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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

كش�فت اللجن�ة املالي�ة النيابية، ع�ن معلومات 
بغاي�ة األهمية عن مرشوع قانون املوازنة املالية 

االتحادية لعام 2021.
وقال مق�رر اللجن�ة أحمد الصف�ار يف حديث له 
»تمكنا مبدئياً م�ن خفض االنفاق الكيل اىل 127 
تريلي�ون دينار وربم�ا هناك تخفيض�ات اخرى 
ورفعنا س�عر برمي�ل النفط فيها م�ن 42 دوالراً 
اىل 45 دوالرا وهي س�تضيف نح�و 5 تريليونيات 

دينار لتصبح االيرادات 98 تريليونا«.
واض�اف انه »ت�م تخفيض 57 يف املئ�ة من مبلغ 
العج�ز يف املوازنة، وان رضيبة الدخل س�تفرض 
ع�ى الرات�ب ال�كيل ب�دال من االس�مي وبنس�ب 
معقولة، مشريا اىل ان كل قوانني الرضيبة تحتاج 
اىل تعدي�ل كون غالبيتها قديم�ة وتحاج اىل الغاء 

وترشيع اخرى جديدة
اس�تضفنا مس�ؤولني كثريي�ن ووجدن�ا خ�ال 
مناقش�تهم مبالغة يف بعض التخصيصات تمكنا 
م�ن تحويله�ا ألبواب اخ�رى وال نري�د ان تطعن 

الحكومة بها ونسعى للتفاهم«.
وتابع ان »الحكومة تطعن يف اي مادة إذا حصلت 
بها جنبة مالية وما سيكون من تغيريات باملوازنة 
من مصلحة الحكومة والربملان والشعب العراقي 
ولدينا تواصل مع الكوادر الحكومية«. وختم انه 
»لو كان هناك صندوق س�يادي يف العراق ووضع 
دوالر واحد عن كل برميل هو أفضل من صناديق 
املحافظات وربما س�تجمع مستقبا يف صندوق 
واح�د«، مين�ا ان »حص�ة االقليم أح�د املواضيع 

العالقة يف املوازنة وناقشنا بشفافية .
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       بغداد / المستقبل العراقي

قّدم رئي�س الوزراء اإليط�ايل جوزيبي كونتي اس�تقالته، 
أم�س الثاث�اء، إىل رئي�س الب�اد س�ريجيو ماتاري�ا، يف 
محاول�ة لتش�كيل حكومة جدي�دة تتمت�ع بغالبية أقوى.
وقالت الرئاسة اإليطالية يف بيان إّن ماتاريا قبل االستقالة 
و«يحتف�ظ بالح�ق يف اتخاذ قرار )ما يج�ب القيام به بعد 
ذل�ك( ودع�ا الحكوم�ة إىل مواصلة ترصي�ف األعمال« إىل 
حني تش�كيل حكومة جديدة. وأضاف ماتاريا أنه س�يبدأ 
جولة جديدة من املش�اورات مع قادة األحزاب الس�تطاع 
فرص امل�ي قدما بعد ظهر األربعاء. ويتوقع أن تس�تمر 

املناقش�ات حتى الخميس.  ويأمل كونت�ي )65 عاما( أن 
يحظى بتكليف من الرئيس ماتاريا، س�يكون الثالث منذ 
الع�ام 2018، يف محاول�ة لتش�كيل حكوم�ة جديدة، وفق 
وس�ائل اإلعام االيطالية. وكانت األزمة السياس�ية بدأت 
مع س�حب رئيس الوزراء الس�ابق ماتيو رينزي )2014-
2016( حزب�ه الصغري »إيطاليا فيفا« من االئتاف الحاكم 
يف 13 كان�ون الثاني بعدما انتقد ألس�ابيع كيفية التعامل 
مع األزم�ة الصحية وخطط كونتي لانف�اق االقتصادي. 
ويشارك حزب »إيطاليا فيفا« يف الحكومة منذ صيف العام 
2019 مع الحزب الديموقراطي )اليس�ار الوسط( وحركة 

5 نجوم ) شعبوية(، مع دعم أحزاب صغرية يف الربملان.

      بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت مفوضي�ة االنتخاب�ات يف العراق، 
الثاثاء، )26 كان�ون الثاني 2021(، عن 
توزيع نحو 13 مليون بطاقة بايومرتية، 
فيما أش�ارت اىل أن 52 حزًبا سياسيًّا من 
أصل 235 حزًبا مجاًزا وثمانية تحالفات 
بالعملي�ة  املش�اركة  يف  الرغب�ة  أب�دوا 
االنتخابي�ة املقبل�ة املق�ررة يف حزي�ران 

املقبل.
وق�ال ناط�ق اعام�ي باس�م املفوضية 
إن   IQ NEWS موق�ع  اىل  ورد  بي�ان  يف 
مفوضي�ة االنتخابات عمل�ت عى تعديل 

التوقيت�ات الزمني�ة للج�دول العملياتي  
يف جلس�ة اللجن�ة العملياتي�ة املوس�عة 
برئاسة جليل عدنان خلف، رئيس مجلس 
املفوضني، وحضور عباس فرحان حسن 
رئيس االدارة االنتخابية واعضاء املجلس  
واملديرين العامني والفنيني كافة، بحضور 
ممثل عن مكتب االمم املتحدة للمساعدة 
االنتخابي�ة يف الع�راق UNAMI، وخب�ري 
من املؤسس�ة الدولية للنظ�م االنتخابية 

IFES؛ وذلك يوم امس االثنني«.
وأوضح�ت أن الجلس�ة تناول�ت ع�رض 
الزمن�ي  للج�دول  التوقيت�ات  وتعدي�ل 
املتضمن )119( فق�رة ابتداء من عملية 

التس�جيل البايوم�رتي وص�وال اىل اعان 
نتائ�ج انتخابات مجلس الن�واب املقبلة؛ 
تمهيدا الق�رار الج�دول واملصادقة عليه 
مجل�س  قب�ل  م�ن  النهائي�ة  بصيغت�ه 
املفوض�ني ؛ وذل�ك وفق�ا لق�رار مجلس 
ال�وزراء املرقم )22( لس�نة 2021، الذي 
تضمن ) يك�ون تأري�خ 2021/10/10 
موع�داً الجراء انتخاب�ات مجلس النواب 
ال�وزراء  مجل�س  وق�رار  املبك�رة،...(، 
املرق�م )19( لس�نة 2021، الذي تضمن 
) ع�ى املوظف�ني واملتعاقدي�ن جميعهم 
كاف�ة  الدول�ة  مؤسس�ات  يف  العامل�ني 
تحديث بياناتهم البايومرتية خال )60( 

يوم�اً والحص�ول ع�ى بطاق�ة الناخ�ب 
البايومرتي�ة طويل�ة االمد، وتع�د احدى 
املستمسكات الثبوتية(، فضا عن تمديد 
فرتة تسجيل التحالفات السياسية؛ بغية 
فس�ح مجال أوس�ع للتحالفات الراغبة 
يف املش�اركة االنتخابية.وب�ني الناطق أن 
مفّوضية االنتخابات تس�لمت من رشكة 
أن�درا اإلس�بانية  - املخّتص�ة بطباع�ة 
بطاق�ات الناخ�ب البايومرتي�ة ورزمها 
ونقلها - الوجبة السادسة من البطاقات 
البال�غ عددها نحو أكث�ر من )500( ألف 

بطاقة بايومرتية.
التفاصيل ص2
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الرشيد: استئناف ترويج قروض البناء البالغة )50( مليون دينار
     بغداد / المستقبل العراقي 

اعلن مرصف الرشيد، أمس الثالثاء، استئنافه ترويج منح قروض 
البناء والتي تصل اىل )٥٠( مليون دينار كحد اعىل للمواطنني.

وذكر املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة من�ه، ان »التعليمات تضمنت تقديم اج�ازة بناء يف حالة 
البن�اء واضافة البن�اء اصولية التق�ل مدة نفاذه�ا املتبقية )٨( 

أشهر اعتبارا من تاريخ تقديم طلب الحصول عىل القرض«.
واضاف أن »مدة القرض يبلغ )١٥( عاما اعتبارا من تاريخ وضع 

الدفعة االوىل تحت ترصف املواطن املقرتض«. 
يذكر ان مرصف الرشيد بارش خالل الفرتة املاضية بمنح قروض 
وس�لف للموظف�ني واملواطن�ني بمختل�ف االن�واع وف�ق رشوط 

وضوابط معينة.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

كشفت اللجنة املالية النيابية، عن معلومات 
بغاي�ة األهمية عن مرشوع قانون املوازنة 

املالية االتحادية لعام 2٠2١.
وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار يف حديث 
ل�ه »تمكن�ا مبدئي�اً م�ن خف�ض االنفاق 
ال�كيل اىل ١27 تريلي�ون دينار وربما هناك 
تخفيض�ات اخ�رى ورفعن�ا س�عر برميل 
النف�ط فيه�ا م�ن 42 دوالراً اىل 4٥ دوالرا 
وهي س�تضيف نح�و ٥ تريليونيات دينار 

لتصبح االيرادات 9٨ تريليونا«.
واض�اف ان�ه »ت�م تخفي�ض ٥7 يف املئ�ة 
م�ن مبلغ العج�ز يف املوازن�ة، وان رضيبة 
الدخل س�تفرض عىل الراتب الكيل بدال من 
االس�مي وبنس�ب معقولة، مش�را اىل ان 
كل قوان�ني الرضيبة تحتاج اىل تعديل كون 
غالبيتها قديمة وتح�اج اىل الغاء وترشيع 

اخرى جديدة
استضفنا مسؤولني كثرين ووجدنا خالل 
مناقش�تهم مبالغة يف بعض التخصيصات 
تمكنا من تحويله�ا ألبواب اخرى وال نريد 
ان تطعن الحكومة بها ونسعى للتفاهم«.
وتابع ان »الحكوم�ة تطعن يف اي مادة إذا 
حصل�ت بها جنبة مالية وما س�يكون من 
تغي�رات باملوازنة من مصلح�ة الحكومة 
والربملان والش�عب العراق�ي ولدينا تواصل 

مع الكوادر الحكومية«. وختم انه »لو كان هناك صندوق 
س�يادي يف العراق ووض�ع دوالر واحد عن كل برميل هو 
أفضل من صناديق املحافظات وربما ستجمع مستقبال 
يف صن�دوق واحد«، مينا ان »حصة االقليم أحد املواضيع 
العالقة يف املوازنة وناقش�نا بش�فافية مع وفد حكومة 
كردستان وقدموا بيانات حقيقة عن موظفي االقليم وال 

يوجد لديهم موظف مدني واحد يسمى بالفضائيني«.

واس�تدرك ان »وفد االقليم نفى بيع نفط كردس�تان اىل 
تركيا ملدة ٥٠ س�نة مقدما وقالوا انه عقد تخزين ونقل 
فق�ط«، مش�را اىل ان »وصلن�ا للقراءة االخ�رة للمادة 
١2 ومس�تمرون بقراءة باقي املواد واعتقد انه يف نهاية 
االسبوع املقبل سنكمل كلجنة مناقشة املوازنة واللجنة 
املالي�ة عبارة عن برمل�ان مصغر ممثلة ل�كل الكتل وإذا 
وافقت اللجنة عىل نص معني س�يمر القانون يف مجلس 
الن�واب«. بدوره�ا، ح�ذرت كتل�ة نيابي�ة م�ن مخاطر 

اقتصادي�ة واجتماعي�ة للصيغ�ة الحالي�ة ملوازنة العام 
الح�ايل 2٠2١.  وق�ال رئيس كتلة النه�ج الوطني عمار 
طعم�ة يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة منه 
»ذكرنا مراراً إن النفقات املقرتحة يف موازنة سنة 2٠2١ 
مبالغ فيها كثراً، وتتضح هذه الحقيقة اكثر بمقارنتها 
م�ع موازنات الس�نوات القريب�ة اليه�ا 2٠2٠ – 2٠١9 
وأوضحنا يف جداول ان النفقات الرضورية )التش�غيلية 
واالس�تثمارية وتخصيصات تنمي�ة املحافظات( والتي 

تتناس�ب مع الحاج�ة الواقعية ال يتجاوز 
مجموعها )9٠( تريليون دينار«. 

وأضاف »هنا ن�ود ان نذكر حقيقة أخرى 
تؤكد ان هذه النفقات املقرتحة يف موازنة 
الحاج�ة  وتتج�اوز  ج�دا  كث�رة   2٠2١
الواقعي�ة بااللتفات اىل م�واد املوازنة التي 
نصت ع�ىل منح االقلي�م تخصيصات عن 
س�نوات )2٠١4-2٠١9( ودفع االقرتاض 
والتزام�ات االقلي�م املالية املرتتب�ة بذمته 

لجهات خارجية«.
وأش�ار طعم�ة اىل أن »تطبيق امل�ادة التي 
تخص�ص مس�تحقات لإلقليم للس�نوات 
االقلي�م  من�ح  تعن�ي   )2٠١9  -2٠١4(
 )٣٦  -2٨( ب�ني  ت�رتاوح  تخصيص�ات 
تريليون لتلك الس�نوات األربع، ناهيك عن 
مبال�غ الق�روض املتعلق�ة بذم�ة االقليم 
لجه�ات اجنبية والتي ال يع�رف مقدارها 

حتى ديوان الرقابة املالية االتحادي«.
وتاب�ع ان »املوازن�ة ه�و قان�ون س�نوي 
ينحرص نفاذه ورسيانه بسنة واحدة يبدأ 
باليوم األول وينته�ي بنهاية اليوم األخر 
من الس�نة فهذا يعني بوضوح ان تضمني 
هذه امل�واد بتل�ك التخصيص�ات الغرض 
من�ه رصفها لالقليم يف هذه الس�نة وهذا 
مايؤكد صحة تحذيراتنا من ش�دة ارتفاع 
املبلغ اإلجمايل املقرتح يف موازنة 2٠2١«. 

وأوضح »نضع هذه الحقائق وما ذكرناه 
يف بياناتنا الس�ابقة أمام القوى الس�����ياس�ية لتتخذ 
املوقف الوطني املس�ؤول بتجنيب العراق مخاطر مركبة 
اقتصادية واجتماعية بال�����غة وكذلك نخاطب الرأي 
الع�ام ليتحم�ل مس�ؤوليته بالضغ����ط ع�ىل ممثليه 
لتخفي�ض النفق�ات املب�����ال�غ بها وليك�ون معيار 
العدالة واحكام الدس�تور حاكم�ا يف توزيع الثروات عىل 

العراقيني«.

      بغداد / المستقبل العراقي

الع�راق،  يف  االنتخاب�ات  اعلن�ت مفوضي�ة 
الثالث�اء، )2٦ كان�ون الثان�ي 2٠2١(، ع�ن 
توزي�ع نح�و ١٣ مليون بطاق�ة بايومرتية، 
فيم�ا أش�ارت اىل أن ٥2 حزًبا سياس�يًّا من 
أص�ل 2٣٥ حزًبا مج�اًزا وثماني�ة تحالفات 
أبدوا الرغبة يف املشاركة بالعملية االنتخابية 

املقبلة املقررة يف حزيران املقبل.
وق�ال ناط�ق اعالم�ي باس�م املفوضي�ة يف 
بي�ان ورد اىل موقع IQ NEWS إن مفوضية 
االنتخاب�ات عمل�ت ع�ىل تعدي�ل التوقيتات 
جلس�ة  يف  العمليات�ي   للج�دول  الزمني�ة 
اللجن�ة العملياتية املوس�عة برئاس�ة جليل 
عدن�ان خل�ف، رئي�س مجل�س املفوضني، 
وحضور عباس فرحان حسن رئيس االدارة 
واملديري�ن  املجل�س   واعض�اء  االنتخابي�ة 
العامني والفنيني كاف�ة، بحضور ممثل عن 
مكتب االم�م املتحدة للمس�اعدة االنتخابية 

يف الع�راق UNAMI، وخب�ر من املؤسس�ة 
الدولي�ة للنظم االنتخابي�ة IFES؛ وذلك يوم 

امس االثنني«.
وأوضحت أن الجلسة تناولت عرض وتعديل 
التوقيتات للج�دول الزمني املتضمن )١١9( 
فقرة ابتداء من عملية التسجيل البايومرتي 
وص�وال اىل اع�الن نتائج انتخاب�ات مجلس 
الج�دول  الق�رار  تمهي�دا  املقبل�ة؛  الن�واب 
واملصادق�ة عليه بصيغت�ه النهائية من قبل 
مجلس املفوضني ؛ وذلك وفقا لقرار مجلس 
ال�وزراء املرق�م )22( لس�نة 2٠2١، ال�ذي 
تضمن ) يكون تأريخ 2٠2١/١٠/١٠ موعداً 
الجراء انتخابات مجلس النواب املبكرة،...(، 
وق�رار مجلس ال�وزراء املرقم )١9( لس�نة 
املوظف�ني  ع�ىل   ( تضم�ن  ال�ذي   ،2٠2١
واملتعاقدين جميعهم العاملني يف مؤسسات 
الدولة كاف�ة تحديث بياناته�م البايومرتية 
خ�الل )٦٠( يوم�اً والحص�ول ع�ىل بطاقة 
الناخ�ب البايومرتي�ة طويل�ة االم�د، وتع�د 

اح�دى املستمس�كات الثبوتي�ة(، فضال عن 
تمديد فرتة تس�جيل التحالفات السياس�ية؛ 
بغية فس�ح مجال أوسع للتحالفات الراغبة 

يف املشاركة االنتخابية.
وبني الناطق أن مفّوضية االنتخابات تسلمت 
من رشكة أندرا اإلسبانية  - املخّتصة بطباعة 
بطاقات الناخب البايومرتية ورزمها ونقلها 
- الوجب�ة السادس�ة م�ن البطاق�ات البالغ 
عدده�ا نح�و أكثر م�ن )٥٠٠( أل�ف بطاقة 
بايومرتية، مشرا اىل ان لجنة فّنية مختّصة 
تقوم االن بعملية تدقيقها وفحصها؛ للتأّكد 
من سالمتها ومطابقتها للرشوط املطلوبة.

وأّما ما يتعلّق بعمليات التحديث والتسجيل 
والتوزي�ع البايومرتي�ة املس�تمرة لغاية 2١ 
كانون الثاني 2٠2١، فقد بلغ عدد البطاقات 
البايومرتية املوّزعة ) ١2،7٨١،٦49( بطاقة 
بايومرتية، وبلغ عدد الناخبني الذين سّجلوا 
بياناتهم االنتخابية بايومرتيًّا )٣٦٠،٨٦9،١4 
( ناخًب�ا من أص�ل ) 2٥،١٣9،٣7٥ ( ناخًبا، 

منه�م الناخب�ون النازحون البال�غ عددهم 
)2٦٠١( ناخًب�ا، يف ح�ني بلغ ع�دد الناخبني 
الذين حّدثوا بياناتهم بايومرتيًّا )9١2،٣2٨( 

ناخًبا.
وتاب�ع قائالً، اس�تجابًة للدعوات الرس�مية 
إىل  االنتخاب�ات  مفوّضي�ة  وّجهته�ا  الت�ي 
العربي�ة واألجنبي�ة واملنّظمات  الس�فارات 
الدولية املعنية بالشأن االنتخابي للمشاركة 
اس�تقبلت  االنتخاب�ات،  ع�ىل  الرقاب�ة  يف 
املفّوضي�ة طلب�ات اعتماد مراقب�ني دوليني 
ملراقبة االنتخابات من سفارات الدول اآلتية: 
) الفلبني، لبن�ان، اليابان، اليونان، فنزويال، 
الكويت، اململكة العربية السعودية(، وأيًضا 
دول�ة الهند الت�ي زار س�فرها املعتمد لدى 
الع�راق مفّوضي�ة االنتخابات، وق�د كان يف 
استقباله رئيس مجلس املفوّضني، و رئيس 
اإلدارة االنتخابي�ة  رئي�س لجن�ة املراقب�ني 
الدوليني؛ لبحث آلية تنس�يق العمل الرقابي، 
مؤّكًدا دعم بالده  للعملية االنتخابية، ولكّل 

ما من شأنه ترسيخ مفهوم الديمقراطية يف 
العراق.ويف س�ياق مّتصل تتواصل مفّوضية 
االنتخاب�ات مع املنّظم�ات املحلّية املختّصة 
بالش�أن االنتخاب�ي؛ ملراقب�ة عملية تحديث 
س�جل الناخبني، إذ بلغ ع�دد املراقبني لغاية 
2٠2١/١/2١ الذي�ن زاروا مراكز التس�جيل 
)22٥9( مراقًبا، فضاًل عن تس�جيل )٨2٦( 
السياس�ية  الكيان�ات  وكالء  م�ن  وكي�اًل 

للمراقبة االنتخابية. 
وم�ع تمدي�د ف�رتة التحالفات السياس�ية، 
أوض�ح البي�ان أن املفوّضي�ة س�جلت )7( 
تحالف�ات وه�ي قّي�د اإلنج�از، فض�اًل عن 
تحالفني اثنني، راجع مخّول كّل منهما دائرة 
شؤون األحزاب والتنظيمات السياسية  مللء 
اس�تمارة  الرغب�ة يف املش�اركة االنتخابي�ة 
من أصل )2٥( تحالًف�ا مصّدًقا عليه يف عام 
2٠١٨، كما راجع ) ٥2( حزًبا سياس�يًّا من 
أص�ل )2٣٥( حزًبا مجاًزا؛ إلب�داء الرغبة يف 

املشاركة   يف االنتخابات الربملانية املقبلة.

خفض االنفاق الكلي اىل )127( تريليون دينار.. ورفع سعر برميل النفط اىل )45( دوالرًا.. والعجز يبلغ )57( يف املئة 

كواليس املوازنة: فرض »رضيبة« عىل الراتب الكيل
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املفوضية تسجل )52( حزبًا سياسيًا جديدًا و)8( حتالفات لدخول االنتخابات
وزعت 13 مليون بطاقة بايومرتية

        بغداد / المستقبل العراقي

أعرب وزير الصحة حسن التميمي، 
أمس الثالثاء، عن تخوفه من زيادة 
اإلصاب�ات بفروس كورون�ا لعدم 

االلتزام باإلجراءات الوقائية.  
وق�ال التميمي إن »الع�راق تعامل 
م�ع جائحة كورون�ا بجدية وحزم 
وباج�راءات صارم�ة«، مبين�ا أنه 
»مازلنا نحذر م�ن زيادة االصابات 
واالج�راءات الوقائي�ة التي تش�هد 
إهم�اال م�ن املواطن�ني«.  وأضاف 
الصح�ة  »وزارة  أن  التميم�ي، 
اتخذت االج�راءات الالزمة لرتصني 
وتطوير البنى التحتية وساهم ذلك 
بالس�يطرة عىل الفروس«، مشرا 
اىل أن »االطف�ال يحملون الفروس 
وهم ناقلون له دون ظهور االعراض 
عليهم، وذل�ك حفزنا عىل أن يكون 

ال�دوام يوم�ا واح�دا يف االس�بوع 
بالنس�بة للطالب وأن تكون الفرق 
امل�دارس«.   يف  موج�ودة  الصحي�ة 
وتابع التميم�ي: »لدينا احصائيات 
كافية عن املدارس، حيث إن نس�بة 
كب�رة م�ن الفحوص�ات تجري يف 
أن  مؤك�داً  والكلي�ات«،  امل�دارس 
»خط�ر كورونا م�ا ي�زال قائما يف 
العال�م واملنطق�ة ولي�س فق�ط يف 
البالد«.  وأك�د التميمي أن »العراق 
مازال يحقق نتائج طيبة وجيدة يف 
انحس�ار الوباء، ومازالنا متخوفني 
م�ن زي�ادة االصاب�ات وذل�ك لعدم 
الوقائي�ة«،  باالج�راءات  االلت�زام 
الفتا اىل أنه »تم فرض غرامات عىل 
الجه�ات التي ال تطب�ق التعليمات 
الصحي�ة وت�م اغ�الق الكث�ر من 
واالس�واق  واملطاع�م  امل�والت 

واملدارس«.  

وزير الصحة حيذر من جديد: خطر »كورونا« 
اليزال قائاًم

        بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث رئي�س مجل�س ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي، أمس 
الثالثاء، م�ع رئيس رشكة توتال النفطية الفرنس�ية باتريك 
بويانيه، س�بل توس�عة عمل واس�تثمارات الرشكة يف مجال 
الطاق�ة بالبالد، فيما أك�د ميض العراق بتوف�ر بيئة صحية 
للعم�ل واالس�تثمار.  وذكر بي�ان للمكتب اإلعالم�ي لرئيس 

مجلس الوزراء، تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، أن 
»الكاظمي اس�تقبل رئيس رشكة توتال النفطية الفرنس�ية 

باتريك بويانيه، والوفد املرافق له«.  
وأض�اف أنه »ج�رى خ�الل اللقاء بح�ث س�بل تطوير عمل 
الرشك�ة يف العراق، وتوس�عة اس�تثماراتها الس�يما يف قطاع 

الطاقة و خصوصا النفط والغاز«.  
وأك�د الكاظم�ي أن »الحكومة ماضية قدًم�ا يف تهيئة البيئة 

الصحي�ة لعم�ل ال�رشكات اإلس�تثمارية العاملي�ة الك�ربى، 
والفرنسية منها عىل وجه الخصوص«، مبينا أن »هذا التوجه 
هو جزء أس�اس يف سياسة العراق باإلنفتاح اقتصاديا تجاه 
رشكائه الدوليني مثل فرنس�ا«.  من جانب�ه، أوضح بويانيه 
»رغب�ة رشكة توتال وتطلّعها اىل املزيد من التعاون والرشاكة 
مع العراق، خصوًصا بعد التسهيالت، والتحّسن الذي أحدثته 

الحكومة الحالية عىل عموم املناخ االستثماري يف العراق«.  

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت االمانة العامة ملجلس الوزراء، الثالثاء، 
اج�راء تعدي�الت ع�ىل الق�روض املمنوح�ة 

للمشاريع السكنية.
وذك�رت يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل العراقي 
نس�خة من�ه ان�ه »إس�تنادا إىل م�ا ج�اء يف 
توصي�ات إجتماع اللجنة املختصة ب� )وضع 
آلي�ة ملنح القروض للمش�اريع ب�دون فائدة 
أو فائ�دة مخفضة باالس�تفادة م�ن املبالغ 
املرص�ودة لتموي�ل تلك املش�اريع واإلرشاف 
عليها به�دف تفعيل دور القطاع اإلقتصادي 
الخاص وتس�هيل إجراءاتها(، أجرت اللجنة 

خ�الل جلس�تها الرابع�ة املنعق�دة بتأري�خ 
2٠2١/١/24، التعديالت اآلتية: 

الق�روض  تمن�ح   )٣ )أوالً/  الفق�رة   .١
النس�بة  بحس�ب  الس�كنية  للمرشوع�ات 
السكانية للمحافظات ونس�بة الفقر بواقع 
الس�كانية  و %4٠  النس�بة  )٦٠% بحس�ب 
بحس�ب نس�بة الفق�ر(.  وكان�ت الفق�رة 
الق�روض  »ُتمن�ح  تتضم�ن  التعدي�ل  قب�ل 
النس�ب  بحس�ب  الس�كنية  للمرشوع�ات 
الس�كانية للمحافظات«.  2. الفقرة )ثانياً/ 
١/ ب( ُتمنح قروض صندوق اإلسكان لبناء 
الوح�دات الس�كنية التي ال تقل مس�احاتها 
عن )١٠٠ مرت مربع( أو إضافة البناء وبما ال 

يتجاوز عن )خمس�ة وسبعني مليون دينار( 
يف مراكز املدن واملحافظات و )س�تني مليون 
دينار( يف أقضية محافظة بغداد و )خمسني 
ملي�ون دين�ار( خ�ارج مراك�ز املحافظات، 
بدون فائدة وبمدة س�داد ال تزيد عن عرشين 
سنة، مقابل عمولة إدارية مقطوعة تستويف 
ملرة واحدة قدرها )٥%( من القرض وبضمان 

العقار نفسه وبكفالة يقبلها املرصف. 
وكانت الفقرة قب�ل التعديل، »تمنح قروض 
صن�دوق اإلس�كان لغ�رض بن�اء الوح�دات 
الس�كنية التي ال تقل مس�احاتها عن )١٠٠ 
م�رت مربع( أو إضافة البن�اء وبما ال يتجاوز 
عن )خمسة وسبعني مليون دينار( يف مراكز 

املدن واملحافظات بدون فائدة وبمدة سداد ال 
تزيد عن عرشين س�نة مقابل عمولة إدارية 
مقطوع�ة تس�توىف ملرة واح�دة قدرها )٥%( 
من القرض وبضمان العقار نفسه وبكفالة 
يقبله�ا امل�رصف ورشاء الوحدات الس�كنية 
يف املجمع�ات الس�كنية اإلس�تثمارية، الت�ي 
س�بق وأن حصلت املوافقة عىل تمويلها من 
الصندوق بمبلغ ال يتجاوز )خمسة وسبعني 
ملي�ون دينار( ب�دون فائدة وبمدة س�داد ال 
تزيد عن عرشين س�نة، مقابل عمولة إدارية 
مقطوع�ة تس�توىف ملرة واح�دة قدرها )٥%( 
من القرض وبضمان العقار نفسه وبكفالة 

يقبلها املرصف«. 

كشف عضو يف اللجنة املالية النيابية، 
قيمة رواتب الرئاسات الثالث والوزراء 
وأعض�اء مجل�س الن�واب يف مرشوع 
قانون املوازنة املالي�ة االتحادية لعام 
2٠2١. وق�ال جمال كوجر يف ترصيح 
صحفي، أن »رواتب الرئاس�ات الثالث 
ترتاوح ب�ني 7٠ إىل ١٠٠ مليون دينار، 
لكل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس 

الجمهورية ورئيس مجلس النواب«.
وأضاف »أم�ا رواتب الوزراء فهي بني 
9 إىل ١١ مليون دين�ار، فيما يتقاىض 
كل عضو يف الربملان أكثر من 7 ماليني 

دينار، بحسب عضو اللجنة املالية«.
وأوضح كوجر، أن »اإليرادات النفطية 
الس�نوية تقدر ب��79 ترلي�ون دينار 
أم�ا اإلي�رادات غ�ر النفطي�ة فتبل�غ 
2٠ ترليون�اً لك�ن هذه األرق�ام قابلة 
»مجم�وع  أن  اىل  ولف�ت  للتغي�ر«. 
نفق�ات الرواتب تقدر ب��٥٥ ترليون 
دين�ار، دون وجود إحصائي�ة دقيقة 
ألع�داد املوظفني بس�بب ع�دم وجود 

قاعدة بيانات«.

الكاظمي لرئيس رشكة »توتال«: ماضون بتوفري بيئة مناسبة للعمل واالستثامر

أمانة جملس الوزراء جتري تعديالت جديدة عىل آلية منح القروض للمشاريع

بالتفاصيل.. مبالغ رواتب 
الرئاسات والوزراء 

والنواب يف موازنة 202١

        بغداد / المستقبل العراقي

انه�ت قوات الحش�د الش�عبي والقوات األمني�ة، أمس الثالث�اء، عملية “ثأر 
الش�هداء” الت�ي اطلقتها يف منطق�ة العي�ث واملناطق املج�اورة لها رشقي 
محافظ�ة صالح الدين بتحقيق نتائج أمنية مهم�ة.  وقال قائد قاطع رشق 
دجل�ة وكركوك بالحش�د حميد إبراهيم الس�هالني يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراقي نسخة منه، إن عملية ثأر الشهداء التي انطلقت، اليوم، شاركت فيها 
عمليات كركوك ورشق دجلة للحش�د الشعبي واأللوية )22- ٨٨ -9 - وفوج 
املهمات الخاصة( مع قيادة عمليات صالح الدين للجيش العراقي وبإس�ناد 
ط�ران الجيش لتفتي�ش وتطهر منطقة العيث والق�رى املجاورة لها رشق 
صالح الدين. وأضاف، أن العملية اس�فرت عن عثور قوات اللواء التاسع عىل 
خمس مضافات لفلول داعش اإلرهابي، فيما عثرت قوات اللواء ٨٨ بالحشد 
الش�عبي عىل مضافة أخرى، مبينا أنه تم تفجر ثالث عبوات ناس�فة خالل 
العملية. وأوضح الس�هالني، أن العملية ش�هدت ايضا قي�ام طران الجيش 
العراق�ي بتدمر عجلة وعدد من الكرفانات التابع�ة لفلول داعش اإلرهابي، 
فض�ال عن بيت يس�تخدم كطبابة لإلرهابي�ني، الفتا إىل ان العملية اس�فرت 

كذلك عن ضبط محطة تصفية مياه تابعة لالرهابيني.

»حقق نتائج مهمة«.. احلشد يعلن اهناء عملية 
»ثأر الشهداء« يف صالح الدين

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت مديرية االس�تخبارات العس�كرية، أمس الثالثاء، القاء القبض عىل 
مدرب ما تسمى ب�«قوات الكوارس والقعقاع واليمامة« يف نينوى.

وذكرت املديرية يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، أنه »بعملية 
نوعية اتس�مت بدقة املعلوم�ة االس�تخبارية واملتابعة املس�تمرة تمكنت 
مفارز ش�عبة االستخبارات العسكرية يف الفرقة ١4 وبالتعاون مع الفوج 
االول لواء املش�اة ٥١ من القاء القبض عىل االرهابي الذي قام بتدريب عدد 
من  عنارص الدواعش املنضوين بما تس�مى فرقة }الكوارس وقوة القعقاع 
وق�وة اليمامة{ وذلك بكم�ني محكم نصب له يف منطق�ة الخندق الصغر 
ناحية القراج بقضاء مخمور يف نينوى«.  وأضاف البيان، أن »اإلرهابي من 

املطلوبني للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام املادة 4 إرهاب«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أرسلت وزارة الدفاع الرتكية، أمس الثالثاء، 2٥ مستشاًرا عسكرًيا إىل العاصمة 
العراقي�ة بغداد لدعم الجي�ش العراقي ضمن بعثة »النات�و«.    وقالت الوزارة 
يف تدوينة، إن »مستش�ارينا العس�كريني ذهبوا إىل بغداد من أجل دعم الجيش 
العراقي الصديق والش�قيق يف إطار بعثة الناتو بالعراق«.   وأضافت »س�يؤدي 

2٥ عنرًصا أحدهم برتبة عميد مهاًما ضمن بعثة الناتو يف العراق«.  

االستخبارات تعلن اإلطاحة بـ »مدرب 
داعيش« يف نينوى

»ضمن الناتو«.. تركيا ترسل )25( مستشارًا عسكريًا 
إىل العراق

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت وثيقة رس�مية، عن قرار 
بحج�ب الروات�ب ع�ن املوظف�ني 
لشهر ش�باط املقبل اذا لم يحدثوا 

بطاقاتهم االنتخابية.
الص�ادرة من  الوثيق�ة  وبحس�ب 
أركان  وكال�ة،  كرك�وك  محاف�ظ 
االداري�ة  الوح�دات  اىل  الجب�وري 
كاف�ة »اس�تنادا لتوجيهات رئيس 
مجل�س ال�وزراء واألمان�ة العامة 
ملجلس الوزراء وطلبات وتوجيهات 
تنس�ب  االنتخاب�ات  مفوضي�ة 
»إلزام املواطن�ني واملوظفني كافة 
البطاقة  الناخ�ب-  بابراز }بطاقة 
املحدث{  البايومرتية-  االلكرتونية 

التي تحمل صورة الناخب او وصل 
تحدي�ث بطاق�ة الناخ�ب واعتبار 
ذل�ك غاي�ة األه������مية والدقة 
وإلزامي�ة التنفيذ مع اإلش�ارة اىل 
انه س�يتم حجب رواتب املوظفني 
الذي�ن ثبت ع�دم تحديثهم بطاقة 
الناخ�ب لش�هر ش�باط م�ن هذا 

العام«. 
وكان مجل�س ال�وزراء، ص�وت يف 
١2 م�ن الش�هر الح�����ايل قرارا 
أولي�اً بش�أن اعتب�ار بط����اقة 
الناخب البايومرتي�ة طويلة األمد، 
واحدة من املسمت�������س�كات 
الرس�مية املعتمدة يف دوائر الدولة، 
ومن�ح املوظف�ني م�دة ٦٠ يوم�اً 

لتحديث بياناتهم البايومرتية«. 

»قرار رسمي«.. رواتب املوظفني لشباط ستحجب 
إذا لـم حيدثوا بطاقتهم االنتخابية
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    المستقبل العراقي / عامر عبدالعزيز 

اعلن�ت وزارة التجارة اغالق ابواب املراكز التس�ويقية يف 
صوام�ع الكوفة و النجف االرشف و ابو صخري و التابعة 
للرشك�ة العام�ة لتجارة الحب�وب بعد االنتهاء الرس�مي 
للموسم التسويقي اعتبارا من نهاية الدوام الرسمي ليوم 

 . ٢٥-١-٢٠٢١
اكد ذلك املهندس عبدالرحمن عجي طوفان رئيس اللجنة 

املركزية للتسويق يف الرشكة العامة لتجارة الحبوب . 
وقال بدئنا املوس�م التس�ويقي اعتبارا من ٥-١١-٢٠٢١ 
بعد استالم اول كمية من الشلب لتتصاعد وترية التسويق 
يف موس�م متمي�ز حقق اه�داف كبرية يات�ي يف مقدمتها 
رعاي�ة واهتم�ام الدكت�ور ع�الء احم�د الجب�وري وزير 

التج�ارة الذي كانت ابوابه مفتوحة امام الجميع و تفهم 
عمل الرشكة . 

واضاف مع انتهاء اس�تالم اخر كميات الش�لب املسوقة 
ملخازن الرشكة نكون قد طوينا صفحة موسم تسويقي 
كان متمي�ز و ناج�ح يف كل املقايي�س الفني�ة و االدارية 
اس�تطعنا في�ة ان نك�ون قريب�ن م�ن الف�الح واملزارع 
واس�تطعنا ان نتخذ العديد من القرارات الفنية و االدارية 
الت�ي س�اهمت يف اندفاع املس�وقن لتس�ليم محصولهم 
ملخ�ازن وزارة التج�ارة ع�ى الرغ�م م�ن تاخ�ر وصول 

املستحقات املالية. 
وكش�ف طوفان ان اجمايل ماتم تسويقه  و استالمه من 
الش�لب يف مخ�ازن الرشكة بع�د االنتهاء الرس�مي اليوم 
) ٢٥-١-٢٠٢١ ( بل�غ ) ٢٥9,888 ( ال�ف ط�ن م�وزع ) 

٥7,773( الف طن ش�لب عن�ر  و ) ٢٠٢,١١٥ ( الف طن 
شلب ياسمن . 

واس�تعرض مدير عام الرشكة اجمايل الكميات املس�وقة 
النهائية وحس�ب كل محافظة والتي تصدرتها محافظة 
النج�ف بكمية بلغ�ت ) ١3١,٥34( الف ط�ن و الديوانية 
حلت ثانيا بكمي�ة )94,3٠7 ( الف طن و بابل حلت ثالثا 
بعد استالمها كمية ) ١٥,٢٥4( الف طن و ميسان جائت 
رابع�ا بعد تس�ويقها كمي�ة )9,٠47( الف ط�ن و املثنى 
خامس�ا بمجم�وع ) 7,٠3٥( ال�ف طن واخ�ريا صومعة 
الرفاع�ي التي اس�تقبلت مخازنها كمي�ة ) ٢,7٠9( الف 

طن .
وتح�دث مدير عام الرشكة عن انتاج املجارش الحكومية 
للرز املحيل واس�تمرار عم�ل املجارش يف بايل وابو صخري 

و العم�ارة بثالث وجبات من اجل تامن املزيد من كميات 
الرز لتوزيعه ضمن مفردات البطاقة التموينية يف عدد من 

املحافظات و تم وصول الرز العنر للمواطن البغدادي. 
كما وحققن�ا انجاز البدء بالتعاقد م�ع املجارش االهلية 
وحسب نس�ب االس�تخالص التي حددت من قبل اللجنة 
املركزية للتس�ويق يف الرشك�ة ومنحنا الدعم واملس�اندة 
للمجارش االهلية بعد ان قررت اللجنة رفع حصة كميات 
الش�لب املخصصة للمجارش م�ن )٢٥٠( طن اىل )٥٠٠( 
طن ليت�م بعدها ع�رض حافز رفع مس�توى تجهيز كل 
مطحن�ة اىل )١٠٠٠( ط�ن والعرض ملدة ع�رشة ايام من 
ي�وم ٢4-١-٢٠٢١ ، وبالفع�ل توج�ه العديد من اصحاب 
املجارش االهلية من اجل التعاقد وفق نس�بة استخالص 

. ٪ )٥8.٥(

مدير جتارة احلبوب يعلن انتهاء املوسم التسويقي ملحصول الشلب بامجايل كميات بلغت »259« الف طن

    بغداد/ المستقبل العراقي

رأى رئيس لجنة الخدمات واالعمار النيابية 
ولي�د الس�هالني، أن نظ�رة الحكومة اىل أن 
يس�تثمر »قط�ار بغ�داد املعل�ق« من خالل 
الرشكات العاملية املحال اليها من خالل باب 

القروض امر غري صحيح.
وقال السهالني إن »تحميل املوازنة قروض 
مالية كبرية جدا امر غري صحيح«، مضيفا 
أن »لدين�ا يف موازن�ة ع�ام ٢٠٢١ اكث�ر من 
١4 ترلي�ون واجب�ة التس�ديد اىل املص�ارف 

املقرتض منها«. 
االس�تثمار  نح�و  »التوج�ه  ع�ى  واك�د 
وصن�ع  العاملي�ة  ال�رشكات  باس�تقطاب 
مش�وقات للرشكات العاملية عى انجاز هذا 

املرشوع«. 
ان  »الفك�رة ه�ي  أن  الس�هالني  وأض�اف 
البنى التحتية كيف تنجز من قبل املش�اريع 
االستثمارية كما هو موجود يف دول العالم«، 
الفتا اىل انه »يمك�ن ان ننجز البنى التحتية 
وهذا االم�ر ليس بالصعوب�ة ولكن كقطار 
وعمل فأنه مس�تقبال سيتم تشغيل القطار 
من قبل القط�اع الخاص وبالتايل هذا يؤدي 

اىل توفري مبالغ كبرية جدا«. 
واردف رئي�س لجن�ة الحدم�ات النيابي�ة: 
»س�يكون لن�ا اجتم�اع مع رئي�س الوزراء 
ووزير النقل من اجل النظر يف قضية قطار 
بغ�داد املعل�ق من خ�الل نافذة االس�تثمار 

وعدم االعتماد عى القروض«. 
واش�ار اىل أن »االس�تثمار فرص�ة تع�رض 

بش�كل ش�فاف تتناف�س عليه�ا الرشكات 
العاملية«، مشريا اىل أن »من تقدم مواصفات 
عالي�ة ورؤي�ة صحيحة له�ذا املرشوع هي 

من تفوز بالفرصة«. 
فما يتعلق بالشبهات التي تثار حول بعض 
املشاريع قال السهالني إن »وضع العراقيل 
قب�ل العم�ل ام�ر غ�ري صحي�ح«، مبينا أن 
»دورن�ا كجهة رقابية وفق الدس�تور نتابع 
ونشخص مواقع الخلل التخاذ االجراءات«.

واس�تدرك: »علين�ا أن نؤمن ب�أن العراق ال 
يمك�ن ان يتقدم خطوة نح�و االمام اال عن 
الرشكات  طري�ق االس�تثمار واس�تقطاب 
العاملي�ة وع�دم اعتماد الدولة بش�كل كبري 
عى القط�اع الحكوم�ي الن الي�وم املوازنة 

التشغيلية تمثل ثلثن من موازنة ٢٠٢١«.

اخلدمات الربملانية تتحدث عن اجتامع مرتقب 
مع الكاظمي والنقل بشأن القطار املعلق

    بغداد / المستقبل العراقي

اوص�ت ورش�ة عم�ل متخصص�ة بتفعيل 
القط�اع الس�ياحي يف محافظ�ة ميس�ان، 
للموازن�ة  دائم�ا  م�وردا  يحق�ق  وجعل�ه 
االتحادية، اذ تمثل االهوار مركز استقطاب 
س�ياحي مل�ا تمتلك�ه م�ن عن�ارص ج�ذب 
سياحي.وبالتنسيق مع مكتب األمم املتحدة 
للبيئ�ة واالتح�اد ال�دويل لص�ون الطبيع�ة 
)IUCN( وبمش�اركة محافظ�ة ميس�ان، 
تناول�ت م�رشوع الخطوات االولية النش�اء 
ش�بكة املناطق املحمية الوطني�ة يف العراق 
والخاص�ة بمس�ودة خط�ة ادارة محمي�ة 
الطي�ب. وقال محافظ ميس�ان ع�يل دواي 
إن »الورش�ة خرجت بتوصي�ات عدة أهمها 
االهتمام باألهوار كونها دخلت ضمن الئحة 
الرتاث العاملي ملنظمة اليونسكو عام ٢٠١٥، 
وتوظيفه�ا لدع�م القتصاد الوطن�ي، ومن 
خالل  زيارة السياح من العراقين واألجانب، 
فض�ال عن انش�اء بناي�ة خاص�ة للمحمية 
وتش�كيل فريق عمل متخصص يف ميس�ان 
م�ن قب�ل الدوائر املعني�ة من بيئة ميس�ان 
والدوائر األخرى من الجوانب الفنية والبيئية 
املعني�ة به�ذا الش�أن«.وأكد أن »محافظ�ة 
ميس�ان ع�ى اس�تعداد ت�ام لدع�م ه�ذه 

النش�اطات والفعاليات التي تدعم االقتصاد 
الوطني، وان الخطط التي وضعناها تحتاج 
اىل التنسيق مع املنظمات الدولية ومن خالل 
االتح�اد ال�دويل لص�ون الطبيع�ة م�ن اجل 
انجاح ه�ذه املحميات، وأكيد أنها س�توفر 
البيئة السياحية لوجود التنوع اإلحيائي من 
الجانب النباتي والحيوان�ي واإليكولوجي«.

وأك�د أن »املحافظ�ة ت�درك اهمي�ة القطاع 
الس�ياحي يف العراق وال�دور االيجابي الذي 
يدعم اقتصاد املحافظة واالقتصاد الوطني، 
كم�ا ان ه�ذا القط�اع يحق�ق نم�وا دائم�ا 
ويح�رك س�وق العم�ل يف املحافظ�ة والبلد 
عموم�ا ويوفر ف�رص عمل مب�ارشة وغري 
مبارشة لرشيحة واس�عة من الش�باب«.أما 
النائب االول ملحافظ ميسان جاسب حمدان 
الحجاج اش�ار اىل إن »التوجه صوب تفعيل 
الس�ياحة داخل املحافظة يمث�ل اولوية لنا، 
السيما بعد ان نالت توجهاتنا هذه دعما من 
الحكومة املحلية واملركزي�ة ومن املنظمات 
العاملية، لنجاح إنشاء املحمية وضمن الفرتة 
املقررة لها«.ونبه اىل أن »واقع املحافظة وما 
تمتلكه م�ن مواقع ت�كاد ال تتوفر بمناطق 
العالم وأنواع من الطيور بعضها نادر، يقود 
اىل نج�اح هذا املرشوع وجعله قبلة لس�ياح 

محلين ودولين«.

مساٍع حملية وأممية لتفعيل القطاع 
السياحي يف ميسان

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

وج�ه األم�ن الع�ام ملجل�س ال�وزراء الفري�ق 
اإلستش�اري للجنة الحوكمة اإللكرتونية بوضع 
برام�ج الخدم�ات العامة ضم�ن أولويات خطة 

العام الحايل.
وذك�ر بي�ان لالمان�ة العام�ة تلق�ت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه الي�وم ان�ه وج�ه األمن 
العام ملجلس الوزراء الفريق اإلستش�اري للجنة 
الحوكم�ة اإللكرتونية بوضع برام�ج الخدمات 
العام�ة ضم�ن أولوي�ات خط�ة الع�ام الح�ايل 
لتطبي�ق مرشوع الحكوم�ة اإللكرتونية عى أن 
تش�مل خدمات واقعية ملصلحة املواطن«، مبينا 
ان »التوجي�ه جاء خالل اجتماع بش�أن متابعة 
توصي�ات االجتماعن الس�ابقن واإلق�رار عى 
الخط�ط والرام�ج الخاص�ة بتطبي�ق مرشوع 

الحكومة اإللكرتونية.
واض�اف ان »الفري�ق ق�دم عروضاً ع�ن املركز 
الوطن�ي إلدارة البيانات املكاني�ة وبوابة العراق 
الجغرافية وعرضا آخ�را عن آليات عمل الفريق 
اإلستشاري واستمارة نظام تدوين بيانات منح 
سمات الدخول اىل البالد، كما تطرق اىل مقومات 
مركزي�ة  ملنهجي�ة  وفق�اً  االنتق�ال  ومعاي�ري 
بالتنس�يق ب�ن مختل�ف املؤسس�ات والجهات 
ذات العالقة والعمل بالت�وازي أثناء خطة العام 
الحايل٢٠٢١ ، إلطالق خطة س�رتاتيجية لألعوام 

األربعة القادمة«.
وتاب�ع ان »الفري�ق بح�ث ع�ددا م�ن الرام�ج 
املقرتح�ة بينه�ا ترمي�ز جمي�ع مناط�ق البالد 
واتمت�ة بطاق�ة الس�كن وغريها من املش�اريع 
الخدمية، فضالً عن وضع الجداول الزمنية لكل 

برنامج«.

امانة جملس الوزراء تضع 
مرشوع »احلكومة االلكرتونية« 

عىل أولويات جلنة احلوكمة

    بغداد/ المستقبل العراقي

اصدرت رشكة غاز الجنوب، أمس الثالثاء، توضيحاً بشأن تعين ١٠٠ شخص عى خلفية 
تظاهرات الرميلة الش�مالية.وذكرت الرشكة يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، 
انه »عى خلفية التظاهرات يف الرميلة الشمالية امام معمل فصل السوائل التابع لرشكتنا، 
ورد اىل رشكتن�ا طل�ب يتضمن تواقيع مجموعة من وجه�اء املنطقة يطالبون من خالله 
تعين مائة ش�خص من ابناء املنطقة«.واضافت« حيث قامت ادارة الرشكة حينها برفع 
ه�ذه الطلب�ات اىل الدائرة االداري�ة يف وزارة النفط لبيان ال�رأي يف امكانية التعين وليس 
منحه�م موافقة بالتعين وذلك لعدم وجود صالحي�ة للرشكة بالتعين«.واكدت الرشكة« 

انها لم تقوم برتويج أي معاملة تعين حسب ماجاء يف بعض وسائل االعالم«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أك�دت لجن�ة الزراع�ة واملي�اه وااله�وار 
النيابية، أمس الثالثاء، عى التوافق النيابي 
بتمري�ر قان�ون الت�درج الطب�ي بجلس�ة 
الرملان.وقال رئيس اللجنة سالم الشمري 
يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
من�ه، ان »اللجن�ة وم�ن خ�الل تحركاتها 
املكثفة، ضمنت التواف�ق النيابي املطلوب 

للتصوي�ت عى م�رشوع قان�ون التعديل 
الثان�ي لقان�ون  التدرج الطب�ي البيطري 
رقم ١36 لسنة ١98٠«. واضاف ان »اكثر 
من 3٠ الف طبيب بيطري مهمش�ن وهم 
بحاجة ملن ينصفه�م واللجنة اوىل بذلك«.
واشار الش�مري اىل ان »اللجنة ومنذ فرتة 
ليس�ت بالقص�رية تعم�ل ع�ى الوص�ول 
للتواف�ق النياب�ي املطلوب الق�راره وهذا 

ماسيتم بجلسة اليوم«.

غاز اجلنوب تصدر توضيحًا بشأن تعيني 
100 شخص عىل خلفية تظاهرات

الزراعة الربملانية تبرش »30« الف طبيب بيطري بقانون التدرج الطبي

النائب االول ملحافظ البرصة 
يفتتح مرشوع جممع ماء الرباط بطاقة 

1600 مرت مكعب يف الساعة

    البصرة / المستقبل العراقي

افتت�ح النائ�ب االول ملحاف�ظ الب�رة املهن�دس محم�د طاهر 
التيمم�ي، أمس الثالث�اء، مرشوع مجمع ماء الرب�اط بعد اعادة 

تأهيله بكلفة بلغت 6٢7 الف دوالر.
وقال نائ�ب محافظ البرة محمد التميم�ي يف تريح صحفي 
خ�الل أفتتاحه مرشوع م�اء الرباط ان »اع�ادة افتتاح املرشوع 
هو بتمويل م�ن قبل املفوضية االوربية للمس�اعدات االنس�انية 
والحماي�ة املدنية وبدعم من قبل جمعية الهالل االحمر والصليب 
االحمر النرويجي وبأرشاف مديرية ماء البرة ، وبتنفيذ من قبل 
رشكة العطاء للمقاوالت العامة التي قامت بأعادة تأهيل محطة 
الرب�اط ، وبواق�ع وحدتن ، وكل وحدة بس�عة ٢٠٠ مرت مكعب ،  

واصبحت طاقتها االستيعابية ١6٠٠ مرت مكعب يف الساعة«.
واضاف املهندس التميمي ان« املرشوع س�يغذي عدد من مناطق 
مركز البرة بمياه االسالة الصالحة لالستخدام املنزيل ، ومنها » 
مناطق الرباط والتميمية والحكيمية والعشار وبيت اصفر وحي 

الخرضاء ، واجزاء من منطقة الطويسة .
ولفت التميمي اىل وجود عدد اخر من مش�اريع مياه االس�الة قد 
احي�ل اىل عدد من الرشكات من قبل الحكومة املحلية وبعضها قد 

انجز والبعض االخر منها يف طور االنجاز.

حمافظ البرصة يستضيف وفد منتخب 
الكويت عىل مأدبة غداء

    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

حرص محافظ البرة أس�عد العيداني، عى استضافة الوفد 
الكويتي، وإقامة وليمة غداء قبل املواجهة الودية املرتقبة بن 

املنتخبن الكويتي والعراقي.
وحرض مدي�ر الهيئة العامة للرياضة الدكت�ور حمود فليطح 
ورئيس مجلس إدارة االتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد 

اليوسف الصباح والوفد املرافق لهما.
كما شهدت وليمة الغداء، حضور القنصل الكويتي يف البرة 
بداح الدورسي ووزير الش�باب والرياضة عدنان درجال وعدد 
كب�ري من الش�خصيات السياس�ية والرياضي�ة املتواجدين يف 
الب�رة. ويس�تعد املنتخب�ات العراق�ي والكويت�ي ملواجهة، 
اليوم األربعاء، بمدينة البرة، يف إطار االس�تعداد الس�تئناف 

التصفيات املزدوجة يف آذار املقبل.

الكعبي يدعو الكوادر التدريسية لتخصيص وقت اوسع 
للتواصل االلكرتوين مع الطلبة

    بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا النائ�ب االول لرئي�س الرملان حس�ن الكعبي، أمس 
الثالث�اء، الك�وادر التدريس�ية لتخصي�ص وق�ت اوس�ع 
للتواص�ل االلكرتوني م�ع الطلبة، فيما طال�ب الحكومة 
بإتم�ام تعاقدات الجيل الراب�ع وتأمن نت مجاني للطلبة 
املتعففن.وق�ال مكتب الكعبي ان »النائ�ب االول لرئيس 
مجلس النواب حسن كريم الكعبي استقبل اليوم الثالثاء، 
الكوادر التدريس�ية وطلبة مدرستي )نبع الحنان والكلية 
الدولي�ة الجامع�ة األهلي�ة االبتدائيتن(«.ودع�ا الكعب�ي 
»الطلب�ة اىل اس�تثمار التعليم�ات الوقائية بال�دوام ليوم 
واح�د يف االس�بوع اس�تثمارا ايجابي�ا من خ�الل تكثيف 
الدراس�ة املنزلية فضال عن كونه�ا فرصة مؤاتيه النفتاح 
طلبتن�ا ع�ى التكنولوجي�ا الحديث�ة واس�تخدام برام�ج 
التعليم االلكرتوني واالبداع يف هذا املجال مستقبال«، داعيا 
»الك�وادر الرتبوي�ة والتدريس�ية يف كافة عم�وم البالد اىل 
اس�تثمار ذات املوضوع إلب�داء الحرص الالزم وتخصيص 
وق�ت يوم�ي اوس�ع للتواص�ل م�ع الطلبة عر وس�ائل 
التواص�ل باعتب�ار ان التعليم هو رس�الة انس�انية لبناء 
الفرد وعى الهيئات التدريسية والتعليمية االيفاء بواجبها 
تج�اه ابنائه�ا الطلبة«.وطال�ب الكعب�ي »وزارة الرتبية 

والدوائر واملؤسس�ات التابعة لها بسد النقص الحاصل يف 
الكتب واملستلزمات املدرسية سيما مادة اللغة االنجليزية 
والرياضيات للصفوف االبتدائية«، مشريا اىل ان »التأثريات 
الس�لبية لجائحة كورونا لم يتأثر به�ا العراق لوحده بل 
تأثرت بها جميع بلدان العالم وبالخصوص الواقع الرتبوي 
والتعليمي لهذه البلدان والتي تكيفت بما فيها العراق مع 

ه�ذا الواقع لضمان عدم توقف التعليم واس�تمرار ابناءنا 
الطلب�ة يف التقدم نحو االمام«.كما طالب ايضا »الحكومة 
والجه�ات ذات العالق�ة بإتم�ام تعاق�دات الجي�ل الرابع 
لخدم�ات اإلنرتنت، وتوفري ح�زم انرتن�ت مجانية لطلبة 
العوائل املتعففة ملس�اعدتهم يف نظام التعليم اإللكرتوني 

املتبع يف ظل ازمة جائحة كورونا«.

    البصرة / المستقبل العراقي

وجه الدكتور عبدالحس�ن سلمان عبدالحسن املدير العام لرتبية 
الب�رة اللجن�ة الخاص�ة بموضوع توزي�ع املس�تحقات املالية 
لألجراء اليومين )رشاء الخدمة (  إلنجاز مهمتها من أجل توزيع 

املستحقات هذا اإلسبوع حتما.
 وأك�د املدير الع�ام ع�ى رضورة اإلرساع من قب�ل اللجنة ألنهاء 
معاناة هذه الرشيحة الرتبوية ورصف مستحقاتها لثالثة أشهر 
حس�ب تأكيد محافظ�ة البرة التي خولت املديرية لحس�م هذا 

املوضوع.

مدير تربية البرصة يوجه بإهناء معاناة 
األجراء اليوميني هذا األسبوع

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت هي�أة املنافذ الحدودية، أمس الثالث�اء، إحباط تهريب 3١ 
سيارة ودراجة نارية يف ميناء أم قر.

وذك�رت الهي�أة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه أن 
»هي�أة املناف�ذ الحدودي�ة تمكن�ت من إحب�اط محاول�ة تهريب 
عج�الت دون املودي�ل ع�دد )٢٥( ال يس�مح باس�تريادها التزاما 
بالضواب�ط والتعليمات النافذة ودراج�ات نارية عدد )6( مخبأة 
يف )8( حاوي�ات داخ�ل الح�رم الكمركي يف منف�ذ ميناء أم قر 

األوسط«.
وأضافت أن »عملية ضبط الحاويات تمت وفقاً ملعلومات ش�عبة 
االستخبارات، وختم الحاويات بالختم الكمركي من قبل الجهات 
املعني�ة واملختص�ة لغرض عرضه�ا أمام أنظار ق�ايض التحقيق 

املختص التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة«.

    بغداد / المستقبل العراقي

اص�درت وزارة الدف�اع، أم�س الثالث�اء، توضيحا بش�أن الطلبة 
املقبولن يف الدورة )١١١(.

وذكر اعالم الوزارة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، 
انه »س�يتم إلحاق الط�الب املقبولن بال�دورة )١١١( حال توفر 

التخصيص املايل لهم«.
وأك�دت ان�ه »تم إجراء املخاطبات الرس�مية الخاص�ة مع وزارة 

املالية لغرض إطالق التخصيص املايل لطالب الدورة أعاله«.
واشارت اىل انه »سيتم دعوتهم حال اطالق التخصيصات الخاصة 

بهم«.

    بغداد / المستقبل العراقي

نف�ت مديرية امل�رور العامة ما تناقلته وس�ائل اإلع�الم ومواقع 
التواص�ل األجتماع�ي بخصوص ص�دور أمر من وزي�ر الداخلية 

بحجز الدراجات النارية.
وأكدت يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه، ان »حجز 
الدراج�ات النارية من ضمن واجبات مديرية املرور العامة وتمت 

املحاسبة وفق الضوابط والقانون«.
ولفت اىل انه »س�يتم اطالق رساح الدراجات النارية األصولية بعد 

أخذ تعهد خطي من مالكيها بتسجيلها«.

املنافذ تعلن إحباط هتريب »31« سيارة 
ودراجة نارية يف ميناء أم قرص

الدفاع عن الطلبة املقبولني يف الدورة 111: 
سيلتحقون حال توفر التخصيص املايل

املرور تنفي صدور أوامر 
بحجز الدراجات النارية
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مديرية التسجيل العقاري 
دائرة التسجيل العراقي يف الزهور /بغداد  

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 20394/6

املحلة او رقم واسم املقاطعة : 10 / الحسينية 
الجنس : هيكل مفرز

النوع  :ملك رصف
رقم الباب

رقم الشقة : 
املساحة :  200

املشتمالت الهيكل مسقف بالكونكريت املسلح
املزروعات او املغروسات

واردات البيع السنوية 
الشاغل 

مقدار املبيع : حصة الراهن 
س�تبيع مديرية  التس�جيل العق�اري يف الزهور /بغ�داد  باملزايدة العلنية 
العق�ار املوصوف اعاله العائد للراهن محم�د خليل عيل لقاء طلب الدائن 
مرصف الرافدين  البالغ ) 2600016(  دينارا فعىل الراغب يف االشرتاك فيها 
مراجعة هذه الدائرة خالل )30( يوما اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ نرش 
هذا االعالن مستصحبا معه تامينات قانونية نقدية او كفالة مرصفية ال 
تقل عن 10% من القيمة املقدرة للمبيع البالغ ) 88,000,000( دينارا وان 

املزايدة ستجري يف الساعة )12( ظهرا من اليوم االخري للمزايدة 

مدير دائرة التسجيل العقاري يف الزهور

وزارة الداخلية 
والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 

واالقامة 
مديرية احوال بغداد / الرصافة 

قسم شؤون احوال بغداد / الرصافة 
العدد : 1387 

التاريخ : 20 / 1 / 2021 
اعالن 

ق�دم املواطن مصطف�ى انور طلب�ا يروم 
فيه تبديل ) اس�م ول�ده ( وجعله ) محمد 
( ب�دال م�ن ) محمد مه�دي ( فم�ن لديه 
اع�رتاض مراجع�ة هذه املديري�ة خالل ) 
15 ( خمس�ة عرش يوما من تاريخ النرش 
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية بطلبه 
اس�تنادا اىل احكام املادة ) 22 ( من قانون 
البطاق�ة الوطنية رقم ) 3 ( لس�نة 2016 
املع�دل عىل ان يك�ون النرش باس�م مدير 

الجنسية املحرتم .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
املدير العام / وكالة 

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

فقدت مني الهوية الصادرة من كلية الطب 
– جامعة بغداد – املرحلة الثالثة باس�م / 
مالك محمد عبد املحس�ن عيل – من يعثر 

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

اعالن 
ق�دم املدع�ي ) عب�د الرضا ع�وده كاظم 
( طلب�ا يروم في�ه تبديل ) اللق�ب ( من ) 
املس�اري ( اىل ) الكطيم�ي ( فم�ن لدي�ه 
اع�رتاض ع�ىل الدع�وى مراجع�ة ه�ذه 
املديرية خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش 
يوم وبعكسه س�وف ينظر بالدعوى وفق 
اح�كام امل�ادة 22 م�ن قان�ون البطاق�ة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
املدير العام / وكالة 

����������������������������������
وزارة العدل 

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الزهور 

رقم االضبارة : 609 / 2020 
التاريخ : 25 / 1 / 2021 

اىل املنفذ عليه / محمد خميس عيل 
لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة م�ن القائم 
بالتبلي�غ مرك�ز رشطة حس�ينية املعامل 
 2020  /  12  /  23 يف   17871 بكتابه�م 
املصدق م�ن مختار املنطق�ة انك مجهول 
مح�ل االقام�ة وليس ل�ك موط�ن دائم او 
مؤق�ت اومختار يمكن اجراء التبليغ عليه 
واس�تنادا للم�ادة 27 من قان�ون التنفيذ 
تق�رر تبليغك اعالنا بالحض�ور يف مديرية 
ع�رش  خمس�ة  خ�الل  الزه�ور  التنفي�ذ 
يوما تبدا م�ن اليوم الت�ايل للنرش ملبارشة 
املعام�الت التنفيذية بحض�ورك ويف حالة 
ع�دم حض�ورك س�تبارش ه�ذه املديرية 

باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون :
املنفذ العدل 

اوص�اف املحرر: اس�تنادا لق�رار محكمة 
ب�داءة الزهور بالع�دد 234 / ب / 2020 
يف 27 / 9 / 2020 املتضم�ن ال�زام املدين 
اعاله بتسديد املبلغ البالغ 000 / 250 / 3 
ثالثة ماليني ومئتان وخمسون الف دينار 
ولكون�ك مجه�ول محل االقام�ة الدائمية 
واملؤقت�ة قررت هذه املديري�ة تبليغك من 
خالل الصحف املحلية للحضور امام هذه 

املديرية للغرض اعاله .
����������������������������������

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

االتحادية 
محكمة األحوال الشخصية يف النجف

العدد : حجة وفاة/2020
التاريخ: 2020/11/8

إىل  / املدعو ) كريم خضري كاظم (
إعالن

ق�دم طال�ب حج�ة الوفاة )س�عد خضري 
كاظ�م( طلبا إىل هذه املحكم�ة يروم فيه 
اس�تصدار حجة وفاة بح�ق املدعو )كريم 
خضري كاظم( ق�ررت املحكمة تبليغك  يف 
الصح�ف املحلية فعليك الحض�ور أمامها 
خ�الل عرشة أيام من تاري�خ نرش اإلعالن 
بالطل�ب وف�ق  النظ�ر  وبخالف�ه س�يتم 

القانون .
القايض

حسن جواد الحبيب

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد : 405

التاريخ: 2021/1/26
إىل  / املدعوة ) سكينه سعيد حسني (

إعالن
قدم طالب حجة الوفاة )حنان كريم زريج( 
طلب�ا إىل هذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار 
حج�ة وف�اة بحق املدعوه )س�كينه س�عيد 
حس�ني( قررت املحكمة تبليغك  يف الصحف 
املحلي�ة فعليك الحضور أمامها خالل عرشة 
أيام من تاريخ نرش اإلعالن وبخالفه س�يتم 

النظر بالطلب وفق القانون .
القايض

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

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد : حجة وفاة/2020

التاريخ: 2020/11/8
إىل  / املدعو ) تركي خضري كاظم (

إعالن
قدم طالب حجة الوفاة )سعد خضري كاظم( 
طلب�ا إىل هذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار 
حج�ة وف�اة بح�ق املدع�و )ترك�ي خضري 
كاظ�م( قررت املحكمة تبليغ�ك  يف الصحف 
املحلي�ة فعليك الحضور أمامها خالل عرشة 
أيام من تاريخ نرش اإلعالن وبخالفه س�يتم 

النظر بالطلب وفق القانون .
القايض

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

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 195/ب2021/5

التاريخ : 2021/1/25
م/إعالن

إىل/ املدعى عليها الثانية )كفاية نادر قادر( 
أق�ام املدعي) رئيس مجلس ادارة مؤسس�ة 
املكم للتطوير االقتصادي اضافة لوظيفته 
( الدعوى املرقمة أع�اله ضدك والذي يطلب 
عليهم�ا  واملدع�ى  بإلزام�ك  الحك�م  فيه�ا 
االخرين بتأديتكم ل�ه وبالتكافل والتضامن 
مبلغ�ا ق�دره ) 4400$ عن الق�رض املؤرخ 
لثب�وت مجهولي�ة  ( ونظ�را   2019/6/27
محل إقامتك حس�ب رشح املبل�غ القضائي 
يف محكم�ة ب�داءة الكوفة وإش�عار مختار 
كريشات الش�مالية )كاظم موىس الزبيدي( 
لذا تق�رر تبليغك إعالنا بصحيفتني محليتني 
يوميتني  بموعد املرافعة 2021/2/3 الساعة 
التاس�عة صباح�ا وعن�د عدم حض�ورك أو 
إرس�ال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا  وفق األصول.
القايض

عيل عبد الرضا حسن
����������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

مالحظية التسجيل العقاري يف الرميثة
إعالن

طلب تسجيل عقار مجدد
طالب التسجيل املجدد ) طه خزعل علوان(

بناءا عىل الطلب املقدم إىل هذه الدائرة بتاريخ 
2021/1/18 لتسجيل تمام العقار تسلسل 
)1006 محل�ة الغرب�ي( الواق�ع يف الرميث�ة 
باس�م )طه خزعل عل�وان( باعتباره حائز 
له بصف�ة املالك للم�دة القانونية ، ولغرض 
تثبيت امللكية املذكورة تمهيدا للتسجيل وفق 
أحكام قانون التس�جيل العقاري رقم )43( 
لسنة 1971 املعدل قررنا إعالن هذا الطلب ، 
فعىل كل من يدع�ي بوجود عالقة او حقوق 
عيني�ة او ش�خصية عىل هذا العق�ار تقديم 
ما لدي�ه من طلبات او دف�وع او اعرتاضات 
خ�الل مدة )ثالثون( يوم�ا اعتبارا من اليوم 
التايل لن�رش هذا اإلعالن وكذل�ك الحضور يف 
موق�ع العقار  يف الس�اعة الع�ارشة صباحا 
من اليوم التايل النته�اء اإلعالن وذلك إلثبات 
حقوقه موقعياً يف الكش�ف الذي سيجري يف 
اليوم املذكور اعاله وسوف يتم لصق نسخة 
م�ن هذا االع�الن يف موقع العق�ار ويف لوحة 
االعالنات الخاصة بدائرة التسجيل العقاري 
وس�وف يتم تزوي�د دوائر املالي�ة واالوقاف 

بنسخة منها.
رئيس الدائرة

املالحظ/ سالم نعيم عبد الله

اعالن 
ق�دم املدعي ) حي�در عبد الحس�ني عوده ( 
طلبا يروم فيه تبديل ) اللقب ( من ) املساري 
( اىل ) الكطيم�ي ( فم�ن لدي�ه اعرتاض عىل 
الدع�وى مراجع�ة هذه املديري�ة خالل مدة 
اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه سوف 
ينظ�ر بالدعوى وف�ق احكام امل�ادة 22 من 
قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016.

اللواء 
رياض جندي الكعبي 

املدير العام / وكالة 
����������������������������������

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 196/ب2021/5
التاريخ : 2021/1/25

م/إعالن
إىل/ املدع�ى علي�ه الثال�ث )زه�ري جع�از 

فريوز( 
أقام املدعي) رئيس مجلس ادارة مؤسسة 
اضاف�ة  االقتص�ادي  للتطوي�ر  املك�م 
لوظيفت�ه ( الدعوى املرقم�ة أعاله ضدك 
والذي يطلب فيها الحكم بإلزامك واملدعى 
عليهم�ا االخرين بتأديتكم ل�ه وبالتكافل 
والتضام�ن مبلغ�ا ق�دره ) 1200$ ع�ن 
الق�رض امل�ؤرخ 2019/5/26 ( ونظ�را 
لثب�وت مجهولي�ة مح�ل إقامتك حس�ب 
رشح املبل�غ القضائ�ي يف محكم�ة بداءة 
كربالء وإشعار مختار حي الروفة )محمد 
جارم عط�وش( ل�ذا تقرر تبليغ�ك إعالنا 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني  بموع�د 
املرافع�ة 2021/2/3 الس�اعة التاس�عة 
صباحا وعند عدم حضورك أو إرس�ال من 
ين�وب عنك س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا  وفق األصول.
القايض

عيل عبد الرضا حسن
����������������������������������

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

االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف النجف

العدد : 4521/ش2020/1
التاريخ : 2021/1/25

م/إعالن
إىل/ املدعى عليها ) فالح فاضل زيدان (

أصدرت ه�ذه املحكمة قراره�ا بالدعوى 
يف  )4521/ش2020/1(  املرقم�ه 
2020/12/29 غيابي�ا بحق�ك والق�ايض 
ب�)تصدي�ق الط�الق( بينك وب�ني املدعية 
) بن�ني عام�ر محس�ن( وملجهولية محل 
إقامت�ك وحس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ 
واش�عار مخت�ار ح�ي الن�رص/ النج�ف 
ق�ررت املحكمة تبليغك بالقرار بواس�طة 
صحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني ول�ك حق 
االع�رتاض عىل الق�رار الغيابي خالل املدة 
القانونيه وبعكسه يكتسب القرار الدرجة 

القطعية.
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي
����������������������������������

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 194/ب2021/5
التاريخ : 2021/1/25

م/إعالن
إىل/ املدعى عليها الثانية )ش�هله محسن 

محمود( 
أقام املدعي) رئيس مجلس ادارة مؤسسة 
اضاف�ة  االقتص�ادي  للتطوي�ر  املك�م 
لوظيفت�ه ( الدعوى املرقم�ة أعاله ضدك 
والذي يطلب فيها الحكم بإلزامك واملدعى 
عليهم�ا االخرين بتأديتكم ل�ه وبالتكافل 
والتضامن مبلغا قدره ) 200$ عن القرض 
لثب�وت  ونظ�را   )  2019/9/24 امل�ؤرخ 
مجهولية محل إقامتك حسب رشح املبلغ 
القضائي يف محكمة بداءة كربالء وإشعار 
مختار الجابر حي الهادي/1 )عبد الكريم 
جعف�ر املحنة( ل�ذا تق�رر تبليغ�ك إعالنا 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني  بموع�د 
املرافع�ة 2021/2/3 الس�اعة التاس�عة 
صباحا وعند عدم حضورك أو إرس�ال من 
ين�وب عنك س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا  وفق األصول.
القايض

عيل عبد الرضا حسن

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ املناذره
رقم االضبارة : 330 /2019

التاريخ: 2021/1/24
اعالن

 تبيع مديرية تنفيذ املناذرة العقار تسلسل  
) 19 مقاطعة 19 الحرية (الواقع يف الحرية 
العائد للمدين )نور مهدي صالح( املحجوز 
لقاء طلب الدائن ) احمد ياس�ني حس�ن( 
البالغ )45،000،000(  خمس�ة واربعون 
الراغ�ب بال�رشاء  ملي�ون دين�ار  فع�ىل 
مراجعة ه�ذه املديرية خ�الل مدة ثالثني 
يوما تبدا من اليوم التايل للنرش مستصحبا 
مع�ه التأمينات القانونية عرشة من املائة 
م�ن القيم�ة املقدرة وش�هادة الجنس�ية 
العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل 

املشرتي .
املواصفات :

1 � موقع�ه ورقم�ه  : 19 مقاطع�ة 19 
الحرية

2 � جنس�ه ونوع�ه : ارض زراعي�ه ب�ور 
خالية من املغروسات

3 � حدوده واوصافه : الحرية / الصنني
مشتمالته: التوجد مشتمالت

5 � مساحته : 15 دونم و7 اولك و25 مرت 
مربع

6- درجة العمران: التوجد
7- الشاغل : التوجد

 )38،225،000(  : املق�درة  القيم�ة   �  8
ثمانية وثالثون مليون ومائتان وخمس�ة 

وعرشون الف دينار.
����������������������������������

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف 

محكمة بداءة الكوفة
العدد : 140/ب2021/1

التاريخ : 2021/1/25
م/إعالن 

محس�ن  صال�ح   ( علي�ه  املدع�ى  إىل/ 
شعالن(

املدع�ي  اق�ام   )2021/1/17  ( بتاري�خ 
) مق�داد ع�يل حس�ني( ض�دك الدع�وى 
البدائية املرقمة ) 140/ب2021/1( طلب 
فيها ) تس�ديد ما بذمته م�ن دين وقدره 
)12،000،000( اثن�ا عرش ملي�ون دينار 
عراق�ي بموجب س�ند الكمبيالة الصادرة 
م�ن كاتب ع�دل الكوف�ة وجميع رس�وم 
الدع�وى  محام�اة  واتع�اب  ومصاري�ف 
املرقمة اع�اله( وملجهولية مح�ل اقامتك 
حسب رشح القائم بالتبليغ واشعار مختار 
واختياري�ة منطقة )الرش�ادية( املدعو ) 
عبد الحس�ني مظل�وم الش�حماني( فقد 
تقرر تبليغك اعالن�ا  بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني  للحضور ام�ام هذه املحكمة يف 
موعد املرافعة املوافق 2021/2/4 الساعة 
التاس�عة صباحا وعند ع�دم حضورك او 
ارس�ال من ينوب عنك قانون�ا او تقديمك 
ملعذرة مرشوعة فس�وف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون.
القايض

حسني ابراهيم وايل
����������������������������������

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف ص�الح الدين 

االتحادية
دار القضاء يف سامراء

محكمة االحوال الشخصية يف سامراء
العدد: 2021/1054

التاريخ:2021/1/26
م/ اعالن

قدم�ت املس�تدعية )رويدة حس�ني عيل( 
طل�ب اىل هذه املحكم�ة تطلب فيه اصدار 
حج�ة حج�ر وقيموم�ة لزوجه�ا املفقود 
)سيف اس�ماعيل عبد الكريم( والذي فقد 
بتاري�خ 2019/4/24 وعلي�ه واس�تناداً 
لقان�ون رعاي�ة القارصي�ن ق�ررت هذه 
املحكم�ة ن�رشه يف صحيفت�ني محليتني 

يوميتني لغرض التثبت من حياة املفقود.
القايض

كاظم متعب داود

اعالن
اىل الرشكاء / س�عد صاحب موىس ورشا 

عبد محمد حسن شكر 
اقتىض حضوركم اىل مديرية بلدية النجف 
وذلك القراركم باملوافقة عىل اصدار اجازة 
بناء والخاصة بالعق�ار املرقم 3/43382  
ح�ي الغربي  للرشيك ) ه�دى هالل ناجي 
( مدة اقصاها عرشة ايام وبعكسه سوف 

تصدر االجازة وفقا للضوابط الالزمة
����������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الحلة  
العدد 6225/ش/2020

التاريخ 2021/1/26
اعالن 

اىل / املدعى عليه / رضغام مالك فخري
اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم اعاله 
بتاري�خ 2020/12/31 املتضم�ن الحكم 
بثب�وت زواج املدعي�ة بيداء محم�د  ثناي 
واملدعى عليه رضغام مالك فخري الواقع 
خارج املحكمة  بتاريخ 2021/1/12 عىل 
مه�ر معجله عرشة ماليني دينار مقبوض 
ومؤجله عرشة ماليني دينار يس�تحق بعد 
م�ي اثنى ع�رش س�نة  وملجهولية محل 
اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ يف 
قض�اء  مخت�ار  واش�عار   2021/1/19
املحاوي�ل املدعو نصري ج�واد كاظم خلف 
ل�ذا تق�رر تبليغ�ك بصحيفت�ني محليتني 
يوميت�ني ول�ك ح�ق االع�رتاض والتمييز 
وبعكسه يكتسب القرار الدرجة القطعية 

وفق القانون
القايض

مظهر بدر الطرفه
����������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية

محكمة بداءة الهاشمية 
العدد : 93/ب/2021
التاريخ 2021/1/26

اعالن
اىل املدعى عليه / حمدي نجم محمد

القام�ة الدع�وى املرقم�ة 93/ب/2021 
بحق�ك من قبل املدعي )س�الم محمد عبد 
ع�يل( ام�ام ه�ذه املحكمة والت�ي يطلب 
فيه�ا دعوتك للمرافعة والحكم بتاديتك له 
مبلغ قدره ) 5,075,000( خمسة ماليني 
وخمس�ة وس�بعون الف دين�ار  وبالنظر 
ملجهولي�ة مح�ل اقامتك لذا تق�رر تبليغك 
محليت�ني  صحيفت�ني  بواس�طة  اعالن�ا 
رس�ميتني وعند عدم حضورك او ارس�ال 
من ين�وب عن�ك قانون�ا بموع�د املرافعة 
املص�ادف 2021/2/7 الس�اعة 9 صباحا 
فسوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق القانون
القايض

ليث عبود مهدي
����������������������������������

فقدان
فقد مني الوصل الصادر من بلدية النجف 
باس�م ) عباس عبد االمري جوالن( بالرقم 
433687  يف 2020/12/17 فم�ن يعث�ر 

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكمة اس�تئناف بغداد / الكرخ 

االتحادية
ذات  يف   الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

السالسل  
العدد / 162/ش/2021

التاريخ 2021/1/25
اىل املدعى عليه / رعد محمد رشيد

اقام�ت املدعية رؤى عامر عباس  الدعوى 
املرقمة اع�اله امام هذه املحكمة تطالبك 
فيه�ا ) بالتفري�ق القضائ�ي للهجر وفق 
امل�ادة 43/فق�رة 2(  وملجهولي�ة مح�ل 
اقامت�ك وحس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ 
وتاييد املجلس املحيل لذا قرر تبليغك اعالنا   
بصحيفت�ني محليتني يوميت�ني للحضور 
امام ه�ذه املحكمة يوم املرافعة املصادف  
2021/2/8 الس�اعة التاسعة صباحا ويف 
حال�ة ع�دم حض�ورك او من ين�وب عنك 
قانون�ا س�تجري املرافع�ة بحق�ك غيابيا 

وعلنا ووفق االصول
القايض

عقيل عبد الزهرة نجم

إىل الرشكاء فارس وطالل وهناء اوالد عبد 
زيد عباس ونداء شاكر خطار 

اقت�ىض حضورك�م إىل مقر بلدي�ة النجف 
لغرض اص�دار اجازه بن�اء للعقار املرقم 
319 /1505 حي السعد خالل عرشه ايام 
وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضوركم 

طالب االجازه 
اسعد محمد حسني عبد

����������������������������������
إىل الرشيك يارس محمد عيل تكي 

توجب عليك الحضور إىل صندوق االسكان 
العراقي فرع النج�ف وذلك لتثبيت اقرارك 
باملوافق�ه ع�ىل قي�ام رشيك جن�ان كريم 
عزي�ز بالبن�اء ع�ىل حصت�ه املش�اعه يف 
القطع�ه املرقم�ه 85794 /3ح�ي النداء 
خ�الل م�ده خمس�ه ع�رش يوم�ا داخل 
العراق وش�هر خ�ارج العراق م�ن تأريخ 
نرش االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك 

باالعرتاض مستقبال
����������������������������������

إىل الرشيك التفات مرزوك امانه 
توجب عليك الحضور إىل صندوق االسكان 
العراقي فرع النج�ف وذلك لتثبيت اقرارك 
باملوافق�ه عىل قيام رشيك حس�ن غضيب 
حم�ود بالبن�اء ع�ىل حصت�ه املش�اعه يف 
القطع�ه املرقم�ه 50121 /3ح�ي النداء 
خ�الل م�ده خمس�ه ع�رش يوم�ا داخل 
العراق وش�هر خ�ارج العراق م�ن تأريخ 
نرش االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك 

باالعرتاض مستقبال
����������������������������������

إىل الرشيك رضغام عادل عاشور
 توجب عليك الحضور إىل صندوق االسكان 
العراقي فرع النج�ف وذلك لتثبيت اقرارك 
باملوافقه عىل قيام رشيك عادل فيصل عبد 
الله بالبناء عىل حصته املشاعه يف القطعه 
املرقمه 49607 /3ح�ي النداء خالل مده 
خمس�ه عرش يوم�ا داخل العراق وش�هر 
خ�ارج الع�راق م�ن تأري�خ ن�رش االعالن 
وبعكسه سوف يس�قط حقك باالعرتاض 

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

إىل الرشيك ابتسام خشان جاسم
 توجب توجب علي�ك الحضور إىل صندوق 
االسكان العراقي فرع النجف وذلك لتثبيت 
اق�رارك باملوافق�ه عىل قي�ام رشيك عمار 
يارس حس�ني بالبناء عىل حصته املشاعه 
يف القطعه املرقم�ه 52312 /3 حي النداء 
خالل مده خمسه عرش يوما داخل العراق 

وشهر خارج العراق
����������������������������������

إىل الرشيك ستار جابر نجم 
اقت�ىض حض�ورك إىل مق�ر بلدي�ة النجف 
لغرض اص�دار اجازه بن�اء للعقار املرقم 
85920 /3ح�ي النداء خ�الل عرشه ايام 
وبخالفه س�تتم اإلجراءات دون حضورك 

طالب االجازه 
حسني حميد مجيد

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

فقد س�ند العق�ار املرق�م 60442 /2حي 
الغري باسم واجد حس�ن هادي من يعثر 

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

فقدان
فقد س�ند العقار املرق�م 56630 /3 حي 
النداء باس�م قاسم كاظم ثويني من يعثر 

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

إىل الرشي�ك ف�ردوس فلي�ح حمي�د فخ�ر 
الدين

 اقت�ىض حض�ورك إىل مقر بلدي�ة النجف 
لغرض اص�دار اجازه بن�اء للعقار املرقم 
86658 /3ح�ي النداء خ�الل عرشه ايام 
وبخالفه س�تتم اإلجراءات دون حضورك 

طالب االجازه 
عيل عباس كريم

����������������������������������
إىل الرشيك باقر نعمه كاظم 

اقت�ىض حض�ورك إىل مق�ر بلدي�ة النجف 
لغرض اص�دار اجازه بن�اء للعقار املرقم 
52235 /3 ح�ي النداء خ�الل عرشه ايام 
وبخالفه س�تتم اإلجراءات دون حضورك 

طالب االجازه 
زينب حمزه حسني

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الرصافة
اىل  /املنفذ عليه  / شاكر رحيمه سعدون

لق�د تحقق لهذه املديرية من مركز رشطة الرافدين 
/ بالعدد 1166 يف 2020/11/23   

ان�ك مجه�ول محل االقام�ة وليس ل�ك موطن دائم 
او مؤق�ت او مخت�ار يمك�ن اج�راء التبلي�غ  علي�ه 
واس�تنادا للمادة 27 من قانون التنفيذ تقرر تبليغك 
اعالنا بالحضور يف مديري�ة التنفيذ الرصافة  خالل 
خمسة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش ملبارشة 
املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك 
س�تبارش ه�ذه املديرية باج�راءات  التنفيذ الجربي 

وفق القانون 
اوصاف املح�رر : كتاب مرصف الرافدين / القس�م 
القانوني بالعدد 3633/6/3 يف 2020/10/27 لقاء 

الدين البالغ 9,000,000 تسعة ماليني دينار

رقم االضبارة : 2020/1119
التاريخ : 2021/1/11
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ظاهرة الدبلوماسية كوسيلة اجتامعية يف املجتمع الدويل
           خالد مؤيد يونس الزهاوي 

           الجزء الرابع

4-دبلوماسية القمة: 
ان دبلوماس�ية القم�ة التي تضم من 
ه�م يف قم�ة املس�ؤولية,ومما زاد يف 
تكرار اللقاءات بني الرؤساء هو قيام 
املنظمات العاملية, سيما منظمة االمم 
املتحدة.                                                                                     

ان هذا النمط من الدبلوماسية يتميز 
عىل غريه يف ان اعىل السياسيني مركزاً 
و ثقالً يقومون باملهام الدبلوماس�ية 
ويصبح س�فراؤهم مستشارين لهم. 
ومن هنا اخذت دبلوماس�ية الرؤساء 
اس�م دبلوماس�ية القمة, ويف معناها 
السياسية.  الدبلوماس�ية  الفني اسم 
ذل�ك ان مخطط السياس�ة الخارجية 
يدخل يف عملية تنفيذ تلك السياس�ة ا
يضا.                                                                                                                  
م�ن  الن�وع  ه�ذا  يف  م�ا  اه�م  ف�أن 
الدبلوماس�ية هو ان الق�ادة يملكون 
حري�ة اكرب يف اتخاذ القرارات. كما ان 
ال�رأي الع�ام العامل�ي و املحيل يعطي 
اهمية اك�رب للمفاوضات و املباحثات 
الت�ي تج�ري يف ظل هذا املس�توى. اذ 
كث�رياً ما تفت�ح ابواب جدي�دة وتحل 
عق�د كان�ت تش�كل عقب�ة يف طريق  
الدبلوماس�يني االعتيادي�ني الذي�ن ال 
يملك�ون س�وى التقي�د بالتعليم�ات 
وانتظ�ام املوافق�ات. اض�ف اىل ذل�ك 
ان االتفاق�ات التي تتم بني الرؤس�اء 
تحظ�ى بأهتمام اكرب م�ن االتفاقات 
الدبلوماس�ية  بالط�رق  تت�م  الت�ي 
االخرى. ولع�ل الرسعة التي تتم فيها 
مث�ل ه�ذه املؤتم�رات و التفاه�م و 
االتص�ال الش�خيص بني الرؤس�اء له 
اث�ره الكب�ري يف تنمي�ة روح الصداقة 
و التفاهم بني الرؤس�اء و بالتايل بني 
ذويهم ايضا.                                                                                                                
وحينما تنجح امث�ال هذه املؤتمرات 
و اللق�اءات عىل صعيد الرؤس�اء فأن 
التعليقات التي تص�در عن الصحافة 
بش�أنها تعطي آلولئك الرؤساء كسبا 
ش�خصيا وق�وة ملركزه�م يف بالدهم. 
ه�ذا باالضاف�ة اىل ما ترتك�ه من اثار 
ايجابي�ة يف طمأنة الرأي العام العاملي 
يف ان له ان يتأمل يف غد افضل.                                              

تفق�د  ل�م  القم�ة  دبلوماس�ية  ان 
هيبته�ا:  االعتيادي�ة  الدبلوماس�ية 
اذ الي�زال الس�فراء يمثل�ون الرج�ال 
املعتمدين وانه�م الزالوا اصحاب رأي 
مهم لدى دولهم.                                                                                     

3- دبلوماسية املنوال: 
تش�كل دبلوماس�ية املن�وال او كم�ا 
يطلق عليها البعض اس�م دبلوماسية 
الخط�وة – خطوة. ان ه�ذا النوع من 
الدبلوماسية س�اعد كثرياً عىل قيامه 
اح�دى وس�ائل املواص�الت الرسيع�ة 
التي ش�اع اس�تعمالها وهي الطيارة, 
التي مكنت الدبلوماس�يني من اجراء 
املفاوض�ات ب�ني اطراف الن�زاع الذي 
تنش�أ يف اي م�كان يف العال�م بصورة 
متنقل�ة ورسيع�ة وبطريق�ة تش�به 
حركة املنوال يف الذهاب و االياب.                                                             
وفكرة دبلوماس�ية املنوال تنطلق من 
عرض دولة لطرفني متنازعني بتقديم 
وس�اطتها و االس�هام يف ابداء ارائها 
امام الفريقني و االستماع اىل وجهات 
نظ�ر كل منهم�ا ونقله�ا رسيع�اً اىل 
الفري�ق االخر ام�اًل يف كرس الجمود و 
الوصول اىل حلول مقبولة.                                                                                       
املن�وال  ديبلوماس�ية  تس�مية  ت�م 
و  خط�وة   – »خط�وة  بدبلوماس�ية 
ذل�ك الن تتواىل فيها الخط�وات , فأذا 
م�ا نجحت الخط�وة االوىل عندها يتم 
االنتق�ال اىل الخط�وة الثاي�ة فالثالثة 
وهكذا دواليك.                                                  

محور دبلوماسية املنوال : فانه يدور 
حول دراسة موضوع الخالف من قبل 
ممثل الدول�ة الصديقة الدبلومايس – 
يساعد عادة فريق دبلومايس مساعد 
– دراس�ة دقيقة و التوصل اىل معرفة 
الجوان�ب االكثر خط�ورة و الجوانب 
االقل خطورة و الب�دء يف التفاوض يف 
الجوانب االقل خطورة امالً يف السري اىل 
امام . فأذا ما تم التوقيع بني الطرفني 
املتنازعني وتع�رف كل طرف عىل رأي 
وموقف الطرف االخ�ر بصورة افضل 
, عنده�ا يمكن ط�رق الجوانب االكثر 
خطورة بهدف ايجاد الحلول لها.                                                       
تس�تمد دبلوماس�ية الدول�ة منابعها 
م�ن  وتحوالته�ا  وخطوطه�ا 
االس�رتاتيجية الدولة الخارجية وكما 
ه�و معل�وم ان ه�ذه االس�رتاتيجية 

الخارجية, هي جزء من االسرتاتيجية 
القومية الشاملة التي ترسم االهداف 
القومية يف الداخل و الخارج.                                                                                                         
الخارجي�ة  االس�رتاتيجية  كان�ت  اذا 
تضع االه�داف الت�ي تري�د الدولة او 
تطم�ح اىل تحقيقها م�ع دول العالم, 
فإن الدبلوماسية تأخذ بهذه االهداف 
وتضعها موضع التطبيق.                                                                             

4-الدبلوماسية السياسية: 
نم�ط  السياس�ية  الدبلوماس�ية  ان 
ب�ه  الدبلوماس�ية ج�اء  جدي�د م�ن 
دبلوماس�ية  ان�ه  الحدي�ث.  الع�ر 
الرؤس�اء خالفاً لدبلوماسية املمثلني 
و املبعوث�ني. ومع ان هذه املمارس�ة 
لم تكن معدومة قبل العر الحديث, 
اال ان الس�مة الت�ي تتمي�ز بها يف هذا 
الع�ر يف ممارس�ة ه�ذا النمط من 
الدبلوماس�ية ه�و ان م�ا كان يجري 
يف امل�ايض ل�م يكن اكثر من اس�تثناء 
, بينم�ا اخ�ذ يف ه�ذا الع�ر طاب�ع 
الدبلوماس�ية  ولتفه�م  االس�تمرار. 
السياس�ية م�ن املفي�د املقارن�ة بني 
نوعني من املمارس�ات الدبلوماس�ية: 
االول وه�و نموذج دبلوماس�ية رجل 
الدبلومايس املحرتف  الدبلوماس�ية – 
– و الثان�ي وه�و دبلوماس�ية رج�ل 
السياس�ة – او رج�ل الدول�ة – . ان 
نموذج دبلوماسية رجل الدبلوماسية 
, يضم�ن قي�ام الدبلوم�ايس املحرتف 
باملهام الدبلوماس�ية منفذ لسياس�ة 
بالده الخارجية وفقاً للتعليمات التي 
يس�تلمها من مركز السلطة. وبعبارة 
اخرى فأن قي�ام الدبلومايس بمهامه 
للتعليم�ات  فق�ا  و  الدبلوماس�ية 
الص�ادرة الي�ة م�ن بالده س�واء من 
حي�ث قيام�ه باملفاوض�ات او بعق�د 
املعاه�دات او االتفاق�ات او بقيام�ه 
ب�أي مهام اخ�رى, يجعل م�ن مهام 
رج�ل الدبلوماس�ية مهامه�ا تقتر 
عىل تنفيذ السياسة حسب , دونما ان 
يكون لها صلة مبارشة بالتخطيط ل
ها.                                                                                                                             
أنما نموذج دبلوماسية رجل السياسة 
– او رج�ل الدولة – فأن�ه يختلف عن 
نم�وذج رجل الدبلوماس�ية من حيث 
انه الرجل املخطط و املنفذ للسياس�ة 
الخارجي�ة يف ان واح�د . انه اذن ليس 

بالرج�ل ال�ذي يس�تلم التعليمات من 
مرك�ز الس�لطة , ان�ه الرج�ل الذي يف 
مركز السلطة الذي خطط للسياسة, 
كأن يك�ون رئي�س دول�ة او رئي�س 
يف  مش�رتكاً  يك�ون  ان  او  حكوم�ة 
التخطيط له�ا كوزير الخارجية مثالً. 
وما هو مهم هو االش�ارة اىل انه متى 
دخل مخطط السياس�ة الخارجية يف 
عملية تنفيذه�ا, اي انه متى ما دخل 
ايض�ا مي�دان الدبلوماس�ية, عندم�ا 
تس�مى الدبلوماس�ية يف هذه الحالة 
بالدبلوماسية السياسية. ومعنى ذلك 
ان السياسيني الذين يجلسون يف مركز 
الس�لطة كل يف دولت�ه يتقابل�ون مع 
بعضه�م يف مؤتمر دويل او يف لقاء مع 
بعضهم البعض ووجها لوجه. وحينما 
يجتمع الرؤساء او القادة يف مؤتمر يف 
لقاء – رس�مي او غري رس�مي – فأن 
مثل ه�ذا اللقاء و االجتماعات لم تبدأ 
حرا, وكما اسلفنا بالعر الحديث 
يف تاريخ الدبلوماس�ية العاملية, اال ان 
ممارس�تها وبصورة مستمرة يف هذا 
العر طابعاً واهمية خاصة. وتتجىل 
ه�ذه االهمي�ة يف ان املخاط�ر الت�ي 
تتمثل يف ما ظهر من سالح مدمر,هي 
الت�ي تدفع بالق�ادة الكب�ار اىل اللقاء 
املستمر بهدف تخفيف هذه املخاطر, 
مس�تخدمني مافيه من وس�ائل نقل 
رسيعة كأدوات لتحقيق هذا اللقاء ال
منشود.                                                                                      

ان اهم ما يف هذا النوع من الدبلوماسية 
من س�مات هي ان القادة او الرؤساء 
يملكون حرية اكرب من الدبلوماسيني 

االعتيادي�ني يف اتخ�اذ الق�رارات. كما 
ان ال�رأي الع�ام و العامل�ي و املح�يل 
يعطي�ان اهمي�ة اك�رب للمفاوض�ات 
او املباحث�ات التي تج�ري يف ظل هذا 
املس�توى. اذ كث�رياً م�ا تفت�ح ابواب 
جديدة وتحل عقداً كانت تشكل عقبة 
الدبلوماس�يني االعتياديني  يف طري�ق 
الذين ال يملكون سوى التنفيذ الحريف 
للتعليمات. وحينما تنجح امثال هذه 
املؤتم�رات و اللقاءات و الزيارات عىل 
مستوى الرؤساء فأن التعليمات التي 
تصدر ع�ن الصحافة بش�أنها تعطي 
ألولئك الرؤساء كسبا شخصياً وقوة 
ملركزه�م يف بالده�م. ه�ذا باالضافة 
اىل م�ا ترتك�ه م�ن اث�ار ايجابي�ة يف 
طمأن�ة ال�رأي العام العامل�ي يف ان له 
ان يتأم�ل بعد افض�ل و لعل من خري 
االمثل�ة الحديثة ع�ىل ما تق�دم لقاء 
بريجني�ف – فورد يف فيالدفس�توك يف 
نهاية عام 1972 الذي جاءت البيانات 
الصحفية لتقول عنه بأنه شمل اكثر 
ما شمل االتفاق املبدئي عىل االسلحة 
االس�رتاتيجية و التج�ارب الفضائية 
و الطاق�ة, وهي كلها ام�ور ذات اثار 
خط�رية ال عىل مس�تقبل العالقة بني 
العمالقني الكبريي وانما عىل مستقبل  

العالم اجمع.                        
 Diplomatic( الدبلوماسية.  الحقيبة 

 )Bag
تعبري مجازي يشري إىل أي مظروف أو 
طرد أو صندوق أو حاوية شحن أو أي 
وعاء آخر يستخدم بواسطة البعثة ال
دبلوماسية.                                                                                                          
1-تتمت�ع بالحصان�ة الدبلوماس�ية، 
بمعن�ى أن�ه ال يج�وز تفتيش�ها عند 
منافذ الحدود واملنافذ الجمركية، كما 
ال تج�وز مصادرته�ا. لي�س للحقيبة 
الدبلوماس�ية حجم أو وزن أو ش�كل 
معني كرشط لتمتعها بالحصانة.                      
2-تنص اتفاقية فيينا عىل أن الحقيبة 
الدبلوماسية يجب أال تستخدم يف غري 
األغراض الرس�مية التي تخدم مهمة 
البعث�ة الدبلوماس�ية. تدخل الحقيبة 
إىل الدولة املضيفة غالباً بصحبة عضو 
يف البعث�ة الدبلوماس�ية ال�ذي يتمتع 
ويس�مى  الدبلوماس�ية،  بالحصان�ة 
»حامل الحقيبة الدبلوماسية«.                                                                   

قطع العالقات الدبلوماسية.
تلجأ ال�دول اىل إظهار غضبها او عدم 
رضاه�ا عن س�لوك بعضه�ا البعض 
بعده طرق تتناسب مع موضوع عدم 
الرىض واهميته مثل س�حب الس�فري 
للتشاور, تخفيف التمثيل الدبلومايس, 
أما قطع العالقات الدولية الدبلوماسية 
فه�و أق�وى  مظاه�ر الغض�ب فهذا 
يعني اىل حد كبري ش�كالً من اش�كال 
س�حب االعرتاف بالدولة التي قطعت 
معها العالقات الدبلوماسية او درجة 
منه قطع العالق�ات قد يكون مقدمة 
لح�رب نقطة بداي�ة يف ألي�ة تقود اىل 
الحرب لكنه ليس يف إعالن حرب.                                                                                                   
الوسائل الدبلوماسية لحل النزاعات. 

و  االراء  تب�ادل  1-املفاوضات:ه�ي 
الح�وار ب�ني طرف�ني متنازعني حول 
املفاوض�ات  ته�دف  دولي�ة,  قضي�ة 
اىل محاول�ة تغي�ري رشوط وظ�روف 
الطرف�ني  ب�ني  القائم�ة  العالق�ات 
املفاوض�ني اىل وض�ع يحقق مصلحة 
املفاوض�ات  الطرفني,وترتب�ط  كال 
الدولي�ة بالقان�ون الدبلوم�ايس, من 
يتول�ون  الذي�ن  االش�خاص  حي�ث 
املفاوضات ورشوط التفاوض وإجراء 
املفاوضات عرب القنوات الدبلوماسية 
واسلوب الحوار بني املفاوضني.              

2- املس�اعي الحمي�دة: هو مس�اعي 
دول�ة بجم�ع دولت�ني متنازعت�ني يف 
م�كان واحد للتف�اوض وايج�اد حل 
للنزاع برضا الطرفني.                                                                                                                          
3-الوساطة : هو رأي من شخص ثالث 
الط�راف النزاع يه�دف اىل انهاء النزاع 
بني الطرفني برضاهم و بش�كل ودي.                                                                                                                                     

.
ومعيار التفرقة بني املساعي الحميدة 

و الوساطة: 
ان املس�اعي الحميدة: ه�ي تهدف اىل 
عودة اط�راف اىل طول�ة التفاوض او 
املفاوضات عىل حد س�واء ، فالطرف 
الط�رق  الن�وع م�ن  الثال�ث يف ه�ذا 
الدبلوماسية ال يبدي باراء و ال يسعى 
اىل تقدي�م راي او عناي�ة للمصالحة، 
فقط يس�عى اىل الع�ودة للمفوضات. 
تنته�ي دور املس�اعي الحمي�دة عند 
اتف�اق الطرفني بالع�ودة اىل املفاوضا
ت.                                                                                                                  

الوساطة : هي سعي طرف ثالث لحل 
ن�زاع قائم ب�ني طرفني ، لك�ن تكون 
بتقديم رأي او نصيحة لكل من اطرف 
س�عيا لتحقيق النتيجة اال و هي حل 
النزاع و انهائه.                                                                         
اذن ان املس�اعي الحميدة هي تقتر 
عىل ع�ودة اط�راف الن�زاع للتفاوض 
ب�ني الطرف�ني و انه�اء الن�زاع فيم�ا 
بينهم. مثل مس�اعي الواليات املتحدة 
لح�ل الن�زاع ب�ني روس�يا و اليابان. 
اما الوس�اطة فهي ع�ىل النقيض من 
املس�اعي الحميدة ،حي�ث انها تقديم 
رأي او نصيحة بهدف انهاء النزاع بني 

اطراف النزاع.                    
4-التحقي�ق: ه�و اج�راء تق�وم ب�ه 
منظم�ة االم�م املتح�دة, حي�ت يت�م 
ارس�ال مجموع�ة خ�رباء وموظفني 
اىل م�كان او موقع ال�ذي حدث النزاع 
بسببه بعد لجوء الدولة اليها لتسوية 
الن�زاع, ويت�م تدوين اف�ادات و اقوال 
اط�راف النزاع, ومن ثم اقوال ش�هود 
واط�راف محايدة للطرف�ني و النزاع, 
وارسال جميع االفادات و التقارير اىل 
محكم�ة العدل الدولية الصدار قرار و 
حكم بذلك.                                                                                               
5- التوفيق: هو احالة النزاع اىل لجنة 
بقص�د أن تق�دم اقرتاحات لتس�وية 
النزاع, دون أن يكون لتلك املقرتاحات 
صفة االلزام. وتتك�ون لجنة التوفيق 
غالب�اً م�ن أش�خاص يت�م اختيارهم 
بصفتهم الرسمية أو الوظيفية, وهي 
تظم عادة أشخاص بحملون جنسية 
أط�راف الن�زاع , بم�ا يطم�ن الدول 
ع�ىل عرض مواقفه�ا بطريقة أمينة, 
وأش�خاص اخري�ن يت�م اختياره�م 

باتفاق بني األطراف املعنية 
ب�ني  واالخت�الف  التش�ابة   اوج�ه  
الوساطة و التوفيق, من حيث الهدف 
وه�و التوصل اىل حل الن�زاع بطريقة 
ودية بي�د أنهما يختلفان من حيث أن 
الوساطة تعمل عىل جمع طريف النزاع 
للقي�ام بمفاوضات مب�ارشة بينهما 
ع�ىل ح�ني أن التوفيق يتم بواس�طة 
لجن�ة محاي�دة تحي�ل إليه�ا ال�دول 
املتنازعة مش�كلتها لتق�وم بفحصها 
ودراستها و التحقق من وقائعها , ثم 

اقرتاح الحلول املالئمة للنزاع.

عن أي منارة يتحدثون؟
        محمد شريف أبو ميسم

غطاء  تحت  نفسها  تسويق  حاولت  دولة  من  ما 
من  أكثر  االنسان  حقوق  عن  والدفاع  الديموقراطية 
الواليات املتحدة، حتى بات الحديث عن القيم الديمقراطية 
األمريكية أشبه برتنيمة عىل ألسنة املأخوذين، بنموذجها 
أو  تارة،  للديموقراطية  منارة  بوصفها  الديموقراطي 
هذه،  الديموقراطية  ومنارة  أخرى.  تارة  عنها  مدافعة 
البطولة يف  التي نسجت قصصا من  الثقافة  هي خالصة 
العقل الجمعي األمريكي يف اطار البنيان العقائدي القائم 
عىل الرتويج ملكانة األمة األمريكية وعظمتها كما يرد ذلك 
التنصيب وكما  الرؤساء األمريكان يف مواسم  يف خطابات 
يرد عىل ألسنة رجال الكنيسة الذين يشاركونهم مراسيم 
التتويج، ألمة يراد لها أن تكون وصيا عىل الديموقراطيات 
األمريكيني،  عقيدة  بحسب  النموذج  األمة  ألنها  الناشئة، 
وألن الله سبحانه وتعاىل حباها من دون غريها من األمم 

برسالة عاملية. 
فماذا بقي من هذا الحديث؟

بها،  املأخوذون  سيتحدث  ديموقراطية  منارة  أي  وعن 
جراء  األمريكي،  الشارع  يسود  وترقب  رعب  وثمة 
السادس  يف  الكابيتول  مبنى  اقتحام  أجازت  ديموقراطية 
التلويح  حق  املقتحمني  ومنحت  الحايل،  الشهر  من 
مرده  الرعب  الجديد،وهذا  الرئيس  تنصيب  يوم  بالسالح 
البيوت »بحسب  نحو 400 مليون قطعة سالح تنترش يف 
تقارير متعددة أشارت اىل احتمال حدوث عمليات ارهابية 
يحذر  بينما  بايدن«،  جو  الجديد  الرئيس  تنصيب  خالل 
مكتب التحقيقات الفيدرايل من إمكانية تنظيم تظاهرات 
تقارير  وتشري  املتحدة،  الواليات  أنحاء  جميع  يف  مسلحة 
أخرى إىل أن مجموعات مسلحة تخطط للتجمع يف خمسني 
والية أمريكية، فيما تورد مجلة »بوليتكو« األمريكية عن 
مصادر من الحرس الوطني، أشارت اىل االستعداد الكامل 
الحتمال مهاجمة مبنى الكونكرس بعبوات ناسفة تزامنا 

مع تنصيب بايدن.
أن  اال  اعالمي،  تهويل  البعض  يعده  أن  يمكن  ما  وبرغم 
لن  »أنهم  أمنيني  مسؤولني  وتأكيد  األمني  االستنفار 
البعض  دعا  الكابيتول،  يف  حدث  ما  بتكرار  يسمحوا 
بشؤون  املختص  فريى  ذلك،  من  أبعد  اىل  املراقبني  من 
أخطر  ان  وايتز«  »ريتشارد  القومي  واالمن  االستخبارات 
بايدن  اغتيال  بمحاولة  يتمثل  أمريكا  ينتظر  سيناريو 
بوجود  ذلك  احتماالت  من  قلل  أنه  اال  التنصيب،  حفل  يف 
بحسب  جاهزية  أكثر  واملدافعني  حديدية  أمنية  قبضة 
قوله، ما يعني ان القلق وحالة الخوف من ارهاب محتمل 
عن  الناجمة  األمريكي  الشارع  يف  االنقسام  حالة  عززته 
الدولة  بها  تتحكم  التي  االنتخابات،  بنتائج  القناعة  عدم 
العميقة التي تدير شؤون الواليات املتحدة والعالم، وهذا 
بعملية  شاركوا  الذين  املتظاهرين،  من  بعض  ردده  ما 

اقتحام الكابتول، فعن أي منارة يتحدثون.

»4« قواعد لسياسة بايدن االقتصادية

اقتحام الكونغرس... من املسؤول؟

           بول كروجمان 

فللمرة  جديد.  من  نفسه  السيناريو  أمام  ذا  نحن  ها 
»ديمقراطي«  رئيٌس  يرث  عاماً،   12 ظرف  يف  الثانية 
من  كان  ولن  صعبة.  حالة  يف  اقتصاداً  حديثاً  انُتخب 
الصعب الرتكيز عىل هذه األشياء بعد انقالب األسبوع 
كانت  إن  ما  عىل  يتوقف  الكثري  فإن  الرتامبي،  املايض 
االقتصادية  متاعبنا  مع  للتعاطي  بايدن  جو  خطة 

ستكون ناجحة وفعالة. 
الكونجرس  يف  »الديمقراطيني«  لفوز  الضيق  الهامش 
األكثر  التقدمية  األهداف  تعليق  سيتعني  أنه  يعني 
بادين  التي كشف عنها  اإلنقاذ  أن حزمة  طموحاً، غري 
يوم الخميس تشري إىل أنه لن يبدي الحذر املفرط الذي 

أعاق رّد الرئيس باراك أوباما عىل األزمة االقتصادية. 
ومع ذلك، ويف حال كان أي أحد ضمن فريق بايدن يشعر 
التجربة  عىل  بناء  قواعد،  أربع  أقّدم  دعوني  بالحذر، 
امللموسة، يفرتض أن تشّجعهم عىل أن يكونوا جريئني 

يف التعامل مع الفوىض التي نوجد فيها اليوم. 
القاعدة رقم 1: ال تشك يف قدرة الحكومة عىل املساعدة. 
البيت  عىل  »الديمقراطيون«  فيها  سيطر  مرة  آخر  يف 
واالرتباك  الخجل  من  بنوع  يشعرون  كانوا  األبيض، 
األفكار  قبول  من  الطريق  منتصف  وعىل  التلقائي 
املحافظة، التي تقول إن رضر الحكومة أكرب من نفعها. 
أن  تؤكد   2009 منذ  حدثت  التي  األشياء  كل  أن  غري 

اإلنفاق الحكومي يمكن أن يكون مفيداً جداً. 

الرعاية  ب�»قانون  »الجمهوريون«  نّدد  كيف  تذكر 
شّبهه  وكيف  اختصاراً،  »أوباماكري«  أو  الرخيصة«، 
الرعاية  »قانون  أن  والحال  بالعبودية.  بعضهم 
الرخيصة«، عىل عيوبه، أدى إىل انخفاض جذري يف عدد 
األمريكيني الذين ليس لديهم تأمني صحي، ومنح العديد 
اطمئنانهم  بعد  باألمن  جديداً  إحساساً  األشخاص  من 
إىل أنهم لن ُيحرموا من التغطية الصحية بسبب أمراض 
إللغاء  »الجمهورية«  املحاوالت  كانت  وقد  سابقة. 
لسيطرة  رئيسياً  سبباً  الرخيصة«  الرعاية  »قانون 

»الديمقراطيني« عىل الكونجرس اآلن.
بايدن يسعى وراء حزمة إنقاذ كبرية أخرى، تشمل جهداً 
لجعل  قريباً  يتجه  وقد  األطفال،  فقر  لتقليص  جديداً 
»قانون الرعاية امليسورة« أكثر سخاء ويغطي أشخاصاً 
أكثر. ولهذا، يجدر به أن يضغط عىل كال الجبهتني بقوة: 
الذكي  الحكومي  اإلنفاق  أن  ُتظهر  الحديثة  فالتجربة 

يستطيع فعل الكثري لتحسني حياة الناس. 
فالتحذيرات  الّديون.  بشأن  تقلق  ال   :2 رقم  القاعدة 
أعاقت  الحكومي  االقرتاض  مخاطر  بشأن  املستمرة 
أجندة أوباما منذ البداية تقريباً. وينبغي عىل بايدن أال 

يسمح بحدوث ذلك مرة أخرى.
والحقيقة هي أن التنبؤات بشأن العجز لم تتحقق أبداً، 
وهناك اتفاق واسع بني االقتصاديني اآلن عىل أن الّدين 
االعتقاد  ذلك  إىل  يذهب  مثلما  كبرية  مشكلة  يطرح  ال 
يبدو  قد  الفيدرايل  الدين  مستوى  كان  وإذا  السائد. 
أن عبء  يعني  الفائدة  انخفاض معدالت  فإن  مرتفعاً، 

خدمة ذاك الدين منخفض جداً باملعايري التاريخية. 
فالتحذيرات  التضخم.  بشأن  تقلق  ال   :3 رقم  القاعدة 
االدعاءات  إىل  إضافة  األسعار،  ارتفاع  بشأن  املستمرة 
للتضخم  الحقيقي  املعدل  الحكومة تخفي  بأن  الكاذبة 
)كال، هذا النوع من األشياء لم يبدأ مع ترامب(، مّيزت 
سنوات أوباما أيضاً، ولكن التضخم لم يرتفع أبداً. ومع 
محاوالتهم  يكّثفون  املعتادون  فيهم  املشتبه  فإن  ذلك، 

من جديد.
للتأكيد عىل درس مهم من  وعليه، فإن الوقت مناسب 
سنوات ترامب: إننا نستطيع إدارة اقتصاد »نشط«، مع 
بطالة منخفضة وعجز ميزانية كبري، من دون تضخم 
وسعه  يف  ما  كل  يبذل  أن  ببايدن  يجدر  ولهذا،  منفلت. 

لجعل االقتصاد األمريكي نشطاً من جديد. 
الحزب  من  مساعدة  أي  يتوقع  أال  ينبغي  أنه  إال 

املعارض. 
القاعدة رقم 4: ال تعّول عىل »الجمهوريني« للمساعدة 
عىل الحكم. الخطيئة األصلية لسياسة أوباما االقتصادية 
لعام  يكفي  بما  القوي  غري  االقتصادي  التحفيز  كانت 
األمريكي«  االستثمار  وإعادة  التعايف  ف�»قانون   .2009
ساعد عىل إرساء استقرار االقتصاد، ولكنه كان أصغر 

بكثري مما ينبغي بالنظر إىل عمق األزمة. 
كسب  حاول  أوباما  أن  هو  الخطة  صغر  أسباب  وأحد 
لتمريرها  املصالحة  يستغل  أن  من  بدالً  الحزبني،  دعم 
بها  مّرر  التي  الطريقة  )وهي  الديمقراطية  باألصوات 
الجمهوريون قانون خفض الرضائب يف 2017(. ولكن 

أبدا. وعوضاً عن ذلك، ساعد تباطؤ  يأِت  لم  الدعم  ذلك 
عىل  السيطرة  عىل  »الجمهوريني«  االقتصادي  التعايف 
من  لسنوات  الطريق  عّبد  ما   ،2010 يف  النواب  مجلس 

التخريب السيايس. 
ويجب عىل بايدن أال يرتكب الخطأ نفسه. فال بأس يف أن 
يميض بعض األيام يف منح بعض »الجمهوريني« فرصة 
لالنضمام إىل »الديمقراطيني« يف دعم سياساته، غري أنه 
ال يمكنه السماح للبحث عن تأييد الحزبني بأن يؤدي إىل 

سياسات مخففة. 
أي  توقع  يمكنه  ال  بادين  أن  هي  املحزنة  فالحقيقة 
»الجمهوري«  الحزب  من  الحكم  يف  حقيقية  مساعدة 
يرفض  وهو  عموماً،  شهرين  قىض  حزب   – املعارص 
االعرتاف بنتائج واضحة وحاسمة لالنتخابات، يف وقت 
من  الكونجرس  أعضاء  من  العديد  فيه  يصّوت  زال  ما 
أجل رفض األصوات االنتخابية حتى بعد اقتحام الغوغاء 
النعدام  يسمح  أال  له  ينبغي  كما  الكونجرس.  ملبنى 
ال  فالناخبون  أجندته.  بإحباط  الحزبني  بني  التوافق 

يكرتثون للعملية، وإنما يكرتثون للنتائج. 
فإن  االعتبار،  عني  يف  العنارص  هذه  كل  أخذنا  وإذا 
األمام  إىل  ولنتقدم  للطوربيدات،  »سحقاً  هي:  الرسالة 
وال  البائدة،  اإليديولوجيا  ال  ألن  وذلك  رسعة«،  بأقىص 
يف  العقيمة  اآلمال  وال  املزيفة،  االقتصادية  التخوفات 
إنجاز  طريق  يف  بالوقوف  لها  ُيسمح  أن  ينبغي  الوئام 

السياسات التي تحتاجها أمريكا.
*أكاديمي أمريكي حائز عىل جائزة نوبل يف االقتصاد

           جيمس زغبي

أقر دونالد ترامب يوم السابع من يناير الجاري 
بأنه سيغادر البيت األبيض يوم 20 يناير ووعد 
من  شهرين  بعد  للسلطة«  سلس  ب�»انتقال 
الباطلة بالتزوير، وال يمكن  اإلنكار واالتهامات 
مما  الرغم  عىل  القصة،  نهاية  هذا  يكون  أن 
البعض،  لدى  ترحيب  ترامب من  به وعد  حظي 
ملا  حدث  عما  مساءلة  هناك  تكون  أن  فيتعني 
نعتربه اآلن ديمقراطيتنا الهشة، وهنا أشري إىل 
توضيح قدمه يل واحد من فالسفتي املفضلني، 
»األبوية«.  مصطلح  عن  برونفسكي،  جاكوب 
برونوفسكي يرى أن األبوية تتجاوز سؤال: من 
يوميا  نواجهه  ما  إىل  ننظر  وحني  الطفل؟  أب 
من عواقب الظلم والفقر والعنف، فهذا يدعونا 
هذا؟«  عن  املسؤول  »من  التايل  السؤال  لطرح 
الرش  عن  األبوة  قبول  أن  »برونوفسكي«  ويرى 

الذي اقرتفناه رضوري لبناء مجتمع أخالقي.
التي  الكابوسية  لألحداث  اآلنية  األعقاب  ويف 
شهدتها واشنطن يف السادس من يناير، فكرت 
فحصار  »برونوفسكي«.  قدمه  الذي  الدرس  يف 
النوافذ  وتدمري  الكونغرس  ملقر  املشاغبني 
وتخريب  والشيوخ  النواب  قاعتي  واقتحام 

هناك  بل  نفسه،  تلقاء  من  يحدث  لم  املكاتب، 
عىل  املتحدة  الواليات  رئيس  حثهم  فقد  له،  أب 
القدوم إىل واشنطن، وبمجرد وصولهم إىل هناك 
حرفياً  منهم  وطلب  تهييجي  بخطاب  حرضهم 
الزحف إىل مقر الكونغرس، لكن أبوة هذا التدمري 

ال تتوقف عند ترامب وحده.
منذ  تتكشف  املأساة  هذه  عنارص  شهدنا  لقد 
الجناح  لجماعات  ترامب  تدليل  مع  سنوات 
من  مظاملهم  ترامب  وأذكى  املتطرفة،  اليمني 
واملهاجرين  األقلية  جماعات  كراهية  خالل 
وأي  و»الديمقراطيني«،  واإلعالم  والقضاء 
طرف رأى أنه يقف يف طريقه، وروى تعطشهم 
بديل عن مدى تجاهل  بواقع  املؤامرة  لنظريات 
يفوز  دائما  أنه  عىل  وأرص  الكثرية،  نجاحاته 
بزعم ضخامة الحشود التي تلتف حوله واندحار 
الجائحة، وأن أمريكا أكثر سالمة وأعظم من أي 
باالنتخابات بفارق كبري،  وقت مىض، وأنه فاز 
لكن أعداءه ال يعرتفون بهذا ويبذلون كل ما يف 
وسعهم لوقف تقدمه، ولذا يتعني اتخاذ إجراء. 
لقد كان يعلم أن هناك أفراداً عىل صلة بجماعات 
البيض والجماعات املسلحة وجماعة  القوميني 
يف  لالحتشاد  لدعوته  استجابت  أنون«  »كيو 
عىل  سيقدمون  أنهم  يعلم  وكان  واشنطن، 

أعمال تخريب، لكنه ظل مراً عىل موقفه، ولذا 
إلقاء  يمكن  ال  لكن  حدث،  ملا  األب  هو  فرتامب 

مسؤولية كل ما حدث عىل عاتقه وحده.
صدق  وربما  ملزاعمه،  داعمون  لديه  كان  لقد 
آخرين  كثريين  لكن  نظره،  وجهة  البعض 
ترفوا بناء عىل حساب سيايس فج مفاده أن 
محاباة أنصار الرئيس املخلصني قد يمثل حجة 
أكثر  فهناك  السياسيني،  ورثته  يصبحوا  ألن 
من 100 عضو »جمهوري« يف الكونغرس أيدوا 
التزوير  شابها  االنتخابات  بأن  ترامب  شكوى 
عىل  التصديق  جلسة  يحولوا  بأن  وتعهدوا 
إىل  يناير  السادس من  يف  الكونغرس  يف  النتيجة 
قتال محتدم، وسكب مضيفو الربامج الحوارية 
النار  عىل  الوقود  نيوز«  »فوكس  ويف  الراديو  يف 
بتكرارهم كل نظرية مؤامرة واتهامات التزوير 
عرب  بالفعل  املحاكم  رفضتها  التي  الباطلة، 
البالد. وهناك أقرب املقربني للرئيس، بدءا بنائبه 
من  له  املوالني  إىل  وصوالً  والوزراء  بنس  مايك 
فريق العمل يف البيت األبيض، وهؤالء يتحملون 
»أبوة« ما حدث يف السادس من يناير. فعىل مدار 
الخطر  عىل  األدلة  من  يكفي  ما  رأوا  سنوات، 
يف  تتضح  تحذير  عالمات  هناك  وكانت  القادم، 
مجرد اإلنصات لتحريض ترامب ضد خصومه يف 

اجتماعاته االنتخابية.
يف حاشية  هناك مؤمنون صادقون  كان  وربما 
الحزب  زعماء  بعض  بينهم  من  ترامب، 
معظمهم  لكن  الكونغرس،  يف  »الجمهوري« 
أبرموا »صفقة فاوستية«. لقد كانوا محافظني 
داموا  ما  لكن  بالرجل،  يثقوا  ولم  قلوبهم  يف 
يتمتعون بتقليص الرضائب واللوائح ويحصلون 
كانوا  يريدون،  الذين  »املحافظني«  القضاة  عىل 
بشدة  املزعج  لكن  الصمت،  اللتزام  مستعدين 
صمتهم،  نتيجة  حدث  الذي  الدمار  بعد  أنه  هو 
فبعد  رعب،  حالة  عن  الصامتون  هؤالء  عرب 
أعضاء  أصدر  الكونغرس،  اقتحام مقر  مشاهد 
أدانوا  بيانات  الكونغرس  يف  »جمهوريون« 
إدارة  فريق  من  أعضاء  واستقال  العنف،  فيها 
ترامب، وحتى الرئيس نفسه سعى، يف تعليقاته 
عن  بنفسه  ينأى  ألن  يناير،  من  السابع  يف 
اعتقالهم  إىل  ودعا  بالبلطجية  وصفهم  الذين 

ومحاكمتهم.
لكن هذا ال يمكن أن يكون نهاية القصة لسببني: 
فأوال، ال تكفي معاقبة املخربني، فالذين أوقدوا 
يجب  عليها  الوقود  وسكبوا  وأذكوها  النريان 
عليهم تقبل املسؤولية، ودون مساءلة، ستصبح 
هناك حصانة تهدد حياة ديمقراطيتنا نفسها. 

الدائم قد  الرضر  أن  الرضوري فهم  وثانيا، من 
وقع، وقد يعتقد أعضاء من الكونغرس وآخرون 
أنهم يف حل من املسؤولية بسبب »الهدى«، الذي 
الواقع  يف  هناك  لكن  األخرية.  اآلونة  يف  وجدوه 
ماليني االتباع من الجماعات املسلحة واملتشددة 
مازالوا ال يشعرون بندم بل يشعرون اآلن بكرب 
أكرب، ولن يختفي هؤالء بسهولة، فقد ثار غضب 
جماعات القوميني البيض والجماعات املسلحة 
إهانة  أنه  يرون  ملا  املتطرف  اليمني  وجماعات 

لزعيمهم وسيظلون يمثلون تحديا للبالد.
أو  اآلن  انتهت  قد  األزمة  بأن  االدعاء  يمكن  وال 
االعتقاد بأن الطريق إىل األمام يمكن العثور عليه 
التعديل  استخدام  أو  للرئيس  االتهام  بتوجيه 
من  إلزاحته  الدستور  يف  والعرشين  الخامس 
السلطة، فهذا لن يجدي، فهناك أسباب ملا حدث 
أكثر من شخص  يناير، وهناك  السادس من  يف 
يتعني  األزمة  هذه  جذور  ولفهم  عنه،  مسؤول 
لجنة  تشكيل  والكونغرس  بايدن  الرئيس  عىل 
لفهم  تشكلت  التي  كرينر«  »لجنة  مثل  قومية، 
القرن  ستينيات  يف  املدنية  االضطرابات  جذور 
املايض، فلن نستطيع تقييم »األبوة« وتصحيح 
املسار املطلوب للميض قدما إال بالفحص الكامل 

ملا أدى بنا إىل هذه الحالة املأساوية.
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

أمامك فرص كثرية وجديدة للتوظيف والدخل، 
س�تواجه عددا كبريًا من الخيارات لذلك قد تجد 
صعوبة يف اختيار األنس�ب وق�د يكون تحقيق 
التوازن بني عمل�ك وحياتك األرسية أمر صعب 
للغاي�ة ىف الفرتة املقبلة لكنه�ا فرتة مهمة عىل 

املستوى املهنى.

لقد حققت العديد من اإلنجازات الهامة يف عملك 
الفرتة السابقة، وسوف تتمكن من تحقيق كل 
ما ترغب به اليوم أيًضا من مش�اريع مؤجله يف 
عملك، فحاول اس�تغالل الفرص�ة التي أمامك 

خاصة يف ظل دعم رؤسائك لك.
 

لقد حان الوقت للجلوس مع رشيك حياتك لحل 
جميع املش�اكل الت�ي تعاني منه�ا معه، فقط 
عليك أن تناقش معه يف كل شئ حتى ال تتفاقم 

املشاكل بينكما أكثر من ذلك. 

 

الحياة ستفتح لك ذراعيها بتحقيق األمنيات عما 
قريب، قم بالدعاء وكن عىل يقني بتحقيق األمنيات 
التي طامل�ا تمنيتها، وما تتمناه س�يحدث، قريًبا 
س�تجد رشيك حياتك، أو س�يعود حبيب�ك الغائب 
منذ فرتة، فقط س�امح واعفو حتى تسرتيح من 

الشكوك وتستمتع بالحياة معه.

تتطلب آالف األش�ياء انتباهك اليوم، وقد تشعر 
باالنزع�اج من ذلك، لكن كن لطيًفا مع نفس�ك 
واجلس لف�رتة وفكر جيًدا يف مس�ار عملك، ثم 
خطط وترصف وفًقا لذلك، وسيتحدث شخص 
ما عن عرض مثري لالهتمام بالنسبة لك اليوم.

 النج�اح حليف�ك هذه األيام، وال�ذي يدعمك يف 
ذل�ك هو ب واح�رتام كل املحيطني بك يف مجال 
العم�ل، فقط ح�اول أال ترك�ز يف ردود األفعال 

السلبية تجاهك من البعض.

 

أنت بصدد التخطيط لبعض النفقات الرئيسية 
اليوم بش�كل مث�ايل، فأنت ناجح فيم�ا يتعلق 
بالتخطي�ط امل�ايل، ولديك مهم�ة يف عملك ربما 
كنت تتجاهلها الفرتة السابقة فحاول إنجازها 
اليوم وس�وف تكتش�ف بعض األخبار الس�ارة 

أثناء تخطيطك لها.  

ستجد صعوبة يف تخصيص الوقت الذي تريده 
لرشيك حياتك بسبب الضغط الناتج عن بعض 
العوام�ل الخارجية التي تحيط بك، ولكن عليك 
توصي�ل مش�اعرك للحبي�ب، وس�تجده أكث�ر 

تفهًما مما كنت تتوقع.

 قد تتس�امح اليوم كثريًا مع كل من أساء إليك، 
سواء كان مع زمالئك الذين حاولو إيذائك بدافع 
الغرية، أو رؤس�ائك القس�اة الذين لم يستمعوا 
لك وعرقلوا تقدمك بش�كل كبري، وهناك العديد 
من املكاس�ب املادية التي تستطيع تحقيقها يف 

عملك.     

صحتك جيدة، ولكن لديك العديد من الضغوطات 
والتوت�رات الت�ي م�ن املمكن أن تتس�بب لك يف 
ارتفاع ضغط الدم واإلصابة بالصداع النصفي، 
فح�اول أن تكون أكثر ه�دوًءا حتى تتمكن من 
حل مشاكلك دون وقوع أي رضر عىل صحتك. 

يمك�ن أن تلع�ب العالقات والتج�ارب القديمة 
دوًرا مهًما يف حياتك اليوم، وستتعرض لضغط 
هائ�ل لتحقي�ق أداء جي�د يف جمي�ع مجاالتك، 
وس�يأخذك الصدق والنزاهة بعي�ًدا عن املجال 

الذي اخرتته.

هذا هو الوقت املناسب لالستمتاع بعالقتك مع 
الحبيب، وستدرك أنه عليك ترك جميع الضغائن 
التي تش�عر بها تجاهه، وأن تعمل عىل تحسني 
عالقت�ك به بش�كل جيد، حت�ى تتخطى جميع 

الصعاب التي تواجهها مع الحبيب.

العذراء

احلوت

»واتساب« يضيف 3 حتديثات جديدة ملستخدميه
أعلن تطبيق واتساب الشهري عن إضافة 
تحديثات جديدة، تضيف ملستخدميه 3 

مميزات جديدة.
وس�يتيح التطبيق خاصية وضع وقت 
الختفاء الرس�ائل بعد 7 أي�ام، والبحث 
عن امللصق�ات الجدي�دة، باإلضافة إىل 

خاصية إضافة خلفيات جديدة.
أش�ارت  إعالمي�ة  تقاري�ر  أن  يذك�ر 

إىل أن واتس�اب سيش�هد خ�الل ع�ام 
2021 تعدي�الت جديدة، وهي تس�هيل 
الص�ور، واش�رتاط  عملي�ة مش�اركة 
املوافق�ة  التطبي�ق  مس�تخدمي  ع�ىل 
ع�ىل ال�رشوط وسياس�ة الخصوصية 
الجدي�دة، وإمكاني�ة إج�راء املكامل�ات 
الصوتي�ة واملرئية عىل نس�خة س�طح 

املكتب.

وظيفة مغرية براتب 32 ألف دوالر شهريًا
يخصص مرك�ز حماية وأبح�اث الباندا 
يف الص�ني 32 أل�ف دوالر ش�هرًيا مقابل 
ش�غل وظيفة »القائم بأعم�ال الباندا«، 
لكن الوظيفة تتطلب العديد من املهارات 
الرتبوي�ة؛ ففي س�بيل الوظيف�ة يجري 
املرك�ز العدي�د م�ن املس�ابقات الختيار 
الشخص األنسب لتوفري الرعاية لصغار 

الباندا، وفق للمرصي اليوم.
 ،»china daily« نقلت�ه  م�ا  وبحس�ب 

ُتعل�ن نتائج مس�ابقات وظيف�ة القائم 
بأعمال الباندا يف أجواء احتفالية بش�كل 
سنوي، لدى قاعدة »تشنجدو« العمالقة 
ألبحاث تربية الباندا، الواقعة يف مقاطعة 

سيتشوان جنوب غرب الصني.
وتعت�ر الص�ني الواجه�ة األوىل ملحب�ي 
البان�دا يف العالم؛ إذ تعد موطًنا ألكثر من 
80 م�ن حيوان�ات الباندا بحل�ول نهاية 

العام املايض.

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
2 رشيحة

توست أسمر
2 بيضة

1 معلقة كبرية زيت
ملح

فلفل أسود
خطوات التحضري:

يتم قطع منتصف التوست بقطاعة دائرية.
يوضع الزيت يف مقالة غري قابلة لإللتصاق عىل نار هادئة حتى يسخن.

يوضع التوست يف املقالة، ويوضع البيض يف املنتصف.
يغطى، ويرتك ملدة دقيقتني وحتى ينضج البيض.

يتبل بامللح والفلفل االسود، ثم يرفع من عىل النار.
يوضع يف الطبق، ويقدم ساخن مع السلطة.

التوست بالبيض
معلومات عن املعكرونة األشهر

يحتف�ي العالم س�نوًيا بعدة 
أيام دولية، بعض هذه األيام 
قد يكون لدعم ثقافة ش�عب 
م�ا، أو لغ�ة أو ع�رق مع�ني، 
كاليوم العامل�ي للغة العربية، 
الت�ي  وهن�اك بع�ض األي�ام 
تضفي البهجة ملجرد س�ماع 
اس�مها، وبينها اليوم العاملي 
للمعكرون�ة والذي يحتفى به 
يف 25 أكتوب�ر من كل عام، إال 
أن بعض سكان العالم قرروا 
وبش�كل  أيًض�ا  يحتف�وا  أن 
خاص باملعكرونة السباغيتي 

يف الرابع من يناير.
ويف ضوء هذا االحتفاء نتعرف 
عىل أغرب 3 معلومات تعلقت 

باملعكرونة السباغيتي.
1- السباغيتي وحفر قناة السويس

عرف الخديوي س�عيد باشا، الذي حكم مرص يف الفرتة 1822-
1863، بحب�ه للطع�ام، للدرجة التي جعل�ت صديقه الفرنيس 
املهندس، فردينالد ديلس�بس، يهنئه بت�ويل العرش بجلب نوع 

جديد من املعكرونة، وهو السباغيتي.
أعج�ب الخديوي س�عيد به�ذه الهدية، فاصطحب ديلس�بس 
لرحل�ة يف الصح�راء املرصية، وهناك انتهز ديلس�بس الفرصة 

وع�رض عليه م�رشوع حفر 
املرصي�ة،  الس�ويس  قن�اة 
فوافق الخديوي سعيد ووقع 
ع�ىل مرس�وم االمتي�از الذي 
يقيض بمنح ديلسبس امتياز 
إنشاء رشكة عامة لحفر قناة 
السويس واستثمارها ملدة 99 

عاًما من تاريخ افتتاحها.
 2- مثلجات السباغيتي!

عائل�ة  ابتك�رت  أملاني�ا،  يف 
إيطالي�ة تقديم  م�ن أص�ول 
بطريق�ة  كري�م  اآلي�س 
تحاك�ي الس�باغيتي، فتقدم 
الفراول�ة،  س�لطة  وعليه�ا 
البيض�اء،  الش�يكوالتة  ث�م 
لتك�ون قريب�ة الش�به بطبق 

السباغيتي بالصلصة الحمراء والجبن املبشور.
 3- املنتجون واالستهالك

تحتل إيطاليا الصدارة كأول منتج عاملي بنحو 3.4 مليون طن، 
متقدمة عىل الواليات املتحدة وتركيا والرازيل وروسيا.

وانترش طبق املكرونة يف بلدان شمال إفريقيا، حيث تنتج تونس 
)345 ألف طن( ومرص )400 ألف طن( من املنتجني األوائل.

أما من ناحية االس�تهالك فإن الواليات املتح�دة تحتل )املرتبة 
الثانية( بعد إيطاليا.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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حمافظ بغداد يفتتح قاعة رياضية بمواصفات 
دولية يف منطقة الشعب

             المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

افتت�ح محاف�ظ بغ�داد املهندس محم�د جابر 
العطا قاعة رياضية مركزية بمواصفات دولية 

يف منطقة الشعب .
وقال الس�يد املحافظ خالل حف�ل افتتاح قاعة 
منت�دى الرياضة والش�باب يف الش�عب وس�ط 
حضور  جماهريي غفري من الرياضيني والفرق 
الرياضية الش�عبية  »  ان هذا الرصح الريايض 
يعت�ر واحد م�ن اهم املنج�زات الت�ي تنفذها 
املحافظة عىل املستوى الريايض وهي واحد من 
مجموعة مشاريع تسعى املحافظة اىل تنفيذها 

من اج�ل النهوض بالواق�ع الري�ايض وتطوير ودعم 
الطاقات الشبابية واستثمارها بالشكل الصحيح ».

واوض�ح العط�ا »ان ه�ذه القاع�ة نف�ذت لتش�مل 
ممارس�ة االنش�طة الرياضية املختلف�ة والتمارين يف 
مختلف الرياضات س�يما كرة القدم والسلة والطائرة 

ورياض�ات اخ�رى ، مش�ريا اىل اس�تقطاب الطاقات 
الشبابية من كال الجنسني اذ تم تقسيم ايام االسبوع 
القامة االنش�طة الرياضية التي تقام للس�يدات بأيام 

محددة  وللرجال يف باقي االيام ».
عىل صعي�د متصل اك�د الخبري الريايض عب�د الكريم 
الب�رصي : بأن هذه القاع�ة كان يجب ان تفتتح منذ 

8 س�نوات ولكن ظروف البريقراطية واالرهاب 
الي�وم  الب�رصي:  انجازه�ا .واض�اف  عطل�ت 
وبجه�ود الس�يد املحاف�ظ ت�م ح�ل الكثري من 
املش�اكل لغرض انجازها وافتتاحها لتكون من 
ضمن افضل ثالث قاعات يف العراق وبمواصفات 

دولية .
من جانبه اكد مدير شباب ورياضة الرصافة 

خال�د الركابي » ان ه�ذه القاعة املركزية 
تعت�ر م�ن ال�رصوح الرياضي�ة املهمة 
الت�ي نفذته�ا املحافظ�ة بمواصف�ات 
دولي�ة نموذجي�ة م�ن حي�ث ارتفاع 
القاع�ة وابعاده�ا الهندس�ية ، مثنيا 
عىل الجهد الريادي واالس�تثنائي الذي قدمه 
السيد املحافظ من خالل ارصاره عىل إكمال 
ه�ذه القاعة املهمة والت�ي تمثل واحدة من 

مجم�وع قاعتني مماثلة لها يف 
عموم العراق ».

معسكر إمارايت ملنتخب العراق الشهر املقبل
             المستقبل العراقي/ متابعة

يدخ�ل املنتخب الوطني العراقي بمعس�كر 
تدريبي خارج�ي يف مدينة دبي ضمن إطار 
تحضريات�ه للتصفي�ات املزدوج�ة املؤهلة 

ملونديال 2022 وكأس آسيا 2023.
وقال املدير اإلداري للمنتخب باس�ل 
الوطن�ي  املنتخ�ب  إن  كوركي�س 
س�يدخل معس�كرا بني 12 و21 من 

الشهر املقبل.
وأكد أن مدة املعسكر املحددة 
ل�ن تؤث�ر ع�ىل مباريات 
الدوري »ألنها س�تكون 
بف�رة التوق�ف ما بني 
بحس�ب  املرحلت�ني«، 

ترصيحاته.
ولفت إىل أن »املعسكر تم 
تحدي�د موعده بالتنس�يق 
مع لجنة املسابقات يف اتحاد 

الكرة«.
وأشار إىل أن املعسكر 

من املؤمل أن يش�هد مباراة ودية واحدة لم 
يعلن عن طرفها الثاني بعد.

وأوض�ح: »أما مب�اراة أذربيج�ان ما زالت 
مجرد حديث ولم يكن هناك اتفاق رس�مي 
حولها واألمر سيحس�م بعد إعالن الرشكة 

املنفذة للمعسكر عن املباراة الودية«.
يش�ار إىل أن منتخب العراق س�بق أن دخل 
معس�كرا تدريبي�ا يف دبي وخ�اض مباراة 
ودية مع املنتخب اإلماراتي انتهت بالتعادل 

السلبي.

عالء عبد الزهرة يغيب 
اسبوعني عن الزوراء

املطوع: أنصح املنتخبات 
بزيارة العراق

              المستقبل العراقي/ متابعة

يغي�ب الالعب عالء عبد الزهرة عن املالعب ملدة اس�بوعني 
بع�د االصابة التي تعرض لها يف مباراة الزوراء والس�ماوة 

والتي انتهت لصالح االبيض بهدف من دون مقابل.
واثبت�ت الفحوص�ات الطبي�ة الت�ي اجريت ل عب�د الزهرة 

تعرضه لتمزق للعضلة الخلفية من الدرجة الثانية.
 وكان مدرب الفريق رايض شنيشل اكد يف حديث سابق ان 
هذه املباراة ش�هدت عدة اصابات منه�ا عالء عبد الزهرة 
وذلك بس�بب الضغط الذي تعرض ل�ه الالعبني خالل ثالث 

كومان: مييس منتعش.. وهذا الالعب مستقبله هنامباريات االخرية امام الديوانية ونفط الوسط والسماوة.

برشلونة يفشل يف تسديد رواتب نجومه

              المستقبل العراقي/ متابعة

أكد الهولندي رونال�د كومان املدير الفني 
لخ�وض  فريق�ه  جاهزي�ة  لرش�لونة، 
مواجهة راي�و فاليكانو األربع�اء، يف دور 
ال��16 لكأس ملك إس�بانيا.وقال كومان، 
خالل املؤتم�ر الصحف�ي للمب�اراة اليوم 
الثالث�اء: »رايو فري�ق من الفئ�ة األدنى، 
لكن�ه معق�د، وكذل�ك ملعب�ه، وعلينا أن 
نكون يف كام�ل تركيزنا«.وأض�اف: »إنها 
لحظة مهمة يف املوسم، حيث نلعب خارج 
أرضن�ا، وق�ررت الدفع بفريق ق�وي غًدا، 

فالكأس هي أقرص طريق لحصد لقب«.
وتاب�ع: »ال أعتق�د أن طري�ق برش�لونة 
أصب�ح أس�هل يف ال�كأس نظ�را إلقص�اء 

الري�ال وأتلتيك�و، ألن هن�اك فرقا أخرى 
لع�دم  له�م  مي�زة  وس�تكون  صعب�ة، 
تعرضه�م لإلره�اق، لكنني أفض�ل اللعب 
كل 3 أيام، ألن ذلك يعني أن الفريق يقاتل 
عىل كل األلقاب«.وأردف: »برش�لونة من 
الف�رق الكبرية الت�ي تعاني بس�بب أزمة 
كورون�ا، ألن�ه ال يوجد جمه�ور يف امللعب 
وال يأت�ي السياح«.واس�تطرد: »ال أعرف 
ما إذا كان ذل�ك يؤثر عىل الالعبني، لكنني 
أشهد عىل التزامهم، وإذا كانوا يتقاضون 
الكثري من املال فهذا بس�بب عقودهم مع 
النادي. س�اعدنا النادي جميعا بتخفيض 

الرواتب«.
مشاركة مييس

وحول إمكانية مش�اركة مييس أساسيا، 

اللع�ب حق�ا كل  أج�اب: »مي�يس يري�د 
املباريات، وغدا سنتحدث وحني سنصل إىل 
مدريد سأعلن الفريق، وعلينا االنتظار إىل 
الغد ملعرفة ذلك«.وزاد: »مييس كان يشعر 
بانزع�اج لكن�ه اآلن منتع�ش ومتحمس، 
كام�ل  يف  نحتاج�ه  باأللق�اب  وللف�وز 
مس�تواه«.وعن وجود الش�اب موربيا يف 
القائمة، عل�ق: »موربيا بعم�ر 18 عاما، 
وال�يء املهم منحه ش�عور بأن�ه يمكن 

االعتماد عليه... سيكون مستقبله هنا«.
واستكمل: »بويول؟ دائما نفتقد الالعبني 
مثل�ه، وح�ني كنت مس�اعدا لف�ان جال 
عرفته لس�نوات عديدة، حي�ث كان العبا 
صاح�ب ش�خصية، وأي فري�ق يف العالم 

يحتاج من هم مثله«.

األزمة املالية
واس�تطرد: »نريد تحقيق نتيجة إيجابية 
غ�دا، ولهذا علينا العمل بج�د، لكن األكثر 
أهمية هو التأهل، حتى وإن لعبنا أشواطا 
إضافية، لكن نأمل أن نلعب بشكل جيد«.

وواصل: »سنحاول القتال عىل كل األلقاب، 
ونتحىل بالواقعية أيضا، نحن نرى الفارق 
م�ع أتلتيك�و مدري�د يف الليج�ا، واآلن هم 
س�يحصلون عىل مزيد م�ن الراحة. األمر 
للف�وز  لكنن�ا س�نبذل كل يشء  معق�د، 
بالكأس«.وح�ول األزم�ة املالي�ة للنادي، 
كش�ف: »ال أعرف م�ا إذا كان صحيحا أن 
الن�ادي لم ي�رصف لالعب�ني الرواتب هذا 
الش�هر، ويجب أن أس�أل ألنه ليس كل ما 

يظهر يف الصحافة صحيحا«.

              المستقبل العراقي/ متابعة

دخل برشلونة يف أزمة اقتصادية كبرية، بعد أن تراكمت الديون عىل 
النادي الكتالوني.وكانت تقارير إس�بانية قالت إن ديون برشلونة 
تخطت مليار يورو، ما دفع النادي لطلب قرض لتس�يري أموره يف 

الفرة الحالية.ووفًقا إلذاعة »كادينا كوبي« اإلسبانية، فإن الوضع 
االقتصادي لرش�لونة جعل النادي يفش�ل يف دفع رواتب الالعبني، 
بس�بب نقص السيولة.وأش�ارت إىل أن العبي برشلونة يتقاضون 
رواتبهم عىل دفعتني س�نوًيا يف شهري يونيو/ حزيران وديسمر/ 

كان�ون األول.ورغ�م موافق�ة الالعب�ني عىل خف�ض الرواتب يف 

ش�هر ديس�مر/ كانون األول املايض، 
باإلضاف�ة إىل التخ�ي ع�ن املكاف�آت، 
لكنه�م لم يحصلوا عىل الدفعة األوىل 
م�ن األج�ور املخفضة 

حتى اآلن.

ريدناب: الالعبون اجلدد خذلوا المبارد يف تشيليس
              المستقبل العراقي/ متابعة

انتق�د املدرب اإلنجليزي املعروف هاري ريدناب، قرار تش�يليس 
بالتخي عن مدربه فرانك المبارد، مؤكدا أن األخري كان بإمكانه 
النجاح مع الفري�ق اللندني يف حال حصل عىل مزيد من الوقت. 
وأقال تشيليس المبارد من منصبه صباح اإلثنني، بعد سلسلة من 
الع�روض املتواضعة، ومن املتوقع أن يعلن يف الس�اعات القليلة 

املقبل�ة، عن تعيني املدرب األملاني توماس توخل خلفا له. ووجه 
ريدناب الذي يرتبط بقرابة من الدرجة األوىل مع المبارد، أصابع 
اللوم نحو الالعبني الجدد يف صفوف تشيليس، مبينا أنهم خذلوا 
مدربهم، كما أكد اعتقاده بأن المبارد لم تكن له الكلمة العليا يف 
استقدامهم. وقال ريدناب يف حديث إلذاعة »توك سبورت«: »إنه 
أمر محبط سماع هذه األنباء، بعد تحقيق نتيجة جيدة بالتغلب 
عىل لوتون تاون يف كأس إنجلرا، اعتقدت أنهم سيمنحوه مزيدا 

من الوقت«. وأضاف: »كنتا متأكدا أن )مدرب مانشسر يونايتد 
أويل جونار( سولس�كاير س�ريحل، كان من املستحيل أن ينجو، 
لك�ن مانشس�ر يونايتد منحه بعض الوقت وفج�أة قدموا أداء 
جيدا وقلبوا األمور لصالحهم، الكل يمر بفرات س�يئة، يورجن 
كلوب يمر بواحدة اآلن م�ع ليفربول، ميكيل أرتيتا يمر بواحدة 
مع آرسنال أيضا«. وتابع: »يحتاج الناس للوقت، خسارة 4 أو 5 
مباريات لن تجعلك مدربا سيئا فجأة، بالتأكيد يتوجب أن تملك 

إيمانا أكر بالناس بدال م�ن إظهار ردة الفعل هذه«. 
وتح�دث مدرب توتنهام الس�ابق ع�ن الالعبني الجدد 

قائال: »عندما تنظر إىل الالعبني، يقول الناس إنه أنفق 
املال، هل أحرض الالعبني بنفس�ه؟ ه�ل أحرض الالعبني 
األملانيني؟ )تيمو فرين�ر وكاي هافرتز(، اإلدارة مختلفة 
اآلن، املدربون ليس�وا دائما مس�ؤولون ع�ن التوقيع مع 

الالعبني«.

برشلونة خيطط لصفقة هتدد ألبا
              المستقبل العراقي/ متابعة

يس�عى نادي برش�لونة لضم صفق�ة دفاعية جديدة 
خالل الصيف املقبل، لدعم مركز الظهري األيرس.

ووفقا لصحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلس�بانية، فإن 
إدارة النادي الكتالوني تعمل عىل حسم صفقة لويس 

جايا، الظهري األيرس لفالنسيا، خالل الصيف املقبل.
وأشارت إىل أن اإلدارة الرياضية للبارسا توصلت إىل أن 
الالع�ب يمكن أن يرحل عن فالنس�يا يف الصيف املقبل 

نظري 15 مليون يورو، باإلضافة إىل املتغريات.
وأوضحت أن إدارة برش�لونة ستجمد املفاوضات عند 
ه�ذه الخط�وة، والق�رار النهائي يف حس�م الصفقة 

س�يكون لرئيس برش�لونة الجديد، الذي س�ينجح يف 
انتخابات النادي املقبلة.

وقالت الصحيفة اإلسبانية إن جايا لن يأتي كي يكون 
بدي�ال لجوردي ألب�ا فقط، لكنه قد ينت�زع منه املقعد 

األسايس يف تشكيلة برشلونة.

وكيل بنزيام حيدد وجهته املقبلة
              المستقبل العراقي/ متابعة

كشف كريم الجزيري، وكيل كريم بنزيما 
مهاج�م ري�ال مدريد، ع�ن الن�ادي الذي 

يرغب النجم الفرنيس يف االنتقال إليه.
وق�ال الجزي�ري، يف ترصيح�ات أبرزته�ا 

»ليكي�ب«  صحيف�ة 
بنزيما  »انتقال  الفرنسية: 
إىل ليون؟ نعم إنه يريد ذلك، 
ويتح�دث مع�ي بانتظ�ام 
مباري�ات  ويش�اهد  عن�ه 
الفري�ق. لي�ون موجود يف 

قلبه«.
يحل�م  »إن�ه  وأض�اف: 
بالع�ودة إىل لي�ون وفع�ل 
أش�ياء عظيم�ة، كم�ا أن 
ارتداء ش�ارة القي�ادة مع 
فري�ق الطفول�ة س�يكون 

أمرا سحريا«.
وأتم الجزيري: »ليون لديه 
بنزيم�ا،  لج�ذب  يشء  كل 
يف  يرغ�ب  ال  كري�م  لك�ن 

العودة إليهم وهو غري قادر بدنيا«.
يذك�ر أن عق�د بنزيم�ا م�ع ري�ال مدريد 

ينتهي يف يونيو/ حزيران 2022.
ولعب بنزيما مع ليون منذ فرق الناشئني 
وحت�ى انتقال�ه إىل ريال مدري�د يف 2009 

نظري 35 مليون يورو.

               المستقبل العراقي/ متابعة

أوضح نجم الكرة الكويتية بدر املطوع أن العراق قادر عىل 
اس�تضافة املباريات الدولية والبطوالت عىل أرضه ملا ملسه 

من شغف العراقيني بكرة القدم.
وقال املطوع يف ترصيحات خاصة لكووورة: »شعرنا بحب 
الجماهري العراقي�ة واإلعالم الريايض العراقي منذ دخولنا 
منفذ سفوان وإىل مقر إقامتنا وهذا االستقبال يؤكد عمق 

العالقة بني العراق والكويت«.
وأش�ار إىل أن التنظيم الرائع يف االس�تقبال وكذلك التدابري 
األمنية الت�ي لجأ لها االتحاد العراقي لك�رة القدم ووزارة 
الش�باب والرياضة عىل أعىل مس�توى وتؤكد قدرة العراق 

عىل احتضان املباريات الدولية والبطوالت يف قادم األيام.
ووجه املطوع رس�الة لجميع املنتخب�ات بأن تزور العراق 
وت�رى بعينها حب العراقيني لكرة الق�دم وكرم ضيافتهم 
وحسن اس�تقبالهم للضيوف، الفتا إىل أن ما شاهدوه من 
حفاوة يف االستقبال أكر من مباراة ودية ال تعني نتيجتها 

يشء أمام هذه املشاعر.
يش�ار إىل أن املنتخ�ب الكويت�ي وص�ل إىل البرصة مس�اء 
أم�س وب�ارش بتحضرياته ملب�اراة الغد الودية أمام أس�ود 

الرافدين.

اإلعالن عن عقوبات كونتي بعد أحداث أودينيزي
              المستقبل العراقي/ متابعة

أعل�ن القايض الري�ايض، العقوب�ة املقررة 
ع�ىل أنطوني�و كونت�ي املدير الفن�ي إلنر 
مي�الن، ع�ىل خلفية أح�داث مب�اراة اإلنر 

وأودينيزي.
وانتهت املباراة التي أقيمت الس�بت املايض 
بالتع�ادل )0-0(، بالجول�ة 19 من الدوري 

اإليطايل.

وحص�ل كونت�ي ع�ىل البطاق�ة الصف�راء 
بع�د احتجاجه ع�ىل قرارات الحك�م فابيو 
ماريس�كا، قب�ل أن يطل�ق كلم�ات أخرى 
ويع�ود الحكم ليش�هر يف وجه�ه البطاقة 

الحمراء. 
وذكر موق�ع »توتو مريكات�و« أن القايض 
الري�ايض قرر إيقاف كونتي مل�دة مباراتني 
ليتأكد غيابه ع�ن املواجهتني املقبلتني ضد 

بينفينتو وفيورنتينا بالدوري.

كما أقر القايض بتغريم مدرب إنر 20 ألف 
يورو أيًضا إضافة لإليقاف.

يش�ار إىل أن إن�ر يس�تعد ملواجهة نظريه 
مي�الن، مس�اء الي�وم الثالثاء، ع�ىل ملعب 
س�ان سريو، يف إطار منافس�ات الدور ربع 

النهائي من كأس إيطاليا.
وسيتواجد كونتي عىل مقاعد البدالء، نظرًا 
ألن اإليقاف س�يرسي عىل مباريات الدوري 

فقط.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

بايرن ميونخ حيوم حول راموس
            المستقبل العراقي/ متابعة

وجه مس�ؤولو باي�رن ميون�خ أنظاره�م صوب 
اإلس�باني س�ريجيو رام�وس، قائد ري�ال مدريد، 

لبحث ضمه إىل الفريق البافاري.
وينته�ي عق�د رام�وس مع ري�ال مدري�د يف الصيف 
املقبل، لك�ن ال يوجد أي اتفاق ب�ني الطرفني حتى اآلن 

عىل رشوط العقد الجديد.
ووفًقا للصحفي اإلس�باني إدواردو إندا املحلل برنامج 

»الش�رينجيتو«، ف�إن مس�ؤويل بايرن اس�تفرسوا من 
خايف مارتينيز ومارك روكا، الثنائي اإلسباني يف الفريق 

البافاري، حول موقف راموس.
وأش�ار إىل أن راموس ال يرغب يف االستماع إىل العروض 
حاليا، ألنه يريد االس�تمرار ملدة عامني آخرين مع ريال 

مدريد.
وقال�ت تقارير إس�بانية إن األزمة ب�ني راموس وريال 
مدري�د تع�ود إىل رغب�ة الن�ادي يف خف�ض رات�ب قائد 

املرينجي بنسبة 10% يف العقد الجديد.
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تطري الطيور، ترتفع عاليا، تحلق، ترتاقص مع النسيم،  تجاري الرياح 
ت�ارة وتتمازج مع الفضاء الرحب تارة أخرى. تركن إليه وتصفو معه 
وتس�كر من جماله فتتوقف عن الطريان وتكف عن التحليق وتس�كن 
عن الحركة وكأنها اتحدت مع ضوء النهار وصفاء الس�ماء فتنام عىل 
خيوط الذهب املتدلية من ش�مس الضحى وتتوس�د غيمات الفضة ثم 
تفيق عىل نس�مات تداعب أجنحتها فتعانقه�ا طويال ويتفارقا فتزور 
النس�مات صدورا حرّى وأكب�ادا ظمأى وجلودا عطىش لربد النس�يم. 
وتع�ود الطي�ور بدوره�ا لتبحث ع�ن أرزاقه�ا وأرزاق صغارها بعدما 
هنئت من جمال الكون وسبحت فيه. ليست الطيور وحدها التي تطري 
يف ه�ذا امللكوت ولي�س التحليق حكرا عليها. كل م�ا يف الكون قد أُودَِع 
حب التحلي�ق والرغبة فيه وال يفوّت أي مخلوق فرصة إال واس�تغلها 
يف هذا الس�بيل. انظر إىل األش�ياء يف حركتها من أعىل ألس�فل من عىل 
ارتفاع�ات عالي�ة  تجدها تحل�ق وتتماي�ل وتهيم قب�ل أن ينتهي بها 
املطاف ملالمس�ة األرض.انظر للريش�ة كيف تتقافز يف خفة ورشاقة. 
حت�ى الصخرة حينم�ا نلقيها بقوة او تس�قط عرضا تهي�م وتتمايل 
رغم ثقلها ومس�امها الصماء. انظر إىل السباع والضواري وإىل الغزالن 
واأليائل وحتى املاعز والحمالن وهي تركض تجد فيها خفة ورش�اقة 
وانس�يابية ال تعدو أن تكون تحليقا لكن بصبغة تناسب ذوات األربع.

وانظر للنبات صغ�ر حجمه أو كرب تجده يتجاوب مع الرياح ويتمايل 
معها حتى أن الشجر يكاد ينفلق ليُعبَّ من النسيم ولوال جذور تحبسه 
عن التحليق لوجدته يس�بق الطيور. انظ�ر إىل الجمادات حينما تحني 
له�ا فرصة كيف تحلق. فالبالونة ال تتحرك يف طريانها بوترية رتيبة بل 
بقفزات وس�عادة وانظ�ر للمناطيد تجدها ع�ىل األرض كالحة هامدة 
وح�ني تعلو وتحل�ق لها بهاء وجم�ال وألق.انظر لألس�ماك والحيتان 
تجده�ا تتثنى وترتاقص يف حركات مبدعة ولو دققت ألحسس�ت أنها 
تحل�ق بزعانف كأنه�ا األجنحة وترتاقص وتس�عد ف�رادى وجماعات 
حت�ى أنها ُتس�عد من يراها وُتبه�ج من ُيتابعها وهي تب�دع يف تكوين 
تش�كيالت حركي�ة مبهرة.ويف أنفس�نا الكث�ري من الش�وق والجموح 
للط�ريان من�ذ القدم حتى أن أناس�ا ألصقوا أجنح�ة ألذرعهم وحلقوا 
ونال�وا رشف تلك التجربة وأطفئوا ش�وقهم لتل�ك اللحظة املبهرة ولو 
أنهم سقطوا بعد ذلك. واستمر اإلنسان يحلم بالطريان والتحليق حتى 
تحق�ق له ما يصبو إلي�ه باخرتاع الطائرة. انظر م�دى فرحة األطفال 
عند اللعب باألرجوحة واس�تمتاعهم بتخلصهم من االلتصاق باألرض. 
ال ش�ك عندي أنه ش�عور رائ�ع أن تحلق نحو العال حت�ى  لو كان ذلك 
عىل ظهر أرجوحة صغرية. وانظر لرقصات الناس وقت فرحهم وأثناء 
مناسباتهم السعيدة تجدهم »يطريون من الفرح« ويحلقون ويسمون 

فوق الرتابة والهموم والضغوطات واإلخالد إىل األرض. 

رج�ل ناه�ز الس�تني من العم�ر ع�اش حياته صالح�ا ب�ارا بوالديه 
وخصوص�ا والدته بعدما فقدت رفيق دربه�ا زوجها مبكرا تاركا لها 
طفال صغريا كانت آثار األيام وهمومها أثقلت جس�مها حتى ُش�لت 
بعض حركاتها إال قليال يتفقدها بني الحني واآلخر يسأل عن أحوالها 
ويق�ي له�ا حاجاته�ا البيتية وهو يف قمة الس�عادة مل�ا يقدمه لها 
إرضاء لله تعاىل ولها ثانية ليويف جزء يس�ريا مما قدمته يف تربيتها له 
وهي تعاني من ش�ظف العيش وقسوة األيام عليها حتى استطاعت 
بعزيمته�ا وصربه�ا أن تعرب به بر األمان ليس�توي ع�ىل عوده. قرر 
ترك والدته ليؤس�س له بيتا وعائلة صغرية تاركا إياها مع ذكرياتها 
ورائحة األيام عىل جدران البيت الصغري برسائها ورضائها كان يبيت 
معها كلما تسنح له الفرصة يلبي طلباتها ويقف عىل خدمتها ليقنع 

نفسه أنه أوىف بجزء يسري من عطائها السخي.
ويف يوم من األيام كعادته جلس�ا عىل البس�اط املف�روش أمام املوقد 
النفط�ي الصغري بناره الهادئ�ة يعلوه أبريق من الش�اي يتجاذبان 
أطراف الحديث مع رش�فات من الش�اي املعد بيد والدته املرتجفة يف 
ليلة ش�تاء باردة يس�تمع إىل أرق الكلمات والعرب من نفس ذاك الفم 
ال�ذي طاملا أس�معه أعذب ال�كالم وألثم�ه أحىل القب�الت يف طفولته 
وصب�اه. ينث�ران ب�ني أيديهما هم�وم األي�ام وصعابها ته�ون عليه 
أوزارها ويهون عليها ما تعانيه من الوحدة املوحش�ة وهي يف نهاية 
أيامه�ا من محط�ات العمر التي قد ترتجل منه�ا مودعة حياتها من 

غري رجعة.
ويف يوم من األيام بعدما تناوال العش�اء البس�يط الذي جلبه معه من 
بيته أحس بشعور الراحة واألمان والحجر الدافئ لوالدته أرخى رأسه 
عليه وأغمض عينيه برهة مس�تعيد ذكريات الطفولة والش�باب عىل 
ترنيمة دعاء والدته الذي أثلج صدره كأنه نداء من الس�ماء يغش�يه 
قف�زت يف ذهنه فكرة التقاط ص�ورة تذكارية توثق ه�ذه اللحظات 
الجميل�ة من عم�ره مع والدت�ه ليضعها يف خزانة الص�ور يف هاتفه 
النقال فكانت ص�ورة جميلة معربة وواقعية تجس�د الحب والحنان 
والوف�اء بني اآلباء واألبناء التي ُحرم�ت منها كثريا من البيوت يف هذا 
الزمن الصعب املر بتعقيداته وسلبياته وضع هذه الصورة عىل احدى 
مواق�ع التواص�ل االجتماعي فكان�ت املفاجئة الكبرية الت�ي أذهلته 
والتي لم يتوقعها هي الصدى الواسع من املشاهدين واملتابعني لهذه 
الص�ورة وكمية األعداد الهائلة من التعليقات التي تثني عىل الصورة 
وإبداء اإلعجاب املبه�ر بها يف زمن تفتقدها كثريا من األرس أخذ يقرأ 
كل ه�ذه التعليقات واإلعجاب واإلطراء لكن تعليق واحدا ش�ده من 
بني اآلالف املتابعني وهي عبارة هنيئا لك هذا الطريق املوفق إىل رحاب 

الجنة.

كيف نستعيد حاستي الشم والتذوق بعد كوفيد-19
كشف الدكتور ألكسندر بوديك، أخصائي طب 
وفس�يولوجيا األعصاب، أن فق�دان املصابني 
بمرض “كوفيد-19” لحاستي الشم والتذوق، 
قد يطول. ولكن هناك بعض التمارين تساعد 
عىل استعادتهما رسيعا.يشري األخصائي، إىل 

أن مشكلة فقدان حاستي الشم والتذوق هي 
أح�د األعراض املمي�زة مل�رض “كوفيد-19”. 
واليمكنن�ا تحدي�د نوع ه�ذا االرتب�اط، لذلك 

يدرس الخرباء عدة نظريات بهذا الشأن.
ويقول األخصائي، “يفرتض الخرباء، أنه عند 

اإلصابة ب� “كوفيد-19 يتغري تركيب اللعاب، 
لذلك تدمر م�واد النكهة برسعة قبل وصولها 
إىل املس�تقبالت. والنظري�ة الثاني�ة تفيد بأن 
املس�تقبالت نفس�ها تتل�ف بس�بب اإلصابة 
بالف�ريوس. ونفس اليشء يحصل يف حاس�ة 
الشم. إي إما تتلف الخاليا الحساسة للروائح، 
أو تتل�ف األعصاب التي تنق�ل املعلومات عن 

اإلحساس الشمي”.
ووفق�ا لألخصائ�ي، يس�تعيد غالبية املرىض 
حاستي الش�م والتذوق بعد شفائهم برسعة 
يف غض�ون أس�بوعني. ولك�ن هن�اك بع�ض 
امل�رىض مم�ن يعان�ون م�ن فقدانهم�ا عدة 
أش�هر. لذلك توجد تمارين معينة تس�اعدهم 
ع�ىل اس�تعادتهما.ويقول، “أنص�ح املرىض، 
بالخض�وع مل�ا يس�مى التدريب عىل حاس�ة 
الش�م، الذي خالله ع�ىل املريض ع�دة مرات 
يف الي�وم ملدة 20 ثانية ش�م روائح : القرنفل، 
الثوم، الهي�ل، القرفة، هذه امل�واد لها رائحة 
مكثفة، لذلك يبدأ الجس�م ي�ويل العضو الذي 
يس�اهم يف هذه العملية اهتمام�ا خاصا، ما 
يساعد عىل تنشيطه واستعادة عمله. وكعالج 
إضايف، يمكن اس�تخدام قط�رة فيتامني А يف 

األنف، وتناول أوميغا-3 ملدة أسبوع”.

قّيم األكاديمي أريج توتوليان، مدير معهد باستور لبحوث األوبئة واألحياء 
الدقيقة يف بطرسبورغ، خطر تطعيم مرىض “كوفيد-19” الذين لم تظهر 

عليهم أعراض املرض.
ويؤك�د األكاديم�ي يف حديث لصحيف�ة “إيزفيس�تيا”، أن اللقاح لن يرض 
به�ذه الفئة من الناس. وقال موضح�ا، “إذا كان هناك اتصال بالفريوس 
ولك�ن لم تظهر أي أعراض للمرض، فه�ذا يعني أن الفريوس لم يتكاثر يف 

مسالك الجهاز التنفيس. لذلك ال خوف من هذا الوضع”.
وأض�اف موضحا، يجب االمتناع عن التطعي�م إذا ظهرت عالمات اإلصابة 
بااللتهابات ح�ادة يف الجهاز التنفيس وارتفاع درجة حرارة الجس�م 37-
38 درجة مئوية. ويقول محذرا، “عند فقدان حاس�ة الش�م، يجب تأجيل 
التطعي�م، حت�ى إذا ل�م تظه�ر عالمات امل�رض األخرى. ألنه ع�ىل خلفية 
العدوى النش�طة، يصبح التطعيم غري مجد وض�ار”. وينصح األكاديمي 

برضورة استشارة الطبيب املختص قبل تلقي اللقاح.

ق�ررت رشك�ة واتس�اب اململوكة لرشك�ة فيس�بوك األمريكي�ة، جلب ميزة 
مكامل�ات الفيدي�و ع�رب النس�خة املخصص�ة للوي�ب التي تس�تخدم خارج 
التطبي�ق، وذل�ك يف أول محاولة من الرشكة الس�رتضاء وإع�ادة املاليني من 

عمالئها الذين هجروها بعد أزمة تحديث رشوط الخدمة والخصوصية.
وأكدت واتس�اب أن امليزة س�تطرح هذا العام، إذ كان�ت تعمل منذ عامني أو 
نحو ذلك عىل تنفيذ املكاملات عرب نس�خة الوي�ب، لكن هناك حاجة دائما إىل 
االتص�ال بالهاتف. وتأت�ي تلك الخطوة س�عيا من الرشك�ة ملواكبة الطفرة 
الهائل�ة التي حققتها مكاملات الفيدي�و العام املايض مع تفيش وباء كورونا 
وارتف�اع الطل�ب عىل املكامل�ات املرئي�ة واالجتماع�ات، ورضورات فرضتها 
إج�راءات التباع�د االجتماع�ي وانع�دام الس�فر، حيث تباع�دت التجمعات 
البرشية. وقررت الرشكة أخريا جعل املكاملات الفيديوية واملكاملات الصوتية 
خي�ارا، وهو ما يعني عىل األرجح أن الخدمة تريد االحتفاظ بمس�تخدميها 
واس�تعادة املس�تخدمني الذي�ن انتقل�وا إىل خدمات منافس�ة. وب�دأ تطبيق 
واتس�اب يف العمل عىل ذلك من خالل توس�يع قدرات مكاملات الفيديو ضمن 
تطبيقات األجهزة املحمولة، فقد استغرقت نسخة الويب الخاصة بالتطبيق 

وقتا أطول.

هل لقاح كورونا يرض بمن لـم يظهر
 عليهم اعراض؟

»واتساب« تضيف ميزة طال انتظارها قيلولة ما بعد الظهر.. ماذا تفعل بالذهن والقلب؟
كشفت دراسة جديدة، شملت أكثر من 2000 
ش�خص، أن أخذ قيلولة منتظمة بعد الظهر 
ق�د تكون إحدى الطرق للبقاء رسيع البديهة 

واملحافظة عىل القدرات العقلية.
ووجدت الدراس�ة أن “اختبار الخرف”، الذي 
أجراه املش�اركون أظه�ر أن القيلولة يف فرتة 
م�ا بعد الظه�ر مرتبط بش�كل وثي�ق بوعي 

أفضل والطالقة اللفظية والذاكرة.
وش�ملت الدراسة، التي نرشت يف مجلة “علم 
النف�س الع�ام”، أنماط نوم 2214 ش�خصا 
س�ليما تبل�غ أعماره�م 60 عام�ا وأكثر، يف 

العديد من املدن الصينية الكبرية.
ويف الدراس�ة، أخ�ذ 1534 قيلول�ة منتظم�ة 
يف فرتة م�ا بعد الظهر، ت�رتاوح بني 5 دقائق 
وس�اعتني، بينما لم يفعل ذلك 680 ش�خصا 

آخري�ن، ه�م باق�ي أف�راد العين�ة، وفقا ملا 
ذكره موقع س�كاي نيوز. وقالت الدراس�ة: 
“باإلضافة إىل الحد م�ن النعاس، فإن قيلولة 
منتص�ف النهار تق�دم مجموعة متنوعة من 
الفوائد مثل تقوية الذاكرة، واالستعداد للتعلم 

الالحق، وتحس�ني األداء، وتعزيز االس�تقرار 
العاطفي”، مش�رية إىل أن�ه “لم تتم مالحظة 

هذه التأثريات يف جميع الحاالت”.
ومع ذلك، قال الباحثون إن الدراسة ال يمكن 
أن تس�تنتج م�ا إذا كانت قيلول�ة بعد الظهر 
يمكن أن تمنع الخ�رف والتدهور املعريف لدى 

كبار السن.
وقال�ت رئيس�ة األبح�اث يف مرك�ز أبح�اث 
ألزهايم�ر يف بريطاني�ا، س�ارة إيماريس�يو: 
“بينما أشارت دراسات أخرى أيضا إىل وجود 
صلة بني التغريات يف نوعية النوم، هناك حاجة 
إىل دراس�ة أك�رب تبح�ث يف عدد م�ن العوامل 
املرتبطة بالنوم، وليس فقط القيلولة، بحيث 
ترس�م صورة أوضح عن الصل�ة بني الخرف 

والنوم طوال اليوم”.

أنتوني�و«  س�ان  »فوك�س  موق�ع  ذك�ر 
األمريكي أن س�يدة مخطوفة اس�تخدمت 
س�اعة »آبل« لط������لب املس�اعدة من 
تكس�اس،  والي�ة  يف  األمريكي�ة  الرشط�ة 
مشريا إىل أن الساعة مك��نت الرشطة من 
تعق�ب موقعها بدقة إىل أن توصل������ت 

إىل السيدة املختطفة.

ولفت املوقع إىل أن ابنة الس�يدة املختطفة 
أخربت الرشط�ة أن والدتها ك�������انت 
تتش�اجر مع الخاط������ف قبل أن يعلو 
»س�معت  مضيف�ة:  بال�راخ،  صوته�ا 
رصاخا من ساحة انتظار السيارات، لكني 

لم أعرف إىل أين تم نقلها«.
وتابع�ت: »بعد نح�و ربع الس�اعة تلقيت 

اتص�اال م�ن والدت�ي تؤك�د في�ه أن�ه ت�م 
اختطاف������ه�ا وح�اول إيذاءه�ا قب�ل 
املوق�ع،  االتص�ال«، بحس�ب  أن ينقط�ع 
ال�ذي أوضح أن أفراد الش�����رطة قامت 
باس�تخدام اتص�ال خلوي ط�ارئ لتعقب 
الضحية، حيث ت�م تحديد موقعها بإحدى 

مواقف السيارات.

ساعة آبل تنقذ سّيدة خمطوفة!

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

إحذروا اللحوم احلمراء يف هذا العمر!
يقب�ل الن�اس ع�ىل تن�اول اللح�وم 
غني�ة  ألنه�ا  الغال�ب  يف  الحم�راء 
بالربوتني وتمد الجس�م بفيتامينات 
عدة، لكن أثرها ع�ىل الصحة، يكون 
يف  اإلنس�ان  يتق�دم  عندم�ا  س�يئا، 
العمر، بحسب باحث يف جامعة يورك 

الكندية.
ويق�ول الباح�ث روي يون�غ، وه�و 
بالجامع�ة  العل�وم  كلي�ة  يف  عمي�د 
الكندية، إنه يتوجب عليا أن ننتبه إىل 
الربوتين�ات الت�ي نتناولها حتى وإن 

كانت مفيدة.
ورشح الخب�ري أن الربوتين�ات الت�ي 

نحصل عليها من خالل اللحم تحدث هذا األثر 
الس�لبي وغري املرغوب فيه بسبب مادة تعرف 

ب�«هيدروجني السولفيد«.
وأوض�ح يون�غ أن الربوتين�ات الت�ي تدخ�ل 
جس�منا عن طريق تناول اللحم تجرُب أنسجة 
الجس�م عىل إفراز هيدروجني السولفيد، وهو 
غاز سام له رائحة شبيهة بالبيض الفاسد لو 

اشتمه اإلنسان.
ويحتاج الجس�م بالفع�ل إىل هذا الغ�از، لكن 
بكمي�ات مح�دودة، وهو ما يعن�ي أن اإلكثار 

من اللحم هو املش�كلة، وليس تناولها بشكل 
معت�دل. ويتعرض املفرط�ون يف تناول اللحم، 
الضطراب�ات صحية كثرية عندما يتقدمون يف 
العمر، مثل الكولسرتول وارتفاع ضغط الدم.

وأوض�ح األكاديمي أن جس�منا يق�وم بإفراز 
ه�ذا الغاز الذي يع�رف ب�«H2S« عىل ش�كل 
جزيئ�ات تؤدي وظيف�ة مرس�الت كيميائية، 
لكن تبني لعلماء الصح�ة أن إفراز هذه املادة 

مرتبط أيضا بنظامنا الغذائي.
ومن�ذ تس�عينيات الق�رن امل�ايض، كش�فت 
دراس�ات طبي�ة أن التقلي�ل من بع�ض املواد 

الغذائية يس�اعد عىل بقاء اإلنسان يف 
حالة أفضل عندما يتقدم يف العمر.

م�ن  التقلي�ل  أن  الخ�رباء  وكش�ف 
»الس�ولفور« وم�ا  م�ادة  منس�وب 
تحت�وي علي�ه من أحم�اض أمينية، 
بإمكان�ه أن يزيد أمد الحياة بش�كل 

ملحوظ.
وتم إجراء تجربة وس�ط الحيوانات، 
وج�رى خفض حصته�ا اليومية من 
األحم�اض األميني�ة، فتبني بعد فرتة 
أنه�ا حافظت ع�ىل صح�ة أفضل يف 
األوعية الدموية، وه�و ما يعني أنها 
س�تحظى بعم�ر أط�ول ومش�كالت 

صحية أقل عىل األرجح.
ويف الوالي�ات املتح�دة، مث�ال، تش�ري البيانات 
الصحي�ة، إىل أن الن�اس يتناول�ون م�ا يزي�د 
الضعفني ونصف الضعف، من احتياج الجسم 
اليوم�ي م�ن أحم�اض الس�ولفور املوجودة 

بكثرة يف اللحوم.
وبم�ا أن هذه األحماض موجودة بكثرة أيضا 
يف الس�مك والدج�اج، ف�إن الخ�رباء يحبذون 
الحص�ول ع�ىل الربوت�ني م�ن خ�الل األغذية 

النباتية.


