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رئيس جملس االدارة

رئيس التحرير 
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احلشد الشعبي يعلن
 قرب انشاء مدن سكنية

 ملقـاتليـه
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رئيس الوزراء يشيد بأداء منتسبي الداخلية ويؤكد عىل رضورة اإلصالح من أجل »مفهوم الدولة«
اخلارجية تصف عقوبات واشنطن عىل الفياض بـ »املفاجأة غري املقبولة«

ص2
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

انهى الربملان، مس�اء أمس السبت، القراءة االوىل 
مل�روع قان�ون موازن�ة 2021، وفيم�ا وض�ع 
رشطاً إلنص�اف العقود واألج�راء واملحارضين، 
وع�د ب�«التمرير الرسيع« مقاب�ل إجراء »بعض 

التعديالت« عىل بنودها.
وق�ال مصدر برملان�ي إن »مجلس الن�واب انهى 
الق�راءة االوىل مل�روع قان�ون املوازن�ة العامة 
املالي�ة  للس�نة  الع�راق  لجمهوري�ة  االتحادي�ة 
2021«. ب�دوره، أوع�ز رئي�س الربمل�ان محم�د 
الحلبويس بإنصاف العقود واألجراء واملحارضين 

واجراء الالزم ضمن موازنة 2021.
وش�مل ق�رار الحلب�ويس، انص�اف املش�مولني 
بق�رار 315 وجميع العق�ود واألج�راء اليوميني 
واملحارضي�ن يف الوزارات والدوائ�ر كافة واجراء 

الالزم ضمن موازنة 2021.
وج�اء ذلك غداة حملة نيابي�ة إلضافة قرار 315 
وجمي�ع العقود واألج�راء اليوميني واملحارضين 
يف الوزارات والدوائر كاف�ة ضمن موازنة 2021، 
وقع عليها عدد 101 نائب. من جانبه، أكد النائب 
حس�ني العقاب�ي أن املوازن�ة االتحادية س�تمرر 
عق�ب إج�راء بعض التعدي�الت عليه�ا، مبيناً أن 
الربملان ملزم دس�تورياً باجراء املناقالت املناسبة 
فيها.   وأش�ار العقابي يف ترصيح صحفي إىل أن 
»تحدي�د 164 تريليون�ا لإلنفاق يع�د رقما كبرياً 
وس�نعمل ع�ىل خفض�ه«، مضيف�ا أنه »س�يتم 
معالج�ة الفق�رات املختصة بالجانب التش�غييل 
حي�ث تخصي�ص 120 تريليون�ا غ�ري مقب�ول، 

وسنلجا إىل دراسة فقرة فقرة، ووزارة وزارة.
التفاصيل ص2

الربملان يضع املوازنة عىل سكة اإلقرار
حتركات إلنصاف العقود واألجراء واحملاضرين.. ووعد بـ«التمرير السريع« مقابل إجراء »بعض التعديالت« على بنودها حمافظ البرصة يفتتح شارع

 الشهيد ابو مهـدي املهنـدس بالتزامـن 
مع ذكرى استشهاد قادة النرص

حمافظ بغداد يفتتح
 )3( مدارس نموذجية يف  الغزالية 

واجلامعة والعدل

الكهرباء:
 ايران رفعت ضخ الغاز للعراق اىل 

»5« مليون مرت مكعب

ص3

ص3

ص3

جملس القضاء يدعو لعدم »اهلروب« من مسؤولية مكافحة اجلرائم بمختلف صورها

»املستقبل العراقي« تنرش القرارات اجلديدة ملجلس الوزراء

ص8 ص3 ص3

امني بغداد
 عن مرشوع النهضة: سيحقق نقلة 

نوعية يف واقع العاصمة

الصحة: حتسن املوقف الوبائي 
لن جيعل العراق بمأمن من خطر 

ارتفاع إصابات »كورونا«
الرشطـة
 العراقية

      بغداد / المستقبل العراقي

عقد مجلس الوزراء، أمس السبت، جلسة اعتيادية برئاسة رئيس 
مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، تمت خاللها بحث الش�ؤون 
العامة ومس�تجدات األح�داث، فضال عن الموضوع�ات المدرجة 
ف�ي جدول األعمال. وق�ال المكتب االعالمي لرئي�س الوزراء في 
بيان تلقت المس�تقبل العراقي نسخة منه إن المجلس استمع الى 
إيجاز بش�أن مس�تجدات مكافح�ة جائحة كورون�ا، واإلجراءات 
التي تواصل الجهات المسؤولة اتخاذها وتطبيقها.  وأضاف، كما 
استمع المجلس الى عرض قدمه مستشار رئيس مجلس الوزراء 
لش�ؤون االنتخاب�ات عبد الحس�ين الهن�داوي، بخصوص س�ير 
التحضي�رات إلج�راء االنتخابات المقبل�ة، واحتياجات مفوضية 
االنتخابات، وتعاون الوزارات ومؤسس�ات الدولة لتسهيل عملها 
، واهمي�ة المراقبة الدولية لضمان نزاهته�ا والتاكيد على اهمية 
تكثي�ف الجهود لتش�جيع الناخبي�ن للتس�جيل البايومتري خالل 
الفت�رة المتبقية الت�ي اعلنت عنه�ا المفوضية العليا المس�تقلة 

لالنتخابات .
ونظر المجل�س في جدول أعمال�ه، والمواضي�ع المدرجة عليه، 

واتخذ عدداً من القرارات هي:
-1  إق�رار توصية المجل�س الوزاري للطاقة بحس�ب ما جاء في 
كت�اب وزارة الكهرب�اء المرق�م 511 في 7 كان�ون الثاني 2021، 

والتي تضّمنت مايلي:
أ -    استثناء المواد الكيمياوية المدرجة في كتاب وزارة الكهرباء 
المذكور آنفاً، والمجهزة من شركة )CMEC( الصينية المتعاقدة 
م�ع وزارة الكهرب�اء، في تنفيذ مش�روع محط�ة كهرباء صالح 
الدي�ن الحرارية، من إصدار إجازة اإلس�تيراد وإخ�راج المواد من 
الكمارك ح�ال وصولها الى الموانئ وإيصاله�ا الى المحطة آنفاً، 
عل�ى أن يتم إنجاز إج�ازة االس�تيراد والوثائ�ق المطلوبة الحًقا 

م�ن خ�الل متابعة الش�ركة العامة إلنت�اج الطاق�ة الكهربائية - 
المنطقة الشمالية،  مع وزارة التجارة/ الشركة العامة للمعارض 
والخدم�ات التجاري�ة العراقية، خ�الل 60 يوم عمل ح�ّدا أقصى، 
وتتحمل الش�ركة العام�ة إلنت�اج الطاق�ة الكهربائية/المنطقة 

الشمالية، المسؤولية القانونية في حال عدم التزامها بذلك. 
ب - إحال�ة الموض�وع ال�ى الدائ�رة القانونية في األمان�ة العامة 
لمجل�س ال�وزراء، لغ�رض إبداء الرأي بش�أن إدراج�ه في جدول 
أعمال مجل�س الوزراء، اس�تنادا الى أحكام الم�ادة 6 من النظام 

الداخلي لمجلس الوزراء.
-2  الموافق�ة على مش�روع قانون اإلحصاء وُنظ�م المعلومات 
الجغرافية، الذي دقق�ه مجلس الدولة وأحاله الى مجلس النواب، 
إس�تناًدا ال�ى أحكام المادتي�ن 61/البن�د أوال، و80 البند ثانيا من 
الدستور، مع األخذ بعين النظر رأي األمانة العامة لمجلس الوزراء 
الُمثبت في مذكرة الدائرة القانونية ذات العدد م.د/ق/281/2/2 
ل.ق، المورخ�ة ف�ي 2020/10/4، ومالحظ�ات الس�ادة أعضاء 

مجلس الوزراء خالل جلسة االجتماع.
-3  قيام شركات وزارة النفط بدفع الديون والمستحقات المالية 
المترتب�ة بذمتها، لصالح ش�ركات وزارة الكهرباء، وينظر بأمور 
التسويات والمقاصة المالية وتسعيرة الطاقة المجهزة  من خالل 
لجان تشكل لهذا الغرض وتنهي أعمالها قبل تاريخ 2021/4/1.

-4   الموافق�ة عل�ى تجدي�د العمل بقرار مجلس ال�وزراء المرقم 
277 لس�نة 2014 ولمدة 10 س�نوات إضافية، بدءا من تاريخ هذا 

القرار ،على أن يعّدل مضمونه بحسب اآلتي:
أوالً/  يكون تقدير مبالغ االيجارات الجديدة، بحسب أهمية ونوع 
المنش�أ الرياضي أو العق�ار أو الملعب أو القاع�ة وأهمية النادي 

وبمعايير مهنية.
ثانياً /تأليف لجنة مركزية برئاسة ممثل وزارة الشباب والرياضة 
وعضوية ممثل دائرة التس�جيل العقاري ف�ي وزارة العدل، وآخر 

عن دائرة عقارات الدولة في وزارة المالية، لتحديد بدالت اإليجار 
عل�ى وفق قانون بي�ع وإيجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 

المعّدل.
ثالث�اً / إعادة النظر في عقود اإليجار الس�ابقة المبرمة بموجب 
ق�رار مجلس الوزراء المذكور آنفاً، على وفق الضوابط المذكورة 

في الفقرتين )أوالً ، وثانياً( آنفاً.
رابع�اً/ ال يج�وز للن�ادي والجهات المس�تفيدة االس�تثمار على 
أراض�ي وأبنية وأم�الك وزارة الش�باب والرياضة التي يش�غلها، 
وإنما يكون االس�تثمار أو المس�اطحة أو اإليج�ار بموجب طلب 
يق�دم الى الوزارة آنفاً، لغ�رض تنظيم عقد أصولي بين الطرفين، 
على أن يكون اإليجار أو المس�اطحة أو االس�تثمار منس�جماً مع 
أهداف وزارة الش�باب والرياضة وتوجهاتها، وفقاً لتصاميم تعد 
الحقاً بما ينسجم مع الطبيعة المعمارية للنادي ومتطلبات دائرة 

التخطيط العمراني في المنطقة.
-5 تخوي�ل  وزي�ر التخطيط الدكت�ور خالد بت�ال النجم صالحية 
التف�اوض والتوقي�ع عل�ى مش�روع اتفاقي�ة التع�اون العلم�ي 
والفن�ي، بي�ن حكوم�ة جمهورية الع�راق وحكوم�ة جمهورية 
كوريا الجنوبية، إس�تناداً الى أحكام المادة 80/البند سادس�اً من 

الدستور.
-     قي�ام وزارة الخارجي�ة بإعداد وثيقة التخويل الالزمة باس�م 
حكومة جمهورية العراق للس�يد وزير التخطيط وفقاً للسياقات 
المعتم�دة، ورفعها الى األمانة العامة لمجل�س الوزراء، من أجل 

استحصال موافقة  رئيس مجلس الوزراء.
6-  الموافقة على استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء 54 لسنة 
2020، م�ن قب�ل وزارة الهج�رة والمهجري�ن تلبي�ة الحتياجات 
العوائ�ل النازح�ة والعائدة من الن�زوح وللتخفيف ع�ن كاهلها، 
لحي�ن إص�دار قان�ون الموازنة العام�ة االتحادية للس�نة المالية 

2021 وتعليماتها.

ترامب ينوي توقيع صفقة »F-35« مع اإلمارات قبل ترك منصبه
       بغداد / المستقبل العراقي

قال�ت وزارة الخارجي�ة األمريكي�ة إنه م�ن املرجح أن 
يوقع الرئيس الحايل، دونالد ترامب، عىل صفقة لتزويد 
اإلم�ارات بمقات�الت م�ن ط�راز »F-35« قب�ل انتهاء 
فرتة واليته.وقال مس�اعد وزير الش�ؤون العس�كرية 
والسياسية يف وزارة الخارجية األمريكية، كالرك كوبر، 
خالل مؤتمر صحفي عرب الهاتف مساء أمس الجمعة، 
إن »كل يشء يس�ري يف هذا االتجاه« فيما يخص توقيع 
ترام�ب عىل الصفقة مع اإلمارات حتى تركه الرئاس�ة 
يوم 20 يناير.وأوضح كوبر: »كما تفهمون، هناك أكثر 

من صفقة واحدة... لهذا الس�بب سيتم التوقيع عليها 
يف أوقات مختلفة«. وقال كوبر، يف ترصيحات س�ابقة، 
إنه ليس من املتوقع أن يؤثر تويل الرئيس املنتخب، جو 
باي�دن، الس�لطة يف 20 يناير، عىل الصفق�ة التي تقدر 
ب�23 ملي�ار دوالر، مش�ريا إىل أن املس�ؤولني الحاليني 
يف وزارة الخارجي�ة يعمل�ون ع�ن كثب م�ع نظرائهم 
اإلماراتيني، متوقعا احرتام بالده كافة االتفاقيات التي 
وقعت عليها. وأثارت هذه الصفقة قلقا لدى املعس�كر 
الديمقراط�ي يف الكونغ�رس األمريك�ي وإرسائيل التي 
تخىش م�ن فقدانه�ا »التوف�ق النوعي العس�كري« يف 

املنطقة.
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أربعة مالعب
 تبصـر النـور قريبـًا 

يف العراق
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الرافدين يطلق مبادرة »النافذة الواحدة« لتمويل املشاريع االستثامرية
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن مرصف الرافدين، أمس السبت، إطالق مبادرة النافذة الواحدة لتمويل املشاريع 
االستثمارية يف البالد وبسقوف مالية مفتوحة.

وقال إعالم املرصف يف بيان املس�تقبل العراقي نس�خة منه إنه »تماشياً مع سياسة 
وخط�ة امل�رصف الهادفة إىل دع�م االقتصاد الوطن�ي واملس�اهمة يف تفعيل القطاع 
الخاص والنشاطات والفرص االستثمارية وبتوجيه من وزارة املالية لدعم االستثمار 

فقد تقرر إطالق مبادرة النافذة الواحدة لتعزيز القطاع االستثماري يف العراق«.
وأش�ار إىل، أن »هذه املبادرة تقوم عىل أساس تس�هيل وتبسيط إجراءات الرشكات 
واملس�تثمرين وإنجاز املعاملة يف وقت وبرسعة قياس�ية بعيداً عن الروتني وحلقات 
الرته�ل الزائ�دة التي تتطلب اكتمالها أليام معدودة، وذلك عرب إنش�اء غرفة موحدة 
من األقس�ام املعنية واملناطة لها مهمة االستثمار يكون هدفها االنتهاء من معاملة 

املستثمر ومنحه القرض بكل سهولة وانسيابية«. 

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

انه�ى الربملان، مس�اء أمس الس�بت، القراءة 
االوىل مل�رشوع قان�ون موازن�ة 2021، وفيما 
واألج�راء  العق�ود  إلنص�اف  رشط�اً  وض�ع 
واملحارضين، وعد ب�«التمرير الرسيع« مقابل 

إجراء »بعض التعديالت« عىل بنودها.
وقال مصدر برملاني إن »مجلس النواب انهى 
القراءة االوىل ملرشوع قان�ون املوازنة العامة 
االتحادي�ة لجمهوري�ة العراق للس�نة املالية 

.»2021
بدوره، أوعز رئيس الربملان محمد الحلبويس 
بإنصاف العقود واألجراء واملحارضين واجراء 

الالزم ضمن موازنة 2021.
وش�مل ق�رار الحلبويس، انصاف املش�مولني 
بقرار 315 وجميع العقود واألجراء اليوميني 
كاف�ة  والدوائ�ر  ال�وزارات  يف  واملحارضي�ن 

واجراء الالزم ضمن موازنة 2021.
وج�اء ذلك غداة حمل�ة نيابي�ة إلضافة قرار 
اليومي�ني  واألج�راء  العق�ود  وجمي�ع   315
واملحارضين يف الوزارات والدوائر كافة ضمن 

موازنة 2021، وقع عليها عدد 101 نائب.
م�ن جانب�ه، أكد النائ�ب حس�ني العقابي أن 
املوازنة االتحادية س�تمرر عقب إجراء بعض 
التعدي�الت عليه�ا، مبين�اً أن الربمل�ان مل�زم 

دستورياً باجراء املناقالت املناسبة فيها.  
وأش�ار العقاب�ي يف ترصي�ح صحف�ي إىل أن 

»تحديد 164 تريليونا لإلنفاق يعد رقما كبرياً وس�نعمل 
عىل خفض�ه«، مضيف�ا أنه »س�يتم معالج�ة الفقرات 
املختص�ة بالجان�ب التش�غييل حي�ث تخصي�ص 120 
تريليون�ا غري مقبول، وس�نلجا إىل دراس�ة فقرة فقرة، 
ووزارة وزارة، وس�نعمل ع�ىل خف�ض ه�ذه النفق�ات 
إىل أدن�ى مق�دار يمك�ن م�ن خالله�ا أن تتناس�ب م�ع 
الس�نوات املاضية التي لم يتجاوز فيها االنفاق العام 70 

تريليونا«.  
وحول األزمة مع إقليم كردس�تان، قال النائب: إن »أحد 
جوان�ب الحل�ول يتمحور ح�ول إب�رام اتفاق ع�ام مع 
االقلي�م فيما يخص الس�لطة االتحادية الت�ي ال أثر لها 
هناك، فضال عن جان�ب آخر يخص القضايا املالية التي 

تتعلق باملوازنة«.  
وأشار العقابي إىل »وجود خلل يتم من خالله منح أموال 
لالقلي�م ليس له�م عالقة به�ا أو حصة منه�ا«، مؤكداً 

أن »االي�رادات االتحادية غري مش�خصة جيدا والنفقات 
السيادية غري مشخصة كذلك بشكل دقيق«.   

بدوره�ا، اعلن�ت اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة ع�ن خط�وة 
الحكومة بتوزيع الرواتب لحني اقرار املوازنة، فيما اشار 
اىل ان الحكومة لها الحق يف اللجوء اىل االقرتاض املؤقت.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر، ان »الحكومة ستعتمد 
عىل خيار 12/1 يف تأمني رواتب االشهر االوىل للموظفني 
قبل اقرار املوازنة والتصويت عليها«، مبينا انه »ال توجد 

مشكلة يف االمر«.
واض�اف ان »الحكوم�ة لها الح�ق يف اللجوء 
املؤق�ت بحس�ب حاجته�ا يف  اىل االق�رتاض 
حال عدم وجود س�يولة مالية لتامني رواتب 
االش�هر االوىل، ومن نفس املص�ادر الخاصة 
بتموي�ل العجز وتحول اىل قروض دائمية بعد 

التصويت عىل املوازنة«.
إىل ذلك، أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون 
املالي�ة مظه�ر محم�د صالح ع�ىل جهوزية 
وان   ،2019 لغاي�ة  الختامي�ة  الحس�ابات 
الحكومة الحالية عازمة عىل أحياء الحسابات 

الختامية لألعوام السابقة. 
وقال صالح يف ترصيح صحفي إن »الحسابات 
الختامي�ة لعام 2013 كان يجب أن تقدم مع 
الع�ام 2014«، مش�رياً إىل أن »موازنة 2014 
لم تقدم بسبب املشكالت التي عاشها العراق 
خالل سيطرة عصابات داعش اإلرهابية عىل 

بعض املحافظات«.  
حس�ابات  ع�ىل  »التصوي�ت  أن  وأض�اف 
إىل م�رشوع   يحت�اج  عام�ي 2013 و2014 
قان�ون )واق�ع حال( ال�ذي يغط�ي النفقات 
واملرصوفات واالدخار الذي يقع خارج قانون 

اإلدارة املالية«.  
ناقش�ت  الس�ابقة  »الحكوم�ة  أن  وتاب�ع 
الحس�ابات الختامية للعام�ني املذكورين، إال 
انه لم يصدر أي ق�رار فيهما«، مؤكداً انه »يف 
ح�ال ترشي�ع )واق�ع الحال( فانه س�يجري 
التصويت عىل حس�ابات 2014 مع ملحق حس�اب لعام 

  .« 2013
وأك�د صال�ح »جهوزي�ة الحس�ابات الختامي�ة لغاي�ة 
2019، ف�اذا صودق ع�ىل موازنت�ي 2013 و2014 فان 
باق�ي املوازن�ات تتق�دم برسع�ة ألن كل واحدة تس�تند 
اىل االخ�رى«، موضح�ًا ان »الحكومة الحالية س�تحيي 

الحسابات الختامية لالعوام السابقة«.  

      بغداد / المستقبل العراقي

أش�اد رئيس مجل�س ال�وزراء مصطفى 
الكاظم�ي، أم�س الس�بت، ب�أداء قوات 
الرشطة ومنتسبي وزارة الداخلية كافة، 
فيما أك�د أن البلد يواج�ه تحديات كبرية 
وهي فرصة لإلص�الح والتعاون من أجل 

العنوان الوطني الكبري ومفهوم الدولة. 
وقال الكاظم�ي يف كلمته خالل احتفالية 
عي�د الرشطة العراقية 99 وتخرج الدورة 
التأهيلي�ة 27 للمعه�د الع�ايل للتطوي�ر 

 IQ األمني واإلداري، والتي وردت إىل موقع
NEWS، »نحتف�ل اليوم بذكرى تأس�يس 
الرشط�ة العراقية البطل�ة، 99 عاما من 

العطاء واإلنجازات والتضحيات« .
وأضاف، »أحييكم أيه�ا األبطال يف قواتنا 
األمني�ة البطل�ة ويف كل مفاص�ل وزارة 
الداخلي�ة يف ه�ذه املناس�بة الت�ي تمثل 

عنوان الدولة واملرشوع الوطني«.
أن »العراقي�ني يق�درون عالي�ا  وتاب�ع، 
قدمته�ا  الت�ي  الكب�رية  التضحي�ات 
ش�هداء  الداخلي�ة،  وزارة  مؤسس�ات 

الداخلي�ة هم ش�هداء الع�راق ورموزه، 
وس�نقف كعراقيني كل يوم مقّدرين تلك 
التضحيات التي ق�ادت اىل حماية العراق 
وتحرير أرضه من براثن عصابات داعش 

اإلرهابية«.
وتاب�ع، »هن�اك محطات كب�رية يف عمل 
الداخلية ال يتم أخذها بحجمها الحقيقي.. 
األمن املحيل ومطاردة عصابات الجريمة 
املناط�ق  وتأم�ني  واملخ�درات  املنظم�ة 
املوح�دة  البطاق�ة  معام�الت  وتس�هيل 
نش�اطات  كله�ا  وغريه�ا،  والج�وازات 

كبرية وجه�ود جبارة تؤت�ي ثمارها عىل 
األرض«.

وأكد بالقول، »واثقون من شبابنا وأبنائنا 
الداخلي�ة  وزارة  قطع�ات  يف  وأخوتن�ا 
بمختل�ف الصن�وف وامله�ام، ودورنا هو 
تفعيل الجهود من أجل أن تعاد األمور اىل 
نصابها يف العراق وت�ويل الداخلية دورها 
الكام�ل إلنهاء الحاالت االس�تثنائية التي 
فرضته�ا الحرب ع�ىل عصاب�ات داعش 

اإلرهابية« .
وتاب�ع، »كلنا ثقة ب�أن أبط�ال الداخلية 

س�يكونون عىل العهد مع ش�عبهم وعىل 
العه�د م�ع قادته�م، للقي�ام بدورهم يف 

حفظ األمن الداخيل وحماية الشعب«.
وقال، إن »الرشطة يف خدمة الشعب، هذا 
الش�عار كان ومازال، ويجب أن يس�تمر، 
فنحن يف خدمة شعبنا، وهذا واجبنا الذي 

نفتخر به جميعا«. 
وأش�ار اىل أن »تحدي�ات البلد كبرية وهي 
فرص�ة لإلص�الح والتع�اون فيم�ا بيننا 
ومع مؤسس�ات الدولة، من أجل العنوان 

الوطني الكبري ومفهوم الدولة«

حتركات إلنصاف العقود واألجراء واحملاضرين.. ووعد بـ«التمرير السريع« مقابل إجراء »بعض التعديالت« على بنودها

الربملان يضع املوازنة عىل سكة اإلقرار

العدد )2294(   10     كانون الثاني    2021                السنة السادسة                 معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االحد

رئيس الوزراء يشيد بأداء منتسبي الداخلية ويؤكد عىل رضورة اإلصالح
 من أجل »مفهوم الدولة«

        بغداد / المستقبل العراقي

تنرش »املس�تقبل العراقي« املؤتمر 
الصحف�ي الكام�ل لوزي�ر الثقافة 
املتح�دث بإس�م مجل�س ال�وزراء 

حسن ناظم.  
املؤتم�ر  خ�الل  ناظ�م،  وق�ال 
الصحف�ي، إن »الحكوم�ة ماضية 
جدي�ة  دولي�ة  مراقب�ة  ايج�اد  يف 
لالنتخابات املقبلة«، مش�رياً إىل أن 
»مجل�س الوزراء ص�ّوت عىل إقرار 
قان�ون اإلحصاء ونظ�م املعلومات 

الجغرافية«.      
وأضاف ناظ�م، أن »رئيس الوزراء 
الكاظم�ي وج�ه بعقد  مصطف�ى 
اجتم�اع لتذلي�ل الصعوب�ات أمام 
الش�هداء  ذوي  معام�الت  إكم�ال 
»هن�اك  أن  إىل  والجرح�ى«، الفت�اً 
اهتماما جديا من الحكومة بمسألة 
االنتخاب�ات«. وأك�د، أن »الحكومة 
دولي�ة  جدي�ة  بمراقب�ة  ترغ�ب 

نزاهته�ا«،  لضم�ان  لالنتخاب�ات 
مش�رياً إىل أن »وزي�ر الصح�ة دعا 
ملن�ع الس�فر إىل الدول التي تش�هد 
تزايداً يف عدد اإلصابات بكورونا«.    
وتابع أنه »س�يتم اتخ�اذ إجراءات 
قانوني�ة صارمة بحق من يقيمون 
»مجل�س  أن  مبين�اً  التجمع�ات«، 
ال�وزراء صّوت ع�ىل إق�رار قانون 
املعلوم�ات  ونظ�م  اإلحص�اء 
الجغرافية، حيث إن هيأة اإلحصاء 
ونظم املعلومات الجغرافية ستحل 
محل الجهاز املركزي لإلحصاء«.    

ال�وزراء ق�رر  أن »مجل�س  وب�ني 
املصادقة عىل تمويل مرشوع تنفيذ 
البحري�ة لزي�ادة قدرات  األنابي�ب 
تصدي�ر النف�ط الخام م�ن املوانئ 
الجنوبي�ة«، الفت�ا إىل أن »موازن�ة 
2021 ُبني�ت ع�ىل أس�اس الورقة 
البيض�اء اإلصالحي�ة، وأن ش�عار 
الحكوم�ة الحالية هو دعم القطاع 

الخاص«.

املتحدث باسم احلكومة: ماضون باجياد 
مراقبة دولية لالنتخابات

        بغداد / المستقبل العراقي

وصف�ت وزارة الخارجية العراقية العقوب�ات االمريكية عىل 
رئي�س هيئة الحش�د الش�عبي العراقي فال�ح الفياض بأنها 
مفاج�أة غ�ري مقبول�ة. وع�ربت الخارجّي�ة يف بي�ان تلق�ت 
املس�تقبل العراق�ي نس�خة منه عن إس�تغرابها م�ن القرار 
الصادر عن الخزانة األمريكّية بحقِّ فالح الفّياض رئيس هيئة 
ُد أنَّ القرار مّثَل مفاجأة غري  الحشد الش�عبّي. وقالت »إذ نؤكِّ
مقبولة ُنشرُي إىل أنَّ الوزارَة سُتتابع بعناية مع اإلدارِة الحالية 
والجديدة يف واش�نطن جمي�ع القرارات الص�ادرة عن وزارة 
الخزانة االمريكّية بحقِّ أس�ماٍء عراقّي�ة والعمل عىل معالجة 
تبع�اِت ذلك«. وأمس الجمعة فرضت واش�نطن عقوبات عىل 

الفي�اض لصلته بانتهاكات خطرية لحقوق االنس�ان مؤكدة 
انه شارك يف قتل املتظاهرين املنادين بانتخابات حرة ونزيهة 
واحرتام حقوق اإلنس�ان وانهاء الهيمن�ة االيرانية عىل البالد 
.وقال�ت وزارة الخزانة األمريكي�ة ان العقوبات عىل الفياض 
تأتي لصلت�ه بانتهاكات خطرية لحقوق اإلنس�ان. واضافت 
إن ميليش�يات الحشد الش�عبي املوالية إليران قد اعتدت عىل 
املش�اركني يف تظاه�رات االحتج�اج العراقية الت�ي انطلقت 
يف ترشي�ن االول أكتوب�ر عام 2019 والت�ي خرجت احتجاجا 
عىل الفس�اد، والبطالة والركود االقتصادي، وسوء الخدمات 
العامة وتدخل إيران يف الش�ؤون الداخلية للعراق. وأشارت اىل 
أن الفي�اض كان عضوا يف خلي�ة األزمة التي تكونت يف أواخر 
عام 2019 والتي تألفت بشكل أسايس من قيادات ميليشيات 

الحش�د الش�عبي من أجل قمع املحتجني العراقيني بدعم من 
فيلق القدس التابع للحرس الثوري اإليراني.

ونوهت قائل�ة »اليوم تواصل العنارص املوالية إليران يف قوات 
الحشد الشعبي شن حملة اغتياالت ضد النشطاء السياسيني 
يف الع�راق، والذي�ن ينادون بتنظي�م انتخابات ح�رة ونزيهة 

واحرتام حقوق اإلنسان وتعيني حكومة نظيفة«.
واوض�ح أن العقوب�ات املفروض�ة ع�ىل الفي�اض ستش�مل 
مصادرة جميع ممتلكاته ومصالحه الش�خصية املوجودة يف 
الواليات املتحدة، أو تلك الخاصة به والتي بحوزة أو س�يطرة 
أش�خاص أمريكيني. كما ستش�مل حظر أي كيان�ات يمتلك 
الفياض 50 باملئة من حصتها أو يمتلكها هو وآخرون بشكل 

مبارش أو غري مبارش.

        بغداد / المستقبل العراقي

دعا مجلس القضاء األعىل الجهات املعنية إىل 
عدم الهروب من مسؤولية مكافحة الجرائم 

بمختلف صورها.
وقال املجلس يف بيان تلقت املستقبل العراقي 
نسخة منه، إنه ناقش »ما يثريه البعض من 
تقصري منسوب اىل القضاء يف مجال مكافحة 
الجرائم س�واء اإلرهاب أو الفساد«، موضحاً 
أنه ممث�ال بمحاكمه املختلف�ة كان »املحور 
األس�ايس الذي س�اهم يف حماية املكتسبات 
املتحققة بعد تغيري النظام السيايس يف 2003 
وع�ىل كاف�ة الصعد حي�ث تص�دى القضاة 
ملحاكمة اإلرهابيني واملتهمني بجرائم الفساد 
الوظيف�ي والجرائم الجنائي�ة األخرى ودفع 
ثمن ه�ذا التصدي باستش�هاد )68( قاضياً 

وعضو إدع�اء عام فضالً عن ع�دد كبري من 
املنتس�بني ملجل�س القضاء االع�ىل بمختلف 
الدرجات الوظيفية«. وأضاف: »ويعلم جميع 
املتخصصني يف القانون أنه ال يوجد ش�خص 
محك�وم يف الس�جون أو موق�وف يف مراحل 
التحقيق إال بقرار قضائي وال يوجد ش�خص 
مطلوب للقضاء إال بقرار صادر من املحكمة 
وإن املحكوم�ني يف الس�جون موجودين اآلن 
يف الس�جون بق�رار من القض�اء واملوقوفني 
لدى جهات التحقيق أيضا بقرار من القضاء 
واملطلوب�ني الهاربني أيضا بقرار من القضاء 
إذ ال يج�وز دس�تورياً وال قانوني�اً توقي�ف 
ش�خص أو إيداعه الس�جن أو إصدار مذكرة 

قبض بحقه إال بموجب قرار قضائي«.
وتاب�ع أن »القض�اء كان وال يزال وس�يبقى 
الجريم�ة  ملكافح�ة  األول  املتص�دي  ه�و 

بمختلف صوره�ا لكن حتى ي�ؤدي القضاء 
ال�دور املرس�وم له دس�تورياً وقانوني�اً فأن 
من واج�ب جهات التحقي�ق املختلفة تقديم 
األدل�ة القانوني�ة املعت�ربة حت�ى يس�تطيع 
القض�اء إدان�ة املتهم بأي جريم�ة من هذه 
الجرائ�م وب�دون ه�ذه األدلة ف�أن القضاء 
يطب�ق القان�ون بإطالق رساح املش�تبه بهم 
أو املتهمني رغم صدور قرار س�ابق بالقبض 
أو التوقي�ف لغرض إجراء التحقي�ق فإذا لم 
يتوصل التحقيق اىل دليل يعتد به قانوناً فأن 
نتيج�ة التحقي�ق أو املحاكمة س�وف تنتهي 
بإط�الق رساح املتهم�ني وه�ذا ال يعن�ي أن 
القضاء لم يقم بدوره الدستوري والقانوني 
وإنم�ا الخلل يكمن يف الجهة التحقيقية التي 

لم تتوصل اىل تقديم دليل إدانة املتهم«.
وأوض�ح: »الس�ؤال هن�ا إذا كان القض�اء ال 

س�امح الله مق�رصاً يف أداء واجبه القانوني 
اذن كيف استطاعت جهات التحقيق القبض 
ع�ىل متهم ما؟! وكيف اس�تطاعت الحصول 
ع�ىل قرار بتوقيف�ه؟! ويف الحالتني هنا يجب 
صدور قرار م�ن القضاء؟«. وواصل القضاء 
»ل�ذا ندع�و كاف�ة الجه�ات املعني�ة اىل عدم 
اله�روب م�ن مس�ؤولية مكافح�ة الجرائم 
بمختل�ف صورها وإلقاء الل�وم عىل القضاء 
بحج�ة أن القض�اء غري متع�اون يف حني أن 
العك�س هو الصحي�ح وأن ه�ذا اإلدعاء هو 
بمثاب�ة تعلي�ق اإلخف�اق يف أداء الواجب عىل 
عات�ق القض�اء ليظه�ر البعض أم�ام الرأي 
العام أنه أدى واجبه والقضاء هو املتسبب يف 
عدم تحقيق النتائج املرجوة وهذا ال ينسجم 
مع التوجه الصحيح يف بناء دولة يحرتم فيها 

القانون«.

        نينوى / زهراء علي

الهج�رة واملهجرين،  أعلنت وزارة 
أمس الس�بت، ع�ودة ثالث�ة آالف 
و216 نازحا من مخيمات النزوح 

إىل مناطقهم يف نينوى طوعياً.
وق�ال مدي�ر ع�ام دائ�رة ش�ؤون 
الف�روع  يف ال�وزارة ع�يل عب�اس 
جهاك�ري يف بيان تلقت املس�تقبل 
 « ان�ه  من�ه،  نس�خة  العراق�ي 
بتوجي�ه و متابعة وزي�رة الهجرة 
و املهجرين ايفان جابرو تم أعادة 
دفعة جديدة من النازحني بنحو ) 
694 ( أرسة  وبواق�ع ) 3,261 ( 
نازح�ا من مخيمات الس�المية إىل 
مناطقهم يف ) مركز مدينة املوصل 
، البع�اج ، رب��يع�ة ، تلعف�ر ، تل 
عبط�ة  ، زمار  ، ناحي�ة القريوان 
و الق�رى التابعة لها( يف محافظة 

نينوى ».   
ع�ودة   « أن  جهاك�ري  واض�اف   
النازحني جاءت بعد إتمام التدقيق 
األمني لهم بالتنس�يق مع الجهات 
اإلدارية و األمنية  يف املحافظات و 
ت�م إيصالهم إىل مناطق س�كناهم 

األصلية تمهيدا لغلق املخيم«

اخلارجية تصف عقوبات واشنطن عىل الفياض بـ »املفاجأة غري املقبولة«

جملس القضاء يدعو لعدم »اهلروب« من مسؤولية مكافحة اجلرائم بمختلف صورها

اهلجرة:
 عودة اكثر من )3( آالف 

نازح اىل مناطقهم 
يف نينوى

        بغداد / المستقبل العراقي

أفادت وكالة االس�تخبارات العاملة بوزارة الداخلية، أمس الس�بت، بإلقاء 
القبض عىل ثالثة ارهابيني ينتمون لعصابات داعش يف صالح الدين.

وذكرت الوكالة، يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه أنه »من خالل 
متابعة عنارص عصابات داعش ضمن قواطع املس�ؤولية ، تمكنت مفارز 
وكالة االس�تخبارات املتمثلة بمديرية اس�تخبارات ص�الح الدين يف وزارة 
الداخلي�ة من القاء القبض عىل ثالثة ارهابيني مطلوبني وفق احكام املادة 

)4 ارهاب( النتمائهم لعصابات داعش االرهابي«.
وأضافت، أن »املتهمني عملوا بمايسمى قاطع سامراء تحت كنى واسماء 
مختلف�ة وال�ذي اعرتفوا م�ن خ�الل التحقيقات معه�م بأنتمائه�م لتلك 
العصابات االجرامية واشرتاكهم بعدة عمليات ارهابية ضد القوات االمنية 

واملواطنني قبل عمليات التحرير«.
وأشارت الوكالة، إىل »تدوين اقوالهم باالعرتاف وتسليمهم اىل جهة الطلب 

بوصل استالم اصويل«.

االستخبارات تعلن إلقـــاء القبض
 عىل )3( دواعش يف صالح الدين

        بغداد / المستقبل العراقي

أش�اد حس�ن الكعبي، النائب األول لرئيس مجلس النواب، أمس الس�بت، 
بتش�كيل لجن�ة خاص�ة بإعمار مدينة الص�در.     وقال الكعب�ي يف وثيقة 
موجهة إىل رئاس�ة ال�وزراء، تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة منها، إنه 
»بخصوص تش�كيل لجنة إع�ادة إعمار مدينة الصدر الت�ي القت اهتماماً 
وترحيب�اً كبريي�ن من قبل أه�ايل مدينة الص�در ومن خ�الل التواصل مع 
دولتكم بش�كل مبارش ح�ول عقد مؤتم�ر الخدم�ات األول ملدينة الصدر، 
ونقرتح أن يكون موعد انعقاد املؤتمر يف األسبوع القادم ليتسنى لنا إكمال 

كافة املستلزمات واإلجراءات ودعوة الجهات ذات العالقة لهذا املؤتمر«.  

الكعبي يشيد بتشكيل جلنة خاصة إلعامر 
مدينة الصدر

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وكالة االس�تخبارات، أمس 
السبت، القبض عىل عصابة نفذت 
باالعض�اء  لإلتج�ار  عملي�ة   17

البرشية يف محافظة واسط.
 وذكر بي�ان للوكالة انه »من خالل 
ورود معلوم�ات اس�تخباراتية عن 
وج�ود اح�دى عصاب�ات الجريمة 
املنظمة م�ن املتاجري�ن باالعضاء 
البرشي�ة ، تم ع�ىل الفور تش�كيل 
فري�ق عم�ل مخت�ص م�ن مفارز 
املتمثل�ة  االس�تخبارات  وكال�ة 
الجريم�ة  اس�تخبارات  بمديري�ة 
املنطمة واس�ط وبعد كثيف الجهد 
االس�تخباري تم القاء القبض عىل 

ثالثة متهمني بالتعاون مع مديرية 
اره�اب  ومكافح�ة  اس�تخبارات 
بغ�داد«. وأض�اف ان�ه »م�ن خالل 
االولي�ة معهم اعرتفوا  التحقيقات 
بقيامهم ب��)17( عملي�ة لالتجار 
محافظ�ة  يف  البرشي�ة  باالعض�اء 
واس�ط، فض�اًل عن كونه�م ضمن 
ش�بكة اجرامي�ة مختص�ة  بتل�ك 
التجارة مرتبطة بمحافظة بغداد«.

وتابع ان »اثنني من افراد العصابة 
اعرتف�ا بقيامهم�ا ببي�ع كليتيهما 
مقاب�ل مبال�غ مالي�ة«، مبين�اً انه 
»ت�م توقيفه�م وفق اح�كام املادة 
)16( م�ن قانون االتجار باالعضاء 
ق�ايض  ق�رار  حس�ب  البرشي�ة 

التحقيق«.

اإلطاحة بعصابة نفذت ١٧ عملية لإلجتار 
باالعضاء البرشية يف واسط



www.almustakbalpaper.net العدد )2294( االحد  10  كانون الثاني  2021 محليات3

    بغداد / المستقبل العراقي

أصدرت وزارة الصحة والبيئة، أمس الس�بت، بياناً بشأن 
فريوس كورونا، مؤك�دة أن العراق ليس بمأمن من هذه 

الساللة الجديدة، رغم انخفاض أرقام كورونا فيه.
 وذكرت الصحة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
منه، إنه�ا »تراقب بدقة املوقف الوبائي الخطري إلصابات 
كوفي�د ١٩ ووفيات�ه يف الواليات املتح�دة االمريكية ودول 
االتحاد االورب�ي واململكة املتحدة الربيطانية وبعض دول 
املنطقة بعد تفيش الس�اللة الجديدة والتي تمتاز برسعة 
انتشارها واصابتها لكافة الفئات العمرية وبضمنها فئة 
األطف�ال«. واضافت أن الف�ريوس »بات يه�دد انظمتها 
الصحية بش�كل خطري حيث تعاني مٔوسساتها الصحية 
من اكتظاظ الحاالت الخطرة والحرجة لذلك اضطرت تلك 
الدول لتشديد اجراءاتها االحرتازية الوقائية للسيطرة عىل 
التف�يش الوبائي من خالل غلق كافة املؤسس�ات وحظر 
االنش�طة التجارية واالجتماعي�ة والثقافية للحفاظ عىل 
حياة مواطنيها وتقليل الوفيات«. ولفتت إىل أن »تحس�ن 

املوق�ف الوبائي يف العراق بش�كل كبري والذي 
تعكس�ه اس�تمرار زيادة نس�ب الش�فاء مع 
انخف�اض عدد االصاب�ات والوفيات لن يجعل 
بلدنا يف مأمن من خطر ارتفاع نسب االصابات 
مرة أخرى، بس�بب استمرار س�فر العراقيني 
واالجان�ب من الدول ذات التف�يش الوبائي إىل 

العراق وبالعكس«. 
واش�ارت اىل، أن ذل�ك يدعوه�ا »التخاذ جملة 
م�ن االج�راءات الوقائية االحرتازي�ة لحماية 
املواطن�ني ملن�ع دخ�ول الس�الالت املتح�ورة 
الجدي�دة لفايروس كورونا الخطري«. وأكملت 
ال�وزارة: »اس�تناداً اىل املس�ؤوليات الرقابي�ة 
والوقائية، فقد رصدت فرقنا الصحية يف بغداد 
و املحافظات تهاوناً كبريا لاللتزام باإلجراءات 
الوقائية املعروفة وهي ارتداء الكمام والتباعد 

الجس�دي وتعقيم اليدين، واستئناف العادات االجتماعية 
املتعارفة من قبيل املصافحة واملعانقة والتقبيل اىل سابق 
عهده�ا قبل ظه�ور ازمة كوفي�د-١٩، وه�ذه املؤرشات 

خطرية جدا و تنذر بعودة ارتفاع االصابات وتفيش الوباء 
مرة أخرى بعد ظهور السالالت الجديدة«. واردفت الوزارة، 
بأنه »ال بد م�ن التذكري لخطورة تلك العادات االجتماعية 
والتي تس�اهم بشكل كبري يف نقل العدوى من االشخاص 

املصاب�ني بدون أع�راض اىل املخالطني االصحاء، 
وه�ذا يحت�م علين�ا ترك ه�ذه الع�ادات حاليا«. 
واوضح البي�ان، إن »وزارة الصحة والبيئة تهيب 
باملواطن�ني الكرام للحذر التام واالنتباه الش�ديد 
ألهمية االس�تمرار بااللتزام باإلجراءات الوقائية 
وخاص�ة ارت�داء الكمام�ة والتباع�د الجس�دي 
وتعقيم اليدي�ن وتجنب العادات االجتماعية ذات 
االخت�الط الكب�ري والتماس املبارش، ملن�ع ارتفاع 
االصابات والوفيات مرة اخرى وعندها سنضطر 
التخاذ االج�راءات الوقائية الش�ديدة من الحظر 
الع�ام للب�الد وغلق كاف�ة املراف�ق الحيوية ذات 
التجمع�ات البرشية«. وأكدت ال�وزارة عىل »دور 
وس�ائل االعالم كافة ومنظم�ات املجتمع املدني 
واملؤسس�ات الدينية وش�يوخ العش�ائر لتكثيف 
نش�اطاتها التوعوية وحث املواطنني الكرام عىل 
االلتزام باإلجراءات الوقائي�ة وعدم التهاون بها، وتحمل 
املس�ؤولية الجماعية للحفاظ عىل التقدم الذي احرزناه 

يف مجال السيطرة عىل الوباء يف بلدنا«.

الصحة: حتسن املوقف الوبائي لن جيعل العراق بمأمن من خطر ارتفاع إصابات »كورونا«

   المستقبل العراقي/ الغانم

حس�ب توجيهات محافظ واس�ط محمد 
جميل املياح�ي وبأرشاف مبارش من قبل 

مدير بلدية الكوت حيدر جسام حمود.
 وع�ىل الرغ�م م�ن حل�ول اي�ام العط�ل 
إس�تمرار العمل من قبل الك�وادر املنفذة 
والحقوق�ني  دام�وك  م�رشوع  لتطوي�ر 
برئاس�ة دائرة املهندس املقيم وليد محمد 
هادي حيث تضمنت األعمال قلع جزء من 
الرتبة واعمال صب أساس بالندك وأعمال 

املقرن�ص لألرصف�ة  الكربس�تون وتطبي�ق 
والتهيئ�ة لتطبي�ق س�اقية مي�اه األمط�ار 
امليكانيكي�ة ملحط�ة  واالس�تمرار باألعم�ال 

املج�اري وكذل�ك تهيئة الش�وارع لألكس�اء 
بم�ادة اإلس�فلت باإلضافة اىل بقي�ة األعمال 

األخرى املناطة بها الرشكة والعمل مستمر 
ب�ارشت كواردن�ا يف كافة األقس�ام الخدمية 

التابع�ة ملديريتن�ا وبمتابع�ة م�ن قب�ل 
مس�ؤول ش�عبة البيئة واملتابع�ة بحملة 
تنظيف الكيرتات وغس�ل األرصفة لكافة 
الرئيس�ية  والش�وارع  املدين�ة  مداخ�ل 
إظه�ار  أج�ل  م�ن  مس�تمرة  والحمل�ة 

املحافظة بشكل أجمل
كم�ا و اس�تمرار العمل من قب�ل الكوادر 
املنف�ذة لتطوي�ر م�رشوع ح�ي الحوراء 
برئاس�ة دائ�رة املهندس املقي�م املهندس 
وليد عبد الصاحب حيث تضمنت األعمال 
قلع جزء من الرتبة وأعمال التهيئة لصب 
الش�وارع بمادة الخرس�انة املس�لحة وكذلك 
أعم�ال املج�اري باإلضافة اىل بقي�ة األعمال 

األخرى املناطة بها الرشكة والعمل مستمر.

مدير بلدية الكوت يعلن استمرار تطوير مرشوع 
»داموك« و«احلقوقيني«

الداخلية تلقي القبض عىل منتحل 
صفة ضابط ومتهمني آخرين بالقتل 

واالجتار بالبرش
    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الداخلية، أمس الس�بت، إلقاء القبض عىل منتحل صفة ضابط 
ومتهمني آخرين بالقتل واالتجار بالبرش.

وذك�رت الوزارة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه، أن »مديرية 
رشطة بغداد س�جلت نش�اطات مهمة ضم�ن حصيلة ممارس�اتها األمنية 
خالل )٢٤( س�اعة املاضية، وتضمنت القبض ع�ىل متهم بجريمة قتل وفق 
امل�ادة ٤٠٦ ضمن قاطع مكتب مكافحة إج�رام الكرامة، بينما تمكن مكتب 
مكافح�ة إجرام الصالحية م�ن إلقاء القبض عىل متهم ق�ام بانتحال صفة 
ضاب�ط رشطة برتبة مالزم وفق امل�ادة ١٦٠ ق.ع، يف حني ألقت مفارز لجنة 
مكافح�ة االتج�ار بالبرش/الرصافة القب�ض عىل متهم�ة لقيامها باالتجار 

بالبرش، وتم توقيفهم وفق املادة ٦ من قانون مكافحة االتجار بالبرش«. 
وأضافت: »من جانب آخر نفذت مفارزنا أوامر قبض بحق عدد من املتهمني 
لقيامه�م برسقة مبالغ مالي�ة، ومحالت تجارية، ومنازل س�كنية، وآخرين 
متهم�ني بالتزوير ومطلوبني بقضايا جنائية آخ�رى ضمن مكاتب مكافحة 
إجرام حي العامل، والكرادة، والكاظمية، واملحمودية، والش�عب، واملنصور، 
والبياع، والزهور، وابي غريب، والتاجي، وحس�ينية املعامل، والنهروان وفق 

املواد القانونية ٤٤٦ ، ٤٤٤ ، ٤٤٣ ، ٢٩٢ ، ٢٩٨ ، ٢٤٨ ق.ع«.   
وأشار البيان إىل »إلقاء القبض عىل خمسة متهمني لقيامهم برسقة دراجات 
ناري�ة ودراجات التك تك ضمن مكاتب مكافحة إج�رام الغزالية، والحبيبية، 
والق�دس، وبغ�داد الجديدة، وباب الش�يخ، وفق امل�ادة ٤٤٦ ق.ع، فضال عن 
ضبط عجل�ة والقبض عىل حائزها لوجود إش�ارة ضبط يف قاع�دة البيانات 

ضمن مكتب مكافحة رسقة سيارات الكرخ«.

    المستقبل العراقي / عامر عبدالعزيز 

اكدت وزارة التجارة ان س�ايلوات ومواقع 
ف�رع الرشك�ة العام�ة لتج�ارة الحب�وب 
يف نين�وى ب�ارشت ب�رف دفع�ة جديدة 
من مس�تحقات الفالحني ملوس�م تسويق 
٢٠٢٠، اكد ذلك املهندس عبدالرحمن عجي 

طوف�ان  مدي�ر ع�ام الرشكة 
العامة لتجارة الحبوب. 

وقال عملية الرف تمت وفق 
نظام االس�بقية يف التس�ويق، 
علما ان املبلغ املتبقي لتغطية 
مستحقات مواقع فرع نينوى 
تقدر ب )  ٣٥٨ ( مليار دينار. 
املالي�ة  املبال�غ  اىل  واض�اف 
عليه�ا  الحص�ول  ت�م  الت�ي 
الخامس�ة  الدفع�ه  ضم�ن 
لي�وم  ال�رف  موق�ف  كان 
ام�س كاالت�ي س�ايلو بازوايا 

/ ٤٩٠٦٤٢٧٠٠٠ ملي�ار دين�ار وس�احة 
مش�ريفه / ٢٤١٠٠٩٥٠٠٠ ملي�ار دين�ار 
س�احة املوص�ل / ٢٤٦٠٧٧٢٠٠٠ ملي�ار 
دين�ار و س�احة فلفي�ل. / ٨٠٩٧٣٤٠٠٠ 
مليون دين�ار ليكون املجم�وع الذي وزع 
١٠٥٨٧٠٢٨٠٠٠. ملي�ار دينار ليوم امس 
وبلغ االجمايل املوزع )١٠٦٢٧٤٢٦٢٠٠٠( 

مليار دينار.

جتارة احلبوب: سايلوات نينوى تبارش بتوزيع 
مستحقات مسوقي حمصول احلنطة ملوسم ٢٠٢٠

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

نف�ت هي�أة االس�تثمار الوطنية، أمس الس�بت، رفع 
اس�عار الوحدات الس�كنية يف مجمع بس�ماية، فيما 
اكدت عدم وجود انعكاس�ات مالية لقرار تغيري سعر 
رصف الدوالر.ونقل بيان للهيأة عن رئيس�تها س�هى 
النجار قولها انه »انترشت خالل هذه االيام، يف مواقع 
التواص�ل االجتماعي، أخبار عن نية هيئة االس�تثمار 
الوطنية تغيري أس�عار الوحدات الس�كنية يف مرشوع 
بسماية«، مؤكدة انه »لم يصدر عن الهيئة قرار برفع 
س�عر الوحدات الس�كنية يف بس�ماية، س�واء التي تم 
بيعه�ا أو املنف�ذة حديثاً، نتيجة الرتفاع س�عر رصف 
الدوالر يف السوق املحلية«.وأضافت، أن »تكلفة الجزء 
الحايل من املرشوع واملكون من ٣٥ ألف وحدة سكنية 
قد تم تس�ديدها عىل س�عر ال�رف القدي�م ١.١٨٠ 
لذل�ك ال يوج�د انعكاس�ات مالية عىل كلف�ة املرشوع 
يف هذه املرحلة«، مبين�ة انه »من املتوقع االنتهاء من 
تنفيذ وتس�ليم ال� ٣٥ ألف وح�دة يف نهاية عام ٢٠٢٢ 
وس�تبقى األس�عار عىل ما هي عليه«.وأشارت اىل أن 
»الهيئة تس�عى جاهدة للحفاظ عىل اس�تقرار س�عر 
الوحدات السكنية يف املراحل الالحقة عن طريق إيجاد 

سبل تخفيض كلفة البناء«.
ولفت�ت إىل أن الهي�أة »س�تقوم باإلع�الن قريب�اً عن 
التعليم�ات الجدي�دة لبي�ع الوحدات الس�كنية والتي 
تتضم�ن خفض الدفعة املقدمة وس�عر الفائدة ومدة 
التس�ديد عن�د االنته�اء م�ن التفاوض م�ع املصارف 

املقرضة«.

هيئة االستثامر تنفي رفع 
سعر الوحدات السكنية 

يف بسامية

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن قائد عملي�ات األنبار ن�ارص الغنام، أمس الس�بت، افتتاح 
طري�ق آخ�ر من الط�رق التي كان�ت مغلقة، فضال ع�ن  تحويل 

سيطرة هناك إىل نقطة مرابطة عسكرية.  
وذكر بيان لقيادة العمليات تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه، 
نقال عن الغنام قوله »اس�تجابة ملناش�دات املواطنني ولتحس�ن 
الوض�ع االمني وفرض الس�يطرة عىل القاطع م�ن قبل قطعاتنا 
البطل�ة ت�م افتت�اح الطري�ق املح�اذي لج�رس الناظ�م  واملؤدي 
اىل االرايض الس�كنية الت�ي ت�م توزيعه�ا من قبل الوقف الس�ني 
للمواطنيني يف الخالدية منطقة حي الش�هداء وتحويل السيطرة 

اىل نقطة مرابطة وجعل الطريق سالك امام حركة املواطنني«.

قائد عمليات األنبار يعلن رفع نقطة تفتيش 
»حي الشهداء« يف اخلالدية

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة، أم�س الس�بت، إخ�الء جرح�ى 
التظاهرات من الحاالت املعقدة للعالج خارج العراق.

وذكرت الوزارة يف بيان، تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، انه« 
تنفيذا لتوجيهات رئيس مجل�س الوزراء وبارشاف وزير الصحة 
ت�م اخالء جرح�ى التظاهرات من الحاالت املعق�دة للعالج خارج 

العراق«.
واضاف�ت ان« وجب�ة اإلخالء تضم }٦٧{ م�ن جرحى التظاهرات 
م�ن الحاالت املس�تعصية وت�م إخالؤهم عرب طأي�رة خاصة من 

مطار بغداد الدويل وعىل نفقة الوزارة«.

    بغداد / المستقبل العراقي

كشف رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض عن قرب إنشاء 
مدن سكنّية ملقاتيل الحشد الشعبي.

وق�ال الفياض عىل هامش زيارته اىل محافظة البرة إن “هيئة 
الحشد الشعبي بالتعاون مع الحكومات املحلية ستبدأ العمل عىل 

إنشاء مدن سكنية ملقاتيل الحشد يف املحافظات«.
واضاف ان “بداية هذا املرشوع الس�كني س�تكون يف محافظتي 

البرة وبغداد«.

الصحة ترسل جرحى التظاهرات »من احلاالت 
املعقدة« للعالج خارج العراق

احلشد الشعبي يعلن قرب 
انشاء مدن سكنية ملقاتليه

    بغداد/ المستقبل العراقي

كشفت وزارة الكهرباء، أمس السبت، عن مقدار الغاز الذي تضخه ايران اىل العراق.
وق�ال الناطق باس�م وزارة الكهرباء أحم�د العبادي يف حديث لوكال�ة }الفرات نيوز{ ان 

»ايران رفعت ضخ الغاز اىل العراق من ٣ مليون اىل ٥ مليون مرت مكعب«.
وأض�اف ان »وض�ع منظومة الطاقة م�ازال يفتقر اىل ٤٥ مليون م�رت مكعب، وما تزال 
االزمة قائمة«.يش�ار اىل ان العراق وايران اتفقا مؤخراً عىل ان تعاود ايران ضخ الغاز اىل 

العراق لتلبية احتياجات منظومة الطاقة الكهربائية يف البلد.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، 
أمس الس�بت، زيادة خطة قبول الطلبة يف 
قناة ذوي الش�هداء ضمن القبول املركزي 
يف الجامع�ات الحكومي�ة للع�ام الدرايس 
٢٠٢٠/٢٠٢١.وقالت الوزارة يف بيان تلقت 
املس�تقبل العراقي نسخة منه إن »الوزارة 
تس�تعد إلطالق اس�تمارة التقدي�م مجددا 
لفئة ذوي الش�هداء عرب بوابة الدراس�ات 
والتخطيط واملتابعة واس�تيعاب أعدادهم 

م�ن مخرج�ات اإلعدادي�ة ل�ألدوار األول 
والثان�ي والثال�ث وتوزيعها عىل مس�احة 
الزي�ادة املدروس�ة يف خط�ة القب�ول التي 
تش�مل فئات ذوي شهداء الحشد الشعبي 
وذوي ضحاي�ا جرائم ح�زب البعث املنحل 
وذوي ضحايا العمليات الحربية واألخطاء 
العسكرية والعمليات اإلرهابية«.واضافت 
أنه�ا »أعلن�ت بتاري�خ ١٧ ترشي�ن الثاني 
٢٠٢٠ نتائ�ج القب�ول املرك�زي وتضمنت 
قبول ٩٥٤٣ طالبا وطالبة ضمن فئة ذوي 

الشهداء للعام الدرايس ٢٠٢٠/٢٠٢١«.

الكهرباء: ايران رفعت ضخ الغاز للعراق اىل »5« مليون مرت مكعب

التعليم تزيد قبول ذوي الشهداء وتستعد 
إلطالق استامرة التقديم

حمافظ البرصة يفتتح شارع الشهيد ابو مهدي املهندس 
بالتزامن مع ذكرى استشهاد قادة النرص

صادق على خمطط افراز األراضي يف النجيبية

    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

افتت�ح محافظ الب�رة املهندس اس�عد عبد االمري 
العيداني ش�ارع الش�هيد اب�و مهدي املهن�دس الذي 

يرب�ط قضاء ش�ط الع�رب بمركز 
يأت�ي  وال�ذي  الب�رة  محافظ�ة 
تزامناً م�ع الذكرى الس�نوية االوىل 

الستشهاد قادة النر.
وقال العيداني يف بيان صحفي صدر 
عن مكتبه االعالم�ي الخاص خالل 
افتتاح ش�ارع الش�هيد اب�و مهدي 
املهن�دس ان�ه تزامن�اً م�ع الذكرى 
ق�ادة  الستش�هاد  االوىل  الس�نوية 
النر تم افتتاح الطريق الذي يربط 
قضاء شط العرب بمركز املحافظة 
والذي نفذته احدى الرشكات املحلية 

الرصينة. 
املهن�دس  الب�رة  وكان محاف�ظ 
اسعد عبد االمري العيداني قد شارك 
يف الحفل التأبيني املركزي بمناسبة 

مرور عام عىل شهادة قادة النر حيث جرى الحفل 
يف منطقة الطويس�ة ش�ارع اللجن�ة األوملبية والذي 
شاركت به مختلف القيادات االمنية وفصائل الحشد 

الشعبي ومختلف ابناء محافظة البرة.
إىل ذلك، أعلن مدير عام الرشكة العامة ملوانئ العراق 

ع�ن مصادقة محافظ البرة ع�ىل افراز األرايض يف 
النجيبية واملطار.

وقال الدكتور املهندس فرحان محيس�ن الفرطويس 
إن محاف�ظ الب�رة اس�عد العيدان�ي ص�ادق ع�ىل 
مخطط افراز مقاطعة )٢٢( النجيبية واملطار، مبيناً 
ان ع�دد االرايض التي ُخصصت وتم 
مصادقتها بلغ�ت ) ٢٠٧٩ ( قطعة 
ارض. واشار الفرطويس اىل ان هذه 
الخط�وة تعد بش�ارة خ�ري ورسور 
وتعترب األس�اس يف جاهزية تسليم 
االفراز املوقعي للقطع املوزعة عىل 
موظف�ي املوانئ. وبني ان املصادقة 
عىل املخطط أتاح الفرصة لتس�ليم 
 )  ٧  ( للقطع�ة  املوقع�ي  االف�راز 
مقاطعة النجيبة واملطار اىل البلدية 
والتسجيل العقاري إلصدار سندات 
منفردة بأرقام تلك القطع، موضحاً 
ان ذل�ك س�يتيح للرشك�ة العام�ة 
ملوان�ئ الع�راق تمليكه�ا ملوظفيها 

رسميا وفق القانون النافذ.

حمافظ بغداد يفتتح )3( مدارس نموذجية
 يف  الغزالية واجلامعة والعدل

   المستقبل العراقي / طالب ضاحي

افتت�ح محافظ بغداد، املهندس محمد جابر العطا، ٣ مدارس 
نموذجية، يف احياء الغزالية والجامعة والعدل بجانب الكرخ.

واكد املحافظ خالل حفل االفتتاح، يف بيان له، »انجاز املدارس 
املذكورة بفرتة قياس�ية ال تتجاوز الستة اشهر وبوترية عمل 
متواصل�ة«، مبينا ان »املدارس التي ت�م افتتاحها هي خطوة 

اولية إلنجاز ١٥٠ مدرس�ة كانت معدة يف 
العام املايض«. وشدد العطا عىل الرشكات 
املنف�ذة للمش�اريع الرتبوي�ة ب�رورة 
»االرساع يف إنج�از املش�اريع املحال لها، 
وانه سيكون لها اولوية يف احالة املشاريع 
املقبل�ة«، الفتا اىل »وجود خط�ة تتبناها 
االمان�ة العام�ة ملجل�س ال�وزراء، تتمثل 
ببناء ١٠٠٠ مدرسة، س�تكون للعاصمة 

بغداد حصة كبرية فيها«.
ان »جائح�ة  واض�اف محاف�ظ بغ�داد، 
املش�اريع،  م�ن  ع�دد  اوقف�ت  كورون�ا 
وت�م االس�تئناف بها بعد تحس�ن املوقف 
الوبائ�ي«. م�ن جانبه تق�دم وكيل وزير 
الرتبية، الس�يد فالح القييس بالش�كر اىل 
محافظ بغداد، للجه�ود املبذولة يف انجاز 

املش�اريع املتعلق�ة بالرتبية، معتربا ان »ع�ام ٢٠٢٠ هو عام 
االنجاز للمحافظة، من خالل تخصيص ١٥٠ مدرس�ة، سيما 
فيم�ا ما يتعل�ق برسعة االنج�از«. من جانبها اك�دت مديرة 
قس�م الهندس�ة باملحافظة هدى عبدلله، »املبارشة باملدارس 
املذكورة من الشهر الخامس، وبوترية عمل متواصلة، وحسب 
املواصفات القياسية املطلوبة«، الفتة اىل انجاز ١٥ مدرسة يف 

هذا السنة، للمناقصات املحالة مؤخرا«.
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مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )172(
تعلن اللجنة وللمرة االوىل عن ايجار العقارات التالية وفق 
قانتون )21( لستنة )2013( فعىل الراغبني باالشتراك يف 
املزايدة العلنية مراجعة ستكرتري اللجنتة يف بلدية املوصل 
خالل ) 30( ثالثون يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن 
يف الصحتف املحليتة لالطتالع عىل الرشوط مستتصحبني 
معهم هويتة االحوال املدنية وبطاقة الستكن والتأمينات 
القانونيتة البالغة )30%( من القيمة املقدرة مع الترصيح 
االمني للمشرك باملزايدة وتجري املزايدة يف ديوان محافظة 
نينوى /قاعة الحدباء يف الستاعة العتارشة صباحا لليوم 
االختري من مدة االعالن ويتحمل من ترستو بعهدته اجور 

نرش االعالن واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار 
*الدكاكني املرقمة  )1و2و3و4و5و6و7و8و9و10و11و
12و13و14و15( عتىل جزء من القطعتة املرقمة ) 556( 
محلة امليدان املنطقة )علوة االسماك(  وحسب واقع الحال 

وملدة ثالث سنوات

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )175(
تعلتن اللجنة وللمترة االوىل عن ايجار العقتارات التالية وفق قانون 
)21( لستنة )2013( فعتىل الراغبني باالشتراك يف املزايتدة العلنية 
مراجعة ستكرتري اللجنة يف بلدية املوصل ختالل ) 30( ثالثون يوما 
تبتدا متن اليوم التايل لنترش االعالن يف الصحف املحليتة لالطالع عىل 
الرشوط مستتصحبني معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة الستكن 
والتأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مع الترصيح 
االمني للمشرك باملزايدة وتجري املزايدة يف ديوان محافظة نينوى /
قاعة الحدباء يف الساعة العارشة صباحا لليوم االخري من مدة االعالن 
ويتحمل من ترستو بعهدته اجور نرش االعالن واجور خدمة بنسبة 

)2%( من بدل االيجار 
1 ت الدكاكني املرقمة ) 1و2( عىل جزء من القطعة املرقمة )1045( 
محلة )سوق املوصل( املنطقة باب الجرس وحسب واقع الحال وملدة 

ثالث سنوات 
2 ت الدكاكني املرقمة ) 1066و1067( محلة )سوق املوصل( املنطقة 

)باب الجرس( وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات 
3 ت الدكاكني املرقمة ) 1و2( عىل جزء من القطعة املرقمة )1068( 

محلة )سوق املوصل( املنطقة باب الجرس وملدة ثالث سنوات
4 ت جزء من القطعة املرقمة )1068( محلة )سوق املوصل( املنطقة 
باب الجرس واملتخذة )مطعم رقم 3( وبمساحة ) 18,90(م2 وحسب 

واقع الحال وملدة ثالث سنوات

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )174(
تعلتن اللجنة وللمرة االوىل عن ايجار العقارات التالية وفق قانون 
)21( لستنة )2013( فعىل الراغبني باالشتراك يف املزايدة العلنية 
مراجعتة ستكرتري اللجنة يف بلديتة املوصل ختالل ) 30( ثالثون 
يومتا تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحف املحلية لالطالع 
عىل الرشوط مستتصحبني معهم هوية االحتوال املدنية وبطاقة 
الستكن والتأمينات القانونية البالغتة )30%( من القيمة املقدرة 
مع الترصيح االمني للمشترك باملزايتدة وتجري املزايدة يف ديوان 
محافظة نينوى /قاعة الحدباء يف الساعة العارشة صباحا لليوم 
االختري من متدة االعالن ويتحمل من ترستو بعهدتته اجور نرش 

االعالن واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار 
1 ت الدكاكتني املرقمة ) 15و16و17و18و19و20و21و22و23و

24و25و26( عىل جزء متن القطعة املرقمة )566( محلة امليدان 
املنطقة )علوة االسماك( وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات 

2 ت جزء من القطعة املرقمة  )556( محلة امليدان املنطقة )علوة 
االسماك ( واملتخذة مخزن وبمساحة )2(م2 وحسب واقع الحال 

وملدة ثالث سنوات
3 ت جزء من القطعة املرقمة  )556( محلة امليدان املنطقة )علوة 
االسماك ( واملتخذة )تواليت(  وبمساحة )23,20(  وحسب واقع 

الحال وملدة ثالث سنوات

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )167(
تعلتن اللجنتة وللمرة االوىل عتن ايجار العقتارات التالية وفق قانون )21( لستنة 
)2013( فعتىل الراغبني باالشتراك يف املزايتدة العلنية مراجعة ستكرتري اللجنة يف 
بلدية املوصل خالل ) 30( ثالثون يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحف 
املحليتة لالطتالع عىل الرشوط مستتصحبني معهم هوية االحتوال املدنية وبطاقة 
الستكن والتأمينتات القانونيتة البالغة )30%( متن القيمة املقتدرة مع الترصيح 
االمني للمشرك باملزايدة وتجري املزايدة يف ديوان محافظة نينوى /قاعة الحدباء 
يف الساعة العارشة صباحا لليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترسو بعهدته 

اجور نرش االعالن واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار 
1 ت العمارة التجارية املشتيدة عىل جزء متن القطعة املرقمة )123/1( م20 وادي 

حجر الشمالية وبمساحة )300( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات 
2 ت القطعة املرقمة ) 129/1( م20 وادي حجر الشتمالية النشتاء عمارة تجارية 

عليها وبمساحة ) 300(م2 وحسب واقع الحال وملدة عرشة سنوات 
3 ت املخبتز الشتعبي املشتيد عتىل القطعتة املرقمتة )2390/8( م20 وادي حجر 
الشتمالية والواقع يف حي املنصور وبمستاحة )63( م2 وحسب واقع الحال وملدة 

ثالث سنوات
4 ت القطعة املرقمة ) 127/1( م20 وادي حجر الشتمالية النشتاء عمارة تجارية 

عليها وبمساحة ) 300(م2 وحسب واقع الحال وملدة عرشة سنوات
5 ت الفرن الحجري املشيد عىل جزء من القطعة املرقمة ) 99/11( م19 تل الرمان 
الواقع يف حي الرمان وبمساحة )100(م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات

6 ت االستواق التجارية املشتيدة عتىل القطعة املرقمتة ) 19/61( م11 وادي العني 
الشمالية وبمساحة )234,087( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات

7 ت القطعة املرقمة ) 56/10( م 12  وادي العني الجنوبية النشتاء مخبز شتعبي 
عليها وبمساحة )160( م2 وحسب واقع الحال وملدة )15( سنة  

8  ت االستواق التجارية املشتيدة عىل القطعة املرقمتة ) 20/61( م11 وادي العني 
الشمالية وبمساحة )937,064( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات

العدد : 534
التاريخ : 2020/12/28

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

العدد : 536
التاريخ : 2020/12/28

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل
العدد : 537

التاريخ : 2020/12/28

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

العدد : 529
التاريخ : 2020/12/28

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل
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املؤسسات واسباب الفشل
           محمد الكعبي 

دخلت املنطقة  بعد عام 2003م، مرحلة تأريخية 
مفصلي�ة  من حي�ث الرصاع والتح�والت الكبرية 
الداخلية والخارجية، مع صعود تيارات سياسية 
وس�قوط حكومات ، وخروج الشارع العربي من 
س�باته مطالباً بحقوقه, وقد تحقق الكثري منها 
وان كان م�روع التغي�ري يف بداياته، وقد ش�هد 
العقل السيايس العربي تطوراً  نسبياً ملحوظاً من 
خ�ال تعاطيه مع املتغ�ريات ومجريات االحداث 

وتراكمية التجارب واملواقف التي مرت عليه.  
وجود املؤسسات  واملنظمات االنسانية والثقافية 
والسياس�ية واالجتماعية واملراكز البحثية عامة 
ب�ارزة عىل رق�ي البلد وتط�وره، والي�وم اصبح 
النظ�ام املؤسس�اتي عم�ود فق�ري للحكومات 
واملجتم�ع يف اغل�ب دول العال�م املتقدم�ة ألن�ه 
يرفدهما بم�ا ينفعهما ويطورهما، وتكون عونا 
للجمي�ع عىل املس�توى امل�ادي واملعن�وي، أما يف 
بلداننا فاملس�ألة تختلف تماماً ، و عىل الرغم من 
كثرة املؤسس�ات  واملنظم�ات  إال إنها لم  تحقق 
املصال�ح العام�ة التي م�ن اجلها وج�دت، وهذا  
بس�بب  مقدم�ات تح�ول دون أي تتط�ور مم�ا 
أدى إىل اغ�اق اغلبه�ا أو تحجيمه�ا،  فض�ا من 
مؤسس�ات وهيئ�ات وجودها عىل ال�ورق فقط، 
وبعضها  يعمل ملصالح خارجية أو يروج لألفكار 
الهدامة ويزرع الفتن ويبث الكراهية والفرقة بني 
ابناء البل�د الواحد، وهذا بس�بب ضعف القوانني 
الحكومي�ة وعدم وجود رقاب�ة حقيقية وضعف 
املتابعة لضبط نشاط تلك املنظمات واملؤسسات 

ومراقبتها ومعرفة برامجها و مصادر تمويلها.
هناك اسباب تحول دون استمرار عمل املؤسسات 
وقد تؤدي إىل فش�لها، سنحاول أن نسلط الضوء 

عىل بعضها، وتتنوع االس�باب  إىل ثاث اقس�ام، 
قس�م يتعلق  بالحكوم�ة وقوانينه�ا واجراءاتها 
الرقابي�ة  والت�ي تضب�ط حرك�ة ونش�اط تل�ك 
املؤسسات، وقسم يتعلق  باملجتمع وتعاطيه مع 
املنظمات واملؤسسات، وقس�م يتعلق باملؤسسة 
والعاملني فيها، ويف مقالنا هذا سنس�لط الضوء 
التط�رق  املؤسس�ات دون  ع�ىل اس�باب فش�ل 
إىل االس�باب الحكومي�ة واملجتمعي�ة، وم�ن تلك 

االسباب:   
 * خل�ل يف املنه�اج  والس�لوك عن�د املؤسس�ني 
والعامل�ني، وع�دم وج�ود خط�ة عم�ل واضحة 
موظف�ي   لقناع�ات  االس�تجابة   * وحقيقي�ة. 

املؤسسة وتهميش رغبات الجمهور.
*  فق�دان الرؤي�ة املس�تقبلية، وضبابية الهدف 
وع�دم انس�جامه م�ع الحاجات وق�د يكون غري 

واقعي.
* ع�دم الثقة بالنف�س وعدم االيم�ان بالقدرات 

وفقدان الرغبة عند املدير أو العاملني يف التطور.
*  يعي�ش اغلب مدراء املؤسس�ات واملراكز َوهم 
االفضلي�ة والعبقري�ة وتقمص دور الش�خصية 
الخارقة والعيش يف قبة وهمية من الخيال، وهذا 
الغرور الوهمي يش�كل نس�بة كبرية من اسباب 

الفشل.
* ع�دم اش�باع رغب�ات الجمهور وفق�دان حالة 
التفاع�ل م�ع الناس، م�ن حيث الن�وع والكم، و 
عدم ترويج النش�اطات املناسبة باملكان والزمان 
املناسب ،  عدم وضع س�قوف زمنية للنشاطات 

والعمل واغفال تحديد االولويات. 
* استغال املؤسسة  للمصالح الشخصية، وعدم 
اس�تثمار العاق�ات العام�ة والخاصة بالش�كل 
الصحيح و الجهل بالقوانني الصادرة من الجهات 
املختصة يدخل املؤسسة بمشاكل كبرية قد تؤدي 

إىل الفشل.
*  ضع�ف التخطيط وقرص النظ�ر، وعدم وجود 
دراس�ة موضوعية جادة تتبنى رسم خطة عمل 
علمي�ة صحيح�ة،  وفق�دان املوق�ع  الجغ�رايف  
املناس�ب وامله�م والحيوي  للمؤسس�ة من حيث 

سهولة الوصول إليها. 
* ضع�ف الس�يولة املالي�ة أو انقطاعه�ا، حيث 
يعي�ش أغل�ب مس�ؤولو املؤسس�ات واملنظمات 
عوز م�ايل، أو يعيش بع�ض املدراء حال�ة البخل 
واالنانية والتس�لط نتيجة ما عان�وه يف حياتهم 
الس�ابقة، مم�ا كان له�ا األث�ر الكبري عىل س�ري 

العمل والعاملني.   
* قلة الخربة وضعف املنتج الثقايف وعدم التوازن 
بني املنجز وتطلعات املجتمع، من حيث املستوى 

والرغبات.
* غياب املرونة والقرارات الخاطئة واملتشددة، أو 

اصدار قرارات ارتجالية غري مدروسة.
* ع�دم التجديد، وع�دم مواكبة التق�دم العلمي 
والس�يايس واالجتماعي والثقايف مما جعل اغلب 
املؤسس�ات تعيش العزل�ة واالنطوائية واالنغاق 

الفكري واملجتمعي.
* االعتماد عىل التس�ويق الكم�ي وليس النوعي 
وهذا نتيجة عدم وجود برامج تسويقية متطورة 

تلبي حاجات الناس.
* أدخال املؤسسة يف رصاعات جانبية مما يجعلها 
تعيش الرتاجع  بعيداً عن وضيفتها املنشودة، أن 
املنافس�ة يف التطور والعطاء عامة جيدة وعامل 
تحفي�ز وتطوير للعمل، لكن ما موجود اليوم هو  

تنافس صفري. 
*  إبعاد الكف�اءات واالعتماد عىل الكادر املوجود 
وان كان غ�ري كفوء، وعدم االع�رتاف باألخطاء، 

والتمسك باآلراء واالفكار الغري صحيحة.

* اهمال عامل التحفيز والتش�جيع للعاملني، أو 
مص�ادرة جهوده�م وهذا مع االس�ف موجود يف 
اغلب املؤسسات واملنظمات، و ضعف  الكادر ، أو 
قلة عدد العاملني بحيث ال  يتناسب مع التحديات 
الكبرية، وتفويت الفرص والهروب من املسؤولية 
واهم�ال  نقاط الق�وة و عدم العم�ل عىل تقوية 

نقاط الضعف، من عوامل فشل املؤسسات. 
* اعتماد التمويل والدعم عىل حزب أو شخصيات  
مح�ددة مما يجعل املؤسس�ة خاضع�ه لهم بكل 
تفاصيله�ا ويفقدها الس�عة والحري�ة ويجعلها 
عرض�ة لاته�ام ويفقده�ا ش�عبيتها وتك�ون 

محكومة بخط واحد ال تخرج عنه.
*  وج�ود قيادة غري كفوءة، وقد يكون الفاش�ل 
هو صاحب املؤسس�ة أو م�ن يمولها وهذه هي 

الطامة الكربى. 
بق�اء االش�خاص الفاش�لني ع�ىل راس اله�رم 
املؤسس�اتي من االخطاء الكارثية والتي مازالت 
تعاني منها مؤسس�اتنا ألنها ال تملك الش�جاعة 
والجرأة عىل التغيري والتبديل والتجديد، والتمسك 
بفكرة )أحسن منه اليوجد(، أن الفكرة الناجحة 
تحتاج إىل من يروج لها  من حيث السعة والرسعة 
والتكرار واالسلوب واالستمرار والتجديد وكسب 
ثق�ة الجمه�ور، ونطم�ح أن يرتق�ي اصح�اب 
املؤسس�ات بعمله�م و االس�تفادة م�ن تجارب 
وأف�كار االخرين واالس�تعانة بمناه�ج وخربات 
عاملي�ة وزي�ادة ال�دورات والورش�ات التنموي�ة 
والتطويرية لرتتقي بمستوى اداء الكوادر العاملة  
وعىل جميع املس�تويات ملؤسساتنا، واتمنى  من 
اصحاب الش�أن أخذ ما ذكرن�ا عىل  محمل الجد، 
عىس ان تكون عندنا مؤسس�ات ومراكز ناجحة 
ترف�د املجتمع والحكومة بكل ما ينفع وأن تؤدي 

دورها بشكل ممتاز.

متاعب العراق االقتصادية
           بوبي جوش 

قبل بضع�ة أيام خّفض�ت الحكومة قيم�ة الدينار 
العراق�ي بنح�و 20 يف املئ�ة مقاب�ل ال�دوالر، م�ا 
س�يمّكنها من كس�ب دوالرات أكثر م�ن صادراتها 
النفطية املقومة بال�دوالر، والتي تغطي 90 يف املئة 
من نفقات الدولة. الكاظمي دافع عن خفض قيمة 
الدين�ار – ال�ذي ُيعد األول من�ذ الغزو ال�ذي قادته 
أم�ريكا يف 2003 – ع�رب التأكي�د عىل أن�ه »خطوة 
اس�تباقية« هدفها الس�يطرة ع�ىل التضخم. ولكن 
معظ�م العراقيني بات�وا اآلن يواجه�ون ارتفاعاً يف 
مس�توى املعيش�ة، ألن الكث�ري م�ن األش�ياء التي 
يس�تهلكونها، بما يف ذلك املواد الغذائية األساسية، 
تس�تورد كمش�رتيات مقومة بالدوالر. وفضاً عن 
ذل�ك، كان�ت هن�اك أخبار أكث�ر قتامة يف مس�ودة 
امليزانية لس�نة 2021 التي اعتمدتها هذا األس�بوع 
حكوم�ة الكاظمي وتنتظر موافق�ة الربملان. ولعل 
املقرتح الذي من املؤكد أن يستأثر بالقدر األكرب من 
االهتم�ام، ه�و ذاك املتعلق بف�رض رضيبة جديدة 
عىل مداخيل موظفي القطاع العام من املس�تويني 
العايل واملتوسط. وقد سعى رئيس الوزراء للتخفيف 
م�ن وقع ه�ذا الق�رار عرب خف�ض راتبه ب��40 يف 
املئ�ة، وروات�ب ال�وزراء وأعضاء الربمل�ان ب�30 يف 
املئ�ة، ولكن الس�كان الذي�ن يعت�ربون كل الطبقة 
السياس�ية فاس�دة م�ن غ�ري املحتم�ل أن يهّدئهم 
ذل�ك. ذل�ك أن موظف�ي القط�اع الع�ام يواجهون 
رضب�ة ثاثية: فالحكومة التي تجد صعوبة يف دفع 
رواتبهم قلّصت قيم�ة دخلهم، وتقرتح اإلبقاء عىل 
15 يف املئ�ة م�ن الرضائب بالنس�بة للموظفني من 
املستويني املتوسط والعايل. هذا مع العلم أن الدولة 
هي أكرب مش�ّغل يف الباد، بنحو 4 مايني ش�خص 
ع�ىل لوائح األج�ور الحكومية و3 ماي�ني متقاعد. 

وملي�ون ش�خص آخرين يس�تفيدون م�ن إعانات 
الدول�ة. الغض�ب املتزاي�د يف القطاع الع�ام امتد إىل 
املي�دان العام، ال�ذي ازدحم باملحتج�ني املعارضني 
للحكومة منذ أكثر من عام. املش�كلة أن قدراً كبرياً 
من الغضب س�ينصب عىل رئيس ال�وزراء، تحديداً 
يف الوق�ت ال�ذي يحتاج فيه للدعم من الش�ارع من 
أجل تمرير مشاريع إصاحات اقتصادية مهمة.بيد 
أن األس�وأ ربما ل�م يأِت بعد بالنس�بة للكاظمي إذا 
واصلت أسعار النفط االنخفاض وسط مخاوف من 
أن تؤدي س�االت جديد لف�ريوس كورونا إىل إطالة 
أمد املعان�اة االقتصادي�ة للوب�اء. فميزانية 2021 
العراقية تتوقع سعر النفط عند 42 دوالراً للربميل. 
وحتى إذا تركنا تأثريات الوباء جانباً، فإنه قد يكون 
من الصع�ب اإلبقاء عىل ذاك الس�عر يف حال خّفف 
الرئي�س األمريك�ي املنتخب ج�و باي�دن العقوبات 
عىل إيران، ما سيس�مح لها بزيادة حجم صادراتها 
من النفط الع�ام املقبل. والواقع أن العراق، املعتمد 
اعتماداً كبرياً عىل صادرات النفط من أجل العائدات 
واملقيَّ�د بقي�ود »أوب�ك« الت�ي تمنع�ه م�ن تصدير 
كميات أكرب، بدأ يش�عر بضغط انخفاض األس�عار 
منذ بعض الوق�ت. ويف رد فعل ينم عن اليأس وقلة 
الحيلة، تبحث الحكومة حالياً عن تس�ديد مس�بق 
مقاب�ل عق�ود طويلة األم�د. ولكنه مبل�غ لن ينقذ 
االقتص�اد العراق�ي املتده�ور يف 2020: إذ تش�ري 
تقديرات صندوق النقد الدويل إىل أنه انكمش يف عام 
2020 ه�ذا العام، وأن عجز امليزانية س�يبلغ 22 يف 
املئة من الناتج املحيل اإلجمايل. ومن جانبها، تتوقع 
األمم املتحدة أن يتضاعف معدل الفقر يف العراق، إىل 
40 يف املئة.وم�ع االضطرابات السياس�ية املتوقعة، 
يمكن القول إن اآلفاق بالنس�بة 2021 تبدو أسوء. 
واعتب�اراً م�ن 21 يناير، ل�ن يبقى ل�دى الكاظمي 

ترامب ليشّكل مصدر إلهاء مشني.

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول مساطحة )5( والصادر يف 2021/1/7
بناءا عىل ما جاء بكتاب قس�م االماك املرقم 16894 يف 2020/12/31 ولحصول موافقة الس�يد 

املحافظ 
  تعل�ن لجن�ة البي�ع وااليجار الثاني�ة يف مديرية بلديات نينوى عن تاجري س�طح البناية املش�يدة 
ع�ىل القطعة املرقم�ة 166/763 مقاطعة 52 رمانة  و العائدة ملكيته�ا اىل مديرية بلدية القيارة 
عن طريق املس�اطحة  النشاء قاعة متعددة االستعماالت ووفق املخططات والجدوى االقتصادية 
املوضوع�ه لها واملصادق عليها والتي تم بموجبها تحديد مدة املس�اطحة وملدة )7 س�نة ( س�بع 

سنوات 
   ع�ىل ان يدف�ع بدل االيجار دفعة واحدة بداية كل س�نة  وان يعاد تقدير بدل االيجار كل خمس�ة 
س�نوات وليس للمس�تأجر الحق باالعرتاض عىل قرار التقدير الجديد الذي سيعاد التقدير فيه كل 
خمس س�نوات كما يلتزم املس�تاجر باقامة املش�يدات خال املدة املحددة يف عقد املس�اطحة مع 
تقديم مبلغ الضمان للتشييد يعادل بدل املساطحة لتلك املدة ويف حالة عدم التشييد خالها يصادر 
مبل�غ الضمانة ويعترب عقد املس�اطحة الغيا ويؤول م�ا هو قائم من مش�يدات اىل مديرية بلدية 
القيارة  دون مقابل وتكون املس�اطحة وفقا الحكام القانون )21( لسنة )2013( املعدل وللبلدية 
الحق باجراء الكش�ف عىل املروع وقت ش�اأت لاطاع عىل واقع الحال عىل ان تكون املساطحة 
باملزاي�دة العلنية ويكون البناء بارشاف مهندس من قبل البلدية تؤول كافة املش�يدات اىل مديرية 
بلدي�ة القيارة  بع�د انتهاء العقد بدون نواقص وبحالة جيدة م�ع االرض وبواقع حال البناية بعد 
االنتهاء من تش�يدها ويف حال�ة وجود نواقص يف البناية ملا كان عليهما عند االنتهاء من تش�يدها 
فعىل املس�اطح اكمال هذه النواقص ويف حالة عدم اكماله هذه النواقص فتستكمل من تاميناته 
فان لم تكفي فمن امواله املنقولة وغري املنقولة ووفقا لاحكام والقوانني املرعية بذلك وبما يخدم 
مصلح�ة البلدية فعىل الراغبني باملس�اطحة مراجعة مديرية بلدي�ة القيارة وخال مدة )30( يوم 
تبدأ من اليوم التايل لنر االعان بالصحف مس�تصحبني معهم التامينات القانونية عىل ان ال تقل 
عن )50%( من القيمة املقدرة وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعان ويتحمل من ترسو 

عليه املزايدة    
اج�ور نر االعان واملصاريف االخرى عىل ان يقوم بتس�ديد باقي بدل االيجار والرس�وم االخرى 
واب�رام العق�د خال مدة )ثاثون يوم( م�ن تاريخ تصديق قرار االحالة وبخافه يعترب املس�تأجر 
ن�اكا  وفق احكام املادة ) 11( فقرة ثانيا من قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21( لس�نة 
)2013( املع�دل ويع�اد االعان عن تأجري امللك وعىل حس�اب الناكل وتحمله ف�رق البدلني وكافة 
املصاريف االخرى املرتتبة عىل ذلك ومصادرة اماناته وعدم الس�ماح له بالدخول باملزايدة علما ان 
كافة الروط املطلوبة باملساطحة ستقرأ عىل املزايدين يوم املزايدة وستكون املزايدة يوم الثاثاء 

املصادف 2021/2/9 يف مقر مديرية بلدية القيارة  .

ديوان حمافظة واسط
مديرية بلديات واسط 

اعالنجلنة البيع واالجيار
بالنظر لعدم حصول راغب

تعل�ن لجنة البي�ع وااليجار يف مديرية بلديات واس�ط عن تاجري االم�اك املدرجة اوصافها يف 
ادن�اه والعائ�دة اىل مديرية بلدية تاج الدي�ن وفق قانون بيع وايجار ام�وال الدولة رقم )21(  
لسنة 2013 فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية تاج الدين خال 
فرتة )15( خمس�ة عر  يوما تبدأ من اليوم التايل لنرها يف الصحف اليومية   مس�تصحبني 
معه�م التامين�ات القانونية البالغ�ة )30%( من القيمة التقديرية بص�ك مصدق ولكامل مدة 
االيجار وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعان يف مقر البلدية اعاه   يف تمام الساعة 
)الع�ارشة صباح�ا ( اذا صادف ي�وم املزايدة عطلة رس�مية تكون املزايدة يف الي�وم الذي يليه 
ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النر واالعان وكافة املصاريف االخرى وعىل املستاجر 
جلب هوية االحوال املدنية مصورة واصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة 

من البلدية بهذا الصدد

فقدان 
فق�دت مني هوية الطالب باس�م / عبد 
العزي�ز صب�اح عبد العزي�ز – فمن يعثر 

عليها تسليمها اىل الجهات املختصة .
���������������������������������

تنويه
نر يف صحيفة املستقبل العراقي بالعدد 
2282 رقم االضب�ارة 2018/1017 ذكر 
مساحة العقار 179,50 خطأ والصحيح 

هو 197,50 لذا اقتىض التنويه 
���������������������������������

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

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد : 3736/ش2020/6
التاريخ :  2021/1/7

تنويه
اىل املدعى عليه / ضياء محمد جاسم 

اصدرت هذه املحكم�ة قرارها بالدعوى 
يف  3736/ش2020/6  املرقم�ة 
2020/12/1  غيابي�ا بحق�ك والقايض 
للمدعي�ة  ومس�تمرة  ماضي�ة  نفق�ة 
)وديان فرحان جعبول( ونفقة مستمرة 
للطفل�ة ) ن�ور اله�دى( وزي�ادة نفق�ة 
للطفل�ة )تق�وى( وحيث ورد س�هوا يف 
االع�ان يف الصحيفتني املس�تقبل بالعدد 
2286 وصحيف�ة الع�راق بالع�دد 1312 
ان  بتاري�خ 2020/12/27  الصادرت�ني 
اس�م املدعي�ة ودي�ان فرح�ان جعب�ون 
والصحي�ح هو ودي�ان فرح�ان جعبول 

وعليه اقتىض التنويه 
القايض

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

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد 2495/ب2020/5
التاريخ 2021/1/5

اىل املدعى عليها )عليه حسني عرد( 
اقام املدعي ) عيل س�مري عيل الريفي( 
الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة اع�اه والتي 
يطلب فيه�ا الحكم باجر املثل عن اتعاب 
املحاماة لنقل ملكية العقار املرقم 8095 
/3 حي صدام للمدعى عليها اعاه مبلغا 
قدره س�بعمائة وخمس�ون ال�ف دينار 
عراقي  ولثبوت مجهولي�ة محل اقامتك 
حس�ب رشح املبل�غ القضائي  واش�عار 
مخت�ار حي الش�هيد الص�در /6 املدعو 
عبد الحس�ني صاحب العبودي  لذا قررت 
هذه املحكمة  تبليغك اعانا بصحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني للحض�ور يف موع�د  
املرافع�ة املصادف يف ي�وم 2021/1/17  
وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب 
عنك قانونا  سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عيل عبد الرضا حسن

ديوان حمافظة واسط
مديرية بلديات واسط 

اعالنجلنة البيع واالجيار
بالنظر لعدم حصول راغب

تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واس�ط عن تاجري االماك املدرجة اوصافها يف ادناه والعائدة 
اىل مديري�ة بلدي�ة الصويرة وفق قانون بيع وايج�ار اموال الدولة رقم )21(  لس�نة 2013 فعىل الراغبني 
باالش�رتاك يف املزاي�دة العلني�ة مراجعة مديرية بلدي�ة الصويرة خال فرتة )15( خمس�ة عر  يوما تبدأ 
م�ن اليوم التايل لنرها يف الصحف اليومية   مس�تصحبني معه�م التامينات القانونية البالغة )30%( من 
قيمة الضم االخري  بصك مصدق او نقدا وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعان يف مقر البلدية 
اع�اه   يف تم�ام الس�اعة )العارشة صباحا ( اذا صادف يوم املزايدة عطلة رس�مية تك�ون املزايدة يف يوم 
العم�ل الذي يليه ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اج�ور النر واالعان وكاف�ة املصاريف االخرى وعىل 
املس�تاجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة واصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة 

من البلدية بهذا الصدد

اعان
تبلي�غ بالحض�ور اىل صن�دوق االس�كان يف النج�ف 

االرشف
اىل الركاء / منتظر حس�ن عيل موىس واحمد حسن 

عيل موىس ولبنى حسن عيل موىس ( 
اقتىض حضورك�م اىل مقر صندوق االس�كان الكائن 
يف النج�ف االرشف وذل�ك لتثبي�ت اقرارك�م باملوافقة 
ع�ىل قي�ام رشيكك�م محمد صاح�ب عب�اس بالبناء 
ع�ىل حصته املش�اعه يف القطعة املرقم�ة 1289/19 
مقاطع�ة 18 عل�وة الفح�ل والواقع�ة يف الكوفة حي 
الشعراء ولغرض تسليفه قرض االسكان وخال مدة 
اقصاها خمس�ة عر يوما داخل العراق وشهر واحد 
خارج العراق من تاريخ نر االعان بصحيفة يومية 
رس�مية وبعكسه سوف يس�قط حقكم يف االعرتاض 

مستقبا
الريك 

محمد صاحب عباس

فقدان
فقدت مني كابونات كاز ونفط باس�م / احمد صبار 
شهاب الصادرة من املنتجات النفطية فرع املثنى عىل 

من يعثر عليها االتصال عىل الرقم 07818772225
��������������������������������������������

اعان
تعلن نقابة املعلمني فرع النجف االرشف عن حاجتها 
اىل محامني مختصني للعمل يف دائرة التسجيل العقاري 
ومن س�كنة محافظة النجف االرشف الكمال معاملة 
تس�جيل كتاب التمليك الصادرة من نقابة املعلمني يف 
النجف االرشف باسم املستفيدين من منتسبي النقابة 
فمن لديه االمكانية بانج�از هذا العمل تقديم عرضه 
اىل النقاب�ة يف موع�د اقص�اه ي�وم الثاث�اء املصادف 

  2021/1/12
نقابة املعلمني

فرع النجف االرشف

فقدان
فقد من�ي الوصل املرق�م 426277 يف 2019/12/29 
والص�ادر من بلدية النجف باس�م )غان�م رشاد عبد( 

فعىل من يعثر عليه تسليمه لجهة االصدار
��������������������������������������������

فقدان
فقد س�ند العقار املرقم  7039 /2حي األنصار باسم 
حات�م كاظ�م دخان م�ن يعث�ر عليه تس�ليمه لجهة 

االصدار
��������������������������������������������

فقدان 
 فق�دت مني الوصل املرق�م بالرقم ) 123608( يف 25 
/ 7 / 2019 والص�ادر م�ن مديرية بلدي�ة الحيدرية 
واملق�در باملبل�غ ) 405000( أربعمائة وخمس�ة الف 
دين�ار عراقي بأس�م ) عيل عطا الله عبد الس�جاد( / 

فعىل من يعثر عليها تسليمها إىل جهة اإلصدار

اىل الريك وسام رصاع كاظم
 اقت�ىض حضورك إىل مقر بلدية النجف لغرض 
اص�دار اج�ازه بن�اء للعق�ار املرق�م 59498 
/3حي النداء خال عره ايام وبخافه ستتم 

اإلجراءات دون حضورك طالب االجازه 
محمد كريم عيدان

��������������������������������������������

إىل الريك اريج هادي مهدي اقتىض حضورك 
إىل مقر بلدية النجف لغرض اصدار اجازه بناء 
للعقار املرقم 9934 /3حي صدام خال عره 

ايام وبخافه ستتم اإلجراءات دون حضورك 
طالب االجازه 

سعد جواد كاظم

الموقع مدة االيجار مساحته رقم الملك نوع الملك ت
شارع الحلة سنتان 15م2  38 حانوت تجاري 1
شارع الحلة سنتان 15م2  42 حانوت تجاري 2
شارع الحلة سنتان 15م2  133 حانوت تجاري 3

نكول/ محمد علي حماد سنتان 15م2  16 محل صناعي   4
نكول / علي عدنان 

غايب سنتان 15م2  34 محل صناعي   5

نكول / عبد المهدي 
صباح سنتان 15م2  29 محل صناعي   6

نكول / صباح سلمان 
حمزة سنتان 15م2  28 محل صناعي   7

نكول / علي رحمن عبد سنتان 15م2  43 محل صناعي   8

نكول / سالم هادي 
مكطوف

سنة 
واحدة 640م2 564/104و566م28 

جويميسة 
قطعة تجارية/ 

ساحة لبيع 
المواد الرياضية

9

العدد 3291
التاريخ 2020/12/29

املهندس 
حيدر جسام محود

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

الموقع مدة 
االيجار مساحة الملك رقم الملك نوع الملك ت

طليحة سنتان 15م2  7 كشك 1
الحفرية سنتان 15م2  12 كشك 2
الحفرية سنتان 391,7م2  181 كراج وقوف 

السيارات 3
الحفرية سنتان 500م2  1428/4 متنزه 4

المزرعة سنتان 1دونم 10اولك و 
250م2 1858/5 ساحة لوقوف 

السيارات 5

الحفرية سنتان 13,57م2 143 محل 6
الحفرية سنتان 20,7م2  163 محل 7
الحفرية سنتان 20,7م2  164 محل 8
الحفرية سنتان 26,6 167 محل 9
المزرعة سنتان 367,5م2 1847/5 ساحة لبيع السيارات 10
المزرعة سنتان 1575م2 2383/5 ساحة لبيع المواد االنشائية 11
الحفرية سنتان 14م2 144 محل 12
الحفرية سنتان 159 محل 13
الحفرية سنتان 20م2 161 محل 14

العدد 138
التاريخ 2021/1/5

املهندس 
حيدر جسام محود

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

املهندس
رعد عيل نجم

مدير بلديات حمافظة نينوى
رئيس اللجنة
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عزي�زي ب�رج الحم�ل،كل م�ن حول�ك يحفزك 
إيجابًي�ا مما يس�اعد عىل تقدم�ك، ويأتي هذا 
الدعم م�ن لطف األه�ل واألصدق�اء من جهة، 
واالنفت�اح يف تعامل�ك م�ع اآلخرين م�ن جهة 
أخرى. ترجمتك لذلك التحفيز بأس�لوب بسيط 

إىل أفعال هو أيًضا ملفت للنظر. 

عزيزي برج الثور، توقفت األش�ياء دون سبب 
واض�ح، وعىل الرغم من أن�ك لم ترغب يف تغيري 
املسار وأردت أن تلتزم بالجدول املوضوع، يجب 
اآلن أن تأخ�ذ مس�ار تحوييل مختل�ف لتجنب 
العقب�ات وحتى ال ته�در كل طاقتك يف محاولة 

التغلب عليها. 

عزيزي برج الجوزاء، لقد أنجزت الكثري ولكنك 
غ�ري راض أكث�ر من أي وقٍت م�ى. إذا فكرت 
اآلن يف أن�ك س�تقوم باملزي�د م�ن اإلنج�ازات 
بالتعنت والعناد فسوف تخرس نجاحك السابق 

وأيًضا صحتك. 

عزيزي برج الرسطان،الكثري من املوضوعات يف 
الوقت الحايل ال تس�ري بالسالسة التي خططت 
له�ا، وربما يجب علي�ك قبول األش�ياء التي ال 
تس�تطيع تغيريها. ال تس�مح لخيب�ة أملك أن 
تمنعك من التقدم، وركز عىل ما هو آت، وحتى 

إن استغرق األمر زمًنا أطول

عزيزي برج األسد،حتى لو جاء النجاح بطريقة 
طبيعية يف العمل، يجب أن تستمر يف االحتفاظ 
بس�المك الداخ�يل وأس�لوبك املتواض�ع. بهذه 
الطريقة، تستطيع االحتفاظ بصداقات العمل. 

اسمح ألحبائك باإلحساس بدفء عاطفتك.

عزي�زي ب�رج العذراء،األم�ر ي�زداد صعوبة يف 
العم�ل، لذل�ك يجب أن تقبل عروض املس�اعدة 
م�ن زمالئك حت�ى يقل جبل العم�ل الذي يقبع 
أمام�ك تدريجًي�ا إىل أن يصب�ح مهاًم�ا يمك�ن 

التعامل معها. 

عزي�زي برج امليزان،يمكنك الي�وم تبني موقًفا 
مؤيًدا لتقوية الروابط األرسية، وس�وف تتقبل 
عائلتك ذلك بس�عادة وس�وف تدعمك بشدة يف 
خططك. هذا التعزيز يف العالقات سوف يستمر 

أيًضا يف حياتك العاطفية. 

عزي�زي ب�رج العقرب،يأت�ي الي�وم مصحوًبا 
ببع�ض املش�كالت، فس�وف تقاب�ل مواقف ال 
يمكن التغلب عليه�ا إال من خالل تغيري رؤيتك 
لألم�ور. افص�ل نفس�ك ع�ن كل ما ه�و قديم 

ومعروف، وتطلع لكل ما هو جديد. 

عزي�زي ب�رج القوس،ادخ�ل روًح�ا جديدة إىل 
عالقات�ك م�ن خ�الل األفع�ال غ�ري التقليدي�ة 
والعفوية، وس�وف ترى أن ه�ذا ليس بصعب. 
بقلي�ل م�ن الثق�ة بالنف�س، يمكن�ك مفاجئة 
اآلخرين بطرٍق ش�تى. س�تتلقى أيًضا عدد من 

املقرتحات التي يجب أن تحملها محمل الجد. 

عزيزي ب�رج الجدي،اليوم، مهاراتك التنظيمية 
واالجتماعي�ة قوية عىل غري الع�ادة، فيجب أن 
تستغل ذلك للسيطرة عىل األمور. سوف تنجح 
يف العمل وخارجه، وحتى يف حياتك الشخصية، 
س�وف ينتج عن نظرتك الدافئ�ة لألمور الكثري 

من الفوائد. 

عزيزي برج الدلو،أنت عىل وفاق وانسجام تام مع 
محيطك، سواء عىل املستوى الشخيص أو املهني. 
انتفع من هذا التناغم يف تقوية عالقاتك والروابط 
القائم�ة بينك وب�ن اآلخرين للتس�لح يف األوقات 
العصيب�ة الت�ي تك�ون فيه�ا مجموع�ة األب�راج 

الكونية غري مبرشة واألحوال ليست لصالحك. 

عزي�زي برج الحوت،اذا كن�ت ترغب يف النجاح 
ويف تحقي�ق يشء ذو قيم�ة، فح�ان الوق�ت أن 
تتحال�ف م�ع اآلخري�ن، ق�د يكونوا أقرب�اء أو 
أصدق�اء أو زم�الء يف العم�ل. ال ت�دع الفرصة 
تفوتك، فيجب عليك االنتفاع من هذه الفرصة 

وبذل مجهود.

العذراء

احلوت

هل طق الرقبة خطر عليها؟
كش�ف خبري حاصل ع�ىل زمال�ة األكاديمي�ة األمريكية 
للع�الج الطبيعي، الدكتور محم�د الروييل، أن طق الرقبة 

ليس خطريًا طاملا تم بمعرفة شخص ُمدرب.
وأوض�ح، خالل لقاء عىل قن�اة اإلخبارية، أن الحديث عن 
تس�بب طق الرقبة يف مش�كالت صحية خطرية يعتمد يف 
األس�اس عىل بع�ض تقارير الح�االت، مش�رًيا إىل أن تلك 
الح�االت نادرة جًدا وال تحدث س�وى م�رة واحدة لكل 6 

مالين عملية طق للرقبة.
ورد الروي�يل ع�ىل بع�ض املزاع�م الت�ي تدع�ي خطورة 
استخدام الجواالت عىل الرقبة، حيث أكد أنه ال يوجد أدلة 
قاطع�ة يف ه�ذا الصدد، مؤكًدا أن هناك دراس�ة أكدت أنه 

ليس هناك عالقة بن الجواالت وآالم الرقبة أو نوباتها.

أشهر الرشكات املصنعة للهواتف
 Counterpoint رشكة  نرشت 
Research نتائ�ح إحصائيات 
أجرتها ملعرفة أشهر الرشكات 
املصنعة للهواتف لعام 2020.

وتبع�ا إلحصائي�ات الرشك�ة 
فإن تصنيع الهواتف الذكية يف 
الربع الثالث من العام الجاري 
الهوات�ف  ع�دد  ليص�ل  نم�ا 
املصنعة إىل 366 مليون جهاز، 
وحصل�ت رشكة سامس�ونغ 
الكورية الجنوبية عىل الحصة 
األكرب م�ن ه�ذه األرق�ام، إذ 
استحوذت عىل 22% من نسبة 

الهواتف املصنعة،ب� 80.4 مليون هاتف 
ذكي.

واحتلت رشكة هواوي وفقا إلحصائيات 
التصني�ف  يف  الثاني�ة  املرتب�ة  الرشك�ة 
بنس�بة 14% من ع�دد الهواتف املصنعة 

يف   Xiaomi رشك�ة  وتلته�ا   ،
املركز الثالث، متجاوزة رشكة 

آبل ألول مرة.
سامس�ونغ  تتص�در  ول�م 
الهوات�ف  مصنع�ي  تصني�ف 
الذكي�ة يف العالم فحس�ب، بل 
أظهرت أفضل النتائج بش�كل 
بال�رشكات  مقارن�ة  ع�ام 
أوروب�ا  أس�واق  يف  األخ�رى 
وإفريقيا  الالتيني�ة  وأمري�كا 
وبلدان الرشق األوس�ط، أما يف 
بلدان آس�يا فحافظت هواوي 
عىل صدارتها يف تل�ك النتائج، 
بينما احتفظت آبل بشعبيتها يف الواليات 

املتحدة.

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
4 رشائح ستيك - 2 ملعقة كبرية بودرة ثوم - 1 ملعقة صغرية ملح - 1 ملعقة 
صغرية فلفل اس�ود مطح�ون - 4 ملعقة كبرية ثوم مف�روم - توابل التاكو - 

2/1 كوب ماء - 1 ثمرة بصل مقطعة - 2 كوب رشائح مرشوم
خطوات التحضري:

يف بول�ة كب�رية الحجم ضعي بودرة الث�وم و امللح و الفلف�ل و الثوم املفروم و 
قلبي.

تبيل رشائح الستيك بمزيج الثوم جيدا ثم ضعيها يف الثالجة ملدة 60 دقيقة.
يف مقالة عىل نار متوس�طة ضعي تواب�ل التاكو و 4/1 كوب ماء و قلبي حتى 

تمام الذوبان.
ضع�ي رشائح الس�تيك يف املقالة ث�م اتركيها مل�دة 10 دقائق حت�ى تنضج ثم 

اقلبيها عىل الوجه اآلخر.
ضع�ي باقي كمية املاء و البصل و امل�رشوم يف املقالة و اتركيها ملدة 10 دقائق 

حتى تمام النضج.
قدم�ي الس�تيك بامل�رشوم و توابل التاكو س�اخنا م�ع املكرون�ة البولونيز و 

البطاطس املحمرة.

الستيك باملرشوم و توابل التاكو

مدرب ريايض: »ال يوجد طعام يسبب السمنة«
أوضح امل�درب الريايض محمد التميمي أنه ال يوجد نوع طعام 
يسبب السمنة بحد ذاته، وإنما تحصل السمنة بسبب استهالك 

سعرات حرارية زائدة عىل حاجة الجسم.
وأش�ار إىل أن هناك نوعن من األطعم�ة، صحية وغري صحية، 
مبين�ا أن األخرية عديمة القيم�ة الغذائية، ومنها األطعمة ذات 

السكريات العالية واملرشوبات الغازية بأنواعها.
الكربوهي�درات والده�ون  ولف�ت إىل أن الجس�م بحاج�ة إىل 
والفيتامين�ات واملع�ادن والس�كريات - ب�رشط أال تك�ون من 
الس�كر املضاف- مش�ريا خالل اس�تضافته يف برنام�ج »زوايا 
الزي�ر« عىل »قناة الرس�الة« إىل أهمية تناول س�عرات حرارية 

تناسب معدل احتياج الجسم وعدم تجاوز حاجته.
ودع�ا التميم�ي إىل االبتع�اد عن الس�كر املصن�ع، موضحا أن 
الس�كريات الطبيعية تتواجد يف األطعمة مثل الحليب والفواكه 
والعس�ل والقمح، مبينا أن حبة التمر الواحدة بوزن 7 غرامات 
تحتوي عىل نحو 4 مالعق صغرية من الس�كر، وأن االس�تهالك 

اليومي من السكر يجب أال يتجاوز 6 مالعق صغرية للمرأة و9 
للرجل، مؤكدا أهمية االعتدال يف تناول الطعام.

حرك عود الثقاب

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

كلمات متقاطعةكلمات متقاطعة

البحث عن الكلمة

حل اللغز

1 - أغنية لصابر الرباعي - ملس.
2 - غ�زوة إس�المية )معكوس�ة( - 

مساء - متشابهان.
3 - دولة عربية )معكوسة(.

4 - من العلوم - تعظيم.
5 - )رصخ�ة.....( مسلس�ل أليم�ن 

زيدان )معكوسة( - حرف أبجدي.
6 - والدة - نمنع )معكوسة(.

أصلح�ه   - )معكوس�ة(  ملس�ت   -  7
)معكوسة(.

8 - )ال��........( ن�اد ري�ايض قطري 
)معكوسة( - للنفي.

9 - مرسحية لفالح فايز.
10 - أغنية لعيل عبد الستار.

1 - )ال�........( ناد ريايض قطري - حرف 
إنجليزي.

قاتل�ة  - م�ادة  أرش�د )معكوس�ة(   -  2
)معكوسة( - متشابهان.

3 - ولد - شجاع )معكوسة(.
4 - من الفواكه - قادم )معكوسة(.

5 - )...... األس�ود( فيل�م ألحم�د زك�ي - 
مطربة راحلة )معكوسة(.

)عب�د   - )معكوس�ة(  مس�تحق   -  6
العزيز......( ممثل قطري )معكوسة(.

ثلث�ي   - ع�رب   - )مبعث�رة(  ي�ركل   -  7
)شاي(.

8 - أهلك - يف الدماغ )معكوسة(.
9 - س�أم - عىل قيد الحياة )معكوسة( - 

اعتزم.
10 - أغنية لفهد الكبييس.

عموديأفقي
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أربعة مالعب تبرص النور قريبًا يف العراق
             المستقبل العراقي/ متابعة

أعل�ن وزي�ر الش�باب والرياض�ة عدنان 
درج�ال، ع�ن افتت�اح أربع�ة مالع�ب يف 

العراق قريباً.
»املنش�آت  إن  بي�ان  يف  درج�ال  وق�ال 
الرياضي�ة ومالعب ك�رة الق�دم تحديداً 
التي س�يتم إنجازه�ا قريباً ه�ي ملعبًي 
الزوراء واملدين�ة فضالً عن ملعبًي امليناء 

وكركوك«.
واوض�ح ان »ملعب املدينة ش�به مكتمل 
وهن�اك مالحظات بس�يطة يف املقصورة 
الرئيس�ية، وإضافة تتعلق بصعود كبار 
وحاولن�ا  املقص�ورة،  إىل  الش�خصيات 
معالجتها بإضافة صالة استقبال خاصة 
بعد إستحصال موافقة خاصة من وزارة 

التخطيط األسبوع املايض«.
وأش�ار اىل ان »العم�ل س�يبدأ مرة أخرى 
يف ملع�ب املدين�ة خ�الل األي�ام القليل�ة 
القادمة، بعد االتفاق مع الرشكة املنفذة 
وبمبالغ بس�يطة ضمن مرشوع التنفيذ 

املبارش«.
وبني أن »ملع�ب املدينة س�ُيفتتح قريباً 
ج�داً ، ونرجو أن تكون األوضاع الصحية 
يف البل�د والبل�دان األخرى تس�ر بش�كل 
جيد من أجل استحصال موافقة االتحاد 
الدويل عىل إقامة مباراة تليق بافتتاح هذا 

امللعب«.
وتاب�ع »ل�م نحدد موع�داً ثابت�اً الفتتاح 

امللع�ب كونن�ا ننتظ�ر إكمال 
اإلضاف�ات  ع�ىل  االتف�اق 
البس�يطة التي ان تأخذ أكثر 
م�ن ش�هرين، تكلمن�ا مع 
الخاصة  ال�رشكات  إح�دى 
ديك�ور  لعم�ل  باملصاع�د 
وص�ول  وننتظ�ر  خ�اص 
التفاصيل ليتم العمل به«.

مجاهري الطلبة تطالب بحل إدارة النادي
             المستقبل العراقي/ متابعة

حددت رابطة جماهر الطلبة العراقي، 
بعد اإلثنني، موعًدا للتظاهرة الكبرة 
التي س�تخرج أمام بوابة وزارة 
والرياض�ة،  الش�باب 
أزمة  بحل  للمطالب�ة 

النادي.
وق�ال مص���در 
الرابط�ة  م�ن 
»التظاه�رات 
رك  سيش���ا
فيه�ا ع��دد 
كب�ر م��ن 
أنص����ار 
الن���ادي، 

إدارة  ح�ل  ع�ىل  تقت�ر  املطال�ب 
النادي، الت�ي احتكرت أخذ القرارات 
ع�ىل مدار 15 س�نة، ول�م تقدم أي 
إنجاز عك�س األندي�ة الجماهرية 

األخرى«.

وأوض�ح أن الجماهر مصممة عىل إيجاد حل ألزمة الطلبة، بعد 
تراكم املشاكل املالية واإلدارية نتيجة لسوء اإلدارة وإقامة رئيس 
النادي خ�ارج الب�الد، منوًها أن الجه�ة الراعي�ة، وزارة التعليم 

العايل، أوقفت الدعم، وبدأ الفريق يرتنح يف الدوري املمتاز. 
يش�ار إىل أن الطلبة تعرض لخس�ارة مذلة يف الجولة املاضية من 

الدوري العراقي املمتاز أمام أربيل، بخماسية نظيفة.

احتاد السلة العراقي يغري 
مواعيد مباريات اجلولة الثالثة

ليفركوزن يزاحم دورمتوند 
خلطف موهبة هولندية

              المستقبل العراقي/ متابعة

ق�رر اتح�اد ك�رة الس�لة العراق�ي، تغي�ر مواعي�د ثالث 
مباري�ات، يف الجولة الثالثة من النافذة الثانية، واملقررة يف 

الحادي عرش من شهر يناير/كانون الثاني الجاري.
وق�ال أم�ني رس االتحاد خال�د نجم يف تريح�ات خاصة 
ل�«ك�ووورة«: »ت�م تغير مواعي�د مباريات ي�وم اإلثنني 
املقبل، بسبب مقتضيات النقل التلفزيوني وبالتنسيق مع 

الرشكة الناقلة«.
وأوضح أن مباراة الحش�د الش�عبي والرشطة س�تكون يف 
تمام الس�اعة الرابعة بدال من الثالثة مساًء، فيما ستكون 
مباراة الخطوط والكهرباء يف الس�اعة السادس�ة بدال من 
الخامس�ة، ومباراة األعظمية والنفط يف الس�اعة الثامنة 

بدال من السابعة.
يش�ار إىل أن الناف�ذة الثانية ش�هدت تقاط�ع أندية بغداد 
فيم�ا بينه�ا، فيما ستش�هد النافذة الثالث�ة تقاطع أندية 

املحافظات فيما بينها حسب آلية املسابقة.

نجم برشلونة يفشل يف إقناع كومان

ميالن يعود ملطاردة هدف ليفربول

              المستقبل العراقي/ متابعة

تلوح أزمة يف األف�ق داخل جدران الكامب 
نو، ب�ني الهولندي رونال�د كومان، مدرب 
الفري�ق  نج�وم  أب�رز  وأح�د  برش�لونة، 
الكتالوني، الذي يعاني من تدهور النتائج 
ه�ذا املوس�م، بحس�ب تقاري�ر صحفية 

إسبانية.
وتعاق�د برش�لونة، الصي�ف امل�ايض، مع 
البوسني مراليم بيانيتش، العب يوفنتوس 
الس�ابق، من أجل تقوية تش�كيلته، لكنه 

فشل يف كومان، بقدراته الفنية.
أن  إىل  »س�بورت«،  صحيف�ة  وأش�ارت 
بيانيتش بالكاد يش�ارك مع برشلونة منذ 
بداي�ة املوس�م، ووصل بصعوب�ة للتواجد 

يف 40% م�ن إجم�ايل الدقائ�ق املتاحة هذا 
املوسم.ولفتت إىل أنه عند قدوم بيانيتش، 
س�رجيو  س�يبعد  أن�ه  الكث�رون  ظ�ن 
بوس�كيتس ع�ن التش�كيلة األساس�ية، 
ويكون ثنائي�ة نموذجية مع فرينكي دي 
يونج.وأوضحت »بعد مرور 4 أش�هر من 
املنافسات الرسمية هذا املوسم، فإننا نجد 

وضع بيانيتش يف برشلونة يثر للقلق«.
وقالت الصحيفة إن كومان ترك بيانيتش 
يج�ري عملي�ات اإلحم�اء طوال الش�وط 
الثاني من مواجهة أتلتيك بيلباو يف س�ان 
مامي�س، األربعاء امل�ايض، دون أن يدفع 
ب�ه يف املباراة.وأضافت أن بيانيتش س�بق 
أن خرج عن صمته ورصح بأنه ال يش�عر 
بالراح�ة تج�اه دوره، من�ذ الق�دوم إىل 

برش�لونة.وأتمت الصحيفة بالتأكيد عىل 
أن ما يعيشه بيانيتش، سببه أن كومان ال 

يحب طريقة لعب، أو غر راٍض عن عمله 
يف التدريبات اليومية.

              المستقبل العراقي/ متابعة

ع�اد نادي ميالن، ملط�اردة أحد أه�داف ليفربول، يف خط 
الدفاع، خالل فرتة االنتقاالت الشتوية الجارية.

ث�ان  يناير/كان�ون  ش�هر  يف  الروس�ونري  ويس�عى 

الجاري، للتعاقد مع مدافع جديد كأولوية، بس�بب كثرة 
اإلصابات.ووفًق�ا ملوقع »كالتش�يو مركاتو«، فإنه رغم 
أفضلي�ة ميالن لضم الفرن�ي محمد س�يماكان مدافع 
سرتاسبورج، عقب وصوله ملراحل متقدمة يف املفاوضات، 
لكن الروس�ونري عاد لفت�ح ملف الرتك�ي أوزان كاباك 

مدافع ش�الكه، مرة أخرى.وأشار إىل أن ميالن عرض 15 
مليون يورو باإلضافة إىل املكافآت لضم س�يماكان، لكن 
سرتاسبورج يريد الحصول عىل 20 مليون يورو.وأوضح 
املوق�ع اإليط�ايل أن هذه الصفق�ة قد تحس�م يف النهاية 

نظر 18 مليون يورو.

أندية البوندسليجا خترس مشجعيها!
              المستقبل العراقي/ متابعة

كلما اس�تمر إبعاد املش�جعني عن املباريات، بسبب جائحة 
كورون�ا، كلما تراجع�ت أهمية الدوري األملان�ي لكرة القدم 
ل�دى كث�ر م�ن األنص�ار، والنقاش ح�ول قيم ك�رة القدم 

وتسويقها املفرط، يقويان هذا التوجه.
»نوع من االغ�رتاب الذاتي يمكن الش�عور به«، كما يعرتف 

أندرياس بافرات، وال يظهر عليه الرسور، فمندوب مشجعي 
باير ليفركوزن وزمالؤه، يحتفظون عادًة باتصال وثيق مع 

املشجعني.
لكن منذ تفجر وب�اء كورونا، والقيود املرتبطة به، تغر كل 

يشء، فمنذ شهور ال يحرض املشجعون املباريات.
»االتص�االت م�ع املش�جعني تقل أكث�ر«، يق�ول بافرات يف 
حديث مع DW.ويضيف »عندما نلتقي بأشخاص ونتحدث 

معه�م، يق�ول الجميع تقريبا إن كرة الق�دم التي كانت لها 
قيمة عالية، لم تعد اليشء األهم«.

وما يالحظه أندرياس بافرات يف ليفركوزن، يعتربه الباحث 
يف شؤون املشجعني، هارالد النجه، توجها عىل صعيد أملانيا، 
مؤك�دا: »ترتيب ك�رة القدم تراج�ع يف قائم�ة االهتمامات 

الشخصية«.
نسب املشاهدة

أما أن يتح�ول هذا االغرتاب إىل عزوف تام، فهذا ما ال يمكن 
تأكي�ده بع�د، عىل األق�ل عندما ننظر إىل نس�ب املش�اهدة 
ل�كال القناتني، اللت�ني تنقالن مباريات ال�دوري الخالية من 

املشجعني.
فشبكة سكاي أعلنت مؤخرا أنها تصل »أسبوعا بعد أسبوع 
ألعداد مش�اهدين عالي�ة«، وال يمكن لها مالحظة تراجع يف 

االهتمام.

ليفربول يفضل هذا الثالثي عىل صالح
              المستقبل العراقي/ متابعة

كشف الصحفي فابريزيو رومانو، خبر االنتقاالت يف 
أوروبا، عن مفاجأة بشأن وضع املري محمد صالح 

يف ليفربول.
وق�ال رومانو يف تريح�ات أبرزته�ا صحيفة »دييل 
ستار«، إن صالح خارج أولويات ليفربول حالًيا بشأن 

مناقشة تجديد عقده.
وكان�ت تقارير صحفية، زعمت أن صالح س�يضغط 

ع�ىل الريدز يف الصيف املقب�ل، لالنتقال إىل ريال مدريد 
أو برشلونة.

وأض�اف »يعتقد مس�ئولو ليفرب�ول أن هناك العبني 
لديهم أولوية عن صالح يف مناقشة العقود الجديدة«.

وتاب�ع »أجرى رام�ي عباس وكيل ص�الح، محادثات 
مع ليفربول يف وقت س�ابق بش�أن تمديد العقد، لكن 

املفاوضات متوقفة حالًيا«.
وواص�ل »ليفربول يمنح األولوي�ة لفابينيو وفرجيل 
فان دايك، باإلضافة إىل فاينالدوم، ال س�يما أن األخر 

ينتهي عقده يف الصيف املقبل«.
وينتهي عقد ص�الح وفابينيو وفان دايك 

مع فريق ليفربول يف صيف 2023.
وأت�م »فاينال�دوم يح�رتم ليفرب�ول، لقد 
تلق�ى عرًضا جدي�ًدا من ليفرب�ول، لكنه 
لم يتناس�ب مع توقعات الالعب، لذا طلب 
بع�ض الوقت للتحدث م�ع عائلته، ومنح 
الن�ادي وع�ًدا بع�دم التح�دث م�ع أندية 

أخرى«.

كورونا متهم بتدمري 
مستوى مبايب

              المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د تقرير صحف�ي فرن�ي، أن فروس 
كورون�ا املس�تجد قد يكون س�ببا تراجع 
مستوى كيليان مبابي، نجم باريس سان 

جرمان.
ويعاني مبابي مؤخرًا من تراجع مستوى، 
البدن�ي أو املراوغ�ات  س�واء ع�ىل األداء 

والراعات الثنائية يف املباريات.
ووفًقا ملوقع »لوباريزيان« الفرني، فإن 
مبابي لم يعد حاس�ًما كم�ا كان وتراجع 
أداؤه بش�كل ملحوظ، وهناك ش�كوك أن 
يكون حدث ذلك؛ بسبب إصابته بفروس 

كورونا منذ عدة أشهر.
وس�أل املوقع الفرن�ي طبيًبا متخصًصا 
يف دراسة كورونا يدعى جان برنارد فابر، 
ع�ن إمكانية تأث�ر مبابي بدنًي�ا وعصبًيا 

عقب إصابته بالفروس.

وق�ال برن�ارد فاب�ر: »يج�ب أن نفك�ر يف 
إمكاني�ة حدوث ذلك بس�بب كورونا، لقد 
حاولنا يف دراس�تنا معرفة إمكانية ظهور 
التع�ب واضطراب الجه�از العصبي أثناء 
بذل جهد كبر لدى الذين أصيبوا وظهرت 

لديهم أعراض«.
وأض�اف: »ربما يكون ه�ذا بالفعل جزءا 
من آثار اإلصاب�ة بكورونا، رغم أن العديد 
من الالعبني الذين أصيبوا بالفروس ظلوا 
بصورته�م األوىل، وه�ذا لي�س يف فرنس�ا 

فقط«.
وأت�م: »هل ت�رى أن ما يح�دث ملبابي من 
إجه�اد قد يك�ون أكث�ر بس�بب التدريب 
املف�رط أم أنه مرتبط بف�روس كورونا؟ 

ربما كالهما«.
يذك�ر أن ماوريس�يو بوكيتين�و، م�درب 
باري�س، رصح مؤخرًا أن مبابي يف حاجة 

إىل تحسني أدائه.

               المستقبل العراقي/ متابعة

ب�ات ن�ادي بوروس�يا دورتموند مهدًدا بخس�ارة س�باق 
التعاق�د م�ع أح�د املواهب الش�ابة يف مانشس�رت س�يتي 

الصيف القادم.
 وارتبط دورتمون�د يف الفرتة املاضية، بالتعاقد مع جايدن 
ب�راف، ال�ذي يرتبط بعق�د مع امل�ان س�يتي حتى صيف 

.2023
 ووفًق�ا لصحيف�ة »دي�يل مي�ل« الربيطاني�ة، ف�إن باير 
ليفركوزن قرر دخول س�باق التعاقد م�ع صاحب ال� 21 

عاًما.
 وأشارت الصحيفة إىل إجراء مسؤويل ليفركوزن، محادثات 
أولية مع ممثيل املهاجم الهولندي، الذي يرتاوح سعره بني 

8 و10 ماليني يورو.
 وبإم�كان ليفركوزن تلبي�ة مطالب س�يتي املادية، نظرًا 
النتع�اش خزائنه الع�ام املايض ب� 80 ملي�ون يورو نظر 

بيع كاي هافرتز إىل تشيلي.
 وتش�ر التقاري�ر إىل رغب�ة مانشس�رت س�يتي يف ضمان 
اس�تعادة الالعب مس�تقباًل، ع�رب وضع بند خي�ار إعادة 

الرشاء للمهاجم الشاب.

يوفنتوس يقرتب خطوة من نجم نابويل
              المستقبل العراقي/ متابعة

اق�رتب ن�ادي يوفنت�وس، خطوة جدي�دة، من 
التعاق�د مع أحد الالعب�ني البارزين يف صفوف 
نابويل، خالل املركاتو الشتوي الجاري.ووفًقا 
لصحيفة »كوريري ديللو سبورت«، فإن فابيو 

باراتيتي املدير الريايض ليوفنتوس، سيلتقي 
م�ع وكيل أركادي�وس ميليك، مهاج�م نابويل، 
خالل األس�بوع املقب�ل، لبحث إمكاني�ة إبرام 
الصفقة.وينته�ي عقد أركادي�وس ميليك مع 
نابويل يف الصيف املقبل، وال توجد أي مفاوضات 
بني الطرف�ني بش�أن التجديد.وأش�ارت إىل أن 

ناب�ويل ال ي�زال يريد م�ن 15 إىل 18 مليون 
ي�ورو، للموافقة عىل رحي�ل ميليك خالل 
املركاتو الش�توي الجاري.وأوضحت أن 

يوفنتوس ال يقبل رشوط نابويل املالية، 
وإذا ل�م يتم تقليل املطالب، س�يؤجل 

اليويف الصفقة إىل الصيف املقبل.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

كلوب: اختبار أستون فيال غري مسبوق
            المستقبل العراقي/ متابعة

عل�ق األملان�ي يورج�ن كل�وب، املدي�ر الفني 
لليفرب�ول، عىل إس�قاط أس�تون فيال الش�اب 
بنتيجة 4-1، أمس الجمعة، يف الدور الثالث من 
كأس االتحاد اإلنجليزي.وقال كلوب، يف تريحات 
أبرزه�ا املوقع الرس�مي لليفربول: »لق�د كان أداء 
الالعبني جيًدا، وكان أداء ش�باب أس�تون فيال جيًدا 
وكان�وا منظمني.. لقد س�جلنا هدًفا مبك�رًا، ثم لم 
نلعب أو نتحرك بالرسعة الكافية، كما أننا لم نلعب 

يف املس�احات املناسبة«.وأضاف: »وجدنا حاًل لهذه 
املش�كالت يف الش�وط الثان�ي، لقد كان�ت مواجهة 
خادعة لم يس�بق يل أن واجهت هذا التحدي من قبل 
يف حيات�ي، عندما ال يكون لديك فكرة عن املنافس.. 
لم يك�ن لدي أي فكرة ع�ىل اإلطالق«.وتاب�ع: »إننا 
جهزنا للمواجه�ة ثم تجاهلنا كل ه�ذا، ووضعناه 
يف س�لة املهمالت، ث�م عليك البدء م�ن جديد. العبو 
األكاديمي�ة جي�دون، ويف الع�ام امل�ايض الالعب�ون 
الش�باب يف ليفربول قدموا مب�اراة جيدة أيًضا أمام 

أستون فيال. هكذا تسر األمور«.
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اجلامهري البعثية الغبية الرشطة العراقية

اسعد عبد الله عبد علي

ُيعت�ر نظ�ام األم�ن م�ن أع�رق األنظم�ة يف الق�دم، وتطور 
بتطور البرشية، وتقدم بتقدمها وفقاً ألوضاعها السياس�ية، 
واالقتصادية واالجتماعية، فكانت الرشطة عند األمم السابقة، 
مرآة عاكس�ة ألس�لوب الحياة يف تلك األمم واتجاه مس�رتها 
فبواس�طتها يمارس�ون عملهم يف إق�رار الع�دل والطمأنينة 
ومكافحة إش�اعة الخوف والقهر والعم�ل جاهدة عىل حفظ 

االمن واالستقرار.
وق�د عملت الجمهورية العراقية ع�ىل تطوير جهاز الرشطة، 
يف محاول�ة منه�ا للوص�ول بتنظيماته�ا ورجاله�ا إىل أع�ىل 
مس�توى، ولذلك ش�هد عام 1922 مولد تجمع�اً لرجاٌل كانت 
مهمتهم االساس�ية الدفاع االجتماعي ضد الجريمة بأنواعها 
املختلف�ة حيث تطورت بمرور الزمن لتصبح  أحد اهم أجهزة 
الدولة التنفيذية والتي تنفذ السياسة العامة للدولة من خالل 
تخطيط وتنفيذ سياس�ة العمل األمن�ي لرجال الرشطة الذين 
يتولون تنفيذ واجباتهم طبقاً للخطط األمنية واالسرتاتيجية 
املحددة يف اط�ار القواعد القانونية واالداري�ة والعلمية والتي 
تحكم عملها عىل اختالف أجهزتها ويظهر ذلك جلياً يف دورها 
نح�و قمع ومنع الجريم�ة وتنفيذ القوان�ن وتحقيق النظام 
الع�ام بمدلوالته االربع�ة والتي تتضم�ن املحافظة عىل األمن 
العام والصحة العامة والسكينة العامة واآلداب العامة، وفقاً 
للصالحي�ات الت�ي خوله�ا القانون له�م مما جع�ل مهامهم 
مختلفة ومتنوعة، مما جعلها ذات واجبات متميزة ومختلفة 
عن مثيلتها من اجهزة الرشطة يف الدول )العربية واألجنبية(، 
وذل�ك ملا تتميز به من مهام اس�تثنائية فأضافه اىل التقليدية 
منه�ا املتمثلة بالضبط القضائ�ي واإلداري )الفنية والخدمية 
للطبيع�ة  طبق�اً  والتنظيمي�ة(،  واالجتماعي�ة  واإلنس�انية 
املش�رتكة ملهامهم التقليدية، حي�ث اصبحت تتدخل يف جميع 
نواحي الحي�اة املختلفة ليصبح رجال الرشط�ة يف يومنا هذا 
ذات مس�ؤوليات كب�رة ومتعددة وما مش�اركتهم مع قواتنا 
العس�كرية املتمثلة يف الجيش العراقي البطل وجهاز مكافحة 
االرهاب والحشد الش�عبي يف خوض معارك رشسة ضد فلول 
داعش اإلرهابية وما س�طره رجالها من بطوالت وتضحيات 

اال دليل واضح عىل استثنائية عملهم من التقليد.
فالرحمة والخلود لش�هداء الرشطة العراقية والشفاء العاجل 
لجرحاه�ا والس�المة لجميع رجاله�ا االبط�ال، والذين اثبتوا 
وبج�دارة ع�ىل انه�م فع�اًل امناء ع�ىل ارض الوطن وش�عبه 

واصبحوا فعالً يستحقون تسمية الجيش الذهبي. 

قبل ايام نرشت صورة ملنتخبنا الوطني تعود لعام 1990 وكتبت 
اس�فلها: “لوال عدي املخبول وابوه صدام املجرم لحققنا عديد 
البطوالت، بهذه التش�كيلة الذهبية املتكون�ة من ليث وحبيب 
وسعد واحمد وشنيش�ل وباقي النجوم”، فما كان من فئة من 
ش�عب الفيس�بوك العراقي اال ويش�نون هجوم عيل! بالشتائم 
والسباب التي تناسب مع تربيتهم وجهلهم! فقط ألني نلت من 
معبودهم، هكذا هي الجماهر البعثية والغبية تنكشف عندما 

يتم النيل من معبودها )صديم( وابنه الشاذ عداي.
ترى ملاذا يتواجد يف مجتمعنا من يقدس صدام وعائلته العفنة؟ 
وكيف يبقون عىل جهلهم حتى عامنا هذا 2021؟ للجواب عىل 
هذا التس�اؤل يجب علينا التعريف بأربع مستويات من الناس 

ممن هم ضحية هذه الحالة النفسية والفكرية.. وهي:
اوال: الرتبية الصدامية.

ال يمكن اغفال املنهج الصدامي يف الرتبية وتأثره عىل رشيحة 
كبرة، عر اس�لوب التلقن عر املنظومة الرتبوية وعر االعالم 
املرئ�ي واملقري واملس�موع، او بس�بب انتماء االجي�ال الفتية 
لعوائ�ل بعثية او ذات نفس بعثي فينم�و الطفل عىل التعاطف 
مع ص�دام وعائلته وحزبه، وتخوين كل م�ن ينقدهم او حتى 
يلم�ح بأخطائهم، فيكون الح�ب والبغض بمقي�اس صدامي 

عفلقي بحت.
هذه الفئة مازالت تتناكح وتولد اجيال تتبعها اجيال, وال صوت 

للعقل عندها الن تتوارث حب الطاغوت من االباء واالمهات.
ثانيا: الحنن لزمن الذل.

يف التسعينات شاهدت فيلم للممثل املرصي محمود عبد العزيز 
يتح�دث عن س�جن يخرج بعد 15 عام من الس�جن والتعذيب 
وال�ذل, وعندما خرج عوضه ش�خص بمبلغ كبر من املال ألنه 
س�جن بدال عنه، ومع االم�وال الكبرة التي حص�ل عليها لكن 
بقي غر سعيد، يف النهاية اهتدى لفكرة حيث اجر رجل ليقوم 
بتعذي�ب )محم�ود عبدالعزي�ز( واذالل�ه ألنه اصب�ح ال يعرف 

العيش اال بذل وقهر فالشتائم تجعله يشعر بنفسه.
كذلك فئة من الجماهر الفيسبوكية تعيش بنفس هذه العقدة 
النفس�ية، حيث تحن للذل والقهر، وتك�ون قلقة غر مرتاحة 
باالحرتام لذلك تهاجم كل من ينتقص من زمن صدام وطريقة 
حكمه النهم يعشقون املذلة ويتمنون عودته ليذلهم من جديد 

بدل الحال غر الطبيعية التي يعيشوها كأحرار!
ثالثاً: الجهل والجهلة.

بس�بب سلوك الطبقة الحاكمة يف تشجيع نرش الجهل واالمية، 
توسعت الفئة الجاهلة، والتي ال تفهم شيئا وال تريد ان تفهم، 
كل ما تملكه من مهارة هو الس�ب والشتائم وقذف االعراض، 
هذه الفئة يف اتساع خطر، وهذه الفئة ترفض الطعن بالحكام 
الن م�ن طبيعتها تقديس كل من يحك�م، حتى لو كان مجرما 
س�فاحا، وهي تشابه من يش�عر بالحنن لزمن الذل، فكالهما 

يقدس من يصدر الذل منه باتجاه الجماهر.
لذل�ك ليس غريباً ان يصدر القبيح م�ن هؤالء النهم ال يدركون 
فع�ل الحس�ن، لكن الغري�ب ان يتكاث�روا ليصب�ح لهم صوت 

مسموعا مملوء قبحا كحالهم.
رابعا: رفض االخر.

بس�بب الجهل، والرتبي�ة الخاطئ�ة، وخطيئة تقدي�س القادة 
السياس�ين، والفوىض والعومل�����ة، فان الصفات االنسانية 
مثل احرتام االخ�ر اصبحت مغيبة، حيث اصب�ح اقصاء االخر 
عملية معتادة، وليس غريبا ان يت�����م اتهامك بأبشع التهم 
فقط ألنك تختلف عنهم يف الراي، بل االشد بشاعة ان يكون لك 
راي مختلف عن راي احد االصنام، ف����هنا س�يكون اعتبارك 
مرت�د خ�ارج عن الدي�ن واالنتم�اء للوطن ويحل قتل�ك! هكذا 
تنح�رف االمور لتصل اىل مس�تنقع ضحل يس�تغله الساس�ة، 
وينف�ذ عبيده�م الج�����رائ�م تح�ت عناوي�ن ن�رصة الدين 
والوط�ن من الخونة، ويك�ون الضحية هو االنس�ان ذو الراي 

املختلف عنهم.
وهك�ذا نج�����د ه�ذه الفئات تتناك�ح لتن�����ت�ج اجيال 
جدي�دة مزه�وة بح�ب الطاغي�ة وممي�زة بتقدي�س االصنام 
الس�����ياس�ية، وال م�كان معه�ا للعق�����ل الفك�ر التها 
ببس�اطة فئات غر عاقل�ة، وهي اش�به يشء بالزومبي، لكن 

بنكهة عراقية بشعة جدا.

أفضل الطرق لإلقالع عن التدخني يف عام 2021
يس�تقبل الكث�ر من الن�اس العام الجدي�د بخطط 
لإلقالع عن التدخن، وهن�اك أدلة أكثر من أي وقت 
مىض ع�ىل أفضل الط�رق لتعزي�ز ف�رص النجاح، 

خاصة يف ظل جائحة “كوفيد-19”.
وفيم�ا ي�يل الط�رق املختلف�ة الت�ي يق�رتح العلم 
أنها تس�تحق التجرب�ة، وفقا لتقري�ر نرشه موقع 

“ساينس ألرت”.
1. اإلرشاد السلوكي

تظهر األدلة عالية الجودة من أكثر من 300 دراسة 
أجري�ت عىل أكثر م�ن 250000 ش�خص، أن تلقي 
املشورة بشأن اإلقالع عن التدخن يزيد من معدالت 

اإلقالع عىل املدى الطويل.
2. الدعم عن بعد

ل�م تج�د الدراس�ات أي ف�رق واضح ب�ن تأثرات 
الدع�م املقدم وجها لوجه، مقاب�ل الدعم عن ُبعد – 
عىل س�بيل املثال، االستش�ارة املقدمة عر مكاملات 
الهات�ف أو الفيديو. وهناك أيض�ا أدلة متزايدة عىل 
أن دعم اإلقالع عن التدخن الذي ُيقّدم عر الرسائل 
النصية يمكن أن يعزز معدالت اإلقالع عن التدخن.

3. املكافآت املالية لإلقالع عن التدخن
هن�اك أدلة جدي�دة عالي�ة الجودة ع�ىل أن الرامج 
الت�ي تكافئ األش�خاص ع�ىل اإلقالع ع�ن التدخن 
بنج�اح، تزيد من النجاح عىل املدى الطويل. ويمكن 

أن تش�مل هذه املكافآت: أموال أو قسائم للسلع أو 
الخدمات.

ويمكن تقديم هذه الرامج من خالل أماكن العمل، 
حيث يج�د الكثر من الناس صعوب�ة يف التفكر يف 

الفوائد الصحية طويلة املدى لإلقالع عن التدخن.
4. استخدام العالج ببدائل النيكوتن بأمان

يمك�ن وصف�ه م�ن قب�ل املتخصص�ن يف الرعاية 
الصحي�ة، ولكن يف العديد من البل�دان متاح للرشاء 
بدون وصفة طبية من متاجر البقالة والصيدليات.

وتش�ر الدالئل إىل أن اس�تخدام ش�كلن من أشكال 
الع�الج ببدائ�ل النيكوتن ب�دال من أحدهم�ا، يزيد 
م�ن فرص�ك يف اإلق�الع ع�ن التدخ�ن – ع�ىل وجه 
الخصوص، باستخدام رقعة وشكل آخر مثل العلكة 

أو البخاخات أو املستحلبات.

أتقدم بأس�مي وجميع العاملن يف مؤسسة املستقبل العراقي 
للصحاف�ة والننرش ) جريدة  املس�تقبل العراقي و وكالة أنباء 
املستقبل( بأزكى التهاني والتريكات اىل اللواء الحقوقي )رعد 
ج�واد العبودي( مدير مركز التدري�ب والتطوير يف هيأة املنافذ 
الحدودية، بمناس�بة ترقيته متمنياً له دوام املوفقية والنجاح 

والوصول اىل أعىل املراتب بخدمة العراق وشعبه الكريم.
علي الدراجي

رئيس مجلس اإلدارة

مبارك الرتقية لـ اللواء احلقوقي  رعد جواد العبودي

حققت رشكة »سامسونغ« الكورية الجنوبية طفرة يف عالم أجهزة 
التحكم عن بع�د، وذلك بتصنيعها لريموت كن�رتول يعمل بالطاقة 
الشمس�ية، كما أن�ه يمكن ش�حنه عن طري�ق اإلض�اءة الداخلية 
للمن�زل، مما يلغ�ي الحاجة إىل بطاريات قابلة لالس�تبدال. وأعلنت 
 »Going Green« سامس�ونغ« عن اخرتاعه�ا كجزء من مخط�ط«
الخ�اص بشاش�تها التلفزيوني�ة، وه�و مصن�وع م�ن الزجاجات 
البالستيكية املعاد تدويرها، بحسب صحيفة »دييل ميل« الريطانية. 
ويحتوي جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، واملسمى جهاز 
التحكم عن بعد يف الخاليا الشمس�ية، عىل لوحة شمس�ية صغرة، 
ويمكن ش�حنها باس�تخدام الضوء الداخيل والخارج�ي، باإلضافة 
إىل توصيل�ه بالكهرباء. وتقّدر »سامس�ونغ« أن�ه بفضل اخرتاعها 
الجديد س�تتمكن من من�ع إهدار ما يقرب م�ن 99 مليون بطارية 

عىل مدار 7 سنوات. 

وداعًا للبطاريات.. سامسونغ تبتكر 
ريموت كنرتول »استثنائيًا«

إيلون ماسك يصبح الشخص األغنى عىل وجه األرض
أصب�ح )إيل�ون ماس�ك( Elon Musk أغن�ى 
ش�خص عىل هذا الكوكب، متج�اوًزا الرئيس 
التنفيذي لرشك�ة أمازون، )جي�ف بيزوس( 
Jeff Bezos، وذلك بفضل االرتفاع املستمر يف 

سعر سهم رشكة تيسال.
وأصبح�ت القيمة الس�وقية لرشكة صناعة 
الس�يارات الكهربائية تيس�ال أكث�ر من 800 
ملي�ار دوالر، وذل�ك للم�رة األوىل يف تاريخها، 
وتقرتب ش�يًئا فش�يًئا م�ن ن�ادي الرتيليون 
دوالر. ووفًق�ا ملؤرش وكالة بلومرغ لألثرياء، 
فإن ثروة ماسك تبلغ اآلن نحو 209 مليارات 

دوالر مقابل 186 مليار دوالر لبيزوس.
وُيع�د تف�وق )إيل�ون ماس�ك( ع�ىل )جيف 
بيزوس( من حيث الثروة الش�خصية بمنزلة 
التط�ور األحدث يف املنافس�ة التي اس�تمرت 

لسنوات بن قطبي التكنولوجيا.
وبحس�ب ما ورد كان بيزوس غيوًرا جًدا من 
نجاح ماس�ك يف الحصول ع�ىل حزمة حوافز 
 Gigafactory بقيمة 1.3 ملي�ار دوالر ملصنع
التاب�ع لرشكة تيس�ال يف والية نيف�ادا، حيث 

كانت بمثابة بداي�ة لبحث أمازون عن مكان 
لبن�اء مقرها الثان�ي. ولدى بي�زوس رشكة 
الرحالت الفضائية Blue Origin مثلما يفعل 
ماسك مع SpaceX، وتبادل الرجالن انتقادات 
الذع�ة بش�أن صواريخهما، ب�ل تقاتلوا عىل 
عقود ناس�ا املربحة، وف�ازت SpaceX يف تلك 
املعرك�ة، وهي الوحي�دة من ب�ن الرشكتن 
الت�ي وصلت بنجاح إىل املدار. وتجاوز )إيلون 
ماسك( )بيل جيتس( يف شهر نوفمر ليصبح 
ثاني أغنى ش�خص يف العالم، وشهد الرئيس 
التنفي�ذي لرشك�ة تيس�ال ارتفاًع�ا هائالً يف 
ثروته الشخصية يف عام 2020 لتصل إىل أكثر 
م�ن 150 ملي�ار دوالر، ويرجع ذل�ك يف جزء 
كبر منه إىل أن ماسك يمتلك الكثر من أسهم 

تيسال، نحو 21 يف املئة من الرشكة.

يص�اب العدي�د م�ن األش�خاص بق�رص القامة، 
نتيجة عوامل مختلفة، أبرزها الوراثة أو األمراض 
التي تؤثر عىل الطول، منها العملقة، وداء التقُزم، 
ومرض حساس�ية القمح غر املعال�ج، والتهاب 
املفاص�ل، والرسط�ان، ومتالزم�ة داون. وأف�اد 
تقري�ر ن�رشه موقع »بواب�ة أخبار الي�وم«، بأن 
التغذي�ة الصحية م�ن أهم العوامل التي تس�اعد 

يف نم�و نمو الجس�م وزي�ادة الط�ول، خاصة يف 
الس�نوات الخمس األوىل من حي�اة الطفل وخالل 
مرحل�ة البلوغ.وأش�ار التقرير إىل وج�ود 6 أنواع 
من األطعمة، التي يجب الرتكيز عليها ملن يعانون 

من قرص القامة، وهي:
- الروتين�ات: نق�ص الروت�ن يف الجس�م تؤدي 
إىل نق�ص النمو، ولذلك ينص�ح بإضافة األطعمة 

الغنية بالروتن إىل النظام الغذائي، مثل منتجات 
األلب�ان، واألس�ماك، والبي�ض، والدج�اج، وفول 

الصويا.
- الزنك: يس�اعد يف إنتاج وإف�راز هرمون النمو، 
وباتحاد مع الروتن يساهم يف نمو العظام بشكل 
س�ليم، ويوجد يف البيض، والدج�اج، واملكرّسات، 

والبذور الزيتية، والبقوليات.

أطعمة تساعد عىل زيادة الطول.. تعرفوا عليها

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

فـقـيـٌر رثـائـي
أأرثيِك؟ ال ُيسعفني القلم...

أن�ا ال زل�ت أتنّع�م بالحن�ان الّ�ذي أغدقِتِه ع�يّل منذ 
طفولتي...

أن�ا ال زلت أراك قابع�ة يف زاويتك تلهجن بأس�مائنا 
وترصخن... 

عجباً كيف أرثيك؟
رأيُتك يف عيَنْي والدي...

يف خطوط الحزن تحت جفنيه... 
رأيتك يف هامته الّصلبة الواقفة أمام نعشك...

ورأي�ت خل�ف صالبت�ه طف�اًل ينادي�ِك... و تراتي�ل 
دعاء...

رأيتهم يا جّدتي كاألطفال مكسورين...
فواحٌد توّسد األرض يبلّلها بدموعه...

وآخر يش�حف من ش�جرة الّنخل أغصان�اً تكون لك 
الّنجاة...

وآخر قد احمّر جفنه يحاول إخفاء األثر...
ووالدي يطبطب جراح اليتم الّثاني املرير...

فهو قد كان أباً للجميع...
كّل من�اي أن يكون خلفك الّصالح خر ما تنعمن به 

يف قرك...
صدقة جارية بأعمالهم و تضحياتهم وأخالقهم...

وعندي منى... عزيز عزيز...
أن ال أرى وال�دي إاّل بنع�شٍ أصف�ر ُمَزيَّ�ٍن ب�ورود 

الّشهادة...
قويل يا جّدتي »آمن«...

قويل »آمن«...
فعندها... سوف أجيد الرّثاء جّيداً... أعدك...

يف أمان اللّه... فهو يا جّدتي األمان...
وهذه الّدنيا ال أمان بها...

وداعاً
بل إىل اللّقاء

»أم محمد«

اللواء الدكتور عدي سمير حليم الحساني


