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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
أمس الثالثاء، جلس�ة اعتيادي�ة ملجلس الوزراء، 
تمت خاللها مناقش�ة اخر مس�تجدات االحداث 
يف البالد، فضال عن مناقش�ة املوضوعات املدرجة 

ضمن جدول أعماله.
واكد الكاظمي، يف مس�تهل الجلس�ة، عىل وجود 
محاوالت لعرقلة عمل الحكومة يف ظل التحديات 
العدي�دة الت�ي تواجه الب�الد، وب�ن ان الحكومة 
نجح�ت يف من�ع انهيار البل�د اقتصادي�ا وماليا، 
واقدم�ت ع�ىل خط�وة اصالحي�ة مهم�ة تمثلت 
بالورقة البيضاء، االمر الذي س�اهم يف اس�تمرار 
دفع الرواتب بانتظام بعدما كان هناك من يراهن 

عىل انهيار االوضاع.
وب�ن الكاظم�ي ان احتياطي البن�ك املركزي قد 
تعاظ�م وزاد باربعة مليارات دوالر، بعد اتهامات 
للحكومة بانها ستتس�بب يف افالس االحتياطي، 
مؤك�دا ان الحكومة اس�تطاعت الحد من فس�اد 
م�زاد بي�ع العمل�ة يسء الصي�ت، واصب�ح م�ن 

املايض.
ووّجه الكاظمي الوزراء كافة بعدم تكرار اخطاء 
الحكوم�ات الس�ابقة يف التعاط�ي م�ع امللف�ات 
االس�راتيجية، وعدم التعام�ل ببريوقراطية مع 
ه�ذه امللفات املهمة، ما ي�ؤدي اىل تعطيل تقديم 
الخدم�ات للمواطن�ن وانجاز املش�اريع، مؤكدا 
عىل أهمية تشخيص التحديات وعدم االستسالم 
له�ا، والعمل عىل تذليل العقبات والس�ري قدما يف 
مراح�ل االنجاز. ووّج�ه رئيس مجل�س الوزراء 

وزارات الصحة واملالية والتخطيط.
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الـرافـديـن: 
استـالم سـلـف املـوظفيـن 

يستغرق دقائق معدودة

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت منظمة »مراسلون بال حدود« أنها تقّدمت بدعوى 
قضائي�ة يف أملاني�ا تتعلق بارتكاب جرائم ضد اإلنس�انية، 
بح�ق ويل العه�د الس�عودي األم�ري محم�د بن س�لمان، 
منددة ب�«مس�ؤوليته« يف قتل الصحايف الس�عودي جمال 

خاشقجي وسجن حواىل ثالثن صحافيا آخر.
وأعلن الفرع األملان�ي للمنظمة أمس الثالثاء أن ويل العهد 
الس�عودي مش�تبه يف أن�ه املس�ؤول الرئييس ع�ن مقتل 
الصحفي السعودي جمال خاشقجي وسجن أكثر من 30 

صحفيا سعوديا. 

وذكرت املنظمة أن األمر يتعلق بجرائم ضد اإلنسانية.
 كما حررت املنظمة بالغا ضد أربعة ممثلن آخرين رفيعي 

املستوى للسعودية.
وجاء يف بيان: »تطالب مراس�لون ب�ال حدود املدعي العام 
ببدء تحقيق رسمي يف هذه الجرائم«. وأفادت أن الشكوى 
الت�ي ت�م رفعه�ا االثن�ن إىل »النائ�ب الع�ام يف محكم�ة 
اختصاصه�ا  كارل�روه« بس�بب  الفدرالي�ة يف  الع�دل 
القضائي للنظ�ر يف »الجرائم الدولية األساس�ية«، تتعلّق 
ب�“االضطهاد املعمم واملمنهج للصحافين يف السعودية« 
وتستهدف إىل جانب ويل العهد، أربعة مسؤولن سعودين 

رفيعي املستوى آخرين.

      بغداد / المستقبل العراقي

رج�ح وزي�ر املالية ع�ي ع�الوي، أمس 
الثالث�اء، أن يضع مجلس النواب رضيبة 
الدخل عىل جميع الرواتب واملخصصات، 
مبينا ان العجز يف موازنة 2021 هبط إىل 

نحو 30 تريليون دينار.
وقال ع�الوي يف مقابلة مع وكالة األنباء 
العراقي�ة إن »الورقة البيضاء ركزت عىل 
ترش�يق النفقات وإدخال مبدأ التسعرية 
االقتصادي�ة«، مبينا انه »ال يمكن امليض 
بتطوي�ر اقتص�ادي ووض�ع العراق عىل 
سكة جديدة من دون معالجة املشاكل«. 

واش�ار ع�الوي اىل ان »الورق�ة البيضاء 
رك�زت عىل معالج�ة 600 إج�راء يف 60 
حزمة«. وبخصوص املوازنة لفت عالوي 
اىل ان�ه »ال توج�د قضاي�ا فني�ة تعرق�ل 
التصويت عىل املوازنة وال نعرف الش�كل 

النهائي للموازنة العامة لعام 2021«.
وتاب�ع، »قدمن�ا املواق�ف اإلضافية عىل 
املوازنة إىل اللجنة املالية«، مبينا ان »بنود 

املوازنة لم تتغري كثرياً«.
واعل�ن ع�الوي ع�ن »تضم�ن درج�ات 
الح�ذف واالس�تحداث يف املوازنة وكذلك 
ان  مؤك�دا  واألطب�اء«،  املحارضي�ن 
»التعدي�الت التي أجريت ع�ىل املوازنة يف 

مجلس النواب مقبولة«.
ولف�ت ع�الوي اىل ان »العج�ز يف موازنة 
2021 هب�ط إىل نح�و 30 تريلي�����ون 
دينار«، موضحا ان »سعر الربمي���ل يف 

املوازنة اعتمد عىل 45 دوالراً«.
تدع�م  فق�رات  »ضمن�ا  ع�الوي،  وزاد 
الرشائ�ح الفقرية والرعاي�ة االجتماعية 
ودعم جه�ود مكافحة كورونا يف موازنة 
مجل�س  »يض�ع  ان  متوقع�ا   ،»2021
النواب رضيبة الدخل عىل جميع الرواتب 

واملخصصات«.
وبخصوص س�عر رصف الدوالر بن انه 
»ق�رار حكوم�ي ال يمكن تغي�ريه يوميا 

حسب الرغبة«، مش�ريا اىل ان »األسواق 
تقبلت س�عر الرصف الحايل وس�يعطي 
خالل الس�نن املقبلة الحوافز إىل القطاع 

الخاص ويقوي االحتياطي«.
وب�ن ع�الوي ان هناك »اس�تقرار بدفع 
روات�ب املوظفن يف توقيتاتها«، مش�ريا 
اىل ان »الدي�ون الخارجية تبلغ 60 مليار 

دوالر والداخلية 70 تريليون دينار«.
يذك�ر أن موازن�ة 2021 تش�هد ج�دال 
اعراض�ات  اىل  ادت  عميق�ن،  وخالف�ا 
اعادتها من الربمل�ان اىل الحكومة الجراء 

بعض التعديالت.
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الرافدين: استالم  سلف املوظفني يستغرق دقائق معدودة
     بغداد / المستقبل العراقي 

أص�در م�رف الراف����دي�ن، 
أم�س الثالث�اء، بياناً عن س�لف 

املوظفني.
وذك�ر بي�ان امل�رف، وتلق�ت 
نس�خة  العراق�ي«  »املس�تقبل 
منه، ان »املرف مستمر بمنح 
والتقدي�م  للموظف�ني  الس�لف 

عليها«.
ال  الس�لف  »اس�تالم  ان  واك�د 
يس�تغرق س�وى دقائق معدودة 

ووفق آلية وبرنامج الكرتوني«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ترأس رئيس مجلس ال�وزراء مصطفى الكاظمي، أمس 
الثالثاء، جلس�ة اعتيادية ملجلس ال�وزراء، تمت خاللها 
مناقش�ة اخر مس�تجدات االحداث يف الب�الد، فضال عن 

مناقشة املوضوعات املدرجة ضمن جدول أعماله.
واكد الكاظمي، يف مستهل الجلسة، عىل وجود محاوالت 
لعرقل�ة عم�ل الحكومة يف ظ�ل التحدي�ات العديدة التي 
تواج�ه البالد، وب�ني ان الحكومة نجح�ت يف منع انهيار 
البل�د اقتصاديا ومالي�ا، واقدمت عىل خط�وة اصالحية 
مهم�ة تمثل�ت بالورقة البيض�اء، االمر الذي س�اهم يف 
اس�تمرار دف�ع الروات�ب بانتظام بعدم�ا كان هناك من 

يراهن عىل انهيار االوضاع.
وب�ني الكاظم�ي ان احتياطي البنك املرك�زي قد تعاظم 
وزاد باربعة مليارات دوالر، بعد اتهامات للحكومة بانها 
ستتس�بب يف اف�الس االحتياط�ي، مؤك�دا ان الحكومة 
استطاعت الحد من فساد مزاد بيع العملة يسء الصيت، 

واصبح من املايض.
ووّج�ه الكاظم�ي ال�وزراء كاف�ة بع�دم تك�رار اخطاء 
الحكومات السابقة يف التعاطي مع امللفات االسرتاتيجية، 
وعدم التعام�ل ببريوقراطية مع هذه امللفات املهمة، ما 
ي�ؤدي اىل تعطي�ل تقديم الخدم�ات للمواطن�ني وانجاز 
املشاريع، مؤكدا عىل أهمية تش�خيص التحديات وعدم 
االستسالم لها، والعمل عىل تذليل العقبات والسري قدما 
يف مراحل االنجاز. ووّج�ه رئيس مجلس الوزراء وزارات 
الصح�ة واملالية والتخطيط، بالعمل من اجل انهاء ملف 
املستشفيات املتلكئة منذ عام 2009 وقبلها، وبذل اقىص 
الجه�ود النجازه�ا، كما وّجه بان يكون التعامل بش�أن 
رشاء اللقاحات مع ال�دول والرشكات املصنعة مبارشة، 

ومنع التعامل مطلقا مع الرشكات الوسيطة. 
ويف الش�أن الخارجي اك�د الكاظمي ان الع�راق نجح يف 
الع�ودة اىل دوره امله�م خارجي�ا، وان هن�اك ثقة كبرية 
ب�ه حاليا، لالدوار املهمة التي قام به�ا يف مجال التهدئة 
والح�وار. وق�دم وزي�ر الصح�ة والبيئ�ة تقري�را ع�ن 

مس�تجدات عمل لجنة تعزي�ز االج�راءات الحكومية يف 
مجاالت الوقاية والس�يطرة الصحية والتوعوية بش�ان 
الحد من انتشار فايروس كورونا، كما استعرض الجهود 
الحكومي�ة وجهود وزارة الصحة يف مواجهة الجائحة يف 

ظل تزايد اعداد االصابات باملرض.
وتأجل موعد إعالن البت بشأن االستمرار بحظر التجوال 
إىل الي�وم األربع�اء. وبع�د ان ناقش مجلس ال�وزراء ما 

مدرج ضمن جدول اعماله، أصدر القرارات التالية:

األمان�ات  مبل�غ  بتموي�ل  املالي�ة  وزارة  تق�وم  اوال/ 
ملي�ارا  ع�رش  أح�د  فق�ط  دين�ار،   )11664921600(
وس�تمائة وأربع�ة وس�تني مليوًن�ا وتس�عمائة وواحد 
وعرشي�ن الف�ا وس�تمائة دين�ار، لغ�رض انفاقها عىل 
مشاريع املستش�فيات التي تديرها الرشكة الرتكية من 
وزارة املالية/ دائرة املحاس�بة اس�تثناء من التعليمات، 
وتق�وم وزارة الصحة باس�تكمال االج�راءات القانونية 

واجراءات التسوية الالزمة.

ثانيا/ اعتماد ضوابط استبدال االجهزة واملعدات الطبية 
م�ن وزارة التخطي�ط، واملرافقة لكتابه�ا املرقم بالعدد 
)1434/7/4 يف2021/1/20(، اس�تثناء م�ن اجراءات 
املزاي�دة العلني�ة املنصوص عليها يف قان�ون بيع وايجار 
ام�وال الدولة )21 لس�نة 2013(، ويحق لوزارة الصحة 
ودوائرها اس�تبدال االجهزة واملع�دات الطبية بعد وجود 
ج�دوى اقتصادية وفنية، وبما يضمن االعالن والتنافس 

بني الرشكات املتقدمة.
ثالث�ا/ املوافقة ع�ىل التوصي�ات ذات االرق�ام )2،3،4( 
املثبت�ة يف كتاب وزارة الصحة املرق�م بالعدد )1114( يف 

2021/3/2 املرافقة ربطا.
رابعا/ قيام وزارة املالي�ة بتمويل مبلغ )15000( دوالر 
م�ن تخصيصات وزارة امل�وارد املائية لحس�اب املجلس 
الوزاري العربي للمياه، وذلك عن قيمة اش�رتاك الوزارة 
يف املجلس للس�نوات ) 2019، 2020، 2021( مس�اهمة 

طوعية.
خامسا/ اقرار توصية املجلس الوزاري للتنمية البرشية 
بش�أن نظام اط�ار املؤه�الت التقنية واملهني�ة للعراق ، 

بحسب االتي:
-اقرار نظام اطار املؤه�الت التقنية واملهنية للعراق مع 
االخ�ذ بعني االهتمام مالحظات اعض�اء مجلس الوزراء 

خالل الجلسة.
سادسا/ املوافقة عىل ما يأتي:

1-تخوي�ل مدير عام س�لطة الط�ريان املدن�ي العراقي 
وكال�ة الس�يد ) نائ�ل س�عد عب�د اله�ادي( صالحي�ة 
التف�اوض والتوقيع عىل تعديل امل�ادة )22( من اتفاقية 
النق�ل الجوي ب�ني حكومة جمهورية الع�راق وحكومة 
جمهوري�ة رصبيا، اس�تنادا اىل احكام امل�ادة )80/البند 

سادسا( من الدستور.
2-قيام وزارة الخارجي�ة باعداد وثيقة التخويل الالزمة 
باسم حكومة جمهورية العراق للسيد مدير عام سلطة 
الطريان املدني وكالة، وفقا للسياقات املعتمدة، ورفعها 
اىل االمان�ة العامة ملجل�س الوزراء من اجل اس�تحصال 

توقيع رئيس مجلس الوزراء.

      بغداد / المستقبل العراقي

رج�ح وزي�ر املالي�ة ع�ي ع�الوي، أم�س 
الثالث�اء، أن يضع مجلس الن�واب رضيبة 
الدخ�ل عىل جميع الروات�ب واملخصصات، 
مبين�ا ان العجز يف موازن�ة 2021 هبط إىل 

نحو 30 تريليون دينار.
وق�ال ع�الوي يف مقابلة مع وكال�ة األنباء 
العراقي�ة إن »الورقة البيض�اء ركزت عىل 
ترش�يق النفق�ات وإدخال مبدأ التس�عرية 

االقتصادي�ة«، مبين�ا ان�ه »ال يمكن امليض 
بتطوير اقتصادي ووضع العراق عىل سكة 

جديدة من دون معالجة املشاكل«.
واشار عالوي اىل ان »الورقة البيضاء ركزت 

عىل معالجة 600 إجراء يف 60 حزمة«.
وبخص�وص املوازنة لفت عالوي اىل انه »ال 
توج�د قضاي�ا فنية تعرق�ل التصويت عىل 
املوازنة وال نعرف الشكل النهائي للموازنة 

العامة لعام 2021«.
وتاب�ع، »قدمن�ا املواق�ف اإلضافي�ة ع�ىل 

املوازنة إىل اللجنة املالي�ة«، مبينا ان »بنود 
املوازنة لم تتغري كثرياً«.

واعلن عالوي عن »تضمني درجات الحذف 
واالس�تحداث يف املوازنة وكذلك املحارضين 
الت�ي  »التعدي�الت  ان  واألطب�اء«، مؤك�دا 
أجري�ت ع�ىل املوازن�ة يف مجل�س الن�واب 

مقبولة«.
ولفت عالوي اىل ان »العجز يف موازنة 2021 
هب�ط إىل نح�و 30 تريلي�����ون دين�ار«، 
موضحا ان »س�عر الربمي����ل يف املوازنة 

اعتمد عىل 45 دوالراً«.
وزاد عالوي، »ضمنا فقرات تدعم الرشائح 
الفق�رية والرعاية االجتماعية ودعم جهود 
مكافحة كورونا يف موازنة 2021«، متوقعا 
ان »يض�ع مجل�س النواب رضيب�ة الدخل 

عىل جميع الرواتب واملخصصات«.
وبخص�وص س�عر رصف ال�دوالر بني انه 
»ق�رار حكوم�ي ال يمك�ن تغي�ريه يوميا 
حس�ب الرغبة«، مش�ريا اىل ان »األس�واق 
تقبلت سعر الرف الحايل وسيعطي خالل 

الس�نني املقبلة الحوافز إىل القطاع الخاص 
ويقوي االحتياطي«.

وب�ني ع�الوي ان هن�اك »اس�تقرار بدف�ع 
روات�ب املوظفني يف توقيتاتها«، مش�ريا اىل 
ان »الدي�ون الخارجية تبلغ 60 مليار دوالر 

والداخلية 70 تريليون دينار«.
يذكر أن موازنة 2021 تش�هد جدال وخالفا 
اعادته�ا  اعرتاض�ات  اىل  ادت  عميق�ني، 
م�ن الربمل�ان اىل الحكوم�ة الج�راء بعض 

التعديالت.

جملس الوزراء يوجه بإجناز »املستشفيات املتلكئة« وخيصص مبالغ لشراء أجهزة طبية جديدة.. وخلية األزمة تصدر اليوم قرارًا بشأن »احلظر«

العراق يتوجه اىل الرشكات املصنعة للقاح »كورونا«: ال للوسطاء
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وزير املالية يرجح فرض »رضيبة الدخل« عىل مجيع الرواتب واملخصصات

        بغداد / المستقبل العراقي

النواب،  ناقش�ت رئاس�ة مجل�س 
أم�س الثالثاء، عدداً م�ن القوانني، 
بضمنه�ا قان�ون املوازن�ة العام�ة 

االتحادية للسنة املالية 2021.    
لرئي�س  اإلعالم�ي  املكت�ب  وذك�ر 
مجل�س الن�واب محم�د الحلبويس 
يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نسخة منه، »عقدت رئاسة مجلس 
الن�واب، الي�وم الثالث�اء، اجتماعا 
موسعا ضم رؤساء الكتل واللجان 
النيابي�ة، وذلك للبح�ث يف عدد من 

القوان�ني املهم�ة وإنجازه�ا خالل 
الفرتة املقبلة«.   

وأض�اف، »حي�ث ناق�ش االجتماع 
قان�ون املوازن�ة العام�ة االتحادية 
للس�نة املالي�ة 2021، باإلضافة إىل 
قان�ون املحكم�ة االتحادي�ة العليا 
باعتباره من املتطلبات األساس�ية 

إلجراء االنتخابات املبكرة«.   
وتابع، »كما ج�رى التباحث خالل 
االجتم�اع ح�ول عدد م�ن القوانني 
الت�ي تم�ت ق������راءته�ا قراءة 
ثاني�ة لعرضه�ا للتصوي�ت خ�الل 

الجلسات املقبلة«.   

بالتفاصيل.. نتائج اجتامع رئاسة الربملان 
بشأن املوازنة والقوانني املتأخرة

        بغداد / المستقبل العراقي

األردن حي�در  العراق�ي ل�دى  الس�فري  أك�د 
العذاري، أمس الثالثاء، أن »العالقات األردنية 
العراقية تعيش عرها الذهبي«، مش�ريا إىل 
أنه »رغم الظ�روف اإلقليمية املحيطة، إال أن 
البلدي�ن يش�هدان يف اآلونة األخ�رية تصاعداً 
يف وت�رية التع�اون«.    ووص�ف الع�ذاري يف 
مقابل�ة م�ع وكالة »س�بوتنيك« الروس�ية، 
وج�ود أطياف عراقية ال تتقبل تقارب األردن 
والع�راق، وأن ذل�ك يع�ود إىل أن الع�راق بلد 
ديمقراط�ي، وأن ه�ذا الج�دل حال�ة صحية 
وأن دور الحكوم�ة يتلخ�ص يف توضي�ح أن 
ه�ذا التق�ارب س�يحقق مصلح�ة البلدي�ن.  
وقال: »أس�تطيع توصيف العالقات األردنية 

العراقي�ة بأنه�ا تعي�ش الع�ر الذهب�ي«.  
وتاب�ع: »طبع�ا الع�راق واألردن يف منطق�ة 
غ�ري مس�تقرة لس�نوات طويل�ة، ومنطقة 
الرشق األوس�ط بحكم طبيعته�ا وتركيبتها 
غري مس�تقرة، وبالتأكيد سوف يتأثر البلدان 
بهذه الظروف كما باقي الدول األخرى، لكن 
منذ ع�ام وحتى اآلن نش�هد، وباألخص منذ 
ش�هرين أو ثالثة، تزاي�د يف قوة العالقات بني 
الع�راق واألردن«، الفت�ا إىل أن العالق�ات بني 
البلدي�ن تكتس�ب قوتها من خ�الل الزيارات 
الثنائي�ة الت�ي تركز ع�ىل املل�ف االقتصادي 
والتج�اري«.  وح�ول م�ا إذا كان يعتقد بأن 
التقارب االقتصادي ب�ني األردن والعراق هو 
بوابة لدفء العالقات السياسية بني البلدين، 
وتحدي�دا يف ظ�ل ف�رتات ش�ابها الفتور بني 

البلدين منذ عام 2003، قال السفري العراقي 
»أنا ال أس�ميه فتورا، بس�بب الظ�روف التي 
مرت ع�ىل العراق من�ذ الع�ام 2003 ولغاية 
اليوم، لكن األردن من أوائل الدول التي كانت 
لها سفارة وس�فري يف العراق، وكانت داعمة 
للع�راق وما زال�ت«.  وأكد الع�ذاري أن بوابة 
االقتصاد قد تكون خط�وة لتوطيد العالقات 
أكث�ر فأكثر بني البلدي�ن، معتربا أنه ال توجد 
»عقب�ات بمعنى العقب�ات تحول دون تطور 
العالقة بني البلدين، إال أن حالة توتر املنطقة 
تعي�ق  املنطق�ة  يف  املوج�ودة  والراع�ات 
م�ن التط�ور أو الرغب�ة يف التطور«.وتاب�ع: 
»القيادت�ان العراقي�ة واألردني�ة حريصتان 
ع�ىل تقوي�ة ه�ذه العالق�ة وجعله�ا عالقة 
تكاملية وتش�اركية«.  وح�ول وجود أطياف 

سياس�ية عراقي�ة ال تتقبل تق�ارب البلدين، 
وعن املس�اعي السياس�ية املبذولة لرأب هذا 
الصدع وتقريب وجهات النظر، قال العذاري: 
»الع�راق منذ الع�ام 2003 وحت�ى اليوم هو 
بل�د ديمقراطي، وهذه العملية الديمقراطية 
تتط�ور عاماً بعد عام، ويف أي بلد ديمقراطي 
هن�اك أح�زاب وكتل وهي عملي�ة صحية أن 
تؤيد بعض الكتل أو تعارض أي قرار تتخذه 
الحكوم�ة«.  وأضاف: »أي ق�رار يتم اتخاذه 
م�ا بني الحكوم�ة العراقي�ة واألردنية يكون 
به مصلحة للطرف�ني. فالحاصل هي عملية 
صحي�ة متوقع�ة، ودور الحكوم�ة أن تب�ني 
للربملان والكتل السياس�ية هدف االتفاقات، 
فاملوضوع ليس معارضة بقدر ما هو عملية 

ديمقراطية صحية يمر بها العراق«.  

اعل�ن مجل�س الن�واب، الي�وم أم�س 
امل�يض بترشي�ع  الثالث�اء، عزم�ه يف 
قانون تشكيل محكمة جرائم داعش.

 وذك�رت الدائ�رة االعالمي�ة يف بي�ان 
نس�خة  العراق�ي  املس�تتقبل  تلق�ت 
منه أن »النائ�ب األول لرئيس مجلس 
النواب حس�ن كريم الكعبي، استقبل 
بمكتبه كريم خان مستش�ار يف االمم 
املتحدة رئيس فريق التحقيق يف جرائم 
داع�ش ) UNITAD( والوف�د املرافق 
ل�ه، بحضور رئيس اللجن�ة القانونية 
النيابية الس�يد ريبوار هادي والنائب 

محمد الغزي«. 
الكعب�ي  ،رح�ب  البي�ان  وبجس�ب 
التاب�ع  التحقي�ق  فري�ق  ب�«رئي�س 
بالتحقي�ق  املتح�دة واملكل�ف  لالم�م 
واملس�اءلة ع�ن الجرائ�م املرتكبة من 
جانب عصابات داعش وقبلها تنظيم 
إرهابي�ة  تش�كيالت  واي  القاع�دة 
س�اهمت يف ترويع وقتل أبناء العراق 
سواء بالتخطيط والتنفيذ او التمويل 
الفك�ر  له�ذا  الرتوي�ج  او  الدع�م  او 
الدم�وي اإلرهابي«.  وبني الكعبي، ان 
»مجلس النواب بدورته الحالية ماض 
بترشيع قانون جديد خاص بتش�كيل 
محكمة مختصة حرا بالنظر والبت 
بجرائم داعش وملحاس�بة عنارصه ، 
مؤكدا قرب رفعه  للقراءة االوىل خالل 
مدة قصرية واللجنة القانونية النيابية 
عاكف�ة حالي�ا ع�ىل وضع اللمس�ات 

النهائية ملسودة القانون«. 

ن تشهد عرصًا ذهبيًا سفري العراق يف األردن: عالقات بغداد وعاماّ النائب األول لرئيس 
الربملان يعلن العزم عىل 

امليض بترشيع قانون تشكيل 
حمكمة جرائم »داعش«

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الصحة والبيئة، أمس الثالثاء، عدم س�يطرتها 
عىل الساللة الجديدة لفريوس كورونا يف البالد.

وقال مدير عام دائرة الصحة العامة، يف وزارة الصحة، رياض 
الحلف�ي ان »الحدي�ث ع�ن الس�يطرة عىل الس�اللة الجديدة 
لفريوس كورونا سابق ألوانه والدليل تسجيل اآلف اإلصابات 
يومياً«.وأض�اف »اذا وصل عدد حاالت اإلصابات اىل 50 او 60 

حالة حينها ممكن القول اننا سيطرنا عىل املوقف«.

وأش�ار الحلف�ي اىل ان »االصابات الحالية ت�ؤرش اىل حصول 
اس�تقرار باملوق�ف وه�و نتيج�ة حظ�ر التجوال ال�ذي منع 
التصاعد بش�كل مخيف وصار اس�تقرار بعدد الحاالت بني 3 
اىل 4 االف حال�ة يومي�ًا وهو نتيجة تأث�ري الحظر عىل حركة 

املواطنني«.
وق�ال »أوصين�ا بتمدي�د الحظر ويبق�ى القرار بي�د مجلس 

الوزراء«.
وكان مق�رر خلية األزمة النيابية، محمد املوس�وي، كش�ف 
االثنني حقيقة فرض حظر ش�امل للتج�وال يف العراق خالل 

األيام املقبلة بس�بب فريوس كورونا والساللة الجديدة، وقال 
ان »الحظر الش�امل س�يفرض خالل زيارة رجب وثم يتحول 

اىل حظر جزئي ملدة أسبوع وبعدها ينتهي الحظر«.
فيم�ا أس�تبعد مص�در يف وزارة الصح�ة والبيئ�ة »التوصية 
بفرض حظر للتجوال ملدة أس�بوعني بسبب زيارة رجب التي 
تصادف األسبوع املقبل }ذكرى استشهاد اإلمام الكاظم عليه 

السالم{ وانه يتوضح اليوم األمر ويصدر القرار بشأنها«.
وكان م�ن املؤم�ل ان تعقد اللجن�ة العليا للصحة والس�المة 

الوطنية، السبت املقبل، اجتماعا لتمديد حظر التجوال.

بحث رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد األمري 
رش�يد يارالله، أمس الثالثاء، ورئيس هيئ�ة األركان العامة للقوات 
املس�لحة الس�عودية الفري�ق أول الطي�ار الرك�ن فياض ب�ن حامد 

الرويي، آفاق التعاون العس�كري بني بغداد والرياض.  وقالت وزارة 
الدفاع يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي عىل نسخة منه، إنه »بدعوة 
رس�مية م�ن قبل رش�يد يارالله جرى يف مق�ر وزارة الدف�اع اليوم، 

اس�تقباالً رس�مياً لرئيس هيئ�ة األركان العامة للقوات الس�عودية 
والوفد املرافق له، وبحضور كب�ار ضباط وزارة الدفاع، لبحث آفاق 

التعاون والتنسيق بني البلدين الشقيقني يف املجال العسكري«.

الصحة: »الساللة اجلديدة« خارج السيطرة وأوصينا بتمديد احلظر

العراق والسعودية يبحثان »التعاون العسكري« بني البلدين

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت قيادة الرشطة االتحادية، أمس الثالثاء، من تحرير مخطوف وإلقاء 
القبض عىل الخاطفني جنوب رشقي بغداد. 

وقال�ت القي�ادة يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل العراقي عىل نس�خة من�ه، إنه 
»تمكن�ت قوة من اللواء األول الفرقة االوىل بالرشطة االتحادية، من تحرير 
أحد املخطوفني يف منطقة )النهروان( جنوب رشقي العاصمة بغداد ضمن 

قاطع مسؤولية الفوج االول بالتنسيق مع شعبة استخبارات اللواء«.
وأش�ارات إىل أن�ه »تم الق�اء القبض ع�ىل)س، ع، غ( و)م، ع، غ( منفذين 
عملي�ة الخط�ف بعد س�اعات قليل�ة م�ن اختطافهما الحد االش�خاص، 
وقد جرى تس�ليم الطرف�ني اىل الجهة املختصة اصولي�ًا الكمال االجراءات 

القانونية«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت مديرية االس�تخبارات العس�كرية، أمس الثالثاء، القاء القبض عىل 
اثنني من عنارص ما يسمى املفارز العسكرية لداعش يف نينوى.

 وذك�رت املديرية يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه، انه »بناء 
عىل معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة  قدمتها شعبة املصادر 
يف املديري�ة وبمش�اركة  ضباطها وقوة مكلفة م�ن املديرية توجهت  بامر 
من مدير االس�تخبارات العسكرية تم القاء القبض عىل اثنني من العنارص 
الخطرة لداعش ممن يعملون ضمن ما يس�مى )املفارز العسكرية(، ايمن 

املوصل بعد نصب كمني محكم لهما«.
واضاف البيان أن »االرهابيني من املطلوبني للقضاء بموجب مذكرة قبض 

وفق أحكام املادة 4 إرهاب«.

االحتادية حترر خمتطفًا وتلقي القبض 
عىل اخلاطفني يف بغداد

االستخبارات تلقي القبض عىل اثنيـن 
من مفارز »داعش« العسكرية يف نينوى

        بغداد / المستقبل العراقي

بحث وزير الداخلية، عثمان الغانمي، أمس الثالثاء، مع رئيس بعثة االتحاد 
األوروبي االستشارية يف العراق كرستوف بويك تعزيز العالقات الثنائية.

وجاء يف البيان الوزاري، تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، ان« الجانبني 
بحثا تعزيز العالقات الثنائية بني العراق وبعثة االتحاد األوروبي بما يحقق 

األهداف املرجوة ويسهم يف تعزيزها«.
واضاف« كما جرت مناقشة جملة من املواضيع ذات االهتمام املشرتك«.

الغانمي وبويـك يبحثـان تعزيـز العالقـات 
الثنائية بني العراق وبعثة االحتاد األورويب

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت وزارة الخارجية العراقية، 
ان وزي�ر خارجي�ة أوروب�ي يعتزم 

زيارة البالد قريباً.
 وذكر بيان للوزارة تلقت املستقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه، ان »رئيس 
دائرة املراس�م عي ش�مران حاجم 
بحث مع الس�فري الفنلندي املعتمد 
يف الع�راق في�زا هاكني، ع�دداً من 
القضاي�ا ذات االهتم�ام املش�رتك، 

لوزي�ر  املرتقب�ة  الزي�ارة  منه�ا 
الخارجّية الفنلندي إىل العراق، فضالً 
ع�ن تهيئة كاف�ة الُس�ُبل والتدابري 
التي تيرس عمل ومهام البعثة ملا يف 
ذل�ك من اهمية يف  تطوير العالقات 

الثنائّية املشرتكة«.
من جانبه عرب السفري الفنلندي عن 
امتنان�ه الكبري عىل كل م�ا تقدمه 
دائرة املراس�م للبعثة الدبلوماسية 
م�ن تس�هيالت ومس�اعدة للقيام 

بمهامها عىل أكمل وجه.

العراق ينتظر زيارة من وزير
 اخلارجية الفنلندي
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    بغداد / المستقبل العراقي

رشع�ت وزارة النق�ل الرشك�ة العام�ة لخدم�ات املالحة 
الجوي�ة بصيان�ة وادمة البن�ى التحتي�ة يف فرعها داخل 
مطار الب�رة الدويل. واوضح مدير عام الرشكة الس�يد 
عيل محس�ن هاشم: تم ارسال فريق فني لصيانة وادامة 

موق�ع وبناي�ة املالحة الجوي�ة وكذلك املع�دات الفنية يف 
ف�رع البرة خالل ايام الحظر الس�تثمار الوقت يف عمل 
الصيانة بعد تش�خيصها خالل زيارتنا للموقع االس�بوع 
املايض وذلك انس�جاماً مع توجيهات وزير النقل الكابتن 
نارص حسني بندر الش�بيل بتطوير البنى التحتية لجميع 
مواقع العمل. واضاف هاش�م، ان الفري�ق انهى املرحلة 

االوىل للصيان�ة من خ�الل نصب اض�اءة متكاملة النارة 
موقع البناية وجميع الشعب فيها وخاصة شعبة الرقابة 
الجوي�ة واالتصاالت وان�ارة مبنى ب�رج الرقابة ، ونصب 
لوحة تعريفية بأس�م الرشكة فرع البرة ، كما تم طالء 
األرصفة املحيطة باملوقع يف مطار البرة وجميع طوابق 

الربج املخصص للرقابة الجوية يف املطار . 

يذكر ان مدير عام الرشكة ووفد مرافق له اجرى االسبوع 
املايض زيارة تفقدية لفرع البرة للكش�ف املوقعي عىل 
االجه�زة املالحي�ة التابعة للمالحة الجوي�ة ILS وخاصة 
جهاز  CVOR واجه�زة الرادار املوجودة يف مطار البرة 
والوق�وف عىل املش�اكل الت�ي تعيق العمل ، والس�عي اىل 

تنظيم انسيابية حركة الطائرات يف االجواء العراقية.

النقل تعلن صيانة البنى التحتية للمالحة اجلوية داخل مطار البرصة الدويل

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة املالية، أم�س الثالثاء، مبارشة 
الهي�أة العامة للكمارك بتنفي�ذ قرار مجلس 
الوزراء املتضمن السماح باسترياد السيارات 

املترضرة.
 وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه، أن »الهي�أة ب�ارشت 
بالقرار تنفيذا  لق�رار مجلس الوزراء بالرقم 
57 لس�نة 2021 املتضمن الس�ماح باسترياد 

السيارات املترضرة«. 
وأضاف�ت، أن »الكمارك ب�ارشت العمل وفق 
اإلج�راءات والتعليمات املتعلق�ة بتنفيذ قرار 
السماح باسترياد الس�يارات املترضرة ضمن 
املودي�ل لتصليحها داخ�ل العراق والس�ماح 
بإعادة تصديرها وف�ق الرشوط واملواصفات 
أن  البي�ان،  وتاب�ع  املعتم�دة«.  واملقايي�س 
»القرار تضمن الس�ماح باس�ترياد السيارات 
ذات امل�اركات الرائدة مقابل رس�وم اضافية 
قدرها 2 مليون دينار عن كل س�نة اقدم من 

سنة املوديل املسموح به، استثناءا من قراري 
مجلس الوزراء 215 لسنة 2009 و 68 لسنة 

2016 املعدل بالقرار 237 لسنة 2016«. 
وأش�ارت الوزارة إىل أن »هذه اإلجراءات تأتي 
تطبيق�ا للخطوات التنفيذي�ة لورقة اإلصالح 
املايل واإلقتصادي )الورقة البيضاء( يف اسناد 
القطاع الخاص واملش�اريع األهلية وتنشيط 
الحركة التجاري�ة من خالل دعم املهن الحرة 
والتقلي�ل م�ن نس�ب البطال�ة بتوفري فرص 

العمل املناسبة«.

الكامرك تبارش بتنفيذ قرار استرياد السيارات املترضرة

اعلن ادراج مشاريع جديدة 

    بغداد / المستقبل العراقي

صدق�ت محكم�ة تحقي�ق الحل�ة يف رئاس�ة محكمة 
اس�تئناف باب�ل االتحادي�ة، اق�وال متهم�ني اثنني عن 
جريمة املتاجرة بالحبوب املخدرة. وذكر املكتب االعالمي 
ملجلس القضاء االعىل، يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه أن »املتهمني اعرتفوا امام قايض التحقيق 
املختص بجل�ب الحبوب املخدرة من محافظة بغداد اىل 
محافظة بابل لغ�رض بيعها بعدما  تم ضبط عجلتهم  
بالجرم املش�هود من قبل املفاز االمني�ة يف املحافظة«.
وأضاف أن »املتهمني ضبطت بحوزتهم اكثر من سبعة 
االف حب�ة نوع صفر واح�د وحبوب ل�ون وردي، كما 
تم ضبط مواد تعاطي ملادة الكريس�تال ورمانة يدوية 
».وأش�ار إىل أن »احد املتهمني يعمل منتسبا يف الجيش 
العراق�ي وكان يرت�دي الزي العس�كري اثن�اء قيادته 
للس�يارة املضبوطة بغية عدم كشفها وعدم تفتيشها، 
الفت�ا إىل أن املتهمني تم احالته�م اىل محكمة املوضوع 

لينالوا جزاءهم العادل«.

حتقيق احللة تصدق أقوال 
متهمني ضبطت بحوزهتم 

اكثر من »7« اآلف حبة خمدرة

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت رشكة الحف�ر العراقية، أمس الثالث�اء، انجاز حفر برئين 
نفطي�ني يف حق�ل الزبري النفطي يف البرة بأي�د عراقية، لصالح 

هيئة تشغيل الزبري.
وقال�ت الرشكة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
ان »امل�الكات الفني�ة والهندس�ية التابعة لها انج�زت حفر البرئ 
زب�ري/489 بعمق 3445 مرتا«. واوضحت ان »عملية الحفر تمت 
 HP 1500 37 ذي القدرة الحصانية IDC باستخدام جهاز الحفر
ليكون االنتاج من مكمن الزبري العطاء الرابع وتم انجاز عمليات 

الحفر بفرتة زمنية 35 يوما«.
واضاف�ت الرشك�ة، ان »مالكاتها انجزت حف�ر البرئ، زبري/435 
بعم�ق 2500 مرتا باس�تخدام جهاز الحف�ر IDC 38 ذي القدرة 
الحصانية HP 1500 ليكون االنتاج من مكمن املرشف وتم انجاز 

حفر البرئ بفرتة زمنية قدرها 26 يوما.

انجاز حفر بئرين نفطيني
يف حقل الزبري بالبرصة

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت مديري�ة امل�رور العام�ة، أمس الثالث�اء، افتت�اح الجرس 
الجمهوري امام حركة املركبات ذهابا واياباً.

وذكرت املديرية يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه عن 
»افتتاح ج�رس الجمهورية ذهابا وايابا، لتقلي�ل الزخم الحاصل 
عىل جرس الجادرية والس�نك وباقي الجس�ور، وملا له من أهمية 
يف تخفيف حركة الس�ري من الرصافة اىل الكرخ والعكس، وكونه 

يقع يف مركز بغداد«.

    بغداد / المستقبل العراقي

ملحت وزارة الرتبية، أمس الثالثاء، بتأجيل االمتحانات التمهيدية 
إىل إش�عار آخر، ذا لم يس�مح باداءها يف التاري�خ املحدد. وذكرت 
ال�وزارة يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه، »حتى 
اآلن االمتحان�ات التمهيدي�ة يف وقته�ا املح�دد يف 13 من الش�هر 
الجاري«.واك�دت ال�وزارة »ملتزم�ون بمق�ررات اللجن�ة العلي�ا 
للصحة والسالمة الوطنية«.واش�ارت اىل انه »اذا لم يسمح باداء 

االمتحانات يف التاريخ املحدد فإنها ستؤجل إىل إشعار آخر«.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن الجه�از املرك�زي لإلحصاء عن ارتف�اع انتاج لح�م الدجاج 
وبي�ض املائ�دة يف الع�راق لعام 2020.وق�ال الجه�از يف تقرير  ان 
»مجم�وع إنتاج الع�راق من دج�اج اللحم الحي بل�غ 156.5 الف 
طن لس�نة 2020 بارتفاع بلغت نسبته 5.6% عن انتاج العام الذي 
س�بقه والبالغ 148.2 ال�ف طنا«.ولفت إىل ان »انت�اج عام 2020 
ارتف�ع ايضا عن عام 2018 الذي بل�غ االنتاج فيه 109.4 الف طن 
وع�ام 2017 الذي بلغ االنتاج فيه 96.1 الف طنا«.واضاف الجهاز 
املركزي لإلحص�اء، ان »مجموع انتاج العراق من بيض املائدة بلغ 
1118.4 مليون بيضة لسنة 2020 بارتفاع قدرت نسبته ب� %15.4 
عن العام الذي سبقه الذي بلغ 969.1 مليون بيضة »، موضحا ان 

»االحصاء شمل جميع املحافظات ما عدا اقليم كردستان«.

املرور يعلن رسميًا افتتاح 
جرس اجلمهورية ذهابًا وايابًا

وزارة الرتبية تلمح بتأجيل 
االمتحانات اخلارجية

املركزي لإلحصاء: ارتفاع إنتاج حلم الدجاج 
وبيض املائدة خالل عام 2020

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعل�ن وزير العم�ل والش�ؤون االجتماعية عادل 
الركاب�ي، أم�س الثالث�اء، رصف رات�ب املع�ني 
املتفرغ للمس�تلمني سابقا يف بغداد واملحافظات 

لشهر شباط للدفعة الثانية لعام 2021.    
وذكر الركابي يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، أن »هيئ�ة رعاي�ة ذوي االعاق�ة 

اكمل�ت جميع اإلج�راءات املتعلقة باطالق راتب 
املع�ني املتف�رغ للمس�تلمني س�ابقا ابت�داًء من 
مس�اء هذا الي�وم الثالث�اء الدفع�ة الثانية لعام 
2021«، داعياً اياه�م إىل »التوجه ملنافذ الرف 
الس�تالم مس�تحقاتهم املالي�ة«.  وب�ني رئي�س 
هيئ�ة رعاي�ة ذوي اإلعاقة عص�ام عبداللطيف 
التميمي وفق البي�ان، أن »الهيئة رصفت رواتب 
املس�تفيدين الذي�ن توقف�ت رواتبه�م احرتازياً 

لع�دم إجراء املعاينة الس�نوية دفعتني لش�هري 
كانون الثاني وش�باط بع�د مراجعتهم واكمال 
إجراءاتهم القانونية واإلدارية«.  وقال التميمي، 
لحام�يل  اإللكرتون�ي  ال�رف  »إش�عارات  إن 
بطاقة املاس�رت كارد للمصارف )آشور والرشيد 
والرافدين( ستصل إىل املستفيدين بالتتابع مساء 
هذا اليوم بعد إنج�از إجراءات الدفع اإللكرتوني 

وفق التوقيتات املحددة لكل مرف«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن قائممقام قضاء بعقوب�ة يف دياىل عبدالله الحيايل، أمس الثالثاء، عن 
احباط اس�تيالء متنفذين عىل 100 دونم من امالك وزارة املالية يف اطراف 
بعقوبة.وق�ال الحي�ايل ان ”قائممقامي�ة بعقوبة بالتنس�يق مع عقارات 
الدولة ومفارز الرشطة املحلية احبطت محاولة استيالء متنفذين عىل 100 
دون�م من امالك وزارة املالية يف منطق�ة القدس يف اطراف بعقوبة الفتا اىل 

انه بعضهم قام ببيع بعض القطع السكنية بدون اي مسوغ قانوني”.
واض�اف الحي�ايل، ان ”حملة مجابهة مح�اوالت املتنفذين للس�يطرة عىل 
ارايض الدول�ة والوزارات مس�تمرة يف بعقوبة ووضواحيه�ا”، الفتا اىل انه 
“تم احباط اس�تيالء جه�ات متنفذة عىل 40 دون�م يف منطقة ام الكرفس 
يوم امس وتم اتخاذ االج�راءات القانونية بحق املتجاوزين”.وتعاني دياىل 
وخاصة بعقوبة من اس�تيالء متنفذين عىل امالك الدولة وخاصة االرايض 

الزراعية والعائدة اىل وزارة املالية.

العمل تعلن إطالق راتب املعني املتفرغ للمستلمني سابقًا لشهر شباط

دياىل: احباط استيالء متنفذين عىل 100 دونم من امالك وزارة املالية

    بغداد / المستقبل العراقي

حققت وزارة النقل/الرشكة العامة 
للنقل الربي نق�ل )17( الف طن من 
مختلف البضائع خالل ش�هر شباط 
امل�ايض وبواق�ع )416(نقلة لصالح 

وزارتي الزراعة والكهرباء. 
وق�ال مدي�ر ع�ام الرشك�ة مرتىض 
كريم الشحماني: تأتي هذه الجهود 

النق�ل  وزي�ر  وتوجي�ه  بمس�اندة 
الكابتن نارص حس�ني بندر الش�بيل 
وبمتابع�ة ميداني�ة آللي�ة التحميل 
والتفري�غ م�ن اج�ل تعزي�ز مكانة 
الرشك�ة االقتصادية بني تش�كيالت 
الوزارة والحفاظ عليها  بتنفيذ كافة 
بنود العقود املربم�ة معها من خالل 
باعتباره�ا الناق�ل الوطن�ي املعتمد 

لجميع محافظات العراق.

النقل الربي: »17« الف طن من مواد خمتلفة
 نقلها اسطولنا الشهر املايض

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلنت محافظة بابل، أمس الثالثاء، ش�مول 2500 متق�دم برواتب املعني املتفرع ضمن 
املوازنة املالية للعام الحايل.

وقال مدير قس�م ذوي االعاقة والرعاية الخاصة يف املحافظة حيدر كامل حسني يف بيان 
تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه انه “تم اصدار بطاقات )املاسرت كارت( للمشمولني 
بع�د تدقيق بياناتهم”، مبين�ا ان “الدائرة بانتظار اقرار املوازنة لتس�لم رواتبهم البالغة 

170 الف دينار لكل منهم، وعدها قليلة مقارنة بالرواتب األخرى”.
وطالب حسني ب�”زيادتها لتسد الحاجة الفعلية لكل مستفيد«.

وب�ني ان “الذين تم ش�مولهم برواتب املع�ني املتفرغ هم من قدموا خ�الل عامي 2019 
و2020، اما من قدموا بياناتهم للعام الحايل وعددهم 500، فيقوم القسم حاليا بتدقيقها 

وبانتظار شمولهم بعد التأكد من صحة املعلومات”.
وأوض�ح ان “س�قف اعداد املش�مولني سيش�هد زي�ادة بعد زي�ادة الحص�ة املخصصة 
للمحافظ�ة ضم�ن موازنة العام الح�ايل”، مؤكدا أنه “ت�م تحدي�د ذوي االعاقة ملصابي 

االمراض الرسطانية والثالسيما”.
وحدد حسني “عدد املشمولني يف محافظة بابل برواتب املعني املتفرغ بثمانية االف و983 
مس�تفيدا”، مش�ريا اىل أن “االمتي�ازات التي اقرها قان�ون ذوي االعاق�ة، اقتناء مركبة 

مستوردة من دون تحاسب رضيبي”.

بابل: شمول 2500 متقدم 
برواتب املعني

املواد الغذائية تعلن رشاء 
وجتهيز مادة الزيت ضمن 

مفردات التموينية

صحة الرصافة تطلق محلة تلقيح 
»كورونا« بعد تسلمها »6100« جرعة

    بغداد / المستقبل العراقي

اعل��ن مدير عام الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية قاسم حمود منصور 
ع�ن رشاء مادة زيت الطعام وتجهيزه�ا للمواطنني ضمن مفردات البطاقة 

التموينية خالل االسبوع الحايل.
واض�اف حمود يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي«، نس�خة منه، ان »توجه 
الوزارة خالل الفرتة املقبلة بتوفري ) مادتي الس�كر وزيت الطعام ( وبشكل 
منتظم للمواطنني مما يس�اعد عىل اس�تقرار اسعار الس�وق وتوفري املواد 

للمواطنني .

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعل�ن م�دري دائرة صح�ة بغداد/
لق�اح  حمل�ة  انط�الق  الرصاف�ة 
كورون�ا بع�د وص�ول اول وجب�ة 
م�ن الص�ني اىل الع�راق فجر أمس 

الثالثاء.
تلق�ت  بي�ان  يف  الس�اعدي  وق�ال 
املستقبل العراقي نس�خة منه، ان 
»الحمل�ة انطلقت من مركز صحي 
املس�تنرية بعد تس�لم الرصافة 
حصته�ا من اللق�اح 6100 جرعة 
لتش�مل تلقيح كوجب�ه اوىل 3050 

شخص بواقع جرعتني لكل فرد«.
واضاف، ان »الوجبه االوىل ستكون 
للقاح منتسبي صحة الرصافة من 
العامل�ني يف مراكز ومستش�فيات 
املخصص�ة لع�الج كورون�ا ويت�م 
منحه�م الجرع�ة الثاني�ة بعد 21 

يوما«.
واوضح الساعدي ان »بقية الجرع 
س�تصل تباع�ا ويتم تلقي�ح باقي 
الكوادر يف املؤسسات الصحية ومن 
ثم بقية الفئات املش�مولة حس�ب 
وزارة  حدده�ا  الت�ي  االولوي�ات 

الصح�ة لح�ني تلقيح اخ�ر فرد يف 
الشعب العراقي«.

واكد ان »صحة الرصافة حددت عدد 
من مراكز الصحية واملستش�فيات 
الت�ي س�يكون فيها اعط�اء لقاح 
كورونا«، داعي�ا املواطنني اىل »مال 
وزارة  اطلقته�ا  الت�ي  االس�تمارة 

الصحة لتلقيح لقاح كورونا«.
»الجه�ود  ان  الس�اعدي  وتاب�ع 
مس�تمرة ب�كل املج�االت ملحارب�ة 
جائح�ة كورون�ا وع�الج املصابني 
ع�ىل كاف�ة االصع�دة«، مبين�اً انه 
االس�تعدادات  كاف�ة  تهيئ�ة  »ت�م 
اللوجس�تية إلعطاء لق�اح كورونا 
لكافة املواطن�ني وبانتظار وصول 
باقي الكميات م�ن اللقاحات وفق 
الت�ي  املح�ددة  الزمني�ة  الج�داول 

تعاقدت عليها وزارة الصحة«.
كاف�ة  تهيئ�ة  »ت�م  ان�ه  واف�اد 
اللوجس�تية إلعطاء  االس�تعدادات 
املواطن�ني  لكاف�ة  لق�اح كورون�ا 
وبانتظ�ار وص�ول باق�ي الكميات 
من اللقاحات وفق الجداول الزمنية 
املحددة التي تعاق�دت عليها وزارة 

الصحة«.

افتتاح مشاريع قرية املسبار السكنية ومرآب البرصة 
النموذجي وبوابات أم قرص اإللكرتونية

    البصرة / المستقبل العراقي

أم�س  الحكوم�ي،  األع�الم  خلي�ة  اعلن�ت 
الثالثاء، قرب افتتاح مش�اريع قرية املسبار 
السكنية ومرآب البرة النموذجي وبوابات 
ميناء أم قر اإللكرتونية. وذكرت الخلية يف 
بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه أن 
»رشكة تنفيذ املشاريع التابعة لوزارة النقل 
واملواص�الت تواص�ل إنجاز مش�اريع قرية 
املسبار الس�كنية ومرآب البرة النموذجي 
ومرشوع تطوير بوابة وطريق ميناء أم قر 
الش�مايل والجنوب�ي يف محافظ�ة البرة«.

واضاف�ت أن »وفد مكتب اإلعالم واالتصال الحكومي يف 
األمان�ة العامة ملجلس الوزراء رفق�ة وفد من مهنديس 
وفني�ي الرشك�ة العام�ة لتنفيذ املش�اريع، اطلع خالل 
جولة ميدانية عىل املش�اريع، حيث وصلت نسبة إنجاز 
مرشوع قرية املس�بار الس�كنية إىل أكثر م�ن 70 باملئة 
وبمدة إنجاز 9 أشهر، وبكلفة إجمالية بلغت 9 مليارات 
»امل�رشوع  أن  اىل  البي�ان  دينار«.واش�ار  و30 ملي�ون 
يتضم�ن بناء 86 وحدة س�كنية بط�راز حديث وبألوان 
مختلف�ة، فضال عن إنج�از البنى التحتي�ة والتكميلية 
ملجاري سحب مياه األمطار والثقيلة، واملياه الصالحة 
للرشب، وفرش األرصفة وتغليف الشوارع باملقرنص«.
وتاب�ع، أن »امل�رشوع ينفذ بم�الكات عراقي�ة، ويخدم 

رشيحة شهداء حادثة املسبار وموظفي الرشكة العامة 
ملوانئ العراق«.وأردف البيان أن »نس�بة إنجاز مرشوع 
مرآب البرة النموذجي وصلت 88 باملئة، وبمدة إنجاز 
450 يوم�ا، وبكلف�ة إجمالي�ة بلغت 18 ملي�ارا و898 
مليون�ا و244 أل�ف دينار«.وبحس�ب البي�ان: »أن�ىء 
امل�رشوع ع�ىل أرض تبلغ مس�احتها أكثر م�ن 20 ألف 
م�رت مرب�ع، ويتكون من جزءي�ن، الج�زء األول يحوي 
بناية إدراة قسم النقل الربي، وبنايات خاصة بالسواق، 
واس�رتاحة الزوار، وقاعة اجتماعات رئيسة، ومطعما، 
وروضة أطف�ال، فضال عن مخزن لألدوات االحتياطية، 
وبناية سيطرات مدخل ومخرج، وأبنية صغرية لخدمات 
متنوعة، فيما يشمل الجزء الثاني كراج إيواء الشاحنات، 
ومحطة وق�ود متكاملة م�ع بنايته�ا اإلدارية، وورش 

الصيانة الثابتة، وجملون غس�ل وتش�حيم 
الشاحنات، وجملون تصليح الشاحنات مع 
أبنيته اإلدارية، وغرف�ة املحوالت واملولدات، 
واملخ�رج«. للمدخ�ل  الس�يطرات  وبناي�ة 

وم�ىض البيان: »يعد امل�رشوع املقر الرئيس 
لنقل الس�لع والبضائ�ع بكل أش�كالها من 
ميناء الف�او إىل املحافظات كافة وبالعكس 
كون�ة يقع ع�ىل الطري�ق املؤدي�ة إىل ميناء 
الف�او الكبري، فضال ع�ن إدارة حركة النقل 
الربي م�ا بني املنافذ الحدودي�ة كافة الربية 
والبحرية واملحافظات«.فيما وصلت نس�بة 
إنج�از مرشوع تطوير بواب�ة وطريق ميناء 
إم قر الشمايل والجنوبي »95 باملئة، وبكلفة إجمالية 
بلغ�ت 26 ملي�ار دينار«. ولف�ت اىل أن »ط�ول الطريق 
املنفذة واملمتدة إىل بوابة ميناء أم قر الش�مايل يبلغ 4 
كيلو مرت، حيث تمت توسعة الطريق إىل عرض 16 مرتا، 
وإنشاء ثالثة مداخل مرتبطة ببوابات رئيسة إلكرتونية 
حديثة عرضه�ا 70 مرتا، ويحتوي املرشوع عىل بوابات 
رئيس�ة إلكرتوني�ة، بواب�ة K9، بواب�ة س�ونار، بواب�ة 
طوارئ، وكام�ريات مراقبة متطورة«.واختتم البيان أن 
»املرشوع يس�هم يف انس�يابية حركة دخول الشاحنات 
م�ن وإىل مين�اء أم قر، وزي�ادة الطاقة االس�تيعابية 
ملرور الش�احنات، ويواك�ب التطور الحاص�ل يف امليناء 

والزيادة املتوقعة للتبادل التجاري«.

حمافظ بغداد: تأخر إقرار املوازنة أثر 
كثريًا عىل تقديم اخلدمات للعاصمة

     المستقبل العراقي/ طالب ضاحي
عادل احمد

اعلن محافظ بغداد محمد جابر العطا، أمس 
الثالث�اء، ادراج مش�اريع جديدة ضمن قطاع 
بن�اء امل�دارس ومش�اريع االكس�اء وتطوير 

وتأهيل مداخل العاصمة.
 وقال املحافظ يف بيان تلقت املستقبل العراقي 
نس�خة منه، إن »تأخ�ر املوازنة اثر كثريا عىل 
تقديم الخدمات يف العاصمة ورغم هذا خضنا 
تحديات كثرية عىل مس�توى استمرار اعمالنا 
القطاع�ات  مختل�ف  يف  املش�اريع  وتنفي�ذ 

الخدمية«.
واك�د »ادراج اع�داد م�ن االبنية املدرس�ية يف 
مختل�ف مناط�ق العاصمة وكذلك اس�تمرار 
اعم�ال انج�از 18 مدرس�ة جدي�دة يف قضاء 

ال�زوراء ومنطقة الس�عادة والكرام�ة  باالضافة اىل احالة 
ع�دد من املناقصات ملش�اريع خدمي�ة مختلفة يف مناطق 
الشيش�ان  وحي العكييل  ومنطقة الشعبانية وغريها من 

املناطق«.
واض�اف، العطا، ان »اعمالنا مس�تمرة وبوترية متصاعدة 
ونسب انجاز عالية ومتقدمة وبمتابعة وارشاف يومي من 
قبلن�ا والتأكي�د عىل العمل ومضاعف�ة الجهود خالل فرتة 

الحظر الصحي«.

واش�ار اىل »وض�ع خط�ة لحماي�ة ال�رشكات والك�وادر 
العاملة واملتعاقدة مع املحافظة لضمان ديمومة املشاريع 
وانجازه�ا بف�رتات قياس�ية وبحس�ب الصي�غ العقدي�ة 
املربم�ة«. ولف�ت العط�ا اىل »اس�تمرار اعمالن�ا الخدمية 
والبلدي�ة يف جمي�ع مناطق ح�زام بغ�داد اىل جانب اعمال 
مش�اريع االكس�اء املنفذة بمختلف االقضي�ة والنواحي ، 
فض�ال عن تقدم االعم�ال املنفذة بتأهي�ل وتطوير مداخل 
العاصمة س�يما اعمال االكساء والتشجري وصب االرصفة 

ورصف املقرنص واعمال االنارة«.
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الرشكة العامة ملوانىء العراق
نرش اعالن مزايدة رقم 2021/2020/2/1 ومزايدة رقم 2020/2/2 /2021 

لتاجري عقارات متفرقة واقعة يف حمافظة البرصة 
تعل�ن الرشك�ة العامة ملوانىء العراق ع�ن مزايدة تاجري العق�ار اعاله واملبني مواصفات�ه ادناه  وفقا 
لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لس�نة 2013 وخالل خمس�ة عرش يوما تبدا من اليوم التايل 
لن�رش االع�الن يف الجري�دة الرس�مية التي س�تجري يف تمام الس�اعة العارشة صباحا يف قس�م االمالك 
واالرايض فع�ى الراغبني االش�راك  يف املزاي�دة العلنية تقديم طلباتهم اىل قس�م االمالك واالريض  بهذه 
الرشكة   واالطالع عى رشوط املزايدة مس�تصحبني معهم املستمس�كات التالي�ة هوية االحوال املدنية  
)مصورة( البطاقة التموينية )مصورة(  بطاقة السكن )مصورة( ودفع تأمينات بنسبة 20% عرشون 
باملائة من القيمة التقديرية  لكامل مدة التاجري املعلنة بصك مصدق  المر الرشكة العامة ملوانىء العراق  
او نقدا علما ان مدة التاجري سنتان ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور نرش االعالن واملصاريف وعند 
نكول من ترس�و عليه املزايدة يتحمل فرق البدلني لكامل م�دة التاجري املعلنة ويعترب املزايد مطلعا عى 

املاجور وراه رؤية كافية وقبل به 
املواصفات :

1 � كافريا معهد املوانئ  مساحتها ) 280م2( واقعة يف منطقة املعقل
2 � مطعم داخل مقر الرشكة  مساحته )100م2( واقع يف منطقة املعقل

3 � محل رقم 15 مساحته )6×4(م2 واقع يف منطقة املعقل/ حي الشهداء
4 � محطة غسل السيارات مساحتها )375(م2 واقعة يف منطقة املعقل خلف ملعب امليناء 

5 � محل رقم 3 مساحته )5×6(م2 واقع يف منطقة املعقل سوق ال� 50 دار 
6 � محل رقم 8 مساحته )22,5(م2 واقع يف منطقة املعقل /االبله
7 � محل رقم 13 مساحته )12(م2 واقع يف منطقة املعقل /االبله

8 � محل رقم 14 مساحته )41(م2 واقع يف منطقة املعقل /االبله  
9 � محل رقم 1 مساحته )24(م2 واقع يف منطقة املعقل /االبله

تنويه
ورد س�هوا يف اإلع�الن املنش�ور يف جري�دة املس�تقبل 

العراقي بالعدد )  2329 (  يف 2021/3/2
محكم�ة ب�داءة الس�ماوة بالع�دد )149/ب/2015( 
خطأ والصحي�ح هو ) 1940/ب/2015( كما ورد ان 
الدار الثالثة مسقفة بالش�يلمان خطأ والصحيح هو 
مس�قفة بالحديد الشيلمان وورد اس�م صاحب الدار 
السادس�ة ) عبد الحسني برش زغري ( خطأ والصحيح 
هو ) عبد الحس�ني بش�ري زغري( كما ورد أنها تحتوي 
ع�ى )نثالث غرف ن�وم( خطأ والصحي�ح هو ) ثالث 

غرف نوم( لذا اقتىض التنويه.
��������������������������������������������

مجلس القضاء األعى 
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف الهندية
العدد : 398/ش/2021

التاريخ : 2021/3/1
اعالن

إىل/ املدع�ى علي�ه ) ف�الح حس�ن خض�ري( يس�كن 
الهندية/ حي الحس�ني سابقا ومجهول محل اإلقامة 

حاليا
أقامت املدعية )تقى الله فالح حسن( الدعوى املرقمة 
)398/ش/2021( تطالب فيها ب�)النفقة املستمرة( 
وملجهولي�ة مح�ل إقامتك ل�ذا تقرر تبليغك بواس�طة 
صحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني ع�ى موع�د املرافعة 
املصادف يوم  2021/3/10 الساعة التاسعة صباحا 
ويف حالة عدم حضورك أو من ينوب عنك قانونا سوف 

تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا  وفق األصول. 
القايض

قيس عبد السجاد الحسناوي
��������������������������������������������

مجلس القضاء األعى 
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف الهندية
العدد : 394/ش/2021

التاريخ : 2021/3/1
اعالن

إىل/ املدع�ى علي�ه ) ف�الح حس�ن خض�ري( يس�كن 
الهندية/ حي الحس�ني سابقا ومجهول محل االقامة 

حاليا
أقام�ت املدعية )خريية فالح حس�ن( الدعوى املرقمة 
)394/ش/2021( تطال�ب فيه�ا ب�)النفقة املاضية 
واملس�تمرة( وملجهولية محل إقامتك لذا تقرر تبليغك 
بواس�طة صحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني ع�ى موعد 
املرافعة املصادف يوم  2021/3/10 الساعة التاسعة 
صباح�ا ويف حال�ة عدم حض�ورك أو من ين�وب عنك 
قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا  وفق 

األصول. 
القايض

قيس عبد السجاد الحسناوي
��������������������������������������������

مجلس القضاء األعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد : 3526/ب2019/5

التاريخ  : 2021/2/4
إعالن

بناءا عى القرار الصادر من هذه املحكمة بإزالة شيوع 
العقار املرقم ) 3/21822 ( حي النرص يف النجف عليه 
تعل�ن ه�ذه املحكمة عن بي�ع العقار  املذك�ور أعاله 
واملبين�ة أوصافه وقيمته أدناه فعى الراغبني بالرشاء 
مراجعة هذه املحكمة خالل )خمسة عرش( يوما من 
اليوم الت�ايل لنرش اإلعالن مس�تصحبا معه التأمينات 
القانوني�ة البالغة 10% م�ن القيمة املق�درة بموجب 
صك مص�دق ألمر  محكمة ب�داءة النجف وصادر من 
مرصف الرافدين رقم )7(  يف النجف وستجري املزايدة 
واإلحالة يف الس�اعة الثانية عرش من اليوم األخري من 
اإلع�الن يف هذه املحكم�ة وعى املش�ري جلب هوية 

األحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية .
القايض األول

عامر حسني حمزة
األوصاف:- العقار املرقم ) 3/21822 ( حي النرص يف 
النج�ف عبارة عن عرصة فارغة تم وضع س�ياج عى 
واجهتها فق�ط وبواجهة 10 مر ومس�احة اجمالية 
)210 مر( غري مشغولة من احد لحظة الكشف ، وان 
القيمة املقدرة للعق�ار مبلغ مقداره )60،980،000( 
ستون مليون وتسعمائة وثمانون الف دينار الغريها.

جمهورية العراق
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ بلد
رقم االضبارة: 2021/3

التاريخ: 2021/3/1
اىل املنفذ عليه/ ميسون طامي خضري

لقد تحقق لهذه املديرية من انك مجهول محل اإلقامة 
وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء 
التبليغ عليه واستناداً للمادة )27( من قانون التنفيذ 
تق�رر تبليغ�ك اعالنا بالحض�ور يف مديري�ة تنفيذ بلد 
خالل خمس�ة عرش يوم�ًا تبدأ من الي�وم التايل للنرش 
ملبارشة املعام�الت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم 
حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية بإج�راءات التنفيذ 

الجربي فوق القانون:
اوصاف املحرر:

ق�رار حكم صادر م�ن محكمة بداءة س�امراء بالعدد 
2760/ب/2018

املنفذ العدل
هادي مهيل حبر

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

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ بلد
رقم االضبارة: 2021/4

التاريخ: 2021/3/1
اىل املنفذ عليه/ ميسون طامي خضري

لقد تحقق لهذه املديرية من انك مجهول محل اإلقامة 
وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء 
التبليغ عليه واستناداً للمادة )27( من قانون التنفيذ 
تق�رر تبليغ�ك اعالنا بالحض�ور يف مديري�ة تنفيذ بلد 
خالل خمس�ة عرش يوم�ًا تبدأ من الي�وم التايل للنرش 
ملبارشة املعام�الت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم 
حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية بإج�راءات التنفيذ 

الجربي فوق القانون:
اوصاف املحرر:

ق�رار حكم صادر م�ن محكمة بداءة س�امراء بالعدد 
2749/ب/2018

املنفذ العدل
هادي مهيل حبر

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

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ بلد
رقم االضبارة: 2021/5

التاريخ: 2021/3/1
اىل املنفذ عليه/ ميسون طامي خضري

لقد تحقق لهذه املديرية من انك مجهول محل اإلقامة 
وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء 
التبليغ عليه واستناداً للمادة )27( من قانون التنفيذ 
تق�رر تبليغ�ك اعالنا بالحض�ور يف مديري�ة تنفيذ بلد 
خالل خمس�ة عرش يوم�ًا تبدأ من الي�وم التايل للنرش 
ملبارشة املعام�الت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم 
حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية بإج�راءات التنفيذ 

الجربي فوق القانون:
اوصاف املحرر:

ق�رار حكم صادر م�ن محكمة بداءة س�امراء بالعدد 
2763/ب/2018

املنفذ العدل
هادي مهيل حبر

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

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ بلد
رقم االضبارة: 2021/7

التاريخ: 2021/3/1
اىل املنفذ عليه/ ميسون طامي خضري

لقد تحقق لهذه املديرية من انك مجهول محل اإلقامة 
وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء 
التبليغ عليه واستناداً للمادة )27( من قانون التنفيذ 
تق�رر تبليغ�ك اعالنا بالحض�ور يف مديري�ة تنفيذ بلد 
خالل خمس�ة عرش يوم�ًا تبدأ من الي�وم التايل للنرش 
ملبارشة املعام�الت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم 
حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية بإج�راءات التنفيذ 

الجربي فوق القانون:
اوصاف املحرر:

ق�رار حكم صادر م�ن محكمة بداءة س�امراء بالعدد 
2748/ب/2018

املنفذ العدل
هادي مهيل حبر

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوت

رقم االضبارة : 2021/430
التاريخ : 2021/3/2

اىل / املنفذ عليه / حسني عبد عيل حسني التميمي
لق�د تحق�ق له�ذة املديرية م�ن ذات اختص�اص انك 
مجه�ول محل االقامه وليس لك موطن دائم او مؤقت 
اومختار يمكن اجراء التبليغ عليه , واس�تناداً للمادة 
)27( من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور 
يف مديرية تنفيذ الكوت خالل خمس�ة عرش يوماً تبدأ 
م�ن اليوم الت�ايل للنرش ملب�ارشة املعام�الت التنفيذية 
بحض�ورك ويف حال�ة ع�دم حض�ورك س�تبارش هذه 

املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون :
منفذ العدل

محمد عبد الرضا زيدان الطائي 
اوصاف املحرر:

قرار محكمة بداءة الكوت بالعدد 1483/ب/2020 يف 
تاريخ 2020/12/14 بمبلغ سته و اربعون  مليون و 

مئتان الف دينار لصالح الدائن )حيدر كامل نابت(
��������������������������������������������

اىل /املتعاقد الفالح )فالح حسن محمد(
م/ انذار

بالنظ�ر لع�دم اس�تغاللكم االرض املتعاق�د  عليه�ا  
وفق الق�رار 220 لس�نه  1974 و البالغة مس�احتها 
)10دونم( الواقعة ضمن ارايض القطعة املرقمة 9/4 
مقاطع�ة /32/ عبيد و الش�ماطي و ع�دم تنفيذكم 
لستغالل )بس�تنة( من تاريخ ابرامكم العقد لحد االن   
ل�ذا ننذرك وخالل فرة )30( يوم بس�تغالل املس�احة 

اعاله و بخالف سوف يسخ العقد اعذر من انذر 
م ر مهندسسني زراعيني

اركان مريوش حسني
مدير زراعه محافظه   واسط

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

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ بلد
رقم االضبارة: 2021/2

التاريخ: 2021/3/1
اىل املنفذ عليه/ ميسون طامي خضري

لقد تحقق لهذه املديرية من انك مجهول محل اإلقامة 
وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء 
التبليغ عليه واستناداً للمادة )27( من قانون التنفيذ 
تق�رر تبليغ�ك اعالنا بالحض�ور يف مديري�ة تنفيذ بلد 
خالل خمس�ة عرش يوم�ًا تبدأ من الي�وم التايل للنرش 
ملبارشة املعام�الت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم 
حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية بإج�راءات التنفيذ 

الجربي فوق القانون:
اوصاف املحرر:

ق�رار حكم صادر م�ن محكمة بداءة س�امراء بالعدد 
2764/ب/2018

املنفذ العدل
هادي مهيل حبر

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

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ بلد
رقم االضبارة: 2021/7

التاريخ: 2021/3/1
اىل املنفذ عليه/ ميسون طامي خضري

لقد تحقق لهذه املديرية من انك مجهول محل اإلقامة 
وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء 
التبليغ عليه واستناداً للمادة )27( من قانون التنفيذ 
تق�رر تبليغ�ك اعالنا بالحض�ور يف مديري�ة تنفيذ بلد 
خالل خمس�ة عرش يوم�ًا تبدأ من الي�وم التايل للنرش 
ملبارشة املعام�الت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم 
حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية بإج�راءات التنفيذ 

الجربي فوق القانون:
اوصاف املحرر:

ق�رار حكم صادر م�ن محكمة بداءة س�امراء بالعدد 
2750/ب/2018

املنفذ العدل
هادي مهيل حبر

جمهورية العراق
مجل�س القض�اء األع�ى رئاس�ة اس�تئنافه واس�ط 

االتحادية
محكمة بدائة الكوت

العدد: 864/ب/2020
التاريخ: 2021/2/25

املوضوع/اعالن بيع عقار باملزايده
املدعيني )الدائن(/ 1� س�ندس عيل ياس�ني  2� تعداد 

عيل ياسني 
املدع�ى عليه )املدين(/ 1� عمر عيل ياس�ني 2� احمد 
عيل ياس�ني 3� سناء عيل ياس�ني 4� بهاء عيل ياسني 
5� تامي�م عيل ياس�ني 6� زيد حماد خل�ف 7� جمانه 

حماد خلف
تنفيذا لق�رار الحكم الصادر من هذه املحكمة بالعدد 
)864/ب/2020( واملتضم�ن اع�الن املزاي�ده الزالة 
ش�يوع العق�ار املرق�م) 1695/5 م 38 الخاجي�ة  ( 
وتوزيع صايف الثمن بني الرشكاء كال حس�ب س�هامه 
0فقد تقرار اع�الن  عن بيعه باملزاي�ده العلنيه خالل 
)30( يوما اعتبارا من اليوم التايل للنرش يف صحيفتني 
محليتني فعى الراغبني بالرشاء مراجعة هذه املحكمة 
مس�تصحبني معهم التامينات القانونيه البالغه %10 
من القيمه التقديريه للعقار بصك معنون اىل)محكمة 
ب�داة الكوت ( وس�وف تجري املزاي�دة يف اليوم االخري 
الس�اعه الثانية عرش ضهرا وذا ص�ادف اليوم االخري 
عطل�ة رس�مية فيعترب الي�وم ال�ذي يليه م�ن الدوام 
الرس�مي موعدا للمزاي�ده و يتحمل من ترس�و عليه 

املزايدة أجور االعالن واملزايده .
القايض

عدنان نهي�ر راه��ي 
مواصفات العقار

جنسه:/  دار سكن بمساحة 606 اولك و مفروز منه 
دار مش�تمل بصورة غري رسمية يتكون من استقبال 
ومس�لك و غرفة نوم ع�دد )2( و صحي�ات و مطبخ 
و الطاب�ق الثاني غرفة واحده و صحيات و مش�تمل 

يتكون من صاله وهول وحديقه خلفية و جانبية 
املساحه :/ 6,06اولك

 الشاغل :/ 
القيمة التقديريه :/ 504,800,000 مليون دينار

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

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة : 2021/662

التاريخ : 2021/3/2
اىل / املنفذ عليه / مراد كاظم سهيل

لق�د تحق�ق له�ذة املديرية م�ن ذات اختص�اص انك 
مجه�ول محل االقامه وليس لك موطن دائم او مؤقت 
اومختار يمكن اجراء التبليغ عليه , واس�تناداً للمادة 
)27( من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور 
يف مديرية تنفيذ الكوت خالل خمس�ة عرش يوماً تبدأ 
م�ن اليوم الت�ايل للنرش ملب�ارشة املعام�الت التنفيذية 
بحض�ورك ويف حال�ة ع�دم حض�ورك س�تبارش هذه 

املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون :
منفذ العدل

محمد عبد الرضا زيدان الطائي 
اوصاف املحرر:

قرار محكمة بداءة الكوت بالعدد 1676/ب/2021 يف 
تاريخ 2021/1/27 بمبلغ ثالثه  ماليني دينار لصالح 

الدائن )حسني عيل سلمان(
��������������������������������������������

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعى 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
دار القضاء يف سامراء 

محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
العدد:2020/2718 

التاريخ :2020/3/2
نرش اعالن

قدم�ت املس�تدعي )مجي�د ذي�اب عل�وان( طل�ب اىل 
ه�ذه املحكم�ة يطلب في�ه اص�دار حج�ر وقيمومة 
البن�ه املفقود )فري�د عيل صالح( وال�ذي فقد بتاريخ 
2016/3/3 عليه واس�تنادا لقانون رعاية القارصين 
ق�ررت املحكمة نرشه بصحيفت�ني محليتني يوميتني 

لغرض التثبت من حياة املفقود
م�����������ع الت��ق��������دي�������ر...

القايض 
كاظم متعب داود

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ غماس
رقم االضبارة : 2020/72

التاريخ: 2021/2/22
إعالن

غم�اس/  تنفي�ذ  مديري�ة  تبي�ع   
س�هام املدين يف العقار تسلس�ل  ) 
194 ال�رشق( (الواق�ع يف غم�اس 
العائدة للمدين )عيل عزيز دحدوح( 
املحجوز لقاء طلب الدائن ) ش�اكر 
البالغ )8755000(   عبود شطنان( 
دينار فعى الراغب بالرشاء مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة ثالثني يوما 
تبدأ م�ن اليوم الت�ايل والداللية عى 

املشري .
املنفذ العدل 

محمد هادي عبد الكاظم
املواصفات :

1 � موقع�ه ورقم�ه  : 194 الرشق 
يف غماس

2 � جنسه ونوعه : دار سكن عقار
3 � حدوده واوصافه : دور سكنية

مش�تمالته: غرف�ة ن�وم ومطب�خ 
وصالة وصحيات

5 � مساحته : 
6- درجة العمران: متوسطة

7- الشاغل : غري مشغول
8 � القيمة املقدرة : خمسة وثالثون 

مليون دينار عراقي
�����������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ غماس
رقم االضبارة : 2020/71

التاريخ: 2021/2/22
إعالن

غم�اس/  تنفي�ذ  مديري�ة  تبي�ع   
س�هام املدين يف العقار تسلس�ل  ) 
194 ال�رشق( (الواق�ع يف غم�اس 
العائدة للمدين )عيل عزيز دحدوح( 
املحجوز لقاء طلب الدائن ) ش�اكر 
البالغ )8755000(   عبود شطنان( 
دينار فعى الراغب بالرشاء مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة ثالثني يوما 
تبدأ م�ن اليوم الت�ايل والداللية عى 

املشري .
املنفذ العدل 

محمد هادي عبد الكاظم
املواصفات :

1 � موقع�ه ورقم�ه  : 194 الرشق 
يف غماس

2 � جنسه ونوعه : دار سكن عقار
3 � حدوده واوصافه : دور سكنية

مش�تمالته: غرف�ة ن�وم ومطب�خ 
وصالة وصحيات

5 � مساحته : 
6- درجة العمران: متوسطة

7- الشاغل : غري مشغول
8 � القيمة املقدرة : خمسة وثالثون 

مليون دينار عراقي
�����������������������������

مجلس القضاء األعى
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النجف 

االتحادية 
محكمة بداءة النجف

العدد : 702/ب2020/3
التاريخ  : 2021/2/25

إعالن
بن�اءا عى القرار الص�ادر من هذه 
املحكمة بإزالة شيوع العقار املرقم 
1031 براق جدي�دة يف النجف عليه 
تعلن ه�ذه املحكمة عن بيع العقار  
املذك�ور أع�اله واملبين�ة أوصاف�ه 
الراغب�ني  فع�ى  أدن�اه  وقيمت�ه 
بال�رشاء مراجع�ة ه�ذه املحكم�ة 
خالل )خمسة عرش( يوما من اليوم 
التايل لنرش اإلعالن مستصحبا معه 
البالغة %10  القانوني�ة  التأمين�ات 
م�ن القيم�ة املق�درة بموجب صك 
مصدق ألم�ر  محكمة بداءة النجف 
وص�ادر من م�رصف الرافدين رقم 
)7(  يف النج�ف وس�تجري املزاي�دة 
واإلحال�ة يف الس�اعة الثاني�ة عرش 
من اليوم األخري من اإلعالن يف هذه 
املحكمة وعى املش�ري جلب هوية 
األحوال املدنية وش�هادة الجنس�ية 

العراقية .
القايض األول

عامر حسني حمزة
األوص�اف:- العق�ار املرق�م 1031 
ب�راق جدي�دة يف النجف عب�ارة عن 
دار مف�رزة اىل جزئ�ني بصورة غري 
رس�مية وه�ي خربة تحت�وي عى 
ع�دد من الغ�رف مبني�ة بالطابوق 
بالش�يلمان  مس�قفة  القدي�م 
ل�م  النخي�ل  وج�ذوع  والخش�ب 
تتمك�ن املحكمة م�ن الدخول فيها 
كون معظم اجزائها ايلة للس�قوط 
وه�ي خرب�ة وغ�ري مش�غولة من 
اح�د تقع عى ش�ارعني كل ش�ارع 
بعرض 3 مر بالقرب من املدرس�ة 
الش�ربية الدينية بالقرب من اذاعة 
املعارف احد الش�وارع املطلة عليها 
ال�دار ت�ؤدي اىل دار املرج�ع الديني 
االعى عيل الحس�يني السيس�تاني 
العق�ار  مس�احة  ظل�ه(  دام   (
االجمالي�ة )218,82( م�ر مرب�ع 
، وان القيم�ة الكلي�ة للعق�ار مبلغ 
)240،702،000( مائت�ان واربعون 
مليون وسبعمائة واثنان الف دينار 

الغريها.

اعالن
لتس�ويق  العام�ة  الرشك�ة  تعل�ن 
االدوي��ة واملس�تلزمات الطبي���ة 
ع�ن اع�الن ملح���ق رق���م )2( 
للمناقص�ة )Med-3-2021( والذي 
يتضم�ن تمدي�د موعد غل�ق ليكون 
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أمهية هدف التنمية املستدامة الرابع لألمم املتحدة يف العراق
            د. عبد الواحد مشعل

ال ش�ك أن أهداف التنمية املستدامة لألمم 
املتح�دة حت�ى ع�ام 2030 م�ن املؤرشات 
األساسية لقياس مدى نجاح برامج التنمية 
يف مختلف البلدان ومنها العراق، ويربز بني 
تلك األهداف الهدف الرابع الخاص بالتعليم 
والذي يس�تهدف بناء اإلنسان الكامل من 

خ�ال التعلي�م الجيد، ونظ�را ألهمية هذا 
الهدف، فان العراق من البلدان التي تحتاج 
إىل تنمي�ة مس�تدامة ش�املة بس�بب م�ا 
يعيشه من صعوبات اقتصادية ومشكات 
اجتماعية معقدة، وعند التفكري  بالرشوع 
بالتنمي�ة ال ب�د أن يحت�ل بن�اء اإلنس�ان 
املتعل�م أولوي�ة مميزة من ب�ني األولويات 
األخرى م�ن قبل الدول�ة واملجتمع، وعليه 

عند إج�راء تنمية ناجحة ال بد أن يس�تند 
إىل أس�س راس�خة ومنها التعلي�م الجيد، 
فاإلنس�ان هدف التنمية وغايتها، وهو با 
ش�ك مرتبط بقدرة اإلنسان عىل االضطاع 
بذل�ك، وهذا ال يت�م إال بتوفر مس�تلزمات 
التعلي�م، والقضاء عىل األمية وبلورة وعي 
اجتماع�ي بأهمي�ة الحداث�ة يف مج�االت 
مجتمعي�ة مختلف�ة، الس�يما ان املجتمع 

العراقي يمتلك اإلمكانيات الازمة لتحقيق 
مستويات متقدمة للتعليم القادر عىل بناء 
اإلنسان الكامل املؤهل والقادر عىل تحقيق 
طف�رة حضاري�ة متفاعل�ة م�ع التط�ور 
الحضاري يف عالم اليوم، وكذلك عىل نطاق 
التطور الحضاري املستقبيل الذي تتسارع 
خطوات�ه، وتتع�دد قنواته بش�كل مذهل، 
وع�ىل املس�تويات كافة، ويف هذا الس�ياق 

ينبغي اعطاء التعليم مس�احة واسعة من 
االهتمام م�ن قبل وزارة الرتبي�ة والتعليم 
العايل ومن ل�دن الدولة العراقي�ة بكاملها 
به�دف تحقي�ق تط�ور نوع�ي يف مجاالت 
التعليم املختلفة بغية الوصول إىل الرشوط 
الازم�ة لبناء اإلنس�ان املع�ريف الذي يعول 
عليه يف بن�اء مجتمع متط�ور تتكافأ فيه 
الفرص وتتحقق في�ه الرفاهية، فالتعليم 

اليوم يمر بأزمة كبرية س�واء عىل مستوى 
املعرف�ة أم عىل مس�توى البن�ى التحتية، 
وعملي�ة النه�وض به�ذا القط�اع مهم�ة 
وطنية تس�تلزم تضافر الجهود الحكومية 
واملجتمعية معا، وهذا يتطلب من أصحاب 
الق�رار اتخ�اذ إج�راءات عملية م�ن اجل 
النه�وض بالتعلي�م يف مراحل�ه املختلف�ة، 
الس�يما أن كث�ريا م�ن املناط�ق العراقي�ة 

خارج�ة م�ن عملي�ات ح�رب ورصاع، ما 
يس�تلزم األخذ بنظر االعتبار آثار الحروب 
واألزم�ات ع�ىل أجيالن�ا الجدي�دة، وه�ي 
أجي�ال تحت�اج إىل جه�ود جب�ارة لتأهيل 
مؤسسة التعليم، وإذا ما تمكن العراق من 
تحقي�ق تق�دم ملموس يف مج�ال التعليم، 
فإن�ه يصبح أكثر  قدرة عىل تحقيق تنمية 

مستدامة ناجحة.

بايدن والعراق
            رزاق عداي

الرئي�س األمريكي الح�ايل )جو باي�دن( زار العراق أربعة 
وعرشي�ن م�رة يف الفرتة م�ا ب�ني 2008 و2011 والتقى 
بأغل�ب ساس�ة العملي�ة السياس�ية، عندم�ا كان نائب�اً 
للرئيس االمريكي االس�بق )اوباما(، حينها كان )بايدن( 
مكلفا باملل�ف العراقي، وكان مرشفا عىل عملية س�حب 
الق�وات االمريكية من الع�راق، ولذلك يعتقد املراقبون انه 
يعترب م�ن ابرز السياس�يني االمريكان العارف�ني بدقائق 
تفاصيل الش�أْن الس�يايس العراقي، اذ سبق ان ُكلف من 
قبل الكونغرس االمريكي عندما كان عضواً فيه باإلرشاف 
عىل )القضي�ة العراقية( كما كانت تس�مى آنذاك يف عام 
2002، يس�اعده يف ذلك وزير الخارجية االمريكية الحايل 
)بلينك�ن(، وعندما تقدم يف عام 2007 بمرشوع تقس�يم 
العراق اىل الكونغرس االمريكي تم التصويت لصالحه مع 

وقف العمل به. 
يف تل�ك الفرتة التي حرضت فكرة تقس�يم العراق يف ذهن 
باي�دن اىل ثاث مناطق عىل أس�س مذهبي�ة -عرقية، لم 
يك�ن يج�ول يف باله اال تص�وره بأنه يق�دم خدمة كبرية 
او مرشوعا خاصيا للش�عب العراقي ال�ذي كان آنذاك يف 
غمرة حرب أهلي�ة كانت تنذر برشخ كبري ومجزرة ذاتية 

كادت تذهب به اىل الهاوية املاحقة.
والحقيقة أن فكرة تقس�يم العراق هي جزء من مرشوع 
كب�ري لتقس�يم اغلب بل�دان الرشق االوس�ط وص�والً اىل 
افغانس�تان، كانت من بن�ات افكار املس�ترشق واملؤرخ 
الربيطان�ي -االمريكي )برنارد لوي�س( الذي كان يرى ان 

شعوب هذه البلدان تمر بحالة احتقان واحرتاب طائفي 
وعرقي مستمر، مستمد من متون وايديولوجيات وعقائد 
تك�رس تمزقهم وال تس�مح لبعضهم البع�ض باالنفتاح 
ع�ىل االخ�ر والقب�ول ب�ه، وبه�ذا تتمركز ه�ذه االعراق 
واملذاه�ب عىل ذاته�ا وتبدو غري مس�تعدة لتقبل الحداثة 
والديمقراطي�ة إال اذا جرى تقس�يمها اىل اقاليم مذهبية 
وعرقي�ة مج�زأة، عدا ذل�ك تبقى هذه الش�عوب يف حالة 
رك�ود، والحقيقة تعد هذه الرتس�يمة االجرائية ما يمثل 
الغط�اء التربيري له�ذا املرشوع الذي يضاهي املش�اريع 

التقسيمية السابقة للمنطقة.
ما يتداول يف االيام االخرية وتحديدا مع فرتة تسلم )بايدن( 
لش�ؤون الرئاس�ة االمريكية واعان برنامج�ه الحكومي 
وملفاته يف السياسة الخارجية، ياحظ ان هناك استبعادا 
للملف العراقي من دائرة االهتمام االمريكي، وبتحليل أدق 
يرى املهتمون بهذا االمر ان االخفاق العراقي يف بناء دولة 
مستقرة ومتوازنة تكفل مصالح االعراق واملذاهب تجعل 
مس�تقبل العراق كبل�د موحد يف مهب الري�ح، وهذا االمر 
اصاب بعض الساس�ة االمريكان بالخيبة ومنهم الرئيس 
)باي�دن(. ربما يبدو ان م�رشوع )بايدن( لم يعد عىل قيد 
الحي�اة، بواقع ان العراق ما عاد محت�ا من قبل امريكا، 
وبذل�ك لم يعد م�ن مس�ؤوليتها ضمن االع�راف الدولية 
لتقري�ر مصريه، ولك�ن وفقاَ ملتبقي�ات ومتخلفات فرتة 
االحتال وما اعقبها من اتفاق االطار السرتاتيجي، يكون 
مرشوع تقسيم العراق قابا لإلحياء من جديد، اذا ما ظل 
اداء حكوم�ات الع�راق عىل حاله، وبوجود بايدن رئيس�ا 

المريكا، فاملسؤولية هي عراقية أوال وأخريا.

إجراءات حماكمة ترامب.. مكسب تارخيي
            جيمس زغبي 

عندم�ا كنت أكتب ه�ذا املقال، وصل الس�جال ح�ول محاكمة 
مجل�س الش�يوخ للرئي�س األمريك�ي الس�ابق دونال�د ترامب 
مرحلة س�اخنة. فق�د اتهم مجلس النواب الس�يد ترامب يف 13 
يناي�ر بالتحريض عىل العصيان العنيف الذي وقع يف الس�ادس 
م�ن يناي�ر مم�ا أدى إىل اقتح�ام مجموع�ة من الغوغ�اء مقر 
الكونج�رس األمريك�ي وارتكاب أعم�ال قتل وتخري�ب. وأقدم 
الغوغ�اء ع�ىل فعلته�م يف مس�عى ملنع إق�رار فوز ج�و بايدن 
باالنتخابات الرئاس�ية 2020. وكان قرار إدانة الرئيس السابق 
يف الته�م املنس�وبة إليه بيد مجلس الش�يوخ، لكن ج�اء القرار 
بع�دم إدانة ترام�ب بتهم�ة »التحريض ع�ىل العصي�ان« التي 
وجه�ت إليه بعد ح�ادث اقتحام مبنى الكابيت�ول. واليوم األول 
من الجلسات ُخصص للحجج التي دفع بها محامو ترامب بأن 
املحاكمة نفسها ليست دستورية بعد ترك ترامب السلطة. لكن 
املحاكم�ة اس�تمرت بعد موافقة 56 عض�وا يف مقابل معارضة 
44 عضواً بمجلس الش�يوخ عىل دستورية اإلجراء. ويف اليومني 
الثان�ي والثالث، قدم ن�واب »ديمقراطي�ون« حججهم يف اتهام 
ترام�ب وتضمنت الحجج صوراً صادم�ة لاقتحام العنيف ملقر 
الكونج�رس ومقتطف�ات م�ن خط�ب ترام�ب وتغريداته عىل 
»تويرت« التي جادل »ديمقرطيون« بأنها حرضت املحتجني عىل 
التوجه إىل مقر الكونج�رس من أجل »منع رسقة« االنتخابات. 
لق�د كانت املقاطع املصورة تذكرة مروعة للعنف الش�ديد لذاك 
الي�وم. ومثلت املقتطفات من خط�ب ترامب تذكرة بالتحريض 
الذي مارسه الرئيس السابق. واختتم »الديمقراطيون« حجتهم 
بالقول إن ترامب، أثناء فرتة واليته، تودد إىل املتشددين من أقىص 

اليمني وحاباهم. وبعد انتخابات 2020 وقبلها، استخدم ترامب 
خطبه وتغريداته لحش�د هؤالء املتش�ددين. ويف األيام السابقة 
عىل الس�ادس من يناير، حرض ترام�ب أنصاره عىل التوافد إىل 
واشنطن من أجل »منع الرسقة«. ولم يحرك ترامب ساكناً حني 
تحدث�ت مواقع التواصل االجتماعي عن احتمال نش�وب أعمال 
عنف نتيجة ترصيحاته. وأخرياً، يف يوم السادس من يناير، حتى 
بعد أن أصبح من الواضح أن مقر الكونجرس قد جرى انتهاكه، 
جاء تحرك ترامب متأخراً ومرتدداً يف دعوة أنصاره إىل االنسحاب 
من مقر الكونجرس مخرباً إياهم بحبه لهم ومشيداً بوطنيتهم. 
ويف اليوم الرابع من جلس�ات مجلس الشيوخ -وهو يوم كتابة 
هذا املقال- ب�دأ محامو ترامب دفاعهم. وتمث�ل الدفاع يف أربع 
نقاط وهي أن االتهام ال يستند إال عىل كراهية »الديمقراطيني« 
الراس�خة لدونالد ترامب؛ وأن قضية »الديمقراطيني« اعتمدت 
ع�ىل أدلة مضللة تم فيها اقتطاع كلمات ترامب من س�ياقها يف 
الخط�ب لتعطي انطباع�اً زائفاً بنواي�اه؛ وأن »الديمقراطيني« 
اس�تخدموا معايري مزدوجة ألن أعضاء حزبهم استخدموا لغة 
تهييجي�ة مثل التي اس�تخدمها ترامب؛ وأن اس�تخدام كلمات 
ترامب يمثل انتهاكاً لحقه يف حرية التعبري. كانت اإلدانة تتطلب 
موافقة ثلثي مجلس الشيوخ )67 صوتاً( عليها. وهذا لم يحدث، 
فم�ن غري املتوقع وجود 17 عضواً »جمهورياً« ينضمون إىل 50 
عض�واً »ديمقراطياً« يف تأكيد االتهامات ضد ترامب. لكن هذا ال 
يعني أن الجهد ذهب هباء لثاثة أس�باب. فقد كان من املهم أن 
ُيستدعى ترامب ليتحمل مسؤولية سلوكه وكلماته. فاملحاسبة 
أساسية للديمقراطية. وإذا رضب الكونجرس صفحا ببساطة 
عما حدث يف السادس من يناير وعن الكلمات التي قالها ترامب 
قبل العصيان وأثناءه، فمثل هذا العنف س�يتكرر. وكان أفضل 

ضمان بالتأكيد لعدم تكرر هذا هو أن يدين الكونجرس الس�يد 
ترامب. صحيح أن ه�ذا لم يحدث، فلم ُيدن الكونجرس ترامب، 
لكن إجراءات املحاكمة تس�جل موقفاً وتنقل رسالة. ومن املهم 
أيض�اً أن الكلم�ات واألفع�ال، قبل وأثناء الس�ادس م�ن يناير، 
مسجلة اآلن ومحفوظة ومتاح اإلطاع عليها لألجيال القادمة. 
ف�ا نس�يان وال إع�ادة كتاب�ة للتاري�خ. فالعن�ف والهتاف�ات 
الذميم�ة والتهديدات باملوت وخطاب الس�يد ترامب التحرييض 
ل�ن ُينىس ولن يج�ري تقديمه بطريقة تخال�ف الواقع. وأود أن 
أش�ري هنا إىل أنه بينما كانت تجري جلس�ات املحاكمة، تحدثت 
أنا وابنتي عن الش�عور املريح الذي تش�يعه متابعة الجلس�ات 
دون خوف من االس�تيقاظ كل صباح ع�ىل وابل من التغريدات 
الكريهة من السيد ترامب. ومن املنعش أيضاً أن تغيب عواصف 
ترامب عىل تويرت بعد حجب حسابه. مازال هناك عدد كبري من 
أعض�اء مجلس الش�يوخ »الجمهوريني« يخش�ون ما يطلقون 
عليه »قاع�دة ترامب«، برصف النظر عن م�دى إفحام الحجج 
ض�ده ورغم حجب ص�وت ترام�ب حالياً من مواق�ع التواصل 
االجتماعي. وم�ع اعتقاد ثلثي »الجمهوري�ني« بأن ترامب فاز 
يف انتخاب�ات نوفمرب، يخىش املس�ؤولون األمريكيون املنتخبون 
معارضة ه�ذه القاعدة. وحتى أعضاء مجلس الش�يوخ الذين 
خاضوا الس�باق الرئ�ايس ضد ترامب ع�ام 2016، مثل لينديس 
جراهام وتيد كروز وماركو روبيو، ووصفوه بأنه تهديد للحزب 
»الجمه�وري«، تقاعس�وا عن إعان إدانته�م لرتامب حتى اآلن 
مخاف�ة انتقام أنص�ار ترامب. إنهم يعلمون أنه يمثل مش�كلة 
لكنهم ما زالوا يخش�ونه. صحيح أن�ه لم تتم إدانة ترامب، لكن 
اإلج�راءات تاريخي�ة وس�يجري تذكره�ا للعبه�ا دوراً مهماً يف 

الحفاظ عىل ديمقراطيتنا.

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الحمزة
رقم االضبارة : 258/ت/2016

التاريخ : 2021/3/1 
اىل  /املنفذ عليه ) 1- وجدان عادل منخي 2- عفراء 
عادل منخي 3- ش�فاء عادل منخي 4- رحاء عادل 
منخي 5- الهام عادل منخي 6- قضاء عادل منخي 
7- خت�ام عادل منخي 8- ش�يماء عادل منخي 9- 
نور عادل منخي 10- هالة عادل منخي 11- اسماء 

عادل منخي (
لقد تحق�ق لهذه املديرية انك مجهول محل االقامة 
وليس ل�ك موطن دائ�م او مؤق�ت او مختار يمكن 
اجراء التبليغ  عليه واس�تنادا للمادة 27 من قانون 
التنفيذ تق�رر تبليغ�ك اعانا بالحض�ور يف مديرية 
تنفيذ الحمزة خال خمسة عرش يوما تبدأ من اليوم 
الت�ايل للنرشملبارشة املعام�ات التنفيذية بحضورك 
ويف حال�ة عدم حض�ورك س�تبارش ه�ذه املديرية 

باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون:
املنفذ العدل 

منتظر مهدي محمد
اوصاف الق�رار:- بالنظر لاحال�ة القطعية للعقار 
)879( الحم�زة العائ�د لك�م ع�ىل املش�رتي مدي�ر 
ع�ام م�رصف الرافدين اضاف�ة لوظيفت�ه بمبلغ ) 
262،50000( لتسديد دين الدائن مدير عام مرصف 
الرافدين اضافة لوظيفته وتطبيقا الحكام املادة 97 
ثالثا من قانون التنفيذ تقرر تبليغكم بهذه االحالة 
وبتس�ديد الدين البالغ ) 263330689( دينار خال 
ع�رشة ايام م�ن اليوم الت�ايل للتبليغ بهذا االش�عار 
وعند عدم التس�ديد سيسجل العقار باسم املشرتي 

وفق القانون.

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة

العدد:  380/ش/2021
التاريخ : 2021/3/1

إعان
إىل/ املدعى عليه ) مثنى سعيد اسود (

بن�اءا عىل الدع�وى املنظ�ورة امام ه�ذه املحكمة 
بالعدد ) 380/ش/2021( والتي تطلب فيها املدعية 
) طيب�ة زياد طارق( تصديق الطاق الخلعي الواقع 
بتاري�خ 2019/6/26 ،وملجهولي�ة مح�ل إقامت�ك 
حسب رشح املبلغ )س�الم عباس(  وإشعار مختار 
شارع املطار املدعو ) عبد الحسني غازي العكاييش( 
بتاري�خ 2021/1/17 املتضم�ن ارتحال�ك اىل جهة 
مجهول�ة عليه تق�رر تبليغ�ك بصحيفتني محليتني 
يوميتني بموعد املرافع�ة املوافق  2021/3/15 ويف 
حالة تبليغ وعدم حضورك س�وف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا .
القايض

عيل لفتة جادر

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة األحوال الشخصية يف النجف

العدد : 845
التاريخ 2021/3/2

إىل  / املدعوة ) هدى كاظم عمران(
إعان

قدم طالب حجة الوفاة ) كاظم عمران حمزة( طلبا 
إىل ه�ذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار حجة الوفاة 
بحق املدعوة )هدى كاظ�م عمران( قررت املحكمة 
تبليغك  يف الصحف املحلي�ة فعليك الحضور أمامها 
خ�ال عرشة أيام من تاريخ ن�رش اإلعان وبخافه 

سيتم النظر بالطلب وفق القانون .
القايض

عيل جبار الخزعيل

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة األحوال الشخصية يف الكوفة
العدد : وفاة/2021

التاريخ 2021/3/2
إعان

قدم املدعو ) عيل حس�ني حس�ن( طلبا إىل 
ه�ذه املحكم�ة ي�روم الحص�ول فيه عىل 
حج�ة وف�اة للمدع�وة )نب�أ عيل حس�ني(

عىل انها توفي�ت بتاريخ 2018/8/3 فمن 
تتوف�ر لديه اي معلومات ع�ن املدعوة )نبأ 
عيل حس�ني( عليه مراجعة املحكمة خال 

عرشة ايام من تاريخ النرش.
القايض

عيل لفتة جادر
�����������������������������������

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة الكوفة
العدد : 123/ب/2021

التاريخ : 2021/3/1
م/إعان 

إىل/ الشخص الثالث ) رؤى اركان جال(
بتاريخ 2021/1/13 اقام املدعي ) حسني 
حنت�وش حميد ( ض�دك الدع�وى البدائية 
املرقم�ة )123/ب/2021( طل�ب فيه�ا ) 
ازالة ش�يوع العقار املرق�م 1337/الكوفة 
- الرش�ادية( وملجهولي�ة مح�ل إقامتك�م 
وإش�عار  بالتبلي�غ  القائ�م  رشح  حس�ب 
مختار واختيارية منطقة )الرشادية( فقد 
تق�رر تبليغك إعان�ا  بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني  للحض�ور ام�ام ه�ذه املحكمة 
يف موع�د املرافع�ة املواف�ق 2021/3/15 
التاس�عة صباح�ة وعن�د ع�دم  الس�اعة 
حضورك�م او ارس�الكم من ين�وب عنكم 
قانونا او تقديمكم ملعذرة مرشوعة فسوف 
تج�ري املرافعة بحقك�م غيابيا وعلنا وفق 

القانون.
القايض

مؤيد رياح غازي
اعان 

اىل الرشيك حاكم عباس علوان 
اقت�ى حضورك اىل مديري�ة بلدية النجف 
وذل�ك القرارك باملوافقة ع�ىل اصدار اجازة 
بن�اء والخ�اص بالعق�ار املرق�م 86508/ 
حي الن�داء مناصف�ة مع الرشيك س�ماح 
كاظ�م ن�ارص خال م�دة اقصاه�ا عرشة 
ايام وبخافه س�وف تصدر االج�ازة وفقا 

للضوابط الازمة
�����������������������������������

اىل الرشي�ك ال�ذي ال يح�رض ج�واد كاظم 
خالد

توجب عليك الحضور اىل صندوق االسكان 
العراقي فرع النجف وذلك القرارك باملوافقه 
عىل قي�ام رشي�كك بالبن�اء ع�ىل القطعة  
املرقم�ة 14/117 مقاطعة 6 خان الحماد 

يف الحيدرية  
  طالب القرض 

حوري عيل موىس

اعان 
اىل الرشيك جليل طالب رسول 

اقت�ى حض�ورك اىل مديري�ة بلدي�ة النج�ف 
وذلك الق�رارك باملوافقة عىل اصدار اجازة بناء 
والخاص بالعقار املرق�م 481/ 1 حي الزهراء 
مناصفة مع الرشيك عمار حمود عبد الحسني 
عيل  خ�ال مدة اقصاها ع�رشة ايام وبخافه 

سوف تصدر االجازة وفقا للضوابط الازمة
�����������������������������������

إىل الرشيك خليل جبار حسن 
اقتى حضورك إىل مق�ر بلدية النجف لغرض 
اص�دار اج�ازه بن�اء للعق�ار املرق�م 45406 
/3حي املياد خال عرشه ايام وبخافه ستتم 

اإلجراءات دون حضورك طالب االجازه 
عبد الكريم عبد الكاظم

�����������������������������������
إىل الرشكاء فاضل مهدي س�عد وعباس فاضل 

مهدي 
اقتى حضوركم إىل مقر بلدية النجف لغرض 
اصدار اجازه بناء للعقار املرقم 1090 /2حي 
الح�وراء  خ�ال عرشه اي�ام وبخافه س�تتم 

اإلجراءات دون حضوركم طالب االجازه 
فاطمه عبد الرزاق هاني

�����������������������������������
اىل الرشيك / رسحان لفتة حسني

اقتى حضورك إىل صندوق االس�كان العراقي 
ف�رع النج�ف االرشف وذل�ك لتثبي�ت اق�رارك 
باملوافقة عىل قيام رشيكك ) بنني سعدون مراد 
كاظم( بالبناء عىل حصته املش�اعة يف القطعة 
املرقمة 12 / 68 مقاطعة 33 عربيات الس�ادة 
ولغرض تس�ليفه قرض االس�كان وخال مدة 
اقصاها خمس�ة عرش يوم داخل العراق وشهر 
خارج العراق من تاريخ نرش االعان وبعكس�ه 

سوف يسقط حقك باالعرتاض مستقبا
�����������������������������������

اىل الرشكاء 
يعقوب محمد عبيد 1 � 

2 � نبأ عبد الرضا عبد الكاظم 
خلود ذيبان عاجل 3 �

اقتى حضوركم اىل صندوق االسكان العراقي 
ف�رع النج�ف االرشف وذل�ك لتثبي�ت اقراركم 
باملوافقة عىل قيام رشيككم ) حس�ن س�امي 
ن�ور ( بالبناء عىل حصته املش�اعة يف القطعة 
املرقم�ة 40/73 املناذرة رقم املقاطعة 2 اس�م 
املقاطع�ة املش�خاب لغ�رض تس�ليفه قرض 
اإلس�كان خال مدة أقصاها خمسة عرش يوم 
داخل العراق وش�هر خارج الع�راق من تاريخ 
نرش اإلعان وبعكس�ه سوف يس�قط حقك يف 

االعرتاض مستقبا
�����������������������������������

اىل الرشي�ك الذي ال يح�رض فطيمه عباس عبد 
الزهره

توج�ب علي�ك الحض�ور اىل صندوق االس�كان 
العراقي ف�رع النجف وذلك الق�رارك باملوافقه 
عىل قي�ام رشيكك بالبناء عىل القطعة  املرقمة 

1/1128 حي الزهراء
  طالب القرض 

عيل فاح عبد

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

ملحافظة املثنى / قسم شؤون االحوال املدنية 
اعان

ق�دم املواطنون كل من   ) عيل / محمد / رزاق / 
حيدر / سعاد / منى / امريه / ابتسام / رسور 
/ ايم�ان اوالد حس�ني عب�د داود (  طلبا اىل هذه 
املديري�ة يطلب�ون في�ه تبديل اللق�ب يف قيودهم  
وجعله�ا ) اليعقوبي (  بدال من )ال داود ( وعما 
باح�كام املادة ) 22( من قانون البطاقة الوطنية 
رق�م 3 لس�نة 2016 املع�دل تق�رر ن�رش الطلب 
باح�دى الصح�ف املحلي�ة فم�ن لدي�ه اعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خال فرتة خمس�ة عرشة 
يوما من تاريخ النرش وبعكس�ه س�وف ننظر يف 

الطلب حسب االصول
اللواء 

رياض جندي عبد الكاظم الكعبي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة /وكالة

������������������
مقتبس الحكم الغيابي

رقم املقتبس 2013/531 
اس�م املحكم�ة محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�يل 

للمنطقة  الخامسة بالبرصة
اس�م املتهم ورتبته ووحدته الرشطي احمد سعد 
ابراهيم عبد الكري�م  / مديرية رشطة محافظة 

البرصة
رقم الدعوى وتاريخها 2013/838

تاريخ ارتكاب الجريمة 2011/12/22
تاريخ الحكم 2013/5/23

املادة القانونية 5 من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 
خاصة الحكم

حكم�ت محكمة ق�وى االمن الداخيل الخامس�ة 
باس�م الشعب عىل املدان الغائب ) الرشطي احمد 
س�عد ابراهيم عبد الكريم  ( باس�م الش�عب بما 

ييل:
1 � بالحب�س البس�يط ملدة )س�تة اش�هر ( وفق 
امل�ادة 5/ ق ع د رق�م 14 لس�نة 2008 بدالل�ة 
املادت�ني 61/اوال و 69/اوال  م�ن ق أ د  رق�م 17 
لس�نة 2008 لغياب�ه ع�ن مقر عمله م�ن تاريخ 

2011/12/22 ولحد االن
2 � اعط�اء املوظفني العمومي�ني صاحية القاء 
القبض علي�ه اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر يف 
حق�ه اس�تنادا الحكام املادة 69/ثاني�ا من ق أ د 

رقم 17 لسنة 2008  
6 � ال�زام املواطن�ني االخب�ار عن مح�ل اختفاء 
املحك�وم اعاه اس�تنادا الحكام امل�ادة 69/ثالثا 

من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
7 � حج�ز امواله املنقولة وغري املنقولة اس�تنادا 
الح�كام املادة 69/رابعا من ق أ د رقم 17 لس�نة 

2008
8 � اخراجه من الخدمة استنادا للمادة 42/ثانيا 

ق ع د رقم 14 لسنة 2008
6 � تحديد اتع�اب محاماة للمحامي املنتدب عبد 
الرحمن عب�د عيل مبلغ قدره خمس�ة وعرشون 
الف دينار ترصف له بعد اكتساب الحكم الدرجة 

القطعية 
حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء  استنادا الحكام 
املادة 61/اوال  م�ن ق أ د قابا لاعرتاض  وافهم 

علنا يف  23/ 2013/5 م  
عميد الرشطة  الحقوقي

نزار دمرتي هاشم
رئيس املحكمة

اعان 
اىل / الرشيك / محمد قاسم احمد 

اقت�ى حض�ورك اىل صندوق االس�كان العراقي 
الكائ�ن قرب مجمع النهضة وذلك لتثبيت اقرارك 
باملوافقة عىل قيام رشيكك السيد ) سهام حمزة 
حس�ني ( بالبناء عىل حصته املش�اعة يف القطعة 
املرقم�ة ) 1 / 16747 ( مقاطع�ة ) 7 ألب�ور ( 
لغ�رض تس�ليفه ق�رض االس�كان وخ�ال مدة 
اقصاها خمس�ة عرش يوم داخل العراق وش�هر 
خارج الع�راق من تاريخ نرش االعان وبعكس�ه 

سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبا .

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

رئاسة محكمة استئناف صاح الدين االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بلد 

العدد : 456 
التاريخ : 22 / 2 / 2020 

م / نرش فقدان 
قدم املدعو كريم جاس�م محم�د – طلبا اىل هذه 
املحكم�ة الس�تصدار حجة حج�ر وقيمومة عىل 
ش�قيقه املفق�ود ) عطا جاس�م محمد جس�ام 
الحباب�ي ( وال�ذي فق�د يف قضاء بل�د – منطقة 
ت�ل الذه�ب بتاري�خ 28 / 7 / 2007 ولم يعرف 
اي يشء ع�ن مص�ريه لحد االن وهو من س�كنة 
محافظة صاح الدي�ن – قضاء بلد – منطقة تل 
الذه�ب – املختار ثائ�ر كامل احم�د عيل – فعىل 
من لديه معلومات عن�ه االتصال بذويه او بهذه 

املحكمة او باي مركز للرشطة .
القايض 

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

فقدت مني الهوية الص�ادرة من وزارة الكهرباء 
– الرشك�ة العامة النت�اج الطاق�ة الكهربائية – 
املنطقة الوس�طى بأسم / محمد حلمي صالح – 
محطة جنوب بغداد– فمن يعثر عليها تس�ليمها 

اىل املصدر ت / 07706314224 

�����������������������������������
اعان 

قدم املدعي ) س�فيان ابراهيم خالد ( طلبا يروم 
في�ه تبديل ) اس�م ( من ) س�فيان ( اىل ) س�يف 
( فم�ن لديه اعرتاض ع�ىل الدعوى مراجعة هذه 
املديرية خال مدة اقصاها ) خمس�ة عرش يوم ( 
وبعكسه سوف ينظر بالدعوى وفق احكام املادة 
) 22 ( م�ن قان�ون البطاقة الوطني�ة رقم ) 3 ( 

لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
املدير العام / وكالة 

�����������������������������������
اعان 

بن�اء عىل طل�ب املدعي ) عدنان محمد جاس�م ( 
وال�ذي يطل�ب م�ن خاله تبدي�ل ) اس�م ابنته ( 
وجعل�ه ) مين�ا ( بدال من  ) عائش�ة ( واس�تنادا 
الحكام املادة ) 22 ( من قانون البطاقة الوطنية 
رقم ) 3 ( لسنة 2016 تقرر نرش طلبه يف الجريدة 
الرس�مية فم�ن ل�ه حق االع�رتاض ع�ىل الطلب 
مراجعة املديرية خال ) 15 ( خمس�ة عرش يوم 
من تاريخ النرش وعكس�ه سينظر يف الطلب وفق 

القانون .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة



www.almustakbalpaper.net اعداد: ايهاب فاضل استراحة6

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عزيزي برج الحمل،تشعر بالراحة التامة فيما 
يخ�ص ذاتك واألم�ور التي تقوم به�ا، ويظهر 
عليك هذا الجو وينتقل إىل من هم قريبني منك. 
اس�تغل الفرص�ة اآلن للتواصل مع أش�خاص 
بنفس العقلية. اكم�ل خططك بأفكار اآلخرين 

وابدأ يف العمل بطاقة مركزة

عزيزي برج الثور،مهاراتك التنظيمية مطلوبة 
يف العم�ل الي�وم، ويمكنك جمع أف�كار زمالئك 
وبالتايل تتف�وق. قد يكون لذلك تأث�ًرا إيجابًيا 
ع�ى ثقتك بذاتك، كما س�وف يالحظ األصدقاء 
أيًضا النزع�ة املتناغمة فيك حيث أنك قادر عى 

جمع الشخصيات املختلفة مًعا. 

عزيزي ب�رج الجوزاء، يبدو أنه ق�د حان أخرًا 
وقت تنفيذ أحالمك؛ تحل بالش�جاعة وس�وف 
تتمكن من تغير ليس فقط حياتك الشخصية، 
ولك�ن حيات�ك املهني�ة أيًض�ا. قد تك�ون أيًضا 

نموذًجا يحتذي به من حولك. 

م�ن  أج�واء  الرسطان،س�تعم  ب�رج  عزي�زي 
االرتياب تس�توجب منك اتخاذ موقف، وستجد 
حالًي�ا صعوب�ة يف التخيل ع�ن طريقة تفكرك 
املعت�ادة، بالرغم من العواقب الس�لبية التي قد 

تكون نابعة من املايض. مع ذلك.

عزيزي برج األس�د،تغمرك الحيوية والنش�اط 
ويغمرك حب االس�تطالع واالستكش�اف، وإن 
كان األمر بيدك لذهبت يف مغامرة استكشافية. 
استس�لم لهذا الدافع الداخيل واستقطع بعض 

األسابيع لتسافر عرب العالم.

عزيزي برج العذراء،تجد سهولة يف التعامل اإليجابي 
مع األش�خاص يف الوقت الحايل، فالكل يبدو منجذًبا 
إليك، كما أن الصالت التي قد يكون لها تأثرًا إيجابًيا 
عى مستقبلك تظهر يف كل مكان. تأكد من أنك ُتَقِدر 
هؤالء األش�خاص حق تقديرهم وذل�ك للفوائد التي 

تأتي من خاللهم وكذلك لقيمتهم الشخصية.

عزي�زي ب�رج امليزان،يلع�ب الق�در لعبته معك 
وس�تجد نفس�ك أم�ام موقف لم تك�ن تتوقعه 
تماًما، لكن ال تبايل بذلك. إن كان باس�تطاعتنا 

توقع كل يشء، ستغيب عنا ملذات الحياة. 

عزيزي برج العقرب،قد تجد نفس�ك يف مواقف 
حرجة وتشعر يف هذه األثناء بالضعف. طاقتك 
تتزاي�د بالتأكي�د لك�ن بش�كل عش�وائي غ�ر 
ال. توخى الح�ذر اذا أردت أن  متناغ�م وغر فعَّ

تحرز تقدًما عى حساب اآلخرين.

عزيزي ب�رج القوس،صحتك الجس�دية والعقلية 
يف أحس�ن أحواله�ا، فال تدع اللحظ�ة تمر دون أن 
تس�عى وراء أفكارك. سوف تكسب املؤيدين الذين 
يشاركوك يف األهداف ويمكنهم امليض قدًما كفريق. 
هكذا تستطيع العمل اليوم بطريقة جيدة وتتقدم 

بشكل كبر لكي تصل يف النهاية إىل أهدافك.

عزيزي ب�رج الجدي،يجب أن تس�تعد ملواجهة 
مشكالت جديدة، فاألمور ليست جيدة يف مكان 
العم�ل وأنت ال تس�تطيع إنجاز س�وى القليل. 
ال تجع�ل ذلك يخيفك، فه�ذه املراحل تجيء ثم 

تذهب. 

عزيزي برج الدلو،األم�ور اليوم تقع يف مكانها 
الس�ليم، فم�ن حول�ك ال يس�تطيعون تجاهل 
حماس�ك وحيويتك. يف العم�ل أنت تنجز كل ما 
تحتاج إليه، ويكون باس�تطاعتك تمرير الكثر 

من األفكار الجديدة.

عزي�زي ب�رج الح�وت،ال يمك�ن التغل�ب ع�ى 
العقب�ات التي تراها أمام�ك يف الوقت الحايل إذا 
حاولت حلها بالط�رق القديمة املعروفة. يجب 
أن تغررِّ مدخلك والتوصل إىل اسرتاتيجية جديدة 
وأن ال تس�مح لآلخرين بتغير رأيك أو خططك 

كثرًا.

العذراء

احلوت

مواد غذائية لتخفيض مستوى الكوليسرتول يف الدم
كش�ف الطبيب الرويس الشهر ألكسندر 
مياس�نيكوف، يف حدي�ث تلفزيون�ي عن 
املواد الغذائية التي تس�اعد عى تخفيض 
الكوليس�رتول الضار. و العوامل املسببة 
الحتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية.

أن  إىل  مياس�نيكوف،  الدكت�ور  ويش�ر 
األطب�اء ع�ادة يصفون أدوية س�تاتينية 
خاصة - لتخفيض مستوى الكوليسرتول 
الضار )اليسء( يف الدم. ولكن يمكن بلوغ 
نف�س النتائج ع�ن طريق تغي�ر النظام 

الغذائ�ي. وينص�ح بتناول م�واد غذائية 
تحت�وي ع�ى ده�ون صحي�ة تركيبه�ا 
مش�ابه للس�تاتني.ويقول مياسنيكوف، 
واملأك�والت  واملك�رسات  ال�ربي  »األرز 
البحرية وزيت ب�ذور الكتان والثوم كلها 
عوامل تخفض مس�تويات الكوليسرتول 
يف الدم«.ويضيف، كما أن النشاط البدني 
أو تناول النبيذ األحم�ر بجرعات صغرة 
يزي�د من الكوليس�رتول املفي�د »الجيد«.
وحول العوامل الرئيسية املسببة الحتشاء 

عضلة القلب والجلط�ة الدماغية، يقول، 
»عوامل الخطر الرئيس�ية ألمراض القلب 
واألوعية الدموية واحتشاء عضلة القلب 
والجلط�ة الدماغي�ة ه�ي ال�وزن الزائد، 
والس�كري، والتمثيل الغذائ�ي للدهون«.
ويشر الدكتور، إىل أن السمنة هي العامل 
الثان�ي بع�د التدخني املس�بب للرسطان. 
ألن الوزن الزائد يؤدي إىل عدم الحساسية 
لألنسولني، التي هي من أسباب الرسطان 

األساسية.

ال تنم أقل من 5 ساعات وال أكثر من 9 ساعات
ح�ذرت دراس�ة أمركية جدي�دة من أن 
الن�وم مل�دة خمس س�اعات أو أق�ل لياًل 
يضاعف من خطر اإلصابة بالخرف، كما 
أن النوم ألكثر من 9 ساعات خطر أيضاً. 
ويف التفاصيل، درس باحثو بريغهام أند 
وومن�ز يف بوس�طن بيان�ات 2812 م�ن 
البالغ�ني األمركيني الذين تزيد أعمارهم 
عن 65 عاًم�ا، وتوصلوا إىل أن مدة النوم 
بخم�س  واملح�ددة  ج�ًدا«،  »القص�رة 
س�اعات أو أق�ل، تضاع�ف م�ن خط�ر 
اإلصاب�ة بالخرف مقارنة باملدة »املوىص 
بها« وهي سبع إىل ثماني ساعات، وفقا 

ملا نرشته »دييل ميل« الربيطانية.
إىل ذل�ك، أكدت هيئ�ة الخدمات الصحية 

الوطني�ة األمركية، أن معظ�م البالغني 
يحتاجون ما بني س�ت إىل تسع ساعات 
من النوم كل ليلة، بينما تنصح مؤسسة 
النوم األمركي�ة بأهمي�ة الحصول عى 
س�بع إىل ثمان�ي س�اعات يف الليل�ة من 
النوم لألش�خاص، الذي�ن تبلغ أعمارهم 

65 عاًما وأكثر.
فيما قالت الباحثة الرئيسية يف الدراسة، 
دكتور ريبيكا روبينز، طبيب متخصص 
الس�اعة  واضطراب�ات  الن�وم  بقس�م 
البيولوجي�ة يف مستش�فى بريغه�ام أند 
وومن�ز: إن »النتائج الت�ي توصلنا إليها 
توض�ح العالق�ة ب�ني قلة الن�وم وخطر 
اإلصاب�ة بالخ�رف وتؤك�د رضورة بذل 

الجهود ملس�اعدة كبار السن يف الحصول 
عى قسط كاٍف من النوم كل ليلة«.

الزهايمر
ورشح الباحث�ون أن »اضطرابات النوم 
ومدة النوم غر الطبيعية، عى الرغم من 
إمكاني�ة تعديلهما يف كث�ر من األحيان، 
الزهايم�ر  بم�رض  باإلصاب�ة  ترتب�ط 

وتطوره«.
هذا وتش�ر األبح�اث الحديث�ة أيًضا إىل 
أن البالغ�ني الذي�ن تزي�د أعماره�م عن 
65 عاًما والذي�ن يتمتعون بعالمات عى 
النوم الجيد مثل االستيقاظ مع الشعور 
باالنتع�اش، يظهرون وظيف�ة معرفية 

أفضل.

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
3 كوب مكعبات دجاج ، مسلوقة

1 2/1 كوب بنجر - 2/1 كوب مايونيز - 2/1 ملعقة صغرة ملح
4/1 ملعقة صغرة بودرة بصل - 4/1 ملعقة صغرة بودرة ثوم

4/1 ملعقة صغرة فلفل اسود مطحون
1 ملعقة كبرة عصر ليمون

خس مقطع
فاصوليا مسلوقة

خطوات التحضر:
يف بول�ة متوس�طة الحجم ضع�ي املايونيز و امللح و الفلف�ل و بودرة البصل و 

الثوم و الليمون و قلبي حتى تمام اإلختالط.
يف بول�ة كبرة الحجم ضعي مكعبات الدجاج و الخ�س و البنجر و الفاصوليا 

و قلبي.
ضع�ي مزي�ج املايونيز ع�ى مكعبات الدج�اج و قلبي برفق ثم ضعي س�لطة 

الدجاج يف الثالجة لحني التقديم.
قدمي سلطة الدجاج بالبنجر مع الكفتة املشوية باملوزاريال.

سلطة الدجاج بالبنجر

نصائح لتحضري مثايل للقهوة والشاي
دفعت برودة الش�تاء ومنع تقديم املرشوبات الس�اخنة يف املقاهي 
واملطاعم بسبب جائحة كورونا، الكثرين إىل االعتماد عى أنفسهم 
يف صنع الشاي والقهوة والش�وكوالتة الساخنة بمقار العمل أو يف 

املنازل.
 ونص�ح خ�رباء متخصص�ون يف تحمي�ص وإع�داد القه�وة بعدم 
اس�تخدام املاء املغيل وغر املفلرت لصن�ع فنجان القهوة الصباحي، 
مش�ددين عى االلتزام بالوصفة وش�وي حبوب القهوة بالطريقة 

الخاصة بها.
بينم�ا حذر روب ه�ودج ، مؤس�س »Rave Coffee«، وهو مقصد 
متخص�ص إلع�داد وبيع القهوة، من اس�تخدام مي�اه الصنبور يف 
إع�داد القه�وة، الفتا إىل أن ه�ذه املياه قد تحتوي عى مس�تويات 
عالي�ة من املع�ادن واملركبات الت�ي تجعل من الصع�ب عى نكهة 

القهوة اخرتاقها؛ لذا ُينصح باستخدام فلرت مياه.
 وأك�د وفًقا لصحيفة »دييل مي�ل« الربيطانية أنه من األفضل أيًضا 
عدم اس�تخدام امل�اء املغيل يف صنع القهوة، ألنه س�يؤدي إىل تأنيب 
القه�وة املطحون�ة، لذلك يجب إع�داد القهوة عندم�ا تكون درجة 
ح�رارة امل�اء 94 درجة مئوي�ة، أو االنتظار ملدة دقيق�ة واحدة بعد 

غليان املياه يف الغالية.

كما شدد الخرباء أيًضا عى عدم إضافة الحليب إىل القهوة املحمصة 
الخفيف�ة واملفلرتة؛ ألن ذلك يفقد القهوة نكهتها الزكية، ويوصون 

بتحميص اإلسربيسو جيداً إذا أراد املرء وضع الحليب يف قهوته.
 وق�دم الخرباء مجموعة من النصائح الهام�ة للحصول عى مذاق 

أفضل للقهوة:
1-قم بوزن نسب القهوة واملاء بشكل صحيح.

2- التأكد من أن حجم حبات القهوة مناسب ومتناسق.
3- االلت�زام بوقت التحضر ودرج�ة حرارة املاء املوىص بها لتجنب 

املرشوب املر.
4- ص�ّب القهوة يف قارورة حرارية، حت�ى ال يصبح مذاقها مرًا إذا 

كنت لن ترشبها دفعة واحدة.
 وصفة مثالية لصناعة القهوة

بّين�ت مديرة مقهى، باريس�تاس جنتلمان يف لن�دن، روزا يالونني، 
وصفتها املثالية لصناعة القهوة، حيث أوصت بتخمرها باستخدام 
»فرن�ش بريس« يف قي�اس البن املطحون الطازج حس�ب الوصفة 
املخصصة للقه�وة، أو الحرص عى إضافة 60-70 جم من القهوة 
لكل 1 لرت من امل�اء، ويمكن تغير الوصفة بالطريقة التي تريدها، 

وعى سبيل املثال، إذا كنت تستخدم 30 جراًما من القهوة.

حرك عود الثقاب

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

كلمات متقاطعةكلمات متقاطعة

البحث عن الكلمة

حل اللغز

1 - من معالم الهند الشهرة.
2 - )ال�............( مدينة قطرية.

3 - )يا.......( أغنية إلليسا � تعب.
4 - بحر � متشابهة.
5 - عاصمة املغرب.

6 - يستقبل بحفاوة )معكوسة(.
7 - مطرب عربي شهر.

8 - كذب )مبعثرة( � عى الزهور.
9 - نوع من أنواع املوسيقى � عاصمة 

سوريا.
أجي�ب   � - دك � ش�هر هج�ري   10

)معكوسة(.

 � اس�طنبول  عاصمته�ا  دول�ة   -  1
)ال�.........( مدينة قطرية.

2 - سأم � جمع )أبد(.
3 - طمع � ذئب )مبعثرة(.

4 - أزال � خاطر.
5 - ظهر )معكوسة( � عاصمة سويرسا.

ن�اد  )ال��.......(   � - نم�ل )مبعث�رة(   6
ريايض قطري.

ش�هر  مط�رب  )عم�رو.......(   -  7
)معكوسة(.

8 - يتع�ب )معكوس�ة( � طلي�ق � ضمر 
الغائبني )معكوسة(.

9 - ضمر الغائبة � عكس )خر(.
10 - أغنية لكاظم الساهر.

عموديأفقي
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شاكر حممود: ضعف اخلربة كلفنا اخلسارة
أمام امليناء

             المستقبل العراقي/ متابعة

برر مدرب فريق الس�ماوة شاكر محمود خسارة 
فريقه أمام امليناء بقلة خربة الالعبني.

وُهزم الس�ماوة أمس 3-1 أم�ام امليناء يف مباراة 
الجولة 21 من الدوري العراقي املمتاز.

وق�ال محمود: »فريقنا ش�اب وأغل�ب العبينا تم 
اس�تقطابهم من الفرق الش�عبية وف�رق الدرجة 
األوىل وخربته�م قليل�ة وبالتايل أثر ف�ارق الخربة 

ملصلحة امليناء«.
واس�تطرد: »العبون�ا ل�م يتعاملوا م�ع املباراة يف 
الش�وط الثاني بالش�كل الصحيح رغم تعادلنا يف 
الش�وط األول، وارتكبن�ا أخطاء فردي�ة عدة، إىل 

جانب ضعف الخربة الذي كلفنا نتيجة املباراة«.
للن�ادي،  الصع�ب  امل�ايل  الوض�ع  أن  إىل  وأش�ار 
س�يصعب عليه�م الخروج م�ن املناط�ق املؤدية 

للهبوط »يف ظل انتعاش الفرق املنافسة لنا يف مؤخرة الرتتيب«.
يش�ار إىل أن الس�ماوة تراجع وفق نتائج الجولة 21 إىل املركز األخري برصيد 

18 نقطة.

محزة هادي: تراخي الالعبني أحرجنا أمام 
نفط البرصة

             المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د امل�درب املس�اعد لفريق الق�وة الجوي�ة حمزة ه�ادي أن 
اس�رتخاء الالعبني بعد تس�جيل اله�دف الثاني يف ش�باك نفط 

البرصة كاد أن يكلف الفريق خسارة اللقاء.
وق�ال هادي يف ترصيحات: »غري رايض عىل أداء الفريق، وهناك 
عالمات استفهام حول حالة الربود والرتاخي لديهم يف املباريات 

األخرية«.
وشدد عىل أن »االنفراد بالصدارة ال يعني التتويج باللقب«.

وأردف قائ�ال: »هناك عدد كبري من املباري�ات وعلينا أن نحرتم 
جميع الفرق املنافسة«.

ولفت إىل أن »األندية املالحقة لنا لن تستسلم، وترتقب أي عثرة 
منا، وعىل الالعبني أن يكونوا أكثر حرصا يف املباريات املقبلة«.

وأش�ار إىل أن الجهاز الفني ش�ّخص مشكلة الفريق يف عدد من 
النقاط التي يجب تداركها يف املباريات املقبلة.

وأوض�ح: »املب�اراة املقبل�ة أمام الصناع�ات الكهربائي�ة مهمة ونحرتم 
النتائ�ج الت�ي حققه�ا املناف�س يف املباري�ات املاضية وبالتايل س�ندخل 

املواجهة بحرص كبري لتحقيق الفوز«.
يش�ار إىل أن القوة الجوية فاز أمس عىل نفط البرصة 3-2 يف الجولة 21 

من الدوري العراقي املمتاز.

أرتيتا منفتح
عىل تدريب برشلونة

حتول مفاجئ يف مستقبل 
فينالدوم

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقري�ر صحف�ي إنجليزي، ع�ن موقف اإلس�باني 
ميكيل أرتيتا، املدير الفني آلرسنال، من تدريب برشلونة.

وكان�ت أنباء قد ت�رددت عن رغبة خوان البورتا، املرش�ح 
لرئاسة نادي برشلونة، يف االستعانة بخدمات أرتيتا، حال 

رحيل الهولندي رونالد كومان.
وبحس�ب صحيفة »ص�ن«، فإن أرتيتا منفت�ح عىل فكرة 
تدري�ب برش�لونة، لكن�ه يرك�ز حالًيا عىل عمل�ه كمدرب 

آلرسنال.
وأش�ارت إىل أن أرتيتا، ال ُيعترب الخيار األول للبارسا، حال 
رحي�ل كوم�ان، وإنما أس�طورة النادي تش�ايف هريناديز، 

املدير الفني للسد القطري.
وأوضح�ت الصحيفة أن هناك بعض اإلعجاب بعمل أرتيتا 
م�ع آرس�نال، وم�ن املمكن أن يت�وىل تدريب برش�لونة يف 

املستقبل البعيد.
ويرتب�ط ميكيل أرتيتا بعقد مع آرس�نال حتى صيف عام 

.2023

اخلبري محادي واملنقذ شريكو يتصدران تشكيلة اجلولة 21
              المستقبل العراقي/ متابعة

اختتم�ت منافس�ات الجول�ة 21 م�ن 
ال�دوري العراقي املمتاز، التي ش�هدت 
ع�ددا من النتائ�ج غري املتوقع�ة، التي 

تدخل يف خانة املفاجآت.
 كم�ا ش�هدت الجول�ة تأل�ق ع�دد من 
الالعبني الذي�ن قادوا فرقه�م لتحقيق 

أفضل النتائج يف هذه الجولة.
 ويخت�ار كووورة تش�كيلة الجولة 21 
من ال�دوري العراقي املمتاز عىل النحو 

التايل:
 أفضل حارس

س�جاد كاظ�م: ح�ارس مرم�ى فريق 
س�ببا  كان  الكهربائي�ة  الصناع�ات 
رئيس�يا يف ف�وز فريقه ع�ىل الطلبة يف 
واحدة من النتائ�ج املميزة، حيث تألق 
يف إبعاد عدد من الفرص منها انفرادات 

رصيحة.
دفاع متماسك

أحم�د عب�د الرضا: قل�ب دف�اع فريق 
النف�ط تحمل عبئ�ا كب�ريا يف مواجهة 
الزوراء وحافظ مع زمالئه عىل نظافة 
الش�باك، ليظف�ر فريقه بنقط�ة، بعد 
التعادل الس�لبي، حيث أحبط عددا من 

الكرات الخطرة.

عيل حس�ني: قلب دف�اع أمان�ة بغداد، 
أحد أبرز العبي فريقه يف لقاء الرشطة، 
وصمد كث�ريا يف تحمل هجوم املنافس، 
يف ظ�ل النقص العددي لفريقه بس�بب 

حالة طرد.
س�امح س�عيد: الظهري األيم�ن للقوة 
الجوي�ة قدم مب�اراة كب�رية أمام نفط 
الب�رصة وتكف�ل بقي�ادة الهج�وم من 
الخلف عرب جبهته وأدى الدور الدفاعي 

عىل أكمل وجه.

حم�زة عدن�ان: الظهري األي�ر لفريق 
امليناء الذي مثل مصدر قلق للس�ماوة، 
وتميز بتس�ديداته الخطرية عىل مرمى 
املنافس وم�رر كرات قطري�ة كان لها 

أثر كبري يف إرباك دفاعات املنافس.
وسط متوازن

طاه�ر حمي�د: ارت�كاز فري�ق النجف 
تمكن م�ن غل�ق منطق�ة العمليات يف 
مباراة نفط الوس�ط وأدى دورا بارزا يف 

كسب النقاط الثالث يف هذا الديربي.

حس�ن داخل: العب وس�ط الصناعات 
الكهربائية مثل دور الجدار الحصني يف 
مواجهة الطلبة وتكفل بقطع الكرات يف 
منتصف امللعب وتكفل بتسجيل الهدف 
القاتل لفريقه ال�ذي حصد الصناعات 

من خالله النقاط الثالث.
أحم�د فرح�ان: جن�اح نف�ط البرصة 
املتألق رغم خس�ارة فريقه أمام القوة 
الجوي�ة إال أنه كان مصدر القلق الدائم 
لدفاعات القوة الجوية وس�جل الهدف 

األول لفريقه من ركلة جزاء.
أحمد زي�رو: جناح يس�ار فريق زاخو 
كان يمث�ل الج�زء املؤث�ر م�ن املب�اراة 
بإحرازه هدف مبكر لفريقه يف الدقيقة 
7 من رأس�ية دللت ع�ىل تمركز الالعب 

بشكل جيد.
قوة ضاربة

ش�ريكو كري�م: مهاج�م أربي�ل املؤثر، 
تمكن من انتش�ال الفري�ق يف الدقائق 
األخرية بتسجيله هدف التعادل لينقذه 

من خسارة كانت قريبة جدا.
حمادي أحم�د: مهاجم الق�وة الجوية 
املباري�ات  يف  خربت�ه  اتضح�ت  ال�ذي 
املاضية وس�جل أهدافا مؤثرة لفريقه 
م�ن بينها هدف فريقه األول يف ش�باك 

البرصة.نف�ط 

سولسكاير يزف نبًأ سارًا عن كافاين
              المستقبل العراقي/ متابعة

توق�ع أويل جون�ار سولس�كاير، مدرب مانشس�رت يونايتد، 
عودة املهاجم إدينس�ون كافاني إىل املباريات بعد التعايف من 
اإلصابة، عندما يلتقي فريقه مع كريستال باالس يف الدوري 

االنجليزي املمتاز، يوم األربعاء.
وغ�اب الع�ب منتخ�ب أوروجواي ع�ن آخر أرب�ع مباريات 

خاضه�ا يونايتد يف كل املس�ابقات، بس�بب إصابة عضلية، 
لكنه ت�درب اليوم الثالث�اء، قبل زيارة ملعب سيلهورس�ت 
بارك.وقال سولس�كاير يف مؤتمر صحفي: »الفريق يبدو يف 
حالة طيبة. هناك بعض الشكوك غدا بشأن العبني نرغب يف 
منحهما الوقت الكايف«.وزاد: »شارك إدينسون يف التدريبات 
وه�و يشء جي�د. نتمنى أن يك�ون بخري بعد امل�ران للتوجه 

معنا ملواجهة باالس«.

وأكد أن العب الوس�ط بول بوجبا )املصاب يف الفخذ( لم يعد 
إىل التدريب�ات حت�ى اآلن، بينما قد يغي�ب املدافع فيل جونز 

لنهاية املوسم بسبب إصابة يف الركبة.
ول�م يلعب ال�دويل اإلنجليزي جونز م�ع يونايتد من�ذ يناير 

كانون الثاني من العام املايض.
وقال سولس�كاير الذي عانى من مشاكل متكررة يف الركبة 
يف املراح�ل األخ�رية من مس�ريته كالعب يف يونايت�د: »أعلم 

تمام�ا طبيعة هذا النوع من اإلصابات«.وأردف: »يعمل فيل 
بكل قوة. تعرض النتكاس�تني. ه�ذه النوعية من اإلصابات 
تحت�اج إىل ص�رب ووق�ت للتعايف«.وقد يب�دأ يونايتد صاحب 
املركز الثاني، والذي حقق انتصارين فقط يف فرباير شباط، 
مباراته أمام باالس متأخرا بفارق 15 نقطة عن مانشس�رت 
س�يتي املتص�در إذا فاز فريق امل�درب بي�ب جوارديوال عىل 

ولفرهامبتون واندرارز يوم الثالثاء.

كوفاسيتش: زيدان أصابني بخيبة األمل
              المستقبل العراقي/ متابعة

حكومة فرنسا تصدم ديشامب بقرار صارم
تلقى ديديه ديش�امب، املدي�ر الفني ملنتخب 
فرنسا، صدمة قبل انطالق مشوار الديوك يف 

التصفيات املؤهلة لكأس العالم 2022.
وأش�ارت صحيف�ة »ليكي�ب« إىل أن املنتخب 

الفرنيس سوف يستهل مشواره يف التصفيات، 
ضد أوكرانيا دون حضور جماهري.

وأضاف�ت أن االتحاد الفرن�يس كان يأمل أن 
تقام هذه املباراة يوم 24 مارس/آذار املقبل، 
بحض�ور جماه�ريي مح�دود، يف مدرج�ات 

ملعب »دو فرانس«.
إال أن الحكومة الفرنسية رفضت أي مقرتح 

لحض�ور الجماه�ري، خوف�ا م�ن جائح�ة 
كورون�ا، وترقب�ا لقرار اإلع�الن عن دخول 
البالد يف حجر صحي، س�يصدر خالل أيام 
قليلة. ويتنافس أبطال العالم يف املجموعة 
الرابع�ة بالتصفي�ات، والت�ي تضم أيضا 
والبوس�نة  كازاخس�تان،  منتخب�ات 

والهرسك، وفنلندا.

زيدان يستعيد بعض من أسلحته 
املعطلة قبل الديريب

              المستقبل العراقي/ متابعة

بدأ ريال مدريد، تحضرياته للديربي املرتقب، 
األحد املقبل، عىل ملعب واندا ميرتوبوليتانو، 
أمام الغريم اللدود ومتصدر الليجا أتلتيكو 
مدريد.وتلقى م�درب املرينجي، زين الدين 
زيدان، أنباء طيبة بع�ودة املدافع الربازييل 
ميليتاو إىل املجموع�ة، مع احتمالية لحاق 
املهاجم كريم بنزيما باللقاء.وبعد التعادل 
املخيب مع سوس�ييداد، إال أن ريال مدريد 
سيخوض الديربي رافًعا شعار ال بديل عن 
الف�وز، إذا كان يرغ�ب يف اإلبقاء عىل آماله 
قائمة يف املنافس�ة عىل الدوري اإلس�باني.

وش�ارك الالعبون الذين بدأوا كأساس�يني 
خ�الل مباراة األمس، يف م�ران خفيف كما 
جرت الع�ادة، بينما أكمل باق�ي الالعبني، 
مرانا متكامال شمل تدريبات لرفع اللياقة 
البدني�ة وع�ىل الك�رة واملراوغ�ة ومب�اراة 
مصغرة.ولم يظهر ميليتاو مع الفريق منذ 

طرده أم�ام ليفانت�ي يف 30 يناير/كانون 
ث�ان امل�ايض، لكنه حرض م�ران اليوم، أما 
بنزيما أحد أه�م أوراق الفريق، فقد يكون 
أبرز مفاجآت الديربي بعد أن ظهر بصورة 
طيبة.وب�ث املداف�ع اإلس�باني س�ريجيو 
راموس، قائ�د ريال مدريد، فيديو س�عيدا 
لجماه�ري ري�ال مدريد، يظه�ر من خالله 
وهو يمارس تدريبات الك�رة يف فاليدباس 
)معقل تدريب�ات املرينجي(.ونرش راموس 
ع�ىل  الرس�مي  حس�ابه  ع�رب  الفيدي�و 
»انس�تجرام«، وكتب عليه: »لش�م العشب 
نقية«.وبحس�ب  س�عادة  الك�رة،  ومل�س 
برنام�ج »الش�رينجويتو« اإلس�باني، فقد 
ش�هد م�ران اليوم مش�اركة رام�وس مع 
املجموع�ة التي تتعاىف م�ن اإلصابة، وذلك 
ألول م�رة بعد امتثاله للش�فاء من إصابة 
الركب�ة الت�ي خضع ع�ىل أثره�ا لجراحة، 
وأصبح قريًبا من العودة لخيارات زيدان يف 

املباريات املقبلة.

               المستقبل العراقي/ متابعة

كش�فت صحيفة إنجليزية، عن مفاجأة تتعلق بمستقبل 
الهولندي جورجينيو فينالدوم، نجم وسط ليفربول.

وينتهي عقد فينالدوم )30 عاًما( مع ليفربول بنهاية هذا 
املوس�م، ومنذ الصيف املايض يرتبط اسمه باالنتقال للعب 

يف برشلونة تحت قيادة مواطنه رونالد كومان.
ولك�ن، وبحس�ب صحيف�ة »م�ريور« الربيطاني�ة، ف�إن 
فينال�دوم لديه اتفاق م�ع إنرت ميالن لالنتق�ال واللعب يف 

صفوفه بدًءا من املوسم املقبل.
وأوضح�ت الصحيفة، أن إن�رت هو األق�رب للحصول عىل 
خدم�ات فينال�دوم يف الصيف، حي�ث عقد اتف�اق مبدئي 
م�ع املدي�ر التنفي�ذي بيب�ي ماروت�ا، م�ن أج�ل التوقيع 

للنرياتزوري.
وأش�ارت الصحيفة، إىل أن االتفاق بني إنرت وفينالدوم كان 
من�ذ الصيف امل�ايض، إال أن جائحة كورون�ا أجربتهم عىل 

تأجيل الصفقة للصيف املقبل، وضمه مجاًنا.

بوكيتينو عن عودة برشلونة؟.. كل يشء ممكن
              المستقبل العراقي/ متابعة

ي�رى األرجنتين�ي ماوريس�يو بوكيتين�و، 
م�درب باري�س س�ان جريم�ان، أن العبه 
كيليان مبابي قد يصبح األفضل يف العالم.

وق�ال بوكيتين�و، يف ترصيح�ات أبرزته�ا 
»ه�ل  الربيطاني�ة:  »م�ريور«  صحيف�ة 
يس�تطيع مبابي خالفة مي�يس ورونالدو؟ 

لدي�ه اإلمكاني�ات. ال ينقصه فقط س�وى 
الوقت«.

وأضاف: »ال يمكننا تريع العملية. أعتقد 
أنه بالفعل من ب�ني األفضل يف العالم، لكن 
سيستغرق األمر وقًتا حتى يربز شخصيته 
بش�كل أك�رب، للحصول ع�ىل التقدير الذي 

يستحقه وسيحصل عليه«.
وتابع: »إمكانية عودة برشلونة يف النتيجة 

أمام سان جريمان؟ كل يشء ممكن يف كرة 
الق�دم. إن أكثر األش�ياء الت�ي ال تصدق 

يمكن أن تحدث، سواء كانت إيجابية 
أو سلبية«.

وكان س�ان جريمان تفوق عىل 
برشلونة بنتيجة 4-1 يف ذهاب 
أبط�ال  دوري  نهائ�ي  ثم�ن 

أوروبا.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

ليفربول يستقبل نبًأ سعيدًا بشأن مريكاتو الصيف
            المستقبل العراقي/ متابعة

تلقى ليفربول نبأ س�عيدا بش�أن أحد الالعبني الذي�ن يراقبهم هذا 
املوسم، تحسبا لضمهم يف املريكاتو الصيفي املقبل.

وكانت العديد من التقاري�ر أكدت أن ليفربول، حامل لقب الدوري 
اإلنجليزي املمتاز، يس�عى بقوة للتعاقد مع العب وسط أودينيزي، 

األرجنتيني رودريجو دي بول.
وفت�ح باس�كوال مارينو، املدير الري�ايض ألوديني�زي، الباب أمام 

رحيل دي بول يف الصيف املقبل.
وقال مارينو، يف ترصيحات أبرزتها صحيفة »ذا صن« الربيطانية: 
»يتمت�ع دي بول بس�مات يفتقده�ا العديد من األندي�ة الكربى يف 

أوروبا«.
وأضاف: »أتمنى أال يرحل، لكن من س�يوقع معه يف الصيف املقبل 

سريفع فريقه إىل مستوى مختلف«.
وذكرت الصحيفة الربيطانية أن ليفربول مس�تعد لدفع 26 مليون 

إسرتليني من أجل لحسم صفقة دي بول.
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ثامر الحجاميأحمد الخالصي 

ص�ار من املم�ل ذكر أهمي�ة الدور ال�ذي يلعب�ه املعلم يف املجتم�ع، ملا يف 
األمر م�ن تكرار آلالف الطروحات التي تناولت ذل�ك، وكذلك فإن وجوده 
وفاعليت�ه أصبحت�ا م�ن البداهة الت�ي تماث�ل يف أهميتها املاء بالنس�بة 
لألرض، ولكنه ماء بحر، أي يحتاج لعوامل تس�اعد يف جعله أكثر مالئمة 

لالستخدام والفائدة.
دور املعل�م ه�و األخط�ر م�ن كل م�ا ع�داه.

لعدة أس�باب أهمه�ا ارتباطه يف عملية التنش�ئة املجتمعي�ة والتي تؤدي 
لجعل ه�ذا الدور ذات خاصية عامة وبالتايل ف�أن أي خلٍل صادر ولوكان 
ع�ى الصعيد الف�ردي يخرج من إطاره الش�خيص ليكون ش�امالً مؤثراً 

بالجميع.
لذل�ك ال تتم أي عملية إصالحية دون إن يكون للمعلم فيها دوًرا جوهرًيا، 
ولك�ن قب�ل ذل�ك يجب إن يتم إع�داد املعلم لك�ي يهيئ من ث�م يأخذ عى 
عاتق�ه ممارس�ة دوره بالطريقة األمث�ل، وال مناص يف س�بيل الوصول 
لذلك من معالجة املش�اكل التي تش�كل عائق أمام ذل�ك والتي منها تدني 
مع�دالت القبول يف كليات الرتبية، مما ي�ؤدي يف الغالب لدخول طالب غري 
مؤهل�ني ومدركني لل�دور الجوهري الذي س�يلقى عى عاتقه�م، ولنكن 
أكثر وضوًحا فأن تدني املعدل غالباً ما يش�ري للمستوى العلمي املستحق 
للطالب )باستثناء بعض الحاالت طبعاً(، وكذلك يشري األمر لكسل وفشل 
يف عالقة الش�خص بالتعليم وإن نجح فيك�ون األمر بطرق غري مرشوعة 
وه�ذا م�ا ال يحتاج يف األصل لبي�ان ورشح ألنه أصبح واقًع�ا مطلع عليه 
معظمن�ا، وهذا خلل بح�د ذاته يمكن يف كثرٍي من األحيان من إن يس�تمر 
وبالتايل كما أس�لفنا مس�بًقا إنه )أي الخلل( بالنس�بة للمعلم ينس�حب 
تأثريه عى الكل وإن كان فردًيا، وهنا بالكاد س�تؤثر مرحلته الدراس�ية 
بم�ا حملته من ضمور يف التعاطي واالنس�جام مع املنظومة التعليمية يف 
طريقته الحالية املتبعة يف تدريس طالبه، وهنا ببس�اطة يعني نقل الخلل 
بع�دوى  التماث�ل الذي تفرضه الس�ياقات النفس�ية من خ�الل التجارب 
الحياتي�ة، وهو مما ال يمك�ن ردعه كلًيا ولكن يمك�ن التقليل من حدته، 
لذل�ك ينبغي ب�ال مواربة إن يكون معدل كلي�ات الرتبية هو األعى بني كل 
االختصاص�ات بعد إن يكون التعيني فيها مركزًيا اس�وًة بالطب، وهذا ما 
ي�ؤدي لجعل الخطوة األوىل يف بناء املعل�م ذاته والطالب فيما بعد رصينة، 
عر فرض هذا الرشط الذي يؤدي ألن يحرص الدخول للصفوة من الطالب 
األكثر انس�جاًما وإيماًنا باملنظومة التعليمية. كما يجب إن يكون الراتب 
ال�ذي يتقاضاه هو األعى أيض�ًا، بالتزامن مع تجري�م ومعاقبة كل  من 
يلقي دروس خصوصية وألي سبٍب كان، وهذا األمر يؤدي لتعضيد مكانة 
املعل�م كفرد والتعليم الحكومي كمنظومة، فقضية الدروس الخصوصية 
فتحت املجال إلظهار مس�اوئ الشخصية الحداثوية، وهنا يف هذه الحالة 
فالسبب يكون  عاًما وخارج الحدود املكانية للبلد، وذلك الرتباطه بماهية 
اإلنس�ان الحديث أو ما يسمي بالحداثوي كما ذكرنا، والتي من مساوئها 
النفعية وربط اإلنسان بها بعيًدا عن أي معايري أخالقية أو  وضعية تتعلق 
بأص�ول املهنة، وهذه الظاهرة حديثة كما يش�ري لذل�ك املنظر األمريكي 
روب�رت هيلرون�ر وذل�ك بقول�ه بإن الفك�رة القائل�ة بأن ع�ى الجميع 
البحث عن الطرائق الكفيلة بتحس�ني وضعه املادي لم تكن موجودة لدى 
الطبقات الدنيا والوس�طى يف املجتمع�ات البرشية القديمة، وبالفعل فأن 
هذه الظاهرة لم تكن يوماً ذات جذور تاريخية سوى يف الحضارة البابلية 
و املرصي�ة أو اإلغريقية والرومانية فيم�ا بعد، وحتى لم تكن موجودة يف 
العصور الوس�طى األوروبية ألنها ولدت مع عرص التنوير كما يؤكد ذات 
الكاتب، ولعل الس�بب يف والدتها يف هذا الع�رص من وجهة نظرنا، إنه ويف 
إط�ار الرصاع الفكري الذي احتدم يف وقته بني الفلس�فة والعلم من جهة 
والنفوذ الكنيس والسلطة امللكية من جهة أخرى، أدى ذلك لجرف املعايري 
األخالقي�ة والدينية  التي تحد من هذا املب�دأ وتحول دون برزوه وتناميه، 
ولعل ما يعضد من تحليلنا هذا قول هارولد السكي حول نشوء الرأسمالية 
يف الغرب )كانت طريقة التفكري الرأس�مالية مرتسخة يف األذهان وبشكل 
ملح�وظ إب�ان القرن الرابع ع�رش امليالدي، ولذلك تول�دت نزعة كنز املال 
والث�روات وأصبحت الحافز الرئيس للنش�اط البرشي، قب�ل هذه الفرتة 
وتحديًدا يف القرون الوسطى كانت القواعد األخالقية التي يروج لها رجال 
الدي�ن عام�اًل يف تقييد نزعة كنز امل�ال(. وملجابهة النفعية ف�ال بد إًذا من 
تقدي�س التعليم كمهنة لها تأثريها يف الش�قني الوضعي كدولة ومجتمع 
وذل�ك من خالل دورها يف البناء العلمي واالجتماعي لألفراد وميتافيزيقي 
م�ن خ�الل بيان أهمية املعل�م يف الدين، وهذا األمر ي�ؤدي لتعضيد عملية 
الردع املفروض�ة يف حالة املخالفة من قبله عر تطويقه باألطر الوضعية 
)القانون( والدينية )املعصية والعقاب(. يف الختام فال يمكن تصور نجاح 
املعلم والتعليم مع وجود النفعية كظاهرة متفاقمة خارج حدود املألوف، 
وتهميش كليات الرتبية م�ن مكانتها الحقيقية، ومع كل اإلجراءات التي 
ذكرناها وتلك التي غفلنا عنها فأن النفعية سيحد منها وال يمكن القضاء 
عليه�ا نهائًيا الرتباطها باإلنس�ان كذات أنانية ومصلح�ة، لذلك البد من 
األجر األعى للمعلم بني كل الوظائف، فنحن نريد للمعلم إن ينتهج اإليمان 

السقراطي اتجاه التعليم دون إن يحيا حياته بكل تأكيد.

ع�اش العراقي�ون من�ذ األزل هاج�س الخوف، بس�بب الرتكيب�ة االجتماعية 
املتداخلة والتعدد الطائفي والعرقي، واستغالل هذا التنوع إليجاد رصاع داخيل 
وتدافع مجتمعي اتخذ أش�كاال سياس�ية تتحكم يف مص�ري البالد، ورصاعات 

طائفية كادت تحرق الجميع، وتس�بب انهيار أعمدة بنيان األمة العراقية.
هذا الخ�وف تبلور عى الواق�ع العراقي، فأوجد رشخا ب�ني معظم املكونات، 
جعل جميع الطوائف العراقية، ش�يعة وس�نة وأكراد، ومس�يحيني وتركمان 
وصابئ�ة، تمر بمحطات عصيبة يف تاريخ العراق، جعلت الجميع يعيش حالة 
القلق وعدم االستقرار والخوف من املستقبل، وتولد عدم الثقة يف اآلخرين، اىل 

الحد الذي جعل كل مكون يبحث عن إقصاء اآلخر من أجل ضمان وجوده.
فبعد س�نوات الحكم القاسية التي امتدت اىل نصف قرن، استخدم فيها نظام 
البعث الفايش مختلف أساليب القمع واالضطهاد ضد أغلب مكونات املجتمع 
العراق�ي، تحت عناوين طائفية وذرائع قومية، كان نتيجتها ماليني الضحايا 
من الش�يعة واألك�راد، فش�ل ذلك النظ�ام يف إيج�اد دولة تح�رتم مواطنيها 
وتحرص عى س�المتهم وتوفر أبس�ط حقوقهم، جاعال م�ن البالد مقاطعة 

خاصة بفئة معينة، وحكاما يرضبون بسياطهم كل مخالف.
تداعيات هذه األوضاع انعكس�ت بعد التغيري الس�يايس يف العراق عام 2003، 
ف�كان كل مك�ون يفك�ر يف مصالح�ه الخاصة بعي�دا عن مصال�ح املكونات 
األخرى، بسبب الرصاع عى االستئثار بمقاليد الحكم والسيطرة عى الثروات، 
م�ع تواجد التأث�ريات الخارجية يف توس�يع الرشخ املجتمع�ي والطائفي بني 
املكون�ات العراقية، ومن�ع وصول العراق اىل مصاف الدولة الكرى املس�تقرة 
سياس�يا واجتماعياً، فغلب الخطاب الطائفي والرصاع املناطقي عى أصوات 

الخطاب الوطني.
رغ�م حرارة الن�ريان التي اندعل�ت يف البالد، وم�ازال بعض لهيبها مش�تعل، 
وحج�م األلم الذي دخل بيوت العراقيني، وضي�اع كثري من الطاقات البرشية، 
وهدر وفس�اد يف ثروات العراق املالية، وفش�ل س�يايس واقتصادي كبري جعل 
رصخات العراقيني تتعاىل يف مظاهرات عارمة، وش�باب خرجوا اىل الش�وارع 
مطالب�ني بفرص عم�ل، وحياة تتوف�ر فيه�ا االحتياجات البس�يطة، إال اننا 
نالحظ أن الخطاب الس�يايس لم يتغري وما زال نفس�ه منذ سبعة عرش عاما، 
رغم تغري املطالبات املجتمعية وتغري االجيال التي ما عادت تعنيها الخطابات 

السابقة.
ما يحتاجه العراق يف املرحلة القادمة، هو كرس القواعد السابقة وإيجاد عقد 
س�يايس جديد، وخلق حلم عراقي عنيد يضم أحالم جميع املكونات، وذلك لن 
يتحق�ق إال بتحالف�ات جديدة عاب�رة للطائفية واملكوناتي�ة، تكرس هواجس 
الح�ارض وتزيل مخاوف املايض، تطرح مرشوعا وطنيا واقعيا يعيد الثقة بني 
مكونات املجتمعية، ويجعل الخيمة الوطنية هي السقف الذي يشعر الجميع 
تحت�ه باالطمئن�ان، وذلك يتطل�ب إرادة ج�ادة وحقيقية بعيدا ع�ن املصالح 

الحزبية الضيقة.
إن تحقي�ق الحلم العراقي »املس�تعيص« ليس مس�تحيال، لكن�ه يتطلب وعيا 
سياس�يا كبريا، وإدراكا عميقا لحاجة العراق وطوائفه اإلجتماعية بمختلف 
تركيباتها العرقية والطائفية، اىل إزالة جميع الفجوات والعراقيل والضغوطات 

التي تمنع ذلك الحلم، بإقامة دولة عرصية عادلة.

رضيع مرصي يتلقى أغىل دواء بالعالـم
لم تتخيل والدة الرضي�ع ريان أن ُيصاب ابنها 
بم�رض ضم�ور العض�الت الش�وكي قبل أن 
يت�م عام�ه األول، إال أن ما لم تتخيل�ه أبًدا وال 
يف أس�عد أحالمه�ا أن يحص�ل ابنه�ا الرضيع 
بمعج�زة ن�ادرة الحدوث عى الع�الج األغى يف 
العال�م ليضع حًدا ملعان�اة طفلها الذي يحتفل 

بعد يومني بعيد ميالده الثاني.
القصة كما تكش�فها الطبيبة املعالجة ناجية 
فهمي أس�تاذ أمراض امل�خ واألعصاب ومدير 
وحدة أم�راض العضالت واألعصاب بطب عني 
شمس ملوقع »س�كاي نيوز عربية« أن الطفل 
ريان أصيب بأخطر أن�واع املرض خاصة وأنه 
جاء يف السنة األوىل من عمره، وحينها تتحول 

كافة األدوية إىل سبب للحياة وليس للعالج.
الدواء األكثر غالء يف العالم: 

حي�اة ريان، التي كانت ع�ى املحك خاصة مع 
النسب الكبرية للوفاة نتيجة اإلصابة باملرض يف 
هذه السن املبكرة، ما تحول معه دور الطبيبة 
املرموق�ة إىل أم أيًضا، حيث حاولت عن طريق 
معرفتها بأح�د التقديم�ات الدولية للحصول 
عى الدواء األكثر غالء يف العالم والذي يس�اهم 
بش�كل كبري يف عالج املرض يف حالة ريان، بأن 
يحص�ل عليه بش�تى الس�بل، لتق�دم للرشكة 

الدولية بالفعل تفاصيل الحالة.تشري ناجية إىل 
أن حالة ريان كانت دقيقة وحساسة، ودورها 
يف التقديم عى العالج كانت تأمل من خالله أن 
تتحقق نسبة ش�فاء ولو بسيطة للطفل الذي 
بالكاد لم يرى من الحياة ش�يًئا بعد، وبالفعل 
وقع اختيار اللوتري الدويل للرشكة املتخصصة 
يف تصني�ع هذه النوعية من ال�دواء عى حالة 

ريان، لكن املهمة لم تكن بهذه السهولة.
-80 درجة مئوية:

 تحتاج عملية نقل العالج نفسه لدرجة حرارة 
تص�ل إىل )– 80 درج�ة مئوي�ة(، إىل جان�ب 

إج�راءات جمركي�ة تق�در ب�� 1.750 مليون 
جنيه، إىل جانب التدريب العميل لحقن املريض 
بالع�الج وهو أمر لم يكن يعت�اد عليه الفريق 
الطب�ي الذي لم يجرب هذا ال�دواء من قبل، إال 
أن�ه وبحس�ب رئي�س الفريق الطب�ي تحملت 
جامع�ة عني ش�مس واتحاد امله�ن الطبية يف 

مرص التكاليف.
املهمة كانت األصعب يف حياة الطبيبة املتمرسة 
يف أم�راض األعصاب يف مرص، حس�بما تروي 
ملوق�ع »س�كاي ني�وز عربية«، حيث س�هلت 
الرشك�ة املنتج�ة ع�ن طريق فرعه�ا يف مرص 
عملي�ة التدريب عى اس�تخدام ال�دواء للطفل 
الذي ربما ال يدرك ما حوله، أو كل هذا التكاتف 
الدويل الذي ت�م عى أمل أن يتمكن من الحركة 

بدون كريس متحرك مرة آخرى.
تشري الطبيبة ناجية إىل أن تكلفة العالج تصل 
إىل 34 ملي�ون جني�ه م�رصي، نح�و مليوني 
دوالر، ويعد من العالجات األغى يف العالم وهو 
عبارة عن حقنة واحدة، وحس�ب األبحاث عى 
نفس العالج املعروف باسم »زولغينزما« فإنه 
م�ن املتوقع أن يعود ريان إىل ممارس�ة الحياة 
بشكل طبيعي، وفق جدول زمني موضوع من 

الفريق الطبي.

أعلنت أخصائية التغذية، الروس�ية أولغا ديكر، أن الحس�اء األكثر فائدة هو 
حساء العدس.

وأوضح�ت الخبرية لقناة »زفيزدا« الروس�ية: »حتى ل�و كانت نباتية، يوجد 
فيه�ا 12 حمًضا أمينًي�ا، ولكن يمكنن�ا أيًضا إضافة بروت�ني حيواني، مثل 

اللحم، إىل هذا الحساء«.
وفًق�ا لديكر، هناك كمية كبرية من األلياف يف الحس�اء، والتي قد تش�ري إىل 

تأثريها اإليجابي عى الصحة واملناعة.
باإلضاف�ة إىل ذل�ك، أش�ارت إىل أن حس�اء الخض�ار م�ع مرق اللح�م يحتل 
املرتبة الثانية. س�تضيف املختصة، وفًقا لتقديرها الخاص، الحد األدنى من 
الكربوهي�درات، والتي تش�مل الفاصوليا الخرضاء والكوس�ة والكرفس إىل 
حس�اء الخضار. وتش�ري ديكر إىل أن اللحوم يف هذه الحالة ستصبح مصدًرا 

للروتني والدهون.
كما نصحت بتناول حساء السمك. وفًقا ألخصائية التغذية، فإن هذا الطبق 

مناسب لألشخاص الذين يسعون جاهدين لتحقيق اللياقة البدنية.

الكشف عن احلساء األكثر فائدة خرباء تغذية يكشفون وصفات بسيطة لوجبات إفطار صحية
ش�ارك خ�راء التغذي�ة يف الوالي�ات املتح�دة 
األمريكي�ة رب�ات البي�وت وصفات بس�يطة 
لوجب�ات إفطار صحي�ة يقوم�ون باعدادها 
بأنفس�هم. ووفق�ا ملوق�ع “بازفي�د ني�وز” 
األمريك�ي تب�دأ أخصائي�ة التغذي�ة آن موني 
يومه�ا بفطائر خالي�ة من الغلوت�ني وعالية 
الروتني، وتقول: “من الس�هل جًدا إعدادها.. 
اه�رس موزة يف وع�اء، واخلطها مع بيضتني 
وملعقة من ب�ذور الكتان املطحون�ة. أحيانا 
أضيف الفانيليا والقرفة.. ثم اس�كب الخليط 
يف مق�الة، واتركه�ا مل�دة 10 دقائ�ق عى نار 
خفيف�ة، ث�م أقلبه�ا واتركه�ا مل�دة دقيق�ة 
أخ�رى”. وم�ن جانبه�ا تفض�ل أخصائي�ة 
التغذية ديليليا بيس�ايس تن�اول وجبة إفطار 
مكونة من س�موذي التوت، وقالت: “طريقة 

التحض�ري بس�يطة جدا، أضع م�وزة ونصف 
ك�وب من الحلي�ب النباتي ونص�ف كوب من 
خليط التوت املجمد وملعقة صغرية من زبدة 
الفول السوداني وملعقة كبرية من الكاكاو يف 
الخالط”. ونصحت بيسايس تناول السموذي 

مع شطرية من خبز الحبوب الكاملة املحمص 
وزبدة الفول السوداني، وقالت: “هذا الفطور 
صحي جدا ألنه غني بالكربوهيدرات والدهون 
الصحية وكذلك األلياف النباتية والروتينات. 
باإلضاف�ة إىل أنه ملي�ئ بمضادات األكس�دة 
املتوفرة بكثرة يف التوت والكاكاو”. ويف سياق 
متصل كش�ف خب�ري التغذي�ة راي�ان جيجر 
كيفية إعداد “موسيل” دقيق الشوفان رسيع 
التحض�ري، وق�ال: “اخل�ط نصف ك�وب من 
دقيق الش�وفان رسيع التحضري مع كوب من 
الحليب النباتي واتركه يف الثالجة طوال الليل. 
يمكن إضافة املوز والقرفة والتوت ومسحوق 
الروتني”. ووفقا لجيج�ر هذه كربوهيدرات 
معقدة غنية باأللي�اف النباتية والفيتامينات 

واملعادن املختلفة. 

يريد العديد من األشخاص تحديث هواتفهم أكثر 
س�نويا ملواكبة أح�دث امليزات، وغالًب�ا ما يكون 
الهاتف املس�تخدم خي�ار جيد، ويمك�ن أن يوفر 
لك بع�ض األموال، ولكن قبل أن تش�رتى أي من 
أجهزة أندرويد املستعملة، يجب عليك أن تأخذ يف 
اعتبارك عدد من األشياء التي نقدمها لك وفقا ملا 

ذكره موقع، » »business insiderاملتخصص.

1- ضع يف اعتبارك سياسة اإلرجاع: تعد الهواتف 
الذكية املس�تخدمة بش�كل عام اس�تثماًرا آمًنا، 
ولكن هناك عدًدا من األس�باب التي قد تدفعك إىل 
إعادتها، فقد تكون ال تعمل كما هو معلن عنها، 
أو قد تكتشف أنها تفتقد ميزة مهمة لم تدرك أنك 
بحاجة إليها، ويجب أن تمنحك سياس�ة اإلرجاع 
املعقولة ما ال يقل عن أسبوعني إلعادتها، فإذا لم 

يعرض البائع ذلك، ابحث يف مكان آخر.
2- قم بتقييم م�ا إذا كان الهاتف قد تم تجديده 
أو استخدامه ببس�اطة: اعتماًدا عى املكان الذي 
تش�رتي منه هاتفك، يمكن استخدامه ببساطة، 
وهذا هو الحال عادة عندما تحصل عليه مبارشة 
م�ن بائ�ع مس�تقل أو م�كان يبي�ع هوات�ف تم 

تجديدها.

ما هي األشياء التي جيب أن تعرفها عند رشائك أجهزة أندرويد مستعملة؟

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

أعلن�ت أبوت األمريكي�ة،  أن فريًقا م�ن العلماء اكتش�ف يف جمهورية 
الكونغ�و الديمقراطي�ة ع�ددا كب�ريا م�ن األش�خاص مم�ن يحملون 
األجس�ام املض�ادة لف�ريوس نق�ص املناع�ة املكتس�ب، ولك�ن لديهم 
نس�بة قليل�ة للغاية أو غري قابلة للكش�ف من التع�داد الفريويس، عى 
الرغ�م من أنهم ل�م يتلقوا العالج املضاد للف�ريوس. ويطلق عى هؤالء 
األشخاص اسم “النخبة املتحكمة”. وهذا االكتشاف الذي نرشته مجلة 
EBioMedicine التابع�ة ملجل�ة The Lancet، قد يس�اعد الباحثني يف 
الكشف عن العنارص البيولوجية املوجودة لدى هؤالء األشخاص والتي 
قد تس�اعد يف تطوير عالجات لف�ريوس اإليدز وربما ابت�كار لقاحات. 
ووجد باحثون من رشكة أبوت وجامعة جونز هوبكنز واملعهد الوطني 
للحساس�ية واألمراض املعدية وجامعة ميس�وري يف كانس�اس سيتي 
والجامع�ة الروتس�تانتية يف الكونغ�و أن معدالت االس�تجابة املناعية 
النتش�ار فريوس اإلي�دز لدى “النخب�ة املتحكمة” بلغ�ت 2.7-4.3% يف 
جمهوري�ة الكونغو الديمقراطية – مقارنة ب� 0.1-2% يف جميع أنحاء 
العالم. ويدعم هذا البحث الجديد إجراء دراس�ات إضافية للمساعدة يف 
فهم هذه االستجابة املناعية الفريدة. ويمكن لنتائج الدراسة أن تقرب 
الباحثني من هدفهم يف القضاء عى فريوس نقص املناعة املكتسب من 
خالل الكشف عن الرابط بني تقليل تكاثر الفريوس الطبيعي والعالجات 
املستقبلية.  وقال توم كوين، مدير مركز جونز هوبكنز للصحة العاملية، 
ورئيس قس�م أبحاث فريوس نقص املناعة املكتسب “اإليدز” يف املعهد 
الوطني للحساسية واألمراض املعدية واملعاهد الوطنية للصحة العامة 

وأحد املشاركني يف الدراسة.

جمموعة نادرة من األشخاص تقيض أجسامهم 
عىل »االيدز« دون عالج


