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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلن مجلس القضاء األعلى، أمس األربعاء، عن 
كشلف تحقيقات يجريها تتعلق بعمليات غسيل 
أموال ومخالفات غري قانونية يف مزاد بيع العملة 
االجنبيلة وتجلاوزات بعلض املصلارف الخاصة 
للقانلون لالشلراك يف امللزاد وتهريلب العمللة 
االجنبيلة اىل الخلارج. ووجله مجللس القضلاء 
األعلى بإعمام اىل محاكلم التحقيق كافة التخاذ 
االجراءات القانونية بحق كل من تسبب بالرضر 
باالقتصلاد الوطنلي سلواء ملن تجلار العمللة 
االجنبيلة أم التجار املحتكرين للبضائع والسللع 
الغذائية والسلع الرضورية التي يحتاجها الناس 
يوميلا. وطلب املجللس يف بيان تلقت املسلتقبل 
العراقي نسخة منه من وزارة الداخلية االيعاز اىل 
مديريلات الرشطة املختصة بذللك اجراء جوالت 
تفتيشية ملحالت بيع الجملة واماكن بيع العملة 

االجنبية لضبط املخالفني للقانون. 
واشلار املجلس اىل ان محكمة التحقيق املختصة 
بمكافحلة غسليل االموال بارشت منلذ عدة ايام 
اجلراء التحقيلق بخصلوص ملزاد بيلع العملة 
االجنبيلة ومخالفلات بعض املصلارف الخاصة 
للقانون لالشلراك يف مزاد بيلع العملة االجنبية.
وقلال القايض املختص إن التحقيق وصل مراحل 
متقدمة كشف عن عمليات غري قانونية وتحايل 
وتزوير لالشلراك يف ملزاد بيع العمللة وتهريب 
العملة االجنبية خارج البللد. ويأتي هذا االعمام 
عقلب قلرار البنلك املركلزي العراقلي القلايض 
بتخفيض الدينار املام العملة االجنبية وخاصة 

الدوالراالمريكي.
التفاصيل ص2

القضاء يضع »مزاد العملة« حتت املجهر القانوين
تسجيل »جتاوزات قانونية« و »عمليات تزوير« و »تهريب« للدوالر.. والداخلية تنتشر يف األسواق ملنع التجار من رفع اسعار السلع حمافظ البرصة يعلن قرب توزيع 

وجبات جديدة من االرايض ملختلف 
الرشائح من وعوائل الشهداء

حمافظ نينوى يعلن إدراج 
مرشوع إعادة تأهيل مطار املوصل 

ضمن موازنة 2021

املوانئ: االحد املقبل
 سيشهد توقيع عقد انشاء ميناء الفاو 

مع الرشكة الكورية

ص3

ص3

ص2

االحتاد األوريب يرسل »مساعدات إضافية« إىل لبنان بقيمة )100( مليون يورو
الكعبي يدعو اىل استيعاب محلة الشهادات العليا واالستفادة من البحوث العلمية
االتصاالت تؤكد عدم ارتفاع أسعار خطوط اإلنرتنت وتتوعد »املستغلني«
مكافحة اإلجرام تطلق محلة اعتقاالت ضد مطلوبني بتهم اغتصاب وخطف وقتل
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       بغداد / المستقبل العراقي

خصلص االتحلاد األوروبلي، أملس األربعلاء، حزمة من 
املسلاعدات اإلضافيلة إىل لبنان تبلغ قيمتهلا 100 مليون 
يلورو، وذلك للحد ملن التداعيات السللبية النفجار مرفأ 

بريوت يف آب املايض.
وجلاء يف بيان صحفي عى املوقلع اإللكروني للمفوضية 
األوروبيلة، »أعللن االتحاد األوروبي عن دعلم مايل إضايف 
تبللغ قيمتله 100 مليون يلورو إىل لبنان، وذللك ملعالجة 
عواقلب االنفجار اللذي وقع يف مرفأ بلريوت يف الرابع من 
آب/أغسلطس املايض«. وأوضحت املفوضية أن جزء من 

املسلاعدات املالية يهدف إىل دعم املجتمع املدني وتحسني 
الخدمات األساسية والبنى التحتية املترضر من االنفجار. 
وأشلارت بروكسلل إىل أن أكثلر من 60 مليلون يورو من 
املبللغ اإلجمايل، سلتقدم من خلالل الّصنلدوق االئتماني 
اإلقليمي لالتحاد األوروبي، ملساعدة الفئات األكثر حاجة 
من الالجئني السوريني صحيا واجتماعيا، خاصة يف مجال 
الصحة واملساعدة االجتماعية ودعم املشاريع والرشكات 
الصغرية. يذكر أن االتحاد األوروبي قدم مساعدات طارئة 
تراوحلت بني معدات وفرق طبية وغريها تبلغ قيمتها 70 
مليلون يورو، عى خلفية انفجار املرفأ الذي هز العاصمة 

اللبنانية يف الصيف املايض.

      بغداد / المستقبل العراقي

طاللب رئيلس حكوملة إقليلم كردسلتان 
ملرور بارزانلي، أملس األربعلاء، األملم 
يف  ثاللث  كطلرف  باملشلاركة  املتحلدة 
املفاوضلات بلني بغلداد وأربيلل لل«تحديد 
حقوق وواجبات الطرفني«.وقالت حكومة 
اإلقليلم يف بيلان تلقلت املسلتقبل العراقي 
إقليلم  وزراء  »مجللس  إن  منله  نسلخة 
كردسلتان عقد، اليوم، جلسلته االعتيادية 
برئاسلة رئيلس املجلس ملرور بارزاني 
وحضلور نائلب رئيلس مجللس اللوزراء 
قوباد طالباني«. وثّمن بارزاني يف مسلتهل 

االجتماع، وفلق البيان، »جهود ومسلاعي 
الوفد املفاوض لحكومة إقليم كوردسلتان 
ملع الحكوملة االتحاديلة، واللذي بقي يف 
بغلداد مللدة أسلبوعني أجلرى خلالل تللك 
الفلرة سلسللة لقلاءات واجتماعلات مع 
كبلار املسلؤولني يف الحكوملة االتحادية«، 
مشرياً إىل أن حكومة اإلقليم »نفذت جميع 
التزاماتهلا يف إطار الدسلتور، ولم ترك أي 
مربر للحكوملة االتحادية بهلدف التوصل 
إقليلم  اتفلاق علادل يضملن حقلوق  إىل 
املالية«.وأكلد  ومسلتحقاته  كوردسلتان 
قائالً، »لن نتنازل عن حقوقنا الدسلتورية 
مطلقاً«، مضيفاً »ما يؤسلف له أن مسألة 

الرواتب واملستحقات املالية أصبحت ورقة 
ضغلط سياسلية تسلتخدم ضلد مواطني 
إقليم كردسلتان«، مطالبلاً »األمم املتحدة 
باملشاركة، كطرف ثالث، ومن اآلن فصاعداً 
يف املحادثات بني اإلقليم والحكومة االتحادية 
لتحديد حقلوق وواجبات كل طرف«. وبعد 
ذلك، أوضح البيان، »عرض الوفد الحكومي 
املفلاوض نتائج زيارته إىل بغداد«، وأشلار 
إىل أن »الزيارة تهدف إىل تأمني املسلتحقات 
املاليلة إلقليلم كردسلتان، كما تطلرق إىل 
كيفية االتفاق عى حصة اإلقليم يف مرشوع 
موازنلة 2021 والذي صلّوت عليه مجلس 
الوزراء االتحادي الحقاً«.واستعرض الوفد 

الكلردي املفلاوض، »مضملون املحادثات 
إزاء تطبيلق قانلون تمويلل العجلز امللايل 
)االقلراض(«، وشلدد على أن »زيارته إىل 
بغداد كانت من أجلل تنفيذ القانون وليس 
التفلاوض حولله«، معلناً »تطبيلق كل ما 
عى اإلقليم من التزامات، ولم يرك أي مربر 
وسلبب يف عدم تمويلل إقليم كردسلتان«.

وأكد مجللس وزراء إقليم كردسلتان، عى 
ضلوء ما عرضه الوفد املفاوض، أنه »يجب 
عى الحكومة االتحادية إرسال املستحقات 
املاليلة إلقليلم كردسلتان بموجلب قانون 

تمويل العجز املايل«.
التفاصيل ص2
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املوانئ: االحد املقبل سيشهد توقيع عقد انشاء ميناء الفاو مع الرشكة الكورية
     بغداد / المستقبل العراقي 

اعلنت الرشكة العامة ملوانئ العراق، أمس االربعاء، عن تحديد يوم االحد املقبل موعدا اوليا لتوقيع 
عقد انش�اء ميناء الفاو الكبري مع رشكة دايو الكورية. وقال مدير الرشكة فرحان الفرطويس يف 
مؤتم�ر صحفي عقده بمق�ر الرشكة، ان »قيمة العقد الذي خولت رئاس�ة مجلس الوزراء وزارة 
النق�ل صالحي�ة التوقيع لصال�ح رشكة دايو الكورية تبل�غ مليارين و625 ملي�ون دوالر«. وبني، 
أن »العقد يتضمن تضمن انش�اء 90 رصيفا خمس�ني منها مخص�ص للحاويات و12 للحموالت 
الس�ائبة وتخصي�ص عدد اخر لالرصفة النفطي�ة وبطاقة اجمالية تبلغ 2 مليون حاوية س�نوياً 
والطاقة القصوى 3 مليون حاوية«. واضاف الفرطويس، ان »هناك نحو  15 الف عامل واكثر من 
1000 ش�احنة س�يعملون اثناء بدء تنفيذ مرشوع ميناء الفاو«. وفيما يتعلق بتخصيص االموال 
الستكمال امليناء لفت مدير الرشكة العامة للموانئ، ان »املبالغ مؤمنة لتنفيذ املرشوع اىل منتصف 
ع�ام 2022 او اكث�ر من ذل�ك وبواقع 400 مليار م�ن قانون االقرتاض الذي اق�ره مجلس النواب 

مؤخراً واكثر من 600 مليار من موازنة 2021«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعل�ن مجلس القضاء األعىل، أمس األربعاء، عن كش�ف 
أم�وال  بعملي�ات غس�يل  تتعل�ق  يجريه�ا  تحقيق�ات 
ومخالف�ات غ�ري قانونية يف م�زاد بيع العمل�ة االجنبية 
وتجاوزات بعض املصارف الخاصة للقانون لالشرتاك يف 

املزاد وتهريب العملة االجنبية اىل الخارج.
ووجه مجلس القضاء األعىل بإعمام اىل محاكم التحقيق 
كاف�ة التخاذ االج�راءات القانونية بحق كل من تس�بب 
بال�رر باالقتص�اد الوطن�ي س�واء من تج�ار العملة 
االجنبية أم التجار املحتكرين للبضائع والس�لع الغذائية 

والسلع الرورية التي يحتاجها الناس يوميا.
وطلب املجلس يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
من�ه م�ن وزارة الداخلي�ة االيعاز اىل مديري�ات الرشطة 
املختصة بذلك اجراء جوالت تفتيشية ملحالت بيع الجملة 

واماكن بيع العملة االجنبية لضبط املخالفني للقانون.
املختص�ة  التحقي�ق  محكم�ة  ان  اىل  املجل�س  واش�ار 
بمكافحة غس�يل االموال ب�ارشت منذ عدة اي�ام اجراء 
التحقيق بخصوص مزاد بيع العملة االجنبية ومخالفات 
بع�ض املصارف الخاصة للقانون لالش�رتاك يف مزاد بيع 

العملة االجنبية.
وقال القايض املختص إن التحقيق وصل مراحل متقدمة 
كشف عن عمليات غري قانونية وتحايل وتزوير لالشرتاك 
يف مزاد بيع العملة وتهريب العملة االجنبية خارج البلد.

ويأتي ه�ذا االعمام عقب ق�رار البنك املرك�زي العراقي 
القايض بتخفيض الدينار امام العملة االجنبية وخاصة 
الدوالراالمريك�ي، االم�ر ال�ذي ادى اىل ارتف�اع البضائع 
والس�لع املس�توردة وخاص�ة االغذية واالدوي�ة وباقي 

مستلزمات الحياة الرورية.
وكانت هيئة النزاهة العراقية قد كشفت مؤخرا تفاصيل 
قضاي�ا جزائي�ة متع������لق�ة بملف »م�زاد العملة« 
وتحدثت عن »ثالث حيل« مختلفة استخدمتها مصارف 
حكومية، بينها اس�تخدام حس�ابات اشخاص من دون 

علمهم وإيداع صكوك آلخرين ال يمتلكون رصيدا.
وبحس�ب هيئ�ة النزاه�ة ف�إن الق�����ضايا ش�ملت 
مصارف أهلية وحكومية ادعى بع�����ضها استرياده 
لبضائع داخل ال�����ع�راق لكنه »لم يدخل أي مادة إىل 

العراق منذ عام 2004«.
ويق�ول متخصص�ون اقتصادي�ون عراقي�ون إن حجم 
االس�ترياد العراق�ي وص�ل إىل 18 ملي�ار دوالر منها »6 
ملي�ارات دوالر ل�رشاء س�لع من إي�ران ويح�ذرون من 
»ترسب العملة« إىل خارج العراق بسبب »فساد« يف مزاد 

العملة يف البالد.
ويش�ريون اىل ان هن�اك فعلي�ا فارقا بح�دود 30 مليار 
دوالر بني حجم الحواالت إىل الخارج وبني قيمة البضائع 
الداخل�ة مم�ا يدل عىل أن م�زاد العملة ال يق�وم بواجبه 
الصحي�ح لتوفري أموال لغرض االس�ترياد وانما تس�فر 

عملياته عن تهريب للعملة وغسيل لالموال.

ودعت اللجن�ة املالية الربملانية مؤخ�را إىل »إعادة النظر 
بموضوع مزاد العملة«، وقال عضو اللجنة أحمد الصفار 
يف ترصيح للوكالة الرس�مية العراقية إن »مسألة نافذة 
العمل�ة للبن�ك املركزي غ�ري موج�ودة يف كل دول العالم 

باستثناء العراق«.
وأعل�ن عضو اللجن�ة املالية محمد صاح�ب الدراجي يف 
بي�ان أنه »تقدم بش�كوى رس�مية إىل القض�اء العراقي 
إليق�اف هدر العملة الصعب�ة وتهريبها إىل الخارج« عرب 

مزاد العملة.
وج�اء الكش�ف عن ه�ذه املعلوم�ات بعد س�اعات من 
االعالن عن ن�رش مفارز مكافح�ة الجريمة االقتصادية 

يف أس�واق البالد ملتابعة األسعار مشرية اىل اعتقال تجار 
احتكروا مواد ورفعوا االسعار.

وقال الناطق باس�م وزارة الداخلية العراقية اللواء خالد 
املحن�ا إن دور ال�وزارة ينحرص يف مراقبة األس�عار التي 
تحددها الجهات ذات العالقة، مؤكدا عىل انها لن تسمح 
باحتكار امل�واد وهي تراقب االس�واق وامل�واد التي تباع 
فيه�ا وفقا للضوابط الرس�مية كما نقل�ت عنه الوكالة 

العراقية الرسمية يف ترصيح تابعته »إيالف«.
واوض�ح ان ه�ذه املهم�ة تقوم به�ا مديري�ة مكافحة 
الجريمة االقتصادية التي انترشت عنارصها يف األسواق 
ملتابعة األس�عار ومنع رفعها او احت�كار املواد وخاصة 

الغذائية منها.
وم�ن جهته، اش�ار وزي�ر الداخلية عثم�ان الغانمي اىل 
تحري�ك مف�ارز يف جمي�ع املحافظات لتطبي�ق القانون 

بحق من يحاول العبث باألسعار مستغالً األزمة املالية.
وق�ال يف ترصيح�ات صحافي�ة »وجهن�ا كل مفارزنا يف 
جمي�ع املحافظ�ات لتق�وم بحمل�ة كبرية ج�داً لرب 
الفاس�دين بيد من حديد وتطبيق القانون الصارم بحق 
كل من يحاول اس�تغالل قوت الشعب واإلساءة إىل هذه 
امليزاني�ة اإلصالحي�ة الت�ي ُتعترب بداية إص�الح حقيقي 

للمراحل الالحقة«.
وطم�أن الوزي�ر العراقي�ني قائ�ال »إن كل َم�ن يح�اول 
استغالل هذه األزمة سينال جزاءه العادل وفق القانون 
ولدينا قوائم بَمن حاولوا اس�تغالل األزمة خالل اليومني 
املاضيني وسينالون جزاءهم وسنقطع يد كل من يحاول 

اإلساءة للشعب العراقي«.
وبالرتاف�ق مع ذلك فقد انخفضت أس�عار رصف الدوالر 
يف اس�واق العاصمة ويف اقليم كردستان الشمايل الثالثاء 
بس�بب كث�رة املعروض منه ل�دى املواطن�ني الذين بدأوا 
يش�رتون دنان�ري عراقية بعد تخفي�ض قيمتها عىل امل 

ارتفاع سعرها بعد اجتياز االزمة املالية.
ويعان�ي الع�راق من أزم�ة مالية غري مس�بوقة ناجمة 
عن جائحة فريوس كورونا وانهيار أس�عار النفط الذي 
يع�ول العراق عىل مبيعاته لتمويل 90 باملئة من موازنته 
العام�ة، م�ا ادى اىل اضطراب مايل خط�ري زاد من معدل 
الفقر إىل نسبة 40 باملائة من سكان البالد البالغ عددهم 

40 مليون نسمة.

تسجيل »جتاوزات قانونية« و »عمليات تزوير« و »تهريب« للدوالر.. والداخلية تنتشر يف األسواق ملنع التجار من رفع اسعار السلع

القضاء يضع »مزاد العملة« حتت املجهر القانوين
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      بغداد / المستقبل العراقي

طال�ب رئي�س حكوم�ة إقلي�م كردس�تان 
مرسور بارزاني، أمس األربعاء، األمم املتحدة 
باملش�اركة كطرف ثال�ث يف املفاوضات بني 
بغ�داد وأربي�ل ل�«تحديد حق�وق وواجبات 

الطرفني«.
تلق�ت  بي�ان  يف  اإلقلي�م  حكوم�ة  وقال�ت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه إن »مجلس 
وزراء إقليم كردس�تان عقد، اليوم، جلسته 
االعتيادية برئاس�ة رئي�س املجلس مرسور 
بارزان�ي وحض�ور نائ�ب رئي�س مجل�س 
ال�وزراء قوب�اد طالبان�ي«. وثّم�ن بارزاني 
يف مس�تهل االجتم�اع، وفق البي�ان، »جهود 
ومس�اعي الوفد املف�اوض لحكوم�ة إقليم 
كوردس�تان مع الحكومة االتحادية، والذي 
بق�ي يف بغ�داد ملدة أس�بوعني أج�رى خالل 

تلك الفرتة سلس�لة لقاءات واجتماعات مع 
كب�ار املس�ؤولني يف الحكوم�ة االتحادية«، 
مش�رياً إىل أن حكومة اإلقليم »نفذت جميع 
التزاماته�ا يف إطار الدس�تور، ول�م ترتك أي 
مربر للحكوم�ة االتحادية بهدف التوصل إىل 
اتفاق عادل يضمن حقوق إقليم كوردستان 

ومستحقاته املالية«.
نتن�ازل ع�ن حقوقن�ا  »ل�ن  قائ�اًل،  وأك�د 
الدس�تورية مطلق�اً«، مضيفاً »ما يؤس�ف 
ل�ه أن مس�ألة الرواتب واملس�تحقات املالية 
أصبحت ورقة ضغط سياسية تستخدم ضد 
مواطني إقلي�م كردس�تان«، مطالباً »األمم 
املتحدة باملش�اركة، كطرف ثالث، ومن اآلن 
فصاعداً يف املحادثات بني اإلقليم والحكومة 
االتحادي�ة لتحدي�د حق�وق وواجب�ات كل 
طرف«. وبع�د ذلك، أوضح البي�ان، »عرض 
الوف�د الحكومي املفاوض نتائ�ج زيارته إىل 

بغداد«، وأشار إىل أن »الزيارة تهدف إىل تأمني 
املس�تحقات املالي�ة إلقليم كردس�تان، كما 
تطرق إىل كيفية االتف�اق عىل حصة اإلقليم 
يف م�رشوع موازنة 2021 والذي صوّت عليه 

مجلس الوزراء االتحادي الحقاً«.
املف�اوض،  الك�ردي  الوف�د  واس�تعرض 
»مضم�ون املحادث�ات إزاء تطبي�ق قان�ون 
تمويل العجز املايل )االقرتاض(«، وشدد عىل 
أن »زيارت�ه إىل بغ�داد كانت م�ن أجل تنفيذ 
القان�ون ولي�س التف�اوض حول�ه«، معلناً 
»تطبي�ق كل ما ع�ىل اإلقليم م�ن التزامات، 
ول�م ي�رتك أي مربر وس�بب يف ع�دم تمويل 

إقليم كردستان«.
وأك�د مجل�س وزراء إقليم كردس�تان، عىل 
ض�وء ما عرضه الوفد املف�اوض، أنه »يجب 
عىل الحكومة االتحادية إرس�ال املستحقات 
املالي�ة إلقلي�م كردس�تان بموج�ب قان�ون 

تمويل العجز املايل«، فيما قرر “اطالع برملان 
كردس�تان واألح�زاب والجهات السياس�ية 
تفاصي�ل  ع�ىل  اإلقلي�م  يف  الع�ام  وال�رأي 
املحادثات وآخر املس�تجدات م�ع الحكومة 

االتحادية«.
ويف فق�رة أخرى م�ن االجتماع، ق�دم وزير 
املالي�ة واالقتص�اد يف حكوم�ة اإلقليم آوات 
ش�يخ جناب، ووزي�ر التخطيط دارا رش�يد 
»تقديرات بش�أن اإليرادات وحج�م اإلنفاق 
والعج�ز امل�ايل املتوق�ع يف إقليم كردس�تان 
للس�نة املالية 2021، فضالً عن استعدادات 
ال�وزارات املعنية إلع�داد م�رشوع امليزانية 

العامة لإلقليم لسنة 2021«.
وتابع البي�ان، »وبعد التباحث وتبادل اآلراء، 
تمت مناقش�ة جملة مقرتح�ات وتوصيات 
ترمي لتنظيم النفقات والرائب واإليرادات 
يف إقلي�م كردس�تان«. وح�ول رف�ع قيم�ة 

الدوالر مقابل الدينار العراقي، وّجه مجلس 
وزراء اإلقليم »الوزارات ذات الصلة بمراقبة 
األس�واق عن كثب ووضع حد لرفع األسعار 
من أش�خاص يحاول�ون اس�تغالل الوضع 
الراهن ملصالحه�م الخاصة وبالت�ايل زيادة 

العبء عىل املواطنني«.
وبشأن الساللة الجديدة من فريوس كورونا، 
قرر املجل�س »تش�ديد اإلج�راءات الوقائية 
والتعليم�ات الصحي�ة يف األماك�ن العام�ة 
والدوائ�ر  واملؤسس�ات  الخ�اص  والقط�اع 
الحكومي�ة«، بعدم�ا ق�دم وزي�ر الصحة يف 
حكوم�ة إقليم كردس�تان س�امان برزنجي 

تقريراً خاصاً بالوضع الوبائي يف اإلقليم.
يش�ار إىل أن نائ�ب رئي�س حكوم�ة إقلي�م 
كردس�تان قوباد طالبان�ي أعلن التوصل إىل 
اتف�اق الحكوم�ة االتحادية يف بغداد بش�أن 

حصة اإلقليم يف املوازنة املالية لعام 2021.

إقليم كردستان يدعو األمم املتحدة للدخول كـ »طرف ثالث« يف مفاوضاته مع بغداد

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن املتحدث باس�م القائ�د العام 
يحي�ى  الل�واء  املس�لحة  للق�وات 
رسول، أمس األربعاء، املعاون االول 

لوايل العراق يف داعش.
وقال رسول يف بيان تلقت املستقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه إن »وحدات 
جه�از ُمكافح�ة اإلره�اب، نفذت 
فجر اليوم األربعاء، واجبني نوعيني 
يف مناطق جنوبي محافظة كركوك 

وغربي العاصمة بغداد«.
وتاب�ع، أن »ق�وة تكتيكي�ة خاصة 
نف�ذت واجباً اس�تباقيا بالطائرات 
املروحي�ة يف منطقة وادي الش�اي، 
أسفر عن مقتل ُعنرصين إرهابيني 
بقاي�ا عصاب�ات  إنتحاري�ني م�ن 
معهم�ا  األش�تباك  بع�د  داع��ش 
داخ�ل وكر له�م«، مبين�ا أن »أحد 
ه�ذه العنارص املقتولة هو املعاون 

األول ملاُيع�رف بوايل الع�راق املُلقب 
)شعالن («.

وتاب�ع أن »أبط�ال الجه�از الق�وا 
القبض عىل ُعنرصي�ن إرهابيني يف 
قضاء أبو غريب بعد التوصل أليهما 
بن�اًء ع�ىل معلوم�اٍت إس�تخبارية 
اإلع�الم  خلي�ة  دقيقة«.وأعلن�ت 
األمني، األربعاء، )23 كانون األول، 
2020(، مقت�ل قيادي�ني اثن�ني يف 
تنظي�م داع�ش، يف سلس�لة جبال 
حمرين.وقال�ت الخلية يف بيان ورد 
ملوق�ع IQ NEWS، إن�ه »بأم�ر من 
قي�ادة العملي�ات املش�رتكة، نف�ذ 
ال�دويل رضبتني  التحال�ف  ط�ريان 
جويتني يف سلسلة جبال حمرين«.

وبينت، أن »الربتني اس�فرتا عن 
قت�ل ارهابيني اثنني م�ن عصابات 
خط�ري،  قي�ادي  احده�م  داع�ش 
فضال عن تدمري وكرين لإلرهابيني 

بالكامل«.

املتحدث باسم القائد العام يعلن مقتل املعاون 
االول لـ »وايل العراق«

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت لجنة الخدمات النيابية، أم�س األربعاء، إعداد »ورقة 
نهائي�ة« مل�رشوع قان�ون العش�وائيات م�ن اج�ل طرحه يف 
الجلس�ات املقبلة، موضحة أنه يتضم�ن تحويلها اىل مناطق 
حري�ة متكاملة متط�ورة، فيما أكدت ق�رب انجاز قانون 

السكن الذي يشمل جميع املواطنني بقطع االرايض. 
وق�ال عض�و اللجنة عب�اس العطايف يف ترصي�ح صحيف إن 
»اللجن�ة انتهت من مناقش�ة واع�داد تقرير بش�كل مفصل 
عن قانون العش�وائيات وارسل اىل هيئة الرئاسة لعرضه عىل 

مجل�س النواب مع قان�ون الطرق«، مبين�ا ان »هناك بعض 
النواب طالبوا بفصله عن قانون التجاوز الزراعي السكني«.

وأض�اف، أن »القانون مرس�ل م�ن الحكومة وفي�ه معالجة 
لجع�ل مناطق الس�كن العش�وائية مؤجرة لس�اكنيها ومن 
ثم تح�ول مبالغ التأجري اىل االس�تمالك حت�ى ُتعطى فرصة 
للبلديات بنقل املواطنني الساكنني يف املباني العامة اىل مناطق 
بديل�ة«.  وب�ني العط�ايف أن »لجن�ة الخدمات اع�دت الورقة 
النهائية لقانون العش�وائيات االس�بوع املايض، اذ سيحولها 
ذل�ك اىل مناط�ق حري�ة ويطورها ويق�دم له�ا الخدمات 
اضافة اىل وجود صندوق لتطوير العشوائيات وهي من ضمن 

فقرات القانون«، الفتا اىل ان »27 باملئة من املساكن يف العراق 
عشوائية«. 

اما عن توزيع قط�ع االرايض للمواطنني، أوضح أن »التوزيع 
يف املحافظ�ات مس�تمر وهو من صالحي�ات املحافظني وفق 
ق�رار 70 وقرار 145«، مش�ريا اىل ان »هناك مرشوعا لقانون 
الس�كن، وق�د ق�رئ ق�راءة اوىل وتم اع�داد الورق�ة االخرية 
للمناقش�ة يف الجلس�ات املقبل�ة وه�و من اختص�اص لجنة 

التخطيط السرتاتيجي«.
وبني عضو لجنة الخدمات النيابية، أن »هذا القانون سيشمل 

جميع املواطنني بتوزيع قطع األرايض«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، أمس 
األربع�اء، اعتقال متهمني بقضايا جنائية 
مختلفة أبرزها القتل والخطف واإلرهاب.  
وذكر بي�ان للمديري�ة، تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، أن »مفارز مديرية 
مكافح�ة اج�رام بغ�داد التابع�ة لوكالة 
الوزارة لشؤون الرشطة تمكنت من إلقاء 
القبض عىل عدد م�ن املتهمني واملطلوبني 
حصيل�ة ممارس�اتها األمني�ة خ�الل ال� 

)24( س�اعة املاضي�ة، حيث ت�م القبض 
عىل متهمني اثن�ني لقيامهما بجرائم قتل 
ضم�ن مكتب�ي مكافح�ة اج�رام الكرادة 

والدورة وفق املادة 406 ق.ع«.   
وأشار البيان اىل أن »مكتب مكافحة اجرام 
أب�ي غري�ب تمكن من الق�اء القبض عىل 
متهم قام بجريمة خطف وفق املادة 421 
ق.ع«، مضيفا أن »مفارز مكتب مكافحة 
اج�رام النهروان تمكنت من إلقاء القبض 
عىل متهم مطلوب وفق املادة 4 ارهاب«.   
وتابع البيان، أن »مفارز مديرية مكافحة 

اج�رام بغ�داد ألقت القبض ع�ىل عدد من 
املتهم�ني واملطلوبني بقضاي�ا االغتصاب 
والرسق�ة والتزوي�ر ومطلوب�ني آخري�ن 
بقضاي�ا جنائي�ة مختلفة ضم�ن مكاتب 
والزه�ور  االعظمي�ة  اج�رام  مكافح�ة 
والش�عب وب�اب الش�يخ وح�ي العام�ل 
والق�دس والخ�راء والبي�اع واملنص�ور 
والصالحي�ة  والغزالي�ة  والكاظمي�ة 
واملحمودية وف�ق امل�واد القانونية 446 ، 
 ، 394 ، 432 ، 456 ، 453 ، 443 ، 444

292 ، 298 ، 295 ق.ع«.   

وذك�ر أنه »تم إلق�اء القبض عىل عدد من 
املتهمني لقيامهم برسق�ة دراجات نارية 
ودراج�ات التك تك ضمن مكاتب مكافحة 
اجرام بغ�داد الجديدة وحس�ينية املعامل 
 446 امل�ادة  وف�ق  والحري�ة  والحبيبي�ة 

ق.ع«.   
ولفت البي�ان إىل »ضبط عجلتني والقبض 
عىل حائزيها لوجود إشارة ضبط يف قاعدة 
البيان�ات ضم�ن مكات�ب مكافحة رسقة 
س�يارات الكرخ والرصافة وتم توقيفهما 

وفق املادة 446 ق.ع«.  

        بغداد / المستقبل العراقي

أكدت وزارة االتصاالت، أمس األربعاء، 
ع�دم وجود ارتفاع يف أس�عار خطوط 
االنرتن�ت، فيما توعدت »املس�تغلني« 

بمحاسبتهم قانونياً.
وق�ال املتح�دث باس�م ال�وزارة رعد 
املش�هداني، يف حدي�ث لوكال�ة األنباء 
الرس�مية، إن »الوزارة ال تتأثر بتغيري 
س�عر الرصف ال س�يما أنه�ا تتعامل 

بالدينار«.
وأضاف »إذا كان هنالك اس�تغالل من 
أصح�اب األبراج وال�رشكات متخذين 
من تغيري س�عر الرصف وسيلة لرفع 
األس�عار، فس�وف نبدأ بمحاس�بتهم 
وفق القانون«.وكانت وزارة االتصاالت 
أك�دت يف وقت س�ابق، أن أجور البنى 
التحتي�ة ملزودي خدمة االنرتنت باقية 
يف الوقت الحارض ولن تتغري مع تغيري 

سعر الرصف.

الربملان يف طريقه لترشيع قانون لتوزيع األرايض عىل مجيع املواطنني

مكافحة اإلجرام تطلق محلة اعتقاالت ضد مطلوبني بتهم اغتصاب وخطف وقتل

االتصاالت تؤكد 
عدم ارتفاع أسعار خطوط 

اإلنرتنت وتتوعد 
»املستغلني«

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت املفوضية العليا املس�تقلة لالنتخابات، أمس األربعاء، افتتاح عملية 
تحديث سجل الناخبني ملّدة 30 يوما.

وذكرت املفوضية، يف بيان تلقت املس�تقبل العراق�ي أنها افتتحت »عملية 
تحدي�ث س�جل الناخبني مل�ّدة )30 ( يوم�ا ابتداًء من تاري�خ 2/1/2021 

ولغاية تاريخ 2/2/2021.«
وأشارت إىل أنها أدرجت »بيانات الناخبني من مواليد )2003،2002،2001( 

ضمن سجل الناخبني الورقي وقاعدة بيانات عّدة التسجيل االلكرتوني«.
ولف�ت إىل أنها رشعت »بتدري�ب مالكاتها املختّصة ع�ىل إجراءات تحديث 

سجل الناخبني التي صّدق عليها مجلس املفوّضني«.
وأضاف�ت، أنه�ا بحثت »مع رشكتي )أندرا اإلس�بانية( و)م�ريو الكورية( 
نماذج عن األجهزة واملعّدات االنتخابية املقرتح اس�تخدامها يف االنتخابات 
املقبل�ة بحضور ممّثل عن بعثة األمم املّتحدة يف العراق والفريق الفّني من 

دائرة العمليات وتكنولوجيا املعلومات«. 
وأردف�ت، أنه�ا »بحثت مع  اللجن�ة القانونية النيابية، عمليتي التس�جيل  
البايوم�رتي، وتوزيع  بطاق�ة الناخب االلكرتوني�ة البايومرتية ، ومرحلة 
تحديث س�جل الناخبني«، مؤكدا أنها مس�تمرة »بعملية بتسجيل األحزاب 

والتنظيمات السياسية ومنحهم إجازة التأسيس«.

مفوضية االنتخابات تفتتح عملية حتديث سجل 
الناخبني ملّدة )30( يومًا

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت قي�ادة رشطة محافظ�ة كركوك، أم�س األربعاء، تش�كيل مجلس 
تحقيقي بحق منتس�بني »اعتدوا« عىل مواطن، يف املحافظة، بعد انتش�ار 

مقطع فيديو يوثق ذلك.
وذك�رت القي�ادة، يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه أنه »بعد 
انتش�ار مقطع فيدي�و يف عدد ِمن صفح�ات مواقع التواص�ل االجتماعي 
ملنتس�بني ِمن رشطة طوارئ كركوك يقومون باالعتداء عىل أحد املواطنني 
أثناء اقتحامهم لقس�م االمتحانات التابع ملديرية تربية محافظة كركوك، 
ش�كلت قيادة رشطة محافظة كركوك مجلس�ا تحقيقيا بحق املنتس�بني 

الذين قاموا باالعتداء«.
وأك�دت أنها »س�تتخذ كافة االجراءات القانونية بح�ق كل من يعتدي عىل 

مواطني محافظة كركوك«.

رشطة كركوك تشكل »جملس حتقيقي« بحق 
منتسبني أمنيني »اعتدوا« عىل مواطن 

        بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا النائ�ب االول لرئي�س مجلس 
النواب حس�ن كريم الكعبي، أمس 
االربع�اء، اىل إي�الء البحوث العلمية 
اقىص درجات االهتمام واالستفادة 
منه�ا يف تطوي�ر جمي�ع مفاص�ل 
رضورة  ع�ىل  أك�د  فيم�ا  الدول�ة، 

استيعاب حملة الشهادات العليا. 
تلق�ت  بي�ان  يف  الكعب�ي  وق�ال 
املس�تقبل العراقي، جاء ذلك خالل 
حضوره يف املؤتمر العلمي الخامس 
والدراس�ات  الهندس�ية  للبح�وث 
العليا الذي نظمته الجامعة التقنية 
الوسطى/ الكلية التقنية الهندسية 
الدول�ة  »نهض�ة  ان  الكهربائ�ي، 
تب�دأ عرب دع�م اس�اتذة الجامعات 
والنخب والكفاءات العلمية وتوفري 
كافة االجواء التي تسهم يف االرتقاء 
بقدراته�م وامكانياته�م«، الفتا اىل 
ان »املؤسس�ة الترشيعية س�تكون 
داعمة بقوة لكل الخطوات التي من 
شأنها املساهمة يف رعاية العلماء و 

الباحثني و اعادة الثقة باملؤسسات 
التعليمي�ة ودعم االس�اتذة بش�تى 

الوسائل«.
دعوت�ه  األول  النائ�ب  وج�دد 
حمل�ة  باس�تيعاب  ل�«الحكوم�ة 
الش�هادات العليا واالس�تفادة من 
االبداعي�ة  وافكاره�م  طاقاته�م 
الحديثة، وبحوثهم العلمية الرصينة 
يف تعزيز وتطوير االقتصاد العراقي 
سيما يف ظل االزمة اإلقتصادية التي 
يش�هدها العراق والعال�م وتراجع 

اسعار النفط«.
من جانب�ه أكد نائ�ب رئيس لجنة 
التعليم العايل حس�ن املسعودي ان 
»املس�ؤولي�����ة كبرية الستعادة 
يف  الع�راق  يمثله�ا  الت�ي  املكان�ة 
العلم�ي ويج�ب تظاف�ر  الجان�ب 
واالرت�����قاء  لتطوي�ره  الجهود 
ب�ه«، مبين�ا ان »اللجن�ة س�يكون 
له�ا دورا داعم�ا يف اس�ناد ونهضة 
التعليمية-  املؤسس�ات  وتش�جيع 
والربام�ج  واملش�اريع  االكاديمي�ة 

البحثية التخصصية«.

الكعبي يدعو اىل استيعاب محلة الشهادات 
العليا واالستفادة من البحوث العلمية
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    بغداد / المستقبل العراقي

كشفت وزيرة الهجرة واملهجرين إيفان فائق جابرو، أمس 
االربعاء، عن اس�تعدادات الوزارة إلعادة نازحي نينوى إىل 
مناطقه�م يف مطلع العام الق�ادم .وذكرت جابرو يف بيان 
خ�ال اجتماع موس�ع عقدته م�ع محافظ نين�وى نجم 
الجبوري يف مبن�ى محافظة نينوى، بحضور مدير مكتب 
اعمار سهل نينوى فرع الشمال ساالر سليمان بوداغ ومدير 
عام دائرة ش�ؤون الفروع يف الوزارة عيل عباس جهاكري، 

إن »ال�وزارة مس�تعدة لتنفي�ذ املرحلة الثالث�ة من خطة 
الط�وارئ  للعام ٢٠٢١  إضافة إىل اس�تمرارها وبتنس�يق 
ع�اٍل مع كاف�ة الجه�ات املعنية إلع�ادة كاف�ة النازحني 
الراغب�ني بالعودة اىل مناطقه�م االصلية والعمل عىل غلق 
املخيم�ات املتبقي�ة يف املحافظة ».  وقالت، إنه »س�يكون 
للوزارة زيارات دوري�ة وتواجداً ميدانياً يف املخيمات ملد يد 
الع�ون لألرس النازح�ة وحل جميع مش�اكلها، فضا عن 
معرف�ة من يرغب�ون بالعودة اىل مناطقه�م االصلية التي 
نزح�وا منها«.وتابعت، جابرو أن ال�وزارة »بذلت والزالت 

تبذل جه�وداً كبرية لتوفري االحتياج�ات الازمة للنازحني 
والغذائي�ة  العيني�ة  واملس�تلزمات  كالوق�ود  والعائدي�ن 
والصحية واملنزلية رغم ش�حة التخصيص�ات املالية التي 
تعاني منها الوزارة طيلة الس�نوات املاضية ولغاية االن » 
، مؤكدة ان ال�وزارة تعمل بكل إمكاناتها املتاحة من اجل 
مس�اعدة آالف العائ�ات النازح�ة يف املخيم�ات لتخفيف 
معاناتهم ومس�اعدتهم ورفع الحيف عنهم«.من جانبه، 
قال محاف�ظ نينوى نجم الجب�وري إن »املحافظة قدمت 
وأنجزت الكثري للنازحني بالتنس�يق م�ع وزارة الهجرة و 

رغم املعوقات املالية واملش�اكل املتعلقة بالسيولة النقدية 
، مؤك�دا اس�تمرار املحافظ�ة  بمس�اندة ال�وزارة لتقديم 
الخدم�ات للنازحني عىل جمي�ع األصعدة«.واوضحت، ان 
»االجتماع تمخض عن عدة توصيات ومقرتحات بضمنها 
تش�كيل لجنة مش�رتكة من الوزارة واملحافظة تعمل عىل 
اخاء الدور املغتصبة الفس�اح املجال ألهلها بعد عودتهم 
م�ن الن�زوح اىل جانب تزويد قض�اء س�نجار بأعداد من 
الكرفانات وتس�ليمها اىل العائدين ممن ترضرت منازلهم 

اثر سيطرة عصابات داعش الظامية عىل املنطقة«.

وزيرة اهلجرة عن إعادة نازحي نينوى إىل مناطقهم: يف مطلع 2021

   المستقبل العراقي / عامر عبدالعزيز 

يواصل مجاه�دوا الرشكة العام�ة لتجارة 
الحبوب يف الفروع واملواقع عملهم يف كافة 
املحاور من خال اس�تمرار استام الشلب 
من الفاحني و املسوقني وبوترية متصاعدة 
، اىل جان�ب اس�تمرار الجه�د الهن�ديس يف 
املواق�ع باعم�ال املتابع�ة والصيان�ة ، اىل 
جان�ب مواصلة تجهيز املطاح�ن بالوجبة 

العارشة من خلطة الحنطة املقررة .
به�ذه املقدم�ة تحدث املهن�دس عبدالرحمن 
عج�ي طوف�ان مدي�ر ع�ام الرشك�ة العامة 
لتج�ارة الحب�وب ، مضيف�ا اىل ان م�اكات 
الرشك�ة يف املجارش الحكومية تواصل العمل 
لس�اعات متاخرة يف تصنيع الش�لب وتهيئة 
الرز ليك�ون جاهزا للتوزيع ضم�ن مفردات 
البطاقة التموينية للعام ٢٠٢١ ، مشريا اىل ان 
هناك اكث�ر من محور ملناقلة الحنطة املحلية 
لتعزي�ز خزي�ن مواق�ع بغ�داد م�ن الحنطة 

املحلية . 
واك�د ان املراك�ز التس�ويقية يف املحافظ�ات 
الشلبية تواصل اس�تام الشلب من الفاحني 
و املس�وقني بوترية متصاعدة ، مش�ريا اىل ان 
الكمي�ات املس�وقة لغاية الي�وم بلغت نحو ) 

١9٢,٠١5( الف طن من الشلب بانواعه .
واوضح مدير عام الرشكة بعد جهود مضنية 
من قبل الجهد الهنديس والفني يف فروع بابل 
و النجف و ميس�ان تم اعادة تاهيل املجارش 
الحكومي�ة يف الحل�ة وابو صخ�ري والعمارة ، 
تواصل ه�ذه املج�ارش عملية تصني�ع الرز 
ليك�ون جاه�زا للتوزيع ضم�ن حصص عام 
اىل  ، مبينن�ا  املواطني�ني  ٢٠٢١ ع�ىل موائ�د 
الكمي�ات التي تم تصنيعها لغاية اليوم بلغت 
كميات الرز املصنع اكثر من ) 9٤٧( الف طن 
يف املج�ارش الثاث ، هذه الكميات توزعت يف 
مجرش�ة الحله ) 5٣٧( طن و يف مجرشة ابو 
صخ�ري ) ٣٠٠( طن ، اضافة اىل كمية )١١٠( 
طن يف مجرش�ة العم�ارة . وبني اىل ان مواقع 
وس�ايلوات الرشك�ة تواصل عملي�ات تجهيز 

املطاح�ن بالحص�ص املق�ررة م�ن الحنطة 
املحلية سلفة )5٠٪( الوجبة العارشة .

مواق�ع  و  ف�روع  ان  اىل  اش�ار   « »طوف�ان 
الرشكة جه�زت املطاحن بكميات جديدة من 
الحنط�ة حيث واصل س�ايلو الط�وز تجهيز 
مطحنة رسمد ستار بالحنطة وبلغت الكمية 
املجهزة هذا اليوم ) ١5٢.5٦٠( طن ، ليصبح 
اجم�ايل الكمية املجهزة م�ن الحصة العارشة 
) 9١9.5٤٠( ط�ن ، فيم�ا بل�غ مجم�وع ما 
جه�ز   من حنطة ملطاحن محافظة ميس�ان 
) ٦8٣8( ط�ن ، ومواق�ع الرشكة يف الديوانية 
جه�زت املطاح�ن بكمي�ة ) 55١٣( الف طن 
للحص�ة الع�ارشة ، و بل�غ اجم�ايل الكمي�ة 
املجه�زة ملطاحن محافظة االنب�ار  )9٤8٠(
ط�ن م�ن اص�ل ) ١٠٢٢5( نس�بة 5٠٪ م�ن 
املخص�ص ال�كيل البال�غ )٢٠٤٤٦( ، فيم�ا 
واصل سايلو الرفاعي تجهيز  املطاحن سلفة 
5٠٪ الوجبه االوىل من الحنطة املس�وقة لعام 
٢٠٢٠ وتوزع�ت مواقع التجهيز من صومعة 
الرفاع�ي ومرك�ز تس�ويق دهيم�ي ضم�ن 
مخصص الحص�ة العارشه وحس�ب مجهز 
الكميات املدرجة يف ادناه  : صومعة الرفاعي 
) ٤٧٦.8٢٠(   اجم�ايل التجهي�ز )88٠.٦٦٠( 
ط�ن و مركز  الدهيم�ي ) 5٧8.٦8٠( ليكون 
اجمايل التجهيز ) ٣١٢5.8٦٠( طن ، صومعة 
النارصي�ة واصل�ت تجهي�ز مطحنة س�ومر 
الحكومي�ة و املطاح�ن االهلي�ة يف  املحافظة 
بالحص�ة س�لفه )  ٪ 5٠ ( للوجب�ة الع�ارشة 
حي�ث بلغ تجهيز مطحنة س�ومر الحكومية 
بكمي�ة )١١٤،٧٢٠( ط�ن واملطاح�ن االهلية 

بكمية )٣٢١،8٤٠( طن طن . 
 وكش�ف اىل ان كمي�ات الحنط�ة املجه�زة 
من مواقع وس�ايلوات فرع نينوى ملطاحن 
للمحافظة من الحص�ة العارشة / الوجبة 
االوىل )5٠٪ ( بلغ�ت )١5٦٣٠.8٦٠ ( طن ، 
ام�ا فرع النجف فقد بلغت الكمية املجهزه 
للمطاحن من   الحصه العارشه )  ٦٠٠5 ( 
الف  طن حنطه محليه وجهزت من مجمع 

الخورنق املخزني  . 
واوضح ان عمليات مناقلة الحنطة املحلية 
م�ن كرك�وك اىل مواقعن�ا يف بغداد مس�تمرة 

لتعزيز كميات الحنطة يف بغداد . 
من جانب اخر ب�ني مدير عام تجارة الحبوب 
ان للجهد الفني و الهنديس يف مواقع الرشكة 
تواصل العمل الفني يف كافة املواقع من خال 
الصيان�ة واالدام�ة واعادة التاهي�ل واملتابعة 
اليومية ملعامل السايلوات  وامليازين الجرسيه  
فف�ي ذي قار  بارش ال�كادر الهنديس والفني 
بسايلو النارصيه باالعمال  الخاصه بصيانه 
س�طح املعمل ومعالجه بع�ض األماكن التي 
امل�واد  إىل اع�اده تاهي�ل بواس�طه  تحت�اج 
الخاص�ه واملق�ام للرطوبه واألمط�ار وكذلك 
الجوي�ن الرئييس الوس�طي بالكامل وتزفيت 
االم�كان املتاكل�ه ونقاط الضع�ف املوجوده 
للسطح ، ويف كركوك ارشف مدير فرع كركوك 
عىل دقه عمل املي�زان الجرسي االلكرتوني يف 
مجمع حبوب الرياض حي�ث اجرت املاكات 
الهندس�ية متابع�ة ميداني�ة لعم�ل املي�زان 
الج�رسي االلكرتون�ي يف املجمع  ت�م  خالها 
عملية تدقيق وفحص ومتابعة  قراءة امليزان 
للتاك�د م�ن س�امته لضم�ان دق�ة القرائه 

وللتاكد من عمل امليزان بصورة صحيحة.
واختت�م طوف�ان حديث�ة اىل ان لجن�ة فني�ة 
من قس�م الس�يطرة النوعية ودائ�رة الرقابة 
التجاري�ة واملالية وقس�م الرقاب�ة والتدقيق 
اجرت اليوم التجربة والخاصة بتحديد بنسب 
اس�تخاص الرز املصن�ع للش�لب املنتج هذا 
املوسم اس�تعداد للرشوع بالخطوه القادمة 

بتصنيع الشلب .

جتارة احلبوب: كميات الشلب املسوق من الفالحني ملخازن 
وزارة التجارة بلغت »192,015« الف طن

أكدت مواصلة مالكاتها بتجهيز املطاحن باحلنطة للوجبة العاشرة

النفط توقع عقدًا استثامريًا ملرشوع وحدة 
هدرجة وحتسني البنزين يف النجف

    بغداد / المستقبل العراقي

برعاية وزير النفط احسان عبدالجبار اسماعيل وقعت رشكة مصايف الوسط 
عقدا مع رشكة س�ان الس�ترياد وبيع املنتج�ات النفطية )قط�اع خاص ( 
لتنفيذ مرشوع وحدة الهدرجة وتحسني البنزين يف محافظة النجف األرشف 
بطاقة ٦٠٠٠ برميل باليوم، بحضور وكيل الوزارة لش�ؤون املصايف د. حامد 
يونس.وق�ال الوكيل ان توقيع العقد يأتي حرصا من الوزارة لزيادة معدالت 
انت�اج البنزين عايل االوكتاين، وس�يتم تنفيذه من قب�ل رشكة من رشكات 
القطاع الخاص العراقي وبإرشاف رشكة مصايف الوسط، مضيفا ان الوزارة 
تعمل من خال مشاريع تطوير املصايف ووحدات االنتاج وتحسني نوعياتها 
لتنمي�ة وتطوي�ر االنتاج الوطني من املش�تقات النفطية لتقليل االس�ترياد 
وتوف�ري املنتجات النظيفة الصديقة للبيئ�ة.و توفري  فرص عمل للعراقيني. 
وق�ال مدي�ر عام رشكة مصايف الوس�ط وكالة عائد جابر عم�ران ان العقد 
س�يؤمن طاقة انتاجية مضافة اىل الطاق�ات الحالية من مادة البنزين عايل 
االوكتاين تقدر )   مليون  (  لرت من خال انش�اء وحدة لهدرجة وتحس�ني 
البنزي�ن يف محافظ�ة النجف األرشف م�ن قبل رشكة س�ان احدى رشكات 

القطاع الخاص  العراقي .مضيفا ان مدة تنفيذ العقد ستكون ٣٦ شهرا. 
وقال املدير املفوض ورئيس مجلس اإلدارة لرشكة س�ان )رسدار خالد عمر 
( ان املرشوع سيؤمن انتاج ما يقارب مليون لرت من البنزين عايل االوكتاين 
يوميا وسيوفر فرص عمل الهايل املحافظة، فضا عن زيادة االنتاج الوطني 

من املنتجات النفطية.

    بغداد / المستقبل العراقي

األربع�اء،  أم�س  املرك�زي،  البن�ك  وج�ه 
املص�ارف املج�ازة كاف�ة بتعدي�ل قيم�ة 
ال�دوالر وأي�ة عم�ات تقي�م عىل اس�اس 
املالي�ة  الس�جات  يف  بال�دوالر  عاقته�ا 
واألنشطة املرصفية.وأصدر البنك املركزي 
وثيقة وردت ل�«املستقبل العراقي« وجاء 
فيها، »اس�تناداً اىل قرار هذا البنك الصادر 
بموجب كتاب دائرة العمليات املالية وادارة 
الدين املرقم بالعدد ٢٤٤٠/ ١ / ٦ واملؤرخ 
يف باعتماد سعر الرصف الجديد ابتداء من 
۲۰۲۰/ ۱۲ / ۲۰، تق�رر قيامك�م بتعديل 
قيم�ة العمل�ة األجنبي�ة  )ال�دوالر( وأي�ة 
عمات تقيم عىل أس�اس عاقتها بالدوالر 

يف الس�جات املالية واألنشطة املرصفية يف 
بداية يوم العمل ۲۰۲۰/ ۱۲/ ۲۰«.

وأوضحت الوثيقة، أن »ذلك يأتي الستخراج 
الفرق بني كلف حيازة تلك السنة والقيمة 
الحالي�ة لها بعد تغري س�عر الرصف وبما 
يتماىش مع كلفة الحصول عليها )١٤٦٠( 
دينار لل�دوالر أو أي س�عر يت�م الحصول 
ع�ىل الدوالر بموجب�ه والتعامل مع الفرق 
قيدي�اً وفق�ا للمعاي�ري الدولي�ة لإلفصاح 
امل�ايل )IFRS(«. وكان البنك املركزي حدد 
بي�ع  س�عر   ،٢٠٢٠ االول  كان�ون   ١9 يف 
ال�دوالر، حيث س�يكون١٤5٠ د ينارا لكل 
دوالر من وزارة املالية، و١٤٦٠ دينارا لكل 
دوالر للمصارف، و١٤٧٠ دينارا لكل دوالر 

للجمهور.

البنك املركزي يوجه املصارف املجازة بتعديل قيمة الدوالر

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت دائرة التحقيقات يف هيأة النزاهة عن إحباط محاولة 
لاس�تياء عىل عقاٍر عائٍد للدولة يف بغ�داد، مبينة ضبطها 
ر املس�تخدم يف املحاولة.وأشارت دائرة  املتهم والكتاب املُزوَّ
النزاهة، يف حديثها عن العملية التي نفذتها مديرية تحقيق 
بغ�داد، إىل أن فري�ق عم�ل املديري�ة ال�ذي انتق�ل إىل دائرة 
ٌر  ن من ضبط ُمتَّهٍم بحوزته كتاٌب ُمزوَّ عق�ارات الدولة تمكَّ
مزعوم صدوره عن الدائرة، ُمبّينًة أن الكتاب املزور معنون 
إىل أمان�ة بغداد - دائ�رة التصاميم؛ لغرض إنش�اء محطة 
وق�ود عىل قطعة أرض عائدة إىل محافظة بغداد«.وأضافت 
َذت بموجب  إنه »تمَّ تنظيم محرض أصويل يف العملية التي ُنفِّ
مذكرة قضائي�ة، وعرضه رفقة املتهم وامل�رزات الجرمية 
ر توقيفه عىل ذمة  ع�ىل قايض التحقيق املخت�ص الذي ق�رَّ
التحقيق«.وس�بق لهي�أة النزاه�ة أن أعلنت ع�ن اتخاذها 
إجراءات وتدابري؛ لتحصني عقارات الدولة من االستغال أو 
التعدي أو التجاوز أو الرتبُّح دون وجه حق منها، ورس�مها 

خارطة طريق إلدارة هذا امللف بطرق فضىل.

النزاهة حتبط حماولة 
االستيالء عىل عقار عائد 

للدولة يف بغداد

    المستقبل العراقي / زهراء علي

أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري عن إدارج عدة مشاريع ضمن 
موازنة ٢٠٢١ التي أقرت أمس االثنني، وأبرزها إتمام تأهيل مطار 

املوصل.
وق�ال الجب�وري يف ترصيح صحف�ي، إن »موازن�ة ٢٠٢١ تخللت 
إدراج م�رشوع إع�ادة تأهيل مطار املوصل وبمبل�غ ٣٠٠ مليون 
ي�ورو، باإلضافة إلدراج مرشوع إنش�اء املستش�فى الجمهوري 
العام بمبلغ ٢٦٠ مليون دوالر ومستش�فى ابن سينا بمبلغ ٢58 

مليون دوالر«.

حمافظ نينوى يعلن إدراج مرشوع إعادة 
تأهيل مطار املوصل ضمن موازنة 2021

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة النقل/الرشك�ة العام�ة لنقل املس�افرين والوفود 
عن تنفيذها لواج�ب نقل وإعادة العوائ�ل النازحة من مخيمات 
النازحني اىل مناطقهم ومدنهم االصلية ضمن جهود وزارة النقل 

يف اللجنة العليا العادة توطني النازحني . 
وقال مدير عام الرشكة الس�يد عبد العظيم الس�اعدي : اس�تناداً 
لتوجيه�ات وزي�ر النقل الكابتن نارص حس�ني الش�بيل تم اعادة 
)٧9( ن�ازح من مخيم العامرية للنازح�ني اىل مدنهم ومناطقهم 
االصلي�ة يف قض�اء عنه . يذك�ر ان وزارة النق�ل متمثلًة بالرشكة 
العامة لنقل املسافرين والوفود تواصل جهودها لنقل كل العوائل 
الت�ي نزحت خال العمليات العس�كرية واعادته�م اىل مناطقهم 
املح�ررة حس�ب التوقيتات والخط�ط املوضوعة من قب�ل وزارة 

الهجرة واملهجرين والجهات املعنية .

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئة، أمس االربعاء، اس�تحداث مختر 
متخصص لتش�خيص الحاالت املشتبه أصابتها بفريوس كورونا 
يف دائ�رة مدين�ة الطب.وذكرت ال�وزارة يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة من�ه أنه »برعاي�ة وزير الصحة والبيئة حس�ن 
محمد عباس التميمي تم استحداث مختر متخصص لتشخيص 
الحاالت املشتبه أصابتها بفايروس كورونا اذ يعتر املركز الثاني 
من نوعه يف دائ�رة مدينة الطب«. وبني مدير املخترات التعليمية 
يف مدين�ة الطب »محمد غانم عن انش�اء املرك�ز بطريقة حديثة 
ومستويف لجميع رشوط السامة املهنية لجميع العاملني وضمان 
ع�دم اصابته�م«. بحس�ب البيانوأض�اف البيان أنه »ت�م تجهيز 
املركز بأح�دث االجهزة املخترية ومن  مناش�ئ رصينة وبطاقة 
اس�تيعابية الكث�ر من ٢٠٠٠ فح�ص يف اليوم مم�ا يرفع الطاقة 
التش�خيصية لغرض فحص جميع امل�رىض الراقدين واملراجعني 

والكوادر العاملة يف مدينة الطب«.

    بغداد / المستقبل العراقي

اكدت مديرية املوارد املائية يف كرباء املقدس�ة، أمس األربعاء، ان 
افتتاح محطة الرزازة الجديدة سيعمل عىل خفض مناسيب مياه 

املبازل واملياه الجوفية من بساتني املحافظة.
وقال رئيس قسم املحطات يف املديرية حسن جاسم يف ان “ارتفاع 
مناس�يب املياه يف املبازل والبس�اتني جاء بس�بب زيادة السكان 
واالرايض الزراعية واصبحت املحطات غري كافية لترصيف املياه 

السيما مياه االمطار يف فصل الشتاء”.
واض�اف جاس�م ان “محطة ال�رزازة الجديدة الت�ي بورش العمل 
فيها يف العام ٢٠٠8 وتم تش�غيلها بش�كل تجريبي ملدة ٢٠ يوما، 
وظهرت بعض االخطاء التصميمية والتنفيذية، واالن اس�تأنفت 

الرشكة املنفذة االعمال الصاح االخطاء وتشغيلها”.
واشار اىل ان “بداية العام ٢٠٢١ ستكون املحطة الجديدة جاهزة 
لافتتاح، وس�تعمل عىل ترصيف جميع مي�اه املبازل ورفعها اىل 

بحرية الرزازة وخفض مناسيب املياه يف بساتني املحافظة”.

النقل تعلن اعادة وجبة جديدة من نازحي 
»االيواء« اىل مناطق سكناهم

الصحة: استحداث مركز متخصص يف مدينة الطب 
لتشخيص احلاالت املشتبه اصابتها بـ »كورونا«

املوارد: حمطة الرزازة اجلديدة ستخفض 
مناسيب مياه املبازل من بساتني كربالء

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت هي�أة املناف�ذ الحدودية، أم�س االربعاء، ضبط عج�ات دون املودي�ل عدد )١٢( 
وإحباط محاولة تهريبها يف منفذ ميناء أم قرص األوسط بالبرصة.

وذكر اعام الهيئة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه انه »تم ضبط حاويات 
عدد ٣ حج�م ٤٠ قدم ووفق معلومات من جهاز املخابرات الوطني العراقي تفيد بوجود 

مواد يمنع استريادها داخل الحرم الكمركي«. 
وتابع: »ش�كلت لجنة للكشف عىل الحاويات من الجهات ذات العاقة، والتي تم الكشف 
م�ن قبلهم وتبني وجود عجات دون املوديل عدد )١٢( ال يس�مح باس�تريادها ودخولها 

العراق التزاما بالضوابط والتعليمات النافذة«. 
وأضاف البيان أن »الحاويات تم ختمها بالختم الكمركي واحالتها وفق محرض اصويل اىل 
مركز رشطة الكمارك لغرض عرضها أمام الجهات القضائية املختصة التخاذ اإلجراءات 

القانونية الازمة بحقها«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

اك�دت وزارة الصناعة واملعادن، أمس 
األربعاء، انها ستفتتح مصنع الحديد 
والصلب يف البرصة خ�ال الربع االول 
م�ن الع�ام املقب�ل، بينم�ا اعلنت عن 
وصول عدد منتجاتها اىل 8١٦ منتجا.

وقال وزي�ر الصناعة واملع�ادن منهل 
عزي�ز الخب�ار ان “ال�وزارة تمتلك 8٣ 
مصنع�ا  بعضه�ا متوق�ف والبع�ض 

االخ�ر يعمل، لك�ن انتاجه بس�يط وقليل 
وال يرتقي بالصناع�ة الوطنية، لذا عملت 
من�ذ ايار املايض ولغاي�ة ترشين االول من 
الع�ام الحايل ع�ىل اتخاذ اج�راءات تتمثل 
باعادة هيكل�ة ادارة الوزارة وتغيري بعض 
ال�رشكات م�ن خ�ال  القي�ادات ودع�م 
القروض واملساعدات من رشكات شقيقة 
لغ�رض افتتاح املصانع م�ع وضع خطط 
منها طويلة االمد ومتوسطة وقصرية ملدة 

عام”.
وأضاف الخباز، أن “الوزارة كان من املقرر 
ان تفتتح ١٧ مصنعا هذا العام، لكن ما تم 
فتح�ه كان ١٢ مصنعا حت�ى االن، وهناك 
مصن�ع توق�ف ملدة ش�هرين وه�و معمل 
الطابوق يف املحاويل بس�بب الحريق الذي 
تس�بب بارضار كبرية في�ه، مؤكدا تقديم 
الدع�م بالق�روض واملس�اعدات وبجهود 
ذاتية الغلب ال�رشكات خال العام ٢٠٢٠، 

مبين�ا أن “عدد منتجات الوزارة حاليا بلغ 
8١٦ منتج�ا، منها منتج�ات االدوية بعدد 
٣5٦ منتج�ا، ومنتجات النس�يج بمختلف 
انواعه�ا ٣١١ منتجا واخرى مختلفة ١٤9 
منتج�ا، وتق�دم ال�وزارة عددا كب�ريا من 
الخدم�ات واملنتج�ات لعدد م�ن الوزارات 

بالدفع باالجل”.
ولف�ت اىل “وج�ود تع�اون م�ع محاف�ظ 
البرصة من خال تقدي�م دعم مايل بمبلغ 
5٠ ملي�ار دين�ار الكمال م�رشوع مصنع 
الحدي�د والصل�ب يف البرصة ال�ذي توقف 
من�ذ١5 عام�ا، وس�يتم افتتاح�ه يف الربع 
االول م�ن العام املقب�ل، وهناك تعاون مع 
وزارة النف�ط ورشك�ة )ش�ل( االمريكي�ة 
لوض�ع املخطط�ات مل�رشوع )الن�راس( 
للبرتوكيمياوي�ات يف الب�رصة ال�ذي يع�د 
اكر املش�اريع يف البلد، وسيتم افتتاح عدد 
م�ن املصان�ع يف الع�ام املقب�ل يف العمارة 

والفلوجة واملوصل”.

املنافذ حتبط حماولة هتريب »12« عجلة يف منفذ ميناء 
أم قرص األوسط

الصناعة: سيتم افتتاح مصنع احلديد والصلب 
يف البرصة العام املقبل

خاطب وزارة املالية لتمويل احملافظة مببالغ مالية خاصة باملشاريع

حمافظ البرصة يعلن قرب توزيع وجبات جديدة من االرايض ملختلف الرشائح من وعوائل الشهداء
    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

أكد رئي�س لجنة الس�كن العلي�ا يف البرصة 
املحاف�ظ اس�عد عب�د االم�ري العيداني عىل 
رضورة اإلرساع يف حس�م كاف�ة االجراءات 
املتعلق�ة بتوزي�ع قط�ع االرايض الس�كنية 
ابن�اء  م�ن  املس�تحقة  الرشائ�ح  لكاف�ة 

املحافظة.
وقال رئيس لجنة الس�كن العلي�ا املحافظة 
اس�عد العيدان�ي يف بيان صحف�ي صدر عن 
مكتب�ه االعام�ي الخ�اص خ�ال األجتماع 
ال�دوري مع أعضاء  لجنة الس�كن بحضور 
مختلف دوائر الدولة املعنية وقسم االسكان 
يف ديوان املحافظة انه تم التأكيد عىل رضورة 
ع�ىل  الس�كنية  األرايض  بتوزي�ع  اإلرساع 
مختلف الرشائح من بينهم رشيحة الشهداء 

من القوات األمنية والحشد الشعبي وشهداء 
التظاه�رات فض�ًا ع�ن الرشائ�ح االخ�رى 
الضواب�ط  لتل�ك األرايض وف�ق  املس�تحقة 

املحددة من قبل لجنة السكن .
وبني محاف�ظ البرصة انه ت�م توجيه كافة 
الدوائ�ر املعنية ب�االرساع بتوزي�ع األرايض 
عىل مس�تحقيها خ�ال الف�رتة املقبلة بعد 
اكتمال كافة االج�راءات االدارية والقانونية 
مع اعضاء لجنة الس�كن بني مختلف دوائر 
املحافظ�ة وتحدي�د الرشائ�ح الت�ي س�يتم 
منحهم الس�ندات الخاصة ب�األرايض، الفتاً 
اىل انه س�يحدد موعد لتوزيع األرايض خال 

االيام القادمة.
كما اعل�ن محافظ البرصة املهندس اس�عد 
عبد االمري العيداني عن مخاطبة وزارة املالية 
حول قانون تمويل العجز املايل اشارة لكتاب 

وزارة التخطي�ط ذي العدد ٢/8/١٦١9٣ يف 
١٦/١١/٢٠٢٠ والخ�اص بحصة محافظة 

الب�رصة من تمويل الدفعة الثالثة، مبيناً انه 
تم ارسال قائمة باملشاريع املطلوب تمويلها 

ل�وزارة التخطيط بموجب كت�اب ذي العدد 
٣٠٧9يف ١٣/١٢/٢٠٢٠ 

وب�ني محافظ البرصة يف بيان صحفي صدر 
عن مكتبه االعامي الخاص انه تم مخاطبة 
وزارة املالية عىل ضوء كتاب قسم التخطيط 
واملتابعة ش�عبة الخط�ة وادارة املوارد وبأن 
وزارة التخطي�ط قد اعلمتنا بع�دم امكانية 
تمرير مش�اريع الب�رتو دوالر او املش�اريع 
االس�تثمارية كون قانون العج�ز املايل نص 
ع�ىل تخصي�ص مبل�غ )١( ترلي�ون دين�ار 
لتمويل مشاريع تنمية االقاليم للمحافظات 
وال يخ�ص ان�واع الرامج االخ�رى حيث ان 
اغل�ب مش�اريع املحافظ�ة تن�درج ضم�ن 
برنام�ج البرتو دوالر االمر الذي س�يؤدي اىل 

حرمان اغلب املشاريع وبالتايل توقفها. 
وأض�اف العيدان�ي ان�ه نظراً لضي�ق الوقت 

فق�د ارس�لت املحافظ�ة قائمة بمش�اريع 
تنمية االقاليم حس�ب طلب وزارة التخطيط 
يف املوازن�ة الخاص�ة باملحافظ�ة )املوازن�ة 
االستثمارية( وسيتم تزويد دائرتي املحاسبة 
واملوازنة بالقائمة النهائية للمش�اريع التي 

تم الرصف عليها.
واش�ار محافظ الب�رصة ان الكتاب الصادر 
عن قس�م التخطيط واملتابعة شعبة الخطة 
وادارة املوارد وال�ذي تم فيه مخاطبة وزارة 
املالية تضمن راجني النظر يف إمكانية تمويل 
املبال�غ املالية للمحافظ�ة وإمكانية املناقلة 
وتوفري مبالغ اضافية اخرى حيث استحقت 
لصالح مش�اريع املحافظة ذرعات ارس�لت 
لوزارة التخطيط بموجب مخاطبات صادرة 
ع�ن املحافظة بكتاب�ني مرقمني )١٤٠٧( يف 
٢١/٧/٢٠٢٠ و)٢595( يف ١٢/١١/٢٠٢٠.
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»رائحة الكتب: سرية ذاتية بعبق القراءة«
           بغداد / المستقبل العراقي

ص�در حديًث�ا للكاتب والصحايف حس�ن 
عيل أنواري كتاب »رائحة الكتب: س�رة 
ذاتية بعب�ق القراءة«، ال�ذي يتناول فيه 
عالقت�ه بالق�راءة والكت�ب واملكتب�ات، 
خالل مختل�ف مراحل حياته الدراس�ية 

واملهنية.
وق�ّدم للكت�اب الدكت�ور حم�د ب�ن عبد 
العزي�ز الك�واري، وزير الدول�ة، ورئيس 
مكتبة قطر الوطنية، قائاًل: الكتاب ليس 
مجموع�ة أوراق جامدة، بل هو انعكاس 

لفك�ر وح�وار له�ذا الفك�ر عرب ق�راءة 
الكتاب، ول�كل كتاب ش�خصيته الذاتية 
الت�ي تجعله مختلًفا ع�ن غره، ويرتتب 
عىل العالق�ة معه طعم جدي�د، وإضافة 
جدي�دة للمعرفة يختلف عم�ا عداه من 

الكتب.
ويقول الكاتب يف مقدمة الكتاب: ال تفوح 
من الكتب الروائح الحس�ية فقط، فثمة 
هناك معنوية تالمس الروح والقلب، وال 
يش�عر بها إال عشاق الكتب، فهناك عبق 
معريف يفوح من الكتاب يدخل القلب قبل 
العقل، ويعيش القارئ حالة من السعادة 

الفكرية عند اكتس�ابه املزيد من املعارف 
واملعلومات الجديدة.

يتأل�ف الكت�اب من ثالثة فص�ول، حيث 
يأت�ي الفصل األول بعن�وان »قصتي مع 
الكت�ب«، وي�ربز في�ه املؤل�ف البداي�ات 
األوىل لعالقت�ه بالق�راءة والكت�ب، ب�دًءا 
م�ن الطفولة التي كانت حافلة بش�غف 
املطالع�ة واستكش�اف الكت�ب، وكيفية 
يف  دوًرا حيوًي�ا  املدرس�ة  لع�ب مكتب�ة 
ترس�يخ هذه العادة املمتعة، التي كانت 
تحفل بالكتب من مختلف االختصاصات، 
والتي اس�تهوت املؤلف بشكل كبر. كما 

أن القراءة ال تشمل فقط الكتب، ولكنها، 
لدى الكاتب تشمل أيًضا قراءة الدوريات 
واملج�الت، الت�ي كان�ت تمث�ل عاملًا من 

التسلية واملتعة.
ويف املرحلة الجامعية، ازداد تعلق الكاتب 
بالق�راءة، مع توس�ع اآلف�اق املعرفية، 
فكان�ت مكتبة جامعة قط�ر هي املكان 
الس�اعات  لقض�اء  للكات�ب  املفض�ل 
الطويل�ة، ولم تش�هد غياب�ه يوًما طوال 
الس�نوات األرب�ع الت�ي درس فيه�ا. أما 
للكات�ب،  املهني�ة  الحي�اة  يف  الق�راءة 
صحافًي�ا ومدرًس�ا، فقد ج�اءت لتكون 

رضورة ومتطلًب�ا من متطلب�ات العمل، 
وخ�ر زاد للس�اعي إىل تطوي�ر مهاراته 

وتنمية ثقافته يف مجال عمله.
أم�ا الفص�ل الثاني م�ن الكت�اب فيأتي 
بعن�وان »القراءة.. حياة«، ويس�تعرض 
فيه الكاتب مجموعة من األمور املتعلقة 
بدور القراءة يف تعزيز الصحة النفس�ية، 
وتطوير الذات، وشحذ األذهان والتفكر، 
مستش�هًدا بعدد من الدراس�ات العلمّية 
الت�ي تناولت هذه الجوانب، ومس�اهمة 
القراءة يف نجاح الكثر من الش�خصيات 
يف العال�م، وكيفي�ة مس�اهمتها أيًضا يف 

اخرتاعهم للمنتجات، وتفوقهم يف الحياة 
العملي�ة. ويصطحب الكات�ب يف الفصل 
الثال�ث »جول�ة يف مكتبت�ي«، القارئ إىل 
ش�ذرات وخواطر م�ن الكّت�اب العامليني 
والكت�ب،  الق�راءة  اس�تهوتهم  الذي�ن 
كألربت�و مانغويل امللق�ب برجل املكتبة، 
وم�ا كتب�ه ع�ن عالقت�ه بهذا امل�كان يف 
مختلف األوقات، والعادات التي صاحبته 
يف القراءة. كما يتطرق الفصل الثالث إىل 
قصة نش�أة الكتابة عرب »ألواح سومر«، 
الت�ي وصفها عالم الحضارة الس�ومرية 
صموئي�ل نوح كريمر بأنه�ا إنجاز كبر 

ومذه�ل لعل�وم الق�رن التاس�ع ع�ر 
ولإلنس�انية، لتكون املفت�اح الذي ينقل 

لألجيال املعارف والعلوم.
الكات�ب الربازي�يل باول�و كويلو يحرض 
بقوة يف مكتبة أنواري، حيث مثل أسلوبه 
الرسدي الفريد دافًعا ل�ه القتناء وقراءة 
رواياته كلم�ا نزلت يف األس�واق، كما أن 
رواي�ة »آالم فرت�ر« للفيلس�وف األملاني 
يوه�ان غوت�ه، ه�ي برأي�ه م�ن أعظ�م 
الروايات الرومانس�ية الت�ي مرت عليه، 
فهي غني�ة بالبالغة الش�عرية واللغوية 

وتدخل القلب دون استئذان.

وزارة الدفاع
الدائرة القانونية

)اعالن( 17املحكمة العسكرية االوىل
رزمة ) 2020/17( 

اىل املتهمني الغائبني املدرجة اس�مائهم وعناوين س�كنهم ، ملا كنتم متهمني وفق املواد املؤرشة ازاء اس�مائكم يف القضية املبينة ادناه وبما ان محل اقامتكم مجهولة لذا اقتىض 
تبليغكم يف الصحف املحلية عىل ان تحرضوا امام املحكمة العسكرية االوىل خالل مدة ثالثني يوما من نر هذا االعالن يف الصحف وعند عدم حضوركم سوف تجري محاكمتكم 
غيابيا وتحجز اموالكم املنقولة وغر املنقولة ويطلب من كافة املوظفني العموميني القاء القبض عليكم وتسليمكم اىل اقرب جهة عسكرية او مركز رشطة ويلزم االهليني الذين 

يعلمون بمحل اختفائكم بأخبار الجهات املسؤولة بذلك 

العميد احلقوقي
رئيس املحكمة العسكرية االوىل

رشكة بغداد للمرشوبات الغازية 
م / تنويه

تنوي�ه صادر من رشكة بغداد للمروبات 
الغازية املساهمة لم يذكر يف اعالن الدعوة 
الجتم�اع الهيئ�ة العام�ة املن�ر بتاريخ 
2020/12/23   تاري�ج اجتم�اع الهيئ�ة 
العامة عند عدم حصول النصاب القانوني 
لذلك توجب التنويه  لتاريخ انعقاد الجلسة 
املواف�ق  الخمي�س  ليك�ون ي�وم  املؤج�ل 

2021/01/21 اقتىض التوضيح
شاكرين تعاونكم معنا .. مع التقدير

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد : حجة وفاة

التاريخ: 2020/11/9
إىل  / املدعو ) ردافة نصيف حسني(

إعالن
قدم طال�ب حجة الوفاة ) بش�ر صاحب طي�اح( طلبا 
إىل ه�ذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار حجة وفاة بحق 
املدعو )ردافة نصيف حس�ني( قررت املحكمة تبليغك  يف 
الصحف املحلية فعليك الحضور أمامها خالل عرة أيام 
م�ن تاريخ نر اإلع�الن وبخالفه س�يتم النظر بالطلب 

وفق القانون .
القايض

حسن جواد الحبيب
����������������������������������������������

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 388/ب2020/4
التاريخ : 2020/12/23

م/إعالن
إىل/ املدعى عليه )عيل محمد داود( 

أق�ام املدعي) س�الم عبد اس�ماعيل ( الدع�وى املرقمة 
أعاله والتي يطلب فيها الحكم )بأعادة الحال اىل ما كان 
علي�ه قبل التعاق�د بخصوص العق�ار املرقم 74792/3  
مقاطع�ة 4 جزيرة النجف حي النرص المتناعه عن نقل 
امللكي�ة ( ولثب�وت مجهولية محل إقامتك حس�ب رشح 
املبل�غ القضائي وإش�عار مختار حي الجه�اد 6 )جبار 
كري�م البديري( لذا ق�ررت هذه املحكم�ة تبليغك إعالنا 
بصحيفتني محليتني يوميتني  للحضور يف موعد املرافعة 
املصادف يف ي�وم 2020/12/30 وعند عدم حضورك أو 
إرسال من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا  وفق األصول.
القايض

عامر حسني حمزة
����������������������������������������������

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 3028/ب2020/1

التاريخ : 2020/12/22
اعالن

إىل/ املدعى عليه الثاني ) كاظم صايف حمودي( 
أقام املدعي )السيد مدير بلدية النجف اضافة لوظيفته( 
الدع�وى البدائية املرقمة أعاله والتي يطلب فيها الحكم 
)بابط�ال كافة قيود العقار املرقم 77831 /3 حي الرص 
واع�ادة تس�جيله باس�م دائرة املدع�ي اع�اله( ،ونظرا 
ملجهولي�ة مح�ل إقامتك حس�ب رشح املبل�غ القضائي 
وحس�ب اش�عار مختار حي الش�هيد الص�در/6 ) عبد 
الحسني صاحب عيل(، عليه قررت هذه املحكمة تبليغك 
إعالن�ا بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني بموع�د املرافعة 
املص�ادف يف ي�وم 2021/1/3 وعن�د ع�دم حضورك أو 
إرسال من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا  وفق األصول.
القايض

عيل جبار الخزعيل

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة األحوال الشخصية يف الكوفة
العدد : حجة وفاة/2020

التاريخ: 2020/11/23
اعالن

قدم�ت املدعوة ) بلقيس عبد الل�ه صالح( طلباً اىل 
ه�ذه املحكمة تروم في�ه الحصول عىل حجة وفاة 
للمدع�و ) عبد املجيد عبد املحم�د النقش( عىل انه 
تويف بتاريخ 1963/2/20 فمن لديه اي معلومات 
ع�ن املدعو ) عبد املجيد عب�د املحمد النقش( عليه 
مراجع�ة املحكم�ة خ�الل ع�رة ايام م�ن تاريخ 

النر.
القايض

عيل لفتة جادر

����������������������������������
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 2711/ب2020/2
التاريخ : 2020/12/23

م/إعالن
إىل/ املدعى عليه )جاسم مكرود خرض( 

أق�ام املدع�ي) املدير املفوض ملؤسس�ة اإلس�كان 
التعاونية CHF إضافة لوظيفته ( الدعوى املرقمة 
أع�اله ضدك وال�ذي يطلب فيه�ا الحك�م بإلزامك 
بتأديتك له واملدعى عليه الثاني  بالتكافل والتضامن 
فيما بينكم مبلغا قدره ) 400$ عن القرض املؤرخ 
2018/12/16 ( ونظ�را لثب�وت مجهولي�ة محل 
إقامت�ك حس�ب رشح املبلغ القضائ�ي يف محكمة 
ب�داءة النارصي�ة وإش�عار مخت�ار املستش�فى – 
الجرب�ة يف ذي قار/ الش�طرة املدع�و )عيل دريول 
محمد( لذا تقرر تبليغك إعالنا بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني  بموعد املرافعة 2020/12/30 الس�اعة 
التاس�عة صباح�ا وعند ع�دم حضورك أو إرس�ال 
من ينوب عنك س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا  وفق األصول.
القايض

حربي طارش لفتة

جمهورية العراق
مجلس القضاءاألعىل

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

محكمة بداءة النعمانيه
العدد:864 /ب/2020

التاريخ :2020/12/23
أع����������الن

 اىل املدعي عليه/ نبيل رزاق زغر
بالن�رض ملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب 
اش�عار املخت�ار ملنطقة قري�ة الجزائر  يف 
االح�رار علي�ه تق�رر تبليغ�ك بالحض�ور 
امام هذه املحكم�ة  بصحيفتني محليتني 
يوميتني بالدع�وى املرقمة اعاله واملقامة 
م�ن قبل املدعي )س�مر ش�اكر ش�ندل( 
والتي موعد مرافعتها  يوم 2020/12/29 
التاسعة صباحا ويف حالة عدم حضورا او 
ارسال من ينوب عنك قانونا سوف تجري 
املرافعة بحقك غيابي�ا وعلنا وفق االصول 

مع التقدير 
القايض

عمر كاظم كريم
قايض محكمة بداءة النعمانية

����������������������������������
فقدان 

فقدت الهوية الصادرة من وزارة الكهرباء 
مديرية العامة النت�اج الطاقة الكهربائية 
الفرات االوسط باس�م املواطن / حسنني 
عالء ابراهيم فمن يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار

جمهورية العراق
مجلس القضاءاألعىل

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

محكمة بداءة النعمانيه
العدد:865/ ب/2020

التاريخ :2020/12/23
 أع����������الن

 اىل املدعي عليه/ نبيل رزاق زغر
بالن�رض ملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب 
اش�عار املخت�ار ملنطقة قري�ة الجزائر  يف 
االح�رار علي�ه تق�رر تبليغ�ك بالحض�ور 
امام هذه املحكم�ة  بصحيفتني محليتني 
يوميتني بالدع�وى املرقمة اعاله واملقامة 
م�ن قبل املدعي )س�مر ش�اكر ش�ندل( 
والتي موعد مرافعتها  يوم 2020/12/29 
التاسعة صباحا ويف حالة عدم حضورا او 
ارسال من ينوب عنك قانونا سوف تجري 
املرافعة بحقك غيابي�ا وعلنا وفق االصول 

مع التقدير 
القايض

عمر كاظم كريم
قايض محكمة بداءة النعمانية

����������������������������������
اىل الري�ك ال�ذي ال يح�رض )دين�ا مجيد 

يوسف( 
اقتىض حض�ورك اىل مديرية بلدية النجف 
البن�اء  اج�ازة  اص�دار  لغ�رض  االرشف 
للقطعة املرقم�ة 3/86573  حي النداء يف 

النجف

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد / ج/ش/ 6152
التاريخ 2020/12/22

قدم املواطن)احمد زاهي شباط(  الذي يروم تبديل 
اس�م ابنه القارص ) ش�باط احمد زاه�ي(  وجعله 
)عرف�ان( بدل من ) ش�باط(  فم�ن لديه اعرتاض 
مراجع�ة هذه املديرية خالل مدة اقصاها خمس�ة 
عر يوم وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديرية يف 
الدعوى وفق احكام املادة )22( من قانون البطاقة 
الوطني�ة رقم 3  لس�نة 2016 واالمر االداري املرقم 

24195 يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة
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وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة لشؤون الرطة

مديرية رشطة محافظة النجف االرشف
مديرية الجنائية والحركات
قسم الجنائية / املفقودات 

العدد / 50302 
التاريخ 2020/12/16 

اىل وزارة الداخلية / وكالة الوزارة لشؤون الرطة  
/االموال 

فقدان هوية وزارية
اعلمنا قس�م رشطة قضاء النجف االرشف الشمايل 
بموج�ب كتابهم املرق�م  26872  يف 2020/12/9 
املحكم�ة  احال�ت   2020/11/25 بتاري�خ  بأن�ه 
املختص�ة اىل مرك�ز رشط�ة الك�رار طل�ب املخ�رب 
)حسنني عالء ابراهيم صادق املشهدي( تولد 1988 
اس�م االم هن�اء عبد العب�اس يس�كن النجف حي 
العدال�ة ش�غله موظف يف وزارة الكهرب�اء  مديرية 

محطة كهرباء  محافظة النجف االرشف  
دون�ت اقواله واف�اد بتاري�خ 2020/6/7 بفقدان 
الهوي�ة الوزاري�ة املرقم�ة 80370546 العائدة له 
والصادرة من وزارة الكهرباء وحسب كتاب صحة 
الص�دور املرق�م 5520/1/1/6 يف 2020/11/22 
واملرف�ق نس�خة م�ن طيا ورغ�م البح�ث عنها لم 
يجده�ا وطلب االخب�ار عنها عرض�ت االوراق عىل 
قايض التحقيق وقرر تعميم االوصاف واشعار جهة 
االصدار ولوقوع الحادث قضاء وقدر غلق التحقيق 
مؤقت�ا اس�تنادا الح�كام امل�ادة 130/ ج االصولية 

للتفضل باالطالع واشعار جهة االصدار
مع التقدير

املرفقات / قرارقايض / صحة صدور 
لواء الرطة

فائق فليح حسن سكر
قائد رشطة محافظة النجف االرشف واملنش�ات / 

وكالة
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األزمة املالية الصامتة
كارمن راينهارت 

لطاملا ارتبط مصطلح »األزمة املالية« 
بوقوع أحداث درامي�ة، مثل التهافت 
عىل س�حب الودائع املرصفية وانهيار 
أس�عار األصول، وتوّثق كتب تش�ارلز 
كيندلبريغر الكالس�يكية مثل »العالم 
يف كساد... 1929-1939« و»الهوس، 
والذع�ر، واالنهي�ارات املالية«، وعميل 
الخاص باالشرتاك مع كينيث روغوف، 
»األم�ر مختلف هذه امل�رة«، أعداداً ال 

حرص لها من هذه الوقائع.
يف الس�نوات األخ�رية، ب�رز مصطلح 
»لحظة ليمان« كإشارة لألزمة املالية 
العاملي�ة ب�ن عام�ي 2007 و2009، 
ب�ل كان مص�در إلهام ألح�د عروض 

برودواي.
لكن بعض األزم�ات املالية ال تنطوي 
بالرضورة عىل أحداث لحظات ليمان 
الدرامي�ة، فم�ن املمك�ن أن تتده�ور 

م�ع  كب�ري  بش�كل  األص�ول  ج�ودة 
اس�تمرار االنتكاس�ات االقتصادي�ة، 
خصوص�اً عندم�ا تصب�ح ال�ركات 
واألرس عالي�ة االس�تدانة، عالوة عىل 
ذلك، ال شك يف أن سنوات من اإلقراض 
املرصيف لركات خاص�ة غري منتجة 
أو مؤسس�ات مملوك�ة للدولة )وهذا 
النوع األخري ش�ائع يف بع�ض البلدان 
النامي�ة( من ش�أنها أن تخلّف تأثرياً 

تراكمياً عىل امليزانيات العمومية.
وعىل الرغم من أن هذه األزمات قد ال 
تش�مل دائماً حاالت ذعر وتهافت عىل 
س�حب الودائع، فإنها ال تزال تفرض 
تكاليف متعددة، فمن املمكن أن تكون 
إعادة هيكلة ورسملة البنوك الستعادة 
امل�الءة املالية باهظة الثمن بالنس�بة 
الرضائ�ب،  ودافع�ي  الحكوم�ات  إىل 
وم�ن املمكن أن يظل اإلقراض الجديد 
تباط�ؤ  إىل  ي�ؤدي  مم�ا  منخفض�اً، 
النشاط االقتصادي، كما أن الضغوط 

االئتماني�ة لها تأثريات توزيعية، ألنها 
تصيب الركات الصغرية واملتوسطة 
واألرس ذات الدخ�ل املنخفض بش�كل 

أكثر حدة مقارنة بغريها.
م�ن املؤك�د أن جائحة »كوفي�د 19« 
ستس�تمر يف تقدي�م لحظ�ات عديدة 
م�ن الدراما غ�ري املرغوب فيه�ا، بما 
اإلصاب�ة،  مع�دالت  ارتف�اع  ذل�ك  يف 
وعملي�ات اإلغالق عىل نطاق واس�ع، 
يف  املس�بوقة  غ�ري  واالنخفاض�ات 
اإلنت�اج، وتزايد مع�دالت الفقر، لكن 
إضافة إىل هذه االتجاهات، فإن أزمة 
أكث�ر هدوءاً ب�دأت تكتس�ب زخماً يف 
القط�اع امل�ايل، وحت�ى دون املرور ب� 
»لحظة ليمان«، من شأن هذه األزمة 
أن تع�رض آف�اق التع�ايف االقتصادي 

للخطر لسنوات مقبلة.
ستس�تمر  التحدي�د،  وج�ه  ع�ىل 
املؤسس�ات املالي�ة يف جمي�ع أنح�اء 
العال�م يف مواجه�ة ارتف�اع ملح�وظ 

يف الق�روض املتعث�رة لبع�ض الوقت، 
أضف إىل ذلك أن أزمة »كوفيد 19« ُتعد 
أزمة تنازلية، حيث تصيب بشكل غري 
متكاف�ئ األرس ذات الدخل املنخفض 
وال�ركات الصغ�رية الت�ي ال تمل�ك 
الكثري م�ن األصول التي ق�د تحميها 

من اإلفالس.
اعتم�دت  الجائح�ة،  اندلع�ت  من�ذ 
نقدي�ة  سياس�ات  ع�ىل  الحكوم�ات 
االنخفاض  لتعويض  ومالية توسعية 
الحاد يف النش�اط االقتصادي املرتبط 
النطاق  الواس�عة  بعملي�ات اإلغ�الق 
وإجراءات التباعد االجتماعي، وال شك 
يف أن البل�دان األكثر ث�راء تنعم بميزة 
حاس�مة يف قدرته�ا عىل االس�تجابة، 
ع�ىل الرغ�م م�ن أن زي�ادة اإلقراض 
من قبل املؤسس�ات املتعددة األطراف 
س�اعدت أيض�اً يف تموي�ل اس�تجابة 
االقتصادات الناش�ئة والنامية لحالة 

الطوارئ الصحية.

وفق�اً ملا وثقته أداة تتبع السياس�ات 
التابع�ة للبن�ك ال�دويل، فع�ىل عكس 
معظ�م  )أو   2009-2007 أزم�ة 
األزمات الس�ابقة، يف ه�ذه الحالة(، 
دعمت البنوك حواف�ز االقتصاد الكيل 
بمجموع�ة من عمليات تأجيل س�داد 
القروض، ووفرت هذه التدابري بعض 
الراحة لألرس التي تواجه تهديد فقدان 
فرص العمل وانخفاض الدخل، وكذلك 
لل�ركات التي تكافح من أجل البقاء 
وس�ط عمليات اإلغالق واالضطرابات 
املعت�اد )وت�رز  النش�اط  العام�ة يف 
القطاعات املرتبطة بالسياحة بشكل 

صارخ يف هذا الصدد(.
منح�ت املؤسس�ات املالي�ة يف جميع 
املناطق فرتات سماح لسداد القروض 
الحالية، وج�دد الكثري منه�ا التعاقد 
عىل القروض ملصلح�ة معدالت فائدة 
بش�كل  أفض�ل  ورشوط  منخفض�ة 
املنطق�ي  األس�اس  واس�تند  ع�ام، 

له�ذه اإلجراءات إىل حقيق�ة مفادها 
أن األزم�ة الصحي�ة مؤقت�ة، وكذل�ك 
الضائق�ة املالي�ة لل�ركات واألرس، 
لكن مع اس�تمرار انتش�ار الجائحة، 
وج�دت العدي�د م�ن البل�دان أنه من 
الرضوري تمديد هذه اإلجراءات حتى 

عام 2021.
س�داد  تأجي�ل  عملي�ات  جان�ب  إىل 
الق�روض، خففت العدي�د من البلدان 
من حدة لوائحها التنظيمية املرصفية 
فيم�ا يتعل�ق بمخصص�ات خس�ائر 
القروض وتصنيف القروض املتعثرة، 
واملحصل�ة النهائية له�ذه التغيريات 
هي خفض تقدي�رات نطاق القروض 
املتعث�رة يف الوق�ت الح�ايل، وبش�كل 

ملحوظ يف العديد من البلدان.
يف كث�ري م�ن الح�االت، ق�د ال تك�ون 
املؤسس�ات املالية عىل درج�ة كافية 
م�ن االس�تعداد للتعام�ل م�ع ترضر 
ميزانياتها العمومية، ويف الوقت ذاته، 

يتع�رّض القط�اع امل�ايل غ�ري املرصيف 
األق�ل تنظيماً للمخاط�ر بدرجة أكر 
)وتتفاقم هذه املشكلة بسبب ضعف 

اإلفصاح عن البيانات(.
القط�اع  يف  التط�ورات  إىل  إضاف�ة 
الخاص، سجلت تخفيضات التصنيف 
االئتماني الس�يادي ارتفاعاً قياس�ياً 
يف ع�ام 2020، وع�ىل الرغ�م م�ن أن 
االقتص�ادات املتقدم�ة لم تس�لم من 
ذلك، فإن العواقب أكثر حدة بالنس�بة 
الناش�ئة  االقتص�ادات  يف  البن�وك  إىل 
التصنيف�ات  تق�ع  والنامي�ة، حي�ث 
االئتماني�ة للحكوم�ات عن�د درج�ة 
»غ�ري مرغ�وب فيه« أو قريب�ة منها، 
ويف الح�االت القص�وى م�ن التخل�ف 
السيادي عن السداد أو إعادة الهيكلة 
-ومثل هذه األزمات آخذة يف االرتفاع 
أيض�اً  البن�وك  س�تتعرض  أيض�اً- 
لخسائر يف حيازاتها من األوراق املالية 

الحكومية.

سرتاتيجيـة 
صيد السمك!

 عبدالزهرة محمد الهنداوي

الجوع كافر، وال يختلف اثنان عىل وجوب محاربته 
بكل ما يتاح للمرء من اسلحة وامكانات، فال احد 
يلومه، إن حمل الجائع، سيفه وخرج ليقاتل حتى 

طواحن الهواء من اجل الظفر بلقمة.
وم�ن هنا ص�درت الكث�ر م�ن املواثي�ق الدولية، 
الهادف�ة اىل محارب�ة الجوع، وآخر تل�ك املواثيق، 
»األهداف الس�بعة عر للتنمية املس�تدامة« التي 
اطلقتها االمم املتحدة عام 201٥، ويسعى العالم 
اىل تحقيقه�ا ع�ام 2030، وكان اول ه�دف منها 
ه�و محاربة الج�وع، عر مجموعة م�ن الغايات 
وامل�ؤرشات الت�ي تحق�ق ه�ذا اله�دف يف نهاي�ة 

املطاف.
ولك�ن، يبدو م�ن الصعب القضاء ع�ىل الجوع يف 
ربوع املعمورة، يف ظل دوامة الحروب والرصاعات، 
التي مازالت تتفجر وتندلع يف كل صباح ومس�اء، 

مخلفة وراءها مالين البر يتضورون جوعا.
اذاً مالح�ل، وه�ل ان ما يطلق�ه العالم من خطط 
وس�رتاتيجيات، للقضاء عىل الجوع، ليس س�وى 
ش�عارات، هدفها املتاجرة ب�آالم الناس والرقص 
عىل جراحاتهم، أم ان العالم مقس�وم اىل فريقن 
متصارع�ن، احدهم�ا يح�ارب الج�وع، واالخ�ر 
يحارب َمن يحارب الجوع؟!، يبدو أن هذه النظرية 
ه�ي االقرب للواقع، ومن خ�الل ذلك يمكن القول 
إن عىل الفري�ق املحارب للجوع تبّني س�رتاتيجة 
صيد الس�مك، او ما تعرف ب�«سياسة التمكن«، 
القائمة عىل تط�����وير قدرات ومهارات الفرد، 
التي تجعله قادرا عىل املنافس�ة يف س�وق العمل، 
وبالتايل حصوله عىل فرصة عمل، توفر له العيش 
الكري�م، اذا م�ا اخذن�ا بنظر االعتب�ار التوجهات 
االقتصادي�ة العاملي�ة القائمة ع�ىل نظرية »دعه 
يعم�ل، دعه يم�ر« وبالتايل ف�إن العم�ل واملرور، 
يتطلب�ان مه�ارات وقدرات تنافس�ية، تتناس�ب، 

وطبيعة هذه املهمة.
ويف العراق، فإن سياسات محاربة الجوع والفقر، 
مازال�ت دون مس�توى الطموح، ألنها لم ُترس�م، 
وفق »س�رتاتيجية صيد السمك«، فعىل الرغم من 
انفاق ام�وال طائلة عىل مدى س�نوات طويلة، يف 
هذا املجال، اال أن األرقام ما زالت تت�������حدث 
عن وجود نح�و 10 مالي�������ن فقري، نس�بة 
كب�رية منه�م يت���������قاض�ون اعان�ات من 
الحكوم�ة ضم�ن ش�بكة الحماي�ة االجتماعية، 
م�ا جعله�م يعتم�دون بش�كل مطل�ق ع�ىل تلك 
االعان�ات، وت�رك التفكري يف البحث ع�ن عمل هنا 
وه�������ناك، وبتقديري املتواضع، لو ان جانبا 
من تل�ك الرتلي������ون�ات التي ُصف�ت رواتب 
للمس�تفيدين منه�ا، ج�رى تخصيصه�ا لرامج 
تطوي�ر الق�درات، له�ؤالء الن�اس ل�كان الوضع 

مختلفا اآلن.
ان سياس�ة اعط�اء الجائ�ع س�مكة، ل�ن تح�ل 
مش�كلته، بل ربما تفاقمها، ألنه سيبقى بانتظار 
س�مكة أخرى لن تأتي أبدا! ولذل�ك فإن الحل، ان 
أعطي�ه س�ّنارة وأدلّه ع�ىل الطريق ال�ذي يوصله 
إىل النه�ر او البح�ر، ليخت�ر ص�ره وقدرات�ه يف 
صيد السمك، وان أول س�مك يصطادها، ستكون 
مفتاح�ا مهم�ا لصيد املزي�د منه، في�أكل بعضه 

ويبيع البعض االخر، ويعيش عيشة سعيدة.

بني التمني واألزمة
زهير الجبوري

تماش�ياً مع األوضاع التي يمّر بها البلد يف الجوانب 
كاف�ة، اهمه�ا الحال�ة الوبائي�ة الت�ي تمث�ل اآلن 
محن�ة العال�م بأجمع�ه، ولي�س انته�اًء باألوضاع 
السياس�ية، التي اخذت تش�كل حالة ل�ّف ودوران 
يف موضوع�ات اصبح�ت ممل�ة وثقيلة يف الش�ارع 
العراق�ي، وم�ع كل ه�ذه الح�االت اّصت الحي�اة 

ع�ىل اس�تمراريتها، فكان�ت املؤسس�ات والن�اس 
الكادحة ترس�م ع�ر اصارها مالم�ح الحياة من 
خالل ناف�ذة العمل بجميع أوجه�ه واختصاصاته، 
وه�ذا م�ا يؤك�د ان االنس�ان يس�تطيع أن يحافظ 
عىل اس�تمراريته وهويته عر محيطه الوجودي يف 
الحياة. ما دفعني اىل ذلك، قراءتي لبعض التغريدات 
الت�ي نرت يف صفح�ات التواص�ل االجتماعي من 
قب�ل بعض االس�اتذة الجامعي�ن، وكان أبرزها ما 

نره اس�تاذ قدير يف الجامعة املس�تنرصية يف أحد 
األقسام االنسانية، حن كتب يف صفحته )شعوري 
ال يوص�ف وان�ا اعود لطلبتي واب�ارش معهم دريس 
األكاديمي(، الش�عور هنا يكشف عن ثناية التمني 
ال�ذي َتَحَقَق واملحنة املس�ببة يف وقوعه،  وال أعرف 
إن كان�ت الرغب�ة يف املب�ارشة تنطل�ق م�ن جانب 
انس�اني/ نفيس، أم يف رغب�ة املواصلة داخل الحرم 
الجامع�ي؟ ه�ي يف الوقت ذاته تعر ع�ن الرغبة يف 

اس�تمرارية الحي�اة بكليتها، وألننا أم�ام تحٍد كبري 
يف التخل�ص من وباء هذا العرص الذي مّس البرية 
جمع�اء، فقد اك�دت قدرات املؤسس�ات الحكومية 
)رغم كّل الصعاب( استمراريتها يف املواصلة، ولعل 
ذل�ك يرهن مدى انتماء الفرد يف تعايش�ه مع هكذا 
حاالت وإن كان�ت مصريية، فالتمني لدى كل واحد 
منا يكش�ف ع�ن مثالي�ة يصعب تحقيقه�ا يف ظل 
األوضاع الراهنة، ولكنني اجد من الرضوري دراسة 

هذه املرحلة دراس�ة علمية من خ�الل عقد مؤتمر 
علمي أكاديمي مصغر بحضور ممثيل املؤسس�ات 
العلمية، من اس�اتذة جامعين وخراء، يناقش�ون 
تداعيات املحنة الوبائية هذه من جوانب اجتماعية 
وسياسية وبيئية، وانعكاسها عىل املجتمع وما آلت 
الي�ه النتائج، ومن ثم الخروج بتوصيات مدروس�ة 
تأخ�ذ عىل عاتقه�ا تطبيق ما يل�زم تطبيقه، وهي 

مس�ألة طبيعية ازاء ما مررنا به يف موس�م كامل.

ال حل رسيعًا للقضاء عىل »كورونا«
ويليام أ. هاسيلتين 

اجت�اح ف�ريوس كورون�ا املُس�تجد الكوك�ب يف 
ع�ام 2020، حي�ث رضب آس�يا أوالً، ورسع�ان 
م�ا انتقل إىل جمي�ع أنحاء أوروب�ا واألمريكتن، 
يف ح�ن ب�دا كأنه موجة ُمس�تمرة م�ن الحزن، 
ومع مرور األح�داث، من أول 100 حالة وفاة يف 
يناير، ث�م 1000 يف فراير، ث�م 10 آالف وفاة يف 
مارس، و100 ألف يف أبريل، ومليون، اعتباراً من 
سبتمر، والسؤال املطروح دائماً: متى سينتهي 
ه�ذا الوباء؟! عىل الرغم من ح�دة الوباء، يعتقد 
الكثريون ببس�اطة أنه س�ينتهي يف وقت ما من 
الع�ام الجدي�د، لكن هذه اآلم�ال يف غري محلها، 
إذ تتضمن الس�يطرة عىل الوب�اء أربعة عناص 
أساس�ية: القي�ادة، و«الحكام�ة«، والتضام�ن 
االجتماع�ي، ومجموع�ة األدوات الطبي�ة، وقد 
فش�لت أغلبي�ة الدول الي�وم يف تحقيق العناص 
الثالثة األوىل، ما عدا ضمان بقاء وباء كوفيد 19 

معنا خالل العام املقبل.
س�يعرف فصل الش�تاء يف نصف الكرة الشمايل 
ع�ىل األرج�ح ارتفاعاً ح�اداً يف ح�االت اإلصابة 
والوفيات، ستكون الخسائر هائلة بشكل خاص 
يف أوروبا وأمريكا الش�مالية، إذ ارتفعت ُمعدالت 
اإلصاب�ة اليومي�ة بالفع�ل يف منتص�ف فص�ل 
الخري�ف، وعندم�ا س�ُيصبح الطق�س دافئاً يف 
الشمال، ستعرف أمريكا الجنوبية طقساً بارداً، 

وسنجد أنفسنا أمام موجة وبائية أخرى.
أما بالنسبة للعنرص الرابع من عناص السيطرة 
ع�ىل الوب�اء، فيف�رتض العديد م�ن املُراقبن أن 
لقاح�اً أو عالجاً منق�ذاً للحياة س�يكون متاحاً 
قريب�اً، صحي�ح أن الوباء قد أظه�ر أفضل ما يف 
العلم والطب، فقد عمل الباحثون يف جميع أنحاء 

العالم بش�كل أرسع وتعاونوا بشكل وثيق أكثر 
من أي وقت مىض، حيث تمكنوا من التعرف عىل 
نوع الف�ريوس وتحديد تركيبته الجينية والعمل 
عىل اللقاح�ات والعالجات املُحتملة، ولكن حتى 
م�ع تحقيق ه�ذه النجاح�ات املذهل�ة، ال تزال 
هن�اك فرصة ضئيلة ج�داً للحص�ول عىل لقاح 
أو ع�الج آمن ومتوافر عاملي�ًا وفعال، بما يكفي 

لوقف الوباء قبل نهاية 2021.
يف الواق�ع، حتى وقت كتاب�ة هذا املقال يف أواخر 
ع�ام 2020، لم نش�هد بعد نتائ�ج واضحة ألي 
من اللقاحات املُرش�حة حالياً التي تجري عليها 
تجارب رسيرية ُمتقدم�ة، فقد تفاءلت رشكات 
األدوي�ة، لك�ن ترصيحاتها الصحافي�ة لم تكن 
كامل�ة من حيث البيانات، وبن�اء عىل ما نعرفه 
الي�وم، يمكننا التأك�د من أن أياً م�ن اللقاحات 
قي�د التطوير لن يمنع اإلصابة بالعدوى أو ُيوفر 
مناع�ة دائمة م�دى الحياة ضد الف�ريوس، ويف 
أحس�ن األحوال، سُتس�اهم ه�ذه اللقاحات يف 
الحد من أعراض املُصابن وتقليل حاالت اإلصابة 
الت�ي تتطور إىل حاالت خط�رية، عالوة عىل ذلك، 
قد تتطلب اللقاحات قيد التطوير حالياً جرعات 
متعددة، مع تأخر قد يصل إىل شهرين قبل جني 

الفوائد.
وع�ىل نحو مماث�ل، لن تكون العالج�ات املُنقذة 
للحي�اة بالنس�بة ألولئك املُصابن ب�� »كورونا« 
ُمتاحة عىل املدى القري�ب، فقد أثبتت العالجات 
الت�ي حظيت يف البداية بضجة هائلة، مثل عقار 
ريمديس�فري، وع�الج بالزم�ا النقاه�ة، وعقار 
الديكس�اميثازون، أن تأثريه�ا ضئيل أو معدوم 
عىل معدالت اإلصابة باملرض أو الوفيات الناتجة 
عن�ه بش�كل عام، كم�ا أن توفري عالج�ات ذات 
إمكان�ات عالجي�ة أكر، مثل األجس�ام املضادة 

الوحيدة النس�يلة، سيس�تغرق عدة أشهر، وقد 
ُتثبت هذه العالجات يف النهاية أنها ُمكلفة جداً، 

بحيث ال يمكن توفريها عىل نطاق واسع.
إن غي�اب ح�ل طبي رسي�ع س�يزيد الحاجة إىل 
االجتماع�ي،  والتضام�ن  والحكام�ة  القي�ادة 
ويتعن عىل القادة السياسين تحمل املسؤولية 
الكاملة ع�ن األرواح التي ُفق�دت، فبعد أقل من 
ثالثة أس�ابيع من تحديد العلماء نوع الفريوس، 
وبعد اإلبالغ عن أول حالة وفاة يف مدينة ووهان 
الصينية، ف�رض الرئيس الصيني يش جن بينغ 
تدابري اإلغالق الصارمة ع�ىل ٥7 مليون مواطن 
صين�ي يف مقاطعة هوبي، ومنعهم من الس�فر 
إىل مناط�ق أخ�رى، وم�ن مغ�ادرة منازلهم إال 
لل�رضورة القص�وى. أظهرت الص�ن أن معدل 
اإلصابات الجديدة يمكن أن ينخفض إىل النصف 
يف أسبوعن فقط من خالل اتخاذ تدابري قياسية 
مثل فرض ارتداء الكمامات، وممارس�ة التباعد 
االجتماع�ي، والت�زام الحج�ر الصح�ي والعزل 
بش�كل إجباري، وعىل النقيض من ذلك، يف دول 
مثل الرازيل واململكة املتحدة والواليات املتحدة، 
اس�تبعد الق�ادة السياس�يون الوطني�ون ه�ذا 

التهديد وترددوا يف حشد االستجابة املناسبة.
ع�زا العديد م�ن املُعلقن نجاح الص�ن إىل اتباع 
النظام الشمويل، لكن يف واقع األمر، ال ُيعد نظام 
الحك�م يف أي بلد العامل الحاس�م، فاألمر األكثر 
أهمي�ة هو م�ا إذا كان القادة السياس�يون عىل 
استعداد الس�تبدال املعاناة االقتصادية القصرية 
األجل ووس�ائل الراحة اليومية من أجل س�المة 
مواطنيه�م. يف نيوزيلندا وأس�رتاليا- وكلتاهما 
القي�ادة  أدت  بالحي�اة-  نابض�ة  ديمقراطي�ة 
الجريئة والحكامة الرش�يدة إىل انخفاض نسبة 
اإلصاب�ات الجدي�دة إىل الصف�ر تقريب�اً، وتمت 

مكاف�أة القادة السياس�ين مثل رئيس�ة وزراء 
نيوزيلندا جاس�يندا أردي�رن يف صناديق االقرتاع 

بناء عىل ذلك.
لقد علَّمتنا الّس�نة األوىل من التعامل مع »كوفيد 
19« أن التداب�ري التدريجية لن تؤدي إال إىل زيادة 
حدة الوباء، إذ تتطلب األزمات الوطنية والعاملية 
اتخاذ إجراءات ُمنس�قة عىل الصعيدين الوطني 
والعاملي، وقد فش�لت الوالي�ات املتحدة واململكة 
املتح�دة، وكذل�ك الرازي�ل وغريها م�ن البلدان 
املُتخلف�ة، يف كلتا الحالت�ن، ويف الواقع، ال تزال 
بعض البلدان تسعى وراء تحقيق نظرية مناعة 
القطيع السخيفة، عىل الرغم من األدلة العلمية 
التي تشري إىل عدم وجود حماية ُمماثلة من هذا 
امل�رض. هناك أربعة أنواع ش�ائعة للفريوس�ات 
التاجي�ة )رغم قلة مالحظته�ا( تصيب ما يصل 
إىل 1٥ يف املئ�ة من س�كان العالم كل عام، والتي 
تع�ود عام�اً بعد ع�ام، وغالب�اً ما ُتعي�د إصابة 
األش�خاص أنفس�هم، إذا افرتضنا أن »س�ارس 
كوف 2« ليس استثناء، فإن أي دولة تعلق آمالها 
عىل اسرتاتيجية مناعة القطيع سُتعرض بقيتنا 

للخطر سنة تلو األخرى.
عىل الرغم من أن الحكوم�ة الصينية ارتكبت يف 
وقت مبكر بعض األخطاء الفادحة، فإنها قامت 
بخطوة صائب�ة تتمثل يف تحذير بقية العالم من 
أن الف�ريوس ُمعد وقابل لالنتق�ال جواً، ويمكن 
الس�يطرة عليه فقط من خ�الل تنفيذ إجراءات 
صارم�ة وفوري�ة. ُتع�د ال�دول الت�ي تجاهل�ت 
ه�ذا التحذير منذ ذلك الح�ن األكثر ترضراً عىل 
املس�توين االقتص�ادي واإلنس�اني، ويف ه�ذه 
األثن�اء، تمكنت البل�دان التي أظه�رت تضامناً 
اجتماعياً يف السيطرة عىل تفيش املرض من إعادة 

فتح اقتصاداتها وفتح حدودها للرضورة.
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عزيزي ب�رج الحمل،يفضل أن تبقى نائما، ألن 
النه�وض من الرسير قد يغري بمزاجك، تش�عر 
بامللل والكآبة م�ن هذا اليوم الكئيب الذي تكثر 
ب�ه األح�داث الس�يئة واملش�اكل، وبخاصة يف 

مضمار عالقاتك الشخصية.

عزيزي ب�رج الثور،يوم تغيري املخططات وقلب 
الربامج، فال تستغرب من أن تتغري كل مواعيدك 
له�ذا اليوم، كما أن املفاج�آت تلعب دورا مهما 
بأن تجعلك عصبيا وغ�ري هادئ، وبخاصة منذ 

الصباح وحتى ما بعد الظهر.

الجوزاء،ي�وم يحم�ل مش�اعر  عزي�زي ب�رج 
مختلفة بالنس�بة إليك، فالصباح يحمل بعض 
التأخ�ري والتش�اؤم ع�ى بع�ض األخب�ار التي 
تنتظره�ا، م�ع بعض املش�اكل العاب�رة، لكن 
رسع�ان ما يذهب كل هذا بحلول الظهرية التي 

تعدك بتغري برامجك إىل األفضل

عزيزي ب�رج الرسطان، يوم لطيف، فالضغوط 
قد ذهبت وتش�عر بالراحة وأنت تعالج أعمالك 
بكل هدوء. يوم جي�د التخاذ مبادرة من ناحية 
العمل أو القي�ام بالبيع وال�راء، فإن النجاح 

سيكون من نصيبك إن شاء الله.

عزيزي برج األس�د، ليس كعادتك، فأنت بالعادة 
ال تصحو إال بألف منبه ورصاخ من أهل بيتك كي 
يقوض�وك، لكنك اليوم تصحو نش�يطا ألن لديك 
العديد من األم�ور بانتظارك باملكتب، يوم مفعم 
باألحداث الس�ارة والتي تجعل�ك تنىس ما تعبت 

من أجله يف األسبوع املايض. املساء أيضا جيد.

عزيزي برج العذراء، ما تزال ال تعيش يف أفضل 
أيامك، وذلك للمش�اكل الت�ي تواجهك ومزاجك 
الذي ال يتحس�ن، فرتتا الصب�اح والظهرية هما 
األصع�ب بالنس�بة إلي�ك، وقد تتحس�ن األمور 

قليال يف املساء.

عزي�زي ب�رج امليزان،العمل هو أكث�ر ما يهمك 
الي�وم، ألن لديك الكثري م�ن األمور املهمة، التي 
يمكن أن تؤثر عى مس�رية حياتك باملس�تقبل. 
قد تس�تغرب من نفس�ك فأنت دبلومايس عى 
غ�ري الع�ادة، لش�عورك بالحاجة إىل اس�تغالل 

بعض الفرص.

عزي�زي ب�رج العقرب،ي�وم لطيف رومناس�ب 
لالنتهاء م�ن أعمالك املرتاكم�ة، ووضع النقاط 
ع�ى الح�روف، تب�دأ نه�ارك مبك�رًا، ألن لدي�ك 
الكثري من املش�اريع واللق�اءات الناجحة، عليك 
باالستمتاع بهذا اليوم الجميل وبخاصة ملواليد 5 

إىل 11 ترين األول )أكتوبر( فهم األكثر حظأ.

عزي�زي ب�رج القوس،ي�وم م�ن أجم�ل األيام 
بالنسبة إليك، فكل األجواء حولك تجعلك سعيدا 
ومبتس�ًما. يوم جيد القتناص الفرص والقيام 
باملبادرات واألفعال، ألن الحظ يقف إىل جانبك، 

وبخاصة يف فرتتي الصباح والظهرية.

عزيزي برج الجدي،تبدأ نهارك بداية هادئة جدا 
حت�ى فرتة الظه�رية؛ حيث س�تضغط األعمال 
عليك بكل قوة وتجد نفس�ك ب�ن أوراقك تائها 
م�اذا تفعل، فم�ن األفضل ع�دم تأجيل أي من 

أعمالك املهمة. 

عزيزي ب�رج الدلو،تصيب�ك الكآب�ة وامللل منذ 
بداي�ة هذا اليوم، تقبل عى يوم هادئ وليس به 
أي أحداث تذك�ر، تخطط للخروج من عملك يف 
فرتة الظهر للقيام ببعض التزاماتك الشخصية. 
موعد يف فرتة ما بعد الظهر قد يتأجل، ما يعمل 

لديك بعض اإلرباك.

عزيزي برج الحوت،ما تزال يف أس�وأ الفرتات يف 
هذا الشهر، وبخاصة إذا كنت من مواليد 12 إىل 
22 آب )أغس�طس(، فأنت قد تعاني من بعض 
األح�داث عن�د الصب�اح تجعلك عصبًي�ا، فمن 
األفض�ل االبتعاد عن أي ق�رار ولو كان صغريًا، 

ألنه قد يكون خاطئاً.

العذراء

احلوت

أساليب حلل املشكالت األرسية ببساطة
أوضح�ت جمعية املودة للتنمية األرسية 
6 أس�اليب للتغلب عى مشكالت الحياة 

اليومية التي تواجه الزوجن.
وأشارت إىل أن حل املشكلة من أساسها 
مهم ملن يري�د تجديد املحب�ة، بمعالجة 
املوقف.وش�ددت ع�ى  الس�بب ولي�س 
غل�ق  سياس�ة  األزواج  اتب�اع  رضورة 
امللفات، فلكل مش�كلة ملف يبدأ بورقة 
ث�م ترتاك�م األوراق، وع�ى الزوجن أن 
يب�ادرا بغل�ق امللف�ات املاضي�ة بأرسع 
اإلص�الح  يف  املرون�ة  أن  وقت.وأك�دت 
بالتغاف�ل وغ�ض الطرف ع�ن الهفوات 

اللفظي�ة لريك الحياة، مطلب أس�ايس 
مبني�ة  فالحي�اة  األرسة،  اس�تقرار  يف 
ع�ى التلقائية وع�دم التكلف.ولفتت إىل 

ح�ل  يف  الجمي�ع  إرشاك  ع�دم  رضورة 
املشكلة، وإن كان ال بد من ذلك فالبحث 
عن مستشار مختص للوصول إىل أفضل 
الحل�ول املناس�بة.ودعت إىل تذكر األيام 
الجميلة، وتذكر فضائ�ل رشيك الحياة، 
للحفاظ عى الحي�اة الزوجية اإليجابية 
الس�عي  ب�رورة  الس�عيدة.ونصحت 
لحل املشكلة عن طريق فهم وجهة نظر 
الري�ك ومحاولة إيصال ه�ذه الفكرة 
له، فذلك من ش�أنه أن يولد القبول لدى 
الطرفن، ويس�اهم يف الوص�ول التفاق 

مشرتك بشكل أفضل.

امرأة احتجزت ابنها لـ28 عامًا!
ام�رأة  الس�ويدية  الرط�ة  أوقف�ت 
سبعينية ُيش�تبه يف أنها احتجزت ابنها 
قراب�ة 30 عاماً، إث�ر العثور عليه أخرياً 
يف شقتهما بضاحية س�توكهولم وهو 
يف حال مزرية، بحسب توصيف وسائل 
إعالمي�ة، من دون أس�نان ومع جروح 

ملتهبة وسوء تغذية ظاهر.
أوال  الرط�ة  باس�م  الناط�ق  وق�ال 
أوس�رتلينغ لوكالة فرانس برس إن األم 
موقوف�ة »بش�بهة حج�ز الحرية غري 
القانوني والتسبب بإصابات جسدية«.

كم�ا ذك�رت صحيفت�ا »إكسربيس�ن« 
و«أفتونب�الدت« أن األم احتجزت ابنها 
عى مدى حوايل 28 عاماً بعدما سحبته 
الثاني�ة  املدرس�ة عندم�ا كان يف  م�ن 

عرة.
إىل ذل�ك أش�ار أوس�رتلينغ إىل أن ابنه�ا 
ال�ذي ب�ات يف س�ن األربع�ن، »احُتجز 
لفرتة طويلة جدا« بالش�قة العائلية يف 

هانينغه بضاحية ستوكهولم.
وتقع الش�قة حيث حصل�ت الوقائع يف 
مبني حجر ع�ادي داخل حي متواضع 
يف هاندن، عى بعد ح�وايل 20 كيلومرتاً 

من وسط العاصمة السويدية.
بالكاد يستطيع امليش أو الكالم!

وختمت الرطة الشقة، وشوهد خرباء 
يف تحلي�ل م�رسح الجريم�ة يغ�ادرون 
املكان. وأك�دت النياب�ة العامة يف بيان 
أن »اإلنذار أعطي م�ن جانب أحد أفراد 

العائلة بعدما رأى االبن«.

كم�ا أف�ادت وس�ائل إع�الم س�ويدية 
ب�أن الرجل يظه�ر جروح�اً ملتهبة يف 
الركبت�ن، وبال�كاد يس�تطيع امليش أو 
الكالم وبات ش�به فاقد لألس�نان. ولم 
تؤك�د الرطة ه�ذه التفاصيل، لكنها 
أوضح�ت أن االب�ن ُنقل إىل املستش�فى 

للمعالجة.
من جهتها، نقلت صحيفة »إكسربيسن« 
عن قريبة للعائلة اكتشفت الوقائع من 
دون كش�ف هويته�ا: »كان�ت تنبع�ث 
رائحة عف�ن من املكان ال�ذي بقي من 
دون تنظيف منذ س�نوات«، مش�رية إىل 
أن »التحرك داخل الش�قة صعب للغاية 
بس�بب أك�وام النفاي�ات املرتاكم�ة يف 

الداخل«.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

طبق اليوم

املقادير:
6 أضالع بتلو - 1 ملعقة صغرية روزمارى مجفف مطحون - 1 ملعقة صغرية 
زع�رت مجف�ف مطح�ون - 1 ملعقة كب�رية خل بلس�مى - 1 ملعق�ة كبرية - 
صوص ريسيتش�ريي - 4/1 كوب عصري ليمون - 2 ملعقة كبرية زيت زيتون 
- 1 ملعق�ة صغ�رية بصل بودرة - 1 ملعقة صغرية ملح - 4/3 ملعقة صغرية 

فلفل أسود
خطوات التحضري:

يف بولة كبرية الحجم ضعي الروزماري و الزعرت و الخل و صوص الريسيتشريي 
و الليمون و زيت الزيتون.

اضيف�ي ب�ودرة البصل و امللح و الفلفل اىل البول�ة و قلبي ثم ضعي الليمون و 
قلبي مرة اخرى.

قوم�ي بتتبي�ل البتلو جيدا بمزيج التوابل و األعش�اب ث�م غطيها و ضعيها يف 
الثالجة ملدة ال تقل عن 3 ساعات.

سخني الجريل عى درجة حرارة عالية.
ضع�ي البتل�و عى الش�واية و اتركيه�ا لتنضج ث�م اقلبيها ع�ى الوجه األخر 

لتنضج.
ضعي البتلو يف أطباق التقديم و قدميها مع األرز و الطحينة.

البتلو املشوي بالليمون للعيد

أمراض انتفاخ القدمني وطرق العالج
يعان�ي كث�ريون م�ن ت�ورم 
وانتف�اخ إح�دى القدم�ن أو 
كلتيهم�ا، وه�و م�ا يجعلهم 
مربح�ة،  ب�آالم  يش�عرون 
أحيانا،  تحريكهم�ا  ويصعب 
ورغ�م أنه ليس م�ن الواضح 
دائًما س�بب حدوث ذلك، فإن 
بع�ض الح�االت الصحية قد 

تكون سببا فيه.
1-الوذم�ة  األس�باب.. 
)االستسقاء( : تحدث عندما 
بالكث�ري  الجس�م  يحتف�ظ 
م�ن امل�اء، وتنتف�خ القدمان 
واليدان والوجه، ويالَحظ ذلك 
يف رحالت الطريان الطويلة أو 

الوقوف لس�اعات، أو يف فرتة 
الحيض، وع�ادة يختفي من 
تلقاء نفس�ه، لك�ن قد يكون 
أحيان�ا عالم�ة ع�ى وج�ود 

مشكلة صحية.
إذا تعث�رت   : 2- اإلصاب�ات   
وس�قطت وح�دث ت�ورم أو 
يتم�زق  العظ�ام،  يف  ك�رس 
الذي  الصلب واملرن  النس�يج 
يربط العظام، وتنتفخ القدم 
والكاح�ل م�ع اندف�اع ال�دم 
يف  للمس�اعدة  املنطق�ة  إىل 

التئامها.
 3- الحم�ل : يمكن أن تنتفخ 
القدمان طبيعيا بسبب الحمل 

يحتف�ظ  امل�رأة  جس�م  ألن 
بكمي�ة أكرب من امل�اء ويزداد 
االنتف�اخ يف نهاي�ة الي�وم أو 
بعد الوق�وف لف�رتة طويلة، 
وال ُيعد ذلك عالمة عى وجود 
مش�كلة لألم أو الطفل، لكنه 

غري مريح للمرأة.
 4- تس�مم الحم�ل : إذا كان 
للحوام�ل  القدم�ن  ت�ورم 
مصحوًب�ا بص�داع أو غثيان 
أو صعوب�ة يف التنفس أو ألم 
يف البط�ن، فق�د يكون عالمة 
عى تس�مم الحمل، والذي ال 
يحدث إال بمرور 20 أس�بوًعا 
عى الحم�ل ويرتبط بارتفاع 

ضغط الدم، وق�د يتلف الكبد 
أو الكى إذا لم يعالج.

 5- االستس�قاء الليمفاوي : 
يحدث املرض عندما تتلف أو 
تس�تأصل واحدة أو أكثر من 
الليمفاوية، وهي جزء  العقد 
من جهاز املناعة، كما يحدث 
غالًب�ا أثناء ع�الج الرسطان، 
حي�ث يتخل�ص الجس�م من 
الس�وائل،  م�ن  أق�ل  كمي�ة 
فتت�ورم الذراعان والس�اقان 
والقدم�ان، وقد تتلف األوعية 
مواجهة  ويمكن  الليمفاوية، 
بالتماري�ن،  الحال�ة  تل�ك 

والتدليك.

حرك عود الثقاب

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

كلمات متقاطعة

البحث عن الكلمة

حل اللغز

1 � العطش، جوع.
2 � الزريبة.

3 � زاره أثناء مرضه، مخيف.
4 � زنى، يبس، وعاء الخمر.

5 � وحدة قياس، وجنة.
6 � تقتدي، تيش.

7 � كره، أول الشباب وريعانه.
8 � مد.

9 � صوت األرنب، قطع.

1 � طالب�و املع�روف، بمعنى صاحب 
»منصوبة«.
2 � كواكب.

3 � ضد وارد، تبتلع ريقها.
4 � أرشده، بيت الدجاج.

5 � نصف حامي، حظ، رشيف.
6 � كياسة، تلعق العسل.

7 � ضمنه، يخف ويرسع إىل عمله.
8 � عرق يف العنق، علقم.

9 � اتخذ ابناً، ذكر األرانب.

عموديأفقي
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الزوراء يفلت من اهلزيمة.. وانتصار زاخو ونفط البرصة
             المستقبل العراقي/ متابعة

حف�ظ ال�زوراء م�اء وجه�ه به�دف قاتل 
تع�ادل به م�ع مضيفه أمانة بغ�داد 1-1، 
الي�وم األربع�اء يف ملع�ب بغ�داد  مس�اء 
لحساب الجولة 10 من الدوري املمتاز.بدأ 
أمانة بغداد بتحفظ حيث أغلق املس�احات 
أمام الزوراء لينتهي الش�وط األول سلبيا.

واحتفظت املباراة بإثارته�ا حتى الدقائق 
األخرية، حيث افتتح أمانة بغداد التسجيل 
عن طريق ستار ياسني يف الدقيقة 87.ولم 
يهنأ أمان�ة بغداد بتقدمه، إذ عادل الزوراء 

النتيجة رسيعا ع�ن طريق مهند عبد الرحيم يف 
الدقيقة 90.ورفع الزوراء رصيده إىل 16 نقطة 
يف املرك�ز الثال�ث، وبات رصيد أمان�ة بغداد 14 

نقطة يف املركز التاسع.
أربيل وامليناء

وتعادل أربيل وضيفه امليناء 2-2 ضمن الجولة 
نفس�ها، اليوم، يف س�تاد فرانسو حريري.بدأت 
املب�اراة بأفضلي�ة ألربي�ل ال�ذي س�جل ه�دف 
الس�بق عرب برزان ش�ريزاد يف الدقيقة 21 لكن 

املين�اء تمكن من العودة، بهدف حس�ني يونس 
يف الدقيقة 38.

وبعد م�رور 3 دقائق من بداية الش�وط الثاني 
تقدم امليناء عرب حسام مالك.

وضغ�ط أربيل للتعديل، فس�جل هدف�ه الثاني 
يف الدقيق�ة 70 ع�رب مهاجمه فرحان ش�كور، 

لتنتهي املباراة 2-2.
ورفع أربيل رصيده إىل النقطة 13 يف املركز 12، 

وزاد امليناء رصيده إىل 11 نقطة يف املركز 15.
زاخو يفوز

إىل  الع�ودة  م�ن  زاخ�و  فري�ق  تمك�ن 
االنتص�ارات بف�وزه الي�وم بملعب�ه عىل 

الصناع�ات الكهربائي�ة املتقهقر يف 
الئحة الرتتيب 0-1.

ه�دف املب�اراة الوحيد جاء 
بإمضاء الكولومبي ديفيد 

كاستنيدا يف الدقيقة 2.
ورف�ع زاخو رصيده 

إىل النقط�ة 14 يف 
التاسع،  املركز 

تجم����د  و
صي���د  ر

الصناع��ات 
ئي�ة  لكهربا ا
النقط�ة  عند 

املرك����ز  7 يف 
األخري.

فوز مهم
خطف نفط الب�رة فوزا مهما من 

مضيف�ه فري�ق القاس�م 2-0، يف ملعب الكفل 
لحساب ذات الجولة.

السيتي يتصدى ملطامع ريال مدريد 
وسان جريمان

             المستقبل العراقي/ متابعة

يقرتب البلجيكي كيفني دي بروين، نجم 
مانشس�رت س�يتي، من تجدي�د عقده، 
املمتد حاليا حتى صي�ف 2022، وفقا 

لتقرير صحفي إنجليزي.
ويرغب مسؤولو الس�يتي يف تأمني 
بق�اء نجمهم األول مبك�رًا، خوًفا 
من تحركات ريال مدريد وباريس 

سان جريمان. 
»الجارديان«  وبحس�ب صحيفة 
الربيطاني�ة، ف�إن املحادثات بني 
الس�يتي ودي بروين تسري بشكل 
جي�د، مش�ريًة إىل أن توقي�ع النجم 
البلجيكي )29 عاًما( عىل عقٍد جديد، 

حتى صيف 2025، بات قريًبا للغاية.
وأوض�ح التقرير أن الرات�ب الجديد لدي 
بروي�ن، ق�د يص�ل إىل 300 أل�ف جني�ه 

إسرتليني أسبوعًيا.
وكان دي بروي�ن قد أملح يف وقٍت س�ابق، 
إىل إمكانية الرحيل عن مانشسرت سيتي، 

يف حال�ة تأكيد عقوبة حرمان النادي من 
املش�اركات األوروبي�ة، مل�دة موس�مني، 

وذلك قبل أن يتم إلغاؤها.

مييس يطلق رسالته األوىل 
بعد حتطيم رقم بيليه

بيع قميص كاسياس 
التارخيي ب 1850 يورو

              المستقبل العراقي/ متابعة

أعرب النجم األرجنتيني ليونيل مييس، قائد برش�لونة، عن 
سعادته بعد تحطيم الرقم التاريخي لألسطورة، الربازييل 

بيليه.
وسجل مييس هدًفا يف فوز برشلونة عىل بلد الوليد، بثالثية 

نظيفة، مساء الثالثاء، ضمن مباريات الجولة 15 لليجا.
وأصب�ح مييس أفضل هداف مع ن�اٍد واحد يف تاريخ اللعبة 
برصيد 644 هدًفا يف 749 مباراة، ليتجاوز رقم بيليه الذي 

سجل 643 هدًفا يف 757 مباراة.
ون�ر مييس رس�الة عرب حس�ابه عىل »فيس�بوك«، قال 
فيه�ا: »عندما ب�دأت لعب ك�رة القدم، لم أك�ن أعتقد أبًدا 
أنني سأحطم أي رقم قيايس، خصوًصا هذا الذي حطمته 

اليوم، والذي كان مسجاًل باسم بيليه«.
وأضاف مييس: »أريد أن أش�كر كل من ساعدني خالل كل 
هذه الس�نني، زمالئي يف الفريق، عائلت�ي، أصدقائي وكل 

من يدعمني كل يوم«.

خطوة كومان تنعش برشلونة يف غياب كوتينيو وجريزمان

إيقاف طويل املدى لنجم أتلتيكو مدريد

              المستقبل العراقي/ متابعة

اس�تعان رونالد كومان مدرب برش�لونة 
بأس�لوب خططي غري معت�اد عىل النادي 
واس�تبعد اثنني من أغىل العبيه عند اللعب 
يف ضيافة بلد الوليد يف دوري الدرجة األوىل 
اإلس�باني، لكنه قدم أحد أفضل مبارياته 

وفاز 3- 0 يوم الثالثاء.
وكان برشلونة يحتاج إىل تعويض التعادل 
املحب�ط 2-2 م�ع فالنس�يا يوم الس�بت 
املايض، واستبعد املدرب الهولندي الثنائي 
كوتيني�و  وفيلي�ب  جريزم�ان  أنط�وان 
واس�تعان بطريقة 3-5-2 غري املعتادة يف 
املطلوب  النجاح  الخط�ة  النادي.وحققت 
وسيطر برش�لونة عىل وس�ط امللعب مع 

حصول الظهريين جوردي ألبا ودست عىل 
الحرية املطلوبة ملساندة الهجوم والتقدم 
باس�تمرار إىل األمام.وق�ال كومان بعدما 
حق�ق برش�لونة ف�وزه األول يف ال�دوري 
خ�ارج أرضه من�ذ أول أكتوب�ر/ ترين 
األول املايض »بالنس�بة لهذه املباراة، فقد 
قمنا بتغي�ري طريقتنا للحصول عىل أمان 
أكرب يف الخلف، واالس�تفادة بأكرب ش�كل 
ممكن من الظهريين«.وأضاف »يف الوقت 
ذاته، كان بوسعنا بناء الهجمات دون أي 
مشكالت، واالس�تحواذ طويال عىل الكرة، 
وحص�ل الالعبون عىل فرصة للظهور بني 
الخطوط. لق�د تابعنا فريق�ا أجاد اللعب 
وأظهر تركيزه الكبري، كما صنعنا الكثري 

من الفرص«.استبعاد الثنائي

وقلل كومان من أهمية الحديث عن واقع 
اس�تبعاد كوتينيو وجريزم�ان، املنضمني 
معا مقاب�ل 280 مليون ي�ورو )341.10 
ملي�ون دوالر( دون نج�اح يف ترك بصمة 
مؤث�رة، وس�جل الالعبان هدف�ني وثالثة 
أهداف عىل الرتتيب خالل املوسم الجاري.

وق�ال كومان »هذا يعني أننا نملك تكامال 
كب�ريا يف فريقن�ا ولدين�ا تش�كيلة قوي�ة 
جدا«.وقدم مييس أحد أفضل مس�توياته 
هذا املوس�م، وصنع اله�دف األول لزميله 
كليمونت لينجليت، وساهم يف بناء الهدف 
الثان�ي ملارت�ن برايثوايت قبل أن يس�جل 
بنفس�ه الهدف الثالث.وما س�اعد مييس 
ع�ىل ذل�ك ه�و التفاه�م والتجان�س مع 
بيدري البالغ عمره 18 عاما والذي صنع 

اله�دف لزميل�ه بتمريرة رائع�ة، ليحطم 
الهداف التاريخي للنادي رقم األس�طورة 
بيلي�ه يف ع�دد األه�داف مع فري�ق واحد.

وق�ال امل�درب الهولن�دي »بي�دري الع�ب 
جي�د ج�دا عندم�ا يلع�ب بش�كل أكرب يف 
قل�ب امللعب وبني الخط�وط، وتعاونه مع 
لي�و واآلخري�ن كان مميزا«.وأضاف »إنه 
يلعب بش�كل رائ�ع ويعم�ل بجدية كبرية 
وهو مهم لنا أيضا عندما ال يستحوذ عىل 
الك�رة، ويبدو أن�ه يلعب براح�ة كبرية«.

وسيحصل برش�لونة، الذي ال يزال يتأخر 
بثماني نق�اط عن أتلتيكو مدريد املتصدر 
رغم أنه خاض مباراة إضافية، عىل راحة 
قصرية لعيد امليالد قبل أن يواجه إيبار يوم 

الثالثاء املقبل.

              المستقبل العراقي/ متابعة

قال االتحاد اإلنجليزي لكرة القدم، اليوم األربعاء، إنه عاقب 
ك�ريان تريب�ري، مدافع منتخ�ب إنجل�رتا وأتلتيك�و مدريد، 
باإليقاف عرة أس�ابيع، وتغريمه 70 ألف جنيه إس�رتليني 

)94052 دوالرا(، ملخالفته لوائح املراهنات.ونفى تريبري )30 
عاما( ارتكاب 7 مخالفات لالئحة االتحاد اإلنجليزي الخاصة 
باملراهن�ات، والتي ُيق�ال إنها حدثت يف يولي�و تموز 2018، 
وطلب جلس�ة استماع شخصية.وقال االتحاد اإلنجليزي، يف 
بي�ان »تم تعيني لجنة تنظيمية مس�تقلة للنظر يف القضية، 

مع إثبات 4 من االنتهاكات املزعومة، واس�تبعاد 3 اتهامات 
خالل جلس�ة اس�تماع الحقة«.وأضاف االتح�اد اإلنجليزي 
أن رسيان اإليقاف، الذي يش�مل كل األنشطة املتعلقة بكرة 
الق�دم، يبدأ اليوم األربعاء، بعد تقديم طلب إىل االتحاد الدويل 

لكرة القدم )الفيفا(.

توخيل: ال نحظى بالتقدير مثل بايرن ميونخ
              المستقبل العراقي/ متابعة

ق�ال توماس توخيل، املدي�ر الفني لباريس س�ان جريمان، 
وصي�ف بط�ل دوري أبط�ال أوروبا يف املوس�م امل�ايض، إن 

الفريق يستحق املزيد من التقدير عىل إنجازاته.
وأض�اف توخيل، خالل مقابلة نرها موقع »ش�بورت 1«، 
اليوم األربعاء: »س�ان جريمان كان عىل بع�د انتصار واحد 

فقط، من التتويج باللقب القاري، لكننا لم نش�عر أبدا بأننا 
أقنعنا الناس، وأنهم يعرتفون بجهودنا«.

وتاب�ع املدرب األملاني: »ه�ذا يجعلك أحيانا تش�عر بالحزن 
والغضب شيئا ما«.

وكان باري�س س�ان جريمان ق�د خرس أمام باي�رن ميونخ 
)0-1(، يف نهائي دوري أبطال أوروبا، بالعاصمة الربتغالية 

لشبونة، يف أول وصول للفريق الفرنيس للنهائي.

وفرض س�ان جريم�ان هيمنته عىل كرة القدم الفرنس�ية، 
خالل األعوام األخرية، وتوج بكل األلقاب املحلية يف املوس�م 
املايض.وقال توخيل: »هن�اك دائما توقعات هائلة يف النادي 
وحوله.. وال تش�عر بوجود تقدير كب�ري، خاصًة يف الدوري، 
مث�ل ال�ذي يحظى به باي�رن ميون�خ عىل س�بيل املثال )يف 
البوندسليجا(«.وأضاف: »هذا أمر مؤسف لالعبني، ألنه يتم 

تجاهل جهود كبرية للغاية يبذلها الفريق«.

فونت يقطع وعدًا جريئًا بإعادة تشايف إىل برشلونة
              المستقبل العراقي/ متابعة

قّدم فيكتور فونت، أحد املرش�حني لرئاسة برشلونة، 
وعًدا رصيًحا بدفع ثمن التذاكر املوس�مية للجماهري، 
إذا ل�م يعد تش�ايف هريناندي�ز، لقي�ادة الفريق، خالل 
واليته.ويتوىل تشايف حالًيا تدريب فريق السد القطري، 
وح�اول برش�لونة التعاق�د مع�ه يف املوس�م املايض، 
وتحديًدا قب�ل التعاقد مع كيكي س�يتني، لكنه رفض 

وفّضل خوص التجربة من بداية املوسم.

وقال فونت يف تريحات نقلتها صحيفة »س�بورت« 
الكتالونية: »إذا فزت باالنتخابات ولم يحرض تش�ايف، 
س�ألتزم بدفع ثم�ن التذاكر املوس�مية للجماهري من 

جيبي الخاص«.
ويعتمد جميع املرش�حني لرئاسة برشلونة، عىل اسم 
تش�ايف لتعزيز موقفهم، إال أن أس�طورة البارس�ا لم 
يعلن دعمه ألي من املرشحني رسمًيا، رغم أنه تحدث 

عن عالقته الجيدة بفونت.
وم�ع ذلك، فإن خوان البورتا، املرش�ح أيًضا لرئاس�ة 

برش�لونة، يعد أفضل رئيس للبارس�ا خالل مسرية 
تشايف يف املالعب.

جدير بالذكر أن فونت أكد يف وقٍت س�ابق، أن تش�ايف 
سيكون له دور رئييس يف إقناع ليونيل مييس بالبقاء 

يف النادي.
وق�ال: »أفضل ش�خص يقنع مي�يس بالبقاء هو 
تشايف، إنه يعرفه جيًدا، وليو يثق يف قدرات تشايف، 
وأنا أدرك ذلك، س�يكون هرينانديز مهًما للغاية يف 

هذه العملية، فليو ال يمكن تعويضه«.

رونالدو خيتتم 2020 برسالة 
للجامهري

              المستقبل العراقي/ متابعة

اع�رتف كريس�تيانو رونال�دو، نج�م 
يوفنتوس، بأن فريقه قدم أداًء ضعيًفا 
أمام فيورنتينا، بعدما خرس عىل ملعبه 
بأليانز ستاديوم، بثالثة أهداف نظيفة، 
يف آخ�ر مباري�ات اليويف بع�ام 2020، 
بالجولة 14 من الدوري اإليطايل.وكتب 
رونالدو عرب حس�ابه الرسمي بموقع 

التواصل االجتماعي »إنستجرام«: »أمس، 
بأداء ضعي�ف ونتيجة غري مقبولة أغلقنا 

جدول مبارياتنا لعام 2020«.
وأض�اف: »إن�ه عام خ�اص م�ن نواحي 
كث�رية، حي�ث املالعب الفارغ�ة وفريوس 
كورون�ا واملباريات املؤجل�ة وفرتة توقف 

طويلة وسنة صعبة للغاية«.
وتاب�ع: »لك�ن كل ه�ذا لي�س ع�ذًرا ألي 
يشء، نحن نعلم أن�ه يتعني علينا أن نبذل 
قص�ارى جهدنا، م�ن أجل اللعب بش�كل 

أفضل والفوز بطريقة أكثر اتس�اًقا. نحن 
يوفنتوس! وببس�اطة ال يمكننا قبول أي 
يشء أق�ل م�ن تقديم األفض�ل عىل أرض 

امللعب«.
وتاب�ع: »آم�ل أن يس�اعد ه�ذا التوق�ف 
القص�ري عىل الع�ودة أقوى وأكث�ر اتحاًدا 
م�ن أي وق�ت م�ى، ألن املوس�م ال يزال 
طويالً، ويف النهاي�ة نعتقد أننا مرة أخرى 

سنحتفل«.
وأتم »يجب أن ثقوا بنا، وبفريقنا بقدر ما 

نثق بكم، وسنفعل ذلك«.

               المستقبل العراقي/ متابعة

بلغ سعر القميص الذي ارتداه الحارس اإلسباني السابق 
إيكر كاس�ياس خالل موندي�ال 2010 يف جن�وب إفريقيا 
1850 يورو، ليصبح املعروض األكثر قيمة يف نهاية املرحلة 
األوىل من مزاد تضامني منظم بواس�طة نقابة العبي كرة 
القدم اإلس�بان بهدف جمع أموال لدعم املشاريع البحثية 

للجمعية اإلسبانية ملكافحة الرسطان.
وج�اء يف املركز الثاني حقيبة تع�ود إىل بطولة كأس رايدر 
للجول�ف ومقدم�ة م�ن النجم اإلس�باني خوس�يه ماريا 

أوالزابال بسعر 1270 يورو.
ويف املرك�ز الثالث جاءت س�رتة ارتدتها املمثلة اإلس�بانية 
إسرت إكسبوسيتو يف مسلسل )Elite( بسعر 1100 يورو، 
كما أكدت النقابة يف مس�تهل املرحل�ة الثانية من املبادرة 

األربعاء.
يش�ار إىل أن امل�زاد التضامني سيس�تمر خالل األس�ابيع 
املقبل�ة، حيث س�يتم اإلع�الن تدريجيا عن األش�ياء التي 

ستطرح للبيع وأسماء أصحابها.

أخطاء آرسنال املضحكة تتصدر الصحف اإلنجليزية
              المستقبل العراقي/ متابعة

أب�رزت الصحف اإلنجليزية، الص�ادرة الهزيمة 
الثقيل�ة الت�ي تكبده�ا آرس�نال، أم�س، أمام 
مانشس�رت س�يتي )4-1(، يف ربع نهائي كأس 
»دي�يل  صحيف�ة  املحرتفني.وعنون�ت  رابط�ة 

تليجراف«: »جوارديوال ال ُيظهر أي رحمة تجاه 
أرتيتا«.وكتب�ت أيًض�ا: »كأس الرابطة تعرض 
األرواح للخطر بع�دم االختبار.. المربت يطالب 
برضورة تطبيق الربوتوكول مع تفيش الوباء«، 
يف إش�ارة إىل تريح�ات ب�ول الم�ربت، مدرب 
إبس�ويتش تاون.وعنونت صحيفة »التايمز«: 

»األخط�اء املضحكة ُتضاف إىل وي�الت أرتيتا.. 
ح�ارس املرمى يرتكب خطأً حاس�ًما يف خروج 
آرس�نال.. وس�تيف ب�روس يعان�ي أيًضا«.أما 
صحيفة »الجاردي�ان« فقالت: »هدايا مبكرة.. 
أخط�اء رونارس�ون املضحك�ة تمهد للس�يتي 

الطريق لنصف نهائي كأس كاراباو.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

ماتيوس: هاالند مثل ليفاندوفسكي
            المستقبل العراقي/ متابعة

أش�اد لوثار ماتيوس، أسطورة كرة القدم األملانية وبايرن 
ميون�خ، بالنرويج�ي إيرلين�ج هاالند، مهاجم بوروس�يا 
دورتموند، مش�رًيا يف الوقت ذاته إىل أنه لن يس�تمر طوياًل 
يف سيجنال إيدونا بارك.وقال ماتيوس يف تريحات نقلتها 
صحيفة »مون�دو ديبورتيفو« اإلس�بانية: »اإليجابية التي 
يش�عها تنعكس عىل الفريق، وله�ذا أعتقد أنه عندما يحني 
الوق�ت، لن يلع�ب هاالند م�ع دورتموند مجدًدا، وس�يتخذ 
الخط�وة التالي�ة، حي�ث أصبح جاه�زًا، ونح�ن فخورون 

لوجوده يف البوندس�ليجا«.وأضاف: »دورتمون�د يجب أن يكون 
ممتًنا ألنه اس�تطاع االعتماد عليه، فهو مهاجم يناس�ب الفريق 
حًقا«.وتابع: »هو يف العرين من عمره، ومع ذلك آلة تهديفية، 
كما يقدم العديد من التمريرات الحاس�مة، فال يمكن االستغناء 
عنه«.وأكم�ل: »ُينظ�ر إىل هاالن�د يف دورتمون�د مثلم�ا ُينظر إىل 
روبرت ليفاندوفسكي يف بايرن ميونخ، فمثل هؤالء الالعبني بهذا 
املس�توى ال يتحملون فقط مس�ؤولية تس�جيل األهداف، ولكن 
أيًضا جّر الفريق معهم إىل األم�ام«.وزاد: »إنه يدافع أيًضا، وهو 
أمر أس�تمتع به حًقا عندم�ا أراه هو وليفاندوفس�كي يقومان 

بذلك يف دورتموند وبايرن، فهو ليس مجرد مهاجم ثابت«.
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أي علامنية!االحتالل الداخيل

سامي جواد كاظمماجد عبد الغفار الحسناوي

لق�د عم�ل املحتل عىل نرش الدنايا واملفاس�د حت�ى أذن الله 
تع�اىل بانس�حابه مدحوراً وجي�وش االحت�ال خرجت من 
الب�اد لكنها تركت أعب�اء ثقيلة تتج�رع غصصها ونعيش 
اآلمها متمثلة يف بقاء البلد متأثراً فكرياً وأخاقياً وترس�يخ 
وراءه س�اح الغزو الخلقي وتأثريه أقوى من كل االسلحة 
املدم�رة فالق�وة أثره�ا ق�د ي�زول أم�ا أث�ر هذا ف�ا يزول 
بس�هولة ألن آثاره مدمرة بالبنية التحتية لتضليل الشباب 
والس�ري بهم يف متاهات املوت والدمار، نظريات كثرية وقع 
فريستها شباب غر ال خربة لهم بمكابد األعداء ودسائسهم 
وس�مومهم ومكرهم، وهذه النظري�ات تتماىش مع نزوات 
الش�باب واهوائه�م لتكريس سياس�ة إفس�اد وه�ذه من 
أفتك الس�هام التي نواجهه�ا بمحاربة املس�اجد باملراقص 
والعقائد بحرية الفكر ومحاربة فنون القوة باللذة والدعوة 
إىل اإلباحية والفجور واس�تغال الصحافة ووس�ائل اإلعام 
لنرش الدعارة والكش�ف عن االجس�اد بهدف إخراج املس�لم 
من إس�امه وجع�ل الفرد ال يهتم بالعظائ�م ويحب الراحة 
والكس�ل وال يرصف همه يف دنياه إال يف الش�هوات وتسعى 
املجتمع�ات الراش�دة إىل بناء الرج�ال قبل تش�ييد املصانع 
واملؤسس�ات ألن االخاق أص�ول وجذور ضارب�ة يف أعماق 
النف�س واع�دى أعدائنا االخ�اق الس�لبية تدف�ع إىل رذائل 
أخ�رى كالجبن والنف�اق والغرور وتربى االخ�اق الحميدة 
بتقوية الشعور الديني والنقاء النفيس أي الطهارة الثورية 
ونظافة الس�لوك تعب�رياً باالنتماء إىل الوط�ن وكل ما يعود 
إلي�ه بالخري ولو ب�دأ صغرياً فاملقاوم�ة االخاقية ومحاربة 
الرذائ�ل أقوى وافت�ك من املقاومة العس�كرية ألن�ه يقاوم 
ال�رش بالحكمة وهذا ال يتحق�ق إال ب�إرادة أي رغبة وعمل 
ودافع قوي للرقي اإلنس�اني والتطهري الداخيل من املفاسد 
هو املش�عل امليضء تزداد قيمته يف الظلم�ة الحالكة وحبذا 
كثرة املشاعل وبالتمسك االجتماعي ورص الصفوف بالتواد 
والرتاحم وعظمة االخاق ألهميتها يف رفعة املجتم������ع 
وقوت�ه وعزت�ه ومنعت�ه بأخاق�ه الن االخاق الس�د املانع 
النتش�ار الفكر الفاس�د الذي يروج له أعداء العراق لتدمري 
إيمانن�ا وعقيدتن�ا لتنح�ل أخاقنا وتذه�ب ريحنا وخطره 
عىل حارضن�ا ومس�تقبلنا ولهزيمة هذا االحت�ال ودحره 
بالتس�لح الخلقي والثبات والرجولة ال إىل االنحال والتميع 
والتقليد الاواعي يف املظاهر، ورص الصفوف لعدم السماح 

للشيطان والنفاق بالنفوذ. 

ك�م هائ�ل من الربام�ج والح�وارات واللقاءات مع ش�خصيات يقال 
عنه�ا علمانية وهي اصا ل�م تتفق حتى هذه اللحظ�ة عىل تعريف 
جامع ومانع للعلمانية، هذه الشخصيات كسبت شهرتها من خال 
تهجمها عىل االسام ساعدها عىل ذلك وسائل اعام موجهة وممولة 
م�ن جه�ات خارجي�ة تعمل عىل ترس�يخ فك�رة الدين لل�ه والوطن 
للجميع وتجري اللقاءات بش�كل مكثف معهم وتس�ليط الضوء عىل 
افكاره�م الفضفاضة، وافضل مادة يتداوله�ا هؤالء الخراصون هي 
حقوق املراة وافكار اس�امة بن الدن املس�تمدة مع اب�ن تيمية، فهم 
اص�ا يجهلون ترشيعات حق�وق املراة يف االس�ام اوال وثانيا عندما 
يجمع املس�لمون عىل جعل ابن تيمية شيخ االسام من حقكم انتقاد 
االسام.هؤالء الفطاحل ليس لديهم انجاز فكري خدم البرشية وانتقل 
به�م اىل درجة راقية افضل مما هم فيها، بل كل ما لديهم هو اختيار 
بعض روايات الرتاث االس�امي لجعلها مادة دس�مة لهم ويتفلسف 
بها فيصبح وفق املفهوم العلماني مفكر وباحث وبروفس�ور وما اىل 
ذلك، س�اعدهم عىل ذلك بعض ممن يقال عنهم مفكرين يف االس�ام 
وهم يشتغلون يف علم االخرة والربزخ وجهنم والغيبيات والتكفري وما 
اىل ذل�ك فجعلهم مادة جاهزة عىل طبق من ذهب كي يستش�هد بهم 
العلمانيون لينتقدوا االسام. واما االبتكارات االصطاحية فحدث با 
حرج ولو س�التهم عن تفس�ري هذه املصطلحات سنجد انها عبارات 
س�طحية تط�رق االس�ام وغري االس�ام له�ا قبلهم، ولس�ت بصدد 
البح�ث يف الخافات التي يثريونها دائم�ا ألنها اصا جاءت من خال 
مفاهيمه�م الخاطئة عن االس�ام. جعلتم م�ن التنظيمات االرهابية 
التي تدعي تطبيق الرشيعة االس�امية هي الواجهة االسامية بينما 
جرائ�م حكومات فرنس�ا وامريكا وبريطانيا وروس�يا والصني ومن 
يس�ري بركبهم جرائم باسم الحكومات التي اقرتفتها هذا ان اعرتفتم 
بها جرائم وال تقولوا عنها انها ارهاب علماني، قوات امريكية تعبث 
بشعوب العالم واخرى فرنسية تعبث يف افريقيا وبريطانية عىل نفس 
الخطى، والتي عقدت مؤتمرا اس�تغرق س�نتني قب�ل الحرب العاملية 
االوىل )1905 -1907( لتقس�يم العال�م العرب�ي عندما ته�زم الدولة 
العثمانية وزرع رسطان يف الجس�د العربي اس�مه الكيان الصهيوني 

ليكون مرتع لليهود املنبوذين من قبل اوربا. 
ه�ذه الدول الت�ي لها حدودها واس�مائها هي م�ن صناعة االرهاب 
العلماني ساعدهم يف مؤامراتهم هذه الحكام الذين اغرتهم السلطة 
مع التهريج الش�عبي الذي يعتقد انه حصل عىل االس�تقال باعرتاف 
عصب�ة االمم بدولتهم بينما الحقيقة االعرتاف بهم كمس�تعمرة لهم 
بمسميات فضفاضة وهي العاجزة اي االمم املتحدة عن اسرتداد حق 

عبد اسود يف امريكا.

عالمات حتذرك من آالم الظهر الناجتة عن »كوفيد-19«
تش�مل اإلصابة بمرض “كوفيد-19” الناتج عن 
فريوس “كورونا” املس�تجد العديد من األعراض 
الش�ائعة، مثل السعال والحمى وضيق التنفس، 
ولكن يش�كو املصاب�ون أيضا م�ن أعراض غري 

عادية، أحدثها آالم الظهر.
رصحت اإلعامية األمريكية، إيلني ديجينرييس، 
بع�د إصابته�ا بالف�ريوس أنها تعان�ي من أحد 
أعراض�ه الت�ي ال تعتقد أن�ه يت�م الحديث عنها 
بم�ا فيه الكفاية، وهي آالم الظهر، يف الس�طور 
التالي�ة يكش�ف بع�ض األطباء بحس�ب موقع 
“بس�ت اليف” عن 5 عامات تحذيرية يمكن أن 
تساعدك يف تحديد ما إذا كانت آالم ظهرك طبيعة 

أو ناتجة عن “كوفيد-19”.
األع�راض الش�ائعة: يؤك�د لني بوس�تون وهو 
طبيب مرخص ومستش�ار صح�ي ل� “إنفيغور 
ميدي�كال”، إن آالم الظه�ر يمك�ن أن تكون من 
أع�راض آالم العضات لفريوس “كورونا”، ومع 
ذلك ، فمن غري املرج�ح أن تكون هذه األعراض 
بمفردها عام�ة عىل إصابت�ك ب�)كوفيد-19(، 
ولك�ن يج�ب أن تكون هناك األعراض الش�ائعة 
األخ�رى، مث�ل فق�دان حاس�ة التذوق والش�م 
وضي�ق التنف�س والص�داع والحمى والس�عال 
الدكت�ور  يق�ول  أخ�رى:  الج�اف.آالم عضلي�ة 

ماثي�و كوهل�ر، أخصائي إدارة األلم واملؤس�س 
املش�ارك ل�”أوس�بينا ميديكال”، إنه يف حني أن 
آالم العض�ات ه�ي أح�د أع�راض )كوفيد-19( 
املبلغ عنها، فمن غري املحتمل أن تظهر يف مكان 
واحد فقط  مثل الظه�ر. وتابع موضحا أنه من 
املحتمل أن تتسبب آالم الظهر املرتبطة بفريوس 
كورون�ا يف ح�دوث املزي�د م�ن اآلالم املنترشة يف 

جميع أنحاء الجسم أيضا.
سعال مؤلم وجاف: بحس�ب لني بوستون، فإن 
العرَض الش�ائع الذي يج�ب أن تبحث عنه حقا 
لتحدي�د م�ا إذا كان لدي�ك ف�ريوس “كورون�ا” 
املستجد هو السعال الجاف، وذلك ألن آالم الظهر 

التي يعاني منها املرء أثن�اء إصابته ب�)كوفيد-
19( عادة ما تكون نتيجة السعال.

ويرشح قائا: “يمكن أن يس�بب الس�عال أملا يف 
الضلع والحج�اب الحاجز، والذي ينترش يف كثري 

من األحيان إىل الظهر”.
ألم عميق ومؤلم عند التنفس أو الس�عال: يقول 
بوستون إن األنواع املختلفة من آالم الظهر غالبا 
م�ا تكون مختلف�ة، ف�إذا كنت تعان�ي من آالم 
الظهر من الس�عال بس�بب )كوفيد-19(، فمن 
املرجح أن تكون حادة ومؤملة عندما تأخذ نفسا 
عميقا أو تس�عل، وإذا كان ألم الظهر ناتجا عن 
االلتهاب الرئوي – وهو أحد املضاعفات املحتملة 
لفريوس كورونا – فسيبدو األمر مختلفا عن آالم 
الظهر العادية التي يعاني منها الكثري من خال 
الجلوس لفرتة طويلة جدا أو االستلقاء بطريقة 
خاطئة. وأضاف بوس�تون أن آالم الظهر الناتج 
ع�ن االلتهاب الرئوي غالبا ما توصف بأنهت ألم 

مؤلم “يتجول يف عمق الظهر”.
ألم ظهر ال يش�ع أسفل الس�اق: يوضح هيناكو 
يرينكي، طبيب جراحة العظام والعمود الفقري، 
إن آالم الظه�ر الناتج�ة ع�ن أس�باب كاالنزالق 
الغرضويف، والش�د العضيل، وس�االت األربطة، 

والتهاب املفاصل، والصدمات.

يتف�كك أكرب جب�ل جليدي عائ�م يف العالم، واملعروف باس�م A68a، بينما 
ينجرف نحو جزيرة جورجيا الجنوبية.

وأظهرت صور األقمار الصناعية يوم االثنني شقوقا عىل طول لوح الجليد، 
ولك�ن بحلول يوم الثاثاء، ظهر جبان جليديان جديدان من A68a – بعد 

أيام فقط من انفصال جزء كبري من الجزء الشمايل منه.
وُس�ّمي الجب�ان الجليدي�ان الجديدان ب�� A68e، وال�ذي يقيس 33 ميا 

بحريا، وA68f املمتد 14 ميا بحريا.
ويراقب العلم�اء الجبل الجليدي الضخم ملعرفة ما إذا كان ينحدر يف املياه 
الضحلة، فقد يتس�بب يف مش�اكل لطيور البطريق والفقمات يف الجزيرة، 

التي تبحث عن الطعام يف املياه املحيطة.
وق�ال أدريان الكمان من جامعة س�وانيس باململكة املتح�دة: “من حوايل 
 ،Larsen C ثاث سنوات ونصف الس�نة منذ أن ابتعد عن الجرف الجليدي

بدأ A68a يف التفكك أخريا”.

 أعلنت وسائل إعام تركية، عن اكتشاف كميات كبرية من الذهب يف الباد.
وأف�ادت وكالة األنباء الرتكية “األناض�ول”، يف تغريدة لها عىل “تويرت” بأنه 
تم اكتش�اف كميات من الذهب يف تركيا يقدر ثمنها ب�6 مليارات دوالر وفقا 
للس�عر الحايل. وبحسب صحيفة “ملييت” الرتكية فإن املدير العام للتعاون 
االئتمان�ي الزراعي يف تركيا ورئيس مجل�س إدارة رشكة “كروبتيس” أعلن 

اكتشاف مورد ضخم من الذهب يبلغ حوايل 3.5 مليون أونصة.
وبحس�ب فخ�ر الدي�ن بوي�راز رئي�س رشك�ة “gubretas” منج�م الذهب 
املكتش�ف جاهز للتعدين بش�كل فوري. يأتي االكتش�اف يف وقت يشهد فيه 
العالم زي�ادة يف الطلب عىل املعدن النفيس، الذي يعد ماذا آمنا، وذلك يف ظل 
أزمة فريوس كورونا املس�تجد، التي عصف�ت باالقتصاد العاملي. ويف حديث 
لألناضول أك�د مدير تعاونيات االئتمان الزراعي الرتكية رئيس مجلس إدارة 
“غوبراطاش”)Gübretaş( فخر الدين بويراز، أّن كميات الذهب، اكتش�فت 

يف منجم للذهب بقضاء سوغوت بوالية بياجيك )شمال غرب(.

أكرب جبل جليدي عائم يف العالـم يتفكك 
وينذر باخلطر!

اكتشاف كنز بقيمة »6« مليارات دوالر 
يف تركيا

دراسة: أصوات الطيور حتسن مزاج اإلنسان
ق�ام مجموع�ة من ط�اب جامعة 
التطبيقي�ة  للفن�ون  كاليفورني�ا 
بدراس�ة تأث�ري أص�وات الطيور يف 

تحسني املزاج ورفاهية اإلنسان.
وأشار الباحثون إىل أن التأثري املفيد 
يك�ون فعاال حت�ى عند االس�تماع 
إىل التس�جيل م�ن خ�ال مك�ربات 
الصوت. فأصوات الطيور لها تأثري 
مفيد ع�ىل رفاهية اإلنس�ان. وفقا 
“اإلندبندنت”  ملا نرشت�ه صحيف�ة 

الربيطانية.
فالطيور تستخدم “الغناء” لتحديد 
ولك�ن  عنه�ا،  والدف�اع  أراضيه�ا 
صوتها يحت�وي عىل ترددات تريض 
مناط�ق  وتحف�ز  البرشي�ة  األذن 

الدماغ املسؤولة عن املتعة.
يق�ول الطالب دانيال ف�ريارو، “إن 
هن�اك الكث�ري م�ن األدل�ة ع�ىل أن 
قض�اء الوق�ت يف الطبيع�ة مفي�د 
لرفاهيت�ك. لكنن�ا قررن�ا تس�ليط 
الض�وء ع�ىل بع�ض العوام�ل التي 
له�ا تأثري مفيد”. أج�رى الباحثون 
محادثات م�ع العديد م�ن املارة يف 
منطق�ة امليش يف الش�ارع وش�غلوا 
بش�كل دوري تس�جيات مختلف�ة 
ألغاني العصاف�ري. وتمت ماحظة 
تحس�ن يف رفاهية املجموعات التي 
س�ارت عىل صوت غناء العصافري، 
ومعظمها لم تش�تِك حتى من أنها 

كانت تستمع إىل التسجيل.

حت�ى األيام األخ�رية، كان�ت الق�ارة القطبية 
الجنوبي�ة، أنتاركتي�كا، يف من�أى ع�ن فريوس 
كورون�ا، لك�ن األخري وج�د ثغرة نف�ذ فيها إىل 
تل�ك الق�ارة البعي�دة. وكان ف�ريوس كورون�ا 
املس�تجد قد بدأ يف التفيش يف أواخر عام 2019، 
منطلق�ا م�ن مدينة ووه�ان الصيني�ة إىل كل 
القارات، باس�تثناء أنتاركتيكا، التي تبعد آالف 

الكيلومرتات عن بقية القارات، وال يسكنها إال 
قل�ة من الب�رش. وذكرت صحيف�ة »دييل ميل« 
الربيطاني�ة عىل موقعه�ا اإللكرتوني أن الوباء 
تفىش يف قاعدة »أوهيغينز« البحثية التش�يلية 
يف أنتاركتي�كا. وكان�ت الثغرة الت�ي دخل منها 
الوب�اء إىل الق�ارة املتجم�دة يف أواخ�ر نوفمرب 
املايض، داخل إيصال إم�دادات إىل القاعدة عرب 

سفينة بحرية.وعندما عادت السفينة إىل ميناء 
تالكاهوان�و، جنوبي تش�ييل، أثبتت الفحوص 
إصابة عدد من أفراد طاقمها.وأشعلت النتائج 
ج�رس اإلنذار، فتم إجراء اختب�ارات مماثلة يف 
قاعدة »أوهيغينز، ليتب�ني إصابة 26 من أفراد 
الجي�ش و10 مقاولني آخرين كان�وا يقومون 

بأعمال الصيانة يف القاعدة.

كورونا يصل ألبعد نقطة يف العالـم

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

 اكرب مرشوع اكاديمي عىل مستوى العراق تنفذه العتبة احلسينية 
لرشحية االيتام »جمانًا«

سيدخل اخلدمة بالتزامن مع حلول العام الدراسي املقبل

أعلن قس�م املش�اريع الهندس�ية 
والفني�ة التابع للعتبة الحس�ينية 
املقدسة، عن ارتفاع نسب االنجاز 
يف مرشوع مجمع م�دارس االيتام 

يف محافظة كرباء.
وقال مدير املرشوع املهندس مهدي 
فلحي يف حديث للموقع الرس�مي، 
مجم�ع  يف  مس�تمر  »العم�ل  إن 
الواق�ع يف ح�ي  االيت�ام  م�دارس 
الس�ام غربي مدينة كرباء والذي 
العتبة الحس�ينية املقدسة  تنفذه 

واملخصص لرشيحة االيتام«.
وأوض�ح أن »املجم�ع يض�م ثاث 
مدارس للبنني  )ابتدائية ومتوسطه 
واعدادي�ة( واخرى مماثلة للبنات، 
وأنه تم اكمال الهيكل الكونكريتي 
الربعة منها وما تبقى خال ش�هر 

يتم االنتهاء منها«. وأضاف أن »نسبه االنجاز 
التقريبي�ة للمرشوع بلغت )40٪(، وأن العمل 

يف اإلنه�اءات من تأسيس�ات الكهرباء، واملاء، 
واملجاري، والس�رياميك، ومنظومات االطفاء، 
»املجم�ع  أن  وتاب�ع  وغريه�ا«.  والتس�طيح 

روض�ة  ع�ىل  ايض�ا  يحت�وي 
وحضان�ة تتك�ون م�ن طابقني 
وت�م اكم�ال الهي�كل بالكام�ل، 
وهناك بناية ادارية ومستوصف، 
وملعب مغلق متعدد االغراض«.

وأش�ار إىل أن�ه »ل�م يت�م تحديد 
موعد الفتت�اح املجمع حتى اآلن 
لك�ن م�ن املؤم�ل أنه يس�تقبل 
ال�درايس  املوس�م  يف  الط�اب 
2022(«. يذكر  املقب�ل )2021- 
أن مجم�ع مدارس االيت�ام يقع 
غرب مركز مدينة كرباء يف حي 
الس�ام، وال�ذي تبلغ مس�احته 
)50( الف مرت مربع بواقع 150 
ص�ف درايس، ويض�م مجموعة 
من املدارس االبتدائية والثانوية، 
ول�كا الجنس�ني، باالضاف�ة اىل 
روضة ومركز صحي وقاعات رياضية ومكتبة 

ومختربات علمية كيميائية واحيائية.


