
Issue No  ( 2269 )  December   Tue    1  2020    العدد )2269(  1   كانون االول  2020                    السنة السادسة                  معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (الثالثاء

اإلمام علي بن أبي طالب
 )عليه السالم(

آلة السياسة سعة الصدر العراقي
رئيس جملس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

رئيس الوزراء يوجه 
بإرسال موازنة 2021 فورًا إىل أمانة 

جملس الوزراء 
ص2

اخلارجية الربملانية عن حفظ السيادة العراقية: ال حتتاج لالمريكان
قائد عمليات البرصة يعلن تعزيز أمن املستشفيات وحيذر من التعرض لكوادر الدولة 

ص2

ص2

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

كش�ف مصدر كردي، أمس االثنني، عن تفاصيل 
حراك يقوده الرئيس املش�رك لالتح�اد الوطني 
لتحقي�ق  جنك�ي  ش�يخ  اله�ور  الكردس�تاني 
الالمركزي�ة ملدين�ة الس�ليمانية، بم�ا يمنحه�ا 
خ�الل  م�ن  وسياس�ياً،  اقتصادي�ًا  اس�تقالالً 
»الضغط الشعبي« عىل حكومة إقليم كردستان، 
باالتفاق مع قوى سياس�ية كردية. وقال املصدر 
إن »االتح�اد الوطن�ي مس�تمر يف عقد سلس�لة 
اجتماعات لتقرير الالمركزية ملدينة الس�ليمانية 
بما يمنحها استقاللية اقتصادية وسياسية بعيداً 
عن أربيل، ويوم األح�د اجتمع الحزب مع حركة 
التغيري بهذا الش�أن بناًء عىل دعوة من الحركة«. 
وأض�اف، أن »ه�ذا الح�راك يقوده الهور ش�يخ 
جنكي، وستش�هد مدينة الس�ليمانية واألقضية 
والنواحي التابعة لها ارضابات عامة وتظاهرات 
خالل األيام القادمة به�دف إجبار حكومة إقليم 
كردس�تان عىل رصف روات�ب املوظفني حتى لو 
ُترس�ل بغ�داد مبلغ ال��320 مليار دين�ار املُتفق 
عليها ضم�ن قانون املوازن�ة االتحادية، لكن قد 
تضط�ر أربيل إىل اس�تقطاع 40% من الرواتب إن 
لم يصل املبلغ من الحكومة االتحادية«. ويوضح 
املصدر، ال�ذي طلب عدم ذكر اس�مه، أن »الهور 
شيخ جنكي، الرئيس املش�رك لالتحاد الوطني، 
ي�رى رضورة انس�حاب االتح�اد م�ن حكوم�ة 
اإلقلي�م، عك�س أبن�اء عمومت�ه )عائل�ة جالل 
طالبان�ي( ألن االنس�حاب يعني خس�ارة قوباد 
طالباني منصبه كنائ�ب ملرسور بارزاني، رئيس 

حكومة إقليم كردستان«.
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       بغداد / المستقبل العراقي

أكد إس�حاق جهانغ�ريي، نائ�ب الرئيس اإليراني حس�ن 
روحاني، أن طهران سرد »بحزم وبصورة مدروسة« عىل 

اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده.
وق�ال يف كلمت�ه خ�الل اجتماع رؤس�اء حكوم�ات الدول 
األعضاء يف منظمة ش�نغهاي للتع�اون، أمس االثنني، إن 
»عملية اغتيال بطلنا الوطني يف مكافحة اإلرهاب الفريق 
الشهيد قاسم س�ليماني وعملية االغتيال األخرية للشهيد 

الدكتور محس�ن فخري زاده أحد علم�اء ومدراء القطاع 
الدفاع�ي يف الب�الد، تعدان مثاال بارزا إلره�اب الدولة ضد 
إيران«. وأضاف: »نتوقع من املؤسسات الدولية واإلقليمية 
والحكوم�ات عدم الت�زام الصمت تجاه إره�اب الدولة... 
بطبيعة الحال، فإن إيران س�رد بحزم وبصورة مدروسة 
يف فرصة مناسبة عىل هذه الجريمة املعادية لإلنسانية«.

وقت�ل ي�وم الجمع�ة 27 نوفم�ر رئي�س مرك�ز األبحاث 
والتكنولوجي�ا يف وزارة الدف�اع اإليرانية، محس�ن فخري 

زادة، يف عملية اغتيال وصفتها طهران ب�«اإلرهابية«.

      بغداد / المستقبل العراقي

مصطف�ى  ال�وزراء  رئي�س  أص�در 
توجيه�اً  االثن�ني،  أم�س  الكاظم�ي، 
لألجه�زة الحكومي�ة املعني�ة بتذلي�ل 
االنتخاب�ات  تواج�ه  الت�ي  العقب�ات 

املقبلة.
وذكر املكتب االعالمي لرئاسة الوزراء 
العراق�ي  املس�تقبلل  يف بي�ان تلق�ت 
نس�خة من�ه إن الكاظم�ي »زار مقر 
املفوضية العليا املس�تقلة لالنتخابات 

واطلع ع�ىل مجري�ات االس�تعدادات 
التي اتخذتها املفوضية، لتأمني إجراء 
االنتخابات النيابية يف موعدها املقرر، 

يف السادس من حزيران القادم«.
واض�اف البي�ان ان الكاظم�ي »تابع 
مجري�ات جهود املفوضية يف الس�عي 
لتذلي�ل كل املعوق�ات التي ق�د تواجه 
العملي�ة االنتخابي�ة، ووج�ه األجهزة 
الحكومية املعنية بتذليل هذه العقبات 

قدر تعلّق األمر بها«.
وش�دد رئيس ال�وزراء، ع�ىل »أهمية 

إق�رار مجلس الن�واب قان�ون تمويل 
االنتخابات، ألج�ل إتاحة الوقت الكايف 
الجوان�ب  إلتم�ام  املفوضي�ة  أم�ام 
الفني�ة والتنفيذي�ة وإنجاحها«. وأكد 
تواف�ق  أن  »أهمي�����ة  الكاظم�ي 
اإلجراءات املرافقة للعملية االنتخابية 
القانون، ولتأم�ني نجاحها وللحفاظ 
تك�ون  أن  وألج�ل  نزاهته�ا،  ع�ىل 
العملي�ة االنت��خابي�ة القادمة معّراً 
حق����يقياً عن إرادة الشعب العراقي 

واختياراته الحرّة«. 

يذكر أن الرملان صوت يف )29 ترشين 
األول 2020(، ع�ىل قانون االنتخابات 
بش�كل كام�ل ول�م يتبَق م�ن رشوط 
إج�راء االنتخابات املبك�رة، إال قانون 
املحكمة االتحادي�ة املختلف عليه منذ 
ع�دة أش�هر. ويف وق�ت س�ابق، ك�رر 
الكاظم�ي، إعالن�ه تحدي�د الس�ادس 
م�ن حزيران من الع�ام املقبل، موعدا 

إلجراء االنتخابات املبكرة.
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رئيس الوزراء يوجه بإرسال موازنة 2021 فورا إىل أمانة جملس الوزراء 
     بغداد / المستقبل العراقي 

اعلن�ت األمان�ة العامة ملجلس الوزراء، أم�س االثنني، أن رئيس 
ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي وجه بإرس�ال املوازنة ف�وراً إىل 

األمانة العامة لغرض تدقيقها.
وقال املتحدث باسم أمانة مجلس الوزراء حيدر مجيد يف ترصيح 
صحف�ي إن »رئيس ال�وزراء وج�ه وزارتي املالي�ة والتخطيط 
بإرس�ال املوازنة فوراً اىل األمانة العام�ة ملجلس الوزراء لغرض 
تدقيقها م�ن قبل الدائرة القانونية لكي يتم تخصيص جلس�ة 
اس�تثنائية ملناقش�تها وإحالته�ا اىل مجل�س الن�واب من أجل 

إقرارها بأرسع وقت”.
وأض�اف مجيد ان “الحكوم�ة والربملان يجمع�ان عىل رضورة 

اإلرساع بإقرار موازنة 2021”.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

كش�ف مصدر ك�ردي، أم�س االثن�ني، عن 
تفاصي�ل ح�راك يق�وده الرئيس املش�رك 
اله�ور  الكردس�تاني  الوطن�ي  لالتح�اد 
ش�يخ جنك�ي لتحقي�ق الالمركزي�ة ملدينة 
السليمانية، بما يمنحها استقالالً اقتصادياً 
وسياسياً، من خالل »الضغط الشعبي« عىل 
حكومة إقليم كردستان، باالتفاق مع قوى 

سياسية كردية.
وقال املصدر إن »االتحاد الوطني مستمر يف 
عقد سلس�لة اجتماعات لتقرير الالمركزية 
ملدينة الس�ليمانية بما يمنحها اس�تقاللية 
اقتصادية وسياس�ية بعيداً عن أربيل، ويوم 
األحد اجتمع الحزب مع حركة التغيري بهذا 

الشأن بناًء عىل دعوة من الحركة«.
وأض�اف، أن »ه�ذا الح�راك يق�وده الهور 
ش�يخ جنكي، وستش�هد مدينة السليمانية 
واألقضي�ة والنواحي التابع�ة لها ارضابات 
عامة وتظاهرات خالل األيام القادمة بهدف 
إجب�ار حكومة إقليم كردس�تان عىل رصف 
رواتب املوظفني حتى لو ُترس�ل بغداد مبلغ 
ال��320 ملي�ار دين�ار املُتف�ق عليها ضمن 
قانون املوازن�ة االتحادية، لك�ن قد تضطر 
أربيل إىل اس�تقطاع 40% م�ن الرواتب إن لم 

يصل املبلغ من الحكومة االتحادية«.
ويوض�ح املص�در، ال�ذي طل�ب ع�دم ذك�ر 

اسمه، أن »الهور شيخ جنكي، الرئيس املشرك لالتحاد 
الوطن�ي، ي�رى رضورة انس�حاب االتحاد م�ن حكومة 
اإلقليم، عكس أبناء عمومته )عائلة جالل طالباني( ألن 
االنسحاب يعني خس�ارة قوباد طالباني منصبه كنائب 
ملرسور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان«، مشرياً 
إىل أن »الخطوات التي يقوم بها ش�يخ جنكي س�تحرج 

الح�زب الديمقراط�ي، ال�ذي يتزعمه مس�عود بارزاني 
كثرياً، ألن هذا الحزب الذي يتوىل رئاسة حكومة اإلقليم، 
يخ�ى التظاهرات وغضب املواطنني وبالتايل س�يضطر 

إىل تقديم تنازالت لبغداد«.
إىل ذلك، أكد عضو برملان إقل�����يم كردستان عن كتلة 
الجماع�ة اإلس�المية الكردس�تانية عبد الس�تار مجيد 
أن ثالث كتل كردي��ة رئيس�ة س�تقاط����ع الجلس�ة 

امل�����قبل لربملان اإلقليم األربعاء املقبل.
وق�ال مجي�د يف ترصيح صحف�ي إن “ثالث كت�ل كردية 
قررت مقاطعة جلسة الربملان، إال يف حال تم تخصيصها 
لقضي�ة تأخر رصف رواتب املوظف�ني يف اإلقليم، وكذلك 
تمت استضافة رئيس الحكومة مرسور بارزاني إليضاح 

قضية االتفاق النفطي املربم مع تركيا ملدة 50 عاما”.
وأض�اف أن “ما حصل يف جلس�ة )االثن�ني( هو محاولة 

لف�رض الق�رارات م�ن قب�ل كتل�ة الحزب 
الديمقراط�ي ع�ىل باقي األعض�اء، ونحن 
ل�ن نقب�ل به�ذا األم�ر، ألن الوض�ع الحايل 
ومعاناة املواطنني ليست عرضة للمزايدات 

الرخيصة”.
وأش�ار إىل أن�ه “طلبن�ا م�ن هيئة رئاس�ة 
الربملان عرب مجموعة تواقيع وفقا للقانون 
استضافة رئيس الحكومة مرسور بارزاني 
ليوض�ح لنا قضي�ة تأخ�ر الروات�ب، وأين 
تذهب عائ�دات اإلقليم املالي�ة، وهذا حقنا 

كسلطة ترشيعية”.
يش�ار إىل أن »مجل�س الضغ�ط« الخ�اص 
باالحتجاج�ات الغاضبة باقليم كردس�تان 
أعلن، الس�بت املايض، الب�دء بارضاب عام 
يف عم�وم مناط�ق اإلقلي�م رداً ع�ىل تأخري 
الروات�ب واعتقال الصحفيني والناش�طني، 
مؤك�داً أن »اإلرضاب س�ينتقل ه�ذه امل�رة 
من محافظ�ة الس�ليمانية اىل عمق مدينة 
أربيل يف تحٍد ألس�اليب القمع التي يتعرض 
لها املتظاهرون والناش�طون يف محافظتي 
ده�وك وأربيل، فيما بدأت 5 دوائر حكومية 
وامل�اء  الكهرب�اء  وه�ي  الس�ليمانية،  يف 
والرضيبة وصن�دوق االس�كان واملصارف 
الحكومي�ة، ي�وم األحد إرضاباً ع�ن الدوام 

بسبب تأخر رصف رواتب املوظفني.
يذكر أن مدينة السليمانية تخضع إىل نفوذ 
االتح�اد الوطني الكردس�تاني من�ذ عقود، 
وتت�وىل قيادته حالي�اً عائلة ج�الل طالبان�ي، أحد أبرز 
مؤس�ي االتحاد والذي تويف ع�ام 2017، ويف حني يتوىل 
الحزب الديمقراطي الكردستاني منصبي رئاسة اإلقليم 
ومجلس الوزراء فيه، فإن االتحاد الوطني الكردس�تاني 
يتوىل منصب رئاس�ة جمهورية الع�راق وفق اتفاق عىل 

تقاسم املناصب بني الحزبني.

      بغداد / المستقبل العراقي

أصدر رئي�س الوزراء مصطف�ى الكاظمي، 
أمس االثن�ني، توجيهاً لألجه�زة الحكومية 
تواج�ه  الت�ي  العقب�ات  بتذلي�ل  املعني�ة 

االنتخابات املقبلة.
وذك�ر املكتب االعالمي لرئاس�ة ال�وزراء يف 

بيان تلقت املس�تقبلل العراقي نس�خة منه 
إن الكاظم�ي »زار مق�ر املفوضي�ة العلي�ا 
املس�تقلة لالنتخابات واطل�ع عىل مجريات 
االستعدادات التي اتخذتها املفوضية، لتأمني 
إجراء االنتخابات النيابية يف موعدها املقرر، 

يف السادس من حزيران القادم«.
واض�اف البيان ان الكاظمي »تابع مجريات 

كل  لتذلي�ل  الس�عي  يف  املفوضي�ة  جه�ود 
املعوقات التي قد تواجه العملية االنتخابية، 
ووجه األجه�زة الحكومي�ة املعني�ة بتذليل 

هذه العقبات قدر تعلّق األمر بها«.
وش�دد رئي�س ال�وزراء، عىل »أهمي�ة إقرار 
مجل�س النواب قان�ون تموي�ل االنتخابات، 
ألج�ل إتاح�ة الوقت ال�كايف أم�ام املفوضية 

والتنفيذي�ة  الفني�ة  الجوان�ب  إلتم�ام 
وإنجاحه�ا«. وأك�د الكاظم�ي »أهمي�ة أن 
توافق اإلجراءات املرافقة للعملية االنتخابية 
القان�ون، ولتأم�ني نجاحه�ا وللحفاظ عىل 
نزاهتها، وألجل أن تكون العملية االنتخابية 
القادم�ة مع�رّباً حقيقياً عن إرادة الش�عب 
العراقي واختياراته الحرّة«. يذكر أن الربملان 

ص�وت يف )29 ترشي�ن األول 2020(، ع�ىل 
قان�ون االنتخابات بش�كل كامل ول�م يتبَق 
م�ن رشوط إج�راء االنتخابات املبك�رة، إال 
قانون املحكمة االتحادية املختلف عليه منذ 
عدة أش�هر. ويف وقت سابق، كرر الكاظمي، 
إعالنه تحديد السادس من حزيران من العام 

املقبل، موعدا إلجراء االنتخابات املبكرة.

      البصرة / محمد الجابري

حذرت قي�ادة عملي�ات البرصة، م�ن التجاوز عىل 
الهيئات واملؤسس�ات والكوادر العاملة ضمن إطار 

الدولة يف املحافظة.
قائد عمليات البرصة اللواء الركن أكرم صدام مدنف 
ذكر يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة أن »أي 
تعرض س�لبي أو تجاوز عىل الهيئات واملؤسس�ات 
والك�وادر العامل�ة ضمن إطار الدول�ة يف محافظة 

البرصة مرفوض ويحاسب عليه القانون«.
»الق�وات األمني�ة حريصة كل الح�رص عىل تأمني 
الحماية للكوادر الطبية واملنش�آت الحيوية ملديرية 
صح�ة البرصة، وس�تقوم قيادة العملي�ات بتعزيز 
املوقف األمني للمستش�فيات واملراك�ز الصحية يف 

مركز محافظة البرصة«، حسب مدنف.
مدنف ثّمن »الدور الكبري والعمل اإلنس�اني ملديرية 
صحة البرصة والكوادر الطبية خالل الفرة املاضية 

ألتي شهدت تفيش فريوس كورونا«.

وطال�ب قائ�د عملي�ات الب�رصة »الق�وات األمنية 
املرابطة واملسؤولة عىل حماية املستشفيات، تحمل 
مسؤوليتها األمنية الخاصة بحماية منتسبي وزارة 

الصحة أثناء فرة الدوام الرسمي«.
دائ�رة صحة الب�رصة س�بق أن أعلنت ع�ن وقوع 
اعت�داء ع�ىل الك�وادر الطبية باملحافظ�ة، من قبل 

»خارجني عن القانون«.
وأضاف�ت يف بيان لها أن »الكوادر الطبية والصحية 
يف ط�وارئ مستش�فى الفيحاء التعليم�ي تعرضوا 

العت�داء جدي�د واض�ح، كم�ا أس�فر االعت�داء عن 
تحطي�م عدد من االجهزة الطبي�ة واألرّسة من قبل 

ذوي أحد املرىض املتوفني«.
وطالبت الدائرة، بحس�ب البي�ان، الحكومة املحلية 
ب��«رضورة التدخ�ل العاج�ل لتوف�ري الحماي�ات 
الفاعلة للمؤسس�ات الصح�����ية بهدف حماية 
الك�وادر الطبية والصحي�ة واالدارية والخدمية من 
االعت�داءات املس�تمرة التي ي���تعرض�ون لها بني 

اآلونة واألخرى«.

االحتاد يطالب بنظام »اإلدارتني« ويلوح بـ »االنسحاب« من حكومة اإلقليم.. وثالث كتل: ال جلسة للربملان بدون استضافة »مسرور«

األحزاب الكردية حتارص عائلة بارزاين: أين األموال؟
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رئيس الوزراء يوجه األجهزة احلكومية بتذليل العقبات التي تواجه االنتخابات

قائد عمليات البرصة يعلن تعزيز أمن املستشفيات وحيذر من التعرض لكوادر الدولة 

        بغداد / المستقبل العراقي

ال�وزراء،  مجل�س  رئي�س  تلق�ى 
مصطف�ى الكاظمي، أمس اإلثنني، 
اتص�اال هاتفي�ا من رئي�س وزراء 
الس�ويد، س�تيفان لوف�ني وبحث�ا 

التعاون املشرك بني البلدين.
 وذك�ر املكت�ب االعالم�ي لرئي�س 
ال�وزراء يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل 

العراقي نسخة منه انه »جرى خالل 
اللقاء، بح�ث العالقات الثنائية بني 
البلدي�ن، وبحث الوض�ع اإلقليمي، 
وتعزي�ز س�بل التعاون املش�رك يف 
مجال مكافح�ة اإلرهاب ومحاربة 

تنظيم داعش اإلرهابي«.
واضاف البيان أن »الطرفني بحثا يف 
مجال االستثمار وتشجيع الرشكات 

السويدية للعمل يف العراق«.

الكاظمي ونظريه السويدي
 يبحثان هاتفيًا تشجيع الرشكات االستثامرية 

للعمل بالعراق

        بغداد / المستقبل العراقي

أفادت وس�ائل إع�الم عربية، أمس االثن�ني، بأن العراق 
متمس�ك بانتخاب أمني عام ملجلس الوحدة االقتصادية 
العربية، خلفاً ملحمد الربيع املنتهية واليته، وفق النظام 

األسايس للمجلس.
ونقلت صحيف�ة »اليوم الس�ابع« املرصية عن مصادر 
دبلوماسية عربية، قولها إن »نظام عمل مجلس الوحدة 
االقتصادي�ة العربية ينص عىل انتخاب األمني العام ملدة 
5 س�نوات، والتمديد له لفرة واح�دة فقط، وأن العراق 
متمس�ك بانتخاب أمني عام جدي�د للمجلس، مع العلم 

أن األردن وموريتانيا دفعتا بمرش�حني لرئاسة األمانة 
العامة«.كم�ا نقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماس�ية 
أردني�ة قوله�ا، إن »اململكة األردنية الهاش�مية، دفعت 
بالدكت�ور رفعت الفاعوري، كمرش�ح له�ا لتوىل مهام 
األمني العام ملجلس الوح�دة االقتصادية العربية، خلفا 
للس�فري محم�د الربيع األم�ني العام الس�ابق للمجلس 
املنتهي�ة واليته«.وأرس�لت األردن، األحد املايض، مذكرة 
ملجلس الوحدة االقتصادية العربية، تطالب فيها بإدراج 
بن�د خاص باختيار األم�ني العام الجدي�د للمجلس من 
بني ترش�يحات الدول األعضاء. وم�ن املقرر أن يناقش 
موض�وع اختي�ار أم�ني ع�ام جدي�د ملجل�س الوح�دة 

اإلقتصادي�ة العربية، خالل أعمال ال�دورة 110 ملجلس 
الوحدة الذي سيعقد ىف 7 كانون األول 2020.

ويضم مجل�س الوحدة العربية االقتصادي�ة العربية يف 
عضويت�ه دول العراق والس�ودان والصومال وس�وريا 
وفلس�طني وليبيا وم�رص وموريتاني�ا واألردن واليمن، 
وهو يس�عى لضمان حرية انتقال االش�خاص ورؤوس 
األموال�و تبادل البضائع واإلقامة وممارس�ة النش�اط 
االقت�����ص�ادي ألعضائ�ه وجع�ل بالده�ا منطق�ة 
جمركية واحدة تخض���ع إلدارة م�����وحدة وتوحيد 
للتعرف�ة والترشيع واألنظم�ة الجمركية املط���بقة يف 

كل منها.

        بغداد / المستقبل العراقي

أبدى س�فري االتح�اد األوروب�ي، مارتن 
هوت، دعم�ه لالنتخابات العراقية املقرر 
تنظيمها يف الس�ادس من حزيران العام 
املقب�ل، وإقام�ة الربامج الت�ي ترفد تلك 
العملية، مشدداً عىل رضورة أن تجرى يف 

ظل أجواء مالئمة عىل مختلف الصعد.  
وقال هوت لدى مش�اركته يف الندوة التي 

أقامها مركز الرافدي�ن للحوار يف النجف 
والتي حمل�ت عنوان )التع�اون العراقي 
الرؤي�ة وآف�اق املس�تقبل(،  األوروب�ي، 
بحسب الوكالة الرس�مية، إن »العالقات 
العراقية األوربي�ة عالقات مهمة وهناك 
مش�ركات بني الطرفني يج�ب الحفاظ 

عليها«.
وأشار إىل أن »العالقات الخارجية للعراق 
كان�ت ومازالت مح�ورا مهما، ورضورة 

أن يك�ون األخري دولة محايدة، تس�تغل 
موقعها الوس�طي لتكون نقط�ة التقاء 
حي�اد  ذات  دول�ة  تك�ون  وأن  األض�داد 

إيجابي«.  
كم�ا تطرق الس�فري أيض�ا إىل االقتصاد 
العراقي وما يم�رُّ به من أزمات، وجهود 
األزم�ات  ه�ذه  معالج�ة  يف  الحكوم�ة 
والتلك�ؤ الحاص�ل، إذ ت�م خ�الل الندوة 
تش�خيص نقاط الخلل ووض�ع الحلول 

املبدئي�ة ملعالجتها واملعوقات التي تحول 
دون ذلك، فضال عن الحديث عن الربامج 
اإلنمائية ورضورة إرشاك الربملان لتوفري 

الغطاء القانوني ملعالجة الخلل.  
وأبدى السفري دعمه لالنتخابات العراقية 
املزم�ع تنظيمه�ا العام املقب�ل، وإقامة 
الربامج التي ترفد تلك العملية االنتخابية، 
ورضورة أن تج�رى يف ظل أجواء مالئمة 

عىل مختلف الصعد«.  

        بغداد / المستقبل العراقي

الخارجي�ة  العالق�ات  لجن�ة  اك�دت 
حف�ظ  ان  االثن�ني،  أم�س  النيابي�ة، 
الس�يادة العراقي�ة ومالحق�ة فل�ول 
داعش االرهابية ليس بحاجة اىل بقاء 

القوات االمريكية يف البالد.
وق�ال عض�و اللجنة عام�ر الفايز، يف 
ترصيح صحفي، ان “الوجود االمريكي 
يف العراق اصبح منتهكا للس�يادة منذ 
تنفي�ذ عملية اغتيال ق�ادة النرص ابو 
مهدي املهندس وقاس�م س�ليماني”، 
الفتا اىل ان “حفظ الس�يادة ومالحقة 
فلول عصابات اعش االرهابية ليست 
بحاج�ة اىل بقاء الق�وات االمريكية يف 

العراق”.
واضاف ان “القوات االمنية قادرة عىل 
مس�ك زمام االمور االمنية واملحافظة 
عىل ام�ن الب�الد”، داعي�ا “الحكومة 
للتح�رك بش�كل رسي�ع النه�اء ملف 
الوج�ود االمريك�ي يف الع�راق كون�ه 

منتهك للسيادة وبقاءه غري مربر”.

العراق يتمسك بانتخاب أمني جديد ملجلس الوحدة االقتصادية العربية

سفري االحتاد األورويب: جيب إجراء االنتخابات يف ظروف »مالئمة«

اخلارجية الربملانية
 عن حفظ السيادة العراقية: 

ال حتتاج لالمريكان

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف عضو اللجنة املالية النيابية النائب محم�د صاحب الدراجي، أمس 
االثنني، أنه لجأ اىل القضاء تجاه »مزاد العملة« ملا فيه من هدر واستنزاف 

وتهريب للعملة الصعبة.  
وق�ال الدراجي يف تدوينة تابعنها »املس�تقبل العراق�ي«، إنه »حفاظا عىل 
االقتص�اد العراق�ي، وبعد خمس�ة أعوام من املح�اوالت الحثيث�ة تنفيذياً 
وترشيعي�ًا ورقابياً لوقف نزيف العملة، لم اجد غري القضاء كملجأ أخري«، 
مبينا »تقدمُت بش�كوى ض�د الهدر الحاصل يف نافذة بي�ع العملة ونقص 

اإليرادات«.  
واكد الدراجي »ال أس�تهدف احدا وال أجامل احدا، وال غاية يل سوى ايقاف 

تهريب العملة الصعبة«.  

        بغداد / المستقبل العراقي

ت�رأس وزير الصحة والبيئة حس�ن التميمي، أمس االثن�ني، اجتماع لجنة 
االمر الديواني رقم 217 لس�نة 2020 يف مقر الوزارة ملناقش�ة خطة توفري 

اللقاحات ضد فريوس كورونا.   
وذكر بيان للوزارة تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، أنه »تم خالل 
االجتماع مناقشة خطة الوزارة لتوفري وتوزيع اللقاحات حال اقرارها مع 
اس�تضافة اللجنة االستشارية للقاحات وتوفري الدعم املايل لوزارة الصحة 

يف مواجهة جائحة كورونا«.  
واض�اف أنه »تم�ت مناقش�ة متابعة الخط�ط الصحية الوقائي�ة للطلبة 
والهيئات التدريسية املصاحبة لبدء الدوام يف املدارس للعام الدرايس الجديد 

وتطبيق اإلجراءات الوقائية للسيطرة عىل انتشار فريوس كورونا«.  

        بغداد / المستقبل العراقي

وقعت األمم املتحدة، أمس اإلثنني، اتفاق تمويل مع هولندا، لدعم املساعدة 
االنتخابية التي تقدمها األمم املتحدة للعراق.

وقالت بعثة األمم املتحدة يف العراق يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة 
من�ه، إن »برنامج األمم املتحدة اإلنمائ�ي وقع نيابًة عن البعثة، اتفاقا مع 
هولن�دا لتنظيم تمويل امل�رشوع وإدارته«، مش�ريا اىل ان »األمم املتحدة يف 
العراق، ترحب باملس�اهمة البالغة ثالثة ماليني يورو والتي قدمتها هولندا 
مل�رشوع تق�وده األم�م املتحدة لتقدي�م الدعم واملس�اعدة يف بن�اء قدرات 

املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات يف العراق«.   
وأض�اف البيان، أن »التمويل الهولندي سيس�هم كذلك يف دعم عملية نرش 
املستش�ارين االنتخابي�ني التابع�ني لألمم املتح�دة يف الوقت ال�ذي تجري 
مفوضي�ة االنتخاب�ات التحضريات الالزم�ة لتنظيم االنتخاب�ات العامة يف 
حزي�ران 2021«.   وقال الس�فري الهولندي لدى العراق ميش�يل رينتينار، 
وفقا للبيان، إن »هولندا سعيدة بمواصلة دعمها للعراق وباألخص العملية 
االنتخابي�ة، حي�ث أن االنتخاب�ات الح�رة والن�زيه�ة ذات أهمي�ة بالغ�ة 
ملواصلة تعزيز صوت الش�عب العراقي«.   فيما أعربت البعثة، عن شكرها 
»الجزي�ل لهولندا للمس�اهمة التي تقدم�ت بها والتي ع�ززت دعم عملية 

إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة يف العراق«. 

عضو باملالية الربملانية يقايض مزاد العملة

الصحة تناقش خطتها اخلاصة بتوفري 
وتوزيع لقاح »كورونا«

هولندا تتفق مع األمم املتحدة 
عىل تقديم »الدعم واملساعدة« إلنجاح 

االنتخابات املبكرة

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن األم�ني العام لحلف الش�مال 
األطلي، ينس ستولتنبريغ، تعزيز 
وج�ود الحلف يف الع�راق ومواصلة 
تدري�ب الق�وات العراقي�ة يف إطار 

الحرب عىل »اإلرهاب«.
ترصي�ح  يف  س�تولتنبريغ  وق�ال 
وجودن�ا  نع�زز  »نح�ن  صحف�ي، 
يف الع�راق، ونواص�ل دع�م القوات 

املحلية العراقية«.
وأض�اف: »مس�تمرون يف تدري�ب 
القوات العراقية«، مبيناً: »نهدف إىل 

القضاء عىل اإلرهاب يف العراق«.
امل�ايض،  األول  ترشي�ن   24 ويف 

واف�ق حلفاء الوالي�ات املتحدة عىل 
تعزيز مهمة حلف ش�مال األطلي 
محّذري�ن  الع�راق،  يف  )النات�و( 
واش�نطن خ�الل اجتم�اع ل�وزراء 
دفاعهم يف بروكسل من االنسحاب 
أحادّياً من ه�ذا العراق، إثر تصاعد 
عملي�ات االس�تهداف والهجم�ات 
الصاروخية ضد املصالح األمريكية 

والقوات األجنبية. 
ويوجد حالياً يف العراق 500 عنرص 
من حل�ف األطلي، وأب�دى الحلف 
اس�تعداده لزيادة العدد وتوس�يع 
مهماتهم بالتش�اور مع السلطات 
الدويل ملحاربة  العراقية والتحال�ف 

تنظيم داعش.

الناتو: نعمل عىل تعزيز وجودنا
 يف العراق
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    بغداد / المستقبل العراقي

عق�دت اللجن�ة العلي�ا لصيان�ة وتأهي�ل مئذن�ة جامع 
الخلفاء، أم�س االثنني، اجتماعا بحض�ور وزير الثقافة 
والس�ياحة واآلثار حس�ن ناظم ورئيس الهيئ�ة العامة 

لآلثار والرتاث ليث حسني.
وذكر بيان ملكتبه، تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه، 
ان »االجتم�اع ناقش  تط�ور العمل الج�اري عىل تأهيل 
املئذنة، واالستماع آلراء أهم الخرباء واملهندسني املرشفني 
عن أحدث الدراسات والطرق املستخدمة إلنجاز العمل«.

واض�اف« كم�ا تم تس�ليط الض�وء عىل التحدي�ات التي 
يواجهها الفريق، ووضع الحلول املناس�بة لتخطي هذه 
العقب�ات، لغ�رض اكم�ال املراحل املس�تقبلية بأنس�ب 
ص�ورة، وبما يضمن الحفاظ عىل ال�روح الرتاثية للبناء 

القائم«.

وش�دد وزي�ر الثقاف�ة خ�ال االجتم�اع ع�ىل« رضورة 
االس�تعانة بجمي�ع الخ�ربات املمكنة، والتأكي�د عىل أن 
الكوادر العراقية تمتلك م�ن الحرص والخربة ما يؤهلها 
لتكون مؤتمنة ع�ىل عمليات صيانة وتأهي�ل هذا املعلم 

الرتاثي املهم«.

وزير الثقافة يطالب جلنة صيانة مأذنة جامع اخللفاء االستعانة باخلربات العراقية

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلنت وزارة النف�ط، أمس اإلثنني، ان العراق 
وقع عقداً مع رشكة نفط روسية للرقعة 12 

بني محافظتي النجف االرشف واملثنى.
 أكد وزير النفط احس�ان عبد الجباربحس�ب 
بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه، ان 
الوزارة ماضية يف تنفيذ خططها لإلس�تثمار 
األمث�ل للث�روة الهيدروكاربوني�ة م�ن أج�ل 

تعظيم اإلحتياطي النفطي وتطويره«. 
لش�ؤون  ال�وزارة  وكي�ل  وق�ال 
اإلستخراج كريم حطاب أن »أهداف 
توقيع العقد تأتي إلعداد الدراس�ة 
الجيولوجي�ة  للبني�ة  التفصيلي�ة 
به�دف تحدي�د الص�ورة الرتكيبية 
 )12( اإلستكش�افية  للرقع�ة 
الهيدروكاربونية  امل�وارد  وتقدي�ر 
واعداد أهداف الحفر اإلستكش�ايف 
»اإلستكش�افات  أن  اىل  مش�راً   ،
واملس�وحات الزلزالية التي تقيمها 
ال�وزارة تأتي ضمن خطط الوزارة 
النفطي�ة  اإلحتياط�ات  لزي�ادة 
وزي�ادة اإلنتاج من النف�ط والغاز 
، فض�ًا ع�ن توف�ر ف�رص عمل 

ألبن�اء املحافظتني«. وقال مدي�ر عام رشكة 
اإلستكش�افات النفطية نشوان محمد نوري 
ان »الرشك�ة خصص�ت فرقت�ني زلزاليت�ني 
لتنفي�ذ عملية املس�ح الزل�زايل يف محافظتي 
املثن�ى والنجف إلع�داد الدراس�ة التفصيلية 
للبنية الجيولوجية وتحديد الصورة الرتكيبية 
لحقل ) الس�لمان ( ، مش�راً اىل ان »الرشكة 
بكافة إمكاناتها البرشي�ة والفنية وخرباتها 
ستميض قدماً يف عمليات املسح الزلزايل لدعم 
اإلقتص�اد الوطن�ي وزي�ادة اإلحتياط�ي من 

النفط والغاز«. من جانبه أش�اد مدير رشكة 
باش�نفت الروس�ية » س�رجي شاشكوف » 
بالتع�اون م�ع وزارة النف�ط ممثل�ة برشكة 
عق�ود  تنفي�ذ  يف  النفطي�ة  اإلستكش�افات 
املس�ح الزل�زايل ) )3D , 2D م�ن قب�ل رشكة 
اإلستكش�افات النفطي�ة لصال�ح رشكت�ه ، 
معرباً عن أمله يف تحقيق األهداف املخطط لها 
.  وقال املتحدث الرسمي بإسم الوزارة عاصم 
جه�اد أن ال�وزارة لديه�ا خطط ومش�اريع 
س�رتاتيجية لتطوي�ر الرق�ع اإلستكش�افية 
ينفذه�ا الجهد الوطن�ى بالتعاون 
م�ع ال�رشكات العاملي�ة ، من اجل 
الهيدروكربوني�ة  الطاق�ات  رف�ع 
الخزني�ة واالحتياط�ات النفطي�ة 
والغازية اىل معدالت عالية لارتقاء 
بمكان�ة الع�راق عاملي�اً«.  وحرض 
حف�ل التوقيع الس�فر الرويس يف 
بغداد مكس�يم ماكسيموف ، وعىل 
هامش الحفل تم عرض فلم قصر 
عن رشكة اإلستكشافات النفطية 
من اعداد املكتب االعامي ، وتقديم 
عرض مخترص عن مرشوع العقد 
االستكشايف من قبل عباس محمد 

عيل.

النفط توقع عقدًا مع رشكة نفط روسية للرقعة »12« 
بني النجف واملثنى

اهلجرة تكشف عن إعداد مساكن بديلة 
للنازحني غري القادرين عىل العودة ملناطقهم

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت وزيرة الهج�رة واملهجرين إيف�ان فائق جابرو، أم�س االثنني، عن 
خطة بني الحكومة االتحادية وحكومة إقليم كردس�تان لحسم ملف إغاق 
املخيمات املوجودة فيها، مشرًة إىل أن النازحني الذين ال يستطيعون العودة 
إىل مناطقهم األصلية بس�بب الخاقات العش�ائرية أو أن مناطقهم ال تزال 
مدمرة س�تعد لهم مناطق أخرى للسكن فيها لحني إعادة إعمار مناطقهم 

األصلية.
وقال�ت جابرو يف حديث صحفي إن »ال�وزارة أطلقت خطة الطوارئ لعودة 
النازح�ني الطوعية إىل مناطقهم، والقى ذلك ترحيب�ًا من النازحني بالعودة 

الطوعية إىل مناطقهم«.
وحول املخيمات التي أغلقت إىل اآلن أوضحت أن »عددها 17 مخيماً«، مشرًة 
إىل أنه »يف األيام القادمة سنعلن محافظة دياىل وصاح الدين وكركوك خالية 

من املخيمات، وستليها يف املرحلة القادمة املوصل واألنبار«.
وفيما يخص مخيمات إقليم كردس�تان كش�فت جابرو عن »خطة ستعقد 
بني الحكومة االتحادية وحكومة إقليم كوردس�تان لحس�م ملف املخيمات 

املوجودة فيها، السيما يف مخيمي الخازر وحسن شام«.
وفيم�ا يخص املخيمات التي يقطن فيها الك�رد اإلزيديني لفتت إىل أن هناك 

معقوقات نظراً ألن ملف قضاء سنجار لم يحسم إىل اآلن«.«.
أما فيما يخص أوضاع النازحني الذين ال يرغيون بالعودة إىل مناطقهم عزت 

جابرو السبب إىل »الخاقات العشائرية، أو أن مناطقهم ال تزال مدمرة«.
كما أشارت إىل أن »الوزارة إىل جانب املنظمات الدولية ستقوم باستئجارمنازل 

لهم يف غر مناطقهم إىل حني إعادة إعمارها«.
ونوه�ت جابرو إىل أن »وزارة الهجرة ش�كلت لجنة لحس�م ملف الخافات 
العش�ائرية بني القاطن�ني باملخيمات واملجتمع املحيل، الفت�ًة إىل أنه »توجد 
عش�ائر ترفض عودتهم لهذا أعددنا مناطق بديلة ليس�كنوا فيها إىل أن يتم 
حس�م هذا املوضوع«.وبش�أن إطاق املس�اعدات للنازحني قالت: »يف شهر 
كانون األول س�تطلق منحة الط�وارئ أما املنح األخ�رى فهي متوقفة عىل 
إطاق تخصيصات الوزارة«. وال ي�زال الكثر من النازحني غر قادرين عىل 
الع�ودة ملناطقهم األصلية لدمار منازلهم خال الحرب فضاً عن عدم توفر 

البنى التحتية األساسية للخدمات، وعدم استقرار الوضع األمني.
ويقط�ن معظ�م النازحني يف مخيم�ات منترشة يف أرجاء الباد، قس�م كبر 

منها يقع جنوب مدينة املوصل مركز محافظة نينوى.
واضط�ر ماي�ني العراقي�ني للنزوح وت�رك منازله�م يف محافظ�ات نينوى 
وكرك�وك وصاح الدين واألنبار ودياىل وأط�راف بغداد وأجزاء من محافظة 
بابل، بعد منتصف عام 2014 عقب توس�ع س�يطرة مس�لحي داعش، عىل 
مناطق الباد املختلفة، بحسب وزارة الهجرة العراقية.وتقول األمم املتحدة 
إن م�ا ال يقل ع�ن 5.5 مليون عراقي اضطروا للنزوح إثر املعارك مع تنظيم 

داعش، لجأ بعضهم إىل دول الجوار مثل تركيا أو دول االتحاد األوروبي.

    بغداد / المستقبل العراقي

احتفاء باحراز، بطل�ة محافظة البرصة 
للرجال والنساء بالشطرنج، سايل عباس، 
لق�ب بطلة الع�راق للنس�اء  ه�ذا العام 
2020، يقي�م اتح�اد الش�طرنج العراقي 
فرع البرصة حفا تكريميا للبطلة س�ايل 
عب�اس، بحض�ور املؤسس�ات الرياضية 
واالعامي�ة يف املحافظ�ة، وذل�ك يف مق�ر 
نادي الرس�يل الريايض الكائن يف املرشاق 
مقابل املستش�فى البيط�ري،، ويف تمام 
الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس 
 الق�ادم املواف�ق 3 كان�ون االول القادم.
وستجري البطلة مباراتني استعراضيتني 
ضد مرش�ح االس�تاذ الدويل وبطل شباب 
الع�راق ومحافظ�ة البرصة بالش�طرنج 
الرسيع زيد عاء جاس�ب، والدعوة عامة 
لكاف�ة املعني�ني بالرياض�ة يف محافظ�ة 

البرصة.

البرصة حتتفي ببلطلتها »سايل عباس«

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

بحث وزير النقل نارص حس�ني الش�بيل مع الس�فر 
الرتكي فاتح يلدز يف بغداد خال زيارته والوفد املرافق 
ل�ه اىل وزارة النقل، أمس االثنني، امكانية وآلية الربط 
الس�ككي ب�ني البلدين. وذك�رت وزارة النق�ل يف بيان 
تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه أن »الشبيل بحث 
اليوم م�ع الجانب الرتكي بخصوص الربط الس�ككي 
بني الع�راق و تركيا و مناقش�ة الحيثي�ات و اآلليات 
التي يمك�ن اتباعها النج�از هذا امل�رشوع الحيوي و 
املهم، ملا س�يحققه من اي�رادات اضافية ترفد موازنة 
الدولة«.واضاف الش�بيل بحس�ب البي�ان: »يأتي ذلك 
ضمن مرشوع القناة الجافة التي تسعى وزارة النقل 
جاه�دة من اج�ل انجازه�ا والتي ُتع�د الرشيان الذي 
يوصل موانئ العراق بالعال�م من خال نقل البضائع 
والحاوي�ات ع�رب ه�ذه القن�اة«. وأش�ار اىل ان »مثل 
هذه املش�اريع تع�د من البن�ى التحتي�ة املهمة التي 
تحتاجها الب�اد للنهوض بواقعها كما انها توفر االف 
فرص العم�ل للعاطلني«. م�ن جانبه، اك�د يلدز وفق 
البيان ان »تركيا تسعى اىل التعاون الفاعل مع العراق 
بخص�وص عمليات النقل ع�ىل كل الصعد وخصوصا 
الربط الس�ككي و القناة الجافة، التي ستوفر للبلدين 

املزيد من االيرادات و تعزز دوريهما يف املنطقة«.

النقل تبحث عن تركيا 
الربط السككي 

بني البلدين

    المستقبل العراقي / زهراء علي

أعل�ن محافظ نينوى نج�م الجبوري، أمس االثن�ني، انجاز 465 
مرشوع�ا حيويا ضمن املراح�ل الثانية والثالث�ة والرابعة العمار 

ايمن املوصل واملدينة القديمة خال العام 2020.
وقال الجبوري، يف ترصيح صحايف، ان »ابرز املشاريع التي انجزت 
اع�ادة اعمار املجرسات والجس�ور الحيوية الت�ي افتتحت خال 
هذا العام 2020، فضا عن اعادة اعمار نحو 80 مدرسة موزعة 
يف املوص�ل والقرى التابعة لها، و انش�اء وانجاز عرشات املش�ايف 
الكرفانية مع افتتاح 12 مركزا صحيا موزعة باملناطق املذكورة، 
اضافة اىل مد شبكات املجاري والكهرباء واعادة صيانة مشاريع 
مي�اه الرشب وتوزيعها بني االحياء البعيدة، واعادة اعمار املنازل 

املدمرة جراء العمليات العسكرية«.
واضاف املحافظ، ان »املش�اريع انج�زت من قبل الجهد الهنديس 
والفن�ي يف بلدي�ات وبلدية مدينة املوصل، بالتع�اون مع عدد من 

رشكات وزارة االعمار واالسكان«.

حمافظ نينوى يعلن انجاز »465« مرشوعًا 
حيويًا يف ايمن املوصل واملدينة القديمة

    بغداد / المستقبل العراقي

وجه�ت االمان�ة العام�ة ملجلس ال�وزراء، أم�س االثن�ني، دعوة 
للمترضرين من األخطاء العسكرية والعمليات اإلرهابية.

وذك�رت االمانة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، ان 
»األمان�ة العامة تدعو، املواطنني املش�مولني بالقانون رقم )20( 
لس�نة 200٩، الخ�اص بتعوي�ض املترضري�ن ج�راء العملي�ات 
الحربي�ة واألخطاء العس�كرية والعمليات اإلرهابي�ة، إىل متابعة 
طلباته�م ال�واردة من اللج�ان الفرعية يف املحافظ�ات إىل اللجنة 

املركزية، عىل الرابط االلكرتوني«.

    بغداد / المستقبل العراقي

وج�ه وزي�ر التعلي�م الع�ايل والبح�ث العلم�ي، نبيل كاظ�م عبد 
الصاحب، الجامعات بتكثيف إجراءات الربنامج الدرايس املتعلقة 
بالتعلي�م املدمج اس�تعدادا لق�رب انطاق العام ال�درايس الجديد 

2020/2021 يف السادس من كانون األول املقبل.
وحث الوزير، يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، عىل« 
إعداد جداول ذات تعامل مرن تغطي متطلبات الجانب التطبيقي 
والعم�يل والرسيري بما ال يتجاوز اليومني أس�بوعيا مع إمكانية 

استغال يوم السبت«.
كما ش�دد عىل« تس�هيل اجراءات اس�تضافة الطلب�ة يف الجانب 
العم�يل والتطبيقي يف جامع�ات محافظاته�م ومراعاة الظروف 
الصحي�ة واالقتصادي�ة وتذلي�ل العقب�ات واإلف�ادة م�ن األبنية 
والقاع�ات واملختربات التي توف�ر مناخا ناجح�ا لربامج التعليم 

املدمج ضمن توقيتات التقويم الجامعي«.
فيم�ا اكد الوزي�ر« دعمه الكام�ل للتخصص�ات الدقيقة ملختلف 
التخصص�ات الطبي�ة خدمة لتقدي�م افضل الخدم�ات الصحية 

للمرىض واملواطنني«.

أمانة جملس الوزراء توجه دعوة للمترضرين 
من األخطاء العسكرية والعمليات اإلرهابية

التعليم حتدد يومني للتدريب 
العميل والتطبيقي والرسيري

وجهت بتكثيف إجراءات الدراسة املدجمة

    كربالء / علي ابراهيم

أعلن قس�م املشاريع الهندسية يف العتبة الحسينية املقدسة عن املبارشة بانشاء املحطة 
الكهروميكانيكي�ة الت�ي تقع ضمن مرشوع صحن العقيلة زينب )عليها الس�ام( قرب 
مرقد اإلمام الحسني )عليه السام(.وقال املهندس املرشف عىل املرشوع مهدي القزويني 
يف حدي�ث صحف�ي، إن »ك�وادر العتبة الحس�ينية املقدس�ة الهندس�ية والفنية بارشت 
بم�رشوع املحط�ة الكهروميكانيكي�ة والذي يق�ع ضمن مرشوع صح�ن العقيلة زينب 
)عليها الس�ام(«، مبين�ا »املحطة تتكون م�ن )4( طوابق وبواق�ع )4500(م2 للطابق 
الواحد«.وأضاف أن »الهدف من املرشوع هو انشاء محطة تغذي مرشوع صحن العقيلة 
زين�ب )عليها الس�ام( بالتربي�د والكهرباء، وتكون ذات س�يطرة مركزي�ة تجمع فيها 
األم�ور الخاصة بالتربيد والكهرباء«.يذكر أن العتبة الحس�ينية املقدس�ة تنفذ مرشوع 
صحن العقيلة زينب )عليها الس�ام( بمس�احة )150( الف مرت مربع، ويقع يف الجنوب 

الغربي للصحن الحسيني الرشيف وسط مركز املدينة القديمة.

    بغداد/ المستقبل العراقي

اكَدت وزارة النفط، أم�س االثنني، ان خطتها 
لغاية الع�ام 2030 ته�دف اىل التوس�ع ببناء 
وتش�جيع  االس�تثمار  طري�ق  ع�ن  املص�ايف 
الرشكات العاملية للول�وج بهذا املضمار.وقال 
وكيل الوزارة حامد يونس الزوبعي يف ترصيح 
صحف�ي ان “ال�وزارة تعم�ل ضم�ن خطتها 
للتوسع بانشاء املصايف عن طريق االستثمار”، 
مؤك�دا ان “العم�ل يس�ر بخط�ى حثيثة مع 
ال�رشكات االس�تثمارية لخل�ق موازن�ة تلبي 
حاجة املستثمر والبلد من املنتجات النفطية”.

واض�اف الزوبع�ي، ان “الوزارة لديه�ا حاليا 

مش�اريع لبناء ع�دد من املصايف س�تنفذ عن 
طريق االس�تثمار كالفاو والنارصية والكوت 
وميس�ان وكرك�وك وحديث�ة”، منوه�ا ب�أن 
“انجازه�ا اعتمد وفق خطة معدة لغاية العام 
2030 يت�م تنفيذها بالتدريج عند اس�تكمال 
ال�رشكات املس�تثمرة اس�تعداداتها ليتس�نى 
بعدها توقي�ع العقود”.وكش�ف الزوبعي عن 
“معوق�ات لدى املس�تثمرين تخ�ص التمويل 
السيما مع االوضاع االقتصادية الصعبة التي 
يش�هدها العال�م بارسه وهي الت�ي تؤخرهم 
للدخول بهكذا مشاريع”، موضحا ان “الوزارة 
تح�اول تس�هيل متطلبات املس�تثمرين للبدء 

بانشاء هذه املصايف”.

    بغداد/ المستقبل العراقي

اس�تقبل وزي�ر الصح�ة والبيئ�ة الدكتور 
حس�ن محم�د التميم�ي، أم�س االثن�ني، 
مجموع�ة م�ن اطباء اختصاص املس�الك 
الدقيق�ة  املناظ�ر  اختص�اص  البولي�ة 
للمس�الك البولي�ة. ووجه الوزي�ر بالعمل 
ثاث�ة  بمع�دل  الدقي�ق  االختص�اص  يف 
مراكز يف العراق هي )مستش�فى الرموك 
ومستش�فى الش�هيد غازي بمدينة الطب 

و كرب�اء(، والتي كانت تجرى يف الس�ابق 
اكث�ر تعقي�دا باالعتماد ع�ىل فتح حصاة 
الكىل والحالب بإس�تخدام احدث االجهزة 
واملناظ�ر ويعت�رب ه�ذا التخص�ص ع�ىل 
مس�توى العال�م ولي�س فق�ط يف العراق 
لتحسني تقديم الخدمات والواقع الصحي 
يف عم�وم املؤسس�ات. واك�د الوزي�ر عىل 
دعمه الكامل للتخصصات الدقيقة ملختلف 
التخصص�ات الطبية خدمة لتقديم افضل 

الخدمات الصحية للمرىض واملواطنني.

العتبة احلسينية تبارش باعامل إنشاء املحطة الكهروميكانيكية

العراق خيطط النشاء »6« مصاف نفطية جديدة

وزير الصحة يوجه باعتامد »٣« مراكز 
الختصاص اجلراحة الناظورية

البرصة تناقش مع برنامج الغذاء العاملي 
دعم قطاع الرتبية والتعليم

    البصرة / المستقبل العراقي

ناقشت محافظة البرصة مع مكتب برنامج الغذاء العاملي التابع لامم 
املتح�دة، أم�س االثنني، دع�م قطاع الرتبي�ة والتعليم من خ�ال تنفيذ 

برامج التغذية املدرسية.
رضغ�ام  الب�رصة  محاف�ظ  نائ�ب  واك�د 
االجودي، خال لقائ�ه مدير مكتب برنامج 
الغ�ذاء العاملي احمد كامل، دع�م الحكومة 
الت�ي تق�دم  الدولي�ة  املحلي�ة للمنظم�ات 
مثل هك�ذا برامج تس�هم يف خدمة املواطن 

واملجتمع.
وتم خال اللقاء استعراض اهم النشاطات 
املقام�ة يف محافظة الب�رصة، ومنها تقديم 
الدع�م امل�ادي والثق�ايف للطالب�ات اللواتي 
ترك�ن املقاعد الدراس�ية، خاصة يف املناطق 
الريفية بقضاءي القرنة والدير والعمل عىل 

عودتهن اىل الدراسة .
واش�ار االج�ودي اىل التعاون املش�رتك يف تنفي�ذ برنامج دع�م املناطق 
املترضرة من ج�راء التغر املناخي، بالتعاون مع دائرتي صحة البرصة 

والبيئة.

النقل تعلن نقل »1211« حاوية من ميناء 
ام قرص اىل بغداد خالل 2٠2٠

    بغداد / المستقبل العراقي

نفذت وزارة النقل/ الرشكة العامة لسكك حديد العراق 
نق�ل اكثر م�ن )1211( حاوية مختلف�ة االحجام عرب 
ش�احناتها التخصصي�ة من ميناء ام ق�رص اىل كمارك 
الش�الجية يف بغداد خال االحد عرش ش�هراً من السنة 
الحالية لحساب رشكة املجرة للحاويات املحدودة. وقال 
مدير عام الس�كك االستاذ طالب جواد كاظم الحسيني 
أنه تنفيذاً لتوصيات وزير النقل الكابتن نارص حس�ني 
الش�بيل برضورة زيادة طاقة النقل وايجاد اكثر منافذ 
تسويقية لتعظيم املوارد املالية لتشكيات الوزارة كافة، 
اس�تنفرت ماكاتنا الفنية والتش�غيلية يف شعبة سكك 
ميناء ام قرص وبالتنس�يق مع قس�م النقل والتش�غيل 
يف مقر الرشكة والس�يطرة املركزي�ة يف بغداد والبرصة 
لتنفي�ذ بن�ود العق�ود املربمة م�ع الرشك�ة لتطويرها 

وتعظي�م وارداته�ا . وجدد الحس�يني الدع�وة اىل املؤسس�ات الحكومية 

واملستوردين والتجار لنقل البضائع كافة عرب قطارات السكك كونه ناقل 
وطني يتمتع بكافة مزايا النقل املتكامل واالسعار الزهيدة.
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جلنة البيع واالجيار اخلاصة بامالك بلدية احليدرية

اعالن
 بالنظر لعدم تقدم راغب تعلن لجنة البيع وااليجار الخاصة بامالك بلدية الحيدرية ملحافظة النجف االرشف  عن اجراء املزايدة العلنية اليجار العقارات املبينة تفاصيلها 
ادناه العائده اىل بلدية الحيدرية وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 فعىل من يرغب االشرتاك باملزايدة مراجعة بلدية الحيدرية او اللجنة 
خالل )15( خمسة عرش  يوما  من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط املطلوبة مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة )%200( 
من القيمة املقدرة  بموجب صك مصدق وفقا للقانون وكتاب مكتب السيد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وستجري يف بلدية الحيدرية الساعة التاسعة  من صباح 
اليوم التايل النتهاء مدة النرش وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية فتؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي ويتحمل من ترسو عليه مصاريف املزايدة وتكون 

مدة كرس القرار خمسة ايام من يوم اجراءها 

الرشوط:
1 ـ تقديم براءة ذمة املزايد من ديوان البلدية مع صورة هوية االحوال املدنية  وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن 

2 ـ تبدأ مدة العقد من تاريخ االحالة القطعية وعىل املسـتأجر تسـديد بدل االيجار وكافة املصاريف خالل )30( يوم من صدور االحالة مع تنظيم العقد وتصديقه وفق 
املدة املحددة بالقانون وتعليماته وبخالفه يعترب ناكال بالتزامه

3 ـ يحق للبلدية فسخ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع الغراض االستثمار او مرشوع للمصلحة العامة دون الحاجة اىل انذار او اللجوء اىل املحاكم ووفقا لرشوط العقد 
املربم

4 ـ ال يجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء العقد
5 ـ  يتحمل املستأجر تثبيت لوحة داللة تحتوي عىل رقم امللك 

6ـ  عـىل املتقـدم ان يكـون قد مارس نفس نوع االسـتعمال وعليه اثبات ذلك بايـة وثيقة حكومية او نقابية ويتحمـل قانونيا وقضائيا صحـة بياناتها تنفيذا لكتاب 
محافظة النجف االرشف / مكتب السيد املحافظ املرقم )12078( يف 2012/11/21

7 ـ يلزم املستاجر لالمالك الواقعة يف واجهة شارع النجف ـ كربالء الشارع الرئييس بعمل واجهة من مادة  K-spane بطول 4م 
8 ـ جلب املوافقة االمنية من قبل املزايدين الذين يسكنون خارج املحافظة استنادا اىل كتاب السيد املحافظ املرقم 6782 يف 2018/5/20 

9 ـ تكون القيمة التقديرية املعلنة للسنة الواحدة وعىل املستاجر دفع بدل االيجار للمدة كامال 
10 ـ االلتزام برشوط السالمة من لبس الكفوف والكمامات والتباعد االجتماعي

جملس القضاء االعىل
رئاسة حمكمة استئناف بغداد / الكرخ االحتادية

حمكمة بداءة الكاظمية
العدد 1626/جتديد قوة تنفيذية/2012

التاريخ 2020/11/18
اعالن

اىل املطلوب التجديد ضدهـم / ضياء وعادل وعدنان 
وعالء وعامـر وعماد وعصام وثامـر وعواطف اوالد 

عبود صالح   
تحية طيبة 

اقـام طالب التجديد  ) امني بغداد / اضافة لوظيفته 
/ الدعـوى البدائية املرقمة اعاله يطالب فيها تجديد 
القـوة التنفيذيـة للقـرار املرقـم 606/ب/1980 يف 
1980/6/5 الخـاص بنـزع ملكيـة العقـار املرقـم 
السـالم وتسـجيله باسـم طالـب  1956/26 م21 
التجديد  وملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم 
بالتبليـغ وتاييد املجلـس البلدي عليه تقـرر تبليغك 
اعالنـا بصحيفتـني محليتـني للحضـور امـام هذه 
املحكمة يف يوم املرافعة املصادف يوم 2020/12/13 
الساعة التاسـعة صباحا وعند عدم حضورك او من 
ينوب عنك قانونا سـوف تجري املرافعة بحقك غيابا 

وعلنا وفق القانون

جملس القضاء االعىل
رئاسة حمكمة استئناف بغداد / الكرخ االحتادية

حمكمة بداءة الكاظمية
العدد 1563/جتديد قوة تنفيذية/2012

التاريخ 2020/11/18
اعالن

اىل املطلوب التجديد ضدهـم / ضياء وعادل وعدنان 
وعالء وعامـر وعماد وعصام وثامـر وعواطف اوالد 

عبود صالح   
تحية طيبة 

اقـام طالب التجديد  ) امني بغداد / اضافة لوظيفته 
/ الدعـوى البدائية املرقمة اعاله يطالب فيها تجديد 
القـوة التنفيذيـة للقـرار املرقـم 603/ب/1980 يف 
1980/6/5 الخـاص بنـزع ملكيـة العقـار املرقـم 
السـالم وتسـجيله باسـم طالـب  1957/26 م21 
التجديد  وملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم 
بالتبليـغ وتاييد املجلـس البلدي عليه تقـرر تبليغك 
اعالنـا بصحيفتـني محليتـني للحضـور امـام هذه 
املحكمة يف يوم املرافعة املصادف يوم 2020/12/13 
الساعة التاسـعة صباحا وعند عدم حضورك او من 
ينوب عنك قانونا سـوف تجري املرافعة بحقك غيابا 

وعلنا وفق القانون

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
اعالن

استنادا للمادة ) 71( من قانون التنفيذ وبناءا عىل طلب الدائن ) سالم هاشم طاهر 
حسـني( تبيع مديرية تنفيذ النجف املواد واملكائـن املدرجة ادناه والعائدة للمدين ) 
محمد ناجي حمادة( فعىل الراغب يف الرشاء الحضور يف الزمان واملكان املذكور ادناه 
خالل عرشة ايام اعتبارا من اليوم التايل للنرش يف الصحف مستصحبا معه التأمينات 
القانونيـة البالغـة )10%( عرشة باملئة من القيمة املقـدرة بصك مصدق مع بطاقة 

االحوال املدنية وشهادة الجنسية ويتحمل املشرتي اجور التسجيل والداللية.

املواصفات:-
املواد

القيمة املقدرة : ) 13700000 ( ثالثة عرش مليون وسبعمائة الف دينار
مكان متواجدة املواد واملكائن فيه ) معمل الروان إلنتاج املياه املعدنية حي الحرفيني 

مجاور معمل كاكة لأللبان(
زمان املزايدة : الساعة الرابعة عرصا من اليوم األخري لإلعالن

تقدم التأمينات القانونية البالغة 10% من القيمة املقدرة بصك مصدق .

فقدان 
فقـد الوصـل الصادر مـن بلدية النعمانيـة املرقم 
1010358 يف 20 / 10 / 2017 بمبلـغ 348000 
ثالثمائة وثمانية واربعون الف دينار باسم / سعيد 
عبـد الكاظم غيـدان والوصـل املرقـم 1753833 
بمبلغ 309000 ثالثمائة وتسعة االف دينار باسم 
/ سعيد عبد الكاظم غيدان فعىل من يعثر عليهما 

تسليمهما لجهة االصدار .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف سامراء 

محكمة االحوال الشخصية يف سامراء
العدد: 459/ش/2020
التاريخ:2020/11/29

اىل املدعى عليه/حارث سعيد ياسني
م/نرش مجهولية اقامة

اقامـت املدعيـة )بيـداء كريـم صالـح( الدعـوى 
والتـي  459/ش/2020  املرقمـة  الرشعيـة 
موضوعهـا نفقة وبالنظر لثبـوت مجهولية محل 
اقامتك يف الوقت الحارض وحسـب اشـعار مختار 
منطقـة  حـي الشـهداء ومصادقـة قائممقامية 
قضـاء سـامراء عـىل ذلك عليـه قـررت املحكمة 
تبليغـك بواسـطة صحيفتـني محليتـني يوميتني 
بموعـد املرافعة املوافـق 2020/12/7 واسـتناداً 
لألحـكام املـادة 1/21 مرافعات مدنيـة ويف حالة 
عـدم حضورك او ارسـال مـن ينوب عنـك قانوناً 
ستجري املرافعة بحقك غيابياً وفق القانون              

القايض
كاظم متعب داود 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف سامراء 

محكمة االحوال الشخصية يف سامراء
العدد: 413/ش/2020
التاريخ:2020/11/29

اىل املدعى عليه/محمد مجيد محمود البدري
م/نرش مجهولية اقامة

اقامت املدعية )مها مزاحم مجيد( الدعوى الرشعية 
املرقمـة 413/ش/2020 والتي موضوعها تفريق 
للـرر وبالنظر لثبـوت مجهولية محـل اقامتك 
يف الوقت الحارض وحسـب اشـعار مختار منطقة  
حي الهادي ومصادقة قائممقامية قضاء سامراء 
عـىل ذلك عليـه قـررت املحكمة تبليغك بواسـطة 
صحيفتـني محليتـني يوميتـني بموعـد املرافعـة 
املوافق 2020/12/21 واسـتناداً لألحـكام املادة 
1/21 مرافعـات مدنيـة ويف حالة عـدم حضورك 
او ارسـال من ينوب عنك قانوناً سـتجري املرافعة 

بحقك غيابياً وفق القانون              
القايض

كاظم متعب داود

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة |1378|2020
التاريخ/2020/9/30 

 أعالن 
تبيع مديريـة تنفيذ الكوت العقار التسلسـل  
الكـوت  الواقـع يف  الخاجيـة  792/2م 38   
العائـد للمديـن )زينـب عبـد الكاظم سـعد( 
املحجوز لقاء طلب الدائن )سالم حميد احمد(
البالـغ )17,250,000( مليـون دينـار فعـىل 
الراغب بالرشاء مراجعـة هذه املديرية خالل 
مـدة )30يوما ( تبـدأ من اليوم التـايل للنرش 
مسـتصحبا معه التأمينـات القانونية عرشة 
من املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية 
العراقيـة وان رسـم التسـجيل والداللية عىل 

املشرتي .
املنفذ العدل 

رساج منري يوسف
املواصفات 

1-موقعـة ورقمـه :-  792/3م38 الخاجية 
الواقع يف الكوت  

2-جنسه ونوعه:- بستان تسقى بالواسطه 
3-حـدوده واوصافـه : عرصـه خاليـه مـن 
الشـواغل تعادل االسهم 520سـهم تمليكها 

للمدينه  
4-مشتمالته :-  ارض خاليه من الشواغل 

5-ـ مساحتة :- 125م2
6درجة العمران : 

7– الشاغل : 
8_القميـة املقـدرة : 20,000,000 عـرشون 

مليون دينار عراقي ال غري
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة لشؤون الرشطة 

مديريـة حمايـة املنشـات والشـخصيات يف 
بغداد 

قاطع حماية منشات الصالحية 
قوة حماية وزارة الثقافة 

اىل / املتهـم الهـارب الرشطـة ) كوجـر ازاد 
حمـد امـني صفـر زنكنـة ( والـذي يسـكن 
محافظـة نينوى – مخمور محلة كردسـتان 
لعـدم تواجـدك اقتىض حضورك امـام ر . م . 
ت وملـدة ثالثون يوما مـن تاريخ نرش االعالن 
وبعكـس ذلك سـيتم محاكمتـك غيابيا وفق 
احكام املادة ) 5 ( من ق ع د رقم ) 14 ( لسنة 
2008 وبداللـة املادة ) 65 ( من قانون اصول 
املحاكمات الجزائية رقم ) 17 ( لسنة 2008.

العقيد 
محمد احمد محمود 

ر . م . ت

جمهورية العراق 
وزارة العدل 

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة/2020/1379 
التاريخ/30 /11 /2020

أعالن 
تبيع مديريـة تنفيذ الكوت العقار التسلسـل  
792/3م 38   الخاجية الواقع يف الكوت العائد 
للمديـن )زينـب عبد الكاظم سـعد( املحجوز 
حسـني( داود  )داخـل  الدائـن  طلـب  لقـاء 

البالـغ )17,250,000( مليـون دينـار فعـىل 
الراغب بالرشاء مراجعـة هذه املديرية خالل 
مـدة )30يوما ( تبـدأ من اليوم التـايل للنرش 
مسـتصحبا معه التأمينـات القانونية عرشة 
من املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية 
العراقيـة وان رسـم التسـجيل والداللية عىل 

املشرتي .
املنفذ العدل 

رساج منري يوسف
املواصفات 

1-موقعـة ورقمـه :-  792/3م38 الخاجية 
الواقع يف الكوت 

2-جنسه ونوعه:- بستان تسقى بالواسطه 
3-حـدوده واوصافـه : عرصـه خاليـه مـن 
الشـواغل تعادل االسهم 520سـهم تمليكها 

للمدينه  
4-مشتمالته :-  ارض خاليه من الشواغل 

5-ـ مساحتة :- 125م2
6درجة العمران : 

7– الشاغل : 
8_القميـة املقـدرة : 20,000,000 عـرشون 

مليون دينار عراقي ال غري

مجلس القضاء االعىل
رئاسـة محكمة اسـتئناف بغـداد /الكرخ 

االتحادية 
الهياة االستئنافية االوىل
العدد : 541/س/2020
التاريخ 2020/11/19 
اعالن

هاشـم  عبـاس   / عليـه  /املسـتانف  اىل 
الساعدي

بناءا عىل الطعن االسـتئنايف املقدم من قبل  
املسـتأنف /امني بغـداد / اضافة لوظيفته 
وملجهوليـة محل اقامتك وفـق رشح املبلغ 
القضائي قررت هذه املحكمة تبليغك اعالنا 
بصحيفتـني محليتـني يوميتـني واسـعتي 
االنتشـار للحضـور امام هـذه املحكمة يف 
موعد املرافعة  2020/12/7 الساعة الثامنة 
والنصف صباحا وعند عدم حضورك او من 
ينـوب عنك قانونا فسـوف تجـري املرافعة 

بحقك وفق االصول
مع فائق التقدير

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق

مجلس القضاء االعىل 
اسـتئناف  محكمـة  رئاسـة 

صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف سامراء 

محكمة االحوال الشخصية يف 
سامراء

العدد: 443/ش/2020
التاريخ:2020/11/29

اىل املدعى عليه/حارث سعيد 
ياسني

م/نرش مجهولية اقامة
اقامـت املدعية )بيـداء كريم 
الرشعيـة  الدعـوى  صالـح( 
443/ش/2020  املرقمـة 
تفريـق  موضوعهـا  والتـي 
مجهوليـة  لثبـوت  وبالنظـر 
محل اقامتك يف الوقت الحارض 
وحسب اشعار مختار منطقة  
ومصادقـة  الشـهداء  حـي 
قائممقاميـة قضاء سـامراء 
عىل ذلـك عليه قررت املحكمة 
تبليغـك بواسـطة صحيفتني 
بموعـد  يوميتـني  محليتـني 
املرافعة املوافق 2020/12/7 
واستناداً لألحكام املادة 1/21 
مرافعات مدنية ويف حالة عدم 
حضورك او ارسـال من ينوب 
عنك قانوناً سـتجري املرافعة 
بحقك غيابياً وفق القانون              

القايض
كاظم متعب داود 

ــــــــــــــــــــــــ
بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل 

اسـتئناف  محكمـة  رئاسـة 
صالح الدين االتحادية

دار القضاء يف سامراء 
محكمة االحوال الشخصية يف 

سامراء
العدد: 8172

التاريخ:2020/9/6
م/ اعالن

)جنـان  املسـتدعية  قدمـت 
محمد صالـح( طلب اىل هذه 
املحكمـة تطلـب فيـه اصدار 
حجة حجر وقيمومة لزوجها 
املفقود )عيىس مهدي صالح( 
والذي فقد بتاريخ /2017/6 
لقانـون  واسـتناداً  وعليـه 
قـررت  القارصيـن  رعايـة 
هذه املحكمـة نرش فقدانه يف 
صحيفتـني محليتني يوميتني 
حيـاة  مـن  التثبـت  لغـرض 

املفقود.
القايض

كاظم متعب داود
ــــــــــــــــــــــــ

فقدان 
الصـادر  البـاج   منـي  فقـد 
من رشكة اسـيا سـيل باسم 
/ محمـد رشـيد نجـم فمـن 
يعثـر عليه تسـليمه اىل جهة 

االتصال
ــــــــــــــــــــــــ

خضـري  قيـس  الرشيـك  اىل 
عباس 

اقتىض حضورك اىل مقر بلديه 
النجف لغـرض اصدار اجازه 
بنـاء للعقـار املرقـم 54376 
/3حـي النـداء خـالل عرشه 
أيام وبخالفه ستتم اإلجراءات 
دون حضورك طالب االجازه 

حميده حمزه زبيل
ــــــــــــــــــــــــ

فقدان
فقد سند العقار املرقم 4434 
/ باسـم  العروبـه  /3حـي 

عليوي كاظـم رزان من يعثر 
عليه تسليمه لجهة االصدار

ــــــــــــــــــــــــ
فقدان 

فقد سند العقار املرقم 4432 
العروبه باسم عليوي  /3حي 
كاظـم رزان مـن يعثـر عليه 

تسليمه لجهة االصدار
ــــــــــــــــــــــــ
اىل الرشيك لؤي كاظم غازي 

اىل  الحضـور  عليـك  توجـب 
صندوق اإلسكان العراقي فرع 
النجف وذلك القرارك باملوافقه 
عىل قيام رشيكك نضال هاتف 
مريهـج يالبنـاء عـىل حصته 
املرقـم  العقـار  يف  املشـاعه 
51994 /3حـي النـداء خالل 
عرشه ايـام وبخالفه سـتتم 

اإلجراءات دون حضورك

المساحةم2 الرقم  البلدي الجديد نوع الملك والموقع واالستعمال
15م2 467 محل سوق الشعبي ـ مجاور متنزه الحيدرية 
15م2 693ـ686ـ680ـ691ـ688 محل ـ مقابل فرن الصمون
180م2 1188ـ1192ـ1198ـ1199 مكتب )كرفان ( بابعاد )4×5( لالدارة ومساحة ارض لبيع الخضر داخل ساحة رقم )55(
24م2 240 محل ـ سوق الشعبي ـ مجاور متنزه الحيدرية
30م2 261 مخزن لالقمشة ـ سوق الشعبي ـ مجاور متنزه الحيدرية
15م2 795ـ827ـ835ـ837ـ836 محل ـ الجانب االيسر ـ الشارع العام ـ نجف كربالء 
777م2 20 ساحة كمخزن ـ الشارع العام ـ خلف المحالت
15م2 731 محل ـ الجانب االيسر ـ طريق نجف كربالء 
7,5م2 1151 كشك حديد ـ الجانب االيمن ـ طريق نجف كربالء 

83,20م2 8 محل ـ شارع المدخل ـ قرب مصرف الرافدين ـ فرع الحيدرية 
28,20م2 1175 محل ـ شارع المدخل ـ قرب مصرف الرافدين ـ فرع الحيدرية 

9,60م2 1174 محل ـ شارع المدخل ـ قرب مصرف الرافدين ـ فرع الحيدرية 
14م2 1173 محل ـ شارع المدخل ـ قرب مصرف الرافدين ـ فرع الحيدرية 

1225م2 4 ساحة لبيع المباشر للسيارات ـ الشارع العام ـ الجانب االيسر
600م2 28 ساحة استغاللها مشتل ـ الشارع الحولي
400م2 1166 مخزن للمواد الغذائية ـ خلف العمارة التجارية 
15م2 188 حانوت ـ الشارع العام ـ الجانب االيمن 
15م2 753 حانوت ـ الشارع العام ـ الجانب االيسر 
15م2 42ـ43 محل ـ السوق العصري
9م2 843 محل ـ الجانب االيسر ـ الشارع العام ـ واجهة ساحة رقم )5( 
15م2 156 حانوت ـ السوق العصري
30م2 180 حانوت ـ الشارع العام ـ الجانب االيمن
60م2 435 مخزن ـ السوق الشعبي ـ مجاور متنزه الحيدرية 
7,5م2 1159 كشك حديد ـ شارع نجف كربالء 
300م2 1169 مخزن للمواد االحتياطية للسيارات ـ مجاور علوة المخضرات ـ حي التحدي
800م2 51 ساحة لبيع الزهور ـ مقابل حي السالم 

العدد : 57
التاريخ 2020/11/30

امحد تقي اليارسي
مدير ناحية احليدرية 

رئيس اللجنة

رقم االضبارة: 2018/2136
التاريخ: 2020/11/30

السعرالعدداسم المادةت

1
مولدة كهربائية واحدة نوع كمنز 
صينية المنشأ القدرة الفولتية 

100 كي في
2000000 مليونين دينار1

نافخة بطل مع ملحقاتها صينية 2
3000000 ثالثة ماليين دينار3المنشأ

محطة  RO تجميع محلي سعة 3
1250000 مليون ومائتان 41 م2

وخمسون الف دينار

750000 سبعمائة وخمسون الف 1ماكنة تغليف القناني4
دينار

ماكنة حزام ناقل مع حيز تعليم 5
1000000 مليون دينار1العالمة وكبس التاريخ

اجهزة مختبرية متنوعة لفحص 6
200000 مائتان الف دينار1الماء

4000000 اربعة ماليين دينار2فلتر تنقية ثالث مراحل )3-1(7

خزانات ماء نايلون مضغوط سعة 8
1500000 مليون وخمسمائة الف 100002 لتر 

دينار

13700000 ثالثة عشر مليون        المجموع الكلي
وسبعمائة الف دينار

املنفذ العدل
امحد مسافر عبد احلسني اخلالدي
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رأي يف مسودة قانون جرائم املعلوماتية
            زهير كاظم عبود 

أم�ام دخ�ول التكنولوجي�ا الحديث�ة 
واالنرتنت وانظمة االتصاالت االخرى 
يف الفرتة الحديثة، صار لزاما ان يكون 
هن�اك قانون ينظ�م عمله�ا ويجرم 
االنته�اكات الت�ي يرتكبه�ا االف�راد، 
وكان ايض�ا البد م�ن عقوبات رادعة 
مناس�بة جراء ارتكاب الجرائم، التي 
ترتك�ب خ�ال االس�تعمال، وبالنظر 
النتش�ار العمل يف الحاسوب واعتماد 
يف  املعلوماتي�ة  والبيان�ات  الربمج�ة 
أعم�ال االفراد واملؤسس�ات التجارية 
والحكومي�ة، كان ال ب�د م�ن حماية 
لي�س للش�بكة فق�ط، ب�ل لحق�وق 
االفراد من االنتهاك واالعتداء عىل تلك 
الحقوق ووضع النصوص القانونية، 
التي تردع وتمنع اس�اءة االس�تعمال 

من قبل االفراد او الرشكات. 

دستورية القانون
العم�ل  ان  بالذك�ر  الجدي�ر  وم�ن 
املعلوم�ات  ش�بكات  اىل  والدخ�ول 
املرتابط�ة مع بعضه�ا البعض االخر 
هي شبكات عاملية لخدمة املعلومات 
االنرتنيتي�ة تش�رتك فيه�ا العديد من 
الدول باعتماد الوس�ائل االلكرتونية، 
وصفح�ات  مواق�ع  هن�اك  ان  كم�ا 

تعم�ل وتبث خ�ارج الع�راق، ال بد ان 
تكون ضمن االختصاص االقليمي او 
العين�ي او الش�خيص او االختصاص 
الش�امل، ال�ذي ن�ص علي�ه قان�ون 
العقوب�ات بش�كل واض�ح ورصيح، 
وه�ذا االش�رتاك يجع�ل م�ن الجرائم 
املرتكب�ة من الجرائ�م الواقعة ضمن 
االختصاص الشامل، التي اشار اليها 
قان�ون العقوبات العراق�ي رقم 111 

لسنة 1969 املعدل. 
وانطاق�ا من ضمان حرية االنس�ان 
يف الفكر والضم�ر والعقيدة والرأي، 
يف  املكفول�ة  االتص�االت  وحري�ة 
الدستور، كان ال بد من وجود انسجام 
بني م�رشوع القان�ون وبني نصوص 
الدستور، حيث ان اي تقييد او تحديد 
ملمارس�ة االف�راد اي م�ن الحق�وق 
اال  الدس�تور  يف  ال�واردة  والحري�ات 
بناء ع�ىل قانون، وأال يم�س التحديد 
والتقيي�د جوه�ر الح�ق او الحري�ة، 
إضافة اىل كفالة الدولة لحرية التعبر 
ع�ن ال�رأي ب�كل الوس�ائل، وضمان 
حري�ة الصحافة والطباع�ة واالعان 
واالعام والنرش وبما ال يخل بالنظام 

العام واآلداب. 
جرائ�م  قان�ون  م�رشوع  ع�رض 
املعلوماتي�ة قب�ل ف�رتة، ونوقش من 
قب�ل املختص�ني واملعاه�د املختصة، 

وتضم�ن القان�ون )31( م�ادة، ب�دأ 
القانون بامل�ادة األوىل بتعريف بعض 
املصطلح�ات والتعاب�ر، الت�ي ترد يف 
القان�ون، غ�ر أن امل�رشوع اخفق يف 
ادراج ن�ص املادة الثانية التي تتحدث 
ع�ن اهداف القان�ون، اذ إن محلها يف 

األسباب املوجبة. 

مؤاخذات عىل القانون
وما يؤاخذ عىل القانون أنه أورد مادة 
التعاري�ف ولم يرد ن�ص آخر يتحدث 
ع�ن الحق�وق، انما تضمن�ت جميع 
الت�ي  30 العقوب�ات  امل�واد م�ن 3- 
املعلوماتية،  تعاقب مرتك�ب جرائ�م 
وجنح امل�رشوع اىل ف�رض عقوبتني 
ع�ىل م�ن يرتك�ب اح�دى الجرائ�م، 
بفرض عقوبة الس�جن املؤبد إضافة 
اىل الغرام�ة بمبال�غ ال تق�ل ع�ن 25 
ملي�ون دينار والتزي�د عىل 50 مليون 
دين�ار، أي أن العقوب�ة مضاعفة بني 

السجن والغرامة. 
كم�ا وضع نصوص�ا كان قد وضعها 
قانون العقوبات العراقي النافذ منها 
عىل س�بيل املثال ال الح�ر، معاقبة 
من يرتكب عمدا فعا بقصد املساس 
باستقال الباد او وحدتها او سامة 
اراضيه�ا وكان الفع�ل من ش�أنه ان 

يؤدي اىل ذلك بعقوبة االعدام. 

ه�ذا التداخل بني قانونني يربك العمل 
القضائي واملواط�ن يف آن واحد خال 
عملية التطبيق�ات القانونية، إضافة 
اىل ان تفري�ع القوان�ني وجعل قانون 
ل�كل جريم�ة يرب�ك األداء والتطبيق 
السليم للعدالة، وكان األكثر قبوال ان 
يتم تعدي�ل نصوص قانون العقوبات 
املخالف�ة  االفع�ال  تل�ك  لتضمين�ه 
واملوجب�ة العقوب�ة.  وم�ن الطري�ف 
أن يعاق�ب القان�ون بائ�ع االجه�زة 
االلكرتونية ومستوردها او موزعها، 
اذا ارتكبت اح�دى الجرائم املنصوص 
عليه�ا بموجبها امل�ادة ) 23 (، وتلك 
مفارقة يف تحميل وزر ارتكاب جريمة 
لش�خص آخ�ر ال عاق�ة ل�ه بالفعل 

املخالف للقانون. 
 

االبهام وعدم الوضوح
كم�ا تضمن م�رشوع القان�ون عىل 
عب�ارات غر دقيق�ة ومبهم�ة منها 
ع�ىل س�بيل املث�ال عب�ارة ) التعامل 
مع جهة معادي�ة (، ولم نتعرف عىل 
صفة الجهة املعادية، ومعاير اعتبار 
الجه�ة معادية ام ال؟، كما لم نتعرف 
ايض�ا ع�ىل مصطل�ح اث�ارة النعرات 
الطائفي�ة او تكدي�ر االم�ن العام او 
االساءة اىل سمعة الباد، كما تداخلت 
بعض النصوص م�ع نصوص قانون 

مكافح�ة االره�اب رق�م 13 لس�نة 
2005، ولم نجد التربير املقنع العتماد 
املرشوع ع�ىل عقوبت�ني مزدوجتني، 
هما الحبس او السجن والغرامة معا، 
كم�ا ان امل�رشوع خلط ب�ني جريمة 
التزوير وبني استعمال املحرر املزور، 
يف حني ان قانون العقوبات وضع كل 
جريم�ة عىل ح�دة من خ�ال عقوبة 

مختلفة لكل منهما. 
قان�ون  يعاق�ب  ال�ذي  الوق�ت  ويف 
العقوب�ات يف امل�ادة 432 كل من هدد 
اخ�ر بالق�ول او الفع�ل او االش�ارة 
كتابة او ش�فاها او بواسطة شخص 
اخ�ر بالحبس، ف�إن املرشوع يفرض 
الغرام�ة الت�ي ال تق�ل ع�ن 3 مايني 
دين�ار وال تزي�د عىل 5 ماي�ني دينار، 
كم�ا ان جميع النص�وص املدرجة يف 
املرشوع لها م�ا يقابلها من نصوص 
عقابي�ة يف مت�ن قان�ون العقوب�ات 
الناف�ذ. إنَّ امل�رشوع يوق�ف العم�ل 
باالختصاص املكاني التي نص عليها 
قان�ون العقوب�ات، وهو م�ن النظام 
الع�ام، فنص املرشوع ع�ىل ان تكون 
محكم�ة جن�ح او محكم�ة جنايات 
الرصاف�ة يف بغداد مختصة بالنظر يف 
مثل هذه الجرائم ملدة ) 3 ( س�نوات، 
بمعنى ان املته�م يف املوصل والبرة 
س�يحاكم يف جناي�ات الرصافة، رغم 

عدم اختصاصها املكاني، بل وبالرغم 
من وجود محكمة جنايات يف املوصل 
والب�رة عىل س�بيل املث�ال، كما ان 
هناك محكمة تختص بقضايا االعام 
والن�رش يف بغ�داد يب�دو ان امل�رشوع 

تجاوزها وتعدى اختصاصها. 
واذا كان ال ب�د م�ن ترشيع ينظم تلك 
الح�االت ال بد ايضا م�ن االنضمام اىل 
االتفاقي�ات الدولية، التي تتفق عليها 
دول العال�م، حت�ى يمك�ن ان يك�ون 
هناك انس�جام يف العم�ل، كما ينبغي 
قب�ل كل ه�ذا ان تكون هن�اك حملة 
تثقي�ف واس�ع للتعري�ف بمفاهي�م 
االنرتنت وثقافة املعلومات والقضايا 
الت�ي ينبغي ع�ىل االف�راد تفاديها او 

ارتكابها. 
ولم نلم�س النية لترشيع قوانني ذات 
صل�ة واهمية تس�بق اهمي�ة صدور 
قان�ون  القان�ون، منه�ا  مث�ل ه�ذا 
التوقيع  العقود االلكرتوني�ة وقانون 
االلكرتوني وما يس�هل عملية تطبيق 

قانون جرائم املعلوماتية. 
 

الضمانة الدستورية للحريات
كم�ا ان اعتم�اد املرشوع ع�ىل هذه 
العقوب�ات ال يش�كل فهما ينس�جم 
مع مفه�وم العقوب�ة واالصاح، ولم 
يتعرض املرشع اىل جرائم املعلوماتية 

الت�ي يرتكبها االح�داث، ومن يتمعن 
يف نص�وص امل�رشع يلم�س ركاك�ة 
القانونية، ويشعر  صياغة النصوص 
انه�ا كتب�ت ع�ىل عجال�ة وبقص�د 
انتقام�ي ال ينس�جم م�ع السياس�ة 
القانونية التي يتم اعتمادها يف الوقت 
الحارض، صحيح اننا بحاجة لقوانني 
تعال�ج قضي�ة الخ�روق والتجاوزات 
والجرائم املعلوماتية، اال أننا نتمس�ك 
بضواب�ط م�ا يوف�ره الدس�تور من 
حقوق وحريات، واننا بحاجة ملراعاة 
حقوق االنس�ان واملعاه�دات الدولية 
بهذا الصدد، ولذا فان القانون ينبغي 
عرضه عىل الجهات املختصة لدراسته 
بش�كل اكث�ر عمقا وتروي�ا، وارشاك 
منظم�ات املجتمع املدن�ي وماحظة 
النقد واالش�ارات التي تب�ني الثغرات 

والسلبيات فيه. 
وهذه املسودة بما وردت فيها بحاجة 
ل�رأي الجهات القانوني�ة والقضائية 
املختصة، وبحاجة ألن يتم تشخيص 
الواق�ع  م�ع  املنس�جمة  النص�وص 
العراق�ي، وبما يجعل من اس�تعمال 
التكنولوجيا وس�يلة ممكنة وس�هلة 
معتم�دة يف حي�اة املواط�ن العراقي، 
ب�دال م�ن تعقيدها ووض�ع نصوص 
وخطوط حمر ومفخخات يف مواجهة 

االستعمال.

رئاسة بايدن.. الفريق واملهامت
        جيفري كمب 

يف الثال�ث والعرشي�ن من نوفمرب، وبعد مرور س�تة عرش يوماً عىل 
اإلعان عن فوز جو بايدن الواضح يف االنتخابات الرئاسية األمركية، 
قرر الرئيس دونالد ترامب أخراً، ولكن عىل مضض، إعطاء موافقته 
عىل حصول فريق بايدن االنتقايل عىل إمكانية الدخول بشكل رسمي 
إىل ال�وكاالت األمركية من أجل التحض�ر إلدارة جديدة. ترامب ما 
زال يرف�ض االعرتاف رس�مياً بالهزيم�ة يف االنتخاب�ات عىل الرغم 
من فش�ل كل جه�وده القانونية من أجل تغي�ر نتيجة التصويت. 
وإدارت�ه التي تعيش أس�ابيعها األخرة )إدارة »البط�ة العرجاء«( 
مس�تمرة يف إصدار أوام�ر تنفيذية جديدة لك�ي تصّعب عىل بايدن 
تغي�ر الكثر من التدابر املناوئ�ة للتقنني التي اتُّخذت خال األربع 
سنوات املاضية بهدف إلغاء قوانني وإجراءات اتخذها باراك أوباما. 
غر أنه عىل الرغم من هذه األعمال »االس�تفزازية«، فإن ترامب لن 

يبقى رئيساً للواليات املتحدة بعد العرشين من يناير 2021. 
بايدن لم يضّيع وقتاً لإلعان عن بعض األش�خاص املحوريني الذين 
يريده�م أن يكون�وا جزءاً م�ن فريق�ه الجديد. ويعك�س اختياره 
حت�ى اآلن أرب�ع صف�ات: أوال، جميع ه�ؤالء األش�خاص مهنيون 
مخرضم�ون س�بق له�م أن عمل�وا يف أع�ىل مس�تويات الحكومة 
األمركية. ثانياً، جميعهم وس�طيون، وبالتايل فمن غر املحتمل أن 
يثروا مش�اكل كبرة عندم�ا يواجهوا جلس�ات التثبيت يف املنصب 
أمام مجلس الشيوخ الذي ما زال يخضع لسيطرة »الجمهوريني«. 
ثالث�اً، كلهم يؤمن�ون برضورة التعاون بني الدول وس�يعملون مع 
حلفاء الواليات املتحدة التقليديني بش�كل وثيق من أجل إعادة بناء 
العاق�ات الوثيقة التي ترضرت بش�كل بالغ ج�راء أعمال ترامب. 
رابعاً، إنهم يمّثلون التنوع اإلثني والنوعي الذي وعد به بايدن خال 

الحملة االنتخابية. 
واألكث�ر ظهوراً من ب�ني هذه املجموعة س�يكون أنثون�ي بلينكن 
وزي�ر الخارجي�ة املعني، وجاني�ت يلن التي اخت�رت لتكون وزيرة 
الخزانة. ف�»بلينكن« )58 عاماً( س�بق له أن عمل مع بايدن ألكثر 
من عرشين عام�ًا وكان نائباً لوزير الخارجية خ�ال إدارة أوباما. 
وس�تكون مهمت�اه الفوريت�ان حالياً إع�ادة رفع ال�روح املعنوية 
ل�وزارة الخارجي�ة الت�ي كانت يف حال�ة صدمة بعد فرتت�ي الوزير 
الس�ابق ريكس تيلرس�ون والوزير الح�ايل مايك بومبي�و، والقيام 
باتصال مبكر مع نظرائه يف أوروبا وآس�يا من أجل طمأنتهم إىل أن 
أحد األهداف املركزية لإلدارة الجديدة هو سياسة خارجية أمركية 
جدي�دة قائم�ة عىل ق�در أكرب من التع�اون. أما »يل�ن« )74 عاماً( 
فتواج�ه املهمة الصعب�ة املتمثل�ة يف إدارة اقتص�اد أمركي ترضر 
بش�كل كبر جراء وباء كوفيد-19. والواقع أنها مس�تعدة للمهمة 
بشكل جيد، فقد كانت تشغل منصب رئيسة »االحتياطي الفدرايل« 

يف عهد إدارة أوباما.
وقد اخت�ر وزير الخارجية الس�ابق ج�ون كري ليك�ون »املكلف 
بش�ؤون املناخ«، وهو تعيني بمستوى وزير يف الحكومة، وسيكون 
لديه مقعد يف مجلس األمن القومي. وكان كري من أش�د املدافعني 
ع�ن رضورة النظر إىل تغ�ر املناخ باعتباره تهدي�داً وجودياً عاملياً 
للكوك�ب. وعندم�ا تنضم الوالي�ات املتح�دة إىل »معاه�دة باريس 
للمناخ« من جديد حال تنصيب بايدن رئيساً، من املتوقع أن يصبح 
كري نموذجاً ب�ارزاً للتغرات الدراماتيكية يف السياس�ة األمركية 
بشأن املناخ والحاجة إىل السعي وراء قدر أكرب من التعاون من أجل 

إيجاد حلول للتهديد املناخي. 
والجدي�ر باالهتمام أيضاً ثاثة اختيارات ج�د مؤهلة وجد متنوعة 
ملنص�ب وزير األمن الداخ�ي )أليخاندرو مايوركاس(، ومستش�ار 
األم�ن الوطن�ي )جايك س�وليفان(، ومدير االس�تخبارات الوطنية 
)أفري�ل هينز(. فق�د ولد مايوركاس يف كوبا وعم�ل يف إدارة أوباما 
نائب�اً لوزير األم�ن الداخي، وقد صعد إىل الواجه�ة باعتباره واحداً 
من أش�د املدافعني ع�ن حقوق املهاجري�ن. وس�وليفان البالغ 43 
عام�اً فق�ط، عمل م�ع هي�اري كلينت�ون يف وزارة الخارجية. أما 
هينز، النائبة الس�ابقة ملدير وكالة االس�تخبارات املركزية ال�»يس 
آي إيه« فس�تكون أول امرأة ترشف عىل كل وكاالت االس�تخبارات 

األمركية. 
ه�ذا ومن املرتق�ب أن يتم اإلعان عن تعيين�ات أخرى مهمة خال 
األي�ام املقبل�ة، تش�مل منص�ب وزير الدف�اع. غر أن�ه واضح من 
األس�ماء املعلن عنها حتى اآلن أن بايدن يأمل تش�كيل فريق يتمتع 
بالخربة الكافية من أجل مواجهة وباء كوفيد-19، ومعالجة األزمة 
االقتصادي�ة التي يعاني منها ماي�ني األمركيني، وإصاح عاقات 

أمركا املترضرة مع أصدقائها وحلفائها.

النموذج السيايس األمثل
            ماجد الحمداني 

كثرة هي النماذج السياسية، التي ظهرت يف الساحة 
السياسية العراقية بعد 2003 وهي معروفة للجميع، 
م�ن خال املمارس�ات العملية ع�ىل أرض الواقع، اال 
أن تل�ك النم�اذج لم تصل اىل مرحل�ة التفرد يف التميز 
م�ن خ�ال االداء، ولربما يعزو البع�ض ذلك لطبيعة 
الحك�م الذي انطلق من التوافقي�ة الربملانية، صعودا 
اىل الس�لطة التنفيذية، وبذلك اس�تدرجت تلك القوى 
السياس�ية ) النماذج الحالية( نفسها، ووقعت بفخ 
املحاصصاتي�ة، الت�ي أنتجت منهجا مقي�دا بطريقة 
ما، وحتى يف اختيار الشخوص عىل مستوى املناصب 
الرفيع�ة، مم�ا جعله�ا تغ�وص بالتناف�س الحزبي 

الضيق، م�ن دون  الرؤية الجماهري�ة ومتطلباتها، 
بدلي�ل تواص�ل االخفاق�ات باتج�اه تطوي�ر وبن�اء 
املجتمع العري، الذي يواك�ب ما وصلت اليه بلدان 
العالم، مما إنعكس  ايضا بالسلب عىل سمعة العديد 
م�ن تلك القوى أو النماذج الجديدة، التي س�ادت بعد 
س�قوط النظ�ام الس�ابق.األمر الذي يتطل�ب اعادة 
النظر جوهريا بمجمل س�رتاتيجيات العمل السيايس 
لتل�ك القوى، وبش�كل رسيع، كي تص�ل ولو بعضها 
عىل االق�ل إىل درجة الرضا من قبل الش�ارع العراقي 
ولتتح�اىش مرحل�ة )التقاط�ع الف�ج (، بينها وبني 
الجمهور الذي بدأ التململ من االداء  بمجمله بس�بب 
تل�ك الق�وى  او من بعضها، والتي إن إس�تطاعت أن 
تصحح املسارات، فإنها ستصنع من نفسها أنموذجا، 

ممك�ن ان تس�تعيد الثق�ة ولو روي�دا روي�دا، وكما 
أس�لفت من خال خطوات عملية، قد تصل ملس�توى 
التضحية بالعديد من االدوات الس�ابقة، التي جعلتها 
ال تصل لألنموذج الذي يمكنها من بناء قواعد شعبية 
ق�ادرة عىل أن تنتج نفس�ها يف كل مرة، وبعكس ذلك 
فإن تلك القوى س�تخرس عوام�ل ديمومتها البنيوية 
أكان يف املس�تقبل القري�ب أو ع�ىل امل�دى املتوس�ط، 
وعندها س�تتوقف عقارب استمراريتها وستحل بدال 
منه�ا قوى جدي�دة، وقد تس�تفيد من تل�ك االخطاء 
أو التس�تفيد، واالهم ه�و بقاء النه�ج الديمقراطي 
يف الحكم�ن وكذل�ك التداول الس�لمي للس�لطة وهو 
العام�ة املمي�زة، التي ينف�رد به العراق ع�ن البلدان 
االقليمي�ة االخرى، وال�ذي ألقى بظال�ه عىل عملية 

الوع�ي، بطريقة تختلف جذريا ع�ن طبيعة االنظمة 
االنقابي�ة، أو ذات الطبيع�ة التوريثية، ألن االوىل هي 
ارتض�ت عىل نفس�ها النظ�ام الديمقراط�ي، فتكون 
مطالبة أكثر بتحقيق النموذج الذي وصل اليه الوعي 
الجماه�ري أو الش�عبي،  وهو حج�ة عليها  كما يف 
الع�راق، بينما االنظمة التوريثية  الس�ابقة يف العراق 
أو يف املنطق�ة، مثا فرضت وعي�ا جماهرًيا مختلفا 
ل�دى جمهورها، وهي يفرتض ان تكون اقل مقبولية 
ل�دى تلك الجماه�ر، من حيث الواقع اال ما ش�ذ عن 
القاع�دة املنطقية، فالجميع يف العراق يتمس�ك بقوة 
بالنظ�ام الديمقراطي، لكن نحت�اج لألنموذج األكثر 
قبوال، وإال فالصناديق الديمقراطية س�تقول كلمتها 

يف االنتخابات املقبلة.

مواسم إعالمية
            نجاح العلي

قب�ل ايام اتص�ل بي أحد الزم�اء، طالبا مني أن أرش�ح له عددا م�ن الصحفيني 
واالعامي�ني للعم�ل، معه ضمن خطة الفتتاح وس�يلة اعامية جدي�دة بالتزامن 
م�ع قرب موعد االنتخاب�ات املزمع اجراؤها منتصف الع�ام املقبل.الغريب يف أمر 
افتتاح هذه الوس�يلة االعامية الوليدة، انها تأت�ي يف وقت عصيب يمر به الواقع 
االعام�ي، بضائق�ة مالية خانقة بفع�ل جائحة كورونا واالزم�ة املالية، ما اجرب 
ع�ددا كبرا من الصحف واملطبوعات اىل تقليص عدد صفحاتها وتقليل ماكاتها، 
بل ان بعضهم لم يستلم رواتبه منذ عدة شهور، البعض االخر  من وسائل االعام، 
أعلنت افاس�ها وأغلقت ابوابها، خاص�ة الصحافة الورقية التي كانت تعاني من 
قل�ة االعانات، التي تأتي اليها من الدوائر واملؤسس�ات الحكومية، ومن رشكات 
الهات�ف النق�ال فضا عن تأث�رات التطوي�ر التقني الكبر، ال�ذي أجرب الصحف 
للتح�ول من الصحافة الورقية اىل الصحاف�ة االلكرتونية والغرابة انه من املتوقع 
ان تختف�ي الصحف م�ن بلدنا خال عق�د او عقدين من الزمن.املتتبع للمش�هد 
االعامي العراقي، سياحظ أن أغلب املؤسسات االعامية، تتبع ألحزاب وتجمعات 
سياس�ية وفئوية، وتنش�ط هذه املؤسس�ات ويرف عليها، ببذخ بالتزامن مع 
االنتخابات، بل ان بعض وس�ائل االعام يمكن تس�ميها باملوس�مية، التي تظهر 
م�ع حل�ول موع�د االنتخابات وف�رتة الرتويج االعام�ي لاحزاب والش�خصيات 
والكيانات السياس�ية املرش�حة لانتخابات وتستمر هذه الوس�ائل عادة لثاثة 
او اربعة اش�هر، وتغلق ابوابها وترسح موظفيه�ا حال انتهاء االنتخابات واعان 
نتائجه�ا واالمثلة عىل ذلك كثرة المج�ال لذكرها، وهذه الظاهرة االعامية، التي 
ت�كاد تكون خصوصي�ة عراقية بامتياز لها تبعات س�لبية، ألنها تخدع الجمهور 
والتس�هم يف خلق مؤسس�ات اعامية مهنية وموضوعي�ة وحيادية ورصينة لها 
خطابه�ا الخاص بها، ولها متابعون تتفق افكارهم وميولهم مع ما تقدمه هذه 
الوسيلة، مع العلم ان املتلقي العراقي بفعل االنفتاح والتنوع االعامي والحريات 
الصحفي�ة النس�بية، اصب�ح ي�درك جيدا االجن�دات الت�ي تحرك وس�ائل االعام 
املغرضة، التي تتبع السياس�ة الغوبلزية يف الكذب والتدليس والتسقيط السيايس 

عىل حساب املهنية واملوضوعية.

قرار تكليف بالحضور
رقم االخطار 

2020/27
من / محكمة قوى االمن الداخي الثانية / املنطقة الخامسة 

اىل / املتهم الهارب / )الرشطي س�تار عبد الكريم محمد حسن(  
املنسوب اىل قيادة حرس حدود املنطقة الثالثة

ملا كنت متهما وفق املادة 5 و 32 من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 
املعدل لغيابك عن مقر عملك من تاريخ 2006/11/12 ولحد االن 

واختاسك املسدس الحكومي املرقم 
  ن�وع كلوك وبما ان محل اختفائ�ك مجهول اقتىض تبليغك بهذا 

HFL240  االعان
ع�ىل ان تحرض امام محكمة قوى االم�ن الداخي الثانية املنطقة 
الخامس�ة يف ذي ق�ار  خال م�دة ثاثون يوما م�ن تاريخ تعليق 
ه�ذا  االع�ان  يف محل اقامت�ك وتجيب عن التهم�ة املوجه ضدك 
وعند عدم حضورك سوف تجري محاكمتك غيابيا وتحجز اموالد 
املنقول�ة والغ�ر املنقولة ويطلب من املوظف�ني العموميني القاء 
القب�ض عليك اينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب س�لطة حكومية 
وال�زام االهليني الذين يعلم�ون بمحل اختفائ�ك باخبار الجهات 
املختصة اس�تنادا للمادة  69/اوال وثانيا وثالثا ورابعا من قانون 
اص�ول املحاكمات الجزائي�ة لقوى االمن الداخي رقم 17 لس�نة 

2008
 العميد الحقوقي

مرتىض هادي عبد عي
رئيس محكمة

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة
العدد:  131/ب/2020

التاريخ : 2020/11/25
م/إعان

إىل/ املدعى عليه ) سعود جبار جنعان(
أصدرت ه�ذه املحكمة بتاري�خ 2020/10/28 
واملتضم�ن  )131/ب/2020(  املرق�م  قراره�ا 
الزامك بتأديتك للمدعي )حمزة شاكر عبد الرضا( 
مبل�غ مق�داره ) ثاثة مايني دين�ار ( عن قيمة 
وص�ل االمان�ة امل�ؤرخ 2019/8/21 وتحميلك 
الرس�وم واملصاري�ف واتعاب املحام�اة وبالنظر 
ملجهولي�ة مح�ل إقامت�ك حس�ب رشح القائ�م 
بالتبليغ وإش�عار مخت�ار املنطق�ة ، لذا اقتىض 
تبليغك بصحيفتني رس�ميتني محليتني ولك حق 
االعرتاض عىل الحك�م الغيابي خال عرشة ايام 
من اليوم التايل لنرش هذا االعان وبخافه تنتهي 

الفرتة املحددة لاعرتاض عىل الحكم الغيابي.
القايض

ظاهر عباس الفتاوي

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املشخاب
العدد:  279/ب/2019

التاريخ : 2020/11/30
إعان

تبي�ع هذه املحكم�ة العقار املرقم ) 27/1/م1 / املش�خاب ( بموجب قرار 
الحك�م املرق�م ) 279/ب/2019 ( الص�ادر م�ن هذه املحكمة واملكتس�ب 
الدرج�ة القطعية فعىل الراغبني برشاء الحض�ور اىل ديوان هذه املحكمة يف 
يوم املزايدة يف تمام الس�اعة الثانية عرش ظهرا من اليوم التايل ملرور خمسة 
ع�رش ي�وم من تاري�خ الن�رش يف صحيفت�ني محليتني مس�تصحبني معهم 
التأمينات القانونية البالغة )10%( من القيمة املقدرة للعقار واملستمسكات 
القانوني�ة واجور االعان والداللية وان القيمة الكلية للعقار ارض مع البناء 

ثاثمائة واثنان واربعون مليون دينار .
القايض

عمار شهيد عبد
املواصفات:- 1- دار سكن تقع عىل الشارع الرئييس ملنطقة الحي العري 
يف املشخاب املشيدة من طابق واحد مبنية من الطابوق والشيلمان واالرضية 

كايش مساحة العقار هو 379م2 
2- ج�زء من العق�ار هو االول يتك�ون من غرفتني نوم ع�دد اثنان ومطبخ 
وس�احة خارجية وصحيا تاما بالنسبة للجزء الثاني يتكون من دار يحتوي 

عىل غرفتني نوم عدد اثنان وصحيات داخلية وحمام خارجي ومخزن
3- درجة البناء قديم )رديئة( قيمة االرض للعقار ثاثمائة واثنان وعرشون 

مليون دينار وقيمة البناء لعموم العقار عرشون مليون دينار.
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عزييزي برج الحمل،التغيير واضح يف صبيحة 
هيذا الييوم الجمييل، اليذي يضيم العدييد من 
األحيداث الجييدة. الحيظ يلعيب معيك يف فرتة 
الظهيرة، لينجييك من مأزق كبير يف العمل أو 

مشكلة شخصية. 

عزيزي بيرج الثور،كثير من األسيئلة تدور يف 
عقليك مين دون أن تجد اإلجابة عنها، وشيكك 
بكل الذين حولك يشيعرك بالوحدة والظلم. قد 
تسييطر عليك العصبية يف فيرتة الظهرة، كما 
أن مشياكل وضغوطات يف العمل تبدأ يف التأثر 

عليك منذ فرتة ما بعد الظهر،

عزيزي برج الجوزاء،لدييك الكثر اليوم لتقوم 
به، فاسيتعد للمواجهة ومنذ سياعات الصباح 
األوىل، وبخاصية أن لديك الكثير من التحديات 
لتقيوم بهيا يف العمل، ومن املؤكد أنك سيتنجح 

بكل ما تقوم به للحظ الذي يرافقك.

عزييزي بيرج الرسطان،ييوم جيد فهيو ميلء 
باألحيداث ملصلحتك، كين عىل قدر املسيؤولية 
أثنياء توجييه بعض املسيؤوليات ليك من قبل 
رئيسيك يف العمل، وال تكن كسيوالً وغر مبال. 
كما عليك حفظ قرشيك يف فرتتي ما بعد الظهر 

واملساء، وال تكن مرسفا.

عزيزي برج األسيد،انزاحت عين كاهلك متاعب 
كثرة وأميور عانيتهيا يف األيام السيابقة، لكن 
العميل ميا تيزال قائمية وبقيوة،  ضغوطيات 
فالضغوطيات لن تحل عنك قبل سياعة متأخرة 
من هذا اليوم، فال تفكر بالعودة مبكرًا إىل البيت، 

لكنك تستحوذ عىل إرضاء رؤسائك بالعمل.

عزيزي برج العذراء،يتحسن مزاجك ونفسيتك 
تدريجًييا خالل هيذا اليوم وبخاصية أن القمر 
يدعمك عىل كل املجاالت، تعود ثقتك إىل نفسك، 
وتبيدأ األفكار السيوداء بالنزوح عين تفكرك، 

يصلك خرب سار يف فرتة ما بعد الظهر.

عزيزي برج امليزان،يوم جيد للمناقشات والتفاوض، 
فإذا كان لدييك عمل يعتمد عىل اإلقناع، فإنه يومك 
ألن رأييك معميول به، كميا لو كان لدييك امتحان، 
فسيتقوم به بكل براعية. جاذبيتك خاصية اليوم، 
ولكن هذا لن يسياعدك عىل تفادي بعض املشياكل 

التي قد تواجهك مع من تحب يف فرتة املساء.

عزيزي بيرج العقرب،يوم هيادئ بعض اليشء 
ولكين لدييك بعيض الحظيوظ وخاصية عيىل 
املسيتوى امليايل فقيد يصليك مبلغ ال بيأس به 
يحسين من وضعك املايل، يف فرتة ما بعد الظهر 
قيد تواجه بعيض الصعوبات يف العمل سيببها 

كسلك وتراكم األعمال لديك.

عزيزي برج القوس،تشعر بالغضب والعصبية 
تأكلك من الداخيل، وال تعلم ملاذا، من يوجه لك 
كلمة تبادره بمائة كلمة مقابلها، اهدأ وحاول 
أن تخبئ انفعاالتيك، وبخاصة أنك اليوم مربط 

اليدين عن أعمالك املرتاكمة. 

عزييزي برج الجدي،ييوم ليس جيًدا بالنسيبة 
إليك، فليس لديك قابلية لفعل أي يشء، وتشعر 
بالتعب يف أنحاء جسمك. قد تكون فرتتا الصباح 
والظهرة أكثر أوقات العمل ضغطاً لديك، احذر 
من اتخاذ أي قيرار يف فرتة ما بعد الظهر فإنها 

فرتة حرجة.

عزيزي برج الدلو،لست يف وضع مريح وتشعر 
بهذا منذ الصباح، فانتبه إىل ترصفاتك وأفعالك، 
وال تكين متهيوًرا بميا تفعل، لكيي ال تفقد ما 
حصلت علييه من تقيدم، املزاجيية تؤثر عليك 
بشكل خاص يف فرتة ما بعد الظهر، نظرًا لكثرة 

املفاجآت واألحداث التي ال تروق لك.

عزيزي برج الحوت،«قوة شيخصية، شجاعة، 
وحيظ داعيم بقوة«، هيذه مجمل شيخصيتك 
لهذا اليوم، فأنيت مدير ناجح وموظف مجتهد 
ونشييط، تعرف كييف تصدر القيرارات وكيف 
تعالج األمور عندميا تواجهك يف فرتة الظهرة، 

املساء سيكون ممتازاً وسهرة غر متوقعة.

العذراء

احلوت

أفضل طرق لطهي السمك
أكد خرباء تغذية عىل أن السمك يعد من 
أكثر األطعمة الغنيية بالفوائد الغذائية 
الربوتينيات  مثيل  للجسيم،  املفييدة 
دي  وفيتامين   3 أوميغيا  وأحمياض 
والحدييد  والفسيفور  والكالسييوم 
واملاغنيسييوم  والزنيك  والبوتاسييوم 

وغرها.
ونصيح الخيرباء وفقياً ملوقيع »بوليد 
سكاي«، بتناول السمك مرتن عىل األقل 
أسبوعياً وخاصة األسماك الدهنية مثل 

السلمون والرسدين والتونة واملاكريل.
وأشاروا إىل أنه من املهم أيضاً االهتمام 

بطريقة طهيي السيمك، فبعض طرق 
الطهي تفقد األسماك قيمتها الغذائية، 
محدديين 6 طيرق هي األفضيل لطهي 
األسماك لالستفادة من كافة عنارصها 

الغذائية:
1- الطهي بالبخار: تعد الطريقة األكثر 
صحية ألنها تضمن عدم جفاف لحمه، 
وال تتطليب أي دهون أو زيوت مضافة 
لطهيه، وتتم عن طريق وضع السيمك 
وسيلة البخار فوق إنياء املاء املغيل مع 

تغطيته عىل درجة حرارة منخفضة.
 2- السيلق: تتم بوضع السمك يف سائل 

يغييل مثل املاء أو امليرق أو الحليب، وال 
تتطلب استخدام زيت أو دهون وتطهى 
يف درجيات حيرارة منخفضية، وتعيد 
من الطيرق الصحية التي تسياعد عىل 

االحتفاظ بالعنارص الغذائية.
 3- الشوي عىل الفحم: تعد من الطرق 
الشيائعة التيي يلجيأ إليهيا الكثرون 
تجنباً الستخدام الزيوت والدهون، لكن 
الدراسات الحديثة شددت عىل رضورة 
أن يكون الطهي عىل لهب غر مكشوف، 
حيث إن التعرض للهب الفحم قد يؤدي 

لتكوين مركبات ضارة.

أفضيل  مين  الفيرن:  يف  الشيوي   -4  
الطيرق املثالية يف طهي السيمك، ألنها 
تتضمن الطهي يف درجات حرارة عالية 
باسيتخدام الفيرن دون الحاجية أليية 
دهون، كما أن تلك الطريقة تحسن من 

تدفق اليدم عرب األوعية اليدموية.
 5- الطهيي باسيتخدام امليكرووييف: 
طهيي  أن  حديثية  دراسيات  أكيدت 
السيمك عىل درجات حيرارة منخفضة 
يف امليكروويف يسياعد عيىل االحتفاظ 
بأحمياض أوميغا الدهنيية املوجودة يف 

األسماك.

ديك يتسبب يف مقتل رشطي
ُقتل رشطيي فلبيني، 
بعيد مهاجمية دييك 
ليه، وقطيع رشييان 
حييادث  يف  فخيذه، 
الرشطة  قائد  وصفه 
بأنه تمثل سوء طالع 

ال يمكن تفسره.
الرشطية  وكانيت 
بحسيب  الفلبينيية 
فيلييه«،  »دوتشييه 
قيد داهمت مصارعة 
ديوك غر نظامية، يف 

مقاطعة شيمال وسط البالد، قيتل 
فيها الرشطيي، وألقت القبض عىل 

ديكن و3 أشخاص.
واوضيح قائد رشطية اإلقلييم، إن 
نصيل الدييك أصياب فخيذ امليالزم 

كريسيتان بوليوك الييرسى، ونزف 
حتى املوت، مشراً إىل أنه لم يصدق 
األمر عندميا بلغه الحيادث، مؤكداً 
أنه ليم يفقد َرجال عيىل مدار عمله 
بسيبب  عامياً   25 منيذ  كرشطيي 

مصارعة الديوك.

»آبل« تطور حمرك بحث جديد بعيدًا عن »جوجل«
تسعى رشكة »آبل« إىل تطوير محرك بحث خاص بها بعيداً 
عين »جوجل«، تزامنياً مع التحقيقات التيي تالحق األخرة 

بسبب االحتكار.
وأظهر »آي أو إس 14« أحدث نظام تشغيل يف »آبل« مؤخراً، 
بحسيب صحيفة »فاينانشيال تايمز«، نتائج بحث خاصة 
بيه، وربطهيا مبيارشة باملواقع خيالل كتابة املسيتخدمن 

الستفساراتهم يف الشاشة الرئيسية.
ووظفيت »آبل« مؤخيرا رئيس قسيم البحيث يف »جوجل«، 
»جيون جياناندرييا«، لالسيتفادة منيه يف مجيال اليذكاء 
االصطناعيي ومسياعده االفرتايض »سيري«، الذي يتمتع 

بخربة 8 سنوات يف مجال محركات البحث.
وكانيت وزارة العيدل األمريكية، قد رفعت دعيوى قضائية 
ضد »جوجل«، تتهمه بممارسة االحتكار، واستخدام قوتها 

السوقية لردع املنافسن.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
1 كيليو لحم رشائيح - 6 فصوص ثوم مهروس - نصف كيوب خل أبيض - 4 
معلقية كبيرة زيت زيتيون - 2 معلقة كبرة صويا صيوص - 2 معلقة كبرة 

كاتشب - 1 معلقة كبرة - دبس رمان
2 معلقة صغرة ملح - 1 معلقة صغرة فلفل أسود

1 معلقية صغرة بودرة بصل - نصف معلقية صغرة زنجبيل - نصف معلقة 
صغرة قرفة - زيت

خطوات التحضر:
يوضيع الثيوم يف بولية، ويضاف إلييه الخل وزييت الزيتيون والصويا صوص 

والكاتشب ودبس الرمان، وتقلب جيداً.
يتبيل بامللح والفلفل األسيود وبودرة البصل والزنجبييل والقرفة، وتخلط مرة 

أخرى.
تدعك رشائح اللحم بالتتبيلة جيداً، وترتك يف الثالجة ملدة 3 ساعات.

تسخن الشواية الكهربائية وتدهن بالزيت.
ترص رشائح اللحم عىل الشواية وتقلب عىل الجانبن، حتى تحمر وتنضج.

ترص يف الطبق، وتقدم ساخنة مع الخرضاوت الطازجة.

رشائح حلم مشوية

؟؟هل تعلم
هل تعلم أن أهم أعراض النزيف أن يكون 
املصياب بالنزييف مصفير الليون جاف 
الفيم، عطشياناً. وتكون درجية حرارته 
منخفضية. يعاني مين الدوخية وطنن 
حاد يف األذنن. ثيم يصاب باإلغماء. فإذا 
كان املصياب يعاني من نزيف رشياني يف 
أحد األطراف نكشيف عىل املكان، ونرفع 
الطيرف إىل األعىل ثم نضغيط عىل مكان 
النزيف بقطعة قماش، ويسيتعمل رباط 
قوي أعىل الجرح وأسيفله عنيد اإلصابة 

بالنزيف الوريدي.
هيل تعليم أن فيتامن A يسياعد يف قوة 
عملية اإلبصار وحسن عمل العن وتكون 
أعيراض نقص هيذا الفيتامين بالعمش 
الليييل اليذي يصييب اإلنسيان وجفياف 
بالعين. وييداوي ذليك بتعوييض هيذا 
الفيتامين وذلك بتناول الجيزر واألوراق 
الخيرضاء ورشب اللبين والحلييب وأكل 

البيض.
هل تعلم أن اإلنسيان يستطيع أن يتحمل 
بيدون تنفس ما بين 3 ي 7 دقائق فقط، 
فيإذا زادت عىل ذليك يجب فحص مجرى 
التنفس ومحاولية تحريره من أي عائق 
فإذا تيم كل ذلك وبقييت عملية التنفس 
متوقفية يجيب اللجوء عندهيا إىل إجراء 

عملية تنفس اصطناعي.

حرك عود الثقاب

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



رياضة7
العدد )2269( الثالثاء  1  كانون االول  2020

قيص منري: الديوانية األكثر إجهادًا 
يف اجلولة السادسة

             المستقبل العراقي/ متابعة

عرب م�درب الديوانية قيص منري ع�ن قلقه من الوضع 
البدن�ي لالعبني قبل مواجهة الثالثاء أمام فريق النفط، 
ضمن منافس�ات الجولة السادس�ة من ال�دوري، عىل 

ملعب الكرخ.
وق�ال من�ري »الديواني�ة ل�م يحص�ل ع�ىل م�دة كافية 
الستش�فاء لالعبني وإعادة ترتيب األوراق، فريقنا لعب 
آخر مباراة يف الجولة الخامس�ة، وس�يخوض أول لقاء 
يف السادس�ة.وبني أن »عدم املساواة يف وقت الراحة بدأ 
يؤث�ر عىل نتائج األندية، ويج�ب أن تكون هناك معايري 
عادل�ة دون أن تك�ون مربرات تقدي�م املباريات معلقة 

عىل شماعة الضغط الحاصل عىل بعض املالعب«.
وأش�ار إىل أن »الديواني�ة توق�ف ع�ن التدريب�ات ليوم بس�بب 
األمطار، فضال عن اس�تهالك يوم يف السفر وتدرب يوما واحدا، 
وهذا غ�ري كايف الس�تعادة الجاهزية البدنية للفري�ق، فاملباراة 
ال تخل�و من الصعوب�ة لكن نراهن عىل معرفتن�ا لطريقة لعب 

النف�ط، ونتمن�ى أن نوف�ق يف تحقيق 
نتيجة جيدة«.

يشار إىل أن العب الديوانية املحرتف 
األرجنتيني ماكيس س�يغيب عن 

مواجهة النفط غدا.

وسام طالب: نتطلع للبناء عىل نقاط 
القوة اجلوية

               المستقبل العراقي/ متابعة

أكد املدرب املس�اعد ألمانة بغداد وس�ام طالب، أن الفوز 
ع�ىل القوة الجوية ال يعني أكث�ر من 3 نقاط يف 
القوة  الدوري.وق�ال طال�ب »مواجه�ة 
نق�اط   3 أضاف�ت  الس�عبة  الجوي�ة 
لرصيدنا، ونحن بحاجة الستثمار 
هذا الفوز وارتفاع الروح املعنوية 

لتحقيق نتائج طيبة أخرى«.
ب�ارش  »الفري�ق  وأوض�ح 
تدريباته اليومية تحضريا 
ي�وم  الح�دود  ملب�اراة 
يف  املقب�ل  األربع�اء 
وفرصتنا  ملعبنا، 

موقعن�ا  لتعزي�ز  كب�رية 
يف الئح�ة الرتتي�ب بعد 
القرع�ة  وضعتن�ا  أن 

يف بداي�ة نارية«.وأش�ار إىل أن الفري�ق عازم ع�ىل مواصلة النتائج 
اإليجابي�ة وتعوي�ض النق�اط التي ضاع�ت من املواجه�ات األوىل، 
واس�تعادة التوازن.يشار إىل أن أمانة بغداد يحتل املركز 14 برصيد 

ست نقاط من املواجهات الخمس املاضية.

احلدود العراقي يطالب 
بإقالة جلنة املسابقات

              المستقبل العراقي/ متابعة

أعرب أم�ني رس نادي الحدود العراقي، ح�ازم تيموز، عن 
امتعاض�ه الش�ديد م�ن الطريقة الت�ي يدار به�ا الدوري 

املمتاز، من قبل لجنة املسابقات يف الهيئة التطبيعية.
وق�ال تيم�وز، يف ترصيح�ات نرشه�ا املوق�ع الرس�مي 
للنادي: »نس�تغرب عدم وجود إس�رتاتيجية عمل واضحة 
للمسابقات، منذ بدء الدوري إىل اآلن، والدليل مواعيد إقامة 
املباريات املثرية للجدل، التي لم تراِع مباريات الجولة التي 
تسبقها، وال عملية االستشفاء التي يحتاجها الالعبون«.

وأض�اف: »فوجئن�ا الي�وم بتحدي�د مباراتن�ا املقبلة أمام 
أمان�ة بغداد، ي�وم األربعاء القادم، رغ�م أن الفريقني لعبا 
مباراتهما الس�ابقة أمس الس�بت، لنبلغ اليوم بأن موعد 

املباراة بعد ثالثة أيام فقط«.
وتابع: »الحال ينطبق أيضا عىل فريق نفط ميسان، كمثال 
آخر عىل عمل املس�ابقات امليلء بالتخبط، حيث أن الفريق 
امليس�اني لعب مباراته يوم السبت يف بغداد، ليواجه امليناء 

األربعاء وفقا للجدول املعلن«.
وط�اب تيم�وز اللجن�ة التطبيعية ب�رورة إقال�ة لجنة 
املس�ابقات، واالس�تعانة بش�خصيات قادرة عىل قيادتها 
»قبل أن تس�تمر بعملها الضعيف، الذي سيتسبب بال شك 

يف فشل الدوري املمتاز وبقية املسابقات«، عىل حد قوله.

نقاط مشرتكة جتمع بني مارادونا ومييس

كلوب: لست متخصصًا يف املثالية

              المستقبل العراقي/ متابعة

ليونيل مييس ه�و العب الكرة األرجنتيني 
الوحيد الذي وصف بأن�ه دييجو مارادونا 
الجدي�د، ول�ذا فلم يكن من املس�تغرب أن 
يهدي نجم برش�لونة، الهدف الذي أحرزه 
يف الفوز 4-0 عىل أوساسونا، أمس األحد، 

إىل مواطنه الراحل.
وربما يرى الكثريون تناقضا يف شخصيتي 
النجمني األرجنتينيني، لكنهما يتش�ابهان 
ويشرتكان يف الكثري من األمور، بما يف ذلك 

االرتباط بنادي نيويلز أولد بويز.
فقد رفع قائد برش�لونة، مالبسه ليكشف 
ملدين�ة  املنتم�ي  الن�ادي  قمي�ص  ع�ن 
روس�اريو بلوني�ه األحمر واألس�ود، قبل 

أن يرفع يديه إىل الس�ماء.وولد مييس قبل 
عام واحد من تويل مارادونا قيادة منتخب 
األرجنتني للف�وز بكأس العال�م يف 1986 
يف املكس�يك، لكنه كان موج�وًدا يف ملعب 
نيويلز أولد بويز كمشجع يف 1993 عندما 
لع�ب مارادونا للفريق للم�رة األوىل.وجاء 
هدف مييس أمس األحد متش�ابها بصورة 
مذهلة مع الهدف الذي أحرزه مارادونا يف 
هذا اليوم يف شباك إيميليك، بعد أن سيطر 
قائد برش�لونة ع�ىل الكرة تمام�ا وتقدم 
بها إىل حافة منطقة الجزاء قبل إرس�الها 
بق�وة إىل أع�ىل ش�باك الخصوم.ولم تكن 
ه�ذه املرة الوحيدة التي يقلد فيها مييس، 
مواطن�ه الراح�ل مؤخ�را مارادونا.فق�د 
جاء مجه�وده الفردي املتميز يف مواجهة 

خيت�ايف يف 2007، ص�ورة طب�ق األص�ل 
م�ن ه�دف مارادونا الثاني أم�ام منتخب 
إنجل�رتا يف دور الثماني�ة بنهائي�ات كأس 
العالم 1986، والذي جاء بعد الهدف األول 
الذي عرف عىل نطاق واسع بعدها بهدف 
»ي�د الله«.وأظهر مييس، مه�ارة عالية يف 
التالع�ب باثن�ني من العب�ي الخصم قرب 
خط املنتصف، قبل أن يراوغ حارس املرمى 
ثم يدفع بالك�رة برباعة واضحة إىل داخل 
الش�باك.ويف نفس املوسم، قدم مييس »يد 
الله« خاصته عندما دفع الكرة بقبضة اليد 
إىل داخل شباك إسبانيول، مما دفع معلقا 
أرجنتينيا للصياح قائال »هذا هو مارادونا 
يرتدي مالبس مييس. لق�د ظهر مارادونا 
يف ث�وب جديد«.ويتش�ابه الالعبان يف عدة 

أمور منها البنيان الجس�دي والقدرة عىل 
قراءة املباراة وتقدي�م التمريرات الذكية، 
إىل جان�ب إجادة اللعب والتس�ديد بالقدم 
الي�رى بالرغ�م م�ن وج�ود االختالفات 

الكبرية بينهما عىل املستوى الشخيص. 
مسرية حافلة 

اجت�ذب مارادونا األضواء طوال مس�ريته 
كان  م�ا  وكث�ريا  الحافل�ة،  االحرتافي�ة 
موضوعا لعناوين األخبار بس�بب سلوكه 
خ�ارج امللعب.لك�ن ذل�ك أيضا س�اعد يف 
بعض األحيان يف تحسني صورته وخاصة 
يف ب�الده األرجنت�ني، حيث تح�دى اآلالف 
هن�اك مخاطر العدوى بف�ريوس كورونا 
املس�تجد من أج�ل وداع بطلهم الذي تويف 

عن 60 عاما األربعاء املايض.

              المستقبل العراقي/ متابعة

ق�ال األملان�ي يورجن كل�وب، املدير الفن�ي لليفربول، إن 
الس�عي للمثالية هو جزء من وظيفت�ه، لكنه أكد أن ذلك 
ال يج�ب أن يأت�ي بأي ثمن.وأضاف كل�وب يف ترصيحات 

للموق�ع الرس�مي لالتح�اد األوروب�ي »طاملا أنك لس�ت 
مثاليا، فلديك مس�احة للتطور، وهو أم�ر رائع ويمنحك 
الداف�ع لتج�اوز كل التحدي�ات املختلف�ة الت�ي تواجهها 
خالل املوس�م أو خ�الل مس�ريتك الكروية«.وتابع »لذلك 
من الواضح أنني لست متخصًصا يف املثالية، لكني أسعى 

مع الالعبني لالقرتاب منها قدر اإلمكان«.وأوضح »هناك 
مس�احة كبرية للتحس�ن وهذا ما نعمل عليه، لكن أثناء 
محاولتك التحسن يجب أال تنىس أبًدا األشياء الجيدة التي 

بالفعل  وتقوم باستخدامها وهذا ما لدي�ك 
نفعله أيضا«.

العب بايرن: أود خوض جتربة جديدة قبل االعتزال
              المستقبل العراقي/ متابعة

قال املدافع اإلس�باني املخرم خ�ايف مارتينيز العب بايرن 
ميونخ، إنه مستعد للرحيل عن النادي البافاري، عند انتهاء 

عقده يف ختام املوسم الحايل.
ويلع�ب مارتينيز )32 عام�ا( مع بايرن من�ذ 2012، وكان 
يف�رتض أن يغادر بطل أوروبا قبل بداية املوس�م الحايل بعد 

أن أصبح خارج تشكيلة البداية خالل العام الحايل.
وبع�د محادث�ات م�ع امل�درب هان�ز فلي�ك، ق�رر مارتينيز 
االس�تمرار م�ع النادي يف املوس�م الحايل، لك�ن ال يتوقع أن 
يتخ�ذ قرارا مماثال يف يونيو/حزي�ران املقبل، قائاًل إنه يريد 

خوض تجربة جديدة يف مكان مختلف قبل االعتزال.
وأوض�ح مارتينيز قب�ل لقاء فريق�ه يف دوري أبطال أوروبا 
م�ع أتلتيكو مدريد »ليس هذا الوقت املناس�ب ملناقش�ة ما 

سيحدث يف يونيو/حزيران 2021. أي يشء يمكن أن يحدث. 
أمضيت سنوات رائعة هنا وسنرى ما يستجد«.

وأضاف العب منتخب إس�بانيا الس�ابق »أود خوض تجربة 
جديدة يف أي مكان قبل االعتزال«.

وأتم »حس�ب العقد فهذا ه�و عامي األخري هنا، أنا س�عيد 
بوجودي هنا حاليا وأنا جزء من الفريق اآلن، وهذا هو األمر 

األهم«.

أنباء حمبطة بشأن إصابة هازارد
              المستقبل العراقي/ متابعة

أعل�ن ريال مدريد، أن العبه البلجيكي إيدين هازارد 
يعان�ي مجددا من إصابة عضلية.وأضاف النادي يف 
بي�ان مقتض�ب أن الفحوص التي أجري�ت لهازارد 
كشفت عن أنه يعاني من »إصابة عضلية يف الفخذ 
األيمن«.ولم يحدد ريال مدريد املوعد املتوقع لعودة 
هازارد، لكن وسائل إعالم إسبانية ذكرت أن الالعب 
س�يغيب مل�دة 20 يوم�ا أخ�رى، وربم�ا ال يعود إىل 

املالعب مجددا خالل العام الجاري.وكان هازارد قد 
انضم إىل ريال مدريد يف بداية املوس�م املايض مقابل 
115 مليون ي�ورو )138 ملي�ون دوالر( قادما من 
تشيليس اإلنجليزي.لكنه عانى خالل موسمه األول 
م�ن إصاب�ة وعملية جراحي�ة يف الكاحل، وش�ارك 
أساس�يا يف 14 مب�اراة فقط.ويف املوس�م الجاري، 
شارك هازارد أساسيا يف ثالث مباريات فقط، حيث 
عانى من إصاب�ة إىل جانب إصابته بعدوى فريوس 
كورونا املستجد.وجرى تبديل هازارد خالل الشوط 

األول م�ن مباراة ريال مدريد أم�ام ديبورتيفو 
أالفيس أمس األول السبت، بسبب آالم يف الفخذ 

األيمن.ويغيب هازارد عن صفوف ريال مدريد يف 
عدد من املباريات من مواجهتي إشبيلية وأتلتيكو 
وبوروس�يا مونش�نجالدباخ  ال�دوري  يف  مدري�د 
األملاني يف دوري أبطال أوروبا يف األس�بوع املقبل.

ول�م يس�افر ه�ازارد برفق�ة الفري�ق إىل أوكرانيا 
لخوض املباراة املقررة أمام شاختار دونيتسك غدا 

الثالثاء يف دوري األبطال.

فحص طبي حيدد موقف دي خيا 
من موقعة باريس

              المستقبل العراقي/ متابعة

يواجه اإلس�باني ديفي�د دي خيا، حارس 
مرمى مانشس�رت يونايتد، خط�ر الغياب 
عن مب�اراة فريقه املرتقبة أم�ام باريس 
سان جريمان الفرنيس، يف إطار منافسات 

دوري أبطال أوروبا.
وتع�رض دي خي�ا لإلصابة خ�الل مباراة 

س�اوثهامبتون،  أم�ام  فريق�ه 
أمس األح�د، وخرج ع�ىل إثرها 

بني الشوطني.
»ليكي�ب«  لصحيف�ة  ووفًق�ا 
الفرنسية، فإن دي خيا سيخضع 
لفحص طب�ي عىل الركبة، اليوم 
اإلثن�ني، ملعرف�ة م�دى خطورة 
إصابت�ه، وتحدي�د م�دى لحاقه 

باملباراة املرتقبة أمام باريس.
وكان أويل جون�ار سولس�كاير، 
املدي�ر الفني للش�ياطني الحمر، 

ق�د أث�ار الش�كوك ح�ول لح�اق دي خيا 
بمباراة باريس س�ان جريمان، بعدما قال 
إنه غري متأكد من لحاق الحارس اإلسباني 

بمباراة األربعاء.
ويتصدر مانشسرت يونايتد، جدول ترتيب 
املجموعة الثامنة برصيد 9 نقاط، بفارق 

3 نقاط عن باريس سان جريمان.

               المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقرير صحفي إيطايل، موقف الربتغايل كريستيانو 
رونالدو نجم يوفنتوس، من املشاركة باملباراة املقبلة أمام 

دينامو كييف، بمنافسات دوري أبطال أوروبا.
وغ�اب رونال�دو ع�ن املب�اراة األخ�رية ليوفنت�وس أم�ام 
بينفينت�و، بالدوري اإليطايل، حي�ث قالت تقارير صحفية 

إن مدربه بريلو فّضل إراحته.
وبحس�ب صحيفة »الجازيتا ديللو سبورت«، فإن الثنائي 
ليوناردو بونوتيش وكريس�تيانو رونالدو، الذي لم يتواجدا 
بمباراة بينفينتو، س�يلعب بالتشكيل األسايس ليوفنتوس 

أمام دينامو كييف.
وغاب بونوتيش أيًضا عن املباريات املاضية بسبب اإلصابة، 
إال أنه دخل مرحلة التعايف وبات جاهزًا للمشاركة بحسب 

الصحيفة.
ونوهت بأن جورجيو كيليني، قائد يوفنتوس الذي أصيب 
يف العض�الت يف وقت س�ابق من هذا الش�هر، ق�د يظهر يف 

قائمة اليويف التي تستعد لخوض املباراة.
وتابعت أن كيليني قد يش�ارك لبعض الدقائق أمام كييف، 
مش�رية إىل أنه س�يكون جاهزًا للمش�اركة والئًق�ا تماًما 

ملباراة الديربي أمام تورينو، السبت املقبل.

أنشيلويت مهتم بالعب برشلونة الزجاجي
              المستقبل العراقي/ متابعة

يتطل�ع كارل�و أنش�يلوتي املدي�ر الفن�ي 
إليفرت�ون، للتعاق�د مع العب برش�لونة، 
لتعزيز صفوف التوفي�ز يف الفرتة املقبلة.

ف�إن  »س�بورت«،  صحيف�ة  وبحس�ب 

أنش�يلوتي مهت�م بخدم�ات قل�ب الدفاع 
الفرنيس كثري اإلصابات صامويل أومتيتي، 
امل�درب  يري�د  مداف�ع برش�لونة، حي�ث 
املخ�رم تعزي�ز دفاعه لنهاية املوس�م.
وأضاف�ت أن أنش�يلوتي طل�ب م�ن إدارة 
إيفرتون الحصول عىل بعض التدعيمات، 

م�ن أج�ل تحقي�ق هدف�ه بالتواج�د يف 
البط�والت األوروبية باملوس�م املقبل.
وتابعت أنه بالرغم من أن أومتيتي لم 
يظهر بعد هذا املوسم بسبب اإلصابة، 
إال أن أنشيلوتي يأمل يف عودة الالعب 

قريًبا واستعادته ملستواه.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

كوتينيو: لن أغلق باب العودة إىل ليفربول
            المستقبل العراقي/ متابعة

اع�رتف الربازي�يل فيلي�ب كوتيني�و، 
نج�م برش�لونة، بأنه س�يكون دائًما 
ممتًن�ا لليفربول اإلنجلي�زي، رافًضا 
إغ�الق باب عودته للري�دز يوًما ما يف 
املستقبل.وقال كوتينيو يف ترصيحات 
نقلتها صحيفة »س�بورت« اإلسبانية: 
»الدوري اإلنجليزي م�ن أكثر الدوريات 
إث�ارة يف العالم«.وأض�اف »الحصول عىل 

فرصة اللعب لفريق مثل ليفربول سيكون 
دائًم�ا ش�يًئا ممتًن�ا له«.وتاب�ع كوتينيو 
»من املس�تحيل تحديد م�ا قد يحدث أو ال 
يحدث يف املستقبل، لكن هديف الوحيد اآلن 
هو أن أكون ناجًحا مع برش�لونة«. وعاد 
كوتينيو لصفوف برش�لونة هذا الصيف، 
بعد نهاية فرتة إعارته مع بايرن ميونخ، 
وش�ارك يف 9 مباريات هذا املوسم بجميع 
املس�ابقات، سجل خاللها 3 أهداف وقدم 

تمريرتني حاسمتني.

حتديد موقف رونالدو 
من مواجهة دينامو كييف
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بسمة النسوركاظم عوفي البديري

ان�ه الفعل االجرامي ال�ذي ينفذه املجرم االرهاب�ي ترامب وهو يودع 
البي�ت االبي�ض… وكان�ت ج�ل طموحاته ان يج�دد انتخاب�ه ليوغل 
باالعمال الوحش�ية بحق الش�عوب االخرى )كوريا الشمالية والصني 
وفنزوي�ا ودول املقاومة إلرسائيل( وكان يتمن�ى االنتقام ليضع حد 
لتحدي ايران لعنجهيته ومنها اسقاط طائرة التجسس ورضب قاعدة 
عني االس�د وتحدي امري�كا يف عقر دارها وذلك بتس�ر ناقات النفط 
لف�ك الحص�ار عن فنزويا… فق�د ابحرت اربع ناق�ات تحمل ماين 
برامي�ل النف�ط لتقدم العون لش�عب فنزويا املح�ارص… لقد اربكت 
مواق�ف إيران االدارة االمريكية، معتقدة ان ايران تحاول اس�تدراجها 
لحرب محدودة قد تفش�ل فوز ترامب وبعد ان تكالبت عليه املش�اكل 
س�واء بانتفاضة االمريكان الس�ود او وتفيش وب�اء كورونا والبطالة 
او املش�اكل الداخلية الكثرة… والزالت ذكريات اعتقال الدبلوماسيني 
والعامل�ني االمري�كان يف الس�فارة بطهران يف بداية قي�ام الثورة عام 
1979 وفش�ل انقاذهم )لن تنىس حادثة صح�راء طبس(. وقد تولت 
املخابرات االمريكية واملوس�اد وبعض املرتزقة والعماء من مجاهدي 
خل�ق تصفية العالم الفيزياوي الذري والذي يلقب بابو القنبلة الذرية 
االيرانية وكان يتوىل… ادارة البحث والتطوير يف وزارة الدفاع االيرانية… 
وه�و راب�ع ضحية تت�م تصفيتها م�ن العلم�اء املرتبطني بالنش�اط 
الن�ووي الصاروخي… وتعترب العملية رضبة قوية س�ددت للربنامج 
النووي االيراني لكنها لم توقفه وربما س�تؤخره بعض الوقت… الن 
الربنام�ج قطع ش�وط كبر وهو يدار من قبل ع�رات مراكز البحث 
العلمي ومئات املهندسني والعلماء. لكن السؤال الذي يتبادر اىل الذهن 
ترى ملاذا خططوا لتصفية هذا العالم وبهذا الوقت؟ لكن من الس�ابق 
قول�ه انهم يري�دون عمل أي يشء يف ه�ذا الوقت القص�ر، لكنهم لم 
يس�تطيعوا القيام بعمل آخر… ولكي يظهروا ه�ذا التحالف الخياني 
ال�ذي اوجده ترامب كإنجاز يحس�ب إلدارته… وه�و تحالف اجرامي 
لي�س جديد ويضم ارسائي�ل وبعض عربان الخليج ول�م ينجز اال هذا 
العمل االجرامي واالرهابي… ففي عام 2012 أعلن نتنياهو عن اس�م 
هذا العالم الذي يلقب بابي القنبلة النووية االيرانية… مما يدل ويؤكد 
ان هناك اكثر من جهة تعرف اس�ماء من يش�غلون ويديرون النشاط 
النووي االيراني السلمي وهنا يربز دور الوكاالت املتخصصة والتابعة 
لألمم املتحدة وهذا يعني ان هذه الوكاالت االممية مزروعة بجواسيس 
تعمل لصالح الدول الغربية والصهيونية وتمارس اعمالها التجسسية 
وبصورة ش�به رسميه وعلنية… وما اعان نتنياهو اال ناقوس جرس 
يجب االنتباه له وان يتم التحفظ عىل اسماء العلماء واالجهزة العلمية 
ومراك�ز البحث وغرها من االخرتاق وه�ذه مهمة الحكومة االيرانية 

كونها يف حالة حرب تستهدفها من جميع الجوانب.

تعرّضت مرّش�حة يف انتخابات مجلس الن�واب األردني، أخراً، لحملة 
تنّمر واس�تقواء عليها. فقد تب�ارى جهلة وجاهات م�ن املتظارفني 
مح�دودي التفك�ر يف ن�ر التعليق�ات املس�يئة وغ�ر الائق�ة عىل 
مواقع التواص�ل االجتماعي بحق الثاثيني�ة، ذات الطموح والكفاءة 

والحماسة. 
لم يش�فع لها أنها محامية متمرّس�ة، وناش�طة يف حقوق اإلنس�ان، 
تتمتع بالثقافة والذكاء والحضور القوي املؤثر. ما تذّرع به بعضهم، 
واعتربوه نقطة ضعف فيها، يف س�ياق التط�اول عليها، أنها، والعياذ 
بالل�ه )!(، عىل قدر من الجمال واألناقة واملظهر العرصي الرصني، ما 
وصل بهم إىل ح�د التحرش العلني والصفي�ق، مثل »بعطيكي صوتي 
وحنجرت�ي يا حلوة«، وغ�ره من تعليقاٍت ال يج�از نُرها من فرط 
ابتذالها. الصادم، واملثر للحرة، مش�اركة واس�عة من نساٍء ال يمكن 
وصفه�ن إال بالفاش�ات الحاق�دات الغيورات، كان م�ن املفرتض أن 
يش�كلن قاعدة انتخابية للمرّش�حة الش�ابة، وزمياته�ا ممن قّررن 
خوض التجربة، غر أنهن، لدوافع ليست نبيلة، اخرتن أن يصطففن، 
بصافة، يف التصدّي ألح�ام الطامحات والعامات عىل بناء واقع أقل 

قسوة. 
كذلك وجدت مرّش�حة ثانية نفس�ها يف مواجهة حملٍة كريهة ال تقّل 
رشاسة، عىل الرغم من أنها صاحبة سرة ذاتية مبهرة، منها حصولها 
ع�ىل بكالوريس يف الفن�ون املرسحية، كأول كفيف�ة يف األردن تدرس 
هذا التخصص، ونيلها جائزة امللك عبد الله لإلنجاز واإلبداع الش�بابي، 
وأّهلتها مواجهتها تحديات صعبة لنيل وسام الحسني للعطاء املميز. 
وازدادت حّدة التنمر عىل املرش�حة إس�فافاً وانحطاط�اً، بعد إجابتها 
عن سؤال يف مناظرة انتخابية مع مجموعة مرشحات بشأن موقفها 
م�ن تعليم الصح�ة اإلنجابية والجنس�ية يف امل�دارس، فأجابت بأنها 
تعترب االهتمام بالثقافة الجنسية يف املدارس رضورة ملّحة، خصوصاً 
للطلب�ة يف عم�ر املراهقة الذين يواجهون مش�اعر مختلطة، بس�بب 
مرحل�ة نموهم الدقيقة والحساس�ة، مؤّكدة رضورة تثقيفهم يف هذا 
الش�أن، بغية حمايتهم نفسياً، وتوعيتهم بأسلوب علمي محرتف، ما 
يجّنبهم الوقوع يف مخاطر البحث عّما يحدث يف أجسادهم من تحوالٍت 
غ�ر مفهومة عىل املواقع اإلباحية يف اإلنرتنت، ما يمكن أن يؤّدي بهم 
إىل االنحراف والتعرض لاستغال. وبسبب هذا الجواب العلمي املّتزن، 
واملعزَّز بالوقائع واإلحصائيات، انهالت فوق رأسها التعليقات املسيئة 
والجاهلة واملبتذلة، واعترب كث�رون كامها ترويجاً لانحال، وحّضاً 
عىل الفس�ق والفجور. ويف الس�ياق ذاته، تتع�رّض إعاميٌة يف مقتبل 
العم�ر، تعم�ل مذيعة نرٍة جوي�ٍة يف قناة أردنية، لتعليقات مس�يئة 

كثرة، وملختلف أشكال التحرّش اإللكرتوني. 

فواكه ترفع مستويات السكر يف الدم
إذا كنت ممن يعانون من مرض السكري )2(، 
فعلي�ك الحذر من 4 أنواع م�ن الفاكهة كونها 
تحت�وي عىل مس�تويات عالية من الس�كر قد 

تتسبب بعض املشاكل.
اإلج�راءات  أق�وى  الغذائ�ي  النظ�ام  ويق�دم 
املضادة ضد ارتفاع مس�تويات السكر يف الدم، 
وبع�ض العن�ارص محفوفة باملخاطر بش�كل 
واض�ح، حيث يؤدي تن�اول الوجبات الخفيفة 
م�ن األطعمة الس�كرية إىل ارتفاع مس�تويات 

السكر يف الدم، إذا لم تكن حريصا.
ويق�ول الطبي�ب الربيطان�ي الش�هر، مايكل 
موس�ي، إن الفواك�ه االس�توائية الحلوة مثل 
املانغ�و واألنان�اس والبطي�خ وامل�وز مليئ�ة 

بالسكر.
وأضاف أن الت�وت والتفاح والكمثرى خيارات 
أكث�ر أمان�ا للتحكم يف نس�بة الس�كر يف الدم، 

وفقا لصحيفة “ديي إكسربيس” الربيطانية.
وأشار موسي إىل أن السكر، الذي تحصل عليه 
من تناول الطعام، يمد الجس�م بالطاقة، لكنه 
ح�ذر من تجاوز مس�تويات معين�ة يمكن أن 
يصبح س�كر الدم قوة مدم�رة، حيث يتعرض 
األش�خاص املصابون بداء الس�كري )2( لهذا 
التهدي�د، ألنهم إم�ا ال ينتجون م�ا يكفي من 

األنس�ولني، أو أن األنس�ولني الذي ينتجونه ال 
تمتصه الخايا.

ويع�د األنس�ولني هرمونا يطلق�ه البنكرياس 
للتحكم يف مستويات السكر يف الدم، ما يبقيها 

ضمن النطاق الصحي.
وبع�د تجري�ده من ه�ذه اآللي������ة، ُترتك 
لت�����ح�دث  ال�دم  يف  الس�كر  مس�تويات 

مش�اكل، م�ا قد ي�ؤدي إىل تلف دائ�م يف أجزاء 
من الجس�م، مث�ل العينني واألعص�اب والكىل 

واألوعية الدموية.
وهذا هو الس�بب يف أن الش�خص املصاب بداء 
الس�كري )2( يتع�ني عليه تعدي�ل جوانب من 
نمط حياته، للحفاظ عىل مستويات السكر يف 

الدم تحت السيطرة.

كش�ف عدد م�ن باحثي أعم�اق البحار، عن اكتش�اف علم�ي مثر يفضح 
أحد أرسار مثلث برمودا. تش�تهر هذه املنطقة الواقعة يف بحر سارجاس�و 
بأحداث ش�اذة، بما يف ذلك اختفاء الس�فن والطائرات. هذه املرة اكتش�ف 
العلماء سبب ظهور عامات غريبة عىل أجسام الكائنات الحية ايل تعيش يف 
“املثلث”. حسب Express. وفًقا للعلماء، تقع واحدة من أعمق النقاط عىل 
ه�ذا الكوكب، خندق بورتوريكو، ع�ىل أرايض املثلث. يزيد عمقه عن 9000 
مرت – ضوء الشمس ال يخرتقه، لكن الحيوانات الغريبة ال تزال تعيش هناك. 
وقال الباحثون إنه عىل عمق ثاثة آالف مرت تعيش أسماك القرش الربازيلية 
املضيئ�ة – وهي حيوانات مفرتس�ة صغ�رة ال يتجاوز طول جس�مها 60 
 cookiecutter“ س�نتيمرتا. يطل�ق الربيطانيون عىل أس�ماك القرش اس�م
shark”. حصل عىل هذا االس�م بسبب الش�كل الغريب للدغات التي يرتكها 
القرش عىل أجسام الكائنات البحرية. كانت هذه اللدغات هي سبب ظهور 

العامات الغريبة عىل أجساد الكائنات يف مثلث برمودا. 

أظهر فح�ص رائدي الفض�اء التوأمني األمريكيني، س�كوث ومارك كيي، 
وعرات أفراد طاقم املحط�ة الفضائية الدولية أن رواد الفضاء يمكن أن 

يواجهوا مشاكل متعلقة بعمل امليتوكوندريا.
وقال الطبيب يف مركز ناس�ا للبحوث العلمية، أفش�ني بيخيشتي، إن رواد 
الفض�اء يب�دأون يف مواجهة تلك املش�اكل بع�د إقامة طويل�ة يف الفضاء. 
وق�ال:” يف حال تعرض اإلنس�ان لحالة انع�دام الوزن تق�ل كتلة عظامه 
وعضات�ه ويظه�ر لديه خلل يف عم�ل املناع�ة والقلب والكب�د. وأظهرت 
أرصادنا أن تلك املش�اكل قد تتعل�ق بامليتوكوندريا التي يخل انعدام الوزن 
بتوازنها”.يذكر أن رائدي الفضاء، س�كوت ومارك كيي، وهما الشقيقان  
التوأم�ان املتطابقان، ش�اركا من�ذ 4 أعوام يف تجرب�ة Twins Study التي 
قىض يف إطارها، سكوت عاما كاما يف املدار، بينما عاش شقيقه مارك يف 

ظروف مماثلة عىل األرض.

العلامء يكتشفون أحد ألغاز 
مثلث برمودا

كيف تنقص الوزن يف الشتاء وتشعر بالدفء؟علامء: جينات البرش تتغري يف الفضاء
ت�ؤدي درجات الح�رارة املنخفض�ة يف فصل 
الش�تاء والبح�ث ع�ن الش�عور بال�دفء إىل 
الش�عور الزائد بالجوع، مما يجعل الشخص 

يتناول كميات كبرة من الطعام.
كمي�ات الطع�ام الكبرة خاص�ة يف ظل قلة 
الحرك�ة بس�بب ال�ربودة الش�ديدة والقيود 
املفروضة بسبب فروس كورونا تؤدي حتما 

إىل زيادة الوزن بدرجة كبرة.
وصف�ات   5 نق�دم  التالي�ة  الس�طور  ويف 
تس�اعدك عىل املحافظة عىل وزنك والتخلص 

من الدهون خال فصل الشتاء.
تناول الربوتني: يساعد الربوتني عىل تعويض 
الشعور بالجوع حيث يجعلك تشعر باالمتاء، 
كما يحافظ عىل نسبة السكر بالدم وتنظيم 

مستويات الطاقة بالجسم وبناء العضات.

تناول الحساء: يجعلك الحساء تشعر بالدفء 
فهو يم�دك بالطاقة الحراري�ة املطلوبة، إىل 
جانب ذل�ك النوعي�ات منخفضة الس�عرات 
الحراري�ة منه تس�اعد ع�ىل فق�دان الوزن، 

وفقا ملوقع “إن دي تي يف فود”.

ال تأكل الوجبات الرسيعة: تس�بب الوجبات 
الرسيع�ة يف زي�ادة ال�وزن يف فصل الش�تاء 
الحتوائها عىل نسبة كبرة من الكربوهيدرات 
والده�ون، لذل�ك ينص�ح بتن�اول الوجب�ات 

الصحية املعدة يف املنزل.
ارشب الش�اي األخرض: إذا كن�ت تبحث عن 
م�روب يش�عرك بالدفء ويف نف�س الوقت 
يس�اعد عىل التخلص من ال�وزن الزائد فهو 

الشاي األخرض، أو شاي البابونج.
ممارس�ة التماري�ن: بعدما تتن�اول وجبات 
ومروبات صحية تقلل بنسبة كبرة نسبة 
الدهون والكربوه���يدرات، يكون للتمارين 
الرياضي�ة مفع�ول الس�حر يف القض�اء عىل 
ال�وزن الزائ�����د، مث�ل تماري�ن الكارديو 

واليوجا.

قالت رشك�ة إل جي اليوم االثن�ني: إنها بدأت 
تجاربها عىل خدمة التوصي�ل عرب الروبوتات 
ضم�ن األماك�ن املغلق�ة. وم�ن املف�رتض أن 
تس�لم خدمة التوصيل ع�رب الروبوتات ضمن 
األماكن املغلقة املنتجات من املتاجر الصغرة 
 GS25 الت�ي تديرها سلس�لة املتاج�ر املحلية
إىل أي ش�خص داخ�ل مقر الركة يف س�يول 

املس�مى LG Science Park. وقال�ت إل جي: 
 LG إن روبوت�ات خدم�ة التوصي�ل، املس�ماة
Cloi ServeBot، يمكنها الصعود عرب املصاعد 
بمفرده�ا للتنق�ل ب�ني تس�عة طواب�ق فوق 
األرض وطابق سفي لتوصيل صناديق الغداء 
والسندويشات واملروبات. ويتضمن روبوت 
LG Cloi ServeBot ثاث�ة أدراج يمك�ن ل�كل 

منه�ا حمل ما يصل إىل 15 كجم من البضائع، 
ويمك�ن للروب�وت تس�ليم البضائ�ع بكفاءة 
وبش�كل صحي إىل وجهته�ا دون التحكم عن 
بعد. ويمكن للعماء الطلب باستخدام تطبيق 
الدردشة KakaoTalk، ويقوم موظفو املتاجر 
الصغ�رة بوض�ع البضائع املطلوب�ة يف أدراج 

الروبوت وإدخال الوجهة بعد إصدار الطلب.

إل جي جترب خدمة التوصيل عرب الروبوتات

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

ندوة يف البرصة تناقش تعديل قانون األنتخابات اجلديد
البرصة / نهلة الحمداني

نظم�ت مؤسس�ة الن�ور الجامعة 
يف البرصة جلس�ة حوارية تناقش 
تعدي�ل قانون األنتخاب�ات الجديد 
بحضور نخ�ب وكفائ�ات برصية 
بالتع�اون م�ع مكت�ب أنتخاب�ات 
البرصة. الجلس�ة شهدت نقاشات 
س�جلت م�ن خاله�ا ماحظ�ات 
األنتخاب�ات  قان�ون  تعدي�ل  ع�ىل 
وتحدث�ت » س�حر عب�اس فاضل 
لصحيفة املس�تقبل العراقي قائلة 
أن هذه الجلسة هي جلسة تراقب 
مايحدث بالفرتة املقبلة التي تكون 

قبل موعد األنتخابات املبكرة.
حيث أن البرصة قسمت اىل6 دوائر 

أنتخابي�ة وهن�اك ع�دت ماحظ�ات البد من 
مناقشتها حول تقسيم تلك الدوائر .

من جهتها قالت » املتحدثة بأس�م مؤسس�ة 
ن�ور الجامعة التي نظمت الجلس�ة الحوارية 
ورش�ات  هن�اك  أن  أبراهي�م  غ�ازي  أف�راح 
تعريفية نظمت سابقا وسيتم تنظيم جلسات 
باملستقبل تخص التعريف بقانون األنتخابات 

الجدي�د وأن املؤسس�ة الزالت تراق�ب مايدور 
يف أروق�ة مجل�س الن�واب العراقي بخصوص 
قانون األنتخابات الجدي�د وهناك تواصل مع 
املفوضية العليا لألتتخابات ومكتب أنتخابات  
الب�رصة لتوضيح كل التعليم�ات التي تخص 
القانون الجديد وستكون هناك جلسات الحقة 
توض�ح أب�رز املاحظ�ات املتعلق�ة بالقانون 

الجديد من أجل إيصالها للمواطن البرصي.

وبدوره تحدث »  املراقب لش�أن 
املحي مناضل األجودي لصحيفة 
املس�تقبل العراق�ي قائ�ا » أن 
يف  س�جلت  ماحظ�ات  هن�اك  
أبناء  الحواري�ة ك�ون  الجلس�ة 
أعت�ادوا عىل  العراق�ي  الش�عب 
نمط مح�دد منذ عام 2005 لحد 
أخ�ر أنتخابات الت�ي كانت كلها 
يف دائ�رة واح�دة واألن تع�ددت 
دوائ�ر األنتخابي�ة يف محافظات 
العراق األمر الذي يجعل املواطن 
يف ح�رة كيف يت�رصف مع تلك 

الدوائر األنتخابية.
وج�ود  اىل   « أش�ارة  األج�ودي 
فئات متعددة يف أوصاط الشعب 
العراقي منه�م املعاقني واألميني 
والنازح�ني كيف يتعاملون ه�ؤالء مع الدوائر 
األنتخابي�ة يف ض�ل وج�ود عدم تثقي�ف منذ 

صدور ونر القانون يف الوقائع العراقية.
ودع�ا األج�ودي الجه�ات الحكومي�ة والغر 
حكومية بتكثيف الندوات والجلسات الحوارية 
التي توضح أليت التعامل الش�عبي مع قانون 

األنتخابات الجديد.

اىل ادارة مدرس�تنا املحرتمة متوس�طة االدرييس للبنني  لقد أنرتم 
دربنا بالعطاء واملعرفة، وبفضلكم حققنا 
هدفن�ا يف الوص�ول لألس�مى، واغتن�ام 
املعرف�ة، ش�كراً لفضلك�م وجهودك�م 

القّيمة التي لن ننساه.....
استاذ مظفر حافظ

اسيا كريم
سامي عزيز

المهندس قصي هاشم
ولي امر الطالب مهيمن قصي

شكر وتقدير


