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أعقل الناس أعذرهم للناس العراقي
رئيس جملس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

بالتفاصيل.. حديث بالسخارت
 أمام جملس األمـن عن التطـورات 

يف العراق
ص2

مستشـار حكـومـي يعلـن »موعــدا مبدئيـا« إلقـرار موازنـة 2021
السوداين يدعو للوصول إىل »حلول حقيقية« بعد تكليفه برئاسة جلنة حوارات احلكومة واإلقليم
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلن وزير الثقافة حس�ن ناظ�م، أمس الثالثاء، 
عن تأمني عودة 25 ألف نازح خالل ش�هر واحد، 
كاش�فاً عن خط�ة إلغالق مخيم�ات النازحني يف 

اقليم كردستان مطلع العام املقبل.
وق�ال ناظ�م، يف مؤتم�ر صحف�ي عقب جلس�ة 
مجلس الوزراء، إن »الحكومة تعّول عىل املشاريع 
االستثمارية حيث تعمل عرب االستثمار وتيسريه 

لتعظيم اإليرادات«.
وأض�اف ناظ�م أن »الحكومة لديه�ا اجتماعات 
مس�تمرة م�ن أجل معالج�ة األخط�اء يف قانون 

االقرتاض«.
وبش�أن جائحة كورونا، اشار ناظم اىل ان »وزير 
الصح�ة )حس�ن التميم�ي( ق�دم خالل جلس�ة 
مجلس الوزراء عرضاً مفصالً ملستجدات جائحة 
كورون�ا«، مبين�اً أن�ه »تم�ت التوصي�ة بدخول 
الع�راق يف التزام�ات مالي�ة م�ع رشكات أخرى 
منتجة للق�اح كورونا ملا يضم�ن تغطية الفئات 

غري العرشين باملئة«.
وأكد ناظم »تأمني عودة 25 الف نازح خالل شهر 
واح�د، وهناك خطة إلغالق مخيمات النازحني يف 

كردستان مطلع العام املقبل«.
وبخصوص االنتخابات املقبلة اش�ار ناظم اىل ان 
»عملية تسجيل البطاقات البايومرتية وصلت إىل 
نس�بة س�تني يف املئة«. وتابع »ال بد من مراجعة 
الفق�رة العارشة م�ن قانون االق�رتاض املتعلقة 
عق�د  الجمركية«.ب�دوره،  اإلعف�اءات  بإلغ�اء 
مجلس الوزراء جلس�ة اعتيادية برئاس�ة رئيس 

مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.
التفاصيل ص2

جملس الوزراء: األولوية لالستثامر
صّوت على تنفيذ الطريق الرابط بني ميناء الفاو الكبري وأم قصر.. وقرر عدم تعيني من يثبت ارتكابه الرشى واالختالس بدرجة مدير عام صعودًا حمافظ البرصة يعلن 

وصول الوجبة األخرية من اآلليات 
التخصصية لقطاع الكهرباء

حمـافـظـة بغـداد
 ووزارة التجارة يتفقان عىل حتسني 

البطاقة التموينية

حمافظ نينوى
 يبحث إمكانية فتح مكتب للخارجية 

يف مدينة املوصل
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ألول مرة.. بايدن يعني نساء بمناصب حساسة يف حكومته 
وزير اخلارجية يصل روسيا يف زيارة تستغرق عدة أيام
القائد العام يوجه برفع سيطرة جرس األئمة وحتويلها اىل مرابطة
»سومو«: نعمل وفق أسس ترفع القيمة السوقية للخام العراقي

نائب عن سائرون يتحدث عن »خروقات خميفة« بمزاد العملة 
ويؤكد: خميفة حتتاج لوقفة جادة 
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قائد عمليات البرصة:
 وجدنا ألية ملنع تدفق املواد املخدرة 

عرب بعض املنافذ املائية

نائب مجال املحمداوي يدعو 
وزارة الرتبية إللغاء كافة استثناءات 

املدارس األهلية بشأن الدوام

وزارة النقل حترض اجتامع 
اللجنة االقتصادية واالجتامعية 

لغريب آسيا »االسكوا«

       بغداد / المستقبل العراقي

يواصل الرئي�س األمريكي املنتخب جو بايدن اختيار فريقه 
الحكوم�ي، الذي س�يدير ش�ؤون البالد يف املرحل�ة املقبلة، 
ويالح�ظ من خالل األس�ماء التي جرى اإلع�الن عنها حتى 
اآلن، أن هناك »وفرة واضحة« يف ما يخص األسماء النسائية 
يف فري�ق باي�دن. البداي�ة ب�«لين�دا توم�اس غرينفيل�د«، 
الت�ي رش�حت ملنص�ب س�فرية األم�م املتح�دة، وكانت قد 
ش�غلت منصب مس�اعد وزير الخارجية لش�ؤون إفريقيا، 
يف عه�د الرئيس الس�ابق باراك أوباما. كم�ا يجري الحديث 
عن وافري�ل هاينز ملنصب مدي�رة االس�تخبارات الوطنية، 

وميش�يل فلورونوي ملنص�ب وزيرة الدف�اع، وجانيت يلني 
ملنصب وزيرة الخزانة. وستكون هاينز، لو تم التصديق عىل 
ترش�يحها، أول امرأة تش�غل منصب مديرة لالس�تخبارات 
الوطنية. كما أنه يف حال تم فعال ترش�يح ميشيل فلوروني 
لوزارة الدفاع، ومن ثم املصادقة عليها، فستكون أول امرأة 
يف هذا املنص�ب. ويف ما يخص منصب وزير الخارجية، فإن 
أنتون�ي بلينكن ق�د يحظى بمصادقة »س�هلة«، ألنه يعترب 
من األسماء املستحس�نة عند طيف كبري من الجمهوريني. 
ويف وزارة األم�ن الوطن�ي، يتوق�ع أن يتس�لم أليس�اندورا 
مايوركاس مهام هذه الحقيبة. وس�يكون مايوركاس أول 

مهاجر من أصول التينية يتوىل املنصب.

      بغداد / المستقبل العراقي

س�ائرون  كتل�ة  ع�ن  نائ�ب  وص�ف 
الخروق�ات يف م�زاد العمل�ة يف البن�ك 

املركزي العراقي ب�«املخيفة«.
وق�ال رام�ي الس�كيني »يت�م أحياناً 
تحييد ه�ذا امل�زاد والفروق�ات املالية 
من قب�ل جهات معينة وهي الس�وق 
ذات  األهلي�ة  واملص�ارف  الس�وداء 
القط�اع الخ�اص حيث يت�م التالعب 

ببورصة العملة وقيمة الدينار«.
وأض�اف »ه�ذا يحت�اج وقف�ة جادة 

م�ن الحكومة التنفيذي�ة تجاه الذين 
يتالعبون بهذا املوضوع«.

وأكد السكيني، انه »بسبب كثرة هذه 
الخروقات يف اآلونة األخرية وخروجها 
لوسائل االعالم بأعداد وأرقام مخيفة 
فيج�ب اليوم الحد م�ن هذه الظاهرة 
مع ما موجود من انخفاض يف أسعار 
ال�دوالر وانخف�اض مس�توى برميل 

النفط الرتباطه بالسوق العاملي«.
وكان عض�و لجن�ة النزاه�ة النيابية، 
كاظم الصيادي، كش�ف أمس االثنني، 
ع�ن أموال مهولة تهرب بفس�اد مزاد 

العملة للبنك املركزي العراقي.
ان »س�ؤال رئي�س  الصي�ادي  وق�ال 
كتلة الحكمة النيابية، فالح الس�اري، 
ملحاف�ظ البن�ك املرك�زي كان دقيقاً؛ 
لك�ن لألس�ف الش�ديد كان�ت األجابة 
غري دقيق�ة ومبهمة وملس�نا محاباة 
للمصارف عىل حساب الشعب العراقي 
وتق�ف خلفها قوى سياس�ية لرسقة 

أموال الشعب« حسب قوله.
فيم�ا أعت�ربت النائب�ة ع�ن تحال�ف 
عراقيون، زهرة البجاري، مزاد العملة 
بأنه تهديد إلفالس البلد وقالت لوكالة 

}الفرات نيوز{ »مزاد العملة يؤثر كثرياً 
ع�ىل الحال�ة اإلقتصادي�ة واالقتصاد 
العراق�ي بصورة عامة الن هذه عملة 

صعبة تخرج اىل خارج العراق«.
وطالبت البج�اري »بإيقاف هذا املزاد 
الن�ه يؤث�ر ع�ىل االقتص�اد العراق�ي 
بصورة ك����برية وستكون لنا وقفة 
يف ه�ذا املوضوع الس�يما وأنه يتداول 
يف أروق�ة الربمل������ان وب�ني النواب 

املهتمني به«.
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 التعادل يف الديريب
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التجارة تتحرك الستئناف »املعارض«: »صنع يف العراق« سيكون األول
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن�ت الرشكة العامة للمعارض والخدم�ات التجارية يف وزارة التجارة، أم�س الثالثاء، عن عزمه 
اقام�ة معرض »صن�ع يف العراق«. وق�ال مدير عام الرشك�ة رسمد طه س�عيد ان “الرشكة بصدد 
اس�تحصال كتاب من اللجنة العليا للصحة والس�المة الوطنية يس�مح له�ا بإقامة معارض خالل 
املرحلة القادمة”، مبيناً أنه “يف حال الحصول عىل املوافقة فان املعرض االول سيكون خاصا بحملة 
»صنع يف العراق« لعرض املنتوجات املحلية والرتويج لها«. وتوقع سعيد ان “يالقي املعرض نجاحاً 
كب�راً النقطاع املنتوج�ات املحلية التي تالئم ذائق�ة املواطنني، فضال عن ع�دم احتوائها عىل مواد 
حافظة”، مش�راً إىل أنه “سيعيد املنتوج املحيل إىل الواجهة يف االسواق العراقية ملنافسة املستورد”. 
وأض�اف ان “املع�رض س�يتضمن امل�واد الغذائية واملالب�س واالحذي�ة والكهربائيات الت�ي تنتجها 
الرشكات املحلية”، موضحاً أن “الرشكة، بهذه الخطوة، تس�عى إلعادة الصناعة املحلية اىل س�ابق 
عهدها بعد ان اهملت عىل مدى 17 عاما توقفت فيها املصانع الحيوية التي كانت اساس�ا العتماد 

العراق ذاتيا عىل نفسه يف انتاج سلع حازت عىل ثقة املواطن ملتانتها واسعارها املناسبة”.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلن وزير الثقافة حسن ناظم، أمس الثالثاء، عن تأمني 
عودة 25 ألف نازح خالل ش�هر واحد، كاشفاً عن خطة 
إلغالق مخيمات النازحني يف اقليم كردستان مطلع العام 

املقبل.
وق�ال ناظ�م، يف مؤتمر صحف�ي عقب جلس�ة مجلس 
الوزراء، إن »الحكومة تعّول عىل املش�اريع االستثمارية 
حيث تعمل عرب االستثمار وتيسره لتعظيم اإليرادات«.

وأضاف ناظم أن »الحكومة لديها اجتماعات مس�تمرة 
من أجل معالجة األخطاء يف قانون االقرتاض«.

وبشأن جائحة كورونا، اشار ناظم اىل ان »وزير الصحة 
)حس�ن التميمي( ق�دم خالل جلس�ة مجل�س الوزراء 
عرض�اً مفصالً ملس�تجدات جائحة كورون�ا«، مبيناً أنه 
»تم�ت التوصية بدخول الع�راق يف التزام�ات مالية مع 
رشكات أخ�رى منتجة للقاح كورونا مل�ا يضمن تغطية 

الفئات غر العرشين باملئة«.
وأكد ناظم »تأمني عودة 25 الف نازح خالل شهر واحد، 
وهن�اك خط�ة إلغالق مخيم�ات النازحني يف كردس�تان 

مطلع العام املقبل«.
وبخصوص االنتخابات املقبلة اشار ناظم اىل ان »عملية 
تس�جيل البطاقات البايومرتية وصلت إىل نس�بة س�تني 
يف املئ�ة«. وتابع »ال بد م�ن مراجعة الفقرة العارشة من 

قانون االقرتاض املتعلقة بإلغاء اإلعفاءات الجمركية«.
ب�دوره، عقد مجلس الوزراء جلس�ة اعتيادية برئاس�ة 
رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، جرى خاللها 
مناقش�ة جملة م�ن القضاي�ا ومس�تجدات األحداث يف 
الب�الد، اىل جان�ب ت�داول املوضوع�ات املدرج�ة ضم�ن 
جدول األعمال. وأكد الكاظمي، يف مستهل الجلسة، عىل 
رضورة أن تكون األولوية لالستثمار، السيما يف املشاريع 
الكبرة، ألهميته يف اإلعمار والتنمية وتوفر فرص العمل 
وتنشيط جميع القطاعات الحيوية، وستعمل الحكومة 

عىل تسهيل كل اإلجراءات للمستثمرين.
وبنّي أن الحكومة، ومنذ بداية تش�كيلها، مضت بتعظيم 
اإلي�رادات املالي�ة للدولة، والتي يج�ب أن يقابلها تقديم 

أفضل الخدمات للمواطنني.
كم�ا أش�ار اىل وجود مش�اكل يف قانون االق�رتاض الذي 
أق�رّه مجلس النواب، حي�ث تخللته بعض األخطاء، وأن 

االجتماعات مستمرة مع املجلس ملعالجتها.
وقّدم وزير الصحة عرضا مفصال عن مستجدات جائحة 
كورون�ا يف الع�راق، الس�يما م�ا يتعلق بلق�اح فروس 

كورون�ا، وب�نّي الس�يد الوزي�ر أن  الع�راق وّق�ع مرفق 
كوفاكس الذي انضمت اليه 184 دولة، وس�يحصل عىل 
أول لق�اح ينتج لتغطية 8 ماليني ش�خص، أي ما يعادل 
 % 20 من الس�كان، ممن يمثلون فئ�ات االختطار العايل، 
وتم�ت التوصية بدخول الع�راق يف التزام�ات مالية مع 
رشكات أخ�رى منتجة للقاح، بما يضمن تغطية الفئات 

األخرى به.
وقّدم�ت وزي�رة الهج�رة واملهجرين تقري�راً عن موقف 
مخيم�ات النازح�ني املتبقي�ة واملغلق�ة طوعي�ا، خالل 

شهري ترشين األول وترشين الثاني 2020.
وبحس�ب تقرير وزارة الهجرة، فقد بل�غ عدد املخيمات 
التي أغلقت خمسة عرش مخيما، وعادت 5180 عائلة ) 
25 ألف نازح(، خالل ش�هر واحد وبشكل طوعي، وذلك 
بع�د تأم�ني عودتهم التي جرت بالتنس�يق ب�ني كل من 
وزارة الهجرة، ومستشارية األمن الوطني وجهاز األمن 

الوطني وقيادة العمليات املش�رتكة والحش�د الش�عبي 
والحكوم�ات املحلية، وبتوجي�ه ومتابعة من قبل رئيس 
الوزراء. وبلغ عدد املخيمات املتبقية ستة مخيمات فقط 
تأوي بحدود 7696 عائلة، يف محافظات نينوى وكركوك 
ودياىل واألنبار، وأكد التقرير أن العودة الطوعية مستمرة 
حيث تشهد يوميا عودة ما بني 75-100 عائلة يوميا من 

املخيمات املتبقية، باستثناء مخيمات إقليم كردستان.
وستش�هد األس�ابيع املقبلة غل�ق ثالث�ة مخيمات، هي 
الكرام�ة ولي�الن والون�د، كما س�يتم اإلع�الن عن خلو 
ث�الث محافظات ه�ي كركوك ودياىل وص�الح الدين من 
مخيم�ات النازحني، بعد تأمني الحي�اة الكريمة لهم من 

قبل الحكومات املحلية.
وبحس�ب التقرير أيضا، فإن ش�هر كان�ون األول املقبل 
سيش�هد إغ�الق بقي�ة املخيم�ات، واإلع�الن ع�ن خلو 
محافظت�ي األنب�ار ونينوى من مخيم�ات النزوح، فيما 

سيشهد مطلع العام املقبل عودة طوعية وغلق مخيمات 
النازح�ني يف إقلي�م كردس�تان بالتنس�يق م�ع حكومة 

اإلقليم.
وبع�د أن ناق�ش مجلس الوزراء ما م�درج ضمن جدول 

أعماله، أصدر القرارات التالية:
أوال/ 

- قيام وزارة النقل بتنفيذ الطريق الرابط بني ميناء الفاو 
الكب�ر وميناء أم قرص فورا، بالتنس�يق بينها والجهات 
املالك�ة لألرايض املطلوبة للمرشوع دون الحاجة اىل نقل 
إكم�ال انتظار ملكية األرايض، وبالتنس�يق م�ع الدائرة 
العامة للطرق والجس�ور، وفقا للمادة )20( من قانون 

الطرق العامة )35/ثانيا لسنة 2002(.
- قي�ام وزارت�ي املالي�ة واإلعم�ار واإلس�كان باتخ�اذ 
اإلج�راءات الالزم�ة لنقل ملكي�ة األرايض التي س�يقام 
عليه�ا املرشوع اىل وزارة النق�ل دون بدل، عىل أن يجري 

تحديد محرمات الطريق من دائرة الطرق والجسور. 
ثاني�ا/  تكلي�ف وزارة التعلي�م الع�ايل والبح�ث العلمي 
باإلرساع يف حس�م مرشوع قانون هيئ�ة البحث العلمي 

مع مجلس الدولة.
ثالث�ا/ املوافق�ة ع�ىل إج�راء ال�دور الثال�ث للصف�وف 

املنتهية.
رابعا / عدم تعيني أي مرش�ح لتس�نم إح�دى الوظائف 
العلي�ا )مدير عام صعودا(، يف حالة ثبوت ارتكابه إحدى 
الجرائ�م املنص�وص عليها يف قرار مجل�س قيادة الثورة 
املنح�ل ) 18 لس�نة 1993( أو يف قان�ون الخدمة املدنية 
) 24 لس�نة 1960( بحكم قضائي بات، حتى وإن شمل 

بالعفو العام أو الخاص.
خامس�ا/ ش�مول أمانة بغداد وهيئة الحش�د الش�عبي 
بق�راري مجلس الوزراء )17 و 22( لس�نة 2020، ودور 
اإليواء وبالكميات املمكن توفرها من قبل وزارة النفط، 
بس�بب زيادة ثقل هذه اآللية عىل موازنة رشكات وزارة 
النفط. سادس�ا/ إقرار التقرير الس�نوي الثالث ملجلس 
مكافحة غس�يل األم�وال وتمويل اإلره�اب لعام 2019، 
ال�وارد رب�ط كت�اب البن�ك املرك�زي العراق�ي/ مجلس 
مكافحة غس�يل األموال وتمويل اإلرهاب، ذي العدد: 15 
امل�ؤرخ يف 2020/7/22، اس�تنادا اىل أح�كام املادة )7/ 
رابع عرش( من قانون مكافحة غس�يل األموال وتمويل 
اإلرهاب رقم )39( لسنة 2015، مع األخذ بعني االهتمام 
استمرار مكتب مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب 
بأخذ اإلجراءات الالزمة ملكافحة غس�يل األموال وتمويل 

اإلرهاب، بالتنسيق مع الجهات الرقابية.

صّوت على تنفيذ الطريق الرابط بني ميناء الفاو الكبري وأم قصر.. وقرر عدم تعيني من يثبت ارتكابه الرشى واالختالس بدرجة مدير عام صعودًا

جملس الوزراء: األولوية لالستثامر

العدد )2265(   25     تشرين الثاني    2020                السنة السادسة                 معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االربعاء

وعد بإغالق خميامت النازحني يف مجيع املحافظات مطلع العام املقبل.. وسيخصص اجللسة املقبلة ملناقشة مسودة قانون املوازنة

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف املستش�ار االقتص�ادي 
لرئي�س مجلس ال�وزراء مظهر 
محم�د صال�ح، أم�س الثالثاء، 
عن اسباب تأخر ارسال موازنة 
مرجح�ا  الربمل�ان،  اىل   2021
إقراره�ا يف ش�هر كان�ون االول 
القادم. وقال صال�ح إن »اعادة 
النفق�ات  وفح�ص  تنظي�م 
للس�نة املالية القادمة والسيما 
واعتم�اد  منه�ا  التش�غيلية 
والرسيع�ة  الدقيق�ة  الوس�ائل 
لتعظيم االيرادات غر النفطية، 
فض�ال عن اعتماد آليات يف ادارة 
العجز وتخفيضه اىل اقل مستوى 
م�ن التمويل وبم�ا ال يؤثر عىل 
االستدامة املالية مستقبال وعىل 
وفق الحيز املايل املتاح، فجميعها 
تعد عوامل اقت�ى التفكر بها 
بجهود واساليب ورؤى مختلفة 
وبوقت أط�ول مقارنة بأوضاع 
املس�تقرة«. املالي�ة  الس�نوات 

الجدي�دة  ال�رؤى  ان«  وب�ني، 
تأخذ مش�كالت ركود الطلب يف 

اس�واق النفط ومس�توى النمو 
يف االقتص�اد العامل�ي وال�ذي ما 
زال تح�ت قي�د االنغالق بس�بب 

جائحة كورونا«.
واضاف، »بالرغ�م من ذلك فأن 
اعداد م�رشوع قان�ون املوازنة 
العام�ة االتحادي�ة للعام 2021 
بات عىل وشك االنتهاء«، مرجحاً 
أن »يك�ون كان�ون االول القادم 
هو الشهر الذي ينتهي بمناقشة 

وترشيع قانون املوازنة«.
وتابع، »يف حالة الدخول يف السنة 
املالية الجدي�دة دون إقرارها يف 
مجل�س الن�واب ف�ان التعاطي 
يف اب�واب املرصوفات واإليرادات 
س�يتم عىل وفق ماجاء بقانون 

االدارة املالية النافذ«.
وكان�ت اللجن�ة املالي�ة النيابية 
ترشي�ن   22( األح�د  كش�فت، 
الثان�ي 2020( ع�ن أن موازن�ة 
املقب�ل مخت�رصة ج�دا  الع�ام 
وتقش�فية، وقد تلجأ الحكومة 
مخصص�ات  تخ���في�ض  اىل 
املوظفني لسد العجز الحاصل يف 

اإليرادات.

مستشار حكومي يعلن »موعدًا مبدئيًا« 
إلقرار موازنة 2021

      بغداد / المستقبل العراقي

وصف نائب عن كتلة سائرون الخروقات 
يف مزاد العملة يف البن�ك املركزي العراقي 

ب�«املخيفة«.
وقال رامي الس�كيني »يتم أحياناً تحييد 
ه�ذا امل�زاد والفروق�ات املالية م�ن قبل 
جه�ات معين�ة وهي الس�وق الس�وداء 
واملص�ارف األهلي�ة ذات القطاع الخاص 

حيث يتم التالعب ببورصة العملة وقيمة 
الدينار«.

وأض�اف »ه�ذا يحت�اج وقفة ج�ادة من 
الحكومة التنفيذية تجاه الذين يتالعبون 

بهذا املوضوع«.
وأكد الس�كيني، انه »بس�بب كثرة هذه 
الخروق�ات يف اآلون�ة األخ�رة وخروجها 
لوس�ائل االع�الم بأعداد وأرق�ام مخيفة 
فيج�ب الي�وم الحد م�ن ه�ذه الظاهرة 

م�ع ما موج�ود من انخفاض يف أس�عار 
الدوالر وانخفاض مستوى برميل النفط 

الرتباطه بالسوق العاملي«.
وكان عضو لجنة النزاهة النيابية، كاظم 
الصيادي، كشف أمس االثنني، عن أموال 
مهولة تهرب بفس�اد م�زاد العملة للبنك 

املركزي العراقي.
وق�ال الصي�ادي ان »س�ؤال رئيس كتلة 
الحكمة النيابية، فالح الس�اري، ملحافظ 

البنك املرك�زي كان دقيقاً؛ لكن لألس�ف 
الشديد كانت األجابة غر دقيقة ومبهمة 
وملس�نا محاباة للمصارف عىل حس�اب 
الش�عب العراق�ي وتق�ف خلفه�ا ق�وى 
سياس�ية لرسقة أموال الش�عب« حسب 

قوله.
فيما أعتربت النائبة عن تحالف عراقيون، 
زهرة البجاري، م�زاد العملة بأنه تهديد 
إلف�الس البل�د وقال�ت لوكال�ة }الفرات 

نيوز{ »مزاد العملة يؤثر كثراً عىل الحالة 
العراقي بصورة  اإلقتصادية واالقتص�اد 
عام�ة الن ه�ذه عملة صعب�ة تخرج اىل 

خارج العراق«.
وطالب�ت البج�اري »بإيقاف ه�ذا املزاد 
النه يؤثر ع�ىل االقتصاد العراقي بصورة 
كبرة وستكون لنا وقفة يف هذا املوضوع 
السيما وأنه يتداول يف أروقة الربملان وبني 

النواب املهتمني به«.

نائب عن سائرون يتحدث عن »خروقات خميفة« بمزاد العملة ويؤكد: خميفة حتتاج لوقفة جادة 

        بغداد / المستقبل العراقي

دعا النائب محمد ش�ياع الس�وداني، أمس الثالثاء، الحكومة 
االتحادي�ة وحكوم�ة اقلي�م كردس�تان وجمي�ع القي�ادات 
والقوى السياس�ية يف االقليم وس�ائر املحافظات إىل التعاون 
وابداء املرونة الالزمة م�ن اجل الوصول اىل »حلول حقيقية« 
للمشكالت املرتاكمة.  وقال السوداني، يف بيان تلقت املستقبل 
العراقي نس�خة منه، ان�ه »بناء عىل ماتم االتف�اق عليه مع 

الس�يد رئيس مجلس النواب محمد الحلبويس ونظرا لصدور 
االم�ر الديوان�ي بترشيفنا بهذه املهمة الوطني�ة، فاننا نؤكد 
اس�تعدادنا الكامل لبذل كل ما نس�تطيع من جهد بما يخدم 

وحدة شعبنا والحفاظ عىل عدالة توزيع ثرواته«.  
واضاف »اننا يف الوقت الذي نؤكد ان الحل الجذري للمش�اكل 
من ش�انه ان يخدم جميع االطراف ويسهم يف تطوير عملية 
اس�تثمار ثرواتنا، فاننا ندعو الحكوم�ة االتحادية وحكومة 
أقلي�م كردس�تان وجمي�ع القي�ادات والقوى السياس�ية يف 

االقليم وس�ائر املحافظات للتعاون وابداء املرونة الالزمة من 
اجل الوصول اىل حلول حقيقية للمشاكل املرتاكمة«.  

واش�ار اىل انه »بعد اخذ راي الكتل السياس�ية والنواب الكرد 
واللج�ان املختص�ة، ان نجاح ه�ذه املهمة يمك�ن ان يكون 
مثاال لق�درة العراقيني عىل حل مش�اكلهم بانفس�هم ودون 
تدخ�الت خارجي�ة«.  وكانت االمان�ة العامة ملجل�س النواب 
أعلنت تش�كيل لجنة نيابية تضم ثماني�ة نواب، وذلك إلجراء 

الحوارات مع الحكومة االتحادية وحكومة كردستان.  

        بغداد / المستقبل العراقي

وصل وزير الخارجية فؤاد حس�ني والوفد 
املراف�ق ل�ه، أم�س الثالث�اء، إىل العاصمة 
الروسية موسكو يف زيارة رسميَّة تستغرق 
عدة أيام.  وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقت 

املستقبل العراقي نس�خة منه إن »الزيارة 
ج�اءت تلبي�ة لدعوة رس�مية م�ن نظره 
الرويس س�رغي الفروف«، مبينة أن الوفد 
ضم »ممثلي�ي وزارات النف�ط، والتجارة، 
ولجن�ة العالق�ات الخارجي�ة«. واضاف�ت 
الوزارة، أن حسني »سيلتقي خالل الزيارة 

نائ�ب رئي�س ال�وزراء يوري بوريس�وف، 
ووزير الخارجّية س�رغي الفروف، ووزير 
الطاقة نيكوالي ش�ولغينوف، وع�����دداً 
م�ن املس�ؤولني الروس�يني، لتعزي�ز آفاق 
التعاون املُش�رَتك يف املجاالت كافة، وبحث 

عدد من امللفات التي تهم البلدين«.

ويف ترشي�ن األول امل�ايض، وج�ه الس�فر 
ماكس�يم  الع������راق  يف  ال�رويس 
ماكس�يموف دع�وة رس�مية م�ن وزي�ر 
خارجية روسيا، اىل نظره العراقي، لزيارة 
موس�كو وإجراء املباحثات مع املسؤولني 

الكبار هناك.

وجه القائد العام للقوات املس�لحة مصطفى 
الكاظمي، أمس الثالثاء، برفع سيطرة جرس 

االئمة شمايل بغداد وتحويلها اىل مرابطات.

وق�ال الفريق الركن محمد البياتي س�كرتر 
القائ�د الع�ام للق�وات املس�لحة، يف ترصيح 
صحف�ي ان »الكاظمي وجه برفع س�يطرة 

ج�رس االئم�ة ش�مايل بغ�داد وتحويله�ا اىل 
ج�اء  »التوجي�ه  ان  مرابطات«.وأض�اف 
اس�تجابة اله�ايل االعظمية ورف�ع الحواجز 

والعوائق أمام التنقل اىل الكاظمية املقدسة«، 
مبين�اً ان »الجهد الفني والخدمي س�يبارش 

اعتبارا من يوم غد«.

        بغداد / المستقبل العراقي

تمكنت مكافحة املتفج�رات يف اللواء 
30 بالح�������ش�د الش�عبي، أمس 
الثالث�اء، م�ن رف�ع ع�رشة صواريخ 

»انفالقية« رشق نينوى.
 وذك�ر بي�ان للحش��������د تلق�ت 
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه ان 
»مفارز مكافح�ة املتفجرات يف اللواء 
30 بالحشد الش����عبي رفعت عرشة 
صواريخ انفالق�����ية كانت مرتوكة 
يف قرية ترجل�ة يف ناحية برطلة رشق 
ني��������ن�وى، بناء ع�ىل بالغ ورد 

للواء من قبل مختار القرية«.
إزال�ة  »تم�ت  ان�ه  البي�ان  وأض�اف 
الص����واريخ بأم����ان من االرايض 
الفالحون من  الزراعية ليتم����ك�ن 
اس�تغالل أراضيهم بعد حلول موسم 

الزراعة«.

السوداين يدعو للوصول إىل »حلول حقيقية« بعد تكليفه برئاسة جلنة حوارات احلكومة واإلقليم

وزير اخلارجية يصل روسيا يف زيارة تستغرق عدة أيام

القائد العام يوجه برفع سيطرة جرس األئمة وحتويلها اىل مرابطة

مكافحة متفجرات
 احلشد الشعبي ترفع 

عرشة صواريخ انفالقية 
رشق نينوى

        بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، أمس الثالثاء، مع الس�فر 
األمركي ماثيو تول�ر العالقات الثنائية بني البلدين وأهمية تطوير 

العملية السياسية يف البالد.  
وقال الحكيم يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، »بحثنا 
خالل اس�تقبالنا الس�فر األمركي لدى بغداد ماثيو تولر العالقات 
الثنائي�ة ب�ني العراق والواليات املتحدة وش�ددنا ع�ىل تطويرها بما 

يخدم البلدين ويحفظ سيادة العراق«.  
وأكد الحكيم عىل، »أهمية تطوير العملية السياس�ية و اإلس�تجابة 
للمتغ�رات الت�ي ط�رأت ع�ىل الواق�ع اإلجتماع�ي يف الع�راق، وأن 
التحالف العابر للمكونات يمثل مدخال لحل األزمة العراقية ومتغرا 

سرتاتيجيا يف املعادلة السياسية«.  
وأضاف، »ع�ن الوضع اإلقليم�ي أرشنا اىل أهمّية الح�وار والتهدئة 
والرتكيز عىل املشرتكات وبينا رضورة الحوار والوقوف عند املنتصف 

وتغليب املصلحة العامة عىل املصالح الخاصة«.  
وأش�ار زعيم تيار الحكم�ة إىل »أهمّية اس�تثمار الطاقات البرشية 
وتحفي�ز اإلقتص�اد العراقي ع�رب تنويع مص�ادر الدخ�ل وتحريك 
القطاع�ات املتلكئ�ة ومكافح�ة الفس�اد وضبط النفق�ات لتجاوز 
األزم�ة املركبة املرتتبة عىل تراجع أس�عار النف�ط وتفتيش فروس 

كورونا«.  

احلكيم يلتقي السفري األمريكي ويؤكد
 عىل احلوار والتهدئة

        بغداد / المستقبل العراقي

أكدت جينني هينيس بالسخارت 
املمثل�ة الخاص�ة لألم�ني العام 
لألم�م املتحدة يف الع�راق، أمس 
مس�تويات  انخفاض  الثالث�اء، 
العن�ف يف الع�راق بش�كل كبر 
أم�ر مش�جع، فيم�ا بين�ت ان 
واربي�ل  بغ�داد  ب�ني  العالق�ات 
مفتاح اس�تقرار البل�د.  وقالت 
بالس�خارت يف احاط�ة قدمتها، 
خالل جلسة مجلس األمن التابع 
لألم�م املتح�دة، ان »انخف�اض 
الع�راق  يف  العن�ف  مس�تويات 
مش�جع«،  أم�ر  كب�ر  بش�كل 
مبينة ان »املرجع األعىل الس�يد 
السيس�تاني ش�ّدد ع�ىل أهمية 
التصوي�ت يف االنتخابات بحرية 
ودون أي ضغ�وط«.  واضاف�ت 
ان�ه »فيم�ا يتعل�ق بالعالق�ات 
ب�ني بغداد واربيل، س�وف نتفق 
جميًعا عىل وجود عالقة إيجابية 
وبناءة بني الفيدرالية يف العراق، 
وهي مفتاح استقرار البلد كله«.  

الع�راق  »مركزي�ة  ان  وبين�ت 
اإلقليم�ي  االس�تقرار  بن�اء  يف 
حقيقي�ة، ويج�در تك�رار ذلك، 
ويج�ب أن تك�ون محمي�ة من 
القوى األجنبية، كما  منافسات 
يجب إعطاء العراقيني مس�احة 
للرتكيز ع�ىل قوتهم يف الداخل«، 
مؤكدة ان »قيادة العراق تستمر 
يف تأكيد اس�تقاللها وسيادتها، 
وتس�عى إىل الحفاظ عىل جميع 
قن�وات االتص�ال مفتوحة ألنها 
تبن�ي سياس�ة خارجي�ة تخدم 

املصلحة الوطنية العراقية«.  
ب��  بالس�����خارت  ورحب�ت 
ع�ىل  الهجم�ات  »انخف�اض 

البعثات الدبلوماسية«.  
وتابع�ت »بينم�ا نفه�م تماًم�ا 
أن الس�لطات العراقي�ة تعم�ل 
تح�ت ضغط زمني هائل ، يجب 
إغ�الق  أن  واضًح�ا  يك�ون  أن 
املخيم�ات ال ينبغي أن يؤدي إىل 
أزم�ة أخ�رى، عىل س�بيل املثال 
يف ش�كل تهجر ثان�وي، والذي 

يحدث بالفعل يف العراق«.  

بالتفاصيل.. حديث بالسخارت أمام جملس 
األمن عن التطورات يف العراق
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    بغداد / المستقبل العراقي

العراقي�ة  النف�ط  أص�درت رشك�ة تس�ويق 
»س�ومو«، أمس الثالثاء، إيضاحا بش�أن بيع 
الخام ودعم خزينة الدولة، مؤكدة العمل وفق 
أس�س ترفع القيمة الس�وقية للخام العراقي 
املرك�زي  البن�ك  وت�ودع أمواله�ا يف حس�اب 

العراقي لدى البنك الفدرايل األمريكي. 
وأك�دت الرشكة »اس�تمرارا إلج�راءات وزارة 
النف�ط ممثل�ة برشكة تس�ويق النف�ط لدعم 
امل�وارد املالي�ة لخزين�ة الدول�ة خ�الل الفرتة 
الحالي�ة ولغرض تنويع وتعجيل اس�تحصال 
االي�رادات املالي�ة م�ن بي�ع النف�وط الخ�ام 

وبما يحق�ق املصلح�ة العليا للبل�د، وكبادرة 
جديدة لتنويع أس�اليب البي�ع والدفع، قامت 
وزارة النف�ط ممثلة برشكة التس�ويق بدعوة 
ال�رشكات املتعاق�دة م�ع رشك�ة )س�ومو( 
ورشكات عق�ود الخدم�ة وكذل�ك ال�رشكات 
املؤهلة ل�رشاء النفط العراقي عرب املزايدات«، 
مبينة أن »ذلك يأتي لجس نبض تلك الرشكات 
حول إمكاني�ة قيادمها ب�رشاء كمية محددة 
ال تتج�اوز نس�بتها 5% م�ن الكمي�ات الكلية 
املتاح�ة للتصدير من النف�وط العراقية بواقع 
)4( ملي�ون برميل وملدة س�نة واحدة تبدأ من 
)1 تم�وز 2022( وتنته�ي يف )30 حزي�ران 

.)2022

وبينت، أن »الس�عر النهائي لهذه الش�حنات 
سيكون مس�اويا للتسعرية الرس�مية املعلنة 
لرشكة تسويق النفط لشهر التحميل وحسب 
وجهة الش�حنة، باإلضافة اىل الفارق السعري 

املقدم من قبل الرشكات املتنافسة«.
وتابع�ت الرشك�ة، »كذلك س�يتم التقاعد مع 
الرشكة الفائزة لتجهيزها بكمية مماثلة )4( 
مليون برميل ش�هريا ملدة خمس�ة س�نوات، 
وباألس�عار املعلنة وبدون أي امتيازات، فقط 
ضم�ان اس�تقرار كمي�ات التجهيز م�ن قبل 
الرشك�ة الفائ�رة، لتش�جيع ال�رشكات ع�ى 
تقديم أفضل األسعار وتحصيل أكرب عائد للبلد 

مقابل اجراء الدفع املسبق«.

»سومو«: نعمل وفق أسس ترفع القيمة السوقية 
للخام العراقي

    بغداد/ المستقبل العراقي

دع�ا مكت�ب النائ�ب األول لرئي�س مجل�س 
النواب حس�ن الكعبي، أمس الثالثاء، رئاسة 
الجمهوري�ة اىل إص�دار قانون أس�س تعادل 
العربي�ة  العملي�ة  والدرج�ات  الش�هادات 

واألجنبي�ة.  وجاء يف كتاب من مكتب الكعبي 
اىل مكتب رئيس الجمهورية وتلقت املستقبل 
العراقي نسخة منه ان »رئيس الجمهورية ال 
يمتل�ك صالحيات االع�رتاض او عدم املوافقة 
ع�ى القوانني الت�ي يرشعها مجل�س النواب 
او اعادته�ا الي�ه للنظ�ر يف النواحي املعرتض 

عليه�ا ل�ذا يرج�ى التفضل باالط�الع واتخاذ 
االج�راءات الالزم�ة الص�دار القان�ون وفقاً 

الحكام الدستور.
وكان�ت وزارة التعليم الع�ايل والبحث العلمي 
قد اعرتضت بش�دة عى القان�ون وأكدت انها 

تدرس امليض بالطعن به.

مكتب الكعبي لرئاسة اجلمهورية: قانون الشهادات 
مصادقًا عليه وعليكم إصداره

    بغداد / المستقبل العراقي

الثالث�اء،  أم�س  النق�ل،  وزارة  ح�رت 
االجتم�اع الح�ادي والعرشون ع�رب دائرة 
النق�ل  لجن�ة  م�ع  مغلق�ة  تلفزيوني�ة 
)اللجنة  التاب�ع لالس�كوا  واللوجس�تيات 
االقتصادي�ة واالجتماعية لغربي اس�يا(، 
مّثل الجانب العراق�ي يف االجتماع، الوكيل 
الفني لل�وزارة املهن�دس طالب عب�د الله 

بايش وعدد من املختصني يف الوزارة.
وق�ال بايش أن�ه بتوجيه م�ن وزير النقل 
الكابتن نارص حسني بندر الشبيل حرنا 
اجتماع الذي بدأ الس�اعة العارشة صباحاً 

واس�تمر حتى الواح�دة والنص�ف ظهراً، 
مضيفا ان اجتماعا آخر سيعقد يف الثامن 
من شهر كانون االول القادم ليكون مكمال 
ملا تم بحثه يف اجتماع اليوم الذي تناول اثر 
جائح�ة كوفي�د 19 عى النق�ل يف املنطقة 
العربي�ة، ودور التكنولوجي�ا واالبت�كار يف 
تطوي�ر قط�اع النق�ل ال�ربي، ومواضيع 
اخرى تهتم بش�ؤون النقل واللوجستيات 
املتعلق�ة ب�ه.     وأش�ار اىل ان العراق يعد 
عض�و فاع�ل و حيوي يف االس�كوا ولجنة 
النقل واللوجس�تيات التابع�ة للمنظمة ملا 
يتمتع به من موقع جغرايف مهم جعل منه 

عقدة املواصالت بني الرشق والغرب.

وزارة النقل حترض اجتامع اللجنة االقتصادية 
واالجتامعية لغريب آسيا »االسكوا«

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

عل�ق املتح�دث الرس�مي باس�م وزارة الزراعة حميد 
النايف، أمس الثالثاء، عى إعالن إيران تصدير أسماك 

إىل العراق بالرغم من قرار الزراعة بمنع استريادها.
وقال الناي�ف إن »وزارة الزراعة أبلغ�ت جميع املنافذ 
الحدودي�ة، بمنع إدخال األس�ماك البحري�ة والنهرية 
واملجمدة إىل العراق«، مبيناً أن »األس�ماك التي تصدر 
للعراق تأتي ضمن عمليات التهريب، وأن العراق لديه 

اكتفاء ذاتياً من األسماك«.
وأك�د، أن »عدم الس�يطرة الكاملة ع�ى جميع املنافذ 
الحدودية تفتح باب التهريب بكل أنواعه«، مش�رياً إىل 
أن »عملية تصدير االسماك ال تجرى بإجازات رسمية 

وتؤثر عى املنتج املحيل«.
ويف رده ع�ى إعالن إيران تصدير األس�ماك إىل العراق، 
تس�اءل: »كيف صدرت إيران األسماك إىل العراق رغم 
عدم من�ح ال�وزارة اإلج�ازات الرس�مية؟«، مبيناً أن 
»املوضوع يؤثر عى املنتج املحيل وباألخص املنتجني«.
وأعلن مدير عام منظمة الثروة السمكية يف املحافظة 
الواقع�ة جن�وب غرب�ي إي�ران فت�ح الله أب�و عيل، يف 
وقت س�ابق م�ن اليوم الثالث�اء، )24 ترشي�ن الثاني 
2020(، تصدي�ر محافظة خوزس�تان 11.5 ألف طن 
من األس�ماك إىل الع�راق والكويت وقطر ودول آس�يا 
الوسطى خالل ثمانية أش�هر.وبني، أن »الصادرات يف 
الف�رتة من 20 آذار وحتى 20 ترشين الثاني من العام 
الحايل، اجتذبت 20 ملي�ون دوالر من النقد االجنبي«، 

بحسب وكالة أنباء »فارس« اإليرانية.

الزراعة: أبلغنا مجيع 
املنافذ احلدودية بمنع 

إدخال األسامك إىل العراق

    المستقبل العراقي / زهراء علي

بح�ث محافظ نينوى نجم الجبوري، أم�س الثالثاء، مع وفد من 
وزارة الخارجية املحافظة فتح مكتب للوزارة يف مدينة املوصل.

وقال مدير مكتب محافظ نينوى عيل محمود إن »الجبوري ووفد 
الخارجية بحث�ا امكانية فتح مكتب للوزارة يف املوصل لتس�هيل 
انجاز معامالت ومراجعات املواطنني وتجنيبهم مشقة التوجه اىل 

العاصمة بغداد ومراجعة مقر الوزارة إلتمامها«.

حمافظ نينوى يبحث إمكانية فتح 
مكتب للخارجية يف مدينة املوصل

    البصرة / المستقبل العراقي

أك�د قائد عملي�ات البرصة اللواء الركن أك�رم صدام مدنف خالل 
جولة اس�تطالعية للح�دود املائية يف مياه ش�ط الع�رب الحدود 
العراقي�ة اإليراني�ة يرافقه قائد ح�رس الحدود املنطق�ة الرابعة 
وقائممقام قضاء الفاو ومدير ناحية الس�يبة واملدراء املختصني 
يف وزارة امل�وارد املائي�ة عى إيجاد ألية مناس�بة ملن�ع تدفق املواد 

املخدرة إىل األرايض العراقية. 
وأش�ار قائد العملي�ات أن توجيهات رئيس ال�وزراء القائد العام 
للق�وات املس�لحة واضح�ة ورصيحة به�ذا الجان�ب لغلق بعض 
املناف�ذ املائية داخ�ل األرايض العراقية والت�ي تمتد من قضاء ابو 

الخصيب وحتى رأس البيشة يف قضاء الفاو 
وقال ان وزارة املوارد املائية س�تقوم بإنش�اء جس�ور أو حواجز 
لغلق هذة املمرات وس�يتم تأمينها من قبل امرية خفر السواحل 
لقي�ادة حرس الح�دود املنطقة الرابعة ألتي بذل�ت جهود مميزة 

وقطعت شوط كبري يف مطاردة املتاجرين بهذة املواد السامة.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة النف�ط، أم�س الثالث�اء، ع�ن مجم�وع الصادرات 
النفطية وااليرادات املتحققة لشهر ترشين االول املايض، بحسب 
االحصائية النهائية الصادرة من رشكة تس�ويق النفط العراقية 

)سوم�و(.
وذك�رت الوزارة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه أن 
»كمية الص�ادرات من النفط الخام، بلغت )89( مليوناً و )153( 
ال�ف و )932( برمي�ل، )تس�عة وثمان�ون مليون ومائ�ة وثالثة 
وخمس�ون الفا وتس�عمائة واثن�ان وثالثون برمي�ال(، بإيرادات 
بلغ�ت  )3( ملي�ار و)456( مليون�ا  و )680( ال�ف دوالر )ث�الث 
مليارات واربعمائة وستة وخمس�ون مليوناً  وستمائة وثمانون 

الف دوالر(«.
وتابعت، أن »احصائية الكميات املصدرة من النفط الخام لش�هر 
ترشي�ن االول امل�ايض م�ن الحق�ول النفطية يف وس�ط وجنوب 
العراق، بلغت )86( مليونا و)23( الف و )204( برميل، بإيرادات 

بلغت  )3( مليار و)341 ( مليونا  و )307( الف دوالر«.
وأردفت أن »الكميات املصدرة من نفط كركوك عرب ميناء جيهان 
)2( مليون و)867( الف و)637( برميال ، بايرادات بلغت )109( 
مليون�ا و)17( الف و)980( دوالرا، وبلغ معدل الكميات املصدرة 
إىل االردن  )263( ال�ف و)91( برميال بايرادات بلغت ) 6( مليون 
و)354( ال�ف و)714( دوالرا، وبل�غ معدل س�عر الربميل الواحد    
)38.772( دوالراً«.واشارت االحصائية إىل، أن »الكميات املصدرة 
تم تحميلها من قبل )29( رشكة عاملية مختلفة الجنسيات ، من 
موانئ الب�رصة وخور العمي�ة والعوامات االحادي�ة عى الخليج 

وميناء جيهان الرتكي«.

قائد عمليات البرصة: وجدنا ألية ملنع تدفق 
املواد املخدرة عرب بعض املنافذ املائية

العراق يصدر 89 مليون برميل نفط 
بأكثر من »3« مليارات دوالر

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت دائ�رة التحقيقات يف هيئة النزاهة، أمس الثالثاء، عن تنفيذ عملية ضبط إضبارة 
ملنح قرض ملرشوع استثماري يف محافظة كربالء، مبينة أن مبلغ القرض يصل إىل قرابة 

ثالثة عرش مليار دينار ونصف املليار.
وذكرت الدائرة، يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه، أن »مالكات مكتب تحقيق 
كرب�الء، الذي انتق�ل إىل املرصف الزراعي يف املحافظة، تمكنت م�ن ضبط أصل اإلضبارة 
الخاص�ة بمنح قرض ألحد املس�تثمرين، عى الرغم من رف�ض اإلدارة العامة للمرصف 
قبول خطاب الضمان بقيمة )4,000,000,000( مليارات دينار، املقدم من قبل املستثمر 

من أحد املصارف«.
وأضاف�ت أن »مبل�غ الق�رض يص�ل إىل )13,470,000,000( مليار دينار؛ بغية إنش�اء 
م�رشوع )معمل إلنتاج معج�ون الطماطم ومزارع الطماطم يف بي�وت زجاجية دفيئة( 
عى أرض تبلغ مس�احتها )50,000م2(«، موضحة أنه »تم منح املقرتض مبلغ القسط 
األول البالغ )4,490,000,000( مليار دينار، بناء عى محر كشف ميداني غري صحيح 

أقر بموجبه نسبة إنجاز تصل إىل )%20(. ».
وأردف�ت: »ويف عملي�ة ثاني�ة، تمكن�ت م�الكات املكتب، م�ن ضبط أربعة م�ن موظفي 
مالحظية التس�جيل العقاري يف قضاء الحس�ينية؛ لقيامهم بتزوير قي�د أحد العقارات، 
الفتة إىل أنه تم خالل العملية التي نفذت، بالتنسيق مع قوة )SWAT(، ضبط صورة قيد 

العقار وقرار تسوية للعقار«.
وأك�دت الدائرة أنه »تم تنظيم محري ضبط أصوليني باملضبوطات يف العمليتني اللتني 
نفذت�ا بناء عى مذكرتي ضبط قضائيتني، وعرضهما رفقة املتهمني عى قايض محكمة 
تحقيق كربالء املختص�ة بالنظر يف قضايا النزاهة؛ الذي قرر توقيفهم وفق أحكام املادة 

)289(  من قانون العقوبات«.

النزاهة: إيقاف منح قرض بـ »13« مليار 
دينار وضبط متهمني بالتزوير يف كربالء

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الداخلي�ة، أمس الثالثاء، إلقاء 
القب�ض عى 80 مخمورا ومئات املتس�ولني 

ضمن حملة أمنية يف العاصمة بغداد.
وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان تلقت املس�تقبل 
العراقي نسخة منه إن »مديرية نجدة بغداد 
نفذت عددا من املمارسات األمنية يف جانبي 
الك�رخ والرصافة، لبث روح الطمأنينة لدى 

املواطنني، وفرض هيبة الدولة«. 
وأض�اف البي�ان، أن »ممارس�ات املديري�ة 
أس�فرت ع�ن إلق�اء القب�ض عى ع�دد من 
املتهمني بقضايا تنوعت بني حيازة األسلحة 
غ�ري املرخصة، والرسق�ة، وقضايا التزوير، 
فض�ال ع�ن م�واد قانوني�ة أخ�رى، وإلقاء 
 )458( و  مخم�ورا،   )80( ع�ى  القب�ض 
متس�وال يف حمل�ة ملكافحة ه�ذه الظاهرة 

السلبية«. 

وأش�ارت ال�وزارة  إىل أن، »مفارزه�ا عثرت 
عى  س�يارة مرتوك�ة نوع مرس�يدس براد 
ضمن منطقة اليوس�فية، ولدى تفتيش�ها 
عثر بداخلها عى  )196 كارتونة مرشوبات 
كحولية غري مرخصة (، وضبط 12 س�يارة 
مطلوبة عليها إشارة حجز، و)364( سيارة 
مخالفة للتعليمات القانونية ومظللة بدون 
لوحات تسجيل، فضال عن ضبط 610 دراجة 

نارية مخالفة للتعليمات القانونية«.

الداخلية: القبض عىل »80« خممورًا ومئات املتسولني ضمن محلة أمنية يف بغداد

نائب مجال املحمداوي يدعو وزارة الرتبية إللغاء 
كافة استثناءات املدارس األهلية بشأن الدوام

ذي قار: اسدال الستار عن نصبي امللكني 
»أور نمو« و«كوديا« أمام متحف النارصية

    بغداد / المستقبل العراقي

انتق�د عض�و مجلس الن�واب النائب 
وزارة  ق�رارات  املحم�داوي،  جم�ال 
الرتبية بمنح بعض امل�دارس األهلية 
الخاصة اس�تثناء من قرارات اللجنة 
املتعل�ق  والس�المة  للصح�ة  العلي�ا 
بتحدي�د أوق�ات ال�دوام االس�بوعي، 
ق�د  االس�تثناءات  ه�ذه  أن  مؤك�دا 
تس�بب كارثة صحية بح�ق املالكات 

التدريسية والتالميذ، داعياً إىل إلغائها جميعا. 
وق�ال املحمداوي يف بيان صحف�ي إن » ضوابط وتعليمات ومربرات منح 
اس�تثناءات دوام بع�ض املدارس األهلي�ة غري واضحة املعالم وتش�وبها 

الضبابية و تثري الشكوك تجاهها«. 
واض�اف » يف ظّل ظروف جائحة كورونا يجب أن تكون س�المة التالميذ 
واملالكات التدريس�ية هي األس�اس يف التعامل مع العام الدرايس الجديد 

وان االستثناءات التي تمنح من قبل الوزارة قد تسبب كارثة صحية ». 
ودع�ا املحمداوي وزارة الرتبي�ة إىل إلغاء كافة االس�تثناءات التي منحت 
لبعض امل�دارس األهلي�����ة بحج�ة مراعاتها الوقاي�ة الصحية، وهذا 
ال�رشط يجب توافره بش�كل كب�ري يف كل امل�دارس الحكومي�ة واألهلية 
والتعام�ل بعدالة ومس�اواة ب�ني الجمي�ع للم����حافظة ع�ى النظام 
التعليمي، وااللت�زام بمقررات اللجنة العليا للصحة والس�المة واالبتعاد 

عن املجامالت يف هذا الشأن.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أس�دلت محافظ�ة ذي ق�ار، أم�س 
الثالث�اء، عن تمثايل امللك�ني أورنمو 
النارصي�ة  متح�ف  أم�ام  وكودي�ا 

الحضاري بحضور جماهريي كبري.
وقال مدير متح�ف النارصية، عامر 
عبدالرزاق »تم افتتاح نصبي امللكني 
أور نمو وكوديا، اللذين تم وضعهما 
أمام بوابة املتحف الرئيس�ية اعتزازا 
بهم�ا وتكريما لهاتني الش�خصيتني 
يف الحض�ارة العراقي�ة القديمة وما 
يمثالنه من دورا مهما آنذاك«.ولفت 
عب�د ال�رزاق، إىل أن »الحض�ور كان 

كبريا ِم�ن قبل مواطنني وناش�طني 
وإعالمي�ني إضافة اىل حض�ور قائد 
الرشطة الذي افتت�ح النصبني حيث 
كانت هناك فعالي�ات ثقافية وبازار 
وعرض أعم�ال ومنتوج�ات املتحف 
من القطع الجبسية املصغرة لزقورة 
م�ن  وغريه�ا  املجن�ح  والث�ور  أور 
األعمال االخرى التي رافقت الحفل«.

وب�ني عبدالرزاق، أن »النصبني الذين 
ت�م وضعهما ِمن عم�ل الفنان أحمد 
حسن الش�طري وهو نحات فطري 
تمكن من عمل هذين النحتني بشكل 
دقيق لدرجة استحقاقهما أن يضعنا 

كواجهة ملتحف النارصية«.

حمافظ البرصة يعلن وصول الوجبة األخرية 
من اآلليات التخصصية لقطاع الكهرباء

    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

أعلن محافظ البرصة املهندس اسعد عبد االمري العيداني عن وصول 
الوجب�ة االخ�رية من األلي�ات التخصصية الخاص�ة بصيانة الطاقة 
الكهربائي�ة، الفت�اً اىل ان هذه االليات س�تخدم أقضية ش�ط العرب 
واملدين�ة والقرن�ة والهوي�ر وناحيت�ي ام ق�رص وس�فوان ومناطق 

اخرى. 
وق�ال العيداني يف بي�ان صحفي صدر عن مكتب�ه اإلعالمي الخاص 
وتلقت املستقبل العراقي نس�خة منه ان الوجبة األخرية من األليات 
الخاص�ة بصيانة الطاقة الكهربائية وصلت اىل ميناء ام قرص، مبيناً 
ان تلك العجالت من موديل 2020 والتي ستساهم يف دعم كافة كوادر 
الكهرب�اء يف اعم�ال صيانة القطوعات يف مختل�ف مناطق محافظة 

البرصة.
وب�ني محاف�ظ الب�رصة ان األليات الخاص�ة بقط�اع الكهرباء التي 
وصلت هي ضمن مناقصة )22( كهرباء ضمن خطة مش�اريع عام 

.2019

وكان محافظ البرصة املهندس اس�عد عبد االم�ري العيداني قد أعلن 
يف وقت س�ابق عن وصول اليات تخصصية خاصة بقطاع الكهرباء 

لكهرباء شمال البرصة.

حمافظة بغداد ووزارة التجارة يتفقان 
عىل حتسني البطاقة التموينية

    بغداد / طالب ضاحي

نسقت محافظة بغداد مع وزارة التجارة لتحسني مفردات البطاقة التموينية 
يف العاصم�ة ع�رب ايجاد آلية جدي�دة للتوزي�ع واملراقبة، بينما ش�كلت لجنة 
مش�رتكة مع الوزارات اليجاد حلول للمشكالت املشرتكة معها.وقال محافظ 
بغ�داد املهن�دس محمد جابر العط�ا إن اجتماعا عقدت�ه املحافظة مع وزارة 
التجارة ناقش تنظيم عملية التوزيع واملراقبة للبطاقة التموينية وايجاد االلية 
املالئمة لتوزيع مفرداتها وتحس�ني نوعيتها نظرا لالشكاالت التي رافقت هذا 
امللف.واش�ار اىل ان املحافظ�ة بحثت ايضا ملف االرايض التي كانت مس�تغلة 
من الجهات الحكومية ببغداد، وتمت تهيئتها من قبل املحافظة وتسليمها اىل 
وزارة التجارة النش�اء مبان كاملجمعات واالس�واق لتقديم الخدمات املناسبة 
له�م بعد نق�ل عائديته�ا للوزارة.عى صعيد اخ�ر، افاد العطا ب�ان املحافظة 
عق�دت اجتماعا مع الهيئة العليا للتنس�يق بني املحافظات من اجل الحصول 
عى حلول لالشكاالت املتعددة السيما ما يتعلق بملف نقل الصالحيات ودوائر 
فك االرتباط، اىل جانب ايجاد حلول رسيعة ملش�كلة رصد التخصيصات املالية 
وانجاز وتنفيذ املش�اريع الس�يما السرتاتيجية كمش�اريع مجاري ابو غريب 

والنهروان وسبع البور والوحدة،ٌ فضال عن معالجة بقية املشكالتاكل املتلكئة 
الت�ي تعود صالحياته�ا للوزارات بع�د عملية نقل الصالحي�ات والتي احدثت 
ارب�اكا وتضاربا ببع�ض القوانني والتعليمات، الفت�ا اىل انه جرى االتفاق عى 

تشكيل لجنة مشرتكة اليجاد الحلول لجميع هذه املشكالت.
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محافظة دياىل
قسم العقود

العدد: ١٥٥٢٨                                                                                        التاريخ: ٢٠٢٠/١١/٢٤
اعالن

اعالن مناقصة رقم ( ٣ ) ملشاريع تنمية االقاليم ٢٠١٩ 
اىل/ كافة الرشكات واملقاولني

تعلن محافظة دياىل / قسم العقود عن اجراء مناقصة لتنفيذ املشاريع الواردة بالقائمة املرفقة طياً ملشاريع تنمية االقاليم ٢٠١٩ وكما مبني بالقوائم املرفقة طيا.
وحسب الوثائق القياسية الصادرة عن وزارة التخطيط وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ علما ان الدائرة غري ملزمة بقبول اوطاء العطاءات كما ان للمحافظة الغاء 
املناقصة دون تعويض مقدمي العطاءات واستبعاد املقاول او الرشكة غري الكفوءة من خالل تجارب املحافظة السابقة وتعترب شخصية املقاول او الرشكة محل اعتبار وال يحق له احالة 
العمل او جزء منه اىل مقاول ثانوي ما لم تستحصل موافقة جهة التعاقد التحريرية املسبقة وعىل مقدمي العطاءات او من يمثلهم قانونا الحضور اىل مقر لجنة فتح العطاءات الكائن 
يف (بعقوبة/شارع املحافظة/ مبنى ديوان محافظة دياىل) يف الزمان واملكان املحددين ادناه لغلق املناقصة املذكورة عىل ان يكون العطاء نافذ ملدة ١٢٠ يوم من تاريخ غلق املناقصة 
املذكورة ويتحمل من ترسو عليه املناقصة كافة اجور االعالن والرسوم والرضائب واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات وسيهمل اي عطاء غري مستويف للمستمسكات املطلوبة 
اعاله وال يقبل اي عذر من جراء ذلك ويف حالة ثبوت عدم صحة صدور اي من املستمسكات املقدمة من قبل املقاول او الرشكة سيتم مصادرة التأمينات واتخاذ االجراءات القانونية بحق 
الرشكة او املقاول وستحتسب الغرامات التأخريية عىل النحو التايل (مبالغ العقد مقسما عىل مدة العقد *١٥٪) كما تخضع جميع املواد للفحص املختربي وفقا لتوجيه اللجان املرشفه 

عىل العمل ودوائر املهندس املقيم
فعىل الرشكات واملقاولني العراقيني املصنفني من الدرجات املذكورة ادناه والرشكات العربية واالجنبية من اصحاب االختصاص الراغبني بدخول املناقصة مراجعة محافظة دياىل /قسم 
العقود/ لجنة بيع العطاءات لغرض رشاء مستندات ورشوط ووثائق وبيانات املناقصة علما ان الرشاء يكون من قبل املدير املفوض حرصاً او وكيله عىل ان تكون الوكالة صادرة ضمن 
مدة ال تتجاوز الثالثة اشهر فقط قبل تاريخ نرش االعالن وان ال يحمل الوكيل وكالة عن رشكات اخرى (اي يكون موكل باعمال رشكة واحدة فقط) وان سعر العطاء الواحد كما مؤرش 
ازاء كل مرشوع غري قابل للرد عىل ان يتم تقديم هوية التصنيف االصلية للمقاولني او الرشكات عند رشاء العطاء وسيكون اخر موعد الستالم العطاءات الساعة الثانية عرش من ظهر 
يوم (االحد) املوافق (٢٠٢٠/١٢/٦) ويكون موعد فتح العطاءات حال انتهاء الوقت املحدد لغلق املناقصة او اليوم التايل ويكون فتح العطاءات يف مقر اللجنة لفتح ويكون املكان الرئييس 

لتبليغ الرشكات واملقاولني هو لوحة االعالنات املوجودة يف قسم العقود ولكافة االجراءات التي تخص املشاريع ويعترب بمثابة تبليغ الرشكات واملقاولني وال يقبل االحتجاج بغري ذلك 
علما ان عقد املؤتمر الخاص لهذا االعالن االجابة عىل استفسار االخوة املقاولني يوم (الثالثاء) املوافق (٢٠٢٠/١٢/١) الساعة الحادية عرشة صباحا للمزيد من املعلومات االتصال بنا 

(Diyala Contracts) عرب الربيد االلكرتوني لقسم العقود
مثنى عيل مهدي التميمي

محافظ دياىل
مستندات ورشوط املناقصة :

١-هوية تصنيف الرشكات واملقاولني الصادرة من وزارة التخطيط نافذة و للدرجة املطلوبة واملثبتة امام كل مرشوع
٢-شهادة تاسيس الرشكة +عقد تاسيس الرشكة + النظام الداخيل للرشكة + هوية غرفة التجارة + هوية اتحاد املقاولني + شهادة ممارسة مهنة نافذة

٣-يلتزم املقاول او لرشكة بتثبيت عنوان الرشكة وعنوانه الشخيص يف اوراق العطاء ليتم اعتمادها عنوانا باملراسالت وتبليغات تقديم ما يثبت العنوان
٤-تأمينات اولية بنسبة ١٪ من الكلفة التخمينية املخصصة الالحالة بموجب خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية ويفضل من محافظة دياىل معنون اىل ديوان محافظة دياىل 

/ قسم الحسابات عىل ان تكون التأمينات االولية نافذة ملدة ٢٨ يوم بعد تاريخ مدة نفاذية العطاءات ال(١٢٠) يوم
٥-براءة  ذمة نافذة اصلية ومصورة مصدقة / قسم الرشكات صادر من الهيئة العامة للرضائب

٦-تقديم ما يؤيد قدرة خربة الرشكات يف مجال املقاولة املعنية مع ربط ما يثبت تنفيذ الرشكة لالعمال املماثلة من جهة رسمية مؤيدة من جهات التعاقد الرسمية
٧- تكون االسعار املقدمة بالدينار العراقي رقما وكتابتا وان توقع عىل جميع املستندات العطاءات وتكون الكتابة واضحة وخالية من الحك والشطب وتكون جميع االوراق مختومة بختم 

الرشكة او املقاول مع االلتزام بمدة االنجاز العمل حسب ما مثبت من قبل الدائرة املستفيدة من االعالن
٨-مصادقة التصميم من قبل الدائرة املستفيدة واملسح املوقعي للمشاريع وان تطلب االمر

٩-العنوان الكامل للرشكة ورقم الهاتف  والربيد االلكرتوني
١٠-استمارة تقديم العطاءات موقعه ومختومة من املقاول قبل الرشكة او املقاول

١١-عىل الرشكة ان تقوم بتقديم (CV) يتضمن اسماء الكادر الفني (االختصاصيني املتفرغني والغري متفرغني) واالداري واالليات التي تعود اىل الرشكة معززة بوثائق رسمية للعاملني 
لديها بموجب عقود التشغيل الصادرة عن نقابة املهندسني عند تنفيذ مشاريع املقاولة

١٢-تقديم ما يؤيد الكفاءة املالية للمتقدمني عىل ان يكون كشفا الخر سنتني معد من قبل محاسب قانوني ومصدق من قبل نقابة املحاسبني واملدققني املركز العام
١٣-تقديم كشف مايل من املرصف يبني القدره املالية وباالرقام

١٤-تتحمل الرشكة التي يحال بعهدتها العمل كافة الرضائب والرسوم والتي تفرض من الدولة
١٥-ارفاق وصل رشاء العطاء عند التقديم نسخة اصلية ويكون باسم الرشكة او املقاول حرصا

١٦-يقدم العطاء بثالثة ظروف مختومة االول (العرض الفني) والثاني (قائمة االسعار) والثالث (املستمسكات املطلوبة)
١٧-عىل الرشكات واملقاولني ارفاق كافة املستمسكات (بطاقة موحدة ان وجدت + الجنسية+شهادة الجنسية وبطاقة السكن الخاصة باملدير املفوض للرشكة)

١٨-يعترب هذا االعالن جزء من مستندات املقاولة وجزء ال يتجزء من العقد ويلتزم املقاول بكل فقراته بمجرد تقديم العطاء
١٩-ال يجوز ملقدمي العطاء شطب اي بند من بنود مستندات املناقصة او اجراء اي تعديل فيها اي كان نوعه

٢٠-تقديم كتاب رسمي صادر من جهة رسمية يؤيد حجب البطاقة التموينية ملقدمي العطاءات
٢١-عىل الرشكة او املقاول االلتزام بتقديم منهاج العمل املطلوب

٢٢-يف حالة قيام الطرف االول بتنفيذ اي من التزامات الطرف الثاني بسبب تلكئه يف تنفيذ ملقاولة او اي من التزاماته بموجب رشوط املقاولة يتحمل الطرف الثاني التحميالت االدارية 
لصالح الطرف االول بنسبة ال تزيد عن ٢٠٪ من الكلفة الفعلية لتنفيذ االلتزام  الذي اخل الطرف الثاني بتنفيذه وتستحق تلك املبالغ بذمه الطرف الثاني وتستحصل منه دون الحاجة اىل 

انذار او حكم قضائي 
٢٣-للطرف االول استقطاع كلفة الفقرات التي لم تنفذ او التي تقل كمياته عىل االنجاز الفعيل كما ورد يف جدول الكميات

الرشكة وتوقيع  املذكورة مختوم بختم  املعلومات  الهاتف للرشكة بموجب نموذج مستقل يحتوي كافة  االلكرتوني للرشكة وعنوانها ورقم  املوقع  بيان  املقاول  او  الرشكة  ٢٤-تلتزم 
املدير املفوض وتقدم اىل شعبة املتابعة يحال رشاء وثائق املناقصة عىل ان تكون مطابقة للمعلومات املقدمة عىل الظرف الخاص بالعطاء ليتم اعتماد الربيد االلكرتوني كموقع رسمي 

للمخاطبات يف حال تعذر تبليغ الرشكة الي مخاطبة تحريريا»
٢٥-عىل من ترسو عليه املناقصة تقديم صك مصدق بقيمة (٥٪) من قيمة االحالة مضافا اليها مبلغ االحتياط (عن كفالة حسن تنفيذ)
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قسم العقود احلكومية
اعالن مناقصة رقم )55( لسنة 2020

تعلن محافظة ميسـان / قسـم العقود الحكومية عن اعالن املناقصة العامة والخاصة بـ ) انشاء بناية دار القضاء يف ناحية السالم ( واملدرجة ضمن 
تخصيصات ) تنمية االقاليم ( لسـنة 2019 وبكلفة تخمينية مقدارها )1,219,049,000( )مليار ومائتان وتسـعة عرش مليون وتسعة واربعون الف 

دينار عراقي ال غريها( وبمدة تنفيذ امدها )360( يوما
فعـى الراغبني باالشـراك يف املناقصة من الـرشكات واملقاولني املصنفني من ذوي الخربة واالختصاص تقديم عطاءاتهم خالل اوقات الدوام الرسـمي 
اىل العنوان )ميسـانـ  العمارةـ  الشـبانة /قسـم العقود الحكومية املوقع البديل بناية مجلس قضاء العمارة سابقا وللحصول عى معلومات اضافية 
االتصال عى مسؤول شعبة التعاقدات يف قسم العقود الحكومية الهاتف )07707395086( عى ان تقدم عطاءاتهم يف داخل ظروف مغلقة ومختومة 

ومثبت عليها اسم مقدم العطاء وعنوانه االلكروني  ورقم الهاتف  واسم ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات االتية :
1 ـ التامينات االولية والبالغة )12,191,000( )اثنا عرش مليون ومائة وواحد وتسعون الف  دينارعراقي ال غريها( وعى شكل خطاب ضمان او صك 

مصدق او سفتجة وتكون نافذه ملدة )120( يوم من تاريخ غلق املناقصة
2 ـ بـراءة الذمـة او كتـاب عـدم ممانعة من االشـراك يف املناقصة صادر مـن الهيئة العامـة للرضائب معنون اىل محافظة ميسـان /قسـم العقود 

الحكومية 
3 ـ شهادة تاسيس الرشكة مصدقة من مسجل الرشكات يف وزارة التجارة

4 ـ هوية تصنيف املقاولني العراقيني او رشكات املقاولة العراقية نافذة او هوية غرفة التجارة او اسـترياد وتصدير وحسـب طبيعة العمل املعلن عنه 
مصدق وفق القانون

5 ـ وصل رشاء وثائق املناقصة بنسخته االصلية
6 ـ تقدم شهادة املنشا للمواد املستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فرة تنفيذ املرشوع

7 ـ هوية تصنيف الرشكات واملقاولني الدرجة )الثامنة( واجازة ممارسة مهنة
8 ـ يف حالة املشاركة الكثر من رشكة او مقاول يف التقديم  لالشراك يف تنفيذ املناقصات يتم مراعاة ما ييل:

أ ـ تعتمد نسبة الرشاكة بني الرشكاء وحسب ما محدد يف عقد الرشاكة ويف حالة لم تذكر النسبة يف عقد الرشاكة فيتم القسمة بينهم عى عدد الرشكاء 
بالتساوي

بـ  يعتمـد عقـد الرشاكـة املربم بينهما عـى ان يكون مصدقا من كاتب العدل املختـص ويجوز تقديم نموذج اتفاق اويل عـى الرشاكة موقع من قبل 
اطراف الرشاكة معززا بتعهد يقدم من قبلهم بعدم التنازل او االنسحاب يف حالة رسو املناقصة عليهما عى ان يتم تقديم عقد الرشاكة بينهما مصدق 
مـن كاتـب العـدل املختص بعد توقيـع العقد خالل مدة ال تتجـاوز )14( يوما  من تاريخ توقيع العقد ويف حالة انسـحاب احد الـرشكاء فيتم معاملة 

املشركني معاملة الناكل او املخل وحسب واقع الحال 
9ـ  بامكان مقدمي العطاءات رشاء وثائق املناقصة بعد تقديم طلب تحريري من املدير املفوض للرشكة او من يخوله قانونا اىل قسم العقود الحكومية 

لغرض رشاء الوثائق القياسية عى ان يتم دفع مبلغ مستندات املناقصة والبالغ )200,000( )مائتان الف  دينار عراقي( ال غريها غري قابل للرد
علما ان اخر موعد لبيع وثائق املناقصة سـيكون يوم االثنني املصادف )2020/12/7( السـاعة )الثانية عرش ظهرا( هو موعد غلق املناقصة وسـيتم 
فتح العطاءات بشـكل علني  يف نفس يوم الغلق امام مقدمي العطاءات واذا صادف يوم الفتح عطلة رسـمية فيؤجل  اىل اليوم الذي يليه وسوف يهمل 

اي عطاء يتم تقديمه بعد موعد غلق املناقصة عى ان تكون العطاءات نافذة ملدة )90( يوما من تاريخ غلق املناقصة
يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن  وان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطا العطاءات سيتم عقد مؤتمر خاص باالجابة عى استفسارات 

املشاركني يف املناقصة عند  الساعة )الواحدة ظهرا( من يوم )االثنني( املصادف )2020/11/30( ويكون املؤتمر يف قسم العقود الحكومية
مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايري املدرجة يف ادناه فضال عن املعايري االخرى املذكورة يف الوثيقة القياسية 

اوال / املتطلبات الفنية :
1 ـ مدير مرشوع )مهندس مدني(  عدد )1(

2 ـ مهندس ميكانيك عدد )1(
3 ـ مهندس كهرباء عدد )1(

4 ـ مالحظ فني عدد )3(
ثانيا / املتطلبات املالية :

1 ـ سيولة نقدية بمبلغ )91,428,675( )واحد وتسعون مليون واربعمائة وثمان وعرشون الف وستمائة وخمسة وسبعون دينار عراقي ال غريها(  
2ـ  يقـدم عمـل مماثـل واحد منجز وخالل مدة ال تتجاوز )عرشة سـنوات ( قبل املوعد النهائي  لتقديم العطاء وبمبلـغ  ال يقل عن )365,714,700( 

)ثالثمائة وخمسة وستون مليون وسبعمائة واربعة عرش الف وسبعمائة دينار الغريها(
ثالثا / املتطلبات القانونية : يقصد بها مدى صالحية مقدم العطاء باالشراك باملناقصة من حيث :

1 ـ تضارب املصالح 
2 ـ قائمة الرشكات املتلكئة والقائمة السـوداء وهذا يرسي عى جميع الرشكات يف حالة املشـاركة اذ يجب ان يكون مؤهلني من حيث سـالمة املوقف 

القانوني لهم من ناحية االدراج يف القائمة السوداء او املتلكئة او ممن يحرض التعامل معهم بموجب القوانني والترشيعات الوطنية والدولية 
3 ـ شهادة تاسيس الرشكة مقدمة من مسجل الرشكات يف وزارة التجارة

4 ـ هوية تصنيف الرشكات واملقاولني واجازة ممارسة املهنة
مالحظة // يتم اعتماد وثيقة عقود االشـغال الصغرية الصادرة عن وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مسـتجيبة عند تلبيتها 
ملعايـري التاهيـل  املحددة فيها بفروعها كافـة والرشوط القانونية واملالية املطلوبـة يف رشوط املناقصة يف حال عدم التزام مقـدم العطاء  بما تتطلبه 
الوثيقة القياسـية بكافة اقسـامها يتم اسـتبعاد عطاءه ويعد غري مسـتجيب ويف حالة وجود اختالف بني املعايري املذكورة انفا مع املعايري املوجودة 

بالكتب الصادرة عن وزارة التخطيط تعتمد التعاميم الصادرة عن الوزارة وذلك وفقا للتعليمات

عيل دواي الزم
حمافظ ميسان

فقدان 
فقـد الوصـل الصـادر مـن بلدية 
النعمانيـة املرقـم 955728 يف 12 
 350000 بمبلـغ   2016  /  12  /
ثالثمائـة وخمسـون الـف دينـار 
باسـم / مصطفى دايخ فرهود – 
فعى من يعثر عليه تسليمه لجهة 

االصدار .
ــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان 
 فقـدت منـي الوثيقـة املرقمـة ) 
21( يف 19 / 4 / 1989 والصادرة 
من اعدادية الكوفة املهنية للبنات 
العامـة  املديريـة  إىل  واملعنونـة 
لربية النجف بأسـم ) اشواق عبد 
املهدي عبود( فعى من يعثر عليها 

تسليمها إىل جهة اإلصدار
ــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان
فقـد سـند العقـار املرقـم 2090 
طاهـر  باسـم  العروبـه  /3حـي 
مجهـول خضري مـن يعثـر عليه 

تسليمه لجهة االصدار
ــــــــــــــــــــــــــــ

اىل الرشيك حمزه خليل عبيد 
اقتـى حضـورك اىل مقـر بلديه 
النجف لغـرض اصدار اجازه بناء 
/3حـي   67761 املرقـم  للعقـار 
النداء خالل عـرشه أيام وبخالفه 

ستتم اإلجراءات دون حضورك 
طالب االجازه 

نوره عبد جهاد نارص
ــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء األعى
رئاسة محكمة اسـتئناف النجف 

االتحادية
الشـخصية يف  األحـوال  محكمـة 

النجف
العدد: 2029/ش2020/6

التاريخ: 2020/11/24
إىل/ املدعـى عليه ) حسـام راوي 

عبد( 
إعالن

) سـهى سـالم  املدعيـة  أقامـت 
وحيـد( الدعـوى بالعـدد 2029/

ش2019/6 أمـام هـذه املحكمة 
التفريـق   ( فيهـا  تطلـب  والتـي 
القضائي( وملجهولية محل إقامتك 
بالتبليـغ  القائـم  رشح  حسـب 
وإشـعار مختار قضاء الشـامية 
قررت املحكمـة تبليغك بموضوع 
الدعـوى وبموعـد املرافعـة إعالنا 
محليتـني  صحيفتـني  بواسـطة 
يوميتـني وعليـك الحضـور أمـام 
هـذه املحكمـة يف موعـد املرافعة 
القادم املوافـق يوم 2020/12/2 
الساعة التاسعة صباحا ويف حالة 
عدم حضورك أو إرسال من ينوب 
عنك قانونا سـوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق األصول.
القايض

حسن جواد الحبيب

شـنبور  اخـالص  الرشيكـه  اىل 
مدلول

 اقتـى حضـورك اىل مقـر بلديه 
النجـف  لغـرض اصـدار اجـازه 
بناء للعقار املرقم 67669 /3حي 
النداء خالل عـرشه أيام وبخالفه 

ستتم اإلجراءات دون حضورك 
طالب االجازه 

زينب موىس جوده
ــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة الداخلية
وكالـة الـوزارة للشـؤون االدارية 

واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات 

واالقامة
يف النجف االرشف

 قسـم شـؤون االحـوال املدنية / 
الواقعات

 العدد : ج/ش/5290
التاريخ 2020/11/24

اعالن
بنـاء عى الدعـوة املقامة من قبل 
املواطـن )صاحـب شـهاب احمد 
اسـحاق( طلبـا لغرض تسـجيل 
بـدل  )الدليمـي(  وجعلـه  لقبـه 
مـن )الفـراغ( من لديـه اعراض 
مراجعة هـذه املديرية خالل مده 
اقصاهـا )عرشة ايام( وبعكسـه 
يف  املديريـة  هـذه  تنظـر  سـوف 
الدعـوى وفق احكام املـادة )24( 
من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 
لسـنة 2016 واالمر االداري املرقم 

24195 يف 2016/6/12
اللواء 

رياض جندي عبد الكاظم
مدير الجنسية العام وكالة 

ــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الداخلية

وكالـة الـوزارة للشـؤون االدارية 
واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات 
واالقامة

يف النجف االرشف
 قسـم شـؤون االحـوال املدنية / 

الواقعات
 العدد : 4901

التاريخ 2020/11/15
اعالن

قدم املواطن )حيدر شهاب احمد ( 
طلبا لغرض تسـجيل لقبه وجعله 
)الدليمي( بـدال من )الفراغ( فمن 
لديه اعراض مراجعة هذه املديرية 
خالل مـده اقصاها )عرشة ايام( 
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الدعوى وفق احكام املادة )24( 
من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 
لسـنة 2016 واالمر االداري املرقم 

24195 يف 2016/6/12
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

مجلس القضاء األعى
رئاسة محكمة اسـتئناف النجف 

االتحادية
الشـخصية يف  األحـوال  محكمـة 

النجف
العدد: 4781/ش2020/6

التاريخ: 2020/11/19
إىل/ املدعـى عليـه ) حسـني رزاق 

خضري( 
إعالن

) اسـيل ناجـي  املدعيـة  أقامـت 
خضـري( الدعوى بالعـدد 4781/
ش2020/6 أمـام هـذه املحكمة 
والتـي تطلب فيها ) نفقة ماضية 
ومسـتمرة( للمدعيـه ومسـتمرة 
لالطفال كل من ) فاطمة ومحمد 
ورقيـه وزينـب ( وملجهولية محل 
القائـم  رشح  حسـب  إقامتـك 
بالتبليـغ وإشـعار مختـار حـي 
املحكمة  قـررت  القدس/النجـف 
تبليغك بموضوع الدعوى وبموعد 
املرافعة إعالنا بواسطة صحيفتني 
محليتني يوميتني وعليك الحضور 
أمام هذه املحكمة يف موعد املرافعة 
القادم املوافـق يوم 2020/12/3 
الساعة التاسعة صباحا ويف حالة 
عدم حضورك أو إرسال من ينوب 
عنك قانونا سـوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق األصول.
القايض

حسن جواد الحبيب
ــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة اسـتئناف النجف 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 2456/ب2020/1
التاريخ : 2020/11/24

م/إعالن
إىل/ املدعـى عليها )احالم حسـني 

جاسم( 
أقام املدعي ) محمد حسني جعفر 
هـادي( الدعوى البدائيـة املرقمة 
أعـاله والتـي يطلب فيهـا الحكم 
املرقـم  العقـار  قيـود  بإبطـال   (
1036/1 حي الزهراء واعتبار قيد 
مورثته ملوك ابراهيم بالعدد 218 
ك1 1968 جلـد 130 ثابت الحكم 
( ولثبوت مجهوليـة محل إقامتك 
القضائـي  املبلـغ  رشح  حسـب 
وإشعار مختار حي املنتظر ) كريم 
ظاهر الكسـار( عليه قررت هذه 
املحكمة تبليغك إعالنا بصحيفتني 
محليتني يوميتني  بموعد املرافعة 
 2020/12/1 يـوم  يف  املصـادف 
وعند عدم حضورك أو إرسـال من 
ينـوب عنـك قانونا سـوف تجري 
املرافعة بحقـك غيابيا وعلنا  وفق 

األصول.
القايض

عيل جبار الخزعيل
ــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2020/1286

التاريخ : 2020/11/24 
اىل  /املنفـذ عليـه ) عمـاد خضري 

بخيت(
لقد تحقق لهذه املديرية من خالل 
ورقـة التبليـغ بالحضـور ورشح 
املبلغ وإشعار املختار الجهاد/6 ) 
جبار كريم البديري ( انك مجهول 
محل اإلقامة وليس لك موطن دائم 
أو مؤقـت أو مختـار يمكن إجراء 
التبليغ  عليه واسـتنادا للمادة 27 
مـن قانـون التنفيذ تقـرر تبليغك 
إعالنا بالحضـور يف مديرية تنفيذ 
النجف خالل خمسـة عـرش يوما 
تبدأ من اليوم التايل للنرش ملبارشة 
املعامالت التنفيذية بحضورك ويف 
حالة عدم حضورك ستبارش هذه 
الجربي  التنفيـذ  باجـراء  املديرية 

وفق القانون.
املنفذ العدل

الحسـني  عبـد  مسـافر  احمـد 
الخالدي

اوصـاف املحـرر:- قـرار محكمة 
/4405 املرقـم  النجـف  بـداءة 
ب2019/3 املؤرخ 2019/12/11 
قـرار بالحكم بإلـزام املدعى عليه 
) عمـاد خضـري بخيت( بتسـليم 
املركبـة املرقمة ) 36924 أ النجف 
نـوع تويوتا مـارك صالون ذهبي 
اللـون موديل 1992 املدعي كاطع 

عريف جويد  .

مجلس القضاء األعى
النجـف  اسـتئناف  محكمـة  رئاسـة 

االتحادية 
محكمة بداءة الكوفة

العدد : 473/ب/2020
التاريخ : 2020/11/23

إىل  / املدعى عليه )صادق عبد املحسن 
كاظم مهدي(

إعالن
بتاريـخ 2020/5/10 أقـام املدعـي ) 
احمـد حسـني جـواد ( ضـدك الدعوى 
البدائية املرقمة )473/ب/2020( طلب 
فيهـا )إلزامـك بتأديتك مبلـغ مقداره 
مليونان وسـتمائة الف دينـار عن بيع 
إقامتـك  محـل  وملجهوليـة  أقمشـة( 
حسـب رشح القائم بالتبليغ وإشـعار 
مختار واختيارية منطقة الكوفة/حي 
العسـكري املدعو ) عبد العباس هالل( 
فقد تقررت تبليغـك إعالنا بصحيفتني 
محليتني يوميتني للحضـور أمام هذه 
املوافـق  املرافعـة  موعـد  يف  املحكمـة 
2020/12/2 الساعة التاسعة صباحا 
وعند عدم حضورك أو إرسال من ينوب 
عنك قانونا أو تقديمك ملعذرة مرشوعة 
فسـوف تجـري املرافعة بحقـك غيابيا 

وعلنا وفق القانون.
القايض

احمد كاظم املوسوي
ـــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء األعى
النجـف  اسـتئناف  محكمـة  رئاسـة 

االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف الكوفة

العدد: 2020/2/744
التاريخ: 2020/11/23

اىل املدعى عليه ) كرار رسحان نشمي( 
م/ إعالن

أقامـت املدعيـة ) وفـاء جـواد كاظم( 
الدعـوى املرقمـة اعـاله أمـام هـذه 
املحكمة تطلب فيها تأديتك لها ) نفقة 
ماضية ونفقة مستمرة( لها والطفالها 
كل من ) آية وعباس اوالد كرار رسحان 
نشـمي ( وملجهولية محل إقامتك فقد 
تقرر تبليغك إعالنا بصحيفتني محليتني 
يوميتـني للحضور أمام هـذه املحكمة 
يف موعـد املرافعـة القـادم املوافق يوم 
2020/12/3 الساعة التاسعة صباحا 
ويف حالـة عدم حضورك أو إرسـال من 
ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون.
القايض

عيل لفتة جادر

دائرة كاتب عدل الكاظمية 
العدد : 14879 

التاريخ : 23 / 11 / 2020 
نرش انذار 

اىل السـيد ) حميد مجيـد ابراهيم ( 
العنوان – الشعلة م 460 ز 65 د 30 
بالنظـر ملجهوليـة اقامتك وحسـب 
التبليـغ  ورقـة  عـى  املبلـغ  رشح 
املؤرخـة يف 23 /  املرقمـة 14879 
11 / 2020 واملختومـة مـن مركـز 
رشطـة الكاظميـة وختـم املجلس 
البلدي بموجب كتاب مركز الرشطة 
املرقـم 17449 يف 23 / 11 / 2020 

تقرر تبليغك بالصحف املحلية .
 كاتب العدل 

دلفاء مجيد عبد الله 
جهة االنذار : 

سبق وان وكلتكم وكالة مصدقة من 
قبل الكاتب العدل يف الكاظمية بعدد 
عمومي 15447 وسـجل 75 تاريخ 
23 / 11 / 2020 والنتفـاء الحاجة 
مـن الوكالة عليه قررت عزلك وعدم 
استعمالها اعتبارا من تاريخ تبليغك 

بهذا االنذار .
املنذر : بالل صالح عبد الله

ـــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء األعى 

رئاسـة محكمـة اسـتئناف النجف 
االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد: 229/ج/ 2020

التاريخ : 2020/11/18
إىل/ املتهـم الهـارب ) فاضل عباس 

سالم الثامري(
م/إعالن غيابي

حيـث انك متهـم بالدعـوى املرقمة 
 ( فيهـا  املشـتكي  229/ج/2020 
تمـوز عيل كاظم ( وفـق املادة 457 
مـن قانـون العقوبـات وملجهولية 
محـل إقامتك تقرر تبليغك للحضور 
أمام هذه املحكمة بموعد املحاكمة 
حالـة  ويف   2020/12/20 املوافـق 
املحاكمـة  عـدم حضـورك تجـري 

غيابيا وفق القانون.
القايض

محمد عبد السجاد عبود

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوت

رقم االضبارة : 2020/2043
التاريخ : 2020/11/24

اىل / املنفذ عليه / سامر عدنان محمد
لقـد تحقق لهـذه املديرية من حسـب 
اشـعار املختـار قرية النضـال و كتاب 
مركـز رشطـة الحـي املرقـم يف تاريخ 
محـل  مجهـول  انـك   2020/11/19
االقامه وليس لك موطن دائم او مؤقت 
اومختـار يمكـن اجـراء التبليـغ عليه 
, واسـتناداً للمـادة )27( مـن قانـون 
التنفيـذ تقرر تبليغـك اعالنا بالحضور 
يف مديريـة تنفيذ الكوت خالل خمسـة 
عرش يومـًا تبدأ من اليـوم التايل للنرش 
ملبارشة املعامـالت التنفيذية بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك سـتبارش هذه 
املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق 

القانون :
منفذ العدل

فائد عبد الكريم احمد
اوصاف املحرر:

)دين(
قـرار صادر مـن محكمة عمل واسـط 
بمبلغ قدره خمسـه و اربعون  مليون 
تفاصيل قرار حكم عمل واسـط املرقم 
28/محكمة عمل واسط الصاد بتاريخ 
مقـداره  مبلـغ  عـن   2020/9/27
45,000,000 خمسـه و ابعون مليون 

دينار عراقي
ـــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعى 
رئاسـة اسـتئناف بغـداد / الرصافـة 

االتحادية 
دار القضاء يف الزهور 

محكمة االحوال الشخصية يف الزهور 
العدد : 2565 / ش / 2020 
التاريخ : 23 / 11 / 2020 

اعالن 
املدعي : رسمد صباح محسن 

املدعـى عليه : جنان محسـن محمد / 
اضافة لركة مورثها .

اقـام املدعـي ) رسمـد صباح محسـن 
املتضمنة طلب الحكم تصحيح قسـام 
رشعي وملجهولية محـل اقامتك قررت 
املحكمة تبليغـك بالحضور بصحيفتني 
محليتـني يوميتـني والحضـور بموعد 
املرافعـة املصادف 21 / 12 / 2020 او 
ارسـال من ينوب عنك قانونا ويف حالة 
عدم حضورك سـتجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وحسب االصول .
القايض 

شيماء كريم

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الرصافة

اىل  /املنفذ عليه / هباء عبد الباري لفتة
لقـد تحقق لهذه املديرية من كتاب مركز رشطة ابو 
دشـري بالعـدد 4776 يف 2020/5/19  انـك مجهول 
محـل االقامة وليـس لك موطـن دائـم او مؤقت او 
مختار يمكن اجراء التبليغ  عليه واستنادا للمادة 27 
مـن قانون التنفيذ تقرر تبليغـك اعالنا بالحضور يف 
مديرية تنفيذ الرصافة خالل خمسة عرش يوما تبدأ 
من اليوم التـايل للنرش ملبارشة املعامـالت التنفيذية 
بحضـورك ويف حالة عـدم حضورك سـتبارش هذه 

املديرية باجراء التنفيذ الجربي وفق القانون
اوصاف املحرر: 

قرار محكمة اسـتئناف بغـداد / الرصافة االتحادية 
والـذي   2019/1/20 يف  285/س/2018  بالعـدد 
يلزمك باداء الدين البالغ )3,000,000( ثالثة ماليني 

اىل الدائن ) امني بغداد / اضافة لوظيفته(

رقم االضبارة : 2020/554
التاريخ : 2020/11/15 

العدد : 6146
التاريخ : 2020/11/22
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صدمة للذين يعانون السمنة
يواص�ل فريوس كورونا ب�ث مفاجآته  
أوجينو سوس�ا غارس�يا، املسؤول عن 
الحاالت الحرجة بوحدة العناية املركزة 
يف مستشفى ميديكا سور يف مكسيكو 
سيتي، أن العامل األبرز بني كل الحاالت 
شدغري الس�ارة. ويف جديده ما رجحه 
أطباء مكس�يكيون ح�ول وجود رابط 
ق�وي ب�ني الس�منة والح�االت الحادة 
مل�رض كوفي�د-19.يف التفاصي�ل، أكد 
الطبيب خيسوسيدة الخطورة املصابة 
بم�رض كوفيد-19 الت�ي عالجها كان 
الس�منة.كما أضاف، بحسب ما أفادت 

مجل�ة Nature الطبي�ة، أن�ه وزمالءه 
قام�وا بفح�ص اإلحصائي�ات يف وقت 
مبكر م�ن الوب�اء وتوصل�وا إىل وجود 
عامل مشرتك مفاده أن نصف املرىض، 
البال�غ عدده�م 32 ش�خًصا، الذين تم 
إدخاله�م إىل وح�دة العناي�ة املرك�زة، 
كانوا يعانون من الس�منة.وعىل الرغم 
م�ن التف�اؤل بأنه س�يتم إنت�اج لقاح 
مضاد للفريوس املُس�تجد قريًبا، ولكن 
بالنس�بة للمكسيك والعديد من البلدان 
األخ�رى التي تضم ع�دًدا متزاي�ًدا من 
األشخاص ذوي مؤرشات كتلة الجسم 

املرتفع�ة BMI، يخىش بعض الباحثني 
م�ن أن اللق�اح ربم�ا ال يك�ون الدواء 
الشايف، الذي يأمل فيه األطباء واملرىض 

عىل حد سواء
التجارب الرسيرية

فف�ي الوالي�ات املتح�دة، تق�ول دون�ا 
راي�ان، التي درس�ت الس�منة يف مركز 
بنينغتون لألبح�اث الطبية الحيوية يف 
بات�ون روج يف لويزيانا: »نحن قلقون 
بش�أن ذل�ك«، حيث إنه غالًب�ا ال تعمل 
اللقاحات، املفي�دة لحفنة من الحاالت 
األخرى، بشكل جيد مع مرىض السمنة 

املفرطة، ما يش�ري إىل أن لقاح كوفيد-
19 ربما ال يوف�ر قدر الحماية املأمولة 
لهم.وع�ىل الرغ�م م�ن أن الباحثني لم 
يتمكن�وا م�ن التأك�د مم�ا إذا كان�ت 
الس�منة س�تؤثر عىل فعالية اللقاح أم 
ال، فإن�ه م�ن املحتمل أن يت�م التوصل 
إىل ط�رق بديل�ة ملواجه�ة املش�اكل إذا 
ظهرت. لكن العلماء أعربوا عن قلقهم 
أيًضا م�ن أن التج�ارب الرسيرية ربما 
ال يتس�ع املجال فيه�ا لرصد مثل هذه 
املش�كالت بش�كل ف�وري أو يف مراحل 

مبكرة.

كيف حتافظ عىل مستوى ضغط 
دم طبيعي؟

الصح�ة،  وزارة  كش�فت 
الي�وم )اإلثن�ني(، ع�ن عدد 
م�ن اإلج�راءات والخطوات 
الت�ي  اليومي�ة  والع�ادات 
املحافظ�ة  ع�ىل  تس�اعد 
ع�ىل مس�توى ضغ�ط دم� 

طبيعي.
للوقاية  ال�وزارة  ونصح�ت 
م�ن ارتف�اع ضغ�ط ال�دم؛ 
بتن�اول طع�ام صحي غني 

بالفواك�ه الطازج�ة والخ�راوات 
والربوتين�ات،  الكامل�ة  والحب�وب 
مع تقلي�ل الطعام الغن�ي بالدهون 
املشبعة. كما نصحت بمتابعة قياس 

ضغط ال�دم بانتظام واملحافظة عىل 
الوزن وممارسة الرياضة بقدر 150 
التدخني  دقيقة أس�بوعياً، وتجّن�ب 
والتقلي�ل م�ن تن�اول مل�ح الطعام 

بحيث ال يتجاوز 5 جرامات يومياً.

ساعات روليكس املستعملة أغىل من الذهب
تع�د س�اعات رشك�ة روليك�س، الت�ي 
تأسس�ت قبل قرن من الزم�ن، وتحديدا 
ع�ام 1905، عنوان�ا للوجاه�ة والث�راء 
والنج�اح، كما تعد العالمة األش�هر عىل 
اإلط�الق للس�اعات الدقيق�ة والفاخرة 
الت�ي يتهافت امل�ورسون ع�ىل اقتنائها. 
وعرف عن هذه الساعات ارتفاع ثمنها، 
واقتصار امتالكها عىل الطبقات املخملية، 
خاصة املرصعة منها بالذهب واألحجار 
الكريم�ة، فيما يتوج�ه الطموحون من 
املوظف�ني املرموقني إىل أن�واع أخرى أقل 
غالء من هذه الس�اعات بأسعار ترتاوح 
م�ا ب�ني 8 إىل 10 آالف دوالر، كس�اعات 
 GMT MASTER »ج�ي أم تي ماس�رت«

.submarine وش�قيقتها »صبماري�ن« 
وم�ن املع�روف أن هذه الس�اعة يرتفع 
س�عرها ويعل�و كلما ب�دأ ن�وع منها يف 
االنحس�ار من األسواق أو االختفاء منها 
كلي�ة، وهو ما يخل�ق نوعا م�ن الرغبة 
الشديدة لدى جامعي التحف والساعات 
توق�ف  الت�ي  األن�واع  ه�ذه  رشاء  إىل 
تصنيعه�ا أو أصبح�ت ن�ادرة للغاي�ة.
ويف ه�ذه األيام بع�د أن اختفى عدد من 
املوديالت يف األسواق، انطلقت حمى بيع 
ورشاء الس�اعة الفاخرة، إذا أصبح عىل 
س�بيل املثال س�عر  س�اعة »جي أم تي 
ماسرت« مس�تعملة موديل 2011 ضعف 
س�عرها األص�ي كونه�ا مختفي�ة م�ن 

األس�واق العاملية.وبني حني وآخر يفاجأ 
مالك س�اعة روليكس قديم�ة، متوقفة 
عن العمل ومجرد خردة يحتفظ بها، أن 
س�اعته التي اش�رتاها قبل عقود بسعر 
زهيد اليوم أصبحت تساوى مئات اآلالف 
من الدوالرات بسبب ندرتها.هذه الحمى 
والجنون الذي ارتبط بهذه الساعة ليس 
غريب�ا إذا ما عرفن�ا أن رشكة روليكس 
مسجلة كرشكة غري ربحية، وأن إنتاجها 
من الس�اعات محدود للغاية للمحافظة 
عىل تقاليد الجودة واالتقان الذي أنشأت 
الرشكة عىل أساس�هما.فأموال الرشكة 
ت�رف ع�ىل تطوي�ر العم�ل وروات�ب 

املوظفني وعىل األعمال الخريية.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

طبق اليوم

املقادير:
1 كيلو ريش ضاني
2 معلقة كبرية ملح

1 معلقة كبرية فلفل أسود
زيت زيتون

فحم للشوي
خطوات التحضري:

يشعل الفحم قبل البدء بربع ساعة.
تتبل الريش بامللح والفلفل االسود.

ت�رتك الري�ش يف درجة ح�رارة الغرفة مل�دة 40 دقيق�ة، ثم ي�وزع عليها زيت 
الزيتون.

توضع الريش عىل ش�بكة الش�واية، وتقلب عىل الجانبني من وقت آلخر حتى 
تنضج.

توضع يف الطبق، وتقدم ساخنة مع السلطة والخبز.

ريش ضاين مشوية

؟؟هل تعلم
هل تعل�م أن مصادر التل�وث العادي 
للطعام الت�ي تجلب مختلف األمراض 
ه�ي: الغبار األيدي املتس�خة، األواني 
الوسخة، واألواني تلعب دوراً مهماً يف 
هذا املجال فيجب أن ال تكون مرشخة 
أو مثلم�ة. كذلك يج�ب أن تكون غري 

قابلة للصدأ.
ه�ل تعل�م أن ع�دد نبض�ات القل�ب 
الطبيعي تقريباً 72 نبضة يف الدقيقة 
أما عدد مرات التنفس يف الدقيقة من 
15 � 18 م�رة وهي تزيد عند اإلصابة 
بالحمى إىل 30 مرة يف الدقيقة. وتعترب 
درجة ح�رارة اإلنس�ان الطبيعية 37 

درجة مئوية.
ه�ل تعلم أن النزيف ه�و خروج الدم 
خارج األوردة والرشايني لوجود فتحة 
م�ا كج�رح. والنزيف عدة أن�واع منه 
نزيف وريدي ونزي�ف رشياني. كذلك 
هن�اك نزيف داخي ونزي�ف خارجي. 
ويعال�ج النزي�ف الخارج�ي بتنظيف 
الجرح وبوق�ف النزيف ونقل املريض 
أىل املستشفى إذا كان الجرح كبرياً أو 
عميقاً يستدعي إجراء عملية تعطيب. 
أما النزيف الداخي وهو انصباب الدم 
داخل أحد أجواف الجسم، ويستدعي 
ذلك نق�ل املريض يف حال�ة طارئة إىل 

املستشفى.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عزي�زي برج الحمل،ي�وم تزداد علي�ك األعمال 
وتب�دأ نهارك بالعصبية والرسع�ة لالنتهاء من 
األعم�ال املرتاكمة أمامك، يف فرتة الظهرية قد ال 
تتمكن من إقناع رئيس�ك بالعمل بوجهة نظرك 
مما يزيدك توترًا، يف املس�اء تتحس�ن أوضاعك 

وتلتفت إىل أمورك العائلية والشخصية

عزي�زي ب�رج الثور،أن�ت يف وض�ع ح�رج منذ 
الصباح ومزاجك ال يس�اعدك ع�ىل االبتعاد عن 
املشاكل فأنت تزج نفسك بها، كما أن رصاحتك 
قد تفتعل لك بعض املش�اكل عن�د الظهرية. يف 
فرتة ما بعد الظهر تنهم�ك بأعمالك وقد تنىس 

موعًدا لك.

عزيزي ب�رج الجوزاء،من املؤك�د أنك متحمس 
جًدا اليوم، وتس�تيقظ وأنت مبتسم، ألن الكثري 
من األمور الرائع�ة تنتظرك منذ الصباح وحتى 
فرتة م�ا بعد الظهر، لكن بعد ذل�ك تهدأ األمور 

بشكل يجعل الكآبة تدخل إىل قلبك.

عزيزي برج الرسطان،اليوم تزداد العاطفة أكثر 
وأكث�ر، فغالبي�ة مواليد العذراء يأخ�ذون إجازة 
الي�وم لالهتمام بأمورهم العائلية والش�خصية، 
يوم هادئ يف فرتة الظهرية ويزداد حركة يف فرتة 
ما بعد الظهر، يف فرتة املساء تمتنع عن الخروج 
من البيت إلقرارك بقضاء هذه الليلة مع العائلة

عزيزي برج األسد،يوم رائع وتشعر به بالرضا، 
فف�ي هذا اليوم ترى ابتس�امتك عن بعد، فأنت 
نش�يط وتريد أن تنجز جميع أعمالك املتأخرة، 
فالضغوط�ات ترافق�ك يف فرتة ما بع�د الظهر، 

املساء له نكهة خاصة بالنسبة إليك.

عزيزي ب�رج العذراء،تبدأ نش�يًطا ومنكباً عىل 
إنهاء أعمال�ك، قد تصيبك املزاجي�ة والعصبية 
يف الصب�اح ألمر حدث أمامك، ولم ينل إعجابك، 
لكن لن يطول بك هذا األمر، فعند الظهرية خرب 
سار قد يجعلك تطري فرًحا ويحسن من األجواء 

حولك، انتبه إىل أوضاعك املالية يف فرتة املساء

عزي�زي ب�رج امليزان،ي�وم حزين ق�د ال يرسك 
فالضغوط�ات النفس�ية والتفك�ري واملش�اكل 
تتكف�ل بإفس�اد نه�ارك من�ذ الصب�اح املبكر، 
لدي�ك الكثري من األعم�ال والضغوطات يف فرتة 

الظهرية وما بعدها.

عزي�زي ب�رج العقرب،يوم هادئ لك�ن يف فرتة 
الصباح فقط، ألنه بعد ذلك كأن الدنيا قد فقدت 
عقله�ا من حولك والعمل لن يرتكك بحالك لكنك 
تك�ون ناجحاً وستس�ري األمور كم�ا أنت تريد. 
يف فرتة املس�اء تعود إىل هدوئ�ك والحبيب يأخذ 
النصيب األكرب من وقتك وليلة جميلة وال أحىل.

عزيزي برج القوس،الكس�ل ه�و عنوانك اليوم  
فحاول أن تكون أكثر نش�اطاً، وال تجعل عقلك 
يفك�ر يف أم�ور أخ�رى ال داع�ي له�ا، يف ف�رتة 
الظهرية لديك الكثري من املواعيد التي ستجعلك 
مضغوطاً، يف فرتة ما بعد الظهر تبدأ باالستعداد 

للمساء، فلديك ليلة لن تنىس

عزي�زي ب�رج الجدي،،التس�لط ال�ذي يراف�ق 
كلماتك يجعلك غري محبوب ضمن نطاق العمل 
أو بعالقت�ك مع من تحب، تح�اول فرض أمور 
عىل أصدقائك يف املساء، لكنك ال تنجح بذلك، ما 
يجعلك تش�عر ببعض العصبية لكنك ستقيض 

وقتا ممتعا بالنهاية.

عزيزي برج الدلو،انتبه إىل أفعالك فال تجعل تهورك 
يقودك إىل نهايات مغلقة، ففي الظهرية قد تتهور 
يف ت�رف تندم علي�ه ندما قوي�ا، وبخاصة عىل 
صعيد العمل، أما يف املس�اء فتنتظ�رك ليلة جيدة 
قد تكون مكتئباً يف أولها، لكن األوضاع تتحسن يف 

النهاية والفضل يف ذلك إىل أصدقائك أو حبيبك.

عزيزي برج الحوت،اليوم لن تطيق الحديث مع 
أي ش�خص حولك، وبخاصة زم�الءك يف العمل 
الذين سريونك مشاكساً وعدوانًيا بعض اليشء، 
حاول الخروج من العمل يف فرتة الظهرية، لكي 
ال تتواج�ه مع أح�د، ولكي تقلل املش�اكل التي 

يمكن أن تحدث.

العذراء

احلوت

الكلمة المفقودة
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نفط الوسط يتغلب عىل الكرخ
             المستقبل العراقي/ متابعة

حقق نفط الوسط فوزا مهما 
ع�ى مضيفه الك�رخ، بهدف 
دون رد، عى ملعب الكرخ يف 
ختام الجولة الرابعة للدوري 
ملوس�م  املمت�از  العراق�ي 

.)2021/2020(
الهدف الوحيد سجله الالعب 
س�جاد جاس�م، يف الدقيق�ة 

)73( من املباراة.
ورفع نفط الوس�ط رصيده 
للنقطة 9، فيما تجمد رصيد 

الكرخ عند النقطة 7.
 وش�هدت املب�اراة أفضلي�ة 
الوس�ط،  لنف�ط  واضح�ة 
وأضاع سجاد جاسم فرصة 

خطرة.
فيما مرت تسديدة محمد حسن 
بج�وار القائم، لينتهي الش�وط 

األول بالتعادل السلبي.

 ويف الش�وط الثان�ي تمكن نفط 
يف  اله�دف  تس�جيل  الوس�ط 
الدقيقة )73(، عن طريق سجاد 

جاسم.
وحاول الكرخ تعديل الكفة، لكنه 

بتتظي�م  اصط�دم 
لتنته�ي  خطوط�ه 
املب�اراة بفوز نفط 
الوسط بهدف دون 

رد.

باسم قاسم: التعادل يف الديريب مقنع
             المستقبل العراقي/ متابعة

وص�ف مدرب ال�زوراء العراقي باس�م قاس�م 
التع�ادل اإليجابي مع الق�وة الجوية يف 

لقاء الديربي بأنه مقنع.
وقال قاس�م يف ترصيحات 
إن  لك�ووورة  خاص�ة 
نتيج�ة  »التع�ادل 
وف�ق  إيجابي�ة 
الظ�روف الت�ي يمر 

بها الفريق«.
وتاب�ع: »عانين�ا من 
غياب�ات كث�رة ناهيك عن 
ع�ودة 5 العب�ن قبل يوم�ن من اإلم�ارات، 
4 منه�م كان�وا مصاب�ن بف�روس كورونا 

ووضعهم البدني صعب جدا«.
وب�ن أن ال�زوراء غ�ر ق�ادر عى تعوي�ض هذا الع�دد من 
الغياب�ات، إىل جان�ب ابتعاد جالل حس�ن ومحمد رضا عن 
الفري�ق بعد حجره�م يف اإلمارات لتواجده�م مع املنتخب 

وإصابتهم بالفروس.
وأش�ار إىل أنه مع ذلك »الفريق قدم مباراة جيدة والهدف 

ال�ذي حص�ل عليه فريق الق�وة الجوية من خط�أ فردي بحت، 
ومع ذلك عالجنا الوضع من خالل اللعب ب� 3 مهاجمن وعدلنا 

النتيجة يف وقت متأخر«.
وأردف: »الحك�م ألغى لنا ركلة جزاء من وجهة نظري أرى أنها 
واضحة«.يش�ار إىل أن مب�اراة الديربي أقيم�ت يف ملعب كربالء 

وانتهت بالتعادل اإليجابي.

جريزمان يكشف عن حوار 
رسي مع سيتني

صالح يكشف حقيقة 
القلق من جوتا

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف الفرنيس أنطوان جريزمان، مهاجم برشلونة، عن 
طبيع�ة العالق�ة التي تجمعه م�ع كيكي س�يتن، املدرب 

السابق للبارسا.
كان س�يتن توىل قيادة برش�لونة من�ذ يناير/كانون ثان 
امل�ايض، لكنه أقيل عقب الخس�ارة الكارثي�ة )2-8( أمام 
باي�رن ميونخ يف ربع نهائي النس�خة املاضي�ة من دوري 

أبطال أوروبا.
 Universo« لربنام�ج  ترصيح�ات  يف  جريزم�ان،  وق�ال 
Valdano« التلفزيون�ي: »كان�ت عالقت�ي طبيعي�ة م�ع 
سيتن. قال يل والداي أحياًنا أن أسأله ملاذا ال ألعب، أو ملاذا 

يستبدلني، لكني قلت إنه ال معنى لهذا األمر«.
وأض�اف: »بعد أن دف�ع بي ملدة خمس دقائ�ق فقط أمام 
أتلتيك�و، قال يل إنه يري�د التحدث معي بش�أن هذا األمر، 

لكن أخربته أنه غر ملزم بفعل ذلك«.
وأتم: »رد س�يتن: إىل متى س�تظل غاضًبا؟ لكني قلت له 
اهدأ سأواصل العمل ولن أفتعل أي مشكلة، ولديك الحرية 
يف اف�راض م�ا تريد بش�أني.. الزل�ت غاضًبا من س�يتن 

)يضحك(«.

جوارديوال: األندية اإلنجليزية تعاين.. واجلميع يدافع باستثناء ليفربول

نابويل يوضح حقيقة مشاجرة جاتوزو

              المستقبل العراقي/ متابعة

تحدث بيب جوارديوال، مدرب مانشس�ر 
س�يتي، عن الصعوبات التي تواجه الفرق 
األوروبي�ة،  املس�ابقات  يف  اإلنجليزي�ة 

وإمكانية عودة الجماهر للمالعب.
وذلك يف املؤتمر الصحفي الذي أجراه اليوم 
الثالثاء، الخ�اص بمواجه�ة أوملبياكوس 
اليونان�ي املقرر له�ا غًدا، ضم�ن الجولة 
الرابع�ة من مرحل�ة املجموع�ات لدوري 
أبطال أوروبا.واس�تهل املدرب اإلس�باني 
املؤتم�ر بالحديث ع�ن ع�ودة الجماهر، 
قائ�اًل: »إذا كانوا يروا ب�أن ذلك هو القرار 
األفض�ل فس�نقوم ب�ه، ونآم�ل أن يعمل 
األمر«.وواصل: »إذا ق�ررت الحكومة ذلك 

األم�ر، فالب�د أنه�م اس�تمعوا إىل العلماء 
واألطباء، نحن محظوظون بأنه بإمكاننا 
القيام بعملن�ا، كم م�ن الوظائف أغلقت 
ول�م تفتح م�رة أخ�رى؟ بالطب�ع ننتظر 

عودة جماهرنا«.
وع�ن إمكانية تحقيق االنتص�ار الرابع يف 
املجموع�ة، قال: »هذا أمر ه�ام يف عملية 
التأه�ل، وأيًض�ا الس�تعادة ش�عورنا وأن 
نكون قادرين ع�ى الفوز باملباريات فهذا 
أمر هام، يمكن أن نرك تلك املسابقة حتى 
ش�هر ش�باط /فرباير، ونرك�ز عى باقي 
املسابقات األخرى وخاصة الربيمرليج«.

جاذبية الربيمرليج.. وعودة أجويرو
س�رجيو  إلصاب�ة  جواردي�وال  وتط�رق 
أجويرو، حيث كشف: »اليوم تدرب معنا، 

ما نري�ده أن يك�ون لديه ش�عور جيد يف 
ركبت�ه، ننتظ�ره وال يزال أمامن�ا الوقت، 
أمامن�ا العدي�د م�ن املباري�ات لنخوضها 
ونحتاج�ه، ونرغ�ب يف أن يك�ون بأفضل 

حالة ممكنة«.
الك�رة  تغ�ر  ع�ى  جواردي�وال  وعل�ق 
اإلنجليزي�ة، قائ�ال: »الس�بب وراء تمديد 
عقدي هو النادي، الربيمرليج رائع وكان 
دائًم�ا كذل�ك، ويمل�ك جاذبي�ة يف جميع 
أنح�اء العال�م ملش�اهدته، ولدي ش�عور 
بأننا سنقوم بأمور جيدة مًعا يف السنوات 
املقبلة«.وأش�اد مدرب مانشس�ر سيتي، 
بفران توريس، قائاًل: »أنا أكثر من راٍض 
ع�ن مس�تواه يف أرض امللع�ب، وأيًضا يف 
غرف خلع املالبس، هو متواضع وخجول 

ومحبوب من الجميع«.
العوائق.. وتراجع الفريق

وبالنظ�ر إىل عوائق األندي�ة اإلنجليزية يف 
دوري األبطال، قال: »يف كل موسم نعاني 
من العوائ�ق، وعلينا التأقلم ولكن الوضع 
كذل�ك حت�ى يف الظروف الطبيعي�ة، وهذا 
ه�و التحدي، ل�م يتمكن ناٍد م�ن قبل من 
الفوز بالثالثية املحلية، وإذا كانت عقليتك 
س�ليمة يمكن�ك القي�ام بذل�ك، وبالت�ايل 

سيكون من اللطيف تحقيق ذلك«.
وعن اإلصاب�ات يف الفريق، أكد جوارديوال 
ع�ى أن الجميع جاهز بم�ا فيهم الثنائي 
ع�دا  مين�دي،  وبينجام�ن  فرنانديني�و 
س�يعود  ال�ذي  آك�ي  ناث�ان  الهولن�دي 

للتدريبات يوم الجمعة.

              المستقبل العراقي/ متابعة

أوضح ن�ادي ناب�ويل، حقيقة دخ�ول جين�ارو جاتوزو، 
م�درب الفريق، يف مش�اجرة مع العبيه عقب الخس�ارة 

أمام ميالن يف الجولة 8 من الدوري اإليطايل.

وق�ال نابويل، يف بيان رس�مي: »ظهرت فج�أة باألمس يف 
املواقع ويف بعض صحف اليوم، قصة مخرعة تماًما عن 
ن�زاع مزعوم بن العب�ي نابويل وجين�ارو جاتوزو. هذه 
األخبار ال أساس لها من الصحة«.وكانت تقارير صحفية 
زعم�ت أن جات�وزو كان غاضًب�ا للغاية عقب الخس�ارة 

ضد مي�الن، وهاجم الالعبن عى أخطائهم يف غرفة خلع 
املالبس.وأش�ارت إىل أن بعض الالعبن ردوا عى جاتوزو: 
»نحن نخط�ئ وأنت أيًض�ا تخطئ«.وادع�ت أن جاتوزو 
وج�ه تهديدا لالعبن قائال: »إم�ا أن تعدلوا هذه األخطاء 

أو سأستقيل«، قبل أن ينفي نابويل األمر.

فليك حيدد بديل كيميتش أمام سالزبورج
              المستقبل العراقي/ متابعة

ح�دد هانز فلي�ك، مدرب بايرن ميون�خ، هدفه من مواجهة 
ريد بول سالزبورج النمساوي، غًدا األربعاء، يف رابع جوالت 

دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.
 الفري�ق الباف�اري حقق العالم�ة الكاملة بف�وزه يف كافة 
مبارياته بالبطولة هذا املوسم، ما منحه رصة اعتالء صدارة 

املجموعة األوىل برصيد 9 نقاط. 
وتح�دث فلي�ك خ�الل مؤتمر صحف�ي، اليوم الثالث�اء، عن 
مواجه�ة الغد، قائ�اًل »هدفنا أمام س�الزبورج ه�و التأهل 
إىل دور ال��16، رغم علمنا بأنها مهم�ة صعبة، نظرًا للعمل 

الرائع الذي يقوم به الفريق النمساوي«.
 وأش�ار املدرب األملاني إىل تميز سالزبورج يف وضع منافسه 
تحت الضغ�ط، فضاًل عن قدرته عى اللع�ب بوترة رسيعة 

وإيجاد الحلول عند امتالك الكرة.
 وأض�اف: »إنه�م خصم غ�ر مري�ح، ح�ال حصولهم عى 
الك�رة، فإنهم يس�تطيعون ش�ن هجمات مرت�دة رسيعة، 
وه�ذا ما يخلق املش�اكل يف صفوف أي مناف�س، كما فعلوا 
املوسم املايض أمام ليفربول«. ورغم غياب املدافع الفرنيس 
ل�وكاس هرنانديز عن م�ران الي�وم، إال أن فليك أعرب عن 
أمل�ه يف لح�اق الالعب بمباراة الغد، فيما أك�د غياب الثنائي 

الفرنيس كورينتن توليس�و وبونا س�ار عن املب�اراة. وعن 
البديل املحتمل لهرنانديز، ق�ال »ليس لدينا خيارات عديدة 

حالًيا، لذا من السهل التكهن بمن سيبدأ بداًل منه«.
 وبس�ؤاله ع�ن حلول�ه التي س�يلجأ إليها لتعوي�ض غياب 
جوش�وا كيميت�ش حتى نهاي�ة الع�ام، أج�اب »لدينا خايف 
مارتيني�ز وم�ارك روكا، وبإمكانهم�ا القي�ام ب�دور العب 

االرتكاز بداًل منه«.

توريس: أشعر براحة يف هذا املركز.. وسعيد ببقاء جوارديوال
              المستقبل العراقي/ متابعة

أعرب فران توريس العب مانشسر سيتي، عن سعادته بتجديد 
بيب جوارديوال تعاقده مع الفريق.

جاء ذل�ك يف املؤتمر الصحف�ي اليوم الثالثاء الخ�اص بمواجهة 
أوملبياك�وس اليوناني غًدا ضم�ن لقاءات الجول�ة 4 من مرحلة 
املجموع�ات ل�دوري أبط�ال أوروبا.واس�تهل توري�س املؤتم�ر 
الصحفي قائال: »كلنا س�عداء لبقاء املدرب معنا لس�نوات أكثر، 
نأم�ل أن يمنحنا املزيد من النجاحات، نحن س�عداء بالطبع مع 

تل�ك األنباء«.وتابع: »عندما أتيت كنت أعرف أنها فرصة عظيمة 
يل، وكنت أعلم أن األمر سيكون صعًبا بتغير الدوري والدولة، 

لكن�ي عملت بقوة يومًيا حتى أش�ارك، ه�ديف هو العمل 
بجد حت�ى يثق بي املدرب«.وعن تس�جيله هاتريك 

مع منتخب إسبانيا، رصح: »نعاني من بعض 
اإلصاب�ات ملهاجمي الفريق، لكننا نس�جل 
األه�داف كفريق، ربما لي�س بالعدد الذي 
نتمن�اه، لكنن�ا نواج�ه صعوب�ات نثق يف 

قدرتنا عى تجاوزها«.

كاراسكو يعود إىل أتلتيكو بحلم 
التتويج األوريب

              المستقبل العراقي/ متابعة

عندما غادر الالعب البلجيكي الدويل يانيك 
إىل   2018 يف  مدري�د  أتلتيك�و  كاراس�كو 
الدوري الصيني، بدا أن مس�رته الكروية 
التي وصل�ت لقمتها يف أوروبا س�تراجع 
وتتالىش.لك�ن الالع�ب ال�ذي ه�ز ش�باك 
ري�ال مدريد يف نهائي دوري أبطال أوروبا 
عام 2016، ع�اد ألتلتيك�و بضجة هائلة 
حيث قدم عروضا قوية يف املوس�م الحايل، 
وأصب�ح م�ن املفاتي�ح املؤث�رة للغاية يف 

سطوع الفريق األحمر واألبيض.
وحمل كاراس�كو أح�الم أتلتيك�و مدريد 
بهدف�ه القات�ل )1-1( قب�ل 11 دقيق�ة 
من نهاي�ة املباراة، ل�وال أن ذهبت ركالت 

الرجيح بها أدراج الرياح.
انتقال غريب!

ورغ�م تلميح�ات س�يميوني بأن�ه قد ال 
يستمر مع الفريق بعد هذه الهزيمة، ظل 

مديرا فني�ا له حتى اآلن فيما لم يس�تمر 
كاراسكو مع الفريق حيث انتقل إىل داليان 
ييفانج الصين�ي يف 2018.وبدا أنه انتقال 
غريب لالعب، لكنه جاء وفق اتفاق مسبق 
يقيض بالس�ماح له بالرحيل بحسب بنود 
عق�ده حن انضم للروخيبالنكوس قادما 
من موناك�و مقابل 17 مليون يورو.وعاد 
كاراس�كو إىل أتلتيك�و يف الش�تاء املايض 
ليخ�وض م�ع الفريق ف�رة ثاني�ة تحت 
قيادة س�يميوني.واعرف الالعب: »أردت 
الع�ودة إىل بيت�ي. م�ا زلت أش�عر باألىس 

لخسارة لقب دوري أبطال أوروبا«.
بطولة صعبة

واستنكر كاراسكو ما تردد بأنه أخذ نوعا 
من إجازة كرة القدم.

»إل  صحيف�ة  إىل  ترصيح�ات  يف  وق�ال 
باييس« اإلسبانية يف مارس/ آذار املايض: 
»الن�اس مخطئون، يقول�ون إن اللعب يف 

الصن سهل ألنهم ال يرون البطولة«.

               المستقبل العراقي/ متابعة

ال يبدو نج�م ليفربول محم�د صالح، مهتًم�ا باالنتقادات 
الت�ي تع�رض له�ا يف اآلون�ة األخ�رة واملتعلقة بس�هولة 
س�قوطه ع�ى األرض للحص�ول عى مخالف�ات. وتعرض 
ص�الح النتقادات عدي�دة يف الفرة املاضي�ة، بعضها أيًضا 
اتهمت�ه بتعمد ع�دم التمرير لزمالئه من أج�ل زيادة غلته 
التهديفية خالل املباريات. وقال صالح يف ترصيحات نقلتها 
صحيفة »مرور« اليوم الثالثاء: »بعض الناس سيتذمرون 
دائًما. س�يقولون إنه جيد يف ه�ذا األمر، لكنه ليس جيًدا يف 
أم�ر آخ�ر«. وتابع: »األه�داف والتمريرات الحاس�مة، أمر 
بش�عور جيد حياله�ا، ورغ�م أن األمر بات أصع�ب قليالً، 
فإنه�ا مهمتنا، ويجب الذه�اب إىل امللعب م�ن أجل األداء، 
الف�وز بالجوائز الفردي�ة كان مهًما، لكني أق�ول دائما أن 
الربيمرليج والتش�امبيونزليج واأللقاب الجماعية تأتي يف 
املق�ام األول«. وأردف: »طموحي يتمثل يف الفوز بهما معا، 
فزن�ا بلقب دوري األبط�ال لوحده، ويف املوس�م التايل فرنا 
بلقب الدوري، طموحي اآلن الفوز بهما يف املوسم نفسه«.

نتائج جنونية 
وتح�دَّث صالح عن وضع الفريق حالًي�ا بقوله: »لم أتوقع 
تس�جيل هذا الكم من األهداف، واللعب دون الجمهور أمر 

جنوني. أعتقد أن املشجعن يحدثون فرًقا هائالً.

كلوب: ليست لدي فكرة عن كيفية حتفيز الالعبني
              المستقبل العراقي/ متابعة

ق�ال يورج�ن كل�وب املدي�ر الفن�ي لليفربول 
اإلنجلي�زي إنه ال يرى نفس�ه معلما للتحفيز، 
وإنم�ا ليس�ت لدي�ه فكرة ع�ن كيفي�ة عمل 
التحفيز.وق�ال كل�وب يف مقابلة ملجل�ة »إيه.

دي.إي�ه.يس موتورفيل�ت« يف ع�دد نوفم�رب/ 
ترشي�ن ثان: »بأمانة، ليس�ت ل�دي فكرة عن 
كيفية عم�ل التحفي�ز. وإذا كان التحفيز هو 
نقط�ة قوت�ي الوحي�دة، مل�ا وصل�ت إىل ما أنا 
علي�ه اآلن.«واعرف كلوب بأنه ال يمكنه إلقاء 
كلمات حماس�ية طوال الوق�ت، وأنه مثل أي 

شخص آخر »يجب أن أفعل الكثر من األشياء 
الصغرة.«وم�ن خ�الل أس�لوبه يف القي�ادة، 
تحول كل�وب إىل رم�ز لإللهام، لكن�ه قال إنه 
يحب م�ا يفعله وال يجد صعوب�ة لدى رشحه 
لألخرين م�دى أهمية أن يكون�وا أكثر التزاما 

إزاء ما يستمتعون به حقا.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

تناقض إيسكو يصدم ريال مدريد
            المستقبل العراقي/ متابعة

كشف تقرير صحفي إسباني، عن موقف ريال مدريد 
من رحيل إيسكو، العب وسط الفريق امللكي.

وكان�ت العديد من التقارير أكدت أن إيس�كو أبلغ 
مدرب�ه زي�ن الدي�ن زي�دان، وإدارة ري�ال مدريد 
برغبت�ه يف املغ�ادرة خ�الل املركات�و الش�توي 

املقبل.
ووفًقا لش�بكة »ديفنسا س�نرال« اإلسبانية، 
ف�إن مس�ؤويل ري�ال مدري�د فوجئ�وا بطلب 

إيس�كو، وأن قضية رحيل الالعب طرحت بقوة يف اإلعالم 
مؤخرًا.وأشارت إىل أن إدارة املرنجي ال تفهم هذا التحول 
يف موقف إيس�كو، حيث أن الالعب امتلك عروًضا للرحيل 
يف املركات�و الصيفي، لكن�ه أغلق هاتفه لعدم مناقش�ة 
مسألة الرحيل، واآلن يطلب ذلك بشدة.وأوضحت أن إدارة 
ريال مدريد ترى أن موقف إيسكو غريًبا، ألنه لم يتغر أي 
يشء فيما يخص وض�ع الالعب، الذي ال يزال يحصل عى 
فرصة للمشاركة من جانب زيدان.وذكرت أن ريال مدريد 
ال يخطط للس�ماح برحيل أي العب يف الش�تاء حتى اآلن، 

لعدم صنع أزمة يف قائمة الفريق حتى نهاية املوسم.
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امـضـاءاتمساحة للرأي

»البؤساء«.. دائاًم وأبدًالبنان باختصار

نجوى بركاتجوسلين إيليا

ل�م أقاوم فكرة الس�فر إىل لبن�ان رغم صعوبة الرحل�ة بدءا بفحص 
كورونا قبل الس�فر وانتظار النتيجة بفارغ الصرب واألخذ بالحسبان 
الس�اعات ال�72 التي يتعني عليك الس�فر خالله�ا وإال فيذهب عناء 
الفحص املزعج، الذي يخدش البلعوم واألنف، والحجر املنزيل 14 يوما 

عند العودة.
السفر إىل لبنان وباقي الدول عىل الئحة املمر غري اآلمن، معقد يف زمن 
كورون�ا ال�ذي غريرّ املوازين وقل�ب القوانني، فعن�د وصولك إىل بريوت 
بالس�المة يس�تقبلك فريق آخر من املمرض�ني واملمرضات يف املطار، 
يتأهب�ون لغزو أنفك فقط ألن الفح�ص يف لبنان أخف وطأة منه من 
لن�دن، وإذا كانت لدي�ك نتيجة إلكرتونية س�ارية املفع�ول للفحص 
الص�ادر يف لندن، فتعل�ن براءتك وتمنح ورقة كت�ب عليها بخط اليد 

»ال حجر«.
ه�ذا باختص�ار الس�فر وعقباته الحالي�ة إىل لبنان، ولك�ن ما أود أن 
أوصله إليكم اآلن هو »لبنان باختصار« بعد االنفجار املروع الذي هز 

بريوت يف الرابع من آب املايض.
املش�هد ال يمك�ن اختصاره ألنه ش�ائك جدا ومعق�د، فلبنان ووضع 
اللبناني�ني لطاملا حري رشكات األبحاث العاملية عىل أكثر من صعيد، ال 
سيما عىل الصعيد املادي واالقتصادي، فاليوم يحارب لبنان عىل أكثر 
من جبهة، بدءا بكورونا مرورا باألمور السياسية والحكومية وانتهاء 
باالقتص�اد ووض�ع اللرية مقابل ال�دوالر وما حل بالبل�د وبأهله بعد 
التفجري الذي يعترب أس�وأ من أي حرب شهدها لبنان عىل مر السنني. 
اخت�ربت يف األي�ام القليلة جدا الت�ي قضيتها يف بريوت، عدة أش�ياء. 
زرت مرصفا محليا وعايش�ت محن�ة اللبنانيني اليومي�ة الذين باتوا 
يشحذون حقهم ومالهم من وديعاتهم املرصفية، وزرت املطاعم التي 
أصبحت تتهافت عىل الحصول عىل صدر الدجاج مع شح املنتجات يف 
األسواق وارتفاع أسعارها واحتكارها، مررت بمحاذاة املرفأ املنكوب 
واملناطق املحيطة املهدمة، املشهد مريب وأسوأ من الصور وما نرشته 
وس�ائل اإلعالم ألنك سوف تشتم رائحة املوت والظلم، وعايشت أزمة 
كورونا وتبعاتها من إقف�االت وقوانني غري مفهومة، واألهم هو أني 
خضع�ت لدورة تدريبية يف درس الرياضيات باللغة العربية وأصبحت 
ملم�ة بقراءة عدد كب�ري من األصفار بلمحة ب�رص، وليس هذا فقط 
ب�ل تخرجت بدرجة جيد ج�دا يف »تقريش« مصطلح متداول حاليا يف 
لبنان ويعني رصف س�عر الدوالر وتحويله إىل لرية والعكس، فلم أعد 
بحاج�ة إىل آلة حاس�بة ألن األرقام واألصفار تعشش�ت يف ذهني من 
كثرة س�ماع اللبنانيني يتكلمون عن املوضوع الذي أنساهم همومهم 
السياس�ية وتأييدهم زعماء معينني رغم رداءة الوضع الذي ال يفتح 

الشهية عىل الحب وتحديدا عىل حب أي زعيم.

ال بدرّ ملش�اهد فيلم »البؤس�اء« )2020( الذي يس�تعري عن�وان رواية 
ل عرضه يف الصاالت الفرنسية حدثاً  فيكتور هوغو الش�هرية، وش�كرّ
فنرّياً واجتماعياً وسياس�ياً أثار نقاشات وترصيحات عديدة، أن ُيرى 
إلي�ه اليوم، بطريق�ة مختلفة، بع�د وقوع األحداث املأس�اوية أخريا 
ه »الرس�وم  يف فرنس�ا )ذب�ح أس�تاذ التاريخ بس�بب عرض�ه يف صفرّ
املس�يئة إىل اإلسالم« كما درجت تس�ميتها، ومقتلة نيس التي جرت 
داخل الكنيس�ة وأدرّت إىل وفاة س�يدتني ورجل عىل يد متطررّف تونيس 
إس�المي(، فالفيلم الذي يروي قصًة بس�يطة تصورّر الجولة اليومية 
االعتيادي�ة الت�ي يقوم بها فري�ق رشطة محلية )كريس وس�تيفان 
�ف عن  وغ�وادا( يف أحياء ضاحية فرنس�ية، هي مونتفرماي، يتكشرّ
د بطبق�ات، »قاب�ل لالش�تعال« يف أية  �اس ومعقرّ وج�ود وض�ع حسرّ
لحظة. لقد نال هذا الفيلم ذو املنحى التسجييل، ملخرجه الفرنيس من 
أصل أفريقي، الدج يل، عدة جوائز، فرنس�ية )النقاد يف مهرجان كان، 
سيزار أفضل فيلم،.. إلخ(، وأوروبية )السينما األوروبية 2019، غويا 
ألفض�ل فيلم أوروبي 2020، إلخ(، مع ترش�يحه ألفضل املهرجانات 
العاملية )أوس�كار، غولدن غل�وب،.. إلخ(، لجودته الفني�ة، وتقنيته 
العالية، وزوايا تصويره املختلفة، وحرفية ممثرّليه وصدق أدائهم. إال 
د،  أن ما ميرّزه حتًما براعته يف تصوير واقع الضواحي الفرنسية املعقرّ
�ب، الذي ينطبق عىل كل أحزم�ة البؤس يف العالم، حيث تتضافر  املركرّ
عوام�ُل إثنية ودينية واجتماعية لتحورّل تلك املناطق إىل غيتوهات من 
عات س�كنية عمالقة،  حج�ارٍة وبؤٍس وعطالة. يف فرنس�ا، هي مجمرّ
بعي�دة عن املركز، قبيحة وب�اردة وخالية من كل ما يوحي بالرتحاب 
وهن�اءة العي�ش، م�أى بأع�داٍد هائلٍة م�ن مراهقني ي�دورون عىل 
أنفسهم، تماما كما تدور أشبال صغرية داخل أقفاص ضيقة مغلقة. 
لق�د ُبني�ت تلك الضواح�ي إلبع�اد املهاجري�ن والفرنس�يني الفقراء 
روا  إليها، فتمرّ اإلغالق عليهم إنس�انياً واجتماعياً ومادياً، يف حني ُس�ورّ
بالعنرصي�ة والتميي�ز الطبقي واملهانة، واتُّهم�وا بالعنف واالنحراف 
ومي�ٍل طبيعي إىل ارتكاب الجرائم والجنح.يب�دأ الفيلم بحدٍث رمزي، 
ه�و ف�وز الفريق الفرنيس لك�رة القدم يف بطولة العال�م عام 2018، 
وحال�ة الفوران الش�عبي، الوجداني والعاطفي، الت�ي خلرّفها عندما 
ع الفرنس�يون من كل األطياف، محتفلني يف جادة الشانزليزيه،  تجمرّ
مع إحس�اٍس مس�تجدرّ باألخورّة، ومن بينهم املراهق األس�ود عيىس، 
بش�عره الذهب�ي. ننتقل بع�د ذلك إىل مخف�ر »مونتفرم�اي«، حيث 
ينضمرّ الرشطي ستيفان، القادم حديثا، إىل الفريق املكورّن من كريس، 
�ر، وغ�وادا، األفريقي الفاس�د، ليبدأ الثالث�ة جولتهم  اليمين�ي املتنمرّ
اليومية يف األحياء، حيث سنتعررّف إىل »زعامات« الجماعات املختلفة 

املؤثرّرة، من عرب وأفارقة.

أغنى مخسة أشخاص يف العالـم لعام 2020
يستعد مؤسس رشكة »تسال« 
بي�ل  إلزاح�ة  ماس�ك،  إيل�ون 
غيتس ع�ن مركز ثان�ي أغنى 
صاح�ب ث�روة يف العالم، خلف 
جي�ف  “أم�ازون«  مؤس�س 
بي�زوس الذي يرتبع عىل عرش 

الثروات.
ارتف�ع ص�ايف ثروة ماس�ك ب� 
إضافي�ة  دوالر  ملي�ار   10.2
دفع�ة واح�دة، بع�د أن قفزت 
أس�هم »تس�ال« بنس�بة %10 
 Morgan« بفض�ل تصنيف من
»تس�ال«  أن  توق�ع   »Stanley

ع�ىل وش�ك التح�ول من رشك�ة س�يارات إىل 
رشك�ة ذات مص�ادر دخ�ل متع�ددة بفض�ل 
 Bloomberg(« الربامج والخدم�ات. نقال عن

.»Billionaires )BBI
ودفع�ت هذه الزي�ادة صايف ثروة ماس�ك إىل 
120 ملي�ار دوالر، أي بفارق 8 مليارات دوالر 
فقط عن غيتس، بحس�ب م�ؤرش »بلومربغ« 

للمليارديرات.
وكانت ثروة ماس�ك قد زادت أيضا بنحو 7.6 
مليار دوالر قبلها بيوم واحد، بعد اإلعالن عن 

انضمام »تس�ال« مل�ؤرش S&P 500، أحد أهم 
مؤرشات األسهم يف الواليات املتحدة.

وخالل هذا العام وحتى اآلن، أدت االرتفاعات 
الكب�رية يف أس�هم رشك�ة »تس�ال« إىل زيادة 
ثروة مؤسس�ها بنحو 92.4 ملي�ار دوالر، أي 
أكث�ر من أي عضو آخر يف قائمة املليارديرات، 

بحسب مؤرش »بلومبريغ«.
ويظل مؤسس أمازون جيف بيزوس يف املركز 
األول يف تصني�ف BBI ، ثروت�ه ح�وايل 182 

مليار دوالر.
ومن بني أغنى خمسة أشخاص يف العالم، كان 

لويس فويت�ون مويت هينييس، 
أرنو، ومؤس�س  برنارد  الرئيس 
»فيس�بوك« م�ارك زوكرب�ريغ ، 

الذي جاء يف املركز الخامس.
 Tesla Motors تأسس�ت رشكة
األمريكية يف عام 2003 كمطور 
ومصن�ع للس�يارات الكهربائية 
والتقنيات ذات الصلة. باإلضافة 
إىل الس�يارات الكهربائية، تقوم 
البطاري�ات  بتصني�ع  الرشك�ة 
الكهربائي�ة  واملح�ركات 
الخاص�ة  تقنيته�ا  باس�تخدام 
وتبيعها لرشكات سيارات أخرى 

.Daimlerو Toyota مثل
وب�ات كل من ماس�ك وغيتس ال يتنافس�ان 
فق�ط ع�ىل لق�ب أغن�ى ش�خص يف العال�م، 
لك�ن أيضا يف العالم االفرتايض، فعىل وس�ائل 
التواصل االجتماعي قال مؤس�س »تسال« إن 
محادثاته مع غيتس كان�ت »مخيبة لآلمال« 
وأن األخري »ال يملك أي دراية حول الشاحنات 
الكهربائي�ة«، وذل�ك ردا عىل ق�ول غيتس إن 
الكهرب�اء ربما لن تكون حال عمليا لتش�غيل 

املركبات الثقيلة ملسافات طويلة.

أطلقت الصني، يف س�اعة مبكرة من، مس�بارا فضائي�ا لجمع عينات من 
القمر وإعادتها.

وانطل�ق صاروخ )لونغ مارش-5(، حامال املس�بار “تش�انغ آه-“5، من 
مركز ونتشانغ الفضائي يف مقاطعة هاينان.

وتعد مهمة “تشانغ آه-5” واحدة من أكثر املهام تعقيدا وتحديا يف تاريخ 
الفضاء الجوي الصيني، وفقا لوكالة “شينخوا”.

ومن املتوقع أن يجلب “تش�انغ آه-5، الذي يض�م مركبة مدارية ومركبة 
إن�زال وصاعد وعائ�د، بكتلة إجمالية لإلقالع تبل�غ 8.2 طن، نحو 2 كجم 
من عينات القمر إىل األرض. ومهمة “تش�انغ آه-5” أول محاولة للصني، 
الس�تعادة عينات من جس�م خارج كوكب األرض. وه�ذه املحاولة األوىل 
لجل�ب صخور قمرية منذ مهم�ة لونا 24 غري املأهولة التي نفذها االتحاد 
السوفييتي بنجاح سنة 1976. ومن املتوقع أن تهبط املركبة الصينية عىل 
القمر نهاية ترشين الثاني/نوفمرب، فيما جلب العينات إىل األرض مرتقب 

يف مطلع الشهر املقبل أو أواسطه.

الصني تطلق مسبارًا جلمع عينات
 من القمر وإعادهتا

روسيا تعلن سعر ونسبة فاعلية لقاح كورونا »سبوتنيك يف«
 كشفت روسيا عن سعر ونسبة فاعلية 
لقاح ف�ريوس كورونا ”س�بوتنيك يف“ 
الذي ط�ورّره مركز أبح�اث غاماليا يف 

موسكو.
وق�ال بيان ص�ادر عن املرك�ز ووزارة 
الصحة الروس�ية والصندوق السيادي 
الرويس املشاركني يف تطوير ”سبوتنيك 
يف“ إن اللق�اح أعط�ى فاعلية بنس�بة 
91.4 يف اليوم 28 بع�د إعطاء الجرعة 
األوىل وبنس�بة 95% يف اليوم 42، ولكن 
ب�رشط أن يتلق�ى الش�خص الجرعة 

الثانية وذلك حسب نتائج التجارب الرسيرية 
التي أجريت عىل متطوعني.

وأض�اف أن�ه ت�م تطعيم أكث�ر م�ن 22 ألف 
متطوع ب� ”سبوتنيك يف“ يف روسيا بالجرعة 

األوىل، وأكث�ر من 19 ألف متطوع بالجرعتني 
األوىل والثاني�ة دون تس�جيل أي مضاعفات 
جانبية.  وكشف البيان الذي نرش عىل حساب 
”س�بوتنيك يف“ عىل تويرت أن اللقاح سيعطى 

مجانا للمواطنني الروس.

وج�اء يف البيان، أن اللقاح س�يتوفر يف 
األس�واق العاملي�ة اعتبارا م�ن فرباير 
2021، وأن س�عر الجرعة سيكون أقل 
م�ن 10 دوالرات، أي أقل من 20 دوالرا 
للجرعتني املطلوبتني لتطعيم ش�خص 

واحد“.
وأضاف أن سعر اللقاح أرخص بمرتني 
أو أكث�ر من أس�عار اللقاحات األخرى 
التي لها مستوى مماثل من الفاعلية.

وأوض�ح البي�ان أن اللق�اح ”ال يحتاج 
لدرجات حرارة منخفضة، وأن الحرارة 
املطلوب�ة لحفظه يج�ب أن ت�رتاوح بني +2 
و+8 األمر الذي يس�هل توزيع�ه من الناحية 
اللوجس�تية يف األس�واق الدولي�ة بم�ا يف ذلك 

املناطق ذات املناخ االستوائي“.

كش�ف عال�م رويس يف البيولوجي�ا ع�ن طريقة 
يمكن من خاللها تقيي�د فريوس كورونا ومنعه 
من غ�زو الخاليا البرشية، وذلك بمس�اعدة أحد 
الربوتينات. وأشار العالم ألكسندر تيشكوفسكي 
يف وصف�ه لآللية، الت�ي يمكن م�ن خاللها منع 
دخول فريوس كورونا إىل الخلية البرشية، أش�ار 
إىل أن بروت�ني ACE2 يعت�رب م�ن نق�اط ضعف 

الجس�م الب�رشي، ألن ف�ريوس كورون�ا يدخ�ل 
الخلية ع�ربه، ومع ذلك، يمكن االس�تعانة بهذا 
الربوت�ني ملواجهة كورونا بع�د تحويله إىل نقطة 
ق�وة من خ�الل إدخ�ال املزيد من نس�خ بروتني 

ACE2 إىل دم اإلنسان املريض.
وأض�اف العال�م ال�رويس أن النتيج�ة أك�دت أن 
املستقبالت تربط وتقيد شوكات فريوس كورونا 

وتمنعه�ا من غزو الخاليا. وق�ال الباحث، الرائد 
يف معهد الطب التجريب�ي الرسيري التابع لفرع 
س�يبرييا التاب�ع لأكاديمي�ة الروس�ية للعل�وم 
الطبية والرئيس السابق ملخترب العدوى الخطرية 
بشكل خاص “فيكتور”، ألكسندر تشيبورنوف، 
يف مقابل�ة م�ع Ura.ru، إن مثل ه�ذه الطريقة 

يمكنها نظرًيا تحييد فريوس كورنا.

عالـم يكشف عن آلية ملنع فريوس كورونا من غزو اخلاليا البرشية

يف نج�اح علم�ي وطب�ي كب�ري، توص�ل علم�اء إىل تقنية ع�الج متطورة 
تس�تهدف الخاليا الرسطانية يف جس�م اإلنس�ان بدقة بالغ�ة، مما يمثل 

خطوة غري مسبوقة يف املعركة ضد األورام.
ونجح�ت طريق�ة الع�الج الجدي�����دة يف قت�ل الخالي�ا الرسطانية مع 
ترك الخاليا الس�ليمة حولها، باس�تخدام تقنية تعتم�د عىل أدوات تعديل 
الحمض النووي “دي إن إيه”، حسبما أشارت صحيفة “إندبي����ندنت” 

الربيطانية.
وأك�د العلماء املس�ؤولون ع�ىل البحث، أن ه�ذه التقنية قد اس�تخدمت 
بالفعل عىل الفرئان، ويمكن اس�تخدامها عىل البرش يف أقرب وقت، وربما 

خالل العامني املقبلني.
وأوض�ح الربوفيس�ور دان ب�ري خب�ري الرسط�ان م�ن جامعة ت�ل أبيب 
اإلرسائيلي�ة، أن�ه ال توجد “آثار جان�����بية” لهذا العالج، مش�ريا إىل أن 
“الخلي�ة الرسطاني�ة التي يتم القض�اء عليها به�ذه الطريقة لن تصبح 

نشطة مرة أخرى”. 

تقنية جديدة تنجح يف قتل اخلاليا 
الرسطانية

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

أطعمة خطرية... توقفوا عن تناوهلا فورًا!
طبيعي�ة  طريق�ة  االلتهاب�ات  تمث�ل 
يعتمدها الجسم للدفاع عن نفسه عن 
إصابت�ه باألمراض، إال أنه�ا تتحورّل يف 

حال تفاقمها إىل مصدر خطر.
وأش�ار تقري�ر ملوق�ع »هيل�ث الي�ن« 
املتخصص باألخبار العلمية والطبية إىل 
مجموعة من األغذية تحفز االلتهابات 
يف الجس�م، مما يقود ألم�راض مزمنة 
والس�منة  الس�كري  مث�ل  خط�رية 

والقلب.
األغذية واملرشوبات الغنية بالسكر: يعد 
السكر من املواد الضارة التي تساهم يف 
تفاقم االلتهابات التي تتسبب بدورها 

بأمراض قد يكون بعضها خطريا.
الرابط�ة  أجرته�ا  علمي�ة  دراس�ة  وأثبت�ت 
األمريكية ألبحاث الرسطان عىل فرئان، أن تلك 
الت�ي تغذت عىل وجبات غنية بالس�كريات قد 
أصيبت برسطان الث�دي، والذي انترش برسعة 

إىل رئتيها.
الدهون االصطناعية املتحورّلة: تضاف الدهون 
املتحورّل�ة إىل األطعمة املصنرّع�ة إلطالة عمرها 
االفرتايض مثل األلبان واللحوم، إال أنها تسبب 
التهاب�ات وتزي�د من خطر اإلصاب�ة بعدد من 

األمراض بحس�ب دراس�ة صادرة ع�ن مركز 
»تقييم مخاطر السمنة« يف كوبنهاغن.

وإىل جان�ب دوره�ا الس�لبي يف خفض نس�بة 
الكوليس�رتول املفي�د يف الجس�م، فقد تضعف 
ن  الده�ون املتحولة وظائف الخالي�ا التي تبطرّ
الرشاي�ني، لتكون بذلك أحد مس�ببات أمراض 

القلب.
الكربوهي�درات املك�ررة: تش�ري دراس�ات إىل 
تناول البرش القدام�ى للكربوهيدرات بكميات 
كب�رية، إال أن أبحاثا حديثة تش�ري إىل خطورة 

ه�ذه الفئة م�ن األغذي�ة عندما تكون 
غري طبيعية أو مك�ررة حيث تتم إزالة 
ن من آلية التحكم يف  األلياف التي تحسرّ
نس�بة الس�كر بالدم، وتغذي البكترييا 

املفيدة.
ع�ىل  تحت�وي  الت�ي  األغذي�ة  وم�ن 
الكربوهيدرات املكررة، الحلوى والخبز 
واملعكرون�ة واملعجن�ات والبس�كويت 
واملرشوب�ات الغازي�ة، ه�ذا إىل جان�ب 
تلك الت�ي تحتوي عىل الس�كر املضاف 

بكميات كبرية.
اس�تهالك  يرتب�ط  املصنرّع�ة:  اللح�وم 
مخاط�ر  بزي�ادة  املصنع�ة  اللح�وم 
اإلصاب�ة بأم�راض القل�ب والس�كري 
ورسطان املعدة والقولون، وذلك لغناها بمادة 
»الغليكيش�ن«، والتي تتسبب بأرضار بالغة يف 

األنسجة وأعضاء الجسم.
الكحوليات:  أثبتت دراسات أن املبالغة يف تناول 
الكحوليات يزيد م�ن االلتهابات، حيث تخرج 
الس�موم البكتريية م�ن القولون إىل الجس�م، 
ليؤدي ذلك إىل حالة يطلق عليها اسم »األمعاء 
املترسبة«، والتي تس�بب التهابات كبرية تؤدي 

لتلف األعضاء.


