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لكل شيء آفة وآفة اخلري قرين السوء العراقي
رئيس جملس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

وزير النقل ينفي وجود خطة 
للربط السككي مع الكويت ويؤكد: 

ميناء الفاو سينجز بالقروض
ص2

ص2

ص2

السيد الصدر: لن نسمح أن يكون العراق مستعمرة أجنبية
يف محلة أمنية كربى.. وزير الداخلية يداهم البتاوين

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أكدت الرئاسات األربع، يف اجتماع لها أمس االحد، 
عىل حرص الس�اح بي�د الدولة وحماي�ة البعثات 
الدبلوماس�ية والتص�دي لألعم�ال الخارج�ة عن 
القان�ون ضد أمن الباد وس�يادتها. وذكر املكتب 
االعام�ي لرئاس�ة الجمهوري�ة يف بي�ان تلق�ت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، أن »رئي�س 
الجمهورية برهم صال�ح، ضيف، يف قرص بغداد، 
اجتماع�اً ضم رئي�س مجلس ال�وزراء مصطفى 
الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبويس 
ورئيس مجلس القضاء األعىل القايض فائق زيدان، 
ناقش املستجدات االمنية والسياسية والتداعيات 
الخط�رة املرتتبة ع�ىل األوضاع الحالي�ة«.  وأكد 
االجتماع، بحس�ب البي�ان، أن »التطورات األمنية 
الت�ي حدث�ت يف اآلون�ة األخ�رة م�ن اس�تمرار 
اس�تهداف املراك�ز واملقرات املدنية والعس�كرية، 
وتواصل أعمال االغتيال والخطف بحق ناش�طني 
مدني�ني انما تمث�ل اس�تهدافاً للعراق وس�يادته 
وللم�روع الوطني الذي تش�كلت عىل أساس�ه 
الحكومة الحالية لتحقيق االستقرار وحفظ هيبة 
الدولة تمهيداً إلجراء انتخابات مبكرة عىل أس�س 
عادل�ة، كما أنه ينال من س�معة الع�راق الدولية 
ومن عاقاته الخارجية«.  وأش�ار املجتمعون إىل 
أن »استمرار أجواء االضطراب األمني والتداعيات 
التي ترتت�ب عليه س�يمثل إرضاراً بالغاً باقتصاد 
العراق وس�عيه اىل تجاوز االزمة التي ترتبت عىل 
انتش�ار جائحة كورونا وانخفاض اسعار النفط 
وعائدات�ه، ويق�ّوُض فرص الخ�روج بالبلد اىل بر 

األمان يف مواجهة األزمات«.  
التفاصيل ص2

الرؤساء األربعة: لسنا يف حالة حرب
رفضوا استهداف البعثات األجنبية وانتشار السالح.. وطالبوا اجملتمع الدولي بدعم احلكومة حتى إجراء االنتخابات املبكرة النائب االول ملحافظ البرصة يعلن االتفاق 

مع حمطة ايني االيطالية لتجهيز املحافظة 
بــ »250« ميكا واط من الكهرباء

حمافظ بغداد يتابع 
ميدانيًا تطبيق اخلطة األمنية واخلدمية 

لزيارة األربعني

حمافظ نينوى يلتقي مسؤولني 
احتاديني لتنشيط احلركة االقتصادية 

وتوفري فرص عمل للشباب
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ص3

ص3
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الكاظمي لألطباء املرضبني: حقوقكم أولوية أجّلها الظرف االستثنائي
شمخاين لوزير اخلارجية: أقل إجراء نتوقعه من العراق هو متابعة اغتيال سليامين دوليًا 
ترسيبات: واشنطن تتخذ قرار بإغالق السفارة ومغادرة العراق

ص2

وزيـر النفـط 
يـزور مشـروع معمـل البصـرة 

ملعاجلة الغاز الطبيعي

البخايت يعلن الوصول لـ »مراحل هنائية«
يف مفاوضات تنفيذ ميناء الفاو 

      بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف عضو لجن�ة الخدم�ات واإلعم�ار النيابية 
جاس�م البخات�ي، أم�س األحد، ع�ن وصول 
عملي�ة تنفيذ مروع ميناء الف�او الكبر اىل 

مراحلها النهائية.
وق�ال البخات�ي »كان هن�اك اجتم�اع مه�م 
بحضور وزير النقل ومدير امليناء ومسؤولني 
واس�تضافة رشكة }داي�و{ الكوري�ة املنفذة 
وتم التفاوض بخص�وص الطريق الرابط بني 
الخ�ط الرسيع وامليناء بط�ول 62 كم والنفق 
واألرصفة الخمسة للميناء وكان هناك اتفاق 
عىل كل االمور الفنية باس�تثناء املبلغ املحدد 

للم�روع وكان تف�اوض ورأي م�ن لجن�ة 
الخدم�ات بان يخفض هذا املبلغ لاتفاق عىل 

عملية التنفيذ«.
وأض�اف »وصلن�ا اىل مراح�ل نهائي�ة ونأمل 
االس�تجابة الرسيع�ة م�ن الرك�ة الكورية 
لغرض تذليل الصعاب« مؤكداً »نحن ماضون 
بخطوات واثق�ة واجتماعات وورش متكررة 
النجاز هذا املروع الواعد املتوقف منذ 2012 

وتنطلق عجلته قريباً«.
وكانت وزارة النقل أكدت الثاثاء املايض عزمها 
تنفي�ذ مروع مين�اء الفاو الكب�ر »وبعمق  
تس�عة عر مرتا و80 سنتيمرتا« مشددة انه 
»ووفق املخططات التي وضعها االستش�اري 

االيطايل، فنعد الش�عب العراقي بان ال تراجع 
عن املروع الحلم ولن نخذله«.

ويق�ع مين�اء الف�او الكب�ر يف منطقة رأس 
البيش�ة يف ش�به جزي�رة الف�او يف محافظة 
البرصة جنوبي العراق، وتبلغ تكلفة املروع 
ح�وايل 4.6 ملي�ارات ي�ورو، وتق�در طاق�ة 
املين�اء املخطط إنش�اؤه بحس�ب التصاميم 
الت�ي وضعته�ا رشك�ة استش�ارية إيطالية 
ب��99 مليون طن س�نويا، ليك�ون واحدا من 
أكرب املوانئ املطلة ع�ىل الخليج والعارش عىل 
مستوى العالم، وتم وضع حجر األساس لهذا 

املروع يوم 5 أبريل/نيسان 2010.
التفاصيل ص2

ص3

قائد رشطة البرصة يعلن 
اعتقال افراد من عصابة رسقت 

نحو »5« مليار دينار

ص2

تدعو وزارة النقل / الركة العامة ملوانىء العراق / هيئة القرض الياباني كافة الركات 
الراغبة ذات االختصاص باعمال بناء وتوريد وحدات بحرية خدمية اىل تقديم رسالة اهتمام 

لغرض املشاركة ضمن مروع 
PKG-3A احد مشاريع املرحلة الثانية من اعادة تاهيل قطاع املوانىء

العراقية /اعادة تأهيل ميناء خور الزبر 
)IQ-P20( ولغرض )املمول من قبل الوكالة اليابانية للتعاون الدويل ) جايكا

االط�اع عىل رشوط املناقصة وتفاصيله�ا يرجى زيارة املوقع االلكرتون�ي الخاص بوزارة 
النق�ل )www.motrans.gov.iq( او املوق�ع االلكرتون�ي الخاص بالرك�ة العامة ملوانىء 

)www.scp.gov.iq( العراق
 مع التقدير

                                                                                   فرحان محسن غضيب
                                                                                                  المدير العام

                                                                                                  للشركة العامة لموانىء العراق 
                                                                                                    رئيس مجلس االدارة

اعالن

The Ministry of Transportation / General Company for Ports of Iraq/ 
Japanese Loan Organization wishes to invite the interested 
companies to submit a letter of interest for the purpose of 
participating in the PKG- 3A Project one of the port Sector 
Rehabilitation Project IQ -P20, funded by the Japan International 
Cooperation Agency (JICA) For more information and details , 
please visit the website of the  Ministry of Transport (www.motrans.
gov.iq) or the website of the General Company for Ports of Iraq 
(WWW.scp.gov.iq)

With our appreciation

                                       Farhan Mouhaisen  Ghdhaib
                                    Director General

                                         General Company for Port of Iraq (GCPI)
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بال كفيل.. الرشيد يطلق قروض )٤٠( مليون دينار للموظفني لرتميم الوحدات السكنية 
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن مرصف الرشيد، أمس األحد، منح قروض للموظفني 
املوطن�ة رواتبه�م ل�دى امل�رصف تص�ل اىل )٤٠( مليون 

دينار.
وذكر املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، ان »مبلغ القرض يحدد بنسبة 5٠ 
% من القيمة التقديرية للوحدة الس�كنية مع مراعاة عدم 
تج�اوز مبلغ القس�ط والفائدة الش�هرية 5٠% من صايف 

راتب املوظف املقرتض«.
وأش�ار اىل ان »من ضمن التعليم�ات التي حددها مجلس 
اإلدارة ان يك�ون املوظف طالب الق�رض معينا عىل املالك 

الدائم وال تقل خدمته عن )سنتني(«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أكدت الرئاس�ات األربع، يف اجتماع لها أمس االحد، عىل 
حرص الس�الح بيد الدولة وحماية البعثات الدبلوماسية 
والتص�دي لألعمال الخارجة عن القانون ضد أمن البالد 

وسيادتها. 
وذكر املكتب االعالمي لرئاسة الجمهورية يف بيان تلقت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه، أن »رئيس الجمهورية 
بره�م صال�ح، ضي�ف، يف قرص بغ�داد، اجتماع�اً ضم 
رئي�س مجلس ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي ورئيس 
مجلس النواب محمد الحلبويس ورئيس مجلس القضاء 
األعىل الق�ايض فائق زيدان، ناقش املس�تجدات االمنية 
والسياس�ية والتداعيات الخط�رة املرتتبة عىل األوضاع 

الحالية«.  
وأكد االجتماع، بحسب البيان، أن »التطورات األمنية التي 
حدثت يف اآلونة األخرة من اس�تمرار اس�تهداف املراكز 
واملقرات املدنية والعس�كرية، وتواص�ل أعمال االغتيال 
والخطف بحق ناش�طني مدني�ني انما تمثل اس�تهدافاً 
للعراق وس�يادته وللمرشوع الوطني الذي تشكلت عىل 
أساس�ه الحكوم�ة الحالية لتحقيق االس�تقرار وحفظ 
هيبة الدولة تمهيداً إلجراء انتخابات مبكرة عىل أس�س 
عادل�ة، كما أن�ه ينال من س�معة الع�راق الدولية ومن 

عالقاته الخارجية«.  
وأش�ار املجتمعون إىل أن »اس�تمرار أج�واء االضطراب 
األمن�ي والتداعي�ات التي ترتت�ب عليه س�يمثل إرضاراً 
بالغ�اً باقتص�اد العراق وس�عيه اىل تج�اوز االزمة التي 
ترتب�ت عىل انتش�ار جائحة كورونا وانخفاض اس�عار 
النف�ط وعائداته، ويقّوُض فرص الخ�روج بالبلد اىل بر 

األمان يف مواجهة األزمات«.  
وشّدَد املجتمعون عىل أن »العراق ليس يف حالة حرب اال 
م�ع اإلرهاب، الذي قطع الش�عب العراقي وطليعته من 
القوى العس�كرية واألمنية بكاف�ة صنوفها وتنوعاتها 

اشواطاً حاسمة يف دحره واالنتصار عليه«.  
وأك�د االجتم�اع أن »إع�الن الحرب هو م�ن اختصاص 

مؤسس�ات الدول�ة العراقي�ة الترشيعي�ة والتنفيذي�ة 
املس�تندة اىل القانون والدس�تور، وانه ليس من حق أي 
طرف اعالن حالة الحرب او الترصف عىل أس�اس حالة 

الحرب داخل األرايض العراقية«.  
وتاب�ع أن »العراق وهو يؤكد ب�إرصاٍر رفَضُه التدخل يف 
الش�ؤون الداخلية ألية دولة ويرف�ض تدخل اآلخرين يف 
ش�ؤونه، فإنه يرفض تحويل أرضه اىل س�احة تصفية 
حس�ابات او منطلقاً لالعتداء عىل غره من الدول، وأن 

الوطنيني العراقيني متفقون عىل ترسيخ الدولة الوطنية 
ذات الس�يادة الكامل�ة بعي�داً ع�ن مفاهي�م القيمومة 

الخارجية او التدخل او التبعية«.  
وأش�ار املجتمع�ون إىل أن »املنح�ى ال�ذي تتج�ه إلي�ه 
أعمال الجماع�ات الخارجة عىل القانون ضد أمن البالد 
وس�يادتها، يمثل منحًى خطراً يعرّض استقرار العراق 
اىل مخاط�ر حقيقية، ما يس�تدعي تضافراً للجهود عىل 
كل املس�تويات وحضوراً فاعالً ملوقف القوى السياسية 

املختلف�ة من أج�ل التصدي لهذا التصعي�د ودعم جهود 
الحكومة العراقية لضمان أمن وسيادة العراق«.  

ودع�ا االجتم�اع إىل »رّص الصف�وف واتخ�اذ مواق�ف 
موح�دة وج�ادة وحاس�مة ملنع املزي�د م�ن التداعيات، 
واتخاذ اإلج�راءات العملية الكفيلة بضمان االس�تقرار 

االمني«.  
ودع�م االجتماع  - بحس�ب البيان - »جه�ود الحكومة 
العراقية يف حرص الس�الح بيد الدولة، ومنع اس�تهداف 
البعثات الدبلوماس�ية التي تقع مسؤولية حماية أمنها 
وسالمة منش�آتها وأفرادها عىل الجانب العراقي ضمن 

التزاماته الدولية املعمول بها«.  
وأك�د املجتمعون »تمس�ك الع�راق بمخرج�ات الحوار 
االس�رتاتيجي م�ع الوالي�ات املتح�دة واتف�اق إع�ادة 
االنتش�ار من العراق خالل مراح�ل زمنية متفق عليها، 
وم�ن ضم�ن ذل�ك التع�اون طويل األم�د م�ع الواليات 
املتحدة يف ش�تى املجاالت، وخصوص�ًا التعاون يف مجال 
تدريب وتس�ليح الق�وات األمنية والعس�كرية العراقية 
والحرب ع�ىل تنظيم داعش«، معربني ع�ن »أملهم بان 
يكون التعاطي االمركي وال�دويل مع التطورات االمنية 
االخرة م�ن خالل دع�م الحكومة العراقية الس�تكمال 
جهوده�ا يف تعزيز س�لطة الدولة وتوف�ر األمن إلجراء 
االنتخابات«، مش�ددين عىل »احرتام التوصيات الهامة 
التي تضّمنها بيان س�ماحة املرجع الديني األعىل السيد 
عيل السيس�تاني خالل استقبال س�ماحته ملمثلة االمم 
املتحدة يف العراق، كونها ُتعدُّ خارطة طريق كفيلة بنزع 
فتيل االزمات وامل�ي اىل انتخابات مبكرة حرة ونزيهة 
وتوف�ر مقوماته�ا«.   وأش�ار البي�ان إىل أن »اجتم�اع 
الرئاس�ات ناق�ش الترصيح�ات التي اس�تهدفت مقام 
املرجع االعىل سماحة الس�يد السيستاني الذي كان وال 
يزال صمام األمان للعراق وش�عبه، واعترب االجتماع أن 
التطاول عىل مقام املرجعية مرفوض ومدان، وأن مكانة 
املرجعية الروحية لدى الش�عب العراقي ولدى املسلمني 
واإلنس�انية محفوظة ومعتربة، داعني لس�ماحة السيد 

السيستاني بدوام الصحة والعافية«.  

      بغداد / المستقبل العراقي

أفادت مصادر دبلوماسية، أمس األحد، بأن 
الجان�ب األمركي أبل�غ حلف�اءه أن »قرار 
إغالق السفارة األمركية يف بغداد محسوم«. 
وكشفت املصادر، يف ترصيحات صحفية، أن 

الجان�ب األمركي قد يرتاجع عن قرار اغالق 
السفارة بعد إعادة التقييم، مؤكدة أنه وقبل 
اإلعالن عن إغالق الس�فارة سيعمل الجانب 

األمركي عىل إعادة التقييم مرة أخرى.
مئ�ات  املتح�دة  الوالي�ات  ل�دى  ي�زال  وال 
الدبلوماس�يني يف املنطقة الخرضاء يف بغداد 

حيث اإلجراءات األمنية مشددة، ونحو ثالثة 
االف جن�دي يتمرك�زون يف ث�الث قواع�د يف 

جميع أنحاء البالد.
ع�رشات  اس�تهدفت   ،2٠19 ع�ام  ومن�ذ 

الصواريخ والعبوات الناسفة هذه املواقع.
بدوره�ا، أطلقت الس�فارة األمركية تنبيهاً 

إىل سكان املناطق املحيطة بها يف بغداد.  
وذك�رت الس�فارة يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، »خ�الل اليوم�ني 
األمركي�ة  الس�فارة  س�ُتجري  القادم�ني، 
سلس�لة من االختبارات التي تشمل معدات 
وإج�راءات الط�وارئ خاصتن�ا«.   وأضاف 

البي�ان، »س�يصل صوت اإلن�ذارات بالخطر 
وصفارات اإلنذار وغرها من أنواع الضوضاء 
اىل الس�كان املقيم�ني يف املناط�ق املُحيط�ة 
بالس�فارة عن�د إج�راء ه�ذه التدريب�ات«.  
وتابع البي�ان، »تتقدم الس�فارة باعتذارها 

عن أي ازعاج قد ينجم عن ذلك«.  

      بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف عض�و لجن�ة الخدم�ات واإلعم�ار 
النيابي�ة جاس�م البخاتي، أم�س األحد، عن 
وص�ول عملي�ة تنفيذ مرشوع مين�اء الفاو 

الكبر اىل مراحلها النهائية.
وق�ال البخات�ي »كان هن�اك اجتم�اع مهم 
بحضور وزير النقل ومدير امليناء ومسؤولني 

واس�تضافة رشكة }داي�و{ الكورية املنفذة 
وت�م التفاوض بخص�وص الطري�ق الرابط 
ب�ني الخ�ط الرسي�ع وامليناء بط�ول 62 كم 
والنف�ق واألرصفة الخمس�ة للمين�اء وكان 
هناك اتفاق عىل كل االمور الفنية باس�تثناء 
املبلغ املح�دد للمرشوع وكان تفاوض ورأي 
من لجن�ة الخدمات بان يخف�ض هذا املبلغ 

لالتفاق عىل عملية التنفيذ«.

وأض�اف »وصلن�ا اىل مراحل نهائي�ة ونأمل 
االس�تجابة الرسيع�ة من الرشك�ة الكورية 
»نح�ن  مؤك�داً  الصع�اب«  تذلي�ل  لغ�رض 
ماضون بخطوات واثقة واجتماعات وورش 
متك�ررة النجاز هذا املرشوع الواعد املتوقف 

منذ 2٠12 وتنطلق عجلته قريباً«.
وكان�ت وزارة النق�ل أكدت الثالث�اء املايض 
عزمه�ا تنفيذ م�رشوع ميناء الف�او الكبر 

»وبعمق  تس�عة عرش مرتا و8٠ سنتيمرتا« 
مشددة انه »ووفق املخططات التي وضعها 
االستش�اري االيطايل، فنعد الشعب العراقي 
ب�ان ال تراج�ع ع�ن امل�رشوع الحل�م ول�ن 

نخذله«.
ويق�ع ميناء الف�او الكب�ر يف منطقة رأس 
البيش�ة يف ش�به جزيرة الف�او يف محافظة 
تكلف�ة  وتبل�غ  الع�راق،  جنوب�ي  الب�رصة 

املرشوع ح�وايل ٤.6 مليارات ي�ورو، وتقدر 
طاق�ة املين�اء املخط�ط إنش�اؤه بحس�ب 
التصامي�م التي وضعتها رشكة استش�ارية 
إيطالي�ة ب�99 ملي�ون طن س�نويا، ليكون 
واح�دا من أك�رب املوانئ املطلة ع�ىل الخليج 
والع�ارش ع�ىل مس�توى العال�م، وتم وضع 
حجر األس�اس لهذا املرشوع ي�وم 5 أبريل/

نيسان 2٠1٠.

رفضوا استهداف البعثات األجنبية وانتشار السالح.. وطالبوا اجملتمع الدولي بدعم احلكومة حتى إجراء االنتخابات املبكرة

الرؤساء األربعة: لسنا يف حالة حرب
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ترسيبات: واشنطن تتخذ قرار بإغالق السفارة ومغادرة العراق

البخايت يعلن الوصول لـ »مراحل هنائية« يف مفاوضات تنفيذ ميناء الفاو 

ستسمعون إنذارات باخلطر وصفارات!

حبضور وزير النقل .. حتدث عن »عقبة واحدة« ختص املشروع

        بغداد / المستقبل العراقي

نف�ى وزي�ر النق�ل نارص الش�بيل، 
أم�س األحد، وج�ود خط�ة للربط 
السككي مع الكويت، فيما أشار إىل 
إمكانية إنجاز ميناء الفاو من خالل 
الق�روض يف ح�ال لم توف�ر املبالغ 
املطلوب�ة. وقال الش�بيل إن »الربط 
السككي للعراق مهم لكن يجب أن 

يتم عن دراسة اقتصادية«.
وأضاف أن »هناك اتفاقا مسبقا مع 
الجان�ب اإليراني بالربط عن طريق 
الش�المجة ث�م يرب�ط بالب�رصة«، 
املوقع�ة م�ع  املذك�رات  أن  مبين�ا 
الجان�ب اإليران�ي غ�ر ملزمة ولم 

ينفذ املرشوع لغاية اآلن«.
وأك�د »ع�دم وجود أي م�رشوع أو 
خطة للربط الس�ككي مع الكويت 
حالي�ا والحدي�ث املت�داول عاٍر عن 

الصحة«.
وأشار إىل أنه »إذا لم توفر املوازنات 
القادمة املبالغ املطلوبة للمشاريع 
فلدينا القروض الصينية والكورية 
إلنج�از  والفرنس�ية  واألمريكي�ة 

ميناء الفاو«.
وأوض�ح أن »طريق الحرير لن يمر 
دون امل�رور بالع�راق وع�ن طريق 
إي�ران«، مبين�ا أن »الع�راق نقطة 
القط�ع االس�رتاتيجية وص�وال إىل 

رشق وغرب أوروبا.

وزير النقل ينفي وجود خطة للربط السككي مع الكويت 
ويؤكد: ميناء الفاو سينجز بالقروض

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د زعيم التي�ار الصدري، مقت�دى الصدر، 
إىل  الع�راق  تحوي�ل  رفض�ه  األح�د،  أم�س 

»مستعمرة أجنبية«. 
وقال الصدر يف تغريدة عىل تويرت: »لن نسمح 

أن يكون العراق مس�تعمرًة أجنبية«، مرفقاً 
إياها بوسم #ال_رشقية_وال_غربية.

وتابع: »دولة عراقية قوية ذات سيادة«.
وتصاع�دت خالل األس�ابيع املاضي�ة، وترة 
الهجمات التي تس�تهدف الق�وات األمركية 
وقوات ومصالح دول أخرى يف التحالف الدويل 

وباتت تقع بصورة شبه يومية.
أمركي�ة ومنه�ا  إع�الم  وبحس�ب وس�ائل 
موقع املوني�رت فإن رئي�س الجم����هورية 
بره�م صالح اجتمع قبل أي�ام مع عدد كبر 
م�ن الق�ادة السياس�يني ورؤس�اء الكت�ل، 
وأف�اد مص�در ش�ارك يف االجت����م�اع بأن 

صال�ح أخ�رب املجتمع�ني بأنه تلقى رس�الة 
م�ن وزي�ر الخارجي�ة األم�����ركي، مايك 
بومبي�و تضمنت تهدي�داً لل������عراق بأنه 
يف ح�ال ع�دم إي���قاف الهجمات املس�لحة 
ضد األمركيني فإن واش�����نطن س�تغلق 

سفارتها يف بغداد.

        بغداد / المستقبل العراقي

اص�در رئيس ال�وزراء مصطفى الكاظمي، 
أمس االحد، بياناً بشأن ارضاب االطباء عن 
العمل، داعيا اياهم اىل استالل عصا القيادة 

يف املواجهة مع آثار الجائحة.
 وق�ال الكاظم�ي بي�ان تلق�ت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه، ان�ه« من�ذ أن أبتيل 
الع�راق، وس�ائر أرج�اء العال�م بجائح�ة 
كورونا، س�ّجلت كوادرنا الطبية والصحية 

موقف�اً يصع�ب إيف�اؤه حقه، فق�د كانوا 
حائ�ط الّصد األول، ورأس النفيضة يف هذه 
املواجهة غر املس�بوقة، ومنهم من ارتقى 
ش�هيداً يف س�بيل الواج�ب، يف ص�ورة م�ن 
التفاني واإلخالص للعراق ولش�عبه الصابر 

قلّت نظراتها«.
وب�ني الكاظمي و«رغم ش�ّحة الع�ّدة وقلة 
الع�دد، إاّل أن االلتزام، واالنضب�اط والجود 
بالجه�د والنف�س كان�ت عناوي�ن ال تليق 
إاّل بمث�ل ه�ذه النخب�ة الوطني�ة املعطاءة 

واليوم، يقف عدد م�ن األطباء املقيمني من 
هذه الك�وادر املجاهدة لرفع�وا مطالبهم 
املرشوع�ة والحّقة، والت�ي نعدهم أن نتوىل 
رعايته�ا بش�كل مب�ارش م�ن قبلن�ا، وأن 
تك�ون لها األولوية، فه�ي حق لم يؤجله إال 
الظرف االس�تثنائي، واألزمات التي أصابت 
االقتص�اد العراقي املُنهك نتيج�ة املواجهة 
مع الجائحة، واملواجهة األكرب مع الفس�اد 

وسوء اإلدارة«.
واش�ار اىل« إنكم مدعوون اىل استالل عصا 

القيادة يف املواجهة مع آثار الجائحة، والتي 
أثمرت بانخفاض ملحوظ يف نسب الوفيات، 
والع�ودة اىل ممارس�ة مهامكم اإلنس�انية 
والوطني�ة، م�ع زمالئك�م باق�ي الك�وادر 
الصحي�ة البطلة، وأن تكونوا خر عوٍن لهم 

يف هذا التحدي الكبر«.
واختتم رئي�س الوزراء بيان�ه بالقول، إن« 
أنف�س العراقيني وصحتهم غ�دت أمانة يف 
أعن�اق الجيش األبي�ض املجاه�د، وإن من 

أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وكالة االس�تخبارات، أمس االحد، 
القب�ض ع�ىل انتحاري داع�ي يف نينوى.  
وقال�ت الداخلي�ة يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراقي نسخة منه إنه »من خالل متابعة 
عصاب�ات داع�ش االرهابي وبع�د تكثيف 
الجه�د االس�تخباري وتس�خر املص�ادر، 
القت مفارز وكالة االس�تخبارات املتمثلة 
وزارة  يف  نين�وى  اس�تخبارات  بمديري�ة 
الداخلي�ة القب�ض ع�ىل أح�د اإلرهابي�ني 
املطل�وب وف�ق أح�كام امل�ادة ٤ اره�اب 

النتمائه لعصابات داعش اإلرهابية«. 
واضاف�ت ان »االرهاب�ي ه�و اح�د اف�راد 
يف  )االنتحاري�ني(  االستش�هادين  كتيب�ة 
مايسمى كتيبة الرباء بن مالك واملكنى ابو 
أي�وب، ومن خالل التحقيقات األولية معه 
اعرتف بانتمائه لتلك العصابات اإلجرامية 
واشرتك بعدة عمليات إرهابية ضد القوات 
األمنية واملواطنني يف محافظة نينوى قبل 

عمليات التحرير«. 

السيد الصدر: لن نسمح أن يكون العراق مستعمرة أجنبية

الكاظمي لألطباء املرضبني: حقوقكم أولوية أجّلها الظرف االستثنائي

االستخبارات تلقي القبض 
عىل انتحاري يف نينوى

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة الصحة، أمس االحد، عن تسجل 3٤81 إصابة جديدة بفروس 
كورونا و3755 حالة شفاء ضمن موقفها الوبائي اليومي. 

وقال�ت ال�وزارة يف موقفه�ا الوبائ�ي، إنه »تس�جل 3٤81 إصاب�ة جديدة 
بفروس كورونا و3755 حالة شفاء«.

واضافت انه تم ايضا تسجيل »55 حالة وفاة بالفروس«.

عداد »كورونا«: تسجيل )3٤81( إصابة 
جديدة و)3755( حالة شفاء

        بغداد / المستقبل العراقي

أرشف وزي�ر الداخلي�ة عثمان الغانمي، عىل حمل�ة أمنية كربى يف منطقة 
البتاوين وسط بغداد.

وج�اءت ه�ذه العملية عىل وف�ق معلومات اس�تخبارية دقيق�ة، نفذتها 
قوة مش�رتكة من وكالة االس�تخبارات، وفرقة الرد الرسيع، والتي تهدف 
إىل ف�رض هيبة الدولة وإنف�اذ القانون وتفتيش ه�ذه املنطقة ومداهمة 
أوكار املتاجري�ن ومتعاط�ي املخ�درات والبحث عن املطلوب�ني املتورطني 
بحاالت الخطف والتسليب، فضال عن إغالق صاالت القمار ومحال الخمور 
والفنادق غر املرخصة، وأماكن الدعارة واملتاجرة بالبرش، وضبط األسلحة 
غر املرخصة. وقد أسفرت العملية عن إلقاء القبض عىل عدد من املتهمني 

بمواد قانونية مختلفة.

يف محلة أمنية كربى.. وزير الداخلية 
يداهم البتاوين 

        بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل أمني املجلس األعىل لألمن 
القوم�ي يف اي�ران عيل ش�مخاني، 
أم�س األحد، وزي�ر الخارجية فؤاد 
حس�ني يف طهران. وقال شمخاني 
خ�الل اللق�اء ان »االتفاقي�ات بني 
بغداد وطهران اس�رتاتيجية ويجب 
استكمالها رسيعاً وتعزيز مستوى 
العالقات بينهما ليصبح أنموذجاً«. 
واك�د ش�مخاني ان »متابعة ملف 
اغتيال الش�هيد الفريق س�ليماني 
ع�رب الس�احات الدولي�ة ه�و أقل 
إج�راء نتوقع�ه م�ن الع�راق وأقل 
عقوبة لقتلة الش�هيدين سليماني 
املنطقة  الخ�روج م�ن  واملهن�دس 
ف�وراً وال س�يما م�ن الدول�ة التي 

شهدت الجريمة«.
والتع�اون  »الح�وار  ان  اىل  ولف�ت 
اإلقليم�ي بعي�داً عن تدخ�ل القوى 
غ�ر االقليمية هما أفض�ل الطرق 
الس�تقرار وأم�ن املنطقة« مش�راً 
اىل ان »ه�دف الكي�ان الصهيون�ي 
م�ن تطبي�ع عالقات�ه م�ع بع�ض 
دول املنطق�ة بضغوط أمركية هو 

الهيمنة الكاملة عىل املنطقة«.
وتاب�ع ان »التطبي�ع م�ع الكي�ان 
ك�ربى  خيان�ة  ه�و  الصهيون�ي 
للمنطق�ة وخ�رق ص�ارخ لحقوق 
والتطبي�ع  الفلس�طيني  الش�عب 
واالس�تقرار  األم����ن  يزع�زع 
اإلقليم�ي ويثر خالف�ات بني دول 
املنطقة ويهدد وجود دول التطبيع 

بشكل جدي«.

شمخاين لوزير اخلارجية: أقل إجراء نتوقعه 
من العراق هو متابعة اغتيال سليامين دوليًا 
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    بغداد / المستقبل العراقي

زار مع�ايل وزي�ر النفط إحس�ان عب�د الجبار إس�ماعيل 
برفقة مالكول�م مايس املدير العام لرشك�ة غاز البرصة 
موق�ع م�رشوع معمل الب�رصة ملعالجة الغ�از الطبيعي  

)Basrah-NGL(  يف الرميلة الشمالية. 
وش�ملت زي�ارة الوزي�ر جول�ة تفقدية مل�رشوع معمل 
الب�رصة ملعالجة الغ�از الطبيعي يف أرط�اوي حيث اطلع 
عىل آخ�ر املس�تجدات واإلنج�ازات ومراح�ل العمل التي 
تم تنفيذه�ا حتى اآلن يف هذا امل�رشوع الحيوي. وقد أكد 
الوزير حرص الوزارة عىل اإلرساع بتنفيذ مش�اريع الغاز 
املصاحب للعمليات النفطية وتحويل الغاز الذي ُيحرق إىل 
طاق�ة مفيدة تغطي جزءا كبريا م�ن احتياجاتنا املحلية. 
وأضاف: »إن الوزارة تض�ع يف أولوياتها اإلرساع يف تنفيذ 
مش�اريع اس�تثمار الغاز من خالل االعتم�اد عىل الجهد 
الوطني بالتعاون مع ال�رشكات العاملية الرصينة وصوال 

إىل األهداف املخطط لها« .
م�ن جانب�ه رصح مالكولم ماي�س املدير الع�ام لرشكة 
غ�از البرصة قائال: »لقد ترشفنا اليوم بزيارة معايل وزير 

النفط الس�يد إحس�ان عبد الجبار، لالطالع عىل آخر 
التطورات يف م�رشوع معمل الب�رصة ملعالجة الغاز. 
وقد وصلت مرحل�ة تنفيذ املرشوع حالياً إىل أكثر من 
52٪ ووص�ل إنش�اء وح�دة معالجة الغ�از الطبيعي 
األوىل إىل 20٪. إن مرشوع معمل البرصة هو مرشوع 
مهم وذو فائدة كبرية للعراق، حيث س�يضيف طاقة 
إنتاجي�ة إضافي�ة تبل�غ 40٪ إىل رشكة غ�از البرصة 
بم�ا يتماىش مع تطلع ورؤي�ة وزارة النفط العراقية 
لالس�تفادة من موارد العراق وتوف�ري إمدادات طاقة 
العراق�ي. إن وزارة  نظيف�ة وأكث�ر وف�رة للش�عب 
النفط ورشكاءنا ومس�اهمينا يدعمون هذا املرشوع 
الحيوي، ونحن جميعاً يف حوار مس�تمر إلدارة تقدمه 
عىل الرغم من التحديات الكبرية التي سببتها جائحة 

كورونا واالنكماش االقتصادي العاملي«
وأطلق�ت رشكة غاز البرصة م�رشوع معمل البرصة 

ملعالجة الغاز الطبيعي حيث تم وضع حجر األساس إيذانا 
ببدء عملية اإلنش�اء يف ش�هر أيلول من الس�نة املاضية. 
ويهدف مرشوع النمو االس�راتيجي هذا إىل زيادة القدرة 
اإلنتاجية للغاز من خ�الل معالجة كميات أكرب من الغاز 

الطبيعي الذي يحرق حالياً يف جنوب العراق. 
وقد أثرت جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط ومدى 
�ر األموال يف عام 2020 عىل التق�دم الذي أحرزه هذا  توفُّ
امل�رشوع. ويعترب هذا امل�رشوع منصة أساس�ية وحجر 
أس�اس لدعم االقتصاد العراقي واس�تخدام م�وارد الغاز 

لتولي�د الطاقة ويعترب حافزا لتوس�يع البنية التحتية 
لتصدير الغاز.

وستتكون مرافق معمل البرصة من وحدتني ملعالجة 
الغاز الطبيع�ي بطاقة إجمالية تبل�غ 400 مقمق يف 
الي�وم، باإلضاف�ة إىل أن ه�ذا املرشوع س�يلعب دوراً 
حاس�ماً يف الحد م�ن احراق الغاز م�ن حقول جولة 
الراخيص األوىل . وم�ن املتوقع أن يولد الغاز املعالج 
اإلضايف ما يعادل 1500 ميجا وات من الكهرباء، وهو 
م�ا يكفي لتوفري الكهرباء ألكثر من مليون منزل. إن 
امت�الك القدرة عىل معالجة املزيد من الغاز يعني أننا 
سنواصل توفري إمدادات الغاز للمستهلكني العراقيني 
واالس�تفادة بنس�بة أك�رب م�ن امل�وارد الطبيعي�ة يف 

العراق. 
إضافة إىل ذلك، سيقوم معمل البرصة بتنويع مصادر 
اإلي�رادات الت�ي تولد املزيد م�ن واردات الطاقة. ومن 
املحتم�ل أن ي�ؤدي ه�ذا امل�رشوع إىل خفض م�ا يقارب 
10 مالي�ني طن س�نوياً من ثان�ي أكس�يد الكربون وذلك 
ع�رب خفض كميات الغاز املحرقة حالي�ًا، وهو جزء من 

طموحات وزارة النفط املستقبلية.

وزير النفط يزور مرشوع معمل البرصة ملعاجلة الغاز الطبيعي

    البصرة / صفاء الفريجي

كش�ف قائد رشط�ة البرصة الل�واء عباس 
ناجي عن اعتقال إثن�ني من أفراد العصابة 
التي رسق�ت مبلغ ق�دره نح�و 5 مليارات 
من اح�د التجار يف املحافظ�ة، فيما تواصل 
االجه�زة االمني�ة التحقي�ق معه�م اللقاء 

القبض عىل باقي املشركني يف الجريمة.
وقال ناجي ان العملية االمنية أسفرت ايضاً 
عن ضبط اكثر من 2 مليار دينار من االموال 
ومركب�ات  اس�لحة  اىل  اضاف�ة  املرسوق�ة 
الكمال الواجب مس�تمرة الكمال االعتقال، 
مش�رياً اىل ان قيادته س�تعلن ع�ن النتائج 
حال انته�اء العملي�ة واكم�ال التحقيقات 

بهذا الحادث.
وكان�ت محافظة البرصة قد س�جلت يف 20 
ايل�ول الج�اري اك�رب عملية رسق�ة نفذها 
مس�لحون ملثمون يس�تقلون مركبة »بيك 
أب« كان حصيلته�ا 5 ملي�ار و 800 مليون 
دينار، ويعود ذل�ك املبلغ عىل احد املواطنني 
يعم�ل كصاح�ب مكتب صريف�ة، وذلك من 
داخ�ل مركبت�ه عندما كان�ت متوقفة أمام 
داره يف منطق�ة الجنينة، حس�ب ما ذكره 

للمربد مصادر امنية.
بدوره�ا، اعلن�ت قي�ادة رشط�ة الب�رصة 
االطاح�ة بأخط�ر تجار املخ�درات يف مركز 

محافظة البرصة.
وذك�ر قائد الرشطة عب�اس ناجي ادم »انه 

بعد ورود معلومات اس�تخباريه عن مكان 
تواجده ع�ىل الفور تم تش�كيل فريق عمل 
من قسم شؤون املخدرات واملؤثرات العقلية 
يف البرصة للتحري وجمع املعلومات ووضع 
خط�ة محكم�ه وبعملي�ة اس�تباقية تمت 

مداهمته والقاء القبض عليه«. 
واشار اىل انه »ضبط بحوزة املتهم كمية من 
الحبوب املخدرة تقدر ب )1٩0( ش�يت من 
الحبوب املخدرة وكذل�ك ضبط عجلة بدون 
مستمسكات رس�مية والتي يستخدمها يف 

عمليات الرويج«. 
وأض�اف« ت�م اتخ�اذ االج�راءات القانونية 
بحق�ه احالت�ه اىل القض�اء لين�ال ج�زاءه 

العادل«.

قائد رشطة البرصة يعلن اعتقال افراد من عصابة رسقت 
نحو »5« مليار دينار

أطاحت بأخطر جتار احلبوب املخدرة

البنك املركزي يعلن املبارشة 
بورقة اإلصالح للقطاع املرصيف قريبًا

أمانة بغداد تطلق محلة لتنظيف 
وتشجري منطقة الغزالية ببغداد

    بغداد / المستقبل العراقي

عق�د محافظ البنك املركزي العراقي مصطفى غالب مخيف اجتماعه األول 
للقطاع املرصيف يف مبنى البنك.

وذك�ر بيان العالم البنك تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه ان املحافظ 
»ع�رض خ�الل االجتم�اع الرؤية املس�تقبلية املقبل�ة لعمل البن�ك املركزي 
العراق�ي يف ظ�ل االزمه االقتصادي�ة كما طرح بنود ورق�ة اإلصالح للقطاع 

املرصيف والتي سيتم املبارشة بها قريباً«.
وأك�د محاف�ظ البن�ك املرك�زي عىل »أهمي�ة تطوي�ر الخدم�ات واملنتجات 
املرصفي�ة يف املرحلة القادمة« مبينا بان »هذا البنك س�يكون داعما للقطاع 

املرصيف للنهوض بواقعه الحايل«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

ع�ن  بغ�داد  امان�ة  اعلن�ت 
مب�ارشة مالكاته�ا يف دائ�رة 
بلدي�ة املنصور بحملة مكثفة 
لرف�ع  اي�ام  لع�دة  تس�تمر 
وغس�ل  وتنظي�ف  االنق�اض 
محالت وازقة منطقة الغزالية 

شمال غرب العاصمة بغداد.
 وذك�رت االمانة يف بيان تلقت 
نس�خة  العراق�ي  املس�تقبل 
يش�ارك  »الحمل�ة  إن  من�ه 

فيه�ا الجه�د الب�رشي واآليل 
املذك�ورة  بالدائ�رة  الخ�اص 
باالضافة اىل مش�اركة قس�م 
املجاري الذي سيقوم باعمال 
تس�ليك وتنظي�ف مش�بكات 
وخط�وط املج�اري الخاص�ة 
اعمال  بالتزامن مع  باملنطقة 
التنظي�ف«.  واضاف�ت: »كما 
تتضمن ايضاً توفري عدد كبري 
والش�جريات  االش�جار  م�ن 
اس�تعداداً لزراعتها يف شوارع 

وساحات املنطقة« .

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    كربالء / علي  ابراهيم

أعلن قس�م املش�اريع الهندس�ية والفني�ة التاب�ع للعتبة 
الحسينية املقدسة، عن إضافة مساحات واسعة الستيعاب 
األع�داد الغفرية م�ن الزائرين خالل زي�ارة أربعينية األمام 
الحس�ني )عليه الس�الم(. وقال رئيس القسم حسني رضا 
مهدي يف بي�ان للعتبة تلقت وكالة }الفرات نيوز{ نس�خة 
من�ه، إنه »وبتوجيه من قبل ممثل املرجعية الدينية العليا، 
واملت�ويل الرشعي للعتبة الحس�ينية املقدس�ة الش�يخ عبد 
امله�دي الكربالئ�ي تم ال�رشوع بتنفي�ذ الخط�ة الخاصة 
بزيارة األربعني املبارك�ة«، مبينا ان »الخطة تضمنت فتح 
الرساديب االربعة داخل مرقد االمام الحس�ني عليه السالم 
بمس�احة )4000( مر مربع للنس�اء والرجال، فضال عن 
فتح مس�احات اضافية وواسعة من صحن العقيلة زينب 
)عليها الس�الم( بواقع )5000( مر مربع لتحقيق التباعد 
بني الزائري�ن للوقاية من ف�ريوس )كورونا(«.وأضاف ان 
»الخطة ستشمل كذلك افتتاح اجزاء من مقام التل الزينبي 
ووضع ش�باك رم�زي، باالضاف�ة اىل تهيئة وفتح ش�ارع 
ب�اب القبلة وعمل مستش�فى ميداني للطوارئ بمس�احة 
)500( مر مربع وبسعة )20( رسيرا«.وبني أنه »تم عمل 
نق�اط تفتي�ش لالش�خاص والحقائب بحل�ة جديدة وفق 
التطور التقني به�ذا املجال، باإلضافة اىل تخصيص موقع 
للمفقودين واخر اليداع الحقائب واألمانات الكبرية«.يذكر 
أن العتبة الحس�ينية املقدس�ة اس�تنفرت جميع أقسامها 
ومالكاته�ا واملؤسس�ات واملراك�ز التابع�ة له�ا، بحس�ب 
توجيه�ات ممثل املرجعية الديني�ة العليا، واملتويل الرشعي 
للعتبة الحسينية الش�يخ عبد املهدي الكربالئي، والتي أكد 
من خالله�ا عىل رضورة تقدي�م افضل الخدم�ات الطبية 
والصحي�ة وكل م�ا يتعلق براح�ة وخدمة الزائري�ن أثناء 

زيارة أربعينية اإلمام الحسني )عليه السالم(.

استعدادًا لألربعينية.. افتتاح 
مجيع رساديب العتبة احلسينية 

وأجزاء من التل الزيني

    المستقبل العراقي / زهراء علي

عقد محاف�ظ نينوى نجم الجب�وري اجتماعا موس�عا مع وزير 
التجارة عالء احمد ورئيس مستشاري رئيس الوزراء عبد الكريم 

الفيصل.
وجرى خالل االجتماع التباحث يف مساع الحكومة املركزية إلسناد 
االدارة املحلية للمحافظة واالرتق�اء بواقعها وتطوير القطاعات 
كافة ووضع خيارات متعددة ملعالجة املساكن املترضرة وتنشيط 
الحرك�ة االقتصادي�ة وتوف�ري فرص عمل للش�باب، هذا وس�بق 
االجتم�اع مؤتمر حرضه وزيرا الصناعة والس�ياحة ضمن الوفد 
ال�وزاري املكلف من رئي�س ال�وزراء لزيارة املحافظ�ة واالطالع 
بشكل كامل عىل االحتياجات واملتطلبات التي من شأنها اعادتها 

اىل سابق عهدها.

حمافظ نينوى يلتقي مسؤولني احتاديني لتنشيط 
احلركة االقتصادية وتوفري فرص عمل للشباب

    بغداد / المستقبل العراقي

أحبط�ت هي�أة املناف�ذ الحدودية منف�ذ ميناء أم قرص االوس�ط 
يف محافظ�ة الب�رصة محاول�ة تهري�ب أدوية برشية بع�د ورود 
معلومات من شعبة البحث والتحري هيأتنا تم عىل إثرها تشكيل 

لجنة من الجهات ذات العالقة وتبني صحة املعلومات الواردة.
تم خت�م الحاوية بالخت�م الكمركي لغرض عرضه�ا أمام أنظار 
ق�ايض التحقيق املخت�ص التخاذ اإلج�راءات القانوني�ة الالزمة 

بحقها.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التجارة عن مبارشة ف�روع وموقع الرشكة العامة 
لتج�ارة امل�واد الغذائية يف بغ�داد واملحافظات باس�تالم وتجهيز 

كميات السكر للمواطنني.
 وق�ال مدير عام الرشكة قاس�م حمود منص�ور، يف بيان للوزارة 
تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه، ان »مركز مبيعات الرصافة 
ب�ارش بتجهي�ز م�ادة الس�كر وبكمي�ة )٩00( ط�ن للمناط�ق 
)السعدون , الكرادة, الفاروق, املثنى, خالد ابن الوليد, االعظمية, 
الخليج(، ومركز مبيعات مجمع اإلمام عيل )عليه الس�الم( مادة 
السكر وبكمية )815( طنا للمناطق )العبيدي , الحكيم, الحارث, 
٩ نيسان, ذات الصواري( ، ومركز مبيعات الكرخ استالم وتجهيز 
مادة الس�كر بكمية )12٣1( طن�ا للمناطق )الدورة , حي العدل, 
الغزالية, الس�يدية, ح�ي حطني, البياع{، وف�رع دياىل جهز مادة 
الس�كر وبكمية )552( طنا للمناطق )اطراف املقدادية , بلدروز 
, ابي صيدا , الخالص(«.وأشار اىل، ان »كميات مادة السكر هذه 
تأتي ضم�ن تعاقدات ال�وزارة لتأمينها ضمن مف�ردات البطاقة 
التموينية بعد تعزيز املبالغ املخصصة للرشاء من وزارة املالية«.

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت وزارة العمل والشؤون االجتماعية، عن قروض املرشوع 
الطارئ والجهات املستفيدة منها.

 وبينت الوزارة ان »الوجبة األوىل س�توزع بني املس�تفيدين بواقع 
الف ق�رض« مش�رية اىل ان »مبلغ القرض ي�راوح بني )1000-

القائم�ة،  للمش�اريع  الط�ارئ ويمن�ح  للق�رض  ٣000( دوالر 
وتس�مى  دوالر  و)٣000-10000(  دوالر،  و)8000-5000( 

بالقروض التأهيلية«.
ولفت�ت اىل ان »املس�تفيدين م�ن ه�ذا امل�رشوع ه�م: )األرامل، 
املطلق�ات، الباحثني عن العمل املس�جلني ضم�ن قاعدة البيانات 
الخاص بالوزارة(«.وأكدت العمل انها »تسعى مع البنك الدويل اىل 
انجاح املرشوع والحصول ع�ىل التمويل الذي من املؤمل ان يصل 

إىل 200 مليون دوالر«.

املنافذ حتبط حماولة للتهريب أدوية برشية 
يف منفذ ميناء أم قرص االوسط

التجارة تعلن املبارشة بتجهيز السكر 
لتوزيعه عىل املواطنني

العمل تكشف عن قروض املرشوع الطارئ 
واجلهات املستفيدة منها

    بغداد / المستقبل العراقي

اس�تثنى وزي�ر الداخلية عثم�ان الغانمي 
الكوادر الطبية من إجراءات دوائر الوزارة 
الخدمية عند مراجعتهم لها وترسيع تلك 
اإلجراءات وتبس�يطها وبما يضمن انجاز 

معامالتهم بأقل وقت ممكن.
ج�اء ذل�ك ع�ىل خلفي�ة جول�ة الغانمي 

يف  التاجي�ات  م�رور  ملوق�ع  التفقدي�ة 
العاصم�ة بغداد لالطالع عىل س�ري العمل 

فيه.
وشدد الغانمي عىل رضورة ان تقوم دوائر 
املرور بتوف�ري أفضل الخدمات للمواطنني 
الع�بء  اإلج�راءات وتخفي�ف  وتبس�يط 
عنهم وبما يضم�ن حفظ كرامة وحقوق 

املواطنني ضمن القانون.

وزير الداخلية يستثني الكوادر الطبية 
من إجراءات دوائر الوزارة

    بغداد/ المستقبل العراقي

أك�د وزير الزراعة محمد كري�م الخفاجي، أمس االحد، عىل تحقي�ق االكتفاء الذاتي من 
انتاج العسل املحيل والسعي اىل تصديره اىل الخارج يف أقرب وقت ممكن.

وقال الخفاجي يف مٔوتمر إطالق تطبيق نحلة االول يف العراق الخاص بالعسل ومشتقاته 
والتاب�ع لجمعية النحال�ني العراقيني عىل قاعة نادي العلوي�ة يف بغداد، وبحضور رٔييس 
واعضاء الجمعية وعدد من املختصني يف الش�ٔان الزراعي، بحس�ب بيان تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة منه، إن “وزارة الزراعة تسعى لوضع آليات للنهوض واالرتقاء بالقطاع 
الزراعي بش�قيه النباتي والحيواني فضال عن تطوير ودعم قطاع النحل وانتاج العس�ل 
والح�د من اس�ترياد املنتجات والبضأيع من االس�واق الخارجية وايق�اف خروج العملة 

الصعبة اىل خارج البلد”.
وأضاف أنه “ش�دد رفقة رٔييس الوزراء عىل تطبي�ق قانون حماية املنتج املحيل وحماية 
املس�تهلك وضبط الحدود وكافة املنافذ الحدودية من ضمنها اقليم كردستان والتنسيق 

مع هئية الجريمة املنظمة لوضع نقاط التفتيش والسيطرات الكمركية”.
وأك�د الخفاجي عىل ” العراقيني وبصمته�ا الواضحة يف القطاع الزراعي وزيادة انتاجية 
العس�ل املحيل. تحقيق االكتفاء الذاتي من انتاج العس�ل املحيل والس�عي اىل تصديره اىل 
الخارج يف اقرب وقت ممكن فضال عن محاصيل الشعري والتمور”، مبينا أن “العمل عىل 

دعم قطاع النحل والنحالني يف العراق وتذليل املعوقات التي تعرض طريقهم”.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت رشكة توزيع املنتجات النفطية عن 
توف�ري وقود زي�ت الوقود }ال�كاز{ للعديد 
من معامل اإلس�فلت واالس�منت والجص 
والطابوق حيث جهزت تلك املعامل بكمية 
بلغ�ت )245( مليون لر م�ن منتوج زيت 
الوق�ود واملس�تخدم يف عدد من املش�اريع 

الخدمية.
 وق�ال وكي�ل مدير ع�ام الرشكة حس�ني 
طالب عبود يف بيان تلقت املستقبل العراقي 
نس�خة منه أن »الرشك�ة ومن خالل هيأة 
التجهي�ز التابع�ة له�ا مس�تمرة بتجهيز 
تلك املعام�ل بإحتياجاتها من زيت الوقود 
وبالسعر الرسمي املدعوم رشط أن تكون 

حاصلة عىل موافق�ات التنمية الصناعية 
وذلك بن�اًء ع�ىل توجيهات وكي�ل الوزارة 
لشؤون التوزيع لغرض استمرارها بالعمل 
وتوفري الدع�م الالزم وتقديم التس�هيالت 
الرضوري�ة للدوائر الخدمي�ة وللمواطنني 

عىل حٍد سواء«.
فيما أش�ار مدي�ر هي�أة التجهي�ز اىل، ان 
»هنال�ك مع�دالً يومي�اً تجه�زه الرشك�ة 
للمعام�ل من زيت الوق�ود يصل تقريباً اىل 
)7( مالي�ني لر« مؤك�داً ان »الرشكة ومن 
خالل مالكاتها تس�عى جاه�دة اىل تجهيز 
مختلف معام�ل ورشكات القطاع الخاص 
حاجته�م م�ن أن�واع الوقود ال�الزم لدعم 
املعمل والعاملني في�ِه من جهة ولإلرتقاء 

بمستوى انتاجها من جهة أخرى«.

العراق يعتزم تصدير العسل إىل اخلارج

املنتجات النفطية جتهز معامل الطابوق 
واألسمنت بـ »245« مليون لرت من الوقود

النائب االول ملحافظ البرصة يعلن االتفاق مع حمطة ايني االيطالية 
لتجهيز املحافظة بــ »250« ميكا واط من الكهرباء

    البصرة / محمد الجابري

أعلن النائب االول ملحافظ البرصة املهندس، 
محمد طاه�ر التميمي، أم�س االحد، عن 
االتف�اق مع محط�ة اين�ي االيطالية عىل 
ربط املحطة مع الشبكة الوطنية لتجهيز 
الب�رصة بالكهرباء، مؤك�دا ان هذا الربط 
الكهربائ�ي سيس�اهم بش�كل فع�ال يف 
تحسني )الفولتية( بالش�بكة الكهربائية 
من جهة، وس�يقلل م�ن انهيارها، نتيجة 
زي�ادة االحم�ال الزائدة عىل الش�بكة من 
جه�ة ثانية.ونقل مكتبه االعالمي يف بيان 
تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، ان 
»النائ�ب االول ملحاف�ظ الب�رصة، محم�د 

التميم�ي، عقد اجتماع�ا فنيا يف املحط�ة العائدة 
لرشكة )اين�ي االيطالية(، وبحض�ور مدير انتاج 

الطاق�ة الكهربائية، ومعاون مدي�ر نقل الطاقة، 
وممثل�ني عن رشكة نف�ط البرصة لبح�ث تزويد 

الشبكة الوطنية بالكهرباء من املحطة«.

واض�اف البي�ان يف االتف�اق عىل تش�غيل 
وحدت�ني من املحطة بس�عة )250( ميكا 
واط، وربطها بالش�بكة الوطني�ة، مبينا 
ان اول 50 مي�كا واط س�تدخل الش�بكة 
الكهربائي�ة يف 1/8/2020 اىل ان« تص�ل 
نس�بة التجهي�ز للش�بكة اىل 125 مي�كا 
واط، للوحدة االوىل يف تاريخ 7/8/2020، 
وبعدها سيتم ادخال الوحدة الثانية ليصل 
مع�دل التولي�د اىل 250 مي�كا واط، خالل 

تاريخ 15/8/2020.
واضاف املهندس التميمي ان« هذا التوليد 
سيزيد من ساعات التجهيز بالكهرباء اىل 
محافظة البرصة، وسيحسن من الفولتية 
يف الشبكة الكهربائية، وسيقلل من انهيار 
الفولتية الت�ي تحصل نتيجة زي�ادة االحمال عىل 

الشبكة الوطنية«.

حمافظ بغداد يتابع ميدانيًا تطبيق اخلطة األمنية 
واخلدمية لزيارة األربعني

     المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

تاب�ع محافظ بغ�داد املهن�دس محمد جابر 
العط�ا، ميداني�ا، االج�راءات املتخ�ذة ع�ىل 
الصعد االمنية والخدمية لتطبيق خطة زيارة 
اربعينية االمام الحسني )عليه السالم(.جاء 
ذل�ك خالل زيارت�ه ومتابعته طري�ق بغداد-

الحل�ة ولق�اءه بقائ�د الفرق�ة 17 يف مق�ر 
الفرقة باملحمودية للتباحث بشأن االجراءات 
املتبعة بحضور مدير بلديات محافظة بغداد 
املهندس ي�ارس القرييش ورؤس�اء الوحدات 
االدارية ومديري بلديات اليوس�فية والرشيد 
واملحمودية.ووجه املحافظ مديري البلديات 
اىل مضاعفة الجهود وتقديم أفضل الخدمات 
اىل  والزائري�ن، الفت�ا  الحس�ينية  للمواك�ب 
ان »زي�ارة ه�ذا الع�ام ستش�هد ب�ذل املزيد 

م�ن الجهود االس�تثنائية للس�يطرة وتقليل 
االصابات بجائحة )كورونا(«.كما دعا العطا 
الزائرين اىل االلت�زام بتعليمات لجنة الصحة 

والسالمة الوطنية واتباع االرشادات الوقائية 
والتع�اون م�ع الف�رق الصحي�ة والخدمية 

لتسهيل من انسيابية الزيارة.
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حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن 
تعل�ن لجن�ة البيع وااليجار الثانية ملحافظ�ة النجف االرشف عن اجراء املزاي�دة العلنية لتأجري االمالك 
املدرج�ة تفاصيله�ا ادناه والعائ�دة اىل بلدية )الحرية( وملدة )س�نة واحدة( وفقا الح�كام قانون بيع 
وايج�ار ام�وال الدولة رقم )21( لس�نة )2013( فعىل من يرغب باالش�راك باملزاي�دة ممن تتوفر فيه 
ال�رشوط املطلوب�ة  مراجع�ة بلدية ) الحري�ة (  او اللجنة خالل )30( يوما تبدء م�ن اليوم التايل لنرش 
االعالن يف احدى الصحف املحلية مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة 
بأس�تثناء املستأجرين الش�اغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل 
عن 50% من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحساب البلدية املذكورة استنادا اىل ما جاء بالقانون 
انف�ا وكتاب محافظة النجف مكتب  الس�يد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وس�تجري املزايدة يف 
اليوم التايل النتهاء  مدة االعالن البالغة )30( يوما يف الساعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية 
الحرية( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من 

ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتبة عىل ذلك 

الرشوط املطلوبة :
1 � عىل املستاجر جلب صورة )هوية االحوال املدنية + بطاقة السكن او مضبطة تأييد سكن + شهادة 

الجنسية العراقية( 
2 � عىل املس�تأجر مراجعة البلدية خالل مدة )30 يوما( من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تسديد 

بدل االيجار والرسوم االخرى
3 � عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا

4 � اس�تنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف / مكتب السيد املحافظ املرقم 10881 يف 2014/9/28 
يل�زم اصح�اب الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد ش�هادة ممارس�ة املهنة عند الدخول 

باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر لهم

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة / 2020/12

التاريخ 2020/9/27
اعالن

تبي�ع مديري�ة تنفيذ النجف س�هام العقار 
تسلس�ل 3/36325 الواقع يف العدالة العائد 
للمدين حس�ني ع�ي كاظم املحج�وز لقاء 
طلب الدائن ) س�ليم حس�ن احم�د ( البالغ 
مائ�ة وخمس�ة  وع�رشون ملي�ون  دينار   
فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية 
خ�الل مدة ثالثني يوما تب�دا من اليوم التايل 
للنرش مستصحبا معه التامينات القانونية 
البالغة عرشة م�ن املائة من القيمة املقدرة 
العراقي�ة  وان رس�م  وش�هادة الجنس�ية 

التسجيل والداللية عىل املشري
املنفذ  العدل

احمد مسافر عبد الحسني الخالدي
املواصفات :

ح�ي    3/36325  / ورقم�ه  موقع�ه   �  1
العدالة 

2 � جنس�ه ونوع�ه : هي�كل مف�رز من�ه 
عرصة

3 � حدوده واوصافه / بلدية النجف
4 � مش�تمالته:  العق�ار مفرز بصورة غري 
رسمية ويحتوي عىل هيكل يحتوي عرصة 
وصالة ومطبخ وكذلك سلم يودي اىل بيتونة 
واما بخصوص الجزء املراد بيعه فهو عبارة 
ع�ن عرصة خالي�ة فض�اء وال تحتوي ماء 

وكهرباء
5 � مس�احته  200مر وامل�راد بيعها 100 

مر 
6 � درجة العمران / عرصة خالية

7 � الشاغل / ال يوجد
8 �  القيمة املقدرة / سبعة وثمانون مليون 

وخمسمائة وخمسة وعرشون الف دينار

اىل الرشيك حسن رحيم   عيىس  
توج�ب عليك الحض�ور اىل مقر 
بلدي�ه التج�ف لغ�رض اص�دار 
املرق�م  للعق�ار  بن�اء  اج�ازه 
الن�داء خ�الل  3/56903 ح�ي 
ع�رشه اي�ام وبخالف�ه س�تتم 
اإلج�راءات دون حضورك اس�م 

طالب االجازه 
محمد حسن عي

��������������������������
اىل الرشيك احمد قاسم محمد 

توج�ب عليك الحض�ور اىل مقر 
بلدي�ه النج�ف لغ�رض اص�دار 
املرق�م  للعق�ار  بن�اء  اج�ازه 
الن�داء خ�الل  3/59617 ح�ي 
ع�رشه أي�ام وبخالف�ه س�تتم 
اإلج�راءات دون حضورك اس�م 

طالب االجازه 
حسني محمد حسون

��������������������������
فقدان وصل قبض 

فقد مني الوصل املرقم 1265462 
يف 2017/7/20 املبلغ 340000 
ثالثمائ�ة واربع�ون ال�ف دينار 
ال غريه�ا امان�ات محل رقم 24 
شارع الجرس بأسم / بسام عي 
رخم الصادر م�ن مديرية بلدية 
الس�ماوة عىل م�ن عيث�ر عليه 

تسليمه لجهة االصدار

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف غماس 
اعالن

طلب تسجيل عقار مجدد
بناءا عىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة 
بتاري�خ 2019/3/24 لتس�جيل تمام 
)الغ�ري(   )1628( تسلس�ل  العق�ار 
ل�ه باس�م ورثة  س�الم ناج�ي كل من  
مج�دد باعتب�ار حائز له بصف�ة املالك 
للمدة القانونية ولغرض تثبيت امللكية 
املذك�ورة له�ا تمهي�دا لتس�جيل وفق 
احكام قانون التسجيل العقاري   )43( 
لس�نة 1971 قررنا اعالن ه�ذا الطلب 
فع�ىل كل م�ن يدعي بوج�ود عالقة او 
حق�وق معينة عىل هذا العق�ار تقديم 
م�ا لديه م�ن بيان�ات اىل ه�ذه الدائرة 
خالل مدة ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لنرش هذا االعالن وكذلك الحضور 
اىل موق�ع العق�ار يف الس�اعة العارشة 
صباحا من اليوم التايل النتهاء مدة هذا 
االعالن وذلك الثبات حقوقه موقعيا يف 
الكش�ف الذي سيجري يف اليوم املذكور 

لهذا الغرض
مطرش نعيم صرب 

مديرالتسجيل العقاري يف غماس 

��������������������������
اىل الرشيك / اركان رشيد حساني

اقت�ى حض�ورك اىل مديري�ة بلدي�ة 
النج�ف االرشف  لغ�رض اصدار اجازة 
البن�اء للرشيك )فارس حس�ن عيدان( 
للقطعة املرقمة )3/49582 يف النجف 

حي النداء مقاطعة 4

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة اس�تئناف النجف 

االتحادية 
محكم�ة االح�وال الش�خصية يف 

النجف
العدد / حجة وفاة 

التاريخ 2020/9/13
عقي�ل  ارساء   / املدع�وه   / اىل  

حمود
اعالن

ق�دم طالب حج�ة الوف�اة  عقيل 
حمود طلبا اىل هذه املحكمة يروم 
في�ه اس�تصدار حجة وف�اة بحق 
حم�ود(  عقي�ل  )ارساء  املدع�وة 
قررت املحكمة تبليغك  يف الصحف 
املحلي�ة فعلي�ك الحض�ور امامها 
خالل عرشة اي�ام من تاريخ نرش 
االع�الن وبخالف�ه س�يتم النظ�ر 

بالطلب وفق القانون 
القايض

حسن جواد الحبيب
��������������������������
اىل الرشيك / اثار عي عبيد عباس

اقتى حضورك اىل مديرية بلدية 
الحيدري�ة لغ�رض اص�دار اجازة 
البناء للرشي�ك )منعم نزار كريم( 
للقطعة املرقم�ة )2070/116 يف 

الحيدرية / خان الحماد

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

اعالن 
العدد : 1269/ب2020/1

التاريخ 2020/9/27
اىل املدعى عليه / )حمودي عبد الحسني 

كريم(
اق�ام املدع�ي ) محم�د كري�م راه�ي( 
الدع�وى البدائية املرقم�ة اعاله والتي 
يطلبان فيها الحك�م )بالزامك بتاديتك 
للمدعي اع�اله مبلغا مقداره س�تون 
مليون دينار بموجب عقد  البيع املؤرخ 
2018/12/9 للعق�ار املرق�م 1/176 
حي الزهراء (  ولثبوت  ملجهولية محل 
اقامت�ك   حس�ب رشح املبلغ القضائي 
واشعار مختار  حي الجامعة 4 املدعو 
محمد كاظم الي�ارسي لذا قررت هذه 
املحكم�ة   تبليغك  اعالن�ا  بصحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني للحض�ور يف موعد 
املرافعة املصادف يف يوم  2019/10/4 
وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب 
عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عي حميد الحيدري

��������������������������
اىل الرشيك لبيب عي محمد تقي 

توج�ب علي�ك الحضور اىل مق�ر بلديه 
النجف لغرض اصدار اجازه بناء للعقار 
املرق�م 51246/3 ح�ي الن�داء خ�الل 
عرشه أيام وبخالفه س�تتم االجراءات 

دون حضورك طالب االجازه
 زهره فاهم مظلوم

نرش اعادة اعالن مناقصة عامة خارجية 
تعلن رشكة مصايف الجنوب رشكة عامة عن اعادة اعالن املناقصة التالية :

فعىل الراغبني باالشراك باملناقصة الحضور اىل مقر الرشكة الكائن يف منطقة الشعيبة / محافظة البرصة 
للحصول عىل وثائق املناقصة وحسب املبلغ املؤرش ازائها وغري قابلة للرد وفقا للرشوط املدرجة ادناه :

1 � س�يتم تنفيذ العطاء م�ن خالل اجراءات العطاءات التنافس�ية الوطنية التي حددته�ا تعليمات تنفيذ 
العقود الحكومية رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط

2 � يتم تسليم العطاءات وبظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اسم مقدم العطاء وعنوانه االلكروني 
ورقم الهاتف واسم ورقم املناقصة اىل العنوان االتي  ) قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية / االستعالمات 
الرئيس�ية / رشك�ة مصايف الجنوب ،رشك�ة عامة  � الش�عيبة � محافظة الب�رصة / جمهورية العراق ( 
يف املوعد املحدد 2020/11/2 الس�اعة الثانية عرش ظهرا حس�ب توقيت مدين�ة البرصة املحي( ويف حالة 
مصادف�ة يوم الغلق عطلة رس�مية يس�تمر االعالن اىل ما بع�د العطلة ويعترب اليوم ال�ذي يي العطلة اخر 
يوم لغلق املناقصة العطاءات املتأخرة س�وف ترفض  وس�يتم فتح العط�اءات بحضور مقدمي العطاءات 
او ممثليه�م الراغب�ني بالحضور يف العنوان االت�ي ) قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية / االس�تعالمات 
الرئيس�ية / رشك�ة مصايف الجنوب / رشكة عامة � الش�عيبة � محافظة الب�رصة / جمهورية العراق يف 

2020/11/2 الساعة الواحدة بعد الظهر حسب توقيت مدينة البرصة املحي او اليوم الذي يليه .
3 � املبلغ التخميني للمناقصة ) 1,100,000( فقط مليون ومائة الف  دوالر امريكي 

4 � تقدي�م كاف�ة الوثائق املش�ار اليها يف الوثيقة القياس�ية املرفقة ) تعليمات ملقدم�ي العطاءات وورقة 
بيان�ات العطاء ( ابتداء مع العط�اء مصادقة من قبل الجهات املختصة ذات العالق�ة والبيانات التي تؤكد 
استمرار اهلية مقدم العطاء بموجب االستمارات املدرجة يف القسم الرابع من الوثيقة ويف حالة عدم توفر 

اي من الوثائق او البيانات املذكورة سيتم استبعاد العطاء وال تتحمل رشكتنا اي مسؤولية بذلك
5 � متطلب�ات التأهي�ل : عىل مقدم العطاء ان يقدم ادلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املدرجة 

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

الرابع من الوثيقة القياسية وان تكون وموقعة ومختومة
 7 � تحدي�د م�دة نفاذية العطاء بفرة ال تقل ع�ن )120( يوما من تاريخ الغلق عىل ان يكون مبلغ العطاء 
التجاري املقدم بالدوالر االمريكي او اليورو او الدينار العراقي ويكون املبلغ االجمايل للعطاء رقما وكتابة

8 � تقديم تأمينات اولية )صك مصدق او خطاب ضمان او سفتجة ( )بالنسخة االصلية ابتداء مع العطاء( 
صادرعن مرصف عراقي معتمد لدى البنك املركزي العراقي ومبلغ قدره )22,000( $ فقط اثنان وعرشون 
الف دوالر امريكي والمر رشكتنا ويتضمن االشارة فيها اىل رقم واسم املناقصة عىل ان ال تقل مدة نفاذيته 

عن )28( يوما من تاريخ انتهاء نفاذ العطاء
9 �  شمول العمال العراقيني العاملني لدى الرشكات االمنية املتعاقدة مع الرشكات املقاولة بقانون التقاعد 

والضمان االجتماعي والزام تلك الرشكات بذلك وتتحمل التبعات القانونية املرتبة عن عدم التطبيق 
10 �  يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن

11 � جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 
12 � لجه�ة التعاق�د الح�ق يف الغاء املناقصة يف اي مرحلة من مراحلها قبل ص�دور كتاب االحالة بناء عىل 

اسباب مربرة دون تعويض مقدمي العطاءات 
13 � لالطالع عىل تفاصيل الطلبية والرشوط االخرى يمكنكم زيارة موقع الرشكة 

www.SRC.GOV.IQ
14 � لالستفسار عن اي معلومات يمكنكم مراسلة رشكتنا وعىل العنوان التايل : 

contracts@src.gov.iq
15 � عىل مقدمي العطاءات االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها

الموقع المساحة رقم الملك )القديم/
الجديد( جنس الملك ت

سوق العصري - 10 حانوت 1
سوق ذو الطابقين - 24/3ـ25/3 حوانيت 2

على جزء من القطعة 281/26 
مقاطعة 48 - بال ملعب كرة قدم 

خماسي 3

العدد /148 
التاريخ 2020/9/24

الدكتور 
محزة جواد كاظم العلياوي

قائممقام قضاء الكوفة املقدسة
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب

ITEM REQ NO DESCRIPTION PRICE

1 559/2020 
للمرة  الثانية

 Fire Alarm and Gas Detection
System 200.000 IQD
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مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )119(
تعل�ن اللجن�ة وللمرة االوىل عن ايج�ار العقارات التالية وف�ق قانون )21( 
لسنة )2013( فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري 
اللجنة يف بلدية املوصل خالل ) 30( ثالثون يوما  تبدا من اليوم التايل لنرش 
االعالن يف الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط مس�تصحبني معهم هوية 
االح�وال املدنية وبطاقة الس�كن والتأمينات القانوني�ة البالغة )30%( من 
القيمة املقدرة مع الترصيح االمني للمش�رتك باملزاي�دة وتجري املزايدة يف 
مقر مديرية بلدية املوصل الواقع يف حي املثنى يف الس�اعة العارشة صباحا 
لليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترسو بعهدته اجور نرش االعالن 

واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار 
1 � االكشاك  املرقمة )70و71( عىل جزء من القطعة املرقمة )184( م 52 

قوجاق وبمساحة ) 12( م2 )انشاء جديد( وملدة ثالث سنوات
2 � كش�ك رقم )2( عىل جزء م�ن القطعة املرقم�ة )217/4( م41 نينوى 

الشمالية وبمساحة )12( م2 وملدة ثالث سنوات 
3 � جزء من القطعة املرقمة )153/169( م 41 نينوى الش�مالية النش�اء 
)متنزه وملعب اطفال( وبمس�احة ) 828(م2 وحس�ب واقع الحال وملدة 

ثالث سنوات
4 � الف�رن الحجري عىل جزء من القطعة املرقم�ة )87/32( م 39 حاوي 
الكنيسة الواقع يف حي الرفاعي  وبمساحة )120( م2 وحسب واقع الحال 

وملدة ثالث سنوات
5 � القطعة املرقمة )7 أ بلدي( م40 نينوى الرشقية واملشيد عليها )معمل 

نجارة( وبمساحة )112,5( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
6 � القطعة املرقمة )31 بلدي( م40 نينوى الرشقية واملشيد عليها )معمل 

نجارة( وبمساحة )247,5( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
7 � القطعة املرقمة )6 بلدي( م40 نينوى الرشقية واملش�يد عليها )معمل 

نجارة( وبمساحة )450( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )118(
تعل�ن اللجنة وللمرة االوىل عن ايجار العقارات التالية وفق قانون )21( لس�نة 
)2013( فع�ىل الراغبني باالش�رتاك يف املزايدة العلنية مراجعة س�كرتري اللجنة 
يف بلدي�ة املوصل خالل ) 30( ثالث�ون يوما  تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف 
الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط مستصحبني معهم هوية االحوال املدنية 
وبطاقة الس�كن والتأمين�ات القانونية البالغة )30%( م�ن القيمة املقدرة مع 
الترصيح االمني للمشرتك باملزايدة وتجري املزايدة يف مقر مديرية بلدية املوصل 
الواق�ع يف حي املثنى يف الس�اعة العارشة صباحا للي�وم االخري من مدة االعالن 
ويتحمل من ترس�و بعهدته اجور نرش االعالن واجور خدمة بنس�بة )2%( من 

بدل االيجار 
1 � القط�ع املرقم�ة )643أ و643ب( م40 نينوى الرشقية املش�يد عليها كراج 
)بائع سكراب( وبمساحة )187,50( م2 لكل قطعة وحسب واقع الحال وملدة 

ثالث سنوات
2 � القطع املرقمة )670و671و672و679( م40 نينوى الرشقية املشيد عليها 
كراج )بائع س�كراب( وبمس�احة )360( م2 لكل قطعة وحس�ب واقع الحال 

وملدة ثالث سنوات
3 � القط�ع املرقم�ة ) 660و664و933و683و661و667و668( م40 نين�وى 
الرشقية املش�يد عليها كراج )بائع س�كراب( وبمساحة )240( م2 لكل قطعة 

وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
4 � القطع�ة املرقم�ة )673( م40 نينوى الرشقية املش�يد عليه�ا كراج )بائع 

سكراب( وبمساحة )710( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
5 � القطع�ة املرقم�ة )681( م40 نينوى الرشقية املش�يد عليه�ا كراج )بائع 

سكراب( وبمساحة )220( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
6 � القطع�ة املرقمة )210 ب( م40 نينوى الرشقية املش�يد عليها كراج )بائع 

سكراب( وبمساحة )200( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
7 � القطع�ة املرقم�ة )892( م40 نينوى الرشقية املش�يد عليه�ا كراج )بائع 

سكراب( وبمساحة )139,5( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )132(
تعل�ن اللجنة وللم�رة االوىل عن ايجار العق�ارات التالية وفق قانون 
)21( لس�نة )2013( فع�ىل الراغبني باالش�رتاك يف املزاي�دة العلنية 
مراجعة س�كرتري اللجنة يف بلدية املوصل خ�الل ) 30( ثالثون يوما  
تب�دا م�ن اليوم التايل لن�رش االعالن يف الصحف املحلي�ة لالطالع عىل 
الرشوط مس�تصحبني معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن 
والتأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مع الترصيح 
االمني للمش�رتك باملزايدة وتجري املزايدة يف ديوان محافظة نينوى 
/قاع�ة الحدباء  يف الس�اعة العارشة صباحا للي�وم االخري من مدة 
االعالن ويتحمل من ترس�و بعهدته اجور نرش االعالن واجور خدمة 

بنسبة )2%( من بدل االيجار 
*القطعة املرقمة )822/46( م 46 اوملش النشاء )مستشفى اهيل( 
يف ح�ي القاه�رة  وبمس�احة ) 1 دونم و 16 اول�ك و 41 مرت( وملدة 

)خمسة وعرشون سنة(

جمهورية العراق
مجلس القضاءاألعىل

رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف واس�ط ا 
التحادية

محكمة بداءة الكوت
العدد: 811/ب/2020
التاريخ :2020/9/24

اىل املدعي عليه/ حسن فالح حسن
اعالن

اقام املدعي )املدير املفوض لالستثمار 
والتمويل اضاف�ة لوضيفته ( الدعوى 
املرقمه اع�اله يطلب دعوتك للمرافعة 
والحكم بتس�ديد مبل�غ القرض البالغ 
ثماني�ة واربع�ون ملي�ون تس�عمائة 
و  دين�ار  ال�ف  وع�رشون  واربع�ة 
ملجهولية محل اقامتك حس�ب ش�عار 
واملرف�ق  العزيزي�ة  منطق�ة  مخت�ار 
بكتاب مركز رشط�ة العزيزية بالعدد 
7333 يف 2020/9/1  تق�رر تبليغ�ك 
بمضم�ون عريض�ة الدع�وى املرقمة 
بصحيفت�ني  ون�رش  811/ب/2020 
محليت�ني ل�ذا اقت�ى حض�ورك يوم 

2020/10/13
القايض

محمد حران الرساي
�������������������������������

اىل الرشيك جواد كاظم رشيده 
توج�ب علي�ك الحضور اىل مق�ر بلديه 
النج�ف لف�رض اص�دار اج�ازه بناء 
للعق�ار املرق�م 3/11094 حي صدام 
خ�الل ع�رشه اي�ام وبخللفه س�تتم 
طال�ب  حض�ورك  دون  اإلج�راءات 

االجازه 
كحالء كاظم مهدي

فقدان 
 فقدت مني ب�راءة الذمة الصادرة من 
إلهيئ�ة العامة للرضائب ف�رع النجف 
االرشف ذي الع�دد 19284 بتاريخ 6 / 
12 / 2010 واملعنونة إىل مديرية مرور 
محافظة القادسية بأسم ) عايد كاطع 
عبد( / فعىل من يعثر عليها تس�ليمها 

إىل جهة اإلصدار
�������������������������������

اىل الرشيك عيل كاظم غايب عباده 
توج�ب علي�ك الحضور اىل مق�ر بلديه 
النج�ف لف�رض اص�دار أج�ازه بناء 
للعق�ار املرق�م 1/7512 ح�ي القدس 
خ�الل ع�رشه اي�ام وبخالفه س�تتم 
طال�ب  حض�ورك  دون  االج�راءات 

االجازه 
حسني معيوف جمر عباس

�������������������������������
فقدان سند عقار

فقد سند العقار املرقم 65005 /3 حي 
النداء باسم )مناضل كريم موجد( من 

يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار
�������������������������������

تنويه
ن�رش يف صحيف�ة املس�تقبل العراقي 
 2020/9/27 يف   )2224( بالع�دد 
يف االع�الن الص�اد من محكم�ة بداءة 
246/ب/2020   الع�دد  الرميث�ة 
والع�دد 247/ب/2020 والعدد 248/

249/ب/2020  والع�دد  ب/2020 
والع�دد 250/ب/2020 والعدد 251/

252/ب/2020  والع�دد  ب/2020 
والع�دد 253/ب/2020 والعدد 254/

255/ب/2020  والع�دد  ب/2020 
والع�دد 256/ب/2020 والعدد 258/

ب/2020 حيث ورد كلمة سيات خطأ 
والصحيح سيارات لذا اقتى التنويه

العدد : 239
التاريخ : 2020/9/7

العدد : 240
التاريخ : 2020/9/7

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

العدد : 351
التاريخ : 2020/9/16

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عزييزي برج الحمل،ال يبدو أن األشيياء تسير 
بصيورة جييدة الييوم، فلديك أيًضا مشيكلة يف 
الرتكييز عيى املهيام اليوميية. عيى الرغم من 
صعوبة تحفيز ذاتك، ال تخفض رأسك يف يأس. 
إذا قميت بأفضل ما عندك فسيوف تحصل عى 

بعض النجاحات املحدودة

عزييزي بيرج الثور،قد يكون الييوم مضطرًبا، 
فمن ناحية، الكثر من األشيياء لن تسير عى 
رغبتيك، ومن ناحية أخرى، سيتجد نفسيك يف 

مواقف صعبة بسبب من هم حولك.

عزييزي بيرج الجوزاء،يبدو وكأنيك تقف أمام 
مشيكات ال يمكين التغلب عليها، فيا تيأس! 
فقيط علييك تغير منظيورك لألشيياء وعندئذ 
سيوف تبدو الحلول واضحة. ال تخف من طلب 
النصيحية! حياتيك الخاصية متقلبة بشيدة يف 

الوقت الحايل.

عزيزي برج الرسطان،أنت ال تستطيع التوقف 
عن التفكر يف األحام املستحيلة، ولكن ال تقدم 
عى أية مخاطرة قد ينتج عنها خسارة ما سبق 
إنجازه. إال أن هذه األفكار تشكل خطرًا يف أنها 

تنبع من حالة من عدم الرضا.

عزييزي بيرج األسد،سيتواجه تحدييات وعراقيل 
صعبية. قيد يتواجيد مين يعميل ضدك أو يسيبب 
مضايقيات بتواجده باملكان، وذلك سيعًيا لإلخال 
بتوازنك. بالتايل يجب األخذ بعني االعتبار أقل تأثر 
سيلبي قد يكون لتليك العوائق العابرة عى مسيار 
حياتك يف حالة ما اذا قررت تجاهلها بكل بساطة.

عزييزي بيرج العذراء،هدوءك وثقتيك يمنحاك 
مصدًرا طبيعًيا للحيوية، فأنت مفعم بالحيوية 
وحتيى أصعيب الظروف لين تمثل أيية عواقب 
بالنسيبة ليك. تسيتطيع االنغمياس يف الحياة 

بدون تردد.

عزييزي برج امليزان،سيتلقى ترحاب عارم من 
قبل كل مين تقابلهم، فاحرص عيى أن تقابل 
ذلك الود بنفس القدر وسيوف تكسب أصدقاء 
العمير! وقيد يحالفيك الحيظ وتلتقيي برشيك 

حياتك.

عزييزي بيرج العقرب،أنت قادر عيى االندماج 
بكل سيهولة ضمين فريق، دون نزاع، وتسيود 
األجيواء تناغيم وتوافق مين حوليك. بإمكانك 
االستفادة من هذا التأثر اإليجابي يف نشاطات 
ترفيهية مذهلة أو يف العمل لدفع األمور وتكون 

فرد منتج.

عزييزي بيرج القوس،تجد سيهولة يف التعامل 
اإليجابي مع األشخاص يف الوقت الحايل، فالكل 
يبيدو منجذًبيا إليك، كميا أن الصيات التي قد 
يكون لهيا تأثرًا إيجابًيا عى مسيتقبلك تظهر 

يف كل مكان. 

عزييزي بيرج الجدي،سيوف يقيوم العديد من 
النياس باقرتاح أفكار ومفاهييم جديدة عليك. 
تقبيل تلك املبادرات واملسياعدة واحتضن تنوع 
الفرص الذي ينتج عن ذلك. سيوف تحرز تقدم 
غير متوقيع وسيتخطو خطوة كبيرة بتجاه 

الهدف الذي تطمح إليه منذ زمن.

عزييزي بيرج الدلو،الييوم ال تبيدو قيادًرا عى 
إنجياز أي يشء، ولكن ال تدع ذلك يرجعك كثرًا 
للخليف. إذا اسيتمريت يف العمل بثبات، سيوف 
تكتشيف النجاح مرة أخرى. الوضع مشابه يف 
حياتيك الخاصة، مع رشيك حياتيك وأيًضا مع 

األصدقاء.

عزيزي برج الحوت،تشعر بالراحة التامة فيما 
يخيص ذاتك واألميور التي تقوم بهيا، ويظهر 
عليك هذا الجو وينتقل إىل من هم قريبني منك. 
اسيتغل الفرصية اآلن للتواصل مع أشيخاص 

بنفس العقلية.

العذراء

احلوت

السبب الرئييس لتطور مرض السكري
أعلين علمياء جامعتيي كامربييدج 
الربيطانيية وميانيو اإليطاليية، أن 
اليوزن الزائد، هيو العاميل الرئييس 
لتطور مرض السكري، وأن تخفيض 
اليوزن يمنيع تطيور امليرض وحتى 

التغلب عليه.
بيأن   ،EurekAlert موقيع  ويفييد 
حالية  وحلليوا  درسيوا  الباحثيني 
445765 شيخصا من البنك الحيوي 
الربيطاني متوسيط أعمارهم 57.2 

سنة. وفقا لروسيا اليوم.
وقدر الباحثون خطر اإلصابة بالنوع 

الثانيي مين مرض السيكري بي 6.9 
مليون جني ومؤرش كتلة الجسم.

وقيد قسيم الباحثيون هيذا العيدد 
إىل خميس مجموعيات اسيتنادا إىل 
االسيتعداد الوراثيي لإلصابة بمرض 
السيكري، وإىل خميس مجموعيات 

استنادا إىل مؤرش كتلة الجسم.
واسيتمر الباحثون يف متابعة الحالة 
الصحيية للخاضعني لهذه الدراسية 
إىل أن بليغ متوسيط أعمارهم 65.2 
سينة. واتضيح لهم أنه خيال هذه 
الثانيي مين  النيوع  الفيرتة تطيور 

مرض السيكري لدى 31298 منهم، 
وأن أصحياب ميؤرش كتلة الجسيم 
املرتفيع، هيم أكثر عرضية لإلصابة 
بامليرض بمقيدار 11 ميرة، مقارنة 
بالذيين لديهيم مؤرش كتلة الجسيم 

منخفض.
ويشر الباحثون، إىل أن هذه النسبة 
بقييت بغيض النظير عن مسيتوى 

الخطر الوراثي.
وهيذا يعنيي أن وزن الجسيم عامل 
أقيوى يف تطور مرض السيكري من 

االستعداد الوراثي.

ووفقا للباحثني، يمكن تجنب معظم 
حياالت اإلصابية بالنيوع الثاني من 
مرض السيكري، من خال الحفاظ 
عى مؤرش كتلة الجسم دون الحدود 

العليا املسموح بها.
ومين أجل ذليك يجب دورييا مراقبة 
ومسيتوى  والطيول  الجسيم  وزن 

السكر يف الدم.
كما يمكن التخلص من السيكري يف 
مراحليه األوىل عن طرييق تخفيض 
ال  أرضارا  يسيبب  أن  قبيل  اليوزن، 

رجعة عنها.

الصني تطلق أول هاتف رخيص 
يف العالـم

الصني هاتفيا رخيص  أطلقيت 
الثمين ميزودا بتقنيية لقيياس 
درجية حيرارة الجسيم يف ظيل 
»كورونيا«،  جائحية  انتشيار 
حييث إنيه يعميل باألشيعة ما 
تحت الحميراء ويمكين تفعيله 
بالضغيط عى زر خاص موجود 

عى الجانب األيرس له. 
يبليغ  اليذي  الهاتيف  ويتمييز   
سيعره قرابية 70 دوالر، بهيكل 
أنيق ومقاوم للرطوبة، وشاشة 
بمقاس 6.53 بوصة، قادرة عى 
عرض فيديوهيات HD، وذاكرة 
وصول عشيوائي 2 جيجابايت، 

وذاكيرة تخزيين 32 جيجابايت 
قابلة للتوسع، وحصل أيضاً عى 
 MediaTek MT6737 معاليج 

برتدد 2 جيجاهرتز. 
 كما زود الجهاز بأنظمة لتحديد 
املواقع عيرب األقميار الصناعية 
مييي   4150 بسيعة  وبطاريية 
لبصميات  وماسيح  أمبير، 
 ،USB-C ومنفيذ  األصابيع، 
للسيماعات،  مليم   3.5 ومنفيذ 
 10  Android تشيغيل  ونظيام 
Go، إضافة إىل كامرا أساسيية 
ثاثية العدسة بدقة ) 2+8+13( 

ميغابيكسل.

عوامل تزيد من خطر اإلصابة بالسكتة الدماغية
حيذرت مدينية املليك فهيد 
الطبية، اليوم )األربعاء(، من 
عدة عواميل ُتزيد من خطر 
اإلصابة بالسكتة الدماغية، 
العقاقير  اسيتخدام  منهيا 
الكوكايني  مثيل  املحظيورة 

وامليثامفيتامينات.
أن  إىل  املدينية  وأشيارت 
العواميل التي تيؤدي لزيادة 
بالسيكتة  اإلصابية  خطير 
ُتقسيم إىل نوعيني؛ أولهميا 
يتعلق بنمط الحياة مثل عدم 
البدني،  النشياط  ممارسية 
وزييادة الوزن أو السيمنة.

وهنياك عاميل آخير طبيي 
مثل أمراض القلب واألوعية 
الدمويية، وانقطياع النفس 
وارتفاع  النومي،  االنسدادي 
نسبة الكوليسرتول وضغط 
الدم، وداء السكري، وتدخني 

السجائر أو التعرض لها.
وشددت املدينة عى رضورة 
السيكتة  عياج  يف  اإلرساع 
فيوري،  بشيكل  الدماغيية 
يسياعد  ذليك  أن  إىل  الفتية 
يف الحيد مين تليف الدمياغ 
وغر ذليك مين املضاعفات 

املحتملة.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
4 ثمرة بطاطا

2 ملعقة كبرة زيت زيتون
ملح

فلفل اسود مطحون
5 فص ثوم مهروس

2/1 كوب جبن بارميزان مبشور
2 ملعقة كبرة بقدونس مقطع

خطوات التحضر:
سخني الفرن عى درجة حرارة 200 درجة مئوية.

ضعي القليل من الزيت يف صينية قابلة لإلستخدام يف الفرن.
قومي بتقشر البطاطا و تقطيعها اىل اصابع طولية.
ضعي البطاطا يف الصينية بحيث تكون طبقة واحدة.

اضيفي زيت الزيتون عى البططاطس و قلبيها ثم تبليها بامللح و الفلفل.
ادخي الصينية يف الفرن ملدة من 35-40 دقيقة مع تقليبها من حني آلخر.

ضعي الجبن البارميزان و الثوم عى البطاطا و قلبي.
قدمي البطاطا مع البقدونس ساخنة.

اصابع البطاطا باجلبن البارميزان

؟؟هل تعلم
ُيطلق عى عليم الرياضييات بأنه أب 
العلوم، وذليك ألنه يجمع بني مختلف 
أنواع العلوم، وذلك مثل علم الفيزياء.

أول من اسيتخدم األسس السالبة هو 
العالم العربي السمو آل املغربي.

أول مين تمكن من حسياب النسيب 
املثلثية هو أبو جابر محمد بن سينان 

الحراني.
ليه دور مسياهم  الرياضييات  عليم 
يف اكتشياف طيرق عياج األميراض 

املزمنة.
العاليم محمد بن ميوىس الخوارزمي 
هو أول من أضاف الفرص إىل مجموعة 

األعداد.
شكسيبر مين أبيرز األدبياء الذيين 
استخدموا الرياضيات يف مرسحياتهم 
وهيى املرسحيية الوحييدة املعروفية 

باسم “ترويض النمرة”.
تمكن العالم نيوتن من اخرتاع حساب 
التفاضيل والتكاميل يف وقيت قصير 
يعيادل نفيس الوقت الذي يسيتغرقه 

الطالب يف دراسته.
علم الرياضيات ساهم بشكل كبر يف 
وصول اإلنسان إىل إمكانية السفر إىل 
الفضاء، وسياعد أيضاً عى اكتشياف 
وجيود حيياة فيوق سيطح كوكيب 

املريخ.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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أوزبكستان توافق عىل مواجهة العراق
             المستقبل العراقي/ متابعة

وافق االتح�اد االوزبكي لكرة 
الق�دم، الي�وم الس�بت، ع�ى 
طلب نظ�ره العراقي خوض 
املنتخبني،  مب�اراة ودية ب�ني 
الثان�ي/ ترشي�ن   17 ي�وم 

نوفمرب املقبل.
تحض�رات  ضم�ن  وذل�ك 
املنتخبني للتصفيات املزدوجة، 
املؤهل�ة لنهائي�ات املوندي�ال 
)قط�ر 2022(، وكأس آس�يا 

2023 يف الصني. 
 وس�تقام املباراة يف اإلمارات، 
ع�ى أن يت�م تحدي�د امللع�ب 

والتوقيت يف وقت الحق. 
أس�ود  س�يخوض  وبذل�ك،   
الرافدي�ن مبارات�ني وديت�ني، 
ضمن أي�ام الفيفا يف نوفمرب، 
أم�ام عم�ان ي�وم 13، وضد 

أوزبكستان يوم 17.

تيموز: احلدود سيدخل معسكرًا 
يف إربيل ملدة 12 يومًا

             المستقبل العراقي/ متابعة

يس�تعد فري�ق الح�دود للدخول بمعس�كر تدريبي يف 
مدينة إربيل يستمر ملدة 12 يوما. 

 وق�ال ح�ازم تيموز، أم�ني رس ن�ادي الحدود، يف 
ترصيحات خاصة لكووورة، إن الفريق سيدخل 
انطالق�ا من يوم الجمعة املقبل ويس�تمر ملدة 
12 يوما تحضرا ملنافسات الدوري، الفتا إىل 
أن ه�دف الحدود تحقيق مرك�ز متقدم يف 

الدوري املمتاز للموسم الجديد.
وب�ني سيش�هد ش�هر نوفمرب/ترشين 
الثان�ي املقب�ل، إكم�ال البني�ة التحتية 
للن�ادي املتمثل�ة بملع�ب ك�رة القدم 

وقاعة األلعاب الرياضية.
اإلدارة  أن  تيم�وز،  وكش�ف 

تعاقدت مع رشكة سويدية لتجهيز 
ف�رق النادي املختلفة باملس�تلزمات 

الرياضية ذات الجودة العالية.وأوضح أن األربعاء املقبل موعدا 
لوصول املحرتف اإليفواري عبد الله كويف، عى أن يصل النيجري 

جوزيف نثاليان األسبوع املقبل.

مورينيو يغادر 
مباراة نيوكاسل

              المستقبل العراقي/ متابعة

ش�هدت مباراة توتنهام هوتسبر ونيوكاسل، التي انتهت 
بالتع�ادل اإليجاب�ي 1-1 الي�وم األح�د، أح�داث مث�رة يف 

نهايتها، وذلك بسبب تقنية الفار.
وتقدم توتنه�ام يف الدقيقة 25 عرب لوكاس مورا، وحافظ 
عى تقدمه حتى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، 
قبل أن يقرر حكم املباراة احتساب ركلة جزاء لنيوكاسل.

ولم يحتس�ب حكم املب�اراة الركلة يف بداي�ة األمر، قبل أن 
يع�ود إىل تقنية الف�ار، والتي أظهرت تس�ديد أندي كارول 

رضبة رأسية اصطدمت بيد إيريك داير.
ونفذ كالوم ويلس�ون ركل�ة الجزاء بنج�اح، ومبارشة لم 
ينتظ�ر جوزيه مورينيو نهاية اللقاء، ليقرر مغادرة أرض 

امللعب.
وعقب نهاية املباراة، أش�هر حكم اللقاء البطاقة الحمراء 
يف وج�ه هاري كني، ول�م تظهر الكامرا ما ح�دث، إال أنه 
يبدو أن نجم السبرز تفوه بيشء ما للحكم، اعرتاًضا منه 

عى قراره األخر.

جوارديوال: لن أدخل السجن إذا لـم أتوج بالربيمريليج

مورا ينهي صيامه التهديفي وكني يواصل التألق

              المستقبل العراقي/ متابعة

تحدث بيب جوارديوال، مدرب مانشس�رت 
س�يتي، عن صعوبة املنافس�ة عى لقب 
ع�ى  تأكي�ده  جان�ب  إىل  الربيمرلي�ج، 
ع�دم معانات�ه م�ن الضغوط�ات للفوز 

باأللقاب.
بط�ل  كان  إذا  م�ا  ع�ن  س�ؤاله  وعن�د 
الربيمرليج س�يعود للفريق الذي يحصد 
80 نقطة، أجاب اإلس�باني يف ترصيحات 
لشبكة »سكاي سبورتس«: »ال، ال أعتقد 
ذل�ك، وربم�ا أك�ون مخطئ�ا، ال أع�رف، 
ولكن�ي أرى بأنك بحاجة لحصد أكثر من 

90 نقطة للفوز باللقب«.
اإلع�الم  وس�ائل  أن  »أعتق�د  وأض�اف: 

والجماهر ورئيس الن�ادي لن يدخلوني 
الس�جن يف حال فش�لت يف التتويج بلقب 

الربيمرليج، وبالتايل ما هو الضغط؟«
وواصل: »الضغط أن تقوم بعملك بأفضل 
صورة ممكنة، وأسوأ يشء ممكن يحدث 
يل أن تتم إقالتي، حينها سأحتضن الكثر 
من األش�خاص هنا، وسأش�كر الفرصة 
العظيم�ة الت�ي حظي�ت به�ا للتواجد يف 
إنجل�رتا ويف الربيمرلي�ج، ال أعان�ي من 

الضغط، أحاول القيام بعميل«.
وتابع: »دائًما م�ا أتعامل مع األمور عى 
ه�ذا النح�و، منذ أن ب�دأت يف برش�لونة 
وخرسنا مباريات يف البداية، قلت حسًنا، 
أس�وأ يشء ممكن أن يحدث أنني سأعود 
ملنزيل مع أرستي وس�أجد وظيفة أخرى، 

للع�ب  الوق�ت  م�ن  بمزي�د  وس�أحظى 
الجولف أو أيشء آخر«.

واستكمل: »هذا الضغط الذي أضعه عى 
نفيس، بالطبع أشعر بالقلق والحزن عند 
عدم تحقيق الفوز، وحزنت عند الخروج 
م�ن دوري أبط�ال أوروب�ا، ولكني أتقبل 
أن ذلك جزء من حيات�ي، قمنا بكل يشء 
ملحاول�ة تحقي�ق االنتص�ار، ولكنن�ا لن 

نموت إذا لم نتوج بلقب ما«.
بط�ل  للحدي�ث ع�ن  جواردي�وال  وع�اد 
الربيمرليج قائاًل: »البطل سيحصد أكثر 
م�ن 90 نقطة، س�يحدث ذلك للموس�م 
الرابع عى التوايل، وربما يكون البطل هو 
م�ن يقرتب ل��100 نقط�ة، وإذا خرسنا 
مب�اراة ربم�ا ال نف�وز بال�دوري، األم�ر 

ال يقت�رص ع�ى ليفرب�ول، ولك�ن هناك 
مانشس�رت يونايت�د ال�ذي أنهى املوس�م 
املايض بصورة جيدة، وآرسنال الذي تغر 

تماًما مع ميكيل«.
وأضاف: »فرق مورينيو تنافسية للغاية، 
وازداد األم�ر بوج�ود بي�ل وريجيلي�ون 
وباقي الالعبني، وهناك تشيليس، وليسرت 
بما قدمه املوس�م امل�ايض، وبالتايل األمر 
صعب، ولكن�ي أرى أن البطل س�يحصد 
الكث�ر م�ن النق�اط، وبالت�ايل ال يمكننا 

فقدان النقاط«.
وأتم: »لدي ش�عور بأن كل موسم يصبح 
أقوى، ال أقول بأن هذا األقوى، ولكن كل 
موس�م منذ وصويل ق�وي للغاي�ة، وهذا 

جيد للربيمرليج«.

              المستقبل العراقي/ متابعة

أنهى الربازييل لوكاس مورا، العب توتنهام هوتسبر، صيامه 
التهديفي يف الربيمرليج، وذلك يف مباراة فريقه أمام نيوكاسل 
ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري اإلنجليزي املمتاز.

ونج�ح مورا يف افتتاح التس�جيل لتوتنهام بالدقيقة 25، بعد 

توغ�ل من هاري كني يف الجانب األيرس ملنطقة الجزاء، أنهاه 
بعرضية أرضية م�رت من أمام الجميع ووصلت إىل الربازييل 

عى القائم البعيد ليسجل الكرة بسهولة يف الشباك.
وبحس�ب ش�بكة »أوبت�ا« لإلحصائيات، أنهى مورا مس�رة 
م�ن 22 مباراة بدون تس�جيل أي ه�دف يف الربيمرليج، منذ 
أن سجل يف ش�باك وولفرهامبتون يف شهر ديسمرب/كانون 

أول م�ن ع�ام 2019.كما صن�ع كني بالتايل هدف�ه الخامس 
يف ال�دوري هذا املوس�م، ولم يصنع عدد أك�رب من األهداف يف 
موس�م واحد سوى يف موس�م 2016- 2017، عندما صنع 7 
أهداف، وبش�كل ع�ام لم يصنع كني س�وى 5 أهداف يف آخر 
55 مب�اراة خاضه�ا يف الربيمرليج قبل 

خماسية هذا املوسم.

آرسنال يقدم عرضًا جديدًا لضامن توقيع عوار
              المستقبل العراقي/ متابعة

يرفض آرسنال االستسالم فيما يخص اهتمامه بضم العب 
ليون حس�ام ع�وار، وفقا ملا ذكرته تقارير صحفية مس�اء 

األحد.
 وأك�دت صحيفة »ذا صن« نقال موق�ع »فوتبول لندن«، أن 

آرس�نال قدم عرضا جدي�دا لضم الالع�ب الجزائري األصل، 
قيمته 45 مليون جنيه إسرتليني.

 وأض�اف املوق�ع أن الع�رض التفصييل يحت�وي عى دفعة 
قيمته�ا 36.5 مليون جني�ه اس�رتليني، إىل جانب 9 ماليني 

عى شكل ملحقات.
 وي�رص لي�ون ورئيس�ه جان ميش�ال أوالس ع�ى املطالبة 

ب�54 مليون جنيه اسرتليني، لكنه قد يقبل بعرض مخفض 
بالنظر إىل الظروف االقتصادية التي تعيش�ها األندية بسبب 

تداعيات فروس كورونا املستجد.
 وكان آرس�نال، قد تقدم يف وقت س�ابق بع�رض قيمته 36 
مليون جنيه إس�رتليني، الس�تقدام العب الوس�ط الذي تم 
اس�تدعاؤه مؤخرا للمنتخب الفرن�يس، إال أن العرض قوبل 

بالرفض.
 ومن أجل إتم�ام الصفقة، يرغب آرس�نال يف التخلص من 
بعض العبي�ه الزائدين عن حاجة املدرب اإلس�باني ميكيل 
أرتيت�ا، مث�ل الع�ب الوس�ط الفرن�يس ماتيو جون�دوزي، 
وزميل�ه األوروجواياني لوكاس توري�را، واملدافع اليوناني 

سوكراتيس باباستاثوبولوس.

أزارينكا تتقدم يف روالن جاروس
              المستقبل العراقي/ متابعة

اش�تكت املصنفة األوىل عامليا س�ابقا فيكتوري�ا أزارينكا، العبة 
روس�يا البيضاء بس�بب س�وء األحوال الجوية يف بطولة فرنسا 
املفتوح�ة للتن�س يف ظل تدن�ي درجة الح�رارة، وهطول أمطار 
خفيف�ة، لكنه�ا ف�ازت يف ال�دور األول )6-1(، و)6-2( ع�ى 

منافستها دانكا كوفينيتش القادمة من الجبل األسود.
وخرج�ت أزارينكا وكوفينيتش م�ن امللعب بعد توق�ف املباراة، 
بينما كان�ت أزارينكا وصيف�ة بطلة أمري�كا املفتوحة متقدمة 
)2-1(.وطل�ب املرشفون من أزارينكا، البقاء يف امللعب حتى يتم 
اتخاذ قرار يف ش�أن اس�تئناف املباراة، لكنه�ا رفضت ذلك قائلة 

»ال. درج�ة الحرارة ثماني درجات. أن�ا أقيم يف فلوريدا ومعتادة 
عى الطقس الحار«.وقالت كوفينيتش أيضا إنها ال تريد االنتظار 
يف امللع�ب ألن الجو بارد جدا بالفعل.وأضاف�ت أزارينكا »ال. هذا 

سخيف. الجو بارد جدا. 
ما الداعي لذل�ك. هل نجلس هنا مث�ل البط«.وعادت الالعبتان 
إىل املب�اراة بعد تأخر اس�تمر 50 دقيقة ورسع�ان ما كرست 
العبة روس�يا البيضاء ارسال منافستها لتعزز تقدمها قبل أن 
تحس�م النتيجة وتضمن الظهور يف الدور الثاني أمام تس�عة 
مشجعني فقط.ويف مقابلة يف امللعب بعد الفوز قالت أزارينكا 
»أنا س�عيدة لنجاحي يف حس�م املباراة رسيعا واآلن يمكنني 

مشاهدة مباريات أخرى«.

إصابة جديدة بكورونا 
يف الدوري اإليطايل

              المستقبل العراقي/ متابعة

أس�فرت اختب�ارات كورونا الت�ي تجرى 
قب�ل مباريات الجول�ة الثانية من الدوري 
جدي�دة  إصاب�ة  ظه�ور  ع�ن  اإليط�ايل، 
بفروس كورونا.ووفًقا ملوقع »كالتش�يو 

فإن  اإليط�ايل،  مركات�و« 
لالعب�ي  الثاني�ة  املس�حة 
جنوى كش�فت عن إصابة 
الدنماركي  الوس�ط  العب 
بف�روس  ش�ونه  الس�ه 

كورونا.
أعل�ن  جن�وى،  وكان 
باألم�س إصاب�ة الحارس 
ماتي�ا بري�ن، املع�ار من 
بف�روس  يوفنت�وس، 
إج�راء  عق�ب  كورون�ا 

املسحة األوىل.

وم�ن املقرر، أن يغيب الالعبان عن مباراة 
جن�وى ضد ناب�ويل يف الجول�ة الثانية من 
مؤخ�رًا  ظه�رت  أن�ه  الكالتش�يو.يذكر 
الكث�ر م�ن إصاب�ات كورون�ا بال�دوري 
اإليط�ايل، وكان أبرزها للس�ويدي زالتان 
إبراهيموفيتش والربازييل ليو دوارتي من 

صفوف ميالن.

               المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د النمس�اوي دومينك ثي�م، املصنف الثال�ث عامليا، أنه 
س�يحاول جاهدا منع االس�باني رفائيل ن�ادال والرصبي 
نوفاك ديوكوفيتش، من الفوز ببطولة روالن جاروس، من 

أجل فيدرر. 
وق�ال ثيم يف ترصيح�ات صحفي�ة اليوم األح�د: »هنأني 
فيدرر بعد فوزي بأول لقب كبر يف بطولة أمريكا املفرتحة 

الشهر املايض، أنا عى تواصل دائم مع فيدرر«.
وأض�اف: »لقد وعدت فيدرر ببذل فص�ار جهدي ليحافظ 
فيدرر ع�ى رقمه القي�ايس كأكثر العب ف�وزا بالبطوالت 

الكربى«. 
وأت�م صاحب ال�27 عام�ا: »ال يوجد العب يمكن مقارنته 

بفيدرر، إنه فريد من نوعه، ويلعب بشكل جميل وأنيق«.
وس�يحاول اإلس�باني رفائيل نادال معادلة الرقم القيايس 
لفيدرر صاحب ال�20 لقبا يف البطوالت الكربى، حيث يأتي 
ن�ادال خلفه مبارشة ب�19 لقبا، بينم�ا يأتي ديوكوفيتش 

ثالثا ب�17 لقبا.

برشلونة: لن يتمكن أحد من إخضاعنا أبدًا
              المستقبل العراقي/ متابعة

»لق�د  حمل�ة  برش�لونة  ن�ادي  أطل�ق 
فعلناه�ا وس�نفعلها«، الت�ي تراهن عى 
تاري�خ الفري�ق الكتالوني لبعث رس�الة 
ثق�ة وتفاؤل للمش�جعني قبي�ل انطالق 

منافس�ات دوري الدرجة األوىل اإلسباني 
)ال ليجا(.

ج�اءت الرس�الة يف ش�كل فيديو يش�دد 
عى أن�ه بالرغم م�ن اللحظ�ات الصعبة 
التي عاش�ها النادي، »لن يتمكن أحد من 
إخضاعنا أبدا«، وهي واحدة من العبارات 

الت�ي يتألف منها نش�يد الفريق، والتي 
يس�تحرضها اآلن من أجل بث رسالة 
تش�جيع قبيل انطالق املوسم الجديد 
عق�ب الف�رتة الصعب�ة التي عاش�ها 
لقطات  املايض.وباس�تخدام  املوس�م 

من أعظم انتصارات البارسا.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

إنرت يضحي بالعبني حلسم صفقة كانتي
            المستقبل العراقي/ متابعة

يعمل إنرت مي�الن عى إغراء تش�يليس بأكثر من صفقة 
تبادلي�ة، للحصول عى خدمات الفرن�يس نجولو كانتي، 

العب وسط البلوز.
ووفًق�ا ملوقع »كالتش�يو مركات�و« اإليطايل، ف�إن إنرت 
عرض عى تش�يليس إقحام كل من كريس�تيان إريكسن 
ومارسيلو بروزوفيتش يف صفقة انتقال كانتي إىل »سان 

سرو«.وأشار إىل أن تشيليس رفض عرض اإلنرت، واشرتط 
الحصول عى أموال فقط، للموافقة عى رحيل كانتي.

وال يحظ�ى إريكس�ن بثق�ة أنطونيو كونتي، م�درب إنرت، 
كما أن بروزوفيتش س�يخرس مقعده يف التشكيل األسايس 
بمجرد وصول كانتي.وذكرت تقارير س�ابقة أن تش�يليس 
يقدر صفق�ة كانتي ب�50 مليون ي�ورو، بينما ينتظر إنرت 
جم�ع األم�وال، عقب بي�ع مدافعه مي�الن س�كرينيار إىل 

توتنهام.

ثيم يقطع وعدًا لفيدرر 
بحرمان نادال من حلمه
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نحُن والكتب املعروضة!مفارقات جمتمعية

رائد عمرجنة العامري

عىل سبيل التصور والفرض، لو افرتضنا هناك نهر ممتلئ باألعشاب البحرية غري 
النافع�ة، وأس�ماك متنوعة منها الصغ�رية ومنها الكبرية، ومنه�ا الديدان املرضة 
والكائنات املجهرية. الحقل يحتوي عىل العديد من املشاهدات والتصورات الذهنية 

العميقة. يجد العقل هناك أسماك نافعة كثرية إذا هي صفقة مربحة.
والع�ن ت�رى إن يف النهر ما هو ضار وغري نافع، وه�ي بالنتيجة تعكس كما املرآة 
صورة ما يقع أمامها. بينما اليد تصطاد وتأخذ الجيد وترمي كل ما هو غري نافع، 
وتفع�ل الكثري حتى يف بعض األحيان دون مش�اورة العق�ل، كأن اليد هي الحاكم 
األول واألخري! املفارقة تعني؛ تجارب نقوم بها يف عاملنا غري املحسوس أي يف الخيال 
يف املخيلة وال نس�تطيع القيام بها يف العالم امل�ادي الحقيقي، وهي تعني ان نفكر 
باملنط�ق، أي نفكر بعقولنا لنص�ل إىل بعض التناقضات حتى نناقش�ها ونصل إىل 
نتيجة مرضية. مش�كلة التناقض تكمن يف كونها غري موجودة يف العالم الحقيقي 
حيث ال نستطيع أن نقول عىل يشء ما انه صح وخطأ يف الوقت ذاته، أي أما نقول 
صح أو نقول خطأ. هناك عدة عوامل تتحكم بترصفاتنا، فمنها ما يقودنا إىل فعل 
األش�ياء الجيدة، ومنها ما يقودنا لفعل األشياء الصحيحة، والبعض اآلخر يجعلك 

إنسان واقف يف املنتصف ال تستطيع فعل أي يشء تماما.
يف مجتمعي هناك مفارقات عّدة، حن نش�اهد امرأة كبرية يف الس�ن جالس�ة عىل 
قارع�ة الطريق وهي تبيع املناديل حتى ترجع إىل أطفالها وتطعمهم، أي تكس�ب 
قوت يومها بكل ثقة وحب، وهناك طفل صغري بتلك العيون الربيئة يقف إىل جانبك 
ويق�ول لك إني جائع أريد منك بعض النقود ألش�رتي يشء أس�د به رمقي، وهناك 
ش�اب مثقف مهذب يحمل ما تبقى من كتبه األدبية ويجول الشوارع حتى يبيعها 
ويش�رتي بثمنها عالجا لوالده املريض، وهناك يف مجتمعي أناس يعيش�ون برتف 
ونعيم حيث يملئون املطاعم واملقاهي وأصوات الضحك تملئ أرجاء املكان وخلفهم 
يف الش�ارع ناس تترضع من الجوع والتعب، يف مجتمع�ي يتخرج طالب العلم بعد 
س�نوات طويلة من الدراسة والجهد لتكون له املكافئة هي أن يعمل نادل يف إحدى 
املطاعم، أو املقاهي، أو تكون هديته بعض األمتار عىل رصيف الحياة ليجني ثمرة 
الس�نوات ويصبح بائع متجول حاله حال الكثري. هكذا هو مجتمعي يا س�ادة انه 
بلد الخري، وال خري بمن يقوده...! ملاذا يا ترى هل العيب فينا نحن؟! أم العيب بعقل 
ذل�ك الصي�اد صاحب الحقل الكبري، ان�ه جعل يده تغلب عىل عقل�ه، وظلم جميع 
الرع�اة يف حقله. املفارقة موج�ودة حتما يف عقولنا ولغتنا حي�ث ال توجد بصورة 
مادية، وإنما تكمن يف العقل ذاته، حينما يرى أشياء يريد فعلها، أو يرى أشخاص 
يريد أن يحذوا حذوهم، وهذه األمور عندما وجدت يف العقِل فرستها اللغة وأطلقت 
عليها لفظة )مفارقة(. فعندما نقول: إن هذا الرجل يحمل بيده عدة أكياس وضع 
منه�ا واحدة، هل نس�تطيع القول إن الرجل أصبح خايل الوف�اض؟؟ حتما ال، كذا 
تك�ن املفارقة يف عقولنا وليس يف العالم املحس�وس. فوج�ب علينا أن نفهم املعنى 
الحقيقي للمفارقة، وكيف يمكننا أن نتعامل معه بش�كل س�ليم، ننفع به أنفسنا 
ومجتمعنا. كقارورة فيها مادة زيتية نأخذ منها ما نحتاج بكل هدوء وتأني ونرتك 

ما تبقى ونغلقه بأحكام حتى ال ينهدر ويتلف األشياء من حوله..

من�ُذ وقٍت غري قصري وبنفٍس طويٍل وببط�ٍئ اُتابع الكتب التي تعرضها املكتبات 
يف بغداد، وخصوصاً مكتبات ش�ارع املتنبي، وما ترّوج له هذه املكتبات لكتبها، 
وال س�ّيما وتحدي�داً للكت�ب السياس�ية والعس�كرية الالتي مىض ع�ىل احداثها 
من�ذ اكثر من ربِع ق�رٍن من الزمن، وبعضها يمتد اىل نصِف ق�رٍن ونيف، لكّن ما 
ُيفاجئ يف األمر هو س�عري األس�عار الباهظة واملرتفعة التي ُيَس�عروها اصحاب 
تلكم املكتبات  )وحتى البس�طات( وبكّل مضامن ومفاهيم الجش�ع ودونما اّي 
اعتب�اراٍت للُقدرات الرشائية لكّل املس�تويات االجتماعية للقرّاء، وحتى لو بقيت 

معظم تلُكّن الكتب عىل األرفف دونما رشائها!
ه�ذا الحديث »هنا« غري الحديث، له ش�ؤوٌن وش�جوْن، ولع�ّل اّوَل ذلك هو عدم 
وجود جهٍة رقابيٍة رسميٍة لتحديد اسعار الكتب، والتي هي اصالً من اختصاص 
الُقّط�اع الخاص، وبكّل الخواص غري الثقافي�ة! وإذ ال ولن يكون اّي دوٍر لوزارة 
الثقافة يف ذلك، وال يدخل ذلك يف اهتماماتها اصالً )وخصوصاً بما يتعلّق بالوزير 
الذي تختاره وتفرضه احدى أحزاب( بالتناوب والتعاقب، لتغدو الثقافة العراقية 

مطليًة بثقافة هذه األحزاب!
ارتفاع اس�عار الكتب وبتناس�ٍب طردي مع رؤى اصحاب املكتبات قد يجّر اىل ما 
كان عليه الوضع يف زم�ن الحصار، بقيام البعض من اصحاب دكاكن »املتنبي« 
باستنساخ اّي كتاٍب جديٍد ومرتفع الثمن، وبأعداٍد كبريٍة من النسخ، وبالطريقٍة 
التقليدي�ة والبدائي�ة وث�ّم بيعه بأثم�اٍن اقّل كث�رياً من ثمنه املح�دد واملفروض، 

وبالرغم أّن طريقة االستنساخ هذه غري مرشوعة.
اىل ذل�ك، وبتفّرٍع منه، فحت�ى عناوين ومواضيع الكتب الص�ادرة خارج العراق 
يج�ري اختيارها وفق اذواق ورؤى اصحاب املكتب�ات ودور النرش املحلية وليس 
وف�ق متطلبات النرش العامة والنوعية. وفع�اًل يحزُّ يف النفس أن ارى كتباً مهمة 
ويف مجاالٍت شتى، يف بعض العواصم العربية وال اجدها يف مكتباتنا! وبما يصعب 

تفسري وتفكيك اسباب ذلك!
مَن املفارقات األخرى غري املرئية! أن لم تقم وال تتوىل وزارة الثقافة وعرب اٍي من 
وزرائها الس�ابقن وحتى القادمن، مهمة إنش�اء مكتبة حكومية تتوىل استرياد 
الكتب العربية واملرتجمة سواًء من بريوت او القاهرة أو غريهما، وتحديد اثمانها 
وخصوصاً بما يس�تجيب لكافة اذواق القرّاء. ومن املضحك –املبكي أّن كتباً عىل 
درجٍة عاليٍة من األهمية ومىض عىل إصدارها عرشات السنن، لكنها لم تصل اىل 
الع�راق اىل اآلن! وبالرغم من أّن الكتب الحديثة، واألخرى التي صدرت منذ اوقاٍت 
غ�ري بعيدة، ال تدخل او ال يجري إدخالها يف الش�بكة العنكبوتية، ألس�باٍب ماليٍة 
او ربحي�ة. لكّنه وعىل العموم فإّن الكتاب العرب�ي يعاني من حالٍة تكاُد تضحى 
»فريوس�ية« من عدم الرتويج اإلعالمي والدعائي وبطريقٍة تس�تند اىل متطلبات 
ورشوط الرتوي�ج وف�ق املفاهي�م األكاديمي�ة – اإلعالمية، وحت�ى التجارية، ُثّم 
كذل�ك وبما يتعلّق باألجي�ال الجديدة، فمن املفرتض اع�ادة الرتويج للكتب التي 
صدرت سابقاً قبل وبعد منتصف القرن املايض، ملا لها من اهمية وسيما لكتابات 

مشاهري األدباء واملؤلفن والكّتاب من مختلف األقطار العربية.

أهم اخلرضاوات التي تساعد عىل تنظيف األسنان
م�ا التغذية املفيدة لصحة األس�نان، وما أفضل 
الوجب�ات البيني�ة لألس�نان، ومت�ى يجب خلع 
رضس العقل؟ هذه األسئلة وغريها نجيب عنها 
يف هذا التقرير… أوضح طبيب األس�نان األملاني 
شتيفان تسيمر أن سبب تسوس األسنان يرجع 
إىل التغذية الخاطئة، حيث ينشأ التسوس بسبب 
تناول الكثري من الكربوهيدرات خاصة السكر. 
وتس�تخدم البكتريي�ا املوج�ودة ع�ىل رواس�ب 
األس�نان السكر إلنتاج أحماض تتسبب بدورها 
يف حدوث تس�وس األس�نان. وأش�ار تسيمر إىل 
أن األم�ر ال يعتمد فقط عىل م�ا نأكله، بل متى 
وكي�ف، موضح�ا أنه أثن�اء ف�رتات الراحة بن 
الوجب�ات تحدث عمليات معقدة يف الفم، فهناك 
ترس�بات البكتريي�ا الت�ي تنت�ج األحماض من 
الس�كر، ثم تنخفض قيم�ة األس الهيدروجيني 
ملس�توى مت�دٍن )أي ترتفع الحموض�ة(، وتتم 
إزالة الكالس�يوم املوجود عىل األسنان. وأضاف 
تس�يمر أن األم�ر يس�تغرق ح�وايل 45 دقيق�ة 
حت�ى تتج�اوز قيم�ة األس الهيدروجيني هذه 
القيمة م�رة أخرى، وخ�الل ه�ذا الوقت تكون 
الس�ن ضعيفة. والخرب الجيد أن الجس�د ينظم 
هذا بنفسه إذا أخذ وقتا كافيا لذلك. وهذا يعني 
أخ�ذ راحة لع�دة س�اعات بن الوجب�ات وعدم 

تن�اول وجب�ة خفيف�ة أو رشب أي يشء بينها. 
وتعد الخ�رضوات هي االختي�ار الصحيح فيما 
يخص الوجبات البينية، نظرا ألنها تحتوي عىل 
س�كريات أقل وتحت�اج ملزيد م�ن املضغ، وذلك 
مث�ل أعواد الكرفس الغني باأللياف الذي ينظف 
األسنان إىل حد ما، كما أن الفلفل والجزر مفيدان 
أيض�ا. وملن يفضلون األطعم�ة الحلوة يمكنهم 
تناول التفاح الذي يحتوي عىل نسبة من السكر 
ولكنه�ا ليس�ت عالية. وع�ىل العك�س من هذا 
ف�إن تناول فواكه تحتوي عىل نس�بة عالية من 
السكر كاملوز يستلزم استخدام فرشاة األسنان 

بعدها عىل الفور. ويفضل أيضا تناول األطعمة 
التي ال تلتصق باألسنان، حيث يسبب التصاقها 
صعوب�ة غس�لها وبقاءه�ا لف�رتة أط�ول عىل 
األس�نان، ومن ث�م اإلرضار باألس�نان، فرقائق 
البطاط�س عىل س�بيل املثال تلتصق بأس�طح 
املض�غ وتتس�بب يف اإلرضار بها ع�رب محتواها 
الع�ايل من الكربوهي�درات. وبش�كل عام تلعب 
الفيتامين�ات دورا مهم�ا يف الحفاظ عىل صحة 
األس�نان والفم ككل، فالثمار والخرضوات ذات 
األوراق الخرضاء والخرضوات الصفراء تحتوي 
عىل الكثري من فيتامن »إيه« )A(، وهذا بدوره 
مفيد للغش�اء املخاطي املبطن للفم. كما يمتاز 
فيتامن »دي« )D(بأهمية كبرية لنمو األسنان 
وقوتها. يف بعض الحاالت يتسبب رضس العقل 
يف آالم شديدة تستوجب خلعه. ويف هذا الجانب، 
أوض�ح اختصايص جراحة الف�م والفك والوجه 
األملان�ي تورس�تن راي�رشت أن متاعب رضس 
العقل تحدث بس�بب صغر الفك أو خروجه من 
املوض�ع غري الصحي�ح -أي ظهوره م�ن اللثة 
بش�كل جزئي أو خروجه مقلوبا- مما يتس�بب 
يف صغ�ر فتح�ة رضس العقل، وكذل�ك مرافقة 
أكياس له تتس�بب يف ترضر العظام والجذور يف 

منطقته.

تمكن خبري بريطاني من ابتكار جهاز يمكنه أن يحس�ن صحة العن يف 3 
دقائق فقط. ونرشت صحيفة “دييل مريور” الربيطانية تقريرا يتطرق إىل 

الجهاز، الذي يعالج مشاكل الشبكية لألشخاص فوق األربعن.
ونقل�ت الصحيف�ة عن الربوفيس�ور، جل�ن جيفري، من معه�د “يو يس 
إل” لط�ب العيون، لتجنب تدهور العن، محاولة إعادة تش�غيل الش�بكية 

“املسنة” عن طريق دفعات قصرية من الضوء األحمر طويل املوجة.
وق�ال جلن “النظر إىل الضوء األحمر طويل املوجة، ملدة 3 دقائق يف اليوم، 
يمك�ن أن يجدد الش�بكية ويحس�ن البرص برسعة كب�رية، تكافح تدهور 
الرؤي�ة”. وأردف بقوله “حساس�يتك الش�بكية ورؤية األل�وان تتقلصان 

تدريجًيا، مع وصول الشخص إىل مرحلة الشيخوخة”
ووج�د الباحث�ون س�ابًقا أن الضوء األحمر يحس�ن الرؤية ل�دى الفرئان 
والنح�ل والذب�اب، تأتي مس�تقبالت الضوء يف ش�بكية الع�ن يف نوعن – 
املخاريط، التي تكتش�ف رؤية األل�وان والقضبان، والت�ي تعطي رؤية يف 

الضوء الخافت.

ابتكار جهاز حيسن صحة العني 
يف ثالث دقائق

لقاح كورونا هيدد نصف مليون سمكة قرش
باتت أسماك القرش مهددة يف ظل السعي 
الحثيث للحصول عىل مادة »السكوالن« 
اكتش�ف  بعدم�ا  أكباده�ا،  املتوف�رة يف 
العلم�اء أنه�ا أح�د املكونات الرئيس�ية 

للقاح فريوس كورونا قيد التطوير.
»التلغ�راف«  صحيف�ة  وبحس�ب 
الربيطاني�ة، بات�ت ما يق�رب من نصف 

مليون سمكة قرش مهددة باملوت.
ويقول نش�طاء الحفاظ ع�ىل البيئة إن 
أكث�ر م�ن ثالث�ة مالي�ن س�مكة قرش 
تقتل كل ع�ام للحصول عىل زيت كبدها 

الستخدامات مختلفة.
ويستخدم »الس�كوالن« من أسماك القرش 
حالي�اً يف الط�ب كجزء م�ن مادة مس�اعدة، 
وهو مكون يجعل اللق�اح أكثر ف�����عالية 

ويخ����لق استجابة من����اعية أكرب.
بالفع�ل تس�تعن رشكة األدوي�ة الربيطانية 
»جالكسوس�ميث كالين« بمادة »سكوالن« 

يف صناعة لقاحات اإلنفلونزا.

وأعلنت الرشكة الربيطانية أنها ستصنع 
ملي�ار جرعة م�ن هذه املادة املس�اعدة 

لالستخدام يف لقاحات »كوفيد - 19«.
ويتطل�ب صن�ع ط�ن واح�د م�ن مادة 
»س�كوالن«، 3000 س�مكة قرش، كما 
أعلن�ت أح�د املنظم�ات أن تحص�ن كل 
ش�خص يف العال�م بجرع�ة واح�دة من 
لقاح كورونا املحتوي عىل »س�كوالن«، 
س�يتطلب حوايل 250 ألف سمكة قرش، 
اعتم�ادا عىل الكميات املس�تخدمة، وقد 
يتضاع�ف العدد ليص�ل إىل نصف مليون 

سمكة قرش.
ويخ�ى دع�اة الحفاظ عىل البيئ�ة أن يؤدي 
االرتفاع املفاجئ يف الطلب عىل أسماك القرش 

إىل دفع بعض األنواع إىل حافة االنقراض.

علن كبري أطب�اء القلب املس�تقل يف وزارة 
الصحة الروس�ية أن�ه، ال توجد إحصاءات 

عن األمراض بسبب وضع النوم.
قال يفغيني ش�ليختو، كب�ري أطباء القلب 
املس�تقل يف وزارة الصح�ة الروس�ية، إن 
النوم ع�ىل الجانب األي�رس ال يرض بصحة 

القلب، إنها مسألة عادة.

وقال ردا عىل سؤال من املشاهدين يف إطار 
حملة عموم روسيا “أسبوع الصحة”:  “ال 
توجد مثل ه�ذه البيانات )ح�ول مخاطر 
النوم ع�ىل الجانب األيرس( ، هذه مس�ألة 
تتعل�ق بعادة كل فرد – ينام ش�خص عىل 
الجانب األيرس، ش�خص أخ�ر عىل الجانب 
األيمن. ال توجد م����ثل هذه اإلحصاءات، 

وال توج����د مثل هذه الب���يانات”.
يذك�ر أنه يف وقت س�ابق، ج�ادل عدد من 
العلم�اء ب�أن بع������ض أوض�اع النوم 
يمك�ن أن تس�بب مش�اكل صحي�ة. وأكد 
العلم�اء الصيني���ون أن ع�ادة النوم عىل 
الجان�ب يمكن أن ت�ؤدي إىل تكوين انزالق 

غرضويف قطني.

هل النوم عىل اجلانب األيرس مرض

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

كم من الوقت يمكن أن تبقى عىل قيد احلياة دون رشب املاء؟
وري�ا للحي�اة، ويج�ب رشب كمي�ة 
كافي�ة منه عىل م�دار اليوم للحفاظ 
للجس�م،  الصحي�ة  الحال�ة  ع�ىل 
الح�د  ع�ن  منس�وبه  وانخف�اض 
الطبيعي، قد يعيق قدرة الجسم عىل 

العمل بشكل صحيح.
يش�كل امل�اء 70% من وزن الجس�م 
لدى الشخص البالغ، بينما يشكل ما 
يص�ل إىل 75% من وزن الجس�م لدى 

األطفال.
املاء أم الطعام أهم؟

ووفقا ملوقع »Eat this«، ال يستطيع 
الش�خص العي�ش بدون تن�اول املاء 
لف�رتة طويل�ة ج�دا، ولك�ن يختلف 

مق�دار الوق�ت املح�دد ال�ذي يمكن�ك العيش 
خالل�ه بدونها من ش�خص آلخ�ر، وذلك تبعا 
لبعض العوامل املس�اهمة يف استخدام الجسم 
للم�اء، مثل الظ�روف البيئية، العم�ر، الوزن، 
الجنس، مس�توى النش�اط، الحالة الصحية، 
واألطعمة التي يتم تناولها. وأش�ارت دراس�ة 
إىل أنه »ال يمكن للجسم البقاء عىل قيد الحياة 
ألكث�ر م�ن 8 إىل 21 يوما ب�دون طعام وماء«. 
أوضحت الدراس�ة أن »املاء أهم بكثري للجسم 

م�ن الطع�ام، حي�ث يمكن لألش�خاص الذين 
ينخرط�ون يف اإلرضاب ع�ن الطعام مع تناول 
املي�اه أن يعيش�وا بضع�ة أش�هر«. وتوض�ح 
الدراس�ات أن عدم الحص�ول عىل كمية كافية 
من املاء، قد تس�بب أرضار يف أعضاء الجس�م، 
مثل تلف األنسجة، قلة التبول، وبالتايل صعوبة 
التخلص من املركبات الضارة بالجسم، تكون 
حصوات ال�كىل، اإلصاب�ة باإلمس�اك، خلل يف 
آلي�ة عم�ل املفاصل، اضط�راب ضغ�ط الدم، 
وتل�ف الدماغ.وم�ن العالم�ات الت�ي تدل عىل 

ع�دم رشب املي�اه بكمية مناس�بة، 
الشعور بالعطش والجفاف الخفيف 
بالتعب وجفاف  والصداع والش�عور 

الفم والغثيان.
ويق�ول الدكت�ور الربيطان�ي كي�ث 
غرايمز لصحيفة »مرتو« اإلنجليزية: 
»لدين�ا ع�دد م�ن اآللي�ات للحف�اظ 
عىل توازن مس�تويات الس�وائل كما 
تس�اعد أجهزة االستشعار املوجودة 
يف أدمغتنا عىل اكتش�اف التغريات يف 
حالة الرتطي�ب، ما يؤدي إىل العطش 

وانخفاض التبول«.
وتاب�ع: »يمك�ن أن تش�مل أع�راض 
الجفاف الخفي�ف اإلصابة بصداع أو 

تعب أو غثيان أو جفاف الفم أو الشفتن«.
ونص�ح غرايمز بتجنب املرشوب�ات الغازية أو 

منتجات األلبان فور الشعور بالغثيان.
الطبي�ة  املجل�ة  املق�االت يف  إح�دى  وت�ويص 
الربيطاني�ة ب�رشب 1.5 ل�رت م�ن امل�اء يوميا 
للحفاظ عىل مستويات السوائل يف الجسم، كما 
تنصح أيضا بإضافة نصف ملعقة صغرية من 
امللح إىل املاء يوميا لتعويض فقدان الصوديوم 

من خالل التعرق.

عانى كثريون من أثار نفس�ية س�لبية بس�بب اإلغالق الناجم عن تفيش 
فريوس كورونا املستجد.

و بحس�ب موق�ع “ياهو” كش�ف اس�تطالع رأي أن وجود حي�وان أليف 
ساهم يف خفض مستويات التوتر”.

وأج�رى باحث�ون بريطانيون اس�تطالعا ع�ىل 6000 بريطان�ي، رأوا أن 
امت�الك حيوان أليف يع�زز الصحة العقلية ويقلل من الش�عور بالوحدة، 

ويساعد عىل خفض مستويات التوتر.
وأفادت نتيجة االس�تطالع بأن تس�عة من كل عرشة مشاركن ساعدهم 
حيوانهم األليف يف تحمل اإلغالق، وأجمع املش�اركون عىل أنها ساعدتهم 

يف الحفاظ عىل لياقتهم ونشاطهم.

احليوانات األليفة تلعب دورًا
 يف مكافحة آثار كورونا


