

رقم املناقصة 59/2021/65 
ي�ر )وزارة الصحة/البيئة /الرشكة العامة لتس�ويق االدوية واملس�تلزمات الطبية 
)كيماديا( بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم لتجهيز 
 Ophthalmoscope ،( بع�دد )76( جه�ازAUTO KERATO-REFRACTOMETER
 Retinoscope ،68( جهاز( بعدد SNELLEN CHART LED ،جهاز )بعدد )76 direct

بعدد )67( جهاز( مع مالحظة ما ياتي :
 1 � عىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال 
)وزارة الصح�ة / البيئ�ة / الرشكة العامة لتس�ويق االدوية واملس�تلزمات الطبية ) 
كيمادي�ا( / قس�م االعالم الدوائ�ي والعالقات العامة  � الطاب�ق الخامس مقر وزارة 
الصح�ة الربيد االلكرتون�ي dg@kimadia.iq واملوقع االلكرتون����ي لكيم���ادي��ا 
www.kimadia.iq )م�ن 8:30 لغاي�ة 2:30 اي�ام ال�دوام الرس�مي( وكم�ا موضحة 

بالتعليمات ملقدمي العطاءات 
2 � متطلب�ات التاهيل املطلوبة : ) املتطلب�ات القانونية والفنية واملالية وكما مذكور 

يف وثائق املناقصة( 
3 � بام�كان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق العط�اء بعد تقديم  طلب تحريري 
اىل العن�وان املحدد يف ورقة بيان�ات العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )يتم 
 /)kimadia( بيع املناقصات يف الرشكة العامة لتس�ويق االدوية واملستلزمات الطبية
القس�م املايل / الطابق الس�ادس وبمبلغ ملي�ون دينار للمناقصة الت�ي تبلغ قيمتها 
مليون دوالرا او اقل ومبلغ مليونان دينار للمناقصة التي تبلغ قيمتها اكثر من مليون 

دوالر وبعكس ذلك يتم اهمال العروض 
� اجور الوثائق القياسية لالجهزة الطبية والخدمية )500$( خمسمائة دوالر 

� يعاد ثمن رشاء وثائق املناقصات اىل املناقصني يف الحالتني التاليتني
أ � حال�ة الغ�اء املناقص�ة وتغي�ر اس�لوب التنفي�ذ اىل الدع�وة املب�ارشة او العطاء 

االحتكاري
ب � عند الغاء املناقصات للسنة السابقة واالعالن عنها مجددا وبتسلسل جيد

� العروض التي تصل من خالل الربيد الريع فان املجهز مطالب بتقديم املبلغ املذكور 
اعاله ويمكن قبلو املبلغ بعد تاريخ الغلق برشط ان تكون قبل البدء بدراسة العروض 

وبخالفه سيتم الغاء العرض
� يحق ملقدم العطاء الذي س�بق له  االشرتاك يف املناقصة املعاد اعالنها ان يقدم وصل 
الرشاء الس�ابق لها مع وثائق العطاء للمناقصة املعاد اعالنها ويف حالة تعديل اسعار 
رشاء هذه الوثائق فيتحمل مقدم العطاء الفرق بني الس�عرين يف حالة زيادة الس�عر 

ويرفق مع عطاءه الوصلني االول والثاني 
4 �   يت�م تس�ليم العط�اءات اىل العنوان االت�ي : ) وزارة الصح�ة  / البيئة  / الرشكة 
العامة لتس�ويق االدوية واملس�تلزمات الطبية )كيماديا( /  الطابق السادس  / لجنة 

استالم وفتح العطاءات / باب املعظم / بغداد / العراق  (
هاتف � : 4157667 ، رقم هاتف النقال: 07705419074

هاتف البدالة : 4158401,5,7,8
بدالة ذات اربع�ة خطوط يف املوعد املحدد )2021/11/4( العطاءات املتأخرة س�وف 
ترفض وس�يتم فت�ح العطاءات بحض�ور مقدمي العط�اءات او ممثليه�م الراغبني 
بالحض�ور يف العن�وان االت�ي ) وزارة الصح�ة  / البيئ�ة  / الرشكة العامة لتس�ويق 
االدوي�ة واملس�تلزمات الطبي�ة )كيماديا(/ الطابق الس�ادس / لجنة اس�تالم وفتح 
العطاءات / باب املعظم / بغداد / العراق / هاتف � : 4157667 ، رقم هاتف النقال: 

07705419074
هاتف البدالة :  4158401,5,7,8

بدالة ذات اربعة خطوط ( يف الزمان والتاريخ )2021/11/7( 
مالحظة )بامكان جهة التعاقد اضافة بيانات اخرى تتالئم مع طبيعة املناقصة برشط 
ان ال تتع�ارض مع الترشيع�ات القانونية املنظمة الج�راءات التعاقدات الحكومية يف 

العراق(

ديوان حمافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واالجيار
اعالن

تعل�ن لجن�ة البيع وااليج�ار يف مديرية بلديات واس�ط عن تاجر االم�الك املدرجة 
اوصافه�ا يف ادن�اه والعائدة اىل مديري�ة بلدية العزيزية  وفق  قان�ون بيع وايجار 
ام�وال الدولة رقم )21( لس�نة 2013 فع�ىل الراغبني باالش�رتاك يف املزايدة العلنية 
مراجع�ة مديري�ة بلدي�ة العزيزية  خالل فرتة )15( خمس�ة عرش  يوم�ا  تبدأ من 
الي�وم التايل لنرشها يف الصحف اليومية مس�تصحبني معه�م التامينات القانونية 
البالغ�ة )30%( م�ن القيمة التقديرية بص�ك مصدق او نقدا وس�تجري املزايدة يف 
اليوم االخر من مدة االعالن يف مقر مديرية البلدية اعاله يف تمام الساعة )العارشة 
صباح�ا( واذا صادف يوم املزايدة عطلة رس�مية تكون املزاي�دة يف اليوم الذي يليه 
ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اج�ور النرش واالعالن وكاف�ة املصاريف االخرى 
وعىل املس�تأجر جلب هوية االح�وال املدنية مصورة واصلية ويت�م االلتزام بكافة 
التعليم�ات والضوابط الصادرة من البلدية به�ذا الصدد عىل ان يتحمل الناكل فرق 

البدلني

اعالن

تعلن مديرية زراعة النجف االرشف قس�م االرايض واملس�احة عن توفر املس�احات املدرجة 
اوصافه�ا ادناه لغرض تاجره�ا باملزايدة العلني�ة وفقا الحكام القانون 21 لس�نة 2013 
للتعاقد حس�ب قانون 35 لس�نة 1983 فعىل الراغبني باالش�رتاك باملزاي�دة تقديم طلباتهم 
اىل ه�ذه املديرية مس�تصحبني معه�م التامينات االولي�ة البلغة )20%( م�ن القيمة املقدرة 
للدونم الواحد وس�وف تجري املزايدة )املناداة( بعد انتهاء الفرتة املنصوص عليها يف الفقرة 
)خامس�ا( من القانون اعاله )والبالغة ثالثون يوما( تبدا م�ن اليوم التايل لنرش االعالن ويف 
مقر مركز مديرية الزراعة حرصا ويف تمام الساعة العارشة صباحا ويتحمل من ترسو عليه 

املزايدة اجور االعالن 
مواصفات االرض :

منعم شهيد حسني
مدير الزراعة /وكالة

حمافظة النجف االرشف
مديرية الزراعة 

قسم االرايض واملساحة 
سكرتارية جلنة املزايدات العلنية 

اعالن
تعلن مديرية زراعة النجف االرشف قس�م االرايض واملس�احة عن توفر املس�احات املدرجة 
اوصافه�ا ادناه لغرض تاجره�ا باملزايدة العلني�ة وفقا الحكام القانون 21 لس�نة 2013 
للتعاقد حس�ب قانون 35 لس�نة 1983 فعىل الراغبني باالش�رتاك باملزاي�دة تقديم طلباتهم 
اىل ه�ذه املديرية مس�تصحبني معه�م التامينات االولي�ة البلغة )20%( م�ن القيمة املقدرة 
للدونم الواحد وس�وف تجري املزايدة )املناداة( بعد انتهاء الفرتة املنصوص عليها يف الفقرة 
)خامس�ا( من القانون اعاله )والبالغة ثالثون يوما( تبدا م�ن اليوم التايل لنرش االعالن ويف 
مقر مركز مديرية الزراعة حرصا ويف تمام الساعة العارشة صباحا ويتحمل من ترسو عليه 

املزايدة اجور االعالن 
مواصفات االرض :

منعم شهيد حسني
مدير الزراعة /وكالة

فقدان 
فقدت مني الوثيقة املدرسية الصادرة 
م�ن اعدادية الكرخ التجارية بأس�م / 
حذيفة وس�ام عب�د الل�ه – فمن يعثر 

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

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة لشؤون الرشطة 

العام�ة لرشط�ة محافظ�ة  املديري�ة 
بغداد 

مديرية رشطة بغداد / الكرخ 
مديرية رشطة الطارمية 

مركز رشطة املشاهدة 
العدد : 9676 

التاريخ : 3 / 10 / 2021 
م / فقدان شخص 

تنفي�ذا لق�رار الس�يد ق�ايض تحقيق 
امل�ؤرخ يف 3 / 2 / 2021  الطارمي�ة 
واملتضم�ن ب�ذل الجه�ود للعث�ور عىل 
املفقود ) س�امي حس�ن عبد حس�ني 
يف  اوصاف�ه  وتعمي�م   ) الس�عداني 
صحيفتني محليت�ني ونود اعالمكم ان 
املفق�ود م�ن موالي�د ) 1979 ( والذي 
فق�د بتاري�خ 28 / 6 / 2015 عندم�ا 
ناحي�ة  يف  الواقع�ة  داره  م�ن  خ�رج 
املش�اهدة متوجها اىل محافظة بغداد 
وه�و متوس�ط القام�ة وس�ط البنية 
اسمر البرشة اسود الشعر لذلك يرجى 
تعميم اوصافه يف صحيفتكم وتزويدنا 
بنس�خة م�ن الصحيف�ة املعم�م فيها 
مدار البحث اعاله . شاكرين تعاونكم 

معنا .
العقيد 

خضر عباس عطية 
ضابط مركز رشطة املشاهدة 

�������������������������������
فقدان 

املدرس�ية الص�ادرة  الوثيق�ة  فق�دت 
م�ن اعدادية الكرخ التجارية باس�م / 
حذيفة وس�ام عب�د الل�ه – فمن يعثر 

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

اع�الن / إىل الرشي�ك ) ازه�ار جاب�ر 
عبد الحس�ني ( / اقت�ى حضورك إىل 
مديري�ة بلدي�ة املناذرة قس�م اجازات 
البناء لغرض اصدار اجازة بناء للعقار 
املرقم 92/ 603 املناذرة   رقم املقاطعة 
)51( اسم املقاطعة ) اللهيبات( خالل 
م�دة اقصاها ع�رشة ايام م�ن تاريخ 
نرش االعالن وبخالفه سوف يتم إصدار 
االجازة / طالب االجازة / سعد عنون 

يوهان

حمافظة النجف االرشف
اعالنجلنة البيع واالجيار الثانية 

تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجر االمالك   املدرجة تفاصيلها ادناه والعائدة اىل بلدية )الحرية 
( وملدة  )س�نة واحدة( وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 فعىل من يرغب باالش�رتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط 
املطلوب�ة  مراجع�ة بلدي�ة الحري�ة او اللجنة خالل )15( يوما تب�دء من اليوم التايل لنرش االع�الن يف احدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التامينات 
القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة بأس�تثناء املس�تأجرين الش�اغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن 
50% من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحساب البلدية املذكورة استنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب محافظ النجف / مكتب السيد املحافظ 
املرق�م )30( يف 2016/1/3 وس�تجري املزاي�دة يف اليوم االخر من مدة االعالن البالغة )15 ( يوما يف الس�اعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية 
الحرية( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتتبة 

عىل ذلك 

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

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

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

 5 � يلزم املتقدم عىل تأجر الكش�ك املش�ار اليه يف الفقرة 1 من االعالن بتنفيذ الكش�ك بموجب الكش�ف املعد من قبل لجنة اعداد الكشوفات يف البلدية  
عىل ان تؤول املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء مدة االيجار

وزارة الداخلية 
مديري�ة األح�وال املدني�ة والج�وازات 

واإلقامة
مديرية أحوال بغداد الرصافة

قسم شؤون أحوال بغداد الرصافة 
العدد 15243

التاريخ 5/ 10/ 2021
اعالن

قدم املواطن فتح الله غازي اس�ماعيل 
دع�وى قضائي�ة لتبدي�ل  اس�م ابن�ه 
وجعله اسماعيل بدال من مقتدى فمن 
لديه اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية 
خالل 15 خمسة عرش يوما من تاريخ 
الن�رش وبعكس�ه س�وف تنظ�ر هذه 
املديرية بطلبه استنادا إىل أحكام املادة 
22 من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 
لسنة 2016 املعدل عىل أن يكون النرش 

باسم مدير الجنسية املحرتم 
اللواء 

رياض جندي الكعبي
املدير العام وكالة

بغ�داد  أح�وال  ش�ؤون  قس�م  مدي�ر 
الرصافة

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

مديري�ة األح�وال املدني�ة والج�وازات 
واإلقامة

مديرية أحوال بغداد الرصافة
قسم شؤون أحوال بغداد الرصافة 

العدد 15242
التاريخ 5/ 10/ 2021

اعالن
قدم املواطن فتح الله غازي اس�ماعيل 
دع�وى قضائية إضافة لق�ب  وجعله 
الش�يخ  ب�دال م�ن ف�راغ فم�ن لدي�ه 
اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
15 خمسة عرش يوما من تاريخ النرش 
وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديرية 
بطلبه اس�تنادا إىل أحكام املادة 22 من 
قان�ون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 
2016 املعدل عىل أن يكون النرش باسم 

مدير الجنسية املحرتم 
اللواء 

رياض جندي الكعبي
املدير العام وكالة

بغ�داد  أح�وال  ش�ؤون  قس�م  مدي�ر 
الرصافة

العدد /3087
التاريخ 2021/9/29

املهندس 
حيدر جسام محود

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

مدة االيجار الموقع مساحته رقم الملك نوع الملك ت

سنة واحدة الكورنيش مقابل الجامع  18م2 335 كشك 1

سنة واحدة  مقابل دائرة الكهرباء  18م2 336 كشك 2

سنة واحدة  مقابل دائرة الكهرباء  18م2 337 قاعة جملون 3

العدد : 13011
التاريخ 2021/9/13

السعر 
للدونم مواصفات االرض المقاطعة القطعة  المساحة /

دونم ت

 1250
دينار

وهي ارض صحراوية ال تتوفر لها الحصة 
المائية وحسب ما جاء بكتاب مديرية 

الموارد المائية في النجف االشرف المرقم 
4307 في 2020/11/10 والمساحة غير 
مستغلة وال يوجد فيها مغروسات ومنشات 
ثابتة في الوقت الحاضر والمساحة مسترة

/5
جزيرة 
النجف

جزء 
من 1

 1000
دونم 1

العدد : 12933
التاريخ 2021/9/12

السعر 
للدونم مواصفات االرض المقاطعة القطعة  المساحة 

/دونم ت

 1000
دينار

وهي ارض صحراوية ال تتوفر لها 
الحصة المائية وحسب كتاب مديرية 

الموارد المائية علما ان المساحة 
غير مستغلة في الوقت الحاضر

/5
جزيرة 
النجف

جزء 
من 1  1000 1

الموقع المساحة رقم الملك جنس الملك ت
امام الشارع العام )3*5( 27/2 كشك  1

داخل السوق العصري 9م2 9ـ11 حوانيت 2
سوق ذو الطابقين 16,5م2 5/3 – 4/3 حوانيت 3
سوق ذو الطابقين 16م2 31/3-29/3-28/3-9/3 حانوت 4

الشارع العام )24*259(م 259/22 كورنيش 5
الشارع العام 8,75م2 2/5 حانوت 6
الشارع العام 14م2 3/5 حانوت 7

مقابل السوق العصري 17م2 18/16-18/15 حوانيت 8

الموقع المساحة رقم الملك جنس الملك ت
الحرية 9,2م2 19/1 حانوت 9
الحرية 75,8م2 9/2 كشك 10
الحرية 6,25م2 10/2-20/2 اكشاك 11
الحرية 2,5م2 6/1 حانوت 12
الحرية 19,5م2 18/3 حانوت 13
الحرية 5,11م2 33/3 حانوت 14
الحرية 9م2 24/1 حانوت 15
الحرية 16م2 7/5 حانوت 16

العدد / 258
التاريخ 2021/10/4

الدكتور 
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

)التوقيع ( 
)الصيدالين عيل حسن البلداوي( 

)املدير العام / رئيس جملس االدارة(
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كابوس السجن.. »ال يسكن الناس مجيعهم العالـم بالطريقة ذاهتا«
           وارد بدر السالم

ول�د ج�ان ب�ول دوب�وا يف مدين�ة تولوز 
الفرنس�ية ع�ام 1950، وُيع�د م�ن أبرز 
صح�ايف  وه�و  الفرنس�يني.  الروائي�ني 
ريايض. وكاتب متحفظ نسبًيا ويميل إىل 
االبتعاد عن املؤسس�ة األدبية الباريسية. 
حص�ل عىل جائزه التلفزيون الفرنس�ية 
عن كتاب�ه »كينيدي وأن�ا« ونال جائزتي 
»فيمينا« و«إف. نك« ع�ن كتابه »الحياة 
الفرنس�ية« وف�ازت روايت�ه »ال يس�كن 
الناس جميعه�م العالم بالطريقة ذاتها« 
بجائ�زة غونكور لع�ام 2019 وهذه أول 
ترجمة عربية له�ا من دار املدى العراقية 

بتوقيع املرتجم كامل العامري، 2021.
تس�تحدث ه�ذه الرواي�ة الغونكوري�ة، 
ميزتها الفنية من مدرس�ة الرسد املعريف 
الشائع يف الرواية الحديثة. فاملعرفة تأتي 
زمانية ومكاني�ة، وإذا هيمنت عىل واقع 
ال�رسد كلًي�ا فإنه�ا أضفت ع�ىل فضائه 
املفت�وح الكث�ر م�ن مقوم�ات النجاح، 
وعززت من آلياته الفنية، تحقيق املقدرة 
الوصفي�ة عىل الزم�ن، يف ُبعدي�ه املايض 
والحارض. وهما زمنان يسران باتجاهني 
متعاكس�ني يرتبط بهم�ا راوي الرسد، يف 

محورية األحداث، وجمالها أيًضا.
ومع أن عنوان الرواية طويل وغر معتاد 
يف العنونة كثرًا، وهو جملة ترد يف نهاية 
الرواي�ة، حاملة معه�ا حكمتها الحياتية 
واالجتماعي�ة، إال أنه�ا جاءت مناس�بة، 
لتعزي�ز قوة ال�رسد ذي املت�ون املفتوحة 
ع�ىل عوالم الس�جون االس�تثنائية، بكل 
م�ا فيه�ا م�ن عتم�ة وظ�ام وكوابيس 
وجرائم وقص�ص مضافة أيًضا؛ متخيلة 
أو واقعي�ة، تقع بني الهام�ش واملتن من 
الرواية، لتوفر أقىص حد من رسم املكان، 
بعاماته الش�خصية الفري�دة، والرتكيز 
ع�ىل تفاصيله غر املرئي�ة، التي ال يراها 
الس�جني عادة، وهو ال�ذي يتعامل معها 
يومًي�ا، كوجود مكاني ونف�ي، ال بد أن 
يرتب�ط بها، لكن من دون أن يراها كثرًا، 
مع أنها ش�اخصة أمامه. وس�يكون من 
العس�ر عليه أن يفلسف وجوده املكاني 
الثاب�ت ومحتوياته، وعن�ارصه، وزمنه 
املتحرك ببطء كب�ر: الفرئان. املرحاض. 

مق�ص الحاق�ة. العتمة الدائم�ة. النور 
الش�حيح. الذكري�ات الخاطفة. أس�باب 

الحبس. رشكاء املكان. الجريمة.

ق�د يكون ه�ذا م�ن وجهة نظر س�جني 
مش�اِرك، هو هيل�ز أنجيل، أح�د أعضاء 
نادي الدّراجني، الذي يوصف بأنه شخص 
جسدي مخيف. فيما الراوي الشامل بول 
كريس�تيان، ال�ذي يقود ال�رسد بمعرفة 
شاملة، واملحكوم بسنتني بسبب جريمة 
)ل�م ين�دم ع�ىل ارتكابه�ا( ي�رى يف أفق 
السجن، الكثر من الذكريات املُعينة عىل 
تجاوز محنته الشخصية. ومن الوحدات 
الحياتية الصغرة التي المس�ت طفولته، 
عندما يس�تعني بزمٍن ماٍض؛ ليس�تدعي 
موتاه يف األقل: زوجته هندية األصل التي 
مات�ت يف حادثة طائ�رة. ووال�ده القس 
الذي يفقد إيمان�ه تالًيا ومات. وأمه ذات 
املنح�ى الروماني الغريزي. وكلبته التي 
رّباها. وقد ش�غل حيزًا غر قليل من متن 
الرواية. وهذا تطلب من الرسد أن يتناوب 
مع�ه فع�ان: مض�ارع - حياة الس�جن 
الكن�دي/ وم�اٍض- الحي�اة القديمة من 
الطفول�ة بما فيها من براءة مع الوالدين 

املتناقضني نفسًيا وروحًيا: قس وهاوية 
أيًض�ا.  إباحي�ة  ب�ل  أف�ام رومانس�ية. 
ومن ه�ذا التناق�ض املبدئي ُول�د الراوي 
الس�جني املته�م بال�روع بعملي�ة قتل 
مدي�ره الجدي�د، ذي النف�س الربجوازي 

االستعائي.

رسديات املعرفة الجديدة
نبهتنا الرواية يف بنائها األفقي إىل رسديات 
املعرفة الجديدة، الت�ي تحفل بها الرواية 
الغربية، كلون جديد، يقتيض االس�تعانة 
بما هو مهَمل يف الواقع، وتوثيقه، والعمل 
عىل إحيائ�ه. ويواكب األش�ياء الصغرة 
الت�ي ال تقع العنُي الرسدي�ة عليها كثرًا. 
فاألشياء الصغرة، املهملة، ليست تأثيًثا 
ملعال�م الرواي�ة ومامحه�ا حس�ب، إنما 
هي أرواح متناثرة بني الرسد، تس�تحرض 
معه�ا التاري�خ االجتماع�ي والصناع�ي 
األويل أيًضا. تمك�ن دوبوا من أن يحيطها 
اهتماًم�ا واس�ًعا، ليمن�ح ال�رسد ق�درة 
إضافية لتحديد ش�كل الواقع الذي يكتب 
عنه، مثلما تمكن من أن يحيط بتاريخية 
ال�رسد  ق�ارورة  يف  ويجمع�ه  امل�كان، 
الواقعي، عرب وصف جامع دقيق لصغائر 
األمور وهامشيتها، إليضاح شكل األمكنة 

وتاريخها، أو لوضعها يف مجريات النص 
كعامل مس�اعد، يف تراتبي�ة رسد األمكنة 
الت�ي يرويها الفرن�ي- الدانماركي بول 
كريس�تيان فريديريك. وهو الش�خصية 
املتكلمة بضمر األنا املفرد، عندما يحمل 
املت�ن الروائ�ي كل�ه، واصًف�ا، ومتذكرًا، 
وقارًئ�ا للحي�اة بطريقته؛ لك�ن بزمنني 

متعاكسني، ماٍض وحارض.
ه�ذه الش�خصية الت�ي دخلت الس�جن 
بتهم�ة غ�ر واضح�ة؛ أول األم�ر؛ ع�ىل 
م�دار الرسد ال�ذي تديره؛ بعدم�ا تمتلئ 
مؤونة الرسد بكل صغ�رة وكبرة واردة 
يف الذاك�رة وَجي�ب املايض. وهو يتش�كل 
وينم�و بالتدري�ج إىل التضخيم، ويصبح 
الح�دث كله عب�ارة عن زمن�ني، يلتقيان 
وال يلتقي�ان يف س�رة س�جني م�زدوج 
الحي�اة. ومع ه�ذا املزج الزمن�ي، تظهر 
الهوام�ش املحلية الصغرة الرافدة للمتن 
ال�رسدي، بتاريخيته�ا الصناعية، لتقول 
وصًف�ا، س�يبدو هامش�ًيا بداي�ًة، إال أنه 
يتنامى كمستودع لحرص الزمن يف جملة 
أش�ياء ال ب�د أن تظهر يف امل�كان الزمني 
التاريخ�ي؛ كالدراجات الناري�ة القديمة 
الس�يارات،  ومح�ركات  ومودياته�ا، 
وأنواعها، ومحركاته�ا القديمة، وأنظمة 

التكيي�ف ومكابس أرغن ي�دوي وألعاب 
الهوك�ي.. كل ه�ذه األش�ياء واملكونات 
الصغرة، هي مكونات تتقدم بالرسد، يف 
ه�وس عبثي إزاء الواق�ع، لتجاوز محنة 
امل�كان - الس�جن، وتخي�ل الحي�اة التي 
كان يمكن لهذا السجني أن يستمر فيها، 
لوال الجريمة التي ج�اءت به إىل مكان ال 
يتوقع�ه، بجريمة كان يجب أن ال تحدث، 
لكنها حدثت، بس�بب تراكمات نفس�ية، 
أخذ بول يعاني منها، فشّدت عىل مزاجه 
النفي، وأوقعته م�ع مدير مبنى جديد، 

كان يحرسه ويعمل عىل صيانته.

الحبكة الفنية
التداعي�ات  ع�رب  لن�ا،  يعي�د  ه�ذا 
س�رة  الرسدي�ة،  واالس�رتجاعات 
الش�خصية املركزية الذي ُيسجن بسبب 
محاول�ة قتل�ه مديره الجدي�د، ونرى أن 
الس�رة الش�خصية تقف ع�ىل محطات 

مهمة بالنس�بة للراوي هانس�ن. بعد أن 
وج�د وظيفة ب�ّواب، ثم مرًف�ا ملدة 20 
عاًما ع�ىل مبن�ى للمتقاعدي�ن األثرياء؛ 
نمطيت�ه  لتغي�ر  ن�وك  كلبت�ه  فرّب�ي 
الحياتي�ة اليومية الروتينية، ولش�عوره 
الدف�ني باملش�اركة م�ع غ�ره. يعش�ق 
ام�رأة ذات أصول هندية. غ�ر أن حياته 
العملي�ة تتعقد يف املكان- املبنى، بس�بب 
أن الس�كان ي�زدادون تقدًم�ا يف الس�ن، 
فتزداد الوفيات، مما يتطلب منه تقليص 
النفقات، حس�ب مدير املبنى الجديد. ثم 
تت�وىف زوجته يف حادث تحط�م طائرتها، 
فتعرّف عىل جثتها املش�وهة، ولم ُيسمح 
له بحضور مراس�يم دفنها. ويف أمس�ية 
تعيس�ة، وهو املكتظ بالحزن والذكريات 
الت�ي تح�ارصه، عم�ل عىل االس�تحمام 
مع كلبته يف مس�بح املبنى الذي يحرسه. 
وه�ذا مما ال يجوز له، لذل�ك وّبخه املدير 
الجدي�د، لك�ن هانس�ن، وبس�بب حزنه 

املرتاكم، هجم عليه وكرس أطرافه ومزق 
أش�اء لحم من كتفه بأس�نانه. وحسب 
القانون ُيعد هذا الترصف رشوعا بالقتل. 
األمر الذي قاده إىل الس�جن ملدة س�نتني 
يف يوم 2008/4/11 وه�ذا التاريخ، كما 
يشر الراوي ذاته؛ هو يوم موعد انتخاب 

الرئيس األمركي باراك أوباما.
الحبكة الروائية ليس�ت معقدة. وتبدو يف 
ظاهرها بس�يطة ومستس�اغة. محاولة 
جريمة وسجني ملدة سنتني بسببها. غر 
أن واق�ع ما قب�ل الجريمة، يلق�ي بظله 
العريض عىل املكان، خارج الحياة. عندما 
يعود هانسن باستمرار إىل حياته السابقة 
يراها ليست كما يعرفها بشكل أويل؛ إنما 
بوض�وح أكث�ر كثاف�ة وتب�رًصا. فوالده 
قس دانماركي من بلدة سكانجي، ُدفنت 
كنيس�تها يف الرم�ال. ووالدت�ه فرنس�ية 
جميلة؛ تهيئ لروحها أجواء رومانس�ية 
حينم�ا  الق�س  زوجه�ا  م�ع  متض�ادة 
عمل�ت ع�ىل إدارة صالة لفنون الس�ينما 
م�ن  طاقه�ا  س�بب  وكان  التجريبي�ة، 
زوجها القس، هو عرضها للفيلم اإلباحي 
)الحلق العمي�ق( يف صالتها املوروثة عن 
والديها. هذا الط�اق الحتمي أعاد والده 
الق�س إىل أبرش�ية لوثري�ة مهج�ورة يف 
والية كيبي�ك، وفيها يلق�ي مواعظه من 
دون اقتناع عىل أبن�اء الرعية اإلنكليزية؛ 
غر أنه وبسبب حبه وانهماكه باملقامرة 
يف املراهنة عىل س�باقات الخيول، قرر أن 
يترصف بمدخرات األبرشية؛ حتى أصيب 

بالسكتة الدماغية أثناء خطبة وداعية.
هذا الطي�ف املخترص ألجواء املايض الذي 
يعيده هانس�ن، وه�و يتداخل مع املكان 
الجديد - الس�جن بموجودات�ه الَبرَصية، 
وكائنات�ه البرية املختلف�ة بجرائمها- 
ص�وره دوبوا عىل أنه م�كان منعزل عن 
العالم؛ بالرغم من وجوده يف العالم. لهذا 
كانت تقنية االسرتجاع مائمة، للخروج 
من�ه وهًما يف األق�ل، والتش�بث بأحداث 
ماضي�ة، له�ا ديمومة البق�اء الفعيل، يف 
الذاك�رة اإلنس�انية، وه�و م�ا ارتقت به 
الرواية يف نهاي�ة مطافها، يف جو عزلوي 
أكث�ر قتام�ة وحزًن�ا، بمعنى الس�قوط 
األكي�د يف مس�تنقع الحياة، الت�ي يمثلها 

كابوس السجن وتقييد حرية اإلنسان.

جيمس بوند يعود إلنقاذ العالـم وقطاع السينام
           بغداد / المستقبل العراقي

ش�هدت لندن الع�رض األول ألحدث أفام جيمس 
بون�د “نو تاي�م تو داي” بعد إرجائه أش�هرا عدة 
بس�بب جائح�ة كوفي�د – 19.. وه�ذه امل�رة ال 
تقت�رص مهمة العميل 007 ع�ىل إنقاذ العالم، بل 
أيضا صاالت السينما التي أنهكتها فرتات اإلغاق 

الطويلة.
ويزخر الفيلم الخامس واألخر للممثل الربيطاني 
البال�غ 53 عام�ا يف ه�ذه السلس�لة بمش�اهد 
س�باقات املط�اردة واالنفجارات وتب�ادل إطاق 
النار، بحس�ب اإلعان الرتويجي الذي يعد محبي 
هذه السلس�لة بفيلم ال يقل إثارة وتشويقا عما 
س�بقه من املهم�ات الس�ينمائية للعميل الرسي 

األشهر يف العالم.
ومع تأخر اس�تمّر س�نة ونصف س�نة بس�بب 
الجائحة، يقام عرض أول عاملي للفيلم املمتد عىل 
ساعتني و43 دقيقة الثاثاء يف قاعة “رويال ألربت 
ه�ال” العريق�ة يف لندن، قبل طرح�ه يف الصاالت 

السينمائية الربيطانية اعتبارا من الخميس.
وله�ذه املناس�بة، س�ينضم املنتج�ان مايكل ج. 
ويلسون وباربارا بروكويل عىل السجادة الحمراء 
إىل املخ�رج كاري جوج�ي فوكوناغا )“بيس�تس 
أوف ن�و نايش�ن” و”ترو ديتيكتي�ف”( واملمثلني 

دانييل كريغ ورامي مالك وليا سيدو واملغنية بييل 
إيليش التي تؤدي األغنية الرس�مية للفيلم والتي 

تحمل عنوانه “نو تايم تو داي”.
وإىل جانب هؤالء النجوم، سيحرض أيضا األمران 
تشارلز ووليام إضافة إىل أفراد يف الطواقم الطبية 
تلقوا دعوات الكتش�اف الفيلم يف القاعة العريقة 

تقديرا لعملهم خال الجائحة.
وبعدم�ا كان مق�ررا بدء ع�رض الفيلم الخامس 
والعرين من السلس�لة يف م�ارس 2020، أرجئ 
املوعد م�رات عدة بس�بب جائحة كوفي�د – 19. 
وبالت�ايل فإن طرح العمل يش�كل حدث�ا منتظرا 
س�واء من محبي هذه املغامرات أو من الركات 
الس�اعية إىل م�لء  الس�ينما  املش�غلة لص�االت 

القاعات بعد فرتات اإلغاق املتكررة.
وكان فيلم جيمس بوند الس�ابق “سبيكرت” الذي 
خ�رج إىل الصاالت نهاية 2015، قد حقق إيرادات 
فاقت 880 مليون دوالر يف العالم، وفق الصحافة 
املتخصصة. ويف الس�نة نفسها، قال دانييل كريغ 
إن�ه يفضل أن “يقطع رشايين�ه” عىل تقديم دور 

جيمس بوند مجددا.
لك�ن من س�يحمل الش�علة خلفا لكري�غ؟ يبقى 
الجواب عىل هذا التساؤل لغزا لكن املنتجة باربارا 
بروك�ويل اعتربت أن الدور يجب أن يبقى مس�ندا 

لرجل، وهو موضوع يثر االنقسام.
وقالت أالنا ماكغيل وهي طالبة فلسفة التقيناها 
يف ش�وارع لن�دن “النس�اء يعانني نقص�ا فادحا 

يف التمثي�ل يف الس�ينما”. وأك�دت “رضورة منح 
النس�اء وأصحاب الب�رة امللونة مكان�ا أكرب يف 

هوليوود”.
أما ديريك دومس�ون وهو س�اعي بري�د يبلغ 62 
عاما، فقال إن ش�خصية جيمس بوند “ال يمكن 
أن تؤديها امرأة. ه�ذا دور له رمزية كبرة ولديه 

سمات ذكورية للغاية”.
ولل�رّد عىل االنتقادات بش�أن التميي�ز الجني يف 
بعض أفام جيمس بوند، تمت االستعانة باملمثلة 
وكاتبة الس�يناريو فيب�ي والر-بريدج لتحس�ني 

تمثيل النساء يف الفيلم.
ويف ه�ذا الفيلم، يرتك العمي�ل الرسي الذي ابتكر 
نش�اطه  فليمين�غ،  إي�ان  الكات�ب  ش�خصيته 
االس�تخباري ويس�تمتع بإج�ازة مس�تحقة يف 
جامايكا. لكن هذه الس�كينة سيخرقها وصول 
صديق�ه القدي�م يف “يس.آي.إي�ه” فيليكس ليرت 
ال�ذي يقص�ده طلب�ا للمس�اعدة يف إنق�اذ عالم 

تعرض للخطف.
“العمي�ل  ُيضط�ر  العم�ل،  إىل  عودت�ه  ول�دى 
007” للتع�اون م�ع زميلة جديدة ت�ؤدي دورها 
الربيطانية الشانا لينش التي تحذره منذ البداية 
قائلة “إذا وقفت يف طريقي، سأوجه لك رصاصة 

يف الركبة”.
ويواج�ه بون�د وزميلت�ه الجديدة ع�دوا غامضا 
مزودا بأحدث األس�لحة املتط�ورة، ويؤدي دوره 
املمث�ل األمرك�ي من أص�ل مرصي رام�ي مالك 

الحائ�ز ع�ىل جائزة أوس�كار أفضل ممثل س�نة 
2019 عن تجس�يده لش�خصية املغن�ي فريدي 

مركوري.
كما أن عاملة النفس مادلني سوان، وتؤدي دورها 
املمثلة الفرنس�ية ليا س�يدو، لديه�ا أمور كثرة 
تخفيها يف العمل الجديد، بعد مشاركتها أيضا يف 

الجزء السابق من هذه املغامرات.
ويف ه�ذا الفيل�م الجديد الذي ُص�ور خصوصا يف 
إيطاليا وجامايكا، يش�به جيم�س بوند “حيوانا 
جريحا يصارع ماضي�ه كعميل رسي”، عىل حد 
وصف املخرج كاري جوجي فوكوناغا يف مقطع 
مصور نرته رشك�ة “يونيفرس�ال بيكترز” 
املنتجة للعمل الس�نة املاضية. وق�ال املخرج إن 
جيمس بوند يخوض “س�باقا”، “ليس فقط من 

أجل إنقاذ العالم بل من أجل من يحبهم أيضا”.
قط�اع  إحي�اء  يف  الفيل�م  دور  ع�ىل  تأكي�د  ويف 
الس�ينما قالت رشكة أوديون إلدارة دور العرض 
الس�ينمائي بلندن إن املش�اهدين يف دور العرض 
الخاصة بها يف بريطانيا زاد عددهم بنسبة عرة 
يف املئة عن مس�تويات ما قبل الجائحة بدعم من 
زي�ادة اإلقبال ع�ىل فيلم جيمس بون�د الخامس 
والعرين. وقال�ت أوديون “فيل�م جيمس بوند 
الجديد ش�هد أكرب افتت�اح يف دور عرض أوديون 

منذ صيف 2019”.

اىل ال�ركاء اف�راح عبدالكريم محم�د عيل وزينه 
حس�ن كاظ�م وس�امه كاظ�م ش�ويل اقت�ى 
حضوركم اىل بلديه التاجي سبع البور الستخراج 
اجازه بناء للعقار املرقم 16922 الريك يوس�ف 

سلمان جواد
�����������������������������������������

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل

رئاسة محمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة بداءة النجف

العدد / 2893 / ب2 / 2021
التاريخ / 4 / 10 / 2021

اعان
اىل / املدعى عليه ) ماهر رحيم نشمي (

اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم 2893 / ب2 
/ 2021 يف 24 / 8 / 2021 واملتضم�ن الحك�م 
ب ) ال�زام املدع�ى عليه ماهر رحيم نش�مي بأن 
ي�ؤدي للمدعي س�يف الدي�ن عبد الحاف�ظ مبلغ 
مق�داره اربعون ال�ف دوالر املثبت بموجب الصك 
املرق�م 0000007 يف 7 / 12 / 2020 املس�حوب 
عىل مرصف الثقة الدويل االس�امي فرع النجف ( 
ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ 
القضائي يف محكمة بداءة الكوفة واشعار مختار 
الخزاعي حي العرب / عبد الحس�ني دخيل الغزايل 
لذا تقرر تبليغك اعانا بالقرار املذكور بصحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني ولك ح�ق الطعن ع�ىل القرار 
املذكور خ�ال املدة املق�ررة بكافة ط�رق الطعن 
القانوني�ة وبعكس�ه سيكتس�ب الق�رار املذكور 

درجة البتات وفق االصول .
القايض

حربي طارش لفته

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2021/1769

التاريخ : 2021/9/30 
اعان

املنفذ عليه  / املدين كرار محمد  موىس 
لق�د تحقق�ق له�ذه  املديري�ة من خ�ال ورقت�ي تكليف 
بالحض�ور ورشح مختار املنطقة  مجه�ول محل االقامة 
وليس ل�ك موطن دائ�م او مؤقت او مخت�ار يمكن اجراء 
التبليغ  عليه واس�تنادا للمادة 27 من قانون التنفيذ تقرر 
تبليغ�ك اعان�ا بالحض�ور يف مديرية تنفي�ذ النجف خال 
خمس�ة عر ي�وم تبدأ م�ن الي�وم التايل للن�ر ملبارشة 
املعام�ات التنفيذية بحض�ورك ويف حالة ع�دم حضورك 
س�تبارش ه�ذه املديري�ة باج�راء التنفي�ذ الج�ربي وفق 

القانون 
املنفذ العدل

نصر حسن عبد زيد الكابي
اوص�اف املحرر : قرار محكمة بداءة النجف بالعدد 596/
ب2021/5 يف 2021/2/25 واملتضم�ن ال�زام املدين كرار 
محمد موىس بتاديته للدائن احمد كريم جبار مبلغ وقدره 

خمسة واربعون مليون دينار عن سند الكمبيالة 

�����������������������������������������
مجلس القضاء األعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف املناذرة

العدد 860/ ش/ 2021 
التاريخ 4/ 10/ 2021 

اعان
أقام�ت املدعية جن�ان جبار كريم الدع�وى املرقمة 860/ 
ش/ 2021 وموضوعه�ا نفق�ة ماضي�ة ومس�تمرة وإن 
موعد املرافعة فيها يوم 13/ 10/ 2021 الس�اعة الثامنة 
صباحا وملحهولية مح�ل إقامتك تقرر تبليغك بصحيفتني 
محليتني رس�ميتني يوميت�ني ويف حالة ع�دم حضورك أو 
حضور من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وفقا لألصول 
القايض

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 4081/ب2021/4

التاريخ : 2021/10/4
اعان

اىل املدعى عليه ) جبار خضر هيجل  (
اقام املدعي ) الس�يد مدير بلدي�ة النجف اضافة لوظيفته 
( الدع�وى البدائية املرقمة اعاه والتي يطلب فيها الحكم 
)بابط�ال كافة قيود العقار املرقم 3/69400 حي املياد ( 
واعادة تسجيله باسم دائرة املدعي اعاه ونظرا  ملجهولية 
محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي واشعار مختار 
رشيط الرموك 1 عباس عبد الحس�ن الشبيل  عليه قررت 
هذه املحكمة تبليغك اعانا بصحيفتني محليتني يوميتني 
بموع�د املرافعة املص�ادف يف ي�وم  2021/10/17  وعند 
ع�دم حض�ورك او ارس�ال من ين�وب عنك قانونا س�وف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

ظاهر عباس التفاوي

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

رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية
محكمة بداءة السماوة

العدد : 1822/ب/2021
التاريخ 2021/10/4

اىل املدع�ى عليهم�ا / 1 � زهرة محمد هوي�دي 2 � زينب 
حمد هويدي

اعان
اقام املدعي عبد الهادي محمد هويدي امام هذه املحكمة 
الدع�وى املرقم�ة 1822/ب/2021 والت�ي يطل�ب فيه�ا 
تمليكه السهام يف العقار املرقم 83/ قشلة وملجهولية محل 
اقامتكم�ا حس�ب رشح القائم بالتبلي�غ يف 2021/6/21 
وحس�ب اش�عار املختار بتاريخ 2021/6/21 يف منطقة 
القش�لة عليه تقرر تبليغكم بواسطة صحيفتني محليتني 
يوميت�ني رس�ميتني للحض�ور يف موعد املرافع�ة واملوافق 
الس�اعة التاسعة من صباح يوم 2021/10/17 ويف حالة 
ع�دم حضوركم او م�ن ينوب عنكم قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

رحيم طايش حمزة

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ املشخاب
رقم االضبارة / 860/ت/2021

التاريخ 2021/9/30
اعان

تبي�ع مديرية تنفيذ املش�خاب العقار تسلس�ل 
س�هام املدي�ن يف القطع�ة املرقم�ة 313 م 7 يف 
املش�خاب العائد للمدين حسن حسني عيل لقاء 

طلب الدائن سمر ابراهيم عليوي 
البال�غ )15,000,000( فع�ىل الراغب بالراء 
مراجع�ة هذه املديرية خال م�دة ثاثني  يوما 
تب�دا من الي�وم الت�ايل للنر مس�تصحبا معه 
التامينات القانونية عرة من املائة من القيمة 
املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رسم 

التسجيل والداللية عىل املشرتي 
املنفذ العدل

ثائر كناوي حمود
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه : مشخاب راك الحصوة 
2 � جنسه ونوعه : بستان يسقى سيحا

3 � ح�دوده واوصاف�ه : تق�ع مش�خاب راك 
الحصوة 

4 � مشتماته : 
5 � مساحته فقط حصة املدين 

6 � درجة العمران 
7 � الشاغل : قسم من الركاء

القيم�ة املق�درة 20,000,000  ع�رون   � 8
مليون دينار فقط

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف املحاويل
اعان اعادة مزايدة 

التسلسل او رقم القطعة : 3425 / 1   
املحلة او رقم واسم املقاطعة : 36  الجزيرة    

النوع : عرصة مشيد عليها تسعة محات 
املساحة : 792 م2

املشتمات : 
الشاغل : 

واردات املبيع السنوية : 
اربعمائ�ة  : 450000000  دين�اراً   املبي�ع  مق�دار 

وخمسون مليون ديناراً
بالنظر لرتك املزايدة الجاري�ة لبيع العقار املوصوف 
اع�اه العائد للراهن ) تغريد ابراهيم ش�مران( لقاء 
طل�ب الدائن املرته�ن ) املرصف الصناع�ي / بابل ( 
البال�غ ) 117411950( مائة وس�بعة عر مليون 
واربعمائة وحدى عر الف وتس�عمائة وخمس�ون 
ديناراً ملدة ) خمسة عر يوماً ( نقداً اقتى اعادتها 
مل�دة ) 15 ( يوماً اعتباراً من اليوم التايل لتاريخ نر 
ه�ذا االعان فعىل الراغب يف االش�رتاك فيها مراجعة 
دائ�رة التس�جيل العق�اري يف املحاوي�ل خ�ال املدة 
املذكورة مستصحباً معه تأمينات قانونية نقدية او 
كفالة مرصفية ال تقل ع�ن 10% من القيمة املقدرة 
للمبيع البالغة )450000000( اربعمائة وخمسون 
مليون ديناراً وان املزايدة س�تجرى يف الساعة )12( 

ظهراً من اليوم األخر. 
مديرية التسجيل العقاري يف املحاويل

�����������������������������������������
فقدان 

فق�دت الكوبون�ة الخاص�ة بتجهي�ز م�ادة الديزل 
باس�م / زينب م�رداس غثي�ث الصادرة م�ن هيئة 
توزي�ع املنتجات النفطية فرع املثنى من يعثر عليها 

تسليمها إىل جهة اإلصدار
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

أوضاع�ك املادية  غري جيدة ه�ذه الفرتة، لكن 
ال تقلق ستتحس�ن األمور يف القري�ب العاجل، 
هن�اك مبلغ مايل يف طريقه إليه س�يحل جميع 

مشاكلك بهذا الخصوص.

ال تقل�ل م�ن قيمة م�ا تفعله، يج�ب أن تفخر 
بنفس�ك، فأنت انس�ان مب�دع بالرغ�م من كل 
الظ�روف، يج�ب علي�ك أن تعمل أكث�ر الثبات 

نفسك وال تكرتث ببعض االراء.

اهتمام�ك باالخرين قد يفهم�ه البعض تطفل 
عىل حياته�م، احيانا تبالغ باالهتمام، ركز عىل 
نفسك وحاول أن تهتم بها اكثر واكثر، ال تفكر 

بما يعتقده اآلخرون فيك.

فكر بالكالم قبل قوله، كالمك يف بعض األحيان 
يكون جارح ملن حولك، واملش�كلة أنك ال تشعر 
به�ذا األمر، يج�ب عليك أن تراعي األش�خاص 

املقربني وخفف من االنتقاد.

ان�ت كث�ري الش�كوى يف ه�ذه الف�رتة، ح�اول 
ان تخ�رج م�ن املرحلة الت�ي أنت به�ا، فكثرة 
الشكوى ستجعل من حولك يبتعدون عنك، كل 
إنسان لديه مش�اكله الخاصة لست وحدك من 

يعاني.

انت بحاجة الن تكون هادئ االعصاب ومتفهم، 
مش�اكل كثرية س�تجد نفس�ك يف مواجهتها يف 
العم�ل والحياة الش�خصية، يف بع�ض االحيان 

يجب ان تنحني للعاصفة ال أن تواجهها.

تشعر بامللل الشديد يجب أن تفكر بتغيري نمط 
حيات�ك، ش�ارك يف بع�ض النش�اطات يف هذه 
الفرتة، حاول ان تتقرب من بعض األش�خاص 

الذين قد يساعدونك يف بعض األمور.

رصاحت�ك بالرغ�م من انها س�ببت ل�ك بعض 
املش�اكل يف السابق، إال أنها س�تكون مفيدة يف 
هذه الفرتة، مش�اكلك الكب�رية التي توقعت أن 

تستمر طويالاً ستحل بطريقة لن تصدقها.

تقدم كبري لك عىل املس�توى العميل، ستتفاجئ 
م�ن مكافأة ل�م تتوقعها أبدا لكنك تس�تحقها 
يف ه�ذه الفرتة، بالرغم م�ن الضغط الذي كان 
عليك يف العمل إال أنك يجب أن تعلم أنه كان من 

أجل منحك منصب اكرب.

الكث�ري م�ن الرصاع�ات حولك يج�ب عليك ان 
تع�رف كيف تخوض ه�ذه الرصاع�ات، هناك 
أم�ور بع�ض االمور التافه�ة التي يج�ب ان ال 

تضيع وقتك وطاقتك عليها.

تش�عر هذه الف�رتة بالضيق الش�ديد والتوتر، 
ال تف�رغ عصبيتك عىل م�ن حولك، انت بحاجة 
للخ�روج يف نزه�ة بالطبيع�ة من أج�ل ترتيب 

أولوياتك يف الحياة.

الق�وة أم�ر جي�د لك�ن ال يوج�د مش�كلة من 
االعرتاف بني فرتة وأخرى بالحاجة للمس�اعدة 
من قبل األشخاص، اطلب املساعدة من املقربني 

قد تكون مجرد مساعدة معنوية.

العذراء

احلوت

عالمات إصابتك بنوبة قلبية
تح�دث النوب�ة القلبي�ة عندم�ا يك�ون 
ا، ويكون  �ق ال�دم إىل القلب مس�دوداً تدفُّ
االنس�داد يف الغالب نتيجة تراكم الدهون 
والكوليسرتول ومواد أخرى، والتي تكوِّن 

لويحة يف الرشايني التي تغذي القلب.
وغالب�ا م�ا ترتب�ط نوب�ات القل�ب بألم 
يف الص�در، ولك�ن هناك ع�ددا كبريا من 
األع�راض التي يمك�ن للم�رء أن يعاني 

منها قبل حدوث نوبة مفاجئة.
وأشارت دراسات إىل ظهور أربعة أعراض 

تدل ع�ىل أن هناك إصاب�ة يف نوبة قلبية 
قريبة تصيب الشخص بعد أسبوع، وذلك 
حس�ب الدراس�ات التي تضمنت 1145 
مريض�ا يبلغ�ون من العم�ر 55 عاما أو 
أق�ل، بني عامي 2009 و2013، وكان ما 

يقارب ثلث املشاركني من النساء.
وكانت األعراض األكثر شيوعا متشابهة 
بني الرجال والنساء، وشملت التعب غري 
املعتاد واضطرابات النوم والقلق وضعف 

الذراع أو عدم الراحة.

وُيعت�رب أل�م الصدر ن�ادرا، حي�ث عانى 
ربع املش�اركني فقط من هذه األعراض 
للنوب�ة  الس�ابق  األس�بوع  يف  املن�ذرة 
القلبية، وبنس�بة 72% فقط من الرجال 
عانوا م�ن أع�راض مبك�رة، مقارنة ب� 

85% من النساء.
وأوضحت الدراسات أن أقل من 40% من 
املرىض بدأوا الع�الج بعد ظهور عالمات 
تحذيري�ة، الفتة إىل أن اس�تخدام العالج 

الوقائي متشابه بني الرجال والنساء.

خبري يتوقع ظهور فريوس جديد ويقرتح
 مجلة من التدابري

قال رئي�س املرك�ز الصين�ي ملكافحة 
األم�راض والوقاية منه�ا، غاو فو، إن 
العالم سيواجه بالتأكيد ظهور فريوس 
جديد يف املستقبل، ودعا املجتمع الدويل 
إىل االلتزام بجملة من املبادئ ملواجهته.

وقال رئي�س املركز الصين�ي ملكافحة 
األم�راض والوقاي�ة منه�ا، يف كلم�ة 
ألقاه�ا يف »املنتدى ال�����دويل للعلوم 
والتكنولوجي�ا يف املجتمع«، إن »العالم 
ال يواجه فقط وباء كورونا، بل يواجه 
أيضا عددا من املش�كالت األخرى، مثل 

املغالطات اإلعالمية، عندما يكون هناك 
خلط بني املع����لومة والتضليل، وهذا 
يث�ري الع����دي�د من الش�ائع����ات 

واملشكالت التي ي���جب حلها«.
وأك�د ج�او ف�و أن العال�م س�يواجه 
يس�مى  م�ا  املس�تقبل  يف  بالتأكي�د 
»بفريوس X«، الذي ال تزال خصائصه 
غ�ري معروفة ألي ش�خص ويمكن أن 

تحدث يف أي مكان ويف أي وقت.
مس�تقبل  أج�ل  م�ن  أن�ه  وأض�اف 
البرشي�ة، م�ن ال�روري العمل معا 

لحل مثل ه�ذه املش�كالت، واقرتح يف 
هذا الص�دد مبدأ »العن�ارص األربعة«: 
»التعاون، وامل�����نافسة، والتواصل، 

والتنسيق«.
وأكد أن تبادل املعلومات عنرص أسايس 
لحل مثل هذه املشكالت، مشريا إىل أن 
التب�ادل املفتوح للمعلومات من جانب 
الصني، س�مح للعلماء يف جميع أنحاء 
ت������طوي�ر  يف  بالب����دء  العال�م 
لقاح�ات ضد ف�ريوس كورونا يف وقت 

قصري بعد ظهور وباء كورونا.

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
- الروبيان : 500 غرامااً - - ملح : نصف ملعقة صغرية - - فلفل أسود : نصف 
ملعق�ة صغرية )مطح�ون( - - ثوم بودرة : نصف ملعق�ة صغرية - - دقيق : 
كوب - - بابريكا : ملعقة صغرية - - البيض : 2 حبة )مخفوق( - - بقسماط 

: كوب - - الزيت النباتي : حسب الحاجة )للقيل(
طريقة التحضري:

ضعي قط�ع الروبيان يف وع�اء وأضيفي فوقه�ا امللح، الفلفل األس�ود والثوم 
البودرة.

 اخلطي املكّونات برفق.
 يف وعاء صغري، اخلطي الدقيق والبابريكا معااً.

 جّهزي البيض املخفوق يف وعاء والبقسماط يف طبق.
 حّمي الزيت النباتي جيدااً.

اً البقسماط.  غّميس قطع الروبيان أوالاً يف مزيج الدقيق ثّم البيض وأخريا
 اقيل قطع الروبيان بالزيت حوايل 5 دقائق أو حتى تصبح ذهبّية اللون.

 ضعي الروبيان عىل محارم ورقّية ثّم قّدميه ساخنااً.

تتبيلة الروبيان املقيل

دراسة: امليش يف املناطق اخلرضاء خيلصك من االجهاد
امل�ي يف الغابات واملناطق الخ�راء أو يف الطبيعة له مفعول 
س�حري عىل االنس�ان للتخلص من التوتر واإلجهاد، بحس�ب 
دراسة. ووجد العلماء وجود رابط عكيس بني التنزه يف أحضان 

الطبيعة وبني هرمون الكورتيزول، يف حال املي ملدة معينة.
مجرد نزهة قصرية يف املناطق الخراء يساعد عىل تقليل التوتر 
واإلجهاد بش�كل كب�ري. وهذا ما تؤكده دراس�ة علمية أجرتها 
جامعة ميش�يغان األمريكية ونرشته�ا يف دورية »فرونتريس« 
العلمي�ة. وذك�رت نتائ�ج الدراس�ة أن 20 دقيقة م�ن املي يف 
األرايض الزراعية تكفي لتقليل نس�بة هرمون التوتر واإلجهاد 
بش�كل ملحوظ. وذكرت مجل�ة فوكوس األملاني�ة التي نرشت 
تقريرا عن الدراس�ة عىل موقعها االلكرتوني، أن املرشفني عىل 
الدراس�ة تحدثوا عن يشء يمكن تسميته ب� »حبوب الطبيعة« 

لتقليل التوتر.
وقال�ت ماري-كارول هونرت املرشفة عىل الدراس�ة »نحن نعلم 
بالفع�ل أن امل�ي يف الطبيعة يقل�ل من التوتر. ولك�ن لم يكن 
واضح�ا حت�ى اآلن كم عدد املرات التي يف�رتض أن يكون فيها 
املرء يف الطبيعة، وكم هو الوقت الواجب اس�تغراقه هناك، وما 

فائدة ذلك«. وكشفت الدراسة أن من 20 إىل 30 دقيقة تتنزه يف 
الطبيعة كافية لتخفيض هرمون اإلجهاد والتوتر بشكل جيد.

وأوضحت مجلة »دير ش�بيغل« األملانية يف موقعها اإللكرتوني 
أن هرم�ون الكورتي�زول والذي يس�مى أيضا بهرم�ون التوتر 
يت�م إنتاجه يف قرشة الغدة الكظري�ة ومن ثم يتم امتصاصه يف 
الكبد. وارتفاع نس�بة الكورتيزول يف الجس�م، بس�بب اإلجهاد 
املزم�ن مثال، يمكن أن يؤدي إىل الس�منة وضعف جهاز املناعة 

واضطراب القلب واألوعية الدموية واالكتئاب.
وأجرى الباحثون دراستهم عىل 36 متطوعا من بينهم 33 امرأة 
وثالثة رجال. وقام هؤالء بثالث جوالت عىل األقل أس�بوعيا ملدة 
عرش دقائق أو أكثر يف الطبيعة. وتم أخذ عينات من لعابهم قبل 
التج�ارب وبعدها. وتم فحص مس�تويات هرمون الكورتيزول 
وكذل�ك إنزي�م »ألفا أمي�الز« الذي ينت�ج يف الجه�از الهضمي 

ويفرزه الجسم بكثرة أثناء الشعور بالتوتر.
ونصح الخرباء حسب مجلة فوكوس األملانية باملي أو الجلوس 
ثالث م�رات يف األس�بوع يف املس�احات الخ�راء ويف أحضان 

الطبيعة وملدة 20 إىل 30 دقيقة، لتفادي التوتر يف الجسم.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين

العدد )2464( االربعاء  6  تشرين االول  2021

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

كلمات متقاطعةكلمات متقاطعة

البحث عن الكلمة

حل اللغز
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البرصة تواصل احتضاهنا للدورة 
»C« التدريبية اآلسيوية

             المستقبل العراقي/ متابعة

تتواص�ل يف مدين�ة الب�رة الرياضي�ة ال�دورة 
التدريبية اآلسيوية بكرة القدم فئة ) C ( بمشاركة 

)24( ُمدربا ُيمثلون محافظات البرة 
واملنطقة الجنوبية.

وقال محارض الدورة اآلس�يوي عقيل 
هات�و: ان “البرة تش�هد هذه األيام 
إقامة الدورة التدريبية  اآلسيوية، التي 
ُيش�ارك فيها )24( مدربا يف كرة القدم 
ينتمون اىل البرة وبعض محافظات 
جنوب العراق” مبينا انه :”ُيرشف عىل 
الدورة، التي ستس�تمر حتى السادس 
عرش من ش�هر ترشي�ن األول الحايل، 
الدكتور قاس�م ل�زام وتتضم�ن عديد 

الدروس النظرية والعملية«.
وأف�اد هاتو، ب�ان “ال�دورة، التي ُتعد 

األوىل م�ن نوعه�ا ُيحارض فيها م�درب ومحارض 
آس�يوي من البرة، تش�تمل عىل عديد الدروس 
النظري�ة منها ال�دور التعليمي وطرق األس�اس 
الث�اث واملهم�ة التعليمي�ة كم�درب، اىل جان�ب 

والتدري�ب  امله�ارة  األداء، فض�ا ع�ن  عن�ارص 
و)الكتيك( والسرتاتيجية، وكذلك أسس التحضري 
البدن�ي لاع�ب الصغ�ري وأيض�ا مب�ادئ التعليم 
والاع�ب املوهوب، باإلضاف�ة اىل التحفيز البدني 
وأس�س بن�اء الفري�ق” مضيف�ا “ويف 
الجانب العميل نج�د عديد املوضوعات 
عىل طاولة التطبيق ومنها اإلحس�اس 
بالك�رة والدحرج�ة والتمرين القصري 
واللع�ب التعاون�ي، اىل جانب التهديف 
بالرأس والتهديف عىل املرمى، وملفات 
تدريبي�ة عملية أخ�رى” ُمتابعا :”ويف 
ختام الدورة ستكون هناك درجات لكل 
مدرب تتضمن قياسا واقعيا لحضوره 
النظري والعم�ل وُمؤرش تفاعله وعىل 
أساسها سيكون ُمتاحا للمدرب، الذي 
ينجح يف ال�دورة، االنخ�راط يف الدورة 

.”)B( التدريبية

ناشئات السلة يعلن جاهزيته لنهائيات 
كأس العالـم

             المستقبل العراقي/ متابعة

دخل منتخب الناش�ئات لكرة السلة معسكرا 
تدريبي�ا اخ�ريا يف العاصم�ة بغداد 
تحضريا للمشاركة يف نهائيات كأس 
العال�م لتحدي املهارات االساس�ية 
تح�ت 15 عاما واملقرر اقامتها أون 
الي�ن يوم�ي الس�ابع والثام�ن من 
الش�هر الح�ايل ع�ىل قاعة الش�عب 
الدولي�ة، حي�ث س�تتنافس فتياتنا 
امام منتخبات أس�بانيا وبورتريكو 
وتونس بواقع سبع مباريات خال 

يومني .
وق�ال م�درب منتخ�ب الناش�ئات 
رزكار محمد رؤوف: إن تحضرياتنا 
جيدة وس�ندخل املنافس�ة بش�عار 
الف�وز وليس االكتفاء باملش�اركة، 

الس�يما بع�د خوضن�ا تدريب�ات مكثف�ة يف 
محافظتي بغداد والسليمانية .

ولفت اىل ان فتياتنا بارشن وحداتهن التدريبية 
بعد نهاية دوري الشابات الشهر املايض بواقع 

وحدت�ني تدريبيت�ني ، فض�ا ع�ن االختبارات 
اليومية التحضريية من اجل التجانس بصورة 

كبرية والتعود عىل اجواء البطولة.
واضاف ان اللجنة املرشفة عىل املنتخب اجرت 
اختب�ارات لتدعيم صف�وف الفريق 
الكف�اءة  اصح�اب  م�ن  بعن�ارص 
العالي�ة وس�يتم اج�راء اختب�ارات 
اخ�رية يف االي�ام املقبلة، اذ س�يقع 
االختيار عىل س�بع العبات لخوض 

املنافسة .
يذك�ر ان اتحاد الس�لة اس�تحصل 
موافقة من االتحاد الدويل عىل تحديد 
يوم�ي الخميس والجمع�ة املقبلني 
موعداً نهائياً النطاق بطولة تحدي 
املهارات االساسية بعد طلب اللجنة 
املرشفة عىل املنتخب بسبب تزامنها 

مع موعد االنتخابات الربملانية .

افتتاح أول جممع ريايض 
يف رشق املوصل

شخص واحد تسبب 
يف بقاء كومان

              المستقبل العراقي/ متابعة

افتتح محافظ نينوى نجم الجبوري مجمع دجلة الريايض 
يف منطقة بازوايا رشق املوصل. وقال الجبوري: إن افتتاح 
هذا املجمع االول يف بازوايا جاء بعد انش�ائه من قبل لجنة 
اعمار املوصل والتي أكدت اهتمامها باملش�اريع الرياضية 
يف نينوى بعد ان محت عصابات داعش املنشآت الرياضية 
بتحويله�ا اىل ثكن�ات عس�كرية خ�ال احتاله�ا املدينة. 
واضاف الجبوري أن”  انشاء مثل هذه املشاريع سيسهم 
يف تنمي�ة الطاقات الش�بابية،  مش�ددا يف الوقت ذاته عىل 
رضورة دعم رشيحة الشباب كونها عماد املستقبل ونواة 
بناء الوطن«. ولفت اىل ان النية تتجه نحو انشاء املزيد من 
هذه املجمعات مطلع الع�ام 2022 لدعم الواقع الريايض 

يف مدينة املوصل.

بيانيتش: ما زلت ال أعرف ماذا أراد كومان مني

سولسكاير يثري غضب رونالدو

              المستقبل العراقي/ متابعة

وس�ط  الع�ب  بيانيت�ش،  مريال�م  أب�دى 
بش�كتاش  لصف�وف  املُع�ار  برش�لونة، 
الرتكي، استياءه من الطريقة التي عامله 
به�ا الهولندي رونالد كومان، املدير الفني 

للبلوجرانا.
لع�دم  بش�كتاش  إىل  بيانيت�ش  وغ�ادر 
حصول�ه عىل فرصة للمش�اركة بقميص 
البارس�ا، وفش�ل عودته لفريقه الس�ابق 
يوفنتوس خال سوق االنتقاالت الصيفية 

املاضية.
وق�ال بيانيتش، يف تريح�ات لصحيفة 
»م�اركا« اإلس�بانية: »م�ا زل�ت ال أعرف 
بالضبط م�ا الذي أراده كوم�ان مني، لم 

يح�اول رشح األم�ور يل أو محاولة إيجاد 
حل«.

وأض�اف: »أنا من كنت أس�أله م�ا يريده 
من�ي، وه�ل أفعل أش�ياء جيدة أو س�يئة 
ألرى م�ا إذا كان بمق�دوري التواج�د مع 

الفريق بشكل أرسع وأكون مفيًدا«.
وتابع: »يف موس�م واحد تحتاج 17 أو 18 
العبا للفوز باأللقاب، لكن بالنس�بة له لم 
تك�ن لديه مش�اكل يف طريق�ة لعبي ولم 

يقدم يل أي إجابات«.
وبسؤاله عما إذا كان النادي ال يحرتمه يف 
ظل التقارير التي خرجت حول البحث عن 
بديل له، أجاب: »م�ا رأيك؟ األمر ال يتعلق 
حتى بأن تكون جيًدا أو سيًئا، بالنسبة يل 

التعامل هو ما يهم«.

              المستقبل العراقي/ متابعة

أثار النرويجي أويل جونار سولس�كاير، املدير الفني ملانشسرت 
يونايت�د، غض�ب العبه الربتغ�ايل كريس�تيانو رونالدو.وجلس 
رونالدو عىل مقاعد البدالء خال مباراة الش�ياطني الحمر ضد 

إيفرتون بالربيمريليج، الس�بت امل�ايض، والتي انتهت بالتعادل 
1-1.ووفًق�ا لصحيفة »م�ريور« الربيطانية، فإن رونالدو كان 
غاضًبا بعد إباغه أنه لن يش�ارك أساسًيا يف املواجهة.واضطر 
رونالدو إىل االنتظار حتى الشوط الثاني كي يشارك، لكنه فشل 
يف منح مانشسرت يونايتد انتصاًرا جديًدا.وأشارت الصحيفة إىل 

أن رونال�دو أكثر م�ن انتقد قرار سولس�كاير، ألن الاعب كان 
أمامه أس�بوع كام�ل للتعايف من مب�اراة إيفرتون، قبل خوض 
أول لقاء مع منتخب الربتغال.وذكرت أن غضب رونالدو استمر 
عقب املباراة، حيث لم يوجه الربتغايل رسالة إىل الجمهور، ألول 

مرة منذ العودة إىل مانشسرت يونايتد هذا املوسم.

بايرن ميونخ يواجه هوفنهايم بمدرجات مكتملة
              المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن نادي بايرن ميون�خ، أنه يمكنه خوض املباراة املقبلة، 
واملق�ررة أم�ام هوفنهاي�م ي�وم 23 ترشي�ن أول/أكتوب�ر 
الجاري، عىل ملعبه، وبحضور 75 ألف مش�جع، وهي كامل 

سعة مدرجات ستاد »أليانز أرينا«.
وستكون هذه هي أول مباراة يخوضها بايرن ميونخ وسط 

مدرج�ات مكتملة العدد منذ بداي�ة جائحة فريوس كورونا 
املس�تجد، وذلك يف ظل التغيري يف القواعد املعمول بها محليا 

يف ظل الجائحة.
وذكر نادي بايرن يف بيان: »مع ذلك، ال تزال العمليات الخاصة 
املتعلق�ة باملباريات س�ارية، وهو ما يعن�ي أن قبول دخول 

املشجعني ال يزال يعتمد عىل معايري تتعلق بالجائحة«.
ويس�مح لباي�رن ميون�خ وغريه م�ن األندي�ة الرياضية يف 

ميون�خ، بحض�ور املش�جعني ب�رشط تلقي اللق�اح املضاد 
لف�ريوس كورون�ا أو تقديم ما يثبت التعايف م�ن العدوى أو 

ظهور نتائج سلبية لفحص »بي.يس.آر«.
وتعن�ي هذه ال�رشوط الواج�ب توافرها للدخ�ول أن قيود 
أخرى مثل ارتداء الكمامات وحدود السعة والتباعد الجسدي 

وحظر املرشوبات الكحولية، لم تعد مطبقة.
وقال جان-كريس�تيان دريس�ن نائب رئيس بايرن ميونخ: 

»نحن س�عداء، خاصة من أجل جماهرينا، بأنه يسمح اآلن 
مجددا بحضور الجماهري يف اس�تاد أليانز أرينا بكامل سعة 

املدرجات«.
وأض�اف: »س�نتخذ كل التدابري االحرتازي�ة بعناية من أجل 
مواصلة ضمان أعىل درجات األمان والسامة للمشجعني«.

وقبل التغيريات األخرية، كان يسمح لبايرن ميونخ بحضور 
25 آلف مشجع فقط يف املباريات عىل ملعبه.

سانشيز يصل ملساعدة تشييل يف مهمتها الصعبة
              المستقبل العراقي/ متابعة

وصل ألكس�يس سانش�يز، إىل س�انتياجو، لانضمام 
الستعدادات للمباريات الثاث التي سيخوضها منتخب 
تش�ييل أمام كل من بريو وفنزويا وباراجواي، والتي 
يج�ب أن يحصد خالها س�بع نقاط عىل األقل إذا أراد 
مواصل�ة طريقه للمش�اركة يف موندي�ال قطر.وكان 
مهاج�م إنرت ميان قد غاب ع�ن اللقاءات الثاثة التي 
خاضها منتخب »ال روخا« الاتيني يف سبتمرب/أيلول 

بسبب مشكات بدنية أبعدته عن اللعب لفرتة طويلة 
م�ن العام، وأثر هذا الغياب س�لبيا ع�ىل كتيبة املدرب 

مارتن السارتي.
وهك�ذا كان هج�وم منتخب تش�ييل، ع�ىل الرغم من 
امتاك�ه العب�ني مث�ل إدواردو فارج�اس، أحد نقاط 
ضع�ف الفريق، مبديا ع�دم القدرة عىل إنه�اء اللعب 
الهجومي ع�ىل الرغم م�ن التعامل الجي�د مع حيازة 

الكرة وإعداد اللعبة.
كما وصل إىل املطار الدويل للعاصمة التشيلية بنخامني 

بريريت�ون دي�از، مهاج�م باكب�رين روف�رز 
اإلنجلي�زي وانض�م إىل التدريبات مس�اء االثنني 

)ت.م.( يف مجمع خوان بينتو دوران الريايض بهدف 
تعزيز هجوم املنتخب.

وتحتل تشييل املركز الثامن يف جدول تصفيات أمريكا 
الجنوبي�ة املؤهلة ملونديال قطر 2022، ولديها س�بع 
نق�اط فق�ط يف جعبتها حصدتها من تس�ع مباريات 
خاضته�ا وحققت خالها فوزا واحدا عىل بريو أواخر 

يونيو/حزيران 2020.

الكشف عن رشوط صالح 
لتجديد عقده

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقرير صحف�ي بريطاني، عن 
حقيقة طلب�ات املري محمد صاح، 
نج�م ليفربول، من أج�ل تجديد عقده 

مع الريدز.
وينته�ي العق�د الح�ايل لص�اح م�ع 

ليفربول يف صيف 2023.
ووفًق�ا لصحيفة »ص�ن« الربيطانية، 
ف�إن التقاري�ر األولي�ة التي تش�ري إىل 
طلب ص�اح راتبا أس�بوعيا 500 ألف 

إس�رتليني للموافق�ة ع�ىل التجدي�د غري 
الربيطانية  الصحيفة  صحيحة.وأش�ارت 
إىل أن طلب�ات ص�اح ت�رتاوح ب�ني 300 
م�ا  أس�بوعًيا،  إس�رتليني  أل�ف  و380 
س�يجعله صاحب أعىل رات�ب يف ليفربول.

وأوضحت »صن« أن صاح يش�رتط أيًضا 
أن يك�ون عق�ده الجدي�د م�ع ليفرب�ول 
حتى 2025 فقط.وكش�فت الصحيفة أن 

مفاوضات التجديد ب�ني صاح وليفربول 
ال ت�زال جاري�ة، رغ�م تري�ح يورج�ن 
كلوب، مدرب الريدز، مؤخرًا بأنه ال يعرف 
ش�يًئا عن محادثات الاع�ب املري مع 
النادي بشأن العقد الجديد.يذكر أن صاح 
يحص�ل حالًي�ا ع�ىل راتب أس�بوعي يبلغ 
200 أل�ف إس�رتليني، م�ا يجعله صاحب 
ثان�ي أعىل أج�ر يف ليفربول بع�د فريجيل 
فان دايك )235 ألف إسرتليني أسبوعًيا(.

               المستقبل العراقي/ متابعة

ق�ال تقرير صحفي إس�باني، إن الس�بب وراء عدم إقالة 
الهولن�دي رونال�د كوم�ان املدي�ر الفن�ي لربش�لونة، من 
منصبه بسبب سوء النتائج األخرية، كان أحد األشخاص يف 
النادي.وبحس�ب صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية، 
ف�إن خوان البورتا رئيس برش�لونة قد ق�رر إقالة كومان 
الخمي�س امل�ايض، وتم إط�اع مجموعة م�ن الصحفيني 
عىل ذلك ووصلت املعلوم�ات لكومان الذي ظهر يف املؤتمر 

الصحفي قبل مواجهة أتلتيكو مدريد وكأنه وداعا.
وأضافت الصحيفة: »جرت محادثات بني كومان والبورتا 
بع�د املؤتمر ويف اليوم الت�ايل التقيا وجها إىل وجه يف املدينة 
الرياضي�ة قبل الس�فر إىل مدريد«.وتابع�ت: »الذي طالب 
به�ذه املحادثات كان جوردي كروي�ف، والذي تحدث مع 
البورت�ا يوم الجمع�ة إلقناعه بعدم إقال�ة كومان، وإنهاء 
الش�ائعات حول رحيله«.وأش�ار التقري�ر، إىل أن كرويف 
طالب بمنح كومان فرصة أخرية، خاًصة بعدما يس�تعيد 
املصابني مثل أجوي�رو وديمبيل ويحصل فاتي عىل فرصة 
أكرب للعب.وأفادت الصحيفة، أنه بالفعل بعد لقاء كومان 
والبورتا صباح الس�بت، خرج الرئي�س وأكد لإلعام ثقته 
يف الهولن�دي، وظه�ر كوم�ان برفقة ج�وردي كرويف يف 

مدرجات ملعب »واندا ميرتوبوليتانو«.

إبراهيموفيتش: الدوري اإليطايل؟ سيفوز به فريق زالتان
              المستقبل العراقي/ متابعة

رشح السويدي زالتان إبراهيموفيتش مهاجم 
ميان، فريقه للفوز بلقب الدوري اإليطايل لهذا 
املوس�م، مش�رًيا إىل أنه ينتظر العودة إىل أرض 
امللعب.ميان يحتل حالًيا املركز الثاني بجدول 

الرتتي�ب برصي�د 19 نقط�ة م�ن 7 مباريات، 
بف�ارق نقطت�ني فقط عن املتص�در نابويل 21 
نقطة »العامة الكاملة«.وقال إبراهيموفيتش 
يف تريحات أبرزها موقع »فوتبول إيطاليا«: 
»يف سن األربعني، أشعر أنني صغري السن، لقد 
مر ع�ام آخر وأن�ا أنتظر فقط الع�ودة ألرض 

امللعب«.وأضاف »هناك بعض املشاكل الصغرية 
التي أعاني منها، ويتم حلها بالفرتة الحالية«.

وس�ئل إبرا ع�ن معركة اإلس�كوديتو وتنافس 
فرق عدي�دة عىل اللقب، ويف ه�ذا الصدد، قال: 
»من س�يفوز به؟ يف أي فريق يلعب زالتان؟ يف 

ميان لذلك إنه الروسونريي«.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

برييز: التوقيع مع مبايب؟ أمتنى أن يتم األمر يف يناير
            المستقبل العراقي/ متابعة

عل�ق فلورنتينو برييز، رئي�س ريال مدريد، عىل أنباء 
اق�رتاب الفرنيس كيلي�ان مبابي، نجم باريس س�ان 
جريمان، م�ن االنتق�ال إىل النادي امللك�ي يف الصيف 

املقبل.
وينته�ي عق�د مباب�ي مع س�ان جريم�ان يف صيف 
اآلن كل  الفرن�يس حت�ى  الاع�ب  2022، ويرف�ض 

عروض التجديد.
وقال بريي�ز، يف تريحات أبرزتها صحيفة »ماركا« 

اإلس�بانية: »س�يكون لدين�ا أنب�اء بش�أن مبابي يف 
يناير/كان�ون الثاني. نأم�ل أن يتم حل كل يشء يف 1 

يناير«.
وكان مبابي رصح لصحيفة »ليكيب« الفرنسية، أنه 
طل�ب الرحيل عن س�ان جريم�ان يف الصيف املايض، 
وأنه كان س�ينتقل إىل ريال مدريد، إذا غادر »حديقة 

األمراء«.
يذكر أن ري�ال مدريد قدم عرضني رس�ميني للتعاقد 
م�ع مباب�ي يف الصيف امل�ايض، لكن س�ان جريمان 

رفض األول ولم يرد عىل الثاني.
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االمامة رس العدالةهجرة شباب كردستان!

سامي جواد كاظمدرباس ابراهيم

يف الوق�ت الذي تتناح�ر فيه األح�زاب الكردية فيم�ا بينها 
للحص�ول عىل مقاعد يف الربمل�ان العراقي املقبل، فإن مئات 
الشباب من إقليم كردستان يهاجرون يوميا إىل أوربا بسبب 
تدهور الوضع االقتصادي بالدرجة األوىل. لقد باتت الفكرة 
السائدة لدى معظم الشباب هو كيفية التوجه إىل أوربا بحثا 
عن حياة سعيدة خالية من املتاعب، وبعيدة عن الرصاعات 

الحزبية واألزمات التي ال تنتهي.
إن املضح�ك املبك�ي الي�وم ه�و عندم�ا نش�اهد ش�عارات 
األحزاب االنتخابية، وعندما نستمع إىل خطابات املرشحني، 
نج�د أّنهم يتغنون بالش�باب ويصفونهم بأجمل األوصاف، 
ويعدونه�م بوعود كثرية، لك�ّن هذه الش�عارات أو الوعود 
رسع�ان ما تتبخ�ر، وال تطبق عىل أرض الواق�ع؛ ألّنها بكل 
بس�اطة شعارات خالية من الصدق، وفارغة من محتواها، 
فهي وس�يلة أو حيلة للوص�ول إىل قبة الربمل�ان ال أكثر وال 

أقل.
بال ريب لو وجد الش�باب فرص العم�ل، والعدالة، والحرية، 
والنزاه�ة، واالهتم�ام عىل مختلف األصع�دة يف مجتمعهم؛ 
ملا اضط�روا إىل املخاطرة بحياتهم، وحاول�وا عبور البحار، 
أو الس�ري أياما وليايل عىل أقدامهم يف ال�ربد القارس، ودفع 
مبال�غ كبرية جدا للمهربني )تجار البرش( من أجل الوصول 
إىل اوربا. اليوم لو توجهت إىل إسطنبول أو مينسك )عاصمة 
بيالروس�يا( لشعرت أّنك يف إقليم كردستان. تجد الشباب يف 
املقاهي والش�وارع يبحثون عّم�ن يوصلهم، بطرق رشعية 

أو غري رشعية، إىل أوربا.
لقد فش�لت الحكومات املتعاقبة يف إقليم كردس�تان فش�ال 
ذريع�ا يف احتواء الش�������باب وتش�جعيهم ع�ىل البقاء 
واإلبداع يف مجتمعهم. إّن التشجيع واالحتواء ال يكون إاّل من 
خالل القض�اء عىل البطالة، والفق����ر، والفس�اد، وخلق 
فرص العمل، ووض���ع الرجل املناس�ب يف املكان املناسب. 
كم�ا أّن�ه ال يمكن للمجتم�ع أن يتقدم خط�وة واحدة نحو 
األم�ام بدون وجود الش�باب، فهم اللبنة األساس�ية يف بناء 
املجتم�ع وازدهاره. إّنهم مس�تقبل األم�ة، وال������عصا 
التي يت�وكأ عليها املجتمع، وبغيابهم س�يعاني املجتمع يف 
املس�تقبل أكثر مما يع������انيه اآلن، وسيصبح مجتمعا 
عاج�زا أكث�ر مم�ا ه�و عاج�ز اآلن. فه�ل من منق�ذ ينقذ 
هؤالء الش�باب م�ن الضي�اع، ويأخ���ذ بيدهم إىل الس�كة 

الصحيحة؟

يقول أبو الفتح الشهرستاني يف مؤلفه الشهري “امللل والنحل” الجزء االول 
ص/24: “ما ُسّل سيف يف اإلسالم عىل قاعدة دينية، كما ُسّل يف موضوع 
اإلمامة”، وانا بدوري اسال من هم الذين سلوا سيوفهم عىل االمامة؟ هل 

هم فقط من ال يعتقدون باالمامة ام معهم من هم ضمن االمامية؟
االخت�الف يف وجه�ات النظر امر طبيع�ي وهو عىل نوعني ق�د يختلفون 
عىل أصل الفك�رة او يختلفون عىل طرق اثبات الفكرة، واالختالف الثاني 
أخطر من االول الن اثبات الفكرة اذا كان طريقه ضعيف فانه يس�اهم يف 

التشكيك يف اصل الفكرة، اي كما يقال ثبت الحجر ثم انقش.
نح�ن االمامي�ة نؤمن باالمام�ة ولكن االخت�الف يكون بماهي�ة االمامة 
وحدوده�ا وصالحياتها وكيفية اثباتها، والحدي�ث عنها تارة يكون نقيل 
وت�ارة فلس�في واخرى عقيل وحت�ى قانوني، ولكن لي�س بالرضورة ان 
يكون مثال تعريف االمامة من قبل احد كرباء الش�يعة هو حكم وال يجوز 

ان تحيد عنه.
هنال�ك اث�ارات عجيب�ة تث�ار م�ن قبل ابن�اء املل�ة والعجي�ب يف اثارتهم 
انه�م ينتق�ون ما ال يجمع علي�ه االمامية لكي يتفلس�فوا للرد عىل هذه 

املفاهيم.
مث�ال يف كتاب عقائ�د االمامية بني االصيل والدخيل تاليف محمد حس�ني 
ترحين�ي الصادر ع�ن مركز الدراس�ات الفكرية يف ب�ريوت، يقول يف ص 
416: تعريف االمامة يقول الش�يخ املفيد )ان االمام هو االنس�ان الذي له 
رئاس�ة عام�ة يف امور الدين والدنيا نيابة ع�ن النبي )ص(، ونقل تعريف 
اخ�ر عىل نفس املن�وال. اقول الحظ�وا الخلط والتقاط�ع تعريف االمامة 
بينما يعرف الش�يخ املفي�د االمام، ويعود املؤلف ليستش�هد باية االمامة 
للنب�ي ابراهيم )ع( ليفند راي الش�يخ املفيد باعتبار ان ابراهيم اس�تحق 

االمامة ولم يكن الحاكم.
حس�ب راي املتواض�ع ومن خالل قراءتي للكتب يف ه�ذا املجال فاني ارى 
االمامة هي ملكة ترشيعية تكون ترشيعاتها عادلة وال تقبل الخطا، هذه 
االمام�ة التي هي محل خالف بني كل املجتمعات، فاالمامة هي الس�لطة 
الترشيعية بالدرجة االوىل وبقت بعد رس�ول الله )ص( وس�تبقى اىل يوم 
الدين، والننا نعيش الغيب�ة الكربى فاننا نلجا اىل الفقهاء ممن يغوصون 
يف بحور علوم اهل البيت الس�تنباط الترشيع�ات التي قد تتوافق مع راي 
املعص�وم وق�د ال وبالنتيجة يبقى مرفا االمان ملن يري�د النجاة من عذاب 
الل�ه هم مراجعن�ا العدول، ام�ا من هم وما ه�ي درج�ة االطمئنان لهم 
وماه�ي منزلتهم فهذا من مس�ؤولية االنس�ان وليس ف�رض منهم � اي 
املراج�ع � عليه، وهنا تبدا مغالطات اخرى م�ن قبل مؤلف نفس الكتاب 
ان�ف الذكر لريد عىل الغالة ويعتمد قول بع�ض ممن لهم اراء تخالف اراء 
فقهاء االمامية وقد نبه اىل ذلك فقهاؤنا فمس�الة ان تحشو كتابك بهكذا 
افكار رفضتها االمامية ال جدوى منها س�وى التالعب بعقل القارئ حتى 

يمكن خديعته .

يشمل اإلقليم.. ممثل املرجعية يوجه بمعاجلة األطفال يف مؤسسة 
»وارث« لألورام الرسطانية جمانًا

رشكة العرب للدفع االلكرتوين APS ومرصف كردستان الدويل االسالمي 
يوقعان اتفاقًا لدعم االقتصاد الرقمي 

 أعلن رئيس هيئة الصحة والتعليم 
الطب�ي التابع�ة للعتبة الحس�ينية 
املقدسة ستار الساعدي، عن صدور 
توجي�ه م�ن قب�ل ممث�ل املرجعية 
الديني�ة العلي�ا واملت�ويل الرشع�ي 
الشيخ  املقدسة  الحس�ينية  للعتبة 
عب�د امله�دي الكربالئ�ي، بتقدي�م 
الع�الج يف مؤسس�ة وارث الدولي�ة 
ملعالج�ة االورام )مجان�ا( لجمي�ع 
األطف�ال املصاب�ني بالرسط�ان يف 
جميع محافظات العراق بما فيهم 
أطفال إقليم كردس�تان دون س�ن 

)12( عاما.
وقال الس�اعدي يف بيان للعتبة، إن 
العليا،  الديني�ة  »ممث�ل املرجعي�ة 

واملت�ويل الرشعي للعتبة الحس�ينية املقدس�ة 
الش�يخ عبد امله�دي الكربالء، وج�ه من خالل 
كت�اب رس�مي بتقدي�م التش�خيص والعالج 
)مجانا( لألطفال املصاب�ني بمرض الرسطان 
دون سن )12( عاما يف مؤسسة وارث الدولية 

ملعالجة االورام«. وأوضح أن »التوجيه يش�مل 
جميع االطفال املصابني ومن جميع محافظات 
العراق بما فيهم أطفال شمالنا الحبيب )إقليم 
كردس�تان(«. وأض�اف أن »التوجي�ه تضم�ن 
كذلك تقديم التشخيص والعالج بسعر الكلفة 
لجمي�ع املصابني بالرسطان فوق س�ن )12( 

عام�ا«، الفت�ا إىل إن »ه�ذا اإلجراء 
يش�مل جمي�ع املصابني م�ن أبناء 

العراق من شماله إىل جنوبه«.
وتابع أن »مؤسس�ة وارث الدولية 
ملعالج�ة االورام الواقع�ة يف كربالء 
املقدس�ة، تعم�ل عىل م�دار )24( 
ساعة يوميا، وتضم أحدث االجهزة 
والتمريضي�ة  الطبي�ة  والك�وادر 
االورام  بمعالج�ة  املتخصص�ة 

الرسطانية«.
يذك�ر أن ممث�ل املرجعي�ة الدينية 
العلي�ا، واملت�ويل الرشع�ي للعتب�ة 
الحس�ينية املقدس�ة الش�يخ عب�د 
امله�دي الكربالئ�ي، أعل�ن مؤخ�را 
ع�ن افتتاح أح�د اكرب املؤسس�ات 
يف املنطق�ة لع�الج األورام الرسطاني�ة وه�ي 
)مؤسس�ة وارث الدولية لعالج االورام(، والتي 
تضم احدث التقنيات واألجهزة املتطورة، وذلك 
مطلع ش�هر آب/ أغس�طس املايض، وبشكل 

تجريبي.

بغداد - خاص 
 APS وقع�ت رشكة الع�رب للدف�ع االلكرتوني
 KIB وم�رصف كوردس�تان ال�دويل اإلس�المي
اتفاقي�ة تعاون الصدار البطاق�ات االلكرتونية 
وخدمات الدفع اإللكرتوني الش�املة واملتطورة 
الت�ي ترق�ى اىل حاجة البل�د املتوج�ه لتحقيق 
تنمية مس�تدامة تتطلب مثل هذا االتفاق الذي 
سيقدم خدمات عاملية تضاهي ما يقدم بسوق 
املال الدويل.  وقال مصدر مسؤول يف الرشكة ان 
االتفاق الذي وقعه املدير املفوض لرشكة العرب 

للدفع اإللكرتوني حيدر العبيدي واملدير املفوض 
ملرصف كوردس�تان الدويل االس�المي د. خولة 
طال�ب االس�دي ياتي به�دف اىل تحقيق تكامل 
ب�االداء ينه�ض بواق�ع الخدم�ات االلكرتونية 
الش�املة  اليصالها اىل املستفيد باقرص الطرق  
م�ن املواطنني والرشكات، وه�ذا ياتي متناغما 
م�ع تطلعات واه�داف البنك املرك�زي العراقي 
بتطبي�ق مب�دأ التح�ول الرقم�ي يف التعامالت 
النقدية االلكرتوني�ة، وخدمة االقتصاد الرقمي 
الذي بات البلد يف مراحله االوىل.  واش�ار املصدر 

اىل ان رشك�ة  الع�رب للدف�ع االلكرتوني تمتلك 
فري�ق متخصص يتابع كل تحديث يف الخدمات 
يش�هده الدفع االلكرتوني عاملي�ا، وتعمل عىل 
تبني�ه محليا لخدم�ة البلد ولتك�ون يف املقدمة 
دائم�ا.  ولف�ت املص�در اىل ان الع�رب للدف�ع 
االلكرتوني  نجحت بتصنيفها كأفضل رشكة يف 
تقديم الخدمات اإللكرتونية يف العراق، إذ تعمل  
ع�ىل بناء اس�رتاتيجية طموح�ة لنرش خدمات 
الدف�ع االلكرتوني يف العراق، والتي بات يتفاعل 

معها املواطن بشكل كبري.

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

أمني بغداد يكرم عامل نظافة تفوق بدراسته وحقق معدل 96

 كرم أمني بغداد عالء معن احد عمال النظافة الذي 
تفوق بدراس�ته وحقق مع�دل }٩6{ يف امتحانات 
النهائي�ة.  االعدادي�ة  للدراس�ة  البك���الوري�ا 
وونق�ل بيان لالمان�ة عن امني بغ�داد قوله خالل 
لقائ�ه العام�ل املتف�وق: »نحن فخوري�ن بتفوق 
}أحم�د مثنى{ أح�د العاملني يف أمان�ة بغداد وهو 

مفخ�رة لكل عراق�ي، فقد اس�تطاع ان يوفق بني 
العمل والدراس�ة والحصول ع�ىل املعدل الع���ايل 
يف امتحان�ات البك�����الوري�ا للصف الس�ادس 
اإلع�دادي«. وأض�اف »اتمنى للعام�ل كل التوفيق 
والنجاح الدائ�م وان ينال التخص�ص الذي يرغب 
بدراسته يف الجامعة« مشرياً اىل انه »داعم له بشكل 

ش�خيص وس�عيد بمقابلته ، داعياً جميع الشباب 
لالحت�ذاء به«. وبني مع�ن ان »عامل النظافة احد 
الركائز االساسية يف امانة بغداد ونتمنى من اهايل 
بغ�داد مس�اعدتهم يف عدم رمي النفايات بش�كل 
عش�وائي االمر الذي س�يخفف م�ن كاهل عاميل 

النظافة والجهد الكبري الذي يبذلونه«.

 كش�فت دراس�ة بريطاني�ة، عدم وج�ود أي رضر يف تلقي لق�اح الوقاية من 
كوفي�د-1٩ ولق�اح اإلنفلونزا يف نف�س التوقيت. وأظهرت الدراس�ة أن اآلثار 
الجانبي�ة املبل�غ عنها ع�ادة ما كانت خفيف�ة إىل معتدل�ة يف االختبارات التي 
أجريت بثالثة لقاحات مضادة لإلنفلونزا مع أي جرعة من لقاحات كوفيد-1٩ 
س�واء من انتاج فايزر أو أسرتازينيكا، بحسب رويرتز. وقالت كبرية الباحثني 
راجي�كا الزاروس »هذه خطوة إيجابية حقا ق�د تعني تقليص املواعيد للذين 
يحتاج�ون إىل اللقاحني«. وأضافت »تم تقديم نتائج هذه الدراس�ة إىل اللجنة 
املش�رتكة للتطعيم والتحصني للنظر فيها وستس�اعد صانعي السياس�ات يف 
التخطيط ملس�تقبل برامج التطعيم املهمة هذه«. وأجريت الدراسة عىل 67٩ 
متطوع�ا يف 12 موقع�ا عرب إنجلرتا وويل�ز. ومن املقرر ن�رش النتائج الكاملة 
يف مجلة النس�يت.  وتس�تعد عدد من الدول الس�يما دول نصف الكرة الشمايل 
األخرى لش�تاء صعب حيث من املحتمل أن تزيد حاالت اإلصابة باإلنفلونزا يف 

ظل تخفيف قيود كوفيد-1٩ وتخفيف إجراءات التباعد االجتماعي.

دراسة تطمئن من تلقي لقاحي كورونا 
واإلنفلونزا يف الوقت نفسه

تبحث دراسة جديدة فيما إذا كان فيتامني )أ( يمكن أن يساعد يف عالج أولئك 
الذين فقدوا حاسة الشم بعد اإلصابة بفريوس كورونا.

ونقل�ت وكالة األنباء الربيطاني�ة بي إيه ميديا عن جامعة إيس�ت أنجليا يف 
إنجلرتا القول يف بيان إن تجربة أبوللو التي تستمر 12 أسبوعاً سوف تسعى 
لعالج األش�خاص الذين عانوا من فقدان حاس�ة الش�م أو ح�دوث تغري بها 
نتيجة للعدوى الفريوسية عرب استخدام قطرات أنف تحتوي عىل الفيتامني. 
وقال�ت الجامعة إن بحثاً م�ن أملانيا أظهر الفوائد املحتمل�ة للفيتامني، وإن 
فريقها »س�وف يستكش�ف كيف يعم�ل هذا الع�الج للمس�اعدة يف إصالح 

أنسجة األنف املترضرة من الفريوسات«.
ويأمل الباحثون يف أن الدراس�ة »يمكن أن تس�اعد يوماً ما يف تحس�ني حياة 
املاليني حول العالم الذين يعانون من فقدان حاس�ة الش�م، من خالل إعادة 
حاس�تهم الخامس�ة«. ويأتي ذلك بعد أن نصحت دراس�ة أجرتها مجموعة 
دولية من خرباء معنيني بحاسة الشم، والتي ُنرشت يف مجلة »املنتدى الدويل 
للحساسية وأمراض األنف« يف أبريل، بعدم استخدام املنشطات لعالج فقدان 

الرائحة واقرتحت بدالً من ذلك »التدريب عىل الشم«.

عالج لفقدان حاسة الشم املرتبط بكورونا


