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اإلمام علي بن أبي طالب
 )عليه السالم(

العراقي الناس من خوف الذل يف ذل
رئيس جملس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

رئيس اجلمهورية يدعو 
ملواصلة احلرب عىل »اإلرهاب« 

وحيذر من الطائفية
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رئيس الربملان وامري الكويت يبحثان تفعيل اللجان احلكومية والنيابية بني البلدين
ايران تتهم طرفا ثالثا بعودة »داعش«.. وتؤكد: لن نسمح للتنظيم بإعادة صفوفه يف العراق 
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعل�ن صن�دوق النقد ال�دويل أن العراق طلب 
مساعدة طارئة وأن املحادثات مستمرة بني 
الطرف�ني، وفيما نفت اللجن�ة املالية علمها 
باالقرتاض، قالت أنها ستستضيف الحكومة 

ملساءلتها.
وكان وزي�ر املالية العراق�ي، عيل عالوي، قد 
ق�ال، يف مقابل�ة م�ع »بلومبريغ ني�وز« إن 
العراق يج�ري مباحثات مع صن�دوق النقد 
الدويل للحصول عىل حزمة اقرتاض بقيمة 6 

مليار دوالر. 
وق�ال ممث�ل عن الصن�دوق، يف بي�ان نقلته 
طلب�ت  العراقي�ة  »الس�لطات  إن  روي�رتز، 
مس�اعدة طارئة م�ن صندوق النق�د الدويل 
 Rapid( >باس�تخدام >أداة التمويل الرسيع

 .»)Financing Instrument
ورجح املمثل أن يطالب العراق أيضا »باتفاق 
طويل األمد مع الصندوق للحصول عىل دعم 

لتنفيذ اإلصالحات االقتصادية املخططة«. 
وأش�ار املمث�ل إىل أن »املحادث�ات مس�تمرة 

لبحث الطلب الطارئ«. 
وتظه�ر األرقام املنش�ورة عىل موق�ع البنك 
املركزي العراق�ي انخفاضا كبريا يف معدالت 
بي�ع العمل�ة األجنبي�ة م�ن خ�الل الناف�ذة 
الرسمية ملزاد العملة التي يقيمها البنك، مما 
يهدد بحس�ب مختصني تحدثوا تدفق مبالغ 
العملة املحلي�ة التي تحتاجه�ا وزارة املالية 

لدفع الرواتب.

التفاصيل ص2

العراق لصندوق النقد: نحتاج لـ »مساعدة طارئة«
اقرتاض جديد بقيمة )6( مليار دوالر.. واملالية الربملانية »متفاجئة« وتنفي علمها بالقرض.. وتؤكد: سنستضيف احلكومة حمافظ البرصة يقوم بجولة ميدانية 

يف املدينة الرياضية قبل موعد مباراة 
املنتخبني العراقي والكويتي

حمافظ بغداد يعلن 
الرشوع ببناء جممع تربوي ضخم واكساء 

»10« حمالت سكنية يف احلسينية

نائب: الربملان سيرّشع
 قانونًا يوفر راتبـًا تقاعديًا جلميع 

العـراقييـن
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إلدارة النزاع مع تركيا.. فرنسا تدعم اليونان باملقاتالت والفرقاطات
اللواء صالح نارص العامري يبارش مهام عمله قائدا لقيادة قوات الرشطة االحتادية
السفري الفـرنسـي لالعرجـي: فرنسـا تدعـم العـراق وتـؤيـده
مكافحة اإلرهاب يكشف تفاصيل القبض عىل الدواعش يف »ثأر الشهداء«

السيد السيستاين يصدر سلسلة فتاوى
 حول لقاح »كورونا« 

ص2
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رشكة عاملية متنح رشكة 
غاز اجلنوب شهادة اجلودة 

»ISO« العاملية

النظـام العـام 
ودوره يف التنمية 

االقتصادية 

الرتبية واملفوضية
 توقعان اتفـاقـًا لـ »إنجـاح« 

االنتخابات املقبلة

       بغداد / المستقبل العراقي

قال�ت وزيرة القوات املس�لحة الفرنس�ية فلورنس باريل، 
أمس االثنني، إن باريس س�تقدم قريبا مقرتحات لليونان 
بخص�وص تجديد أس�طولها من الفرقاط�ات، وذلك بعد 

االتفاق عىل إمداد أثينا ب� 18 مقاتلة من طراز رافال.
وكانت باريل تتحدث يف مؤتمر صحفي مشرتك مع نظريها 

اليوناني نيكوس باناجيوتوبولوس يف أثينا.
ويف وقت س�ابق، توصلت فرنسا واليونان إىل اتفاق قيمته 
2.5 ملي�ار ي�ورو )3 ملي�ارات دوالر( تش�رتي بموجب�ه 
األخرية 18 طائرة مقاتلة من طراز »رافال« التي تصنعها 

رشكة »داسو« الفرنسية.
وذكرت تقارير إعالمية يونانية إن أثينا س�تتلم 12 طائرة 
مس�تعلمة و6 طائرات حديثة، من طراز »رافال«، عىل أي 

يتم التسليم خالل عامني ابتداًء من منتصف 2021.
وتتخ�ذ باريس موقف داعما لليون�ان يف نزاعها الحدودي 

مع تركيا يف بحري إيجه ورشقي البحر املتوسط.
وكاد التوتر الش�ديد بني أنقرة وأثينا أن يتسبب يف إشعال 
ح�رب يف املنطق�ة، لوال تدخ�الت دبلوماس�ية خاصة من 

جانب أملانيا.
وتقول اليونان إن تركيا تجري عمليات تنقيب عن النفط 

والغاز يف املياه اإلقليمية الخاصة بها وبجزيرة قربص.

      بغداد / المستقبل العراقي

أصدر املرجع الديني األعىل السيد عيل 
السيستاني سلسلة فتاوى يف معرض 
رّده ع�ىل أس�ئلة تتعلق بمل�ف لقاح 

كورونا.  
وأجوب�ة  أس�ئلة  ن�ص  ي�يل  وفيم�ا 
االس�تفتاء كما نرشها موق�ع األئمة 
االثنا ع�رش التابع للعتبة الحس�ينية 
وتابع�ه »ن�اس«، )25 كان�ون الثاني 

  :،)2021
»األسئلة:  

1- لق�د أعلن ع�ن جاهزي�ة لقاحات 

كورون�ا الت�ي أنتجتها رشك�ة فايزر 
)أمريكية(، واس�رتازينكا )أوروبية(، 
ومودرن�ا، كم�ا س�يتم قريب�ا ط�رح 
لقاحات أخرى أنتجتها بلدان مختلفة. 
وم�ع وج�ود بع�ض اآلث�ار الجانبية 
له�ذه اللقاحات، فإن الجهات الطبية 
يف ع�دة بل�دان أي�دت اس�تخدام تل�ك 
اللقاحات وأصدرت الرتاخيص الالزمة 
الس�تخدامها عىل النط�اق العام. لكن 
بع�ض املقلدي�ن يعرتيه�م قل�ق م�ن 
إمكانية وج�ود رضر لهذه اللقاحات 
بس�بب إن مراحل اختباره�ا، وخالفا 
للقاحات املعتادة، تم اجتيازها برسعة 

النهائي�ة،  للمراح�ل  تص�ل  أن  قب�ل 
تراخي�ص  الحكوم�ات  فأص�درت 
االضط�رار.  ب�اب  م�ن  اس�تخدامها 
كم�ا إن بع�ض املجموع�ات العرقي�ة 
وبس�بب ما لحق بها م�ن أرضار عىل 
خلفي�ة تجارب س�ابقة، ال تثق بهذه 
اللقاح�ات، لك�ن ال�رر الكب�ري ل�م 
يش�اهد بعد لدى الغالبي�ة من الناس. 
ويف ظ�ل ه�ذه الظروف بم�اذا يويص 

سماحته؟  
2- لق�د بادرت الحكوم�ات إىل إعطاء 
األس�بقية يف التلقيح للكوادر الطبية، 
وكبار الس�ن، والق�وات األمنية، لكن 

هن�اك من لج�أ إىل دفع مبال�غ مالية 
إضافي�ة الس�تالم اللق�اح قب�ل تل�ك 
الفئ�ات. فه�ل إن االلت�زام بمثل هذا 

الرتتيب يف التلقيح واجب رشًعا؟  
3- ه�ل يجيز س�ماحته -إذا ما نصح 
اللق�اح- رصف  باس�تخدام  األطب�اء 
الحقوق الرشعية لرشاء لقاح كورونا 
للقي�ام بحمالت التلقي�ح للمحتاجني 
يف الداخل والخ�ارج وذلك يف حال عدم 
قدرة بعض الدول فيما يعرف بالعالم 
الثال�ث، ع�ىل رشاء اللق�اح وتوفريه 

لكافة مواطنيها.
التفاصيل ص2
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منتخب الناشئني
 يواصـل تـدريباتـه 

يف معلب الشعب

ص2
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نائب: الربملان سيرشع قانونا يوفر راتبا تقاعديا جلميع العراقيني
     بغداد / المستقبل العراقي 

أكد النائب عن تحالف عراقيون حسن خالطي، أمس االثنني، 
أن مجلس النواب أمامه مسودة قانون الضمان االجتماعي 

الذي سيوفر راتبا تقاعديا لجميع العراقيني.  
وق�ال خالط�ي يف ترصي�ح للوكال�ة الرس�مية، إن »قانون 
الضم�ان االجتماع�ي تمت قراءته ق�راءة اوىل وهو من اهم 
القوان�ني التي له�ا دور كبري يف ايجاد ب�اب للتقاعد لجميع 
العراقي�ني«.   وأش�ار اىل أن »القانون يتمت�ع بميزات كبرية 
تهم طبقة واس�عة من املجتمع ويفس�ح املجال للتس�جيل 
فيه ودفع اش�راكات للصندوق تحدد عىل وفق الية حس�ب 
طبيع�ة العمل عىل ان تت�م االحالة للتقاعد كح�د أدنى بعد 

اكمال ال� 45 عاما«.  

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعل�ن صندوق النقد ال�دويل أن العراق 
طلب مس�اعدة طارئة وأن املحادثات 
مس�تمرة ب�ني الطرف�ني، وفيما نفت 
اللجنة املالية علمها باالقراض، قالت 
أنها ستستضيف الحكومة ملساءلتها.

وكان وزير املالية العراقي، عيل عالوي، 
ق�د ق�ال، يف مقابل�ة م�ع »بلومبريغ 
نيوز« إن الع�راق يجري مباحثات مع 
صن�دوق النق�د ال�دويل للحصول عىل 

حزمة اقراض بقيمة 6 مليار دوالر. 
وق�ال ممثل ع�ن الصن�دوق، يف بيان 
نقلته رويرز، إن »السلطات العراقية 
طلبت مس�اعدة طارئة م�ن صندوق 
النقد الدويل باس�تخدام >أداة التمويل 
 Rapid Financing( الرسي�ع< 

 .»)Instrument
ورجح املمثل أن يطال�ب العراق أيضا 
»باتف�اق طوي�ل األمد م�ع الصندوق 
للحص�ول عىل دعم لتنفيذ اإلصالحات 

االقتصادية املخططة«. 
»املحادث�ات  أن  إىل  املمث�ل  وأش�ار 

مستمرة لبحث الطلب الطارئ«. 
وتظهر األرق�ام املنش�ورة عىل موقع 
البنك املركزي العراقي انخفاضا كبريا 
يف مع�دالت بي�ع العمل�ة األجنبية من 

خ�الل النافذة الرس�مية ملزاد العمل�ة التي يقيمها 
البن�ك، مما يهدد بحس�ب مختص�ني تحدثوا تدفق 
مبالغ العمل�ة املحلية التي تحتاجه�ا وزارة املالية 

لدفع الرواتب.
ون�وه عالوي إىل أن الع�راق قد يطلب 4 مليار دوالر 
إض�ايف يف ق�روض منخفض�ة التكالي�ف من خالل 

برنامج آخر مرتبط بإصالحات الحكومة. 

وكان الع�راق قد خفض من قيمة الدينار، الش�هر 
املايض، بعد انهيار حاد يف أس�عار النفط، الذي يعد 

مصدرا أساسيا لدعم االقتصاد يف البالد. 
وأشار عالوي يف مقابلة »بلومبريغ« إىل أن السلطات 
العراقي�ة تخط�ط للعث�ور ع�ىل أن�واع أخ�رى من 
التمويل لسد الفجوة يف امليزانية، وبعد املوافقة عىل 
خطة الرصف فإن الحكومة ستصدر قرارا برصف 
س�ندات محلية بقيمة 5 مليار دوالر لتوسيع رقعة 

النش�اطات املالي�ة. بدوره�ا، ابدت اللجن�ة املالية 
النيابية استغرابها من القرض العاجل الذي تقدمت 
به الحكومة من النقد الدويل، مؤكدة انها ليس لديها 

اي علم بالقرض وغري مدرج بقانون املوازنة.
وق�ال عضو اللجن�ة املالي�ة جمال كوج�ر ان “اي 
اقراض يقدم من قب�ل الحكومة اما يدرج بقانون 
املوازن�ة او يتق�دم به للربملان للتصوي�ت عليه قبل 
االقراض”. واضاف ان “الربملان ليس لديه اي علم 

باالق�راض املفاجئ ال�ذي اعلن عنه 
من قبل الحكومة ول�م يدرج بقانون 
املوازنة”، مش�ريا اىل ان “هذا القرض 

يعد غري قانوني”.
واوض�ح كوج�ر ان “اللجن�ة تعت�زم 
تخفي�ض العجز باملوازن�ة من خالل 
الغ�اء القروض املوج�ودة فيها واالن 
تتفاج�أ باق�راض الحكوم�ة قرض 
عاج�ل م�ن صن�دوق النقد ال�دويل”، 
الفتا اىل ان “كل قروض صندوق النقد 
الدويل مرضة كون فيها رشوط وقيود 

كبرية”.
وتابع ان “اللجنة ستستضيف الكادر 
املتق�دم بحكوم�ة الكاظم�ي واملالية  
لالس�تفهام عن تلك القروض واليات 

رصفها”.
والق�رض ال�ذي طلب�ه الع�راق م�ن 
الصندوق، أقل بكثري من عجز موازنة 
خف�ض  يف  سيس�هم  لكن�ه   ,2020
النق�د  احت������ياط�ات  اس�تنزاف 

األجنبي للبالد.
ويف 2020، اقرضت الحكومة العراقية 
أكثر م�ن 25 ملي�ار دوالر م�ن البنك 
املرك�زي، لدفع روات�ب القطاع العام 

وتلبية املتطلبات املالية األخرى.
والش�هر امل�ايض، أعل�ن الع�راق عن 
ال�رصف،  أس�عار  تحري�ر جزئ�ي يف 
خفض بموجبه سعر الدينار مقابل النقد األجنبي يف 
محاولة لتعظيم الس�يولة بالعملة املحلية، واإليفاء 

بالتزامات الحكومة، أبرزها فاتورة الرواتب.
ودخ�ل ق�رار خف�ض قيمة الدين�ار العراق�ي أمام 
ال�دوالر، يف 20 كانون األول/ديس�مرب 2020، حيز 
التنفي�ذ، ون�ص عىل رفع قيم�ة ال�دوالر إىل 1470 

ديناراً عراقياً بعد أن كان يعادل 1184 دينارا.

      بغداد / المستقبل العراقي

أص�در املرجع الديني األعىل الس�يد عيل 
السيس�تاني سلس�لة فتاوى يف معرض 
رّده ع�ىل أس�ئلة تتعل�ق بمل�ف لق�اح 

كورونا.  
وفيما ييل نص أسئلة وأجوبة االستفتاء 
كم�ا نرشه�ا موق�ع األئم�ة االثنا عرش 
التابع للعتبة الحسينية وتابعه »ناس«، 

)25 كانون الثاني 2021(،:  
»األسئلة:  

1- لق�د أعل�ن ع�ن جاهزي�ة لقاح�ات 
كورون�ا الت�ي أنتجته�ا رشك�ة فاي�زر 
)أمريكي�ة(، واس�رازينكا )أوروبي�ة(، 
ط�رح  قريب�ا  س�يتم  كم�ا  ومودرن�ا، 
لقاحات أخ�رى أنتجتها بلدان مختلفة. 
ومع وجود بعض اآلث�ار الجانبية لهذه 
اللقاح�ات، فإن الجه�ات الطبية يف عدة 
بل�دان أي�دت اس�تخدام تل�ك اللقاحات 

وأصدرت الراخيص الالزمة الستخدامها 
ع�ىل النطاق العام. لك�ن بعض املقلدين 
يعريه�م قلق من إمكاني�ة وجود رضر 
مراح�ل  إن  بس�بب  اللقاح�ات  له�ذه 
اختبارها، وخالفا للقاحات املعتادة، تم 
اجتيازه�ا برسعة قبل أن تصل للمراحل 
النهائية، فأصدرت الحكومات تراخيص 
اس�تخدامها من باب االضطرار. كما إن 
بع�ض املجموعات العرقية وبس�بب ما 
لحق بها م�ن أرضار عىل خلفية تجارب 
س�ابقة، ال تث�ق بهذه اللقاح�ات، لكن 
الرضر الكبري لم يشاهد بعد لدى الغالبية 
م�ن الناس. ويف ظل هذه الظروف بماذا 

يويص سماحته؟  
2- لق�د ب�ادرت الحكوم�ات إىل إعط�اء 
األس�بقية يف التلقي�ح للك�وادر الطبية، 
وكبار السن، والقوات األمنية، لكن هناك 
م�ن لجأ إىل دف�ع مبالغ مالي�ة إضافية 
الس�تالم اللق�اح قبل تلك الفئ�ات. فهل 

إن االلت�زام بمثل هذا الرتيب يف التلقيح 
واجب رشًعا؟  

3- ه�ل يجي�ز س�ماحته -إذا ما نصح 
رصف  اللق�اح-  باس�تخدام  األطب�اء 
الحق�وق الرشعية لرشاء لق�اح كورونا 
للقي�ام بحم�الت التلقي�ح للمحتاج�ني 
يف الداخ�ل والخ�ارج وذل�ك يف حال عدم 
قدرة بع�ض الدول فيما يع�رف بالعالم 
الثالث، عىل رشاء اللقاح وتوفريه لكافة 
مواطنيه�ا، أو ع�دم قدرته�ا عىل توفري 
اللق�اح يف الوق�ت املح�دد أو ع�دم قدرة 
األش�خاص، مالًيا، ع�ىل الحصول عليه 

من السوق؟  
4- إذا م�ا وجه�ت ال�رشكات املنتج�ة 
للقاح، دعوة عامة، لتس�جيل متطوعني 
للمش�اركة يف اختب�ارات تحدي�د م�دى 
فاعلية وسالمة اللقاحات، فهل بإمكان 
لذل�ك م�ع ضم�ان  التط�وع  املؤمن�ني 
االلت�زام بجوان�ب االحتي�اط يف الحفاظ 

عىل صحة املتطوعني لك�ن مع إمكانية 
اإلصابة ببعض املضاعفات غري املتوقعة 
الخطرية منها أو حتى تلك التي تس�بب 

خطرا عىل الحياة؟  
ح�ني  اللق�اح  محتوي�ات  لتثبي�ت   -5
التلقيح يس�تفيدون من م�واد مختلفة 
منها جالتني الخنزير، فهل ُيكتفى بعدم 
ترصيحهم باالس�تفادة من ه�ذه املواد 
أو إعالمهم بعدم االس�تفادة منها حيث 
يق�ال بأّن جالت�ني الخنازي�ر موجود يف 
أكث�ر اللقاحات؟ وإن كانت االس�تحالة 
ممكنة عن�د تصنيع اللق�اح فهل يجب 
الفحص؟ وإن كان مستهلكاً فهل يكون 
ردع احتمال الخط�ر عىل النفس مجّوزاً 

لهذا التطعيم االضطراري؟«.  
  »الجواب:  

1- يف مث�������ل هذه الحاالت، ينبغي 
االعتم�اد ع�ىل م�ا يش�ّخصه األطب�اء 
املتخصص�ون م�ن ذوي التجربة يف هذا 

املجال. أما من الناحي�ة الرشعية فانما 
يج�ب اس�تخدام اللق�اح الحائ�ز ع�ىل 
الرخيص املطلوب فيما إذا كان احتمال 
ك������ورون�ا  بف�ريوس  اإلصاب�ة 
والتع�رض لخطر يهدد حياة الش�خص 
أو  لرضر كبري غ�ري قابل للتدارك يفوق 
بدرج�ة معت�د بها ع�ىل احتم�ال وجود 
الس�تخدام  ش�����ديدة  مضاعف�ات 

اللقاح.  
2- ال يج�وز خرق األولويات إذا كان ذلك 

مخالًفا للقانون.  
الح�االت  يف  ذل�ك  م�ن  مان�ع  ال   -3

الرضورية.  
4- ال يجوز ذلك يف حال وجود خطر يهدد 
الحي�اة أو احتمال حص�ول مضاعفات 
ش�ديدة ال يمك�ن تجاوزه�ا، إال إذا كان 
احتمال حصولها ضعيفاً ومما ال ُيعتنى 

به فانه يجوز عند ذلك.  
5- ال إشكال فيه رشعا عىل أي حال«.  
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السيد السيستاين يصدر سلسلة فتاوى حول لقاح »كورونا« 

        بغداد / المستقبل العراقي

الن�واب  مجل�س  رئي�ُس  التق�ى 
محم�د الحلب�ويس، أم�س االثنني، 
والوف�ُد املرافق له س�مو أمري دولة 
الكويت الشيخ نواف األحمد الجابر 

الصباح. 
وبحث اللقاء التع�اون بني البلدين 
الشقيقني وتمتني العالقات الثنائية 
االقتصادي�ة  العالق�ات  وتعزي�ز 
اللج�ان  وتفعي�ل  املش�ركة، 
الحكومية والنيابية املش�ركة بني 
رضورة  ع�ىل  والتأكي�د  البلدي�ن، 
تفعيل مشاريع اإلعمار ومخرجات 

املؤتمر الدويل للمانحني. 

وأكد الحلبويس خالل اللقاء حرَص 
الع�راق ع�ىل تعزيز العالق�ات بني 
يف  الجاري�ن  الش�قيقني  البلدي�ن 
مواق�ف  مثمن�اً  كاف�ة،  املج�االت 

الكويت الداعمة للعراق. 
م�ن جهت�ه، ق�دَّم األم�ري تعازي�ه 
بضحايا التفجريين اللذين استهدفا 
س�احة الطريان ببغ�داد، معرباً عن 
اس�تنكار دول�ة الكوي�ت وإدانتها 
لهذي�ن العمل�ني اللذي�ن اس�تهدفا 
وزعزع�ة  اآلمن�ني  األبري�اء  أرواح 
األم�ن واالس�تقرار، مج�دداً دع�م 
بالده ووقوفها مع العراق ملواجهة 
التحدي�ات التي يم�رُّ بها، وتحقيق 

التنمية واالستقرار.

رئيس الربملان وامري الكويت يبحثان تفعيل 
اللجان احلكومية والنيابية بني البلدين

        بغداد / المستقبل العراقي

دعا رئيس الجمهورية برهم صالح، أمس االثنني، إىل مواصل 
الح�رب »ع�ىل اإلرهاب وقط�ع الطريق أمام مح�اوالت إثارة 
الفت�ن والنعرات الطائفية«، فيما أك�د عىل رضورة »تقوية« 

النسيج االجتماعي وحماية أمن املواطنني.
وق�ال املكت�ب اإلعالم�ي لرئاس�ة الجمهورية يف بي�ان تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه إن »صالح اس�تقبل يف قرص 
السالم ببغداد، رئيس طائفة الصابئة املندائيني الشيخ ستار 

جبار حلو برفقة وفد ضم عدداً من وجهاء الطائفة«.

ونق�ل البي�ان عن رئي�س الجمهورية قوله خ�الل اللقاء، إن 
»الصابئ�ة املندائيني هم جزء أس�ايس من النس�يج العراقي، 
وله�م أدوار مهم�ة يف تاريخ البالد، وش�اركوا أبناء الوطن يف 
مختل�ف التحدي�ات واملصاع�ب عىل م�ر العصور«، مش�يداً 

ب�«اعتزازهم بهويتهم الوطنية«.
واس�تمع صالح وفق البيان، ل�«رشح من الوفد بشأن أحوال 
الصابئة يف البالد وبعض املش�اكل الت�ي تواجههم«، فيما أكد 

»دعمه الكامل لحقوقهم الثقافية والدينية«.
وش�دد صالح عىل »رضورة ترسيخ س�يادة القانون وتقوية 
النس�يج االجتماعي وحماية أمن املواطنني«، الفتاً إىل أن »ما 

حصل مؤخراً من هجمات إرهابية تسعى لزعزعة االستقرار 
ورضب التعايش السلمي، ويؤكد الحاجة ملواصلة الحرب عىل 
اإلرهاب وقطع الطريق أم�ام محاوالت إثارة الفتن والنعرات 
الطائفية«. وتشهد بغداد ومدن أخرى إجراءات أمنية مشددة 
عىل خلفي�ة التفجري االنتح�اري املزدوج الذي وقع بس�احة 
الط�ريان وس�ط العاصمة، صب�اح الخميس امل�ايض، وأودى 
بحياة 32 ش�خصاً مدني�اً وإصابة أكثر م�ن 100، وقد تبنى 
مس�ؤولية التفجري تنظيم داعش ال�ذي هاجم بعدها بيومني 
موقعاً للحشد الشعبي بمحافظة صالح الدين ليودي الهجوم 

بحياة 11 عنرصاً من الحشد بينهم قائد ميداني.

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد املتحدث باس�م الخارجية اإليرانية سعيد 
خطيب زادة، أن إيران واىل جانب حلفائها لن 
تس�مح لداعش بإعادة تنظي�م صفوفه مرة 

اخرى يف العراق وباقي البلدان.
وتطرق زادة يف مؤتمره الصحفي االسبوعي 
اىل الهجمات االرهابية االخرية يف العراق وقال 
إن »لن�ا عالق�ات وروابط عريق�ة وتاريخية 

مع الش�عب العراق�ي وبالتايل ف�أن ما يؤلم 
هذا الش�عب يؤملنا ايضا، ولقد أحزننا العمل 
اإلرهاب�ي االخ�ري« مش�ريا اىل أن »هذا العمل 
يجسد الصورة البشعة لألرهاب الذي يوظفه 

البعض لتحقيق مكاسبه الالمرشوعة.
واض�اف ان »االره�اب ل�ه ج�ذور تنبع من 
التطرف الفكري املنظم، وقد اتضحت بعض 
العن�ارص التي تقف وراء األعم�ال اإلرهابية 
االخ�رية يف العراق، كم�ا أن هناك طرف ثالث 

يتصيد باملاء العكر« وفق تعبريه.
يشار اىل ان العاصمة بغداد شهدت الخميس 
امل�ايض تفجريي�ن ارهابي�ني النتحاري�ني يف 
س�احة الطريان ما اس�فر عن استشهاد 32 

شخصاً وإصابة 110 آخرين.
ووص�ف رئيس ال�وزراء مصطفى الكاظمي 
وتعه�د  األمن�ي«  ب�«الخ�رق  الهجوم�ني 
بالقصاص م�ن داعش، كما أجرى سلس�لة 

تغيريات بقيادات أمنية عليا.

فيما أطلق جه�از مكافحة االره�اب عملية 
أمني�ة ملالحقة فلول داعش أس�ماها ب�«ثأر 

الشهداء«.
وعق�ب يوم�ني فق�ط م�ن الهج�وم الدامي 
يف بغ�داد، ارتكب�ت داعش جريم�ة أخرى يف 
جزيرة العيث رشق�ي محافظة صالح الدين 
أثر هجوم غادر ضد قوات الحش�د الش�عبي 
ما خلف 11 ش�هيداً بينهم آم�ر فوج وجرح 

12 آخرين.

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف جهاز مكافحة االرهاب، أمس 
االثنني، عن كيفي�ة القاء القبض عىل 

الدواعش يف ثأر الشهداء.
 وق�ال املتحدث باس�م الجهاز صباح 
النعم�ان ان »م�ن خ�الل العملي�ات 
االستباقية التي نفذتها قوات الجهاز 
ضمن عمليات ثأر الش�هداء بعد ورود 
معلوم�ات اس�تخبارية ح�ول وجود 
اهداف من التنظيم االرهابي يف بعض 

املحافظات«. 
العملي�ات   « ان  اىل  النعم�ان  ولف�ت 
مس�تمر منذ ثالثة اي�ام، وجرى القاء 
القب�ض ع�ىل ع�رشة م�ن الدواعش 
كمندسني بني االهايل والبعض االخر يف 
مضافات له�م«، مؤكدا ان »العمليات 

تحتاج اىل جهد استخباري دقيق«. 
وكانت قوات جهاز مكافحة االرهاب 
اعل�ن يف وق�ت س�ابق الق�اء القبض 
عىل عدد م�ن عنارص داعش االرهابي 

ضمن عمليات ثأر الشهداء.

رئيس اجلمهورية يدعو ملواصلة احلرب عىل »اإلرهاب« وحيذر من الطائفية

ايران تتهم طرفًا ثالثًا بعودة »داعش«.. وتؤكد: لن نسمح للتنظيم
 بإعادة صفوفه يف العراق 

مكافحة اإلرهاب 
يكشف تفاصيل القبض 

عىل الدواعش 
يف »ثأر الشهداء«

        بغداد / المستقبل العراقي

بارش اللواء صالح ن�ارص العامري، أمس االثنني، مهام عمله قائدا لقيادة 
قوات الرشطة االتحادية.

وذك�رت قيادة قوات الرشط�ة االتحادية يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة من�ه، انه« جرى الي�وم حفل تس�نم اللواء صالح ن�ارص العامري 

ملنصب قائدا لقيادة قوات الرشطة االتحادية«.
وأضافت »حيث تمت مراس�م االس�تالم والتسليم بني الفريق الركن جعفر 
البطاط واللواء صالح نارص العامري بحضور قادة الفرق ومدراء الصنوف 

والخدمات وامري التشكيالت وضباط الركن«.
 واش�ارت القي�ادة اىل ان« البطاط وجه ش�كره وتقدي�ره لجميع ضباط 
ومنتسبي هذه القيادة ملا قدموه من جهود كبرية«، متمنيا للقائد الجديد« 

املوفقية والنجاح يف عمله خدمة لعراق«.
وكان القائ�د العام للقوات املس�لحة، مصطفى الكاظمي، اجرى الخميس 
املايض، سلسلة تغيريات كربى بمناصب أمنية عليا عىل خلفية االنفجاريني 
االنتحاريني الداميني يف س�احة الطريان وس�ط العاصمة بغداد اسفرا عن 
استش�هاد 32 ش�خصاً وإصاب�ة 110 آخري�ن، بينها إقال�ة قائد الرشطة 

االتحادية الفريق الركن جعفر البطاط من منصبه.

اللواء صالح نارص العامري يبارش مهام عمله 
قائدًا لقيادة قوات الرشطة االحتادية

        بغداد / المستقبل العراقي

وق�ع وزي�ر الربية عيل حمي�د الدليمي، أمس االثن�ني، اتفاقية تعاون مع 
املفوضي�ة العلي�ا املس�تقلة لالنتخاب�ات ممثلة بالقايض فياض الس�اري 
وحض�ور مدي�ر ع�ام التخطيط الرب�وي صفاء لفت�ه والخب�ري القانوني 
خالد جاس�م، الهدف منه�ا إنجاح العملي�ة الديمقراطي�ة يف البالد. وذكر 
بي�ان لل�وزارة تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه ان االتفاقية تناولت 
التس�هيالت الواج�ب تقديمها من قب�ل وزارة الربية إلنج�اح هذا الحدث 
الديمقراط�ي، وتفعي�ل التعاون املش�رك بني املفوضي�ة ورشكاء العملية 
االنتخابي�ة .  واب�دى الدليمي بحس�ب البي�ان دعم ال�وزارة الكامل بكافة 
مالكاته�ا اإلدارية والتعليمية ملس�اندة عم�ل املفوضية فض�اًل عن تهيئة 
امل�دارس التي يج�ري فيها تس�جيل البطاقات البايوم�ري للناخبني ، ويف 
الختام قدم عضو املفوضّية الش�كر والثناء لوزير الربية ألبداء املس�اعدة 
فيم�ا يخص التحض�ريات الواجب تهيئته�ا لألنتخابات ، معرب�اً عن امله 
بأن تتعاون جميع الوزارات ومؤسس�ات الدول�ة مع مفوضية االنتخابات 

إلنجاح هذا االستحقاق الوطني الكبري. 

الرتبية واملفوضية توقعان اتفاقًا 
لـ »إنجاح« االنتخابات املقبلة

        بغداد / المستقبل العراقي

القومي  األمن  اس�تقبل مستش�ار 
قاس�م األعرج�ي، بمكتب�ه، أمس 
اإلثنني، الس�فري الفرنيس يف بغداد، 

برونو اوبري، والوفد املرافق له.  
الفرن�يس والوف�د  الس�فري  وق�ّدم 
املرافق له، التعازي بش�هداء العمل 
اإلرهابي يف بغ�داد، معربا عن دعم 
ب�الده للع�راق يف مواجه�ة الخاليا 
اإلرهابية، مبين�ا أن اإلرهاب مازال 
يش�كل خطرا عىل املنطقة والعالم 
أجمع، مش�ريا إىل أن الع�راق يمثل 
حالة توازن يف املنطقة، وأن فرنسا 

تدعم هذا التوازن وتؤيده.  
الس�فري  م�ع  األعرج�ي  وبح�ث 

العالق�ات ب�ني  الفرن�يس تطوي�ر 
املج�االت،  مختل�ف  يف  البلدي�ن 
الس�يما يف مجال التس�ليح وتبادل 
املعلوم�ات االس�تخبارية، مبينا أن 
العراقية وبالتنس�يق  الدفاع  وزارة 
مع وزارة الدفاع الفرنسية ستعمل 
عىل تطوي�ر منظوماتها يف مختلف 
الصنوف وتلبية احتياجات الوزارة 

من تلك املنظومات.
ويف خت�ام اللق�اء أك�د األعرجي أن 
الع�راق يري�د عالقات ممي�زة مع 
فرنس�ا، مش�يدا بدوره�ا يف دع�م 
الع�راق بمواجهة عصابات داعش، 
معربا ع�ن أمله يف أن يس�تمر هذا 
الدع�م، للقضاء عىل م�ا تبقى من 

خاليا إرهابية.

        بغداد / المستقبل العراقي

أكدت وزارة الداخلية، أمس االثنني، 
إحال�ة متهم�ني بترسي�ب وثائ�ق 
املختص�ة،  املحاك�م  اىل  رس�مية 
مش�رية إىل أنها تعم�ل وفق قوانني 
عدة للتعامل مع مرسبي الوثائق.  

وق�ال مدي�ر العالق�ات واإلعالم يف 
وزارة الداخلية سعد معن يف ترصيح 
اىل  »ال�وزارة وصل�ت  إن  صحف�ي 
البعض ممن ق�ام بجريمة تهريب 
الوثائ�ق، وتم احالته�م اىل الجهات 
املختص�ة، والبع�ض منه�م تم�ت 

محاكمته«.  

السفري الفرنيس لالعرجي: فرنسا تدعم 
العراق وتؤيده

الداخلية تلقي القبض عىل جمموعة رّسبت وثائق حكومية 
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    بغداد / المستقبل العراقي

أكيدت وزارة امليوارد املائيية، أمس االثنين، أنها تتابع 
مراحل إنشياء مركز الدراسيات والتصاميم الهندسية 
واملركز الوطني إلدارة املوارد املائية املشرتك مع الجانب 

الرتكي.  
وذكر بيان للوزارة، تلقت »املسيتقبل العراقي« نسخة 

منيه، أن »وزير امليوارد املائية مهدي رشييد الحمداني 
يرافقيه السيفري الرتكي يف بغداد فاتح يليدز زارا مركز 
الدراسات والتصاميم الهندسية واملركز الوطني إلدارة 
املوارد املائية لالطالع عىل مراحل انشياء املركز البحثي 
املشرتك مع الجانب الرتكي ومقره بغداد إلعداد البحوث 
والدراسيات واالسيتعانة باملختصين يف مجيال األمين 
املائي«، مشيريا اىل أنها »جاءت نتيجة ملخرجات زيارة 

رئيس الوزراء مؤخيرا اىل أنقرة عىل رأس وفد حكومي 
عايل املسيتوى تالها عقد اجتماع منتصف شهر كانون 
الثانيي بن مهيدي رشييد الحمداني املبعيوث الخاص 
لرئيس الوزراء وفيصل أووغلو املبعوث الخاص لرئيس 

الوزراء الرتكي«.  
واضياف البيان أنه »تم التطيرق اىل زيارة الوفد الرتكي 
اىل بغيداد لالطالع عىل اسيتعدادات وتحضريات الوزارة 

النشياء املركيز البحثي املشيرتك كميا شيملت الزيارة 
اجراء جولية تفقدية لالطالع عىل أعميال اعادة تأهيل 
املختربات واملركز الهيدروليكي ومنظومات السييطرة 
عىل املياه«.   ومن جانبه قدم السيفري »شكره لجهود 
الوزيير بتحويل انشياء املركز البحثيي اىل واقع عميل، 
خدمة لقضايا املياه املشرتكة بن البلدين وتبادل لألراء 

ووجهات النظر«.

وزير املوارد وسفري أنقرة يتابعان مراحل إنجاز املركز البحثي املشرتك

    بغداد/ المستقبل العراقي

منهيل  واملعيادن  الصناعية  وزيير  افتتيح 
الخباز، أميس االثنن، معمل انتاج الثالجات 
واملجميدات والعارضات االفقيية والعمودية 
يف رشكة الصناعيات الخفيفة، بعد تطويره 

ملواكبة الحداثة ومتطلبات السوق املحيل.  
وذكير املكتيب االعالميي لليوزارة يف بييان، 
تلقيت »املسيتقبل العراقيي« نسيخة منيه، 
ان »وزيير الصناعية واملعيادن منهيل عزيز 
الخبياز افتتح هيذا اليوم، معميل الثالجات 
واملجميدات والعارضات األفقيية والعمودية 
يف رشكية الصناعيات الخفيفية والتعدينية 
احيدى رشكات القطياع الصناعيي املختلط 
والذي تم تطوييره وتعزيزه بخطوط إنتاج 
حديثة ومتطورة من مناشيئ عاملية رصينة 
مين قبل رشكة متانية التصنيع املسيتثمرة 
لرشكية الصناعيات الخفيفية«، مبينياً انه 
»يختيص املعميل بتصنيع وإنتياج منتجات 

الثالجيات واملجميدات والعارضيات األفقية 
والعموديية مختلفة األحجام بأيادي عراقية 
وبمودييالت جدييدة تواكب الحداثية وتلبي 
متطلبيات السيوق املحليية بطاقية )180( 
قطعية من املنتجات املذكورة يوميا مع منح 
ضمان سنتن وبأسعار أرخص من مثيالتها 

يف السوق املحيل«.  
وقيال الوزيير بحسيب البييان، أن »زيارته 
لرشكية الصناعات الخفيفية لغرض إفتتاح 
معمل عارضات التربيد والثالجات واملجمدات 
الرشكية  يف  العميل  حجيم  عيىل  ولالطيالع 
ومنتجاتها األخرى مين املدافئ والطباخات 
والتيي تحظيى بدعيم مين وزارة الصناعية 
واملعيادن«، الفتيا إىل أن »منتجيات الرشكة 
عراقيية 100% وترتقي ألن تكون منافسية 

للمنتجات املماثلة يف السوق املحيل«.  
بيان تسيعى  »أمليه  الوزيير عين  وأعيرب 
رشكات القطياع الصناعيي املختليط كافية 
إىل تحدييث وتشيغيل معاملهيا وخطوطها 

اإلنتاجيية لعراقية وأهمية هيذه الرشكات 
التي كانت ترفد السوق العراقية بشتى انواع 

املنتجات«.  
رشكات  »معظيم  أن  إىل  الخبياز،  وأشيار 
القطياع املختليط توقفيت بعد أحيداث عام 
2003 بسيبب سوء االسترياد واغراق السوق 
املحيل بالبضائع والسيلع األجنبية«، متمنيا 
أن »تعييد رشكات القطاع املختلط بريقها يف 
ظل دعم الحكومة الحالية للقطاع الصناعي 
ككل وان تكون رشكات منافسة مع مراعاة 
توفر الكفياءة والجودة والسيعر بغية إثراء 
السوق العراقية بمنتجات وطنية تليق بإسم 

العراق وشعار صنع يف العراق«.  
الصناعيات  »رشكية  أن  اىل  البييان  ونيوه 
الخفيفية والتعدينيية مين رشكات القطاع 
الصناعي املختلط التي تأسست يف عام 1978 
والتي تعد مين الرشكات العريقة والرائدة يف 
صناعية الثالجيات واملجميدات والعارضات 

واملدافئ والطباخات عالمة عشتار«.

بعد تطويره.. الصناعة تفتتح مصنع إنتاج الثالجات 
والعارضات املحلية

    بغداد / المستقبل العراقي

وزارة  بخطيوة  الكهربياء  وزارة  رحبيت 
النفط استرياد الغاز من قطر خالل املرحلة 
تجهييز سياعات  لزييادة  وذليك  املقبلية، 
انقطياع  للمواطنن.ويصيل  الكهربياء 
الكهربياء يف الييوم الواحيد إىل أكثر من 12 
ساعة، مع وجود 3 أحياء يف بغداد مستثناة 
من ذلك، وهي الخرضاء والريموك وزيونة.
وعزا املتحدث باسيم وزارة الكهرباء أحمد 
العبادي قلة تجهيز الكهرباء إىل عدم وجود 
غاز لتشغيل املحطات الكهربائية، قائال إن 
»اسيترياد وزارة النفط للغياز من أي دولة 
سيشيكل إضافة كبرية لتشيغيل املحطات 
الكهربائية«.وأضاف أن »العراق متفق مع 
إيران عىل اسيترياد 50 ملييون قدم مكعب 
قيايس }مقمق{ }وحدة قياس تعني مليون 
قيدم مكعب قييايس{ خالل فرتة الشيتاء، 
وليم تصل هيذه الكمييات بعيد« موضحا 
أن »اسيترياد الغاز من قطير أو غريها مع 
صيانة محطات الكهرباء سيؤدي إىل تشغيل 
املحطيات املتوقفية، وبالتيايل رفيع إنتاج 
العيراق إىل 33 ألف ميغياوات والقضاء عىل 
أزمة الكهرباء التي تواجهها البالد«.ويبلغ 
إنتاج العراق حاليا 11 ألفا و500 ميغاوات، 
وفقيا ملوقع وزارة الكهرباء، ألن العديد من 
محطيات الكهربياء ال تعمل لعيدم وصول 

الغياز إليها.وبدأت مفاوضيات بن العراق 
وقطر ليرشاء الغياز خالل حكومية حيدر 
العبادي، بييد أنها توقفت ألسيباب عديدة 
منهيا تفضييل الحكومية زيادة اسيتثمار 
الغاز املصاحب لإلنتاج والحقول الغازية يف 
دياىل واألنبار، ولكن حتى اآلن ما زال يحرق 
العيراق 1214 »مقمقيا« يومييا، وليم تبد 
اليرشكات العاملية اهتماما باالسيتثمار يف 
الحقول الغازية.وكان وزير النفط إحسان 
عبيد الجبار، قال مؤخيراً، أن »العراق حتى 
لو اسيتثمر جميع الغياز املصاحب لإلنتاج 
ال يستطيع تغطية حاجته من الغاز لتوليد 
الكهربياء املطلوبية يف البيالد« الفتيا اىل أن 
»وزارة النفيط حريصية عيىل رشاء الغياز 
من قطر ألنها قريبة مين العراق«.وأكد أن 
العراق يرغب يف تنويع استرياده من الغاز، 
فيإىل جانب قطير يمكن االسيترياد من كل 
من روسيا وكزاخستان.وأوضح أن 20 ألف 
ميغاوات تنتج من محطيات تعمل بالغاز، 
مضيفا أن اسيتخدام النفيط بدال من الغاز 
يف توليد الكهرباء ذو كلفة عالية، إىل جانب 
أنه ليس صديقا للبيئة.ويطالب العراقيون 
بإنهاء أزمة الكهرباء املتواصلة منذ عقود، 
عيىل الرغم من إنفاق البالد بعد 2003 أكثر 
من 81 مليار دوالر، حسيب اللجنة النيابية 
املشكلة للنظر يف عقود الكهرباء، باإلضافة 

إىل إيقاف حرق الغاز املصاحب.

الكهرباء ترحب برشاء غاز من قطر 
وتعده إضافة لتشغيل الطاقة

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

رهين وزيير التجارة عيالء الجبيوري، أميس االثنن، 
التموينيية  البطاقية  مفيردات  تجهييز  اسيتقرار 
للمواطنين خالل العيام الحايل، بتوفير التخصيصات 
املاليية يف األشيهر األوىل من السينة، فيما كشيف عن 
توجييه البطاقية التموينيية وتوزيعهيا صيوب ذوي 
الدخل املحدود. وقال الجبوري إن »التلكؤ الذي حصل 
يف تجهييز مفيردات الحصية التموينيية خيالل العام 
امليايض 2020؛ كان بسيبب قلة التخصيصيات املالية 
الكافية التي أعطيت بشكل متقطع للوزارة عىل مدى 
أشيهر السينة، لتجهيز تلك املفردات بسيبب االوضاع 
االقتصادية التي مرت بها البالد جراء انخفاض أسعار 
النفيط وتفيش وبياء كورونا«. وأضياف، أن »الوزارة 
تخاطيب بشيكل مسيتمر مجليس اليوزراء واللجنة 
االقتصاديية، بيرضورة تسيليم التخصيصيات املالية 
للوزارة يف بداية السنة، لكي يتسنى للوزارة التعاقد مع 
الرشكات املحلية لتجهيز الحصة التموينية وتوزيعها 
بن مستحقيها وفق الجداول الزمنية املحددة«، مبيناً 
أن »الوزارة ستواجه صعوبة يف رشاء املفردات يف حال 
حصل تلكؤ يف توفري التخصيصيات املالية«. وأوضح، 
أن »الحكومية خصصيت مباليغ جييدة هيذا العيام، 
إضافة اىل دعم الربملان بتوفري األموال الالزمة للحصة 
التموينية«.وكشف وزير التجارة عن »توجيه البطاقة 
التموينية وتوزيعهيا صوب املواطنن من ذوي الدخل 
املحدود من خالل توسييع قاعدة البيانات للمشمولن 
بالبطاقية، وقيد تيم تشيكيل لجنية وزارية برئاسية 
وزيير العمل وبقيرار من املجلس اليوزاري لالقتصاد، 
إلصيالح البطاقة التموينية وتأمين وصول مفرداتها 
اىل مسيتحقيها من ذوي الدخل املحيدود واألرس التي 
هيي دون خط الفقر من خالل إنشياء قاعدة بيانات، 
فإميا ان يجري دفع األموال نقداً للمسيتحقن أو عن 
طريق مفردات الحصة«، مشرياً اىل أن »الوزارة قلصت 
مدة توزيع مادة الطحن بن املواطنن من 45 يوماً اىل 
35 يوماً وبواقع عرش حصص لوفرة مادة الحنطة يف 

مخازن الوزارة ضمن الخزين املوجود«.

التجارة تكشف عن توجيه 
لتوزيع البطاقة التموينية 
عىل ذوي الدخل املحدود

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلنيت مديرية امليرور العامة، أمس االثنن، تشيغيل مكبسياً جديداً لطباعية اللوحات 
املرورية.وذكيرت املديريية يف بيان تلقت املسيتقبل العراقي نسيخة منه ان »تم تشيغيل 
مكبيس طباعية اللوحيات يف موقع تسيجيل الكاظمية وذليك لتخفيف الزخم بالنسيبة 

لطباعة اللوحات يف جانب الكرخ«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، 
أميس االثنين، نتائيج توسيعة القبول يف 
الصباحيي  الخياص  الحكوميي  التعلييم 

)املوازي( للسنة الدراسية 2020/2021.
وقيال املتحيدث الرسيمي لليوزارة حيدر 
العبيودي يف بيان تلقت املسيتقبل العراقي 
نسيخة منه إن »قرار زييادة خطة القبول 
اليذي   %10 بنسيبة  امليوازي  التعلييم  يف 
اتخذتيه اليوزارة أتياح قبول تسيعة آالف 
وأربعئمة وواحد وسيتن طالباً يف مختلف 
التخصصات فيما بلغ عدد املقبولن منهم 
يف املجموعية الطبية ألفا ومئتن وسيبعة 
عرش طالبا«.وأضاف العبودي، أن »الحدود 

الدنيا لكليات املجموعة الطبية ضمن قناة 
التعلييم امليوازي بعد التوسيعة اسيتقرت 
عنيد معدل )97.7( لكلييات الطب ومعدل 
)97.2( لكلييات طيب األسينان ومعيدل 

)97.5( لكليات الصيدلة«.
إىل  املقبولين  الطلبية  العبيودي،  ودعيا 
»اسيتكمال إجراءات التسيجيل والرشوع 
باملبيارشة«، موضحًة أنيه »يمكن االطالع 
عيىل نتائج القبيول عرب بوابة الدراسيات 
www.dirasat-(واملتابعية والتخطييط 
gate.org(«.وكانيت وزارة التعلييم العايل 
والبحيث العلميي أعلنيت، الخمييس )24 
كانون األول 2020(، إطيالق قناة التعليم 
الحكوميي الخياص الصباحيي )املوازي( 

للعام الدرايس 2020/2021.

املرور العامة تشغل مكبسًا جديدًا 
لطباعة اللوحات

التعليم تعلن نتائج توسعة 
القبول يف التعليم املوازي

االتصاالت تعتزم توديع »الورق« بمؤمتر 
للتحول اإللكرتوين الشهر املقبل

بعد نزاع مسلح.. اإلطاحة بعدد
من املتهمني يف البرصة

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة االتصاالت، انها ستقيم مؤتمراً الكرتونياً يف شهر شباط املقبل 
حول التحول اىل املعامالت االلكرتونية بدالً من الورقية.

وقال املتحدث الرسمي للوزارة رعد املشهداني »لدينا مؤتمر يف الشهر القادم 
يسيبقه ورشة عمل للتباحث حول آلية التحول االلكرتوني يف عمل الوزارات 

واملؤسسات الحكومية«.
وأضياف ان »املؤتمير سييكون برعايية وزير االتصياالت اركان الشييباني 
معاون مدير العام لشيؤون التنمية رئييس ادارة الرشكة العامة لالتصاالت 
املعلوماتية }اسامة جهاد{، ومدير مديرية الخدمات واالتصاالت املعلوماتية 

}يارس عامر عبدالجبار{«.
وبن ان »مؤتمر التحول االلكرتوني سوف تحتضنه بناية رئاسة الجمهورية 
للتباحث حول آخر تطورات مشاريع التحول االلكرتوني« مؤكداً ان »املؤتمر 

ستحرضه الوزارات وشخصيات معروفة«.
وأوضيح املشيهداني، ان املرشوع »سييكون أشيبه بالحوكمية االلكرتونية 
وسوف نقول وداعا للورق وسيكون هناك منهاج عمل متكامل تشارك فيه 
الوزارة والدوائر التابعة لها وادارات عدة« الفتاً اىل ان »املرشوع اليحتاج مدة 
زمنيية وان البنى التحتيية مكتملة من قبلنا لكن ننتظير املوافقة عليه ويف 

حال تمت املوافقة عليه سوف نقوم باالجراءات كافة«.

    البصرة/ محمد الجابري

تمكنيت قيوات قييادة فرقية الرد 
الرسيع، أمس االثنن، من القبض 
عىل عيدد من املتهمن يف محافظة 

البرصة.
وذكيرت القييادة يف بييان تلقيت 
املسيتقبل العراقيي نسيخة منه، 
ان »قيوة من الفيوج الثالث اللواء 
األول فرقية اليرد الرسييع تنهيي 

نيزاع عشيائري نشيب يف منطقة 
الخيسيات بناحيية الثغر يف قضاء 
محافظية  إىل  التابيع  القرنية 

البرصة«. 
وأضاف البييان ان »القوة تمكنت 
مين إلقياء القبيض عىل عيدد من 
املشتبه بهم وضبط )5( بنادق نوع 
كالشينكوف« مشيرية اىل »إحالية 
املتهمين واألسيلحة املضبوطة إىل 

الجهات املختصة«.

حمافظ البرصة يقوم بجولة ميدانية يف املدينة الرياضية
قبل موعد مباراة املنتخبني العراقي والكويتي

وصول طاقم حتكيم املباراة إىل احملافظة

    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

اطلع محافظ البرصة املهندس اسيعد عبد 
االمري العيداني عىل اخر االجراءات املتعلقة 
بتنظيم ووضع كافة االستعدادات املطلوبة 
قبيل موعيد املبياراة الوديية بين املنتخب 
الوطني العراقي واملنتخيب الكويتي والتي 

ستجري يف ملعب املدينة الرياضية. 
وقيال العيداني يف بيان صحفيي صدر عن 
مكتبيه االعالميي الخياص خيالل جولية 
ميدانيية قام بهيا هذا يف املدينية الرياضية 
برفقة مختليف الدوائر الخدميية واالمنية 
بين  املبياراة  بتنظييم  املعنيية  والجهيات 

املنتخيب الوطني العيراق واملنتخيب الكويتي ان 
املدينية الرياضيية جاهزة السيتقبال هذا الحدث 
الريايض املهم بمشاركة مختلف الدوائر الخدمية 

واالمنية.

اجتماعيات  ان هنياك  البيرصة  وبين محافيظ 
مسيتمرة مع كافية الدوائر األمنيية الخدمية ويف 
اوقات متأخرة من الليل وبحضور وزير الشيباب 
والرياضة العراقيي عدنان درجيال والدوائر ذات 
العالقة من اجل االسيتعداد لهذا الحدث الريايض 

املهم.
إىل ذليك، وصيل اىل مطيار البيرصة الطاقم 
التحكيميي القطري لقيادة مباراة منتخبنا 
الوطنيي ومنتخيب الكويت الوديية املقررة 
يوم األربعاء املقبل يف اسيتاد جذع النخلة يف 

البرصة.
ورافيق الحيكام القطريين الحكيم الدويل 
السيابق حازم الشييخيل املقييم يف الدوحة 
حيث اصطحيب الطاقم املؤليف من الدويل 
سيلمان فالحي، وفيصل الشيمري وجمعة 

بورشيد إىل مطار البرصة الدويل.
وحظي الطاقم التحكيمي باستقبال رسمي 
من كبار موظفي وزارة الشباب والرياضة 

واتحاد الكرة وجمع من الصحفين واإلعالمين.
ومن املؤمل أن يصل مساء اليوم املنتخب الكويتي 
إىل البيرصة بيرا عىل أن تقيام املباراة مسياء يوم 

األربعاء.

حمافظ بغداد يعلن الرشوع ببناء جممع تربوي 
ضخم واكساء »10« حمالت سكنية يف احلسينية

     المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

اعلين محافظ بغداد، محمد جابر العطيا ادراج بناء مجمع تربوي 
ضخيم يف قضاء الحسيينية، وكذلك تنفيذ اعمال االكسياء يف عرش 

محالت جديدة ضمن خطة هذا العام .
وذكر بيان ملكتبه، تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، ان« املحافظ 
اكد خالل جولته امليدانية يف قضاء الحسيينية ملتابعة اعمال اكساء 
خميس محالت سيكنية، ان املحافظية تويل اهتماميا بالغا لقضاء 

الحسينية ولجميع مناطق حزام بغداد«.
 وبين العطا ان« اعمال االكسياء املنفذة تسيري بوتيرية متصاعدة 

وضمن الرشوط والضوابط واملعايري الفنية والهندسية املتبعة  ».
فيما اضاف، ان« خطة مشاريع محافظة بغداد لهذا العام تضمنت 
ادراج مشياريع بمختليف القطاعات لتشيمل قضاء الحسيينية ، 
مؤكدا« العمل عىل تخصيص قطعة ارض كبرية لينفذ عليها مجمع 
تربوي ضخم يضم 26 مدرسة وكليات باإلضافة اىل ادراج مشاريع 
اكسياء عيرش محالت سيكنية يف القضياء ».كما اشيار العطا اىل« 
التوجيه بإزالة التجاوزات عىل االماكن العامة واالرصفة والجزرات 
الوسطية اىل جانب متابعة االعمال البلدية والخدمية املقدمة بشكل 

مستمر يف املنطقة ».

    بغداد / المستقبل العراقي

استقبل رئيس مجلس القضاء األعىل القايض الدكتور فائق زيدان 
يف مكتبه، أمس االثنن، القائم بأعمال السيفارة الهولندية السيد 
روخاس برونيك وبحث معه مبادرة الحكومية الهولندية لتقديم 

الدعم إىل القضاء العراقي يف مجال حقوق اإلنسان.

رئيس جملس القضاء يستقبل القائم 
بأعامل السفارة اهلولندية

    بغداد / المستقبل العراقي

بحثيت وزارة النقل / الرشكة العامة ملوانئ العراق، أمس االثنن، 
تطبييق ميرشوع االدارة االلكرتونيية يف مرفقيات الرشكية ميع 
رشكتيي الريا ومنيارة ام قرص العاملتان ضمن رشكة التشيغيل 

املشرتك يف املوانئ.
وقال مدير عام الرشكة فرحان محيسن الفرطويس يف بيان تلقت 
املستقبل العراقي نسخة منه انه »عقدنا اليوم اجتماعا مهما مع 
رشكتي الريا ومنارة ام قرص لبحث البدء بتنفيذ مرشوع التحول 

اىل االدارة االلكرتونية يف مرافق الرشكة وموانئها«. 
واكد عىل رضورة االرساع بتحويل موانئنا اىل العمل بأنظمة الدفع 
والجباية االلكرتونية واالبتعاد عن العمليات الورقية لتحقيق مبدأ 

الشفافية وضمان جودة ورسعة ونزاهة العمليات يف املوانئ.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت رشكية ) Lioyd>s Register( الربيطانيية، اليوم االثنن، 
منيح رشكة غاز الجنوب شيهادة الجيودة العامليية باملواصفات 

القياسية الدولية.
واكيد وزير النفط احسيان عبيد الجبار اسيماعيل يف بيان تلقت 
املسيتقبل العراقيي نسيخة منيه »حرص اليوزارة عيىل االرتقاء 
بمسيتويات االداء يف دوائر ورشكات القطاع النفطي وبما يحقق 
التقيدم  يف العمل واالنتياج يف كافة التشيكيالت وتحقيق التنمية 

املستدامة«.  
ويذكر ان التشكيالت النفطية تعمل عىل اتباع االجراءات والطرق 
الحديثة واملحددة عامليا يف مجاالت اإلدارة، للحصول عىل شهادات 

الجودة العاملية من الرشكات العاملية املانحة. 
ويشيار اىل ان اغلب رشكات ودوائر الوزارة حصلت عىل شهادات 

الجودة خالل األعوام املاضية.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة النفط، أمس اإلثنين، اطالق البطاقة الوقودية رقم 
)10( والخاصة بمادة النفط األبيض.

ودعيت رشكة توزييع املنتجات النفطية يف بيان تلقت املسيتقبل 
العراقي نسيخة منيه »املواطنين اىل مراجعة املنافيذ التوزيعية 
السيتالم حصتهم املقررة من ميادة النفط األبيض، بواقع 50 لرت 
وبالسيعر الرسيمي املدعوم 150 دينار، واعتباراً مين تاريخ 25 

كانون الثاني الجاري 2021«.
وشددت عىل رضورة »ايقاف العمل بالبطاقة رقم )9(«.

وكانيت وزارة النفيط قد بيادرت اىل توزيع وبييع حصة اضافية 
وبالسعر التجاري للمواطنن الراغبن يف بغداد واملحافظات.

النقل تبحث تطبيق االدارة االلكرتونية 
يف املوانئ مع رشكات التشغيل املشرتك

رشكة عاملية متنح رشكة غاز اجلنوب 
»ISO« شهادة اجلودة العاملية

النفط تطلق البطاقة 
الوقودية رقم 10
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مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )10(
تعل�ن اللجنة وللمرة الثانية عن ايجار العقارات التالية وفق 
قان�ون )21( لس�نة )2013( فع�ى الراغبني باالش�راك يف 
املزايدة العلنية مراجعة سكرتري اللجنة يف بلدية املوصل خالل 
) 15( خمس�ة عرش يوما  تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن 
يف الصحف املحلية لالطالع عى الرشوط مستصحبني معهم 
هوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن والتأمينات القانونية 
البالغ�ة )30%( م�ن القيم�ة املق�درة مع الترصي�ح االمني 
للمشرك باملزايدة وتجري املزايدة يف ديوان محافظة نينوى 
/ قاعة الحدباء    الس�اعة العارشة صباحا لليوم االخري من 
م�دة االعالن ويتحمل من ترس�و بعهدته اجور نرش االعالن 

واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار 
*  القطع املرقمة :

)162و164و166و167و170و174و175و184و186و1
89و190و191و192و193و195و197و198و199و32

5( م40 نين�وى الرشقية واملش�يد عليها )محل وكيل ادوات 
احتياطي�ة( وبمس�احة )50(م2 لكل قطعة وحس�ب واقع 

الحال وملدة ثالث سنوات.

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )9(
تعلن اللجنة وللمرة الثانية عن ايجار العقارات التالية وفق قانون 
)21( لس�نة )2013( فعى الراغبني باالش�راك يف املزايدة العلنية 
مراجع�ة س�كرتري اللجن�ة يف بلدية املوصل خالل ) 15( خمس�ة 
ع�رش يوما  تبدا من اليوم التايل لن�رش االعالن يف الصحف املحلية 
لالطالع عى الرشوط مس�تصحبني معهم هوي�ة االحوال املدنية 
وبطاقة الس�كن والتأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة 
املقدرة مع الترصيح االمني للمشرك باملزايدة وتجري املزايدة يف 
ديوان محافظة نينوى / قاعة الحدباء    الساعة العارشة صباحا 
للي�وم االخري من م�دة االعالن ويتحمل من ترس�و بعهدته اجور 

نرش االعالن واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار 
1 �   الدكاكني املرقمة :

)530و538و471و469و552و500( الواقعة يف سوق الربكة عى 
جزء من القطعة املرقمة  )179( محلة الش�يخ فتحي وملدة ثالث 

سنوات.
2 � االكش�اك املرقمة ) 181و188و189و190و187و193و173

و192و194و186و195و174و172و
175و182و178( املش�يدة عى جزء من القطعة املرقمة  )179( 

محلة الشيخ فتحي )سوق الكمرك( وملدة ثالث سنوات.

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )8(
تعل�ن اللجنة وللم�رة الثانية عن ايجار العق�ارات التالية وفق قانون )21( لس�نة 
)2013( فعى الراغبني باالشراك يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري اللجنة يف بلدية 
املوصل خالل ) 15( خمسة عرش يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحف 
املحلي�ة لالطالع عى الرشوط مس�تصحبني معه�م هوية االح�وال املدنية وبطاقة 
السكن والتأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مع الترصيح االمني 
للمشرك باملزايدة وتجري املزايدة يف ديوان محافظة نينوى / قاعة الحدباء الساعة 
العارشة صباحا لليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترسو بعهدته اجور نرش 

االعالن واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار 
1 � دكان رقم  )12(  املشيد عى جزء من القطعة املرقمة )529/30( م42  نينوى 

الغربية الواقع يف حي الضباط  وملدة ثالث سنوات.
2 � كش�ك املش�يد عى الرصيف مقابل كازينو االوائل وبمساحة )20(م2  وحسب 

واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
3 � القطع�ة املرقم�ة )213(  م24 وادي ع�كاب  املش�يد عليه�ا )بائع س�كراب ( 

وبمساحة )240( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
4 � القطعة املرقمة )203(  م24 وادي عكاب  املشيد عليها )بائع دهونات وتشحيم  

( وبمساحة )200( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
5 � القطع�ة املرقم�ة )588(  م24 وادي ع�كاب  املش�يد عليها )ورش�ة س�باكة ( 

وبمساحة )112( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
6 � القطعة املرقمة )31(  م24 وادي عكاب  املشيد عليها )بائع سكراب ( وبمساحة 

)350( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
7 � القطعة املرقمة )1164أ(  م24 وادي عكاب  املشيد عليها )وكيل ادوات احتياطية 

( وبمساحة )150( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
8 � القطعة املرقمة )1237(  م24 وادي عكاب  املشيد عليها )بائع ادوات احتياطية 

وبراغي  ( وبمساحة )200( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.

اعالن 
ق�دم املدعي ) عدنان عوده كاظم ( طلبا يروم فيه تبديل 
) لقب�ه ( م�ن ) املس�اري ( اىل ) الكطيم�ي ( فم�ن لديه 
اع�راض عى الدع�وى مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة 
اقصاها خمسة عرش يوم وبعكسه سوف ينظر بالدعوى 
وفق احكام املادة ) 22 ( من قانون البطاقة الوطنية رقم 

) 3 ( لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
املدير العام / وكالة 

�����������������������������������������������
اعالن 

قدم�ت املدعية ) فضيله راجي ش�اكر ( طلب�ا تروم فيه 
تبديل ) اس�مها ( من ) فضيل�ه ( اىل ) زهراء ( فمن لديه 
اع�راض عى الدع�وى مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة 
اقصاها خمسة عرش يوم وبعكسه سوف ينظر بالدعوى 
وفق احكام املادة ) 22 ( من قانون البطاقة الوطنية رقم 

) 3 ( لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
املدير العام / وكالة

�����������������������������������������������
بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف سامراء
محكمة بداءة سامراء
العدد: 624/ب/2020
التاريخ:2021/1/21
اع��������������الن

بن�اًء عى ما جاء بقرار من ه�ذه املحكمة املوقرة بالعدد 
)624/ب/2020( يف 2020/12/9 املتضمن إزالة الشيوع 
للعقار املرقم )9713/71 مقاطعة 25 عرموش�ية( بيعاً 
تبيع ه�ذه املحكمة باملزاي�دة العلنية ع�ى العقار املرقم 
أعاله واملدرج�ة اوصافه ادناه فعى م�ن يرغب بالرشاء 
مراجع�ة ه�ذه املحكمة خ�الل ثالثون يوم�ا اعتبارا من 
الي�وم الت�ايل للن�رش يف صحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني 
مس�تصحبا معه املستمس�كات القانونية مع تات�مينات 
البالغة 10% من القيمة التقديرية لعموم العقار والبالغة 
)70.000.000( س�بعون ملي�ون دين�ار عراق�ي فق�ط 
بصك مصدق ألم�ر هذه املحكمة ان لم يكن من الرشكاء 
وس�تجري املزايدة يف الساعة الثانية عرش من ظهر اليوم 
األخ�ري للمدة أعاله ويتحمل املش�ري أج�ور النرش علماً 
بأن املدعي يرغب بالبقاء مس�تأجر للعقار بعد البيع عند 

رشائه من غري املدعى عليهم.
االوصاف

دار س�كنية تق�ع يف قض�اء س�امراء – ح�ي الرشط�ة 
مس�احتها )200م2( متكونة من طابقني مبنية بالبلوك 
ومس�قفة بالكونكريت املس�لح يحتوي ع�ى غرفة نوم 
واس�تقبال ومطبخ وصحيات ومراف�ق صحية خارجية 
وغرفت�ي ن�وم يف الطاب�ق االول مبلط�ة بال�كايش املرمر 

ويحتوي عى حديقة صغرية ودرجة بنائه جيدة.
القايض

سعدون محمد عويد

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : 5998/ش2020/4

التاريخ :  
اعالن

اىل املدعى عليه / محمد سليم حمزة 
اصدرت هذه املحكمة قراره�ا بالدعوى املرقمة 5998/

ش2020/4 يف 2021/1/14  غيابي�ا بحق�ك والق�ايض 
بتادية نفقة ماضية ومس�تمرة للمدعي�ة )زهراء عظيم 
حمزة(  ونفقة مستمرة الوالدك كل من ) جعفر وحسني 
وزين�ب(  وملجهولي�ة محل اقامتك وحس�ب رشح القائم 
بالتبلي�غ واش�عار مختار ح�ي الرحم�ة /النجف قررت 
املحكم�ة تبليغك بالقرار بواس�طة صحيفت�ني محليتني 
يوميتني ولك حق االعراض عى القرار الغيابي خالل املدة 

القانونية وبعكسه يكتسب القرار الدرجة القطعية 
القايض

عيل حميد الحيدري
�����������������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد: 1547/ج2019/1

التاريخ : 2021/1/24
اعالن

 اىل املتهم الهارب / عماد شنان صالح مهدي
حيث انك متهم يف الدع�وى املرقمة )1547/ج2019/1( 
والخاص�ة باملش�تكي )ري�اض محم�د جاس�م ( وصدر 
ق�رار حكم غياب�ي بحقك بالحبس البس�يط مل�دة اربعة 
اش�هر اس�تنادا الحكام املادة 432 من قان�ون العقوبات  
وملجهولية محل اقامتك  حس�ب االش�عار املرفق يف ثنايا 
ه�ذه الدعوى عليه ق�ررت املحكمة تبليغ�ك اعالنا بقرار 

الحكم الصادر بحقك بحسب االصول
القايض

حيدر طالب الطالقاني
�����������������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد: 1776/ج2019/1

التاريخ : 2021/1/24
اعالن

 اىل املتهم الهارب / عماد شنان صالح مهدي
حيث انك متهم يف الدع�وى املرقمة )1776/ج2019/1( 
والخاصة باملش�تكي )رياض محمد جاسم ( وصدر قرار 
حك�م غيابي بحقك بالحبس البس�يط ملدة اربعة اش�هر 
اس�تنادا الح�كام امل�ادة 1/413  م�ن قان�ون العقوبات  
وملجهولية محل اقامتك  حس�ب االش�عار املرفق يف ثنايا 
ه�ذه الدعوى عليه ق�ررت املحكمة تبليغ�ك اعالنا بقرار 

الحكم الصادر بحقك بحسب االصول
القايض

حيدر طالب الطالقاني

العدد : 11
التاريخ : 2021/1/11

العدد : 12
التاريخ : 2021/1/11

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

العدد : 10
التاريخ : 2021/1/11

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل
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ظاهرة الدبلوماسية كوسيلة اجتامعية يف املجتمع الدويل
           خالد مؤيد يونس الزهاوي 

           الجزء الثالث

وهذا النوع او هذه الوسيلة , اصبحت هي 
املألوفة و املرغوب�ة و التي جرى العرف 
الدويل عىل اتباعها , لحل النزاعات تجنباً 
الراقة الدماء و االستنزاف االقتصادي و 
العسكرية و املس�ؤولية الدولية و ايضا 
تجنب الخروج عن القانون الدويل و انما 
التمس�ك باالخالق , واظهار الدولة امام 
املجتمع ال�دويل يف اجمل صورة و غريها 

من االساليب.
وشاع هذا االستخدام يف الحروب الباردة 
و املواجه�ات املب�ارشة يف االتفاقي�ات و 
املؤتم�رات الدولية و املنظم�ات الدولية 
الحكومي�ة او املنظمات االقليمية, وهذا 
كان اكثر بروزاً يف ايام الحرب الباردة بني 

االتحاد الس�وفيتي – الكتلة الش�يوعية 
الرشقي�ة – و الواليات املتحدة االمريكية 
– ال�دول الرأس�مالية و اوروب�ا الغربية 

املؤيدة اىل سياسة الواليات املتحدة.
)الحرب  الحربي�ون  ب-الدبلوماس�يون 
فش�ل  بع�د  املعنوي�ة(:  و  النفس�ية 
الدبلوماسية التقليدية او الحكومية , يف 
قطف ثمار العنب , فهنا يجب من سماع 
زئري االس�د, ع�ىل حد تعبري الفيلس�وف 
االيط�ايل »نيك�وال مكيافي�ي« الكات�ب 
االيط�ايل, ف�اذا لم تفل�ح الدبلوماس�ية 
التقليدية او الدبلوماس�ية العادية, فهنا 
يب�دأ دور الدبلوماس�ية الحربي�ة وه�ي 
ام�ا القيام بنرش منش�ورات و خطابات 
كاذب�ة س�واء يف الصح�ف او يف املجالت 
او ت�ذاع يف االذعات او تقال يف املعاهدات 
الدولية امام ممثلني املجتمع الدويل او يف 
املنظمات الدولية الحكومية او املنظمات 

االقليمي�ة والغاي�ة م�ن ذل�ك ه�و دفع 
الطرف االخر للقيام بافعال و نش�اطات 
تكون اس�بقية لكنها امام الراي العاملي 
هي افعال مخالفة للقانون , او االسلوب 
الثان�ي , وهي الح�رب النفس�ية اللعب 
عىل االعص�اب , وهي تتمي�ز بالخداع و 
الترصفات و النشاطات التي تثري غضب 
او هل�ع الخص�م و بالتايل اما يستس�لم 
او يب�ادر بالقت�ال, و يك�ون موقفه هو 
املوقف املعتدي و املتج�اوز عن القانون 
ال�دويل , وهنا يعطي للط�رف االخر حق 
اس�تعمال القوة تح�ت ذريع�ة االعتداء 

عليه.
ف�اذن الدبلوماس�ية الحربي�ة : ه�ي ان 
تالع�ب الكلب بلط�ف حتى تج�د حجراً 
ترضب�ه ب�ه. او ه�ي ح�ركات و افعال 
يقوم�ون بها اش�خاص تث�ري غضب و 
تهي�ج الط�رف االخ�ر , وبالت�ايل تدفعه 

للقي�ام بحركات عدائي�ة و بالتايل يكون 
لها ذريعة للدفاع عن نفس�ها و تحقيق 
م�ع  تتف�ق  ربم�ا  وه�ذه  طموحه�ا, 
الدبلوماس�ية التقليدي�ة – الحكومية – 

النها غايتها هي رعب و هلع و استفزاز 
و تخوي�ف الطرف االخ�ر و بالتايل قيام 
الطرف االخر بالقيام بحركات االسبقية 
وه�ي الهجوم, لكن هذا الهجوم مخالف 
للقان�ون و االخالق وبالت�ايل يصبح حق 

الدفاع هو املرشوع.   
وس�وف  الش�عبية,  ج-الدبلوماس�ية 
نعرفها م�ن خالل التفرق�ة بينها و بني 

الدبلوماسية التقليدية )الحكومية(.
)الحكومية(:  التقليدية  1-الدبلوماسية 
ه�ي دبلوماس�ية ال�دول و الحكومات , 
وه�ي التي تتف�اوض الدولة كش�خص 
رئي�ي و قانوني , ومعن�وي يف املجتمع 
به�ا  تق�وم  ال�ذي  امله�ام  و  ال�دويل, 
الدبلوماسية  او  الحكومية  الدبلوماسية 
الدولية عىل حد سواء, هي تنفيذ سياسة 
الدولة الخارجية, فهي اداة الدولة و اذان 
و لس�ان الدولة يف املجتم�ع الدويل, ومن 

خاللها تحقق الدولة اهدافها و طموحها 
ال�دويل, وبالت�ايل  القومي�ة يف املجتم�ع 
ان الدبلوماس�ية الحكومي�ة, ه�ي اداة 
الدول�ة لتحقيق اهدافها و طموحاتها يف 
املجتمع الدويل, وم�كان عملها يكون يف 
السفارات و املؤسسات التابعة للدولة يف 

كل انحاء العالم.
2-الدبلوماس�ية الشعبية )العامة(: هي 
دبلوماس�ية العامة , اي دبلوماسية غري 
حكومية , اي غري تابعة اىل الدول القومية 
الحكومي�ة و هدافه�ا  املنظم�ات  اىل  و 
ه�و تمثي�ل املنظمات غ�ري الحكومية و 
الكيانات الدولية الت�ي تكون غري تابعة 
اىل ال�دول القومية , فهي تمثل املنظمات 
الت�ي غايته�ا مس�اعدة االنس�انية مثل 
منظمة الصليب االح�ر و الهالل االحمر 
و منظمات التحرير الوطني, النقابات و 
املجتمعات املدنية و االحزاب السياس�ية 

و غريها م�ن الكيانات التي تم االعرتاف 
بها ككيانات و هيئات دولية يف املجتمع 
ال�دويل و التي تم اعتبارها اش�خاص او 

الالعبني يف العالقات الدولية.
ه�ي  الحكومي�ة  الدبلوماس�ية  ان  اذن 
وس�يلة الدول�ة واداته�ا التفاوضي�ة و 
السياس�ية يف املجتم�ع ال�دويل, يف ح�ني 
ان الدبلوماسية الش�عبية هي وسيلة و 
اداة املجتمعات املدني�ة و املنظمات غري 
الحكومية و الكيان�ات الدولية. وبالتايل 
ان الدبلوماس�ية الحكومية هي وس�يلة 
اتص�ال الدول�ة بالعال�م الخارج�ي, اما 
الدبلوماس�ية العامة او الش�عبية فهي 
وس�يلة اتصال الشعوب و املنظمات غري 
الحكومية و الكيانات الدولية يف املجتمع 
ال�دويل, فه�ي لس�ان واذان الش�عوب و 
املنظم�ات غ�ري الحكومي�ة و الكيانات 

الدولية.

تنويه
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف الرصافة الثانية
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة 238/55
املحلة او رقم املقاطعة 2 زعفرانية

بتاري�خ   )2301( املرق�م  الع�دد  يف  س�هوا  ورد 
2021/1/19  الخطأ هو اسم الراهن حمزة خضري 
بشري والصحيح هو خمرة خضري بشري لذا اقتىض 

التنويه 
������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد / 278/حجة وفاة / 2021

التاريخ 2021/1/19
اىل  / املدعوه / الهام حسن حسون 

اعالن
قدم طالب حج�ة الوفاة  جواه�ر صاحب ابراهيم  
طلب�ا اىل ه�ذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار حجة 
وف�اة بحق املدعوة ) الهام حس�ن حس�ون( قررت 
املحكمة تبليغك  يف الصحف املحلية فعليك الحضور 
امامه�ا خالل ع�رشة ايام من تاري�خ نرش االعالن 

وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون 
القايض

ظاهر عباس الفتالوي
������������������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ السماوة
رقم االضبارة : 2019/1665

التاريخ : 2021/1/25 
اىل  /املنفذ عليه  / اىل املدين / حسن عزيز محمد 

لقد تحقق له�ذه املديرية من كت�اب مركز رشطة 
حي الرس�الة املرق�م 576 يف 2021/1/5 ومختار 
املنطقة انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن 
دائ�م او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ  عليه 
واستنادا للمادة 27 من قانون التنفيذ تقرر تبليغك 
اعالن�ا بالحضور يف مديرية تنفيذ الس�ماوة   خالل 
خمس�ة ع�رش يوم�ا تبدأ م�ن الي�وم الت�ايل للنرش 
ملب�ارشة املعام�الت التنفيذية بحض�ورك ويف حالة 
عدم حضورك ستبارش هذه املديرية باجراء التنفيذ 

الجربي وفق القانون 
املنفذ العدل االول

جعفر حسني دخيل ال شرب
اوص�اف املح�رر : الزام�ك بتاديت�ه للدائ�ن املدي�ر 
الع�ام مل�رصف الرافدي�ن اضاف�ة لوظيفت�ه مبلغ 
تس�عة عرش مليون ومائتني وتسعة وتسعون الف 
واربعمائة دينار مش�تمال للفائدة االتفاقية البالغة 
8% اعتبارا من 2010/11/11 ولحني تاريخ اقامة 
الدعوى 2019/1/15 والفائ�دة التاخريية البالغة 
2% اعتب�ارا من تاريخ االس�تحقاق اول قس�ط من 
اقس�اط الق�رض يف 2011/5/11  ولح�ني تاريخ 
اقامة دع�وى 2019/1/15 ولحني التادية الفعلية 
حس�ب ق�رار محكمة اس�تئناف املثن�ى االتحادية 
يف  207/س/2019  املرق�م  االس�تئنافية  الهيئ�ة 

2019/7/1

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد / 721/ش2021/4

التاريخ 2021/1/25
اعالن

اىل املدعى عليه / حبيب يوسف احمد
اقامت املدعية )عذراء تركي جينه ( الدعوى بالعدد 
721/ش2021/4 امام هذه املحكمة والتي تطلب 
فيها تايي�د حضانة الطفلة )فاطم�ة(  وملجهولية 
محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ واشعار 
مختار حي الرباق /النج�ف قررت املحكمة تبليغك 
بموضوع الدعوى وبموعد املرافعة اعالنا بواسطة 
صحيفتني محليت�ني يوميتني وعليك الحضور امام 
هذه املحكمة يف موع�د املرافعة القادم املوافق يوم 
2021/2/11 الس�اعة التاس�عة صباحا ويف حالة 
عم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا سوف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عي حميد الحيدري
������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد / 221/ 2021 
التاريخ 2021/1/17

اىل  / املدعو / رضا  كريم محمد حسني
اعالن

قدم طالب حجة الوفاة  كريم محمد حسني طلبا اىل 
هذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار حجة وفاة بحق 
املدعو ) رضا كريم محمد حس�ني ( قررت املحكمة 
تبليغ�ك  يف الصحف املحلية فعليك الحضور امامها 
خ�الل عرشة ايام من تاري�خ نرش االعالن وبخالفه 

سيتم النظر بالطلب وفق القانون 
القايض

ظاهر عباس الفتالوي
������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد / حجة وفاة / 380 

التاريخ 2021/1/24
اىل  / املدعوه / سليمة خليل حسون

اعالن
ق�دم طال�ب حج�ة الوفاة  ح�دودة خليل حس�ون 
طلب�ا اىل ه�ذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار حجة 
وفاة بحق املدعوة ) س�ليمه خليل حسون ( قررت 
املحكمة تبليغك  يف الصحف املحلية فعليك الحضور 
امامه�ا خالل ع�رشة ايام من تاري�خ نرش االعالن 

وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون 
القايض

ظاهر عباس الفتالوي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الشومي

العدد / 217/ش/2021
التاريخ 2021/1/25

اعالن
اىل املدعى عليه / ماجد خليل ابراهيم

اقام�ت زوجت�ك املدعية عذراء اس�ماعيل جاس�م 
دعوى امام ه�ذه املحكمة وس�جلت بالعدد اعاله 
تطل�ب دعوت�ك فيه�ا للمرافعة والحك�م بالتفريق 
للهج�ر وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب اش�عار 
املخت�ار ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك بموع�د املرافعة 
املص�ادف 2021/1/31 س 9 صباح�ا بصحيفتني 
محليتني يوميتني ويف حالة عدم حضورك ستجري 

املرافعة بحقك غيابيا وحسب االصول
القايض

اياد مريح سليمان
������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف اللطيفية
العدد :109 

التاريخ 2021/1/17
اعالن

للطل�ب املقدم من طالبة حج�ة الحجر والقيمومة 
غازية حسني مرير والتي تطلب اصدار حجة حجر 
وقيمومة عىل املطلوب اصدار الحجة بفقدانه احمد 
محم�د دويج عبد الل�ه الغريري ال�ذي فقد بتاريخ 
2005/6/3 علي�ه قررت هذه املحكمة واس�تنادا 
الحكام املادة 21 مرافعات مدنية النرش يف جريدتني 
رس�ميتني محليتني فم�ن له الح�ق االعرتاض عىل 
الطل�ب املثول امام هذه املحكمة خ�الل ثالثة ايام 
من تاريخ النرش وبخالفه سوف تميض املحكمة يف 

النظر بالطلب وفق االصول
القايض

عدنان محمود رشيد
������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية 

محكمة بداءة الجدول الغربي 
العدد :80/س/2021 
التاريخ 2021/1/25

 اىل املدعى عليه / جاسم محمد عيدان
تبليغ بالحضور

اق�ام املدع�ي قاس�م رزاق كاظم الدع�وى املرقمة 
80/ب/2021 ام�ام محكمة بداءة الجدول الغربي 
ويطل�ب فيه�ا الزام�ك بمبل�غ مق�داره اثنا عرش 
ملي�ون دينار عراقي باق�ي بذمتك وملجهولية محل 
اقامتك قرر تبليغك يف صحيفتني يوميتني رسميتني 
بالحض�ور يف موعد املرافع�ة املوافق 2021/1/31 
الس�اعة التاس�عة صباح�ا امام ه�ذه املحكمة او 
ارسال من ينوب عنك قانونا وبخالفه سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 
القايض

حسني ابراهيم الناطور

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية 

محكمة بداءة الخريات  
العدد : 29/ب/2021

التاريخ : 2021/1/21
اعالن

اىل املدع�ى عليه / عبد اللطيف كريم احمد / يس�كن 
بغداد � ناحية املنصور حي الريموك /سابقا مجهولة 

محل االقامة
بناءا عىل الدعوى املرقمة اعاله املقامة من قبل املدعي 
مؤي�د حس�ن ناهي ع�ىل املدع�ى عليه عب�د اللطيف 
كري�م احم�د املتضمن�ة طلب الحك�م بال�زام املدعى 
علي�ه بتاديته للمدعي اعاله مبل�غ مليوني وثمنمائة 
وخمسة وسبعون الف دينار عن دين ترتب بذمتك له 
وملجهولي�ة محل اقامتك وحس�ب رشح مختار محل 
اقامت�ك ايوب حس�ن احم�د كري�م يف 2021/1/14 
ق�ررت املحكمة تبليغ�ك اعالنا بصحيفت�ني يوميتني 
للحضور امام هذه املحكمة يف يوم املرافعة املصادف 
2021/1/31 الس�اعة التاس�عة صباح�ا ويف حال�ة 
عدم حضورك او حضور من ينوب عنك قانونا س�وف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون
القايض

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

رئاسة محكمة استناف كربالء االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الهندية

العدد / 797/ش/2020 
التاريخ 2021/1/18

اعالن
اىل املدع�ى علي�ه / ضياء عبد االمري حس�ني يس�كن 

الهندية / حي الرياض مجهول محل االقامة حاليا
اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا الغياب�ي بتاري�خ 
2020/12/1 ال�ذي يقيض بالحك�م بتصديق الطالق 
الرجع�ي ال�ذي اوقعته عىل زوجت�ك املدعيه )اخالص 
جويد كاظم( بتاريخ 2018/12/17 وملجهولية محل 
اقامت�ك حس�ب رشح مخت�ار منطقة ح�ي الرياض 
املخت�ار قيس عباس بصيل�ه يف 2020/12/28 تقرر 
تبليغ�ك بقرار الحك�م الغيابي بصحيفت�ني محليتني 
وعن�د تبلغك وع�دم اعرتاضك خ�الل امل�دة القانونية 

سيكتسب القرار الدرجة القطعية وفقا للقانون
القايض

فاضل جياد الكناني
��������������������������������������������

اعالن
اىل الرشيك اشواق جاسم محمد 

اقتىض حضورك اىل مديرية بلدية النجف وذلك القرارك 
باملوافق�ة عىل اص�دار اجازة بن�اء والخاصة بالعقار 
املرق�م 20/247 مقاطع�ة 46 عباس�ية والتابعة اىل 
مديري�ة بلدية العباس�ية حي الحكي�م مناصفة مع 
رشي�كك املواطن حس�ني ه�ادي لفتة م�ده اقصاها 
ع�رشة ايام وبعكس�ه س�وف تص�در االج�ازة وفقا 

للضوابط الالزمة
��������������������������������������������

اعالن
اىل الرشكاء ساهره هاشم اسماعيل وميسون هاشم 
اس�ماعيل وافتخار هاشم اس�ماعيل وزهراء هاشم 
اس�ماعيل وزين�ب هاش�م اس�ماعيل ودنيا هاش�م 
اس�ماعيل وامري حمي�د محمد ومحم�د حميد محمد 
وع�ي حميد محمد ونورا حمي�د محمد ومروه حميد 
محم�د وصفا حمي�د محم�د وفاطمة حمي�د محمد 
اقت�ىض حض�ورك اىل مديري�ة بلدية الكوف�ة لغرض 
اص�دار اجازة بناء املرقم�ة 1600/13 قضاء الكوفة 
يف النجف مقاطعة 18 علوة الفحل اىل الرشيك / عالء 

هاشم اسماعيل 
��������������������������������������������

فقدان
فقد مني الوصل املرق�م / 429047 يف 2020/7/17 
بمبلغ )500000( خمسمائة الف دينار والصادر من 
بلدية النجف باس�م / قاس�م كاظم حم�ود فعىل من 

يعثر عليه تسليمه لجهة االصدار
��������������������������������������������

 اعالن
اىل املتهم الغائب/ ش.م حسني داخل جاسم عزوز 

محل العمل / مديرية رشطة محافظة النجف االرشف 
واملنشات

العنوان النجف االرشف / حي الحوراء 
بم�ا ان�ك مته�م وفق اح�كام امل�ادة )5( م�ن قانون 
عقوب�ات  قوى االم�ن الداخي  رقم 14 لس�نة 2008 
املعدل وملجهولية محل اقامتك اقتىض تبليغك بواسطة 
ه�ذا االعالن عىل ان تحرض ام�ام محكمة قوى االمن 
الداخي املنطقة الرابعة  خالل مدة اقصاها ثالثون يوم 
اعتب�ارا من تاريخ تعليق ه�ذا االعالن يف محل اقامتك 
وتجي�ب عىل التهمة املوجه ضدك وعند عدم حضورك 
س�وف تجري محاكمتك غيابيا استنادا الحكام املواد 
)65 و68و69( من قانون اصول املحاكمات الجزائية 

لقوى االمن الداخي 
اللواء الحقوقي

سعد عي شميس
رئيس محكمة قوى االمن الداخي 

املنطقة الرابعة

فقدان وثيقة
فقدت مني الوثيقة الدراس�ية الص�ادرة من اعدادية 
مسلم بن عقيل ع املركزية باسم /امري جاسم محمد 
بتاري�خ 2021/1/12 يف الكوفة حي ميثم التمار من 

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

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
بن�اء عىل طلب املواطن   )رش�يد زبال�ه عباس( طلبا 
لغ�رض تبديل لقب�ه وجعل�ه ) العامري( ب�دال من ) 
الغزايل( فم�ن لديه اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية 
خ�الل م�دة اقصاه�ا خمس�ة )خمس�ة ع�رش يوم(  
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق 
اح�كام امل�ادة )22( م�ن قان�ون البطاق�ة الوطني�ة 
رق�م 3 لس�نة 2016 واالم�ر االداري املرقم 24195 يف 

2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

��������������������������������������������
اىل الرشيك حازم عبد الكاظم عباس

 توج�ب عليك الحضور إىل صندوق االس�كان العراقي 
ف�رع النجف وذلك لتثبيت اق�رارك باملوافقه عىل قيام 
رشيك نهى محمد مدلول بالبناء عىل حصتها املشاعه 
يف القطعه املرقمه 14917 /3حي ميسان خالل مده 
خمس�ه عرش يوما داخل العراق وشهر خارج العراق 

وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضورك
��������������������������������������������

إىل الرشيك رحاب ناظم عبد الحسني 
اقتىض حضورك إىل مق�ر بلدية النجف لغرض اصدار 
اجازه بناء للعقار املرقم 67904 /3حي النداء خالل 
عرشه ايام وبخالفه س�تتم اإلجراءات دون حضورك 

طالب االجازه 
عي رحمان ناجي

��������������������������������������������
إىل الرشيك نجوى محمد صالح 

اقتىض حضورك إىل مق�ر بلدية النجف لغرض اصدار 
اج�ازه بناء للعقار املرقم 528 /1حي الزهراء  خالل 
عرشه ايام وبخالفه س�تتم اإلجراءات دون حضورك 

طالب االجازه
 زينب رزاق صالح

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

فقد سند العقار املرقم 53469 /3 حي النداء  باسم / 
عي رؤؤف عبد العزيز منصور من يعثر عليه تسليمه 

لجهة االصدار
��������������������������������������������

فقدان
فقدت اجازه البناء الصادره من بلديه النجف املرقمه 
169 يف 2020/2/25 رق�م العق�ار 86198 /3ح�ي 
الن�داء باس�م / صالح حس�ن هادي م�ن يعثر عليها 

تسليمها لجهة االصدار
��������������������������������������������

إىل ال�رشكاء محمد وفاطمه و زه�راء و غفران اوالد 
وبنات عبد الحسني رشاد ونغم سليم عزيز 

اقتىض حضوركم إىل مقر بلدية النجف لغرض اصدار 
اج�ازه بناء للعقار املرقم 3188 /1363 حي الس�عد 
خ�الل عرشه اي�ام وبخالفه س�تتم اإلج�راءات دون 

حضوركم 
طالب االجازه 

عي عبد الحسني رشاد
��������������������������������������������

إىل الرشيك الذي ال يحرض خالد درويش جاسم  
اقتىض حضورك إىل مق�ر بلدية النجف لغرض اصدار 
اجازه بناء للعقار املرقم 7374 /116 الحيدرية خالل 
عرشه ايام وبخالفه س�تتم اإلجراءات دون حضورك 

طالب االجازه
فايق حسني جبار

��������������������������������������������
إىل الرشيك الذي ال يحرض / لطيفه خضري ثجيل

اقتىض حضورك إىل مق�ر بلدية النجف لغرض اصدار 
اجازه بناء للعقار املرقم 2847 /116 الحيدرية خالل 
عرشه ايام وبخالفه س�تتم اإلجراءات دون حضورك 

طالب االجازه
نور سامي شاكر

��������������������������������������������
إىل الرشيك الذي ال يحرض / سعد عبد مسلم حريجه

اقتىض حضورك إىل مق�ر بلدية النجف لغرض اصدار 
اجازه بناء للعقار املرقم 1528 /116 الحيدرية بلدية 
الحيدرية خالل عرشه ايام وبخالفه ستتم اإلجراءات 

دون حضورك 
طالب االجازه

نديمه لفته عرد

وزارة النفط
رشكة املشاريع النفطية

تنويه)رشكة عامة(
رشكة املشاريع النفطية
م / متديد تاريخ غلق

يرج�ى التفض�ل بالعل�م بان�ه ق�د ت�م تمدي�د تاري�خ غلق الطلبية املرقمة                                                               والخاصة 
ب�� ) تصميم وتجهيز قاش�طات وانابي�ب مع صمامات وخزان تفري�غ مع امللحقات وصمامات قط�ع اوتوماتيكية 
ومش�غالت صمامات كهربائية ملرشوع انبوب النفط الخام 42 غ�رب القرنة 1 � الطوبة ( ليصبح 2021/2/14 بدال 

من 2021/1/31

العدد : م643/7
التاريخ : 2021/1/24

ء/ املدير العام
عيل حيدر عبد عيل

مدير قسم التوريدات التعاقدات
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

  هن�اك العديد من األعم�ال التي عليك إنجازها 
يف عمل�ك اليوم حاول ترتيب أم�ورك واولوياتك 
حتي تتمكن من إنجازها بش�كل جيد وس�ليم 
كل ما عليك فقط التوقف عن العصبية حتي ال 

تسبب لك يف مشاكل مع رؤسائك يف العمل

الي�وم من املمك�ن أن يك�ون لدي�ك العديد من 
املش�اكل الت�ي تتطلب منك وضع ح�ل حتى ال 
تتزاي�د عليك أكثر من ذل�ك، وكل ما عليك فعله 
ه�و التحيل بالص�ر والهدوء حت�ى تتمكن من 

حلها بشكل سليم.

مش�اعرك  ق�وة  تفاجئ�ك  أن  املرج�ح  م�ن   
الرومانس�ية اليوم. هناك احتماالت كبرية بأنك 
ستترصف بشكل غري معهود تماًما اليوم وربما 
تك�ون جرأتك مفاجئة إىل ح�د ما. حقق أقىص 

استفادة من اليوم بامليش الرومانيس الطويل 

يتوقع علم�اء الفلك لك خالل الف�رة القادمة، 
ح�دوث تغ�ريات إيجابية يف حيات�ك العاطفية، 
نتيج�ة إختي�ارك لرشي�ك الحياة ال�ذى يتوافق 

معك يف الكثري من الصفات الشخصية.

قد يتحقق حلمك باالس�تقرار يف الخارج اليوم، 
حيث قد تحصل عىل عروض للعمل مع رشكات 
مرموق�ة تأسس�ت يف أراض أجنبية، ومع ذلك، 
قد تواجه مشكالت يف التوثيق، ولكن سيتم حل 
هذه املشكالت يف أي وقت من األوقات، وعندما 
يكون لديك كل ما تريد، سيتبعك املال بالتأكيد.

اليوم ليس هو األنس�ب لبناء عالقات جديدة أو 
قديم�ة، بدالً من ذلك ، س�تكون أكث�ر اهتماًما 
بالتحليل الذاتي وهذا يمكن أن يمنحك ش�عوًرا 
مزعجا،وم�ع ذل�ك ، يمكن�ك االتص�ال بصديق 
قدي�م أو الحص�ول ع�ىل زي�ارة مفاجئ�ة من 

شخص قريب منك من املايض.

هناك العدي�د من مهام أعمالك التي تس�تطيع 
إنجازها بس�هولة، ولديك املزيد من نجاحات يف 
عملك خالل الفرة القادمة، كما ستحصل عىل 
دعم كبري من قبل رؤس�ائك بشكل غري متوقع 

عىل اإلطالق.  

قد تشعر بالخمول اليوم، لكن هذا رد فعل طبيعي 
عىل اإلرهاق الكبري الذي كنت تفرضه عىل نفسك يف 
األيام القليلة املاضية، قد تحدث أيًضا آالم طفيفة، 
خاصة يف عضالت س�اقيك، وهذه أيًضا ناتجة عن 
اإلرهاق املفرط، لذا، خذ يومك بس�هولة مع الكثري 

من الراحة والطعام الجيد الستعادة قوتك.

الوقت هو األكث�ر مالءمة ألولئك الذين يعملون 
يف أي مه�ن ذات صل�ة بالصح�ة. سيس�تمتع 
األطب�اء واملمرض�ات واملعالج�ون ومس�ؤولو 
املستش�فيات وحتى طالب الطب بدرجة عالية 
من النج�اح. تأكد من اتب�اع النصائح إذا كنت 

تستشري محرًفا

أنت جاد جًدا وربما تبالغ يف التفكري يف مشكالت 
عالقت�ك العاطفي�ة، فاجعله�ا فرص�ة لقضاء 
الوقت مع رشيك حياتك. بمجرد أن تتوقف عن 
محاول�ة اكتش�اف املعنى املزدوج ل�كل إيماءة 
يقوم بها، س�تجد أن عالقتك مبنية عىل أساس 

قوي

ال تب�ذل قص�اري جه�دك يف تقدي�م املس�اعدة 
لش�خص لم يطلبه�ا من�ك، فلقد كن�ت داعًما 
كث�رًيا لآلخري�ن، ولكن يب�دو أنه�م ال يهتمون 
بمصلحتهم حتى اآلن، وال تهتم باملنافس�ن لك 
عىل االط�الق، وحاول الركيز عىل كافة أعمالك 

إلنجازها جيًدا. 

إن حيات�ك املهنية ال تس�ري عىل اإلط�الق وفًقا 
لخطت�ك وال يمكنك حتى أن تفهم س�بب اتخاذ 
اتجاهه�ا الح�ايل، وأفضل عالج ه�و البدء من 
جدي�د، وتتمث�ل الخط�وة األوىل يف إعداد س�رية 
ذاتية مناس�بة وإرس�الها إىل الش�خص األكثر 

صلة باملوضوع، وهو أمر لم تفعله بعد.

العذراء

احلوت

استخدامات ملحرك أقراص USB قد ال تعرفها
 USB ع�ادة ما نس�تخدم مح�رك أق�راص
ألداء العدي�د من الوظائف الش�ائعة، مثل: 
نق�ل امللف�ات ب�ن الحواس�يب أو كوحدة 
لنسخ امللفات احتياطًيا، ولكن هل تعلم أنه 
يمكنك اس�تخدامه أيضا يف بعض الوظائف 
األخرى، مثل: مفتاح أمان لفتح الحاسوب 
وقفل�ه، باإلضافة إىل العدي�د من الوظائف 
األخرى التي يمكنك معرفتها يف هذا املقال.

فيما ييل سنستعرض 5 استخدامات ملحرك 
أقراص USB قد ال تعرفها:

1- اس�تخدم مح�رك أق�راص USB لفت�ح 
الحاس�وب أو قفل�ه:إذا ل�م تتمك�ن م�ن 

رشاء أحد مفاتيح األم�ان املادية، فيمكنك 
اس�تخدام مح�رك األقراص كمفت�اح أمان 
ب�داًل من ذلك، كل ما علي�ك فعله هو تنزيل 
مح�رك  يف  املجاني�ة   )PREDATOR( أداة 

أقراص USB لتحويله إىل مفتاح أمان.
حي�ث تح�ول أداة )PREDATOR( محرك 
أق�راص USB إىل جهاز تحك�م يف الوصول 
لفت�ح الحاس�وب أو قفله بس�هولة، حيث 
يشبه استخدام وظيفة القفل يف الحاسوب، 
لك�ن ليس علي�ك كتابة كلمة امل�رور يف كل 
م�رة، فعندما ترك الحاس�وب ق�م بفصل 
مح�رك األقراص وس�يتم قفل الحاس�وب، 

وعند العودة قم بتوصيله مرة أخرى وسيتم 
إلغاء قفل الحاسوب.

2- تشغيل التطبيقات املحمولة:
عادة عند اس�تخدام تطبيق ما يف حاسوبك 
فيجب عليك تثبيته أواًل، ولكن بداًل من ذلك 
إذا توف�ر للتطبيق نفس�ه إص�دار محمول 
 USB فيمكن�ك اس�تخدام مح�رك أق�راص
لتشغيله يف أي حاسوب، حيث يمكن تنزيل 
التطبيقات املحمولة، مثل: املتصفح والريد 
اإللكرون�ي واملراس�لة يف مح�رك األقراص 
وتشغيلها مبارشة بدون الحاجة إىل تثبيت 

مثل هذه التطبيقات يف كل مرة.

فوائد يمكن احلصول عليها من البطاطا
تتمت�ع »البطاطس« بش�عبية رائعة، 
إضافة لكونها غ�ذاًء مفيًدا وصحياً يف 
ح�ال اس�تبدال طريقة الق�يل املعتادة 

بأي من الطرق األخرى.
ويلف�ت موقع »هيلث الي�ن« املختص 
باألخب�ار العلمية والطبي�ة، النظر إىل 
العديد م�ن فوائد البطاطس للجس�م، 

ونتعرف عليها يف النقاط التالية:
مصدر للفيتامينات واملعادن

تع�د البطاط�س مص�دًرا للعدي�د من 
الفيتامين�ات واملعادن، كالبوتاس�يوم 
واأللي�اف  يس  وفيتام�ن  واملنغاني�ز 
والروت�ن، ويمكن تخفيف س�عراتها 

الحرارية، باتباع طريقة بديلة للقيل.
مضادة لألكسدة

بمركب�ات  غني�ة  البطاط�س 
و«الكاروتين�ات«  »الفالفونوي�د« 
و«األحم�اض الفينولي�ة«، التي تعمل 
الجس�م،  يف  لألكس�دة  كمض�ادات 
ف�إن  التغذي�ة،  يف  خ�راء  وبحس�ب 
الل�ون تحتوي  أرجواني�ة  البطاط�س 
عىل ما يق�ارب ثالثة إىل أربعة أضعاف 
يف  املوج�ودة  األكس�دة  مض�ادات 

البطاطس البيضاء.
مصدر للبكريا املفيدة يف األمعاء

حي�ث تحت�وي البطاط�س ع�ىل نوع 
خاص م�ن النش�اء يع�رف بالنش�اء 
املق�اوم، وه�و نوع ال يت�م امتصاصه 
بالكام�ل من قبل الجس�م، حيث يصل 
إىل األمع�اء الغليظ�ة، ليصب�ح مصدرا 

غذائيا للبكترييا املفيدة يف األمعاء.
تحسن وضبط السكر يف الدم

وفًقا ألبحاث عاملية فإن النشاء املقاوم 
املوج�ود يف البطاطس يس�اعد يف الحد 
من مقاومة األنس�ولن، ال�ذي بدوره 
يحسن الس�يطرة عىل نسبة السكر يف 

الدم.
غذاء خال من الغلوتن

النظ�ام الغذائ�ي الخايل م�ن الغلوتن 
ه�و أحد أكثر أنواع الحمية ش�عبية يف 
جميع أنحاء العالم، خاصة ملن يعانون 
االضطراب�ات الهضمية، أو حساس�ية 
الغلوت�ن، وتعد البطاط�س خالية من 
الغلوت�ن، ولذل�ك ل�ن تس�بب أعراًضا 

هضمية كاإلسهال أو اإلمساك.

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
» تكفي 8 أش�خاص » - 3 كوب كبري دقيق منخول - 1 كوب كبري لبن س�ائل 
خ�ايل الدس�م - 3 ملعقة صغرية ) ملعقة الش�اي ( زي�ت - 1 ملعقة صغرية ) 
ملعق�ة الش�اي ( خمرية فوري�ة - 1 ملعقة كبرية ) ملعق�ة الطعام ( بيكينج 
بودر - 2/1 ملعقة صغرية ) ملعقة الشاي ( ملح - 1 ملعقة صغرية ) ملعقة 

الشاي ( سكر مطحون - 4/3 كوب كبري ماء 
ملحوظة:

نستخدم نفس الكوب يف كل املقادير
 عجينة الحواويش يف املنزل

خطوات التحضري:
يف بولة كبرية الحجم نضع الدقيق و الخمرية و البيكينج بودر و امللح و السكر 

و يقلب املزيج جيدا.
يض�اف امل�اء و الزي�ت اىل الدقي�ق تدريجي�ا و يقل�ب بإس�تمرار حت�ى تمام 

اإلختالط.
تعج�ن عجين�ة البيتزا باليد جيدا ث�م توضع يف بولة مدهون�ة بالزيت و تدهن 

بالقليل من الزيت.
تغط�ى العجينة بكيس بالس�تيك ثم ترك يف مكان دافئ مل�دة 60 دقيقة حتى 

تخمر و يتضاعف حجمها.
يمكنك اآلن استخدام العجن مع الروكيل او املرشوم.

عجينة البيتزا الدايت

عالمات تعني وجود مشكلة يف األسنان
يتجاهل الكثريون، أعراًضا قد تدل عىل وجود مشكلة يف أسنانهم، 
وربم�ا يرجع هذا التجاه�ل للخوف املبالغ فيه م�ن زيارة طبيب 

األسنان، أو االستهانة باملشكلة.
ويف هذا التقرير نستعرض أهم األعراض التي قد يدل الشعور بها 

عىل وجود مشكلة تستدعي زيارة الطبيب.
تسوس األسنان

عندم�ا تالحظ حساس�ية أس�نانك تج�اه األغذي�ة أو املرشوبات 
الساخنة والباردة، أو ذات الطعم الحلو، فهذا قد يدل عىل انحسار 

اللثة أو تسوس األسنان.
رائحة الفم

إذا الحظ�ت أن لدي�ك رائحة ف�م كريهة، فه�ذه الرائحة قد تكون 
دلياًل عىل وجود مشكلة تستوجب زيارة الطبيب فورا.

الشعور بسطح خشن يف الفم
قد يكون شعور الشخص بنتوء أو سطح خشن يف الفم أو اللسان 

م�ؤرشا خطريا، لذل�ك ينبغي التوج�ه لطبيب األس�نان فورا عند 
اكتشاف أي من هذه األعراض.

اختالف لون األسنان
م�ن املحتمل أن يؤدي تغري لون األس�نان إىل حدوث عدد ال يحىص 
م�ن املش�كالت الفموي�ة، وتختلف طريق�ة عالج هذه املش�كلة 
بحس�ب تقييم الطبي�ب، إذ قد يلجأ إىل عالج قناة جذر الس�ن، أو 

يمكن أن يزيل السن عند الرضورة.
 نزيف اللثة

إذا كان�ت اللثة تنزف عند تنظيف األس�نان بالفرش�اة أو الخيط، 
فم�ن املحتم�ل أن تكون مصاب�ة بالته�اب اللثة وعنده�ا ينبغي 

الحصول عىل استشارة طبية فورية.
ألم يف األسنان والفم والفك

يعد األلم يف األسنان أو الفم أو الفك مؤرشا عىل وجود يشء خاطئ 
بالجسم، كتجويف يف اللثة أو كرس يف السن، وصوال إىل األورام.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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منتخب الناشئني يواصل تدريباته 
يف ملعب الشعب

              المستقبل العراقي/ متابعة

يواص�ُل منتخب الناش�ئني تدريبات�ه بواقع 
خم�س وحدات تدريبية يف األس�بوع بملعب 
الشعب الثاني تحضرياََ لالستحقاقات املقبلة.

وقاَل مدرب منتخب الناش�ئني، عماد محمد 
إن »الالعب�ني يواصلون تدريباتهم بانضباط 
عاٍل م�ع ارتف�اع املردودين البدن�ي والفني 
للفري�ق، وكذل�ك زيادة االنس�جام والتناغم 
مع االس�لوب امل�راد تطبيق�ه يف املباريات«.

وأض�اَف ان »امل�الك التدريب�ي لدي�ه الرغبة 
الكب�رية يف مواصلة خ�وض اللقاءات الودية 
مع فرق الخ�ط األول لفرق ال�دوري املمتاز 
إلعط�اء الالعب�ني الداف�ع والحاف�ز لتقديم 

االحس�ن وتطوير االداء، واالس�تفادة من االحتكاك مع العبني 
بأعم�ار تفوقهم«. اختت�َم محمد ان »الالعب الدويل الس�ابق، 
نش�أت أك�رم، زار تدريبات املنتخب، وب�نينّ إعجابه بما يضمه 

من مواه�ب قادمة بقوة لتمثي�ل املنتخبات 
الوطني�ة«، معترباً أن »تواج�د نجوم الكرة 
العراقية يزيد من حماسة الالعبني لتقديم 

األفضل يف التدريبات واملباريات«.

عباس عبيد: تدريب الصناعات الكهربائية مهمة انتحارية
             المستقبل العراقي/ متابعة

الكهربائي�ة  الصناع�ات  م�درب  وص�ف 
الجدي�د، عب�اس عبي�د، قي�ادة الفري�ق 
وه�و يتذي�ل الرتتيب، بأنه�ا مهمة 
انتحاري�ة صعبة، لكنه يراهن 
املريكات�و  يف  التغي�ري  ع�ى 

الشتوي.
وقال عبي�د »الخطوة األوىل 
تتمثل يف حس�م التعاقد مع 
مح�رتف أرجنتين�ي وآخ�ر 

أفريقي«.
أيًض�ا  »نس�عى  وتاب�ع 
الس�تقطابات محلي�ة جديدة، 
نرمم من خاللها صفوف الفريق 

وتدعيم خطوط اللعب«.
وأوض�ح أن الفري�ق يحت�اج إىل 
صعب�ة،  املهم�ة  ألن  الكث�ري، 
حقيق�ي  دع�م  إىل  وتحت�اج 
ش�كل  لتغي�ري  اإلدارة،  م�ن 
الصناعات  لع�ب  وأس�لوب 

الكهربائية.
وأش�ار إىل أن�ه س�يتحمل النتائ�ج بع�د 

التعاقدات الجديدة للفريق.
وش�دد »لدينا 4 مباري�ات باملرحلة األوىل، 
نس�عى من خاللها دف�ع الالعبني معنوًيا 

مع تغيري أسلوب اللعب، عى أمل أن تكون 
النتائج مقبولة النتش�ال الفريق من ذيل 
القائم�ة«. يش�ار إىل أن إدارة الصناع�ات 
الكهربائي�ة، اختارت عب�اس عبيد، خلًفا 

للمدرب املستقيل عماد عودة.

درجال: البرصة جاهزة 
للعرس اخلليجي

              المستقبل العراقي/ متابعة

ق�ال وزير الش�باب والرياضة عدنان درج�ال، االثنني، إن 
محافظة البرصة مهيئة الستضافة خليجي 25 املقبلة.

وأك�د درج�ال يف ترصي�ح صح�ايف أن »حض�ور اللجن�ة 
الخليجي�ة واقام�ة مباراة العراق والكوي�ت يف ملعب جذع 
النخل�ة كل ه�ذه االمورهي لغرض االطالع عى املنش�آت 
الرياضية والبنى التحتية واجراء تبادل وجهات النظر بما 

يخدم تعضيد ملف البطولة«.
واش�ار الوزير اىل انه »من اجل فس�ح املج�ال امام جميع 
الجماه�ري ملتابعة مب�اراة منتخبن�ا الوطني م�ع نظريه 
االزرق س�وف يت�م نقلها ع�ى جميع القن�وات الفضائية 
العراقي�ة رغم اننا نتمنى فتح ابواب امللعب للجمهور وهو 
مل�ح املباريات فضال ع�ن منحه الدافع املعن�وي لالعبينا 

لتقديم افضل«.

جوارديوال يبدي ردة فعله بعد إقالة المبارد

رسميًا.. تشيليس يعلن إقالة المبارد

              المستقبل العراقي/ متابعة

عل�ق بيب جواردي�وال، مدرب مانشس�رت 
سيتي، عن إقالة فرانك المبارد من تدريب 
تشيليس، كما س�لط الضوء عى مواجهة 
فريق�ه لوس�ت بروميت�ش غ�ًدا يف إط�ار 
مباري�ات الجول�ة رق�م 20 م�ن الدوري 

اإلنجليزي املمتاز.
وتح�دث جواردي�وال يف املؤتم�ر الصحفي 
الخاص باملب�اراة، عن إقال�ة المبارد وما 
تظه�ره م�ن تح�د للمدرب�ني الش�باب، 
بالق�ول: »للش�باب والكب�ار، هن�ا يجب 
أن تنت�رص، األش�خاص يتحدث�ون ع�ن 
املرشوعات واألفكار، ولكن هذا ال يتواجد، 
لإلقال�ة،  تتع�رض  أو  تنت�رص  أن  علي�ك 

أحرتم قرار تش�يليس، وآمل عندما ينتهي 
الع�زل من الذهاب إىل املطعم لرؤية فرانك 
م�رة أخرى، األم�ر يتعل�ق بالنتائج، ليس 
بالطريق�ة التي نلع�ب بها أو الفلس�فة، 

وإذا لم تحقق النتائج يتم استبدالك«.
وعن مواجهة سام أالردايس: »لديه نتائج 
جي�دة وأخرى س�يئة مث�ل الجميع، ليس 
من السهل تويل مهمة فريق أثناء املوسم، 
ولكن�ه حق�ق نتائج جي�دة أم�ام وولفز 
وليفرب�ول وباق�ي األندي�ة، كم�ا تع�ادل 
وس�ت بروميتش أمامنا هن�ا وتعادل مع 
تش�يليس، هو خب�ري يف التعام�ل مع تلك 
الفرق التي يظن البعض أن أمرها انتهى، 
حدث ذلك مرة واثنني وثالث وبالتايل ليس 

حًظا«.

وعل�ق بيب ع�ى تمت�ع الس�يتي بأفضل 
مس�توى ل�ه يف املوس�م حالًي�ا: »النتائج 
تمنحك ثقة كبرية، ترغب يف اللعب بصورة 
جي�دة وتحقق النتائج أيًض�ا، ولكن األمر 

يتعلق اآلن بمواجهة وست بروميتش«.
وأض�اف: »املتص�در هو اليونايت�د، ولكن 
الفارق بني املراكز الست األوىل ليس كبريًا، 
ال أشاهد جدول الرتتيب مثلما لم أشاهده 
عندما تواجدنا يف املركز ال�12 وكنا نبتعد 
ب�9 نق�اط عن املتص�در، تركيزي ينصب 

عى وست بروميتش«.
وبالنظر إىل تعامله مع تهديد برييرا العب 
وست بروميتش: »األمر ال يتعلق به وحده، 
أعرف ج�ودة الفرق التي يدربها أالردايس 
يف التعام�ل م�ع الك�رات الثابت�ة، أعتقد 

أنهم عملوا طوال األس�بوع عى معاقبتنا 
بتلك الوس�يلة، يملك�ون العبني يتمتعون 
بالرسع�ة يف األمام، علين�ا اللعب بصورة 
أفض�ل م�ن مواجهتنا الس�ابقة أمامهم، 
نع�م كان�ت لدين�ا ف�رص حينه�ا للفوز 
باللق�اء، ولكن لم نلعب بص�ورة جيدة«.

أما عن تغري مانشس�رت سيتي بعد تعادله 
أمام وست بروميتش يف الدور األول: »من 
الصع�ب قول ذل�ك، فزنا باملب�اراة التالية 
أمام س�اوثهامبتون، وكانت نقطة تحول 
بالنظ�ر إىل صعوب�ة ذلك اللق�اء، وبعدها 
بدأنا نلعب بصورة أفضل، كنا بعيدين عن 
القم�ة وأصبحنا أقرب اآلن، وبش�كل عام 
أنا لس�ت مشجًعا كبريًا للعودة إىل املايض، 

ما يهم هو الخطوة التالية«.

              المستقبل العراقي/ متابعة

أعل�ن ن�ادي تش�يليس، إقال�ة مدربه فران�ك المبارد، بس�بب 
تده�ور نتائج الفري�ق يف ال�دوري اإلنجلي�زي املمتاز.ويحتل 
تش�يليس، املركز التاس�ع يف جدول ترتيب ال�دوري اإلنجليزي 

املمت�از، وخ�رس البلوز أمام ليس�رت بهدف�ني دون رد، الثالثاء 
امل�ايض، ليحقق الفري�ق، انتصارين فقط يف آخ�ر 8 مباريات 
يف الربيمريليج.ونرش املوقع الرس�مي للفريق، بياًنا عى لسان 
مالك�ه روم�ان أبراموفيتش، قاله من خالل�ه »كان ذلك قراًرا 
صعًب�ا للغاي�ة، وذلك لعالقتي الش�خصية القوي�ة مع فرانك، 

واحرتامي الش�ديد له«.وأضاف »المبارد شخص يتمتع بأعى 
معايري النزاهة وأخالقيات العم�ل، لكن مع الظروف الحالية، 
نؤم�ن ب�أن األفض�ل ه�و تغي�ري للمدرب«.وتابع »باس�م كل 
العاملني يف النادي واإلدارة، أرغب يف التوجه بالشكر إىل المبارد 

عى عمله مع الفريق، نتمنى له النجاح يف املستقبل.

هانز فليك حيلم باقتباس إنجاز جوارديوال التارخيي
              المستقبل العراقي/ متابعة

تنطلق منافس�ات بطولة كأس العال�م لألندية عى األرايض 
القطرية يف الرابع من فرباير/ شباط املقبل، وذلك بمشاركة 
6 فرق فقط بعد انسحاب أوكالند سيتي النيوزيلندي بسبب 
جائح�ة فريوس كورونا.وتعد هذه النس�خة ه�ي ال�17 يف 
تاريخ مونديال األندية، والتي تأجلت بسبب الجائحة بعدما 

كان مق�رًرا إقامته�ا كما جرت العادة يف ديس�مرب/ كانون 
األول املايض.ويش�ارك يف ه�ذه النس�خة العم�الق األملان�ي 
بايرن ميونخ بصفته بطل أوروبا، حيث سيبدأ مشواره من 
نصف النهائي بمواجه�ة الفائز من مباراة الدحيل القطري 

واألهيل املرصي.
حقبة استثنائية

البايرن يش�ارك يف البطولة تح�ت قيادة مدربه األملاني هانز 

فليك، الذي يبلغ من العمر 55 عاًما.وتوىل فليك مهمة تدريب 
الفري�ق الباف�اري بصفة مؤقت�ة مطلع نوفم�رب/ ترشين 
الثاني 2019، خلًفا للكرواتي نيكو كوفاتش بعدما س�اءت 

النتائج.
واس�تطاع املدرب األملاني أن يحول مس�ار البايرن ويقوده 
لتحقيق عدد هائل من االنتصارات، بلغت حتى اآلن 54 فوًزا 
خالل 64 مباراة، فيما تعرض للخسارة يف 5 لقاءات وتعادل 

يف مثلها.وخالل ه�ذه الفرتة، تمكن فليك من قيادة بايرن 
لقن�ص كاف�ة األلق�اب التي ناف�س عليها طيلة املوس�م 

املايض.
ون�ال البايرن ألق�اب البوندس�ليجا، كأس أملاني�ا، دوري 

أبطال أوروبا، السوبر األملاني والسوبر األوروبي.
وبع�د تأجيل مونديال األندية، تحتم عى فليك االنتظار حتى 

حصد اللقب السادس مع البايرن يف غضون عام واحد.

توخيل عىل أعتاب خالفة المبارد
              المستقبل العراقي/ متابعة

يس�تعد تش�يليس، لإلعالن عن إقالة مدربه 
فران�ك المب�ارد، خ�الل الس�اعات القليل�ة 
املقبل�ة، وب�ات األملان�ي توم�اس توخي�ل، 
األق�رب لخالفته. واختار تش�يليس، المبارد 
مدرًب�ا للفريق يف يوليو/تموز 2019، وأنفق 
نحو 200 مليون إسرتليني، الصيف املايض، 

لتدعيم صفوف الفري�ق، إال أن نتائج البلوز 
املحبطة، قربت المبارد من اإلقالة.وبحسب 
التقاري�ر اإلنجليزي�ة، ب�ات توخي�ل األقرب 
لخالف�ة المب�ارد، بعدم�ا أقي�ل م�ن تدريب 
باري�س س�ان جريمان الش�هر امل�ايض بعد 
قض�اء عام�ني ونص�ف، ع�ى رأس القيادة 
الفنية للفريق الفرنيس.ونجح سان جريمان 
تحت قيادة توخيل، يف التتويج بلقب الدوري 

الوص�ول  إىل جان�ب  الفرن�يس مرت�ني، 
إىل نهائ�ي دوري أبط�ال أوروبا املوس�م 
املايض، قبل الخسارة أمام بايرن ميونخ.
ويرى تش�يليس يف توخيل، املدرب القادر 
عى إع�ادة بريق تش�يليس م�ن جديد، 
ومس�اعدة تيمو فرينر وكاي هافريتز 
س�تامفورد  قلع�ة  يف  التأل�ق،  ع�ى 

بريدج.

يوفنتوس يستهدف ضم ثنائي 
بايرن ميونخ

              المستقبل العراقي/ متابعة

يستهدف يوفنتوس التعاقد مع ثنائي 
توليس�و  كورينت�ني  ميون�خ  باي�رن 
وجوش�وا زيركزي، يف محاولة لتدعيم 
صف�وف الفري�ق ال�ذي يعان�ي ه�ذا 
املوسم يف الدوري اإليطايل تحت قيادة 

املدرب أندريا بريلو.
باي�رن ميون�خ ويوفنت�وس  ويمل�ك 
االنتق�االت،  بش�أن  جي�دة  عالق�ات 
بعدما انتقل كل من دوجالس كوس�تا 
ومه�دي بنعطية وكينجس�يل كومان 
وأرتورو في�دال بني صفوف الفريقني 

يف السنوات األخرية.
وبحس�ب »كالتشيو مريكاتو«، يرغب 
يوفنت�وس يف التعاق�د م�ع زيرك�زي 
ملدة 18 شهرًا عى س�بيل اإلعارة، ويف 
الوق�ت الذي يح�اول في�ه اليويف ضم 

توليسو هذا الشهر، وربما تتأجل تلك 
الصفقة حتى الصيف املقبل.

ويواجه يوفنتوس منافس�ة من بارما 
عى ضم زيركزي، خاصة أنه سيضمن 
املش�اركة بص�ورة أك�رب م�ع بارما، 
يف ظ�ل تواج�د كل من ألف�ارو موراتا 
وباولو ديباال وكريستيانو رونالدو يف 

خط هجوم السيدة العجوز.
وش�ارك زيركزي يف مباراة واحدة مع 
البايرن هذا املوس�م كالعب أس�ايس، 
ولم يس�جل أي أه�داف يف 4 مباريات 
ش�ارك به�ا يف ال�دوري ودوري أبطال 

أوروبا.
كم�ا ح�اول يوفنتوس ضم توليس�و 
البالغ من العمر 26 عاًما، من صفوف 
لي�ون قب�ل أن ينجح باي�رن يف ضمه 
مقابل 42,5 مليون جنيه إسرتليني يف 

عام 2017.

               المستقبل العراقي/ متابعة

أكد لياندرو باريديس، العب باريس س�ان جريمان، سعي 
ناديه للتعاقد مع النجم األرجنتيني ليونيل مييس.

ويعد باريس سان جريمان من األندية القليلة القادرة، عى 
ضم النجم األرجنتيني، الذي ينتهي تعاقده مع برش�لونة 

بنهاية املوسم الجاري.
وقد يساهم وصول ماوريسيو بوكيتينو عى رأس القيادة 
الفنية لباريس س�ان جريمان، يف إقناع مييس باالنتقال إىل 

ملعب حديقة األمراء.
وقال باريديس لصحيفة »كوريري ديللو سبورت«: »األمر 
يع�ود إىل مييس كي ينضم للنادي، فباريس س�ان جريمان 

من جانبه يحاول إقناعه«.
وأض�اف: »أن يتم تدريبي من قبل مدرب من نفس دولتي، 
وأن تكون هن�اك إمكانية للعب إىل ج�وار ليو، هي فرصة 

عظيمة أتمنى حدوثها«.

فليك يبدأ اتصاالته لتعويض أالبا
              المستقبل العراقي/ متابعة

يكث�ف بايرن ميونخ، مس�اعيه من أجل 
إيج�اد بدي�ل للمدافع النمس�اوي ديفيد 
أالب�ا، املتوق�ع رحيله ف�ور نهاية عقده 
الصي�ف القادم. الدويل النمس�اوي يبدو 
يف طريق�ه لالنتق�ال إىل ري�ال مدري�د يف 
صفقة انتقال ح�ر، بعدما رفض عرض 

التجدي�د املقدم له من الن�ادي البافاري. 
وبحس�ب مجلة »كيكر«، ف�إن الفرنيس 
دايوت أوباميكان�و مدافع اليبزيج، بات 
الخي�ار األول لدى مس�ؤويل بطل أوروبا 
والبوندسليجا، لتعويض أالبا. كما أفادت 
ب�أن املدرب هان�ز فليك تواص�ل بالفعل 
بش�كل ش�خيص مع أوباميكانو، لحثه 
ع�ى االنتقال لصفوف الباف�اري بنهاية 

املوس�م. ويرتبط صاحب ال� 22 عاًما 
بعقد مع اليبزيج حتى صيف 2023، 
لكنه يتضمن رشًط�ا جزائًيا يرتاوح 
ب�ني 40 إىل 45 ملي�ون ي�ورو. ومن 
املتوق�ع أن يتخذ أوباميكان�و، قراًرا 
بشأن مس�تقبله يف منتصف فرباير/

شباط املقبل، يف ظل اهتمام عدة أندية 
أوروبية بضمه، أبرزها تشيليس.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

حقيقة اهتامم دورمتوند هبدف بايرن ميونخ
            المستقبل العراقي/ متابعة

يبحث بوروس�يا دورتموند عن صفقات مميزة يعزز 
به�ا صفوف الفري�ق خالل ف�رتة االنتق�االت الصيفية 

القادمة.
وال يعي�ش دورتموند أفضل أوقاته هذا املوس�م، ما 
يدفع�ه ملحاول�ة جل�ب العب�ني مميزين يس�اعدون 

الفريق عى النهوض وتحقيق نتائج أفضل.
وبحس�ب موق�ع »س�بورت1«، ف�إن دورتموند 
ميون�خ  باي�رن  غريم�ه  مزاحم�ة  يف  يرغ�ب 

عى ض�م فلوري�ان نيوهاوس، العب وس�ط بوروس�يا 
مونشنجالدباخ األملاني، الصيف املقبل.

رغم ذلك، نفت ش�بكة »سكاي س�بورت أملانيا« اهتمام 
مسؤويل دورتموند بالالعب الشاب، البالغ من العمر 23 

عاًما، يف الوقت الراهن.
ويعد نيوه�اوس أحد أهداف بايرن ميون�خ يف املريكاتو 
الصيف�ي، يف ظ�ل أنباء تفيد باحتمالي�ة رحيل الفرنيس 
كورينتني توليسو بنهاية املوسم.ويرتبط الدويل األملاني 
بعق�د مع مونش�نجالدباخ حتى صي�ف 2024، ما يزيد 

صعوبة تفاوض أي ناٍد عى ضمه يف الفرتة الحالية.

باريديس يؤكد: سان 
جريمان يفاوض مييس
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النظـام العـام ودوره 
يف التنمية االقتصادية 

شعراء الرتويت

سعدية مفرح

تق�وم الدول�ة بوظائ�ف ث�اث وه�ي الترشيعي�ة والتنفيذي�ة 
والقضائية من خال س�لطاتها املختص�ة بذلك، واذا ما تعمقنا 
بعمل السلطة اإلدارية نجد ان من مهامها األساسية هي عملية 
الضبط اإلداري والتي تختص برس�م السياس�ية املجتمعية من 
خ�ال عملية ضبطي�ة غايتها حفظ النظام العام الس�يما وان 
الدول�ة اصبحت تتدخل يف جميع نواح�ي الحياة املختلفة للفرد 

العراقي.
وان عملي�ة حف�ظ النظ�ام العام ه�ي رضورة حتمي�ة كونها 
املح�ور املهم الذي تقوم عىل اساس�ه س�لطات الضبط اإلداري 
والت�ي تهدف اىل تحقيق املصلحة العامة دون املس�اس بحقوق 

مواطنيها واال ُعدت عملية غري مرشوعة.
وان اي عملي�ة تج�اوز عىل حق�وق املواطنني تحت�اج اىل تدخل 
الجهات الحكومية املعنية إلنهاء حالة التجاوز السيما تلك التي 
تكون مقيدة للحريات الش�خصية لألفراد ومنتهكة لحقوقهم، 
ومن ابس�ط هذه الحقوق هي الحق يف استخدام الطرق العامة 
واألرصف�ة وان اي عملية تجاوز عليها س�تكون بمثابة س�لب 

واضح ألبسط هذه الحقوق.
ولعلنا ما نش�اهده من قيام البعض يف استغال الطرق العامة 
واألرصف�ة يف عرض بضاعتهم ما هو اال نوع من انواع التجاوز 
ع�ىل املمتلكات العامة، فعندما تش�اهد مثاً صاحب مطعم قد 
اس�تغل الرصيف امام مطعمه ووض�ع مجموعة من الطاوالت 
والكرايس وقام بوضع س�ياج زجاجي وسقف، او تجد صاحب 
مح�ل قد اس�تغل مقدمة الرصي�ف اما املحل لع�رض بضاعته 
عليه�ا وال يكتف�ون بذلك وانم�ا يضع�ون ادوات او عوارض يف 
الش�ارع ام�ام الرصيف املُس�تغل من قبلهم مع عب�ارة )املكان 

مخصص للمحل( ما هو اال انتهاك لحقوق املواطنني.
ان مث�ل هذه التج�اوزات لها تأث�ريات عدة منه�ا تقييد حرية 
املواطن يف اس�تخدام الطرق واألرصف�ة مما يضطره اىل النزول 
للس�ري ع�ىل الطرقات وهذا بدوره قد ُيس�بب ح�وادث مرورية 

ويولد يف ذات الوقت ازدحامات واختناقات مرورية.
ام�ا م�ن الناحي�ة الثانية ف�أن ذلك س�يؤدي اىل زي�ادة واردات 
اصحاب امللكية الخاصة عىل حس�اب مصلحة الدولة واملواطن 
كونهم يستغلون املمتلكات العامة لحسابهم الخاص كان األوىل 
ان تكون وارداتها للدولة والتي سُتش�كل وارداً مادياً ال ُيستهان 

به يف دعم االقتصاد الوطني. 

من�ذ تعرفُت عىل عوال�م التواصل االجتماعي، وأن�ا أتابع تجارب 
ش�عراء يف النرش عرب هذه العوالم، بعنٍي فاحص�ٍة لتلك التجارب 
التي لم أستس�غها ش�خصيا، ع�ىل الرغم من نش�اطي التدويني 
الكبري يف »فيس�بوك« والحقا يف »تويرت«. وعىل الرغم من أن األمر 
بدأ بش�كل عفوي، عندما وجد الش�عراء والكتاب أنفس�هم ألول 
مرة يمارسون دور النارش الفوري لكل ما يكتبونه با أي تبعاٍت 
ُتذكر، فاستمرأوا الوضع واستمروا فيه، بعد أن الحظوا نوعا غري 
مألوٍف من التفاعل الجماه�ريي معهم، ومع ما ينرشونه، بعيدا 
ع�ن النقد قريبا من امل�دح يف صورته البدائية وحس�ب! لكن هذا 
األس�لوب يف التفاع�ل ما بني الش�اعر واملتلقي، أو ب�ني القصيدة 
والجمه�ور رسعان ما انترش مع تزايد عدد مس�تخدمي وس�ائل 
التواص�ل االجتماعي، واتخذه�ا الجميع تقريب�ا منّصات دائمة 
للن�رش والتدوي�ن، ما ش�ّكل خط�را عىل ممارس�ة التلق�ي، وما 
تحتاج�ه من روي�ة وأدوات، حتى وإن كانت غري محسوس�ة أو 

مرئية من ممتلكيها واملستفيدين منها.
مضت سنوات قليلة عىل البدايات املتسارعة يف النرش اإللكرتوني 
ال�ذي انتق�ل إىل مرحلة التدوي�ن الفوري، ما ضاع�ف من خطر 
املمارسة برمتها... ومع أن هذا قد يبدو منطقيا ومفهوما للهواة 
الذي�ن بدأوا بتج�ارب الكتابة يف وس�ائل التواصل تل�ك، إال أنه ال 
يب�دو كذلك بالنس�بة لغريهم من الش�عراء املتحققني يف التجربة 
فعليا، فا أفهم مثا ملاذا يس�ارع بعض هؤالء الش�عراء إىل نرش 
قصائدهم الجديدة يف منص�ات التواصل االجتماعي، قبل نرشها 
يف صح�ف أو مجات أو مواق�ع إلكرتونية أو حت�ى كتب؟ نعم.. 
السهولة يف النرش والرسعة واملجانية واالستقالية عوالم مغرية 
له�م، ولكن مثل هذه التجربة محفوفٌة بمخاطر كثرية، ال تتعلق 
بدرجة األمان يف تلك الوس�ائل، فهذا أمر له حلول كثرية جدا، وال 
يؤث�ر عىل القصيدة وحقوق ملكيتها من�ه، ولكن املخاطر تتعلق 

بالشعرية ذاتها. 
سبق يل وأن تناولت األمر يف مقال سابق تحدثت فيه عّما أسميتهم 
بالش�عراء املماليك، تشبيها لهم بشعراء عرب وغري عرب كثريين 
ظه�روا يف الع�ر اململوكي، وخضع�وا لقواعده الفني�ة العامة 
يف التعامل مع الش�عر، م�ا نتج عنه مرحلة من أس�وأ املراحل يف 
تاريخ القصيدة العربي�ة، حيث فارقت القصيدة يف تلك الحاضنة 
التاريخي�ة معناه�ا الحقيق�ي لصال�ح الزخرفات، وما يس�ّمى 
باملحسنات اللفظية املفتعلة بأشكال صارخة وغريبة عن فطرة 
الشعر العربية، وها هو األمر يتكّرر اآلن بشكل جديد يبدو مريحا 

وأنيقا للشاعر، ولكن ليس كذلك بالنسبة للقصيدة!

الروبوت صوفيا يدخل مرحلة اإلنتاج بكميات كبرية
تقول صوفي�ا وهي تقوم بجول�ة يف مختربها 
يف هونج كونج: يمك�ن للروبوتات االجتماعية 
مثيل أن تعتني باملرىض أو كبار السن، ويمكنني 
املس�اعدة يف التواص�ل وتقديم الع�اج وتوفري 
التحفي�ز االجتماعي، حتى يف املواقف الصعبة. 
ومن�ذ أن ت�م الكش�ف عنه�ا يف ع�ام 2016، 
أصبح�ت صوفيا – الروبوت الش�بيه بالبرش – 
مشهورة، ولدى الرشكة التي تقف وراءها اآلن 
رؤية جديدة تتمثل يف إنتاج الروبوتات بكميات 

كبرية بحلول نهاية العام.
وقال�ت رشك�ة Hanson Robotics، ومقره�ا 
هونج كونج: تبدأ املصانع بطرح أربعة نماذج، 
بما يف ذل�ك Sophia، يف النص�ف األول من عام 
2021، مثلم�ا يتوقع الباحثون أن الوباء يفتح 

فرًصا جديدة لصناعة الروبوتات.
وق�ال املؤس�س والرئي�س التنفي�ذي )ديفي�د 
هانس�ون( David Hanson وهو يقف محاًطا 
ب�رؤوس الروب�وت يف مخت�ربه: يحت�اج عالم 
كورون�ا إىل املزي�د واملزيد م�ن األتمتة للحفاظ 

عىل سامة الناس.
ويعتقد هانس�ون أن الحلول الروبوتية للوباء 
ال تقت�ر عىل الرعاية الصحي�ة، لكنها يمكن 
أن تس�اعد العم�اء يف صناع�ات، مث�ل: البيع 

بالتجزئة ورشكات الطريان أيًضا.
وأض�اف: روبوت�ات صوفيا فريدة م�ن نوعها 
لكونها شبيهة باإلنسان، ويمكن أن يكون ذلك 
مفيًدا جًدا خال هذه األوقات التي يكون فيها 

الناس منعزلني اجتماعًيا بشكل رهيب.
آالف  بي�ع  إىل  يه�دف  إن�ه  هانس�ون:  وق�ال 
الروبوت�ات يف عام 2021، الكب�رية والصغرية، 

دون تقديم رقم محدد.
 ،Johan Hoorn ه�ورن(  )يوه�ان  وق�ال 
أس�تاذ الروبوتات االجتماعي�ة، الذي تضمنت 
أبحاث�ه العم�ل م�ع صوفي�ا: إن�ه بالرغم من 

أن التكنولوجي�ا ال ت�زال يف مهدها نس�بًيا، إال 
أن الوب�اء يمك�ن أن يرسع العاق�ة بني البرش 

والروبوتات.
وأضاف�ت ه�ورن م�ن جامع�ة هون�ج كونج 
للفن�ون التطبيقي�ة: يمكنن�ا أن نس�تنتج أن 
الوباء يساعدنا يف وصول الروبوتات إىل السوق 
يف وق�ت مبكر ألن الناس يب�دأون بإدراك أنه ال 

توجد طريقة أخرى.
وتطل�ق Hanson Robotics ه�ذا العام روبوًتا 
يس�مى Grace، ت�م تطويره لقط�اع الرعاية 
الصحية. وتس�اعد منتج�ات الاعب�ني الكبار 
اآلخري�ن يف الصناعة يف مكافح�ة الوباء أيًضا، 
حيث ت�م نرش روبوت Pepper الخاص برشكة 
األش�خاص  الكتش�اف   SoftBank Robotics

الذين ال يرتدون أقنعة.
للروبوت�ات   CloudMinds رشك�ة  وس�اعدت 
يف الص�ني يف إنش�اء مستش�فى ميداني يديره 
الروبوت أثناء تفيش فريوس كورونا يف ووهان. 
كان اس�تخدام الروبوتات يف ازدياد قبل انتشار 
الوب�اء، ووفًقا لتقرير صادر عن االتحاد الدويل 
للروبوتات، قفزت املبيع�ات العاملية لروبوتات 
الخدمة االحرتافية بنس�بة 32 يف املئة لتصل إىل 

11.2 مليار دوالر بني عامي 2018 و 2019. 

وثق معهد “فيكت�ور” الحكومي الرويس لعلم الفريوس�ات والتكنولوجيا 
الحيوية أول صورة مجهرية للسالة الربيطانية من فريوس كورونا.

ووفقا لبيان صادر عن هيئة حماية املستهلك الروسية، تم التقاط الصورة 
املجهرية للفريوس كجزء من الدراس�ة املستمرة لخصائص هذا النوع من 
فريوس كورونا الجديد، بما يف ذلك س�ماته الهيكلي�ة والنماذج التجريبية 

باستخدام حيوانات املخترب.
وبحسب البيان، توفر اختبارات PCR والتي طورتها هيئة حماية املستهلك 
الروسية، اكتشاًفا موثوًقا لحاالت اإلصابة بطفرة فريوس كورونا، ونظام 

اختبار TsNIIE قادر عىل التمييز بني الطفرة واألشكال غري املتحورة.
واختت�م البيان :”أظهر لقاح “إيبي����فاك كورون�ا” الرويس فعالية ضد 
الس�الة الربيطاني�ة من ف�ريوس كورونا ألن�ه يحتوي عىل مس�تضدات 
الببتي�د وه�ي مناطق محفوظ�ة م�ن الربوتي����ن الف�ريويس وال تتأثر 

بتغريات الفريوس”.

كش�فت تقارير مؤخ�را أن رشكة “آبل” األمريكية أع�دت تحذيرا لكل ماك 
هاتف “آيفون 12” الجديد، الذي أعلنت عن طرحه يف العام املايض.

وبحس�ب موقع “ماك رومرز”، فإن “آبل” قام�ت يف اآلونة األخرية بتحديث 
مس�تند دعم للتحذير م�ن عدم إبقاء هاتف “آيفون 12” بش�كل قريب جدا 
من أجهزة تنظيم رضبات القلب وأجهزة إزالة الرجفان وغريها من األجهزة 

الطبية املزروعة يف الجسم التي قد تستجيب للمغناطيس وأجهزة الراديو.
ونصح�ت “آبل” يف تحذيرها املتحدث برضورة إبقاء “آيفون 12” عىل بعد 6 
بوصات عىل األقل مع اس�تخدامه بش�طل منتظم، أو عىل األقل مسافة قدم 

واحدة أثناء شحن الهاتف السلكيا.
وأض�اف موقع “ماك روم�رز” املتخصص بأخبار وترسيب�ات رشكة “آبل” 
أن التحذي�ر ياتي بعد أي�ام من إعان األطباء أن الهوات�ف الجديدة يمكن أن 
تتداخل مع عمليات الزرع. وأكدوا أنه يف اختبار أجروه، اكتش�فوا أن هاتف 

“آيفون 12” أدى إىل سقوط جهاز رجفان كان معلقا بالقرب منه.

علامء يوثقون أول صورة جمهرية
 لطفرة فريوس كورونا

حتذير من آبل لكل أصحاب هواتف 
»آيفون 12«

تعرف عىل أربع قواعد غذائية إلطالة العمر
كشف الدكتور مارك غيلربت أخصائي 
م�ع  مقابل�ة  يف  الربيطان�ي  التغذي�ة 
Express ع�ن قواع�د التغذي�ة الت�ي 
تس�اعد عىل تحس�ني الحالة الصحية 
وإطالة العمر. ويش�ري األخصائي، إىل 
أن�ه من ال�رضوري أوال وقبل كل يشء 
تقلي�ل كمية الس�عرات الحرارية التي 
يتناولها الش�خص. ألن املواد الغذائية 
املنخفض�ة الس�عرات الحرارية قادرة 
عىل إبطاء عملية الش�يخوخة وتحمي 
من تطور الرسطان ومرض الس�كري 
وم�رض الزهايمر.وأضاف، ومن املهم 
وجود ت�وازن ملس�توى فيتام�ني D يف 

الجسم. ألن مستوى هذا الفيتامني يف الجسم 
يتناس�ب عكس�يا م�ع خط�ر امل�وت، وقال 

موضح�ا، “يرتبط فيتام�ني D ارتباطا وثيقا 
بمنظومة املناعة ويساعد الخايا التائية عىل 

االستجابة املناعية”.

وينص�ح الخب�ري بإضاف�ة الثم�ار إىل 
النظ�ام الغذائي، ألنها تحس�ن صحة 
القلب وتعزز املناعة وتخفض مستوى 
ضغط الدم. كما أن الثمار تساعد عىل 
تحس�ني الدورة الدموية وتمنع تراكم 

الكوليسرتول.
بالن�وع  ولتخفي�ض خط�ر اإلصاب�ة 
الثان�ي م�ن م�رض الس�كري، ينصح 
الخبري غيلربت بتناول الشاي األخرض 

بصورة منتظمة.
ويق�ول، اتب�اع ه�ذه القواع�د األربع 
حتى خال فرتة زمنية قصرية، يحسن 
الحال�ة الصحي�ة العام�ة للش�خص، 
ول�دى اتباعها خال ف�رتة طويلة فإنها تزيد 

من فرص إطالة العمر.

يضاع�ف تزاي�د الكوليس�رتول يف ال�دم خط�ر 
اإلصابة بأم�راض القلب واألوعي�ة الدموية إىل 
جان�ب أمراض أخ�رى مثل ارتف�اع ضغط الدم 
الكوليس�رتول بعد  والس�كري.وللتخلص م�ن 
تن�اول وجب�ات دس�مة عالي�ة الكربوهيدرات 
والكوليسرتول إليك بعض النصائح.. 7 أطعمة 
مهم�ة ملرىض الس�كري: اصن�ع مرشوبا ميلء 

بالزنجبيل والليمون والنعناع، والذي سيس�اعد 
جس�مك ع�ىل التخلص م�ن الس�موم بطريقة 
صح�ة  وتحس�ني  املناع�ة،  ويعزي�ز  ممت�ازة 
الجهاز الهضمي. املاء الدافئ: أظهرت دراس�ة 
أن رشب امل�اء الدافئ يظهر تأث�ريا إيجابيا عىل 
نم�و امليكروبات املعوية، والت�ي بدورها يمكن 
أن تس�اعد يف هضم األطعم�ة التي تحتوي عىل 

الكوليس�رتول، دون اإلخ�ال بصح�ة الجه�از 
الهضم، وفقا ملوق�ع »BloodSky«. امليش : بعد 
تناول وجبة غنية بالكوليسرتول، يمكن لحوايل 
ثاثني دقيقة من امليش أو صعود السالم أو أي 
شكل من أشكال األنشطة البدنية أن يحسن أداء 
املعدة، ويساعد عىل الهضم، قد يساعد أيضا يف 

الحفاظ عىل وزن جسمك تحت السيطرة.

نصائح صحية بعد تناول األطعمة عالية الكوليسرتول

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

السوداين: الفن رسالة إنسانية قّيمة جيب احلفاظ عليها

إلتق�ى أمني عام تيار الفراتني املهندس محمد 
شياع الس�وداني امس اإلثنني وفداً من نقابة 
اللق�اء  العراقي�ني، وج�رى خ�ال  الفنان�ني 
مناقشة أبرز مش�اكل القطاع الفني والثقايف 
يف البلد، وانعدام الرقابة عىل األعمال التجارية 
الفنية.كما تضمن اللقاء بحث أسباب انحسار 

اإلنت�اج الفن�ي الحكوم�ي اله�ادف، وب�روز 
نتاجات فنية خاصة تحمل أحياناً بني طياتها 

أغراضاً تخريبية للمجتمع وقيمه.
وأكد الس�وداني للوفد أن الفن رسالة إنسانية 
س�امية يج�ب الحف�اظ عليها، وإنه وس�يلة 
الجه�ل واإلره�اب  اتص�ال ُتس�هم بدح�ض 

والظواهر الس�لبية املجتمعية، وكذلك وسيلة 
اتصالية ترويجية اقتصادية وسياحية، مجدِّداً 
دعمه لقطاعي الفن والثقافة، ووقوفه صوتا 
رديفا لص�وت الفنانني أم�ام أصحاب القرار؛ 
من أجل انطاقة جديدة ملس�رية الفن العراقي 

الهادف.

اللواء الدكتور عدي سمير حليم الحساني


