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اإلمام علي بن أبي طالب
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نوم على يقني خري من صالة 
على شك العراقي

رئيس جملس االدارة
رئيس التحرير 
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رئيس الوزراء 
لعوائل ضحايا حادثة الرشاد: 
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مصدر حكومي يتحدث عن »مفاجآت« بإعالن نتائج التحقيق بإغتيال الكاظمـي
حمافظ ذي قار يطالب بتكليف أبو رغيف للتحقيـق فـي »جمـزرة جسـر الزيتـون«
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلنت املفوضية العلي�ا لالنتخابات، أمس األحد، 
عن إرس�ال نتائج آخر الطع�ون يف االنتخابات اىل 
الهيئ�ة القضائية تمهي�داً للبت فيها وارس�الها 
اىل املحكم�ة االتحادية للمصادق�ة عليها واعالن 

النتائج النهائية.
وق�ال عضو الفريق اإلعالم�ي يف املفوضية عماد 
جميل، يف ترصيح صحايف، أن »املفوضية بارشت 
بإرس�ال آخ�ر الطع�ون إىل الهيئ�ة القضائية«، 
موضح�ا أن »الهيئ�ة س�تبت بالطع�ون بش�كٍل 

نهائي خالل األيام القليلة املقبلة«.
وأش�ار اىل ان الطع�ون تعد األخرية الت�ي ترد اىل 
الهيئ�ة، فيما أك�د أنه بعد إنه�اء جميع الطعون 
القضائي�ة عليه�ا س�تعلن  الهيئ�ة  ومصادق�ة 

املفوضية خالل يومني النتائج النهائية.
وانه�ت املفوضي�ة الخميس امل�ايض عملية العد 
والفرز اليدوي للمحط�ات االنتخابية التي قررت 
إع�ادة فتحها وتدقيقها بعد قب�ول الطعون التي 
قدمته�ا القوى الخ�ارسة وعدده�ا 870 محطة 
موزع�ة ع�ى دوائ�ر انتخابي�ة يف بغ�داد وباب�ل 
والبرصة وذي قار والنجف وميس�ان حيث كانت 
النتائ�ج متطابق�ة م�ع العد االلكرتوني بنس�بة 
100 باملائة. وبلغ عدد املحطات التي شملها العد 
والفرز الي�دوي االخري للمحطات االنتخابية التي 
ق�ررت الهيئة القضائية إع�ادة فتحها وتدقيقها 
بعد قبول الطع�ون التي قدمتها القوى الخارسة 
870 محط�ة موزع�ة ع�ى محافظ�ات ذي قار 
389 محطة وبغداد 184 واملثنى 49 والنجف 31 

اضافة اىل نينوى 217 محطة.
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»آخر الطعون« تصل إىل القضاء: النتائج خالل »٤« أيام
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الصحة تلوح بـ »اإلغالق ومنع السفر«: كورونا املتحور »رشس« ونحذر من انتشاره
االستخبارات تنفذ محلة تفتيش يف جبال محرين: هذه نتائج الصيد

بيان عراقي - إيراين بشأن التحقيق باغتيال املهندس وسليامين:
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التجارة تطلق وجبة 
جديدة من الطحيـن وتؤكد:  

األسعار ستنخفض 

أمني بغداد: احتفاالت
 أعياد امليالد ستنطلق هذا العام 

من املتنبي

مستشار حكومي
 عـن مـوازنـة 2022: ليست 

تـقـشـفـيـة

       بغداد / المستقبل العراقي

انت�ر الفايروس املتح�ور الجديدة من كورونا واملس�مى 
»أوميكرون« يف أنحاء العالم، فدفع دوال إىل إغالق حدودها 
وأخرى إلعادة فرض القيود فيما س�اد القلق حيال جهود 

مكافحة الوباء املستمرة منذ نحو عامني.
وسارع املغرب للتحرّك فأعلن تعليق جميع رحالت الركاب 
الوافدة إليه فيما قررت إرسائيل أيضا إغالق حدودها أمام 
املس�افرين األجانب. وأعلنت السلطات الصحية الهولندية 
اكتشاف 13 إصابة عى األقل بأوميكرون، التي ُيخىش أنه 
أش�د عدوى من سابقاته، يف أوس�اط 61 مسافرا خضعوا 

للحج�ر الصح�ي يف أمس�رتدام بعدم�ا تأك�دت إصابتهم 
بكوفيد لدى وصولهم من جنوب إفريقيا.

وبينما ب�دأت دول أوروبية عدة، بما فيها أملانيا وفرنس�ا، 
ف�رض القي�ود مجددا للحد م�ن تفيش الوب�اء، أّيد غالبية 
الس�ويرسيني قانون�ا بش�أن ش�هادة كوفي�د الصحية يف 
اس�تفتاء. ويف بريطانيا، أعلن وزير الصحة ساجد جاويد 
ع�ن قواعد جدي�دة للحد من تف�يش كوفيد، تش�مل إلزام 
الس�كان وضع الكمامات مجددا داخل املتاجر ويف وسائل 
النق�ل يف انكل�رتا. كما س�يتعنّي ع�ى جمي�ع الوافدين إىل 
بريطاني�ا الخضوع لفح�ص كوفيد )ب�ي يس آر( ولحجر 

صحي إىل حني صدور النتيجة التي تثبت عدم إصابتهم.

      بغداد / المستقبل العراقي

اص�در الع�راق وإي�ران  بيان�ا رس�ميا 
لالجتم�اع األول للجن�ة املش�رتكة بی�ن 
البلدین بشأن التحقيق يف عملية اغتيال 
نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، وقائد 
فيلق القدس يف الحرس الثوري اإليراني، 
قاس�م س�ليماني، اللذان قضيا بهجوم 

صاروخي قرب مطار العاصمة بغداد.
أدناه نص البيان كما أوردته وكالة إرنا 
اإليراني�ة: عطف�ا للتفاهم�ات الت�ي تم 
التوصل الیها بین املجلس القضاء االعلی 
يف جمهوریة العراق  والسلطة القضائیة 

للجمهوری�ة االس�المیة االیرانی�ة يف 21 
بهمن 1399 الهجري الش�ميس  املوافق 
10  فربای�ر 2021 املی�الدي خالل زیارة 
رئیس الس�لطة القضائی�ة للجمهوریة 
االس�المیة االیرانی�ة آنذاك ال�ی العراق، 
عقد االجتماع االول  لهذه اللجنة برئاسة 
السید مسلم متعب رئیس هیئة االرشاف 
القضائ�ي يف الع�راق وس�ید مصطف�ی 
س�ید ارشيف نائب املدع�ي العام لطهران 
وامل�رف علی النیاب�ة العامة  املختصة 
الدولی�ة  بتاری�خ 3 و4 آذر  بالقضای�ا 
1400 الهجري الشميس املوافق 24  و25 
نوفمرب 2021 يف بغ�داد ويف هذاالجتماع 

ت�م ما ی�ي : يف اط�ار التحقی�ق العیني 
الرادة وع�زم الحکومتی�ن يف جمهوریة 
العراق  والجمهوریة االسالمیة االیرانیة 
لتش�کیل لجن�ة مش�رتکة للتحقی�ق يف 
الهجمة االرهابیة علی الش�هید الفریق 
قاس�م س�لیماني والش�هید اب�و مهدي 
املهن�دس ومرافقیهما وبه�دف التعاون 
الثنائ�ي الج�راء تحقیقات مش�رتکة يف 
الجریم�ة املذک�ورة الت�ي ارتکبت يف 13 
دی 1398 الهج�ري الش�ميس املواف�ق 
3 ینای�ر 2020 خ�الل زی�ارة الش�هید 
للع�راق  الرس�میة  س�لیماني  الفری�ق 
بدع�وة من حکوم�ة جمهوری�ة العراق 

وایص�ال رس�الة السیاس�یة لحکوم�ة 
الجمهوری�ة االس�المیة االیرانیة،وادانة 
ه�ذه الجریمة باعتبارها جریمة جادة، 
وانتهاکا للس�یادة الوطنی�ة لجمهوریة 
العراق، وانتهاکا للقانون الدويل وحقوق 
االنس�ان،والتأکید علی رضورة التصدي 
لع�دم إف�الت مرتکب�ي ه�ذه الجریمة 
الدولی�ة م�ن العق�اب ورضورة اقام�ة 
الع�دل ض�د مرتکبیها،تب�ادل الجانبان 
االج�راءات  مس�ار  ح�ول  املعلوم�ات 
بخصوص امللف�ات القضائیة يف البلدین 

حول هذه الجریمة .
التفاصيل ص2
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حممود: املنتخب 
العراقي جاهز للمنافسة 

عىل كأس العرب
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مـصـرف الـرشيـد يطلـق سلفـا جـديـدة لـ »4« فئـات
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعل�ن مرصف الرش�يد، أم�س األحد، 
س�لف  م�ن  جدي�دة  وجب�ة  اط�اق 
منتس�بي وزارت�ي الدف�اع والداخلية 
واملوظف�ن وكذل�ك املتقاعدين.ودعا 
املكتب االعامي للمرصف املستفيدين 
كاف�ة مم�ن تصله�م رس�ائل نصية 
مراجع�ة ف�روع امل�رصف او مكاتب 
املبل�غ  الس�تام  االلكرتون�ي  الدف�ع 
واض�اف ان العمل مس�تمر عىل رفع 
املبالغ يف ارصدة املسجلن عىل السلف 
من خال التطبيق الخاص باملرصف.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلن�ت املفوضي�ة العليا لانتخاب�ات، أمس 
األح�د، عن إرس�ال نتائ�ج آخ�ر الطعون يف 
القضائي�ة تمهي�داً  الهيئ�ة  اىل  االنتخاب�ات 
للب�ت فيها وارس�الها اىل املحكمة االتحادية 

للمصادقة عليها واعان النتائج النهائية.
وق�ال عضو الفري�ق اإلعام�ي يف املفوضية 
أن  صح�ايف،  ترصي�ح  يف  جمي�ل،  عم�اد 
»املفوضي�ة بارشت بإرس�ال آخ�ر الطعون 
إىل الهيئ�ة القضائية«، موضح�ا أن »الهيئة 
س�تبت بالطعون بش�كٍل نهائي خال األيام 

القليلة املقبلة«.
وأشار اىل ان الطعون تعد األخرية التي ترد اىل 
الهيئة، فيما أكد أنه بعد إنهاء جميع الطعون 
ومصادق�ة الهيئة القضائية عليها س�تعلن 

املفوضية خال يومن النتائج النهائية.
وانه�ت املفوضي�ة الخميس امل�ايض عملية 
الع�د والفرز الي�دوي للمحط�ات االنتخابية 
الت�ي ق�ررت إع�ادة فتحه�ا وتدقيقه�ا بعد 
قبول الطع�ون التي قدمتها القوى الخارسة 
وعدده�ا 870 محط�ة موزع�ة ع�ىل دوائر 
والب�رصة وذي  بغ�داد وباب�ل  انتخابي�ة يف 
ق�ار والنجف وميس�ان حيث كان�ت النتائج 
متطابقة م�ع العد االلكرتوني بنس�بة 100 

باملائة.
وبلغ عدد املحطات التي ش�ملها الع�د والفرز اليدوي 
االخ�ري للمحط�ات االنتخابي�ة الت�ي ق�ررت الهيئ�ة 
القضائية إعادة فتحه�ا وتدقيقها بعد قبول الطعون 
التي قدمتها القوى الخارسة 870 محطة موزعة عىل 

محافظ�ات ذي قار 389 محط�ة وبغداد 184 واملثنى 
49 والنجف 31 اضافة اىل نينوى 217 محطة، وكانت 
النتائ�ج متطابقة بش�كل كامل مع الع�د االلكرتوني 
حيث انه بعد ان تبيت بها الهيئة القضائية سرتسل اىل 
املحكمة االتحادية للمصادقة عليها ليتم اعان النتائج 

النهائية وتحديد موعد انعقاد الربملان الجديد.

يش�ار اىل ان�ه بنهاي�ة عملي�ة الع�د والف�رز الجديدة 
للمحطات املطعون بصحتها يكون املجموع االجمايل 
لع�دد املحط�ات االنتخابي�ة الت�ي ج�رى اس�تقدام 
صناديقه�ا من املخازن اىل مراك�ز العد داخل املنطقة 
الخ�راء وس�ط بغ�داد، وفتحها بحض�ور مراقبن 
محلي�ن وممثلن ع�ن الكت�ل والكيانات السياس�ية 

املعرتض�ة ح�وايل 16 ألف محط�ة انتخابية 
وبم�ا يمثل ح�وايل ربع عدد املحط�ات التي 
ج�رت عربه�ا عملي�ة االنتخاب�ات املبك�رة 
يف الع�ارش م�ن الش�هر امل�ايض يف عم�وم 
محافظ�ات الباد الثمان عرشة والبالغة 55 
ألف محطة موزعة عىل 83 دائرة انتخابية.

وتمح�ورت الطعون يف املحط�ات التي تمت 
اع�ادة عدها يدويا حول ثب�وت إغاقها بعد 
الس�اعة السادس�ة املحددة إلغ�اق مراكز 
البصم�ات  يف  تك�رار  لوج�ود  أو  االق�رتاع 
للناخب�ن بأجهزة التحقق أو تأخر إرس�ال 
النتائج عرب اإلنرتنت لحظة اإلغاق وهو امر 

ادى اىل إلغاء محطات ومراكز كاملة.
وتش�ري مص�ادر املفوضي�ة اىل إن »تغي�رياً 
حصل يف مقاعد الفائزين بمحافظات نينوى 

واربيل وبابل وكركوك والبرصة وبغداد«.
يذك�ر ان عددا م�ن القوى ش�ككت بنتائج 
االنتخاب�ات، متهم�ة اطراف�ا يف املفوضي�ة 
والحكومة ودوال خارجية بتزويرها وقدمت 
طعونا اىل الس�لطة القضائي�ة وعىل اثر ذلك 
قامت املفوضية بإعادة العد والفرز اليدوي 

ملحطات االقرتاع املطعون بها,
وتنظ�م ق�وى سياس�ية، وخاص�ة تحالف 
الفتح بزعامة العام�ري، منذ اعان النتائج 
االولية لانتخابات يف 12 من الش�هر املايض 
املنطق�ة  بواب�ات  ام�ام  واحتجاج�ات  اعتصام�ات 
الخراء وسط العاصمة دخلت شهرها الثاني وادت 
منتصف الشهر الحايل اىل صدامات مع القوات االمنية 
اس�فرت عن مقتل متظاهر واصابة 125 شخصا من 

الطرفن بجروح مختلفة.

انتهاء عمليات »الفرز اليدوي«.. وموعد انعقاد جلسة الربملان اجلديد بانتظار حسم االحتادية
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      بغداد / المستقبل العراقي

اصدر العراق وإيران  بيانا رسميا لاجتماع 
األول للجنة املش�رتكة بین البلدین بش�أن 
التحقيق يف عملية اغتيال نائب رئيس هيئة 
الحش�د الش�عبي، وقائد فيل�ق القدس يف 
الحرس الثوري اإليراني، قاس�م سليماني، 
اللذان قضيا بهجوم صاروخي قرب مطار 

العاصمة بغداد.
أدناه ن�ص البيان كما أوردت�ه وكالة إرنا 

اإليرانية:
عطف�ا للتفاهمات التي ت�م التوصل الیها 
بی�ن املجلس القضاء االعل�ی يف جمهوریة 
العراق  والس�لطة القضائی�ة للجمهوریة 
االس�امیة االیرانی�ة يف 21 بهم�ن 1399 

الهج�ري الش�ميس  املواف�ق 10  فربای�ر 
2021 املیادي خال زیارة رئیس الس�لطة 
القضائیة للجمهوریة االس�امیة االیرانیة 
آن�ذاك الی الع�راق، عق�د االجتم�اع االول  
لهذه اللجنة برئاس�ة السید مسلم متعب 
رئی�س هیئ�ة االرشاف القضائي يف العراق 
وس�ید مصطفی س�ید ارشيف نائب املدعي 
العام لطهران واملرشف علی النیابة العامة  
املختص�ة بالقضای�ا الدولی�ة  بتاری�خ 3 
و4 آذر 1400 الهج�ري الش�ميس املواف�ق 
ويف  بغ�داد  يف   2021 نوفم�رب  و25    24

هذاالجتماع تم ما یيل :
يف اط�ار التحقی�ق العین�ي الرادة وع�زم 
الع�راق   جمهوری�ة  يف  الحکومتی�ن 
والجمهوریة االس�امیة االیرانیة لتشکیل 

لجنة مشرتکة للتحقیق يف الهجمة االرهابیة 
عل�ی الش�هید الفری�ق قاس�م س�لیماني 
والش�هید ابو مهدي املهندس ومرافقیهما 
وبهدف التع�اون الثنائي الجراء تحقیقات 
مشرتکة يف الجریمة املذکورة التي ارتکبت 
يف 13 دی 1398 الهجري الش�ميس املوافق 
3 ینایر 2020 خال زیارة الش�هید الفریق 
س�لیماني الرس�میة للع�راق بدع�وة من 
حکومة جمهوریة العراق وایصال رس�الة 
السیاسیة لحکومة الجمهوریة االسامیة 
الجریمة باعتبارها  االیرانیة،وادانة ه�ذه 
جریمة جادة، وانتهاکا للس�یادة الوطنیة 
لجمهوریة العراق، وانتهاکا للقانون الدويل 
وحق�وق االنس�ان،والتأکید عل�ی رضورة 
التصدي لعدم إفات مرتکبي هذه الجریمة 

الدولیة م�ن العقاب ورضورة اقامة العدل 
ض�د مرتکبیها،تبادل الجانب�ان املعلومات 
حول مس�ار االجراءات بخصوص امللفات 

القضائیة يف البلدین حول هذه الجریمة .
وتق�رر يف نهایة هذه الجولة من االجتماع 

ما یيل :
القضائی�ة  االج�راءات  کاف�ة  اتخ�اذ   -1
ومعاقب�ة  ملاحق�ة  املمکن�ة  والقانونی�ة 
املنفذی�ن والعن�ارص املتورط�ة يف جریمة 
اغتیال الش�هید الفریق سلیماني والشهید 
ابو مه�دي املهن�دس ومرافقیهما خاصة 
املنفذین والعن�ارص االمریکیین الضالعین 

بالحادث.
2-  مواصل�ة والتعزی�ز التع�اون الثنائ�ي 
الس�تکمال التح������قیق�ات القضائیة 

الجاریة يف البلدین.
االمکانی�ات  جمی�ع  اس�تخدام   -3
واس�تکمال  لتوفی�ر  املتاح�ة  والطاق�ات 
املعلوم�ات املطلوب�ة وفق�ا ل » اتفاقی�ة  
التع�اون القانوني والقضائ�ي يف القضایا 
الجنائی�ة بی�ن حکومة جمهوری�ة العراق  
والجمهوری�ة االس�امیة االیرانی�ة وکذلك 

اإلنابات القضائیة املتخذة .
4- یس�تمر عمل لجنة التحقیق املش�رتکة 
يف اق�رب وق�ت ممک�ن يف البلدی�ن حت�ی 
التأکد من اس�تکمال املعلوم�ات املطلوبة 

للتحقیقات القضائیة .
5-  تع�����ق�د الج�����ول�ة ال���ثانیة 
الج������تم�اع اللجن�ة املش�رتکة خال 

االشهر القادم يف طهران.

بيان عراقي - إيراين بشأن التحقيق باغتيال املهندس وسليامين: اختاذ »5« قرارات

        بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل رئيس ال�وزراء مصطفى 
الكاظم�ي، األح�د، عوائ�ل ضحايا 
حاث�ة قري�ة الرش�اد يف محافظ�ة 

دياىل.  
وذك�ر بيان ملكت�ب الكاظمي تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
أنه »استقبل رئيس مجلس الوزراء 
مصطفى الكاظمي عوائل ش�هداء 
حادث�ة االعت�داء اإلرهاب�ي الجبان 
يف  الرش�اد  قري�ة  ش�هدته  ال�ذي 

محافظة دياىل الشهر املايض«.  
البي�ان،  ف�ق  الكاظم�ي،  وأش�اد 
ذوي  وحكم�ة  العوائ�ل  ب�«ص�رب 
للفتن�ة  وإخماده�م  الش�هداء، 

الطائفية، من أجل تفويت الفرصة 
عىل األي�ادي اإلجرامية التي تحاول 
العبث بأمن دياىل وأهلها الكرماء«.  
وعربرّ الكاظمي، بحسب البيان، عن 
»اعتزازه وتقدي�ره ملواقف جميع 
أهايل املقدادي�ة الذين تضامنوا مع 
ف،  أه�ايل الش�هداء بموق�ف م�رشرّ
يع�رب ع�ن تاح�م أه�ايل املحافظة 

وعمق الصات بينهم«.  
ه رئيس  وأش�ار البيان إىل أن�ه »وجرّ
مجلس الوزراء القائد العام للقوات 
املسلحة، األجهزة األمنية، باملتابعة 
أج�ل  م�ن  للتحقيق�ات  الحثيث�ة 
التوص�ل إىل النتائج واس�تكمالها، 
والقب�ض ع�ىل الجن�اة وتقديمهم 
للعدالة، لينالوا القصاص العادل«. 

رئيس الوزراء لعوائل ضحايا حادثة الرشاد: 
أمخدتم الفتنة

        بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل الفري�ق عماد محم�د محمود وكيل 
وزارة الداخلية لشؤون الرشطة مجموعة من 
املواطنن والضباط واملراتب والجرحى ضمن 

املقابات األسبوعية.
لش�ؤون  الداخلي�ة  وزارة  وكي�ل  واس�تمع 
الرشطة اىل طلباتهم ومناشداتهم، حيث اوعز 
باتخاذ االجراءات االداري�ة والقانونية وتلبية 

كافة االحتياجات.
بدورها، أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون 
الرشطة ان مفارز رشطة بغداد ألقت القبض 
عىل متهمن اثنن يستغلون اصحاب العجات 

باخذ مبالغ عن ركنها .
وذكر بيان لها تلقت املستقبل العراقي نسخة 

من�ه ان »مفارز ف�وج املهام يف قي�ادة رشطة 
بغ�داد ألقت القبض عىل متهم�ن اثنن اقدما عىل اخذ مبالغ 
م�ن اصحاب العجات لقاء الس�ماح لهم برك�ن عجاتهم يف 
الشوارع العامة من خال اعطائهم وصوالت واخذ مبلغ أجرة 
الوق�وف«. وأضاف »تم اصطحاب املتهمن اىل مركز الرشطة 

التخاذ اإلجراءات القانونية الازمة بحقهم وفق القانون«.
كما اعلن�ت مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد القبض عىل 
متهمن اثنن لرسقتهما مبالغ مالية ومخش�ات ذهبية من 

إح�دى الدور الس�كنية ببغداد وذكرت املديري�ة يف بيان تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه، ان »مكافحة اج�رام بغداد 
تمكنت من القاء القبض عىل متهمن اثنن لرسقتهما مبالغ 
مالية ومخش�ات ذهبية م�ن إحدى الدور الس�كنية ببغداد، 
وذل�ك بعد اس�تنجاد مواطنة بمفارز مكت�ب مكافحة اجرام 
بغداد الجديدة لتعرض دارها للسطو املسلح ورسقة مبلغ مايل 
قدره )3,500,000( دينار مع مخشات ذهبية«.  واضافت، 
ان�ه »تم تش�كيل فريق عمل ملتابع�ة الحادث وبع�د التحري 

وجم�ع املعلوم�ات ت�م التوص�ل إىل املتهمن 
حيث تم نصب كمن محكم والقبض عليهما 
ولدى إج�راء التحقيق معهم�ا ومواجهتهما 
باإلدلة الدامغ�ة اعرتفا رصاح�ًة بارتكابهما 

حادث السطو املسلح والرسقة«. 
واضاف�ت املديرية ان »مفارزه�ا نفذت عددا 
من أوامر القاء القبض بحق متهمن بقضايا 
الرسقة والتزوي�ر ومطلوبن بقضايا جنائية 
مختلفة ضم�ن مكاتب مكافحة اجرام بغداد 
يف جانبي الكرخ والرصافة، مش�رية اىل اتخاذ 

اإلجراءات القانونية بحقهم«.
إىل ذلك، أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الرشطة 
ع�ن العث�ور عىل أربع�ة أطفال ضل�وا طريق 

العودة إىل ذويهم يف العاصمة بغداد.
 وذك�رت الوكال�ة ان »مفارز ف�وج طوارىء 
بغ�داد االول التاب�ع اىل قي�ادة رشط�ة بغ�داد 
عثرت عىل اربعة اطفال ضل�وا طريق العودة إىل ذويهم وعىل 
الفور وجه قائد رشط�ة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة 
بالتحفظ عليه�م واجراء بحث ميداني ش�امل عىل ذويهم«.  
واض�اف، البيان انه »خال توجيه جميع مفاصل القيادة ويف 
عم�وم العاصمة بغ�داد بالبحث عنهم ت�م التوصل اىل مكان 
س�كن والدته�م والتواصل معه�ا وتس�ليمها االطفال ضمن 

تعهد داخل مركز الرشطة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

االس�تخبارات  وكال�ة  مف�ارز  نف�ذت 
والتحقيق�ات االتحادية، أم�س االحد، حملة 

تفتيش بسلس�لة جب�ال حمرين يف محافظة 
كركوك.

وقال الناطق باس�م القائد العام اللواء يحيى 
رس�ول يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل العراق�ي 

نس�خة من�ه ان » ق�وة م�ن الفرق�ة اآللي�ة 
رشطة اتحادية باالش�رتاك مع مفارز وكالة 
االس�تخبارات والتحقيقات االتحادية، نفذت 
عملية تفتيش ضمن سلس�لة جبال حمرين 

يف محافظة كركوك تم خالها العثور عىل: 
 - 2 عبوة ناسفة. 

 .RBG7 صاروخ قاذفة - 
 - قنربة هاون 120 ملم.

أب�دت وزارة الصح�ة العراقي�ة، الي�وم 
األحد، أول موقف رسمي بشأن متحور 
كورون�ا الجدي�د »أوميكرون«.وقال�ت 
ال�وزارة يف بي�ان، إن�ه »بع�د التأكد من 
ظه�ور متح�ور جدي�د م�ن فاي�روس 
كوفيد-19 من خال التواصل املس�تمر 
م�ع منظمة الصح�ة العاملية و املتابعة 
الدقيق�ة لتقاري�ر الرص�د الوبائ�ي يف 
وزارة  تدع�و  املختلف�ة،  العال�م  دول 
الصح�ة املواطن�ن جميع�ا اىل االرساع 
اللقاح�ات الرصين�ة املتوف�رة  لتلق�ي 
ملؤسس�اتنا  التلقيحي�ة  املناف�ذ  يف 
الصحي�ة، وكذلك االلت�زام بالتوصيات 
و الق�رارات الصادرة ع�ن اللجنة العليا 
للصح�ة والس�امة الوطني�ة يف وجوب 
التقي�د باإلجراءات الوقائي�ة من ارتداء 
الكمامات وااللتزام بالتباعد الجس�دي 
وعدم التواج�د يف االماك�ن املزدحمة«.
وأكدت، عىل »الوزارة عىل رضورة التزام 
جميع املؤسس�ات الحكومي�ة واالهلية 
بتنفي�ذ تعليمات اللجن�ة العليا للصحة 
والسامة الوطنية بعدم السماح بدوام 
املنتس�بن ودخ�ول املراجع�ن اال بع�د 
جل�ب ما يؤيد تلقي جرعتن من اللقاح 
او اب�راز فح�ص مس�حة PCR اجريت 
الصح�ة، كافة  خال اس�بوع«.وحثت 
الجامع�ات و امل�دارس ع�ىل »التع�اون 
م�ع وزارتن�ا لضم�ان تنفي�ذ ق�رارات 
اللجنة العليا للصحة والسامة الوطنية 
لضمان انس�يابية الدوام والحفاظ عىل 

صحة الطلبة والهيئات التدريسية«.

وكيل وزارة الداخلية لشؤون الرشطة يستقبل ضباط ومراتب ومواطنني ويوجه بتلبية طلباهتم
الوكالة تعيد اطفال ضالني إىل ذويهم وتلقي القبض على سراق و »مستغلني« للشارع

االستخبارات تنفذ محلة تفتيش يف جبال محرين: هذه نتائج الصيد

الصحة تلوح بـ »اإلغالق 
ومنع السفر«: كورونا املتحور 

»رشس« ونحذر من انتشاره

        بغداد / المستقبل العراقي

طال�ب محاف�ظ ذي ق�ار أحم�د الخفاج�ي، أمس األح�د، رئي�س الوزراء 
مصطفى الكاظمي، بتكليف وكيل وزير الداخلية لش�ؤون االس�تخبارات، 
ورئي�س لجن�ة مكافحة الفس�اد، الفري�ق أول أحمد أبو رغي�ف للتحقيق 
يف حادث�ة جرس الزيت�ون، يف النارصي�ة والتي راح ضحيته�ا أكثر من 60 

شخصا، يف مثل هذا اليوم من العام 2019.
وذك�ر املكتب االعامي ملحاف�ظ ذي قار، يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه أن »محافظ ذي ق�ار احمد غني الخفاج�ي، وضع إكليًا من 
ماً واستذكاراً لضحايا  الزهور عىل جرس الزيتون وقرأ س�ورة الفاتحة ترحرّ
مج�زرة جرس الزيت�ون النكراء، وذلك بالتزامن مع الذك�رى الثانية لرحيل 

كوكبة من شهداء تظاهرات ترشين«.
وطال�ب الخفاجي »رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتكليف الفريق اول 
احمد ابو رغيف الجراء تحقيق عادل يف حادثة جرس الزيتون والكشف عن 

قتلة املتظاهرين وتقديمهم للقضاء«.
وأوض�ح املحاف�ظ ان »دماء ش�هداء جرس الزيت�ون لم تذهب هب�اًء، وأن 
التاريخ ُيخلد ذكراهم فهم ال ذنب لهم سوى أنهم كانوا يطالبون بحقوقهم 

املرشوعة ليسقطوا شهداء برصاص الغدر«.
وأك�د ع�ىل »رضورة أن نس�تلهم م�ن هذه الذك�رى االليم�ة روح النرص 
والعزيمة والعمل الجاد لارتقاء بالوطن يف مختلف املجاالت«، مشرياً اىل أن 
»محافظة ذي قار تبذل كل جهد لتقديم كافة أوجه الرعاية ألرس الشهداء 

والجرحى إيمانا منها بدورهم العظيم يف رفعة شأن هذا الوطن«.

حمافظ ذي قار يطالب بتكليف أبو رغيف 
للتحقيق يف »جمزرة جرس الزيتون«

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف مصدر حكوم�ي، أمس 
األحد، عن »مفاج�آت« مرتقبة 
خ�ال إعان نتائ�ج التحقيق يف 
محاول�ة اغتيال رئي�س الوزراء 
ع�رب  الكاظم�ي  مصطف�ى 
اس�تهداف منزله داخل املنطقة 
الخراء وسط العاصمة بغداد 

يف السابع من الشهر الحايل.
ترصي�ح  يف  املص�در  وذك�ر 
صحف�ي، أنه »وف�ق املعلومات 
اللجان  املتاحة، فإن  واملعطيات 
التي ش�كلها الكاظم�ي، وتابع 
عملها بشكل مبارش، قد وصلت 

إىل نتائج جدية وملموسة«.
وأضاف »يف اللجنة األوىل واملعنية 
األول  بالح�ادث  التحقي�ق  يف 
كان ألم�ن الحش�د دور فاعل يف 
التحقيق والوص�ول إىل النتائج، 
أما يف الحادث الثاني فقد شكلت 
لجن�ة فني�ة مختص�ة للوقوف 
عىل العملي�ة، وتحلي�ل القرائن 
الجرمية التي خلفتها والوصول 

إىل نتائج ملموسة«.
الحكوم�ي  املص�در  وأوض�ح 
أنه »وف�ق املعلوم�ات، فإن من 
املتوق�ع أن تحمل األي�ام املقبلة 
مفاج�آت بإع�ان اللج�ان عن 
النتائ�ج التي وصل�ت إليها، بما 
يف ذل�ك الكش�ف عم�ا حصل يف 
الح�ادث األول، وكي�ف س�ارت 
األم�ور، بما يف ذل�ك إطاق النار 
بينم�ا يف حادثة االغتي�ال، فإن 

هناك الكثري من األجوبة س�وف 
تك�ون حارضة بش�أن م�ا قيل 
بم�ا يف ذلك الوثائق التي س�وف 

تعرض عىل الرأي العام«.
وكان مرشق عباس، املستش�ار 
الس�يايس لرئيس الوزراء قال يف 
تغري�دة عىل توي�رت، إنه »خال 
أيام س�يتم الكش�ف عن بعض 
والص�ور  واألف�ام  الحقائ�ق 
واألدل�ة عن عملية االس�تهداف 
الغادرة الت�ي نفذها اإلرهابيون 
ض�د رئي�س وزراء جمهوري�ة 

العراق مصطفى الكاظمي«.
وفيم�ا لم يكش�ف عب�اس عن 
طبيعة األدلة، بم�ا فيها األفام 
والصور التي سيتم اإلعان عنها 
إلثبات واقعة االستهداف يف وقت 
بدأت ُتثار فيه الش�كوك من ِقَبل 
خص�وم الكاظمي ب�أن العملية 
مفربك�ة، فإن�ه لم يكش�ف عن 
الوق�ت الذي س�يتم فيه اإلعان 

عن هذه الوقائع.
وتش�ري أنباء - غ�ري مؤكدة- اىل 
ان ق�وة أمنية خاص�ة اعتقلت، 
األسبوع املايض، مدير مكافحة 
الداخلي�ة  وزارة  يف  املتفج�رات 
الل�واء صب�اح حس�ن الش�بيل 
بس�بب قيام�ه بتفج�ري إحدى 
املقذوفات »غ�ري املنفلقة« التي 
ُوجدت فوق منزل الكاظمي، ما 
اعتربته محاول�ة لتضليل لجنة 
التحقيق التي تش�كلت للتحري 
ومعرفة الجه�ة املنفذة ملحاولة 

االغتيال.

مصدر حكومي يتحدث عن »مفاجآت« 
بإعالن نتائج التحقيق بإغتيال الكاظمي
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    بغداد / المستقبل العراقي

قال�ت وزارة الرتبية، أمس األح�د، إن التعليم اإللكرتوني 
أسهم يف إثراء املعارف لدى الطلبة.  

وأوضح�ت ال�وزارة يف بيان تلق�ت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، أنه »أقام�ت وزارة الرتبية املؤتمر الس�نوي 
للتعلي�م االلكرتون�ي، بحض�ور وزير الرتبي�ة عيل حميد 
الدليمي، حي�ث نظمت اللجنة الوطني�ة العراقية للرتبية 
والثقاف�ة والعلوم املؤتمر عىل قاع�ة احمد بن فضالن يف 

ديوان الوزارة«.  

وق�ال الدليمي، وفق البي�ان، إن »التعليم عن ُبعد أس�هم 
خ�الل الف�رتة املاضي�ة يف تقدي�م الخدم�ة لطلب�ة العلم 
واث�راء املع�ارف لديه�م ومنحه�م املزيد م�ن التعرف إىل 
التكنولوجي�ا واس�تخداماتها، وقد انتج تعليم�اً تفاعيالً 
بخطني متوازيني يختص األول باملعلم والثاني بالطالب«، 
الفت�ًا إىل أن »الوزارة اس�تطاعت تحقيق ه�ذا النمط من 
التعلي�م وفق ضواب�ط جعلت من�ه تعليماً نوعياً ُمس�ند 
اىل ادارة متمثل�ة بمديرية التلفزي�ون الرتبوي ورشكائها 
يف املؤسس�ة الرتبوية حرصاً منها عىل اس�تمرار العملية 

التعليمية«.  

وأضاف البي�ان، »كما تضمن املؤتم�ر كلمة لالمني العام 
للجن�ة الوطني�ة العراقية للرتبية والثقاف�ة والعلوم عالء 
عب�د ع�ودة الوائيل أكد فيه�ا أن املديري�ات العامة قامت 
بوض�ع الركائ�ز لتطوي�ر هذا الحق�ل املع�ريف والنهوض 
بواقعه وتدريب كوادره وتعزي�ز الكفاءات واالنتفاع بما 

هو جديد«.  
وش�هد املؤتمر وفق البيان »تكري�م الوزير بجائزة االبداع 
واالبت�كار الرقم�ي العراق�ي م�ن قب�ل امللتق�ى العراقي 
للتواص�ل الرقمي وكذلك توزيع الش�هادات عىل الباحثني 

الذين ادلو ببحوثهم بحقل التعليم«.

وزير الرتبية: التعليم اإللكرتوين أسهم يف إثراء املعارف لدى الطلبة

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعل�ن أم�ني بغ�داد ع�الء مع�ن، أمس 
األحد، عن تحقيق نسب انجاز متقدمة 
بم�روع تأهيل زقاق املتنبي ، مش�راً 
اىل التحض�ر لتنظيم فعاليات االحتفال 
الس�نة  ورأس  املجي�د  املي�الد  بأعي�اد 

امليالدية وانطالقها من املتنبي .
ونقل بيان لالمانة عن امني بغداد خالل 
جوله له لالطالع عىل اعمال تأهيل زقاق 
املتنب�ي قول�ه ان »هناك تق�دم بانجاز 
فق�رات عمل امل�روع وزق�اق املتنبي 

يظهر بحلة جديدة يوماً بعد يوم«. 
واض�اف ان »املروع يتضمن فقرات عديدة 
اتضحت منها معالم واجهات االبنية واملحال 
وتصاميم عرب�ات الباعة الجوالني واللوحات 
االعالنية للمحال واالعم�دة واالنارة الحديثة 
الت�ي تعك�س اهمي�ة زق�اق املتنب�ي ل�دى 

البغداديني«. 

وتاب�ع »نس�عى ان يكون زق�اق املتنبي آهل 
بالحركة التجارية ليالً أس�وة ببقية ش�وارع 
العاصمة ونطمح بعودة االنش�طة التجارية 
لس�اعات متأخرة من الليل يف جميع شوارع 

ومناطق بغداد«. 
وبني ان »زقاق املتنبي يجب ان يكون نموذج 
جيد للمواصفة والعمل والحلة الجديدة ملدينة 

بغ�داد ومظهره�ا املناس�ب وكذل�ك ان 
يكون نموذج بتطبي�ق القوانني البلدية 
والتعليم�ات الناف�ذة وااللت�زام بثقافة 
الوع�ي البل�دي والحفاظ ع�ىل النظافة 
عرب جم�ع النفايات بتوقيت�ات محددة 
وع�دم التجاوز ع�ىل االرصفة الس�يما 
بعد تنظي�م اصحاب االكش�اك وتوزيع 
عرب�ات مجانية له�م بطريقة تس�هل 

حركة املتبضعني«. 
كما وج�ه امني بغداد بتنظيم احتفاالت 
امليالد املجي�د ورأس الس�نة امليالدية يف 
زق�اق املتنب�ي وكذلك توجي�ه املالكات 
الهندس�ية ب�االرساع بانج�از املروع 
ب�ارسع وقت ممك�ن ونصب ن�رات الزينة 
الخاص�ة باحتف�االت اعياد املي�الد يف الزقاق 
الذي س�يظهر بحل�ة خالبة »،مش�راً اىل ان 
»دول�ة رئي�س ال�وزراء يتابع بش�كل يومي 
الجاري�ة بتأهي�ل زق�اق  وحثي�ث االعم�ال 

املتنبي«.

أمني بغداد: احتفاالت أعياد امليالد ستنطلق هذا العام 
من املتنبي

    بغداد / عامر عبد العزيز 

عقد مجل�س ادارة الركة العامة لتجارة 
الحبوب املنتخب للدورة من ٢٠٢١ _ ٢٠٢٤ 
وتم خالل الجلسة االعتيادية انتخاب نائب 

لرئيس املجلس. 
ويف بداية الجلس�ة بقراءة سورة الفاتحة 
وال�وزارة  الرك�ة  ش�هداء  ارواح  ع�ىل 

والعراق.
بع�د ذل�ك اس�تعرض مدير ع�ام الركة 
رئيس مجلس االدلرة املهندس باسم نعيم 
العكي�يل املهام التي يج�ب ان عىل املجلس 
النه�وض بها خ�الل هذه ال�دورة و علينا 
ان نس�عى جاهدين لرفع كفاءة الطاقات 
الخزنية تتناسب و املرحلة املقبلة للركة 
و االستفادة من عائدات الخدمات االداريه 

التي تقدمها الركة.

» مدي�ر عام الركة » ق�ال ينتظرنا عمل 
كب�ر يات�ي يف مقدمت�ه م�روع انش�اء 
الت�ي  املحافظ�ات  يف  جدي�دة  س�ايلوات 
تتمتع بالوفرة يف االنتاج ووجه سكرتاربة 
املجل�س بتش�كيل لجن�ة لدراس�ة املواقع 
واالرايض التابع�ة للركة الغر مس�تغله 

النشاء تلك السايلوات  . 
تعدي�ل  املجل�س  موافق�ة  وحصل�ت 

مخصصات الخطورة ملشغيل امليزان. 
املجلس ناقش موضوع نصب مجرش�تي 
ب�رورة  ووج�ه  الش�امية  و  الكوف�ة 
حس�مها بارسع وق�ت وان يت�م مفاتحة 
دائ�رة التخطي�ط واملتابعه التخ�اذ الالزم 
اج�ل  م�ن  التخطي�ط   وزارة  ومفاتح�ة 
ادراجه�ا ضم�ن املوازنه العام�ة بدال من 
املوازنه االستثمارية ومفاتحة رشكة بهلر 

)الركة املجهزة( لنصب املجرشتني .

رشكة جتارة احلبوب ختتار نائبًا 
لرئيس جملسها

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التجارة، أم�س األحد، عن نيتها 
توزي�ع وجب�ة جدي�دة م�ن الطح�ني ضم�ن 

مفردات السلة الغذائية.
وق�ال وزي�ر التجارة ع�الء الجب�وري يف بيان 
تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، ان »أوامر 
ص�درت اىل الرك�ة العامة لرك�ة الجبوب 
لتوزي�ع وجب�ة جدي�دة م�ن الطح�ني ضمن 

مفردات السلة الغذائية«.
وأش�ار اىل »أهمي�ة اس�تعداد م�الك الرك�ة 
العام�ة لتصنيع الحبوب واملطاحن الحكومية 
واألهلي�ة لتوزي�ع وجبة جديدة م�ن الطحني 
يف  امل�ادة  أس�عار  انخف�اض  يف  للمس�اهمة 

االسواق املحلية«.
وأك�د الجب�وري »اس�تعداد ال�وزارة الكام�ل 
لتجهيز الوجبة الجديدة من الطحني« مبينا ان 
»مخازن الوزارة تتوفر لديها كمية من الحنطة 

املحلية املسوقة من الفالحني واملزارعني«.
م�ن جانبه�ا اكدت الرك�ة العام�ة لتصنيع 
الحبوب اس�تعدادها الكامل الس�تالم الوجبة 
الجديدة من الطحني بعد اس�تالم كل املطاحن 
الحكومية واالهلية مس�تحقاتها من مخازن 

الركة العامة لتجارة الحبوب.
وكانت دائرة الرقابة التجارية واملالية يف وزارة 
التج�ارة أعلن�ت عن انخفاض جيد يف أس�عار 
ماتدة الطحني يف األس�واق املحلي�ة بعد تدفق 
كميات كبرة منها يف مفردات الس�لة الغذائية 
وبواق�ع ٤6٠ ال�ف طن يف األس�واق املحلية يف 

بغداد واملحافظات.
وكان�ت دائرة الرقابة عن قيام فرق مش�رتكة 
من األم�ن الوطني والجريمة املنظمة لزيارات 
تفتشية لالسواق املحلية والتدقيق يف األسعار 
وإحالة بعض املخالفني اىل الجهات القضائية 

وفق مذكرات قضائية بهذا الصدد.

التجارة تطلق وجبة
 جديدة من الطحني وتؤكد: 

األسعار ستنخفض

    النجف / المستقبل العراقي

وج�ه املحافظ ل�ؤي اليارسي، أمس األحد، هيئ�ة اعمار  النجف، 
بالغاء الدعوات املبارشة للمش�اريع واعتماد االعالن والتنافس يف 
مناقصات علنية بني الركات وفق الضوابط القانونية واالدارية 

يف هيئه االعمار.  
وأكد املحافظ يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، أن 
»ه�ذا التوجيه الهدف منه هو العمل بش�فافية وع�دم االحتكار 
وتطبي�ق معاي�ر النزاهة وخلق س�احة م�ن التناف�س وتوفيت 
الفرص�ة للمتصيدي�ن بامل�اء العك�ر وخل�ق بيئة تنافس�ية بني 
ال�ركات الرصينة وف�ق املواصفات املطلوب�ة وتغليب مصلحة 

املحافظة واملوطنني وفق أي مصالح أخرى«.

حمافظ النجف يعلن آلية 
جديدة إلحالة مشاريع اإلعامر

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت رشكة برتون�اس املاليزية عن نقلة نوعي�ة اخرى بانجاز 
الب�ر K-١٢3 ضمن منطق�ة حقل الغراف النفط�ي يف محافظة 
ذي قار ضمن خطط تطويرها املس�تمرة للحقل مستهدفة ذروة 

انتاج يبلغ ٢3٠ الف برميل يومياً .
وخالل حفل االفتتاح الذي حره نائب رئيس برتوناس لألصول 
الدولية لالنتاج، جكريس وهاب واملديرالتنفيذي ورئيس مشاريع 
الرق االوس�ط واسيا واوربا لركة جابكس،  توشيوكي هراتا 
باالضاف�ة اىل رئيس برتوناس العراق، }نورفيزال مات س�عد{، ان 
»هذا االنجازجاء تاكيداً لاللتزام والتعاون الكبرين بني برتوناس 
ورشكة جابكس اليابانية ورشكة نفط الش�مال باالضافة للدعم 
املس�تمر والجهد الحثيث م�ن قبل رشكة نف�ط ذي قار لتحقيق 

تطلعات العراق يف مجال الطاقة«. 
يذكر أن برتوناس املاليزية تس�تثمر حالي�ًا حقل الغراف النفطي 
أك�رب الحق�ول النفطي�ة يف محافظ�ة ذي قار بع�د توقيعها عقد 
تطوي�ر الحق�ل يف كانون الثان�ي ٢٠١٠ يف تحال�ف بقيادتها مع 

رشكة جابكس اليابانية.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مرصف الرافدين، أمس االحد، إطالق وجبة جديدة من سلف 
منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية واملوظفني وكذلك املتقاعدين.

ودع�ا امل�رصف يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، 
املس�تفيدين كافة ممن تصلهم رسائل نصية إىل »مراجعة فروع 

املرصف أو مكاتب الدفع اإللكرتوني الستالم مبلغ القرض«.
واكد املرصف » استمرار العمل عىل رفع املبالغ يف أرصدة املسجلني 

عىل السلف من خالل التطبيق الخاص باملرصف«.

برتوناس املاليزية تنجز حفر 
123 بئرًا بحقل الغراف

الرافدين يطلق وجبات جديدة من القروض 
للعسكريني واملدنيني واملتقاعدين

    بغداد/ المستقبل العراقي

أفصحت هيئة النزاهة االتحاديَّة عن إجراءاتها بصدد الشكوى املُقدَّمة من قبل املُواطنني 
املُتعاقدي�ن عىل رشاء وحداٍت س�كنيٍَّة يف أحد املجمعات بمحافظة كركوك، كاش�فًة عن 

إصدار أمر استقداٍم لرئيس هيئة استثمار املُحافظة عىل خلفيَّة التحقيق يف القضيَّة.
واش�ارت دائ�رة التحقيقات يف الهيئة، يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، إىل 
»ورود ش�كوى بحقِّ هيئة اس�تثمار كركوك؛ نتيجة قيامها بإنه�اء عقد إحدى رشكات 
املقاوالت املعنيَّة بتنفيذ أحد املشاريع السكنيَّة وسحب رخصة العمل منها، وتسليمه إىل 
رشكة ُمقاوالٍت أخرى لم تلتزْم ببنود العقد، األمر الذي ألحق الرر الجس�يم باملُواطنني 
املُتعاقدين عىل رشاء الوحدات الس�كنيَّ�ة يف ذلك املجمع«. وتابعت الدائرة، اىل أنَّ »تقرير 
ص وجود ُمقرصيٍَّة وعدم س�المٍة لإلجراءات املُتَّخذة  ديوان الرقابة املاليَّة االتحادّي ش�خَّ
من قبل هيئة استثمار كركوك؛ األمر الذي تسبَّب بإلحاق الرر باملُواطنني املتعاقدين«، 
ُمش�رًة إىل أنَّ »محكم�ة تحقي�ق كركوك، ونتيج�ة املُتوّفر لديها م�ن معلوماٍت أصدرت 
أمر اس�تقداٍم بحقِّ ُمدير استثمار املحافظة، اس�تناداً إىل أحكام املادَّة )3٤٠( من قانون 
العقوبات نتيجة التحقيق يف القضيَّ�ة«.  واوضحت، أنَّ »أمر االستقدام شمل أيضاً مدير 
استثمار املُحافظة السابق الذي قرَّرت املحكمة تقرير مصره؛ كونه محكوماً عىل خلفيِّة 
قضيَّ�ٍة أخرى، يف حني قرَّرت توقيف املش�كو منه األول«، الفتًة إىل أنَّه »س�بق إصدار أمر 
استقداٍم بحّق ُمديري القسم القانونيِّ واالقتصاديِّ والفنيِّ يف هيئة استثمار املحافظة«.  
صت وجود )١١١( مروعاً ُمحاالً من قبل هيئة استثمار كركوك،  وس�بق للهيئة أن شخَّ
نت مجمعات سكنيَّة  من ضمنها )86( مروعاً بلغت نس�بة اإلنجاز فيها صفراً % تضمَّ

وتجاريَّة وفنادق وموالت ومستشفيات وجامعات أهليَّ�ة وغرها.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أكد املستش�ار املايل لرئيس الوزراء مظهر 
محمد صالح، أمس األحد، أن موازنة العام 
املقبل ليست تقشفية، بينما أشار إىل أنها 

سرتّكز عىل تنفيذ املشاريع االستثمارية.
وق�ال صال�ح، يف ترصي�ح صحف�ي، إن 
»تقلبات أسواق النفط والوضع االقتصادي 
العاملي، س�يلقيان بظاللهما عىل مروع 
املوازن�ة العامة للعام ٢٠٢٢«، مش�راً إىل 
أن »املوازن�ة املقبل�ة س�رتكز ع�ىل تنفيذ 
حزمة املش�اريع االس�تثمارية الحكومية 

التي تتماىش مع تنويع االقتصاد وتحقيق 
االستدامة يف النمو«.

واوضح صالح، أن »موازنة ٢٠٢٢ ليس�ت 
تقش�فية، انم�ا تخض�ع ملب�دأ التعزيز أو 
االنضباط املايل قدر اإلمكان، من أجل تجنب 

االقرتاض إاّل للرورات القصوى«.
وجددت وزارة التخطيط، يف وقت س�ابق، 
املوظف�ني  روات�ب  تأث�ر  ع�دم  تأكيده�ا 
والحماي�ة االجتماعي�ة والنفقات األخرى 
بتأخر إقرار قان�ون املوازنة العامة للعام 
٢٠٢٢، فيم�ا اش�ارت اىل لجن�ة مصغ�رة 

تدرس اساسياتها.

 النزاهة تعلن صدور أمر استقدام 
ملدير استثامر كركوك

مستشار حكومي عن موازنة 2022: 
ليست تقشفية

السليامنية تكشف 
عن »مرض حيواين خطري« 

ينتقل اىل البرش

املوارد تعد »األمطار خجولة« 
وتؤكد: املوقف ينذر بسنة شحيحة

    السليمانية / المستقبل العراقي

س�جلت مجزرة اللحوم يف محافظة السليمانية، أمس األحد، حالة مرضية 
خطرة بني الحيوانات الكبرة تنقل مبارشة إىل البر.

وقال رئيس الجهاز الطبي ملجزرة الس�ليمانية ش�االو عارف يف بيان تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه إن »الطاق�م الطبي للمجزرة س�جل حالة 
خطرة مل�رض ُيع�رف بأس�م )Sarcocystosis( ال�ذي ُيصي�ب الحيوانات 

الكبرة، و ينتقل مبارشة للبر«.
وأوضح أن »س�بب هذا املرض هو الطفي�يل )Sarcocystis hominis(، وأن 
خطورته تتمثل بتفش�يه يف بعض األحيان بش�دة بني البر بشكل يغطي 

الجسم بالكامل«.
وأض�اف أن�ه »يف بعض الحاالت تلق�ى املصابون بهذا امل�رض وملدة طويلة 
جرع�ات الع�الج الكيميائي�ة لالش�تباه بإصابته�م بم�رض الرسط�ان 
غ�ر أن حالته�م الصحية ق�د تده�ورت، وبع�د إخضاعه�م ويف آخر مرة 
للفحوص�ات الطبي�ة الدقيق�ة بال�PCR ت�م تش�خيص إصابتهم بمرض 

.»)Sarcocystosis(

    بغداد / المستقبل العراقي

املائي�ة،  امل�وارد  وزارة  قيم�ت 
املط�ري  املوق�ف  األح�د،  أم�س 
يف الب�الد حت�ى اآلن.وق�ال مدير 
اع�الم ال�وزارة، حات�م حس�ني، 
»ال ي�زال املوق�ف املط�ري ين�ذر 
بس�نة شحيحة ووصلنا اىل نهاية 
ش�هري ترين الثاني ولم نشهد 
يف  تس�اعد  مؤث�رة  أمط�ار  أي 

الزراع�ة او زيادة اإليرادات املائية 
للسدود«.

وب�ني ان »االمطار التي ش�هدتها 
الب�الد حت�ى االن تعت�رب خجولة 
ونأمل ان نشهد زيادة باالمطار«.
»الس�يول  ان  اىل  ولف�ت حس�ني 
الت�ي حدث�ت يف قض�اء خانق�ني 
تعت�رب خجولة وال تع�زز الخزين 
املائي لنس�بة معينة حتى ان سد 
حمري�ن اليزال يعاني من ش�حة 

مائية ودون املستوى املطلوب«.

حمافظة بغداد: نسبة انجاز جممع سبع البور 
السكني بلغت اكثر من 70 باملئة

    بغداد / طالب ضاحي / عادل احمد

اعلنت محافظ�ة بغداد، أم�س األحد، 
ع�ن وص�ول نس�بة انج�از م�روع 
مجمع سبع البور السكني اىل اكثر من 
7٠ باملئة.وقال رئي�س دائرة املهندس 
املقيم قيص عبد الحسني يف بيان اورده 
الحكوم�ي  قس�م االع�الم واالتص�ال 
وتلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه، 
ان مروع مجمع سبع البور السكني 
ت�م بارشاف واهتمام مب�ارش من لدن 
املحاف�ظ املهندس محم�د جابر العطا 

م�ن خ�الل الك�وادر الهندس�ية للمحافظ�ة 
النجازه وفق املواصفات القياس�ية املطلوبة 
.واكد البيان ان املحافظة تقوم حاليا باعمال 
اكس�اء الط�رق الرئيس�ة وش�وارع موق�ع 

مجمع سبع البور السكني بغية انجاز اعمال 
البن�ى التحتي�ة للم�روع .واض�اف البيان 
ان امل�روع يض�م ابني�ة س�كنية وخدمية 
بتصامي�م مختلفة وبواقع ارب�ع قطاعات , 
حيث يت�م انجاز املروع عىل مس�احة مئة 

دونم ويتألف من ١١٠٠ ش�قة سكنية 
, مبين�ا ان كل بناية تتك�ون من ثالث 
طوابق بمعدل اربع ش�قق باجمايل ١٢ 
شقة لكل بناية .واشار اىل ان املروع 
يضم عرة ابنية خدمية تش�مل ثالثة 
مدارس )روض�ة وابتدائي�ة وثانوية( 
وم�ول تجاري وجام�ع ومركز رشطة 
ومجلس مح�يل ومركز صحي , فضال 
عن اعم�ال البن�ى التحتي�ة واملجاري 
االس�الة  االمط�ار وش�بكات  ومي�اه 
والكهرباء.م�ن جهت�ه ن�وه املهندس 
محمد كري�م من دائرة املهندس املقيم 
اىل ان الك�وادر الهندس�ية للمحافظ�ة تعمل 
حاليا ع�ىل تبليط ش�وارع املوق�ع وعمليات 
االكس�اء للبن�ى التحتي�ة وف�ق املواصف�ات 

القياسية املعمول بها .

نقل صالحية نصب االشارات والعالمات
 املرورية إىل مديرية املرور

    بغداد / المستقبل العراقي

أك�دْت مديري�ة امل�رور العام�ة ان 
املرورية  نصب االشارات والعالمات 
الش�وارع س�يكون من  وتخطي�ط 
صالحياتها بدال من امانة بغداد بعد 

املصادقة عىل قانونها الجديد.
وق�ال مدي�ر امل�رور الل�واء ط�ارق 
صحف�ي،  ترصي�ح  يف  الربيع�ي 
ان »تعدي�ل قان�ون امل�رور املزم�ع 
املصادق�ة عليه م�ن قب�ل الجهات 
املعني�ة، تضمن نق�ل عملية نصب 
والضوئي�ة  املروري�ة  االش�ارات 
وتخطيط الش�وارع اىل املديرية بدال 

من أمانة بغداد«.
واوض�ح ان »جميع مديريات امل�رور يف العالم 

يقع عليها عاتق القي�ام بهذه االعمال، وعليه 
ارتأت املديرية ان تكون هي االخرى مس�ؤولة 

عن تلك االجراءات وجعلها من مهامها«.

وبني الربيع�ي ان »املديرية تحرص 
عىل التنس�يق م�ع جمي�ع الجهات 
لتنظيم حركة السر وتأهيل الطرق 
كهيئ�ة الط�رق والجس�ور ورشكة 
النق�ل الخاص، اىل جانب التنس�يق 
مع دوائ�ر الكهرباء لتوف�ر االنارة 
يف الش�وارع«. من جانبه، قال مدير 
العالقات واالع�الم يف مديرية املرور 
العميد حيدر كريم ان »هناك العديد 
من الش�وارع شهدت نصب اشارات 
ضوئي�ة، اال ان الزخ�م الحاص�ل يف 
س�ر املركب�ات التي تف�وق الطاقة 
االس�تيعابية للش�وارع يدفع للجوء 
اىل االس�تعانة برج�ل امل�رور ال�ذي 
يالح�ظ اي القطوعات تحت�اج اىل وقت زمني 

اكثر لفتحها ضماناً للتقليل من الزخم«.
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مديرية بلدية املوصل
شعبة العقود واملقاوالت

جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 
اعالن رقم )153(

تعل�ن اللجن�ة وللمرة االوىل ع�ن ايجار العق�ارات التالية وفق قانون )21( لس�نة 
)2013( فع�ى الراغبني باالش�راك يف املزايدة العلنية مراجعة س�كرتري اللجنة يف 
بلدي�ة املوص�ل خ�الل ) 30(  ثالثون   يوما  تب�دا من اليوم الت�ايل لنرش االعالن يف 
الصح�ف املحلية لالطالع عى الرشوط مس�تصحبني معهم هوي�ة االحوال املدنية 
وبطاق�ة الس�كن والتأمين�ات القانوني�ة البالغ�ة )30%( من القيم�ة املقدرة مع 
الترصيح االمني للمش�رك باملزايدة وتجري املزاي�دة يف مقر مديرية بلدية املوصل 
الواقع يف حي املثنى يف الس�اعة العارشة صباحا لليوم االخري من مدة االعالن  ويف 
حال�ة مصادفة اليوم املحدد لالعالن عطلة رس�مية او اي ظرف يحول دون اقامة 
املزاي�دة  يف املوع�د واملكان املذكور تؤج�ل املزايدة اىل يوم عمل ال�ذي يليه يف نفس 
املوقع اعاله  ويتحمل من ترس�و بعهدته اجور نرش االعالن واجور خدمة بنس�بة 

)2%( من بدل االيجار 
1 �  جزء من القطعة املرقمة )6/73( م 39 نينوى الجنوبية النشاء محطة تعبئة 
وقود وبمساحة )2923,5( م2  وحسب واقع الحال وملدة )25( خمسة وعرشون 

سنة 
2 � القطعة املرقمة ) 658( م24 وادي عكاب املشيد عليها ) حداد معامل حصو ( 

وبمساحة ) 375( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
3 � القطع املرقمة ) 691أ و 691 ب( م 24 وادي عكاب املشيد عليها )بائع سكراب( 

وبمساحة )120( م2 لكل قطعة وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
4 � القطع املرقمة ) 734( م 24 وادي عكاب املشيد عليها )بائع سكراب( وبمساحة 

)225( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
5 � القطع املرقمة )689( م 24 وادي عكاب املشيد عليها )بائع سكراب( وبمساحة 

)200( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات

رشكة النفط الوطنية العراقية
رشكة احلفر العراقية ـ رشكة عامة

اىل ) رشكات املقاوالت ـ الدرجة العارشة(  
م / اعالن املناقصة العامة  املرقمة  )5 ـ اشغال ـ 2021(  للمرة الثالثة واالخرية 

1 � ي�ر )رشك�ة الحفر العراقية  / رشك�ة عامة( دعوة مقدمي العط�اءات املؤهلني وذوي 
الخ�رة لتقديم عطاءاته�م للعمل الخاصة ب� ) تنفيذ مرشوع تس�ميت دفن وتنظيف قواعد 

)ENI( لصالح رشكة )حفر عدد )37
2 � سيتم العمل وفق االلية املعتمدة للمناقصات الدولية العامة والتي تتيح ملقدمي العطاءات 
كافة من الدول املؤهلني االشراك فيما كما هو محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة من االمم 

املتحدة )الخاصة بتعريف الدولة املؤهلة (
3 � ع�ى مقدم�ي املؤهلني والراغبني يف الحصول عى معلوم�ات اضافية االتصال ب� ) رشكة 
الحفر العراقية / الهيأة التجارية / )contracts.south@ide.gov.iq(  8 ساعات يوميا وكما 

موضح بالتعليمات ملقدمي العطاءات 
4 � بأم�كان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق العط�اء ) باللغة العربية( بعد تقديم طلب 
تحري�ري اىل  العن�وان املحدد يف التعليمات ملقدمي العطاء وبعد دف�ع قيمة البيع للوثائق غري 

املسردة البالغة ) 150,000( مائة وخمسون  الف دينار عراقي 
5 �  اخ�ر موعد  لتس�ليم العطاءات اىل العنوان االتي ) مقر رشك�ة الحفر العراقية يف البرصة 
� الزب�ري � الرجس�ية � مقرر لجنة فت�ح العطاءات ( يف املوعد املحدد )ي�وم االثنني املصادف 
2021/12/13 العطاءات املتاخرة س�وف ترفض  وس�يتم فتح العط�اءات بحضور مقدمي 
العط�اءات او ممثليهم الراغبني بالحض�ور يف العنوان التايل : ) مقر رشكة الحفر العراقية  يف 
البرصة � الزبري � الرجس�ية �  لجنة فتح العطاءات ( يف الزمان والتاريخ يوم االثنني املوافق 
2021/12/13 (  كل العط�اءات يج�ب ان تتضم�ن ضمان للعط�اء ) خطاب ضمان مرصيف 
او ص�ك مص�دق او س�فتجة وبمبل�غ )14,856,000( اربعة عرش مليون وثمانمائة وس�تة 

وخمسون الف دينار عراقي 
6 � اخر موعد لرشاء وثائق املناقصة يوم )الخميس( املوافق 2021/12/9

7 � يف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل موعدا للغلق الذي يكون فيه 
دوام رسمي ويكون موعد فتح العطاءات بنفس اليوم املحدد لغلق املناقصة 

8 � العناوين املشار اليها انفا هي ) العراق / البرصة � الرجسية / رشكة الحفر العراقية / 
الهياة التجارية الطابق االول 

9 � الكلف�ة التخميني�ة لتنفي�ذ م�رشوع )  تس�ميت دفن وتنظي�ف قواعد حفر ع�دد )37( 
لصالح رشكة )ENI( للمدة الكلية )1095( يوم عمل بضمنها الجمع والعطل الرس�مية تبلغ 
)742,775,000( س�بعمائة واثنان واربعون مليون وسبعمائة وخمسة وسبعون الف دينار 

عراقي فقط
10 � يتم استبعاد العطاء الذي لم ترفق به معايري التاهيل املطلوبة )السيولة النقدية ( الواردة 

بتعليمات ملقدمي العطاء )ورقة بيانات العطاء( بموجب وثائق املناقصة

مديرية زراعة واسط 
قسم االرايض والعقود

انذار
اىل املستاجر عبد القادر براك ثامر فالح 

نظ�را الرتحال�ك ع�ن املنطقة ولعدم تس�ديد ب�دالت االيجار 
وتجدي�د العقد والبالغة مس�احته 24 دون�م ضمن القطعة 
املرقمة 316/1 مقاطعة 5/البو جابر بموجب العقد الزراعي 
املرقم 3946 يف 1991/9/18 واملرم وفق القانون 35 لسنة 
1983 لذا ننذركم بوجوب العودة واالس�تغالل وتجديد العقد 
وتسديد بدالت االيجار خالل مدة ثالثة اشهر من تاريخ نرش 
ه�ذا االنذار وبخالفه س�يتم الس�ري باجراءات فس�خ العقد 

واسرداد االرض وتاجريها وفق الضوابط والتعليمات

أعالن
بناء عى الدع�وى املقامة من قبل املدعي 
)رائد صبيح محمود( ال�ذي يطلب تبديل 
لقبه من)الكراوي( اىل )الس�عيدي( فمن 
لديه اعراض مراجعة هذه املديرية خالل 
مدة اقصاها )15( يوم وبعكس�ه س�وف 
تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام 
امل�ادة )22( من قان�ون البطاقة الوطنية 

رقم )3( لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االح�وال املدنية والجوازات واالقامة 

العامة /وكالة
����������������������������������

فقدان 
فق�د وصل قب�ض امان�ات فق�د الوصل 
الصادر من بلدية الهندية املرقم 588296 
بتاري�خ 13 / 6 / 2021 بمبل�غ ق�دره ) 
1140000 ( ملي�ون ومائة واربعون الف 
دين�ار الغريها عن امان�ات مزايدة ايجار 
الكشك املرقم 130 مجاور املحكمة باسم 
/ انور عباس جاس�م – فم�ن يعثر عليه 

تسليمه اىل جهة االصدار .
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مجلس القضاء االعى
رئاس�ة محكمة اس�تئناف ص�الح الدين 

االتحادية
دار القضاء يف االسحاقي

محكمة االحوال الشخصية يف االسحاقي
العدد/217/ش/2021

م/ تبلي�غ املدع�ى علي�ه )س�هيل جل�ود 
سهيل(

ملقتضيات حسم الدعوى الرشعية املرقمة 
217/ش/2021 واملقامة من قبل املدعية 
)نجوى اس�ماعيل م�وىس( واملدعى عليه 
)س�هيل جلود س�هيل( واملتضمنة دعوى 
تفري�ق لل�رر وبالنظ�ر ملجهولية محل 
اقامتك وحس�ب رشح القائم بالتبليغ لذا 
تق�رر اجراء تبليغ�ك بصحيفتني يوميتني 
يف موعد املرافع�ة املصادف 2021/12/5 
الس�اعة التاس�عة صباحا ويف حالة عدم 
حضورك او حضور من ينوب عنك قانونا 
س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا وفق 

القانون.
القايض

فائق مشعل صالح

اىل الرشي�ك / عيل محس�ن بط�ل اقتىض 
حض�ورك اىل مق�ر بلدية النج�ف لغرض 
املرق�م  للعق�ار  البن�اء  إج�ازة  اص�دار 
)46884 / 3( ح�ي الن�داء خ�الل م�دة 
عرشة أيام وبخالفه سيتم اصدار االجازة 
دون حضورك طالب االجازة / محمد عبد 

الكريم جميل .
����������������������������������

اىل ال�رشكاء / هاجر هادي عبد الحس�ني 
عباس و زينب هادي عبد الحسني عباس 
صن�دوق  اىل  الحض�ور  عليك�م  توج�ب 
االسكان العراقي فرع النجف وذلك لتثبيت 
اقراركم باملوافقة عى قيام الرشيك سليم 
عب�د الكاظ�م عزي�ز بالبناء ع�ى حصته 
املش�اعة يف القطع�ة املرقم�ة 2929/ 3 
ح�ي العروب�ه خ�الل مدة خمس�ة عرش 
يوما داخل العراق وش�هر خ�ارج العراق 
من تأريخ نرش االعالن وبعكس�ه س�وف 

يسقط حقك باالعراض مستقبالً .
����������������������������������

م/ انذار
اىل /املستأجر )ديوان سعيد صالح(

نظ�ر لع�دم تس�ديد ب�دالت االيج�ار عن 
املنطق�ة الزراعي�ة و البالغ�ة مس�احته 
)184( دون�م ضمن القطع�ة 1 مقاطعة 
21\ اليوس�فيه  بموجب العق�د الزراعي 
املرق�م 86 يف 9\9\ 2001 وامل�رم وف�ق 
القانون 35 لس�نه 1983 ننذركم بوجوب 
الع�ودة واالس�تغالل و تجدي�د العق�د و 
تس�ديد بدالت االيجار  وخ�الل مدة ثالثة 
اش�هر م�ن التاري�خ ن�رش ه�ذا االن�ذار 
وبخالفه يتم السري باجراءات فسخ العقد 
واسرداد األرض وتأجريها وفق الضوابط 

والتعليمات
ر 0 مهندسني زراعيني
اركان مريوش حسني

مدير زراعه محافظه   واسط

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التس�جيل العق�اري يف الكرخ 
الثانية 

اعالن بيع عقار 
 /  5 : القطع�ة  رق�م  او  التسلس�ل 

1501 م 19 غزالية .
الجن�س : ثالث�ة دور مفرزة بصورة 

غري رسمية .
النوع : عقار . 

املساحة : 88 / 296 أولك . ) 100 م 
حصة روعه عدنان فرج ( 

املشتمالت : العقار يحوي عى مطبخ 
وصالة حويل وغرفتان فوقيتان 

الشاغل : مستاجر . 
س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري 
يف الك�رخ الثاني�ة باملزاي�دة العلنية 
العقار املوصوف اعاله العائد للراهن 
روعه عدنان ف�رج لقاء طلب الدائن 
املرتهن املعهد الطبي التقني / بغداد 
- البالغ 717634 / 953 تس�عمائة 
وثالثة وخمسون مليون وسبعمائة 
وس�بعة عرش الف وستمائة واربعة 
الراغ�ب  -  فع�ى  دين�ار  وثالث�ون 
يف االش�راك فيه�ا مراجع�ة ه�ذه 
الدائ�رة خ�الل ) 30 ( يوم�ا اعتبارا 
م�ن الي�وم الت�ايل لتاريخ ن�رش هذا 
االع�الن مس�تصحبا مع�ه تامينات 
قانوني�ة نقدي�ة او كفالة مرصفية 
ال تقل ع�ن 10 % من القيمة املقدرة 
للمبيع البالغة ) 000 / 000 / 700 
( سبعمائة مليون دينار وان املزايدة 
ستجري يف الساعة ) 12 ( ظهرا من 

اليوم االخري .
حصة :  روع�ة عدنان فرج / 000 ، 
000 ، 250 مائتان وخمسون مليون 

دينار . 
دائرة التس�جيل العق�اري يف الكرخ 

الثانية 
�����������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف ص�الح 

الدين االتحادية
دار القضاء يف الدجيل
محكمة بداءة الدجيل

العدد/127/ب/2021
التاريخ/2021/11/28

اىل الش�خص الثال�ث/ ط�ارق فرج 
سعيد

م/ تبليغ مرافعة
اق�ام املدع�ي )عام�ر طه حس�ني( 
127/ب/2021  املرقم�ة  الدع�وى 
ام�ام ه�ذه املحكم�ة وموضوعه�ا 
ابطال قيود العقار املرقم 1069/22 
املتخ�ذ  وللق�رار  مس�كني  م9ت�ل 
بادخالك�م ش�خص ثال�ق بالدعوى 
ولع�دم معرفة مح�ل اقامتك قررت 
ه�ذه املحكم�ة تبليغك�م بواس�طة 
صحيفت�ني محليتني بموعد املرافعة 
املوافق يوم 2021/12/6 وعند عدم 
حضوركم ستجري املرافعات غيابيا 

بحقكم وفقا للقانون.
القايض

جاسم محمد داود

العدد : 635
التاريخ : 2021/11/22

املهندس
عبد الستار خرض احلبو

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

اعالن رقم )1(  
1 � تعل�ن دائ�رة العي�ادات الطبية الش�عبية عن وج�ود فرصة 
استثمارية بصيغة املشاركة وفقا الحكام قانون دائرة العيادات 
الطبية الشعبية رقم)89( لسنة 1986 املعدل املادة الثالثة الفقرة 
ثالثا النش�اء وتجهيز وتش�غيل العيادات النموذجية عدد )2( يف 
بغداد ) حي العامل � الصدر الخامسة ( فعى الراغبني من ذوي 
الخرة واالختص�اص مراجعة دائرة العيادات الطبية الش�عبية 
الكائنة يف بغداد / االسكان / مجاور دائرة كهرباء الكرخ � الطابق 
الثاني ش�عبة  العقود لالطالع عى الرشوط الخاصة واملتطلبات 
الوظيفية لبناء عيادة طبية نموذجية لقاء مبلغ قدره )250 الف 
دين�ار عراقي( لكل عيادة  نموذجية غري قابل للرد  وملدة ) 21( 
واحد وع�رشون يوم عمل ويكون اخر موعد الس�تالم العروض 
الس�اعة الثانية عرش ظهرا ليوم االثنني املوافق 2021/12/27 
ويتحمل من ترس�و علي�ه الفرصة االس�تثمارية اج�ور النرش 
واالع�الن علم�ا ان موعد انعق�اد املؤتمر الخ�اص باالجابة عى 
استفسارات املتقدمني بتنفيذ املرشوع سيكون الساعة العارشة 

من صباح يوم الثالثاء املصادف 2021/12/14 

ieyadat_info@yahoo.com

العدد 18119
التاريخ 2021/11/25

عـ.املدير العام
رئيس جملس االدارة 
مدير اهلياة التجارية

ايثار داود سلامن

العدد 23486
التاريخ 2021/11/28

ر. مهندسني زراعيني 
اركان مريوش حسني 

مدير زراعة حمافظة واسط

مدير عام دائرة العيادات الطبية الشعبية 
الربيد االلكرتوين للدائرة
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للمرة الثانية وبكلفة تخمينية مقدارها  ) 130,000,000( دينار عراقي ) مائة وثالثون مليون 
دينشار عراقي وبمدة تجهيز )60 يشوم( بموجب املواصفات والشروط التي يمكن الحصول 
عليها من امانة الصندوق لقاء مبلغ قدره )250,000,000( دينار ) مئتان وخمسشون الف 
دينشار ال غشري ( غري قابل للرد فعشى املجهزين املختصني الراغبني باملششاركة تقديم عروض 
بالدينشار العراقي ) مع مراعاة ترقيشم صفحات هذه العروض( ويكون نافذا ملدة ال تقل عن 
)120 يشوم( مع ارفاق التامينات االولية والبالغة ) 1,300,000( دينار عراقي ) واحد مليون 

وثالثمائة الف دينار عراقي ( عى ان يتضمن العرض املعلومات التالية :
-رقم املناقصة / موضوعها

-تاريخ الغلق
-تاريخ نفاذ السعر التجاري املقدم

-تاريخ نفاذ التامينات االولية 
-العناوين الرصيحة للركة او املكتب 

وتسشلم اىل استعالمات الركة باغلفة مغلقة ومختومة مثبت عليها رقمي االعالن والطلبية 
يف مشدة اقصاها السشاعة )الواحدة( بعشد الظهر ليوم )2021/12/15( ويتحمل من ترسشو 

عليه املناقصة اجور نر االعالن مع التقدير
مالحظة :

1 ش يتم تقديم العروض وفقا للوثائق القياسية ويف حال عدم التزام  مقدم العطاء يف تطبيق 
الوثيقة القياسشية بكافة اقسامها فانه سشيتم استبعاد عطاءه مما يقيض مراعاة ذلك عند 

التقديم
2 ش  جلب الوثائق املدرجه ادناه عند القطع ورشاء التنادر :

أ ش كتاب تخويل اصيل مصدق ونافذ
ب ش هوية االحوال املدنية او جواز سفر نافذ ملقدم العطاء او من ينوب عنه 

 3 ش اذا تصادف تاريخ الغلق اعاله عطلة رسمية يرحل اىل اليوم التايل بعد العطلة مبارشة
4 ش تقدم التامينات االولية باسم الركة او مديرها املفوض او احد املساهمني يف الركة او 

الركات بموجب عقد مشاركة
5 ش بامشكان كافة ممثيل الركات واملجهزين املششركني يف املناقصشة التواجد يف مقر الركة 
لحضشور ومتابعة فتشح العطاءات من قبل اللجنة وذلك يف اليوم التايل لتاريخ الغلق السشاعة 

العارشة صباحا
6 ش يف حالة وجود مخالفات من قبل املجهزين توجه االنذارات من القسم القانوني يف رشكتنا 

دون الرجوع اىل دائرة كاتب العدل
7 ش تصشادر التامينات االولية للركات يف حالة عدم االسشتجابة للمراسشالت اثناء الدراسشة 

الفنية والتجارية للطلبيات 
8 ش تقشدم التامينشات االولية عى ششكل )خطاب ضمشان او صك مصدق او سشفتجة( ومن 

املصارف املعتمدة املتضمنة يف الوثيقة القياسية 
9 ش ال تتشم مطالبشة رشكتنا بكتاب  تسشهميل مهمة مشن الكمارك وكذلشك الرضيبة واجازة 

االسترياد الخاصة باملادة اعاله ويتحمل املجهز مسؤولية تجهيز وايصال املواد اىل رشكتنا
10 ش ال تتم املطالبة باي تمديدات لفرات التجهيز املثبته اعاله السشباب تتعلق باخراج املواد 

من املوانىء 
11 ش سيتم استبعاد العطاء الذي يقل او يزيد مبلغه عن 20% من الكلفة التخمينية الغراض 

االحالة
12 ش يمكن االطالع عى رشوط تقديم العطاءات وعى املوقع االلكروني :

www.mrc.oil.gov.iq
13 ش سشيتم اسشتقطاع )1000 دينار( الف دينار عراقي رسشم طابع لبناء مدارس ورياض 

اطفال 
14 ش يتم اسشتقطاع مبلغ )25000( الف دينار عراقي ملرة واحدة خالل السشنة من الركات 

العراقية الستحصال صحة صدور من غرفة تجارة بغداد

كتاب الدعوة / االعالن )دعوة عامة( 
اىل السادة 

Echo-Ultrasonic. general purpose - Anesthesia م : جتهيز اجهزة
Mobile C-arm(image intensifier( machine Lithotripter

رقم املناقصة 57/2021/67 
رقم كتاب الدعوة )79) 

يشر )وزارة الصحة/البيئة /الركة العامة لتسشويق االدوية واملسشتلزمات الطبية 
)كيماديشا( بدعشوة مقدمشي العطشاءات املؤهلشني وذوي الخشرة لتقديشم عطاءاتهم 
لتجهيشز )تجهيز جهشاز Ultrasonic. general purpose عدد واحد، Echo عدد واحد، 
Anesthesia machine  عشدد ثالثة، )Mobile C-arm)image intensifier عدد واحد، 

Lithotripter عدد واحد (العائدة لدائرة صحة ذي قار /مستشفى الشطرة العام
مع مالحظة ما ياتي :

1 ش عى مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عى معلومات اضافية االتصال 
)وزارة الصحشة / البيئشة / الركشة العامة لتسشويق االدوية واملسشتلزمات الطبية ) 
كيماديشا( / قسشم االعالم الدوائي والعالقشات العامة  ش الطابشق الخامس مقر وزارة 
www. واملوقشع االلكرونشي لكيماديشا dg@kimadia.iq الصحشة الريشد االلكرونشي
kimadia.iq ) من 8:30 لغاية 2:30 ايام الدوام الرسشمي( وكما موضحة بالتعليمات 

ملقدمي العطاءات 
2 ش متطلبات التاهيل املطلوبة : ) املتطلبات القانونية والفنية واملالية وكما مذكور يف 

وثائق املناقصة( 
3 ش بامشكان مقدمشي العطاء املهتمني رشاء وثائق العطاء بعشد تقديم  طلب تحريري 
اىل العنشوان املحدد يف ورقة بيانات العطاء وبعد دفشع قيمة البيع للوثائق البالغة )يتم 
 /)kimadia( بيع املناقصات يف الركة العامة لتسشويق االدوية واملستلزمات الطبية

القسم املايل / الطابق السادس وبمبلغ مليون دينار للمناقصة
 التشي تبلشغ قيمتها مليشون دوالرا او اقل ومبلشغ مليونان دينار للمناقصشة التي تبلغ 

قيمتها اكثر من مليون دوالر وبعكس ذلك يتم اهمال العروض 
ش اجور الوثائق القياسية لالجهزة الطبية والخدمية )500 $( خمسمائة دوالر 

ش يعاد ثمن رشاء وثائق املناقصات اىل املناقصني يف الحالتني التاليتني
أ ش حالشة الغشاء املناقصشة وتغيشري اسشلوب التنفيشذ اىل الدعشوة املبشارشة او العطشاء 

االحتكاري
ب ش عند الغاء املناقصات للسنة السابقة واالعالن عنها مجددا وبتسلسل جديد

ش العروض التي تصل من خالل الريد الريع فان املجهز مطالب بتقديم املبلغ املذكور 
اعاله ويمكن قبول املبلغ بعد تاريخ الغلق برط ان تكون قبل البدء بدراسة العروض 

وبخالفه سيتم الغاء العرض
ش يحق ملقدم العطاء الذي سشبق له  االششراك يف املناقصة املعاد اعالنها ان يقدم وصل 
الراء السشابق لها مع وثائق العطاء للمناقصة املعاد اعالنها ويف حالة تعديل اسعار 
رشاء هذه الوثائق فيتحمل مقدم العطاء الفرق بني السشعرين يف حالة زيادة السشعر 

ويرفق مع عطاءه الوصلني االول والثاني 
4 ش   يتشم تسشليم العطشاءات اىل العنوان االتشي : ) وزارة الصحشة  / البيئة  / الركة 
العامة لتسشويق االدوية واملسشتلزمات الطبية )كيماديا( /  الطابق السادس  / لجنة 

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

هاتف البدالة : 4158401,5,7,8
بدالشة ذات اربعة خطوط يف املوعد املحدد )2021/12/28( العطاءات املتأخرة سشوف 
ترفشض وسشيتم فتح العطشاءات بحضشور مقدمي العطشاءات او ممثليهشم الراغبني 
بالحضشور يف العنشوان االتشي ) وزارة الصحشة  / البيئشة  / الركة العامة لتسشويق 
االدويشة واملسشتلزمات الطبية )كيماديشا(/ الطابق السشادس / لجنة اسشتالم وفتح 
العطاءات / باب املعظم / بغداد / العراق / هاتف ش : 4157667 ، رقم هاتف النقال: 

07705419074
هاتف البدالة :  4158401,5,7,8

الرسشمي  الشدوام  بدايشة  )يف  والتاريشخ  الزمشان  يف   ) خطشوط  اربعشة  ذات  بدالشة 
)2021/12/29

اعالن رقم )67)
رقم الطلبية 2021/2186

تعلن رشكة مصايف الوسط رشكة عامة عن املناقصة املحلية 
عقد جتهيز )مكائن حلام ديزل(

د . عائد جابر عمران
وكيل املدير العام

مجلس القضاء االعى 
رئاسشة محكمة استئناف بغداد / الكرخ 

االتحادية 
محكمة بداءة ابي غريب 

رقم الدعوى : 970 / ب / 2021 
التاريخ : 28 / 11 / 2021 

املدعي : منترص عبد الرزاق شاكر 
املدعى عليه : عادل جبار محيسن 

الدعشوى املرقمشة ) اعشاله ( لشدى هشذه 
املحكمشة يطالبك فيها ) تمليك القطعة 2 
/ 3149 م 5 السالميات وملجهولية محل 
اقامتك قرر تبليغشك بصحيفتني يوميتني 
بموعشد املرافعشة يشوم 7 / 12 / 2021 
الساعة التاسشعة ويف حال عدم حضورك 
او من ينوب عنك قانونيا ستجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون .
القايض 

راشد مشاري عبد الله 
شششششششششششششششششششششششششششششششششش

اعالن 
اىل / الريك / احمد سلمان حسن 

اقتشى حضشورك اىل صندوق االسشكان 
العراقشي الكائشن قشرب مجمشع النهضة 
وذلشك لتثبيت اقشرارك باملوافقة عى قيام 
رشيشكك ) ششهالء خليف بشالل ( بالبناء 
عى حصتشه املششاعة يف القطعة املرقمة 
كويريشش   /  9 مقاطعشة   3859  /  11
لغرض تسشليفه قرض االسشكان وخالل 
مشدة اقصاهشا خمسشة عر يشوم داخل 
العشراق وششهر خارج العشراق من تاريخ 
نر االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك 

يف االعراض مستقبال .
شششششششششششششششششششششششششششششششششش

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة : 63/خ/2021

التاريخ 2021/11/25
اعالن

 تبيشع مديريشة تنفيشذ الكوفة سشهام يف 
العقار  املرقم 2165 الرششادية الواقع يف 
الكوفشة  ( العائشد للمدين )حيشدر هادي 
كاظم ( املحجوز لقاء طلب الدائن حسني 
هادي كاظم البالغ )12,000,000( اثنى 
عر مليون دينشار عراقي   فعى الراغب 
بالراء مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
ثالثشني يوما تبشدا من اليوم التشايل للنر 
مسشتصحبا معشه التامينشات القانونيشة 
عشرة مشن املائشة مشن القيمشة املقدرة 
وششهادة الجنسشية العراقية وان رسشم 
التسشجيل والدالليشة عشى املششري عدد 
السشهام املشراد بيعها 20 سشهم من اصل 

االعتبار الكيل 840 سهم 
املنفذ العدل
املواصفات :

1 ش موقعشه ورقمشه  الكوفشة الرششادية 
 2165

2 ش جنسه ونوعه : دار
3 ش حدوده واوصافه بلدية الكوفة

4 ش مششتمالته العقشار يقشع ركشن عى 
ششارع فرعي 6 مر واالخر 5 مر يتالف 
 3*3 واسشتقبال  اماميشة  سشاحة  مشن 
وبضمنشه صحيشات مششركة خارجيشة 
وبضمنهشا غرف نوم عشدد ثالثة ومخزن 
وجميشع سشقوف العقشار مشن الطابوق 
الغشرف  جشدران  وجميشع  والششيلمان 
ملبوخشة بالجص املتهالشك واالرضية من 
االسمنت اما مسشاحة الدار غري مسقفة 
ومبلطشة بالكايش املوزائيك واالسشتقبال 
والجشدران مغلفة بالبالسشتيك واالرضية 

من االسمنت 
5 شمسشاحته  191,58 واحد اولك وواحد 
وخمسشون  وثمانيشة  مشر  وتسشعون 

سنتمر 
6 ش  درجة العمران  رديئة   

7 ش الشاغل  حسشني هادي كاظم  يرغب 
يف البقاء بعد البيع بصفة مستاجر 

8 ش القيمشة املقشدرة : قيمة سشهام املراد 
بيعها هي 684,214 

سشتمائة واربعة وثمانون الشف ومائتان 
واربعة عر دينار عراقي

مجلس القضاء االعى
النجشف  اسشتئناف  محكمشة  رئاسشة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة

العدد 288/ش/2021
التاريخ 2021/11/28

اعالن
اىل املدعى عليه / سيف صاحب مهدي

اقامت املدعية هدى محمد جواد الدعوى 
املرقمة اعشاله  امام هذه املحكمة تطلب 
بتاديتشك نفقشة ماضيشة  الزامشك  فيهشا 
ومسشتمرة لهشا واالطفشال كل مشن عيل 
مهشدي  صاحشب  سشيف  اوالد  وعبشاس 
وملجهوليشة محل اقامتك فقد قرر تبليغك 
اعالنشا  بصحيفتشني محليتشني يوميتشني 
للحضشور امام هشذه املحكمشة يف موعد 
املرافعة القادم املوافق يوم 2021/12/9 
السشاعة التاسشعة صباحا ويف حالة عدم 
حضورك او من ينوب عنك قانونا سشوف 
تجري املرافعة بحقشك غيابيا وعلنا وفق 

القانون
القايض

رائد عبد هاشم املوسوي
شششششششششششششششششششششششششششششششششش

اعالن
اسشتنادا إىل الفقشرة الثانيشة مشن املشادة 
الثامنشة مشن قانشون األنديشة الرياضيشة 
رقم 18 لسشنة 1986 وتعديله 37 لسشنة 
1988 تدعو الهيئة اإلدارية لنادي الكوفة 
الريشايض الهيئشة العامشة لعقشد اجتماع 
استثنائي بتاريخ  3/ 12/ 2021 الساعة 
الرابعة عشرصا يف قاعة النشادي الداخلية 
وذلشك ملناقششة املواضيع املدرجشة أدناه 

والتصويت عليها
اوال ش  اعفشاء أعضشاء الهيئشة العامة من 
دفشع أجشور االششراك الششهري للفشرة 

املاضية ولغاية 1/ 1/ 2022
ثانيا  ش التمديد لعمل الهيئة اإلدارية لحني 
صشدور قانون األنديشة الجديشد أو إجراء 
انتخابشات جديشدة عشى أن يتشم اعتمشاد 
أحد الخياريشن يف االجتماع العادي القادم 

للهيئة العامة بداية سنة جديدة 
ثالثا  ش اطالع الهيئة العامة عى موضوع 

مسبح الشهيد ومقر النادي القديم
عشى  العامشة  الهيئشة  اطشالع  ش   رابعشاً 
االستثمار يف النادي ومناقشة مقرحات 

الهيئة العامة 
خامسا  ش مناقشة موضوع ايجاد موارد 

مالية للنادي
امللعشب  موضشوع  مناقششة  ش  سادسشا 

الريايض 
رئيس الهيئة اإلدارية

لنادي الكوفة الريايض 
ناجح حمود حريب

شششششششششششششششششششششششششششششششششش
مجلس القضاء األعى

النجشف  اسشتئناف  محكمشة  رئاسشة 
االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد 1100/ج/ 2021

التاريخ 17/ 11/ 2021
إىل املتهم الهارب 

فواز محمد احمد نايل
اعالن غيابي

حيث أنك متهم بالدعشوى املرقمة 264/ 
ج/ 2020   واملششتكي فيها حسنني عيل 
عبشاس وفشق املشادة 1/456/أ  عقوبات 
وملجهوليشة محل إقامتك حسشب اششعار 
الدعشوى   اضبشارة  يف  املورفشق  املختشار 
تبليغشك للحضشور أمشام هشذه املحكمة 
بموعد املحاكمة املوافشق 7/ 11/ 2021 
ويف حالة عدم حضشورك تجري املحاكمة 

غيابياً وفق القانون
القايض 

محمد جاسم عبيد

)التوقيع ( 
)الصيدالين عيل حسن البلداوي( 

)املدير العام / رئيس جملس االدارة(
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

انتبه جيًدا يف الفرتة املقبلة فهناك من يحاول ان 
يش�وه صورتك يف العمل، ي�وم ميلء باألحداث، 
انتبه للتفاصيل وحاول ان ال تترسع بخصوص 
ام�ل حول مس�ارك املهني، قد تواج�ه فراق أو 

خالف

تتحس�ن أم�ورك املهني�ة وبالت�ايل العملية، قد 
يعرض عليك منص�ب جديد أو ترتقى يف العمل، 
بشكل عام األمور جيدة يف املجمل، عىل الصعيد 
العاطف�ي االم�ور افض�ل وقد تلتق�ي الرشيك 

املناسب يف حال كنت اعزًبا

تخوض تجربة مميزة يف الفرتة املقبلة، تتحمل 
بعض الضغوطات اال ان دبلوماسيتك املعهودة 
تمكن�ك من الوص�ول إىل كل ما تري�ده، تواجه 
املش�اكل بعزم وإرصار وتتمكن من الوصول ملا 

تحلم به

يوم ميلء بالتحوالت املصريية يف حياتك وخاصة 
العملي�ة، قد تعي�ش تجربة مختلف�ة وجديدة 
علي�ك يف الصعيد العم�يل، انتبه لعالقتك ببعض 
ان ال تخرسه�م بس�بب  األش�خاص وح�اول 

ترصفاتك النرجسية

ال تشعر بالراحة اليوم، كما أنك تشعر بضغوط 
نفس�ية كبرية، ترفض الخروج م�ع األصدقاء 
بالرغ�م م�ن الع�روض الكب�رية الت�ي تتلقاها 

منهم، لديك رغبة يف االنعزال والبقاء يف املنزل

عليك الرتكيز يف املرشوع الذي بدأت به بعد فرتة 
من التخطيط، قد تش�عر باملنافسة الشديدة إال 
أنك قادر عىل تجاوز الصعوبات، يجب عليك ان 
تبق�ى قريب من االرسة فهم بحاجة لك يف هذه 

الفرتة

انقالب كبري عىل حياتك يف الفرتة املقبلة، تشهد 
العدي�د من األحداث ما ب�ن الجيدة والصادمة، 
تزدهر ام�ورك املادية بش�كل واضح، مرشوع 

سفر يلوح باألفق.

تشهد الفرتة املقبلة مرشوع بيع سواء ارض او 
شقه، كما تشهد الفرتة املقبلة مرشوع ارتباط 
أو س�فر، تش�عر باالرتباك لكث�رة األحداث من 

حولك، لكن االمور ستصبح افضل يف النهاية

هناك حالة من التوتر تشهدها األجواء الحالية، 
يج�ب أن تتخىل عن عن�ادك يف هذه الفرتة، كن 
منطقي�ا يف التفك�ري ببع�ض األم�ور الخاصة 
بالعمل، استمع لنصائح من حولك ليس كل ما 

تفكر به صحيح

ال تنخ�دع ببعض الوعود الخاصة بالعمل، ليس 
كل م�ا يلع ذهًب�ا، قد تغريك بع�ض التفاصيل 
لكن انتبه الكالم س�هل والواقع اصعب، امورك 
العاطفي�ة غري جي�دة يجب علي�ك التحدث مع 

الرشيك

يجب علي�ك االلتزام باملواعي�د يف املهام املوكلة 
إليك، كم�ا يجب علي�ك ترتيب ام�ورك العملية 
حتى ال تق�ع بالخطأ يف العم�ل، األيام القادمة 
يخف بها الضغط بشكل واضح وتصبح االمور 

افضل

تتمت�ع هذه الف�رتة بأفكار مذهل�ة، قد تتلقى 
دعوة للمشاركة بس�فر او جولة تساعدك عىل 
التعرف إىل أصدقاء جدد، العالقة برشيك تشهد 

بعض املشاكل انتبه لترصفاتك معه.

العذراء

احلوت

ميزة رائعة من إنستغرام
قال رئيس إنستاجرام، آدم موسريي، إن 
املنصة تخترب ميزة أخذ اسرتاحة لتذكري 
املستخدمن عندما يقضون وقًتا طويالً 

عرب املنصة.
ورصح موس�ريي يف مقط�ع فيديو نرش 
عرب تويرت: إذا قمت باالشرتاك، فإن هذه 
امليزة تش�جعك ع�ىل أخذ اس�رتاحة من 
املنصة بعد قضاء فرتة معينة من الوقت 

مثل 10 أو 20 أو 30 دقيقة.
وأض�اف موس�ريي أن املي�زة ج�زء من 
جه�د أوس�ع ملحاول�ة منح األش�خاص 
مزيًدا من التحكم يف تجربتهم.وقال: أنت 

تعرف ما ه�و األفضل ل�ك عندما يتعلق 
األمر بكيفية اس�تخدامك للتطبيق. نريد 
التأكد من أننا نقدم لك األدوات لتش�كيل 
التجربة بما يناسبك.ويأتي اختبار ميزة 
أخذ اس�رتاحة وس�ط تدقيق مكثف ضد 
املنص�ة ورشكته�ا األم ميتا )فيس�بوك 
س�ابًقا( بعد أن أدلت فرانسيس هوجن 
بشهادتها أمام الكونجرس حول البحث 
الداخيل للرشكة الذي أظهر أن إنستاجرام 
يمكن أن يكون له تأثري سلبي يف الصحة 
العقلية للشباب.وأخرب املراهقون باحثي 
الرشك�ة أنه�م ش�عروا باإلدم�ان ع�ىل 

إنس�تاجرام. ولكن لم يكن لديهم القدرة 
عىل ضب�ط النفس لتقليل اس�تخدامهم 
بالرغم من أنهم كانوا يفضلون التحقق 
من التطبيق مرات أقل.وقال نائب رئيس 
الش�ؤون العاملية يف الرشكة، نيك كليج، 
يف الش�هر املايض إن الرشكة تطور ميزة 
أخذ اس�رتاحة جنًب�ا إىل جنب مع ميزات 
مماثلة مع وض�ع املراهقن يف االعتبار.
وأضاف: عندما ترى أنظمتها أن املراهق 
ينظ�ر إىل نفس املحتوى م�راًرا وتكراًرا، 
ومحت�وى قد ال يكون مفي�ًدا لرفاهيته، 

فإننا نحثه عىل النظر إىل محتوى آخر.

اكتشاف أوراق شجرة تعالج احلمى واأللـم
اكتش�ف مجموعة م�ن العلماء بجامعة 
ش�جرة  أوراق  نيوزيلن�دا  يف  فيكتوري�ا 
»ماتااليف« لع�الج أم�راض الحمى وآالم 

الجسم مثل األيبوبروفن.
والحظ فري�ق العلماء، وفقا ل�«روس�يا 
الي�وم«، أن له�ذه األوراق آث�اًرا مضادة 
لاللتهابات مثل تل�ك املوجودة يف األدوية 

التي ال تس�تلزم وصفة طبية، إىل جانب 
أن لديه�ا الق�درة ع�ىل ع�الج الرسطان 
واألمراض التنكسية العصبية والسكري 
الدموي�ة  واألوعي�ة  القل�ب  وأم�راض 
وكذلك »كوفيد-19«.ويبلغ طول شجرة 
»ماتااليف« 6 أق�دام، وتحتوي عىل زهور 
بيضاء صغرية وتوت أحمر المع ممزوج 

بأوراق خرضاء كب�رية، وتنمو يف جزيرة 
ساموا جنوب املحيط الهادئ.

وكان س�كان تلك الجزيرة يس�تخدمون 
الط�ب  يف  الش�جرة  تل�ك  أوراق  قديًم�ا 
املرتبط�ة  األم�راض  لع�الج  التقلي�دي 
بااللتهاب�ات م�ن خ�الل التفاع�ل م�ع 

الحديد داخل خاليا الجسم.

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
- املاء : 4 اكواب )مغيل( - حليب : كوب وربع )سائل(- سكر : ملعقة صغرية 
- مل�ح : ملعق�ة كبرية ونص�ف - الكمون : 2 ملعقة صغ�رية - القرنابيط : 1 
حب�ة )مقطع(- البيض : 2 حبة- فلفل أس�ود : ملعقة صغرية- الكعك : كوب 

)مطحون(- النشاء : 2 ملعقة كبرية- الزيت النباتي : 3 اكواب
طريقة التحضري:

يف قدر، ضعي املاء املغيل عىل نار متوس�طة، كوب من الحليب، الس�كر، نصف 
كمية امللح والكمون وحركي املكونات.

ضع�ي القرنابي�ط يف الخليط، غطي الق�در واتركيه عىل النار م�دة 10 دقائق 
ليسلق.

يف وع�اء، ضعي البيض، الكمية املتبقية م�ن الحليب، الكمية املتبقية من امللح 
والكمون والفلفل األسود واخلطي حتى تتجانس املكونات.

يف وعاء آخر، اخلطي الكعك والنشاء.
صّفي القرنابيط من املاء، غميس كل قطعة قرنبيط بخليط البيض ثم غلفيها 

بخليط الكعك والنشاء وضعيها يف طبق جانبي.
حّمي الزيت يف قدر عىل النار واقيل القرنبيط مع تقليبها بالزيت حتى تتحمر.

صّفي القرنابيط من الزيت وقدميه ساخناً.

مرض وحيد يمنع اإلصابة بكوروناقرنابيط بانيه سهل
تع�دد العوامل واألس�باب الت�ي قد تقي بعض األش�خاص من 
فريوس كورونا، لكن دراسة حديثة كشفت أن مرضاً أصيب به 

البعض قد يقي من اإلصابة!
فقد توصلت دراس�ة أجرتها جامعة »كوليدج لندن« ونرشت يف 
مجلة »نيترش«، إىل أن اإلصابة الس�ابقة بنزالت الربد يمكن أن 

توفر حماية داخلية لبعض األشخاص ضد فريوس كورونا.
وكش�فت أن بع�ض األف�راد يتخلصون من الف�ريوس برسعة 
بسبب االس�تجابة املناعية القوية من الخاليا التائية املوجودة 
لديه�م. وق�ال العلماء إن البحث الجديد يظه�ر عىل ما يبدو أن 
التع�رض لن�زالت الربد اليومي�ة يمكن أن يمنح بع�ض األفراد 
الوقاية ضد الفريوس، بحيث يكون نظام املناعة لديهم مستعداً 

للدفاع ضد املرض برسعة أكرب.
إىل ذلك، بحثت الدراس�ة عالمات العدوى واالستجابات املناعية 
خ�الل املوج�ة األوىل من الوباء ل�� 58 عامالً صحي�ًا، حيث لم 
يصب أي منهم بالفريوس رغم املخاطر الكبرية خالل عملهم.

الخاليا التائية تفاعلت مع الفريوس
وأظه�رت عينات الدم املأخوذة من هؤالء األش�خاص أن لديهم 
زي�ادة يف الخاليا التائي�ة التي تفاعلت ضد الف�ريوس، مقارنة 
بالعين�ات الت�ي ت�م أخذه�ا قب�ل انتش�ار الوب�اء ومقارنتها 

باألشخاص الذين لم يتعرضوا للفريوس عىل اإلطالق.
كذل�ك، تبّن أن مجموع�ة فرعية من األش�خاص كانت لديهم 
بالفعل خاليا ذاكرة تائية )T( من عدوى سابقة من فريوسات 

كورونا املوسمية األخرى )نزالت الربد( التي تسبب نزالت الربد، 
والتي تحميهم من كوفيد 19.

 وهذه الخاليا املناعية »تستنش�ق« الربوتينات يف آلية التكاثر، 
وه�ي منطق�ة أو عامل مش�رتك ب�ن كوفيد 19 وفريوس�ات 
كورونا املوس�مية، ويف بعض األشخاص كانت هذه االستجابة 

رسيعة وفعالة بما يكفي إلزالة العدوى يف مرحلة مبكرة.
مناعة تدوم أطول

إىل ذل�ك، اعترب العلماء هذا االكتش�اف مهم بش�كل خاص، ألن 
ذراع الخالي�ا التائية لالس�تجابة املناعية تمي�ل إىل منح مناعة 
تدوم أطول، وعادًة لسنوات بدالً من شهور، مقارنة باألجسام 
املضادة.وترك�ز جميع لقاحات كوفي�د 19 تقريباً عىل تحضري 
SARS- األجس�ام املضادة ضد الربوتن الحيوي الذي يس�اعد
CoV-2 ع�ىل دخ�ول الخالي�ا، إذ توفر هذه األجس�ام املضادة 

املعادلة حماية ممتازة ضد األمراض الشديدة.
 مع ذل�ك، فإن املناعة تتض�اءل بمرور الوق�ت، وهناك ضعف 
محتم�ل يف اللقاح�ات املرتك�زة ع�ىل الربوتن، وه�و أن هذه 

املنطقة من الفريوس معروفة بتحورها.
ع�ىل النقيض م�ن ذل�ك، ال تميل اس�تجابة الخالي�ا التائية إىل 
التاليش بالرسعة نفس�ها، كم�ا أن آلية النس�خ الداخلية التي 
تس�تهدفها محفوظة بش�كل كبري عرب فريوس�ات كورونا، ما 
يعني أن اللقاح الذي يس�تهدف هذه املنطقة أيضاً من املحتمل 

أن يحمي من السالالت الجديدة.

حرك عود الثقاب

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة الحيدرية 
العدد 355/ب/2021

التاريخ 2021/11/25
اعالن

اىل املدعى عليه / تحسن حمد عبد النبي
اعالن

اقام�ت املدعية حمديه خل�ف زغري الدعوى 
املرقم�ة 355/ب/2021 ض�دك واملتضمنة 
املطالبة بالزامك حكما بتمليك العقار املرقم 
خ�ان   6 مقاطع�ة  الحيدري�ة   1118/116
الحماد وملجهولية محل اقامتك حسب رشح 
القائم بالتبليغ املبل�غ القضائي يارس جبار 
محس�ن واش�عار مختار منطق�ة الجديدة 
الثالث�ة يف مرك�ز محافظ�ة النجف االرشف 
عيل مدلول العيساوي قررت املحكمة تبليغك 
اعالنا بواسطة صحيفتن محليتن يوميتن 
 2021/12/5 املص�ادف  املرافع�ة  بموع�د 
الساعة التاسعة صباحا وعند عدم حضورك 
او حضور من ينوب عنك قانونا سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفقا لالصول
القايض

عيسم عيل الجبوري
������������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة : 2021/1690 

التاريخ : 2021/11/25 
اىل املنف�ذ عليه  / ك�رار صالح مهدي � حي 

العسكري 
املديري�ة م�ن خ�الل  له�ذه   لق�د تحق�ق 
مخت�ار  واش�عار  القضائ�ي  املبل�غ  رشح 
املنطقة عب�د العباس هالل محس�ن املؤرخ 

2021/11/24
انك مجهول محل االقام�ة وليس لك موطن 
دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ  
عليه واس�تنادا للمادة 27 من قانون التنفيذ 
تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بالحض�ور يف مديرية 
تنفي�ذ الكوفة  خالل خمس�ة عرش يوم تبدأ 
م�ن الي�وم التايل للن�رش ملب�ارشة املعامالت 
التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك 
س�تبارش ه�ذه املديري�ة باج�راء التنفي�ذ 

الجربي وفق القانون 
املنفذ العدل

احمد حسن داخل 
اوص�اف املح�رر : ق�رار محكم�ة االح�وال 
/2438 بالع�دد  الكوف�ة  يف   الش�خصية 

املتضم�ن   2021/11/1 يف  ش2021/3 
ونفق�ة  ماضي�ة  نفق�ة  بتادي�ه  الزام�ك 
مس�تمرة للدائن�ة والء عام�ر ياس�ن مائة 
وخمسة وعرشون الف نفقة ماضية ومائة 
وخمس�ون نفقة مس�تمرة ونفقة مستمرة 
مائة الف دينار للطفل حيدر وتحميلك كافة 

الرسوم واملصاريف واتعاب املحاماة 
������������������������������������

 مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد 3260/ش/2021
التاريخ 2021/11/23

اعالن
اىل املدعى عليه / خالد جليل محسن 

اقام�ت املدعي�ة ملى س�عيد حمي�د الدعوى 
املرقم�ة اعاله  ام�ام هذه املحكم�ة تطلب 
فيها الزام�ك بتاديتك نفق�ة ماضية ونفقة 
مس�تمرة لها وملجهولية مح�ل اقامتك فقد 
ق�رر تبليغ�ك اعالن�ا  بصحيفت�ن محليتن 
ام�ام ه�ذه املحكم�ة  يوميت�ن للحض�ور 
ي�وم  املواف�ق  الق�ادم  املرافع�ة  موع�د  يف 
2021/12/5 الس�اعة التاسعة صباحا ويف 
حالة عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا 
س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا 

وفق القانون
القايض

عيل لفتة جادر 
������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد 3186/ش2021/2

التاريخ 2021/11/28
اعالن

اىل املدعى عليه / كرار صالح  مهدي
اقام�ت املدعي�ة والء عامر ياس�ن الدعوى 
املرقمة اعاله  امام هذه املحكمة تطلب فيها 
الزام�ك بتاديتك اجرة حضانة لها عن ولدها 
حيدر تول�د 2017/4/16   وملجهولية محل 
اقامتك فقد قرر تبليغ�ك اعالنا  بصحيفتن 
محليت�ن يوميت�ن للحض�ور ام�ام ه�ذه 
املحكمة يف موعد املرافعة القادم املوافق يوم 
2021/12/7 الس�اعة التاسعة صباحا ويف 
حالة عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا 
س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا 

وفق القانون
القايض

رائد عبد هاشم املوسوي
������������������������������������

اعالن
اىل الرشيك يارس هاشم 

اقت�ى حض�ورك اىل مديرية بلدي�ة النجف 
وذل�ك الق�رارك باملوافقة عىل ص�دور اجازة 
بن�اء والخاص�ة بالعقار املرق�م 20522 /3 
حي الن�رص مناصفة مع الرشيك ميثم لفته 
عب�ود  مدة اقصاه�ا عرشة ايام  وبعكس�ه 
سوف تصدر االجازة وفقا للضوابط الالزمة

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف النجف الثانية
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 2925 / 26 
املحلة او رقم واسم املقاطعة : براق جديدة

الجنس: دار
النوع : ملك رصف

رقم الباب : 
رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املساحة : 121.80 م2
املشتمالت : غرفة _ صالة _ استقبال _ صحيات 
_مطب�خ _طاب�ق االريض وغرف�ة وصحي�ات 

الطابق االول  ) بناء مسلح ( 
املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوي : 
الشاغل : صاحب العقار

مائ�ة  دين�اراً    150000000  : البي�ع  مق�دار 
وخمسون مليون ديناراً

س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف النج�ف 
الثانية يف املزايدة العلنية العقار املوصوف اعاله 
العائد للراهن )حيدر هاش�م جواد ( لقاء طلب 
الدائ�ن املرتهن ) مرصف املنصور لألس�تثمار( 
البال�غ ) 23760000 ( ثالث�ة وعرشون مليون 
وسبعمائة وس�تون الف ديناراً فعىل الراغب يف 
االشرتاك فيها مراجعة هذه الدائرة خالل )30( 
يوماً اعتب�اراً من اليوم الت�ايل لتاريخ نرش هذا 
االعالن مستصحباً معه تأمينات قانونية نقدية 
او كفال�ة مرصفية ال تقل عن 10% من القيمة 
املق�درة للمبيع البالغ�ة ) 150000000( مائة 
وخمسون مليون ديناراً وان املزايدة ستجرى يف 

الساعة )12( ظهراً من اليوم األخري. 
مديرية التسجيل العقاري يف النجف الثانية

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

رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية
محكمة بداءة الحسينية 

العدد 180/ب/2021
التاريخ 2021/11/25

تبليغ
اىل املدعى عليه / محمد عرفان عبد العزيز

بن�اءا ع�ىل الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة اع�اله 
واملقام�ة ضدك من قبل املدعي ظاهر محس�ن 
عبي�د بخص�وص ازالة ش�يوع العق�ار املرقم 
4/125 مقاطع�ة 46 الالئ�ح وملجهولية محل 
اقامتك قررت هذه املحكمة تبليغك بصحيفتن  
محليتن بالحكم الصادر غيابيا بحقك واملؤرخ 
يف 2021/6/6 واملتضم�ن ازالة ش�يوع العقار  

املشار اليه اعاله بيعا 
القايض

عيىس عبيس الحمداني
������������������������������������

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات
العدد ج/ش/ 9354

التاريخ 2021/11/28
اعالن

بن�اء ع�ىل الدعوة املقام�ة من قبل املس�تدعي  
)نوت�ي عيل هن�ون( طلبا لغرض تبديل اس�مه 
املج�رد   وجعله ) نوني( بدل من ) نوتي( فمن 
لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مده 
اقصاها )خمس�ة عرش يوم( وبعكس�ه سوف 
تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف الدعوى وف�ق احكام 
املادة )22( م�ن قانون البطاق�ة الوطنية رقم 
3 لس�نة 2016 واالمر االداري املرقم 24195 يف 

2016/6/12
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة 

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

فقت مني الوثيقة املرقمة 33 يف 2021/10/5 
الصادرة من مدرسة البينات االبتدائية املعنونة 
اىل متوس�طة الصادقن باس�م / حسن نعيم 
فرح�ان كحط من يعثر عليها تس�ليمها لجهة 

االصدار
������������������������������������

محافظة النجف االرشف
لجنة البيع وااليجار الثالثة 

العدد 102
التاريخ 2021/11/28

تنويه
الحاق�ا باعالنن�ا املرق�م 82 يف 2021/10/25 
الخ�اص بامالك بلدي�ة املناذرة املن�ور بجريدة 
بتاري�خ   2478 بالع�دد  العراق�ي  املس�تقبل 
2021/10/31 والذي تم بموجبه تحديد املزايد 
ي�وم الخمي�س املص�ادف 2021/12/2 وبناء 
عىل ما ج�اء بكتاب مديرية بلدي�ة املناذرة ذي 
الع�دد 6209 يف 2021/11/25 الوارد الينا يوم 
االح�د املواف�ق 2021/11/28 تق�رر اضاف�ة 
رشط الحصول عىل املوافقة االمنية لالشخاص 
الراغب�ن باالش�رتاك باملزايدة العلني�ة لتاجري 
س�احة بيع امل�وايش يف املن�اذرة وتقديمها عند 
الدخول املزايدة يف املوعد املحدد باالعالن املذكور 

لذا اقتى التنويه
الحقوقي

عبد الواحد عبد عيل محي
مدير ناحية الحرية

رئيس لجنة البيع وااليجار الثالثة
������������������������������������

اىل ال�رشكاء ف�راس عبدال�رزاق حم�د وعباس 
عيدنف�ل اقتى حضورك�م اىل بلدي�ه التاجي 
الس�تخراج اح�ازه بن�اء ع�ىل العق�ار املرق�م 
15636 س�بع الب�ور الرشيك مصطف�ى بزيع 

سهيل
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الكابوس يتجدد.. نيامر يتعرض 
إلصابة خطرية

             المستقبل العراقي/ متابعة

غ�ادر نيمار جوني�ور، نج�م باريس س�ان جريمان 
مب�اراة فريقه ضد س�انت إيتي�ان، يف الجولة 15 من 

الدوري الفرنيس بإصابة مقلقة.
يف الدقيقة 84، س�قط نيمار ع�ى أرض امللعب 
بعد مراوغة العب س�انت إيتيان، وهو يرصخ 
من قوة األلم، نتيجة تعرضه اللتواء شديد يف 

كاحل القدم اليرسى.
الطبي إلس�عاف  الجهاز  تدخل 
الالع�ب الربازي�ي داخل أرض 
امللعب، وبعد محاوالت امتدت 
ثالث دقائق، تب�ن أن نيمار 
ل�ن يق�در ع�ى اس�تكمال 
ماوريس�يو  اللقاء.واضطر 
الفن�ي  املدي�ر  بوكيتين�و، 
لس�ان جريم�ان الس�تبدال 

نيم�ار، حي�ث ش�ارك مكانه 
الالعب الشاب، دينا إيبيمبي.

وس�بق أن تعرض نيمار جونيور 
ألكث�ر من إصابة يف كاحل قدميه، 

حممود: املنتخب العراقي جاهز 
للمنافسة عىل كأس العرب

             المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د املرشف عى املنتخب العراقي لكرة القدم يونس محمود، 
جهوزي�ة املنتخب للمنافس�ة عى الفوز بلق�ب بطولة كأس 
الع�رب 2021، التي تس�تضيفها قطر م�ن 30 ترشين الثاني 
الح�ايل إىل 18 كان�ون األول املقبل.وق�ال محم�ود: »نأم�ل فوز 
املنتخ�ب الوطن�ي والفريق يطم�ح اىل الحفاظ عى مكاس�به يف 
النس�خ الس�ابقة م�ن البطول�ة، باعتب�اره األكثر تتويج�اً بكأس 
العرب«.وأض�اف، أن »إح�راز اللقب س�يلقي بأث�ره الكبري عى 
العراق وش�عبه الشغوف بكرة القدم، وس�تعم الفرحة أرجاء 
البالد، وستشمل مالين العراقين يف الخارج، ألن 
أي نجاح للمنتخب سيرتدد صداه عى نطاق 
واس�ع يف أنح�اء املعمورة«.وبش�أن 
س�يخوضها  الت�ي  املواجه�ات 
العراق يف البطول�ة، تابع يونس: 
»ال شك أن قرعة البطولة وضعت 
أس�ود الرافدين يف مهم�ة صعبة أمام 

منتخبات خليجية يف املجموعة األوىل، إال أن املنتخب العراقي عى قدر 
التحدي، وجاهز للمنافس�ة عى لقب البطولة، خاصة مع التشكيلة 
الحالي�ة التي تضم عدداً من النجوم من الدوريات األوروبية ودوري 
نج�وم قطر، وال�دوري العراقي«.ويلعب الع�راق يف املجموعة األوىل 

بالبطولة التي تضمه مع منتخبات قطر والبحرين وعمان.

جوندوجان ملك التهديف 
يف وسط الربيمريليج

              المستقبل العراقي/ متابعة

افتتح الدويل األملاني إلكاي جوندوجان، التس�جيل لفريقه 
مانشس�رت س�يتي، يف مبارات�ه أم�ام ضيف�ه وس�ت هام 
يونايت�د، مس�اء األحد، ضم�ن الجولة الثالث�ة عرشة من 

الدوري اإلنجليزي املمتاز.
ومع تس�اقط الثلوج، أحرز جوندوج�ان هدفه يف الدقيقة 
33، عندما تابع بأناقة عرضية زاحفة من زميله الجزائري 

رياض محرز يف الشباك.
ووفق�ا مل�ا ذكرت�ه ش�بكة إحصائي�ات »أوبت�ا«، س�جل 
جوندوج�ان دون اللجوء إىل ركالت الجزاء، 15 هدفا يف 37 
مباراة بالدوري اإلنجليزي ش�ارك فيها منذ بداية املوس�م 

املايض.
وأضافت الش�بكة أنه ال يوجد أي العب وس�ط يف املسابقة 
يتفوق عى جوندوجان يف هذه الناحية خالل الفرتة ذاتها، 
بينم�ا يقرتب منه العب وس�ط مانشس�رت يونايتد برونو 

فرنانديز )13 هدفا يف 49 مباراة(.
يذكر أن مانشس�رت س�يتي سيس�تعيد املركز الثاني حال 
اس�تمر فائزا، بفارق نقطة أمام ليفربول الثالث، وبفارق 
األهداف وراء املتصدر تش�يليس ال�ذي يلعب يف وقت الحق 

أمام مانشسرت يونايتد.

عقبة صعبة تعرتض طريق صالح يف سباق الكرة الذهبية
              المستقبل العراقي/ متابعة

يرتقب عش�اق كرة الق�دم، انطالق حفل 
توزي�ع جوائ�ز الك�رة الذهبي�ة، واملقرر 
اإلثن�ن، ملعرف�ة الفائز بالجائ�زة يف عام 

.2021
ويأمل النجم املرصي محمد صالح، العب 
ليفرب�ول اإلنجلي�زي، يف الف�وز بالجائزة 
ألول م�رة يف تاريخه، الس�يما وأنه يعيش 
أوج توهج�ه ويق�دم مس�تويات ممي�زة 
رفق�ة الري�دز وتحديًدا خ�الل عام 2021 

الجاري.
ويمث�ل الفرع�ون أم�ال كب�ريا للجماهري 
العربية، حيث أنه ب�ات أقرب العب عربي 
بإمكان�ه القب�ض ع�ى الك�رة الذهبي�ة، 
بعدما حفر اسمه بن أعظم الالعبن حول 

العالم، تحديدا خالل آخر 4 سنوات.
أداء مبهر

يواص�ل محم�د ص�الح تألق�ه يف املالعب 
اإلنجليزي�ة رفقة ليفربول، ويواصل أدائه 
الثابت مع فريقه، سواء من حيث تسجيل 
األه�داف أو صناعته�ا أو قي�ادة فريق�ه 

للفوز باملباريات بفضل أهدافه.
ويعد صالح، أكثر العبي ليفربول حس�ًما 
يف املباري�ات خ�الل الس�نوات األخرية، بل 

إنه أكثر العبي الريدز من ناحية تس�جيل 
األه�داف هذا املوس�م، بعدم�ا تمكن من 

تسجيل 11 هدًفا حتى اآلن.
ب�ل إن صالح يحتل ص�دارة جدول ترتيب 
11 هدف�ا،  برصي�د  الربيمريلي�ج  ه�دايف 
متفوًقا عى أقرب مالحقيه جيمي فاردي 
مهاجم ليسرت سيتي، الذي سجل 7 أهداف 
بجانب زميله س�اديو ماني، الذي أحرز 7 

أهداف أيًضا.
كم�ا يق�دم ص�الح م�ردوًدا ممي�زًا م�ن 
حي�ث صناع�ة األهداف، حي�ث ال يكتفي 
بتس�جيلها فقط، حي�ث تمكن من تقديم 

الالعب�ن  7 تمري�رات حاس�مة، كأكث�ر 
صناعة لأله�داف بالربيمريليج حتى اآلن، 
بالتس�اوي مع زميل�ه أرنولد وبول بوجبا 

نجم مانشسرت يونايتد.
ومن�ذ بداية موس�م »2021-2022« بكل 
املس�ابقات، ش�ارك ص�الح يف 18 مباراة 
)13 بالدوري، و5 بدوري األبطال(، تمكن 
من تس�جيل 17 هدف�ا )11 بالدوري، و6 
باألبطال(، بينما قدم 7 تمريرات حاسمة 

جميعها بالربيمريليج.
ومن�ذ بداية ع�ام 2021 الجاري، س�جل 
النج�م امل�رصي 34 هدًف�ا، فيما س�اهم 

ليس�ري  حاس�مة،  تمري�رة   12 بتقدي�م 
بخطى ثابتة نحو محاولة الفوز بالجوائز 

الفردية املختلفة.
عقبة صعبة

لك�ن هناك بع�ض العقبات الت�ي تقف يف 
طريق ص�الح للفوز بالك�رة الذهبية هذا 
املوس�م، ولعل أبرزها هو عدم فوزه بأي 

بطولة هذا املوسم.
ع�ى  ص�الح  منافس�و  اس�تطاع  بينم�ا 
الجائ�زة، تس�جيل العدي�د م�ن األهداف 
بجانب فوزه�م بالبطوالت، س�واء رفقة 

منتخبات بالدهم أو فرقهم املختلفة.
فعى س�بيل املثال، يعد األرجنتيني ليونيل 
مييس ه�و املرش�ح األوف�ر حًظ�ا للفوز 
بالجائ�زة، خصوصا أنه س�جل 41 هدًفا 

وقدم 14 تمريرة حاسمة.
كم�ا تمكن ليونيل م�ن الفوز بلقب كأس 
ملك إسبانيا رفقة برشلونة، وفاز ببطولة 

كوبا أمريكا رفقة منتخب األرجنتن.
البولندي روبرت ليفاندوفيسكي، مهاجم 
بايرن ميونخ، املرشح الثاني عى الجائزة، 
تمري�رات   10 وق�دم  هدف�ا   64 س�جل 
حاس�مة، وف�از بلق�ب ال�دوري األملاني، 
العال�م  وكأس  األملان�ي  الس�وبر  وكأس 

لألندية.

3 حاالت تارخيية ترهق جورجينو قبل حفل الكرة الذهبية
              المستقبل العراقي/ متابعة

يرتقب عش�اق كرة القدم حفل توزي�ع جائزة الكرة الذهبية 
ألفض�ل الع�ب يف ع�ام 2021، تل�ك الجائ�زة املقدم�ة م�ن 
مجلة فران�س فوتبول والتي س�يتم اإلعالن ع�ن الفائز بها 
غ�ًدا االثنن.ويتناف�س 30 العًبا م�ن أجل الظف�ر بالجائزة 
ويتقدمه�م ليونيل مي�يس أكثر من توج به�ا بواقع 6 مرات 

من قب�ل، وهو آخر من توج بها أيًض�ا يف عام 2019، بعدما 
ألغيت الجائزة العام املايض لتفيش فريوس كورونا.وبالنظر 
إىل الجوائ�ز الفردية التي قدمت خ�الل العام الجاري، فهناك 
جائزة أفضل العب يف أوروبا والتي توج بها جورجينو بعدما 
ت�وج بلق�ب دوري أبطال أوروب�ا رفقة تش�يليس، كما توج 
بلقب اليورو رفقة منتخب ب�الده إيطاليا.وال يضمن املتوج 
بجائ�زة أفضل الع�ب يف أوروب�ا التتويج بالك�رة الذهبية يف 

نفس العام، حيث س�بق وأن اختلف املتوجن بكال الجائزتن 
يف نف�س العام 3 مرات من قبل.وكانت البداية يف عام 2012، 
عندما حصد أندريس إنيس�تا جائزة أفض�ل العب يف أوروبا، 
بع�د تتويج�ه بلقب الي�ورو رفق�ة إس�بانيا، إال أن زميله يف 
برش�لونة مييس هو م�ن توج بالكرة الذهبي�ة يف ذلك العام.

ويف ع�ام 2013 حص�د فرانك ريبريي جائ�زة أفضل العب يف 
أوروبا، بفض�ل الثالثية التاريخية التي توج بها رفقة بايرن 

ميون�خ من الدوري األملاني ودوري أبط�ال أوروبا إضافة إىل 
كأس أملانيا، إال أن كريس�تيانو رونال�دو هو من توج يف ذلك 
العام بجائ�زة الكرة الذهبية.ويف ع�ام 2019 توج الهولندي 
فريجي�ل فان دايك بجائزة أفضل العب يف أوروبا بعد تتويجه 
بلقب دوري أبطال أوروبا حينها رفقة ليفربول، إال أن مييس 
هو من حصد الكرة الذهبية يف ذلك العام للمرة السادس�ة يف 

تاريخه.

مانشسرت سيتي يرفض التساهل مع برشلونة
              المستقبل العراقي/ متابعة

رفض مانشس�رت س�يتي بيع نجمه اإلس�باني فريان 
توريس إىل برشلونة يف املريكاتو الشتوي املقبل.

وزعمت تقارير مؤخرًا أن مانشس�رت س�يتي اشرتط 
الحصول عى 70 مليون يورو، للتخي عن توريس.

ووفًقا لصحيفة »ماركا« اإلس�بانية، فإن مانشس�رت 
س�يتي أبلغ ماتي�و أليماني املدير الريايض لربش�لونة 
وف�ريان ريفرت�ر املدي�ر الع�ام للبارس�ا، ب�أن النادي 

اإلنجليزي لن يمنح نظريه الكتالوني أي تس�هيالت يف 
الصفقة.

وأش�ارت إىل أن السيتي رفض فكرة برشلونة بانتقال 
توري�س إىل »كامب نو« عى س�بيل اإلعارة مع أحقية 
الرشاء، كما لم يوافق ع�ى أن يتحول البند إىل إلزامية 
ال�رشاء يف حالة تحقيق البارس�ا ملتغريات س�هلة هذا 

املوسم.
وأوضحت أن مانشسرت سيتي يرى أن وضع برشلونة 
يف الدوري اإلسباني، يعني أنه ال توجد متغريات سهل 

تحقيقها للبارسا هذا املوسم.
وذكرت أن مانشس�رت سيتي لن يتخى عن توريس إال 

من خالل البيع املبارش.
وقالت الصحيفة اإلسبانية إن مسؤويل السيتي طلبوا 
70 ملي�ون ي�ورو، ألنه�م ي�رون أن هذا املبل�غ الالزم 

للتعاقد مع العب بديل لتوريس.
وأضافت أن إدارة السيتيزينز ال تهتم برغبة توريس يف 
االنتقال إىل برشلونة، وموافقة مدربه بيب جوارديوال 

عى هذا األمر.

يوفنتوس يصدم مجاهريه 
بشأن كييزا

              المستقبل العراقي/ متابعة

أعل�ن ن�ادي يوفنت�وس، ع�ن مدة 
غي�اب نجم�ه فيدريك�و كييزا عن 

املالعب بسبب اإلصابة.
وتعرض كييزا إلصابة خالل خسارة 
يوفنتوس أم�ام أتاالنتا بهدف دون 
رد، أمس الس�بت، ضمن منافسات 

الجولة ال�14 من الدوري اإليطايل.
وقب�ل نهاية الش�وط األول، أصيب 
كيي�زا بعد تدخل عنيف من دافيدي 
زاباكوس�تا، خ�الل هجم�ة مرتدة 
قاده�ا فيديريكو، ليس�قط متأثرًا 

بإصابته.
وق�ال يوفنت�وس، يف بيان طب�ي: »خضع 
كييزا وويستون ماكيني الختبارات طبية 

يف عيادة النادي، صباح اليوم«.
وأضاف: »كشفت الفحوصات عن إصابة 
كيي�زا بتم�زق يف العضلة ذات الرأس�ن يف 

فخ�ذه األيرس، وم�ن املتوق�ع عودته بعد 
عطلة أعياد امليالد«.

واختت�م: »اس�تبعدت الفحوصات الطبية 
معاناة ماكيني م�ن أي إصابات يف أربطة 
الركب�ة اليمن�ى، وس�تتم مراقب�ة حالته 

بشكل يومي«.

               المستقبل العراقي/ متابعة

أكد أوناي إيمري، مدرب فياريال، عقب هزيمة فريقه عى 
أرضه أمام برش�لونة )1-3(، أنه يحتاج لتفس�ري بش�أن 
عدم احتس�اب ركلة جزاء لفريقه بعد ملسة يد »واضحة«، 

عى مدافع البارسا جريارد بيكيه، يف بداية املباراة.
وقال إيمري عقب اللقاء، الذي أقيم مس�اء الس�بت ضمن 
الجولة ال�15 من الليجا: »)راؤول( ألبيول اس�تحق رضبة 
جزاء وملس�ة الي�د واضح�ة للغاية. أش�عر أن هن�اك قلة 
احرتام لنا؛ ألن هناك عدة وقائع مش�ابهة. ال أفهم ملاذا لم 
يحسم الفار هذا«.وتابع »يجب أن يتحمل أحد هذا الخطأ. 
يجب أن يفرس يل أحد ما حدث. لقد ش�اهدنا األمر جميًعا 
وملس�ة اليد واضحة، بعدها جاء هدف برش�لونة األول من 
تس�لل وتدخل الفار واحتسب الهدف«.وعن أداء الفريقن 
يف املب�اراة علق إيمري »لقد بدأوا اللقاء أفضل ولكننا عدنا 
يف املباراة وضغطنا، يف الشوط الثاني جاء الهدف وتعادلنا 
لكننا ارتكبنا خطأ )جاء منه هدف برشلونة الثاني( وتغري 
الوض�ع لذا فإن أس�وأ يشء ه�و النتيجة«.وأضاف »ليس 
خطأ خطريا ولكنه أرض بنا، علينا أن نعمل عى التحس�ن. 
لس�ت راضيا عى النتيجة، لكني راض ع�ى املباراة مثلما 
حدث أمام مانشس�رت يونايت�د« يف دوري األبط�ال عندما 

خرس الفريق بهدفن نظيفن.

إنرت عىل أعتاب حتصني نجمه
              المستقبل العراقي/ متابعة

اق�رتب إنرت مي�الن م�ن تحصن أح�د العبيه 
البارزين خالل املوسم الحايل بعقد جديد.

وينتهي عقد الكرواتي مارس�يلو بروزوفيتش 
م�ع إنرت مي�الن يف الصيف املقبل، ويس�تطيع 
الالعب التوقي�ع مع أي ن�اٍد مجاًنا يف الصيف 

املقبل.
ووفًقا لصحيف�ة »توتو س�بورت« اإليطالية، 
فإن بروزوفيتش بات عى أعتاب تجديد عقده 

مع إنرت ملدة 4 مواسم مقبلة.
وأش�ارت إىل أن الالعب الكرواتي اتفق مع إنرت 
ع�ى التجدي�د، وس�يحصل عى راتب س�نوي 
ي�رتاوح من 5.5 إىل 6 مالي�ن يورو، باإلضافة 

إىل املكافآت.وأوضحت الصحيفة اإليطالية أن 
الكرواتي مارس�يلو بروزوفيتش سيوقع عى 
العق�د الجديد خالل األيام القليلة املقبلة.يذكر 
أن إن�رت يحتل املرك�ز الثالث يف ج�دول ترتيب 
الدوري اإليطايل هذا املوسم برصيد 31 نقطة، 
خلف ميالن وناب�ويل أصحاب الصدارة بنقطة 

واحدة.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

جوارديوال يرفض خيانة مانشسرت سيتي
            المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د بيب جواردي�وال، املدير الفني ملانشس�رت 
سيتي، أنه لن يدرب أي ناٍد آخر يف إنجلرتا غري 
الس�يتيزينز.وقال جواردي�وال، يف ترصيحات 
أبرزه�ا املوقع الرس�مي للس�يتي: »هل تريد 
تدري�ب منتخب إنجلرتا؟ جاري�ث يقوم بعمل 
رائع. لقد م�دد عقده س�نتن.. فتهانينا له«.
وأض�اف: »لقد قلت مرات عدي�دة، عندما أنهي 
عم�ي هن�ا، س�يكون م�ن دواع�ي رسوري أن 

أق�ود فريًق�ا يف كأس العالم، لكن ليس من الس�هل 
العث�ور عليه. هناك عدد قلي�ل، أود ذلك، لكن إذا لم 
يحدث ذلك، س�أقوم بتدري�ب األندية«.وتابع: »لكن 
يف إنجل�رتا، س�أكون مع مانشس�رت س�يتي فقط. 
ل�ن أدرب نادًيا آخر يف إنجلرتا باس�تثناء الس�يتي«.

وواصل: »أعتقد أن س�اوثجيت قام بعمل ال يصدق 
م�ع إنجلرتا. ما أريده أن يم�دد العقد ثم يمدد أكثر 
بعد ذل�ك«.وأردف بي�ب جوارديوال: »أنا لس�ت هنا 
ألتخذ موقفا من أي ش�خص. ه�ذا ليس هديف. أريد 

استغالل طاقتي وحبي هنا«.

إيمري: نستحق ركلة جزاء 
أمام برشلونة
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وا البالد يف  هّيل نجحّيت صناديق االقرتاع بالعالّيم، يف إنجاب قادة عظماء، سّي�رّ
الحرب والسلم، اىل السّيمو واالزدهار، بعيدا عن االستبداد، والتورّرط يف استغالل 

املنصب من أجل املال، والجدوى الشخصية.
مّيع دنورّ االنتخابات يف العّيراق، فانرّ الديمقراطية أمام امتحّيان صناعة زعماء 
زون عىل الخدمة العامة، ويفضلرّون مشاريع  يحرتفون السياسة واإلدارة، ويركرّ

األمة، عىل مآربهم الخاصة.
االنتخابات يف الدول الناجحة، هي السبيل الصطفاء الزعيم املثايل وفريق عمله، 
السّييما يف أوقّيات الشّيدائد، واألحّيوال املضطربة، حيّيث يمثرّل االنتقّياء، تدب�اَ 
اسّيا وخط�ا، الن تداعياته سّيتكون وخيمة عىل مركز القرار، ومسّيتقبل  حسرّ

االمة.
نجح ونسّيتون ترششّيل يف تخطي نوبّيات االلتهاب الرئوي، ليكّيون قادرا عىل 
العمّيل طوال الوقت، والرتكيز يف أكثر األوقات صعوبة، وكان مسّيتعدا ألْن يعيد 
تدقيّيق خطبته لثالثني مرة، كي تصبح عباراتهّيا مثالية، حتى ال يقول املواطن 

بانه انتخب الزعيم الخطأ، يف الزمن الخطأ.
يتصّيورّر البعّيض انرّ الحظ يلعّيب دورا يف ارتقّياء زعيم مّيا، وانرّ الديمقراطيات 
فقّيط هي الوحيّيدة القّيادرة عىل انجّياب زعماء ال يتشّيبثون بالكّيريس، لكن 
نابليّيون بونابّيرت يدحّيض ذلك، ويقّيدرّم الدليل عّيىل انرّ األمّيم يمكنها صناعة 
الزعيّيم التاريخي، لكن ليس بالصدفة، بل عن حتميّية، تفرزها اآلالم، والنزوع 

اىل الرفعة.
فرانكلّيني روزفلت، احّيرتم وعده لآلباء األمريكيني، بعدم ارسّيال “أوالدهم” إىل 
حروب خارجية، عىل الرغم من انرّ هذا الوعد، يقلرّل من فرصة احتفاظه بالبيت 

األبيض، ومواجهة العاصفة السياسية من الخصوم.
أبراهام لنكولن، أقال الوزراء والجنراالت ذوي األداء الضعيف، من دون خشّيية 

فقدان الحلفاء السياسيني.
عزل سّيتالني نفسّيه، أسّيابيعا، لكّيي يرد عىل هجّيوم بربروسّيا يف 1941، ولم 
ّيد املقاتلني بطريقة مثالية،  يسّيتفزه اقرتاب األملان من بوابات موسّيكو، وحشرّ
موصّيال رسّيالة عظيمة، بان الشّيعب هو من يقّيرر للمص�، حتّيى يف النظام 

الشمويل.
شارل ديغول، آمن بأنرّ الديمقراطية الحقيقية، لن تسمح بنفاذ زعماء منحرفني 
، اىل مركّيز القّيرار، واذا حصل ذلك فهذا يعنّيي انرّ هناك ثمة خطأ،  او عرضيّينيرّ

وعىل الشعب ان يتعلرّم الدرس، لتقويم املسار، وعدم اجرتار اإلخفاق.
وألنهّيا اثبتت جدارة يف الزعامة، فانرّ الشّيعب اإلنكليّيزي تضامن مع مارغريت 
تاتّيرش، بعد محاولة اغتيال الجيش الجمهّيوري األيرلندي لها يف 1984، واعترب 

ذلك، رضبة لخيار الشعب.
ربمّيا تتعثر الديمقراطية يف انتقاء قادة وممثيل الشّيعب مّين أصحاب الكفاءة 

والخربة والقيادة، لكنها يف الخاتمة، لن تجعل الطارئني، يستمرون.
الديمقراطيّية العراقية يف حاجة اىل املزيد من التمرين، والوعي، من اجل النجاح 
يف قيّيادة الناس عرب أولئّيك الذين يختارهم الشّيعب يف االنتخابات ألجل تمثيله، 
وليّيس من أجل تكريس مصالح الحزب او الجماعة، والشّيعوب الحية ال تنتظر 
الصدفة، وال تهاب الصعود عىل التضاريس السياسّيية واالقتصادية، بل تسارع 

يف صناعة القائد، ال أْن تنتظره، كيف يولد.

أي ناشّيط سّييايس او مدني او إعالمّيي او حقوقي يجب ان يكّيون لديه اطالع 
كامل عىل قانون حقوق اإلنسّيان وحتى دسّيتور بالده، علماً أن قانون حقوق 
اإلنسان هو لحفظ كرامة اإلنسان اضافة إىل ذلك يرفض العنف بجميع اشكاله، 
أي سّيب أو تشه� وقذف تجاه اشخاص يعترب انتهاك يف حقوق اإلنسان لكون 
هذه الحقوق مصانه لإلنسان لجميع البرش بدون اي تمييز، االنتقاد املوضوعي 
من حرية الرأي ولكن التشّيه� والسّيب ال يعترب حرية رأي نهائي مواد حقوق 
اإلنسّيان املدنية والسياسّيية واإلجتماعية واالقتصادية تدعوا لكرامة اإلنسّيان 
وصيانة حقوقه وتدعوا للسّيالم وتشّيجب العنف واكدت عىل السّيلمية والسب 

والتشه� يعترب عنف وفتنة.
لّيك الحّيق يف قول ما تفكر به، ويف تداول املعلومّيات واملطالبة بعالم أفضل. كما 
أن لك الحق يف االتفاق أو عدم االتفاق مع الذين يمسّيكون بزمام السّيلطة، ويف 
التعب� عن هذه اآلراء عن طريق االحتجاجات السّيلمية، من واجب الحكومات 
منع خطاب الكراهية والتحريض، ولكن العديد منها ييسء اسّيتخدام السّيلطة 
إلسّيكات املعارضة السلمية بواسطة سن قوانني تجرِّم حرية التعب�. وغالباً ما 
تفعل ذلك باسّيم مكافحة اإلرهاب أو األمن القومي أو الدين. ويف اآلونة األخ�ة 
تعرَّضت حرية التعب� للتهديد من قبل السلطات بقمع النشطاء واملنظمات غ� 
الحكوميّية واألفراد الذين يقدمون املسّياعدة لالجئني واملهاجرين. إن تسّيامح 
الحكومات أو عدم تسامحها مع اآلراء التي ال تفضلها أو األصوات التي تنتقدها، 
غالباً ما يشّيكل مؤرشاً جيداً عىل كيفية تعاملها مع حقوق اإلنسان بوجه عام. 
)منظمّية العفو الدولية(. ان حرية الرأي هو مبدئ من مبادئ حقوق اإلنسّيان 
والذي من خالله ُتحرتم حرية الفرد والجماعة وتضمن للجميع وبدون استثناء 
حقوقهّيم املرشوعة وتكفّيل لهم تطلعاتهم نحو مسّيتقبل مّيرشق عىل صعيد 
املدني والسّييايس واالجتماعي واالقتصادي، السّيؤال هل حرية الرأي هي حرية 
السب والتشه�؟ أكيد )ال( ألنه يف ارقى دول العالم املتقدمة والدول الديمقراطية 
ال يجّيوز الحد ان ينخرط يف حمالت التشّيه� او يوجه االتهامات ألشّيخاص او 
جماعات التي ال اسّياس لها من الصحة ومن هنا يمكن القول بانه يخطئ من 
يعتقد ان حرية التعب� تعني حرية مطلقة او حرية بال حدود او حرية السب و 
الشتم واالهانة او االفرتاء، لذلك نرى ان االعالم وبكل اشكاله )راديو، تلفزيون، 
جرائد ومجالت وانرتنيت( سلطة مستقلة تعمل بشفافية عالية تراعي السمعة 
املهنيّية واالعالميّية دون تدخّيل الدولّية او الحكومة او االحزاب باي شّيكل من 
االشكال لذلك سمى ذلك املبدأ بالسلطة الرابعة ويف نفس الوقت ال يستطيع احد 
او ال يحّيق ألي جهة اعالمية او غ� اعالمية او اي شّيخص كان، ابداء الكلمات 
الجارحّية او ان يمس شّيخصا بسّيوء او يتهمه بتهم باطلة لتشّيويه سّيمعته 
بّيدون ادلة او اثبات.االنتقاد حرية رأي والدفاع عن حقوق اإلنسّيان حرية رأي 
لكن التشّيه� وإساءة السمعة يعترب إنتهاك لحقوق اإلنسان الشخصية، ننتقد 
األديان وننتقد رجال الدين والسياسّييني انتقاد موضوعي واالنتقاد بشكل عام 
وليس اسّيتهداف شّيخصية معينة، الدفاع عن حقوق الشّيعب واجب إنسّياني 
بحّيت ممكن الفالح والطبيب والعامّيل واملعلم يقوم يف مهمة الدفاع عن حقوق 
اآلخرين، املادة 433 من قانون العقوبات العراقي عىل أن “السب والقذف إسناد 
واقعّية معينة إىل الغ� بإحدى الطرق العالنية ويعاقب عليها بالحبس والغرامة 

أو بإحدى هاتني العقوبتني.

خبري يكشف عام يفعله اجللوس يف املكتب طوال اليوم بساقيك العدوى أم اللقاح.. دراسات تكشف أهيام األقوى مناعيًا للحامية من كورونا
 نعلم جميعا أن الجلوس لساعات متتالية دون 
التحّيرك ليس جيّيدا لصحتنا. ولكن لألسّيف، 
غالبّيا ما تعني أنماط الحياة الحديثة أنه ليس 

لدينا الكث� من الخيارات يف هذا الشأن.
وربما تجلس يف سّييارتك أو يف القطار للذهاب 
إىل العمّيل، ثم تجلّيس يف مكتبّيك لنحو ثماني 
سّياعات، قبل العودة إىل املنزل لقضاء أمسّيية 
جالسا عىل األريكة. وعىل الرغم من أن البعض 
قد يحاول ممارسة امليش أو بعض التمارين يف 
صالّية الرياضة، إال أننا نقيض معظم يومنا يف 

الجلوس، وهذه أخبار سيئة لصحة ساقينا.
ويوضّيح الربوفيسّيور مّيارك وايتّييل، وهّيو 
استشّياري جراحّية األوردة الرائّيد يف اململكة 
املتحّيدة ومؤسّيس عيّيادة وايتّييل، أن حياتنا 
املسّيتقرة يمكن أن تكون ضّيارة حقا بصحة 
األوردة املهمّية يف أرجلنّيا. ويقول وايتيل ملوقع 
»ميرتو« الربيطاني: »الجلوس لفرتات طويلة 
يقلّيل مّين حركّية عضّيالت السّياق، ما يرض 
بتدفق الدم يف أوردة الساق«. وأضاف: »تسمى 
تجمعّيات الّيدم الوريّيدي بالركّيود الوريدي. 
وعندمّيا يتباطّيأ الّيدم الوريدي، يصبّيح الدم 
أكثر حمضية ويمكّين أن يتجلط. والحموضة 
التهابّيا  تسّيبب  الوريّيدي  للركّيود  املتزايّيدة 

وانزعاجا يف أسفل الساقني«.
وأشّيار مارك إىل أنه إذا ُتّيرك دون عالج، يمكن 
أن يسبب تورما وتغ�ا يف لون أسفل الساقني.

وتابع مّيارك: »عندما يتسّيبب هّيذا االلتهاب 
يف ظهّيور عالمات حمراء وحكّية، يطلق عليه 
األكزيما الوريدية. وإذا تحّيول الجلد إىل اللون 
البني يسّيمى هيموسّييديرين. وعندما يصبح 
النسّييج صلبّيا ومتقلصّيا، يطلق عليه اسّيم 

.»)LDS( تصلب الجلد الشحمي
ويدرك معظم الناس أن الخمول يمكن أن يؤدي 

إىل حدوث جلطات دموية يف أوردة الساقني.

وتشّيمل أعراض الجلطّية الدموية يف السّياق 
إحساسّيا مشابها للتشّينج أو قد يشعر الجلد 
فوق الجلطة بالدفء. لكن قد ال يعاني البعض 

من أي أعراض عىل اإلطالق.
ويرشح مارك قائال: »األكثر خطورة من هذه 
 )DVT( الحاالت، هو أن تجلط األوردة العميقة
معّيروف جيدا، عىل الرغم من أنه يف الواقع أقل 
شّييوعا مّين النوع السّيطحي املسّيمى تخثر 

.»)SVT( الوريد السطحي
ويف كث� من حّياالت اإلصابة بجلطات األوردة 
العميقّية، يقّيول مّيارك إن أول عالمّية تحذير 
سّيتكون األلم والتورم يف أسفل الساق، والذي 
يزداد سّيوءا عنّيد تحريك الكاحّيل. ومع ذلك، 
يف بعّيض الحّياالت، يكون هناك تّيورم خفيف 
فقّيط أو حتى عدم وجود أعّيراض أو عالمات 
واضحة عىل اإلطالق. وأوضح، »إذا كان الناس 
قلقني من اإلصابّية بجلطات األوردة العميقة، 
فيجب عليهم رؤية أخصائي عىل الفور إلجراء 
مزيد من التحقيقات. ويمكن أن تؤدي حاالت 
اإلصابة بجلطات األوردة العميقة غ� املعالجة 
إىل مضاعفّيات أكثّير خطورة مثّيل االنصمام 
الرئّيوي )PE(، حيث تتفّيكك الجلطة الدموية 

وتنتقل يف الدم الوريدي، وتستقر يف الرئتني«.

 يتزايّيد القلق يف العالّيم إزاء املتحورة الجديدة 
لفّي�وس كورونّيا »أوميكّيرون« فيما تشّي� 
أدلة، لّيم تخضع ملراجعات طبيّية متعددة، إىل 
أن املناعة التي يكتسّيبها الجسّيم من إصابته 

بكوفيد-19 قوية كتلك الناتجة عن اللقاح.
وتقول صحيفة وول سّيرتيت جورنال إن دور 
املناعة املكتسّيبة مّين إصابة سّيابقة بعدوى 
العلمّياء  كان  الّيذي  األمّير  الفّي�وس، وهّيو 
يحاولون اكتشّيافه منذ بداية الوباء، اكتسّيب 
أهمية جديدة اآلن وسّيط جدل بشّيأن إلزامية 
اللقاحّيات. وعّيادة مّيا تّيؤدي اللقاحّيات إىل 
األضداد التي ُتنتج اسّيتجابة ملسّيتضد العامل 
الذي يسبب املرض، مما يجعل الجهاز املناعي 
أفضل يف مقاومة الف�وس عىل املدى القص�. 
أما اإلصابة السابقة فينتج عنها تشكل أضداد 
تتطّيور بمّيرور الوقّيت، ممّيا يجعّيل الجهاز 

املناعي أكثر قوة عىل املدى الطويل. 
وبحسب منظمة الصحة العاملية، فإن األضداد 
تعترب بمثابة جنود يف النظام الدفاعي للجسم. 
ويّيدرب كل ضّيد عّيىل التعرف عىل مسّيتضد 
معّيني. وتحوي األجسّيام اآلالف مّين األضداد 
املختلفّية. وعندمّيا يتعرض جسّيم اإلنسّيان 
للمسّيتضد ألول مّيرة، فإن اسّيتجابة الجهاز 

املناعي لذلك املستضد وإنتاجه ألضداد خاصة 
به يستغرقان بعض الوقت.

وبحسب وول سرتيت جورنال، يبدو أن مزيجا 
مّين كال النوعّيني )مناعة من إصابة سّيابقة 
ولقّياح( أقوى مّين أي منهما بمفّيرده. لكن 
الخّيرباء يتحدثّيون عما إذا كان أحد األشّيكال 

أقوى من اآلخر.
لكّين املقارنّية تّيزداد تعقيّيدا بسّيبب ظهور 
متحورات جديدة، مثل سّياللة أوميكرون التي 
تم اكتشّيافها ألول مرة يف جنّيوب أفريقيا هذا 
الشّيهر، وقد تكون األشّيد عّيدوى واألفضل يف 

التهرب من اللقاحات.
وتشّيدد الصحيفة عىل »يشء واحّيد واضح«، 
وهّيو اللقاح الذي يعد اسّيرتاتيجية أكثر أمانا 
وموثوقيّية للحصّيول عّيىل املناعّية مقارنّية 
بمخاطر اإلصابة بأعراض خط�ة قد تؤدي إىل 

الوفاة بسبب العدوى. 
غّي� أن وجهّيات النظر تنقسّيم بشّيأن ما إذا 
كان األشّيخاص الذين أصيبوا بكوفيد-19 من 
قبل يحتاجّيون إىل تطعيم كامل، أو ما إذا كان 
ينبغي اعتبّيار العدوى السّيابقة املوثقة دليال 
عّيىل مناعة الجسّيم، كما هو الحّيال يف بعض 

البلدان، بما يف ذلك معظم أوروبا.
وتؤكد وول سّيرتيت جورنال أن دراسة املناعة 
املكتسّيبة مّين العدوى السّيابقة لّيم تتم عىل 
نطاق واسّيع مقارنة باملناعة عّيرب اللقاح. إال 
أن عىل مدار فرتة الوباء، ظهرت أدلة تشّي� إىل 

أن االثنني متكافئان عىل األقل. 
ووجّيدت العديّيد مّين الدراسّيات، التّيي تمت 
مراجعتهّيا طبيا، وأجريّيت يف الفرتة األوىل من 
الجائحّية أي قبل الحصول عّيىل التطعيم عىل 
نطّياق واسّيع، أن األشّيخاص املصابني خالل 
املوجّيات األوىل كانوا أقل عرضة بنسّيبة 80 يف 

املئة لإلصابة بكورونا خالل املوجة التالية. 

 تحدث العاملان من جامعة بكني للمالحة الجوية والفضائية، جيان ساوتيان 
ولياو جيه، يف مقال أن املوز يشّيكل خطرا معينّيا، ولو ضئيال، عىل الصحة، 

بسبب العنرص املشع الذي يحتويه.
وأشّيار الباحثان إىل أن هذه الثمار تحتوي، باالضافة إىل البوتاسيوم املعتاد 
غ� الضار، تحتوي أيضا عىل البوتاسّييوم-40 وهو مصدر لإلشّيعاع املؤين 
الّيذي يؤثّير سّيلبيا عىل الصحة. ومّيع ذلك تعتّيرب كمية هذه املّيادة يف املوز 
صغّي�ة.  وقال العاملان: »إن جرعة اإلشّيعاع املتلقاة من تناول موزة واحدة 
تبلغ حوايل 0,0778 ميكروسّييفرت. وهذه الكمية صغ�ة للغاية. باملقارنة 

فإن التصوير املقطعي املحوسب للصدر يعادل 70 ألف موزة.
يسّيتخدم العلماء من حني ألخر »معادل املوز« لقياس النشّياط اإلشّيعاعي 
للمصّيدر. عّيىل سّيبيل املثال يتناسّيب الحد األقىص املسّيموح بّيه من تأث� 
محطّيات الطاقّية النووية مع اسّيتهالك 2,5 ألف موزة سّينويا، وسّيتكون 

الجرعة املميتة حوايل 35 مليونا.

خرباء: املوز حيتوي عىل إشعاع 
مرض للصحة

عائلة أمحد اجللبي هتدي مكتبته الشخصية إىل دار الكتب والوثائق 
والثقافة تنظم إحتفالية الستالمها

 ناقش وزير الثقافة والسياحة واالثار حسن 
ناظّيم ،االحد، افتتّياح مكتبة باسّيم )أحمد 
الجلبي( يف دار الكتب والوثائق بعد أن قررت 
عائلة الجلبّيي إهداء مكتبته الشّيخصية إىل 
دار الكتّيب والوثائّيق مع عدٍد مّين اللوحات 

الفنية
وذكّير مكتبه يف بيان،ان »األخ� اسّيتقبل يف 
مكتبه الرسمي بمقر الوزارة عائلة السيايس 
الراحل أحمد الجلبي ممثلًة بسّيالم الجلبي، 
وتمارا الجلبي،وأقر منهّياج االحتفالية التي 
تقام باملناسبة وتحديد عدد املدعوين عىل أن 
يكونوا من أساتذة الجامعات واألدباء، وبيت 

الحكمّية، ورئيّيس املجمع العلمّيي، ووزارة 
التعليم العايل والبحث العلمي«. 

وأوعّيز الوزير »بإكمال اإلجراءات التنظيمية 
واالداريّية لتنظيّيم االحتفاليّية بصورة مثىل 
واعتماد خرباء فنيني من دائرة الفنون العامة 
لتقييّيم اللوحات التي تضمهّيا املكتبة وآلية 
عرضها«. واضاف ،البيان ان »اللقاء حرضه 
معّياون املديّير العام لّيدار الكتّيب والوثائق، 
ومدير قسم الصيانة يف الدار، فيما كانت دار 
الكتب والوثائق قد خصصت يف وقت سّيابق 
قاعّيًة ملكتّيّيّيّيّيبة باسّيم السّييايس الراحل 

أحمد الجلبي«.

 يف وقّيت خلق املتحور الجديّيد لكورونا تخوفات 
كبّي�ة يف األوسّياط العلمية وأثار قلقّيًا يف العالم 
أجمع، أكد أسّيتاذ علم املناعة وتطوير اللقاحات 
بجامعة أوكسفورد، أحمد ساملان، أنه خالل أيام 
ستظهر نتائج معملية أولية حول “أوميكرون”.

وقّيال سّيلمان يف حديّيث صحفّيي »نحتّياج إىل 
شهرين للتأكد من فعالية اللقاحات ضد املتحور 

الجديّيد«. كما شّيدد عىل أن »اللقاحات سّيتبقى 
األساس يف مكافحة ف�وس كورونا«.يذكر أنه يف 
وقت سابق، السبت، أكدت بريطانيا تسجيل أول 
إصابتّيني عىل أراضيهّيا باملتحّيور }أوميكرون{، 
مشّي�ة إىل أن الحالتّيني رصدتّيا لدى شّيخصني 
قدما من جنّيوب القارة اإلفريقيّية«. وقال وزير 
الصحّية الربيطانّيي، سّياجد جاويّيد، يف بيّيان: 

»تحركنّيا رسيعاً والشّيخصان املعنيّيان يف عزلة 
ذاتية، فيما يجري تعقب املخالطني«. من جهتها 
أعلنّيت السّيلطات الصحيّية يف هولنّيدا،  عن 61 
إصابة مؤكدة بكوفيد-19 بني مسّيافرين قدموا 
عّيىل متن رحلتني من جنّيوب إفريقيا، مع إجراء 
املزيد من الفحّيوص ملعرفة ما إذا كانوا مصابني 

باملتحور }أوميكرون{.

أوكسفورد حتتاج شهرين لتأكيد فعالية اللقاحات ضد أوميكرون

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

 اوضّيح عدد مّين العلماء والباحثني أن سّياللة جديدة من فّي�وس كورونا 
تحمّيل »عدًدا كب�ًا جّيدا« من الطفرات قّيد تؤدي إىل مزيد انتشّيار موجات 

جديدة من وباء كوفيد-19 عن طريق التهرب من دفاعات الجسم
وبحسب الصحيفة الربيطانية، فقد جرى توثيق 10 حاالت يف ثالثة بلدان عن 
طريق التسلسل الجيني، حيث أثار هذا املتحور الجديد قلًقا كب�ا بني بعض 
الباحثني ألن بعض طفراته قد تسّياعد د الف�وس عىل خداع الجهاز املناعي 
لدى اإلنسّيان. ويحتوي املتحور املعروف باسم B.1.1.529 عىل 32 طفرة يف 
»بروتني سبايك« spike هو الربوتني املسؤول عن تشكيل النتوءات الشوكية 
املوجودة عىل سّيطح ف�وس كورونا والتي تمنحه الشّيكل التاجي املعروف 
عنه، والذي تسّيتخدمه معظّيم اللقاحات لتقوية املناعة ضّيد وباء كوفيد-

19. واشّيار الباحثّيون إىل أن الطفرات يف بروتني سّيبايك قّيد تؤثر عىل قدرة 
الف�وس عىل إصابة الخاليا وانتشّيارها، ولكنها يف الوقت نفسّيه تجعل من 
الصعّيب عىل الخاليا املناعية مهاجمة العامّيل املمرض يف الف�وس التاجي.

وقّيد جرى اكتشّياف املتحور الجديّيد ألول مرة يف دولة بوتسّيوانا يف أفريقيا 
حيث تم جرى توثيق ثالث حاالت هناك، قبل أن يتم تأكيد 6 إصابات أخرى يف 

جنوب أفريقيا وواحدة يف هونغ كونغ ملسافر عائد من جنوب إفريقيا.

علامء حيذرون من متحور كورونا جديد


