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بغداد تفك «اخلناق» بإنشاء عاصمة إدارية جديدة
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

النقل تعقد اجتامع ًا موسع ًا
ملناقشة التجاوزات يف املواقع السياحية
ص3
عىل ضفتي هنر دجلة

املبارشة بتوزيع
مـبـالـغ تـعـويض لـ « »500مـتـضـرر
ص3
يف سهل نينوى

كش�فت وزارة التخطي�ط ،أم�س األح�د ،ع�ن
عزمه�ا تنفيذ م�روع العاصم�ة االدارية قرب
مجمع بس�ماية الس�كني ،عىل غ�رار العاصمة
االداري�ة للقاهرة يف مرص .وقال املتحدث باس�م
الوزارة عبد الزهرة الهنداوي يف ترصيح صحفي
إن «التخصيص�ات االس�تثمارية املتبقي�ة لعام
 2021ضم�ن املوازن�ة العام�ة للدولة يف ش�قها
االس�تثماري ،س�يتبقى منها مبلغ  8تريليونات
دين�ار ،بعد تس�ديد مس�تحقات رشكات النفط
وغريه�ا ،حيث س�يكون له�ا تأثري ع�ىل الواقع
االس�تثماري ،ليش�هد عام  2021إنج�از الكثري
من املش�اريع الخدمية يف العديد من املحافظات،
مم�ا س�يحرك عجل�ة التنمية من خ�ال توفري
ف�رص العمل ،وكذلك من خ�ال توفري الخدمات
للمواطن�ن» .والتفك�ري بالعاصم�ة اإلدارية بدأ
منذ أيل�ول عام  ،2018بإع�ان وزارة التخطيط
وج�ود دراس�ة ش�املة تتضم�ن إنش�اء مدينة
إداري�ة جديدة للباد يف جن�وب العاصمة ،تنتقل
إليها جميع مؤسس�ات الدولة ومقرّاتها ،بهدف
تخفي�ف الضغ�ط ع�ن بغ�داد ،الت�ي تراجع�ت
الخدمات فيها إىل مس�تويات خطرية ،وأصبحت
التج�اوزات فيها س�واء س�كنية أو تجارية هي
البدي�ل ع�ن واجهته�ا الحضاري�ة املعروفة بها
تاريخي�اً .وأض�اف الهنداوي أن «ال�وزارة أكدت
ع�دم وجود أي مش�اريع جديدة ضم�ن موازنة
عام  ،2021حيث ستكون األولوية والرتكيز عىل
املشاريع املستمرة ،التي تتضمن أكثر من 6000
مروع قيد التنفيذ».

التفاصيل ص2

رئيس جهاز االمن الوطني يزور قضـاء احلمدانيـة برفقـة حمافـظ نينـوى

اللجنة املالية للموظفني :رواتب الشهرين املقبلني ال ترتبط باملوازنة

ص2

ص2

مستشار حكومي :املفوضية خصصت فرق جوالة
لتسجيل الناخبني يف كل مكان

بغداد  /المستقبل العراقي
كش�ف مستش�ار رئيس الوزراء حس�ن
الهن�داوي ،أم�س األح�د ،ع�ن املب�ارشة
بحملة تخ�ص االنتخابات تش�مل جميع
العراقين ،فيما اشار اىل ان اقبال الناخبن
عىل تحديث البطاقة متفاوت بن منطقة
واخرى.
وق�ال الهن�داوي يف ترصي�ح صحف�ي إن
«ع�دد الناخب�ن يف العراق املس�جلن عىل

اس�اس وزارة التج�ارة ه�م  26ملي�ون
ونص�ف» ،مبين�ا ان « %65منه�م حدثوا
بطاقتهم البايومرتية طويلة االمد وبالتايل
 16ملي�ون م�ن الناخبن لديه�م البطاقة
 13ملي�ون اس�تلموها و 3ملي�ون قي�د
التوزيع».
واض�اف ان «املفوضي�ة وضع�ت حمل�ة
جدي�دة س�تبدأ ي�وم الثان�ي م�ن كانون
الثان�ي املقبل بوج�ود  750فرق�ة جوالة
س�تقوم يف عملي�ة تس�جيل الناخب�ن يف

كل م�كان وتذه�ب للبي�وت والجامع�ات
لحث الناخبن عىل التس�جيل» ،مشريا اىل
ان «بع�ض املحافظ�ات اكثر م�ن غريها
حصلوا عىل البطاق�ة البايومرتية وبغداد
اق�ل من دي�اىل ،ام�ا يف املوصل فالنس�بة
واطئة نسبيا بحدود  %40ويف الكرخ ايضا
نفس النسبة».
واك�د الهن�داوي ان «اقب�ال الناخبن عىل
تحدي�ث البطاق�ة متف�اوت ب�ن منطقة
واخرى واملشكلة ربما يف الحملة التي يجب

ان تكون اكثف واوس�ع لتشمل الجميع»،
الفت�ا اىل ان «هنالك حاج�ة لحملة توعية
وتش�جيع وهذا م�ا طالبنا ب�ه املفوضية
وكل الجه�ات ذات العاق�ة ،كون الحملة
ضعيفة لحد االن وبحاجة للتوعية».
وأعلن�ت املفوضي�ة العلي�ا املس�تقلة
لانتخابات ،يف ( 23كان�ون األول )2020
افتتاح عملية تحديث سجل الناخبن مل ّدة
 30يوما.

التفاصيل ص2

فرنسا تلوح بـ «اإلغالق الثالث» إذا استمرت إصابات «كورونا» باالرتفاع البرصة :انطالق الصفحة االوىل من املرحلة اخلامسة لعمليات الوعد الصادق
وزير الدفاع يوجه بتطبيق نظام البديل لكافة قطعات اجليش
بغداد  /المستقبل العراقي

ش�دد وزي�ر الصح�ة الفرن�ي ،أوليفييه ف�ريان ،عىل أن
الحكومة لن تتوانى عن فرض إغاق عام ثالث عىل مستوى
الب�اد ،إذا اس�تمرت أع�داد اإلصاب�ات الجدي�دة بفريوس
كورونا باالرتفاع .وقال فريان« :نحن ال نس�تبعد أي إجراء
ق�د يكون رضوري�ا لحماية الس�كان ،وه�ذا ال يعني أننا
اتخذنا قرارا ،لكننا نراقب الوضع س�اعة بساعة».وأش�ار
الوزي�ر إىل أن ع�دد اإلصابات الكبري الذي يس�جل يف الباد
يزي�د من خطورة الوضع ،وأضاف« :يتم تس�جيل  15ألف
إصابة جديدة يوميا ً يف املتوس�ط ،بعدما كنا قد تراجعنا إىل

املواد الغذائية
تعلن استمرارها بتجهيز مفردات
البطاقة التموينية
ص3

 11ألف حالة» ،الفتا إىل أن «الهدف املتمثل بتسجيل  5آالف
إصابة جديدة يوميا يتاىش ،والضغط عىل النظام الصحي
ال يزال كبريا ،مع تس�جيل  1500حالة استش�فاء جديدة
يومي�ا ،عىل الرغم من أن الع�دد األكرب من هذه الحاالت ال
يس�تدعي نقله إىل قس�م العناية املرك�زة» .كما أكد فريان
أنه «مس�تعد التخاذ اإلجراءات الازمة إذا س�اء الوضع»،
موضح�ا أن «الوضع مقلق منذ اآلن يف عدد من املقاطعات
الواقع�ة يف رشق الباد» ،حي�ث لفت إىل أن «عددا كبريا من
رؤس�اء البلديات يف رشق فرنسا يناش�دونه منذ أيام عدة
بإع�ادة ف�رض إجراءات اإلغ�اق العام ،إما عىل مس�توى
الباد بأرسها أو عىل مستوى محيل ،بعد عيد املياد».

مسؤول إيزيدي :نحو  3آالف خمتطف ال زالوا يف قبضة «داعش»

رغم ارتفاع الدوالر ..الزراعة تعلـن السيطـرة عىل األسعـار

الـثـقـافـة:
« »80باملئة من املواقع األثرية
العراقية مترضرة
ص3

التعليم تقرر إعفاء الناجحني
يف الدور التكمييل للسنة 2019/2020
من األجور الدراسية
ص3

الزوراء يدخل
عىل خط املفاوضات خلطف
حممد داود
ص7

ص2

ص2

ص2

ص3

التعليم تصدر قرارا بعودة املرقنة قيودهم من طلبة املراحل املنتهية
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

ق�ررت وزارة التعلي�م الع�ايل والبح�ث العلمي ،أم�س االحد ،ع�ودة املرقن�ة قيودهم من
طلبة املراحل املنتهية فقط يف الجامعات الحكومية واألهلية ابتداء من الس�نة الدراس�ية
 2002/2003ولغاي�ة  2008/2009اىل مقاعد الدراس�ة .وقال املتحدث الرس�مي حيدر
العبودي يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه ،إن «هيئة الرأي قررت السماح لطلبة
املراح�ل املنتهية املرقنة قيودهم يف الكليات واملعاهد يف الدراس�تني الصباحية واملس�ائية
ابت�داء م�ن الس�نة الدراس�ية  2002/2003ولغاي�ة  2008/2009بالعودة اىل الدراس�ة
باستثناء املستفيدين من قرارات سابقة أو املرقنني بسبب الغش أو التزوير أو العقوبات
االنضباطية» .وأضاف أن «عىل الطالب املش�مول بالق�رار تقديم طلب بالعودة اىل الكلية
أو املعه�د يف موع�د ال يتجاوز أس�بوعني ابتداء من ي�وم األحد املواف�ق .»27/12/2020
وتاب�ع أن «اس�تالم طلبات عودة املرقنة قيودهم للس�نوات  2008/2009ولغاية الس�نة
 2019/2020يبقى مستمرا بنفس املدة املشار اليها».
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بغداد تفك «اخلناق» بإنشاء عاصمة إدارية جديدة

المستقبل العراقي  /عادل الالمي

كش�فت وزارة التخطيط ،أم�س األحد ،عن
عزمه�ا تنفيذ م�روع العاصم�ة االدارية
قرب مجمع بس�ماية الس�كني ،ع�ىل غرار
العاصمة االدارية للقاهرة يف مرص.
وق�ال املتح�دث باس�م ال�وزارة عب�د
الزه�رة الهن�داوي يف ترصي�ح صحف�ي إن
«التخصيص�ات االس�تثمارية املتبقية لعام
 2021ضم�ن املوازن�ة العام�ة للدول�ة يف
ش�قها االستثماري ،س�يتبقى منها مبلغ 8
تريليون�ات دينار ،بعد تس�ديد مس�تحقات
رشكات النف�ط وغريها ،حيث س�يكون لها
تأثري عىل الواقع االس�تثماري ،ليش�هد عام
 2021إنجاز الكثري من املشاريع الخدمية يف
العديد من املحافظات ،مما س�يحرك عجلة
التنمية من خالل توفري فرص العمل ،وكذلك
من خالل توفري الخدمات للمواطنني».
والتفك�ري بالعاصمة اإلدارية ب�دأ منذ أيلول
ع�ام  ،2018بإع�الن وزارة التخطيط وجود
دراسة ش�املة تتضمن إنشاء مدينة إدارية
جديدة للبالد يف جنوب العاصمة ،تنتقل إليها
جميع مؤسس�ات الدول�ة ومقرّاتها ،بهدف
تخفيف الضغ�ط عن بغداد ،الت�ي تراجعت
الخدم�ات فيه�ا إىل مس�تويات خط�رية،
وأصبحت التجاوزات فيها س�واء سكنية أو
تجارية هي البدي�ل عن واجهتها الحضارية
املعروفة بها تاريخياً.
وأض�اف الهن�داوي أن «ال�وزارة أك�دت ع�دم وجود أي
مشاريع جديدة ضمن موازنة عام  ،2021حيث ستكون
األولوية والرتكيز عىل املش�اريع املستمرة ،التي تتضمن

أكثر من  6000مروع قيد التنفيذ».
ولفت إىل أن «هنالك مشاريع اسرتاتيجية ضمن املوازنة
منها مروع ميناء الفاو ومروع قطار بغداد املعلق،
وكذلك بناء  1000مدرس�ة وهي من مخرجات االتفاق
العراق�ي الصيني ،فضال عن مش�اريع مطاري ذي قار

واملوصل ،ومشاريع ماء البرصة وبابل وبغداد واملثنى»،
مؤك�دا ً أن «ه�ذه املش�اريع س�تميض ،ألنها مش�اريع
مستمرة ،وأدرجت ضمن املوازنة املقبلة».
وأك�د الهن�داوي «ع�دم وج�ود أي مش�اريع جديدة إال
لل�رورة القص�وى وبموافق�ة مجلس ال�وزراء ،عىل

أن تس�تويف معاي�ري اإلدراج الت�ي وضعتها
الوزارة».
وإذا ش�يّدت العاصم�ة اإلداري�ة ،ف�إن
املؤسس�ات الحكومي�ة س�تنتقل إليه�ا
ُ
وس�تحوّل املناطق التي كانت تش�غلها تلك
املؤسس�ات يف بغ�داد إىل مناط�ق ترفيهي�ة
وثقافية وتجارية يف قلب العاصمة بحس�ب
الهن�داوي ،ال�ذي أوض�ح أن «تنفي�ذ ه�ذا
املروع س�يخدم جميع الوزارات وسيقلّل
من االختناقات املرورية».
وتاب�ع أن «الوزارة ش�اركت قب�ل أيام عدة
يف املؤتمر العربي لإلس�كان وقدمت دراسة
تضمنت اس�تحداث م�دن جدي�دة ،ومراكز
م�دن جدي�دة إدارية وس�كنية ،من ضمنها
مروع العاصمة اإلدارية عىل غرار مروع
القاهرة اإلدارية».
ويع� ّد امل�روع خط�وة مهم�ة لتخفي�ف
ضغط املراجعات من داخل بغداد وخارجها
ومتاع�ب مراجع�ة أكثر من دائ�رة متناثرة
حالياً.
واش�ار الهن�داوي إىل أن�ه «ت�م االطالع عىل
املدين�ة اإلدارية م�ن خالل الزي�ارة األخرية
للوفد العراقي برئاس�ة وزي�ر التخطيط إىل
القاهرة».
واوضح أن «فكرة مروع العاصمة اإلدارية
ه�ي أن ينف�ذ يف املنطقة املقابلة لبس�ماية
ع�ىل مس�احة  50كم مربعا ،وسيس�توعب
مجموعة من مؤسس�ات الدولة ضمن الريط الواصل
من نصب الش�هيد رشقا ً إىل ن���ص�ب الجندي املجهول
غرب�اً ،وه�ذا م�ن ش�أنه أن يف�ك االختن�اق املوجود يف
العاصمة بغداد».

مستشار حكومي :املفوضية خصصت فرق جوالة لتسجيل الناخبني يف كل مكان
بغداد  /المستقبل العراقي
كش�ف مستش�ار رئي�س ال�وزراء حس�ني
الهنداوي ،أمس األحد ،ع�ن املبارشة بحملة
تخص االنتخابات تش�مل جميع العراقيني،
فيما اشار اىل ان اقبال الناخبني عىل تحديث
البطاقة متفاوت بني منطقة واخرى.

وق�ال الهنداوي يف ترصيح صحفي إن «عدد
الناخب�ني يف العراق املس�جلني عىل اس�اس
وزارة التجارة هم  26مليون ونصف» ،مبينا
ان « %65منهم حدثوا بطاقتهم البايومرتية
طويلة االمد وبالتايل  16مليون من الناخبني
لديه�م البطاق�ة  13ملي�ون اس�تلموها و3
مليون قيد التوزيع».

واضاف ان «املفوضية وضعت حملة جديدة
س�تبدأ يوم الثاني من كان�ون الثاني املقبل
بوج�ود  750فرقة جوالة س�تقوم يف عملية
تسجيل الناخبني يف كل مكان وتذهب للبيوت
والجامعات لحث الناخبني عىل التس�جيل»،
مش�ريا اىل ان «بع�ض املحافظ�ات اكثر من
غريه�ا حصل�وا ع�ىل البطاق�ة البايومرتية

وبغداد اقل من دياىل ،اما يف املوصل فالنسبة
واطئة نس�بيا بح�دود  %40ويف الكرخ ايضا
نفس النسبة».
واك�د الهن�داوي ان «اقب�ال الناخب�ني ع�ىل
تحديث البطاقة متفاوت بني منطقة واخرى
واملشكلة ربما يف الحملة التي يجب ان تكون
اكث�ف واوس�ع لتش�مل الجمي�ع» ،الفتا اىل

ان «هنال�ك حاج�ة لحملة توعية وتش�جيع
وهذا م�ا طالبنا به املفوضي�ة وكل الجهات
ذات العالق�ة ،كون الحملة ضعيفة لحد االن
وبحاجة للتوعية».
وأعلنت املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات،
يف ( 23كان�ون األول  )2020افتت�اح عملية
تحديث سجل الناخبني مل ّدة  30يوما.

اللجنة املالية للموظفني :رواتب الشهرين املقبلني ال ترتبط باملوازنة
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�دت اللجن�ة املالية النيابي�ة ،أمس األح�د ،أن رواتب
ش�هري كان�ون الثاني وش�باط غري مرتبط�ني بإقرار
املوازنة.
وق�ال مقرر اللجن�ة املالي�ة أحمد الصف�ار يف ترصيح

اللجنة املالية :تنتظر وصول
املوازنة ..ورئيس الربملان
يضع رشط ًا لتمريرها
بغداد  /المستقبل العراقي
كشف عضو يف اللجنة املالية النيابية،
عن وض�ع رئي�س مجل�س الن�واب،
محم�د الحلب�ويس ،رشط�ا ً لتمري�ر
مروع قانون املوازن�ة العامة للعام
 2021يف الربمل�ان .وقال عضو اللجنة
ش�ريوان م�ريزا يف ترصي�ح صحفي،
ان الحلب�ويس «أك�د خ�الل االجتماع
الس�ابق بني الرئاس�ات الثالث وقادة
األط�راف السياس�ية ان�ه لن يتس�لم
مروع قان�ون املوازنة دون حصول
تواف�ق س�يايس حول�ه» .وأضاف ،ان
«هذه الخطوة جي�دة ومنطقية النها
س�تنهي الجدول والخالفات املوجودة
داخ�ل مجلس النواب كما تس�اهم يف
اإلرساع بتري�ع املوازن�ة» .وأوض�ح
م�ريزا ،ان «مروع قانون املوازنة لم
يص�ل اىل اللجنة املالي�ة حتى اآلن وال
نعرف س�بب تأخريه ونح�ن بانتظار
وصول املوازنة للمبارشة بمناقش�تها
واملصادقة عليها» .يشار اىل ان مجلس
ال�وزراء ص�وت عىل م�روع قانون
موازن�ة  2021يف جلس�ة اس�تثنائية
االثن�ني املايض وأعلن املتحدث باس�م
املجلس وزي�ر الثقافة حس�ن ناظم،
عن إرسالها للربملان.

للوكالة الرس�مية ،إن «رواتب موظفي الدولة س�تؤمن
لنهاية الس�نة املالية بالكامل حال إقرار املوازنة» ،الفتا ً
إىل أن «املعطي�ات املالي�ة الحالي�ة تش�ري إىل أن روات�ب
شهري كانون الثاني وشباط من السنة املقبلة ستكون
مؤمنة إىل أن يتم إقرار املوازنة العامة».
وأضاف أن» الربملان س�يقف بالضد من أي اس�تقطاع

للرواتب الدنيا واملتوسطة للموظفني».
وأش�ار إىل أن «العج�ز امل�ايل يت�م تمويل�ه وعالجه من
خالل الوفرة املتحققة يف السعر والكميات املصدرة من
النفط ،ك�ون الكميات املصدرة عادة ما تكون أكثر من
الكميات املخطط لها وبذلك تحقق وفرة وكذلك الس�عر
املخمن الذي بنيت عليه املوازنة أقل من الواقع».

وتاب�ع أن «الع�����جز الذي يوضع يف جميع املوازنات
التي أق�رت يف العراق افرتاض����ي ألنه يحتس�ب عىل
أس�اس تس�عري برمي�ل النفط بأق�ل م�ن قي����مته
املتوق�ع كإج�راء اح�رتازي» ،مبي����ن�ا ً أن «العجز يف
جمي�ع املوازنات العام�ة للدولة تح�ول إىل فائض وتم
تدويره للسنة التالية».

وزير الدفاع يوجه بتطبيق نظام البديل لكافة قطعات اجليش
بغداد  /المستقبل العراقي
حصل�ت املس�تقبل العراق�ي عىل وثيق�ة صادرة م�ن وزارة
الدف�اع ،تفيد بش�مول قي�ادة عمليات بغ�داد واملق�ر العام،
ب�»نظام البديل» اللتحاق منتسبيها.
وبحس�ب الوثيقة ،ف�ان وزير الدفاع جمع�ة عناد ،وافق عىل
ش�مول قيادة عملي�ات بغ�داد واملقر الع�ام بنظ�ام البديل،
أس�وة بالقطعات األمنية االخ�رى .وكان القائد العام للقوات

املس�لحة مصطف�ى الكاظم�ي ،ق�رر يف وقت س�ابق ،إعادة
العم�ل بنظام البديل لكافة الوحدات والتش�كيالت والقيادات
يف الق�وات املس�لحة .وتتبع القوات األمني�ة يف العراق «نظام
البدي�ل» اللتحاق املنتس�بني ،ويتمثل بمنح إج�ازة مدتها 10
اي�ام او  15يوما ملجموعة من املنتس�بني ،ليلتحلق بموقعهم
املتبقني ،ويتم تبادل اإلجازت بينهم وفق هذا النظام.
ويف  18تري�ن الثان�ي نوفم�رب املايض ،أعلن الناطق باس�م
القائ�د الع�ام للقوات املس�لحة الل�واء يحيى رس�ول يف بيان

مقتضب ،أن «الكاظمي ،وإكراما لتضحيات جيش�نا الباسل
املس�تمرة ،أمر بإع�ادة العمل بنظام البدي�ل لكافة الوحدات
والتشكيالت والقيادات».
وبحس�ب الوثيقة التي ظهرت آنذاك ،فان القرار يشمل كافة
قطعات الجي�ش ما عدا قيادة عمليات بغ�داد ووحدات املقر
العام.
يذكر أن نظام البديل ،توقف العمل به بقرار من رئيس الوزراء
األسبق حيدر العبادي.

مسؤول إيزيدي :نحو  3آالف خمتطف ال زالوا يف قبضة «داعش»
بغداد  /المستقبل العراقي
بع�د تحري�ر فت�اة إيزيدي�ة مختطف�ة لدى
تنظي�م داعش ،أكد مكتب إنق�اذ املختطفني
ً
رج�ال
اإليزيدي�ني ،أم�س األح�د ،أن 2874
وإم�رأة إيزيدي�ني ال زال�وا محتجزي�ن ل�دى

تنظيم داعش أو مجهويل املصري.
وق�ال مس�ؤول املكتب حس�ني قائي�دي إن
« 3543مواطنا ً عراقي�ا ً من الديانة اإليزيدية
جرى إنقاذهم من قبضة داعش الذي اجتاح
مناطقه�م بنينوى يف العام  ،2014واليوم تم
تحرير فتاة كانت مختطفة لدى التنظيم».

وأضاف ،أن « 2874إيزدي�ا ً وإيزيدية ال زالوا
بقبض�ة داع�ش أو مجه�ويل املص�ري ،بينما
يعيش الناجون أوضاعا ً س�يئة بس�بب هول
ما تعرضوا له من ممارسات وحشية والعديد
منهم ال زال يعيش حالة من الصدمة» ،داعيا ً
الجهات املعنية إىل «تقديم املس�اعدة والدعم

رئيس جهاز االمن الوطني يزور قضاء احلمدانية
برفقة حمافظ نينوى
نينوى  /زهراء علي
رافق محافظ نينوى نجم الجبوري
رئي�س جه�از االم�ن الوطن�ي عبد
الغن�ي االس�دي يف زي�ارة اىل قضاء

الحمداني�ة التق�وا فيه�ا املط�ران
بط�رس موش�ا رئي�س اس�اقفة
املوصل وكردستان وكركوك وقدموا
ل�ه التهاني بمناس�بة حل�ول اعياد
امليالد املجي�دة كما واتجه االس�دي

والجب�وري اىل ناحية برطلة و زاروا
كنيسة مار شموني مقدمني التهنئة
لالخ�وة املس�يحيني ومؤكدين عمق
الرواب�ط وجذور التعاي�ش االخوي
لجميع مكونات الشعب العراقي.

الالزم لهم وتحسني أوضاعهم».
يش�ار إىل أن تنظيم داعش عمد بعد سيطرته
ع�ىل منطق�ة س�نجار صي�ف  2014إىل قتل
وتهج�ري وأرس اآلالف م�ن املنتم�ني للديانة
اإليزدية األمر الذي عدته األمم املتحدة «إبادة
جماعية» بحق هذا املكون.
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الربملان يعتزم التصويت عىل قانون املحكمة
االحتادية الشهر املقبل

بغداد  /المستقبل العراقي
تقرتب اللجن�ة القانونية يف مجلس
الن�واب من انه�اء التعديل الخاص
بقانون املحكمة االتحادية عىل امل
تقديمه اىل الربملان الشهر املقبل.
وق�ال نائ�ب رئيس اللجن�ة محمد
الغزي يف ترصيح صحفي ان «اللجنة
م�ا زال�ت تناق�ش تعدي�ل قان�ون
املحكمة االتحادية باعتبارها تمثل
املحكم�ة العلي�ا وان اهميتها تأتي
من اهمية الدس�تور وتفس�ريه».
واضاف ان «املحكمة لم تس�تكمل
نصابها ،واعضاءها كبار يف السن،

منه�م من ت�ويف ومنهم م�ن طلب
االحالة عىل التقاع�د» ،موضحا ان
«اللجن�ة س�تذهب باتج�اه تعديل
االم�ر رق�م  30الذي يخت�ص بآلية
اختي�ار أعض�اء املحكم�ة ،كون�ه
االرسع واالس�هل بالوقت الحارض،
وال يحت�اح اىل ثلثي اعضاء الربملان
للتصويت عليه».
وب�ني الغ�زي ان «جمي�ع االطراف
متفق�ة ع�ىل اس�تكمال اعض�اء
املحكمة ،لكن نتمنى بالوقت نفسه
ان يك�ون اتفاقه�م ع�ىل تري�ع
قان�ون املحكم�ة االتحادي�ة كونه
تأخر اكثر من  15سنة».

نائب :هتديدات ارسائيل للحشد تتطلب
«رد ًا مالئ ًام» من احلكومة

بغداد  /المستقبل العراقي

ق�ال النائ�ب عن كتلة صادق�ون النيابية نعي�م العبودي ،أم�س االحد ،إن
تهديدات ارسائيل للحشد يتطلب ردا ً مالئما ً من الحكومة.
وذك�ر العب�ودي يف تغري�دة ع�رب (توي�رت) أن «ترصيح�ات الش�خصيات
العسكرية اإلرسائيلية األخرية الّتي تحمل تهدي ًدا للعراق واليمن ،وال سيّما
نيّة استهداف الحشد ّ
الشعبي ،عىل جانب كبري من الخطورة».
واض�اف أن «املطل�وب م�ن الحكوم�ة العراقي�ة هو تقدي�م ال�رّد املالئم،
وال س�يّ ما عىل املس�توى ّ
ال�دويل» .وتابع« :نؤكد ع�ىل رضورة بناء قدراتنا
الدفاعية والجوية».

البرصة :انطالق الصفحة االوىل من املرحلة
اخلامسة لعمليات الوعد الصادق
البصرة  /محمد الجابري
اعلن�ت قيادة حرس حدود املنطقة
الرابع�ة ،أمس االحد ،ع�ن انطالق
الصفحة االوىل من املرحلة الخامسة
لعمليات (الوعد الصادق) لتفتيش
مناطق جنوبي البرصة .
وذكر مص�در يف القيادة يف ترصيح

صحف�ي ،ان «قي�ادة الح�رس و
قوات من وزارتي الداخلية والدفاع
والوكاالت االمنية واالس�تخبارية ،
ب�ارشت بعملية واس�عة للصفحة
االوىل م�ن املرحل�ة الخامس�ة
لعملي�ات الوع�د الص�ادق ضم�ن
مح�ور قض�اءي الزب�ري و اب�ي
الخصيب».

اهليئة الوطنية النتقاء األدوية
جتيز استخدام لقاح «فايزر» بشكل طارئ
يف العراق
بغداد  /المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الصحة ،أم�س األحد ،ع�ن موافقة الهيئ�ة الوطنية النتقاء
األدوية عىل استخدام لقاح فايزر بشكل طارئ يف العراق.
وقال املتحدث باس�م الوزارة س�يف البدر يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي
نسخة منه ان «الهيئة الوطنية النتقاء األدوية وافقت عىل استخدام اللقاح
املنتج من رشكة فايزر بشكل طارئ ملواجهة جائحة كورونا يف العراق».
وكان وزير الصحة حسن التميمي اكد يف وقت سابق أن العراق سيحصل
ع�ىل لق�اح فايزر قريباً ،مش�ريا ً إىل أن عقد اس�ترياد لق�اح فايزر يتضمن
تجهيز املستلزمات الخاصة به.

االستخبارات تلقي القبض عىل ارهابيني
اثنني يف الكرمة
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت االس�تخبارات العس�كرية ،أمس األحد ،عن القاء القبض عىل اثنني
من االرهابيني يف الكرمة.
وذك�رت الوكالة يف بيان صحفي ،ان «ذلك ج�اء بعملية نوعية ومعلومات
اس�تخبارية دقيق�ة وبالتنس�يق مع قس�م اس�تخبارات قي�ادة عمليات
االنبار،تمكنت مفارز ش�عبة االستخبارات العس�كرية يف الفرقة العارشة
وبالتع�اون مع الفوج الثاني لواء املش�اة  40من الق�اء القبض عىل أثنني
م�ن االرهابيني يف س�يطرة التح�دي بالكرمة االنبار كان�ا يرومان الدخول
للمدينة».
واضاف البي�ان ان «املتهمني مطلوبني للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق
أحكام املادة  4إرهاب».
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حمافظ البرصة حييل مرشوع ربط طريق املطار
باملدينة الرياضية إىل رشكة حملية
المستقبل العراقي /صفاء الفريجي
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النقل تعقد اجتامع ًا موسع ًا ملناقشة التجاوزات
يف املواقع السياحية عىل ضفتي هنر دجلة
بغداد  /المستقبل العراقي

ً
متمثل�ة بالدائ�رة الفنية،
عق�دت وزارة النقل
وقيادة عملي�ات بغداد ومديري�ة الدفاع املدني
ومديرية النجدة النهري�ة ووزارة املوارد املائية
والنقل البحري ،أمس االحد ،اجتماعا ً موس�عا ً
ملناقش�ة االجراءات املتبعة يف املواقع السياحية
املطلة عىل ضفاف نهر دجلة.
وق�ال رئي�س لجن�ة االجتم�اع عب�د الخال�ق
كاظم عب�اس أنه «اس�تنادا ً لتوجيه�ات وزير
النقل الكابتن نارص حس�ن الش�بي؛ تم خالل
االجتماع مناقش�ة التجاوزات عىل ضفاف نهر
دجل�ة يف جانب�ي الك�رخ والرصاف�ة واملتابعة
امليدانية للمواقع الس�ياحية فيه�ا واإلجراءات
املتبعة لرشوط الس�المة واالمان والكشف عن
الوحدات النهرية العائمة والثابتة».

أعل�ن محاف�ظ الب�رة املهن�دس اس�عد عب�د االمري
العيداني ،أمس األحد ،ع�ن إحالة مرشوع ربط طريق
املط�ار باملدين�ة الرياضية إلح�دى ال�رشكات املحلية
الرصينة يف محافظة البرة.
وق�ال العيدان�ي يف بي�ان صحف�ي ص�در ع�ن مكتبه
األعالم�ي الخ�اص وتلقت املس�تقبل العراقي نس�خة
من�ه انه تم احالة مرشوع رب�ط طريق املطار باملدينة
الرياضي�ة إىل إحدى الرشكات املحلية يف البرة ،مبينا ً
ان املرشوع الذي تم احالته هو ضمن مش�اريع تنمية
االقالي�م لع�ام  2019الت�ي احالتها حكوم�ة البرة
املحلية.
وكان محاف�ظ الب�رة املهن�دس اس�عد عب�د االمري
العيداني قد أعلن يف نهاية العام املايض عن احالة أكثر
من ( )500مرشوع ضمن مشاريع عام .2019

مدير عام جتارة احلبوب :كميات الشلب املسوق ملخازن وسايلوات
الرشكة جتاوزت « »213,064الف طن
المستقبل العراقي  /عامر عبد العزيز
اس�تعرض املهندس عب�د الرحمن عج�ي طوفان
مدير عام الرشكة العام�ة لتجارة الحبوب موقف
التس�ويقي ملحص�ول الش�لب يف ف�روع ومواق�ع
الرشكة الشلبية .وقال كميات الشلب املسوق من
قب�ل الفالح�ن اىل مخازن الرشك�ة يف املحافظات
الش�لبية لغاية اليوم بلغت ( )213,064الف طن،
مشريا اىل الكميات املسوقة حسب االصناف كانت
( )169,604ال�ف طن ش�لب ياس�من و اصناف
اخرى و( )43,459الف طن ش�لب عنرب «.طوفان
« ب�ن اىل محافظة النجف يف مقدم�ة املحافظات

الش�لبية التي انتجت محصول الش�لب وبلغ ماتم
اس�تالمه يف املراك�ز التس�ويقية بل�غ أكث�ر م�ن
( )105,646أل�ف ط�ن م�وزع )89,401( .أل�ف
طن ش�لب ياس�من و ( )16,245ألف طن ش�لب
عنرب.واضاف اىل ان مس�وقي محافظ�ة الديوانية
س�وقوا ملخ�ازن الرشك�ة ( )80,853أل�ف ط�ن
موزع�ة ( )69,507أل�ف ط�ن ش�لب ياس�من و
( )11,345ال�ف طن ش�لب عن�رب .وتوزعت بقية
الكمي�ات التي س�وقت ملخازن الرشكة حس�ب يف
محافظة بابل بلغت الكميات ( )12,455ألف طن
وميسان سوقت ( )7,044الف طن ( )5,565الف
ط�ن واخريا تم تس�ويق كمي�ة ( )1,498الف طن

املواد الغذائية تعلن استمرارها بتجهيز مفردات
البطاقة التموينية
بغداد /المستقبل العراقي
بالنظر ألنتهاء السنة املالية وبدء عملية
الجرد السنوي ولحاجة املواطنن املاسة
للم�واد الغذائي�ة خصوص�ا بع�د ارتفاع
سعرها يف السوق املحلية وجه مدير عام
الرشك�ة العامة لتج�ارة امل�واد الغذائية
املهندس قاسم حمود منصور باستمرار
عملي�ة تجهي�ز وكالء امل�واد الغذائي�ة
بمف�ردات البطاق�ة التمويني�ة ليوم�ي
الجمعة والسبت وتنفيذا لتلك التوجيهات
ق�ام فرع الرشك�ة يف الب�رة بتجهيز كمية
( )4835ط�ن س�كر ملناط�ق (الفراهي�دي،
العش�ار ،الجنينة ،الرباضعية ،املعقل ،الزبري،
الخور ،سفوان ،أم قر) ويف النجف االرشف
ت�م تجهي�ز كمي�ة (  ) 1976طن س�كر و (
 ) 1365طن زي�ت طعام ويف فرع الرشكة يف
واس�ط تم تجهيز كمية (  ) 2100طن س�كر
و( )1000طن زيت طعام ملناطق (الصويرة،
الحفرية ،األحرار ،النعمانية ،الش�حيمية ويف
ميس�ان ت�م تجهي�ز (  )104 .265طن زيت
طعام املناطق (املجر وقضاء كميت).
ويف كرك�وك تم تجهيز مادتي الس�كر بكمية
( )738ط�ن وزيت الطع�ام بكمية ()1470
ط�ن وكذل�ك الح�ال يف دياىل ت�م تجهيز مادة
السكر بكمية ( )854.598طن اما يف املوصل
تم تجهيز مادة الس�كر بواقع ()1324.134
ط�ن ملناطق املحافظة (حم�ام داخل  ،حمام
خارج  ،قيارة داخل  ،قيارة خارج  ،الشورة ،
برطلة  ،الحرض  ،الحمدانية  ،الكلك  ،بعشيقة
 ،موصل جديدة  ،املأمون  ،الريموك  ،مخمور ،
الكوير  ،قراج  ،صالح الدين  ،الوحدة  ،النر
 ،الجزائر  ،زمار  ،ربيعة ) ويف االنبار تم تجهيز
مادة السكر بكمية ( )1609.000طن وكذلك
ق�ام ف�رع الرشك�ة يف ده�وك بتجهي�ز مادة
الس�كر بواقع (  )2538ط�ن اما يف بغدادفقد
ت�م تجهيز م .م االمام ع�ي بكمية () 1294
طن س�كر وزيت الطع�ام بكمية ( )697طن
لجميع مناطق مدينة الصدر ومجمع مخازن
املش�تل بكمي�ة ( ) 4615طن س�كر ملناطق

روح العطاء لدى موظفي الرشكة .

املدائ�ن بغ�داد الجدي�دة  ،املدائ�ن ) ويف م.م
الكرخ تم تجهيز مادتي السكر بواقع ()135
ط�ن وزيت الطعام بواق�ع ( )128طن ويف م.
م .الرصافة تم تجهيز مادتي الس�كر بكمية
(  )540ط�ن وزي�ت الطعام بكمي�ة ( )206
طن ملناطق ( الزعفرانية  ،الصليخ  ،املش�تل1
 ،املش�تل  ، 2حي تون�س  ،القاهرة  ،النعمان
،الربي�ع  ،املغ�رب ،االعظمية  ،ح�ي الربيع ،
السعدون  ،الكرادة ) وكذلك قيام م .م التاجي
بتجهيز مادة زيت الطعام بواقع ( )301طن
ملناط�ق التاجي  ،التحري�ر  ،الطارمية ) وأما
مجمع مخ�ازن الدباش ق�ام بتجهيز مادتي
الس�كر بكمي�ة ( )180ط�ن وزي�ت الطعام
بكمي�ة ( )160ط�ن ل�وكالء الحري�ة ملناطق
(الش�علة األوىل والثاني�ة  ،الغزالية  ،الس�الم
 ،الحري�ة األوىل  ،ذات السالس�ل  ،الكاظمي�ة
واألوىل والثانية )
حمل��ة للتربع بال���دم
نظمت الرشكة العام�ة لتجارة املواد الغذائية
بالتعاون م�ع وزارة الصحة /املركز الوطني
لنق�ل ال�دم حمل�ة الت�ربع الطوع�ي بال�دم
ملوظف�ي الرشكة إلنق�اذ امل�رىض والراقدين
يف املستش�فيات كاف�ة الس�يما الح�االت
الطارئة وأبنائنا يف الحش�د الش�عبي املقدس
وقواتنا االمنية م�ن الجرحى وكان عىل راس
املش�اركن مديرعام الرشكة املهندس قاسم
حم�ود منصور مما يخل�ق حالة من التعاون
االنس�اني بن فئات املجتمع العراقي وينمي

توقيع عق�د
اعل�ن املهن�دس قاس�م حم�ود منصور
مديرع�ام الرشكة العامة لتج�ارة املواد
الغذائي�ة ان الرشك�ة وقع�ت عق�دأ مع
(وزارة الصناع�ة واملع�ادن /الرشك�ة
العامة للصناعات الغذائية) لغرض رشاء
م�ادة زي�ت الطع�ام ومن املنت�ج املحي
وتعت�رب ه�ذة الخطوة مهمة واساس�ية
لدعم املنتج الوطني م�ن خالل توزيعها
ضم�ن مف�ردات البطاق�ة التمويني�ة
واوض�ح حم�ود ع�ن رغب�ة ال�وزارة عموما
والرشك�ة خصوصا ل�رشاء اي كمي�ات يتم
انتاجها لدعم مفردات البطاقة خصوصا وان
اغلب تلك املفردات تجهز من املنتج املحي
اجتم�����اع
ع�ق��د يف مقر الرشكة العام�ة لتجارة املواد
الغذائي�ة اجتماعا ملديرو االٔقس�ام يف الرشكة
ومديرومراكز البيع واملواقع املخزنية يف بغداد
بر ٔياس�ة املدي�ر العام املهندس قاس�م حمود
منص�ور وبحض�ور )معاونيي املدي�ر العام
للش ٔوون االٕدارية واملالية  ,التسويق ( حيث تم
ع�رض العديد من املواضي�ع املهمة التي تهم
عمل الرشكة ومنه�ا االنجازات التي تحققت
له�ذا العام من رفع الغب�ن وحقوق املوظفن
والخط�ط املس�تقبلية .الق�ادم وامكاني�ة
تخفيض النفقات ومناقش�ة موضوع تقييم
املواقع ألدائها وأنش�طتها وإنجازاتها لس�نة
 2020وتسعى الرشكة للرشوع بثورة ادارية
ش�املة باس�تخدام التكنولوجي�ا املعلومات
ع�ن طري�ق اتمتة عمله�ا باس�تخدام احدث
التقني�ات الختزال الوق�ت والروتن بمفاصل
عمله�ا كاف�ة وأك�د حم�ود خ�الل االجتماع
بانه ت�م التوجيه عىل رضورة تقديم دراس�ة
متكامل�ة ح�ول كيفية ادارة امل�وارد بموجب
خط�ة متكامل�ة من املقرتح�ات واملالحظات
واالج�راءات والنتائ�ج للنه�وض بواقع عمل
الرشكة وفق االمكانات املتاحة.

الثقافة »80« :باملئة من املواقع األثرية
العراقية مترضرة
بغداد  /المستقبل العراقي
افادت وزارة الثقافة والس�ياحة واالثار ،أمس االحد ،بترضر نحو 80
باملئة من املواقع االثرية يف البالد.
وق�ال مدير عام دائرة الصيانة وال��ح��ف��اظ ع��ل��ى االث�����ار
ف�ي الوزارة ،اياد حس�ن عب�د حمزة ،يف حديث صحف�ي ،إن «املواقع
االثري�ة امل��وج���ودة ف���ي ع�م��وم ال�ع��راق ك��ث��ي���رة،
ب��ي���د ان غ�ال�ب�ي�ت�ه�ا ت��ض��رر ع��ل��ى م���دى االع���وام
ال��س���اب��ق��ة» ،م�ب�ي�ن��ا أن «ب�ع�ض االض��رار تس�ببت بها
القوات االمريكية عند دخولها العراق ال�ع�ام  2003وات�خ�اذ بعضها
كقواع�د له�م» .وأض�اف عب�د حم�زة ،ان «الصيانات الس�ابقة التي
ك�ان بعضها خاطئ ،م�ا ادى ال��ى م�ض�اع�ف�ة االض��رار ف���ي

ت��ل��ك امل����واق����ع ،م���ع ق�ل�ة التخصيصات ال�ت�ي ادت اىل
ع���دم االه�ت�م�ام ب�ت�ل�ك امل��واق���ع ،ف�ض�ال ع�ن ال�ع�وام�ل
املناخي�ة من االمط�ار وال�ري�اح ،وم��ن ثم اح�ت��الل ع�ص�اب�ات
داع��ش االرهابية لعدد م�ن املحافظات وتحطيم امل�واق�ع االث�ري�ة
قبل رسقة ونهب بعضها «.
واش�ار اىل ،ان «ه�ن��اك خ��ط���ة ت��ع��ده���ا ال����دائ����رة
م��ع امل��ن��ظ��م���ات ال��دول��ي���ة وب�ع��ض ال�����دول
ال��ع��رب��ي���ة واالق�ل�ي�م�ي��ة وال�ع�امل�ي��ة ل�ص�ي�ان��ة
االض���رار ال�ت�ي ل�ح�ق�ت ب�امل�واق��ع االث�ري�ة ف�ي ال��ب��الد،
اذ س�ت�راع�ي تلك االع��م��ال خ�ص�وص�ي�ة امل�وق�ع االث����ري
وال��ح��ف���اظ ع�ل�ي��ه م��ن التالع�ب او الطم�س والتأث�ريات
املناخية»

اىل س�ايلو الرفاعي .من جانب اخر بن مدير عام
الرشكة ان مجم�ع الخورن�ق يف محافظة النجف
واص�ل مناقلة (47طن) طن ش�لب مكيس لفرع
املثنى ،كما وتم مناقلة ( )130طن ش�لب ياسمن
مكي�س م�ن س�ايلو اب�و صخ�ري اىل ف�رع املثنى
ومناقلة كمية ( )120طن ش�لب ياسمن مكيس
من مركز تس�ويق املشخاب اىل فرع املثنى .وتاتي
مناقلة الش�لب املكيس من عدد من مراكز تسويق
النجف لفسح املجال وتوفري طاقات خزنية يمكن
من خاللها استالم أكرب قدر من الشاحنات املحملة
بكميات الش�لب والتي تنتظر دوره�ا امام ابواب
املراكز التسويقية يف النجف.

رغم ارتفاع الدوالر ..الزراعة تعلن السيطرة عىل األسعار
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن املتحدث بإس�م وزارة الزراعة حميد
الناي�ف ،أم�س االحد ،ع�ن زي�ادة االنتاج
الزراع�ي لتحقيق االكتف�اء الذاتي لالنتاج
املح�ي .وق�ال الناي�ف يف تريح صحفي
«ك�وزارة زراعة من واجبن�ا زيادة االنتاج
الزراع�ي كمآ ونوعا ً لنحق�ق  23من مادة
الزراعي�ة ماعدا الحنطة والش�عري واملادة
الصف�راء» .واض�اف «خ�الل جائح�ة
كورونا كان الع�راق يخىش ان يتعرض إىل
ازمة غذائية وبالتايل خ�الل اليومن األوىل

عندما غلقت الحدود اس�تطعنا تأمن كل
املواد الغذائية بأسعار ميرسة» الفتا ً اىل انه
«عندما ارتفع س�عر الدوالر اس�تطعنا ان
نسيطر عىل االسواق ودخلنا عىل االسواق
بقوة والسيطرة عىل االسعار».
واوضح الناي�ف «أما النس�بة للمحاصيل
والخض�ار فالي�وم لدينا  23م�ادة زراعية
حققنا فيها االكتفاء الذاتي كما ان أحدى
ال�رشكات الس�عودية قدمت قب�ل يومن
طلبا ً ب�  250طنا ً من محصول الطماطم»
الفتا اىل ان»توفري املحاصيل املحلية يشجع
الفالح عىل الزراعة».

اليونسكو تعلن انجاز املرحلة األوىل
من مرشوع إعادة اعامر املنارة احلدباء
بغداد /المستقبل العراقي

انج�زت منظمة “اليونس�كو” مكتب العراق املرحل�ة االوىل من مرشوع اعادة
اعم�ار املس�جد الن�وري واملن�ارة الحدباء مع كنيس�تي الس�اعة والطاهر يف
املوص�ل .وقال مدير املرشوع راكان الع�الف يف تريح صحفي ان “املرشوع
ينف�ذ بمنحة من دول�ة االمارات العربية املتحدة بمبل�غ  50مليونا ً و 400الف
دوالر ع�ىل مرحلتن” ،موضح�ا ان “املرحلة االوىل من املرشوع تضمنت تهيئة
املواق�ع ونصب كامريات واجهزة املراقب�ة فضال عن رفع االنقاض واملخلفات
الحربي�ة والعب�وات الناس�فة املزروع�ة باملواق�ع وع�زل وتصني�ف الحجارة
التاريخية عن االنقاض وخزنها م�ع توثيق القطع االثرية وتصنيفها واكمال
الدراسات التاريخية للمباني”.
وأض�اف الع�الف“ ،كما تضمن�ت املرحلة تدعي�م االجزاء املتبقي�ة من االبنية
االثري�ة للحفاظ عليها واالعمال التكميلية االخ�رى الخاصة بتهيئة املواقع”،
مبينا ان “املرحلة الثانية تضمنت اعداد التصاميم النهائية واملبارشة باالعمار
باملشاريع املذكورة حيث تم االعالن عن مسابقة معمارية دولية العادة اعمار
مجمع املسجد النوري والعمل جار بالتحضري ملرحلة االعمار النهائي”.واشار
الع�الف اىل ان “العم�ل بامل�رشوع تم بالتعاون والتنس�يق م�ع وزارة الثقافة
وديوان الوقف الس�ني وديوان الوقف املسيحي وممثي الكنائس” ،الفتا اىل ان
“مدة االنجاز  5سنوات”.

رشطة البرصة تقبض عىل عصابة تقتنص
أموال املواطنني بطريقة ماكرة
البصرة  /المستقبل العراقي
اعلن�ت مديرية رشط�ة البرة ،أمس
االحد ،القبض عىل عصابة متخصصة
برسق�ة األم�وال أمام املص�ارف عقب
سحبها من قبل املواطنن.
وذك�رت املديري�ة يف بي�ان ،تلق�ت
«املس�تقبل العراقي» نس�خة منه ،ان
«مفارز قس�م مكافحة اجرام البرة
تمكنت من االطاحة بعصابة اجرامية
يف منطق�ة ح�ي الحس�ن متخصصة
برسقة اموال املواطنن املس�حوبة من

املص�ارف عن طري�ق (ك�رس زجاج)
العجالت».
وأشار البيان إىل أن «املتهمن مطلوبن
بع�دة قضاي�ا وف�ق امل�ادة  444م�ن
قان�ون العقوبات العراق�ي» ،الفتا ً إىل
أنه «ضبط بحوزتهم مسدس ولوحات
تسجيل عجلة مزورة».
وأوضح�ت املديري�ة أن�ه «ت�م اتخ�اذ
اإلج�راءات القانوني�ة بحقهم�ا
واحالتهم�ا اىل القض�اء ليكون�ا عربة
لكل من تسول له نفس�ه العبث بأمن
واستقرار املحافظة».

املبارشة بتوزيع مبالغ تعويض
لـ « »500مترضر يف سهل نينوى
نينوى /المستقبل العراقي

اعلنت اللجن�ة املتخصصة بتعويض مت�رضري محافظة نينوى
املب�ارشة بتوزي�ع مبال�غ لنح�و 500مت�رضر بع�د اس�تكمال
معامالته�م وتدقيقه�ا من قب�ل اللجنة املركزي�ة للتعويضات يف
بغداد داخل سهل نينوى.
وق�ال محاف�ظ نين�وى نج�م الجب�وري ان لجن�ة التعويض�ات
ب�ارشت رصف مبالغ لنحو  500مت�رضر كانوا قد قدموا طلبات
للتعويضات بش�أن ممتلكاتهم (منازل ومحال وس�يارات) التي
ترضرت خالل سيطرة عصابات “داعش”.
واض�اف ان اللجنة الفرعي�ة يف املحافظة س�تعلن خالل اليومن
املقبلن اي قبل انتهاء العام الحايل  2020عن وصول دفعات جديدة
الحقة من بغداد وسيتم ايضا رصف املبالغ التي يستحقونها من
التعويضات لسكان سهل نينوى ضمن دفعات اخرى.

نائبة :هناك «تفاوت ًا كبري ًا» يف التمويل
بني املحافظات خالل 2020
بغداد  /المستقبل العراقي

كش�فت وثائق حكومية تفاوتا ً كب�ريا ً يف التمويل بن املحافظات
خ�الل .2020وقال�ت النائبة هدى س�جاد انه «بموج�ب جداول
التمويل الصادرة من وزارة التخطيط يتبن ان هذه املحافظات لم
تقوم بأنهاء الذرعات بشكل مُ بارش حتى يتم رصف املبالغ لها».
وأضاف�ت ان ُ
«هنالك تباين كبري يف ارس�ال االموال اىل املحافظات
العراقية دون االعتماد عىل عدد الس�كان واملس�توى املعييش لتلك
املحافظات».وطالب�ت الحكومة العراقية ووزارة املالية ب� «األخذ
بعن االعتب�ار املحافظات االكثر فق�را ً واملحافظات ذات الكثافة
السكانية الكبرية عند تخصيص االموال».

التعليم تقرر إعفاء الناجحني يف الدور التكمييل
للسنة  2019/2020من األجور الدراسية
بغداد  /المستقبل العراقي
ق�ررت وزارة التعلي�م العايل والبحث العلمي ،أم�س األحد ،إعفاء
الناجح�ن يف ال�دور التكميي للس�نة  2019/2020م�ن األجور
الدراسية.وقالت دائرة العالقات واإلعالم بالوزارة يف بيان مقتضب
تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة منه ،إن «هيئة ال�رأي يف وزارة
التعليم الع�ايل والبحث العلمي قررت إعف�اء الطلبة الناجحن يف
املحاولة الثانية من الدور التكميي للسنة الدراسية 2019/2020
من األجور الدراسية يف الجامعات والكليات الحكومية واألهلية يف
الدراستن الصباحية واملسائية».

النزاهة توقف إجـراءات متليك عقار
بيع باملزايدة العلنية يف ذي قار
بغداد  /المستقبل العراقي

كش�فت هيأة النزاهة االتحاديَّة ع�ن ُّ
تمكنها من إيقاف إجراءات
عقار ت َّم بيعه باملُزايدة العلنيَّة يف محافظة ذي قار؛ لوجود
تمليك
ٍ
هدر باملال العام قيمته مليارين و 300مليون دينار.
ٍ
وأف�ادت دائ�رة التحقيق�ات يف الهيئ�ة ،ويف مع�رض حديثها عن
ُّ
بتمكن فريق عم�ل مكتب تحقي�ق ذي قار من
عمليَّ�ة الضب�ط،
َّ
الخاص�ة ببي�ع العقار املُش�يَّ د عليه
ضب�ط األوليَّ�ات واملحارض
ومحج�وز ملصلحة محافظة
هارب،
ملتهم
(م�ول) تعود ملكيَّت�ه
ٍ
ٍ
ٍ
ً
ديون مُ ِّ
مشرية إىل قيام مديريَّة
رتتب ٍة بذمَّ ة املُ َّتهم،
ذي قار؛ لوجود
ٍ
تنفي�ذ النارصيَّ�ة بعرضه بمزاي�د ٍة علن َّي ٍة وبيعه بس�عر ّ
أقل من
س�عره الحقيقي .وأضاف�ت الدائرة َّ
إن العقار ال�ذي تبلغ قيمته
التقديريَّ�ة  3مليارات و 800مليون دينار ،ت� َّم بيعه بمبلغ مليار
هدر يف امل�ال العام.
و 500ملي�ون دين�ار ،ممَّ�ا أدى إىل حص�ول ٍ
وأوضحت أن «قايض محكمة التحقيق املُ َّ
ختصة بقضايا النزاهة
يف ذي ق�ار ،بعد اطالعه ع�ىل اإلجراءات املتخذة م�ن قبل الهيئة،
ق�رَّر إيقاف إج�راءات تمليك العقار لحن حس�م القضيَّة ،وبيان
صحَّ ة إجراءات املُزايدة م�ن عدمها ،فضالً عن ّ
حث مُ حافظة ذي
قار للطعن بإجراءات املزايدة».
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ثقافة

العدد ( )2287االثنين  28كانون االول 2020

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq

اعالن اول مساطحة ( )225والصادر يف 2020/12/21

بناءا عىل ما جاء بهامش قسم االمالك واملؤرخ يف  2020/11/11ولحصول موافقة السيد املحافظ
تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية يف مديرية بلديات نينوى
 / 1ع�ن تاجري القطعة املرقمة  440/100مقاطعة حس�نكوي والعائدة ملكيتها اىل مديرية بلدية تلعفر
عن طريق املس�اطحة النش�اء عمارة تجارية عليها والبالغ مس�احتها (  )966,77م�ر مربع وملدة (15
س�نة) خمس�ة عرش س�نة وفق الرشوط املوضوعه لها واملصادق عليها .عىل ان يتضمن املرشوع انشاء
مبن�ى تجاري مؤلف من طابقني (الطابق االريض) يحتوي عىل محالت عدد ( )39ومجموعة صحية عدد
( )2وغرفة كهرباء عدد ( )2و (الطابق االول ) يحتوي عىل شقق تجارية عدد ( )4ومجموعة صحية عدد
(  )2ومعارض تجارية عدد ( )6مع درج
 / 2تاجري ساحة لوقوف السيارات بصورة مؤقتة وبدون مشيدات ثابتة عىل جزء من القطعة 11/450
م  69قرمز دره وبمساحة  2000مر مربع مدة االيجار سنة واحدة فقط
 / 3تأجري ملعب س�باعي عىل جزء من القطعة املرقمة  1648/86م  74برئ الطري وبمس�احة  1925مر
مربع ملدة سنة واحدة وبصورة وقتية وبدون مشيدات ثابتة
بالنس�بة للفق�رة االوىل من االع�الن يدفع بدل االيجار دفع�ة واحدة بداية كل س�نة وان يعاد تقدير بدل
االيج�ار كل خمس�ة س�نوات وليس للمس�تأجر الحق باالعراض عىل ق�رار التقدير الجديد الذي س�يعاد
التقدير فيه كل خمس سنوات كما يلتزم املستاجر باقامة املشيدات خالل املدة املحددة يف عقد املساطحة
مع تقديم مبلغ الضمان للتش�ييد يعادل بدل املس�اطحة لتلك املدة ويف حالة عدم التش�ييد خاللها يصادر
مبلغ الضمانة ويعترب عقد املساطحة الغيا ويؤول ما هو قائم من مشيدات اىل مديرية بلدية تلعفر دون
مقابل وتكون املساطحة وفقا الحكام القانون ( )21لسنة ( )2013املعدل وللبلدية الحق باجراء الكشف
عىل املبنى التجاري وقت شاأت لالطالع عىل واقع املبنى التجاري عىل ان تكون املساطحة باملزايدة العلنية
ويك�ون البناء ب�ارشاف مهندس من قبل البلدية تؤول كافة املش�يدات اىل مديرية بلدية تلعفر بعد انتهاء
العق�د ب�دون نواقص وبحالة جيدة م�ع االرض وبواقع ح�ال البناية بعد االنتهاء من تش�يدها ويف حالة
وجود نواقص يف البناية ملا كان عليهما عند االنتهاء من تشيدها فعىل املساطح اكمال هذه النواقص ويف
حالة عدم اكماله هذه النواقص فتستكمل من تاميناته فان لم تكفي فمن امواله املنقولة وغري املنقولة
ووفق�ا لالح�كام القوانني املرعي�ة بذلك وبما يخدم مصلح�ة البلدية فعىل الراغبني باملس�اطحة مراجعة
مديرية بلدية تلعفر وخالل مدة ( )30يوم تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن بالصحف مستصحبني معهم
التامين�ات القانوني�ة عىل ان ال تقل عن ( )%50من القيمة املقدرة وس�تجري املزاي�دة يف اليوم االخري من
مدة االعالن ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور نرش االعالن واملصاريف االخرى عىل ان يقوم بتسديد
باقي بدل االيجار والرس�وم االخرى وابرام العقد خالل مدة (ثالثون يوم) من تاريخ تصديق قرار االحالة
وبخالف�ه يعترب املس�تأجر ناكال وفق احكام املادة (  )11فقرة ثانيا م�ن قانون بيع وايجار اموال الدولة
املرقم ( )21لس�نة ( )2013املعدل ويعاد االعالن عن تأجري امللك وعىل حساب الناكل وتحمله فرق البدلني
وكافة املصاريف االخرى املرتبة عىل ذلك ومصادرة اماناته وعدم الس�ماح له بالدخول باملزايدة علما ان
كافة الرشوط املطلوبة باملساطحة ستقرأ عىل املزايدين يوم املزايدة وستكون املزايدة يوم االربعاء املوافق
 2021/1/27يف مقر مبنى مديرية بلدية تلعفر.

ر .مهندسني اقدم
رعد عيل نجم
مدير بلديات نينوى
رئيس اللجنة

فقدان
فقدت من�ي الوثيقة الص�ادرة من االعدادية
التطبيقية املس�تنرصية املهنية واملعنونة اىل
كلية الرافدين الجامعة باس�م ( سميه سالم
حسني محمد ) فمن يعثر عليها تسليمها اىل
جهة االصدار .
������������������������������������
فقدان
فق�دت الهوية الص�ادرة م�ن وزارة الثقافة
واجازة سوق وبطاقة الناخب باسم  /بسمه
حامد ش�اكر – فمن يعثر عليها تسليمها اىل
جهة االصدار .
������������������������������������
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقار العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة
اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة79/6 :
املحلة او رقم واسم املقاطعة 7 :السهيلية
الجنس :دار
النوع :ملك رصف
املساحة 99،60 :مر مربع
الشاغل :عقيل حاتم هادي
مقدار البيع  75،000،000 :خمسة وسبعون
مليون دينار
س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف الكوفة
باملزايدة العلنية العقار املوصوف اعاله العائد
للراهن (عقيل حاتم هادي) لقاء طلب الدائن
املرته�ن ( م�رصف الرش�يد  /الكوفة)53/
البالغ ( )70،000،000سبعون مليون دينار
فعىل الراغب يف االش�راك فيها مراجعة هذه
الدائ�رة خ�الل ( )30يوما اعتب�ارا من اليوم
الت�ايل لتاريخ ن�رش هذا االعالن مس�تصحبا
مع�ه تأمين�ات قانوني�ة نقدي�ة او كفال�ة
مرصف�ة التقل عن  %10م�ن القيمة املقدرة
للمبي�ع البالغ�ة (  )75،000،000خمس�ة
وس�بعون مليون دينار وان املزايدة ستجري
يف الساعة ( )12ظهرا من اليوم االخري .
عبد النارص جواد كاظم
دائر ة التسجيل العقاري يف الكوفة
������������������������������������
اىل الرشي�ك ص�الح مه�دي مس�لم توج�ب
حضورك اىل مقر بلديه الكوفه لغرض اصدار
اج�ازه بناء للعق�ار املرق�م  84868/3حي
ميس�ان خالل ع�رشه ايام وبخالفه س�تتم
اإلج�راءات دون حض�ورك طال�ب االج�ازه
عدنان حميد جاسم
������������������������������������
اىل الرشيك اباذر صالح مهنة
توجب حضورك اىل مقر بلديه النجف لغرض
اصدار اجازه بن�اء للعقار املرقم 46391/3
حي النداء خالل عرشه ايام وبخالفه س�تتم
اإلجراءات دون حضورك
طالب االجازه
لؤي حسوني جابر

www.almustakbalpaper.net

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقار العامة
دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل
مالحظية الحيدرية
اعالن تبليغ مدين مجهول االقامة
اىل الراهن ( أزهار لفته محمود)
نوع التبليغ:أول
التسلسل او رقم القطعة5204/116 :
املحلة او رقم واسم املقاطعة :خان الحماد
الجنس :عرصه
مقدار الدي�ن  )8،000،000( :ثمانية مليون
دينار فقط عدا املصاريف االخرى
اسم الدائن املرتهن :املرصف الصناعي
تاريخ االستحقاق2017/6/7 :
بناءا عىل استحقاق الدين املبني اعاله وطلب
الدائن تحصيله وبالنظر لعد إقامتك يف املحل
املب�ني يف العق�د وان�ه لي�س لك مح�ل اقامة
معل�وم غ�ريه فتعت�رب بذلك مجه�ول محل
االقامة فعليه قررنا تبليغك بلزوم دفع الدين
وتوابع�ه خالل ( )15يوم�ا اعتبارا من اليوم
التايل لتاريخ نرش االعالن واال فسيباع عقارك
املوصوف اعاله باملزايدة وفقا للقانون.
دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل
مالحظية الحيدرية
������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /964 :ب2020/5
التاريخ2020/12/24 :
اعالن تبليغ بالحكم الغيابي
اىل  /وئام قيس يونس
اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم (/964
ب )2020/5يف  2020/12/22واملتضم�ن
الحك�م ( بأبط�ال قي�د التس�جيل العق�اري
املرق�م  311كان�ون االول  2001مجلد 944
وال�ذي ت�م بموجبه تس�جيل العق�ار املرقم
 76116/3مقاطع�ة  4جزي�رة النجف حي
الس�الم بأس�م املدع�ى علي�ه الثان�ي حيدر
جاس�م محم�د ) ولثبوت مجهولي�ة اقامتك
حس�ب رشح املبلغ القضائي واشعار مختار
ح�ي ميس�ان  13/لذا تق�رر تبليغ�ك اعالنا
بالقرار املذكور بصحيفتني محليتني يوميتني
ولك ح�ق الطعن ع�ىل القرار املذك�ور خالل
امل�دة القانونية بكافة ط�رق الطعن املقررة
وبعكس�ه سيكتس�ب القرار املذك�ور درجة
البتات وفق االصول.
القايض
عيل عبد الرضا حسن
������������������������������������
فقدان
فق�دت الوثيق�ة املرقم�ه /65009/يف
 29/1/2018والصادرة من املديريه العامه
لربي�ة كربالء املقدس�ه 1/عدادي�ة الهنديه
املهني�ة /قس�م املع�ادن الدراس�ه اإلعدادية
والعائ�ده للطال�ب ضي�اء حس�ون مطل�ب
جاس�م م�ن يعثر عليه�ا تس�ليمها اىل جهة
االصدار

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة الكوفة
العدد /1016 :ب2020/2
التاريخ2020/12/27 :
اعالن
اىل  /املدعى عليه ( عيل عبد الزهرة خليل)
قدمت املس�تأنفة ( اخالص حمزة عبود) الالئحة
االستئنافية املؤرخة يف 2020/12/13
وملجهولية اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ
واش�عار مخت�ار واختياري�ة منطق�ة ( الكوف�ة
– ح�ي الف�رات) املدع�و ( رزاق لفت�ه النعماني)
فق�د تق�رر تبليغك إعالن�ا بصحيفت�ني محليتني
يوميتني للحضور امام محكمة اس�تئناف النجف
االتحادي�ة /الهيئة االس�تئنافية يف موعد املرافعة
املوافق  2021/1/12الس�اعة التاس�عة صباحا
وعن�د عدم حضورك او ارس�الك م�ن ينوب عنكم
قانونا او تقديمك ملعذرة مرشوعة فس�وف تجري
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون.
القايض
مؤيد رياح غازي

������������������������������������

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /1584 :ب2020/1
التاريخ 2020/12/27 :
إىل /املدعى عليه (حكيم كريم هادي)
أقام املدعي (عبد الحسني عباس صالح) الدعوى
البدائي�ة املرقمة أعاله والتي يطل�ب فيها الحكم
(الزام�ك بتأديتك للمدعي اعاله مبلغا قدره ثالثة
االف وخمس�مائة دوالر امريك�ي مس�تحق االداء
ح�ني الطل�ب) ،ولثب�وت مجهولية مح�ل إقامتك
حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي واش�عار مخت�ار
القاس�م  ( 5نعيم حس�ون الخاقاني)،لذا قررت
ه�ذه املحكمة تبليغك إعالنا بصحيفتني محليتني
يوميت�ني للحض�ور يف موعد املرافع�ة املصادف يف
يوم  2020/12/30وعند عدم حضورك أو إرسال
من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك
غيابيا وعلنا وفق األصول.
القايض
عيل جبار الخزعيل

������������������������������������

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /5998:ش2020/4
التاريخ2020/12/27 :
اعالن
اىل املدعى عليه ( محمد سليم حمزة)
اقام�ت املدعي�ة (زه�راء عظيم حم�زة) الدعوى
بالع�دد /5998ش 2020/4امام ه�ذه املحكمة
والت�ي تطلب فيه�ا نفقة ماضية ومس�تمرة لها
ونفقة مستمرة الوالدها (حسني وجعفر وزينب)
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك وحس�ب رشح القائم
بالتبلي�غ واش�عار مختار حي الرحم�ه  /النجف
قررت املحكمة تبليغك بموضوع الدعوى وبموعد
املرافع�ة اعالن�ا بواس�طة صحيفت�ني محليت�ني
يوميت�ني وعلي�ك الحضور امام ه�ذه املحكمة يف
موعد املرافعة املوافق يوم  2021/1/10الس�اعة
التاسعة صباحا ويف حالة عدم حضورك او ارسال
من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك
غيابيا وعلنا وفق األصول.
القايض
عيل حميد الحيدري

Public Tender Announcements for Tender No: 008-SC-20
Provision of Drilling Rig and Integrated Services for
Drilling 25 Development Wells on Turnkey Basis and 2 Evaluation wells on Daily Rate Basis
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 Drilling Rig and Integrated Services for
Drilling 25 Development Wells on Turnkey Basis and 2 Evaluation wells on Daily Rate Basis
Tender No.: 008-SC-20
Tender Information:
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for first time. All the specialist companies who have the ability
and experience can participate in this tender, to contact with EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date
to get the tender documents by paying the tender fee (100$) after fill and sign Bidding Documents Purchase Request.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek three (3) set of 1500-2000 HP land drilling rig from two to three (2-3) contractors who have the qualified international professional experience in Iraq oil fields service market. The Scope of Work covers drilling & completion of 25 development
wells on turnkey basis and 2 evaluation wells on daily rate basis in EBS field using three (3) set of 1500-2000 HP land drilling rig for project
management, well engineering, well construction and well completion,for more details, please refer to ITB document.
Part Two: Purchase the ITB
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents before the deadline of submission.please email to Bao
Xiaofang baoxiaofang@ebspetroleum.com and yangguang@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 securities etc.
)C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email
D: One person can only represent one company
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp.
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 deadline 4:00 PM Feb
23rd, 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
of tender 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 compile).
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and compile).
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 three days
before the submission deadline date for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contract Person: Ms. Bao xiaofang baoxiaofang@ebspetroleum.com
and Mr. Yang Guang yangguang@ebspetroleum.com
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee.
You can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above announcement.

اعالن
حمافظة بغداد
م /الرتيث يف موعد إغالق املناقصة رقم 10
يعلن قس�م العقود يف محافظة بغداد
عن الريث يف إغالق املناقصة رقم ()10
لس�نة  2020ملرشوع تنفي�ذ وتجهيز
الحوكمة اإللكروني�ة ملحافظة بغداد
والدوائر التابعة لها ،إىل إشعار آخر.
حمافظة بغداد

حمافظة دياىل /قسم العقود

تنويه

اشارة اىل االعالن املنشور
يف صحيفة املستقبل العدد
 2665يف 2020/11/25
ورد يف اع�الن تنمي�ة
االقالي�م االع�الن رق�م
( )3خطأ والصحيح هو
االعالن رقم ()4

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /664 :ب2017/1
التاريخ 2020/12/27 :
إىل /الشخص الثالث (جبار حبيب فهد)
أقام املدعي (ابراهيم صاحب سلمان) الدعوى البدائية املرقمة أعاله
والت�ي يطلب فيه�ا الحكم (بابطال القيد املرق�م /33ك 86/2مجلد
 289الخاص بالعقار املرقم  12649/2حي االش�راكي لعدم وجود
س�ند قانوني لتس�جيله والقيود الس�ابقة له ان وجدت)وقد قررت
املحكمة ادخالكم كش�خصا ثالثا يف الدعوى منظما اىل جانب املدعى
عليهم ،ولثبوت مجهولية محل إقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي
واش�عار مختار النداء  ( 4محم�د عليوي الزيادي)،ل�ذا قررت هذه
املحكم�ة تبليغ�ك إعالنا بصحيفت�ني محليتني يوميت�ني للحضور يف
موع�د املرافعة املص�ادف يف يوم  2021/1/10وعن�د عدم حضورك
أو إرس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا
وعلنا وفق األصول.
القايض
عيل جبار الخزعيل
��������������������������������������������������������
اعالن
تبليغ بالحضور اىل صندوق االسكان يف النجف االرشف
اىل  /الرشكاء ( منتظر حس�ن عيل موىس واحمد حس�ن عيل موىس
ولبنى حسن عيل موىس )
توجب عليكم الحضور اىل مقر صندوق االس�كان يف النجف االرشف
لغرض اس�تالم قرض االس�كان الخاص بالعقار املس�جل باس�منا
بالعدد  1289/19مقاطعة  18علوة الفحل والواقع يف الكوفة � حي
الشعراء لغرض اخذ بصماتكم وموافقتكم ولكونكم رشكاء بالعقار
اعاله وبم�ا اني اجهل محل اقامتكم لذا تقرر تبليغكم بالحضور اىل
مقر صندوق االسكان يف النجف االرشف عن طريق االعالن بصحيفة
يومية رسمية
الرشيك
محمد صاحب عباس
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العودة إىل مسار اتفاقية باريس للمناخ
لورانس توبيانا
عندم�ا وضع ممثلو نح�و  200دولة
اللمسات األخرية عىل اتفاقية باريس
للمناخ ،يف  12ديس�مرب  ،2015كانت
هن�اك احتف�االت يف جمي�ع أنح�اء
العالم ،لكن بعد مرور خمس سنوات
ع�ىل ذلك ،م�ازال العال�م يف حالة من
عدم اليق�ن املتزاي�د ،وال تقبل أزمة
«كوفيد  »19بأي ح�ل رسيع ،إذ أدى
الوباء إىل تعميق األزمات االقتصادية
واالجتماعي�ة ،عالوة ع�ىل موجة من
املديوني�ة املتزاي�دة ،كما أن املش�هد
الجيوسيايس منقس�م كما كان منذ
عق�ود ،ومع إع�ادة تنظيم سالس�ل
التوري�د العاملي�ة ،تت�الىش احتماالت
تحقيق تكامل عاملي أعمق من خالل
التجارة.
وم�ع ذل�ك ،رغ�م كل االضطراب�ات
األخ�رية ،ال ي�زال هناك يق�ن واحد:
أزم�ة املن�اخ والحاج�ة إىل االلت�زام
باتف�اق باري�س ،وه�و خريط�ة
الطري�ق الوحي�دة التي لدين�ا إلزالة
الكرب�ون م�ن االقتص�اد العامل�ي،
ورغم أن االتفاقية قوبلت بالش�كوك
يف البداي�ة ،ف�إن آلياته�ا األساس�ية
تثب�ت كفاءتها وفعاليته�ا ،وهدفها
املتمث�ل يف الوص�ول بمس�توى صايف

انبعاثات غ�ازات االحتباس الحراري
إىل مس�توى الصف�ر بحلول منتصف
الق�رن ،ه�و اآلن نقط�ة مرجعي�ة
للحكوم�ات ،وال�ركات يف جمي�ع
أنح�اء العالم ،ويقوم عدد متزايد من
القطاع�ات االقتصادي�ة -بما يف ذلك
املالية العام�ة والخاص�ة ،والطاقة،
والنق�ل ،والصناعة -بوض�ع أهداف
تتماىش مع هذا الهدف.
ومع اق�راب مؤتم�ر األم�م املتحدة
لتغ�ري املن�اخ «« »COP26كوب »26
لع�ام  ،2021تتمثل املهم�ة العاجلة
للحكومات يف تعزيز خططها املناخية
«وفق�ا ً ملنط�ق «آلي�ة الس�قاطة»
التفاقي�ة باري�س ،لتثبي�ت أه�داف
خف�ض االنبعاث�ات لع�ام ،2030
ويف الجانب الس�يايس ،وص�ل العالم
إىل نقط�ة تح�ول ،إذ كان للخط�اب
الش�هري الذي ألق�اه دونال�د ترامب
يف يوني�و  ،2017يف حديق�ة البي�ت
األبيض ،وأعلن فيه انس�حاب أمريكا
م�ن اتفاقي�ة باريس ،تأثري س�لبي،
وش�جع الربازيل وأسراليا واملكسيك
أيض�ا ً عىل التخفيف م�ن طموحاتها
املناخي�ة ،لكنن�ا اآلن ع�ىل أعت�اب
ح�دوث تأثري إيجاب�ي ،إذ يدرك املزيد
من الحكوم�ات والقطاعات أن إزالة
الكربون هو مفتاح القدرة التنافسية

االقتصادية يف املستقبل.
ويف ع�ام  ،2020أعق�ب انتخاب جو
باي�دن لرئاس�ة الوالي�ات املتح�دة
التزام�ات جديدة طموح�ة بتحقيق
ص�ايف صف�ر لالنبعاثات م�ن جانب
الصن ،والياب�ان ،وكوريا الجنوبية،
واالتحاد األوروب�ي ،مما يمثل تحوالً
حاس�ما ً يف حس�ابات التفاض�ل
والتكامل العاملي�ة ،ففي عام ،2021
يمك�ن ملجموع�ة ال�دول الس�بع
ومجموعة العري�ن أن تجعل صنع
السياسات املناخية «السيما التمويل
األخرض» القضي�ة املركزية يف جدول
األعمال العاملي.
فق�د ح�ددت أغلبية األعض�اء يف كل
مجموع�ة بالفع�ل أهداف�ا ً صافي�ة
صفري�ة ،وم�ن ث�م س�تحتاج إىل
زي�ادة معايريه�ا لع�ام  2030وفقا ً
لذلك .وس�يحتاج االتح�اد األوروبي،
عىل س�بيل املث�ال ،إىل خف�ض صايف
االنبعاثات بنس�بة  55يف املئة بحلول
ع�ام  2030لتحقي�ق هدف�ه لع�ام
.2050
وإضاف�ة إىل التط�ورات األخ�رية يف
الوالي�ات املتحدة واالتح�اد األوروبي
والصن ،فإن االتجاهات االقتصادية
ذات نطاق أوس�ع ،وتعبئ�ة الجهات
الفاعل�ة غ�ري الحكومية ق�د أعطت

مزي�دا ً م�ن الزخ�م للعم�ل املناخي،
فمنذ ع�ام  ،2015كانت هناك زيادة
بنس�بة  22.000يف املئ�ة يف األص�ول
امللتزمة بتصفية اس�تثمارات الوقود
األحف�وري ،وقد التزم�ت العديد من
الركات املتعددة الجنسيات بخفض
االنبعاث�ات بما يتم�اىش مع اتفاقية
باريس.
فعىل سبيل املثال ،يف أواخر عام 2020
فق�ط ،انضم�ت رشك�ة «بروناس»
العمالق�ة للطاق�ة يف ماليزي�ا إىل
رشكات « BPب�ي ب�ي» ،و،Shell
«ش�يل» ،و« Equinorإيكوينور» ،يف
تحديد هدف  2050املتمثل يف الوصول
بمستوى صايف االنبعاثات إىل الصفر،
وأعلنت رشكة « Iberdrolaإيربدروال»
اإلسبانية ،ثالث أكرب مرفق يف العالم،
أنها ستس�تثمر  75مليار يورو «89
ملي�ار دوالر» ع�ىل م�دى الس�نوات
الخمس املقبلة ملضاعفة قدرتها عىل
الطاقة املتجددة.
ويف الوق�ت نفس�ه ،أق�ر الرئي�س
التنفي�ذي لركة «فولك�س فاغن»
بأن بقاء الرك�ة يعتمد عىل قدرتها
ع�ىل التمح�ور يف إنت�اج الس�يارات
الكهربائي�ة ،ب�دءا ً من اس�تثمار 33
ملي�ار ي�ورو م�ن اآلن وحت�ى ع�ام
.2024

ً
وفض�ال ع�ن ذل�ك ،تعم�ل امل�دن،
واألقالي�م ،والركات ،واملؤسس�ات
املالي�ة معا ً بص�ورة متزايدة بش�أن
العم�ل املناخي ،مم�ا يعني أن بعض
البل�دان يمك�ن أن تتج�اوز أهدافها
املناخي�ة الوطني�ة ،يف ح�ن تع�ود
بلدان أخرى -مثل الربازيل والواليات
املتح�دة -إىل املس�ار الصحي�ح .وكل
هذه الجهود مدعومة بدعم ش�عبي
قوي للعمل املناخي ،وحتى يف خضم
ظهر استطالعات الرأي أن
الجائحةُ ،ت ِ
الناس قلقون أكثر من أي وقت مىض
بشأن تغري املناخ ،ويريدون أن تفعل
حكوماتهم املزيد لحماية الكوكب.
وتخلق هذه الضغوط حلقة إيجابية،
فبعي�دا ً ع�ن أن االلتزام�ات الصافية
الصفرية مج�رد حرب عىل ورق ،فلها
تأث�ري كبري عىل االقتص�اد الحقيقي.
وعىل س�بيل املثال ،ت�م حظر صفقة
تجارية كبرية بن االتح�اد األوروبي
«األرجنت�ن،
و»مريكوس�ور»،
والربازي�ل ،وباراغواي ،وأوروغواي»،
من عدد من الدول األعضاء يف االتحاد
األوروب�ي ،بس�بب مخ�اوف بش�أن
تجاه�ل الرئي�س الربازي�ي ،جاي�ر
بولس�ونارو ،لقضايا حماي�ة البيئة
وقضايا مثل إزال�ة الغابات .ونتيجة
لذلك ،تضغ�ط العديد م�ن الركات

سحر لغة االرقام
نجاح العلي
لالرق�ام قدرة س�حرية عىل االقن�اع ،فهي
الت�ي نس�تخدمها يف تعامالتن�ا اليومي�ة يف
البي�ع والراء ويف معرفة العم�ر والوفيات
وال�والدات وحت�ى االم�راض والتحلي�الت
الصحي�ة تكت�ب باالرق�ام ،ونتعام�ل معها
بواقعي�ة ومقبولي�ة وصدقي�ة عالي�ة وال
نعرض عليها ،اال ان كانت غري صحيحة او
تم التالعب بها عن قصد.
يف ع�ام  2017ارس�ل مجلس ال�وزراء كتابا
اىل وزارة التخطيط ألزمها فيه بانش�اء بنك

املعلومات الوظيف�ي ،اذ يعطى لكل موظف
رقم تسلس�ي محدد ملعرفة العدد الحقيقي
للموظف�ن منع�ا الزدواج الروات�ب ،ويتيح
ايض�ا اكتش�اف املوظف�ن الفضائين غري
الحقيقين ،وبحس�ب االحصاءات الرسمية
لوزارة التخطيط بلغ عدد املوظفن املسجلن
يف بنك املعلومات الوظيفي حتى شهر كانون
االول  2020م�ا يق�ارب مليون�ن ونص�ف
مليون موظف وهناك وزارات ومؤسس�ات
رسمية ،امتنعت عن تزويد وزارة التخطيط
ببيانات عن اعداد موظفيها.
ام�ا املتقاع�دون فبل�غ عدده�م يف اخ�ر

احصائية رسمية صدرت نهاية العام الحايل
مليونن ونصف املليون متقاعد يتسلم 500
ال�ف منهم رواتبه�م من صن�دوق التقاعد،
ال�ذي يحت�وي عىل املبال�غ التي تس�تقطع
ش�هريا من املوظفن ،اما بقية املتقاعدين،
فيتم منحهم الرات�ب التقاعدي من ميزانية
الدولة.
خالص�ة الق�ول ان االزمة املالي�ة التي تمر
بها الحكومة العراقية س�ببها ارتفاع اعداد
املوظفن واملتقاعدين الذين تراوح اعدادهم
حسب وزارة املالية من  6مالين اىل  6مالين
ونص�ف مليون فرد ،وهو رق�م مرتفع جدا

يش�كل ما نس�بته  % 20من الس�كان وهو
ام�ر ليس له مثيل يف جميع دول العالم ومن
الحل�ول املطروحة لتقليص ه�ذا العدد ،هو
تسهيل منح االجازات الطويلة براتب اسمي
من (س�نة اىل  5سنوات ) وتسهيل اجراءات
االحال�ة ع�ىل التقاع�د االختي�اري لكل من
لديه خدمة  15س�نة هذا االمر البس�يط ان
تم تحقيقه س�يقلل من االنف�اق الحكومي
بنس�بة  % 25م�ن دون تخفي�ض الروات�ب
او رف�ع س�عر رصف الدوالر واث�ارة ضجة
اعالمي�ة وارب�اك الس�وق والتس�بب بازمة
اقتصادية نحن يف غنى عنها.

الربازيلي�ة -بما يف ذل�ك تلك املختصة
بصناعة لح�وم البقر وفول الصويا-
ع�ىل حكوم�ة بولس�ونارو لتغي�ري
موقفها.
وفضالً ع�ن ذلك ،يف إط�ار متابعة
الصفقة األوروبية الخرضاء ،يفكر
االتح�اد األوروب�ي يف آلي�ة تعدي�ل
حدود الكربون لوضع سعر له عىل
واردات معينة م�ن خارج االتحاد،
وس�يتم تطوي�ر اآللية م�ن خالل
املش�اركة الوثيق�ة م�ع ال�ركاء
التجاري�ن ،ويمكن أن تكون بداية
حقب�ة جديدة م�ن التع�اون ،ألنه
سيتعن عىل الدول األخرى امللتزمة
بأه�داف ص�ايف الصف�ر النهوض
بصناعاتها ملتابعة إزالة الكربون.
وم�ع ذل�ك ،ال يمكنن�ا التف�اؤل
بطريق�ة عمي�اء ،فالحقيق�ة هي
أن الوق�ت ينفد من�ا ،نحن نعلم أن
الف�رة  2020-2010كانت الفرة
األكثر س�خونة عىل اإلط�الق ،وأن
تركيزات غ�ازات الدفيئة يف الغالف
الج�وي اس�تمرت يف االرتف�اع
برسعة .كم�ا نعل�م أن االنبعاثات
م�ن الوق�ود األحف�وري وحرائ�ق
الغابات وصلت إىل أعىل مستوياتها
عىل اإلطالق يف ع�ام  ،2019ونحن
اآلن نواج�ه بانتظام ص�ور ذوبان

األنه�ار الجليدي�ة ،والغاب�ات
املط�رية املش�تعلة ،والش�وارع
املليئة بالضب�اب الدخاني ،والجزر
الصغرية التي رضبته�ا العواصف
ِّ
املدمرة.
وحت�ى يف املناطق أو البل�دان التي
بلغت فيها االنبعاثات ذروتها ،فإن
الجهود املبذول�ة للوصول إىل صايف
الصفر بحلول عام  2050ستحتاج
إىل أن تتضاع�ف ث�الث م�رات .ويف
الوقت نفسه ،فإن املناطق األخرى
ليست مستعدة ملواجهة التحدي.
ومع تغري االقتصادات واملجتمعات
برمتها برسعة ،حان الوقت للقيادة
السياس�ية أن تض�ع اللمس�ات
األخ�رية ع�ىل الربام�ج املتعلق�ة
باملن�اخ ،وس�تضطلع إدارة بايدن
الجديدة بدور حاسم يف االستجابة
العاملي�ة ،لك�ن الوالي�ات املتح�دة
وحدها لن تحل املشكلة ،ففي هذه
األوق�ات الت�ي تزداد فيه�ا القيادة
العاملية املوزعة ،يجب علينا جميعا ً
العمل معاً ،وستكون املعالم املقبلة
للمجتمع ال�دويل يف « G7مجموعة
الدول الس�بع» ،و« G20مجموعة
العرين» ،و« 26 COPكوب -»26
حاس�مة .إن كل ه�ذا يش�به لعبة
دومينو يمكننا الفوز بها.

أطفال العالـم ..تفاوتات
الطول والوزن
إيرين بليكمور
ما الطول املتوس�ط لشاب يبلغ من العمر  19عاماً؟ اإلجابة تتوقف
عىل الدول�ة التي يبحث فيها املرء ،ألن الطول والوزن يتفاوتان عرب
العالم .فقد أظهرت دراس�ة عىل األطفال والبالغن من سن  5أعوام
إىل  19عاما ً مدى تفاوت هذا املتوس�ط .وتكشف الدراسة أيضا ً بونا ً
شاس�عا ً يف الصحة والتغذية بن األمم التي بها أطول السكان وتلك
التي بها أقرصهم .والدراسة التي ُنرت يف مجلة «النست» الطبية،
اس�تقت بياناتها من خالل ما يزيد عىل  2000دراسة عىل السكان.
وحص�ل الباحثون عىل أطوال وأوزان  65مليون طفل يف  200دولة.
وكل هذه القياس�ات رسمت صورة شديدة التباين والتنوع للطول
والوزن .فهناك دول أوروبية مثل هولندا والجبل األس�ود والدنمرك
لديها أطول أطفال العالم ،بينما يركز أقرص أطفال العالم يف جنوب
وجنوب رشق آسيا وأمريكا الالتينية ورشق أفريقيا.
وهن�اك تف�اوت بمق�دار ثمانية بوص�ات يف الطول ب�ن الفتيان يف
عم�ر  19عام�ا ً بال�دول التي بها أعىل متوس�ط للط�ول وتلك التي
بها أدنى متوس�ط للطول .ولدى هولندا أط�ول الفتيان ،حيث يبلغ
املتوس�ط ما يزيد قليالً عىل ستة أقدام .وتيمور الرقية بها أقرص
الفتيان يف هذا العمر ،حيث يبلغ متوسط طول الفتى خمسة أقدام
وبوصت�ن .وأط�ول الفتيات يف هولن�دا أيضاً ،حيث يبلغ متوس�ط
طول الفتاة خمس�ة أقدام وس�ت بوصات تقريباً ،وأقرص الفتيات
يوجدن يف جواتيماال حيث يبلغ متوس�ط ط�ول الفتاة أربعة أقدام
وتس�ع بوص�ات .والف�وارق يف الطول مثل�ت فجوة بلغ�ت ثمانية
أعوام .فمتوسط طول الفتاة يف عمر  19عاما ً يف الدول التي بها أقل
متوس�ط للطول ،يعادل متوس�ط طول فت�اة يف الحادية عرة من
العمر يف الدول التي بها أكرب متوس�ط لطول الفتيات .وفيما يتعلق
بمؤرش كتلة الجس�م ،فأكثر األطفال وزنا ً يعيشون يف جزر املحيط
الهادي والرق األوس�ط وش�يي والواليات املتحدة .وأظهر مؤرش
كتلة الجسم أن هناك فارقا ً يبلغ  55رطالً بن األطفال يف العمر ذاته
يف الدول التي بها أكثر األطفال وزنا ً وتلك التي بها أقلهم وزناً.
وكش�ف البحث أيض�ا ً عن تفاوتات يف طريقة نم�و بعض األطفال.
فكثريون منهم متساوون مع األكثر صحة يف العالم عند سن خمس
س�نوات ،لكن بعد ذلك إما يحققون نموا ً قليالً للغاية ،أو يكتسبون
الكث�ري للغاية من الوزن .وأش�ار الباحثون إىل أن التفاوت يف الطول
والوزن يعود إىل التفاوت يف التغذية وبيئة املعيشة الصحية لألطفال
يف عمر املدرس�ة .وهناك أدلة عىل عدم الت�وازن يف التغذية لألطفال
الذين يف عمر خمس س�نوات واألك�رب من ذلك .ويؤكد الباحثون أنه
من الحيوي مواصلة االس�تثمار يف الصحة والتغذية لألطفال يف كل
األعمار ،وخاصة أثناء الجائحة التي عرقلت بعض محاوالت بعض
اآلباء لتقديم تغذية مناس�بة لألطف�ال .ويف أكتوبر ،حذرت منظمة
الصحة العاملية من أن ما يصل إىل  132مليون شخص آخرين قد ال
يحصل�ون عىل التغذية املالئمة أثناء الجائحة .وحاليا ً تقدر منظمة
الصح�ة العاملي�ة أن هن�اك  690ملي�ون ش�خص ال يحصلون عىل
التغذية املالئمة عىل امتداد العالم.

اخلروج من املأزق الريعي
غيث الدباغ
لإلنت�اج املح�ي اهمية ك�ربى يف جميع ال�دول التي
تعتم�د يف اقتصاده�ا وبن�اء بلدانه�ا ع�ىل الصناعة
والزراع�ة لرف�ع املس�توى املعي�ي وح�ل االزمات
االقتصادي�ة ،واملالحظ ان العراق وبس�بب الظروف
العس�رية التي مر بها قد تزامن معها تدهور الوضع
االقتصادي بش�كل كبري نتيجة تذبذب اسعار النفط
يف الس�وق العاملي�ة بس�بب جائح�ة كورون�ا ،التي
اجتاح�ت العال�م ب�ارسه ،وال ننىس الق�رارات التي

فرضها بول برايمر والتي كانت تنص عىل الس�ماح
بدخول الركات االجنبية املستثمرة لقاء دفع نسبة
رضائب  % 15والتي تساعد عىل دعم القطاع الخاص
والتمويل امل�ايل الخارجي والداخي ولكنها بقيت من
دون تنفيذ ،وبسبب الظروف التي جعلت من اقتصاد
العراق اس�تهالكيا ً وتراجع نس�بة االرايض الزراعية
املس�تثمرة واملش�اريع االساس�ية الداعم�ة لإلنتاج
الوطن�ي بنس�ب ملحوظة بس�بب ابتع�اد اصحاب
رؤوس االم�وال واملس�تثمرين عنه�ا واعتماده�م
عىل االس�ترياد ،مما جعل االس�واق املحلية تعتمد يف

موادها االس�تهالكية عىل ما توّرده الدول االقليمية
من منتجات وهذا الراجع االقتصادي وسوء الوضع
املايل لم يشهده العراق مسبقا.
ان الخ�ريات الت�ي يمتلكه�ا العراق ليس�ت بالقليلة
فريانا العراق دجلة والفرات واالماكن الس�ياحية
خاص�ة الديني�ة منها وموق�ع العراق الس�راتيجي
ومناف�ذه الحدودي�ة ،تجعله من املمك�ن ان يتجاو
ازماته املالية بيرس كطموح مروع  ،ولكننا نفتقر
اىل االدارة املؤسس�اتية الصحيح�ة والنزيه�ة لح�ل
االزم�ة االقتصادي�ة ،الت�ي يعاني منه�ا العراق من

خالل دع�م االنتاج الوطني ال�ذي يقيض بدوره عىل
البطالة ويحل االزمة املالية ،وهذا يحتاج اىل التوازن
االنتاجي بن املنتجات الوطنية واالعتماد عىل املوارد
والخ�ريات الكثرية ،التي يمتلكه�ا بلدنا وليس فقط
النف�ط من خالل دع�م املنتوج الزراع�ي والصناعي
واالنتاج املحي وتذليل الصعاب التي تواجه العاملن
يف املج�االت االنتاجية وتوفري املواد االساس�ية ،مثل
الطاق�ة الكهربائي�ة ودراس�ة حاج�ة البل�د للمواد
االس�تهالكية لتوفريه�ا والحد من كثرة اس�تريادها
والحد من اس�تباحة املواد االجنبية لألسواق املحلية،

حي�ث اطلق ع�دد م�ن املواطن�ن يف اآلون�ة االخرية
عدة حم�الت للتوعي�ة بأهمية دعم املنت�ج الوطني
والتعري�ف باملنتج�ات العراقي�ة واماك�ن تواجدها،
فضالً عن اسعارها مقارنة بأسعار املواد املستوردة
وتس�ليط الض�وء عليه�ا لتحري�ك عجل�ة االقتصاد
العراقي ،ألن االلتف�ات اىل االنتاج الوطني واعطاءه
اهمية ال يكلفنا ش�يئا قياسا اىل مايتم استريده من
بضائع ،واالهم من ذلك رفع نسبة الرضيبة النوعية
ع�ىل البضائع املس�توردة من الخ�ارج دعما للمنتج
املحي.
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مكونان يشكالن أفضل منظف للبرشة

طبق اليوم

ساندويتش بيجل بالسالمي

ُيعت�رب تنظي�ف الب�رشة الخط�وة األوىل
للحفاظ عىل جمالها وشبابها .وهو يدخل
يف الروت�ني التجمييل اليومي املعتمد كونه
ُيخلّصه�ا صباحا ً من اإلف�رازات الزهميّة
والخاليا امليتة التي تتك ّدس عىل سطحها
يف الليل .أما مس�ا ًء ف ُيزيل عنها كل بقايا
الغب�ار ،والتل�وث ،والتع�رّق ،واملاكي�اج
الت�ي تراكمت عليها خ�الل النهار .ولكن
هذه الخطوة ال تحتاج إىل مس�تحرات
ّ
معقدة،
باهظة الثم�ن أو ذات تركيب�ات
إذ يكف�ي االس�تعانة بمكوّن�ني طبيعيني
للحصول عىل أفضل ّ
منظف لجميع أنواع
البرشات.
ّ
املنظف�ة للبرشة
تتميّ�ز ه�ذه الخلط�ة
بخلوّها من أي مكونات كيميائية أو مواد

قاسية عىل الجلد .وهي تحتوي فقط عىل
مكوّن�ني يتميّ�ز كل منهم�ا بكونه مفيدا
يف مج�ال العناي�ة التجميليّ�ة ،أم�ا عن�د
اجتماعهم�ا فتتع�دى فعاليتهما تنظيف
الجل�د إىل ع�الج ح�ب الش�باب والندبات
الناتج�ة عن�ه كم�ا يخلّص�ان س�طح
البرشة من اإلفرازات الزهميّة والش�وائب
املرتاكمة عليه.
 البيكربونات:ُيع�رف البيكربونات بتس�ميات متعددة:
بيكربون�ات الص�ودا ،بيكربون�ات
الصودي�وم ،أو البيكربون�ات الغذائ�ي...
وهو يتميّز بتنوّع االستعماالت يف مجاالت
ّ
منظ�ف من�زيلّ ،مزي�ل
مختلف�ة :فه�و
ّ
يحل مكان
للروائ�ح الكريهة ،يمك�ن أن

الخم�ية الكيميائيّ�ة ،أو حت�ى يمكن أن
ّ
كمنظف لألسنان .أما يف املجال
ُيس�تعمل
التجمييل ،فهو ُيع�رف بفعاليته يف مجال
محاربة حب الش�باب كونه يس�اعد عىل
إعادة التوازن إىل نسبة حموضة البرشة.
 زيت جوز الهند:يتمت�ع زي�ت ج�وز الهن�د بخصائ�ص
متنوّع�ة وفريدة ،فهو مض�اد للبكتييا،
ّ
مرطب ،ومساعد عىل التآم الندبات .وهذا
م�ا يجعل منه مكون�ا ً مثاليا ً للمس�اعدة
يف تجديد الب�رشة واملس�اعدة يف معالجة
شوائبهاُ .يعترب زيت جوز الهند أكثر ّ
رقة
عىل البرشة م�ن البيكربونات ،وهو بذلك
ّ
يحق�ق توازنا ً مع الخصائص الكاش�طة
للبيكربونات.

لدغات عنكبوت معني حتقن مادة أسوأ من السم!

املقادير:
 1خبز
بيجل
 4رشيحة سالمي
رشائح طماطم
رشائح خس
خطوات التحضي:
يفتح البيجل من الجنب ليفصل نصفني.
يبطن برشائح الخس والطماطم ،ثم يوضع السالمي.
توضع الطبقة العلوية من البيجل.
يوضع يف الطبق ،ويقدم.

المتاهات

تجادل العديد من الخرباء حول
حقيق�ة أن نوعا صغ�يا من
العنكب�وت البني الغازي الذي
يزحف عرب اململكة املتحدة ،له
سمعة خطية يف إذابة الجسد.
واآلن ،هناك أدلة دامغة تشي
إىل أن قصص عنكبوت األرملة
الكاذبة (،)Steatoda nobilis
التي تس�بب التهاب�ات جلدية
مروعة ،لها أساس يف الواقع.
وقي�ل إن موط�ن «األرمل�ة
الكاذب�ة» يقب�ع يف اململك�ة
املتحدة ،منذ أن ش�وهدت عىل
شواطئها يف سبعينيات القرن
التاس�ع عرش ،وع�ىل األرجح

أنها قطعت رحل�ة من ماديرا
وجزر الكناري قبالة الساحل
اإلفريقي.ويف العقود األخية،
اتسع نطاقها لتصل إىل إيرلندا.
ّ
تفض�ل املن�زل
ونظ�را ألنه�ا
الداف�ئ بق�در ما نح�ب ،فقد
زادت املواجه�ات مع العناكب
ذات الثماني�ة أرج�ل فق�ط،
حيث أُج�رب املزيد م�ن الناس
عىل البق�اء يف منازلهم يف عام
.2020ويق�ول ج�ون دنب�ار،
عالم الحيوان يف جامعة إيرلندا
الوطني�ة ( )NUIغال�واي:
«ح�وايل  10أنواع من العناكب
الشائعة يف شمال غرب أوروبا

لديه�ا أنياب قوي�ة بما يكفي
الخرتاق جلد اإلنسان وإيصال
السم ،لكن واحدا منها فقط،
وهو عنكبوت األرملة الكاذبة
الغازي ،يعترب ذا أهمية طبية».
ويف معظ�م الحاالت ،أس�وأ ما
يمك�ن أن تتوقع�ه م�ن لدغة
عنكب�وت األرملة الكاذبة ،هو
بضع س�اعات من األلم حول
موق�ع الحقن ،وربم�ا يوم أو
يومني م�ن تصل�ب املفاصل.
ويمك�ن القول إنن�ا ال نحتاج
إىل القلق من الس�م بحد ذاته،
حيث يقبع الخطر يف البكتييا
املوج�ودة ع�ىل األني�اب.

وجم�ع فري�ق دنب�ار عينات
م�ن عناكب األرمل�ة الكاذبة،
م�ع بع�ض العناك�ب املنزلية
العمالق�ة (Amaurobius
 )similisوعناكب Eratigena
 atricaمن الحدائق واملمرات.
ومُ س�حت أجس�ام العناك�ب
بحث�ا ع�ن البكتيي�ا ،وجمع
الس�م م�ن األرام�ل الكاذبة.
ُ
واس�تخدم الس�م الختب�ار
االقرتاحات بأنه قد يس�اعد يف
الحف�اظ ع�ىل أنيابها معقمة
بدرج�ة كافي�ة ملنعه�ا م�ن
تلقي�ح الضحاي�ا بجرعة من
الجراثيم أثناء لدغها.

أفقي

عمودي

 - 1مطرب قطري.
 - 2عاصمة األردن  -فتل (معكوسة).
 - 3مسلسل لغازي حسني (معكوسة).
 - 4ن�اد ريايض قطري  -ح�رف إنجليزي
 غي ناضج.( - 5ال�  )......من أس�ماء الله الحسنى -
عملة اليابان.
( - 6ال�  )......مدينة عراقية (معكوسة)
 سقى النبات  -متشابهان. - 7أصلح�ه  -م�ن أن�واع املوس�يقى
(معكوسة).
 - 8من الغزالن (معكوسة) ( -ال� ).......
عاصمة قطر.
 - 9آلة موسيقية (معكوسة).
( - 10ي�ا  )....أغني�ة للطيف�ة  -للتخيي
(معكوسة)  -مناص.

( - 1ال�  )......دولة خليجية.
 - 2ش�قيق األب  -ممثل�ة عربي�ة
(معكوسة).
 - 3ثلث�ا (دار)  -لعب  -أقوم باإلمامة
(معكوسة).
 - 4تجده�ا يف (أزمان)  -عكس (فر)
 ثلثا (ترى). - 5طول.
 - 6أديب فرني.
 ......( - 7نهاري) أغنية لعمرو دياب
 أقوم بتكرار السؤال (معكوسة). - 8أبس�ط (معكوس�ة)  -أعطى بال
مقابل (معكوسة).
 - 9ضد خائن (معكوسة).
 - 10أغنية لفهد الكبيي.

حل اللغز

خطورة تقرحات الفم
يصاب الكثي من األش�خاص بتقرحات
الفم ،ويش�عر اإلنس�ان حينه�ا بوجود
ألم يف منطقة معين�ة بالفم ،ويزداد هذا
األلم عن�د تناول طعام ح�ار أو مالح أو
حامض.
وأوض�ح أطباء أن س�بب ش�عور الفرد
باألل�م يرج�ع إىل أن الف�م يحت�وي عىل
الكثي م�ن النهايات العصبي�ة ،وعندما
تحدث القرحة فإن منطقة يف الفم تفقد
جز ًءا من الجلد ،ويحدث األلم.
وأضافوا أن هناك أسبا ًبا متعددة لظهور
القرح�ة ومنها قض�م الخد ع�ن طريق

الخط�أ ،والح�روق م�ن تن�اول الطعام
الساخن ،واالحتكاك املس�تمر باألسنان
املنحرفة أو الحادة ،أو قد تكون بس�بب
رد فعل لبعض األدوية ،أو نقص فيتامني
الحديد األس�ايس ،أو اإلصاب�ة بأمراض
الجهاز الهضمي الكامنة.
ولفتوا إىل أن�ه يف الغالب تختفي القرحة
يف غضون أسابيع قليلة ،أما إذا استمرت
يف الفم ولم تلتئم يف غضون أسابيع عدة
فهذا عالمة عىل اإلصابة برسطان الفم.
وأك�دت استش�ارية جراح�ة الوج�ه
والفك�ني ،كاري نيوالن�دز ،أن رسط�ان

الفم يظهر كثيا ً لدى النس�اء والش�باب
نتيجة انتقال العدوى عن طريق االتصال
الجن�ي ،ويك�ون س�بب الرسط�ان
حينه�ا فيوس ال�ورم الحليمي البرشي
( ،)HPVال�ذي يؤدي لظه�ور زوائد عىل
الجلد أو األغش�ية املخاطية.ومن جهته،
ق�دم استش�اري جراح�ة األن�ف واألذن
والحنج�رة يف اململك�ة املتح�دة ،روماما
كوتش�اي ،عدة نصائح مل�ن يعانون من
ظهور ه�ذه التقرحات بش�كل منتظم،
ومنها الحفاظ عىل نظافة الفم وشطفه
ملدة  4دقائق باملاء الدافئ اململح قليالً.

البحث عن الكلمة

جد الفرق بين الصورتين

احلمل
عزيزي برج الحمل،بما أنك ش�خص اجتماعي
بحق ،وبما أن�ك ربما قد تكون قد أهملت واحد
أو اثنني م�ن معارفك مؤخرًا ،يج�ب عليك اآلن
إص�الح ه�ذه العالقات م�رة أخ�رى ومعاودة
التواصل.

امليزان
عزيزي برج امليزان،أنت اليوم تشعر بإحساس
رائ�ع وصحتك جيدة وتش�عر بالثق�ة ،فأنت يف
املقدمة يف العمل ،ويمكنك أخ ً
يا البدء يف تطبيق
أف�كار جدي�دة .حيات�ك الخاص�ة مس�تمرة يف
االزدهار.

الثور
عزي�زي ب�رج الثور،الي�وم يمكن�ك تحفيز من
هم حولك ،ولكن ال تهم�ل احتياجاتك الخاصة
ألن أهداف�ك اآلن أصبحت أوض�ح عن ذي قبل.
أس�لوبك النش�ط معدي ملن هم حولك ويلحظه
اآلخرون.

العقرب
عزي�زي برج العقرب،اليوم أن�ت عىل وفاق مع
الجمي�ع ،وس�وف يظه�رون ل�ك اهتمامً ا بك،
وأنت بدورك يجب أن تكون جاه ًزا ملس�اعدتهم
ودعمه�م .هن�ا يتحق�ق الت�وازن ب�ني األخ�ذ
والعطاء ويقرتب الجميع من أهدافهم.

اجلوزاء
عزيزي برج الجوزاء،الخطط التي قمت بوضعها
منذ وقتٍ طويل أوش�كت أن تتحقق ،فال تتباطأ
بعد اآلن وحتى وإن كانت لديك بعض الش�كوك.
سوف تحصل عىل مساعدة من جميع الجوانب،
لك�ن يجب ً
أيض�ا أن تس�تجيب بانفت�اح للنقد
ّ
البناء فالهدف الوحيد منه هو مساعدتك.

القوس
عزيزي برج القوس ،يبدو أن حجم املشكالت يف
تزايد ،ولكن يجب أن ال تطغى املش�كالت عليك.
فقط عندما تواجه مش�كلة واحدة تلو األخرى
سوف تبدأ يف الشعور بالسعادة مرة أخرى .من
ال�روري أن تت�رف يف الحال ،وإال فس�وف
تواجه تعقيدات أكثر.

السرطان
عزيزي ب�رج الرسط�ان،ال يمك�ن التغلب عىل
العقب�ات التي تراها أمام�ك يف الوقت الحايل إذا
حاولت حلها بالط�رق القديمة املعروفة .يجب
أن رِّ
تغي مدخلك والتوصل إىل اسرتاتيجية جديدة
وأن ال تس�مح لآلخرين بتغيي رأيك أو خططك
كث ً
يا .يكمن الحل بداخلك

اجلدي
عزي�زي ب�رج الجدي،يب�دو وكأنك تق�ف أمام
مش�كالت ال يمك�ن التغلب عليها ،ف�ال تيأس!
فق�ط علي�ك تغيي منظ�ورك لألش�ياء وعندئذ
س�وف تبدو الحلول واضحة .ال تخف من طلب
النصيح�ة! حيات�ك الخاص�ة متقلبة بش�دة يف
الوقت الحايل.

االسد
عزي�زي برج األس�د،بما أن�ك اآلن تنضح بهالة
خاصة من القوة واالستقرار ،فإن الناس سوف
يلجئون إليك من أجل املس�اعدة والدعم .حاول
اس�تخدام طاقت�ك يف مس�اعدة اآلخرين ،حيث
أنهم س�وف ي�ردون الجمي�ل بالتأكي�د يف املرة
القادمة التي تحتاج فيها إىل مساعدة.

الدلو
عزي�زي برج الدلو،س�وف تواج�ه اليوم بعض
املواقف التي ستختربك إىل أقىص حد ،ومن املهم
أن ال تفقد الثقة يف قدراتك .أنت تملك القدرة عىل
تغيي هذه الظروف .إذا كنت تواجه مش�كالت
يف العمل كذلك ،حاول أن ال تفقد السيطرة

العذراء
عزيزي ب�رج العذراء،أنت تعم�ل بصورة جيدة
من خ�الل الفريق ،وأنت مس�تمتع بذلك ً
أيضا.
الخالقة ه�ذه ألن كلً
ّ
حاف�ظ عىل بيئ�ة العمل
منكم سوف يحقق أهدافه الشخصية أرسع إذا
تكاتفتم م ًعا .حتى يف حياتك الشخصية

احلوت
عزي�زي ب�رج الح�وت،يف العم�ل ،أن�ت دائمً�ا
تخبط رأس�ك يف الحائط ،وهذا بالتأكيد ال يفي
بالغ�رض .يالحظ زمالؤك أنت تعمل ضدهم .ال
تنس أن كل عض�و من أعضاء الفريق له نفس
األهمي�ة! يف حيات�ك الخاص�ة ،يج�ب أن تحدد
أهدافك الحقيقية.
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نفط الوسط حيكم قبضته عىل صدارة الدوري العراقي

الزوراء يدخل عىل خط املفاوضات
خلطف حممد داود

المستقبل العراقي /متابعة
أحكلم نفط الوسلط ،قبضته على صدارة
الرتتيب بالدوري العراقي املمتاز ،بعد فوزه
مسلاء اليلوم األحد على فريلق الكهرباء،
بهلدف دون رد يف املباراة التلي أقيمت عى
ملعب التاجي لحساب الجولة الل.11
سلجل هدف املبلاراة الوحيلد ،الالعب عمر
املنصوري يف الدقيقة  4من املباراة.
فرض نفط الوسلط أسلوبه عى الكهرباء
وحصلل عى ركلة جزاء يف الدقيقة الرابعة،
سجل منها املحرتف املغربي عمر املنصوري
الهدف.
وأضاع نفط الوسط فرصتني ثمينتني ،عن
طريق املحرتف السرياليوني تشيكا فوفونا
والثانيلة علر عملر املنصلوري ،لينتهلي
الشلوط األول بتقلدم نفط الوسلط بهدف
دون رد .ورغم أفضلية الكهرباء يف الشوط
الثاني ،إال أنه لم ينجح يف استثمار الفرص،
وكان أخطرهلا ركللة حلرة لالعلب علالء
محيسلن ،ومحاوللة أخرى لرحيلم أوالبي

المستقبل العراقي /متابعة

لتنتهي املباراة بفوز نفط الوسط (.)0-1
ورفلع نفط الوسلط رصيلده إىل النقطة
 23يف صلدارة الرتتيلب ،فيملا تجمد رصيد
الكهرباء عند النقطة  14يف املركز السلابع
مؤقتا.
تعادل سلبي
ويف مباراة أخرى ،خيم التعادل السلبي عى
مباراة السلماوة والحدود التي جرت مساء
اليوم ،عى ملعب السلماوة لحساب الجولة

الغيابات ترضب الطلبة
بمواجهة نفط ميسان

ذكرت مصلادر مقربة من الزوراء أن
اإلدارة فاتحت إدارة النفط من أجل
التعاقد مع املهاجم محمد داود.
وقال املصلدر أن الجهلاز الفني
لللزوراء فطاللب إدارة النلادي
بفتح قنلاة االتصال مع النفط
لضم داود لكتيبة النوارس.
وأشلار إىل أن إدارة اللزوراء
بالفعلل فتحلت قنلوات
االتصلال ملع إدارة النفلط
جاريلة
واملفاوضلات
للحصلول على بطاقلة
الالعلب الدوليلة .وأوضلح« :ملن
املؤملل أن تشلهد األيلام املقبللة

اللل .11وعجلز الفريقان
علن الوصلول للشلباك
لتنتهي املباراة بيضاء.
ورفع السماوة رصيده
إىل النقطلة  9يف املركلز
اللل ،18وبلذات الرصيد
للحدود ،والذي يسلبقه
بمركلز بسلبب فلارق
األهداف.

جوارديوال مدرب القرن من جلوب
سوكر ..ومينديز أفضل وكيل

هل ينقذ يوفنتوس أوزيل
من جحيم آرسنال؟

المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة
يغيب  6العبني من صفوف الطلبة عن املواجهة أمام نفط
ميسان لحساب الجولة الحادية عرش من الدوري العراقي
يف ملعب ميسان األوملبي.
وقلال ملدرب الطلبلة أحمد خللف يف ترصيحلات خاصة
لكلووورة إن الفريق سليعاني من غياب سلتة العبني هم
محمد جفال واملحرتف موىس داو وصفاء جبار والحارس
أمجد رحيم ومحمد كريم وعبد القادر طارق ،باإلضافة إىل
إيقاف الالعب إبراهيم نعيم ،وبالتايل سيغيب عدد كبري من
مفاتيح اللعب يف املواجهة.
وبلني« :رغلم تلك الغيابلات إال أن الطلبة فريلق قادر عى
التعويلض وعلينلا أال نتعكز على تلك الغيابلات ونوظف
غريهم ممن حلروا وثقتنا كبلرية بالالعبني املتواجدين
لسد الفراغ جراء تلك الغيابات».
وأشلار« :الطلبة ونفط ميسلان يلعبان بطريقة جماعية
جميللة لذا نتوقع أن ترتقي املباراة إىل مسلتوى الطموح،
والنتيجلة مهمة بالنسلبة لنلا وعلينا أن نسلتعيد توازننا
ملن خالل هذه املبلاراة ونقدم مبلاراة تليق باسلم نادي
الطلبة».
يذكر أن الطلبة يحتل املركز الثامن برصيد  14نقطة فيما
يحتل نفط ميسان املركز الرابع برصيد  17نقطة.

المستقبل العراقي /متابعة

نال اإلسباني بيب جوارديوال جائزة مدرب القرن
املقدمة من جوائز دبي جلوب سلوكر ،بالرشاكة
مع مؤتمر دبي الريايض اللدويل ،عضو مبادرات
محمد بن راشد آل مكتوم العاملية.
وتلم إعلالن تتويج مدرب مانشسلرت سليتي الحايل،

المستقبل العراقي /متابعة

أعلرب كريسلتيانو روناللدو ،نجلم
يوفنتوس ،عن سعادته البالغة بما حققه
يف مسريته ،وذلك خالل مشاركته يف حفل
جوائز «جلوب سوكر» يف دبي.
وقلال روناللدو ،يف كلمتله أثنلاء الحفل:
«أنا سلعيد بكل ما حققته ملن إنجازات
وألقاب ،ليس من السلهل تحقيق مثلها..
وهلو ما للم يكلن ليتحقق إال ملن خالل
أندية كبلرية لعبت لهلا ،ومدربني جيدين
ساهموا فيما أنجزته».
وأضلاف« :يجلب أن أكلون أمينلا ملع
نفيس ..اللعب دون جمهور ممل ،واللعب
ملع الروتوكلول الصحلي يشء صعب..
أحب كرة القدم ،وأعشلق سلماع أصوات
االسلتهجان ملن الجماهري ..كلرة القدم
بدونهم ال يشء».وواصل« :يشء عظيم أن
أرى األوالد يسعون إىل تقليدي رياضيا ،هو

زالتلان
السلويدي
كشلف
إبراهيموفيتش ،مهاجم ميالن ،عن
الفريلق الذي يحللم أن يدربه يومً ا
ما ،وتطرق للحديث عن األسطورة
مارادونا.
وقال إبلرا ،يف ترصيحات لصحيفة
«الجازيتا ديللو سبورت» اإليطالية:
ً
وفقلا لقوتهم
«اخلرتت  11الع ًبلا
أو ملن أجلل امللودة .أولئلك الذين
ً
شيئا يف مسريتي».
منحوني

المستقبل العراقي /متابعة
أفلاد تقريلر صحفي إيطايل ،بلأن النجم األملاني مسلعود
أوزيل ،العب آرسلنال ،تلم عرضه عى يوفنتلوس للتعاقد
معه يف يناير/كانون الثاني املقبل.
ولم يشلارك أوزيل مع آرسلنال منذ بداية املوسم الجاري،
بعد قلرار ميكيل أرتيتلا ،املدير الفني اإلسلباني للجانرز،
استبعاده من قائمة الفريق املحلية واألوروبية.
وبحسلب صحيفة «توتوسلبورت» اإليطاليلة ،فإن أوزيل
عى تواصلل مع يوفنتلوس ،وهنلاك اقلرتاح بانتقاله إىل
البيانكونريي يف يناير املقبل.
وأشلار التقريلر ،إىل أن آرسلنال يرحب برحيلل أوزيل إىل
ً
مجانا ،ملع االلتلزام بدفع راتبه حتلى نهاية
يوفنتلوس
املوسم.
ومع ذلك ،أوضح التقرير ،أن يوفنتوس لم يحسلم موقفه
بعد ،سواء بضم أوزيل من عدمه.
جديلر بالذكلر ،أن أوزيلل تلقلى علدة علروض للرحيلل
عن آرسلنال ،ملن بينها فناربخشلة الرتكلي ،لكنه فضل
االستمرار مع الجانرز.

أو  4مباريات هذا املوسلم حتى أتعود عى غياب الجماهري،
وهلو أمر صعب ،وأتمنى العام القادم أن تعود الجماهري إىل
املدرجات».
وواصلل« :أمامنا تحديات كثرية هذا املوسلم ،والوصول إىل
القمة صعب ولكلن الحفاظ عليها أصعب ،وأتمنى الحفاظ
عى نفس األلقاب التي حققتها مع بايرن ميونيخ املوسلم
املقبل».

رونالدو :أعشق صافرات االستهجان..
وأتناول أطعمة غري صحية
المستقبل العراقي /متابعة

خالل حفل توزيلع الجوائز الذي ينظمه مجلس دبي
الريلايض ،و»دبي جلوب سلوكر» بفنلدق أرماني يف
«برج خليفة».
وتفوق بيب عى أليكس فريجسون (مدرب مانشسرت
يونايتد السابق) ،جوزيه مورينيو (توتنهام) ،وزين
الدين زيدان (ريال مدريد).فيما نال الرتغايل خورخي
مينديز ،جائزة أفضل وكيل لالعبني يف القرن.

إبراهيموفتيش يتجاهل كريستيانو ومييس يف فريق أحالمه
وأضلاف« :بوفلون هلو حلارس
املرملى ،لقلد لعبلت معله يف
ً
فريقا ممي ًزا ،ولدي
يوفنتوس .كان
ذكريات رائعة هنلاك .كنت صغ ً
ريا
وكان الجميلع يعاملني كما أعامل
الالعبني الشباب يف ميالن اآلن .لقد
علموني الكثري».
وتابع إبراهيموفيتش« :ماكسويل
هلو الظهري األيرس ،إنله صديق يل.
ثم نيستا وكانافارو يف قلب الدفاع..
ً
مجنونا»
فابيو كان
وواصل« :اعتاد أن يأخذني بدراجته

يف جولة حول نابلويل .كنت صغ ً
ريا
وللم تكن لدي خرة ،لكن كانافارو
وتلورام كان لديهملا الكثلري ملن
الخرات .أود أن ألعب معهما اآلن».
وأوضلح زالتلان« :مايكلون هلو
الظهري األيمن ،رغم أنه عندما وصل
إىل إنرت لم يصنف من األقوياء ،لكنه
أثبت عكس ذلك».
وأردف« :ثلم سلأضع نيدفيلد ،إنه
أكثلر من طور قدراتي مقارنة بأي
شلخص آخر .عندملا رأيته أدركت
أن ملا أفعلله ليلس كاف ًيلا .كان

أمر يسعدني ويدفعني لبذل أقىص جهد..
سلعيد برؤية األطفلال يف دبي يلتقون بي
ويقلدونني».
وعن تغذيته ،قال« :أتناول بعض األطعمة
غلري الصحية ،مثلل الشليكوالتة واملياه
الغازيلة ،وهلو أمر يدفعنلي إىل املزيد من
العملل الريلايض ..أتمنى أن يكلون ابني
العبلا مثيل ،لكنلي ال أضغط عليله ..وإذا
أراد أن يكون أي يشء آخر سأدعمه».
وتابع نجم ريال مدريد ومانشسرت يونايتد
السلابق« :أنا سلعيد بالتواجد هنا ،ولقاء
نجلوم كبار لم أرهلم منذ فلرتة طويلة..
سأكون سلعيدا بجائزة العب القرن ،وما
زلت أسلتمتع بكرة القدم ،كما كنت أفعل
منذ سنوات طويلة مضت».
وختلم رونالدو« :املنتخلب الرتغايل قادر
عى الفوز بكأس األملم األوروبية ،2020
نتطللع إىل ذللك ،ونحلرتم كل املنتخبات،
وأعتقد أن حظوظنا جيدة».

يتدرب دائمً ا مثل اآللة» .واستطرد
إبراهيموفيتلش« :سلأختار فيلريا
وتشلايف يف خلط الوسلط .إنهملا
بطلالن ،اختيارات الهجوم سلهلة،
سلأضع زيلدان العلب وسلط
مهاجلم خللف روناللدو الظاهرة
ومارادونا».
وأتلم« :مارادونا يعد األفضل يف كل
العصور ،إنه أفضل مني .يمكن أن
أكون مدر ًبا لهذا الفريق ،من يعلم،
ربملا يمكنني ً
حقا أن أصبح مدر ًبا
يومً ا ما».

أالبا يضحي إلمتام انتقاله إىل ريال مدريد

المستقبل العراقي /متابعة
اتخذ النمسلاوي دافيد أالبا ،مدافع بايرن ميونخ ،قرارًا
حاسمًا بشأن الخطوة املقبلة يف مسريته االحرتافية.
وينتهي عقلد أالبا مع بايرن ميونلخ يف الصيف املقبل،
حيث أعلن األخري علدم النجاح يف التوصل إىل اتفاق مع
الالعب حول التجديد.

ً
ووفقا لشبكة «ديفنسا سلنرتال» اإلسبانية ،فإن بيني
زاهلايف ،وكيلل أالبا ،يواصلل العملل إليجاد نلا ٍد جديد
للظهري النمساوي.
وأشلارت إىل أن أالبا أبلغ زاهايف أنه يرغب يف االنتقال إىل
ريلال مدريد ،وعليله أن يوافق عى العلرض امللكي ،إذا
وصل االتفاق حول الراتب إىل  200ألف يورو أسبوع ًيا.
وقالت الشلبكة اإلسلبانية ،إن أالبا فضل املرينجي عى

ليفاندوفسكي :أمتنى عودة اجلامهري ..وأمامنا حتديات كثرية

تمنلى البولنلدي روبلرت ليفاندوفسلكي ،مهاجلم بايلرن
ميونلخ ،عودة الجماهلري إىل املدرجات العلام القادم ،وذلك
خالل مشاركته يف حفل جوائز «جلوب سوكر» يف دبي.
وقال ليفاندوفسلكي« :حققنا كل يشء هذا العام ،وهو أمر
ال يمكلن تحقيقه بلدون فريق كبري ،وأنلا احتجت اللعب 3

ارتلداء املهاجم محمد داود لقميص الزوراء وتمثيله يف املوسلم
الحايل».يشلار إىل أن إدارة الرشطلة سلبق وأن فاوضت النفط
لضم الالعب لصفوفها.

وزاد« :رصحلت بعد فلوزي بجائزة أفضل العبلي العالم يف
 2020أن الوجلود على مائلدة واحدة مع روناللدو ومييس
رشف كبلري ،وأنا أحاول دائما أن أصل إىل القمة ،وأنا سلعيد
باالنتماء إىل واحد من أفضل أندية العالم».
واسلتكمل« :أنا فخلور بأنني فزت بجائزة سلبق وفاز بها
نجوم كبار يف بايرن ميونيخ ،وأمامي  5أو  6أيام لالسرتاحة
واالسلتمتاع بلدون التفكلري يف ضغلوط مباريلات كبلرية

مقبلة».وأردف« :سلعيد بأنني فزت بالجائزة أيضا من أجل
بللدي بولندا ،وأتمنى أن أكون مثال أعلى لألطفال يف بلدي،
وسأسلعى للحفاظ عى الصلورة الجميلة لالعلب الكرة يف
مخيلة األطفال».
وأشار أفضل العبي العالم« :فريوس كورونا فرض عى كرة
القدم التعامل كأرسة واحدة يف العالم ،وأتمنى تحقيق املزيد
من األلقاب مع بايرن ميونيخ».

برشلونة يعلن إصابة مييس
المستقبل العراقي /متابعة
أعلن نادي برشلونة ،إصابة نجم وقائد
الفريلق ليونيلل ميليس ،وغيابله عن
مواجهة إيبار ،املقلرر إقامتها الثالثاء
املقبل ،بالجولة الل 16من الليجا.

وقلال النلادي خالل بيان رسلمي عى
ُ
سليكمل
موقعله اإللكرتوني« :مييس
علالج كاحلله األيملن ،وملن املتوقلع
عودتله عقلب مبلاراة برشللونة ضد
إيبار».
ُيذكلر أنه حلدث تضارب فيملا يتعلق

بموقلف مييس ،حيث أفلادت تقارير
صحفيلة إسلبانية يف السلاعات
املاضيلة ،أن الرغلوث تقلدم بطلب
إلدارة النلادي باسلتكمال عطلتله يف
األرجنتني ،وليلس لإلصابة كما أعلن
النادي.

آندي موراي مفاجأة أسرتاليا املفتوحة
المستقبل العراقي /متابعة
أعلن كريج تييل ،مدير بطولة أسلرتاليا املفتوحة
للتنس ،إن الريطانلي آندي موراي املصنف األوىل
عامليا سلابقا ،سيشلارك يف البطوللة التي تنطلق
يف فراير/شلباط ببطاقة دعوة.وتأتي مشلاركة
موراي يف اللدور الرئييس يف  2021بعد عامني من
خسلارته يف اللدور األول أمام اإلسلباني روبرتو
باوتيسلتا أجلوت ،فيملا اعتقد وصيلف البطل 5

ملرات أنها سلتكون مباراتله األخرية.وقال تييل:
«نرحلب بعودة آنلدي إىل ملبلورن .اعتزاله كانت
لحظلة مفعملة باملشلاعر وعودتله ملرة أخرى
بعلد خضوعله لجراحة خطرية ليشلق طريقه يف
بطلوالت املحرتفلني ملرة أخرى سلتكون الحدث
األبلرز يف أسلرتاليا املفتوحلة يف .»2021وخضلع
ملوراي الحاصلل عى ثالثلة ألقلاب يف البطوالت
األربع الكلرى لجراحلة يف يناير/كانلون الثاني
 2019لعالج مشكلة خطرية أعى الفخذ وبعد ذلك

بل 9أشلهر حصد لقب أنتويرب.وغاب موراي عن
أغلب موسم  2020بسبب مضاعفات أعى الفخذ
وعانى للعودة ملسلتواه بعد اسلتئناف املنافسات
عقلب التوقف؛ بسلبب جائحة فلريوس كورونا
وخرس يف الدور الثاني يف أمريكا املفتوحة ،وودع
فرنسلا املفتوحلة من اللدور األول.ويسلتهل
الالعلب البالغ عملره  33عاما مشلواره يف
 2021باملشلاركة ببطاقة دعلوة يف بطولة
ديلراي بيتش املفتوحة الشهر املقبل.

علروض أخرى ملن باريس سلان جريمان وتشليليس
براتلب أعلى ،ألن رغبتله هلي التواجد يف «سلانتياجو
برنابيو» ما دام الراتب سليرتاوح بلني  10و 11مليون
يورو سنو ًيا.
وأضافلت أن ريلال مدريلد لم يقلم بأي تحرك رسلمي
صوب أالبا حتلى اآلن ،لكنهم يقيمون هلذا الخيار منذ
فرتة طويلة.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد  2287االثنين  28كانون االول 2020

مساحة للرأي

امـضـاءات

ماجد عبد الغفار الحسناوي

سامي جواد كاظم

األمن الغذائي بني االستثامر واالستعامر

عندما ينتظم االنسان ينتظم العالـم

يعني األمن الغذائي توفري الغذاء بالكمية والنوعية لكل
أف�راد املجتمع اعتمادا ً عىل اإلنت�اج املحيل أوالً وإتاحته
بأسعار تناسب دخل الفرد وإمكانيته املادية.
لكن الفجوة الغذائية اتسعت ولم تحقق الزراعة الزيادة
املس�تهدفة يف اإلنت�اج ملواجه�ة الطل�ب ع�ىل األغذي�ة
وارتفع�ت نس�بة االس�ترياد إىل  %90ويف أعق�اب األزمة
الغذائي�ة خ�ال ع�ام  2007و 2008ارتفعت األس�عار
العاملية للس�لع الغذائية ذروتها واستمر العجز يف بعض
املحاصيل الرئيس�ية وخاصة الحبوب وتشري التقديرات
إىل ارتف�اع األس�عار العاملية خال العقد القادم بنس�ب
مختلف�ة يف ضوء اس�تمرار النمو الس�كاني وتحس�ن
املس�توى املعي�ي مم�ا يتطل�ب تحقي�ق نس�بة أعىل
م�ن مع�دالت اإلنتاج الغذائ�ي والتوس�ع يف املرشوعات
الزراعي�ة ،وإذا أصبح الغذاء يف مج�ال الصفقات حيث
تتجه الدول الغنية إىل االستثمار يف الدول األكثر فقرا ً من
خ�ال اتفاقيات تربمها وقد يكون نوع من االس�تعمار
الجديد وهذه االتفاقيات غري إنس�انية تزيد من نس�بة
الجي�اع يف ال�دول الت�ي وافقت ع�ىل ه�ذه االتفاقيات
وحصل�ت اإلم�ارات العربية املتحدة ع�ىل مليون هكتار
يف باكس�تان وبص�دد الحصول عىل أرايض شاس�عة يف
الس�ودان وكازاخس�تان والصن لديها ح�وايل  %40من
فاحي العالم وتمتلك  %9من األرايض الزراعية يف العالم
ووقع�ت اتفاقات مع أكثر من  30دول�ة تعترب صديقة
ترسل بموجبها اآلالت والخرباء للدول التي حصلت عىل
أرايض فيها حيث تزرع املواد املطلوبة للصن كذلك قطر
استثمرت مساحات كبرية يف كينيا تستغل بموجبها 40
ألف هكتار يف أخصب األرايض الزراعية األفريقية مقابل
بن�اء ميناء لكينيا ع�ىل املحيط الهن�دي بكلفة  3مليار
دوالر ويعترب العراق البلد الزراعي الثاني بعد الس�ودان
وفيه نهران كبريان صنف من الدول الفقرية التي تعرض
أراضيها يف أس�واق الصفقات إىل من يدفع أكثر علما ً أن
االستقال الس�يايس منقوصا ً دون استقال اقتصادي
واألمن الغذائي املطلق الذي يقصد به إنتاج الغذاء داخل
الدولة ال يمكن تحقيقه إال من خال تفعيل السياسات
االقتصادية واعتمد برامج وقائية لألمن الغذائي.

قص�ة لطيف�ة ذات معنى عميق ضمن سلس�لة ال تقرأني قراءة س�طحية
منقولة وال اعلم من هو كاتبها ،هذه القصة هي املدخل ملقايل هذا ،القصة
تق�ول :دخل االبن (عمره خمس س�نوات) عىل ابيه وهو مش�غول بقراءة
كت�اب معن فقال له :ابي ان�ك وعدتني بان تأخذني اىل املتنزه عرصا واالن
الوقت عرصا ،نظر له االب واراد ان يخلف وعده ففكر بان يشغله بيء ما
فقطع ورقة من مجلة امامه عليها صورة لخريطة العالم وقام بتقطيعها
عدة قطع وقال البنه ان استطعت ان تعيد ترتيبها سنخرج اىل املتنزه والن
الص�ورة هي خريطة العالم فيصعب ع�ىل االبن ترتيبها ألنه اصا ال يعرف
الق�راءة ،عرش دقائق او اقل قال ألبيه لق�د انجزتها يا ابي ،نظر اليها االب
فتعج�ب من رسع�ة تنظيمها ومعرفته بالدول فقال ل�ه كيف عملت هذا؟
فقال له االبن بس�يطة يف ظهر الصورة صورة شخص قمت بتنظيم صورة
الش�خص فانتظمت صورة خريطة العالم .امر يف غاية الروعة وله حكمة
عميق�ة وعريق�ة وعظيمة فكل يشء يبدا من االنس�ان فان كان االنس�ان
منتظ�م تك�ون العائلة منتظم�ة ويكون املجتم�ع منتظم ويك�ون العالم
منتظ�م .لنتح�دث ع�ن عراقنا وما فيه م�ن مايس وازمات وعىل مس�توى
املس�ؤول واملواطن ،فهل املس�ؤول منتظ�م يف اداء واجبات�ه اتجاه العراق
والعراقين ويوميا تظهر لنا ملفات فس�اد عجيبة وال قانون يردعها ،نعم
وال قان�ون يردعه�ا اي ان القايض هو االخر غ�ري منتظم يف عمله وان فكر
بالعدال�ة تأتي قوة أكرب منه اما لتغ�ري الحكم او إلزاحته وهذه القوة من؟
انها انس�ان غري منتظم ال يؤمن بالعدالة ،واملس�ؤول يرى ش�عبه نصفهم
جياع وربعهم يبحث عن وظيفة ويوميا نس�مع رسقة وانتحار ،املس�ؤول
انسان غري منتظم .وانت ايها املواطن عندما تتجاوز عىل الحق العام سواء
ببناء بيت او رسقة كهرباء فهل انت انس�ان منتظم؟ ،وانت الذي تستخدم
االرصفة ملك شخيص لك هل انت انسان منتظم؟ وانت الذي تحجز الشارع
والرصي�ف الذي امام محلك وتضع العوارض لتمنع الناس والس�يارات من
املرور والوقوف ،هل انت انس�ان منتظم؟ وانت الذي توقف سيارتك وسط
الش�ارع وتذهب إلنج�از اعمالك الخاصة ،فهل انت انس�ان منتظم؟ وانت
ايه�ا الواعظ الذي تص�دع ادمغتن�ا بمواعظك وانت ال تلت�زم بها فهل انت
انسان منتظم؟ ،وانت ايها الجار الذي ال يعلم بجاره هل بات جائعا ام انه
ارهابي ،فهل انت انس�ان منتظم؟ وانت يا س�ائق الدراجة النارية تعبث يف
الشارع وتسري كما يحلو لك وباي رسعة وباي اتجاه مع االصوات املزعجة
فهل انت انسان منتظم؟ ولو ذكرنا جريمة او سيئة يف بلدي سيقولون انه
امر طبيعي وان ذكرنا شخص قام بعمل حسن فيكون جوابنا اما التعجب
الن االمانة والنزاهة اصبحت عجيبة او نعته بانه انس�ان غشيم ،فهل هذا
ت�رصف انس�ان منتظم؟ هذه املظاه�ر يف بلدي فهل بلدي بل�د منتظم؟ ال
نفق�د االمل ولكن ان ل�م نتحدث عن جراحنا ونقر به�ا ونفكر بمعالجتها
لنبدأ بأنفسنا ونتعلم من القصة التي ذكرتها يف بداية املقال.

كـاريكـاتـير

اكتشاف مدينة عمرها  3000عام بلوحات «مطابقة لرواية أفالطون»

رشكة حملية يف البرصة تعلن أنجاز أكثر من  % 50من مرشوع
طريق صناعية محدان
البصرة  /نهلة الحمداني
أعلنت .رشكة س�هل الع�راق املختصة بالبنى
التحتية ع�ن أنجاز أكثر من  %50من مرشوع
طريق الذي يمتد من س�احة سعد اىل صناعية
حم�دان فيما أوضح�ت الرشك�ة أن املرشوع
أحيلة ضمن مشاريع عام .... 2019
وق�ال» املدير املف�وض لرشكة س�هل العراق
رحي�م البزون�ي أن كوادر الرشك�ة تعمل عىل
مدار  24س�اعة م�ن أجل أس�تمرار املرشوع
رغ�م الظ�روف املناخي�ة املختلف�ة مبين�ا أن
الرشك�ة عازمة عىل تنفيذ امل�رشوع املعروف
بأس�م ش�ارع صناعية حمدان وه�و الطريق
الخارج�ي الذي يرب�ط قضاء أي الف�او وأبي
الخصيب بمركز املدينة .
وأضافة « البزوني أن جه�ود الكوادر العاملة
ضمن الرشكة تواص�ل جهودها حتى وصلت
نس�بة األنج�از أكثر م�ن  %50يف وقت قيايس
رغم وجود توقف للمشاريع يف األشهر املاضية
بسبب وجود وباء كورونا .

وبعد استئناف العمل يف األشهر القليلة املاضية
مع وجود اس�تنفار كامل ملاكات الرشكة من
أجل أظه�ار املرشوع بحلة جدي�دة أمام أبنأء
مدينة الب�رصة ..وتابعة « البزوني أن الرشكة
تعمل بأموالها الخاصة دون أستام أي سلفة

نصائح هامة يف حال إصابة أحد أفراد
األرسة بكورونا

دع�ا الطبي�ب املتخص�ص يف جه�از املناعة ،الخب�ري يف األم�راض املعدية،
فاديس�اف جيمشوغوف ،إىل اتباع جملة من اإلجراءات لحماية األرسة يف
حال االشتباه بإصابة أحد أفرادها بفريوس كورونا.
وأوض�ح جيمش�وغوف أن�ه إذا كان هن�اك اش�تباه يف اإلصاب�ة بع�دوى
فريوس�ية ،أو أصيب أي فرد من أفراد األرسة بأعراض مثل س�يان األنف،
والس�عال ،والص�داع ،والحم�ى ،وآالم العضات ،يجب ع�ىل الجميع اتباع
نظام وقائي داخل املنزل ملكافحة الوباء.
وق�ال إنه م�ن الرضوري ارت�داء األقنعة (الكمامات) يف الغرف املش�رتكة
وتهوي�ة املنزل ،كلم�ا أمكن ذلك .كذل�ك أكد عىل أهمي�ة التنظيف الرطب
ألرضية البيت ومس�ح األثاث باستخدام مطهر مضاد للفريوسات ،مرتن
يوميا.
ودع�ا إىل اإلرساع لاتص�ال بالطبي�ب والقي�ام باختب�ار “ ”PCRلحام�ل
األعراض ،للتأكد مما إذا كان مصابا بفريوس كورونا أم نزلة برد.

العراقـي

م�ن حكومة الب�رصة املحلية وال�كل يعلم أن
أغل�ب ال�رشكات توقف�ت م�ع وج�ود األزمة
املالي�ة يف الب�اد مؤك�دة أنه يواص�ل العمل يف
املشاريع املحالة اليه لحن أكمالها وتسليمها
اىل حكومة البرصة املحلية.

كش�فت سلس�لة وثائقي�ة أنه ربم�ا عثر عىل
“أطانطس” بعد اكتش�اف مدينة قديمة عىل
عمق  200ق�دم تحت األرض تضم رس�ومات
يبدو أنها تتطابق مع وصف أفاطون.
ووص�ف الفيلس�وف اليونان�ي الجزي�رة
األس�طورية ألول م�رة يف نصي�ه “طيماوس”
و”كريتي�اس” ،قائا إنها ق�وة بحرية معادية
حارصت “أثينا القديمة” .ويف القصة ،تمكنت
أثين�ا م�ن التص�دي للهج�وم األطلنط�ي عىل
عكس أي دولة أخرى يف العالم آنذاك ،و ُيفرتض
أنها تشهد عىل تفوق اليونان القديمة .وتختتم
األسطورة بسقوط أطانطس يف حظوة اآللهة
وتغ�رق تحت امل�اء .ومنذ آالف الس�نن كرس
املؤرخون حياتهم للعثور عىل أطانطس ،ولم
ينجح أي منهم يف ذلك .لكن قناة “ديسكفري”
كشفت كيف يمكن أن يغري اخرتاق مذهل ذلك،
خال الحلقة الجديدة من سلس�لة “Blowing
 .”Up Historyوأوض�ح ال�راوي ” :اكتش�ف
علماء اآلثار أكروتريي مدفونة تحت  200قدم
من األرض ،وهي مدينة قديمة يزيد عمرها عن
 3000عام .ويف أوجها ،كانت شوارعها الضيقة
مرصوفة بش�كل معقد بالحجارة وس�احتها
محاطة بمنازل خابة يزيد ارتفاعها من ثاثة

إىل أربع�ة طواب�ق” .وأض�اف“ :مجموعة من
الحجارة امللون�ة تزين الواجه�ات .واألنقاض
محمية اآلن بس�قف عايل التقنية يوفر مناخا
داخلي�ا يمكن التحك�م فيه” .وتابع“ :تش�ري
األنقاض إىل حض�ارة متط�ورة للغاية تزدهر
هنا منذ آالف السنن قبل نهايتها املفاجئة”.
واس�تمرت السلس�لة يف الكش�ف ع�ن كيفية
تع�رض أكروت�ريي لانفج�ار الربكان�ي ،كما
وصفه أفاط�ون .وأضافت“ :يتس�بب ثوران
بركاني يف تكوين س�حابة ضخمة بارتفاع 20
ميا تنف�ث الرماد حتى مرص ،ع�ىل بعد 200

تطبيق «واتسآب» يتوقف عن العمل ابتداء من العام اجلديد
ل�ن يعم�ل تطبي�ق “واتس�آب” ع�ىل بع�ض
الهوات�ف الذكية القديمة اعتبارا من األول من
يناير /كانون الثاني  .2021سيتوقف تطبيق
“واتس�آب”عن العم�ل ع�ىل بع�ض األجه�زة
الذكية ،ما لم يقم املستخدمون بتحديث نظام
التش�غيل الخاص به�م إىل  9 iOSأو Android
 ،4.0.3وينطب�ق ه�ذا بش�كل أس�ايس ع�ىل
آيفون 4من الهواتف الذكية السابقة .وفق ما
ن�رشه موقع “مري ”24ال�رويس .ولكي يعمل
تطبي�ق “واتس آب” مرة أخ�رى عىل آيفون 4
أس ،وآيفون  ،5وآيفون  5أس ،وآيفون  5يس،
وآيفون  ،6وآيفون  6أس ،يحتاج الشخص إىل
تحديث نظام التشغيل الخاص بأجهزة اآليفون
( .)9 iOSحي�ث ل�ن يك�ون بإم�كان هواتف
أيفون األق�دم من  4 iPhoneتش�غيل تطبيق

واتس آب اعتبارا من العام املقبل ،فس�يحتاج
املس�تخدمون إىل  9 iOSأو إص�دار أحدث عىل
األقل ملتابعة اس�تخدام تطبي�ق املحادثة ،وإذا
كنت تتساءل عن هذه األجهزة؟! فإليك قائمة
أجهزة اآليفون التى ستفقد إمكانية الوصول

إىل تطبيق “واتس آب” ىف عام :2021
 4S iPhoneو  5 iPhoneو  5S iPhoneو
 5C iPhoneو  6 iPhoneو  6S iPhoneو
 series 7 iPhoneو  series 8 iPhoneو
 iPhone Xو  iPhone XS seriesو iPhone
 XRو  2020 iPhone SEوسلس�لة iPhone
 11وأحدث تشكيلة .12 iPhone
أما هواتف أندرويد التى لن يمكنها اس�تخدام
تطبي�ق “وات�س آب” :الهواتف الت�ى ال تعمل
بنظ�ام  4.0.3 Androidس�تفقد الوصول إىل
“واتسآب” ،وتشمل هذه الطرازات مثل HTC
 Desireو  LG Optimus Blackو Motorola
 Droid Razrو  ،Samsung Galaxy S2م�ن
بن نم�����اذج أخرى ت���م إطاقها ىف عام
 2012تقريبا.

توقف التنفس أثناء النوم مؤرش لبداية مرض خطري
كشفت دراسة حديثة عن عارض مزعج يحدث
يف بعض األحيان أثناء النوم من شأنه أن يكون
مؤرشا عىل اقرتاب مشكلة خطرية يعاني منها
الكثري من كبار السن.
وتؤدي اضطرابات النوم بش�كل عام إىل حدوث
خلل كبري يف وظائف الجسم ومناعته ،باإلضافة
إىل حدوث خلل يف عملية أيض الغلوكوز والتحكم

جريــدة المســتقبل العراقــي

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة
للصحافــة والطباعــة والنشــر

يف وزن الجسم ووظيفة القلب واألوعية الدموية
اإلدراك واالستقرار النفيس .وتعترب اضطرابات
النوم من الحاالت الشائعة ج ًدا لدى كبار السن
وغال ًب�ا ما ترتافق مع أمراض أخرى ،وتزيد من
ترسي�ع عمليات التنكس العصبي األساس�ية.
ون�رشت مجل�ة “ ”researchgateالعلمي�ة
دراسة أكدت من خالها إىل وجود ارتباط وثيق

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

ب�ن توقف التنف�س أثناء النوم وبن مش�كلة
خطرية يعاني منها كبار السن .وأشارت نتائج
الدراسات الحديثة إىل أن األرق وانقطاع النفس
ً
ً
وثيقا
ارتباط�ا
االنس�دادي النومي مرتبط�ان
بالزهايمر وربما يكونا مؤرشات جيدة لحدوث
هذا املرض وأن العاجات الفعالة ملشاكل النوم
قد تمنع أو تؤخر ظهور الخرف.

07801969233
07901463050
07709670606

ميل .ووصف الكتاب القدماء كيف أن سحابة
الرم�اد أغرق�ت العالم يف الظام ،ما تس�بب يف
ش�تاء عاملي ملدة عامن .وغطت س�حابة من
الرم�اد يص�ل س�مكها إىل  200ق�دم الجزيرة
بأكملها .وقال ال�راوي“ :عندما انهار الربكان
الف�ارغ يف امل�اء ،فإنه رّ
غ�ري ش�كل الجزيرة إىل
األبد” .وبعد أكثر من  3000عام ،يبحث علماء
اآلث�ار املع�ارصون يف املجتمع القديم .وأش�ار
ال�راوي“ :أدى ثوران بركان س�انتوريني عام
 1650قب�ل املياد إىل تدمري كل أش�كال الحياة
عىل الجزي�رة ومحو حضارة بأكملها .األطال
التي احتف�ظ بها الرماد الربكان�ي تقدم ملحة
ع�ن هذه الحضارة املفق�ودة .وتزين الجدران
اللوحات الجدارية الجميلة التي تصور الحياة
املحلية بجانب البحر” .ويف عام  360قبل املياد،
ق�ام الفيلس�وف اليوناني أفاطون بتس�جيل
األس�طورة ،قصة حض�ارة متقدم�ة دمرتها
اآللهة لغطرستها .ومنذ اكتشاف أكروتريي يف
منتصف القرن التاسع عرش ،ادعى العديد من
العلماء أن س�انتوريني هي جزيرة أطانطس
األس�طورية املفقودة .ومن الاف�ت للنظر أن
اللوح�ات التي اكتش�فها علم�اء اآلثار تصور
مجتمعا مشابها لذلك الذي وصفه أفاطون.

ما هي اعراض الساللة اجلديدة
من كورونا؟

وس�ط جهود الباحث�ن يف ابتكار لقاح�ات مضادة لفريوس كورونا املس�تجد
ونجاحه�م يف تحقي�ق ذل�ك ،باعتم�اد لقاح�ات مث�ل موديرنا وفاي�زرُ ،
صدم
العالم بظهور س�الة مختلفة من كورونا يف أنحاء متفرقة من العالم .وأطلق
الخرباء اس�م  01/202012 VUIعىل الس�الة الجديدة واكتشفوا أعراضا لها
مختلف�ة عن األعراض التقليدية لكورونا .ووفقا لصحيفة ”تايمز أوف إنديا“،
فقد الحظ الباحثون أن الس�الة الجديدة ترتبط أكث�ر بأعراض مثل” :اإلعياء
وفقدان الش�هية والصداع والتش�وش الذهني وآالم العضات والطفح الجلدي
واإلس�هال“ .وتأتي هذه األعراض بجانب العامات عىل السالة األوىل املعروفة
من كورونا ،والتي تش�مل” :الحمى والس�عال الجاف بجانب فقدان حاس�تي
الش�م والتذوق“ .وكما هو الحال خال الفرتات الس�ابقة م�ن هذا العام ،فإن
االلتزام بالعزل الفوري يف املنزل وإجراء االختبار يف أقرب وقت ،من أجل الوقاية
من امل�رض ،يتم مع التوعية بارتداء الكمام�ة والحرص عىل تجنب التجمعات
وغسل اليدين جيدا بالصابون وتعزيز تناول األطعمة التي تعزز املناعة.
العنوان  :بغداد  -الكرادة داخل
البريد االلكتروني tahaa.iraq@yahoo.com :
املوقع االلكتروني www.almustakbalpaper.net
رقم االيداع في دار الكتب والوثائق العراقية  1530لسنة 2011

