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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

بدأ رئي�س الحكوم�ة املكلف اتصاالته لتش�كيل 
حكومت�ه، فيما يواجه اول تح�د ملهمته بتصاعد 
خالف�ات املتظاهري�ن، حي�ث حذرهم م�ن انها 
ستفش�ل خططه إلنهاء املحاصصة السياس�ية 
والفس�اد وناش�دهم نزع فتيل الن�زاع الذي ادى 
إلصابات، جاء ذلك فيما أعلن قيادي للناش�طني 
عن بدء التحرك لتش�كيل كيان س�يايس يمثلهم 

ويتماىش مع تطلعات املواطنني.
وأكد رئيس ال�وزراء املكلف محمد توفيق عالوي 
حرصه عىل تنفيذ مطالب املتظاهرين وتش�كيل 
حكومة كفاءات، فيما تعهدت ممثلة األمني العام 
لألمم املتحدة يف العراق جنني بالس�خارت بتقديم 

البعثة األممية كامل الدعم للحكومة املرتقبة.
وق�ال مكت�ب ع�الوي يف بي�ان تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة منه، إن »رئيس مجلس الوزراء 
املكلف محمد توفيق عالوي استقبل ممثلة األمني 
العام لألمم املتحدة يف العراق جنني بالسخارت«، 
مش�را اىل أن االخ�رة »قدم�ت التهنئ�ة لعالوي 
بمناس�بة تكليفه بمهمة تشكيل مجلس الوزراء 
الجدي�د، وتعه�دت بتقديم البعث�ة األممية كامل 
الدع�م للحكومة املرتقب�ة، بما يخدم مس�تقبل 

العراق وتطلعات جميع ابنائه«.
من جانبه أكد عالوي »حرصه عىل تنفيذ مطالب 
املتظاهرين وتشكيل حكومة كفاءات قادرة عىل 
إدارة الب�الد يف ه�ذا الظ�رف الحس�اس والتهيئة 
النتخاب�ات نزيه�ة تلب�ي طموح�ات العراقي�ني 

جميعا«.
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       بغداد / المستقبل العراقي

ذك�رت منظمة الصحة العاملية، أم�س االثنني، انها تعمل 
عىل مدار الس�اعة مع عمالقة اإلنرتنت ووسائل التواصل 
االجتماع�ي ملكافح�ة املعلومات الخاطئ�ة املنترشة حول 

فروس كورونا املميت.
وح�ذر رئيس املنظمة تيدروس أدهانوم غيربيس�وس من 
مخاط�ر »انتش�ار الش�ائعات واملعلوم�ات الخاطئ�ة« يف 
الوق�ت الذي يرتفع فيه عدد الوفيات يف الصني واإلصابات 
بالفروس ش�ديد الع�دوى. وقال تي�دروس يف مالحظاته 
االفتتاحي�ة أم�ام اجتم�اع املجل�س التنفي�ذي للمنظمة 

يف جني�ف »لق�د عملنا م�ع رشكة غوغ�ل للتأك�د من أن 
األش�خاص الذين يبحثون ع�ن معلومات ح�ول فروس 
كورونا ي�رون معلومات منظمة الصح�ة العاملية يف قمة 
نتائ�ج البح�ث«. وق�ال »لقد اتخ�ذت منص�ات التواصل 
االجتماعي بما فيها تويرت وفيس�بوك وتنسينت وتيكتوت 

خطوات للحد من انتشار املعلومات الخاطئة«.
وج�اءت ترصيحات�ه فيما وصل عدد الوفي�ات باملرض يف 
الصني إىل أكثر من 360 شخًصا، متجاوزاً عدد الوفيات يف 
البالد جراء تفيش مرض االلتهاب الرئوي الحاد )السارس( 
يف 2002-2003. وارتفع عدد االصابات يف الصني بش�كل 

كبر متجاوزا 17200 حالة.

      بغداد / المستقبل العراقي

عقد وزير الداخلية الدكتور ياسني طاهر 
اليارسي، أمس االثنني، اجتماعاً مع مدير 
حقوق االنسان الس�يدة تغريد إسماعيل 

التابع ملقر الوزارة.
ع�ىل  االجتم�اع  خ�الل  الوزي�ر  وش�دد 
التع�اون والتواصل مع املنظمات الدولية 
االنس�ان،  لحق�وق  العلي�ا  واملفوضي�ة 
موجهاً يف ذات الوقت بتشكيل فرق عمل 
لتش�خيص أي انتهاك يف دوائ�ر الوزارة. 
كما أوعز بإعداد برنامج تدريبي للجهات 
املعني�ة الت�ي له�ا تم�اس مب�ارش م�ع 

املواط�ن، مؤكداً عىل فتح ش�بعة حقوق 
االنس�ان يف املحافظ�ات كاف�ة لرصد أي 

انتهاك قد يحصل للمواطن.
وأشار وزير الداخلية إىل أهمية بذل املزيد 
من الجه�ود للحد من االنتهاكات، منوهاً 
عىل رضورة عدم التهاون مع أي شخص 
ينتهك حقوق االنسان يف الدوائر الخدمية 

التابعة للوزارة.
وبني ان حقوق االنس�ان ال تختص فقط 
برص�د الحاالت الس�لبية واالنتهاكات بل 
يجب ان تعمل عىل ترسيخ ثقافة التعامل 
الحس�ن بني الرشطي واملواطن والسلوك 
العام الذي يحكم عالقة منس�وب الوزارة 

باملواطنني.
كم�ا وجه وزي�ر الداخلية بتش�كيل فرق 
انته�اك يف دوائ�ر  عم�ل لتش�خيص أي 
ال�وزارة، فيما أش�ار إىل أهمية بذل املزيد 

من الجهود للحد من االنتهاكات.
وقالت وزارة الداخلية يف بيان منفصل ان 
»وزي�ر الداخلية ياس�ني طاهر اليارسي 
عق�د اجتماعاً مع مدير حقوق االنس�ان 

تغريد إسماعيل التابع ملقر الوزارة«.
وش�دد الوزير خالل البيان »عىل التعاون 
الدولي�ة  املنظم�ات  م�ع  والتواص�ل 
واملفوضي�ة العلي�ا لحق�وق االنس�ان«، 
موجهاً يف ذات الوقت »بتشكيل فرق عمل 

لتشخيص أي انتهاك يف دوائر الوزارة«.
واوعز الي�ارسي »بإعداد برنامج تدريبي 
للجه�ات املعنية التي له�ا تماس مبارش 
م�ع املواط�ن«، مؤكداً عىل »فتح ش�بعة 
حقوق االنسان يف املحافظات كافة لرصد 

أي انتهاك قد يحصل للمواطن«.
وشدد عىل »أهمية بذل املزيد من الجهود 
للحد م�ن االنتهاكات«، الفتا اىل »رضورة 
ع�دم الته�اون م�ع أي ش�خص ينته�ك 
الخدمي�ة  الدوائ�ر  يف  االنس�ان  حق�وق 

التابعة للوزارة«.
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الرتبية تعلن املوافقة عىل عودة الطلبة املرقنة قيودهم إىل الدراسة يف الكلية الرتبوية املفتوحة
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلنت وزارة الرتبية، أمس االثنني، موافقة وزيرة الرتبية سها خليل العيل بك عىل السماح 
للطلب�ة املرقن�ة قيودهم م�ن املعلمني واملعلم�ات بالع�ودة إىل مقاعد الدراس�ة يف الكلية 
الرتبوي�ة املفتوحة. وقالت ال�وزارة يف بيان، إنه »بموجب املوافقة يس�مح للطلبة املرقنة 
قيودهم للس�نة الدراس�ية 2018- 2019 بالع�ودة إىل مقاعد الدراس�ة يف الكلية الرتبوية 
املفتوح�ة«. وأوضح�ت، أن »الطلبات يتم اس�تالمها لغاي�ة انتهاء الدوام الرس�مي ليوم 
الخميس ال�6 من ش�هر ش�باط الح�ايل، والعمل وفق كتاب وزارة التعلي�م العايل والبحث 
العلمي املتضمن إعادة طلبة قنوات القبول كافة للدراس�تني الصباحية واملسائية املرقنة 
قيودهم بسبب الرسوب بمواد املرحلة أو مواد العبور، أو بسبب الغياب اعتباراً من السنة 
الدراس�ية )2010_2009( صعودا وللمراحل الدراس�ية كافة«.  وأشارت وزارة الرتبية إىل 
أن »القرار يستثني الطلبة املرقنة قيودهم بسبب الغش والتزوير والعقوبات االنضباطية، 

وكذلك املرقنة قيودهم بناًء عىل طلبهم«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

بدأ رئيس الحكومة املكلف اتصاالته لتش�كيل حكومته، 
خالف�ات  بتصاع�د  ملهمت�ه  تح�د  اول  يواج�ه  فيم�ا 
املتظاهري�ن، حيث حذره�م من انها ستفش�ل خططه 
إلنهاء املحاصصة السياس�ية والفس�اد وناش�دهم نزع 
فتي�ل الن�زاع ال�ذي ادى إلصاب�ات، جاء ذل�ك فيما أعلن 
قيادي للناشطني عن بدء التحرك لتشكيل كيان سيايس 

يمثلهم ويتماىش مع تطلعات املواطنني.
وأكد رئيس ال�وزراء املكلف محمد توفيق عالوي حرصه 
عىل تنفيذ مطالب املتظاهرين وتشكيل حكومة كفاءات، 
فيما تعه�دت ممثلة األمني العام لألمم املتحدة يف العراق 
جنني بالس�خارت بتقدي�م البعثة األممي�ة كامل الدعم 

للحكومة املرتقبة.
وق�ال مكتب ع�الوي يف بيان تلق�ت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه، إن »رئي�س مجلس ال�وزراء املكلف محمد 
توفيق عالوي اس�تقبل ممثلة األمني العام لألمم املتحدة 
يف الع�راق جن�ني بالس�خارت«، مش�را اىل أن االخ�رة 
»قدمت التهنئة لعالوي بمناسبة تكليفه بمهمة تشكيل 
مجلس ال�وزراء الجديد، وتعهدت بتقديم البعثة األممية 
كام�ل الدع�م للحكوم�ة املرتقب�ة، بما يخدم مس�تقبل 

العراق وتطلعات جميع ابنائه«.
م�ن جانب�ه أك�د ع�الوي »حرصه ع�ىل تنفي�ذ مطالب 
املتظاهرين وتش�كيل حكومة كف�اءات قادرة عىل إدارة 
البالد يف هذا الظرف الحساس والتهيئة النتخابات نزيهة 

تلبي طموحات العراقيني جميعا«.
واعت�ر رئي�س الوزراء املكل�ف محمد توفي�ق عالوي يف 
تغري�دات ع�ىل حس�ابه بش�بكة التواص�ل االجتماعي 
»تويرت« ان »التظاهرات قد حققت نتائج باهرة برفضها 
الغلب الطبقة السياسية التي اوصلت البلد إىل هذا الحال 

املزري«.
وأشار إىل أّن هذه االنجازات تمثلت »بوضع قانون جديد 
لالنتخابات وواقع جديد ملفوضية االنتخابات فضالً عن 
اسقاط مرشحي االحزاب لتويل منصب رئيس الوزراء«.

وأش�ار عالوي إىل أّنه »عىل إثر ذلك اس�تجابت مجموعة 
من النواب املس�تقلني الذين وصل عددهم إىل حوايل 170 
نائباً إىل مطالب املتظاهرين فاختاروا خمسة اسماء من 
الذين طرحت اس�مائهم وصورهم يف س�احات التظاهر 
واج�رى ه�ؤالء النواب املس�تقلون اس�تفتاًء بينهم عن 
االس�ماء الخمسة فوقع اختيار االغلبية عىل اسم محمد 

توفي�ق ع�الوي ف�كان محمد ع�الوي بحق ممث�اًل عن 
املتظاهرين السلميني«.

وأضاف »أخىش ما يخش�اه الفاس�دون هي اطروحات 
محم�د ع�الوي يف انه�اء املحاصصة السياس�ية فيفقد 
هؤالء ما يأملوه من فساد ورسقات لذلك تحركوا إلشاعة 
اجواء البلبلة والف�وىض وتفريق كلمة املتظاهرين واني 
م�ن هذا املن�ر اوجه ن�داًء إىل كافة املتظاهري�ن االعزاء 
لس�حب فتي�ل النزاع والخالف�ات وعدم اتاح�ة الفرصة 

للفاسدين الرجاع عقارب الساعة إىل الوراء«.
وقال »اننا فقط بروح االخوة واملحبة والتعاون نستطيع 
ان ننق�ذ بلدنا وننه�ض به ونحقق ازده�اره وتطوره، 
وبخالفه سنفقد ما تحقق من انجازات عظيمة وسنجر 
بلدن�ا إىل الهاوي�ة إن تخلينا عن روح االخ�وة والتعاون 

واشعنا روح الخالف والنزاع والرصاع«.

وش�هدت منصات التظاهر يف س�احة التحري�ر يف بغداد 
والحلة وكربالء والنجف خالل الساعات االخرة صدامات 

بني املحتجني وانصار الصدر. 
ويف تط�ور الف�ت ق�دم القي�ادي يف احتجاج�ات مدنية 
النارصية عاصم�ة محافظة ذي قار الجنوبية اقرتاحني 
الي�وم بمن�ح عالوي ف�رتة م�ن الوقت الختب�ار صدقية 
الوع�ود الت�ي قطعها ع�ىل نفس�ه بتنفيذه�ا او رفضه 
مب�ارشة معلن�ا عن ال�روع بالتح�رك لتش�كيل كيان 

سيايس من بني املحتجني.
وأق�رتح الدكت�ور عالء الركاب�ي يف رشي�ط فيديو مدته 
حوايل خمسة دقائق بثته منصة »جمهور عالء الركابي« 
ع�ىل »توي�رت« بمنح عالوي ف�رتة س�ماح الختبار مدى 
التزام�ه بتطبيق رشوط ومطالب الحراك الش�عبي التي 
تعهد بها ويف مقدمتها محاس�بة قتلة املحتجني والعمل 

ع�ىل تهدي�د موعد إلج�راء انتخابات مبك�رة يف العراق.. 
او رفض ترش�يحه مبارشة ما س�يعيد املسألة إىل نقطة 

الصفر والخالف مجدداً عىل اختيار مرشح.
وأش�ار من جهة أخ�رى إىل أّن�ه قد تم ال�روع باتخاذ 
خط�وات عملي�ة جدية لتش�كيل كي�ان س�يايس يمثل 

االحتجاجات تماشيا مع تطلعات املواطنني.
وأض�اف أن�ه »انطالق�ا من الحاج�ة لتوحي�د الصفوف 
وتنظيمه�ا وما يجعلها اق�وى واكثر تأث�را وفاعلية يف 
خدم�ة القضية التي خرجنا من اجلها واعطينا كل هذه 
التضحي�ات ص�ار لزاما ان يولد من بيننا كيان س�يايس 
قانوني يمثل اطارا يضم بداخله كل الوطنيني العراقيني 
م�ن دون االلتف�ات إىل انتماءاته�م الديني�ة والطائفية 
والقومي�ة واملناطقي�ة واس�تثمارهم كرج�ال دول�ة يف 

العراق الجديد.
وأك�د أن�ه قد ت�م بالفعل الب�دء باتخاذ خط�وات عملية 
وجدي�ة بهذا االتجاه تماش�يا مع تطلع�ات املتظاهرين 
الس�لميني لبناء الوط�ن للجميع دون تميي�ز«.. متعهدا 

بأن هذا الكيان لن يستخدم مفردة »االغلبية واالقلية«.
وكان الركاب�ي وهو طبيب اش�تهر خ�الل االحتجاجات 
الحالي�ة يف مدين�ة النارصية الجنوبية قد ق�اد وفدا من 
املحتجني الخميس امل�ايض إىل بغداد حيث عقد اجتماعا 
مع رئيس�ة بعثة االم�م املتحدة ملس�اعدة العراق جينني 
بالس�خارت وقدم لها رس�الة إىل االمني الع�ام للمنظمة 
الدولية تضمنت ثالثة مطالب تقيض باحالة املس�ؤولني 
الحكومي�ني عن أعمال العنف والقمع والقتل إىل املحاكم 
الدولي�ة النتهاكه�م املواثي�ق الدولية لحقوق االنس�ان 
والضغط عىل الحكومة العراقية لالرساع يف تنفيذ مطالب 
املتظاهرين املروعة وااللتزام باملدد الدستورية وتدخل 
املنظم�ة الدولي�ة اليجاد ح�ل لتخفيف التوتر وترس�يخ 

السلم األهيل واالستقرار يف عموم العراق.
يش�ار إىل أّنه مع دخول الحراك الش�عبي يف العراق يومه 
ال�126 فقد كش�فت مفوضية حقوق اإلنسان يف العراق 
أمس االثنني عن مقتل 536 متظاهرا و17 رجل امن منذ 
ان�دالع االحتجاج�ات يف االول من أكتوب�ر املايض وحتى 
نهاية الش�هر املايض إضاف�ة إىل إصاب�ة 23545 بينهم 
3519 رج�ل امن فيما بل�غ دد املعتقلني 2713 ناش�طا 

مازال 328 منهم قيد االعتقال.
وأشارت املفوضية إىل أن عدد املختطفني بلغ 72 محتجا 
أطل�ق رساح 22 منه�م فق�ط فيم�ا اغتيل 49 ناش�طا 

وفشلت 14 محاولة اغتيال.

عالوي تعهد بتشكيل حكومة كفاءات.. وبروز نواة أولية لتشكيل »كيان سياسي« من خيام االعتصام

»املكلف« يتوسل املتظاهرين بإبعاد اخلالف عن ساحات التظاهر
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      بغداد / المستقبل العراقي

عق�د وزير الداخلية الدكتور ياس�ني طاهر 
اليارسي، أمس االثن�ني، اجتماعاً مع مدير 
حقوق االنس�ان الس�يدة تغريد إس�ماعيل 

التابع ملقر الوزارة.
وش�دد الوزير خالل االجتم�اع عىل التعاون 
والتواصل مع املنظمات الدولية واملفوضية 
العلي�ا لحق�وق االنس�ان، موجه�اً يف ذات 
الوق�ت بتش�كيل فرق عمل لتش�خيص أي 
انته�اك يف دوائر الوزارة. كم�ا أوعز بإعداد 

برنام�ج تدريب�ي للجهات املعني�ة التي لها 
تماس مبارش مع املواطن، مؤكداً عىل فتح 
شبعة حقوق االنس�ان يف املحافظات كافة 

لرصد أي انتهاك قد يحصل للمواطن.
وأش�ار وزير الداخلي�ة إىل أهمية بذل املزيد 
م�ن الجهود للح�د من االنته�اكات، منوهاً 
ع�ىل رضورة عدم التهاون مع أي ش�خص 
ينته�ك حقوق االنس�ان يف الدوائر الخدمية 

التابعة للوزارة.
وب�ني ان حق�وق االنس�ان ال تختص فقط 
برص�د الح�االت الس�لبية واالنته�اكات بل 

يجب ان تعمل عىل ترس�يخ ثقافة التعامل 
الحس�ن بني الرط�ي واملواطن والس�لوك 
العام ال�ذي يحكم عالقة منس�وب الوزارة 

باملواطنني.
كما وجه وزير الداخلية بتشكيل فرق عمل 
لتشخيص أي انتهاك يف دوائر الوزارة، فيما 
أش�ار إىل أهمية بذل املزيد من الجهود للحد 

من االنتهاكات.
وقال�ت وزارة الداخلي�ة يف بيان منفصل ان 
»وزير الداخلية ياسني طاهر اليارسي عقد 
اجتماعاً م�ع مدير حقوق االنس�ان تغريد 

إسماعيل التابع ملقر الوزارة«.
وش�دد الوزير خ�الل البيان »ع�ىل التعاون 
والتواصل مع املنظمات الدولية واملفوضية 
العلي�ا لحقوق االنس�ان«، موجه�اً يف ذات 
الوقت »بتش�كيل فرق عمل لتش�خيص أي 

انتهاك يف دوائر الوزارة«.
واوع�ز الي�ارسي »بإعداد برنام�ج تدريبي 
للجه�ات املعنية التي لها تماس مبارش مع 
املواط�ن«، مؤكداً عىل »فتح ش�بعة حقوق 
االنس�ان يف املحافظ�ات كاف�ة لرص�د أي 

انتهاك قد يحصل للمواطن«.

وش�دد عىل »أهمية بذل املزي�د من الجهود 
للح�د من االنته�اكات«، الفت�ا اىل »رضورة 
ينته�ك  ش�خص  أي  م�ع  الته�اون  ع�دم 
حقوق االنس�ان يف الدوائر الخدمية التابعة 

للوزارة«.
وب�ني ان »حقوق االنس�ان ال تختص فقط 
برص�د الح�االت الس�لبية واالنته�اكات بل 
يجب ان تعمل عىل ترس�يخ ثقافة التعامل 
الحس�ن بني الرط�ي واملواطن والس�لوك 
العام ال�ذي يحكم عالقة منس�وب الوزارة 

باملواطنني«.

وزير الداخلية جيتمع بمدير حقوق االنسان ويشدد عىل التواصل مع املنظامت الدولية
وجه بتشكيل فرق عمل لتشخيص أي انتهاك يف دوائر الوزارة

        بغداد / المستقبل العراقي

بره�م  الجمهوري�ة  رئي�س  اك�د 
صال�ح والرئيس الرتكي رجب طيب 
اردوغان، أم�س االثنني، عىل أهمية 
دعم املجتمع الدويل الستقرار العراق. 
وق�ال مكت�ب رئي�س الجمهوري�ة 
يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل العراق�ي 
نس�خة منه ان »رئيس الجمهورية 
بره�م صالح، تلقى اتص�االً هاتفياً 
م�ن الرئي�س الرتك�ي رج�ب طيب 
»صال�ح  ان  واض�اف  اردوغ�ان«. 
قّدم خالل املكامل�ة، تعازيه للرئيس 
الرتكي بح�ادث الزل�زال الذي أودى 
بحي�اة عدد م�ن املواطن�ني األتراك، 

وع�ر ع�ن مواس�اته وتضامنه مع 
»ت�م  ان�ه  وتاب�ع  الضحاي�ا«.  أرس 
التأكي�د ع�ىل أهمية دع�م املجتمع 
الدويل الس�تقرار الع�راق والحفاظ 
عىل أمنه وس�يادته، ورضوة تعزيز 
يخ�دم  بم�ا  الثنائي�ة،  العالق�ات 
مصلحة الشعبني الصديقني«، الفتا 
اىل انه »تم بحث تطورات السياسية 
واألمني�ة ع�ىل الس�احتني العربي�ة 
التنس�يق  ورضورة  واإلقليمي�ة، 
البلدي�ن  ب�ني  املش�رتك  والتع�اون 
لرتس�يخ الس�لم واألمن يف املنطقة، 
وإيج�اد الحلول لألزم�ات بالركون 
اىل الح�وار البّن�اء والجاد بني جميع 

االطراف«.

صالح واردوغان
 يؤكدان عىل أمهية دعم املجتمع الدويل 

الستقرار العراق

        بغداد / المستقبل العراقي

أوىص النائ�ب االول لرئي�س مجلس النواب، حس�ن الكعبي، 
أمس االثنني، بتشكيل خلية ازمة عليا برئاسة رئيس مجلس 
الوزراء وعضوية خمس وزارات ملتابعة تفاصيل وباء كورونا، 

مؤكدا ان نقل الطلبة وذويهم من الصني اولوية قصوى.
وذكر بيان صادر ع�ن الدائرة االعالمية ملجلس النواب، تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، ان » الكعب�ي اكد خالل 
ترؤسه لالجتماع املشرتك الذي عقدته لجنة الصحة والبيئة يف 
مجل�س النواب بحضور اعضاء اللجنة والوكيل الفني لوزارة 
الصحة وممثل وزارة النقل ومدير الخطوط الجوية العراقية 
ومعاون مدير دائرة الصحة العامة اكد عىل السلطة التنفيذية 
بان يكون الطلبة العراقيون وذويهم يف الصني اولوية قصوى، 
والعمل عىل اعادتهم بشكل مستعجل مع االخذ بعني االعتبار 

اجراء كافة االجراءات الوقاية املطلوبة«.
وأضف الكعبي ان »عىل الجهات املعنية التعامل مع الوباء او 
امراض وبائية اخرى بش�كل رسي�ع ملنع انتقال هذه االوبئة 
من الوص�ول اىل العراق والحفاظ عىل حياة العراقيني س�واء 

داخل او خارج البلد«. من جانبه قدم القنصل العام يف مدينة 
ووه�ان، احمد العزاوي موجزا عن »اخ�ر املعلومات املتعلقة 
بالتنس�يق ما ب�ني العراق والحكومة الصيني�ة الخالء الطلبة 
وذويهم، والرتتيب مع الجهات الفنية العراقية والصينية ملنع 
ح�دوث أي اصابات«. فيما بني الوكي�ل الفني لوزارة الصحة 
ان »الوزارة عملت ومنذ اللحظة االوىل بإعالن الصني ومنظمة 
الصحة العاملية بحالة الطوارئ بانتشار املرض يف الصني عىل 
التنس�يق م�ع الجهات والدع�وة لعقد اجتماع عىل مس�توى 
رئيس وزراء ووزارة الخارجية ووزير النقل إلخالء العراقيني 
من الصني، كما اتخذت اجراءات وقائية كثرة تتعلق بالسالمة 
البيئية والصحية يف املطارات والتأكد من س�المة الوافدين يف 
الع�راق«، معلنا عن »اج�راءات اخرى س�يتم تنفيذها خالل 
الس�اعات القليل�ة القادمة تتعل�ق بأجهزة الكش�ف وزيادة 
االجراءات الوقائية يف املناف�ذ العراقية«. وخلص االجتماع اىل 
»عدة توصيات س�يتم رفعها بش�كل عاج�ل اىل مكتب رئيس 
ال�وزراء لغ�رض تنفيذه�ا وبينها تش�كيل خلية ازم�ة عليا 
برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الصحة والنقل 
والداخلي�ة والخارجي�ة واملالي�ة ملتابعة تفاصيل ه�ذا الوباء 

واالرساع بنقل العراقي�ني املتواجدين يف الصني وتحديد موعد 
دقي�ق إلتمام االم�ر والتأكد من س�المة الوافدي�ن اىل العراق 
م�ن بقيت البل�دان.. وج�رى االتفاق »ع�ىل تخصيص مبالغ 
مالي�ة من موازنة الط�وارئ ملواجهة االزم�ة ورشاء االجهزة 
املطلوبة للكش�ف واالجهزة املخترية خ�ارج تعليمات تنفيذ 
العق�ود الحكومية، فضال عن الزام الجه�ات املعنية بمراقبة 
الوافدي�ن اىل العراق وخصوصا من الصني واي بلد اعلنت فيه 
حاالت اصابة، والزام سلطة الطران املدني العراقية برضورة 
اعالمها وزارات الصحة والداخلية بحركة الوافدين اىل العراق 

قبل وصولهم للمطارات املحلية«.
فيم�ا اك�د الكعبي يف نهاي�ة االجتماع عىل اهمي�ة ان »يكون 
هناك تع�اون مبارش ومش�رتك مع منظمة الصح�ة العاملية 
للحص�ول ع�ىل االجهزة واملس�تلزمات الطبية بش�كل عاجل 
وقيام ش�بكة االع�الم العراقي ببث برام�ج وحلقات توعوية 
للوقاي�ة«،  مؤك�دا »التوصل لقرار يف االجتم�اع يتعلق بالزام 
وزارة الصح�ة بتقديم طلب ضم�ن موازنة 2020 لتخصيص 
مبالغ ثابتة ألنشاء مراكز عزل متطورة يف جميع املحافظات 

بهدف التهيئة ملواجهة أي مخاطر مستقبلية«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت مديري�ة االس�تخبارات العس�كرية، 
االثنني، عن اعادة نصف مليار دينار مرسوقة 

املديري�ة يف بي�ان  خ�الل 12 س�اعة.وقالت 
تلقت الس�ومرية نيوز، نسخة منه ان »افراد 
االستخبارات العسكرية تمكنوا من استعادة 
مبلغ نصف ملي�ار دينار رسقت من قبل احد 

ضباط الرواتب يف احدى الوحدات«، مبينة انه 
»كان يخطط للهروب بها اىل تركيا مستخدما 
احدى رشكات الصرفة لتحويلها«. واضافت 
ان�ه »ت�م تش�كيل فري�ق عمل، حي�ث تمكن 

خاللها الفريق من جمع املعلومات والوصول 
اىل الخيوط املؤدية اىل مكان وجود املبلغ بوقت 
قيايس لم يتجاوز ال 12 ساعة والقاء القبض 

عىل املتورطني يف عملية الرسقة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن م�رصف الرافدين ان قرض 50 
ملي�ون للمواطن�ني للبن�اء يف قطعة 

ارض سكنية يكون عىل دفعتني.
وق�ال املكت�ب االعالم�ي للم�رصف 
يف بيان تلق�ت »املس�تقبل العراقي« 
االوىل  »الدفع�ة  إن  من�ه،  نس�خة 
لقروض البناء تبلغ 25 مليون دينار 
عن�د اكتمال البتلو اما الدفعة الثانية 
فيت�م من�ح 25 ملي�ون دين�ار عن�د 

التسقيف«.
من�ح  رشوط  »م�ن  أن  إىل،  واش�ار 
الق�رض ان يمتل�ك املواط�ن قطع�ة 
وج�ه  ع�ىل  باس�مه  س�كنية  ارض 
االستقالل او باالسم املشرتك بموجب 
سند حديث اإلصدار ومزود بتأييد من 
املختصة  العق�اري  التس�جيل  دائرة 
وصح�ة ص�دور الس�ند ليت�م رهنه 
لصال�ح امل�رصف من الدرج�ة االوىل 

ويشرتط تقديم خارطة وإجازة.

الكعبي يويص بتشكيل جلنة ملتابعة فريوس كورونا ويؤكد: نقل الطالب من الصني أولوية قصوى

االستخبارات تعيد نصف مليار دينار مرسوقة خالل ١٢ ساعة

الرافدين: 
قرض 50 مليون 

للبناء يرصف
 عىل دفعتني

        بغداد / المستقبل العراقي

تعمل قوات الحشد الشعبي عىل مساندة القوات األمنية يف تأمني قضاء 
سنجار بمحافظة نينوى من خالل االنتشار يف مداخل القضاء.

وقال اعالم الحشد يف تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، إن »قوات 
اللواء 33 يف الحش�د الش�عبي تنتر بالتنس�يق مع القوات األمنية يف 
مداخل قضاء س�نجار للقيام بمهام التفتيش والتدقيق بهدف حماية 

القضاء«.
وأضاف، أن »تعاون املواطنني مع الحش�د الش�عبي أس�هم يف تسهيل 

مهمة فرض القانون وضبط املطلوبني«.
كم�ا تفق�د قائ�د عمليات دي�اىل للحش�د الش�عبي طالب املوس�وي 
التحصين�ات التي يجريها اللواء 20 يف الحش�د الش�عبي ملناطق الصد 

التي يمسكها من اجل ردع اي محاولة تقوم بها فلول داعش.
وق�ال اع�الم الحش�د، إن »املوس�وي زار قاط�ع ل�واء 20  يف قض�اء 
خانق�ني واطلع عىل االوضاع االمنية والتحصينات التي يجريها اللواء 
ملناطق الصد التي يمس�كها،من اجل ردع اي محاولة يقوم بها العدو 

الداعيش«.
وأك�د املوس�وي عىل اهمي�ة اخذ الحيط�ة والحذر من اج�ل رصد كل 
تح�ركات فلول عصابات داعش االرهابي�ة والحفاظ عىل االنتصارات 

املتحققة.

        بغداد / المستقبل العراقي

تطلق وزارة التخطيط، املروع الوطني لتش�غيل الشباب الذي يتضمن يف 
احد جوانبه دعم املشاريع بقروض ترتاوح بني 30 اىل 50 مليون دينار«.

وقال املتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي يف بيان تلقته »املستقبل 
العراق�ي«، إن »وزي�ر التخطي�ط س�وف يطل�ق الي�وم امل�روع الوطني 
لتش�غيل الشباب خالل مؤتمر موسع بحضور الجهات املعنية يف الحكومة 
االتحادية، ووزارة العمل ووزارة الشباب والرياضة والبنك املركزي، اضافة 

اىل املحافظني ورؤساء هيئة االستثمار يف املحافظات«.
واشار اىل ان »املروع الوطني للتشغيل بدأ االعداد له منذ سنوات، وكانت 
فك�رة املروع تقوم عىل دعم الش�باب من خالل منحهم القروض القامة 
املش�اريع«، مضيف�ا ان »امل�روع ينطلق الي�وم يف عدد م�ن املحافظات 

كمرحلة اوىل، ليغطي بعدها املحافظات األخرى«.
وب�ني أن »الق�روض ت�رتواح ب�ني 30 اىل 50 ملي�ون دينار، س�يتم منحها 
ملش�اريع تش�رتك فيها مجموعة من الش�باب، وتخضع اىل دراسة جدوى، 
ع�ىل ان تتم االفادة من املناطق الصناعية يف املحافظات لاليفاء بمتطلبات 

العمل .

احلشد الشعبي يعلن 
إنشاء حتصينات يف دياىل ويؤكد تأمني 

مداخل سنجار

التخطيط تطلق املرشوع الوطني
 لتشغيل الشباب

        بغداد / المستقبل العراقي

التقى رئيس اركان الجيش الفريق 
اول الركن عثم�ان الغانمي، رئيس 
بعثة الناتو يف العراق الجنرال جيني 

كاردينيا.
وذك�ر بيان ل�وزارة الدف�اع، تلقت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه انه 
»جرى خالل اللقاء مناقش�ة عدداً 
م�ن النقاط املهم�ة أبرزه�ا أعادة 
تقيي�م عم�ل حل�ف النات�و خ�الل 
الفرتة املاضية واالتفاق عىل صيغة 
تشمل توسعة نش�اطها يف املرحلة 
املقب�ل كبعثة تدريبية استش�ارية 
يف حال االتفاق عىل اس�تئناف عمل 

البعثة«.

وأض�اف« كم�ا ناق�ش الجانب�ان 
سلسلة اللقاءات املكثفة التي جرت 
بني الجانبني خالل الفرتة السابقة 
والتي تهدف اىل تنظيم واس�تئناف 

عمل حلف الناتو يف العراق«.
واكد الجانبان بحسب البيان، عىل« 
أهمية العمل معاً م�ن اجل تطوير 
ق�درات الجيش العراق�ي بمختلف 

صنوفه«.
واعرب رئي�س األركان عن حرصه 
بتقدي�م الدعم والتش�جيع وتأمني 
الحماية لفري�ق الناتو يف العراق يف 
حال االتفاق عىل اس�تئناف عملهم 
كبعث�ة تدريب�ة استش�ارية تقوم 
بتقدي�م الخ�رات وتطوي�ر قدرات 

الجيش العراقي.

العراق يبحث 
مع »الناتو« عن الوصول  إىل صيغة 

تعاون جديدة
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    المستقبل العراقي / جاسم كريم الطائي

أعلن�ت دائرة االعمار الهن�ديس التابعة لوزارة 
االعمار واالسكان والبلديات واالشغال العامة 
أنجازه�ا أك�ر م�روع أس�تثماري خ�اص 
بصناعة م�واد التعبئ�ة والتغليف يف محافظة 
بابل.وق�ال مدير عام دائ�رة االعمار الهنديس 
وكالة املهندس املعماري حس�ن مدب مجحم 
ان كوادرنا الهندسية والفنية يف محافظة بابل 
أنجزت أرشافه�ا الهنديس عىل مروع معمل 

صناع�ة م�واد التعبئة والتغلي�ف يف محافظة 
باب�ل بنس�بة 100%. مبيننا ان ه�ذا املروع 
هو واحد املش�اريع االربعة االس�تثمارية التي 
ت�رف عليها الدائرة يف محافظة بابل لصالح 
هيئ�ة اس�تثمار بابل.وأضاف املدي�ر العام ان 
املش�اريع التي تقوم الدائرة ب�اإلرشاف عليها 
هي مروع أنشاء معمل لصناعة مواد التعبئة 
والتغليف ومروع مجمع ارض بابل السكني 
ومروع معارض الس�يارات ومروع أعادة 
تأهي�ل محطة أبق�ار جبلة.مؤك�داً ان الدائرة 

تسعى للحصول عىل عقود جديدة يف محافظة 
باب�ل وبقي�ة املحافظات وخاص�ة يف املناطق 
املحررة كون الدائرة تمتلك كفاءات هندس�ية 
وفني�ة يف مج�ال االرشاف الهن�ديس وأع�داد 
التصامي�م الهندس�ية ومكنها م�ن التنافس 
مع بقية الركات املحلية االخرى.فيما أش�ار 
مدي�ر دائ�رة مهندس مقي�م املهن�دس هيثم 
حات�م أن م�روع صناعة التعبئ�ة والتغليف 
هو من املش�اريع االس�تثمارية االسرتاتيجية 
املهمة يف قطاع الصناعة والذي يس�هم يف دعم 

مش�اريع املنت�ج الوطني والصناع�ة املحلية. 
منوه�ا ان الطاق�ة االنتاجية للم�روع تبلغ 
190 الف طن س�نويا وس�يوفر أكثر من 100 
فرص�ة عمل. مضيفا ان امل�روع يتكون من 
بناي�ة االنت�اج والتي تبلغ مس�احته )4200( 
الخ�زن وبمس�احة )8200( م2  م2 وبناي�ة 
وبناي�ة س�كن العم�ال بطابقني وبمس�احة 
)1440(م2ومحط�ة معالج�ة املياه وبس�عة 
)300(م3 وبناي�ة االدارة بمس�احة )1200(

)600(م2  بمس�احة  خدم�ات  وبناي�ة  م2 

باالضاف�ة اىل وجود بوابة رئيس�ية للمروع 
وس�احات وق�وف وس�ياج خارج�ي يحي�ط 
مس�احة املروع الكيل والبالغ مس�احته 37 
دون�م .ويذك�ر ان الدائرة أرشفت ع�ىل العديد 
من املشاريع ومنها مروع بناية رشطة بابل 
ومروع مجمع تالل بابل السكني ومروع 
املعم�ل الش�امل لتصلي�ح آليات رشط�ة بابل 
ومروع محط�ة وقود ناحية النيل ومروع 
أنش�اء عمارة تجارية ومش�اريع استثمارية 

أخرى يف محافظة بابل.

مدير عام دائرة االعامر اهلنديس يعلن إنجاز أكرب مرشوع استثامري بصناعة مواد التعبئة والتغليف يف بابل

مدير تربية البرصة يتابع انجاز معامالت املتقاعدين واملراجعني
    البصرة / المستقبل العراقي

اك�د مدي�ر الع�ام لرتبي�ة البرصة عبدالحس�ني س�لمان 
عبدالحس�ن عىل »اهمي�ة رشيحة املتقاعدي�ن الرتبويني 
لخدماته�م الجليل�ة الت�ي قدموه�ا للعملي�ة الرتبوي�ة 
».وقال املدي�ر العام يف بيان ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، 
انه »وجهنا األقس�ام والش�عب بتس�هيل اجراءات اكمال 
معامالتهم بأق�ى رسعة وقمنا بتزويد ش�عبة التقاعد 
بع�دد من الطابع�ات والحواس�يب والس�كنرات لتصعيد 
وترية العمل ، مضيفا »كما »أمرنا بفتح قاعتني اضافيتني 

لش�عبة األنرتنت.»واوض�ح بأن�ه »عىل الرغم م�ن العدد 
الهائ�ل للمتقاعدين وعدم اس�تيعاب بناية املديرية لهذه 
األعداد اال اننا تمكنا من تسهيل االجراءات ووفرنا اماكن 
بديل�ة يف اوق�ات األزمات من اجل انج�از معامالتهم وقد 
واصل موظفونا الليل بالنهار من اجل هذا األمر ».وناشد 
الجهات العليا برضورة توفري بناية بديلة للمديرية حيث 
ل�م تعد تل�ك البناية املتهالكة تلبي متطلب�ات العمل . ويف 
وقت الحق امر املدير العام بتوجيه شكر وتقدير لألقسام 
والش�عب التي قدمت جهودا اس�تثنائية يف عملها وحتى 

خارج اوقات الدوام الرسمي خدمة للصالح العام.

    بغداد / المستقبل العراقي

استقبل وزير الزراعة الدكتور صالح الحسني سعادة 
الس�فرية االس�رتالية يف بغداد ) جوان لودنس ( لبحث 
تطوي�ر التع�اون الزراع�ي ب�ني البلدي�ن الصديق�ني 
بضمنها اس�ترياد التم�ور العراقية يف ض�وء الكميات 
االون�ة االخ�رية بحض�ور  اإلنت�اج يف  املتزاي�دة م�ن 
مستش�ار الوزارة مهدي ضمد القي�ي ».وافاد بيان 
لل�وزارة ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي«، ان »الحس�ني 
اك�د ع�ىل ان »ال�وزارة طلبت حضور فري�ق عمل من 
اس�رتاليا للتع�رف ع�ىل املواصفات املطلوب�ة وتحديد 
الكمي�ات ومناقش�ة القضاي�ا اللوجس�تية املتعلق�ة 
بالتصدير س�يما بعد االش�واط الت�ي قطعتها الوزارة 
والخط�ط الفعال�ة و ع�ودة الفالحني اىل بس�اتينهم 
الت�ي هجرت س�ابقا وتحقي�ق الج�دوى االقتصادية 
املناس�بة لهم وإنشاء مركز علمي متخصص بتطوير 
قطاع النخي�ل وإنتاج التمور ضمن دائرة البس�تنة«.

كما بني الحس�ني ان »الوزارة اس�تطاعت خالل فرتة 
قصرية ورغم الظروف التي تمر بها البالد من تحقيق 
االكتف�اء الذاتي من الحنطة والتوس�ع وبش�كل كبري 
بزراعة الش�لب وبذور الرتب العليا والوصول اىل عتبة 
االكتفاء من البيض والدجاج ، وتضمني موازنة العام 
الح�ايل تصدير الفائ�ض اىل خارج الب�الد ، كما قامت 
الوزارة بتصدير الرمان والباذنجان اىل املانيا وسيكون 
هن�اك فائض من الطماطة املنتجة يف البرصة وفائض 
م�ن البطاطا يف نينوى وحس�ب الروزنامة الزراعية«.

الفت�ا اىل ان »حماي�ة املنتج املح�يل كان وما زال هدفا 
اس�رتاتيجيا للوزارة اي حماية ماينتجه الفالح وعدم 
اس�ترياده م�ن الخارج حي�ث تم منع اس�ترياد )25( 
مادة زراعي�ة نباتية وحيوانية وكان العراق يس�تورد 
الكثري م�ن املحاصي�ل الزراعية وبما يؤثر س�لبا عىل  
الواق�ع الزراعي  وان الحكوم�ة العراقية قامت بدعم 
املدخالت واملخرجات معا بغية االرتقاء بنسب االنتاج 
املح�يل   ».ويف ختام اللقاء اثنت الس�فرية االس�رتالية 
عىل النجاح�ات التي حققتها ال�وزارة من خالل رفع 
نسب االنتاج ، واكدت عىل متابعة ملف استرياد التمور 
العراقي�ة وتفعي�ل التع�اون يف مجال تب�ادل الخرات 
واالس�هام يف تعضي�د دور ال�وزارة وعمله�ا ال�دؤوب 
ووض�ع الخط�ط الزراعي�ة الكفيل�ة بزي�ادة كميات 
االنت�اج والوصول اىل عتبة االكتف�اء الذاتي وان هناك 
دول عديدة تتطلع للتعاون مع وزارة الزراعة العراقية 

بسبب ما تقوم به من اعمال زراعية ناجحة.

السفرية االسرتالية لوزير 
الزراعة: ننتظر التمور العراقية

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

حبوب التجارة تواصل جتهيز املطاحن بحصصهم 
من احلنطة وتتابع ميدانيًا جتهيز الوكالء ملادة الرز

النقل: اسـتئناف العمل بمرأب الكوت املوحد 
بعد انقطاع دام أكثر من ثالثة أشهر

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة التج�ارة ع�ن مواصل�ة مالكات 
الرك�ة العامة لتج�ارة الحب�وب يف صومعة 
الرفاع�ي بتجهي�ز الحصة االوىل م�ن الحنطة 
للمطاحن لعام 2020 ».واكد مدير عام الركة 
حسنني مهدي علوان يف بيان تلقته »املستقبل 
العراقي«،بان »الصومعة انهت تجهيز املطاحن 
لحص�ة الرعاية االجتماعي�ة لعام 2019 حيث 
تج�اوز اجمايل املجهز ) 3212( طنا فضال عن 
مواصل�ة تجهي�ز املطاحن بالحنط�ة للحصة 
االوىل م�ن عام 2020 حيث تج�اوزت كمية ما 
تم تجهيزه)1119(طنا مع استمرار التجهيز 
خ�الل ايام العطل الرس�مية بعد ان تم تصفري 
س�ايلو النارصي�ة و تحوي�ل جمي�ع مطاحن 
املحافظ�ة للموق�ع ».م�ن جانب اخ�ر اضاف 
عل�وان بانه »تنفيذا لتوجيه�ات وزير التجارة 
محم�د هاش�م العاني اجرت الرك�ة زيارات 
ميدانية للمج�ارش واملواقع وال�وكالء ملتابعة 

عملية تجهيز مادة ال�رز للمواطنني يف النجف 
وباب�ل والديوانية فضال ع�ن مواصلة الركة 
عملية تجهيز الشلب للمجارش االهلية لغرض 
انت�اج وتصني�ع ال�رز املح�يل وتوزيعة ضمن 
مف�ردات البطاق�ة التمويني�ة لش�هر كانون 

الثاني 2020
ويف سياق اخر اشار علوان عن استمرار تفريغ 
وشحن حمولة الباخرة ) Aprevelin ( املحملة 
بمادة الرز الرازييل الراس�ية يف ميناء ام قرص 

املورد لصالح البطاقة التموينية .

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت الركة العام�ة ألدارة النق�ل الخاص 
)اح�دى تش�كيالت وزارة النق�ل(، اس�تئناف 
العم�ل بمرأب الك�وت املوحد بع�د توقفه ملدة 
ثالث�ة أش�هر بس�بب أوض�اع البالد وم�ا تمر 
ب�ه املحافظ�ات الجنوبية من انقط�اع للطرق 

املؤدية اىل املرائب.
وقال مدير عام الركة كريم الجابري يف بيان 
ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي«، ان�ه »ت�م اتخاذ 
سلسلة من االتصاالت واملساعي إلعادة العمل 
بامل�رأب نظ�راً لحاجة املس�افرين اليه ولعودة 
حرك�ة النق�ل يف املحافظ�ة خدم�ًة للمصلحة 

العامة«.
وأوض�ح الجاب�ري أن »م�رأب الك�وت املوحد 
يعتر من أهم املرأب يف واسط حيث يضم اكثر 
م�ن )700( مركبة مختلفة الس�عات بني خط 
خارج�ي وداخيل لنق�ل املواطنني الك�رام وما 
يقارب )5500( مواطن لليوم الواحد ينقل عر 

مركبات النق�ل الخاص يف هذا امل�رأب وإعادة 
اكث�ر م�ن )500( مس�افر اجنب�ي اىل منف�ذ 

زرباطية التابع للمحافظة«.
وبني ان »جميع الطرق املؤدية اىل املرأب وحتى 
الفرعية منها س�الكة ام�ام املواطنني وجميع 

كوادر قس�م واس�ط للنقل الخ�اص متواجده 
عىل مدار الساعة خدمًة ألبناء املحافظة ».

يذكر ان مرأب الكوت املوحد يحتوي عىل )39( 
خط يس�عى لتقديم أفضل الخدمات اىل جميع 

املسافرين وبدون استثناء.

    ذي قار / المستقبل العراقي

عق�د مدير ع�ام دائرة صح�ة ذي قار، عبد 
الحس�ني الجاب�ري، اجتماعا موس�عا مع 
خلي�ة أزم�ة مكافح�ة ف�ريوس كورونا يف 

املحافظة«.وق�ال الجابري يف بي�ان، تلقته 
»املستقبل العراقي«، ان »خلية االزمة ضمت 
ومدراء األقسام واملستشفيات والقطاعات 
وش�عبتي تعزيز الصحة واإلعالم يف الدائرة 
وت�م خ�الل االجتماع مناقش�ة آلي�ة عمل 

اللجن�ة وما ه�ي االجراءات الت�ي اتخذتها 
الدائرة من اجل مكافحة فريوس كورونا يف 
مدن املحافظة«.وشدد عىل »رضورة تكثيف 
الحمالت التوعوي�ة لتعريف املواطنني بهذا 
الفريوس وما هي طرق الوقاية من االصابة 

ب�ه فضال ع�ن تهيئة ردهات ع�زل خاصة 
الجاب�ري  الصحية«.وأك�د  املؤسس�ات  يف 
ع�ىل »فحص جمي�ع الوافدين اىل محافظة 
ذي ق�ار يف املطارات الس�يما القادمني من 

املناطق املوبوءة .

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت س�لطة الط�ريان املدني، ب�دء منظمة الط�ريان املدني 
ال�دويل بتطبيق إج�راءات الرنام�ج العاملي لتدقي�ق اإلرشاف 
ع�ىل الس�المة يف العراق.وقال مدي�ر عام الس�لطة عيل خليل 
ابراهيم يف بيان تلقته »املستقبل العراقي«، إنه »بالتنسيق مع 
س�لطة الطريان املدني العراقي رشعت منظمة الطريان املدني 

ال�دويل ICAO بإج�راءات املرحلة األوىل لرنام�ج التدقيق عىل 
الس�المة USOAP يف العراق«.وأوضح ابراهي�م، أن »الرنامج 
يتضم�ن س�بعة عنارص أساس�ية يف إجراءات الس�المة وهي 
)قانون الطريان املدني - الهيكل التنظيمي - عمليات الطريان 
- اإلج�ازات والرتاخي�ص - املط�ارات - صالحي�ة الطائرات - 
املالحة الجوية(«.وأض�اف، أن »فريقاً متخصصاً من منظمة 
الطريان املدن�ي الدويل يق�وم حالياً بدراس�ة الوثائق الخاصة 

بالعنارص املذكورة وبالتنسيق مع قسم السالمة يف السلطة«، 
مبيناً أنه »من املؤمل أن تنتهي إجراءات التدقيق يف نهاية شهر 
شباط الحايل والذي سيتبعه إعداد خطة عمل وفقا لنتائج هذا 
التدقيق«.وبحسب سلطة الطريان املدني، فان هذا التدقيق يعد 
الخطوة األوىل لتطوير إجراءات السلطة من حيث اإلرشاف عىل 
س�المة الطريان، وتنفيذاً لخطتها الت�ي وضعتها مع منظمة 
الطريان املدني الدويل لتطبيق جميع املعايري الدولية املطلوبة.

    بغداد / المستقبل العراقي

واملع�ادن ع�ن  الصناع�ة  أعلن��ت وزارة 
موافقة وزيره�ا صالح عبد الله الجبوري 
عىل إحالة الفرصة االس�تثمارية الخاصة 
بتأهي�ل الرك�ة العامة للفوس�فات مع 
كاف�ة مرافقها لصال�ح مجموعة رشكات 
) finesta Group ( التش�يكية و رشك�ة ) 

Tomas de oliveira ( الرتغالي�ة إحال�ة 
التعه�دات  بتحقي�ق  مروط�ة  أولي�ة 
وااللتزامات املتفق عليها وملدة )25( سنة 
بمبل�غ تموي�ل )2( ملي�ار دوالر« .وق�ال 
املكت��ب اإلعالم�ي لل�وزارة يف بي�ان ورد 
ل�«املستقبل العراقي«، ان »فقرات اإلحالة 
تتضم�ن تأهيل معام�ل الرك�ة وزيادة 
الطاقة اىل )135%( من الطاقة التصميمية 

وإنش�اء معم�ل أموني�ا / يوري�ا بطاق�ة 
)1000 اىل 1500( ط�ن / ي�وم إضافة اىل 
إنشاء العديد من املرافق الخدمية للعاملني 
يف الركة و فع رواتب منتسبيها والعقود 
واالجراء اليوميني أبتداءاً من تاريخ توقيع 
العق�د واملصادقة عليه رس�مياً فضالً عن 
العديد م�ن االمتيازات التي تخ�دم العراق 
بش�كل ع�ام ومحافظ�ة االنب�ار بش�كل 

خاص.
يت�م  ان  املتوق�ع  »م�ن  ان�ه  اىل  »واش�ار 
توقيع العقد خالل األربعة أش�هر القادمة 
بعد أس�تكمال كاف�ة املتطلب�ات املطلوبة 
يعت�ر  اذ  الس�ارية  التعليم�ات  بموج�ب 
مروع تأهيل الركة العامة للفوسفات 
من املشاريع االسرتاتيجية والسيادية التي 

تخدم أقتصاد العراق والخطة الزراعية .

صحة ذي قار تعقد اجتامعًا موسعًا مع خلية مكافحة »كورونا«

منظمة الطريان الدويل تبدأ تطبيق إجراءات الربنامج العاملي لتدقيق اإلرشاف عىل السالمة يف العراق

الصناعـة توافـق علـى إحالـة الفرصة االستثامريـة اخلاصة بتأهيـل رشكـة الفوسفـات ملجموعـة رشكـات تشيكيـة وبرتغاليـة

   بغداد / المستقبل العراقي

كشفت محافظة بغداد، االنتهاء من فرز االرايض 
الخاصة بانشاء مدن س�كنية جديدة يف النهروان 
واب�و غري�ب والحس�ينية ضم�ن املرحل�ة االوىل 
للمب�ادرة الوطني�ة للس�كن، تكفي النش�اء اكثر 
م�ن 160 الف وحدة س�كنية مكتمل�ة الخدمات.
وقال�ت مديرة التخطي�ط العمران�ي يف محافظة 
بغداد رئيس مهندس�ني اقدم فاطمة الحسناوي، 
يف ترصي�ح صحفي ان »هناك لجنة تش�كلت عىل 
ضوء املبادرة الوطنية للس�كن خ�الل آذار املايض 
برئاسة وزير االعمار واالسكان والبلديات العامة 
وعضوية املحافظة، حيث تتضمن املبادرة انشاء 
م�دن س�كنية توف�ر اكث�ر م�ن 160 ال�ف وحدة 
اىل  بغداد«.واش�ارت  اط�راف  بمناط�ق  س�كنية 

»ترشيح خمس مواقع رئيس�ة االول يف النهروان 
بمس�احة 28 ال�ف دون�م يكفي لف�رز 100 الف 
وحدة س�كنية واس�كان 500 الف مواطن، مبينة 
ان الدائرة اعدت تصاميم املدينة باس�اليب حديثة 
ومتكامل�ة م�ن الخدم�ات والوح�دات الرتفيهية 
والخدم�ات التعليمية م�ن امل�دارس والجامعات 
مش�اريع  جان�ب  اىل  املستش�فيات،  وكذل�ك 
اس�تثمارية وفرص عمل مع انش�اء طرق حولية 
واخ�رى للوصول«.وبين�ت الحس�ناوي ان�ه »تم 
اعداد دراس�ة الس�تكمال البنى التحتي�ة للمدينة 
من خ�الل االتفاقية الصينية، بحيث تكون مدينة 
جاهزة للس�كن النها تضاهي مس�توى محافظة 
نظرا ملس�احتها الكبرية«، مضيفة ان »املحافظة.
بط�ور االعالن عن التصاميم م�ن اجل التأكد من 
عدم وجود اعرتاضات ع�ىل املوقع وبعد مصادقة 

التصمي�م االس�ايس له�ا يت�م ال�روع باع�داد 
»املوق�ع  ان  القطاعية«.واوضح�ت  التصامي�م 
الثان�ي ه�و مدين�ة النرص والس�الم ع�ىل طريق 
بغداد � فلوجة الرسيع ويمثل جزءاً من معس�كر 
ط�ارق الذي تم الغاؤه بق�رار من مجلس الوزراء 
املتضم�ن الغاء املعس�كرات لتحويله�ا اىل اراض 
للس�كن، مؤكدة تخصيص مس�احة 6 االف دونم 
من املوقع تضاف لها مساحة 4 االف دونم الجراء 
التوس�عات عىل املدينة، وبالتايل تصبح املس�احة 
االجمالي�ة 10 االف دون�م وه�ي تكف�ي النش�اء 
60 ال�ف وحدة س�كنية تنفذ افقي�ا وعموديا مع 
الخدمات واملدارس واملراكز الصحية والجامعات، 
منوهة باستحصال املوافقة عىل انجاز التصاميم 
وفق الطرق العامليةاملعتمدة«.واكدت الحس�ناوي 
ان »معس�كر حمادي ش�هاب بقضاء الحسينية 

ايضا تم الغاؤه وتخصيص مساحة   1200 دونم 
النش�اء 11 ال�ف وحدة س�كنية، مبين�ة ان هذه 
املواقع الثالثة تش�مل مناط�ق بالكرخ والرصافة 
لتحقي�ق حالة من الت�وازن وهي ضم�ن املرحلة 
االوىل، الفت�ة اىل ان�ه بعد انجاز ه�ذه املدن الثالث 
سيتم الدخول باملرحلة الثانية وتشمل فرز اراض 
بمنطقة مقابل معسكر التاجي عىل طريق بغداد 
� موصل بمس�احة 1000 دونم لتكون نواة ملدينة 
جدي�دة وه�ي ناحي�ة الحماميات حالي�ا، وتضم 
مدارس ووزارات ومؤسسات السيما بعد استقالل 
التاج�ي كقضاء وانفصاله عن الكاظمية، وكذلك 
تتضم�ن املرحلة الثاني�ة ايضا ف�رز 1600 دونم 
يف ناحي�ة اللطيفية«.وافصحت الحس�اني عن ان 
»هذه املدن سيكون توزيعها بالنسبة للمساحات 
افقي�ا وعمودي�ا وتش�مل مجمعات س�كنية، اما 

ت�وزع ضم�ن الرنام�ج الحكومي او باس�تثمار 
مروط باسعار مدعومة، مؤكدة ان الهدف االهم 
ه�و تهيئة مواقع لجميع الرائ�ح وعدم التمايز 
بني رشيحة واخرى، فضال عن ان اهميتها تكمن 
بتقليل الزخم عن بغداد والقضاء عىل العشوائيات 
السيما ان النهروان توجد مقابلها مدينة صناعية 
اس�تثمارية بمس�احة 2000 دون�م وتتوفر فيها 
فرص عمل، اىل جانب وجود مقرتح النشاء مدينة 
اداري�ة او مط�ار قري�ب او نقل بع�ض الوزارات 
اليها لتكون ضمن توجه النش�اء مدينة جديدة او 
عاصمة مصغ�رة تتوفر بها ف�رص عمل لجميع 
الرائح، منبهة اىل ان املروع بالنسبة للمرحلة 
االوىل س�ينجز خالل العام الحايل نظ�را لالهتمام 
الكب�ري بها وعق�د االجتماعات بش�كل مس�تمر 

السيما بعد حسم ملف البنى التحتية .

حمافظة بغداد تكشف عن انشاء »160« ألف وحدة سكنية بخمس مناطق يف العاصمة

    بغداد / المستقبل العراقي

واصلت املالكات الهندسية والفنية يف مديرية املوارد املائية يف 
النجف االرشف وبالتنسيق مع مديرية الصيانة يف املحافظة 
اعماله�ا بتامني قرى ومعام�ل منطقة بحر النجف وطريق 
الح�ج ال�ري من خالل انش�اء الس�داد وتقويته�ا بالحجر 
به�دف درء مخاطر ارتفاع مناس�يب البحرية وابعادها عن 

القرى واملعامل ويف سياق اخر«.
واصل�ت مديرية صيانة ري وبزل ذي قار بس�د دوار املصب 
الع�ام بالكتل الحجرية بهدف تقلي�ل مصاريف املياه ودرء 
مخاط�ر الفيض�ان ومواجه�ة ارتف�اع مناس�يب املياه يف 
االه�وار واالرايض الزراعية والدور الس�كنية وتنفيذ الخطة 
املرسومة لهذا العام ملواجهة املوجة الفيضانية املتوقعة ويف 

سياق متصل
واص�ل فري�ق الصيان�ة امليكانيكية يف محط�ة ضخ املصب 
العام يف ذي قار باعمال احكام البوابات الحارس�ة االمامية 

والخلفية بهدف صيانة املضخة رقم 6.
وم�ن الجدير بالذك�ر ان الوزارة بكل مالكاته�ا عازمة عىل 
تنفي�ذ خططه�ا املرس�ومة ملواجه�ة املوج�ات الفيضانية 
املتوقع�ة ودرء مخاطره�ا والنه�وض بالواق�ع االروائ�ي 

للمحافظات .

املوارد املائية تواصل محلتها 
لتأمني منطقة بحر النجف

    بغداد / المستقبل العراقي

أوضح�ت وزارة املالية، تأخ�ر رصف رواتب املوظفني.وذكر 
بيان للوزارة تلقته »املستقبل العراقي«، انه »وردت إىل وزارة 
املالي�ة بعض الش�كاوي حول تأخري دف�ع رواتب املوظفني 
وخصوص�ا روات�ب وزارت�ي الرتبي�ة والصح�ة ومحافظة 
الديواني�ة وبهذا الصدد ت�ود الوزارة أن تش�ري إىل أن رواتب 
جميع موظفي الدولة مؤمنة بش�كل كامل وال يوجد تأخري 

يف توزيعها«.
وأضاف ان »الوزارة قد مولت جميع املؤسس�ات الحكومية 
وم�ن ضمنها وزارت�ي الرتبي�ة والصحة ودوائ�ر محافظة 
الديوانية«.وتابع »كما وتؤكد وزارة املالية انها تتابع بشكل 
مس�تمر ويوم�ي ه�ذا املوضوع وتح�رص عىل أن يس�تلم 

موظفو الدولة رواتبهم باملوعد املقرر .

املالية توضح تأخر رصف 
رواتب املوظفني

    بغداد / المستقبل العراقي  

اعلنت هيئة اس�تثمار بغداد عن افتتاح مروع قرية دجلة 
الرتفيهي يف قلب العاصمة بغداد، قريبا.

وذك�رت الهيئ�ة يف بي�ان تلقته »املس�تقبل العراق�ي«، انه 
»س�يفتتح يف االش�هر القليل�ة املقبلة م�روع قرية دجلة 
الرتفيه�ي ع�ىل ضفاف نه�ر دجل�ة يف منطق�ة العرصات، 
ليكون منتجعاً ش�امالً بمزايا موقعية وطبيعية وبتصاميم 

هندسية حديثة ».
واوضح�ت ان »امل�روع يض�م مس�بحا مغلق�ا ومطاعم 

ومسطحات خرضاءو قاعة مناسبات.

استثامر بغداد: قريبًا افتتاح مرشوع 
قرية دجلة الرتفيهي
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مسامهي رشكة البتار للرصافة / مسامهة خاصة الكرام
م / اعالن دعوة اهليئة العامة لالجتامع 

تحية طيبة ..... 
اس�تنادا الحكام املادة ) 87 / ثالثا ( من قانون الرشكات رقم ) 21 ( لس�نة 

1997 املعدل .
يرسن�ا دعوتك�م لحضور اجتم�اع الهيئة العام�ة لرشكتكم ) رشك�ة البتار 
للرصافة / مساهمة خاصة ( الذي سيعقد يف بغداد / كرادة خارج / تقاطع 
املس�بح / بناية املس�بح م 903 يف تمام الساعة الحادي عرش من صباح يوم 

االربعاء املصادف 26 / 2 / 2020 وذلك ملناقشة جدول االعمال االتي : 
انتخاب خمسة اعضاء اصليني ومثلهم احتياط لعضوية مجلس االدارة .

راج�ني حضورك�م اصال�ة او انابة احد املس�اهمني بموجب س�ند االنابة او 
توكي�ل الغري بموج�ب وكالة مصدقة عن كاتب العدل ع�ى ان تودع االنابات 
وال�وكاالت لدى هيئة االوراق املالية قبل ثالث اي�ام يف االقل من املوعد املحدد 
لالجتم�اع اس�تنادا الحكام امل�ادة ) 91 ( م�ن قانون ال�رشكات رقم ) 21 ( 
لس�نة 1997 املعدل مستصحبني معكم شهادة االسهم االصلية الصادرة من 
الرشكة ويف حال عدم حصول النصاب القانوني يؤجل االجتماع اىل االس�بوع 
الت�ايل يوم االربعاء املص�ادف 4 / 3 / 2020 يف نفس الزمان واملكان املعينني 

.. مع التقدير .
جماهد حممد شايف العيفان 
عـ / مسجل الرشكات

اعالن للمرة االوىل
تعل�ن جامعة املثنى عن اجراء مزايدة علنية اليج�ار العقارات املدرجة تفاصيلها ادناه 
بموج�ب قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 املعدل  وتدعو  الراغبني 

باالشرتاك يف املزايدة 
 1 � مراجعة رئاسة الجامعة /شعبة العقود الحكومية لغرض :

*اي�داع تأمين�ات قانونية بص�ك مصدق من مرصف الرش�يد ال تق�ل قيمتها عن %20  
من مبلغ التقدير  يف قس�م الش�ؤون املالية ويف حال رس�و املزايدة يعاد احتس�اب فرق 

التأمينات 
*تقديم براءة ذمة رضيبية 

*جلب املستمس�كات التالية  )  هوية االحوال املدنية ، ش�هادة الجنس�ية، او البطاقة 
الوطنية  ( وبطاقة السكن

*جلب ما يؤيد عدم املحكومية من قيادة كل حسب محافظته لدخول املزايدة
*جلب بطاقة صحية تؤيد خلو املتقدم من االمراض السارية 

*توقي�ع تعهد يف قس�م الش�ؤون القانونية يتضمن جل�ب عدم محكومي�ة من وزارة 
الداخلية يف بغداد يف حال رس�و املزايدة عليه يؤيد فيه س�المة موقفه وعند عدم التاييد 
يعترب ناكل ويتحمل كافة التبعات املنصوص عليها يف القانون اعاله مع كافة التعهدات 

املطلوبة 
*عند وجود اي نقص يف االوليات يهمل الطلب

*تع�د قائم�ة املزاي�دة  مفتوح�ة ملدة )30( ي�وم تبدأ من الي�وم التايل لن�رش االعالن يف 
الصحيفة الرسمية وتبدأ املزايدة يف تمام الساعة التاسعة صباحا 

 ويف حال وجود عطلة رسمية تؤجل املزايدة لليوم الذي يليه
 2 �  يتحمل من ترسو عليه املزايدة  :

* � اجور االعالن واملناداة واملصاريف القانونية االخرى
* � ايداع اجور خدمة ال تقل عن )2%( من مبلغ العقد

* � جلب عدم املحكومية من وزارة الداخلية يف بغداد
* � تغيري قيمة التأمينات واالجور اعاله حسب قيمة العقد 

*جلب اجازة صحية من دائرة صحة املثنى اليجار النوادي والكافترييا 

 أ.د عامر عيل حسني العطوي 
رئيس اجلامعة /وكالة

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : 199 / ش2 / 2020 

التاريخ : 2 / 2 / 2020 
اىل / املدعى عليه ) احمد عدنان صالح ( 

م / اعالن 
ملقتضي�ات الدع�وى الرشعي�ة املرقم�ة اع�اله 
واملقام�ة م�ن قبل املدعي�ة ) حمدي�ة وليد طه ( 
والتي موضوع�ه الحكم بتثبيت نس�ب الطفلة ) 
مري�م ( وملجهولية محل اقامتك حس�ب اش�عار 
املخت�ار هيثم كاظم خليل ورشح املبلغ القضائي 
قي�رص خال�د عبد الل�ه ق�ررت املحكم�ة تبليغك 
بواس�طة صحيفت�ني يوميت�ني بموع�د املرافعة 
املواف�ق 9 / 2 / 2020 ويف حال�ة ع�دم حضورك 
او ارس�ال من ينوب عنك ستجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وحسب االصول .
القايض 

عمر حميد محمود 
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مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بني سعد 

العدد : 550 
التاريخ : 30 / 1 / 2020 

م / نرش مفقود 
تق�دم املواطن ) عب�اس محمد جب�اره ( بطلب 
اىل محكمتن�ا لغرض نصبه قيم�ا عى املفقودة ) 
ش�ذى احمد كيطان ( الذي فق�دت بتاريخ 23 / 
6 / 2015 ل�ذا نرج�و نرش اع�الن لتبليغ املفقود 
بما ييل ) تقرر تبليغك بواسطة الصحيفة املحلية 
بوجوب حضورك امام محكمتنا خالل عرشة ايام 
ويعت�رب هذا التبلي�غ قانونيا وان ع�دم حضورك 
خالل الفرتة املذكورة سوف نمنح صاحب الطلب 
ح�ق ان يكون قيما علي�ك واصدار حجة قيمومة 

لها .
القايض 

يارس لطيف كاظم

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة بعقوبة 
العدد : 394 / ب3 / 2019 

التاريخ : 2 / 1 / 2020 
اعالن 

تنفي�ذا للقرار الص�ادر من هذه املحكم�ة يف الدعوى اعاله 
والقايض بازالة ش�يوع العقار املوصوف ادناه بيعا والعائد 
للس�يد ) نصري حس�ن عيل ( ورشكائ�ه والكتس�اب القرار 
الدرج�ة القطعية تقرر االعالن ع�ن بيعه يف الصحف املحلية 
مل�دة ثالثون يوما اعتبارا من الي�وم التايل للنرش فعى من له 
الرغب�ة مراجعة هذه املحكمة مس�تصحبا مع�ه التامينات 
القانوني�ة البالغة 10 % من القيمة املقدرة له البالغة ) 000 
، 000 ، 203 ( مائت�ان وثالث�ة ملي�ون دين�ار بصك مصدق 
لحس�اب هذه املحكمة ان لم يكن رشيكا وستجري االحالة 
القطعي�ة بعه�دة الراغب االخ�ري بعد الس�اعة الثانية عرش 
ظهرا م�ن يوم املزايدة وان الداللية ورس�وم التس�جيل عى 

املشرتي .
القايض 

لطيف خليل ابراهيم 
االوصاف : 

1 – ان العق�ار املرق�م 24 / 115 تكي�ة املس�احة 3 أولك و 
5 م2 يق�ع يف بعقوبة خلف املحافظة دار س�كن يتكون من 
طابق�ني االريض غرف�ة خط�ار خارجية غرفة ن�وم مطبخ 
صحيات ومس�لك كلدور ه�ول 4 غرف ومطب�خ وصحيات 
والطاب�ق العلوي غ�رف نوم عدد 4 مطب�خ صحيات مخزن 
فوق الس�طح البن�اء طابوق وبعض الغرف مس�قفة حديد 
واالخر شيلمان االرضية كايش قديم واالخر موزائيك االبواب 
والشبابيك حديد الدار مجهز ماء وكهرباء الشاغلني يرغبون 

بالبقاء بصفة مستاجرين .
2 – قيم�ة العقار ارض�ا : ) 000 ، 000 ، 183 ( مائة وثالثة 

وثمانون مليون دينار .
3 – قيم�ة املش�يدات : ) 000 ، 000 ، 20 ( ع�رشون مليون 

دينار .
4 – القيم�ة الكلي�ة للعق�ار : ) 000 ، 000 ، 203 ( مائت�ان 

وثالثة مليون دينار .
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مجلس القضاء االعى 

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 

العدد : 258 / ش4 / 2020 
التاريخ : 3 / 2 / 2020 

اىل / املدعى عليه ) ضياء محمود عيل ( 
م / اعالن 

ملقتضيات حس�م الدعوى الرشعية املرقم�ة اعاله واملقامة 
من قبل املدعية ) س�جى نصيف جاس�م ( والتي موضوعها 
) تصديق ط�الق خارجي ( وملجهولية محل اقامتك حس�ب 
اش�عار مركز رشطة املحولة يف دي�اىل املرقم 335 يف 28 / 1 
/ 2020 قررت املحكمة تبليغك بواسطة صحيفتني يوميتني 
محليت�ني بالحضور يف موعد املرافعة يف 12 / 2 / 2020 ويف 
حالة ع�دم حضورك س�تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وفقا 

للقانون .
القايض 

مصباح مهدي صالح

مديرية تنفيذ ابي الخصيب
رقم االضبارة: 2020/71 

التاريخ: 2020/2/3
اىل املنفذ عليه املدين / محمد عبدالعزيز ابراهيم

لقد تحق�ق لهذه املديرية من رشح مركز رشطة 
الرباضعية بالعدد 1351 يف 2020/1/29 ورشح 
املجل�س البلدي ملنطقة من�اوي لجم بالعدد 192 
يف 2020/2/2 إنك مجه�ول محل اإلقامة وليس 
ل�ك موطن دائم او مؤقت او مختار، يمكن اجراء 
التبليغ عليه، واس�تنادا للم�ادة )27( من قانون 
التنفي�ذ، تقرر تبليغك اعالناً بالحضور يف مديرية 
تنفيذ ابي الخصيب خالل خمسة عرش يوماً تبدأ 
من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية 
بحضورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه 
املديرية بإجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون. 

املنفذ العدل/ احمد فالح حمودي
اوص�اف املح�رر: ق�رار حك�م ص�ادر محكم�ة 
ب�داءة ش�ط الع�رب بالع�دد 222/ب/2019 يف 
2019/11/27. يتضم�ن إل�زام املدي�ن محم�د 
عبدالعزي�ز إبراهيم بتأديته للدائن / ثامر س�الم 
ثام�ر مبل�غ ق�دره 80000000 ثمان�ون مليون 

دينار عراقي.
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مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الخالدية 
العدد : 59 / ش / 2020 
التاريخ : 2 / 2 / 2020 

اىل / املدعى عليه ) حسام رزاق محمد ( 
م / تبليغ موعد مرافعة 

بن�اء عى الدعوى املرقم�ة ) 59 / ش / 2020 ( 
واملقام�ة امام ه�ذه املحكمة من قب�ل املدعية ) 
سعاد رحيم عالوي ( قررت هذه املحكمة تبليغك 
يف جريدت�ني محليت�ني يوميتني بموع�د املرافعة 
املواف�ق 19 / 2 / 2020 حي�ث ان الدع�وى هي 
دع�وى ) تصدي�ق زواج خارج�ي واثبات نس�ب 
( ويف ح�ال عدم حض�ورك او حض�ور من ينوب 
عنك س�تجري املرافعة بحقك غيابي�ا وعلنا وفق 

القانون للتفضل باالطالع .
القايض 

محمد جميل الفياض

وزارة العدل
مريية التسجيل العقاري العامة

من دائرة التسجيل العقاري يف الزهور /بغداد

اعالن تبليغ مدين جمهول االقامة
اىل الراهن / ليث حسن يوسف 

نوع التبليغ اول
التسلسل او رقم القطعة 7988/5

املحلة او رقم واسم املقاطعة الحسينية 
الجنس : قطعة ارض 

رقم االبواب
رقم الطابق 
رقم الشقة

مقدار الدين )14,000,000( دينارا  
اسم الدائن املرتهن : مرصف الرافدين 

تاريخ االستحقاق
وصف سجل التأمينات العينية 2008/1 ايلول 4

محل االقامة املبني بالعقد
بناء عى اس�تحقاق الدين املبني اعاله وطلب الدائن تحصيله 
وبالنظ�ر لع�دم اقامتك يف املح�ل املبني بالعق�د وانه ليس لك 
محل اقامة معلوم غريه فتعت�رب بذلك مجهول محل االقامة 
فعلي�ه قررنا تبليغك بلزوم دفع الدين وتوابعه خالل 15 يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ نرش االعالن واال فسيباع عقارك 

املوصوف اعاله باملزايدة وفقا للقانون

جملس القضاء االعىل 
رئاسة حمكمة استئناف البرصة االحتادية 

حمكمة استئناف البرصة / بصفتها االصلية 
اهليئة الثانية 

العدد / 171/ س هـ 2 /2020
اعالن

تبليغ املستأنف عليه/ وحيد عبدالسادة عريبي 
أستئناف املدعي ) مدير بلدية البرصة – أضافة لوظيفته ( قرار الحكم 
الصادر من محكمة بداءة البرصة بالعدد 1770/ب/2019 واملؤرخ يف 
2019/11/28 بالدعوى االستئنافية املرقمة 171/ س ه� 2020/2 
ولتعذر تبليغك بالحضور امام هذه املحكمة وملجهولية محل اقامتك 
تق�رر تبليغك اعالنا بصحيفت�ني محليتني يوميت�ني بالحضور امام 
هذه املحكمة صباح يوم 2020/2/16 الس�اعة التاسعة صباحا  او 
من ينوب عنك قانونا ويف حالة عدم حضورك س�وف تجري املرافعة 

بحقكم حضورا وعلنا وفق القانون
القايض 
هاين عبدالكريم منصور 
رئيس اهليئة االستئنافية الثانية يف البرصة

فقدان 
فقد وصل قبض من الرشكة العامة 
التجاري�ة  والخدم�ات  للمع�ارض 
العراقية – رقم الوصل ) 0005343 
( بمبلغ 1390220- اس�م املس�تلم 
بت�ول محم�د – واس�تلم من رشكة 
املحمصة للم�واد الغذائية وذلك عن 
حجز مس�احة للمش�اركة بالدورة 
46 لعام 2019 معرض بغداد الدويل 
– فمن يعثر عليه تس�ليمه اىل جهة 

االصدار .
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مجلس القضاء االعى 
دي�اىل  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 

العدد : 248 / ش1 / 2020 
التاريخ : 3 / 2 / 2020 

املدعى عليه / حامد فوزي عزيز 
م / تبليغ 

اقامت املدعية زوجتك ) فردوس قحطان 
سلمان ( الدعوى الرشعية بالعدد اعاله 
وموضوعه�ا طلب التفري�ق لهجرك لها 
اكثر من س�نتني ولكون�ك مجهول محل 
االقامة وحس�ب رشح القائم بالتبليغ يف 
مركز رشطة العروبة يف 16 / 1 / 2020 
واش�عار امني منطقة حي االنتفاضة / 
12 املؤي�د بختم وتصدي�ق قائم مقامية 
للمنطقة قرر تبليغك بواسطة صحيفتني 
محليتني بالحضور ام�ام هذه املحكمة 
صب�اح ي�وم 11 / 2 / 2020 ويف حال�ة 
ع�دم حضورك او من ين�وب عنك قانونا 
س�وف تج�ري املرافع�ة بحق�ك غيابيا 

ووفق القانون واالصول .
القايض 

وميض عادل عبد القادر

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد / 13416

التاريخ 2019/12/17
ق�دم املواط�ن )عيل غ�ازي ادريس(  طلب�ا لغرض 
تس�جيل لقبه وجعله ) الخزعيل( بدال من )الفراغ(  
فمن لدي�ه اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
مدة اقصاها عرشة ايام وبعكسه سوف تنظر هذه 
املديري�ة يف الدع�وى وفق اح�كام امل�ادة )24( من 
قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 واالمر 

االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

نشأت ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة
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فقدان

فقدت هوي�ه االقامه الصادره م�ن دائره االقامه 
يف النجف املرقمه 16760 يف 2017/12/11 باس�م 
تحس�ني زهراء محمد حسني باكس�تاني الجنسيه  

من يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار
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وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل 

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 80346/3 عروبة

املحلة او رقم واسم املقاطعة : 4 جزيرة النجف
الجنس : دارين بصورة غري رسمية 

النوع : ملك رصف
رقم الباب 

رقم الطابق
رقم الشقة 

املساحة 200م2
املش�تمالت : حصته�ا / اس�تقبال وصال�ة وغرفة 

ومطبخ وصحيات سقوفه شيلمان    
املزروعات او املغروسات

واردات املبيع السنوية:
الشاغل : حصة / سوسن كشيش عباس

مقدار املبيع : حصتها من العقار
س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف النجف /االوىل  
باملزاي�دة العلني�ة العق�ار املوصوف اع�اله العائد 
للراهن سوس�ن كش�يش عباس لق�اء طلب الدائن 
املرتهن  ظافر حبيب كاظم  البالغ ) 16,000,000( 
س�تة عرش مليون دينار فعى الراغب يف االش�رتاك 
فيها مراجعة هذه الدائرة خالل )30( يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن  مستصحبا 
معه تامينات قانوني�ة نقدية او كفالة مرصفية ال 
تق�ل عن 10% م�ن القيمة املقدرة  للمبي�ع البالغة 
) 40000000( اربع�ون مليون دين�ار  وان املزايدة 

ستجري يف الساعة )12( ظهرا من اليوم االخري 
محمد فالح حسن

مدير دائرة التسجيل العقاري يف النجف /االوىل
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مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد : 330/ش2020/5
التاريخ 2020/2/3

اعالن
اىل / املدعى عليه / عيل عبد الحسن حمزة

اقام�ت املدعي�ة )زهراء محمد حس�ن محمد عيل( 
الدع�وى بالع�دد 330/ش2020/5  ام�ام ه�ذه 
املحكمة تطلب فيها تأييد حضانة الطفل ) مهدي(  
وملجهولية محل اقامتك  حسب رشح القائم بالتبليغ 
واشعار مختار محلة حي املكرمة   / النجف  قررت 
املحكمة تبليغك بموضوع الدعوى وبموعد املرافعة 
اعالنا بواسطة  صحيفتني محليتني يوميتني  وعليك 
الحضور امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة القادم 
املوافق يوم 2020/2/11 الساعة التاسعة صباحا 
ويف حال�ة  عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك 
قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

عامر طعمه الحار

فقدان 
فق�دت الهوية الوزارية الصادرة من وزارة 
الكهرب�اء / املديرية العامة ملش�اريع نقل 
الطاق�ة الكهربائي�ة بأس�م / جبار هيالن 
محس�ن – فمن يعث�ر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار .
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فقدان 
فقدت هوية املوظف محمد مطرود محمد 
الص�ادرة م�ن وزارة التج�ارة – الرشك�ة 
العامة لتجارة املواد الغذائية برصة – فمن 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
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فقدان 
فق�دت هوي�ة الطال�ب رام�ي ثام�ر عيل 
الص�ادرة من املعه�د التقني برصة قس�م 
تقني�ات صناعات كيمياوية فرع تش�غيل 
وح�دات – فمن يعث�ر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار .
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فقدان 
فقدت هوية غرفة تجارة البرصة بأس�م / 
اياد عودة زغري – فمن يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار .
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فقدان 
فقدت هوية الطالب مصطفى نايف هادي 
الص�ادرة من املعه�د التقني برصة قس�م 
تقنيات صناعات الكيمياوية فرع تش�غيل 
الوح�دات – فمن يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار .
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وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ السماوة
رقم االضبارة : 2019/1982

التاريخ 2020/2/2
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ الس�ماوة س�هام املدين رحمن 
م11   2304/47 تسلس�ل  العق�ار  فلي�ح  ناج�ي 
الجربوعي�ة ال حاف�ظ يف الس�ماوة العائ�د للمدين 
رحم�ن ناج�ي فلي�ح املحجوز لق�اء طل�ب الدائن 
)عمار حس�ني هادي( البالغ )1,500,000( مليون 
وخمس�مائة ال�ف دين�ار  فع�ى الراغ�ب بالرشاء 
مراجع�ة هذه املديرية خالل م�دة ثالثني يوما تبدأ 
من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا مع�ه التامينات 
القانوني�ة ع�رشة م�ن املائة م�ن القيم�ة املقدرة 
وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رس�م التس�جيل 

والداللية عى املشرتي 
املنفذ العدل 

جعفر حسني دخيل أل شرب
مديرية تنفيذ السماوة

املواصفات :
1 � موقع�ه ورقمه :س�ماوة / الجربوعي�ة الثانية 
قرب م�رشوع امل�اء 2304/47 م11 الجربوعية ال 

حافظ   
2 � جنس�ه ونوعه : دار س�كنية وهيكل مسقف / 

ملك رصف
3 � حدوده واوصافه : 

4 � مش�تمالته :  دار س�كنية تتك�ون من غرفتني 
نوم وهول ومطبخ ومجموعة صحية يعود للمدين 

وبناءه من الطابوق  والشلمان والبناء قديم جدا 
5 � مساحته : 200 مرت مربع و 100 مرت للمدين / 

رحمن ناجي فليح     
6 � درجة العمران : قديم جدا

7 � الشاغل : فارغ ال يوجد احد يسكن بالعقار  
8 � القيم�ة املق�درة : حص�ة املدي�ن س�بعة عرش 

مليون دينار

الموقع مبلغ التقدير  طبيعته نوع العقار ت
داخل كلية 

الزراعة 6,800,000 بيع المرطبات 
والمأكوالت 

كافيتريا كلية 
الزراعة 1
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احلكومة االنتقالية.. مهام حمددة وحتديات مشددة
           عبد الزهرة محمد الهنداوي 

»كل  أمثاله�م:  يف  العراقي�ون  يق�ول 
تأخ�رة وبها خ�رة«، ولعل ه�ذا املثل 
ينطبق عىل واقعنا الي�وم، فبعد تأخر 
الجمهوري�ة  رئي�س  نج�ح  طوي�ل، 
بتكليف الس�يد محم�د توفيق عالوي، 
لتش�كيل الحكومة االنتقالية، التي لن 
تك�ون مهمته�ا س�هلة ع�ىل اإلطالق، 
فثمة تداعيات كبرة وخطرة يشهدها 
العالم واملنطقة والعراق، تتطلب وجود 
حكومة عراقية قوية، قادرة عىل اتخاذ 
القرارات املهم�ة، التي ترقى إىل أهمية 

وخطورة تلك التحديات.
فنح�ن الي�وم أم�ام الزح�ف الخط�ر 
لجائح�ة »كورونا« الجدي�د، الذي فتك 
بالصيني�ن، بعد دخ�ول اتفاقنا معهم 
)النفط مقابل االستثمار( حيز التنفيذ! 
وهذا الوباء املرعب بحاجة اىل اجراءات 
عىل مس�توى عال، لتأمن الحدود من 

احتمالي�ة اخرتاقها من قبل الفايروس 
املثر للهلع. وعىل ذكر االتفاق النفطي 
فإنه هو اآلخر بحاجة اىل تفعيل رسيع، 
بعيدا عن تهديدات »كورونا« واتباعه، 
ال سّيما بعد انتشار شائعة مفادها أن 
األمركان هم من صنع هذا الفايروس، 
وأرس�لوه اىل الص�ن، يف إط�ار الحرب 
االقتصادي�ة بينهما، وبالتايل س�يكون 
انق�اذ الصيني�ن م�ن ه�ذا الب�الء بيد 
واش�نطن، فهي الوحي�دة القادرة عىل 

صناعة املصل املضاد له. 
وه�ذه الحكاية، تش�به اىل ح�د كبر، 
حكاية داعش، وكيف أوجدها األمركان 
يف املنطقة، ليحولوا بلدانها بعد ذلك اىل 
أكرب س�وق ل�راء الس�الح األمركي، 
فض�ال عن أن داعش يمثل أعظم عامل 
إلله�اء ش�عوب املنطق�ة، لك�ي تنىس 
الوجود اإلرسائييل يف فلسطن، بلحاظ 
صفق�ة الق�رن األخ�رة الت�ي أعلنها 
ترام�ب األس�بوع املايض، يف اس�تفزاز 

صارخ ملشاعر العرب واملسلمن، الذين 
لم يعره�م »ترام�ب« أّي اهتمام، عىل 
األقل بوصفه�م من األصدقاء األبعدين 

وليس األقربن! 
والتحدي�ات لن تتوقف عن�د »كورونا« 
وداعش وصفقة القرن، بل أمامنا تحٍد 
آخ�ر، هو الح�رب املعلنة ب�ن طهران 
وواش�نطن، الت�ي اتخذت م�ن العراق 
س�احة إلح�دى معاركه�ا، وم�ا نت�ج 
ع�ن هذه الح�رب من وض�ع متأزم يف 
البلد، فقد تس�ببت تلك الحرب بإحداث 
انش�قاق ح�اد يف الطبقة السياس�ية، 
كاد ي�ودي بن�ا اىل منزلق خط�ر، بعد 
أن اختلفنا بش�دة ح�ول وجود القوات 
األجنبي�ة يف الع�راق، فمن�ا م�ن دع�ا 
بقوة إلجالئها، وع�زز هذا املوقف قرار 
مجلس النواب، الذي غاب عن جلس�ته 
الرافض�ون لهذا اإلج�الء، معتقدين أن  
ظروف البلد ما زال�ت غر مؤاتية ألمر 
من هذا القبيل، فاالنسحاب قد يشجع 

داع�ش ع�ىل الظهور إىل الس�طح  مرة 
أخرى!

االس�تمرار يف ع�رض  أردن�ا  وإذا م�ا 
واستعراض التحديات، فإن التظاهرات 
االحتجاجي�ة التي دعا رئي�س الوزراء 
تتفي�ذ  لح�ن  اس�تمراها  اىل  املكل�ف 
مطالبها،  وقد أمضت ش�هرها الرابع، 
ش�هد البلد خاللها ارتب�اكات حادة يف 
جمي�ع املفاص�ل، ناهيك�م ع�ن تلكم 
الدم�اء الزكي�ة الت�ي س�الت لش�باب 
ما زال�وا يف عم�ر الورد استش�هدوا يف 
س�احات التظاه�ر، بع�د أن خرج�وا 
مطالبن بإعادة رس�م الواقع العراقي 
بنحو مختل�ف، وكذلك أولئ�ك األبطال 
من أبناء قواتنا األمنية الذين س�قطوا 
ش�هداء وهم يؤدون دورهم يف حماية 
ساحات التظاهر، بفعل أعمال الشغب 
واالعت�داءات التي ش�ابت التظاهرات، 
فضال عن آالف الجرحى واملصابن من 
رج�ال األم�ن واملتظاهري�ن، وهذا هو 

التحدي األكرب واألخطر الذي يستدعي 
رسم خطة واضحة املعالم، توصلنا إىل 

حلول تريض الجميع.
أّما التحدي اآلخر، فهو تحدي املوازنة، 
فها هي أش�هر الس�نة تم�ر، والبلد ما 
زال م�ن دون موازنة، م�ا يجعلنا أمام 
الخشية من عودة شبح 2014، عندما 
أخفق الجميع يف تمرير القانون، ولنا أن 
نتصور املشهد االقتصادي واالجتماعي 
يف ظل غياب قان�ون املوازنة خصوصا 
أو  الراب�ع  الش�هر  اىل  م�ا وصلن�ا  إذا 

الخامس من السنة.
ولي�ت األمر توق�ف عند ه�ذا التحدي، 
إذ ال ينبغي تجاه�ل قضية االنتخابات 
الت�ي كان�ت تمث�ل املطل�ب  املبك�رة، 
الرئيس للمتظاهرين، وما زال هذا امللف 
يم�ر بمخاضات عس�رة، قد تتس�بب 
بإجهاض�ه تماما، وله�ذا مطلوب من 
الحكوم�ة االنتقالي�ة أن تويل هذا امللف 
اهتماما استثنائيا لكي يتجاوز حقول 

األلغام التي تحيط به! 
كم�ا أن لدين�ا اس�تحقاقا آخ�ر، وهو 
إجراء التعداد العام للسكان عند نهاية 
هذا العام، فقد يواجه تنفيذه مش�اكل 
نتيجة عدم إق�رار املوازنة، وش�ائكية 
الحقل الس�يايس، وال ش�ك أن الجميع 
يعلمون ويدرك�ون أهمية إجرائه، بعد 
ميض نح�و 23 عاما لم يش�هد العراق 

خاللها تعدادا سكانيا شامال. 
وإزاء م�ا تق�دم، وم�ع وج�ود كل تلك 
التحدي�ات الجس�ام، التي ل�ن تتمكن 
الحكوم�ة االنتقالي�ة م�ن معالجته�ا 
بالكام�ل، فعىل األق�ل إن تمكنت هذه 
الحكومة من إكمال مهامها األساسية 
للحكوم�ة  ستؤس�س  بذل�ك  فإنه�ا 
املقبل�ة الت�ي س�تأتي ع�رب صنادي�ق 
االقرتاع بانتخابات ش�فافة ال تشوبها 
الشوائب، ولعل من أهّم مهام الحكومة 

االنتقالية:
التهيئ�ة والتحض�ر لالنتخاب�ات   - 1

املبك�رة، بع�د اس�تكمال املس�تلزمات 
املطلوبة لذلك وحس�م كل االش�كاالت 

العالقة.
2 - إمضاء قانون املوازنة بأرسع وقت 

ممكن.
3 - إمضاء تنفيذ املشاريع االستثمارية 
الخط�ة  ضم�ن  املدرج�ة  والتنموي�ة 

السنوية.
4 - الس�هر عىل حفظ األمن والنظام.

الروتيني�ة  الب�الد  أم�ور  - تمش�ية   5
والقوان�ن  األنظم�ة  وف�ق  األخ�رى، 

النافذة.
فإن نجحت الحكومة االنتقالية بإنجاز 
مهامها املشار اليها آنفاً، فإنها ستكون 
قد هّيأت الظروف املناس�بة للحكومة 
املقبلة لكي تنطل�ق عىل أرضية جيدة، 
تمكنه�ا م�ن تنفي�ذ برنامجه�ا الذي 
ينبغي أن يكون مدعوما من قبل الكتل 
السياس�ية ومجلس النواب وس�احات 

التظاهر.

شفافية األسعار.. وحرية السوق
           كاس سنشتاين

هل س�بق لك التس�وق عرب اإلنرتنت )لحجز غرفة 
يف فندق مثال( وكان س�عر الس�لعة الت�ي اخرتتها 
مميزاً لتعل�م فقط بعد مغادرة الفندق أو اس�تالم 
السلعة، أن السعر أعىل بكثر من السعر املعلن عنه 

يف األصل؟
هذا يحدث كثراً، والس�بب الرئييس هو أن األسعار 

املعلن عنها غالباً ما تستبعد الرضائب والرسوم.
وحت�ى ل�و كان هن�اك بع�ض اإلفصاح ع�ن هذه 
الحقيقة )»أن الرضائب والرس�وم غر مدرجة«(، 
فقد ال يويل املستهلكون اهتماماً. فالكثرون منهم، 
بعد أن يروا س�عراً مناس�باً يف البداية ويس�تقرون 
عىل اختياره�م، يودعون رقم�اً يف بطاقة االئتمان 
الخاص�ة بهم ليصابوا بالصدم�ة عندما يعلموا أن 

الرقم النهائي أعىل بكثر من املتوقع.
ويش�ر بحث جدي�د إىل أن تنظي�م اإلفصاح يمكن 
أن يكون مفي�داً للغاية. هذا البحث هو اس�تجابة 
لطيفة للمتش�ككن املعارصين يف فوائ�د التنظيم 
الفي�درايل. فه�و يجب أن يوجه صناع السياس�ات 
يف كل م�ن الحكوم�ة الفيدرالي�ة وحكومة الوالية، 

ويقدم دروساً مهمة للركات أيضاً.
تبدأ الحكاية يف 26 يناير 2012، وهو تاريخ رسيان 
اللوائ�ح الصادرة عن وزارة النقل األمركية، والتي 
تتطل�ب من وكالء الس�فر ع�رب اإلنرتنت ورشكات 
النقل الجوي إضافة الرس�وم والرضائب اإللزامية 

يف األسعار املعلنة. 
وقد تأثرت هذه الالئح�ة بالبحث يف علم االقتصاد 

الس�لوكي الذي يشر إىل أنه عندما يتم الكشف عن 
الرضائب بش�كل منفصل عن األس�عار األساسية، 
فإن املس�تهلكن س�يتأثرون بها، وقد ينتهي األمر 

بخسارة الكثر من األموال.
ويبدو أن الئحة »قاعدة اإلعالن عن الس�عر كامال« 
ه�ي أول تكلي�ف وطن�ي يتطلب تس�عراً ش�امال 

للرضيبة.
ب�راديل«  االقتصادي�ان »سيباس�تيان  درس  وق�د 
)من جامعة دريكس�ل( و»نعومي فيلدمان« )من 
الجامع�ة العربية يف القدس(، آث�ار هذا التفويض. 
ال�دروس  لك�ن  للغاي�ة،  تقني�اً  بحثهم�ا  وكان 
األساس�ية واضح�ة: كان ركاب الخطوط الجوية 

أكرب الرابحن.
قب�ل رسيان اللوائ�ح، نجح�ت رشكات الطران يف 
تحميل كل رضائب التذاكر تقريباً عىل املستهلكن، 
وذلك لسبب متوقع: كان يتم الكشف عن الرضائب 
يف املرحلة األخرة من الراء عرب اإلنرتنت. فعندما 
يق�وم الناس بعملي�ات البح�ث يف البداية، ال يرون 
ه�ذه الرضائب، رغم أن بعضهم ال يحاول التحقق 
منها من�ذ البداية. ووجد ب�راديل وفيلدمان أنه بعد 
رسيان الالئحة، وبعد أن بات بإمكان املس�تهلكن 
رؤية الس�عر كامال، لم تعد رشكات الطران قادرة 
عىل تحميل كامل مبلغ الرضيبة عىل املس�تهلكن. 
ونتيج�ة لذلك فقدت اإليرادات. واس�تجابت بعض 
ال�ركات بتخفيض األس�عار األساس�ية، لتقليل 
مخاط�ر أن يالح�ظ العم�الء الزي�ادة الفوري�ة يف 
الس�عر نتيجة التسعر الذي يشتمل عىل الرضيبة.
وعموم�اً، فقد أدت الالئحة إىل تحويل كبر لألموال 

من رشكات الطران إىل املستهلكن. والدرس األكرب 
ه�و أن متطلبات اإلفصاح يمك�ن أن يكون لها ما 
وصف�ه ب�راديل وفيلدمان ب»التأث�ر العميق« عىل 
ترتيبات السوق، مما قد يجعل املستهلكن يف وضع 

أفضل.
وتتوافق هذه النتائج مع األبحاث الجديدة يف مجال 
حماي�ة املس�تهلك، مما يش�ر أيض�اً إىل أن تنظيم 
الرس�وم الخفي�ة يمكن أن يس�اعد املس�تهلكن. 
فمثال تب�ن أن القي�ود التنظيمي�ة املفروضة عىل 
رسوم الدفع املتأخر ورس�وم تجاوز حد االئتمان، 
بم�ا يف ذل�ك متطلب�ات اإلفص�اح، ع�ادت بفائدة 
تقدر بمليارات الدوالرات عىل املس�تهلكن. وتشر 
األبح�اث التي أجرتها لجنة التج�ارة الفيدرالية إىل 
أن�ه من املمك�ن مس�اعدة املس�تهلكن بمزيد من 
الش�فافية ح�ول »رس�وم املنتجع�ات« الفندقية، 

والتي غالباً ما تكون مفاجأة كبرة.
ويش�عر العديد من الناس بقلق بالغ إزاء ما يرونه 
تالعب�ًا باملس�تهلكن، أحياناً من خالل اس�تخدام 
الخوارزميات، وأحياناً ع�رب مجموعة متنوعة من 
االس�رتاتيجيات الذكي�ة املعروفة باس�م »األنماط 
املظلمة«، التي يس�تغل بها املصمم�ون التحيزات 
املعرفية لألش�خاص، بما يف ذلك انتباههم املحدود. 
واملجال برمته يس�تحق دراس�ة جدي�ة من جانب 
املنظمن.لك�ن هنا، كما ه�و الحال يف أي موضوع 
آخر، م�ن الذكاء أن نبدأ بالحاالت الس�هلة. عندما 
ال تكون التكاليف شفافة تماماً للمستهلكن، فإن 
هذا يعد فشال للسوق، ومن املحتمل أن تأتي أوامر 

اإلفصاح بنتائج إيجابية.

الشباب ووظائف االبتكار
           تايلر كوين

مل�اذا يذهب كث�ر من أفض�ل وأمل�ع خريجي 
مج�ال  يف  العم�ل  إىل  األمركي�ة  الجامع�ات 
االستش�ارات اإلداري�ة أو الش�ؤون املالي�ة أو 
كليات الحقوق؟ هذا س�ؤال دائم. هناك بعض 
النظريات املقنعة سأتعرض لها، لكن ملاذا نجد 
معظم ش�اغيل املناصب العلي�ا، يف القطاعن 

العام والخاص، من كبار السن؟
إنني أط�رح هذي�ن االتجاه�ن، باإلضافة إىل 
ثالث يتمثل يف تراجع نمو اإلنتاجية، املرتبطن 
بك�ون معظم امله�ام أصبحت معقدة بش�كل 
متزاي�د يف أمركا. فبحل�ول الوقت الذي يكون 
لدي�ك في�ه من الخربة م�ا يكفي ملمارس�تها، 
تكون أقل اهتماماً باملخاطرة. أما يف س�نوات 
شبابك التي تتسم باملغامرة، فتكون الوظائف 
الوحيدة املتاحة لك هي تلك التي ال تشبع روح 
املغامرة لديك. ونتيجة كل ذلك هو »أمركا أقل 

جسارة«.
نب�دأ بأعضاء »رابطة اللب�الب«. ليس لدي أي 
مشكلة مع املحامن أو املستشارين اإلدارين 
واملالين، لكن الس�عي وراء ه�ذه املهن، يبدو 
وكأنه سوء تخصيص لإلبداع اإلنساني. فهذه 
الوظائ�ف ال تش�مل معظ�م قيم�ة االقتصاد 
األمركي، فلماذا تجذب الناس كاملغناطيس؟

هن�اك وظائ�ف ممي�زة وصعب�ة وذات أجور 
عالية، مثل رئيس مؤسسة بحثية يف واشنطن 
جامع�ة  هتش�ينز،  ماين�ارد  روب�رت  )أدار 

شيكاغو، وهو يف أواخر الثالثينيات من عمره، 
بدءاً من ع�ام 1929(، بيد أن التعليم ال يدربك 
بال�رضورة عىل مثل هذه الوظائف. وإىل ذلك، 
فأن�ت بحاجة إىل التعرف عىل كثر من جوانب 
الحي�اة األمركية للقيام به�ذه املهام. وكلما 
ازداد املجتم�ع واالقتص�اد األمركيان تعقيداً، 
تع�ن اختيار األش�خاص ذوي الخ�ربة، وهذا 

يجعل األمر أكثر صعوبة عىل األصغر سناً.
وب�دالً من ذلك، فإن خريجي أفضل الجامعات 
األمركي�ة من األذكياء سيس�عون إىل أس�واق 
عم�ل واس�عة ورائج�ة، تمن�ح فوائ�د كبرة 
وحماي�ة عن�د ح�دوث انخف�اض. ل�ذا ف�إن 
االستش�ارات اإلداري�ة مثالي�ة. إذا كنت ذكياً 
وتعم�ل بج�د، يمكن�ك إنج�از ذل�ك برسع�ة، 
وس�تكون مهام مس�توى الدخول لطيفة بما 
يكف�ي، لدرج�ة أنها ال تحتاج س�وى ملهارات 

قليلة للغاية. 
ع�ىل ش�بكة اإلنرتنت، ت�روج أم�ركا للقيمة 
التأميني�ة لش�بابها املوهوب�ن، ولك�ن ع�ىل 
حس�اب االبت�كار طوي�ل األج�ل.. فم�ن يريد 
إتق�ان عم�ل معقد مل�دة 10 أو 15 عاماً، دون 

ضمان حقيقي لتحقيق نجاح تجاري؟
لق�د أصبحت الطبيعة املتكامل�ة للمأزق الذي 
تش�هده أمركا أكث�ر وضوح�اً. وبينما يزداد 
الطل�ب ع�ىل الخ�ربة يف العديد م�ن الوظائف 
األمركي�ة األكث�ر نف�وذاً، يقل عدد الش�باب 
املؤهلن. ويتحول هؤالء الش�باب إىل أنش�طة 

أقل عائداً وأكثر استقراراً. 

وتع�د معدالت النمو البطيئة يف التقدم العلمي 
جزءاً من هذه الصورة. فالعلماء األكرب س�ناً، 
غالب�اً ما يكونون يف موقع املس�ؤولية، لكنهم 
ال يحققون اخرتاقات مفاهيمية كبرة، بينما 
يمي�ل العلم�اء األصغر س�ناً ألن يكون�وا أكثر 
ثوري�ة، وهو أم�ر صعب حن يس�تغرق منك 
حتى أواخر العرينيات لكي تتعلم أساسيات 
مجالك. ومعظم املجاالت تكون معقدة للغاية 
لشاب يف الثالثة والعرين من عمره لتحقيق 
تقدم علمي جديد فيها، بغض النظر عن مدى 

تألقه.
ويع�د قط�اع التكنولوجيا اس�تثناًء، ألن قدراً 
كب�راً منه جديد تماماً، وكان مجاالً للش�باب 
الذي�ن ال يواجهون عج�زاً يف الخربة املرتاكمة، 
حيث ال يوجد أي أح�د لديه مثل هذه الخربة. 
وكانت معدالت االبت�كار عالية، كما أن ثقافة 
التكنولوجيا عّظم�ت املجازفة. ونفس اليشء 
ينطبق عىل بعض املج�االت العلمية الجديدة، 
العنقودي�ة  )التك�رارات  »كريس�رب«  مث�ل 
املتناظ�رة القصرة منتظم�ة التباعد(، حيث 
تك�ون التحديات مرعبة ولك�ن ال توجد خربة 

مرتاكمة ذات صلة.
يف أم�ركا، إذن، توج�د قطاع�ات قليل�ة به�ا 
الكثر من الثورين، بينما يتباطأ التقدم غالباً 
يف قطاعات أخرى. وقد يشعر العاملون بمزيد 
من األمان واالس�تقرار، لكن ه�ذا ليس مثالياً 
بالنسبة للش�باب املوهوبن، الذين يحتاجهم 

اقتصاد املعرفة واالبتكار.

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف النجف 2 
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 26969/3 عروبة
املحل�ة او رقم واس�م املقاطعة : 4 جزي�رة النجف / 

حي الجامعة 
الجنس : عمارة

النوع : ملك رصف
رقم الباب 

رقم الطابق
رقم الشقة 

املساحة 321,11
املش�تمالت : طابق�ن االريض اربع مح�الت ومدخل 

كويف شوب ط1 كويف شوب ط2 ملحق للكويف شوب 
املزروعات او املغروسات

واردات املبيع السنوية:
الشاغل : 

مقدار املبيع : 547,000,000 دينار
النج�ف /2   يف  العق�اري  التس�جيل  دائ�رة  س�تبيع 
باملزاي�دة العلني�ة العق�ار املوص�وف اع�اله العائ�د 
للراهن نجود س�لمان عبد حمادي لق�اء طلب الدائن 
املرتهن مرصف مرصف الرش�يد /الصادق 89 البالغ 
) 540,000,000(  دين�ارا فع�ىل الراغب يف االش�رتاك 
فيه�ا مراجعة هذه الدائرة خ�الل )30( يوما اعتبارا 
م�ن اليوم التايل لتاريخ نر هذا االعالن  مس�تصحبا 
مع�ه تامينات قانوني�ة نقدية او كفال�ة مرصفية ال 
تقل ع�ن 10% من القيم�ة املقدرة  للمبي�ع البالغة ) 
547,000,000( اربع�ون مليون دين�ار  وان املزايدة 

ستجري يف الساعة )12( ظهرا من اليوم االخر 
الحقوقي

هادي مصيلح جواد 
مدير دائرة التسجيل العقاري يف النجف /الثانية

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

رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية
محكمة بداءة غماس

العدد : 14/مجدد/2019
التاريخ : 2019/12/15

ق�رار تثبي�ت طلب التس�جيل املج�دد للعق�ار املرقم 
1411/ الرق 

استنادا ملحرض تثبيت امللكية املؤرخ يف 2019/12/15 
املنظم بش�ان العقار املرقم )1411/الرق( ولنتائج 
التحقيق واملس�تندات املطلع عليها واس�تنادا ملحرض 
الكش�ف امل�ؤرخ يف 2019/12/15 وملا ج�اء باقوال 
البين�ه الش�خصية والتي اي�دت جميعها ب�ان طالبة 
التس�جيل املجدد ) بيداء كاظ�م دلول( حائزه للعقار 
املرق�م 1411/الرق حي�ازه هادئه مس�تقرة ملده 
اكث�ر من خمس�ة عر س�نة ودون معارضه من اي 
شخص ولتوفر رشوط الحيازه القانونية عليه قررت 
اللجن�ة وباالجم�اع تس�جيل العقار املرق�م 1411/
الرق بأس�م طالبة التس�جيل املج�دد ) بيداء كاظم 
دل�ول( ع�ىل ان يتم نر ه�ذه الق�رار يف صحيفتن 
محليت�ن ويكون قابال لالعرتاض خ�الل مدة ثالثون 
يوم�ا من تاريخ النر قرارا قابال للتمييز وافهم علنا 

يف 2019/12/15
القايض

ماهر صاحب شاكر
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف غماس

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف النجف 2 
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 26798/3 عروبة
املحل�ة او رقم واس�م املقاطعة : 4 جزي�رة النجف / 

حي الجامعة 
الجنس : دار

النوع : ملك رصف
رقم الباب 

رقم الطابق
رقم الشقة 

املساحة 300 م2 
املش�تمالت : طابقن ط1 االريض اس�تقبال وصالة � 
غرفت�ن ن�وم � مطب�خ � صحي�ات 2  ط1 غرفتن � 

صحيات   
املزروعات او املغروسات

واردات املبيع السنوية:
الشاغل : 

مقدار املبيع : 340,000,000 دينار
ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف النجف /2  باملزايدة 
العلنية العق�ار املوصوف اعاله العائ�د للراهن نجود  
عبد سلمان حمادي لقاء طلب الدائن املرتهن مرصف 
مرصف الرش�يد /  الصادق البالغ ) 180,000,000(  
دين�ارا فعىل الراغب يف االش�رتاك فيه�ا مراجعة هذه 
الدائ�رة خ�الل )30( يوم�ا اعتب�ارا من الي�وم التايل 
لتاري�خ نر هذا االعالن  مس�تصحبا مع�ه تامينات 
قانوني�ة نقدي�ة او كفالة مرصفي�ة ال تقل عن %10 
من القيمة املقدرة  للمبيع البالغة ) 340,000,000( 
اربعون مليون دينار  وان املزايدة ستجري يف الساعة 

)12( ظهرا من اليوم االخر 
الحقوقي

هادي مصيلح جواد 
مدير دائرة التسجيل العقاري يف النجف /الثانية

���������������������������������������
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف

رقم االضبارة : 189/ 2020
التاريخ : 2020/2/3 

اىل  /املنفذ عليه / خرض مهدي صالح
لقد تحقق لهذه املديرية من ورقة التكليف بالحضور 
واش�عار مختار املنطقة الزبر العرب / 1 عادل مالك 
عبد العايل  انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن 
دائ�م او مؤق�ت او مختار يمكن اج�راء التبليغ  عليه 
واس�تنادا للمادة 27 من قان�ون التنفيذ تقرر تبليغك 
اعالن�ا بالحض�ور يف مديري�ة التنفي�ذ النج�ف خالل 
خمس�ة عر يوما تبدأ من اليوم التايل للنر ملبارشة 
املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك 
س�تبارش هذه املديرية باجراء التنفي�ذ الجربي وفق 

القانون
املنفذ العدل

عالء عبد الله عباس 
اوصاف املحرر :

قرار محكمة احوال النجف بالعدد 4632/ش2019/3  
يف 2019/8/29 واملتضمن تسديد النفقات املاضية

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 193/ 2020

التاريخ : 2020/2/3 
اىل  /املنفذ عليه / خرض مهدي صالح

لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة م�ن ورق�ة التكليف 
بالحضور واش�عار مختار املنطقة الزبر العرب / 
1 عادل مالك عبد العايل  انك مجهول محل االقامة 
وليس ل�ك موطن دائم او مؤق�ت او مختار يمكن 
اجراء التبليغ  عليه واستنادا للمادة 27 من قانون 
التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا بالحض�ور يف مديرية 
التنفيذ النجف خالل خمس�ة ع�ر يوما تبدأ من 
الي�وم الت�ايل للنر ملب�ارشة املعام�الت التنفيذية 
بحض�ورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه 

املديرية باجراء التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل

عالء عبد الله عباس 
اوصاف املحرر :

االح�وال  محكم�ة  م�ن  الص�ادر  الحك�م  ق�رار 
الش�خصية يف  النجف بالعدد 4633/ش2019/3  
يف 2019/9/30 واملتضمن تسديد النفقات املعده

���������������������������������������
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف

رقم االضبارة : 185/ 2020
التاريخ : 2020/2/3 

اىل  /املنفذ عليه / خرض مهدي صالح
لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة م�ن ورق�ة التكليف 
بالحضور واش�عار مختار املنطقة الزبر العرب / 
1 عادل مالك عبد العايل  انك مجهول محل االقامة 
وليس ل�ك موطن دائم او مؤق�ت او مختار يمكن 
اجراء التبليغ  عليه واستنادا للمادة 27 من قانون 
التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا بالحض�ور يف مديرية 
التنفيذ النجف خالل خمس�ة ع�ر يوما تبدأ من 
الي�وم الت�ايل للنر ملب�ارشة املعام�الت التنفيذية 
بحض�ورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه 

املديرية باجراء التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل

عالء عبد الله عباس 
اوصاف املحرر :

قرار محكمة االحوال الش�خصية يف النجف بالعدد 
املتضم�ن   2019/11/1 يف  5595/ش2019/2  

تسديد اثاث الزوجية
���������������������������������������

تنويه
كنا قد نرشنا يف جريده املس�تقبل العراقي  بالعدد 
) ٢٠٥٤( يف ٢ / ١ / ٢٠٢٠  اع�ان مديري�ه زراعه 
ص�اح الدي�ن وق�د ورد س�هوا يف ت)١  ( يف حقل 
املس�احه   )٥٠ دونم ( خطاء والصحيح)١٠ دونم  

( لذا اقتىض التنويه

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 194/ 2020

التاريخ : 2020/2/3 
اىل  /املنفذ عليه / خرض مهدي صالح

لق�د تحق�ق لهذه املديري�ة من ورق�ة التكليف 
بالحضور واشعار مختار املنطقة الزبر العرب 
/ 1 ع�ادل مال�ك عبد العايل  ان�ك مجهول محل 
االقام�ة ولي�س ل�ك موط�ن دائ�م او مؤقت او 
مخت�ار يمكن اج�راء التبلي�غ  عليه واس�تنادا 
للم�ادة 27 م�ن قان�ون التنفي�ذ تق�رر تبليغك 
اعالنا بالحضور يف مديرية التنفيذ النجف خالل 
خمس�ة عر يوم�ا تبدأ من الي�وم التايل للنر 
ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة 
ع�دم حضورك س�تبارش هذه املديري�ة باجراء 

التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل

عالء عبد الله عباس 
اوصاف املحرر :

قرار الحكم الص�ادر من محكمة احوال النجف 
 2019/9/29 يف  4634/ش2019/3   بالع�دد 
واملتضم�ن اج�رة حضان�ة بواقع اربع�ون الف 
دينار شهريا واعتبارا من 2019/7/4  النفقات 

املاضية   
���������������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 190/ 2020

التاريخ : 2020/2/3 
اىل  /املنفذ عليه / خرض مهدي صالح

لق�د تحق�ق لهذه املديري�ة من ورق�ة التكليف 
بالحضور واشعار مختار املنطقة الزبر العرب 
/ 1 ع�ادل مال�ك عبد العايل  ان�ك مجهول محل 
االقام�ة ولي�س ل�ك موط�ن دائ�م او مؤقت او 
مخت�ار يمكن اج�راء التبلي�غ  عليه واس�تنادا 
للم�ادة 27 م�ن قان�ون التنفي�ذ تق�رر تبليغك 
اعالنا بالحضور يف مديرية التنفيذ النجف خالل 
خمس�ة عر يوم�ا تبدأ من الي�وم التايل للنر 
ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة 
ع�دم حضورك س�تبارش هذه املديري�ة باجراء 

التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل

عالء عبد الله عباس 
اوصاف املحرر :

ق�رار محكم�ة االح�وال الش�خصية يف النجف 
 2019/8/21 يف  4635/ش2019/3   بالع�دد 
واملتضم�ن تس�ديد املهر املؤج�ل البالغ مليوني 

دينار
���������������������������������������

فقدان
فقدان / فقدت مني الهوية الصادرة من نقابة 
املهندس�ن العراقي�ن/ ف�رع النج�ف االرشف 
بتاري�خ / ٢٠٢٠/١/٢٠ بأس�م )محم�د عبود 
عليوي ( فعىل من يعثر عليها تسليمها إىل جهة 

اإلصدار.

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 191/ 2020

التاريخ : 2020/2/3 
اىل  /املنفذ عليه / خرض مهدي صالح

لقد تحقق لهذه املديرية من ورقة التكليف بالحضور 
واش�عار مختار املنطقة الزبر العرب / 1 عادل مالك 
عبد العايل  انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن 
دائ�م او مؤق�ت او مختار يمكن اج�راء التبليغ  عليه 
واس�تنادا للمادة 27 من قان�ون التنفيذ تقرر تبليغك 
اعالن�ا بالحض�ور يف مديري�ة التنفي�ذ النج�ف خالل 
خمس�ة عر يوما تبدأ من اليوم التايل للنر ملبارشة 
املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك 
س�تبارش هذه املديرية باجراء التنفي�ذ الجربي وفق 

القانون
املنفذ العدل

عالء عبد الله عباس 
اوصاف املحرر :

قرار الحكم الصادر من محكمة احوال النجف بالعدد 
4636/ش2019/3  يف 2019/9/29 املتضمن نفقة 
مس�تمرة البنته زه�راء مبلغ قدره مائت�ا الف دينار 

واعتبارا من 2019/7/4  

���������������������������������������
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوفة

رقم االضبارة / 480/ت/2019
اعالن

نظ�را لع�دم بلوغ ب�دل املزايدة لراء س�هام من العقار تسلس�ل 
4913/19 حي سيد ابراهيم  الكائن يف النجف قضاء الكوفة  العائد 
للمدين هاتف كاظم حمزة  لقاء طلب الدائن س�يف مس�لم بريهي 
البالغ )75,000,000( خمسة وسبعون مليون دينار عراقي  %80 
م�ن القيمة املقدرة لذا تقرر تمديد املزايدة ملدة خمس�ة عر يوما 
من اليوم التايل للنر فعىل الراغب يف الراء مراجعة هذه املديرية 
خالل املدة املذكورة مس�تصحبا معه التامين�ات القانونية البالغة 
عرة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان 
رسوم التسجيل والداللية عىل املشرتي وذلك استنادا للمادة 98 من 

قانون التنفيذ 
ع�دد الس�هام املراد بيعه�ا هي نص�ف العقار من اص�ل 250 مرت 

مربع
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه : كوفة حي سيد ابراهيم � 4913/19
2 � جنسه ونوعه : عرصة

3 � حدوده واوصافه : بلدية الكوفة
4 � ومش�تمالته : العقار يقع عىل ش�ارع فرع�ي 12 مرت ويتالف 
م�ن س�احة امامي�ة بضمنها اربع�ة مرافق�ات صحي�ة ومدخل 
وصال�ة داخلية وغرفة ضم�ن الصالة ومجموع�ة صحية داخلية 
وغرفة متخذة كصف وس�لم يودي اىل الطاب�ق االول ويحتوي عىل 
غرفة عدد اثنان وس�لم يودي اىل الس�طح وهذا العقار مفتوح عىل 
العقار املجاور املرقم )4915/19( ارضية الطابقن مرمر كرانيت 
والجدران مغلفة بالس�راميك ويحتوي عىل سقوف ثانوية والسلم 
مغل�ف بالكراني�ت والصحيات مغلفة بالس�راميك وكال الطابقن 
مجه�ز م�اء وكهرب�اء وكال الس�قوف الطابقن م�ن الكونكريت 
املس�لح والعقار متخذ حاليا كمدرسة ) مدرس�ة السفراء االهلية 

االبتدائية(  
5 � مساحته / )250( مرت مربع  

6 � درجة العمران : جيد جدا
7 � الش�اغل / فاطم�ة عباس وترغ�ب بالبقاء بع�د البيع بصفة 

مستأجر
8 � القيم�ة املقدرة : للس�هام املراد بيعه�ا )145,500,000( مائة 

وخمسة واربعون مليون وخمسمائة الف دينار عراقي ال غر  
9 � بدل املزايدة االخرة : لم يحصل راغب بالراء

10 � مكان املزايدة مقر مديرية تنفيذ الكوفة 
11 � زم�ان املزايدة : الس�اعة الثانية عر ظه�را من اليوم االخر 

لالعالن
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

مهنياً: تكون لهذا اليوم تأثريات إيجابية وجّيدة 
ع�ى صعيد العم�ل، ويرتافق هذا م�ع مطالبك 

املالية املحقة وقد تبلغ الهدف قريباً.
عاطفياً: تتحّس�ن العالقة بالرشي�ك وتعود إىل 
مجراه�ا الطبيعي، بع�د االخت�الف يف وجهات 

النظر بينكما أخرياً.

مهني�اً: يجعل�ك ه�ذا الي�وم تع�ود إىل امل�ايض 
بتفكريك، ذلك بهدف التمكن من إنجاز األعمال 

املطلوبة منك بجدارة ونجاح.
عاطفياً: ال تعامل الرشي�ك بجفاء فالتطورات 
كثرية يف العالقة بينكما وخصوصاً بعد األجواء 

اإليجابية السائدة حالياً.

مهنياً: يلقي هذا اليوم الضوء عليك ويستقطب 
املهتم�ن بك، ف�ال ت�رتّدد يف الدفاع ع�ن حقك، 

وتفرح لتأييد ما يمهد ملرشوع مهني جيد.
عاطفياً: األوضاع العاطفية عى أفضل ما يرام، 
استفد من هذا الوضع عى أكمل وجه واستغله 

للقيام برحلة مع الرشيك.

مهني�اً: انت مدع�و إىل عدم إهمال دراس�ة أي 
تفصيل يتعلق باملسألة التي تعمل عليها حالياً 

والتي يمكنها أن تعود عليك بالربح الوفري..
عاطفياً: يوم مميز تشعر من خالله أنك أنجزت 
الكثري من املطلوب منك عى الصعيد العاطفي، 

وتريد الحصول عى مقابل.

مهنياً: ال تقحم نفسك يف شؤون اآلخرين، فذلك 
يسبب لك بعض الخالفات مع الزمالء ويبعدهم 

عنك ويبقيك وحيداً.
عاطفيا: اتفاق مع الرشيك عى أولويات البيت، 
وتعالجان األمور عى أفضل ما يمكن، وتتناغم 

اآلراء وتتوافق حول الكثري من القضايا.

مهني�اً: تبذل جه�وداً كبرية لتحقي�ق أهدافك، 
وه�ذا يعود علي�ك بالفائدة يف املج�االت املادية 

واملعنوية كافة.
عاطفياً: بعض ترّصفات الرشيك تثري حفيظتك، 
لكن�ه يقوم به�ا للفت انتباهك ألن�ك تهمله وال 

توليه االهتمام الالزم الذي يستحقه.

مهنياً: ُيساهم الحظ يف تنشيط الحياة املهنية، 
وتنش�ط االتص�االت م�ع األصدق�اء والزم�الء 

والجمعيات واملؤسسات.
عاطفي�اً: ما كنت تتوقعه م�ن الرشيك يتحقق 
مئة يف املئة، فضط�ر إىل مضاعفة بذل جهودك 

إلرضائه ومكافاته.

مهني�اً: إذا أردت تبديل موقفك من أحد الزمالء 
يف العم�ل، فحاول بذل املزيد من الجهد يف األيام 

القليلة املقبلة.
عاطفي�اً: علي�ك أن تك�ون رح�ب الص�در مع 
الرشي�ك، وغّض النظر ع�ن تجاوزاته إذا كانت 

غري متعمدة.

مهني�ا: يحمل إليك ه�ذا اليوم وع�وداً بالجملة 
يف ش�تى املج�االت، وه�ذا يخل�ق مزي�داً م�ن 

الديناميكية فتزيد ثقتك بنفسك.
عاطفي�اً: يتجم�ع األصدقاء حولك ملس�اعدتك 
عى تجاوز بع�ض العراقيل م�ع الرشيك، لكن 

هذا األمر يواجه بعض الصعوبات.

مهنياً: تحاول اليوم أن تحّسن عالقتك برؤسائك 
يف العم�ل وفت�ح صفح�ة جدي�دة معه�م، بعد 
االنتكاس�ة يف العالق�ات الت�ي حصل�ت بينك�م 
أخرياً. عاطفياً: تعي�د التفكري والنظر يف عالقتك 
العاطفي�ة وتط�رح ع�دداً من التس�اؤالت حول 
هذه العالقة ومدى قدرتك عى االستمرار فيها.

مهني�اً: ال ترتاجع أمام الضغ�وط الكبرية ألنها 
ل�ن تدوم طوي�اًل، وس�تجد أنك املنت�رص قريباً 

وتستعيد حقوقك التي فقدتها منذ مدة
عاطفي�اً: تك�ون أكثر طيبة م�ع الرشيك، فهو 
ل�م يحاول يوماً أن يتع�رّض لك باألذى، بل كان 

دائماً إىل جانبك يف أحلك الظروف وأصعبها.

مهني�اً: كرم�ك الزائد وتضحيات�ك مصدر فخر، 
لكن بعضهم قد ال يستحق منك هذه املعاملة وال 
س�يما أن ماضيه معك غري مرشف لك.عاطفياً: 
قد ال تثق بأي كان، والسبب هو تجاربك السابقة 
التي علّمتك الحذر حتى من أقرب املقرّبن الذين 

سعوا دائماً لتدمري عالقتك العاطفية.

العذراء

احلوت

األدوية.. قصتها وأمهيتها لصحة اجلسم
يص�ف األطباء األدوية لع�الج األمراض 
أو الوقاي�ة منه�ا فف�ي كل ع�ام تمنع 
التحصينات حدوث الكثري من األمراض 
كالحصبة وشلل األطفال والجدري، كما 
أن املس�كنات تخفف اآلالم، وبإذن الله 
ساعدت األدوية مالين املرىض من التعايف 
الحيوية  العقاقري واملُض�ادَّات  .وُعرفت 
يف أواخر الثالثينيات وبداية األربعينيات 
من الق�رن العرشين امليالدي، وقبل ذلك 
كان�ت األمراض س�بباً يف وفاة الكثري يف 
أنح�اء مختلفة من العال�م منها مرض 
االلتهاب الرئوي وغ�ريه من األمراض.

وحق�ق العلم�اء يف الس�نوات املاضي�ة 
نجاًحا ملحوًظا وتقدًما مبهرًا يف مجال 
بحوث األدوي�ة، كما تمكنوا من معرفة 
اآلثار الجانبية لألدوية واستبدال العديد 
منه�ا ذات اآلث�ار الخط�رة بأدوية أكثر 
أماًنا، مما جعل اس�تعمال األدوية سبباً 
يف ش�فاء كث�ري من امل�رىض وانخفاض 
ملحوظ يف نس�بة الوفي�ات جراء بعض 
األدوي�ة  تش�كل  ح�ن  يف  األم�راض، 
خطورة حال أيسء اس�تعمالها، إضافة 
إىل ك�ون بع�ض امل�رىض يس�تخدمون 
أدوية أخرى أو مكمالت غذائية، لذا من 

امله�م ج�داً أن ُيفصح املري�ض للطبيب 
كي ال يح�دث تداخالت دوائية تتس�بب 
يف تفاق�م امل�رض، ومقاوم�ة الجس�م 
لل�دواء وإىل الوف�اة يف بع�ض األحي�ان 
إذا أخ�ذ دون وصفة طبي�ة أو بجرعات 
مفرطة.وينصح األطب�اء املرىض بعدم 
إعط�اء أدويته�م لغريه�م أو نصحه�م 
باس�تعمالها، ألن ال�دواء ت�م اختي�اره 
بناء عى مشكلة املريض الصحية وفقاً 
لحالت�ه وبالت�ايل فانه قد يك�ون ضاراً 
لغريه، كما نبه األطباء أنه يف حال ش�ك 
املريض باستخدامه جرعة زائدة من أي 

دواء أو يف حالة تناول الطفل الدواء عن 
طري�ق الخطأ، عليه�م التوجه مبارشًة 
ألق�رب مركز صحي التخ�اذ اإلجراءات 
الطبية الالزمة، كم�ا أنه من الرضوري 
معرفة املري�ض األعراض الجانبية التي 
ق�د تحدث ل�ه وكيفي�ة تعامل�ه معها.

ويج�ب أن يحرص املريض ع�ى إخبار 
الطبي�ب قبل رصف ال�دواء يف حال كان 
يعاني من أي مش�كالت صحية مزمنة 
أو عرضية، ويف حال وجود حساسية أو 
تفاع�الت غري عادية لديه م�ن أي دواء 

سابق.

البقشيش اعىل من فاتورة املطعم
يف مطعم بلدة صغرية بوالية ميشيغان 
األمريكية، لم يخطر عى بال نادلة أن 
تكون بداية ع�ام 2020 مختلفة عن 
األع�وام الس�ابقة التي م�رت عليها، 
حي�ث تلقت مفاج�أة كبرية.فالنادلة 
دانييل فرانزوني روت لصحيفة »ألبينا 
نيوز« أن رج�ل وزوجته دخال مطعم 
»ثان�در ب�اي ريف�ر« يف ألبين�ا، األحد 
امل�ايض، وكانت الفات�ورة 23 دوالرا، 
إال أنها عند تحصيلها للمبلغ فوجئت 
بأنهم تركوا بقشيشا لها خياليا وهو 
2020 دوالر.وتق�ول فرانزون�ي )31 
عام�ا( للصحيف�ة: »أش�ياء من هذا 
القبي�ل ال تح�دث ألش�خاص مثيل«.

وأضافت » وجدت عى إيصال بطاقة 
س�عيدة..  جدي�دة  س�نة  االئتم�ان. 
البقشيش«.ولم تصدق  2020 تحدي 

فرانزوني، وه�ي أم وحيدة تعيش يف 
ملجأ للمرشدين قبل عام، الرقم لكن 
مديرها أكد لها أن البقشيش حقيقي.

وتعت�زم فرانزوني اس�تخدام األموال 
قيادته�ا وتحقي�ق  إلع�ادة رخص�ة 
مدخرات، موضحة »ال يعرفون شيئا 

عن قصتي. 
ال يعرف�ون م�ن أي�ن أتي�ت«، هك�ذا 
قال�ت فرانزوني ع�ن الزوجن اللذين 
تركا البقش�يش لها.وأردف�ت قائلة: 
»ال يعرف�ون م�دى صعوب�ة األم�ر. 
إنهم يفعلون ذل�ك فعال بدافع قلبهم 
الطيب«.والحق�ا، ذهبت فرانزوني إىل 
مطعم آخر وتناول�ت الطعام وتركت 
20.20 دوالر كبقشيش، وقالت وهي 
تبتس�م للصحيف�ة: »لق�د كان ذل�ك 

بمثابة رد لهذا العمل الطيب.

معلومات عن العلكة يف يوم والدهتا
حص�ل طبيب األس�نان األمريكي وليم 
س�يمبل يوم 28 ديس�مرب ع�ام 1869 
عى براءة اخرتاع العلكة )اللبان(، التي 
صنعها من املطاط والطباش�ري وفحم 
الخشب واملعطرات حسب الرغبة.أرص 
س�يمبل ع�ى فائدة اخرتاعه لألس�نان 
وط�ول فرتة اس�تخدامها، ألن�ه يمكن 
مض�غ املط�اط ع�دة أس�ابيع وأكث�ر. 
ولك�ن بع�د م�ي 140 س�نة، يؤك�د 
أطباء األس�نان ع�ى أن فائ�دة العلكة 

ملينا األس�نان مش�كوك به�ا، إضافة إىل 
أنه ال ينصح باستخدامها لفرتة طويلة.
لم يك�ن أطباء األس�نان وحده�م الذين 
اخت�ربوا العلكة، ب�ل كان معهم املصور 

آدم�ز ال�ذي اقرتح لفه�ا بأغلف�ة براقة 
مختلفة األل�وان. أما صيغته�ا النهائية 
فق�د اقرتحها املحاس�ب ولرت ديمري عام 
1928 ومن�ذ ذل�ك الحن تصن�ع العلكة 
وإىل ه�ذا الي�وم م�ن: 20% مطاط، %60 

س�كر )أو بدائله(، 19% مرشوب الذرة، 
و1% مواد معط�رة.وكان مضغ العلكة 
يف عرشيني�ات الق�رن امل�ايض واس�ع 
االنتش�ار بن س�كان الواليات املتحدة. 
وكان زبائن هذه الحانات يستخدمون 
علكة »مزدوجة النعناع«، التي كانت قد 
ابتكرت يف تلك الفرتة.واصبحت العلكة 
يف تل�ك الف�رتة رم�زا للوالي�ات املتحدة 
ومنذ عام 1915 كان كل من يصل إليها 
عن طري�ق نقطة الهج�رة يف نيويورك 
يحص�ل عى رشيح�ة علك�ة مغلفة من 
ابتكار وليم ريغ�يل.كان الرجال أول من 
اس�تخدم العلكة، ولكن م�ن أجل زيادة 

عدد املستهلكن.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املكونات:
2 حبة باذنجان - 2 حبة بصل - 2 حبة بطاطا – دجاج - بهارات 
تب�ي - به�ارات دج�اج - ملعقتن كبار معجون - رش�ة ملح - 

زيت للقيل
الخطوات:

نقطع الخرضوات ع شكل دوائر ونقليهم واحد بعد الثاني  
نسلق الدجاج ونقيل ونخيل بالقدروبعدها نظيف عليه الخرضوات 

املقليه  
نضيف البهارات وبعدها املعجون واملاء وامللح 

وتبقى تفور اىل ان تثخن  
الف صحه وعافيه ع قلبكم وهذه الصوره مو نهائيه الن سويته 

احمر وكثري طيب

مرق تبيس دجاج

؟؟هل تعلم
�� الفي�ل هو الحي�وان الثديي 
الوحيد الذي ال يستطيع القفز 

.
�� الضفادع عادة ال تبتلع املاء 
بل تمتص الكمية التي تحتاجها 

من السوائل عن طريق الجلد .
�� هل تعل�م أن الكلب الدملاىس 

عادة ما يولد أبيض اللون .
��� طائر الطن�ان ه�و الطائر 
الطريان  الذي يستطيع  الوحيد 

للخلف .
��� ال تس�تطيع البطة الس�ري 

بدون امليل برأسها .
�� ينب�ض قلب طائ�ر الطنان 
نح�و 1000 م�رة يف الدقيق�ة 

الواحدة .
�� هل تعلم أن اليعسوب يمتلك 
6 أرج�ل ومع ذلك ال يس�تطيع 

السري .
�� التمساح ال يستطيع تحريك 

لسانه .

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين

العدد )2076( الثالثاء  4  شباط  2020

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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فايت يتفوق عىل ثالثي ساري يكشف رس رحيل إيمري تشان
ريال مدريد              المستقبل العراقي/ متابعة

م�درب  س�اري  ماوريس�يو  كش�ف 
يوفنت�وس، رس تهمي�ش العبه الس�ابق 
إيم�ري تش�ان، مم�ا أدى لرحيله صوب 

بوروس�يا دورتموند يف آخر ساعات فرتة 
االنتقاالت الشتوية املاضية.

 ال�دويل األملان�ي ل�م يج�د فرص�ة للعب 
بانتظ�ام مع الي�ويف منذ وصول س�اري 
الصيف املايض، كما استبعده األخري من 

قائمة الفريق بدوري أبطال أوروبا، ليقرر 
الرحيل عن اليويف منتصف املوسم.

 وخ�ال ترصيح�ات نرشته�ا صحيف�ة 
س�بورت بيلد، تحدث س�اري عن رحيل 
صاح�ب ال� 26 عاًما بقول�ه »االنتقاالت 
أمر طبيعي يف كرة القدم«. وأكمل »عندما 
 27 ل�دي  كان  يوفنت�وس،  إىل  وصل�ت 
العًبا، حاولت العمل م�ع املجموعة التي 
أملكها، وعندم�ا ال يتمكن العب أو اثنني 
م�ن التكيف مع أس�لوب اللع�ب، حينها 
تكون هناك إج�راءات طبيعية«. واختتم 
»إيم�ري تش�ان كان�ت لديه مش�اكل يف 
التأقلم مع أسلوبنا الجديد، وهذا ال يعني 
أنه ال يمتل�ك الجودة، لكن ربما يحس�ن 
اللعب بشكل أفضل يف فريق آخر ويصبح 
العًب�ا حاس�ًما مع�ه«. وج�اء انضم�ام 
إيمري تش�ان إىل أس�ود الفيستيفال عىل 
سبيل اإلعارة حتى نهاية املوسم، مقابل 
ملي�ون ي�ورو، لكن دورتمون�د يملك بند 
خي�ار الرشاء مقاب�ل 25 ملي�ون يورو، 

يدفعها عىل 3 سنوات.

             المستقبل العراقي/ متابعة

تأل�ق أنس�و فات�ي، مهاج�م برش�لونة 
الش�اب، بعدما قاد فريق�ه لفوز صعب 
ع�ىل ليفانت�ي، بنتيج�ة )2-1(، أم�س 
األحد، بمنافسات الجولة 22 من الليجا.

وس�جل فاتي هديف برش�لونة يف املباراة، 
وبات أصغر العب يف تاريخ الليجا ُيسجل 

ثنائية.
وذك�رت صحيف�ة »س�بورت«، أن فاتي 
بع�د أهداف�ه يف ش�باك ليفانت�ي، وصل 
إىل اله�دف رقم 4 ل�ه يف بطول�ة الدوري 
اإلس�باني هذا املوسم.وأوضحت أن نجم 
برشلونة الشاب يتفوق عىل 3 العبني من 
ري�ال مدريد، وهم فينس�يوس جونيور، 
رودريجو س�يلفا ول�وكا يوفيتش، حيث 

سجل الثاثي مجتمعا 4 أهداف.

ولفت�ت إىل أن فاتي أح�رز أهدافه يف 13 
مباراة وخال )582( دقيقة لعب، بينما 
س�جل فينس�يوس هدف�ا واح�دا يف 18 

مباراة و)672( دقيقة لعب.

فيما سجل يوفيتش هدفا واحدا أيًضا يف 
21 مب�اراة و)389( دقيق�ة لعب، بينما 
أح�رز رودريج�و هدف�ني يف 16 مب�اراة 

و)666( دقيقة لعب.

تنازل جوارديوال 
أبرز ما يف صحف 

إنجلرتا

             المستقبل العراقي/ متابعة

اهتم�ت الصح�ف اإلنجليزي�ة الص�ادرة، 
بتغل�ب توتنه�ام عىل مانشس�رت س�يتي 
أم�س بهدف�ني دون رد، يف قم�ة مباريات 
الجول�ة رقم 25 م�ن ال�دوري اإلنجليزي 
املمت�از، واعرتاف بي�ب جوارديوال، مدرب 
الس�يتي، بصعوب�ة اللح�اق بليفربول يف 

صدارة جدول الرتتيب.
وعنونت صحيفة »مريور«: »كبت، صدمة 
وانتقاد ح�اد.. بيب يحق�ق خلف األبواب 
املغلق�ة يف االنهي�ار األخ�ري ويع�رتف: ال 

يمكننا إيقاف ليفربول«.
وبدوره�ا كتب�ت صحيف�ة »إندبندن�ت«: 
»قنبل�ة بريجوي�ن«، يف إش�ارة إىل الهدف 
ال�ذي س�جله الاع�ب الهولن�دي املنضم 

مؤخرًا لتوتنهام يف شباك السيتي.
كما كتبت يف الجانب: »ارتياح ديوكوفيتش 
بع�د الف�وز امللحمي«، وذلك يف إش�ارة إىل 
تتويج العب التنس الرصبي بلقب بطولة 
أس�رتاليا املفتوح�ة أم�س ع�ىل حس�اب 

النمساوي دومينيك ثيم.
أما صحيف�ة التايمز« فعنون�ت: »بطاقة 
حم�راء، تدخل س�رتلينج املته�ور وركلة 
جزاء أخرى مه�درة يف الهزيمة 2-0 أمام 

توتنهام، مانشسرت سيتي يخرسونها«.
وبدورها كتبت صحيفة »دييل تيلجراف« 
يف األسفل: »ال يمكن إيقافهم.. جوارديوال 

يتنازل عن اللقب لليفربول«.

ثنائي ريال مدريد يسخر 
من سيميوين

يوفيتش: نداء ريال 
مدريد ال يمكن رفضه

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقري�ر صحفي إس�باني، أن لق�اء الديرب�ي الذي 
جمع ب�ني ريال مدري�د وغريمه أتلتيكو، ش�هد س�خرية 
العب�ني باملرينج�ي من دييج�و س�يميوني، املدي�ر الفني 

للروخيبانكوس.
ووفًقا لصحيفة »ماركا«، فإن الثنائي الربازييل مارس�يلو 
دا س�يلفا وإيدي�ر ميليت�او، العبا ريال مدريد، س�خر من 

مدرب أتلتيكو، أثناء الجلوس عىل مقاعد بدالء امللكي.
وأضاف�ت أن عدس�ات الكام�ريات اصط�ادت مارس�يلو 
وميليت�او وهم�ا يتابعان ح�ركات س�يميوني يف املنطقة 

الفنية املخصصة له.
وتابعت أن حركات س�يميوني أث�ارت الضحك لدى العبي 
الريال، مضيفة أن الثنائي وصل به األمر إىل تقليد املدرب.

ونجح ريال مدريد يف حسم الديربي لصالحه، بهدف نظيف 
أحرزه كريم بنزيما، يف اللقاء الذي جمع الفريقني بملعب 

سانتياجو برينابيو، بالجولة 22 من الدوري اإلسباني.

كونتي: انتقادي ملجلس إدارة إنرت ميالن صب يف صاحلنا
              المستقبل العراقي/ متابعة

ال يتج�رأ كث�ري م�ن املدربني ع�ىل انتقاد 
فع�ل  مثلم�ا  أنديته�م  إدارات  مجال�س 
أنطوني�و كونت�ي عندم�ا اش�تكى من إن 
إدارة نادي�ه إن�رت مي�ان ارتكب�ت أخطاء 
كب�رية يف التخطيط عندم�ا تركت فريقه 
بتشكيلة هزيلة ال تقوى عىل مواجهة أي 

غيابات أو مشكات طارئة.
لكن شكوى املدرب الشهري نجحت وحصل 
ع�ىل تعزيزات كبرية خال فرتة االنتقاالت 
الش�توية األخرية يف يناير/ كانون الثاني 

املايض.
وبعد فوز فريقه 2-صف�ر عىل أودينيزي 

أم�س األح�د، وإحي�اء أماله يف املنافس�ة 
ع�ىل لقب الدوري اإليط�ايل وإنهاء هيمنة 
يوفنت�وس الطويلة عىل اللقب قال كونتي 
إن انتقادات�ه وش�كواه نجح�ت وهو ما 

صب يف صالح الفريق.
وأضاف كونت�ي الذي أصبح ناديه يتخلف 
بثاث نق�اط فقط عن البط�ل يوفنتوس 
املتصدر »أندي�ة مثل إنرت ميان تحتاج إىل 

قائمة بدالء قوية«.
وتاب�ع »عندما تكون لدي�ك نوعية أكثر يف 
الفريق فإن هذا سيسمح لك بالعثور عىل 

املزيد من الحلول«.
وأك�د كونت�ي أن اللعب خ�ارج األرض يف 
مواجهة فرق مثل أودينيزي ويف مباريات 

مشابهة يحتاج لتوفر املزيد من الخيارات 
أمام املدرب.وأكمل كونت�ي »دائما تواجه 
صعوب�ات هن�ا يف أودين�ي حي�ث يجي�د 
املس�احات  إغ�اق  األرض(  )أصح�اب 
واالخ�رتاق. إضافة مزيد م�ن النوعية إىل 
الفري�ق يس�اعد يف مواجه�ة مث�ل ه�ذه 
املواق�ف. الف�وز كان مس�تحقا. رغم أنه 
كان معقدا«.وأنف�ق إنرت ميان نحو 180 
مليون يورو )199 مليون دوالر( يف سوق 
االنتق�االت منذ وص�ول كونتي بما يف ذلك 
مبلغ قدرته تقارير بنحو 80 مليون يورو 
مقاب�ل الحص�ول ع�ىل خدم�ات املهاجم 
روميلو لوكاكو ال�ذي أثبت جدارته بهذه 
الصفق�ة الكب�رية بإح�راز 16 هدف�ا يف 

الدوري.لكن وبس�بب عدد م�ن اإلصابات 
واإليقافات إىل جانب كثرة املباريات أصبح 

كونتي بحاجة إىل مزيد من الخيارات.
واش�تكى امل�درب أيض�ا من ع�دم وجود 

العبني بارزين جدا يف تشكيلته.
موزي�س  فيكت�ور  انضم�ام  م�ع  لك�ن 
وكريس�تيان إريكسن وأشيل يونج وكلهم 
م�ن أندية يف ال�دوري اإلنجليزي املمتاز يف 
يناير/ كانون الثاني املايض ش�عر املدرب 
موزي�س  باالرتياح.وش�ارك  املخ�رم 
وإريكس�ن يف الدوري اإليطايل للمرة األوىل 
أمام أودينيزي ورغم أن الاعب الدنماركي 
ح�اول جاه�دا تقدي�م أداء متمي�ز إال أن 

املدرب كونتي ال يشعر بالقلق.

وكيل بيل يوضح حقيقة عرض توتنهام
              المستقبل العراقي/ متابعة

كشف جوناثان بارنيت وكيل أعمال الويلزي جاريث 
بي�ل نج�م ري�ال مدريد، ع�ن حقيقة فرص�ة عودة 
موكل�ه إىل صفوف توتنهام هوتس�بري اإلنجليزي، يف 

فرتة االنتقاالت الشتوية املاضية.
وقال بارنيت يف ترصيح�ات أبرزتها صحيفة موندو 

ديبورتيف�و »معظ�م الن�اس ال يعرفون م�ا يحدث 
بالفعل، وه�ذا يزعجني كثريًا، ألنه ال أحد لديه فكرة 

عما يتحدث عنه«.
وأضاف »مستقبل بيل؟ األمر ليس مرتوًكا يل، ال يزال 
يف عق�ده عام�ني ونص�ف، ولديه زوج�ة و3 أطفال 
ويقي�م يف مدريد.. بيل س�عيد للغاية هن�ا، إنه يحب 
حيات�ه وأطفاله يتطورون يف مدري�د، املال ليس كل 

يشء«.
وع�ن عرض توتنه�ام يف يناير/كانون ث�ان املايض، 

أوضح »لم تكن هناك فرصة للعودة إىل توتنهام«.
وأردف »لقد تحدثنا مع ريال مدريد وهم يعرفون ما 

يحدث، بيل جزء مهم من هذا النادي«.
وواص�ل بارني�ت »االنتق�ادات؟ لس�وء الح�ظ ه�م 
يتحدثون عن أسلوب حياته، وأنه ال يتحدث اإلسبانية 

وهذا هدفهم لكنه خطأ. إنه من أفضل اثنني أو ثاثة 
من الاعب�ني الذين انضموا م�ن الربيمريليج، هنا ال 
يتحدث�ون عن األش�ياء الجي�دة، وأن�ا ال أحب منهم 

صناعة النكات«.
وأتم »الصني؟ ليس الوقت املناسب للذهاب إىل هناك، 
خ�ال عامني ونصف س�ينتهي عقده وس�نقرر ما 

سنفعله«.

سولسكاير: نجم يونايتد يمنحنا كل يشء
              المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د أويل جون�ار سولس�كاير م�درب مانشس�رت 
يونايتد،  أنه واثق يف قدرة العبه أنطوني مارسيال 
عىل اس�تعادة ملس�ته التهديفية، قائا إن املهاجم 
الفرنيس يمنح ناديه »كل يشء« س�واء عىل أرض 

امللعب أو خال التدريبات.
وأح�رز مارس�يال )24 عام�ا( 12 هدفا يف جميع 
املنافس�ات خال املوس�م الحايل، الذي عانى فيه 

م�ن اإلصابات وس�جل هدفا وحيدا يف آخر س�ت 
مباري�ات، بينما يواجه يونايتد صعوبات من أجل 
التهديف يف ظل غياب مهاجمه ماركوس راشفورد 

الذي يعاني من متاعب يف الظهر.
وع�ن مارس�يال ق�ال سولس�كاير للصحفي�ني 
»يمنحن�ا كل يشء، طلبن�ا من�ه اللع�ب وش�ارك 
أساس�يا يف أخ�ر ثمان�ي مباريات ورك�ض ربما 
بواق�ع 20% أكثر مما كان يفعل عندما وصلت إىل 

هنا«.

وتابع »س�نقدم له مزي�دا من الدعم وس�نمنحه 
الراحة التي يس�تحقها، طلبنا منه اللعب بصورة 
زائ�دة ع�ن الحد خاصة خ�ال إصاب�ة ماركوس 

راشفورد«.
وأكمل »أعرف أنه مرهق، لكنه رغم ذلك لم يتغيب 
ع�ن أي تدري�ب، وهو يتدرب وجاهز ل�كل مباراة 

ولذا أنا سعيد به«.
وأحرز راشفورد 19 هدفا يف جميع املنافسات قبل 
تعرضه لإلصابة يف حني أضاف ميسون جرينوود 

خريج األكاديمية عرشة أهداف.
وتعاقد يونايتد أيضا مع املهاجم النيجريي أوديون 
إيجالو )30 عاما( من ش�نغهاي شينهوا الصيني 
عىل س�بيل اإلع�ارة يف آخر أيام بف�رتة االنتقاالت 

الشتوية، يف نهاية الشهر املايض.
ويحت�ل يونايتد املركز الس�ابع بني ف�رق الدوري 
اإلنجلي�زي، برصي�د 35 نقط�ة م�ن 25 مب�اراة، 
وسيحل ضيفا عىل تشيليس اللندني يف 17 فرباير/ 

شباط الجاري.

نجم بايرن ميونخ األفضل يف جولة البوندسليجا

أبراهام: متنيت رسقة كافاين

              المستقبل العراقي/ متابعة

ُتوج نج�م باي�رن ميونخ بجائ�زة أفضل 
العب يف الجولة ال�20 من الدوري األملاني، 
بعد األداء املتميز الذي قدمه خال مواجهة 

ماينز، السبت املايض.
وب�ذل ال�دويل اإلس�باني مجه�وًدا فردًي�ا 
واخرتق منطقة جزاء ماينز، قبل أن يطلق 
تس�ديدة قوية بيرساه س�كنت الش�باك، 
ليسجل هدًفا ساهم يف فوز بايرن ميونخ 

.)1-3(
 وأعلن املوقع الرس�مي للبوندسليجا فوز 
العب الوس�ط اإلس�باني تياجو ألكانتارا 
بجائ�زة العب الجول�ة، متفوًقا عىل كافة 

نجوم املسابقة هذا األسبوع.
 وأب�رز املوق�ع نج�اح ألكانت�ارا يف ك�رس 
صيامه التهديفي، الذي اس�تمر ملدة عام، 

بهز الشباك للمباراة الثالثة عىل التوايل.

 وتف�وق ألكانت�ارا بذل�ك ع�ىل ع�دد م�ن 
النج�وم الذي�ن تألقوا هذا األس�بوع، عىل 
رأسهم النرويجي إيرلينج هاالند، مهاجم 
بوروس�يا دورتموند، الذي سجل ثنائية يف 

شباك يونيون برلني.

              المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د تامي أبراهام، مهاجم تش�يليس، أنه 
ق�ادر عىل قي�ادة فريقه لحج�ز مكان يف 
املرب�ع الذهبي لل�دوري اإلنجليزي املمتاز 
ه�ذا املوس�م، والتأه�ل ملنافس�ات دوري 

أبطال أوروبا.
وقال أبراهام يف ترصيحات أبرزتها شبكة 

»سكاي سبورتس«: »اللعب لفريق بحجم 
تشيليس يجعل الضغط مستمرًا«.

وأضاف »تس�جيل األهداف؟ بالنس�بة يل، 
األمر يتعلق بالوجود يف املكان املناسب ويف 
الوقت املناسب، واإليمان بنفيس وقدراتي 
أيًض�ا، أنا متأكد من أنني سأس�جل أكثر، 

أحب اللعب تحت الضغوطات«.
وتاب�ع مهاج�م البل�وز »بالنس�بة يل، ال 
يمكنني الش�كوى، إنه موس�م رائع حتى 
هن�اك  ت�زال  ال  قدم�ا،  امل�ي  أود  اآلن، 
مباريات كبرية، يجب أن أكون جاهزا لها 

وأغتنم الفرصة«.
وتط�رق أبراه�ام للحديث عن إدينس�ون 
كافان�ي، مهاجم باريس س�ان جريمان، 
والذي ارتبط اس�مه باالنتقال لتشيليس يف 

فرتة االنتقاالت الشتوية املاضية.
ويف ه�ذا الص�دد، ق�ال تام�ي: »الاعبون 
الذي�ن تحدثن�ا عن قدومهم مث�ل كافاني 
ومهاجمني آخري�ن، يتواجدون يف املاعب 
منذ سنوات، كان أمرًا رائًعا لو انضم إلينا، 
كان بإمكان�ي التعلم منه ورسقة أفكاره 

وإضافتها لنفيس«.

               المستقبل العراقي/ متابعة

ش�دد الرصبي ل�وكا يوفيت�ش، مهاجم ري�ال مدريد، عىل 
أنه لم يتمكن م�ن رفض دعوة النادي امللكي، عندما طلب 

التعاقد معه خال االنتقاالت الصيفية املاضية.
وانض�م يوفيت�ش إىل صفوف ريال مدري�د يف صيف 2019 
املايض، قادًما من آينرتاخت فرانكفورت األملاني، يف صفقة 

بلغت قيمتها حوايل 60 مليون يورو.
ويف ترصيحات أبرزها برنامج »الش�ريينجيتو« اإلسباني، 
ق�ال يوفيتش: »هناك أجواء س�لبية عندما يتحدث الناس 
عن مبارياتي مع ريال مدريد، أتمنى أن أثبت أنني هنا من 

أجل تحقيق يشء ما«.
وعن رس انضمامه للمريينجي، رصح: »دعوة ريال مدريد 

ال يمكن رفضها«.
ويج�د يوفيت�ش صعوب�ة ومعان�اة كبرية من�ذ انضمامه 
للفري�ق األبي�ض، يف ظ�ل جلوس�ه املس�تمر ع�ىل مقاعد 

البدالء.
وش�ارك الاعب الرصبي يف 21 لقاًء بمجموع دقائق وصل 
إىل )748( دقيق�ة لعب، س�جل فيها هدًف�ا وصنع هدفني 

بمختلف املسابقات.

دورمتوند يستعيد رونقه.. ومدرب اليبزيج يتألـم
              المستقبل العراقي/ متابعة

اس�تعاد بوروس�يا دورتموند ملس�ته 
التهديفية، محرزا 15 هدفا يف املباريات 
الثاث التي خاضها بعد انتهاء العطلة 
األملاني.وحق�ق  لل�دوري  الش�توية 
انضم�ام املهاجم النرويج�ي الصاعد 
إيرلينج هاالن�د )19 عاما( إىل الفريق 
م�ردودا طيب�ا بالفعل، لتتع�زز آماله 
يف الف�وز بلق�ب ال�دوري بع�د أن هز 
املهاجم الش�اب الش�باك مرتني خال 
الف�وز 5-صف�ر ع�ىل يوني�ون برلني 
يوم الس�بت، لريفع رصيده إىل سبعة 

أهداف يف ثاث مباريات.
وقال لوس�يان فافر مدرب دورتموند 
»إن�ه رسيع وق�وي ويمكن�ه تحقيق 
الكث�ري.. س�يتحقق كل ه�ذا تدريجيا 

وسيصبح أفضل أيضا«.
موقف درامي يف فريدر بريمن

يف املوسم املايض اعترب املدرب فلوريان 

كوفيلدت منق�ذا لف�ريدر بريمن لكن 
م�ع خس�ارة الفريق ثمان�ي مرات يف 
أخر عرش مباريات خاضها يف الدوري 
أصب�ح بط�ل أملاني�ا األس�بق يواج�ه 

مشكلة وكذلك مدربه.
وبع�د هزيمته 2-1 أمام أوجس�بورج 
يوم الس�بت أصب�ح ف�ريدر بريمن يف 
املرك�ز 16 بني ف�رق دوري أملانيا )18 
فريق�ا( وه�و مرك�ز يف�رض علي�ه 
املشاركة يف تصفيات النجاة والهبوط.

وق�ال فران�ك باومان املدي�ر الريايض 
لف�ريدر بريم�ن بع�د الهزيم�ة أم�ام 
أوجس�بورج »املوق�ف درام�ي لكن ال 

يزال أمامنا وقت لتغيري األوضاع«.
وأض�اف املس�ؤول »بالطب�ع يف مث�ل 
ه�ذه املواق�ف أنت تطرح أس�ئلة عن 
كاف�ة الجوان�ب لكن�ا نث�ق تمام�ا يف 
)امل�درب( فلوريان(«.وقب�ل املواجهة 
مع بوروسيا دورتموند يف كأس أملانيا 
غ�دا الثاثاء فإن الضغوط ربما تتزايد 

عىل املدرب.
تراجع أداء اليبزيج

قال يوليان ناجلسمان مدرب اليبزيج 
إن تراجع أداء فريقه وفقدانه انفراده 
بالصدارة بفارق أربع نقاط وتراجعه 
بف�ارق نقط�ة خلف املتص�در الجديد 
باي�رن ميونخ خال أس�بوعني فقط، 

ليس باألمر الغريب.
آينرتاخ�ت  أم�ام  اليبزي�ج  وخ�رس 
فرانكف�ورت وقل�ب تأخ�ره بهدفني 
بوروس�يا  أم�ام   2-2 تع�ادل  إىل 

مونشنجادباخ السبت املايض.
وأوض�ح ناجلس�مان »حقيق�ة أنن�ا 
فشلنا يف تحقيق الفوز مؤملة أكثر من 

فقدان صدارة الرتتيب«.
وتابع »من الطبيعي نسبيا أن يرتاجع 
أداؤنا، املهم هو أن نس�عى للتعلم من 
ه�ذا وأنا أح�اول تقديم أم�ور محددة 
لاعب�ي فريق�ي م�ن أج�ل تحس�ني 
مستواهم حتى نصبح فريقا أفضل«.

الرشطة خيتار فرانسو حريري ملعبًا آسيويًا له
              المستقبل العراقي/ متابعة

اختار نادي الشرطة العراقي، ستاد فرانسو حريري في 
مدينة أربيل، ملعًبا له في منافسات دوري أبطال آسيا.

ويأت�ي خيار الش�رطة لملعب فرانس�و حري�ري، بعدما 
وضعته قرع�ة الدوري المحل�ي في المجموع�ة الثالثة 

التي ستخوض منافساتها أيًضا في نفس الملعب.
ويواصل الش�رطة، تحضيراته اليومية النطاق الدوري 

المحلي تحت إشراف المدرب الصربي ألكسندر أليتش.
يش�ار إل�ى أن الش�رطة س�يخوض منافس�ات الدوري 
الممت�از ف�ي المجموع�ة الثالث�ة، بجوار نفط الوس�ط 

والطلبة ونفط ميسان وأربيل.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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ما خطورة البصل املتعفن عىل الصحة؟
Health Line يف  ح�ذر علم�اء املرك�ز الطب�ي 
الوالي�ات املتحدة، من تناول البصل أو طبخه إذا 
كانت فيه بقعة تعفن ولو صغرية، ألنه يس�بب 
 The Times تط�ور م�رض الرسط�ان.  وتفي�د
 Health بأن علماء املركز الطبي األمريكي ،Hub
Line يؤك�دون عىل عدم اس�تخدام حتى البصل 
املتعف�ن جزئيا يف الطعام والذي بدأ تعفنه خالل 
عملية تخزينه، بسبب خطورته املميتة. ويقول 
العلم�اء، إن تعفن جزء من البصلة هو إش�ارة 
لوجود مرك�ب األفالتوكس�ن aflatoxin، الذي 
يف ظروف معينة يرتس�ب عىل النباتات الورقية. 
وهذا املركب يظهر عىل السطح الخارجي للبصل 
أو تحت�ه عىل ش�كل بقعة س�وداء. وهناك عدة 
أس�باب تزيد من خطر ترس�ب األفالتوكس�ن، 
الرطوبة العالية، حرارة التخزين غري الصحيحة، 

تأث�ري الح�رات، والتم�اس م�ع امل�اء امللوث. 
ويس�بب دخول ه�ذا املركب إىل الجس�م مرض 
رسطان الكبد القاتل. بحس�ب الباحثن. ويقول 
األطب�اء »تؤث�ر هذه امل�ادة الس�امة يف أعضاء 
الجس�م األخرى، وقد يؤدي التسمم بهذه املادة 

إىل املوت«. ويؤكد األطباء عىل رضورة استخدام 
البص�ل الجي�د الخايل من هذه البق�ع والعفونة 
تمام�ا، وعدم اس�تخدام البص�ل املتعفن نهائيا 

بعد رمي املنطقة املتعفنة. 
ويضيفون، البصل الس�ليم يحتوي عىل نس�بة 
عالي�ة م�ن فيتام�ن С، ومض�ادات األكس�دة 
واألحم�اض األميني�ة، الت�ي تكاف�ح البكترييا 
املرضي�ة والفريوس�ات. وأن مكون�ات البص�ل 
مس�توى  وتخف�ض  ال�دم  تميي�ع  يف  تس�اعد 
الكوليسرتول فيه، وتزيل الرتسبات عىل األسنان 
وتخفض م�ن خطر تصلب الراي�ن والجلطة 
الدماغية والنوبات القلبية. عالوة عىل هذا يفيد 
تن�اول البص�ل عند اإلصاب�ة بأم�راض الجهاز 
التنف�ي بما فيه�ا الس�ل والته�اب القصبات 

والشعب الهوائية وااللتهاب الرئوي.

يؤكد توماس لوي، أس�تاذ عل�م النفس، عىل 
أن التنف�س بطريق�ة 4-7 -11 ، الت�ي تعني 
اس�تمرار عملي�ة الش�هيق م�دة أرب�ع ثوان 
والزفري س�بع ثوان، تساعد عىل التخلص من 
اإلجهاد.  ويفيد موقع Focus.de، بأن توماس 
ل�وي أس�تاذ علم النف�س الجس�دي والعالج 
النفي يف مستش�فى جامعة ريغنس�بورغ،  

يقول »تجعلنا الحي�اة اليومية يف حالة توتر. 
ولكن بمساعدة خدعة بسيطة يمكننا تجنب 
ه�ذا التوت�ر، ليس فق�ط باالس�رتخاء ولكن 

بجعلها مفيدة للصحة«.
ويقرتح لوي، تعلم طريقة بسيطة للتنفس، 
هي كالتايل- يجب أن تس�تمر عملية الشهيق 
أربع ثوان، والزفري س�بع ثوان م�ع تكرارها 

عدة م�رات. ألن عملية التنفس هي القاس�م 
املش�رتك لجمي�ع ط�رق االس�رتخاء. وه�ذا 
يس�اعد كثريا يف حاالت التوتر النفي املزمن 

والقلق الحاد وحاالت اضطراب النوم.
ويق�ول »من املهم أن تكون مدة  الزفري دائما 
أطول من مدة الش�هيق، حي�ث أن مثل هذه 

التمارين يجب أن تتكرر خالل فرتة طويلة. 

ع�رض األطباء الصينيون صورا لرئتي مص�اب بفريوس كورونا 2019-
nCoV ملريضة تبلغ من العمر 33 عاما.  وأشارت املجلة، إىل أن املرأة كانت 
تعمل يف مدينة ووهان، حيث تم تس�جيل انتش�ار الف�ريوس املميت ألول 
مرة. وقبل س�تة أيام من زيارتها للمستش�فى، انتقلت إىل مدينة النتشو 
وعند دخوله�ا إىل املستش�فى، كان لديها أعراض ارتف�اع درجة الحرارة 
وعانت من الشخري. وعىل أساس الخصائص الوبائية واألعراض الرسيرية 
ونتائ�ج التصوي�ر الطبق�ي املحوري، تم تش�خيص إصابته�ا بااللتهاب 
الرئوي nCoV-2019.  وبعد ثالثة أيام من العالج، اتسعت رقعة املنطقة 

املصابة من الرئتن )الصورة ب( - يف الصور تبدو معتمة.

كيف نتخلص من التوتر النفيس؟ األطباء يعرضون صور رئتي مصابة بفريوس كورونا

صابرين صاحب 

يف موس�م الحص�اد، أجتمَع الناس يف وض�ِح النهاِر حول املوق�ْد ،عبارة عن 
أخشاب تحرق كِل صباٍح تجلب الدفء يف رصيفة الطن، يف القرية عبارة عن 
غرفٌة صغريٌة ُتس�قف بواسطِة خوٍص النخيِل والجريِد، والفراُش عبارة عن 
حصرياً مهرتياً  صوُت بنات أوى تصدُح يف جميِع إجزاء املكان، ونباَح الكالَب 
يف الجزِء األخر، جلَس مرتىض طفل يبلغ من العمِر خمُس سنواٍت قاصداً أبناُء 
عمومت�ِه يف بداية الحقٍل، حقول الجنوب تكتُض باألعش�اِب والطن وبعض 
الصخور الكبرية خرِج ُمتحفي يجُر أذيال مالبس�ِه القديمة، وصَل إىل نهايِة 
الحقِل واذا بصوت دخل إىل أذنِة ورىس عىل س�ويداِء قلبِه صوت  تبَع الطفل 
الصغ�ري الصوت وما كاَن من�ُه إال الهرولة ألن من عادِت األطفاِل أكتش�اِف 
األش�ياء،نعم وجَد طفٌل َملقي يف أحِد البس�اتن القريبة، من املضيِف الكبري 
طف�ٌل جميٌل ناصع البياِض توج�ه به اىل داخِل املنزل أس�تقبلتُه ليىل أحدى 
نساء الريف أنثى قوية جلدة من تلقت الصغري بصوت جهوري ماذا يحصل 
يا مرتىض م�اذا تحمل بلعثمة وصوت ،نعم لقد وج�دُت هذا الطفل الصغري 
كان يبكي يا امي، ناولني الصغرية وهروَل اىل والدَك لعلُه يجُد الحل، أنترْت 
الضوضاء يف اطراف القرية ، تجمَع شيوخ القرية يف مضيِف الشيخ وما كان 
منهم األ التشاور يف أمِر الطفِل الصغرِي، من يكون ومن أي منطقة جاَء، بعَد 
التحقيق مع مرتىض ومعرفة مكاَن الطفِل أس�تمر أهل القرية  يتوغلون يف 
داخِل البساتن باحثن عن الرس الخفي حوَل وجوُد طفلة يف وضح النهار يف 
هكذا مكان لم تأكلها السباع الضاربة نعم هي طفلٌة صغريٌة, حاوَل الجميُع 
معرفة الرس لم يشأ الجميٌع يف تربيِة الصغرية لكن كانت ليىل بحاجة ماسة 
إىل أنيِس ألن مرتىض كرَب ولم تنجِب لُه أخت، أس�تمرْت الس�نوات ولم يعرْف 
ُس�كان القري�ة عائلِة الصغرية، أطلِق عليها اس�م )حال (كان�ت جميلٌة جداً 
لك�ن بصمة العار قد رافقتها لكن لم توقفها عن تحقيق أحالمها نعم كانت 
انثى بحِق، بعد مرور عرين س�نة عىل وجودها عىل الطريِق ها هي ُتطالع 

الطرقات بعد خروجها من مستشفى القرية كأفضل دكتورة..

دوالب القدر!

كـاريكـاتـير

امـضـاءاتإصبع على الجرح

أذرع األخطبوط األمريكيخبري بطعم املدكوكة.. 

رحيم الخالديمنهل عبد األمير المرشدي

ل�و نرجع اىل اغلب عظماء األمم ابداعاً وثورات ومنجزات نجد انهم اس�تطاعوا 
فه�م وتحديد العنارص االساس�ية يف النهوض والبناء وقواع�د العمل ومواجهة 
االزم�ات وط�رق حلها من خ�الل برامج مدروس�ة ترف عليه�ا مراكز بحثية 
مهمة تخطط وتخمن وتحس�ب كل يشء حسابه. األمر يف اغلب جوانبه واهمها 
رضورة انه يحتاج اىل رؤية اس�تباقية لألحداث قبل وقوعها واس�تنباط الحلول 
ليس عىل ضوء النتائج انما بقراءة متأنية لألسباب واملسببات والدواعي وقراءة 
الواقع بش�كل دقي�ق مبني عىل املعرفة ووض�ع املناهج الواقعي�ة واملوضوعية 
واملمكنة بعلمية خارج إطار العواطف املفرطة واملش�اعر الجياشة املجردة من 

سطوة العقل والتعقل واضفاء العقالنية عليها. 
لدينا يف العراق املبتىل واملمتحن واملعتاد عىل الباليا والحروب واملوت والدمار نجد 
ان�ه ومنذ اكثر من نصف قرن من اآلن نجد ولألس�ف الش�ديد واقولها برصاحة 
وان كان�ت قاس�ية بع�ض ال�يء ان أغلب من س�اهم يف تأس�يس السياس�ة 
العراقية عىل مس�توى النظم واالعراف واملنهج وتقاليد الحكم هم من املهرجن 
والش�قاوات والكث�ري منهم نتاج ثقافة ب�ارات ومالهي وضباط اعاش�ة كانت 
مهمته�م ضبط كميات الطحن والصمون والباذنجان والخيار والخس وتوزيع 
املالب�س الداخلي�ة لكنه�م يف غفلة من الزم�ن تحولوا اىل محللن اس�رتاتيجين 
ورؤس�اء مراكز اعالمية ناهيك عن وصف الخبري األمني االسرتاتيجي اىل ما غري 
ذل�ك من اس�ماء واوصاف ال يعلمها اال الله والراس�خون يف العل�م. فقط اود ان 
اّذك�ر واتذك�ر ان اوربا وامريكا واغل�ب دول العالم املتح�ر يعتمدون اعتمادا 
شبه كيل عىل ما تكتبه صحيفة لديهم من تقرير او بحث ويبنون عليه ويتحروا 
من حيثياته اما لدينا وللمثال ال اكثر اقول كان يل لقاء قبل ايام يف احدى القنوات 
الفضائي�ة ففوجئت بضيف كان معي من لن�دن وهو يتحدث عن بؤس العملية 
السياس�ية وفسادها وفش�لها ثم اخذ يقارن بينها وبن ما كان العراق عليه يف 
زم�ن )القائ�د الهمام البطل الرغام ص�دام( فعرفت انه بعث�ي ابن بعثي ابن 
بعث�ي بامتياز فقلت له يا اخي العزيز انا اتفق معك اننا ابتلينا بعملية سياس�ة 
بائية عىل الطريقة األمريكية وهو بس�بب صدامك البطل وان زعاماتها اغلبهم 
فاس�د وفاش�ل ولكن بالله عليك وان�ت يف لندن عندما كن�ت يف العراق الم تعش 
حروب تلو حروب من ايران اىل الكويت اىل ام املعرك. الم تعرف ان صحراء كربالء 
والحلة وحلبجة وغريها احتوت االف مؤلفة من جثث النس�اء واألطفال األبرياء 
وان اكثر من مليون طفل مريض مات لعدم توفر الدواء. الم تتذكر اننا من سنة 
التس�عن صعودا لم تشهد فاكهة او حلوى يف اسواقنا وان اطيب واجمل حلوى 
كان�ت لدينا ه�ي )املدكوكة( من التمر الجس�ب املطحون. هن�ا انتفض املحلل 
االس�رتاتيجي يف الش�أن العراقي صارخا مقاطعا يل وه�و يرصخ ويقول احرتم 
نفس�ك ال تتج�اوز عىل املدكوكة ألنه�ا عراقية يف الطعم وامل�واد والتمر العراقي 
األصي�ل لكنكم خونة وعمالء إلي�ران. ضحكت كثريا وقلت ل�ه عجبا يا رجل لم 
تس�تفزك الح�روب وال املقابر الجماعية وال املوت ب�ال دواء. فقط هي املدكوكة 

التي حركت فيك عراقيتك الرابضة والنابضة يف احشاء البعث املقبور.

لم ترتك أمريكا أي يشء يخدم مصالحها، س�واء باألذى أو الفائدة مالم تكن لها يد فيه، 
وضلوعها يف كل يشء متحرك كان أم س�اكناً، فاملهم املصالح التي تخدم سياستها، التي 
ال تعرف أولها من آخرها.. هذا بالطبع له ارتباط بباقي املؤسس�ات التي تتوائم مع نوع 
العم�ل، حت�ى لو كان خ�راب الدول، بالتايل أه�م يشء مصالحها تبقى بعي�داً عن األعن 

واالستهداف من قبل اّي كان.
للتكام�ل يف القرار، هنالك مؤسس�ات باس�تطاعتها أن تحرك جيش�اً دون علم رئيس�ُه 
مبارشًة والرجوع اليه، وهذا يقودنا إىل أن هنالك أكثر من ش�خص بإس�تطاعته التحكم 
بهذا الجيش، مع تنصل رأس القيادة األمريكية عن النتائج، كونه وحسب التسلسل أنهلم 
يأمر بذلك.. وهناك اغتياالت حدثت وقتل وتس�ميم أماكن أخرى بامليكروبات.. ولحد اآلن 
ل�م تعلن أي جهة عن املس�ؤولية بذلك، وه�ذا يقودنا إىل أن أمريكا الفاع�ل. كورونا هذا 
امليكروب القاتل الذي ابتليت به الصن س�ب قان تم عرضه عىل ش�كل فيلم، ورأينا كيف 
ينتر.. وما لم يكن له أصل ومعرفة املنتج لهذا الفريوس، فكيف يتصور هذه النتائج؟ 
فلي�س من املمكن أن تكون رؤية الكات�ب تصل حد التطابق، بن الفيلم وما يحدث اليوم 
ع�ىل أرض الواقع! وهذا بحس�ب اعتقادنا البس�يط ه�و إليقاف التناف�س التجاري بن 
أمري�كا والصن التي تعت�رب من أنجح الدول بالس�يطرة عىل اقتصاده�ا كذلك التصدير 
ال�ذي احت�ارت أمريكا بكيفية إيقافه. سياس�ة االبتزاز يتم اس�تخدامها مع أّي كان، إذا 
ع�ارض االوامر التي تصدر اليه! مهما كان موقع�ه أو مكانته أو أمواله باألخري عليه أن 
يرضخ، ويكون طّيعاً وإال! فاألدوات واألس�اليب كث�رية، حتى لو اضطروا لتصفيته.. ما 
ن�راه اليوم من رشكة »الفيس بوك« التي تحذر وتغلق وتوقف صفحات، كونها تكش�ف 
حقائق السياسة األمريكية القذرة، بينما تتغافل وتبقى بعيداً عن اإلرهاب ومروجيه، بل 
وتدعمهم بحس�ب أوامر ال�� )CIA(، التي تملك أذرع يف كل دول العالم.  تداولت شبكات 
االخبار العاملية والعربية، خرب اغتيال الحاج أبو مهدي املهندس، واللواء قاسم سليماني، 
إثناء مس�ريهم باملنطقة املحرمة دوليا، بواسطة الطائرات املس�رية، وتلك األوامر كانت 
من ترامب نفس�ه! بمس�اعدة أذرعه�ا األخطبوطية املنت�رة يف العال�م، وإال كيف لهم 
تحدي�د العجالت التي نقلته�م، مالم تكن هنالك معلومة دقيقة لدرجة عالية.. وحس�ب 
املواثي�ق الدولي�ة ال يحق ألي ط�رف يف أّي نزاع كان، أن يقصف أو يقتل أّيش�خص داخل 
مس�افة خمس�ة كيلو مرت، قرب املطارات الدولي�ة وتعترب تلك املنطق�ة محرمة. رشكة 
الفي�س بوك أغلقت صفح�ات دون تحذير، بل كل صفحة تنر خ�رب مقتل أولئك الذين 
تم تصفيتهم يف تلك العملية، وصلت اىل الصور والفيديو، كذلك صفحات الحشد الشعبي 
تم إغالقها، والذي تعتربُه أمريكا ميليشيا معادية للسياسة األمريكية، يحاسبون الناس 
واألج�در أن يحاس�بوا أنفس�هم! أليس هذا عمل إرهاب�ي يف تكميم األف�واه.. وهي التي 
تن�ادي بالديمقراطية وحرية الرأي؟! أّي »هاش�تاك« يذكر الحاج أبو مهدي املهندس، أو 
الحاج قاس�م س�ليماني، مصري الصفحة الغلق، أي جملة تكون عنوان بدايتها أسمهما 
فس�يتم الغلق فوراً بدون إنذار، أي مقطع فيديو فيه املهندس أو س�ليماني سيتم الغلق 
أيضاً.. وتأتي كرسالة أنك انتهكت سياسة الفيس بوك، وتروج لإلرهاب! يبدوا أنهم نسوا 
أنهم من أوجد اإلرهاب وأّسَس�ُه ودربه وس�لحه، وهذا باعرتافات علنية ورسمية لوزيرة 

خارجيتهم هيالري كلنتون أيام االنتخابات.. ام نسينا ذلك؟!

هل حتمينا األقنعة الطبية من فريوس »كورونا«؟
يطغى الحديث عن فريوس »كورونا« عىل 
األوساط الطبية والسياس�ية والعاملية، 
بينما تتوارد األنباء العاجلة عن إصابات 
جدي�دة يف أنح�اء العالم، بعدم�ا أعلنت 
منظمة الصح�ة العاملية حالة الطوارئ.  
لق�د تس�بب الف�ريوس حت�ى اللحظ�ة 
الراهن�ة يف 213 حال�ة وف�اة، وتأك�دت 
إصاب�ة 9962 حال�ة يف الص�ن، كذل�ك 
انتقل الفريوس إىل 18 دولة أخرى، منها 
أس�رتاليا وكندا وفرنسا وأملانيا واليابان 
والوالي�ات املتح�دة األمريكية. ويس�ود 
الرعب بشكل أسايس لسببن: األول هو 
ع�دم وجود لق�اح وعالج للم�رض حتى 

اآلن، والثان�ي ه�و الخوف من تح�ول الفريوس 
يف دول أخ�رى لص�ورة يصبح معه�ا أكثر فتكا 
وخطورة. ورفع املس�ؤولون الطبيون يف العديد 
من الدول مس�توى الخطر، وإن�ذارات مكافحة 
األوبئة، تحسبا النتشار أوسع للفريوس الفتاك. 
كما ب�دأ الناس يف ارتداء أقنعة الوجه الجراحية، 
يف املطارات والشوارع سعيا للوقاية من املرض، 
بينما وص�ل الطلب عىل تلك األقنعة يف الصن إىل 
200 مليون قناع يوميا، بحسب رويرتز. وتظهر 
الصور عىل وس�ائل التواص�ل االجتماعي أعدادا 

هائلة من الناس يرتدونها يف األماكن العامة حيث 
توجد حشود كبرية. فهل يساعد القناع فعليا يف 
تقليل مخاطر اإلصابة بفريوس كورونا؟ أدخلت 
األقنع�ة الجراحية ألول مرة يف املستش�فيات يف 
أواخ�ر الق�رن الثامن عر، لكنها ل�م تنتقل إىل 
االستخدام العام حتى تفي اإلنفلونزا اإلسبانية 
عام 1919. يقول رئيس قس�م األمراض املعدية 
والحيوانية املنش�أ يف مؤسس�ة الصح�ة العامة 
الربيطاني�ة، جيك دانينغ، إن هن�اك »أدلة قليلة 
للغاي�ة ع�ىل وج�ود فائ�دة واس�عة ل�دى أفراد 
الجمهور مم�ن يرتدون ه�ذه األقنعة. ويرح 

الطبي�ب أن هن�اك ع�دة أس�باب لعدم 
فعاليته�ا، حي�ث »يج�ب ارت�داء أقنعة 
الوجه عىل نحو سليم، وتغيريها بشكل 
دائم، وإزالتها بشكل صحيح، والتخلص 
منها بأمان، واستخدامها جنبا إىل جنب 
مع س�لوكيات النظافة العامة الجيدة، 
حتى تك�ون فعالة«. كذل�ك فإن معظم 
البدائ�ل الورقية لهذه األقنعة ال تحتوي 
ع�ىل جه�از تنف�س لتنقي�ة جزيئ�ات 
اله�واء املعدي�ة. وإذا ل�م يت�م ارتداؤها 
بش�كل صحي�ح، وإذا لم تك�ن محكمة 
ع�ىل الوج�ه، فه�ذا يعن�ي أن البكترييا 
والفريوس�ات يمك�ن أن تصل بس�هولة 
إىل األن�ف والفم.  ويح�ذر الخ�رباء أيضا من أن 
الفريوس الجديد يمكن أن يدخل الج���سم من 
خالل العينن. وحتى عندما يمتثل املستخدمون 
له�ذه القواع�د مبدئيا، فإن األبح�اث تؤكد عىل 
أن األش�خاص عادة ما يملّون من اس�تخدامها 
لفرتات طويلة، حيث نرت دراس�ة عام 2008، 
األقنع�ة  الس�تخدام  »االمتث�ال«  أن  إىل  تش�ري 
املناس�بة كان أقل من 50%، م�ا يعني أن نصف 
األشخاص التي شملتهم الدراسة لم يستمروا يف 

ارتدائها حسب التوجيهات.

صحة فمك »مرآة« حلاالت مرضية قد تكون خطرية!
يمكن أن تس�اعد صحة الفم واألسنان 
الجي�دة يف منع رائح�ة الف�م الكريهة 
اللث�ة،  وأم�راض  األس�نان  وتس�وس 
وغريه�ا من الح�االت الطبية الخطرية 

املحتملة. 
وتقدم صح�ة الفم أدلة ح�ول صحتنا 
العام�ة، حي�ث يع�ج الف�م بالبكترييا 
ويمث�ل نقط�ة الدخ�ول إىل العديد من 
أعضائن�ا الحيوي�ة. ويمك�ن أن تصل 
البكتريي�ا إىل املس�تويات التي قد تؤدي 

إىل العدوى أو األمراض.
ويف حديثه مع موقع »إكسربيس«، قال 
طبيب األسنان الرائد الدكتور ريتشارد 
 Richard Clinics ماركيز، من عيادات
يف لن�دن: »صح�ة الف�م مهم�ة للغاية 
لصحة جسمك بشكل عام، ألنه املدخل 

إىل مجرى الدم والجهاز الهضمي. وكثري 
من الناس يصف�ون الفم بأنه »مرآة« للصحة، 
فلو كن�ت تعاني من مش�كالت صحية، يمكن 
أن تظهر أوال يف الفم. ويمكن للفم أن يكش�ف 
ع�ن عالمات أم�راض اللثة والس�كري ونقص 

التغذية«. 
وعند س�ؤاله عن عالم�ات التحذير الرئيس�ية 

التي يجب عىل املرء أن يبحث عنها عند فحص 
الف�م، نصح الدكتور ماركي�ز قائال: »إن نزيف 
اللث�ة يعد عالمة كبرية عىل أم�راض اللثة. كما 
أن اللس�ان األحم�ر أو الح�اد يمك�ن أن يكون 
عالم�ة عىل نق�ص الفيتامين�ات، بم�ا يف ذلك 
فيتام�ن B2 وB3 وB12. ويمك�ن أن تك�ون 
البقع البيضاء عالمة عىل عدوى فطرية تعرف 

باسم املبيضات البيضاء«.
وردا ع�ىل س�ؤال حول األم�راض التي 
يمك�ن أن تنتر بس�بب س�وء صحة 
الفم، ق�ال الدكتور ماركيز: »يمكن أن 
تدخل البكترييا يف مجرى الدم، ويحدث 
هذا عندما يكون هناك ضعف يف صحة 
اللث�ة. ويمك�ن أن تتأثر صح�ة القلب 
واألوعي�ة الدموية أيضا بش�كل كبري، 
حيث ت�ؤدي البكتريي�ا إىل زيادة خطر 
اإلصاب�ة بأم�راض القل�ب والس�كتة 

الدماغية«.
نصائح�ه  أفض�ل  ماركي�ز  ويق�دم 
للحفاظ ع�ىل نظافة األس�نان والفم، 
قائال: »يجب أن تكون عملية التنظيف 
بالفرش�اة مرتن يوميا بش�كل مثايل، 
باس�تخدام فرش�اة أس�نان كهربائية 
تراق�ب الوق�ت وق�وة التنظي�ف، م�ع 
اس�تخدام حركات دائرية صغرية أو اهتزازات. 
ويجب زيارة طبيب األس�نان كل 3 إىل 6 أشهر 
إلجراء فحوصات منتظمة. وتعد زيارات عيادة 
األس�نان املنتظمة مهمة لصحة أسنانك ولثتك 
وللتحقق من أنس�جة الف�م، بحثا عن عالمات 

حول الصحة العامة«.

اتق�دم بأحر التهان�ي والتربي�كات للمهندس ) عبري س�ليم 
الخفاجي ( لتس�نمه مهام عمله الجديد مديرا لبلدية كربالء 

متمنن له التوفيق والسداد خدمة ألبناء مدينة أبا األحرار .
علي ابراهيم

مدير مكتب المؤسسة في محافظات الفرات االوسط

هتنئة


