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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اكدت روس�يا، أمس األربعاء، انها مس�تعدة 
لتلبية جميع احتياجات العراق من االسلحة 
وتعزي�ز التع�اون الدفاع�ي مع�ه، فيما تم 
االعالن عن توقيعهم�ا قريبا عىل 14 مذكرة 
تفاهم يف املج�االت االقتصادي�ة والطاقوية 
والثقافي�ة. وأعرب وزي�ر الخارجية الرويس 
س�رغي الف�روف خ�الل مؤتم�ر صحايف يف 
موسكو مع نظره العراقي فؤاد حسني عن 
اس�تعداد موس�كو لتلبية أي طلب ستتلقاه 

من قبل العراق يف مجال التسليح . 
وفيما اش�ار اىل أن لدى البلدين عالقات ودية 
قديم�ة، أكد أن هذه العالقات لم تمنع بغداد 
أب�دا م�ن تطوير عالق�ات م�ع دول إقليمية 
وغربية أخرى. وأبدى الوزير الرويس تفاؤله 
إزاء فرص تطوير التعاون بني بالده والعراق 
يف جميع املجاالت، منوها اىل أن روسيا كانت 
ال ت�زال تلع�ب دورا بالغ األهمي�ة يف ضمان 
الق�درات الدفاعية للعراق وتس�ليح جيش�ه 
وأجهزته األمنية الس�يما يف ضوء التهديدات 

اإلرهابية القائمة يف البالد.
وش�دد الف�روف بالق�ول »نحن مس�تعدون 
لتلبية جميع احتياجات العراق من املنتجات 

العسكرية روسية الصنع«.
وأش�ار الفروف إىل أن وزير الدف�اع العراقي 
جمعة عناد سيصل روسيا قريبا، معربا عن 
قناعت�ه بأن هذه الزيارة ستش�مل دراس�ة 
مفصلة للملفات املتعلق�ة بالتعاون الثنائي 

يف املجال الدفاعي بني الدولتني.
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       بغداد / المستقبل العراقي

أكد األمني العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أمس 
األربعاء، أن »املنطقة العربية تعاني من أكرب فجوة غذائية يف 
العالم بسبب ندرة املياه«. وأشار خالل افتتاح الدورة ال�12 
للمجل�س الوزاري العربي للمياه، إىل أن »األمن املائي ركيزة 
أساسية من ركائز األمن القومي العربي«. وقال أبو الغيط: 
»إن منطقتنا العربية تضم 5% من سكان العالم، و1% فقط 
من مصادر املياه العذبة، وبالتايل فالكثر من دولنا العربية 
تقع بالفعل يف منطقة الفقر املائي، ونحو 60% من السكان 
ش�مال إفريقيا والرشق األوس�ط، يعيشون يف مناطق تعني 
م�ن ندرة املياه«. وأوضح أن »توفر املياه وترش�يد إدارتها 
وتعظيم االس�تفادة منه�ا، هي قضية املس�تقبل بامتياز«.

وأض�اف أن األمن املائي للدول العربية التي ش�هدت توترات 
بش�أن اس�تخدام موارد مائية مش�ركة م�ع دول أخرى يف 
فرات س�ابقة، جزء ال يتجزأ من »األم�ن القومي العربي«، 
س�واء تعلق األمر ب�«العراق، أو مرص أو الس�ودان«، مؤكدا 
ع�ىل رضورة أن تس�ود » الحلول الوس�طية«، و«ال تتحقق 
املنفع�ة العامة من خ�الل اإلجراءات األحادية«.  كما ش�دد 
األمني العام لجامعة الدول العربية عىل »التعاون والتنس�يق 
املش�رك، ينبغ�ي أن يمثل القاعدة الذهبية القتس�ام املوارد 
املائي�ة الجارية العابرة للح�دود«، محذرا من أن »اإلجراءات 
األحادية، واس�تخدام سياس�ات االبتزاز املائي، تمثل حائال 
خطرا أمام تحقيق التنمية لجميع الش�عوب دون استثناء، 
وهي مخالفة للقانون الدويل، الفتا إىل أن »تحديات املستقبل، 

تحتم عىل الجميع التعاون املشرك«.

      بغداد / المستقبل العراقي

النيابي�ة، أم�س  املالي�ة  اللجن�ة  دع�ت 
األربعاء، الحكومة إلرسال مرشوع قانون 
املوازنة املالية 2021، إىل الربملان إلقرارها 
قبل نهاية الش�هر الق�ادم، بهدف تأمني 
روات�ب املوظفني لش�هر كان�ون الثاني 
املقبل. وقال عض�و اللجنة النائب ناجي 
الس�عيدي يف ترصيح للوكالة الرس�مية، 
إن »اق�رار املوازنة ينبغ�ي أن يكون قبل 
نهاي�ة الش�هر املقب�ل، من أج�ل تأمني 
رواتب املوظفني لشهر كانون الثاني من 
الع�ام املقبل«، الفتاً إىل أن »عدم إرس�ال 

مجلس الوزراء م�رشوع قانون املوازنة 
إىل الربمل�ان قب�ل ذل�ك املوع�د سيس�بب 
الروات�ب«.  تأم�ني  يف  مالي�ة  مش�كلة 
وأَض�اف »نتأم�ل من الحكوم�ة ووزارة 
املالية إرسال مرشوع القانون إىل مجلس 
الن�واب خالل الش�هر الج�اري، ليتحمل 
املجلس، مس�ؤوليته يف إقرارها«، محذراً 
من »عدم وجود أي حلول أخرى )لتأمني 
الروات�ب(، يف حال تأخر إق�رار املوازنة«. 
يش�ار إىل أن مجل�س ال�وزراء خص�ص 
جلسته املقبلة املققر عقدها يف األسبوع 
القادم ملناقش�ة مرشوع قانون املوازنة 
املالي�ة 2021، فيما تحتاج اللجنة املالية 

إىل 45 يوم�ًا ملراجع�ة وتدقي�ق املرشوع 
قب�ل عرضه ع�ىل التصوي�ت يف الربملان، 
حس�بما يؤكد أعضاء يف اللجنة. إىل ذلك، 
اس�تبعد عضو اللجن�ة املالي�ة النيابية، 
أحمد مظه�ر الجبوري نج�اح أي خطة 
حكومي�ة لإلص�الح دون دع�م س�يايس 
وش�عبي . وقال يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة منه إن »الجميع يطالب 
الحكومة العمل الف�وري عىل اصالحات 
مالية واقتصادي�ة«، مؤكداً عىل رضورة 
»يجب التعاطي االيجابي مع املالحظات 
املتبادل�ة ح�ول خط�ط االص�الح امل�ايل 
واالقتصادي وعدم إلقاء اللوم باإلخفاق 

والفش�ل عىل جهة واحدة فقط«. وأشار 
إىل ان »ما يمتلك�ه البلد من موارد كبرة 
م�ن  مثم�را،  ايجابي�ا  تعاون�ا  يتطل�ب 
الجمي�ع، ترشيعيا وتنفيذيا لالس�تفادة 
الك�ربى منها وع�دم االت�كال عىل جهة 
واح�دة لجلب األم�وال دون مس�اعدة«، 
مش�دداً عىل »رضورة التعاطي االيجابي 
م�ع اي خط�ط واصالح�ات ترشيعي�ة 
وحكومية من الطرف�ني وعدم إبداء اراء 
ومواقف س�لبية تجاه اي خطوة اصالح 
ينتظر نتائجها الشعب لتجاوز محنته«.
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 الفوز عىل الكرخ أعاد التوازن 
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الرتبية تصدر إيضاحا بشأن إجراء الدور الثالث: هذه املراحل املشمولة
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلنت وزارة الرتبية، أمس األربعاء، ش�مول مراحل السادس 
االبتدائي، الثالث املتوسط، السادس االعدادي، بأداء امتحانات 

الدور الثالث، للعام الدرايس 2019 – 2020.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه 
إنه »بناء عىل ما جاء يف موافقة مجلس الوزراء يف جلسة يوم 
الثالثاء املوافق ال�24 من ش�هر ترشي�ن الثاني لعام 2020، 
ف�ان املراحل املش�مولة ب�إداء امتحان�ات ال�دور الثالث، هم 
)الس�ادس االبتدائي، الثالث املتوس�ط، الس�ادس االعدادي(، 

للعام الدرايس 2019 – 2020«.
وكان مجل�س الوزراء ق�د وافق عىل إج�راء امتحانات الدور 

الثالث للصفوف املنتهية.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اكدت روس�يا، أمس األربعاء، انها مس�تعدة لتلبية 
جمي�ع احتياج�ات الع�راق م�ن االس�لحة وتعزيز 
التع�اون الدفاع�ي مع�ه، فيم�ا ت�م االع�الن ع�ن 
توقيعهما قريبا ع�ىل 14 مذكرة تفاهم يف املجاالت 

االقتصادية والطاقوية والثقافية.
وأع�رب وزي�ر الخارجية الرويس س�رغي الفروف 
خالل مؤتمر صحايف يف موسكو مع نظره العراقي 
فؤاد حس�ن عن استعداد موس�كو لتلبية أي طلب 

ستتلقاه من قبل العراق يف مجال التسليح . 
وفيما اشار اىل أن لدى البلدين عالقات ودية قديمة، 
أكد أن هذه العالقات لم تمنع بغداد أبدا من تطوير 

عالقات مع دول إقليمية وغربية أخرى.
وأب�دى الوزير ال�رويس تفاؤله إزاء ف�رص تطوير 
التع�اون ب�ن ب�الده والع�راق يف جمي�ع املجاالت، 
منوها اىل أن روس�يا كانت وال تزال تلعب دورا بالغ 
األهمية يف ضمان القدرات الدفاعية للعراق وتسليح 
جيش�ه وأجهزته األمنية السيما يف ضوء التهديدات 

اإلرهابية القائمة يف البالد.
وش�دد الف�روف بالقول »نح�ن مس�تعدون لتلبية 
جمي�ع احتياجات العراق من املنتجات العس�كرية 

روسية الصنع«.
وأش�ار الفروف إىل أن وزير الدف�اع العراقي جمعة 
عناد س�يصل روس�يا قريبا، معربا عن قناعته بأن 
ه�ذه الزيارة ستش�مل دراس�ة مفصل�ة للملفات 
املتعلق�ة بالتع�اون الثنائي يف املج�ال الدفاعي بن 

الدولتن.
واك�د الوزي�ر ال�رويس دعم ب�الده لجه�ود رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي الستقرار أوضاع العراق 
والقضاء ع�ىل اإلرهاب والتمهيد الجراء االنتخابات 

يف وقت قريب.
وق�ال ان�ه ناق�ش م�ع نظ�ره العراق�ي القضية 
الفلس�طينية والجه�ود املبذول�ة من قب�ل الرئيس 
االمركي دونالد ترامب ح�ول تطبيع العالقات مع 
إرسائيل، منوها اىل انه ال يجوز الوصول لحل شامل 

غر عادل للقضية الفلسطينية.
وع�ن االوض�اع يف املنطق�ة، ب�ننّ الف�روف ان�ه تم 

التأكيد عىل رضورة اس�تقرار املنطقة وفكرة األمن 
الجماع�ي املطروح�ة من روس�يا بمش�اركة دول 
الخلي�ج العربي وإي�ران ودول دائم�ة العضوية يف 

مجلس االمن الدويل.
وش�ار اىل ان »الوجود االمركي يف والعراق وسوريا 
وليبي�ا وافغانس�تان ل�م يجل�ب اال الدم�ار فيه�ا 
ويق�وض س�يادتها وس�بب العديد من املش�كالت 
فيها« . واوضح انه فيما يخص املوقف الرويس من 

التواجد االمركي هذا يعود اىل قرار الدول املعنية.
ونوع الفروف اىل ان امركا تبعث بقواتها اىل الكثر 
من دول املنطقة ويف بعض االحوال يحدث هذا االمر 
م�ن دون موافقة ال�دول كما هو الحال يف س�وريا 

والعراق.
واض�اف ان »تدخ�ل ام�ركا يف س�وريا والع�راق 
وليبيا تس�بب بالكثر من املشاكل وينبغي للقيادة 
االمركي�ة الجديدة عدم اللجوء ملثل هذه املغامرات 

النها تجلب مزيدا من زعزعة االمن يف املنطقة«.
م�ن جانبه، أعل�ن وزير الخارجية فؤاد حس�ن ان 
ب�الده تف�اوض 7 دول أوروبي�ة بش�أن محاكمة 

ارهابين أجانب. 
وقال انه بحث مع الفروف تحديات املنطقة والعمل 
املش�رتك ملواجهتها وكذلك الوض�ع االمني العراقي 

وعالقته بدول الجوار .
واشار اىل أن الوضع السوري وتسوية االزمة هناك 

كان نقطة مهمة يف هذه املباحثات.
 وقال ان موس�كو اعلنت عودة الطلبة العراقين إىل 
روس�يا الكمال دراس�تهم، منوه�ا اىل ان الرشكات 
الروسية نش�طة يف العراق اذا س�نعمل عىل تفعيل 
مذك�رات التفاهم بن بغداد وموس�كو البالغة 14 
مذكرة زس�يتم توقيعها يف عام 2021 وتشمل عدة 

قطاعات بينها الرتبية والصحة.
وعن الوجود العس�كري االمركي يف العراق، اوضح 
وزير الخارجية انه كان هناك 5200 عنرص امركي 
واالن وص�ل الع�دد اىل 2500 عن�رص وت�م االعالن 
االس�بوع امل�ايض عن س�حب 500 عن�رص نتيجة 

الحوارات العراقية االمركية.
دول   7 م�ع  حالي�ا  يتف�اوض  الع�راق  ان  وق�ال 
أوروبي�ة لرعايا جاءوا منها وش�اركوا بالقتال مع 
االرهابي�ن منوه�ا اىل ان الح�وار مع ه�ذه الدول 
يه�دف اىل اعادتهم ومحاكمته�م يف دولهم االصلية 

او محاكمتهم يف العراق.
يش�ار اىل ان وزير الخارجية العراقي فؤاد حس�ن 
قد بدأ زيارة رس�مية اىل موس�كو تس�تغرق يومن 
الج�راء مباحث�ات م�ع نظ�ره ال�رويس الف�روف 
وم�ع نائب رئيس الوزراء يوري بوريس�وف تهدف 
اىل تعزي�ز عالق�ات البلدي�ن يف مجاالت السياس�ة 

والتجارة والنفط
ماكس�يم  بغ�داد  ل�دى  ال�رويس  الس�فر  وكان 
ماكس�يموف ق�د اعت�ر يف ترصيح�ات صحافي�ة 
مؤخرا أن العراق رشيك رئيس باملنطقة والرشكات 

الروسية تدرس املساهمة يف إعادة بنيته التحتية.
واش�ار اىل أن »املجال الرئي�س يف التعاون التجاري 
واالقتص������ادي الثنائي هو قطاع النفط والغاز 
.. ان إجمايل االس�تثمارات الروس�ية يف هذا القطاع 

تزيد عىل 13 مليار دوالر حتى االن. 
وأوض�ح أن التع�اون ب�ن البلدين يرتك�ز يف الوقت 
الح�ارض ع�ىل فت�ح الس�وق العراقي�ة لل�رشكات 
الروس�ية املتخصصة يف بناء املحط�ات الكهربائية 
القم�ح  وتصدي�ر  الجيولوج�ي  واالستكش�اف 

واملنتجات الزراعية األخرى«.
يذكر ان للعراق سفارة يف موسكو ولروسيا سفارة 

يف بغداد وقنصليتان يف أربيل والبرصة.

بغداد وموسكو تعتزمان التوقيع على )14( مذكرة تفاهم يف جماالت االقتصاد والطاقة والثقافة.. والشروع بالعمل يف العام املقبل

روسيا تفتح خزائنها العسكرية للعر اق
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        بغداد / المستقبل العراقي

أم�س  الداخلي�ة،  وزارة  اقام�ت 
األربع�اء، احتفاآل بمناس�بة اليوم 
العامل�ي للقض�اء ع�ىل العنف ضد 
املرأة. وقال الغانمي خالل مناسبة 
الي�وم العاملي للقضاء ع�ىل العنف 
ضد املرأة، انه »الرشف لنا ان نحتفل 
بالي�وم العامل�ي ملناهض�ة العن�ف 
ضد املرأة ايماناً من�ا بالدور الكبر 
للم�رأة العراقي�ة يف كل املجاالت يف 

املجتمع والدور الذي لعبته املرأة يف 
وزارة الداخلية«، مشرا اىل ان »لدى 
وزارة الداخلية خططا مس�تقبلية 
إلب�راز دور امل�رأة يف املجتمع ومنع 
كل مظاهر العنف ضدها، وقد بدأنا 
حمل�ة إعالمي�ة إلب�راز دور وزارة 

الداخلية يف هذا الجانب«. 
كما ج�رى تكري�م عوائل ش�هداء 
وزارة الداخلية ومنح كتاب )ش�كر 
العن�ارص  م�ن  لع�دد   ) وتقدي�ر 

النسوية يف الوزارة.

الغانمي: الداخلية ختطط ملنع كل مظاهر 
العنف ضد املرأة

      بغداد / المستقبل العراقي

دعت اللجنة املالية النيابية، أمس األربعاء، 
الحكومة إلرس�ال مرشوع قانون املوازنة 
املالي�ة 2021، إىل الرمل�ان إلقراره�ا قب�ل 
نهاية الش�هر القادم، بهدف تأمن رواتب 

املوظفن لشهر كانون الثاني املقبل.
وقال عضو اللجنة النائب ناجي السعيدي 
يف ترصي�ح للوكال�ة الرس�مية، إن »اقرار 
املوازنة ينبغي أن يكون قبل نهاية الش�هر 

املقب�ل، من أج�ل تأمن روات�ب املوظفن 
لشهر كانون الثاني من العام املقبل«، الفتاً 
إىل أن »عدم إرسال مجلس الوزراء مرشوع 
قان�ون املوازنة إىل الرمل�ان قبل ذلك املوعد 
سيسبب مشكلة مالية يف تأمن الرواتب«.

وأَضاف »نتأمل من الحكومة ووزارة املالية 
إرس�ال مرشوع القانون إىل مجلس النواب 
خالل الش�هر الج�اري، ليتحم�ل املجلس، 
مس�ؤوليته يف إقرارها«، محذراً من »عدم 
وجود أي حلول أخ�رى )لتأمن الرواتب(، 

يف حال تأخر إقرار املوازنة«.
خص�ص  ال�وزراء  مجل�س  أن  إىل  يش�ار 
جلس�ته املقبلة املققر عقدها يف األس�بوع 
القادم ملناقش�ة م�رشوع قان�ون املوازنة 
املالي�ة 2021، فيما تحت�اج اللجنة املالية 
إىل 45 يوم�ًا ملراجعة وتدقيق املرشوع قبل 
عرضه عىل التصويت يف الرملان، حس�بما 

يؤكد أعضاء يف اللجنة.
إىل ذل�ك، اس�تبعد عض�و اللجن�ة املالي�ة 
النيابية، أحمد مظه�ر الجبوري نجاح أي 

خطة حكومية لإلصالح دون دعم سيايس 
وشعبي .

وق�ال يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل العراق�ي 
نس�خة منه إن »الجميع يطالب الحكومة 
مالي�ة  الف�وري ع�ىل اصالح�ات  العم�ل 
واقتصادي�ة«، مؤكداً ع�ىل رضورة »يجب 
التعاط�ي االيجابي مع املالحظات املتبادلة 
ح�ول خطط االص�الح امل�ايل واالقتصادي 
وعدم إلق�اء اللوم باإلخفاق والفش�ل عىل 

جهة واحدة فقط«.

وأش�ار إىل ان »ما يمتلكه البل�د من موارد 
كب�رة يتطل�ب تعاونا ايجابي�ا مثمرا، من 
الجمي�ع، ترشيعي�ا وتنفيذيا لالس�تفادة 
الكرى منها وعدم االتكال عىل جهة واحدة 
لجل�ب األم�وال دون مس�اعدة«، مش�دداً 
ع�ىل »رضورة التعاط�ي االيجاب�ي مع اي 
خطط واصالحات ترشيعية وحكومية من 
الطرف�ن وعدم إبداء اراء ومواقف س�لبية 
تج�اه اي خط�وة اصالح ينتظ�ر نتائجها 

الشعب لتجاوز محنته«.

املالية الربملانية تصدر حتذيرًا جديدًا للحكومة بشأن رواتب املوظفني
استبعدت جناح خطط اإلصالح دون دعم سياسي

        بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل وزي�ر الصحة والبيئ�ة الدكتور حس�ن محمد 
التميم�ي الس�فر الريطاني يف العراق س�تيفن هيكي، 
أمس األربعاء، بحضور مدير عام الدائرة االدارية واملالية 
والقانونية الدكتور سامي شاتي، مٔوكداً تعزيز التعاون 

الصحي بن البلدين ملواجهة جائحة كورونا.
وت�م خ�الل اللقاء مناقش�ة زي�ادة دعم اف�اق التعاون 
الصح�ي للبلدي�ن يف ظ�ل تط�ورات الجائح�ة وتقدي�م 
الدعم الصحي والعلمي واس�تعداد وزارة الصحة لتوفر 
اللقاح�ات ح�ال اقراره�ا م�ن التحالف ال�دويل لألدوية 
واللقاحات، واستعرض الوزير جهود الوزارة يف مواجهة 

الجائحة والروتوكوالت العالجية واستعدادها للمرحلة 
املقبلة.

وأك�د أن التواص�ل املس�تمر م�ع املؤسس�ات الصحي�ة 
والعلمية الريطانية وتهيئة املتطلبات الخاصة باستراد 
اللقاح�ات والية خزنه�ا وتوزيعها بع�د إقرارها خدمة 

ألبناء بلدنا العزيز.

        بغداد / المستقبل العراقي

دعا رئيس تحالف عراقي�ون عمار الحكيم، 
أمس األربعاء، اىل رضورة انهاء معاناة املرأة 

واضطهادها.
وق�ال الس�يد عم�ار الحكيم يف بي�ان تلقت 

املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه »يف اليوم 
العامل�ي للقض�اء ع�ىل العن�ف ض�د امل�رأة 
إنس�انية  مس��������ؤولية  أم�ام  نق�ف 
كرى تق�ي بإنه�اء تجاهل معان�اة املرأة 
واضطهاده�ا أرسي�ا ومجتمعي�ا والوقوف 
بوجه أي س�لوك يحط من قدرها او يتسلط 

عليها او يستضعفها«.
وأض�اف »كم�ا ونؤك�د أن املجتم�ع ال�دويل 
بمنظمات�ه اإلنس�انية والحقوقي�ة مطالب 
بحماية ه�ذا املوجود املقدس من الرصاعات 
والتس�ليع والعم�ل ع�ىل ترس�يخ وتصويب 
ثقاف�ة الش�عوب ص�وب منحه�ا حقوقه�ا 

الس�ماوية املرشوع�ة الت�ي أق�رت به�ا كل 
الديان�ات حفاظ�ا عىل علو ش�أنها واإلفادة 
م�ن طاقاتها الخالقة واملس�اهمة اىل جانب 
الرجل ب�إدارة الدول العرصية ومؤسس�ات 
املجتم�ع املدني وص�وال اىل باق�ي متطلبات 

النهضة الحياتية«.

أعلن جهاز األمن الوطني، أمس االربعاء، 
اعتق�ال تاج�ر مخ�درات يف أح�د أحياء 

العاصمة بغداد.  
وذك�ر الجهاز يف بيان، تلقت »املس�تقبل 

العراق�ي« نس�خة من�ه، أنه »بن�اًء عىل 
معلوم�ات اس�تخبارية؛ تمكنت قوة من 
جهاز األم�ن الوطني من إلق�اء القبض 
ع�ىل  قض�������ائي�ة  مذك�رة  وف�ق 

أح����د تج�ار املخ�درات يف أح������د 
أحياء العاصمة بغداد«.  

وأض�اف البي�ان، »ج�رى تدوي�ن أقواله 
أصولياً واعرتف بتجارة مادة الكرس�تال 

املخ�درة وبكمي�ات كب�رة وتوزيعها يف 
ف�رتات قياس�ية«، مش�راً إىل »إحالت�ه 
إىل الجه�ات القانوني�ة املختص�ة التخاذ 

اإلجراءات الالزمة بحقه«. 

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن املتحدث باس�م قي�ادة العمليات 
املش�رتكة الل�واء تحس�ن الخفاجي، 
أمس األربعاء، وصول وفد أمني رفيع 
إىل محافظ�ة نين�وى، ل�إلرشاف عىل 

تطبيق بنود اتفاق سنجار .
تلق�ت  بي�ان  يف  الخفاج�ي  وذك�ر 
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه أن 
»نائب قائد العمليات املشرتكة الفريق  
الرك�ن عب�د األم�ر الش�مري وقائ�د 
الرشط�ة االتحادي�ة الفري�ق الرك�ن 
جعفر البط�اط وقائد قي�ادة الحدود 
وقائ�د القوات الرية حميد الش�طري 
وصل�وا، ل�إلرشاف عىل تطبي�ق بنود 
اتفاق س�نجار«. وأض�اف الخفاجي، 
أن »األي�ام املقبل�ة ستش�هد تطبي�ق 
بن�ود هذا االتف�اق حس�ب توجيهات 
القائ�د الع�ام للقوات املس�لحة«. ويف 
بداي�ة ترشي�ن األول امل�ايض، أعلن�ت 
الحكوم�ة العراقية، التوصل إىل اتفاق 
مع حكوم�ة إقليم كردس�تان العراق 
عىل تطبيع األوضاع يف قضاء سنجار، 
الحكومت�ن،  ب�ن  عليه�ا  املتن�ازع 
ص بأن تدير بغ�داد امللف األمني  يتلخنّ

يف سنجار بالتنسيق مع أربيل.

وزير الصحة يعلن هتيئة املتطلبات اخلاصة باسترياد لقاحات »كورونا« 
كشف آليات خزنها وتوزيعها

احلكيم: نقف أمام مسؤولية كربى باهناء جتاهل معاناة املرأة واضطهادها

األمن الوطني يعلن اعتقال تاجر خمدرات باع »الكريستال« يف فرتات قياسية!

وفد عسكري رفيع
 يف نينوى لإلرشاف عىل 

تطبيق اتفاق سنجار

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن وزير الثقافة والسياحة واالثار حسن ناظم، عن وجود اجتماع 
أخ�ر لتحدي�د العطل الرس�مية ورفع مرشوع قانونه�ا اىل مجلس 

الوزراء.
ونقل�ت وكالة االنباء الرس�مية ع�ن ناظم قول�ه إن »وزارته تعتزم 
عقد اجتماع أخر، لتحديد العطل الرس�مية ورفع مرشوع قانونها 

اىل مجلس الوزراء«.
واش�ار ناظ�م اىل ان »العط�ل التي يت�م تحديدها س�تكون لجميع 
العراقي�ن«، الفتا اىل ان »املناس�بات التي تك�ون مخصصة لبعض 

املحافظات، ستقررها الحكومات املحلية«.

        البصرة / محمد الجابري

استقبل قائد عمليات البرصة اللواء الركن أكرم صدام مدنف  شيوخ 
ووجهاء العشائر يف مقر قيادة العمليات .

واك�د مدن�ف عىل ال�دور الكبر لش�يوخ العش�ائر يف الح�د من تلك 
النزاع�ات واملش�اركة الفعال�ة يف التواص�ل مع االط�راف املتنازعة 

ووضع الحلول الالزمة وتقريب وجهات النظر .
واشار اىل ان املؤسسة العسكرية بعيدة عن االمور العشائرية ولكن 
الواج�ب الوطن�ي واإلنس�اني والطابع العش�ائري الع�ام ملحافظة 
الب�رصة يدعونا للتدخل عن طريق مديرية الش�ؤون العش�ائرية يف 

ديوان املحافظة مع االخذ بعن االعتبار الجانب القانوني.
وش�دد بالقول ال نس�مح بان  تؤدي تلك النزاعات اىل تدهور الوضع 
االمن�ي او تش�كل خط�ر عىل حي�اة املواطن�ن الن الق�وات االمنية 

سيكون لها الرد الرسيع أو استخدام القوة اذا دعت الرضورة .

وزير الثقافة:
 اجتامع أخري وُيرفع قانون العطل الرسمية

 اىل جملس الوزراء

قائد عمليات البرصة: لن نسمح للنزاعات 
العشائرية ان تؤثر عىل امن املحافظة

        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن مجل�س ال�وزراء ع�ن إقرار 
التقري�ر الس�نوي الثال�ث ملجل�س 
االم�وال وتمويل  مكافح�ة غس�ل 
اإلرهاب بحضور )رئيس املجلس - 

محافظ البنك املركزي العراقي(.
 ودع�ا مجل�س الوزراء »اس�تمرار 
االم�وال  غس�ل  مكافح�ة  مكت�ب 
وتموي�ل اإلرهاب بأخ�ذ اإلجراءات 

الالزم�ة ملكافح�ة غس�ل األم�وال 
م�ع  اإلرهاببالتنس�يق  وتموي�ل 

الجهات الرقابية«. 
وش�كل مجل�س مكافح�ة غس�ل 
األم�وال وتم����وي�ل اإلره���اب 
بموج�ب قان�ون رق�م 39 لس�نة 
2015 والذي يت����رأس�ه محافظ 
ع�دد  وعضوي�ة  املرك�زي  البن�ك 
غ�ر  والج����ه�ات  منال�وزارات 

مرتبطة بوزارة. 

البنك املركزي: تشكيل جملس مكافحة 
غسل األموال ومتويل اإلرهاب
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    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الصناع�ة، األربع�اء، عن عزمها انش�اء 9 
م�دن صناعية جدي�دة يف املحافظات بع�د اكمال تحويل 
ملكي�ة االرايض، وتعم�ل عىل اكمال تنفي�ذ 4 مدن اخرى 
عن طريق االس�تثمار.وقال مدير قس�م الش�ٔوون الفنية 
والهندس�ية يف الهيئ�ة العام�ة للم�دن الصناعي�ة حازم 
فاضل محمد يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه 
ان “الهيئة تعتزم انش�اء 9 م�دن صناعية بعد تخصيص 
االرايض املح�ددة له�ا وتحوي�ل ملكيته�ا يف محافظ�ات 
الديوانية واملثنى وبابل وواسط والنجف وميسان وصالح 
الدين ودي�اىل وكربالء”.واضاف محمد ان “الهيئة اتخذت 
اج�راءات اصولية من خالل مفاتح�ة الحكومات املحلية 

يف املحافظات والدوائر القطاعية للحصول عىل موافقات 
اولي�ة بتحدي�د املس�احات واملواق�ع التي يت�م اختيارها 
وف�ق محددات وعوامل النجاح، لك�ن اللجنة املنبثقة عن 
الهيئ�ة واجهت مش�كالت اهمها عائدي�ة جميع االرايض 
اىل وزارة املالي�ة وفقدان الترشيعات القانونية التي تجيز 
للهيئة الترصف بها وعرضها كفرص اس�تثمارية اال بعد 
تحويل ملكيتها، فضال عن عدم وجود تخصيصات مالية 
لرشائها حس�ب القوانني النافذة منها قانون بيع وايجار 

اموال الدوالة رقم 21 لسنة 2013”.
واوض�ح ان “الهيئة تتاب�ع حاليا اربع م�دن صناعية يف 
محافظ�ات االنبار والبرصة وذي ق�ار ونينوى وتم اجراء 
الكش�وفات ع�ىل جمي�ع االرايض، حيث توق�ف مرشوع 
املدينة الصناعية يف البرصة بس�بب القرار 347 املتضمن 

تنفيذه�ا م�ن قبل الرشك�ة العام�ة للتصميم واالنش�اء 
الصناع�ي التي انجزت قس�م منها بنس�ب متفاوتة لكن 
ع�دم توف�ر التخصيص�ات املالي�ة الكماله�ا اس�تدعى 
عرضها لالس�تثمار”.وتابع “اما املدينة الصناعية يف ذي 
ق�ار فتضمنت مرحلتني احداها ضمن العقد رقم 16 وتم 
انجازه بنس�بة 100 باملئة، والثانية ضمن العقد 36 وتم 
انجازه بنس�بة 97 باملئة، بيد ان ايق�اف العمل باملحطة 
الكهربائية ضمن العقد 39 مع الرشكة العامة للصناعات 
الكهربائية بس�بب املش�كالت مع القائمني عىل تنفيذها، 
فضال عن ع�دم وجود التخصيصات املالي�ة، دفع الهيئة 
اىل تش�غيل محطات تصفي�ة املياه واملعالج�ة واالمطار 

وسيتم افتتاح املرحلتني قريبا وعرضها لاليجار”.
وبش�أن املدينة الصناعية يف االنبار التي تبلغ مس�احتها 

3000 دون�م ج�اري العم�ل به�ا يف مراحله�ا االوىل وفق 
الج�دول الزمن�ي، مع انته�اء اعمال البن�ى التحتية التي 
وصل�ت نس�بة انجازه�ا اىل 65 باملئة وتم ايص�ال اغلب 

الخدمات للمدينة وعرضها لالستثمار.
وذكر ان “املدينة الصناعية يف نينوى الواقعة ضمن موقع 
جابر ب�ن حيان البالغة مس�احتها 425 دونما، تم اجراء 
املس�ح للرتبة منذ العام 2011، وحاليا تم تش�كيل لجنة 
من املالكات الهندسية والفنية الجراء عملية الكشف عن 

البنى التحتية واملنشآت املنجزة والجاهزة لالستثمار”.
ولفت محمد اىل “وجود مدن قيد االنشاء تواجه مشكالت 
االندثار بعد انش�ائها خالل االعوام املاضية وهي بحاجة 
اىل اع�ادة تاهيل، اىل جانب صعوبة ايصال املاء الخام من 

النهر اىل بعض املدن بسبب بعد املسافة بينهما”.

الصناعة تعتزم إنشاء »9« مدن صناعية جديدة يف املحافظات
بعد اكمال حتويل ملكية االراضي

    بغداد/ المستقبل العراقي

ص�وت مجل�س ال�وزراء ع�ىل مق�رتٍح تقدم 
ب�ه وزي�ر النقل نارص حس�ني بندر الش�بيل 
الس�تمالك الطريق الواصل ب�ني ميناء الفاو 
وميناء ام ق�رص وتحويل ملكيته من وزارتي 
املالية واالعمار و االسكان والبلديات اىل وزارة 

النقل/ الرشكة العامة ملوانئ العراق.

وقال الش�بيل يف بيان تلقت املستقبل العراقي 
نس�خة منه:  »جاء ذلك بناًء ع�ىل توجيهات 
رئي�س مجلس ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي 
برضورة االرساع بانجاز ميناء الفاو ، لتنفيذ 
املرحل�ة االوىل النش�اء امليناء«.وأضاف: »يعد 
ه�ذا الطريق الحيوي واملهم ضمن املش�اريع 
الخمس�ة لتنفيذ ميناء الفاو«، مش�را اىل ان 
»الرشكة العامة ملوانئ العراق احدى تشكيالت 

الوزارة، اصبحت هي املالك لهذا الطريق«. 
ولفت اىل ان »تحويل ملكي�ة الطريق املذكور 
ق�د تم�ت ب�دون ب�دل نق�دي اذ ان م�رشوع 
مين�اء الفاو الكبر يع�د مرشوعا عراقيا يهم 
العراقيني جميعا«.وأكد الش�بيل: ان »الوزارة 
عازم�ة عىل انجاز ميناء الف�او الذي يعد اوىل 
اولويات الوزارة و الذي سيعيد خارطة النقل 

عىل املستوى الدويل«.

النقل تستملك الطريق الرئيس مليناء الفاو الرابط مع أم قرص

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

   المستقبل العراقي/ الغانم

حس�ب توجيهات مدير بلدية الك�وت املهندس حيدر 
جسام حمود، 

من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنني والسعي إىل 
حل مش�اكلهم، أستمرار إس�تقبال املواطنني من قبل 
املعاون اإلداري الس�يد تحسني عيل عبد الحسني كذلك 
تابع األعم�ال التي تقوم بها كوادرن�ا يف بلدية الكوت 
حيث وج�ه املعاون اإلداري املوظفني عىل تقديم كافة 

التسهيالت الالزمة للتخفيف عن كاهل املراجعني 
أعم�ال مديري�ة بلدية الك�وت مس�تمرة بالعمل دون 
توقف ولكافة قواطع األقس�ام البلدية وحسب خطة 

العمل وكان عمل اليوم:-
1- تواص�ل العمل من قبل كوادر قس�م ح�ي الجهاد 
بحملة رف�ع النفايات وقص وتعديل بعض الش�وارع 

والساحات ضمن قاطع حي الجهاد.
2- الجهد اآليل لكوادرنا يف قس�م املركز مس�تمر برفع 
النفايات وتنظيف الكيرتات يف مناطق متفرقة لقاطع 

املركز.
3- كوادرنا يف قس�م داموك والزهراء مستمرة بحملة 
رفع النفايات وغس�ل وتنظيف األرصفة ضمن قاطع 

داموك والزهراء.
4- الجه�د اآليل لكوادرنا يف قس�م العزة وحي الحوراء 
مس�تمر برفع النفايات وتنظي�ف الكيرتات يف مناطق 

متفرقة لقاطع العزة.
5- الجه�د اآليل والب�رشي لكوادرنا يف قس�م الخاجية 
مس�تمر برف�ع النفاي�ات وتوزي�ع أكي�اس النفايات 
ع�ىل املواطنني وأصحاب املح�الت التجارية يف مناطق 
متفرق�ة لقاط�ع الخاجي�ة والعمل مس�تمر من أجل 

تقديم أفضل الخدمات للمواطنني ومن الله التوفيق.

مدير بلدية الكوت يستمر 
باستقبال املواطنني وجيري 
جوالت ميدانية عىل الكوادر

    بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن وزير العم�ل والش�ؤون االجتماعية ع�ادل الركابي، أمس 
األربع�اء، عن إطالق وجبة جديدة من القروض للعاطلني الش�هر 

املقبل.
وق�ال الركابي إن “الوزارة س�تطلق وجبة جدي�دة من القروض 
للمس�جلني يف قاعدة البيانات كعاطلني ع�ن العمل وبمعدل 5 إىل 
6 االف ق�رض”، مبينا ان “قيمة القرض تبلغ 8 ماليني دينار من 

دون فوائد”.
وأض�اف الركاب�ي، ان “الوزارة لديها ق�روض أخرى عىل برنامج 
حاضن�ات األعمال من دون فوائد”، الفتا اىل ان الراغبني بالتقديم 
املب�ارش اىل ال�وزارة يتطلب منهم تقديم فكرة م�رشوع ابتكاري 

وفق الضوابط املوضوعة”.

وزير العمل: إطالق وجبة جديدة 
من القروض للعاطلني الشهر املقبل

    المستقبل العراقي / زهراء علي

أعل�ن محافظ نينوى نج�م الجبوري، أمس االربع�اء، عن افتتاح 
كنيس�ة الع�ذراء واعادة نح�و 80 عائلة مس�يحية نازحة قادمة 
من اقليم كردس�تان اىل قضاء تلكيف 20 كم شمال املوصل.وقال 
الجبوري، ان الكوادر الهندسية أعادت بناء وتاهيل واعمار كنيسة 
العذراء الت�ي فجرها داعش االرهابي خالل س�يطرته عىل قضاء 
تلكي�ف يف الثامن م�ن اب عام 2014.واش�ار الجب�وري اىل عودة 
80 عائل�ة نازح�ة اىل قضاء تلكي�ف بعد انتهاء اعم�ار مناطقهم 

وبيوتاتهم وإعادة الخدمات واستباب االمن يف عموم القضاء.

    بغداد / المستقبل العراقي

رشع�ت الك�وادر الهندس�ية والفني�ة التابعة لقس�م الصيانة يف 
العتبة الحس�ينية املقدس�ة، أمس األربعاء، باعمال اعادة ترميم 
وتأهي�ل مقربة الرادود الحس�يني املرحوم الح�اج حمزة الصغر 
الكربالئي.وقال مسؤول شعبة االعمال املدنية يف القسم املهندس 
عبد الحس�ن محمد يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه، 
إن »كوادرن�ا ب�ارشت باعمال إع�ادة ترميم وتأهيل ق�رب الرادود 
الحسيني املرحوم الحاج حمزة الصغر الكربالئي )رحمه الله(«.

وأوضح، أن »االعمال تش�مل تغليف االرضية بم�ادة )الگرانيت( 
ومادة )البورس�لني(، إضافة إىل تغليف السقف بالديكور الحديث 
)الس�قوف الثانوي�ة( مع تزين الجدران«.م�ن جهته، عرب الحاج 
أحمد حمزة، نجل املرح�وم الرادود حمزة الصغر الكربالئي، عن 
ش�كره وامتنانه للعتبة الحس�ينية املقدس�ة ع�ىل تبنيها أعمال 
إع�ادة إعم�ار وتأهي�ل املقربة.يذكر، أن »قس�م الصيان�ة التابع 
للعتبة الحس�ينية املقدس�ة يعن�ى باعمال اعادة اعم�ار وتأهيل 

وصيانة املشاريع التابعة للعتبة الحسينية املقدسة«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مرصف الرافدين، أمس األربعاء، عن رصف املستحقات املالية 
ألصحاب مكاتب املنافذ الخاصة.وقال املكتب اإلعالمي للمرصف 
يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، إن “املرصف بارش 
برصف املس�تحقات املالية ألصحاب املناف�ذ يف فروعه املنترشة”.

وأش�ار إىل أن “العدي�د م�ن اصحاب املناف�ذ وبعد نفاذ الس�يولة 
املالية لديهم نتيجة إقبال املوظفني والرشائح االخرى عىل س�حب 
رواتبه�م قدم�وا اىل بع�ض فروعنا الس�تالم امواله�م ومواصلة 

تقديمهم الخدمات املالية للموظفني واملواطنني واملتقاعدين”.

حمافظ نينوى: إعادة فتح كنيسة العذراء 
وعودة 80 عائلة مسيحية إىل تلكيف

العتبة احلسينية تعلن ترميم قرب الرادود 
احلسيني محزة الصغري الكربالئي

الرافدين: رصف املستحقات 
املالية ألصحاب املنافذ

   المستقبل العراقي/ عامر عبدالعزيز 

اعلن�ت وزارة التجارة ع�ن مبارشة الجهد 
الفني و الهنديس يف الرشكة العامة لتجارة 
الحب�وب باعمال صيانة عدد م�ن البناكر 
التابع�ة للمجم�ع املخزن�ي يف بابل ضمن 
خطة مكتب رئيس الوزراء الخاص بزيادة 
الطاق�ه الخزنيه ملحصول الحنطة املرحله 

الرابعه . 
اك�د ذلك  مدير عام الرشكة العامة لتجارة 
عج�ي  عبدالرحم�ن  املهن�دس  الحب�وب 

طوفان . 
وق�ال الوحدة الفني�ة يف فرع باب�ل بدئت 
التحض�رات للعمل يف املجم�ع املخزني يف 
املرادي�ة لصيان�ة ارضيات ومداخل س�تة 
بع�د   ،  2020-11-12 بتاري�خ  بناك�ر  
حص�ول املوافقة عىل صيان�ة البناكر رقم 
)13و 14و 15و 16و 17و 18 ( من خالل 
اع�ادة تاهيل االرضي�ات واملداخل من قبل  
مهن�ديس وفنيي فرع بابل وبمدة اقصاها 
)45( ي�وم . »طوف�ان« ب�ني اىل ان العمل 

متواصل عىل مدار اليوم ولساعات متاخرة 
و بلغت نس�بة االنجاز لغاية اليوم )٪30( 
وبارشاف مبارش من قبل املكتب الهنديس 

لرئيس الوزراء . 
يذكر ان عملي�ة الصيانة والتاهيل للبناكر 
زي�ادة  مل�رشوع  الرابع�ة  املرحل�ة  تع�د 
الطاق�ات الخزني�ة ال�ذي اوىص به رئيس 
الوزراء املس�تقيل ع�ادل عبداملهدي والذي 
وجه االس�تفادة من  الكت�ل الكونكريتية 
) الصب�ات( الت�ي ت�م رفعها من ش�وارع 
ومناط�ق بغ�داد بالتزام�ن م�ع املرشوع 
الوطني الخاص باالكتفاء الذاتي ملحصول 
الحنط�ة واس�تطاع بالفع�ل ان يؤم�ن يف 
املرحل�ة االوىل مرحل�ة بن�اء البناك�ر من 
الصبات اكثر من مليون ومائتان الف طن 

يف اغلب فروع الرشكة .
م�ن جانب اخ�ر  واصلت امل�الكات الفنية 
يف س�ايلو الكوفة اعمال الصيانه و تبديل  
ضم�ن  والعك�وس  املت�رضره  االنابي�ب 
 )N3( ومجموعة الرويس ) N2( مجموعه

يف معمل سايلو الكوفة .

اجلهد اهلنديس يبارش بتأهيل ست بناكر يف بابل.. 
وسايلو الكوفة جيري صيانه ملعمل السايلو

جتارة احلبوب: لتعزيز الطاقات اخلزنية

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت جامعة وارث االنبياء )عليه السالم( التابعة لقسم التعليم العايل يف العتبة الحسينية 
املقدسة، أمس االربعاء، عن استحصال موافقة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي عىل 

افتتاح كلية الطب البرشي وبطاقة استيعابية )100( طالب وطالبة.
وقال مس�اعد رئيس الجامعة عباس الدعمي، يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
منه، إنه »بجهود حثيثة تم اس�تحصال موافقة وزارة التعليم عىل استحداث كلية الطب 
البرشي يف جامعة وارث االنبياء التابعة للعتبة الحس�ينية املقدسة، للعام الدرايس الحايل 

2020 /2021، وبطاقة استيعابية )100( طالب وطالبة للعام الدرايس الحايل«.
وأوض�ح أن »الجامعة كانت قد بارشت بتجهيز املختربات الطبية والعلمية قبل أكثر من 

عامني، فيما تم تخصيص قاعات متطورة الستخدامها للمناهج العلمية«.
وأض�اف أن »كلية الطب البرشي لها اهتمام خاص وكبر وهدف الجامعة هو مخرجات 
نوعية وليس كمية، كما س�وف تس�اهم بعمل علمي وطبي ناجح عىل مستوى العالم«، 
مؤك�دا أن »امل�رشوع الخ�اص بكلي�ة الطب الب�رشي ليس هدف�ه ربحي وإنم�ا علمي 

ومدعوم«.
وتابع أن »الهدف األس�ايس من استحداث كلية الطب البرشي سيتم وفق تعاون مشرتك 
مع مستشفى اإلمام زين العابدين )عليه السالم( التابع للعتبة الحسينية املقدسة حيث 
س�يتم تخصيص املستشفى للكلية بشكل قانوني ورسمي وبعقد ملدة )50( سنة، واالن 
املستش�فى تحت ترصف الكلية وحس�ب املوافق�ات الالزمة بني الجامعة واملستش�فى، 

وحسب االتفاقية مع وزارة الصحة العراقية ووزارة التعليم العايل«.
يذك�ر أن جامع�ة وارث االنبي�اء )عليه الس�الم( التابعة لقس�م التعليم الع�ايل يف العتبة 
الحسينية املقدسة، تأسست عام 2017، وتضم خمس كليات قبل االعالن عن فتح كلية 

الطب البرشي هذا العام.

جامعة وارث االنبياء تستحدث 
كلية الطب البرشي

حمافظ البرصة: تأمني رواتب »30« ألف 
موظف من املحارضين والعقود

الكهرباء: سنبدأ تطبيق اجلباية 
االلكرتونية يف هذه املناطق

   البصرة/ المستقبل العراقي

كش�فت وثيقة ص�ادرة ع�ن وزارة املالية موقع�ة من مدير ع�ام املوازنة 
طيف س�امي عن تأمني رواتب 30 أل�ف موظف يف البرصة من املحارضين 
املجانيني وأصح�اب العقود، واالجراء اليوميني واملفس�وخة عقودهم من 

الحشد.
وذكر بيان صادر عن مكتب محافظ البرصة أسعد العيداني تلقت املستقبل 
العراقي نسخة منه أن »رواتب العاملني ضمن الثالثني ألف درجة وظيفية 
واملحارضين املجانيني قد جرى تأمينها ضمن قانون االقرتاض الذي أقره 

الربملان مؤخراً، بعد استحصال موافقة وزارة املالية«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

وزارة  باس�م  املتح�دث  كش�ف 
الكهرب�اء أحم�د العب�ادي، أم�س 
األربعاء، عن املناطق التي ستبارش 
الوزارة، بتطبيق م�رشوع الجباية 
أن  إىل  االلكرتوني�ة فيه�ا، مش�راً 
التسعرة ستكون مدعومة بنسبة 

 .٪90
»بحس�ب  إن�ه  العب�ادي  وق�ال 
املعلوم�ات الت�ي تول�دت لدينا من 
البيان�ات، س�تبدأ الجباية  قاع�دة 
االلكرتوني�ة يف كربالء ومناطق من 
محافظ�ة النجف وبع�ض املناطق 
م�ن بغ�داد الت�ي تكون ش�بكاتها 
حي�ث  م�ن  ومس�تقرة  نظامي�ة 
التجهي�ز، مثل الرم�وك والحارثية 
وبعض املوالت التجارية، والفنادق 

باعتبار أحمالها واضحة«.
وبني، أن »هدف املرشوع األسايس، 
ترشيد الطاقة الكهربائية، وإشعار 
املواط�ن بكلف�ة الطاق�ة الباهظة 
الت�ي تتكل�ف يف صناع�ة الكهرباء 
ومتى م�ا ش�عر أن كلف�ة الطاقة 

س�تؤثر عليه ش�خصياً وعىل دخله 
ترش�يد  إىل  س�يضطر  الش�هري، 
أن  مبين�اً  الكهربائي�ة«،  الطاق�ة 
»الوزارة ملزمة م�ع خطة الجباية 
اإللكرتونية بتأهيل شبكات التوزيع 

املتكاملة وإزالة التجاوزات«.
باملجم�ل  »امل�رشوع  أن  وأض�اف، 
يحمل عناوين ترش�يد االس�تهالك 
والقضاء عىل التج�اوزات وتعظيم 
املشرتكني  الجباية، وتحويل  موارد 
نظامي�ني«،  إىل  النظامي�ني  غ�ر 
اإللكرتونية،  »التس�عرة  أن  مؤكداً 
س�تكون ه�ي ذاته�ا املعم�ول بها 
وس�تكون  الكهرب�اء،  وزارة  يف 
مدعوم�ة بنس�بة 90٪، وس�تعمل 
وجه�ت  عاملي�ة،  رشكات  عليه�ا 
إليها دعوات لذل�ك«. وكانت وزارة 
الكهرباء أعلنت، أمس األول االثنني 
)23 ترشين الثاني 2020(، توجيه 
دعوات للرشكات العاملية الستقبال 
للم�ي  ودراس�تها  عروضه�ا 
االلكرتوني�ة،  الجباي�ة  بم�رشوع 
معت�ربًة أن امل�رشوع »ل�ن يك�ون 

مكلفاً« بالنسبة للمواطنني.

حمافظ البرصة يعلن وصول »221« مضخة غاطسة لدائرة 
املجاري ويفتتح جرس النجيبية ذو الفتحة املالحية

   المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

أعلن محافظ البرصة املهندس اسعد عبد االمر 
العيدان�ي عن وصول )221( مضخة غاطس�ة 
م�ن مختل�ف األحج�ام والخاص�ة بمحط�ات 
املجاري حيث س�يتم نصبها م�ن قبل الكوادر 

املختصة ملا تحتاج�ه تلك املحطات من 
غطاسات والتي ستساهم بترصيف 
مي�اه املجاري واألمط�ار يف مختلف 

مناطق البرصة.
وقال العيداني يف بيان صحفي صدر 
عن مكتبه األعالمي الخاص وتلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه انه 
وصلت اىل مين�اء أم قرص هذا اليوم 
)221( مضخ�ة غاطس�ة س�ويدية 
املنش�أ ملديري�ة مج�اري محافظ�ة 
الب�رصة، الفت�ًا اىل ان الرشكة تعترب 
املختص�ة  العاملي�ة  ال�رشكات  م�ن 

بصناعة املضخات الغاطسة.
وبني » محافظ الب�رصة البرصة ان 

تجهي�ز املضخات الغاطس�ة ملديري�ة مجاري 
البرصة ج�اء عىل ض�وء طلب دائ�رة املجاري 
بهذه الغطاسات، الفتاً اىل ان تجهيز املضخات 
هي ضم�ن مش�اريع محافظة الب�رصة لعام 
2018.إىل ذل�ك، افتتح محافظ البرصة أس�عد 
العيداني ج�ر النجيبي�ة ذو الفتحة املالحية 
أمام حركة املركبات واملارة بكلفة تقدر ب� 21 

مليار دينار. وقال العيداني يف ترصيح صحفي 
ان »الج�ر الذي يربط ناحي�ة الهارثة بمركز 
املدينة تم تنفيذه بفتحة مالحية تزن نحو 750 
طنا يس�مح بمرور السفن والقطع البحرية«.
وأضاف أن »الفرتة األخرة ش�هدت تنفيذ بنى 
تحتي�ة حقيقية كان للرشكات املحلية الحصة 
األك�رب منها وهذا ما س�يعزز الثقة بالرشكات 
العراقية لتنفيذ مشاريع مستقبلية 

مهمة ».
وأش�ار العيدان�ي إىل أن »امل�رشوع 
 – عراقي�ة  بس�واعد  تنفي�ذه  ت�م 
ع�ىل  إنج�ازا  يع�د  وه�ذا  برصي�ة 
مس�توى املش�اريع الحيوية بعدما 
كان الع�راق يعتم�د ع�ىل الرشكات 
والخ�ربات األجنبي�ة يف تنفي�ذ م�ن 

هكذا مشاريع«.
يذك�ر أن الج�ر بط�ول 250 مرتا 
وبع�رض 16 م�رتا ويحت�وي ع�ىل 
فتح�ة مالحي�ة يف الوس�ط لعب�ور 

البواخر والقطع البحرية األخرى.

أجرى جولة ميدانية إلجياد مناطق تبادل جتاري على طريق بغداد- الكوت

حمافظ بغداد: جتهيز 10 االف وحدة سكنية 
يف اللطيفية لتوزيعها عىل املواطنني

    المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

أعلن محافظ بغ�داد محمد جابر العطا، 
أمس األربعاء، أن املحافظة ولغرض حل 
ازمة السكن هيأت 1600 دونم يف منطقة 
اللطيفية يمكن فرزها اىل 10 آالف وحدة 
س�كنية لتوزيعها بني الرشائح املشمولة 
م�ن موظفني وش�هداء وارام�ل وغرها 
م�ن الفئ�ات املس�تحقة لالرايض.وق�ال 
العط�ا يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي 
فاتح�ت  “املحافظ�ة  إن  من�ه  نس�خة 
دائ�رة التس�جيل العقاري الع�داد ارقام 

لالرايض وتس�جيلها باس�م البلدية لتكون 
جاه�زة للتوزي�ع، مضيف�ا ان مديري�ة بلدية 
اللطيفية س�تقوم بتس�وية وتعدي�ل االرايض 
وقامت بالتنسيق مع دائرة التسجيل العقاري 
لتثبي�ت ح�دود املقاطع�ة مع محافظ�ة بابل 

لبدء عملي�ة الفرز”.وأضاف، انه “س�يتم فرز 
اراض باقضية ونواحي اخرى بمناطق الرشيد 
واملدائن والنهروان وسيتم شمولها بالخدمات 
واملدارس واملراكز الصحية، اىل جانب الشوارع 
والطرق لتكون بمثابة مدن سكنية متكاملة”.

كما اجرى محافظ بغداد املهندس محمد 
جابر العطا، جولة ميدانية اليجاد اراض 
ومناط�ق للتب�ادل التجاري ع�ىل طريق 

بغداد- الكوت.
ورافق السيد املحافظ يف الجولة، الوكيل 
الفني لوزارة االعمار واالسكان املهندس 
جابر عبد خاجي الحساني ومدير بلديات 
محافظة بغداد املهندس يارس القرييش.

تات�ي  »الزي�ارة  ان  اىل  العط�ا  واش�ار 
اليجاد مناطق التب�ادل التجاري لتفريغ 
الزخ�م  وتخفي�ف  الكب�رة  الحم�والت 
والضغط عن مركز العاصمة والشوارع 
الرئيس�ة«، الفت�ا اىل ان » ه�ذا امل�رشوع 
يندرج ضمن تطوير مداخ�ل العاصمة«.وتعد 
هذه الجولة هي الثاني�ة من نوعها بعد زيارة 
قض�اء اب�و غريب وناحي�ة اليوس�فية اليجاد 

االرايض ملرشوع التبادل التجاري.
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الرشكة العامة لتجارة احلبوب

Lawdep@grainp.iq/ القسم القانوين
Import1@grainb.iq قسم االسترياد
market@grainb.iq قسم التسويق

computer@grainb.iq: اعالن للمرة الثانيةقسم احلاسبة
1 ـ يرس الرشكة العامة لتجارة الحبوب االعالن لذوي الخربة  من الرشكات او املكاتب او االشخاص الطبيعيني لتقديم 

عطاءاتهم للعمل الخاص ب ـ ) تحميل وتفريغ الحبوب يف )صومعة الرصافة(   
2 ـ تتوفر لدى )الرشكة العامة لتجارة الحبوب ( التخصيصات املالية ضمن املوازنة االتحادية وينوي اسـتخدام جزء 

منها لتنفيذ الخدمات )اعمال التحميل والتفريغ لكميات الحبوب التي تخص )صومعة الرصافة(   
3 ـ بامـكان مقدمـي العطاء الراغبني يف رشاء وثائـق للعطاء باللغة )العربية( بعد تقديـم طلب تحريري اىل الرشكة 
العامة لتجارة الحبوب / القسـم القانوني الكائن يف بغداد ـ  باب املعظم ـ مدخل الشـيخ عمر ـ الطابق االول ( وبعد 
دفع قيمة البيع للوثائق غري املسـردة البالغة )750000( سـبعمائة وخمسـون الف دينار  بأمكان مقدمي العطاء 

الراغبني يف الحصول عىل املزيد من املعلومات عىل العنوان املبني اعاله
4 ـ يرفق مع العطاء املستمسكات التالية :

ـ  كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب
ـ هوية االحوال املدنية ملقدم العطاء 

ـ بطاقة السكن
ـ   البطاقة التموينية 

 ـ شهادة تأسيس الرشكة بالنسبة للرشكات
5 ـ تسـلم العطاءات اىل العنوان :  )الرشكة العامة لتجارة الحبوب / القسـم القانوني الكائن يف بغداد  ـ باب املعظم 
ـ مدخل الشـيخ عمر ـ الطابق الثاني (  يف املوعد املحدد لغاية السـاعة الثانية عرش ظهرا من يوم )الثالثاء( املصادف 
2020/12/15 وسـوف ترفض العطاءات املتأخرة وسـيتم فتـح العطاءات بحضور مقدمي العطـاءات او ممثليهم 
الراغبني  بالحضور يف العنوان ) الرشكة العامة لتجارة الحبوب / بغداد ـ باب املعظم ـ مدخل الشـيخ عمر ـ الرشكة 
العامـة لتجـارة الحبوبـ  قاعة مكتب السـيد املدير العام ( يف الزمان والتاريخ ) السـاعة الثانية عرش ظهرا من يوم 
)الثالثـاء( املوافق  2020/12/15 يجب ان تتضمن العطاءات التأمينات االولية املطلوبة من مقدمي العطاءات ومدة 
نفاذيتها )خطاب ضمان مرصيف او صك مصدق( وبمبلغ )100000000( مائة مليون دينار عراقي صادر من مرصف 

معتمد يف العراق / البنك املركزي العراقي ـ علما ان الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات
جدول الفعاليات صومعة الرصافة 

مالحظات : 
1 ـ تكون نفاذية العروض )90( يوم من تاريخ غلق املناقصة 

2ـ  سـيتم انعقاد مؤتمر خاص لالجابة عىل استفسـارات املشـاركني يف املناقصة وقبل موعد ال يقل عن )7( ايام من 
تاريخ غلق املناقصة واملصادف يوم 2020/12/6

3 ـ تكون مدة نفاذية خطاب الضمان سارية املفعول اىل ما بعد انتهاء مدة نفاذية العطاء املحددة يف وثائق املناقصة 
بمدة ال تقل عن )28( يوم

4 ـ يكون مكان وموعد فتح العطاءات السـاعة الثانية عرشة يف 2020/12/15 يف قاعة االجتماعات بمكتب السـيد 
املدير العام

وزارة النفط
الرشكة العامة لتعبئة وخدمات الغاز

)21L/2020 م / تنويه )املناقصة رقم 
نـود التنويه اىل انه تـم تمديد موعد غلق 
املناقصة املرقمة انفا والخاصة بالحملة 
االعالمية للرويج الضافة منظومات الغاز 
السائل للسيارات اىل نهاية الدوام الرسمي 
ليوم االثنني املوافـق 2020/11/30 لذا 

اقتىض التنويه 
مع وافر االحرام

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الرصافة
اىل  /املنفذ عليه / هباء عبد الباري لفتة

لقد تحقق لهذه املديرية من كتاب مركز رشطة ابو دشـري بالعدد 4776 يف 
2020/5/19  انـك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او 
مختار يمكن اجراء التبليغ  عليه واستنادا للمادة 27 من قانون التنفيذ تقرر 
تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ الرصافة خالل خمسـة عرش يوما 
تبـدأ من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامـالت التنفيذية بحضورك ويف حالة 

عدم حضورك ستبارش هذه املديرية باجراء التنفيذ الجربي وفق القانون
اوصاف املحرر: 

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

اىل الدائن ) امني بغداد / اضافة لوظيفته(

فقدان 
فقـدت منـي الهويـة الصـادرة مـن وزارة 
الكهربـاء – شـبكة نقل الطاقـة – االنبار – 
بأسـم / رسمد عبد ثابـت الجوعاني – فمن 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن 
قـدم عـي كاظـم حسـني الدعـوى لتبديـل 
)اللقـب(  مـن ) املسـاري ( اىل ) العامـري( 
فمن لديـه حق االعراض عـىل ذلك مراجعة 
هـذه املديريـة خالل مـدة اقصاها خمسـة 
عرش يوما وفق املادة 22 من قانون البطاقة 

املوحدة رقم 3 لسنة 2006 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام / وكالة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل 
رئاسـة محكمـة اسـتئناف صـالح الديـن 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بلد 

العدد : 1735 
التاريخ : 23 / 11 / 2020 

م / نرش فقدان 
قـدم املدعو مهنـد بريع مريز طلبـا اىل هذه 
املحكمـة السـتصدار حجة حجـر وقيمومة 
عـىل شـقيقه املفقـود عامـر بريـع مـريز 
محيميـد الخزرجي والذي فقـد يف قضاء بلد 
– منطقـة السـيد غريـب بتاريـخ 5 / 6 / 
2015 ولـم يعـرف اي يشء عن مصريه لحد 
االن وهو من سـكنة محافظـة صالح الدين 
قضاء بلد / منطقة السيد غريب – فعىل من 
لديه معلومات عنـه االتصال بذويه او بهذه 

املحكمة او باي مركز للرشطة .
القايض

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2456/ب2020/1

التاريخ : 2020/11/25
م/إعالن

إىل/ املدعى عليه )حسني عيىس كمال( 
أقام املدعي ) فالح حسن صالح( الدعوى البدائية 
املرقمـة أعاله والتي يطلب فيهـا الحكم ) بازالة 
شـيوع البسـتان عـىل االرض الزراعيـة املرقمة 
5/76 شـواطئ بحر النجف قسـمة ان كان قابل 
للقسـمة وبعكسـه بيعهـا وتوزيع صـايف الثمن 
بـني الرشكاء ( ولثبـوت مجهولية محـل إقامتك 
حسب رشح املبلغ القضائي وإشعار مختار حي 
الشـهيد الصدر/ الرشيط املدعو ) حسني ريسان 
السـالمي( عليـه قـررت هـذه املحكمـة تبليغك 
إعالنـا بصحيفتـني محليتـني يوميتـني  بموعـد 
املرافعة املصادف يف يوم 2020/12/2 وعند عدم 
حضورك أو إرسـال من ينوب عنك قانونا سـوف 
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا  وفق األصول.

القايض
عي جبار الخزعي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان 

فقـد سـند القبـض املرقـم )68540( واملؤرخ يف 
2004/7/6 والصادر من رشكة توزيع املنتجات 
النفطية / فرع الجنوب بأسم ) راجح عبداملجيد 
شـعبان ( . فمـن يعثـر عليـه يسـلمه اىل جهـة 

االصدار   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان 
فقـدت مني الهويـة الصـادرة من رشكة اسـيا 
لالتصـاالت بأسـم / عـالء عيـدان عـرب – مـن 
يعثـر عليهـا ارجـو االتصـال عـىل هـذا الرقم / 

07701107308

مجلس القضاء األعىل
محكمة استئناف النجف االتحادية

الهيئة االستئنافية
العدد: 222/س/2012

التاريخ : 2020/11/23
إىل / األشخاص الثالثة ) عبد الرزاق صالل عبد و 

عي وحوراء وارساء اوالد عبد الرزاق صالل(
م/ تبليغ

لالسـتئناف املقدم أمـام هذه املحكمـة من قبل 
املستأنف ) غانم سوادي جلوب( بخصوص القرار 
الصـادر مـن محكمة بـداءة النجـف يف الدعوى 
املرقمـة ) 2615/ب2012/3( والذي يطلب فيه 
فسـخ الحكم البدائي وملجهولية محـل إقامتكم 
حسـب رشح املختار ورشح القائم بالتبليغ تقرر 
تبليغكـم إعالنـا بصحيفتـني محليتـني يوميتني 
بالحضـور امـام هـذه املحكمة يـوم املرافعة يف 
2020/12/7 السـاعة الثامنـة والنصف صباحا 
ويف حالـة عـدم حضوركم او إرسـال مـن ينوب 
عنكم سـوف تجـري املرافعة بحقكـم حضوريا 

وعلنا وفق القانون.
القايض

خضري سابط البدري
رئيس الهيئة االستئنافية بصفتها األصلية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مديرية بلديات واسط / لجنة البيع وااليجار

تنوية
الحاقـا باعالننا املرقـم  2720 يف 2020/11/22  
املنشـوريف جريدة املسـتقبل    بتاريـخ  2020 / 
11 /24 اعـالن  بيـع قطـع سـكنية  العائدة اىل 
مديرية بلدية الدبوني  حيث ورد سهوا التامينات 
القانونية 50%  بالنسبة ملوظفي الوزارات األخرى  

والصحيح %5
لذا اقتىض التنوية

رقم املناقصة 2020/7
رقم التبويب / 351

الكلفة التخمينية 
الفقرة ت

المبلغ كتابة المبلغ رقما
ثالثة االف ومائتان وخمسون  دينار 3250 تحميل الحبوب المكيس  1

الفان وخمسمائة دينار 2500 تحميل الحبوب الفل 2
ثالثة االف دينار 3000 تفريغ الحبوب المكيس 3

ثالثة االف ومائتان وخمسون  دينار 3250 تفريغ الحبوب الفل 4
ثالثة ماليين ومائتان وخمسون  الف دينار من ضمنها تنظيف قسم 

النقل والورشة  3250000 التنظيف 5

عامر جاسم محود
مدير القسم القانوين

عيل عبد الكريم املوسوي
املدير العام

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

ماثيو فون رولر 

سيكون توحيد الواليات املتحدة جهداً بالغ الصعوبة حتى 
بالنسـبة إىل مسـؤول تصالحي مثل جو بايـدن، فلم يعد 
هناك مجال للشك: جو بايدن هو الرئيس الجديد للواليات 
املتحـدة، بعد أن حصلت االنتخابـات األمريكية يف ظروف 
غري مسـبوقة، وهـي تنذر بنهاية واحد مـن أكثر العهود 
املشـينة يف تاريخ البلد، لكن يستحق بايدن الحصول عىل 

فرصة إلنهاء حقبة الشعبوية األمريكية.
حني يتسـلم بايدن الرئاسة يف يناير املقبل، سيجد نفسه 
أمام بلٍد تعرّض لصدمات حادة بسـبب أربع سنوات من 
عهد دونالـد ترامب وتداعيات الحملة االنتخابية األخرية، 
فهـو يريد أن يعيد الواليات املتحـدة إىل وضعها الطبيعي 
الذي كان سائداً قبل حقبة ترامب، لكنه سيواجه معركة 

شاقة.
مـن املتوقع أن تبقى »الرامبية« قـوة مدّمرة يف الواليات 
املتحدة، إذ تلقى ترامب يف هذه االنتخابات أصواتاً تفوق 
مـا تلقـاه يف عـام 2016، وبعبـارة أخـرى َدَعمه نصف 
الناخبني األمريكيني تقريبـًا رغم وفاة أكثر من 234 ألف 
شـخص بسـبب فريوس كورونا، وهي حصيلـة يتحّمل 
الرئيس مسـؤولية جزئية عنها نظـراً إىل تعامله الكارثي 

مع هذه األزمة الصحية.

يتبع هذا الرئيس حدسه دوماً ويتجاهل الوقائع، وهذا ما 
يحبه ناخبوه تحديداً، حني يكون املجتمع منقسماً بقدر 
الواليات املتحدة، قد يعطي الشـعور باالنتماء السـيايس 
أثـراً سـاماً، فُيحـّول الناخبـني إىل معجبـني مسـتعدين 
لتجاهـل جميـع أخطـاء فريقهـم، وأمام هـذا الوضع، 
سـيتابع املعسـكران صدامهما املرير ويصّنفان اآلخرين 

بني أصدقاء وأعداء.
لكـن ترافق هذه االنتخابات أيضاً مع تداعيات معينة يف 
أوروبا، فقد كان األملان تحديداً مهووسـني بعهد ترامب، 
إنـه تعبري عن الرابط العاطفـي العميق الذي يربط جزءاً 
كبرياً مـن األملان بالواليات املتحدة، حيـث يميل األملان يف 
تعاملهـم مـع هذا البلـد إىل التأرجح بـني إعطائه طابعاً 
مثالياً وَشـْيَطَنته، وهذا الوضع هو نتاج التاريخ األملاني 

والدور األمريكي يف تدعيم العالم الغربي وتوجيهه.
لكـن تخلّت الواليات املتحدة عـن دورها القيادي وتالىش 
املفهـوم القديـم الـذي يعتـرب الواليـات املتحـدة حليفة 
تسـتطيع أملانيا االتكال عليها عند الحاجة، بغض النظر 
عن الخالفات بني البلدين، ونتيجًة لذلك، يجب أن تستغل 
أملانيا وبقية الدول األوروبية هذا العهد الرئايس األمريكي 
الجديـد اسـتعداداً لعالـٍم حيـث تسـتطيع تلـك البلدان 
استعراض قوتها، ويجب أن تتعلم هذه الجهات أن توّحد 
صوتهـا يف السياسـات الخارجية املؤثرة وُترّسـخ قوتها 

عرب سياسة دفاعية مشركة.
يمكـن اعتبار جـو بايدن مـن أكثر الرؤسـاء األمريكيني 
تأييـداً ألوروبا يف الوقت الراهن، ومع ذلك قد تعود القوى 
الداعمـة لظاهـرة »الرامبيـة« إىل السـلطة خـالل أربع 
سـنوات، ومن املتوقع أن ُترّكز هذه النسـخة املنقسـمة 
وغري املتوقعة من الواليات املتحدة عىل شـؤونها الخاصة 

وعىل الصني خالل فرة معينة.
يف مطلـق األحوال، نتمنـى أن ينجح بايدن يف إنهاء حقبة 
الشـعبوية األمريكية، عىل أمل أال يكتفي بقيادة حكومة 
كفؤة فحسـب بل يستطيع إصالح املجتمع ونرش السالم 
يف بلده، لكنـه يحتاج إىل معجزة حقيقيـة لتحقيق ذلك، 
ويف النهايـة لم يكن ترامب السـبب يف االنقسـام العميق 

داخل البلد بل كان جزءاً من أعراضه.
مع ذلـك، يخطئ من يسـتخف بجو بايدن منـذ البداية، 
فقد انترشت نـكات كثرية حوله خالل الحملة االنتخابية 
مفادهـا أنه ُمِسـّن أو ممـل أكثر من اللـزوم، أو أنه يجد 
صعوبة يف التكلم أحياناً أو ُيعترب جزءاً من املايض الغابر، 
لكنه ثابر وفاز ألن عدداً كبرياً من الناخبني اعتربه العالج 

املثايل بعد أربع سنوات من عهد ترامب.
هـا قد اّتضـح مجـدداً أن كل رئيـس أمريكـي يف العقود 
األخـرية َيْخلِفه نقيضه دومـًا وثمة مجـال دائم إلطالق 

بداية جديدة.

ديريك غروسمان 

طـوال عقود، لم تنقطع الرشاكات االسـراتيجية املميزة 
التـي تقيمها فيتنام مع الدول األخرى، لكن يف السـنوات 
األخرية، بـدأت الصني تتحدى هيمنة فيتنـام يف كمبوديا 
والوس عـرب االسـتفادة القصوى من مشـاريع »مبادرة 
الحزام والطريق« لتوسـيع نفوذهـا يف املنطقة. ضعفت 
قـدرات العاصمـة هانوي بسـبب هذه املبادرة وال شـك 
أنها تشـعر بالقلق من عجزها عـن االتكال عىل كمبوديا 
والوس التخـاذ قرارات تصّب يف مصلحـة أمنها القومي، 
وترافـق تكثيف الروابط بني الصـني وكمبوديا والوس يف 
السـنوات األخرية مع تداعيـات بارزة عىل فيتنـام، وأّثر 
الدعم الصيني مثالً عىل قرارات البلَدين بعدم تقديم تأييد 
كامل ملوقف فيتنام من مفاوضات قواعد السلوك يف بحر 

الصني الجنوبي بقيادة رابطة أمم جنوب رشق آسيا.
فيما يخص كمبوديا، تتعدد املؤرشات املقلقة اليوم، فقد 
حظي رئيـس الوزراء الكمبودي هون سـني الـذي َحَكم 
البلد طوال 35 سنة بدعم فيتنام منذ أواخر السبعينيات، 
حني كان جزءاً من جيش املتمردين الذي شارك يف إسقاط 
حـزب »الخمري الحمر« املدعوم مـن الصني. كان يحظى 
أيضـاً بدعٍم قوي مـن هانوي خـالل الثمانينيات، عندما 
حارصت الصـني والواليات املتحدة ورشكاؤهما يف رابطة 

أمم جنوب رشق آسيا حكومته. لكن يف السنوات األخرية، 
انقلبـت األوضاع وأصبح هون سـني صديقـاً مقرباً من 
الرئيس الصيني يش جني بينغ، وتأكيداً عىل عمق العالقة 
بينهما، أصبح هون سني أول زعيم خارجي يزور الصني 
يف ظـل تفيش فـريوس كورونـا، حيث أعلـن أن كمبوديا 
والصـني »صديقتان دائمتان«، كذلك، حرص هون سـني 
عىل ترسيخ والئه للصني عرب تكرار جزٍء من تاريخ بكني 
ف حول الدعم الصيني لحزب »الخمري الحمر«. هو  املُحـرَّ
يحذف اليوم أي كالم عن التجـاوزات الصينية ويثري هذا 
املوقـف حفيظة فيتنـام حتماً، ومـن الواضح أن هانوي 

خرست حليفها يف كمبوديا.
ويف جارة فيتنام األخرى يف الهند الصينية، الوس، ال يبدو 
الوضع إيجابيـاً أيضاً، فقد زار وزيـر الخارجية الصيني 
وانغ يي كمبوديا يف الشـهر املايض ثـم مّر بالوس للتكلم 
عـن التعـاون الثنائي يف مجال مكافحـة فريوس كورونا 
و«مبادرة الحزام والطريـق«، وفيما يخص هذا املرشوع 
األخـري، تديـن الوس بمبالـغ ضخمـة للصـني. تعجـز 
»فينتيـان« بكل وضوح عن تحّمل كلفة مشـاريع البنى 
التحتيـة الضخمة يف إطار تلك املبادرة يف الوس، علماً أنها 
تشـمل بناء سكة حديد عالية الرسعة تمتد من مقاطعة 
»يونـان« الصينيـة إىل العاصمـة »فينتيـان«، فضالً عن 

سدود للطاقة الكهرومائية عىل طول نهر »ميكونغ«.

أخرياً، تشـعر فيتنـام بالقلـق تحديداً من مـرشوع بناء 
سـد الطاقة الكهرومائية املُمـّول من الصني يف الوس عن 
طريـق »مبـادرة الحـزام والطريق«، تمهيـداً لتحويله يف 
نهاية املطاف إىل »بطارية جنوب رشق آسيا«، حيث تمنع 
هذه السـدود تدفـق املياه إىل دلتا نهـر »ميكونغ«، علماً 
أن هـذا الوضـع كان قد سـّبب مشـاكل يف زراعة حقول 
الرز يف مناطق إنتاج الحبوب يف فيتنام، وانعكسـت هذه 
الظـروف عىل حياة ماليـني الناس وجازفـت بتجويعهم 
وتدمري معيشـتهم. كذلك، يؤدي تراجع كميات األسماك 
والرواسـب إىل تفاقـم التحديـات البيئية، وتثري السـدود 
الصينيـة يف كمبوديـا قلـق هانـوي أيضـاً مع أنهـا أقل 
عدداً من سـدود الوس.ال شـك أن قادة فيتنام يشـعرون 
باضطراب شـديد أمام توّسـع النشـاطات الصينية مع 
رشكائهم االسـراتيجيني التقليديني، ويف مطلق األحوال، 
ال تزال عالقـات فيتنام مع كمبوديا والوس متقاربة عىل 
نحو اسـتثنائي رغـم تنامي النفوذ الصينـي يف املنطقة، 
ولكن ال أحد يسـتطيع إنكار نجاح الصني يف التفوق عىل 
فيتنـام يف الهند الصينية، مما يعنـي أن مخاوف هانوي 
ستتصاعد بوترية مسـتمرة يف املنطقة املجاورة لها، وقد 
تضطـر فيتنام عىل األرجح إليجاد وسـائل بديلة إلرشاك 
كمبوديا والوس يف جهود محاربة النفوذ الصيني يف هذه 

املنطقة املحورية خالل السنوات املقبلة.

ند تيمكو 

اتسـمت املناظـرة الرئاسـية األمريكية األخـرية بلحظات 
دراميـة منهـا قول الرئيـس دونالد ترامب بـأن مقرحات 
املرشـح »الديمقراطي« جو بايدن بشـأن تغـري املناخ من 
شـأنها أن »تدمـر صناعـة النفـط« يف الواليـات املتحدة. 
وبينمـا يقرح بايدن يف الواقع فقـط قطع الدعم الفيدرايل 
للنفط، و»االنتقال« إىل مصـادر طاقة أنظف، يأمل ترامب 
بوضـوح أن تلقى القضية صدى لـدى الناخبني املعتمدين 
عىل الصناعة يف واليات رئيسـة مثل بنسـلفانيا وتكساس 
وأوهايو.لكـن بغـض النظـر عمـن سـيفوز يف انتخابات 
الثالثـاء املـايض، فقـد ينتهـي نزاعهمـا بإثبات أنـه نزاع 
أكاديمـي باألسـاس. حتـى مع تنـازع املرشـَحني، كانت 
األصـوات الرئيسـة يف العالم األوسـع -الحكومـات وقادة 
الـرشكات واملحللـون واملسـتثمرون- تطرح كلها سـؤاال 
مختلفـاً: متى يحـدث التحـرك بعيداً عن مصـادر الطاقة 
عاليـة الكربون؟من املحتمل أن يكون هناك تحول واسـع 
النطاق بعد سـنوات عديدة، إذا ما أُخـذ يف االعتبار احتمال 
استمرار الطلب عىل النفط يف االقتصادات النامية، وكذلك يف 
صناعـات مثل البروكيماويات. ومع ذلك، يبدو أن الجدول 
الزمنـي يتسـارع، واالتجاه العـام لالنتقـال نحو مصادر 
طاقـة منخفضـة الكربـون، ال لبـس فيه.إن زيـادة وعي 
املستهلك حول تغري املناخ هو أحد املحفزات الرئيسة، لكن 
هنـاك أيضاً دوافع جديدة يف مقدمتها الصدمة االقتصادية 

الناجمة عن جائحة »كوفيد-19«.
وقـد اتضحت الصـورة يف أحـدث تقريـر سـنوي للوكالة 
الدوليـة للطاقة بعنـوان »توقعـات الطاقـة العاملية لعام 
2020«، والذي يحدد أربعة سـيناريوهات بديلة، ال تقترص 
فقـط عىل تتبـع اآلثار املرتبة عىل خيارات سياسـة املناخ 
املختلفـة، ولكـن أيضاً اآلثـار االقتصادية الهائلـة للوباء. 
ويتوقـع التقريـر دوراً مهيمنـاً بشـكل متزايـد للطاقـة 
الشمسـية يف توليد الكهربـاء، وانخفاضاً مطـرداً للفحم، 
وتزايداً ألهمية توربينات الرياح. كما يتوقع التقرير حدوث 
انتعـاش يف الطلب عىل النفط بعـد الوباء. لكن حتى يف ظل 
السـيناريو األكثر تحفظاً -االنتعـاش االقتصادي الرسيع 
إىل حد ما، وعدم وجود مبادرات رئيسـية جديدة لسياسـة 
تغـري املناخ- فمن املتوقع أن يسـتقر الطلـب يف ثالثينيات 
القـرن الحـايل. ويضيـف التقرير أن االنخفـاض يف الطلب 
عىل النفط وأسـعاره خالل الوباء، لفت انتباه املستثمرين 
والحكومات يف البلـدان املنتجة للنفط، عىل الحاجة طويلة 
املدى للتنويع االقتصادي. وقد وصلت هذه الرسالة بالفعل 
إىل العديد من البلدان املتقدمة. وبينما تعد الحكومات ُحزَماً 
ضخمة من االستثمارات واإلعانات والحوافز إلعادة تشغيل 
اقتصاداتهـا، تركز األنظار عىل مصـادر الطاقة النظيفة، 
مثـل الطاقـة الشمسـية وطاقـة الريـاح والهيدروجـني. 
لقـد فرض عدد مـن البلدان بالفعل التحـول بعيداً عن بيع 
السـيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين لصالح السـيارات 
الكهربائيـة. وتعهـد االتحـاد األوروبـي، من خـالل خطة 

التعـايف االقتصـادي )قيمتهـا 900 مليـار دوالر( بتحقيق 
صـايف انبعاثات كربونيـة صفرية بحلول عـام 2050. ويف 
بريطانيا، أعرب رئيس الوزراء بوريس جونسـون عن أمله 
يف زرع توربينـات الطاقـة يف ميـاه البحر التـي تجتاحها 
الرياح.وأعلنـت الصـني، وهي ثاني أكرب اقتصـاد يف العالم 
وأكـرب مصدر النبعـاث الكربـون، أنها سـتصل إىل »صفر 
كربون« بحلول عام 2060. ومثلما سعت حكومة يش جني 
بينج إىل الحصول عىل مكانة رئيسية يف مجال التكنولوجيا 
الفائقـة، فقد تسـعى إىل لعـب دور رائـد يف اقتصاد طاقة 
عاملـي أكثر اخـرضاراً، حيث تصنع الصـني بالفعل معظم 
األلواح الشمسـية يف العالم. ويبـدو أن عالم األعمال يتغري 
أيضاً. وصناعة السيارات هي مثال رئييس، وخري مثال عىل 
ذلك هو أملانيا، حيث تجاهل كبار املصنِّعني هناك يف البداية 
احتمالية انتقال واسـع النطاق إىل السـيارات الكهربائية، 
لكنهم اآلن يتدافعون إلنتاجها، مدفوعني بنجاح »تيسـال« 
األمريكية.وأعلنـت رشكـة »هونـدا« اليابانية مؤخـراً أنها 
ستخرج من قطاع محركات »فورموال-1«، والسبب املعلن 
هـو الركيز عىل تقنيـات محركات السـيارات الكهربائية 
الجديـدة.ويف أسـراليا، التي ال تزال منتجاً رئيسـًا للفحم، 
تدعـم الحكومة مـرشوع محطة طاقة جديـدة يف منطقة 
الصحراء الغربية، هو مجمع »الهيدروجني األخرض« حيث 
سـتعمل أكرب مزرعة للطاقة الشمسـية وطاقـة الرياح يف 
العالم عـىل إنتاج الهيدروجني الخايل من الكربون للتصدير 

إىل آسيا.

الواليات املتحدة بعد ترامب

الصني تسلب فيتنام أفضل أصدقائها!

الطاقة اخلرضاء.. حتول حتمي
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

م/تنويه متديد نرش اعالن مناقصة خارجية للمرة االوىل
تعلن رشكة مصايف الجنوب رشكة عامة عن تمديد اعالن املناقصة التالية : 

فعىل الراغبني باالشرتاك 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 تنفي�ذ العطاء من خالل اجراءات العطاءات التنافس�ية الوطني�ة التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لس�نة 2014 
والصادرة من وزارة التخطيط

2 � يت�م تس�ليم العطاءات وبظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اس�م مق�دم العطاء وعنوانه االلكرتوني ورقم الهاتف واس�م ورقم املناقصة 
اىل العنوان االتي  ) قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية / االس�تعالمات الرئيس�ية / رشكة مصايف الجنوب ،رشكة عامة  � الش�عيبة � محافظة 
البرصة / جمهورية العراق ( يف املوعد املحدد يوم االحد 12/13 /2020 الس�اعة الثانية عرش ظهرا حس�ب توقيت مدينة البرصة املحيل( ويف حالة 
مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يستمر االعالن اىل ما بعد العطلة ويعترب اليوم الذي ييل العطلة اخر يوم لغلق املناقصة العطاءات املتأخرة سوف 
ترفض  وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان االتي ) قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية 
/ االس�تعالمات الرئيس�ية / رشكة مصايف الجنوب / رشكة عامة � الش�عيبة � محافظة البرصة / جمهورية العراق يف يوم االحد  2020/12/13 

الساعة الواحدة بعد الظهر حسب توقيت مدينة البرصة املحيل او اليوم الذي يليه .
3 � املبلغ التخميني للمناقصة )5,500,000( خمسة ماليني وخمسمائة الف دوالر امريكي  

4 � تقديم كافة الوثائق املشار اليها يف الوثيقة القياسية املرفقة ) تعليمات ملقدمي العطاءات وورقة بيانات العطاء ( ابتداء مع العطاء مصادقة 
من قبل الجهات املختصة ذات العالقة والبيانات التي تؤكد اس�تمرار اهلية مقدم العطاء بموجب االس�تمارات 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 العط�اء ان يقدم ادلة موثقة تثبت قدرته ع�ىل القيام باملتطلبات املدرجة يف القس�م 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 � تحديد مدة نفاذية العطاء بفرتة ال تقل عن )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 � تقدي�م تأمينات اولية )صك مصدق او خطاب ضمان او س�فتجة (  )بالنس�خة االصلية ابتداء م�ع العطاء( صادر عن  مرصف عراقي معتمد 
لدى البنك املركزي العراقي وبمبلغ قدره )110000 ( $ مائة وعرشة الف دوالر امريكي دوالر  والمر رشكتنا ويتضمن االش�ارة فيها اىل رقم واس�م 

املناقصة عىل ان ال تقل مدة نفاذيته عن )28( يوما من تاريخ انتهاء نفاذ العطاء
9 �  ش�مول العم�ال العراقي�ني العاملني لدى الرشكات االمني�ة املتعاقدة مع الرشكات املقاول�ة بقانون التقاعد والضم�ان االجتماعي والزام تلك 

الرشكات بذلك وتتحمل التبعات القانونية املرتتبة 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 الغ�اء املناقصة يف اي مرحلة م�ن مراحلها قبل صدور كتاب االحالة بناء عىل اس�باب م�ربرة 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

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2661/ب2020/2

التاريخ : 2020/11/24
م/إعالن

إىل/ املدعى عليه )صباح محمد عيل خرض( 
أقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة اإلسكان 
التعاونية إضاف�ة لوظيفته الدعوى املرقمة 
أعاله ض�دك واملدع�ى عليه الثان�ي ) عمار 
حس�ني خرض( وال�ذي يطلب فيه�ا الحكم 
بتأديتك له بالتكاف�ل والتضامن مع املدعى 
عليهم االخرين مبلغا مقداره ) 1500$ دوالر 
أمريك�ي عن القرض املؤرخ 2018/10/23 
( ونظ�را لثب�وت ملجهولي�ة مح�ل إقامت�ك 
حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي يف محكم�ة  
بداءة البياع وإش�عار مديرية ناحية املأمون 
ل�ذا تقرر تبليغك إعالنا بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني  بموع�د املرافع�ة 2020/12/13 
التاس�عة صباح�ا وعن�د عدم حض�ورك أو 
إرس�ال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا  وفق األصول.
القايض

حربي طارش لفتة
������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2665/ب2020/2

التاريخ : 2020/11/24
م/إعالن

إىل/ املدع�ى عليهما )وس�ام ماجد نارص و 
لؤي بهاء جعفر( 

ملؤسس�ة  املف�وض  املدي�ر  املدع�ي  أق�ام 
اإلسكان التعاونية إضافة لوظيفته الدعوى 
املرقم�ة أعاله ضدكم�ا وال�ذي يطلب فيها 
الحك�م بالزامكما بتأديتكما ل�ه وبالتكافل 
والتضامن مبلغا ق�دره ) 1750$ دوالر عن 
القرض املؤرخ 2019/7/29 ( ونظرا لثبوت 
ملجهولية محل إقامتكما حسب رشح املبلغ 
القضائ�ي يف محكمة  بداءة البياع وإش�عار 
مديري�ة ناحي�ة املأمون ل�ذا تق�رر تبليغك 
إعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني  بموعد 
املرافعة 2020/12/13 الس�اعة التاس�عة 
صباحا وعند عدم حضوركما أو إرس�ال من 
ينوب عنكما سوف تجري املرافعة بحقكما 

غيابيا وعلنا  وفق األصول.
القايض

حربي طارش لفتة

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2607/ب2020/2

التاريخ : 2020/11/24
م/إعالن

إىل/ املدعى عليه )عيل جواد فالح( 
أقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة اإلسكان 
التعاونية إضاف�ة لوظيفته الدعوى املرقمة 
أع�اله ض�دك واملدع�ى علي�ه ) ان�ور جواد 
فال�ح( والذي يطل�ب فيها الحك�م بتأديتك 
ل�ه بالتكاف�ل والتضام�ن مبلغا مق�داره ) 
1600$ دوالر أمريكي عن قرض مؤرخ يوم 
2019/2/4 ( ونظرا ملجهولية محل إقامتك 
حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ يف محكم�ة  
ب�داءة النارصي�ة وإش�عار مخت�ار منطقة 
الث�ورة/1 )ناظم موىس مناح�ي( لذا تقرر 
تبليغ�ك إعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني  
التاس�عة   2020/12/8 املرافع�ة  بموع�د 
صباحا وعن�د عدم حضورك أو إرس�ال من 
ين�وب عنك س�وف تج�ري املرافع�ة بحقك 

غيابيا وعلنا  وفق األصول.
القايض

حربي طارش لفتة
������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2608/ب2020/2

التاريخ : 2020/11/24
م/إعالن

إىل/ املدعى عليه )احمد هادي خليف( 
أقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة اإلسكان 
التعاونية إضاف�ة لوظيفته الدعوى املرقمة 
أع�اله ض�دك وال�ذي يطل�ب فيه�ا الحك�م 
بتأديتك له بالتكاف�ل والتضامن مع املدعى 
عليه�م االخري�ن مبلغ�ا مق�داره ) $9200 
ي�وم  م�ؤرخ  ق�رض  ع�ن  أمريك�ي  دوالر 
2018/12/16 ( ونظ�را ملجهولي�ة مح�ل 
إقامت�ك حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ يف 
محكمة  بداءة كربالء وإش�عار مختار حي 
الك�رار املدعو )عبد الرضا س�عيد( لذا تقرر 
تبليغ�ك إعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني  
التاس�عة   2020/12/8 املرافع�ة  بموع�د 
صباحا وعن�د عدم حضورك أو إرس�ال من 
ين�وب عنك س�وف تج�ري املرافع�ة بحقك 

غيابيا وعلنا  وفق األصول.
القايض

حربي طارش لفتة

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد: 1627/ش2020/7

التاريخ: 2020/11/24
إىل/ املدعى عليه ) مصطفى حمادي احمد( 

إعالن
أقام�ت املدعي�ة ) فاطم�ة مصطف�ى عب�د 
االمري( الدع�وى بالعدد 1627/ش2020/7 
أم�ام ه�ذه املحكمة والت�ي تطل�ب فيها ) 
نفق�ة ماضيه ومس�تمرة ( للمدعية ونفقة 
مس�تمرة للطفلة ) زينب( وملجهولية محل 
إقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ وإشعار 
مخت�ار آل عيىس/الكوف�ة ق�ررت املحكمة 
تبليغك بموضوع الدع�وى وبموعد املرافعة 
إعالنا بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني 
وعليك الحضور أمام هذه املحكمة يف موعد 
املرافعة الق�ادم املوافق يوم 2020/12/15 
الس�اعة التاس�عة صباح�ا ويف حال�ة عدم 
حض�ورك أو إرس�ال من ينوب عن�ك قانونا 
س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا 

وفق األصول.
القايض

أثري فاهم محسن
������������������������������������

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف الكوفة
العدد: 768/ش/2020

التاريخ: 2020/11/24
إىل/ املدعى عليه ) صبار عباس شناوه( 

إعالن
ايم�ان عب�اس ج�واد(   ( املدعي�ة  أقام�ت 
الدع�وى املرقمة اعاله أمام ه�ذه املحكمة 
تطل�ب فيه�ا ) تصدي�ق الط�الق الخلع�ي 
بتاري�خ 2020/5/19 ( وملجهولي�ة مح�ل 
إقامت�ك قررت هذه املحكم�ة تبليغك إعالنا 
يف صحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني للحضور 
أم�ام هذه املحكمة يف موعد املرافعة املوافق 
صباح�ا  التاس�عة  الس�اعة   2020/12/7
وعند عدم حضورك أو من ينوب عنك قانونا 
فس�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق القانون.
القايض

عيل لفتة جادر

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد: 1625/ش2020/7

التاريخ: 2020/11/24
إىل/ املدعى عليه ) مصطفى حمادي احمد( 

إعالن
أقام�ت املدعية ) فاطمة مصطفى عبد االمري( 
الدعوى بالعدد 1625/ش2020/7 أمام هذه 
املحكم�ة والت�ي تطل�ب فيها ) اث�اث زوجيه( 
وملجهولية مح�ل إقامتك حس�ب رشح القائم 
بالتبلي�غ وإش�عار مخت�ار آل عيىس/الكوف�ة 
ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك بموض�وع الدع�وى 
وبموع�د املرافع�ة إعالنا بواس�طة صحيفتني 
محليت�ني يوميتني وعليك الحض�ور أمام هذه 
املحكم�ة يف موعد املرافعة الق�ادم املوافق يوم 
2020/12/15 الس�اعة التاس�عة صباحا ويف 
حال�ة عدم حضورك أو إرس�ال من ينوب عنك 
قانون�ا س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا 

وعلنا وفق األصول.
القايض

أثري فاهم محسن
��������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد : 1147/ب2019/5

التاريخ  :2020/11/24
إعالن

بن�اءا ع�ىل القرار الص�ادر من ه�ذه املحكمة 
بازال�ة ش�يوع العق�ار املرق�م 1/199 ح�ي 
الزه�راء يف النج�ف عليه تعلن ه�ذه املحكمة 
عن بيع العقار  املذكور أعاله واملبينة أوصافه 
وقيمته أدناه فع�ىل الراغبني بالرشاء مراجعة 
ه�ذه املحكمة خالل )ثالث�ون( يوما من اليوم 
الثاني لنرش اإلعالن مستصحبا معه التأمينات 
القانوني�ة البالغة ) 10% ( م�ن القيمة املقدرة 
بموج�ب ص�ك مص�دق ألم�ر  محكم�ة بداءة 
النجف وصادر من م�رصف الرافدين رقم )7(  
يف النجف وستجري املزايدة واإلحالة يف الساعة 
الثاني�ة ع�رش م�ن الي�وم األخري م�ن اإلعالن 
يف ه�ذه املحكم�ة وعىل املش�رتي جل�ب هوية 

األحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية 
القايض األول

عامر حسني حمزة
األوصاف : )العقار املرقم 1/199 حي الزهراء 
( يف النج�ف عب�ارة عن دار تتك�ون من طابق 
واحد بغرفتني نوم وس�احة أمامية وصحيات 
عدد 1 واستقبال وصالة ومطبخ والدار مهدمة 
يف ج�زء منه�ا واألجزاء األخرى آيلة للس�قوط 
تق�ع ع�ىل ش�ارع بع�رض 5 م�رت بمس�احة 
إجمالي�ة قدره�ا 200 م�رت غري مش�غولة من 
احد لحظة الكشف، وان القيمة املقدرة للعقار 
مبلغ مق�داره ) 124،000،000( مائة وأربعة 

وعرشون مليون دينار الغريها.
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مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد: 1626/ش2020/7

التاريخ: 2020/11/24
إىل/ املدعى عليه ) مصطفى حمادي احمد( 

إعالن
أقام�ت املدعية ) فاطمة مصطفى عبد االمري( 
الدعوى بالعدد 1626/ش2020/7 أمام هذه 
املحكم�ة والت�ي تطل�ب فيها ) تأيي�د حضانة 
الطفل�ة/ زين�ب( وملجهولي�ة مح�ل إقامت�ك 
حسب رشح القائم بالتبليغ وإشعار مختار آل 
عيىس/الكوفة قررت املحكمة تبليغك بموضوع 
الدع�وى وبموع�د املرافع�ة إعالن�ا بواس�طة 
صحيفتني محليتني يوميت�ني وعليك الحضور 
أم�ام هذه املحكم�ة يف موعد املرافع�ة القادم 
املوافق يوم 2020/12/15 الس�اعة التاس�عة 
صباحا ويف حالة عدم حضورك أو إرس�ال من 
ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق األصول.
القايض

أثري فاهم محسن
��������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : حجة وفاة /2093

التاريخ : 2020/10/13
إىل/  املدعوة )أم الزين عباس ابراهيم(

ق�دم طالب حجة الوف�اة  )ان�وار حبيب عيل( 
طلب�ا اىل ه�ذه املحكم�ة يروم فيه اس�تصدار 
حج�ة وف�اة بح�ق املدع�وة )أم الزي�ن عباس 
ابراهيم( ق�ررت املحكمة تبليغ�ك  يف الصحف 
املحلي�ة فعلي�ك الحضور أمامه�ا خالل عرشة 
أيام م�ن تاريخ ن�رش اإلعالن وبخالفه س�يتم 

النظر بالطلب وفق القانون .
القايض

حسن جواد الحبيب

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2311/ب2020/2

التاريخ : 2020/11/24
م/إعالن

إىل/ املدعى عليه )وليد هليل عبد السيد( 
أق�ام املدع�ي املدي�ر املفوض ملؤسس�ة اإلس�كان 
التعاوني�ة إضافة لوظيفته الدع�وى املرقمة أعاله 
ضدك والذي يطلب فيها الحكم بتأديتك له بالتكافل 
والتضامن مبلغا قدره ) 8250$ دوالر عن القرض 
امل�ؤرخ 2019/4/29 ( ونظ�را لثب�وت ملجهولي�ة 
مح�ل إقامتكم�ا حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ يف 
محكمة  بداءة مدينة الصدر وإشعار مختار مركز 
رشطة الحبيبية لذا تقرر تبليغك إعالنا بصحيفتني 
محليت�ني يوميتني  بموعد املرافع�ة 2020/12/6 
التاس�عة صباحا وعند عدم حضوركما أو إرس�ال 
من ينوب عنك س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا  وفق األصول.
القايض

حربي طارش لفتة
��������������������������������������

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف سامراء

محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
الع�دد:  504/ش/2020             

التاريخ:2020/11/25
اىل املدعى عليه / مروان عبد الستار محمد

نرش اعالن
قدم�ت املدعية )جهينة هاش�م ابراهي�م( الدعوى 
املرقم�ة 504/ش/2020 ض�دك تطال�ب بتصديق 
الط�الق الخارجي وملجهولية محل اقامتك حس�ب 
رشح القائم بالتبلي�غ املبلغ )عيىس صالح محمد( 
وتبني انه مرتحل اىل جهة مجهولة وحس�ب اشعار  
املختار )خليل ابراهيم عليوي( مختار حي القاطول 
واملذي�ل بتوقيع الش�اهدين هاش�م ابراهيم عطية 
وعثمان هاش�م ابراهيم واملصدق من قائممقامية 
قض�اء س�امراء علي�ه ق�ررت املحكم�ة بتبليغ�ك 
بواس�طة صحيفت�ني يوميتني محليت�ني برضورة 
حضورك يف موع�د املرافعة املواف�ق 2020/12/3 
وبعكسه سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلناً 

وفق القانون.              
مع التقدير....

القايض
كاظم متعب داود

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 1813/ب2020/5
التاريخ : 2020/11/25

م/إعالن
إىل/ املدعى عليهم )محمد وحس�نني اوالد عبد عيل 

كايت( 
أقام�ت املدعية )س�ناء كاي�ت رسح�ان( الدعوى 
البدائية املرقمة أعاله والتي تطلب فيها الحكمباعادة 
القوة التنفيذية للقرار املرقمة 1250/ب1999/2( 
ولثبوت مجهولية محل إقامتكم حسب رشح املبلغ 
القضائي وإش�عار مختار ح�ي االمري ) عيل كاظم 
الحمي�داوي( عليه ق�ررت هذه املحكم�ة تبليغكم 
إعالن�ا بصحيفتني محليتني يوميت�ني  للحضور يف 
موعد املرافعة املصادف يف يوم 2020/12/9 وعند 
عدم حضوركم أو إرس�ال من ين�وب عنكم قانونا 
س�وف تج�ري املرافعة بحقكم غيابي�ا وعلنا  وفق 

األصول.
القايض

عيل عبد الرضا حسن
��������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2663/ب2020/2

التاريخ : 2020/11/24
م/إعالن

إىل/ املدعى عليه )عيل حسن عيل( 
أق�ام املدع�ي املدي�ر املفوض ملؤسس�ة اإلس�كان 
التعاوني�ة إضافة لوظيفته الدع�وى املرقمة أعاله 
ض�دك واملدعى عليه ) حس�ن عيل خض�ري( والذي 
يطل�ب فيها الحكم بتأديتك له بالتكافل والتضامن 
مع املدعى عليهم االخرين مبلغا مقداره ) $1800 
دوالر أمريك�ي عن قرض مؤرخ يوم 2019/7/30 
( ونظرا ملجهولية محل إقامتك حسب رشح القائم 
بالتبليغ يف محكمة  بداءة الكرادة وإش�عار مختار 
الزعفرانية محلة 951 )خميس محمد حريجة( لذا 
تق�رر تبليغك إعالنا بصحيفت�ني محليتني يوميتني  
بموعد املرافع�ة 2020/12/13 التاس�عة صباحا 
وعند عدم حضورك أو إرسال من ينوب عنك سوف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا  وفق األصول.
القايض

حربي طارش لفتة

ITEM REQ NO DESCRIPTION PRICE

1 E/ 2020/ 578
للمرة االولى

 (QMT 1 Lub. Electrical Sub Station)
المبلغ التخميني للمناقص )5,500,000( خمسة ماليين وخمسمائة الف دوالر امريكي

 500.000
IQD

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب
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مجال عيل: الفوز عىل الكرخ أعاد التوازن 
لنفط الوسط

             المستقبل العراقي/ متابعة

أكد مدرب نفط الوس�ط جمال عيل أن الفوز يف مباراة 
الك�رخ )1 �0( أع�اد الت�وازن للفريق بعد خس�ارتني 
يف بطول�ة ال�دوري والكأس أثرتا س�لبيا ع�ى الروح 
املعنوية للفريق.وقال ع�يل يف ترصيحات: »املباراة لم 
تكن س�هلة أم�ام الكرخ يف ملعبه فه�و فريق طموح 
ش�بابي ويقوده طاقم طموح قبل املباراة كان يفكر 
بالصدارة وبالتايل دخل بمعنويات عالية عكس فريقنا 
دخ�ل املواجه�ة مضغوطا بش�كل كبري بعد خس�ارة 
الفريق يف الجولة الثالثة أمام نفط ميسان وخسارتنا 
يف بطولة كأس العراق أم�ام الصناعات الكهربائية«.

وب�ني: »الالعب�ون دخل�وا املب�اراة بعزيم�ة تصحيح 
املسار وتعويض الخسارة يف الجولة املاضية وانتهجنا 
أس�لوبا ممي�زا تمكنا خالله من الس�يطرة عى الكرة 
وتحجيم خطورة الكرخ واملحاولة عى املرمى ونجحنا 
من إحدى الكرات وس�جلنا الهدف«.وأوضح أن العمل 

الجاد للجهاز الفني أثمر عن تحقيق هذا الفوز متمنيا 
أن يك�رروا ذلك يف املباريات املقبلة للحفاظ عى موقع 
الفريق يف املراكز األوىل.يشار إىل أن فريق نفط الوسط 

يحتل املركز الثاني برصيد تسع نقاط.

التطبيعية تضاعف عقوبة رئيس الديوانية
             المستقبل العراقي/ متابعة

ق�ررت لجنة االنضب�اط يف الهيئ�ة التطبيعية، 
معاقب�َة رئيس الهيئة اإلدارية لنادي الديوانية، 
حس�ني العنك�ويش، بمضاعف�ة العقوب�ة 

السابقة إىل 10 ماليني دينار.
وأك�دت لجن�ة االنضباط: أن املش�ار 
القن�وات  بالترصي�ح يف  إلي�ه ق�ام 
الفضائي�ة، والتط�اول واالنتق�اص 
من أعض�اء اللجنة بس�بب عقوبته 
الس�ابقة، حي�ث إن ه�ذه األلف�اظ 
والعب�ارات ال تنط�يل ع�ى أح�د، وال 
تقبل غري معن�ى التجريح والتقليل من 
ش�أن أعضاء اللجنة.وأضاف�ت: واتخذت 
اللجن�ة قرارها بعد االجتم�اع، الذي 
انعقَد اليوم، بحضور رئيس�ها، 
ع�يل وايل، وبقي�ة األعضاء، 
العقوب�ة  بمضاعف�ة 
الس�ابقة بمبلغ 10 
دين�ار  مالي�ني 
استناًدا ألحكام 

امل�ادة 68/1، وبداللة امل�ادة 51/1 قراًرا قابالً 
لالستئناف ضمن املدة القانونية البالغة سبعة 
أيام، عى أن يسدد مبلغ العقوبة خالل مدة 15 

يوما، وتنبيه املشار إليه بعدم تكرار ذلك.
يش�اُر إىل أن لجنة االنضباط كانت قد س�لطت 

عقوبة مالية ع�ى رئيس الهيئة اإلدارية لنادي 
الديوانية، حسني العنكويش، مقدارها 5 ماليني 
دينار استناًدا ألحكام املادة 68/1 بداللة املادة 
51/1، ويف حالة تكراِر املخالفة يضاعُف املبلغ 

مع اإليقاف ملدة ال تزيد عن موسٍم كامل.

كروس: لـم أشعر قط بالعجز 
كام حدث أمام إسبانيا

إبراهيموفيتش يعلن موعد 
عودته من اإلصابة

              المستقبل العراقي/ متابعة

قال األملاني توني كروس العب ريال مدريد إنه لم يشعر أبدا 
يف حيات�ه كالعب بالعجز كما ح�دث عندما خرس منتخب 
بالده أمام إس�بانيا بنتيجة 0-6 يف ختام دور املجموعات 

بدوري األمم األوروبية.
ورصح ك�روس يف البودكاس�ت ال�ذي أعده مع ش�قيقه 
فيليك�س: »إذا قمت بمراجعة مس�ريتي، ربم�ا لن تكون 
هن�اك هزيمة أكثر مرارة مثل نهائ�ي دوري أبطال أوروبا 
ع�ام 2012 )عندم�ا كان مع بايرن ضد تش�يليس وخرس 
بايرن بركالت الرتجيح بعد التعادل 1-1( لكن هذه )أمام 

إسبانيا( كانت أكثر خسارة واضحة«.
وأضاف »لم أش�عر أبدا بالعجز وأنا أخ�رس مباراة، كهذه 
الهزيمة«.وانتقد كروس نفس�ه بس�بب الهزيمة منتخب 
ب�الده أمام »املات�دور« يف املباراة التي أقيمت يف إش�بيلية، 
وق�ال إنه »يتعني عليك تحليل األش�ياء التي تم القيام بها 
بش�كل خاطئ يف تلك املباراة بالتحديد«.وتابع: »لقد فعلنا 
األشياء بشكل يسء للغاية وعلينا تحليل الخطأ الذي حدث. 
قبل ثالثة أش�هر من اللعب ضد إس�بانيا مع نفس الفريق 

تقريبا، تعادلنا بنتيجة 1-1 وكان يجب أن نفوز«.

توخيل للصحفيني: إذا كان لديكم الشجاعة واجهوا الالعبني هبذه األسئلة

حمرتف احلدود يتخلص من فريوس كورونا

              المستقبل العراقي/ متابعة

ب�دا توم�اس توخيل مدرب باريس س�ان 
جريم�ان غاضبا م�ن أس�ئلة الصحفيني 
بعد الفوز عى اليبزيج 1-0 مساء الثالثاء 
يف الجول�ة 4 م�ن دور املجموعات لدوري 
أبط�ال أوروبا.وركز توخيل يف حديثه عى 
املواجه�ة املقبل�ة ضد مانشس�رت يونايتد 
يف أول�د ترافورد وق�ال إنها ربم�ا تتطلب 

شجاعة أكرب من الفريق.
قال توخيل يف ترصيحات أبرزتها صحيفة 
لو باريزيان: »لعبنا أمام اليبزيج بتماسك 
ودافعنا بش�جاعة، لذلك حققنا الفوز، لن 

أعتذر عن االنتصار بهذا السيناريو«.
وع�ن ضع�ف الهج�وم أض�اف توخي�ل: 

املب�اراة  ظ�روف  ألن  للخل�ف  »تراجعن�ا 
اس�تدعت ذلك، ال تنسوا أننا نواجه فريقا 
ممي�زا، تأهل لقبل نهائ�ي دوري األبطال 

املوسم املايض«.
وتاب�ع: »لعبن�ا 11 مب�اراة يف الدوري و4 
يف دوري األبط�ال، ونعان�ي كثريا بس�بب 

اإلصابات«.
نهائي يونايتد!

وعم�ا إذا كان يعت�رب الفوز ع�ى اليبزيج 
نقط�ة انط�الق، أجاب: »تنتظرن�ا مباراة 
نهائي�ة أمام مانشس�رت يونايت�د، أتمنى 
أن نتع�اىف قبلها جيدا، ألن�ه أمامنا مباراة 

أخرى ضد بوردو يوم السبت«.
واس�تطرد: »إذا كان الفري�ق بحالة فنية 
وبدنية جيدة لن نواجه صعوبات... الفرتة 

الحالية تتطلب الشجاعة وهو ما يجب أن 
نتحى به يف أولد ترافورد«.

وتاب�ع »ال أعل�م إذا كن�ا س�نلعب بنفس 
التحف�ظ الدفاعي يف ملع�ب يونايتد أم ال، 
ربما س�نجد صعوبة يف إيجاد فريق يقدم 
نف�س األداء البدن�ي الق�وي، الجاهزي�ة 

البدنية عامل مهم للغاية«.
: »علينا أوال التفكري يف مباراة بوردو  وبنينّ
قب�ل االنش�غال بخطتنا أمام مانشس�رت 
يونايت�د... وإذا كان لزام�ا علين�ا اللع�ب 

بتحفظ دفاعي سنفعل«.
اتهامات

ورد م�درب ب�ي إس ج�ي ع�ى اتهام�ه 
فق�ال:  األخ�رية،  الف�رتة  يف  بالعصبي�ة 
»الالعب�ون ماتوا، لقد قدم�وا كل يشء... 

سئمت كثريا من تلبية توقعات اإلعالم«.
وقال: »إذا كان لديكم الش�جاعة، وجهوا 
ه�ذه األس�ئلة لالعب�ني يف غرف�ة خل�ع 
االنتق�ادات..  »أتقب�ل  املالبس«.وش�دد: 
وعليك�م أن تتقبل�وا رد الفع�ل، بالطب�ع 
ق�ادرون عى تقدي�م أداء أفضل، ولكن يف 

بعض األحيان ال نتمكن من ذلك«.
وعن طريق�ة اللعب أوض�ح: »أفكر كثريا 
يف عدم االعتم�اد عى طريقة 4-4-2 رغم 
إعجاب�ي به�ا، وذل�ك ألنها تتطل�ب جهدا 
بدني�ا أك�رب، كما أن الالعبني ال يش�عرون 
باألم�ان ال�كايف معها«.وأك�د: »تناقش�نا 
يف األم�ر كث�ريا، اس�تخدام 4-3-3 يب�دو 
أس�هل... أتخ�ذ قرارات�ي بع�د مناقش�ة 

الالعبني وطبيعة كل فرتة«.

              المستقبل العراقي/ متابعة

تلقى نادي الحدود أنباء س�ارة يف ظل تأكد ش�فاء العبه 
النيجريي جوزي�ف ناثاليان من إصابته بفريوس كورونا 

املستجد.

 وق�ال زيد الزيدي مدير املكتب اإلعالمي لنادي الحدود، يف 
ترصيحات خاصة لك�ووورة، إن الالعب النيجريي تماثل 
للشفاء التام، بعد أن أتت نتائج الفحص سلبية ليعود إىل 

التدريبات الجماعية لفريق الحدود.
 وأض�اف »الح�دود عان�ى من غي�اب العبي�ه املحرتفني 

ناثاليان وعبد الله كويف ال�ذي تعرض لإلصابة وغاب عن 
مباريات الفريق يف الدوري العراقي املمتاز«.

 يش�ار إىل أن الحدود س�يخوض مبارات�ه املقبلة يف الدور 
الخام�س م�ن ال�دوري بمواجه�ة ال�زوراء ع�ى ملعب 

التاجي.

مورينيو حيدد مدة تقريبية لغياب ألديرفريلد
              المستقبل العراقي/ متابعة

تح�دث جوزيه مورينيو، م�درب توتنهام هوتس�بري، اليوم 
األربع�اء، عن اإلصابات التي يعان�ي منها فريقه، وإمكانية 

عودة الجماهري إىل املالعب.
وذلك خالل املؤتم�ر الصحفي التقديمي، ملواجهة الس�بريز 
مع ضيفه�م لودوجوريتس البلغاري، املقررة غًدا الخميس، 

ضم�ن الجول�ة الرابع�ة م�ن مرحل�ة املجموع�ات للدوري 
األوروبي.وبخصوص إصابات العبيه، قال مورينيو: »توبي 
)ألديرفريلد( يعاني من إصابة عضلية، لكنها ليس�ت كبرية 
كما كنا نعتقد«.وتابع: »س�يحصل عى وقته، لكن األمر لن 
يصل إىل ش�هر كما اعتقدنا.. ربما سيغيب ما بني أسبوعني 

إىل 4 أسابيع«.
وع�ن عودة الجماهري إىل املالعب، أج�اب الربتغايل: »يف بداية 

األم�ر، نرغب أن نعرف حجم القيود التي س�تطبق يف لندن.. 
النظر إىل األمر من جانب اقتصادي، ال أعتقد أنه جيد.. األهم 
الجماهري وس�عادتهم، ونأم�ل أن نصل إىل موقف قريب من 
الذي نريده«.وبشأن العبه جو رودون، قال: »اللعب بانتظام 
يف التشامبيونش�يب، يمنح الالعب الجودة يف مستوى معني 
من الح�دة والخربة.. س�نلعب غًدا بدافينس�ون يف املس�اء، 
وس�يكون هناك دافينس�ون وجو يوم األحد )أمام تشيليس 

يف الربيمريليج(«.
تانجانجا والميال

أم�ا ع�ن تانجانج�ا والمي�ال، فق�ال موريني�و: »تانجانجا 
بالنس�بة يل هو ظهري، إن�ه العب دفاعي متع�دد الوظائف، 
لكن�ه ظهري يف املقام األول.. أما إيريك )الميال( فال أعتقد أنه 

س�يعود هذا األس�بوع، س�واء يف مباراة الغد أو األحد، 
يمكنني قول ذلك«.

ويلشري: مهامجو آرسنال سيستفيدون من وجود أوزيل
              المستقبل العراقي/ متابعة

رصح الع�ب آرس�نال الس�ابق ج�اك ويلش�ري، أن 
مهاجم�ي الفريق اللندني س�يحققون اس�تفادة 
بالغ�ة من الخدمات التي يقدمها األملاني مس�عود 
أوزي�ل، يف حال قرر املدرب ميكيل أرتيتا اس�تدعاء 

الالعب مجددا.
وجمد أرتيت�ا خدمات أوزيل واس�تبعد الالعب من 
قائمت�ي الفري�ق يف ال�دوري اإلنجلي�زي والدوري 

األوروب�ي حت�ى يناي�ر/ كان�ون الثاني ع�ى أقل 
تقدير.

وبإم�كان أرتيتا إعادة اس�تدعاء أوزي�ل بداية من 
الع�ام املقب�ل، وحينه�ا س�يتبقى يف عق�د الالعب 

األملاني مع آرسنال ستة أشهر فقط.
ونقل�ت صحيفة »م�ريور« عن ويلش�ري قوله: »ال 
أعرف ما حدث هناك، لكن عندما تلقي نظرة، فإن 

األمر يتطلب العبا من نوعية أوزيل«. 
وأضف الالع�ب املتواجد حاليا يف دبي للحفاظ عى 

لياقت�ه ضمن مس�اعيه للبحث 
عن فريق جديد بعدما ترك وست 

ه�ام يونايت�د: »خصوص�ا يف ظل الج�ودة التي 
يمتلكونها يف األمام، مع العبني أمثال أوباميانج 
والكازيت، العب�ون بإمكانهم ال�ربوز مع العب 

مثله )أوزيل(«.
وخت�م: »أعتق�د أن أرتيت�ا يعلم م�ا يفعله، لديه 
خط�ة، وس�يأخذ األمر بعض الوق�ت وأعتقد أنه 

سيحقق مبتغاه مع مرور الوقت«.

ساها يشيد باألدوار االجتامعية 
ملاتا وراشفورد

              المستقبل العراقي/ متابعة

أش�اد املهاج�م الفرن�يس الس�ابق لويس 
ساها، الذي لعب بني عامي 1996 و2013 
لف�رق إنجليزي�ة رفيع�ة املس�توى مث�ل 
نيوكاسل ومانشس�رت يونايتد وتوتنهام، 
خ�الل القم�ة العاملية لكرة الق�دم بالدور 
ال�ذي يق�وم به العب�ون مثل خ�وان ماتا 
ومارك�وس راش�فورد، املتعل�ق بأعم�ال 

اجتماعية رائدة.
وق�ال املهاجم ال�دويل للمنتخب الفرنيس، 
وصيف بطل كأس العالم عام 2006، »من 
املهم أن يكون هناك نماذج مثل ماركوس 
راشفورد، أشخاص يظهرون أن الالعبني 
موج�ودون، وأننا يف املجتمع نفس�ه، وال 
يوج�د أي مصلح�ة ش�خصية« وراء م�ا 
يفعلونه.ومن وجهة نظره، فإن ترصفات 
مثل مبادرة راش�فورد، ال�ذي قاد حمالت 
حتى تقوم الحكومة الربيطانية بتوس�يع 

نطاق املس�اعدات الغذائي�ة ألطفال األرس 
الفقرية، ُتظهر ق�درة الالعبني عى تقديم 

»رسالة قوية«.
ومن بني تلك األمثلة، ذكر أيضا اإلس�باني 
خ�وان مات�ا، س�فري املب�ادرة التضامنية 
 ،)Common Goal( املش�رتك<  >اله�دف 
التي تدع�و محرتيف كرة الق�دم إىل التربع 
بنس�بة 1% من رواتبه�م للمنظمات التي 
تس�تخدم هذه الرياضة لتعزي�ز التنمية 

االجتماعية يف مجتمعاتهم.
وأضاف س�اها »من املهم للغاية أن يكون 
األش�خاص الذين فعلوا أشياء مثل خوان 
مات�ا أن يكون�وا س�فراء ملب�ادرة الهدف 
املش�رتك. عى الرغم من أن خوان ال يلعب 
كث�ريا اآلن، فق�د ف�از ب�كأس العالم؛ وال 
يظه�ر دائم�ا يف الصفح�ات األوىل، لكن�ه 
يق�وم بأش�ياء رائع�ة يف مب�ادرة الهدف 
املش�رتك، ويتحدث الن�اس عنه ألنه يقوم 

بأشياء مثرية للغاية«.

               المستقبل العراقي/ متابعة

طم�أن الس�ويدي زالت�ان إبراهيموفيت�ش، نج�م ميالن، 
جماهري الروس�ونريي بشأن إصابته األخرية، التي تعرض 

لها أمام نابويل.
وحقق ميالن فوًزا مهًما عى نابويل بنتيجة 3-1، يف الجولة 
الثامنة للكالتش�يو، حيث س�جل إبراهيموفيتش هدفني، 

لكنه تعرض لإلصابة.
وق�ال إبراهيموفيت�ش )39 عاًم�ا( يف ترصيح�ات نقلتها 
موقع »فوتب�ول إيطاليا«: »يف كل م�رة أرتدي فيها أحذية 

كرة القدم ينتابني شعور رائع، هذا ما أريد أن أفعله«.
وأض�اف: »هذا طموح�ي، كرة القدم هي أع�ز أصدقائي، 
وبدونه�ا ل�ن أك�ون ع�ى م�ا ي�رام، ويف غيابه�ا أش�عر 

بالضياع«.
وبس�ؤاله عن إصابته األخرية وموعد عودته، قال: »ليست 

خطرية، سأغيب ألسبوع أو أسبوعني فقط«.
ويتصدر إبراهيموفيتش قائمة هدايف الدوري اإليطايل بعد 

مرور 8 جوالت برصيد 10 أهداف.

تشيليس يسعى لتمديد بقاء نجم دفاعه
              المستقبل العراقي/ متابعة

دخ�ل تش�يليس يف مفاوض�ات م�ع أح�د أهم 
نجومه هذا املوس�م من أجل إطالة فرتة بقائه 
يف الفري�ق، وفق�ا مل�ا أكدته تقاري�ر صحفية. 
ز  وذكر موقع »توتو مريكاتو« أن تشيليس يجهنّ

عرضا جديدا، لإلبقاء عى خدمات قلب دفاعه 
الربازي�يل تياج�و س�يلفا حتى نهاية املوس�م 
2021-2022. وتعاقد تشيليس مع سيلفا )36 
عاما(، بدون مقابل يف فرتة االنتقاالت الصيفية 
املاضية، بعدما انتهى عقد الالعب الربازييل مع 
فريقه الس�ابق باريس س�ان جرم�ان. وقدم 

سيلفا مستويات مميزة مع تشيليس، 
ونال إعج�اب املراقبني والنق�اد، كما 
ارتدى ش�ارة القائد يف مناسبات عدة، 
األمر الذي دفع إدارة النادي اللندني إىل 
محاولة تمدي�د فرتة بقائه مع الفريق 

إىل ما بعد املوسم الحايل.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

موراي خيتلف مع ديوكوفيتش بشأن املصل
            المستقبل العراقي/ متابعة

يعتقد الع�ب التنس الربيطان�ي، آندي موراي، 
الحائ�ز عى ثالث�ة ألقاب يف البط�والت الكربى 
)جراند سالم(، أنه يجب تطعيم جميع الالعبني 
باملص�ل املضاد لف�ريوس كورونا املس�تجد، من 

أجل مواصلة خوض املنافسات.
وأوضح موراي أن اتخاذ هذه الخطوة سيكون »من 

أجل الرياضة«، وحتى يكون الجميع »آمنني«.
وق�ال الالع�ب، ال�ذي احتل س�ابقا املرك�ز األول يف 

التصنيف العاملي »أنا واثق من أن الالعبني سيدعمون 
ه�ذا اإلجراء، إذا كان ذلك يعن�ي أن الحلبة يمكن أن 
تع�ود إىل طبيعتها«.وأضاف: »أعتق�د أننا لن نعرف 
التأث�ريات طويلة املدى بعد فرتة، لكن مما س�معته 
يف التلفزيون ويف األخبار، ال توجد آثار طويلة املدى« 
لتناول املصل.يش�ار إىل أن العب�ي تنس آخرين، مثل 
نوفاك ديوكوفيت�ش، أعربوا عن ريبته�م من تناول 
اللق�اح قبل أشهر.وأش�ار الرصب�ي إىل أنه ال يرغب 
إجب�اره ع�ى تناوله، من أجل مواصلة املش�اركة يف 

املباريات.
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العدوى الفكرية والوقاية منها اسرتاتيجية اإلهلاء والتدمري الذايت
محمد الكعبي إبراهيم أبراش

ألن الكي�ان الصهيون�ي بكل ما يملك من قوة عس�كرية وتكنولوجية 
ودع�م من الغرب وخصوص�اً اإلدارات األمريكي�ة املتعاقبة لم يتمكن 
طوال مائة عام من قهر الش�عب الفلس�طيني أو دفعه لاستس�ام، 
س�واء من خال املواجهات العس�كرية أو عىل طاولة املفاوضات، لذا 
وجد أنه يمكن إضعاف مناعة وصمود الشعب الفلسطيني من خال 
تدمريه داخلياً بمش�اكل وقضايا ُتش�غله وتلهيه وتبعده عن قضيته 
الرئيس�ة، وتفكيك معس�كر حلفائه وعمقه العربي بالتطبيع وإثارة 
الشقاق بني الشعب الفلسطيني والشعوب العربية، ومن خال إفساد 
الطبق�ة السياس�ية الفلس�طينية الحاكمة، ولألس�ف نجح مخطط 

اإللهاء نسبياً.
ت�روم ه�ذه االس�راتيجية تغي�ري طبيع�ة ال�راع وتدم�ري البني�ة 
االجتماعي�ة والثقافي�ة الفلس�طينية وك�ي وع�ى الش�عب وزعزعة 
ثقته بنفسه وبعدالة قضيته وتش�تيت االنتباه عن القضية املركزية 
وإيصال الشعب لدرجة من اإلحباط واليأس تدفعه لقبول أية تسوية 

سياسية، وبالتايل تصفية املرشوع الوطني التحرري. 
ه�ذه االس�راتيجية يت�م تقاس�م األدوار فيها ما بني واش�نطن وتل 
ابيب وبمش�اركة واعية أو غري واعي�ة ألنظمة عربية وأجنبية ونخب 

فلسطينية عاجزة وفاشلة. 
لهذه االسراتيجية عدة ميكانزمات ولها مقاولون محليون يوظفون 
املال الس�يايس بش�كل غري مسبوق يف تاريخ الش�عب الفلسطيني بل 
يف تاري�خ كل الش�عوب، بحي�ث أصبح�ت الرواتب وكل أش�كال املال 
ال�ذي يدخ�ل مناطق الس�لطة يف غزة والضفة، س�واء للس�لطتني أو 
ملؤسس�ات املجتمع املدني، تحت مسمى املساعدات أو الدعم، بمثابة 
رش�وة جماعية وعصا غليظة إلخضاع وإفساد الشعب وإثارة الفتنة 
الداخلية، حيث املال مقابل التنس�يق األمني ووقف املقاومة، بدأ األمر 

مع السلطة الوطنية ثم انتقل إىل سلطة حماس يف قطاع غزة.
كان�ت املراهنة عىل اس�راتيجية االلهاء حارضة من�ذ توقيع اتفاقية 
أوس�لو والنص فيها عىل إجراء انتخابات الختيار من ُيدير الس�لطة، 
واالنتخاب�ات تعني تنافس ورصاع بني األحزاب عىل الس�لطة بدالً من 
التوح�د يف مواجهة االحتال، وقد حاولت القيادة الفلس�طينية بوعي 
ومس�ؤولية من الش�عب وقواه الحية عدم الوقوع يف هذا الفخ إال أن 
األمور س�ارت عىل عكس ما راهنت عليه القيادة والش�عب يف قبولهم 
التح�دي الديمقراط�ي يف ظل االحتال، وآل�ت أول تجربة ديمقراطية 
ش�اركت فيها كل القوى السياسية - ما عدا حركة الجهاد اإلسامي 
–يف يناي�ر 2006  إىل الوق�وع يف املحظور وعمت الفوىض واالقتتال ثم 
االنقاب عىل الس�لطة. وجدت اس�راتيجية اإلله�اء تربة خصبة بعد 
االنقس�ام ووجود س�لطتني مرتهنتني لواقع االحتال حيث اسُتِجدت 
قضايا زادت األمور س�وءا كالراع عىل الس�لطة وحصار قطاع غزة 
وقضية الرواتب وتدهور األوضاع املعيشية ومشاكل الكهرباء والسفر 
والرواتب وتقلي�ص خدمات االونروا واملقاوم�ة األرتزاقية عىل حدود 
قطاع غزة وفوىض الس�اح يف الضف�ة الخ، وهي أمور مرتبطة وجزء 
م�ن تخطيط اس�راتيجي موجه ومقص�ود تديره األط�راف املعادية 
للش�عب الفلس�طيني وليس�ت أموراً عفوية وعابرة أو أخطاء إدارية 
وسياس�ية هنا وهناك. كل ذلك جعل الطبقة السياس�ية الفلسطينية 
تترف يف الفرة األخرية بردود أفعال وبطريقة انفعالية ودون رؤية 
مستقبلية واضحة سواء يف إدارة السياسات العامة داخلياً أو التعامل 
م�ع القضية إقليمياً ودولياً.  سياس�ة التخب�ط وردة الفعل املترسعة 
كان�ت واضحة يف التعامل مع موجة التطبي�ع العربي الجديدة، حيث 
تح�دث قادة بعض األح�زاب يف لقاء بريوت – رام الل�ه وكأننا يف زمن 
السبعينيات بينما لم تطلق غالبية هذه الفصائل النار عىل إرسائيل أو 
تقتل إرسائيلياً منذ أكثر من عرشين عاما وتعتاش عىل املساعدات التي 
تأتي للس�لطة من العرب وغريهم عن طري�ق إرسائيل، حتى االتفاق 
الفصائيل عىل تش�كيل قيادة وطنية موحدة للمقاومة الش�عبية كان 
مرسحية س�يئة اإلخراج، ويف نفس س�ياق التخبط وردود الفعل غري 
املتزنة كان التوجه إىل تركيا وقطر مما آثار الحلف السعودي املري 
اإلماراتي وهو ما يتعارض مع مبدأ استقالية القرار الوطني، وأخريا 
عودة املراهنة عىل الرئيس األمريكي الحديد مع أن هذا األخري سيكون 
نسخة مش�وهة عن أوباما، وقد خِبنا سياس�ة أوباما طوال ثمانية 
سنوات.  أما عن االرباك وااللتباس بل والتناقض يف التريحات حول 
االنتخابات واملصالحة فح�دث وال حرج، ويكفي ذكر مهزلة الحديث 
عن قائمة مشركة بني فتح وحماس، وال نعرف إن كانت يف مواجهة 
الش�عب أم يف مواجهة منافس قادم يهدد الطرفني، فإذا كان التوافق 
بني الطرفني وصل لحد تش�كيل قائمة مش�ركة ف�ا داع لانتخابات 

وليشكلوا حكومة وحدة وطنية ويوفروا تعب ونفقات االنتخابات!

األمراض الجس�دية تنتقل من ش�خص آلخر بس�بب الوس�ط الناقل 
ال�ذي ينتقل من خاله املرض وكذلك األمراض النفس�ية فهي تنتقل 
ايضاً من املرىض إىل األصحاء لعدة أس�باب صّنفها علم الطب النفيس 
وهن�اك يشء آخ�ر وبنفس األس�لوب تنتقل االفكار م�ن االصحاء إىل 
امل�رىض ومن املرىض إىل االصحاء، لكن االنتق�ال االول ايجابي وحالة 
صحي�ة، بينم�ا الخطورة تكم�ن يف الن�وع الثاني الس�لبي من حيث 
انتقال عدوى األفكار املريضة والتي تأخذ مأخذها من االنس�ان ولن 

تركه اال رصيعا.
فاإلنس�ان وبس�بب ظ�روف وراثية واجتماعي�ة وبيئي�ة ودينية، قد 
يلتقط أفكاراً معينة ويؤمن بها ويقدسها ويدافع عنها ويتعصب لها 
دون ان يكتشف انها إفكار مسمومة ومريضة أم انها افكار إيجابية 
صحيح�ة؟  ال يعل�م هل تبني�ه أم تحطمه؟  مفي�دة أم ضارة؟  ألنها 
خفي�ة ال تظهر وال يمكن ماحظتها ألكثر الن�اس، وتدخل بالتدريج 
وبه�دوء ب�دون ضوضاء وبساس�ة، وألن مس�تقبلها ال يملك جهاز 
)كش�ف ( أو حدود تفتيش قبل اس�تامها،  قد تكون املعدة اذكى من 
امل�خ احيانا ألنها تمتلك اجهزة  تمكنها من كش�ف الطعام املس�موم  
م�ن خال اآلثار التي تظهر عىل االنس�ان من قبيل األلم أو الحمى أو 
اإلغم�اء والق�يء،  بينما ال يملك الجهاز العق�يل مثل هذه االمكانات 
ويفتقد املجتمع وجود مستش�فى خ�اص ملعالجة االفكار، وبإمكان 
آالف االف�كار الخاطئ�ة والس�لبية والهجين�ة أن تت�رسب إىل الذه�ن 
لتكون جزءا منه وتشّكل قناعاته فتصبح مقدسة، عندها قد يرتكب 

االنسان أبشع الجرائم  وهو يبتسم.
 الفاي�روس عندم�ا يتس�لل إىل بيانات الحاس�ب اآليل يخ�رب نظامه 
ويكون جزءا منه ويش�ّل عمله، فقد اس�تخدم وس�طاً ناقا اس�مه 
مدخل البيانات كذلك هو االنسان فقد يكتسب الفكرة بنفس االسلوب 
وبنفس الطريقة وقد يكون الوس�ط الناقل الكت�اب الذي يطالعه أو 
ال�درس الذي يتلق�اه والذي يتم ادخ�ال البيانات من خاله لتش�كل 
شخصية االنس�ان وتتحكم بعقله وترفاته، لذا ينبغي التحقق من 
الكت�اب والكاتب وتاريخه وغاياته وس�ؤال أهل الخبة واالختصاص 

ممن نثق بهم واال وقعنا بشباك الفكرة املبثوثة بالكتاب املسموم.
االنس�ان ومن�ذ زمن بعيد يس�تخدم ط�رق كثرية لنقل األف�كار مثل 
املغالطة والكذب والجدل واالحتيال وااللتواء الفكري وتهجني االفكار 
وإلباس�ها ثوب جميل، وبعضها يدخل لإلنس�ان ع�ن طريق رغباته 

فتستجيب النفس وتنصاع لها، وعندها يقف العقل عن التفكري.
 حتى طريقة التدريس يف بلداننا تعتمد اسلوب التلقني وليس التفكري 
اذ لي�س م�ن حق الطال�ب ان يناق�ش أو يحلل وانما فقط يس�تقبل 
م�ا يقوله امل�درس وفق املنهج املحدد من قبل الجه�ات العليا، وبذلك 
ترب�ى أجي�ال عىل اف�كار خاطئة ومناه�ج منحرفة، وه�ذا يعد من 
أهم أس�باب ضمور الفكر وابتعاده عن االب�داع، ويقتل روح التحرر 
العلمي والتحقيق واملناقش�ة.  ومن أكثر املبادئ ش�يوعاً وانتشاراً يف 
الوقت الحايل لرسيخ االفكار هو مبدأ دس السم بالعسل  وهو كناية 
ع�ن خلط الجيد بال�رديء والكذب بالصدق، فه�ذا املبدأ يتناول فكرة 
تبدو صحيحة  ظاهرياً إال إنها مسمومة يف واقع األمر ويتم تسويقها 
بش�كل جي�د وتدريج�ي ومنس�ق وبطريقة س�هلة،  إليه�ام املتلقي 
وجعله مؤمنا بما وصل اليه حتى تصبح اعتقادا مقدس�ا ، وُيس�ّخر 
لها مساحة واسعة وكبرية يف االعام ويبذل من أجلها االموال الطائلة 
والجه�ود البرشية الكث�رية  فقط من أجل إيص�ال الفكرة بالطريقة 
املطلوب�ة والت�ي ُتقنع املتلق�ي تمام االقن�اع ومنها االف�كار الدينية 
والسياس�ية والتي تمثل محور الفك�ر الحايل فبمجرد طرح أي فكرة 
تتناول هذين املوضوعني يتم تناولها والرويج لها واإليمان بها وذلك 
ملا تملكه من قابلية للنفوذ واالنتشار بني الناس، يف حني إن كثرياً من 
االفكار الصالحة تفتقد إىل  مس�ّوق جيد مما يجعلها مهملة مركونة 
ال قيمة لها . ثاني طريقة النتشار األفكار هي  نظرية العقل الجمعي 
فه�ي صورة تحاك�ي مرض عدوى الفك�ر، حيث ي�ذوب فيها العقل 
التحلييل فضا عن انصهار العقل الفردي بالجماعة ويتعطل ويذوب 
يف م�وج الجماع�ة الهائ�ج والذي ال ينج�وا منه إال الثل�ة القليلة من 
الناس، وخصوصا يف ظل االعام والتطور الهائل يف جميع االتجاهات، 
وقد تكون بعض املراكز العلمية واملنظمات والهيئات وس�ائط  ناقلة 
لألفكار الهدامة، فعلينا التحك�م باألفكار من خال التحليل وتفكيك 
الفكرة وجم�ع مقدماتها واالحاط�ة بجوانبها و االط�اع عىل أغلب 
حيثياتها مع مراجعة الفكرة ومعاكس�اتها ومخالِفاتها من االفكار 
والتأني والرج�وع إىل أهل االختصاص األمناء الربانيني ألن االنس�ان 
أعج�ز من أن يحكم عىل جمي�ع االفكار وخصوصاً تلك التي ليس�ت 

من اختصاصه. 

كش�فت دراس�ة حديثة أن رشب ال�كاكاو يمكن أن ي�ؤدي إىل زيادة خفة 
الحركة الذهني�ة بفضل وجود مركبات الفافان�ول، وهي مواد كيميائية 

وفرية يف حبوب الكاكاو.
ووج�د باحث�ون أن أداء البالغني األصح�اء كان أفضل يف امله�ام اإلدراكية 
الصعب�ة إذا تن�اول املش�اركون م�رشوب كاكاو يحتوي عىل مس�تويات 
عالي�ة م�ن الفافان�ول. وبعد رشب ال�كاكاو الغن�ي بالفافان�ول، أنتج 
املش�اركون زيادة أرسع وأكب يف أكس�جة الدم يف الق�رشة األمامية، وهي 
منطقة دماغية تلعب دورا رئيس�يا يف اإلدراك واتخاذ القرار، وس�اعدتهم 
عىل إكمال هذه املهام. ويعد الفافانول من مضادات األكس�دة التي توجد 
بكثرة يف الش�اي والنبيذ األحمر والتوت والتفاح والكمثرى والكرز والفول 

السوداني، وكذلك يف بذور شجرة الكاكاو، أو حبوب الكاكاو.
وم�ن خ������ال إث�راء الكاكاو املوجود يف األس�واق بالفافانول، يمكن 
ملنتجي األغذية مس�اعدتنا عىل زيادة امل����غذيات النباتية املعززة للدماغ 

يف نظامنا الغذائي. 

مرشوب لذيذ يساعد عىل جعلنا أكثر ذكاء 
بفضل أحد مركباته

املستقبل العراقي / نهلة الحمداني 

أعل�ن الخبري القانوني يف البرة كاظم الغزي عن 
اس�تام أبرز الدع�اوي القضائية ل�دى املواطنني 
الذي�ن لديه�م قضايا مختلف�ة يف مختلف محاكم 
املحافظ�ة. وق�ال الغ�زي يف حدي�ث للمس�تقبل 
العراقي أن هناك ملفات مس�تعصية تم حس�مها 
يف الفرة السابقة بعد مراجعة املواطنني اىل مكتبه 

الرس�مي يف وقت سابق. وأش�ار الغزي اىل أن البلد 
يمر بظ�روف حرجة وخصوصا متعلقات املواطن 
اليومي�ة األمر الذي يجع�ل الش�عب العراقي يمر 
بضائقة مالي�ة خطرية مبينا أن�ه كخبري قانوني 
يعلن اس�تعداده الس�تام امللف�ات القانونية من 

كافة أقضية ونواحي ومركز مدينة البرة.
واكد عىل أن هناك فريق قانوني يعمل معه لحسم 
قضاي�ا املواطن�ني القانونية بش�كل عاجل داعيا 

املواطنني الراغبني بتكليفه يف قضاياهم القانونية 
اىل مراجع�ة مكتب�ه الرس�مي الكائ�ن يف منطقة 
الحكيمية مجاور مطعم فلس وسط مركز مدينة 
البرة. ونوه اىل وجود هاتف للتواصل مع مكتبه 

خاص لاستفسارات واالستشارات القانونية. 
07703153923  كاظم الغزي

07722773500 ارشف النبهان
07703112718 محمد الحافظ

خبري قانوين: مستعدون الستالم أبرز الدعاوي القضائية للمواطنني يف البرصة

أطعمة حيذر األطباء من تناوهلا عىل الريق
غالبا ما يش�عر اإلنسان بحاجة إىل تناول الطعام 
أو رشب القهوة عند الصباح، بعد قضاء ساعات 
يف الف�راش، لكن الخباء أكدوا أن بعض األطعمة 
قد تسبب مشاكل كبرية للجهاز الهضمي يف حال 
تناوله�ا ع�ىل الريق أو ع�ىل معدة فارغ�ة. حدد 
خباء التغذية والصحة مجموعة أطعمة ال يجب 
تناولها صباحا، وحذروا من تناول بعضها بسبب 
خطورته الصحية أو أعراضها الجانبية. وجمعت 
مجلة “food” املتخصص�ة بالصحة آراء الخباء 
ح�ول ه�ذا املوض�وع، وأدرج�ت 7 أصن�اف من 
األطعم�ة التي يحذر األطب�اء من تناولها صباحا 
ع�ىل مع�دة خاوي�ة. األطعم�ة الحارة: أش�ارت 
املجل�ة إىل أن تناول األطعمة الح�ارة صباحا، أو 
أن�واع البهارات والفلفل الح�ار عىل معدة فارغة 

يؤدي إىل تهيج بطانة املعدة، مما يس�بب حدوث 
تفاع�ات حمضية وتش�نجات، ألنها مواد نفاذة 

بطبيعتها ويمكن أن تسبب عرس الهضم.
األطعمة أو املرشوبات الس�كرية: عىل الرغم من 
أن الغالبي�ة م�ن الن�اس لديهم انطب�اع بأنه من 

الصح�ي تن�اول كوب م�ن عصري الفاكه�ة لبدء 
يومه�م، إال أن الخباء حذروا م�ن خطورة ذلك، 
ألنه قد يشكل عبئا إضافيا عىل البنكرياس يكون 

خاما بعد ساعات طويلة من الراحة.
ويمكن أن يتس�بب الس�كر املوج�ود يف الفاكهة 
يف زيادة الحم�ل عىل الكبد أيضا، وكذلك الس�كر 
املعال�ج فه�و يعتب أس�وأ بكث�ري، لذل�ك تجنب 
الحلويات عىل اإلفطار أو العصائر الحلوة بشكل 
مف�رط. املرشوبات الغازي�ة: املرشوبات الغازية 
ضارة بصحتن�ا بغض النظر عن وق�ت تناولها، 
لكنها تكون أس�وأ عند تناولها عىل معدة فارغة 
حي�ث تختلط األحم�اض الكربونية مع أحماض 
املعدة مما يس�بب مش�اكل صحية مختلفة مثل 

الغثيان والغازات. بدأت رشكة “ماس�ك دوت كوم” اليابانية ،التابعة لرشكة كوكس، يف بيع 
األقنعة املصنوعة يدويا األس�بوع املايض، بإضاف�ة جديدة وهي ترصيع 

الكمامة باألملاس، وقطع من كريستال سواروفسكي، واللؤلؤ.
وأفادت وكالة “رويرز” ب�أن الرشكة بدأت هذه اإلضافات بهدف إدخال 
البهج�ة عىل اليابانيني وتحفي�ز املبيعات يف صناعة األزي�اء التي أصابها 

الكساد بسبب جائحة كورونا.
وأشارت إىل أن كمامة األملاس ترصع بأملاسة بوزن 0.7 قرياط، وأكثر من 
300 قطعة من كريستال سواروفسكي، بينما تزدان كمامة اللؤلؤ بحوايل 

330 من آللئ “أكويا” اليابانية.
وقالت عاملة يف متجر الرشكة ل�”رويرز”: “معنويات الجميع منخفضة 
بسبب كورونا، ومن الجميل أن يشعروا بقدر من البهجة، عند رؤية واحد 
من هذه األقنعة املتأللئة”. وأضافت: “صناعة املجوهرات والنسيج أيضا 
يف حالة ركود بسبب فريوس كورونا، لذا أقدمنا عىل هذه الخطوة يف إطار 

مرشوع للمساعدة يف إنعاش اليابان”.

كاممات من األملاس واللؤلؤ ملحاربة 
كورونا يف اليابان

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

المستقبل العراقي / نهلة الحمداني 

أعلن�ت رشكة ماء الس�ماء الدولية عن تس�ليم 
أغلب املش�اريع التي نفذتها اىل حكومة البرة 
املحلي�ة وكان أخ�ر تل�ك املش�اريع ه�و جرس 
النجيبي�ة الذي ت�م افتتاحه بحض�ور محافظ 
الب�رة أس�عد العيدان�ي وعدد من املس�ؤولني 

بحضور شعبي وجماهريي لسكان املنطقة.
وقال املدير املفوض لرشكة ماء السماء الدولية 
والء العتابي يف حديث خاص لصحيفة املستقبل 
العراق�ي أن أخ�ر م�رشوع س�لم اىل الحكومة 
املحلي�ة هو ج�رس النجيبي�ة بط�ول 350 مر 
وع�رض 16 مر ويعتب هذا الجرس طريق بديل 
يرب�ط األقضية والنواحي بمركز مدينة البرة 
كطري�ق أخ�ر رديف للطري�ق القدي�م املعروف 

بأسم نسيان برة.
وأشارة » العتابي أن عام 2020 حصلت أمور يف 
البلد كثرية ومنها الضائقة املالية اال أن الرشكة 
الزال�ت متواصل�ة بأنجاز املش�اريع يف مختلف 
مناط�ق املحافظ�ة حيث اكتمل�ت أكثر من 12 

منطقة بعهدة رشكة ماء السماء الدولية.
وأضاف العتابي أن هناك مش�اريع هي يف طور 
اإلنج�از ومن ب�ني تلك املش�اريع ه�ي منطقة 
الطوب�ة والنخيل�ة والطري�ق الراب�ط بني خط 
الرسي�ع وقض�اء الزبري ودع�ا العتاب�ي الدوائر 
الخدمية واملواطنني الذين يس�كنون يف املناطق 

املنجزة من قبل رشكة ماء السماء الحفاظ عىل 
ديمومة تلك املشاريع.

وكانت حكومة البرة قد أعلنت يف وقتا سابق 
عن أفتتاح مشاريع بنى تحتية يف بعض مناطق 
مرك�ز املدين�ة وكان أخره�ا م�رشوع ج�رس 

النجيبية الكونكريتي .

رشكة »ماء السامء«: سننجز ونسلم أغلب مشاريعنا حلكومة
 البرصة رغم األزمة املالية


