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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعرَب�ت وزارة الثقاف�ة والس�ياحة واآلث�ار عن 
عزمه�ا اس�رداد آخر قطع�ة آث�ار رسقت من 
العراق بعد عام 2003، كاشفة عن وجود مئات 

الدعاوى الدولية الستعادة آثار البالد املهربة.
وقال رئيس هيئ�ة اآلثار والراث يف الوزارة ليث 
مجي�د حس�ن، يف حدي�ث صحف�ي، إن »هناك 
تعاونا عاملي�ا إلعادة اآلثار التي نهبت وس�لبت 
م�ن املواقع األثرية واملتحف العراقي وهربت اىل 

خارج البلد«.
وب�دأت رسق�ة اآلث�ار العراقية عق�ب االحتالل 
األمريك�ي يف ع�ام 2003، وم�ن أب�رز قضاي�ا 
اآلثار املرسوقة الت�ي تفجرت مؤخرا، ما يعرف 
ب�«النس�خة العراقية من أسفار العهد القديم، 
واملكتوب�ة عىل جلد األيل«، والت�ي احتفل كيان 
االحتالل بوصولها إليه، يف كانون األول من عام 

.2015
وأشار حسن إىل »وصول رسائل من السفارات 
العراقية يف الخارج بش�كل يومي بش�أن ضبط 
مهربن أو آثار تباع باملزادات العلنية، فضالً عن 
وجود املئات من الدعاوى القضائية التي رفعت 
بهذا الشأن يف دول العالم وبشكل كبري جداً ولم 

تغلق حتى اآلن«.
وأضاف حسن، أن »الهيئة عازمة عىل اسرداد 
أول وآخر قطعة أثرية عراقية هربت اىل الخارج، 
ول�ن نتنازل عن قطعة واح�دة منها مهما كان 
حجمه�ا وأهميتها«، مبيناً أن »سياس�ة الدولة 
تقيض باسرجاع جميع اآلثار العراقية بالشكل 

القانوني والرسمي«. 
التفاصيل ص2

العراق خيوض »معركة دولية« الستعادة اآلثار
رفع »مئات الدعاوى« يف الدول اليت متلك موجودات عراقية.. والثقافة: لن نتنازل عن أي قطعة حمـافـظ البصـرة
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االرايض يف املحافظة
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القايض زيدان ورئييس بحثا التعاون يف التحقيق باغتيال سليامين والعفو عن سجناء
الرافدين يقرر قبول كفالة منتسبي الداخلية والدفاع يف منح القروض

جملس الوزراء يتخذ )8( قرارات بينها تشكيل 
جلنة عليا لإلصالح
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الـكـهـربـاء:
 إيـران زادت كـمـيـات الـغـاز 

املجهزة للعراق

الرافدين يكشف
 شـروط جـديـدة للحصـول 

عىل شقق بسامية

العمل تشمل طلبة 
اجلامعات من ذوي اإلعاقة باإلعفاء 

من األجور الدراسية

       بغداد / المستقبل العراقي

بعد أربعة أس�ابيع يف ووهان، أعلن خرباء منظمة الصحة 
العاملية املكلّفن بالبحث يف منشأ فريوس كورونا املستّجد، 
أنهم لم يتمكنوا من كش�ف أص�ول الفريوس معتربين أن 
نظري�ة ترسبه من مخترب »مس�تبعدة للغاية«. وقال بير 
ب�ن امبارك رئيس وفد منظمة الصح�ة العاملية الذي كان 
يحقق يف ووهان وس�ط الصن، إن انتقال فريوس كورونا 
املس�تجد من حي�وان إىل آخر ومنه إىل اإلنس�ان هي »أكثر 

الفرضيات ترجيحا«. 
وتاب�ع »نح�ن يف صل�ب عملي�ة دراس�ة ونحت�اج لوقت 

وجهود لفهم« ما حصل، مضيفا أنه مسار يتطلب »بحثا 
مس�تهدفا وأكث�ر تحديدا«. م�ن جهته أكد ليان�غ وانيان 
رئيس فريق الصن عىل »عدم وجود أّي مؤرش عىل انتقال 
سارس-كوف-2 بن السكان يف الفرة التي سبقت كانون 
األول 2019«، مشريا إىل »غياب أدلة كافية« لتحديد ما إذا 
كان الف�ريوس قد انترش يف املدين�ة قبل ذلك. ولفت العالم 
الصيني إىل أن انتقال العدوى من حيوان مرجح، لكن حتى 

اآلن »لم يتم التعرف بعد عىل املضيف« بشكل دقيق. 
من جهتها، احتاجت الصن لوقت طويل إىل غاية السماح 
ببعثة املنظمة العاملي����ة للتح�قيق يف منش�أ الفريوس 

عىل أراضيها. 

      بغداد / المستقبل العراقي

عقد مجلس الوزراء، أمس الثالثاء، جلسته 
االعتيادية برئاس�ة رئي�س مجلس الوزراء 
مصطفى الكاظمي، تمت خاللها مناقشة 
وبحث جملة من املوضوعات املدرجة ضمن 
جدول أعماله. واس�تعرض مجلس الوزراء 
مس�تجدات جائحة كورونا، عىل املستوين 
املحيل والدويل، وم�ؤرشات املنحنى الوبائي 
يف الع�راق، وإحصاءات الف�ريوس، وما تم 
اتخاذه م�ن إج�راءات احرازي�ة ووقائية 
للحفاظ عىل صحة املواطنن وتأكيد أهمية 
مواصل�ة اإللت�زام به�ا، واملحافظ�ة ع�ىل 

املكتسبات التي تحققت يف التصدي لجائحة 
كورونا. وق�دم وزير الصحة والبيئة عرضاً 
عن مستجدات عمل لجنة تعزيز اإلجراءات 
الحكومي�ة يف مجاالت الوقاية والس�يطرة 
الصحية والتوعوية بشأن الحد من انتشار 
وزارة  واس�تعدادات  كورون�ا،  فاي�روس 
الصح�ة ملواجه�ة زي�ادة اإلصاب�ات. وبعد 
أن ناق�ش مجلس ال�وزراء ما مدرج ضمن 

جدول أعماله، أصدر القرارات التالية:
اوالً: املوافق�ة ع�ىل إدراج القرض الثالث يف 
مرشوع ال�� )FCC( ملصفى البرصة بمبلغ 
فق�ط  دوالر،   )  300000000( مق�داره 
ثالثمائ�ة مليون دوالر، يف م�رشوع قانون 

املوازنة العامة االتحادية لجمهورية العراق 
للس�نة املالية /۲۰۲۱ بناًء ع�ىل متطلبات 
من�ح القروض املتف�ق عليها م�ع منظمة 
)JICA( اليابانية ليتس�نى لوزارتي )املالية 
والتخطي�ط ( إجراء ال�الزم لضمان امليض 
بامل�رشوع دون تلكؤ لكونه من املش�اريع 
الرائ�دة واملهمة لتحويل املخلف�ات الثقيلة 
الت�ي تمثل ) 40-50( % م�ن النفط الخام، 
إىل منتج�ات عالية القيم�ة مثل: الكازولن 
ع�ايل االوكتن وزيت الغاز الخفيف املهدرج 
وزيت الوقود وبمواصف�ات عاملية صديقة 
للبيئة. ثانياً: إقرار توصية املجلس الوزاري 

للطاقة )٧0 لسنة ۲۰۲۰( بحسب اآلتي:

1- تعديل قرار املجلس الوزاري للطاقة )٦ 
لسنة ۲۰۲۰( ليصبح بحسب اآلتي:

املواف������ق�ة ع�ىل تمدي�د عق�ود نق�ل 
املح����ط�ات  إىل  النفطي�ة  املنتج�ات 
النف�ط  وزارة  م�ن  املربم�ة  الكهربائي�ة 
إىل ال�رشكات األهلي�ة، ع�ىل وف�ق ملح�ق 
العق����د ملدة )٦0( يوم�ا بدءاً من تأریخ 
املتطلب�ات  إكم�ال  لغ�رض   ،2021/1/1
الالزم�ة كاف�ة للمب�ارشة بتنفي�ذ العقود 
الجدي������دة، بحس�ب ما ج�اء يف كتاب 
وزارة النف�ط ذي الع�دد 2٧55٦، املؤرخ يف 

 .2020/11/23
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الرافدين يقرر قبول كفالة منتسبي الداخلية والدفاع يف منح القروض
     بغداد / المستقبل العراقي 

قرر م�رف الرافدين، أمس الثالث�اء، قبول كفالة 
منتس�بي وزارة الدف�اع والداخلي�ة لكافة القروض 
مم�ن يحمل�ون بطاقة املاس�ر كارد الص�ادرة من 

املرف حرا.
 وق�ال املكت�ب االعالم�ي للم�رف يف بي�ان تلقت 
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه، ان »املرف قرر 
ايضا قبول كفالة ضباط وزارت�ي الدفاع والداخلية 
يف من�ح الس�لف والقروض م�ع تقديم اس�تمرارية 
خدمة س�واء كان موطن راتبه لدى املرف او غري 
موط�ن عىل ان يتم تقديم كفالء عدد 2 من الضباط 

عند تقديم طلب القرض او السلفة«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعرَب�ت وزارة الثقافة والس�ياحة واآلث�ار عن عزمها 
اس�رداد آخر قطعة آث�ار رسقت من الع�راق بعد عام 
2003، كاش�فة ع�ن وج�ود مئ�ات الدع�اوى الدولية 

الستعادة آثار البالد املهربة.
وق�ال رئيس هيئة اآلثار وال�راث يف الوزارة ليث مجيد 
حس�ن، يف حدي�ث صحف�ي، إن »هناك تعاون�ا عامليا 
إلع�ادة اآلث�ار التي نهبت وس�لبت من املواق�ع األثرية 

واملتحف العراقي وهربت اىل خارج البلد«.
وب�دأت رسقة اآلثار العراقية عق�ب االحتالل األمريكي 
يف ع�ام 2003، ومن أبرز قضايا اآلث�ار املرسوقة التي 
تفج�رت مؤخرا، ما يع�رف ب�«النس�خة العراقية من 
أس�فار العهد القديم، واملكتوبة عىل جلد األيل«، والتي 
احتفل كي�ان االحتالل بوصولها إلي�ه، يف كانون األول 

من عام 2015.
وأش�ار حس�ن إىل »وص�ول رس�ائل م�ن الس�فارات 
العراقية يف الخارج بش�كل يومي بشأن ضبط مهربن 
أو آث�ار تباع باملزادات العلني�ة، فضالً عن وجود املئات 
من الدعاوى القضائية التي رفعت بهذا الش�أن يف دول 

العالم وبشكل كبري جداً ولم تغلق حتى اآلن«.
وأض�اف حس�ن، أن »الهيئة عازمة عىل اس�رداد أول 
وآخ�ر قطع�ة أثري�ة عراقية هرب�ت اىل الخ�ارج، ولن 
نتن�ازل ع�ن قطع�ة واحدة منه�ا مهم�ا كان حجمها 
وأهميتها«، مبيناً أن »سياسة الدولة تقيض باسرجاع 

جميع اآلثار العراقية بالشكل القانوني والرسمي«. 
وتؤك�د عاملة اآلثار العراقية ملي�اء الكيالني، أنَّ املتحف 
الوطن�ي العراق�ي تع�رض للرسقة بعد ع�ام 2003 إذ 

فقد نحو 200 ألف قطعة أثرية، وتابعت الكيالني التي 
تعمل مستش�ارة يف املتح�ف الربيطاني، يف تريحات 
صحافي�ة »أن هن�اك معلومات مؤكدة تفي�د بأن عدد 
الرساق الذين نزلوا إىل رساديب املتحف الوطني العراقي 
هم بح�دود ثمانية أش�خاص، حيث ت�م رسقة 5000 

ختم سومري من الرساديب«.

وتاب�ع رئيس هيئ�ة اآلثار وال�راث ان »اآلثار منترشة 
بش�كل واس�ع يف كل أرايض الب�الد من ش�مالها حتى 
جنوبه�ا وهن�اك اآلالف م�ن املواقع األثري�ة«، واصفاً 
أرض الع�راق بأنها عبارة عن »متحف كبري«، موضحاً 
انن�ا »ال نس�تطيع أن نضع يف كل موقع أثري شاس�ع 
حماية له، ألننا سنحتاج اىل أعداد كبرية جداً من قوات 

الجيش والرشطة«.
وأكد حس�ن أن »الهيئة تركز بش�كل كب�ري عىل وعي 
الن�اس والش�باب، الذي من املمك�ن أن يوقف عمليات 
التج�اوز والرسق�ة م�ن املواقع األثري�ة«، مبين�اً أنها 
»مهم�ة كبرية ملق�اة عىل عاتق جه�ات كثرية، أهمها 
االع�الم لتوعي�ة فئ�ات املجتم�ع بخطورة مث�ل هذه 
األفعال وبأن حضارتهم وأرضهم وتراثهم ليس�ت ملك 
شخص يتاجر بها، بل هي ملك لإلنسانية أجمع ويجب 

الحفاظ عليها، والهيئة ماضية بهذا الطريق«. 
وتاب�ع أن »هن�اك مراقب�ة ش�ديدة م�ن قب�ل رشطة 
الحدود«، مبيناً أن الكثري من اآلثار ضبطت عىل الحدود 

ويف الجمارك«.«
وأوضح حس�ن، أن »الهيئة ماضية يف موضوع تشديد 
الرقابة عىل املواقع األثرية من خالل تسييجها بأسالك 
معدني�ة ملنع أي تجاوز عليها، فض�اًل عن زيادة أعداد 
الرشط�ة يف مواق�ع اآلث�ار، والركيز عىل وع�ي الناس 

وإرشادهم برضورة عدم املساس بتلك املواقع«. 
ورص�دت وزارة الثقاف�ة واآلث�ار العراقي�ة، عملي�ات 
تهريب لآلث�ار العراقي�ة إىل الواليات املتح�دة منذ عام 
2010 م�ن خ�الل مافيات تعمل عرب اس�تصدار إجازة 
تصدير وشهادة منش�أ مزورتن يف أعمال باتت تعرف 
ب� »غس�يل اآلث�ار« عىل غ�رار عمليات غس�ل األموال 
املعروف�ة كما يقول وكيل وزارة الث������قافة واآلثار 
العراقي�ة الس�ابق، موضح����ا أن الع�راق لدي����ه 
مراسالت عدة مع جهات دولية بشأن مسألة استعادة 
اآلث�ار امله������ربة، وهو ما يؤك�ده الدكتور عارف 
الخطار أس�تاذ علم الج���ريمة بجامع�ه كاليفورنيا 

بوالية بنسلفانيا.

      بغداد / المستقبل العراقي

عقد مجلس الوزراء، أمس الثالثاء، جلس�ته 
االعتيادي�ة برئاس�ة رئيس مجل�س الوزراء 
مصطفى الكاظمي، تمت خاللها مناقش�ة 
وبحث جملة من املوضوعات املدرجة ضمن 
ج�دول أعماله. واس�تعرض مجلس الوزراء 
مس�تجدات جائحة كورونا، عىل املس�توين 
املحيل وال�دويل، وم�ؤرشات املنحنى الوبائي 
يف الع�راق، وإحص�اءات الف�ريوس، وما تم 
اتخ�اذه م�ن إج�راءات احرازي�ة ووقائية 
للحف�اظ عىل صحة املواطنن وتأكيد أهمية 
ع�ىل  واملحافظ�ة  به�ا،  اإللت�زام  مواصل�ة 
املكتسبات التي تحققت يف التصدي لجائحة 
كورون�ا. وقدم وزير الصح�ة والبيئة عرضاً 
عن مس�تجدات عمل لجنة تعزيز اإلجراءات 
الحكومي�ة يف مج�االت الوقاية والس�يطرة 
الصحية والتوعوية بش�أن الحد من انتشار 
وزارة  واس�تعدادات  كورون�ا،  فاي�روس 
الصح�ة ملواجهة زيادة اإلصاب�ات. وبعد أن 
ناقش مجلس الوزراء ما مدرج ضمن جدول 

أعماله، أصدر القرارات التالية:
اوالً: املوافق�ة ع�ىل إدراج الق�رض الثالث يف 
م�رشوع ال� )FCC( ملصف�ى البرة بمبلغ 
فق�ط  دوالر،   )  300000000( مق�داره 
ثالثمائ�ة ملي�ون دوالر، يف م�رشوع قانون 
املوازن�ة العامة االتحادية لجمهورية العراق 
للس�نة املالي�ة /۲۰۲۱ بناًء ع�ىل متطلبات 
من�ح الق�روض املتف�ق عليها م�ع منظمة 
)JICA( الياباني�ة ليتس�نى لوزارتي )املالية 
والتخطي�ط ( إج�راء الالزم لضم�ان امليض 
بامل�رشوع دون تلك�ؤ لكونه من املش�اريع 
الرائ�دة واملهم�ة لتحويل املخلف�ات الثقيلة 
التي تمثل ) 40-50( % من النفط الخام، إىل 
منتجات عالية القيم�ة مثل: الكازولن عايل 
االوكتن وزيت الغاز الخفيف املهدرج وزيت 

الوقود وبمواصفات عاملية صديقة للبيئة.
ثانياً: إقرار توصية املجلس الوزاري للطاقة 

)٧0 لسنة ۲۰۲۰( بحسب اآلتي:
1- تعديل قرار املجل�س الوزاري للطاقة )٦ 

لسنة ۲۰۲۰( ليصبح بحسب اآلتي:
املوافق�ة ع�ىل تمديد عق�ود نق�ل املنتجات 
النفطية إىل املحطات الكهربائية املربمة من 

وزارة النف�ط إىل الرشكات األهلية، عىل وفق 
ملحق العق�د ملدة )٦0( يوما بدءاً من تأریخ 
2021/1/1، لغرض إكمال املتطلبات الالزمة 
كاف�ة للمب�ارشة بتنفي�ذ العق�ود الجديدة، 
بحس�ب ما ج�اء يف كت�اب وزارة النفط ذي 

العدد 2٧55٦، املؤرخ يف 2020/11/23. 
2- يك�ون توقي�ع العقود أنف�ا وادارتها من 
رشك�ة توزي�ع املنتوجات النفطي�ة/ وزارة 

النفط.
ثالثاً/:

1. ش�طب مبلغ األجور املرتبة عىل املدارس 
الخريي�ة واملجانية حرا ع�ن تجديد إجازة 

التأسيس.
2. انج�از وزارة الربي�ة تعليم�ات مق�دار 
األجور التي تستوىف عن منح إجازة التأسيس 
وتجديدها بالتنس�يق بينها ومجلس الدولة 
بالرسع�ة املمكن�ة، م�ع اضافة ن�ص فيها 
يعفي الجهات املؤسس�ة للمدارس الخريية 

من اجور التسجيل وتجديد االجازة.
رابعاً/ قرر مجلس الوزراء ما يأتي:

أ . : تألي�ف لجن�ة تس�مى )اللجن�ة العلي�ا 
لإلصالح( تضم كالً من:

1. رئيس مجلس الوزراء / رئيساً
2.  وزير املالية / نائباً للرئيس

3. وزير التخطيط / عضواً
4. وزير النفط/ عضواً

5. األمن العام ملجلس الوزراء / عضواً
٦.  محافظ البنك املركزي / عضواً

٧. املدي�ر التنفيذي للجن�ة العليا لإلصالح / 
عضواً ومقرراً

للش�ؤون  ال�وزراء  رئي�س  مستش�ار   .8
االسراتيجية / عضواً

للش�ؤون  ال�وزراء  رئي�س  9.  مستش�ار 
االقتصادية / عضواً

10. رئيس الدائرة القانونية يف األمانة العامة 
ملجلس الوزراء / عضواً

11.  خبريين يسميهما رئيس مجلس الوزراء 
/ عضوين

12.  ممث�ل عن كل م�ن الجهت�ن الدوليتن 
الس�اندتن الرئيس�يتن )مجموعة االتصال 
ال�دويل، مجموع�ة البنك ال�دويل( / مراقبن 

دون أن يكون ألي منهما حق التصويت.
ب . تتوىل اللجنة العليا لإلصالح املهام اآلتية:

1.  اإلرشاف عىل تنفيذ برنامج اإلصالح ككل، 
واملش�اريع التي يتك�ون منها، وفق الخطط 
والجداول الزمنية الت�ي تقرها اللجنة العليا 
لالصالح، بما يشمل إضافة مشاريع جديدة 

او حذفها او تعديلها.
1.  ضمان توافر املوافقات اإلدارية والتمويل 
يف الوق�ت املناس�ب أثن�اء التنفي�ذ، واتخاذ 
العقب�ات  لتج�اوز  الرضوري�ة  اإلج�راءات 

املستجدة.
2. تنس�يق عمل الجهات املختلفة املسؤولة 
عن التنفيذ والس�اندة وتحدي�د واجبات كل 

منها وتحقيق التكامل بينها.
3. مراقب�ة حس�ن األداء وتطبيق املس�اءلة 

وفق القانون.
4. رفع تقارير دورية عن سري عمل برنامج 

االصالح إىل مجلس الوزراء.
ج. 

1.  يلغ�ى ق�رار مجل�س الوزراء رق�م )12( 
لسنة 2020، وتحل )اللجنة العليا لإلصالح( 
محل )خلية الطوارئ لإلصالح املايل( املشكلة 

بموجبه.
2. تنعقد اجتماع�ات اللجنة العليا لإلصالح 
بدع�وة م�ن الرئي�س، او نائب�ه بموافق�ة 
الرئيس، وبحضور نص�ف أعضائها يف األقل 
بضمنه�م الرئي�س او نائب�ه يف ح�ال غياب 
الرئيس، وتتخذ القرارات بأغلبية الحارضين 

بضمنهم رئيس الجلسة.
3.  تكون اجتماعات اللجنة فصلية يف األقل.

4.  للجن�ة العلي�ا لإلص�الح مدي�ر تنفي�ذي 
يس�ميه رئي�س مجلس ال�وزراء ويرتبط به 
مبارشة ويخ�ول الصالحيات الالزمة لتنفيذ 
ق�رارات اللجن�ة وتحقيق اهدافه�ا، ويكلف 
بمتابع�ة تنفيذ قراراتها وتس�يري ش�ؤونها 

اليومية بإرشاف رئيسها.
5. للجن�ة العلي�ا لإلص�الح تش�كيل ف�رق 
عم�ل او لجان فرعية لتنفي�ذ مهام محددة، 
لتحقي�ق  الالزم�ة  الصالحي�ات  وتخويله�ا 

اهدافها وتسهيل عملها.
٦.  للجهة العليا استضافة من تراه لحضور 

اجتماعاتها، بهدف تحقيق مهامها.
٧. يخ�ول رئيس مجلس ال�وزراء صالحيات 
مجلس الوزراء ألغراض عم�ل اللجنة العليا 

لإلصالح.

إدارة  )خلي�ة  تس�مى  خلي�ة  تش�كيل  د.   
اإلص�الح( برئاس�ة املدي�ر التنفي�ذي للجنة 
العلي�ا لإلص�الح، يك�ون مقره�ا يف مكت�ب 

رئيس مجلس الوزراء وتتوىل املهام االتية:
1. اإلدارة التنفيذية لربنامج اإلصالح بشكل 

كامل تحت ارشاف اللجنة العليا لإلصالح.
2.  تقديم الدعم ملس�ؤويل مش�اريع برنامج 
االص�الح والف�رق التنفيذي�ة ذات الصل�ة، 
به�دف تحس�ن االداء والتأك�د م�ن اختيار 
أفضل املس�ارات التنفيذية لتحقيق األهداف 

املرسومة.
3.  تعزي�ز التواصل بن مس�ؤويل املش�اريع 
وف�رق العم�ل يف األم�ور الت�ي تخ�ص كل 
م�رشوع، وتنس�يق الراب�ط بن املش�اريع 
املختلف�ة ضم�ن برنام�ج اإلص�الح به�دف 

تعزيز التكامل والتزامن يف التنفيذ.
4. التعامل مع املستجدات مبارشة كمستوى 

اول لرفع التقارير وحل املشكالت.
5. تتبع تنفيذ األنش�طة االساس�ية وتقييم 
األداء بش�كل مهني مس�تقل ورف�ع تقارير 
دوري�ة إىل اللجن�ة العليا لإلص�الح تتضمن 
اإلب�الغ عن نس�ب تق�دم العم�ل والعقبات 

واملخاطر املتوقعة والحلول املقرحة.
٦.  املس�اعدة يف تحدي�د اإلج�راءات املطلوبة 
من مسؤول املرشوع يف حال تلكؤ التنفيذ او 

حيوده عن املسار الصحيح.
٧.  متابع�ة ومحاس�بة مس�ؤويل مش�اريع 
برنام�ج االص�الح يف حال التلك�ؤ يف تحقيق 
الزمن�ي  الج�دول  املق�رة ضم�ن  األه�داف 

املعتمد.
8.  أي مه�ام إضافية تكلف به�ا الخلية من 

قبل اللجنة العليا لإلصالح.
ه�. للمدير التنفي�ذي للجنة العليا لإلصالح 
صالحي�ة التعاقد م�ع الخ�رباء والتنفيذين 
ب�دون أج�ر، ول�ه التعاق�د أصولي�اً بأج�ر 

بموافقة اللجنة العليا لإلصالح.
و. تلت�زم الجه�ات الحكومي�ة كاف�ة بإيالء 
والتع�اون  األولوي�ة،  اإلص�الح  برنام�ج 
والتنس�يق م�ع خلية إدارة اإلص�الح، ورفع 
التقاري�ر والبيان�ات املطلوب�ة ضم�ن املدد 
الزمنية املحددة، بما يف ذلك تسمية مسؤول 
ال تقل درجته عن مدير عام عن كل مرشوع، 
وتخصي�ص ف�رق العم�ل وامل�وارد البرشية 

واملادي�ة املطلوب�ة لضم�ان س�ري برنام�ج 
اإلصالح وفق الخطط املعتمدة.

خامس�اً/1. تخوی�ل وزي�ر الع�دل الس�يد 
 ، ک�ورده(  محم�د  الس�تار  عب�د  )س�االر 
صالحي�ة التوقي�ع ع�ىل الربتوك�ول العربي 
ملن�ع ومكافحة القرصنة البحرية والس�طو 
املس�لح امللحق واملكم�ل لالتفاقي�ة العربية 
ملكافحة الجريمة املنظمة الحدود الوطنية ، 
استنادا اىل احكام املادة )۸۰/البند سادسا( 

من الدستور . 
2. قي�ام وزارة الخارجي�ة بإع�داد وثيق�ة 
التخويل الالزمة باس�م حكوم�ة جمهورية 
العراق للس�يد وزير العدل وفقا للس�ياقات 
املعتمدة، ورفعه�ا اىل االمانة العامة ملجلس 
ال�وزراء من أجل اس�تحصال توقيع الس�يد 

رئيس مجلس الوزراء.
سادساً /

3. تخوی�ل وزير العدل الس�يد )س�االر عبد 
الس�تار محمد ک�ورده(، صالحي�ة التوقيع 
ع�ىل الربتوك�ول العرب�ي ملن�ع ومكافح�ة 
االتج�ار بالبرش وبخاصة النس�اء واألطفال 
امللح�ق واملكمل لالتفاقي�ة العربية ملكافحة 
الجريم�ة املنظم�ة ع�رب الح�دود الوطنية، 
استنادا اىل احكام املادة ) ۸۰ / البند سادسا 

( من الدستور . 
4. قي�ام وزارة الخارجي�ة بإع�داد وثيق�ة 
التخويل الالزمة باس�م حكوم�ة جمهورية 
العراق للس�يد وزير العدل وفقا للس�ياقات 
املعتم�دة ، ورفعها إىل األمانة العامة ملجلس 
ال�وزراء من أجل اس�تحصال توقيع الس�يد 

رئيس مجلس الوزراء.
سابعا/ قيام الرشكة العامة لتجارة الحبوب 
/ اح�دى رشكات وزارة التج�ارة، ب�رف 
مبل�غ مق�داره )100000000000( دينار، 
فقط مائة مليار دينار من الس�يولة النقدية 
املتوفرة لديها لتس�ديد مستحقات الفالحن 
يت�م  أن  ع�ىل   ،)2020-2019( للموس�م 
اس�تقطاع هذا املبلغ الحقا عند ورود مبالغ 

مستحقات الفالحن من وزارة املالية.
ثامن�ا/ املوافق�ة عىل نف�اذ مذك�رة تفاهم 
ب�ن حكوم�ة جمهوري�ة الع�راق وجامعة 
س�تانفورد، بشأن استعادة الوثائق األصلية 

التابعة لفرة النطام املباد.

رفع »مئات الدعاوى« يف الدول اليت متلك موجودات عراقية.. والثقافة: لن نتنازل عن أي قطعة

العراق خيوض »معركة دولية« الستعادة اآلثار

العدد )2317(   10     شباط    2021                السنة السادسة                 معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االربعاء

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت مفوضي�ة االنتخاب�ات ع�ن 
توجيهه�ا دع�وات رس�مية ل�� 52 
سفارة عربية وأجنبية و 19 منظمة 
دولي�ة ملراقب�ة العملي�ة االنتخابي�ة 
وضم�ان نزاهته�ا  وقال�ت الناطقة 
باس�م املفوضي�ة جمان�ة الغالي يف 
»املفوضي�ة  ان  صحف�ي  تري�ح 
وجهت ايضا دعوات ل� ٧1 جهة دولية 
ملراقبة العملية االنتخابية بسلبياتها 
وايجابياته�ا وفق قان�ون املفوضية 
رقم 31 لس�نة 2019 الفقرة الرابعة 

من املادة 10 يف الفصل الثامن والتي 
تن�ص ع�ىل اعتماد مراقب�ن دولين 
يف العملية االنتخابية بالتنس�يق مع 
ان  وأضاف�ت  الخارجي�ة«.   وزارة 
»مفوضية االنتخابات ووفقا لإلنفاق 
امل�ايل املص�ادق عليه م�ن الحكومة 
فه�ي مس�تعدة إلج�راء االنتخابات 
بموعده�ا املقرر«. وأش�ارت الغالي 
اىل ان »املفوضية لم تحصل االن عىل 
دعم مايل ودويل سوى استالمها 150 
جهاز حاس�وب و 21 شاش�ة كبرية 
كهدية من س�فارة الصن الش�عبية 

يف العراق«.

املفوضية تدعو 71 جهة دولية
 ملراقبة االنتخابات 

جملس الوزراء يتخذ )8( قرارات بينها تشكيل جلنة عليا لإلصالح

        بغداد / المستقبل العراقي

بحث القضاء العراقي وااليراني التعاون 
املرك�ز  وذك�ر  مش�ركة.  ملف�ات  يف 
االعالمي ملجلس القض�اء األعىل يف بيان 
تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه ان 
»رئي�س مجل�س القض�اء األع�ىل فائق 
زيدان اس�تقبل يف مكتبه الي�وم الثالثاء 
رئيس الس�لطة القضائي�ة يف جمهورية 

ايران االس�المية ابراهيم رئييس والوفد 
املرافق ل�ه وأج�رى الجانب�ان اجتماعاً 
اص�دار  إمكاني�ة  في�ه  بحث�ا  رس�مياً 
العف�و  البلدي�ن  يف  املختص�ة  الجه�ات 
الخاص املشرك عن السجناء العراقين 
وااليراني�ن يف س�جون البلدين عىل وفق 
أحكام الدس�تور والقان�ون«. كما بحث 
الجانب�ان »س�بل التعاون ب�ن الجهات 
القضائية والتحقيقية يف البلدين لتبادل 

املعلومات املتعلق�ة بالجريمة التي أدت 
اىل استش�هاد نائب رئيس هيئة الحش�د 
الش�عبي الش�هيد اب�و مه�دي املهندس 
وضيف العراق الش�هيد قاسم سليماني 
ب�ن  القضائي�ة  االج�راءات  ومتابع�ة 
البلدين بخصوصها«. وتطرقا اىل »بحث 
التع�اون بن وزارت�ي الع�دل يف البلدين 
بخص�وص ملف�ات تس�ليم املوقوف�ن 
واملحكوم�ن وكذلك التع�اون بن هيئة 

النزاه�ة ومنظم�ة التفتي�ش يف اي�ران 
بخص�وص مكافح�ة الفس�اد وجرائ�م 
غس�ل األموال ومتابعة األموال املهربة«. 
وأشار البيان اىل »توقيع مذكرات تفاهم 
مع مجلس القضاء األعىل ووزارة العدل، 
وهيأة النزاهة وتش�كيل لجان مختصة 
الش�خصية  األح�وال  قضاي�ا  ملعالج�ة 
للمواطنن العراقين وااليرانين املقيمن 

يف البلدين«.

القايض زيدان ورئييس بحثا التعاون يف التحقيق باغتيال سليامين والعفو عن سجناء
ألزمت اللجنة املالية يف مجلس النواب، أمس الثالثاء، 
ال�وزارات األمني�ة بتحوي�ل حمل�ة الش�هادات عىل 
امل�الك املدني.وذك�رت صحيفة »الصباح« الرس�مية 
أن »اللجنة املالية تص�وت عىل إلزام الوزارات األمنية 

بتحويل حملة الشهادات عىل املالك املدني«.
يذك�ر أن اللجنة املالية النيابي�ة أعلنت تضمن مادة 
يف املوازن�ة لتحوي�ل حمل�ة ش�هادات البكالوريوس 
ال�وزارات  يف  املدن�ي  امل�الك  إىل  العلي�ا  والش�هادات 

األمنية. 

الربملان يلزم الوزارات األمنية بتحويل 
محلة الشهادات عىل املالك املدين

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف عض�و يف اللجنة املالي�ة النيابية، أم�س الثالثاء، ع�ن تقديم 
مق�رح لزيادة تخصيص�ات امل�ادة 140 يف مرشوع قان�ون املوازنة 

االتحادية للعام 2021.
وقال النائب ش�ريوان م�ريزا عضو اللجنة املالي�ة النيابية يف تريح 
صحف�ي، نح�ن قدمن�ا مقرح�ا اىل اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة لزيادة 
تخصيص�ات املادة 140 يف م�رشوع قانون املوازن�ة االتحادية للعام 
2021. واض�اف ان »االم�وال املخصصة للم�ادة 140 يف املوازنة تبلغ 
12 مليار و800 مليون دين�ار وهذه االموال قليلة لذا قدمنا مقرحا 
لزي�ادة تلك االموال بش�كل يغطي نفقات امل�ادة 140«. واوضح ان« 
املقرح قيد الدراس�ة يف اللجنة املالي�ة النيابية ونامل ان تتم املوافقة 

عليه قريباً وزيادة االموال املخصصة للمادة 140«. 
ه�ذا وتش�مل امل�ادة 140 الدس�تورية ع�دة فق�رات منه�ا تعويض 
املترضرين من سياس�ات التعريب التي تعرضت لها املناطق املتنازع 

وبعد ذلك تطبيع االوضاع واعادة املواطنن املرحلن اىل أماكنهم.

        بغداد / المستقبل العراقي

ت�رأس رئي�س مجلس ال�وزراء، القائد الع�ام للقوات املس�لحة، مصطفى 
الكاظم�ي، أم�س الثالث�اء، اجتماع�اً أمني�اً موس�عاً ضم وزي�ري الدفاع 
والداخلية ورؤساء األجهزة األمنية والقادة االمنين.  وذكر املكتب االعالمي 
لرئيس مجلس الوزراء يف بيان، تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، انه 
»جرى خالل اللقاء بحث مس�تجدات األوضاع األمنية التي يش�هدها البلد 
وأهمية الحفاظ عىل أمن املواطن والوطن واستقراره وحمايته اضافة اىل 

مناقشة عدد من امللفات املدرجة عىل جدول االعمال«.  

        بغداد / المستقبل العراقي

طم�أن رئيس جه�از األم�ن الوطني عب�د الغني األس�دي، أم�س الثالثاء، 
العراقين بش�أن م�ا يقوم به داعش، فيما اش�ار اىل ع�ودة التنظيم مجرد 
حل�م. وقال االس�دي يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، خالل 
اجتماع أمني، ان »القوات األمنية بمختلف صنوفها وبالتعاون مع الش�عب 
تقف باملرصاد لكل التحركات االرهابية«، داعيا اىل »رِص الصفوف وتوحيد 
الجه�ود األمني�ة واالجتماعي�ة، ملواجه�ة اي تهديدات قد تط�ال املواطنن 
واملناط�ق اآلمنة واملقدس�ات الديني�ة«. واضاف ان »جه�از األمن الوطني 
مستمر يف رصد حركات خاليا داعش يف كل مكان«، الفتا اىل ان »ما يقوم به 
اإلرهاب من تحركات ال يتعدى كونه رسالة إعالمية بأنهم متواجدون ولكن 

عودتهم اىل االرض حلم غري قابل للتحقيق«.

املالية الربملانية تقدم مقرتح لزيادة ختصيصات 
املادة )140( يف املوازنة 

القائد العام يعقد اجتامعًا مع كبار قادة 
األمن واجليش

جهاز االمني الوطني يطمئن العراقيني 
بشأن ما يقوم به »داعش«

      بغداد / المستقبل العراقي

اوض�ح املتح�دث باس�م مجلس 
ان  الثالث�اء،  أوس  ال�وزراء، 
الحكوم�ة تعمل عىل بن�اء البيت 
الداخيل ووضع كادر شبه جديد.

وق�ال متح�دث مجلس ال�وزراء 
وزير الثقافة حس�ن ناظم خالل 
ن�دوٍة افراضي�ٍة أقامته�ا كلي�ة 
االجتماعي�ة  والعل�وم  اآلداب 
بجامعة الس�لطان قابوس خالل 
زيارت�ه اىل ُعم�ان: أنَّ »الحكومة 
 ، الحالية جاءت بعد حراٍك شعبيٍّ
ومطال�ب مرشوع�ٍة، وواجه�ت 
وامالءاته�ا،  الجائح�ة،  ظ�روف 
املالي�ة  واألزم�ة  واغالقاته�ا، 
املرتب�ة عنه�ا، وق�د عملن�ا عىل 
اس�راتيجيتن هما: بن�اء البيت 
الداخيل، ووض�ع هيكلية جديدة 
ونفك�ر  جدي�د،  ش�به  وكادر 
بسراتيجية لوضع مهمات أُخرى 

لل�وزارة لبناء الدولة، وعملنا عىل 
اس�رداد اآلثار«.وأض�اف »نعول 
ع�ىل زي�ارة البابا فرنس�يس اىل 
العراق مطلع آذار املقبل يف إنعاش 
السياحة، وتبنينا مرشوع ترجمة 
مئ�ة كتاب م�ن لغ�اٍت مختلفٍة؛ 
لنعرف كي�ف ينظر اآلخرون إلينا 
بعد سنة 2003 ، وبادرنا إىل إعادة 
طبع ديوان الجواهري، وماضون 
يف طبع األعمال الكاملة للش�اعر 
حس�ب الش�يخ جعفر،. وأعمال 
كبار الشعراء يف القرن العرشين، 
وأسسنا ملؤتمر سنوي عن العلوم 
إع�ادة  االجتماعي�ة، وفكرن�ا يف 

صياغة إنتاج الكتاب العراقي.
وأش�ار إىل« وج�ود قطيع�ة م�ع 
العال�م العرب�ي منذ س�نة 2003 
وس�ببها معضلة السياسة، و ما 
زال هناك نوٌع م�ن النفور وعدم 
التواص�ل م�ع العراق كمؤس�ٍس 

وفاعٍل يف الثقافة العربية«.  

متحدث جملس الوزراء: احلكومة تعمل عىل بناء 
البيت الداخيل ووضع كادر شبه جديد



www.almustakbalpaper.net العدد )2317( الثالثاء  10  شباط  2021 محليات3

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت وزارة الكهرباء عن قيام الجانب اإليراني بزيادة 
كمي�ات الغاز املجه�زة للع�راق بع�د أن انخفضت خالل 
اليومني املاضيني، وهو ما س�ينعكس بشكل إيجابي عىل 

عدد ساعات تجهيز املواطنني بالطاقة الكهربائية.
 وق�ال الناط�ق باس�م وزارة الكهرباء أحم�د العبادي يف 
حديث صحفي، إن »الجانب اإليراني قام أمس األول األحد 
بزي�ادة حجم الغاز املوجه اىل العراق، ليصل اىل 13 مليون 
قدم مكعب قيايس يومياً بعد أن كان 7 ماليني قدم مكعب 

قيايس خالل االيام السابقة«.
وأض�اف أن�ه »ت�م ضخ ال�� 6 مالي�ني ل�ر االضافية من 
الجانب االيراني باتجاه املناطق الجنوبية للعراق، ما حدا 

بم�الكات ال�وزارة اىل املبارشة بتحويل ه�ذه الكميات اىل 
املنطقة الوس�طى، لضمان تشغيل املحطات التي تحتاج 
اىل هذه الكميات من الغاز، ألن محطات املناطق الجنوبية 

يتوفر لها الغاز بشكل ال بأس به من املنشآت املحلية«.
وأض�اف، أن »العق�د املربم م�ع الجان�ب االيراني يقيض 
بتجهيز العراق ب� 50 مليون قدم مكعب قيايس يومياً، إال 
أن املش�كالت الفنية والديون املرتبة ع�ىل العراق أدت اىل 
خفض الكميات اىل 7 ماليني قدم مكعب قيايس يومياً، ما 
تس�بب بضياع ما يقارب ال� 6 آالف ميغاواط كانت تنتج 
من املحطات التي تعتمد عىل هذا الغاز«، مبيناً أن »الكمية 
املضاف�ة والبالغة 6 ماليني قدم مكعب قيايس، ستس�هم 
برفد املنظومة بطاقات إضافية ما سينعكس إيجاباً عىل 

تجهيز املواطنني بساعات إضافية من الكهرباء«.

وع�ن مرشوع الربط الكهربائي م�ع دول الخليج، أفصح 
العبادي عن »ق�رب افتتاح مكاتب لهيئة الربط الخليجي 

يف العراق ملتابعة هذا املرشوع الحيوي والسراتيجي«.
واك�د أن »الع�راق أنجز بح�دود 80 باملئة م�ن التزاماته 
يف تنفي�ذ مش�اريع الربط ع�ىل األرايض العراقية، وكانت 
االعم�ال من جان�ب هيئة الربط الخليجي ش�به متوقفة 
نتيجة جائحة كورونا واالوضاع االقتصادية التي شهدها 
العال�م ب�أرسه، إال أن اآلون�ة األخ�رة ش�هدت تكثي�ف 
املباحث�ات بني الجانبني، الس�يما أن هذا املرشوع يحظى 

باهتمام مجلس التعاون الخليجي«.
وب�ني أن »الجانبني حددا س�قوفا زمنية إلنج�از املرحلة 
األوىل والت�ي تق�يض بتجهي�ز الع�راق ب�� 500 ميغاواط 

ملدينة البرصة يف صيف عام 2022«.

الكهرباء: إيران زادت كميات الغاز املجهزة للعراق

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

بحث�ت وزارة النق�ل، أمس الثالثاء، م�ع البنك املرك�زي العراقي 
. RTGS مرشوع الجباية االلكرونية وربطها باملقسم الوطني

 واوضحت الوزارة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، 
ان�ه« ت�م عقد اجتماع مش�رك بني مدي�ر عام املدفوع�ات للبنك 
املرك�زي العراقي ضح�ى عبد الكريم ومعاوني مدراء تش�كيالت 
ال�وزارة بحض�ور مدير ع�ام الدائرة الفني�ة ومدير ع�ام الدائرة 

االدارية واملالية يف الوزارة«. 
واضاف�ت ان« الهدف م�ن هذا املرشوع هو إضفاء الش�فافية يف 
عمليات الجباية لجميع تش�كيالت الوزارة والتحول ملنصة الدفع 
االلكروني التي س�توفر واجهات املس�تخدم التي تسمح للوزارة 
بمتابعة ومراقبة حركات الفواتر وعرض كافة تفاصيل الفواتر 
بطريقة تقني�ة وبصورة online و offline وحس�ب االمكانيات 
االتمت�ة  اىل  باالضاف�ة  ال�وزارة  يف  الفوات�ر  ألنظم�ة  املتوف�رة 

االلكرونية«.

النقل تبحث مرشوع اجلباية االلكرتونية 
RTGS وربطها باملقسم الوطني

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة النفط، أمس الثالثاء، فتح باب التقديم ملنح وكاالت 
بي�ع زيوت الس�يارات املحلية واملنتجة يف املص�ايف العراقية، وفق 

الرشوط والضوابط املحددة.
وقال مع�اون مدير عام رشكة توزيع املنتجات النفطية حس�ني 
طال�ب يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه ان »منح 
الوكاالت س�يكون متاح�ا للمواطنني الراغب�ني بالحصول عليها 

وفق الرشوط والضوابط التي وضعتها الرشكة«.
واش�ار طالب اىل ان »هذه املبادرة  تات�ي يف اطار  خطط الوزارة 
الرشاك القط�اع الخ�اص يف فت�ح منافذ توزيعية لبي�ع املنتجات  
الوطني�ة من الزيوت والدهون والش�حوم وغرها، دعماً  للمنتج 
املحيل الذي يضاهي املنتج املس�تورد من حي�ث الجودة والنوعية 
، فض�اًل عن زيادة نس�بة ومس�احة  التس�ويق  له�ذه املنتجات 

وتحقيق ايرادات مالية اضافية دعماً لالقتصاد الوطني«.

    البصرة / المستقبل العراقي

أعلنت هيئة املنافذ الحدودية، أمس الثالثاء، ضبط حاوية تحتوي 
عىل )كفوف طبية( بواق�ع )370كارتون( مخبأة خلف البضاعة 

الرئيسية أدوات احتياطية للعجالت بغية تهريبها.    
وأضاف�ت املنافذ يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه 
إنه »تم تنظيم مح�ر اصويل باملضبوطات لغرض عرضها أمام 
أنظار قايض التحقيق املختص التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة 
بحقه�ا وبحق املقرصين من لجنة الكش�ف الكمرك�ي املنجزين 

للمعاملة الكمركية خالفاً للضوابط والتعليمات النافذة«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن م�رصف الرافدين الحكوم�ي، أمس الثالث�اء، عن رشوطه 
الجديدة للحصول عىل شقق مجمع بسماية السكني يف بغداد. 

واظهرت وثيقة رس�مية صادرة عن م�رصف الرافدين وموجهة 
اىل كاف�ة الفروع بخصوص تقليل املقدم�ة، وحصل عليها موقع 
IQ NEWS، أن املقدم�ة أصبح�ت م�ن 25% اىل 10%، فيم�ا تبقى 

الفائدة ٤%. 
وبحس�ب رشوط التسجيل لدى املرصف فيكون للمواطن العادي 
بكفي�ل وللموظ�ف املوط�ن راتبه عىل م�رصف الرافدي�ن بدون 

كفيل.

النفط تعن إطالق منح 
وكاالت بيع زيوت املركبات

املنافذ حتبط حماولة هتريب شحنة 
»كفوف طبية« يف البرصة

الرافدين يكشف رشوط جديدة 
للحصول عىل شقق بسامية

    بغداد / المستقبل العراقي

اكد امني بغ�داد عالء املعمار، أمس الثالثاء، 
االستعداد لحشد آيل وبرشي كبر والتواصل 
م�ع ع�دد م�ن ال�وزارات والدوائرالس�اندة 
لتنفي�ذ حمل�ة األكس�اء ضم�ن م�رشوع 
»نهض�ة بغداد«، بدع�م ومتابعة يومية من 
قبل رئاس�ة ال�وزراء.  وذكر اع�الم االمانة 
يف بيان، تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
منه، ان »أمني بغداد عالء املعمار اجتمع مع 
وكي�ل وزارة الصناعة واملع�ادن ومجموعة 
من املدراء العامني يف الوزارة ملناقش�ة عدد 
من الحم�الت الخدمية التي تقوم بها دوائر 
االمان�ة«.  واضاف البي�ان، ان »اللقاء يأتي 
ضم�ن الجه�ود الت�ي يق�وم املعم�ار معن 
بالتنس�يق مع باقي وزارات الدولة ألنجاح 
م�رشوع نهضة بغ�داد الذي أعل�ن يف وقت 

س�ابق والذي يضم الكثر من الحمالت ويف 
مقدمتها حملة األكس�اء الكربى التي يبلغ 
حجمه�ا 16 ملي�ون مر مرب�ع يف عدد من 
ش�وارع واحياء بغداد«.  وق�ال معن خالل 
اللق�اء بحس�ب البي�ان، إن »أمان�ة بغ�داد 
تس�تعد لحش�د آيل وبرشي كبر والتواصل 
م�ع ع�دد م�ن ال�وزارات والدوائرالس�اندة 
لتنفي�ذ حمل�ة االكس�اء وبدع�م ومتابع�ة 
يومية م�ن قبل رئي�س ال�وزراء مصطفى 
الكاظمي«، مضيفاً ان »ذلك يأتي من خالل 
ادارة صحيحة ملوارد الدولة والتي ستضمن 
تحقيق األهداف املرس�ومة لهذه الحملة«.  
ون�وه البي�ان اىل أن »أمان�ة بغداد تس�تعد 
لحمالت خدمي�ة كبرة تس�تنفر لتنفيذها 
جهدها االيل والبرشي، وستشهد بغداد قريبا 
عددا م�ن االعم�ال املهمة التي سيلمس�ها 

املواطن البغدادي عىل أرض الواقع«.

أمني بغداد: احلملة الكربى لتبليط 16 مليون مرت مربع مستمرة

    بغداد/ المستقبل العراقي

تتداول وزارة الربية مقرحاً اللغاء االمتحانات الش�هرية والكورس�ات واعتماد درجات 
نصف الس�نة للعام ال�درايس 2020 �� 2021.وق�ال مدير عام املناه�ج يف الوزارة عادل 
البصي�ي يف حدي�ث صحفي، ان »هيئة ال�رأي بالوزارة قدمت مقرح�ا تم رفعه لوزير 
الربي�ة ع�يل مخلف الدليم�ي، يقيض باعتم�اد درج�ات امتحانات نصف الس�نة للعام 
الدرايس الح�ايل 2020 �� 2021 كدرجة لالمتحانات الش�هرية والكورس االول للمراحل 
الدراس�ية االبتدائي�ة »واملتوس�طة واالعدادية.ونفى البصيي »وج�ود اي توجه اللغاء 
االمتحانات النهائية للعام الدرايس الحايل 2020 � 2021«.  وبني ان »املقرح قيد املداولة 
حاليا بني الوزير وهيئة الرأي وعند استحصال املوافقة النهائية عليه سيتم تعميم كتاب 
رس�مي بذلك للمديريات العامة للربية يف بغ�داد واملحافظات«.واوضح ان »املقرح بني 
عىل اس�اس تزايد حاالت االصابات بفروس كورونا والوضع العام للبلد وقلة ايام الدوام 
للطلبة والتالميذ وتكييف املناهج، اذ اثرت هذه الظروف اجمعها يف س�ر العام الدرايس 
وتطبيق الخطة الدراس�ية التي اعدت له مس�بقا«.وكانت وزارة الربية قد وجهت امس 
املديري�ات العامة يف بغداد واملحافظات بااللت�زام بالتعليمات الخاصة بامتحانات نصف 

السنة ونهاية الكورس األول للعام الدرايس 2020 - 2021.

    بغداد/ المستقبل العراقي

نت هيئة النزاهة االتحاديَّة من ضبط  تمكَّ
ثالثني طناً من الدجاج املُستورد بطرٍق غر 
ار  قانونيَّ�ٍة، فيم�ا تمَّ ضبط )6( م�ن التُّجَّ
املُتَّهم�ني يف العمليَّة. دائ�رة التحقيقات يف 
الهيئة، ويف مع�رض حديثها عن تفاصيل 
رٍة  �ت بموجب ُمذكَّ عمليَّة الضبط التي تمَّ
ن فري�ق عمٍل من  قضائيَّ�ٍة، أف�ادت بتمكُّ
مديريَّ�ة تحقيق نينوى م�ن ضبط ثالثني 
طناً من لحوم الدجاج املُستورد بطرٍق غر 
قانونيَّ�ٍة؛ ملخالفتها ق�رار مجلس الوزراء 
بمنع استراد بعض املواد الغذائيَّة، ُمؤّكدًة 
ار املُتَّهمني.وتابعت  ضبطها )6( م�ن التُّجَّ
الدائرة ُموضحًة أنَّ الفريق تحرَّك بناًء عىل 
ما ج�اء بمحارض الف�رق امليدانيَّة التابعة 

ملديريَّ�ة تحقي�ق النزاه�ة يف نينوى برصد 
ُمخالفة قرار مجلس الوزراء املُتضّمن منع 
إدخ�ال بعض امل�واد الغذائيَّة املُس�توردة؛ 
دعم�اً للُمنت�ج املحيّل.وأش�ارت إىل تنظيم 
محارض ضب�طٍ أصوليَّ�ٍة باملضبوطات يف 
العمليَّ�ة، وعرضه�ا رفق�ة املُتَّهم�ني عىل 
الس�يِّد ق�ايض محكم�ة تحقي�ق نين�وى 
�ة بالنظر يف قضاي�ا النزاهة؛ الذي  املُختصَّ
ق�رَّر توقيفه�م وفق أحكام امل�ادَّة )1٩٤( 
م�ن قانون الگم�ارك .ُيش�ار إىل أنَّ رئيس 
الهيئ�ة كان ق�د حضَّ ع�ىل تصعيد وترة 
عمليَّات الضبط بالجرم املشهود، والولوج 
إىل العمل امليدانّي من خالل الحضور الدائم 
سات الدولة، ال سيما الخدميَّة  داخل ُمؤسَّ
منها، واستشعار حاجات املُواطنني، وردع 

التجار املُتالعبني بقوت الفقر.

الرتبية تدرس إلغاء االمتحانات الشهرية 
واعتامد درجات نصف السنة

النزاهة تضبط جتارًا متورطني باسترياد مواد 
غذائية بطرٍق غري قانونية

    نينوى / زهراء علي احمد

ح�ددت مديرية بلديات نينوى، أمس الثالثاء، 
الفئات املشمولة بتوزيع االرايض يف املحافظة، 
فيما أكدت استنفاذ التصميم األسايس ملناطق 
املحافظة منذ أكثر م�ن 20 عاماً.وقال املدير 
رعد الحديدي إن »هنال�ك قرارا من الحكومة 
االتحادي�ة بمنع ترويج أو توزي�ع أي قطعة 
أرض يف مناط�ق س�هل نينوى والتي تش�مل 

الحمدانية وبرطلة وبعشيقة«.
وأضاف أن »بلديات نينوى مس�ؤولة عن 30 
وحدة إدارية، وأن جميع مناطق املحافظة ال 

يوج�د فيها تصميم جديد وبحاجة لتوس�عة 
جديدة«، مشرا اىل ان »مدينة املوصل استنفذ 
التصميم الخاص بها م�ن عام 2000، ولذلك 
ظهرت لدين�ا املناطق العش�وائية«.وتابع أن 
»بلديات نينوى قامت برويج 1500 معاملة، 
لك�ن ال توج�د لدين�ا أرايض لتوزيعه�ا ع�ىل 
الرشائح املستحقة بسبب عدم وجود تصميم 
جديد للمناط�ق يحدد لنا م�ن خالله األحياء 
والفرعي�ة  الرئيس�ية  والش�وارع  الس�كنية 
والبنيات الحكومة، ليتس�نى لنا فرز األرايض 
وتوزيعها«، موضحا ان »الجهة املسؤولة عن 
التصمي�م هي دائ�رة التخطي�ط العمراني يف 

وزارة اإلسكان«.واكد »لدينا 300 ألف معاملة 
مس�تحقة ولك�ن ال يتوفر منها س�وى %5«، 
موضحا »اننا حددنا الفئات املش�مولة وذات 
األولوي�ة، وهم الش�هداء والجرحى، والقوات 
األمني�ة والك�وادر الطبي�ة، وباق�ي الرشائح 
االجتماعي�ة واملوظفني«.وب�ني الحدي�دي ان 
»بلديات نينوى تنتظ�ر وجود تخصيص مايل 
ووض�ع تصاميم جديدة للمناطق، لكي تقوم 
بتوزيع األرايض عىل املستحقني«، موضحا ان 
»ما نملكه االن اراض متخلله، وهذه ال يمكن 
توزيعه�ا عىل فئات معينة، الن التوزيع يجب 

أن يكون عىل شكل حي سكني كامل«.

بلديات نينوى حتدد الفئات املشمولة بتوزيع االرايض يف املحافظة

    بغداد / المستقبل العراقي

تقرب هيئة اس�تثمار بابل من منح »اجازة« ملرشوع 
س�راتيجي النتاج االس�مدة الكيمياوية بكلفة مالية 

تتجاوز 250 مليون دوالر.
 وق�ال رئي�س هيئ�ة االس�تثمار باملحافظ�ة محم�د 
جاس�م زكم يف حديث صحفي، ان »الهيئة تعتزم منح 
اجازة استثمارية لهذا املرشوع السراتيجي ملحافظة 
النجف  ضم�ن خطتها للنه�وض بالواقع االقتصادي 

للمحافظة«
وب�ني أن »امل�رشوع يتمثل بإنش�اء معمل لألس�مدة 
الكيمياوية التي تعد من املواد املهمة يف الزراعة والتي 

تستورد من خارج البالد بكلف مالية عالية«.
الخ�اص  للقط�اع  »امل�رشوع س�يكون  أن  واض�اف 
وتحدي�دا لرشكة الري�ف لألس�مدة الكيمياوية ويقع 
يف ناحية الش�وميل«، مؤكدا »أهمي�ة املرشوع يف دعم 

الجانب الصناعي وتوفر فرص العمل«.
من جانب آخر قال مدير الطرق والجسور يف محافظة 
النجف حس�ني النف�اخ ان »املحافظة وخ�الل 2020 
لم تتس�لم اي تخصيصات مالية النش�اء املشاريع، اذ 
قدمت خالل 2021 خطة العام املايض نفس�ها، والتي 
تتضمن انش�اء ممر ثان للطريق الس�ياحي من فلكة 
العباس�ية إىل مفرق غماس مع إنش�اء جرس الكوفة 
الخام�س ق�رب معم�ل باتا، اضاف�ة اىل اكس�اء عدد 
م�ن الطرق يف االقضية والنواحي مع انش�اء جس�ور 

حديدية«.
وكشف النفاخ عن »وجود مباحثات لتمويل املرشوع 
من قب�ل رشك�ة كار لصناعة الس�منت ب�دل الديون 
املرتبة عليها للدولة، وبذلك يكون تنفيذ هذا املرشوع 

خارج موازنة املحافظة«.

بابل يف طريقها إىل انشاء 
مرشوع سرتاتيجي إلنتاج 

االسمدة الكيمياوية

الداخلية: صدور وجبة جديدة 
من مستحقي السلف

هيئة اآلثار: فريق تنقيبي يعثر عىل اكثر 
من »٢٠٠« قطعة اثرية يف ابو غريب

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الداخلية، الي�وم الثالثاء، صدور وجبة جديدة من مس�تحقي 
الس�لف.وذكرت ال�وزارة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، إنه 
»اص�در صندوق ش�هداء الرشطة جدوال يضم أس�ماء عدد من مس�تحقي 
الس�لف ملنتس�بي الوزارة وعوائل الش�هداء«.   وأضاف، أن »العمل مستمر 
بوت�رة عالية من أج�ل تقديم أفض�ل الخدم�ات للمواطنني واملنتس�بني«، 
مبينا أنه »يف الوقت نفس�ه عىل الذين وردت اسماؤهم وفق الجدول املذكور 

مراجعة الصندوق  لغرض استالم صك السلفة«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

كش�ف رئيس الفريق االثاري املكلف 
م�ن الهيئ�ة العام�ة لالث�ار والراث 
االث�اري حي�در ط�ه الش�مري ع�ن 
القطع�ة  ع�ىل  التنقيب�ات  اعم�ال 
املرقم�ة ٤/351 يف محافظة بغداد / 
قضاء أبو غريب واملراد أنشاء محطة 
معالجة مركزية ملجاري القضاء وهو 
من املشاريع االسراتيجية والحيوية 
للمنطقة .واوضح الش�مري، يف بيان 
ان القطع�ة تحتوي عىل ت�الل اثرية 
مختلفة ووفقا لذلك تم أبرام عقد مع 
الهيئة العامة لالثار والراث ومديرية 
مجاري محافظة بغداد ملدة ال تتجاوز 

120 يوما كعم�ل فعيل للتنقيب لكن 
الفريق التنقيب�ي توقف ملدة أكثرمن 
ع�رشة اش�هر بس�بب ظ�روف البلد 
الصحي�ة نتيجة تفيش وب�اء كورونا 
واالزمة االقتصادية التي انقطع فيها 
التخصيص املايل للم�رشوع من قبل 
اىل  الشمري  الجهة املستفيدة.واشار 
ان الفريق التنقيبي حصل عىل نتائج 
اثري�ة تم الكش�ف عنها ه�ي وجود 
مناطق اس�راحات وورش صناعية 
ووجود اعداد م�ن االبارتعود لفرات 
إس�المية متأخ�رة فضال ع�ن عثور 
البعثة عىل أكثر من 200 قطعة أثرية 
اغلبها مس�كوكات وغاليني التدخني 

ومسارج فخرية ومعدنية.

العمل تشمل طلبة اجلامعات من ذوي اإلعاقة باإلعفاء من األجور الدراسية
    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة العم�ل والش�ؤون االجتماعية، أم�س الثالث�اء، موافقة وزارة 
التعلي�م العايل والبحث العلمي عىل إعفاء طلب�ة الجامعات من ذوي اإلعاقة 
من األجور الدراس�ية ممن لديهم نس�بة عجز 70% . ونقل�ت الوزارة يف بيان 
تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه ع�ن رئيس هي�أة ذوي االعاقة عصام 
عب�د اللطيف التميمي، القول إنه »نتيجة للتنس�يق الفعال بني دائرة التأهيل 

قس�م التأهيل الربوي يف الهيأة ووزارة التعليم العايل والبحث العلمي/ دائرة 
الدراس�ات والتخطيط واملتابعة، س�يتم ش�مول طلبة الجامع�ات من ذوي 
اإلعاقة ممن لديهم نس�بة عجز بنس�بة 70% باالعفاء من األجور الدراس�ية 
اس�تنادا إىل التقاري�ر الطبية الصادرة من اللجان الطبية الرس�مية حرصا«.
واض�اف التميم�ي أن »وزارة التعلي�م الع�ايل والبحث العلمي انش�أت منافذ 
خاصة لذلك ورابطاً للصفحة إاللكرونية ضمن موقع وزارة التعليم الرسمي 

الستقبال طلبات هذه الفئة من الطلبة وتكملة اجراءاتهم بشكل فوري«.

حمافظ البرصة يوافق عىل منح موظفي العقود قطع اراض سكنية
احلكومة احمللية جددت تأكيدها على دعم كافة الفعاليات الرياضية

    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

أعلنت الحكومة املحلية يف البرصة، أمس 
الثالث�اء، ع�ن موافقة لجنة الس�كن يف 
ديوان املحافظ�ة بمنح موظفي العقود 
قط�ع ارايض س�كنية اس�وة بموظفي 

املالك الدائم.
وق�ال محافظ البرصة اس�عد العيداني 
ان لجنة السكن قررت خالل اجتماعها 
ال�ذي عقدته اليوم من�ح كافة موظفي 
الدوائ�ر الحكومي�ة بصف�ة عقد قطع 
ارايض س�كنية وع�ىل ش�كل وجب�ات 
متتالي�ة فضال ع�ن  تخصي�ص وجبة 
جدي�دة لغ�رض توزيعه�ا خ�الل االيام 

املقبلة.
واض�اف ان الق�رار ج�اء بع�د مطالبة 

العدي�د م�ن موظف�ي العق�ود بقط�ع االرايض 
والتي اعتربها جزء من اس�تحقاقهم الذي اقره 

القانون العراقي.
ب�دوره، التق�ى مدي�ر مكت�ب املحاف�ظ عم�اد 

عبدالخالق العيداني، بمكتبه الرس�مي يف ديوان 
املحافظة، مدير مدينة البرصة الرياضية لطفي 

املوسوي.
وج�رى خالل اللق�اء بحث العديد م�ن القضايا 
وامللفات ذات العالقة بقطاع الرياضة والشباب.

وج�دد مدي�ر مكت�ب املحاف�ظ تأكي�د 
الحكوم�ة املحلي�ة ع�ىل دع�م جمي�ع 
الفعالي�ات الرياضي�ة الت�ي تق�ام عىل 
أرض الب�رصة، وكان آخره�ا احتضان 
“جذع النخلة” للقاء الشقيقني العراقي 

والكويتي..
إضافة إىل التحضرات الجارية الستقبال 
وفد كأس الخليج خالل زيارته املرتقبة 
إىل املحافظ�ة لتقييم املالعب واملنش�أت 
الرياضية، ومدى استعدادها الستضافة 

خليجي 25.
من جانبه ثمن املوس�وي ال�دور الكبر 
واملس�ؤول ملكتب املحاف�ظ خالل حفل 
استقبال الوفد الكويتي الشقيق وإقامة 
املباراة الودية بني املنتخبني الشقيقني.

ويف خت�ام اللق�اء ق�دم مدي�ر املدين�ة 
الرياضي�ة درع�اً تذكارياً ملدير مكت�ب املحافظ 
تثمين�اً لجه�وده ودعم�ه املتواص�ل للفعاليات 

الرياضية يف املحافظة.
الصفحة الرسمية ملكتب محافظ البرصة..

حمافظ بغداد ورئيس صندوق اعامر املناطق 
املترضرة يبحثان تنفيذ املشاريع يف االطراف

     المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

عق�د محافظ بغداد املهندس محمد جابر العطا، مع 
رئيس مجلس صندوق اعم�ار املناطق املتررة من 
االره�اب الدكتور محم�د العاني، اجتماعا ملناقش�ة 
وضع املش�اريع املعدة من قبل الصندوق واملحافظة 

وآلية تنفيذها يف مناطق اطراف العاصمة.
وق�ال املحافظ، خالل اجتماع حره الكادر املتقدم 
للمحافظ�ة والصن�دوق، إن »االجتم�اع جاء لغرض 
الرشوع بتنفيذ املش�اريع  الخدمي�ة يف املناطق التي 
تررت بفعل العمليات االرهابية التي كانت تنشط 
يف مناط�ق اط�راف«، الفت�ا اىل »االتف�اق مع مجلس 
امناء الصندوق، عىل تقس�يم االعمال واملشاريع عىل 
املناط�ق التي تعرضت ل�رر االرهاب، وت�م تثبيت 

م�ن خاللها حص�ة الصن�دوق، وحصة املحافظة فيه�ا من تلك 
املشاريع«.

واش�ار العطا اىل أن »املناطق املشمولة بمشاريع صندوق اعمار 

املناط�ق املحررة ه�ي كل من املدائن، واملحمودي�ة، وابو غريب، 
والتاجي، والطارمية«، مبينا ان »لدى محافظة بغداد مش�اريع 
خدمية منجزة، وأخرى قيد االنجاز، وهناك مشاريع قيد االحالة 

للتنفيذ«.
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مديرية بلدية املوصل 
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل
تنويه

اس�تنادا اىل توجيه�ات الس�يد املحاف�ظ بتأجي�ل 
املرقم�ة  االعالن�ات  م�ن  ل�كل  املزاي�دة  موع�د 
)172و174و175( لس�نة 2020 والتي كان موعد 
مزايدتها يوم الثالثاء املصادف 2021/2/9 حيث 
اجل�ت اىل ي�وم الخميس املص�ادف 2021/2/18 
وستجري املزايدة يف مقر ديوان محافظة نينوى / 

قاعة الحدباء يف الساعة العارشة صباحا 
لذا اقتىض التنويه

م/نرش اعالن مناقصة عامة خارجية

تعلن رشكة مصايف الجنوب ) رشكة عامة ( عن املناقصة التالية :  
فعىل الراغبني باالشرتاك باملناقصة الحضور اىل مقر الرشكة الكائن يف منطقة الشعيبة / محافظة البرصة للحصول عىل وثائق املناقصة 

وحسب املبلغ املؤرش ازائها وغري قابلة للرد وفقا للرشوط املدرجة ادناه :
1 � سيتم تنفيذ العطاء من خالل اجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لسنة 

2014 والصادرة من وزارة التخطيط
2 � يتم تس�ليم العطاءات وبظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اس�م مقدم العطاء وعنوانه االلكرتوني ورقم الهاتف واس�م ورقم 
املناقص�ة اىل العن�وان االتي  ) قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية / االس�تعالمات الرئيس�ية / رشكة مصايف الجنوب ،رشكة عامة  � 
الشعيبة � محافظة البرصة / جمهورية العراق ( يف املوعد املحدد 2021/3/30 الساعة الثانية عرش ظهرا حسب توقيت مدينة البرصة 
املح�يل( ويف حال�ة مصادفة يوم الغلق عطلة رس�مية يس�تمر االع�الن اىل ما بعد العطلة ويعت�ر اليوم الذي ييل العطل�ة اخر يوم لغلق 
املناقصة العطاءات املتأخرة سوف ترفض  وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان 
االتي ) قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية / االس�تعالمات الرئيس�ية / رشكة مصايف الجنوب / رشكة عامة � الش�عيبة � محافظة 

البرصة / جمهورية العراق يف 2021/3/30 الساعة الواحدة بعد الظهر حسب توقيت مدينة البرصة املحيل او اليوم الذي يليه .
3 � املبلغ التخميني للمناقصة )6,451,613( فقط ستة مليون واربعمائة وواحد وخمسون الفا وستمائة وثالثة عرش دوالر امريكي 
4 � تقديم كافة الوثائق املشار اليها يف الوثيقة القياسية املرفقة ) تعليمات ملقدمي العطاءات وورقة بيانات العطاء ( ابتداء مع العطاء 
مصادقة من قبل الجهات املختصة ذات العالقة والبيانات التي تؤكد استمرار اهلية مقدم العطاء بموجب االستمارات املدرجة يف القسم 
الراب�ع م�ن الوثيق�ة ويف حالة عدم توفر اي من الوثائق او البيانات املذكورة س�يتم اس�تبعاد العطاء وال تتحمل رشكتنا اي مس�ؤولية 

بذلك
5 � متطلب�ات التأهي�ل : عىل مقدم العطاء ان يقدم ادلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املدرجة يف القس�م الثالث )متطلبات 

التاهيل الالحق( من الوثيقة القياسية ابتداء مع العطاء
6 � تقديم العطاءات الفنية والتجارية وفق النماذج والجداول الكاملة وجداول االسعار املطلوبة يف القسم الرابع من الوثيقة القياسية 

وان تكون وموقعة ومختومة
 7 � تحدي�د م�دة نفاذي�ة العط�اء بفرتة ال تقل عن )120( يوم�ا من تاريخ الغلق ع�ىل ان يكون مبلغ العطاء التج�اري املقدم بالدوالر 

االمريكي او اليورو او الدينار العراقي ويكون املبلغ االجمايل للعطاء رقما وكتابة
8 � تقدي�م تأمين�ات اولي�ة )صك مصدق او خطاب ضمان او س�فتجة ( صادر عن مرصف  عراقي معتمد ل�دى البنك املركزي العراقي 
وبمبلغ قدره  )129,000( $ فقط مائة وتس�عة وعرشون الف دوالر والمر رشكتنا ويتضمن االش�ارة فيها اىل رقم واسم املناقصة عىل 

ان ال تقل مدة نفاذيته عن )28( يوما من تاريخ انتهاء نفاذ العطاء 
9 �  شمول العمال العراقيني العاملني لدى الرشكات االمنية املتعاقدة مع الرشكات املقاولة بقانون التقاعد والضمان االجتماعي والزام 

تلك الرشكات بذلك وتتحمل التبعات القانونية املرتتبة عن عدم التطبيق 
10 � يلتزم املقاول بتشغيل نسبة ال تقل )50%( من العمالة الوطنية 

11 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن
12  � جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 

13 � لجه�ة التعاق�د الحق يف الغاء املناقصة يف اي مرحل�ة من مراحلها قبل صدور كتاب االحالة بناء عىل اس�باب مررة دون تعويض 
مقدمي العطاءات 

14  � لالطالع عىل تفاصيل الطلبية والرشوط االخرى يمكنكم زيارة موقع الرشكة 
www.SRC.GOV.IQ

15 � لالستفسار عن اي معلومات يمكنكم مراسلة رشكتنا وعىل العنوان التايل : 
contracts@src.gov.iq

16 � عىل مقدمي العطاءات االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار أموال الدولة األوىل

م/ مناقصة 
الحاق�ا بكتابن�ا املرق�م )81( يف 1/ 2/ 2021 
الخ�اص بمناقص�ة ن�رش اإلعالن�ات الخاصة 
بلجن�ة بيع وايج�ار أموال الدول�ة األوىل يكون 
سعر رشاء العطاء )25,000( خمسة وعرشون 

ألف دينار غري قابل للرد 
مع التقدير

فقدان 
فق�دت مني الوثيق�ة املدرس�ية املرقمة 
 2020/12/15 يف   )0222650(
والصادرة م�ن مديرية تربي�ة محافظة 
النجف االرشف بأس�م الطالب / منتظر 
عالء حمزة حس�ن  فعىل من يعثر عليها 

تسليمها إلىى جهة االصدار
���������������������������������

شكر وتقدير
االرشف  النج�ف  مدين�ة  ابن�اء  يتق�دم 
بالش�كر والتقدير والعرفان اىل الس�يد ) 
احمد زاهي شباط الش�بالوي( ملساعيه 
الدائم�ة واملوفق�ة الص�الح ذات البني يف 
مدينة ام�ري املؤمنني � ع � س�ائلني الله 
عزوجل له التوفيق والنجاح دائما لخدمة 

هذه املدينة الكريمة 
���������������������������������

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

واالقامة 
مديرية احوال بغداد / الرصافة 

قسم شؤون احوال بغداد / الرصافة 
العدد : 2806 

التاريخ : 8 / 2 / 2021 
اعالن 

ق�دم املواط�ن ) ثائر هاش�م جاس�م  ( 
دعوى قضائية لتبديل ) لقب (  وجعله ) 
الحمداني ( بدال من ) الالمي ( فمن لديه 
اع�رتاض مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل 
مدة اقصاها خمسة عرش يوم وبعكسه 
سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق 
اح�كام امل�ادة 22 م�ن قان�ون البطاقة 
الوطني�ة رقم 3 لس�نة 2016 املعدل عىل 
ان يك�ون النرش بأس�م مدير الجنس�ية 

املحرتم ..
اللواء 

رياض جندي عبد الكاظم 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

العامة

اعالن 
ق�دم املواطن ) حس�ن هادي خش�ان  ( 
دع�وى قضائي�ة لتبدي�ل ) لق�ب (  من 
) العكي�يل ( اىل  ) ال�راي ( فم�ن لدي�ه 
اع�رتاض مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل 
مدة اقصاها خمسة عرش يوم وبعكسه 
سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق 
اح�كام امل�ادة 22 م�ن قان�ون البطاقة 
الوطني�ة رقم 3 لس�نة 2016 املعدل عىل 
ان يك�ون النرش بأس�م مدير الجنس�ية 

املحرتم ..
اللواء 

رياض جندي عبد الكاظم 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

العامة 
���������������������������������

أعالن
بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي 
)صالح ير خساره( الذي يطلب تبديل 
لقبه من)اليوراني( اىل )الجوراني( فمن 
لدي�ه اع�رتاض مراجع�ة ه�ذه املديرية 
خ�الل مدة اقصاها )15( يوم وبعكس�ه 
سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق 
احكام امل�ادة )22( من قان�ون البطاقة 

الوطنية رقم )3( لسنة 2016.
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

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

أعالن
بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي 
)عطيه جاسم منيهل( الذي يطلب تبديل 
لقب�ه من)الرفيع�ي( اىل )البديري( فمن 
لدي�ه اع�رتاض مراجع�ة ه�ذه املديرية 
خ�الل مدة اقصاها )15( يوم وبعكس�ه 
سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق 
احكام امل�ادة )22( من قان�ون البطاقة 

الوطنية رقم )3( لسنة 2016.
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

العامة /وكالة

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ كربالء
رقم االضبارة : 59/خ/2019

التاريخ 2021/2/1
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ كربالء العقار تسلس�ل 59 م 
23 الدالية  الواقع كرب�الء الدالية  العائد للمدين 
/ وديان خضري غايل محج�وز لقاء طلب الدائن 
محمود مانع عبد البالغ 50,000,000 خمسون 
مليون دينار فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة ثالثني يوما تبدأ من اليوم التايل 
للنرش مستصحبا معه التامينات القانونية %10 
من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية 

وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي 
املنفذ العدل االقدم

رسول كريم املسلماوي 
املواصفات :

1 �  موقع�ه ورقمه : كرب�الء � الدالية 59 م 23 
الدالية   

2  �جنسه ونوعه : بستان مملوكة للدولة 
3 � ح�دوده واوصافه : كم�ا يف الخارطة العقار  
مش�يد عليه دور سكنية اكثرمن 25 دار بصورة 
غري رسمية مبنية من طابقني وجزء منها مبني 
من طابق واحد ومزروعة باشجار النخيل عددها 

20 نخلة وفيها كافة الخدمات  
4 � مشتمالته : 

5- مساحته: 4دونم و 9 اولك و 50 م2
6 �  العمران: جيدة

7 � الشاغل : الرشكاء 
8 � القيمة  املقدرة: 89469255 تسعة وثمانون 
مليون واربعمائة وتس�عة وستون الف ومائتان 
وخمس�ة وخمس�ون دينار قيمة س�هام املدينة 
البال�غ 7 س�هم من اصل 64 س�هم من س�هام 
مورثه�ا املت�وىف خض�ري غايل من ح�ق الترصف 
باالرض ونصف االشجار البالغ 3559  سهم من 

اصل 10950 سهم  
���������������������������������������

اعالن 
اىل الرشيكة اقبال فاضل فليح 

اقت�ىض حضورك اىل مديري�ة بلدية النجف وذلك 
الص�دار اجازة بن�اء والخ�اص بالعق�ار املرقم 
3/57703 حي النداء مناصفة مع حوراء عزيز 
كاظ�م عزيز خ�الل عرشة ايام وبخالفه س�وف 

تصدر االجازة وفقا للضوابط الالزمة
���������������������������������������

 فقدان سند عقار
فقد س�ند العقار املرق�م 2408 /3حي العروبه 
باسم كاظميه عزيز نور من يعثر عليه تسليمه 

لجهة االصدار
���������������������������������������

إىل الرشيك نور عبد الحسن احمد
اقت�ىض حض�ورك إىل مقر بلدي�ة النجف لغرض 
 55477 املرق�م  للعق�ار  بن�اء  اج�ازه  اص�دار 
/3حي النداء خالل عرشه ايام وبخالفه س�تتم 

اإلجراءات دون حضورك 
طالب االجازه

فاطمه عبد الساده جبار

تنويه 
نرش يف صحيفة املستقبل العراقي بالعدد 
محكم�ة  اع�الن   2021/2/8 يف   2315
بداءة الس�ماوة بالعدد 1011/ب/2020 
التاري�خ 2021/2/3 حي�ث ورد خط�ا 
عطف�ا ع�ىل ق�رار الحك�م الص�ادر من 
محكمة ب�داءة الخرض بالعدد / 1011/
ب/2020 وتاري�خ 2020/10/18 خطأ 
والصحي�ح ه�و عطفا عىل ق�رار الحكم 
الص�ادر م�ن محكم�ة ب�داءة الس�ماوة 
التاري�خ  /2011/ب/2020   بالع�دد 

2020/10/18 لذا اقتىض التنويه
���������������������������������

فقدان
فق�د مني دفرت تجهيز الوقود للمضخات 
الزراعي�ة باس�م ) ع�يل مس�ري ج�واد ( 
الصادرة م�ن وزارة النفط رشكة توزيع 
املنتج�ات النفطية فرع املثن�ى من يعثر 

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

اعالن
اىل الرشي�ك  ال�ذي ال يحرض س�الم خالد 

باجي
توجب علي�ك الحض�ور اىل بلدية النجف 
لغرض اصدار اجازة بناء للقطعة املرقمة  
40904 / 3 حي الوفاء خالل مدة عرشة 
اي�ام وبخالف�ه س�تتم االج�راءات دون 

حضورك
طالب االجازة 

نجالء هادي عباس 
���������������������������������

اعالن
اىل الرشيك  الذي ال يحرض فطيمه عباس 

عبد الزهره
توجب علي�ك الحض�ور اىل بلدية النجف 
لغرض اصدار اجازة بناء للقطعة املرقمة   
1128 / 1 حي الزهراء خالل مدة عرشة 
اي�ام وبخالف�ه س�تتم االج�راءات دون 

حضورك
طالب االجازة 

عيل فالح عبد العايل
���������������������������������

اعالن
اىل الرشي�ك  ال�ذي ال يح�رض ش�ذى عبد 

االمري محمود
توجب علي�ك الحض�ور اىل بلدية النجف 
لغرض اصدار اجازة بناء للقطعة املرقمة  
1670 / 3188 ح�ي الس�عد خ�الل مدة 
ع�رشة ايام وبخالف�ه س�تتم االجراءات 

دون حضورك
طالب االجازة 

جاسم حمودي رسول
���������������������������������

فقدان 
فقدت من�ي الهوية الص�ادرة من وزارة 

الكهرباء 
بأس�م / كرار عبد الزه�رة عبد فعىل من 

يعثر عليها تسليمها إىل جهة اإلصدار
���������������������������������

فقدان 
احوال النجف

املرقم�ة  االقام�ة  هوي�ة  من�ي  فق�دت 
مديري�ة  م�ن  والص�ادرة   0032260
الجنس�ية العام�ة / مديري�ة االقامة يف 
 ( بأس�م  افغان�ي   / الجنس�ية  النج�ف 
معصومه سادات ( فعىل من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار
���������������������������������

احوال النجف 
قب�ل  املقام�ة م�ن  الدع�وة  بن�اء ع�ىل 
املس�تدعي )عبد الكاظم عزي�ز يونس (  
طلب�ا لغرض تبديل لقب�ه وجعله )الزريف 
( بدل من )الرزق�ي(  فمن لديه اعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها 
خمس�ة عرش يوم وبعكسه سوف تنظر 
ه�ذه املديري�ة يف الدع�وى وف�ق احكام 
املادة )22( من قان�ون البطاقة الوطنية 
رقم 3 لس�نة 2016 واالمر االداري املرقم 

24195 يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي عبد الكاظم 
مدير الجنسية العام وكالة

احوال النجف 
بن�اء ع�ىل طل�ب املواط�ن )ابراهيم 
عليوي حس�ني(  طلب�ا لغرض تبديل 
لقبه وجعله )الزريف ( بدال من )الرزيف(  
فم�ن لديه اع�رتاض مراجع�ة هذه 
املديري�ة خالل مدة اقصاها خمس�ة 
عرش يوم وبعكسه سوف تنظر هذه 
املديري�ة يف الدعوى وفق احكام املادة 
)22( م�ن قان�ون البطاق�ة الوطنية 
رق�م 3 لس�نة 2016 واالم�ر االداري 

املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

���������������������������������

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد 348/ب2021/2
التاريخ 2021/2/8

اعالن
اىل / املدعى عليها ) هند عبد الحسني 

عبيس( 
اق�ام املدعي املدير املفوض ملؤسس�ة 

االسكان التعاونية 
املرقمة  الدع�وى  اضاف�ة لوظيفت�ه 
اعاله ضدك والذي يطلب فيها الحكم 

CHF بالزامك
 بتأديتك ل�ه  واملدعى عليهم االخرين  
وبالتكاف�ل والتضام�ن فيم�ا بينكم 
مبلغ�ا ق�دره )1200$  ع�ن القرض 
امل�ؤرخ 2019/6/24 ونظ�را لثبوت 
مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
املبلغ القضائي يف محكمة اس�تئناف 
بابل واش�عار مختار ناحية ابي غرق 
منطق�ة محي�زم /1 ري�اض مال�ك 
حس�ن ال حمي�د  ل�ذا تق�رر تبليغك 
اعالنا بصحيفت�ني محليتني يوميتني 
بموعد املرافعة 2021/2/25 الساعة 
التاس�عة صباحا وعند عدم حضورك 
او ارسال من ينوب عنك سوف تجري 
املرافع�ة بحق�ك غيابي�ا وعلن�ا وفق 

االصول
القايض

حربي طارش لفتة
 ���������������������������������

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد 353/ب2021/2
التاريخ 2021/2/8

اعالن
اىل / املدع�ى عليه�ا ) عدوي�ة كاظم 

حسني( 
اق�ام املدعي املدير املفوض ملؤسس�ة 

االسكان التعاونية 
املرقمة  الدع�وى  اضاف�ة لوظيفت�ه 
اعاله ضدك والذي يطلب فيها الحكم 

CHF بالزامك
 بتأديتك ل�ه  واملدعى عليهم االخرين  
وبالتكاف�ل والتضام�ن فيم�ا بينكم 
مبلغا ق�دره )11000$  عن القرض 
امل�ؤرخ 2020/2/16 ونظ�را لثبوت 
مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
املبلغ القضائي  واش�عار مختار حي 
الجامع�ة /4 محم�د كاظم اليارسي  
لذا تق�رر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني بموع�د املرافعة 
التاس�عة  الس�اعة   2021/2/25
صباحا وعند عدم حضورك او ارسال 
من ينوب عنك س�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

حربي طارش لفتة

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد 343/ب2021/2
التاريخ 2021/2/8

اعالن
املدع�ى عليه�ا ) ش�يماء توفي�ق  اىل / 

كاظم( 
اق�ام املدع�ي املدي�ر املف�وض ملؤسس�ة 

االسكان التعاونية 
اضافة لوظيفته الدع�وى املرقمة اعاله 
ضدك والذي يطلب فيه�ا الحكم بالزامك 

CHF
 بتأديت�ك ل�ه  واملدع�ى عليه�م االخرين  
بينك�م  فيم�ا  والتضام�ن  وبالتكاف�ل 
مبلغا ق�دره )750$  عن القرض املؤرخ 
لثب�وت مجهولية  2019/3/28 ونظ�را 
محل اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي 
يف محكمة بداءة الديوانية  واشعار مختار 
ح�ي االم�ني العرصي�ة الثاني�ة محمود 
جم�ال عب�ادي  لذا تق�رر تبليغ�ك اعالنا 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني بموعد 
املرافعة 2021/2/25 الس�اعة التاسعة 
صباحا وعند عدم حضورك او ارسال من 
ينوب عنك س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

حربي طارش لفتة
���������������������������������

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد 522/ب2021/2
التاريخ 2021/2/8

اعالن
اىل / املدع�ى عليهم�ا ) مصطفى محمد 
عبد الرس�ول ومحمد عبد الرسول محمد 

 )
اق�ام املدع�ي املدي�ر املف�وض ملؤسس�ة 
حي�در  مصطف�ى  التعاوني�ة  االس�كان 

خليفة
املرقم�ة  الدع�وى  لوظيفت�ه  اضاف�ة 
اع�اله ضدك وال�ذي يطلب فيه�ا الحكم 

بالزامكما
 بتأديتكم�ا ل�ه  وبالتكاف�ل والتضام�ن 
الق�رض  ع�ن    $2000( ق�دره  مبلغ�ا 
لثب�وت  ونظ�را    2019/5/30 امل�ؤرخ 
مجهولي�ة محل اقامتكما حس�ب رشح 
املبلغ القضائ�ي يف محكمة بداءة كربالء 
ومختار حي العباس / سالم محمد جواد 
عبد االمري زنكي  لذا تقرر تبليغكما اعالنا 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني بموعد 
املرافعة 2021/2/23 الس�اعة التاسعة 
صباحا وعند عدم حضوركما او ارس�ال 
من ينوب عنكما س�وف تج�ري املرافعة 

بحقكما غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

حربي طارش لفتة
���������������������������������

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد 248/ب2021/5
التاريخ 2021/2/7

اعالن
اىل / املدعى عليه الثاني ) حيدر عبد الحر 

جواد ( 
اق�ام املدع�ي املدي�ر املف�وض ملؤسس�ة 

االسكان التعاونية 
اضافة لوظيفته الدع�وى املرقمة اعاله 

ضدك والذي يطلب فيها الحكم 
 بتأديت�ك ل�ه  واملدع�ى عليه�م االخرين 
مق�داره   مبلغ�ا  والتضام�ن  بالتكاف�ل 
ي�وم  م�ؤرخ  ق�رض  ع�ن    $6200(
2018/2/28   ونظ�را ملجهولي�ة مح�ل 
اقامت�ك و حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ  
يف محكمة بداءة كربالء واش�عار مختار 
الوف�اء عادل عيل موىس  لذا تقرر تبليغك 
اعالن�ا بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني 
الس�اعة  املرافع�ة 2021/2/15  بموعد 
التاس�عة صباح�ا وعن�د ع�دم حضورك 
او ارس�ال م�ن ينوب عنك س�وف تجري 
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول

القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي

ITEM REQ NO DESCRIPTION PRICE

1 2021/628 /E
للمرة االولى R0 Main Electrical Substation 33 K 400.000 IQD

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب

العدد : 95
التاريخ: 7/ 2/ 2021

املهندس 
رضوان امحد سليامن 

ر. جلنة بيع واجيار أموال الدولة األوىل
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تباعد اجتامعي قرسي
           نجاح العلي

رغم كل املناشدات والرسائل الدعائية 
االعالمي�ة  والحم�الت  والبوس�تات 
والدع�وات والتلميح�ات باعادة حظر 
التجوال، رغ�م كل هذه الجهود مازال 
املواطن العراقي مرصا عىل عدم ارتداء 
الكمام�ة والتزام التباع�د االجتماعي 

خاصة يف املآتم واالحتفاالت واالسواق 
واملطاعم واملوالت واملراكز الرتفيهية.

نحن بحاجة اىل تشكيل فريق عمل من 
متخصص�ن يف علم النفس واالجتماع 
واالعالم والصحة للوصول اىل الية تقنع 
العراقي�ن بلبس الكمامة التي توفرت 
بكثرة يف االس�واق وباس�عار بسيطة 
وااللتزام بالتباعد االجتماعي الطوعي 

وليس فرض حظر جزئي او شامل اال 
بعد الوصول اىل طريق مسدود وارصار 
املواطن عىل عدم االلتزام باالرش�ادات 
الصحي�ة التي اصب�ح تطبيقها ملزما 
عاملي�ا ولي�س محلي�ا فق�ط واصبح 
م�ن الع�رف الدبلوم�ايس م�ن زعماء 
وقادة الدول االلت�زام بارتداء الكمامة 
وع�دم املصافحة وغريها من الرشوط 

الصحية.
بع�د جائح�ة كورون�ا ب�ات االع�الم 
الصح�ي مهم�ا ج�دا يف التعام�ل مع 
االزم�ات الصحي�ة والبيئي�ة خاص�ة 
واملعلوم�ات  االرش�ادات  توجي�ه  يف 
االوبئ�ة واالم�راض  الصحيح�ة ع�ن 
وط�رق تجنبه�ا فض�ال ع�ن التوعية 
الصحي�ة ع�ن اللقاح�ات وتأثرياته�ا 

وفاعليتها خاصة اذا ما علمنا انها قد 
تس�تغرق عدة س�نوات الكمال تلقيح 
جميع بني الب�رش القاطنن عىل هذه 

املعمورة.
املواط�ن العراق�ي البس�يط وصاحب 
الدخل املح�دود واالرس املتعففة ذاقت 
ويالت وم�آيس فرض حظ�ر التجوال 
الت�ام الذي ادى اىل توقف عجلة الحياة 

وايقاف 
النش�اطات االقتصادية والذي  جميع 
اثر سلبا ايضا يف النشاطات االجتماعية 
واالرسية والنفسية والتعليمية، الكرة 
التقي�د  ام�ا  املواط�ن  ملع�ب  يف  االن 
والتحم�ل  االحرتازي�ة  باالج�راءات 

والصرب لعدة اشهر لحن
زوال ه�ذا الوب�اء، واما ع�دم االلتزام 

باالرش�ادات الصحية التي ستؤدي بال 
شك اىل زيادة معدالت االصابة وفرض 
حظر التجوال الش�امل الذي س�يؤدي 
اىل تباع�د اجتماعي اجب�اري حفاظا 
عىل س�المة وصحة الجميع بالتزامن 
مع ق�رب وصول جرعات م�ن اللقاح 
اىل الع�راق من مناش�ئ عاملية س�يتم 

توزيعها بن املواطنن مجانا.

مثلث بايدن اآلسيوي
           جوزيف ناي

م�ن الواض�ح أن الطريقة التي يتعام�ل بها جو بايدن 
مع الصن س�تكون واحدة من القضاي�ا ال�ُم�َم�يِّ�زة 
لرئاس�ته، حيث يرث العالقة بن الص�ن وأمريكا وقد 
بلغت أدنى مستوياتها يف خمسن عاما، ويلقي بعض 
الن�اس بالالئمة عن ه�ذا عىل الرئيس الس�ابق دونالد 
ترامب. بيد أن ترامب يس�تحق الل�وم ألنه صب الزيت 
عىل الن�ار. لكن قادة الصن هم الذين أش�علوا النريان 

وأرضموها.
عىل مدار العقد املايض، تخىل قادة الصن عن سياس�ة 
دنغ ش�ياو بينغ املعتدلة: »اخف قوتك، وانتظر الوقت 
املناس�ب«. لق�د أصبحوا أكث�ر عدوانية ع�ىل أكثر من 
نح�و؛ فقد رشعوا يف بناء وعس�كرة ج�زر اصطناعية 
يف بح�ر الصن الجنوبي، وتغلغلوا يف املياه القريبة من 
اليابان وتايوان، وش�نوا الغارات ع�ىل الهند عىل طول 
حدود البالد عن�د منطقة الهيمااليا، وقهروا أس�رتاليا 

اقتصاديا عندما تجرأت عىل انتقاد الصن.
ع�ىل الصعيد التج�اري، أمال�ت الصن س�احة اللعب 
لصالحها م�ن خالل تقدي�م إعانات الدع�م للرشكات 
اململوك�ة للدول�ة وإجبار ال�رشكات األجنبية عىل نقل 
امللكية الفكرية إىل رشكائها الصينين، وجاء رد ترامب 
أخرقاً كاملعتاد، ففرض الرسوم الجمركية عىل الحلفاء 
إىل جان�ب الصن، لكنه حظ�ي بدعم قوي من الحزبن 
عندم�ا اس�تبعد رشكات مث�ل ه�واوي، التي ش�كلت 
خططها لبناء ش�بكات الجيل الخامس من االتصاالت 

تهديداً أمنيا.
ولكن يف الوقت ذاته تظل االتكالية املتبادلة بن الواليات 
املتحدة والصن قائمة، س�واء من الناحية االقتصادية 
تتج�اوز  الت�ي  البيئي�ة  بالقضاي�ا  يتص�ل  م�ا  يف  أو 
العالقات الثنائية، فالواليات املتحدة ال تستطيع فصل 
اقتصاداه�ا بش�كل كامل ع�ن الص�ن دون أن تتكبد 

تكاليف باهظة.
أثناء الحرب الباردة، لم نش�هد أي ش�كل من أش�كال 
االتكالي�ة املتبادل�ة ب�ن الوالي�ات املتح�دة واالتح�اد 
السوفياتي تقريبا، س�واء عىل املستوى االقتصادي أو 
غريه. عىل النقيض من هذا، تبلغ التجارة بن الواليات 
املتح�دة والص�ن نح�و 500 ملي�ار دوالر، وينخ�رط 
الجانبان يف تب�ادالت طالبية وس�ياحية مكثفة. األمر 
األكث�ر أهمي�ة أن الص�ن تعلم�ت كي�ف تس�خر قوة 
األس�واق لفرض س�يطرتها االس�تبدادية عىل نحو لم 
يتقنه االتحاد الس�وفياتي َق��ط، والصن هي الرشيك 

التج�اري لع�دد أكرب م�ن البل�دان مقارن�ة بالواليات 
املتحدة.

نظ�را إىل حج�م س�كان الص�ن ونموه�ا االقتصادي 
الرسي�ع، يعتق�د بعض املتش�ائمن أن تهذيب س�لوك 
الصن أمر مس�تحيل، لكن هذا غري صحيح إذا تناولنا 
األمر من جانب التحالف�ات. الواقع أن الثروة املجمعة 
الت�ي تمتلكه�ا الديمقراطي�ات املتقدم�ة- الوالي�ات 
املتحدة، واليابان، وأوروب�ا- تفوق كثريا ثروة الصن، 
وهذا يع�زز أهمية التحالف اليابان�ي األمريكي يف دعم 
اس�تقرار ورخاء رشق آس�يا واالقتصاد العاملي، ففي 
نهاي�ة الحرب الب�اردة، اعت�رب كثريون م�ن الجانبن 
التحال�ف من بقايا امل�ايض؛ الواقع أنه يش�كل أهمية 

بالغة للمستقبل.
كان�ت اإلدارات األمريكي�ة ذات ي�وم تأم�ل أن تصب�ح 
الصن »صاحبة مصلحة مس�ؤولة« يف النظام الدويل، 
لك�ن الرئيس يش ج�ن بينغ قاد ب�الده يف اتجاه أكثر 
تصادمي�ة، فقبل جيل مىض، دعم�ت الواليات املتحدة 
عضوي�ة الص�ن يف منظم�ة التج�ارة العاملي�ة، لك�ن 
املعامل�ة باملث�ل من جان�ب الصن ج�اءت ضئيلة؛ بل 
عىل العكس من ذلك، تعمدت الصن إمالة أرض امللعب 

لصالحها.
كثريا ما يتهم املنتقدون يف الواليات املتحدة الرئيس�ن 
ِبي��ل كلينت�ون وج�ورج دبلي�و ب�وش بالس�ذاجة يف 
أن  املمك�ن  م�ن  املش�اركة  سياس�ة  أن  اعتقادهم�ا 
تحم�ل الصن عىل التكي�ف، لكن التاري�خ ليس بهذه 
البساطة، فقد عرضت سياسة كلينتون يف التعامل مع 
الصن املش�اركة، لكنها أيضا طوق�ت هذا الرهان من 
خالل إع�ادة التأكيد عىل عالقاته�ا األمنية مع اليابان 
باعتبارها املفتاح إىل إدارة صعود الصن الجيوسيايس. 
كانت منطقة رشق آسيا تتألف من ثالثة قوى رئيسة، 
وإذا ظل�ت الوالي�ات املتح�دة متحالف�ة م�ع الياب�ان 
)الدول�ة صاحب�ة ثالث أك�رب اقتصاد وطن�ي يف العالم 
اآلن(، فس�يكون بوس�ع الدولتن تش�كيل البيئة التي 
نم�ت فيه�ا ق�وة الصن.عالوة ع�ىل ذل�ك، إذا حاولت 
الصن دفع الواليات املتحدة إىل ما وراء سلس�لة الجزر 
األوىل كج�زء من اس�رتاتيجية عس�كرية لطردها من 
املنطق�ة، فقد ظلت اليابان، التي تش�كل الجزء األكثر 
أهمية من هذه السلس�لة، عىل اس�تعداد للمس�اهمة 
بس�خاء كدولة مضيفة يف دعم القوات األمريكية هناك 
والتي يبلغ قوامها 50 ألف جندي. واليوم يشغل كورت 
كامب�ل، املنفذ املخ�رم الب�ارع لسياس�ة كلينتون، 
منصب املنس�ق الرئيس ملنطقة املحيط الهادي الهندي 

يف مجلس بايدن لألمن القومي.
يحظ�ى التحال�ف مع الياب�ان بدعم ق�وي يف الواليات 
املتح�دة، فمن�ذ ع�ام 2000، كن�ت أن�ا ونائ�ب وزي�ر 
الخارجي�ة الس�ابق ريتش�ارد أرميتاج نق�وم بإصدار 
سلس�لة من التقاري�ر الثنائية الحزبية ح�ول العالقة 
االس�رتاتيجية، فف�ي تقريرن�ا الخام�س، الص�ادر يف 
الس�ابع من ديس�مرب 2020 ع�ن املركز غ�ري الحزبي 
للدراس�ات االس�رتاتيجية والدولية، نزع�م أن اليابان، 
مثلها كمثل العديد من الدول اآلسيوية األخرى، ال تريد 
أن تخض�ع لهيمنة الص�ن. وه�ي اآلن تضطلع بدور 
قي�ادي يف التحالف: بتحديد األجن�دة اإلقليمية، وتأييد 
اتفاقي�ات التجارة الح�رة والتعاون املتع�دد األطراف، 
وتنفيذ اسرتاتيجيات جديدة لصياغة النظام اإلقليمي.
قاد رئيس الوزراء الس�ابق ش�ينزو آب�ي عملية إعادة 
تفسري املادة التاسعة من دستور اليابان لفرتة ما بعد 
الح�رب، بهدف تعزيز قدرات الب�الد الدفاعية بموجب 
ميثاق األمم املتحدة، وبعد انسحاب ترامب من الرشاكة 
ع�رب املحيط الهادئ، حافظ ش�ينزو آب�ي عىل اتفاقية 
التج�ارة اإلقليمي�ة تحت مس�مى االتفاقية الش�املة 
التدريجية للرشاكة ع�رب املحيط الهادئ، كما توىل آبي 
قي�ادة مش�اورات رباعية مع الهند وأس�رتاليا بش�أن 
االس�تقرار يف منطقة املحيط الهادي الهندي.ما يدعو 
إىل التف�اؤل أن ه�ذه القيادة اإلقليمي�ة من املرجح أن 
تس�تمر يف عهد رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا، الذي 
شغل منصب كبري أمناء رس مجلس الوزراء يف حكومة 
آبي، وتس�تمر املصالح املش�رتكة والقيم الديمقراطية 
املش�رتكة يف صياغة األساس الذي يقوم عليه التحالف 
م�ع أم�ريكا، وُت�ظ�ِه�ر اس�تطالعات ال�رأي العام يف 
اليابان أن الثق�ة يف الواليات املتحدة أصبحت اآلن أعىل 
من أي وقت مىض. ليس من املستغرب أن تكون واحدة 
من أوىل املكاملات التي أجراها بايدن مع زعماء أجانب، 
بعد تنصيبه، مع س�وجا، لطمأنته إىل اس�تمرار التزام 
أم�ريكا بالرشاك�ة االس�رتاتيجية مع الياب�ان. ال يزال 
التحالف الياباني األمريكي يحظى بدعم شعبي كبري يف 
كال البلدين، اللذين يحتاج كل منهما إىل اآلخر اآلن أكثر 
من أي وق�ت مىض، فمعا يمكنهما موازنة قوة الصن 
والتع�اون معه�ا يف مجاالت مثل تغري املن�اخ، والتنوع 
البيولوج�ي، واألوبئ�ة، فضال ع�ن العمل نح�و نظام 
اقتص�ادي دويل قائ�م ع�ىل القواعد، ولهذه ألس�باب، 
س�يظل التحالف مع اليابان يش�كل أولوية قصوى، يف 
حن تعك�ف إدارة بايدن عىل وضع اس�رتاتيجياتها يف 

التعامل مع صعود الصن املستمر.

شهادات من دون رصيد!

8 شباط.. اغتيال وطن

           د. محمد فلحي

تظاه�رات حملة الش�هادات العلي�ا تواصلت منذ س�نوات عدة، من 
دون وج�ود معالجات حقيقي�ة لتوفري فرص العم�ل والوظائف، يف 
ظ�ل وضع اقتصادي صعب وميزانية تقش�فية، يبدو أنها تخلو من 
أي درج�ات وظيفية خالل الع�ام الحايل، وذلك م�ا يجعل أزمة عدم 
توظيف الخريجن الجامعين، خاصة أصحاب ش�هادات املاجستري 
والدكت�وراه، مس�تمرة ومفتوحة عىل املس�تقبل املجهول! ال تكفي 
الحلول األمنية يف انهاء االحتجاجات الشبابية، وقد جربت الحكومات 
الس�ابقة القسوة يف محاوالت خائبة لتفرقة حشود الخريجن، لكن 
جذوة االحتجاج�ات تزايدت، وقد بلغت ذروتها يف أواخر عام 2019، 
وال ت�زال نريانه�ا مخبأة تحت الرم�اد. حلول مش�كلة الخريجن ال 
ينبغ�ي أن تجرى يف الش�ارع امللتهب من خالل خراطي�م املاء الحار 
وقنابل الدخ�ان، فهي قضية تخطيط للحارض واملس�تقبل يفرتض 
أن تعالج عن طريق استخدام العلوم اإلدارية واألرقام واالحصائيات 
واملع�ادالت الرياضية، وعرب التعاون والتنس�يق ب�ن وزارات ودوائر 
معنية متعددة، يف مقدمتها وزارات الرتبية والتعليم العايل والتخطيط 
واملالية، فضالً عن مراكز البحوث والدراس�ات املستقبلية. يمكن أن 
يوص�ف العراق بأنه بل�د الش�هادات والكفاءات والعق�ول العلمية، 

لكن املشكلة ليس�ت يف زيادة عدد الشهادات وأنواعها وتخصصاتها 
فحس�ب، بل يف كيفية إدارتها وتوظيفها يف خدم�ة التنمية البرشية 
واالقتصادية، وقد انعكس�ت عىل الواقع العلمي والتعليمي واإلداري 
تراكمات العقود املاضية، وما ش�هدته من سياسات خاطئة تمثلت 
يف الح�روب والحص�ار وس�وء االدارة وغي�اب التخطي�ط وطغي�ان 
املحاصص�ة واملحس�وبية والفس�اد، ونتيجة ذلك كل�ه ضّيع العراق 
قدرات�ه البرشي�ة العلمي�ة واملهني�ة وخ�رس فرصت�ه التاريخية يف 

النهوض الحضاري الشامل!
االحصائيات تشري إىل أن الجهاز اإلداري الحكومي يعاني من تضخم 
يف عدد املوظفن يرهق امليزانية املالية، يف حن تفتح س�نوياً عرشات 
الكليات واألقس�ام العلمي�ة الحكومية واألهلي�ة، وتضخ الجامعات 
ب�آالف الخريجن نحو س�وق العم�ل املزدحمة، كما يجري توس�يع 
مستمر يف خطط الدراسات العليا، من دون مراعاة التناسب بن عدد 
الشهادات والتخصصات من جهة، والحاجة الفعلية يف دوائر الدولة 
والقط�اع الخاص لتلك الش�هادات م�ن جهة أخ�رى، التي أصبحت 
تتزاي�د من داخ�ل العراق وخارجه، ويش�وبها يف كثري م�ن الحاالت 
التزوير والتلفيق، مثل ش�يكات من دون رصيد، ال تسمح لصاحبها 
بالحص�ول ع�ىل وظيفة أو منصب أو عمل، ثم يجد الش�اب نفس�ه 

أخرياً يف الشارع متظاهراً غاضباً محبطاً بال أمل يف املستقبل.

            د . صادق كاظم 

للثامن من ش�باط ذكريات مريرة وس�يئة يف 
الذاكرة العراقية، فهو قد ارتبط بيوم س�قوط 
حكم الزعيم الراحل عبد الكريم قاس�م نتيجة 
لتحال�ف بعث�ي – امريكي بريطاني، باس�ناد 
م�ن م�رص و ع�دة دول عربية اخ�رى، كانت 
تج�د يف الحك�م الوطن�ي لث�ورة الرابع عرش 
م�ن تموز خط�را عليه�ا وع�ىل مصالحها يف 
املنطق�ة .لقد ت�ذرع االنقالبيون ب�ان الزعيم 
الراح�ل عبد الكريم قاس�م لم يك�ن من دعاة 
الوح�دة واالنضم�ام اىل املش�اريع الوحدوية 
يف املنطق�ة، وانه فص�ل العراق ع�ن محيطه 
العرب�ي وس�مح بصع�ود تي�ارات سياس�ية 
اخرى عىل حس�اب التيار القوم�ي، الذي كان 
مناوئا ومعارضا لنظام قاس�م وداعما ملطلب 
املش�اريع القومي�ة يف املنطق�ة وه�و ادع�اء 

مزي�ف وكان بمثابة قميص عثمان اخر، كان 
الهدف منه تربير االنقالب وتس�ويقه اقليميا 
وعاملي�ا، اذ ان القومي�ن انفس�هم تخلوا عن 
ه�ذا الش�عار وتراجعوا عنه ول�م يحققوا اي 
مرشوع وحدوي ولو كان بس�يطا، فضال عن 
انهم اسسوا لنظام حكم عشائري ومناطقي 
ضيق كان الهدف منه االستحواذ عىل السلطة 
واقام�ة نظام حكم دكتات�وري ووراثي يقوم 
ع�ىل القه�ر والق�وة واالس�تبداد . لق�د كان 
افتتاح قرص النهاية كسجن مرعب واحدا من 
انج�ازات نظام 8 ش�باط، حيث ت�م الزج فيه 
بآالف املعتقلن من خص�وم االنقالب، والذين 
تعرضوا العمال تعذيب وقتل وحشية وبطرق 
مروعة وباعرتاف رموز االنقالب انفسهم وعن 
طريق املذكرات السياسية، التي كتبوها الحقا 
والتي عكس�ت الطابع الهمجي والدموي لهذا 
النظام، الذي كان صنيعة اجهزة االستخبارات 

الغربي�ة، الت�ي اس�تعادت نفوذه�ا يف العراق 
م�ن جديد بعد ان تراجع ه�ذا النفوذ وتقلص 
تاث�ريه بعد ثورة تموز من الع�ام 1958 .لقد 
قام نظ�ام االنقالبين بتاس�يس ميليش�يات 
الح�رس القوم�ي، الت�ي ارتكب�ت العديد من 
جرائم القتل واالره�اب والرتويع بحق العديد 
م�ن املواطن�ن العراقين األبري�اء، حيث قتل 
االالف ع�ىل ي�د ه�ذه امليليش�يات االجرامية 
الت�ي ل�م تكن تك�ف ع�ن مواصل�ة جرائمها 
وانتهاكاته�ا، حيث تحولت مقراتها اىل مراكز 
للتعذيب والقتل ومطاردة املواطنن.ان انقالب 
الثامن من شباط يبقى بكل فظائعه وجرائمه 
يوما اسود يف الذاكرة العراقية واغتياال للوطن 
وش�عبه وبجرائم رم�وزه وقادت�ه، الذين لم 
يكن هدفهم من االنقالب سوى السيطرة عىل 
الس�لطة ونهب ثروات العراق وجعلها رهينة 

بيد دول الغرب واملنطقة.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد / حجة وفاة /2021

التاريخ 2021/2/9
اىل  / املدعو / هادي احمد ابو القاسم 

اعالن
قدم طالب حجة الوفاة  كاظم هادي احمد 
طلبا اىل هذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار 
حجة وف�اة بحق املدعو ) ه�ادي احمد ابو 
القاسم ( قررت املحكمة تبليغك  يف الصحف 
املحلية فعليك الحضور امامها خالل عرشة 
ايام من تاريخ نرش االعالن وبخالفه سيتم 

النظر بالطلب وفق القانون 
القايض

ظاهر عباس الفتالوي
�����������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة الحرية
العدد / 152/ب/2020 

التاريخ 2021/2/1
اع�الن مزاي�دة تعل�ن ه�ذه املحكم�ة عن 
بيع العق�ار املرق�م 466/92 مقاطعة 51 
اللهيب�ات باملزاي�دة العلنية فع�ىل الراغبن 
بال�رشاء الحضور اىل هذه املحكمة يف اليوم 
الثالث�ون م�ن الي�وم الت�ايل لن�رش االعالن  
مس�تصحبن معه�م التامين�ات القانونية 
البالغ�ة  10% من القيمة املق�درة ويتحمل 

املشرتي اجور االعالن 
القايض

مهدي امري محمد 
االوص�اف : العق�ار عب�ارة ع�ن )عرص�ة 
رك�ن( مل�ك رصف مس�احتها 280 م2 يف 
حي الحس�ن وان القيمة التقديرية للعقار 
)18,000,000( ثماني�ة عرش مليون دينار 

عراقي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد / حجة وفاة 

التاريخ 2020/12/8
اىل  / املدعوه / رقيه سلمان كريم 

اعالن
ق�دم طالب حجة الوف�اة اوس س�لمان كريم  طلبا 
اىل ه�ذه املحكمة ي�روم فيه اس�تصدار حجة وفاة 
بحق املدعوه ) رقيه س�لمان كريم ( قررت املحكمة 
تبليغ�ك  يف الصحف املحلي�ة فعليك الحضور امامها 
خالل ع�رشة ايام من تاريخ ن�رش االعالن وبخالفه 

سيتم النظر بالطلب وفق القانون 
القايض

حسن جواد الحبيب

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد / حجة وفاة / 2813
التاريخ 2020/11/3

اىل  / املدعو / عيل عبد الرؤوف عبد الكريم
اعالن

ق�دم طالب حجة الوفاة ماج�دة صادق جعفر طلبا 
اىل ه�ذه املحكمة ي�روم فيه اس�تصدار حجة وفاة 
بح�ق املدعو ) عيل عبد ال�رؤوف عبد الكريم( قررت 
املحكم�ة تبليغك  يف الصحف املحلية فعليك الحضور 
امامه�ا خ�الل عرشة اي�ام من تاريخ ن�رش االعالن 

وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون 
القايض

حسن جواد الحبيب

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد : 9/ حجة وفاة 
التاريخ 2021/1/4

اىل  / املدعوه / مروة صالح مزهر
اعالن

ق�دم طالب حجة الوفاة رافد صال�ح مزهر طلبا اىل 
هذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار حجة وفاة بحق 
املدع�وه ) م�روة صال�ح مزه�ر ( ق�ررت املحكمة 
تبليغ�ك  يف الصحف املحلي�ة فعليك الحضور امامها 
خالل ع�رشة ايام من تاريخ ن�رش االعالن وبخالفه 

سيتم النظر بالطلب وفق القانون 
القايض

حسن جواد الحبيب

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد / حجة وفاة / 2810

التاريخ 2020/11/3
اىل  / املدع�وه / س�ناء عب�د ال�رؤوف عبد 

الكريم
اعالن

ق�دم طالب حج�ة الوف�اة ماج�دة صادق 
جعف�ر طلب�ا اىل ه�ذه املحكمة ي�روم فيه 
اس�تصدار حجة وفاة بحق املدعوه ) سناء 
عبد ال�رؤوف عبد الكريم( ق�ررت املحكمة 
تبليغ�ك  يف الصحف املحلية فعليك الحضور 
امامه�ا خالل ع�رشة ايام م�ن تاريخ نرش 
االعالن وبخالفه س�يتم النظر بالطلب وفق 

القانون 
القايض

حسن جواد الحبيب
�����������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد / 3282

التاريخ 2020/11/30
اىل  / املدعو / مرتىض عالء محمد حسن

اعالن
ق�دم طال�ب حجة الوف�اة نجيح�ة خضري 
عب�اس طلب�ا اىل ه�ذه املحكمة ي�روم فيه 
اس�تصدار حجة وفاة بحق املدعو )مرتىض 
املحكم�ة  ق�ررت  حس�ن(  محم�د  ع�الء 
تبليغ�ك  يف الصحف املحلية فعليك الحضور 
امامه�ا خالل ع�رشة ايام م�ن تاريخ نرش 
االعالن وبخالفه س�يتم النظر بالطلب وفق 

القانون 
القايض

حسن جواد الحبيب

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 702/ب2020/3

التاريخ 2021/2/4
اعالن

بن�اءا عىل الق�رار الصادر من ه�ذه املحكمة بازالة 
ش�يوع العقار املرقم ) 1031 براق جديدة يف النجف  
علي�ه تعلن هذه املحكم�ة عن بيع العق�ار املذكور 
اع�اله واملبينة اوصافة وقيمته املق�درة ادناه فعىل 
الراغب�ن بال�رشاء مراجع�ة ه�ذه املحكم�ة خالل 
خمس�ة عرش  يوما م�ن اليوم الثان�ي لنرش االعالن 
مس�تصحبا معه التامينات القانوني�ة البالغة %10 
من القيمة املق�درة  بموجب صك مصدق المر هذه 
املحكمة ب�داءة النجف وصادر من مرصف الرافدين 
/ رق�م )7( يف النجف وس�تجري املزايدة واالحالة يف 
الس�اعة الثانية ع�رش من اليوم االخ�ري من االعالن 
يف هذه املحكمة وعىل املش�رتي جلب هوية االحوال 

املدنية وشهادة الجنسية العراقية
القايض االول

عامر حسن حمزة
االوصاف : العقار املرقم 1031 براق جديدة يف النجف 
عبارة عن دار مفرزة اىل جزئن بصورة غري رس�مية 
وه�ي خرب�ة تحتوي ع�ىل عدد م�ن الغ�رف مبنية 
بالطاب�وق القديم مس�قفه بالش�يلمان والخش�ب 
وج�ذوع النخيل ل�م تتمك�ن املحكمة م�ن الدخول 
فيها كون معظم اجزائها ايلة للس�قوط وهي خربة 
وغري مش�غولة من احد تقع عىل شارعن كل شارع 
بعرض 3 مرت بالقرب من املدرس�ة الشربية  الدينية 
بالقرب من اذاعة املعارف احد الشوارع املطلة عليها 
الدار ت�ؤدي اىل دار املرجع الديني االعىل الس�يد عيل 
الحس�يني السيس�تاني )دام ضله( مساحة العقار 
االجمالي�ة 218,82 م�رت مرب�ع وان القيم�ة الكلية 
للعق�ار مبل�غ )240,702,000( مائت�ان واربعون 

مليون وسبعمائة واثنان الف دينار ال غريها 

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد / حجة وفاة 
التاريخ 2021/2/9

اىل  / املدعوه / سكينه سلمان كريم 
اعالن

قدم طالب حجة الوفاة اوس س�لمان كريم  طلبا اىل 
هذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار حجة وفاة بحق 
املدعوه ) س�كينه س�لمان كريم ( ق�ررت املحكمة 
تبليغ�ك  يف الصحف املحلي�ة فعليك الحضور امامها 
خالل ع�رشة ايام من تاريخ ن�رش االعالن وبخالفه 

سيتم النظر بالطلب وفق القانون 
القايض

ظاهر عباس الفتالوي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2019/3018

التاريخ : 2021/1/14
اعالن

نتيجة للمزايدة العلني�ة التي جرت يف هذه املحكمة 
بتاري�خ 2021/1/7 والتي احي�ل بموجبها العقار 
املرقم 3/838 حي الزهراء  يف النجف بعهدة املشرتي 
عقيل مسلم عيىس ببدل قدره 257,000,000 دينار 
فق�ط مائتان وس�بعة وخمس�ون  ملي�ون دينار ال 
غريه�ا ولطلب الضم املقدم م�ن قبل طالبتان الضم 
ليىل ومريم بنات اس�ماعيل س�بتي بنس�بة 5% من 
الب�دل االخري اع�اله ليكون قيمة العق�ار اعاله بعد 
الضم مبلغا قدره 269,850,000 دينار فقط مائتان 
وتسعة وس�تون  مليون وثمانمائة  وخمسون الف 
دين�ار  ال غريها وبعهدة طالبت�ان الضم عليه تعلن 
ه�ذه املحكمة عن بي�ع العقار املرق�م 3/838 حي 
الزه�راء   يف النجف املبينه اوصافه يف ادناه باملزايدة 
العلني�ة والتي س�تجري يف ه�ذه املحكم�ة يف تمام 
الس�اعة الثانية ع�رش من ظهر الي�وم الثالث لنرش 
االع�الن فعىل الراغب�ن بالرشاء الحض�ور يف املكان 
والزم�ان الحقيقين مس�تصحبن معه�م تأمينات 
قانونية بنسبة 10% من القيمة املقدرة للعقار البالغ 
321,000,000 ثالثمائ�ة وواح�د وعرشون   مليون 
ال غريه�ا بموجب صك مصدق الم�ر محكمة بداءة 
النج�ف  صادر من مرصف الرافدي�ن يف النجف رقم 
)7( وس�تجري املزايدة واالحالة النهائية يف الساعة 
الثانية عرش ظهرا من اليوم الثالث لنرش االعالن مع 

جلب شهادة الجنسية العراقية وهوية االحوال
القايض االول

عامر حسن حمزة
االوصاف:العق�ار املرق�م 3/383 ح�ي الزه�راء  يف 
النجف عبارة عن دار س�كن تقع عىل شارع بعرض 
12 م�رت بمس�احة اجمالي�ة 330 م�رت مرب�ع يطل 
عىل س�احة عامة  حديقة مف�رز اىل جزئن بصورة 
غ�ري رس�مية الج�زء االول يتكون م�ن غرفتن نوم 
واستقبال وصالة ومجموعة صحية وحديقة امامية 
وك�راج يف الطابق االريض اما الطابق العلوي يتكون 
من غرفتن نوم وصالة الجزء املذكور مبلط بالكايش 
مجهز باملاء والكهرباء مشغول من قبل املدعى عليها 
االوىل س�عدية صاحب جعفر مع افراد عائلتها وهي 
ترغب بالبقاء يف العقار بعد البيع بصفة مس�تاجرة 
اما الجزء الثاني يتكون من س�لم ي�ؤدي اىل الطابق 
العلوي حيث ان الجزء الثاني فقط يف الطابق العلوي 
ويتكون م�ن غرفتن نوم وصالة ومجموعة صحية 
غري مش�غول من احد لحظة الكشف )فارغ( درجة 
عمران الدار وس�ط وان القيمة املقدرة للعقار مبلغ 
مقداره )321,000,000( ثالثمائة وواحد وعرشون 

مليون دينار ال غريها .
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عزي�زي ب�رج الحمل،مهنياً:لديك الي�وم القوة 
التى تس�تطيع من خاللها السيطرة عىل زمام 
األمور، عاطفياً:لقاء رومانيس يجمعك مع أحد 

األشخاص و تتقرب منه أكثر.

عزي�زي ب�رج الثور،مهنياً:تش�عر باالضطراب 
الي�وم فأن�ت تش�عر أن األم�ور ال تس�ر كم�ا 
أوراق�ك،  ترتي�ب  إع�ادة  إىل  وتحدي�د  تري�د 
عاطفياً:أوضاعك العاطفية يف تحس�ن مستمر 

وتتقرب من الحبيب أكثر.

عزي�زي ب�رج الجوزاء،مهني�اً:ال تضي�ع وقتك 
وأنت تتس�حر عىل الوقت الذي يميض وأبدا من 
جديد، عاطفياً:كن أكثر رومانسية يف ترصفاتك 

مع الحبيب.

عزي�زي ب�رج الرسطان،مهنياً:األعم�ال كثرة 
اليوم مما يجعلك ال تجد الوقت املناس�ب إلنهاء 
بالف�رح  عاطفياً:تش�عر  الروتيني�ة،  أعمال�ك 
والح�ب يغمر قلب�ك بعد أن اع�رف لك الحبيب 

بحقيقة مشاعره.

عزيزي ب�رج األس�د،مهنياً:بالك وتفكرك كله 
موجه نحو األوضاع املادية فأنت ال تنفك تفكر 
يف كيفية تحسينها، عاطفياً:يجب أن تضع حد 

لخالفاتك مع الحبيب.

عزي�زي ب�رج الع�ذراء، مهنياً:الح�ظ يقف إىل 
جانب�ك الي�وم وخاص�ة فيم�ا يتعل�ق باألمور 
املادية، عاطفياً:ال تدع األفكار السلبية تسيطر 

عليك وعىل عالقتك مع من تحب.

عزيزي ب�رج املي�زان، مهنياً:تش�عر باإلحباط 
اليوم بسبب تأخر املكافأة التي كنت تحلم بها، 
عاطفياً:ح�اول أن تصل�ح ما أفس�دته أمس يف 

شجارك مع الحبيب.

عزي�زي ب�رج العق�رب، مهنياً:كن ح�ذراً هذه 
الفرة وال تس�بح بعكس التيار حتى تتحس�ن 
األوض�اع، عاطفياً:تش�عر بالف�راغ العاطف�ي 

بسبب بعد الحبيب عنك.

عزي�زي برج الق�وس، مهنياً:تكل�م باملزيد من 
األعمال الي�وم مما يجعلك تقل�ق وتعيد ترتيب 
ج�دول أعمال�ك، عاطفياً:الحبي�ب يحت�اج أن 

يسمع منك الكالم الجميل فال تبخل عليه.

عزي�زي برج الجدي، مهنياً:أنت لس�ت يف مزاج 
جيد منذ الصباح فاألمور تعاكسك وال تسر إىل 
صالح�ك، عاطفياً:ال تس�تعجل الحبيب ملعرفة 
حقيق�ة مش�اعره وانتظر حتى يتخ�ذ قراره 

بنفسه.

عزي�زي ب�رج الدلو،مهنياً:ال تت�رصف بطيش 
أو تتخ�ذ ق�رارات رسيع�ة قب�ل أن تتأك�د من 
الحقيقة، عاطفياً:إن كن�ت متأكد من حقيقة 

مشاعرك فلم ال تعرف للحبيب بها.

عزي�زي ب�رج الحوت،مهنياً:علي�ك أن تتمت�ع 
بمرون�ة أكث�ر أثن�اء تعامل�ك م�ع اآلخري�ن، 
عاطفياً:عليك أن تك�ون أكثر ثقة بالحبيب وال 

تفرض عليه رشوطك.

العذراء

احلوت

هلذا السبب يتعقبون الفيلة باألقامر الصناعية
قال باحثون يف جامعتي أكس�فورد وباث 
إن اس�تخدام الخوارزمي�ات والتعل�م اآليل 
وتكنولوجي�ا األقم�ار الصناعي�ة قد تحل 
مكان التقنيات الحالية املس�تخدمة يف عد 
الفيلة.وبحس�ب »بي بي يس« فإن صورا 
تأتي من قمر صناعي ملراقبة األرض يدور 
ع�ىل ارتف�اع 600 كيلوم�ر )372 مي�ل( 
فوق س�طح الكوكب، تب�دو وكأنها نقاط 
رمادية يف غابة من البقع الخرضاء، ولكن 
عند الفحص الدقيق، يتم اكتشاف أن هذه 
النقاط أفي�ال تتجول عرب األش�جار.وأكد 
الباحث�ون أن العلم�اء يس�تخدمون هذه 

الصور إلحص�اء ع�دد األفي�ال األفريقية 
م�ن الفضاء، مش�رين إىل أن ه�ذا العمل 
ربم�ا يرت�ب علي�ه مس�ح م�ا يص�ل إىل 
5000 كيلوم�ر مربع م�ن موطن األفيال 
يف ي�وم واحد.ويأم�ل باحث�و أكس�فورد 
وب�اث أن تس�اعد هذه التقني�ة يف حماية 
هذه الثديي�ات امله�ددة يف أفريقيا.وقالت 
الدكتورة أولجا إيسوبوفا، من جامعة باث: 
»نقدم فقط أمثلة للخوارزمية ونقول لها، 
هذا فيل، هذا ليس فياًل« الفتة إىل أنه »من 
خ�الل القيام بذل�ك، يمكنن�ا تدريب اآللة 
عىل التعرف ع�ىل التفاصيل الصغرة التي 

لن نتمكن م�ن التقاطها بالعني املجردة«.
واكد الباحثون أن »ع�دد الفيلة األفريقية 
انخفض خالل القرن املايض بسبب الصيد 
غ�ر القانون�ي، والقت�ل االنتقام�ي م�ن 
قضائها عىل املحاصي�ل الزراعية وتراجع 
مس�احات موائله�ا الطبيعي�ة«، مؤكدين 
أن الحف�اظ عليها »يتطل�ب معرفة مكان 
وجوده�ا وعددها« الفت�ني إىل أن »املراقبة 
الدقيقة أمر حيوي«.يذكر أن أس�لوب العد 
الش�ائع ه�و التع�داد الجوي ع�ن طريق 
طائرات بها مجموعة من الباحثني، ملسح 

مجموعات الفيلة يف بيئات السافانا.

أسلوب عالج جديد لفقد اإلبصار
تمكن فريق م�ن العلماء من زرع قرنية 
اصطناعية تم دمجه�ا مبارشة يف جدار 
ع�ني مري�ض فاق�د لإلبص�ار منذ عرش 
سنوات. فبعد عملية جراحية، استغرقت 
س�اعة واحدة فقط، تمك�ن املريض من 
التع�رف عىل أفراد األرسة وقراءة األرقام 
ع�ىل مخطط قياس قوة اإلبصار بالعني، 

وفقا ملا نرشته »دييل ميل« الربيطانية.
محاكاة بيوليوجية

 ،KPro يت�م زرع الغرس�ة، التي تس�مى
وهي عبارة عن نس�يج نانو اصطناعي 
غ�ر قاب�ل للتحل�ل، تحت غش�اء رقيق 
يغطي س�طح الجف�ن والصلب�ة، وهي 
املنطق�ة البيض�اء للع�ني. ت�م تصمي�م 
الطبق�ة العليا من الغرس�ة باس�تخدام 

م�ادة املح�اكاة الحيوي�ة الت�ي »تحفز 
التكاث�ر الخل�وي، مما ي�ؤدي إىل تكامل 

األنسجة التدريجي«.
20% من املكفوفني

يح�دث عم�ى القرني�ة نتيج�ة لتط�ور 
م�رض يف القرنية يؤدي إىل فقدان البرص 
لنحو مليوني ش�خص سنوًيا، بما يمثل 
أكثر من 20% من إجمايل فاقدي اإلبصار 

حول العالم.
طريقة تثبيت الغرسة

يت�م خ�الل العملي�ة الجراحي�ة ترشيح 
امللتحم�ة وهي الغش�اء املخاط�ي الذي 
يغطي الجزء األمام�ي من العني ويبطن 
الجفون من الداخل. ثم يقوم الجراحون 
بإزال�ة ظه�ارة القرني�ة تماًم�ا لتقليل 

انتش�ار تكوين غشاء اصطناعي رجعي 
وبعده�ا يت�م تحدي�د مرك�ز القرني�ة، 
ومن ث�م يضع الج�راح غرس�ة القرنية 
االصطناعي�ة فوق املنطقة املفتوحة من 
مقلة العني مع تثبيتها بالغرز يف مكانها.
وبحسب ما ذكرته رشكة CorNeat، التي 
قام�ت بتطوير أس�لوب الع�الج الجديد، 
فإن تجدي�د الخاليا يبدأ، وبعد أس�ابيع، 
يتم تثبي�ت وزرع القرني�ة االصطناعية 

بشكل دائم يف عني املريض.
خاليا قرنية الخنازير

م�ن  القرني�ة  زرع  عملي�ات  وتعت�رب 
اإلج�راءات الش�ائعة الس�تعادة الب�رص 
ولك�ن ال يمك�ن إجراؤها إال باس�تخدام 

قرنية متربع بها.

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
»تكفي 4 أش�خاص« - 5 كوب كبر أوراق س�بانخ - 2 2/1 كوب كبر فراولة 
مقطع�ة - 2/1 كوب كبر عني جم�ل مجروش - 2/1 كوب كبر بصل أخرض 
مقطع - 2 ملعقة كبرة »ملعقة طعام« زيت زيتون - 2 ملعقة كبرة »ملعقة 

طعام« خل - 1 ملعقة كبرة »ملعقة طعام« سكر أبيض
ملح

فلفل أسود مطحون
طريقة عمل سلطة الفراولة و البارميزان

خطوات التحضر:
نغسل أوراق السبانخ، ثم نجففها جيداً.

يف بولة متوس�طة، نخلط السكرو الخلو زيت الزيتون، ونتبلهم بامللح والفلفل 
األسود املطحون، ونقلبهم جيداً.

يضاف البصل األخرض والس�بانخ والفراولة اىل مزيج الس�كر و الخل ونقلبهم 
جيداً.

نضع سلطة السبانخ يف طبق التقديم، ونوزع فوقها عني الجمل املجروش.
نقدم سلطة السبانخ بالفراولة مع صدور الدجاج املشوية.

سلطة السبانخ بالفراولة

اشياء ال يصلح استخدامها مرتني
أغل�ب األش�خاص يحاول�ون إعادة اس�تخدام األش�ياء، إال أن 
بعضها ق�د ال يصلح لعمليات إعادة التدوي�ر املعتادة أو إعادة 
االس�تخدام، وه�و ما يطل�ق عليه املنتج�ات ذات االس�تخدام 

الواحد، ويف هذا التقرير نستعرض أبرزها.
زيت القيل

يشكل استخدام زيت القيل نفسه ألكثر من مرة، تهديًدا رئيًسا 
عىل حي�اة األرسة، رغم كونه نوعا من أنواع التوفر يف امليزانية 

الذي قد تتبعه بعض النساء.
 وه�ذه التهدي�دات نابع�ة من األكس�دة التي تح�دث يف الزيت 
بس�بب تك�رار القيل به، إضافة النتش�ار البكري�ا يف الزيت ثم 
انتقالها للطعام مما يزيد من فرص اإلصابة بالتسمم الغذائي، 
ويف حال�ة تكرر اس�تخدام الزيوت الغنية باألحم�اض الدهنية 
مثل زيت الذرة وزيت دوار الش�مس وزيت الصويا، تنتقل هذه 

السموم لألطعمة ثم إىل من يتناولها مسببة أمراض القلب.

كما أن إعادة تس�خني الزيت مرة أخرى تس�بب تحلله، ووجود 
مواد دهنية تنتقل للطعام وتس�بب أمراضا عديدة مثل ارتفاع 

ضغط الدم وانسداد الرشايني.
زجاجات املاء البالستيكية

 م�ن بني أنواع البالس�تيك الش�ائعة، تلك املس�تخدمة يف صنع 
زجاج�ات املاء املعدنية، واملدون عليه�ا رقم 1، وهذا النوع من 
البالستيك ال يصلح لالستخدام أكثر من مرة، وإذا أعيد تدويره 

شكل خطورة عىل الصحة.
وينطب�ق هذا ع�ىل أي زجاج�ات بالس�تيك م�دون عليها رقم 
 »Bisphenol A »BPA 1، أو أي بالس�تيك مصن�وع م�ن م�ادة
الكيميائي�ة، ألن هذه املادة تتداخل مع الهرمونات الجنس�ية، 
ويمك�ن أن تؤث�ر ع�ىل اإلباض�ة، ويمك�ن أن تس�بب اإلصابة 
بمتالزم�ة تكيس املبايض، وتؤثر بالس�لب ع�ىل بطانة الرحم، 

وقد يصل األمر إىل اإلصابة برسطان الثدي.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين

العدد )2317( الثالثاء  10  شباط  2021

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

كلمات متقاطعةكلمات متقاطعة

البحث عن الكلمة

حل اللغز

1 - مسلسل لعبدالعزيز جاسم.
2 - ناٍد ريايض تونيس - وبخ.

3 - يقوم )مبعثرة(.
4 - غ�ر ناض�ج )معكوس�ة( - م�ن 

اآلالت املوسيقية )معكوسة(.
5 - من القارات )معكوس�ة( - عملة 

عربية )معكوسة(.
6 - للنفي - )ال� ......( مدينة قطرية 

)معكوسة(.
7 - للعود - سأم - متشابهان.

8 - صوت الحصان - دولة آسيوية -
9 - إحسان وفضل.

10 - مطربة عربية شهرة.

1 - مرسحية لغازي حسني.
أغني�ة   )......  ...... )حبيب�ي   -  2
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التعادل حيسم »4« مواجهات يف الدوري العراقي
             المستقبل العراقي/ متابعة

خطف الكرخ تعادال قاتال من الزوراء بهدف 
ل�كل فري�ق بس�تاد الس�احر أحم�د رايض 
لحس�اب الجولة الثامنة عرش م�ن الدوري 
العراقي املمتاز.الشوط األول كان باهتا ولم 
يوفق أي فريق يف تحقيق مبتغاه من املباراة 
لينتهي بالتعادل الس�لبي.ويف الشوط الثاني 
تمكن الع�ب الزوراء مهند عب�د الرحيم من 
وض�ع فريقه يف املقدم�ة بالدقيقة 77، لكن 
العب الكرخ عمر عبد الرحمن عادل النتيجة 
املب�اراة  لتنته�ي   85 الدقيق�ة  يف  برأس�ية 
بالتعادل اإليجابي.ورفع الزوراء رصيده إىل 
النقطة 33 يف املركز الثاني فيما رفع الكرخ 

رصيده إىل النقطة 22 يف املركز التاسع.
تعادل مثري

خطف الحدود تعادال قاتال 2 � 2 من ضيفه 
الطلب�ة يف املب�اراة الت�ي أقيمت ع�ى ملعب 
الح�دود  لفري�ق  النتيج�ة  التاجي.افتت�ح 
املح�رف النيجريي عبد الله كويف يف الدقيقة 
30 وأنهى الحدود الش�وط األول من املباراة 

متقدم�ا به�ذا اله�دف.ويف الش�وط الثاني 
عادل الع�ب الطلبة وكاع رمض�ان النتيجة 
يف الدقيقة 55، وضاع�ف الطلبة النتيجة يف 
الدقيقة 68 من املباراة بركلة جزاء س�جلها 

محمد جفال.
واس�تمر تقدم الطلبة حتى الدقائق األخرية 
ويف الدقيقة 83 سجل العب الحدود منار طه 

هدف التعادل الثاني لتنتهي املباراة بالتعادل 
اإليجابي بهدفني لكل منهما.

ورف�ع الح�دود رصي�ده إىل النقط�ة 16 يف 
املركز الثامن ع�رش وبنفس الرصيد الطلبة 

حل يف املركز التاسع عرش.
نتيجة بيضاء

الس�لبي مواجه�ة فري�ق  التع�ادل  حس�م 

الوس�ط والت�ي  الديواني�ة وضيف�ه نف�ط 
أقيمت يف ملع�ب اإلدارة املحلية يف الديوانية.

املب�اراة كان�ت مغلق�ة ففي الش�وط األول 
أبعد حارس نفط الوس�ط عيل كطفان كرة 
املحرف ماك�ي روالن بعد انفراد تام فيما 
تألق ح�ارس الديوانية لي�ث معن يف رد كرة 
سجاد جاسم من ركلة حرة أبعدها الحارس 
بصعوب�ة لتنتهي املباراة بالتعادل الس�لبي.

ورفع نفط الوس�ط رصي�ده إىل النقطة 30 
يف املرك�ز الرابع فيما ح�ل الديوانية باملركز 
الثال�ث عرش بعد أن رفع رصيده إىل النقطة 

.20
مباراة متكافئة

تقاس�م فريق�ا الس�ماوة وضيفه القاس�م 
نتيج�ة مباراتهم�ا الت�ي ج�رت يف ملع�ب 

السماوة، حيث انتهت بهدف لكل فريق.
القاسم سجل بداية مميزة وباغت أهل الدار 
به�دف مبك�ر يف الدقيقة 5 م�ن املباراة عرب 
العبه عيل كري�م، لكن الس�ماوة عاد وعدل 
النتيجة مع نهاية الشوط األول بهدف أمجد 

سعد.

تأجيل دورة األلعاب العربية 
يف بغداد 2021

             المستقبل العراقي/ متابعة

ق�ررت الجمعي�ة العمومي�ة ال� 19 التح�اد اللجان 
األوملبي�ة العربية، الذي عقد عن بع�د، تأجيل دورة 
األلع�اب العربي�ة املق�رر إقامتها يف بغ�داد 2021، 

بسبب جائحة كوفيد-19.
وت�م االتف�اق عى إرس�ال تعمي�م إىل كاف�ة الدول 
األعضاء، ملن يرغب يف أن يكون البلد البديل، يف حال 

تعذر استضافة بغداد للدورة يف موعد آخر.
كم�ا ت�م التأكيد عى أهمي�ة التواص�ل مع مجلس 

وزراء الشباب والرياضة العرب بهذا الخصوص.
واعتمد االجتماع تس�مية الش�يخة حي�اة بنت عبد 
العزيز آل خليفة، نائبا لرئيس اتحاد اللجان األوملبية 
الوطني�ة العربي�ة، تقدي�را لعطائها وإس�هاماتها 

وخرباته�ا املتمي�زة يف دع�م رياضة امل�رأة عربي�ا وقاريا 
ودوليا.كما تم اعتماد ج�دول أعمال املكتب التنفيذي رقم 
33 و34، واعتماد التقريرين املايل واألدبي، والتقرير املقدم 

من الشيخة حياة، عن رياضة املرأة.

وتضم�ن ج�دول األعمال كذل�ك، اعتماد تعدي�الت النظام 
األس�ايس، فيما تقرر إقام�ة اجتماع الجمعي�ة العمومية 
الق�ادم واالنتخاب�ات بع�د أوملبي�اد طوكيو، مع الس�عي 
إلقامته من خالل الحض�ور، وليس عرب الواقع االفرايض 

يف حال سمحت الظروف بذلك.

نيامر: هذا األمر 
سيجعلني أنفجر

العب مفاجئ »ضحية« 
صفقة ريال مدريد السوبر

              المستقبل العراقي/ متابعة

تح�دث الربازي�يل نيم�ار دا س�يلفا، نج�م برش�لونة، عن 
االنتقادات والجدل الدائر بش�أن حفل عيد ميالده وغيابه 

عن التدريبات قبل مواجهة مارسيليا بالدوري الفرني.
وق�ال نيم�ار يف ترصيح�ات أبرزته�ا صحيف�ة »م�اركا« 
اإلس�بانية: »ه�ذا املوضوع غري�ب للغاية... م�ن ال يحب 
الذهاب إىل الحفالت؟.. الجميع يحب االس�تمتاع والخروج 
م�ع األصدق�اء والعائلة. أع�رف متى يمكنن�ي فعل ذلك، 

ومتى ال أستطيع«.
وتابع نيم�ار: »الوضع عكس ما يتص�وره الناس، بأنني 
غ�ري ناضج. أعرف ما أفعله. يف طريقة تفكريي، إذا ركزت 
بنس�بة 100% عى لعب كرة القدم فقط، فإنني سأنفجر، 

ولهذا السبب لن أتوقف عن القيام بذلك«.
وأكمل النجم الربازييل: »عالقتي مع مبابي؟ إننا إخوة. أنا 

األخ األكرب، وهو الصغري«.
وأردف: »مباب�ي بالنس�بة يل رج�ل من ذه�ب، فلديه قلب 

كبري، وليس رضورًيا الحديث عن موهبته الكروية«.
وأت�م: »أنا س�عيد للغاي�ة يف باريس، هن�اك يشء ما تغري 
بشكل كبري، وال أس�تطيع قول ماذا تغري بالضبط، لكنني 

أعرفه«.

كومان: ال جيب مقارنة مييس ببيليه وكرويف

يونايتد يقتحم الرصاع مع ليفربول وتشيليس عىل صفقة فرنسية

              المستقبل العراقي/ متابعة

ش�دَّد الهولن�دي رونال�د كوم�ان، مدرب 
برش�لونة، عى صعوبة مواجهة إشبيلية 
األربع�اء، يف ذه�اب نص�ف نهائ�ي كأس 
ملك إس�بانيا.وقال كومان، خالل املؤتمر 
إىل  »بالنظ�ر  الثالث�اء:  الي�وم  الصحف�ي 
النتائج األخرية، فإن إشبيلية فاز بالكثري 
من املباريات، وبالنس�بة لن�ا من املهم أن 
نحقق نتيجة جيدة غًدا، وس�تكون مباراة 
رائعة«.وأضاف: »بعض الالعبني لم يكونوا 
يف حالة جيدة، لذلك لم أستدعهم للمباراة، 
ولي�س ع�يلَّ املجازف�ة فهن�اك العديد من 

اإلصابات، وألي مشكلة يوجد حل«.
وح�ول إمكاني�ة مش�اركة فرينك�ي دي 
يونج كقل�ب دفاع، أج�اب: »إذا وضعناه 

كقلب دفاع، فإننا س�نفتقد إىل يشء ما يف 
خط الوس�ط، وإذا استطعنا فسنستخدم 

مدافع للعب كقلب دفاع«.
غالف »فرانس فوتبول«

وع�ن غ�الف مجل�ة »فران�س فوتب�ول« 
حيث ظهرت صورة مليي بقميص س�ان 
جريمان، أج�اب: »ال أعرف مل�اذا يفعلون 
ذلك؟. إذا كانوا يريدون التحدث عن ميي 
ومس�تقبله، فليتحدث�وا، وم�درب لي�ون 
)رودي جارس�يا( يح�ب الصحافة كثريًا، 

بالنسبة يل هو كذلك«.
ون�وه: »ما يح�دث ليس مهًم�ا. ما علينا 
فعله هو االس�تعداد ملواجهة إشبيلية، ثم 
أالفيس، وبعدها س�نواجه باريس س�ان 

جريمان بدوري األبطال وسنرى«.
وبس�ؤاله عما إذا كان الفوز بكأس امللك، 

س�يجعل املوس�م جي�ًدا للبارس�ا، أجاب: 
»نطم�ح إىل كل يشء، لك�ن مع املش�اكل 
الت�ي نواجها بس�بب اإلصاب�ات يبدو أننا 
نجون�ا من أش�ياء كثرية، وأري�د أن ألقي 

الضوء عى عقلية الفريق«.
وزاد: »لق�د ارتفعت ثق�ة الفريق، ونحن 
نركز بش�كل أفضل مما كن�ا عليه. نفخر 
بأن نعود بعد مواجهة املش�اكل. علينا أن 
نكون واقعيني فهناك أشخاص نفتقدهم، 

والعبون مهمون جًدا للفريق«.
وح�ول تحوي�ل ملعب »كامب ن�و« ملركز 
لتلقي�ح ضد فريوس كورون�ا، علق: »إنها 
قضي�ة مهم�ة يف العال�م، وإذا اس�تطعنا 

املساعدة فعلينا املساعدة«.
وأردف: »مينجوي�زا؟ ه�و معنا وتحس�ن 
كثريًا، وانتهز فرص�ة وجوده مع الفريق 

األول ولعب العديد من املباريات، يف مراكز 
مختلف�ة، وتط�ور بمس�اعدة زمالئ�ه يف 
الفريق، وال أشعر بأي شك لالعتماد عليه 
ضد باري�س س�ان جريمان، فه�و يفعل 

األشياء بشكل جيد للغاية«.
مصدر الفخر

وع�ن أكثر م�ا يفخر به من�ذ توليه قيادة 
برش�لونة، كشف: »ربما كان هناك الكثري 
من األش�ياء هذا املوس�م. يمكنني التعلم 
كمدرب رغم أن س�ني كب�ري، لكننا غرينا 
األش�ياء يف الفري�ق وقمن�ا بش�ق طريق 
جيد«.وأوض�ح: »منحنا الفرص للش�باب 
وبناء فريق للمستقبل دون أن ننىس الفوز 
باملباري�ات. بعد مب�اراة غرناطة أخربني 
عدد من الجماهري أنهم احتفلوا باألهداف 

حيث لم يفعلوا ذلك لفرة طويلة«.

              المستقبل العراقي/ متابعة

يرغب النرويجي أويل جونار سولسكاير، مدرب مانشسر 
يونايت�د، يف تعزي�ز دف�اع فريق�ه خالل ف�رة االنتقاالت 

الصيفية القادمة.
 ونقل�ت ش�بكة »س�كاي س�بورت أملانيا«، ع�ن تقارير 

إبراهيم�ا  بالفرن�ي  سولس�كاير،  اهتم�ام  إنجليزي�ة 
كوناتي، مدافع اليبزيج، الذي بات هدفه األول يف املريكاتو 
الصيف�ي. ويرى سولس�كاير، أن إبراهيم�ا كوناتي، هو 
الخيار األمثل لتعزيز قوة دفاع الشياطني الحمر يف املوسم 
الق�ادم، إال أن هناك احتمالية لدخ�ول بايرن ميونخ عى 
خط املفاوض�ات مع الالعب. وال يعد مانشس�ر يونايتد 

الن�ادي اإلنجليزي الوحيد املهتم بخدمات املدافع الش�اب 
البال�غ 21 عاًما، حيث وضعه ليفربول وتش�يلي داخل 
دائرت�ي اهتماماتهما يف س�وق االنتقاالت.وم�ن املتوقع 
أن يج�د ه�ؤالء صعوب�ة يف التف�اوض عى ض�م كوناتي 
الصيف القادم، نظرًا الحتمالية تخيل اليبزيج عن مدافعه 

داي�وت  اآلخ�ر،  أوباميكانو.الفرن�ي 

فليك يكشف عن أمنيته بعد جتاوز األهيل
              المستقبل العراقي/ متابعة

كشف هانز فليك، املدير الفني لنادي بايرن ميونخ، عن أهم 
أماني�ه عقب بلوغ نهائ�ي كأس العالم لألندي�ة بعد تجاوز 

األهيل املرصي أمس.
وق�ال فليك عقب ف�وزه عى األهيل امل�رصي 2-0 يف نصف 
النهائ�ي: »نحن جميعا نأمل، بطبيع�ة الحال، يف أن نتمكن 

م�رة أخ�رى يف وق�ت م�ا م�ن اللع�ب يف أملاني�ا أيض�ا أمام 
الجماهري«.

وأضاف فليك:« لكن علينا بالطبع أن ننتظر سري كل يشء يف 
االتجاه الصحيح« وذلك يف إش�ارة إىل ارتفاع عدد اإلصابات 

بفريوس كورونا يف بالده.
وأقيم�ت مب�اراة أم�س بحض�ور جماه�ريي بل�غ 12 ألفا 

مشجع.

وتق�ام املباري�ات يف أملاني�ا يف الوق�ت الراه�ن دون حضور 
جماهريي بسبب جائحة كورونا.

وكان�ت آخ�ر مرة لع�ب فيها باي�رن بحض�ور الجماهري يف 
مبارات�ه أم�ام لوكوموتي�ف موس�كو يف دوري األبط�ال يف 
العاصمة الروسية موسكو يف أكتوبر/ ترشين األول املايض، 
وقبلها مباراة السوبر األوروبي أمام إشبيلية يف بودابست يف 

سبتمرب/ أيلول املايض.

وتاب�ع فلي�ك ترصيحات�ه قائ�ال إن خ�وض »مب�اراة أمام 
الجماه�ري ينطوي عى نوع م�ن التعديل، وكذلك بالنس�بة 
للمدرب ألنه ال يجري س�ماعك عى ه�ذا النحو الكامل كما 

هو الحال يف ملعب خاو«.
واختتم فليك كالمه بالقول إنه يعرف أنه يتعني عليه االنتظار 

يف أملانيا لحني إمكانية اللعب مرة أخرى أمام جماهري.

ليفاندوفسكي: املونديال سيتوج مسرية تارخيية للبايرن
              المستقبل العراقي/ متابعة

ق�ال روبرت ليفاندوفس�كي، إن س�عي باي�رن ميونخ 
إلحراز لقب كأس العالم لألندية، الذي سيكون السادس 
للفريق البافاري يف أقل من 9 أش�هر - س�يتوج مسرية 
تاريخي�ة للن�ادي األملان�ي العمالق.ويلتق�ي بايرن مع 
تيجري�س املكس�يكي يف النهائ�ي، بع�د غ�ٍد الخميس، 
عقب لق�اء األهيل امل�رصي بطل أفريقيا م�ع باملرياس 
الربازييل يف مباراة تحديد صاحب املركز الثالث.وس�جل 

ليفاندوفسكي الهدفني يف فوز بايرن )2-0( عى األهيل 
أم�س اإلثنني، كما أحرز 24 هدفا يف الدوري األملاني هذا 
املوسم.وحقق تيجرس فوزا مفاجئا بهدف دون رد عى 
باملرياس ليحج�ز مكانه يف النهائي.وقال مهاجم بولندا 
يف مؤتم�ر صحفي افرايض »لق�ب كأس العالم لألندية 
س�يكون تتويجا لكل يشء. يمكننا كتاب�ة التاريخ هنا 
لكنه تحد كبري أيضا. عندما تكون قريبا بهذا الشكل من 
اللقب ترغ�ب يف الفوز به«.وفاز بايرن بالثنائية املحلية 
باإلضافة إىل دوري أبطال أوروبا يف 2020، بجانب كأس 

السوبر األملانية وكأس السوبر األوروبية.
ويتص�در الفريق الباف�اري حاليا ترتيب 
الدوري األملاني بفارق 7 نقاط عن اليبزيج 

صاحب املركز الثاني.وأحرز برش�لونة 
اإلس�باني 6 ألق�اب يف 2009، بع�د أن 
حصد جميع ألق�اب جميع البطوالت 

املحلي�ة واألوروبي�ة والدولي�ة التي 
ش�ارك فيها ومن بينها كأس العالم 

لألندية.

هدف ليفربول: رفضت الرحيل 
يف يناير

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف األرجنتيني رودريجو دي بول، 
العب وسط أودينيزي، عن موقفه من 
الرحيل عن النادي اإليطايل يف املريكاتو 

الشتوي املايض.
وكانت العدي�د من التقارير ربطت دي 
بول باالنتقال إىل ليفربول، بعدما أرسل 
الري�دز كش�افة إىل إيطاليا ملش�اهدة 

الالعب مؤخرا.
وق�ال دي ب�ول، يف ترصيح�ات أبرزها 

موق�ع فوتب�ول إيطاليا: »ال أع�رف متى 
سيكون آخر يوم يل هنا«.

وأض�اف: »س�أقدم كل يشء ألوديني�زي 
حت�ى تل�ك اللحظ�ة. ظه�رت الكثري من 
الشائعات حول مستقبيل مع أودينيزي يف 

يناير/ كانون الثاني املايض«.
وتاب�ع الالعب األرجنتيني: »لكنني عقدت 

جلس�ة مع املدير عى الفور، ألخربه أنني 
ال أريد االنتقال إىل أي ناٍد آخر«.

وأت�م: »لقد أغلقت األب�واب أمام الجميع. 
إن ابنت�ي ول�دت هن�ا، وس�يولد ابني هنا 

أيضا، وسيكون مشجعا ألودينيزي«.
يذكر أن بع�ض التقارير الصحفية، قالت 
إن أوديني�زي س�يطلب 40 ملي�ون جنيه 

إسرليني، للتخيل عن خدمات دي بول.

               المستقبل العراقي/ متابعة

يب�دو أن ريال مدريد ين�وي التخيل عن سياس�ته مؤخرًا، 
بع�دم ض�م العبني جدد؛ حي�ث ينوي إب�رام صفقة كربى 

الصيف املقبل، بحسب تقارير صحفية إسبانية.
ولم ي�ربم الري�ال أي صفقة الع�ام املايض، نظ�رًا لألزمة 
املالي�ة التي رضب�ت األندية جراء تف�ي جائحة كورونا، 
باإلضاف�ة إىل إنف�اق الن�ادي، الكثري من األم�وال لتحديث 

ملعب سانتياجو برنابيو.
وقال�ت صحيفة »م�اركا« اإلس�بانية، إن إدارة املريينجي 
ق�ررت إب�رام صفق�ة كب�رية، الصي�ف املقبل، واألس�ماء 
املطروحة، هي كيليان مبابي )س�ان جريمان(، وإيرلينج 

هاالند )بوروسيا دورتموند(.
وأش�ارت إىل أن امللك�ي يعتق�د أنه من املس�تحيل التوقيع 
مع مبابي ه�ذا الصيف إذا قرر األرجنتين�ي ليونيل ميي 

االستمرار مع برشلونة وعدم االنتقال لباريس.
وأوضح�ت أن الريال، أبل�غ مبابي أن ينتظ�ر عاًما آخر يف 
»حديق�ة األم�راء«، إذا ق�رر الن�ادي الباريي ع�دم بيعه 

الصيف املقبل، ثم سينتقل إىل املرينجي مجاًنا.
وذكرت أن مريكاتو الصيف، سيدفع النادي لبيع واحد من 
كاس�يمريو، أو رافاييل فاران، من أجل تسوية الحسابات 

املالية.

دورمتوند يواجه خطر الغياب عن دوري األبطال
              المستقبل العراقي/ متابعة

ال تزال معاناة بوروس�يا دورتموند مس�تمرة 
ه�ذا املوس�م، رغم إقال�ة املدرب الس�ويرسي 
لوس�يان فافر، وتعيني إيدي�ن ترييزيتش بداًل 
منه حتى نهاية املوس�م الحايل.وتراجع أسود 

الفيس�تيفال للمركز السادس يف جدول ترتيب 
البوندس�ليجا برصيد 32 نقط�ة، متأخرًا عن 
غريم�ه باي�رن ميون�خ، املتصدر، بف�ارق 16 
نقطة.وسلطت شبكة »سكاي سبورت أملانيا« 
الضوء عى الخطر الذي يحوم حول دورتموند، 
بشأن احتمالية فشله يف التأهل لدوري أبطال 

أوروبا املوس�م القادم.واس�تدلت الش�بكة 
ببع�ض اإلحصائي�ات الت�ي تؤكد فش�ل 
دورتمون�د، يف التأه�ل إىل دوري األبطال، 
حيث تشري إىل أن نسبة احتمالية تأهله ال 

تتجاوز 19.7%.ورغم إمكانية عودة دورتموند 
ملساره الصحيح يف الجوالت القادمة.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

غالم: الصدارة تشكل ضغطًا عىل الصقور
            المستقبل العراقي/ متابعة

اكد املدرب املس�اعد لفريق القوة الجوية جاسم غالم 
ان ص�دارة ترتيب الدوري املمتاز، تش�كل ضغطاً عى 

العبي الصقور.
وق�ال غ�الم، إن »مباراة الق�وة الجوي�ة وامليناء عى 
ملعب الش�عب هي من اجل تعزيز الصدارة«، مش�رياً 
إىل أن »ص�دارة ترتيب الدوري املمتاز، تش�كل ضغطاً 

عى العبي الصقور«.
واوض�ح ان »املباراة تأتي اهميته�ا من اجل الحفاظ 
عى الصدارة خاص�ة وان الفريق يمر بأفضل حاالته 
والجميع ش�اهد املس�توى الذي قدمه خالل املباريات 
املاضي�ة له�ذا املوس�م والنتائ�ج الت�ي تحقق�ت مع 

الكابتن ايوب اوديشو كل املباريات كانت قوية«.
وتش�هد املباراة غياب ايمن حسني ومحمد عيل عبود 
بسبب االصابة واملدافع حس�ن رائد بسبب البطاقات 

الصفراء.
وعق�ب غالم ع�ن هذه الغياب�ات، قائ�اًل ان »الفريق 
مكتمل والتعويض موجود ومقومات النجاح متوفرة 
يف ظ�ل وجود مزيج بني الخربة والش�باب ووعد غالم 

جماهري الصقور«.
وعن االس�تقطابات االخ�رية، قال غ�الم، »وقعنا مع 
الالعب االردني احسان الحداد وهو حاليا مع املنتخب 

االردني بمعسكر يف دبي«.
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يف ح�وار مع طفل�ة يف الثانية عرشة من عمرها، ال يكاد »اآلي باد« 
يف�ارق يدها، قالت إنها ال تعرف الفرق ب�ن فريوز وأم كلثوم. أما 
عبد الحليم وفريد األطرش وفايزة أحمد ونجاة الصغرية، فأس�ماء 
ال تعني لها ش�يئاً. ويف رّدها عىل سؤال عن املغنن املفضلن لديها، 
أو »الكول« كما وصفتهم، أمطرتني بقائمة طويلة من أس�ماء لم 
أس�مع بها من قبل، ع�ىل الرغم من اعتقادي الواه�م أنني متابعة 
جيدة للموسيقى العاملية. لم أعرتف بجهيل من باب املكابرة وادعاء 
العرصية. ذكرت لها ما أحفظ من أسماء، مثل ليدي غاغا وبيونسه 
وجنيفر لوبي�ز. ردت بحزم: »هدول قديم�ن«. حاولت مجاراتها، 
واالس�تماع إىل نم�اذج م�ن مقرتحاته�ا ذات املوس�يقى الصاخبة 
واإليقاع الرتيب املتكرر، واللغة الخشنة العنيفة، واأللفاظ الجارحة 

غري الالئقة.
ثقافة مرعبة يتع�رّض لها صغارنا من دون تدخٍل من األهل الذين 
فقدوا س�لطتهم الرقابية بسبب تفوق صغارهم التكنولوجي، ولم 
يعودوا قادرين عىل فرض أي قوانن مس�لكية ترشدهم إىل الطريق 
الصحيح، فاألهل لم يعودوا مصدراً للمعرفة أو للمفاهيم األخالقية 
األساس�ية، حتى إمكانية التواصل اإلنس�اني البسيط من محادثة 
وش�جار لم تع�د ممكنة. وأظن أن الرصاع حس�م مبك�راً ملصلحة 
هؤالء الصغار املمعن�ن يف االغرتاب عن الواقع، املأخوذين بالكامل 
إىل دني�ا االفرتاض املتش�عبة التي قضت عىل مالمحهم اإلنس�انية، 
واغتال�ت طفولتهم، وحولتهم إىل كائنات غ�ري اجتماعية، يلوذون 
بحجراتهم املجّهزة إلكرتونياً بكل وسائل العزلة التي ُتقصيهم عن 
العائلة، فرتهلت أجس�ادهم وضعف برصهم وتبلدت حواّسهم. ثم 
أتت كورونا عىل ما بقي لهم من إمكانية التفاعل والتعلم من قرب، 
حن أقفلت أبواب مدارس�هم، فال حصة رياضة تبيح لهم الركض 
يف املالع�ب، وال حص�ة فن ُتطل�ق مخيالتهم، وال مرسح مدرس�ياً 
يفّجرون فيه طاقاتهم، وال رحالت مدرس�ية يتوقون إليها لقضاء 
وقت نوعي مع أصدقائهم. هكذا صار انعزالهم مرشوعاً، بل ومطلباً 
وقائياً ال بد منه، ما جعل األهل غري قادرين عىل مصادرة هواتفهم 
وأجهزته�م اإللكرتونية الحديثة من باب العقوب�ة والتأديب، إذ لم 
يعد ذلك مجدياً، لكونه يحول دون تحصيلهم املدريس الذي لم يغادر 
منطقة االفرتاض، حيث إمكانية االحتيال عىل املعلمن والتهرّب من 
حضور الحصص، ما يجعل نتائج االمتحانات غري دقيقة، إذ يبادر 
بعض األهل، من دون ش�عور باملس�ؤولية، إىل اإلجابة عن األسئلة، 
حرص�اً ع�ىل تحقيق النجاح الس�هل لألطفال املش�غولن بتحقيق 
نتائج التفوق يف »البالي ستيشن«، حيث يتاح لهم ممارسة العنف 

وقتل الخصوم، ما يعّزز الروح العدائية يف نفوسهم.

رًا جدًّا، وبعد تجارب وخربات مريرة، وفاش�لة، عىل مدى سنن  متأخِّ
الحي�اة، اكتش�فت أن أمي، رحمها الله، كانت ع�ىل صواب، يف وجهة 
نظرها، ونم�ط حياتها. كانت بال صديقات مقرَّب�ات دائمات، كانت 
كلُّ حياتها مكرَّس�ة لبيتها وعائلته�ا، وكلُّ أنثى تمرُّ يف حياتها تكون 
عالقتها بها عاب�رة، باحرتام، حتى تعتقد أنه�ا عالقة قوية ومتينة، 
وسوف تدوم، ولكنها أبًدا لم تكن كذلك، فلدى أمي قناعاتها، وهي أن 
ه عند آخرين، ولذلك لم تضع  اإلنس�ان يصبح ضعيًفا، حن يضع رسَّ

ها، إال داخل نفسها، وقلبها، حتى رحلت. رسَّ
لم تك�ن تحبِّذ العالقات والصحب�ة الرصيحة امللتصق�ة، وكلُّ عالقٍة 
يج�ب أن تنته�ي مع انته�اء ال�دوام يف العم�ل، وللج�ارة ضيافتها، 
ولألخ�ت حدودها، وأرسار بيتها كانت الخطَّ األحمر الذي ال يتجاوزه 
أح�د، مهما بلغ قربه منها، ولذلك حافظت ع�ىل عالقٍة قويٍة ومتينة 
ر عليها ثقتها التامة  مع الزوج، ولم تس�مح أليِّ صوت أنثوي أن يعكِّ
بزوجه�ا، برغ�م طبيعة عمله، فلدي�ه باقات متجدِّدٌة م�ن الطالبات 

والزميالت، وهكذا لم ُتَصْب بنريان صديقة، طيلَة حياتها.
يجب أن تتقدَّم يف العمر كثريًا، وُتجَرح، وُتصَدم، وتتواىل الكوارث فوق 
رأس�ك، وينهش�ك َمن حولك، بال رحمة؛ ألنك لس�بٍب بس�يٍط لم تكن 
مث�ل أمك، فلم تِع الدرس جي�ًدا، وتجد أن كلَّ من دخلوا حياتك، تحت 
روها، وتس�أل نفسك السؤال الغبي: ملاذا نحتاج  بند األصدقاء، قد دمَّ
ك، وصوت عواٍء من بعيد، وقطة تموء يف الجوار،  أصدقاء، والعتمة تلفُّ
�وال التي ترغم�ك أن تهرش رأس�ك، وتضغط أرقام  وتل�ك الليايل الطِّ
هاتف�ك، وتتحدَّث، وليتك لم تفعل. والي�وم، أيها البائس، أصبح األمر 
أسهل، فأنت تراهم يف صفوف وأعمدة، وخلف أيقونات تيضء وتخبو 
وأس�ماء حقيقية، أو وهمية، أو إيحائية، وهكذا تفتح فمك، وتتكلم، 
وليتك ل�م تفعل، أيًضا. ولكن وقت الرتاُجع ق�د مىض؛ فالكعكة التي 
كان�ت يف فم�ك قد قضمت منها قضمة، وأصبح�ت من حقِّ اآلخرين، 

وأنت لم تستسغ لذَّة القضمِة الوحيدة منها.
يق�ول نجيب محفوظ: مهما بلغ�ت ثقتك باآلخرين، ال تفتح لهم من 
غ�رف حياتك أكثر من غرفة الضيوف. وتق�ول مقولة حكيمة: احذر 
ة. ويبدو أن  ع�دوَّك مرَّة، واح�ذر صديقك ألف مرَّة، فهو أعل�ُم باملرضَّ
مقولة الصديق وقَت الضيق قد أصبحت ِمس�احتها ضيِّقة يف حياتنا، 
والغ�در والخيان�ة، أو حتى الخذالن، يف أحس�ن الظروف، قد أصبحت 
دي�دن األصدق�اء، يف هذه األي�ام. وربما قس�وة ظ�روف الحياة هي 
السبب يف تغريُّ األصدقاء، وإن أصبحت األنانية تسود، وتعلو، فيما لم 
يعد هناك إنس�ان يحبُّ الخري لغريه، إال يف حاالٍت نادرة. ويف النهاية، 
أن�ت لن تأمن الصدمات، م�ن أقرب املقرَّبن، وتعزو الخطأ إىل س�وء 

اختيارك، منذ البداية.

هذا النوع من السجائر يزيد من انتشار كورونا!
زعمت دراسة أن مدخني السجائر اإللكرتونية 
من نوع »الفاي�ب« املصابن بفريوس كورونا 
يزي�دون من احتمال انتش�ار م�رض كوفيد-

19 بنس�بة تصل إىل 17 يف املئ�ة ألنهم ينفثون 
الفريوسات عند نفث الدخان.

ويقول فري�ق العلماء، بقيادة الدكتور روبرتو 
سوس�مان من جامعة املكس�يك الوطنية، إن 
نف�ث البخار من الفايب يمك�ن أن يدفع آالف 
الفريوس�ات نح�و الناس يف املنطق�ة املحيطة 

بمدخن هذا النوع من السجائر اإللكرتونية.
ويمك�ن للقطرات املحملة ب�ف�ريوس كورونا 
أن تنتق�ل أكثر من مرتي�ن يف الجو، وهو الحد 
األبعد لقواعد التباع�د االجتماعي يف بريطانيا 

وكثري من دول العالم.
ودعا الخرباء مدخني الفايب إىل عدم استخدام 
أجهزته�م أثناء التواج�د يف طوابري االنتظار أو 
يف محط�ات الحاف�الت أو غريها م�ن األماكن 
التي يتعرض فيها األش�خاص لخطر مواجهة 
»س�حابة دخان الفايب«، كما ذكرت صحيفة 
الدراس�ة، ق�ال  الربيطاني�ة. يف  الدي�يل مي�ل 
باحثون، من املكسيك وإيطاليا ونيوزيلندا، إن 
الطلب من الناس التوقف عن تدخن السجائر 
اإللكرتونية يف املنازل يعد »أمرا تطفليا للغاية، 

لك�ن قد يكون من املعق�ول حظره يف األماكن 
العامة مثل املطاعم ومحطات القطار.

غ�ري أن الباحث�ن أوضح�وا أن الخط�ر ال�ذي 
يشكله تدخن السجائر اإللكرتونية يظل »أقل« 
من خطر التحدث أو السعال أثناء االقرتاب من 
شخص ما. يش�ار إىل أن الدراس�ة لم تتضمن 
مقارن�ة ب�ن تدخ�ن الس�جائر اإللكرتوني�ة 
وتدخن الس�جائر الحقيقي�ة، لكنهم قالوا إن 
»معظم النتائج التي حصلنا عليها تنطبق عىل 

نفث الدخان املنبعث من املدخنن عموما«.
يف هذه الدراسة، وضع العلماء نموذجا ملقدار 

الف�ريوس ال�ذي يمك�ن أن تحمل�ه الس�حب 
اإللكرتونية منخفض�ة الكثافة، أي عندما يتم 
احتج�ازه يف الف�م قب�ل س�حبه إىل الرئتن ثم 
نفثه إىل الخارج، و«شديد الكثافة«، عندما يتم 
استنش�اقه مبارشة إىل الرئتن ث�م نفثه بقوة 
إىل الخارج. ووج�دوا أن نفث الهواء منخفض 
الكثاف�ة من األف�راد املصاب�ن أدى إىل »خطر 
ع�دوى إضايف ضئيل<<، مم�ا يزيد من فرصة 

إصابة املارة بالفريوس بنسبة 1 يف املئة.
لكن نفث الدخان »ش�ديد الكثافة«، زادت من 
مخاطر نرش الفريوسات بنسبة ترتاوح بن 5 

و17 يف املئة، وفقا لنتائج الدراسة.
وم�ن املع�روف أن ف�ريوس كورون�ا ينت�رش 
ع�ن طريق اله�واء عندم�ا يتنف�س الناس أو 
يتحدثون أو يس�علون أو يعطسون، وكلما زاد 

الهواء املنبعث، زادت املخاطر.
الكيميائي�ة  امل�واد  إن  العلم�اء  وق�ال فري�ق 
املوج�ودة يف البخ�ار من غري املرج�ح أن تقتل 
الف�ريوس. وعىل الرغ�م من عدم وج�ود دليل 
ع�ىل أن الفايب ينرش الفريوس، إال أنهم قالوا: 
»بينما ال يوجد حاليا دليل واقعي عىل انتش�ار 
مس�ببات األم�راض عرب هذه الوس�يلة، فمن 

املعقول تماما أن يحدث هذا«.

يحتاج الش�خص الذي يعان�ي من اضطرابات بإف�رازات الغدة الدرقية إىل 
تناول 4 أطعمة يوميا للتغلب عىل أعراضها.

هذه األعراض تتجىل يف الشعور بالتعب وتساقط الشعر واإلمساك وضعف 
العض�الت. موقع “ميد وي�ب” الطبي، أبرز نتائج دراس�ية أثبتت الحاجة 

لتناول أطعمة معينة ضمن نظام غذائي محدد.
وبحسب املوقع، تمثل الخرضوات الورقية، مثل السبانخ والخس وامللفوف، 
أهمية كبرية لألشخاص املصابن باضطراب الغدة الدرقية، الحتوائها عىل 

مستويات مرتفعة من املاغنسيوم املنخفض يف أجسامهم.
وتلعب املكرسات، مث�ل الكاجو واللوز والبندق، دوًرا كبريًا يف تحفيز الغدة 
الدرقية عىل إفراز هرموناتها، بفضل محتواها العايل من مادة السيلينيوم، 
التي يجب أال تزيد الكمية املستهلكة من���ها يومًيا عن 400 ميكروغرام، 
ألن جرعاته�ا العالية تس�بب تس�اقط الش�عر وتؤدي إىل اإلصابة بفش�ل 

عضلة القلب.

أعلنت شبكة التواصل االجتماعي فيسبوك عن توسيع نطاق إجراءاتها ضد 
املعلومات املضللة حول لقاحات كورونا، وأيضا عن مساعدة املستخدمن يف 

العثور عىل بيانات مفيدة حول سري عمليات التطعيم.
ووفقا لبيان صادر عن ش�بكة التواصل االجتماعي، وس�عت الرشكة نطاق 
الترصيح�ات الكاذب�ة الت�ي س�تتم إزالته�ا من فيس�بوك وإنس�تغرام عند 

نرشها.
وتخط�ط فيس�بوك عالوة عىل ذلك، ملس�اعدة املس�تخدمن يف الحصول عىل 
معلوم�ات دقيق�ة حول اللقاح�ات ذاته�ا وعملية التطعيم م�ن خالل نرش 

معلومات حول مكان وزمان ومن يمكن تطعيمه ضد »كوفيد -19«.
واعتبارا من هذا األس�بوع، س�ريى املس�تخدمون يف الواليات املتحدة روابط 
ملواقع التطعيم التابعة للسلطات الصحية املحلية مع معلومات عن التطعيم.

وحسب توفر املعلومات، هذه الوظيفة يجب أن تبدأ يف العمل يف بلدان أخرى 
يف غضون أسابيع قليلة.

أطعمة جيب تناوهلا يوميًا ملعاجلة 
اضطرابات الغدة الدرقية

»فيسبوك« توسع نطاق مكافحة
 املعلومات املضللة

مؤرشات تدل عىل االصابة برسطان القولون
عّدد موقع املعهد الوطني للرسطان يف فرنس�ا 
ع�ىل موقعه الخاص األع�راض التي يمكن أن 
تدل ع�ىل املعاناة من مرض رسطان القولون، 
وأش�ار إىل أنه ال بد من االنتباه لها واملسارعة 
يف إج�راء الفحص الطب�ي، وخصوصاً يف حال 
اس�تمرار األعراض ملدة طويل�ة. وذكر يف هذا 
السياق، اضطرابات مفاجئة أو دائمة يف عملية 
امل�رور املعوي، كما أش�ار إىل عالم�ات أخرى 
كثرية.وم�ن هذه العالم�ات التقيؤ املس�تمر 
واإلس�هال املزم�ن وانتفاخ البطن واإلمس�اك 
الذي يتفاقم مع مرو الوقت أو يحدث بطريقة 

مفاجئة، وتغرّي شكل الفضالت لتصبح طويلة 
ورفيع�ة، والش�عور بامت�الء منطقة أس�فل 
البطن. وذكر أيضاً الشعور باأللم واإلحساس 
بحاجة إضافية إىل التخلص من الفضالت بعد 
ذلك.ومن الدالالت التي أشار إليها أيضاً، وجود 
ال�دم يف البقايا مع التذكري ب�أن لونه يكون يف 
ه�ذه الحال�ة إم�ا فاتحاً ج�داً أو داكن�اً جداً. 
ولهذا نّبه يف هذه الحاالت إىل رضورة مراجعة 
الطبي�ب االختص�ايص من أج�ل الوقوف عىل 
املش�كلة منذ بدايته�ا والتمكن من بدء العالج 

يف حال الحاجة إليه.

رغ�م كونه�ا غ�ري محبب�ة بالنس�بة للغالبي�ة 
العظم�ى، إال أن ع�ددا م�ن األغذي�ة ذات الطعم 
امل�ر يتمت�ع بفوائ�د صحي�ة كث�رية وخصوصا 
للمصابن بالس�كري. ويتميز عدد من األطعمة 
بمذاقه املر وغناها باملركبات املضادة لألكس�دة، 
والتي تعد مهمة يف تخفيض نس�بة الغلوكوز يف 
الدم. واقرتح موقع “بولد س�كاي”، املتخصص 
باملواضي�ع الطبي�ة والعلمي�ة، ع�ددا م�ن هذه 
األغذية املرّة، والتي يمكن أن يستعن بها مرىض 
الس�كري بع�د استش�ارة طبيبه�م املتخصص: 
الكاري: تش�ري دراس�ات طبي�ة إىل دور الكاري 

اإليجاب�ي يف خف�ض مس�تويات الس�كر بالدم، 
وخصوص�ا بعد تناول الطع�ام، ويف حال اعتماد 
هذا الن�وع من التوابل لفرتة ت�رتاوح بن 15 إىل 
30 يوم�ا. الش�اي األخ�رض: يع�د “الكاتيكن” 
املتوفر يف الش�اي األخرض مضادا قويا لألكسدة، 
ويلعب دورا مهما يف خفض مس�تويات السكر، 
هذا إىل جان�ب االضطرابات املرتبطة بهذا املرض 
مث�ل “حساس�ية األنس�ولن”. الصب�ار: يتميز 
م�ذاق الصب�ار بأن�ه يجم�ع الحل�و والحامض 
وامل�ر معا، ولكن تناوله مفيد للغاية يف تحس�ن 
مس�تويات الس�كر بالدم، حيث يحتوي عىل 75 

مادة ذات فوائد كثرية مثل الفيتامينات واملعادن 
واألنزيم�ات والكربوهي�درات الطبيعي�ة. زي�ت 
الزيتون: ويس�اعد زيت الزيت�ون البكر الخالص 
يف تخفي�ض مس�توى الس�كر والكوليس�رتول 
الضارين بال�دم، باملقارنة مع مص�ادر الدهون 
األخ�رى. ب�ذور الحلبة: لب�ذور الحلب�ة تأثريات 
مض�ادة مل�رض الس�كري، إذ أظهرت دراس�ات 
أنه عندم�ا يتم إعطاء هذه الب�ذور بمفردها أو 
باالش�رتاك مع بعض األدوية املضادة للس�كري 
مث�ل “امليتفورم�ن”، فإنها يمك�ن أن تخفض 
مستويات الغلوكوز والكوليسرتول إىل حد كبري.

أغذية مفيدة ملرضى السكري

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

أبو تراب كرار العاملي

� الرّّم�اح: هل تابع�َت األخب�ار املتواترة من 
الّشمال؟

� املخرز: أوضاٌع مؤسفة... وتعاطٌف أخالقي 
تلقائي.

� الرّّم�اح: أّما الجان�ب األخالقي، فهو يتعلّق 
بالّتضام�ن مع حاجات الّن�اس والحّد األدنى 
م�ن متطلّباتهم املعيش�ّية واألم�ور املّتصلة 
بوجودهم وإمكانّية استمرارهم. ولكن، ماذا 

لديك لتضيفه يف الجانب الّتلقائي؟
�ٌل لِلّذي س�بقه،  � املخ�رز: هو عن�رٌص ُمْكمِّ
والّذي نّورَتنا بقلي�ٍل من توضيحه. فالجانب 
الّتلقائ�ي يح�رض مب�ارشًة وتلقائّياً برصف 
الّنظ�ر عن الجه�ة املتعاَطف معه�ا وماهّية 
تموضعه�ا الّس�يايس وهوّيته�ا الحضارّي�ة 

وانتمائها االعتقادي واّتجاهها الّديني.
� الرّّماح: َفإِذاً، نحن أبناء الجنوب والّضاحية 
أماك�ن تواج�د جمه�ور  والبق�اع وجمي�ع 
املقاوم�ة وأبن�اء الوالي�ة نض�ّم أصواتن�ا إىل 
مناش�دات الفق�راء يف »طرابل�س« ونرف�ع 
ش�عارات الّتأييد وراي�ات الّتضامن مع أهلنا 

يف الّشمال.
� املخرز: بال ش�ّك وبدون أّي ت�رّدد، ونطالب 
الّدولة واملس�ؤولن عموم�ًا، واملعنيِّن بأمور 
العب�اد وأصح�اب الق�رار ب�أن يلتفت�وا إىل 
األحّب�ة يف »عاصم�ة الّش�مال«، وأن يؤّمنوا 
لهم مس�تلزمات العيش الكريمة ويمّدوا لهم 

أيادي العون واملساعدة.
� الرّّماح: وعليهم أن يسعوا بمختلف الوسائل 
املتاحة الس�تنهاض هذه املدين�ة وإخراجها 
من حالٍة س�ّيئة إىل أخرى مزدهرة وُمْنِعش�ة 

لآلمال وُملَّبية لتطلّعات القوم اإليجابّية.
� املخرز: فهي بقعٌة من بقاع الوطن الحبيب، 
وأرض م�ن جغرافّيته العزيزة، واس�تقرارها 

من استقرار البلد الّذي يحويها.
� الرّّم�اح: هل يوجد عابث�ون يف تلك املدينة؟ 
وهل من أي�اٍد خفّية تصط�اد يف املاء العكر؟ 

وهل وراء األكّمة ما وراءها؟
� املخرز: مس�ألة مهّم�ة، وينبغي الّتأّمل بها 
وإن كان�ت ال تلغ�ي حق�وق املس�تضعفن 

واملحتاجن يف تلك املدينة.
� الرّّماح: ماذا إن ثبت يشٌء من هذا القبيل؟

� املخرز: ثالث رسائل، أتكّفل بتوضيح اثنَتْن 

وأترك لك إحداها.
الّدول�ة  إىل  يل، رس�الة  والبداي�ة  الرّّم�اح:   �
مفادها عدم الّس�ماح للمش�اغبن باإلخالل 
باألمن، م�ع احتواء أهل الح�ّق وعدم إلحاق 
األذى بهم. وبالّتايل، الّسعي إىل ُحْسن الفصل 

بن الّنوَعْن.
� املخ�رز: وأخرى إىل املش�اغبن... ُكّفوا عن 
االستثمار بأوجاع الّناس ومطالبهم املحّقة، 
وساِهموا مع املظلومن وناِصوهم السرتداد 

حقوقهم.
� الرّّماح: ال تنَس حّصتك األخرى.

� املخ�رز: لم أنَس�ها، ولكن علي�ك أنت أن ال 
تنَس الّتحيّل بقليل من الّصرب.

� الرّّماح: ال بأس... لك ذلك.
� املخ�رز: وأخ�رية إىل املظلوم�ن وأصح�اب 
الحقوق... حاِفظوا عىل سلمّيتكم يف املطالبة 
وحضارّيتك�م يف الّتظاه�ر، وقلوبن�ا معك�م 

ودعاؤنا لكم.
� الرّّماح: وانتهى البيان.

ة وللحكاية َتِتمَّ
]َولََقْد َكَتْبَنا يِف الزَُّبوِر ِمن َبْعِد الذِّْكِر أَنَّ اأْلَْرَض 

الُِحوَن[ َيرُِثَها ِعَباِدَي الصَّ

و«طرابلس« أيضًا... حيّق هلا أن تعيش


