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ب�ارش الع�راق، أمس االح�د، رس�ميا بتنفيذ اكرب 
مين�اء جنوب�ي يف محافظة البرصة ع�ى الخليج 
العربي بوضع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
الحج�ر االس�اس لخمس�ة مش�اريع تكميلي�ة 
للمين�اء ال�ذي وصف�ه بمرشوع املس�تقبل حيث 
س�يكون الرشي�ان الحي�وي االقتص�ادي للب�اد 
ويربط منطقة الرشق بأوروبا عرب العراق وتركيا 
وس�وريا ليكون العارش كربا عى مس�توى العالم 
وي�در عى الع�راق 25 ملي�ار دوالر س�نويا.وأكد 
الكاظمي، يف كلمة له من محافظة البرصة خال 
وضع حجر األس�اس لتنفيذ خمس�ة عقود تمهد 
لل�رشوع يف بناء ميناء الفاو الكبري، انه س�يكون 
م�رشوع االجي�ال واملس�تقبل برغ�م ان الع�راق 
واج�ه تحديَّاً كب�رياً إلتمامه.واضاف »نعلن اليوم 
البدء بم�رشوع اس�راتيجي مهم انتظ�ره ابناء 
البل�د س�نوات طويلة حيث س�يوفر امليناء فرًصا 
كبرية للع�راق ويع�زز مكانته الجيوسياس�ية يف 
املنطقة والعالم وسيخلق فرص عمل كثرية ألهل 
الب�رصة وباق�ي املحافظ�ات يس�اهم يف تطوير 
املحافظة«.واش�ار اىل ان الكثريين قد راهنوا عى 
إفش�ال املرشوع ونرشوا إش�اعات ع�دة إلحباط 
الش�عب ولكن املرشوع ينطلق اليوم رس�مًيا بعد 
إن انتهين�ا م�ن مراح�ل التخطي�ط واملفاوضات 
ومّولن�ا املرشوع من موازنة ه�ذا العام«.وبني ان 
مرشوع الفاو الكب�ري ليس فقط للبرصة، بل هو 
م�رشوع اس�راتيجي يس�هم يف تطوي�ر واعمار 
جميع محافظات العراق، ويجعل من البلد جرسا 

اقتصاديا يربط مختلف بلدان املنطقة.
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       بغداد / المستقبل العراقي

قال وزي�ر الخارجي�ة األمريكي أنتون�ي بلينك�ن إن الواليات 
املتحدة قلق�ة من ممارس�ات الصني العدائية تج�اه تايوان. 
وحذر بلينكن عرب برنامج »ميت ذا برس« عى محطة إن.بي.
يس »من أن محاولة أي طرف تغيري الوضع الراهن يف منطقة 
غرب املحيط الهادئ بالقوة س�يكون »خطأ فادحا«. وأضاف: 
»ما ش�هدناه وم�ا يقلقنا بالفع�ل هو الترصف�ات العدوانية 
املتزاي�دة من حكوم�ة بكني حيال تايوان ورف�ع درجة التوتر 
يف املضايق«. وحملت بكني الواليات املتحدة مسؤولية تصاعد 
التوتر يف املنطقة بعد أن أبحرت س�فينة حربية أمريكية قرب 

تاي�وان. وقال بلينك�ن إن لدى الواليات املتح�دة التزاما قائما 
منذ فرة طويلة بموج�ب قانون العاقات مع تايوان لضمان 
ق�درة الجزيرة عى الدفاع عن نفس�ها والحفاظ عى الس�ام 
واألم�ن يف منطقة غرب املحيط الهادي. وردا عى س�ؤال عما 
إذا كانت الواليات املتحدة سرد عسكريا عى أي تحرك صيني 
يف تايوان، رفض بلينكن التعليق عى افراضات. وقال بلينكن: 
»كل م�ا يس�عني قوله ه�و أن لدين�ا التزاما ج�ادا بأن تكون 
تايوان قادرة عى الدفاع عن نفسها.. لدينا التزام جاد بالسام 
واألمن يف غرب املحيط الهادي.. نتمس�ك بتلك االلتزامات وكل 
م�ا أس�تطيع أن أقوله لكم إن األمر س�يكون خط�أ فادحا إذا 

حاول أي طرف تغيري الوضع الراهن بالقوة«.

      بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث مستش�ار األم�ن القوم�ي قاس�م 
الس�فري  م�ع  االح�د،  أم�س  األعرج�ي، 
األمني�ة  األوض�اع  بغ�داد  يف  األمريك�ي 
والسياس�ية ع�ى الصعيدي�ن اإلقليم�ي 
االعام�ي  املكت�ب  وذك�ر  وال�دويل.    
للمستش�ارية يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه، ان »مستشار األمن 
القومي، قاسم األعرجي، استقبل بمكتبه 
اليوم األحد، الس�فري األمريك�ي يف بغداد، 
ماثيو تولر، وبحث معه، األوضاع األمنية 
والسياس�ية ع�ى الصعيدي�ن اإلقليم�ي 

والدويل، وس�بل تعزي�ز التع�اون وإدامة 
العاقات بني بغداد وواشنطن، بما يحقق 
أمن واس�تقرار املنطقة، كما جرى بحث 
تداعيات مخيم الهول الحدودي، والتأكيد 
ع�ى رضورة إيج�اد ح�ل حقيقي وعميل 

ملشكلة بقاء املخيم«.  
وأش�ار األعرج�ي بحس�ب البي�ان إىل أن 
»املنطقة بحاجة إىل إعادة ترتيب أوراقها 
من جديد«، مبينا أن ا«لعراق يسعى دوما 
وم�ازال ألن يكون نقط�ة التقاء وتقارب 
م�ع الجمي�ع، بم�ا يع�ود ع�ى املنطق�ة 
باألم�ن واالس�تقرار ويجنبه�ا املزيد من 

النزاعات«.  

م�ن جهت�ه أك�د الس�فري األمريك�ي ان 
»االتفاق مع الجانب العراقي عى املتابعة 
للح�وار  الناجح�ة  للجلس�ة  الرسيع�ة 
اإلس�راتيجي«، مبينا أن »باده تس�عى 
ألن اليك�ون هنال�ك تصعي�د يف الوض�ع 
اإلقليمي، وأن الواليات املتحدة األمريكية 
تتطل�ع لعاقات عراقي�ة إيرانية طبيعية 

تخدم مصالح الجميع«.  
ان  إىل  البي�ان  بحس�ب  تول�ر  واش�ار 
»مباحث�ات فيين�ا م�ع الجان�ب اإليراني 
ستكون لبناء جسور الثقة بني واشنطن 

وطهران«.  
ويزور مستش�ار األم�ن القومي العراقي 

قاسم االعرجي، اليوم االثنني، جمهورية 
إيران االس�امية، بناًء عى دعوة من أمني 

املجلس االعى لامن القومي اإليراني.  
ونقلت وكالة االنباء اإليرانية، عن مصدر 
يف امان�ة املجل�س االع�ى لام�ن القومي 
اإليران�ي، يف بي�ان، وتابعه »ن�اس« )11 
نيس�ان 2021(، ان »االعرج�ي س�يزور 
طه�ران غ�دا االثن�ني، تلبية لدع�وة امني 
واوض�ح  ش�مخاني«.     ع�يل  املجل�س 
املصدر ذاته، بان »املباحثات بني الجانبني 
االيران�ي والعراق�ي، س�تتضمن القضايا 

الثنائية واالقليمية والدولية«.
التفاصيل ص2
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أمر وزاري »عاجل جدا« إلجراءات التعاقد مع املحارضين
     بغداد / المستقبل العراقي 

األح�د،  أم�س  الرتبي�ة،  وزارة  أص�درت 
اعماماً إىل مديرياتها العامة كافة، بش�أن 
إج�راء التعاقد م�ع املحارضين واإلداريني 

املجانيني.    
وبحس�ب وثيق�ة ص�ادرة ع�ن ال�وزارة، 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منها، 
ف�أن »ال�وزارة وجه�ت بتش�كيل لج�ان 
خاصة لتنفيذ اإلج�راءات الخاصة بعقود 
املحارضي�ن، بطريق�ة ش�فافة، وتزوي�د 
ال�وزارة بتقاري�ر ش�هرية تح�دد نس�ب 

اإلنجاز )عدد الذين تم التعاقد معهم(«.  

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ب�ارش الع�راق، أمس االحد، رس�ميا بتنفي�ذ اكرب ميناء 
جنوبي يف محافظ�ة البرصة عىل الخليج العربي بوضع 
رئي�س ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي الحجر االس�اس 
لخمسة مشاريع تكميلية للميناء الذي وصفه بمرشوع 
املس�تقبل حيث س�يكون الرشيان الحيوي االقتصادي 
للبالد ويربط منطقة الرشق بأوروبا عرب العراق وتركيا 
وس�وريا ليكون العارش كربا عىل مس�توى العالم ويدر 

عىل العراق 25 مليار دوالر سنويا.
وأكد الكاظمي، يف كلم�ة له من محافظة البرصة خالل 
وضع حجر األساس لتنفيذ خمسة عقود تمهد للرشوع 
يف بناء ميناء الفاو الكبري، انه س�يكون مرشوع االجيال 

واملستقبل برغم ان العراق واجه تحديَّاً كبرياً إلتمامه.
واضاف »نعل�ن اليوم البدء بمرشوع اس�رتاتيجي مهم 
انتظره ابناء البلد س�نوات طويلة حيث س�يوفر امليناء 
فرًص�ا كبرية للعراق ويع�زز مكانته الجيوسياس�ية يف 
املنطقة والعالم وسيخلق فرص عمل كثرية ألهل البرصة 

وباقي املحافظات يساهم يف تطوير املحافظة«.
واش�ار اىل ان الكثريي�ن قد راهنوا عىل إفش�ال املرشوع 
ونرشوا إش�اعات ع�دة إلحباط الش�عب ولكن املرشوع 
ينطلق اليوم رسمًيا بعد إن انتهينا من مراحل التخطيط 

واملفاوضات ومّولنا املرشوع من موازنة هذا العام«.
وب�ني ان مرشوع الف�او الكبري ليس فق�ط للبرصة، بل 
هو مرشوع اسرتاتيجي يسهم يف تطوير واعمار جميع 
محافظ�ات الع�راق، ويجعل من البلد ج�را اقتصاديا 
يرب�ط مختل�ف بل�دان املنطق�ة، بحس�ب بي�ان ملكتبه 

االعالمي تلقت املستقبل العراقي نسخة منه. 
واض�اف الكاظمي قائال »نحن أم�ام مرحلة جديدة من 
تاري�خ العراق الحدي�ث حيث نتجاوز األزم�ات، ونتجه 
نحو البن�اء واإلعمار واالزدهار وادع�و أهلنا يف البرصة 
الفيحاء ويف كل أنحاء العراق أن يتحلوا باألمل وأن نضع 

أيدينا مًعا ونبني بلدنا من الفاو اىل زاخو«.
وش�دد رئيس الوزراء العراقي بالقول »العراق سينهض 
من جديد بس�واعد ش�بابنا وش�اباتنا وع�ىل بركة الله 
نفتتح املرشوع وسنواصل اإلرشاف واملتابعة كي يكتمل 

بإذن الله بنجاح ودون تأخري«.
كما كتب الكاظمي تغريدة عىل حسابه بشبكة التواصل 
االجتماع�ي »تويرت« قال فيها »مين�اء الفاو - املرشوع 

اإلس�رتاتيجي ال�ذي انتظرن�اه لس�نوات طويل�ة، يرى 
خطوات التنفيذ الفع�ي األوىل، بهمة العراقيني وعملهم 
الج�اد. باألفعال ال باألقوال، نس�ري معا نحو مس�تقبل 

أفضل يستحقه العراق وشعبنا العظيم«.
والعقود الخمس�ة تتعلق بحفر القناة املالحية الداخلية 
ونف�ق قن�اة خ�ور الزب�ري وبن�اء األرصف�ة الخمس�ة 
للحاويات وردم ساحة خزن ومناولة الحاويات اضافة 
اىل الطريق الريع الرابط بني مينائي الفاو وأُم قرص يف 

محافظة البرصة الجنوبية عىل الخليج العربي.
ووق�ع الع�راق يف 27 كانون االول ع�ام 2020 عقدا مع 
رشكة داي�وو الكورية الجنوبي�ة لتنفيذ املرشوع خالل 

عامني بكلفة 2.6 مليار دوالر.
وخالل زيارت�ه ملحافظة البرصة، وض�ع رئيس الوزراء 

أيضاً حجر األساس ملرشوع ماء البرصة األنبوبي.  
وق�ال الكاظمي خ�الل اإلفتتاح، إن ه�ذا املرشوع يأتي 
من ضمن استحقاقات محافظة البرصة وأهلها الكرام 
باالرتق�اء بمس�توى الخدم�ات املقّدمة له�م، وبني ان 
العم�ل الجاد لن يتوقف أم�ام كل التحديات اإلقتصادية 

والظروف اإلستثنائية مهما تعاظمت واستمرت.  
كم�ا زار خ�الل جولت�ه، محط�ة الزبري ملعالج�ة مياه 
الرصف الصحي والتقى كوادرها العاملة، وشد عىل أيدي 
العاملني يف املحطة مذكرًا أن العمل الخدمي واإلضطالع 
به رشف ملن يتقلد املس�ؤولية ويتصدى للواجبات، واكد 
ان ش�عبنا العراقي ينتظر مّنا الكث�ري لنقدمه ونعّوض 

سنوات الفوىض والحرمان وسوء اإلدارة.  
ووضع الكاظمي حجر األساس ملرشوع وحدتي تحسني 

البنزين الرابعة وهدرجة النفثا يف البرصة.  
وذكر املكت�ب االعالمي لرئي�س ال�وزراء، يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة منه أن »رئي�س مجلس 
ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي، وض�ع حجر األس�اس 
 ،)CCR ( مل�رشوع وحدت�ي تحس�ني البنزي�ن الرابع�ة
وهدرج�ة النفث�ا )NHT( يف محافظ�ة الب�رصة، وذلك 
ضمن اعمال هيئة مش�اريع الجنوب يف رشكة املشاريع 

النفطية بوزارة النفط«.  
واكد الكاظمي »ح�رص الحكومة وجديتها عىل تطوير 
الصناعات النفطية يف العراق، كونها من الركائز املهمة 
لالقتص�اد العراق�ي وتنميته، فضال عن مس�اهمتها يف 
زيادة االي�رادات املالي�ة، وتقليل االعتماد عىل اس�ترياد 

منتجات الوقود وصوال اىل مرحلة االكتفاء الذاتي«.  
إىل ذل�ك، أعلن رئي�س الحكومة ارتف�اع احتياطي البنك 
املرك�زي م�ن العمالت االجنبي�ة اىل أكثر م�ن 60 مليار 

دوالر.
وق�ال الكاظم�ي، يف كلم�ة خالل وضع حجر األس�اس 
ملرشوعfcc( لرشك�ة مصايف الجنوب لتعزيز قدرة انتاج 
البانزي�ن املحس�ن، إن »احتياط�ي البن�ك املرك�زي من 
العمالت االجنبية ارتفع اىل أكثر من 60 مليار دوالر بعد 
ان كان 51.9 مليار قبل الرشوع باالجراءات االصالحية 

لهذه الحكومة«.
وب�ني، أن »ه�ذه الزي�ادة ج�اءت نتيج�ة االج�راءات 
االصالحية التي اتخذتها الحكومة بعد أن راهن الكثريون 

عىل فشلها وعدم استمرارها«.
وتابع: »نجحنا يف إيقاف الهدر والفس�اد الكبري يف مزاد 
البن�ك املرك�زي يسء الصيت وماض�ون بإجراءاتنا ولن 

نتوقف«.
وأوضح، أن »اجراءاتنا يف محاربة الفساد مستمرة رغم 
العراقيل الت�ي يحاول البعض وضعها لكننا سنس�تمر 

دون تراجع«.
وأض�اف الكاظم�ي: »انجزن�ا العدي�د من املش�اريع يف 
املحافظات الجنوبية املحرومة بس�بب الحروب وس�وء 
اإلدارة، ونعم�ل ب�كل الجه�ود من�ذ ان اس�تلمنا ه�ذه 
الحكوم�ة ع�ىل إنص�اف ه�ذه امل�دن وجمي�ع مناطق 

العراق«.
وأكم�ل بالقول: »تجاوزنا العديد م�ن التحديات ونعمل 
من أجل وضع البلد ع�ىل الطريق الصحيح، و ما نطلبه 

من أبناء شعبنا الصرب والتحي بروح االمل«.

وضع حجر األساس مليناء الفاو.. وأكد حرص احلكومة على تطوير الصناعات النفطية.. وبني أن العراق »أمام مرحلة جديدة«

رئيس الوزراء للمواطنني: اصربوا علينا
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        بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل رئيس حكوم�ة إقليم 
كردستان مرور بارزاني، أمس 
األحد، األمني العام لجامعة الدول 
العربية أحمد أبو الغيط.وذكرت 
حكوم�ة االقليم يف بي�ان تلقت 
املس�تقبل العراقي نسخة منه، 
انه »ج�رى خالل اللق�اء، بحث 
آخر مستجدات الوضع العام يف 
الع�راق، كما تم تس�ليط الضوء 
عىل عالقات إقليم كردستان مع 
الدول العربية«.واضاف ان«أمني 
عام الجامعة العربية  ثمن دور 
إقليم كردس�تان وموقعه املهم، 
وم�ا حققه من نجاح اقتصادي 

متمي�ز«، مش�رياً إىل أن« زيارته 
إقلي�م كردس�تان م�ا ه�ي  إىل 
إال رس�الة يدع�و فيه�ا ال�دول 
العربي�ة لتعزي�ز عالقاته�ا مع 
إقليم كردس�تان يف إطار العراق 
االتح�ادي، وال س�يما يف التبادل 
واالس�تثمار«.وتابع  التج�اري 
البيان ان »رئيس الحكومة شكر 
األمني الع�ام للجامع�ة العربية 
عىل دعمه، وأعرب عن أمله بأن 
تلع�ب الجامع�ة العربية دورها 
الحيوي يف س�بيل حل املش�اكل 
املرتاكمة يف العراق«، مش�رياً إىل 
أن« إقليم كوردستان يتطلع إىل 
إقامة أفضل العالقات مع الدول 

العربية«.

أبو الغيط لبارزاين: هلذا السبب
 أنا يف اقليم كردستان

      بغداد / المستقبل العراقي

بحث مستشار األمن القومي قاسم األعرجي، 
أم�س االحد، مع الس�فري األمريكي يف بغداد 
األوضاع األمنية والسياس�ية عىل الصعيدين 
اإلقليمي وال�دويل.    وذك�ر املكتب االعالمي 
»املس�تقبل  تلق�ت  بي�ان  يف  للمستش�ارية 
العراقي« نس�خة منه، ان »مستش�ار األمن 
القومي، قاس�م األعرجي، اس�تقبل بمكتبه 

الي�وم األح�د، الس�فري األمريك�ي يف بغداد، 
ماثي�و تول�ر، وبحث معه، األوض�اع األمنية 
والسياسية عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل، 
وس�بل تعزيز التعاون وإدامة العالقات بني 
بغداد وواش�نطن، بما يحقق أمن واستقرار 
املنطق�ة، كما ج�رى بحث تداعي�ات مخيم 
الهول الحدودي، والتأكيد عىل رضورة إيجاد 

حل حقيقي وعمي ملشكلة بقاء املخيم«.  
أن  إىل  البي�ان  بحس�ب  األعرج�ي  وأش�ار 

»املنطق�ة بحاج�ة إىل إعادة ترتي�ب أوراقها 
من جدي�د«، مبينا أن ا«لعراق يس�عى دوما 
وم�ازال ألن يك�ون نقط�ة التق�اء وتقارب 
م�ع الجميع، بما يعود ع�ىل املنطقة باألمن 

واالستقرار ويجنبها املزيد من النزاعات«.  
من جهته أكد السفري األمريكي ان »االتفاق 
مع الجان�ب العراقي ع�ىل املتابعة الريعة 
للجلس�ة الناجح�ة للحوار اإلس�رتاتيجي«، 
مبينا أن »ب�الده تس�عى ألن اليكون هنالك 

تصعي�د يف الوض�ع اإلقليم�ي، وأن الواليات 
املتح�دة األمريكية تتطلع لعالق�ات عراقية 

إيرانية طبيعية تخدم مصالح الجميع«.  
واش�ار تولر بحسب البيان إىل ان »مباحثات 
فيين�ا م�ع الجان�ب اإليراني س�تكون لبناء 

جسور الثقة بني واشنطن وطهران«.  
وي�زور مستش�ار األم�ن القوم�ي العراقي 
قاس�م االعرج�ي، اليوم االثن�ني، جمهورية 
إي�ران االس�المية، بناًء عىل دع�وة من أمني 

املجلس االعىل لالمن القومي اإليراني.  
ونقل�ت وكالة االنباء اإليرانية، عن مصدر يف 
امانة املجلس االعىل لالمن القومي اإليراني، 
يف بيان، وتابعه »ناس« )11 نيسان 2021(، 
ان »االعرج�ي س�يزور طهران غ�دا االثنني، 
تلبية لدعوة امني املجلس عي شمخاني«.    

واوض�ح املص�در ذاته، ب�ان »املباحثات بني 
والعراق�ي، س�تتضمن  االيران�ي  الجانب�ني 

القضايا الثنائية واالقليمية والدولية«.

مستشار األمن القومي للسفري األمريكي: املنطقة بحاجة إىل إعادة ترتيب أوراقها 
قبل مغادرته إىل طهران

        بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال وزي�ر املالي�ة ع�ي عبداالمري ع�الوي، األح�د، إن إيران 
تش�كل إحدى الدعائم األساس�ية التي يقوم عليها االقتصاد 

العراقي.    
ونقل�ت الوكال�ة اإليرانية الرس�مية، عن الوزي�ر قوله: »إن 
العالق�ات القوي�ة والثابت�ة م�ع إي�ران تمثل أح�دى دعائم 
االقتص�اد العراق�ي«، وذلك خالل اس�تقباله وزي�ر التعاون 
والعم�ل والرفاه االجتماع�ي اإليراني محم�د رشيعتمداري 

الذي يزور العراق.  
وأك�د رشيعتمداري، »رضورة تطوي�ر العالقات االقتصادية 
ب�ني طه�ران وبغ�داد وتوس�يع التع�اون، خاص�ة يف مجال 

التقنيات الحديثة والرقمية والتدريب عىل املهارات«.  
ووصل رشيعتمداري إىل بغ�داد إلجراء محادثات وإبرام عدة 
اتفاقي�ات للتعاون مع العراق. وكان يف اس�تقباله الس�فري 

اإليراني إيرج مسجدي وعدد من املسؤولني العراقيني.  
ويزور وزير التعاون االيران�ي بغداد تلبية لدعوة من نظريه 
العراق�ي، حي�ث س�يجري محادث�ات م�ع ع�دد م�ن كبار 

املسؤولني العراقيني.  
وقال السفري االيراني يف ترصيح، إن »توقيع اتفاقيات يف عدد 
من املجاالت س�يكون من ضمن برنامج زيارة وزير التعاون 

والعمل والرفاه االجتماعي اإليراني إىل بغداد«.  
وأضاف، أن »تبادل زيارات وفود الخرباء واملختصني يف مجال 
األنشطة املحددة من قبل الطرفني اإليراني والعراقي وتنمية 
التع�اون يف مجاالت التدريب املهني وريادة األعمال وعالقات 
العم�ل والش�ؤون االجتماعي�ة، تعد م�ن األه�داف واآلفاق 

األخرى للزيارة«.  

        بغداد / المستقبل العراقي

األح�د،  أم�س  الداخلي�ة،  بحث�ت وزارة 
جملة من القضايا املهم�ة، بينها تفعيل 
امل�واد القانونية بالتنس�يق م�ع القضاء 

والعشائر.     
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة من�ه، إن »وكيل وزارة 
الداخلية لش�ؤون الرشطة الفريق عماد 
محم�د محمود  ت�رأس اجتم�اع الفريق 
التنفي�ذي لح�رص الس�الح بي�د الدول�ة 
بحضور ممثلني عن الوزارات ذات العالقة 
والدوائر االمني�ة والجهات االختصاصية 

وعدد من الضباط يف الوكالة«.   
وبحس�ب البيان، »رحب الوكيل بالسادة 

الحارضي�ن، مثمناً مش�اركتهم الفعالة 
بش�أن ه�ذا املل�ف امله�م، حي�ث ج�رت 
مناقش�ة مجموعة من املواضيع املهمة، 
القانوني�ة  امل�واد  تفعي�ل  مقدمته�ا  يف 
بالتنس�يق م�ع مجل�س القض�اء االعىل 
والتعاون مع رجال العش�ائر بالتنس�يق 
وزارة  يف  العش������ائر  مديري�ة  م�ع 

الداخلية«.   
وب�ني الوكيل أن »من اولوي�ات العمل يف 
هذا املل�ف انهاؤه بش�كل يضمن حفظ 
االم�ن و تعزي�ز االس�تقرار للع�راق من 
خ�الل تضافر الجهود كاف�ة التي تصب 
يف املصلح�ة العام�ة الت�ي م�ن خالله�ا 
يتم تحقي�ق االمن والس�لم املجتمعي يف 

البالد«.   

        بغداد / المستقبل العراقي

اس�تبعدت املتحدثة باس�م مفوضية 
االنتخاب�ات جمانة الغالي، بأن يكون 
البطاق�ات  لتحدي�ث  تمدي�د  هن�اك 
البايومرتية، مؤك�دة أن موعد 15 من 

الشهر الحايل نهائي.
وقال�ت الغ�الي إن »الف�رق الجوال�ة 
الناخبني  مس�تمرة بتحديث بطاقات 
س�واء أكان�وا نازحني او مؤسس�ات 

اودول او ذوي احتيجات خاصة«.
وتابعت: »اس�تنفذنا جميع الطاقات 
املوجودة لتسجيل بيانات الناخبني«. 

واش�ارت املتحدثة باسم املفوضية اىل 
أن »ما يقارب ملي�ون ونصف بطاقة 

تم تحديثها«.
ودع�ت الغالي املواطن�ني اىل »تحديث 
بياناته�م للمش�اركة يف االنتخاب�ات 

املقبلة«. 
يذكر أن مفوضية االنتخابات أصدرت 
بياناً ي�وم الجمعة امل�ايض أكدت فيه 
أن موعد إج�راء االنتخابات املبكرة يف 
العارش من ترشين األول املقبل حتمي 
وال تراجع عن�ه، فيما دعت املواطنني 
بياناته�م قب�ل 15 م�ن  إىل تحدي�ث 

الشهر الحايل.

رشيعتمداري يبدأ جولة مباحثات يف بغداد: االتفاقيات التجارية عىل الطاولة

اجتامع فريق »حرص السالح بيد الدولة«: تنسيق مع القضاء والعشائر

املفوضية حتدد 15 نيسان 
آخر موعد لتحديث 
البطاقة البايومرتية

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت قوات الرشطة االتحادية املتمثلة بوزارة الداخلية، أمس األحد، 
القبض عىل إرهابي نفذ أربع عمليات اغتيال يف العاصمة بغداد.

وذكر بيان للرشطة االتحادية، تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، 
إنه »وفقا ملعلومات استخبارية دقيقة، وبعملية نوعية تمكنت قوة 
من اللواء الس�ابع الفرقة الثانية رشط�ة اتحادية من القاء القبض 

عىل احد املطلوبني وفق املادة 4 إرهاب«. 
وأض�اف البي�ان أن »العملي�ة تم�ت م�ن خ�الل متابع�ة تحركاته 
واتصاالته ونصب كمائن يف املنطقة التي يتواجد فيها اس�فرت عن 

االطاحة به«. 
وتاب�ع البي�ان، أن »املته�م عم�ل يف مايس�مى قاطع والي�ة بغداد، 
واع�رتف اثناء التحقي�ق االبتدائي بقيامه بأربع اغتياالت ملنتس�بي 
األجهزة االمنية واملواطنني كما واعرتف بإنتمائه اىل تنظيم القاعدة 

ومشاركته مع عصابات داعش اإلرهابية«.
وأشارت الرشطة االتحادية، إىل أنه »تم احالته اىل جهة االختصاص 

إلكمال اإلجراءات التحقيقية والقانونية بحقه«.  

االحتادية تطيح بإرهايب نفذ )4( علميـات 
اغتيال منتسبني أمنيني ومواطنني يف بغداد

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د رئي�س الجمهورية برهم صالح، أمس األح�د، عىل ان املحكمة 
االتحادي�ة ه�ي الح�ارس األم�ني للنظ�ام الديموقراط�ي وحماية 

الحقوق والحريات العامة.   
ونقل املكتب اإلعالمي لرئاسة الجمهورية يف بيان، تلقت »املستقبل 
العراقي« نس�خة منه، خالل أداء رئيس واعضاء املحكمة االتحادية 
العلي�ا اليمني الدس�تورية، ع�ن برهم صال�ح قول�ه: إن »املحكمة 
االتحادية هي الحارس األمني للنظام الديموقراطي وحماية الحقوق 
والحريات العامة وضمان نفاذ القانون وصيانة الدستور، والرقابة 

عىل دستورية القوانني واألنظمة«.  
واضاف ان »إكمال تش�كيل املحكمة االتحادي�ة يمثل خطوة مهمة 
وأساس�ية نحو اس�تكمال املتطلبات القانونية والدستورية إلجراء 
االنتخاب�ات املبكرة، والتي تمثل اس�تحقاقاً وطنياً وش�عبياً يتطلع 

اليه العراقيون«.  

رئيس وأعضاء املحكمة االحتادية يؤدون
 اليمني الدستورية

        بغداد / المستقبل العراقي

أكدت خلية األزمة، أمس األحد، 
وج�ود حوارات لوض�ع خيارات 
ع�دة أكثر رصام�ة للتعامل مع 
الوض�ع الصح�ي خ�الل ش�هر 
رمض�ان، بينه�ا ف�رض الحظر 

الشامل.    
ج�واد  الخلي�ة  مق�رر  وق�ال 
املوس�وي إن�ه »يف ظ�ل الزيادة 
األخرية بأعداد االصابات نناقش 
حالي�ا اكثر م�ن خي�ار لفرض 
الحظ�ر خ�الل ش�هر رمض�ان 

املبارك«.  
وأض�اف، ان  »االول ه�و امليض 

باتج�اه الحظر الش�امل خالل 
االيام العرشة االوىل من الشهر«، 
مبين�اً أن »الخيار الثاني االقرب 
واالنج�ع ه�و تطبي�ق الحظ�ر 
الشامل اليام الخميس والجمعة 
والس�بت م�ع زي�ادة س�اعات 
م�ن  ليمت�د  الجزئ�ي  الحظ�ر 

الساعة 7 مساء اىل 5 فجرا«.  
الحكوم�ة  الخلي�ة،  ودع�ت 
إىل  الصح�ة  ووزارة  العراقي�ة 
»تغيري خططها بخصوص حث 
املواطن عىل االلتزام بالتعليمات 
الصحية وأوقات الحظر وزيادة 
الوعي برضورة رسعة التطعيم 

بلقاح كورونا«.

خلية األزمة تناقش أكثر من خيار لفرض 
»حظر« يف شهر رمضان
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    بغداد / المستقبل العراقي

أكد حس�ن كري�م الكعبي النائ�ب األول لرئي�س مجلس 
الن�واب عىل اتخاذ ع�دد من الق�رارات والخط�ط ُملزمة 
التنفيذ لدعم املنتجات الوطنية ووقف االسترياد الخارجي 
والحفاظ ع�ىل الثروة الصناعي�ة والزراعي�ة والحيوانية 
ودع�م الفالح�ن، مطالب�ا الحكوم�ة باج�راءات رادعة 
وعاجلة ملحاس�بة ُمحتكري الس�لع واملتالعبن باألسعار 
وجش�ع بعض التجار، داعيا مصطف�ى الكاظمي رئيس 
مجلس الوزراء ووزير التج�ارة إلطالق مفردات البطاقة 

التموينية بواقع » ضعفن » لكل ش�هر حتى نهاية هذه 
السنة .

جاء ذلك خ�الل رعايته األول الذي اقام�ه مجلس النواب 
بالتنس�يق مع لجنة الزراعة النيابية تحت ش�عار ) زرع 
يف الع�راق.. صن�ع يف الع�راق( ، بحض�ور رئي�س لجن�ة 
الزراع�ة واملياة واالهوار النيابية س�الم الش�مري، وعدد 
من رؤس�اء اللج�ان النيابية املعنية والنواب، ومش�اركة 
وزي�ر الزراعة والوكالء واملدراء العام�ون يف املوارد املائية 
والتجارة والتخطي�ط، اضافة لعدد من املحافظن ومدير 
دائرة املنافذ الحدودية، ورئيس واعضاء اتحاد الجمعيات 

الفالحي�ة ومرب�ي الدواجن واالس�ماك، وكذل�ك نقابات 
وعم�داء كلي�ات واكاديمي�ن ومختص�ن صناعي�ن و 

زراعين ومعنين باالستثمار واالقتصاد.
ونوه الكعبي إىل ان املؤتمر جاء استلهاما وتفعيال ملبادرة 
ومرشوع س�ماحة الس�يد القائد مقت�دى الصدر » اعزه 
الل�ه » والخاص باالصالح الزراع�ي والصناعي، فيما اكد 
ارشافه الشخيص عىل متابعة تنفيذ بنودها من خالل عقد 
املؤتمرات ذات الصلة والتنس�يق م�ع الجهات الحكومية 
املعني�ة، مش�ددا ع�ىل رضورة ايقاف تهري�ب املحاصيل 
واملنتجات الحيوانية املستوردة وتعديل قانون الجمعيات 

الفالحي�ة وقانون نقابة املهندس�ن الزراعي�ن واالطباء 
البيطري�ن وزي�ادة حص�ص املحافظ�ات من املرش�ات 

االروائية واالسمدة وتطوير عمل املطاحن العراقية.
وأشار إىل ان مجلس النواب وضع استحقاق الفالحن عىل 
س�لم اولوياته وصوت عليه ضمن موازن�ة العام الحايل، 
كاشفا عن وضع خطة ملتابعة تنفيذ بنود املوازنة املتعلقة 
بالقط�اع الصناع�ي والزراعي ودع�م املب�ادرة الزراعية 
واطفاء القروض ودفع مستحقات الفالحن، فيما طالب 
وزير املوارد املائية بحل كافة القضايا واملشاكل القانونية 

العالقة مع املزارعن وخالل شهر واحد فقط.

الكعبي يطالب بإجراءات رادعة ملحاسبة حمتكري السلع واملتالعبني باألسعار وجشع بعض التجار
خالل رعايته فعاليات مؤمتر »زرع يف العراق - صنع يف العراق«

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت رشكة جن�رال الكرتيك، أمس األح�د، تعاونها 
م�ع وزارة املالي�ة العراقية واتحاد ائتم�ان الصادرات 

اإلماراتي لدعم قطاع الطاقة يف العراق.    
وقال�ت الرشك�ة يف بيان تلق�ت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه،  إنها »احتفت بالتعاون مع وزارة املالية 
العراقية ورشكائهما املالين باس�تكمال الجانب املايل 

   .»)PUP4( من مرشوع زيادة الطاقة الكهربائية
وأش�ار البيان إىل أن »الرشكة س�اهمت بدور محوري 
يف الجم�ع ب�ن وزارات املالية والكهرب�اء والتخطيط 
العراقية مع العديد من املؤسس�ات املالية، بما يف ذلك 
االتحاد الئتم�ان الصادرات يف دولة االم�ارات العربية 
املتح�دة والبن�وك التجاري�ة وغريه�ا يف س�بيل تأمن 

التمويل الالزم للمرشوع«.   
م�ن جهت�ه قال وزي�ر التج�ارة الخارجية ل�دى دولة 
اإلم�ارات ثان�ي ب�ن أحم�د الزي�ودي، إن�ه »يمك�ن 
لالقتصادات املفتوحة والرشاكات بن القطاعن العام 
والخاص أن تلعب دوراً محورياً يف دعم مساعي البلدان 
لتطوير البني�ة التحتية الحيوية«.  وأضاف، »تجّس�د 
ه�ذا األمر م�ن خالل م�رشوع خط�ة زي�ادة الطاقة 
الكهربائي�ة )PUP4( ال�ذي سيش�هد تقديم خدمات 
رئيسية وتصديرها من مراكز ’جنرال إلكرتيك‘ يف دولة 
اإلم�ارات، مما يتيح لنا فرص�ة تقديم الدعم املايل عرب 
رشك�ة )االتحاد الئتمان الصادرات( وطرح س�يناريو 
يكف�ل تحقيق الفائ�دة لجمي�ع األط�راف. وتتماىش 
هذه املبادرة م�ع رؤية قيادتنا الرش�يدة لتعزيز أطر 
التعاون اإلقليمي التي من شأنها املساهمة يف تحسن 
جودة حي�اة الناس يف أنحاء منطقة الرشق األوس�ط 

وخارجها«.  
فيم�ا أع�رب س�فري الع�راق ل�دى األم�ارات مظف�ر 
الجب�وري أن »الزي�ارة التي ق�ام بها رئي�س الوزراء 
مصطفى الكاظم�ي إىل دولة اإلمارات العربية املتحدة 
مؤخ�راً تأكي�داً ع�ىل العالق�ات الوطيدة الت�ي تجمع 

بن البلدي�ن الش�قيقن، وتزامناً مع الرتكي�ز املتزايد 
ال�ذي توليه دولة اإلمارات لالس�تثمار يف العراق دعماً 
للتق�دم االجتماع�ي واالقتصادي للب�الد«، الفتا إىل أن 
»ه�ذا الدع�م املتميز الذي س�تقدمه االتح�اد الئتمان 
 )PUP4( الصادرات ملرشوع زيادة الطاقة الكهربائية
بمثاب�ة داللة واضحة عىل عم�ق الرشاكة بن البلدين 
وسيسهم بالتأكيد يف دفع عجلة تطوير البنية التحتية 
لطاقة الكهرباء يف العراق«.  من جانبه، أكد مدير عام 
دائ�رة الدين العام يف وزارة املالية العراقية  خالد مراد، 
ع�ىل ان  »الكهرب�اء  تمث�ل عصب الحي�اة العرصية، 
ومن هنا تأتي أهمية التمويل الذي س�يتم تأمينه عرب 
دع�م جنرال إلكرتيك والرشكاء اآلخرين لضمان س�ري 
العمليات التش�غيلية بصورة أكثر سالسة يف محطات 
توليد الطاقة الكهربائية الرئيس�ية يف العراق، وبالتايل 
مس�اعدتنا عىل تحقيق اس�تفادة أفضل من املحطات 
الحالي�ة وتوفري الكهرباء الت�ي يعتمد عليها الناس يف 
منازلهم وأعمالهم. وعىل صعيد املستقبل، هناك الكثري 
م�ن الفرص لتعزيز قطاع الطاق�ة العراقي عرب املزيد 
من االس�تثمارات، ونتطلع قدماً ملواصلة الرتكيز عىل 
تطوير أنش�طة التعاون القيمة املش�ابهة مستقبالً«.  
وبدوره، قال الرئيس واملدير التنفيذي لرشكة »جنرال 
إلكرتي�ك لطاق�ة الغ�از« يف أوروب�ا والرشق األوس�ط 
وإفريقي�ا جوزيف أنيس، إنه »بفضل عملها عن كثب 
م�ع وزارات املالي�ة والكهرباء والتخطي�ط يف العراق، 
تعاون�ت ’جن�رال إلكرتيك‘ مع العديد من املؤسس�ات 
املالية يف القطاعن العام والخاص لتأمن تمويل يزيد 
ع�ن 2.4 مليار دوالر من�ذ عام 2015 دعماً ملش�اريع 
قط�اع الطاقة يف أنح�اء الدولة«.   واكدت الرشكة عىل 
»التزامن�ا بمواصل�ة تس�هيل االس�تثمارات القادمة 
من مختلف املؤسس�ات وتوف�ري التقنيات الرائدة عىل 
مس�توى القط�اع والعم�ل م�ع فريقنا م�ن العاملن 
املتخصصن املحلين عىل أرض الواقع لتحقيق نتائج 
تس�هم يف تعزيز قطاع الطاقة العراقي وتحقيق النمو 

واالزدهار للجميع، مها كانت الظروف«.

تعاون بني »جنرال إلكرتيك« واإلمارات 
لزيادة الطاقة الكهربائية يف العراق

جتارة احلبوب تواصل اعامهلا يف كافة املحافظات لتوزيع حصة شهر رمضان
    بغداد / عامر عبد العزيز

واصل�ت مواقع الرشك�ة العامة لتج�ارة الحبوب يف دياىل 
و نين�وى وص�الح الدي�ن و الديواني�ة وباب�ل و النجف ، 
إضافة إىل مواقع الرشكة فيبغداد س�ايلو خان بني سعد 
والعطيفي�ه كرسة وعط�ش اعمالها رغم من�ع التجوال 
يف الب�الد، اوضح ذلك مدي�ر عام الرشك�ة العامة لتجارة 

الحبوباملهندس عبدالرحمن الجويرباوي . 
وق�ال واصل�ت مواقع ف�رع نين�وى عملها الي�وم و عىل 
الرغم من اس�تمرار  منع تجوال يف عموم املحافظة ولكن 
كوادرنا االبطال مس�تمرين بالدواملرف�د املطاحن بمادة 
الحنطة املحلية للحصة الثالثة 2021 وكذلك اس�تالم الرز 
ال�وارد من فرع النجف االرشف وتجهيزها مبارشة ضمن 

حصةشهر رمضان املبارك . 
 فيما واصل فرع صالح الدين تجهيز الوكالء بالرز املحيل 
ومناقل�ه الحنط�ة املحلية م�ن خالل تحميل  الس�يارات 
الواصله إىل مجمع حبوبسامراء والبالغ عددها ٣4سياره 
ضمن خطة املناقله حيث بلغت الكميه املحوله لهذا اليوم 
14٩0ط�ن توزع�ت إىل املح�اور التاليه س�ايلوالنارصيه 
وسايلو املثنى  و سايلو النجف األفقي و سايلو كربالء  ، 
كما و تم تفريغ عدد 4سيارات رزمحىل ياسمن يف سايلو 
تكري�ت بكمية1٦0ط�ن  مع االس�تمرار تجهي�ز الوكالء 

بالرز املحيل  
 الجويرباوي أكد أن مواقع الرشكة يف الديوانية مس�تمرة 

بتجهيز الحص�ة الثالثة للمطاحن م�ن صومعة الحبوب 
حيث بلغت الكمية املجهزة10٨٦٦ طن . 

وبن ان االستمرار بأستالم الرز املحيل املصنع من املجارش 
االهلية يف مواقع الفرع بلغت الكمية املستلمة رز ياسمن 
44٧٧٧ طن و رزعنرب  ٨5٧5 طن ، فيما واصلت بمناقلة 
ال�رز املح�يل ياس�من اىل ف�رع ذي ق�ار   مع االس�تمرار 
بمناقلة رز محيل اىل فرع واسط   و االستمراربمناقلة رز 
محيل اىل سايلو التاجي  و االستمرار بمناقلة رز محيل اىل 

موقع كرسة وعطش .
اىل ذلك، وتنفي�ذا لتوجيهات وزير التج�ارة الدكتور عالء 
احم�د الجبوري تس�تمر خلية االزم�ة يف الرشكة العامة 
لتج�ارة الغذائية وبإرشاف مبارشم�ن مدير عام الرشكة 
املهندس قاس�م حمود منصور م�ن اجل تجهيز مفردات 
البطاقة التموينية وتأمينها للمواطنن قبل حلول ش�هر 
رمضاناملبارك حيث اس�تمرت الرشكة باس�تالم وتجهيز 
مادتي )زيت الطعام والس�كر( ضمن مف�ردات البطاقة 
التمويني�ة ع�ن طري�ق الف�روع واملجمعاتاملخزني�ة يف 
محافظات الوطن ولس�اعات متاخره من املساء وخالل 
ايام الجمع والعطل الرسمية وبن حمود بان فرع الرشكة 
يف الب�رصة قامباس�تالم وتجهي�ز مادتي الس�كر بواقع 
)٣٦٣٧( طن وزيت الطع�ام بكمية )2٨٣٧( طن  وكذلك 
قيام ف�رع الرشكة يف كربالء املقدس�ة باس�تالموتجهيز 
مادتي السكر بكمية )2٦00( طن و زيت الطعام  بكمية 
)٨٧0( ط�ن ام�ا يف النج�ف االرشف تم اس�تالم وتجهيز 

مادت�ي الس�كربواقع)2٩٨2( ط�ن ومادة زي�ت الطعام 
بكمي�ة )11٧0 ( ط�ن ملناط�ق واحي�اء املحافظة ) حي 
الجزي�رة , ح�ي املي�الد , حي املكرم�ة , ح�ي ابوطالب , 
حيالنرص , حي النداء ( وكذلك الحال يف كركوك تم تجهيز 
كمي�ة )2010( طن س�كر و زيت الطع�ام كمية )٦14 ( 
طن       ملناطق ) شورجة , مصىل , تسعن  ,طريق بغداد 
, الواس�طي , االس�كان( ويف ميسان تم اس�تالم وتجهيز 
مادتي السكر بكمية ) 210٧( طن وزيت الطعام بكمية) 
٨50( طن وكذلك الحال يف دياىل  تم استالم وتجهيزمادتي 
زيت الطعام بكمية  )11٩2( طن والسكر بكمية )21٣٩( 
ط�ن ويف الس�ياق ذاتهاس�تمرار فرع الرشك�ة يف املوصل 
مجمع الكرامة )1( باستالم وتجهيز مادتي زيت الطعام 
بكمية ) 21٧٧( طن والسكر بكمية ) 4٧٩4( طنلمناطق 
) االكرام�ة , الزه�راء , الزه�ور , الجزائر,الوحدة ,صالح 
الدين( ويف املثنى تم تجهيز مادتي السكر بكمية ) 1٨4٣( 
طن وزيت الطعام)٨40( طن اما يف بابل تم تجهيز مادتي 
السكر بواقع ) ٣5٧٩( طن وزيت الطعام بواقع ) 1٩12( 
ط�ن  وكذل�ك يف االنبار تم تجهي�ز مادتيالس�كربكمية ) 
2٣٣4( ط�ن  وزيت الطع�ام بكمية ) 11٧٩( طن ملناطق  
) راوه , عان�ه , هي�ت , العبيدي ( ام�ا يف صالح الدين تم 
تجهي�ز مادتيالس�كربكمية )2٦11( ط�ن وزيت الطعام 
بكمي�ة ) 1210( ط�ن ويف ذي ق�ار ت�م تجهي�ز مادت�ي 
السكربكمية ) 45٣4( طن  وزيت الطعام بكمية)1٩55( 
طن  ويف واس�ط تم تجهيز مادتي السكربكمية ) 2٩14( 

ط�ن  وزيت الطعام بكمية ) 1٣2٧( طن ويف الديوانية تم 
تجهيز مادتيالس�كر بواق�ع ) 2٧٧0( طن وزيت الطعام 
بكمي�ة )12٦0( ط�ن ومن جان�ب اخرتس�تمر مالكات 
الرشك�ة العامة لتجارة امل�واد الغذائية يف بغدادخالل ايام 
العطل والحرض الصحي باس�تالم وتجهيز مادتي السكر 
وزيت الطع�ام عن طريق ال�وكالء وتجهيزها للمواطنن 
ضم�ن مفرداتالبطاقة التموينية ه�ذا ما ااكده مديرعام 
الرشكة املهندس قاسم حمود منصور اذ اعلن عن قيام م 
.م .الكرخ بتجهيز مادتي الس�كر بكمية            ) ٣004( 
ط�ن وزيت الطعام بكمي�ة ) 1514( طن ملناطق ) املثنى 
, املع�ري , الصالحي�ة, الرحماني�ة ,الطعم�ة , امليكانيك , 
الشهداء , الخرضاء , املنصور ( ويف م . م غريب  تم تجهيز 
مادت�ي زيت الطعام بكمية) ٣01( طن  والس�كر بكمية 
)٦٦1( ط�ن ويف م .م الرصاف�ة تم تجهيز مادتيالس�كر 
بكمية )2٨٨0( طن وزيت الطعام بكمية    ) 12٦0( طن 
ملناطق ) فلس�طن  االوىل والثاني�ة ’ الخليج العربي( ويف 
م . م التاج�ي تمتجهيزمادتي الس�كربكمية )٦4٧( طن  
وزيت الطعام بكمية )1٣2( طن ملناطق )التاجي وس�بع 
الب�ور(  ويف م . م. الص�در تم تجهيز مادتيالس�كربكمية 
)244٦( ط�ن  وزي�ت الطعام بكمي�ة ) 111٧( طن   ويف 
م.م الحري�ة تم تجهيز مادتي الس�كربكمية     ) 1٦٦1( 
طن وزيت الطعامبكمية )5٦٧( طن  ويف م .م االمام عيل) 
عليه الس�الم ( ت�م تجهيزمادتي الس�كربكمية ) 1٧10( 

طن وزيت الطعام بكمية )5٣٣( طن.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

عقد وزيُر النقل الكابتن نارص حس�ن بندر الش�بيل يف محافظة 
البرصة، اجتماعاً موس�عاً مع الس�ادة املدراء العامن لتشكيالت 
ال�وزارة للتباحث حول آليات س�ري العمل و ترسي�ع وترية تنفيذ 

املشاريع املستقبلية. 
واوعز الش�بيل اىل الرشكة العامة ملوان�ئ العراق باملتابعة الحثيثة 
لس�ري عم�ل ال�رشكات املُنف�ذة للمش�اريع العمالق�ة يف املوانئ 
واالرشاف ع�ىل خط�وات االنجاز وف�ق االطر والتصامي�م املُتفق 
عليه�ا ضم�ن العقد املربم ب�ن الجانبن بما يتطاب�ق و القوانن 
النافذة ، مش�يداً بعمل رشكة cma الفرنس�ية ولورين يف تحقيق 

نسب االنجاز  املتقدمة.
كما اكد الشبيل عىل رضورة ان تتخذ الرشكَة العامة لسكك حديد 
الع�راق خط�وات جادة لرفد الس�كك بمش�اريع تحق�ق زيادة يف 
االي�رادات وتقديم افض�ل الخدمات للمواطن الكري�م ، موجهاً يف 
ذات الوق�ت رشكة تنفيذ املش�اريع بأكمال البناية الجديدة للنقل 
ال�ربي وتذليل العقب�ات ام�ام انجازها بأرسع وق�ت . ويف ختام 
االجتماع ش�دد الش�بيل عىل رضورة تخصي�ص االرايض التابعة 
لتشكيالت الوزارة للموظفن وجعلها مجمعات سكنية  باالضافة 
اىل تشكيل لجنة برئاسة الوكيل الفني وعضوية مدير عام السكك 

واملوانئ والبحري لحسم ملفات االرايض يف محافظة البرصة .

وزير النقل يعقد اجتامعًا موسعًا مع مدراء تشكيالت 
الوزارة لترسيع وترية إنجاز املشاريع املستقبلية

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت مديري�ة املرور العامة، أمس األحد، ع�ن تقديم مقرتحات 
وحلول آنية ومس�تقبلية، للتخفيف من أزمة االختناقات املرورية 
الت�ي تش�هدها العاصم�ة بغ�داد. ونقل�ت صحيف�ة »الصباح« 
الرس�مية، عن مدير العالق�ات واالعالم يف املديري�ة العميد حيدر 
كري�م قوله، إن »املقرتح�ات املقدمة تضمنت العمل عىل انش�اء 
جس�ور ومجرسات وانفاق يف التقاطعات والس�احات الرئيس�ة 
لخل�ق انس�يابية اك�رب بحرك�ة املركب�ات«. وأض�اف كري�م، أن 
»املقرتح�ات املقدمة م�ن قبل املديري�ة تضمنت تش�جيع النقل 
الجماعي وتفاوت ساعات الدوام الرسمي يف الوزارات واملديريات 
وتنفيذ مرشوع املرتو والعمل عىل فتح الشوارع والطرق الرئيسة 
والفرعية املغلقة«. واش�ار اىل »وجود اس�تجابة من قبل الجهات 
املعنية لبعض املقرتحات التي قدمت للتخفيف من هذه األزمة«، 
مبيناً أن »رفع عدد من السيطرات يف الشوارع الرئيسة للعاصمة 
مؤخراً أس�هم بش�كل ملحوظ يف التخفيف من ح�االت الزحام يف 

جانبي الكرخ والرصافة«.

    بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا محاف�ظ البن�ك املرك�زي العراق�ي، أم�س األح�د، الجهات 
الحكومية اىل دعم »صنع يف العراق«.وقال اعالم البنك يف بيان تلقت 
املستقبل العراقي نس�خة منه إن محافظ البنك املركزي العراقي 
مصطفى غالب مخيف زار، اليوم، عددا من املشاريع االستثمارية 
املمولة من مبادرة البنك املركزي )الواحد تريليون دينار( واملعنية 
باملش�اريع الكبرية واملتوس�طة والصغرية .واك�د املحافظ خالل 
جولته يف مصانع انتاجية يف بغداد ان شعار صنع يف العراق يجب 
ان يتلقى كل الدعم ليس من البنك املركزي فحس�ب وانما من كل 
الجهات الرسمية يف الدولة العراقية.وأوضح ان مبادرة هذا البنك 
للمشاريع ومنذ انطالقها اولت اهتماما كبريا بتحفيز القطاعات 
الصناعية والزراعية والس�كنية واالستثمارية التي من شأنها ان 

تدعم االقتصاد العراقي وتشغيل االيادي العراقية.

املرور تقدم مقرتحات جديدة 
لتخفيف االختناقات يف بغداد

البنك املركزي يدعو اىل دعم 
»صنع يف العراق«

    بغداد / المستقبل العراقي

اكد محافظ ذي قار احم�د الخفاجي، اليوم األحد، ارصاره 
وعزم�ه لخدمة املحافظ�ة. وقال الخفاج�ي يف تدوينة عرب 
فيس�بوك »أبن�اء ذي ق�ار الكرام ثم�ن التغيري ق�د يكلفني 
حيات�ي.. وسيس�لبكم راحتكم ه�ذه األي�ام«.  وتابع: »لن 
أتراجع ولن أستس�لم«. واضاف املحاف�ظ: »فقراء الوطن.. 
ل�ن أخذلك�م.. ل�ن أتراجع«.واختت�م تدوينت�ه بهاش�تاغ 

»#نبنيها_س�وه«. وكان محافظ ذي ق�ار احمد الخفاجي، 
ق�د قرر إجراء تغيري ش�امل عىل الحكوم�ة املحلية بإقصاء 
األعضاء الس�ابقن كافة من مناصبهم. وقال الخفاجي يف 
بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، إن »قرار تغيري 
الكابين�ة الحكومي�ة للمحافظة يش�مل كل طاق�م اإلدارة 
الس�ابقة«. وأضاف بأنه »سيتم االعالن قريبا عن التشكيلة 
الجديدة وه�ي مؤلفة من خرية كفاءات أبن�اء املحافظة«، 

مشريا اىل انها »تشكيلة مهنية  ودماء جديدة يف الطريق«.

حمافظ ذي قار ألهل املحافظة: لن أخذلكم.. 
لن أتراجع

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت الرشكة املنف�ذة ملرشوع مطار 
كربالء الدويل، عن نس�ب انجاز جديدة 
يف الحقل�ن الج�وي والربي واملنش�آت 
الخدمية للم�رشوع الكائن يف الجنوب 
الغربي ملدينة كربالء.وقال نائب األمن 
العام للعتبة الحسينية املقدسة، واملدير 
املفوض لرشكة )طيبة كربالء( املنفذة 
مل�رشوع مط�ار كرب�الء الدويل حس�ن 
رش�يد العبايجي يف حدي�ث متلفز، إن 
»م�ن أه�م املفاص�ل يف مط�ار كربالء 
ال�دويل ه�و الحق�ل الج�وي والحق�ل 
ال�ربي، فالحق�ل الج�وي يقص�د ب�ه 
امل�درج، حيث انجز منه طبقة بس�مك 
)20( سم، ويتبعها الكونكريت بنسبة 
)42( س�م، وأن هذه املواد ذات جودة 
عالية وتخصصية، وس�يتم انجاز )5( 
كيل�و مرت مربع من امل�درج بالكامل«. 
وأوضح أن »املقرتبات الخاصة باملدرج 

والس�احة  وي(،  )التك�ي-  وه�ي 
الخاصة بوقوف الطائ�رات اآلن منجز 
منه�ا )1٣50( م�رت ط�ويل، وأن هذه 
االعم�ال متعلقة بالحق�ل الجوي، اما 
برج املراقبة االلكرتوني تم اكمال )1٨( 
طاب�ق منه انش�ائيا، ونح�ن اآلن عىل 
وش�ك تجهي�ز القبع�ة الزجاجية التي 
س�تكون عىل رأس الربج خالل ش�هر 
ونصف أو ش�هرين تقريب�ا«. وأضاف 
أن »ما يتعلق ببقية املنش�آت الخدمية 
مثل التفتيش واملركز الصحي والدفاع 
فنس�بة  وغريه�ا  والرشط�ة  املدن�ي 
انجازها ت�رتاوح ب�ن )40-٧0٪(«. 
 )terminal(��وتاب�ع أن »م�ا يتعلق ب
أو صالة املس�افرين نحن اآلن نريد أن 
نقرتب من التشغيل التجريبي لذلك تم 
اس�تحداث صالة بمس�احة )10400( 
مرت مرب�ع، وه�ذه الصال�ة تأخد من 
مراسيم زيارة االربعن بصمة خاصة، 
وس�تكون فيه�ا راية اإلمام الحس�ن 

)عليه الس�الم(، كما أنها تستوعب ما 
ب�ن )500,000- ٧50,000( الف زائر 
س�نويا«. وبن أن »هذه املرحلة االوىل 
يف التشغيل التجريبي، اما املرحلة االوىل 
الفعلية س�تتزامن مع الصالة الكبرية 
مرب�ع،  )4٦500( م�رت  تبل�غ  والت�ي 
وهذه الصالة تتسع ل�)٣( مليون زائر 
سنويا«. وأشار إىل أن »الشوارع املؤدية 
اىل الحقل الج�وي تم انجازها بالكامل 
وتص�ل مس�احتها اىل اكث�ر م�ن )٦( 
كيلو مرت مربع«. يذكر أن إدارة العتبة 
الحس�ينية املقدس�ة قد أعلنت، يف 1٣ 
آذار / مارس 2020، إن منشآت مطار 
كربالء الدويل قد تعرضت للقصف بعدة 
صواريخ م�ن قبل الط�ريان األمريكي 
مم�ا أدى إىل استش�هاد أح�د املدني�ن 
وجرح آخرين ممن يعملون يف تش�ييد 
يف  كب�رية  أرضار  إىل  إضاف�ة  املط�ار، 
املنش�آت اإلداري�ة والخدمي�ة ادت اىل 

تأخري العمل يف املطار مدة ٦ اشهر.

الرشكة املنفذة تكشف نسبة انجاز جديدة يف مرشوع مطار كربالء

حمافظ البرصة يوافق عىل انشاء مدرستني 
جديدتني يف قضاء القرنة

    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

اعل�ن النائ�ب ع�ن تحال�ف س�ائرون يف محافظة 
الب�رصة مظفر اس�ماعيل الفضل عن اس�تحصال 
موافق�ة محاف�ظ البرصة عىل انش�اء مدرس�تن 
جديدتن يف منطقتن تابعتن ملنطقة الرشش احدى 
اكرب املناطق يف قضاء القرنة شمال املحافظة.وقال 
الفضل يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه 
ان »محافظ البرصة اسعد العيداني وافق عىل ادراج 
مرشوع�ن النش�اء مدرس�تن يف منطقت�ي الحاج 
نارص والش�اهن بعد مناش�دة قدم�ت عن طريق 
مكتب النائب الكائ�ن يف قضاء القرنة«.واضاف ان 
املحافظ ومن خالل تهميشه عىل الطلب املقدم امر 
قس�م التخطيط يف ديوان املحافظة بإدراجه ضمن 
مش�اريع العام الجاري مؤكدا بانها س�تخفف عن 

االبنية املدرسية التي تشهد دواما مزدوجا .

حمافظ بغداد: املحافظة عازمة عىل تقديم كل ما بوسعها 
من إمكانيات لبناء املدارس 

    المستقبل العراقي/ طالب ضاحي/ عادل احمد

أفتت�َح محافظ بغداد املهندس محمد جابر العطا عدد 
م�ن امل�دارس النموذجي�ة يف منطقتي ح�ي الجامعة 
وش�ارع فلس�طن بس�عة )1٨ ص�ف( وبم�دة إنجاز 
قياسية وكان برفقته رئيس اللجنة العليا للتنسيق بن 
املحافظات الدكتور كاظم السهالني.وقاَل املحافظ يف 
بي�اٍن أورده اعالم املحافظة وخ�الَل إفتتاحه املدارس 
أنَّ املحافظ�ة عازمة ع�ىل تقديم كل ما بوس�عها من 
إمكانيات لبناء املدارس يف العاصمة بغداد، واملساهمة 
بسد النقص الحاصل باألبنية املدرسي��ة خالل الفرتة 
القادم�ة. وأضاف العط�ا أنَّ املحافظة نجحت بإحالة 
الكثري م�ن امل�دارس يف جانبي الك�رخ والرصافة عىل 
الرغم من خطر جائحة كورونا، فضالً عن إعادة تأهيل 
البعض اآلخر، حيث تتضمن املدرس�ة إضافة صفوف 
وصحي�ات وإضافة أبنية جدي�دة ومختربات وقاعات 

متع�ددة األغ�راض، بغي�ة املس�اهمة يف س�د النقص 
الحاص�ل باألبني�ة املدرس�ي��ة ومتابع�ة الخدم�ات.
واوض�ح إنَّ محافظة بغداد عىل تنس�يق مش�رتك مع 

املديريات الس�تة عىل إعتبارها الجهات املستفيدة من 
هذا الغرض كما اتفقنا معها عىل تأثيث بعض املدارس 

بغية املبارشة بالعمل الرسمي«.
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EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq 

Public Tender Announcements for Tender No: 009-SC-21-EBS(2nd) 
Provision of Employer’s Liability and Personal Accident Insurance 

 Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification  
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of 

Hong Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, 
Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part. 

Tender Title: Provision of Employer’s Liability and Personal Accident Insurance 
Tender No.: 009-SC-21-EBS(2nd) 
Tender Information:  
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for Second time. All the specialist 
companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with EBS Petroleum Company 
Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee (100$) 
after fill and sign Bidding Documents Purchase Request. 
Part One: Scope of work 
EBS Petroleum Company Limited is to seek one(1)contractor who has the qualified international professional 
experience in Iraq oil fields service market. The Scope of Work covers Employer’s Liability Insurance,Personal 
Accident Insurance and Repatriation Extension Coverage,for more details, please refer to ITB document. 
Part Two: Purchase the ITB 
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents before the deadline of 
submission.please email to zhangxianqiao@ebspetroleum.com and wangshaoyu@ebspetroleum.com, 
cp@ebspetroleum.com   and submit the following documents before 18:00 one day in advance.  
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company 
B: Valid Copy of Company registration Documents,  tax clearance, Social securities etc.  
C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email) 
D: One person can only represent one company 
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp.  
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted. 
Part Three:  
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and original bid bond which sealed 
separately before the deadline 4:00 PM 26th April, 2021 based on the ITB documents. 
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan 
S2 Camp before the deadline of tender mentioned above. 
Bidders Proposals shall consist of: 
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and 
compile). 
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read 
and compile). 
C.Original Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value. 
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be 
submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address 
and contact information should be clearly mentioned on the envelope. 
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform 
the C&P Dept three days before the submission deadline date for the purpose of swift answering before the bidding 
date. 
Contract Person: Mr.Zhangxiaoqiao zhangxianqiao@ebspetroleum.com  

and  wangshaoyu@ebspetroleum.com,  cp@ebspetroleum.com   
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above announcement. 

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن
تعل�ن لجنة البيع وااليجار الثاني�ة ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزاي�دة العلنية لتأجري 
االم�اك   املدرج�ة تفاصيلها ادناه والعائدة اىل بلدية )العباس�ية ( وملدة  )س�نة واحدة( وفقا 
الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 فعىل من يرغب باالشرتاك باملزايدة 
ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة  مراجعة بلدية العباسية او اللجنة خال )30( يوما تبدء من 
اليوم التايل لنرش االعان يف احدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة 
200% من القيمة املقدرة بأس�تثناء املس�تأجرين الش�اغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل 
املزاي�دة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحس�اب 
البلدية املذكورة استنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب محافظ النجف / مكتب السيد املحافظ 
املرقم )30( يف 2016/1/3 وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعان البالغة )30 ( يوما 
يف الس�اعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية العباسية( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة 
عطلة رس�مية س�تكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش 

واملصاريف املرتتبة عىل ذلك 

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

+ شهادة الجنسية العراقية( 
2 � عىل املستأجر مراجعة البلدية خال مدة )30 يوما( من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض 

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

4 � اس�تنادا اىل كت�اب محافظ�ة النج�ف االرشف / مكتب الس�يد املحافظ املرق�م 10881 يف 
2014/9/28 يلزم اصحاب الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة 

املهنة عند الدخول باملزايدة عىل االماك التي تؤجر لهم

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول )62( والصادر يف 2021/3/30
 تعلن اللجنة اعاه عن تاجري العقارات املدرجه تفاصيلها يف ادناه والعائده 
ملكيته�ا اىل مديرية بلدي�ة الحمدانية  وفق�ا الحكام القانون )21( لس�نة 
)2013( وبطريقة املزايدة العلنية . فعىل الراغبني بااليجار مراجعة مديرية 
بلدي�ة الحمداني�ة وخال مدة )30( ي�وم تبدأ من اليوم الت�ايل لنرش االعان 
بالصحف مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة )50%( من القيمة 
املقدرة وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعان ويتحمل من ترسو 
علي�ه املزايدة اجور نرش االع�ان واملصاريف االخرى عىل ان يقوم بتس�ديد 
باقي بدل االيجار والرسوم االخرى وابرام العقد خال مدة )ثاثون يوم( من 
تاري�خ تصديق قرار االحالة وبخافه يعترب املس�تأجر ن�اكا  ويعاد االعان 
عن تأجر امللك وعىل حس�اب الناكل وتحمله ف�رق البدلني وكافة املصاريف 
االخرى املرتتبة عىل ذلك اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم السماح له بالدخول 
باملزاي�دة مجددا م�ع عدم جواز التنازل عن االحالة وبخافه يعد املس�تاجر 
ن�اكا وتطب�ق بحقه االج�راءات القانونية املقتضاة وس�تكون املزايدة يوم 
االربعاء املص�ادف 2021/5/12 يف مديرية بلدية الحمدانية الس�اعة )12( 

الثانية عرش ظهرا  
ماحظة / مدة االيجار سنة واحدة فقط

اعالن
مناقصة استريادية 

4/م / د ي ا/2021 )جتهيز حديد مقاطع خمتلف القياسات( وحسب املواصفات الفنية وقائمة جدول التسليم 
)معلنة للمرة االوىل(   تاريخ الغلق ) 2021/5/23(

ي�ر )وزارة الصناع�ة واملعادن  /رشك�ة دياىل العامة( بدع�وة مقدمي العط�اءات املؤهلني وذوي 
الخربة لتقديم  عطاءاتهم بموجب الوثائق القياس�ية االلزامية وبعكس�ه يهمل العطاء مع ماحظة 

ما يأتي :
1 � ع�ىل مقدم�ي العطاء املؤهل�ني والراغبني يف الحصول ع�ىل معلومات اضافي�ة االتصال )رشكة 
دياىل العام�ة (  وعرب الربيد االلكرتوني    )WWW.dialacompany.com( وكما موضحة بالتعليمات 

ملقدمي العطاءات مع ماحظة ما ييل :
أ � الكلفة  التخمينية للمناقصة   

ه�ي )334650( دوالر امريك�ي )فق�ط ثاثمائة واربعة وثاثون الف وس�تمائة وخمس�ون  دوالر  
الغريها( واصل CIP  مخازن رشكة دياىل العامة

ب � مق�دار  مبل�غ التأمينات االولية للمناقصة ه�و   ) 10039,5( دوالر امريكي )فقط عرشة االف 
وتسعة وثاثون دوالر وخمسون سنتا( واملطلوب تقديمها مع العطاء

 ج � ان س�عر بيع مس�تندات للمناقصة هو  )100000( دينار عراقي ) فقط مائة الف دينار عراقي 
ال غريها ( 

غري قابل للرد اال يف حال الغاء املناقصة  من قبل رشكتنا حيث تعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض 
ملقدمي العطاءات

د� عىل مقدم العطاء ان يس�تخدم نموذج صيغة العطاء املوجود يف القس�م الرابع ) نماذج العطاء( 
ويجب ان يتم تعبئة النموذج بالكامل دون اي تغيري يف ش�كله ولن تقبل اي بدائل كما ويجب تعبئة 

جميع الفراغات باملعلومات املطلوبة 
*ماحظ�ة / تعف�ى ال�رشكات االجنبية الرصين�ة التي ليس لديه�ا فرع او تمثيل رس�مي او وكيل 

تجاري مسجل يف العراق من تقديم وصل رشاء  مستندات املناقصة
*ان رشكتنا غري ملزمة بقبول اوطا العطاءات سعرا 

*يف حال كانت طريقة الدفع )نقدا( فيتم الدفع ب� )الدينار العراقي وبما يعادل قيمة الدوالر حسب 
نرشة البنك املركزي العراقي  ليوم اطاق املستحقات للمواد املجهزة

*تقديم تعهد خطي يف القس�م القانوني لرشكتنا بعدم التعامل مع الكيان الصهيوني واملؤسس�ات 
والرشكات التابعة لها 

2 �  متطلبات التاهيل املطلوبة :  )كما مبينة يف وثائق العطاء( 
3 � يت�م تس�ليم العطاءات اىل العنوان االت�ي ) رشكة دياىل العامة / طريق بغ�داد بعقوبة الجديد  � 
قرب تقاطع القدس(  وان اخر موعد لتس�ليم العطاء س�يكون الساعة الثانية ظهرا من تاريخ غلق 
املناقص�ة يف 2021/5/23 وان العطاءات املتأخرة س�وف ترفض وس�يتم فت�ح العطاءات بحضور 
مقدم�ي العط�اءات او ممثليه�م الراغبني بالحض�ور يف العنوان االتي ) مقر رشكتن�ا / غرفة لجنة 
فتح العروض ( يف الساعة التاسعة صباحا ليوم 2021/35/24 ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة 

رسمية يكون اليوم التايل للدوام الرسمي هو اخر موعد لتسليم العطاء ويعترب موعد الغلق.

اعان 
ق�دم املدعي ) ص�اح ش�هاب احمد ( 
طلب�ا يروم فيه تبدي�ل ) اللقب ( من ) 
الس�امرائي ( اىل ) العبيدي ( فمن لديه 
اع�رتاض ع�ىل الدع�وى مراجعة هذه 
املديري�ة خال م�دة اقصاها خمس�ة 
ينظ�ر  ي�وم وبعكس�ه س�وف  ع�رش 
بالدع�وى وف�ق اح�كام امل�ادة 22 من 
قان�ون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 

. 2016
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
املدير العام / وكالة

اعان 
ق�دم املدعي ) حميد ش�اكر م�وزان ( 
طلب�ا يروم فيه ) اضافة لقب ( وجعله 
) الكعبي ( ب�دال من ) فراغ( فمن لديه 
اع�رتاض ع�ىل الدع�وى مراجعة هذه 
املديري�ة خال م�دة اقصاها خمس�ة 
ينظ�ر  ي�وم وبعكس�ه س�وف  ع�رش 
بالدع�وى وف�ق اح�كام امل�ادة 22 من 
قان�ون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 

. 2016
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
املدير العام / وكالة

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف 

االتحادية
محكمة جنح الكوفة

العدد: 381/ج/ 2021
التاريخ : 2021/4/11

 /1  ( الهارب�ان  املتهم�ان  إىل/ 
الحس�ني  عب�د  ع�اوي  حي�در 
النعمان�ي 2/ لي�ث عزي�ز عب�د 

الحسني الحدراوي(
م/إعان غيابي

حيث انكم�ا متهم�ان بالدعوى 
 ) 381/ج/2021   ( املرقم�ة 
املشتكية فيها ) خريية عبيد عيل 
( وف�ق امل�ادة ) 453 ( عقوبات 
47م49/48(   ( امل�واد  وبدالل�ة 
م�ن عقوب�ات، وملجهولية محل 
إقامتكما تقرر تبليغكما للحضور 
بموع�د  املحكم�ة  ه�ذه  أم�ام 
املواف�ق 2021/5/13  املحاكمة 
ويف حالة عدم حضوركما تجري 

املحاكمة غيابيا وفق القانون.
القايض

محمد جاسم عبيد
���������������������������

إىل ال�رشكاء نج�م عب�د كاظ�م 
محمد

 اقتىض حض�ورك إىل مقر بلدية 
النج�ف لغ�رض اص�دار اجازه 
بناء للعق�ار املرق�م 60671 /3 
ح�ي للس�ام خال ع�رشه ايام 
وبخافه س�تتم اإلج�راءات دون 

حضورك طالب االجازه 
ضياء طالب عبد عيل

���������������������������
إىل الرشيك ناظم نور جدوع 

اقت�ىض حضورك إىل مق�ر بلدية 
النجف لغرض اصدار اجازه بناء 
للعق�ار املرق�م 37941 /3ح�ي 
الوفاء خال عرشه ايام وبخافه 
س�تتم اإلجراءات دون حضورك 

طالب االجازه
 رائد عبد الحسن عبد الواحد

اعان 
قدم املدعي ) عيل عباس ياس�ني 
( طلب�ا يروم في�ه ) اضافة لقب 
( وجعل�ه ) الكعب�ي ( بدال من ) 
ف�راغ( فم�ن لديه اع�رتاض عىل 
الدع�وى مراجعة ه�ذه املديرية 
خمس�ة  اقصاه�ا  م�دة  خ�ال 
عرش يوم وبعكس�ه سوف ينظر 
بالدع�وى وفق اح�كام املادة 22 
من قانون البطاقة الوطنية رقم 

3 لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
املدير العام / وكالة 

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

رئاسة محكمة استئناف النجف 
االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد: 382/ج/ 2021
التاريخ : 2021/4/11

 /1  ( الهارب�ان  املتهم�ان  إىل/ 
محمد بدران خماط الخزعيل 2/ 

رضغام عماد هاتف الخزعيل (
م/إعان غيابي

حيث انكم�ا متهم�ان بالدعوى 
 ) 382/ج/2021   ( املرقم�ة 
املش�تكي فيه�ا ) حبي�ب غازي 
 431  ( امل�ادة  وف�ق   ) صال�ح 
 ( امل�واد  وبدالل�ة  عقوب�ات   )
عقوب�ات،  م�ن   )49/48/47
وملجهولي�ة محل إقامتكما تقرر 
تبليغكم�ا للحض�ور أم�ام هذه 
املحكمة بموعد املحاكمة املوافق 
ع�دم  حال�ة  ويف   2021/5/13
املحاكم�ة  تج�ري  حضوركم�ا 

غيابيا وفق القانون.
القايض

محمد جاسم عبيد

املهندس
عبد الستار خملف عليوي

معاون املدير العام / وكالة

العدد / 114
التاريخ 2021/3/8

الموقع المساحة رقم الملك جنس الملك ت

ـــ 1380م2 552/16م32 ساحة لبيع 
المواد االنشائية 1

السوق العصري / مقابل 
ساحة بيع الفواكه والخضر 18م2 11/17 حانوت 2

السوق العصري / مقابل 
ساحة بيع الفواكه والخضر 10م2 13/19-13/29-13/20-13/18 حوانيت 3

الشارع الفرعي / مقابل كراج 
ال بدير 18م2 14/41 حانوت  4

مجاور مديرية بلدية العباسية 1023م2 14/55 بناية 5

الدكتور 
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

املهندس
رعد عيل نجم

مدير بلديات حمافظة نينوى
رئيس اللجنة

رقم القطعة والمقاطعة  نوع العقار ورقمه ت

1/821 م قرقوش الدكاكين ) 87و88و89و90(  1

66/15م154 مارقرياقوس بشموني الدكاكين ) 101و102و103(  2

2/116 م 154 مارقرياقوس بشموني  الدكاكين ) 113و115و116(  3

65/15 م 154 مارقرياقوس بشموني  الدكان ) 151(  4

1/520 مقاطعة قرقوش الدكان )18(  5

1656 قره قوش الدكان )84(  6
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مستقبل املدن.. بعد »كوفيد-19«
           جيفري كمب 

ُتع�د املدن الكب�رة حول العال�م من بني 
أك�ر ضحاي�ا وب�اء »كوفي�د-19«. ذلك 
أن املكات�ب أُغلق�ت، ومالي�ني املوظفني 
الذي�ن يقوم�ون برح�الت مكوكي�ة بني 
البي�ت وم�كان العمل صاروا يش�تغلون 
من مكان السكن. وبالنسبة للمدن التي 
تعتمد عىل الس�ياحة كم�ورد دخل مهم، 
كانت التأثرات أشد وأكر. ذلك أن الكثر 
م�ن الخدمات التي توفره�ا املدن عرفت 
انخفاض�اً دراماتيكي�اً يف الزبائ�ن. وهذا 
يشمل أنظمة النقل الجماعي، والفنادق، 
واملس�ارح،  واملقاه�ي،  واملطاع�م، 
واملتاح�ف، والحانات، والن�وادي الليلية، 
والحدائ�ق العام�ة، واملالع�ب الرياضية. 

وُتع�د الكلف�ة البرشي�ة واملالي�ة له�ذه 
املنش�آت كبرة جداً. ذل�ك أن العديد من 
عم�ال الخدمات فق�دوا وظائفهم. وبعد 
ع�ام م�ن اإلغالقات، م�ا زال م�ن املبكر 
ج�داً تقييم التأث�رات طويلة املدى لهذه 
املحلي�ة  امليزاني�ات  ع�ىل  االضطراب�ات 
والوالئية والفدرالية. ولنئ كانت الخسائر 
كارثية عىل املدى القصر، فإنه يمكن أن 
تكون هناك تغرات جوهرية إىل األحسن 

عىل املدى الطويل. 
وم�ن نتائ�ج اإلغ�الق هناك الحس�ابات 
الجدي�دة لل�رشكات الكرى الت�ي كانت 
ته�ّيء ملوظفيها مجمعات مكاتب كبرة 
يف وس�ط امل�دن، إذ تش�ر الدالئ�ل األوىل 
إىل أن�ه حتى يف حال احت�واء الوباء، فإن 
للقي�ام  القديم�ة  الطريق�ة  إىل  الع�ودة 

باألعم�ال قد تك�ون مس�تبعدة. ذلك أن 
املوظف�ني تع�ودوا عىل العمل م�ن البيت 
من دون مش�قة التنقل، والدالئل تش�ر 
إىل أن ج�ودة عمله�م تظ�ل عالي�ة، وأن 
ال�رشكات ال ترى س�بباً إلع�ادة جداول 
العم�ل الس�ابقة. صحي�ح أنه س�تكون 
هن�اك دائم�اً مناس�بات س�يكون فيها 
االلتق�اء يف املكت�ب رضوري�ًا ول�و م�ن 
أجل بناء الوف�اء والزمالة بني املوظفني. 
وفضالً عن ذل�ك، فإن زيارًة إىل املدينة أو 
زيارتني يف األس�بوع لديهما فوائد أخرى 
مث�ل االس�تمتاع باملراف�ق الرائع�ة التي 

توفرها معظم املدن لزوارها. 
والواق�ع أن هذا النوع م�ن الرتتيبات قد 
ينج�ح بالنس�بة لل�رشكات واملوظفني، 
لكن�ه ينط�وي ع�ىل تداعي�ات وخيم�ة 

بالنس�بة ل�رشكات العق�ارات التجارية 
التي وجدت معدالت إشغالها تهوي خالل 
الوباء، والتي تخىش اآلن أن يرغب العديد 
من أه�م زبائنه�ا يف تقليص مس�احات 
مكاتبه�م. ونتيج�ة لذلك، ف�إن مداخيل 
اإليجارات س�تنخفض مثلما ستنخفض 
إلش�غال  محاول�ة  يف  اإليج�ار  تكالي�ف 
املس�احات الفارغ�ة. لكن الس�ؤال الذي 
ال ُتع�َرف إجابت�ه هو م�ا إن كان رخص 
امل�دن س�يجذب  املكات�ب يف  مس�احات 
زبائن جدداً من خلفيات أكثر تنوعاً، مما 
يؤدي بالتايل إىل إعادة توازن تقليدي أكثر 
إىل ديموغرافي�ة املدن الك�رى. فعىل مر 
السنني، تحّولت مدن مثل لندن ونيويورك 
وباريس بش�كل متزايد إىل س�كن ألغنى 
األغنياء والفقراء جداً مع أقلية قليلة من 

األش�خاص متوس�طي الدخل القادرين 
عىل تحمل كلفة حياة املدينة. 

املتفائل�ون يعتق�دون أن إع�ادة التوازن 
الديموغرايف إىل املدن، إىل جانب استثمارات 
أك�ر يف املس�احات الخ�راء، وممرات 
الكهربائي�ة،  والحاف�الت  الدراج�ات، 
وعرب�ات ال�رتام، م�ع فرض قي�ود أكر 
ع�ىل الس�يارات الخاص�ة والش�احنات 
الثقيلة.. كل ذلك يمكن أن يحّس�ن جودة 
اله�واء بش�كل كب�ر، وخاص�ة يف املدن 
الك�رى يف أفريقيا وآس�يا التي ش�هدت 
توسعاً عمرانياً كبراً وتضاعف حجمها، 
لتع�رف مس�تويات مروعة م�ن التلوث. 
إن جميع ه�ذه األفكار س�تكلّف الكثر 
م�ن املال، وه�ذا هو أصعب تح�دٍّ ينبغي 
التغلب علي�ه. فاملدن تعتم�د عىل قاعدة 

رضيبية قوي�ة من أجل تغطي�ة نفقات 
الخدم�ات األساس�ية، وخاص�ة أنظمة 
النق�ل، واملنش�آت الصحي�ة، واملدارس، 
وقوات الرشطة. وإذا لم تكن الحكومات 
الفدرالية مس�تعدة لتوفر قروض ومنح 
للمدن من أجل التعايف من وباء »كوفيد-
19«، م�ع دعم الخدمات، ف�إن اآلمال يف 

مستقبل أكثر إرشاقاً لن تتحقق. 
الوب�اء  ع�ىل  الس�يطرة  تت�م  أن  وإىل 
ومحارصت�ه عىل املس�توى العاملي، فإن 
الس�ياحة س�تظل بطيئ�ة يف الع�ودة إىل 
املس�تويات الس�ابقة، وهذا س�تكون له 
تداعيات سلبية بالنسبة لقطاع الطران 
الذي س�يعاني هو أيض�اً من تراجع عدد 
زبائ�ن األعم�ال الذين س�يفّضلون عقد 
اجتماع�ات ع�ن بعد عر منص�ة »زوم« 

ع�ىل الط�ران لع�دة س�اعات يف رحالت 
جوية مرهقة، وخاص�ة إذا كانت بعض 
الوجهات م�ن البلدان الت�ي تفرض عىل 
زوارها إجراءات حجر منزيل صارمة بعد 

السفر. 
ومهم�ا يكن، فاملؤكد ه�و أن بيئة عاملية 
جديدة س�تخرج من رحم أزمة »كوفيد-

19« الطويل�ة. وإذا كان م�ن نتائج ذلك 
تع�اون أكر ب�ني القوى العاملي�ة املهمة 
من أج�ل تجن�ب جائحة أخ�رى مماثلة 
مس�تقبالً، ف�ال ش�ك أن معظ�م العال�م 
س�يكون يف ح�ال أفض�ل. أم�ا إذا كانت 
القومي�ة املتطرف�ة هي نتيج�ة اإلغالق 
والخالف�ات الت�ي ال نهاي�ة له�ا ح�ول 
اللقاح�ات، ف�ال ش�ك أن ذل�ك س�يكون 

مدعاة للقلق والتشاؤم.

االقتصاد العاملي.. معضلة »العرض«
           تايلر كوين 

أحيانا يوضح حدث واحد كبر التوجهات العاملية األوس�ع 
بشكل مثايل. ومن هذه األمثلة، توقف الناقلة »إيفرجيفن« 
الكبرة يف قناة الس�ويس مما منع مرور الس�فن األخرى. 
ودار الحدي�ث ع�ن مق�دار التجارة ال�ذي ق�د يعرقله هذا 
الوضع، لكن ما حدث يمثل مش�كلة منهجية وهي أن عدم 
الكفاي�ة يف جانب العرض، وليس االفتق�ار إىل الطلب، هو 
العائق األس�ايس الذي يواجه االقتص�اد العاملي. ولنرب 
مثاالً أكث�ر قرباً من الديار. فقد تلق�ى األمركيون أنباء يف 
اآلونة األخرة من تكساس تفيد بانقطاع التيار الكهربائي 
عن قطاعات كبرة من الوالية بس�بب االنخفاض القيايس 

يف درجات الحرارة. وكاد النظام كله أن ينهار. 
والجدل الس�يايس يف الواليات املتح�دة منصب عىل الجانب 
املتعلق بالطلب. فهل أفضل وصف لخطة اإلنقاذ األمركية 
الت�ي أقرها الرئيس جو بايدن وتبل�غ قيمتها 1.9 تريليون 
دوالر هو أنها مس�اعدة أم تحفي�ز، أم القليل من كليهما؟ 
م�اذا يحدث للتضخم وس�عر الفائدة؟ وكيف سيس�تجيب 
مجل�س االحتي�اط الفيدرايل؟ فق�د هيمنت هذه األس�ئلة 
املقلق�ة ع�ىل التغريدات يف حس�ابي عىل توي�رت. لكن أهم 
قضاي�ا ع�ام 2021 تتعل�ق بجانب الع�رض وليس بجانب 
الطل�ب. واملطلوب هو نس�خة جدي�دة أُعيد انعاش�ها من 
اقتصاديات جانب الطلب. وأكر سؤال يف الواليات املتحدة يف 
الوق�ت الحايل هو كيف يمكن امليض قدماً برسعة يف إعطاء 
اللقاح�ات. وذه�ب 8.5% فقط من املخصص�ات الجديدة، 
عىل أس�اس أكثر اإلحصاءات س�خاء، إىل إم�داد اللقاحات 

وجهود مكافحة كوفيد-19. 
وأك�ر س�ؤال يواحه العال�م اآلن يتعلق بمدى ق�درة الدول 
األكث�ر ثراء ع�ىل تحمل املبلغ املقدر بنح�و 25 مليار دوالر 
املطل�وب لتدش�ني حمل�ة لقاح�ات عاملية يف وق�ت مالئم 
»نس�بياً«. وحت�ى اآلن يب�دو أن األمر لن يكون مش�كلة يف 
جان�ب العرض. وليس هن�اك كثر من االهتم�ام يف وضع 
مث�ل هذا اإلنفاق يف خطة اإلنقاذ األمركية، رغم أن العودة 
الناتجة عن هذا للتجارة والهجرة س�يفيد بالشك الواليات 
املتح�دة بأكثر بكثر من 25 ملي�ار دوالر. وقصص األنباء 
الرئيسية عن مش�كالت جانب العرض ال تلقى إال اهتماماً 
عابراً يف وسائل اإلعالم األمركية. فالبنية التحتية الضعيفة 
وعمليات التعطيل تجعل من الصعب عىل سكان إندونيسيا 

البالغ عدده�م 270 مليون الحصول ع�ىل اللقاحات، لكن 
قلة قليلة للغاية من األمركيني ينتبهون لهذا. وإندونيسيا 
ال تحظى ع�ادة ببؤرة االهتمام والن�اس ال يكرتثون كثراً 

بجانب العرض. 
ويف عالم الرشكات، ظه�رت أنباء عن اعتزام رشكة »انتل« 
امليض قدماً بكامل رسعتها إلنتاج املزيد من رقائق أش�باه 
موصالت عالية الجودة، وإقامة املزيد من مصانع أش�باه 
املوص�الت يف الوالي�ات املتح�دة. وج�اء ه�ذا التح�ول بعد 
س�نوات من النتائج املخيبة لآلمال من »انتل«. فهل يصلح 
هذا األمور؟ فهناك اآلن عجز يف أشباه املوصالت يف صناعة 
السيارات، ومع األخذ يف االعتبار الهشاشة املحتملة لإلمداد 
م�ن أش�باه املوص�الت التايواني�ة، يصبح األم�ن القومي 
األمركي يف حالة حرجة. وكي نكون واضحني، هناك طلب 

عىل الرقائق، لكن املشكلة يف جانب العرض إىل حد كبر. 
إنه�ا مش�كلة تط�ال القطاعات األكث�ر ألفة مث�ل الرتفيه 
والرياض�ة. ففي دورة ميامي املفتوحة للتنس، خرج كثر 
من أفضل الالعبني يف العالم من املنافسة نتيجة الصعوبات 
يف ترتي�ب املواعيد والقيود عىل الس�فر وإج�راءات الوقاية 
الصحية. وإىل أن يعود الالعبون، سيكون اهتمام املشجعني 
مح�دوداً. وبمجرد أن يتم االهتمام بجانب العرض، املتمثل 
يف تواف�ر الالعب�ني واملقاعد املالئم�ة وترتيب�ات الحضور، 

سيظهر الطلب عىل العرض. 
لقد اكتسبت اقتصاديات جانب الطلب سمعة سيئة، ألنها 
ترتب�ط بعدد كب�ر للغاية م�ن االقتصادي�ني الذين أرصوا 
ع�ىل أن تقليص الرائب س�يمول نفس�ه ذاتي�اً أو الذين 
ركزوا ع�ىل تقليص الرائب قبل أي تحس�ني ممكن آخر 
يف جان�ب الع�رض.  لكن ينبغ�ي ع�ىل كل االقتصاديني أن 
يعلن�وا بفخر أنه�م اقتصاديون مهتم�ون بجانب العرض 
يف املق�ام األول. وهذا بعي�د للغاية عن العال�م الذي نعيش 
في�ه، خاص�ة يف الوقت ال�ذي جعلت فيه مواق�ع التواصل 
االجتماع�ي السياس�ات املالية والنقدي�ة األمركية محور 
ج�دل العالم كله، وغالب�اً بلغة ش�ديدة العاطفية. وجانب 
العرض سيتلقى عىل األرجح املزيد من االهتمام مع تركيز 
إدارة بايدن عىل مرشوع قانون البنية التحتية املزمع. لكن 
االنتب�اه يجب أن يرتكز عىل القيود األهم وامللزمة يف جانب 
العرض بدالً من استخدام هذه السياسات كأساس للجدل. 
وال تس�تطيع السياسة يف واش�نطن وحدها طرح األسئلة 

الصحيحة الخاصة بجانب العرض.

العلم وأشياء أخرى

اإلعالم اجلديد بني الواقع واالفرتاض

           عبدالزهرة محمد الهنداوي

يمثل الَعلم او الراية رمزا مهما، وربما مقدس، ألي بلد او 
منظمة او عشرة كما هو الحال عندنا .

وللرمزية الكبرة، والقدس�ية التي يجس�دها العلم، فقد 
حدث�ت الكث�ر م�ن املش�كالت، ادت اىل نش�وب مع�ارك 
وح�روب يف بعض االحيان، نتيجة عدم احرتام، علم دولة 
من قبل دولة اخرى، ما ُيعد اهانة يف نظر الجانب اآلخر.

وله�ذا ُتبدي بلدان العالم حرصا وانتباها اىل اعالم البلدان 
االخ�رى، التي يأت�ي ممثلوه�ا بدعوة رس�مية لحضور 
مؤتمر او اجراء لق�اءات، ويظهر هذا الحرص من خالل 
رف�ع علم دول�ة الضي�ف يف الس�احات العام�ة وقاعات 
املؤتم�رات، خصوص�ا اذا كان الضي�ف بمس�توى رفيع 

)رئيس او ملك او امر(..
ولك�ن عىل الرغ�م من ه�ذا االهتمام تح�دث يف كثر من 
االحي�ان اخطاء بروتكولي�ة، يف رفع عل�م دولة الضيف، 

وه�ذه االخط�اء يف الغال�ب غ�ر مقصودة، مث�ل وضع 
علم قدي�م، قد يثر حفيظ�ة الضيف، ويف احي�ان قليلة، 
تك�ون تلك االخطاء مقص�ودة، يهدف الط�رف املضّيف، 
من خاللها، إيصال رس�الة م�ا اىل ضيفه، وهنا قد تكون 
تداعيات هذا الس�لوك غر محمودة العواقب وال معروفة 
النهاي�ات، خصوص�ا إذا كان�ت دول�ة الضي�ف مرهوبة 

الجانب، وتبحث عن »حكة خشم«!
أم�ا نحن يف العراق، فقد واجهنا الكثر من هذه املواقف، 
خالل الس�نوات العرش األخرة، بع�د تغير العلم العراقي 
ع�ام 2008، ومث�ل ه�ذه املواقف حدثت مع مس�ؤولني 
ووفود عراقية رس�مية خ�الل زياراته�ا إىل بلدان أخرى، 
ف�كان ان يتم رفع العل�م القديم، وربما كان ذلك مررا يف 
األش�هر االوىل لتغير العلم، ولكن هذه األخطاء استمرت 
إىل يومن�ا ه�ذا، وكان اخرها، هو املوق�ف الذي حدث مع 
وزي�ر الزراع�ة العراق�ي، خ�الل حض�وره اجتماعا مع 
نظ�ره االردني يف عم�ان، حيث تم وضع العل�م القديم، 

م�ا اثار اس�تياء وس�خطا واس�عا يف مختلف األوس�اط 
العراقية.

وهنا يأتي السؤال، هل يتحمل الوزير او الضيف مسؤولية 
مث�ل ه�ذا الخط�أ؟، كال بالتأكي�د، طي�ب، ه�ل يتحمله�ا 
املضي�ف؟، ربما نعم، اذ كان من االوىل ب�ه التأكد من األمر 
قب�ل وصول الضي�ف، إذن م�ن يتحمل املس�ؤولية األكر، 
ومعالج�ة مثل هذه األخطاء، برصف النظر يف ما إذا كانت 
مقصودة ام عفوية؟ بالتأكيد ان السفارة يف البلد املضيف، 
تتحم�ل مثل هذه املس�ؤولية، فينبغ�ي ان تكون موجودة 
يف جمي�ع التفاصي�ل، وتراقب بدق�ة، كل مجريات األمور، 
ملعالجة وتاليف اي خلل، قد يؤدي إىل حدوث مش�كلة كبرة 
بني البلدين، بلحاظ تداعيات املوقف األخر، وموجة الغضب 
العارمة التي سادت أوساًطا واسعة يف العراق، كما ان عىل 
السفارة، تزويد وزارات ومؤسسات الدولة التي تعمل فيها 
بالعلم املعتمد، لقطع الطريق أمام أي خطأ مقصود أو غر 

مقصود، اليس كذلك؟

           د. عبد الواحد مشعل

تعد ظاهرة اإلعالم الجديد عالمة بارزة 
يف األلفية الثالثة، حتى أصبح املرء حائرا 
ب�ني نمطني من اإلعالم، هما االفرتايض 
واإلعالم الواقعي، وبني هذا وذاك أصبح 
اإلنس�ان املع�ارص يعي�ش حال�ة م�ن 
االنفرادي�ة اإلعالمية -إن صح التعبر- 
إذ أصب�ح هو املع�د والكات�ب واملخرج 
ليجد أمامه جمهرة من املتلقني مؤيدين 
أو معارضني ألف�كاره، حتى انك اليوم 
تجد نفس�ك أم�ام مئ�ات أو اآلالف من 
القن�وات الخاصة ع�ىل اليوتيوب، كما 
أصبح الخر يحرره اإلفراد يف مواقعهم 
أو قنواته�م عىل االنرتن�ت أو التليغرام، 
وال ن�دري ما الذي س�يحصل من تطور 

إعالمي تقنني مس�تقبيل، ربما يتعدى 
املؤسسات اإلعالمية املعروفة اىل ماليني 
الب�ؤر اإلعالمية باخت�الف تخصصاتها 
ما ين�ذر ببلورة ثقافة ممي�زة، ألجيال 
الت�ي  قادم�ة تتع�دى ح�دود ثقفتن�ا 
ورثناها خ�الل آالف الس�نني، إي ربما 
بحدوده�ا  جدي�دة  ثقاف�ة  ستتش�كل 
وحدودها  وموضوعاته�ا  وخصائصها 
تختل�ف تمام�ا عم�ا اعتدن�ا عليه من 
مس�تقبليها  له�ا  إعالمي�ة  موجه�ات 
بطريقة معرفية، مرسلة من محاطات 

ذات سياسات موضوعة من 
قب�ل الدول�ة أو القطاع�ات اإلعالمي�ة 
املستقلة اىل حالة جديدة من االستخدام 
الش�خيص لإلعالم، حينم�ا يكون الفرد 
بمعرفت�ه الجدي�دة، هو مص�در الفهم 

والتقدير والنرش ملوضوع ما.
إن نظرة متفحص�ة للواقع االجتماعي 
والس�يايس العراق�ي تعطين�ا تص�ورا 
جديدا لكيفية اس�تخدام اإلعالم الجديد 
يف  والثقافي�ة  السياس�ية  وتأثرات�ه 
البني�ة العقلية العراقية، وخروجها من 
نمط اإلعالم التقلي�دي، إذ أصبح الفرد 
العراقي أمام واق�ع جديد لم يألفه من 
قب�ل، ف�كل يشء أصبح متاح�ا إمامه 
كم�ا اخ�ذ يطل�ع ع�ىل اآلراء األخ�رى، 
س�واء تصارع أم اتف�ق معها، من دون 
وج�ود رقي�ب عليها، وه�ذا ال يعني أن 
النموذج الديمقراط�ي الجاري تقديمه 
اىل املجتم�ع أنم�وذج صال�ح أو انه قد 
حق�ق أهداف�ه أو كان تطبيقه نافعا يف 
لحظة م�ا ، وان بلوغ مرحلة النضج يف 

هذا الس�ياق يحت�اج اىل ح�وار واع بني 
فكرت�ني أو أكثر، وهو م�ا يؤثر بدوره 
يف الوعي الس�يايس، وعىل نطاق واسع، 
إال أن اإلش�كالية الت�ي يعيش�ها ه�ذا 
االس�تخدام هو ال�رصاع ب�ني األنماط 
الثقافي�ة التقليدي�ة، وبني م�ا يطرحه 
اإلع�الم الجدي�د من أنم�اط جديدة من 
التفك�ر الحدث�اوي الذي ب�دأ يتفاعل، 
وبخاصة لدى األجيال الجديدة. بمعنى 
وق�وع اإلنس�ان ب�ني أف�كار افرتاضيه 
يطرحها اإلعالم الجديد، وبني ما يتلقاه 
من أفكار أو أخب�ار من قنوات إعالمية 
مؤسساتية، ما شكل ذلك قلقال متزايدا 
ل�دى إنس�اننا املع�ارص، ال�ذي أصب�ح 
يحت�اج اىل رؤية جدي�دة كي يخرج من 

جدلية فرضت عليه فرضا.

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ املشخاب
تنفيذ 18

رقم االضبارة: 2017/470
التاريخ: 2021/4/7

اعالن
تبيع مديرية تنفيذ املشخاب العقار تسلسل ) 2/111 م3 ( الواقع 
يف املش�خاب العائد للمدين ) فائق عب�د الكاظم مجبل ( املحجوز 
لقاء طلب الدائن ) صائل عضيد محمد ( البالغ )150،000،000( 
دين�ار فعىل الراغ�ب بالرشاء مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة ) 
ثالثني ( يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش مستصحبا معه التأمينات 
القانونية عرشة من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية 

العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل

ثائر كناوي حمود
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه : شارع مشخاب قادسية 
2 � جنسه ونوعه : ارض زراعية

3 � ح�دوده واوصافه : دار طابق�ني االول حجر فيه  غرفة عدد 
)2( 6×4 وه�ول 18×4 ومطب�خ وصال�ة ، الطاب�ق الثان�ي بناء 

طابوق فيه اربعة غرف نوم
4 � مش�تمالته : فيه ملحق عدد )2( بيوت يحتوي كل واحد بناء 

طابوق
5 � مساحته: 

6 � درجة العمران : جيدة 
7 � الشاغل : فائق عبد الكاظم مجبل 

فق�ط  دين�ار  ملي�ون  ثالثمائ�ة  املق�درة:  القيم�ة   �  8
 .)300،000،000(

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املناذرة

العدد : 252/ش/2021
التاريخ : 2021/4/8

م/إعالن
اىل / املدعى عليه ) عدنان عيل طعمة جبار كاظم( مجهول محل 

االقامة
أقام�ت املدعيه )زينب عب�ودي هادي( الدع�وى املرقمة )252/

ش/2021( وموضوعه�ا )التفري�ق للهج�ر ( وان موعد املرافعة 
فيها الس�اعة التاس�عة من صباح يوم 2021/4/20،وملجهولية 
محل إقامت�ك تقرر تبليغ�ك بصحيفتني محليتني رس�ميتني ويف 
حالة عدم حضورك أو حضور من ينوب عنك قانونا سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا  وفقا لألصول.
القايض

باسم يوسف الزيادي

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد : حجة وفاة

التاريخ: 2021/3/22
إىل  / املدعوه ) منى حسن شاكر (

إعالن
ق�دم طالب حج�ة الوفاة )احمد حس�ن ش�اكر( طلب�ا إىل هذه 
املحكمة يروم فيه استصدار حجة وفاة بحق املدعو )منى حسن 
شاكر( قررت املحكمة تبليغك  يف الصحف املحلية فعليك الحضور 
أمامه�ا خالل عرشة أيام من تاريخ نرش اإلعالن وبخالفه س�يتم 

النظر بالطلب وفق القانون .
القايض

جواد عبد الكاظم مجيد
�����������������������������������������������������

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد : حجة وفاة

التاريخ: 2021/3/29
إىل  / املدعوة ) صرية حمد حسون (

إعالن
ق�دم طال�ب حجة الوف�اة )نبيل حم�ودي ناجي( طلب�ا إىل هذه 
املحكم�ة ي�روم فيه اس�تصدار حجة وفاة بح�ق املدعو )صرية 
حمد حس�ون( قررت املحكمة تبليغ�ك  يف الصحف املحلية فعليك 
الحضور أمامها خالل عرشة أيام من تاريخ نرش اإلعالن وبخالفه 

سيتم النظر بالطلب وفق القانون .
القايض

جواد عبد الكاظم مجيد
�����������������������������������������������������

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد : فقدان/1402
التاريخ: 2021/4/8

إىل  / املدعوة ) رقيه حسني سالم (
إعالن

قدم طالب حجة الفقدان )حس�ني س�الم مه�دي( طلبا إىل هذه 
املحكمة يروم فيه اس�تصدار حجة الفق�دان بحق املدعوة )رقيه 
حس�ني س�الم( قررت املحكمة تبليغك  يف الصحف املحلية فعليك 
الحضور أمامها خالل عرشة أيام من تاريخ نرش اإلعالن وبخالفه 

سيتم النظر بالطلب وفق القانون .
القايض

عيل جبار الخزعيل

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد : حجة فقدان/1429

التاريخ: 2021/4/11
إىل  / املدعوة ) مريم حربي منفي (

إعالن
ق�دم طالب حج�ة الفقدان )حربي منفي فليح( طلب�ا إىل هذه املحكمة 
يروم فيه اس�تصدار حج�ة الفقدان بحق املدع�وة )مريم حربي منفي( 
ق�ررت املحكمة تبليغك  يف الصحف املحلية فعليك الحضور أمامها خالل 
ع�رشة أيام م�ن تاريخ نرش اإلعالن وبخالفه س�يتم النظر بالطلب وفق 

القانون .
القايض

عيل جبار الخزعيل

�����������������������������������������������������
إىل الرشيك دنيا صادق قاسم سلمان 

توج�ب عليك الحضور إىل صندوق االس�كان العراقي ف�رع النجف وذلك 
لتثبيت اقرارك باملوافقه عىل قيام رشيك وس�ام محمد جواد بالبناء عىل 
حصته املش�اعه يف القطعه املرقمه 5757 /4مظلوم خالل مده خمسه 
ع�رش يوما داخل العراق وش�هر خ�ارج العراق من تأري�خ نرش االعالن 

وبعكسه سوف يسقط حقك باالعرتاض مستقبال

�����������������������������������������������������
اىل الرشيك  الذي ال يحر ذكاء باقر محسن الحكيم 

اقتىض حضورك اىل مقر بلدية النجف لغرض اصدار اجازة البناء للعقار املرقم 
2/1737 ب�راق جديدة خالل م�دة عرشة ايام وبخالفه س�يتم اصدار االجازة 

دون حضورك 
طالب االجازة

هالل عبد الزهرة سلمان

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

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الحي

رقم االضبارة : 2021/249
التاريخ : 2021/4/11 

اىل  /املنفذ عليه  / املدين / احمد عبد الحسني حسن   
لق�د تحقق لهذه املديرية من انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن 
دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ  عليه واس�تنادا للمادة 27 
م�ن قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالن�ا بالحضور يف مديرية تنفيذ الحي  
خالل خمس�ة عرش يوما تبدأ م�ن اليوم التايل للن�رش ملبارشة املعامالت 
التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حال�ة عدم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية 

باجراء التنفيذ الجري وفق القانون 
املنفذ العدل

حوراء عبد الحسني سلمان 
مديرية تنفيذ الحي 

اوص�اف املحرر : عقد ال�زواج املرقم 167 يف 2017/5/17 رشعية الحي 
بشان مبلغ املهر املؤجل والبالغ خمسة عرش مليون دينار

�����������������������������������������������������
اىل الرشيك  الذي ال يحر احمد رايض مطرود 

اقتىض حضورك اىل مقر بلدية النجف لغرض اصدار اجازة البناء للعقار 
املرقم 3/11341 حي صدام  براق جديدة خالل مدة عرشة ايام وبخالفه 

سيتم اصدار االجازة دون حضورك 
طالب االجازة

صالح مهدي عبد الرحيم

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الحي
رقم االضبارة : 2021/248

التاريخ : 2021/4/11 
اىل  /املنفذ عليه  / املدين / احمد عبد الحسني حسن 

م / تسليم اثاث زوجية  
لقد تحق�ق لهذه املديرية من انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم 
او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ  عليه واس�تنادا للمادة 27 من قانون 
التنفي�ذ تقرر تبليغك اعالن�ا بالحضور يف مديرية تنفيذ الحي  خالل خمس�ة 
عرش يوما تب�دأ من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعام�الت التنفيذية بحضورك 
ويف حال�ة عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية باج�راء التنفيذ الجري وفق 

القانون 
املنفذ العدل

حوراء عبد الحسني سلمان 
مديرية تنفيذ الحي 

اوص�اف املح�رر : ق�رار محكم�ة االح�وال الش�خصية يف الح�ي املرقم 23/ 
ش/2021 يف 2021/2/15 تسليم االثاث الزوجية 

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

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الحي

رقم االضبارة : 2021/247
التاريخ : 2021/4/11 

اىل  /املنفذ عليه  / املدين / احمد عبد الحسني حسن 
لقد تحق�ق لهذه املديرية من انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم 
او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ  عليه واس�تنادا للمادة 27 من قانون 
التنفي�ذ تقرر تبليغك اعالن�ا بالحضور يف مديرية تنفيذ الحي  خالل خمس�ة 
عرش يوما تب�دأ من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعام�الت التنفيذية بحضورك 
ويف حال�ة عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية باج�راء التنفيذ الجري وفق 

القانون 
املنفذ العدل

حوراء عبد الحسني سلمان 
مديرية تنفيذ الحي 

اوصاف املح�رر : اعالم رشعية الح�ي املرق�م 24/ش/2021 يف 2021/2/3 
بشان  النفقة الشهرية لذويه والطفل
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عزي�زي ب�رج الحمل،ه�ذا ي�وم الن�دم، فأنت 
تكتش�ف أن�ك ارتكبت أخط�اء لم تك�ن تتوقع 
نتائجه�ا به�ذا الش�كل. ف�كل دقيقة وس�اعة 
من هذا الي�وم تحمل مفاجآت ليس�ت بجيدة، 

وبخاصة يف فرتة ما بعد الظهر. 

عزيزي برج الثور، يوم من األيام العملية أيضاً، 
فأنت تنهمك بتس�وية أعمال�ك ودعمها. رجال 
األعم�ال والتجار م�ن هذا الربج س�يكون لهم 
رضبات ح�ظ موفقة، ولديهم تق�دم ملحوظ، 

ويكونون به سعداء. 

عزي�زي ب�رج الجوزاء، ح�ر نفس�ك للقيام 
بالعدي�د م�ن األعم�ال واالجتماع�ات، فمن�ذ 
الصباح وأنت تذهب من مكان إىل آخر ومقعدك 
ل�ن تجلس عليه كث�راً. طلتك الجميل�ة لها أثر 
كبر يف التأثر عىل رأي اآلخرين بأقوالك وآرائك

عزي�زي برج الرسط�ان، من املؤكد أن�ه النهار 
األطول بحياتك، فأنت تشعر أن عقارب الساعة 
ال تم�ي. قد تواجهك املش�اكل ومناوش�ات يف 

مجال العمل يف فرتتي الصباح والظهرة. 

عزيزي برج األس�د، كثر من مواليد األس�د لن 
يحبذوا هذا اليوم، الذي يبدو لهم غامضاً وليس 
لديه�م الق�درة عىل تميي�ز الجيد من الس�يئ، 
فعليك بالتفكر جيداً بما تفعله، وال تدع جرأتك 

وتهورك يحمالنك لفعل الخطأ. 

عزي�زي برج العذراء، ما ي�زال الحظ يدعمك يا 
صديق�ي الجدي ومنذ الصب�اح لتفعل ما تريد، 
ش�عبيتك ما تزال يف أوجها، فاس�تغلها لتتقرب 
من الناس حولك، خرب جيد يف الظهرة قد يصل 

مواليد 15 إىل 19 كانون الثاني )يناير(. 

عزيزي ب�رج امليزان،  تفكر كثراً وبعينيك أكثر 
من سؤال ترتجمها إىل سكوت وسماع ما يقوله 
اآلخ�رون. لن تك�ون هنالك إجاب�ة بالكلمات، 
فأنت فقط تهز رأسك باإليجاب أو النفي لكثرة 
م�ا عندك من عمل وبخاص�ة يف فرتتي الصباح 

والظهرة.

عزي�زي ب�رج العقرب،الي�وم يض�م الكثر من 
األحداث التي س�ترتك فيك أثراً لن تنساه، فهذا 
يوم االكتش�افات والحسابات القديمة. يختلف 
تقدي�رك للعدي�د من األم�ور حول�ك، وبخاصة 
تجاه اآلخرين، احذر من النقاشات العائلية أن 

تتطور إىل فرقة أو نزاعات.

عزيزي برج القوس، شخصيتك قوية وتسيطر 
ع�ىل كل األم�ور بحيات�ك، وبخاص�ة العملي�ة 
منه�ا، يف النه�ار تض�ع النقاط ع�ىل الحروف، 
وتكون أكثر ش�جاعة يف عرض موقفك والدفاع 
عن نفس�ك، ي�وم يعطيك نقاط�ا لدعم وضعك 

العميل.

عزيزي ب�رج الجدي،الفلك ما ي�زال إىل جانبك، 
وبخاصة يف فرتة النهار، حيث ما يزال بإمكانك 
تنفيذ ما تريد وإطالق املبادرات وتوقيع العقود، 
فكل هذا س�يجني لك أرباح�اً، وبخاصة ملواليد 

16 إىل 20 أيار )مايو(. 

عزيزي برج الدلو، معاناتك قاربت عىل االنتهاء، 
لكن علي�ك بالصرب خالل ف�رتة الصباح وحتى 
بع�د الظه�ر، فما تزال املش�اكل تح�وم حولك، 
ومزاجك ليس بص�اٍف، حافظ عىل هدوئك عند 
مواجهة مع أحد األش�خاص يف العمل، وال تكن 

مترسعاً يف حكمك عليه

عزيزي برج الحوت، كفى اس�تهزاء باآلخرين، 
وقل�ل م�ن ثرثرت�ك، فقد تجل�ب لك املش�اكل، 
وبخاص�ة يف فرتتي الصب�اح والظهرة. أعمال 
كثرة تنتظرك عىل مكتبك، فسارع إىل تنفيذها 
قبل أن تسأل عنها من قبل مديرك، يوم ناجح، 

وبخاصة بعد السابعة والنصف مساء.

العذراء

احلوت

تنجب طفاًل بعد بلوغها 57 عامًا
أنجب�ت أمريكي�ة تبل�غ م�ن العم�ر 57 
عاماً طفالً يتمتع بصحة جيدة، لتصبح 
واح�دة من أكرب النس�اء يف العالم الالتي 

يلدن بهذا العمر.
واس�تقبلت بارب�را هيجينز الت�ي تعمل 
معلمة، وزوجها كيني بانزهوف، ابنهما 
يف مستش�فى كونكورد، بع�د أن حملت 

الطفل عن طريق التلقيح االصطناعي.
وأك�دت األم أنه�ا ظلت منش�غلة بفكرة 
الحم�ل وإنجاب طفل آخر بعد أن فقدت 
ابنته�ا الوحيدة عام 2016، بس�بب ورم 
يف امل�خ، بحس�ب صحيفة »دي�يل ميل« 
اإلنجليزية، مشرة إىل أنها لم تخرب أحدا 

إال بعد مرور 20 أسبوعاً.

وأش�ارت إىل أنه�ا أثناء الحم�ل تعرضت 
ل�ورم يف امل�خ وتم�ت إزالت�ه، بينما كان 
زوجه�ا يعيش مع م�رض الكىل وخضع 
أنه�ا  إىل  منوه�ة  كىل،  زراع�ة  لعملي�ة 
رياضي�ة، وأن أس�لوب حياتها النش�ط 
نج�اح  يف  س�اهما  الجي�دة  وجيناته�ا 

الحمل.

أفضل اهلواتف الذكية لعام 2021
كش�فت مجل�ة »كونس�يومر ريبورت« 
املس�تهلكني  اتح�اد  ملنظم�ة  التابع�ة 
الهوات�ف  بأفض�ل  قائم�ة  األمريكي�ة، 
الذكي�ة الت�ي تعم�ل بنظ�ام »أندرويد« 
و »أي أو إس« امل�وىص برشائه�ا يف عام 

2021 الجاري.
وج�اء هات�ف »آيفون ماك�س برو 12« 
عىل رأس القائمة كأفضل أجهزة آيفون، 
 A14« وال�ذي يتمي�ز بمعال�ج من ن�وع

 ،« OLED« وشاش�ة من ن�وع »Bionic
واملزود بنظام اتصال 5G ونظام تصوير 
متع�دد ومتط�ور وبطاري�ة تعيش ملدة 

أطول.
 كم�ا ت�م تصني�ف هات�ف سامس�ونج 
جالك�ي ن�وت 5G Ultra 20 كأفض�ل 
هاتف يعمل عىل نظ�ام أندرويد، واملزود 
بمعالج من نوع »Exynos 990« ثماني 
النواة وذاكرة مؤقتة بمس�احة 8 جيجا 

 Dynamic« باي�ت وشاش�ة م�ن ن�وع
املقاوم�ة  الزجاجي�ة   »2X  AMOLED

للخدش.
 OnePlus Nord« وت�م اختي�ار هات�ف 
5G N10« التاب�ع لرشك�ة أوبو الصينية 
كأفض�ل هات�ف ذكي من حيث الس�عر، 
 OnePlus« فيما وقع االختيار عىل هاتف
Nord N100« كأفض�ل هاتف من حيث 

عمر البطارية وعدد ساعات التشغيل.

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
1 كوب فاصوليا بيضاء مسلوقة

1 حبة طماطم جوانح
نصف كوب جبنة بيضاء مفتتة

ربع كوب زيتون أسود رشائح
2 معلقة كبرة زيت زيتون

عصر ليمونة
كمون

بقدونس مفروم للتزيني
خطوات التحضر:

توض�ع الفاصوليا يف بولة، ويضاف إليها الطماطم والزيتون والجبنة، وتخلط 
جيداً.

تتبل بالكمون، ويضاف إليها الزيت وعصر الليمون، وتخلط مرة أخرى.
توضع يف الطبق، وتزين بالبقدونس.

تقدم مع الوجبات املختلفة.

سلطة الفاصوليا باجلبنة والطامطم
مالبس ذكية عىل حركة الشخص

ابتكر باحثو معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا مالبس ذكية 
تس�تخدم ألياًفا خاصة الستشعار حركة الشخص عن طريق 

اللمس.
ويمكن لأللياف الذكية تحديد ما إذا كان الشخص الذي يرتدي 

املالبس يجلس أو يمي أو يؤدي أوضاًعا معينة.
وتمث�ل التكنولوجي�ا القابلة لالرتداء أحد مج�االت التطوير يف 
جميع أنحاء العالم، حيث تش�مل سلسلة كاملة من الساعات 
الذكي�ة الت�ي يمكنها قي�اس جميع أن�واع املقايي�س لحركة 
اإلنس�ان وصحت�ه إىل املالبس الق�ادرة عىل مراقب�ة العالمات 

الحيوية لإلنسان دون الحاجة إىل ملس من يرتديها.
ويعتقد باحثو معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا من مخترب 
علوم الحاس�ب والذكاء االصطناع�ي أن املالبس الذكية يمكن 

استخدامها للتدريب الريايض أو إعادة التأهيل.
ويمكن للمواد املبتكرة أيًضا مراقبة الصحة بش�كل س�لبي يف 
مرافق الرعاية املدعومة بإذن من املس�تخدم، مما يس�هل عىل 
األش�خاص شبه املس�تقلني البقاء بأمان وتحذير املوظفني يف 

حالة سقوط املستخدم.
وط�ور باحثو معه�د ماساتشوس�تس للتكنولوجيا مجموعة 
من النماذج األولية للمواد القابلة لالرتداء، بما يف ذلك الجوارب 

والقفازات والسرتات الواقية من الرصاص.
وتس�تخدم اإللكرتونيات اللمس�ية مزيًجا من ألياف النس�يج 
النموذجي�ة وكمي�ة صغرة من األلي�اف الوظيفية املخصصة 

الستشعار الضغط من مرتديها.
ويق�ول أحد الباحثني يف معهد ماساتشوس�تس للتكنولوجيا: 

إن�ه كان م�ن الصع�ب تقليدًيا تطوي�ر جهاز يمك�ن ارتداؤه 
بكمي�ات كبرة يوفر بيانات عالية الدقة مع العديد من أجهزة 

االستشعار.
وينت�ج عن تصني�ع مصفوفات أجه�زة االستش�عار املتعددة 
ع�دم عمل بعضها، وبعضها ال يعمل بش�كل جيد مثل البعض 

اآلخر.
وأج�رب هذا الفريق عىل تصميم آلية تصحيح ذاتي باس�تخدام 
خوارزمية التعلم اآليل الخاضعة لإلرشاف الذاتي ملعرفة عندما 
تك�ون أجه�زة استش�عار معين�ة خارج املس�توى األس�ايس 

وضبطها.
وكان�ت الج�وارب الت�ي صممه�ا الفريق ق�ادرة ع�ىل التنبؤ 
بالحركة من خالل النظر يف تسلسالت مختلفة من آثار األقدام 
امللموسة وربطها بأوضاع مختلفة أثناء انتقال املستخدم من 

وضع إىل آخر.
ويمكن للقفازات أن تكتش�ف ما تلمسه، بينما يمكن للسرتة 
الذكية التعرف عىل وضعية مرتديها، والنشاط، وحتى ملمس 

األريكة التي تجلس عليها.
ويعتق�د فريق البحث أن املالبس الذكية يمكن اس�تخدامها يف 
الروبوت�ات لتوفر نوع من الجلد للروبوت لتوفر االستش�عار 

عن طريق اللمس.
وُصنع�ت ه�ذه التقني�ة باس�تخدام م�واد ميس�ورة التكلفة 
وسيكون من السهل نسبًيا إنتاجها بكميات كبرة، وتم تمويل 
عم�ل معه�د ماساتشوس�تس للتكنولوجيا جزئًي�ا من معهد 

أبحاث تويوتا.

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 أس�ماء اإلمام املهدي عجل الله 
تعاىل فرجه الرشيف.

2. عقل – حرف عطف.
3. عكس الباطل – قمرب )مبعثرة(.

4. ولد يف الرابع من شعبان )م(.
5. لق�ب مل�ك الحبش�ة عن�د هج�رة 

املسلمني إليها )م(.
6. سهل )م(. نصف ليل.

7. لقب إلمام معصوم ولد يف الخامس 
من شعبان.

1. اسم إمام معصوم ولد يف الثالث 
من شعبان.

2. قدم )م( – حرف مكرر.
3. ألسنة النار )م(.
4. شهر عربي )م(.

5. عكس الحياة )م(.
6. يسأل عنه قبل الدار )م(.

7. ليل�ة مباركة يف ش�هر رمضان 
)م( – عكس نقد )م(.

عموديأفقي
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»شبح التأجيل« هيدد خليجي 25
             المستقبل العراقي/ متابعة

ذكرت تقارير صحفية اليوم األحد، أن بطولة 
كأس الخليج لكرة القدم )خليجي 25( تواجه 
ش�بح التأجيل.وبحس�ب صحيف�ة »البيان« 
اإلماراتي�ة الي�وم األحد فإن بطول�ة خليجي 
25 تعي�ش مأزق�اً جدي�داً، مع وج�ود اتجاه 
ق�وي لتأجيل البطول�ة ملدة ع�ام بعدما كان 
م�ن املقرر إقامته�ا يف كانون أول/ديس�مرب 
تزاي�د ف�رص  إىل  »البي�ان«  املقبل.وأش�ارت 
تأجي�ل البطول�ة نظرا لتزامنها مع النس�خة 
الجدي�دة من بطولة كأس الع�رب، التي تقام 
خ�ال الف�رة م�ن األول وحتى 18 ديس�مرب 
/ كان�ون أول 2021، بمش�اركة 22 منتخب�اً 
عربي�اً، ووج�ود تركي�ز كب�ر عىل من�ح تلك 
النس�خة اهتماماً كبرا، وم�ن الصعب إقامة 
بطول�ة »خليج�ي 25« بعدها مب�ارشة نظرا 
لظ�روف اس�تعداد املنتخبات ل�كأس العالم.

ومن املق�رر عقد الجمعي�ة العمومية التحاد 
كأس الخليج العربي لكرة القدم 26 نيسان/

أبريل الجاري، من خال تقنية االتصال املرئي 

عن ُبعد، ملناقش�ة موقف بطولة خليجي 25، 
بعد اعتذار قطر عن عدم االس�تضافة، وقيام 
لجن�ة التفتي�ش الخليجية بزي�ارة إىل مدينة 
الب�رة العراقي�ة يف األي�ام املاضي�ة، لتفقد 
منشآت وماعب العراق الستضافة البطولة.

وس�يتم عرض تقرير شامل عن عمل اللجنة، 
يف اجتم�اع الجمعي�ة العمومي�ة، ومخاطبة 
االتحاد العراقي رس�مياً باملاحظات، س�عياً 

لتداركه�ا قبل إع�ان جهوزي�ة العراق 
الحتضان البطول�ة املرة الثانية ، بعدما 
استضافت بغداد نسخة عام 1979، ويف 
حال عدم اكتم�ال التجهيزات العراقية، 
س�يتم تقيي�م املوقف وفت�ح الباب من 
جديد أمام الدول الراغبة يف االستضافة، 
بعد أن تم إلغاء نظام الدور، واالعتماد 

عىل نظام ملفات التنظيم.

الكاظمي من املدينة الرياضية: حريصون 
عىل إنجاح واستضافة خليجي 25

             المستقبل العراقي/ متابعة

اجرى رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى 
الكاظم�ي، الي�وم االح�د، زي�ارة اىل املدين�ة 
الرياضي�ة يف محافظة الب�رة،  واطلع عىل 
ملعب جذع النخلة الذي يتس�ع لخمس�ة 
وستني الف متفرج، وملعب الفيحاء 
) 10( االف متفرح والساحات 
التدريبي�ة، كم�ا تج�ول يف 
املدين�ة  مراف�ق  باق�ي 
الرياضية.وابدى الس�يد 
اهتمام�ا  الكاظم�ي 
كبرا باس�تمرار العمل 
املدين�ة  مراف�ق  يف 
الرياضي�ة الت�ي تع�د 
رصح�ا رياضي�ا كبرا 
مواصل�ة  وايض�ا   ،

تطوي�ر املنش�آت الرياضي�ة يف محافظة البرة 
عموما، التي اصبحت مؤهلة الس�تضافة مختلف 
مقدمته�ا  يف  الرياضي�ة  واألنش�طة  الفعالي�ات 

خليج�ي 25، مؤكدا ح�رص الحكومة عىل تقديم 
كل الدع�م واالس�ناد م�ن اج�ل انج�اح البطولة 

واستضافة االشقاء يف البرة الفيحاء.

الرشطة يصل 
اىل السعودية

أمحد صالح مدربًا 
جديدًا للكهرباء

              المستقبل العراقي/ متابعة

وصل�ت، صباح اليوم األحد، إىل ج�دة بعثة فريق الرشطة؛ 
استعداًدا للمشاركة يف منافسات املجموعة الثالثة بدوري 

أبطال آسيا.
وكان يف استقبال بعثة الفريق العراقي، عدد من منسوبي 
العاقات العامة والدولية باالتحاد الس�عودي لكرة القدم، 

والذين رافقوا البعثة إىل مقر إقامتها يف جدة.
ويلعب الرشط�ة، يف املجموعة الثالثة رفق�ة أندية األهيل، 

والدحيل القطري، واستقال طهران اإليراني.
م�ن جهة أخ�رى، وصلت بعثة فريق اس�تقال دوش�نبه 
الطاجيكي إىل مطار امللك خالد الدويل بالرياض للمشاركة 

بمنافسات املجموعة األوىل بدوري أبطال آسيا.
يذكر أن اس�تقال دوش�نبه يلعب يف املجموعة األوىل التي 
تضم أندية الهال، وش�باب األهيل دبي اإلماراتي، وآجمك 

األوزبكي.

كشف سبب إقالة مدرب امليناء

رونالدو يلقي قميص يوفنتوس غاضبًا

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف مص�در مق�رب م�ن إدارة ن�ادي 
امليناء، أس�باب إقالة امل�درب عادل نارص 

من القيادة الفنية للفريق
وقال املصدر يف تريح صحفي، إن »قرار 
اإلقال�ة ألس�باب إداري�ة بحت�ة وال دخل 
للمستوى الفني والنتائج بقرار عزله عن 

الفريق«.
وأض�اف »اإلدارة تحملت الكثر من تدخل 
امل�درب يف العم�ل اإلداري وبالت�ايل ق�رار 

إقالته كان ال بد منه«.
اصطح�ب  ن�ارص  ع�ادل  أن  إىل  وأش�ار 
الاعب�ني ملدير عام رشك�ة املوانئ وحاول 
إثارة الش�كوك حول نزاهة اإلدارة دون أن 

يحرض أي عضو من اإلدارة وهذا الترف 
مرفوض قطعا.

وأوض�ح املص�در، أن تدخ�ات امل�درب يف 
العمل اإلداري كثرة ال تعد وال تحىص من 
بينه�ا تغير الفندق ال�ذي اختارته اإلدارة 

أثناء تواجد الفريق يف بغداد.
وتابع »تفاج�أت اإلدارة ب�أن املدرب قرر 
إسكان الاعبني بفندق آخر وهذا املوضوع 
من اختصاص اإلدارة، وبالتايل بات تدخل 

عادل نارص يف العمل اإلداري غر مربر«.
ولفت إىل أن اإلدارة تع�ي أن نتائج املدرب 
مقبول�ة نوعا ما وأفضل من نتائج املدرب 
الس�ابق لكنه�ا دون مس�توى طموحات 
جماهر الن�ادي، مع ذلك قرار اإلقالة أتى 

لتدخل املدرب بالعمل اإلدارية.
يش�ار إىل أن املدرب ع�ادل نارص علق عىل 
قرار إقالته بالغريب وأنه لم يبلغ بش�كل 

مب�ارش بل أنه ق�رأ اخبار اس�تقالته عرب 
)فيس بوك(.

              المستقبل العراقي/ متابعة

شهدت مباراة يوفنتوس وجنوى، التي أقيمت عر األحد، 
حال�ة غض�ب عارمة للربتغ�ايل كريس�تيانو رونالدو نجم 
اليويف، رغم فوز فريقه بنتيجة )3-1(، بمنافسات الجولة 

30 من ال�دوري اإليطايل.وذكر موقع »توتو مركاتو«، أنه 
عقب إط�اق الحكم صاف�رة نهاية املباراة، ق�ام رونالدو 
بإلقاء قميص يوفنتوس عىل أرض امللعب من شدة غضبه.

وأضاف أن رونالدو ب�دا غاضبا جدا وذلك لعدم قدرته عىل 
تس�جيل أي ه�دف خال اللق�اء، ليخرج ويلق�ي قميصه 

عىل األرض، مش�رة إىل أن جامع الك�رات التقط القميص 
واحتفظ به.جدير بالذكر أن رونالدو يتصدر جدول ترتيب 
الهداف�ني بال�دوري اإليطايل برصي�د 25 هدًف�ا، بفارق 4 
أهداف عن أقرب منافس�يه روميل�و لوكاكو مهاجم اإلنر 

الذي سجل 21 هدًفا.

العراق يفتتح مشاركته يف بطولة الكراند األسيوي أللعاب القوى
              المستقبل العراقي/ متابعة

يب�دأ منتخب العراق أللعاب القوى، منافس�اته، اليوم 
األحد، يف بطولة الكراند اآلسيوي، املقامة يف إيران.

ويش�ارك العراق، بوفد قوامه 35 ش�خًصا، بينهم 24 
العًبا هم:

عدنان طعيس، حسني عيل ناهي، أكثم يونس، حسنني 

حسني، سيف رعد، فاح عبد الزهرة، طه حسني، عبد 
الس�جاد سعدون، يارس عيل، إيهاب جبار، محمد عبد 

الله ، محمد عبد الرضا.
ليث حاكم، محمد س�عد، جسام محمد، حسني فاح، 
منتظ�ر فال�ح، أمر فال�ح، إيهاب طه، أحم�د حميد، 

حسني ثامر، يونس محسن، كرار رعد، أحمد فاضل.
وق�ال املدير التنفي�ذي لاتحاد الدكت�ور زيدون جواد 

يف تريحات صحفية، إن »مش�اركة املنتخب جاءت 
بدعم من وزير الشباب والرياضة عدنان درجال وهي 
املش�اركة األوىل للفريق بعد اإلغ�اق من العام املايض 

جراء جائحة كورونا«.
ولف�ت إىل أن »اختي�ار أعض�اء املنتخ�ب ج�اء وف�ق 
املس�تويات واألرقام التي حققها الاعبون يف البطولة 

املحلية«.

وأش�ار اىل أن »البطول�ة الحالي�ة، مؤهل�ة لبطولت�ي 
العال�م، ودورة األلعاب األوملبي�ة يف طوكيو، ونأمل أن 
يحقق العبون�ا نتائج طيبة وتس�تعيد ألع�اب القوى 

إبداعها«.
يذك�ر أن اتحاد ألع�اب القوى، نظم األس�بوع املايض 

بطول�ة أندية الع�راق، واختار م�ن خالها قائمة 
املنتخب املشارك يف البطولة الدولية.

ميالن يوافق عىل بيع مهامجه املميز ولكن!
              المستقبل العراقي/ متابعة

ذكرت تقارير صحفي�ة إيطالية بأن نادي 
مي�ان مواف�ق م�ن حي�ث املبدأ ع�ىل بيع 
نجم�ه الربتغايل الش�اب رافايل لياو خال 

سوق االنتقاالت الصيفية.
وتعاق�د نادي ميان م�ع املهاجم الربتغايل 
الش�اب ابن 21 عاماً صي�ف 2019، قادماً 

من ليل الفرنيس بمبلغ 30 مليون يورو.
وب�ات رافايل لياو واح�داً من أهم عنارص 

مي�ان ه�ذا املوس�م، حيث يش�كل ثنائية 
زالت�ان  املمي�ز  الس�ويدي  م�ع  ممي�زة 

إبراهيموفيتش.
وأشار موقع “كالتشيو مركاتو” اإليطايل 
إىل اهتم�ام أكثر من ن�اٍد أوروبي، أبرزهم 
اإلنجليزي  اإليطايل، وإيفرت�ون  يوفنتوس 

بضم رافايل لياو.
وأضاف املوقع أن ميان ال يمانع بتاتاً بيع 
العبه رافايل لياو يف الصيف، ولكن بمبلغ ال 
يق�ل عن 50 مليون يورو.وأكمل املوقع أن 

ميان لن يسمح بأي مفاوضات مع أي 
فريق يعرض مبلغ أقل من هذا الرقم، 
حيث س�يقوم الن�ادي بتدعيم مراكز 
أخرى يف الفريق، إذا قام الروسونري 
ببي�ع لياو به�ذا املبلغ.الجدير بالذكر 

أن عقد رافايل لياو سينتهي مع ميان 
صيف عام 2024، وش�ارك حتى اآلن مع 
الروس�ونري ه�ذا املوس�م يف 33 مباراة، 

ونجح يف تسجيل سبعة أهداف، وصنع 
ثاثة آخرين.

ليفربول يتابع بيدري ورد قايس 
من برشلونة

              المستقبل العراقي/ متابعة

كشفت وسائل اإلعام اإلنجليزية صباح اليوم 
األحد عن بعض الخطط التي تدور داخل نادي 
ليفرب�ول اإلنجليزي من أج�ل تدعيم صفوف 
الفري�ق القادمة.وم�ن املع�روف أن ليفربول 
بقيادة امل�درب األملاني يورج�ن كلوب يبحث 
دائماً ع�ن تدعي�م فريقه بالاعبني الش�باب 
أصحاب املستقبل الجيد من أجل تجديد دماء 
الفريق.وذكرت صحيفة “املرور” اإلنجليزي 
أن ليفرب�ول يتاب�ع وعن قرب تط�ور املوهبة 
اإلس�باني بي�دري جونزالي�س لوبي�ز الع�ب 
خط وس�ط فريق برشلونة اإلسباني.وذكرت 
الصحيفة اإلنجليزية أن ليفربول يريد التحدث 
مع برشلونة بشأن إمكانية التعاقد مع بيدري 
ولك�ن األم�ور كلها تش�ر إىل رف�ض النادي 
الكتالون�ي فت�ح أي مفاوض�ات بش�أن هذا 
األمر.وكشف املرور أن برشلونة سيطلب من 
ليفربول دفع مبلغ قيمت�ه 350 مليون يورو 

قيمة فسخ عقد بيدري مع النادي الكتالوني، 
األمر الشبه مستحيل عىل فريق الريدز.ذكرت 
وس�ائل اإلعام العاملية صباح اليوم األحد أن 
ري�ال مدريد يريد تجديد عق�د راموس الحايل 
ولكن ملدة موس�م عىل أن يت�م التفاوض عىل 
تجدي�ده مرة أخرى موس�م بموس�م.ويبدو 
وأن القائ�د التاريخ�ي لن�ادي ري�ال مدري�د 
اإلس�باني س�رجيو راموس يف طريقه لعدم 
اكمال مس�رته م�ع النادي امللك�ي والرحيل 
عن الصفوف خال سوق االنتقاالت الصيفية 
القادمة مجاناً.وأشارت بعض وسائل اإلعام 
اإلس�بانية صب�اح الي�وم عن أخب�ار صادمة 
تخص مس�تقبل املدافع اإلس�باني س�رجيو 
رام�وس قائ�د ري�ال مدريد ومش�كلة تجديد 
عق�ده م�ع الن�ادي امللكي.وقال�ت الش�بكة 
اإلخباري�ة العاملية أن ري�ال مدريد يتوقع كل 
االحتماالت حتى بداي�ة الصيف القادم ومنها 
عدم تجديد عقد سرجيو راموس مما يسمح 

لرحيله مجاناً بعد عدة أشهر.

               المستقبل العراقي/ متابعة

ت الهيئة اإلدارية لنادي الكهرباء، املدرب الشاب أحمد  سمَّ
صاح، مدرًبا للفريق، خلًفا للمستقيل عباس عطية

وق�ال خي�ام الخزرجي، مدير املكت�ب اإلعامي يف تريح 
صحف�ي، ان »امل�درب الس�ابق عب�اس عطية ق�دم اليوم 
اس�تقالته بأجواء طيبة، وفس�خ عقده بالرايض وقدمت 
له إدارة النادي الشكر له ولطاقمه الفني عىل الجهود التي 

بذلوها بالفرة املاضية«.
وبني أن« رئيس الهيئة اإلدارية عيل األسدي أعلن عن تسمية 
املدرب الش�اب احمد صاح مدرًبا للفريق، وسيساعده يف 
مهمته مازن عبد الس�تار، فيما حافظت إدارة النادي عىل 

وجود مدرب حراس املرمى بدر شاكر«.
وأشار إىل أن »املدرب سيقود الوحدة التدريبية األوىل للفريق 
مس�اء اليوم، عىل ملعب النادي تحضرًا للجولة ال�28 من 

الدوري، والتي سيواجه خالها فريق القاسم«.
يذك�ر أن« فري�ق الكهرباء يحتل املركز ال��17 برصيد 24 

نقطة يف الئحة الرتيب«.

اإلصابة تنهي موسم نجم ريال مدريد
              المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن ريال مدريد، اليوم األحد، طبيعة اإلصابة 
الت�ي يعان�ي منها ل�وكاس فاس�كيز، جناح 
الفريق.كان فاس�كيز تع�رض إلصابة، أمس 
الس�بت، غادر ع�ىل إثرها مباراة الكاس�يكو 

أمام برش�لونة، والتي انتهت بف�وز املرنجي 
)2-1( يف الجولة 30 من الدوري اإلسباني.

وق�ال ريال مدري�د، يف بيان رس�مي: »أجريت 
فحوص�ات عىل العبنا لوكاس فاس�كيز اليوم 
م�ن قب�ل الخدمات الطبي�ة يف الن�ادي، والتي 
كشفت عن تعرضه لإلصابة بالتواء يف الرباط 

الصليب�ي الخلف�ي يف ركبته الي�رى، ومدة 
غي�اب الاعب تعتم�د عىل تط�ورات تعافيه 

م�ن اإلصابة«.وذك�رت تقاري�ر صحفية، أن 
م�دة غياب فاس�كيز عن املاعب ق�د تصل إىل 
8 أس�ابيع ما يعني انتهاء موس�مه مع ريال 

مدريد.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

بريلو : أعطي نفيس ستة من عرشة!
            المستقبل العراقي/ متابعة

منح أندري�ا برلو مدرب فريق يوفنتوس اإليطايل نفس�ه 
س�تة من أصل عرشة يف أول موس�م له مع البيانكونري، 

مؤكداً بأن أسلوبه لم يتم تنفيذه بالكامل بعد.
ويق�رب املوس�م الك�روي يف إيطالي�ا م�ن نهايته، وفش�ل 
أندري�ا برل�و يف موس�مه األول م�ع يوفنت�وس يف االحتفاظ 
بلقب الدوري، يف ظل اق�راب إنر ميان من التتويج بالبطولة 
املحلية، باإلضافة إىل خروجه من مسابقة دوري أبطال أوروبا 

بدور ثمن النهائي عىل يد بورتو الربتغايل.

واآلن يتبقى ألندريا برلو فقط بطولة كأس إيطاليا الذي تأهل 
فيها للمباراة النهائي ملاقاة أتانتا يوم التاسع عرش من شهر 
ماي�و املقبل.وتح�دث أندريا برلو يف مؤتم�ره الصحفي عقب 
فوز يوفنتوس مساء يوم األحد عىل جنوى بثاثة أهداف لهدف 
بمس�ابقة الدوري قائاً “هذه هي أول تجربة تدريبية يل، لقد 
كان�ت كرة القدم حلمي منذ أن كنت طفاً، وس�أواصل العمل 
بج�د لتطوير نفيس”.وأضاف “س�أمنح نفيس س�تة من أصل 
ع�رشة لهذا املوس�م حتى اآلن، أعلم أنه يج�ب عيل فعل املزيد، 
وعندما ال تحقق نتائج جيدة، يكون املدرب هو أول من يتحمل 

املسؤولية”.
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اآلالت الذكية واألمتتة يف عرص الركودوحدة املواقف ونبذ اخلالفات

حاتم حميد محسنماجد عبد الغفار الحسناوي

الهوية العراقي�ة تعاني من الخالفات والتي هي أقىس من الزلزال ألنها 
تهدد كيان الدولة العراقية واألخطر خروجها من سور الوطن الن هناك 
من يرقص عىل نغم االنقس�امات وصب الزيت عىل النار لتوسيع رقعة 
الحرائق ونرش الغسيل واالستقواء من خارج الوطن والعزف عىل حبال 
الطائفي�ة، ولنتذكر أننا يف مركب واحد والرضورة إىل رجال أمناء لرص 
الصفوف والتماس�ك لتحريك طاق�ات املواطن وتطوي�ر حياته ويجب 
ع�دم التأثري بالطرح الفئوي والعن�ري والفرق كبري بني من يتنافس 
لتقدي�م الخدمة للش�عب وتحقيق قدر من العدالة لبن�اء دولة عرية 
متحرضة ومن ركائزها االنس�جام والتوافق ب�ني املكونات األخرى مع 
اخت�الف ال�رؤى والتوجهات وبني م�ن يصنع العواصف السياس�ية يف 
مختربات خارجي�ة والناس عىل معرفة والتمييز بني من يخدمهم ومن 
يس�عى للتس�لط واالس�تحواذ عليهم والخط�أ أن تضع�ف الهمم أمام 
االصالح ومعالجة األزمات وتش�خيص الداء إلعطاء الدواء ونحن ليس 
بمنأى عن الدوائر املحيطة التي تس�عى لجع�ل العراق ممزقاً وضعيفاً 
فالوحدة الوطنية الرد الحاس�م والس�الح القاهر بوجه التحديات ومن 
يريد بنا س�وًء لنكن يداً واحدة تزرع األرض وتدير املصنع ودحر الجوع 
والخ�وف وقهر املرض والجهل وتقوية دعائم البناء وتوحيد السياس�ة 
الداخلي�ة أم�ام الرأي العام العامل�ي، نعم الحركة بطيئ�ة يف بادئ االمر 
لالنط�الق لكنه�ا كلما تقدم�ت خطوة اكتس�بت قوة دافع�ة إىل األمام 
ولنتذك�ر الوعود التي قطعها السياس�يني لتلبي�ة الخدمات واملحافظة 
عىل الوحدة الوطنية وتقديم االفضل ونبذ الخالفات الهدامة التي تؤدي 
إىل االنهيار وأملنا كبري بالساس�ة من نضج ومستوى املسؤولية ليكون 
االنس�جام وتطابق االقوال مع االفعال مفضل�ني مصلحة املواطن عىل 
كل مصلحة فالراعات واالنقس�امات وخلق االزمات أمراً خطرياً عىل 
فق�راء الش�عب وتعطيل مصلحة الوط�ن ومنذ تش�كيل الحكومة بعد 
رصاع طوي�ل ونح�ن يف دائرة الخالف�ات كلما اندثرت قضية اش�تعلت 
أخ�رى بني الكتل السياس�ية ل�م يركن الع�راق إىل الهدوء من�ذ التغيري 
ولن يركن السياس�يون إىل توحيد املوقف والذي يفتعل املش�اكل تنفيذاً 
إلم�الءات دولي�ة تمول�ه ليبقى الع�راق يف دوامة دون صوت مس�موع 
عاملي�ًا، إذن كيف يولد يف العراق يوم جديد وه�ل أصبحت الديمقراطية 
أمامه مس�تقبل المتالكه مقومات النه�وض من موارد برشية وثروات 
مادي�ة وجبال عالية وس�هول خصبة ولكن املش�كلة تكمن بالخالفات 
والتالع�ب بثواب�ت الب�الد والعباد، فالتماس�ك ونبذ الخ�الف من ركائز 
التقدم واالزدهار واالمتثال إىل الدس�تور الطريق الذي اختاره الش�عب 
ع�رب صناديق االقرتاع وم�ن مصلحة الوطن يقتيض أن يظهر الش�عب 
وراء حكومته أمام العالم الخارجي وعدم فس�ح املجال للتالعب الدويل 

يف مقادير الوطن وعىل الحكومة أن تقدر مسؤوليتها. 

يف العق�ود االخرية أع�ادت االجهزة الرقمية تش�كيل حياتنا اليومية، 
حيث ارتفعت اس�عار اسهم رشكات التكنلوجيا لتضع تلك الرشكات 
يف ص�دارة عالم األعمال. يف ه�ذا النمو املعولم الرسي�ع، ترافق األمل 
بع�ر آيل جديد م�ع القلق من البطالة املتس�ارعة بفضل األش�كال 
الجديدة ألنظمة التش�غيل اآليل )األتمت�ة(. االقتصاديون نظروا يف ما 
وراء الضجي�ج التكنلوج�ي لكي يوضحوا حقائق ع�ن فرتة االنحدار 
االقتص�ادي وتضخم الديون: نس�ب نم�و قليلة وزي�ادة يف الوظائف 
الكثيفة العمالة يف أس�فل قطاع الخدمات. هم الحظوا كيف ان زيادة 
الالمس�اواة وظروف العمل السيئة قادت اىل أشكال جديدة من رصاع 
العمال. لقد وصفوا املوقف بالقول : نحن لسنا يف عر األتمتة بقدر 

ما نحن يف ركود متداخل مع رصاع طبقي.
»الروبوت�ات قادم�ة« ش�ّكلت صيحة اس�تغاثة التخاذ فع�ل ما من 
جانب املنظمات مثل البنك املركزي االوربي ومنظمة التجارة العاملية 
باالضاف�ة اىل رشكات امليدي�ا . لكنها ايضا قضية تن�ال االهتمام من 
قطاع الجامعات وبال�ذات يف كليات ادارة االعمال حيث يتم احتضان 

الطبقة االدارية.
ان األمل والخوف صاغا الردود عىل مشهد الروبوتات يف حركتها نحو 
االف�ق. التحذي�رات من بطالة واس�عة ترتافق مع أخب�ار عن الزيادة 
الكبرية يف الوظائف الجديدة يف قطاع التكنلوجيا. دخل اسايس شامل 
كان أمالً طوباويا للجماهري املس�تمتعة بأوقاتها تحت الش�مس من 
غنائم فائض القيمة الناتج عن العمل الش�اق. يف تلك االثناء، اعُتربت 
الطابعة ثالثية األبعاد س�تبني كل يشء ب�دءاً من وجبة الغداء وحتى 
الس�كن.األكاديمي االمريكي جاسون سمث يف كتابه )املكائن الذكية 
واألعم�ال الخدمي�ة: األتمت�ة يف ع�ر الرك�ود، الصادر يف ديس�مرب 
2020(، يق�دم فحصا واقعيا لتأثريات األتمتة يف عر يش�هد ركودا 
واضحا يف االنتاج واالجور. الرس�الة االساس�ية له تتعلق باالنتاجية 
كمح�رك للرأس�مالية، الت�ي ش�خصها كارل مارك�س يف رأس املال، 
وكعقيدة دائمة للعالم الصناعي االول طوال القرن العرشين. املراجعة 
التاريخي�ة الرسيعة للمراحل الطويلة من املفاوضات عىل االجور من 
جانب ق�وى العمل النقابية، تبنّي االرتباط ب�ني زيادة انتاجية العمل 
ونس�بة االرب�اح. ه�ذا بدوره ق�اد اىل زي�ادة االس�تهالك يف البضائع 
املصنعة،وه�و ما خلق املزيد من الوظائف يف صورة س�حرية لحركة 
دائم�ة. املكائن الجديدة تزيد االنتاجية واألرباح تتعاظم، لكن العمال 
يفق�دون الوظائف واالس�تهالك يتناقص. بالنس�بة لصاحب العمل 
لك�ي يحصل عىل املزيد من االنس�ان املس�تثمر، يقوم بزيادة نس�بة 
العم�ل )عمال يعملون لوقت اطول باج�ور اقل( اىل االجور الثابتة او 

املتناقصة وهي املعادلة الرابحة. 

أطعمة تزيد اخلصوبة عند الرجال.. تعرف عليها
يمكن أن يس�اعد تن�اول األطعمة الصحية 
يف زي�ادة ع�دد الحيوانات املنوي�ة، وزيادة 
الخصوب�ة ل�دى الرجال، يف ح�ني أن تناول 
األطعمة غري الصحية قد يقلل من أعداده.

التغي�ري يف العادات الغذائي�ة قد يقربك من 
تحقي�ق هدفك يف الحم�ل، إذ يمكن لتناول 
لع�دد  مفي�ًدا  يك�ون  أن  معين�ة  أطعم�ة 
الحيوانات املنوية وجودتها. يف هذا التقرير 
نس�تعرض بع�ض أطعم�ة الخصوبة التي 
يجب أن تضاف إىل النظام الغذائي، بحسب 

تقرير ملوقع What to Expect الصحي.
1. املح�ار: يحت�وي املحار، املع�روف بأنه 
يعمل كمنش�ط جنيس، عىل كمية أكرب من 

الزن�ك يف الحص�ة الواحدة أكثر م�ن أي طعام 
آخر. وتساعد واألطعمة الغنية بالزنك يف تعزيز 
خصوبة الذكور عن طريق زيادة حجم السائل 

املنوي وحركة الحيوانات املنوية.
يمكن أيًض�ا العثور عىل الزن�ك يف لحوم البقر 
واملك�رسات  األلب�ان  ومنتج�ات  والدواج�ن 

والبيض والحبوب الكاملة والفاصوليا.
2. الفواكه والخرضاوات: قد تساعد مضادات 
األكس�دة املوج�ودة يف الفواك�ه والخرضوات، 
حماي�ة  يف  والكرن�ب،  ال�ربي  الت�وت  مث�ل 

الحيوانات املنوية من التلف الخلوي والحفاظ 
عليه�ا قوية ورسيع�ة. ويف الوقت نفس�ه، قد 
ت�ؤدي فيتامين�ات »إي« و«يس« إىل زيادة عدد 

الحيوانات املنوية وحركتها بشكل طفيف.
يمك�ن الحصول عىل فيتام�ني »إي« يف املانجو 
مث�ل  الخ�رضاء  والخ�رضوات  واألف�وكادو 
الس�بانخ والربوكيل، كما يمكن الحصول عىل 
فيتامني يس يف الربتق�ال والطماطم والجريب 

فروت، من بني األطعمة األخرى.
3. املكرسات: أظهرت بعض األبحاث املمولة من 
قبل صناعة الجوز أن املكرسات قد تس�اعد يف 

تحسني جودة ووظيفة الحيوانات املنوية. 
قد يساعد الجوز -عىل وجه الخصوص- يف 
تعزي�ز جودة الحيوان�ات املنوية، وذلك ألن 
الجوز ميلء بمضادات األكس�دة وأحماض 

أوميغا 3 الدهنية.
وتشمل املكرسات األخرى الغنية بمضادات 
األكسدة؛ اللوز والجوز والصنوبر والبندق. 
ويحتوي الفول السوداني أيًضا عىل مضاد 

لألكسدة.
4. الب�ذور: تحت�وي ب�ذور اليقط�ني ع�ىل 
جرعة كب�رية من الزنك وأحم�اض أوميغا 
3 الدهنية، وكالهما قد يس�اعد يف تحسني 
ج�ودة الحيوان�ات املنوية. وتحت�وي بذور 
الكت�ان أو بذور الش�يا أو بذور عباد الش�مس 
ع�ىل فيتامني ه� ومضادات األكس�دة األخرى 
التي قد تس�اعد يف تحس�ني كمي�ة الحيوانات 

املنوية وحركتها.
5. عص�ري الرمان: يعد الرم�ان العبا قويا آخر 
يف دوائ�ر مضادات األكس�دة، إذ أظهرت بعض 
الدراس�ات الت�ي أجري�ت ع�ىل الحيوان�ات أن 
عصري الرمان يعزز ج�ودة الحيوانات املنوية، 
ع�ىل الرغم من أنه ل�م يثبت بع�د أن له نفس 

التأثري عىل البرش.

أتقدم بأس�مي وبأس�م جميع منتس�بي مؤسس�ة 
) جري�دة  والن�رش  للصحاف�ة  العراق�ي  املس�تقبل 
املس�تقبل العراقي و وكالة أنباء املس�تقبل ( بأجمل 
التهان�ي والتربيكات للمقدم ) احمد هادي محس�ن 
املش�ايخي ( حماية منش�آت قاطع 
الك�رادة  بمناس�بة الرتقية س�ائالً 
املوىل تب�ارك وتع�اىل ان يديم عليه 

التوفيق ويكتب له النجاح.

على الدراجي 
رئيس مجلس االدارة

عند استخدام أي من خدمات جوجل يتم االعتماد عىل موقعك لتحديد اللغة 
املس�تخدمة يف تقديم الخدمة. هذه العملية يتم تحديد كل يشء بناء عليها 
بداي�ة من لغ�ة محرك البح�ث وحتى خدم�ة الربيد اإللكرتون�ي ويوتيوب. 
ه�ذا األمر ق�د ال يكون دائماً م�ا تريده ففي الكثري م�ن األحيان قد تفضل 
اس�تخدام لغتك األم حتى وإن كنت يف الخارج لذا اتبع الخطوات البس�يطة 
التالية لتتمكن من تغيري لغة حساب جوجل. كيف يمكنك تغيري لغة حساب 

جوجل وبريدها اإللكرتوني؟
1 تس�جيل الدخول: قم بتس�جيل الدخول يف حساب جوجل الخاص بك من 
خالل الراب�ط التايل: accounts.google.comالتوج�ه إلعدادات الخصوصية 

والتخصيص
2 التوجه إلعدادات الخصوصية والتخصيص: فور تسجيل الدخول ستظهر 
لك الشاشة التالية. قم باختيار Privacy and Personalizationتغيري اللغة

3 تغي�ري اللغة: بعد االنتقال إىل Privacy & Personalization اتجه لألس�فل 
حتى تجد إعدادات اللغة كما هو ظاهر أمامك يف الصورة.

ق�م باختي�ار اللغ���ة التي ترغ�ب يف تحديدها ولتكن لغتن�ا العربية ثم قد 
باختيار منطقتك.

كيف يمكنك تغيري لغة حساب جوجل هتنئة
وبريدها اإللكرتوين؟

زيوت عطرية يمكنها إنقاذ حياتك
كش�فت وس�ائل إعالم عن مجموع�ة زيوت 
عطرية له�ا فاعلية كبرية يف عالج العديد من 
املشاكل الصحية، من الصداع ومشاكل انسداد 
األن�ف إىل الته�اب املفاص�ل م�رورا بالجهاز 
التنفيس.وأش�ار موقع “هيلث الين”، املعني 
باملش�اكل الصحي�ة، إىل أن “اس�تخدام هذه 
الزيوت لالستفادة من مزاياها يتم من خالل 
وض�ع بعض منه�ا يف ماء مغيل واستنش�اق 
بخارها”. زيت األوريغانو: يساعد هذا الزيت 
يف تنقي�ة الرئ�ة والجه�از التنف�يس بفض�ل 
احتوائ�ه ع�ىل العديد من مضادات األكس�دة 
وامليكروب�ات. زيت القرفةال ي�درك الكثريون 
أن لزيت القرفة العطري فوائد عديدة تتضمن 
تعزيز صح�ة الرئة والجه�از التنفيس، وذلك 
يرجع إىل ثرائه بمادة الكارفاكرول، التي تفيد 

يف القضاء عىل الفريوسات والبكترييا وتحمي 
الرئ�ة من اإلصاب�ة بها. زي�ت األوكالبتوس: 
يعتمد هذا الزيت بش�كل أس�اس عىل مركب 
مض�ادة  بخصائ�ص  الغن�ي  اليوكاليبت�ول 
للميكروب�ات ويمكن�ه مكافح�ة البكتريي�ا 

املس�ببة لألمراض، بما يف ذلك مشاكل الرئة، 
كما يتميز بقدرته عىل تقليل االلتهاب واأللم 
وتقلص�ات العض�الت، باإلضاف�ة إىل ع�الج 
الس�عال الحاد. زيت إكليل الجبل: عىل الرغم 
م�ن تجاهله من ِقب�ل الكثريي�ن، إال أن زيت 
إكلي�ل الجب�ل أو الروزماري العط�ري يتميز 
بفاعلية كبرية يف تنقي�ة الرئة وتعزيز صحة 
الجه�از التنفيس بفض�ل خصائصه املضادة 
لألكس�دة وااللتهابات، فضال عن فاعليته يف 
تعزيز نمو الشعر وتقليل التوتر. زيت النعناع: 
يأتي من بني أفضل الزيوت العطرية الصحية 
للرئ�ة بثرائه بخصائص مضادة للميكروبات 
وااللتهاب�ات، كم�ا يقي من أم�راض الجهاز 
التنف�يس جنب�ا إىل جنب مع تعزيز الش�عور 

باالسرتخاء.

أك�دت طبيبة أمراض الكىل، آن�ا كوروبكينا أن 
فائ�ض امل�اء يمك�ن أن يؤثر س�لباً عىل صحة 
اإلنس�ان. وأش�ارت الطبيب�ة إىل أن�ه يف حال�ة 
تس�مم املاء قد ينخفض تركي�ز اإللكرتوليتات 
التي تع�زز حرك�ة العنارص الغذائي�ة يف خاليا 
الجسم وإخراج املنتجات األيضية منها. وقالت 
لقناة “زفيزدا” الروسية: “عىل سبيل املثال، قد 

تنخفض كمية الصوديوم يف الدم. هناك حاجة 
للحفاظ عىل توازن السوائل داخل الخلية وبني 
الخالي�ا. إذا كنت ت�رشب الكثري م�ن املاء مرة 
واحدة، فس�وف تبدأ الس�وائل يف الرتاكم خارج 
األوعي�ة الدموي�ة. قد تظهر األع�راض التالية: 

غثيان وتشنجات واضطراب يف التنسيق.
وأضاف�ت أن الرياضيني معرض����ون للخطر 

ألنهم يرشبون الكث��ري من املاء مرة واحدة.
ه�ذا يمكن أن يزيد من هدم الربوتني ويؤدي إىل 
مخاطر عىل القلب بس�بب انخفاض مس�توى 
البوتاس�يوم يف الدم. وح�ذرت الطبيبة من أنه 
يف حالة انخف�����اض مس�توى البوتاس�يوم 
يف الدم، يح�دث اضط�راب يف توص���يله، وقد 

تحدث سكتة قلبية.

طبيبة حتذر من اخلطر القاتل لإلفراط يف رشب املياه

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

أطعمة تؤثر عىل السعادة والراحة لدى االنسان
أصب�ح البح�ث ع�ن الس�عادة وراح�ة البال 
ه�ذه األيام م�ن األش�ياء الش�حيحة، يف ظل 
الكآبة والحظ�ر واإلج�راءات االحرتازية التي 
فرضه�ا تفيش فريوس كورون�ا عىل البرش يف 
أنح�اء املعمورة. ومن املعروف أن مس�تويات 
ترتب�ط  أجس�امنا  يف  الس�ريوتونني  م�ادة 
بالسعادة، ويمكن للمستويات الصحيحة من 
السريوتونني أن تشعرك أيضا بالهدوء والرتكيز 
وتقل�ل من القلق ال�ذي أصبح س�مة مالزمة 
للجميع ه�ذه الفرتة. وتنتج أمعاؤنا 90% من 
مادة السريوتونني، لذا فليس من املستغرب أن 
يؤثر الطعام الذي نتناول�ه عىل الطريقة التي 
نش�عر بها. وتم رب�ط املس�تويات املنخفضة 
من السريوتونني باالكتئاب واضطرابات النوم 
وكذل�ك الش�هية. وتتمثل إحدى ط�رق زيادة 
مستويات السريوتونني يف الجسم يف استهالك 
الحمض األمين�ي الرتبتوفان، وفق�ا ملا ذكره 
 Medical موق�ع “ميدي�كال ني�وز ت�وداي” 
News Today. ويس�اهم الرتبتوف�ان يف إنتاج 
الس�ريوتونني وغالب�ا م�ا يوج�د يف األطعم�ة 

الغنية بالربوتني.
الش�ؤون  يف  املتخص�ص  املوق�ع  وبحس�ب 
الصحي�ة، ف�إن الذي�ن يعانون م�ن االكتئاب 

والقل�ق غالب�ا م�ا يك�ون لديهم مس�تويات 
منخفض�ة م�ن الرتبتوفان. وم�ع ذلك، يمكن 
أن تك�ون إحدى ط�رق معالجة ذلك من خالل 

تناول األطعمة الغنية بالرتبتوفان.
ووضع املوقع روش�تة مكونة من عدة أطعمة 
يج�ب أن تك�ون متوف�رة يف قائم�ة التس�وق 
الخاص�ة بك لزيادة مس�تويات الس�ريوتونني 
وبالت�ايل تصل بك إىل مس�توى الس�عادة الذي 

تأمل فيه، ومنها:
الدواج�ن: يمي�ل اللح�م إىل أن يك�ون غني�ا 
بالربوتني وه�و خيار جي�د للرتبتوفان أيضا. 

وتعد الدواجن خي�ارا جيدا عندما يتعلق األمر 
بتن�اول اللحوم ألنها تحتوي أيضا عىل نس�بة 

منخفضة من الدهون.
البيض: البي�ض غني بالرتبتوف�ان. ويحتوي 
 B12و A ع�ىل كميات كب�رية من فيتامين�ات

والسيلينيوم.
ويعد صفار البيض أيضا مصدرا جيدا للكولني، 
وهو عنر غذائي مهم قد يكون مهما بشكل 
خاص يف حاالت الحمل، كما أظهرت الدراسات 

التي نرشتها املكتبة الوطنية للطب.
س�مك الس�املون: ب�رف النظ�ر ع�ن كون 
الس�لمون مصدرا للرتبتوفان، يعد الس�لمون 
مصدرا ممتازا لألحم�اض الدهنية وأوميغا 3 

وفيتامني D، بحسب مصادر طبية عديدة.
الب�ذور: تعد البذور مص�درا مهما للرتبتوفان 
بش�كل خاص للنباتيني الذي�ن قد ال يتمكنون 
م�ن تن�اول بعض األطعم�ة األخ�رى يف هذه 

القائمة.
ويمكن إضافة بذور اليقطني والكتان والشيا 
بس�هولة إىل الس�لطات والزب�ادي والحبوب، 
واأللي�اف  األكس�دة  مض�ادات  يوف�ر  م�ا 
والفيتامين�ات، وه�ي عنارص هام�ة لصحة 

الجسم.


