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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اعلن يف بغداد، أمس االثنني، عن تسجيل اصابات 
بساللة كورونا املتحورة التي بدأت ترضب البالد 
ب�ني االطف�ال العراقيني ووفاة ع�دد منهم خالل 
اليوم�ني املاضيني، فيما انذرت وزارة الصحة من 

ان هذه الساللة ال تستثني عمرا محددا.
وح�ذرت وزارة الصحة من أن الس�اللة املتحورة 
الجدي�دة لفريوس كورون�ا أخطر م�ن نظريتها 
األوىل، مبين�ة أن هذه الس�اللة ال تس�تثني عمراً 

معيناً وقد ظهرت بني األطفال أيضاً.
وقال الناطق باسم وزارة الصحة والبيئة الدكتور 
سيف البدر ان الساللة الجديدة تمتاز بقدرة عىل 
إصابة فئات عمرية لم يعهدها العراق يف الساللة 
القديمة كاألطفال والشباب بشكل عام، موضحا 
أن املؤسس�ات الصحية تعمل عىل مدار الس�اعة 
حاليا الس�تقبال املرىض وتقديم املس�اعدة.ودعا 
املواطن�ني املصاب�ني أو املش�تبه بإصابته�م اىل 
مراجع�ة أق�رب مش�فى أو مركز صح�ي لتلقي 
العالج�ات الالزم�ة معلن�اً أن�ه تم تحدي�د أرقام 
س�اخنة عىل م�دار الس�اعة لالبالغ ع�ن حاالت 

االصابة.
م�ن جانب�ه، أك�د مدير قس�م تعزي�ز الصحة يف 
وزارة الصحة الدكتور هيثم العبيدي ان الس�اللة 

الجديدة لكورونا فيها خطورة عىل األطفال. 
وق�ال »ش�هدنا خ�الل اليومني املاضي�ني وفيات 
ل�دى االطف�ال وبأعم�ار صغ�رية أقل من س�نة 
وبإصاب�ات وخيمة ت�ؤدي اىل تل�ف يف الرئة كما 
ش�هدنا وفاة طفل وتدهور حالته خالل ساعة يف 

غرفة الطوارئ باحدى املستفيات.
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       بغداد / المستقبل العراقي

أبلغ�ت اإلدارة األمريكي�ة، أم�س اإلثن�ني، مؤتمر األمم 
املتحدة نزع السالح رغبتها »إلطالة وتعزيز« االتفاق مع 

إيران بشأن الربنامج النووي.
وقال وزير الخارجية األمريكي أنتوني بلينكن، مخاطبا 
مؤتمر نزع الس�الح الذي ترعاه األمم املتحدة يف جنيف: 
»بالعم�ل م�ع الحلف�اء وال�ركاء، سنس�عى أيضا إىل 
إطالة وتعزيز خطة العمل الش�املة املشرتكة ومعالجة 
املج�االت األخ�رى املث�رية للقل�ق، بم�ا يف ذلك الس�لوك 
اإليراني اإلقليمي املزعزع لالستقرار ومن بينها وتطوير 

الصواريخ الباليستية وانتشارها«.وشدد بلينكن عىل أنه 
»يجب عىل إيران االمتثال التفاقيات الضمانات الخاصة 
بها م�ع الوكال�ة الدولي�ة للطاق�ة الذري�ة والتزاماتها 

الدولية«.
ه�ذا وكان مستش�ار األم�ن القوم�ي األمريك�ي، جيك 
س�اليفان، أعلن األح�د، أن الوالي�ات املتحدة مس�تعدة 
للع�ودة إىل االلتزام باالتفاق ح�ول برنامج إيران النووي 

حال استئناف طهران امتثالها للصفقة.
ورصح ساليفان »ما قلناه مرارا هو أن الواليات املتحدة 
مس�تعدة للع�ودة إىل التزامه�ا يف ح�ال عادت إي�ران إىل 

االمتثال لروط الصفقة«.

      بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
أمس االثن�ني، عىل أهمي�ة اإلرساع يف 
إعتماد كل دوائر الدولة ومؤسس�اتها 
والحوكم�ة  األتمت�ة  إلج�راءات 

األلكرتونية. 
وقال املكت�ب اإلعالمي لرئيس الوزراء 
يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة 

منه، إن »لجن�ة الحوكمة األلكرتونية 
عق�دت اجتماعها برئاس�ة الكاظمي 
الذي اس�تمع لعرض شامل للخدمات 
األلكرتونية الت�ي تعمل اللجنة عليها، 
وأهمية إس�هامها يف مواكب�ة التطّور 
العاملي ع�ن طريق التحدي�ث لآلليات 
الحكومية يف العمل، فضاًل عن تسهيل 
معام�الت املواطن�ني وإس�هام ه�ذه 

اإلجراءات يف مكافحة الفساد«.

وأك�د الكاظمي، بحس�ب البيان، عىل 
»أهمي�ة اإلرساع يف إعتم�اد كل دوائر 
الدولة ومؤسساتها إلجراءات األتمتة 
والحوكمة األلكرتونية«، مشرياً إىل أنه 
»لم يع�د مقبواًل أن تم�ي معامالت 
املواطن�ني بالصيغة ذاته�ا التي كانت 
ُمعتمدة قبل قرن م�ن الزمان، ونحن 

اليوم يف العام 2021«.
وأطلع رئي�س الوزراء، ع�ىل »اآلليات 

األليكرتوني�ة التي اس�تحدثتها هيئة 
املنافذ الحدودية، ودخلت حيز التنفيذ، 
والتي س�اهمت بش�كل فاعل يف الحد 
باالضاف�ة  والفس�اد،  التهري�ب  م�ن 
ال�واردات  تعظي�م  يف  إس�هامها  اىل 
الحكومي�ة، وحماية املُنتجني املحليني 

وحفظ حقوق املستهلك«.
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املالية تطلق قروضا جديدة وتكشف عن آليات التقديم
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعل�ن امل�رف الزراعي التعاون�ي عن آليات تروي�ج واقرار 
الق�روض الزراعي�ة، فيما لفت ان طريق�ة التقديم عىل هذا 
الن�وع من القروض، واإلجراءات املتخ�ذة يف الفروع واالدارة 
العام�ة وصالحيات اق�رار املبال�غ بالتعليمات املنش�ورة يف 
موق�ع املرف.  وأوضح املكت�ب اإلعالمي للمرف يف بيان 
تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه، ان »صالحيات اقرار 
مبالغ القروض الزراعية تتم بعد تحديد املبلغ الذي يستحقه 

طالب القرض بموجب توصية قسم االئتمان«. 
واضاف انه »س�يتم رفع املعاملة اىل لجنة اإلقراض املختصة 
أو مجل�س أدارة امل�رف، لغ�رض إق�رار مبال�غ القروض 

الزراعية وحسب الصالحيات املحددة«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اعلن يف بغداد، أمس االثنني، عن تسجيل اصابات بساللة 
كورون�ا املتح�ورة التي بدأت ترضب الب�الد بني االطفال 
العراقيني ووفاة عدد منهم خالل اليومني املاضيني، فيما 
ان�ذرت وزارة الصحة من ان هذه الس�اللة ال تس�تثني 

عمرا محددا.
وحذرت وزارة الصحة من أن الس�اللة املتحورة الجديدة 
لف�ريوس كورون�ا أخطر م�ن نظريته�ا األوىل، مبينة أن 
هذه الس�اللة ال تس�تثني عم�راً معيناً وق�د ظهرت بني 

األطفال أيضاً.
وقال الناطق باس�م وزارة الصحة والبيئة الدكتور سيف 
البدر ان الس�اللة الجديدة تمتاز بقدرة عىل إصابة فئات 
عمرية لم يعهدها العراق يف الس�اللة القديمة كاألطفال 
والش�باب بش�كل عام، موضحا أن املؤسسات الصحية 
تعمل عىل مدار الس�اعة حاليا الستقبال املرىض وتقديم 
املساعدة.ودعا املواطنني املصابني أو املشتبه بإصابتهم 
اىل مراجع�ة أق�رب مش�فى أو مرك�ز صح�ي لتلق�ي 
العالجات الالزمة معلناً أنه تم تحديد أرقام س�اخنة عىل 

مدار الساعة لالبالغ عن حاالت االصابة.
من جانبه، أكد مدير قسم تعزيز الصحة يف وزارة الصحة 
الدكتور هيثم العبيدي ان الساللة الجديدة لكورونا فيها 

خطورة عىل األطفال. 
وقال »شهدنا خالل اليومني املاضيني وفيات لدى االطفال 
وبأعمار صغرية أقل من س�نة وبإصابات وخيمة تؤدي 
اىل تل�ف يف الرئة كما ش�هدنا وفاة طف�ل وتدهور حالته 

خالل ساعة يف غرفة الطوارئ باحدى املستفيات.
ب�دوره، ق�ال مدي�ر الصحة العام�ة يف ال�وزارة، رياض 
الحلفي »أعراض الس�اللة الجدي�دة كاعراض الفريوس 
لك�ن ش�دة امل�رض في�ه أق�وى« مش�ريا اىل ان »التزام 
املواطنني خالل فرتة حظ�ر التجوال الصحي جيدة نوعا 

ما ونأمل باستمرارها«.
وأض�اف »هناك الت�زام واضح من قب�ل املواطنني بلبس 
الكمام�ة وع�دم التجم�ع رغم انتش�ار بع�ض مقاطع 

الفيدي�و يف املناط�ق الش�عبية مخالف�ة لك�ن مالحظة 
الشارع واملوقف منها جيد ونتمنى األفضل«.

وبش�أن حظر التجوال قال الحلفي »الحظر وتمديده او 
إلغ�اءه يعتمد عىل املوقف الوبائ�ي ولكن ال أعتقد رفعه 

بهذه السهولة وأتوقع تمديده«. 
وأضافت، أنه »حال التزام املواطنني باالجراءات الوقائية 
وتعليمات وزارة الصحة وق�رارات اللجنة العليا للصحة 
والس�المة الوطني�ة فمن املمك�ن ج�داً ان ترتاجع هذه 

األع�داد، ونك�ر سلس�لة انتش�ار الوباء ال�ذي اصبح 
ناقوس خطر يهدد جميع الدول«.

يف الغضون، قالت عضو الفريق الطبي االعالمي الس�اند 
للوزارة، ربى فالح حسن إنه »ال زال الوضع غري مستقر 
من ناحية الزيادة يف عدد االصابات ومع دخول الس�اللة 
الجدي�دة التي ايضاً لها دور يف زيادة االصابات والوفيات 
مع�اً«، مح�ذرة من أن »األيام املقبلة ستش�هد تس�جيل 
زي�ادة يف اإلصابات حال اس�تمرار الته�اون باإلجراءات 

الوقائية«.
وكان الع�راق قد دخل منذ الخميس املايض حظراً جزئياً 
وش�امالً ويكون األول الي�ام االثنني والثالث�اء واالربعاء 
والخميس من الس�اعة الثامنة مس�اء ولغاية الس�اعة 
الخامسة فجرا بينما يكون الشامل أيام الجمعة والسبت 
واألحد من كل أسبوع وذلك لغاية يوم 8 آذار املقبل للحد 

من تفيش فريوس كورونا.
وحذر وزير الصحة حسن التميمي بان لدى الوزارة 316 
حالة حرجة مصابة بفريوس كورونا« داعيا اىل »االلتزام 
بالتعليم�ات واعتب�اراً م�ن الغ�د األثن�ني س�تبدأ الفرق 
الصحية بتطبيق مقررات اللجنة العليا عىل االش�خاص 

واملحال«.
ويخض�ع العراق منذ ايام اىل سلس�لة إجراءات مش�ددة 
جدي�دة بينها ف�رض حظر لي�ي للتجول ضم�ن جهود 
مواجه�ة االرتف�اع امللحوظ يف ح�االت اإلصابة بفريوس 

كورونا.
وقالت اللجنة العليا للصحة والسالمة يف العراق إن هذه 
االجراءات تشمل فرض حظر للتجوال من الثامنة مساء 
ولغاي�ة الخامس�ة صباحا من�ذ الخميس امل�ايض وملدة 

أسبوعني.
كم�ا تقرر منع إقام�ة مجالس العزاء وإغالق املس�اجد 
والحس�ينيات كاف�ة وفتحها أوقات الص�الة فقط لرفع 
االذان مع فرض غرامة خمس�ة مالي�ني دينار )حوايل 3 

االف دوالر( عىل املخالفني.
كما أن التعليم يف امل�دارس واملعاهد والكليات الحكومية 
واألهلية اصبح إلكرتونيا منذ الخميس املايض باستثناء 
املراح�ل النهائية لطلب�ة كليات الط�ب.. اضافة اىل منع 
إقام�ة حفالت األع�راس يف قاع�ات املناس�بات وغلقها 
إىل إش�عار آخروكذل�ك غل�ق مراك�ز املس�اج والتجميل 
ملدة أس�بوعني.وبعد أن ش�هد العراق تراجعا ملحوظا يف 
حاالت اإلصابة والوفيات الناجمة عن كوفيد-19، عادت 
البالد األس�بوع املايض لتسجل ارتفاعا يف اعداد املصابني 
وس�ط تجاهل تام من قبل املواطنني الج�راءات التباعد 

االجتماعي.
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      بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس 
االثن�ني، ع�ىل أهمي�ة اإلرساع يف إعتماد كل 
دوائر الدولة ومؤسس�اتها إلجراءات األتمتة 

والحوكمة األلكرتونية. 

وق�ال املكت�ب اإلعالم�ي لرئيس ال�وزراء يف 
بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، 
إن »لجن�ة الحوكم�ة األلكرتوني�ة عق�دت 
اجتماعها برئاس�ة الكاظمي الذي اس�تمع 
لع�رض ش�امل للخدم�ات األلكرتونية التي 
تعم�ل اللجنة عليه�ا، وأهمية إس�هامها يف 

مواكبة التط�ّور العاملي عن طريق التحديث 
لآللي�ات الحكومي�ة يف العم�ل، فض�اًل ع�ن 
تس�هيل معامالت املواطنني وإس�هام هذه 

اإلجراءات يف مكافحة الفساد«.
ع�ىل  البي�ان،  بحس�ب  الكاظم�ي،  وأك�د 
»أهمي�ة اإلرساع يف إعتم�اد كل دوائر الدولة 

ومؤسس�اتها إلجراءات األتمت�ة والحوكمة 
األلكرتونية«، مش�رياً إىل أنه »لم يعد مقبواًل 
أن تميض معامالت املواطنني بالصيغة ذاتها 
الت�ي كانت ُمعتم�دة قبل قرن م�ن الزمان، 

ونحن اليوم يف العام 2021«.
»اآللي�ات  ع�ىل  ال�وزراء،  رئي�س  وأطل�ع 

األليكرتوني�ة التي اس�تحدثتها هيئة املنافذ 
الحدودي�ة، ودخل�ت حي�ز التنفي�ذ، والت�ي 
س�اهمت بش�كل فاعل يف الحد من التهريب 
والفس�اد، باالضافة اىل إس�هامها يف تعظيم 
املُنتج�ني  وحماي�ة  الحكومي�ة،  ال�واردات 

املحليني وحفظ حقوق املستهلك«.

      بغداد / المستقبل العراقي

اكد عضو اللجنة املالية النيابية شريوان مريزا، ان الزيادة 
او الوف�رة املالية من ارتفاع أس�عار النفط ستس�تخدم 

لسد العجز او تذهب كموازنة تكميلية.
وقال مريزا إن »السعر املقرتح من قبل الحكومة لربميل 
النف�ط 42 دوالرا وبع�د التعدي�الت االخ�رية الت�ي قمنا 

باجراءها اصبح السعر 45 دوالرا للربميل الواحد«. 
واض�اف ان »ال�45 دوالراً س�عر قليل بالنس�بة للس�عر 
الح�ايل، لكنه يعترب س�عر تحفظ�ي كونن�ا ال نعلم ماذا 

سيحصل يف االشهر املقبلة«. 
وب�ني عض�و اللجنة املالية أن »الس�عر ت�م اقرتاحه من 
قب�ل خ�رباء يف وزارة النف�ط ورشك�ة النف�ط الوطنية 
}سومو{«. واردف مريزا: »اذا كانت هناك زيادة او وفرة 

مالية بس�بب ارتفاع سعر النفط من املمكن استخدامها 
لس�د العجز او موازنة تكميلية«.وكان مستش�ار رئيس 
الوزراء مظهر محمد صالح أكد يف وقت سابق أنَّ العراق 
عىل حاف�ات التعايف االقتصادي، وق�ال، إنَّ »العراق عىل 
حافات التع�ايف االقتصادي يف الوق�ت الحارض بنطاقني 
األول، أنَّ هناك ازدهاراً زراعياً ملموس�ًا سيحقق نمواً يف 
النات�ج املحي اإلجمايل غري النفطي يف العام 2021 بنحٍو 

يزي�د عىل 4 ٪ وهو يرتفع بمق�دار مرة ونصف عن نمو 
الس�كان تقريباً«، مضيفا ان »النطاق الثاني هو ازدهار 
قطاع الطلب عىل الطاقة يف العالم، فأسعار النفط أخذت 
بالتعايف تدريجياً وهو مؤرٌش إيجابيٌّ ويعزز القدرة املاليَّة 
ة للبالد«.وش�دد صالح عىل »رضورة التعاطي مع  العامَّ
هذا األمر بحذٍر ش�ديد، وذلك بوضع أس�اٍس الس�تدامة 

التنمية والتقليل من الصدمات االقتصاديَّة«.

رئيس الوزراء يشدد عىل رضورة اعتامد مجيع مؤسسات الدولة عىل األمتتة واحلوكمة األلكرتونية

املالية الربملانية تضع خيارين للوفرة املالية من زيادة أسعار النفط

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د رئيس هيئة الحش�د الش�عبي 
فال�ح الفي�اض، أم�س االثنني، أن 
معادل�ة أمني�ة جديدة أُسس�ت يف 
قض�اء الطارمية ش�مايل العاصمة 
البطولي�ة  العملي�ة  بع�د  بغ�داد 
األخرية، مشريا إىل أنه سيتم تقديم 
مختلف أنواع الدعم لفوج الطارمية 
بالحشد الشعبي.وذكر اعالم هئية 
الحشد الش�عبي قول الفياض عىل 
هامش زيارت�ه اىل قضاء الطارمية 
إن »معادل�ة أمنية جديدة أُسس�ت 
يف قض�اء الطارمية بتص�دي أبناء 
القضاء باس�ناد الحش�د الش�عبي 
والق�وات األمني�ة لفل�ول داع�ش 

اإلرهابي«، مبينا أن »كبار مسؤويل 
هيئة الحشد الش�عبي حرضوا كل 
حس�ب اختصاصه لتقدي�م العون 
واالس�ناد«. وأضاف، أنه »سيكون 
يف  الحاس�م  األث�ر  الزي�ارة  له�ذه 
تطوي�ر مه�ام ف�وج الطارمي�ة يف 
أن  مؤك�دا  لالره�اب«،  التص�دي 
»أهايل الطارمية استطاعوا امتالك 
القدرة واملب�ادرة واالنتفاض بوجه 
ان  حي�ث  اإلرهابي�ة  العصاب�ات 
العملي�ة األخرية لم تحص�ل مثلها 
من�ذ س�نوات«. وأكد الفي�اض أنه 
»تم االيع�از بمضاعفة ع�دد فوج 
النواق�ص  كل  وس�د  الطارمي�ة 
والتجهيزات وإظهار الدعم الكامل 

لعوائل الشهداء والجرحى«.

رئيس هيئة احلشد يعلن من الطارمية 
عن »معادلة أمنية جديدة«

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد وزير الخارجية فؤاد حسني، أمس االثنني، رضورة تفعيل 
آلّيات العمل املُشرتَك مع التعاون الخليجي

وذكرت الوزارة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه، 
ان »وزي�ر الخارجّي�ة التق�ى األمني الع�اّم ملجل�س التعاون 
الخليج�ّي نايف الحجرف ويبحث مع�ه عدداً من املوضوعات 

التي تعنى بالعمل العربّي املشرتك«. 
واك�د الوزير ع�ىل »رضورة تفعيل آلّيات العمل املُش�رَتك مع 
مجل�س التعاون بما يعكس عمق العالقات وما تنطوي عليه 
م�ن مصالح مش�رتكة«.  وكان وزير الخارجّية فؤاد حس�ني 
وص�ل إىل الس�عودّية تلبي�ًة للدع�وة املوجهة ل�ه من نظريه 
السعودي األمري فيصل بن فرحان. وقالت الخارجية العراقية 
ان الوزيرين »س�يبحثان أهم التطّورات عىل صعيد العالقات 

الثنائّي�ة ومتابعة أه�م مخرجات إجتماعات لجنة التنس�يق 
الُعليا بني الجانبني، وُس�ُبل الدفع إلس�تكمال تفعيل مذكرات 

التفاهم التي أُبرمت بني بغداد والرياض«. 
ولفت�ت اىل ان الوزيرين »س�يتطرقان ألهمية إعتماد الجهود 
املتبادلة يف تعزيز األمن والسلم يف املنطقة، فضالً عن بحثهما 
ملجمل األحداث االقليمّية والدولّية وإنعكاساتها عىل املصالح 

املشرتكة«.  

        بغداد / المستقبل العراقي

طال�ب النائ�ب األول لرئيس الربملان حس�ن 
الكعبي، أم�س االثنني، اللجنة املالية النيابية 
بتضم�ني فق�رة »رصيحة ال تقب�ل التأويل« 
بوق�ف رصف الروات�ب التقاعدي�ة ألعض�اء 

»األجهزة القمعية للنظام البائد وأزالمه«.
وقال املكتب اإلعالم�ي للكعبي يف بيان تلقت 
املستقبل العراقي إن »األخري ترأس »اجتماعا 
موس�عا ُيعّد االول من نوعه منذ عدة دورات 
نيابي�ة ، لتفعيل قانون حظ�ر البعث املجرم 
وتنش�يط االج�راءات وامله�ام الت�ي تق�وم 
به�ا املؤسس�ات ذات العالق�ة، ج�رى خالل 
االجتم�اع اس�تضافة رئيس واعض�اء هياة 
اجتث�اث البعث )املس�اءلة والعدال�ة( ومدير 

دائرة ش�ؤون االحزاب بمفوضية االنتخابات 
، وبحض�ور عدد من اعض�اء اللجان النيابية 
)الش�هداء والس�جناء، القانوني�ة، حق�وق 

االنسان، العشائر واملساءلة واملصالحة(«.
وطال�ب الكعبي، خالل االجتماع وفق البيان، 
املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات والهيئة 
الوطني�ة العلي�ا الجتث�اث البعث )املس�اءلة 
والعدالة( ب�«تطبي�ق قوانني حظر واجتثاث 
ح�زب البع�ث لكاف�ة مرش�حي االنتخابات 
املقبل�ة ، والرئاس�ات وال�وزارات والدوائر«، 
مؤك�دا أن »مجلس الن�واب ولجان�ه املعنية 
س�رياقب بدقة كل االجراءات املتخذة بش�ان 
ذلك«.وأك�د النائ�ب األول لرئي�س الربملان أن 
»االجتماع انتهى بجملة توصيات منها إلغاء 
كاف�ة االس�تثناءات املمنوح�ة للبعثي�ني أو 

بمن يمجد به�م يف جميع الوزارات والجهات 
الرس�مية واالتح�ادات والنقاب�ات، وص�وال 
ألصغر موظف يف الدول�ة، فضال عن مطالبة 
اللجن�ة املالية بتضمني مرشوع املوازنة لعام 
2021 فقرة رصيحة ال تقبل التأويل بإيقاف 
الروات�ب التقاعدية لألجه�زة القمعية وازالم 
النظام البائد ، والتأكيد عىل تفعيل موضوعة 
وازالم  لقي�ادات  املهرب�ة  االم�وال  اس�رتداد 

النظام املقبور واملوجودة خارج البالد«.
وخاط�ب الكعب�ي ب�«كتاب رس�مي جميع 
الوزارات واملحافظات والهيئات والجهات ذات 
العالق�ة، بإعالم مجلس الن�واب باالجراءات 
املتخذة من قب�ل اللجان املركزي�ة والفرعية 
لديه�م والخاص�ة برفع اس�ماء املش�مولني 
بقانون اجتثاث البعث خالل مدة اقصاها 14 

ي�وم«، محذرا من »الته�اون بتطبيق فقرات 
قانون حظر وتجري�م البعث وجميع قوانني 

العدالة االنتقالية«.
وأش�ار إىل »لق�اء نياب�ي قريب م�ع مجلس 
الع�ام  االدع�اء  بحض�ور  االع�ىل  القض�اء 
ملحاس�بة من يخالف بنود القوان�ني النافذة 
بخصوص حظر حزب البعث«، داعيا »جميع 
وس�ائل االٕعالم للتقي�د بنصوص الترشيعات 
بمنع الرتويج والتمجي�د بالبعث ، اضافة اىل 
رضورة اطالق حملة او عقد مؤتمر بالتعاون 
م�ع هيأة اإلع�الم للتعريف بجمي�ع الجرائم 

الوحشية للبعث اعالميا وتربويا وتعليميا«.
وختم النائب األول لرئيس الربملان حديثه بأن 
»ال مصالحة مع س�فاكي دماء ابناء شعبنا 

الكريم يف كل وقت وزمان«.

        بغداد / المستقبل العراقي

قص�ف ط�ريان التحال�ف ال�دويل، أمس 
االثن�ني، وادي الش�اي ودق�ق يف هويات 
جث�ث 7 دواعش.وذك�رت خلي�ة اإلعالم 
األمن�ي يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نسخة منه، ان »بامر من قيادة العمليات 
املش�رتكة، ووفقاً ملعلومات اس�تخبارية 
دقيق�ة م�ن جه�از املخاب�رات الوطني 
العراق�ي ، نف�ذ ط�ريان التحال�ف الدويل  
ثمان�ي رضب�ات جوية  يف وادي الش�اي 
ضم�ن قاطع املق�ر املتق�دم /كركوك«.
واضافت ان »من اجل معرفة نتائج هذه 
الرضبات خرجت قوة مشرتكة من اللواء 
45 بالفرقة الثامن بالجيش العراقي مع 
مكتب جه�از املخابرات الوطني العراقي 
يف كرك�وك، حي�ث وج�دت 7 قت�ىل م�ن 
عصابات داعش اإلرهابية سيتم التدقيق 
يف هوياته�م ومناصبه�م«. ولفت البيان 
اىل انه«ت�م العثور عىل حزامني ناس�فني 
ومخ�ازن لألس�لحة واألعت�دة الخفيفة، 

ومازالت العملية مستمرة«.

وزير اخلارجية يشدد لنظريه السعودي عىل رضورة تفعيل آلّيات العمل امُلشرَتك مع التعاون اخلليجي

الكعبي يدعو إليقاف الرواتب التقاعدية ألجهزة النظام السابق

طريان التحالف
يقصف وادي الشاي: 
ندقق هبويات جثث 

)7( دواعش

        بغداد / المستقبل العراقي

عق�دت لجنة الش�هداء والضحايا والس�جناء السياس�يني، أم�س االثنني، 
اجتماعا النتخاب رئيس للجنة بعد ان قدم الرئيس الحايل للجنة اس�تقالته 
م�ن منصب الرئي�س. وجرى خالل االجتماع الذي ح�رضه اعضاء اللجنة 
)النائ�ب خلف عبد الصم�د والنائب عبد االله النائ�ي والنائب صائب خدر 
والنائب مازن عبد املنعم املوافقة عىل اس�تقالة رئي�س اللجنة النائب عبد 
االله النائي ومن ثم التصويت عىل انتخاب الدكتور خلف عبد الصمد خلف 

رئيسا جديدا للجنة.

        بغداد / المستقبل العراقي

علق�ت وزارة الخارجية االيرانية، أمس االثنني، عىل الزيادة بتواجد القوات 
األجنبية يف العراق

وقال املتح�دث باس�م وزارة الخارجية االيرانية، خطي�ب زادة يف مؤتمره 
الصحف�ي األس�بوعي اليوم األثن�ني يف طه�ران إن »زيادة تواج�د القوات 
األجنبي�ة يف العراق هو بحد ذاته س�بب لزعزعة األمن« يف اش�ارة اىل زيادة 

أفراد بعثة الناتو يف العراق.
ورداً عىل االتهام بالهجوم الصاروخي يف العراق اش�ار زادة اىل ان »زعزعة 
العالق�ات بني إيران والعراق أمر مريب للغاية ويهدد االس�تقرار والس�الم 
االقليم�ي«  واض�اف ان » هن�اك أط�راف ثالث�ة تس�عى لتوت�ري األج�واء 

اإلقليمية«.
ودع�ا زادة، الحكومة العراقية إىل »الس�عي الجاد للكش�ف ع�ن الحقيقة 

ومرتكبي الجرائم األخرية«. 
وكان األم�ني الع�ام لحلف النات�و ينس س�تولتنبريغ، قد أعل�ن يف مؤتمر 
صحف�ي، الخميس املايض، أن الحلف ق�رر زيادة أفراد بعثته يف العراق من 
500 إىل 4 آالف عن�ر، ما يمثل زي�ادة بثمانية أضعاف، دون ذكر توقيت 
ذلك. ويتوىل الناتو مهمة تقديم املشورة والتدريب لقوات الجيش، بناء عىل 

طلب بغداد، لرفع قدرة قواته ومنع عودة داعش اإلرهابي.

        بغداد / المستقبل العراقي

وجهت وزيرة الهجرة واملهجرين إيفان جابرو، أمس اإلثنني، بإعداد دراسة 
خاصة بشأن حاالت االنتحار داخل مخيمات النزوح.    

وقال�ت وزارة الهجرة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إنه 
»وجه�ت وزي�رة الهج�رة واملهجرين إيڨان فائ�ق جابرو، بإعداد دراس�ة 
خاص�ة للوقوف عىل األس�باب الحقيقي�ة لحاالت االنتحار التي ش�هدتها 
بعض مخيمات النزوح، وذلك خالل ترؤسها االجتماع الثاني للجنة دراسة 
أسباب حاالت االنتحار يف العراق، بمقر الوزارة يف العاصمة بغداد، بحضور 

وكيل الوزارة كريم النوري وأعضاء اللجنة«.  
وأضاف البيان، »وأش�ادت جابرو يف مس�تهل االجتم�اع، بالجهود الحثيثة 
التي بذلتها اللجنة خالل الزيارات التي قامت بها مؤخرا ملخيمات النازحني 
وجمع عدة تقارير عن حاالت االنتحار التي ش�هدتها بعض املخيمات من 

أجل الوقوف عىل االسباب الحقيقية التي تؤدي إىل هذه الظاهرة«.  
وأش�ارت الوزيرة وفقا للبيان، إىل »جملة االس�باب التي تدفع النازحني إىل 

االقدام عىل االنتحار وأبرزها الضغوط النفسية والعائلية«.  

جلنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيني 
تنتخب الدكتور عبد الصمد رئيسًا هلا 

»ختشى الزعزعة«.. إيران تعلق عىل زيادة 
قوات الناتو يف العراق

اهلجرة تشكل جلنة خاصة لبحث ملف 
االنتحار يف خميامت النزوح

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت هيئة نزاهة اقليم كردستان، 
أمس االثنني، عن تش�كيل محكمة 
خاص�ة بجرائ�م الفس�اد يف اقليم 
كردس�تان. وقالت الهيئ�ة يف بيان 
تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة 
من�ه إن�ه »بن�اء ع�ىل طل�ب هيئة 
نزاهة اقليم كردستان، قرر مجلس 
القضاء تش�كيل محكم�ة جنايات 

خاص�ة ملحاكم�ة كاف�ة املتهم�ني 
بجرائ�م الفس�اد باس�م محكم�ة 

جرائم مكافحة الفساد«.
»املحكم�ة  أن  الهيئ�ة  وأضاف�ت 
ستكون مختصة بالنظر يف ملفات 
كردس�تان«،  اقلي�م  يف  الفس�اد 
معتربة أن »هذه الخطوة س�تكون 
فعال�ة ملكافحة الفس�اد والتريع 
يف عملية حس�م ملفات الفس�اد يف 

املحاكم«.

إقليم كردستان يشكل »حمكمة خاصة« 
بجرائم الفساد 
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    بغداد / المستقبل العراقي

عرب وزير النفط، إحس�ان عبدالجب�ار، عن تفاؤله بقرب 
حل املس�ائل العالق�ة مع إقليم كردس�تان يف املس�تقبل 

القريب »إذا توفرت الثقة بني الجانبني«.
وق�ال عبدالجب�ار يف مقابل�ة م�ع قن�اة }ب�ي ب�ي يس{، 
بش�أن العالقات م�ع اإلقليم: »أعتقد أنه�ا يف طريقها إىل 
الح�ل وهناك لجان عالية املس�توى من إقليم كردس�تان 
ت�زور بغ�داد للنقاش م�ع ذوي القرار الس�يايس والفني 

واالقتصادي يف مجال املوازنة، وهنالك تقدم يف العالقة«.
وأضاف، أن »املعلومات  كانت شبه محجوبة عن الحكومة 
املركزية س�ابقاً أما حالياً تم تب�ادل املعلومات والبيانات 
بني ديوان الرقاب�ة املالية االتحادي وديوان الرقابة املالية 

يف إقليم كردس�تان، ونحن يف وزارة النفط اس�تلمنا عدداً 
من البيانات وتم االتفاق عىل صيغة يف املوازنة بأن يستلم 
املرك�ز قيم�ة 250 أل�ف برميل م�ن النفط الخام بس�عر 
}سومو{ أي التنافس العايل، وهنالك صيغ أخرى للنقاش 

وأعتقد أن املوضوع متجه نحو الحل«. 
ورداً ع�ىل م�ا ُيش�اع عن إب�رام إقلي�م كردس�تان اتفاقاً 
م�ع تركيا لبيع النفط ملدة 50 س�نة، أوض�ح عبدالجبار: 
»البيان�ات ال�واردة إلين�ا تق�ول غري ه�ذا ال�كالم، إقليم 
كردس�تان أب�رم يف مرحل�ة معين�ة عقوداً م�ع رشكات 
االس�تخراج والنق�ل والتصدي�ر مبينة عىل أس�اس الجو 
الس�يايس املكهرب يف ف�رة توقيع هذه العق�ود ونعتقد 
أن ه�ذه العقود لم تك�ن موفقة يف هذا الوق�ت رغم أنها 
كان�ت يف ذل�ك الوق�ت حالً مالي�اً لإلقليم لكنه�ا اآلن غري 

موفق�ة وت�ؤدي إىل عدم توفري عائ�د متكامل من تصدير 
النفط الخام واعتقد أن املس�تقبل القريب سيحلحل هذه 

املشاكل بوجود اتفاق مشرك«.
وم�ى وزي�ر النف�ط بالق�ول إن »العالق�ة م�ع اإلقليم 
س�تكون إيجابية يف املس�تقبل القري�ب إذا توفرت الثقة 
ب�ني الجانبني ونحن نحاول أن نم�د عنارص ثقة ونعطي 
إش�ارات إيجابية وأن املركز يفكر يف الشعب الكردستاني 
كما يفكر يف الش�عب بوسط وجنوب العراق، لكن املسألة 

تحتاج إىل وقت لبناء الثقة«.
وخ�الل الف�رة املاضية، أج�رى الوفد التف�اويض إلقليم 
كردستان برئاسة نائب رئيس الحكومة، قوباد طالباني، 
العدي�د م�ن الزي�ارات املتك�ررة إىل بغ�داد، تمخضت عن 
تضمني املادة )11 - أوالً( من مرشوع املوازنة التي تنص 

عىل تس�وية املس�تحقات بني الحكومة االتحادية وإقليم 
كردستان للس�نوات 2004 لغاية 2020، بعد قيام ديوان 
الرقاب�ة املالي�ة االتحادي، بالتنس�يق مع دي�وان الرقابة 

املالية إلقليم كردستان بتدقيقها. 
كم�ا س�تقوم وزارة املالي�ة االتحادي�ة ابتداء م�ن العام 
2021 بتنزيل أقساط الدين املرتبة بذمة إقليم كردستان 
املمنوحة لها من قبل املرصف التجاري العراقي وجدولتها 

عىل عرش سنوات.
وتلزم امل�ادة )11 - ثانياً( من م�رشوع القانون حكومة 
إقليم كردس�تان بتسليم 250 ألف برميل نفط خام يومياً 
من النفط الخام املنتج من حقولها، وأن تس�لم اإليرادات 
النفطي�ة وغري النفطية إىل الخزينة العامة للدولة حرصاً، 
لكن اعراض الكتل الشيعية أخر التصويت عىل القانون.

وزير النفط عن اخلالف مع اإلقليم: يف طريقه للحل واتفقنا عىل هذه الصيغة

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت هيئة املناف�ذ الحدودية، أمس االثنني، 
موافقة مجلس الوزراء عىل استرياد السيارات 

املترضرة رشيطة تصليحها داخل العراق.
وقالت الهيئة يف بيان تلقت املستقبل العراقي 
نس�خة منه إنه »بعد سلسلة من املخاطبات 
الرسمية من هيأة املنافذ الحدودية واملتضمنة 
إلغاء قرار لجنة الش�ؤون االقتصادية بالرقم 
435 لس�نة 2018 وال�ذي ين�ص ع�ىل ع�دم 
الس�ماح باس�ترياد الس�يارات املت�رضرة إىل 
داخل الع�راق، مجل�س الوزراء اتخ�ذ قراره 
بالرق�م 57لس�نة 2021 واملتضمن الس�ماح 
باس�ترياد الس�يارات املترضرة ضمن املوديل 

املسموح به حرصاً«.
واش�رط مجلس ال�وزراء، وف�ق البيان، عىل 
املت�رضرة  )الس�يارات  تصليحه�ا  »يت�م  أن 
املستوردة( داخل العراق من أجل توفري فرص 

العمل ألصحاب املهن الحرة«.
وأك�دت هيئة املناف�ذ الحدودي�ة »مضيها يف 
دعم الحركة التجاري�ة والحصول عىل القرار 
الحكومية الداعمة للتجار واملستوردين إيمانا 
منها بأهمية تش�جيع عم�ل القطاع الخاص 
وتذليل العقبات التي تعري عملهم وتبسيط 

اإلجراءات بما يخدم الصالح العام«.
يشار إىل أن حركة استرياد السيارات املترضرة 
من دول أخرى بأسعار تحدد حسب الرضر ثم 
تصليحها داخل العراق، نش�طت يف السنوات 

القليلة املاضية، ثم أوقفت بقرار حكومي.
كما قرر مجلس الوزراء تمويل حساب وزارة 

املالية من أرباح الرشكات النفطية.
وذك�ر بي�ان لألمان�ة العامة ملجل�س الوزراء 
أن »مجل�س ال�وزراء، أق�ر توصي�ة املجلس 
ال�وزاري للطاقة 7 لس�نة 2021، بتويل وزارة 
النفط تمويل حس�اب وزارة املالية من أرباح 
الرشكات النفطية بمبلغ عرشة ماليني دوالر، 

لفتح االعتماد املستندي من املرصف العراقي 
للتجارة دون تأخري«.   

وأضاف، أن القرار جاء لضمان اإلنجاز بهدف 
توفري الطاقة الكهربائية ملحافظة نينوى«.   

وق�رر مجل�س ال�وزراء أيض�اً تألي�ف لجنة 
تتوىل دراس�ة ما ترتب عىل تغيري سعر رصف 
العمل�ة، واقراح الحلول املطلوب�ة قدر تعلق 

األمر باملرشوعات االستثمارية.
وذك�رت األمانة العامة للمجل�س انه »يرأس 
اللجنة ممثل ع�ن وزارة التخطيط، وتضم يف 
عضويته�ا إىل جان�ب األمان�ة العامة ملجلس 
الوزراء، ممثل�ني عن وزارات )املالية، اإلعمار 
العام�ة،  والبلدي�ات  واألش�غال  واالس�كان 
الوطني�ة  الهيئ�ة  ع�ن  فض�ال  والكهرب�اء( 
لالس�تثمار والبن�ك املركزي العراق�ي واتحاد 
املقاول�ني العراقيني«. واضاف�ت، ان »القرار، 
نص ع�ىل أن ترف�ع اللجن�ة توصياتها خالل 

شهر عمل إىل مجلس الوزراء«.

جملس الوزراء يوافق عىل استرياد السيارات املترضرة
شكل جلنة لدراسة ما ترتب على تغيري سعر الدوالر ويقرر متويل حساب وزارة املالية من أرباح الشركات النفطية

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الصناع�ة واملع�ادن، أم�س االثنني، عن 
خطة من ثالث مراحل إلعادة تشغيل املعامل املتوقفة، 
فيم�ا أش�ارت إىل إن هن�اك 83 معم�اًل متوقف�اً م�ن 
أص�ل 288 معمالً ل�دى الوزارة. وقال املتحدث باس�م 
ال�وزارة، مرتى الص�ايف لوكالة األنباء الرس�مية إن 
»وزارة الصناعة واملعادن وضعت خطة إس�راتيجية 
م�ن ثالثة محاور األول قصري املدى والثاني متوس�ط 
املدى والثالث بعيد املدى إلعادة تش�غيل جميع املعامل 
املتوقف�ة«، مبيناً »إنن�ا بدأنا بالخط�ة القصرية التي 
تتضم�ن تش�غيل 17 معم�اًل ومصنع�اً خ�الل س�نة 
واح�دة«.  وأض�اف أنه »تم انجاز وافتت�اح 14 معمالً 
ومصنع�اً ضمن الخطة القصرية املدى خالل 7 أش�هر 
فق�ط«، مش�رياً إىل أن »ه�ذه املعام�ل م�ن مختل�ف 
املحافظ�ات واملنتج�ات، ليس�ت فق�ط الت�ي تخص 
املواطن�ني وإنما هن�اك مواد تحتاجه�ا البنى التحتية 
منه�ا طابوق ومعامل اإلس�فلت وكثري منها«.  وتابع 
أن »الخطة الثانية املتوسطة املدى تبدأ بعد مرور عام 
ع�ىل الخطة قصرية املدى، والتي ستش�مل الكثري من 
املعامل إلع�ادة تأهيله�ا من خالل مش�اركة القطاع 
الخاص«، مش�ددا عىل رضورة »أن يكون هناك قطاع 
خاص ضمن مواصفات عاملية وذو ماركة معروفة«.  
وأكد الصايف ان »الكثري من الرشكات قدمت للمشاركة 
م�ع رشكات وزارة الصناعة واملع�ادن ولكن يجب ان 
نتأن�ى كي تك�ون رشكات رصينة وحقيقية وليس�ت 
مث�ل التي كان�ت يف الس�ابق«، الفت�ا اىل ان »املصانع 
املتوقفة ل�دى وزارة الصناعة واملعادن هي 83 معمالً 

ومصنعاً من أصل 288«.

الصناعة تعلن إنجزاز 14 معماًل 
خالل سبعة أشهر وتؤكد: عرشات 

املعامل ستدخل إىل اخلدمة

العمل الربملانية: هذا عدد العوائل 
املشمولة بشبكة الرعاية يف 2021

الثقافة تكشف عن توجه إلنشاء 
متحف يف كل حمافظة

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت لجنة العمل والش�ؤون النيابية، عدد العوائل الفقرية التي ستكون 
مش�مولة باعانات ش�بكة الحماية االجتماعية ضمن املوازن�ة املالية لعام 
2021.وق�ال عض�و اللجنة س�تار العتاب�ي يف ترصيح صحفي »انه س�يتم 

شمول 300 الف عائلة فقرية يف هذه االعانات«.
وبني انه »تم تحديد مبلغ تريلون و300 مليار دينار من اجل ش�مول عوائل 
جديدة بتلك االعانات وايضا محاولة زيادة املبالغ املخصصة للعوائل التي تم 
شمولها سابقا«.وكان وزير العمل والشؤون االجتماعية قال يف وقت سابق 
ان الحكومة حسمت موضوع الش�مول الجديد لالرس بالرعاية االجتماعية 
بموازن�ة 2021.فيما أعلنت اللجن�ة املالية النيابي�ة توفريها التخصيصات 
الالزمة لش�بكة الرعاية االجتماعية وزيادة نسبة املشمولني فيها يف املوازنة 
الت�ي ال زال�ت مثار خالف بني بغداد واقليم كردس�تان بش�ان حصة األخري 

فيها.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الثقافة، أمس االثنني، 
عزمه�ا إنش�اء متح�ف آث�ار يف كل 

محافظات البالد.    
وق�ال رئيس هيئ�ة االث�ار والراث 
التابع�ة للوزارة ليث مجيد حس�ني 
للصحفية الرسمية إن »الهيئة تعمل 
ع�ىل انع�اش ه�ذه الفك�����رة«، 
تصامي�م  “بع�ض  أن  مضيف�اً 
املتاح����ف االثاري�ة يف ط����ور 
االنج�از حالي�ا«.  وأك�د حس�ني أن 
الجدي����دة س�����تعد  »املتاحف 
تصاميمه�����ا بالتع����اون مع 
املحافظ����ات، بينما س����تتوىل 
االخي�����رة عملي�ة اقامته����ا، 
م�����ن  مبال�غ  تخص�ص  كأن 

س�تضطلع  انه�ا  ع�ن  ميزاني�ات 
االقالي�م، فض�ال ع�ن  بمس�ؤولية 
حمايته�ا وتأم����ني وحفظ االثار 
فيه�ا بوصفه�ا ليس�����ت بناية 
عادية«.  ولفت إىل أن »كل محافظة 
متحف�ا  تؤس�����س  أن  يمك�ن 
خاص����ا بها عىل أن يكون حجمه 
متحف�ا  لكون�����ه  مناس�����باً 
محلي�ا«.  وتاب�ع: »كل املحافظ�ات 
س�����تتحرك باتجاه انش�����اء 
مثل هذه املش����اريع املهم����ة 
التي يمكن ان تنع����ش قط����اع 
أن  الس����ياحة فيه����ا”، مبيناً 
»الهيئ�ة ومن خالل املتحف الوطني 
س�����تزودهم  باآلثار لعرضها يف 
تل�ك املتاحف يف حال ع�دم وجودها 

لديهم«.

حمافظ البرصة يناقش خمططات حتويل
 »جبل سنام« إىل منتجع سياحي

    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

بحث محافظ البرصة اس�عد العيداني 
ناحي�ة س�فوان، غرب�ي  م�ع مدي�ر 
املحافظة، دعم املش�اريع التي تنفذ يف 
الناحية وإكم�ال املخططات الخاصة 

بجبل سنام ليكون منتجعا سياحيا.
وذك�ر مدي�ر ناحي�ة س�فوان طال�ب 
الحصون�ة ان املحاف�ظ وج�ه بأوامر 
ذات  الدوائ�ر  م�ع  للتنس�يق  اداري�ة 
العالقة والرشكة االستش�ارية املكلفة 
بإعداد التصامي�م وإكمال املخططات 
لتحويل�ه  س�نام«  »بجب�ل  الخاص�ة 

منتجع�اً س�ياحياً وليك�ون متنفس�اً 
للعوائل البرصية، مش�ريا اىل ان اكمال 
املخطط�ات الالزم�ة وتدقيقه�ا تدفع 
املش�اريع  ضم�ن  تنفي�ذه  باتج�اه 
املتاح�ة للمحافظ�ة وع�دم إعطائ�ه 
لالس�تثمار لكي ال تكون هناك رسوم 

عىل املواطن.
واضاف »ناقش�نا خالل اللقاء إعطاء 
األولوية للمش�اريع يف التمويل من ما 
متوفر من سيولة يف املحافظة وحسب 
الس�ياقات املتبعة، كما تمت مناقشة 
الكهرب�اء  بقط�اع  املحافظ�ة  خط�ة 

استعداداً للصيف القادم«.

ألول مرة.. الصحة تعلن وصول أدوية مهمة 
إىل العراق

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الصح�ة، أم�س االثنني، عن وص�ول أدوية 
مهمة وألول مرة يف العراق

 وذكرت الوزارة يف بيان، تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
من�ه، ان »وزارة الصحة والبئية الرشكة العامة لتس�ويق 
االٔدوي�ة واملس�تلزمات الطبي�ة تعل�ن عن وص�ول ادوية 
مهم�ة والول مرة يف العراق تس�تخدم لع�الج امراض الدم 
 )Mabthera(و  )Hemlibra  solution( ادوي�ة   منه�ا 

.»)Herceptin vial(و
ولف�ت البي�ان، اىل ان »االدوية من مناش�ئ عاملية رصينة 
وسيتم توزيعها لعموم دوائر الصحة يف بغداد واملحافظات 

وبحسب االحتياج«.

    بغداد / المستقبل العراقي

يف ظ�ل الظ�روف االس�تثنائية اس�تأنفت 
الرشك�ة العام�ة لتج�ارة امل�واد الغذائية 
حملته�ا يف تعقي�م وتعفري مق�ر الرشكة 
وفروعه�ا يف بغداد واملحافظ�ات وبكوادر 
متخصص�ة من قس�م الس�يطرة النوعية 
يف الرشك�ة اضاف�ة اىل اس�تمرار حم�الت 
التوعي�ة م�ن خ�الل توزي�ع الكراس�ات 
واملنش�ورات واقامة الن�دوات االلكرونية 
اضاف�ة اىل توف�ري وس�ائل الحماي�ة م�ن 
كمامات وكفوف ومواد معقمة خصوصا 
للمراجع�ني الك�رام. وحس�ب توجيه�ات 
وزي�ر التج�ارة وب�أرشاف  مب�ارش م�ن 
مدير ع�ام الرشك�ة العامة لتج�ارة املواد 
الغذائي�ة املهندس قاس�م حم�ود منصور 
تس�تمر مواقع وف�روع الرشك�ة يف بغداد 
واملحافظ�ات وخ�الل اي�ام العط�ل ورغم 
صعوب�ة التنق�ل اثن�اء الح�رض تس�تمر 
باس�تالم  وتجهيز مادة السكر وتوزيعها 
ع�ىل املواطن�ني ضم�ن مف�ردات البطاقة 
التموينية اذ استلم فرع الرشكة يف كربالء 

املقدس�ة باس�تالم كمية 227 طن س�كر 
ويف النج�ف االرشف تم اس�تالم 350 طن 
ويصب�ح اجمايل الكمية املس�تلمة بالفرع 
1٦05 طن ويف االنبار تم اس�تالم كمية ٩0 
طن وميس�ان 80 طن ام�ا يف دياىل فقد تم 
اس�تالم كمية 1734 ط�ن ويف بغداد مركز 
مبيعات الصدر تم استالم كمية 1784 ويف 
مخازن ك�رة وعطش تم اس�تالم كمية 
777 ط�ن ويف مرك�ز مبيع�ات الك�رخ تم 
اس�تالم 320 طن ويصب�ح اجمايل الكمية 

املستلمة يف مخازن الكرخ 204٩ طن.

املواد الغذائية تستأنف تعقيم وتعفري مقر الرشكة 
وفروعها يف بغداد واملحافظات

    بغداد/ المستقبل العراقي

كش�ف أمني بغداد املعم�ار عالء معن، أمس االثنني، عن تفاصيل جديدة بش�أن مرشوع 
نهض�ة بغداد، وذلك بالتزامن م�ع اإلعداد ملؤتمر دويل، إلعادة إعم�ار مدينة بغداد. وقال 
مع�ن يف ترصيح للقناة الرس�مية إن »مرشوع نهض�ة بغداد طرح أم�ام رئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمي، الذي يتضمن حملة إكس�اء مدينة بغداد من ش�وارع رئيسة وأزقة، 
حي�ث ستس�تمر الحملة طوال ه�ذا العام«، مش�رياً إىل »وجود تفاعل معه�ا من جميع 
مؤسسات الدولة«.  وأضاف أن »فلسفة العمل هي استخدام موارد الدولة بالشكل األمثل، 
إذ ستشارك يف العمل نخبة من الكوادر الفنية والهندسية، فضالً عن أساتذة الجامعات«.  
وأشار إىل أن »األمانة لديها أيضا مرشوع تطوير الواجهات الحرضية واألبنية، واآلن نقوم 
بعملية املسح لساحة التحرير باتجاه السعدون«.  وذكر أن »هناك مؤتمراً كبرياً لدراسة 
البنى التحتية يف مجال الطرق واملجاري واملاء، حيث هناك حملة لتطوير البنى التحتية يف 
العاصمة بغداد«.  ولفت إىل أن »هذا املؤتمر سيتزامن مع توجيه رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي، إلعداد مؤتمر دويل العمار العاصمة بغداد«.  وأوضح أن »هناك مشاريَع تعود 
إىل منتص�ف القرن املايض، لذل�ك نأمل من املعماريني واملخطط�ني واملهتمني بالعاصمة 
بغداد، رضورة اس�تضافة كبار املستش�ارين العامليني، إلعداد مؤتمر دويل يخص تطوير 
املش�هد الح�رضي للمدينة«.  وتاب�ع أن »انعقاد املؤتمر س�تتبعه مجموعة من الخطط 
وسيتم تنظيم العملية االستثمارية يف بغداد وفق املواصفات العاملية، لتبقى بغداد زاهية، 

لها موقعها بني املدن األخرى«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

س�جل س�وق العراق لالوراق املالي�ة، أمس 
ملي�ار س�هم.      م�ن  أكث�ر  ت�داول  االثن�ني، 
وقال�ت الدائ�رة اإلعالمي�ة للس�وق يف بي�ان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن 
»عدد االس�هم املتداول�ة )٩74,304,313,1 
االس�هم  قيم�ة  بلغ�ت   فيم�ا   ، س�هم   )
أن  دينار«.وأضاف�ت   )1,540,٦77,324(
»م�ؤرش االس�عار ISX٦0  اغل�ق يف جلس�ة 
اليوم عىل )551.20( نقطة مرتفعا بنس�بة 
)1.25%( ع�ن إغالقه يف الجلس�ة الس�ابقة 
البالغ )544.38( نقطة«.   واش�ار البيان إىل 

أن » )34( رشك�ة من اص�ل )103( تداولت 
سوق االس�هم«.   ولفتت الدائرة إىل ان »عدد 
ال�رشكات املوقوفة بقرار م�ن هيئة االوراق 
املالية لعدم التزامها بتعليمات االفصاح املايل  
تبل�غ )21( رشك�ة، فيم�ا بلغ عدد االس�هم 
املش�راة من املس�تثمرين غ�ري العراقيني يف 
السوق )٩7( مليون سهم بقيمة بلغت )41( 
ملي�ون دينار من خالل تنفي�ذ )23( صفقة 
عىل أسهم   )4( رشكات«.   وتابعت أن »عدد 
االسهم املباعة من املستثمرين غري العراقيني 
يف الس�وق بلغ�ت )1( ملي�ون س�هم بقيمة 
بلغت )8( مليون دينار من خالل تنفيذ )11( 

صفقة عىل أسهم  )5(رشكات«.

أمني العاصمة يكشف تفاصيل جديدة 
عن »هنضة بغداد« واملؤمتر الدويل لإلعامر

أكثر من مليار سهم يف تداول سوق العراق لألوراق املالية

    بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن م�رصف الرافدين، أمس االثن�ني، املب�ارشة بتوزيع رواتب 
املوظفني لشهر شباط.

وذكر املكتب االعالمي للمرصف يف بيان مقتضب تلقت »املستقبل 
العراقي« نسخة منه انه »تمت املبارشة برصف الرواتب للموظفني 

لدوائر التمويل الذاتي واملركزي لشهر شباط«.
ودعا املرصف املوظفني اىل »استالم رواتبهم يف أي مكان يتواجدون 

فيه«.

مرصف الرافدين يبارش بتوزيع 
رواتب شباط للموظفني

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت هيئ�ة النزاه�ة، أمس االثن�ني، حاوية تحت�وي عىل مادة 
)الربوتينات الرياضية( غري مرصح بها يف ميناء أم قرص.     

وقال�ت الهيئة، يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، إن 
»منفذ ميناء أم قرص األوس�ط يتمكن م�ن ضبط حاوية تحتوي 
عىل م�ادة )الربوتينات الرياضية( غري م�رصح بها مخبأة خلف 

البضاعة الرئيسية منظفات متنوعة«.  
وأوض�ح البي�ان أن »عملية الضبط تمت وف�ق املعلومات الواردة 
من ش�عبة االس�تخبارات والراخيص يف ميناء أم قرص الشمايل، 
ش�كلت لجنة للكش�ف من الجهات املعنية وإحالة ما تم ضبطه 
وف�ق مح�رض أص�ويل إىل الجه�ات القضائي�ة املختص�ة التخاذ 

اإلجراءات القانونية الالزمة«. 

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مرصف الرش�يد، أمس االثنني، منح ق�روض للمهن الطبية 
تصل اىل 100 مليون دينار.

 وذكر املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه، انه »تقرر منح قروض للمهن الطبية تراوح ما بني 

)15-100( مليون دينار«. 
واش�ار اىل ن »القرض يمنح للموظف املثبت عىل املالك ومس�تمر 

بالخدمة«.
واض�اف ان »اصح�اب املهن املش�مولني بالقرض ه�م ) االطباء 
/ اطب�اء االس�نان/ الصيادلة/ االطب�اء البيطري�ني/ واصحاب 
الدراس�ية ع�ن  املجازي�ن مم�ن التق�ل ش�هادتهم  املخت�ربات 
بكلوريوس( »، مش�ريا اىل ان »الضمانات املطلوبة تحدد حس�ب 

املبلغ املمنوح للمقرض والتي سيتم االعالن عنها الحقا«.

    بغداد / المستقبل العراقي

تمكنت مديرية مكافحة اجرام بغ�داد، أمس االثنني،القبض عىل 
محتال باع عقارآ بمليار دينار يف العاصمة بغداد

 وذك�رت املديرية يف بيان تلقت املس�تقبل العراققي نس�خة منه 
ان »مف�ارز مديرية مكافحة إج�رام بغداد مكتب مكافحة إجرام 
الكاظمية تمكنت م�ن إلقاء القبض عىل متهم وفق أحكام املادة 
45٦ ق.ع لقيام�ه بالنص�ب واالحتيال عىل اح�د املواطنني وبيعه 
عق�ار بقيمة مليار دينار عراقي بواس�طة مستمس�كات مزورة 

باسمه«. 
وبين�ت املديري�ة، إن«عملي�ة إلق�اء  القب�ض ج�اءت بع�د توفر 
معلوم�ات عن الح�ادث واملب�ارشة بتدقيق املعلوم�ات والتحري 
وص�وال اىل املتهم وإلقاء القبض عليه«، فيما اش�ارت اىل انه »تم 
تدوي�ن أقواله وتصديقه�ا قضائيا باالعراف أم�ام أنظار قايض 
التحقي�ق تمهي�دا إلحالت�ه اىل املحكم�ة املختصة لين�ال جزاءه 

العادل«.

النزاهة تضبط »بروتينات رياضية« 
معدة للتهريب يف ميناء أم قرص

الرشيد يطلق قروضًا للمهن الطبية 
تصل اىل »100« مليون دينار

إجرام بغداد تلقي القبض عىل حمتال 
باع عقارًا بمليار دينار
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مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )18(
تعل�ن اللجنة عن ك�ر قرار العقار ادن�اه وفق قانون 
)21( لسنة )2013( فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة 
العلنية مراجعة سكرتري اللجنة يف بلدية املوصل خالل ) 
7( سبعة ايام تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحف 
املحلية لالطالع عىل الرشوط مس�تصحبني معهم هوية 
االحوال املدنية وبطاقة الس�كن والتأمين�ات القانونية 
البالغ�ة )30%( من القيمة املقدرة مع الترصيح االمني 
للمش�رتك باملزايدة وتجري املزاي�دة يف ديوان محافظة 
نين�وى / قاع�ة الحدباء   يف الس�اعة الع�ارشة صباحا 
لليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترسو بعهدته 
اج�ور نرش االعالن واجور خدمة بنس�بة )2%( من بدل 

االيجار.
*القطع�ة املرقم�ة  )19/4467( م43 الجيلة بلبل تبه 
النش�اء عم�ارة تجاري�ة ) دكاكني وش�قق( الواقعة يف 
حي البلديات  وبمساحة )216(م2 وحسب واقع الحال  

وملدة عرشة سنوات

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )23(
تعلن اللجنة عن كر قرار العقار ادناه وفق قانون )21( لسنة 
)2013( فعىل الراغبني باالش�رتاك يف املزاي�دة العلنية مراجعة 
س�كرتري اللجن�ة يف بلدي�ة املوصل خالل ) 7( س�بعة ايام تبدا 
من الي�وم التايل لنرش االعالن يف الصح�ف املحلية لالطالع عىل 
الرشوط مس�تصحبني معهم هوي�ة االحوال املدني�ة وبطاقة 
السكن والتأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة 
مع الترصيح االمني للمشرتك باملزايدة وتجري املزايدة يف ديوان 
محافظة نينوى / قاعة الحدباء   يف الس�اعة العارشة صباحا 
لليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترس�و بعهدته اجور 

نرش االعالن واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار.
*القطع�ة املرقم�ة  )2240/156( م40 نينوى واملتخذة كراج  
)كراج غسل وتشحيم للسيارات( وبمساحة )575(م2 وحسب 

واقع الحال  وملدة ثالث سنوات

اعالن 
اىل الرشيك / حسام ماجد فرحان 

اقتىض حضورك اىل بلدية التاجي الجراء اجازة بناء 
عىل العقار املرقم 7724 .

الرشكاء 
رعد منصور حسن ومرتىض منصور 

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

فق�د وصل قب�ض  - بأس�م / رشكة الدلت�ا للنظم 
االلكرتونية بمبل�غ عرشة مليون دينار – فمن يعثر 

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

اعالن 
قدمت املدعية ) عش�تار عيل عبد الل�ه ( طلبا تروم 
فيه  لتبديل ) االس�م ( من ) عشتار ( اىل ) سيسبان 
( فم�ن لديه حق االعرتاض عىل ذل�ك مراجعة هذه 
املديري�ة خالل مدة اقصاها ) خمس�ة عرش يوما ( 
وفق املادة ) 22 ( من قانون البطاقة املوحدة رقم ) 

3 ( لسنة 2006 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
املدير العام / وكالة 

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 867/ب2021/5
التاريخ : 2021/2/22

اعالن
إىل/ املدعى عليه ) محمد رياض رزاق( 

أق�ام املدع�ي )املدي�ر املفوض ملؤسس�ة االس�كان 
التعاوني�ة CHF اضافة لوظيفت�ه( الدعوى املرقمة 
أع�اله ض�دك والذي يطل�ب فيه�ا الحك�م بالزامك 
بتأديتك له واملدع�ى عليه االول بالتكافل والتضامن 
فيم�ا بينكم�ا مبلغ�اً ق�دره ) 300 $ ع�ن القرض 
امل�ؤرخ 2018/8/2 (،ونظرا لثبوت مجهولية محل 
إقامتك حسب رشح املبلغ القضائي واشعار مختار 
حي القاس�م6 ) محمد حس�ن الفتالوي(، لذا تقرر 
تبليغك إعالنا بصحيفت�ني محليتني يوميتني بموعد 
املرافعة 2021/3/2 الساعة التاسعة صباحا وعند 
عدم حضورك أو إرسال من ينوب عنك سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا  وفق األصول. 
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 531/ب2021/3

التاريخ : 2021/2/22
اعالن

إىل/ املدعى عليه ) سهيل ستار جرب( 
أق�ام املدع�ي )املدي�ر املفوض ملؤسس�ة االس�كان 
التعاوني�ة CHF اضافة لوظيفت�ه( الدعوى املرقمة 
أع�اله ض�دك والذي يطل�ب فيه�ا الحك�م بالزامك 
بتأديت�ك له واملدعى عليه االخر بالتكافل والتضامن 
فيما بينكما مبلغاً قدره ) 625 $ عن القرض املؤرخ 
2019/3/5 (،ونظرا لثبوت مجهولية محل إقامتك 
حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي يف محكم�ة ب�داءة 
كربالء واش�عار مخت�ار حي الف�رات االوىل ) حاكم 
زاير عب�اس(، لذا تق�رر تبليغك إعالن�ا بصحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني بموع�د املرافع�ة 2021/3/4 
الس�اعة التاس�عة صباح�ا وعند ع�دم حضورك أو 
إرس�ال من ينوب عنك س�وف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا  وفق األصول. 
القايض

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

فقدان 
فق�دت من�ي الهوي�ة الص�ادرة م�ن وزارة االعمار 
واالسكان – رشكة الفاروق العامة للمقاوالت بأسم 
/ ش�وان ابراهيم بش�قه – يرجى م�ن يعثر عليها 

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

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 248/ب2021/5

التاريخ : 2021/2/22
اعالن

إىل/ املدعى عليه ) عيل كاظم باذر( 
أق�ام املدع�ي )املدي�ر املفوض ملؤسس�ة االس�كان 
التعاوني�ة CHF اضافة لوظيفت�ه( الدعوى املرقمة 
أعاله ضدك والذي يطلب فيها الحكم بالزامك بتأديتك 
له واملدعى عليهم االخرين بالتكافل والتضامن فيما 
بينك�م مبلغاً ق�دره ) 6200 $ ع�ن القرض املؤرخ 
مح�ل  مجهولي�ة  لثب�وت  (،ونظ�را   2018/2/28
إقامتك حسب رشح املبلغ القضائي واشعار مختار 
ح�ي الف�رات االوىل ) حاكم زاير عب�اس(، لذا تقرر 
تبليغك إعالنا بصحيفت�ني محليتني يوميتني بموعد 
املرافعة 2021/3/3 الساعة التاسعة صباحا وعند 
عدم حضورك أو إرسال من ينوب عنك سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا  وفق األصول. 
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )19(
تعلن اللجنة عن ك�ر قرار العقار ادناه وفق قانون 
)21( لسنة )2013( فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة 
العلنية مراجعة سكرتري اللجنة يف بلدية املوصل خالل 
) 7( س�بعة ايام تبدا من الي�وم التايل لنرش االعالن يف 
الصح�ف املحلية لالطالع عىل الرشوط مس�تصحبني 
معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن والتأمينات 
القانوني�ة البالغ�ة )30%( م�ن القيم�ة املق�درة مع 
الترصيح االمني للمشرتك باملزايدة وتجري املزايدة يف 
دي�وان محافظة نينوى / قاعة الحدباء   يف الس�اعة 
العارشة صباحا لليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل 
من ترس�و بعهدته اجور نرش االع�الن واجور خدمة 

بنسبة )2%( من بدل االيجار.
*القطعة املرقمة  )163( م 40 نينوى الرشقية  املشيد 
عليها كراج ) حداد باب وش�باك(  وبمساحة )240(

م2 وحسب واقع الحال  وملدة ثالث سنوات

العدد : 84
التاريخ : 2021/2/2

العدد : 97
التاريخ : 2021/2/10

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل
العدد : 143

التاريخ : 2021/2/18

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل
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EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq. 

Public Tender Announcement for Tender No: 002-SC-21-EBS 

Provision of Modification and Maintenance Services for O&M Department of EBS Oil Field 

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification 

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office 

registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part. 

Tender Title: Provision of Modification and Maintenance Services for O&M Department of EBS Oil Field 

Tender No.: 002-SC-21-EBS 

Tender Information:  

EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the FIRST time. All the specialist companies who have the ability and experience can participate in this 

tender, to contact EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee (100$) after procedures mentioned 

below. 

Part One: Scope of work 

Company seeks TWO qualified contractors which has enough experience and ability to provide modification and maintenance manpower to carry out the project Provision of Modification and 

Maintenance Services for O&M Department of EBS Oil Field for one fixed and one optional year.  
Typical Work to be performed includes but not limited to: 

1.Pipelines removal, modification, fabrication, installation, hydro testing, insulation, and repair work. 

2.The removal, modification, installation, repairs, and function testing of electrical cables, MCC, electrical power distribution panels, equipment and transmission lines. 

3.The modification, installation, repairs, overhaul and function testing of both rotating and static equipment, for example, generators, pumps, etc. 

4.The overhaul, modification of tanks, Heat Exchangers tubes / bundles and vessels. 

Scaffolding service. 

5.Repair and construct the access roads to the well pad, transmission line tower/pole, repair well pads. 

6.Insulation and Cladding service. The construction project shall comply with the specifications and requirements. 

7.Fabrication jobs with concrete and/or steel, for example all kinds of process modification, equipment foundation, large sun shield, etc. 

8.Difficult cable jobs include layout, connection, joint, replacement, installation, trouble shootings, cable fault locate, repairs, test, inspection, supply, etc. 

9.Add new functional unit, like pump unit, compressor set, separator skid, heater unit etc., which is necessary for technical innovation, bottle-neck removal and emergency handling for safety and 

effective production operation enhancement basing on various conditions. 

10. Civil work, manual digging. 

11.Anti-corrosion as rust removal, sandblasting, paint, etc. 

The detailed information should strictly comply with the ITB documents. 

Part Two: Procedure for purchasing the ITB: 

1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Mr. Tang Xing tangxing@ebspetroleum.com and submit the following documents 

one day in advance: 

A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company. 

B: Valid Copy of Company registration Documents, tax clearance, social insurance etc. 

C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email address). 

2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one company. 

People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted. 

Part Three:  

1. All bidders should submit their Technical Proposal, Commercial Proposal and Bid Bond which sealed separately before the tender submission deadline 1200PM, 11 March 2021 based on the 

ITB documents. 

2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp before the deadline mentioned above. 

Bidders Proposals shall consist of: 

A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and compiled). 

B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and compiled). 

C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value. 

3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, 

tender number and bidder’s address and contact information should be clearly mentioned on the envelope. 

4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P Dept. 3 days before the bid submission deadline, for the purpose of 

swift answering before the bidding date. 

Contact Person: Mr. Tang Xing tangxing@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com . 

5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 

You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of this tender announcement above. 

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

ملحافظة املثنى / قسم شؤون االحوال املدنية 
اعالن

ق�دم املواطن ) عمران مش�كور اب�و كوده( طلبا 
اىل ه�ذه املديرية تطلب فيه تبديل االس�م وجعله 
) عام�ر (  بدال من )عمران( وعمال باحكام املادة 
) 22( م�ن قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 
2016 املع�دل تقرر نرش الطل�ب باحدى الصحف 
املحلية فم�ن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل فرتة خمس�ة عرش يوما  م�ن تاريخ النرش 

وبعكسه سوف ننظر يف الطلب حسب االصول
اللواء 

رياض جندي عبد الكاظم الكعبي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة /وكالة 
�����������������������������������������

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الهندية
العدد : 188/ش/2021
التاريخ : 2021/2/18

اعالن
إىل/ املدعى عليه ) وس�ام ياس�ن خضري(يسكن 
محافظ�ة باب�ل/ االس�كندرية/ منطق�ة الخرم 

واالصالح سابقا ومجهول محل االقامة حالية 
أقام املدعية )فاطمة غانم عبود( الدعوى املرقمة 
ب�)التفري�ق  فيه�ا  تطالب�ك  )188/ش/2021( 
للهجر( وملجهولية مح�ل إقامتك لذا تقرر تبليغك 
بواس�طة صحيفتن محليتن يوميتن عىل موعد 
الس�اعة  املص�ادف ي�وم  2021/3/1  املرافع�ة 
التاس�عة صباحا ويف حالة ع�دم حضورك أو من 
ينوب عن�ك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابا وعلنا  وفق األصول. 
القايض

قيس عبد السجاد الحسناوي
�����������������������������������������

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقار العامة

دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة
اعالن بيع عقار

التسلس�ل او رقم القطعة: 567/92 مقاطعة 51 
الهيبات 

املحلة و رقم واسم املقاطعة: 51 الهيبات
الجنس: هيكل مسقف وعرصة

النوع: ملك رصف
املساحة: 250 مرت

الشاغل: املالك
نبيل عزيز حسن

ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة باملزايدة 
العلنية العقار املوصوف اعاله العائد للراهن )نبيل 
عزيز حس�ن( لقاء طلب الدائن املرتهن ) مرصف 
الرافدين( املس�تحق البال�غ )11،600،000( احد 
ع�رش مليون وس�تمائة ال�ف دين�ار عراقي فعىل 
الراغب يف االش�رتاك فيه�ا مراجعة ه�ذه الدائرة 
خ�الل )30( يوما اعتبارا من الي�وم التايل لتاريخ 
ن�رش ه�ذا االع�الن مس�تصحبا مع�ه تأمين�ات 
قانوني�ة نقدية او كفال�ة مرصفة التقل عن %10 
من القيمة املقدرة )30،000،000( ثالثون مليون 
دين�ار عراقي منها )10،000،000( عرشة مالين 
دينار عراقي وان املزايدة ستجري يف الساعة )12( 

ظهرا من اليوم االخري .
دائر ة التسجيل العقاري يف املناذرة

اعالن
اىل الرشيكة / زهراء راجح عيل هادي 

اقت�ى حض�ورك اىل مديرية بلدي�ة النجف وذلك 
القرارك باملوافقة عىل اصدار اجازة بناء والخاصة 
بالعقار املرق�م 3/32721  حي العروبة مناصفة 
م�ع الرشيكة ) رزيقة جعفر محمد  (وخالل مدة 
اقصاها عرشة ايام وبعكسه سوف تصدر االجازة 

وفقا للضوابط الالزمة
�����������������������������������������

اىل الرشيك/ الذي ال يحرض عباس محمد عيل
اقت�ى حض�ورك اىل مقر بلدي�ة النجف االرشف 
املرق�م  للعق�ار  بن�اء  اج�ازة  اص�دار  لغ�رض 
أي�ام  الن�داء  خ�الل ع�رشة  )3/53991( ح�ي 

وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضورك .
طالب اإلجازة 

نمري عبد الحسن عبد زيد
�����������������������������������������

اىل الرشيك/ حسن مهدي حسن
توجب عليك الحضور اىل صندوق االسكان العراقي 
ف�رع النج�ف وذلك الق�رارك باملوافقه ع�ىل قيام 
رشي�كك بالبناء ع�ىل القطعة  املرقم�ة 3/3085 

حي العروبة
طالب القرض 

محمد عيل كاظم 
�����������������������������������������

اىل الرشيك/ اسامة محسن ياسن
اقت�ى حض�ورك اىل مقر بلدي�ة النجف االرشف 
املرق�م  للعق�ار  بن�اء  اج�ازة  اص�دار  لغ�رض 
أي�ام  الن�داء  خ�الل ع�رشة  )3/67308( ح�ي 

وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضورك
�����������������������������������������

اىل الرشيك/ مائده خطار عوده
اقت�ى حض�ورك اىل مقر بلدي�ة النجف االرشف 
املرق�م  للعق�ار  بن�اء  اج�ازة  اص�دار  لغ�رض 
أي�ام  الن�داء  خ�الل ع�رشة  )3/50397( ح�ي 

وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضورك
طالب االجازة

زينب بشبوش كريدي
�����������������������������������������

اىل الرشيك/ حسن رحيم عبيس
اقت�ى حض�ورك اىل مقر بلدي�ة النجف االرشف 
املرق�م  للعق�ار  بن�اء  اج�ازة  اص�دار  لغ�رض 
أي�ام  الن�داء  خ�الل ع�رشة  )3/56903( ح�ي 

وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضورك
طالب االجازة

محمد حسن عيل
�����������������������������������������

اىل الرشيك/ ايمان محمد عبد
توجب عليك الحضور اىل صندوق االسكان العراقي 
ف�رع النج�ف وذلك الق�رارك باملوافقه ع�ىل قيام 
رشي�كك بالبناء عىل القطع�ة  املرقمة 3/33803 

حي السالم
طالب القرض 

امري سعد عبد الشهيد

اىل الرشيك زينب عبد زيد منصور 
اقت�ى حضورك اىل مديرية بلدية النجف االرشف 
لغرض اصدار اج�ازة البناء للرشيك اركان عدنان 
مردان للقطعة املرقمة 410/16 يف النجف قضاء 

الكوفة مقاطعة 32
�����������������������������������������

اىل الرشيك عيل احسان حسن جعفر 
اقت�ى حضورك اىل مديرية بلدية النجف االرشف 
لغ�رض اصدار اج�ازة البناء للرشي�ك حيدر رضا 
عيل ياس�ن للقطعة املرقمة 3/36147 يف النجف 

حي العدالة مقاطعة 4
�����������������������������������������

اىل الرشيك حسن كاظم لوين 
اقت�ى حضورك اىل مديرية بلدية النجف االرشف 
لغ�رض اصدار اج�ازة البناء للرشيك حس�ن عيل 
مطلق للقطع�ة املرقمة 3/51871 يف النجف حي 

النداء مقاطعة 4
�����������������������������������������

اىل الرشيك ايناس فاضل عبد
اقت�ى حضورك اىل مديرية بلدية النجف االرشف 
لغرض اصدار اجازة البناء للرشيك هناء مش�عان 
كاظم للقطعة املرقم�ة 3/66101 يف النجف حي 

النداء  مقاطعة 
�����������������������������������������

اىل الرشيك سعاد راجي عزيز
اقتى حض�ورك اىل مديرية بلدية الكوفة لغرض 
اصدار اجازة البناء للرشيك طارق س�عيد حس�ن 
للقطعة املرقمة 3/76774 يف النجف حي ميسان  

مقاطعة 
�����������������������������������������

اعالن
اىل ال�رشكاء ب�الل وزهري واكرم وان�وار اوالد عبد 

النبي عيىس 
اقتى حض�ورك اىل صندوق االس�كان الكائن يف 
النج�ف وذل�ك لتثبيت اق�رارك باملوافقة عىل قيام 
رشي�كك ع�يل مع�ن عي�ىس بالبناء ع�ىل حصته 
املشاعه يف القطعة املرقمة 3/36922 حي السالم 
يف النج�ف ح�دود بلدية النجف ولغرض تس�ليفه 
قرض االسكان وخالل مده اقصاها خمسة عرش 
يوما داخل العراق وش�هر واحد  خارج العراق من 
تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه سوف يسقط حقك 

يف االعرتاض مستقبال 
�����������������������������������������

فقدان
فقدت مني الوثيقة املدرسية الصادرة من مدرسة 
يث�رب املرسع�ه معنون�ه اىل ثانوي�ة الجواه�ري 
املسائية االهلية باسم ) عباس فاضل عبيد( فعىل 

من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
�����������������������������������������

اعالن
اىل الرشيك / عيل عبد زيد غازي 

اقت�ى حض�ورك اىل مديرية بلدي�ة النجف وذلك 
القرارك باملوافقة عىل اصدار اجازة بناء والخاصة 
بالعقار املرقم 3/84256  حي النداء مناصفة مع 
املواطن الرشيك ) زيد س�عيد عب�د االمري (وخالل 
مدة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه س�وف تصدر 

االجازة وفقا للضوابط الالزمة

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف الخرض
العدد: 50/ش/2021

التاريخ: 2021/2/17
إىل/ املدعى عليه ) حسن جيجان بردي( 

إعالن
أقامت املدعي�ة زوجتك ) ليىل موازي هالس�ه( الدعوى 
الرشعية املرقم�ة ) 50/ش/2021(أمام هذه املحكمة 
وتطلب فيه�ا ) التفريق منك للهج�ر( ولكونك مجهول 
محل االقامة وذلك حسب رشح القائم بالتبليغ املفوض 
) فاي�ز هلوب دايم( ومرفقه إش�عار مختار واختيارية 
حي الجوادين قضاء الخرض عليه قررت املحكمة تبليغك 
اعالن�ا يف صحيفتن محليتن يوميت�ن بالحضور أمام 
ه�ذه املحكمة بموعد املرافعة املص�ادف 2021/3/17 
ويف حالة عدم حضورك أو من ينوب عنك قانونا س�وف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وفق األصول.
القايض

حيدر شاكر حميد
���������������������������������������������

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف الخريات
العدد: 41/ش/2021

التاريخ: 2021/2/18
إىل/ املدع�ى علي�ه ) نعمة فؤاد نعمة( يس�كن كربالء- 
ناحية الجدول الغربي- الشاطي/ مجهول محل االقامة 

حاليا
إعالن

بناء عىل الدعوى املرقمة اعاله املقامة من قبل املدعية ) 
اخ�الص عبد زين عباس( عىل املدعى عليه ) نعمة فؤاد 
نعم�ة( واملتضمنة طلب الحك�م ) بالتفريق القضائي( 
وملجهولي�ة مح�ل إقامتك وحس�ب رشح مخت�ار محل 
اقامت�ك )هاش�م رزاق كري�م( يف تاري�خ 2021/2/8 
ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك إعالن�ا بصحيفت�ن يوميتن 
للحضور أم�ام هذه املحكمة يف ي�وم املرافعة املصادف 
2021/3/2 الس�اعة التاس�عة صباح�ا ويف حالة عدم 
حضورك أو حضور من ينوب عنك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون.
القايض

حسن ابراهيم الناطور
���������������������������������������������

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 396/ب2021/3

التاريخ : 2021/2/22
اعالن

إىل/ املدعى عليه ) يارس جواد كاظم( 
أق�ام املدعي )عيل جواد كاظم( الدعوى البدائية املرقمة 
أع�اله والتي يطل�ب فيها الحك�م ) بأجر املث�ل للعقار 
املرقم 3/34907 ح�ي العدالة( ولثبوت مجهولية محل 
إقامتك حس�ب رشح املبل�غ القضائي واش�عار مختار 
ح�ي العدال�ة/1 ) عبد الحس�ن خل�ف العك�راوي(، لذا 
قررت هذه املحكمة تبليغك إعالنا بصحيفتن محليتن 
يوميت�ن للحض�ور يف موع�د املرافعة املص�ادف يف يوم  
2021/3/10 وعن�د عدم حضورك أو إرس�ال من ينوب 
عن�ك قانونا س�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا  

وفق األصول. 
القايض

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

فقدان 
فقد وص�ل األمانات املرق�م 1228426يف 2017/10/9  
باس�م املواطن احمد نعمان محسن الصادر من مديرية 
بلدية القاسم فمن يعثر عليه تسليمه إىل جهة االصدار
���������������������������������������������

تنويه
ن�رش يف صحيفة املس�تقبل العراق�ي بالع�دد 2323 يف 
ب�داءة  الص�ادر م�ن محكم�ة  االع�الن   2021/2/18
السماوة بالعدد 1328/ب/2017 التاريخ 2021/2/16 
حيث ورد خطأ العقار 66/49م4 والصحيح هو العقار 

62/49 م4 لذا اقتى التنويه

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة الحيدرية
العدد : 80/ب/2021

التاريخ: 2021/2/18
اىل / املدعى عليه ) باقر عبد املناف جاسم (

م/ تبليغ
اقام املدعي ) صادق عبد زيد جاس�م ( امام هذه املحكمة 
الدع�وى املرقمة )80/ب/2021( يطل�ب الحكم بموجبها 
)دعوت�ك للمرافع�ة والحكم بمبل�غ الدين البال�غ مليونان 
وتس�عمائة ال�ف دينار عراق�ي( وملجهولية مح�ل اقامتك 
حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ واش�عار مخت�ار منطقة ) 
الحيدري�ة/ ح�ي االمري( املختار ) كريم س�عيد حس�ون( 
قررت املحكمة تبليغك اعالنا بصحيفتن محليتن يوميتن 
بموعد املرافعة املصادف 2021/2/28 الس�اعة التاس�عة 
صباحا وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا 

سوف تجري املرافعة بحقك  غيابيا وعلنا وفق االصول.
القايض

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

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2082/ب2020/3

التاريخ : 2021/2/22
اعالن

إىل/ املدعى عليه ) عقيل حسن مهدي( 
أقام املدعي )حس�ن مهدي ع�يل( الدعوى البدائية املرقمة 
أع�اله والتي يطل�ب فيها الحك�م ) بابطال حج�ة الوقف 
الخاص�ة بالعق�ار املرق�م 3/72986 حي الن�رص بابطال 
القيد املس�جل بالعدد 71/آي�ار 2018 مجلد 339( ولثبوت 
مجهولي�ة مح�ل إقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي 
واش�عار مخت�ار ح�ي الجه�اد/4 ) ن�وري عب�د امله�دي 
النويني(، لذا قررت هذه املحكمة تبليغك إعالنا بصحيفتن 
محليتن يوميت�ن للحضور يف موع�د املرافعة املصادف يف 
يوم  2021/3/4 وعند عدم حضورك أو إرس�ال من ينوب 
عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا  وفق 

األصول. 
القايض

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

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 332/ب2021/1

التاريخ : 2021/2/22
اعالن

إىل/ املدعى عليه ) حسن هادي عبد مسلم( 
أقام املدعي )وليد فاضل عبد عيل( الدعوى البدائية املرقمة 
أعاله والت�ي يطلب فيها الحكم )الزام�ك بتأديتك للمدعي 
اعاله مبلغا مقداره مليون ومائتان وخمسة وعرشون الف 
دينار( ولثبوت مجهولية محل إقامتك حس�ب رشح املبلغ 
القضائ�ي يف محكم�ة ب�داءة الكوفة واش�عار مختار حي 
الرباكية/حي القدس ) هادي عباس الخاقاني(، لذا قررت 
هذه املحكم�ة تبليغك إعالنا بصحيفتن محليتن يوميتن 
للحضور يف موع�د املرافعة املصادف يف ي�وم  2021/3/4 
وعند عدم حضورك أو إرس�ال من ينوب عنك قانونا سوف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا  وفق األصول. 
القايض

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

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية

محكمة بداءة كربالء
العدد : 87/ب/2021

التاريخ : 2021/2/18
اعالن

إىل/ املدعى عليها ) فاطمة عبد الرضا حسن(
اق�ام املدعي ) مؤيد محس�ن عطش�ان ( الدع�وى املرقمة 
اع�اله املتضمنة طلب الحكم باعادة الحال اىل ما كان عليه 
قبل العقد واس�رتداد بدل البيع البالغ ) مائة مليون دينار( 
ونظ�را ملجهولية محل اقامتك يف الوق�ت الحارض لذا تقرر 
تبليغ�ك اعالنا بصحيفتن محليتن يوميتن للحضور امام 
هذه املحكمة يف الساعة التاس�عة من صباح يوم املرافعة 
2021/3/9 ويف حال�ة عدم حضورك او ارس�ال من ينوب 

عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا.
القايض

حيدر محمد عيل الصالح

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار اخلاصة بامالك بلدية احليدرية

اعالن
 بالنظ�ر لع�دم تقدم راغب تعلن لجنة البي�ع وااليجار الخاصة بامالك بلدية الحيدري�ة ملحافظة النجف االرشف عن 
اج�راء املزايدة العلني�ة  اليجار العقارات البينة تفاصيلها ادناه العائده اىل بلدي�ة الحيدرية وفقا الحكام قانون بيع 
وايج�ار ام�وال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 فعىل من يرغب االش�رتاك باملزاي�دة مراجعة بلدية الحيدري�ة او اللجنة 
خالل )15( خمس�ة عرش يوما  من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط املطلوبة 
مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة )200%( من القيمة املقدرة  و50% من القيمة املقدرة ملستاجري العقار 
س�ابقا  بموجب ص�ك مصدق وفقا للقان�ون وكتاب مكتب الس�يد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وس�تجري 
املزايدة يف بلدية الحيدرية الساعة التاسعة  من صباح اليوم التايل النتهاء مدة النرش وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة 
رس�مية فيؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي ويتحمل من ترسو عليه مصاريف املزايدة وتكون مدة كرس 

القرار خمسة ايام من يوم اجراءها 

الرشوط:
1 � تقديم براءة ذمة املزايد من ديوان البلدية مع صورة هوية االحوال املدنية  وش�هادة الجنس�ية العراقية وبطاقة 

السكن 
2 � تبدأ مدة العقد من تاريخ االحالة القطعية وعىل املس�تأجر تس�ديد بدل االيجار وكافة املصاريف خالل )30( يوم 

من صدور االحالة مع تنظيم العقد وتصديقه وفق املدة املحددة بالقانون وتعليماته وبخالفه يعترب ناكال بالتزامه
3 � يحق للبلدية فسخ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع الغراض االستثمار او مرشوع للمصلحة العامة دون الحاجة 

اىل انذار او اللجوء اىل املحاكم ووفقا لرشوط العقد املربم
4 � ال يجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء العقد

5 �  يتحمل املستأجر تثبيت لوحة داللة تحتوي عىل رقم امللك 
6 � عىل املتقدم ان يكون قد مارس نفس نوع االس�تعمال وعليه اثبات ذلك باية وثيقة حكومية او نقابية ويتحمل 
قانونيا وقضائيا صحة بياناتها تنفيذا لكتاب محافظة النجف االرشف / مكتب الس�يد املحافظ املرقم )12078( يف 

2012/11/21
    K-spane 7 � يلزم املستاجر لالمالك الواقعة يف واجهة شارع النجف � كربالء الشارع الرئييس بعمل واجهة من مادة

بطول 4م   
8 � جلب املوافقة االمنية من قبل املزايدين الذين يس�كنون خارج املحافظة اس�تنادا اىل كتاب الس�يد املحافظ املرقم 

6782 يف 2018/5/20 
9 � تكون القيمة التقديرية املعلنة للسنة الواحدة وعىل املستاجر دفع بدل االيجار للمدة كامال 

10 � االلتزام برشوط السالمة من لبس الكفوف والكمامات والتباعد االجتماعي

العدد : 14
التاريخ 2021/2/22

مدة التاجير  المساحة م2 الرقم  الجديد نوع الملك والموقع واالستعمال
اثنان سنة  7,5م2 278 كشك حديد ـ الشارع العام ـ نجف ـ كربالء ـ الجانب االيسر ـ مقابل عمود 597

اثنان سنة  7,5م2 287 كشك حديد ـ الشارع العام ـ نجف ـ كربالء ـ الجانب االيسر مقابل عمود 592

اثنان سنة  15م2 688 محل ـ مقابل فرن الصمون 

امحد تقي اليارسي
مدير ناحية احليدرية 

رئيس اللجنة
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

يعثر عىل والدته بعد 73 سنة من الفراق
اجتمع عبد الرحم�ن، املواطن الجزائري 
البال�غ 73 عاًما واملقي�م يف بلجيكا، مع 
والدت�ه التي تركت�ه عندم�ا كان عمره 
ش�هرين فقط، وفق صحيف�ة »النهار« 

الجزائرية.
يف فيدي�و نرشت�ه القنصلي�ة الجزائرية 
العامة يف بروكس�ل، ي�روي عبد الرحمن 

ووالدته يمينة قصتهما غري العادية.
ويف ش�هادته، يقول عب�د الرحمن، وهو 
اآلن جد لعرشة أحفاد، إنه لم يفقد األمل 

يف العثور عىل والدته.
وأض�اف: »لقد غ�ادرت ألن وال�دي كان 

يرضبه�ا وتركن�ي م�ع جدتي، ل�م أكن 
أعرف الحقيق�ة إال يف الرابعة عرشة من 

عمري«.
وذهب عب�د الرحمن للبحث ع�ن والدته 
عندم�ا اكتش�ف أنه�ا من تن�س، بوالية 

الشلف الجزائرية.
ووج�د عمته، التي كان ع�ىل اتصال بها 
والتي حرضت حفل زفافه بعد س�نوات 

قليلة.
وتاب�ع: »لم أتخل أبًدا عن األمل يف العثور 
عليها، هناك يشء يف أعماقي قال إنها ال 

تزال عىل قيد الحياة”«.

وتمكن عبد الرحمن بمس�اعدة ابنه من 
تحدي�د موقع أم�ه، التي تبل�غ 93 عاًما 

وتعيش يف ليون بدار لرعاية املسنني.
وعندم�ا غ�ادرت يمينة من�زل الزوجية 
هرًبا من عنف زوجها، ذهبت للعمل لدى 
عائلة فرنسية يف الجزائر، بعدها سافرت 
لفرنس�ا، حيث تعقبها ابنها وس�افر إىل 
ليون، إال أنه خ�ي أن يصدمها، خاصة 

وأنها أصيبت بجلطة دماغية.
لك�ن الفرح�ة ل�م تت�م، حيث ع�اد عبد 
الرحمن حزين�ا، بعد أن منعه الطبيب يف 

دار املسنني من التحدث مع والدته.

»الصحة« توضح ما هو« اجلنف« وطرق عالجه
أوضح�ت وزارة الصحة أن »الجنف« هو انحراف 
أو مي�الن يف  العمود الفقري، ويس�تقيم بالعالج، 

وفًقا للعمر وشدة االنحناء  وطرق العالج. 
وبّينت يف رس�الة توعوية أن من مظاهره، وجود 
ب�روز يف ل�وح  الكتف، وانحناء ومي�الن يف العمود 
الفق�ري، وب�روز يف األض�الع  م�ن جان�ب واحد، 
وكذلك مالحظة ورك أو كتف أعىل من اآلخر،  كما 

أن املالبس تكون غري متناسبة بشكل جيد. 
وأش�ارت ال�وزارة إىل أن ط�رق الع�الج تش�مل، 
اس�تخدام قال�ب جب�س  أو دعام�ة بالس�تيكية 
لألطفال، أو عن طري�ق العالج الطبيعي  للحاالت 
البس�يطة، باإلضاف�ة للتدخل الجراح�ي بعملية 
يف العم�ود  الفق�ري، الفت�ة إىل أن تخفي�ف األل�م 
للبالغني س�يكون ع�ن طريق  املس�كنات وحقن 

العمود الفقري. 

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
2 حبة كوسة مسلوقة

2 حبة جزر مسلوقة
1 كوب
زبادي

ربع كوب
طحينة

ربع كوب عصري ليمون
ربع كوب زيت زيتون

ملح
كمون

خطوات التحضري:
توضع الكوسة يف بولة، وتهرس جيداً حتى تنعم.

يضاف إليها الجزر، ويهرس معها، ثم تخلط جيداً.
 يض�اف الزب�ادي والطحين�ة وعص�ري الليمون وزي�ت الزيت�ون، وتخلط مرة 

أخرى.
تتبل السلطة بامللح والكمون، وتخلط حتى تتجانس.

توضع السلطة يف االطباق، وتقدم مع املشويات.

الكوسة بالزبادي بطريقة تركية

االحتباس احلراري ربام لعب دورًا يف ظهور كورونا
أظهرت دراس�ة بريطاني�ة، الجمع�ة، أن االحتب�اس الحراري 
العاملي ربما لعب دوراً يف انتقال فريوس كورونا إىل البرش، وذلك 
من خ�الل توفري مالجئ جديدة للخفافي�ش التي يفرتض أنها 

مصدر الفريوس.
وقام باحثون من جامعة كامربيدج الربيطانية يف دراسة نرشت 
الجمع�ة، بنمذج�ة تواجد مجموع�ات من أن�واع مختلفة من 
الخفافيش باس�تخدام بيانات درجة الحرارة وهطول األمطار 
لتحدي�د موقع ن�وع الغطاء النباتي الذي يش�كل موطنها، من 

أجل إجراء هذه الدراسة املنشورة يف مجلة علوم البيئة.
وفًقا لهذه النمذجات، شهد 40 نوعاً من الخفافيش وعىل مدار 
املئة سنة املاضية، الظروف املواتية النتشار وجودها يف منطقة 

تمتد عىل طول جنوب الصني وبورما والوس.
وبم�ا أن كل ن�وع من أنواع الخفافيش يحمل يف املتوس�ط 2.7 
من فريوس�ات كورونا، ال بد أنه يج�ري يف هذه املنطقة تداول 

مئات من هذه الفريوسات املختلفة، ومن هنا ُطرحت فرضية 
منشأ فريوس »سارس-كوف-2« منها.

اخرتاق متبادل
وق�ال املؤلف الرئييس للدراس�ة، روبرت ماي�ر لوكالة »فرانس 
ب�رس: »نح�ن بعيدون ع�ن الق�ول إن الوباء ما كان س�يظهر 
لوال االحتباس الحراري، لك�ن يبدو من الصعب القول إن هذه 
الزي�ادة يف عدد الخفافيش ويف فريوس�ات كورونا التي تحملها 

تجعله أقل احتماالً«.
وأكد ماي�ر أن »السلس�لة الدقيقة النتقال فريوس )س�ارس-
ك�وف-2( لم ُتحدد بعد، لكن تغري املن�اخ وتدمري النظم البيئية 

يجعالن البرش والحيوانات عىل تواصل أكرب«.
وأضاف: »ه�ذان وجهان لعملة واحدة، نح�ن نخرتق موائلهم 
بش�كل أعم�ق ويف الوقت نفس�ه يمك�ن أن يدفع تغ�ري املناخ 

مسببات األمراض نحونا«.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين

كلمات متقاطعةكلمات متقاطعة

البحث عن الكلمة

حل اللغز

1 - من معالم الهند الشهرية.
2 - )ال�............( مدينة قطرية.

3 - )يا.......( أغنية إلليسا � تعب.
4 - بحر � متشابهة.
5 - عاصمة املغرب.

6 - يستقبل بحفاوة )معكوسة(.
7 - مطرب عربي شهري.

8 - كذب )مبعثرة( � عىل الزهور.
9 - نوع من أنواع املوسيقى � عاصمة 

سوريا.
أجي�ب   � - دك � ش�هر هج�ري   10

)معكوسة(.

 � اس�طنبول  عاصمته�ا  دول�ة   -  1
)ال�.........( مدينة قطرية.

2 - سأم � جمع )أبد(.
3 - طمع � ذئب )مبعثرة(.

4 - أزال � خاطر.
5 - ظهر )معكوسة( � عاصمة سويرسا.

ن�اد  )ال��.......(   � - نم�ل )مبعث�رة(   6
ريايض قطري.

ش�هري  مط�رب  )عم�رو.......(   -  7
)معكوسة(.

8 - يتع�ب )معكوس�ة( � طلي�ق � ضمري 
الغائبني )معكوسة(.

9 - ضمري الغائبة � عكس )خري(.
10 - أغنية لكاظم الساهر.

عموديأفقي

حمافظة كربالء املقدسة 
جلنة البيع واالجيار

اعالن
بناء عىل ما جاء بكتاب محافظة كربالء املقدس�ة / االدارة املحلية / قس�م االمالك / بالعدد ) 180 يف 

2021/2/4( واستنادا ملا جاء بقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21 لسنة 2013 املعدل( 
تعلن محافظة كربالء املقدس�ة / االدارة املحلية / لجنة البيع وااليجار املشكلة بموجب االمر االداري 
املرقم )2970 لس�نة 2015( والص�ادر بالعدد ) 14527 يف 2015/10/8( عن ايجار الس�احة املدرج 
تفاصيله�ا وموقعها ادن�اه والعائدة لالدارة املحلية خ�الل مدة 30 يوما تبدا اعتب�ارا من اليوم التايل 
لن�رش االعالن يف احدى الصحف املحلية فعىل الراغبني باالش�رتاك باملزاي�دة الحضور اىل )بناية املكتبة 
املركزية يف قضاء عني التمر / محافظة كربالء( يف تمام الس�اعة 12 ظهرا من اليوم التايل من تاريخ 
نرش االعالن مس�تصحبني معهم وص�ل التامينات االولية البالغة )30%( من القيمة املقدرة ونس�خة 
هوي�ة االح�وال املدنية واملستمس�كات الثبوتية االخرى ويتحمل من ترس�و علي�ه املزايدة اجور نرش 
االعالن واملصاريف االخرى املرتتبة قانونا بنسبة )2%( من قيمة الضم االخري واجور اللجان والعنارص 

املسانده لها .

حمافظة كربالء املقدسة 
جلنة البيع واالجيار

اعالن
بن�اء ع�ىل ما جاء بكتاب محافظة كربالء املقدس�ة / االدارة املحلية / قس�م االمالك / بالعدد ) 179 يف 2021/2/4( واس�تنادا ملا جاء بقان�ون بيع وايجار اموال 

الدولة رقم )21 لسنة 2013 املعدل( 
تعل�ن محافظ�ة كربالء املقدس�ة / االدارة املحلية / لجنة البيع وااليجار املش�كلة بموجب االمر االداري املرقم )2970 لس�نة 2015( والص�ادر بالعدد ) 14527 يف 
2015/10/8( عن ايجار العقار املرقم 264 باب الطاق يف منطقة باب السالملة والذي يحتوي عىل احد عرش محل  املدرج تفاصيلها وموقعها ادناه والعائدة لالدارة 
املحلية خالل مدة 30 يوما تبدا اعتبارا من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية فعىل الراغبني باالش�رتاك باملزايدة الحضور اىل )بناية املكتبة املركزية 
يف قضاء املركز/ محافظة كربالء( يف تمام الس�اعة 12 ظهرا من اليوم التايل من تاريخ نرش االعالن مس�تصحبني معهم وصل التامينات االولية البالغة )30%( من 
القيمة املقدرة ونس�خة هوية االحوال املدنية واملستمس�كات الثبوتية االخرى ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور نرش االعالن واملصاريف االخرى املرتتبة قانونا 

بنسبة )2%( من قيمة الضم االخري واجور اللجان والعنارص املسانده لها .

مديرية زراعة صالح الدين
اعالن مزايدة 

تعلن مديرية زراعة صالح الدين عن تاجري املس�احات  املدرجة تفاصيلها 
ادن�اه وفق احكام ) 35 لس�نة 1983 ( وقانون بي�ع وايجار اموال الدولة 
رقم ) 21 لسنة 2013 / املعدل ( فعىل الراغبني بالتأجري الحضور اىل مقر 
مديري�ة زراعة ص�الح الدين الس�اعة )10( صباحا  مس�تصحبني معهم 
التامين�ات القانونية البالغ�ة ) 20%( من القيم�ة التقديرية ويتحمل من 
ترس�و عليه املزايدة مصاريف واجور النرش وستجري املزايدة يوم الحادي 

و الثالثني اعتبارا من اليوم التايل لالعالن يف الصحيفة الرسمية

العدد : 1787
التاريخ 2021/2/22

عباس طه عباس
مهندس زراعي اقدم 

مدير زراعة صالح الدين

اوصاف 
االرض

التخمين 
بالدينار

المساحة 
بالدونم   المقاطعة القطعة ت

زراعية 3000 /دينار   35/دونم 38/تلول شكر 17/72 1
زراعية 1500 /دينار   50/دونم 9/ كوكس 68/4 2 المالحظات مدة 

االيجار الفقرات
القيمة 

التقديرية 
الكلية

موقع العقار العائدية رقم العقار نوع 
العقار

مشيد 
عليها اربع 

محالت
ثالث 
سنوات 744م2 4000,000

ساحة في 
قضاء عين 

التمر 

االدارة المحلية 
االدارة المحلية
االدارة المحلية 

2/209 عين التمر 
3/209 عين التمر
4/209 عين التمر 

ملك 
صرف

العدد : 3
التاريخ 2021/2/22

طه عباس صرب
معاون املحافظ للشؤون املالية

رئيس اللجنة

المالحظات مدة 
االيجار الفقرات بدل االيجار 

الحالي
بدل االيجار السابق التمديد 

بزيادة قدرها %10 موقع العقار العائدية رقم العقار نوع 
العقار

داخل السوق ثالث 
سنوات 12م2 3,100,000 3,410,000 كربالءـ سوق 

باب الساللمة
االدارة 
المحلية

264باب
الطاق رقم االبواب 75 

ملك 
صرف

داخل السوق ثالث 
سنوات 12م2 3,100,000 3,410,000 كربالءـ سوق 

باب الساللمة
االدارة 
المحلية 

264باب
الطاق رقم االبواب 267 

ملك 
صرف

فرع داخل 
السوق

ثالث 
سنوات 12م2 2,075,000 2,282,500 كربالءـ سوق 

باب الساللمة
االدارة 
المحلية 

264باب
الطاق رقم االبواب 269 

ملك 
صرف

داخل السوق ثالث 
سنوات 12م2 2,075,000 2,282,500 كربالءـ سوق 

باب الساللمة
االدارة 
المحلية 

264باب
الطاق رقم االبواب 271 

ملك 
صرف

فرع داخل 
السوق

ثالث 
سنوات 12م2 2,075,000 2,282,500 كربالءـ سوق 

باب الساللمة
االدارة 
المحلية 

264باب
الطاق رقم االبواب 273 

ملك 
صرف

داخل السوق ثالث 
سنوات 12م2 3,100,000 3,410,000 كربالءـ سوق 

باب الساللمة
االدارة 
المحلية 

264باب
الطاق رقم االبواب 275 

ملك 
صرف

داخل السوق ثالث 
سنوات 12م2 3,100,000 3,410,000 كربالءـ سوق 

باب الساللمة
االدارة 
المحلية 

264باب
الطاق رقم االبواب 279 

ملك 
صرف

داخل السوق ثالث 
سنوات 12م2 3,100,000 3,410,000 كربالءـ سوق 

باب الساللمة
االدارة 
المحلية 

264باب
الطاق رقم االبواب 277 

ملك 
صرف

فرع  داخل 
السوق

ثالث 
سنوات 12م2 2,075,000 2,282,500 كربالءـ سوق 

باب الساللمة
االدارة 
المحلية 

264باب
الطاق رقم االبواب 281 

ملك 
صرف

فرع  داخل 
السوق

ثالث 
سنوات 12م2 2,075,000 2,282,000 كربالءـ سوق 

باب الساللمة
االدارة 
المحلية 

264باب
الطاق رقم االبواب 283 

ملك 
صرف

فرع  داخل 
السوق

ثالث 
سنوات 12م2 2,075,000 2,282,500 كربالءـ سوق 

باب الساللمة
االدارة 
المحلية 

264باب
الطاق رقم االبواب 285 

ملك 
صرف

العدد : 2
التاريخ 2021/2/22

طه عباس صرب
معاون املحافظ للشؤون املالية

رئيس اللجنة



رياضة7
العدد )2325( الثالثاء  23  شباط  2021

صدامات نارية يف استئناف الدوري املمتاز
             المستقبل العراقي/ متابعة

تعود عجل�ة الدوري املمتاز الي�وم الثالثاء للدوران 
م�ن جدي�د، بإقام�ة 6 مباريات ضمن منافس�ات 
الجول�ة ال��20، بع�د توق�ف ج�راء ق�رارات لجنة 
الصح�ة والس�المة بع�د اجتي�اح املوج�ة الثاني�ة 

لفريوس كورونا.
ع�الوة ع�ى تطبي�ق نظ�ام حظ�ر التج�وال لحني 
الحص�ول عى موافق�ة مجلس الوزراء باس�تثناء 
فرق ال�دوري من الحظر، لتح�دد التطبيعية يومي 
الثالث�اء واألربع�اء من كل أس�بوع موع�دا إلقامة 

مباريات البطولة.
(الكهرباء × الجوية)

املباراة األوىل سيحتضنها ملعب التاجي بني فريقي 
الكهرباء وضيفه املتصدر القوة الجوية.

وعان�ى الكهرباء خالل األي�ام املاضية من صعوبة 
تجمع العبي الفريق ج�راء الحظر، وطالب املدرب 
عب�اس عطية بتأجيل انط�الق املرحلة الثانية دون 

جدوى.
وس�يدخل الكهرباء املباراة رغ�م الظروف التي مر 

بها الفريق، بينما يس�عى القوة الجوية لإلمس�اك 
بص�دارة الرتتي�ب وتفوي�ت الفرص�ة ع�ى الفرق 

املالحقة له من األقرتاب أكثر.
الق�وة الجوية يتص�در الئحة الرتتي�ب برصيد 41 
نقط�ة، بينما يحت�ل الكهرباء املرك�ز الرابع عرش 

برصيد 20 نقطة.
)الصناعات × النفط)

املباراة الثانية ستكون تحدي جديد للمدرب الشاب 
عب�اس عبي�د، الذي حق�ق نتائ�ج جيدة م�ع بعد 
اس�تالمه قي�ادة الصناعات، رغ�م أن الفريق يقبع 

باملركز األخري.
لك�ن م�ن خ�الل النتائج قل�ص الصناع�ات فارق 
النقاط بينه وبني الفرق التي تسبقه بسلم الرتتيب، 
فيما س�يكون الطرف الثاني من املب�اراة النفط يف 
مهمة التقرب من املربع األول للدوري تحت إرشاف 

الخبري يحيى علوان.
النفط يحتل املركز السابع برصيد 28 نقطة، فيما 
يحت�ل الصناعات الكهربائي�ة املركز األخري برصيد 
15 نقط�ة، علما ب�أن املباراة س�تكون عى ملعب 

الصناعة.

)السماوة × نفط الوسط)
السماوة سيستضيف يف ملعبه فريق نفط الوسط، 

املباراة مهمة للطرفني.
مهمة مدرب الس�ماوة ش�اكر محم�ود، معقدة يف 
ظل التعاقدات التي أبرمتها الفرق املنافس�ة، حيث 

اعتمد ع�ى الالعبني املغمورين م�ن دوري الدرجة 
األوىل وبالتايل يخوض تجربة صعبة.

بينما يس�عى نفط الوس�ط الس�تعادة توازنه بعد 
سلس�ة من النتائ�ج املخيبة، ويراه�ن املدرب عبد 
الغني شهد عى االستقطابات إلعادة الفريق لسكة 

االنتصارات.
نفط الوس�ط يحتل املركز الرابع برصيد 31 نقطة، 
فيما يحتل السماوة املركز الثامن عرش برصيد 17 

نقطة.
)الكرخ × زاخو(

ملع�ب الس�احر أحم�د رايض، يس�تضيف مب�اراة 
الكرخ وزاخ�و، وتعد املواجه�ة متكافئة إىل حد ما 

رغم أن زاخو يتقدم عى الكرخ بالئحة الرتتيب.
وسيفتقد زاخو لخدمات مدربه الشاب أحمد صالح 
وس�يقود الفريق الجهاز الفني املساعد، أما الكرخ 
فيبحث عن النقاط يف ظل االستقرار الفني بتواجد 
املدرب ثائر أحمد وجهود املدرب املساعد أحمد عبد 

الجبار وبالتايل هناك تكافئ بني طريف اللقاء.
زاخ�و يحتل املرك�ز الس�ادس برصي�د 29 نقطة، 
فيم�ا يحتل الكرخ املركز الح�ادي عرش برصيد 22 

نقطة.
)نفط ميسان × القاسم(

يس�تضيف فري�ق نف�ط ميس�ان يف ملعب�ه فريق 
القاس�م ال�ذي يمر بمرحل�ة تصحيح املس�ار منذ 

استالم املدرب عادل نعمة مهام قيادة الفريق.

ولجأ عادل نعمة إىل ترميم الفريق من خالل إضافة 
4 محرتفني عى مستوى مميز، وتمكن من تحقيق 
نتائ�ج طيب�ة رفعت الفري�ق من املرك�ز األخري إىل 
ال��17. بينما يعيش نفط ميس�ان اس�تقرار فني 
تح�ت إرشاف امل�درب رزاق فرح�ان، وب�ات فريق 

صعب املراس خصوصا يف ملعبه.
نفط ميسان يحتل املركز الثامن برصيد 28 نقطة، 
فيما يحتل القاس�م املركز السابع عرش برصيد 17 

نقطة.
)النجف × الديوانية(

مباراة النجف والديوانية تعد لقاء ديربي الجارين، 
وتش�هد املباراة حم�اس مهم بع�د التغريدات التي 
أطلقه�ا رئي�س ن�ادي الديوانية الذي رفع ش�عار 

التحدي.
يف املقاب�ل النج�ف يس�عى لتعوي�ض خس�ارته يف 
املرحل�ة األوىل، والت�ي أقيمت يف الديواني�ة وبالتايل 

يخطط للثأر يف مواجهة اإلياب يف ملعب النجف.
النج�ف يحتل املرك�ز الخامس برصي�د 31 نقطة، 
فيم�ا يحت�ل الديوانية املرك�ز الع�ارش برصيد 23 

نقطة.

املسابقات تغري توقيت مباريات 
اجلولة 20 من الدوري املمتاز

عادل نعمة: زرعت الثقة 
يف قلوب العبي القاسم

              المستقبل العراقي/ متابعة

 ق�ررت لجنة املس�ابقات تغيري توقيت املباري�ات املُدرجة 
أدن�اه من الجولة العرشين  ل�دوري الكرة املمتاز، مراعاًة 
لس�اعات الحظ�ر الصح�ي، ولبع�ض الجوان�ب اإلداري�ة 

الخاصة بتنظيم الدوري، واملباريات هي:
 - الكهرب�اء والق�وة الجوية من الس�اعة الثانية ظهراً إىل 

الساعة الواحد والنصف.
- نفط ميس�ان والقاس�م من الس�اعة الرابعة والربع إىل 

الساعة الثالثة والنصف. 
- النج�ف والديوانية من الس�اعة السادس�ة والنصف إىل 

الساعة الخامسة والنصف.
- أربيل وأمانة بغداد من الس�اعة الثانية ظهراً إىل الساعة 

الواحدة ظهرًا.
- نف�ط الب�رة والطلبة من الس�اعة الرابع�ة والربع إىل 

الساعة الثالثة. 
- ال�زوراء والرشط�ة من الس�اعة السادس�ة والنصف إىل 

الساعة الخامسة مساًء.

موناكو يسخر من برشلونة
              المستقبل العراقي/ متابعة

س�خر موناك�و م�ن برش�لونة، بعد ف�وز أبن�اء اإلمارة 
الفرنس�ية )2-0(، عى باريس سان جريمان، عى ملعب 
حديق�ة األم�راء يف منافس�ات الجول�ة 26 م�ن الدوري 

الفرنيس.ويس�تعد برش�لونة ملهمة صعبة أم�ام باريس 
س�ان جريمان، داخل حديقة األم�راء، يف إياب دور ال�16 
م�ن دوري أبط�ال أوروبا، بعدما خرست كتيبة البارس�ا 
ذهاًب�ا ع�ى كام�ب ن�و )4-1(.وعق�ب مب�اراة الدوري 
الفرنيس، س�خر الحس�اب الرس�مي لنادي موناكو عرب 

موقع التواصل االجتماعي »تويرت«، من برشلونة مغرًدا: 
»فزنا عى باريس سان جريمان ذهاًبا وإياًبا.. برشلونة، 
إذا كنت�م بحاج�ة إىل النصيحة فراس�لونا«. يش�ار إىل أن 
موناك�و عى باريس يف لقاء الذهاب بملعب لويس الثاني 

بالجولة ال�11، بنتيجة )2-3(.

كوكي: مواجهة تشيليس حياة أو موت
              المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د كوك�ي ريسوريكس�يون، قائ�د أتلتيك�و مدري�د، أن�ه 
»ال داع�ي للبح�ث ع�ن أي ع�ذر« يف مواجه�ة تش�يليس يف 
بوخارس�ت، وليس مدريد كما كان مقررا، ضمن منافسات 
ذهاب ثم�ن نهائي دوري أبط�ال أوروبا، مؤك�دا أن املباراة 
األوىل »أساس�ية« لالس�تمرار وأن البطول�ة األوروبية األهم 

عى مس�توى األندي�ة تثري يف النف�وس »حماس�ا إضافيا«.
ويف تريحات لوس�ائل اإلعالم الرسمية للنادي، قال كوكي 
»أريد حقا أن أخوض هذه املس�ابقة مرة أخرى، نحن نعلم 
أنها ستكون تصفية صعبة للغاية، ألنها عمليا مسألة حياة 
أو موت«.وتابع: »املباراة األوىل أساس�ية، ومن املفرتض أننا 
نلعبه�ا عى أرضنا، بني عالمات اقتباس )س�نكون أصحاب 
أرض يف بوخارس�ت(. ويج�ب أن نق�دم مب�اراة كب�رية من 

أجل تعزيز موقفنا يف مب�اراة اإلياب«.وتقام مباراة أتلتيكو 
وتش�يليس الثالث�اء يف بوخارس�ت ب�دال من مدريد بس�بب 
القيود املفروضة عى الرحالت الدولية من جانب الس�لطات 
اإلسبانية الحتواء جائحة كورونا يف أراضيها.ويف هذا الصدد، 
أك�د كوكي أنه »ليس هناك حاجة للبحث عن أي عذر، لكننا 
س�نلعب يف بوخارس�ت، ولدينا ذكريات جيدة للغاية هناك؛ 
حيث حصدت ش�خصيا أول لقب يل مع أتلتيكو مدريد الذي 

تمك�ن هناك من الف�وز )بالدوري األوروب�ي 12-2011(«.
وأضاف الالعب، الذي فاز الحقا بس�تة ألقاب مع »األتلتي« 
تحت قيادة املدرب األرجنتيني دييجو س�يميوني »س�نلعب 
بحماس كبري من أجل تقديم مباراة رائعة والفوز بها«.ومن 
بني هذه األلقاب كان أحدها أمام تش�يليس يف بطولة كأس 
الس�وبر األوروبي 2012 ال�ذي انتهى بنتيج�ة 1-4 لصالح 

»الروخيبالنكوس« عى ملعب لويس الثاني يف موناكو.

دي بروين يعلق قراره بمييس وهاالند
              المستقبل العراقي/ متابعة

يبدو أن ليونيل مييس وإيرلينج هاالند، سيدفعان 
بروي�ن،  دي  نج�م مانشس�رت س�يتي، كيف�ني 
لالنتظ�ار من أجل املوافقة عى تمديد عقده، مع 
متصدر الدوري اإلنجليزي.وتسعى إدارة »األزرق 
السماوي« إىل تجديد عقد الدويل البلجيكي، يف أقرب 
وقت ممكن، ال س�يما أنه من األعمدة الرئيسية، 
يف مرشوع م�درب الفريق، بي�ب جوارديوال.لكن 
يب�دو أن دي بروي�ن غ�ري مس�تعجل بامل�رة، يف 

مس�ألة تجديد العقد، خاصة مع إمكانية دخول 
أطراف أخ�رى ع�ى الخط.فقد ذك�رت صحيفة 
»دييل س�تار« الربيطانية، أن دي بروين سينتظر 
إىل ما بعد الصيف، من أجل حس�م مس�تقبله مع 
الفريق.وأضافت أن الدويل البلجيكي، يريد معرفة 
إن كان مانشس�رت سيتي سيضم الثنائي، ليونيل 
مييس وإيرلينج هاالند.ويرى دي بروين إمكانية 
حصوله عى عقد ب�رشوط أفضل، يف حال تعاقد 
ناديه مع نجمي برشلونة وبوروسيا دورتموند، 
إذ يتوق�ع حصولهما عى رات�ب كبري.ويتقاىض 

البلجيك�ي حالي�ا 290 أل�ف جني�ه إس�رتليني، 
كل أس�بوع، م�ع إمكاني�ة وصول ه�ذا املبلغ إىل 
310 آالف، بفض�ل الحوافز، بينما يريد الس�يتي 
تخفي�ض أجره يف العقد الجديد، الذي ما زال قيد 

النقاش.

إيموبييل: ليفاندوفسكي متكامل
              المستقبل العراقي/ متابعة

يعتق�د ش�ريو إيموبييل مهاجم التس�يو، 
أن البولندي روبرت ليفاندوفس�كي، نجم 
بايرن ميونخ، هو أفضل مهاجم يف العالم 
بالوق�ت الح�ايل، مش�دًدا ع�ى أن�ه العب 
متكامل.ويستعد التس�يو ملواجهة بايرن 
ميونخ، الثالث�اء، عى ملعب األوملبيكو، يف 
إط�ار ذهاب دور ال�16 م�ن دوري أبطال 
أوروبا.وقال إيموبييل يف تريحاته ملوقع 
»اليويف�ا«: »روب�رت ال يرض أب�ًدا، يف كل 
عام يحاول أن يتحس�ن ويتجاوز حدوده 

حتى لو كانت استثنائية بالفعل«.
وأض�اف: »إنه مهاجم متكامل، أعتقد أنه 
أفض�ل مهاجم صاحب الرق�م 9 يف العالم 
حالًي�ا، لذلك علينا توخي الحذر الش�ديد، 
كان م�ن الجن�ون الف�وز عليه يف س�باق 
الح�ذاء الذهب�ي، التح�دي أم�ام العب�ني 
رائع�ني مثله ومث�ل كريس�تيانو رونالدو 

يجلب يل سعادة كبرية«.
وأضاف »من الصواب اعتبار مباراة بايرن 
ميونخ جائ�زة، فمواجهة أفض�ل األندية 

تمنحك الرضا والحافز اإلضايف«.
وتاب�ع »من الواضح أنها س�تكون مباراة 
صعب�ة للغاي�ة، س�نحاول ب�ذل قصارى 
جهدن�ا يف املبارات�ني، وندرك أنن�ا لن نغري 
أس�لوب لعبنا، س�نفعل دائًما م�ا نعرفه، 
ونعل�م أن�ه س�يتعني علينا القي�ام بيشء 

إضايف لتقديم مباراة مثالية«.
وأكمل شريو »إنهم فريق بعقلية هجومية 
كبرية، يلعبون كرة قدم رسيعة وش�املة، 
لذلك س�يكون م�ن الصعب علين�ا إيقاف 
هجماتهم، س�نعمل عى إحداث مش�اكل 

لهم يف نقاط ضعفهم«.
وأردف »م�ن الواضح أنه ل�ن يكون لدينا 
العدي�د م�ن الف�رص كم�ا يف املباري�ات 
ع�ى  نرك�ز  أن  علين�ا  لذل�ك  الس�ابقة، 
االس�تفادة منها، نحن نواجه بطل أوروبا 
وس�يكون رضوري لنا أن نفهم كل جانب 
من جوان�ب ه�ذه اللعبة«.وأت�م مهاجم 
النس�ور »مع ذلك، يجب أن نكون سعداء 
بالعم�ل ال�ذي قمنا ب�ه يف دوري األبطال، 
الوص�ول إىل هنا بع�د 20 عاًما هو نتيجة 

كبرية للنادي ومصدر سعادة«.

               المستقبل العراقي/ متابعة

أكد مدرب القاس�م عادل نعمة، أن فريق�ه يتطلع لبداية 
ناري�ة يف املرحلة الثانية، التي س�يفتتحها غ�ًدا الثالثاء، 

بمواجهة نفط ميسان يف ملعب ميسان األوملبي.
وق�ال نعم�ة يف تريحات: »القاس�م يتطلع لبداية 

نارية عى خالف املرحلة األوىل، نراهن عى االستقرار 
الفن�ي بعد التح�اق أربع�ة العبني محرتف�ني بصفوف 

الفري�ق أضافوا الكثري لتماس�كنا مل�ا يملكون من خربة 
وق�درات فني�ة نراهن عليها ملس�اعدة العبينا الش�باب يف 

تحقيق نتائج مميزة«.
وأضاف: »نفط ميس�ان فريق جيد وأحرج الفرق الكربى، 
وحق�ق نتائج جي�دة يف املرحل�ة األوىل من ال�دوري، لكننا 
عازمون عى تحقيق الفوز والظفر بثالث نقاط س�تكون 

مؤثرة بشكل كبري عى معنوياتنا«.
وأش�ار: »لق�د زرعت الثق�ة يف قلوب العبين�ا وهدفنا بات 
ليس فقط االبتعاد عن ش�بح الهب�وط بل نخطط الحتالل 
مرك�ز قريب من منتص�ف الئحة الرتتيب بع�د التعاقدات 

الجديدة يف املريكاتو الشتوي«.
يشار إىل أن القاسم تعاقد مع 4 محرتفني هما السنغاليني 
ديمبا دياخات وداودا واملغربي زكريا اإلسماعييل والربازييل 

فرناندو كاردوسو.

لوكاكو يوجه رسالة قوية إلبراهيموفيتش باحتفاله
              المستقبل العراقي/ متابعة

وج�ه البلجيك�ي روميل�و لوكاك�و، مهاج�م 
زالت�ان  الس�ويدي  إىل  رس�الة  مي�الن،  إن�رت 
إبراهيموفيت�ش، نج�م مي�الن، خ�الل ديربي 
الغض�ب ال�ذي جم�ع الفريقني، أم�س األحد، 

ضمن الجولة ال�23 من الدوري اإليطايل.
وق�اد لوكاك�و النريات�زوري لس�حق مي�الن 
بثالثي�ة نظيف�ة، حي�ث صن�ع اله�دف األول 
وس�جل الثالث، ليحتفل بع�ده بالتوجه نحو 
الركنية، وي�رخ بصوت عال: »ي�ا إلهي، انا 
األفضل.. لقد أخربتك بذلك«.وكان خالف كبري 

قد نش�ب بني لوكاك�و وإبراهيموفيتش، يف 
الديربي الس�ابق، الذي انتهى بتفوق اإلنرت 
)2-1(، الشهر املايض، يف ربع نهائي كأس 
إيطاليا.وتب�ادل الالعبان حينها الس�باب 
ع�ى أرض امللع�ب، وترددت أص�داء هذه 

املشادة طوياًل.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

اإليفواري أمحد ماكورو يلتحق بالزوراء
              المستقبل العراقي/ متابعة

إىل  ال�زوراء،  نج�م  ماك�ورو،  أحم�د  اإليف�واري  وص�ل 
العاصم�ة بغ�داد، لينض�م 
الفري�ق  إىل  رس�مًيا 
االنتق�االت  بف�رتة 

الشتوية.
راض����ي  وق��ال 
مدرب  شنيش���ل، 
الزوراء: »ماك��ورو 
وس�يخضع  وص�ل 
ت  ص�ا للفحو
لطبية  ا

واالختبار الفني قبل إضافته بشكل نهائي إىل الفريق«.
وأردف م�درب ال�زوراء: »هن�اك قناع�ة أولية بالس�رية 
الذاتية ألحمد ماكورو، ومع ذلك س�يخضع لالختبار قبل 

أن يضاف لقائمة الفريق بشكل نهائي«.
واستكمل: »الالعب يعد آخر صفقات الفريق يف االنتقاالت 
الش�توية، وال يوجد وق�ت كايف للتعاقد مع محرتف آخر، 
وبالت�ايل أن وجدن�ا القناع�ة الكافي�ة بالالعب س�نقفل 

القائمة بشكل نهائي«.
وب�ني أن الفري�ق يواصل تحضريات�ه اليومية اس�تعدادا 
ملنافس�ات املرحلة الثانية، مش�ريا إىل أنه يسعى للحفاظ 
عى الخط البياني املتصاعد للفريق واملنافس�ة بقوة عى 

اللقب.
يش�ار إىل أن الزوراء يحت�ل املركز الثاني يف الئحة الرتتيب 

بنهاية املرحلة األوىل برصيد 36 نقطة.

فيليبي لويس: سيميوين بال قلب
            المستقبل العراقي/ متابعة

قال العب تش�يليس وأتلتيكو مدريد السابق، فيليبى 
لوي�س، إن تلقي رس�ائل م�ن املدير الفن�ي، دييجو 
س�يميوني، عندم�ا كان العب�ا يف األتلت�ي، كان أمرا 

»مثريا للتوتر«.
وأق�ر الظه�ري الربازي�يل )35 عام�ا(، يف مقابل�ة مع 
صحيف�ة )دي�يل مي�ل( الربيطانية، قبل اللق�اء املرتقب 
بني تش�يليس وأتلتيكو، يف ذهاب دور ال��16 لدوري أبطال 
أوروبا، غ�دا الثالثاء، بأنه عندما يتلقى رس�ائل من املدرب 
األرجنتين�ي اآلن، فإن�ه يعتربها رس�ائل م�ن صديق، لكن 

قب�ل ذلك كان�ت »تس�بب توترا«.م�ع ذلك، ق�ال لويس إن 
إحدى تلك الرس�ائل، دفعته إىل مغادرة تشيليس والعودة إىل 
الروخيبالنكوس.وأوضح »س�يميوني قال يل )عد، س�نفوز 
م�ن جديد، وأنا بحاجة إىل ظهري مثل�ك(.. فعلت ذلك، وقال 
يل )أت�رى؟ أن�ت فق�ط تلعب بش�كل جيد تح�ت قيادتي(.. 
لق�د أخرج أفضل ما لدي، كان يفه�م عقليتي تماما«.وأكد 
أنه ليس من الس�هل اللعب مع س�يميوني، ألنه »ليس لديه 
قلب«، موضحا أن »كل ما يقرره هو الفوز«.واختتم بقوله 
»عندما قدم إىل الفريق يف عام 2011، كان أتلتيكو يبتعد عن 
الهب�وط بأربع نقاط، وحصل عى لقب الدوري األوروبي يف 

ذلك املوسم.. هذا النجاح له اسم: دييجو سيميوني«.
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امـضـاءات

الرقابة اإلدارية عىل املحرمات الوظيفية
االنضب�اط يف الوظيف�ة العامة ذات مفهوم ش�امل وه�و وليد رياضة 
النف�س ع�ى النظ�ام ويحت�وي ع�ى العدي�د م�ن الس�مات والعادات 
والس�لوكيات الطيبة والحميدة الت�ي يجب ان يتحى بها املوظف العام، 
وينش�أ األنضب�اط م�ن الرتبية الس�ليمة، وُيصق�ل بالتوعي�ة اإلدارية 
املس�تمرة يف احرتام القوانني واألنظمة والتعليمات، حيث تعتمد كفاءة 
املؤسس�ات ع�ى اخت�اف انواعها املدنية والعس�كرية ع�ى األنضباط 
الوظيف�ي يف اداء الواجب�ات الوظيفية بكفاءة وهم�ة عالية من خال 
احساس�هم باملس�ؤولية الذاتية ألنج�از األعمال املوكل�ة اليهم بصدق 
وامان�ة وفقاً ملا اقرته القوانني واألنظم�ة املنظمة للعمل الوظيفي. لذا 
كان لزام�اً ع�ى العاملني يف مجال الوظيفة العام�ة ان يعملوا جاهدين 
من اجل انج�از مامطلوب منهم بقناعة ورغب�ة ذاتية من اجل ارضاء 
ال�ذات الوظيفي بعيداً عن كل ما يجلب الريبة والش�ك، عى اس�اس ان 
األرتب�اط الوظيفي مبني عى عاقة قانونية يت�م فيها تحديد الحقوق 
والواجبات والتي يتعني معها االبتعاد عن مواطن الش�بهات عى اعتبار 
ان رشف املوظ�ف ورشف الوظيف�ة العام�ة وس�معتها فوق كل ش�ئ 
وهم�ا وجهان لعملة واح�دة النها النطاق األخاق�ي للرشف الوظيفي 
الذي يتحتم معه صيانة كرامتها وس�معتها والت�ي تعود بالنهاية عى 
سمعته الشخصية والعائلية ضماناً لحياة وظيفية وشخصية نظيفة. 
ولعلن�ا اذا ما طالعنا الواجبات الوظيفية نجد ان من اهمها هي احرتام 
الذات الوظيفي ومنها االبتعاد عن كل ما ُيسئ لرشف وكرامة الوظيفة 
وُحسن السلوك داخل الوظيفة وخارجها ولعل ارتياد الحانات وصاالت 
الروليت هو ترصف مخالف للقانون والضوابط ألعتبارات كثرية اهمها 
اس�تمرارية ارتباط السلوك الشخيص مع الس�لوك الوظيفي للموظف 
داخ�ل الوظيف�ة وخارجها وال�ذي اذا ما انحرف به س�يؤدي اىل الرضر 
األك�ر يف املصلح�ة العامة.من املؤس�ف ان تتناول التقاري�ر األخبارية 
واملحط�ات الفضائية اخب�اراً عن تزايد اعداد املوظف�ني الذين يرتادون 
الحانات وصاالت لعب القمار والتي اذا ما توسعنا يف دائرة التحليل لهذا 
املوضوع س�نجد انفسنا امام حقيقة واحدة وهي ان )من أِمن العقاب 
أس�اء األدب(. وص�ار من الواج�ب الضبطي ل�إدارة ان تكون عى قدر 
من املس�ؤولية يف ضبط هذه الحاالت ومنعه�ا وايقاع اقىص العقوبات 
بحق مرتكبيه�ا احرتاماً لرشف الوظيفة العامة والتي هي اس�مى من 
ان تتل�وث به�ذه األفعال لكونه�ا مرتبط�ة ارتباطاً متازم�اً بالنتائج 
الوخيمة واملردودات السلبية لألداء الوظيفي وما يرتتب عليه من انهيار 
وانح�دار للقي�م األخاقية للرشف الوظيفي ملرتكبها وما س�يتولد معه 
من نزعة اجرامية يف نفوس�هم تبيح لهم ارت�كاب املحرمات الوظيفية 
األخرى والتي ستؤدي يف نهايتها اىل األنحراف باملصالح العامة التي عى 

اساسها ُبني النظام الوظيفي. 

مساحة للرأي

ايقاظ التنني النائم!

سعد االوسي

مازال�ت االخبار والتفاعات وردود االفعال تتواتر منذ ظهور الحلقة االوىل للقاء 
رغد صدام حس�ني يف قناة العربية، حيث استقبل ظهورها املفاجئ من الجميع 
وكأنه حدث سيايس كبري ذو دالالت وابعاد وارسار وتوافقات واتفاقات ستزلزل 

كل يشء يف البنية السياسية والشعبية عراقيا واقليميا وربما دولياً ايضاً!
وال ادري مل�اذا بلع الكث�ريون هذا الطعم الغبي بس�ذاجة وقرص نظر وكثري من 
األماني الضالة. فاملرسحية ذات املرسحية واملش�هد ذات املش�هد واملعالجة ذات 
املعالج�ة م�ع فرق بس�يط جدا وه�و تغيري املمثلني فق�ط! انها نظري�ة التنني 
النائ�م التي يلعبها االمريكان م�ع جميع دول العالم الثان�ي والثالث منذ عقود 
للتاعب بمصريها السيايس وفرض يدها الطوىل عى مقدرات تلم البلدان دائماً، 
وخاصته�ا ان االمري�كان يّدخرون دائما بع�ض الوجوه واالح�زاب والتيارات 
املعارضة او شبه املعارضة لتلك الدول يف حاضنات خارجية آمنة )دول جوار او 
اغرتاب( الستعمالها عند الحاجة كأوراق ضغط وتأثري ويف بعض الحاالت النادرة 
كأدوات تغيري سيايس، وهي نادرة النهم ال يحتاجون الوصول اىل هذا القدر من 
املغامرة بالتغيري بسبب رضوخ الدول املستهدفة يف االغلب االعم لتلك التلويحات 
والتهديدات ومن ثم االمتثال للمطلوب بكل اذعان وساس�ة. ان محاولة اخراج 
رغد صدام حس�ني من س�باتها وتصويرها عى انها فاعل س�يايس مؤثر يمكن 
ان يؤثر ويغرّي ويطيح ويقيم، ما هو اال هراء س�رتاتيجي ومسخرة سياسية ال 
يمكن ان تنطيل حتى عى اجهل صبيان العمل السيايس وطارئيه. فرغد كما هو 
معلوم للجميع ش�خص با اية خرات سياس�ية وال قدرات تنظيمية وال ارضية 
ش�عبية حقيقية وال اتب�اع، وليس لها من الحضور س�وى اس�م ابيها الذي لن 
يكفي بالتأكيد ليس�د فراغات العوامل املذكورة آنفاً لتحقيق الدور املزعوم الذي 

يشاع ان هنالك ارادة دولية لتحقيقه وهو محض اوهام واضغاث احام.
ماذا بوس�ع هذه الس�ّيدة الِغرّة ان تفعله وهي ال تعرف من ابجديات السياسة 
س�وى )كان الوالد حنينا علينه( و)كان الوالد يحب بناته اكثر من ابنائه( و)لم 
يك�ن الوالد ي�رىض ان يقلق اح�د نومة قيلولته(، ويف احس�ن االح�وال حديثها 
املفَتِخ�ر بدورها يف ادارة فري�ق الدفاع عن والدها بمحاكمته، والذي ال يمكن ان 
يمنى فريق محامني س�واه بفشل وتخبط وتناحر كما فعل الفريق الذي ادارته 
رغد، وكانت نتيجته اس�وأ ظهور واس�وأ معالجة قانونية واكثر احكام قس�وة 

حصل عليها الرئيس وباقي اركان نظامه من فريق رغد القانوني!
رغد صدام حس�ني ليست صدام حسني بالتأكيد، بل وحتى لو عاد صدام حسني 
اىل الحياة اآلن وحاول الدخول اىل املعرتك السيايس من جديد معتمدا عى اصوات 
انصاره ومؤيديه وداعميه ومس�تغا حنق الشعب ضد فساد كثري من مفاصل 
العملية السياس�ية الحالية، فلن يحقق شيئاً ابدا، ولن يصل اىل سدة الحكم مرة 
أخ�رى كما يتوهم الكثريون، النه مجرد نوس�تالجيا )حنني ش�عوري وتوق اىل 
املايض( بس�بب رداءة الحارض ال يكفي ابدا لكي يصنع التغيري او يقلب االدوار. 

فكيف برغد ابنته التي ال تملك مثقال ذرة من حضوره وقوته وقدراته؟
وهي ليس�ت بالتأكيد انديرا غاندي او بنازير بوتو اللتني تربيتا عى ايدي آبائهن 
تربي�ة سياس�ية خاصة وتلقيتا تعليم�ا رفيعا وتوليتا مناص�ب حزبية وادارية 
عدي�دة قبل الوصول اىل س�دة الحكم، ه�ذا غري كونهما تنتمي�ان اىل مجتمعات 
تؤم�ن بدور املرأة وتقبل قيادتها عى عكس املجتمع العراقي العربي االس�امي 
املستغرق يف ذكوريته. وهي بالتأكيد ليست املرأة االنكليزية الحديدية مارغريت 
تاترش وال انغيا مريكل االسطورة القيادية االملانية وال حتى مريم رجوي زعيمة 

الصداع االيراني السيايس الدائم للجمهورية االسامية.
رغد مجرد ابنة رئيس سابق ليس اكثر وال اقل، وسبقتها يف هذا الدور االعتباري 
املح�دود مثي�ات عديدات كه�دى جمال عبد النارص وعائش�ة معم�ر القذايف و 

جيهان السادات زوجة انور السادات وسوزان مبارك زوجة حسني مبارك.
وما ايقاظها من س�باتها الطبيعي واظهارها عى شاشة قناة العربية اال ورقة 
ضغ�ط احتاجها االمريكان يف هذا التوقيت بالذات كمقّبات للتفاوض االمريكي 
االيراني القادم بالطريقة البايدنية. فجو بايدن الخبري بهذه املنطقة جيدا بسبب 
س�نوات عمله السياسية الس�ابقة، يريد ان يبدأ فرتته الرئاس�ية بحّل املعضلة 
االيراني�ة العربية من جهة وااليرانية االرسائيلية النووية من جهة اخرى، وال بد 
ان يفتتح ذلك بقرصة اذن لايرانيني عر تهديدهم باهم مكاس�بهم السياس�ية 
والقومية وهو العراق الذي صار دّرة تاجهم االمراطوري واداتهم االسرتاتيجية 
االوىل. لذل�ك كان الب�د من ايق�اظ )تنني( ما، يمأل االجواء بنف�ث نريانه ودخانه 
وصخبه، وليس اكر وال اهم من التنني التقليدي االخطر واالكثر ارهابا للطبقة 
السياس�ية الحاكمة يف العراق من صدام حس�ني او اس�م معقود باس�م بصدام 

حسني كرغد ابنته الكرى.
واعتقد يف ش�به يقني ان االوامر االمريكية صدرت ملركز التأثري عى رغد لايعاز 
له�ا بالظهور وق�ول ما قيل لها ان تقوله، وأهّمه جوابها عى س�ؤال هل يمكن 
ان تلعب�ي دورا سياس�يا يف العراق: كل ش�ئ وارد ومطروح عى الس�احة، وكل 

الخيارات وكل االحتماالت!
االيراني�ون فهم�وا الرس�الة جيدا واس�تلموا االش�ارة الكامنة م�ن ظهور رغد 
ع�ى عكس ردة فع�ل العراقيني الصاخبة او حتى بعض السياس�يني الكويتيني 
الحمق�ى، لذلك ارادوا ان يردوا عى الرئيس االمريك�ي بايدن بلغة قوية صارمة 

تقول: نعم فهمنا وهذا هو ردنا االول، واذا زدت زدنا!
صواريخ تطايرت هنا وهن�اك يف اربيل باتجاه القواعد االمريكية وحول محيط 
الس�فارة االمريكية يف املنطقة الخرضاء، لم تص�ب احدا ولكنها حملت الجواب 
االيران�ي اىل اذني باي�دن رسيعاً وخاصتها: فهمنا رس�الة س�يادتك وهذا ردنا 
األويل عليها. نحن مس�تعدون للتحاور والتفاوض والتفاهم واالتفاق، تفضل اىل 

الطاولة، ولكن نرجوك ان ال تستهن بنا ابدا.

كش�ف الطبيب الرويس املتخصص يف علم املناعة، فاديمري بوليبوك، املواد 
الغذائية األكثر إثارة للحساسية عند تناول الطعام.

وق�ال إن أكث�ر أنواع الطع�ام املثرية لحساس�ية التهاب الجل�د التأتبي أو 
األكزيما، هي حليب البقر والقمح والحبوب والبيض والدواجن واألسماك.
وأوضح أن رد الفعل التحس�ي قد يكون أقل ش�يوعا ولكنه أكثر ش�دة، 
وش�دته يمك�ن مقارنته�ا مع ش�دة الحساس�ية بعد تن�اول الحمضيات 
أو املك�رسات. وم�ن جه�ة أخرى من املمك�ن أن يكون اضط�راب الجهاز 
الهضم�ي م�ن أحد مظاهر حساس�ية الطع�ام، ويف هذه الح�االت يكون 

تشخيصه صعبا.
وتابع: »أي أن ش�خصا يعالج من قبل أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، 
لكن�ه يف الواقع يعاني من حساس�ية الطع�ام. لكن أعراض الحساس�ية 
ليس�ت واضحة. ومن املمكن ألي ش�خص أن يعاني من هذا املرض خال 

سنوات طويلة وال يذهب أبدا إىل طبيب الحساسية«.

قد ترى أشخاصا يرشبون املاء بواسطة كأس، وهي الطريقة االعتيادية، 
ومنه�م من يرشبه من الزجاجة مبارشة، جالس�ا أو واقفا أو نائما دون 
إدراكهم أخطاء يتم ارتكباها تحرمهم االس�تفادة من فوائد املاء التامة، 
وق�د تؤدي ألمراض خطرية أو حت�ى الوفاة. موقع »إيت ذيس« عرض يف 
تقري�ر خمس طرق للتأكد من أن مياهك صالحة للرشب حتى ال تخاطر 
باإلصاب�ة بم�رض ش�ديد. كمي�ات كبرية:الخط�أ األكثر ش�يوعا والذي 
اعتم�ده املوق�ع املذكور هو اإلف�راط يف رشب املياه، وال�ذي قد يؤدي إىل 
الش�عور بالصداع وصعوبة الرتكيز وتشويش الرؤية، وقد يصل األمر إىل 
فقدان الوعي، نتيجة النخفاض مس�تويات الصوديوم بالجسم. الرشب 
واقفا: أيضا من العادات الشائعة وخاصة بني الرياضيني والشباب، لذلك 
يج�ب الحرص عى تن�اول املاء أثن�اء الجلوس، ألن رشب�ه واقًفا له آثار 
جانبي�ة أبرزها إصابة العارصة، وهي العضلة التي تربط املريء باملعدة، 
بالجروح، وعرس الهضم، واإلرضار بصحة الكى، لعدم خضوعه للتصفية 
املطلوبة، مما يؤدي إىل ترسب الشوائب املوجودة فيه بمجرى الدم، وعند 

وصولها إىل الكليتني، قد يؤدي ذلك إىل اإلصابة بالفشل الكلوي. 

تعرف عىل أكثر األطعمة إثارة
 للحساسية!

تسبب مرض قاتل.. احذر هذه العادات 
اخلاطئة عند رشب املاء

مرتدو النظارات أقل عرضة لإلصابة بكورونا
أثبت دراس�ة علمية أجراها 
فريق م�ن املختص�ني، بأن 
األش�خاص الذي�ن يرتدون 
النظ�ارات، ه�م أقل عرضة 
لإصاب�ة  غريه�م  م�ن 

بفريوس كورونا.
به�ا  ق�ام  الت�ي  الدراس�ة 
فريق م�ن العلم�اء الهنود، 
ونرشتها صحيفة »صنداي 
توصلت  نتائج�ه،  تلغراف« 
الذي�ن  األش�خاص  أن  إىل 
مل�دة  النظ�ارات  يرت�دون 
ثماني س�اعات يف اليوم هم 

أقل عرضة لإصابة بفريوس كورونا.
ه�ذا يرج�ع إىل حقيقة أن األش�خاص الذين 

يرت�دون النظ�ارات ه�م أقل عرض�ة للمس 
وجوهه�م وعيونهم.وخض�ع للتجرب�ة 304 
م�رىض بف�ريوس كورونا ووج�دوا أن 19 يف 

املائة منهم يرتدون نظارات 
يف معظم األوقات.

أصب�ح  س�ابق،  وق�ت  ويف 
معروفا أن العلماء الفرنسيني 
الذي�ن يس�تخدمون طريقة 
التصوير بالرنني املغناطيي 
يف  كب�رية  تغ�ريات  وج�دوا 
عيون بعض املرىض املصابني 
الش�ديد.   19-COVID ب�� 
عى وجه الخص�وص، حدد 
الخ�راء تش�وهات يف مقلة 
الع�ني - واح�دة أو أكثر من 
املنطقة  يف  العق�����ي�دات 
البقعي�ة - الج�زء الخلف�ي من الع�ني، وهو 

املسؤول عن الرؤية املركزية.

يقفز الكثريون من الفراش مبارشة إىل الحوض 
لتنظيف أس�نانهم بينما ينتظ�ر آخرون قهوة 
الصب�اح. إذن ما هو أكثر صحة لألس�نان وما 
الذي يمكن أن يرضها بالفعل؟. لكل فرد روتينه 
الصباحي املق�دس، وبالنس�بة للكثريين، أهم 
عنرص يف ه�ذا الروتني هو فنجان القهوة. لكن 
هل تنظف أس�نانك عادة بعد رشبها أو قبلها؟ 

يق�ول الخ�راء أن ذل�ك ينطوي ع�ى خطورة 
كبرية لصحة أسنانك. ومعروف أن القهوة تغري 
لون األس�نان، وتحتوي عى م�ادة التانني التي 
يمك�ن ان تؤدي إىل ت�آكل مينا األس�نان. لذلك 
فإن تنظيف أسنانك بالفرشاة مهم جًدا لتجنب 
أرضار القه�وة، ولك�ن م�ن األفض�ل أن تفعل 
ذل�ك قبل رشب القهوة. ذل�ك وفق ما أفادت به 

كريس�تينا مين�رز، طبيب�ة األس�نان يف مركز 
أنطوني�و  الصح�ي يف س�ان   CommuniCare

األمريكية، لصحيفة »هافينغتون بوست«.
وتعزي مينرز السبب يف رضورة غسل األسنان 
بالفرش�اة قبل تناول القه�وة الصباحية إىل أن 
ذل�ك يؤدي إىل إزالة تراكم الباك عى األس�نان، 

ويجعل من الصعب عى البقع االلتصاق.

خبرية حتذر من خماطر كارثية لتنظيف األسنان

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

طبيب حيذر من تأثري ارتداء الكاممة
 عىل األسنان

كشف طبيب األس�نان الرويس غينادي شارغورودسكي مدى تأثري 
ارتداء األقنعة الطبية عى صحة األسنان واللثة.

وأكد شارغورودس�كي يف ترصي�ح لصحيفة “زفي�زدا”، إن تغطية 
الفم واألنف لفرتات طويلة يحد من تدفق الرطوبة ويمكن أن يسبب 
جفاف الفم مما يس�اهم يف تس�وس األسنان وأمراض اللثة، قائا ” 
م�ن الرضوري ارتداء القناع، ولكن م�ن الرضوري أخذ فرتات راحة 
بطريق�ة ما حتى تخ�رج كل ه�ذه الكائنات الدقيق�ة املرضية من 

تجويف الفم”.
أش�ار شارغورودس�كي إىل أن نتيجة ارتداء األقنعة يمكن أن تكون 
أيًض�ا رائحة الف�م الكريهة. وأوىص يف هذا الصدد بغس�ل األس�نان 

وغسل الفم باملاء عدة مرات يف اليوم خال فرتة الجائحة.
ه�ذا وأوضح�ت عض�و اتح�اد أطب�اء األطف�ال يف روس�يا، إيرين�ا 
دوبريتس�وفا، م�ن مخاط�ر ارتداء الكمام�ات لألطف�ال الذين تقل 

أعمارهم عن ست سنوات.
وقال�ت دوبريتس�وفا: “يع�د ارت�داء القناع أم�را خطريا بالنس�بة 
لألطفال الذين تقل أعمارهم عن س�ت س�نوات بس�بب عدم تطور 
نظام القصبات الهوائية بش�كل كاف، مما قد يجعل التنفس صعًبا. 
ويمك�ن أن يس�بب م�وت األطف�ال الذين تق�ل أعمارهم عن س�نة 
واحدة”. وأش�ارت إىل أن القناع يس�بب ضي�ق التنفس عند األطفال 
ويعط�ل تدفق األكس�جني. ويمكن أن يس�بب أيًض�ا متازمة موت 

الرضع املفاجئ.

اإلصالح اخلارجي خلل مضاعف
أحمد الخالصي

بع�ض الكلم�ات تعط�ي الض�د م�ن 
معناها، إذا ما عكست غاية مطلقها، 
وهن�ا تصبح مجرد تاعب لفظي لكي 
تك�ون اإلج�راءات املتخ�ذة يف مدارها 
أكثر مقبولية من قبل من تتوجه لهم.
وم�ن ه�ذه املفاهيم اإلص�اح حينما 
يطلق م�ن الخارج، أي خ�ارج الهوية 
املكانية للمراد معالج�ة خلله، وكذلك 
حينما يكون خارج السياق الزمني له 
وإن كان يق�ع ضمن الدائ�رة املكانية 
للهوي�ة، لكون عن�رص الزمن يفرض 
أُط�ر متبدل�ة يتع�ذر معه�ا التماث�ل 
املفيض لنتيجة مش�ابهة مل�ن أُريد به 
املحاكاة.ويف مقالنا الس�ابق )اإلصاح 
ولي�د بيئت�ه( تواف�ر لدين�ا عن�رصّي 
الهوي�ة والزمن يف ش�خوص املطالبني 
باإلص�اح وانع�دم كليهما يف وس�ائل 
املفاهي�م الت�ي أطلقوها، لك�ن يف هذا 
املقال تكاد تكون العملية معكوسة أي 
قد يتوافران يف املفه�وم لكن ينعدمان 

بالتأكيد يف الجهة التي أصدرته.
ما أدركته وإن كان ق�ارًصا، لعمليات 
اإلص�اح الت�ي قام�ت وس�تقوم بها 
األنظم�ة العربي�ة، أن أغلبه�ا ج�رى 
بضغط الخارج وهنا نرى تحول دالالته 
بتبدل املناخات التي تم فيها، إذ يجري 

ه�ذا النمط يف ظ�ل املف�روض املتأزم 
وفق تركيبات آمرة، مما يجعله شكلًيا 
يلبي سطوة الخارج )الدول العظمى(، 
فيكون له ارتدادات عكس�ية وإن كان 
مم�ا يتواف�ر في�ه عن�رصّي الهوي�ة 
والزم�ن، كم�ا ه�و الح�ال باملطالب�ة 
الديمقراطي، فهنا  للتحول  املس�تمرة 
اإلج�راء م�ن صمي�م  وإن كان ه�ذا 
حاج�ة املجتمع�ات الت�ي توج�ه لها، 
لكنه مادام خارجياً كما أسلفنا يكون 
مرشوط�ًا وإن لم تكن ه�ذه الجزئية 
واضح�ة للجميع، ففي إطار العاقات 
الدولية تك�ون املصلحة، هي الحقيقة 
املتفق يف وجوده�ا ضمن هذه البيئة، 
والعام�ل املح�رك بعيًدا ع�ن أي مبدأ، 
فاملبادئ هنا مجرد ترصيحات ُمزوقة 
أو ج�زء من اإلتيكيت يف الدبلوماس�ية 
الدولي�ة، ومس�ألة حق�وق اإلنس�ان 
ومص�ري الش�عوب والخ.....، أمس�ت 
أوراق إعامي�ة للضغ�ط املتب�ادل وال 
تقص�د بذاته�ا، وهن�ا بال�كاد تصبح 
مصلحة الجهة الت�ي فرضت اإلصاح  
قيد يجع�ل األخري كما ذكرنا يف البداية 
بعيد ع�ن معن�اه، مما يول�د احباًطا 
كب�رًيا يف نفس�ية املجتمع إلن�ه يكون 
ق�د بنى عليه آمااًل، لكن�ه يف الواقع لم 
يكن سوى تأزيم للخلل، مهما أكتسب 
مرشوعي�ة الحاجة، كما نجده يعطي 

نتائج عكس�ية تنس�جم م�ع حقيقة 
الغاي�ات الت�ي ف�رض من أجله�ا، أي 
تناغم�ه م�ع مصلح�ة ه�ذه ال�دول، 
ونج�د لذلك تطبيق يف كث�ري من الدول 
العربي�ة، بما يتعلق م�ع تعاطيها مع 
الس�جناء وحرية الرأي، حيث تتماىش 
م�ع مزاجيات الدول الكرى، فمتى ما 
ارخت األخ�رية الحبل تم�ادت فطغت 
ومتى ما ش�دته النت،  ولعل أخطر ما 
يؤديه ه�ذا النوع من اإلص�اح والذي 

يضاعف من اضطراب الخلل بإنه:
1_ ش�به دائ�م، حي�ث ي�كاد يك�ون 
اإلجراء األكثر تنفيًذا من قبل األنظمة، 
الرتباط�ه بالحف�اظ عى رض�ا الدول 
الك�رى، وال�ذي ب�دوره يضم�ن لها 
البق�اء ألكث�ر وق�ت ممكن.2_تخدير 
وخ�داع، إذا يم�ارس ه�ذا الن�وع من 
اإلصاح عملية تس�كني كرى لشعور 

الت�ي  األوض�اع  اتج�اه  املواطن�ني 
يعانوها، نتيجة اس�تجابته الش�كلية 
لحاجاتهم، من ثم كشف الخدعة لكن 
بعد فوات اآلوان، أي بعد استشعارهم 
بق�اء التأث�ريات  ذاتها كم�ا هي رغم 
التغيري، لكون املتغ�ري الوحيد يف هكذا 
حاالت ه�ي االس�رتاتيجية املتبعة من 
قب�ل هذه الدول من أجل  التمايش مع 
الواقع املتغري ال�ذي فرضه الخلل، مع 
الحفاظ ع�ى مصلحتها وهي الجوهر 
ال�ذي ال يمكن التس�امح ب�ه إطاًقا، 
ولذل�ك س�ميناه ش�كلياً، ألن�ه م�س 
اإلط�ار دون املضمون الذي هو بالكاد 

مصدر من مصادر الخلل.
3_االحب�اط النفي، ولع�ل من أخطر 
اآلث�ار الناجم�ة ع�ن هك�ذا نوعي�ة، 
ه�و عملية التص�دع والت�آكل النفي 
باس�تحالة  وش�عورهم  للجماه�ري، 
مم�ا  واقعه�م،  يف  تغي�ري  أي  إج�راء 

يدفعهم لاستكانة والتأقلم.
لذلك البد من إن يكون اإلصاح داخلًيا 
ضم�ن الحدود املكاني�ة للهوية ووفق 
الس�ياقات الزمني�ة لكي يك�ون أكثر 
ومس�توى  الس�لوكيات  م�ع  تأقلًم�ا 
التلق�ي يف الت�����وقيتات الحارضة، 
كما إنه أي )اإلصاح الداخيل( سيكون 
املصلح�ة  ب�رشط  مقي������د  غ�ري 

الجاهظ ملعناه.

اللواء الدكتور عدي سمير حليم الحساني


