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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اعلن�ت مفوضي�ة االنتخاب�ات ع�ن تمدي�د فرتة 
تس�جيل التحالفات السياس�ية، فيما موافقتها 
عىل اجراء تغيري بمراكز االقرتاع بالنس�بة لألبناء 
م�ن دائ�رة إىل أخرى داخل املحافظ�ة الواحدة او 

من محافظة إىل اخرى.    
وقالت املفوضية يف بيان تلقت املستقبل العراقي 
نس�خة من�ه ان »مجلس املفوضني اص�در قراراً 
بتمديد فرتة تسجيل التحالفات السياسية لغاية 
نهاي�ة ي�وم 2021/2/27، بغي�ة فس�ح مجال 
اوس�ع للتحالف�ات السياس�ية الج�راء عملي�ة 
التس�جيل وتحديث بيانات االح�زاب املنضوية يف 

داخل التحالفات املسجلة سابًقا«.
امل�دة  ه�ذه  »اس�تغالل  اىل  املفوضي�ة  ودع�ت 
وتس�جيل التحالفات م�ن خالل مراجع�ة دائرة 
ش�ؤون االحزاب والتنظيمات السياس�ية ضمن 
هذا التاريخ لكي يتس�نى للمفوضية االس�تمرار 
بعمله�ا وف�ق الج�دول الزمن�ي املح�دد الج�راء 

انتخاب مجلس النواب العراقي 2021«.
كما أعلنت املفوضية العليا لالنتخابات موافقتها 
عىل اجراء تغيري بمراكز االقرتاع بالنس�بة لألبناء 
م�ن دائ�رة إىل أخرى داخل املحافظ�ة الواحدة او 
م�ن محافظ�ة إىل اخ�رى.    وقال�ت املفوضية يف 
بي�ان منفصل تلقى إن »رئي�س وأعضاء مجلس 
املفوضي�ة العلي�ا املس�تقلة لالنتخاب�ات ق�رروا 
الس�ماح لألبن�اء بإج�راء عملي�ة تغي�ري مرك�ز 
االقرتاع من دائرة إىل دائرة أخرى داخل املحافظة 
او م�ن محافظ�ة إىل أخرى؛ اس�تثناًء من حاالت 

إيقاف التغيري«.  
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       بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال الرئي�س الرتكي رجب طي�ب أردوغان، إن الدس�تور 
الجدي�د للبالد ال�ذي يهدف ح�زب »العدال�ة والتنمية« إىل 
وضعه، سيكون الدستور املدني األول يف تاريخ الجمهورية، 
ج�اء ذلك يف كلمة للرئيس الرتكي أمام كتلة حزبه النيابية 

يف الربملان، بالعاصمة أنقرة.
وأعرب عن ثقته أن الدس�تور الجديد سيس�اهم يف تتويج 
أه�داف الجمهوري�ة الرتكي�ة يف مئوي�ة تأسيس�ها، عام 
2023. وأك�د أنه »يف ح�ال وافق حزب الحرك�ة القومية، 
رشيكنا يف تحالف الش�عب، عىل مقرتح الدستور الجديد، 

س�نحظى بفرص�ة إع�داد أول دس�تور مدن�ي يف تاري�خ 
البالد وعرضه عىل أبناء الش�عب وس�ط أجواء من الحرية 
والديمقراطية«. وأش�ار إىل أن األوضاع يف تركيا مناس�بة 

اليوم للحديث والتناقش حول الدستور الجديد.
وأضاف: »إننا بحاجة إىل س�قف أقوى الستغالل الفرصة 
املاثلة بني يدينا لتبوء املكانة التي تس�تحقها تركيا يف ظل 
تغري موازين القوى السياسية واالقتصادية حول العالم«. 
وأوض�ح أن »الدس�اتري تحتاج بطبيعته�ا إىل تأييد جميع 
أبناء الش�عب أو األكثري�ة املطلقة عىل أق�ل تقدير، وهذا 
األمر ال يت�م إال من خالل تحضري نم�وذج يقابل تطلعات 

كافة أطياف املجتمع«.

      بغداد / المستقبل العراقي

كشف رئيس اللجنة املالية هيثم الجبوري، 
أمس األربعاء، عن ماتبقى من تعديالت يف 
مسودة مرشوع املوازنة االتحادية للسنة 

املالية 2021.
وقال الجب�وري، يف ترصيح صحفي، انه« 
ل�م يتب�ق ع�ىل موازن�ة 2021 إال بع�ض 

الجداول وحصة اقليم كردستان«.
وكان عضو اللجن�ة املالية النيابية النائب 
ش�ريوان مريزا، اك�د يف ترصيح صحفي، 
ان�ه ال يمك�ن تضم�ني م�رشوع قان�ون 
االتحادي�ة لع�ام 2021  املالي�ة  املوازن�ة 

رواتب موظف�ي اقليم كردس�تان بمعزل 
عن ملف النفط.

وب�ني مريزا، ان قان�ون املوازنة االتحادية 
يج�ب ان يم�رر بالتواف�ق ويضمن حصة 
اقليم كردس�تان، مشدداً عىل اننا ال نرغب 
يف ان تم�رر املوازنة باالغلبية ودون توافق 
الكت�ل السياس�ية.  يش�ار اىل ان اللجن�ة 
املالي�ة النيابي�ة ترج�ح ع�رض مرشوع 
قانون املوازنة للتصويت يف مجلس النواب 

األسبوع املقبل.
وقام�ت اللجنة بخفض حجم املوازنة من 
164 ترليون دينار إىل نحو 127.5 ترليون 
دين�ار، ورفعت الس�عر التخميني لربميل 

النفط من 42 إىل 45 دوالراً للربميل. 
وكانت حصة إقليم كردستان من املوازنة 
تق�در أول األم�ر بأكثر م�ن 13.9 ترليون 
دين�ار، ومع أنها حددت بنس�بة %12.67 
لكن حج�م هذه الحصة ل�م يحدد بمبلغ 
معني حت�ى اآلن.  وتطال�ب أكثرية الكتل 
الش�يعية يف مجل�س النواب بقي�ام إقليم 
كردس�تان بتس�ليم كامل املل�ف النفطي 
رصف  لق�اء  في�ه  النفطي�ة  والحق�ول 

املستحقات املالية لكردستان.
وتن�ص امل�ادة 11 م�ن م�رشوع قان�ون 
املوازن�ة االتحادي�ة لس�نة 2021، ع�ىل: 
تس�وية املس�تحقات املالية بني الحكومة 

االتحادي�ة وإقلي�م كردس�تان للس�نوات 
2004 ولغاية 2020 بعد تدقيقها، وتقوم 
وزارة املالي�ة االتحادي�ة ابت�داء من العام 
2021 بتنزيل أقس�اط الدين املرتتبة بذمة 
إقلي�م كردس�تان املمنوح�ة له�ا من قبل 
املرصف التج�اري العراقي وجدولتها عىل 

عرش سنوات.
كم�ا تن�ص ع�ىل قي�ام حكوم�ة إقلي�م 
كردستان بتس�ليم 250 ألف برميل يومياً 
من النفط الخ�ام املنتج من حقولها، وأن 
تسلم اإليرادات النفطية وغري النفطية إىل 

الخزينة العامة للدولة حرصاً.
التفاصيل ص2

ص7

إقرار خارطة طريق
 حلـل أزمـة األوملبيـة

 العـراقيـة

ص2

http://www.kvisoft.com/pdf-merger/


صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي

www.almustakbalpaper.netIssue No  ( 2318 )  February   Thu    11  2021    

الرتبية تشمل الدراسة املسائية بقرار عدم الرسوب
     بغداد / المستقبل العراقي 

اعلنت وزارة الرتبية، أمس االربعاء، شمول طلبة الدراسة املسائية بقرار عدم 
الرسوب.

وتضمن�ت وثيق�ة ص�ادرة ع�ن ال�وزارة »وردت الين�ا الكثري م�ن املطالبات 
واملناشدات بخصوص شمول طلبة الدراسة املسائية بقرار هيئة الرأي املرقم 
)18283( يف 2020/12/13«. وبحس�ب الوثيق�ة، »ن�ود اعالمك�م أن كتاب�ا 
املرق�م )19ع/6940/4( يف 2021/1/12 ه�و اجابة لكت�اب املديرية العامة 
للتعلي�م الع�ام وااله�ي واالجنب�ي املرق�م )13010( يف 2020/12/3 كونها 

الجهة املختصة الحتساب سنة عدم الرسوب ومن عدمها«.
وتضمنت ايضا »والجله ال مانع لدينا من ش�مول طلبة هذه املدراس بس�نة 
عدم الرس�وب للعام الدرايس 2020/2019، اس�وة بطلبة الدراس�ة النهارية 

بسبب الوضع االستثنائي الذي يعيشه بلدنا نتيجة جائحة كورونا«.  

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اعلن�ت مفوضي�ة االنتخاب�ات ع�ن تمديد 
فرتة تس�جيل التحالفات السياسية، فيما 
موافقتها عىل اجراء تغيري بمراكز االقرتاع 
بالنس�بة لألبناء من دائ�رة إىل أخرى داخل 
املحافظ�ة الواح�دة او م�ن محافظ�ة إىل 

اخرى.    
وقال�ت املفوضية يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة منه ان »مجلس املفوضني 
اصدر قراراً بتمديد فرتة تسجيل التحالفات 
السياسية لغاية نهاية يوم 2021/2/27، 
للتحالف�ات  اوس�ع  بغي�ة فس�ح مج�ال 
التس�جيل  عملي�ة  الج�راء  السياس�ية 
وتحديث بيانات االحزاب املنضوية يف داخل 

التحالفات املسجلة سابًقا«.
ودع�ت املفوضية اىل »اس�تغالل هذه املدة 
وتس�جيل التحالف�ات من خ�الل مراجعة 
والتنظيم�ات  االح�زاب  ش�ؤون  دائ�رة 
السياس�ية ضمن هذا التاريخ لكي يتسنى 
للمفوضية االستمرار بعملها وفق الجدول 
الزمن�ي املح�دد الج�راء انتخ�اب مجل�س 

النواب العراقي 2021«.
كما أعلن�ت املفوضي�ة العلي�ا لالنتخابات 
موافقتها عىل اجراء تغيري بمراكز االقرتاع 
بالنس�بة لألبناء من دائ�رة إىل أخرى داخل 
املحافظة الواحدة او من محافظة إىل اخرى.    

وقال�ت املفوضي�ة يف بي�ان منفص�ل تلق�ى إن »رئيس 
وأعضاء مجل�س املفوضية العليا املس�تقلة لالنتخابات 
قرروا السماح لألبناء بإجراء عملية تغيري مركز االقرتاع 
من دائرة إىل دائرة أخرى داخل املحافظة او من محافظة 
إىل أخ�رى؛ اس�تثناًء من حاالت إيق�اف التغيري«.  ودعت 
املفوضية »الناخبني املشمولني بالقرار والراغبني بإجراء 
عملية التغيري، إىل مراجعة مركز التسجيل الكائن ضمن 

الرقع�ة الجغرافية للعائلة مس�تصحبني معهم البطاقة 
التمويني�ة التي تتضمن اس�ماءهم مع أس�ماء العائلة، 
و هوي�ة االح�وال املدني�ة وش�هادة الجنس�ية العراقية 
او البطاق�ة الوطني�ة املوحدة لغري املس�جلني بايومرتيا 

سابقا«.  
وع�ىل صعيد متصل، أعلنت مفوضية االنتخابات »وضع 
آليات جديدة لتس�هيل إج�راءات التس�جيل البايومرتي 
للناخب�ني  املش�مولني بالتصوي�ت الع�ام واملقيم�ني يف 

محافظ�ات غ�ري محافظاتهم األصلية تتيح تس�جيلهم 
بايومرتي�ا يف اي محافظة يتواجدون فيها وفق بياناتهم 
يف محافظاتهم األصلية وبحسب الوثائق الثبوتية املقدمة 
م�ن قبلهم، عىل أن يتم اس�تالم بطاقاته�م و تصويتهم 

يوم االقرتاع يف محافظاتهم االصلية«.  
إىل ذل�ك، التق�ى جلي�ل عدن�ان خل�ف، رئي�س مجل�س 
املفوّض�ني يف املفّوضي�ة العلي�ا املس�تقلّة لالنتخاب�ات، 
محّم�د الحلبويس رئيس مجل�س الن�ّواب العراقي، وقد 

حرض اللقاء أعضاء م�ن اللجنة القانونية 
النيابي�ة، ووزي�را التعلي�م الع�ايل والبحث 
العلم�ي، والرتبية، ووكيل وزي�ر الداخلية، 
وممّث�الن عن هيئت�ي املس�اءلة والعدالة، 

والنزاهة.
وعرض رئيس مجل�س املفوّضني يف اللقاء 
أب�رز م�ا أنجزت�ه مفّوضي�ة االنتخاب�ات 
م�ن أعم�ال وإج�راءات بحس�ب الجدول 
الزمني�ة  والتوقيت�ات  الفّن�ي  العمليات�ي 
الربملاني�ة  االنتخاب�ات  بإج�راء  الخاّص�ة 
املقبل�ة، مؤّكًدا تكثيف الجهود الس�تكمال 
عملي�ات التس�جيل البايوم�رتي للناخبني 
وتوزيع بطاقة الناخب البايومرتية لناخبي 
الداخ�ل والخ�ارج والنازح�ني، فضاًل عن 
إعطاء الوق�ت الكايف لتس�جيل التحالفات 
السياسية واملرّشحني، مجّدًدا تأكيد التزام 
املفّوضية بإجراء انتخابات نزيهة وعادلة، 

عىل الرغم من تحّديات املرحلة الراهنة.
و م�ن جه�ة أخرى، ح�ثَّ رئي�س مجلس 
الن�ّواب العراقي الجه�ات ذات العالقة عىل 
توفري الدعم الكامل لعمل املفوّضية من أجل 
إجراء العملية االنتخابية وإنجاحها، مؤّكًدا 
يف الوقت نفس�ه  رضورة قيام املؤّسسات 
الحكومية الساندة للمفّوضية مثل )هيئة 
املس�اءلة والعدالة، األدل�ة الجنائية، هيئة 
الع�ايل والبح�ث  التعلي�م  النزاه�ة، وزارة 
العلم�ي، وزارة الرتبي�ة( املعنّي�ة بتدقي�ق 
موق�ف س�المة أس�ماء املرّش�حني لالنتخاب�ات ومدى 
مطابقتهم لرشوط الرتشيح من عدمه، موّجًها بتشكيل 
غرفة عمليات مشرتكة مع املفّوضية؛ لتسهيل إجراءات 
الب�ّت بموق�ف س�المة أس�ماء املرّش�حني لالنتخابات، 
واإلرساع يف اإلجابة عن استفس�ارات املفوّضية يف مّدة ال 
تتجاوز )15( يوًما، وكّل جهة بحسب اختصاصها بعيًدا 

عن الروتني والتعقيدات اإلدارية.

      بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف رئيس اللجنة املالية هيثم الجبوري، 
أم�س األربعاء، عن ماتبق�ى من تعديالت يف 
مس�ودة مرشوع املوازنة االتحادية للس�نة 

املالية 2021.
وقال الجبوري، يف ترصيح صحفي، انه« لم 
يتبق ع�ىل موازن�ة 2021 إال بعض الجداول 

وحصة اقليم كردستان«.
وكان عض�و اللجن�ة املالية النيابي�ة النائب 

ش�ريوان مريزا، اكد يف ترصيح صحفي، انه 
ال يمك�ن تضمني م�رشوع قان�ون املوازنة 
املالية االتحادية لعام 2021 رواتب موظفي 

اقليم كردستان بمعزل عن ملف النفط.
وب�ني م�ريزا، ان قان�ون املوازن�ة االتحادية 
يج�ب ان يم�رر بالتواف�ق ويضم�ن حصة 
اقليم كردس�تان، مش�دداً عىل اننا ال نرغب 
يف ان تم�رر املوازن�ة باالغلبي�ة ودون توافق 
الكتل السياس�ية.  يشار اىل ان اللجنة املالية 
النيابية ترجح عرض مرشوع قانون املوازنة 

للتصويت يف مجلس النواب األسبوع املقبل.
وقام�ت اللجن�ة بخفض حج�م املوازنة من 
164 ترلي�ون دينار إىل نح�و 127.5 ترليون 
دين�ار، ورفع�ت الس�عر التخمين�ي لربميل 

النفط من 42 إىل 45 دوالراً للربميل. 
وكانت حصة إقليم كردس�تان م�ن املوازنة 
تق�در أول األم�ر بأكث�ر م�ن 13.9 ترلي�ون 
دينار، ومع أنها حددت بنسبة 12.67% لكن 
حجم ه�ذه الحصة ل�م يح�دد بمبلغ معني 
حتى اآلن.  وتطالب أكثرية الكتل الشيعية يف 

مجلس النواب بقيام إقليم كردستان بتسليم 
كامل امللف النفط�ي والحقول النفطية فيه 

لقاء رصف املستحقات املالية لكردستان.
وتنص املادة 11 من مرشوع قانون املوازنة 
تس�وية  ع�ىل:   ،2021 لس�نة  االتحادي�ة 
املس�تحقات املالية ب�ني الحكومة االتحادية 
وإقلي�م كردس�تان للس�نوات 2004 ولغاية 
2020 بع�د تدقيقه�ا، وتق�وم وزارة املالية 
االتحادي�ة ابت�داء م�ن الع�ام 2021 بتنزيل 
أقس�اط الدين املرتتبة بذمة إقليم كردستان 

املمنوح�ة له�ا من قب�ل امل�رصف التجاري 
العراقي وجدولتها عىل عرش سنوات.

كما تنص عىل قيام حكومة إقليم كردستان 
بتس�ليم 250 أل�ف برميل يومي�اً من النفط 
تس�لم  وأن  حقوله�ا،  م�ن  املنت�ج  الخ�ام 
اإليرادات النفطية وغري النفطية إىل الخزينة 
العام�ة للدولة ح�رصاً، وكذلك تقوم برصف 
روات�ب البيش�مركة للع�ام 2021 من أصل 
التخصيصات املرصودة ضمن موازنة اإلقليم 

وتعويضات املوظفني.

اختذت قرارات جديدة بشأن تغيري مراكز االقرتاع بني احملافظات واحملافظة الواحدة.. وتلقت »دعم كامل« من الربملان

املفّوضية متدد فرتة تسجيل التحالفات.. وختاطب األحزاب: استغلوا الفرصة
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املالية الربملانية: لـم يتبق يف املوازنة سوى إكامل بعض اجلداول وحصة كردستان

        بغداد / المستقبل العراقي

س�لم وزير الخارجّية فؤاد حسني، 
أمس االربعاء، الرئيس املرصي عبد 
الفتاح السييس رسالة موجهة من 

رئيس الجمهورّية برهم صالح.
وذك�رت وزارة الخارجي�ة يف بي�ان 
تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة 
من�ه، إن »حس�ني س�لم الرئي�س 
املرصي عبد الفتاح السييس رسالة 
موجه�ة م�ن رئي�س الجمهوري�ة 

برهم صالح«. 
وي�وم األح�د امل�ايض، وص�ل وزير 
الخارجي�ة إىل العاصم�ة املرصي�ة 

القاهرة لحضور االجتماع الوزاري 
الطارئ لجامعة الدول العربية. 

وذك�رت وزارة الخارجي�ة يف بي�ان 
حينها  إن »حسني وصل إىل القاهرة 
لحض�ور االجتم�اع الط�ارئ الذي 
دعت له املمكلة األردنّية الهاشمّية 
العربّي�ة،  م�رص  وجمهورّي�ة 
التي  التطورات  والخاص بمناقشة 
التعامل  املنطقة، وكيفية  تشهدها 
يف  الجدي�دة  اإلدارة  سياس�ة  م�ع 
واش�نطن، وكذلك دراسة ومعالجة 
بع�ض القضاي�ا التنظيمي�ة والتي 
تخ�ص هيكلي�ة وعم�ل الجامع�ة 

العربية«.

زيارة القاهرة.. وزير اخلارجية يسلم السييس 
رسالة من صالح

        بغداد / المستقبل العراقي

ح�ذر رئيس جهاز األم�ن الوطني عبد الغني األس�دي، أمس 
األربعاء، من جهات لم يس�مها، تحاول حرف التظاهرات عن 

طابعها السلمي.
وقال األسدي، فور وصوله اىل املحافظة، ولقائه باملتظاهرين، 
وفق�ا لبي�ان أورده مكتب�ه اإلعالم�ي، إن »التظاه�رات حق 

مكفول وال يمكن ألحد منع املواطن من حقه«.

وأردف، »جئت بكل عزيمة وقوة لكي أقف معكم يف الخطوات 
التي تسهم بعملية االستقرار وتحقيق املطالب«.

ونبه ع�ىل أن »هن�اك جهات تح�اول ح�رف التظاهرات عن 
مسارها السلمي«.

وأكمل، »نسعى للوصول معكم اىل حلحلة للمشاكل واملطالب 
وفقا للطرق املرشوعة«.

ويف وق�ت س�ابق م�ن الي�وم، وص�ل األس�دي، إىل محافظة 
واس�ط، بعد مناوش�ات بني املتظاهرين والقوات األمنية يوم 

أمس الثالثاء.وذكر املكتب اإلعالم�ي لجهاز األمن الوطني يف 
بي�ان ورد ملوق�ع IQ NEWS، أن�ه »بتكليف م�ن القائد العام 
للقوات املس�لحة )مصطفى الكاظم�ي(، وصل رئيس جهاز 
األم�ن الوطن�ي عب�د الغني األس�دي إىل واس�ط للوقوف عىل 
تداعيات ومالبس�ات االحداث االمنية التي رافقت التظاهرات 
يف املحافظة«.وش�هدت محافظ�ة واس�ط، مس�اء يوم أمس 
مناوش�ات واش�تباكات بني عدد م�ن املتظاهري�ن والقوات 

األمنية، أسفرت عن وقوع إصابات.

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت وزارة الداخلي�ة، أم�س االربعاء، 
ان العن�ف االرسي ين�ذر بوج�ود خل�ل 
اجتماع�ي كب�ري، فيم�ا ش�ددت عىل ان 

الخطورة تكمن يف مسببات هذا العنف.
وقال املتحدث باس�م الوزارة اللواء خالد 
املحن�ا ان »العن�ف األرسي ال�ذي يص�ل 
اىل ح�د القتل ل�م يكن موج�وداً من قبل 
وال يعرف�ه املجت�������م�ع العراقي«، 
مبين�اً ان »هذا العنف ين�ذر بوجود خلل 

اجتماعي كبري«. 
»الخط�ورة تكم�ن  ان  املحن�ا  وأض�اف 
يف مس�ببات ه�ذه الح�وادث، حي�ث ان 
السبب الرئيس هو املخدرات وغريها من 
االم�ور الدخيلة ع�ىل املجتمع«، موضحاً 
ان »ه�ذا االم�ر يتطلب اجراءات ليس�ت 
فق�ط م�ن وزارة الداخلي�ة ب�ل تتطل�ب 
ثقاف�ة وان تكون هن�اك توعية من قوى 
املجتم�ع لتوعية املواطن�ني من مخاطر 

املخدرات«. 
وبني ان »املش�كلة الرئيس�ة تكمن يف ان 

هناك تصاعد بمع�دالت العنف وترديا يف 
القيم االجتماعية االصيلة للشعب وبالتايل 
دخول مخ�درات وجوانب كثرية عىل هذا 
الخط من وس�ائل التواص�ل االجتماعي 
االلكرتون�ي والتي  والفضائ�ح واالبتزاز 
تس�بب هكذا حاالت حيث ازدادت حاالت 

الطالق واالعتداء االرسي«. 
وتاب�ع »اما مس�ألة التحري�ض، فهناك 
ح�وادث تحص�ل نتيج�ة التحريض لكن 
لي�س تحريض اب ع�ىل ابنائ�ه«، مؤكداً 
ان »وزارة الداخلي�ة دخل�ت عىل الجانب 

الثان�ي للعمل الوقائ�ي واجهزة الرشطة 
املجتمعي�ة تم�ارس التثقي�ف والتوعية 

للمواطنني«. 
يش�ار اىل ان العراق يس�جل يف السنوات 
األخ�رية أح�داث عن�ف أرسي تص�ل اىل 
ح�د القتل واالنتح�ار، وآخره�ا أمس يف 
محافظة ميس�ان حيث قت�ل أب أوالده 
الثالث�ة خنقاً بس�بب خالف م�ع زوجته 
عن املخدرات التي يتعاطها، كما سجلت 
وزارة الداخلي�ة حادثة قت�ل أب من قبل 

أبنائه الثالثة بسبب األرث.

        بغداد / المستقبل العراقي

اك�دت اللجنة املالية يف مجلس الن�واب ان رواتب املوظفني 
لشهر شباط الحايل سترصف يف موعدها وبدون أي تأخري.

وق�ال عض�و اللجنة جمال كوجر يف ترصي�ح صحفي، أن 
»املالية النيابية ترى ان تكون هناك جلس�ة تس�بق جلسة 
التصويت عىل املوازنة مع الكتل السياسية ورؤساء الكتل 

النيابية للتوافق عىل املوازنة لتسهيل تمريرها بكل سالسة 
يف مجلس النواب بعيدا عن املزايدات االنتخابية واملناكفات 

الحزبية«. 
وتوقع اقرار مرشوع القانون بداية االسبوع املقبل، بينما 
لفت اىل ان »رواتب ش�هر شباط سيتم إطالقها يف موعدها 

املحدد حالها حال رواتب كانون الثاني املايض«. 
ب�دوره، ذك�ر مق�رر اللجن�ة احم�د الصف�ار يف ترصيح 

صحفي، ان »اللجنة وضعت مادة تتعلق بمشاريع محددة 
لكي تستمر ويتم تعويض جزء من الخسارة التي يتعرض 
له�ا املقاولون ولي�س الكل كما س�تتحمل الحكومة جزءا 
اخر، موضحا ان “اصحاب هذه املش�اريع التي وصلت اىل 
نسب انجاز عالية، لن يربحوا شيئا ولكن حاولنا من خالل 
هذه امل�ادة املحافظ�ة عىل اس�تمرارهم بعملي�ة التنمية 

واالستثمار«.

        بغداد / المستقبل العراقي

نف�ى قائد املقر املتق�دم للعمليات 
املش�رتكة يف كركوك، الفريق ركن 
األربع�اء،  أم�س  حربي�ة،  س�عد 
األنب�اء الت�ي تحدثت عن تش�كيل 
قوة جديدة مش�رتكة، تضم قوات 

البيشمركة، يف املحافظة.
تلق�ت  بي�ان  يف  حربي�ة،  وق�ال 
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه 
إن�ه »ال صحه مل�ا تناقلت�ه بعض 
الصفحات املغرضة بشأن الوضع 
يف كركوك والتهديدات املزعومة او 

تشكيل قوات«. 
مواق�ع  ع�ىل  صفح�ات  وكان�ت 
تداول�ت  االجتماع�ي،  التواص�ل 
أم�س الثالثاء )9 ش�باط 2021(، 
أنباًء عن تش�كيل قوه مشرتكة يف 

كركوك تضم البيشمركة.
اهلن�ا  نطم�ن  أن  »ن�ود  وأردف، 
وشعبنا يف كركوك بأن الوضع جيد 
ومس�تقر، لذا نرج�و عدم تصديق 
هذه االشاعات وعدم متابعة هذه 

الصفحات املغرضة«.
 ،2017 األول  ترشي�ن   16 ويف 
س�يطرت الق�وات االتحادية، عىل 
محافظ�ة كرك�وك، ع�ىل خلفي�ة 
استفتاء انفصال إقليم كردستان، 
يف عمليات اطلق عليها ب�«عمليات 
فرض األم�ن يف كرك�وك واملناطق 
املتن�ازع عليها«، انس�حبت إثرها 
قوات البيشمركة إىل خارج الحدود 

اإلدارية يف املحافظة.

رئيس جهاز األمن الوطني ملتظاهري واسط: نسعى للوصول معكم اىل حلحلة للمشاكل واملطالب وفقًا للطرق املرشوعة

الداخلية حتذر من »العنف االرسي«: خطر و«غري مسبوق«

املالية الربملانية: ال تأخري يف رواتب شهر شباط

حربية 
ينفي تشكيل قوة تضم 
البيشمركة يف كركوك

        بغداد / المستقبل العراقي

أكدت قيادة العمليات املش�رتكة، أمس ان تأمني الحدود مع س�وريا مهمة 
صعبة وتتطلب الكثري من الجهد«.

 وقال املتحدث باس�م القيادة اللواء تحسني الخفاجي يف ترصيح صحفي، 
ان »تعزي�ز التعاون مع املواطنني مهم ج�دا ملواجهة اإلرهاب ودعم الجهد 

االستخباري«.
وبني ان »العشائر يف محافظة األنبار هي من تبادر بمواجهة اإلرهاب«.

وقال مصدر أمني ان قوات س�وريا الديمقراطية }قس�د{ س�لمت العراق، 
الي�وم األربعاء، 100 ارهابي م�ن عصابات داعش كان�وا معتقلني لديها« 

مشرياً اىل ان »جميعم االرهابيني هم عراقيون«.
وب�ني ان االرهابيني عربوا من منفذ ربيعة الحدودي بني البلدين وتم نقلهم 

اىل مدينة املوصل.

        بغداد / المستقبل العراقي

أص�درت محكم�ة جناي�ات املوصل بهيئته�ا األوىل، أمس االربع�اء، حكما 
باإلع�دام ش�نقا عىل مج�رم إرهاب�ي يعمل يف إص�دار اإلحكام ملا يس�مى 
باملحكمة الرشعية لعصابات داعش اإلرهابية. وقال مجلس القضاء األعىل 
يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، إن »املجرم كان يقوم بنظر 
القضاي�ا  املعروض�ة عليه  من قبل مايس�مى مخافر الرشط�ة التابعة إىل 
تنظيم داعش اإلرهابي يف ما يسمى والية املوصل وكذلك شارك مع التنظيم 

يف صد معارك القوات األمنية العراقية«.
وأض�اف أن«املحكم�ة أص�درت قرارها بتجري�م املجرم اإلرهاب�ي )ب، ن 
،ه��( وفق امل�ادة الرابعة / 1 وبداللة املواد الثاني�ة  / 1 و3و5 من قانون 
مكافح�ة  اإلرهاب  رقم )13( لس�نة 2005 وحكمت عليه باإلعدام ش�نقا 

حتى املوت«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وكالة االس�تخبارات املتمثل�ة بمديرية اس�تخبارات الرشطة 
االتحادية يف وزارة الداخلية، أمس االربعاء، القاء القبض عىل داعشيني 

اثنني بمخيم ليالن للنازحني بمحافظة كركوك.
وذك�رت الوكال�ة يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة منه انه 
»من خ�الل التدقيق االمني ملخيمات النازح�ني، تمكنت مفارز وكالة 
االستخبارات املتمثلة بمديرية استخبارات الرشطة االتحادية يف وزارة 
الداخلي�ة من القاء القبض عىل ارهابيني اثنني بمخيم ليالن للنازحني 
بمحافظة كركوك مطلوبني وفق احكام املادة )4/ارهاب( النتمائهما 

لعصابات داعش االرهابية«. 
واض�اف البي�ان أن »االرهابي�ني عملها بمايس�مى فرقة القادس�ية 
بمنص�ب امري رسايا،  فضالً عن عمل احدهما يف مايس�مى الرشطة 
الالاس�المية بقاطعي نينوى و كركوك واالخر عمل بمايس�مى قاطع 
دجل�ة و كركوك ولدية اثنني من ش�قيقيه ضم�ن صفوف داعش بما 

يسمى قاطع كركوك«.
واش�ارت الوكال�ة اىل ان »االرهابي�ني ت�م تدوين اقوالهم�ا باالعرتاف 
وايداعهم�ا التوقي�ف الس�تكمال التحقيق�ات والتخ�اذ االج�راءات 

القانونية بحقهما«.

قسد تسلم العراق )100( داعيش
العمليات املشرتكة عن تأمني احلدود مع سوريا: 

مهمة صعبة

جنايات املوصل: اإلعدام شنقًا إلرهايب 
يعمل يف حمكمة »داعش«

االستخبارات تلقي القبض
 عىل داعشيني متخفيني بمخيم للنازحني 

يف كركوك

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، أمس 
االربعاء، املوق�ف الوبائي لفريوس 
س�اعة   24 ال��  خ�الل  كورون�ا 
املاضي�ة.    وقالت ال�وزارة يف بيان 

تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
منه، إن »الكوادر الصحية س�جلت 
خالل ال�24 س�اعة املاضية 2282 
إصاب�ة جدي�دة، فيم�ا تماثل 802 
مصاب�ا إىل الش�فاء، قابلها وفاة 6 

مصابني فقط«.

عداد »كورونا«: أكثر من )2200( إصابة جديدة 
وتراجع ملؤرش حاالت الشفاء
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    بغداد / المستقبل العراقي

والش�ؤون االجتماعي�ة عادل الركابي، أم�س األربعاء، 
عن وجود ما يقرب مليون و400 أرسة تتقاىض رواتب 

شبكة الحماية االجتماعية.    
وق�ال الركابي للصحيفة الرس�مية، إن »التخصيصات 
الجدي�دة س�تضمن يف موازن�ة الع�ام الح�ايل، حي�ث 
نخطط لش�مول أعداد إضافية برواتب شبكة الحماية 
االجتماعية وفق قرار مجلس الوزراء، فضالً عن إمكانية 
رفع س�قف مبلغ االعانات للمس�تفيدين منها«، مبيناً 
أن »إق�رار املوازنة داخل الربملان س�يمكننا من معرفة 
األع�داد الجديدة الت�ي من املمكن ش�مولها باإلعانات، 

إضافة إىل رفع سقف الراتب للمستفيدين«.  
وأش�ار إىل أن »تقدي�رات الدراس�ة الت�ي قدمتها هيئة 
الحماية االجتماعية يف وزارة العمل، ترجح ش�مول ما 
يقرب م�ن 600 ألف ارسة«، مبيناً أن »الوزارة تس�عى 
لرفع س�قف مبلغ اإلعانات، باعتبار أن س�قف االعانة 

الح�ايل منخف�ض وال يغط�ي حاج�ة االرسة العراقية، 
ونح�اول إيج�اد توازن بن الش�مول الجديد وتحس�ن 

مبالغ اإلعاناتالتي تدفع حالياً«.  
وبشأن القروض، أفاد الركابي، بأن »صندوق االقراض 
يف الوزارة املخصص للمش�اريع الصغرية املدرة للدخل، 
ل�م يم�ول من�ذ ع�ام 2012 بعد أن ت�م تمويل�ه بنحو 
260 مليار دين�ار يف ذلك الوقت، وبقي�ت عملية تدوير 
القروض التي تطلق ويتم اسرتدادها يف وقت الحق وفق 
الضوابط التي نعمل عليها«، موضحاً أن »الصندوق لم 

يمول طيلة السنوات الثماني املاضية بأي مبالغ«.  
وب�ن، ان  »ال�وزارة أطلق�ت حت�ى اآلن 29 دفع�ة من 
تل�ك القروض، دفعت�ان نهاية العام املايض، ويف ش�هر 
آذار املقبل س�تطلق دفعة جديدة من القروض، إضافة 
اىل تفعي�ل برنام�ج حاضن�ات األعم�ال، ويك�ون فيه 
مبلغ القرض 20 مليون دينار يقدم إلنش�اء املش�اريع 
االبتكارية الريادية للش�باب تحمل أفكاراً غري تقليدية 
لتش�غيل العاطل�ن، ب�رط أن يكون امل�روع قائما 

بالفعل«.  
وعن إمكانية شمول املصابن باألمراض املزمنة برواتب 
ش�بكة الحماية، لفت الركابي أنه »يمكن شمول هذه 
الفئ�ة يف ح�ال دخولهم ضم�ن مفهوم االعاق�ة بهيئة 
االعاقة واالحتياج�ات الخاصة إذا كانت لديهم نس�بة 
عجز تحددها لجان طبية«، مشريا اىل »وجود نحو 100 
ألف أرسة من ذوي االعاقة تتقاىض راتب معن متفرغ، 
فضالً عن ش�مول املعاق نفسه بإعانات الحماية، كما 
أن التنس�يق مس�تمر مع وزارة الصحة لعالج الحاالت 

املستعصيةخارج البالد«.  
  وأك�د الركاب�ي، ان “تش�غيل العاطل�ن م�ن األهداف 
الرئيس�ة الت�ي تعم�ل عليها ال�وزارة، بهدف تش�غيل 
الش�باب وامتصاص البطالة«، مضيف�اً ان »الركات 
العامل�ة لم تلتزم حت�ى اآلن بالقوانن العراقية س�واء 
الركات االجنبية أو املحلية، وهناك تنسيق متبادل مع 
وزارة الصناعة والهيئة الوطنية لالس�تثمار بهدف زج 
الشباب العراقي بسوق العمل وفق النسب التي حددها 

القانون وقرارات مجلس الوزراء التي تنص عىل تشغيل 
ما اليقل عن 50 % من العمالة املحلية العراقية«.  

وأوض�ح وزي�ر العم�ل، أن »القان�ون املذك�ور، لم يتم 
االلت�زام ب�ه حالي�ا من قب�ل االط�راف التي س�محت 
بدخول العمالة االجنبية بش�كل غري قانوني، خصوصاً 
تل�ك التي تدخ�ل عن طريق اقليم كردس�تان أو بحجج 
الس�ياحة«، الفتا اىل أن »هناك تنسيقا عاليا مع وزارة 
الداخلية بش�أن مالحقة العمالة الت�ي دخلت بطريقة 

غري قانونية«.  
وأوض�ح أن »ال�وزارة قام�ت برتحي�ل 33 أل�ف عامل 
أجنبي حتى اآلن ممن ال يمتلكون س�مات دخول إقامة 

أصولية«.  
وكشف الركابي، عن شمول »نحو 91 ألف عامل أجنبي 
ومحيل بقان�ون التقاعد والضم�ان االجتماعي، بينهم 
13 أل�ف عامل أجنب�ي، ضم�ن الحملة الت�ي أطلقتها 
الوزارة”، وق�ال: “ذلك يعد منجزا كبريا حققته الوزارة 

رغم الظروف االقتصادية وجائحة كورونا«.

وزير العمل: شمول »1.4« مليون أرسة باحلامية االجتامعية وزيادة التخصيصات

    بغداد/ المستقبل العراقي

أك�د وزي�ر الزراع�ة العراق�ي محم�د كري�م 
الخفاجي، أم�س األربعاء، أن 90% من منافذ 
إقليم كردستان العراق “غري رسمية”، محذرا 
م�ن أن التهريب “آفة خط�رية” تعوق قطاع 

االنتاج املحيل.
وق�ال الخفاج�ي إن “90% من مناف�ذ إقليم 
كردس�تان العراق تعترب غري رسمية”، مشريا 

إىل “عدم إمكانية السيطرة عليها”.
وأضاف الخفاج�ي، ان “التهريب آفة خطرية 
تع�وق قط�اع االنت�اج املح�يل”، كاش�فا عن 

“توقف 5 االف حقل دواجن بس�بب التهريب 
املستمر”.

وأوض�ح وزي�ر الزراع�ة أن “حماي�ة املنت�ج 
املحيل ال تعني إغالق الحدود فقط”، مؤكدا أن 
“الدولة لم تقدم ش�يئا للمزارع حتى يساهم 

باالنتاج املحيل”.

وزير الزراعة: »90« باملئة من منافذ كردستان
غري رسمية

    بغداد / عامر عبدالعزيز

تنفي�ذا لتوجي�ه الدكت�ور ع�الء الجبوري 
وزي�ر التج�ارة ب�رورة الب�دء بتجهي�ز 
 2021 لع�ام  االوىل  بالحص�ة  املواطن�ن 
من م�ادة الرز املح�يل املنت�ج يف املجارش 
الحكومي�ة و االهلي�ة هذا الع�ام. اكد ذلك 
الجوي�رباوي مدير  املهن�دس عبدالرحمن 
ع�ام الرك�ة العام�ة لتج�ارة الحبوب . 
وقال بارش ف�رع النجف بتجهي�ز الوكالء 
بالحص�ة االوىل من مادة ال�رز املحيل الذي 
انتج يف مجرش�ة ابو صخ�ري الحكومية . 
واضاف اىل ان ح�رص الدكتور عالء احمد 
الجب�وري وزي�ر التج�ارة ع�ىل ان يكون 
توزيع مفرادات البطاقة التموينية منتظم 
هذا العام االث�ر يف نجاح الركة يف عملية 
تصني�ع ال�رز ، من�ذ بداية الع�ام الجاري 
بع�د ان ت�م اع�داد الضواب�ط التصنيعية 
قبل أنتهاء املوس�م التس�ويقي و مبارشة 
مجارشنا الحكومية يف الحلة و ابو صخري 

و العمارة العمل اثناء ايام التس�ويق حال 
االنتهاء من وضع الضوابط الفنية لتصنيع 
الش�لب . وأوض�ح اىل ان الرك�ة وح�ال 
االنته�اء م�ن املوس�م التس�ويقي اطلقنا 
التعاقد مع املجارش االهلية وفق النس�بة 
التي اعتمدت عىل اساس )5٨.5( وبالفعل 
بارش القس�م القانوني بتوقيع العقود مع 
الراغبن من اصح�اب املجارش االهلية يف 
الديواني�ة التي بالفعل بارشت باالس�تالم 
والعمل عىل نصنيع الرز وتسويقة ملخازن 
الرك�ة يف الديواني�ة وب�ن الجوي�رباوي 
ان الكمي�ة التي ت�م تجهيزها يف محافظة 
النجف بلغ�ت )40( طن رز مح�يل ، فيما 
بلغ�ت كمية الرز املجه�ز اىل وكالء تموين 
محافظة الدديوانية تجاوزت ) 100( طن 
. من جانب اخر كش�ف مدي�ر عام تجارة 
الحب�وب اس�تمرار ف�رع الديوانية تجهيز 
الشلب للمجارش االهلية املتعاقدة ، مشريا 
اىل الكمي�ات املجهزة بلغت ) 11355( الف 
طن والتجهيز متواصل بانسيابية عالية .

جتارة احلبوب: فروع النجف والديوانية جتهزان 
الوكالء باحلصة االوىل من الرز لعام ٢0٢١

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت محافظة االنبار، أمس األربعاء، عن إعادة 150 
موظف�اً للعمل وتعين مايقارب 250 آخرين مع قرب 

افتتاح معمل سمنت الفلوجة االسبود.    
وقال مستش�ار محافظ االنبار للطاقة عزيز طرموز، 
إن »األسبوع املقبل سيشهد إعادة افتتاح معمل سمنت 
الفلوجة األس�ود والذي تمت إحالت�ه عىل أكرب رشكة 
اس�تثمارية، ما يضمن إعادة م�ا يقارب 150 موظفاً 
للعم�ل وتعين ما يقارب 250 آخرين يف هذا املعمل ما 

يعني تشغيل ما يقارب 400 عامل وموظف«.  
ولف�ت طرم�وزاىل أن »ه�ذا املعم�ل ينت�ج يومي�اً ما 
ب�ن 1500 اىل 2000 ط�ن من مادة الس�منت املقاوم 
والذي س�يغطي حاجة املحافظة م�ن دون اللجوء اىل 
االس�ترياد«، مؤكداً أن »ه�ذا املعمل س�تتم إعادته اىل 

الحياة بعد أن تم تركه منذ عام 19٨6«.  
وأض�اف، أن »محط�ة كهرب�اء عكاز س�تنجز خالل 
الف�رتة القادمة وس�يتم افتتاحها مطلع أي�ار املقبل 
بواق�ع تش�غيل 125 ميغ�اواط، وأن ه�ذه املحط�ة 
تحت�وي ع�ىل وحدت�ن بواق�ع 250 ميغ�اواط، وأن 
تش�غيل وحدة واحدة تس�اعد عىل توف�ري الكهرباء يف 

القائم والرمانة«.

معمل سمنت الفلوجة 
يعاود النشاط 

و »400« وظيفة متاحة قريبًا

    بغداد / المستقبل العراقي

ك�رم وزير الرتبية عيل الدليمي مجموعة من الطلبة الذين حققوا 
انجازا دولياً، بحصولهم عىل امليدالية الربونزية يف مسابقة العلوم 
والرياضيات ضمن منظمة االلكسو وبمشاركة 16 دولة عربية.

وأكد الدليمي أن »الوزارة تبذل جهوداً متواصلة لتطوير مس�توى 
الربامج املقدمة لرعاية الطلب�ة املتميزين، عىل الصعيدين الكمي 
والنوعي، من خالل التوس�ع املس�تمر يف مجاالت املوهبة واإلبداع 
وذلك يف إطار اهتمام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بريحة 
املتفوقن واستيعاب املزيد من الطلبة املبدعن بإرشاف نخبة من 

الخرباء واملتخصصن«.
وع�رب الوزير عن اعتزاز ال�وزارة بما حققُه الطلب�ة املتميزين يف 
مس�ابقة أوملبياد الرياضي�ات العربي وتمثيل الع�راق يف املحافل 
اإلقليمي�ة، مش�يداً بجه�ود املديري�ة العام�ة للمناه�ج وإدارات 
امل�دارس يف تطوي�ر قدراته�م وتأهيله�م للحص�ول ع�ىل ه�ذه 

اإلنجازات املرفة لوطنهم«.
ويف خت�ام حف�ل التكري�م ذكر وزي�ر الرتبية ان العراق س�يكون 
ضمن التصنيف العاملي للتعليم قريباً بعد ان تم تدريب فريق عىل 

االختبارات الدولية واالستعداد لذلك بشكل عميل«.

وزير الرتبية: العراق سيكون ضمن 
التصنيف العاملي للتعليم قريبًا

    البصرة / محمد الجابري

كشفت وزارة الداخلية، أمس االربعاء، عن مطاردة الحد مروجي 
املخدرات يف اطاحت بامرأة وكمية من املواد املخدرة يف البرصة.

 واوضحت الوزارة، يف بيان تلقت }الفرات نيوز{ نسخة منه، انه« 
بع�د ورود معلومات تفيد بقيام أحد مروجي املخدرات بنقل مواد 

مخدرة تم عىل الفور تشكيل قوة من شعبة مخدرات الهارثة«.
واضاف�ت« بع�د مطاردته اصطم�ت عجلته بحاج�ز كونكريتي 
والذ بالف�رار وت�م القبض عىل امرأة كان�ت برفقته وضبط داخل 
العجلة مادة مخدرة تقدر ب� 250 غراما وأدوات تعاطي املخدرات 

ومسدس«. .

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن املرصف الزراعي التعاوني، أمس االربعاء، انطالق الرتويج 
لقروض وسلف موظفي الدولة املوطنة رواتبهم لدى املرصف.

 واف�اد مص�در مس�ؤول للم�رصف يف بي�ان، تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة منه ان« القروض س�تطلق اعتباراً من تاريخ 

2021/2/٨، كما ييل: 
1 - القرض املعايش )5( أو )10( أو )15( مليون دينار.

2- قرض االس�كان )100( راتب اس�مي بما ال يزيد عن )50( 
مليون.

3- قرض السيارات بمبلغ ال يتجاوز )60( مليون.
4- قرض السفر )3( مليون دينار.

وأضاف ان« اس�عار وعموالت وآجال القرض ستكون بالشكل 
التايل:

1 - القرض املعايش بنسبة فائدة ) 4,5 % ( ملدة ) 60 شهر (
2 - قرض االسكان بنسبة فائدة ) 4,5 % ( ملدة ) 1٨0 شهر (
3 - قرض السيارات بنسبة فائدة ) 4,5 % ( ملدة ) 72 شهر (

4 - قرض السفر: عمولة مقطوعة 250000 مائتان وخمسون 
ألف دينار ملدة )12 شهر( وتستقطع العمولة عند الرصف.

واش�ار املصدر اىل« احتس�اب الفائدة ش�هرياً بطريقة الفائدة 
املتناقصة عىل رصيد مبلغ القرض عند الرصف وعند التس�ديد 

مع اعطاء فرتة امهال )3( أشهر اعتباراً من تاريخ الرصف«.
وب�ن ان الق�روض اع�اله تش�مل من هم ع�ىل امل�الك الدائم 
وبإمكان املوظفن بصفة عق�ود التقديم عىل القرض املعايش 

)5( مليون أو )10( مليون أو )15( مليون«.

الداخلية: مطاردة تطيح بامرأة 
وخمدرات يف البرصة

بالتفاصيل.. املرصف الزراعي يطلق 
قروضًا خمتلفة بينها لرشاء السيارات

    كربالء / علي ابراهيم

أعلن�ت العتبة العباس�ية، أمس األربعاء، إعادة تش�غيل »مجزرة كربالء للدواج�ن« بعد توقف دام 
أكثر من 17عاما. وقال أمن عام العتبة يف ترصيحات أوردها موقع »األئمة االثني عر«، إن »من 
ضمن رؤى وأهداف العتبة العباسية املقدسة مساندة كل ما يصب يف دعم املنتج الوطني وموارده 
املحلية، وما هذه املجزرة إال واحدٌة من بن مش�اريع عدي�دة«. وأضاف، »رشعت مالكاتنا بإعادة 
تأهي�ل هذه املجزرة التي أنش�ئت مطلع ثمانينيات القرن املايض وتوقف�ت بعد 2003، ونالها من 
اإلهم�ال وعدم االهتمام الكثري حيث تعطلت خطوطه�ا اإلنتاجية وتهالكت واندثر أغلبها«.وأكمل 
االشيقر، أن »العمل أعيد بطاقة إنتاجية ضعف ما كانت عليه يف السابق، وبما يدعم املنتج الوطني 
وتربية الدواجن داخل البلد، مما سيس�هم يف تنش�يط حلقات أخر كتش�غيل اليد العاملة، وتحفيز 
أصح�اب الدواجن ع�ىل مضاعفة إنتاجهم وأصحاب مزارع األع�الف، والتي تصب جميعها يف رفد 
ودع�م املنتج املحيل«. ومن جانبه قال املدير املفوض لركة الل�واء العاملية عادل مالك املعمار، إن 
»العمل باملروع استغرق عاما ونصف العام تقريبا، وشمل إجراء تأهيل خطوط اإلنتاج للمجزرة 
وإعادة تطويرها وتحديثها وجعلها تس�توعب ما يفد إليها من الدجاج وبأحدث الطرق والتقنيات 
الصديق�ة للبيئ�ة«. وأش�ار املعم�ار إىل أن االعم�ال »ش�ملت بناء بن�ى تحتية متكامل�ة للمجزرة 
كمحط�ات تصفية املياه والتخزين ومنظومات الكهرباء والرصف الصحي ومنظومات الكامريات 
واإلنذار والحريق وغريها، وجميع ذلك أسهم يف جعل هذه املجزرة مؤهلة للعمل بخطوط إنتاجية 
حديث�ة ومتط�ورة تتالءم والطاقة اإلنتاجية لها البالغة )5000( دجاجة يف الس�اعة«.اما الش�يخ 
صالح الخفاجي رئيس قسم الشؤون الدينية يف العتبة العباسية قال، إن »الذبح يتم وفقا للريعة 
اإلس�المية وتحت إرشاف مالكات مركز الكفيل اإلس�المي التابع لقسمنا، الذي يمتلك خربة يف هذا 
املجال أكثر من عر س�نوات، وأصب�ح لدينا كادر متخصص وخبري رشع�ي وفني وصحي«. ويف 
وقت س�ابق وقع�ت رشكة نور الكفيل التابعة للعتبة العباس�ية عقدا م�ع رشكة كربالء لتحضري 
اللحوم والدواجن، من أجل تأهيل وتش�غيل مجزرة كربالء الواقعة عىل طريق )كربالء املقدس�ة - 
بابل( منطقة اإلبراهيمية، إلنتاج وتصنيع لحوم الدواجن.وتقول العتبة العباسية إن هذه الخطوة 

جاءت من أجل النهوض بالقطاع االقتصادي للبلد ورفد السوق العراقية بلحوم الدواجن.

العتبة العباسية تعيد تشغيل جمزرة 
كربالء للدواجن بعد توقف دام ١7 عامًا

التعليم: إدراج تعيني الطلبة الثالثة 
األوائل يف املوازنة بأثر رجعي

املرور تصدر توضيحًا بشأن عقود السيارات

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التعلي�م العايل والبح�ث العلمي، أمس األربع�اء، إدراج الطلبة 
الثالث�ة األوائ�ل يف مروع قان�ون املوازن�ة املالي�ة االتحادية لع�ام 2021 
بأث�ر رجع�ي للتعين ع�ىل مالك الوزارة حس�ب قان�ون 67 لس�نة 2017.
وبحس�ب وثيق�ة لل�وزارة تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه فانه »تم 
تطبيق القان�ون املذكور ودخوله حيز التنفيذ قانوني�اً بعد ورود التعليمات 
بتاريخ 2019/10/7 ».واكدت انها »س�بق وان طالبت الجامعات تزويدها 
بأس�ماء الخريجن الثالث االوائل عىل االقس�ام يف الكليات واملعاهد للدراسة 
الصباحية«.واضاف�ت التعلي�م ان�ه »ت�م تزوي�د وزارة املالي�ة بالدرج�ات 
والعناوي�ن الوظيفية للطلبة االوائل عىل االقس�ام وان االجراءات مع املالية 

ُمستمرة لحن اقرار قانون املوازنة العامة االتحادية لسنة 2021«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أوضحت مديرية املرور العامة، أمس 
األربع�اء، بش�أن العق�ود املروري�ة 

الخاصة باملركبات والسيارات.
وذك�ر بي�ان ملديرية امل�رور وتلقت 
من�ه  نس�خة  العراق�ي  املس�تقبل 
»رداً عىل استفس�ارات ومناش�دات 

العق�ود  يخ�ص  فيم�ا  املواطن�ن 
املروري�ة، ن�ود ان نوض�ح ان نفاذ 
العقود املرورية ليس من اختصاص 
مديريتن�ا حي�ث ان املوضوع متابع 
ش�خصياً م�ن قب�ل مدي�ر امل�رور 

العام«.
وأشار اىل ان »هناك لجان قد شكلت 
من أجل معالجة املوضوع رسيعاً«.

اآلثار ترد عىل أنباء تلقيها »١5« مليون دوالر مقابل التنازل عن اسرتداد اآلثار
    بغداد/ المستقبل العراقي

ردت الهيأة العامة لآلثار والرتاث عىل أنباء تلقيها 
15 مليون دوالر مقابل التنازل عن اس�رتداد آثار 
عراقي�ة مرسوق�ة يف أمريكا.وذكر بي�ان للهيأة 
تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه »تداولت 
املتح�دة  الوالي�ات  التواص�ل يف  بع�ض مواق�ع 
اإلمريكي�ة خ�رباً عن تس�لم الحكوم�ة العراقية 

مبلغ 15 مليون دوالر من متحف الكتاب املقدس 
يف أمريكا مقابل التنازل عن الدعاوى املقامة ضد 
املتحف«.وأض�اف، إنَّ »الجهة املختصة يف الهيأة 
العام�ة لآلثار والرتاث تؤكد عدم وجود أي اتفاق 
أو تنسيق أو توقيع ألّي نوٍع من أنواع االتفاقات 
م�ع ه�ذه الجهة، أو غريه�ا، كم�ا أنَّ الحكومة 
العراقي�ة لم تتس�لم أي مبلغ، أو منح�ٍة من أّي 
جه�ٍة بخصوص تل�ك القضية«.وأش�ارت اىل إنَّ 

»وزارة الثقافة والس�ياحة واآلثار ماضيٌة بحزٍم 
وإرصاٍر الس�رتجاع القط�ع اآلثاري�ة املرسوقة، 
وتب�ذل أق�ى الجه�ود بالتع�اون م�ع ال�دول 
واملنظمات الدولية يف ه�ذا االتجاه«.وأكدت انها 
»تراهن عىل وعي املثقف�ن واإلعالمين يف تفهم 
هذه املس�ألة، وأن تكون أقالمهم الريفة عوناً 
لنا يف مهماتن�ا الوطنية لعودة العراق إىل مكانته 

الحضارية التي تليق به«.

حمافظ البرصة يعتزم خماطبة جملس الوزراء لبيان الرأي بشأن 
توزيع األرايض عىل موظفي األجور

العيداني أجرى »5« تغيريات إدارية يف احملافظة

    البصرة / صفاء الفريجي

عقد رئيس لجنة الس�كن العليا يف محافظة 
البرصة املحافظ اس�عد عبد االمري العيداني 
االجتم�اع ال�دوري الخ�اص بلجنة الس�كن 
وال�ذي جرى بحضور اعضاء لجنة الس�كن 
من مختلف دوائر الدولة وقس�م االسكان يف 
دي�وان املحافظ�ة فضالً عن حض�ور رئيس 
االدعاء العام القايض ع�ادل فضالة املالكي 
الذي قدم رشحاً خالل االجتماع حول بعض 
القوان�ن من ضمنه�ا القانون ال�ذي يتعلق 
باس�تحقاقات املوظف�ن االج�ور والعق�ود 
وامل�الك من ناحية توزيع االرايض الس�كنية 

عىل مستحقيها.
وق�ال العيدان�ي يف بيان صحف�ي صدر عن 

مكتب�ه االعالمي الخاص ان االجتم�اع الدوري للجنة 
السكن بحضور اعضاء لجنة السكن يف مختلف دوائر 
الدول�ة وتم في�ه التأكيد ع�ىل توزيع قط�ع االرايض 
الس�كنية ع�ىل مختل�ف الرائ�ح املس�تحقة وف�ق 

ضوابط لجنة الس�كن ومن ضمنهم عوائل الش�هداء 
والجرحى من القوات األمنية والحشد الشعبي فضالً 
ع�ن املس�تحقن يف مختل�ف دوائر الدول�ة والرائح 

االخرى.
وأض�اف محاف�ظ الب�رصة ان االجتم�اع م�ع لجنة 

السكن تم فيه مناقشة شمول كل املوظفن 
العق�ود يف مختل�ف دوائ�ر الدول�ة بتوزي�ع 
قط�ع االرايض الس�كنية اس�وة بموظف�ي 
املالك الدائم حس�ب الضوابط املوضوعة من 
قب�ل لجنة الس�كن، مبين�اً انه س�يتم ايضاً 
مخاطبة األمان�ة العامة ملجلس الوزراء من 
قبل محاف�ظ البرصة حول بي�ان رأي يف ان 
تحس�ب خدمة )5( سنوات من اول املبارشة 
لالجري او من تاريخ التعاقد لغرض شمولهم 

بتوزيع األرايض السكنية.
كم�ا أصدر محافظ البرصة أس�عد العيداني 
خم�س تغي�ريات إداري�ة يف مه�ام معاوني 

املحافظ.
وج�اء يف أمر إداري أصدره العيداني »تدوير 
مهام« خمس�ة من معاوني املحافظ لدوائر 
العمل والشؤون االجتماعية، عرب الجزائري، والزراعة 
وش�ؤون األقضية والنواحي، مهند السعد، والشباب 
والرياض�ة، معن الحس�ن، والبلدي�ة والبلديات، عيل 

حسن عزيز، والطرق والجسور، حسن النجار.

حمافظ بغداد يشدد عىل امهية دعم املحامني 
وتسهيل إجراءات عملهم

     المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

شدد محافظ بغداد املهندس محمد جابر العطا، أمس األربعاء، 
ع�ىل رضورة تقديم كل الدعم اىل رشيحة املحامن، وتس�هيل 

اجراءات عملهم داخل املحافظة.
وق�ال املحاف�ظ خ�الل لق�اءه نقيب 
ضي�اء  الس�يد  العراقي�ن  املحام�ن 
الس�عدي، إن�ه »ت�م االتفاق ع�ىل آلية 
املحام�ن  وعم�ل  إج�راءات  تس�هيل 
داخل املحافظة، وكيفي�ة التعامل مع 
الكت�ب ال�واردة ع�ن طري�ق النقابة، 
وتفعيله�ا ع�ىل وج�ه الرسع�ة ضمن 
الضواب�ط القانوني�ة املعم�ول به�ا«، 
مبين�ا »ان محافظة بغ�داد تحتاج اىل 
عم�ل الحقوقي�ن، ال س�يما اىل عم�ل 
النقابة التي تعت�رب الراعي االول لهذه 

الريحة املهمة«.
من جانب�ه اكد نقيب املحامن الس�يد 
ضياء الس�عدي، ان »لقاءه باملحافظ 
قب�ول  ع�ىل  االتف�اق  ع�ن  تمخ�ض 
الش�كاوى املقدم�ة من قب�ل املحامن 
بغ�داد،  محافظ�ة  مراجعته�م  عن�د 

واالتف�اق ع�ىل تش�كيل غرف�ة يف دائ�رة تعويض�ات ضحايا 
االره�اب، ملتابعة اجراءات التعويض ومس�اعدة املتررين«، 
مشريا اىل ان »املحافظ تعهد بشمول املحامن بقطع االرايض، 
وتحديدا يف املس�احات املخدومة بغية توفري س�كن كريم لتلك 

الريحة املهمة«.
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حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

تنويه
اش�ارة اىل ما جاء بكتاب بلدية العباس�ية ذي العدد 704/19 يف 2021/1/27 
واملتضم�ن ورود امللك )كش�ك رقم )12/5( الواقع يف الش�ارع العام / مجاور 
مستشفى االمام السجاد )ع( واملعلن عنها باالعالن املرقم 27 يف 2021/1/12 
واملنش�ور يف جريدة املستقبل العراقي بعددها ) 2300( يف 2021/1/18 وحدد 
يوم الخميس 2021/2/18 موعدا للمزايدة س�هوا يف محرض التقدير حيث ان 

الرقم الصحيح للملك هو ) 10/5( وليس الرقم ) 12/5( لذا اقتىض التنويه

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن
تعل�ن لجنة البيع وااليجار الثاني�ة ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية )كرس 
قرار( لتأجري االمالك   املدرجة تفاصيلها ادناه والعائدة اىل بلدية )العباس�ية ( وملدة  )س�نة 
واحدة( وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة  رقم 21 لس�نة 2013 فعىل من يرغب 
باالش�راك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة  مراجعة بلدية )العباسية( او اللجنة 
خالل )7( سبعة ايام  تبدء من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية مستصحبا 
معه التامينات القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة بأس�تثناء املس�تأجرين الشاغلني 
للعق�ار الذي�ن يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق لهم دفع مبل�غ ال يقل عن 50% من القيمة 
املقدرة بموجب صك مصدق لحساب البلدية املذكورة استنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب 
محافظ النجف / مكتب الس�يد املحاف�ظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وس�تجري املزايدة يف 
الي�وم االخري من مدة االعالن البالغة )7( ايام يف الس�اعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان 
)بلدية العباسية( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة يف اليوم الذي 

يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتبة عىل ذلك 

الرشوط املطلوبة :
1 � عىل املس�تاجر جل�ب صورة )هوية االح�وال املدنية + بطاقة الس�كن او مضبطة تأييد 

سكن + شهادة الجنسية العراقية( 
2 � ع�ىل املس�تأجر مراجعة البلدية خالل م�دة )30 يوما( من تاريخ تصدي�ق قرار االحالة 

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

4 � اس�تنادا اىل كت�اب محافظة النجف االرشف / مكتب الس�يد املحاف�ظ املرقم 10881 يف 
2014/9/28 يل�زم اصح�اب الح�رف والصناع�ات بجلب الهوي�ة النقابية وتأييد ش�هادة 

ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر لهم

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة |2187 |2020
التاريخ/2021/2/10 

أعالن 
تبيع مديري�ة تنفيذ الكوت العقارالتسلس�ل 2090/1م 
46 نصف الدجيليه الواقع يف ألكوت العائدة للمدين)عيل 
عبد الرحمن عبد السيد( املحجوز لقاء طلب الدائن )عالء 
حميد كامل(البالغ )30,000,000(ثالثون مليون دينار 
فع�ىل الراغب بالرشاء مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة 
)30ي�وم ( تبدأ م�ن اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه 
التأمين�ات القانونية عرشة من املائة من القيمة املقدرة 
وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية 

عىل املشري .
املنفذ العدل

عيل رضا عيل الخطاوي
املواصفات 

1-موقع�ة ورقم�ه :- 1/ 2090 م 46 نص�ف الدجيل�ه 
واسط/كوت/الكارضية

2-جنس�ه ونوع�ه : ارض زراعي�ة تس�قى بالواس�طة 
مملوكة للدولة  

3-حدوده واوصافه: كما مؤرش بخارطة االفراز  
4-مشتمالته :- خايل من الشواغل  

5-درجة العمران : 
7مساحتة :- 2856923سهم للمدين

8– الشاغل :- خالية 
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10–القيم�ة املق�درة :50,000,000  خمس�ون ملي�ون 
دينار عراقي

����������������������������������������������
جمهورية العراق 

وزارة الداخلية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

مديرية احوال بغداد / الرصافة 
قسم شؤون احوال بغداد / الرصافة 

العدد : 2598 
التاريخ : 4 / 2 / 2021 

م / اعالن 
قدم املواطن ) رس�ول صالح اب�و الهيل ( دعوة قضائية 
لتبدي�ل لقب وجعله ) العلي�اوي ( بدال من ) الحميداوي 
– البو محمد ( فمن لديه اعراض مراجعة هذه املديرية 
خ�الل ) 15 ( خمس�ة ع�رش يوم�ا م�ن تاري�خ النرش 
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية بطلبه اس�تنادا اىل 
اح�كام املادة ) 22 ( من قان�ون البطاقة الوطنية رقم ) 
3 ( لس�نة 2016 املعدل عىل ان يكون النرش باسم مدير 

الجنسية املحرم .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
املدير العام / وكالة 

����������������������������������������������
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وزارة الداخلية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

مديرية احوال بغداد / الرصافة 
قسم شؤون احوال بغداد / الرصافة 

العدد : 2599
التاريخ : 4 / 2 / 2021 

م / اعالن 
قدم املواط�ن ) حيدر صالح ابو الهي�ل ( دعوة قضائية 
لتبدي�ل لقب وجعله ) العلي�اوي ( بدال من ) الحميداوي 
– البو محمد ( فمن لديه اعراض مراجعة هذه املديرية 
خ�الل ) 15 ( خمس�ة ع�رش يوم�ا م�ن تاري�خ النرش 
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية بطلبه اس�تنادا اىل 
اح�كام املادة ) 22 ( من قان�ون البطاقة الوطنية رقم ) 
3 ( لس�نة 2016 املعدل عىل ان يكون النرش باسم مدير 

الجنسية املحرم .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
املدير العام / وكالة 

����������������������������������������������
جمهورية العراق 

وزارة الداخلية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

مديرية احوال بغداد / الرصافة 
قسم شؤون احوال بغداد / الرصافة 

العدد : 2387
التاريخ : 2 / 2 / 2021 

م / اعالن 
ق�دم املواطن ) مهدي صالح اب�و الهيل ( دعوة قضائية 
لتبدي�ل لقب وجعله ) العلي�اوي ( بدال من ) الحميداوي 
– البو محمد ( فمن لديه اعراض مراجعة هذه املديرية 
خ�الل ) 15 ( خمس�ة ع�رش يوم�ا م�ن تاري�خ النرش 
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية بطلبه اس�تنادا اىل 
اح�كام املادة ) 22 ( من قان�ون البطاقة الوطنية رقم ) 
3 ( لس�نة 2016 املعدل عىل ان يكون النرش باسم مدير 

الجنسية املحرم .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
املدير العام / وكالة

جمهورية العراق 
وزارة الداخلية

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
مديرية احوال بغداد / الرصافة 

قسم شؤون احوال بغداد / الرصافة 
العدد : 2600

التاريخ : 4 / 2 / 2021 
م / اعالن 

ق�دم املواط�ن ) احمد صالح ابو الهي�ل ( دعوة قضائية 
لتبدي�ل لقب وجعله ) العلي�اوي ( بدال من ) الحميداوي 
– البو محمد ( فمن لديه اعراض مراجعة هذه املديرية 
خ�الل ) 15 ( خمس�ة ع�رش يوم�ا م�ن تاري�خ النرش 
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية بطلبه اس�تنادا اىل 
اح�كام املادة ) 22 ( من قان�ون البطاقة الوطنية رقم ) 
3 ( لس�نة 2016 املعدل عىل ان يكون النرش باسم مدير 

الجنسية املحرم .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
املدير العام / وكالة 

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

ق�دم املواطن ) كحار عدنان عيل ( دعوة قضائية لتبديل 
اسمه من ) كحار ( اىل ) عيل ( فمن لديه اعراض مراجعة 
هذه املديرية خالل ) 15 ( خمس�ة عرش يوما من تاريخ 
النرش وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية بطلبه استنادا 
اىل اح�كام املادة ) 22 ( من قانون البطاقة الوطنية رقم 
) 3 ( لسنة 2016 املعدل عىل ان يكون النرش باسم مدير 

الجنسية املحرم .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
املدير العام / وكالة 

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

اىل / الرشيك / سعده نوري رشهان 
اقتىض حض�ورك اىل صندوق االس�كان العراقي الكائن 
يف قائممقامي�ة قضاء بلد وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة 
عىل قيام رشيكك السيد ) رضغام جمال عباس ( بالبناء 
ع�ىل حصته املش�اعة يف القطع�ة املرقم�ة ) 3 / 256 ( 
مقاطع�ة ) 20 البس�اتني الش�مالية ( لغرض تس�ليفه 
قرض االس�كان وخالل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم 
داخل العراق وشهر خارج العراق من تاريخ نرش االعالن 

وبعكسه سوف يسقط حقك يف االعراض مستقبال .
����������������������������������������������

اعالن 
ق�دم املواط�ن ) قطر مش�ريي عبيد ( دع�وة قضائية ) 
اضاف�ة لقب ( وجعله ) جعب  ( ب�دال من ) فراغ ( فمن 
لديه اعراض مراجعة هذه املديرية خالل ) 15 ( خمسة 
عرش يوما من تاريخ النرش وبعكس�ه سوف تنظر هذه 
املديرية بطلبه استنادا اىل احكام املادة ) 22 ( من قانون 
البطاق�ة الوطنية رقم ) 3 ( لس�نة 2016 املعدل عىل ان 

يكون النرش باسم مدير الجنسية املحرم .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
املدير العام / وكالة 

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة األحوال الشخصية يف النجف

العدد : حجة وفاة/290
التاريخ: 2020/1/21

إىل  / املدعو ) حاتم عباس زغري (
إعالن

قدم طالب حجة الوفاة )جبل عباس زغري( طلبا إىل هذه 
املحكمة ي�روم فيه اس�تصدار حجة وف�اة بحق املدعو 
)حات�م عباس زغري( قررت املحكمة تبليغك  يف الصحف 
املحلي�ة فعلي�ك الحض�ور أمامها خالل ع�رشة أيام من 
تاري�خ نرش اإلعالن وبخالفه س�يتم النظر بالطلب وفق 

القانون .
القايض

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

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املشخاب
العدد:  329/ب/2020

التاريخ : 2021/2/7
إعالن

تبي�ع ه�ذه املحكمة العق�ار املرق�م ) 107/26 م18 / 
املشخاب ( بموجب قرار الحكم املرقم ) 329/ب/2020 
( املكتس�ب الدرج�ة القطعي�ة فع�ىل الراغب�ني ب�رشاء 
الحض�ور اىل دي�وان ه�ذه املحكم�ة يف ي�وم املزاي�دة يف 
تم�ام الس�اعة الثانية عرش ظهرا من الي�وم التايل ملرور 
)ثالث�ني( يوما من تاريخ الن�رش يف صحيفتني محليتني 
مس�تصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )%10( 
م�ن القيمة املق�درة للعق�ار واملستمس�كات القانونية 
وأجور اإلعالن والداللية وان القيمة الكلية لحق الترصف 
للعقار ) العرصة( بمبلغ )36،000،000( ستة وثالثون 

مليون دينار .
القايض

عمار شهيد عبد
املواصف�ات:- عرصة فارغة مس�احتها الكلية 240 م2 

تقع يف املشخاب حي الكرامة تقع عىل شارع مبلط.

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن
تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك   املدرجة تفاصيلها 
ادناه والعائدة اىل بلدية )الحرية ( وملدة  )س�نة واحدة( وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة  رقم 21 لس�نة 
2013 فعىل من يرغب باالشراك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة  مراجعة بلدية )الحرية( او اللجنة خالل 
)30( يوم�ا تبدء من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة 
200% من القيمة املقدرة بأس�تثناء املس�تأجرين الش�اغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق لهم دفع 
مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا اىل ما جاء بالقانون 
انفا وكتاب محافظ النجف / مكتب السيد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وستجري املزايدة يف اليوم االخري من 
مدة االعالن البالغة )30( يوما  يف الس�اعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية الحرية( ويف حالة مصادفة يوم 
املزايدة عطلة رس�مية س�تكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف 

املرتبة عىل ذلك 

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

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

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

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

لهم

العدد / 58
التاريخ / 2021/2/3

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

الموقع المساحة رقم الملك  جنس الملك ت
مجاور المجلس البلدي السابق 9م2 12/8 كشك 1

العدد /57
التاريخ 2021/2/3

الدكتور 
محزة جواد كاظم العلياوي

قائممقام قضاء الكوفة املقدسة 
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

الموقع المساحة رقم الملك  جنس الملك ت
السوق العصري ------ 19/1 حانوت 1

سوق ذو الطابقين الطابق االول ------ 18/3ـ7/3ـ19/3 حانوت 2
الشارع العام / مقابل الشعبة الزراعية ------ 9/2-2/2 كشك 3

الشارع العام السوق العصري ------ 1 حانوت مع مخزن 4
مجاور بريد الحرية ------ 10/2-20/2 كشك 5

السوق العصري داخل السوق ------ 6/1 حانوت 6
سوق ذو الطابقين  ------ 33/3-18/3-2/3-30/3 حانوت 7

على جزء من القطعة 275 /479 مجاور مدرسة امنة 
بنت وهب ------ بال كوفي شوب  8

السوق العصري / الشارع الفرعي ------ 24/1 حانوت 9
سوق القصابين  داخل السوق ------ 7/5 حانوت 10

الشارع الفرعي مقابل السوق العصري ------ 18/8 حانوت 11

العدد /69
التاريخ 2021/2/10

الدكتور 
حسن عيل فاضل املحمودي 

مدير ناحية العباسية 
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية
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املوت يف زمن كورونا.. شقاء اإلنسان وسؤاله األبدي
           منى زعرور

  
»س�يجئ املوت وس�تكون ل�ه عين�اك«. بهذا 
الروائي�ة  اتخذت�ه  ال�ذي  الالف�ت،  العن�وان 
اللبناني�ة، جمانة ح�داد، يف كتابها الذي حفل 
بنماذج ملئة وخمس�ن شاعرا، قرروا االنتقال 
إىل الضفة األخرى م�ن الحياة، إثر انتحارهم. 
وتح�ت وطأة هذه الحصيل�ة الهائلة واملؤثرة 
يف الق�رن العرشي�ن، ال�ذي تعقب�ت الروائية 
اللبناني�ة فه�م مآالته�م، رغم وح�دة املصري 
بينهم، وقرارهم الذاتي باالنفكاك من الحياة، 
يتجدد الس�ؤال اإلش�كايل، حول قدر اإلنسان 
الحتمي، والحقيقة النهائية ملساره الختامي، 

يف ظل فريوس كورونا املستجد.
 وربما، يبدو اإلنس�ان وحده القادر عىل فهم 
ه�ذه الحقيق�ة املعق�دة وامللغزة بن س�ائر 
الكائن�ات األخرى، لطاملا ش�غله امل�وت، منذ 

البداي�ة؛ حي�ث انبث�ت يف األس�اطري واألديان 
والفلس�فات ه�ذه القضي�ة الوجودي�ة، من 
خالل عدة أم�ور، مثل تصورات ما بعد املوت، 
والتحضريات اآلخروية، وعوالم ما بعد الحياة، 
إىل جان�ب االختالفات الطقوس�ية التي ترافق 
وفاة الش�خص. كما أن هذا اإللحاح الداخيل، 
جعل اإلنسان يحاول تعويضه بالخلود املادي 
أو املعن�وي، ب�ل وإيج�اد تعزية من مش�اعر 
الف�راغ والعدمي�ة. وم�ع أن املوت ش�خيّص، 
خ�اص، ع�ىل اعتب�ار أن كل إنس�ان يموت يف 
وقت بعينه، وبش�كل محدد، ويف مكان ما، أو 
ق�د يرتافق موته مع آخ�ر أو ضمن جماعات، 
غري أن امل�وت يوحد البرش م�ن حيث املصري، 
لتصب�ح النهاي�ة مش�رتكة لكل ح�ّي، مهما 

تعددت قصص وسيناريوهات املوت.
وتاريخي�اً؛ كان للم�وت األث�ر امله�م يف تخليد 
الحضارات القديمة وآثار اإلنسان، فمن هذه 

النهاية الحتمية واملثرية نشأت املعالم األهم يف 
التاريخ والعمران، كجدارية سحرية، تضغط 
ع�ىل الحقيقة، وتحاول بع�ث الحياة من قلب 
الفناء. كما نشأت ديانات الخصب التي قامت 
عىل فكرة موت الطبيعة وبعثها املتكرر، والذي 
ه�و انعكاس مل�وت اإلل�ه وانبعاث�ه املتجدد. 
غ�ري أن املص�ري املغاير لإلنس�ان دف�ع به إىل 
التأم�ل يف ما واراء الطبيعة والحياة، ومن هذا 
املنطل�ق؛ تفرعت اإلجابات، وتباينت درجاتها 
وصورتها.. نهاية يف عال�م حايلّ، فناء تام، أم 
تج�دد للحياة!... خلود للنف�س، خلود للروح، 
انبعاث أم زوال؟ وبقي السؤال األساس يتمثل 
حول دور األعمال الدنيوية لإلنس�ان يف رس�م 
الحي�اة الثاني�ة لو وج�دت حياة، وق�د كانت 
الشغل الشاغل لالنسان ولجميع الديانات. إذ 
إن اليهودية، عىل س�بيل املث�ال، آمنت بالبعث 
الجس�دي واملحاس�بة ع�ىل جمي�ع األعم�ال 

واالقرتافات، مع أنها كانت يف وقت سابق تؤكد 
ع�ىل وجود م�كان مظلم تح�ت األرض تبقى 
في�ه أرواح الن�اس لألب�د. أما املس�يحية التي 
قامت ع�ىل فكرة قهر املوت بقيامة املس�يح، 
فقد آمن�ت بالبعث لحياة جدي�دة عىل اعتبار 
أن »من آمن بي ولو مات مس�يحيا« مش�ددة 
ع�ىل الثواب والعقاب والجن�ة والنار. كما بّن 
اإلس�الم الحياة عىل أنها هب�ة الله وتعود إليه 
وأنها واحدة لكل إنس�ان وراجعة إليه، ويثاب 
ويعاقب يف جن�ات نعيم ونار س�قيم. غري أن 
فك�رة امل�وت لدى الهندوس�ية قام�ت عىل أن 
الروح ال تموت يف حن أن الجسد يفنى، وهي 
تتح�رر منه لتس�كن جس�داً آخ�ر يف كل مرة 
وتثاب وتعاقب يف هذه الحياة عىل ما اقرتفته 
وف�ق ما تس�تحق ضمن ما ُيطلق عليه اس�م 
»الكارما«. ويف البوذي�ة، اعتربت الحياة حياة 
واحدة من عدة أش�كال أخرى م�ن الحيوات، 

تس�تمر يف التطهر حتى تص�ل إىل النريفانا أو 
النعي�م الكامل م�ن العدم .ه�ذا املوت العيص 
ع�ىل الفه�م اإلنس�اني، والذي تنوع�ت حول 
فهمه الديانات والفلس�فات لطاملا كان أيضاً 
مح�ل ف�رار يف التفكري وتجاهل من الخش�ية 
واملص�ري، أو مح�ل المب�االة باعتب�ار أنه أمر 

طبيعي نهائي توجده الطبيعة .
ويف هذا الس�ياق ف�إن القول بموت االنس�ان 
يعن�ي عن�د هايدغ�ر »أن يم�وت الجمي�ع ما 
ع�داي« أما عند الش�اعر األملان�ي راينر ماريا 
بع�ض  ويف  لألب�د«.  »الغي�اب  فإن�ه  ريلك�ه 
الفلس�فات اإلنس�انية التي تس�مى«عدمية« 
اعتبارات حتمية لنهاي�ة الحياة باملوت وعدم 
وجود أي حياة أخرى .مثل هذا التأمل يف املوت 
وج�ب الوجود والتعم�ق يف أي زمن ووقت ألن 
امل�وت حتمي، غ�ري أن املالحظ، أن�ه مع تزايد 
املوت الح�ايل نتيجة لجأيح�ة كورونا، تالىش 

الس�ؤال حول املوت أو غاب عن بعده املعهود 
لصالح تعاطي س�طحي مع الفكرة، ال يخرج 
عن دائرة التوصيف والعّد. ربما بسبب طريقة 
الدفن الحالية مع غي�اب طقوس الوداع التي 
تتس�م عادة بالهيبة والوقار يف تشييع املوتى 
واملراس�م الديني�ة املرافق�ة لها والت�ي تبعث 
الخشية والخوف والتأمل يف نفوس املشاركن 
يف حف�ل ال�وداع، حيث ق�ادت إىل تحييد فكرة 

املوت الباعثة عىل األىس والتأمل. 
وربم�ا اعتي�اد امل�وت، بفعل تك�راره املتوقع 
واملس�تمر ق�د س�اهم يف غياب الدهش�ة، مع 
غي�اب امل�وت الطبيع�ي.. بفعل ح�ادث ما أو 
انتح�ار أو نتيجة حرب أو مرض أو نيل رشف 
اإلقدام عليه بش�جاعة لتحقيق غاية أعىل من 
الحياة والوجود. ربما ثقافة الحياة املعارصة، 
القائم�ة عىل االس�تهالك ق�د غيبت الس�ؤال 
لصال�ح األفكار االس�تهالكية الجاه�زة التي 

تقدمه�ا امليديا ووس�ائل التواصل االجتماعي 
الت�ي لجأ ويلجأ إليها اإلنس�ان بش�كل يومي 

لتبعد عنه كل فكرة عميقة وسؤال أعمق. 
ربم�ا أن األمل يف الخالص مع إش�اعة األخبار 
اإليجابية حول فعالّية اللقاحات املطروحة يف 
احتواء الفريوس واملرض كان العامل األسايس 
يف تصور الحياة بعي�داً عن املوت. عوامل عدة 
قد تك�ون مح�ّل دراس�ة ودراس�ات لتفكيك 
عالقة اإلنسان الحالية مع املوت والتأمل فيه، 
السيما يف ظل الجائحة. والعقل البرشي قادر 
عىل سرب السؤال واألسئلة، رغم كون الحقيقة 
بعي�دة متعالي�ة، الس�يما يف مس�ألة امل�وت، 
ال�ذي يبق�ى م�ن أعق�د األرسار واأللغاز عىل 
االكتش�اف. أما الحقيقة الواضح�ة واألبدية، 
تبق�ى يف أن امل�وت هو نهاية تجنب االنس�ان 
الوه�ن والعجز، بعيداً عن اإليمان الش�خيص 

واملعتقدات.

م/ اعالن مناقصة خارجية للمرة االوىل 
تعلن رشكة مصايف الجنوب ) رشكة عامة ( عن اعالن املناقصة التالية :  

فعىل الراغبن باالش�رتاك باملناقصة الحضور اىل مقر الرشكة الكائن يف منطقة الشعيبة / محافظة البرصة للحصول عىل 
وثائق املناقصة وحسب املبلغ املؤرش ازائها وغري قابلة للرد وفقا للرشوط املدرجة ادناه :

1 � س�يتم تنفيذ العطاء من خالل اجراءات العطاءات التنافس�ية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية 
رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط

2 � يتم تس�ليم العطاءات وبظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اس�م مقدم العطاء وعنوانه االلكرتوني ورقم الهاتف 
واس�م ورقم املناقصة اىل العنوان االتي  ) قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية / االس�تعالمات الرئيس�ية / رشكة مصايف 
الجنوب ،رشكة عامة  � الش�عيبة � محافظة البرصة / جمهورية العراق ( يف املوعد املحدد 2021/3/23 الس�اعة الثانية 
ع�رش ظهرا حس�ب توقيت مدين�ة البرصة املحيل( ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رس�مية يس�تمر االعالن اىل ما بعد 
العطل�ة ويعت�رب اليوم الذي ييل العطلة اخر يوم لغلق املناقصة العطاءات املتأخرة س�وف ترفض  وس�يتم فتح العطاءات 
بحض�ور مقدمي العط�اءات او ممثليهم الراغب�ن بالحضور يف العنوان االت�ي ) قاعة لجنة فتح العط�اءات الخارجية / 
االس�تعالمات الرئيس�ية / رشك�ة مصايف الجنوب / رشك�ة عامة � الش�عيبة � محافظة الب�رصة / جمهورية العراق يف 

2021/3/23 الساعة الواحدة بعد الظهر حسب توقيت مدينة البرصة املحيل او اليوم الذي يليه .
3 � مبلغ التخمن للمناقصة كما مؤرش ازائها اعاله 

4 � تقديم كافة الوثائق  املطلوبة واملذكورة يف القس�م الثاني من الوثيقة القياس�ية ) ورقة بيانات مقدمي العطاءات (بما 
فيه�ا معاي�ري التاهيل املطلوبة  ابتداء مع العطاء مصادقة من قب�ل الجهات املختصة ذات العالقة  ويف حالة عدم توفر اي 

من املستمسكات املذكورة  سوف يستبعد العطاء وال تتحمل رشكتنا اي مسؤولية بذلك
5 � يجب عىل مقدم العطاء االلتزام بكافة الرشوط واملواصفات املذكورة يف الوثيقة القياسية املرفقة بكافة اقسامها 

6 � يجب مىلء القسم الثالث من الوثيقة القياسية )استمارة تقديم العطاء واستمارة متطلبات التاهيل( وتقديم املقرتح 
الفني ومىلء جداول االسعار وحسب ما موضح يف الوثيقة ويجب ان تكون موقعة ومختومة 

7 � تحدي�د م�دة نفاذية العطاء بفرتة ال تقل عن )120( يوما من تاريخ الغل�ق عىل ان يكون مبلغ العطاء التجاري املقدم 
بالدوالر االمريكي او اليورو او الدينار العراقي و املبلغ االجمايل للعطاء رقما وكتابة

8 � تقديم تأمينات اولية )صك مصدق او خطاب ضمان او س�فتجة ( والمر رشكتنا ويتضمن االش�ارة فيها اىل رقم واسم 
املناقص�ة ع�ىل ان ال تقل مدة نفاذيته عن )28( يوما من تاريخ نف�اذ العطاء عن طريق مرصف  عراقي معتمد لدى البنك 

املركزي العراقي وبمبلغ قدره  )13000( فقط ثالثة عرش الف  دوالر امريكي 
9 �  ش�مول العم�ال العراقين العاملن لدى الرشكات االمني�ة املتعاقدة مع الرشكات املقاولة بقان�ون التقاعد والضمان 

االجتماعي والزام تلك الرشكات بذلك وتتحمل التبعات القانونية املرتتبة عن عدم التطبيق 
10 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن

11  � جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 
12 � لجهة التعاقد الحق يف الغاء املناقصة يف اي مرحلة من مراحلها قبل صدور كتاب االحالة بناء عىل اسباب مربرة دون 

تعويض مقدمي العطاءات 
13  � لالطالع عىل تفاصيل الطلبية والرشوط االخرى يمكنكم زيارة موقع الرشكة 

www.SRC.GOV.IQ
14 � لالستفسار عن اي معلومات يمكنكم مراسلة رشكتنا وعىل العنوان التايل : 

contracts@src.gov.iq
15 � عىل مقدمي العطاءات االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها

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

االتحادية
محكمة جنح الحيدرية

العدد:  43/ج/2021
التاريخ : 2021/2/9

اىل / املتهم الهارب ) عمار عزاوي عبد الله 
الشمري (

م/إعالن
ملجهولي�ة محل اقامتك ي�ا ) عمار عزاوي 
عبد الله / اس�م االم: جواه�ر كاظم تولد 
:1976( تق�رر تبليغ�ك باالعالن بالصحف 
املحلية للحضور امام هذه املحكمة خالل 
فرتة امدها )30( يوم�ا من تاريخ االعالن 
يف الدع�وى املرقمة اعاله للمش�تكي فيها 
) عمار اس�ماعيل مجه�ول( واثناء الدوام 
الرس�مي وبعكس�ه س�تجري املحاكم�ة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون.
القايض

عيسم عيل الجبوري
����������������������������������

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

االتحادية 
محكمة األحوال الشخصية يف النجف

العدد : 344
التاريخ: 2021/2/10

إىل  / املدعو ) عقيل شهيد عبد الله (
إعالن

ق�دم طالب حجة الفقدان املدعوه )زهراء 
حسن محمد( طلبا إىل هذه املحكمة يروم 
فيه اس�تصدار حجة فق�دان بحق املدعو 
)عقيل ش�هيد عب�د الله( ق�ررت املحكمة 
تبليغك  يف الصحف املحلية فعليك الحضور 
أمامه�ا خالل عرشة أيام م�ن تاريخ نرش 
اإلعالن وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق 

القانون .
القايض

ظاهر عباس الفتالوي

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

االتحادية 
محكمة األحوال الشخصية يف النجف

العدد : حجة وفاة
التاريخ: 2021/2/10

إىل  / املدعوة ) زهراء محمد جمعه (
إعالن

ق�دم طالب حج�ة الوفاة )محم�د جمعه 
مهيدي( طلبا إىل ه�ذه املحكمة يروم فيه 
استصدار حجة وفاة بحق املدعوة )زهراء 
محم�د جمعه( 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

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

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

االتحادية 
محكمة األحوال الشخصية يف النجف

العدد : حجة وفاة/584
التاريخ: 2021/2/2

إىل  / املدعو ) عباس ماجد عبد زيد (
إعالن

ق�دم طالب حج�ة الوفاة )ماج�د عبد زيد 
خل�ف( طلب�ا إىل هذه املحكمة ي�روم فيه 
اس�تصدار حجة وفاة بحق املدعو )عباس 
ماجد عب�د زيد( قررت 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

ظاهر عباس الفتالوي

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

االتحادية 
محكمة األحوال الشخصية يف النجف

العدد : حجة وفاة/273
التاريخ: 2021/2/8

إىل  / املدعو ) حمودي كاظم صالح (
إعالن

قدم طالب حجة الوفاة )عبد االمري كاظم 
صال�ح( طلب�ا إىل ه�ذه املحكم�ة ي�روم 
في�ه اس�تصدار حج�ة وفاة بح�ق املدعو 
)حمودي كاظ�م صالح( ق�ررت املحكمة 
تبليغك  يف الصحف املحلية فعليك الحضور 
أمامه�ا خالل عرشة أيام م�ن تاريخ نرش 
اإلعالن وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق 

القانون .
القايض

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

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

االتحادية 
محكمة األحوال الشخصية يف النجف

العدد : حجة وفاة/3106
التاريخ: 2020/11/22

إىل  / املدعو ) كريم عيل حسن (
إعالن

ق�دم طال�ب حجة الوف�اة )كري�م لطيف 
كري�م( طلب�ا إىل هذه املحكم�ة يروم فيه 
اس�تصدار حجة وفاة بح�ق املدعو )كريم 
ع�يل حس�ن( ق�ررت املحكم�ة 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
كرب�الء  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة األحوال الشخصية يف الخريات

العدد : 32/ش/2021
التاريخ: 2021/2/2

إىل  / املدع�ى عليه ) فائق نعمة هادي 
( يسكن كربالء ناحية الخريات الفيادة 
ال عبد س�ابقا/ مجهول محل االقامة 

حاليا
إعالن

بناءا عىل الدعوى املرقمة اعاله املقامة 
من قبل املدعية ) ش�ميم كريم هادي ( 
عىل املدعى علي�ه ) فائق نعمة هادي( 
املتضمنة طل�ب الحكم بال�زام املدعى 
عليه ) بنفقة ماضية ونفقة مستمرة 
له�ا والطفاله�ا كل م�ن / مرت�ى و 
رقية ( وملجهولية محل إقامتك وحسب 
رشح مخت�ار مح�ل اقامت�ك ) جعفر 
حسن رايض( يف 2021/1/30  ، قررت 
املحكم�ة تبليغ�ك إعالن�ا بصحيفت�ن 
يوميتن للحضور ام�ام هذه املحكمة 
يف يوم املرافعة املصادف 2021/2/14 
الساعة التاسعة صباحا ويف حالة عدم 
حض�ورك أو حض�ور من ين�وب عنك 
قانونا س�وف تج�ري املرافع�ة بحقك 

غيابيا وفق القانون.
القايض

�������������������������������
م/ انذار

اىل /الف�الح املرتح�ل )مايض حس�ن 
مطر(

نظ�ر الرتحالك عن االرض املوزع عليك 
والبالغة )30( دونم ضمن السلف 1\1 
مقاطع�ة 19\ اربي�دان بموجب قرار 
التوزيع املرقم 4924 يف 31\1\ 1977 
واملربم وفق القانون 117 لسنه 1970 
ل�ذا نن�ذرك بوج�وب العودة والس�كن 
واالستغالل وخالل فرتة )15( يوم من 
تاري�خ نرش ه�ذا االن�ذار وبخالفه يتم 
الغاء التوزيع عليكم واس�رتداد األرض 

وتأجريها وفق الضوابط والتعليمات
م ر مهندسسن زراعين

اركان مريوش حسن
مدير زراعه محافظه واسط

�������������������������������
إىل الرشيك حسام حبيب مجيد 

اقتى حض�ورك إىل مقر بلدية النجف 
لغرض اصدار اجازه بناء للعقار املرقم 
49711 /3حي النداء خالل عرشه ايام 
من تأريخ نرش االعالن وبعكسه سوف 

يسقط حقك باالعرتاض مستقبال 
طالب االجازه 

عيل صايف عبد عيل
�������������������������������

إىل الرشيك ازهار رضا عيل حمزه
 اقتى حضورك إىل مقر بلدية النجف 
لغ�رض اص�دار اج�ازه بن�اء للعق�ار 
املرق�م 65610 /3ح�ي الن�داء خ�الل 
عرشه ايام وبخالفه س�تتم اإلجراءات 

دون حضورك طالب االجازه 
زينب عبد االمري احمد

�������������������������������
إىل الرشيك محمود حمزه حاجم

 اقتى حضورك إىل مقر بلدية النجف 
لغ�رض اص�دار اج�ازه بن�اء للعق�ار 
املرق�م 28130/3 ح�ي املي�الد خ�الل 
عرشه ايام وبخالفه س�تتم اإلجراءات 

دون حضورك طالب االجازه
 أكرم فريد كاظم

�������������������������������
إىل ال�رشكاء هدى رعد حمودي و هدى 
و حن�ان و وحامد و صالح ومصطفى 
وايم�ان وحمي�ده واالء اوالد وبن�ات 

جاسم محمد
 اقتى حضوركم إىل مقر بلدية النجف 
لغرض اصدار اجازه بناء للعقار املرقم 
2261 /2حي الحس�ن خ�الل عرشه 
اي�ام وبخالفه س�تتم اإلج�راءات دون 

حضوركم طالب االجازه 
مرض نارص محمد حسن

إىل الرشيك حسن كاطم عبد العظيم 
اقت�ى حض�ورك إىل مق�ر بلدي�ة النجف 
لغرض اص�دار اجازه بن�اء للعقار املرقم 
88446 /3 ح�ي امليالد خ�الل عرشه ايام 
وبخالفه س�تتم اإلجراءات دون حضورك 

طالب االجازه
 نور صباح عبد املهدي

�������������������������������
جمعية املثنى التعاونية لالسكان

اعالن
تعلن جمعية املثنى التعاونية لالسكان عن 
اج�راء املزايدة العلني�ة لتاجري )14( محل 
يف عم�ارات ام العصاف�ري فع�ىل الراغبن 
االش�رتاك باملزايدة العلني�ة مراجعة مقر 
الجمعي�ة الكائ�ن ق�رب مرصف الرش�يد 
لدف�ع التامين�ات القانوني�ة البالغة %20 
م�ن القيم�ة املق�درة وس�تجري املزاي�دة 
بع�د )15( يوم�ا من تاريخ  ن�رش االعالن 
بالجريدة ويتحمل من ترسو عليه املزايدة 
اج�ور نرش االع�الن والداللي�ة البالغة %2 

واي مصاريف اخرى
جمعية املثنى التعاونية لالسكان

�������������������������������
وزارة الداخلية

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 

واالقامة
يف النجف االرشف

 قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات
 العدد : 529

التاريخ 2021/1/14
اعالن

بناء عىل طلب املواطن  )احمد عباس طياح 
( ووكيل�ه ) ابراهيم عب�اس طياح( طلبا 
لغ�رض تبدي�ل لقبه  وجعله ) الس�المي( 
بدال م�ن ) الهيالوي( فم�ن لديه اعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل مده اقصاها 
)خمسة عرش يوم( وبعكسه سوف تنظر 
هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة 
)22( من قان�ون البطاقة الوطنية رقم 3 
لسنة 2016 واالمر االداري املرقم 24195 

يف 2016/6/12
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة 

�������������������������������
وزارة الداخلية

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 

واالقامة
يف النجف االرشف

 قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات
 العدد : 531

التاريخ 2021/1/14
اعالن

بناء عىل طلب املواطنة  )رشا عباس طياح 
( ووكيله�ا ) ابراهيم عب�اس طياح( طلبا 
لغ�رض تبديل لقبها  وجعله ) الس�المي( 
بدال م�ن ) الهيالوي( فم�ن لديه اعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل مده اقصاها 
)خمسة عرش يوم( وبعكسه سوف تنظر 
هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة 
)22( من قان�ون البطاقة الوطنية رقم 3 
لسنة 2016 واالمر االداري املرقم 24195 

يف 2016/6/12
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة 

�������������������������������
وزارة الداخلية

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 

واالقامة
يف النجف االرشف

 قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات
 العدد : 521

التاريخ 2021/1/14
اعالن

بناء ع�ىل طلب املواط�ن  )ابراهيم عباس 
طياح ( طلبا لغرض تبديل لقبه  وجعله ) 
الس�المي( بدال من ) الهيالوي( فمن لديه 
اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مده 
اقصاها )خمس�ة ع�رش يوم( وبعكس�ه 
س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق 
اح�كام امل�ادة )22( من قان�ون البطاقة 
الوطنية رقم 3 لسنة 2016 واالمر االداري 

املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

�������������������������������
وزارة الداخلية

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 

واالقامة
يف النجف االرشف

 قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات
 العدد : 522

التاريخ 2021/1/14
اعالن

بناء ع�ىل طلب املواطن�ة  )فاطمة عباس 
طياح ( ووكيل�ه ) ابراهيم عباس طياح( 
طلب�ا لغ�رض تبدي�ل لقبه�ا  وجعل�ه ) 
الس�المي( بدال من ) الهيالوي( فمن لديه 
اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مده 
اقصاها )خمس�ة ع�رش يوم( وبعكس�ه 
س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق 
اح�كام امل�ادة )22( من قان�ون البطاقة 
الوطنية رقم 3 لسنة 2016 واالمر االداري 

املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة 

�������������������������������
وزارة الداخلية

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 

واالقامة
يف النجف االرشف

 قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات
 العدد : 518

التاريخ 2021/1/14
اعالن

بناء عىل طلب املواطن  )كرار عباس طياح 
( ووكيل�ه ) ابراهيم عب�اس طياح( طلبا 
لغ�رض تبدي�ل لقبه  وجعله ) الس�المي( 
بدال م�ن ) الهيالوي( فم�ن لديه اعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل مده اقصاها 
)خمسة عرش يوم( وبعكسه سوف تنظر 
هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة 
)22( من قان�ون البطاقة الوطنية رقم 3 
لسنة 2016 واالمر االداري املرقم 24195 

يف 2016/6/12
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة 

�������������������������������
وزارة الداخلية

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 

واالقامة
يف النجف االرشف

 قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات
 العدد : 525

التاريخ 2021/1/14
اعالن

بن�اء عىل طل�ب املواطن�ة  )ضحى عباس 
طي�اح ( ووكيلها ) ابراهيم عباس طياح( 
طلب�ا لغ�رض تبدي�ل لقبه�ا  وجعل�ه ) 
الس�المي( بدال من ) الهيالوي( فمن لديه 
اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مده 
اقصاها )خمس�ة ع�رش يوم( وبعكس�ه 
س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق 
اح�كام امل�ادة )22( من قان�ون البطاقة 
الوطنية رقم 3 لسنة 2016 واالمر االداري 

املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة 

�������������������������������
وزارة الداخلية

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 

واالقامة
يف النجف االرشف

 قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات
 العدد : 527

التاريخ 2021/1/14
اعالن

بناء ع�ىل طل�ب املواطن  )محم�د عباس 
طياح ( ووكيل�ه ) ابراهيم عباس طياح( 
 ( وجعل�ه  لقب�ه   تبدي�ل  لغ�رض  طلب�ا 
الس�المي( بدال من ) الهيالوي( فمن لديه 
اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مده 
اقصاها )خمس�ة ع�رش يوم( وبعكس�ه 
س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق 
اح�كام امل�ادة )22( من قان�ون البطاقة 
الوطنية رقم 3 لسنة 2016 واالمر االداري 

املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

ITEM REQ NO DESCRIPTION PRICE

1 614/2021/E
للمرة االولى

)تجهيز مضخات النفط االسود مع المواد االحتياطية( المبلغ التخميني للمناقصة 
)650,000( ستمائة وخمسون الف دوالر امريكي

 IQD
 150000

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عزي�زي ب�رج الحمل،لديك مش�اريع مهمة يف 
العم�ل عليك أن تركز ق�در اإلمكان عىل تحقيق 
الج�زء األك�ر منها ع�ر التواصل م�ع الزمالء 
يف العم�ل كل الح�ب ال�ذي يأت�ي يف طريقك قد 

يشعرك باملزاجية يف نهاية اليوم.

عزي�زي ب�رج الثور، فلن تس�تطيع مس�اعدة 
الن�اس الذي�ن ينتبه�ون إليك إذا ل�م يعرفوا ما 
تريد، ال عجب أن تش�عر كأن�ك يف مركز الكون 
، فالن�اس ينجذبون إليك ويش�كلون مجموعة 

سعيدة حولك حيثما تذهب، تمتع باملحبة.

عزيزي برج الج�وزاء،يف العمل لديك من يتمنى 
أن ي�راك تخط�ئ ال تبايل بذلك ألن�ك متميز بكل 
تفاصيل عملك ولك�ن كن حذراً ممن حولك وال 
تتكلم كثرياً، عاطفياً أنت يف أغلب األحيان مركز 

االنتباه، لكن لدرجة أكر لهذا اليوم.

عزيزي برج الرسطان،الحب الذي يملئ حياتك 
عىل وش�ك أن يتالىش اذا لم تعط�ي الرشيك ما 
يس�تحق من اإلهتمام ، ابحث عن الغري متوقع 
واملده�ش. أوق�ات طيبة ونية حس�نة أيضا يف 

الطريق. 

عزي�زي ب�رج األس�د،ال ته�در وقت�ك و جهدك 
بالتفاصيل التافهة ، بدالً من ذلك استغل قدرتك 
يف مساعدة اآلخرين، تريد أن تشعر أنك أنجزت 
شيئا ، ال تتفاخر بالعظمة أو الشهرة ، فالناس 

يبحثون دائما عن األخطاء و االنتقاد .

عزيزي برج العذراء، العمل املتواصل قد ال يكون 
الحل الذي تبحث عنه ألن مش�اكلك الداخلية ال 
تحل نفس�ها بنفسها عش لنفس�ك قليالً. اآلن 
ليس الوق�ت لالنهماك. أولئك الذي�ن يعترونك 
معان�دا نوعا ما ه�م يف الحقيق�ة مفتونون يف 

قرارة نفسهم بسحرك اللطيف.

عزيزي برج امليزان، كل شخص يحبك، لكن كل 
ش�خص يحب ما لديك أيض�اً. ترقب غرية ممن 
حولك. حان الوقت لبعض الجدية اليوم، برهن 

بأنك يمكن أن تتغلب عىل حب اإلمتالك. 

عزي�زي برج العقرب،ابحث عن املتعة يف الوقت 
اليوم، وشارك من حولك يف املرح، أنت ال تستمتع 
عموماً بالروتني، لكن ما يحدث اليوم يمكن أن 

يكون شيئا جديدا و جيدا يف الحقيقة.

عزي�زي ب�رج القوس، ح�دد أولويات�ك، العمل 
يصبح أصع�ب أكثر فأكثر وهنال�ك الكثري من 
العم�ل لتنج�زه عليك أن تتحىل بق�در أكر من 
الص�ر لتس�تطيع اىل هدف�ك س�اعد اآلخري�ن 
ملس�اعدة نفسك. رصاحتك و بس�اطتك تجذب 

الناس إليك.

عزي�زي ب�رج الجدي،يج�ب عليك أن تس�تمع 
لالخري�ن والت�دع صوتك يعلو تعلّ�م أن تتحّمل 
اآلراء والناس املختلفني. بل أكثر من ذلك ، تعلّم 
أن تفهمه�م. أنت مرتبط بوجه�ة نظر معّينة، 
لكن أن تدخ�ل رصاعاً حولها فقط ، فهذا ليس 

الطريق الصحيح اآلن.

عزيزي ب�رج الدلو،تأن�ى إذا كنت تش�عر بأنك 
منطوي اليوم، ال تحارب هذا الش�عور، إذاكنت 
تري�د أن تك�ون لوحدك، فذلك ألن هناك ش�وق 
أكثر من الالزم من قب�ل دماغك وقلبك وخيالك 
الحتاللك. التحفيز الخارجي س�يكون سدى يف 

الوقت الحارض.

عزيزي برج الحوت،ملاذا الوجه الكئيب؟ تعبرياً 
عن الوجاه�ة واملنزلة الرفيعة؟ ال تنىس أن هذا 
املظهر يعر أيضاً عن مشاعرك، هنالك حل لكل 
لغ�ز، ركز عىل النظر يف ل�ب املوضوع ، لن تبدو 

مريحاً ثانية حتى تفعل ذلك.

العذراء

احلوت

»نصيحة غريبة« للوقاية من كورونا
حث�ت األكاديمي�ة الوطنية الفرنس�ية 
للطب ركاب وس�ائل النق�ل العام عىل 
تجن�ب التحدث م�ع بعضه�م البعض 
أو عر الهاتف لتقليل مخاطر انتش�ار 

فريوس كورونا.
»إن  بي�ان  يف  األكاديمي�ة  وذك�رت 
االستخدام اإللزامي للكمامة يف وسائل 
النق�ل الع�ام، حي�ث ال يمك�ن التباعد 
االجتماع�ي يج�ب أن يصاحب�ه إجراء 

احتياطي بس�يط ج�دا أال وهو تفادي 
التحدث وإجراء اتصاالت هاتفية«.

وقال عضو األكاديمي�ة باتريك برييش 
عىل محطة »بي.إف.إم تي يف« الس�بت 
إنه إذا لم يكن هناك س�وى 3 أشخاص 
فق�ط يف عربة مرتو أنف�اق فلن تكون 
هناك مش�كلة ولك�ن إذا كان ال يفصل 
بني الشخص واآلخر سوى سنتيمرتين 
فق�ط فم�ن املنطقي ع�دم ال�كالم أو 

التحدث عر الهاتف.
ب�ل  الزام�ا  لي�س  »األم�ر  وأض�اف 

توصية«.
وأش�ارت األكاديمي�ة إىل أن الكمامات 
القماش�ية أو املصنوعة يف املنزل فعالة 
ضد انتش�ار فريوس كورون�ا طاملا تم 
وضعه�ا بش�كل صحي�ح وأن معظ�م 
اإلصاب�ات تحدث عندم�ا يخلع الناس 

الكمامات.

طرق الوقاية والعالج حلساسية األسنان
تعتر حساس�ية األس�نان من املش�اكل 
الش�ائعة والتي تؤدي إىل الش�عور باأللم 
أو ع�دم الراحة عن�د تن�اول املرشوبات 
الس�اخنة أو الب�اردة، أو عن�د تنظي�ف 
األسنان.وغالبا ما يكون سبب حساسية 
األس�نان هو تآكل طبقة املينا، ما يجعل 
أعصاب األسنان أكثر حساسية، إضافة 
إىل أس�باب أخ�رى منها، انحس�ار اللثة، 
وتسوس األسنان، والقيام بعالج تبييض 
أو  الطبي�ب،  استش�ارة  قب�ل  األس�نان 

اإلفراط يف استخدام غسول الفم.
وم�ن األس�باب أيض�ا التنظي�ف املكثف 
لألس�نان وفركها بقوة، ومضغ األشياء 

الصلبة التي قد تس�بب تصدع األس�نان 
وحدوث تشققات فيها.

الوقاية
 استخدام فرشاة أسنان ناعمة الشعريات 
لتنظيف األس�نان مرتني يوميًّا بمعجون 
أس�نان يحتوي عىل الفلوريد، وتنظيفها 
بخي�ط األس�نان يوميًّ�ا، والحرص عىل 
تنظيف األس�نان بلطف، ب�داًل من الفرك 
العنيف.تجنب تناول أطعمة أو مرشوبات 
حمضية، مثل الفواكه الحامضة واملياه 
الغازي�ة، والت�ي قد تتس�بب م�ع مرور 
الوق�ت يف إزالة كمي�ات صغرية من مينا 

األسنان.

أو  مأك�والت  تن�اول  بع�د  امل�اء  ارشب 
مرشوبات حمضية، ملعادلة مس�تويات 

الحمض يف الفم.
العالج

 يك�ون ع�الج حساس�ية األس�نان عر 
الخ�اص  اس�تخدام معج�ون األس�نان 
الطبي�ب لوضع  بالحساس�ية، وزي�ارة 
الفلوراي�د ع�ىل األج�زاء الحساس�ة من 
األس�نان، ومعالجة جذر الس�ن، إضافة 
إىل »طعم اللثة الجراحي« الذي يقوم فيه 
الطبيب عر أخذ جزء صغري من نس�يج 
اللث�ة من م�كان آخر يف الف�م وإلصاقه 

باملوقع املصاب.

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
1 كوب فلفل احمر مقطع
1 كوب فلفل اصفر مقطع

1 كوب كرفس مقطع
بصل مقطع

خل
ملح

زيت زيتون
خس مقطع

مايونيز
خطوات التحضري:

يف بولة متوسطة الحجم اخلطي الفلفل امللون و البصل و قلبي برفق.
اضيفي الكرفس و الخس اىل البولة و قلبي.

تب�ي الس�لطة باملايوني�ز و الخ�ل و امللح و زي�ت الزيتون و قلب�ي حتى تمام 
االختالط.

ثم تقدم مع الدجاج املشوي و السوتيه.

سلطة الفلفل امللون باملايونيز

اشياء ترسق طاقتك فتجنبها
ربما تش�عر أن طاقت�ك منخفضة، عند التعام�ل مع اآلخرين، 
فإلي�ك بعض الع�ادات التي يجب أن تتخل�ص منها، كي توقف 

نزيف طاقتك:
حدد أولوياتك

يف حال كنت ال تس�تطيع القيام بمهامك، فعليك أن تنظر فيما 
تقوم به يومًيا، فملء برنامجك باملهام غري املنطقية قد يعطلك 
ويتسبب يف فقدان السيطرة عىل مهامك، وعليه فينبغي تحديد 

أولوياتك قبل أداء األعمال.
 منزلك فوضوي

 ستش�عر بالتحس�ن التلقائي، إذا كنت تتواجد يف مكان نظيف 
ومنظ�م ومرت�ب، املس�احات املكتظة باألش�ياء تولد ش�عوراً 

باالضطراب والنفور.
قم بتحويل منزلك إىل مكان تس�عى دائًما إىل العودة إليه؛ مكان 
تنطل�ق فيه مش�اعرك اإليجابية، ويس�اعدك عىل االس�رتخاء 

وعدم االستسالم لالكتئاب.
لست مجرد حاوية نفايات

 الكلم�ات قاس�ية، لكنها توصي�ف واقعي ملا يمك�ن أن تفعله 
بنفس�ك، عندما تتعامل مع أشخاص يتعاملون معك باعتبارك 

مجرد مساحة إللقاء مشكالتهم ومخاوفهم واضطراباتهم.
ال تتهرب

  إن كن�ت ال تس�تطيع االلت�زام ببعض الوع�ود والعهود، عليك 
أن تواجه املواقف وال تتهرب من مس�ؤولياتك، كي يعاملك من 

حولك باحرتام.
استمع إىل جسدك

 بسبب امللل الذي ينتج عن الروتني اليومي يف الحياة، فإننا ننىس 
أحياًن�ا أننا برش، فنقوم بإخضاع أجس�ادنا إىل أيام طويلة من 
العمل والضغط واالضطراب دون االنتباه إىل ما تريد أجس�ادنا 

أن تخرنا به.
ويستحيل عملًيا أن تحتفظ بطاقتك أو بسالمتك الداخلية تحت 

ضغط كل تلك املتطلبات.
ال تقلق

 إن القل�ق بش�أن مش�كالت الحي�اة اليومية هو أم�ٌر طبيعي، 
ولكن�ه يصبح أمرًا خطريًا عندما يبدأ القلق الش�ديد يف التحكم 

يف حياتك.
يظه�ر القلق الش�ديد يف ص�ورة أع�راض مثل: ع�دم االرتياح، 
والش�عور باإلجه�اد، والش�عور بش�د يف العضالت، وس�هولة 

االنفعال، واألرق.
وتحدث هذه األمور نتيجة لحدوث نشاط زائد يف النصف األيرس 
م�ن املخ، وذلك يعن�ي أن عملي�ة التفكري املنطق�ي والعقالني 

تستمر دون توقف.

حرك عود الثقاب

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

كلمات متقاطعةكلمات متقاطعة

البحث عن الكلمة

حل اللغز

عموديأفقي



              المستقبل العراقي/ متابعة

ق�ال املدير الفن�ي لباي�رن ميونخ األملان�ي هان�ز فليك، إن 
مواجهة تيجريس املكس�يكي يف نهائي كأس العالم لألندية 

ستكون صعبة.
وقال فليك: »ش�اهدت نصف النهائ�ي وانبهرت من طريقة 
لع�ب الفري�ق. إن�ه متميز هجومي�ا من عىل ط�ريف امللعب. 

ستكون مواجهة صعبة«.
ولم يلمح املدرب إىل التش�كيل الذي س�يخوض ب�ه املباراة، 
لكن�ه أوضح أن العب�ه جريوم بواتينج لن يش�ارك بس�بب 

اضطراره العودة إىل ميونيخ ألسباب شخصية.
وقال فليك »س�أتحدث م�ع الالعبني وس�أصل ألفضل حل. 

ليس لدي سبب يدفعني للكشف عن كل يشء اآلن«.
واعترب املدرب أن أهم يشء يف مباراة الغد هو اللعب جيًدا منذ 

البداية واستغالل الفرص املتاحة.
وأضاف املدرب »علين�ا أن ننتبه. تيجريس يبني اللعب جيدا 
وفريق رسيع عىل طريف امللعب ويمتلك العبني يف خط الوسط 

قادرين عىل هز الشباك«.
وأردف فلي�ك »يرتب�ط األم�ر دائم�ا بالضغط ع�ىل الخصم 
واس�تغالل اس�تحواذنا عىل الكرة، وهو ما فعلناه يف نصف 

النهائي. أثق يف فريقي. نحن مستعدون«.

رياضة7
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إقرار خارطة طريق حلل أزمة 
األوملبية العراقية

             المستقبل العراقي/ متابعة

اجتم�ع الي�وم األربع�اء ممثل�و االتح�ادات األوملبية 
العراقي�ة، يف ن�ادي العلوي�ة، لتحدي�د خارطة طريق 
للخ�روج من األزمة الحالية، وتحدي�د أعضاء اللجنة 
الثالثي�ة، وموعد انتخاب�ات املكتب التنفي�ذي للجنة 

األوملبية.
وتم االتفاق عىل تس�مية اللجنة املؤلفة من: الدكتور 
أك�رم نعي�م عط�وان، والدكت�ور قاس�م الخاقان�ي، 
والدكتور آزاد محمد أمني، إلدارة امللف األوملبي، ملدة ال 
تزيد عن 50 يوما، وذل�ك للتحضري النتخابات املكتب 

التنفيذي للجنة األوملبية.
وص�وت 16 اتحادا أوملبيا عىل أس�ماء أعضاء اللجنة 
الثالثية، م�ن بني 25 اتحادا أوملبيا حرضوا االجتماع، 

وبالتايل تمت تسمية اللجنة واملصادقة عليها، وستبارش عملها 
اعتبارا م�ن الغد.وتقرر أن تقام االنتخابات، يف أبريل/نيس�ان 
املقب�ل، لتش�كيل مكتب تنفيذي يس�ري أمور اللجن�ة األوملبية، 

بش�كل رسمي.يشار إىل أن محكمة التحكيم 
الريايض، أبطلت االنتخابات التي أقيمت يف 
14 نوفمرب/ترشين الثاني املايض، بسبب 

الخروقات القانونية.

مشكلة إدارية تعوق وصول العب 
القاسم اجلديد

             المستقبل العراقي/ متابعة

منعت س�لطات الطريان الرتكية س�فر العب القاسم 
العراق�ي، الربازي�ي فرنان�دو كاردوس�و، من 
مطار ساوباولو إىل إسطنبول، بسبب عدم 
تأكيد تأش�رية الدخول، من قبل دائرة 
اإلقامة يف تركيا.وعلم »كووورة« أن 
تأشرية الدخول الخاصة بالالعب، 
رس�مي،  بش�كل  ص�درت  ق�د 
لك�ن دائ�رة اإلقامة لم ترس�ل 
إش�عارا بها للخطوط الجوية 
الرتكي�ة، وبالت�ايل ت�م من�ع 
الالع�ب من مغ�ادرة الربازيل 
إدارة  إس�طنبول.وتبذل  إىل 

القاس�م مس�اعيها، م�ع جهود 
الداعم للنادي، حسني الرماحي، 
لحل األزمة وتغي�ري موعد رحلة 

كاردوس�و، كي يصل بغداد يف وقت الحق، بعد إرسال التأشرية 
للخطوط الجوية الرتكية.يش�ار إىل أن القاس�م، ينتظر وصول 
3 العب�ني أجان�ب، بعد التحاق الس�نغايل داودا، وه�م الربازيي 

كاردوسو، واملغربي زكريا اإلسماعيي، والسنغايل ديمبا.

فينالدوم مدافعًا: أليسون 
أنقذنا كثريًا

              المستقبل العراقي/ متابعة

دافع الهولندي جورجينيو فينالدوم، العب وسط ليفربول، 
ع�ن زميله الحارس الربازيي، أليس�ون بيكر، بعد ارتكابه 
لخطأي�ن فادحني، خ�الل املباراة التي فاز بها مانشس�رت 
س�يتي ) 4-1(، ع�ىل ملع�ب أنفيلد، ضم�ن الجولة ال�23 

للربيمريليج، األحد املايض.
وق�ال فينال�دوم، يف ترصيحات نقلته�ا صحيفة »مريور« 
الربيطاني�ة، اليوم األربع�اء: »عندما تم�ارس كرة القدم، 

يجب أن تدرك أن الجميع يمكنه ارتكاب أخطاء«.
وأضاف: »إذا نظرت إىل املوس�م بأكمله، فأنا ال أعرف عدد 
الالعبني الذين ارتكب�وا أخطاء.. وعىل العكس، فقد أنقذنا 

أليسون كثريًا«.
وأردف: »ح�راس املرم�ى يرتكب�ون الكثري م�ن األخطاء، 

وتسعى إلصالحها يف املباراة«.
وختم: »لكن ش�عرنا بخيبة أمل أك�رب، ألننا لم نتمكن من 
تغي�ري األمر بالنس�بة له، فقد أنقذنا كثريًا، وس�اهم بقوة 
يف ألق�اب عدي�دة.. من الصع�ب أننا لم نتمك�ن من تغيري 

النتيجة من أجله«.

مانشسرت سيتي حيدد موعد بدء التفاوض مع مييس

نبأ مفجع ليورجن كلوب

              المستقبل العراقي/ متابعة

كشف تقرير صحفي، أن مانشسرت سيتي 
ل�م يفقد األمل يف التعاقد م�ع األرجنتيني 
ليوني�ل مييس، قائد برش�لونة، يف الصيف 

املقبل.
وينتهي عقد مييس مع برش�لونة بنهاية 
هذا املوسم، ويحق له التوقيع ألي ناٍد آخر، 
علًما بأن مانشس�رت س�يتي حاول ضمه 
الصيف املايض، عندما أراد الرحيل، ولكن 
البارس�ا تمس�ك بالحصول ع�ىل الرشط 

الجزائي كاماًل )700 مليون يورو(.
مي�يس  اس�م  ارتب�ط  ذات�ه،  الوق�ت  يف   
باالنتقال إىل باريس س�ان جريمان، حيث 
يتواج�د زميله وصديقة نيمار دا س�يلفا، 

ماري�ا،  دي  أنخي�ل  ومواطني�ه 
وماوريس�يو بوكيتين�و، م�درب 

الفريق.
 »ESPN« ش�بكة  وبحس�ب 
العاملية، فإن مانشس�رت س�يتي 
يخط�ط لب�دء مفاوض�ات ض�م 
مييس يف م�ارس/ أذار أو أبريل/ 
نيس�ان، مش�رية إىل أن إجم�ايل 
األق�ل م�ن  الن�ادي  يف  الروات�ب 
نظريه يف باريس س�ان جريمان، 

يمنح السيتي األفضلية لضمه.
 وقال مصدر من مانشسرت سيتي للشبكة: 
»باريس سان جريمان يتبع أسلوبا خاطئا 
ملحاول�ة ضم مييس، لي�و ال يحب كل تلك 

الضوضاء يف وسائل اإلعالم«.

وقد أع�رب رونال�د كومان، املدي�ر الفني 
لربش�لونة بالفعل عن غضبه بعد ترصيح 
أنخي�ل دي ماري�ا، نج�م باري�س س�ان 
جريم�ان، والذي قال في�ه: »هناك فرصة 
كبرية لضم مييس، علينا أن نكون هادئني 

وندع األمور تتطور«.
وق�د علق كومان، قائ�اًل: »إنه أمر 
غ�ري محرتم، من الخط�أ أن نقول 
ش�يًئا كهذا، فذلك األمر من ش�أنه 
أن يزي�د م�ن حساس�ية مب�اراة 
الفريقني يف دوري أبطال أوروبا«.

م�ن  أن�ه  أعتق�د  »ال  وأض�اف: 
االحرتام لربش�لونة أن يتحدث عن 
العب�ني يف صفوف�ه، يتحدثون عن 
لي�و كثريًا، إن�ه العب يف البارس�ا، 
ولدينا مباراتني مًعا خالل أقل من 

شهر«.
ويعول أنصار البارسا عىل الرئيس الجديد 
لربش�لونة، وال�ذي س�يتم انتخاب�ه يف 7 

مارس/ أذار املقبل، لإلبقاء عىل مييس.

              المستقبل العراقي/ متابعة

تلق�ى األملاني يورجن كلوب املدير الفني لفريق ليفربول، 
حام�ل لقب الدوري اإلنجليزي املمت�از، نبأ مفجعا خالل 

الساعات القليلة املاضية.

وتوفيت الس�يدة إليزابيث، والدة كل�وب، عن عمر يناهز 
81 عاما.

وبحس�ب ش�بكة »س�كاي س�بورتس« الربيطانية، فإن 
كل�وب ل�ن يتمكن من حض�ور جن�ازة والدت�ه يف أملانيا، 

بسبب قيود السفر.

وق�ال كلوب تعليقا عىل هذا الخرب: »كانت تعني كل يشء 
بالنس�بة يل، أعل�م أنه�ا يف م�كان أفض�ل اآلن، أنا حزين 
لعدم قدرتي عىل الس�فر، كانت أم بما تحمله الكلمة من 

معنى«.

فليك يعدد أسباب صعوبة مواجهة تيجريس بالنهائي

رابطة الليجا حتقق يف ترصحيات بيكيه
              المستقبل العراقي/ متابعة

ب�دأت رابطة ال�دوري اإلس�باني، التحقيق 
يف إدالء ج�ريارد بيكي�ه مداف�ع برش�لونة، 
بترصيح�ات مس�يئة ع�ن ح�كام الليج�ا.

ورصح بيكيه األس�بوع امل�ايض »ما حدث 
يف ال�دوري األخ�ري بع�د التوقف، م�ن أكثر 
األش�ياء غراب�ة التي مررت به�ا يف حياتي. 
إذا قارنا بني ريال مدريد وبرش�لونة، هناك 

الكثري من االختالفات فيما يتعلق بالتحكيم 
الذي تلقاه املناف�س يف املرحلة األخرية من 
الليجا«.وأض�اف »85% م�ن الح�كام م�ن 
مدري�د.. فكيف ل�ن يصف�روا لصالح ريال 
مدري�د؟ حتى بدون وعي.. كيف لن يطلقوا 
النار أكث�ر عىل فري�ق دون اآلخر؟«.ووفًقا 
لصحيفة »س�بورت«، فإن لجنة النزاهة يف 
االتحاد اإلس�باني، حولت قضي�ة بيكيه إىل 
رابطة الليجا، لبدء التحقيق يف الترصيحات 

التي شككت يف حيادية حكام البطولة.
وأشارت إىل أن رابطة الدوري اإلسباني 
س�تبلغ جريارد بيكيه بالشكوى، من 
أج�ل الرد عليها وتربي�ر ترصيحاته.
وحال إدانة بيكيه وفًقا للمادة 100 
من قان�ون االنضب�اط، فإنه مهدد 
بتلق�ي عقوبة اإليقاف من 4 إىل 12 
مب�اراة، باإلضاف�ة إىل غرام�ة من 

601 إىل 300 ألف يورو.

               المستقبل العراقي/ متابعة

ارتدت سريينا وليامز مجددا الزي الشهري، الذي يشبه زي 
الراقص�ني، يف مباراتها الثانية ببطولة أس�رتاليا املفتوحة 
للتنس، وقالت إن خامته الخفيفة كانت »مثالية« للطقس 

الحار يف ملبورن.
وبدت س�ريينا س�عيدة بالزي الذي ترتديه، تكريما لبطلة 
ألع�اب القوى األوملبية، فلورن�س جريفث جوينر، ويتميز 

بتحديد الجسد وتغطية ساق واحدة، وبألوانه املبهجة.
وقال�ت ضاحكة »إذا نظ�رت للرداء عن قرب، س�تجد أنه 

مريح ويتضمن ثقوبا، ومن مادة خفيفة جدا«.
وأضاف�ت »هذا واح�د من أفضل تصميم�ات املالبس التي 
ارتديتها، وم�ن أفضل ثالثة تصميمات بالتأكيد بالنس�بة 

يل«.
وكان�ت درجات الحرارة يف ملب�ورن، اليوم األربعاء، األعىل 

خالل أسبوعني.
ونجح�ت س�ريينا يف التف�وق ع�ىل نين�ا س�تويانوفيتش 
املتحمسة )6-3 و6-0(، يف ملعب رود ليفر، لتتأهل للدور 

الثالث يف البطولة للمرة ال�19.
وتابعت الالعبة األمريكية »األجواء جيدة بالنسبة يل، ألنني 

أعيش يف فلوريدا«.

»4« خيارات عىل طاولة بايرن 
خلالفة أالبا

              المستقبل العراقي/ متابعة

لم يس�تقر بايرن ميونخ حت�ى اآلن عىل 
الصفقة الدفاعي�ة املتوقع إبرامها خالل 
فرتة االنتقاالت الصيفية املقبلة، تعويًضا 

للرحيل الوشيك للنمساوي ديفيد أالبا.
وينتهي عقد الدويل النمساوي مع النادي 
البافاري بنهاية املوسم الحايل، مما يجرب 
بايرن عىل البحث عن مدافع جديد لجلبه 

إىل ملعب أليانز أرينا يف املريكاتو.
ويأتي الفرنيس دايوت أوباميكانو، مدافع 
اليبزيج األملاني، عىل رأس أولويات بايرن 
الصي�ف الق�ادم، لكن�ه س�يضطر لدفع 
42.5 مليون يورو قيمة الرشط الجزائي 

يف عقده من أجل ضمه.
م�ن جانبه�ا، ذكرت صحيفة »س�بورت 
بيلد« أن حس�ن صالح حميديتش، املدير 

الري�ايض للن�ادي األملاني، ب�دأ البحث يف 
السوق عن خيارات أخرى، تحسًبا لفشل 

صفقة أوباميكانو.
وأش�ارت الصحيفة إىل دخول 4 أس�ماء 
دائرة اهتمامات بايرن، عىل رأسهم لوكا 
نيتز، الع�ب هريتا برل�ني األملاني، وعمر 

ريتشاردز، مدافع ريدينج اإلنجليزي.
وانض�م الثنائ�ي مارك�و فري�دل )فريدر 
بريم�ن( وبورنا سوس�ا )ش�توتجارت( 
لقائمة الخيارات املطروحة داخل النادي 

األملاني.
وال تتوق�ف عملية البح�ث داخل البايرن 
يف  س�يما  ال  فق�ط،  دف�اع  قل�ب  ع�ن 
ظ�ل التفك�ري يف االعتم�اد ع�ىل لوكاس 
هريناندي�ز كمعوض ألالبا، مما س�يدفع 
النادي لجلب ظهري أيرس جديد ملنافس�ة 

ألفونسو ديفيز.

ريال مدريد يشخص إصابة مارسيلو
              المستقبل العراقي/ متابعة

أعل�ن نادي ري�ال مدري�د، إصاب�ة الربازيي 
مارس�يلو، الظهري األي�رس للمرينجي.وكان 
مارس�يلو ش�ارك يف انتصار ريال مدريد عىل 
خيت�ايف، أمس الثالث�اء، بنتيجة هدفني دون 

رد، ث�م خرج قب�ل نهاية اللقاء ب��4 دقائق.
وقال ريال مدريد، يف بيان رس�مي: »أظهرت 
الفحوصات التي أجريت عىل العبنا مارسيلو، 
اليوم، من قبل الخدمات الطبية يف النادي، أنه 
يعاني من إصابة يف العضلة النعلية بالس�اق 
اليرسى«.وأض�اف الن�ادي امللك�ي: »س�يتم 

تقيي�م تطور حال�ة مارس�يلو، لتحديد 
موعد عودته إىل املالعب«.يذكر أن ريال 
مدري�د يحت�ل املركز الثان�ي يف جدول 
ترتي�ب الدوري اإلس�باني برصيد 46 
نقطة، خلف أتلتيكو مدريد صاحب 

الصدارة ب�51 نقطة.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

جوارديوال: هلذا سأبقى يف مانشسرت سيتي
          المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د املدير الفني ملانشس�رت س�يتي، بيب 
جواردي�وال، يف مقابل�ة م�ع خدم�ة الب�ث 
الري�ايض )DAZN( أنه يحب النادي اإلنجليزي 
»كثريا«، وأنه »مح�اط باألصدقاء الذين يعملون 
بش�كل جيد للغاية«، وتربط�ه بهم »عالقة جيدة«.
وأوضح املدرب اإلس�باني )50 عاما( األس�باب، التي 
تدفعه لالستمرار مع الفريق اإلنجليزي »أحب أن أكون 
هن�ا، أنا حق�ا أحب الن�ادي، ومحاط بأصدق�اء يعملون 

بشكل جيد للغاية«.وتابع »الربيمريليج دوري رائع، وما زلت 
أريد التدريب فيه«.وعن هذا املوس�م، قال »اآلن يبدو األمر يف 
الربيمريليج، كما لو أن أي فريق يمكنه تحقيق الفوز عىل أي 
ملع�ب، وأي مناف�س يمكن أن يفوز عليك«.وردا عىل س�ؤال 
حول العبي األكاديمية يف الس�يتي، أش�ار جوارديوال إىل أنهم 
يمنح�ون الفريق »ش�يئا ال يمنحك إياه الع�ب آخر قادم من 
خارج الن�ادي، فيما يتعلق باالنتماء.. أتمن�ى أن نلعب بعدد 
أكرب منهم«.كما سلط الضوء عىل نقطة مشرتكة بني »جميع 
الالعبني العظماء«، الذين رآهم طوال مسريته، وهي أنهم »يف 

األشياء األبسط من الناحية النظرية، ال يخطئون أبدا«.

سريينا تستمتع بزي 
الراقصني يف طقس ملبورن
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امـضـاءاتمساحة للرأي

ِنتاج رحم املرجعيةيوميات يف مهنة املحاماة

سالم محمد العامريسهله المدني

مهنة نرى فيها أن صوت الحق هو الذي يعلوا، مهنة يعاني فيها 
املحام�ي املت�درب واملحامي ذو خربة كبرية، مهن�ة يتصبب فيها 
العرق خوفاَ من الفش�ل، فأنت مس�تقبلك ينتهي بفش�لك بعدت 
قضاي�ا، مهن�ة تحتاج فيها لش�عبية كب�رية لكي تس�تمر فيها، 
فبدونها ال تكم�ل وال تصل ألي يشء ، وفيها يمكن لك أن تحصل 
ع�ى كل يشء، وفيه�ا يمكن لك ب�أن تخ�ر كل يشء، فإما أنت 
الرابح الذي تعلوا كلمته عى كل أحد و إما أنت الخارس الذي تميش 
بأوامر من ه�م املتحكمني فيها، حتى وإن كنت عى صواب وهم 
عى خطأ فأنت يجب أن تمتلك القوة فيها لكي تظهر صوت الحق 
الذي تؤمن به، وفيها إذا لم يكن لك ظهر تستند عليه فلن تستمر 
فيه�ا أبداََ حتى وإن كنت ذو س�عة وقوة إلظه�ار الحق، و دموع 
سقطت عى ثوب املحاماة من الذين فشلوا يف قدرتهم عى تحمل 
الصع�اب و عى فتح أب�واب مغلقة ال يس�تطيع فتحها أي برش، 
مهنة تتطلب منك أن تصنع فرصة لك دون مساعدة من أحد فإما 
أن تخ�رع فرصاَ وتكون أنت املتحكم فيها وإما أن تبقى س�اكن 
ال تص�ل إىل أي يشء، فهي تش�به الصحاف�ة، فكما يقول البعض 
بأنه�م أوالد ع�م فهذا صحيح وقري�ب من الحقيقة ج�داَ، فأنت 
فمهن�ة الصحافة تحت�اج أن تخلق فرصة ليس له�ا وجود وأنت 
اول م�ن اخرعها لك�ي تصل إليها، فالدخ�ول يف مهنة الصحافة 
من األبواب املقفلة باحكام مثل مهنة املحاماة أيضاَ، فإذا سمعت 
األف�كار واالعتق�ادات التي يؤمن بها املحامني س�واء املبتدأ فيها 
أو ذو خ�ربة كبرية جداََ س�تجد بأنها مختلفة ج�داَ، و نحن أمام 
حقيق�ة حزينة وس�عيدة أيض�اَ، وأمام أبواب مقفل�ة بإحكام يل 
الذين لديهم خربة أو ليس لديهم خربة، فليست القدرة عى إقناع 
القايض يف املحكمة س�تحدد قدرتك عى دخول هذا املجال فقط ، 
وليس الق�درة عى كتابة مذكرة دفاع قوي�ة ذو تعبريات عميقة 
ج�داََ تؤث�ر يف كل من قرأه�ا، ولكن هذا كله لي�س وحده يكفي، 
ولك�ن الذي يبقى يجعلنا نبحث ونحاول فهمه هو ملاذا االختالف 
الكب�ري يف معتق�دات من يدخلون يف هذه املهن�ة؟ وملاذا كل واحد 
منهم يراها من منظور مختلف؟ هل هو بحث عن التميز؟ أم هو 
البحث خلف الش�هرة؟ أم لكي يش�تت أفكار ومعتقدات من يريد 
دخ�ول هذه املهن�ة وجعل احرافها رس له هو؟ كل هذه أس�ئلة 
من الصعب فهمها أو معرفة جعل هذه املهنة رس رغم الرس�الة 
الت�ي تحويها، أم أنه اخت�الف للفكر والرأي بينه�م؟ ويبقي هذا 
كله من يومي�ات املحامني يف مهنة املحاماة، فكل واحد منهم مر 
بتجارب جعلته يرى الحي�اة بمنظور يختلف عن اآلخرين، ولكن 

يبقى العلم له قاعدة ثابتة مهما اختلفت األفكار والعقول.

»م�ن القواع�د األساس�ية يف املجتمع العراق�ي الصلح، التضحي�ة والفداء، 
ترس�يخ روح التضحية والفداء، واالس�تعداد للتنازل عن الُدنيا وش�هواتها 
من أج�ل العقيدة واملبدأ، وإش�اعة روح الجهاد والكفاح، م�ن أجل املبادئ 
الس�امية واأله�داف النبيلة«، الس�يد ش�هيد املحراب محمد باق�ر الحكيم. 
لم يكن املس�لمون يف عهد حياة الرس�ول األعظم محم�د )عليه وآله الصالة 
والس�الم إىل االجتهادات( فقد كانت األوامر تأتي من الخالق عن طريق املَلك 
املُكل�ف بالوح�ي اإللهي جربي�ل، إال أن انقطاع الوحي، بعد رحيل الرس�ول 
ص�ى الباري عليه وآله؛ ودخول اإلمام الثاني عرش الغيبة الكربى، بدأ عرص 
املرجعية للش�يعة، واملوصوفني حس�ب رس�الة اإلمام امله�دي عليه الصالة 
والسالم »برواة الحديث« لتبدأ بالشيخ الُكليني قدس رسه، مع ظهور علماء 
مجتهدي�ن يف بلدان عدة؛ أخ�ذوا علومهم مما أطلق علي�ه، الحوزة العلمية 
للشيعة، التي يتزعمها املرجع األعى، وكان جميع العلماء يف العالم، يسريون 
حسب توجيهات ذلك املرجع، وال خالف عى ذلك، وواجبه إبداء الرأي، يف كل 
املس�ائل الرشعية، وإفتائه بما يصب يف مصلحة املس�لمني، بالرغم اختالف 
املذاهب، ضمن املصلحة العامة، للحفاظ عى الش�عوب اإلسالمية، ومبادئ 
الدين اإلس�المي، مما يدخل عليه من تشوهات فكرية.الشأن السيايس من 
امله�ام التي لم تغ�ب عن تفكري املرجعي�ة وإبداء ال�رأي للمتصدين، وكذلك 
توضيح ما يمكن العمل به من قبل العامة، كون السياسة جزء ال يتجزأ من 
الدين، وقد اتخذت املرجعية العليا عرب الزمن فتاوى حسب ما كان يعمل به، 
األئمة األطهار عليهم الصالة والسالم، وحسب ما تقتضيه الحاجة، فنراها 
يف بع�ض القضاي�ا، تتخذ قرار الجه�اد، وأخرى تتخذ جان�ب التقية، وتارة 
نجد الفتاوى تأخ�ذ جانب التأييد لالحتجاجات الس�لمية، كما أن املرجعية 
العلي�ا ال تؤل جهداً بالنصح، للطبقة السياس�ية املتصدية للحكم، من أجل 
تصحي�ح املس�ار، يف حال تقصريها، وق�د أنجبت عرب العص�ور، طبقة من 
العلم�اء اتخذوا عى عاتقهم، العمل بما تقتضيه املصلحة العامة، والوقوف 
عى الحياد من الساسة عمٌل ثابت؛ حفاظاً عى هيبة الدين وسيادة الدولة.

املوق�ف الكبري للمرجعية العليا، كان عام 1920 بفتوى الجهاد الكفائي من 
قب�ل املرجع األعى محمد تق�ي الحائري الش�ريازي/قدس رسه الرشيف/ 
والتي جاء فيها بعد البسملة، مطالبة الحقوق واجبة عى العراقيني. ويجب 
عليهم، يف ضمن مطالبهم، رعاية السلم واألمن، ويجوز لهم التوسل بالقوة 
الدفاعي�ة إذ امتنع اإلنكليز عن قبول مطالبهم »تلك الثورة التي، يفتخر بها 
الش�عب العراقي، كونها أول ثورة بالرشق األوسط، ضد االحتالل الربيطاني 
البغيض، مع أن املرجع األعى كان يميل للمطالب الس�لمية دون اس�تخدام 
لغ�ة القتال خوفاً من انتش�ار الفوىض وحفظ األمن كان حس�ب رأيه أهم 
من الثورة املسلحة، ومن املمكن الحصول عى الحقوق، عن طريق القنوات 
واإلج�راءات الس�لمية، إال أن بعض الس�ادة والوجهاء م�ن اللذين خططوا 

للثورة، بددوا تلك املخاوف.

فوائد غري متوقعة لـ »محية اللوز« اليومية
نبح�ث كل ي�وم ع�ن نظ�ام حمي�ة م�ن أج�ل 
املحافظ�ة عى رش�اقتنا وإزالة بع�ض الدهون 
أو تخفيفها… فتخيل ما سيحدث لجسمك عند 

تناول 40 غراما فقط من اللوز يوميا.
بين�ت الدكتورة س�ينتيا س�اس، وه�ي خبرية 
تغذي�ة أمريكية، عن خمس�ة تغيريات يمكن أن 

تحدث للجسم مع االستهالك املنتظم للوز.
فوائد للقلب: تظهر الدراسات الحديثة أن تناول 
40 غرام�ا من اللوز يف اليوم، يخفض مس�توى 
جع�ل  ع�ى  ويس�اعد  الض�ار،  الكوليس�رول 
مس�توى ضغط الدم طبيعيا، ويس�اعد األوعية 

الدموية عى االسرخاء.
غن�ي بمضادات األكس�دة والعن�ارص الغذائية: 
تقول ساس: “ربع كوب أو 23 حبة من املكرات 
الكامل�ة تحتوي عى ده�ون صحية للقلب، و6 
غرام�ات من الربوتني النبات�ي، و4 غرامات من 
األلي�اف )13% م�ن الكمي�ة اليومية للجس�م(، 
ونصف الكمية اليومي�ة لفيتامني E، وفيتامني 

B، والحديد، والبوتاسيوم، واملغنيسيوم.
بي�ض عيون: وهن�ا، يعمل فيتام�ني E كمضاد 
لألكس�دة، حيث يحمي الخاليا من التلف )سبب 
رئييس للش�يخوخة املبكرة واملرض(، باإلضافة 
إىل دع�م املناع�ة وتقلي�ل االلتهاب ع�ن طريق 

املس�اعدة يف توس�يع األوعية الدموية لتحسني 
تدفق الدم.

وأضاف�ت أن “املغنيس�يوم مه�م لصح�ة امل�خ 
والعظ�ام وامل�زاج والن�وم وتنظي�م س�كر الدم 

وضغط الدم”.
يدع�م وظيف�ة األمعاء: وج�د العلم�اء أن اللوز 
يعمل كغذاء للبكترييا املفيدة يف األمعاء. فمثال، 
يف ع�ام 2019، خضع�ت مجموع�ة من الطالب 
لتجرب�ة عام 2019 تضمنت تن�اول اللوز يوميا 
ملدة ثمانية أس�ابيع. وبعد انقض�اء الفرة، ويف 
نهاي�ة التجرب�ة، الحظ الخ�رباء أن املوضوعات 

)نبي�ت(  ميكروبي�وم  تط�ور  يف  تغ�ريت  ق�د 
األمع�اء، حيث ازدادت أع�داد البكترييا التي لها 
تأث�ري إيجاب�ي عى تنظي�م الوزن واألنس�ولني 

والكوليسرول.
يساعد يف إنقاص الوزن: ثبت أن التناول املنتظم 
للوز يؤدي لتخفيض مؤرش كتلة الجسم وتقليل 
حجم الخرص. ويمكن أن يساعدك مزيج الدهون 
الصحية والربوتينات النباتية واأللياف املوجودة 

يف اللوزعى الشعور بالشبع وتأخري الجوع.
باإلضاف�ة إىل ذل�ك، تظهر األبح�اث الحديثة أن 
اللوز يحتوي عى س�عرات حرارية أقل بنس�بة 
20 يف املئ�ة مما يوحي به امللص�ق، حيث ال يتم 
امتصاص جميع السعرات الحرارية من األمعاء 

إىل مجرى الدم.
يبطئ ش�يخوخة الجلد: اتضح أن اللوز يساعد 

أيًضا يف محاربة شيخوخة الجلد )التجاعيد(.
وتضمنت الدراسة تقسيم النساء األصحاء بعد 

سن اليأس إىل مجموعتني.
 األوىل تناول�ت 20% م�ن الس�عرات الحراري�ة 
اليومية عى ش�كل لوز ملدة 16 أس�بوًعا، بينما 
اآلخر لم يغ�ري النظام الغذائ�ي املعتاد. ونتيجة 
لذلك، وجد الباحثون أن التجاعيد أقل عند الفئة 

األوىل مقارنة بمن لم يأكلوا اللوز. 

كش�فت دراس�ة جدي�دة أن تناول ث�الث بيضات فقط يف األس�بوع يمكن 
أن يزي�د م�ن خطر وفاة الش�باب، حس�ب م�ا نقلت صحيف�ة “ذا صن” 
الربيطاني�ة. وحذر الخرباء يف الدراس�ة من أن صف�ار البيض يحتوي عى 
نس�بة عالية من الكوليس�رول والدهون التي يمك�ن أن تغذي الرطان 

والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.
ووجدت الدراس�ة، الت�ي ُن�رشت يف “PLOS Medicine”، أن ثالث بيضات 

أسبوعيا تزيد من خطر املوت املبكر بمقدار الخمس.
وتش�ري النتائ�ج إىل أن أولئ�ك الذي�ن اس�تهلكوا 300 مليغ�رام إضايف من 
الكوليس�رول يومي�ا – حوايل ثالث بيضات أس�بوعيا – كانوا أكثر عرضة 

للوفاة بنسبة 19 يف املئة.
وقال املؤلف املشارك يف الدراسة الربوفيسور يو زانغ، من جامعة تشجيانغ 
بالصني: “يف هذه الدراس�ة، ارتبط تناول البيض بأمراض القلب واألوعية 

الدموية والوفيات الناجمة عن الرطان”.

حذر أطباء الجمعية األملانية للمسالك البولية، من مرض شائع يصيب الكى، 
ويسبب عواقب وخيمة.

وقال األطباء إن التهاب حوض الكى يعد من أمراض الكى الشائعة، ويحدث 
غالب�ا بس�بب البكترييا، التي تهاج�م املس�الك البولية العليا، وفق�ا لوكالة 
األنب�اء األملانية.وأض�اف األطب�اء أن أع�راض التهاب حوض ال�كى، أبزرها 
الحم�ى واالرتجاف وآالم الجانبني وآالم الظهر، باإلضافة إىل اإلعياء والغثيان 
والصداع وفقدان الش�هية.وأكد األطباء رضورة عالج هذا االلتهاب يف الوقت 
املناس�ب لتجنب العواقب الوخيمة، التي قد ترتب عليه واملتمثلة يف الفش�ل 

الكلوي وتسمم الدم.
وأوضح أطباء الجمعية األملانية، أنه يتم عالج التهاب حوض الكى بواسطة 
املضادات الحيوية، مع إمكانية اللجوء إىل األدوية املعالجة للحمى، ولفتوا إىل 
أن التهاب حوض الكى يصيب النساء بشكل أكرب بسبب قرص القناة لديهن 

مقارنة بالرجال.

العالقة بني البيض وخطر
 وفاة الشباب !

أطباء حيذرون من مرض شائع يصيب 
الكىل ويسبب عواقب خطرية

دراسة تكشف وجود أجسام مضادة لفريوس كورونا يف اخلفافيش
كشفت دراسة مصلية واسعة النطاق أجريت 
يف دول جنوب رشق آس�يا عن وجود مستوى 
عاٍل من األجس�ام املضادة لف�ريوس كورونا 

لدى حيوانات هذه املنطقة.
كوميونيكيش�نز”  “ناتش�ري  ملجل�ة  ووفق�ا 
العلمي�ة، أظه�رت دراس�ة جدي�دة أجراه�ا 
يف   Duke-NUS الط�ب  كلي�ة  م�ن  علم�اء 
يف  ش�واللونغكورن  وجامع�ة  س�نغافورة 
تايالن�د بالتع�اون مع علم�اء م�ن الواليات 
املتح�دة والصني وأس�راليا، وجود مس�توى 
عاٍل من األجس�ام املضادة لف�ريوس كورونا 
يف الخفافي�ش والبانجولني يف الصني وتايالند 
واليابان.وبحس�ب املجلة، استخدم املؤلفون 
يف دراس�تهم اختب�ار تحييد ف�ريوس كورونا 
البدي�ل )SVNT( ال�ذي تم تطوي�ره يف كلية 

الط�ب Duke-NUS يف أوائل عام 2020. كما 
ت�م تصميم اختب�ار cPass لقياس األجس�ام 
املض�ادة ملراقب�ة فعالي�ة اللقاح واكتش�اف 

اإلصابات السابقة.
ومن جانبه قال مدير الدراس�ة الربوفيس�ور 
لني فا وانغ: “توضح دراستنا أن اختبار تحييد 
الفريوس البديل يمكن استخدامه أيًضا لتتبع 
أصل فريوس كورونا ل�دى الحيوانات واآلثار 
الجانبية  للفريوس عى الحيوانات والبرش”.

وق�ال الربوفيس�ور باتريك كي�يس: “إن مثل 
هذه الدراس�ات مهمة لفهم أنواع فريوسات 
كورونا املوجودة وتس�اعدنا عى االس�تعداد 
بش�كل أفض�ل لألوبئة املس�تقبلية من خالل 
توفري خريطة أكث�ر تف����صيالً للتهديدات 

الحيوانية املصدر”. 

كش�ف بحٌث جديٌد أّن العمل من املنزل وارتداء 
البيجام�ا ال يقل�الن م�ن اإلنتاجي�ة إاّل أّنهم�ا 
يتس�ّببان بتده�ور الّصّح�ة العقلي�ة. ووفًق�ا 
للدراس�ة الت�ي قام به�ا باحثون أس�راليون، 
الح�ظ 41 يف املئ�ة م�ن األش�خاص زي�ادة يف 
اإلنتاجي�ة عن�د العمل من منازله�م بينما أبلغ 
أكث�ر م�ن الثل�ث ع�ن انخف�اض يف صحته�م 

العقلي�ة. وعندم�ا حل�ل الباحثون آث�ار ارتداء 
البيجام�ا أثن�اء العمل، وج�دوا أنه�ا مرتبطة 
بح�االت متكررة م�ن ضعف الصح�ة العقلية. 
ومن جهة أخرى، أفاد 59 يف املئة من املشاركني 
الذين قالوا إنهم يرت�دون البيجاما أثناء النهار 
م�رة واحدة عى األقل يف األس�بوع أن صحتهم 
العقلي�ة تتدهور عند العم�ل من املنزل مقارنة 

ب�� 26 يف املئة ممن لم يرت�دوا البيجاما مطلًقا 
يف اليوم. وأوضح الباحثون: »بالرّغم من أننا ال 
نستطيع جزم ما إذا كان ارتداء البيجاما يعترب 
س�بب تده�ور الّصح�ة العقلي�ة أو نتيجة له، 
يمكنن�ا أن نقول إّن تأث�ري املالبس عى الصحة 
العقلية يؤخذ باإلعتبار بش�كٍل واسٍع ومتزايٍد 

وهذا ما تّمت مالحظته لدى املرىض«.

العمل بالبيجاما يدهور الصحة العقلية!

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

عامل خطر »غري متوقع« يزيد خطر اإلصابة بالرسطان!
يح�دث رسط�ان الغ�دة الدرقي�ة عندم�ا تبدأ 
الخالي�ا غ�ري الطبيعي�ة يف الغ�دة الدرقي�ة يف 
االنقس�ام والنمو بطريقة ال يمكن الس�يطرة 
عليها. ويف دراسة حديثة، يعتقد الباحثون أن 
أولئك الذين يعيشون يف مناطق عالية اإلضاءة 
يمك�ن أن يزيد لديهم خط�ر اإلصابة باملرض. 
ووج�د الباحث�ون أن ه�ؤالء األف�راد لديه�م 
مس�تويات منخفض�ة من امليالتون�ني نتيجة 

للضوء وبالتايل تزداد مخاطر إصابتهم.
ووج�د باحثون م�ن مرك�ز العل�وم الصحية 
بجامع�ة تكس�اس، أن أولئك الذين يعيش�ون 
يف منطق�ة بها مس�تويات عالية م�ن الضوء 
االصطناع�ي يف الهواء الطلق، يمكن أن يزيدوا 
م�ن فرصته�م يف اإلصاب�ة برط�ان الغ�دة 
الدرقي�ة. ووج�د العلم�اء صل�ة محتملة بني 
أولئ�ك الذي�ن يصاب�ون باملرض ومس�تويات 

اإلضاءة الخارجية االصطناعية.
وبالنظ�ر إىل بيان�ات من 464371 مش�اركا، 

أجريت الدراسة عى مدى 13 عاما.
وُوجد أن أولئك الذين يعيشون يف املناطق ذات 
أعى مستوى من التلوث الضوئي اللييل، لديهم 
خط�ر أع�ى بنس�بة 55% لإلصاب�ة برطان 
الغ�دة الدرقي�ة من أولئ�ك الذين يعيش�ون يف 

املناطق ذات اإلضاءة املنخفضة.
وافرض الباحثون أن الرابط قد يكون بسبب 
الضوء اللييل الذي يثبط امليالتونني، وقد يكون 

له تأثري مضاد للورم.
وأف�ادت الدراس�ات أيض�ا عن وج�ود ارتباط 
ب�ني املس�تويات املرتفع�ة املقاس�ة باألقمار 
الصناعية لضوء الليل، وارتفاع خطر اإلصابة 

برطان الثدي.
اضط�راب  إىل  اللي�ل  يف  الض�وء  ي�ؤدي  وق�د 
ساعة الجس�م الداخلية )أو إيقاعات الساعة 
البيولوجية(، وهو عامل خطر لإلصابة بأنواع 

مختلفة من الرطان.
وقال املعد الرئييس للدراس�ة، تش�يان شياو: 
“عن�د مقارنته�ا بأدنى خمس م�ن الضوء يف 
اللي�ل، كان الخم�س األع�ى مرتبط�ا بخطر 
اإلصابة برطان الغدة الدرقية بنس�بة %55. 
والس�بب الرئي�يس وراء االرتباط هو الش�كل 
األكثر ش�يوعا لرطان الغدة الدرقية، والذي 
ُيسمى رسطان الغدة الدرقية الحليمي، وكان 

أقوى عند النساء منه لدى الرجال”.
ويبدو أن االرتباط متش�ابه بالنس�بة ألحجام 
ذوي  املش�اركني  ول�دى  املختلف�ة،  ال�ورم 
املختلفة ومؤرش  الديموغرافي�ة  الخصائ�ص 

كتلة الجسم.
وأش�ار الباحثون إىل أن هناك حاجة لدراسات 

إضافية لتأكيد نتائجهم.
وتشمل أعراض رسطان الغدة الدرقية:

• تورم الغدد بالرقبة.
• بح�ة يف الص�وت غري مربرة ال تتحس�ن بعد 

أسابيع قليلة.
• التهاب الحلق الذي ال يتحسن.

• ألم يف رقبتك.
• صعوبة البلع.

• صعوبة التنفس.


