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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ترتدد يف األوس�اط العراقّية مجدداً أحاديث عن 
عزم العراق طرح وساطة للمصالحة بني إيران 

والسعودية.
وأب�دى زعي�م التيار الص�دري مقت�دى الصدر 

استعداده لفتح حوار بني السعودية وإيران.
وق�ال حيدر الجابري املس�ؤول اإلعالمي ملكتب 
الص�در يف كلمة له، إن »الس�يد الص�در رأى أن 
م�ن املناس�ب قي�ام املفوضية بتمدي�د تحديث 
سجالت الناخبني والسيما للمناطق البعيدة عن 
مراك�ز املدن«.وأضاف، أن »الص�در دعا الجوار 
لع�دم التدخ�ل يف ش�ؤون الع�راق الداخلي�ة«، 
مبيناً أن »زعيم التيار الصدري أبدى اس�تعداده 
للتعاون بشأن محاولة من قطر لفتح حوار بني 
الس�عودية وإي�ران ملا فيه من أث�ر إيجابي عىل 
العراق وشعبه«.وتابع الصدر، حسب الجابري، 
أن »العمل مستمر بجد من قبل اللجنة املشكلة 
من قبل التيار الصدري بالتنس�يق مع الجهات 
املختص�ة بإرج�اع أم�الك األقلي�ات والس�يما 

املسيحيني دون اإلذعان لضغوط األحزاب«.
ب�دوره، علق ال�����نائ�ب محمد الكربويل عىل 
دعوة زعي�م التيار الصدري مقت�دى الصدر اىل 
كش�����ف الجه�ات املس�ؤولة ع�ن مضايقة 

املواط��نني يف املحافظات »السنية«.    
وق�ال الكرب�ويل يف تدوين�ة عىل توي�رت »نرحب 
بدعوة الس�يد مقت�دى الصدر املتعلقة بكش�ف 
ابع�اد م�ا يج�ري م�ن انته�اكات ومضايقات 
للمواطنني يف املحافظات السنية لتحقيق غايات 

سياسية.
التفاصيل ص2
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       بغداد / المستقبل العراقي

يف إظه�ار لوحدة حزبي�ة اعتربت عالم�ة واضحة عىل أن 
الرئيس الس�ابق دونال�د ترامب لن ُي�دان بالتحريض عىل 
العصي�ان يف أح�داث مبن�ى الكونغرس )الكابيت�ول(، أّيد 
45 س�ناتوراً أمريكي�ا جمهوري�اً، أي الغالبية الس�احقة 
من أعض�اء مجلس الش�يوخ الجمهوريني، مب�ادرة ملنع 
إج�راء املحاكم�ة الربملاني�ة الثاني�ة التاريخي�ة للرئي�س 
الس�ابق.ورفض املجلس، ال�ذي يق�وده الديمقراطيون، 
االق�رتاح بواقع 55 صوتا مقاب�ل 45. لكن حتى األعضاء 
الجمهوري�ني الخمس�ة الذي�ن انضم�وا للديمقراطيني يف 
رف�ض ذلك التحرك يقلون كثريا ع�ن 17 عضوا جمهوريا 

سيتعني تصويتهم لصالح إدانة ترامب يف تهمة املساءلة، 
وهي التحريض عىل هجوم الكابيتول الذي خلف خمس�ة 
قتىل يوم السادس من يناير كانون الثاني.وقدم السناتور 
الجمهوري راند بول اقرتاحا كان من شانه أن يلزم املجلس 
بالتصوي�ت عىل م�ا إذا كانت محاكم�ة ترامب يف فرباير/ 
ش�باط تنته�ك الدس�تور األمريكي.قال ب�ول للصحفيني 
الحق�ا »إنها من املرات القليلة يف واش�نطن التي تعد فيها 
الهزيم�ة نرصا يف واقع األمر«، معت�رباً أّن ال فرصة إلدانة 
ترام�ب يف مجلس يعترب 45 من أعضائه املئة أّن املحاكمة 
غري دس�تورية يف ح�ني أّن إدانة الرئيس الس�ابق تتطلّب 
أص�وات 17 س�ناتوراً جمهوري�اً عىل األق�ّل باإلضافة إىل 

أصوات األعضاء الديموقراطيني الخمسني أجمعني.

      بغداد / المستقبل العراقي

نقلت صحيفة وول س�رتيت جورنال عن 
أن  األمريكي�ة  الدف�اع  وزارة  يف  مص�ادر 
الس�لطات يف واش�نطن تعول ع�ىل إعادة 
النظر يف قرار اإلدارة السابقة بخفض عدد 

القوات األمريكية يف أفغانستان والعراق.
 وأف�ادت الصحيف�ة اس�تنادا ملص�ادر يف 
البنتاغ�ون ب�أن ق�رار الرئي�س الس�ابق 
دونالد ترامب بخف�ض القوات األمريكية 
إىل 2500 عس�كري يف كل من أفغانستان 
والع�راق، يض�ع إدارة الرئي�س األمريكي 
الح�ايل جو باي�دن أم�ام رضورة »تقييم 

ال�دور االس�رتاتيجي للوالي�ات املتحدة«، 
وخاصة يف هذين النزاعني.

وتش�ري الصحيف�ة بش�كل خ�اص إىل أن 
وزير الدفاع الجديد، لويد أوستن، يخطط 

ملراجعة قرار سحب القوات.
املكت�ب  مدي�ر  ع�ن  الصحيف�ة  ونقل�ت 
اإلعالم�ي لوزارة الدف�اع األمريكية، جون 
كريبي، الذي أش�ار إىل أن القرار الرس�مي 
يف  األمريكي�ة  الق�وات  ع�دد  بمراجع�ة 
أفغانس�تان والع�راق لم يتخ�ذ بعد، لكنه 
ش�ّدد مع ذلك ع�ىل أن إدارة بايدن »تعول 
عىل فهم أفضل للوضع الحايل فيما يتعلق 

بالعمليات يف كال البلدين«.

وق�ال كريب�ي يف ه�ذا الس�ياق: »نهجن�ا 
املتمث�ل يف الس�عي لحماي�ة األمريكي�ني 
من تهديد اإلرهاب م�ن دون إنفاق موارد 

إضافية عىل هذا األمر لم يتغري«.
ونقل�ت صحيف�ة وول س�رتيت جورنال 
أيضا عن املتحدث باسم البنتاغون قوله إن 
الق�رارات املتعلقة بعدد القوات األمريكية 
س�يتم اتخاذه�ا باالتصال بالس�لطات يف 

أفغانستان والعراق.
وكانت وزارة الدفاع األمريكية يف 15 يناير 
كانون الثاني الج�اري قد أعلنت، بتوجيه 
ترام�ب،  دونال�د  الس�ابق  الرئي�س  م�ن 
ع�ن نيته�ا خف�ض الق�وات األمريكية يف 

أفغانس�تان والعراق إىل 2500 عسكري يف 
كل من البلدين.وأشار القائم بأعمال وزير 
الدف�اع يف ذلك الوقت، كريس�توفر ميللر، 
إىل أن الق�وات األمريكية باقي�ة يف العراق 
لضمان »الهزيمة النهائية لداعش«، الفتا 
إىل أن البنتاغ�ون يواصل العمل عىل خطة 
من شأنها خفض عدد الوحدات العسكرية 
األمريكية يف أفغان������ستان إىل الصفر 
بح����لول مايو آيار 2021.بدوره، علق 
رئيس كتلة بدر يف الربملان حس�ن الكعبي 
ع�ىل ني�ة وزي�ر الدف�اع االمريك�ي لويد 

اوستن.
التفاصيل ص2
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جلنة برملانية: ختصيص )250( ألف درجة وظيفية يف موازنة 2021
     بغداد / المستقبل العراقي 

كشفت لجنة مراقبة تنفيذ الربنامج الحكومي والتخطيط االسرتاتيجي النيابية، 
أم�س األربعاء، عن تخصيص رب�ع مليون درجة وظيفية يف موازنة العام الحايل 
2021. وق�ال رئي�س اللجنة حازم الخالدي إن “مجلس الن�واب واللجان املعنية 
بإق�رار م�روع قانون املوازنة العامة 2021 س�يبقيان عىل اس�تقطاع رواتب 
الرئاس�ات والنواب والوزراء والدرجات الخاصة العلي�ا، لكن لن نصوت عىل اي 
اس�تقطاع م�ن رواتب املوظفني”. واض�اف ان “الدرجات الوظيفي�ة يف املوازنة 
العامة خصصت وفق تعويضات رواتب املوظفني من الحذف واالستحداث، التي 
يف�رتض ان تزي�د عىل 250 ألف درجة وظيفية”. وأوض�ح الخالدي، أن “تبويب 
تل�ك الدرجات من قب�ل الحكومة ينبغي ان يتم وفق املس�ار القانوني، وهو اما 
تثبيت ذوي العقود السابقة عىل املالك الدائم او ايكال تصنيف وتوزيع الوظائف 

اىل مجلس الخدمة االتحادي وفق القوانني النافذة”.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ت�رتدد يف األوس�اط العراقّي�ة مج�دداً 
أحاديث عن عزم العراق طرح وساطة 

للمصالحة بني إيران والسعودية.
وأب�دى زعي�م التيار الص�دري مقتدى 
الص�در اس�تعداده لفت�ح ح�وار ب�ني 

السعودية وإيران.
وقال حيدر الجابري املسؤول اإلعالمي 
ملكت�ب الص�در يف كلمة له، إن »الس�يد 
قي�ام  املناس�ب  م�ن  أن  رأى  الص�در 
املفوضي�ة بتمدي�د تحدي�ث س�جالت 
الناخبني والسيما للمناطق البعيدة عن 

مراكز املدن«.
وأضاف، أن »الصدر دع�ا الجوار لعدم 
التدخ�ل يف ش�ؤون الع�راق الداخلية«، 
مبين�اً أن »زعيم التي�ار الصدري أبدى 
اس�تعداده للتعاون بشأن محاولة من 
قطر لفتح حوار بني السعودية وإيران 
مل�ا في�ه من أث�ر إيجاب�ي ع�ىل العراق 

وشعبه«.
وتاب�ع الص�در، حس�ب الجاب�ري، أن 
»العمل مس�تمر بجد من قب�ل اللجنة 
الص�دري  التي�ار  قب�ل  املش�كلة م�ن 
بالتنسيق مع الجهات املختصة بإرجاع 
أم�الك األقليات والس�يما املس�يحيني 

دون اإلذعان لضغوط األحزاب«.
ب�دوره، عل�ق ال�����نائب محمد الكرب�ويل عىل دعوة 
زعي�م التي�ار الصدري مقت�دى الصدر اىل كش�����ف 
يف  املواط��ن�ني  مضايق�ة  ع�ن  املس�ؤولة  الجه�ات 

املحافظات »السنية«.    

وقال الكربويل يف تدوينة عىل تويرت »نرحب بدعوة السيد 
مقت�دى الص�در املتعلقة بكش�ف ابعاد م�ا يجري من 
انتهاكات ومضايقات للمواطنني يف املحافظات السنية 
لتحقي�ق غايات سياس�ية وانتخابية بحج�ة محاربة 
تغري�����دت�ه  الكرب������ويل  االره�اب«.  واختت�م 

بوس������م »االره�اب دعاي�ة انتخابي�ة«.  إىل ذل�ك، 
أعلن�ت الحكومة العراقية أن زيارة رئيس�ها مصطفى 
الكاظم�ي إىل اململك�ة العربي�ة الس�عودية »مازال�ت 
قائمة«، فيما أش�ارت إىل أن تأجيل االنتخابات املبكرة 
بموعدها الجديد كان بطلب من املفوضية. وقال الناطق 

باس�م مجلس الوزراء حسن ناظم، يف 
الرس�مية  الوكالة  اوردتها  ترصيحات 
لألنباء، إن »الحكوم�ة أعلنت قبل ذلك 
عن قدرته�ا عىل إنج�از االنتخابات يف 
الس�ادس من حزيران، لكن املفوضية 

طلبت تمديد املدة ألسباب فنية«.
وأض�اف أن »املوع�د الجدي�د املصوَّت 
عليه يف مجلس ال�وزراء يف العارش من 
ترين األول املقبل س�يمنح الفسحة 
أت�م  ع�ىل  والحكوم�ة  للمفوضي�ة 
االستعداد، إضافة إىل تعاون املفوضية 
وباق�ي املؤسس�ات إلنج�از انتخابات 

عادلة ونزيهة«.
وق�ررت الحكوم�ة العراقي�ة يف وق�ت 
س�ابق االس�تجابة لطل�ب املفوضي�ة 
العلي�ا لالنتخابات يف الع�راق، وتمديد 
موعد االنتخابات ال�ذي كان مقرراً ف 

حزيران املقبل اىل ترين االول املقبل.
اىل  ال�وزراء  رئي�س  زي�ارة  وبش�أن 
»الزي�ارة  أن  ناظ�م  أك�د  الس�عودية، 
مازال�ت قائم�ة«، مش�راً إىل أن »هذا 
املوضوع يخضع العتبارات كثرة منها 
االتفاقات واملجلس التنسيقي العراقي 
الس�عودي الذي يعمل عىل نحو حثيث 
يف انج�از بع�ض املذك�رات وتفعليها، 
وسيأتي الوقت املناس�ب للقيام بهذه 
الزي�ارة«.وكان م�ن املق�رر أن تك�ون 
الس�عودية أوىل محط�ات الكاظمي الخارجي�ة، إال أن 
وزارة الخارجية السعودية، أعلنت تأجيل هذه الزيارة 
إىل اململكة، بعد اتفاق بني البلدين، بسبب دخول عاهل 

البالد امللك سلمان املستشفى يف ترين االول املايض.

      بغداد / المستقبل العراقي

نقل�ت صحيف�ة وول س�رتيت جورنال عن 
أن  األمريكي�ة  الدف�اع  وزارة  يف  مص�ادر 
السلطات يف واشنطن تعول عىل إعادة النظر 
يف قرار اإلدارة السابقة بخفض عدد القوات 

األمريكية يف أفغانستان والعراق.
يف  ملص�ادر  اس�تنادا  الصحيف�ة  وأف�ادت   
البنتاغون بأن قرار الرئيس الس�ابق دونالد 
ترامب بخفض الق�وات األمريكية إىل 2500 
عسكري يف كل من أفغانستان والعراق، يضع 
إدارة الرئيس األمريكي الحايل جو بايدن أمام 
رضورة »تقييم الدور االسرتاتيجي للواليات 

املتحدة«، وخاصة يف هذين النزاعني.

وتشر الصحيفة بش�كل خاص إىل أن وزير 
الدفاع الجديد، لويد أوستن، يخطط ملراجعة 

قرار سحب القوات.
ونقل�ت الصحيفة عن مدير املكتب اإلعالمي 
ل�وزارة الدفاع األمريكية، جون كربي، الذي 
أش�ار إىل أن الق�رار الرس�مي بمراجعة عدد 
القوات األمريكية يف أفغانس�تان والعراق لم 
يتخذ بعد، لكنه ش�ّدد مع ذل�ك عىل أن إدارة 
باي�دن »تعول عىل فهم أفضل للوضع الحايل 

فيما يتعلق بالعمليات يف كال البلدين«.
وقال كربي يف هذا الس�ياق: »نهجنا املتمثل 
يف الس�عي لحماي�ة األمريكي�ني م�ن تهديد 
اإلرهاب من دون إنف�اق موارد إضافية عىل 

هذا األمر لم يتغر«.

ونقلت صحيفة وول س�رتيت جورنال أيضا 
ع�ن املتح�دث باس�م البنتاغ�ون قول�ه إن 
الق�رارات املتعلق�ة بعدد الق�وات األمريكية 
س�يتم اتخاذه�ا باالتص�ال بالس�لطات يف 

أفغانستان والعراق.
وكان�ت وزارة الدف�اع األمريكية يف 15 يناير 
كان�ون الثاني الج�اري قد أعلن�ت، بتوجيه 
من الرئيس السابق دونالد ترامب، عن نيتها 
خف�ض الق�وات األمريكي�ة يف أفغانس�تان 
م�ن  كل  يف  عس�كري   2500 إىل  والع�راق 

البلدين.
وأش�ار القائم بأعم�ال وزير الدف�اع يف ذلك 
الوق�ت، كريس�توفر ميلل�ر، إىل أن الق�وات 
األمريكية باقية يف العراق لضمان »الهزيمة 

النهائي�ة لداع�ش«، الفت�ا إىل أن البنتاغون 
يواصل العمل عىل خطة من ش�أنها خفض 
يف  األمريكي�ة  العس�كرية  الوح�دات  ع�دد 
الصف�ر بح����لول  إىل  أفغان������س�تان 
مايو آي�ار 2021.بدوره، عل�ق رئيس كتلة 
ب�در يف الربملان حس�ن الكعبي عىل نية وزير 
الدفاع االمريكي لويد اوستن، بمراجعة قرار 
الرئي�س األمركي الس�ابق دونال�د ترامب، 
القايض بتخفيض عدد القوات االمركية من 
الع�راق، مش�ددا عىل أن الع�راق »ال يخضع 
للحك�م األمركي«. وقال الكعبي إن »العراق 
ال يخض�ع للحك�م االمركي يف الق�رار الذي 
يصدر م�ن وزي�ر الدف�اع االمريك�ي ببقاء 
او انس�حاب القوات االمريكي�ة يف العراق«، 

مبين�ا أن »الع�راق دول�ة ح�رة مس�تقلة ال 
يخض�ع الم�ركا يف اتخ�اذ قراراته«.وب�ني، 
أن »الربمل�ان اصدر قراره الق�ايض باخراج 
الق�وات األمركي�ة م�ن الع�راق«، مبيناً أن 
تق�وم  ان  يج�ب  العراقي�ة  »الدبلوماس�ية 
بدوره�ا خ�الل هذه االي�ام لتفعي�ل كل ما 
يدور حول موضوع خروج القوات االمركية 

ليكون القرار موحد وقوي«.
وأش�ار إىل أن »الربملان س�رفض قرار وزير 
الدفاع االمريكي«، مش�را اىل ان »املعلومات 
املتوفرة تفيد بأن اواخر ش�هر 1 س�يحصل 
انس�حاب للقوات االمريكي�ة ويبقى 2500 
امريك�ي فق�ط، وه�ذا العدد يدخ�ل ضمن 

جدول زمني لالنسحاب«.

رئيس الوزراء جيدد استعداده لزيارة الرياض وينتظر »الوقت املناسب«.. والصدر عن حوار اجلارتني: فيه أثر إجيابي لبغداد

العراق يطرح جمددا »الوساطة« عىل إيران والسعودية
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        بغداد / المستقبل العراقي

قررت رئاسة مجلس النواب، أمس 
األربعاء، تأجيل جلس�ة الربملان إىل 

األسبوع املقبل.
وق�ال مص�در إن�ه »نتيج�ة لعدم 

اكتم�ال النص�اب القانون�ي فق�د 
قررت رئاس�ة الربمل�ان تأجيل عقد 

الجلسة إىل األسبوع املقبل«.
 وكان م�ن املق�رر أن يعقد مجلس 
الن�واب يف 27 كانون الثاني 2021، 

جلسته رقم )38(.

لعدم اكتامل النصاب.. الربملان يؤجل جلسته 
إىل األسبوع املقبل 

        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن وزير الخارجّية فؤاد حس�ني، أمس 
األربعاء، إرس�ال رس�الة إىل رئيس مجلس 
األمن بش�أن االنتخابات املبكرة يف العراق، 
فيما أش�ار االتحاد األوروبي إىل تخصيص 

مبلغ لدعم االنتخابات يف العراق.    
تلق�ى  الخارجي�ة،  ل�وزارة  بي�ان  وذك�ر 
»املستقبل العراقي« نسخة منه، أن »وزير 
الخارجّية فؤاد حس�ني التقى اليوم رئيس 

بعثة االتحاد األوروب�ّي مارتن هث ونائبه 
جان برنارد، ورئيس البعثة االستش�ارية 
التابع�ة لالتحاد األورب�ي يف العراق، حيث 
جرى خالل اللقاء بحث التحضرات إلجراء 

االنتخابات خالل هذه السنة«.  
وأكد الوزي�ر أن »الحكومة ماضية بإجراء 
االنتخاب�ات الت�ي تع�د أحد أه�م األهداف 
الرئيس�ة يف املنه�اج الحكوم�ي«، مؤك�داً 
»اس�تعداد الحكومة لتوفر كل املتطلبات 
الت�ي تق�ع عىل عاتقه�ا، وتوف�ر األجواء 

اآلمنة إلجراء انتخابات نزيهة تلبي املعاير 
الدولّية«.  

وأش�ار البيان إىل »مناقشة الخطوات التي 
اتخذته�ا وزارة الخارجّية ح�ول التواصل 
مع املنظمات ال����دولّية، ومنظمة األمم 
املتح�دة، و دعمه�ا للعملي�ة االنتخابي�ة 
ودع�وة مراقبني دولي�ني ملراقبت�����ها«، 
مبيناً أن »الوزارة قامت بإرس�ال رس�الة 
أوىل إىل رئي�س مجل�س األمن ح�ول طلب 
الرقاب�ة االنتخ�����ابي�ة وب������صدد 

إرسال رسالة ثانية«.  
م�ن جانبه، أّكد مارت�ن هث »دعم االتحاد 
األورب�ي لالنتخاب�ات العراقّي�ة بمختل�ف 
مفاصله�ا اذ خص�ص مبلغ مع�ني كدعم 
م�ايل للعملي�ة االنتخابية يف الع�راق، وان 
بعث�ة الرقاب�ة االنتخابية التي سرس�لها 
 )6( م�ن  املكون�ة  األورب�ي  االتح�اد 
اشخاص س�تنطلق من بروكس�ل بتاريخ 
يف  مهمته�ا  وستس�تمر   ،2021/1/30

العراق ملدة أسبوعني«.  

        بغداد / المستقبل العراقي

أكدت قيادة العمليات املش�رتكة، أم�س األربعاء، تأمني أكثر 
من 450 كيلومرتا من الحدود العراقية السورية.  

وق�ال املتح�دث باس�م العملي�ات املش�رتكة اللواء تحس�ني 
الخفاجي، يف ترصيح للوكالة الرس�مية إن »قيادة العمليات 

املش�رتكة ب�ارشت بتأم�ني الح�دود العراقي�ة 
الس�ورية«، مبين�ا أن »أكثر م�ن 450 كيلومرتا 
مؤمنة بالكامل من االبراج واالسالك الشائكة«.  
وأضاف الخفاجي، أن »قيادة العمليات بالتعاون 
م�ع وزارة الدفاع والوزارات االخ�رى باالضافة 
إىل الحشد الش�عبي تقوم بتأمني الجزء املتبقي 
البال�غ 610 كيلوم�رتات م�ن الح�دود العراقية 

السورية ومنع تسلل دخول االرهابيني«.  
وأوض�ح أن »الق�وات االمني�ة وبالتع�اون م�ع 
التحال�ف ال�دويل تمكن�ت م�ن احب�اط تس�لل 
االرهابي�ني ع�ن طري�ق ش�مال رشق س�وريا 
م�ن خالل نصب االب�راج والكام�رات الحرارية 

باالضافة اىل الطائرات املسرة«.  
بدوه، اعلن املتحدث باس�م القائد العام للقوات 

املس�لحة يحيى رس�ول عن مقت�ل قيادات كب�رة يف داعش 
بينهم مسؤويل الطبابة واالتصاالت بالتنظيم.

وقال رس�ول يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه انه 
»بتوجيه من القائد العام للقوات املس�لحة، وكما وعد رئيس 
جه�از ُمكافحة اإلره�اب أبناء الش�عب العراقي بالقصاص 
الع�ادل م�ن بقاي�ا عصاب�ات داع��ش اإلرهابي�ة، انطلقت 

عمليات ُك�ربى فجر ي�وم الجمعة املايض ُس�ميت بعمليات  
ث�أر الُش�هداء، وُنعلن ألبناء الش�عب العراقي نج�اح عملية 
نوعي�ة ألبطال جهاز ُمكافحة اإلرهاب بالتنس�يق مع جهاز 
املُخابرات الوطني التي ج�رت فجر هذا اليوم بمنطقة وادي 

الشاي جنوب ُمحافظة كركوك«.
واضاف انه »جرى اشتباك ُمبارش وحاسم داخل أوكار  العدو 
، حيث تم تفجر بعض اإلرهابيني بإطالق النار 
عليهم ممن كانوا يرتدون أحزمة ناس�فة وقتل 

آخرين ببنادق رجالنا األشاوس«.
وتاب�ع ان »ه�ذه العملي�ة النوعي�ة اس�فرت 
ع�ن مقتل قي�ادات كبرة يف عصاب�ات داع�ش 

اإلرهابية وُهم ُكٌل من :
1- مسؤول الطبابة العام لداع�ش يف العراق .

2- مس�ؤول الُجهد الهنديس الع�ام لداع�ش يف 
العراق .

3- مس�ؤول اإلتصاالت واألجه�زة األلكرتونية 
لداعش يف ُمحافظة كركوك .

4- إرهابي�ان يعم�الن كأم���ن�اء عىل مخازن 
العنارص اإلرهابية.وتابع »كما تم قتل 4 عنارص 

إرهابية يعملون كُحراس لهذه األوكار«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن س�مر هورامي املتحدث الرس�مي 
باس�م رئيس وفد إقليم كردس�تان قوباد 
طالبان�ي، أمس األربع�اء، أن وفد االقليم 
واالرق�ام  االحصائي�ات  جمي�ع  ع�رض 
املتعلق�ة بحص�ة اقلي�م كردس�تان عىل 
رئاس�ة مجلس النواب العراق�ي لالطالع 
عىل واردات ومصاريف االقليم بشفافية.

وق�ال هورامي يف بي�ان تلقت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه إن »رئی�س وف�د 
اقلیم كردس�تان قوب�اد طالباني اجتمع 
م�ع نائبي رئي�س مجلس النواب حس�ن 
الكعبي وبشر الحداد«، مبينا أن »رئييس 
كتلتي الحزب الديمقراطي الكردس�تاني 
واالتح�اد الوطن�ي الكردس�تاني ش�اركا 
يف االجتم�اع وبح�ث العالقات ب�ني أربيل 
وبغ�داد وقان�ون موازنة الع�ام 2021«.

وأضاف هورامي ان »وفد حكومة االقليم 
عرض عىل رئاس�ة الربملان العراقي كافة 
االحصائي�ات واالرق�ام املتعلق�ة بحصة 
االقلي�م يف املوازن�ة وواردات ومصاري�ف 
االقلي�م بش�فافية«. ودع�ا النائ�ب األول 
لرئي�س الربمل�ان حس�ن الكعب�ي، اليوم 
األربع�اء )27 كان�ون الثان�ي 2021(، إىل 
السياس�ية  إبعاد الرصاع�ات والخالفات 
ع�ن النقاش�ات الجارية بش�أن مروع 
قان�ون املوازنة املالية لع�ام 2021، فيما 
أبدت حكومة إقليم كردستان استعدادها 
تس�ليم بغ�داد ج�داول ب�واردات اإلقليم 
النفطية وغر النفطية بغية التوصل لحل 

جميع الخالفات بني الطرفني.

العراق وجه رسالة إىل رئيس جملس األمن ملراقبة االنتخابات املبكرة

نتائج العمليات العسكرية: تأمني )450( كيلومرتًا من احلدود.. ومقتل قيادات كبرية بـ »داعش«

وفد اإلقليم يضع 
»احصائيات وأرقام« عىل 

طاولة الكعبي واحلداد

        بغداد / المستقبل العراقي

بحث مستش�ار األمن القومي قاس�م األعرجي، أمس األربعاء، مع أعضاء 
اللجن�ة الوطني�ة إلع�داد إس�رتاتيجية األم�ن الوطن�ي، متطلب�ات إعداد 

اإلسرتاتيجية الجديدة لألمن الوطني .
واوض�ح بيان ملكت�ب األعرجي، تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، ان 
»األعرج�ي بحث م�ع أعض�اء اللجنة اإلع�داد لوضع إس�رتاتيجية جديدة 
لألم�ن الوطني، لتعزيز األمن واالس�تقرار وحفظ أمن املواطن والبلد، وفق 
رؤية علمية مهنية تتناس�ب وسياسة الحكومة العراقية،  السيما رؤيتها 

املستقبلية لواقع أمني طموح«.
واشار اىل ان«  االجتماع خلص إىل جملة من املقرتحات والتوصيات الالزمة، 
إلنجاز إس�رتاتيجية أم�ن وط�����ني تواكب املتغ�رات وتلبي طموحات 

الدولة واملواطن«.

        بغداد / المستقبل العراقي

قرر مرصف الرافدين، أم�س االربعاء، رصف منحة مالية عاجلة بقيمة 5 
ملي�ون دينار لعوائل ضحايا تفجري س�احة الطران، وتقديم س�لفة بال 

فوائد قدرها 10 ماليني دينار من دون فوائد.  
وقال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان، تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
من�ه، ان »املرصف حصل عىل موافقة رئيس ال�وزراء مصطفى الكاظمي 
ووزي�ر املالي�ة عىل مق�رتح مدير م�رصف الرافدين برصف منح�ة مالية 
عاجلة بقيمة 5 مليون دينار لعوائل شهداء ساحة الطران، وسلفة مالية 

قدرها 10 مليون للجرحى من دون فوائد«.  
واشار اىل ان »مدة تسديد السلفة يكون يف 10 سنوات«.  

واوض�ح البي�ان ان »املرصف س�يقوم بجولة ميدانية لتوزي�ع املنحة عىل 
مستحقيها لعوائل شهداء الطران«.  

        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن جهاز االم�ن الوطني، أم�س االربع�اء، إحباط مخطط الس�تهداف 
محافظة كركوك.  

وذكر بيان للجهاز، تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، أنه »بعد ورود 
معلوم�ات اس�تخبارية عن وج�ود تحركات لخالي�ا إرهابي�ة كانت تروم 
اس�تهداف محافظة كركوك بهجماٍت مسلحة، بارشت مفارز جهاز األمن 
الوطني بعملية مس�ٍح ميدان�ي وتفتيش أطراف املحافظ�ة ملالحقة هذه 

الخاليا والبحث عن األسلحة واملتفجرات«.  
وأش�ار اىل أن »العملية أس�فرت عن اعتقال اثنني من اإلرهابيني مطلوبني 
وف�ق املادة الرابع�ة من قانون مكافحة اإلره�اب  )يعمالن بصفة عنارص 
اس�تخبارية لداعش ويجمع�ان معلومات عن تحركات الق�وات األمنية يف 
املحافظة( حيث تم تدوين إفاداتهما أصولياً وإحالتهما إىل القضاء التخاذ 

اإلجراءات القانونية بحقهم«.  

االعرجي واللجنة الوطنية يبحثان إعداد 
إسرتاتيجية جديدة لألمن الوطني

الرافدين يقدم منحة مالية لذوي ضحايا 
تفجريي الطريان وسلفة بال فوائد للجرحى

األمن الوطني يعلن إحباط خمطط 
الستهداف كركوك

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت وثيقة صادرة ع�ن وزارة 
املالية عن تخصيص 30 ألف درجة 
وظيفية لهيئة الحش�د الش�عبي يف 

املوازنة املالية لعام 2021.
وأظهرت الوثيقة الرسمية املوجهة 
م�ن ال�وزارة إىل النائب ع�دي عود 
بتاريخ 20 كان�ون الثاني الجاري، 

ل�«املستقبل  ووردت نس�خة منها 
العراق�ي« أن »كلفة 30 ألف درجة 
وظيفي�ة لهيئ�ة الحش�د الش�عبي 
قان�ون  أدرج�ت ضم�ن م�روع 

املوازنة املالية لعام 2021«.
ويجري الربملان نقاش�ات منذ أيام 
املوازن�ة  بش�أن م�روع قان�ون 
املالية االتحادية لعام 2021 تمهيداً 

إلقرارها.

        بغداد / المستقبل العراقي

اك�د قائد عملي�ات االنبار للحش�د 
،االربعاء،اس�تمرار  مصلح  قاس�م 
االشتباكات مع عصابات داعش يف 

صحراء محافظة االنبار.
وقال قائد العملي�ات يف بيان تلقت 
من�ه  نس�خة  العراق�ي  املس�تقبل 
ان«اش�تباكات حدث�ت ب�ني قوات 

الحشد الش�عبي وعصابات داعش 
االرهابية خ�الل عملية امنية غرب 

محافظة االنبار«. 
ان  العملي�ات  قائ�د  واض�اف 
»االشتباكات الزالت مستمرة خالل 
عثور قواتنا عىل عدد من املضافات 
االنب�ار  صح�راء  يف  االرهابي�ة 
الغربية« مؤكدا ان »العملية االمنية 

مستمرة«. 

)30( ألف درجة وظيفية للحشد الشعبي 
يف موازنة 2021 

احلشد الشعبي يشتبك مع »داعش« 
يف صحراء االنبار
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    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت رشكة زين لالتصاالت، أمس ألربعاء، عن اطالق 
خدم�ات الجي�ل الراب�ع 4G-LTE تجريبي�اً يف جمي�ع 

محافظات العراق.
وقالت الرشكة يف بيان نرش عىل موقعها الرسمي »إنجاٌز 
جديد حققته زين العراق، إحدى رشكات مجموعة زين 
الرائدة يف خدمات االتصاالت والبيانات املتنّقلة يف منطقة 
الرشق األوس�ط وإفريقيا، حيث أطلقًت خدمات الجيل 
الراب�ع 4G-LTE تجريبيا يف كافة أرج�اء العراق، تحت 

شعار )4G عندك منو يگدرلك واملستقبل ينتظرك(«.
واضافت ان »الرشكة التزمت بوعدها ملشرتكيها بتوفري 
 4G-LTE  أفضل تجرب�ة ورسعة لخدمات الجيل الرابع
عىل مس�توى الرشق األوس�ط وستبدأ مس�رية التحول 
الرقم�ي يف العراق من خالل تقني�ات الجيل الرابع التي 
س�تكون ارسع بأضع�اف م�ا موجودة علي�ه يف الجيل 

الثالث«.
وق�ال الرئي�س التنفي�ذي للرشك�ة ع�ي الزاه�د خالل 

البي�ان »ع�ىل الرغم من الظ�روف التي نم�ر بها يف ظل 
جائح�ة كوفي�د-19 باإلضافة اىل كاف�ة التحديات التي 
رافق�ت اع�الن اطالق الخدم�ة، نق�دم للعراقيني تقنية 
الجي�ل الراب�ع 4G-LTE، الت�ي س�تمكننا م�ن تقديم 
املنتجات والخدمات األكثر ابتكاراً للمس�تخدم العراقي 
يف القطاع�ات االس�تهالكية وري�ادة األعم�ال وإنرتنت 

األشياء ويف العديد من القطاعات االقتصادية والصحية 
والتعليمية«. واضاف ان »تقنيات الجيل الرابع، ستدعم 
جه�ود زين العراق يف رحلتها للتحّول الرقمي«، مش�ريا 
اىل »اننا سعداء بأن رشكة زين هي األوىل يف العراق التي 
اطلقت خدم�ات الجيل الرابع، وبات�ت اليوم يف متناول 
مش�رتكينا ع�ر ش�بكة تمتلك أوس�ع تغطي�ة يف كافة 
أرجاء الع�راق«. وأعلنت زين ع�ن اطالقها الخدمة من 
خالل حملة اعالنية بمس�توى عامل�ي وجديد من نوعه 
جمع�ت النجمني س�يف نبي�ل ومحمد رمضان تجس�د 
أهمية خدمات الجيل الرابع بالنس�بة للعراقيني يف كافة 

جوانب حياتهم. 
ويش�كل ه�ذا العمل التع�اون األول ب�ني النجمني الذي 
يق�دم للمش�اهد العراق�ي والعرب�ي بطريق�ة مبتكرة 
جديدة يف رس�الٍة تش�كل داللة واضحة عىل موقع زين 
العراق الري�ادي وجهودها الكبرية واس�تثماراتها التي 

تهدف إىل تحقيق غٍد أفضل للعراق.
وتتعاون زين م�ع رشكائها من مجه�زي التكنولوجيا 
التقني�ات والحل�ول مث�ل  املعتم�دة ألح�دث  العاملي�ة 

اريكسون السويدية وهواوي ونوكيا. 
ولق�د بلغ�ت الرسعة الت�ي حققته�ا زين الع�راق عر 
خدم�ات الجيل الراب�ع يف املراح�ل التجريبي�ة معدالت 
قياس�ية.  وتتيح ه�ذه الرسعة للمس�تخدمني تصّفح 
االنرتن�ت والتمتع بمكاملات فيديوية عالية الوضوح، إىل 
جانب خدمات بث املبارش وممارسة األلعاب اإللكرتونية 

عر االنرتنت بشكل ارسع.
هذا وقامت زين العراق مؤخراً بحملة الس�تبدال رشائح 
الهاتف التي ال تدعم خدمة الجيل الرابع بواحدة جديدة 
مجان�اً وبنفس الرقم الحايل مع هدية انرتنت مجاني 4 
كيكابايت لكل مش�رتك يقوم باستبدال رشيحة الهاتف 
حي�ث يمك�ن للمش�رتك ارس�ال 4G اىل الرق�م 21777 
ملعرفة اذا ما كانت الرشيحة تدعم خدمات الجيل الرابع 

من عدمه.
ويمكن االش�رتاك بباقات انرتن�ت   4G-LTEعن طريق 
االتصال بالرقم املجاني *321# او ارسال 100 برسالة 
اىل 21777 او من خالل تطبيق زين العراق عىل الهواتف 

الذكية.

»زين« تطلق خدمات اجليل الرابع جتريبيًا يف مجيع حمافظات العراق

    بغداد / المستقبل العراقي

بحث�ت وزارة النق�ل، أمس االربع�اء، آلية 
رفع التجاوزات عن خطوط السكة الحديد 

وتاليف تكرار الحوادث  فيها.
وق�ال الوكي�ل الفن�ي طال�ب بايش خالل 
ان�ه  ال�وزارة،  مق�ر  يف  عق�دُه  اجتم�اٍع 
»انسجاماً مع توصيات وزير النقل نارص 
حسني بندر الشبي تم التباحث مع الجهات 

املختصة والتنس�يق والتعاون املشرتك مع 
املؤسس�ات الساندة بشأن حماية خطوط 
الس�كة الحديد يف بغداد واملحافظات كافة 
ورفع التجاوزات عنه«. يذكر ان االجتماع 
حرضه كل من ممثل العمليات املش�رتكة 
ومدي�ر ع�ام الس�كك ومدي�ر ع�ام تنفيذ 
مشاريع النقل وممثل عن مدير عام املرور 
العام�ة ومدير عام رشطة الس�كك ومدير 

موقع الرستمية للمرور.

النقل تبحث آلية رفع التجاوزات 
عن خطوط السكة احلديد

لتاليف تكرار احلوادث

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

وجه وزي�ر الداخلية عثم�ان الغانم�ي، أمس االربع�اء، بافتتاح 
دائرتي البطاقة الوطنية يف ناحيتي ربيعة وزمار باملوصل.

وق�ال الغانم�ي يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، 
ان« املوص�ل الحدب�اء عنوان وطن�ي كبري فبع�د ان نفضت غبار 
عصاب�ات داعش اإلرهابي�ة عىل يد األبطال يف األجه�زة األمنية«، 
أصب�ح لزاما علينا أن نكمل تقديم الخدمات للمواطنني وتخفيف 
الع�بء عنهم«. واض�اف« عليه وجهن�ا مديرية األح�وال املدنية 
والجوازات واإلقام�ة بافتتاح دائرتي البطاقة الوطنية يف ناحيتي 
ربيعة وزمار إلصدار البطاقة الوطنية و إلكمال العمل اإللكرتوني 

مع باقي محافظات البالد«.

    المستقبل العراقي / زهراء علي

أوضح محافظ نين�وى نجم الجبوري، أمس األربعاء، بش�أن نقل 
20 مليار دينار عراق�ي، اىل محافظة صالح الدين.وقال الجبوري، 
يف مؤتمر صحفي، إن »موازنة املحافظة قد أُقرت بمبلغ 200 مليار 
دين�ار وهي قابلة للزي�ادة لتصل اىل ضعف املبل�غ املذكور«، معلنا 
»توقيع عقد إعادة تأهيل الج�رس الرابع والخامس وتأهيل طريق 
موص�ل بغداد باإلضافة لتوقي�ع عقد إعادة إعم�ار مطار املوصل 
حيث سيبارش الفريق الفني بالعمل يف املرشوع خالل االيام القادمة 
ع�ىل ان يتم انج�ازه يف هذا العام«.وبخصوص ال��20 مليار دينار 
الت�ي تناقلتها مواقع التواصل االجتماع�ي، قال إن »هذا املبلغ هو 
لوزارة التخطيط وتم اس�رتداده م�ن محافظة صالح الدين ضمن 
موازنة نين�وى«.وكان النائب ع�ن محافظة نين�وى احمد الجربا 
كشف، الخميس، )14 كانون الثاني، 2021(، عن تحويل 20 مليار 
دين�ار من تخصيص�ات نينوى يف املوازن�ة املالية لع�ام 2021، إىل 
محافظة صالح الدين »دون مس�وغ قانوني«، داعياً هيئة النزاهة 

إىل التواصل مع وزيري التخطيط واملالية إليقاف ذلك.

وزير الداخلية يوجه بافتتاح دائريت 
البطاقة الوطنية يف ربيعة وزمار

حمافظ نينوى حيدد موعد 
إنجاز مطار املوصل

    بغداد / المستقبل العراقي

افتتح وزير الدفاع جمعة عناد س�عدون، أم�س االربعاء، املختر 
العس�كري لألجهزة الحديثة لتصدي فايروس كورونا.وذكر بيان 
لوزارة الدفاع تلقت املستقبل العراقي نسخة منه أن »االخري افتتح 
مع�رض األجه�زة الحديثة )p c r( املُقام يف مس�توصف الش�هيد 
مب�در العس�كري والخ�اص بمكافح�ة جائحة كورون�ا، برفقة 
مع�اون رئي�س أركان الجيش ل�إدارة وأمني الرس الع�ام ومدير 
األمور الطبية العس�كرية«. وأستمع عناد خالل افتتاحه املعرض 
املذكور اىل »إيجاز مفص�ل عن طبيعة عمل هذه األجهزة الطبية 
والت�ي دأبت وزارة الدف�اع جاهدة متمثلة بالوزي�ر عىل توفريها 
خدمًة ألفراد ومؤسسات الجيش من الناحية الطبية والوقائية«.

واكد وزير الدفاع عىل »متابعته الشخصية منذ خمسة أشهر عىل 
إكمال هذا املختر وتجهيزه بأحدث األجهزة الطبية اإلختصاصية 
عر التعاقد مع رشكة رصين�ة ملكافحة جائحة كورونا والتقليل 

من مخاطرها اىل أبعد الحدود«.

    البصرة / محمد الجابري

الق�ت فرقة ال�رد الرسيع القبض ع�ىل )19( متهما باط�الق النار أثر 
نزاع عش�ائري يف البرصة.وذك�رت خلية االعالم االمن�ي يف بيان تلقت 
املس�تقبل العراقي نسخة منه ان »الفوج الثالث اللواء األول فرقة الرد 
الرسيع االقى لقبض عىل )19( متهما يف قرية الهدامة يف قضاء القرنة 
بمحافظة البرصة بعد املواجهة املسلحة معهم أثر محاولة القوة إنهاء 
نزاع بني عش�ريتني لكنها تعرضت اىل إطالق نار كثيف من الجانبني ». 

وبني ان »القوة صادرت عددا من األسلحة وجهاز السلكي موتورال«.

وزير الدفاع يفتتح املخترب العسكري 
لألجهزة احلديثة لتصدي »كورونا«

الرد الرسيع يلقي القبض عىل »19« متهاًم 
بنزاع عشائري بالبرصة

    المستقبل العراقي  /  علي ابراهيم  

أعلن�ت خلي�ة الصق�ور االس�تخبارية يف محافظة 
كربالء، عن »إلقاء القبض عىل ثالثة متهمني بتجارة 
امل�واد املخدرة ».وذكرت الخلي�ة ، أنها » تمكنت من 
إلقاء القبض عىل )3( متهمني، وضبطت بحوزتهم 
)4300( حبة مخدرة من نوع )وردي(«. وبينت أنه 
» ت�م إلقاء القبض عىل اثنني م�ن تجار مخدرات يف 
ش�ارع ميثم التم�ار وثالث يف ح�ي العامل منطقه 
سادس�ة ».تم اتخاذ اإلج�راءات القانوني�ة الالزمة 
بحقه�م وف�ق أح�كام امل�ادة )2٨(، وإحالته�م إىل 

القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

    بغداد/ المستقبل العراقي

الحس�ينية  العتب�ة  يف  مس�ؤول  كش�ف 
املقدس�ة، أم�س األربع�اء، ع�دد محطات 
تحلية مي�اه الرشب )RO( التي أنش�أتها 
العتبة يف محافظة البرصة، جنوب العراق، 
وأك�د اس�تمرار إيصال املي�اه )مجاناً( إىل 

عدد من مناطق املحافظة منذ سنتني.
وقال مسؤول قسم الصيانة كريم االنباري 
يف ترصيحات ان امل�الكات الفنية يف وحدة 
الس�واقني وبواس�طة العجالت الحوضية 
)التناك�ر( تواص�ل توزي�ع امل�اء الصالح 
للرشب عىل عوائل محافظة البرصة لس�د 
ج�زء من احتياجات املواطن�ني يف املناطق 
الت�ي تعاني من نقص يف املي�اه الصالحة 

للرشب.
واض�اف االنب�اري ان »العتبة الحس�ينية 
أبقت ع�ىل خمس عجالت حوضية س�عة 
الواح�دة 16000 ال�ف ل�رت م�ن الياته�ا 
الخاص�ة يف محافظ�ة الب�رصة ومعه�ا 5 

سائقني يتناوبون مع زمالئهم من كربالء 
كل 10 اي�ام م�ن اجل االس�تمرار بتوزيع 
املي�اه الصالحة للرشب )ro( من محطات 
محافظ�ة  يف  العتب�ة  انش�أتها  تحلي�ة 

البرصة«.
وق�ال: »ان توزي�ع املي�اه يش�مل اضافة 
اىل االه�ايل بع�ض املستش�فيات والدوائر 

الحكومية هناك«.
وأنش�أت العتبة الحسينية خالل السنوات 
املاضية )5( محطات لتحلية مياه الرشب 
انتاجي�ة  بطاق�ة  الب�رصة  محافظ�ة  يف 
كلي�ة تبل�غ اكثر م�ن )700( م�رت مكعب 

بالساعة«.
وق�د س�اهمت يف ح�ل أزم�ة املي�اه التي 
رضب�ت محافظ�ة الب�رصة ع�ام 201٨، 
بإعادة تشغيل بعض املحطات التي كانت 

متوقفة منذ 7 سنوات.
ويف كربالء، أنشأت العتبة الحسينية )57( 
محط�ة تعمل عىل م�دار الس�اعة وتقدم 

خدماتها للمواطنني )مجانا(.

خلية الصقور االستخبارية يف كربالء 
تطيح بـ »3« جتار للمواد املخدرة

RO جمانًا.. العتبة احلسينية تغذي البرصة بمياه

   المستقبل العراقي / عامر عبدالعزيز 

اعلنت وزارة التجارة ان مواقع الرشكة العامة 
لتج�ارة الحبوب تواص�ل اعماله�ا من خالل 
تجهي�ز الحنط�ة للحصة االوىل لع�ام 2021 ، 
اضافة اىل رصف مستحقات الفالحني الدفعه 
السادسة ، مع مواصلة مناقلة الحنطة املحلية 
ملواقعه�ا من اجل تعزيز ارص�دة املحافظات، 
اكد ذل�ك املهندس عبدالرحم�ن عجي طوفان 
مدي�ر عام الرشك�ة العامة لتج�ارة الحبوب.

وق�ال يف كركوك واصلت اللجنة الحس�ابية يف 
الفرع ومراكزها التس�ويقية باحتساب اقيام 
املعامالت الحس�ابية للفالحني ع�ن كمياتهم 
املس�وقة م�ن الحنط�ة املحلي�ة لع�ام 2020 
لتنظيم صكوكهم ورصف مبالغهم املستحقة 
الضواب�ط والتعليم�ات. وب�ني ع�ن  حس�ب 
اس�تمرار توزيع مستحقات الفالحني ملركزي 

الحويج�ة والري�اض وحس�ب االولوي�ة بعد 
حضور الفالح ش�خصيا والتاكد من س�المة 
كاف�ة االولي�ات .وب�ني ان اللجنة الحس�ابية 
تتابع تدقيق املعام�الت والتاكد من املوافقات 
االمني�ة وب�ارشاف مب�ارش من مدي�ر الفرع  
ليتس�نى للجن�ة تنظي�م صك�وك الفالح�ني 
ورصفها للفالح .» طوفان » كش�ف اىل سايلو 
بازوي�ا يف نين�وى. بارش برصف مس�تحقات 
الفالحني  الدفعة السادس�ة من املس�تحقات 
املالية للفالحني مس�وقي محص�ول الحنطة 
لع�ام  2020 ، واملب�ارشة  بتجهي�ز مطاح�ن 
املحافظ�ة بالحص�ة  االوىل لع�ام 2021 م�ن 
خلط�ة الحنط�ة املحلي�ة املخصص�ة ، بع�د 
االنتهاء من تجهيز الحصة املقررة للمشمولني 
بحص�ة الرعاية االجتماعي�ة  . وقال املالكات 
الحسابية يف سايلو بازويا التابع لفرع نينوى 
بارشت توزيع مستحقات الفالحني ) مسوقي 

الحنط�ة2020 ( الوجب�ة السادس�ة واملبلغ ) 
10559000000( عرشه مليار و وخمس�ائة 
وتس�عة وخمس�ون ملي�ون دين�ار عراق�ي . 
واضاف اىل  مالكاتنا العاملة يف سايلو  بازوايا 
جه�زت املطاح�ن بكمي�ة )2011( ط�ن من 
سلفة )50٪ ( من الحصة االوىل لعام 2021.

وبني اىل فرع دياىل واصل أس�تالم الش�احنات 
املحمل�ه بمادة الحنط�ه املحلي�ه املحوله من 
مجمع س�امراء وتجهيز املطاحن ، موكدا ان 
مالكات الفرع مس�تمرة يف استالم الشاحنات 
املحمله بم�ادة الحنط�ه املحليه ال�واردة من 
مجمع س�امراء حيث بلغت الكميه املس�تلمه 
)9٨92،160(طن  من أصل)10،000(طن بني 
حنطه درجه اوىل ودرجه ثانيه .مع اس�تمرار 
م�الكات الفرع بتجهي�ز مطاح�ن املحافظه 
بالحص�ه االوىل بنس�بة )50٪( حي�ث بلغ�ت 

الكميه املجهزة )3601،300(طن.

جتارة احلبوب: فرع كركوك يبارش برصف مستحقات الفالحني وسايلو 
بازويا جيهز مطاحن نينوى باحلصة االوىل لعام ٢٠٢١

»سايلو« بعقوبة يواصل استالم احلنطة احملولة من سامراء

    بغداد / المستقبل العراقي

كشف وزير الزراعة، محمد الخفاجي، أمس االربعاء، عن خطة لتمليك 
األرايض الصحراوي�ة املزروعة بالنخيل لتش�جيع زراع�ة النخيل.وقال 
الخفاج�ي يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه إن »العراق 
يعد من ال�دول التي تمتلك أرايض صحراوية م�ن الدرجة األوىل«، الفتاً 
إىل »وجود دراس�ة متكاملة لدى الوزارة بش�أن األرايض الصحراوية«. 
األرايض  لتملي�ك  مرشوع�اً  ال�وزارة  »ل�دى  أن  الخفاج�ي،  وأض�اف 
الصحراوي�ة املزروع�ة بالنخي�ل بواق�ع 50 ش�جرة يف الدون�م الواحد 
بعد خمس س�نوات م�ن زراعتها«، مبيناً أن »ال�وزارة بارشت بالخطة 
ووجه�ت كتب�اً اىل جميع مديرياته�ا يف املحافظات لتنفي�ذ املرشوع«. 
وأوضح أنه »س�يتم الس�ماح بالتملي�ك للمتعاقد أو الف�الح الذي يريد 
التعاق�د، كما أنه مس�موح للمزارع بأن يزرع نخيالً وأش�جاراً مثمرة، 
بع�د أن يصدر قانون يف مجلس النواب«،مش�رياً اىل أن »أصناف التمور 
الرح�ي والزهدي هما املرغوبان يف التصدي�ر واإلنتاج، إال أن الفالحني 
واملزارع�ني ع�ادة يتجه�ون لزراع�ة الزه�دي لكون محصول�ه يمكن 
تصدي�ره اىل خ�ارج الع�راق، ولكون نخل�ة الزهدي تتحم�ل الظروف 
املناخية العالية«. وتابع البيان، أن »وزارة الزراعة س�محت للمزارعني 

بانتقاء فسائل النخيل التي يحتاجونها«.

الزراعة تطرح خطة لتمليك األرايض 
الصحراوية املزروعة بالنخيل

صالح الدين تعتزم تقليل السيطرات 
وتكشف عن خطة »املداخل األربعة«

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن محافظ ص�الح الدين عمار الجر، أم�س األربعاء، عن 
خط�ة تخفيض عدد س�يطرات األجهزة األمني�ة باملحافظة.
وقال الجر يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي إنه أجرى »زيارة 
ميدانية لس�يطرة الش�يخ ابراهيم يف قض�اء الدجيل، جنوبي 
محافظة ص�الح الدين، برفقة مدير رشطة املحافظة، قنديل 
خلي�ل ومدي�ر تخطيط ص�الح الدين اس�امة ع�ي وعدد من 
املهندسني«.وكشف الجر عن »خطة انشاء املداخل الرئيسية 
االربع�ة، يف مداخ�ل محافظة صالح الدي�ن، وهي جهة بغداد 
وكركوك ونينوى واالنب�ار، مجهزة بكامل االحتياجات ووفق 
خط�ط منظمة، م�ع توفري اربعة جس�ور للمش�اة يف مدينة 
تكريت«.وش�دد الجر ع�ىل »رضورة انج�از االعمال بالوقت 
القيايس ضمن العام الجاري، وضمن رشوط وخطط مهنديس 
املحافظ�ة، وم�ع مايتم�اىش م�ع تصامي�م الحداثة«.وأعلن 
محافظ ص�الح الدين عن »خطة لتخفيض عدد الس�يطرات 
يف املحافظ�ة، مع دعم وزيادة الجهد االس�تخباراتي والقوات 
االمنية، لتس�هيل تح�ركات املواطنني واملس�اهمة يف الخطط 

االمنية الناجحة«.

العراق وباكستان يبحثان ملف السياحة الدينية وتفعيل اللجنة املشرتكة
    بغداد/ المستقبل العراقي

دع�ا وزي�ر الخارجي�ة ف�ؤاد حس�ني، أمس 
األربعاء، لتفعيل اللجنة العراقّية-الباكستانّية 
املش�رتكة، فيما أكد رضورة التعاون الثنائي 
يف مج�ال التصني�ع العس�كري.وذكر املكتب 
االعالم�ي ل�وزارة الخارجي�ة، يف بي�ان تلقت 
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه أن »وزي�ر 
الخارجية فؤاد حسني استقبل وزيرة اإلنتاج 
الحربي الباكس�تاني زبيدة جالل يوم الثالثاء 
الخارجي�ة  وزارة  مبن�ى  يف   2021/1/26

العراقية«.وأض�اف، أن الطرفني »بحثا س�بل 
تعزيز، وتطوير العالقات الثنائية بني البلدين 
يف املس�ائل ذات االهتم�ام املش�رتك، ومنه�ا 
الجانب األمني، بما يحقق املصلحة املشرتكة 
للبلدي�ن الصديقني«.وب�ني وزي�ر الخارجية، 
أن »باكستان رشيك أس�ايس ومِهم بالنسبة 
إىل الع�راق، ويرتبط البل�دان بعالقات عريقة 
وعوامل مش�رتكة، منها: مواجه�ة اإلرهاب 
والتط�رف«، مؤكداً »رضورة التعاون الثنائي 
يف مجال التصنيع العسكري«.وأكد الجانبان، 
اللجن�ة  تفعي�ل  »رضورة  للبي�ان،  وفق�ا 

واإلرساع  العراقية-الباكس�تانية،  املش�رتكة 
يف إنج�از االتفاقيات ومذك�رات التفاهم بني 
البلدين«.ولفت البيان إىل أن الجانبني »ناقشا 
موضوع�ة الس�ياحة الدينية وس�بل تيس�ري 
منح س�مات الدخول للزائرين الباكستانيني 
الراغبني بزيارة العتبات املقدسة يف العراق، ملا 
لها من أهمية كبرية لدى املسلمني يف العالم«.
وكانت وزي�رة اإلنتاج الحربي الباكس�تاني، 
زبي�دة ج�الل، زارت بغ�داد، أم�س الثالث�اء، 
والتق�ت برئي�س الجمهوري�ة، برهم صالح، 

ووزير الصناعة منهل الخباز.

العيداني التقى وزير الزراعة وناقش معه تعزيز النظم الزراعية

حمافظ البرصة جيري جولتني للوفد الكويتي إلطالعهم عىل واقع املحافظة
    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

اصطحب محافظ البرصة أس�عد العيداني ووزير الش�باب 
والرياض�ة عدنان درجال، الوفد الكويتي املتواجد يف البرصة 
يف جول�ة ب�دأت راجل�ة يف منطق�ة العش�ار ومن ث�م رحلة 
نهري�ة يف ش�ط الع�رب، عر به�ا االش�قاء ع�ن ارتياحهم 
لحفاوة االس�تقبال من الجماهري البرصية التي استقبلتهم 
بالرتح�اب. واقام بعده�ا محافظ الب�رصة وجبة غداء عىل 
رشف الوفد الكويتي الشقيق يف احد مزارع البرصة العامرة.

واع�اد الوزي�ر إىل الذاكرة مع نجوم منتخ�ب الكويت الرواد 
اهداف من الذاكرة يف جلسة استحرض الجميع فيها مباريات 
س�ابقة جمعت املنتخبني الشقيقني مع مواقف خالدة تؤكد 
عمق العالقة االخوية للرياضيني والعبي كرة القدم عىل وجه 
ل نش�اط ملحوظ لإعالميني الكويتيني يف  الخصوص.وُسجِّ
تغطية االحداث ومن ش�وارع الب�رصة وحالة االمن واالمان 
الذي تعيشه املحافظة وجميع مدن العراق، رسائل ايجابية 
اخ�رى نقله�ا رئي�س االتح�اد االس�يوي لالع�الم الريايض 
سطام الس�هي املتواجد يف البرصة جسدت مواقفه املرشفة 

الداعم�ة للعراق وحقه يف اس�تضافة البط�والت عىل أرضه.
إىل ذلك، اس�تقبل محافظ البرصة املهندس اس�عد العيداني 
وزي�ر الزراع�ة محمد كري�م الخفاجي خالل مش�اركته يف 

اح�دى ورش�ات العمل الخاص�ة بتعزيز النظ�م الزراعية يف 
جنوب العراق بمش�اركة عدد من املسؤولني الحكوميني من 

العاصمة بغداد ومختلف املحافظات العراقية.

حمافظ بغداد يصدر توجيها لرؤساء 
الوحدات اإلدارية لالرتقاء باملستوى اخلدمي

    المستقبل العراقي/طالب ضاحي

وج�ه محافظ بغ�داد محم�د جابر العط�ا، أمس 
األربعاء، مدراء االقضية والنواحي بتكثيف الجهود 
لالرتقاء باملس�توى الخدمي وتذليل املعوقات التي 

تواجه عملهم.
وق�ال املحاف�ظ خ�الل ترأس�ه اجتماع�ا خدميا 
بحض�ور رؤس�اء الوح�دات االداري�ة يف االقضية 
والنواح�ي، إن »املحافظة تعمل ع�ىل توفري كافة 
املس�تلزمات التي تحتاجها الوح�دات االدارية من 
اج�ل تقديم افضل الخدمات للمواطنني«، مش�ددا 
ع�ىل »أهمي�ة تظافر الجه�ود من أج�ل النهوض 

باملستوى الخدمي وتحدي املعوقات وتذليلها«.
وأك�د العطا، »اس�تمرار دع�م املحافظ�ة لجميع 
التابع�ة  الخدمي�ة  والدوائ�ر  االداري�ة  الوح�دات 
ملحافظ�ة بغ�داد والس�عي الج�اد لرس�م خط�ة 

واس�رتاتيجية عمل من ش�أنها تقديم خدم�ات حقيقية 
وملموسة سنشهدها فعليا عىل أرض الواقع«.
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وزارة النقل

الرشكة العامة ملوانىء العراق
قسم االمالك واالرايض 

نرش اعالن مزايدة 2021/2/3 
لبيع عقارات يف منطقة املعقل / الداودية 

تعلن الرشكة العامة ملوانىء العراق احدى تشكيالت وزارة النقل  عن اجراء املزايدة العلنية للمرة الثانية 
لع�دم تقدم راغب لبيع العقارات )عرصة خالية( البال�غ عددها )18(  عرشة عقارات  واملبينه ارقامها 
واوصافها ادناه ملنتسبي دوائر الدولة  بصورة اصولية وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( 
لس�نة 2013 املع�دل وخالل مدة )15( خمس�ة عرش  يوم تبدا من اليوم التايل لن�رش االعالن يف الجريدة 
الرس�مية والتي ستجري الس�اعة العارشة صباحا يف قس�م االمالك واالرايض فعىل الراغبني باالشرتاك  
باملزايدة العلنية تقديم طلباتهم اىل قسم االمالك واالرايض يف هذه الرشكة واالطالع عىل رشوط املزايدة 
مستصحبني معهم املستمسكات التالية هوية االحوال املدنية  وشهادة الجنسية وبطاقة السكن ودفع 
تأمينات بنس�بة ) 5% ( خمس�ة باملائة من القيمة التقديرية  للعقار بصك مصدق المر الرشكة العامة 

ملوانىء العراق  او نقدا ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور نرش االعالن 
 املرفقات

جدول )1(
اعالن مزايدة علنية 2021/2/3

وزارة النقل
الرشكة العامة ملوانىء العراق

قسم االمالك واالرايض 
نرشاعالن مزايدة 2021/7 

لبيع عقارات يف منطقة املعقل / الداودية 
تعل�ن الرشك�ة العامة ملوان�ىء العراق احدى تش�كيالت وزارة النق�ل  عن اجراء 
املزاي�دة العلنية لبيع العقارات )عرصة خالي�ة( البالغ عددها )10( عرشة عقار 
واملبينه ارقامها واوصافها ادناه ملنتس�بي رشكتن�ا بصورة اصولية وفق قانون 
بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لس�نة 2013 املعدل وخالل مدة )30( ثالثون 
يوم تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الجريدة الرسمية والتي ستجري الساعة 
الع�ارشة صباحا يف قس�م االمالك واالرايض فع�ىل الراغبني باالش�رتاك  باملزايدة 
العلنية تقديم طلباتهم اىل قس�م االم�الك واالرايض يف هذه الرشكة واالطالع عىل 
رشوط املزايدة مس�تصحبني معهم املستمس�كات التالية هوي�ة االحوال املدنية  
وش�هادة الجنسية وبطاقة الس�كن ودفع تأمينات بنسبة 5% خمسة باملائة من 
القيم�ة التقديري�ة  للعقار بصك مصدق المر الرشكة العام�ة ملوانىء العراق  او 

نقدا ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور نرش االعالن %2
املرفقات

جدول )1(
اعالن املزايدة العلنية 2021/7

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد : 1283/ب2017/3

التاريخ  : 2021/1/24
إعالن

بن�اءا عىل الق�رار الص�ادر من ه�ذه املحكمة 
بإزالة ش�يوع العقار املرق�م )203/3188 حي 
الس�عد( يف النج�ف علي�ه تعلن ه�ذه املحكمة 
عن بيع العق�ار  املذكور أعاله واملبينة أوصافه 
وقيمت�ه أدناه فعىل الراغب�ني بالرشاء مراجعة 
هذه املحكم�ة خالل )ثالثون( يوم�ا من اليوم 
الت�ايل لنرش اإلعالن مس�تصحبا معه التأمينات 
القانوني�ة البالغ�ة 10% م�ن القيم�ة املق�درة 
بموج�ب ص�ك مص�دق ألم�ر  محكمة ب�داءة 
النج�ف وصادر من م�رف الرافدين رقم )7(  
يف النجف وستجري املزايدة واإلحالة يف الساعة 
الثانية عرش من اليوم األخري من اإلعالن يف هذه 
املحكم�ة وع�ىل املش�رتي جلب هوي�ة األحوال 

املدنية وشهادة الجنسية العراقية .
القايض األول

عامر حسني حمزة
االوص�اف:- العق�ار املرق�م )203/3188 حي 
الس�عد( يف النجف عب�ارة عن دار ركن ش�ارع 
بعرض 60 مرت و15 مرت ويتكون من جزئني من 
الداخ�ل ، الجزء االول يتكون م�ن دار بطابقني 
الطابق االريض يحتوي عىل حديقة واس�تقبال 
 ( وس�احة  وكلي�دور  وغرف�ة   )7،80  ×  5،7(
5،10×4،5( ومطب�خ وطارمة وثالث غرف نوم 
وبابعاد )5×4 مرت( الثنني اما الثالثة بمس�احة 
) 4×3،5( باالضافة اىل مخزن وصالة وس�طية 
اي ان الطاب�ق االريض باربع غ�رف اما الطابق 
العل�وي يتك�ون م�ن اربعة غ�رف بقياس�ات 
مختلف�ة وصحي�ات ع�دد 2 وصال�ة وس�طية 
وس�طح يحتوي عىل مطبخ وهو مش�غول من 
قبل ) قحط�ان وعقيل وقيص ودريد اوالد عبود 
عب�د االمري مدل�ول( وه�م يرغب�ون بالبقاء يف 
العقار بعد البيع بصفة مس�تأجرين ،اما الجزء 
الثاني فهو يتكون من طابق واحد وبغرفتني نوم 
وحمام ومرافق ومطبخ وكلدور وغري مشغول، 
العقار مبن�ي بالطابوق مس�قف بالكونكريت 
مجهز باملاء والكهرباء درجة عمران الدار جيدة 
جدا علما ان مس�احة العق�ار الكلية هي )592 
م�رت مرب�ع( وان القيمة الكلية للعق�ار مبلغ ) 
وس�تون  وتس�عة  ثمانمائ�ة   )869،600،000

مليون وستمائة الف دينار فقط الغريها.
�������������������������������������

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 1101/ب2020/3

التاريخ: 2021/1/26
إعالن 

اىل / املدعى عليه ) عبد الحكيم صدقي مري عيل 
)

اصدرت هذه املحكمة قراره�ا املرقم )1101/
ب2020/3( يف 2021/1/12 واملتضمن الحكم 
) بمنع معارضتك للمدعني س�ليمه ماشاء الله 
مرتىض وحس�ني ضي�اء جعفر وحي�در ضياء 
جعف�ر و محم�د ضي�اء جعف�ر ورزاق ضي�اء 
جعف�ر وس�عاد ضي�اء جعف�ر وس�هاد ضياء 
جعفر وانتصار ضياء جعفر يف العقار تسلس�ل 
265/1505 ح�ي الس�عد وتس�ليمه للمدع�ني 
خاليا من الش�واغل ( الخاص باملدعية )س�ناء 
كايت رسحان ( ولثبوت مجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح املبلغ القضائ�ي يف محكمة بداءة 
النجف ) يارس جبار محس�ن ( واشعار مختار 
الغدير/2 املدعو ) رش�اد عيل ع�ودة( لذا تقرر 
تبليغ�ك اعالن�ا بالق�رار املذك�ور بصحيفت�ني 
محليت�ني يوميتني ولك حق الطع�ن عىل القرار 
املذكور خالل املدة املق�ررة بكافة طرق الطعن 
القانونية وبعكس�ه سيكتس�ب القرار املذكور 

درجة البتات وفق االصول. 
القايض

خالد جابر عبيد

م/انذار
اىل /وريثة الفالحة  املتوفية )عيده بريسم 

عطيه(
نظ�ر الرتحالك ع�ن االرض املتعاق�د عليها 
مع مورثتكم اعاله و ملس�احه  )35( دونم 
ضمن القطعة املرقمة 1\379 مقاطعه 17 
/ دعيبيل�ه  بموجب العق�د الزراعي املرقم 
2491 يف 9\10\1990 واملربم وفق القانون 
35 لسنه  1983 لذا ننذركم بوجوب العودة 
لغ�رض مراجع�ه ش�عبة زراع�ه االح�رار 
الكم�ال معامله نقل حق�وق و التزامات و 
تجديد العقد وتسديد بدالت االيجار  وخالل 
فرتة )ثالثة اش�هر( م�ن التاريخ نرش هذا 

االنذار وبخالفه يتم فسخ العقد  
م ر 0 مهندسني زراعيني

اركان مريوش حسني
مدير زراعه محافظه  واسط

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 245/ب2021/1
التاريخ : 2021/1/27

اعالن
إىل/ املدعى عليها ) امل عيل ناهي( 

أق�ام املدع�ي )املدي�ر املف�وض ملؤسس�ة 
لوظيفت�ه(  اضاف�ة  التعاوني�ة  االس�كان 
الدع�وى املرقمة أعاله وال�ذي يطلب فيها 
الحك�م )بتأديتك ل�ه واملدعى علي�ه الثاني 
)خزعل شهيد ماهي( بالتكافل والتضامن 
مبلغ�اً مق�داره ) 1400 دوالر امريكي عن 
ق�رض م�ؤرخ ي�وم 2019/3/12 ،ونظرا 
ملجهولية محل إقامتك حس�ب رشح القائم 
بالتبليغ واشعار مختار الغري/3 ) حسني 
عل�وان املعموري(، لذا تق�رر تبليغك إعالنا 
بموع�د  يوميت�ني  محليت�ني  بصحيفت�ني 
املرافع�ة 2021/2/16 التاس�عة صباح�ا 
وعن�د عدم حض�ورك أو إرس�ال من ينوب 
عن�ك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا  وفق األصول.
القايض

عيل جبار الخزعيل
�������������������������������������

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 247/ب2021/1

التاريخ : 2021/1/27
اعالن

إىل/ املدع�ى علي�ه االول ) مق�داد عب�اس 
مجيد( 

أق�ام املدع�ي )املدي�ر املف�وض ملؤسس�ة 
لوظيفت�ه(  اضاف�ة  التعاوني�ة  االس�كان 
الدع�وى املرقمة أعاله وال�ذي يطلب فيها 
الحك�م )بتأديتك ل�ه واملدعى علي�ه الثاني 
)حيدر مهدي كاظ�م( بالتكافل والتضامن 
مبلغ�اً مق�داره ) 3900 دوالر امريكي عن 
ق�رض م�ؤرخ ي�وم 2019/9/25 ،ونظرا 
ملجهولية محل إقامتك حس�ب رشح القائم 
بالتبلي�غ يف محكمة بداءة كربالء واش�عار 
مخت�ار الحر الصغ�ري- جعدان ، ل�ذا تقرر 
تبليغك إعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني 
التاس�عة   2021/2/16 املرافع�ة  بموع�د 
صباح�ا وعند عدم حضورك أو إرس�ال من 
ينوب عن�ك قانونا س�وف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا  وفق األصول. 
القايض

عيل جبار الخزعيل

فقدان 
فق�د مني الب�اج الص�ادر م�ن وزارة الصحة 
/ دائ�رة مدين�ة الطب بعنوان مع�اون رئيس 
كيمياويني / س�ندس رزاق محمد عيل – فمن 

يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار .
�������������������������������������

فقدان 
فق�دت من�ي االج�ازة الخاصة برتبي�ة فروج 
اللح�م املرقم�ة أ / 1113 – بغداد يف 26 / 11 
/ 2001 تسلس�ل 4338 بغداد – الكاظمية – 
القطعة 2 / 87 والعائدة للس�يد صالح مهدي 
داود – فم�ن يعث�ر عليه�ا االتص�ال بالرقم : 

 07901461884
�������������������������������������

اعالن 
اىل الرشكاء / محمد اياد ابراهيم وثامر اسامه 

حسن 
اقت�ىض حضورك�م اىل بلدي�ة التاج�ي الجراء 

اجازت بناء عىل العقار املرقم 15633 
الرشيك 

عدي ضياء خليل
�������������������������������������

فقدان 
فقدت مني الهوية الصادرة من وزارة الكهرباء 
بأس�م ) عبدالله زياد نوري ( الرجاء من يعثر 

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

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية 

محكمة قوى االمن الداخيل 
للمنطقة الرابعة

1 � اس�م املحكمة محكمة قوى االمن الداخيل 
املنطقة الرابعة 

2 � اسم املشتكي الحق العام
3 � اسم املحكوم الغائب العريف محمد حسني 

خلف محمد العامري
4 � رقم الدعوى  2019/640

5 � تاريخ ارتكاب الجريمة 2018/8/31
7 � امل�ادة القانوني�ة تعديل م�ادة االحالة من 
املادة 5 بداللة املادة 65 /اوال من ق اد  رقم 17 
لس�نة 2008 اىل املادة 5/اوال م�ن ق ع د رقم 
14 لسنة 2008 املعدل بداللة املادة 31 من ق أ 

د رقم 17 لسنة 2008
8� خالصة الحكم : حكمت محكمة قوى االمن 
الداخ�يل للمنطقة الرابعة عىل امل�دان العريف  
محمد حس�ني خلف محمد العامري بالحبس 
الشديد ملدة خمس س�نوات وفق احكام املادة 
5/اوال من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 املعدل 
اس�تنادا الحكام املواد 61/اوال و 69/اوال من 
ق أ د رق�م 17 لس�نة 2008 لغيابه للفرتة من 

2018/8/31 ولحد االن
9 � ط�رده من الخدمة يف ق�وى االمن الداخيل 
استنادا الحكام املادة 38/ثانيا من ق ع د رقم 
14 لس�نة 2008 املع�دل بعد اكتس�اب الحكم 
الدرجة القطعية بدالل�ة املادة 89/اوال من ق 

ا د رقم 17 لسنة 2008
10 � اعط�اء املوظف�ني العمومي�ني صالحية 
القاء القب�ض عليه اينما وج�د لتنفيذ الحكم 
الص�ادر بحقه وال�زام املواطنني باالخبار  عن 
محل اختفائه استنادا الحكام املادة 69/ثانيا 

وثالثا من ق ا د  رقم 17 لسنة 2008 
11 � حج�ز اموال�ه املنقول�ة والغ�ري منقولة 
اس�تنادا الحكام املادة 69/رابعا من ق أ د رقم 

17 لسنة 2008 
12 � قرارا غيابيا صادرا  باتفاق االراء استنادا 
الح�كام امل�ادة 60/ثالثا وسادس�ا م�ن ق أ د 
رقم 17 لس�نة 2008 قابال لالعرتاض استنادا 
الح�كام املواد 71/ثاني�ا و 74/اوال من نفس 

القانون وافهم بتاريخ 2019/11/4 
اللواء الحقوقي

سعد عيل شميس 
رئيس املحكمة

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ النعمانية

رقم االضبارة/2021/149
التاريخ/2021/1/28 

أعالن 
تبيع مديرية تنفيذ النعمانية العقار التسلسل 
8/3 م 37ام هليل الواقع يف الكوت  العائده اىل 
للمدي�ن ورثة )مطر ناهي دح�ام( املحجوزه 
لق�اء طلب الدائن )كري�م عبد الصاحب باقر(
البال�غ )12,000,000( ملي�ون دين�ار فع�ىل 
الراغ�ب بالرشاء مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
م�دة ) 30يوما ( تب�دأ من الي�وم التايل للنرش 
مس�تصحبا معه التأمين�ات القانونية عرشة 
من املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية 
العراقي�ة وان رس�م التس�جيل والداللية عىل 

املشرتي .
املنفذ العدل

عيل طالب عزيز الجلييل                                  
املواصفات 

1-موقع�ة ورقم�ه :- طري�ق بغ�داد / كوت 
8/3م 37ام هليل

2-جنس�ه ونوع�ه:-  ارض زراعي�ه تس�قى 
بالواسطه

3-ح�دوده واوصاف�ه : كما م�ؤرش بخارطة 
االفراز 

4-مشتمالته :- 
5-مساحتة: 

6-درجة العمران:- 
7– الشاغل :-

8_القمي�ة املق�درة : س�هام املدي�ن البالغ�ه 
12,000,000 مليون دينار

�������������������������������������
جمهورية العراق

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ النعمانية
رقم االضبارة/2021/150

التاريخ/2021/1/28 
أعالن 

تبيع مديرية تنفيذ النعمانية العقار التسلسل 
9/3 م 37ام هلي�ل الواق�ع يف الكوت  العائده 
اىل للمدي�ن )محمد طالب محم�د( املحجوزه 
لقاء طلب الدائن )موىس كريم عبد الصاحب(
فع�ىل  دين�ار  ملي�ون   )2,000,000( البال�غ 
الراغ�ب بالرشاء مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
م�دة ) 30يوما ( تب�دأ من الي�وم التايل للنرش 
مس�تصحبا معه التأمين�ات القانونية عرشة 
من املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية 
العراقي�ة وان رس�م التس�جيل والداللية عىل 

املشرتي .
املنفذ العدل

عيل طالب عزيز الجلييل
املواصفات 

1-موقع�ة ورقم�ه :- طري�ق بغ�داد / كوت 
9/3م 37ام هليل

2-جنس�ه ونوع�ه:-  ارض زراعي�ه تس�قى 
بالواسطه

3-ح�دوده واوصاف�ه : كما م�ؤرش بخارطة 
االفراز 

4-مشتمالته :- 
5-مساحتة: 

6-درجة العمران:- 
7– الشاغل :-

8_القمي�ة املق�درة : س�هام املدي�ن البالغ�ه 
2,000,000 مليون دينار

�������������������������������������
تنويه

ل�م يرد س�هوا يف االعالن املنش�ور يف صحيفة 
الع�راق االخبارية اليومية بالع�دد )1328( يف 
2021/1/20 االع�الن الخاص بالعقار املرقم 
) 3/23607 ح�ي ميس�ان ( مديري�ة تنفي�ذ 
الكوف�ة ، ل�م يذكر عدد الس�هام امل�راد بيعها 

وهي ) نصف العقار ( لذا اقتىض التنويه.

مجلس القضاء األعىل 
النجف  رئاسة محكمة استئناف 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 476/ب2021/3
التاريخ : 2021/1/27

م/إعالن
إىل/ املدع�ى علي�ه ) فائ�ق وطن 

محمود( 
أق�ام املدع�ي) محس�ن درويش 
بن�وان( الدع�وى املرقم�ة أعاله 
والت�ي يطلب فيها الحكم ) بدفع 
مبل�غ اربعة ماليني وخمس�مائة 
بموج�ب  عراق�ي  دين�ار  ال�ف 
يف   19512 املرقم�ة  الكمبيال�ة 
لثب�وت  ونظ�را   )  2019/7/1
إقامتك حس�ب  مجهولي�ة محل 
ثام�ر   ( القضائ�ي  املبل�غ  رشح 
موىس عب�اس( وإش�عار مختار 
الريم�وك املدع�و )عب�اس يحيى 
الكرعاوي( بتاريخ 2021/1/19 
عليه قررت هذه املحكمة تبليغك 
محليت�ني  بصحيفت�ني  إعالن�ا 
املرافع�ة  بموع�د  يوميت�ني  
املصادف يف ي�وم 2021/12/11 
وعند عدم حضورك أو إرسال من 
ين�وب عنك قانونا س�وف تجري 
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا  وفق 

األصول.
القايض

خالد جابر عبيد
���������������������������

مجلس القضاء االعىل 
النجف  رئاسة محكمة استئناف 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 369/ب2021/1
التاريخ : 2021/1/27

م/إعالن
إىل/ املدعى عليه )حس�ني عيىس 

كمال( 
أقام املدعي ) فالح حسن صالح( 
البدائي�ة املرقمة أعاله  الدع�وى 
والتي يطلب فيها الحكم ) بازالة 
االرض  ع�ىل  البس�تان  ش�يوع 
الزراعية املرقمة 5/76 ش�واطئ 
بحر النجف قس�مة ان كان قابل 
للقسمة وبعكسه بيعها وتوزيع 
 ) ال�رشكاء  ب�ني  الثم�ن  ص�ايف 
ولثب�وت مجهولية مح�ل إقامتك 
القضائ�ي  املبل�غ  رشح  حس�ب 
وإش�عار مخت�ار ح�ي الش�هيد 
الصدر/ الرشيط املدعو ) حسني 
ريس�ان الس�المي( علي�ه قررت 
تبليغ�ك إعالن�ا  ه�ذه املحكم�ة 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني  
بموعد املرافع�ة املصادف يف يوم 
2021/2/15 وعند عدم حضورك 
أو إرس�ال من ين�وب عنك قانونا 
س�وف تج�ري املرافع�ة بحق�ك 

غيابيا وعلنا  وفق األصول.
القايض

عيل جبار الخزعيل
���������������������������

مجلس القضاء األعىل 
النجف  رئاسة محكمة استئناف 

االتحادية
محكم�ة األح�وال الش�خصية يف 

الحرية
العدد : 36/ش/2021

التاريخ : 2021/1/26
إىل/ املدعى عليه )هيثم جاس�ب 

كلف( 
أقام�ت زوجتك املدعية ) س�هاد 
حاكم حس�ني( الدع�وى املرقمة 
)36/ش/2021( والت�ي تطل�ب 
فيه�ا الحك�م )بتصدي�ق الطالق 
بتاري�خ  وبينه�ا  بين�ك  الواق�ع 
،وبالنظ�ر    )2019/5/17
ملجهولي�ة مح�ل إقامت�ك علي�ه 
قررت هذه املحكمة تبليغك إعالنا 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني 
رسميتني وعني يوم 2021/2/4 
الس�اعة الثامنة صباح�ا موعدا 
للمرافع�ة وعن�د ع�دم حضورك 
س�وف تج�ري املرافع�ة بحق�ك 

غيابيا وعلنا  وفق األصول.
القايض

مهدي أمري محمد
���������������������������

مجلس القضاء األعىل 
النجف  رئاسة محكمة استئناف 

االتحادية
محكم�ة األح�وال الش�خصية يف 

الكوفة
العدد : 133/ش2021/1

التاريخ : 2021/1/27
إىل/ املدعى عليه )اس�امة فياض 

جبار(
اق�ام املدع�ي ) حنني حي�در عبد 
اعاله  املرقمة  الدع�وى  الكاظم( 
ام�ام هذه املحكم�ة يطلب فيها 
وملجهولي�ة مح�ل إقامت�ك فق�د 
ق�رر تبليغ�ك إعالن�ا بصحيفتني 
محليت�ني يوميتني للحضور امام 
ه�ذه املحكمة يف موع�د املرافعة 
املوافق يوم 2021/2/14 الساعة 
ع�دم  وعن�د  صباح�ا  التاس�عة 
حضورك او من ينوب عنك قانونا 
فس�وف تج�ري املرافع�ة بحقك 

غيابيا وعلنا  وفق القانون.
القايض

احمد كاظم املوسوي

اىل الرشيك عيل شميس صاحب
صن�دوق  اىل  حض�ورك  اقت�ىض 
االس�كان الكائ�ن يف  النج�ف وذلك 
لتثبي�ت اقرارك باملوافقة عىل  قيام 
رشيكك )كرار صبار نون (  بالبناء 
ع�ىل حصت�ه املش�اعة يف القطعة 
املرقمة 3/56907 املقاطعة 4 حي 
النداء ح�دود بلدية النجف ولغرض 
تس�ليفه ق�رض االس�كان وخالل 
م�دة اقصاها خمس�ة ع�رش يوما 
داخل العراق وش�هر خارج العراق 
م�ن تاريخ نرش االعالن  وبعكس�ه 
س�وف يس�قط حقك يف االعرتاض 

مستقبال
����������������������������

مديرية زراعة محافظة واسط
االرايض بالعقود

العدد 1780
التاريخ 2021/1/27

انذار
اىل الفالحني كل من ) حيدر حسني 
عباس وطعمه عيل فريفش ورحيم 
عيل فريفش وحسني خضري عباس 
وعي�ىس عجيل جاس�م وس�عدون 
حس�ني عباس وكاظم يب�ل وهيل 
وسام رسحان عطيه وعباس جبار 
محمود وحس�ني عب�اس فريفش 
وحليم يبل وهيل وعيل وهيل شالل 
نظرا لع�دم التزامكم بتجديد العقد 
وتس�ديد بدالت االيجار عن االرض 
املتعاق�د عليها البالغة مس�احتها 
الكلية ) 950( دونم ضمن القطعة 
املرقم�ة 2/1 و4/1 مقاطع�ة 17 
/ ام ال�ربام و 18 / ه�ورة عب�اس 
املرق�م  الزراع�ي  العق�د  بموج�ب 
6670 يف 2007/10/8 واملربم وفق 
القان�ون 35 لس�نة 1983 ننذركم 
بتسديد ما بذمتكم من مستحقات 
ب�دالت االيجار خالل ف�رتة ثالثون 
يوما اس�تنادا اىل امل�ادة الثانية من 
قانون  تحصي�ل الديون الحكومية  
املرق�م )56( لس�نة 1977 املعدله 

وبخالفه يتم فسخ العقد
السيد مدير زراعة واسط

اركان مريوش حسني
����������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 48/خ/2019

التاريخ : 2021/1/27 
اىل  /املنفذ عليه  

لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة م�ن 
خ�الل اش�عار مخت�ار املنطقة يف 
2020/8/12  ان�ك مجه�ول محل 
االقام�ة ولي�س ل�ك موط�ن دائ�م 
او مؤق�ت او مختار يمك�ن اجراء 
التبلي�غ  عليه واس�تنادا للمادة 27 
م�ن قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغك 
اعالنا بالحضور يف مديرية التنفيذ 
النجف  خالل خمس�ة ع�رش يوما 
تبدأ من الي�وم التايل للنرش ملبارشة 
املعام�الت التنفيذية بحضورك ويف 
حالة عدم حضورك س�تبارش هذه 
املديري�ة باج�راء التنفي�ذ الجربي 

وفق القانون 
املنفذ العدل 

الحس�ني  عب�د  مس�افر  احم�د 
الخالدي

اوصاف املحرر : 150/ت/تنفيذية 
محكم�ة   2019/4/1 يف   2019  /
استئناف النجف بصفتها التميزيه 
ال�زام املدع�ى عليه حس�ام توفيق 
جهي�د بتادي�ه املدعيه ح�ال كاطع 
حس�ني مبلغا قدره ) 6382800( 
واثن�ان  وثلثمائ�ة  مالي�ني  س�تة 
وثمانون الف وثمانمائة دينار عن 
الدي�ن املدعى به واملس�تحق االداء 
قرضة حس�نة ورد دع�وى املدعية 
بالزي�ادة مائ�ة وس�بعة عرش الف 
ومائتني دين�ار وبعد عدة اجراءات 
يف  الع�دل  املنف�ذ  ق�رر  تنفيذي�ة 
2019/3/5 وتبليغ االطراف بذلك 

 ����������������������������
اعالن

تعل�ن لجن�ة املزاي�دة ف�رع نقابة 
املعلمني يف النجف االرشف عن اجراء 
املزاي�دة العلني�ة اليج�ار العقارات 
املبينه تفاصيلها يف ادناه والعائدة 
للنقاب�ة وفقا الح�كام قانون بيع 
وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 
2013 فع�ىل من يرغب باالش�رتاك 
باملزاي�دة  مراجع�ة النقاب�ة خالل 
فرتة 30 يوما مس�تصحبني معهم 
التامين�ات القانوني�ة البالغة %50 
وس�تجري  املق�درة  القيم�ة  م�ن 
املزاي�دة يف مقر النقابة يف الس�اعة 
الع�ارشة م�ن صباح الي�وم الثاني 
النتهاء مدة ن�رش االعالن ويتحمل 
م�ن ترس�و علي�ه املزاي�دة كاف�ة 
االعالن ويس�لم  املصادي�ق واجور 
العقار اىل املس�تاجر بعد فرتة كرس 
الق�رار البالغ�ة خمس�ة اي�ام من 
تاريخ اجراء املزايدة وعىل املستاجر 
الس�نوي  االيج�ار  كام�ل  تس�ديد 
وبعكسه يعترب ناكال ويطبق بحقه 
كافة الضوابط القانونية وال يجوز 
الغ�رض  العق�ار لغ�ري  اس�تخدام 

املستأجر الجله
1 � مح�الت رق�م 4 و10  الواقع�ة 

عىل شارع االسكان
2 � قطع�ة املجزره /كوفة / قرب 

جرس الكوفة القديم
3 � قطعة بناي�ة نقابة املعلمني يف 
قضاء املناذرة املرقمة )1/1579م3 

مناذرة( 
ملطع�م  الخلفي�ة  القطع�ة   �  4

السوباط 
النج�ف  ف�رع  املعلم�ني  نقاب�ة 

االرشف
لجنة املزايدة

المساحة م2 المقاطعة القطعة ت المساحة م2 المقاطعة القطعة ت
200,00 36/الداودية 1059/5 10 200,00 36/الداودية 1066/5 1
200,00 36/الداودية 987/5 11 200,00 36/الداودية 896/5 2
220,00 36/الداودية 1051/5 12 200,00 36/الداودية 1060/5 3
200,00 36/الداودية 1005/5 13 210,00 36/الداودية 886/5 4
200,00 36/الداودية 1011/5 14 200,00 36/الداودية 1065/5 5
200,00 36/الداودية 1001/5 15 200,00 36/الداودية 892/5 6
200,00 36/الداودية 1036/5 16 200,00 36/الداودية 1064/5 7
200,00 36/الداودية 1029/5 17 200,00 36/الداودية 1055/5 8
200,00 36/الداودية 973/5 18 200,00 36/الداودية 1041/5 9

العدد : 2036/39/5/1
التاريخ : 2021/1/26

العدد : 2035/39/5/1
التاريخ : 2021/1/26

الدكتور املهندس
فرحان حميسن غضيب

املدير العام /وكالة
للرشكة العامة ملوانىء العراق 

رئيس جملس االدارة

المساحة 
م2 المقاطعة القطعة ت المساحة 

م2 المقاطعة القطعة ت

200,00 36/الداودية 1010/5 6 209,52 36/الداودية 902/5 1

229,74 36/الداودية 1019/5 7 200,00 36/الداودية 922/5 2

200,00 36/الداودية 1042/5 8 200,00 36/الداودية 942/5 3

207,50 36/الداودية 1046/5 9 200,00 36/الداودية 957/5 4

206,52 36/الداودية 1053/5 10 200,00 36/الداودية 997/5 5

الدكتور املهندس
فرحان حميسن غضيب

املدير العام /وكالة
للرشكة العامة ملوانىء العراق 

رئيس جملس االدارة
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حينام يصبح بايدن.. »روزفيلتيًا«!
           نيكوالس كريستوف 

بعيد تنصيب روزفيلت رئيساً عام 1933، 
قّيم أحد الزوار رهانات مقرتحه »الصفقة 
الجديدة«. فقال له الزائر: »سيدي الرئيس، 
إذا نجح برنامجك، ستصبح أعظم رئيس 
يف التاري�خ األمريك�ي«، مضيف�ًا: »أما إذا 
فشل، فإنك ستصبح أسوأ رئيس«. فكان 
أن رد علي�ه روزفيلت قائالً: »وإذا فش�ل، 

فإنني سأصبح آخر رئيس«. 
ه�ذه القصة، املأخوذة من كتاب جونتان 
آل�رت املمتاز »اللحظ�ة املفصلي�ة«، حول 
املئة يوم األوىل من رئاس�ة روزفيلت، ُتربز 
مش�اعر اليأس وعدم اليق�ن التي كانت 
س�ائدة إبان أزمة »الكس�اد الكبري« لدى 
تس�لم روزفيلت الس�لطة – يأس قد يبدو 

مألوفاً اليوم. 
والواق�ع أن هذا الذي نعيش�ه اليوم ليس 
»الكس�اد الكب�ري«، غري أننا نواجه أس�وأ 
أزم�ة اقتصادية منذ تلك الف�رتة، إضافة 

إىل موت نح�و 4 آالف أمريكي يومياً جراء 
أس�وء وباء خ�الل قرن، إضاف�ة إىل تمرد 
ح�رّض علي�ه الرئي�س املنتهي�ة واليته، 
إضاف�ة إىل تيار من الوه�م الوطني يغذّي 
االنقس�ام والعنف. ذلك أن عدداً كبرياً من 

األمريكين يؤمنون بنظرية املؤامرة.
وم�ن بع�ض النواح�ي، يمكن الق�ول إن 
مهمة »فرانكلن روزفيلت« كانت س�هلة. 
هذا هو س�ياق »خطة إنقاذ أمريكا« التي 
يقرتحه�ا الرئيس األمريك�ي املنتَخب جو 
بايدن، وهي عبارة ع�ن جهد يروم إعادة 
إحياء االقتصاد األمريكي – وأشياء أخرى 
كثرية. وعىل غرار روزفيلت، يوّظف بايدن 
األزمة يف محاولة ملعالجة مشاكل أُهملت 
منذ وقت طويل يف بلدنا. إنها »السياس�ة 
تس�ميها  أن  يمكن�ك  ب�ل  الكب�رية«، 

»روزفيلتية«. 
وبالطب�ع، ف�إن م�ا كان مهم�اً بش�أن 
روزفيل�ت، لم يكن حجم ما اقرتحه وإنما 
حجم ما حقق�ه، وحت�ى إذا ُمرر مقرتح 

باي�دن األويل ع�رب الكونج�رس، فإن�ه لن 
ي�ؤدي إىل أي يشء قريب م�ن الثورة التي 
دام�ت 12 عاماً، وكان اس�مها »الصفقة 
الجديدة«. غري أنه بعد س�نوات من الرتدد 
وأنص�اف الحلول، من املفرح رؤية جهود 
جريئة حقاً تس�تهدف معالجة بعض من 

أعمق مشاكل أمريكا. 
تغطي�ة خطة بايدن البالغ�ة قيمتها 1.9 
تريليون دوالر تركز بش�كل يمكن تفهمه 
عىل دف�ع 1400 دوالر لألفراد، وتحس�ن 
إعان�ات البطال�ة، ومس�اعدة الحكومات 
املحلية، ودعم التعجي�ل بعملية التلقيح، 
واالستثمارات إلعادة األطفال إىل املدارس. 
غري أن هناك أكثر من ذلك بكثري: املساعدة 
الغذائية، وسياس�ات للحؤول دون ترشد 
األرس، ودعم رعاي�ة األطفال، و15 دوالراً 
كأح�د أدن�ى ف�درايل لألج�ور، وتوس�يع 

لالئتمان الرضيبي ملكافحة الفقر. 
وبالنس�بة يل، ف�إن العنرص األكث�ر إثارة 
للف�رح يف مق�رتح باي�دن ه�و عنرص لم 

يحظ بقدر كبري من االهتمام: خطة رائدة 
لتقليص فقر األطفال. 

إنه�ا وصم�ة ع�ار أخالقي�ة ع�ىل جبن 
أمريكا أن يكون قرابة ثلث سكانها الذين 
يعيشون يف فقر من األطفال، وهي نسبة 
أع�ىل يف الفقر، مقارنًة مع أي فئة عمرية 

أخرى. 
وله�ذا، فإنه م�ن املبهج أن ي�درج بايدن 
ضم�ن خطت�ه توس�يعاً مؤقت�اً )آمل أن 
يصبح دائماً( لالئتم�ان الرضيبي للطفل 
بطريقة من شأنها أن تسهم أكثر من أي 
سياس�ة أخ�رى يف تقليص فق�ر األطفال 
وجعل أمريكا حقاً أرضاً للفرص. إذ يعتزم 
باي�دن تحوي�ل ائتم�ان الطف�ل إىل يشء 
شبيه بإعانات األطفال التي ُتستعمل عرب 
العالم، من كندا إىل أسرتاليا، لتقليص فقر 

األطفال. 
خطة باي�دن ملكافحة فقر األطفال كانت 
ق�د اقرُتح�ت من قب�ل كترشي�ع مدعوم 
من قبل الس�يناتورين ماي�كل بينيت من 

والية كولورادو وش�ريود براون من والية 
أوهايو، وق�د وجدت دراس�ة من جامعة 
كولومبي�ا أن م�ن ش�أنها تقلي�ص فقر 
األطف�ال يف الواليات املتحدة ب�45 يف املئة. 
يف أحيان كث�رية، يتقبل األمريكيون الفقر 
أو الف�روق الكبرية بن األعراق باعتبارها 
قدراً مقدراً ال مفر منه وال أمل يف القضاء 
عليه�ا. والحال أن األدلة تش�ري إال خالف 
ذلك تماماً. ويف م�ا ييل مثاالن بارزان عىل 

ذلك:
فحن كان رئيساً لوزراء بريطانيا، قلّص 
توني بلري فقر األطفال بالنصف من خالل 
اسرتاتيجية ش�ملت إعانات لألطفال عىل 
شاكلة تلك التي يقرتحها مخطط بايدن. 
ويف ميش�يغن، حدث�ت 41 يف املئ�ة م�ن 
الوفيات األولية جراء فريوس كورونا بن 
املرىض الس�ود، رغم أن الس�كان الس�ود 
ال يش�ّكلون س�وى 14 يف املئة من سكان 
الوالي�ة. غ�ري أن ميش�يغن بذل�ت جهوداً 
حثيثة بعد ذلك من أجل معالجة مش�كلة 

انعدام املس�اواة عرب جلب الفحوصات إىل 
أحياء الس�ود وضم�ان وصول ع�ادل إىل 

برامج الدعم.
وربما املثال الثالث هو »الصفقة الجديدة« 
نفس�ها. ذل�ك أن نتائ�ج ج�رأة روزفيلت 
ش�ملت الضم�ان االجتماع�ي، وكهرب�ة 
األري�اف، وبرام�ج الوظائ�ف، وش�بكات 
مس�ارات امليش، وميثاق حق�وق الجنود، 
وانفج�اراً دام 35 عاماً يف النمو الش�امل 
واملس�توعب للجميع ال�ذي جعل الواليات 

املتحدة أغنى بلد يف تاريخ العالم. 
غ�ري أنه خالل النصف األخ�ري من القرن، 
تراجعن�ا تقريباً. فبالغنا يف االس�تثمار يف 
السجون واإلعفاء الرضيبي للمليارديرات، 
بينما استثمرنا بشكل غري كاف يف التعليم، 

والصحة العامة، واملهّمشن. 
وبالت�ايل، فإننا نفك�ر يف الواليات املتحدة 
باعتبارها رقم 1، والحال أن أمريكا تحتل 
املرتبة 28 عاملي�ًا يف رخاء املواطنن، وفق 
»م�ؤرش التق�دم االجتماع�ي«. كم�ا أن 

الواليات املتح�دة واحدة م�ن ثالثة بلدان 
فق�ط تراجعت منذ ب�دء املؤرش يف 2011. 
أج�ل، إن مق�رتح بايدن س�يكون مكلفاً، 
ولك�ن دراس�ة مهم�ة م�ن األكاديميات 
الوطنية للعلوم والهندسة والطب وجدت 
أن تكلفة فق�ر األطفال باهظ�ة أكثر، إذ 
تكلّف أمريكا 800 ملي�ار دوالر عىل األقل 
س�نوياً م�ن حي�ث انخف�اض اإلنتاجية، 
التكالي�ف  وارتف�اع  الجريم�ة،  وتف�يش 

الطبية. 
إن مساعدة الناس كثرياً ما تكون أصعب 
مم�ا يبدو عليه األم�ر. إال أنه من الصعب 
املبالغة بشأن وصف الفرق الذي سُتحِدثه 
خطة بايدن بالنس�بة لألمريكين، والنمو 
االقتصادي، والتنافس�ية الدولية للبالد – 
وكذل�ك بالنس�بة إلطار الوالي�ات املتحدة 
األخالق�ي. كم�ا أن�ه ع�ىل امل�دى البعيد، 
سيس�اهم هذا األم�ر يف الدفع باملس�اواة 
والف�رص والكرامة األمريكية أكثر من أي 

يشء آخر تقريباً.

اإلصالح ينتج أمنًا رصينًا

عاملقة التكنولوجيا.. ومبادرة السجالت الرقمية للقاحات

           ماجد عبد الحميد الحمداني

ترتب�ط املفاهي�م السياس�ية كث�رياً باملفاهي�م 
األمني�ة بش�كل او بآخر، الس�يما ان السياس�ة 
يمثله�ا تحدي�داً اصحاب القرار الذي�ن يختارون 
القي�ادات األمنية، وهم دس�توريا رعاة املصلحة 
العام�ة للبل�د، التي تتجس�د بتوفري االس�تقرار 
وسبل العيش الكريم للمواطن.وبذلك ال يمكن أن 
يحصل ما حصل يف ساحة الطريان يوم الخميس 
املايض بسقوط اكثر من 140 بن جريح وشهيد 
يف االعت�داء الوح�يش، ال�ذي اليمك�ن فصله عن 
التقصري الس�يايس واالمني، لذا كانت االجراءات 
الرسيعة بتغيري عدد م�ن القيادات األمنية العليا 

جزءا من املسؤولية الدستورية واالخالقية، التي 
قام بها الس�يد رئيس مجلس الوزراء، ولكن هل 
يكتفي بتلك االجراءات! ألنه من املعروف ان هناك 
تحديات عديدة تواجه الس�يد الكاظمي لها بداية 
وليس�ت لها نهاي�ة، ترتبط وتؤثر يف االس�تقرار 
االمن�ي، فامللفات االقتصادية امللحة أيضا يرتبط 
إصالحه�ا بامللف األمن�ي واس�تقراره، وظهرت 
معادلة جديدة وهي األمن والقضاء عىل الفساد، 
وهم�ا جناحان متالزمان ال بديل عنهما لتحقيق 
التنمية ورفع القدرة املعيش�ية لعموم املواطنن، 
وهي الغاية من توفري األمن واالس�تقرار وكذلك 
للقضاء عىل الفساد بأشكاله، لذا نتمنى أن تضع 
الحكومة أسس�اً متع�ددة ويف جميع  االتجاهات 

لتحقي�ق تلك األهداف النبيلة، وعىل س�بيل املثال 
ان تق�وم الحكوم�ة )باملكاش�فة( العلنية لعمل 
، وتب�دأ  املديري�ات وال�رشكات يف كل وزارة مث�الً
بوضع خط رشوع لتلك املديريات وتطلب تحقيق  
إنج�ازات معين�ة، ضمن ق�درات تل�ك املديريات 
ووف�ق م�دة زمنية، وتجع�ل املواطن ع�ىل دراية 
مبارشة بتلك االجراءات، وعند موعد االنجاز يبدأ 
التقييم عىل مبدأ الثواب والعقاب، وبكل شفافية  
وبمس�اندة الرأي الع�ام، وهو القاع�دة الصلبة  
لنجاع�ة اي ق�رارات  وب�أي اتج�اه، ولهذا فمن 
األهمية بم�كان عدم الفصل ب�ن امللفن األمني 
واالقتص�ادي، ألن ل�كل منهم�ا صل�ة مب�ارشة 
باآلخر، فاالجراءات األمنية تحتاج لبيئة منعشة 

ومش�جعة  نحو اإلصالح االقتص�ادي، الذي يعد 
الرشي�ان اللوجس�تي لتعزي�ز األمن ومش�اركة 
الجميع وفق ه�ذه الرؤية للتضيي�ق عىل أدوات  
االره�اب، ان كانت خارجي�ة او داخلية، ألن تلك 
األدوات ته�دف إىل تمزيق بني�ة املجتمع العراقي 
إلحب�اط مس�ؤوليه ومواطني�ه، ودفعهم لحلول 
تقسيمية عىل أقل تقدير، ما يرتتب عىل اصحاب 
القرار الوع�ي  والفهم الالزمن  لطبيعة الخطط 
املطلوبة، سواء قصرية األمد او متوسطة او عىل 
امل�دى البعيد، وأخ�رًيا فالدولة ب�ن خيارين، إما 
إصالح حقيق�ي، يجعل املواط�ن العراقي غايته 
وهدف�ه، ليك�ون إصالح�اً مجديا ومثم�راً، واما 

املزيد من االنحدار باتجاه املجهول!

           كات زاكرزويسكي 

ألكث�ر م�ن ق�رن م�ن الزم�ان كانت 
ع�ىل  تعتم�د  الصحي�ة،  ال�وكاالت 
ش�هادات التطعيم الورقي�ة ملكافحة 
األوبئة. لكن رشكات »مايكروسوفت« 
و»س�يلزفورس« و»أوراكل« تتع�اون 
اآلن مع مجموعة »مايو كلينيك« غري 
الربحية للرعاية الصحية وغريها من 
مؤسس�ات الرعاي�ة الصحية الكربى 
لتطوير التكنولوجيا، التي من شأنها 
أن تجل�ب مث�ل ه�ذه الش�هادات إىل 

هواتف الناس.
تتص�ور الرشكات أن »ج�وازات تلقي 
تس�مح  أن  يمك�ن  ه�ذه  اللق�اح«، 
للرشكات وامل�دارس وأماكن الحفالت 
الطريان بفحص  املوسيقية ورشكات 
م�ا إذا كان لدى األش�خاص دليل عىل 
التي  التطعي�م. كش�فت ال�رشكات- 
تتناف�س برشاس�ة عىل أم�ور أخرى 
خالف ذلك- عن »مبادرة أوراق اعتماد 

التطعيم«.
يف  املس�اعدة  ه�و  املجموع�ة  ه�دف 
تطوي�ر نس�خة آمن�ة م�ن س�جالت 

تخزينه�ا  يمك�ن  والت�ي  التطعي�م، 
يف خاصي�ة املحفظ�ة الرقمي�ة ع�ىل 
الهوات�ف الذكية. وتخط�ط املجموعة 
أيض�اً لتقدي�م أوراق مطبوع�ة برمز 
االس�تجابة الرسيع )QR(، والتي من 
ش�أنها أن تس�مح لألش�خاص الذين 
ليس لديهم هواتف ذكية باالس�تمرار 
يف الوص�ول إىل س�جل آم�ن والدخول 
إىل األماكن التي ق�د تتطلب مثل هذه 

الشهادة.
وقالت »جوان هاريف«، رئيس�ة قس�م 
حلول الرعاية يف ائتالف »إيفرينورث، 
س�ينجا« للخدمات الصحي�ة: »أردنا 
يمّك�ن  أن  ش�أنه  م�ن  يشء  بن�اء 
املس�تهلكن م�ن تحم�ل املس�ؤولية 
والتحكم والقدرة عىل إدارة معلومات 
التطعيم الخاصة بهم بالطريقة التي 
يشعرون معها براحة أكرب، ويمنحهم 
حرية الرشوع يف العودة إىل حياتهم«. 
يشري مسعى رشكات التقنية إىل الدور 
الذي يمكن أن يلعبه وادي السيليكون 
يف املرحل�ة التالية من الوباء – س�واء 
لألفضل أو لألس�وأ. يمك�ن أن يضمن 
تعزي�ز  واآلم�ن  الرقم�ي  التنس�يق 

ق�درة األش�خاص ع�ىل تتب�ع بيانات 
اعتماده�م يف م�كان واح�د، ويمكن 
أن يمنع األش�خاص من جلب نس�خ 
مزورة م�ن بطاقات التطعيم الورقية 

التي توزعها الوكاالت الصحية.
لكن خرباء الصحة ودعاة الخصوصية 
شككوا يف توقيت املبادرة - خاصة وأن 
املش�اكل التقنية وغريها تمنع العديد 
من األمريكين الضعفاء من الحصول 

عىل اللقاحات يف املقام األول.
يهتم علم�اء أخالقيات الطب بتطوير 
أدوات إص�دار ش�هادات التطعيم قبل 
إتاحة التطعيمات عىل نطاق واس�ع. 
لطاملا طالبت امل�دارس وبعض أماكن 
العم�ل بتقدي�م دليل يثب�ت الحصول 
ع�ىل التطعيم من قبل الطالب وبعض 
املوظف�ن. لك�ن »نيت�ا فاراهان�ي«، 
أستاذ ومدير مبادرة العلوم واملجتمع 
بجامعة »دي�وك«، حذرت من مطالبة 
الرشكات وغريه�ا بإثبات التطعيم يف 
وقت مبكر ج�داً. وقالت »فاراهاني«: 
»أن�ا فق�ط أع�ارض ذل�ك يف الوق�ت 
الحايل، عندما يكون هناك قيود كبرية 
ع�ىل عدد األش�خاص الذي�ن يمكنهم 

الحصول عىل لقاحات كوفيد«. وقالت 
إنه قد يكون من املنطقي استكش�اف 
مث�ل ه�ذه األنظم�ة يف وق�ت الح�ق 
م�ن هذا الع�ام، حيث م�ن املتوقع أن 
يكون اللقاح متاحاً عىل نطاق واس�ع 
وس�يكون هن�اك املزيد م�ن البيانات 

لدعم فعاليته.
وق�د ح�ذرت »فراهاني« م�ن أن مثل 
ه�ذه املتطلب�ات يمكن أن ت�ؤدي إىل 
وج�ود »مجتمع م�ن طبقتن«، حيث 
م�ن  امللقح�ون  األش�خاص  يتمك�ن 
الحصول عىل وظائف ودخول األماكن 
العام�ة دون غريهم. يق�ول الرشكاء 
يف »مب�ادرة اعتماد التطعيم« إن األمر 
وامل�دارس  األعم�ال  لقط�اع  م�رتوك 
أوراق  اس�تخدام  كيفي�ة  لتحدي�د 

االعتماد هذه.
وبالفع�ل، تفك�ر بعض ال�رشكات يف 
ذلك. قدم�ت رشكات الطريان بالفعل 
تطبيق م�رور صحي يس�مى »مرور 
يق�وم   .Common Passأو ع�ام« 
التطبي�ق يف البداية بفحص اختبارات 
فحص فريوس كورونا للمس�افرين، 
ويمكن أن تعمل تطبيقات جواز تلقي 

التطعيم الجديدة بشكل مشابه.
تساءل »ألربت فوكس كان«، املؤسس 
واملدير التنفيذي ملرشوع اإلرشاف عىل 
تكنولوجي�ا املراقب�ة- وه�ي منظمة 
غ�ري ربحي�ة تس�عى لضم�ان ع�دم 
التأث�ري الس�لبي للتقني�ات املتقدم�ة 
عىل املجتمعات املهمش�ة- عن س�بب 
ع�ىل  التكنولوجي�ا  رشكات  تركي�ز 
إنش�اء جوازات تلقي التطعيم وليس 
املش�كالت التقني�ة التي تعي�ق حالياً 
ط�رح اللقاح. وقال إن الصناعة يجب 
أن تنتظ�ر التوجيه�ات من مس�ؤويل 
الصح�ة العامة قب�ل القف�ز لتطوير 
الحلول. وحس�ب »فوكس كان«: »إنه 
غري رضوري عىل اإلطالق. فهذا يشبه 
نفس الحلول التكنولوجية غري املؤثرة 
التي رأيناها خالل هذا الوباء«. وليست 
هذه هي املرة األوىل التي تتعاون فيها 
رشكات التكنولوجيا خالل الوباء. فقد 
سبق أن تعاونت رشكتي آبل وجوجل 
لبناء أنظم�ة إلخطار األش�خاص إذا 
تعرضوا للفريوس، لكن هذه األدوات 
ل�م يت�م تبنيها ع�ىل نطاق واس�ع يف 

الواليات املتحدة.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
اعالن

اىل املدعى عليه / فالح حسن عباس
اصدرت هذه املحكمة قرارها بالدعوى املرقمة 
غيابي�ا    2020/12/24 يف  910/ش2020/1 
بحقك والقايض بتادية نفقة ماضية ومستمرة 
للمدعية )ب�دور عالء عزيز(  ونفقة مس�تمرة 
للطفل�ة  ) منس�ه(  وملجهولي�ة مح�ل اقامتك 
وحس�ب رشح القائم بالتبليغ واش�عار مختار 
حي الس�الم الشقق الس�كنية  /النجف قررت 
املحكمة تبليغ�ك بالقرار بواس�طة صحيفتن 
محليتن يوميتن ولك حق االعرتاض عىل القرار 
الغيابي خالل املدة القانونية وبعكسه يكتسب 

القرار الدرجة القطعية 
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي
��������������������������������������

اىل الرشيك / صادق نجم عبد
اقت�ى حض�ورك اىل مديري�ة بلدي�ة النج�ف 
االرشف لغ�رض اص�دار اجازة البن�اء للرشيك 
نجاح عب�اس محم�د صالح للقطع�ة املرقمة 

3/26502 يف النجف حي الجامعة مقاطعة 4
��������������������������������������

فقدان
يف   433130 املرق�م  الوص�ل  من�ي  فق�د 
2020/12/8 والصادر من بلدية  النجف باسم  
/ عب�اس فاضل م�وىس فعىل من يعث�ر عليها 

تسليمها لجهة االصدار

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية 

محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الرابعة
قسم الدعاوى 

العدد 3/1/ب/7706
التاريخ 2020/11/24 

والش�خصيات  املنش�ات  حماي�ة  مديري�ة  اىل 
الشؤون القانونية 

اعادة اوراق تحقيقية
كتابكم املرق�م م/ل /2804 /2019 /53273 
يف 2020/10/29 اس�تنادا الح�كام املادة 35/

ثاني�ا من ق ا د رقم 17 لس�نة 2008 واش�ارة 
املرق�م 742 يف 2020/10/29  االحال�ة  الم�ر 
نعيد اليكم نسختي االوراق التحقيقية الخاصة 
باملتهم الغائ�ب املفوض صب�اح عباس فارس 
ع�كل الكمال النواقص املدرجة ادناه التي تبن 
وجوده�ا من خالل التدقي�ق التخاذ ما يقتيض 

واعالمنا 
النواقص : 

1 � بي�ان موق�ف املتهم من الخدم�ة يف الوقت 
او  الفص�ل  او  الط�رد  حي�ث  م�ن  الخ�ارض 

االستقالة
2 � اكمال اجراءات النرش والتعليق بحق املتهم 
يف صحيفة محلية وتعليق االعالن يف محل عمله 
ومنطقة سكناه وتزويدنا بنسختن من العدد 

الذي يتم فيه النرش وما يؤيد التعليق 
املرفقات :

� اوراق تحقيقية بنسختن 
� نسخة اعالن عدد )1( 

اللواء  الحقوقي
سعد عيل شميس

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل 
املنطقة الرابعة

اعالن
اىل املته�م الغائب/ املفوض صب�اح عباس فارس 

عكل
املنش�ات  حماي�ة  مديري�ة   / العم�ل  مح�ل 

والشخصيات 
العن�وان النج�ف االرشف / ش�ارع املدينة / قرب 

مركز رشطة الغري 
بما انك متهم وف�ق احكام املادة )32/اوال وثانيا( 
م�ن قان�ون عقوب�ات  قوى االم�ن الداخ�يل  رقم 
14 لس�نة 2008 املع�دل وملجهولية مح�ل اقامتك 
اقتى تبليغك بواسطة هذا االعالن عىل ان تحرض 
ام�ام محكمة قوى االمن الداخ�يل املنطقة الرابعة  
خالل م�دة اقصاها ثالثون يوما اعتبارا من تاريخ 
تعلي�ق ه�ذا االعالن يف مح�ل اقامت�ك وتجيب عىل 
التهم�ة املوجه ض�دك وعند عدم حضورك س�وف 
تجري محاكمتك غيابيا استنادا الحكام املواد )65 
و68و69( من قانون اص�ول املحاكمات الجزائية 

لقوى االمن الداخيل 
اللواء الحقوقي

سعد عيل شميس
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل 

املنطقة الرابعة
��������������������������������������

إىل الرشيك عيل هادي لفته 
اقت�ى حض�ورك إىل صن�دوق االس�كان العراقي 
فرع النج�ف وذلك لتثبي�ت اق�رارك باملوافقه عىل 
قيام رشيك عامر ج�واد مزهر بالبناء عىل حصته 
املشاعه يف القطعه املرقمه 10493 /2حي الكرامه 
خالل مده خمس�ه عرش يوما داخل العراق وشهر 
خ�ارج الع�راق من تأري�خ نرش االعالن وبعكس�ه 

سوف يسقط حقك باالعرتاض مستقبال

تنويه
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الرصافة 

رقم االضبارة 2019/1388
التاريخ 2021/1/12

اىل املنفذ عليه كريم ساجت مبارك
ورد سهوا بالعدد املرقم 2305 بتاريخ 2021/1/25 
خطأ يف تاريخ تادية الجهة الدائنة ملرصف الرافدين 
م�ع الفائدة االتفاقية 155 من تاريخ 2015/5/1 
والصحي�ح ه�و بتاري�خ 2017/5/1 ل�ذا اقتى 

التنويه مع التقدير
��������������������������������������

تنويه
مديرية التسجيل العقاري 

دائرة التسجيل العقاري يف الزهور / بغداد 
اعالن بيع عقار 

التسلسل او رقم القطعة 20394/6 
املحلة او رقم واسم املقاطعة 10/الحسينية 

ورد س�هوا يف الع�دد 2307 بتاري�خ 2021/1/27 
خط�أ يف اع�الن العائد للراهن محم�د خليل عيل يف 
القيمة املق�درة للمبيع البالغ )88000000( دينار 
والصحي�ح ه�و 18000000 دين�ار ل�ذا اقت�ى 

التنويه مع التقدير
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إىل الرشيك غفران رياض فنجان 
اقت�ى حض�ورك إىل مق�ر بلدية النج�ف لغرض 
اصدار اج�ازه بناء للعقار املرق�م 53740 /3حي 
النداء خالل عرشه ايام وبخالفه س�تتم اإلجراءات 

دون حضورك طالب االجازه 
خوله محمد سلمان

اع�الن /إىل الرشي�ك وفاء جاس�م عب�اس اقتى 
حض�ورك إىل مديري�ة بلدية املحمودي�ة          وذلك 
لتثبيت اق�رارك باملوافقة عىل قيام الرشيك لغرض 
اص�دار إج�ازة البن�اء للقطعة املرقم�ة 4/275م 
36ابوشمع وخالل مدة أقصاها خمسة عرش يوماً 
داخل العراق وشهر خارج العراق ومن تاريخ نرش 
االعالن وبعكس�ه سوف يسقط حقك يف االعرتاض 

مستقبال
��������������������������������������

فقدان
فق���دت وص�والت األمان��ة املرقم��ة 379744 
   2019/7/25 بتاري�خ   379742 و379743و 
باسم املواطن غانم عبدالله سلمان الصادرات من 
مديرية بلدية الهاشمية فمن يعثر عليهن تسلمن 

إىل جهة االصدار مع التقدير
��������������������������������������

إىل الرشيك حسن فاضل ناجي
 توجب عليك الحضور إىل صندوق االسكان العراقي 
فرع النج�ف وذلك لتثبي�ت اق�رارك باملوافقه عىل 
قيام رشيك حسنن فاخر جابر بالبناء عىل حصته 
املش�اعه يف القطعه املرقمه 77697 /3حي النرص 
خالل مده خمس�ه عرش يوما داخل العراق وشهر 
خ�ارج الع�راق من تأري�خ نرش االعالن وبعكس�ه 

سوف يسقط حقك باالعرتاض مستقبال
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إىل الرشيك سلمى حمزه عباس 
اقت�ى حض�ورك إىل مق�ر بلدية النج�ف لغرض 
اصدار اج�ازه بناء للعقار املرق�م 94464 /3حي 
امليالد خالل عرشه ايام وبخالفه س�تتم اإلجراءات 

دون حضورك طالب االجازه 
عباس احمد ثامر

       رفيف الشيخلي

من النادر أن ننتب�ه إىل األهمية البالغة لالختالف، وبأنه هو الذي 
س�اعد عىل تطور العلوم واملعارف، وتكوين الحياة التي نعيشها 
نح�ن، فلوال اخت�الف الليل والنهار، واخت�الف الفصول، ملا ُعرف 
دوران األرض حول الش�مس وحول نفس�ها، وملا عرفنا الشهور 
واألي�ام والزم�ن والتاري�خ، ولوال اخت�الف األف�كار والتأويالت، 
مل�ا تط�ورت الفلس�فات والعل�وم، وحن اكتش�ف داروي�ن تلك 
االختالف�ات يف بع�ض أنواع الطي�ور والحيوانات، نش�أت نظرية 
التطور، واختالفات الش�عوب وظروفها عرب الزمن أدت إىل علوم 

األنثروبولوجيا.
تصوروا لو أن ال اختالفات هناك، هل كنا س�نعرف الفن واألدب؟ 
فل�وال تلك املي�زة املهمة ج�دا يف الوجود، ملا كانت هن�اك ثقافات 
وفن�ون، م�ن أين س�يجيء الفنان أو املب�دع بما يمي�زه لو كانا 

متشابهن؟ 
أليست شهرة بيكاس�و مثال أو فان كوخ هي اختالف األسلوب؟ 
ونح�ب مي�الن كوندي�را وأمربت�و إيك�و ألن لديهم�ا طريقتهما 

الخاصة يف تناول املواضيع يف رواياتهما؟ 
ورغ�م كل م�ا يمك�ن لت�ك التفاصيل املهم�ة أن تفعل�ه للتطور 
الفكري والثقايف وكل مناحي الحياة، نجد أن مجتمعاتنا الرشقية 
بالخص�وص، تتعامل م�ع االختالفات وكأنها تهم�ة قبيحة، بل 
تح�اول إلغاءها بكل الطرق من املحاربات املبارشة إىل الس�خرية 

والتجاهل، وقد يصل األمر إىل اإلقصاء 
االجتماعي. فيصري لزام�ا علينا أن نفكر مثل الجميع، ونترصف 
بش�كل آيل يقتل عفويتنا كي نصبح مجرد نسخ، حتى مشاعرنا 
وتوجهاتنا تصري تلبية للمجتمع وليس لنا، واألمثلة عديدة، يجب 
ان يتزوج الش�خص يف س�ن معن، وإال فهو غريب عن املجتمع، 
وأن يلد، يجب أن يترصف بالطريقة نفس�ها التي يقوم بها الكل، 
أن يفكر مثل البقية، حتى تلك الفئة الصغرية التي تحاول التعبري 
ع�ن اختالفها عن طري�ق املظهر يت�م التعامل معها بس�خرية، 
وأحيان�ا بعن�ف، ه�ذا دون الحدي�ث ع�ن االختالف�ات الك�ربى، 
كالتوجهات الفلس�فية والدينية والسياس�ية، والجنس�ية أيضا، 
فما أن يفكر أحدهم بذلك، سيشعر أن املجتمع كله أصبح ضده، 
إىل درجة صار مجرد السؤال والتفكري يف مثل هذه املواضيع أمرا 
مثريا للدهشة والشك، ومخيفا قد يؤدي بالشخص إىل عدم البوح 
بما يعتمل يف فكره أو ما يكبته من مش�اعر، وسيبحث بالتأكيد 
ع�ن طرق أخرى للتفريغ، قد ال تك�ون محمودة يف وضع مثل ما 
نعيش�ه يف أوطانن�ا، كأن تش�ابهاتنا يف البلد، وظ�روف تاريخية 
معينة، ومنطقة جغرافية تعرف  الطقس وال�»أجواء« والتاريخ 
نفس�ه، كل ذلك غري كاف للتأكيد ع�ىل انتمائنا وهويتنا، فيصري 
لزاما علينا أن نكون نسخا، مجرد أرقام، فحن ُيمنع التعبري عن 

االختالف مهما كان شكله وكيفيته، فإننا بذلك ال نكون أفرادا.
تخيلوا، مثال، لو أن ش�خصا يملك 15 نس�خة من الكتاب نفسه، 
فه�ل ه�و يملك 15 كتابا؟ ال طبعا، هو يملك نس�خا فقط، هكذا 
نحن يف مجتمعات نكون فيها مجربين عىل أن نكون متشابهن يف 
العديد من األمور واألفكار، نكون أرقاما، ومجرد نسخ، وطبيعي، 
أن مجتمعات كهذه، صعب أن تعرف تطورات مهمة، ألن النسخ 

ستكرر بعضها دائما، ولن تنتج معارف جديدة.

االختالف غنى
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

يف األي�ام القليلة املاضية كان القلق والش�كوك 
حول عالقتك الحالية أو املستقبلية يشغل بالك، 
وس�تتم الي�وم إزالة كل ه�ذه الش�كوك لديك، 
وس�تكون قادًرا عىل رؤية رشيك حياتك بشكل 

واضح، وعىل اتخاذ قرارك بشكل سليم.

لق�د حقق�ت العديد م�ن اإلنج�ازات الهامة يف 
عملك الفرتة الس�ابقة، وكل ما عليك اليوم هو 
االبتعاد عن كافة الضغوطات التي تعاني منها 
بش�كل كبري، ويمكن�ك القيام بذل�ك من خالل 
قض�اء وقت ممت�ع م�ع أصدقائك الس�تعادة 

نشاطك مرة أخرى.

أن�ت يف حال�ة مزاجي�ة بعي�دة عن املش�اكل ىف 
الوقت الحاىل، وستبذل قصارى جهدك من أجل 
االستمتاع بيوم عملك وإثارة إعجاب من حولك 
من األش�خاص، ولن تقلق بشأن مصدرك املايل 

ألنه سيتحسن اليوم بشكل كبري.

 العالقات املتش�ابكة واملحادث�ات ذات املعاني 
املتش�ابكة وس�وء الفه�م هي أم�ور تواجهها 
اليوم، فال تقلق بس�بب ذل�ك وحاول أن تخفف 
من حدة األمور وس�تجد أن نهاية اليوم ممتعة 

لك بشكل كبري للغاية.

بينم�ا أنت قادر عىل إكم�ال جميع مهام عملك 
الي�وم بس�هولة، ستش�عر بالقل�ق والخم�ول 
وسوف ترتاكم عليك الكثري من األعمال حتى لو 
كان لديك متس�ع من الوق�ت إلكمالها، وكل ما 
علي�ك فعله هو الحصول ع�ىل يوم واحد إجازة 

الستعادة نشاطك.  

م�ن املحتمل أن تتلقى عرض عمل جديد اليوم، 
ولكن يف مجال مختلف تماًما، وس�يكون عليك 
االنخ�راط بش�كل جيد يف الكثري م�ن املقارنات 
إلتخ�اذ القرار الس�ليم، ولكن من املستحس�ن 

عدم تغيري مجالك بشكل كامل.

يمت�از أصح�اب برج املي�زان أن لديه�م قابلية 
للتغي�ري، وإعادة النظر بمبادئهم التي يتبنونها 
م�ن قبل، مم�ا يجعلهم يف مج�ال العمل لديهم 
مرونة كب�رية يف التعامل س�واء كانوا رؤس�اء 

عمل أو مرؤسني.

حاول تهدئة نفسك وعليك أن تكون أكثر صربًا 
وهدوًءا حتى تتمكن من مواجهة وحل املشاكل 
التي تعاني منها بشكل سليم، وحاول استشارة 
أحد األشخاص املقربني منك ملساعدتك يف اتخاذ 

القرار السليم يف النهاية.

عزي�زي ب�رج القوس،عصبيت�ك غ�ري محتملة، 
فأن�ت تريد فعل م�ا تريده ب�دون معارضة أي 
أح�د حولك، وق�د يفيدك الحظ بدع�م مصالحك 
وإرادت�ك، وبخاصة يف فرتة الظهرية، أما يف فرتة 
ما بعد الظهر، فإن األمور العائلية هي التي تأخذ 

الحيز األكرب من وقتك، ألمر مهم قد يحدث.

قبل أن تبحث ع�ن الحب من اآلخرين، عليك أن 
تحب نفس�ك وهذا ما ستفهمه بوضوح اليوم، 
حان الوقت لالس�تماع إىل صوتك الداخيل ومنح 

نفسك الحب واالحرتام الذي تستحقه. 

كن مس�تعًدا لبعض األخب�ار الجيدة من رشيك 
حيات�ك، أو ربم�ا تحصل عىل هدي�ة جيدة جًدا 
من�ه أو منه�ا الي�وم، وإذا كن�ت عازًب�ا، فهذا 
هوالوقت املناس�ب ملقابلة ذلك الشخص املميز 

الذي يمكنه إحداث فرًقا كبريًا يف حياتك.

لديك مزيد من الطاقة والحيوية التى تس�اعدك 
ع�ىل إنج�از العديد م�ن مهام أعمالك وس�وف 
تكون قادرا عىل كس�ب كثري من ثقة رؤس�ائك 
خالل الفرتة القادمة والتى س�تجعلك تتقدم ىف 

مهنتك بشكل كبري .

العذراء

احلوت

دراسة: عالقة البكرتيا املعوية برسطان الثدي
أظهرت دراس�ة حديث�ة أن ميكروًبا 
موجوًدا يف القولون ومرتبًطا بش�كل 
القول�ون  بتط�ور  الته�اب  ش�ائع 
ورسطان القولون قد يلعب أيًضا دوًرا 

يف تطور  بعض رسطانات الثدي.  
وأش�ارت الدراس�ة وفًق�ا ملوق�ع »ذا 
هيلث« الربيطاني، أن خاليا  أنس�جة 
الث�دي املعرض�ة لهذا الس�م تحتفظ 
بذاك�رة طويل�ة املدى،  مم�ا يزيد من 

خطر اإلصابة باألمراض  .  
واكتش�ف الباحث�ون أن�ه عندم�ا تم 
إدخ�ال  ، بع�ض امليكروب�ات  املعوية  

 (ETBF ( إىل قنوات الثدي لدى الفرئان، 
تم مالحظ�ة  نمو الخاليا الرسطانية.   
وأوضحت الدراسة إىل أن هناك حاجة 
لدراس�ات إضافي�ة لتوضي�ح  كيفية 
تحرك  ETBF  يف جميع أنحاء الجسم، 
وم�ا إذا كان يمك�ن أن  يك�ون   ه�و 
املح�رك الوحيد لتحفي�ز تحول خاليا 
الثدي مبارشة يف  البرش.    وأشار كبري 
الباحث�ني، ديبايل ش�ارما إىل أنه عىل 
الرغم م�ن عوام�ل  الخط�ر املتعددة 
املؤكدة لإلصابة برسطان الثدي، مثل 
العم�ر،  والتغريات الجيني�ة،   والعالج 

اإلش�عاعي  ، والتاري�خ العائ�يل، فإن 
 العدي�د م�ن رسطانات الث�دي تظهر 

وليس لها عالقة بهذه املسببات.  
وكش�فت نتائج عدة تجارب رسيرية 
عن وجود بكترييا  B.  fragilis  بشكل 
ثابت يف جميع عينات أنس�جة الثدي 
للناجني م�ن  الرسط�ان، كما اعطي 
الفري�ق البحثي بكتريي�ا  ETBF  عن 
طري�ق  الف�م ملجموعة م�ن الفرئان، 
يف  األقني�ة  تضخ�م  مالحظ�ة  فت�م 
النس�يج  الثديي للف�رئان وهي حالة 

رسطانية. 

البكترييا السيئة باجلسم قد تسبب النوبات القلبية
علمي�ة  دراس�ة  أوردت 
حديثة، مسببات أخرى قد 
ت�ؤدي إىل حدوث مش�اكل 
يف القل�ب، وذل�ك من خالل 
مواد تتفاعل داخل الجسم 

البرشي.
الت�ي  الدراس�ة  وبحس�ب 
نرشها موقع »اكسربيس« 
البكترييا  ف�إن  الربيطاني، 
»الس�يئة« يف الجس�م ق�د 
تتطور بنشاط وقادرة عىل 
الدم؛  االنتق�ال إىل مج�رى 

وه�ذا ما ي�ؤدي إىل التهاب 
األوعية الدموية التي تسبب 

بدورها نوبة قلبية.
املتخصص  الطبي�ب  وذكر 
واالستاذ  الدموية  باألوعية 
آدم  النكس�رت  بجامع�ة 
تايلور يف الدراسة ن الطعم 
امل�ر يف الف�م يع�د إش�ارة 
األلم  إىل  خطرية، باإلضافة 
ش�ديد يف األسنان يمكن أن 
يك�ون من أع�راض النوبة 

القلبية.

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
1 حبة طماطم

1 حبة خيار
1 حبة فلفل

نصف حبة بصل
1 عود بصل أخرض

رشة ملح
عصري ليمونة

خطوات التحضري:
يغسل الخيار والفلفل، ويقطعا.

تغسل الطماطم، وتقطع مكعبات.
يقرش البصل، ويقطع رشائح.

يقطع البصل األخرض، ويوضع يف بولة.
يضاف إليه الطماطم والخيار والفلفل والبصل، ويخلط جيداً.

يتبل بامللح وعصري الليمون، ويخلط مرة أخرى.
توضع يف الطبق، وتقدم مع الوجبات املختلفة.

سلطة خرضاء بالبصل

حيملون جثة جارهم إىل املرصف طلبًا ملدخراته
حم�ل هنود جثة ج�ار لهم إىل فرع املرصف ال�ذي كان يتعامل 
معه للمطالبة باإلفراج عن األموال الالزمة لحرق جثته، وفق ما 
أعلنت الرشطة الخميس.وقال�ت الرشطة لوكالة فرانس برس 
إن ماهي�ش ي�اداف البالغ 55 عاماً تويف وحي�داً صباح الثالثاء 
يف قريت�ه بوالية بيه�ار )رشق( إثر معان�اة طويلة مع املرض. 
وعثر جريان عىل جث�ة الرجل وهو عامل زراعي بال عائلة، بعد 

ساعات من الوفاة.
وفّت�ش القرويون عبثاً يف املنزل عن 
أي مقتنيات قّيمة من شأنها توفري 
مراس�م  إلج�راء  الالزم�ة  األم�وال 
التش�ييع، إىل أن وجدوا دفرتاً خاصاً 
بحس�ابه املرصيف يكش�ف ادخاره 

مبلغاً يقرب من 1600 دوالر.
وبع�د ظهر اليوم عينه، حمل هؤالء 
الجريان دفرت التوف�ري وجثة الرجل 
إىل امل�رصف حيث ربض�وا يف املكان 
إىل أن واف�ق مدير الف�رع عىل دفع 

املبل�غ املطل�وب إلتم�ام عملية ح�رق الجثة، وف�ق الضابط يف 
الرشطة املحلية أمريندار كومار.وأش�ار كومار إىل أّن »املرصف 
وافق أخ�رياً تحت الضغط ع�ىل دفع املبلغ إث�ر تدّخل الرشطة 
املحلية«.وأوضحت شاكونتاال دافينا وهي من جريان املتوىف أن 
األخري لم يكن يملك أي أرض كما لم يحصل عىل أي مس�اعدات 
حكومية.وأضاف�ت »لم يكن لديه أحد ليهت�ّم به خالل املعاناة 
التي كان يعيش�ها منذ أش�هر. وكنا نحرض ل�ه أطباقا جاهزة 

وأموراً أخرى«.
املذك�ور  وأوض�ح مدي�ر امل�رصف 
س�انجيف كوم�ار لوكال�ة فرانس 
ب�رس أن هذا الوضع غري االعتيادي 

أثار حالة ذعر يف الفرع.
وقال »ه�ذا أمر غري مس�بوق. بعد 
س�اعة أعطيته�م مبلغ�ا م�ن املال 
(135 دوالراً( وقد غادروا يف النهاية 
م�ع الجث�ة يف اتج�اه موق�ع حرق 

الجثة«.

حرك عود الثقاب

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

كلمات متقاطعةكلمات متقاطعة

البحث عن الكلمة

حل اللغز

1 � العطش، جوع.
2 � الزريبة.

3 � زاره أثناء مرضه، مخيف.
4 � زنى، يبس، وعاء الخمر.

5 � وحدة قياس، وجنة.
6 � تقتدي، تيش.

7 � كره، أول الشباب وريعانه.
8 � مد.

9 � صوت األرنب، قطع.

1 � طالب�و املع�روف، بمعنى صاحب 
»منصوبة«.
2 � كواكب.

3 � ضد وارد، تبتلع ريقها.
4 � أرشده، بيت الدجاج.

5 � نصف حامي، حظ، رشيف.
6 � كياسة، تلعق العسل.

7 � ضمنه، يخف ويرسع إىل عمله.
8 � عرق يف العنق، علقم.

9 � اتخذ ابناً، ذكر األرانب.

عموديأفقي
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شنيشل: قلة اخلربة تصعب 
املهمة اآلسيوية

             المستقبل العراقي/ متابعة

رايض  العراق�ي،  ال�زوراء  م�درب  ق�ال 
شنيش�ل، إن�ه ال يوج�د فري�ق س�هل، يف 
دوري أبط�ال آس�يا.وأوضح شنيش�ل، يف 
ترصيحات خاصة ل�)كووورة(، أنه يركز 
حاليا ع�ى مباراة امللحق، التي س�تجمع 
ث�م  اإلمارات�ي، وم�ن  بالوح�دة  فريق�ه 
التفك�ر يف دور املجموعات.وأض�اف: »يف 
كل األح�وال، املجموعة صعبة، يف ظل قلة 
خ�رة األندية العراقية يف ه�ذه البطولة.. 
والرشط�ة العراقي أيضا س�يلعب ضمن 
أبطال  مجموعة حديدية«.وتابع: »دوري 
آسيا بطولة محرتفني، والفريق الذي يضم 
يف صفوفه مجموعة محرتفني جيدين، من 
املمك�ن أن يتقدم يف املنافس�ة، باإلضافة 
إىل عام�ل الخرة الذي يلع�ب دورا كبرا.. 

وعموما األندية العراقي�ة تحتاج لخوض 
مباريات، عى مس�توى ه�ذه البطولة«.
وخت�م: »ال�زوراء بحاج�ة إىل التحض�ر 
املناسب، قبل مواجهة الوحدة اإلماراتي« 

يش�ار إىل أن الفائز من ال�زوراء والوحدة، 
س�يلعب ضمن املجموعة الخامس�ة التي 
تضم أيضا »برسبوليس اإليراني، والريان 

القطري، وجوا الهندي«.

نور صربي يصل إىل طريق مسدود مع نفط ميسان
              المستقبل العراقي/ متابعة

وصل حارس مرمى نفط ميسان، الدويل 
الس�ابق نور صري إىل طريق مسدود 
مع الن�ادي، وأبدى رغبت�ه بالرحيل 

بفرتة االنتقاالت الشتوية.
وقال مص�در مقرب م�ن الحارس 
يف ترصيح�ات خاص�ة لك�ووورة 
إن ص�ري ق�رر بش�كل حاس�م 
إنهاء تعاقده مع نفط ميس�ان، 
واالنتق�ال صوب ناد آخر بفرتة 
االنتقاالت الش�توية، موضحا 
أن ذل�ك يرج�ع لخ�اف حاد 
ب�ني الح�ارس وع�دد م�ن 
أنصار الفريق تأزمت بعده 
العاق�ة بني ن�ور والنادي 
ما دفع�ه للتلويح بإنهاء 

التعاقد.
صري  »ن�ور  وب�ني: 
قري�ب جدا من 
الطلبة  تمثي�ل 

وهن�اك مفاوض�ات ج�ادة ب�ني الطرفني 
بع�د انتقال حارس الطلبة الس�ابق أمجد 
رحي�م الذي فس�خ تعاقده م�ع األنيق ما 
دف�ع صري لقبول عرض الطلبة بش�كل 

مبدئي«.
وأش�ار إىل أن ما عزز رغب�ة الحارس نور 
ص�ري يف تمثي�ل الطلب�ة تواج�د املدرب 
حس�ن أحمد ال�ذي س�بق وأن أرشف عى 

تدريبه أناء تواجده بفريق النجف املوسم 
املايض.

يذكر أن نور صري أحد عمالقة حراس�ة 
املرم�ى يف الع�راق وس�بق وأن ت�وج م�ع 
املنتخب ببطولة كأس آس�يا 2007 وكان 
له دور مهم يف التتويج بعد أن قاد الفريق 
ب�ركات  الجنوبي�ة  للف�وز ع�ى كوري�ا 

الرتجيح.

باريس يطلب العبني من الريال 
ضمن صفقة مبايب

الطلبة يفاوض العبني 
أفريقيني

              المستقبل العراقي/ متابعة

حدد باريس س�ان جرمان عدة مطالب للتخيل عن نجمه 
الش�اب كيلي�ان مبابي، وال�ذي ُيعد من أب�رز أهداف ريال 

مدريد يف الصيف املقبل.
ويف ظ�ل األزم�ة املادية التي تمر بها األندية، س�يكون من 
الصعب عى ريال مدريد إتمام الصفقة، إال من خال دمج 

بعض الاعبني يف الصفقة.
وبحس�ب صحيف�ة »ديفنس�ا س�نرتال« اإلس�بانية، فإن 
ليوناردو املدير الريايض لسان جرمان، يرى أن فينيسيوس 
جونيور نجم الريال الشاب، يمكنه أن يصبح نيمار الجديد 

يف صفوف الفريق الفرنيس.
ورف�ض الريال التخيل عن فينيس�يوس قبل أزمة كورونا، 
لك�ن يف الوق�ت الح�ايل يمكن دخول�ه ضم�ن الصفقة، ال 
س�يما وأن مبابي يضغط بورق�ة التجديد من أجل الرحيل 

عن باريس.
وأف�اد التقري�ر، أن إدارة باريس تري�د 150 مليون يورو، 
لكنها منفتحة عى تقليل املقابل إىل 70 أو 80 مليون يورو 

إذا تم دمج العبني، ضمن الصفقة.
وأشارت الصحيفة، إىل أن فينيسيوس ليس الاعب الوحيد 
املطل�وب ل�دى الن�ادي الفرنيس، ب�ل هناك إعج�اب أيًضا 

باملدافع فاران.

البورتا يدعو أعضاء برشلونة إلجراء حاسم

رسميًا.. أودجيارد ينضم آلرسنال

              المستقبل العراقي/ متابعة

هاجم املرش�ح لرئاس�ة نادي برش�لونة، 
ج�وان البورت�ا، اللجن�ة املكلف�ة ب�إدارة 
ش�ؤون النادي وس�لطات كتالونيا، لعدم 

إجراء االنتخابات يف موعدها.
وانتق�د البورت�ا حكوم�ة إقلي�م كتالونيا 
املدني�ة  الحماي�ة  )خط�ة  وبروس�يكات 
للن�ادي،  املؤقت�ة  واإلدارة  الكتالوني�ة( 
ب�� »عدم إب�داء االح�رتام ال�كايف« لكيان 
برشلونة، فيما يتعلق بإجراء االنتخابات.

ودع�ا البورتا أعضاء الن�ادي إىل »الذهاب 
آذار  للتصوي�ت ش�خصيا يف 7 م�ارس/ 
ألنهم يس�تطيعون القيام بذلك من خال 
ش�هادة املس�ؤولية الصادرة من حكومة 

إقليم كتالونيا«.
واعت�ر أن�ه »إذا كان بإمكانك الذهاب إىل 
التجمعات االنتخابية )النتخابات الرملان 

أيضا  فيمكنك  الكتالون�ي( 
)يف  للتصوي�ت  الذه�اب 

انتخابات النادي(«.
وقال املرش�ح، يف ظهور له 
أمام وس�ائل اإلع�ام، إنها 
»أه�م انتخاب�ات يف تاريخ 
الوض�ع  بس�بب  الن�ادي 
االقتصادي األكثر صعوبة، 
األكث�ر  تك�ون  أن  ويج�ب 
بأن  رصح  شفافية«.ولهذا 
»التصويت بالريد يجب أن 
يك�ون منظما بش�كل جيد 
للغاية«.وكش�ف أنه طالب 

»لجنة إدارة ش�ؤون النادي بتقديم تقرير 
عن عملية التصويت وإمكانية تتبعها«.

كما تحدث عن مدافع مانشس�رت س�يتي 
إريك جارس�يا قائا: »ال أفه�م ملاذا يجب 
التعاق�د مع إريك جارس�يا اآلن بينما من 

املمك�ن ضم�ه مجانا يف يوني�و/ حزيران 
املقبل«. ويأتي ذل�ك بعد تأكيدات فيكتور 
فون�ت -مرش�ح محتم�ل آخ�ر لرئاس�ة 
برش�لونة- أن�ه أع�د الرتتيب�ات الخاصة 
االنتق�االت  يف  جارس�يا  م�ع  بالتعاق�د 
الش�توية مقابل 3 مايني يورو باإلضافة 

إىل متغ�رات ل�ن يتم دفعها 
املقبل.كم�ا  املوس�م  حت�ى 
االقتص�ادي  املدي�ر  ش�ارك 
مللف ترشح البورتا، خاومي 
جرو، يف لقائه مع وس�ائل 
اإلعام، ورصح بأن الوضع 
االقتص�ادي للن�ادي »يزداد 
أس�بوع«.وأكد  كل  س�وءا 
ج�رو أيض�ا أن »ف�روس 
فاق�م  املس�تجد  كورون�ا 
الوض�ع، لكن�ه ل�م يخلقه. 
وإذا قارنا صايف ربح النادي 
باألندية األخرى، فإن صايف 
ربح برشلونة سيكون األسوأ«.وما إذا كان 
سيتم تخفيض رواتب الاعبني، أوضح أنه 
»سيتم إجراء بعض عمليات التخفيض«، 
لكنه ال يعتقد أن�ه »من الرضوري جعلها 

قوية«.

              المستقبل العراقي/ متابعة

أعل�ن ري�ال مدري�د، ظهر األربع�اء، رحي�ل العبه النرويج�ي مارتن 
أوديج�ارد إىل صف�وف آرس�نال، ع�ى س�بيل اإلعارة.وق�ال الن�ادي 

امللكي، يف بيان رس�مي ع�ر موقعه اإللكرتوني: »اتف�ق ريال مدريد 
وآرس�نال عى إع�ارة الاعب مارتن أوديجارد، حتى نهاية املوس�م«.

ُيذك�ر أن أوديج�ارد خ�رج من حس�ابات زي�ن الدين زي�دان، املدير 
الفني للمرينجي، وأرص عى الرحيل هذا الش�تاء، من أجل الحصول 

ع�ى فرصة أكر للمشاركة.وش�ارك أوديجارد منذ بداية املوس�م، يف 
مختل�ف  يف  فق�ط  مباري�ات   9
املس�ابقات مع الريال، ولم 
يسجل أو يصنع أي هدف.

بايرن ميونخ مهدد بفقدان فليك
              المستقبل العراقي/ متابعة

ل�م يعد بايرن ميونخ يف مأمن من بقاء املدرب األملاني 
هان�ز فلي�ك حتى نهاية عق�ده مع الن�ادي يف صيف 

.2023
املدرب األملاني توىل مهم�ة تدريب الفريق البافاري يف 
نوفمر/ ترشي�ن الثاني 2019 بصف�ة مؤقتة، لكنه 

حص�ل بعدها عى فرصة االس�تمرار يف منصبه حتى 
نهاية موس�م 2022-2023 بع�د النتائج واإلنجازات 

االستثنائية التي تحققت تحت قيادته.
رغ�م ذل�ك، كش�فت صحيف�ة »س�بورت بيل�د« عن 
إمكاني�ة رحيل فليك عن بطل أوروبا والبوندس�ليجا، 
لخاف�ة يواكيم ل�وف يف منصب املدي�ر الفني ملنتخب 

أملانيا الصيف القادم.

وم�ن ب�ني األس�باب الت�ي ق�د تدف�ع فليك ملغ�ادرة 
ملعب أليان�ز أرينا هو الرحيل الوش�يك لكارل هاينز 
رومينيج�ه، الرئي�س التنفيذي للن�ادي، بنهاية العام 

الحايل.
ويرتبط فلي�ك بعاقة قوي�ة برومينيج�ه، حيث يعد 
الش�خص األقرب له داخل النادي، والذي يتبادل معه 

أفكاره وخططه بشأن الفريق.

ويخىش مدرب بايرن توابع رحيل رومينيجه الوشيك، 
نظ�رًا لتوت�ر عاقته مع حس�ن صال�ح حميديتش، 
املدير الريايض للنادي. كم�ا أن أويل هونيس، الرئيس 

الس�ابق للنادي، هو من اختاره يف البداية للتواجد 
ضم�ن الطاقم الفني املع�اون للكرواتي نيكو 

كوفاتش، لكنه لم يعد اآلن موجوًدا سوى 
بشكل رشيف.

فاسكيز ينضم لقائمة مصايب ريال مدريد
              المستقبل العراقي/ متابعة

واصل ريال مدريد تحضراته لخوض مواجهة 
ليفانتي، الس�بت املقبل، يف إطار منافس�ات 

الجولة 21 من الليجا.
وق�اد دافيد بيتوني املدرب املس�اعد املران، يف 
ظل غياب الفرنيس زي�ن املدير الفني للفريق 

بسبب إصابته بفروس كورونا.
وبحس�ب صحيفة »ماركا« اإلس�بانية، فإن 
ل�وكاس فاس�كيز انض�م لقائم�ة املصابني 
التي تض�م رودريجو وفالف�ردي وراموس، 
حيث أدى تدريب�ات منفردة يف صالة األلعاب 
الرياضية.وأضاف�ت: »فاس�كيز عان�ى م�ن 
انزعاج يف الساق اليمنى، وتوجد شكوك حول 

لحاق�ه بمواجه�ة ليفانتي، وم�ع عودة 
كارفاخ�ال م�ن اإلصابة، يمك�ن لزيدان 
منح�ه الراح�ة، بعدم�ا لع�ب 16 مباراة 
متتالية«.وأف�اد التقري�ر، ب�أن انزعاجات 

فاس�كيز ليس�ت خط�رة لك�ن زي�دان لن 
يغامر به، ومن ناحية أخرى سيكون مفيدا 

إراحته بعد كل املباريات التي لعبها.

برشلونة يرتقب قرار توخيل 
بشأن العب تشيليس

              المستقبل العراقي/ متابعة

اقتحم العب تش�يليس دائ�رة خيارات 
برش�لونة، لتدعي�م الدف�اع يف الصيف 
املقبل، بحسب تقرير صحفي كتالوني.

ويسعى البارس�ا لتعزيز مركز الظهر 
األي�ر، ال�ذي يمتل�ك في�ه حاليا كا 
من، جوردي ألبا، الذي يش�ارك بشكل 
أسايس، وجونيور فربو، الذي لم يقدم 
م�ا يقن�ع، وب�ات قريًبا م�ن املغادرة.

وبحس�ب صحيفة »مون�دو ديبورتيفو« 
الكتالوني�ة، فقد بات ماركوس ألونس�و، 
ظهر أير تشيليس، من املرشحني للعب 
يف صفوف البلوجرانا.وخرج ألونسو )30 
عاًما( من حس�ابات املدير الفني السابق 
للبلوز، فرانك المبارد، هذا املوس�م، وكان 
هناك اتجاه لرحيله خ�ال يناير/كانون 
ثان الجاري، قب�ل إقالة اإلنجليزي وقدوم 

املدرب األملاني، توماس توخيل.وسينتظر 
برش�لونة معرف�ة موق�ف ألونس�و، من 
املش�اركة مع توخي�ل، قب�ل تحديد مدى 
إمكانية ض�م العب يف ه�ذا العمر.وكانت 
تقارير صحفي�ة قد تحدثت مؤخرا أيضا، 
ع�ن رغب�ة الن�ادي الكتالون�ي يف التعاقد 
م�ع لويس جايا )25 عاًم�ا(، ظهر أير 
فالنسيا، الذي يعتر من األفضل يف مركزه 

بإسبانيا حاليا.

               المستقبل العراقي/ متابعة

أوض�ح مدرب الطلبة حس�ن أحمد أن الفري�ق بحاجة إىل 
ترمي�م خطوطه من خال إبرام ع�دد من الصفقات منها 
ضم العبني محرتف�ني أفريقيني املفاوضات معهما جارية 

حاليا.
وق�ال أحم�د يف ترصيح�ات: »الفري�ق يواص�ل تدريبات�ه 
اليومية تحضرا ملواجهة امليناء يف الجولة السادس�ة عرش 
والتي س�تقام يف البرصة، ونح�ن بحاجة إىل مجموعة من 
التعاقدات بفرتة االنتقاالت الش�توية حيث أن املفاوضات 
جاري�ة م�ع العبني أفريقيني م�ن املؤم�ل أن تنتهي خال 

األيام املقبلة«.
وأشار: »هناك مفاوضات مع عدد من الاعبني املحليني وتم 
التعاقد مع الاعب الش�اب عيل جب�ار يلعب يف قلب الدفاع 
م�ن مدينة النجف لم يس�بق ل�ه اللعب يف ال�دوري املمتاز 

لكنه سيكون العبا مميزا بالفريق يف قادم املباريات«.
وب�ني أن الطلبة عانى م�ن األخطاء الفردي�ة يف الجولتني 
املاضيتني أمام الرشطة والنفط وبالتايل واصلوا العمل مع 
الاعب�ني من أجل تصحيح املس�ار يف الج�والت املقبلة من 

الدوري.
يش�ار إىل أن حس�ن أحمد توىل مهام قي�ادة الفريق خلفا 

للمدرب املستقيل أحمد خلف.

كلوب يكشف حالة هيندرسون وماتيب قبل مواجهة توتنهام
              المستقبل العراقي/ متابعة

حدد يورجن كل�وب املدير الفني لنادي 
ج�وردان  الثنائ�ي  موق�ف  ليفرب�ول 
هيندرسون قائد الفريق وجويل ماتيب 
من خوض املباراة املقبلة بالدوري ضد 

توتنهام، املقررة الخميس املقبل.
وغاب هيندرس�ون عن آخر مواجهتني 
لفري�ق ليفربول بس�بب اإلصابة بينما 

تم�ت إراح�ة ماتيب يف مب�اراة الفريق 
الت�ي خرها أمام مانشس�رت يونايتد 
يف كأس االتحاد اإلنجليزي، بعد أن عاد 

لتوه من إصابة يف العضلة الضامة.
»ت�درب  للصحفي�ني:  كل�وب  وق�ال 
هيندرس�ون وماتيب مع الفريق أمس 

بشكل كامل«.
وأض�اف: »كاملعتاد يف مثل هذه األمور 
يج�ب أن ن�رى كي�ف يتفاعل�ون وما 

يمكنه�م فعل�ه الي�وم، ولكنهما 
تدربا باألمس«.

املرك�ز  ليفرب�ول  ويحت�ل 
الخامس يف الدوري اإلنجليزي 
املمتاز، حيث تراجع الفريق 
أن  بع�د  األول  املرك�ز  م�ن 
فش�ل يف تس�جيل أه�داف 
متتالي�ة  مباري�ات   4 يف 

باملسابقة.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

            المستقبل العراقي/ متابعة

أف�اد تقري�ر صحف�ي إيط�ايل، ب�أن األرجنتين�ي الوتارو 
مارتيني�ز، مهاجم إنرت مي�ان، وافق عى تخفيض راتبه من 

أجل البقاء يف صفوف النراتزوري.
ويرتبط الوتارو )23 عاًما( بعقد مع إنرت ميان حتى صيف 2023، 

لكن هناك اتفاق عى تمديده ملوسم إضايف.

وبحس�ب صحيف�ة »كوري�ري ديللو س�بورت« اإليطالي�ة، فقد تم 
االتفاق عى توقيع عقد جديد ينتهي يف صيف 2024 مع وجود رشط 

جزائي بقيمة 111 مليون يورو.
وأضاف�ت الصحيفة، أن الوتارو ال يمانع الحصول عى راتب س�نوي 
قدره 5 مايني يورو يف املوسم، بعدما طلب 7 مايني يورو يف البداية.

جدير بالذكر أن الوتارو كان هدًفا لرش�لونة يف الصيف املايض، لكن 
الصفقة لم تتم بسبب معاناة النادي الكتالوني املادية.

الوتارو يضحي من أجل االستمرار مع إنرت
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ميلن...دم الشهادة مداد أقالمهم

هادي عباس حسينوسام أبو كلل

ال�دم واملداد يتنافس�ان عىل س�احة بناء األوط�ان، فاألول 
يقّوض حصون الطغاة من أساس�ها ويكتس�ح س�جونها 
ويبدد أزالمها ويطهر دروبها لتكون سالكة للسائرين نحو 
املس�تقبل، واملداد يهاجم ظالم الجهل ويشتته بنور كلمات 
الحق، فيمحي كل فكر ش�مويل متطرف، ويرس�خ مفاهيم 
العدالة والتسامح، ويمهد لبناء جيل واعي مثقف، يستطيع 
تحمل هموم الوطن وتجاوز محنه، فتتفتح اآلفاق وتتداخل 
االفكار الراقية لبناء وطن يحتضن الجميع، ال يوجد فرق يف 

القومية والفكر واملعتقد، وطٌن للجميع. 
امل�داد ج�اء فيه م�دح كثري، فقد ج�اء الحديث امل�ُرِوَي عن 
اإلم�ام جعفر الصادق عليه الس�الم أنَُّه َق�اَل:  »إَِذا َكاَن َيوُْم 
الِْقَياَمِة َجَم�َع اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ النَّاَس يِف َصِعيٍد َواِحٍد َوُوِضَعِت 
�َهَداِء َمَع ِم�َداِد الُْعلََماِء َفرَيَْجُح  الَْموَاِزيُن، َفُتوَزُن ِدَماُء الشُّ
�َهَداِء«، ولنالح�ظ أن الحديث  ِم�َداُد الُْعلََم�اِء َعىَل ِدَماِء الشُّ
يح�ر األم�ر بمداد العلم�اء، فكم من مداد س�طر كلمات 
اودت بحياة إنس�ان بريء، وكم م�ن مداد كتبت به قصيدة 

تمجد طاغية متجرب. 
الدم أيضا كان له مدح كثري، فقد جاء يف القران الكريم آيات 
رشيفة تمدح وتمجد الش�هيد املس�فوك دمه يف سبيل الله، 
قال تعاىل )َواَل َتْحَس�َبنَّ الَِّذيَن ُقِتُلوا يِف َس�ِبيِل اللَِّه أَْموَاًتاً َبْل 
أَْحَي�اٌء ِعنَد َربِِّهْم ُيْرَزُق�وَن(، ويف الحديث الرشيف »فوق كّل 
ذي برٍّ برٌّ حتى يقتل الرجل يف س�بيل الله، فإذا قتل يف سبيل 
الله فليس فوقه بّر«، فالدم الذي هو من النجاسات يتحول 

إىل أطيب من املسك يف الرائحة إذا سفك من جسد الشهيد. 
الدم وامل�داد، لو اجتمعا يف رجل واحد، عالم وش�هيد، فأين 
س�يصل بهما العلو والش�موخ، وكي�ف إن كان ذلك الرجل 
عال�م عام�ل مجاه�د ش�هيد، عال�م مجاهد ق�ى عمره 
مقارعا طاغوت عره، وس�طر بمداد يراعه قواعدا لبناء 
الجماعة الصالحة، وعالم شهيد، اغتالته أياد أثيمة تتحرك 
بعقول طائفية بائس�ة، استشهد والعراق باحوج ما يكون 
لرجال مثله، رجال كان همهم أن يكون العراق واحد موحد، 
يحيطه األمن واألمان، يعيش أهله بسعادة حيث ال فقر وال 

شقاء. 
عالم مجاهد وش�هيد، غاب عنا طويال، وانتظرناه بش�وق 
وش�غف، حتى إن عاد محمال بأح�الم وآمال، لكن املنون لم 
تمهل�ه، فمى باقر الحكيم ش�هيدا س�عيدا، وبقينا أيتاما 

ننتظر من يجمعنا بجماعة صالحة طاهرة مطهرة. 

طابور النسوة من موظفات هذه الدائرة ينتظرن جهاز البصمة الذي 
يضبط دوام كل واحدة منهن، اخرتاق صوته الخشن وهو يردد 

_ ميلن... 
حتى ينتبه الجميع له رجاال ونساء واالبتسامة مرسومة عىل الوجوه، 
بينما كل الواقفات يميلن متجنبات جس�ده الضخم فاسحات املجال 
له مجتمعات اىل كالمه النه يتحول حافظاً ألسماء املوجودات لينادي 
كل واحدة باس�مها وباس�م امها وبعضا منهن من تتقبل س�خريته 
والبع�ض ينزعجن من ذكر اس�ماء امهاتن العجيبة واملضحكة اغلب 
االوقات، لقد مال للق�در عليه ليلحق الله بزوجته اىل الباري عز وجل 
ليظ�ل مع ول�ده الوحيد واللذان ضاق�ت بهم الس�بل لتحمل فاجعة 
الف�راق املرير، بغيابه�ا تعطلت عنده عجلة الزم�ان وتحدث بقراره 

مع نفسه
_ ساطلب التقاعد..

لطيب�ة قلب�ه وحالوة لس�انه وصف�اء روحه تس�ارع مدي�ر دائريه 
ومس�ؤولها االداري بمس�اعدته وتس�هيل تمش�ية طلب�ه بالتحقق 
بلحظات توديعه يوم حصل موافقة احالته عىل التقاعد ونيل مبتغاه 
ان يرت�اح س�نني عمره والتقليل م�ن معاناة امراض�ه املزمنة والتي 
أنهك�ت قواه واتعبته باإلضاف�ة إىل فقدانه رفيق�ة حياته، غاب عن 
الوجوه وتحس�س الجميع بالفراغ ال�ذي خلفه تاركا ذكرى طيبة لم 

يتمكن اي موظف من نسيانها وكان كلمة 
_ ميلن...

ص�ارت عالمة تدلل عىل وجوده م�ع الكل، احبه كل من يتحدث معه 
كحبه الش�ديد للطعام الذي اس�اء حالته الصحي�ة التي كان يتحمل 
تبع�ات حبه لألكل بالرغم م�ن اصابته بأمراض الس�كري والضغط 
والقل�ب، لم يهت�م ملضاعفاتها الخط�رية، لياتينا خ�رب وفاته يف يوم 
ش�توي مش�مس ادمع اعني الذين لم ينسوه ابدا، عموم محبيه بكوا 
عليه والتأكيد وبالش�مول قرأوا س�ورة الفاتحة ع�ىل روحه وبعموم 
كل محبيه هبوا للمشاركة يف تشييعه برحيله خفقت قلوبهم تشوقا 

لسماع صوته
_ ميلن....

ضحكات�ه ونكات�ه ت�دور يف ارجاء هذا امل�كان حتى ان�ا حزنت عليه 
بالرغ�م انني لم اره وال حتى التقي به لكني من س�ماع اخ. ش�عرت 
بأل�م النقط�اع اخباره عني اىل االبد، الس�اعة االوىل م�ن الليل مضت 

وصدى كلمة واحدة ترن يف اذني 
_ ميلن...

تهز كياني وتشدني ان اردد
_ اىل جنة الخلد ايها االنسان الطيب...

هل القهوة مرشوب مفيد لفقدان الوزن؟
يس�تهلك س�كان العالم أكثر م�ن 160 مليون 
كيس من القهوة يف الس�نة. وعىل الرغم من أن 
املرشوب أكثر شيوعا لزيادة الطاقة، إال أنه قد 

يكون صحيا أيضا ويساعد يف إنقاص الوزن.
 Preg وتقول آشيل شو، اختصاصية التغذية يف
Appetit: »القه�وة، عندما تس�تهلك باعتدال 
وم�ن دون الكثري من املحليات املضافة، يمكن 
أن تس�اعد يف إنق�اص ال�وزن وتك�ون مفيدة 

للصحة العامة«.
وتحت�وي القه�وة ع�ىل عن�ارص غذائي�ة مثل 
النياسني والبوتاسيوم واملغنيسيوم ومضادات 
األكسدة، والتي يمكن أن تحسن صحة الجهاز 
الهضمي، وتدع�م وظائف العض�الت، وتؤدي 
إىل صح�ة قلب أفض�ل. كما أنه�ا تحتوي عىل 
م�ادة الكافيني الت�ي تعزز الطاق�ة وتقلل من 

حساسية اإلنسولني وتعزز فقدان الوزن.
وفيم�ا ييل بع�ض الفوائ�د املتعلق�ة بالصحة 

وفقدان الوزن لهذا املرشوب املعزز للطاقة:
-القهوة السوداء مرشوب منخفض السعرات 
الحرارية: يرتبط فقدان الوزن بنقص السعرات 
الحرارية، والذي يحدث عندما تستهلك سعرات 
حرارية أقل مما تحرقه. وتتمثل إحدى الطرق 
الشائعة للمساعدة يف تحقيق عجز يف السعرات 

الحرارية يف اس�تهالك سعرات حرارية أقل من 
السعرات الحرارية املعتادة.

وتعد القهوة الس�وداء مرشوب�ا مثاليا للرشب 
بهدف فقدان الوزن، حيث تحتوي عىل أقل من 
5 س�عرات حرارية لكل حصة )ك�وب واحد(. 
ومع ذلك، فهي منخفضة الس�عرات الحرارية 

فقط إذا رشبتها سوداء.
وتق�ول ش�و: »يف ح�ني أن القه�وة الس�وداء 
منخفض�ة الس�عرات الحراري�ة، فإنها يمكن 
أن تصبح عالية الس�عرات الحرارية والس�كر 
والدهون برسعة عند إضافة أنواع مختلفة من 

الحليب والسكريات«. -الكافيني يعزز التمثيل 
الغذائ�ي: التمثي�ل الغذائ�ي ه�و العملية التي 
يقوم فيها الجس�م بتفكيك العنارص الغذائية 
واستخدام الس�عرات الحرارية لألطعمة طوال 
الي�وم. والكافيني، املنش�ط املوجود يف القهوة، 
ه�و أحد املواد القليلة التي ق�د تزيد من معدل 
األي�ض األس�ايس )BMR(، واملع�روف أيض�ا 
باسم املعدل الذي تحرق به السعرات الحرارية 
أثن�اء الراحة. ووجدت دراس�ة صغرية أجريت 
عام 2018 أن املشاركني الذين رشبوا مقاييس 
مختلف�ة من القهوة عىل مدار ش�هرين كانت 
لديه�م نوات�ج أيضية أكرب، وه�ي نتاج عملية 
التمثيل الغذائي. وسيسمح لك التمثيل الغذائي 
األع�ىل أو األرسع بح�رق املزيد من الس�عرات 
الحرارية أثناء الراحة أو أثناء النشاط البدني، 

ما قد يساعد يف فقدان الوزن.
وترشح ش�و: »هن�اك مجموع�ة متزايدة من 
األبحاث حول كيفية ارتباط اس�تهالك القهوة 
بش�كل إيجاب�ي مع مع�دل األيض األس�ايس، 
ولك�ن من املهم أن تض�ع يف اعتبارك أننا نقوم 
بعملية التمثي�ل الغذائي لألطعمة واملرشوبات 
بمع�دالت مختلفة. وقد تزيد القهوة من معدل 

التمثيل الغذائي لشخص ما دون اآلخر«.

أعلن علماء جامعة ييل األمريكية، أن الهرمونات الجنسية تلعب دورا رئيسيا يف 
 Science االستعداد ملضاعفات عدوى »كوفيد-19«. ويشري الباحثون يف موقع
، إىل أن هرمون اإلسرتوجني عند النساء، يمكنه حجب املستقبل АСЕ2، الذي 
من خالله يدخل الفريوس التاجي املس�تجد إىل الجسم. مقابل هذا بينت نتائج 
املتابع�ة أن هرمون الذك�ورة األندروجني، عىل العكس من ذلك، يس�هل دخول 
الف�ريوس إىل الجس�م. ويؤكد العلم�اء، عىل أنه باإلضافة إىل هذا، لدى النس�اء 
اثن�ني من كروموس�ومات Х الت�ي تحتوي ع�ىل الجينات األساس�ية، وتنظم 
االس�تجابة املناعية، وتلعب أيضا دورا مهما يف مقاومة الجس�م للفريوس�ات. 
وأحيانا يمكن للكروموس�ومني تنش�يط منظومة املناعة الفطرية واكتش�اف 
مسببات األمراض يف مرحلة مبكرة للعدوى. وعموما يفقد الرجال الذين تفوق 
أعمارهم 60 سنة، القدرة عىل تكوين استجابة مناعية أولية للفريوس التاجي 
املس�تجد. ونتيجة لذلك ينش�أ رد فعل تعوييض للجس�م، ما ي�ؤدي إىل التهاب 
واسع النطاق وعاصفة السيتوكني، التي تصبح سببا يف زيادة احتمال الوفاة.

كشفت طبيبة مرية عن احتواء قرش البيض عىل العديد من الفوائد املذهلة. 
قالت الدكتورة جيهان الدمرداش، متخصصة التغذية العالجية، يف تريحات 
ملوقع “بوابة أخبار اليوم”، إن س�يدات كثرية يتخلصن من قرش البيض دون 
إدراك منهن لفوائده العظيمة املفيدة للبرشة والعظام والغضاريف. وأضافت 
الدم�رداش أن ق�رش البيض يعد مص�درا مهم�ا للكاليس�يوم والفيتامينات 
والكوالجني، ملحاربة التجاعيد والشيخوخة املبكرة. وأشارت إىل دراسات أكدت 
أن الخاليا تمتص أكثر من 64% من الكالسيوم عن طريق بودرة قرش البيض، 
مقارنة باملصادر األخرى التي تحتوي عىل الكالس�يوم. كما نصحت الطبيبة 
املرية، بإضافة مس�حوق قرش البيض إىل األكالت، ألنه يس�اعد عىل تقليل 
فرص اإلصابة بهشاشة العظام. وأوضحت أن قرش البيض املطحون يحتوي 
ع�ىل الكوالجني الذي يحارب التجاعيد، كما يتميز بوجود الجلوكوزامني وهو 
مكون طبيع�ي للغضاريف، ويعمل عىل منع العظام م�ن االحتكاك ببعضها 

البعض، مشرية إىل أنه يحتوي عىل عنارص أخرى مفيدة للبرشة. 

العلامء يكشفون أحد ألغاز 
كوفيد-19

طبيبة تكشف احتواء قرش البيض
 عىل كنز غذائي

الكشف عن أقوى العالمات التجارية يف العالـم
نرشت رشكة “براند فاينانس” االستش�ارية 
املس�تقلة تصنيًف�ا س�نوًيا أله�م العالم�ات 
التجاري�ة يف العال�م. وبحس�ب موقع “4 بي 
دي آ”، احتل�ت رشك�ة “آب�ل” املرك�ز األول 
ألول م�رة من�ذ ع�ام 2016، تارك�ة وراءها 
عمالقة التكنولوجيا اآلخرين، وفًقا للبيانات 

املقدمة.
 Brand( فاينان�س”  “بران�د  لخ�رباء  وفًق�ا 
Finance(، تبل�غ القيم�ة الس�وقية لرشك�ة 
“آب�ل” )Apple(، اآلن، ح�وايل 263.4 ملي�ار 
دوالر، بزي�ادة قدره�ا 87% مقارن�ة بالع�ام 
 Tim ”املايض. وس�مح هذا لرشكة “تيم كوك
Cook باالرتقاء م�ن املركز الثالث إىل األول يف 

تصنيفات “غوغل” و”أمازون”.
يف املرتبة الرابعة جاءت مايكروس�وفت، التي 

قدرت قيمتها ب� 140.4 مليار دوالر، واملركز 
الخامس بقي لرشكة “سامس�ونغ” 102.6 

مليار دوالر.
العالمة التجارية األرسع نموًا وفًقا ل� “براند 
فاينان�س” ه�ي رشك�ة تصني�ع الس�يارات 

الكهربائية “تيسال”. حيث تقدر قيمة رشكة 
إلون ماس�ك بح�وايل 32 ملي�ار دوالر وتحتل 
املركز 42 يف الرتتيب، حيث ارتفعت من املرتبة 

147 وزادت قيمتها بنسبة %158.
كما أظهر موقع JD.com الصيني نموًا مثريًا 
لإلعج�اب، حي�ث ارتف�ع من املرك�ز 142 إىل 

املركز 68.
وم�ن املث�ري لالهتم�ام، وفًق�ا ل�� “م�ؤرش 
 ،)BSI( التج������اري�ة”  العالم�ة  ق�وة 
الصيني�����ة   WeChat “ويتش�ات”  أن 
الص����دارة،  يف  أصبح�ت  نقط�ة(   95.4(
متج�اوزة املتص�در العام امل�ايض “فرياري” 
)93.9 نقط�ة(. يف الوق�ت نفس�ه، احتل بنك 
“سبريبنك” الرويس Sberbank املركز الثالث 

يف هذا التصنيف )92 نقطة(.

كشفت تقارير، عن استحواذ أحد األشخاص 
ع�ىل قاع�دة بيان�ات مليئ�ة بأرق�ام هواتف 
للتواص�ل  “فيس�بوك”  موق�ع  مس�تخدمي 
االجتماع�ي، وبيعه�ا باس�تخدام “تليغ�رام 
بوت”. وبحسب ما ذكره موقع “ماذربورد”، 
يق�ول الباحث األمن�ي الذي اكتش�ف الثغرة، 
ألون غ�ال، أن الش�خص الذي يدي�ر “تلغرام 

ب�وت” يزعم أن لديه بيان�ات عن 533 مليون 
مس�تخدم، والتي حص�ل عليها م�ن ثغرة يف 

“فيسبوك” تم إصالحها يف عام 2019.
و”تليغ�رام ب�وت” املس�توحى اس�مها م�ن 
الروبوت�ات هي عب�ارة عن تطبيق�ات تابعة 
تطبي�ق  داخ�ل  تعم�ل  خارجي�ة  لجه�ات 
“تليغ�رام”، ويمك�ن للمس�تخدمني التفاعل 

معه�ا ع�ن طري�ق إرس�ال رس�ائل وأوام�ر 
إليهم.وروبوتات “تليغرام”  وطلبات مضمنة 
ه�ي تطبيقات مس�توحى عملها م�ن الذكاء 
االصطناع�ي، ويمك�ن أن ت�ؤدي العدي�د من 
الوظائ�ف، مثل إرس�ال املعلومات ذات الصلة 
ح�ول الطق�س أو املقاالت اإلخباري�ة املفيدة 

وتشغيل األغاني وإنشاء قوائم املهام.

ثغرة امنية جديدة يف تيليجرام

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

وصول أربعة أبواب ذهبية اىل مرقد السيد حممد »عليه السالم« يف قضاء بلد

أعل�ن االمني الخ�اص ملرقد الس�يد محمد بن 
االمام عيل الهادي عليهما السالم يف قضاء بلد 
بمحافظة صالح الدين، عن وصول )4( أبواب 
ذهبية للمرقد الرشي�ف هدية من محبي اهل 

البيت عليهم السالم من عدة دول.
وقال )عباس الگيم( يف حديث صحفي »وصل 
ملرق�د الس�يد محم�د بن االم�ام ع�يل الهادي 
عليهما الس�الم أب�واب مصنوعة م�ن الذهب 

لغرض نصبها باملرقد الرشيف«.

وأضاف ان »األب�واب تربع بها عدد من محبي 
اهل البيت عليهم السالم من عدة دول«، مبينا 
ان »األب�واب س�تضع يف املواق�ع الخاصة بها 
داخل املرقد الرشيف وهي تحمل أس�ماء اهل 
البيت عليهم الس�الم )باب االم�ام عيل، وباب 
االمام الحس�ن املجتبى، وباب االمام الحسني، 

وباب السيدة زينب عليهم السالم(.
وتاب�ع ان »باب الس�يدة زينب عليها الس�الم 
س�يتم نصب�ه يف مدخ�ل رواق النس�اء، وباب 

االمام عيل عليه الس�الم س�يتم نصبه مقابل 
الرضي�ح من الجه�ة الثاني�ة وكل م�ن بابي 
االمام الحسن واالمام الحسني عليهما السالم 
س�يتم نصبهم�ا من رواق الرجال اىل توس�عة 

الرجال«.
الجدير بالذكر ان حفل االستالم شهد حضور 
جماهريي واس�ع من خدام األمان�ة الخاصة 
ومسؤويل قضاء بلد ووجهاء وشيوخ العشائر 

وأهايل القضاء. 


