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ال رأي لـمـن ال يــطــاع العراقي
رئيس جملس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

احلكومة تصدر
 »حزمة قرارات« لدعم الفالحني 

واملنتج املحيل
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مستشار حكومي حيـدد )6( شـروط اساسيـة الجـراء االنتخابـات املبكـرة
رئيس الربملان يبحث إنشاء مطـار املوصـل مـع السفيـر الفرنسـي لـدى بغـداد
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلنت اللجنة املالية النيابية، أمس األحد، تس�ليم 
الحكومة م�روع املوازنة بعد اجتماع مع رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي.    وقالت عضو اللجنة 
ماج�دة التميم�ي، إن »اللجن�ة س�لمت الحكومة 
نسخة املوازنة بعد التعديل لدراستها قبل التصويت 
عليه�ا«.  من جهتها أوضحت عضو اللجنة املالية 
النيابية س�هام العقي�ي أنه »ت�م تخصيص أكثر 
٤٠٠ مليار دينار للمحارضين والكوادر الساندة يف 
وزارة الرتبية«.  وش�هد مجلس النواب، مناقشات 
حول مسودة قانون موازنة ٢٠٢١، من قبل اللجنة 
املالي�ة النيابية بحضور رئي�س الوزراء مصطفى 
الكاظم�ي.  وذك�رت الدائرة االعالمي�ة للربملان يف 
بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه أن 
»اللجن�ة املالي�ة تناقش مس�ودة قان�ون موازنة 
٢٠٢١ بحض�ور رئيس مجلس الوزراء ووزراء كل 
من املالية والتخطيط والنفط واإلسكان واإلعمار 
والبلديات واألشغال وأمني عام مجلس الوزراء«.    
وأبرز ما تضمنه القانون، والتعديالت التي أجريت 

عليه، ما يي:
-اخض�اع الرئاس�ات وأعض�اء مجل�س الن�واب 
وال�وزراء ومن بدرجتهم وال�وكالء ومن بدرجتهم 
واملستش�ارين واملديرين العام�ني، ومن بدرجتهم 
وال�وزارات  الرئاس�ات  يف  املوظف�ني  وجمي�ع 
والجهات غ�ري املرتبطة ب�وزارة واملحافظات غري 
املنتظمة بإقليم ألحكام األمر رقم ٤9 لسنة ٢٠٠٤ 
وتعليم�ات رقم ١ لس�نة ٢٠٠7 اس�تنادا ألحكام 
الفق�رة ٤ من املادة 6١ م�ن قانون رضيبة الدخل 

رقم ١١3 لسنة ١98٢.
التفاصيل ص2

املوازنة تسلك طريقها جمددا إىل احلكومة
إضافة ختصيص مالي جديد ومضاعفة البرتودوالر وضرائب االنرتنت واهلاتف على حاهلا.. والربملان يصفها بـ »اإلصالحية« حمافظ البرصة

 يبارك لصحفيـي املحافظة عرسهم 
االنتخايب

حمافظ بغداد
 وقائد العمليات يبحثان تفعيـل 

فوج رفع التجاوزات

الداخلية تدعو املواطنني 
إىل عدم تداول »االنتحار« عىل مواقع 

التواصل االجتامعي
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بايدن يفاصل إيران: وقف »التخصيب« مقابل رفع العقوبات
وزير اخلارجية وأبو الغيط يبحثان سبل تعزيز العمل العريب املشرتك
الرد الرسيع يلقي القبض عىل )6( متهمني وفق املادة 4 إرهاب يف البرصة
رئيس القضاء يوجه االدعاء العام باختاذ االجراءات الفاعلة ملكافحة الفساد االداري

الصحـة تكشـف عـن »الئحـة سالمـة« جديـدة: 
نطالب املواطنني بـ)4( أشياء
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الكهرباء تعلن
 قدرهتا عىل رفع اإلنتاج إىل 

32 ألف ميغاواط

البنك املركزي يطلق خدمة 
»االلتحاق الرقمـي« ويؤكـد: 

األول من نوعه يف العراق

التحرش اجلنيس
 يف العمل 

الـوظـيـفـي

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن الرئيس األمريكي ج�و بايدن، أمس األحد، أن إدارته 
ل�ن تلغي العقوب�ات الت�ي فرضتها اإلدارة الس�ابقة عىل 
إيران، قبل أن توقف طهران عمليات تخصيب اليورانيوم.

وقال بايدن، يف مقابلة مع قناة »CBS« األمريكية، ردا عىل 
س�ؤال حول ما إذا كانت إدارت�ه تنوي رفع العقوبات ضد 

إيران إلعادتها إىل طاولة املفاوضات: »ال«.
وأكد بايدن، يف إجابة عىل سؤال آخر، أن عىل حكومة إيران 

قبل كل يشء وقف عمليات تخصيب اليورانيوم.
واتبعت إدارة الرئيس األمريكي السابق، الجمهوري دونالد 

ترامب، منذ توليه الس�لطة عام ٢٠١7 وخاصة انسحابه 
من االتفاق النووي عام ٢٠١8، حملة »الضغوط القصوى« 
عىل إيران، والتي تشمل فرض عقوبات اقتصادية قاسية 
عىل البالد. ولقيت هذه اإلجراءات انتقادات من قبل باقي 
أطراف االتفاق، روسيا والصني وبريطانيا وفرنسا وأملانيا، 
بينما اتخذت إيران خطوات عدة لخفض التزاماتها ضمن 

الصفقة ورفع مستوى تخصيب اليورانيوم.
لكن تسلم الديمقراطي بايدن السلطة يف الواليات املتحدة، 
وهو أحد املش�اركني يف عملية التوصل إىل االتفاق النووي 
أثناء توليه منصب نائب الرئيس يف إدارة باراك أوباما، زاد 

التوقعات للعودة إىل االلتزام بالصفقة من قبل الطرفني.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن وزير الصحة حس�ن التميمي، أمس 
األحد، أن العراق س�يبدأ يف مرحلة جديدة 
م�ن التعام�ل مع كورون�ا نهاية الش�هر 
الح�ايل، فيما ح�دد أبرز التوصي�ات التي 
سرتفع إىل اللجنة العليا للصحة والسالمة.   
وق�ال التميم�ي، إن »وزارة الصحة وعرب 
لجان استشارية تتخذ التوصيات الالزمة 
بش�أن مكافحة فايروس كورونا«، مبيناً 
أن »م�ا نطلب�ه م�ن املواط�ن ه�ي أربعة 
رشوط للوقاي�ة من الفريوس منها ارتداء 
الكمامة واالبتعاد الجس�دي واالبتعاد عن 

التجمعات واستخدام املعقمات«.  
وأض�اف أن »هن�اك تهاون كب�ري من قبل 
املواطن�ني يف موض�وع الوقاية«، مش�رياً 
إىل أن »هن�اك أنظمة كامل�ة ودول أعلنت 
االغالق يف س�بيل السيطرة عىل هذا الوباء 
الخطر«. وتابع التميم�ي، »ما زلنا نتأمل 
من املواطن رسعة االستجابة والتعاون«.  
وش�دد ع�ىل رضورة »التزام املؤسس�ات 
القطاعي�ة ومؤسس�ات الدول�ة والقطاع 
الخاص بتعليم�ات وزارة الصحة، خاصة 
ونح�ن مقبلون باالي�ام القليل�ة يف نهاية 
الش�هر الحايل، توفري اللق�اح وبالتايل نبدأ 

مرحلة جديدة من التعامل مع الوباء«.  

وأك�د التميم�ي »تأش�ري زي�ادة بنس�بة 
االصاب�ات و الح�االت الحرجة، إضافة إىل 
زي�ادة يف نس�ب دخول امل�رىض إىل املراكز 
املخصص�ة لكورونا«، ع�اداً »ذلك مؤرشاً 

خطرياً، يتطلب تشديد اإلجراءات«.  
وبني التميمي أن »أه�م نقطة نؤكد عليه 
ه�و موضوع تش�ديد االجراءات الس�يما 
يف امل�والت واالس�واق وامل�دارس والكليات 
والجامع�ات، كم�ا طالبن�ا كل الجه�ات 
القطاعي�ة بالتاكي�د عىل ع�دم دخول أي 
مراجع إىل مؤسس�ات الدولة وعدم دخول 
أي طالب وعدم السماح لدخول أي شخص 

إىل األسواق واملوالت دون كمامة«.   

وبش�أن التوصيات التي سرتفعها الوزارة 
اىل لجنة الصحة والسالمة الوطنية، أشار 
التميم�ي إىل أن »من ضمن التوصيات هو 
التاكي�د ع�ىل وزارة الرتبي�ة بال�دوام يوم 
واح�د يف االس�بوع ويوم�ان يف االس�بوع 
بالنس�بة للجامع�ات والكلي�ات، إضاف�ة 
إىل من�ع التجمع�ات ومن�ع قي�ام ص�الة 
الجماع�ة ومنع دخول أي زائ�ر إىل املراقد 
املقدس�ة ما لم يرت�دي الكمامة، مع منع 
مجالس العزاء وصاالت االعراس، ال سيما 
بعدما الحظنا م�ن تهاون كبري يف االلتزام 

باالجراءات الصحية«.   
التفاصيل ص2
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عامد حمسن
 يتسبب يف أزمة بني الزوراء 

ونفط الوسط 
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الرافدين يبارش برصف السلف الفورية
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعل�ن م�رف الرافدين، أم�س االحد، 
عن املبارشة برف السلف الفورية، يف 

بغداد واملحافظات.
وقال امل�رف يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة منه إنه »بارش برف 
الس�لف الفورية يف فروع�ة املنترشة يف 

بغداد واملحافظات«.
واعل�ن م�رف الرافدي�ن ان املبارشة 
بالتقديم عىل السلفة سيكون االسبوع 
الح�ايل ع�ر فروع�ه املنت�رشة ببغ�داد 

واملحافظات.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلن�ت اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة، أم�س األح�د، تس�ليم 
الحكومة مرشوع املوازنة بعد اجتماع مع رئيس الوزراء 

مصطفى الكاظمي.    
وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي، إن »اللجنة سلمت 
الحكوم�ة نس�خة املوازنة بع�د التعديل لدراس�تها قبل 

التصويت عليها«.  
من جهتها أوضحت عضو اللجنة املالية النيابية س�هام 
العقي�ي أن�ه »ت�م تخصي�ص أكث�ر ٤٠٠ ملي�ار دين�ار 

للمحارضين والكوادر الساندة يف وزارة الرتبية«.  
وش�هد مجلس النواب، مناقش�ات حول مسودة قانون 
موازن�ة ٢٠٢١، من قبل اللجنة املالي�ة النيابية بحضور 

رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.  
وذكرت الدائرة االعالمية للرملان يف بيان تلقت »املستقبل 
العراقي« نس�خة منه أن »اللجنة املالية تناقش مسودة 
قان�ون موازنة ٢٠٢١ بحض�ور رئيس مجل�س الوزراء 
ووزراء كل م�ن املالي�ة والتخطي�ط والنفط واإلس�كان 
واإلعم�ار والبلدي�ات واألش�غال وأم�ن ع�ام مجل�س 

الوزراء«.    
وأبرز ما تضمنه القانون، والتعديالت التي أجريت عليه، 

ما يي:
-اخضاع الرئاس�ات وأعض�اء مجلس الن�واب والوزراء 
وم�ن بدرجتهم وال�وكالء ومن بدرجتهم واملستش�ارين 
واملديري�ن العام�ن، وم�ن بدرجتهم وجمي�ع املوظفن 
يف الرئاس�ات والوزارات والجهات غ�ر املرتبطة بوزارة 
واملحافظ�ات غ�ر املنتظم�ة بإقليم ألح�كام األمر رقم 
٤9 لس�نة ٢٠٠٤ وتعليمات رقم ١ لس�نة ٢٠٠7 استنادا 
ألحكام الفقرة ٤ من املادة 6١ من قانون رضيبة الدخل 

رقم ١١3 لسنة ١98٢.
-تلغ�ى جمي�ع الق�رارات الصادرة س�ابقا م�ن مجلس 
الوزراء الخاصة بتخفيض رواتب ومخصصات موظفي 

الدولة ويودع املبلغ ایرادا نهائيا.
-تلغى النص�وص القانونية كافة التي تس�مح بالجمع 
بن راتبن أو أكثر ملن يش�غل منص�ب معاون مدير عام 

صعودا .
- عىل الوزارات والجهات غر املرتبطة بوزارة واملحافظات 
وديوان الرقابة املالية االتحادي أخذ اإلجراءات القانونية 
بح�ق كل من يثب�ت تقاضيه أكثر من رات�ب او تجاوزه 

عىل شبكة الحماية االجتماعية.
-عىل الوزارات والجهات غر املرتبطة بوزارة واملحافظات 
كاف�ة إيق�اف النفق�ات الحكومي�ة غ�ر الرضورية يف 
التش�كيالت املمولة مركزي�ة أو ذاتيا وأج�ور املؤتمرات 

والتدريب والنثريات والضيافة .
-عىل الوزارات والجهات غر املرتبطة بوزارة واملحافظات 
كافة ايقاف النفق�ات الحكومية املعدة ماجد املؤتمرات 
والنرشات والضيافة يف جميع التشكيالت املمولة مركزيا 

او ذاتيا.
- اس�تمرار ف�رض رضيب�ة املبيعات عىل خدم�ة تعبئة 

الهات�ف النقال وش�بكات االنرتنت بنس�بة عرشين من 
املائ�ة، وتقي�د ايراداتها ای�رادا نهائية للخزين�ة العامة، 
ويخض�ع املخال�ف لألحكام ال�واردة يف قان�ون رضيبة 
الدخل رقم )١١3( لس�نة ١98٢ عىل أن يكون التحاسب 
الرضيبي يف )الهيأة العامة للرضائب االتحادية / قس�م 

كبار املكلفن( حرا.
-ترسي أحكام رضيب�ة املبيعات املنصوص عليها بقرار 
مجل�س قي�ادة الث�ورة املنحل رق�م )36( لس�نة ١997 
عىل الخدمة املقدمة يف املطاع�م والفنادق لغاية الدرجة 

الثانية صعودا.
- يف�رض طاب�ع رضيب�ي بمبل�غ مقط�وع مق�داره ) 
٢5٠٠٠( دينار )خمس�ة وعرشون ألف دينار( للشخص 
الواح�د ع�ن )الس�فر الخارج�ي ( يف جمي�ع املط�ارات 

العراقية وتقيد إيرادا للخزينة العامة.
- ع�ىل وزارة املالي�ة اص�دار طاب�ع رضيب�ي بمعاير و 
مواصفات دولي�ة يتضمن فرض رضيبة عىل الس�كائر 
والتبوغ بنسبة )١٠٠%( واملرشوبات الكحولية والروحية 
بنسبة )٢٠٠%(، عىل أن يلصق ذلك الطابع عىل كل مفردة 

مستوردة من تلك املفردات، لتجبي من مستوردي.
- ف�رض رضيبية بنس�بة )٢5%( عىل الوقود املس�تورد 

والذي يباع للسيارات .
- يخصص ١% واحد من املائة من اإليرادات الرضيبية اىل 

الهيأة العامة للرضائب 
- ٢5% خمس�ة وع�رشون م�ن املائ�ة منه�ا حواف�ز اىل 
موظف�ي الهي�أة ش�هريا ع�ىل اس�اس النس�بة املئوية 
لإلي�رادات املس�تحصلة من الف�روع الرضيبي�ة ومركز 

الهيأة.
- 75% خمس�ة وس�بعون من املائة منه�ا لتأهيل البنى 

التحتية للهيأة .
- يفرض رسم عمل عىل العاملن األجانب يف العراق بمبلغ 

مقطوع مقداد ١5٠٠٠٠٠ مليون وخمسمائة الف دينار 
س�نويا عن كل عامل تجبى من قبل دائرة االقامة وزارة 
الداخلية لصال�ح املرف الصناعي وامل�رف الزراعي 

مناصفة عىل أن تخصص للمشاريع االستثمارية.
وبحس�ب الترسيبات، فإن اللجن�ة املالية النيابية قدمت 

أربعة مقرتحات ضمن املادة ١6 من موازنة ٢٠٢١.
 وج�اء املقرتح�ات عىل النحو الت�ايل، أوال مراعاة أحكام 
املادة 5٤ من هذا القانون، والتي تطالب وزارات الكهرباء 
واالتصاالت واالعمار واالس�كان والبلديات واملحافظات 
وأمان�ة بغداد بجباي�ة أج�ور الكهرباء والهات�ف واملاء 
واملج�اري وجمي�ع الرس�وم االخ�رى املنص�وص عليها 
ضمن قوانينها الخاصة عن الخدمات املقدمة للمواطنن 
واصحاب املعامل واملصانع الجهات الحكومية والقطاع 

العام وغرها لغرض زيادة مواردها الذاتية. 
وبحس�ب املقرتحات، فإن وزارة املالية عليها استقطاع 
مبالغ الجباية من املوازنة الجارية للجهات املذكورة وال 
ت�روج أي معامل�ة يف جميع دوائر الدول�ة دون أن يقدم 

املستفيد فواتر الجباية.  
ام�ا النقطة الثاني�ة يف املقرتحات، نصت ع�ىل أن تكون 
جباي�ة أجور امل�اء واملج�اري ألمان�ة بغ�داد والبلديات 
واملحافظ�ات بالح�د األدن�ى ٢5٠ دين�ارا للم�رت املكعب 
الواحد، تتصاعد طرديا وفقا لفئات االس�تهالك ونسبها 
املعتم�دة من قبل تلك الدوائ�ر، عىل ان تكون كل الجباية 

شهرية«.  
وثالث�ا، ع�ىل ال�وزارات والجه�ات غر املرتبط�ة بوزارة 
واملحافظ�ات كاف�ة تطبيق نظ�ام الجباي�ة االلكرتونية 
أو أتمت�ة اإلج�راءات الس�تحصال الرضائ�ب والرس�وم 
كافة الخاص�ة بها عن طريق القط�اع العام أو الخاص 
أو املش�اركة بينهما.  وبخصوص النقطة الرابعة، فهي 
تطال�ب وزارة الكهرباء بتزويد االحياء الس�كنية التي ال 

توجد فيها شبكة توزيع طاقة كهربائية بشبكة ارضية 
مع نصب عدادات ذكية مسبقة الدفع وبدون ان تتحمل 
الوزارة اي تبعات مالية، عىل ان يتم تس�ديد مستحقات 
كلف التنفي�ذ من خالل الجباية وبموج�ب اتفاقات بن 

الوزارة والرشكة املنفذة«. 
وبحس�ب املقرتح�ات، تمن�ح وزارة الكهرب�اء صالحية 
تغير ش�بكات التوزيع الهوائية إىل ش�بكات ارضية مع 
نصب عدادات ذكية او مس�بقة الدفع ولكل املستهلكن 
عىل ان يتم دفع املس�تحقات الرشكات املنفذة لذلك وفق 

ما تراه مناسبا. 
وعىل وزارة الكهرب�اء الزام الرشكات املنفذة للمجمعات 
الس�كنية االس�تثمارية بنصب عدادات ذكية أو س�ابقة 
الدف�ع للوحدات الس�كنية يف تلك املجمع�ات وتتم ادارة 
الجباية من قبل نفس الرشكة املنفذة أو رشكة اخرى يف 

حال اعتذار املنفذ عن العمل. 
كما تش�رتط املقرتحات عىل وزارة الكهرباء الجباية من 
جميع الوح�دات الس�كنية واملس�تهلكن داخل وخارج 
التصميم االس�ايس للم�دن وتزويدها بع�دادات ذكية أو 

سابقة الدفع.
إىل ذل�ك، أك�د رئي�س ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي عىل 
رضورة األخذ بمبدأ العدالة يف توزيع الثروات بن مناطق 
الع�راق كاف�ة.  وذكر بيان لرئاس�ة ال�وزراء أن »رئيس 
مجل�س ال�وزراء، أك�د أن املوازن�ة املالية التي أرس�لت 
مسودتها الحكومة يف وقت سابق، تهدف اىل اإلصالح املايل 
واالقتصادي ودعم القطاعات الحيوية، التي من ش�أنها 
أن تعالج جزءا كبرا من مشاكل االقتصاد العراقي التي 
يعاني منها منذ عقود«.   كما أش�ار الكاظمي بحس�ب 
البيان، إىل »أهمية اس�تثمار ارتفاع أسعار النفط مؤخرا 
بالش�كل الذي يس�هم يف تخفيف العبء ع�ن املواطن يف 

نسخة املوازنة التي ترفع للتصويت يف الرملان«.   
وأكد عىل رضورة تفعيل آليات األتمتة والتعامل الرقمي، 
وأيضا تفعي�ل دور مجلس الخدمة االتحادي، يف مس�ار 

اإلصالح االقتصادي، وفقا للبيان.  
وتابع البي�ان، »ونّبه الكاظمي، عىل رضورة األخذ بمبدأ 
العدال�ة يف توزيع الثروة بن مناط�ق العراق كافة، وفق 
مب�ادئ الدس�تور، وعدم إقحام املناكفات السياس�ية يف 

ملف قوت املواطن ومستوى الخدمات املقدمة اليه«.   
وب�ّن الكاظمي أن البل�د يواجه حاليا تحدي�ات عديدة، 
ونعم�ل جاهدي�ن يف إصالح األوض�اع الحالي�ة، ووضع 
االقتص�اد العراق�ي عىل الس�كة الصحيح�ة، وهو يأتي 
تنفي�ذا للرنام�ج الحكومي ال�ذي ص�وّت عليه مجلس 
النواب وأيضا تضمنته الورقة البيضاء الحكومية، وفقا 
للبيان.   وأش�ار البيان أنه »وتم االتفاق عىل تكثيف عقد 
الجلسات بن السلطتن التنفيذية والترشيعية، لضمان 
إقرار موازنة إصالحية تحفظ حقوق املواطن، ويف أقرب 
وقت، وأن يكون عمل الس�لطتن الترشيعية والتنفيذية 
تكاملي�ا، وب�روح الفري�ق الواح�د، س�عيا اىل النهوض 
باملس�ؤولية التأريخي�ة، للخ�روج بالبل�د م�ن األوضاع 

الحالية«.   

إضافة ختصيص مالي جديد ومضاعفة البرتودوالر وضرائب االنرتنت واهلاتف على حاهلا.. والربملان يصفها بـ »اإلصالحية«

املوازنة تسلك طريقها جمددا إىل احلكومة
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      بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن وزير الصح�ة حس�ن التميمي، أمس 
األحد، أن العراق سيبدأ يف مرحلة جديدة من 
التعام�ل مع كورون�ا نهاية الش�هر الحايل، 
فيما حدد أب�رز التوصيات التي س�رتفع إىل 

اللجنة العليا للصحة والسالمة.   
وق�ال التميم�ي، إن »وزارة الصح�ة وع�ر 
لجان استش�ارية تتخذ التوصي�ات الالزمة 
بش�أن مكافحة فايروس كورونا«، مبيناً أن 

»م�ا نطلبه م�ن املواطن ه�ي أربعة رشوط 
للوقاي�ة من الفروس منه�ا ارتداء الكمامة 
واالبتعاد الجس�دي واالبتعاد عن التجمعات 

واستخدام املعقمات«.  
وأض�اف أن »هن�اك ته�اون كب�ر م�ن قبل 
املواطنن يف موضوع الوقاية«، مشراً إىل أن 
»هن�اك أنظمة كاملة ودول أعلنت االغالق يف 

سبيل السيطرة عىل هذا الوباء الخطر«.
وتابع التميمي، »م�ا زلنا نتأمل من املواطن 

رسعة االستجابة والتعاون«.  

املؤسس�ات  »الت�زام  رضورة  ع�ىل  وش�دد 
والقط�اع  الدول�ة  ومؤسس�ات  القطاعي�ة 
الخ�اص بتعليم�ات وزارة الصح�ة، خاصة 
ونح�ن مقبل�ون باالي�ام القليل�ة يف نهاي�ة 
الش�هر الح�ايل، توف�ر اللقاح وبالت�ايل نبدأ 

مرحلة جديدة من التعامل مع الوباء«.  
وأكد التميمي »تأشر زيادة بنسبة االصابات 
و الح�االت الحرج�ة، إضاف�ة إىل زي�ادة يف 
نس�ب دخول امل�رىض إىل املراك�ز املخصصة 
لكورونا«، عاداً »ذلك مؤرشاً خطراً، يتطلب 

تشديد اإلجراءات«.  
وبن التميمي أن »أهم نقطة نؤكد عليه هو 
موضوع تشديد االجراءات السيما يف املوالت 
واالس�واق واملدارس والكلي�ات والجامعات، 
كما طالبنا كل الجه�ات القطاعية بالتاكيد 
ع�ىل عدم دخ�ول أي مراجع إىل مؤسس�ات 
الدولة وعدم دخول أي طالب وعدم السماح 
لدخول أي شخص إىل األسواق واملوالت دون 

كمامة«.   
وبش�أن التوصي�ات التي س�رتفعها الوزارة 

اىل لجنة الصحة والس�المة الوطنية، أش�ار 
التميم�ي إىل أن »م�ن ضم�ن التوصيات هو 
التاكيد ع�ىل وزارة الرتبية بالدوام يوم واحد 
يف االس�بوع ويومان يف االس�بوع بالنس�بة 
من�ع  إىل  إضاف�ة  والكلي�ات،  للجامع�ات 
التجمعات ومنع قيام صالة الجماعة ومنع 
دخول أي زائر إىل املراقد املقدسة ما لم يرتدي 
الكمام�ة، مع منع مجال�س العزاء وصاالت 
االعراس، ال س�يما بعدما الحظنا من تهاون 

كبر يف االلتزام باالجراءات الصحية«.   

الصحة تكشف عن »الئحة سالمة« جديدة: نطالب املواطنني بـ)4( أشياء

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف مستش�ار رئي�س ال�وزراء 
لش�ؤون االنتخابات، عبد الحس�ن 
االسياس�ية  ال�رشوط  الهن�داوي، 
يف  املبك�رة  االنتخاب�ات  الج�راء 

موعدها املحدد.
 وق�ال الهنداوي ان »رئيس الوزراء 
ع�ىل  اك�د  الكاظم�ي  مطصف�ى 
انتخاب�ات مبك�رة نزيه�ة وعادلة 
وتعن�ي  الدولي�ة  املعاي�ر  تراع�ي 
رشوط  مجموع�ة  توف�ر  رضورة 

االساسية وهي:
النظ�ام  ع�ىل  ١-االعتم�اد 
تس�جيل  يف  ح�راً  البايوم�رتي 
الناخب�ن والتصويت والتحقق من 
البطاق�ات االنتخابية ونقل النتائج 

والشكاوى.
الثالث�ة  باش�كالها  ٢-املراقب�ة 
}الحش�دية{ والجماعات املشاركة 
مم�ن لديه�م وكالء يف كل مراك�ز 
االنتخاب�ات، و}الوطني�ة{ ع�ر 8 
ش�بكات محرتف�ة مهم�ة تتضمن 

اكث�ر من ١٠٠ ال�ف مراقب عراقي 
وش�مس  ع�ن  ش�بكات  منه�ا 
وحمرابي وتم�وز ونقابة املحامن 
مش�اركة  اىل  باالضاف�ة  وغره�ا 
قض�اة باملراقب�ة و}الدولي�ة{ عن 

طريق االمم املتحدة »يونامي«.
3-تفعيل قان�ون االحزاب والنظام 

الخاص بالجرائم االنتخابية.
٤-مراقبة عمل املفوضية وتطبيقها 

للتعليمات حرفياً. 
5-التعبئ�ة العام�ة فكلم�ا ت�زداد 
نسبة املشاركة يف االنتخابات تزداد 
نسبة املصوتن بالتايل تضفي عليها 

املصداقية عىل العملية االنتخابية.
غ�ر  الس�يايس  امل�ال  6-تحجي�م 
القانون�ي. يذكر ان مجلس الوزراء 
ص�وت باالجم�اع يف جلس�ته التي 
كان�ون  م�ن  ال��١9  يف  عقده�ا 
الثان�ي املن�رم، بحض�ور رئيس 
واعضاء املفوضية العليا املس�تقلة 
لالنتخابات، عىل تحديد العارش من 
ش�هر ترشين االول املقب�ل، موعداً 

الجراء االنتخابات املبكرة.

مستشار حكومي حيدد )6( رشوط اساسية 
الجراء االنتخابات املبكرة

        بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث رئيس مجل�س الن�واب محم�د الحلبويس، أم�س األحد، 
مع س�فر الفرنيس لدى بغ�داد برونو اوبي، اس�تمرار التعاون 
املش�رتك، ومناقش�ة عدد م�ن املش�اريع التي س�يتم تنفيذها 
يف الع�راق، ومنها إنش�اء مطار املوص�ل الدويل وأه�م مراحله.   
وذك�ر املكت�ب االعالمي لرئيس مجل�س النواب يف بي�ان، تلقت 

»املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه، أن »رئيس مجل�س النواب 
محمد الحلبويس، اس�تقبل الس�فر الفرنيس لدى العراق برونو 
اوبر، وبح�ث اللقاء العالق�ات الثنائية بن البلدين واس�تمرار 
التع�اون املش�رتك، حي�ث جرى اس�تعراض عدد من املش�اريع 
الت�ي س�يتم تنفيذها يف الع�راق، ومنها إنش�اء مط�ار املوصل 
ال�دويل وأهم مراحله، والتأكيد عىل أهمي�ة اإلرساع يف إنجازه«.  
وأض�اف البي�ان أن »اللقاء ناقش تطورات األوضاع السياس�ية 

يف العراق واالنتخاب�ات املبكرة، حيث تم التأكيد عىل أهمية دور 
األمم املتحدة واملنظمات املعنية بالش�أن االنتخابي، لتعزيز ثقة 
املواطن بالعملية االنتخابية ونتائجها«، الفتاً اىل انه »بحث اللقاء 
التط�ورات اإلقليمية والدولية وعدداً من امللف�ات ذات االهتمام 
املش�رتك«.  وتاب�ع البيان أن »الس�فر الفرنيس ع�ر عن تطلع 
بالده لتوسيع آفاق التعاون املشرتك، مؤكداً دعم فرنسا للعراق 

يف جميع املجاالت، من أجل تحقيق التنمية واالستقرار«.  

        بغداد / المستقبل العراقي

ألتق�ى رئي�س مجل�س القض�اء االعىل 
القايض فائق زي�دان أمس االحد املدعن 
العام�ن يف جميع املناطق االس�تئنافية 
م�ن  كل  بحض�ور  املحافظ�ات  لكاف�ة 
رئي�س االدعاء العام س�الم محمد نوري 
القضائ�ي  االرشاف  ورئي�س  البدران�ي 

جاس�م محمد عبود. وذك�ر بيان صادر 
ع�ن املرك�ز االعالم�ي ملجل�س القض�اء 
االع�ىل أن »املجتمع�ن ناقش�وا رضورة 
قي�ام اعضاء االدعاء الع�ام بدور اكر يف 
مجال مكافحة الفساد االداري، لذا وجه 
رئيس املجلس بمخاطب�ة وزارتي املالية 
والتخطيط الرس�ال صورة م�ن املوازنة 
العامة واملبالغ املخصصة لكل محافظة 

م�ع تفاصيل املش�اريع املخصص�ة لها 
اموال املحافظة ليتسنى العضاء االدعاء 
العام وبالتعاون مع هيئة النزاهة وديوان 
الرقابة املالية تشكيل فرق عمل مشرتكة 
ملتابع�ة تنفي�ذ ه�ذه املش�اريع وأوجه 
رصف املبال�غ املخصصة ل�كل محافظة 
وتحريك الدعاوى الجزائية بشكل عاجل 

إزاء كل مخالفة للقانون«.

وبالنس�بة للعاصمة بغ�داد وجه رئيس 
القض�اء األع�ىل »بتفعي�ل عم�ل اللجان 
املشرتكة بن االدعاء العام وهيئة النزاهة 
وديوان الرقابة املالية التي س�بق وان تم 
تكليفها بإكمال اعمال مكاتب املفتشن 
العمومين يف الوزارات واملؤسس�ات غر 
مرتبط�ة ب�وزارة والتحقي�ق يف جمي�ع 

املخالفات القانونية«.

        البصرة  / محمد الجابري

اعلنت قيادة فرقة الرد الرسيع، أمس 
االحد، الق�اء القبض ع�ىل 6 متهمن 
وف�ق امل�ادة ٤ إره�اب يف محافظ�ة 

البرة
وذك�ر اع�الم القي�ادة يف بي�ان تلقت 
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه، ان 
»مفارزه�ا يف الفوج الراب�ع التابع إىل 
الل�واء االول تمكنت من إلقاء القبض 
ع�ىل 6 متهم�ن وف�ق اح�كام املادة 
الرابعة من قان�ون مكافحة اإلرهاب 
يف منطق�ة اب�ي صخ�ر بمحافظ�ة 
البرة« وأشارت القيادة إىل »قيامها 
بإحالة املتهمن امللقى القبض عليهم 
إىل الجه�ات املعني�ة لغ�رض اكم�ال 

اإلجراءات القانونية بحقهم«. 

رئيس الربملان يبحث إنشاء مطار املوصل مع السفري الفرنيس لدى بغداد

رئيس القضاء يوجه االدعاء العام باختاذ االجراءات الفاعلة ملكافحة الفساد االداري

الرد الرسيع يلقي القبض 
عىل )6( متهمني وفق 

املادة 4 إرهاب يف البرصة

        بغداد / المستقبل العراقي

ف�ؤاد  الخارجي�ة،  وزي�ر  بح�ث 
حس�ن مع األم�ن الع�ام لجامعة 
ال�دول العربية أحمد أب�و الغيط يف 
العاصم�ة املرية القاهرة، س�بل 

تعزيز العمل العربي املشرتك.
وزارة  باس�م  املتح�دث  وق�ال 
الخارجّية أحم�د الصحاف يف بيان 
مقتص�ب تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه ان حس�ن وأبو الغيط 
»بحثا س�بل تعزيز العم�ل العربي 
املش�رتك يف ظل التحديات والفرص 

وأهم القضايا واملواقف«.

وكان وزير الخارجية فؤاد حسن، 
وص�ل صب�اح الي�وم اىل القاه�رة 
»لحض�ور االجتماع الط�ارئ الذي 
دع�ا ل�ه األردن وم�ر، والخاص 
بمناقش�ة التطورات التي تشهدها 
م�ع  التعام�ل  وكيفي�ة  املنطق�ة، 
سياسة اإلدارة الجديدة يف واشنطن، 
وكذل�ك دراس�ة ومعالج�ة بع�ض 
القضاي�ا التنظيمي�ة والتي تخص 

هيكلية وعمل الجامعة العربية«.
�ل أن يخ�رج االجتم�اع  وم�ن املُؤمَّ
الذي س�ُيعق�َد غداً األثنن، بموقٍف 
�د تجاه التطورات التي  عربيٍّ ُموحَّ

تشهدها املنطقة.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وكالة االس�تخبارات التابعة ل�وزارة الداخلية، أمس االحد، االطاحة 
ب�)١3( ارهابيا ينتمون لداعش بعمليات استباقية استخباراتية يف بغداد.

وذكرت الوكالة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه انه »من خالل 
تنس�يق العمل االس�تخباري بن مديريات وكالة االس�تخبارات للقصاص 
م�ن عنارص عصاب�ات داعش االرهابي يف العاصمة بغ�داد، تمكنت مفارز 
وكال�ة االس�تخبارات املتمثلة بمديريتي اس�تخبارات الرشط�ة االتحادية 
واس�تخبارات بغ�داد يف وزارة الداخلية من القاء القبض عىل )١3( ارهابي 
بمناط�ق متفرقة م�ن املحافظة مطلوبن وفق اح�كام املادة )٤/ارهاب( 
النتمائه�م لعصابات داعش االرهابي وف�ق مذكرات قبض صادرة بحقهم 

من القضاء لعملهم ضمن العصابات االجرامية«. 
وتابع: »فيما يسمى قواطع ) كركوك ونينوى وشمال بغداد و دجلة( تحت 

كنى واسماء مختلفة ». 
واشار البيان اىل أن »االرهابين تم تدوين اقوالهم باالعرتاف وتسليمهم اىل 

جهات الطلب بموجب وصالت استالم اصولية«.

وزير اخلارجية وأبو الغيط يبحثان سبل 
تعزيز العمل العريب املشرتك

االستخبارات تطيح بـ )13( داعشيًا 
بعمليات استخباراتية يف بغداد

        بغداد / المستقبل العراقي

قال نائب رئيس حكومة إقليم كردس�تان قوب�اد طالباني، أمس األحد، إن 
اإلقليم مس�تعد للدخ�ول يف اتفاق م�ع الحكومة االتحادي�ة لتنفيذ جميع 

االلتزامات، رشط أن يكون ذلك االتفاق عادال وقابال للتنفيذ.
 واوضح أن حصة اإلقليم الحقيقية من موازنة الدولة االتحادية ال تتجاوز 
5 % بع�د طرح املصاريف الس�يادية، وبينما دعا إىل إعادة تأس�يس رشكة 
)سومو( بصورة جديدة تضمن إدارة عمليات بيع وتسويق النفط بصورة 
ش�فافة بما فيه نفط اإلقليم، نف�ى طالباني اتفاق اإلقليم عىل بيع النفط 
إىل تركيا ملدة 5٠ عاماً، مبيناً أن االتفاق يتعلق بتصدير النفط عر األنابيب 

يف األرايض الرتكية وتسويقه إىل األسواق العاملية.
وذك�ر طالباني يف حديث صحفي، »نتواصل منذ ما يقرب من س�نة كاملة 
مع بغداد، وحواراتنا الحالية مختلفة ومتعددة وليس�ت حوارا واحدا أو يف 
ملف واحد، ويف الس�ابق كانت الحوارات مع الحكومة االتحادية والتي نتج 
عنها اتفاق تم تضمينه يف مرشوع موازنة ٢٠٢١، أما اآلن فحواراتنا ترتكز 

مع الكتل السياسية، واملوضوع حالياً بن يدي الرملان«.
وتابع: »نتمنى أن نصل إىل نتيجة إيجابية باتفاق عادل وقابل للتنفيذ بذات 
الوقت، فاملعادل�ة ال تقبل خارساً أو فائزاً، ويجب االبتعاد عن التريحات 
الت�ي تدخ�ل يف خانة الدعاي�ة االنتخابية والش�عارات والبح�ث عن حلول 
منطقية لهذه املرحلة«. واردف طالباني: »كانت حواراتنا يف بغداد إيجابية، 
لكنها مس�تمرة مع اللجنة املالية يف الرملان والكتل السياسية بشكل عام، 
ونحن قريبون من ايجاد حل قابل للتنفيذ، وهذه ستكون خطوة نحو بناء 

جسور الثقة بن الطرفن«.

طالباين عن اتفاق اإلقليم وبغداد: 
قريبون من حل قابل للتنفيذ
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    بغداد / عامر عبدالعزيز

أع�ل��ن املهن��دس قاس�م حم�ود منصور مدي�ر عام 
الرشكة العام�ة لتجارة املواد الغذائية احدى تش�كيالت 
وزارة التج�ارة ع�ن توريد مادتي الس�كر وزيت الطعام 
لغ�رض تجهيزها للمواطن�ن ضمن مف�ردات البطاقة 

التموينية.
واك�د منصور أن الرشك�ة اجرت تعاقدات ل�رشاء مادة 
الس�كر املحيل بواق�ع )81.280( ط�ن لتجهيز مفردات 
البطاق�ة التمويني�ة وتابع حمود بانه تم البدء بس�حب 
النماذج من مادة السكر لغرض اجراء الفحص املختربي 

عليه�ا     م�ن قب�ل مالكات قس�م الس�يطرة النوعية يف 
الرشكة وسيتم توزيعها اعتبارا« من يوم االثنن يف جميع 
محافظ�ات الع�راق عن طريق اس�طول النق�ل الخاص 
بالرشك�ة لغرض تجهيزه�ا للموطنن ضم�ن مفردات 
البطاقة التموينية وأشار حمود  إىل قيام الرشكة بإعالن 
مناقصة لتوريد مادة زيت الطعام وسيش�هد األس�بوع 
املقبل إجراءت التعاقدات مع مناشئ محلية لرشاء املواد  
منوها س�يادته ان املبالغ التي وصلت إىل وزارة التجارة 
من وزارة املالية باألي�ام املاضية تضمن رشاء تلك املواد 
وب�ن حم�ود أن  ال�وزارة تنتظر اق�رار قان�ون املوازنة 
العام�ة للدولة لغرض إعداد برنامج تم تهيئته مس�بقا 

يضمن استقرار نظام البطاقة التموينية لعام 2021
م�ن جان�ب آخر،عق��د مدي���ر ع�ام الرشك�ة العامة 
لتج�ارة امل�واد الغذائية  املهندس قاس�م حمود منصور 
اجتم�اع ملدي�ري االقس�ام ) االداري , امل�ايل , القانوني , 
الرقابة والتدقيق( وش�عبة ش�ؤون املواطنن وبحضور 
مع�اون املدير العام للش�ؤون االدارية واملالية وتم خالل 
االجتماع  مناقشة اعادة احتساب للرواتب من الدرجات 
والعناوي�ن الوظيفي�ة وفق االط�ر القانوني�ة واالدارية 
وايج�اد الحلول املناس�بة لها بحضور  مدراء االقس�ام 
املعنية من خالل تش�كيل لجنة لهذا لغرض وسيبداعمل 

اللجنة اعتبار من  2021/2/2 .

مدير عام املواد الغذائية يعلن توريد السكر وزيت الطعام لتوزيعها يف التموينية
أجرى اجتماعًا موسعًا ملناقشة اعادة احتساب رواتب الدرجات والعناوين الوظيفية

    بغداد/ المستقبل العراقي

قدرته�ا  رف�ع  الكهرب�اء  وزارة  رهن�ت 
االنتاجية اىل 32 الف ميغاواط بتوفر الوقود 
والتخصيص�ات املالي�ة، وبينم�ا أك�دت ان 
انتاجه�ا الحايل يص�ل اىل 12 ألف ميغاواط 
بس�اعات تجهي�ز تتف�اوت ب�ن منطق�ة 
وأخرى، كاش�فة عن اس�تنفار الجهود من 

االن استعداداً ملوسم الصيف املقبل.
وقال الناطق باسم الوزارة، أحمد العبادي، 
يف حدي�ث صحف�ي، إن�ه »خالل الس�نوات 
املاضي�ة عمدت ال�وزارة اىل توف�ر طاقات 
توليدي�ة تص�ل اىل 32 أل�ف ميغ�اواط من 
ح�ال  يف  انتاجي�ة  اىل  تح�ول  ان  املمك�ن 
توف�ر الوق�ود الكفي�ل بتش�غيل املحطات 
والتخصيصات املالية الجراء اعمال التأهيل 

والصيانة.
وأض�اف ان »االنتاج الحايل يمكن ان يرتفع 
يف حال انجاز اعم�ال الصيانة الدورية عىل 
ع�دد م�ن الوح�دات التوليدي�ة واملحطات 

اس�تعدادا ملوس�م الصيف املقبل«، مبينا أن 
»الوحدات التي تجري عليها اعمال الصيانة 
الحالي�ة تقدر طاقاتها االنتاجية ب� 5 آالف 

ميغاواط«.
وبخص�وص الغ�از املجه�ز م�ن الجان�ب 
االيراني لتش�غيل عدد من املحطات، أوضح 
العبادي ان »ما يصل من الغاز حاليا يقدر ب� 
7 مالين قدم مكعب قيايس يوميا«، مشراً 
إىل أن »الكمي�ة تعد قليلة جدا باملقارنة مع 
50 ملي�ون قدم مكعب قي�ايس كانت تصل 
يوميا مما »تسبب بضياع ما يقارب 5 آالف 

ميغاواط من الطاقة املتاحة.
واكد العب�ادي ان »رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي يويل اهتماماً مللف الكهرباء وهناك 
عناية م�ن قبله لالرتق�اء بالطاقة املنتجة 
قبل موس�م الصي�ف املقب�ل«، موضحاً أنه 
»منح بعض الصالحيات للوزارة لتحس�ن 
أدائها فضالً عن ايج�اد تخصيصات مالية 
لضمان انجاز اعم�ال الصيانة والتاهيل يف 
قطاعات االنتاج والنق�ل والتوزيع لتجهيز 

املواطنن بساعات أكثر من الكهرباء«.
وتاب�ع أن »وزي�ر الكهرب�اء ماج�د مهدي 
االمارة ترأس اجتماع غرفة عمليات ملناقشة 
ملناط�ق  املس�ؤولية  قواط�ع  اس�تعدادات 
الع�راق الوس�طى والجنوبي�ة والش�مالية 
والف�رات االوس�ط ملوس�م الصي�ف ووفق 
الصالحيات االستثنائية التي ُمنحت لوكيل 
الوزارة لش�ؤون النق�ل والتوزيع املهندس 
نزار قحطان التميمي، واملديرين العامن«. 
وش�هد االجتماع، بحسب العبادي، »عرضا 
للخطط التي اعدها رؤوساء القواطع الذين 
انيط�ت بهم صالحيات اس�تثنائية لصيانة 
قط�اع االنتاج، واكم�ال الخط�وط الناقلة 
وربط مصادر التغذية للمحطات التحويلية 
بقطاع النق�ل، وفك االختناقات وتحس�ن 
اداء ش�بكات التوزي�ع ومعالج�ة املحوالت 
املعطوبة«، الفتاً إىل أن »االجتماع خلص اىل 
اع�داد جدولة تقوم عىل اس�اس التوقيتات 
الزمنية وتصنيف اهمية املشاريع اىل )أ،ب( 

عىل وفق حاكميتها ورضورتها«.

الكهرباء تعلن قدرهتا عىل رفع اإلنتاج إىل 32 ألف ميغاواط

    بغداد / المستقبل العراقي

االح�د،  أم�س  الداخلي�ة،  وزارة  دع�ت 
املواطن�ن اىل االبتع�اد ع�ن ن�رش حاالت 
االنتحار عىل مواقع التواصل االجتماعي.

وذك�رت ال�وزارة يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه أنه »حفاظ�اً عىل 
األرسة العراقي�ة نؤك�د ع�ىل ع�دم ن�رش 
حاالت محاول�ة االنتحار من بينها الحالة 

التي حصلت مؤخراً يف العاصمة بغداد«. 
ويف وق�ت س�ابق أظه�ر مقط�ع فيدي�و 
مقتضب نرشه ناش�طون ووسائل إعالم 
محلي�ة لحظة إنقاذ فتاة حاولت االنتحار 
عرب رمي نفس�ها من فوق سطح منزلها 
جنوبي بغ�داد. وظهرت الفتاة وهي تقف 
ع�ىل رشفة س�طح املن�زل، فيم�ا يحاول 
رشط�ي االق�راب منه�ا ويس�مع أيض�ا 
صوت رشطي آخ�ر وهو يتكلم مع الفتاة 
ويح�اول اقناعها بالعدول ع�ن االنتحار. 
وبع�د فرة وجيزة، وفيما تش�تكي الفتاة 

م�ن تعرضه�ا للعن�ف والرضب م�ن قبل 
والده�ا، تمك�ن الرشط�ي من اإلمس�اك 
بالفتاة وس�حبها إىل داخ�ل املنزل، الواقع 
يف منطق�ة البي�اع جنوب�ي بغداد.وتعل�ن 
وزارة الداخلي�ة بش�كل ش�به يوم�ي عن 
حدوث حاالت انتح�ار يف مناطق متفرقة 
من البالد، كما إنها تعلن بن الحن واآلخر 
عن »إحباط مثل هذه املحاوالت«، وتلقي 
يف بع�ض الح�االت بالالئمة عىل انتش�ار 
تج�ارة املخ�درات وتعاطيه�ا يف الع�راق- 
وأحيان�ا ع�ىل العن�ف املن�زيل. وأش�ارت 
التقاري�ر األخ�رة التي أعلنته�ا الداخلية 
الع�راق زادت  إىل أن ح�االت االنتح�ار يف 
من 518 حالة ع�ام 2018، إىل 588 حالة 
ع�ام 2019، فيم�ا تفاقم�ت املعضلة مع 
انتش�ار جائحة كورونا واج�راءات العزل 
املن�زيل التي ترافقت مع الوباء. وس�جلت 
وزارة الداخلية 15 أل�ف حالة عنف منزيل 
يف العراق للعام 2020 بحس�ب إحصاءات 

نرشت يف كانون االول املايض.

الداخلية تدعو املواطنني إىل عدم تداول »االنتحار« 
عىل مواقع التواصل االجتامعي

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

التق�ى رئيس مجل�س ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي، 
أم�س األحد، ممثيل الجمعي�ات الفالحية واملزارعن يف 
البرصة ووّج�ه بعدة إجراءات. واس�تمع الكاظمي اىل 
عرض ش�امل للمشاكل واملعوّقات التي تواجه تسويق 
املحاصيل الزراعية املحلّية وإنتاجها، خالل اللقاء الذي 
ح�رضه وزير الزراع�ة ووزير والنف�ط. ووّجه رئيس 
مجل�س ال�وزراء الّجه�ات املختّص�ة وبش�كل عاجل، 
بتش�كيل فريق برئاس�ة جهاز األمن الوطني ومديرية 
مكافحة الجريمة االقتصادي�ة وممثلن عن مديريات 
الزراعة واتح�اد الجمعيات الفالحية ملتابعة املحاصيل 
الزراعي�ة املهرّب�ة وضبطه�ا.  وكلّف الفري�ق بمهمة 
تفتي�ش املراكز التس�ويقية لضبط البضائ�ع املهرّبة، 
فضاًل عن إحالة املُهرّبن واملتوّرطن اىل القضاء وإتالف 
الكّميات املهرّبة التي يج�ري ضبطها. وبّن الكاظمي 
أن هذه اإلج�راءات هدفها الحفاظ ع�ىل املنتج املحيّل 
ودعمه، مؤكدا أن قرارات بهذا الش�أن س�تصدر قريبا 
جدا عن مجلس الوزراء ألجل دعم الفاّلحن وإنتاجهم، 
وألجل اإلعتماد عىل التقويم الزراعي يف تحديد االحتياج 
م�ن املُنتج�ات الزراعية املس�موح باس�ترادها بما ال 

يلحق الرضر باإلنتاج املحيل.

احلكومة تصدر »حزمة 
قرارات« لدعم الفالحني 

واملنتج املحيل
    بغداد/ المستقبل العراقي

قدم�ت اململكة األردنية، أمس األحد، طلبا رس�ميا للعراق لرشاء الش�عر العلفي املحيل.
وذكر املكتب اإلعالمي لوزير الزراعة، محمد الخفاجي، يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة من�ه، أن األخر »اس�تقبل الي�وم األحد، بمكتب�ه يف مقر الوزارة، س�فر اململكة 
االردنية الهاش�مية يف بغداد، منترص الزعبي«.وأش�ار إىل أن الخفاحي »تس�لم طلبا من 
اململكة، لرشاء الشعر العلفي املحيل وبواقع )100,000( طن، حيث اكد سيادته أن ذلك 
يس�توجب عرض املوضوع عىل مجلس الوزراء، الس�تحصال املوافقات األصولية«.وبن 
الخفاج�ي، وفقا للبي�ان، أن »وزارة الزراعة تمكنت من االرتق�اء بالواقع الزراعي، رغم 
جائحة كورونا واألزمة املالية العاملية«، مشددا عىل »أهمية الصناعات التحويلية خاصة 
معامل املعجون بغية تضمينها ضمن البطاقة التموينية«.ولفت إىل أن »القطاع الزراعي 
يحتل مكانة مهمة يف مجال رفد االقتصاد وتنميته«.من جانبه، أش�اد الس�فر األردني، 
ب�«العمل الدؤوب للوزارة وما حققته من ارتفاع باإلنتاج فضال عن االنفتاح عىل مختلف 
الدول الش�قيقة لتعضيد دور اإلنتاج الزراعي«، امالً ب�«زيادة مس�توى التعاون ليشمل 
مجال الزراعة النس�يجية بفس�ائل النخيل ملا يتمتع به العراق من ثروة زراعية سيما يف 

مجال قطاع النخيل وإنتاج التمور والثروة الحيوانية«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

قيمت وزارة امل�وارد املائية، كمية االمطار 
الهاطلة عىل العراق يف اليومن املاضين.

وقال مستش�ار ال�وزارة، عون ذياب »هي 
أمط�ار جي�دة بالنس�بة ملناط�ق كثرة يف 
أرواء املزروعات السيما يف وسط العراق«.

وأضاف »حتى اآلن هن�اك أنباء عن وجود 
س�يول عىل الحدود العراقية السورية ولم 
تتوضح بعد كما هناك احتمال لسيول من 

الجانب الرشقي«.
وتابع ذي�اب »ال يوج�د يش يقلق حتى لو 

نفرض ان�ه كانت هناك س�يول وتحولت 
أماك�ن  »هن�اك  فيضانات«.وأوض�ح  اىل 
تأثرت باألمطار اال انها محدودة جدا كون 
االمط�ار ليس عىل عموم املناطق وتركزت 

عىل الوسط فقط«.
وكان الع�راق ق�د تأث�ر يف األي�ام الثالث�ة 
املاضية بمنخفض ج�وي قادم من البحر 
االٔحمر تس�بب بهطول أمطار متوس�طة 
م�ع اندم�اج ه�ذا املنخف�ض أم�س م�ع 
منخفض ج�وي آخر من البحر املتوس�ط 
تسبب بتساقط أمطار متوسطة الشدة يف 

أماكن متعددة من البالد.

العراق يتلقى طلبًا أردنيًا لرشاء 
الشعري العلفي املحيل

املوارد املائية تصدر تقيياًم لكمية األمطار وتتحدث عن سيول

الرشيد يعلن رشوط املنح والتسديد لسلف 
منتسبي الدفاع والداخلية واألمن الوطني

التخطيط: العمل إلجراء التعداد لـم يتوقف وماضون لتنفيذه

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن مرصف الرش�يد، أمس االحد، رشوط منح الس�لف الشخصية ملنتسبي 
وزارتي )الدفاع والداخلية( واالمن الوطني.

 واوضح املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
منه أن »قرار املنح من دون رشط التوطن«. 

 واضاف التعليمات التي وضعت تضمنت ماييل: 
1. ان يكون طالب السلفة مثبت عىل املالك الدائم 

2. ان ال يك�ون بذمت�ه س�لفه س�ابقه غر مس�ددة بالكام�ل ممنوحه من 
مرصفنا بتاريخ تقديم طلب الحصول عىل السلفه 

3. ان ال يتجاوز عمر طالب الس�لفة الس�ن القانوني املقرر بقانون الخدمه 
املشمول بها يف نهايه مده السلفه 

٤. مبلغ السلفة )5 / 8/ 10 ( مالين دينار وحسب حدود صايف الراتب 
5. مدة الس�لفة )5(س�نوات بفائدة )5٪( تحتسب بطريقة القسط الثابت 

وتسدد باقساط شهرية.

    بغداد/ المستقبل العراقي

بح�ث وزي�ر التخطيط، خال�د بتال 
ريت�ا  م�ع  األح�د،  أم�س  النج�م، 
كولومبي�ا، ممثل�ة صن�دوق االم�م 
املتحدة للس�كان، يف الع�راق، والوفد 
املرافق له�ا، اجراءات واس�تعدادات 
الوزارة الجراء التعداد العام للسكان، 
ودور الصندوق يف دعم جهود الجهاز 
املرك�زي لالحصاء يف تنفي�د التعداد.
وأكد وزي�ر التخطيط، خ�الل اللقاء 
ال�ذي ح�رضه املستش�ار الوطن�ي 
للتع�داد مه�دي الع�الق، ومدير عام 
التع�اون الدويل س�اهر عبدالكاظم، 
ان »وزارة التخطي�ط، تب�ذل جهودا 
كب�رة م�ن أج�ل توف�ر الظ�روف 
املناس�بة لتنفيذ التعداد،« مشرا اىل 
ان »أس�باب تأجيل تنفي�ذه يف العام 
املايض كانت ترتبط بظروف صحية 

ومالي�ة واجه�ت العراق«.وأض�اف، 
ان »العمل ل�م يتوقف، وان قطاعات 
العمل املختلفة تواصل تنفيذ خططها 
الخاصة بتنفيذ التعداد، مؤكدا امليض 
يف اس�تكمال البنى التحتية وتطوير 
القدرات للعاملن عىل تنفيذ مرشوع 
تعاون�ا جي�دا  وان هن�اك  التع�داد، 
ب�ن ال�وزارة والحكوم�ات املحلي�ة 
يف املحافظ�ات، واقلي�م كردس�تان، 
اس�هم يف تذليل الكثر من العقبات، 
ومعالجة املشاكل الفنية واالدارية«.
م�ن جانبه�ا اعرب�ت كولومبيا، عن 
دعم صندوق االمم املتحدة للس�كان 
لجهود وعمل وزارة التخطيط، فيما 
يتعل�ق باج�راء التعداد، مش�رة اىل 
ح�رص الصندوق ع�ىل تقديم الدعم 
الفن�ي والخربات�ي للجه�از املركزي 
لالحص�اء يف اطار التعاون املش�رك 

الجراء التعداد السكاني.

حمافظ البرصة يبارك لصحفيي املحافظة 
عرسهم االنتخايب

    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

بارك محافظ البرصة املهندس أسعد العيداني 
ممارس�تهم  البرصي�ة  الصحفي�ة  ل�أرسة 
اإلنتخاب�ي  عرس�هم  بإقام�ة  الديمقراطي�ة 

الخاص بفرع البرصة. 
وق�ال العيدان�ي يف ترصيح للمرك�ز اإلعالمي 
الصحاف�ة  ان  الب�رصة  محافظ�ة  لدي�وان 
البرصية لها دور كبر يف إظهار الحقائق، رغم 
بع�ض الدخالء الذين يحاولون تش�ويه الوجه 

الحقيقي للسلطة الرابعة. 
وأض�اف محافظ البرصة ان�ه وعىل الرغم من 
وجود قائمتن إال أن الصحفين اختاروا أسماء 

مشركة لتشكيل الهيئة اإلدارية للنقابة.
ويذك�ر ان االنتخاب�ات الت�ي ج�رت يف مبن�ى 
الحكوم�ة املحلية، بحض�ور محافظ البرصة 

وعدد من القيادات األمنية ومسؤويل املحافظة 
أس�فرت عن فوز صادق العيل بمنصب رئيس 

ف�رع البرصة بحصوله ع�ىل 62 صوت مقابل 
52 صوت للرئيس السابق عباس الفياض.

حمافظ بغداد وقائد العمليات يبحثان تفعيل 
فوج رفع التجاوزات

     المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

بح�ث محافظ بغ�داد املهن�دس محمد 
جابر العط�ا، مع قائد عملي�ات بغداد، 
بهج�ت،  س�ليم  أحم�د  الرك�ن  الل�واء 
آلي�ة تفعي�ل فوج رف�ع التج�اوزات يف 

العاصمة.
مق�ر  زيارت�ه  خ�الل  املحاف�ظ  واك�د 
االمن�ي،  الوض�ع  »مناقش�ة  القي�ادة، 
وتكثيف الجهد أالس�تخباري، ومالحقة 
الجماع�ات اإلرهابي�ة، وكب�ح جم�اح 

عملياتهم االجرامية قبل تنفيذها«.
وش�دد العطا، ع�ىل رضورة »تحس�ن 
وض�ع منظوم�ة املراقب�ة )الكامرات( 
أكث�ر م�ن مرك�ز بغي�ة  وتفعيله�ا يف 

االستفادة منها امنياً بالحد األمثل«.

وهنأ املحافظ قائد عمليات بغداد، بمناسبة 
تسنمه املنصب، متمنيا له التوفيق والنجاح 

يف املهام املسندة إليه، من أجل تحقيق األمن 
واالرتقاء بالوضع األمني«.

    بغداد / المستقبل العراقي

كشف السفر الركي لدى بغداد فاتح يلدز، أمس االحد، عن حجم 
التب�ادل التجاري بن بالده والع�راق، مؤكداً أن العراق أحد الدول 

الخمس التي استوردت منها تركيا خالل عام 2020.  
وذك�ر يلدز يف تدوينة، أن »ال�دول الخمس األوىل التي قامت تركيا 
باالس�تراد منها س�نة 2020: )الصن، املانيا، روسيا االتحادية، 

الواليات املتحدة االمريكية، العراق(«.  
وأش�ار إىل أن »حج�م التب�ادل التج�اري س�نة 2020 ب�ن تركيا 
والع�راق بل�غ 20 ملي�اراً 666 مليون دوالر«، موضح�اً أنه »بهذا 
تخطى مجموع حجم التب�ادل التجاري حاجز ال�20 مليار دوالر 

)تصدير + استراد(«.

السفري الرتكي لدى بغداد: تبادلنا التجاري 
مع العراق بلغ أكثر من »20« مليار دوالر

    بغداد / المستقبل العراقي

واف�ق وزير الزراعة محم�د الخفاجي، أمس األح�د، عىل تصدير 
محصول البطاطا اىل السعودية والكويت.

وق�ال املكت�ب اإلعالمي لوزي�ر الزراع�ة يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة منه إن »الوزير وافق عىل تصدير 5000 طن من 
محصول البطاطا، اىل اململكة العربية السعودية، عرب منفذ عرعر 
الحدودي، و500 طن اخرى، اىل دولة الكويت، عرب منفذ س�فوان 
الح�دودي، من الفائض عن االس�تهالك املح�يل ويف اطار تعظيم 

موارد الدولة«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن البن�ك املركزي، أم�س األحد، ع�ن إطالق خدم�ة االلتحاق 
الرقمي الذي يعد األول من نوعه يف العراق واملنطقة. 

وذكر بيان للبنك تلقت املستقبل العراقي نسخة منه ان »االلتحاق 
الرقمي هو نظام مايل رقمي متكامل يعزز من االستقالل والتحرر 
املايل من االنظمة املالية التقليدية، حيث يعمل عىل تحويل العراق 
إىل دول�ة اق�ل اعتم�ادا ع�ىل النقد ما يمك�ن الدولة م�ن محاربة 
الفس�اد والتهرب والبروقراطية يف التعامالت املالية داخل البنوك 

العاملة يف العراق«. 
وأوضح »تعترب ه�ذه الخدمة اتجاهاً حديثاً ومختلفاً ملا تحققها 
من مزايا عدة من ضمنها إجراء العمليات املالية بشكل إلكروني 
رقمي حدي�ث مما يخترص الزم�ن واملس�افات الجغرافية ورفع 

الحواجز التقليدية يف القطاع املرصيف العراقي«.

    بغداد / المستقبل العراقي

الق�ت مفارز الرشطة، أمس االحد، القب�ض عىل متهمن برسقة 
السيارات وعصابة أقدمت عىل قتل مواطن يف محافظة ميسان.

 وذكرت وزارة الداخلية يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
منه، عن« تمكن رشطة ميس�ان من خالل شعبة مكافحة رسقة 
السيارات يف قسم مكافحة اإلجرام، من القاء القبض عىل متهمن 

اثنن قاما برسقة عدد من العجالت«.
القب�ض عليهم�ا بالج�رم املش�هود  الق�ي  واوضح�ت« حي�ث 
وبحوزتهم�ا عجلة مرسوقة، وم�ازال التحقيق جار معها ملعرفة 

مصر وعدد العجالت التي رسقاها«.
واشارت الوزارة اىل« التمكن من القاء القبض عىل عصابة أقدمت 
عىل قتل احد املواطنن يف منزله، حيث اتخذت االجراءات القانونية 

الالزمة بحقهم«.

الزراعة توافق عىل تصدير 
البطاطا اىل السعودية

البنك املركزي يطلق خدمة »االلتحاق 
الرقمي« ويؤكد: األول من نوعه يف العراق

رشطة ميسان: االطاحة بعصابة رسقة واخرى 
أقدمت عىل قتل مواطن
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جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول )26(  والصادر يف 2021/2/1 
تعلن اللجن�ة اعاله عن تأجري العقارات املدرجة تفاصيله�ا  يف ادناه والعائدة 
ملكيتها اىل مديرية بلدية  زليكان )الفاروق(   وفقا الحكام القانون )21( لسنة 
)2013( وبطريق�ة املزاي�دة العلنية.  فعىل الراغبني بااليج�ار مراجعة مديرية 
بلدي�ة زليكان )الف�اروق(    وخالل مدة )30(  يوم  تبدأ م�ن اليوم التايل لنرش 
االعالن بالصحف مس�تصحبني معهم التامين�ات القانونية البالغة )50%( من 
القيمة املقدرة  وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من 
ترسو عليه املزايدة اجور نرش االعالن  واملصاريف االخرى عىل ان يقوم  بتسديد 
باقي بدل االيجار والرس�وم االخرى واب�رام العقد خالل مدة )ثالثون يوم( من 
تاري�خ  تصديق قرار االحالة وبخالفه يعترب املس�تاجر ناكال ويعاد االعالن عن 
تأجر امللك وعىل حس�اب الناكل وتحمله فرق البدلني وكافة املصاريف االخرى 
املرتتبة عىل ذلك اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم السماح له بالدخول باملزايدة 
مجددا مع عدم جواز التنازل عن االحالة وبخالفه يعد املس�تأجر ناكال وتطبق 
بحقه االجراءات القانونية املقتضاة وس�تكون املزاي�دة يوم االربعاء املصادف 

2021/3/10 يف مديرية بلدية زليكان )الفاروق( 
مالحظة / مدة االيجار سنة واحدة وبصورة مؤقتة

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 387/ب2021/2

التاريخ : 2021/2/7
م/إعالن

إىل/ املدعى عليه االول )عيل حميد خضري( 
أقام املدعي )املدير املفوض ملؤسس�ة اإلسكان 
التعاونية إضافة لوظيفت�ه ( الدعوى املرقمة 
الحك�م  فيه�ا  يطل�ب  وال�ذي  أع�اله ض�دك 
بتأديتك له واملدع�ى عليها الثانية )خلود يرس 
مص�دك( بالتكافل والتضام�ن مبلغا مقداره 
) 1800 دوالر أمريك�ي ع�ن قرض مؤرخ يوم 
2019/7/8 ( ونظ�را ملجهولي�ة محل إقامتك 
وحسب رشح القائم بالتبليغ يف محكمة  بداءة 
النارصية واشعار مختار منطقة حي اريدو/ 
4 قض�اء النارصي�ة  )خال�د حمي�د نعيم�ه( 
لذا تق�رر تبليغك إعالن�ا بصحيفتني محليتني 
 2021/2/17 املرافع�ة  بموع�د  يوميت�ني  
التاسعة صباحا وعند عدم حضورك أو إرسال 
م�ن ينوب عنك س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا  وفق األصول.
القايض

حربي طارش لفتة

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 509/ب2021/1
التاريخ : 2021/2/7

م/إعالن
إىل/ املدع�ى عليهم�ا )هيثم حس�ني عطيه و 

احمد غازي يوسف( 
أقام املدعي )املدير املفوض ملؤسس�ة اإلسكان 
التعاوني�ة مصطف�ى حي�در خليف�ه إضاف�ة 
لوظيفته ( الدعوى املرقمة أعاله ضدك والذي 
يطل�ب فيها الحك�م بالزامكم�ا بتأديتكما له 
واملدع�ى علي�ه الثالث و بالتكاف�ل والتضامن 
مبلغ�ا ق�دره ) 1750 $ دوالر ع�ن الق�رض 
املؤرخ 2019/3/27 ( ونظرا لثبوت مجهولية 
مح�ل إقامتكما حس�ب رشح املبلغ القضائي 
يف محكم�ة  ب�داءة كرب�الء ومخت�ار منطقة 
الغدي�ر/1 )عدن�ان تب�كان خليف( ل�ذا تقرر 
تبليغكما إعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني  
بموعد املرافعة 2021/2/25 الساعة التاسعة 
صباحا وعن�د عدم حضوركما أو إرس�ال من 
ينوب عنكما س�وف تج�ري املرافعة بحقكما 

غيابيا وعلنا  وفق األصول.
القايض

عيل جبار الخزعيل

مجلس القضاء األعىل 
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 536/ب2021/5
التاريخ : 2021/2/7

م/إعالن
إىل/ املدع�ى علي�ه ) بهاء عب�د النبي عبد 

الكاظم( 
أق�ام املدع�ي )مصطف�ى حي�در خليف�ة 
املدير املفوض ملؤسسة اإلسكان التعاونية 
إضافة لوظيفت�ه ( الدعوى املرقمة أعاله 
ضدك وال�ذي يطلب فيها الحك�م بالزامك 
واملدع�ى عليه�م االخري�ن بتأديتكم له و 
بالتكافل والتضامن مبلغا قدره ) 1600 $ 
دوالر عن القرض املؤرخ 2018/12/20 ( 
ونظرا لثبوت مجهولية محل إقامتك كون 
العن�وان الوارد وهميا حس�ب رشح املبلغ 
القضائ�ي يف محكم�ة  ب�داءة كرب�الء لذا 
تقرر تبليغكما إعالنا بصحيفتني محليتني 
يوميتني  بموع�د املرافع�ة 2021/2/25 
الس�اعة التاس�عة صباح�ا وعن�د ع�دم 
حضورك أو إرس�ال من ينوب عنك سوف 
تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا  وفق 

األصول.
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي
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مجلس القضاء األعىل 
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 519/ب2021/1
التاريخ : 2021/2/7

م/إعالن
إىل/ املدع�ى علي�ه االول )م�ازن حس�ون 

سوادي( 
أق�ام املدع�ي )املدي�ر املف�وض ملؤسس�ة 
اإلس�كان التعاوني�ة إضاف�ة لوظيفت�ه ( 
الدع�وى املرقمة أعاله ضدك والذي يطلب 
فيه�ا الحك�م بتأديتك ل�ه واملدع�ى عليه 
الثاني بالتكافل والتضامن مبلغا مقداره 
) 900 دوالر امريكي عن قرض مؤرخ يوم 
2018/11/19 ( ونظ�را ملجهولي�ة محل 
إقامتك وحس�ب رشح القائ�م بالتبليغ يف 
محكم�ة  ب�داءة كرب�الء واش�عار مختار 
قض�اء الحر )عب�د االمري ش�اكر عيل( لذا 
تقرر تبليغك إعالن�ا بصحيفتني محليتني 
يوميتني  بموع�د املرافع�ة 2021/2/25 
التاس�عة صباحا وعند ع�دم حضورك أو 
إرسال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا  وفق األصول.
القايض

عيل جبار الخزعيل

مجلس القضاء األعىل 
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 248/ب2021/5
التاريخ : 2021/2/7

م/إعالن
إىل/ املدعى علي�ه الثاني ) جبار عبد الحر 

جواد( 
أق�ام املدع�ي )مصطف�ى حي�در خليف�ة 
املدير املفوض ملؤسسة اإلسكان التعاونية 
إضافة لوظيفت�ه ( الدعوى املرقمة أعاله 
ضدك وال�ذي يطلب فيها الحك�م بتأديتك 
ل�ه واملدع�ى عليه�م االخري�ن بالتكاف�ل 
 6200  ( مق�داره  مبلغ�ا  والتضام�ن 
دوالر امريك�ي ع�ن ق�رض م�ؤرخ ي�وم 
2018/2/28 ( ونظ�را ملجهولي�ة مح�ل 
إقامت�ك و حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
يف محكم�ة  بداءة كربالء واش�عار مختار 
الوفاء ) عادل عيل موىس ( لذا تقرر تبليغك 
يوميت�ني   محليت�ني  بصحيفت�ني  إعالن�ا 
بموع�د املرافع�ة 2021/2/15 التاس�عة 
صباحا وعند عدم حضورك أو إرس�ال من 
ينوب عنك س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا  وفق األصول.
القايض

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

 مجلس القضاء األعىل
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة األحوال الشخصية يف النجف

العدد : حجة وفاة
التاريخ: 2021/2/2

إىل  / املدعو )محمد حسني تركي(
إعالن

ق�دم طال�ب حج�ة الوف�اة )مه�ا محمد 
حس�ني( طلبا إىل هذه املحكمة يروم فيه 
اس�تصدار حجة وفاة بحق املدعو )محمد 
حس�ني تركي( ق�ررت املحكمة تبليغك  يف 
الصح�ف املحلية فعليك الحض�ور أمامها 
خ�الل عرشة أيام م�ن تاريخ نرش اإلعالن 
بالطل�ب وف�ق  النظ�ر  وبخالف�ه س�يتم 

القانون .
القايض

ظاهر عباس الفتالوي

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة بداءة السماوة
العدد : 1011/ب/2020

التاريخ : 2021/2/3
م/إعالن

عطفا عىل الحك�م الصادر من محكمة بداءة 
الخ�ر بالع�دد )1011/ب/2020 وبتاريخ 
2020/10/18 املتضمن ازالة ش�يوع العقار 
املرق�م ) 103/13 ( م4 بس�اتني الس�ماوة 
الغربي�ة واملوص�وف ادناه باملزاي�ده العلنية 
مل�دة ) ثالث�ني ( يوم�ا واعتب�ارا مك�ن اليوم 
التايل للنرش، فع�ىل الراغبني بالرشاء مراجعة 
محكمة بداءة السماوة يف تمام الساعة الثانيه 
عرش ظه�را مس�تصحبني معه�م التأمينات 
القانوني�ه )10%( من القيم�ة املقدرة البالغة 
ملي�ون  وس�تون  مئت�ان   )260،000،000(
دينار بصك مصدق ان لم يكونوا من الرشكاء 
وعند انتهاء املده املذكوره س�تجري االحالة 
القطعي�ه وفقا لالص�ول مع العل�م ان الدفع 
نق�دا والداللية عىل املش�رتي واذا صادف يوم 
االحالة عطلة رسميه فيكون اليوم الذي يليه 

موعدا لذلك.
القايض االول

فليح حسن جاسم
االوصاف:- 

املساحة: ) 378،66( م2
1-جنس�ه العقار حس�ب واقع الحال االرض 
املش�يد عليها ث�الث دور مف�رزة بصورة غري 
رسمية الدار االوىل تشمل عىل غرفة استقبال 
وهول وغرفة نوم ومطبخ ومجموعة صحية 
وحديق�ة مش�غولة بالس�كن م�ن الرشيك ) 
فييض عب�د اللطيف محمد( الذي اعلن رغبته 
باالس�تمرار باالش�غال بصفة مس�تأجر بعد 

البيع
2-اما الدار الثانية تشتمل عىل غرفة استقبال 
وهول وغرف�ة نوم ومطبخ وحم�ام ومرافق 

صحية فارغة غري مشغولة بالسكن
3-اما الدار الثالثة تش�مل غرفة نوم وهول يف 
الطابق االريض وغرفة واحدة يف الطابق االول 
مش�غولة من قبل املس�تأجر ) مصطفى عبد 
االل�ه كاظم( ال�ذي اعلن عن رغبت�ه بالبقاء 

شاغال للعقار بصفة مستأجر.
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مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 384/ب2021/2

التاريخ : 2021/2/7
م/إعالن

إىل/ املدعى عليها االوىل )ميعاد هليل نارص( 
أقام املدعي )املدير املفوض ملؤسسة اإلسكان 
التعاوني�ة إضافة لوظيفته ( الدعوى املرقمة 
أعاله ضدك والذي يطلب فيها الحكم بتأديتك 
ل�ه واملدعى عليه الثان�ي بالتكافل والتضامن 
مبلغ�ا مق�داره ) 1500 دوالر أمريك�ي ع�ن 
ق�رض م�ؤرخ ي�وم 2018/10/11 ( ونظرا 
ملجهولية محل إقامتك وحس�ب رشح القائم 
بالتبلي�غ يف محكم�ة  بداءة ذي قار واش�عار 
مختار منطقة حي اريدو/ املهندس�ني  )عبد 
الل�ه راه�ي البدري( ل�ذا تقرر تبليغ�ك إعالنا 
بصحيفتني محليتني يوميتني  بموعد املرافعة 
2021/2/17 التاس�عة صباح�ا وعن�د عدم 
حض�ورك أو إرس�ال م�ن ينوب عنك س�وف 
تج�ري املرافع�ة بحق�ك غيابيا وعلن�ا  وفق 

األصول.
القايض

حربي طارش لفتة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد : 1444/ب2020/3

التاريخ  :2021/2/4
إعالن

بن�اءا عىل الق�رار الصادر من ه�ذه املحكمة 
بازالة ش�يوع العق�ار املرق�م ) 3928 محلة 
االب�راق( يف النجف عليه تعل�ن هذه املحكمة 
عن بيع العقار  املذكور أعاله واملبينة أوصافه 
وقيمته املقدرة أدن�اه فعىل الراغبني بالرشاء 
مراجعة ه�ذه املحكمة خالل )ثالثون ( يوما 
م�ن الي�وم الت�ايل لن�رش اإلعالن مس�تصحبا 
مع�ه التأمين�ات القانوني�ة البالغ�ة ) %10 ( 
م�ن القيمة املقدرة بموجب صك مصدق ألمر  
محكم�ة ب�داءة الكوفة وص�ادر من مرصف 
الرافدين رقم )7( يف النجف وستجري املزايدة 
واإلحال�ة يف الس�اعة الثانية عرش م�ن اليوم 
األخ�ري من اإلع�الن يف ه�ذه املحكم�ة وعىل 
املش�رتي جلب هوية األحوال املدنية وشهادة 

الجنسية العراقية .
القايض االول

عامر حمزة حسني
األوصاف : العقار املرقم  3928 محلة االبراق 
يف النجف عبارة عن دار بطابق واحد تقع عىل 
ش�ارع بعرض 15 مرت مس�احته االجمالية ) 
201،25( مرت مرب�ع يتكون من ممر بعرض 
1،5 وط�ول 5 م�رت وصحي�ات وغرف�ة ن�وم 
واس�تقبال باالم�ام ومطبخ وصال�ة بجزئني 
جزء مفتوح ) بدون س�قف( وجزء  مس�قف 
وثالث غرف نوم باملؤخ�رة اي مجموع غرف 
الن�وم يف ال�دار اربع�ة ال�دار مبل�ط بالكايش 
مسقفة بالكونكريت عدى الغرفتني االخريتني 
مسقفتني بالشيلمان مطيل بالبورك والطالء 
واالس�تقبال ارضيت�ه م�ن البورس�لني الدار 
مش�غولة من قبل ) محمد عيل عبد الحسني( 
وهو يرغب بالباقاء يف العقار بعد البيع بصفة 
مستأجر درجة  عمران الدار جيدة وان القيمة 
الكلية للعقار مبلغ ) 296،687،500( مائتان 
وس�تة وتس�عون مليون وس�تمائة وس�بعة 

وثمانون الف وخمسمائة دينار الغريها.
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وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة : 315/ت/2021

التاريخ : 2021/2/7 
اىل  /املنف�ذ عليه ) عيل ش�هيد ابو الش�ون / 

الكوفة حي ميسان(
لقد تحقق لهذه املديرية من خالل مبلغ مركز 
رشطة ميس�ان واش�عار مختار حي ميسان 
) ابراهي�م عزيز( امل�ؤرخ يف 2021/2/2 انك 
مجه�ول محل االقامة ولي�س لك موطن دائم 
او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ  عليه 
واس�تنادا للمادة 27 من قانون التنفيذ تقرر 
تبليغ�ك اعالن�ا بالحض�ور يف مديري�ة تنفيذ 
الكوف�ة خالل خمس�ة ع�رش يوما تب�دأ من 
اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية 
بحض�ورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش 
هذه املديري�ة باجراءات التنفيذ الجربي وفق 

القانون.
املنفذ العدل

ب�داءة  محكم�ة  ق�رار  املح�رر:-  اوص�اف 
1125/ب/2020(   ( بالع�دد  الكوف�ة 
يف2020/12/24واملتضم�ن الزام�ك بتأدي�ة 
خمس�ة   )15،000،000  ( مق�داره  مبل�غ 
ع�رش مليون دين�ار عراقي للدائن ) محس�ن 
الرس�وم  كاف�ة  وتحميل�ك  كاظ�م(  حبي�ب 

واملصاريفواتعاب املحاماة.

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف

رقم االضبارة: 2018/2028
التاريخ: 2021/2/3

اعالن
تبيع مديرية تنفيذ النجف السيارة 
املرقم�ة ) 26608( ن�وع )نج�ف 
بيجو روا( اللون ) برتقايل مصفر( 
املودي�ل ) 2010( العائ�دة للمدين 
) ك�رار كاظ�م ب�در( لق�اء طل�ب 
الدائ�ن ) ام�ال نارص عب�د الرضا( 
واملدرج�ة اوصافها ادن�اه فمن له 
رغب�ة بال�رشاء الحض�ور يف تمام 
الس�اعة ) الرابعة ( عرصا يف اليوم 
الع�ارش م�ن الي�وم الت�ايل للن�رش 
يف الصح�ف املحلي�ة يف مع�رض ) 
رشك�ة اري�ج النج�ف( الواقع يف ) 
مس�تصحبا  الحديث�ة(  املع�ارض 
مع�ه التأمين�ات القانوني�ة عرشة 
باملئة من القيمة املقدرة وش�هادة 
الجنس�ية العراقية وهوية االحوال 
املدنية ه�ذا وان الثم�ن يدفع نقدا 

والداللية املشرتي.
املنفذ العدل

نصري حسن عبد زيد الكالبي
املواصفات:-

1-النوع: بيجو روا
2-املوديل: 2010

3-االطارات : مستخدمة االستخدام 
الطبيعي يتالءم وسنة الصنع

4-البطارية: مستخدمة االستخدام 
الطبيعي يتالءم وسنة الصنع

مس�تخدمة   : الس�يارة  5-ب�دن 
االس�تخدام الطبيعي يتالءم وسنة 

الصنع
مس�تخدمة   : الس�يارة  6-زج�اج 
االس�تخدام الطبيعي يتالءم وسنة 

الصنع
مس�تخدمة  الس�يارة:  7-دواخ�ل 
االس�تخدام الطبيعي يتالءم وسنة 

الصنع
8-القيم�ة املقدرة: س�بعة ماليني 

وخمسمائة الف دينار
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مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف النجف 

االتحادية 
محكمة بداءة النجف

العدد : 1443/ب2020/3
التاريخ  :2021/2/4

إعالن
بناءا عىل الق�رار الصادر من هذه 
العق�ار  ش�يوع  بازال�ة  املحكم�ة 
املرق�م  1/1016 ح�ي الزه�راء يف 
النجف علي�ه تعلن ه�ذه املحكمة 
ع�ن بي�ع العق�ار  املذك�ور أعاله 
املقدرة  أوصافه وقيمت�ه  واملبين�ة 
بال�رشاء  الراغب�ني  فع�ىل  أدن�اه 
خ�الل  املحكم�ة  ه�ذه  مراجع�ة 
)ثالث�ون ( يوم�ا م�ن الي�وم التايل 
لن�رش اإلع�الن مس�تصحبا مع�ه 
التأمينات القانونية البالغة ) %10 
( من القيم�ة املقدرة بموجب صك 
مصدق ألمر  محكمة بداءة الكوفة 
وصادر من م�رصف الرافدين رقم 
)7( يف النج�ف وس�تجري املزاي�دة 
واإلحال�ة يف الس�اعة الثانية عرش 
من اليوم األخري من اإلعالن يف هذه 
املحكمة وعىل املشرتي جلب هوية 
املدنية وش�هادة الجنسية  األحوال 

العراقية .
القايض االول

عامر حمزة حسني
األوصاف : العقار املرقم  1/1016 
ح�ي الزهراء يف النج�ف عبارة عن 
دار مف�رزة اىل جزئ�ني بصورة غري 
 ( االجمالي�ة  مس�احتها  رس�مية 
345،75( م�رت مرب�ع وه�ي ركن 
الش�ارع االول 20 م�رت والش�ارع 
الثاني 15 م�رت الجزء االول )ركن( 
بواجهة 15 مرت ويحتوي عىل كراج 
وممر بعرض م�رت ومطبخ وصالة 
واس�تقبال ومجموعت�ني صحيتني 
وغرف�ة نوم يف الطاب�ق االريض اما 
الطابق العل�وي يحتوي عىل صالة 
وث�الث غ�رف ن�وم ومجموعت�ني 
صحيت�ني الطاب�ق االريض مبل�ط 
باملرم�ر اما الطاب�ق العلوي مبلط 
بالكايش هزارته س�رياميك مشغوا 
م�ن قب�ل ) محم�ود عبد املحس�ن 
يف  بالبق�اء  يرغ�ب  وه�و  عب�ود( 
العقار بعد البيع بصفة مستأجر ، 
اما الجزء الثان�ي يتكون من كراج 
وصحي�ات   2×2 صغ�ري  وكل�دور 
ومطب�خ  واس�تقبال  داخلي�ة 
وصحيات عدد )2( وصالة وسطية 
يف الطابق االريض اما الطابق العلوي 
يتكون من صالة ومجموعة صحية 
عدد )2( وثالث غ�رف نوم الطابق 
االريض مبل�ط باملرمر ام�ا الطابق 
العل�وي مبلط بالكايش هزارته من 
الس�رياميك ، العقار بالكامل مبني 
بالطاب�وق مجه�ز م�اء وكهرب�اء 
مسقف بالكونكريت املسلح الجزء 
الثان�ي مش�غول من قيب�ل ) جواد 
عبد املحس�ن عب�ود( وه�و يرغب 
بالبق�اء يف العقار بعد البيع بصفة 
مستأجر ،درجة عمران الدار جيدة 
ج�دا وان القيم�ة الكلي�ة للعق�ار 
مبلغ ) 520،325،000( خمسمائة 
وعرشون مليون وثالثمائة وخمسة 

وعرشون الف دينار الغريها.

املهندس
رعد عيل نجم

مدير بلديات حمافظة نينوى
رئيس اللجنة

رقم القطعة والمقاطعة  نوع العقار ورقمه ت

على جزء من القطعة 
المرقمة 1/20 م 55 مهد تاجير ساحة لبيع الخضراوات والفواكه  1

جزء من القطعة المرقمة 
1/20 م55 مهد تاجير ساحة لبيع المواشي 2

1/1 م 7 زليكان قطع زراعية كل حسب مساحته وبالدونم )57 
دونم و400 دونم و184 دونم و 36 دونم(  3
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متاجر ما بعد اجلائحة
           دالفن براون 

تع�د رشك�ة »كروج�ر« هي أح�دث بائع 
بالتجزئ�ة يتبن�ى األتمت�ة يف الوقت الذي 
يكون فيه املتس�وقون أكثر تفكرياً بشأن 
األش�خاص الذين يتعاملون معهم وجهاً 
لوجه.يف األسبوع املايض، كشفت سلسلة 
متاج�ر البقالة أنها دخل�ت يف رشاكة مع 
مؤسس�ة ال�ذكاء االصطناع�ي »كاب�ر« 
لنرش عرب�ات التس�وق املدعوم�ة برؤية 
الكمبيوت�ر يف س�وبر مارك�ت يف مدين�ة 
سينس�يناتي بوالية أوهايو األمريكية. إذا 
نجح التشغيل التجريبي، فستقوم رشكة 
التجزئ�ة بإضافة عرب�ات متصلة باملزيد 
م�ن متاج�ره يف جمي�ع أنح�اء الواليات 

املتحدة.
لدى كروج�ر اآلن 20 عربة تس�وق ذكية 

ذات عالم�ة تجاري�ة مصمم�ة ملعرفة ما 
يضعه العم�الء يف الداخل. يمكن للعربات 
الالس�لكية أن ُتح�ي إجم�ايل قيم�ة ما 
لديك، وتقدم توصيات، وتسمح لك بالدفع 
مقاب�ل مش�ريات البقالة مب�ارشة عىل 
العرب�ة. وتلغي هذه األجه�زة الحاجة إىل 
الوقوف يف طابور حول الغرباء، أو تمرير 

املشريات إىل موظف املبيعات.
ع�ىل مدار الس�نوات القليل�ة املاضية، تم 
الرويج لعربات التس�وق الذكية كوسيلة 
لخفض تكالي�ف العمالة، ولحمل العمالء 
عىل إنف�اق املزيد من النق�ود وإخراجهم 
من املتاجر برسع�ة أكرب. ومع ذلك، وفقاً 
لرشك�ة »كاب�ر«، دف�ع الوب�اء املزيد من 
ال�رشكات إىل االتج�اه لتقلي�ل التعامالت 

املبارشة وسط الوباء املستمر.
ق�ال »ليندون ج�او«، الرئي�س التنفيذي 

واملؤس�س املش�ارك لرشكة »كابر« : »يف 
اس�تجابة لوباء كوفي�د-19، فإن الطلب 
ع�ىل تقني�ة الدف�ع الذات�ي يدف�ع بائعي 
البقالة وتجار التجزئة إىل ابتكار واعتماد 
تقني�ات جدي�دة تحاف�ظ ع�ىل س�المة 

املتسوقني وتسهل عملية الدفع«.
تدف�ع عرب�ات التس�وق الذكي�ة العمالء 
إىل إنف�اق املزيد م�ن النقود، ألن الس�الل 
يمكنه�ا حس�اب اإلجمالي�ات يف الوق�ت 
الفع�ي، وتعري�ض األش�خاص ملزيد من 
مواد التس�ويق أثناء التسوق، كما تدعي 
رشك�ة ال�ذكاء االصطناعي. عىل س�بيل 
املثال، إذا كنت تشري حبوباً، فقد يوصيك 
ب�رشاء الحليب أيض�اً. تق�ول الرشكة إن 
إجم�ايل عمليات الدفع للمتس�وق العادي 
يزي�د بنس�بة 18% عند اس�تخدام عربات 

التسوق الذكية..

م�ن ناحي�ة أخرى، ف�إن طرق التس�وق 
الجديدة ليس�ت رخيص�ة. يمكن لعربات 
التس�وق الذكية أن تكلف تج�ار التجزئة 
ما بني 5.000-10.000 دوالر لكل وحدة، 
وفقاً لس�يلفان ش�ارليبوا، أس�تاذ توزيع 
األغذية والسياس�ات يف جامعة دالهوزي 
ملزي�د  األجه�زة  تحت�اج  كم�ا  الكندي�ة. 
م�ن الصيان�ة مقارن�ة بعربات التس�وق 
البس�يطة، والتي تكلف تجار التجزئة أقل 
م�ن 100 دوالر ل�كل منه�ا. تقول رشكة 
كابر إن معظم رشكائها يف عربة التسوق 
الذكية يسردون استثماراتهم يف غضون 

عام.
»كابر«، الت�ي جمعت أكثر من 14 مليون 
دوالر م�ن التموي�ل، ت�رى أن تقنيته�ا ال 
ته�دف إىل اس�تبدال الوظائ�ف، ولكنه�ا 
توف�ر املزي�د من عم�ال البقال�ة لصيانة 

املم�رات أو تقديم خدم�ة العمالء. تمكن 
البيان�ات التي تم إنش�اؤها م�ن العربات 
الذكي�ة رشك�ة التكنولوجيا من تحس�ني 
تق�دم  أن  يمك�ن  منتجاته�ا.  توصي�ات 
تقنيته�ا اقراح�ات غذائية، بن�اًء عىل ما 
اشراه عمالء البقالة يف املايض وتوصيات 
الوصفات، بناًء عىل ما يضعه املتسوقون 
يف عرب�ة التس�وق الخاص�ة به�م. كم�ا 
تتقاسم كابر أيضاً معلومات املتسوق مع 
بائ�ع التجزئة الرشيك حتى يتمكن املتجر 
م�ن إدارة املخ�زون والتحصي�ل بش�كل 

أفضل من الناس.
تدي�ر رشك�ة »كروجر« أكثر م�ن 2.700 
متجر، وهي ثالث سلس�لة بيع بالتجزئة 
وطنية تختار عربات التسوق الذكية لبدء 
التش�غيل عىل مدار ال� 12 شهراً املاضية. 
لم يكن لدى الرشكة الناشئة التي تأسست 

عام 2017 الترصيح بالكشف عن أسماء 
رشكاء التجزئ�ة اآلخرين حتى اآلن. ومع 
ذلك، يف ع�ام 2019، أطلق�ت اختباراً مع 
سلس�لة البقالة الكندية »س�وبيز«. كما 
تعاون�ت العالم�ة التجاري�ة أيض�اً ألكثر 
من عامني مع »فودس�يلر ماركت«، وهو 

موقع للمنتجات العضوية يف نيويورك.
ال تعد »كابر« ه�ي الرشكة الوحيدة التي 
تدفع بآليات السداد املتقدمة. فقد كشفت 
رشكة »فيف« الناش�ئة يف منطقة سياتل 
النق�اب ع�ن عربة التس�وق الت�ي تعمل 
باللمس يف عام 2019. ويف الصيف املايض، 
»تراكس�بوينت«ومقرها  رشك�ة  قام�ت 
ت�ل أبيب بإحضار برنامج عربة التس�وق 
الذكي�ة إىل أمريكا الش�مالية، وروجت له 
كوس�يلة لتحويل عربات التسوق العامة 
إىل آالت ذكي�ة للدفع الذات�ي. يأتي تعاون 

كروج�ر بعد ش�هور من إط�الق أمازون 
ملنتج منافس.

يف الع�ام امل�ايض، قدمت أم�ازون عربات 
التس�وق الذكية »داش« يف أحد متاجرها 
كان�ت  كاليفورني�ا.  هيل�ز،  وودالن�د  يف 
مالحظات العم�الء إيجابية للغاية لدرجة 
أن أم�ازون أضافته�ا إىل خمس�ة مواقع 
أخ�رى يف كاليفورني�ا ومتج�ر أم�ازون 

فريش يف نابرفيل، إلينوي.
تطلب عربات أم�ازون الذكية من العمالء 
الذكي�ة  تنزي�ل تطبي�ق ع�ىل هواتفه�م 
الشخصية، بينما ال تحتاج عربات »كابر« 
لذل�ك. كما تتطل�ب تقنية أم�ازون أيضاً 
أن يك�ون ل�دى املتاجر نظام م�ن أجهزة 
االستشعار ملراقبة ما يفعله العمالء. لكن 
م�ع »كاب�ر«، كل يشء مدم�ج يف العرب�ة 

نفسها.

املوازنات املالية يف العراق
        علي كريم خضير 

لقد ظلت ومنذ األزل، فلسفة النظر إىل املوقع الجغرايف والبيئة تأخذ مسارا 
متصاعدا، وبكيفيات مختلفة، وقد تكون خبايا موضوعنا مركوزة بشكل 
أعم�ق يف سوس�يولوجيا اإلجتماع، وطرائ�ق التعامل، والقي�م، واملوروث 

للشعوب، الذي يلقي بظالله عىل الواقع االقتصادي عامة 
ولكن يبقى التعبري عن الحيثيات مثارا للجدل يف األروقة السياس�ية اليوم، 
ألن سياحة النظر يف خارطة العالم تعطيك تصورا دقيقا، عن حجم املعاناة 
التي تربز يف مناطق الجنوب قياسا إىل مناطق الشمال. هذه الثقافة أخذت 
تتوال�د ب�ني األجيال عىل س�طح املعمورة، حت�ى أن أح�د الروائيني العرب 
املش�هورين وهو الطيب صالح عمد إىل عنونة رائعته ب�) موس�م الهجرة 
إىل الش�مال(. إذا ماعلمنا بأن الش�مال يحاكي مفه�وم الحضارة الغربية 
املتطورة. وان الجنوب يحاكي البؤس، والش�قاء، والحرمان، والفقر الذي 
يخي�م عىل أبناء ال�رشق ، وكأن ذلك، ق�د اصبح قانونا س�ماويا ال يمكن 
املس�اس به، وم�ن املفارقات العجيب�ة الت�ي أفرزتها طبيعة ه�ذا العناء 
الكوني، بأن الجنوب هو مصدر الثروات، والطاقات البرشية، التي تس�هم 

يف رفد الدول بمقومات القوة، والثراء، والتطور عىل مختلف الصعد !.
وبنظ�رة إجمالي�ة يف مضام�ني املوازن�ات العراقي�ة الس�ابقة، نج�د أن 
املحافظات الجنوبية حرصا لم تحظ باستحقاقاتها، ولو بشكل نسبي، إذا 
ما قايس�نا حجم الوارادت الكبرية التي تؤخذ من هذه املحافظات، لتوزع 
بدورها عىل اإلقليم واملحافظات األخرى، فمدينة البرصة لوحدها ) س�لة 
عي�ش العراق(، هذه املدينة التي تكتظ بتواجد كربيات الرشكات النفطية 
يف العال�م، ال تحظ�ى وعرب س�نوات طويلة بأبس�ط حقوقه�ا يف العيش، 

والتعوض عما فقدته من رشوط صحية بسبب التلوث البيئي الذي
ع�م أجواءها، فازدي�اد أعداد املرىض، وكثرة الحاالت املس�تعصية يعودان 
بالنتج�ة اىل ه�ذا التل�وث، وآثاره الت�ي لم ترشع ل�ه القوان�ني الوقائية، 
والربام�ج الصحية بغية املحافظة ع�ىل صحة املواطن البرصي، الذي بات 
ش�معة تحرق ليس�عد اآلخرين، من دون االلتف�ات إىل حجم العطاء الذي 

يقدمه بال أدنى مثوبة.
إن مطالبات ن�واب البرصة األخرية تحت قبة الربملان، وإن جاءت متأخرة 
ج�دا، هي ظاهرة صحية يف تثبيت دعائ�م مرشوعية حقوق أبناء البرصة 
التي غدا ذكرها يف املوازنات السابقة ) حربا عىل ورق(، وبال تفعيل حقيقي. 
األمر نفسه الذي ينسحب عىل بقية املحافظات الجنوبية األخرى ميسان، 
وذي قار، وواس�ط. إذ لم تنشغل الحكومات املتعاقبة بهموم أبنائها، مما 
ولد ذلك سخطا شعبيا عارما، كانت نتيجته غري موفقة أيضا. إذ ان حملة 
التعيينات األخرية بات املس�تفيد األكرب منه�ا ليس أبناء الجنوب وحدهم، 
ب�ل ركب موجتها خلق كثري، لتبقى محافظاتهم البقرة الحلوب التي تدر، 

من أجل أن تصدق نبوءة الجنوب.

مسؤولية املؤسسة الرتبوية يف حماربة الفساد

أزمة »اجلمهوريني«.. ومستقبل ترامب

           د. عبد الواجد مشعل

م�ن أول الواجب�ات الربوي�ة واألخالقية للمؤسس�ة 
الربوية، تنش�ئة جيل جديد قائم عىل مبادئ النزاهة 
من خ�الل تبني برامج تربوية س�ليمة، يتس�لح بها 
الجي�ل الجديد قب�ل أن تكون ظاهرة الفس�اد تنتقل 
من جي�ل إىل آخر، وعىل األوس�اط الربوية دق خطر 
الفس�اد اإلداري وامل�ايل يف املجتم�ع العراق�ي، وتعلن 
برامجها الربوية املقرحة للحد من مخاطر الفس�اد 
عىل الشخصية العراقية، تلك الشخصية التي اتسمت 
يف املرحل�ة الحالي�ة باس�تحداث كثري م�ن الصفات 
الثقافية السلبية، التي لم نكن نعرفها من قبل، وإزاء 

هذا الخطر وازدياد مظاهر الفساد يف املجتمع، ينبغي 
أن تشعر املؤسسة الربوية بواجباتها األخالقية إزاء 
اإلنس�ان، وان تعمل بكل إمكانياتها املتوفرة لتقويم 
السلوك األخالقي واملسؤول يف نرش الوعي االجتماعي 
بني تالميذها وطلبتها يف مراحلها املختلفة، مؤرشة اىل 
جسامة ظاهرة الفساد املسترشي يف الدولة العراقية، 
والعمل عىل وضع فلسفة تربوية تعيد اىل الشخصية 
العراقي�ة أو اإلنس�ان العراق�ي اعتب�اره، فاملجتمع 
العراقي ويف مرحلة سابقة ويف مطلع السبعينيات لم 
يكن يعرف مظاهر الفساد بهذا الشكل املخيف، حتى 
ج�اء ترتيب العراق من ب�ني دول العالم بالش�فافية 
باملرتبة الس�ابعة، كما جاء) بحسب تقارير منظمة 

الصحة العاملية يف السبعينيات( وانه خال من الفساد 
ومن ظواهر أخرى، كتعاط�ي املخدرات تماما، وهذا 
يش�ري اىل نظاف�ة املجتم�ع م�ن الظواه�ر الخطرية، 
والي�وم والع�راق يم�ر بمرحل�ة صعب�ة، م�ا يجعل 
املؤسس�ة الربوية تقف أمام املجتمع موقفا صعبا، 
ويلق�ي عليها مس�ؤولية تاريخية يف نهضة نفس�ها 
أوالن بعدم�ا تراجع�ت عم�ا كان�ت علي�ه يف املراحل 
املاضية بس�بب سلس�لة م�ن املتغريات )السياس�ية 
واالجتماعي�ة واالقتصادية( املؤثرة يف منظومة القيم 
األخالقية، السيما خالل فرة الحصار االقتصادي وما 
تالها، مم�ا وضع التالميذ والطلب�ة والقائمني عليها 
بظروف حرج�ة، ما يحتم اليوم عليه�ا فرض إجراء 

مراجع�ة نقدية ملناهج الدراس�ة من اج�ل تغيريها، 
ووضع اسراتيجية تربوية تهنئ الظروف املوضوعية 
لتقوي�م العملي�ة الربوي�ة برؤي�ة جدي�دة، تك�ون 
متناغم�ة مع التغ�ريات الحاصل�ة باملجتمع، بحيث 
يكون الطلبة يف املراحل التعليمة كافة مش�دودين اىل 
برامجه�ا، ويس�تمعون اىل املعلم واألس�تاذ باهتمام 
مس�ؤول، وه�ي مهمة ينبغ�ي أن تحت�ل األولوية يف 
برنام�ج الربويني والتدريس�يني، حت�ى يمكن إيجاد 
اآلليات الالزمة ملحاربة الفس�اد بكل أنواعه، وتقويم 
تلك اآلليات باستمرار، فإذا صلحت املؤسسة الربوية 
صلحت املؤسس�ات األخرى يف الدولة سواء عىل املدى 

القريب أو البعيد.

           جيفري كمب 

بالنس�بة لألش�خاص الكثريي�ن املهتم�ني باملش�هد 
الس�يايس األمريكي، ش�ّكلت هزيمة دونالد ترامب يف 
انتخابات 2020 الرئاس�ية حدثاً يس�تحق االحتفال. 
وم�ن ب�ني الناخب�ني الس�عداء كان هن�اك ع�دد من 
»الجمهوري�ني« البارزين الذين س�بق لهم أن خدموا 
يف إدارات ريتش�ارد نيكسون ورونالد ريجان وجورج 
بوش األب وجورج بوش االبن. هؤالء »الجمهوريون« 
الذي�ن كان�وا أصالً مس�تائني من س�لوك ترامب قبل 
واليت�ه الرئاس�ية الت�ي دامت أرب�ع س�نوات، كانوا 
االعتق�اد  وكان  لرام�ب«.  ب�»الرافض�ني  ُيعرف�ون 
الس�ائد ه�و أن�ه بع�د خس�ارة ترام�ب يف انتخابات 
2020 ورفضه االعراف بالواقع، سيس�عى عدد أكرب 
م�ن »الجمهوريني« ملح�و آثار الرامبي�ة من الحزب 
وإع�ادة الجمهوري�ني تدريجياً إىل دوره�م التقليدي 
كحزب محافظ يقبل يف الوقت نفس�ه بقواعد النظام 
وتقالي�ده، وبالت�ايل يت�رصف بمس�ؤولية، أكان يف 

السلطة أم يف املعارضة. 
ثم جاءت أحداث الس�ادس من يناير 2021 الكارثية 
حينم�ا هاجمت مجموعات من أنص�ار ترامب مبنى 

الكونجرس األمريكي بعن�ف واقتحمته، يف وقت كان 
فيه الكونج�رس مجتِمعاً من أجل اعتماد فوز بايدن 
يف االنتخابات بش�كل رس�مي، وأقنعت الكثريين بأن 
الوق�ت ق�د حان لفص�ل الح�زب »الجمه�وري« عن 
ترام�ب. لكن ه�ذا لم يح�دث. وبدالً من ذل�ك، بارش 
»الديمقراطي�ون« إجراءات ع�زل ترامب مرة أخرى، 
وهذه امل�رة بتهم�ة تش�جيع التمرد ع�ىل الحكومة 
والتحريض ضدها. ودعم عرشُة أعضاء »جمهوريني« 
يف مجل�س النواب القرار. يف ذلك الوقت، كان ُينظر إىل 
أعم�ال هؤالء األعض�اء العرشة عىل أنه�ا إرهاصات 
حركة إصالحي�ة جديدة، لكن العكس هو الذي حدث 
حت�ى اآلن. ذل�ك أن كل األعض�اء الع�رشة تعرض�وا 
للش�يطنة من قبل مس�ؤويل الح�زب »الجمهوري«، 
كم�ا أن هن�اك جهوداً ُتب�ذل حالياً من أج�ل تحّديهم 
ع�ىل مقاعده�م يف الكونج�رس يف انتخاب�ات 2022 

النصفية. 
ولعل املثري للسخرية هو أن األيقونة الجديدة لقاعدة 
ترام�ب ه�ي نائب�ة جدي�دة يف مجل�س الن�واب من 
إح�دى أكثر املقاطع�ات محاَفظ�ًة يف والية جورجيا، 
مارج�وري تايلور جرين. والواق�ع أن آراء غرين جد 
متطرف�ة لدرج�ة أنها أصبح�ت موض�وع خطابات 

غاضبة يومية ضدها من قبل كل من »الديمقراطيني« 
وبعض »الجمهوريني«. ذل�ك أنها ترى أن ترامب فاز 
يف انتخاب�ات 2020، وأن بعض األحداث مثل هجمات 
11 س�بتمرب اإلرهابية ُدّبرت من قبل الواليات املتحدة 
نفس�ها، وأن  أجه�زة لي�زر اس�تخدمت  يف الفض�اء 
إلش�عال حرائق الغابات يف كاليفورنيا يف 2018، وأن 
هيالري كلينتون واحدة من عدة زعماء »ديمقراطيني« 
ينتم�ون إىل منظمة رسية تخط�ف األطفال وترشب 
دماءه�م، وأن جماعة كلينتون هي التي دّبرت مقتل 
ج�ون إف كيني�دي جوني�ور يف تحط�م طائ�رة عام 
1999، وأن اثنتني من عمليات إطالق النار الجماعية 
س�يئة الذكر يف مدرستي »ليك وود« و»ساندي هوك« 
يف الوالي�ات املتحدة مجرد خدعة.. إلخ! ويظل ترامب 
من أش�د من�ارصي غري�ن. ويف األثناء، ق�ال الزعيم 
الجمه�وري يف مجلس الن�واب كيف�ن ماكارثي، إنه 
سيتحدث مع غرين حول آرائها املثرية للجدل، لكن ال 
أحد يعرف ما س�يقوله وما إن كان س�يتخذ يف حقها 
إج�راءات تأديبي�ة. وباملقابل، ص�درت عن نظريه يف 
مجلس الش�يوخ، ميتش ماكون�ل، ترصيحات الذعة 
ح�ول غري�ن، يف األول م�ن فرباير الج�اري، قائالً إن 
»أكاذيبه�ا ونظري�ات املؤامرة الجنوني�ة التي تؤمن 

بها« تمّثل »رسطاناً« بالنسبة للحزب. 
وعىل الرغم من وجود منتقدين مهمني مثل ماكونل، 
إال أن هن�اك زي�ادة يف الدع�م لرام�ب داخ�ل الحزب 
الجمه�وري حالياً والدعائه ب�أن االنتخابات رُسقت. 
بي�د أن التوقع�ات عىل امل�دى الطويل ال تب�دو واعدًة 
بالنس�بة لحركة »اجعلوا أم�ريكا عظيمة من جديد« 
)التي يتزعمها ترامب(. فإذا كان ترامب قد ينجو من 
اإلدانة يف محاكمة عزله املقبلة أمام مجلس الشيوخ، 
فإن شقوقاً وتصدعات يف تضامن قاعدة دعمه بدأت 
تظه�ر. ذلك أن بعضاً من أنصاره األكثر تطرفاً كانوا 
يعتقدون أن ترامب سيعمد إىل إعالن األحكام العرفية 
يف ي�وم التنصي�ب يف العرشين من يناي�ر واالحتفاظ 
بالرئاسة. وبالتايل، فعندما لم يحدث هذا، كانت هناك 
الكثري من مشاعر االس�تياء وخيبة األمل. والحال أن 
خ�وف ترامب الحقيقي ه�و أن يصبح غري ذا أهمية. 
إذ كلم�ا عمل�ت إدارة بايدن عىل كب�ح الوباء وترميم 
االقتصاد، سيتذّكر الناس الطريقة غري الناجحة التي 
تعاطى بها الرئيس الس�ابق مع األزمة العام املايض. 
وهذا س�يفاقم من تقلص دعمه ب�ني أولئك الناخبني 
املستقلني الذين ُيعدون رضوريني جداً إن كان يرغب 

يف أن تكون له أي فرصة يف عودة سياسية.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة جنح الكوفة
العدد : 130/ج/2021
التاريخ  :2021/2/7

إعالن غيابي
اىل / املتهم الهارب ) احمد جابر زاير حسني( 

حي�ث ان�ك مته�م بالدع�وى املرقم�ة ) 130/
ج/2021( املش�تكي فيه�ا ) فاضل كريم عي ( 
وفق املادة ) 432 ق ع ( وملجهولية محل اقامتك 
تقرر  تبليغك للحضور امام هذه املحكمة بموعد 
املحاكم�ة املواف�ق 2021/3/10 ويف حالة عدم 
حضورك تجري محاكمتك غيابيا وفق القانون.

القايض
محمد كامل كرماشة

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف النجف

العدد : 1164/ش2021/4
التاريخ: 2021/2/7

إعالن
إىل/ املدعى عليه ) صدام عي كاظم( 

اقام�ت املدعية )س�ؤدد توفيق احم�د( الدعوى 
بالع�دد 1164/ش2021/4 امام هذه املحكمة 
والتي يطلب فيه�ا )الحكم بالتفريق القضائي( 
وملجهولية مح�ل اقامتك وحس�ب رشح القائم 
بالتبلي�غ واش�عار مخت�ار حي الش�هيد الصدر 
2 / النج�ف ق�ررت املحكمة تبليغ�ك بموضوع 
بواس�طة  اعالن�ا  املرافع�ة  وبموع�د  الدع�وى 
صحيفتني محليت�ني يوميتني وعلي�ك الحضور 
امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة املوافق يوم 
2021/2/18 الساعة التاسعة صباحا ويف حالة 
عدم حضورك او ارس�ال من ين�وب عنك قانونا 
س�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا وفق 

األصول.
القايض

عي حميد الحيدري

دائرة التنفي�ذ 
مديري�ة تنفي�ذ النرص

العدد:10/خ/2020 
التاريخ: 2021/2/1

اعالن 
اىل املدين الكفي�ل / سامي محس�ن عي

تق�رر تبليغ��ك بالحض�ور امام مديري�ة تنفيذ 
النرص لغرض تس�ديد الذي بذمتك والبلغ احدى 
عرش ملي�ون دينار لصالح الدائ�ن )فه�د عي�د 
رخي��ص( خ�الل فرة خمس�ة عرش ي�وم من 
تاري�خ تبليغك ويف حالة عدم حضورك س�تتخذ 

اإلجراءات القانونية بحقك. 
املنفذ العدل / عي غالب صيهود

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

نرش يف صحيفة املستقبل العراقي  بالعدد 2305  
يف 2021/1/25 االعالن الخاص بمديرية تنفيذ 
الكوف�ة وبالعق�ار املرقم 762/107 كريش�ات 
الخ�اص يف مديرية تنفيذ الكوفة ذكر ان  العقار 
بمس�توى الش�ارع خط�أ والصحي�ح العق�ار 
بمس�توى مر تحت مستوى الشارع لذا اقتىض 

التنويه 
���������������������������������������

اعالن فقدان سند
فقد س�ند العقار للقطعة املرقمة 3/1591 حي 
العروب�ة باس�م / عجيبه رشي�ف عطيوي من 

يعثر عليه تسليمه لجهة االصدار
���������������������������������������

فقدان هوية
فق�دت هوي�ة املوظفة )ابتس�ام طالب خرض( 
الصادرة من رشكة توزيع املنتجات النفطية من 

يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار
���������������������������������������

فقدان
فق�دت الوثيق�ه املدرس�يه املرقم�ه 1440766 
بالع�دد 629 املؤخره يف 2019/10/22 باس�م 
الطالب�ه طيبه عباس حس�ن صال�ح الصادره 
من ثانويه بانيقي�ا االهليه للبناتمن يعثر عليها 

تسليمها لجهة االصدار

اعالن
يعلن اتحاد نقابات العمال يف املثنى عن اجراء مزايده 
علني�ه لتأج�ري املح�الت املدرج�ه تفاصيله�ا ادناه 
اس�تنادا اىل قانون بي�ع وايجار ام�وال الدوله املرقم 
21 لس�نه 2013 املع�دل فع�ىل الراغبني باالش�راك 
باملزاي�ده الحض�ور بناي�ه االتح�اد الكائن�ه يف حي 
النهضه قرب دائره الس�جناء السياسني صباح يوم 
الخميس املصادف 2021/2/18 مستصحبني معهم 
املستمسكات االصوليه والتامينات القانونيه البالغه 
10% من القيمه التقديريه  ويتحمل من ترس�و عليه 
املزاي�ده اجور االع�الن والداللي�ه التفاصيل محالت 
عدد 26 يف واجهه وجوانب بنايه االتحاد محالت عدد 
4 مقابل دائره زراعه املثنى ساحه وقوف سيارات يف 

قضاء الخرض مقابل الدفاع املدني

���������������������������������������
إىل الرشيك شماع داخل ساجت 

توج�ب عليك الحضور إىل صندوق االس�كان العراقي 
فرع النجف وذل�ك لتثبيت اقرارك باملوافقه عىل قيام 
رشي�كك عدن�ان ه�ادي راش�د بالبناء ع�ىل حصته 
املش�اعه يف القطع�ه املرقمه 51354 /3ح�ي النداء 
خالل مده خمس�ه ع�رش يوما داخل العراق وش�هر 
خارج العراق من تأريخ نرش االعالن وبعكسه سوف 

يسقط حقك باالعراض مستقبال

���������������������������������������
إىل الرشكاء فاطمه جاسم محمد و عي جاسم محمد 

وحسني جاسم محمد 
اقتىض حضوركم إىل مقر بلدية النجف لغرض اصدار 
اجازه بناء للعقار املرقم 45999 /3حي النداء خالل 
عرشه ايام وبخالفه س�تتم اإلجراءات دون حضورك 

طالب االجازه 
قاسم عبد الحسني محمود

���������������������������������������
إىل الرشيك جاسم محمد عبد نور

 اقتىض حضورك إىل مقر بلدية النجف لغرض اصدار 
اجازه بناء للعقار املرقم 50138 /3حي النداء  خالل 
عرشه ايام وبخالفه س�تتم اإلجراءات دون حضورك 

طالب االجازه 
نارص مسافر مردان

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف كربالء املقدسة 
العدد / 3635/ش/2020

التاريخ 2021/2/4 
اعالن

اىل املدعى عليه / طه عبد الكريم كاظم
اقام�ت املدعي�ة بان حم�زة محمد الدع�وى املرقمة 
اع�اله طلبت فيه�ا التفريق القضائي لع�دم االنفاق 
وملجهولية محل اقامتك يف الوقت الحارض تقرر تبليغك 
اعالن�ا بصحيفتني يوميتني محليت�ني للحضور امام 
هذه املحكمة يف موعد املرافعة املوافق 2021/3/14 
يف الس�اعة التاس�عة صباحا ويف حالة عدم حضورك 
او ارس�ال من ين�وب عنك قانونا وبخالفه س�تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 
القايض

عي عبد الحميد مكي 

���������������������������������������
اعالن

اىل الرشيكة منى عبد الغني خلف
اقت�ىض حض�ورك اىل مديري�ة بلدي�ة النج�ف  وذلك 
الق�رارك باملوافق�ة الص�دار اج�ازة بن�اء والخاصة 
بالعق�ار املرق�م 3/63100 حي املي�الد مناصفة مع 
رشي�كك املواطن صالح ناجي حس�ني وخالل عرشة 
ايام وبخالفه س�وف تصدر االج�ازة  وفقا للضوابط 

الالزمة

���������������������������������������
اعالن 

ق�دم املدعي ) ه�ادي عوده كاظم ( طلب�ا يروم فيه 
تبدي�ل ) اللق�ب ( م�ن ) املس�اري ( اىل ) الكطيمي ( 
فمن لديه اعراض عىل الدعوى مراجعة هذه املديرية 
خ�الل مدة اقصاها ) خمس�ة عرش يوم ( وبعكس�ه 
س�وف ينظر بالدعوى وفق اح�كام املادة ) 22 ( من 

قانون البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 2016.
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
املدير العام / وكالة

اعالن 
ق�دم املدعي ) ناج�ي عوده كاظم ( طلب�ا يروم فيه 
تبدي�ل ) اللق�ب ( م�ن ) املس�اري ( اىل ) الكطيمي ( 
فمن لديه اعراض عىل الدعوى مراجعة هذه املديرية 
خ�الل مدة اقصاها ) خمس�ة عرش يوم ( وبعكس�ه 
س�وف ينظر بالدعوى وفق اح�كام املادة ) 22 ( من 

قانون البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
املدير العام / وكالة 

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

رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ االتحادية 
دار القضاء يف الطارمية 

محكمة االحوال الشخصية يف الطارمية 
العدد : 3657 

التاريخ : 24 / 12 / 2020 
املوضوع / اعالن قيمومة وفقدان 

اىل / املدعو / برزان نايف حسن 
بتاري�خ 24 / 12 / 2020 قدم�ت زوجت�ك املدعوة ) 
ضح�ى خليل عب�د ( طلب الحج�ر والقيمومة يطلب 
في�ه تنصيب�ه قيما علي�ك وع�ىل اوالدك القارصين ) 
مصطفى وتبارك اوالد برزان نايف ( الدارة شؤونهم 
باعتب�ارك مفق�ود بتاريخ 2016 علي�ه تقرر تبليغك 
بصحيفت�ني محليت�ني لغ�رض حضورك ام�ام هذه 
املحكمة او من ين�وب عنك قانونا ويف املدة القانونية 
خ�الل ) 15 ( ي�وم اذا كن�ت داخل الع�راق و ) 30 ( 
يوم اذا كن�ت خارج العراق ويف حال�ة عدم حضورك 
س�تقوم املحكمة بتنصيب زوجت�ك قيمة عليك وعىل 

اوالدك ووفق االصول .
القايض 

صالح احمد كاظم

���������������������������������������
اىل الرشيك الذي ال يحرض يحيى نور يحيى 

توج�ب عليك الحضور اىل صندوق االس�كان العراقي 
فرع النجف وذلك القرارك باملوافقه عىل قيام رشيكك 

بالبناء عىل القطعة  املرقمة 3/10238 حي صدام
  طالب القرض 

حيدر هادي مالح
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عزي�زي ب�رج الحم�ل، أن�ت مفع�م بالحيوية 
والش�جاعة، ول�ن تج�د ظروًفا أفض�ل لتنفيذ 
طموحات�ك. لك�ن تق�دم بحذر، ألن�ه يمكن أن 
تفق�د الرتكيز بس�هولة م�ن خ�ال التفاصيل 

املعقدة التي قد تبدو شيقة للغاية.

فم�ن  بصحت�ك،  الثور،اعتن�ي  ب�رج  عزي�زي 
املحتم�ل ظهور أزم�ات عن قري�ب، فحاول أن 
ال تفق�د مزاج�ك وأعصاب�ك. اذا حافظ�ت عىل 
رابطة جأشك، وواجهت الثاثاءاث غري السارة 
والقاق�ل الت�ي تثريها، فل�ن تدوم كث�رًيا ولن 

تسبب خسائر مهمة.

عزيزي برج الجوزاء،بما أنك شخص اجتماعي 
بحق، وبما أن�ك ربما قد تكون قد أهملت واحد 
أو ثاث�اء من معارفك مؤخ�رًا، يجب عليك اآلن 
إص�اح ه�ذه العاقات م�رة أخ�رى ومعاودة 
التواص�ل. ترتفع فرص حل نزاع ما بني األرسة 

أو األصدقاء لألبد.

عزي�زي برج الرسطان، أنت عىل وفاق وانس�جام 
تام مع محيطك، سواء عىل املستوى الشخيص أو 
املهن�ي. انتفع من هذا التناغ�م يف تقوية عاقاتك 
والرواب�ط القائمة بينك وبني اآلخرين للتس�لح يف 
األوقات العصيبة التي تكون فيها مجموعة األبراج 

الكونية غري مبرشة واألحوال ليست لصالحك.

عزيزي برج األسد،األمر يزداد صعوبة يف العمل، 
لذلك يجب أن تقبل عروض املساعدة من زمائك 
حتى يقل جبل العمل الذي يقبع أمامك تدريجًيا 
إىل أن يصبح مهاًما يمكن التعامل معها. تتسم 

حياتك الخاصة بعدد من النزاعات.

عزيزي ب�رج العذراء، بما أنك اآلن تنضح بهالة 
خاصة من القوة واالستقرار، فإن الناس سوف 
يلجئون إليك من أجل املس�اعدة والدعم. حاول 
اس�تخدام طاقت�ك يف مس�اعدة اآلخرين، حيث 
أنهم س�وف ي�ردون الجمي�ل بالتأكي�د يف املرة 

القادمة التي تحتاج فيها إىل مساعدة.

عزيزي برج امليزان،األشخاص يف محيط العمل 
يتعامل�ون بإيجابي�ة خاص�ة مع�ك؛ فانتف�ع 
م�ن هذه الفرتة ملواجهة املش�اكل الصعبة مع 

فريقك وبالتايل االقرتاب أكثر من هدفك. 

عزيزي ب�رج العقرب،س�تجني ثم�ار مواقفك 
الج�ادة واإليجابي�ة م�ع اآلخرين، مم�ا يجلب 
ل�ك دع�م ومس�اندة من مص�ادر ل�م تتوقعها 
ولم تفك�ر فيها من قبل. اغتن�م هذه الفرصة 
إلخبارهم بتوقعاتك وتطلعاتك الش�خصية عن 

أهم القضايا التي تشغلك.

عزي�زي برج القوس،أنت الي�وم غري متفق مع 
ذاتك، وهذا واضح يف عدم الرضا العميق وكذلك 
يف التقلب�ات املزاجي�ة الت�ي تري�د فرضها عىل 
اآلخرين. يجب أن تتقبل الهزائم أيُضا يف الوقت 

الحايل. 

عزيزي برج الجدي، ال تصاب بخيبة أمل كبرية 
مع س�ري مجريات األم�ور اليوم، فع�ىل الرغم 
من خططك، فإنك لن تتمكن من إنجاز الكثري. 
ق�اوم الرغبة يف لوم اآلخرين إذا س�ارت األمور 
ض�د رغبتك. توقعاتك غ�ري الواقعية قد تصيبك 

بخيبة األمل.

عزيزي برج الدلو،حتى لو جاء النجاح بطريقة 
طبيعية يف العمل، يجب أن تستمر يف االحتفاظ 
بس�امك الداخ�ي وأس�لوبك املتواض�ع. بهذه 
الطريقة، تستطيع االحتفاظ بصداقات العمل. 

اسمح ألحبائك باإلحساس بدفء عاطفتك.

عزي�زي ب�رج الحوت،يأت�ي الي�وم مصحوًب�ا 
ببع�ض املش�كات، فس�وف تقاب�ل مواقف ال 
يمكن التغلب عليه�ا إال من خال تغيري رؤيتك 
لألم�ور. افص�ل نفس�ك ع�ن كل ما ه�و قديم 

ومعروف، وتطلع لكل ما هو جديد.

العذراء

احلوت

»آيفون 13« بال ميزات ثورية بسبب »كورونا«
ذكرت تقارير تقنية، أن رشكة أبل تعتزم 
إص�دار هات�ف »آيف�ون 13« املرتقب يف 
سبتمرب املقبل، بقارئ بصمة مدمج مع 
الشاشة، خاصة بعد ضعف أداء خاصية 
الوج�ه يف ظ�ل جائح�ة  التع�رف ع�ىل 

»كورونا«.
وأوضحت التقارير وفقا ل�«بلومبريج«، 
أن الهات�ف الجدي�د لن يتضم�ن ميزات 
ثورية، وأبرز ما ستتم إضافته هو قارئ 
البصمة ال�ذي يعد يف نظر املس�تخدمني 

ليس إضافة كبرية كونها خاصية متاحة 
يف الهواتف املنافسة.

 ،»X وأش�ارت إىل أنه منذ هات�ف »آيفون
طرح�ت رشكة »أب�ل«، كل هواتفها من 
دون ق�ارئ بصم�ة، باس�تثناء »آيفون 
SE«، حيث ت�م التخي عن تلك الخاصية 
من أج�ل االعتماد عىل خاصي�ة التعرف 

البيومرتي عن طريق الوجه.
ولفتت إىل أن تلك الخاصية كانت ضعيفة 
عملي�ا خاص�ة يف ظ�ل وب�اء »كورونا« 

وارت�داء الن�اس لك�مام�ات، حيث يجد 
الوج�وه  تعري�ة  يف  صعوب�ة  البع�ض 
بالخ�ارج،  وجوده�م  أثن�اء  بالكام�ل 
ويكونون مضطري�ن إىل إدخال »الكود« 

الرسي لتايف نزع الكمامة.
وتطرق�ت التقارير إىل رغب�ة أبل يف إزالة 
منفذ الش�حن من أحد موديات »آيفون 
13«، م�ن أج�ل االنتقال صوب الش�حن 
الاس�لكي، كم�ا أنها تعمل ع�ىل إصدار 

هاتف »آيفون« مع شاشة قابلة للطي.

ما هو مرض هشاشة العظام؟
يعان�ي الكثري م�ن البرش من هشاش�ة 
العظام أو ما يس�مى بالعظام املسامية، 
وه�ي الحالة الت�ي تكون فيه�ا العظام 
يش�عر  ال  وق�د  منخفض�ة،  وجودته�ا 
الشخص بهذه الهشاشة إال عند حدوث 
ك�رس يف العظام.وت�ؤدي اإلصاب�ة بهذا 
امل�رض إىل إضع�اف العظ�ام، لدرجة أن 
مجرد القيام بأعمال بسيطة جداً يحتاج 
إىل أق�ل ق�در من الضغ�ط، كاالنحناء إىل 
األمام أو رفع مكنسة كهربائية أو حتى 

السعال، قد يسبب كسوراً يف العظام.
وق�د تح�دث اإلصابة بهشاش�ة العظام 
وفق�اً ل�� »ويب ط�ب«، نتيج�ة النقص 
يف مس�توى الكالس�يوم والفس�فور، أو 
النق�ص يف مع�ادن أخرى، وه�و يصيب 

الس�يدات يف الغال�ب لكن�ه ق�د يصي�ب 
الرجال أيضاً.

األعراض:
وللمرض ع�دة أعراض، مث�ل آالم حادة 
يف الظه�ر، وفق�دان ال�وزن م�ع الوقت 
مع انحناء القام�ة، باإلضافة إىل حدوث 
كس�ور يف الفق�رات، يف مفاص�ل كف�ي 
اليدين يف ح�وض الفخذي�ن أو يف عظام 

أخرى.
عوامل اإلصابة:

وهن�اك عدة عوام�ل قد تزي�د من خطر 
كالس�ن  العظ�ام،  بهشاش�ة  اإلصاب�ة 
مث�ًا فكلم�ا زاد عم�ر اإلنس�ان ازدادت 
معه احتمالية اإلصاب�ة، وكذلك التاريخ 
العائي للمرض، وبني�ة الهيكل العظمي 

حيث يصيب صغار الحجم بنس�بة أكرب، 
التب�غ واضطراب�ات  وكذل�ك اس�تهاك 
األدوي�ة م�ن مجموع�ة  األكل وتن�اول 
الكورتيكوس�تريويدات، وأسلوب الحياة 
البدن�ي وتن�اول  النش�اط  الخ�ايل م�ن 

املرشوبات الغازية والكحولية.
أج�ل  م�ن  الطبي�ب  إىل  نتوج�ه  مت�ى 

الفحص؟
ي�ويص العديد م�ن األطب�اء بالتوجه إىل 
الفحص حال بلوغ الشخص سن ال� 65 
عام�اً، أو يف حال بلوغ الس�يدات مرحلة 
انقطاع الطم�ث، أو إن كانت تعاني من 
مشاكل طبية مرتبطة بالعمود الفقري، 
أو إن كانت تتلقى أي عاجات تتسبب يف 

اإلصابة بهشاشة العظام.

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
» تكف�ي 5 أش�خاص » - 2 كوب كبري أرز بني مس�لوق - 1 كوب كبري بس�لة 
مس�لوقة - 1 ك�وب كبري خيار مقطع - 2/1 كوب كب�ري فجل أحمر مقطع - 

2/1 كوب كبري طماطم شريي أرباع - 2/1 كوب كبري ذرة صفراء
4/1 كوب زيت زيتون

2 ملعقة كبرية ) ملعقة الطعام ( عصري ليمون
ملح ) حسب الرغبة (

فلفل أسود
طريقة عمل سلطة مكرونة بالخضار

خطوات التحضري:
يف بولة متوسطة الحجم يوضع األرز.

يضاف الخيارو الفجل و الطماطم و البسلة و الذرة اىل األرز و يقلب برفق.
نض�ع زيت الزيتون و عصري الليمونعىل الس�لطة و يقل�ب املزيج حتى تختلط 

املكونات ببعضها.
تتبل السلطة بامللح و الفلفل األسود و تقلب مرة أخرى.

و تقدم.

سلطة اخلضار باألرز البني

طرق للحفاظ عىل السيارة وإطالة عمرها
يهتم أصحاب الس�يارات دوًما باألمور التي تس�اعد يف الحفاظ 
عىل سياراتهم وإطالة عمرها، بما يف ذلك تغيري الزيت والصيانة 
الدورية، وعادة ما تكون هناك مؤرشات تخرب س�ائق الس�يارة 

بأن هناك شيًئا خاطًئا يقوم به أو ال يقوم به يرض السيارة.
ورص�د موق�ع »بوبي�والر ميكانك�س«، 4 ط�رق للحفاظ عىل 

السيارة وإطالة عمرها منها:
الحفاظ عىل نظافتها

يس�اعد غس�ل الس�يارة بانتظام عىل إطال�ة عمرها من خال 
القضاء عىل امللوثات التي قد تتسبب يف تآكل السيارة، وبالرغم 
من أن طاء الس�يارة يحم�ي هيكلها الخارجي م�ن امللوثات، 
إال أن الجزء الس�في للس�يارة ق�د يصدأ إذا ما تع�رض للمياه 

واألوساخ.
 تخفيف الحمولة

كلما كانت حمولة السيارة أقل كان ذلك أفضل للحفاظ عليها، 
وكلما زادت حمولة السيارة ضعف أداء املحرك واملكابح وناقل 
الحركة، لذلك فحتى لو كانت الس�يارات مصممة لحمل أوزان 
كب�رية، فإن األوزان غري الرضورية س�تقلل من عمر الس�يارة 

ع�ىل امل�دى الطوي�ل، لذلك م�ن املهم ع�دم حمل األش�ياء غري 
الرضورية.

 االنطاق ببطء
تحت�اج الس�يارة إىل بعض الوق�ت لتهيئتها لانط�اق، خاصة 
عندم�ا تبق�ى لس�اعات بدون قي�ادة ف�إن زيت املح�رك يربد 
ويستقر يف قاعه، وتتسبب قيادة السيارة دون منح الزيت وقًتا 
كافًي�ا مللء املح�رك يف احتكاك أجزائه ببعضها وتآكلها بش�كل 
أرسع، لذلك يجب االنتظار بعد تشغيل السيارة ملدة ترتاوح بني 

30 إىل 60 ثانية حتى يسخن املحرك.
كم�ا ُينص�ح قائدو الس�يارات يف حالة ما إذا كان�وا مضطرين 
لانطاق برسعة بالسيارة، بأن يقودوا ببطء ألول ميل أو اثنني 

عىل األقل.
 االحتفاظ بمعدل رسعة دوران املحرك

تستهلك رسعة دوران املحرك الوقود برسعة أكرب وتزيد الضغط 
ع�ىل مكوناته، إال أنه من املهم أن يعم�ل املحرك بمعدل دورانه 
يف بعض األحيان، ألن ذلك يساعد عىل تنظيف رواسب الكربون 

التي يمكن أن تلوث الصمامات وغرفة االحرتاق.

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 - عاصمة اليمن - أجرى )معكوسة(.
دول�ة   - التليف�ون  مخ�رتع  لق�ب   -  2

خليجية.
3 - وجل - سائل حيوي.

4 - )ال� ....( من أركان اإلسام - صبغه - 
للتخيري )معكوسة(.

5 - أرشده - بت.
يمني�ة  مدين�ة   - )معكوس�ة(  أف�ر   -  6

)معكوسة(.
7 - عملة اليابان - شاي باإلنجليزية.

8 - حسم - مقدمة )معكوسة(.
9 - مدين�ة قطري�ة )معكوس�ة( - م�ن 

العلوم.
- صدي�ق  العربي�ة  اإلم�ارات  - م�ن   10

)معكوسة(.

1 - مطربة عربية راحلة - )ال� .......( 
ناٍد ريايض قطري )معكوسة(.

- مخ�رتع  )معكوس�ة(  للنف�ي   -  2
الطابعة )معكوسة(.

3 - يف الدماغ )معكوسة(.
4 - ابنها - للنفي.

5 - اإلخاص )معكوسة( - للنصب.
6 - ضم�ري الغائب�ات )معكوس�ة( - 

للتوجع.
7 - )ال�� ........( مدين�ة قطري�ة - 

عاصمتها الدوحة )معكوسة(.
8 - حب )معكوسة( - سور - رفض.

9 - مسلسل لغانم السليطي.

10 - اكتمال - أغنية ألصالة.

عموديأفقي
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أهيل جدة يمنح الرشطة املهلة األخرية.. 
وناطق يناشد اإلدارة

             المستقبل العراقي/ متابعة

ناشد س�عد ناطق، مدافع الرشطة 
العراق�ي، إدارة نادي�ه م�ن أج�ل 
أه�ي  إىل  باالنتق�ال  ل�ه  الس�ماح 
ج�دة الس�عودي، قب�ل نهاية فرتة 
الحالية. وق�ال ناطق،  االنتق�االت 
ع�ى  حس�ابه  ع�ر  رس�الة  يف 
»إنس�تجرام«: »كل الحب والتقدير 
إلدارة الرشط�ة وجماه�ر النادي، 
بمنح�ي  ورجائ�ي  طلب�ي  لك�ن 
االس�تغناء من أجل االنتقال لألهي 

الس�عودي. قدم�ت كل ما لدي م�ن جهود 
ومستوى للنادي«.

وأض�اف: »لم أدخر جهدا يف س�بيل تحقيق 
أو  ال�دوري  يف  للفري�ق  املمي�زة  النتائ�ج 
املش�اركات الخارجية، لكن هذا مس�تقبي 

وكي أم�ل ورجاء أن إدارة الرشطة لن تقف 
عائقا أمام طموحي بخوض تجربة يف أفضل 
دوري بآسيا«.وزاد: »منذ عدة أيام وأنا أمر 
بوض�ع نفيس صع�ب، وه�ذا س�يؤثر عى 
أدائي، أطلب منحي االستغناء ولن أنىس هذا 
املوقف إلدارة الرشط�ة وجمهوره«.وتابع: 

»لم تتبق س�وى ساعات عى إغالق 
فرتة االنتقاالت بالدوري السعودي، 
وإدارة األه�ي ما زال�ت تنتظر الرد 
النهائي لحسم التعاقد«.من جهته، 
أكد مصدر مطلع ع�ى املفاوضات 
من أهي جدة، لكووورة: »نقدر ما 
قام به ناطق م�ن محاوالت حثيثة 
وجادة إلنهاء الصفقة، إال أن إدارة 
الرشطة لم تكن متجاوبة بالشكل 

الالزم«. 
وأوضح املص�در، أن إدارة 

األهي كانت عى تواصل 
س�اعة  قب�ل  الرشط�ة  م�ع 

م�ن اآلن، وأمهلته�ا حت�ى 
الس�اعة الثامن�ة بتوقيت 
السعودية؛ من أجل حسم 

املفاوضات.

عامد حمسن يتسبب يف أزمة بني الزوراء ونفط الوسط
             المستقبل العراقي/ متابعة

أدخل الالعب عماد محس�ن إدارتي نفط 
الوس�ط والزوراء يف مشكلة إدارية بعد 

توقيعه للناديني.
وقال نائب رئيس نادي نفط الوس�ط 
هيث�م بعي�وي يف ترصيح�ات خاصة 
لكووورة: »نتعجب م�ن ترصف إدارة 
ن�ادي ال�زوراء الت�ي أعلن�ت تعاقدها 
م�ع الالعب عماد محس�ن وهي تعلم 
أنه وقع مع نفط الوس�ط بش�كل 
رس�مي وتم توثي�ق عقده يف 
لكرة  العراق�ي  االتح�اد 

القدم«.
نف�ط  »إدارة  وب�ني: 
الوسط تحرتم إدارات 
وال  األخ�رى  األندي�ة 
الدخ�ول  يف  ترغ�ب 
بسجال أو جدل مع أي 
ن�اد، لك�ن كان األحرى 
الالعب  مطالبة  بالزوراء 

بف�ك ارتباط�ه م�ع الن�ادي أو مخاطبتن�ا 
بشكل رسمي وعدم تجاهل عقده معنا«..

وأمهل�ت إدارة ن�ادي نفط الوس�ط الالعب 
عماد محس�ن ثالثة أيام من أجل االلتحاق 
بالفري�ق قبل اتخ�اذ اإلج�راءات القانونية 

املتف�ق عليه�ا بالعق�د ويف لوائ�ح الدوري 
العراقي.يش�ار إىل أن إدارة ن�ادي ال�زوراء 
أعلن�ت صب�اح الي�وم تعاقدها م�ع عماد 
محسن فيما أعلن نفط الوسط قبل أسبوع 

تعاقده مع نفس الالعب.

ليفربول يتمسك بضم 
نجم برشلونة يف الصيف

حكيمي حيسم موقفه
من العودة إىل ريال مدريد

              المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د تقرير صحفي إس�باني، أن ليفربول لم يفقد األمل يف 
ضم أحد نجوم برشلونة، يف املركاتو الصيفي املقبل. 

وكان�ت تقارير إنجليزية قد أش�ارت إىل أن ليفربول حاول 
ض�م املداف�ع صامويل أومتيت�ي، يف يناير/كان�ون الثاني 

املنقيض، لكن الفرنيس فضل االستمرار مع برشلونة.
وبحس�ب صحيفة »س�بورت« الكتالونية، ف�إن ليفربول 
يتابع استعادة أومتيتي للياقته ومستواه يف الفرتة األخرة 
مع برشلونة، ويعتقدون أن الفريق الكتالوني لن يتقاىض 

أمواال كثرة مقابل بيعه.
وأوضح�ت الصحيفة، أن تعاقد الريدز م�ع الثنائي كاباك 
وديفي�ز يف الس�اعات األخ�رة للمركات�و الش�توي، جاء 
لحاجتهم املاس�ة إىل العبني لتدعيم مرك�ز قلب الدفاع، يف 
ظ�ل اإلصاب�ات املتكررة وغي�اب فرجيل ف�ان دايك وجو 

جوميز ملدة طويلة.
وأضاف�ت الصحيف�ة، أن ذل�ك ل�ن يمنعه�م م�ن تك�رار 

محاوالتهم يف الصيف لضم مدافع برشلونة.
وينته�ي عقد أومتيتي يف كامب ن�و يف صيف 2023، لكنه 
يتقاىض راتًبا كبرًا، وال يش�ارك بش�كل أس�ايس، لذا يود 

برشلونة التخلص منه.

دورمتوند حيسم مصري مدربه

ديمبيل يمنح كومان أماًل جديدًا

              المستقبل العراقي/ متابعة

لم يس�تطع بوروسيا دورتموند العودة إىل 
املس�ار الصحي�ح، بعد إقالة الس�ويرسي 
لوس�يان فافر، وتعي�ني إيدين تريزيتش، 

مدرًبا مؤقًتا للفريق حتى نهاية املوسم.
أس�ود  تدري�ب  تريزيت�ش  ت�ويل  ومن�ذ 
الفيس�تيفال يف منتص�ف كان�ون األول/

ديسمر املايض، حقق الفريق 4 انتصارات 
تع�رض  فيم�ا  البوندس�ليجا،  يف  فق�ط 

للخسارة يف مثلها وتعادل مرة وحيدة.
وجاءت آخر خسارة لبوروسيا دورتموند، 
أمس الس�بت، أم�ام مضيف�ه فرايبورج 
)1-2(، عى ملعب ش�وارزوالد ستاديون، 
ضمن منافسات الجولة ال�20 من الدوري 

لصحيف�ة  ترصيح�ات  األملاني.وخ�الل 
»بيلد«، نفى مايكل زورك، املدير الريايض 
لدورتمون�د، تفكر إدارة الن�ادي يف تغير 
امل�درب مجدًدا، حيث ق�ال: »ال، هذا ليس 
مطروًحا، فنحن واثقون بقدرة تريزيتش 

عى تحقيق األهداف املطلوبة«.
وألق�ى زورك باللوم عى العبي بوروس�يا 
دورتمون�د فيم�ا يتعلق برتاج�ع النتائج، 
حيث قال: »أتوقع أن يظهر الالعبون الكبار 

بأداء أفضل ويتحملون املسؤولية«.
وأكم�ل املدي�ر الري�ايض لدورتمون�د: »ال 
يمك�ن أن يك�ون الالعب البال�غ 16 عاًما 
)موكوكو( هو األكثر تس�ديًدا عى املرمى 

يف غضون 30 دقيقة فقط بعد نزوله«.
وأدت هذه الخس�ارة إىل تراجع بوروسيا 

بج�دول  الس�ادس  للمرك�ز  دورتمون�د 
الرتتي�ب برصي�د 32 نقط�ة، متأخرًا عن 

غريمه بايرن ميونخ، املتصدر، بفارق 15 
نقطة.

              المستقبل العراقي/ متابعة

بدا الفرنيس عثمان ديمبي، نجم برشلونة، وكأنه صفقة 
جديدة للن�ادي الكتالوني يف اآلونة األخ�رة، حيث أصبح 
عنرًصا أساس�ًيا ال غن�ى عنه يف صف�وف الفريق، بعدما 

ابتع�دت عنه اإلصابة. ويس�تعد ديمبي رفق�ة زمالئه يف 
برشلونة ملالقاة ريال بيتيس، اليوم األحد، ضمن مباريات 
الجولة 22 للدوري اإلسباني.وبحسب صحيفة »سبورت« 
الكتالوني�ة، ف�إن ديمبي أصب�ح من أه�م العنارص لدى 
املدير الفني رونالد كومان، والذي يعتمد عليه باستمرار، 

وكأنه صفقة جديدة للفري�ق الكتالوني، رغم وصوله يف 
صيف 2017.وأوضحت الصحيفة، أن ديمبي شارك يف 11 
مباراة متتالية لرش�لونة، وهو أمر لم يحدث مطلًقا منذ 

أي مباراة للبارسا يف انضمام�ه، كما أن�ه لم يغب عن 
عام 2021.

دورمتوند عىل حافة هاوية جديدة يف املوسم املقبل
              المستقبل العراقي/ متابعة

منذ تتويجه بلقب الدوري األملاني )بوندس�ليجا( يف موسمني 
اعت�ر  م�ا  دائم�ا  و2012-2011،   2011-2010 متتالي�ني 
بوروس�يا دورتموند الغريم القادر ع�ى إيقاف بايرن ميونخ 
وإزاحت�ه م�ن القمة.لكن، منذ ذلك الحني، ل�م يعد دورتموند 
يمث�ل ذلك التهديد الكبر املتوقع، باس�تثناء موس�م 2018-

2019، عندم�ا أنه�ى املوس�م وصيفا بف�ارق نقطتني خلف 
بايرن.وبع�د صع�ود اليب�زج للبوندس�ليجا يف 2016، ظه�ر 
لباي�رن منافس جديد.وبعيدا عن عجزه عن منافس�ة بايرن 
محليا، تمكن دورتموند عى األقل من تأمني تواجده يف دوري 
أبطال أوروبا يف آخر 5 سنوات، وغاب مرة واحدة عن البطولة 
القارية، يف موس�م 2014-2015، لكن املوسم الحايل يشر إىل 
أن الفجوة ستتس�ع.وباألمس، واص�ل دورتموند تراجعه، يف 

معركته لتحقيق هدفه األدنى، وخ�رس 1-2 أمام فرايبورج.
ويحتل دورتموند حاليا املركز الس�ادس، بفارق 3 نقاط عن 
آخ�ر املراكز املؤهلة ل�دوري أبطال أوروبا.وع�ى األقل هناك 
4 أندي�ة أخ�رى تنافس ع�ى املراكز املؤهلة ل�دوري األبطال، 
بم�ا يف ذل�ك يوني�ون برلني الذي يخ�وض موس�مه الثاني يف 
البوندس�ليجا.وقال إي�دن ترزيت�ش م�درب دورتموند عقب 
املباراة: »نش�عر بالخزي الش�ديد. غاضبون أيضا مما حدث 

هنا. يجب أن ننظر ألنفسنا يف املرآة، لتحسني األمور يف أرسع 
وقت«.ودخ�ل فرايبورج قائمة تضم منافس�ني أقل فنيا من 
دورتمون�د تمكنوا من عرقلته يف البوندس�ليجا.وكان الفريق 
األصفر واألس�ود تع�ادل مع ماينز، وخرس من أوجس�بورج 
وكول�ون ويوني�ون برل�ني، كما ه�زم من ش�توتجارت5-1.
وتحدي�دا كان�ت الهزائم أم�ام ماينز وأوجس�بورج وكولون 

مؤملة خاصة أن الفرق الثالثة تصارع من أجل البقاء.

إبراهيموفيتش يلتحق برونالدو ومييس يف مكانة استثنائية
              المستقبل العراقي/ متابعة

وصل السويدي زالتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميالن، 
إىل مئويته الخامسة، بعدما أحرز ثنائية للروسونري 
يف شباك كروتوني، اليوم األحد، ضمن مباريات الجولة 

21 للكالتشيو.
وبحسب شبكة »أوبتا« لإلحصائيات، فقد وصل رصيد 
إبراهيموفيش إىل 501 هدف مع األندية خالل مسرته 
مع األندية، يف جميع املسابقات، والتي امتدت إىل 825 

مباراة.وأوضحت، أن إبرا )39 عاًما( س�جل 83 هدًفا 
بقمي�ص مي�الن، و156 م�ع باريس س�ان جرمان، 

كأكثر فريق أحرز أهداًفا بألوانه.
أما شبكة »سكواكا« لإلحصائيات، فقد أشارت إىل أن 
إبرا واحد من بني 3 العبني فقط وصلوا إىل حاجز 500 
هدف، وم�ا زالوا يمارس�ون اللعبة، برفق�ة الرتغايل 

كريستيانو رونالدو واألرجنتيني ليونيل مييس.
كما أشادت بإبرا بعد سن ال�30، مشرة إىل أنه سجل 
204 أه�داف قب�ل بلوغ عام�ه الثالث�ني، و297 هدًفا 

بعدما بلغ الثالثني من عمره.
وذكر الحس�اب الرس�مي لنادي 

ميالن عر موقع التواصل االجتماعي 
»توي�رت«، أن إبراهيموفيت�ش بهدفي�ه 

يف ش�باك كروتوني، وص�ل إىل الثنائية رقم 
6 له هذا املوس�م.وأضاف أن زالتان تس�اوى 
م�ع الرتغ�ايل كريس�تيانو رونال�دو، هداف 
يوفنت�وس، كأكثر العب�ي الدوريات الخمس 

الكرى تسجيالً للثنائيات هذا املوسم.

مييس األفضل يف قائمة تارخيية
              المستقبل العراقي/ متابعة

للتاري�خ  ال�دويل  االتح�اد  أعل�ن 
واإلحص�اء )IFFHS(، ع�ن أفضل 
العب خالل العقد املايض، بناء عى 
تصوي�ت أعض�اء االتح�اد يف 150 

دولة عر العالم.
موقع�ه  ع�ر  االتح�اد  وكش�ف 
الرس�مي، أن األرجنتين�ي ليوني�ل 
مي�يس قائد برش�لونة، هو من فاز 
بجائ�زة أفضل الع�ب يف العالم عن 

العقد األخر.
وش�ملت قائمة أفضل 10 العب�ني العديد 
من نجوم اللعبة، مثل كريستيانو رونالدو 

ونيمار وروبرت ليفانوفسكي.
وجاء ترتيب أفضل 10 العبني كالتايل:

1- ليونيل مييس )برشلونة - األرجنتني(
 - )يوفنت�وس  رونال�دو  كريس�تيانو   -2

الرتغال(
3- أندري�اس إنييس�تا )فيس�يل كوبي - 

إسبانيا(
4- نيمار دا سيلفا )باريس سان جرمان 

- الرازيل(
5- س�رجيو رام�وس )ري�ال مدري�د - 

إسبانيا(
6- مانويل نوير )بايرن ميونخ - أملانيا(

7- روبرت ليفاندوفس�كي )بايرن ميونخ 
- بولندا(

 - )يوفنت�وس  بوف�ون  جيانلويج�ي   -8
إيطاليا(

 - )مي�الن  إبراهيموفيت�ش  زالت�ان   -9
السويد(

 - ل�وكا مودريت�ش )ري�ال مدري�د   -10
كرواتيا(

               المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقرير صحف�ي إيطايل، عن موق�ف املغربي أرشف 
حكيم�ي، ظهر إنرت مي�الن، من العودة إىل ناديه الس�ابق 

ريال مدريد.
وكان حكيم�ي انتقل من املرنجي إىل إنرت ميالن يف الصيف 
امل�ايض نظر 40 مليون يورو، وذك�رت بعض التقارير أن 

الالعب قد يعود إىل ريال مدريد.
ووفًقا ملوقع »كالتش�يو مركات�و« اإليطايل، فإن حكيمي 
ووكيله ال يس�اورهما أي قلق بشأن أنباء الرحيل عن إنرت 

ميالن، ال سيما أن الالعب سعيد مع النراتزوري.
وأش�ار املوقع اإليط�ايل إىل أن حكيمي ليس�ت لديه أي نية 

ملغادرة إنرت ميالن يف املركاتو الصيفي املقبل.
وأوضح »كالتش�يو مركاتو« أن إنرت يعت�ر حكيمي أحد 
الالعبني الرئيس�ني يف م�رشوع الن�ادي، إىل جانب روميلو 

لوكاكو ونيكولو باريال.
وذكر أن إنرت س�يبدأ تس�ديد أموال صفق�ة حكيمي لريال 
مدريد يف شهر مارس / آذار املقبل، باالتفاق مع فلورنتينو 

بريز، رئيس النادي امللكي.

أوفر مارس رهن إشارة برشلونة
              المستقبل العراقي/ متابعة

ع�اد اس�م الهولن�دي م�ارك أوفر م�ارس، املدير 
الريايض ألياكس، ونجم برشلونة السابق، للرتدد 
من جديد داخل أروقة النادي الكتالوني.وبحسب 
صحيفة »س�بورت« الكتالونية، فإن اس�م أوفر 

مارس ارتبط بالتواجد عى رأس اإلدارة الرياضية 
لرش�لونة خ�الل املرحل�ة املقبلة، مل�ا قدمه من 
عم�ل رائ�ع يف أياكس، وق�راره بخ�وض تجربة 
جديدة، بدًءا من الصيف املقبل.وأكدت الصحيفة 
املقربة من برشلونة، أن النجم الهولندي السابق، 
س�يكون س�عيًدا ج�ًدا بالع�ودة إىل الكام�ب ن�و 

والعمل مع مواطنه رونالد كومان، املدير الفني 
للفري�ق. وأش�ارت الصحيف�ة، إىل أن أوف�ر 

م�ارس ينتظ�ر وص�ول اإلدارة الجدي�دة 
لرشلونة، عقب االنتخابات املقرر لها 

يوم 7 م�ارس/ آذار املقبل، ومعرفة 
موقفه من التواجد يف النادي.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

سيميوين: كوديت أضاف الكثري لسيلتا فيجو
            المستقبل العراقي/ متابعة

قال األرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو 
مدريد، إن وصول مواطن�ه املدير الفني، إدواردو 
كودي�ت، أعط�ى »املزيد من الش�خصية والقوة« 
لس�يلتا فيجو، منافس�ه يف مباراة الغ�د بالليجا، 
وال�ذي أكد أن�ه فريق »واضح للغاي�ة يف أهدافه«.

وكان ال�دور األول باملوس�م الح�ايل، ه�و األفض�ل 
ألتلتيكو منذ موسم )2014/2013(، الذي ُتوج الفريق 
يف نهايته بطال للدوري اإلس�باني.وعن ذلك، قال سيميوني 

»ال يمكنن�ا املقارنة، ألن املقارنات مكانها نهاية املوس�م.. 
نم�ر بال�دور األول من املوس�م، والبطولة طويل�ة وصعبة 
ومعقدة للغاية.. ال توج�د طريقة للبحث عن مقارنات، لن 
أبح�ث عنه�ا مطلقا«.وأضاف أنه عى س�بيل املثال، تعادل 
فريقه سلبيا أمام سيلتا فيجو، يف املوسم املايض، عى ملعب 
)وان�دا مرتوبوليتانو(، معت�را أن األتليتي يف ذلك الوقت، ال 
يش�به مطلقا الفريق حاليا، كما أن سيلتا فيجو تغر أيضا 
بوصول كوديت إليه.وأوضح »وصول كوديت للفريق منحه 
املزيد من الش�خصية، واملزيد من القوة يف اللعب الهجومي، 

الذي يمتاز به دائما، لكن بديناميكية أكثر قوة.
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سرية رجل زاهدالتحرش اجلنيس يف العمل الوظيفي

محمد السعدي

ان نجاح العمل الوظيفي يعتمد وبشلكل اسلايس على جدية العمل 
داخلل املنظوملة اإلدارية اعتملاداً على جاهزية موظفيهلا يف اداء 
واجباتهم عى اتم وجه وفقاً لسياسلات النظم الوظيفية للمؤسسة 
اإلداريلة، من خالل اتباع اصول علميلة وعملية إلدارة العمل بمهنية 
عاليلة بعيداً عن األهواء النفسلية التي من شلأنها الرضر يف اجواء 
العملل الوظيفلي وخلق حالة ملن النفور النفيس ملن العمل داخل 
املؤسسلة اإلدارية من خلالل خلق اجواء مضطربلة داخل منظومة 
العملل، ويأتي ذلك بسلبب االنحراف باألخلالق الوظيفية كونها هي 
من الواجبات األساسلية للموظف العام والتي هي يف حقيقتها تعرب 
علن واقع الحال االجتماعلي وتنبع من قيم املجتملع ومبادئه وفقاً 
مللا جاءت بله األديان من نظم ومبادى وقيلم كان لها األثر الكبري يف 
تهذيلب املجتمعات البرشية والتي ال يمكلن ألي مجتمع أن ينحرف 
عنهلا ألنها مغروسلة يف النفلللوس واملشلاعر وتعلرب عن األخالق 

الفطرية لألفراد.
فالوظيفلة العامة تعترب املركز القانوني الذي يشلغله املوظف العام 
والتي تسلتقل يف وجودها بالحقوق والواجبات ملن يشلغلها دون ان 
تتأثر بأي يشء اخر فهلي من املبادئ والتي تختص بالجانب العميل 

واالنساني من خالل تقديم املنفعة العامة وصوالً للصالح العام.
وألن العملل اإلداري يتطللب التلدرج الهرمي بمسلتويات تنظيمية 
تسلسللية وفقاً ملا تتطلبه مهمة الجهة اإلدارية، وهذا التدرج يؤدي 
بطبيعلة الحلال اىل وجلود رئيلس وملرؤوس حيث يخلول القانون 
الرئيس اإلداري صالحية متابعة اعمال موظفيه السابقة والالحقة، 
وقلد ينحلرف الرئيس اإلداري عن مقدسلات واخالقيلات العمل من 
خالل اسلتغالله لسللطته يف الضغط عى بعض موظفاته من خالل 
)التحرش الجنيس الوظيفي( وذلك من خالل فرض عقوبات مقنعة 
او تكليفهم بأعمال خارج اختصاصهم او نقلهم للعمل ضمن طاقمه 
من أجل مقاصد ال اخالقية، او قد يسلتغل املوظف سللطته يف انجاز 
األعمال املوكلة اليه بتهور يف انجازها او تسهيل اجراءاتها من خالل 
التعرض للمراجعات وابتزازهن جنسلياً مقابل هدر كرامة النسلاء 
بطريقة وحشليه، وبطبيعة الحال ان مثل هذه األفعال الدخيلة عى 
مجتمعاتنا تؤدي اىل اتساع دائرة الفساد الالأخالقي من خالل تكوين 
مافيلات للدعارة تؤدي اىل زيلادة معدالت الجريمة بشلتى انواعها، 
فانتشلار البغلاء واالعتداء عى العرض والتحريض عى الفسلق من 
األعملال التلي تجرمهلا قواعد األخلالق قبلل أن يجرمهلا القانون 
وأصعب ملن أن تنطلق بني ثنايا شلفتني ألن األخالق الوظيفية هي 
الوعاء الذي تسلتمد منه اإلدارة نجاح مقاصدها األساسية وتساهم 

يف توطيد املقومات االجتماعية واألخالقية للمجتمع.

خوزيه موخيكا مزارع أوروغواي وسليايس، حياته مفعمة بالنضال 
والزهد والبسلاطة شلغل منصلب الرئيس األربعلني األوروغواي من 
علام ٢٠١٠ إىل عام ٢٠١٥. سلجن ملدة ١٢ عاما خلالل الديكتاتورية 
العسلكرية يف السلبعينيات والثمانينيات. يلقب بأفقر رئيس دولة يف 
العالم. عاش حياة زاهدة طيلة توليه رئاسلة جمهورية األوروغواي 
بعيداً عن برسلتيج حياة املسؤولني والرؤساء يف البذخ واملجن. ويقيم 
يف مزرعة بسليطة يف منزل زوجته لوسليا توبوالنسلكي بالقرب من 
العاصمة األوروغوانية مونتفيدو وال يملك اال سليارة فولكس فاجن 
بيتيلل صنعت عام١٩٨٧. بسلبب أسللوب حياته التقشلفي وتربعه 
بقرابة تسلعني يف املئة من راتبه الشلهري الذي يساوي١٢٠٠٠ دوالر 
أمريكلي للجمعيات الخرييلة والرشكات الناشلئة والناس املحتاجة. 
علرض الرئيس األروغواني خوزيه موخيلكا للمصالح االجتماعية يف 
حكومته يف شلتاء علام٢٠١٤ بفتح أبواب قلره الرئايس املعروف 
بكاسلا سواريث أي رييس لألشلخاص املرشدين يف حال عدم اكتفاء 
مراكلز إيواء املرشدين يف العاصمة. وقد رافقلت تلك الدعوة اىل تدفق 
أعداد كبرية من الجالية السلورية اىل هلذا البلد اآلمن. يف بداية حياته 
أنضم اىل املقاومة الثورية كان مقاتالً سابقاً يف منظمة )توباماروس( 
الثورية اليسارية وهي جماعة سياسية مسلحة مستوحاة من الثورة 
الكوبية. دافع عن مصالح بلده وحقوق شعبه تجسيداً ملسرية حياته 
النضالية كمناضل يسلاري وتحمل سجون وحرمان من رغد العيش 
يف حيلاة طبيعيلة. يف سلبتمرب ١٩٧١ تمكلن مع رفاقه ملن الهروب 
من السلجن عن طريلق حفر نفق من داخل السلجن انفتح يف غرفة 
املعيشلة يف منزل قريب. أُعيد القبض عى موخيكا بعد أقل من شلهر 
من هروبه، لكنه هرب من بونتا كاريتاس مرة أخرى يف أبريل ١٩٧٢. 
تللك املأثرة النضالية تعيد بنا اىل عام ١٩٦٧، عندما حفر الشليوعيني 
العراقيني يف سلجن الحلة نفقاً للهروب منه، وكان للمرحوم حسلني 
سلطان مرشفاً عى عملية الحفر والهروب مع الشاعر الكبري مظفر 
النواب، وقد أدى بهم تلك النفق اىل مرآب السليارات، وأثناء خروجهم 
اىل السلاحة بأول الفجلر توقع حارس املرآب أنهم أشلباح يخرجون 
ملن تحت األرض. ولد موخيكا يف ٢٠ مايو ١٩٣٥، لديمرتيو موخيكا، 
من أصول إسلبانية من الباسلك ، وللويس كوردانو، ابنلة مهاجرين 
إيطاليني. كان والد موخيكا مزارًعا صغريًا أفلس قبل وقت قصري من 
وفاته يف عام١٩٤٠، عندما كان ابنه يف الخامسة من عمره، كان والد 
والدتله من املهاجرين الفقراء للغاية ملن ليغوريا. ويرفض موخيكا 
الحصلول عى أي راتلب تقاعدي عن فرتة خدمته كمناضل يسلاري 
وسجني سيايس سابق وعضو يف مجلس الشيوخ ورئيساً للدولة رغم 

ما حققه من خطوات وإنجازات لشعبه ووطنه.

مرشوبات عليك التخيل عنها أثناء إنقاص الوزن
ينصلح الخرباء تجنب بعلض املرشوبات أثناء 
إنقاص الوزن الحتوائها عى سلعرات حرارية 

عالية.
وقلال موقع »فيلت فور فلان«، إنله إذا كنت 
تهتلم بمراقبلة وزنلك واتباع النظلام الغذائي 
الصحي فعليك تجنب بعض املرشوبات املغرية 

كمرشوب التيه بالكراميل والكريمة مثال.
ويقلدم املوقع سلت مرشوبات أساسلية من 

األفضل التخيل عنها.
١. املرشوبات الغازية

تحتوي املرشوبات مثل الكوال منخفضة السكر 
عى قيمة غذائية منخفضة وسلعرات حرارية 
عالية. ومن املستحسن توخي الحذر من رشب 
عصلري الليمون عنلد درجات الحلرارة العالية 
فهلو ال يلروي العطش، وأظهلرت األبحاث أن 
الوضع ليلس أفضل ملع املرشوبلات الخالية 
من السلكر، فعى الرغم من اسلتبدال السلكر 
باملُحليلات منخفضة السلعرات الحرارية، إال 

أنها قد تزيد اإلحساس بالجوع.
٢. كوكتيل الفواكه

ويحتوي مزيج من عصائر الفاكهة والكحول، 
الكثري ملن الفركتلوز والكربوهيلدرات، التي 
تتكدس برسعة يف منطقلة الفخذين. وأحيانا 

تفوق هذه الكوكتيالت املرشوبات الغازية من 
حيث عدد السعرات الحرارية.

وبلدال من ذلك، األفضل رشب كأس من النبيذ، 
كالنبيلذ األحمر، كما أن رشبله باعتدال يمكن 

أن يساعدك عى إنقاص الوزن.
٣. مرشوبات القهوة مع السكر

وتؤثلر الكريملة والكراميل املضافلة إىل كوب 
القهلوة بشلكل يسء على زيلادة اللوزن. وال 
ينصلح الخلرباء التخيل عى القهلوة، لكن من 
املستحسلن رشب القهوة املرة التي يمكنها أن 

تساعد يف إنقاص الوزن.
٤. شاي مثلج

وغالبلا ملا يحتلوي الشلاي املثللج املعبأ عى 

أكثر من ٢٠ غراما من السلكر املضاف. والحل 
األفضل هنا أن تصنع مرشوب مثلج خاص بك 
منخفض السعرات الحرارية مع شاي الفواكه 
املثللج وعصلري الليملون ورشبله يف زجاجلة 

حرارية أثناء السفر يف الحر.
٥. املرشوبات الرياضية

تعد املرشوبات الرياضية بالنسلبة للرياضيني 
املحرتفلني مهمة للحصول عى ملا يكفي من 

الكربوهيدرات والسوائل.
أما بالنسلبة للريايض العلادي، فرشبها ليس 
رضوريا. فمرشوبلات اللياقة البدنية غالبا ما 
تحتوي عى سلكر إضايف، وهنا رشب املاء هو 

الحل األفضل قبل التمرين وأثناءه وبعده.
٦. السموذي

يضيف املصنعون السكر إىل املرشوبات الباردة 
املخفوقلة رغم احتوائهلا عى الفركتلوز، لذا 
فهي مناسلبة بكميات محلدودة فقط كجزء 

من نظام غذائي صحي.
وملن األفضلل صنلع كوكتيال خلاص بك من 
املنلزل. كملا أن  الفواكله املفضللة لديلك يف 
السلموذي تتميز بإمكانية إضافة الخضار إىل 
امللرشوب، ما يسلمح خفض محتوى السلكر 

بشكل أكرب.

كشلفت دراسلة أمريكيلة بريطانية حديثة علن أن األزمة التي تسلبب بها 
تفيش فريوس كورونا املستجد )كوفيدلل١٩(. وهي أنها اإلغالقات املرتبطة 
بالفريوس حول العالم، سلاهمت برفع حرارة األرض إىل حد ما، عى نقيض 
االعتقلاد السلابق بأنها أدت إىل تربيد الكوكب. ورغلم أن اإلغالقات املرتبطة 
بجائحة كورونا سلاهمت إىل حد كبري بجعل الهلواء أكثر نظافة، إال أنها لم 
تنجح بخفض الحرارة التى يعانى منها الكوكب. والحظ فريق الدراسلة أن 
درجلات الحلرارة ىف بعض مناطق رشقى الواليات املتحدة وروسليا والصني 
كانت أكثر ارتفاعا، لفرتة قصرية نسبيا، بنحو نصف إىل ثلثى درجة مئوية، 
حسلبما نقلت قناة )الحرة( األمريكية، اليوم السلبت. ويعود السلبب وراء 
نتيجة الدراسة الصادمة إىل أن اإلغالقات حدت من حركة الناس حول العالم، 
وبالتاىل نشلاط وسائل املواصالت، ما أدى النخفاض نسب السخام )السواد 
الناجم عن دخان االحرتاق( والكربيتات الصادرة عن عوادم السيارات وحرق 

الفحم، ما أزال العوائق أمام وصول حرارة الشمس إىل األرض.

أعللن خرباء التغذيلة، أن الربقوق املجفف يمكن أن يخفلض خطر اإلصابة 
بأمراض القلب واألمعاء، كما يساعد عى التخلص من الوزن الزائد.

وتشلري خبلرية التغذيلة جيمي ميللري يف مقابلة ملع موقلع Shape، إىل أن 
الربقلوق املجفف، غني باأللياف الغذائيلة وفيتامينات A و C و K  وعنارص 
معدنية بما فيها الكالسليوم والزنك واملغنيسليوم والبوتاسيوم، الرضورية 
لعدد كبري من وظائف الجسلم. كما أنه مصدر ملضادات األكسدة التي تمنع 

االلتهابات.
وملن جانبها تشلري خبرية التغذيلة إيرين كينلي، إىل أن “الربقوق املجفف- 
ملادة غذائية غنيلة باأللياف الغذائية التي تمنع اإلمسلاك. كما يحتوي عى 
السلوربيتول وحملض الكلوروجينيلك ، ما قد يزيد من علدد مرات التربز يف 
اليوم”.ووفقا لخبرية التغذية ليسيل بونتشني، يساعد الربقوق املجفف ليس 
فقط يف منع اإلمسلاك، بل وكذلك يمنع تطور رسطان القولون ألنه يحتوي 
على مركب األنثوسليانني. باإلضافلة إىل هذا يحتوي الربقلوق املجفف عى 
املنغنيلز والنحاس اللذين لهما خصائص  مضادة لألكسلدة وتحمي الخاليا 

السليمة من التلف.

كيف تتسبب كورونا يف ارتفاع درجة 
حرارة األرض؟

فاكهة جمففة حتمي من رسطان األمعاء إتباع نظام غذائي معني يقوي فعالية األدوية لدى مرضى ضغط الدم
يعلد ضغط اللدم أمر هلام للغايلة، إذ 
يمكلن لعلدم اسلتقراره أن يلؤدي إىل 
كثري من املشلكالت الصحية التي يهدد 

بعضها حياة املريض.
أشلارت خبلرية التغذية الروسلية إلينا 
بنظلام  االلتلزام  أن  إىل  سلولوماتينا، 
غذائي معني يسلاعد األدوية عى العمل 
بفعالية أكرب. وقالت سولوماتينا “هناك 
أيضلا أطعمة تمنع ارتفلاع ضغط الدم 
عى املدى الطويل، األطعمة التي تقوي 
األوعية الدموية نفسلها. مثل األطعمة 

التي تحتلوي عى املغنيسليوم وكذلك البذور 
واملكرسات والخرضوات.

وأضافت سلولوماتينا “تلك األطعمة تساهم 
يف إنتلاج أكسليد النيرتيلك وبالتلايل تؤدي إىل 

توسلع جدار األوعية الدموية. كما أن عصري 
البنجلر يحظلى بشلعبية كبرية بلني مرىض 
ارتفلاع ضغلط اللدم. وتابعت سلولوماتينا 
“املنتجلات امللدرة للبلول تعملل بطريقة أو 
بأخلرى على خفض ضغلط اللدم، لكن من 

األفضلل تنلاول األطعمة التلي تحتوي 
على أكسليد النيرتيك أو كميلات عالية 
من املغنيسليوم.وأكدت خبرية التغذية 
بفيتاملني  الغنيلة  األطعملة  “تعملل 
“يس” و”بي” عى تقوية جدار األوعية 
الدموية واألوعية الدموية نفسها، كما 
أن محتلوى الكريسليتني يسلاعد عى 
تنظيم ضغط وقوة الشلعريات الدموية 
الصغرية.يف الخالصة، أكدت سولوماتينا 
أنله إذا للم يصلاب الشلخص بارتفاع 
ضغط اللدم كملرض، ويرتفع الضغط 
بشلكل دوري ملجرد زيادة القللق أو اإلجهاد 
أو لسلبب آخر، يمكن للطعام تصحيح زيادة 
طفيفلة يف الضغط. كما أنه يسلاعد األدوية 

عى العمل بفعالية أكرب.

توصلت دراسلة جديلدة إىل أن زيلادة الوزن ببطء 
بداية ملن مطلع الثالثينلات تطيلل العمر.ووفًقا 
لصحيفة “دييل ميل” الربيطانية، فإن باحثني من 
جامعة والية أوهايو األمريكية قاموا بجمع بيانات 
جيلني ملن الناس من فرامنغهلام، وهي مدينة يف 
ماساتشوسلتس، تلرتاوح أعمارهم بلني ٣١ و٨٠ 
عاًملا، ووجدوا أن األشلخاص الذين بلدأوا مرحلة 

البللوغ بلوزن طبيعي ثم ازداد وزنهلم تدريجيا يف 
وقلت الحق، بدرجلة ال تصل إىل السلمنة املفرطة، 
عاشوا لفرتة أطول. وعاش الناس ضمن هذه الفئة 
لفلرتة أطول ملن قرنائهم أصحاب اللوزن الثابت 
تقريبلا طوال حياتهلم. يف حني عانى األشلخاص 
الذيلن وصللوا إىل سلن الثالثلني وهلم بدنلاء، ثم 
اسلتمروا يف اكتساب الوزن، عانوا من السمنة وما 

يصاحبها من وفيات. وأوضح معد الدراسلة هوي 
تشلنغ أن “تأثري زيادة اللوزن عى الوفيات معقد، 
ويعتمد على كل من توقيت وحجلم زيادة الوزن، 
ويف حني أن دراستنا ال تشجع عى زيادة الوزن، إال 
أنها توضح أن الزيلادة التدريجية يف الوزن وبقدر 
معتدل بدًءا من سلن الل ٣١ عاملا وحتى الثمانني 

يمكن أن تساعد عى إطالة العمر”.

زيادة الوزن بعد سن الثالثني تطيل العمر.. لكن برشط

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

طرق متكنك من حماربة األرق لياًل
قلد يكون الغوص يف نوم عميلق صعبا للغاية 
بالنسلبة لبعلض األشلخاص الذيلن يجدون 
صعوبلة يف وضلع مشلاكل اليلوم وراءهم يف 
الوقت املناسلب ليلال – خاصة أثنلاء جائحة 
فلريوس كورونلا الحالية.ويلعب النلوم دورا 
أساسليا عندملا يتعللق األملر بالحفاظ عى 
صحلة جيلدة وعافية طلوال حياتلك. ويؤثر 
الحصلول على قسلط كاف ملن النلوم عى 
مجموعلة من املشلكالت، ويمكن أن يسلاعد 
يف حماية صحتك العقلية والجسلدية ونوعية 
الحيلاة. وأثناء النوم ليال، يعمل جسلمك بجد 
لدعلم وظائلف امللخ الصحيلة والحفاظ عى 
صحتك، بينما لدى األطفال واملراهقني، يعترب 
النلوم رضوريا للمسلاعدة يف النمو والتطور. 
لذللك إذا لم تسلتطع النلوم وكان ذللك يؤثر 
على حياتلك اليوميلة، فقد تبحلث عن طرق 
تسلاعدك عى النوم.تماريلن التنفس : تلعب 
أنملاط التنفس دورا يف الجهاز العصبي، الذي 
ينظم معلدل رضبات القللب وتوتر العضالت 
والتحفيلز والجوانلب األخرى لالسلرتخاء أو 
اإلثارة.وملن ناحيلة أخرى، يمكلن لألنفاس 
الرسيعة والسلطحية أن تخلق مشاعر القلق 
والتوتلر وعلدم االرتيلاح. وأثنلاء االسلتلقاء 

على الظهلر، خذ نفسلا عميقا، وبيلد واحدة 
على معدتلك، تنفس بعملق من خلالل أنفك 
وامسلكها، ثم أخلرج الزفري من خلالل فمك 
حتى تشلعر أن يدك تتحرك ألعى أثناء الزفري. 
وكرر هذا قدر ما تحتاج حتى تشلعر بالهدوء 
واالسلرتخاء.ابتعد عن الشلبكة اإللكرتونية: 
نظلرا ألن معظم األشلخاص يقضون يومهم 
بالكامل أمام شاشة الكمبيوتر يف العمل، قبل 
االنتقال إىل التلفزيون للرتفيه املسلائي، فمن 
اللرضوري أن تحاول إيقاف التشلغيل عندما 
تذهب إىل الرسير. ويجب عدم تشلغيل أجهزة 

التلفزيلون أو أجهزة الكمبيوتلر املحمولة أو 
األجهلزة اللوحيلة أو الهواتف الذكيلة عندما 
يحني وقت النوم. وإذا أنجزت عملك عى جهاز 
كمبيوتر محمول، فاحفظه بعيدا عن منطقة 
نومك.ويجلب أن يكون هذا الجلزء من املنزل 
مخصصا للهدوء والسلكينة، ومن املرجح أن 
يؤدي جلب األشلياء املتعلقة بالعمل إىل زيادة 
شلعورك بالتوتلر والقللق. محاكاة أسللوب 
“رجل الكهف”: قبل أن ترتسلخ التكنولوجيا، 
كان أسلالفنا األوائلل ينامون يف ليلة سلوداء 
شديدة الربودة. وال ينبغي أن يكون مفاجئا أن 
العلم الحديث وجد أن درجات الحرارة الباردة 

والظالم التام هما أفضل الظروف للنوم.
ووفقلا للباحلث يف النلوم الدكتلور جايد وو، 
تعطلل  أن  االصطناعيلة  لإلضلاءة  يمكلن 
السلاعات البيولوجيلة وتعبث بنوعيلة النوم 
التي تحصلل عليها. وينصح الدكتور وو: “إن 
الحفلاظ عى غرفلة نومك خاليلة من الضوء 
االصطناعي والضوضاء، لن يضمن فقط بيئة 
نوم لطيفة ومظلمة، بل سيعلم عقلك أيضا أن 
“كهلف نومك” مخصص للنوم فقط – وليس 
وسائل التواصل االجتماعي واألحداث العاملية 

وأشياء أخرى التي تثري عقولنا”.
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