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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اعل�ن العراق رس�ميا، أمس الثالث�اء، عن تأجيل 
انتخابات�ه املبك�رة اىل العارش م�ن ترشين األول 
املقب�ل بدالً م�ن الس�ادس م�ن حزي�ران ريثما 
تس�تكمل املفوضي�ة العلي�ا اس�تعداداتها، فيما 
اعلن مس�ؤول انتخاب�ي كبري عن تفعي�ل تنفيذ 
العقوبات عىل الجرائم االنتخابية وتشديدها عىل 
أي مرشح او حزب او موظف او ناخب يتورط يف 
اعمال تزوير او انته�اك انتخابي.وخالل اجتماع 
عقدت�ه الحكوم�ة العراقي�ة برئاس�ة رئيس�ها 
مصطفى الكاظمي واستضافة أعضاء املفوضية 
العلي�ا لالنتخابات فقد صوتت ع�ىل موعد جديد 
لالنتخابات املبك�رة هو العارش من ترشين األول 
املقبل بدال من املوعد الس�ابق الذي كان مقررا يف 
الس�ادس من حزيران املقبل.وأكد رئيس الوزراء 
مصطف�ى الكاظم�ي بأن�ه ال تنازل ع�ن املوعد 
املبك�ر إلجراء االنتخابات.  وذكر املكتب اإلعالمي 
لرئيس الوزراء يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه، أن رئيس الوزراء قال خالل جلس�ة 
مجلس الوزراء التي عقدت وش�هدت إس�تضافة 
رئيس وأعضاء املفوضي�ة العليا لالنتخابات، إنه 
»س�بق أن حددنا تاريخ الس�ادس م�ن حزيران 
الق�ادم موع�ًدا لإلنتخاب�ات املبكرة، وج�اء هذا 
املوعد إيفاًء بتعهداتنا بإج�راء اإلنتخابات خالل 
عام من تولينا املسؤولية«.   وأضاف، »منذ اليوم 
األول لتش�كيل الحكومة، وضعن�ا كل إمكانيات 
الدولة لدعم مفوضية اإلنتخابات، وهي مفوضية 
جديدة تضم قضاة أكفاء بحاجة اىل كل اش�كال 

الدعم واملساندة«.  
التفاصيل ص2

»االنتخابات املبكرة« إىل ترشين األول: األسباب فنية
متديد مدة تسجيل الكيانات واألحزاب.. واختاذ اجراءات »صارمة« ملنع حصول أي تزوير او تالعب حمافظ البرصة يعلن 

توزيع أكثر من »5« آالف قطعة أرض 
سكنية ملواطني املحافظة

حمافظ بغداد يعلن
 دخول رشكـات صينيـة لتنفيـذ 

»٤« مشاريع جماري

الصحة تصدر توجيهات لتجنب
 املوجـة الثانيـة لـ »كورونـا«.. وحتـذر: 

يمكن أن تكون أقسى من األوىل

ص3

ص3

ص3

واشنطن تعلن استعدادها لـ »حل املشاكل« بني بغداد واربيلليبيا: اتفاق عىل آلية اختيار سلطة تنفيذية مؤقتة متهيدًا لالنتخابات
البرصة: اعتقال ٤ أشخاص أعدموا رجاًل بـ)19( رصاصة يف الرأس
جنايات صالح الدين حتكم باإلعدام شنقًا لقاتل موظف نزيه

بالتفاصيل.. قرارات جديدة ملجلس الوزراء ختص تنسيب املوظفني 
وإجيار األرايض والنوادي الرياضية

ص2

ص2

ص2 ص3 ص3

وزير التخطيط يثني عىل معرض
 »صنع يف العراق«.. ويؤكد: هناك رشكات 

حكومية لـم يعد وجودها مربرا

النقل تعلن تعويم
 الساحبة »الصاحلية« بعد إصالح 

فجوة تسببت بغرقها

الرشيد يعلن قرب
 استئناف منح سلف املوظفني 

واملتقاعدين

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت بعثة األمم املتحدة للدع�م يف ليبيا، أمس الثالثاء، اتفاق 
األط�راف الليبية عىل آلي�ة اختيار الس�لطة التنفيذية الجديدة 
التي ستحرض لالنتخابات العامة املقررة نهاية العام الجاري. 
وقال�ت بعث�ة األم�م املتح�دة »أج�رت البعثة عملي�ة تصويت 
اس�تغرقت يوماً واح�داً وذلك ب�دءاً من يوم االثن�ن حتى يوم 
الثالث�اء )19 كان�ون الثاني(، حيث طلب�ت البعثة من أعضاء 
امللتق�ى اإلدالء بأصواته�م ع�ىل املقرتح«.وش�ارك 72 عض�واً 
من ملتقى الحوار الس�يايس يف عملي�ة التصويت، وصّوت 51 
منه�م لصالح اآللي�ة املقرتحة، ما يمثل نح�و 73 يف املائة من 

األصوات، يف حن صّوت 19 عضواً ضدها، فيما امتنع عضوان 
عن التصويت، ولم يش�ارك اثنان آخ�ران يف العملية. وأضافت 
البعثة: »حي�ث أن اقرتاح اللجنة االستش�ارية نال 73 يف املائة 
م�ن األصوات، فقد ت�م اعتماد االق�رتاح بتج�اوز الحد األدنى 
املطلوب الذي كانت اللجنة االستشارية قد حددته بنسبة ثالثة 
وستن يف املائة من أصوات املقرتعن«. وعلقت املمثلة الخاصة 
لألمن العام لألمم املتحدة يف ليبيا باإلنابة، س�تيفاني ويليامز، 
بالقول: »يص�ادف اليوم الذكرى الس�نوية األوىل ملؤتمر برلن 
الدويل حول ليبيا. وبهذا التصويت، اتخذ أعضاء امللتقى خطوة 
هام�ة نحو تنفي�ذ خارطة الطري�ق التي تم تبنيه�ا يف تونس 

العاصمة يف منتصف شهر ترشين الثاني/ نوفمرب«.

      بغداد / المستقبل العراقي

عق�د مجل�س ال�وزراء، الي�وم الثالث�اء، 
جلس�ة إعتيادية برئاس�ة رئيس مجلس 
الوزراء، مصطفى الكاظمي، تمت خاللها 
املس�تقلة  العلي�ا  املفوضي�ة  اس�تضافة 

لالنتخابات.  
واكد الكاظمي خالل الجلس�ة عىل وضع 
كل إمكاني�ات الدول�ة لدع�م مفوضي�ة 
اإلنتخابات، والتوجيه بتذليل كل العقبات 

التي تواجهها.  
وب�ن ان�ه أك�د ل�كل الق�وى السياس�ية 
ان  والش�عبية،  القانوني�ة  والفعالي�ات 

الحكوم�ة ل�ن تج�ري انتخاب�ات كيفما 
اتفق، واش�رتطنا ضم�ان انتخابات حرّة 
الجه�ود  كل  وبذلن�ا  وعادل�ة،  ونزيه�ة 
لضمان األمن االنتخابي، مبينا ان الشعب 
العراقي يس�تحق انتخاب�ات مبّكرة تعرب 
عن تطلعات�ه وبرقابة دولي�ة حقيقية و 

وفق إجراءات نزيهة.  
وتمت خالل الجلسة مناقشة مستجدات 
عم�ل لجنة تعزيز االج�راءات الحكومية، 
يف مج�االت الوقاية والس�يطرة الصحية 
والتوعية، حيث قدم وزير الصحة تقريراً 
مفصالً ع�ن تطورات الجائح�ة يف البالد، 

واالجراءات الحكومية ملواجهتها.  

كم�ا اس�تضاف امن بغداد، واس�تعرض 
اجراءات وخطط االمانة للنهوض بالواقع 
الخدمي والعمراني يف العاصمة، بالشكل 
الذي يليق بها ويرتقي بمستوى الخدمات 

املقدمة لساكنيها.  
وناق�ش املجل�س جملًة م�ن املوضوعات 
املدرج�ة ضم�ن ج�دول أعمال�ه، وأصدر 

القرارات التالية:  
اوال/ بن�اًء ع�ىل م�ا عرضت�ه املفوضية 
العليا املس�تقلة لالنتخابات، يكون تأريخ 
2٠21/1٠/1٠، موع�داً إلجراء انتخابات 
مجلس النواب املبكرة، مع وجوب مراعاة 
اإلج�راءات املح�ددة يف امل�ادة )٦٤( م�ن 

الدستور.  
ثاني�ا / املوافقة ع�ىل تعديل قرار مجلس 
بحس�ب   ،)2٠17 لس�نة   2٨9( ال�وزراء 

االتي:  
1- اس�تثناء ال�رشكات الرابح�ة الراعية 
لألندية املؤسس�اتية الت�ي تعمل بموجب 
قان�ون الرشك����ات العامة )22 لس�نة 
1997( املع�دل، من ق�رار مجلس الوزراء 

املذكور آنفا.  
2- دم�ج مبل�غ )2٠٠٠٠٠٠٠٠٠( دينار، 
فقط ملياري دينار لكل ناد واملقس�مة إىل 

امليزانية )التشغيلية واالستثمارية(.
التفاصيل ص2
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الرشيد يعلن قرب استئناف منح سلف املوظفني واملتقاعدين
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن مرصف الرشيد، أمس الثالثاء، عن استئناف ترويج معامالت منح 
القروض بعد توقفها.

وقال املكتب اإلعالمي للمرصف يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة 
من�ه إن »امل�رصف وج�ه كافة فروع�ه يف بغ�داد واملحافظ�ات برتويج 
املعامالت لكافة القروض بعد ان تم ايقافها ألغراض التطبيق السنوي«. 
وأضاف أن »املرصف سيستأنف منح سلف املوظفني واملتقاعدين خالل 
األي�ام املقبلة تزامناً مع انطالق النظ�ام االلكرتوني يف املنح والذي يتيح 

للمستلف حصوله عىل السلفة خالل )٧٢( ساعة كحد أعىل«.
يذك�ر ان مرصف الرش�يد ق����رر مرصف الرش�يد، يف منتصف ش�هر 
ترشين الثاني املايض، إيقاف ترويج سلف »املاسرت كارد نخيل« لغرض 

التدقيق الرقابي.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اعلن العراق رسميا، أمس الثالثاء، عن تأجيل انتخاباته 
املبك�رة اىل الع�ارش م�ن ترشي�ن األول املقب�ل ب�دالً من 
الس�ادس من حزي�ران ريثما تس�تكمل املفوضية العليا 
استعداداتها، فيما اعلن مسؤول انتخابي كبري عن تفعيل 
تنفيذ العقوبات عىل الجرائم االنتخابية وتش�ديدها عىل 
أي مرش�ح او حزب او موظف او ناخب يتورط يف اعمال 

تزوير او انتهاك انتخابي.
وخالل اجتماع عقدته الحكومة العراقية برئاسة رئيسها 
مصطفى الكاظمي واس�تضافة أعضاء املفوضية العليا 
لالنتخاب�ات فق�د صوتت ع�ىل موعد جدي�د لالنتخابات 
املبكرة هو العارش من ترشين األول املقبل بدال من املوعد 
السابق الذي كان مقررا يف السادس من حزيران املقبل.

وأكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بأنه ال تنازل عن 
املوعد املبكر إلجراء االنتخابات.  

وذك�ر املكت�ب اإلعالم�ي لرئيس ال�وزراء يف بي�ان تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، أن رئي�س الوزراء 
قال خالل جلس�ة مجلس الوزراء التي عقدت وش�هدت 
إس�تضافة رئيس وأعضاء املفوضية العليا لالنتخابات، 
إنه »س�بق أن حددنا تاريخ السادس من حزيران القادم 
موع�ًدا لإلنتخاب�ات املبك�رة، وج�اء ه�ذا املوع�د إيفاًء 
بتعهداتن�ا بإج�راء اإلنتخاب�ات خ�الل عام م�ن تولينا 

املسؤولية«.   
وأض�اف، »منذ الي�وم األول لتش�كيل الحكومة، وضعنا 
كل إمكاني�ات الدولة لدعم مفوضي�ة اإلنتخابات، وهي 
مفوضية جديدة تضم قضاة أكفاء بحاجة اىل كل اشكال 

الدعم واملساندة«.   
وتاب�ع، »أّكدنا طوال الفرتة املاضية، وعرب نقاش�ات مع 
جميع القوى السياسية والفعاليات القانونية والشعبية، 
أن الحكومة لن تجري انتخابات كيفما اتفق، واشرتطنا 
ضمان انتخابات حرّة ونزيهًة وعادلة، وبذلنا كل الجهود 

لضمان األمن االنتخابي«.   
وأشار إىل ان »الحكومة قادرة عىل ضمان أمن االنتخابات 
يف ي�وم الس�ادس م�ن حزي�ران الق�ادم، ع�رب خط�ط 
عس�كرية وأمني�ة نع�د لها منذ أش�هر، وع�رب تدريبات 
وممارسات تقوم بها املؤسسات األمنية، استعدادا ليوم 

االنتخابات«.   
وب�ني، »حرصنا ع�ىل توفري موازنة املفوضي�ة، ووّجهنا 
بتذليل كل العقبات التي تواجهها، وصّوتنا، يف الجلس�ة 

الس�ابقة، لصالح التسجيل البايومرتي لكل املوظفني يف 
الدول�ة، ونحن داعم�ون إلكمال التس�جيل فهو الطريق 

األمثل ملنع التالعب بنتائج االنتخابات«.   
وأض�اف، »معظ�م القوى السياس�ية أكدت لن�ا دعمها 
املفوضية، لكن املفوضية اكدت يف اقرتاحها الذي قدمته 
اىل مجل�س ال�وزراء أن القضية ذات أبع�اد فنية مهمة، 
وأنه�ا حريصة عىل نزاهة اإلنتخابات وتس�اوي الُفرص 

أمام الجميع لخوض العملية االنتخابية بعدالة«.   
وأوض�ح، »االقرتاح املقدم م�ن مفوضية االنتخابات هو 
أن يص�ار إىل تمديد مواعيد الرتش�يح، ومنح وقت أطول 
الس�تكمال جدول العملي�ة االنتخابية ع�ىل أكمل وجه، 
وه�ذا لي�س حيادا ع�ن مب�دأ االنتخابات املبك�رة، فهي 
قائم�ة عىل كل حال، ولن يت�م التنازل عنها وهي مطلب 
شعبي أّيدته املرجعية، وجزء من الربنامج الحكومي«.   

وقال، »الشعب العراقي يستحق انتخابات مبّكرة عادلة 
برقابة دولية حقيقية وإجراءات نزيهة وهذا االستحقاق 
أمان�ة يف أعناقن�ا، ونحن داعمون ملفوضي�ة االنتخابات 
كي تتص�دى لدورها التاريخي يف ه�ذه املرحلة لضمان 

إنجاح االنتخابات«.   
إجتماع�ي  ظ�رف  يف  تش�ّكلت  »الحكوم�ة  أن  وب�ني، 
واقتصادي وسيايس وأمني صعب جداً، ولم نستسلم بل 
وقفنا مس�تندين إىل واجب الوطنية العراقية، وبذلنا كل 
جهودن�ا لتفكيك الُعقد واالزم�ات«، مبينا أن »الحكومة 
َمنع�ت االنهي�ارات بس�بب السياس�ات الخاطئة خالل 
الس�نوات املاضية ، وأعادت الت�وازن اىل الوضع العراقي 

يف كل املستويات«.  
م�ن جانبه�ا، اعلن�ت مفوضي�ة االنتخابات ع�ن تمديد 
تس�جيل التحالف�ات السياس�ية، وقالت يف بي�ان تلقت 

املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه أن »مجل�س املفوّضني 
ق�رر تمديد مّدة تس�جيل التحالفات السياس�ية الراغبة 
باملش�اركة يف االنتخابات الربملانية املقبلة لفس�ح مجال 
أوسع للمراجعة والتسجيل«، موضحة أن »املّدة ستنتهي 

بقرار الحق من مجلس املفوّضني«.
وأضاف�ت أن »ق�رار التمدي�د ج�اء بس�بب ُضع�ف عدد 
املراجعني لدائرة شؤون األحزاب والتنظيمات السياسية 
لتس�جيل التحالفات السياس�ية يف الفرتة السابقة التي 
انقضت مّدتها بعد تسجيل 6 تحالفات جديدة فقط مع 

استمرار عملية تسجيل األحزاب«.
وع�ىل الصعيد نفس�ه، أكد حس�ني الهنداوي مستش�ار 
رئي�س ال�وزراء العراق�ي لش�ؤون االنتخاب�ات اتخ�اذ 
اج�راءات صارم�ة ملنع حص�ول أي تزوي�ر او تالعب يف 

االنتخابات املقبلة.
وق�ال إن »ضمان نزاهة االنتخاب�ات املقبلة أمر ال يقبل 
املساومة«، مشددا عىل أن »اجراء انتخابات مبكرة نزيهة 
وح�رة وتراعي املعايري الدولية يمتلك أهمية قصوى لدى 

االغلبية الساحقة من العراقيني«.
واضاف أن »نجاح املفوضية العلي�ا لالنتخابات بالقيام 
بمهامه�ا عىل اكم�ل وجه يتطلب توف�ري أقىص درجات 
القان�ون  تطبي�ق  ويف  موظفيه�ا  عم�ل  يف  الش�فافية 
االنتخاب�ي والنظم والتعليم�ات اىل جانب رضورة اتخاذ 
إج�راءات صارم�ة ملن�ع حص�ول الخروق�ات والتزوير 
والتأث�ري ع�ىل نتائج االنتخاب�ات«، كما ق�ال يف ترصيح 
لوكالة االنباء العراقية الرس�مية تابعته »إيالف«، مؤكداً 
أن »أي اخف�اق او ضع�ف يف ضم�ان نزاهته�ا محفوف 

باألخطار عىل العملية االنتخابية«.
البطاق�ات  اعتم�اد  »تعمي�م  أن  اىل  الهن�داوي  وأش�ار 
البايومرتي�ة الطويل�ة األمد، وتوف�ري املراقبة الش�املة 
والفعالة من قبل األمم املتحدة وشبكات املراقبة املشهود 
لها بالنزاهة هي من الوس�ائل األساسية لضمان نزاهة 

االنتخابات«.
وبني ان�ه قد تم »تفعيل تنفيذ العقوب�ات القانونية عىل 
الجرائم االنتخابية وتش�ديدها عىل أي مرش�ح او حزب 
او موظ�ف او ناخب يت�ورط يف اعمال تزوي�ر او انتهاك 
انتخاب�ي وتفعيل تطبي�ق قانون األح�زاب والتنظيمات 
السياس�ية رقم )36( لس�ن�ة ٢015 ال س�يما املادة 3٢ 
الت�ي تحظر اس�تخدام العن�ف وتلجم الس�الح املنفلت، 
ورف�ض التدخ�الت الخارجية املس�يئة لنزاه�ة العملية 

االنتخابية«.

متديد مدة تسجيل الكيانات واألحزاب.. واختاذ اجراءات »صارمة« ملنع حصول أي تزوير او تالعب

»االنتخابات املبكرة« إىل ترشين األول: األسباب فنية

العدد )2302(   20     كانون الثاني    2021                السنة السادسة                 معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االربعاء

        بغداد / المستقبل العراقي

النيابية،  الخدم�ات  أف�ادت لجن�ة 
أم�س الثالثاء، ب�أن هن�اك تحركاً 
نيابي�اً إلنه�اء مل�ف العش�وائيات 
والح�د م�ن انتش�ارها م�ن خالل 
ترشيع القان�ون الخاص بها.وقال 
عض�و اللجنة م�ر االزيرجاوي، 
»وزارة  إن  صحف�ي،  ترصي�ح  يف 
التخطيط أنجزت دراسة بخصوص 
العشوائيات، وتم تشكيل  موضوع 
لجن�ة فرعي�ة من لجن�ة الخدمات 
م�ن أج�ل مناقش�ة الدراس�ة التي 
قدمته�ا وزارة التخطيط«.وأضاف 
نوق�ش  العش�وائيات  »قان�ون  أن 

س�ابقاً، ولدين�ا أولوي�ات بش�أنه، 
املس�تجدات  ملعرف�ة  ونحت�اج 
متابع�اً  القان�ون«،  يف  لتضمينه�ا 
أن »وزارة التخطي�ط تري�د إنه�اء 
ملف العش�وائيات، ووضع س�قف 
زمني وقان�ون يحد م�ن امتدادها 
ويعالجه�ا، وأن القان�ون س�يضع 
خطة عمل للعش�وائيات من خالل 
معالجتها وإنه�اء امتدادها«.يذكر 
أن ع�دد العش�وائيات يف البالد يبلغ 
قرابة 4 آالف عش�وائية، يس�كنها 
أكث�ر م�ن 3.5 مالي�ني نس�مة ما 
يشكل 10 % من عدد سكان العراق، 
وتضم العاصمة بغداد أكثر من ثلث 

العشوائيات عىل مستوى البالد.

اخلدمات الربملانية تتحدث عن حراك إلهناء 
ملف العشوائيات

      بغداد / المستقبل العراقي

عقد مجلس الوزراء، اليوم الثالثاء، جلس�ة 
إعتيادي�ة برئاس�ة رئيس مجل�س الوزراء، 
مصطفى الكاظمي، تمت خاللها استضافة 

املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات.  
واك�د الكاظمي خ�الل الجلس�ة عىل وضع 
مفوضي�ة  لدع�م  الدول�ة  إمكاني�ات  كل 
اإلنتخاب�ات، والتوجيه بتذلي�ل كل العقبات 

التي تواجهها.  
السياس�ية  الق�وى  ل�كل  أك�د  ان�ه  وب�ني 
ان  والش�عبية،  القانوني�ة  والفعالي�ات 
الحكومة لن تج�ري انتخابات كيفما اتفق، 
واش�رتطنا ضمان انتخابات ح�رّة ونزيهة 
وعادل�ة، وبذلن�ا كل الجه�ود لضمان األمن 
االنتخابي، مبينا ان الشعب العراقي يستحق 
انتخابات مبّكرة تعرب عن تطلعاته وبرقابة 

دولية حقيقية و وفق إجراءات نزيهة.  
وتمت خالل الجلس�ة مناقش�ة مستجدات 
عم�ل لجن�ة تعزي�ز االج�راءات الحكومية، 
يف مج�االت الوقاي�ة والس�يطرة الصحي�ة 

والتوعي�ة، حيث قدم وزير الصح�ة تقريراً 
مفص�اًل ع�ن تط�ورات الجائح�ة يف البالد، 

واالجراءات الحكومية ملواجهتها.  
كم�ا اس�تضاف امني بغ�داد، واس�تعرض 
اجراءات وخطط االمان�ة للنهوض بالواقع 
الخدم�ي والعمراني يف العاصمة، بالش�كل 
الذي يليق بها ويرتقي بمس�توى الخدمات 

املقدمة لساكنيها.  
وناق�ش املجل�س جمل�ًة م�ن املوضوع�ات 
املدرج�ة ضم�ن ج�دول أعمال�ه، وأص�در 

القرارات التالية:  
املفوضي�ة  عرضت�ه  م�ا  ع�ىل  بن�اًء  اوال/ 
العلي�ا املس�تقلة لالنتخابات، يك�ون تأريخ 
٢0٢1/10/10، موع�داً إلج�راء انتخاب�ات 
مجل�س النواب املبكرة، م�ع وجوب مراعاة 
م�ن   )64( امل�ادة  يف  املح�ددة  اإلج�راءات 

الدستور.  
ثاني�ا / املوافق�ة ع�ىل تعديل ق�رار مجلس 
الوزراء )٢٨٩ لسنة ٢01٧(، بحسب االتي:  
الراعي�ة  الرابح�ة  ال�رشكات  اس�تثناء   -1
لألندي�ة املؤسس�اتية الت�ي تعم�ل بموجب 

قان�ون الرشك�����ات العام�ة )٢٢ لس�نة 
1٩٩٧( املع�دل، م�ن ق�رار مجل�س الوزراء 

املذكور آنفا.  
٢- دم�ج مبل�غ )٢000000000( دين�ار، 
فق�ط ملي�اري دينار لكل ناد واملقس�مة إىل 
)التشغيلية واالستثمارية(، بحيث  امليزانية 

يرصف املبلغ املذكور آنفا، لألندية بحس�ب 
أبواب الرصف املعدة من النادي الريايض.  

ثالث�ا/ املوافقة عىل مرشوع قانون التعديل 
األول لقانون تنظيم إيجار األرايض الزراعية 
وتملي�ك ح�ق الت�رصف فيه�ا للخريج�ني 
الزراعي�ني والبيطريني )٢4 لس�نة ٢013(، 

ال�ذي دقق�ه مجل�س الدول�ة، وإحالِت�ِه إىل 
مجل�س النواب، اس�تناداً إىل احكام املادتني 
م�ن  ثاني�ا(  و٨0/البن�د  أوال  البن�د   /61(
الدس�تور، م�ع االخذ بع�ني االهتم�ام رأي 

االمانة العامة ملجلس الوزراء.  
رابعا/ تعديل )امل�ادة ٧( من نظام صندوق 
إعادة إعمار املناطق املتررة من العمليات 
اإلرهابي�ة، بش�أن إضافة وكيل م�ن وزارة 

الهجرة واملهجرين اىل مجلس األمناء.  
خامس�ا/ املوافق�ة عىل إس�تمرار تنس�يب 
املوظفني العاملني يف صن�دوق إعادة إعمار 
املناط�ق املتررة من العملي�ات اإلرهابية، 
لغاية إكمال إجراءات املالك للصندوق املذكور 
آنًفا، بهدف الدع�م يف توفري مقومات عودة 
النازحني اىل مناطقهم وتحقيق االس�تقرار 

يف املحافظات املحررة من االرهاب.  
سادس�ا/ إص�دار تعليم�ات تحدي�د مقدار 
رسم سمة الدخول االعتيادية إىل جمهورية 
العراق، اس�����تنادا إىل أحكام املادة )٨0/ 
ثالثا( من الدستور، واملادة )36( من قانون 

إقامة األجانب.  

بالتفاصيل.. قرارات جديدة ملجلس الوزراء ختص تنسيب املوظفني وإجيار األرايض والنوادي الرياضية

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد مستش�ار األم�ن القومي قاس�م األعرج�ي، أمس 
الثالث�اء، للس�فري الربيطان�ي يف بغداد تعزي�ز التعاون 
األمن�ي واالس�تخباري يف مكافحة اإلرهاب، مش�ريا اىل 

اهمي�ة معالجة االزمة بني واش�نطن وطه�ران. وقال 
مكتب االعرجي يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة 
من�ه إن االخري اس�تقبل بمكتبه الس�فري الربيطاني يف 
بغداد س�تيفن هيك�ي، مبين�ا أن الجانبني بحثا س�بل 
تعزيز التعاون األمني واالس�تخباري يف مجال مكافحة 

اإلرهاب وكذلك تكثيف الجهود الدولية، لتجنيب املنطقة 
املزي�د من األزمات، وبما يحقق االس�تقرار املنش�ود يف 
املنطق�ة والعالم أجم�ع. وبنّي األعرج�ي أهمية العمل 
املشرتك عىل إنهاء الخالفات اإليرانية األمريكية، وخلق 
أجواء أكثر استقرارا، لتفكيك األزمات وحلّها، بما يحقق 

مصالح دول وش�عوب املنطقة والعالم. وش�هد اللقاء 
أيضاً، بحسب البيان، التأكيد عىل أهمية معالجة األزمة 
ب�ني طهران وواش�نطن، م�ن خ�الل اإلدارة األمريكية 
الجديدة، وأن تش�هد املنطقة األمن واالس�تقرار، بعيداً 

عن سياسات التشّنج وخلق وافتعال األزمات

        بغداد / المستقبل العراقي

اعرب�ت الواليات املتح�دة االمريكية، أمس 
الثالث�اء، ع�ن اس�تعدادها لحل املش�اكل 
بني بغ�داد واربيل. وقال االتح�اد الوطني 
املس�تقبل  تلق�ت  بي�ان  يف  الكردس�تاني 
»الرئيس�ني  ان  من�ه  نس�خة  العراق�ي 
املش�رتكني لالتح�اد، اس�تقبال الي�وم، يف 
مدين�ة الس�ليمانية، القنص�ل األمريك�ي 

العام يف إقليم كردس�تان روب والر والوفد 
املرافق له«. واض�اف انه »خالل اللقاء تم 
تب�ادل اآلراء ووجهات النظر حول الوضع 
الس�يايس واالقتصادي واألمني ومس�ألة 
االنتخاب�ات املبك�رة يف اإلقليم كردس�تان 
والع�راق عىل ضوء املس�تجدات واألحداث 
اس�تمرار  رضورة  مجددي�ن  الحالي�ة، 
جهودن�ا إلج�راء ح�وارات جدي�ة وإزالة 
العقب�ات«. وأك�د الرئيس�ان املش�رتكان 

لالتح�اد خالل البيان »عىل رضورة تفعيل 
الجهود ملعالجة املش�اكل يف س�بيل توفري 
حي�اة كريم�ة للمواطن�ني والحفاظ عىل 
االس�تقرار يف املنطقة«. وأك�دا كذلك، عىل 
»تطبي�ق نظ�ام الالمركزي�ة ضم�ن إطار 
االتف�اق م�ع الديمقراط�ي الكردس�تاني 
للمشاركة يف الحكومة، اذ اعتربوها نقطة 
مهمة، من أجل تقوية الحكومة والحفاظ 
عىل كيان إقليم كردستان وتقديم الخدمة 

للمواطنني بش�كل أكرب وتقديم الخدمات 
بشكل أفضل لجميع محافظات اإلقليم«، 
مطالب�ني »الواليات املتحدة األمريكية بأن 
يكون لها دور يف تقريب وجهات النظر بني 
األطراف وحلحلة املشاكل من أجل تجاوز 
هذه املرحلة وإنهاء املش�اكل العالقة بني 
حكومتي إقليم كردستان واالتحادية عىل 
أساس الدس�تور وبش�كل يحفظ حقوق 
املواطنني وأن ال يتم فسح الطريق من اآلن 

وصاع�داً بخلط قوت ومعيش�ة املواطنني 
مع املشاكل والرصاعات السياسية وأن يتم 
الحف�اظ عىل حياة ومعيش�ة املواطنني«. 
من جهته أعرب القنص�ل االمريكي العام 
يف إقلي�م كردس�تان عن »اس�تعداد بالده 
باستمرار الجهود وتقديم الدعم ومساعدة 
األطراف إليجاد حلول مناسبة والتوصل إىل 
اتفاق نهائي بني حكومة إقليم كردس�تان 

والحكومة االتحادية«.

االعرجي يؤكد للسفري الربيطاين أمهية معاجلة األزمة بني طهران وواشنطن

واشنطن تعلن استعدادها لـ »حل املشاكل« بني بغداد واربيل

        بغداد / المستقبل العراقي

اته�م الس�يايس الرتكماني فوزي أك�رم ترزي، أمس الثالث�اء، األحزاب 
السياس�ية الكردية بمحاولة إثارة الوضع األمني يف مدينة كركوك قبيل 

االنتخابات.
وق�ال ترزي يف ترصيح صحفي إن “وس�ائل اإلع�الم واألحزاب الكردية 
ستخرج لنا بترصيحات شبه يومية عن سوء األوضاع األمنية ويحاولون 

افتعال األزمات يف كركوك”.
وأضاف أن “الجميع يعلم بأن كركوك مس�تقرة أمنيا واليوجد أي تهديد 
فيها”، مؤكدا أن “ القوات األمنية تقوم بواجبها عىل أتم وجه، والوجود 

ألية مشاكل”.
وأش�ار ت�رزي إىل أن “األحزاب الكردية تريد خل�ق األزمات وإثارة الرأي 
العام ألسباب تتعلق باالنتخابات، ومحاولة نرش البيشمركة واألسايش 

يف مراكز االقرتاع”.

        البصرة / محمد الجابري

أعلنت وزارة الداخلية، أمس الثالثاء، اعتقال أربعة متهمني بجريمة 
قتل، بعد مرور ثالث ساعات من ارتكابها يف محافظة البرصة.  

وقالت الوزارة يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة م������نه، 
»بع�د ورود ب�الغ بوج�ود ح�ادث اح�رتاق عجل�ة يف قض������اء 
الزب�ري وبالق�رب منها جث�ة محرتق������ة بالكامل، تم تش�كيل 
فريق عمل مختص من مفارز وكالة االس�تخبارات املتمث������لة 
بمديرية اس�تخبارات البرصة يف وزارة الداخلية، وبعد تكثيف الجهد 
االس�تخباري وم�����قاطع�ة املعلومات من خالل دراس�ة مرسح 
الجريم�ة وب����وقت قي�ايس لم يتجاوز ثالث س�اعات تم القبض 

عىل أربعة متهمني بتنفيذ الجريمة«.  
وأضاف البيان، أن »املتهمني اعرتفوا بالجريمة من خالل قتل املجى 
علي�ه بإطالق )1٩( إطالقة نارية بمنطقة الرأس بواس�طة س�الح 
كالش�نكوف ومن ثم إحراقه مع عجلت�ه الخاصة لتضليل الحقيقة 

عن القوات األمنية«.  
وبحس�ب البيان، »كان الدافع من وراء ذل�ك وجود خالف ما بينهم 

وبني املجنى عليه«.   
وأّكد البيان، »تدوين أقوالهم باالعرتاف وتسليمهم مع املربز الجرمي 
الس�الح املس�تخدم نوع كالش�نكوف إىل الجهات املختصة بموجب 

وصل استالم أصويل«.

سيايس تركامين يتهم احزاب كردية
 بمحاولة إثارة الوضع يف كركوك 

البرصة: اعتقال 4 أشخاص أعدموا رجاًل 
بـ)19( رصاصة يف الرأس

        بغداد / المستقبل العراقي

أص�درت محكمة جناي�ات صالح 
حكم�ا  الثاني�ة  الهيئ�ة  الدي�ن/ 
باإلع�دام ش�نقا بحق مته�م قام 
بقت�ل موظ�ف يف محكم�ة بداءة 

الرشقاط.
املرك�ز اإلعالم�ي  وق�ال مراس�ل 
ملجلس القضاء األع�ىل ان »املتهم 
قام بالتع�رض للموظ�ف وإطلق 
النار عليه وهو داخل سيارته إثناء 

عودت�ه إىل البي�ت بصحبة زوجته 
وابنه، الفتا إىل أن س�بب الجريمة 
يع�ود اىل رفض املجني عليه أنجاز 

معامالت غري أصولية للمتهم«.
وأشار املراس�ل اىل ان املحكمة قد 
أص�درت حكم�ا بإدانته اس�تنادا 
إلح�كام امل�ادة 406 / 1/ أ م�ن 
قانون العقوبات رقم 111 لس�نة 
1٩6٩ بداللة أم�ر مجلس الوزراء 
رقم 3 لسنة ٢004 وحكمت عليه 

باإلعدام شنقا حتى املوت .

جنايات صالح الدين حتكم باإلعدام 
شنقًا لقاتل موظف نزيه
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    بغداد / المستقبل العراقي

أش�اد وزير التخطيط خالد بتال النجم، أمس 
الثالثاء، بمس�توى الصناع�ات العراقية، من 

حيث النوعية والجودة.   
وقالت وزارة التخطيط يف بيان تلقت »املستقبل 
العراقي« نس�خة من�ه، إن »وزي�ر التخطيط 
أش�اد بالصناع�ة العراقي�ة أثن�اء تجول�ه يف 

معرض )ُصنع يف الع�راق( الذي تنظمه وزارة 
الصناع�ة واملعادن، ع�ى ارض معرض بغداد 
الدويل، بمشاركة القطاعني العام والخاص«.  
وقال الوزير، بحسب البيان، إن هناك »رشكات 
حكومية، لم يعد وجودها مربرا، يف ظل التوجه 

نحو تفعيل دور القطاع الخاص«.   
أجنح�ة  يف  الي�وم  »مارأين�اه  أن  وأض�اف، 
الرشكات املش�اركة، يعطينا صورة واضحة، 

ع�ن وج�ود إمكان�ات وبن�ى تحتي�ة جي�دة، 
»وزارة  أن  إىل  مش�راً  الوطني�ة«،  للصناع�ة 
التخطيط، تعمل عى توفر الظروف املناسبة 
لتطوي�ر اإلمكان�ات املتاح�ة، الس�يما، فيما 
يتعل�ق بدعم القطاع الخ�اص، من خالل رفع 
مس�توى املنافس�ة مع نظره القطاع العام، 
واتخ�اذ املزيد من اإلج�راءات لحماي�ة املنتج 

املحيل«.

وزير التخطيط يثني عىل معرض »صنع يف العراق«.. ويؤكد: هناك رشكات 
حكومية لـم يعد وجودها مربرا

    بغداد/ عامر عبدالعزيز 

اللجن�ة  ان  التج�ارة  وزارة  اعلن�ت 
املركزي�ة للتس�ويق يف الرشك�ة العامة 
لتجارة الحبوب قراراً بايقاف التسويق 
يف محافظ�ات باب�ل والديوانية واملثنى 
وميس�ان وصومع�ة الرفاع�ي اضافة 
النج�ف  لف�رع  التابع�ة  املواق�ع  اىل 
االرشف اعتبارا من يوم ١٨-١-٢٠٢١، 
باس�تثناء صوامع الكوفة وأبو صخر 
والنجف االفقي يس�تمر االستالم فيها 
ضم�ن النش�اط اليومي له�ذه املواقع 
حتى ٢٥-١-٢٠٢١، اك�د ذلك املهندس 

عبدالرحمن عجي طوفان مدير عام الرشكة. 
وقال تش�هد فروع و مواقع الرشكة الشلبية 
العد التنازيل النتهاء املوس�م التس�ويقي الذي 
حققن�ا في�ه  العدي�د م�ن النجاح�ات والتي 
ماكانت ان تتحقق لوال دعم واهتمام الدكتور 

عالء احمد الجبوري وزير التجارة . 
واضاف ونحن نش�ارف عى االنتهاء الرسمي 
للموسم التس�ويقي الذي حققنا فيه نجاحا 
كب�را يف احت�واء كاف�ة املش�اكل الفني�ة و 

تجاوزن�ا العديد من االش�كاالت الت�ي كانت 
تظهر خالل ايام التسويق . 

» مدي�ر ع�ام تج�ارة الحب�وب  » ب�ني اىل ان 
عملن�ا كان بروح الفريق الواحد و اس�تطعنا 
ان نس�تمع اىل كاف�ة املعوقات وتم دراس�تها  

وعملنا عى تذليلها وفق الضوابط . 
» طوفان » كش�ف اىل كميات الشلب املسوق 
ملخ�ازن وس�ايلوات الرشكة العام�ة لتجارة 
الحب�وب يف املحافظات الش�لبية لغاية اليوم 
بلغ�ت ) ٢٥9,١٢7 ( ال�ف ط�ن م�ن الش�لب 

بانواعه ، موزعة ) ٢٠١,94٢( الف طن 
شلب ياسمني ، و ) ٥7,١٨٥ ( الف طن 

شلب عنرب . 
وبني اىل ان كميات الشلب يف املحافظات 
يف  توزع�ت  بالتوق�ف  ش�ملت  الت�ي 
الديواني�ة س�وقت )94,3٠7( الف طن 
وباب�ل س�وقت ) ١٥,٢٥4( ال�ف ط�ن 
وميس�ان س�وقت ) 9,٠47( ال�ف طن 
و املثنى س�وقت ) 7,٠3٥( الف طن ثم 
الرفاع�ي الت�ي س�وقت ) ٢,7٠9( الف 

طن . 
وتات�ي محافظ�ة النج�ف يف مقدم�ة 
املحافظ�ات الش�لبية و الت�ي س�وقت 
فيها مراكزها التس�ويقية لغاية نهاية الدوام 
الرس�مي ) ١3٠,773 ( الف طن  وس�تواصل 
صوامعه�ا يف الكوف�ة و ابو صخ�ر والنجف 
االفق�ي االس�تالم ضم�ن النش�اط اليوم�ي 

للمواقع حتى ٢٥-١-٢٠٢١ . 
م�ن جان�ب اخر  واصل�ت مواق�ع الرشكة يف 
س�ايلو خان بن�ي س�عد و س�ايلو الرصافة 
املخصص�ة  بالحنط�ة  املطاح�ن  بتجهي�ز 

للمشمولني بنظام الرعاية االجتماعية.

جتارة احلبوب: اللجنة املركزية للتسويق تقرر ايقاف 
التسويق يف »4« حمافظات

كميات الشلب املسوق بلغت »259,127« الف طن

    بغداد / المستقبل العراقي

اوع�ز املعمار عالء معن امني بغداد بتنفيذ 
حمل�ة ك�ربى لتنظي�ف وتأهي�ل ش�ارع 
س�وق الصدري�ة بع�د افتتاح�ه بالتعاون 
مع مكت�ب القائد العام للقوات املس�لحة 
وقيادة عملي�ات بغداد .ونقل بيان لالمانة 
تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة منه ان 
»ام�ني بغ�داد وجه م�الكات بلدي�ة مركز 
الرصاف�ة بتنفي�ذ حمل�ة تس�بق اقرتاحه 
فتح الش�ارع امام حرك�ة املركبات املمتد 
من س�احة الوثبة باتجاه ش�ارع الكفاح 
بعد اغالق دام اكثر من ١4 عاماً وتتضمن 
اعم�ال التنظيف ورف�ع املخلف�ات وازالة 

التج�اوزات ع�ن نه�ر الش�ارع وتأهي�ل 
ان  ».واض�اف  في�ه  املت�ررة  املواق�ع 
»ام�ني بغداد اوعز بانط�الق املرحلة االوىل 
مل�رشوع نهضة بغداد ال�ذي يتضمن جزء 
من مهامه ازالة التج�اوزات عن االرصفة 
بالتع�اون مع مكتب القائ�د العام للقوات 
املس�لحة وقيادة عمليات بغداد والرشطة 
املجتمعي�ة واملواطن�ني بوصفه�م رشكاء 
بنهض�ة العاصم�ة ».وتاب�ع ان » الحملة 
تتضم�ن توجي�ه انذارات رس�مية لجميع 
املحال واالكش�اك املتجاوزة عى االرصفة 
للمقط�ع املمتد من س�احة التحرير لغاية 
منطقة الب�اب املعظم ومن ثم ستس�تمر 

لتشمل باقي مناطق العاصمة ».

أمني بغداد يوعز بتنفيذ محلة كربى بشارع سوق 
الصدرية بعد افتتاحه امام املركبات

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي نتائج قبول 
الوجب�ة الثانية للطلب�ة ال� ١٠% األوائ�ل من خريجي 
معهد الحرف والفنون الش�عبية يف الجامعات للس�نة 

الدراسية ٢٠٢٠/٢٠٢١.
وق�ال املتح�دث الرس�مي لل�وزارة حي�در العبودي يف 
بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه إن »الوزارة 
أصدرت نتائ�ج قبول الوجبة الثاني�ة للطلبة ال� ١٠% 
األوائل م�ن خريجي معهد الحرف والفنون الش�عبية 
الدراس�ة الصباحي�ة للس�نة ٢٠٢٠/٢٠١9 الذي�ن تم 
قبولهم باألقس�ام القريبة أو املناظ�رة الختصاصهم 

الدقيق يف الكليات للسنة الدراسية ٢٠٢٠/٢٠٢١«.

التعليم تعلن نتائج قبول الوجبة 
الثانية للطلبة الـ 10 باملئة األوائل 

من خرجيي الدراسة املهنية

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة النقل الرشكة العامة ملوانئ العراق عن تنفيذ 
عملي�ة تعويم الس�احبة الصالحية بع�د معالجة الفجوة 

التي سببت غرقها يف قناة ام قرص املالحية. 
وذكر املدير العام فرحان محيس�ن الفرطويس أنه حسب 
توجيهات وزير النقل نارص حسني الشبيل برورة ادامة 
الوحدات البحرية ملوانئ العراق عى اكمل وجه تمت عملية 
االصالح مبين�ا ، ان عمليات الصيانة والتأهيل للس�احبة 
الصالحية تجري بجهود املالكات الهندسية والفنية ملوانئ 

العراق بصورة مبارشة 
م�ن جانبه بني مدير قس�م اإلنقاذ البح�ري الكابتن زامل 
كاظ�م ان عملي�ة اإلنق�اذ والصيان�ة تم�ت ع�رب الرافعة 
العمالقة اب�ا ذر ومن خالل املالكات البحرية والهندس�ية 
يف قس�م اإلنقاذ البح�ري وقد تمت معالج�ة الفجوة التي 
حدثت يف بدن الس�احبة الصالحية من قبل مالكات قس�م 

املسافن والصناعات البحرية.

النقل تعلن تعويم الساحبة »الصاحلية« 
بعد إصالح فجوة تسببت بغرقها

    بغداد / المستقبل العراقي

ق�ررت وزارة الرتبي�ة، أمس الثالثاء، تمديد فرتة تس�جيل الطلبة 
الذين لم يلتحقوا بالدوام للعام الدرايس الحايل ٢٠٢٠ – ٢٠٢١.  

وذكرت الوزارة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه إن 
قراراً صدر »بتمديد فرتة تسجيل الطلبة الذين لم يلتحقوا بالدوام 
للع�ام الدرايس الح�ايل )٢٠٢٠-٢٠٢١( اىل ي�وم الخميس املوافق 
)١١/٢/٢٠٢١(«.  وعزت الرتبية سبب القرار، إىل »الظروف التي 

يمر بها العراق جراء جائحة كورونا«.

    صالح الدين / المستقبل العراقي

اعلن محافظ صالح الدين عمار الجرب، أمس الثالثاء، السيطرة عى 
ف�روس إنفلونزا الطيور بش�كل عال يف الحق�ول التي تفىش بها يف 
مدينة سامراء.وقال الجرب يف ترصيح صحفي ان »زراعة املحافظة 
وبالتعاون مع املس�توصف البيطري، وبمتابعة مس�تمرة، تمكنت 
من حرص منطقة انتش�ار الفروس بمساحة ترتاوح بني 3 كلم اىل 
١٠ كلم«. واضاف ان »املحافظة تراقب الحقول بشكل عام واملناطق 
التي اصيبت بش�كل خاص، ومنحت ٢١ يوم�اً من االن لالعالن عن 
انتهاء ازمة تفيش الفروس«. ودعا محافظ صالح الدين الحكومة 
العراقية بتعوي�ض املتررين من اصح�اب الحقول نتيجة تفيش 
الفروس وتس�جيلهم لخس�ائر مادية كبرة، مؤكداً »متابعة االمر 
م�ع الجه�ات االتحادي�ة بش�كل مس�تمر«. وكان محافظ صالح 
الدي�ن عمار الجرب أعلن يوم الجمع�ة اصابة قرابة 6٠ ألف دجاجة 
بانفلون�زا الطي�ور يف مدين�ة س�امراء. فيما أعلن�ت وزارة الزراعة 
االحت�واء والس�يطرة عى بؤرة اإلصابة بم�رض انفلونزا الطيور يف 
محافظ�ة صالح الدين. فيما دعت اىل حظر اس�تراد الدجاج الحي 
و املجم�د. وقررت ادارات عدد من املحافظات حظر دخول الدواجن 

اليها بعد تشخيص االصابات بإنفلونزا الطيور يف مدينة سامراء.

الرتبية متدد فرتة تسجيل 
الطلبة وحتدد موعدًا هنائيًا

صالح الدين: سيطرنا
عىل بؤرة انفلونزا الطيور

    بغداد/ المستقبل العراقي

أصدرت وزارة الصحة والبيئة، أمس الثالثاء، عدة توجيهات لتجنب املوجة الثانية لفروس كورونا، 
يف الب�الد، والت�ي قال�ت إنه�ا ق�د تك�ون »أق�ى م�ن األوىل«. 

وذكرت الوزارة، يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه أنه »انطالقا من مسؤولياتها و مهامها 
الوطنية، تتابع وزارة الصحة والبيئة املوقف الوبائي املحيل والدويل بسبب وجود مخاطر كبرة من 
ارتفاع االصابات بموجة ثانية وقد تكون أقى من املوجة االوىل كما يحدث االن يف العديد من الدول 

و حسب ما حذرت به منظمة الصحة العاملية«.
وأوردت ال�وزارة خمس�ة أس�باب للوص�ول إىل املوجة الثاني�ة، األول ان »امد املناع�ة التي تمنحها 
االصاب�ة ال زال غ�ر معروف وامكانية االصابة مرة اخرى محتملة ج�دا ومن الخطأ التعويل عليها 
وترك االجراءات الوقائية«، مضيفة أن »السبب الثاني ثانيا التحور املستمر بسالالت الفايروس كما 
حدث يف دول بريطانيا وجنوب افريقيا و الربازيل، وكان هذا التحور السبب يف سالالت اشد انتشاراً 
من الس�اللة القديمة يف ٥٠ دولة لحد اآلن، ومن املحتمل ان يحدث تحور بالساللة يف بلدنا او ينتقل 

الينا من البلدان االخرى«.
وأشارت إىل أن السبب الثالث هو »التهاون الكبر باالجراءات الوقائية من قبل املؤسسات الحكومية 
وغر الحكومية والقطاع الخاص من خالل مالحظات، ورصد فرقنا الصحية حيث الضعف الواضح 
يف االلتزام بهذه االجراءات والتعمد يف خرق التعليمات الصادرة عن اللجنة العليا للصحة والسالمة 

الوطنية«.
وأكملت، أن السبب الرابع »فتح كافة املرافق الحيوية واملراقد الدينية وعودة الحياة الطبيعية بشكل 
كام�ل اىل هذه املرافق ذات التجمعات البرشية الضخمة بدون االلتزام بقواعد التباعد االجتماعي«، 

مضيفة أن »فصل الشتاء وانخفاض درجة الحرارة يعترب عامل مساعد النتشار الوباء«.
ورأت أن »كل ذلك يش�كل خطراً كبرا ويوفر بيئة مناس�بة لحدوث ارتفاع االصابات بموجة ثانية 

قاسية قد تهدد النظام الصحي ويذهب بكل ما تم تحقيقه خالل االشهر املاضية«.
وأك�دت ان »الوض�ع الوبائي لم ينحرس بعد وان التصاعد املس�تمر يف نس�ب الش�فاء واالنخفاض 
باالصابات والوفيات جاء نتيجة جهود مضنية بذلتها وزارة الصحة بكوادرها املتقدمة وبجيش�ها 
االبي�ض البطل وبامكانياتها املتواضعة م�ن خالل خططها الرصينة التي تكللت بالتوس�ع الهائل 
الذي حدث يف املجاالت التشخيصية والعالجية والوقائية خالل السبعة اشهر املاضية وتكبدت هذه 
الوزارة خالل هذه املعركة الرشس�ة أكثر من ١٨٠ ش�هيدا من جيش�ها االبيض واكثر من ٢٨ الف 

اصابة«.
وحثت »املواطنني الكرام التقيد التام باالجراءات الوقائية وعدم التهاون بها وخاصة بارتداء الكمام 
والتباع�د الجس�دي وتعقيم اليدين باس�تمرار واالبتعاد عن التجمعات البرشي�ة املكتظة واالماكن 

املغلقة«.
وش�ددت عى فرقه�ا الصحية »باالس�تمرار بمتابعة تطبيق االج�راءات الوقائي�ة يف املدارس وفق 
قرارات اللجنة العليا للصحة والس�المة الوطنية وتكثيف التحري بأخذ املسحات من الطلبة وكذلك 

متابعة املطاعم واملقاهي واملوالت واملتنزهات واتخاذ اإلجراءات القانونية بحق املخالفني« .
ووجهت »مؤسسات الدولة كافة عى االلتزام باإلجراءات االحرتازية داخل املؤسسات وخاصة عند 

اقامة اي نشاطات ذات تجمعات برشية من شانها تزيد خطر العدوى بني املشاركني«.
وطمأنت »املواطنني الكرام بانها مستمرة بالتنسيق مع الرشكات املنتجة للقاح كوفيد ١9 لتوفره 
ب�أرسع وقت ممكن بعد اعتماده من املنظمات العلمية الدولية الرصينة لضمان فعالية ومأمونية 

اللقاح«

الصحة تصدر توجيهات لتجنب املوجة الثانية 
لـ«كورونا«.. وحتذر: يمكن أن تكون أقسى من األوىل

»خطوط خارج اخلدمة«.. الكهرباء تتحدث 
عن »استهدافات ممنهجة« وتكشف حجم اخلسائر

    بغداد / المستقبل العراقي

علّق�ت وزارة الكهرب�اء، أمس الثالثاء، بش�أن االس�تهدافات األخ�رة التي طالت 
خطوط نقل ومحطات تحويلية يف عدة محافظات عراقية.  

وقالت الوزارة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إنه »يف الوقت الذي 
تب�ذل في�ه وزارة الكهرباء ومنتس�بيها جهوداً كبرة لتوفر افض�ل الخدمات من 
الطاق�ة الكهربائية اىل املواطنني الكرام، يع�اود االٍرهاب من جديد لينرش التخريب 
عرب استهدافه ألبراج وخطوط نقل الطاقة الكهربائية للضغط الفائق 4٠٠ ك.ف، 
واملحطات املتنقلة 33/١3٢ يف محافظات دياىل وكركوك وكربالء وبابل واالنبار«.  
وأض�اف، »وعليه تود الوزارة أن تعلم املواطنني الكرام بحدوث اس�تهداف إرهابي 
وأعمال تخريبية للخطوط الناقلة يف مس�اء يوم اإلثن�ني املوافق ١٨ كانون الثاني 

الجاري من عام ٢٠٢١ ، حيث أن استهداف الخطوط أدى إىل التايل«:  
١- انفصال خط كركوك - منصورية الغازية 4٠٠ ك. ف من الجهتني بعد س�قوط 

الربج رقم ١3١.  
٢- انفصال خط دياىل - كركوك 4٠٠ ك. ف بعد سقوط الربج رقم )٢3٥- ٢37(  

3- حرق ثالث متنقالت يف دياىل من قبل تنظيم داعش اإلرهابي بعد االش�تباك مع 
ق�وة م�ن الرشطة وتهديد العاملني فيه�ا واعتقالهم واالفراج عنه�م فيما بعد اي 

بعد ساعات.  
4-انفصال خط رشق كربالء_مس�يب الحرارية وس�قوط اب�راج يف منطقة جرف 

الصخر/هور حسني.  
وتابع البيان، »وبناء عى هذا التخريب خرجت أجزاء كبرة من خطوط ومحطات 
نق�ل وتوزي�ع الطاق�ة يف محافظت�ي نين�وى وكركوك فض�ال عن أج�زاء أكرب يف 

محافظتي دياىل وصالح الدين وحدوث إطفاء تام القضية قرة تبه وجلوالء«.  
وب�ني، أن »هذه األعمال مجتمعة م�ن حرق للمتنقالت وإس�قاط لالبراج أدى اىل 

خسائر مالية تقدر بنحو ستة مليار دينار عراقي«.  
وأش�ار إىل أن�ه »ومن خالل م�ا تقدم تهي�ب ال�وزارة باملواطنني والق�وى األمنية 
املحافظ�ة ع�ى ممتلكات الش�بكة الكهربائية الوطني�ة، والتبليغ ع�ن اي اعمال 
مش�بوهة تروم ال�رر باملال الع�ام، الن تخريبها ي�ر بأبناء الش�عب العراقي 
الكري�م وحرمانه من نعمة التيار الذي يمثل َعّصب الحياة وركن اس�اس  اليمكن 

االستغناء عنه«.

حمافظ البرصة يعلن توزيع أكثر من »5« آالف 
قطعة أرض سكنية ملواطني املحافظة

سلم كتاب اىل اللجنة املالية إلدراج رواتب الـ »30« درجة ضمن موازنة 2021

     البصرة / صفاء الفريجي

أعلن محافظ البرصة اس�عد العيداني، أمس 
الثالثاء، توزيع أكثر من ٥ االف أرض سكنية 

ملواطني املحافظة.
وق�ال العيدان�ي يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة منه إنه »ت�م توزيع ٥٢76 
قطعة ارض س�كنية لكاف�ة رشائح املجتمع 

يف املحافظة«.
واض�اف، ان »عى راس�هم جرح�ى القوات 
االمنية والحش�د الش�عبي وحملة الشهادات 

العليا«.
ب�دوره، كش�ف النائ�ب اس�عد العب�ادي ان 
محافظ البرصة س�لم كتاب اىل اللجنة املالية 
لغ�رض درج روات�ب ال3٠ درج�ة من مبالغ 
ضم�ن  املحافظ�ة  حكوم�ة  وتخصيص�ات 

موازنة العام الحايل ٢٠٢١. 
وق�ال العبادي ان من الصعب ان يكون هناك 

نص يف املوازنة بشأن رواتب ال3٠ الف درجة 
النه ليس من صالحية مجلس النواب اضافة 
اي اعب�اء مالي�ة عى قان�ون املوازن�ة لكنه 
باالمكان رصف تلك الرواتب من تخصيصات 

البرصة بحس�ب م�ا اقر س�ابقا من مجلس 
الوزراء الذي أعط�ى الصالحيات للمحافظة 
لك�ن املان�ع كان عدم إق�رار موازن�ة ٢٠٢٠ 

وأالن باإلمكان اعتماده يف املوازنة الحالية.

حمافظ بغداد يعلن دخول رشكات صينية 
لتنفيذ »٤« مشاريع جماري

    بغداد / طالب ضاحي

أك�د محافظ بغ�داد محمد جاب�ر العطا، دخول 
ال�رشكات الصيني�ة لتنفي�ذ مش�اريع املجاري 

األربعة يف نواحي العاصمة.
وقال املحافظ خالل لقاءه الوفد الصيني برئاسة 
السفر تشانغ تاو، ومسؤويل الرشكات الصينية، 
إن »هن�اك إتف�اق مبدئ�ي بني محافظ�ة بغداد، 
ووزارة التخطي�ط، والرشكات الصينية املعتمدة 
عى إحالة املشاريع املهمة إىل الرشكات الصينية 
املعتم�دة لتنفيذها، من ضمنها مرشوع مجاري 
ابوغريب، ومرشوع مجاري النهروان، ومرشوع 
مجاري ناحية الوحدة، ومرشوع مجاري ناحية 
سبع البور، باإلضافة إىل مشاريع خدمية أخرى 
تتمثل بالقطاع الصحي، والبلديات، واملش�اريع 

الرتبوية«.
وأضاف العط�ا، أن »اللقاء أثمر أيضاً عن تحديد 
خط�وات فعلي�ة، يف تعزيز الواق�ع التجاري مع 
الجان�ب الصيني، بما يحقق املصلحة الوطنية«، 
مبينا أن جميع املش�اريع مؤهلة للرشوع فيها، 

وال توجد أي مشاكل أو تداخل فيما بينها«.
من جانبه أكد سفر الصني يف بغداد تشانغ تاو، 
»الرتكيز عى كيفية تنفيذ املش�اريع الرئيس�ية 
لصالح محافظة بغداد، املدرجة ضمن االتفاقية 
العراقي�ة الصينية«، الفتا إىل انه »توصل إىل كثر 
م�ن التفاهمات وتعزيز التواص�ل بني الجانبني، 

انج�از  يف  املس�تقبلية  الخط�وات  ذل�ك  بم�ا يف 
املشاريع بصورة فعالة ورسيعة«. 

إىل أن »رشكات  الدبلوم�ايس الصين�ي،  وأش�ار 
بالده ترغب يف تعزيز التعاون مع بغداد وتتطلع 
إىل تعام�ل اك�رب بم�ا يس�هم يف خدمة الش�عب 

العراقي، وأهايل بغداد«.
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حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن
تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك   املدرجة تفاصيلها 
ادن�اه والعائ�دة اىل بلدية )الكوفة ( وملدة  )حس�ب ما مؤرش ازاءها  ( وفقا الح�كام قانون بيع وايجار اموال الدولة  
رقم 21 لس�نة 2013 فعىل من يرغب باالشرتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة  مراجعة بلدية )الكوفة( 
او اللجن�ة خ�الل )15( يوما تبدء م�ن اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التامينات 
القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة بأستثناء املستأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة 
يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا اىل ما 
جاء بالقانون انفا وكتاب محافظ النجف / مكتب الس�يد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وس�تجري املزايدة يف 
اليوم االخري من مدة االعالن البالغة )15( يوما يف الساعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية الكوفة( ويف حالة 
مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش 

واملصاريف املرتتبة عىل ذلك 

الرشوط املطلوبة :
1 � عىل املس�تاجر جلب صورة )هوية االحوال املدنية + بطاقة الس�كن او مضبطة تأييد س�كن + ش�هادة الجنسية 

العراقية( 
2 � عىل املس�تأجر مراجعة البلدية خالل مدة )30 يوما( من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تس�ديد بدل االيجار 

والرسوم االخرى
3 � عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا

4 � استنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف / مكتب السيد املحافظ املرقم 10881 يف 2014/9/28 يلزم اصحاب 
الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر 

لهم

جملس القضاء االعىل
رئاسة حمكمة استئناف بغداد الرصافة االحتادية

حمكمة بداءة بغداد اجلديدة
العدد / 492/ب/20189

التاريخ / 2021/1/14

اعالن
اىل املدعى عليه / امري عيل حسني 

بن�اء ع�ىل الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة اع�اله 
واملقام�ة امام هذه املحكمة م�ن قبل املدعي 
)ام�ني بغ�داد / اضاف�ة لوظيفت�ه ( والت�ي 
بطال�ب  فيه�ا  بابطال قي�د تس�جيل العقار 
املرقم )5081/6 م19( شماعية وكرع واعادة 

تسجيله باسم امانة بغداد .
وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح القائم 
بالتبلي�غ ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك اعالن�ا يف 
صحيفتني محليتني بالحضور اىل هذه املحكمة 
صباح يوم 2021/2/2 وعند عدم الحضور او 
ارس�ال من ينوب عنك قانونا ستقوم املحكمة 

باملرافعة غيابيا وعلنا حسب االصول

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة االتحادية 

محكمة البداءة املختصة بالدعاوى التجارية 
العدد : 580 / ب / 2019 
التاريخ : 17 / 1 / 2021 

اعالن 
اىل / املدي�ر املف�وض لرشك�ة كرم الح�اوي للمق�اوالت / 

اضافة لوظيفته .
اق�ام املدع�ي ) عب�د الرحمن عل�وان جعباز الب�و صالح / 
اضاف�ة لوظيفت�ه املدي�ر املف�وض لرشك�ة ارض املرجان 
للمق�اوالت العام�ة وتصنيع الكونكري�ت الجاهز محدودة 
املس�ؤولية – الدع�وى املرقم�ة 580 / ب / 2019 وال�ذي 
يطلب بتس�ديد املس�تحقات املالية العائدة لرشكته وبمبلغ 
اربعمائ�ة وتس�عة   ) دين�ار   459 ،  930 ،  000 ( ق�دره 
وخمس�ون مليون وتس�عمائة وثالثون ال�ف دينار ويطلب 
تحميلك جميع االرضار املادي�ة واملعنوية واالثار القانونية 
واالث�ار القانوني�ة والفوائد املالي�ة الناجم�ة واملرتتبة عن 
تاخري رصف املستحقات املالية بمبلغ 10 % من قيمة العقد 
وتحميلك املصاريف والرس�وم املحام�اة والنتقالك اىل جهة 
مجهولة قرر تبليغك بصحيفت�ني محليتني يوميتني بموعد 
املرافعة املوافق 27 / 1 / 2021 الساعة التاسعة ويف حالة 
ع�دم حضورك او م�ن ينوب عنك قانونا س�تجري املرافعة 

بحقك غيابا وعلنا وفق القانون .
القايض االول 

تغريد عبد املجيد نارص 
����������������������������������������������

إعالن 
اىل الرشي�ك / طاهر قاسم خلف 

اقت�ى حض�ورك اىل صن�دوق اإلس�كان العراق�ي الكائن 
يف )الب�رة – ك�وت الحج�اج / مجم�ع وزارة االعم�ار 
واإلس�كان والبلديات العامة – تقاطع حي الرسالة(. وذلك 
لتثبي�ت إقرارك باملوافقة عىل قي�ام الرشي�ك )عادل صربي 
جخي�ور( بالبناء عىل حصت�ه املش�اعة يف القطعة املرقمة 
)1701/827( مقاطع�ة )القبل�ة( لغرض تس�ليفه قرض 
اإلس�كان وخالل م�دة أقصاه�ا )15( يوماً داخ�ل العراق، 
وش�هراً خ�ارج الع�راق من تاري�خ نرش اإلعالن وبعكس�ه 

سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبالً. 
����������������������������������������������

محكمة بداءة أبي الخصيب 
العدد: 45/ب/2020

التاريخ: 2021/1/19
إعالن 

تبيع محكمة بداءة أبي الخصيب العقار املرقم 98مقاطعة 
20 ش�يخ ابراهيم وذل�ك يف تمام الس�اعة الثانية عرش من 
ظهر اليوم الثالثني من اليوم التايل لنرش هذا االعالن. فمن له 
رغبة بالرشاء الحضور يف ديوان هذه املحكمة مس�تصحباً 
معه التأمين�ات القانونية البالغة 10% م�ن القيمة املقدرة 
وبص�ك مص�دق إن لم يكن رشي�كاً وان أج�ور املنادي عىل 

املشرتي وكما مبينة أوصافه أدناه.
القايض / اياد احمد سعيد الساري

األوصاف:     
العق�ار عب�ارة عن عرص�ة ملك رصف مس�احته 575 مرت 
مربع ويقع عىل ش�ارع فرعي مبلط يف قرية شيخ إبراهيم 
/ ابي الخصيب، وتقع ضمن منطقة سكنية وانه خايل من 
املش�يدات واملغروس�ات. القيمة املقدرة للمرت املربع الواحد 
مبل�غ مائة وس�تون ألف دين�ار فتكون القيم�ة العمومية 
للعقار مبلغ 92000000 دينار اثنان وتسعون مليون دينار 

ال غريها.
����������������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الرميثة
رقم االضبارة : 2020/21

التاريخ: 2021/1/18
اعالن

 تبيع مديرية تنفيذ الرميثة س�هام املدين يف العقار تسلسل  
) 38 م21 اله�وره( الواقع يف الرميث�ة العائد للمدين )عيل 
عب�د الواحد ( املحجوز لقاء طلب الدائن )عدنان حميد عبد 
الواحد( البالغ )23،000،000( دينار  فعىل الراغب بالرشاء 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثون يوما تبدأ من اليوم 
التايل للنرش مستصحبا معه التأمينات القانونية عرشة من 
املائ�ة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان 
رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي ، وتم هذا اإلعالن لعدم 

بلوغ قيمة املزايدة مبلغ 80% وفق احكام املادة 1/98.
املنفذ العدل

ثابت نافع الجيايش
����������������������������������������������

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة جنح الوركاء
العدد: 228/ج/2020
التاريخ: 2021/1/18

إعالن
إىل/ املتهم الهارب ) احمد شاكر عبد الرضا الظاملي(

بالنظ�ر لعدم حضورك يف الدعوى الجزائية املرقمة ) 228/
ج/2020( واملقامة من قبل املش�تكي ) ضامد راهي كريم 
( يف موعد املحاكمة املص�ادف 2020/1/18 ولورود كتاب 
مركز رشطة الوركاء بالع�دد )12796( يف 2020/11/29 
ومرفقه اش�عار من قبل مخت�اري قضاء ال�وركاء والذين 
يؤيدون بارتحالك اىل جه�ة مجهولة ، قررت هذه املحكمة 
تبليغ�ك ن�رشا يف صحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني تدع�وك 
للحض�ور يف موع�د املحكامة املصادف ي�وم 2021/2/21 
الس�اعة الثامن�ة صباحا موع�دا للمحاكم�ة ويف حال عدم 

حضورك سيتم اجراء املحاكمة بحقك غيابيا.
القايض

عبد االمري عبد الحسني الشمري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة جنح املشخاب 
العدد / 299/ج/2020
التاريخ / 2021/1/17

اعالن
املرق�م 299/ املحكم�ة قراره�ا  اص�درت ه�ذه 

ج/2020 يف 2020/12/30 بح�ق املج�رم الهارب 
احس�ان عبد االم�ري كريم صالح الحي�دري غيابيا 
الحكم بعقوبة الحبس الشديد ملدة ) ثالثة سنوات 
( اس�تنادا الحكام امل�ادة 1/456/أ عقوبات ومن 
حقه االعرتاض عىل الحكم الغيابي  اعاله مدة ثالثة 
اش�هر من تاريخ نرش االعالن وعند عدم االعرتاض 
يصب�ح الحكم بالتجريم والعقوب�ة بمنزلة الحكم 

الوجاهي استنادا الحكام املادة 243/أ االصولية 
القايض

عمار شهيد عبد
�����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة جنح املشخاب 
العدد / 298/ج/2020
التاريخ / 2021/1/17

اعالن
املرق�م 298/ املحكم�ة قراره�ا  اص�درت ه�ذه 

ج/2020 يف 2020/12/30 بح�ق املج�رم الهارب 
احس�ان عبد االم�ري كريم صالح الحي�دري غيابيا 
الحكم بعقوبة الحبس الشديد ملدة ) ثالثة سنوات 
( اس�تنادا الحكام امل�ادة 1/456/أ عقوبات ومن 
حقه االعرتاض عىل الحكم الغيابي  اعاله مدة ثالثة 
اش�هر من تاريخ نرش االعالن وعند عدم االعرتاض 
يصب�ح الحكم بالتجريم والعقوب�ة بمنزلة الحكم 

الوجاهي استنادا الحكام املادة 243/أ االصولية 
القايض

عمار شهيد عبد
�����������������������������������������

اعالن 
اىل  الرشيك  عدي محمد عيل مشكور

اقت�ى حض�ورك اىل صندوق االس�كان الكائن يف  
النج�ف وذلك لتثبي�ت اقرارك باملوافق�ة عىل  قيام 
رشيكك )كريمة جهاد رشقي(  بالبناء عىل حصته 
املش�اعة يف القطعة املرقمة 3/12012 حي صدام 
يف النج�ف ح�دود بلدي�ة النجف  لغرض تس�ليفه 
قرض االس�كان وخالل مدة اقصاها خمسة عرش 
يوما داخل العراق وش�هر خارج العراق من تاريخ 
ن�رش االع�الن  وبعكس�ه س�وف يس�قط حقك يف 

االعرتاض مستقبال
�����������������������������������������

فقدان
فق�دت من�ي هوي�ة االقام�ة املرقم�ة 0006311 
والص�ادرة من مديرية الجنس�ية العام�ة مديرية 
االقام�ة يف النجف الجنس�ية باكس�تاني باس�م / 
س�اجد عيل محمد اس�حاق فعىل م�ن يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

اعالن
اىل الرشيك  كريمة مهدي هادي

اقتى حض�ورك اىل صندوق االس�كان يف  النجف 
وذل�ك لتثبيت اقرارك باملوافق�ة عىل  قيام رشيكك 
)راف�د عيل نج�م (  بالبناء عىل حصته املش�اعة يف 
القطعة املرقم�ة 3/86337 حي الن�داء يف النجف 
ح�دود بلدي�ة النج�ف  ولغ�رض تس�ليفه ق�رض 
االس�كان وخالل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوما 
داخل العراق وش�هر خارج العراق من تاريخ نرش 
االعالن  وبعكسه سوف يسقط حقك يف االعرتاض 

مستقبال
�����������������������������������������

اعالن 
اىل  الرشيك  سهيله كحط عمران

اقت�ى حض�ورك اىل صندوق االس�كان الكائن يف  
النج�ف وذلك لتثبي�ت اقرارك باملوافق�ة عىل  قيام 
رشيكك )زهره نوري صالح (  بالبناء عىل حصته 
املش�اعة يف القطعة املرقمة 3/88027 مقاطعة4 
حي املي�الد يف النجف حدود بلدي�ة النجف  لغرض 
تس�ليفه ق�رض االس�كان وخ�الل م�دة اقصاها 
خمس�ة عرش يوم�ا داخل الع�راق وش�هر خارج 
الع�راق من تاريخ نرش االعالن  وبعكس�ه س�وف 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال
�����������������������������������������

اعالن 
اىل  الرشيك  رحيمه حمزه مرزه 

اقت�ى حض�ورك اىل صندوق االس�كان الكائن يف  
النج�ف وذلك لتثبي�ت اقرارك باملوافق�ة عىل  قيام 
رشيكك )جليل حس�ان عودة(  بالبناء عىل حصته 
املش�اعة يف القطعة املرقمة 3/83794 مقاطعة4 
حي الن�داء يف النجف حدود بلدي�ة النجف  لغرض 
تس�ليفه ق�رض االس�كان وخ�الل م�دة اقصاها 
خمس�ة عرش يوم�ا داخل الع�راق وش�هر خارج 
الع�راق من تاريخ نرش االعالن  وبعكس�ه س�وف 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال
�����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة جنح املشخاب 
العدد / 300/ج/2020
التاريخ / 2021/1/17

اعالن
املرق�م 300/ املحكم�ة قراره�ا  اص�درت ه�ذه 

ج/2020 يف 2020/12/30 بح�ق املج�رم الهارب 
احمد ابراهيم عباس ظاهر العبودي غيابيا الحكم 
بعقوب�ة الحب�س الش�ديد مل�دة ) ثالثة س�نوات ( 
اس�تنادا الحكام امل�ادة 457 عقوب�ات ومن حقه 
االع�رتاض عىل الحك�م الغيابي  اعاله م�دة ثالثة 
اش�هر من تاريخ نرش االعالن وعند عدم االعرتاض 
يصب�ح الحكم بالتجريم والعقوب�ة بمنزلة الحكم 

الوجاهي استنادا الحكام املادة 243/أ االصولية 
القايض

عمار شهيد عبد

تنويه 
ن�رش يف اعالن دعوة دائن�ني – رشكة العماد النتاج 
الصابون واملساحيق املحدودة نرش يف جريدة الرشق 
يف تاري�خ 17 / 10 / 2017 الع�دد 2641 وجريدة 
املستقبل العراقي يف 17 / 10 / 2017 العدد 1538 
حيث س�قط سهوا حي الجامعة م 635 شارع 34 
عمارة صباح طال�ب خطأ والصحيح – بغداد حي 

الحسني م 881 ز 1 د 50 / لذا اقتى التنويه .
�����������������������������������������

اعالن
فقدت الوثيق�ة املرقم�ة 00032251 � 25 بالعدد 
83 يف 2020/12/24 والصادرة من مديرية تربية 
النجف واملعنونة اىل مدرس�ة الرؤيا للبنات باس�م 
الطالب�ة )ن�ور الهدى محمد عبد زي�د ( فمن يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار
�����������������������������������������

إىل الرشكاء  اماني كريم ثامر وس�الم عبد الحسن 
محمد 

اقت�ى حضوركم إىل مق�ر بلدي�ة النجف لغرض 
اصدار اج�ازه بناء للعقار املرق�م 11071 /2حي 

املهندسني 
طالب االجازه 

هيفاء محمد شهيد
�����������������������������������������

إىل الرشيك /   حسن زغري محي 
اقت�ى حض�ورك إىل مق�ر بلدية النج�ف لغرض 
اص�دار اجازه بن�اء للعقار املرق�م 2957 /3 حي 

العروبة  
طالب االجازه 

جاسم محمد صيهود
�����������������������������������������

اىل الرشيك  نور ياسني رايض احمد
اقتى حضورك اىل صندوق االس�كان فرع النجف 
االرشف وذل�ك لتثبيت اق�رارك باملوافقة عىل  قيام 
رشي�كك )قاس�م ذي�اب رسح�ان (  بالبن�اء عىل 
حصت�ه املش�اعة يف القطعة املرقم�ة 116/3403 
الحيدري�ة رق�م املقاطع�ة 6 اس�م املقاطعة خان 
الحماد  لغرض تسليفه قرض االسكان وخالل مدة 
اقصاها خمس�ة ع�رش يوما داخل العراق وش�هر 
خ�ارج العراق م�ن تاريخ نرش االعالن  وبعكس�ه 

سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال
�����������������������������������������

اىل الرشكاء / س�اهره هاشم اسماعيل وميسون 
هاشم اسماعيل وافتخار هاشم اسماعيل وزهراء 
هاش�م اس�ماعيل وزينب هاشم اس�ماعيل ودنيا 

هاشم اسماعيل 
اقت�ى حضورك اىل مديرية بلدي�ة الكوفة لغرض 
اصدار اج�ازة البن�اء للرشكاء ام�ري حميد محمد 
ومحم�د حمي�د محمد وع�يل حميد محم�د ونورا 
حمي�د محمد وم�روه حميد محم�د وصفا حميد 
محم�د وفاطم�ة حميد محم�د للقطع�ة املرقمة 
1600/13  قض�اء الكوف�ة يف النجف مقاطعة 18 

علوة الفحل

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد:  2982/ب2020/2

التاريخ : 2021/1/19
م/إعالن

إىل/ املدعى عليها الثانية ) هيام مكي كاظم(
/2982( املرق�م  قراره�ا  املحكم�ة  ه�ذه  اص�درت 

ب2020/2( يف 2020/12/31 واملتضم�ن الحك�م ب��) 
تأييد القرار الصادر من هيئة نزاعات امللكية العقارية/ 
اللجن�ة القضائي�ة الثاني�ة يف النج�ف االرشف املرق�م 
996744 امل�ؤرخ 2013/2/14 املتضم�ن ال�زام وزي�ر 
املالي�ة بتأدية مبلغ مق�داره مائة وثالث�ة عرش مليون 
دينار اىل الشخص الثالث هيام مكي كاظم لها عن قيمة 
العق�ار املرق�م 7098 براق يف النج�ف واعادته اىل مورث 
املدعي رج�ب رمضان الجراح باعمال�ه التي كان عليها 
وقت املصادرة( و لثبوت مجهولية محل إقامتك حس�ب 
رشح املبل�غ القضائي وإش�عار مخت�ار الجديده ) عيل 
فليح الكالبي(  ، لذا تق�رر تبليغك إعالنا بالقرار املذكور 
بصحيفتني محليتني يوميتني ولك حق الطعن عىل القرار 
املذك�ور خالل املدة املقررة بكافة طرق الطعن القانونية 
وبعكس�ه سيكتس�ب القرار املذكور درج�ة البتات وفق 

االصول.
القايض

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

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
تنفيذ/30

رقم االضبارة : 2017/525
التاريخ : 2021/1/18 

اىل  /املنفذ عليه ) حيدر هادي كاظم(كوفة- رشادية 
لقد تحقق لهذه املديرية من خالل رشح املبلغ القضائي 
واش�عار مخت�ار املنطقة ) عبد الحس�ني الش�حماني ( 
امل�ؤرخ 2021/1/17 انك مجهول مح�ل االقامة وليس 
لك موطن دائم او مؤق�ت او مختار يمكن اجراء التبليغ  
عليه واس�تنادا للم�ادة ) 27 ( من قان�ون التنفيذ تقرر 
تبليغ�ك اعالنا بالحضور يف مديري�ة تنفيذ الكوفة خالل 
خمس�ة عرش يوما تبدأ م�ن اليوم الت�ايل للنرش ملبارشة 
املعام�الت التنفيذية بحض�ورك ويف حالة عدم حضورك 
س�تبارش ه�ذه املديري�ة باج�راء التنفيذ الج�ربي وفق 

القانون.
اوص�اف املحرر:- بالنظ�ر لالحالة القطعية لس�هامكم 
يف العق�ار املرق�م ) 2165( الرش�ادية العائ�د لك�م عىل 
املش�رتي ) كوثر رسح�ان رايض( بمبلغ ) 5،200،000( 
خمس�ة ماليني ومئتان الف دينار تس�ديد دي�ن الدائن ) 
كوثر رسحان رايض( وتطبيقا الحكام املادة ) 97( ثالثا 
من قانون التنفيذ تقرر تبليغكم بهذه االحالة وتس�ديد 
الدي�ن البال�غ ) 29،910،498( تس�عة وعرشون مليون 
وتس�عمائة وعرشة االف واربعمائة وثمانية وتس�عون 
دين�ار وخالل خمس�ة عرش يوم تب�دء من الي�وم التايل 
من االش�عار وعند عدم تس�ديد سيس�جل العقار باسم 

املشرتي وفق القانون.
����������������������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة: 356 /ت/2020

التاريخ : 2021/1/18
اعالن

نظ�را لعدم بلوغ ب�دل املزايدة لرشاء س�هام من العقار 
تسلسل 23607/3 يف الكوفة حي ميسان العائد للمدين 
) بدرية كاظم طالع ( لقاء طلب الدائن ) كرار رعد جليل 
( و البال�غ )10،000،000(  ع�رشة مالي�ني دينار %80 
من القيمة املقدرة،  لذا تقرر تمديد املزايدة ملدة خمس�ة 
عرش يوما م�ن اليوم التايل للنرش فعىل الراغب يف الرشاء 
مراجعة ه�ذه املديرية خالل املدة املذكورة مس�تصحبا 
مع�ه التأمين�ات القانونية البالغة عرشة م�ن املائة من 
القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رسوم 
التسجيل والداللية عىل املشرتي وذلك استنادا للمادة 98 

من قانون التنفيذ .
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه : الكوفة � حي ميسان 23607/3
2 � جنسه ونوعه : دارين

3 � حدوده واوصافه : بلدية الكوفة
4 � مش�تمالته :العقار يقع عىل شارع 10 مرت يف ساحة 
وه�و مفرز اىل داري�ن بصورة غري رس�مية الجزء االول 
يتألف من ساحة امامية مبلطة بالكايش املتهالك وضمن 
الساحة مرافق ثم اس�تقبال جدرانه ملبوخة باالسمنت 
ومصبوغة وغرفة نوم واحدة وصالة وصحيات مشرتكة 
ومكش�وفة وصحيات مش�رتكة داخلية وسلم يؤدي اىل 
الطاب�ق االول ويحت�وي ع�ىل غرفة نوم واح�دة جدران 
الغرف�ة مطلي�ة باالس�منت ومصبوغ�ة واملطبخ مغلف 
بالس�رياميك مع س�قوف ثانوية واالرضي�ة من الكايش 
املترضر ومجهز ماء وكهرباء والس�قف من الكونكريت 
املس�لح ام�ا الجزء الثاني )ال�دار الثاني�ة( كانت مغلفة 
اثناء الكش�ف وعىل لسان الش�اغل الجزء االول تحتوي 
عىل س�احة وغرفة نوم وصالة والس�قف م�ن الطابوق 

والشيلمان مجهز ماء وكهرباء.  
5 � مساحته / 200م

6 � درجة العمران : متوسط
7 � الش�اغل:  الجزء االول جمال الدين عبد الزهرة وهو 
ال يرغ�ب بالبقاء بعد البيع الجزء الثاني كان مغلق اثناء 

الكشف 
8 � القيمة املقدرة : للسهام املراد بيعها )40،000،000( 

اربعون مليون دينار عراقي الغريها 
9 � بدل املزايدة االخري: لم يحصل راغب بالرشاء

10 � مكان املزايدة : مديرية تنفيذ الكوفة
11- زمان املزايدة : الساعة الثانية عرش ظهرا من اليوم 

االخري لالعالن
����������������������������������������������

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة بداءة الرميثة
العدد : 672/ب/2020
التاريخ: 2021/1/19

إعالن 
اىل / املدع�ى عليه ) عيل جابر محمد ( يس�كن الرميثة/

الجزرة/مجهول محل االقامة حالية
بتاري�خ 2020/11/8 اص�درت هذه املحكم�ة قرارها 
املرقم )672/ب/2020( الخ�اص باملدعي ) فراس عبد 
االمري عبد الحس�ني( واملتضمن الحكم ب�)بالزام املدعى 
عليه )ع�يل جابر محمد ( بتأديته مبلغ وقدره خمس�ة 
عرش مليون دينار فقط( وملجهولية محل اقامتك حسب 
اش�عار املختار  ) ش�اكر دعب�ول عزيز( وكت�اب مركز 
رشطة العرشين بالعدد )526( يف 2021/1/17 لذا تقرر 
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يوميتني مش�هورتني واسعتي االنتشار بالقرار وبعكس 
ذلك سوف يكتسب القرار الدرجة القطعيو وفق االصول 

القانونية. 
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)ب1ق27(/930-)ب1ق28(/931

قطع 
صناعية 2

سنة واحدة شارع السكة )7,5*2,8(م 118 / )1/58( حانوت 
)نكول( 3

العدد /30
التاريخ 2021/1/18

الدكتور 
محزة جواد كاظم العلياوي

قائممقام قضاء الكوفة املقدسة 
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية
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ميالد للمراجعة
            د. فاضل البدراني

 ألول م�رة أكت�ب عن ذك�رى عيد 
مي�ادي الذي ص�ادف مطلع رأس 
الس�نة امليادي�ة، ومع�روف عني 
ال أبايل بعيدي الش�خيص أبدا، ولم 
أفك�ر يوما االحتفاء به، فلس�فتي 
لعي�د ميادي، أنه ي�وم للمراجعة، 
وإش�عار ببدء س�نة جديدة، وهذا 
الذي جعلني ارغ�ب بالكتابة عنه، 
يجعلن�ي  جدي�دا  تأريخ�ا  كون�ه 

أتساءل، ما الذي سأقدمه يف العام 
الجديد؟.

 لق�د طوي�ت رقم�ا م�ن عم�ري، 
واجه�ت فيه كغريي م�ن البرشية 
املواقف واألحداث، شائعات  أس�وأ 
ومخاوف رافقت نرشات األخبار يف 
الصحافة والفضائيات واالذاعات، 
ع�ام م�ى وص�ف بع�ام الوب�اء 
لكن�ي   »19 كوفي�د-  ف�ريوس   «
العاملية  وصفته بع�ام »الجريم�ة 
» للكبار الذي�ن يتحكمون بالعالم 

وان�ذروا البرشية بأال يصل عددهم 
اىل 10 ملي�ارات نس�مة، حيث بلغ 
يف الع�ام 2020 نح�و 7،5 ملي�ار 
نس�مة، خرسن�ا الن�اس واملحبني 
املش�اهري،  خرسن�ا  واملقرب�ني، 
أحم�د رايض، ناظ�م ش�اكر، عيل 
هادي ،وع�ى دربهم آخرون ماتوا، 
س�ادت أصع�ب ظ�روف عش�تها 
يف ع�ام ذهب م�ن عم�ري، وليس 
الوباء ه�و الوحيد ال�ذي صادفنا، 
فاالضطه�اد والفس�اد من حصة 

الجباب�رة والنف�اق والتضلي�ل من 
حصة أصحاب الشعارات الجوفاء 

الخالية من املضامني.
 بل�دان العالم س�جلت أعى نس�ب 
الوفيات والفقر والترشد والحرمان 
والفاق�ة واألمية فب�أي حق لنا أن 
نحتفي؟ شعوب تباكت عى سيادة 
أوطانها املنتهكة، من دون أن تعي 
أن سيادتها منتهكة من حكامها يف 
الحري�ة والديمقراطية، فالجريمة 
نسفت السام واألمان، والتدخات 

االس�تقال،  ج�ذور  اقتلع�ت 
والس�جون زادت وس�اد الكس�اد، 
بديا عن العم�ل واإلنتاج، التمويه 
والك�ذب  الوض�وح،  ع�ى  طغ�ى 
واالدع�اء بخدم�ة املواط�ن ارتفع 
س�قفه، لك�ن االس�تغال والظلم 
شكا حالتني مألوفتني يف كل ركن 
باملعمورة، عام عانى فيه املتنورون 
حكم�وا  واألمي�ون  اضطه�ادا، 
الشعوب بجهلهم، وبالرغم من كل 
ذلك شهد العام املنرصم حالة تمرد 

عى القيود سبيا للحرية وتحطيم 
التابوه�ات الت�ي نصبه�ا األميون 

الفاسدون املتوحشون. 
وم�ع ه�ذا كل�ه أس�جل امتنان�ي 
ال�ذي أرس�لوا كلمات  ألصدقائ�ي 
التهاني يل عرب جمهورية الفيسبوك 
وعاصمته�ا تويرت وش�قيقاتها يف 
عي�د مي�ادي، إذ ش�كلت ارشاقة 
إنس�انية جعلتني اش�عر بسعادة 
غام�رة، م�ا جعلن�ي أكت�ب عنها، 
وأق�ول العي�د ال�ذي نحتف�ي ب�ه 

الس�ام ي�وم تنقش�ع  ه�و عي�د 
غيوم الظ�ام، غيوم الفريوس�ات 
ومنتجيها،  وأصحابها  والشائعات 
عيد الخاص من كل جربوت فاسد 
وضع العصا بيده لقمع املتنورين 

املصلحني.
ولإلجابة عن السؤال، سنميض كما 
مضينا يف رس�الة العطاء من أجل 
الحرية والسام بالعام الجديد، كل 
ع�ام وأصدقائي املهنئني بس�عادة 

السام واألمان.

الرئيس األمريكي وصالحيات 
»الرضبة النووية«

           إليزابيث سوندرز 

يوم الجمعة قبل املايض، بعثت رئيسة مجلس النواب األمريكي 
نان�ي بيلويس رس�الة إىل زمائه�ا »الديمقراطيني« تضمنت 

البيان الافت التايل: 
»ه�ذا الصباح، تحدثُت مع )مارك مي�يل( رئيس هيئة األركان 
املشرتكة قصد مناقش�ة االحتياطات املتاحة ملنع الرئيس من 
ش�ن أعمال عدائية عس�كرية أو الوصول إىل ش�فرات اإلطاق 
وإص�دار أمر برضبة نووية. إن مش�كلة ه�ذا الرئيس خطرية 
للغاي�ة، ويج�ب أن نفع�ل كل ما يف وس�عنا لحماية الش�عب 

األمريكي من هجومه املختل عى بلدنا وديمقراطيتنا«.
والحقاً، أصدر مارك مييل »رئيس هيئة األركان املشرتكة« بياناً 
يق�ول إن »رئي�س مجلس النواب بيلويس أج�رت اتصاالً معه، 

وأجاب عن أسئلتها حول إجراءات سلطة القيادة النووية«. 
س�ألُت الخب�ري يف االنتش�ار الن�ووي واالس�رتاتيجية النووية 
»فيبني نارانج«، الذي يعمل أس�تاذاً للعلوم السياس�ية بمعهد 
ماساتشوس�يتس للتكنولوجي�ا، حول ما يعني�ه هذا - وما ال 

يعنيه.
هل هناك أي يشء يس�تطيع أن يفعله »مييل« ملنع الرئيس من 

»الوصول إىل شفرات اإلطاق وإصدار أمر برضبة نووية؟«.
الج�واب هو: كا. ذل�ك أن الرئيس، والرئي�س وحده، هو من 
يمتل�ك الصاحية الوحيدة إلص�دار أمر بإطاق نووي، وال أحد 
يس�تطيع من الناحية القانونية منعه من ذلك. ورغم التقارير 
التي تفيد بأن بيلويس تلقت تطمينات بوجود ضمانات يف حال 
أراد رئيس الواليات املتحدة إطاق ساح نووي، فإن أياً من تلك 

الضمانات الحقيقية أو الفعلية غري قانونية. 
ورغم أنه قد يكون من املعتاد أن يستشري الرئيس مستشاريه 
يف البي�ت األبي�ض، أو »س�رتاتكوم« )»القيادة االس�رتاتيجية 
األمريكية«، وهي القيادة العس�كرية املس�ؤولة عن األس�لحة 
النووية(، أو وزير الدف�اع )املدني(، إال أنه ليس هناك أي نص 
قانوني يلزمه بالقيام بذلك بخصوص اإلطاق النووي. وخافاً 
لاعتقاد الش�عبي، فإن�ه ال يوجد يف سلس�لة القيادة الخاصة 
باإلط�اق النووي ال رئي�س هيئة األركان املش�رتكة، وال كبري 
موظف�ي البي�ت األبيض، وال وزي�ر الدفاع )املدن�ي(، وال قائد 

»سرتاتكوم«، وال نائب الرئيس. 
ماذا س�يحدث إذا حاول شخص ما دخول سلسلة القيادة عرب 

إلغاء االمتثال ألمر رئايس مثاً أو رفضه؟ 
إن أي شخص يحاول مخالفة أمر صحيح وحقيقي وقانوني، 
س�يكون مخالف�اً للقان�ون إذا فعل ذلك، ويمك�ن أن توجه له 
تهم�ة التمرد. ويف حال أمر رئيس الواليات املتحدة برضبة أوىل 
نووية بش�كل غري متوقع عى الصني أو روسيا، فإنه ستكون 
هناك أس�ئلة حول قانوني�ة الخطوة. غري أن�ه إذا أمر برضبة 
نووي�ة محدودة، عى س�بيل املثال، ضد أه�داف يف إيران، مثل 
منش�أة تخصي�ب اليورانيوم »ف�وردو« املحصن�ة واملوجودة 
تحت األرض، أو مجمع يف كوريا الش�مالية، فإنه سيكون من 
الصع�ب ج�داً القول إن الرئي�س ليس لديه الح�ق القانوني يف 
القي�ام بذلك بش�كل غري متوقع إذا رأى أن�ه يصب يف املصلحة 

الوطنية ألمريكا. 
ولكن، كي�ف يأمر الرئيس بإطاق أس�لحة نووي�ة؟ العملية، 
حس�بما نعل�م، هي كما ي�يل: إذا قرر رئيس الوالي�ات املتحدة 
إطاق بعض أسلحة أمريكا النووية أو كلها، فإنه يقوم بإخراج 
قطعة »البس�كويت«، أو دليل التحقق من الهوية الذي يحمله 
معه دائماً، ويس�تدعي املساعد العسكري الذي يرافق الرئيس 
األمريك�ي بش�كل دائم، والذي يرب�ط رئيس الوالي�ات املتحدة 
بالضابط املناوب يف »مركز القيادة العسكرية الوطنية« بشكل 
مبارش. وبناًء عى شفرة مكونة من حروف وأرقام عى قطعة 
»البس�كويت«، يؤك�د رئيس الواليات املتح�دة هويته للضابط 
املناوب، ويأم�ر بحزمة اإلطاق النووي املرغوب فيها. يف هذه 
اللحظة، إذا اعُترب األمر حقيقياً )هل ردَّ رئيس الواليات املتحدة 
بشكل صحيح عى سؤال تأكيد الهوية( وصحيحاً )هل حزمة 
الرضب�ة صحيحة؟(، فإنه ُيعترب أمراً قانونياً من القائد األعى 
للقوات. وبعد ذلك، ينقل الضابط املناوب األمر وحزمة الرضبة 
إىل الصواري�خ والغواصات وقاذفات القنابل النووية األمريكية 
مبارشة من أج�ل تنفيذ األمر وحزمة الرضب�ة املرغوب فيها. 
غري أنه يف أي مرحلة من املراحل ال يوجد أي ش�خص آخر، من 
الناحي�ة القانونية أو حتى العملياتية، ضمن سلس�لة القيادة 
الخاص�ة باإلطاق النووي. وأي ش�خص - الضابط املناوب أو 
املسؤول العسكري عن إطاق الصواريخ - يخالف هذا األمر أو 

يفشل يف تنفيذه سيكون مخالفا للقانون إن فعل ذلك. 
م�ا ال�ذي يعني�ه إع�ان بيل�ويس ع�ن ه�ذا؟

م�ن املرجح أن بيلويس ت�درك كل هذا. ولك�ن اإلعان عن هذا 
املوقف قد يكون طريقة إلرس�ال إش�ارة أخرى حول خطورة 
بقاء ترامب يف السلطة. وهو أوضح مثال عى الصاحيات التي 
م�ا زال يتمتع به�ا حتى لحظة تنحيته م�ن املنصب. وبالتايل، 
فالطريق�ة الوحيدة لضمان عدم ق�درة ترامب عى إصدار أمر 
برضبة عس�كرية هو تنحيته من املنصب عرب الوسائل املدنية 
)أي العزل أو التعديل الخامس والعرشين(. وربما تريد بيلويس 
بذل�ك تذكري املدنيني بهذه الحقيقة، حتى وإن كانوا يعرفونها 

أصاً.

ظاهرة الدبلوماسية كوسيلة اجتامعية يف املجتمع الدويل
خالد مؤيد يونس الزهاوي 

الجزء االول

كل دولة متحرضة ومتمدينة لها اهداف ومقومات 
قومية و مصال�ح و طموح, وهذا الطموح اما ان 
يك�ون طموح داخيل قوم�ي , تعمل علي�ه الدولة 
وفق سياس�تها الداخلية ,بحيث الدولة تعمل عليه 
بارادته�ا املنف�ردة و الذاتي�ة, و تك�ون من خال 
عاق�ة ب�ني الس�لطة الحاكمة او السياس�ية عى 
حد سواء و الش�عب, و بالتايل يعملون عليه سعيا 
لتحقي�ق الهدف و الطم�وح القومي, هذا كله عى 
الصعي�د القومي او الداخ�يل للدولة ,وايضا للدولة 
اهداف و مقومات ومصالح وطنية يجب الحصول 
عليها من املجتمع الدويل وهذه تتم وفق السياسة 

الخارجية للدولة.   
وان العائل�ة الدولي�ة او املجتم�ع ال�دويل, مل�ا بني 
أعضائه�ا من روابط متينة ومن تبعية متبادلة, ال 
يمكنه�ا ان تعيش او ان تنم�و اال اذا كان افرادها 
عى اتص�ال دائم فيم�ا بينهم للتف�اوض و تبادل 
االراء, وهذا ال يتم عى الوجه االكمل اال عن طريق 
تبادل املمثلني الدائم�ني. ولهذا ذهب بعض علماء 
القان�ون ال�دويل الع�ام إىل ح�د القول ب�أن تبادل 
املمثلني الدبلوماس�يني واج�ب دويل, وانه من حق 
كل دولة ان تبعث بمثليها الدبلوماس�يني اىل الدول 
االخرى, وعى هذه الدول واجب ان تتقبل املمثلني 
الذي�ن يبعث�ون اليه�ا.و يرتب ه�ؤالء العلماء هذا 
االلزام عى ما يس�مونه »بح�ق االتصال« ومعناه 
عى رأيه�م ان لكل دولة الح�ق يف االتصال بالدول 

االخرى.             
العاق�ات  و  الح�ارضة  الدولي�ة  العاق�ات  تع�د 
الدبلوماس�ية نوع�اً م�ن التقدم ال�ذي حضيت به 
الشعوب بوساطة هذه التقنيات الجديد.                                                                                                               
إن بروز الدبلوماسية كنش�اط وفن يعود إىل أقدم 
العص�ور, ال س�يما عه�د الحض�ارات الفرعونية, 
الصيني�ة القديمة, و الهندي�ة القديمة ,واليونانية 
فالدبلوماسية استخدمت كأداة عن طريق البعثات 
و املمثلني للمل�وك و القي�ارصة فعالة لاتصاالت 
و املس�اومات بني الحض�ارات القديم�ة وبالرغم 
من قدم الدبلوماس�ية كنش�اط وفن إال أنه يمكن 
ماحظة عدم وجود بعثات دبلوماس�ية دائمة بني 
الحض�ارات القديم�ة إال من�ذ الق�رن الرابع عرش 
للمي�اد, عندما ب�رزت دول املدينة يف إيطاليا حيث 
تم ألول مرة تبادل بعثات دبلوماسية دائمة, األمر 
الذي أس�هم يف تط�ور الدبلوماس�ية باملعنى الذي 
نستوعبه اليوم.                                                                                     

مفهوم الدبلوماسية.
الدبلوماس�ية له�ا تعاري�ف كث�رية, منه�ا انه�ا 
عل�م و ف�ن و ذوق , ه�ذا م�ن الناحية الش�كلية 
والجمالية,أما  من حيث العمل , انها فن التفاوض 
و تحقي�ق االهداف للدول يف السياس�ة الخارجية, 
حيث ان الدبلوماسية هي اداة الدول القومية الجل 
تحقي�ق اهدافها و طموحاته�ا يف املجتمع الدويل, 
الس�يما الدبلوماس�ييون فوق الع�ادة الذي يكون 
طبيعة عملهم يتمتاز بالتفاوض و كتابة التقارير 
– تمثي�يل نياب�ي – حيث ه�م يتفاوضون باس�م 
الدولة و يكونون لس�ان الدولة يف املجتمع الدولة , 
وايضا كتابة التقارير الجل جعل الدولة عى بينة و 
علم عى ما يجري يف اخر املس�تجدات و التطورات 
يف اح�داث املجتم�ع الدويل الس�يما يف املعاهدات و 
االتفاقي�ات الدولية , ال�ذي يكون للدبلوماس�يني 
دوري�ن دور تفاويض – نيابي – تمثييل , ينيبون و 
يمثلون الدول القومي�ة يف املجتمع الدويل, وبالتايل 
ان الدبلوماس�ية وف�ق ه�ذا التعري�ف ه�ي اداة 
الدولة عامًة و وزارة الخارجية خاصًة ال س�يما يف 
السياسة الخارجية للدولة.                                                                                                           
الدبلوماس�ية: انه�ا القواعد و االع�راف و املبادئ 
الدولية الت�ي تهتم بتنظيم العاق�ات القائمة بني 
ال�دول و املنظم�ات الدولي�ة , و االص�ول الواجب 
اتباعها يف تطبيق أحكام القانون الدويل , و التوفيق 
بني مصالح الدول املتباينة , وفن اجراء املفاوضات 
وكتابة التقارير يف االجتماعات و املؤتمرات الدولية 
, وعقد االتفاقيات و املعاهدات الدولية.                                                                                                     
و«الدبلوماس�ية« ه�ي اح�دى االجه�زة االداري�ة 
العاصم�ة  يف  ع�ادة  مقره�ا  ويك�ون  املركزي�ة: 
وبالتحديد ه�ي وزارة الخارجية التي تعترب حلقة 
الوص�ل و الرب�ط بني الدولة و املجتم�ع الدويل, ثم 
يت�وزع ممثلوها يف االقالي�م املختلفة. وقد يتواجد 
احياناً خارج الباد »كاعضاء السلك الدبلومايس« 
مكونني اجه�زة ادارية تابعة اىل ش�خصية الدولة 
ذاتها تس�مى الس�فارات ويف بعض الدول تس�مى 
الوطاللة السياس�ية لدولة معينة.                                  

تطل�ق  لفظة »الدبلوماس�ية« عى م�ا يتصف به 
الدبلوم�ايس العري�ق  من نعومه ولباقة. وحس�ن 
بالح�ذر  واتس�امه   , رفي�ع  وتهذي�ب   , ت�رصف 
والحيطة و الرباع�ة يف الوصول اىل تحقيق أهدافه 

دون إث�ارة حفيظ�ة أو نقمة أح�د , يف حني يعتقد 
بعض الناس أن الدبلوماس�ية تتم عن طريق املكر 
و الخداع و النش�اط الخفي, و االتصاالت املريبة و 
الغش و الكذب و التجسس و التامر و ذكر أنصاف 
الحقائق و اللجوء اىل االس�اليب امللتوية , و الواقع 
ان الدبلوماس�ية مبنية عى الكياس�ة و اللباقة و 
املرونة التي تتيح لكل دبلومايس ان ينتزع بها ثقة 
الجميع و احرتامهم.                                                                                                                   

الدبلوماسية يف وجهة نظر بعض الفقهاء.
»هنري_كيس�نجر«: الدبلوماس�ية ه�ي تكيي�ف 
االختافات من خال املفاوض�ات. »غاردن«: هي 
عل�م عاقات ال�دول ومصال�ح كل منه�ا،  أو فن 
التوفيق بني مصالح الش�عوب، و بش�كل أدق علم 
أو ف�ن املفاوض�ات، وه�ي ته�دف إىل تحقيق أمن 
الدول وه�دوء أحواله�ا وصيانة كرام�ة كل منها 
وإشاعة روح التفاهم فيما بينها.« دوكوس«: هي 
مجموع�ة املعلوم�ات واملبادئ الرضورية لحس�ن 
إدارة العاق�ات الرس�مية ب�ني الدول.« أرنس�ت_
س�اتو«: تطبيق الذكاء واللباق�ة يف إدارة العاقات 
الرس�مية بني الدول، وأن مهم�ة الدبلومايس هي 
التوفيق بني مصالح باده ومصالح الدولة املعتمد 
لديها، والذود عن رشف الوطن، والس�هر عى رفع 
ش�أنه.« روبرتو_ريكاال«: رعاية املصالح الوطنية 
إىل الح�د األقىص، دون اللجوء إىل العنف والحرب.« 
دي_إيرثي«: الدبلوماس�ية ه�ي فن تطبيق مبادئ 
القانون الدبلوم�ايس.« راوؤل_جونة«: فن تمثيل 
الحكومة، ورعاية مصال�ح الباد لدى الحكومات 
األجنبي�ة، والس�هر ع�ى أن تك�ون حق�وق الباد 
مصون�ة وكرامته�ا محرتم�ة يف الخ�ارج، وإدارة 
الشؤون الدولية بتوجيه املفاوضات الدبلوماسية، 
ومتابع�ة مراحله�ا وفق�اً للتعليم�ات املرس�ومة 
والس�عي لتطبيق القانون يف العاقات الدولية.                                                                                                     
اذن الدبلوماس�ية:هي عل�م العاق�ات واملراس�م 
والش�كليات الت�ي تهت�م بتنظي�م العاق�ات بني 
أش�خاص القان�ون ال�دويل، أي ال�دول واملنظمات 
الدولية واململث�ني الدبلوماس�ني للكيانات الدولية 
اخ�رى، م�ع بي�ان م�دى حقوقه�م وواجباته�م 
ومهامه�م  ممارس�تهم  ورشوط  وامتيازاته�م، 
الرس�مية واألص�ول التي يرتت�ب عليه�م اتباعها 
لتطبيق أحكام القانون الدويل ومبادئه، و التوفيق 
بني مصالح ال�دول املتباينة كما ه�ي  وفن إجراء 
املفاوضات السياسية يف املؤتمرات واالجتماعات ا
لدولية.                                                                                                       

مراحل الدبلوماسية يف التمثيل الخارجي.
ل�م يظه�ر التمثي�ل الخارج�ي الدائ�م اال اواخ�ر 
الق�رن الثان�ي ع�رش, ووظيف�ة املبعوث�ني كانت 
دينية ال دبلوماسية يرس�لهم البابا اىل باط ملوك 
القسطنطينس�ة ثم ب�اط ملوك الفرن�ك, واتبعته 
الجمهوري�ات االيطالية و عى رأس�ها البندقية يف 
الق�رن الرابع ع�رش حيث كانت تتب�ادل املبعوثني 
الدائم�ني فيم�ا بينها اوالً.ث�م مع ال�دول االخرى 
بعد ذل�ك. ويقول البعض ان لوي�س الحادي عرش 
ه�و اول من فكر يف ارس�ال مبعوثني دائمني وكان 
غرضه يف الواقع ان يوجد له جواسيس دائمني لدى 
باط ملوك الدول االخرى.                                                     

وبالت�ايل أن الدبلوماس�ية كأداة هام�ة من أدوات 
السياس�ة الخارجية قد نظمت وقنن�ت دولياً من 
خ�ال توقي�ع الدول ع�ى مجموع�ة اتفاقيات, و 
الت�ي تعترب من أب�رز االتفاقيات الت�ي برزت فيها 
الدبلوماس�ية كظاه�رة سياس�ية و اجتماعية يف 
املجتمع الدويل, و أهم االتفاقيات هي:                                                                      
1-معاهدة وستفاليا لعام 1648 : التي تعد فاتحة 
ملا س�مي فيما بعد »دبلوماس�ية املؤتمرات« التي 
اتخذت صورة مقابات بني امللوك و األمراء لتبادل 
وجهات النظر, فصلح وس�تفاليا كان نتيجة ألول 
اجتم�اع عقد بني امللوك و األم�راء يف هيئة مؤتمر. 
وايضا  أقرت »نظام إحال البعثات الدبلوماس�ية 
الدائمة محل البعثات الدبلوماس�ية املؤقتة« وهذا 
القرار أدى فيما بعد إىل إقرار القواعد الدبلوماسية 
املتمثل�ة بالحصانات و االمتيازات الخاصة برجال 
الس�لك الدبلومايس و الت�ي لم تكن معروفة من ق

بل.                                    
فيين�ا  )مؤتم�ر  االوروب�ي  الوف�اق  مؤتم�ر   -2
العاق�ات  تنظي�م  ع�ى  عمل�ت  1815(:الت�ي 
الدبلوماس�ية ب�ني ال�دول, ووض�ع قواع�د لذل�ك 
الرتتيب املمثلني الدبلوماسيني.                                                                    
3-اتفاقية أكس الش�ابيل عام 1818:الذي كان له 
دور ري�ادي يف تنظيم العاقات الدبلوماس�ية بني 
الدول يف املجتمع الدول.                                                                                                                   
تعت�رب ايض�ا اتفاقيت�ي فيينا لع�ام 1815 واكس 
للقواع�د  جزئ�ي  كتقن�ني   1818 ع�ام  الش�ابل 
الدبلوماس�ية العاملي�ة, كونهم�ا نظمت�ا االحكام 
الخاصة برؤس�اء البعثات الدبلوماسيني ومشكلة 
االس�بقيات بينه�م. حي�ث أن الئح�ة فيينا 1815 
وبرتوكول إك�س الش�ابيل 1818, تعترب نصوص 

تعامل�ت ألول م�رة م�ع موض�وع تنظيم الس�لك 
الدبلوم�ايس وبموج�ب إتفاق فيين�ا 1815 حيث 
تبني فيها اختصاصات السفراء و االمتيازات التي 
يتمتعون به�ا وإكملت اتفاقي�ة فيينا بربوتوكول 
إكس الشابيل 1818 الذي بني النصني درجة رجال 
الس�لك الدبلومايس عى أساس الدرجة و االقدمية 
وجعلها 4 درجات ه:                                                                      

أوالً: السفري و سفراء البابا.
ثانياً:السفراء املفوضون و املبعوثون فوق العادة. 

ثالثاً: الوزراء املقيمون. 
رابعاً: القائمون باألعمال. 

واس�تمر العم�ل بهذا التسلس�ل اىل س�نة 1961 
حيث تم عقد مؤتمر فيينا لعام 1961 وتم توقيع 
معاه�دة جدي�دة وافق�ت عليه�ا معظ�م الدول 
االعض�اء يف منظمة األمم املتحدة وش�مل اعمال 
املؤتمر تدوي�ن القواعد الخاصة بالعاقات الدبل
وماسية.                                                                                                                   

4-اتفاقي�ة فيينا لع�ام 1961: التي كانت عبارة 
عن معاهدة ش�ارعة – جماعي�ة – عامة, قننت 
االعراف الدبلوماس�ية و جعلته�ا قانون بمثابة 
دستور , ينظم العاقات الدبلوماسية يف املجتمع 
ال�دويل. و تتكون االتفاقية من اثنان و خمس�ني 
مادة, تناولت كل حقوق و امتيازات هيئة التمثيل 
الدبلومايس, فضا عن واجباتهم و التزامتاتهم. 
وبالت�ايل بموجب ه�ذه االتفاقية اتخ�ذ القانون 
الدبلومايس ش�كله الواض�ح و الحديث يف العقد 
الس�ابع م�ن الق�رن العرشي�ن, عندم�ا عقدت 
االتفاقية بخصوص الحصانات و املمارس�ات ال

دبلوماسية.                         
اما يف عاملنا املعارص اصبحت الدبلوماسية تعترب 
من أه�م أدوات السياس�ة الخارجي�ة التي يلجأ 
إليها أطراف النظام املعارص السيما و اننا نعيش 
يف عرص الرعب الن�ووي الذي أصبح فيه مفهوم 
الحرب مدمراً بكل ما تعنيه الكلمة من معان.                                                                                               
والدبلوماس�ية ترتبط عند اس�تعمالها بطريقة 
ش�كلية مألوف�ة , بالعاق�ات الدولي�ة وبتس�ري 
ه�ذه العاقات الدولية عرب التوس�ط الذي يبذله 
الدبلوماس�يون املهني�ون بمه�ارة يف�رتض او 
تس�ودها أج�واء ودي�ة بق�در االم�كان , ويجب 
مع ذل�ك التمييز بني الدبلوماس�ية و السياس�ة 
الخارجي�ة. لك�ن قبل ذلك يجب االش�ارة اىل دور 
الدبلوماسية يف السياسة الخارجية.                                                                                                  
السياسة الخارجية للدول وما دور الدبلوماسية يف 
هذه السياسة:  ان الشئ املهم الذي يجب االشارة 
اليه هو ان الدولة الحديثة ال تستطيع العيش وال 
يمكن لها ان تحتل مكاناً يليق بسمعتها وهيبتها 
الدولية من دون ان تخطط لنفس�ها خطة بعيدة 
وقريب�ة امل�دى تتن�اول جمي�ع جوان�ب حياتها 
السياسية و االجتماعية و الثقافية و العسكرية 
و االقتصادي�ة, بما يتفق مع مصالحها و تراثها 

القومي الفكري و الحضاري.
ق�ل  او  الش�املة  القومي�ة  الخط�ة  وه�ذه 
االس�رتاتيجية القومي�ة الش�املة تتف�رع عنها 
خطط او اس�رتاتيجيات فرعية من سياس�ية و 
اقتصادي�ة و عس�كرية تلتق�ي كله�ا يف مصبها 
العام الذي هو االس�رتاتيجية القومية الشاملة . 
هذا وان الجزء املتعلق بتوجيه العاقات الخارجية 
هو االسرتاتيجية السياسية الخارجية الذي تعرب 
السياس�ة الخارجية عن خطوطه�ا ومرتكزاتها 
االساس�ية. وتأت�ي الدبلوماس�ية لتأخ�ذ بهذه 
الخط�وط و املرتك�زات التي تحتويها السياس�ة 
الخارجية و تضعها موض�ع التطبيق و التنفيذ. 
ه�ذا وان مهم�ة تطبي�ق السياس�ة الخارجي�ة 
يف االوق�ات الس�لمية تق�ع عى عات�ق املمثلني و 
املبعوثني الدبلوماسيني , اما يف االوقات الاسلمية 
فان الدولة تتخذ من وس�ائل اس�تخدام القوة او 
التهدي�د بها لتحقيق اهدافه�ا و مصالحها . وال 
يخف�ي ان القدرات الدبلوماس�ية تتأثر عى نحو 
ايجاب�ي بالق�درات االقتصادية و العس�كرية و 
غريه�ا يف مهامها التفاوضي�ة و االقناعية حتى 

يف وقت السلم.                                                               
وغني عن البيان ان افضل السياس�ات الخارجية 
الناجح�ة ه�ي تلك السياس�ات الت�ي يعمل عى 
تنفيذها جهاز دبلومايس كفؤ يجمع بني املعرفة 
بعل�م الدبلوماس�ية و فنونه�ا وب�ني التجربة و 
املمارس�ة وبخاف�ه تصبح الدبلوماس�ية عقبة 
امام السياسة الخارجية يف تحقيق اهدافها.                                                                

التمييز بني الدبلوماسية و السياسة الخارجية.
1-السياس�ة الخارجية: تتوافق م�ع االختيارات 
االس�رتاتيجية و السياس�ية ألعى الس�لطات يف 
الدول�ة حي�ث ترتبط برئي�س الدول�ة و برئيس 
ال�وزراء ث�م بوزي�ر الخارجي�ة.                                                                     
2-الدبلوماس�ية: هي تش�كل نوعاً من التطبيق 
طري�ق  ع�ن  الخارجي�ة  للسياس�ة  العم�يل 
الدبلوماسيني , كما ان الدبلوماسية البابوية تعد 
إحد أقدم مؤسس�ات الخدمات الديلوماس�ية يف 
العالم, التي بدأت يف العمل الدبلومايس بمفهومه 
الحديث من�ذ القرن الخامس امليادي , أي االقدم 
يف اوروبا وقد وجدت الدبلوماسية االكثر قدماً يف 
الرشق حيث ياحظ ممارس�تها بدائياً وتطورها 
عرب البعثات الدبلوماس�ية منذ ظهور االس�ام.                        
معيار التشابة و التقارب بني السياسة الخارجية 

و الدبلوماسية.                                                  
1- السياس�ة الخارجية:السياسة الخارجية هي 
امت�داد للسياس�ة الداخلي�ة و من ثم بواس�طة 
السياس�ة الخارجي�ة  و التي ه�ي الخطة املقرر 
اتباعه�ا ب�ني دولت�ني, تق�وم الدول�ة القومي�ة 
بتحقيق و تنفيذ االهداف القومية للدولة و هذه 
تحتاج اىل وس�يلة الجل تعرب بها الدولة القومية 
عن مطاليبها و هذه الوسيلة هي املفاوضات , و 
املفاوضات هي طبيعة عمل الدبلوماسية.                                                                                           
2- الدبلوماس�ية: تعمل ع�ى تنفيذ هذه الخطة 
عن�رصان  فهم�ا  خاص�ة.  اس�اليب  و  بط�رق 
متكامان بحيث ال تس�تطيع احدهما االستغناء 
ع�ن االخ�رى. الس�يما و ان الدبلوماس�ية ه�ي 
الوس�يلة التي من خاله�ا تقوم الدول�ة بتنفيذ 
س�رتاتيجيتها و خطته�ا , أي يمك�ن القول بان 
الدبلوماس�ية هي اداة تنفيذ السياسة الخارجية 
للدول�ة, وبعب�ارة اخ�رى ان الدبلوماس�ية ه�ي 
وسيلة تابعة للسياسة الخارجية للدولة القومية 
و  الدبلوماس�ية  ب�ني  العاق�ة  ان  بالنهاي�ة  و 
السياسة الخارجية هي عاقة تابع و متبوعه, و 
التابع هي الدبلوماس�ية و املتبوع هي السياسة 

الخارجية.         
ح�ق االتص�ال و التواص�ل بني كيان�ات املجتمع 

الدويل:
ان ح�ق االتصال بني كيان�ات املجتمع الدويل هو 
ح�ق لكل الكيان�ات ان تس�تخدمه, لكن العكس 
صحيح, حي�ث ان كل دولة من حقها ان ترفض 
االتص�ال مع الدولة االخرى.  لكن يجب ان يكون 
الرف�ض مؤقت و غري دائ�م , القانون الدويل وان 
كان ال يف�رض ع�ى الدول واجب قب�ول التجارة 
االجنبي�ة او االتصال بالدول االخ�رى, وان كانوا 
يف الوق�ت ذاته يقول�ون بان الدول�ة التي تقطع 
اتصاله�ا بالدول االخ�رى بتاتاً تخ�رج بذلك من 
املجتم�ع الدويل.وم�ن ه�ذا املنطل�ق اصبح حق 
التمثيل الخارجي معناه هو حق دولتني او اكثر 
يف تب�ادل املمثل�ني دون ان يكون لل�دول االخرى 
ح�ق االعرتاض ع�ى ذل�ك. و ان اذا رفضت دولة 
ممارس�ة حق تب�ادل املمثلني الخارج�ني بتاتاً و 
نهائي�اً فهذا يجعل الدولة خ�ارج املجتمع الدويل 

باكمله.                                                           
يوج�د معي�اران او نقطتان من حي�ث القبول و 
الرف�ض, يوجد ح�ق  رفض االتصال ب�ني الدول 
او قب�ول او رفض التمثي�ل الدبلومايس, و يوجد 
حق و رفض املمث�ل الدبلومايس او املندوب الدب

لومايس.                         
اوال: بالنس�بة لح�ق االتص�ال الدبلوم�ايس بني 
الدول : فهذا قلنا بان الدولة التي ترفض االتصال 
بالدول بشكل دائم , يكون مصريها هو الخروج 
من املجتمع الدويل.                                                                 

ثانيا: بالنس�بة لحق قبول و رفض الش�خص او 
املبع�وث الدبلومايس: فهذه مس�الة تختلف عن 
مسالة حق االتصال بني الدول و سوف نناقشها 
بشكل تام و مفصل.                                                                     

التمثي�ل  ح�ق  مب�ارشة  تمل�ك  الت�ي  ال�دول 
الدبلومايس:

1-تملك الدولة تامة الس�يادة ح�ق بعث و قبول 
املمثل�ني الدبلوماس�يني, أم�ا الدول�ة غ�ري تامة 
السيادة فقد تملك وقد ال تملك مبارشة هذا الحق, 
ويرجع يف هذا اىل ما ترتكه عاقة التبعية بينها و 
بني الدولة املتبوعة من الحقوق. فالدولة املحمية 
ممث�ًا, وكذلك الدول�ة التابعة, التمل�ك عادة أن 
تبارش ح�ق التمثيل الدبلومايس , ويبارشه عنها 
الدولة الحامية او الدولة املتبوعة.                                                                                     
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عزي�زي ب�رج الحمل،يوم آخر جي�د يمر عليك، 
ف�كل األعم�ال تس�ر معك بش�كل جي�د، لكن 
الضغوطات قد تس�يطر عليك بشكل مكثف يف 
ف�رتة الظهرة، أما يف فرتة ما بعد الظهر فعليك 
الحذر ع�ى عالقتك م�ع من تحب، فق�د تزداد 

سوءا هذا املساء

عزي�زي ب�رج الثور،عصبيت�ك ل�ن تفي�دك يف 
الصباح، علي�ك بالهدوء وع�دم التهور بكالمك 
الرصي�ح. يف فرتة ما بعد الظهر أنت ال رغبة لك 
يف العمل وأم�ورك العاطفية املتوت�رة هي التي 

تشغل بالك.

عزي�زي برج الجوزاء،لديك العديد من األش�ياء 
لتقوم بها يا عزي�زي الدلو، وتركز عى أعمالك 
بش�كل مكث�ف، ألن لديك بعض األم�ور املهمة 
واملصري�ة. يف ف�رتة ما بع�د الظهر ق�د تصلك 

أخبار جيدة تجعلك فرحا. 

عزيزي برج الرسطان، ما تزال غارقاً يف تهورك 
وعدم حكمتك، والتي تدفعك الثمن غاليا حاول 
أن تتنب�ه من كل املحيطني بك، مش�ادة كالمية 
ق�د تحدث بينك وب�ني أحد زمالئ�ك يف العمل يف 

فرتة ما بعد الظهر.

عزيزي برج األس�د،تفتح عينيك يف الصباح وال 
رغب�ة لديك بالنهوض من الفراش وأيضا بعمل 
أي يشء، فمزاجك ونفس�يتك سيئان وأي كلمة 

ولو كانت صغرة لن تجعل أعصابك هادئة. 

عزيزي برج العذراء،أن�ت كالجندي املجهول يف 
ه�ذه األيام يا صديق�ي، فالضغوطات العملية 
م�ا ت�زال ترافقك وتضغ�ط عليك بش�كل كبر 
وخاصة يف فرتة الصباح وحتى الظهرة، الكآبة 

قد تزورك أحيانا عند مغيب الشمس.

عزيزي برج امليزان، عليك الحفاظ عى صحتك، 
أما بالنس�بة لألعمال فلديك العديد من األعمال 
واملش�اكل التي ق�د تواجهها يف ف�رتة الظهرة 
وحتى املس�اء، وقد تذهب إىل البيت عند س�اعة 
متأخرة، أما بعد ذلك فإن س�وء تفاهم قد يطرأ 

بينك وبني أحد املقربني منك يزيد مزاجيتك.

عزيزي ب�رج العقرب،ما تزال األعمال هي التي 
تأخذ كل اهتماماتك، تبدع اليوم أيضاً بأعمالك 
وتنف�ذ املطل�وب منك كام�ال وزي�ادة، تحظى 
بإعج�اب رؤس�ائك ودعمه�م. يف ف�رتة ما بعد 
الظهر قد يصلك خرب جيد وقد يكون من خارج 

البالد.

عزي�زي ب�رج القوس،عصبيتك غ�ر محتملة، 
فأن�ت تريد فع�ل ما تريده ب�دون معارضة أي 
أح�د حولك، وقد يفيدك الح�ظ بدعم مصالحك 
وإرادتك، وبخاصة يف فرتة الظهرة، أما يف فرتة 
م�ا بعد الظهر، ف�إن األمور العائلي�ة هي التي 

تأخذ الحيز األكرب من وقتك

عزيزي برج الجدي،العاطفة والحب هما اللذان 
يأخذان عقلك يف ه�ذا اليوم، فأمورك العاطفية 
وانفعاالتك تسيطران عى األحداث، األعمال قد 
تضغ�ط عليك يف فرتة الظه�رة، إلهمالك لها يف 

الصباح، أما يف فرتتي ما بعد الظهر واملساء.

عزي�زي ب�رج الدلو،الكاريزما الت�ي تتمتع بها 
ه�ذا اليوم الفت�ة للنظ�ر ولجميع م�ن حولك، 
فأن�ت تع�رف كي�ف تأخ�ذ م�ا تري�د بكالم�ك 
الدبلومايس، أما يف ف�رتة الظهرة فلديك العديد 
م�ن االجتماعات واألعمال املهمة التي قد تلقى 

نجاحا لديك.

عزيزي برج الحوت،مزاجك ليس بهادئ، فأنت 
متضايق داخليا وذلك لألحداث املتس�ارعة التي 
تج�ري حولك، مفاج�آت ما تزال تت�واىل عليك، 
لذل�ك علي�ك بع�دم القيام ب�أي فعل ول�و كان 
صغرا، ألن الحظ ال يقف يف صفك. يف املساء قد 

يطرأ تحسن عى عالقتك العاطفية.

العذراء

احلوت

أطعمة تسبب الكسل وختفض مستوى الطاقة باجلسم
أوضح خ�رباء تغذية أن ش�عور اإلنس�ان 
بالتعب والكس�ل، يمكن أن يكون بس�بب 
األطعمة التي يتناولها، ولذلك ش�ددوا عى 
رضورة االنتب�اه للوجب�ات اليومي�ة وما 

تحتويه من عنارص غذائية.
والش�عور  الطاق�ة  انخف�اض  ولتجن�ب 
بالتعب والكس�ل، وفًقا ملوقع »ويب طب« 

ُينصح باالبتعاد عن األطعمة اآلتية:
حبوب اإلفطار

يفضل البعض حب�وب اإلفطار، فإن كنت 
م�ن محبيه�ا، فعليك تجن�ب التي تحتوي 
عى الس�كر، ألنه�ا ترفع الطاق�ة رسيًعا، 

وهذا األمر ال يس�تمر طوي�ال، وهو ما قد 
يح�دث اضطراًبا يف األجزاء املس�ؤولة عن 
التنبي�ه الدماغ�ي، ما يفقد الجس�م قدرا 

كبرًا من الطاقة.
 األطعمة املقلية

إىل  والدس�مة  املقلي�ة  األطعم�ة  تحت�اج 
وق�ت طويل يف الهض�م، وهو م�ا يتطلب 
من الجس�م مجهوًدا كب�ًرا لنقل الدم من 
األط�راف إىل األعض�اء، وه�و م�ا يس�بب 

انخفاض مستوى الطاقة يف الجسم.
الخبز األبيض

تسبب الكربوهيدرات املصنوعة من الدقيق 

األبيض، ارتفاًعا رسيًعا يف مستوى السكر 
بال�دم، وال�ذي ينخفض بع�د وقت قصر 

مسببا الخمول.
وينصح األطب�اء وخرباء التغذي�ة بتناول 
األس�مر  الدقي�ق  م�ن  املصن�وع  الخب�ز 
واالبتع�اد ع�ن الدقي�ق األبي�ض، فالخبز 
األس�مر وخبز الحبوب الكاملة، يستغرق 
وقًتا طوي�اًل المتصاصه، مما يحافظ عى 

مستوى الطاقة لفرتة أطول.
 مرشوبات الطاقة

يحذر الخرباء من تناول مرشوبات الطاقة، 
فهي مصنوعة للعمل عى املدى القصر.

ضوضاء الطريان قد تؤدي إىل نوبة قلبية!
 حذر خرباء من أن العيش يف ظل مس�ار 
ط�ران مزدح�م ق�د يك�ون ل�ه عي�وب 
تتجاوز خفض قيمة املمتلكات الخاصة 
ب�ك، فقد يزيد م�ن خطر الوفاة بس�بب 

نوبة قلبية.
وحلل باحثون من سويرسا آالف الوفيات 
الناجم�ة ع�ن أم�راض القل�ب واألوعية 
الدموي�ة يف املنطق�ة املحيط�ة بمط�ار 

زيورخ يف الفرتة من 2000 إىل 2015.
ووج�دوا أن األش�خاص الذي�ن تعرضوا 
 50-40 ح�دود  يف  الليلي�ة  للضوض�اء 
ديس�يبل - ع�ى غ�رار طن�ني الثالجة - 
كان�وا أكث�ر عرض�ة لإلصاب�ة بقص�ور 

القلب بمقدار الثلث.
وبالنس�بة ألولئ�ك املعرض�ني لإلصابة، 
ف�إن تأثر الطائرات الت�ي تحلق فوقهم 
- تماما مثل نوبات املش�اعر الشديدة - 
يؤدي إىل املوت يف غضون ساعتني فقط، 

كما قال الباحثون.
وق�ال عال�م األوبئة مارتن روس�ي، من 
املعهد الس�ويرسي للصحة االس�توائية 
والعامة: »وجدن�ا أن ضوضاء الطائرات 
ساهمت يف زهاء 800 حالة وفاة من بني 
25000 وف�اة بأمراض القل�ب واألوعية 
 2000 عام�ي  ب�ني  حدث�ت  الدموي�ة، 
و2015 بالقرب من مطار زيورخ. وهذا 

يمث�ل ثالثة يف املائة م�ن جميع الوفيات 
القلبية الوعائية التي لوحظت«.

ووج�دت األبح�اث الس�ابقة أن التل�وث 
الضوضائي مس�ؤول ع�ن زهاء 48000 
حالة من أم�راض القل�ب اإلقفارية )أو 
التاجي�ة( يف جمي�ع أنح�اء أوروب�ا كل 

عام.
وتطبق العديد من املطارات - بما يف ذلك 
زي�ورخ، وكذل�ك لندن جاتوي�ك وهيثرو 
- حظ�ر تج�ول ج�وي لتقلي�ل التل�وث 
ب�ني  بالطائ�رات  املرتب�ط  الضوضائ�ي 
الس�اعة 11:30 مس�اء والس�اعة 6:00 

من صباح اليوم التايل.

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
1 كيلو لحمة رشائح

2 كوب 
تتبيلة الشوي الرتكية
2 حبة طماطم أرباع

3 حبة فلفل أخرض
زيت

خطوات التحضر:
تغسل رشائح اللحمة جيداً، وترتك لتصفى جيداً.

تحرض التتبيلة، وتدعك بها رشائح اللحمة.
ترتك رشائح اللحمة يف التتبيلة ملدة ال تقل عن 3 ساعات.

تسخن الشواية الكهربائية، وتدهن بالزيت.
ترص رشائح اللحمة عى الشواية، وتقلب عى الجانبني حتى تحمر وتنضج.

تكرر العملية حتى إنتهاء الكمية.
تشوى الطماطم والفلفل مع اللحمة.

توضع يف الطبق، وتقدم مع الخبز الرتكي.

رشائح اللحمة بالتتبيلة الرتكية

C أعراض لنقص فيتامني
املستويات املنخفضة من الفيتامني تؤدي لزيادة الوزن وجفاف 

البرشة ونزيف اللثة خالل 3 شهور
يمكن بس�هولة أن يحصل اإلنسان عى احتياجاته من فيتامني 
C بش�كل طبيعي إذا كان يتناول غ�ذاءه وفقا لنظام متوازن. 
تحتاج النس�اء البالغات )غ�ر الحوام�ل أو املرضعات( إىل 75 
ملليغ�رام من فيتامني C يومًي�ا؛ ويحتاج الرجال 90 ملليغرام. 
ويف�ي بالغ�رض أن يت�م تناول م�لء نصف كوب م�ن الفلفل 
األحم�ر النيء أو ما يوازي ملء ك�وب من الربوكي املطبوخ أو 
4/3 كوب من عصر الربتقال. وألن جس�م اإلنسان ال ينتج أو 
يخزن فيتامني C، لذلك فإنه ينبغي الحصول عليه من مصادره 

.WebMD الطبيعية يومًيا، بحسب ما نرشه موقع
C أسباب نقص فيتامني

 C يعاني البعض من مش�كلة يف اس�تخالص الجس�م لفيتامني
أو الحاج�ة للمزي�د منه، ومن املرجح أن تش�مل تل�ك الحاالت 
أولئك الذين يتبعون نظاًما غذائًيا س�يًئا بشكل عام، باإلضافة 
إىل م�رىض الغس�يل الكل�وي واملدخن�ني. يحتاج ه�ؤالء إىل 35 
ملليغرام�ا إضافًيا م�ن فيتامني C يومًيا للمس�اعدة يف إصالح 

الرضر الذي تس�ببه الجذور الحرة التي تتش�كل عند التدخني. 
وتظهر أعراض نقص فيتامني C يف غضون 3 أشهر، كما يي:

1- ب�طء التئ�ام الج�روح: عندم�ا يص�اب الش�خص بج�رح 
تنخف�ض مس�تويات فيتام�ني C يف ال�دم واألنس�جة. يحتاج 
الجسم إىل فيتامني C لصنع الكوالجني، وهو بروتني يلعب دوًرا 
 C يف كل مرحل�ة م�ن مراحل إص�الح الجلد. ويس�اعد فيتامني
الخاليا املتعادلة، وهي نوع من خاليا الدم البيضاء التي تحارب 

العدوى، عى العمل بشكل جيد.
2- نزي�ف اللث�ة أو األنف أو كدم�ات: يحاف�ظ فيتامني C عى 
صحة األوعية الدموية ويساعد عى تجلط الدم. يعد الكوالجني 
رضورًيا أيًضا لصحة األس�نان واللثة. كش�فت دراس�ة علمية 
أن األش�خاص املصابني بأم�راض اللثة، والذي�ن قاموا بتناول 
الغريب فروت ملدة أسبوعني، انخفضت نسب نزيف اللثة لديهم 

كثرًا.
3- زي�ادة ال�وزن: توصلت األبحاث املبك�رة إىل وجود صلة بني 
انخفاض مس�تويات فيتامني C والكميات العالية من الدهون 

يف الجسم، وخاصة دهون البطن.

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 - مسلسل لعبدالعزيز جاسم.
2 - ناٍد ريايض تونيس - وبخ.

3 - يقوم )مبعثرة(.
4 - غ�ر ناض�ج )معكوس�ة( - م�ن 

اآلالت املوسيقية )معكوسة(.
5 - من القارات )معكوس�ة( - عملة 

عربية )معكوسة(.
6 - للنفي - )ال� ......( مدينة قطرية 

)معكوسة(.
7 - للعود - سأم - متشابهان.

8 - صوت الحصان - دولة آسيوية -
9 - إحسان وفضل.

10 - مطربة عربية شهرة.

1 - مرسحية لغازي حسني.
أغني�ة   )......  ...... )حبيب�ي   -  2

لجنات.
س�قي   - )معكوس�ة(  للخيم�ة   -  3

النبات.
4 - أصلحها - أظهر )معكوسة(.

5 - عظم )معكوسة( - ويش.
6 - للحوم - لالستثناء.

7 - مرتفع الشأن - جوهره.
8 - للتعريف - صغر الحصان - فر.

9 - تجده�ا يف )م�اء( - للج�رس - 
قهوة.

10 - مطرب عربي شهر.

عموديأفقي
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نفط ذي قار حيجز مقعدًا يف هنائي كأس 
الوزير لكرة الصاالت

             المستقبل العراقي/ متابعة

حجز فريق رشكة نفط ذي قار مقعده يف نهائي بطولة كأس 
الوزير للصاالت ، بعد تغليه عىل فريق رشكة توزيع املنتجات 
النفطية بخمس�ة اهداف مقابل هدف واحد ، يف مباراة الدور 
قبل النهائي التي إحتضنتها القاعة الرياضية املغلقة يف نادي 
نف�ط البرصة .ونجح نف�ط ذي قار يف تقدي�م أداء رائع منذ 
دقائق املباراة األوىل وحتى نهاية الشوط األول ، الذي اختتمه 
أحفاد س�ومر بثنائي�ة نظيفة ج�اءت بأقدام حي�در محمد 
وأم�ن فال�ح .النصف الثاني م�ن اللقاء ، أك�د نفط ذي قار 
س�يطرته عىل املباراة وعزمه الصعود ع�ىل منصات التتويج 
، بع�د أن عّزز انس�ام نعمة التقدم بهدف ثال�ث اثر إنطالقة 
رسيعة وتسديدة صاروخية عانقت الشباك ، ليساعد فريقه 
عىل إلتقاط األنفاس ، الذي أسفر عن هدف يتيم للمنتوجات 

النفطي�ة فيم�ا نجح حارس املرم�ى عمر مؤي�د يف التعامل مع باقي 
الك�رات التي تصله ، وعاود حي�در محمد طلعاته الهجومية ، مضيفاً 
هدفه الش�خيص الثان�ي والرابع لفريقه ، يف الوق�ت الذي قام بدوره 

الدفاعي عىل أتم وجه ، أسدل أحمد عبد الستار ، الستار عىل مهرجان 
األه�داف ليؤكد عىل تأهل نفط ذي ق�ار  للنهائي املقرر إقامته صباح 
غ�ٍد األربعاء ، عىل أمل إتمام املهمة التي بدأت منذ س�تة أيام وظهرت 

كتيبة نفط ذي قار بأحسن احوالها وبجمالية كروية قّل نظريها .

حمرتف كامريوين عىل رادار النجف
             المستقبل العراقي/ متابعة

اق�رب نادي النجف من التعاقد مع 
الخط  لتدعيم  محرف كامريون�ي 
األمامي للفري�ق بفرة االنتقاالت 

الشتوية.
وق�ال م�درب النج�ف هات�ف 
ترصيح�ات  يف  ش�مران 
»اإلدارة  لكووورة:  خاصة 
لديه�ا اتفاق مس�بق مع 
مهاج�م كامريون�ي قبل 
الفري�ق  م�ع  تعاق�دي 
اإلدارة  وطالب�ت 
بتزوي�دي بمقاط�ع 
لالعب وهناك قناعة 
بإمكانيات�ه  أولي�ة 
أم�ره  وسنحس�م 
م�ن خ�الل مش�اهدتنا ملس�تواه يف 

التدريبات اليومية للفريق«.
وب�ن: »هن�اك مس�اعي للتعاقد مع 
محرف جدي�د يلعب كصان�ع ألعاب 

حيث يحت�اج الفري�ق لالع�ب بمواصفات 
جيدة وهناك تحركات للتعاقد مع محرف، 
باإلضاف�ة إىل عدد من الالعبن املحلين من 
أجل ترميم خطوط الفريق بفرة االنتقاالت 

الشتوية«.
وأش�ار: »الجه�از الفني وقف ع�ىل نقاط 

مهمة بالفريق س�نعمل ع�ىل تعزيز القوي 
منه�ا ومعالج�ة الضعف وسنس�تغل فرة 

االنتقاالت الشتوية«.
يذك�ر أن إدارة ن�ادي النج�ف تعاقدت مع 
املدرب الخبري هاتف ش�مران خلفا للمدرب 

املستقيل حسن أحمد.

نفط الوسط يتفق 
مع مهاجم تونيس

القاسم يربم صفقتني 
من السنغال

              المستقبل العراقي/ متابعة

أتم نفط الوسط اتفاقه مع مهاجم تونيس لينضم للفريق 
بشكل رس�مي يف فرة االنتقاالت الشتوية املؤمل أن تفتح 

يف األول من فرباير/ شباط املقبل.
وق�ال املدي�ر اإلداري للفري�ق نبي�ل عب�اس يف ترصيحات 
خاص�ة لك�ووورة إن اإلدارة اتفق�ت بش�كل نهائ�ي مع 
مهاج�م تونيس محرف س�يتم اإلفصاح عن اس�مه حال 
توقيعه العقد بش�كل رس�مي حيث أن املفاوضات وصلت 
ملراحله�ا النهائي�ة وهن�اك توافق بن الطرف�ن عىل إبرام 

الصفقة.
وبن: »الجهاز الفني يسعى لتعزيز الخط األمامي للفريق 
من خالل التعاقد م�ع املهاجم التونيس وهناك مفاوضات 
م�ع العب محيل آخر ننتظر موافقة ناديه ليتم اإلعالن عن 

صفقة انتقاله«.
وأش�ار: »هن�اك رغبة لضم الع�ب يف خط الوس�ط إما أن 
يك�ون محرفا أو محليا، والجهاز الفني سيحس�م جميع 
تفاصي�ل االنتق�االت الش�توية خالل األس�بوع املقبل من 
أجل ترتي�ب التحاقهم بوقت مبكر والخض�وع للتدريبات 
من أجل االنس�جام مع إضافتهم بشكل رسمي ويكونون 

جاهزين للمباريات بأرسع وقت«.
يذكر أن نفط الوسط يحتل املركز الثاني برصيد 27 نقطة 

بعد خسارته يف الجولة املاضية أمام الزوراء.

فليك عن مصري أالبا: اآلمال قد متوت يف النهاية

برشلونة يرد عىل عقوبة مييس

              المستقبل العراقي/ متابعة

علق هان�ز فليك، م�درب باي�رن ميونخ، 
ع�ىل األنباء املرسبة بش�أن توقي�ع ديفيد 
أالب�ا لنادي ري�ال مدري�د، لالنضم�ام إىل 
صفوف�ه يف صفق�ة انتق�ال ح�ر بنهاية 
املوس�م الجاري. الدويل النمس�اوي يحق 
له التف�اوض والتوقيع ألي ن�اٍد يف الوقت 
الراهن، نظرًا النته�اء عقده مع بايرن يف 

يونيو/ حزيران املقبل.
وبن�اء ع�ىل ذل�ك تح�رك الريال م�ن أجل 
االتف�اق م�ع أالب�ا مبدئي�ا ع�ىل االنتقال 

لصفوفه الصيف القادم.

 وظهر امل�درب األملاني يف مؤتمر صحفي، 
اليوم الثالثاء، للحديث لوسائل اإلعالم قبل 
مواجه�ة أوجس�بورج يف عق�ر داره، غًدا 

األربعاء، يف الجولة 17 من البوندسليجا.
 وبس�ؤاله ع�ن الرحي�ل املحتم�ل ألالب�ا، 
أج�اب: »ه�ذه أش�ياء ممك�ن أن تحدث 
دائًم�ا، لكن يجب أن أق�ول برصاحة تامة 

إنني لم أسمع منه ذلك«.
وتابع: »أتمنى أال يكون األمر حقيقي، إال 
أنني أعلم أن اآلمال قد تموت يف النهاية«.

واع�رف فلي�ك بصعوبة بق�اء أالبا داخل 
ملعب أليانز أرينا ملوس�م آخر، حيث شدد 
عىل أن كافة األمور تسري يف اتجاه رحيله، 

وهو ما يجعله متقبال لهذه الفكرة.
 وأك�د مدرب باي�رن أن كل م�ا يهمه هو 
الباف�اري  الفري�ق  م�ع  الالع�ب  تركي�ز 
كم�ا حدث أم�ام فرايب�ورج، مضيفا: »ال 
يس�عنا حاليا س�وى االنتظار ومعرفة ما 
سيحدث«. وأكمل: »لس�ت قلقا بشأنه يف 
الوق�ت الراه�ن، لكن حينما يغ�ادر العب 
مثل�ه، ف�إن النادي س�يتحرك لجلب آخر، 
وه�ذا ما سيكش�ف عن�ه املس�تقبل، أما 
اآلن فال توجد مش�كلة لدين�ا حتى نهاية 
املوس�م«. كما تط�رق فلي�ك للحديث عن 
حالة العبه سريجي جنابري، الذي تعرض 
لإلصابة خالل مواجهة فرايبورج املاضية، 

للتدريب�ات  إىل تعافي�ه وعودت�ه  مش�ريا 
الجماعية، اليوم.ولفت إىل حتمية االنتظار 
التخاذ القرار بشأن مشاركة جنابري غدا 
يف التشكيلة األساسية. كما أكد فليك عىل 
جاهزية كافة الالعبن باس�تثناء الثنائي 
الشاب مالك تيلمان وتانجي نيانزو، وهو 
ما يعزز قوة قائم�ة الفريق قبل مواجهة 

أوجسبورج.
ويف خت�ام املؤتمر الصحف�ي، ترك مدرب 
باي�رن الب�اب مفتوًحا بش�أن مس�تقبل 
مدافع�ه األملاني ج�ريوم بواتينج، رافضا 
حس�م مص�ريه يف ظ�ل انته�اء تعاق�ده 

بختام املوسم.

              المستقبل العراقي/ متابعة

اتخذ نادي برش�لونة، الثالثاء، قرارا بش�أن العقوبة التي 
أصدرتها لجنة املس�ابقة باالتحاد اإلس�باني ضد ليونيل 

مييس قائد البارسا.

وق�ررت اللجن�ة إيقاف مي�يس مباراتن، بس�بب طرده 
مبارشة عق�ب االعتداء دون كرة عىل أس�يري فيالليربي، 

العب أتلتيك بلباو، يف نهائي كأس السوبر اإلسباني.
وقال نادي برش�لونة، يف بيان رسمي، إنه سيستأنف ضد 
عقوب�ة مييس، الذي لم يس�بق له الحص�ول عىل بطاقة 

حمراء مع الفريق قبل هذه الواقعة.
ويغي�ب النج�م األرجنتين�ي وفًق�ا للعقوبة ع�ن مباراة 
كورني�ا، الخميس املقبل، يف دور ال��32 من بطولة كأس 
ملك إس�بانيا، باإلضافة إىل مواجه�ة إلتيش، األحد املقبل، 

يف الجولة 20 من الليجا.

ماندزوكيتش يتحدى لعنة القميص املنحوس يف ميالن
              المستقبل العراقي/ متابعة

أعل�ن نادي مي�الن، تعاقده رس�مًيا م�ع الكروات�ي ماريو 
صفق�ة  يف  الس�ابق،  يوفنت�وس  مهاج�م  ماندزوكيت�ش، 
مجانية لينضم لصفوف الروسونريي خالل فرة االنتقاالت 
الش�توية الجارية.ووقع ماندزوكيتش صاحب ال�34 عاما، 
عىل عقد ملدة 6 أش�هر لنهاية املوس�م، مع إمكانية التمديد 

ملوس�م آخ�ر، وس�يتقاىض راتًبا بقيم�ة 1.5 ملي�ون يورو.
وأعلن الروسونريي أن ماندزوكيتش سريتدي القميص رقم 
9، وه�و القميص ال�ذي حلت عليه لعنة م�ن يرتديه، بداية 
من ع�ام 2012 وحتى اآلن. عاش نج�وم ميالن ممن ارتدو 
القميص رقم 9، حالة صعبة بالفريق يف الس�نوات األخرية، 
وخاصة من�ذ أن قرر فيليبو إنزاجي، مغادرة الروس�ونريي 
واالعتزال يف أيار/مايو 2012.وخالل السنوات ال�8 األخرية، 

ح�اول 9 العبن كرس لعنة القميص رقم 9، إال أنهم فش�لوا 
يف ذل�ك، وجميعهم حققوا نتائج س�لبية، حيث ش�اركوا يف 
تس�جيل 29 هدفا فق�ط يف 154 مباراة.الربازييل ألكس�ندر 
باتو، كان أول من حلت عليه لعنة القميص رقم 9، يف موسم 
)2012-2013(، بعدما ق�ام بتغيري قميصه من الرقم 7 إىل 
9 عقب رحيل إنزاجي.وعانى باتو من سلسلة من اإلصابات 
املختلفة واملش�اكل الجس�دية حيث لم يتمك�ن الالعب من 

إدارة نفسه بالشكل الجيد، ليشارك يف 4 مباريات لم يسجل 
فيهم أي أهداف.ويف املوس�م الت�ايل )2013-2014(، ارتدى 
أليساندرو ماتري الرقم 9، واستمر النحس يف مالزمة الرقم، 
حيث شارك ماتري يف 15 مباراة بالدوري اإليطايل لم يسجل 
خاللهم سوى هدف واحد فقط.ويف موسم )2015-2014(، 
ارتدى العبان القميص رقم 9، األول هو ماتيا ديس�رو الذي 

شارك يف 15 مباراة سجل خاللهم 3 أهداف.

إبراهيموفيتش: أنا أؤمن بزالتان!
              المستقبل العراقي/ متابعة

علق السويدي زالتان إبراهيموفيتش، نجم ميالن، عىل 
تسجيله هدفن يف انتصار الروسونريي عىل كالياري، 

يف الجولة 18 من الدوري اإليطايل.
وق�ال إبرا، يف ترصيحات لش�بكة »س�كاي س�بورت 
إيطالي�ا«: »س�جلت هدًف�ا، وكان ع�يلَّ أن أحرز آخر 
لضم�ان تحقيق الف�وز. لقد كانت مب�اراة صعبة. لم 
ألع�ب مع مي�الن ملدة 57 يوًم�ا. أنا حزي�ن لكن هذه 

األمور يمكن أن تحدث«.
وتابع: »طرد ساليميكرس؟ اللعب بنقص عددي ليس 
س�هاًل، ألننا نواج�ه فريًقا من الصع�ب اللعب أمامه. 
يحفزن�ي الالعبون الش�باب ويتحدونن�ي ملعرفة من 
يرك�ض أكثر، أن�ا ال أستس�لم وأظهر أنني أس�تطيع 

الركض مثلهم«.
وأكمل: »نقوم بعمل جي�د. لقد قطعنا نصف الطريق 
تقريًب�ا يف املس�ابقة واآلن ب�دأت املباري�ات الصعبة. 
س�يكون لدينا سلس�لة مباريات صعبة للغاية، لكننا 

س�نحصل عىل دعم بوصول ماندزوكيتش 
وميتي. ال أعرف إذا كان س�يصل املزيد من 

الصفقات«.
واس�تطرد: »التعاق�د م�ع مهاج�م جديد 
)ماندزوكيتش(؟ أنا سعيد بذلك.. اآلن لدى 

الفريق اثنان إلرهاب املنافسن«.
وردا ع�ىل س�ؤال ح�وال إيمان�ه بإمكانية 
تحقي�ق لق�ب ال�دوري، ق�ال: »أن�ا أؤمن 

بزالتان«.

صالح يضع الكرة يف ملعب 
ليفربول

              المستقبل العراقي/ متابعة

واصل النجم املرصي محمد صالح، إحاطة 
مسريته مع ليفربول بمزيد من الغموض، 
مبيًن�ا أنَّ مس�تقبله م�ع ال�«ري�دز« بن 
يدي الن�ادي. كان صالح، أدىل بترصيحات 
مثرية الش�هر املايض، لم يس�تبعد خاللها 
إمكانية االنتقال مستقبالً لريال مدريد أو 
برشلونة، وحينها رد يورجن كلوب مدرب 
ليفربول بأنه ال يوجد سبب حقيقي يجعل 
أي الع�ب ي�رك الفريق يف ه�ذه املرحلة. 
وأج�رى صالح مقابلة مع قناة »تي يف 2« 
النرويجية، وضع مجدًدا من خاللها الكرة 
يف ملعب ليفربول، مؤكًدا أنَّ مستقبله بن 
يدي املسؤولن بالنادي إلنجليزي. ونقلت 
صحيف�ة »دييل ميل« عن ص�الح قوله يف 
املقابلة: »إذا كنت تس�ألني، س�أقول إني 
أري�د البق�اء ألط�ول ف�رة ممكنة«.لكنه 
أضاف »لكن وكما قلت س�ابًقا، األمر بن 

يدي النادي. سأبذل كل جهدي دائًما حتى 
الدقيق�ة األخ�رية التي أتواج�د فيها هنا. 
أريد الف�وز بكل لقب ممكن. أريد أن أقدم 
كل ما لديَّ للن�اس الذين أظهروا حبهم يل 
يف كل األوقات«. وانتقل صالح إىل ليفربول 
قادًما من روما صيف العام 2017 مقابل 
36.9 ملي�ون جنيه إس�رليني، ورسعان 
ما قدم ل�ه النادي عقًدا محس�ًنا يف العام 
التايل، م�ا جعله واحًدا م�ن أعىل الالعبن 
أجرًا يف الفريق. وينتهي عقد صالح الحايل 
صي�ف الع�ام 2023، لك�ن ليفربول غري 
ق�ادر يف الوق�ت الحايل ع�ىل تقديم عقود 
جديدة لالعبي�ه، مع تأثر النادي بالتبعات 
االقتصادي�ة لجائح�ة »كوفي�د-19«. ويف 
املقابل�ة، تح�دث ص�الح ع�ن الصعوبات 
التي تواجه ليفربول عىل أرض امللعب هذا 
املوس�م، وقال: »بدأنا املوس�م بشكل جيد 
حًقا، ولس�وء الح�ظ، لم نق�دم ما يكفي 

للفوز باملباريات القليلة املاضية.

               المستقبل العراقي/ متابعة

أبرمت إدارة نادي القاس�م صفقتن من الس�نغال لتعزيز 
الهجوم والدفاع.

وقال ع�ادل نعمة، م�درب القاس�م إن املفاوضات انتهت 
باالتف�اق م�ع العب�ن محرف�ن س�نغالين هم�ا داودا 

ودنمبيل.
وأوض�ح: »الالعب�ان س�يلتحقان بالفريق قريبا وس�يتم 

إضافتهما فور بدء االنتقاالت الشتوية«.
وتاب�ع: »داودا صان�ع ألع�اب س�بق أن مثل ن�ادي العهد 
اللبنان�ي، ويلع�ب دنمب�يل يف قل�ب الدف�اع وبالتحاقهما 
يكون عقد املحرفن اكتمل بع�د توقيع الربازييل فرناندو 
أن يش�كلوا إضاف�ة نوعي�ة  والس�نغايل ديمب�ا. ونأم�ل 

للفريق«.
وأك�د أنهم يطمحون للفوز، الخميس املقبل، عىل امليناء يف 

ملعب الكفل ضمن الجولة 15.
وب�ّن: »هدفنا النقاط الث�الث، فاملب�اراة بملعبنا، كما أن 
امليناء من الفرق املنافسة لنا حسب الئحة الرتيب وبالتايل 

نقاط املباراة مهمة جدا وستدفعنا عدة مراكز لألمام«.
يشار إىل أن عادل نعمة قاد الفريق يف مباراتن حقق الفوز 

عىل أمانة بغداد وتعادل مع زاخو يف ملعب األخري.

برييز جيدد ثقته يف النجم اخلافت
              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقري�ر صحفي إس�باني، ع�ن تجديد 
فلورنتينو برييز، رئيس ري�ال مدريد، ثقته يف 
نجم الفريق الخافت، يف ظل تراجع مس�تواه، 
وعدم تقديم أي إضافة للفريق.وبحسب موقع 

»ديفينسا سينرال« اإلسباني، فقد نقل برييز، 
ثقته الكامل�ة إىل البلجيكي إيدين هازارد، بعد 
تعرض�ه ملوج�ة كبرية م�ن االنتق�ادات عقب 
توديع ري�ال مدريد كأس الس�وبر اإلس�باني 
من الدور نص�ف النهائي.وعان�ى هازارد من 
إصابات مختلفة، منذ قدومه من تش�يليس يف 

صيف 2019، ما أثر عىل مستواه مع املرينجي.
وأك�د التقرير، أن برييز ما زال يثق يف إمكانات 
هازارد، وقدرته عىل استعادة مستواه املعهود، 
والذي ظهر به يف الربيمريليج.ووجهت س�هام 
النقد لهازارد، س�واء من جماهري ريال مدريد 

أو من وسائل اإلعالم.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

جوارديوال جيهل موعد عودة أجويرو
            المستقبل العراقي/ متابعة

ال يزال س�ريجيو أجويرو مهاجم مانشس�ر س�يتي، 
غ�ري جاه�ز، عق�ب خضوع�ه للع�زل ملخالطت�ه أحد 
املصاب�ن بكورون�ا، وال يدرى مدربه بي�ب جوارديوال، 

موعد عودته للتدريبات.
وكان من املتوقع أن يشارك املهاجم األرجنتيني أساسًيا 
يف مب�اراة ال�دور الثالث ب�كأس االتح�اد اإلنجليزي أمام 
برمنجهام س�يتي، يف العارش من الش�هر الح�ايل، لكنه لم 

يدخل تشكيلة املباراة التي فاز فيها املان سيتي 0-3.
وغ�اب اله�داف التاريخي للس�يتي عن آخ�ر 3 مباريات يف 

كافة املس�ابقات، وقال جوارديوال إن أجويرو س�يغيب عن مواجهة 
أس�تون فيال يف ال�دوري املمتاز غ�دا األربعاء يف ملع�ب االتحاد.وقال 
املدرب اإلسباني للصحفين الثالثاء »سريجيو غري جاهز ملباراة الغد. 
ال ي�زال يخضع للع�زل وال أدري متى س�يعود«.وتابع »نحن بحاجة 
لجه�وده ونفتقده. األرقام تتحدث عن نفس�ها، إنه أفضل هداف يف 
تاريخ النادي«.ونوه »يمكنه أن يحسم نتائج مباريات بالفوز، لكنه 
لي�س معنا منذ فرة طويلة، لكننا ال نش�كو ونميض قدما بالالعبن 
املتاح�ن لدينا م�ع وج�ود البدائل«.وأض�اف جواردي�وال أن املدافع 
إيمريك البورت س�يغيب أيًضا عن مباراة في�ال، لكن قلب الدفاع عاد 
للتدريبات وقد يش�ارك يف رحلة سيتي إىل ش�يلتنهام املنتمي للدرجة 

الرابعة ملواجهته يف الدور الرابع لكأس االتحاد.
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امـضـاءاتمساحة للرأي

ديكتاتورية »التواصل«ألن يكون الكاتب سعيدًا أبدًا؟

سعدية مفرحنجوى بركات

أيكون فعال األلُم الجس�دّي أو املعنوّي هو يف أساس كل ما تّم إنجازه 
وُينجز من أش�عار وروايات وأعمال فّنية مختلفة منذ وجد اإلنسان؟ 
أال يستطيع كاتٌب أن يكون سعيًدا أبًدا، وأن يكتب تحفا فّنية وأعماال 
مفرحة، تحكي عن جم�ال الحياة وتصالحنا مع ذواتنا؟ وأخريًا، هل 

ينبغي لعملية الخلق أن تتّصل دائما باألوجاع والعذابات؟ 
أسئلة »ساذجة« نعم، إذ ندرك جميعا اإلجابات عنها، ذلك أن الثقافة 
والحض�ارات، ومنذ نش�أتها األوىل، ال تحكي س�وى قصص أوجاعنا 
وعذاباتنا وكيفية تعايش�نا معها، ومع فك�رة آنّيتنا وحتمية موتنا. 
منذ اخرتاع املأس�اة اإلغريقية، ومنذ أس�طورة سيزيف الذي خدع إلَه 
املوت، فعاقبه اإلله زوس بعذاب أبدّي ال ينتهي، ويقيض بحمل صخرة 
إىل أعىل الجبل، لتعود فتتدحرج، فينزل لرفعها من جديد؛ وأس�طورة 
بروميثي�وس الذي تمرّد عىل اإلله زوس، فرسق النار )الفّن( من جبل 
األومل�ب ليمنحه�ا للبرش، فأوثق إىل صخرة ليأتي ُعق�اٌب يلتهم كبَده 
املتجّدد كل يوم، لكي يس�تمّر عذابه بشكل أزيلّ. لقد ألهمت أسطورة 
بروميثي�وس اإلغريق�ي الفن�وَن ع�ىل أنواعه�ا لتصويره�ا الع�ذاب 
الالمتناه�ي يف تمثيالته الجس�دية والنفس�ية واالجتماعية والدينية، 
فالرب�ُط بني األخالق�ي والجم�ايل )أطيق�ا وأس�تاطيقا( يف العصور 
القديم�ة والكالس�يكية كان أحَد ركائ�ز التعبري األدب�ي والفني عىل 
الس�واء، إذ يجتمع قهُر اإلنس�ان مع عظمته ومقدرت�ه عىل التحّمل 
واملواجهة، وصوال إىل خسارته حياته. وهو ما صنع أبطال الرتاجيديا 

من أمثال عوليس وأنتيغونا وإسخيلوس وكثر سواهم.
يف الف�رتات الالحقة، افرتق األلُم عن الجمال وما عاد مرتبطا به، عىل 
ما يش�ري إليه الباح�ُث األمريكي ديفيد ب. موري�س يف كتابه »ثقافة 
األلم« )1991( الذي أعيد طبعه عدة مرّات، وهو ما تعرب عنه املرحلة 
الفني�ة التعبريية كما يف لوحة »الرصخة«، ملونخ، حيث يتمّثل األلُم يف 
وجٍه هلٍع، غري آدمّي تقريبا، »ش�بيه بوجه مي�ت«، وقد تحّول أيضا 
إىل وس�يلة الكتش�اف الذات. يف يومياته، يكتب كافكا: »ال أفهم دائما 
كي�ف يكون ممكنا لكل من أمكنهم الكتابة أن يعرّبوا عن فكرة األلم 
باأللم، فاأللم يمّن عيّل بفائض من القوة يف اللحظة نفسها. ظاهريا، 
إن�ه يس�تنفد قواي، وص�وال إىل قلب كيان�ي املثلوم. فما ه�و إًذا ذلك 
الفائض؟«. عىل مثاله، يتس�اءل الكاتُب النمس�اوي توماس برنهارد 
ال�ذي تدور معظم أعماله حول ثيمة امل�رض والجنون واملوت: »األلم 
ليس موجودا، إنه وهٌم رضوري. األلُم ليس أملًا كما البقرة هي بقرة. 
إن كلمة ألم تش�ّد انتباَه ش�عوٍر إىل شعور آخر. هو حشٌو زائد، بينما 
املخّيلة هي الواقع«. من خالل تعبرياٍت كهذه، تكّررت لدى عدد كبري 
م�ن الكّتاب، يتبدّى للقارئ كيف يرى ه�ؤالء إىل األلم بوصفه تجربًة 

رضوريًة للكتابة. 

أثار قرار منّصة تويرت إغالق حساب الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، 
فيه�ا إثر اقتح�ام أنصاره مبنى الكونغرس يف واش�نطن، تس�اؤالٍت 
اجتاحت مس�تخدمي »تويرت« وغريه من مواقع التواصل االجتماعي 
يف العالم كله بش�أن أحقية هذه املنصات يف مثل هذه القرارات التي 
ال ُتراجع، فرتامب أحد أش�هر مس�تخدمي »توي�رت« ومن أهمهم، بل 
لعله ساهم بتغريداته املثرية دائما يف إعادة تنشيط هذه املنّصة التي 
عانت من الرتاجع بعد ظهور منّصات أخرى. ولم يش�فع له ذلك، وال 
ع�دد متابعيه ال�ذي كان يزيد عىل الثمانية والثمان�ني مليوناً، من أن 
تتخ�ذ إدارة »تويرت« ذلك القرار الحاس�م والرسي�ع واملفاجئ بإغالق 
حس�ابه نهائي�ا، ما حرمه م�ن التواصل مع جمهوره عرب الوس�يلة 

املفضلة لديه. 
لق�د أع�اد األمر كل�ه إىل األذهان قوة ه�ذه املنّص�ات التواصلية عىل 
مستخدميها وسيطرتها التامة عليهم، فهي مجانية متاحة للجميع، 
وفقا لرشوٍط يوافق عليها كل مس�تخدم بمجرد انضمامه لها، ولكن 
الرشوط تبدو أحيانا غامضًة، ويمكن تفس�ريها بتفس�رياٍت كثرية، 
وه�ي تفس�رياٌت تحتفظ بمرجعيته�ا وحق تفس�ريها النهائي، تلك 
املنصات وحدها ما يجعل س�لطاتها مطلقًة فعال عىل مس�تخدميها، 
وه�و ما يث�ري القلق لدى الجميع، ويجعلنا نتس�اءل مج�ّددا؛ ما هي 
املعايري الحقيقية الواضحة التي تس�تند إليه�ا إدارة »تويرت« وغريه 
من املنّصات، إلغالق أي حس�اٍب فيها؟ وكي�ف يمكننا الوثوق بها يف 
ظل رصد حاالٍت متش�ابهٍة يف التغريد والتدوين لشخصياٍت مختلفة، 

تعاملت معها تلك املنصات بقرارات مختلفة؟ 
إغ�الق حس�ابات ترام�ب، يف كل وس�ائل التواصل االجتماع�ي التي 
يس�تخدمها، بهذا الش�كل الرسيع، وبما يبدو وكأنه أمر متفق عليه 
م�ن الرشكات املختلف�ة املالكة تلك املنّصات، وهذا أمر نادر أساس�ا، 
وب�ال مراجعة أو أم�ر قضائي، أو حق للش�كوى، أثبت لن�ا أننا أمام 
ديكتاتورياٍت ش�موليٍة وغري تقليديٍة يف تطبيق سلطاتها علينا، نحن 
املستخدمني. خصوصا يف ظل الحاجة املاّسة الستخدام معظم الناس 
هذه املنصات يف الوقت الحارض، ألنها أصبحت بديال س�هال ومجانيا 
ومتوف�را للجميع، للتعب�ري عن رأي�ه، وإيصال رس�ائله وأفكاره إىل 
اآلخري�ن.  ولعل هذا يفرّس بعض التعاطف الذي حظي به ترامب من 
املختلفني معه يف الواليات املتحدة والعالم كله، بعد إغالق حس�اباته، 
فهو ليس تعاطفا مع سياس�اته، وال مع أف�كاره، وال مع ترّصفاته 
األخ�رية، وال حتى توافقا مع م�ا كان يكتبه يف »تويرت« مثال، بل كان 
تعب�ريا عن القلق الحقيقي تج�اه التوجه الديكتاتوري لدى القائمني 
عىل تلك املنّصات التواصلية، وطريقة تحّكمها يف مس�تخدميها الذين 

وجدوا فيها حريتهم الكاملة تقريبا عندما اكتشفوها. 

افـتـتـاح مـتـحـف الـكـفـيـل بـعـد الـتـأهـيـل

افتَت�َح متحُف الكفي�ل أبوابه الس�تقبال 
مرتادي�ه، بعد أن ت�ّم االنتهاء من أوس�ع 
عملّي�ٍة لتأهي�ل قاع�ة الع�رض املتحفّي 

ومقتنياته لم يشهدها منذ تأسيسه.
وذك�ر رئي�ُس قس�م املتحف ص�ادق الزم 
الزي�دي  إّن« أعمال التأهيل والصيانة ُتعّد 
م�ن أولوّيات العم�ل يف أّي متحف، ومنها 
قاعة الع�رض املتحف�ّي ملتح�ف الكفيل، 
حي�ث أعددنا له�ذا الغرض ج�دوالً خاّصاً 
به�ذه األعمال، لكن ما مّي�ز هذه الحملة 
أّنها كانت موّس�عة وشملت جميع أجزاء 
القاعة، س�واًء املعروض�ات أو املنظومات 

واملسلتزمات األَُخر«.

وأض�اف »حمل�ة الصيان�ة والتأهيل التي 
نّفذتها مالكاُت القسم أُجِريت تبعاً لخّطٍة 

مدروسة، وقد شملت ما يأتي:
- رف�ع ف�راش أرضّي�ة القاع�ة القديم�ة 
)الكاربد( وُوِضع مكان�ه فراٌش جديد ذو 
مواصف�اٍت ول�وٍن خ�اصٍّ يت�الءم مع ما 

ُعرض من مقتنيات أثرّية.
- تنظيف أرضّية القاعة ومعالجتها بمواّد 

خاّصة للمحافظة عليها وإدامتها.
- تصليح وإدامة بعض فاترينات العرض 

املتحفّي وتبديل ما َتلَف منها من أجزاء.
- تغيري مواقع بع�ض املقتنيات إىل أماكن 

عرض جديدة.

- تنظيف ش�امل لكّل املقتني�ات املتحفّية 
وباس�تخدام  متخّص�ص  كادٍر  ب�إرشاف 

مواّد خاّصة.
- إعادة طالء بعض املساحات التي تحتاج 
لطالء س�واًء كانت يف فاترينات العرض أو 

الجدران.
- صيانة شاملة للمنظومة الكهربائّية من 
إنارة وتس�ليك التي تغ�ذّي قاعة املتحف، 
واس�تبدال األجزاء التالف�ة منها وإضافة 

أجزاء أَُخر.
الرئيس�ّية  الع�رض  منّص�ة  صيان�ة   -

للمتحف.
األثرّي  لل���س������ّجاد  إدام������ة   -

املع����روض يف املتحف«.
املتحف�ّي  الع�رض  قاع�ة  أّن  ُيذك�ر 
التابع�ة ملتح�ف الكفي������ل للنفائ�س 
واملخطوط�ات، تق�ع إىل الجان�ب األيم�ن 
للداخ�ل م�ن بّواب�ة القبلة لصح�ن مرقد 
أبي الفضل العّباس)عليه الس�الم(، وُتعّد 
من القاعات الحديثة واملتطّورة س�واًء ملا 
تضّم�ه من مقتنيات وتح�ف أثرّية أو من 
خ�الل طريقة عرضها، ال�ذي روعيت فيه 
األس�اليب والطرائق املعتم�دة يف قريناته 
العاملّي�ة، وإّن إدارت�ه تعم�ل جاه�دًة عىل 
مواكب�ة أّي تطّور أو اس�تحداث تش�هده 

املتاحف العاملّية. 

طرحت رشكة »غوغل« األمريكية تحديثا جديدا يف نظام تش�غيلها األشهر 
يف العالم »أندرويد«، وال�ذي يمكنه املحافظة عىل عمر البطارية يف هاتفك 

بصورة غري مسبوقة.
أن مي�زة  إىل  املتخص�ص  التقن�ي  آرين�ا«  إم  وأش�ار موق�ع »ج�ي إس 
»هايربنايشن« الجديدة سيمكنها تقليل حجم التطبيقات غري املستخدمة، 
بحيث ال تس�تهلك سعة التخزين أو البطارية للهواتف الذكية والحواسيب 
اللوحية. وس�يمكن لتل�ك امليزة التي يطلق عليها أيضا اس�م »اإلس�بات« 

تقليل تأثري ذاكرة التطبيقات غري املستخدمة.
وباتت تلك امليزة متاحة يف نظام تش�غيل »أندرويد 12«، وس�تكون متاحة 
لكل املس�تخدمني بدءا من 11 فرباير/شباط 2020. وستعمل تلك التقنية 
وف�ق حس�اب مس�تخدم »أندروي�د« يف كل أجهزته املس�تخدمة، وهو ما 
يس�مح بتحرير املس�احات املستغلة لتطبيقات غري مس�تخدمة من دون 

حذفها أو إلغاء تثبيتها من عىل جهازك.

كش�فت دراس�ة حديثة عن دور إيجابي للحمص يف خفض نسبة السكر يف 
الدم بشكل رسيع.

وبحس�ب موقع »اكس�ربس« الربيطان�ي، فقد توصل العلم�اء إىل أن حبوب 
الحمص قادرة عىل خفض نسبة السكر يف الدم لدى اإلنسان بشكل رسيع.

ويتمي�ز الحمص باحتوائه عىل كمية كبرية من الربوتني واأللياف التي تعمل 
بدوره�ا عىل إبطاء امتص�اص الجس�م للكربوهيدرات ما ي�ؤدي بدوره إىل 

إبطاء تجزئة الغلوكوز والسكر يف الدم، وفق الدراسة.
وتوصل الباحثون إىل أن تناول وجبة واحدة من الحمص يوميا يقلل بش�كل 

كبري من مستويات السكر يف الدم ملدة ستة أسابيع.
ويساعد الحمص كذلك عىل تعديل مس�تويات الغلوكوز والسكر الذي يلعب 

دورا كبريا يف زيادة الوزن.

ميزة جديدة من أندرويد للحفاظ
 عىل بطارية هاتفك

فوائد مذهلة للحمص جتعلكم
 تتناولوه يوميًا!

تيار الفراتني الوطني ينطلق من بغداد بشعار »حان وقت العمل.. لبيك يا عراق«

بغداد / املستقبل العراقي

ش�هدت بغ�داد، أمس ال�ث اثاء، انبث�اق تيار 
الفراتني الوطني.

وعق�د الفرات�ني مؤتم�ره التأس�ييس العام 
وانتخ�ب أعض�اء االمان�ة العام�ة واألم�ني 

الع�ام ونائبه. وتيار الفرات�ني الوطني حركة 
سياس�ية عراقي�ة صميمية ول�دت من اجل 
تصحيح مس�ار عمل الدول�ة والوقوف بوجه 

الفساد واملفسدين.
ويمّثل الشباب العمود الفقري للفراتني وهم 
رأس الحرب�ة يف التصحيح املقب�ل، كما يمّثل 

اعض�اء تي�ار الفرات�ني جميع أل�وان الطيف 
العراقي من زاخو اىل الفاو.

وانطل�ق التي�ار م�ن بغ�داد، إال أن�ه ق�ال إن 
»محطاتنا يف جميع املحافظات«.

وقال التيار إن ش�عاره »س�يكون حان وقت 
العمل.. لبيك يا عراق«.

فيلي�ب  الربيطان�ي  الش�عر  اخصائ�ي  أك�د 
كينغسيل، أن نقص فيتامني B12 يتسبب بعدم 
 Express نمو الش�عر بصورة طبيعي�ة. وتفيد
ب�أن فيتام�ني B12 يس�اعد عىل تك�ون خاليا 
الدم الحمراء التي تنقل األكس�جني إىل أنس�جة 
الجس�م بما فيها بصيالت الشعر. وعند نقص 
ه�ذا الفيتام�ني يف الجس�م، ال تحصل بصيالت 

الشعر عىل كمية األكس�جني الالزمة، فيتوقف 
نمو الشعر بصورة طبيعية ويبدأ يف التساقط. 
ويمك�ن تعويض نقص ه�ذا الفيتامني بتناول 
مواد غذائي�ة ومكمالت خاصة. وأفضل مصدر 
لفيتامني B12 لإلنس�ان هو لحم البقر ولحوم 
الحيوانات املجرتة واألسماك والدجاج والحليب 
ومنتجات األلبان املخمرة مثل الجبن والزبادي. 

ولك�ن عند معالج�ة هذه امل�واد حراريا، تفقد 
نس�بة كبرية من هذا الفيتامني. وكان الدكتور 
ري�ان رامان قد كش�ف س�ابقا امل�واد الغذائية 
التي يساعد تناولها عىل إبطاء تساقط الشعر، 
مؤك�دا بص�ورة خاصة عىل تن�اول األفاكادو . 
كما نصح بتن�اول البطاطا الحلوة الغنية ببيتا 

كاروتني التي ترسع نمو الشعر.

الكشـف عـن طـريقـة ملنـع الصلـع

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

بان القبطان رئيسة شبكة الصحفيات العراقيات: انتخابات نقابة 
الصحفيني فرع دياىل جرت بشكل اجيايب

بغداد / املستقبل العراقي

اج�رت نقاب�ة الصحفي�ني العراقيني املرك�ز العام يف 
بغداد انتخاباتها لفرع دياىل بحضور النائبة س�ميعة 
الغالب رئيس لجنة الثقافة والسياحة واآلثار الربملانية 

وبأرشاف مؤيد الالمي نقيب الصحفيني العراقيني. 
وقال�ت بان القبط�ان، املرشف�ة عىل الف�رع يف دياىل، 
ورئيس شبكة الصحفيات العراقيات، إن »االنتخابات 
لف�رع دياىل جرت بش�كل ايجابي تح�ت مظلة نقابة 

الصحفيني العراقيني املركز الع�ام بعد ظهور النتائج 
للفائزي�ن املتمثل�ة بس�اجد امله�داوي رئيس�ا لنقابة 
الصحفي�ني دي�اىل وعضوي�ة الزم�الء معت�ز جمي�ل 
ومحم�ود دريد التميم�ي والزمي�الت الدكتورة برشى 

الحمداني رواء الرحماني«. 
وباركت القبط�ان للفائزين، وقالت »كل التوفيق لكل 
للفائزين بمس�ريتهم للعمل النقاب�ي لخدمة زمالئهم 
م�ن الصحفي�ني واالعالمي�ني وبلدهم م�ن أجل اعالء 

صوت الحق«.

مرك�ز  اىل  والتقدي�ر  بالش�كر  نتق�دم 
مبيعات رشكة زي�ن يف املنصور تقاطع 
14 رمض�ان لتميزك�م واجتهادك�م يف 
تقدي�م الخدم�ات  للمواطن�ني .. املني 

استمرار هذا النهج املتميز يف العمل .

شكر وتقدير 


