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اإلمام علي بن أبي طالب
 )عليه السالم(

ال غنى كالعقل، وال فقر كاجلهل، 
وال مرياث كاألدب العراقي

رئيس جملس االدارة
رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

جلنة برملانية ترفع 
توصيات إىل رئيس الوزراء: 

تساهم بنهوض االقتصاد
ص2

االقتصاد الربملانية: مليون مواطن فقط يستلمون مفـردات البطاقـة التموينيـة
التخطيط تكشف مالمح خطة »اإلصالح والتعايف«: ملدة سنتني وتعمل يف ثالثة مسارات

ص2

ص2

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اعلن�ت هيئ�ة النزاه�ة املتخصص�ة بمكافح�ة 
الفس�اد، أم�س االثن�ن، ع�ن اصداره�ا 58 أمر 
اعتقال بحق مس�ؤولن كبار، فيما طلب املجلس 
االعىل للقضاء من الربملان رفع الحصانة عن 20 

نائبا مهيدا للتحقيق معهم بتهم فساد.
وقال�ت هيئ�ة النزاهة يف بي�ان تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة منه ان 58 امر قبض واستقدام 
قد صدرت خالل الش�هر املايض بحق مس�ؤولن 

ِ ودرجاٍت خاصٍة.  كبار بينهم وزيٍر ونائبننَ
واشارت الهيئة اىل صدور 8 أوامرنَ قبٍض و50 أمرنَ 
اس�تقداٍم خالل ش�هر آذار املايض، منوهة اىل ان 
هذه االوامر قد شملت عضوين يف مجلس النوَّاب 
حايل وس�ابق ووزيراً أس�بق ووكيلنَ وزارٍة سابقاً 

وعدد من اصحاب الدرجات الخاصة.
وبينت أنَّ »أوامرنَ القبض واالستقدام شملت ايضا 
محافظاً حالياً وآخر س�ابقاً فضالً عن 25 مديراً 
عاماً منه�م حالّي�ون وس�ابقون وقائممقامن 
اثن�ن وكذل�ك ش�مول 22 عض�واً م�ن أعض�اء 

الحكومات املحلية للمحافظات بتلك األوامر«.
�ن ص�درت بحقهم  واضاف�ت الهيئ�ة ان 14 ممَّ
لنَ 7 آخرين  لون يف وق�ٍت ُس�جِّ تل�ك األوام�ر ُمكفَّ
)هاربن( فيما أُف�ِرجنَ عن واحٍد يف طور التحقيق 
وواح�د محال إىل املحكمة فيما ُش�ِملنَ واحٌد آخر 

ن صدر بحّقهم أمُر استقداٍم بقرار العفو. ممَّ
يأت�ي ذلك يف وقت قالت وس�ائل اعالم محلية ان 
املجل�س االع�ىل للقض�اء العراقي ق�د طلب من 
مجلس الن�واب العراقي رف�ع الحصانة عن عدد 

من النواب.
التفاصيل ص2

النزاهة تالحق »احليتان«: 58 أمر اعتقال بتهم فساد
قائمة تشمل مسؤولني كبار بدرجة وزير ومدير عام.. وطلب إىل رئاسة الربملان لرفع احلصانة عن )٢٠( نائبًا لتورطهم مبلفات النائب االول ملحافظ البرصة 

يبحث مع »اليونسكو« املبارشة بإعادة 
تأهيل الدور الرتاثية

النقل تبحث
 الـسـبـل الكفيلـة لبـدء العـمـل 

بمرشوع القطار املعلق

الكعبي يرتأس اجتامعًا 
مع املحافظني ووزيري املالية والتخطيط 

ملناقشة تنفيذ املوازنة

ص3

ص3

ص2

الصحة العاملية: لدينا أدوات للسيطرة عىل »كورونا« خالل أشهر
اخلارجية عن دور العراق يف استقرار املنطقة: أصبح يف موقع املبادرة والبناء
املحكمة االحتادية اجلديدة تعقد أوىل جلساهتا وتؤجل مرافعتني
احلشد الشعبي: العثور عىل مصنع للسيارات املفخخـة فـي املوصـل

»بعد قرار االستقطاعات«.. توجه برملاين جديد
 الستجواب وزير املالية

ص2

ص2

ص3 ص3 ص3

وزير العمل يوجه بحسم
 املرتاكم واملشمولني باالعانة عىل ضوء 

ختصيصات موازنة 2021

حمافظ ميسان يرشف 
ميدانيـًا عىل مشاريع الصيانـة 

واالعامر ويلتقي باملواطنني

مرصف الرشيد يقرر 
رصف مبالغ سلف الزواج 

ملعامالت 2020

       بغداد / المستقبل العراقي

اعترب املدير العام ملنظمة الصحة العاملية تيدروس أدهنوم 
غيربيس�وس، أمس االثنن، أن هناك أدوات كافية لبس�ط 
الس�يطرة ع�ىل جائحة ف�روس كورونا املس�بب لعدوى 
»كوفيد-19« خالل أش�هر معدودة. وق�ال مدير املنظمة، 
خ�الل مؤتم�ر صحف�ي يف جني�ف، يف إش�ارة إىل قضي�ة 
توزيع اللقاحات: »لدينا أدوات لبسط السيطرة عىل هذه 
الجائحة خالل عدة أش�هر حال اعتمدناها بش�كل متسق 
وع�ادل«. وأعرب تيدروس مع ذلك ع�ن قلقه من الرسعة 
البالغة النتش�ار فروس كورونا بن الن�اس الذي ترتاوح 

أعماره�م ب�ن 25 عاما و59 عام�ا، ما يمك�ن أن يكون 
مرتبطا بالسالالت األكثر انتقاال، وأضاف أن املرض أودى 
بحياة مليون ش�خص خالل 9 أش�هر، ووص�ل هذا العدد 
إىل مليون�ن خالل 4 أش�هر الحقة، بينما ت�م الوصول إىل 
مستوى 3 مالين متوف يف 3 أشهر فقط. ويواجه العالم، 
من�ذ كانون الثاني 2020، أزمة صحية مزمنة ناجمة عن 
تفيش عدوى فروس كورونا املستجد »كوفيد-19«، الذي 
بدأ انتش�اره من مدينة ووهان الصينية وأدى إىل خسائر 
ضخم�ة يف كث�ر م�ن قطاع�ات االقتصاد خاص�ة النقل 
والس�ياحة واملجال الرتفيهي، وانهيار البورصات العاملية 

وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

      بغداد / المستقبل العراقي

تشهد أروقة الربملان مطالبات باستجواب 
وزير املالي�ة عيل عبد األم�ر عالوي، عىل 
خلفية اج�راءات ق�ام بها أخ�را لفرض 
استقطاعات عىل مرتبات املوظفن تحت 

مسمى »رضيبة الدخل«.
وأك�د عضو الربمل�ان عب�اس رصوط، أن 
تواقي�ع برملاني�ة جمع�ت أخ�را من أجل 
اس�تجواب وزي�ر املالي�ة، مبين�ا خ�الل 
ترصيح صحايف أن ملفات عدة س�تطرح 
خ�الل االس�تجواب يف حال تم، م�ن بينها 
ف�رض رضائب ع�ىل مرتب�ات املوظفن، 

وتخفي�ض قيم�ة الدين�ار أمام ال�دوالر.  
وأشار إىل أن االس�تجواب قد يجري خالل 
أس�بوع أو أسبوعن يف أقىص تقدير، الفتا 
إىل وج�ود آراء متباين�ة بش�أن املطالب�ة 
بإقالت�ه، وتاب�ع: »لك�ن يف املحصلة فإن 
األم�ر مره�ون بأجوبة الوزي�ر«. ومطلع 
الش�هر الح�ايل، أق�ر الربمل�ان العراق�ي، 
املوازنة املالية للعام 2021 بعد شد وجذب 
استمرا عدة أشهر، بواقع 88 مليار دوالر، 
وبعجز بلغت قيمته 19 مليار دوالر، وهو 
األعىل يف البالد من حيث نسبة العجز رغم 
إق�دام الحكوم�ة والربمل�ان عىل سلس�لة 
من اإلج�راءات التقش�فية لت�اليف تبعات 

انخفاض أس�عار النف�ط والتأثرات التي 
تكبدتها الحكوم�ة بفعل جائحة كورونا. 
بدوره ش�دد عضو مجلس الن�واب أحمد 
الكناني عىل أهمية استجواب وزير املالية 
بعد نيته فرض استقطاعات عىل مرتبات 
املوظف�ن، موضحا أن الوزير خالف مواد 
املوازنة، وفرس فقراتها بشكل غر صحيح.  
وتابع: »سبق أن جمعت تواقيع يف مجلس 
الن�واب من أجل اس�تجوابه لكن رئاس�ة 
الربمل�ان لم تتخذ أي إجراء بهذا الش�أن«، 
مضيفا: »من الرضوري اس�تجواب وزير 
املالي�ة للوق�وف ع�ىل أس�باب ترصفاته 
الت�ي غالبا ما يحاول م�ن خاللها إضافة 

أعباء جديدة عىل املواطن العراقي«.  وبّن 
أن الف�رتة الحالي�ة تمثل مرحل�ة التهيئة 
لالنتخابات، وقد تتس�ابق أكث�ر من كتلة 
عىل إقالته.  وأك�د الكناني أن وزير املالية 
يس�تحق اإلقالة يف حال كانت هناك إرادة 
حقيقي�ة الس�تجوابه، مبين�ا أن الوزي�ر 
فشل يف إدارة وزارته من الناحية العملية، 
وف�ق قوله.  ولفت إىل أن وزير املالية ليس 
لديه حلول للمش�اكل االقتصادية س�وى 
االق�رتاض، وفرض األعباء ع�ىل املواطن، 
مؤك�دا عىل أهمي�ة قيام رئاس�ة مجلس 

النواب بتفعيل االستجواب. 
التفاصيل ص2

ص7

مدرب يوضح
 أسباب تراجع األندية 

العراقية آسيويًا

ص2
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مرصف الرشيد يقرر رصف مبالغ سلف الزواج ملعامالت 2020
     بغداد / المستقبل العراقي 

اعل�ن م�رف الرش�يد، أم�س االثن�ن، رصف مبالغ س�لف الزواج 
للمعامالت املس�تلمة بتواريخ تعود لس�نة )٢٠٢٠( بغض النظر عن 

التوطن.
وذك�ر املكتب االعالم�ي للمرف يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي 
نسخة منه، انه »تقرر رصف مبالغ سلف الزواج للمعامالت املستلمة 

بتواريخ تعود لسنة )٢٠٢٠(«.
واض�اف البيان ان »الرف س�يكون اس�تنادا للتعليمات الس�ابقة 
بغ�ض النظر ع�ن التوطن برشط انه تم االس�تعالم وصحة الصدور 

قبل صدور التعليمات الجديدة«.
وأش�ار اىل ان »التعليمات الجديدة تضمنت منح الراغبن بالزواج من 

املوظفن سلفة برشط التوطن لدى املرف«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اعلن�ت هيئة النزاه�ة املتخصصة بمكافحة 
الفس�اد، أمس االثنن، عن اصدارها 58 أمر 
اعتق�ال بح�ق مس�ؤولن كب�ار، فيما طلب 
املجل�س االع�ى للقضاء م�ن الربمل�ان رفع 
الحصانة عن ٢٠ نائبا مهيدا للتحقيق معهم 

بتهم فساد.
وقالت هيئة النزاهة يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه ان 58 ام�ر قب�ض 
واس�تقدام قد صدرت خالل الش�هر املايض 
 ِ بحق مس�ؤولن كب�ار بينهم وزي�ٍر ونائبننَ

ودرجاٍت خاصٍة. 
واشارت الهيئة اىل صدور 8 أوامرنَ قبٍض و5٠ 
أمرنَ استقداٍم خالل شهر آذار املايض، منوهة 
اىل ان ه�ذه االوام�ر ق�د ش�ملت عضوين يف 
مجل�س النوَّاب حايل وس�ابق ووزيراً أس�بق 
ووكي�لنَ وزارٍة س�ابقاً وع�دد م�ن اصح�اب 

الدرجات الخاصة.
وبينت أنَّ »أوامرنَ القبض واالستقدام شملت 
ايضا محافظاً حالياً وآخر س�ابقاً فضالً عن 
٢5 مدي�راً عام�اً منه�م حالّيون وس�ابقون 
وقائممقامن اثنن وكذلك شمول ٢٢ عضواً 
من أعضاء الحكوم�ات املحلية للمحافظات 

بتلك األوامر«.
ن صدرت بحقهم  واضاف�ت الهيئة ان 14 ممَّ
لنَ 7 آخرين  لون يف وقٍت ُس�جِّ تلك األوامر ُمكفَّ

)هاربن( فيما أُفِرجنَ ع�ن واحٍد يف طور التحقيق وواحد 
ن صدر  مح�ال إىل املحكم�ة فيم�ا ُش�ِملنَ واحٌد آخ�ر ممَّ

بحّقهم أمُر استقداٍم بقرار العفو.
يأت�ي ذلك يف وقت قالت وس�ائل اعالم محلية ان املجلس 

االع�ى للقض�اء العراق�ي قد طل�ب من مجل�س النواب 
العراقي رفع الحصانة عن عدد من النواب.

واوضح�ت أن القضاء تق�دم بطلب رف�ع الحصانة عن 
النواب لوجود قضايا فس�اد وش�بهات عليهم كش�فتها 
لجن�ة مكافح�ة الفس�اد. وأضافت أن الربملان س�رفع 

الحصان�ة ع�ن ٢٠ نائبا مع بدء جلس�اته خ�الل األيام 
القليلة املقبلة. وكانت قوة أمنية تابعة اىل لجنة مكافحة 
الفس�اد باعتق�ال رئي�س ح�زب الح�ل الس�ني جم�ال 
الكربويل وابن ش�قيقه لؤي عى خلفية اتهامات بفساد 
ضمن حملة تس�تهدف ابناء وزراء ومس�ؤولن سابقن 

وحالين.
يذك�ر ان هيئ�ة النزاه�ة كان�ت ق�د أعلنت 
يف ش�باط امل�ايض ع�ن تفاصي�ل تقريره�ا 
السنوي لعام ٢٠٢٠ ُمبّينًة استصدار 8٢ أمرنَ 
استقداٍم و قبٍض بحّق وزراء ومن بدرجتهم 
فيم�ا كان ع�دد أوامر القبض واالس�تقدام 
الص�ادرة بح�ق املديري�ن العاّمي�������ن 

والدرجات الخاصة 6٢4 أمراً.
وكان رئي�س ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي 
قد اص�در يف 3٠ آب أغس�طس ع�ام ٢٠٢٠ 
أمراً ديوانياً حمل الرقم ٢9 يقيض بتش�كيل 
لجن�ة تحقيق عليا مرتبطة بمكتبه مهمتها 
التحقيق يف قضايا الفساد والجرائم الجنائية 

الكربى.
وق�ال الكاظم�ي، يف كلمة متلف�زة، »قررت 
تشكيل لجنة تحقيقية عليا مرتبطة بمكتب 
رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات 
، تخت�ص بالتحقي�ق يف قضاي�ا  املس�لحة 
الفس�اد الك�ربى، والجرائم االس�تثنائية«.. 
كّل  تمن�ح  »اللجن�ة س�وف  أن  إىل  منوه�ا 
الصالحيات املطلوبة لتحقيق هيبة القانون 
يف املجتمع واستعادة حقوق الدولة واملواطن 

من الفاسدين واملعتدين«.
وأضاف »لدينا اإلرصار للتمسك بالتزاماتنا، 
وس�نكون ع�ى العه�د أوفي�اء مع ش�عبنا 
للعبور بهذه املرحلة إىل بّر األمان«.. مشددا 
عى أن »السالح املنفلت وعصابات الجريمة 
واالغتيال والخطف هي خنجر يف قلب الوطن ويف قلب كّل 
عراقي، وقد تحركت القوى األمنية بكّل طاقتها وتجري 
تحقيقات موّسعة س�نعلن عنها حال اكتمالها من أجل 

إنصاف عوائل الضحايا ومعاقبة املرتكبن«.

      بغداد / المستقبل العراقي

تش�هد أروقة الربملان مطالبات باس�تجواب 
وزي�ر املالي�ة عيل عب�د األمر ع�الوي، عى 
خلفي�ة اج�راءات ق�ام به�ا أخ�را لفرض 
اس�تقطاعات عى مرتب�ات املوظفن تحت 

مسمى »رضيبة الدخل«.
وأكد عضو الربملان عباس رصوط، أن تواقيع 
برملاني�ة جمعت أخ�را من أجل اس�تجواب 
وزي�ر املالي�ة، مبينا خ�الل تريح صحايف 
أن ملفات عدة س�تطرح خالل االس�تجواب 
يف ح�ال ت�م، م�ن بينها ف�رض رضائب عى 
مرتبات املوظفن، وتخفي�ض قيمة الدينار 
أم�ام الدوالر.  وأش�ار إىل أن االس�تجواب قد 
يجري خالل أس�بوع أو أس�بوعن يف أقىص 
تقدي�ر، الفتا إىل وج�ود آراء متباينة بش�أن 

املطالب�ة بإقالته، وتابع: »لك�ن يف املحصلة 
فإن األمر مرهون بأجوبة الوزير«.

ومطلع الش�هر الحايل، أقر الربملان العراقي، 
املوازن�ة املالية للعام ٢٠٢1 بعد ش�د وجذب 
اس�تمرا عدة أش�هر، بواقع 88 مليار دوالر، 
وبعجز بلغ�ت قيمته 19 ملي�ار دوالر، وهو 
األع�ى يف البالد من حيث نس�بة العجز رغم 
إق�دام الحكوم�ة والربملان عى سلس�لة من 
اإلجراءات التقشفية لتاليف تبعات انخفاض 
أس�عار النف�ط والتأث�رات الت�ي تكبدته�ا 

الحكومة بفعل جائحة كورونا.
ب�دوره ش�دد عضو مجل�س الن�واب أحمد 
الكنان�ي عى أهمية اس�تجواب وزير املالية 
بعد نيت�ه فرض اس�تقطاعات عى مرتبات 
املوظف�ن، موضح�ا أن الوزي�ر خالف مواد 
املوازنة، وفرس فقراتها بشكل غر صحيح. 

وتابع: »س�بق أن جمع�ت تواقيع يف مجلس 
الن�واب م�ن أج�ل اس�تجوابه لكن رئاس�ة 
الربمل�ان ل�م تتخذ أي إج�راء بهذا الش�أن«، 
مضيف�ا: »من ال�روري اس�تجواب وزير 
املالية للوق�وف عى أس�باب ترفاته التي 
غالب�ا ما يحاول م�ن خاللها إضاف�ة أعباء 

جديدة عى املواطن العراقي«. 
وبّن أن الفرتة الحالية تمثل مرحلة التهيئة 
لالنتخابات، وقد تتس�ابق أكثر من كتلة عى 
إقالته.  وأكد الكناني أن وزير املالية يستحق 
اإلقال�ة يف حال كان�ت هن�اك إرادة حقيقية 
الس�تجوابه، مبينا أن الوزير فش�ل يف إدارة 

وزارته من الناحية العملية، وفق قوله. 
ولف�ت إىل أن وزي�ر املالية لي�س لديه حلول 
للمش�اكل االقتصادي�ة س�وى االق�رتاض، 
وف�رض األعب�اء ع�ى املواطن، مؤك�دا عى 

أهمية قيام رئاس�ة مجل�س النواب بتفعيل 
االستجواب. 

وق�ال عض�و الربملان ع�ن تي�ار »الحكمة«، 
جاس�م البخاتي، إن وزير املالية قد يتعرض 
لالس�تجواب يف ح�ال أرص ع�ى اس�تقطاع 
مرتبات املوظفن، موضحا أن املواطن جرى 

استهدافه أكثر من مرة يف موازنة ٢٠٢1.
وأضاف أن االس�تهداف األول كان من خالل 
رفع س�عر رصف الدوالر، وم�ا نتج عنه من 
للمواطن�ن،  الرشائي�ة  القيم�ة  انخف�اض 
وأخرا نية وزارة املالية فرض اس�تقطاعات 

عى مرتبات املوظفن. 
وأش�ار إىل أن الحكوم�ة مقتنع�ة بخطوات 
وزي�ر املالية وتدافع عن�ه، مؤكدا وجود رأي 

يف الربملان للوقوف بوجه االستقطاعات. 
وأث�ارت خط�وات وزارة املالي�ة العراقي�ة، 

بم�ا  الريب�ي،  االس�تقطاع  لتطبي�ق 
في�ه الرائ�ب املفروض�ة ع�ى املوظف�ن 
الحكومين يف كافة دوائ�ر الدولة، جدالً بن 

الحكومة والربملان. 
وكان وزي�ر املالي�ة ع�يل عبد األم�ر عالوي 
ق�د أصدر ي�وم الجمعة ق�راراً بتطبيق قرار 
االس�تقطاع الريبي من مرتبات املوظفن 
بنس�ب مح�ددة مس�بقا وبأثر رجع�ي منذ 

مطلع كانون الثاني املايض. 
وب�دأت وزارة املالي�ة بخط�وات عملية بهذا 
االتجاه، وأك�دت أن »القرار منصوص عليه 
يف قان�ون املوازن�ة العامة لع�ام ٢٠٢1 الذي 
ص�وت عليه الربملان أخ�را، بموافقة القوى 
السياس�ية، وقال�ت ال�وزارة إن »خط�وات 
الوزارة نح�و تطبيق االس�تقطاع لم تخرج 

عن مواد املوازنة العامة«.

قائمة تشمل مسؤولني كبار بدرجة وزير ومدير عام.. وطلب إىل رئاسة الربملان لرفع احلصانة عن )٢٠( نائبًا لتورطهم مبلفات

النزاهة تالحق »احليتان«: 58 أمر اعتقال بتهم فساد

العدد )2360(   20     نيسان    2021                السنة السادسة                 معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (الثالثاء

»بعد قرار االستقطاعات«.. توجه برملاين جديد الستجواب وزير املالية

        بغداد / المستقبل العراقي

بين�ت وزارة التخطيط أن مؤرشات 
الفقر وفق ارتفاع األسعار الحالية 
وصلت إىل ما ب�ن ٢6 اىل ٢7 باملئة، 
فيما أشارت اىل أنها أن�ه�ت إع��داد 
خ�ط�ة االص��الح والتعايف ال�ت�ي 
س��ي�ك�ون ع�م�ره�ا س�ن�ت�ن 

وتعمل عى 3 مسارات.    
وقال املتحدث باس�م ال�وزارة عبد 
تري�ح  يف  الهن�داوي،  الزه�رة 
صحف�ي، إن�ه »بع�د رف�ع س�عر 
ص��رف ال���دوالر ف��إن م�ؤرش 
التضخ�م ارتف�ع بنس�بة 9.4 اىل 5 
باملئ�ة، بينما ارتفعت م�ؤش��رات 
الفق�ر األولي�ة بنس�بة ٢6 اىل ٢7 
باملئ�ة«، مبين�اً أنه »يف ح�ال ورود 
مستجدات ومؤرشات جديد ستعلن 

عنها الوزارة فيما بعد«.  
»وزارة  أن  وأض������������اف، 
ال�ت�خ�ط�ي��ط انته�ت اآلن م�ن 
والتع�ايف  االص�الح  خط�ة  إع�داد 
مس�تجيبة للتحدي�ات، وتم األخ�ذ 
األزم���ة  اإلع�ت�ب��ار  بنظ�ر 
امل�رك�ب��ة ال�ت�ي يعيش�ها البلد، 
وهي األزم�ة االقتصادية واألزم�ة 
ن�ج��م  وم���ا  ال�ص�ح�ي��ة، 

ع�ن�ه�م��ا م���ن رف��ع نس�بة 
الفقر ورف�ع األس�ع�ار والتضخم 
االن��ك��م���اش  وح��ال���ة 
عصفت  ال�ت�ي  االق��ت��ص��ادي 

بالبلد«.  
الخط�ة  »ه��ذه  أن  وت�اب��ع 
س�يكون عمرها س��ن�ت�ن م��ن 
 ٢٠٢3 ع����ام  ال����ى   ٢٠٢1
م�س��ارات،   3 ع�ى  وتعم�ل   ،
االق��ت��ص���ادي  املس�ار  األول 
تحس�ن  ي�ت�ض�م��ن  ال����ذي 
االق��ت��ص���اد  م��س���ت��وى 
ال������ق��ط���اع  ودع�����م 
امل�س�ار  وال�ث�ان�ي  ال��خ��اص، 
االج�ت�م�اع�ي ال�ذي يتضمن دع�م 
مستوى الخدمات ف��ي م��ج��ال 
ال�ص�ح�ة وال�ت�ع�ل�ي�م وع��ودة 
وت�م�ك��ن  ال��ن��ازح������ن 
امل����رأة، أم���ا امل�س��ار الثالث 
فه�و املحور املكان�ي الذي يتضمن 
التنموي�ة  الفج�وات  معالج�ة 

املوجودة يف املحافظات«.  
وكان�ت وزارة التخطيط، قد أعلنت 
يف 16 آذار املايض، انخفاض نس�بة 
الفق�ر يف الب�الد إىل ٢5 باملئ�ة م�ن 
مجم�وع الس�كان، بع�د أن كانت 

7.31 باملئة عام ٢٠٢٠.  

التخطيط تكشف مالمح خطة »اإلصالح والتعايف«: 
ملدة سنتني وتعمل يف ثالثة مسارات

        بغداد / المستقبل العراقي

ش�ددت لجنة االقتصاد واالس�تثمار النيابية 
عى أهمي�ة التوصيات الت�ي قدمتها لرئيس 
الوزراء، معتربه إياها مهمة وتصب يف صالح 

نهوض االقتصاد العراقي.
وق�ال عض�و اللجنة نوفل الناش�ئ يف حديث 
صحف�ي، إن »اللجنة قدم�ت خطة توصيات 
اقتصادي�ة لرئي�س الوزراء يف فرتة س�ابقة، 
وكان أه�م فقراتها هو دعم القطاع الخاص 

بش�كل فع�يل، وتش�ديد الرقابة ع�ى املنافذ 
بصفته�ا  الدول�ة  مصان�ع  عم�ل  وتفعي�ل 
املختلط�ة م�ع القط�اع الخ�اص م�ن خالل 
ال�وزارات املعني�ة الصناع�ة والزراعة بدعم 
من وزارة التج�ارة«.  وأكد أن »العراق يمتلك 
املقوم�ات الكافية النع�اش اقتصاده، ولكن 
نحتاج اىل القرار الس�يايس واإلرادة الحقيقة 
لتفعي�ل القطاع�ات الصناعي�ة والزراعي�ة 
واملنتجة للس�وق املحلية«.  وبن أن »الخطة 
تب�دأ م�ن صناعة الق�رار الس�يايس واالرادة 

الترشيعي�ة لحفظ أصول الدول�ة، إضافة اىل 
التعجيل بتش�غيل مصان�ع الدولة وإرشاكها 
ضم�ن خط�ط االس�تثمار والرشاك�ة ب�ن 
القطاع�ن العام والخاص«.  ولفت الناش�ئ 
اىل أن »الدول�ة العراقي�ة تمت�از بالعديد من 
االمكاني�ات الهائل�ة م�ن م�وارد طبيعية أو 
إمكاني�ات برشية وخ�ربات كافي�ة إلنعاش 
االقتص�اد خالل فرتة وجيزة وليس�ت كبرة، 
وبرغم الخسارات التي تعرض لها العراق من 
توقف انتاج�ة املحيل إال أن االنت�اج العراقي 

يمكن أن يزدهر من جديد«. 
أن  الحكوم�ة بوزارته�ا  أن »ع�ى  وأض�اف 
العراقي�ة  املصان�ع  بن�اء  إلع�ادة  تس�عى 
الكب�رة والس�رتاتيجية مثل معام�ل الحديد 
والصلب والبرتوكيمياويات ومعامل النسيج 
والتصني�ع الغذائ�ي، ورف�د وزارة الزراع�ة 
باملنتجات الكيمياوية الحيوية الزراعية بدل 
استرادها من الخارج مثل )اليوريا( وغرها 
م�ن املنتجات الت�ي يمكن تصنيعه�ا يف البلد 

وتتجاوز نسبتها 9٠ %«. 

        بغداد / المستقبل العراقي

�دت وزارة الخارجيَّ�ة، أم�س االثن�ن، أن أم�ن املنطق�ة  أكَّ
واستقرارها ينعكسان عى العراق، فيما أشارت إىل أن حضور 

العراق يف املشهد أصبح يف موقع املبادرة والبناء. 
�اف، للوكالة  وق�ال املتح�دث باس�م الخارجية أحم�د الصحَّ
الرس�مية، إن »الدبلوماس�ّية املُباِدرة منهٌج كرَّسنا له، وهي 
ليس�ت خياراً بل مس�اٌر يع�زز مصالح الع�راق«، مضيفاً أن 
»وزارة الخارجيَّة تعمل بدأٍب عاٍل لتعزيز املبادرات الجماعيَّة 

لتعزيز أمن واستقرار املنطقة«.
وأش�ار إىل أن »التوازن يف السياسة الخارجيَّة يتيح لنا إشادة 
مصالح اسرتاتيجّية، إلعادة الدور الريادي للعراق«، مبيناً أن 
نَ حشِد جهوِد سفاراتنا  »تنويع البوابات االقتصادية للعراق ِعربرْ
وبعثاتن�ا يف الخ�ارج وبمتابع�ة الدوائ�ر ذات االختصاص يف 

مركز الوزارة يثمر نتائج تنسيقية عالية املستوى«.
�اف أنه«رغم جائح�ة كورون�ا التي عصفت  وأوض�ح الصحَّ
بالعال�م، إالَّ إن الع�راق أّكد أنه نقطُة جذٍب والتقاٍء وتنس�يٍق 
للمواقف«، الفتاً إىل أن »اِفتتاح بعض الس�فارات األوروبيَّة يف 

بغداد بعد اِنقطاع س�نن، شاهٌد عى اِستقرار العراق والتزام 
الحكومة بتوفر األمن للبعثات«.

ونوَّه ب�أن »جهود وزارة الخارجية كانت والتزال اِس�تثنائية 
ج�داً يف توف�ر الدع�م ملواجهة جائح�ة كورون�ا«، مؤكداً أن 
»الرشاكات االس�رتاتيجية املتعددة تضع مصالح العراق وفق 
املقاس�ات الدس�تورية وبما يحقق مصالح الدولة واملجتمع 
اف أن »أمن املنطقة واس�تقرارها ينعكس  معاً. وتابع الصحَّ
ع�ى الع�راق، وحضورنا يف املش�هد أصبح يف موق�ع املبادرة 

والبناء عى مصادر قّوة وطنيَّة خالصة«.

عق�دت املحكم�ة االتحادية العلي�ا بتش�كيلها الجديد، أمس 
اإلثنن، أوىل جلساتها، فيما نظرت بدعوتن خالل الجلسة

وذكر مجلس القضاء االعى، يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه، أن »املحكم�ة االتحادية العليا، عق�دت بتاريخ 

19/4/٢٠٢1 اوىل جلس�اتها بالتش�كيل الجدي�د املنصوص 
عليه يف قانون تعديل االمر رقم )3٠( لسنة ٢٠٠5«. 

وأضاف البي�ان، أن »املحكمة نظرت دعوت�ن االوىل الخاصة 
بالطعن يف قرار مجلس النواب بخصوص مجالس املحافظات، 

والثانية الخاصة باملجلس البلدي يف الكرادة، وبعد االس�تماع 
اىل اق�وال الطرفن املتداعين اجل�ت املرافعة يف الدعوى االوىل 
اىل ي�وم 4/5/٢٠٢1 فيم�ا اجل�ت الدع�وى الثاني�ة اىل ي�وم 

 .»٢7/4/٢٠٢1

        بغداد / المستقبل العراقي

دعا زعيم تحال�ف عراقيون عمار 
الحكيم، أمس األحد، الرئاس�ات يف 
الع�راق، إىل إطالق ميث�اق وطني، 

يرتكز عى أربعة محاور.     
تلق�ت  بي�ان  يف  الحكي�م  وق�ال 
نس�خة  العراق�ي«  »املس�تقبل 
من�ه، »أدعو رئاس�ات ال����دولة 
وق�ادة الكت�ل السياس�ية وجميع 
الخ�رة  الوطني������ة  الق�وى 
إىل )اط�الق ميث�اق وطن�ي يمه�د 
الط���ري�ق النتق����ال آمن عرب 

االنتخ���ابات املقبلة(«.  
1 � ميثاق وطني يوقف االنتهاكات 
واالعت�داءات املس�تمرة التي تنال 
من هيبة الدولة وسيادة القانون.

يوق�ف  وط���ن�ي  ميث�اق   �  ٢
واالبت�زاز  الس�يايس  التس�قيط 

والتشهر اإلعالمي.
3 � ميث�اق وطني يحدد األولويات 
الوطنية ويضع اط�ار االلتزام بها 

من قبل الجميع.
4 � ميث�اق وطن�ي يحق�ق األم�ن 
الطريق لتس�ود  االنتخابي ويمهد 
كلمة الش�عب ويكون سيد نفسه 
يف اختيار من ي�راه مؤهالً لقيادة 

البلد يف املرحلة القادمة.  

جلنة برملانية ترفع توصيات إىل رئيس الوزراء: تساهم بنهوض االقتصاد

اخلارجية عن دور العراق يف استقرار املنطقة: أصبح يف موقع املبادرة والبناء

املحكمة االحتادية اجلديدة تعقد أوىل جلساهتا وتؤجل مرافعتني

احلكيم يدعو 
الرئاسات إىل إطالق 

مـيـثـاق وطـنـي
 من 4 حمـاور

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت مديرية الحشد الشعبي، أمس االثنن، العثور عى مصنع للسيارات 
املفخخ�ة يف الجانب األيمن ملدينة املوص�ل تحت األنقاض. وذكرت املديرية 
يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، أن »مفارز مديرية مكافحة 
املتفجرات التابعة للهيئة قامت بتفكيك ثالث سيارات مفخخة، فيما تعمل 
ع�ى تفكي�ك ورفع املتفج�رات وتدمر املصن�ع بالكامل ملنع اس�تغالله«. 
ه�ذا وكانت هيئة الحش�د الش�عبي قد اطلقت، يف ال� ٢6 م�ن آذار املايض، 
حملة خدمية كربى باس�م »نهضة نينوى« إلعادة الحياة اىل مدينة املوصل 

بالتعاون مع إدارة محافظة نينوى.

ت�رأس النائب االول لرئيس الربملان حس�ن الكعبي، أم�س االثنن، اجتماعا 
مهما ملناقشة تنفيذ موازنة ٢٠٢1. وذكر مكتب النائب االول لرئيس مجلس 
الن�واب يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه، إن »الكعبي، ترأس 
اجتماع�اً مهماً م�ع املحافظن ووزي�ري املالية والتخطيط ملناقش�ة تنفيذ 
موازنة ٢٠٢1 وأهم املشكالت املالية والتخطيطية التي تواجه املحافظات«.

احلشد الشعبي: العثور عىل مصنع 
للسيارات املفخخة يف املوصل

الكعبي يرتأس اجتامعًا مع املحافظني ووزيري 
املالية والتخطيط ملناقشة تنفيذ املوازنة

        بغداد / المستقبل العراقي

كشفت لجنة االقتصاد واالستثمار يف مجلس النواب، عن أن مليون مواطن 
فقط هم الذين يتسلمون مفردات البطاقة التموينية ويعتمدون عليها.

وقال عضو اللجنة نهرو محمد يف حديث صحفي، إن »اللجنة أجرت الكثر 
من البحوث واس�تضافت مختصن للحديث عن البطاقة التموينية ووضع 
اآلليات والحلول إلش�كالية البطاقة التموينية املس�تمرة منذ أكثر من 15 
عاما«. وأضاف أن »وزارة التجارة لديها بيانات 39 مليون مواطن مشمول 
بنظام البطاقة التموينية، والعقود التي تربم لتجهيز املواد الرئيسة يف هذا 
النظ�ام تحس�ب عى ه�ذا العدد، يف ح�ن أن الواقع يؤك�د أن هناك مليون 
مواط�ن فقط يتس�لمون تل�ك املفردات بحس�ب ما موجود من دراس�ات 

وبحوث سواء يف بغداد أو املحافظات وحتى اإلقليم«. 
وأك�د أن »جميع املواطن�ن العراقين لديه�م بطاقة تمويني�ة وجميعهم 
يس�تحقون ذل�ك، إال أن التعليم�ات الحكومي�ة التي صدرت قبل س�نوات 
حجبت م�واد البطاق�ة التموينية ع�ن املوظفن الذين تزي�د رواتبهم عى 
ملي�ون ونصف امللي�ون دينار«، مش�راً اىل أن ع�دد »من يتس�لمون مواد 
البطاقة التموينية قليل جداً نس�بة اىل عدد س�كان الع�راق، نظراً لتأخرها 

ويف بعض األحيان لرداءة املواد التي توزع فيها«. 
وتابع محمد أن »الكثر من اآلراء فضلت اس�تبدال مواد البطاقة التموينية 
بالبدل املايل، لكونه يقوض الكثر من عمليات الفس�اد املوجودة يف الوزارة 
س�واء بالعق�ود التي ت�ربم أو بالنقل أو اس�تبدال املواد، إال أن�ه ليس كما 
يتص�ور البع�ض أنه س�يكون به�ذه الس�هولة، إذ يتطلب الس�يطرة عى 
الس�وق واألسعار أو افتتاح أس�واق مدعومة من قبل الحكومة قبل اتخاذ 
مث�ل هذا اإلج�راء«. وأوضح عض�و اللجن�ة النيابية، أن »الع�راق بحاجة 
اىل تغي�ر نم�ط العقود املوج�ودة يف وزارة التج�ارة اىل االعتماد عى املنتج 
املح�يل يف جميع امل�واد، من خالل تفعي�ل الزراعة والصناع�ة ليكون نوع 
امل�واد مطمئنا ومقبوال للمواطنن  من دون الحاجة اىل معرفة مصدره أو 
تش�ديد الرقابة عليه«. وبن أن »ارتفاع س�عر رصف الدوالر تسبب بتقليل 
نسبة االستراد يف البلد، فقد كانت هناك يف السابق أرباح عالية جداً تتحقق 
للتاجر املس�تورد واملصدر، أما اآلن فقد أصبحت تلك األرباح قليلة نس�بياً، 
ورغ�م ارتفاع األصوات التي طالبت بإعادة س�عر الرف اىل ما كان عليه 
بع�د ترر املواطنن، لكن رأينا أن اإلج�راء صحيح اقتصادياً للبلد، إال أنه 
يتطلب س�يطرة تامة من قبل الحكومة عى األسواق، بما يحقق النهوض 
االقتص�ادي للبلد بدالً من اعتماده ع�ى االقتصاد الريعي من خالل تفعيل 

الجانب الزراعي والصناعي والتجاري«.

االقتصاد الربملانية: مليون مواطن فقط يستلمون 
مفردات البطاقة التموينية
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    بغداد / المستقبل العراقي

وجه وزير العمل والشؤون االجتماعية، عادل الركابي، 
هيئة رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة بتقديم 
اس�ماء املش�مولني املدققة لحس�م موض�وع املرتاكم 
والش�مول الجديد عىل ض�وء التخصيص�ات املرصودة 

للهيئة يف موازنة 2021.
وقال الركابي، خالل ترؤسه اجتماعا لهيئة رعاية ذوي 
االعاقة بحضور رئيس الهيئة ومس�ؤويل اقسام املالية 
وتكنولوجي�ا املعلوم�ات يف الهيئ�ة، ان« التخصيصات 
املرص�ودة للهيئ�ة يف املوازنة اقل مم�ا كان متفق عليه 
مع اللجن�ة املالية يف الربملان واملصادق عليه يف مرشوع 

املوازنة«.
وش�دد عىل رضورة العم�ل وفق التخصي�ص املرصود 
مع اجراء مناقلة مبلغ م�ن هيئة الحماية االجتماعية 
لتنفيذ االلتزامات تجاه ذوي االعاقة وحس�م موضوع 
املرتاك�م للس�نوات 2016 و2017 و2018، باالضاف�ة 
اىل اج�راء تقيي�م ملديري اقس�ام الهيئ�ة يف املحافظات 

وان يكون عىل اس�اس الكف�اءة والنزاهة واالخالص يف 
العم�ل«. كما وجه الركابي« بتدقي�ق بيانات املتقدمني 
س�ابقا للش�مول ممن اكملوا اجراءات الفحص الطبي 
وصدرت لهم بطاقات املاس�رت كارد، تمهيدا لشمولهم 
براتب املعني املتفرغ حسب مامرصود من تخصيصات 

للهيئة«.

وزير العمل يوجه بحسم املرتاكم واملشمولني باالعانة عىل ضوء ختصيصات موازنة 2021

    المستقبل العراقي/ الغانم

بحض�ور محاف�ظ واس�ط الدكت�ور محم�د 
املياحي بارشت م�الكات فرع الرشكة العامة 
لتجارة الحبوب يف واس�ط استالم اول كميات 
الحنطة من الفالحني، اعلنت وزارة التجارة عن 
افتتاح محافظ واس�ط الدكتور محمد جميل 
املياح�ي الي�وم املوس�م التس�ويقي ملحصول 
الحنطة يف محافظة واس�ط،  وأش�اد يف كلمة 
اثناء االفتتاح بال�دور الفاعل للرشكة العامة 
لتجارة الحبوب  باس�تالم كميات الحنطة من 
الفالح�ني منوها اىل هذا املوس�م يبرش بوفرة 
املحاصيل مما يعود بالفائدة عىل حالة املواطن 
املعيش�ية .من جان�ب اخر افتتح�ت الرشكة 

العامة لتج�ارة الحبوب مركزين تس�ويقيني 
يف محافظ�ة الديواني�ة ضم�ن اس�تعداداتها 
ملوسم تسويق الحنطة 2021 ، اكد ذلك »مدير 
ع�ام الرشك�ة املهندس عب�د الرحم�ن عجي 
طوف�ان واض�اف ان افتتاح مركزي تس�ويق 

البدير وس�ومر ه�و لضمان توف�ر قدر عايل 
من اإلنس�يابية يف عمليات التسويق وتوسعة 
الطاقات الخزنية يف املحافظة وإستالم كميات 
الحبوب املس�وقة م�ن الفالح�ني واملزارعني ، 
وألجل أن يكون املوس�م التس�ويقي  موسماً 
نموذجي�اً  من خالل تأم�ني محصول الحنطة 
بمواصف�ات عاملية من حي�ث النقاوة والوزن 
النوعي والجودة الس�يما وان حنطة الديوانية 
تعد من أجود ان�واع الحنطة املحلية .وأضاف 
ان املركزين افتتح بحضور محافظ الديوانية  
زهر عيل الشعالن والنائب عيل مانع البديري 
واملهن�دس عمار  ش�عالن الخرالل�ه غ ممثل 
مكتب  رئيس ال�وزراء وادارتي فرعي الرقابة 

التجارية واملالية و تجارة.

جتارة احلبوب: واسط تبدأ باستالم اول كميات احلنطة من املسوقني
افتتاح مركزين تسويقيني يف الديوانية ضمن استعدادات موسم تسويق 2021

    ميسان / ابو الحسن

الزم  دواي  ع�يل  ميس�ان  محاف�ظ  ق�ام 
بجولة ميدانية تفقدية لإلرشاف واملتابعة 
لع�دد م�ن املش�اريع يف مرك�ز املحافظة 
منها )مرشوع انش�اء ش�بكة توزيع حي 
األساتذة وصيانة شوارع متفرقة وعدد من 
الخدمات  املدارس(.وتابع دواي مس�توى 

الدوائ�ر  قب�ل  م�ن  للمواطن�ني  املقدم�ة 
الخدمية.والتق�ى محافظ ميس�ان، خالل 
الجول�ة، بع�دد من املواطنني واس�تمع إىل 
شكاويهم واستفس�اراتهم.وأوعز بإيجاد 
الحلول املناسبة لها بالتنسيق مع الجهات 
املعنية والدوائ�ر املختصة. ورافق دواي يف 
الجول�ة املع�اون الفني للمحاف�ظ ومدير 

بلدية العمارة ومدير كهرباء ميسان.

حمافظ ميسان يرشف ميدانيًا عىل مشاريع 
الصيانة واالعامر ويلتقي باملواطنني

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

افتت�ح محاف�ظ البن�ك املركزي مصطف�ى غالب مخي�ف، أمس 
االثنني، املقر الجديد للرشكة العراقية لضمان الودائع.

وقال املحافظ خالل االفتتاح إن »الرشكة ستسهم يف إعادة الثقة 
باملصارف الخاصة العامل�ة يف العراق«، مؤكداً أن »البنك املركزي 
س�يويل االهتمام به�ذه الرشك�ة كونها اح�دى دعام�ات العمل 

املرصيف«.
واوضح ان »القطاع املرصيف العام والخاص، اس�هم بشكل فاعل 
بتأس�يس هذه الرشك�ة لتصبح واح�دة من املؤسس�ات الرائدة 

بالعمل املرصيف والداعمة له«.

حمافظ البنك املركزي يفتتح مقر 
الرشكة العراقية لضامن الودائع

    االنبار / المستقبل العراقي

خ�رج عن الخدمة بع�د 200٣، وُدّمر بعد س�يطرة تنظيم داعش 
علي�ه قبل س�نوات، لكن ب�وادر األمل ب�دأت بإعادت�ه إىل الحياة، 

بإحالته إىل االستثمار لصالح اتحاد الرشكات الروسية.
هو معمل الزجاج والس�راميك يف الرمادي، تأس�س سنة 1٩70، 
بطاق�ة انتاجي�ة تغط�ي حاج�ة العراق م�ن األل�واح الزجاجية 
والقناني الطبية والس�راميك، وغرها الكث�ر من املنتجات التي 

تضاهي النماذج التي كان يستوردها العراق منذ سنوات.
ماليني األطنان من الرمال الزجاجية تغّطي صحراء األنبار، هذه 
الرمال هي املادة الرئيسية لتغذية معمل الزجاج الذي يعد مصدر 

رزق ألكثر من ٤000 عامل.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة الرتبية، أمس االثنني، ان قرار اضافة 10درجات عىل 
نتائج امتحانات نصف السنة مرهون باجتماعات اللجنة الدائمة 
لالمتحانات وهيئ�ة الراي.واوضح املتحدث باس�م الوزارة حيدر 
فاروق للوكالة الرس�مية إنه »س�يتم رفع املناشدات واملطالبات 
بش�أن من�ح 10 درج�ات اضافية ع�ىل النتائج الخاص�ة بنهاية 
الكورس األول، اىل الجهات املعنية«، مبيناً أن »هذه األمور متعلقة 
بق�رارات اللجنة الدائمة لالمتحانات وكذلك هيئة الرأي«.وأضاف 
أن »هكذا قرارات ال تتخذ بش�كل ش�خيص، انما بشكل تشاوري 

ويتم البتُّ بها وفق الظروف واملعطيات عىل أرض الواقع«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن صندوق االس�كان العراقي أح�د تش�كيالت وزارة االعمار 
واالس�كان والبلدي�ات العامة ع�ن فتح باب التقدي�م االلكرتوني 
إلج�راء الكش�ف االلكرتوني يوم 20 من كل ش�هر ب�دالً من يوم 

.2٣
وذك�ر بيان للصن�دوق تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه انه 
»بإمكان املتقدم للكش�ف األول التقديم بموجب رقم اإلس�تمارة 
االلكرتوني�ة املوجود يف وصل أس�تالم املعاملة والتقديم للكش�ف 
الثان�ي والثالث من خالل رقم القرض املوجود يف وصل التس�ديد 

الخاص بالقسط الشهري«. 
ولفت اىل ان«عدد الكش�وفات سيكون مفتوح وبدون عدد محدد 

وباإلمكان التقديم عليه لغايه نهاية الشهر«. 
ونوه اىل انه »بإمكان املقرتضني املقبولني للكش�ف املراجعة بعد 
يوم�ني م�ن تاريخ التس�جيل عىل ان يت�م جلب وصل التس�جيل 

}الباكورد{«.

روسيا تعيد تأخيل معمل زجاج 
الرمادي إىل احلياة

الرتبية عن اضافة »10« درجات عىل نتائج نصف 
السنة: مرهون باجتامعات اللجنة الدائمة

إعالن من صندوق اإلسكان 
إلجراء الكشف االلكرتوين

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت مديري�ة رشطة محافظة ميس�ان، أمس االثن�ني، إلقاء القبض ع�ىل 7 متهمني 
عىل إث�ر إطالقهم العيارات النارية يف مجلس عزاء بإح�دى مناطق مدينة العمارة مركز 
املحافظة.وذكرت مديرية الرشطة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه، أنه »بعد 
ورود إخب�ار عن س�ماع صوت إط�الق نار تبني فيم�ا بعد أن مصدره تش�ييع جنازة يف 
إح�دى مناطق املحافظة ضمن قاطع البلدة«. وأضافت، أنه »عىل الفور تم تش�كيل قوة 
مش�رتكة من أقسام وأفواج طوارئ مديرية رشطة املحافظة وقامت بفرض طوق أمني 
عىل املنطقة وإلقاء القبض عىل س�بعة متهمني وضبط عدد من األسلحة النارية واعتدة 
مختلفة، وتمت إحالتهم اىل مركز االحتجاز األمني التخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم«. 
كما تمكنت قوة امنية واس�تخبارية يف ميسان من القاء القبض عىل متهم بجريمة قتل 
ضاب�ط رشط�ة من اهايل محافظ�ة النج�ف االرشف. وقال قائد رشطة ميس�ان العميد 
عبد الخرض جاس�م محمد بان قوة مش�رتكة من مديرية االس�تخبارات وفصيل إس�ناد 
حطني، تمكنت من القاء القبض عىل متهم بارتكاب جريمة القتل العمد والصادرة بحقه 
مذك�رة قب�ض من قبل محكمة اس�تئناف محافظة النجف االرشف وف�ق املادة )٤06(، 
بع�د ارتكابه جريمة القتل بح�ق أحد ضباط الرشطة وبرتبة )مقدم(. وأضاف محمد ان 
عملية املداهمة تمت عقب عملية رصد ومتابعة وبعد التأكد من مكان تواجده يف احدى 
مناط�ق مدينة العمارة، مرك�ز املحافظة، قامت مفارز االجه�زة االمنية بتطويق املكان 
ومداهمت�ه والقاء القبض عىل املتهم، مش�راً إىل انه جرى نق�ل املتهم اىل مركز الرشطة 

املختص، لغرض اتخاذ االجراءات القانونية الالزمة بحقه.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة االتص�االت، أم�س االثن�ني، 
ع�ن فرض رشط تش�غيل األي�دي العاملة 
املَحليَّ�ة يف مرشوع الكاب�ل الضوئي، فيما 
أشارت إىل جهود معالجة لضعف االنرتنت 

يف العراق.    
وقال املتحدث باسم وزارة االتصاالت رعد 
املشهداني يف ترصيح للوكالة الرسمية إن 
»الوزارة بارشت بمرشوع الكابل الضوئي 
يف منطقة زيونة ببغداد وقاربت من انتهاء 
عملها يف ألف منزل«، مبيناً أن »هذا املرشوع 
س�يطبق يف 16 محافظ�ة حي�ث قس�مت 
بغداد إىل قس�مني نظراً للكثافة السكانية 
فيها باس�تثناء إقليم كردس�تان«.  وأشار 
إىل أن »هذا املرشوع يحمل مزايا عدة منها 
وصول االنرتنت إىل املواطن العراقي بشكل 
أرخ�ص حيث تب�اع 15 ميغا ب��� ٣5 ألف 
دين�ار فقط«، مبيناً أن�ه »تمَّ فرض رشط 
وجود األي�دي العراقية العاملة يف املرشوع 
باس�تثناء املهندس�ني املختص�ني، فض�اًل 

عن توف�ر خدم�ات إضافي�ة ومنها فتح 
األلعاب بش�كل رسيع جداً وس�وف يفوق 
دول الج�وار«.  وأض�اف أن »الوزارة جادَّة 
يف معالجة ضعف االنرتنت يف العراق بسبب 
أصحاب الرشكات وكان هناك اجتماع مع 
كربى الرشكات إلط�الق أول قمر صناعي 
عراق�ي الذي من ش�أنه  رف�ع املعاناة عن 
كاهل املواطن ومواكب�ة التطور العاملي«.  
من جانبه أشار املش�هداني إىل أن »عملية 
الصدم�ة الت�ي أطلق�ت بتوجيه م�ن قبل 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يف ثالث 
محافظات نينوى وكرك�وك ودياىل وهذه 
ب منها االنرتنت من  املحافظات كان ُيه�رَّ
ت  قبل أصحاب األبراج والرشكات الذين تمَّ
إحالته�م للقضاء وارج�اع ما يقرب من ٤ 
مليارات دينار شهرياً من هذه املحافظات 
اىل ميزاني�ة الدولة ».  وأوض�ح أن »وزارة 
االتص�االت عملت جاه�دًة بالتع�اون مع 
األم�ن الوطن�ي واملخاب�رات ع�ىل إنش�اء 
مفارزه�ا يف حمالت منها يف رشق بغداد يف 

الدورة والرصافة.

رشطة ميسان تعلن اعتقال »7« متهمني 
إثر اطالقهم النار بمجلس عزاء

ألقت القبض على متهم بقتل ضابط شرطة من أهالي النجف االشرف

االتصاالت بشأن مرشوع الكابل الضوئي: 
يستهدف 16 حمافظة

    بغداد / المستقبل العراقي

ش�كلت وزارة الكهرب�اء، لجن�ة لغ�رض تهيئة اإلج�راءات اإلداري�ة لتحويل 
أصح�اب العقود من لديهم س�نوات خدمة قديمة اىل املالك الدائم. يش�ار اىل 
ان قان�ون املوازنة املالية لعام 2021 قرر تحويل أصحاب العقود يف الوزارات 

واملؤسسات الحكومية ممن لديهم 5 سنوات خدمة وأكثر اىل املالك الدائم. 

    بغداد / المستقبل العراقي

تواص�ل الفرق الزلزالية التابعة لوزارة النفط استكش�اف خمس�ة مواقع يف 
محافظة األنبار لالس�تطالع عن كميات الغاز الس�ائل فيها التي تقدر بنحو 

25 تريليون مقمق.
وع�د مستش�ار محاف�ظ األنبار لش�ؤون الطاق�ة عزيز خل�ف الطرموز، يف 
حديث صحفي، أن »اس�تثمار مخ�زون املحافظة من النف�ط والغاز، تحول 
كبر يف تعزيز م�وارد األنبار والبالد والقضاء عىل الهدر الكبر يف هذه الثروة 

املهمة«. 
وأضاف أن »الكميات املوجودة يف عموم املحافظة، وخاصة يف الرقع الخمس، 
تق�در بمليارات األطنان من الغاز«، مبيناً أن »حقل عكاز وحده يحتوي عىل 
خمس�ة تريليونات مقمق من مادة الغاز الس�ائل، بينما تضم الرقع األخرى 

نفس الكمية«. 
وأش�ار إىل أن »وزارة النف�ط س�بق أن أرس�لت فرقها االس�تطالعية لتجهيز 

املواقع ونصب الكرفانات للعاملني«. 

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن م�رصف الرافدي�ن عن رصف 
دفع�ة جديدة م�ن س�لف املوظفني 

ومنتسبي وزارة الداخلية. 

وق�ال املكتب االعالم�ي للمرصف يف 
بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة 
منه ان التقديم عىل السلف يكون من 
خالل الفروع املخصصة باملنح التي 

تم تحديدها يف بغداد واملحافظات«.

الكهرباء تشكل جلنة بخصوص 
أصحاب العقود

االنبار:  استكشاف »مكامن هائلة« للغاز 
تقدر بنحو 25 تريليون مقمق

الرافدين يعلن عن رصف دفعة جديدة 
من سلف املوظفني ومنتسبي الداخلية

الصناعة تتحدث عن 
اجراءات إلقامة مخس 

مدن صناعية جديدة
    بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت وزارة الصناعة واملعادن، عن استمرار االجراءات 
إلقام�ة خمس م�دٍن صناعيَّة جدي�دٍة يف كل م�ن النجف 
وكربالء وصالح الدين وميس�ان والديوانية، يف حني أكدت 
بلوغ نس�ب االنجاز يف مدينة ذي ق�ار الصناعة ٩8 باملئة.
وأعدت وزارة الصناعة واملعادن، وفقا لبيان اصدرته خلية 
اإلع�الم الحكومي مؤخ�را، خطة هادف�ة ضمن املرشوع 
الوطني إلعادة تأهيل وتش�غيل املعامل واملصانع املتوقفة 
يف عموم البالد .حيث حققت خالل الستة أشهر األخرة من 
العام املايض، تقدما ملموسا يف تنفيذ منهاجها الحكومي 
وعدد من اإلنجازات للنهوض بالصناعة العراقية وإنعاشها 
من جديد، عرب تنفيذ خطة تأهيل املعامل املتوقفة البالغة 
8٣ معمال.وتضمن�ت الخطة، وفقا للبي�ان، ثالث مراحل: 
قص�رة األمد وش�ملت )17( معم�ال، ومتوس�طة األمد، 
ش�ملت )2٤( معمال، وبعيدة األمد، ش�ملت )٤2( معمال، 
إضافة إىل إنش�اء خطوط إنتاجية ومشاريع جديدة ودعم 
رواد األعم�ال والخريج�ني العاطل�ني ع�ن العم�ل، ومنح 
إج�ازات التأس�يس وتخصيص قط�ِع أراٍض للمش�اريع 
الصناعية.وأفاد املتحدث الرس�مي باسم وزارة الصناعة، 
مرت�ى الصايف، يف ترصيح صحفي، بأن »نس�ب االنجاز 
للمدين�ة الصناعية يف محافظ�ة ذي قار بلغت ٩8 باملئة«، 
مبينا أن »تلك النسبة املتقدمة رافقها تقدم مماثل يف املدن 
الصناعي�ة ملحافظات الب�رصة واالنبار ونينوى«.واش�ار 
الص�ايف اىل، »انج�از جميع فق�رات عق�ود )املرحلة االوىل 
والثانية( للمدين�ة الصناعية يف ذي قار، والتي تتكون من 
أربع مناطق صناعية اثنت�ان للصناعات الخفيفة ومثلها 
للصناع�ات املتوس�طة«، الفتا اىل »تجهي�ز املدينة بجميع 
الخدم�ات والبنى التحتية الالزمة، لجعلها مدينة صناعية 
نموذجي�ة، ولتكون جاذبة لالس�تثمار املحيل واالجنبي«.
واوضح املتحدث الرس�مي، أن »نسب انجاز املرحلة االوىل 
للمدينة الصناعية يف االنبار، والتي س�تقام عىل مس�احة 
)٣000( دون�م، بلغ�ت 65 باملئة، وس�يتم انجاز املرشوع 
بالكام�ل ح�ال توفر التخصيص�ات املالية، مش�را اىل أن 
محافظ�ة االنبار تتمت�ع بالعديد من املزايا االس�تثمارية 
واالمتيازات املقدم�ة للمستثمرين«.وكش�ف الصايف، عن 
»اس�تمرار االج�راءات القام�ة م�دن صناعي�ة اخ�رى يف 
محافظات النجف االرشف وكربالء املقدسة وصالح الدين 
وميس�ان والديوانية«، موضحا أن »هيئة املدن الصناعية، 
تتطلع اىل إنشاء مدٍن صناعيٍَّة جديدٍة يف جميع محافظات 
العراق، وإقامة مش�اريع صناعيَّة جديدٍة واعدٍة ُتسهم يف 
تطوي�ر وانع�اش الصناعة العراقًية، وتس�هم أيضا بخلق 

فرِص عمٍل للعاطلني، وتعزيز االقتصاد الوطني«.

النائب االول ملحافظ البرصة يبحث مع »اليونسكو« 
املبارشة بإعادة تأهيل الدور الرتاثية

    البصرة / محمد الجابري

بح�ث النائ�ب االول ملحافظ الب�رصة محمد طاه�ر التميمي، أمس 
االثنني، مع وفد من منظمة اليونسكو يف بغداد مبادرة إحياء الرتاث 

الثقايف يف منطقة البرصة القديمة.
وذكر بيان ملكتبه االعالمي تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه أن 
»النائ�ب االول للمحافظ محمد التميمي التقى بمدير مكتب منظمة 
الثقافة ل�� )اليونس�كو( يف العراق، احمد جنيد رسوش ، لبحث اخر 
استعدادات بدء العمل بمبادرة االتحاد األوروبي لصيانة وتأهيل دور 

الرتاث الثقايف الكائنة يف منطقة البرصة القديمة«.
واض�اف البي�ان ان«  اللقاء مع الحكومة املحلي�ة يف البرصة  تناول 
عرض موج�ز ملدير مكتب منظمة  )اليونس�كو( عن »اس�تعدادات 
اليونس�كو الجاري�ة النط�الق العمل لصيان�ة ال�دور الرتاثية ، وفق 
دراسة ومسح وتقييم انش�ائي وبيئي نوعي  وصحيح العمار هذه 
االث�ار التاريخي�ة ، والتي من املؤم�ل الرشوع بذل�ك املرشوع خالل 
ش�هر )اب( القادم مبينا ان »العمل سيشمل تأهيل عدد من البيوت 

الرتاثية وتأهيل نهر العشار«.
واكمل البيان ان »الحكومة املحلية يف البرصة بأعتبارها جهة مستفيدة 
سرتش�ح ممثل مختص عنها من املهندس�ني  يف قس�م ادارة املشاريع 

التاب�ع لديوان املحافظة  لتقييم ومراقبة العم�ل ، الفتا اىل ان« االعمال 
واملخطط�ات التي اعدت س�تكون من افض�ل التصامي�م التاريخية يف 

العالم ، نظرا لالهمية والعمق الرتاثي العريق لتلك الدور .

النقل تبحث السبل الكفيلة لبدء العمل 
بمرشوع القطار املعلق

    بغداد / المستقبل العراقي

عق�دت وزارة النق�ل، أم�س االثن�ني، يف مق�ر 
الوزارة اجتماعا موسعا ملتابعة السبل الكفيلة 
لب�دء العمل يف مرشوع قطار بغداد املعلق الذي 
يعد من املشاريع الحيوية واالسرتاتيجية التي 

تريط رصافة بغداد بكرخها.
 وترأس االجتماع بحس�ب بيان ال�وزارة تلقت 
املس�تقبل العراقي نسخة منه »الوكيل االداري 
سلمان البهاديل بحضور الوكيل الفني للوزارة 
طال�ب بايش، كما ضم االجتم�اع مدير الدائرة 
الفنية عباس عمران ومدي�ر الدائرة القانونية 
عباس نارص ومدير عام الرشكة العامة لسكك 
حديد العراق طالب جواد الحسيني ومدير عام 
دائ�رة العقود والرتاخيص مؤيد حس�ن ومدير 
ع�ام دائرة التخطي�ط و املتابعة عب�د العظيم 
الب�دران«. وأك�د البه�اديل، »رضورة متابع�ة 
عمل كافة اللجان املش�رتكة و الس�اندة يف هذا 
املرشوع العمالق م�ن اجل االرساع ببدء العمل 

فيه خدمة لسكان بغداد الحبيبة«.  
م�ن جانب�ه ذك�ر باي�ش، ان »ه�ذا امل�رشوع  
الحيوي واالس�رتاتيجي س�يزيد بغداد الجميلة 
القا وبهاًء ناهيك عن توفرة فرص عمل كثرة 

للشباب البغدادي«. 

فيما شدد الحسيني، عىل ان »الرشكة عىل اهبة 
االستعداد للبدء بالعمل بعد ان تكمل الرشكات 

االستشارية للمرشوع اعمالها البنائها«.  
يذكر ان هذا املرشوع يف حال اكتماله س�يكون 

معلما حضاريا يحتفي به املواطن البغدادي.
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اعالن مناقصات /  لسنة 2021شعبة العقود
تعلن دائرة صحة ميسان /شعبة العقود عن اعالن املناقصات لسنة 2021 والكائنة يف مدينة العمارة / محلة الجديدة 
و املدرجة تفاصيلها ادناه ضمن تخصيصات املوازنة االس�تثمارية  لس�نة 2019  فعىل الراغبني من الذين تتوفر فيهم 
ال�روط مراجعة الدائرة لغرض رشاء مس�تندات املناقصة لقاء مبلغ قدره )100,000 مائ�ة الف دينار عراقي( غري 
قابل للرد يس�لم اىل ش�عبة االمور املالية / امني الصندوق عىل ان يقدم العطاء مع املستمس�كات املطلوبة داخل ظرف 
مغلق ومختوم ومؤرش عليه رقم املناقصة وموعد الغلق وموقع الركة مع تثبيت العنوان الكامل عىل العطاء وان اخر 
موع�د لغلق املناقصة هو الس�اعة الثانية عر ظهرا من اليوم املذكور يف الج�دول ادناه وان الدائرة غري ملزمة بقبول 
اوطأ العطاءات ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور االعالن وس�يتم اجراء محارضة يف الساعة العارشة صباحا يف 
اليوم املذكور يف الجدول ادناه لغرض توضيح املناقصة واالجابة عىل االستفس�ارات علما ان العطاءات تقدم بطريقة 

الوثائق القياسية ويستبعد العطاء خالف ذلك 

مالحظ�ة / يف حالة عدم التزام مقدمي العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياس�ية بكافة اقس�امها فانه س�يتم اس�تبعاد 
عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم

اعالن 
ق�دم املواطن ) طال�ب عباس ياس�ني (  الدعوى لتبديل 
) اللق�ب ( وجعل�ه ) الكعبي( بدال م�ن ) بني الم ( فمن 
لديه حق االعرتاض عىل ذلك مراجعة هذه املديرية خالل 
مدة اقصاها خمسة عر يوما وفق املادة 22 من قانون 

البطاقة املوحدة رقم 3 لسنة 2006 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام 

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

رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف الرميثة

العدد : 568/ش/2020
التاريخ : 2021/4/18

إىل/ املدع�ى علي�ه ) عام�ر تركي عن�اد( مجهولة محل 
اإلقامة

اقامت زوجتك املدعية ) دالل حاتم عناد ( دعوى تصديق 
الطالق الخلعي الواقع بتاريخ 2020/2/1 وصدر حكم 
غيابي بحقك من محكمة االحوال الشخصية يف الرميثة 
واملرقم ) 568/ش/2020 ( يف 2020/10/14 واملتضمن 
الحك�م بصحة وتصدي�ق الطالق الخلعي ول�دى تبليغك 
تب�ني بان�ك مجهولة محل االقامة حس�ب كت�اب مركز 
رشطة الرميثة واش�عار مختار املنطقة تبني بأنك كنت 
تس�كن سابقا مدينة الرميثة ومرتحل اىل جهة مجهولة 
ولكونك مجهول مح�ل االقامة يف الوقت الحارض ، عليه 
تق�رر تبليغك بواس�طة صحيفت�ني محليت�ني يوميتني 
بق�رار الحكم الغيابي اع�اله ويف حالة عدم حضورك او 
ارسال معذرة رشعية فان القرار سوف يكتسب الدرجة 

القطعية وفق القانون.
القايض

رائد حميد غازي
����������������������������������������������

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد : 3425/ب2020/4

التاريخ  : 2021/4/19
إعالن

بناءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بإزالة شيوع 
العق�ار املرق�م ) 1/11907 ( ح�ي الضب�اط يف النجف 
عليه تعلن ه�ذه املحكمة عن بيع العقار  املذكور أعاله 
واملبينة أوصاف�ه وقيمته أدناه فع�ىل الراغبني بالراء 
مراجع�ة هذه املحكمة خالل )خمس�ة عر( يوما من 
الي�وم الثاني لنر اإلعالن مس�تصحبا مع�ه التأمينات 
القانوني�ة البالغة ) 10% ( من القيم�ة املقدرة بموجب 
ص�ك مصدق ألم�ر  محكمة ب�داءة النج�ف وصادر من 
مرصف الرافدين رقم )7(  يف النجف وس�تجري املزايدة 
واإلحال�ة يف الس�اعة الثانية عر من الي�وم األخري من 
اإلع�الن يف ه�ذه املحكم�ة وعىل املش�رتي جل�ب هوية 

األحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية .
القايض األول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوص�اف :  العق�ار املرق�م ) 1/11907 ( حي الضباط 
يف النج�ف عب�ارة ع�ن دار بطابق�ني تق�ع عىل ش�ارع 
بع�رض )12( مرت بواجه�ة )15( مرت تحتوي عىل كراج 
وصحيات خارجية تقدر مس�احتهما )120( مرت مربع 
ع�دد )1( وكل�دور واس�تقبال )50( م�رت غ�ري منتظم 
ومطب�خ بمس�احة )24( م�رت مربع وصال�ة )30( مرت 
مربع وصحيات داخلي�ة عدد )2( وغرفة نوم )20( مرت 
يف الطاب�ق االريض وغرفتني نوم يف الطابق العلوي االوىل 
)4×5( والثانية )4×6( وساحة وسط يف الطابق العلوي 
، الدار مبلطة بالكايش مسقف بالكونكريت مجهز باملاء 
والكهرباء معظم س�قوفه مس�قفة بالسقوف الثانوية 
هزارته من السرياميك درجة عمرانه جيدة جدا مشغول 
من قب�ل املدعية االوىل ) مها ابراهيم خليل( وهي ترغب 
بالبقاء يف العقار بعد البيع بصفة مستأجرة ، مساحتها 
االجمالية )360( مرت ، وان القيمة الكلية للعقار مبلغ ) 
494،000،000( اربعمائة واربعة وتسعون مليون دينار 

الغريها.

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية بلد 
العدد : 252 / ش / 2021 
التاريخ : 13 / 4 / 2021 

اعالن 
اىل / ثامر موىس محمد / مجهول محل االقامة 

ملقتضيات حس�م الدعوى الرعي�ة املرقمة 252 / ش 
/ 2021 الخاص�ة باملدعي�ة هدي�ة احمد حس�ني والتي 
تطلب فيها التفريق وملجهولية محل اقامتك قررت هذه 
املحكم�ة تبليغك بصحيفتني محليت�ني يوميتني لغرض 
حض�ورك بيوم املرافع�ة 29 / 4 / 2021 ويف حالة عدم 
حضورك او حضور من ينوب عنك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وفق االصول .
القايض 

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

رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية 

العدد : 7237 
اعالن فقدان 

بتاري�خ 3 / 9 / 2015 فق�د املدع�و ع�ي ناي�ف تركي 
يف منطق�ة طري�ق التاجي ولم يعثر علي�ه لحد االن ولم 
يصل من�ه اي خرب يفيد ببقائه حي�ا او ميتا وبتاريخ 2 
/ 1 / 2021  قدم�ت املدعوة حليم�ه يونس تركي طلبا 
تطل�ب فيه نصبها قيمة عىل املفق�ود زوجها عي نايف 
تركي وع�ىل اوالده القارصي�ن كل م�ن .................. 
وذل�ك الدارة ش�ؤونه واملحافظ�ة ع�ىل امواله اس�تنادا 
الح�كام املادة 87 من قانون رعاي�ة القارصين رقم 78 
لس�نة 1980 املعدل – عليه ق�ررت املحكمة االعالن عن 
حالة الفق�دان يف صحيفتني محليتني وعىل كل من لديه 
معلومات عن املفقود اع�اله الحضور اىل هذه املحكمة 
وخالل ثالثة ايام من تاريخ النر لالدالء بتلك املعلومات 

.
القايض 

مهند صالح محسن 
����������������������������������������������

اعالن 
قدم املواطن ) حس�ني عباس ياس�ني (  الدعوى لتبديل 
) اللق�ب ( وجعل�ه ) الكعبي( بدال م�ن ) بني الم ( فمن 
لديه حق االعرتاض عىل ذلك مراجعة هذه املديرية خالل 
مدة اقصاها خمسة عر يوما وفق املادة 22 من قانون 

البطاقة املوحدة رقم 3 لسنة 2006 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام 

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

ق�دم املواط�ن ) فاضل عباس ياس�ني (  الدعوى لتبديل 
) اللق�ب ( وجعل�ه ) الكعبي( بدال م�ن ) بني الم ( فمن 
لديه حق االعرتاض عىل ذلك مراجعة هذه املديرية خالل 
مدة اقصاها خمسة عر يوما وفق املادة 22 من قانون 

البطاقة املوحدة رقم 3 لسنة 2006 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام 

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

قدم املواط�ن ) خضري عباس ياس�ني (  الدعوى لتبديل 
) اللق�ب ( وجعل�ه ) الكعبي( بدال م�ن ) بني الم ( فمن 
لديه حق االعرتاض عىل ذلك مراجعة هذه املديرية خالل 
مدة اقصاها خمسة عر يوما وفق املادة 22 من قانون 

البطاقة املوحدة رقم 3 لسنة 2006 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

من دائرة التسجيل العقاري يف الوحدة
اعالن تبليغ مدين جمهول االقامة

اىل الراهن / نجمه عبد رايض 
نوع التبليغ اول

التسلسل او رقم القطعة 686/1  1
املحلة او رقم واسم املقاطعة  مقاطعة 1

الجنس : دار
رقم االبواب املدائن / الوحدة / دور محطة االيثار

رقم الطابق 
رقم الشقة

مق�دار الدي�ن )18000,000( دين�ارا ثماني�ة عر ملي�ون دينار  
عراقي

اسم الدائن املرتهن : مرصف الرافدين 
تاريخ االستحقاق مستحق االداء

وص�ف س�جل التأمين�ات العيني�ة   15/تم�وز /2008 مجل�د 5 
مداينه 

محل االقامة املبني بالعقد 
بن�اء عىل اس�تحقاق الدي�ن املبني اع�اله وطلب الدائ�ن تحصيله 
وبالنظ�ر لع�دم اقامتك يف املح�ل املبني بالعقد وان�ه ليس لك محل 
اقامة معلوم غريه فتعترب بذلك مجهول محل االقامة فعليه قررنا 
تبليغ�ك بلزوم دفع الدي�ن وتوابعه خالل 15 يوما اعتبارا من اليوم 
الت�ايل لتاريخ ن�ر االعالن واال فس�يباع عق�ارك املوصوف اعاله 

باملزايدة وفقا للقانون

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

من دائرة التسجيل العقاري يف الوحدة
اعالن تبليغ مدين جمهول االقامة

اىل الراهن / سعد زاير وايل
نوع التبليغ اول

التسلسل او رقم القطعة 267/2 م4 حميظة 
املحلة او رقم واسم املقاطعة  مقاطعة 4 حميظة 

الجنس : هيكل
رقم االبواب املدائن / الوحدة / دور محطة االيثار

رقم الطابق 
رقم الشقة

مق�دار الدي�ن )18000,000( دين�ارا ثماني�ة ع�ر ملي�ون دينار  
عراقي

اسم الدائن املرتهن : مرصف الرافدين 
تاريخ االستحقاق مستحق االداء

وص�ف س�جل التأمين�ات العيني�ة   5/ حزي�ران /2008 مجل�د 5 
مداينه 

محل االقامة املبني بالعقد 
بناء عىل استحقاق الدين املبني اعاله وطلب الدائن تحصيله وبالنظر 
لع�دم اقامتك يف املحل املبني بالعقد وانه ليس لك محل اقامة معلوم 
غ�ريه فتعترب بذلك مجهول محل االقامة فعليه قررنا تبليغك بلزوم 
دف�ع الدين وتوابعه خ�الل 15 يوما اعتبارا من الي�وم التايل لتاريخ 
ن�ر االعالن واال فس�يباع عق�ارك املوصوف اع�اله باملزايدة وفقا 

للقانون

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد : حجة وفاة/3677

التاريخ: 2021/1/4
إىل  / املدع�وه ) صفي�ه محم�د كاظم عبد 

العظيم (
إعالن

ق�دم طال�ب حج�ة الوف�اة )محم�د كاظم 
اس�د الله( طلبا إىل ه�ذه املحكمة يروم فيه 
اس�تصدار حجة وفاة بحق املدعوة )صفيه 
محمد كاظم عبد العظي�م( قررت املحكمة 
تبليغك  يف الصح�ف املحلية فعليك الحضور 
أمامه�ا خالل ع�رة أيام م�ن تاريخ نر 
اإلعالن وبخالفه س�يتم النظر بالطلب وفق 

القانون .
القايض

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

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد : حجة وفاة/3678

التاريخ: 2021/1/4
إىل  / املدعوه ) شمس�ة محم�د كاظم عبد 

العظيم (
إعالن

ق�دم طال�ب حج�ة الوف�اة )محم�د كاظم 
اس�د الله( طلبا إىل ه�ذه املحكمة يروم فيه 
استصدار حجة وفاة بحق املدعوة )شمسة 
محمد كاظم عبد العظي�م( قررت املحكمة 
تبليغك  يف الصح�ف املحلية فعليك الحضور 
أمامه�ا خالل ع�رة أيام م�ن تاريخ نر 
اإلعالن وبخالفه س�يتم النظر بالطلب وفق 

القانون .
القايض

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

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف الكوفة
العدد: 1334/ش/2021

التاريخ: 2021/4/19
إىل/ املدعى عليه ) قحطان عدنان رايض( 

إعالن
أقامت املدعية ) سهاد رزاق عباس( الدعوى 
املرقم�ة اعاله أم�ام هذه املحكم�ة تطلب 
فيها تأييد حضانتها الطفالها كل من ) زين 
العابدي�ن وتب�ارك وآي�ه ( ،وملجهولية محل 
اقامتك فقد قرر تبليغ�ك إعالنا بصحيفتني 
رسيميتني محليتني يوميتني للحضور أمام 
ه�ذه املحكم�ة يف موع�د املرافع�ة الق�ادم 
املوافق يوم 2021/4/25 الساعة التاسعة 
صباح�ا ويف حالة عدم حضورك أو إرس�ال 
من ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون.
القايض

عي لفتة جادر
������������������������������������

فقدان وصل قبض
فقد مني وصل القبض املرقم 1608615 يف 
2018/2/28 باس�م / عدي خليل ابراهيم 
الص�ادرة م�ن مديري�ة بلدي�ة ب�درة املبلغ 
144000 الف دينار فمن يعثر عليه تسليمه 

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

فقدان وصل قبض 
فقد مني وصل القبض املرقم 1892011 يف 
2018/2/28 باس�م / جعفر جواد جاسم 
الص�ادرة م�ن مديري�ة بلدي�ة ب�درة املبلغ 
387000 الف دينار فمن يعثر عليه تسليمه 

لجهة االصدار

اعالن 
قدم املواطن ) حيدر عباس ياسني (  الدعوى 
لتبديل ) اللقب ( وجعله ) الكعبي( بدال من 
) بني الم ( فمن لديه حق االعرتاض عىل ذلك 
مراجعة ه�ذه املديرية خالل م�دة اقصاها 
خمسة عر يوما وفق املادة 22 من قانون 

البطاقة املوحدة رقم 3 لسنة 2006 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام 

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة األحوال الشخصية يف النجف

العدد : حجة وفاة/3680
التاريخ: 2021/1/4

إىل  / املدع�وه ) رشيع�ه محم�د كاظم عبد 
العظيم (

إعالن
ق�دم طال�ب حج�ة الوف�اة )محم�د كاظم 
اس�د الله( طلبا إىل ه�ذه املحكمة يروم فيه 
استصدار حجة وفاة بحق املدعوة )رشيعه 
محمد كاظم عبد العظي�م( قررت املحكمة 
تبليغك  يف الصح�ف املحلية فعليك الحضور 
أمامه�ا خالل ع�رة أيام م�ن تاريخ نر 
اإلعالن وبخالفه س�يتم النظر بالطلب وفق 

القانون .
القايض

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

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد : حجة وفاة/3679

التاريخ: 2021/1/4
إىل  / املدع�وه ) رشيفه محم�د كاظم عبد 

العظيم (
إعالن

ق�دم طال�ب حج�ة الوف�اة )محم�د كاظم 
اس�د الله( طلبا إىل ه�ذه املحكمة يروم فيه 
استصدار حجة وفاة بحق املدعوة )رشيفه 
محمد كاظم عبد العظي�م( قررت املحكمة 
تبليغك  يف الصح�ف املحلية فعليك الحضور 
أمامه�ا خالل ع�رة أيام م�ن تاريخ نر 
اإلعالن وبخالفه س�يتم النظر بالطلب وفق 

القانون .
القايض

حسن جواد الحبيب

ديوان حمافظة واسط
مديرية بلديات واسط

اعالنجلنة البيع واالجيار
تعل�ن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واس�ط عن تاجري االم�الك املدرجة اوصافها يف ادناه والعائ�دة اىل مديرية بلدية النعمانية وفق 
الح�كام امل�ادة 12 الفق�رة )ثالثا أ( من قانون بيع وايج�ار اموال الدولة رقم )21( لس�نة 2013 فعىل الراغبني باالش�رتاك يف املزايدة العلنية 
مراجعة مديرية بلدية النعمانية   خالل فرتة )30( ثالثون يوما تبدأ من اليوم التايل لنرها يف الصحف اليومية مستصحبني معهم التامينات 
القانونية البالغة )30%( من القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا  ولكامل مدة االيجار وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن يف 
مقر مديرية البلدية اعاله يف تمام الس�اعة )العارشة صباحا( اذا صادف يوم املزايدة عطلة رس�مية تكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل 
من ترسو عليه املزايدة اجور النر واالعالن وكافة املصاريف االخرى وعىل املستأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة واصلية ويتم االلتزام 

بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد : 2591/ب2020/2

التاريخ  : 2021/4/15
إعالن

بن�اءا ع�ىل الق�رار الصادر م�ن ه�ذه املحكمة 
بإزال�ة ش�يوع الس�يارة املرقم�ة ) 84031 و ( 
بغداد خص�ويص عليه تعلن ه�ذه املحكمة عن 
بيع الس�يارة  املذكورة أع�اله واملبينة أوصافها 
وقيمتها أدناه فعىل الراغب�ني بالراء مراجعة 
ه�ذه املحكمة خ�الل )ثالثون( يوم�ا من اليوم 
الثاني لنر اإلعالن مس�تصحبا معه التأمينات 
القانوني�ة البالغ�ة ) 10% ( م�ن القيمة املقدرة 
بموج�ب ص�ك مص�دق ألم�ر  محكم�ة ب�داءة 
النجف وص�ادر من مرصف الرافدي�ن رقم )7(  
يف النجف وس�تجري املزايدة واإلحالة يف الساعة 
الثاني�ة عر م�ن الي�وم األخري م�ن اإلعالن يف 
هذه املحكمة وعىل املشرتي جلب هوية األحوال 

املدنية وشهادة الجنسية العراقية .
القايض األول

عامر حسني حمزة
 ) و   84031  ( املرقم�ة  الس�يارة    : االوص�اف 
بغداد خصويص تيوتا الندكروز ستيش�ن موديل 
)2014( اللون ابيض مسجلة باسم مورث طريف 
الدعوى املرحوم ) هادي نور محيس�ن ( مودعة 
يف كراج الكرامة لوقوف ومبيت السيارات الكائن 
يف ح�ي الكرامة وهي تحتوي ع�ىل اطارات عدد 
اربعة باالضافة اىل االط�ار االحتياطي وبطارية 
بحال�ة جي�دة والس�يارة صالح�ة لالس�تعمال 
وبحال�ة جي�دة ، وان القيم�ة املقدرة للس�يارة 
املذكورة مبلغ مقداره )60،027،000( س�تون 

مليون وسبعة وعرون الف دينار الغريها.

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 1884/ب2020/2
التاريخ : 2021/4/19

م/إعالن 
إىل/املدعى عليه ) ناظم شنان جابر(

اصدرت ه�ذه املحكمة قراره�ا املرقم )1884/
 ( واملتضم�ن   2020/11/16 يف  ب2020/2( 
الحك�م بالزام املدعى عليه » ناظم ش�نان جابر 
» باع�ادة املركب�ة املرقم�ة 27837 االنبار نوع 
تويوتا كراون موديل 1997 اىل املدعي نبأ ابراهيم 
غالب ( ، ولثبوت مجهولية محل إقامتك حس�ب 
رشح املبل�غ القضائي واش�عار مخت�ار رشيط 
الريم�وك/1 ) عباس عبد الحس�ن الس�بتي( لذا 
تقرر تبليغ�ك اعالنا بالقرار املذكور  بصحيفتني 
محليتني يوميتني ولك الطعن عىل القرار املذكور 
خالل املدة املقررة بكافة طرق الطعن القانونية 
وبعكسه سيكتسب القرار املذكور درجة البتات 

وفق االصول .
القايض

حربي طارش لفتة

العدد :8717
التاريخ 2021/4/18

الدكتور الصيدالين
عيل حممود العالق

املدير العام

التأمينات االولية  الهوية المطلوبة تاريخ المحاضرة تاريخ الغلق رقمها اسم المناقصة

تبلغ 000,33,113 فقط ثالثة 
وثالثون مليون ومائة وثالثة 

عشر  الف دينار عراقي من القيمة 
التقديرية1,655,645,000  

هوية تصنيف شركات 
درجة خامسة /انشائية 

او هوية تصنيف 
المقاولين درجة سابعة 

االحد 
2021/5/2

االحد 
2021/5/9 1

هدم واعادة بناء 
مركز صحي 

رئيسي اليرموك/
طابقين مع 

التاثيث والتجهيز 

تبلغ 000,33,113 فقط ثالثة 
وثالثون مليون ومائة وثالثة 

عشر  الف دينار عراقي من القيمة 
التقديرية1,655,645,000  

هوية تصنيف شركات 
درجة خامسة /انشائية 

او هوية تصنيف 
المقاولين درجة سابعة 

االثنين 
2021/5/3

االثنين 
2021/5/10 2

هدم واعادة بناء 
مركز صحي 
حي الحسين  
طابقين مع 

التاثيث والتجهيز 

تبلغ 000,33,113 فقط ثالثة 
وثالثون مليون ومائة وثالثة 

عشر  الف دينار عراقي من القيمة 
التقديرية1,655,645,000  

هوية تصنيف شركات 
درجة خامسة /انشائية 

او هوية تصنيف 
المقاولين درجة سابعة 

الثالثاء 
2021/5/4

الثالثاء 
 2021/5/11 3

هدم واعادة بناء 
مركز صحي 
علي الهادي  
طابقين مع 

التاثيث والتجهيز 

تبلغ 36,789,000 ستة وثالثون 
مليون وسبعمائة وتسعون 

الف دينار عراقي من القيمة 
التقديرية1,839,300,000  

هوية تصنيف شركات 
درجة خامسة /انشائية 

او هوية تصنيف 
المقاولين درجة سابعة 

االربعاء 
2021/5/5

االربعاء 
2021/5/12 4

بناء مركز 
صحي رئيسي 
في علي الغربي 

مع التاثيث 
والتجهيز 

تبلغ 35,695,000 خمسة 
وثالثون مليون وستمائة وخمسة 
وتسعون الف دينار عراقي من 

القيمة التقديرية1,748,730,000  

هوية تصنيف شركات 
درجة خامسة /انشائية 

او هوية تصنيف 
المقاولين درجة سابعة 

الخميس 
2021/5/6

الخميس 13 / 
2021/5 5

صيانة وتوسيع 
مركز االورام 

السرطانية 

العدد /1193
التاريخ 2021/4/18

املهندس 
حيدر جسام محود

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

مدة االيجار الموقع  المساحة م2 رقم الملك نوع الملك ت
سنة واحدة  سوق الحدادين 10م2 68 حانوت 1
سنة واحدة  سوق القصابين 6م2 45 حانوت 2
سنة واحدة  سوق القصابين 6م2 32 حانوت 3
سنة واحدة  سوق الحدادين 6م2 71 حانوت 4
سنة واحدة  خلف سوق القصابين 14م2 170 حانوت 5
سنة واحدة  مقابل مستشفى النعمانية  604م2 386 كراج 6
سنة واحدة  ساحة بيت نكات  14م2 405 حانوت 7
سنة واحدة  خلف شعبة الزراعة 14م2 397 حانوت 8
سنة واحدة  سوق الشيشان  12م2 702 حانوت 9
سنة واحدة  سوق الشيشان  12م2 703 حانوت 10
سنة واحدة  سوق الشيشان  12م2 704 حانوت 11
سنة واحدة  سوق الشيشان  12م2 707 حانوت 12
سنة واحدة  سوق الشيشان  12م2 708 حانوت 13
سنة واحدة  سوق الشيشان  12م2 724 حانوت 14
سنة واحدة  سوق الشيشان  12م2 725 حانوت 15
سنة واحدة  سوق الشيشان  12م2 733 حانوت 16

مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف الوحدة 
فاضل عباس جودة

مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف الوحدة 
فاضل عباس جودة
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 املحاصصة مرة أخرى  

كيف نحمي بيئة العراق؟
           صالح لفتة

الكثري من الحضارات القديمة كان السبب الرئيس 
الندثارها وتفكك عظمتها هو االس�تهانة بالبيئة، 

واهمالها ملصادر التنوع البيئي.
 الوض�ع ل�م يختلف يف الع�راق وكأن التاريخ يعيد 
نفس�ه، فبيئة الع�راق عانت ما عان�ت من العنف 
الدكتاتوري والح�روب العبثي�ة والتدمري املمنهج 

والتخريب املتعمد. 
اذ ُجرف�ت ماليني أش�جار النخي�ل وُجففت أهوار 
العراق البيئ�ة الفريدة من نوعها وصارت األرايض 
الزراعي�ة أرايض ج�رداء ال م�اء فيها فت�زرع وال 
ش�جر ينمو، وإن وجد املاء فالسباخ املنترش يقتل 
النبات�ات، فتحولت خرابا بع�د أن كانت من اجمل 

البيئات وانظفها.
وتأملنا خرياً يف الحكم الديمقراطي، لكن عىل ضوء 

النتائج عىل األرض ليس هناك ما يبرش بخري.
تدم�ري البيئة الطبيعية ومص�ادر التنوع االحيائي 

مستمر.
هذا الدمار يش�يب ل�ه رأس الطف�ل الصغري فأين 
م�ا تذهب ترى أك�وام النفايات بكث�رة، والرصف 
الصحي متخلف وغري مكتم�ل، املخلفات الحربية 

مازالت تمأل ارض العراق. 
حتى أماك�ن الطم�ر الصحي عىل مش�ارف املدن 
ومداخلها لتعي�د الرياح الدخ�ان والروائح القذرة 
لتغط�ي امل�دن واالغلف�ة واألكي�اس لألماكن التي 

رفعت منها.
الحكومات املتعاقبة مس�ؤولة ع�ن جزء كبري من 
هذا التدمري، بيئتنا تزداد معاناة من دون أن يكون 

هناك من يتحس�س معاناتها. والجهود التي بذلت 
لخلق بيئة نظيفة ذهبت سدًى.

واملواط�ن رشيك يف الخ�راب البيئي، ففي كثري من 
الدول هناك حمالت لتحسني البيئة وتنظيفها من 

قبل املواطنني.
 ال توج�د لدى اغلبن�ا ثقافة النظاف�ة او االهتمام 
بالبيئ�ة وما زلنا نرم�ي بقايا الطع�ام او االغلفة 
الفارغة وعلب العصائر والنفايات البالستيكية يف 
الشارع امام اطفالنا، ال توجد أي مبادرة حقيقية 
العادة زراعة االشجار تس�اعد يف تخفيف درجات 

الحرارة التي ترتفع عاما بعد عام.
ينبغ�ي ع�ىل الربمل�ان العراق�ي والحكوم�ة وضع 
اتفاقي�ة باري�س للمناخ تحت نص�ب العني والتي 
أصبحت بمثابة قوانني تحاول الدول املوقعة عليها 
التكيف معها مثل التوجه ملصادر الطاقة النظيفة 
والرتكيز ع�ىل صناعة الس�يارات الكهربائية التي 
تقل�ل م�ن انبعاث�ات الكرب�ون يف الج�و وف�رض 
رقابة صارم�ة عىل املعامل لتقلي�ل التلوث البيئي 

املتسبب.
كذل�ك التش�ديد عىل القوان�ني التي تحم�ي البيئة 
وتعاق�ب الذي ينتهجون الصيد الجائر والذي يهدد 
أنواع�ا نادرة م�ن الطيور والحيوان�ات ومكافحة 

القطع غري املسؤول لألشجار وتعرية األرايض.
ويجب اع�ادة النظر بقرار إلغاء وزارة البيئة هذه 
الوزارة ذات االهمية القصوى يف حارض ومستقبل 
البلد، وارجاعها وزارة مستقلة وسيادية وايالؤها 
االهمية القصوى وزيادة موازنتها ملا تحتاجه بيئة 
العراق م�ن عناية خاصة وجه�ود جبارة إلصالح 

الرضر املرتاكم يف بيئة العراق.

الفلسطينيون.. انتخابات وحتديات ديمقراطية

تريليونات بايدن.. بدالً من »جتويع الوحش«
           جيل كولينز 

كان كب�ار الس�ن من أوائ�ل الذين تلق�وا اللقاح 
ض�د الفريوس التاج�ي، وه�م اآلن ُيحتفى بهم 
باعتبارهم قادة املشهد االجتماعي ما بعد كوفيد. 
كتب »س�تيف مارتن« عىل تويرت: »الخرب السار 
هو أنني تلقيت التطعيم، أما الخرب الس�يئ فهو 

أنني تلقيته ألنني أبلغ من العمر 75 عاماً«.
يف غض�ون ذلك، يش�عر الرئيس ج�و بايدن، 78 
عام�اً، بأنه أح�رز نجاح�اً كبرياً. فقب�ل بضعة 
أس�ابيع، أقر الكونجرس مرشوع قانون اإلغاثة 
من كوفيد بقيم�ة 1.9 تريليون دوالر. وهو اآلن 
ُيطل�ع العالم عىل خطته للبني�ة التحتية البالغة 
تريليوني دوالر. وهي ثاني أكرب مبادرة من رجل 
توق�ع الكثري من األمريكي�ني أن يكون إىل حد ما 

معتدالً، مثل عم لطيف متقدم يف السن.
إن خطة البنية التحتية هذه التي يطرحها بايدن 
كب�رية جداً، وس�تتطلب الكثري م�ن التفكري من 
جان�ب املواطنني الجادين. قد يكون أول س�ؤال 
يتبادر إىل ذهنك هو: ما هو بالضبط الرتيليون؟

أم�ا  ملي�ار،  أل�ف  ه�و  الرتيلي�ون  حس�ناً، 
الكوادريلي�ون، فه�و 1000 تريلي�ون.. إذا عدت 
بالزم�ن إىل الوراء ملدة )أل�ف مليار( كوادريليون 
ثانية، فس�تتمكن من مشاهدة تش�كل الغطاء 
الجلي�دي يف أنتاركتيكا. نح�ن نتحدث عن 31.7 

مليون سنة.

إن تكلفة خط�ة البنية التحتي�ة لبايدن ال تصل 
 - دوالر(  تريلي�ون   1000( الكوادريلي�ون  إىل 
بع�ض التقدمي�ني ال يعتقدون أنه�ا حتى تصل 
إىل م�ا يكفي م�ن الرتيليون�ات. )كتب�ت النائبة 
»ألكساندرا أوكاس�يو كورتيز« عىل تويرت: »هذا 
لي�س كافياً تقريباً«. لك�ن مع ذلك، إنها تنم عن 
م�رشوع طم�وح، م�رشوع من ش�أنه »إصالح 
االقتصاد وإعادة تش�كيل أمريكا الرأس�مالية«، 
حس�بما وصف »جي�م تانكرس�ي« يف صحيفة 

نيويورك تايمز.
والس�ؤال الثان�ي ه�و: ما ه�ي البني�ة التحتية 
بالضب�ط؟ أوالً، نمي�ل إىل التفك�ري يف الط�رق. 
الجمي�ع يحب الطرق. الط�رق التي تحتاج إليها 
للذهاب إىل العمل واملدرس�ة واستخدامها لزيارة 
أصدقائك وعائلتك. سيظل دوايت أيزنهاور دائماً 
يف الذاكرة كرئيس أنش�أ نظ�ام الطرق الرسيعة 

الوطني، وما زلنا ننظر إليه عىل أنه رجل جيد.
هل سُيذكر جو بايدن يف التاريخ باعتباره »القائد 
األع�ىل لإلصالح األمريكي«؟ إىل جانب إصالح 20 
أل�ف ميل من الط�رق، يريد باي�دن أن يفعل كل 
يشء م�ن كهربة أس�اطيل الحافالت املدرس�ية 
الصفراء، إىل التخلص من أنابيب الرصاص التي 
تل�وث إم�دادات املي�اه، إىل االلت�زام بمبلغ 400 

مليار دوالر ملساعدة كبار السن واملعوقني.
ارتفاع�ات  يخف�ي  ال�ذي  ط�روادة  »حص�ان 
رضيبية هائلة وسياس�ات يسارية أخرى قاتلة 

للوظائف«، هكذا قال ميتش ماكونيل، 79 عاماً. 
إن أكثر ما يكرهه »ميتش« هو حقيقة أن بايدن 
يس�دد جزءاً كب�رياً مما يريد إنفاق�ه، من خالل 

زيادة الرضائب عىل الرشكات.
اإليم�ان  ع�ىل  »الجمه�وري«  الح�زب  اعت�اد 
بامليزاني�ات املتوازن�ة، لكن ه�ذا كان منذ وقت 
رئي�س  أي  يس�تهل  األي�ام،  ه�ذه  يف  طوي�ل. 
»جمه�وري« جدي�د، س�واء كان ج�ورج دبليو 
ب�وش أو دونالد ترامب، عمل�ه بخفض رضيبي 
ش�امل ي�ؤدي إىل تدهور الحكوم�ة. كان رونالد 
ريجان يعتقد أنه إذا خفض الرضائب، فسيقوم 
الكونج�رس تلقائي�اً بخف�ض اإلنف�اق ليحقق 
اله�دف النهائي الجديد. أطلق عىل خطته اس�م 

»تجويع الوحش«.
قال »إريك تودير«، من مركز »إيربان بروكينجز« 
للسياس�ات الرضيبي�ة: »ل�م تنج�ح سياس�ة 
تجويع الوحش، وبحلول الوقت الذي أصبح فيه 

كلينتون رئيساً، كان محارصاً حقاً«.
لذا، يمك�ن توق�ع مقاومة م�ن »الجمهوريني« 
لهذه الزيادات الرضيبية. ولكن هناك الكثري من 
األشياء األخرى التي س�يجدونها جذابة للغاية. 
م�ن الصع�ب تخيل السياس�يني وه�م يعيقون 
خطة من ش�أنها إص�الح جرس وس�ط املدينة، 
وتقدي�م خدم�ة النط�اق العري�ض إىل الناس يف 

املناطق النائية.
من بني األش�ياء الرائعة العديدة يف اقرتاح بايدن 

الطريق�ة الت�ي يختلف به�ا عن ع�رض دونالد 
ترامب. هل تتذكر أول أسبوع تحدث فيه ترامب 
عن إصالح البنية التحتية؟ لم يتمكن من معرفة 
م�ا يج�ب وضع�ه يف الحزم�ة، لذلك ب�دأ بدعوة 

لخصخصة نظام مراقبة الحركة الجوية.
ول�م ينجح األمر، عىل الرغم م�ن أن ترامب كان 
يح�ب الحديث ع�ن البنية التحتي�ة. وأن يقيض 
أس�ابيع! مثل »أس�بوع الحلم األمريك�ي«، الذي 
استهله بدعوة لخفض الهجرة القانونية بنسبة 

50 يف املئة.
يف النهاية، كان أسبوع البنية التحتية ذاك بمثابة 
فش�ل للطرق الرسيعة والقط�ارات وما إىل ذلك. 
لكن ترام�ب اعتقد أنه حقق نجاح�اً كبرياً، ألنه 
خصص كل إنفاقه عىل جدار املكسيك )أحد أكرب 

مشاريع البنية التحتية يف تاريخ بالدنا(.
بع�د ذل�ك، يف ع�ام 2019، ح�دد ترام�ب موعداً 
لعق�د اجتماع بش�أن البنية التحتي�ة مع نانيس 
بيلويس وتش�اك ش�ومر. تمت دعوتهم ملناقشة 
خط�ة بقيم�ة تريليون�ي دوالر! ولك�ن عندم�ا 
وص�ل الرئي�س إىل االجتم�اع، رف�ض مصافحة 
أي ش�خص وقال إنه لن يتحدث عن أشياء مثل 
إص�الح الطرق حت�ى يتوق�ف »الديمقراطيون« 
ع�ن التحقيق يف عالقاته مع روس�يا. وقبل طرد 
كان  االجتم�اع،  م�ن  تمام�اً  »الديمقراطي�ني« 
موظفو ترامب ق�د وضعوا عالمة كبرية مكتوباً 

عليها »ال تواطؤ، ال عراقيل«.

فقدان وصل قبض 
فق�د مني وص�ل القب�ض املرقم 
1571408 يف 2017/2/19 باسم 
/س�مري طعمه حس�ن الصادرة 
م�ن مديرية بلدية االح�رار املبلغ 
348000 ال�ف دينار فم�ن يعثر 

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

فقدان 
فق�دت هويه التنمي�ه الصناعيه 
املرقم�ه 81300 باس�م معم�ل. 
الكوثر ملزج وتعبئه الزيوت باسم 
عباس ع�ي خلف من يعثر عليها 

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

فقدان
فقد س�ند العق�ار املرقم 16482 
/3ح�ي العروبه باس�م بس�عاد 
عذاب جاس�م شبع عىل من يعث  

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

املرصف الزراعي التعاوني 
للصريفة الشاملة 

فرع ابو صخري
العدد : 1173

التاريخ 2021/4/19
اعالن

س�تبيع دائرة التسجيل العقاري 
يف النج�ف االوىل باملزايدة العلنية 
العق�ار املوص�وف اع�اله العائد 
للراهن قاسم عي محمد املقرتض 
ش�اكر مس�لم ش�اكر لقاء طلب 
الزراعي  املرتهن امل�رصف  الدائن 
التعاوني فرع ابو صخري والبالغ 
ق�دره  )8000000( ملي�ون عدا 
الفائدة  فعىل الراغبني  باالشرتاك 
خ�الل  الدائ�رة  ه�ذه  مراجع�ة 
م�دة 30  ي�وم اعتبارا م�ن اليوم 
الت�ايل لتاري�خ نرش ه�ذا االعالن 
تأمين�ات  معه�م  مس�تصحبني 
قانونية نقدية او كفالة مرصفية 
ال تقل عن 10% من القيمة املقدرة  
للبي�ع البالغ�ة  ) 100000000( 
مليون دينار وان املزايدة ستجري 
يف الساعة الثانية عرش  ظهرا من 

اليوم االخري
املواصفات : 

1 � التسلس�ل او رق�م القطعة : 
3/71140 حي النرص

2 � املحلة  و رقم واسم املقاطعة 
: م/4

3 � الجنس  دار 
4 � النوع   ملك رصف

5 � املساحة  200م 
6 � املش�تمالت  : غرفتني وصالة 
االع�ىل  وصحي�ات ومطب�خ ويف 
غرفتني وصالة وصحيات مسقف 

مسلح 
7 � مقدار البيع  )100,000,000( 

مائة مليون دينار
مدير الفرع

املرصف الزراعي التعاوني 
للصريفة الشاملة 

فرع ابو صخري
العدد : 1174

التاريخ 2021/4/19
اعالن

س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف 
الديواني�ة باملزاي�دة العلني�ة العقار 
املوص�وف اع�اله العائ�د للراه�ن 1 
� داخ�ل س�لطان حس�ني 2 � كريم 
لي�ث  املق�رتض  حس�ني   س�لطان 
عجم�ي  لق�اء طلب الدائ�ن املرتهن 
املرصف الزراع�ي التعاوني فرع ابو 
صخري والبالغ قدره  )65000000( 
مليون ع�دا الفائدة  فع�ىل الراغبني  
باالش�رتاك مراجع�ة ه�ذه الدائ�رة 
خ�الل م�دة 30  ي�وم اعتب�ارا م�ن 
اليوم الت�ايل لتاريخ نرش هذا االعالن 
مستصحبني معهم تأمينات قانونية 
نقدية او كفالة مرصفية ال تقل عن 
10% من القيمة املقدرة  للبيع البالغة  
) 252000000( ملي�ون دين�ار وان 
املزايدة س�تجري يف الس�اعة الثانية 

عرش  ظهرا من اليوم االخري
املواصفات : 

1 � التسلسل او رقم القطعة : 7/1
2 � املحل�ة  و رقم واس�م املقاطعة : 

م/10 هور الله
3 � الجنس  ارض زراعية 

4 � النوع   
5 � املساحة  5888 

6 � املشتمالت  :  
7 � مقدار البي�ع  )252,000,000( 
مائت�ان واثن�ان وخمس�ون  مليون 

دينار
مدير الفرع

���������������������������
املرصف الزراعي التعاوني 

للصريفة الشاملة 
فرع ابو صخري

العدد : 1172
التاريخ 2021/4/19

اعالن
س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف 
النجف االوىل باملزايدة العلنية العقار 
للراه�ن  العائ�د  اع�اله  املوص�وف 
محمد عبد الكاظم مشتت  املقرتض 
مس�لم ش�اكر ش�مخي لق�اء طلب 
الدائ�ن املرته�ن امل�رصف الزراع�ي 
التعاون�ي ف�رع ابو صخ�ري والبالغ 
ع�دا  ملي�ون   )4000000( ق�دره  
الفائ�دة  فع�ىل الراغبني  باالش�رتاك 
مراجعة ه�ذه الدائرة خالل مدة 30  
ي�وم اعتبارا من الي�وم التايل لتاريخ 
نرش هذا االعالن مستصحبني معهم 
تأمين�ات قانوني�ة نقدي�ة او كفالة 
مرصفية ال تقل عن 10% من القيمة 
املقدرة  للبيع البالغة  ) 80000000( 
مليون دينار وان املزايدة ستجري يف 
الساعة الثانية عرش  ظهرا من اليوم 

االخري
املواصفات : 

 : القطع�ة  رق�م  او  التسلس�ل   �  1
63495/3 حي امليالد

2 � املحل�ة  و رقم واس�م املقاطعة : 
جزيرة النجف

3 � الجنس دار
4 � النوع   ملك رصف

5 � املساحة  200م 
6 � املش�تمالت  :  صالة واس�تقبال 
ومطب�خ وصحي�ات وغرفت�ني نوم 
العل�وي 4 غ�رف وصال�ة  الطاب�ق 

وصحيات سقف مسلح 
7 � مق�دار البي�ع  )80,000,000( 

مليون دينار ال غريها
مدير الفرع

           نجاح العلي  

من�ذ ب�دء عملي�ة التغي�ري الس�يايس يف 
نيس�ان 2003 وحتى اآلن مازال مفهوم 
واملس�يطر  الس�ائد  ه�و  املحاصص�ة 
ع�ىل مجم�ل العملي�ة السياس�ية تحت 
القومي  مسميات عديدة كاالس�تحقاق 
والديني واملذهبي واملكوناتي، ووفق هذا 
املنه�ج تبّوأ اش�خاص ملناصب حكومية 
مهمة م�ن دون امتالك الكفاءة والخربة 
يف ادارة الوزارات والهيئات واملؤسس�ات 
االداء  تخب�ط  اىل  ادى  مم�ا  الحكومي�ة 
وان�زواء او ابع�اد العديد م�ن املوظفني 
اىل  هجرته�م  او  واملهني�ني  الكفوئ�ني 
خارج العراق لتتلقفه�م الدول االجنبية 
وخرباته�م  عقوله�م  م�ن  لالس�تفادة 
ذل�ك كث�رية. موض�وع  واالمثل�ة ع�ىل 
املحاصصة واضح ومش�خص وال يمكن 
إن�كاره ب�ل حت�ى الق�وى السياس�ية 
التي كان�ت خ�ارج العملية السياس�ية 
الت�ي كانت تدع�و اىل املواطنة وحكومة 
العملي�ة  تكنوق�راط حامل�ا تنخ�رط يف 
السياس�ية تبدأ باملطالب�ة بحصتها من 
املناص�ب الحكومية، ه�ذا االمر الخطري 
البنيوي الذي ينخر جسد الدولة العراقية 
اكدت وجوده قبل ايام اللجنة القانونية 
يف مجل�س الن�واب العراق�ي باس�تمرار 
ال�رصاع ب�ني االح�زاب ع�ىل الدرج�ات 
الخاص�ة وهن�اك منافس�ة كب�رية عىل 

توزيعها بينه�م. وينس�حب االمر ايضا 
عىل ملفات االستجواب واملساءلة داخل 
مجل�س النواب، فما ان يبادر اىل التلويح 
بس�حب الثقة او اقالة مسؤول حكومي 
حتى تب�دأ الرصاعات واملس�اومات بني 
السياس�ية برتش�يح  االح�زاب والقوى 
ش�خصيات مقربة منها لهذه املناصب 
الش�اغرة بعي�دا ع�ن الكف�اءة واملهنية 
والخ�ربة والس�رية الش�خصية، واصبح 
من املستغرب ان يتبوأ اي مواطن عراقي 
مستقل منصبا حكوميا من دون تزكية 
من اح�زاب الس�لطة، وقد تك�ون هذه 
التزكي�ة مش�رتطة ب�والءات وتن�ازالت 
معينة. الس�ؤال الذي يطرح نفسه بقوة 
كي�ف يمك�ن املوافق�ة ب�ني املحاصصة 
واالستحقاق االنتخابي، االجابة ببساطة 
وض�ع مواصف�ات معينة ل�كل منصب 
حكوم�ي فال�وزراء ومن ه�م بدرجتهم 
واملدراء العامون يفرتض ان يملكوا خربة 
وظيفية يف تخصصهم التقل عن عرشين 
س�نة ومؤهالت اكاديمي�ة من جامعات 
املنص�ب  وطبيع�ة  تتناس�ب  رصين�ة 
الحكوم�ي املراد اش�غاله، أو أي رشوط 
االخرى، املهم وجود معايري ومواصفات 
الوظيفي�ة،  املناص�ب  لش�غل  مح�ددة 
وبالنتيجة يتحقق االستحقاق االنتخابي 
وتضطر االحزاب والقوى السياس�ية اىل 
ترشيح اشخاص اكفاء ومؤهلني، وهذا 

ما نبتغيه جميعا. 

           جيمس زغبي 

م�ا يث�ري قلقي ه�و الطريق�ة التي تبتع�د فيها الس�لطة 
الفلس�طينية ع�ن النه�ج الديمقراط�ي، بطريق�ة تلحق 
الرضر بالقضية الفلس�طينية. وما يبعث عىل القلق أيضاً 
غياب الرؤية االسرتاتيجية ما جعل الفلسطينيني يشعرون 
باليأس من مس�تقبلهم. وأجد يف نفيس تعاطفاً مع العبء 
الهائ�ل املتمث�ل يف قي�ادة »س�لطة« لديه�ا القلي�ل للغاية 
من الس�لطة. فالس�لطة الفلس�طينية تتحمل مس�ؤولية 
توف�ري الرواتب ألرس ع�رشات اآلالف من املوظفني املدنيني 
الفلس�طينيني وتوف�ري التموي�ل لطائف�ة م�ن الخدم�ات 
األساس�ية. ويتع�ني عليه�ا القي�ام بهذا من دون أس�اس 

اقتصادي مأمون.
وم�ن املؤك�د أنه لي�س خطأ عب�اس أن أصبحت الس�لطة 
الفلس�طينية معتم�دة ع�ىل الس�خاء الدويل وع�ىل نزوات 
االحتالل. فالسياس�ات اإلرسائيلية أدت إىل حدوث اختناق 
نم�و االقتص�اد الفلس�طيني، ومنعت الفلس�طينيني من 
إمكاني�ة الدخ�ول إىل أكث�ر م�ن 80% م�ن أرايض الضف�ة 
الغربي�ة. كم�ا قي�دت إرسائي�ل حركته�م يف إط�ار أجزاء 
تتقلص دوماً من األرايض التي تركتها لهم. حتى يف املناطق 
الخاضعة للسيطرة االسمية للسلطة الفلسطينية، تتمتع 
ق�وات االحت�الل اإلرسائيلي�ة بحري�ة االقتح�ام واعتقال 

الفلسطينيني حسبما تشاء. 
لك�ن يف مواجهة كل ه�ذا، كان أفضل ما اس�تطاع عباس 
تقديمه ه�و مطالبات من »املجتمع الدويل« بأن يعرتف ب� 
»املرشوعية«، وأن تكون هناك عودة إىل »عملية س�الم« قد 
تؤدي إىل تنفيذ »حل الدولتني«، وهي أمور لم تعد ذات صلة 
يف ظل واقع سياسة اآلبارتايد التي تمارسها إرسائيل. وما 
زاد الطني بلة أن السلطة الفلسطينية أصبحت أقل تسامحاً 

مع املعارضني لها من الداخل ومع قيادة صاعدة للمجتمع 
املدني تس�عى إىل إتباع وس�ائل مبتكرة غري عنيفة لتحدي 
االحت�الل. ونتيج�ة لهذا، تكلس�ت حركة فت�ح وأصبحت 
بعيدة عن الكفاح الش�عبي، بعدم�ا كانت، ذات يوم، القوة 
املهيمنة عىل الحركة الوطنية الفلسطينية. ولم تعد »فتح« 

عىل قيد الحياة إال بفضل نظام من الرعاية األبوية. 
ومازالت استطالعات الرأي تشري إىل أن» فتح« تتمتع بدعم 
أكرب م�ن ذاك الذي تتمتع به منافس�تها الرئيس�ة، حركة 
»حماس«. وهذا مس�توى منخفض للغاية. فاستطالعاتنا 
للرأي تظهر أن »حماس« فقدت دعماً كبرياً بسبب حكمها 
الس�لطوي والنهج املضلل الذي اتبعته يف »املقاومة« والذي 
صب مراراً يف مصلحة إرسائيل. وتشري استطالعاتنا للرأي 
أيضاً أن الفلس�طينيني يريدون بشدة االتحاد. لكن االتحاد 
ب�ني »فتح« و»حماس« يف حالته�م الحالية لن يؤدي إال إىل 
ترسيخ الوضع الراهن. والخطر عىل الفلسطينيني هو أنه 
إذا حافظ محمود عباس عىل سيطرته املشددة عىل »فتح« 
وخاض الس�باق ضد قوائ�م انتخابية لزعماء منافس�ني، 
فس�تكون ه�ذه االنتخابات تك�راراً، إىل حد كب�ري، لكارثة 

 .2006
واالعتقاد الس�ائد هو أن »حماس« فازت يف عام 2006 ألن 
الناخبني رفضوا فساد السلطة الفلسطينية التي تتزعمها 
»فت�ح«. وه�ذا ببس�اطة لي�س صحيح�اً. فق�د أوضحت 
اس�تطالعاتنا لل�رأي أن الناخبني كانوا يش�عرون بأن كال 
الطرفني كانا سواء يف الفساد. وكان هناك سببان لتحقيق 
»حم�اس« الفوز وهو انقس�ام »فتح« واعتق�اد الناخبني 
أن�ه حان وقت إعطاء الطرف اآلخر فرصة بعد عدم تحقق 
تقدم نحو السالم. فحني طرحنا عىل الفلسطينيني السؤال 
الت�ايل: »إذا كن�ت تعتق�د أن تحقيق الس�الم ممكن، فلمن 
تصوت؟«، أجاب ثالثة أرب�اع تقريباً من ناخبي »حماس« 

أنهم س�يتحولون إىل تأييد »فتح«. ومربط الفرس أنهم لم 
يكون�وا يعتقدون أن الس�الم ممكن ولذا صوت�وا بطريقة 
تخلصه�م من الذين لم يحققوا توقعاتهم. وكانت النتيجة 
كارث�ة. وق�د كان ع�ىل الفائ�ز باالنتخاب�ات االضط�الع 
بوظيفت�ني وهما إدارة الس�لطة، عن طري�ق التعامل مع 
االحت�الل يف األس�اس، وتقدي�م القيادة والرؤية للش�عب. 
و»حم�اس« لم تهتم بتحقي�ق متطلب�ات الوظيفة األوىل، 
ورؤيتها التي سعت إىل تحقيقها تسببت يف دمار. وبعد 15 

عاماً لدى فتح فرصة ثانية. 
فلدى »نارص القدوة«، املنافس يف االنتخابات الفلس�طينية 
املقبل�ة، مقرتحات ذكية وذات بص�رية. ودخول مصطفى 
الربغوثي السباق خلق حالة من الحماس. وهذا ما يحتاجه 
الفلسطينيون اآلن، ولهذا يتعني عىل »عباس« رفع قبضته 
ع�ن الحرك�ة. والربغوثي والق�دوة بمفردهما، ومن خالل 
انتخاب�ات واحدة، لن يخرجا الفلس�طينيني، بمعجزة، من 
الوهدة التي هم فيها. بل يستطيعان وقف هبوط مستوى 
الوهدة. فق�د قدما الوعود بتغيري يف االس�رتاتيجية ورؤية 
جديدة واس�تعادة األمل. وهذا ما يحتاجه الفلس�طينيون 

تحديداً وهذا أيضاً أكثر ما يخشاه اإلرسائيليون. 
لق�د كنت ج�زءاً من فري�ق مراقب�ة مركز كارت�ر ملتابعة 
االنتخاب�ات الفلس�طينية لعام 1996 يف مخي�م دير البلح 
لالجئ�ني. وحينها كان�ت طوابري الناخب�ني طويلة لدرجة 
أن�ه تعني علين�ا إبقاء مراك�ز االقرتاع مفتوحة لس�اعات 
بعد وقت اإلغالق املقرر مس�بقاً. فقد كان الناس يشعرون 
أنه�م عىل مقربة من تحقيق تغري محوري. وبعد مرور 25 
عاماً، تبخرت هذه املش�اعر. فق�د أصبح قيام الدولة أبعد 
مناالً من أي وقت مىض، ومعظم الناخبني ليسوا متأكدين 
مما ستحققه هذه االنتخابات بخالف مجرد إقرار القيادة 

القديمة نفسها.
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عزيزي برج الحمل، يبدو أن حجم املشكالت يف 
تزايد، ولكن يجب أن ال تطغى املش�كالت عليك. 
فقط عندما تواجه مش�كلة واحدة تلو األخرى 
سوف تبدأ يف الشعور بالسعادة مرة أخرى. من 
ال�روري أن تت�رف يف الحال، وإال فس�وف 

تواجه تعقيدات أكثر.

عزيزي برج الثور، تستحق قوة عزيمتك الثناء، 
ولكنك تنىس أن الحياة تحمل أش�ياًء أخرى غري 
النجاح. أنت تسعى بمثابرة شديدة ولكن عليك 
أيًضا تقبل النكس�ات. اعِط لنفس�ك املزيد من 
الوقت للوصول إىل أهدافك بطريقة أكثر راحة.

عزيزي برج الجوزاء،س�وف تواجه اليوم بعض 
املواقف التي ستختربك إىل أقىص حد، ومن املهم 
أن ال تفقد الثقة يف قدراتك. أنت تملك القدرة عىل 
تغي�ري هذه الظروف. إذا كنت تواجه مش�كالت 
يف العم�ل كذل�ك، ح�اول أن ال تفق�د الس�يطرة 
واكتشف أفضل طريقة لحل املشكالت القائمة.

عزي�زي ب�رج الرسطان،س�يتم إع�ادة بح�ث 
وتقييم أراءك أو أعمالك بش�كل من األش�كال. 
اذا لم تكن األمور تس�ري عىل م�ا يرام، قد تميل 
إىل إرجاع الس�بب إىل خطأ صدر من اآلخرين أو 
كنتيجة للظروف الحالية. من األفضل االحتياط 

والتحيل بالصرب

عزي�زي ب�رج األس�د،نادًرا ما تم�ر بمثل هذه 
الحال�ة م�ن الوض�وح واله�دوء الت�ي تمر بها 
اليوم. سوف يساعدك هذا عىل تسوية خالفات 
قديم�ة مع زمالء العم�ل أو األقارب. فوق هذا، 
س�وف تختفي املش�كالت يف العالقات املتبادلة 

والتي كنت تظن أنها لن تحل أبًدا.

عزيزي ب�رج العذراء، خصص الف�رة القادمة 
إلع�ادة االتص�ال بأف�راد عائلتك، فانغماس�ك 
ومشاركتك يف حوارات مع أفراد العائلة سيلقى 
استحس�ان وترحاب حار من الجميع. اذا كان 
هناك أي خالف�ات عائلية لم تُ�حل بعد، فهناك 

تنبؤ بأن اآلن هو الوقت األمثل للتوفيق

عزي�زي برج امليزان، أن�ت ناجح يف العمل حتى 
وإن لم يالح�ظ أحد ذلك أو يظه�ر لك التقدير. 
س�وف يفيدك أن تظل مس�تعًدا ملساعدة ودعم 
اآلخري�ن. يريد أحب�اؤك دعمك أيًض�ا يف الوقت 
الح�ايل. إذا لم يكن هناك أح�د يف الصورة، ربما 

حان الوقت للبحث عن حبك الحقيقي.

عزيزي برج العقرب،أصبحت يومياتك سارة ومبهجة 
يف طبيعته�ا حي�ث أن�ك تتفاه�م جي�ًدا م�ع جميع 
األطراف وكل من تتقابل معه. استمتع بهذه الفرة 
الت�ي فيها يعكس لك الجميع تعاطفهم، وانتفع من 
ه�ذه الطاق�ة اإليجابية للتخلص م�ن الضغط التي 

تواجهه خالل اليوم واسرجاع هدوئك.

عزيزي ب�رج القوس،كل يشء س�هل يف الوقت 
الحايل وأنت تس�تمتع حًقا باألم�ور التي تقوم 
بها. س�وف ترك أيًضا ورائ�ك أثر من الجاذبية 
اإليجابية. ال تتعجب عندما يقرب منك من هم 

حولك ويبوحون لك بأفكارهم.

عزيزي برج الجدي،الوقت مناسب جًدا لجميع 
العالقات الش�خصية، س�واء كان�ت جديدة أو 
قديم�ة. س�وف تجد عملي�ات التواصل مع من 
حول�ك ملهمة وغني�ة ألف�كارك الخاصة. لكن 
يج�ب أال تفكر فق�ط يف املزايا الت�ي يجلبها لك 

هؤالء املعارف

عزي�زي ب�رج الدل�و، يج�ب أن تتعام�ل م�ع 
الفش�ل يف العم�ل. كن ش�جاًعا وانظر إىل هذه 
االنتكاسات عىل إنها فرص للتغيري إىل األحسن. 
إذا قمت بذلك، فسوف تخرج من أعماق اليأس 
يف حال�ة أفضل. س�وف تتخذ ق�رارات قريًبا يف 

حياتك الخاصة.

عزيزي برج الحوت،س�يطرأ ع�ىل حياتك تغيري لن 
تس�تطيع تجنبه لف�رة طويل�ة، كما أن�ك تتمتع 
بالحم�اس والثق�ة الالزم�ن لتنفي�ذ مرشوعاتك. 
وِظف تلك الطاقة لتخطو الخطوة األوىل، تحدث عن 
ذلك مع املقربن إليك وأصدقائك، وس�وف يقدمون 

لك الدعم بحماس وبكل السبل املتاح لديهم .

العذراء

احلوت

الطعام االمحر يساعد عىل خسارة الوزن
يلع�ب لون وحجم وش�كل الطب�ق دوراً 
يف م�ذاق طعامك ومقدار م�ا تأكله، وإذا 
كن�ت تأم�ل إنق�اص وزن�ك، يمك�ن أن 
تالحظ فرقاً ملحوظاً عند تبديل أطباقك.
وتحدثت صحيفة إكسربيس الربيطانية 
مع مؤس�ي »بيتون وتايلر« وهو منفذ 
ل�أدوات املنزلية املمتازة ع�رب اإلنرنت، 
ملعرفة ن�وع الطبق الذي يج�ب أن تأكل 
فيه ملساعدتك عىل إنقاص الوزن.ويقول 
»وفق�اً  وتايل�ر  بيت�ون  يف  املس�ؤولون 
لأبح�اث وع�دد ال يحىص م�ن الخرباء، 
يمكن أن يكون للطبق الذي تختاره تأثري 

قوي بش�كل ال يصدق يف م�ذاق وجبتك، 
ويمك�ن أن يجعلن�ا لون وش�كل الطبق 
نعتقد أن مذاق الطع�ام أحىل وألذ وأكثر 
كثافة، ويف بعض الحاالت، يمكن أن يؤثر 
يف الكمي�ة الت�ي تتناولها م�ن الطعام«.
وتشري الكثري من األبحاث إىل أن األطباق 
الحمراء تش�جعك عىل تناول كميات أقل 
م�ن الطعام، ويق�ول الخ�رباء يف بيتون 
وتاي�ر »نظراً ألنن�ا نربط الل�ون األحمر 
بالخطر، فإن هذه األطباق عىل ما يبدو 
تمثل رادعاً عن تناول الطعام«. وأضاف 
الخرباء »آثار األطباق عىل طعامنا خفية 

ولكنها موجودة بالتأكيد. يعتمد اختيار 
الطب�ق املثايل عىل ما تطبخ�ه والنكهات 
الت�ي ترغب يف تحس�ينها وال�يء الذي 
يناس�بك، ولذلك من املفيد أن يكون لديك 
مجموعة متنوعة رائع�ة من األطباق يف 
متن�اول ي�دك، وبه�ذه الطريقة وبغض 
النظ�ر عما تقوم بتحض�ريه يف املطبخ، 
يمكن�ك التأكد م�ن أن مذاق�ه أفضل ما 
يمك�ن«.وإذا لم يكن إنق�اص الوزن هو 
هدف�ك وكن�ت أكثر تركيزاً عىل تحس�ن 
نكه�ات طعام�ك، فيجب علي�ك االلتزام 

باألطباق السوداء أو البيضاء.

أسباب الرغبة يف تناول املأكوالت الدسمة
أكدت أخصائية التغذية الروس�ية أليونا 
أن أس�باب ظه�ور رغب�ة  س�تيبانوفا، 
مفاجئة يف تناول منتج معن دون غريه 
دلي�ل عىل وج�ود نقص يف م�واد معينة 
يف الجسم.وقالت س�تيبانوفا يف تريح 
لقناة »زفي�زدا« الروس�ية: »عند ظهور 
رغبة يف تن�اول مأك�والت حامضة، هذا 
دليل عىل أن الجسم يعاني من اضطرابات 
يف نس�ب الحموضة ويحاول موازنتها«.
وتابعت بقولها: »تش�ري الرغبة الشديدة 
يف تناول امللح إىل متالزمة التعب الكظرية، 
والت�ي يمك�ن أن ترافق مع اإلحس�اس 

بالتعب وحدوث اضطرابات يف النوم. أما 
الرغب�ة يف تن�اول الس�كريات فهي دليل 
ع�ىل أن نمو بكت�ريي يحدث يف الجس�م 

الذي تسببه بكترييا املبيضات«.وأشارت 
س�تيبانوفا إىل أن نق�ص الكالس�يوم يف 
الجسم يخلق الرغبة يف تناول الطباشري، 
أم�ا الرغبة يف تن�اول األطعم�ة الدهنية 
فهي دليل عىل حدوث اضطرابات يف عمل 
البنكرياس.واختتمت ستيبانوفا بقولها: 
»الش�هية غري املنضبطة دليل عىل وجود 
اضطرابات يف عمل الهرمونات املسؤولة 
ع�ن الش�بع والش�هية. ويعت�رب تنظيم 
س�اعات النوم الحل األمثل لتثبيت هذه 
العملي�ة، ألن ه�ذه الهرمون�ات تعم�ل 

بانتظام خالل ساعات الليل«.

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
2 حبة بطاطا مكعبات صغرية

1 حبة جزر مكعبات صغرية
نصف كوب

مايونيز
ملح

كمون
ماء للسلق

خطوات التحضري:
يسلق الجزر والبطاطا بالطريقة التقليدية كالً عىل حدة.

يصفى الجرز والبطاطس، ويوضع يف بولة.
يضاف إليه املايونيز، ويتبل بامللح والكمون، ويخلط جيداً.

يوضع يف الطبق، ويقدم مع الوجبات املختلفة.

سلطة البطاطا باملايونيز الروسية

فوائد للنساء من ممارسة السباحة
املعروف أن الس�باحة تس�هم بش�كل كبري يف تكوين العضالت 
ومعالج�ة آالم املفاصل وأس�فل الظهر، وتخليص الجس�م من 
الده�ون املوضعي�ة، كما أنها مهم�ة لصحة القلب وتحس�ن 

الدورة الدموية، بفضل البقاء يف املاء.
وتزي�د ممارس�ة الرياضة يف املي�اه من مقاومة الجس�م أكثر 
بنس�بة م�ن 12 إىل 14% مقارن�ة بالرياض�ات األخ�رى الت�ي 
نمارس�ها خارج املي�اه، كما تحمي العضالت من التش�نجات 

والشد العضيل.
ولك�ن هن�اك فوائ�د خاصة تحص�ل عليها النس�اء م�ن هذه 

الرياضة؛ وفيما ييل نستعرض أبرزها.
مكافحة التوتر والقلق

تنش�يط الدورة الدموية بالجلوس يف املاء، يعمل عىل تحس�ن 
امل�زاج والتخل�ص م�ن التوت�ر والقلق، كم�ا أنه يمنع ترس�ب 
الده�ون عىل الرشاين مم�ا يقلل من خط�ر اإلصابة بأمراض 

تصلب الرشاين.
فوائد للحامل

ذكر مركز الطفل الربيطاني أن السباحة قد تساعد النساء عىل 

النوم بشكل أفضل، وتمكن النس�اء من التعامل مع التحديات 
النفس�ية والجسدية املرتبطة بالحمل، وتعطي شعوًرا بالراحة 
بحمل الوزن الزائد، كما تعمل عىل تش�كيل جس�د رشيق أثناء 
الحمل، وذلك عند السباحة يف درجة حرارة من 27 إىل 33 درجة 

مئوية.
 تحسن األوعية وخفض الضغط

تؤدي ممارسة السباحة إىل حرق السعرات الحرارية، وتحسن 
أداء األوعية الدموية والرئتن وتس�هل عمل نقل األكس�جن إىل 
الخالي�ا والعضالت، وتعمل عىل خفض مس�تويات ضغط الدم 

والكوليسرول، فتقلل من خطر اإلصابة بالسكتة الدماغية.
حماية من هشاشة العظام

تشري الدراس�ات إىل كون النساء أكثر عرضة لهشاشة العظام 
مقارن�ة بالرجال، وهذا م�ا يمكن مقاومته بالس�باحة، فهي 

تحمي من أمراض املفاصل والهشاشة.
الشعور بالسعادة

ممارسة السباحة تفرز هرمونات الشعور بالسعادة، كما أنها 
تقلل إفراز هرمونات التوتر مثل الكورتزول واألدرينالن.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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االنضباط تقرر عد الوديع خارسًا 
أمام اجليش

             المستقبل العراقي/ متابعة

قررت لجنة االنضباط يف الهيأة التطبيعية، عّد 
فريق الوديع خارسا أمام فريق الجيش بنتيجة 
)0-3( ضمن مباريات دوري الرديف للموس�م 

.٢0٢-٢١0٢0
وع�زت اللجنة يف بيان، اس�باب ذل�ك إلرشاكه 

العبا مسجال يف كشوفات فريق آخر. 
واوضح�ت« لدى اط�الع اللجنة ع�ى اعرتاض 
نادي الجيش، وبعد مفاتحة لجنة املس�ابقات 
لتزويدن�ا بكش�وفات واس�تمارات مباري�ات 
فريق جنوب بغداد، تبني لنا ان الالعب )فارس 
محمد( مسجل ضمن كش�وفات فريق جنوب 
بغ�داد ل�دوري الدرج�ة األوىل، وقد اش�رتك يف 
مباريات الفري�ق، إضافة اىل إرشاكه مع فريق 

رديف الوديع أمام فريق رديف الجيش بتاريخ )١4/4/٢0٢١(.
وعليه قررت اللجنة: عّد فري�ق الوديع خارسا أمام الجيش )3-0( 

اس�تنادا للمادة الثامن�ة /أوال، مس�ابقات، مع حرمان 
الالع�ب )ف�ارس محمد( وم�درب فريق ردي�ف الوديع 

ألربع مباريات وفق املادة الثامنة/أوال، مسابقات.

مدرب يوضح أسباب تراجع األندية 
العراقية آسيويًا

             المستقبل العراقي/ متابعة

أكد املدرب العراقي صادق سعدون، أن مشاركة األندية 
املحلية يف دوري أبطال آسيا دون مستوى الطموح.

وقال سعدون يف ترصيح صحفي، ان »مستوى األندية 
العراقية يف البطولة اآلسيوية غري جيد، رغم سهولة 
املجموعة الثانية التي يلعب ضمن منافساتها القوة 
الجوية، لكنه يف مباراتني لم يس�تطع الفوز وننتظر 

نتائجه يف املباريات املقبلة«.
وأض�اف »أما نادي الرشط�ة فال طعم وال لون، مع 
األس�ف ليس هناك دور إداري عى مستوى عاٍل وال 
فني يستطيع الوصول بالفريق ولو بنسبة بسيطة 

السم وتاريخ أنديتنا يف مثل هكذا بطوالت«.
وحدد س�عدون س�بب تراجع النتائج لعدة اس�باب منها 
الف�ارق الفن�ي الواضح ب�ني األندي�ة العراقي�ة واألندية 
املنافسة يف البطولة اآلسيوية، باإلضافة إىل نقص الخربة، 
كذل�ك ضع�ف ال�دوري العراق�ي والع�دد الكب�ري لألندية 

املش�اركة بال�دوري املمت�از و املالع�ب الس�يئة وع�دم تطبيق 
االحرتاف الحقيقي.

وش�دد عى رضورة املش�اركة به�ذه البطولة لكس�ب الخربة 
والتعل�م منها خاصة أن األندية العراقي�ة منذ فرتة طويلة جدا 

بعيدة عنها.

فاران يعود لتدريبات 
ريال مدريد

شيفريين يشتم أنيييل رئيس 
يوفنتوس علنًا

              المستقبل العراقي/ متابعة

ظهر ال�دويل الفرنيس رافايي�ل فاران مداف�ع ريال مدريد 
االسباني يف التدريبات الجماعية للفريق وذلك بعد تعافيه 

من فريوس كورونا املستجد.
وغ�اب فاران عن مباري�ات الفريق االخرية ض�د ليفربول 
يف دوري االبطال، باالضافة اىل الكالس�يكو امام برش�لونة 

وخيتايف يف الجولة املاضية بسبب اصابته بكورونا.
وأك�دت إذاعة »كادينا كوبي«، ان م�ران ريال مدريد اليوم 
شهد عودة فاران لاللتزام مع املجموعة بعد تعافيه تماًما 

وإعطاء نتائج سلبية لفريوس كورونا.
وعاد ري�ال مدري�د إىل التدريب�ات الجماعية تح�ت قيادة 
زيدان بعد التعادل الس�لبي أمام خيتايف 0-0 يف الجولة 3١ 

من الدوري اإلسباني.

خسارة كبرية للرشطة أمام استقالل طهران يف أبطال آسيا

كني إىل مورينيو: شكرًا عىل كل يشء

              المستقبل العراقي/ متابعة

خرس فريق الرشطة )0-3( أمام االستقالل 
اإليران�ي، يف املب�اراة الت�ي أقيم�ت يف جدة، 
لحس�اب الجول�ة الثاني�ة م�ن املجموع�ة 
الثالثة.س�جل أه�داف االس�تقالل، محمد 
نادري يف الدقيقة )44(، وفرشيد إسماعييل 
يف الدقيقة )54(، وشيخ دياباتي يف الدقيقة 
)65(، ليتصدر الفري�ق، املجموعة، برصيد 
6 نق�اط، فيما تذيل فريق الرشطة الرتتيب 

بدون نقاط.
بداية غري موفقة

البداي�ة ل�م تك�ن موفق�ة للرشط�ة، الذي 
خرس حسام كاظم، بتلقيه بطاقة حمراء، 
ج�راء تدخله عى أحد العبي االس�تقالل يف 
الدقيق�ة )١١(. ه�ذا الط�رد، أرغ�م مدرب 
الرشطة عى غل�ق املنافذ لتعويض النقص 

الع�ددي، واالعتم�اد ع�ى الهج�وم املرتد.
لكن االس�تقالل، نجح يف نقل الكرة بشكل 
رسيع يف مناطق الرشطة، وضغط من أجل 
تس�جيل هدف، وأنقذ حارس الرشطة كرة 
الدقيق�ة )44( تمك�ن  أراش.ويف  س�ددها 
العب االستقالل محمد نادري من استغالل 
التمريرة العرضية ليسدد الكرة باملبارش يف 
ش�باك الحارس أحمد باس�ل ويحرز هدف 

التقدم.
هدفان رسيعان

يف الش�وط الثان�ي، تمك�ن االس�تقالل من 
ف�ك التكتل الدفاعي للرشط�ة، وتمكن من 
رضب خط الصد الذي سعى مدرب الرشطة 
لتنظيم�ه، لك�ن دون ج�دوى فتمك�ن يف 
الدقيقة )54(، الالعب أراش من فك ش�فرة 
الدفاع بتمريرة بينية إىل فرشيد إسماعييل، 
فسجل الهدف الثاني.وبذات الطريقة، أحرز 

ش�يخ دياباتي، الهدف الثالث بعد أن رضب 
مس�عود مصيدة التس�لل بتمري�رة متقنة 
لدياباتي األخري سددها بقوة داخل الشباك 
محرًزا الهدف الثالث.ورغم محاوالت املدرب 

اليتش بإرشاك م�ازن فياض وريفاس بدال 
من عيل حصني ومحمد داود، لكن لم يتغري 
يشء عى مس�توى االداء، فبقي االستقالل 

مسيطرا.

               المستقبل العراقي/ متابعة

شكر النجم اإلنكليزي هاري كاين مدربه السابق جوزيه 
موريني�و بعد إقالته من قبل إدارة ن�ادي توتنهام، ونرش 
كاين صورته برفقة مورينيو عرب حسابه عى انستغرام.

وكت�ب كاين إىل جانب الصورة: »ش�كرا لك عى كل يشء. 
م�ن دواعي رسوري العمل مع�ا. أتمنى لك كل التوفيق يف 

الفصل التايل«.
ُيذك�ر أن توتنهام من بني األندي�ة التي انضمت إىل دوري 

السوبر األوروبي، والذي أحدث ضجة كبرية يف العالم.

ب�دوره هّدد االتحاد األوروبي لك�رة القدم الالعبني الذين 
سيش�اركون يف دوري الس�وبر األوروب�ي بحرمانهم من 

اللعب مع منتخباتهم الوطنية.

تأسيس بطولة أوروبية جديدة من كبار األندية والفيفا يعلن موقفه
              المستقبل العراقي/ متابعة

أعل�ن ١٢ ناديا كب�ريا يف أوربا، إطالق دوري الس�وبر االنفصايل 
لكرة القدم، بقيادة فلورنتينو برييز، رئيس ريال مدريد.

ويهدف هذا التحرك، الذي واجه انتقادات حادة من سلطات كرة 
القدم، ورئيس الوزراء الربيطاني بوريس جونس�ون، والرئيس 
الفرنيس إيمانوي�ل ماكرون، إىل منافس�ة دوري أبطال أوروبا.

ونرش املوقع الرس�مي لريال مدري�د، اليوم، بيانا موحدا لألندية 
ال��١٢، جاء في�ه: »األندية )املؤسس�ة( هي: ميالن، آرس�نال، 
أتلتيك�و مدري�د، تش�يليس، برش�لونة، إنرت مي�الن، يوفنتوس، 
ليفربول، مانشس�رت س�يتي، مانشس�رت يونايتد، ريال مدريد، 
وتوتنهام«.وتابع: »س�تتم دع�وة 3 أندية أخرى لالنضمام، قبل 
املوس�م االفتتاحي الذي س�يبدأ يف أقرب وق�ت ممكن«.وأضاف 
البيان: »بالنظر إىل املس�تقبل، تتطلع األندية إىل عقد مناقشات 

مع االتحاد األوروب�ي لكرة القدم، واالتحاد الدويل، لبحث أفضل 
الحلول للبطولة وكرة القدم العاملية«.

نظام البطولة
وتابع: »نظام املس�ابقة عبارة عن مش�اركة ٢0 نادًيا، وهم ١5 
نادًي�ا مؤسًس�ا و5 أخرى، يتم تصنيفها س�نوًيا بن�اء عى أداء 
املوس�م السابق.. وستواصل جميع األندية املنافسة يف دورياتها 
الوطنية«.وأردف: »س�يبدأ املوسم يف أغسطس )آب(، بمشاركة 

األندي�ة يف مجموعت�ني، كل واح�دة تض�م ١0 فرق، وس�ُتلعب 
املباريات بنظام الذهاب واإلياب، بحيث يتأهل الثالثة األوائل من 
كل مجموعة تلقائيا إىل ربع النهائي، بينما تلعب الفرق أصحاب 
املراك�ز الراب�ع والخام�س مواجه�ة إضافي�ة، ذهاب�ا وإيابا«.
واستكمل: »النهائي سيكون من مباراة واحدة فقط، عى ملعب 
محايد، وستنطلق البطولة النسائية بعد مدة من انطالق بطولة 

الرجال، بما يساهم يف نهوض الكرة النسائية وتطويرها«.

هل استحق جوزيه مورينيو طرده من توتنهام؟
              المستقبل العراقي/ متابعة

يف الوقت الذي انش�غل فيه العالم أجمع بخرب اإلعالن عن 
بطولة دوري السوبر األوروبي املنشقة عن اليويفا، فّجر 
توتنه�ام هوتس�بري مفاج�أة مدوية هو اآلخ�ر بالتأكيد 

رسمياً عى إقالة جوزيه مورينيو من منصبه.
إقالة مورينيو كانت صدمة لوسائل اإلعالم قبل الجماهري، 
ألنه لم يك�ن هناك مؤرشات حقيقة إلمكانية اتخاذ قرار 
جذري يف هذا التوقيت، والجميع كان يتوقع أن يتم حسم 
مستقبل املدرب الربتغايل عقب نهاية املوسم، السيما وأن 

إدارة السبريز جددت ثقتها بالسبيشل ون مراراً وتكراراً.
البع�ض يدعي أن هناك أس�باب خفية وراء إقالة جوزيه 
موررينيو ال تتعلق بالجانب الريايض، لكن هذه الفرضية 
ال يمك�ن اثباته�ا إطالق�اً، عى األق�ل يف الوق�ت الراهن، 
السيما وأن نتائج توتنهام يف املوسم الحايل يمكن أن تربر 

إقالة مورينيو حتى وإن كان التوقيت مثرياً للجدل.
يف الواق�ع، جوزي�ه موريني�و مر بتجربة فاش�لة جديدة 
خ�الل مس�ريته االحرتافي�ة، ول�م يحق�ق أي تق�دم مع 
توتنهام، س�واء عى صعيد األداء أو حتى النتائج، ورغم 
تط�ور بعض الالعبني معه مثل س�ون هيونج مني، لكن 

معظ�م الالعبني انحدر مس�تواهم، والفريق عموماً 
يقدم كرة قدم سيئة يف معظم املباريات.

صحي�ح أن موريني�و اس�تلم فريق�اً منه�اراً م�ع 
بوتش�يتينو، لك�ن الجمي�ع كان م�دركاً أن انخفاض 
مس�توى الفريق املفاجئ لم يكن سببه جودة الالعبني 
أو تكتي�ك امل�درب األرجنتين�ي، بل كان س�ببه عوامل 
نفس�ية، ألن نف�س الفري�ق كان يتأه�ل بس�هولة إىل 

دوري أبط�ال أوروب�ا يف كل موس�م، وكان قد وصل 
إىل نهائ�ي البطولة وخرس بالنهاية أمام ليفربول 

بشق األنفس.

تشيليس يستهدف ظهري 
يوفنتوس

              المستقبل العراقي/ متابعة

كشفت تقارير صحف بريطانية، أن نادي 
تش�يليس اإلنكلي�زي يس�تهدف الحصول 
عى خدم�ات الربازي�يل اليكس س�اندرو 

ظه�ري يوفنتوس اإليطايل يف 
الصيف الجاري.

أن  اىل  التقاري�ر  وأش�ارت 
الي�ويف يعمل عى بيع الدويل 
الربازييل هذا الصيف، ويعد 
تشيليس من االندية الراغبة 

يف ضمه.
واكدت صحيفة » ذا صن«، 
أن توم�اس توخي�ل مدرب 
البلوز يريد ضم الالعب من 
اجل تدعي�م الجهة الخلفية 

للفريق.
أن  اىل  التقاري�ر  وتش�ري 
س�يقدم  اللندن�ي  الن�ادي 

عرًض�ا بقيم�ة ٢0 ملي�ون ي�ورو للظفر 
بخدم�ات الالعب.أما العرض الثاني، فإنه 
ينط�وي عى صفق�ة تبادلية واس�تغالل 
رغبة يوفنتوس يف ضم إيمرس�ون باملريي 

لالنقضاض عى الظهري الربازييل.

              المستقبل العراقي/ متابعة

خ�رج رئي�س االتح�اد األوروب�ي لك�رة القدم ألكس�ندر 
ش�يفريين عن صمته بعد ألحداث املث�رية التي زلزلت كرة 
القدم األوروبية منذ ساعات قليلة تحديداً مساء يوم أمس 

األحد.
وأعل�ن ١٢ نادياً أوروبياً أمس وبش�كل رس�مي تش�كيل 
بطولة جديدة تحت مسمى السوبر ليج أو بطولة الدوري 
األوروبي املمتاز كبطولة أوروبية جديدة ستلعب منتصف 

األسبوع بداية من هذا العام.
وكان�ت أندية ميالن، أرس�نال، أتلتيكو مدريد، تش�يليس، 
برش�لونة، إنرت ميالن، يوفنتوس، وليفربول، ومانشس�رت 
س�يتي، ومانشس�رت يونايت�د، وري�ال مدري�د ، وتوتنهام 
انضموا جميعهم كأندية مؤسسة لدوري السوبر األوروبي 

يف ظل رفض جميع االتحادات سواء املحلية أو الدولية.
وتحدث الس�يد الكس�ندر ش�يفريين عن بعض املسؤولني 
الذي انضموا إىل هذه البطولة بش�كل صادم وعى رأسهم 

أنيييل عضو اليويفا السابق ورئيس نادي يوفنتوس.
ورصح ش�يفريين قائالً:” كان ال بد أن نعلم أن هنا بعض 
الثعاب�ني حولنا، أنيييل؟ هو أكثر رجل يكذب يف العالم لقد 

نفى يل كل يشء يوم السبت ثم أغلق هاتفه”.

جرح كوبو مازال يؤمل ريال مدريد!
              المستقبل العراقي/ متابعة

مازال جرح املوهوب الياباني، تاكيفوسا كوبو، 
الع�ب فريق ريال مدريد، يؤلم النادي امللكي يف 

ظل وضعيته الحالية يف فريق خيتايف.
ويلع�ب كوبو يف صفوف خيتايف بنظام اإلعارة 

م�ن ريال مدريد يف النصف الثاني من املوس�م 
الجاري، لكنه لم يجد الفرصة للظهور بشكل 

مستمر مع األزرق املدريدي.
وعانى ري�ال مدريد من اعارة كوبو يف النصف 
األول من املوس�م الج�اري لصف�وف فياريال 
بس�بب كثرة جلوسه عى مقاعد البدالء، وظن 

أنه س�يتخلص من هذا الس�يناريو بعد 
رحيل الالعب لكوليسيوم ألفونسو برييز 

يف يناير.ولم يحصل جوهرة الريال الشابة عى 
الفرص�ة للتطور كالعب رفق�ة خيتايف، حيث 
يخرج الالعب من حس�ابات املدرب بورداالس 

يف الفرتة الحالية.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

فليك: كان من املهم ان يعرف الالعبون القرار مني
          المستقبل العراقي/ متابعة

قرر هاينز فليك مدرب بايرن ميونيخ االملاني عدم التعليق 
عى التوبيخ الش�ديد، الذي وجهته له إدارة النادي، بس�بب 

إعالن رغبته يف الرحيل املبكر نهاية املوسم الجاري.
ويف بداي�ة املؤتم�ر الصحف�ي، قبل مب�اراة فريقه أم�ام باير 
ليفرك�وزن، ناش�د فلي�ك الصحفيني ع�دم توجيه أس�ئلة عن 
النقاش�ات الدائرة حول رغبته يف الرحي�ل، وموقف النادي من 

هذا األمر. وقال:« ليس هناك ما يمكن قوله عن هذا«.
وأوض�ح فلي�ك ع�ن فكرت�ه من اإلع�الن ع�ن الرحي�ل يف هذا 
التوقي�ت:« كان ش�يئا مهما بالنس�بة يل، أن يع�رف الالعبون 
مني، ألني سمعت من اإلذاعة املوجودة يف الردهة، أن املوضوع 

قد ترسب«.
ورغ�م حال�ة التناف�ر الحالية، أع�رب فليك عن اعتق�اده بأن 
الفري�ق وإدارة النادي يس�تحقون االحتف�ال ببطولة الدوري 

نهاية املوسم.



Apago PDF Enhancer

العراقـي
صحيفة يومية سياسية 

مستقلة 

األخيـرة

العدد   2360   الثالثاء  20  نيسان   2021

العراقـي

لالشتراك واإلعالن 

07801969233هـاتـف رئاسة التحريـر
07901463050
07709670606

tahaa.iraq@yahoo.com : البريد االلكتروني

رقم االيداع في دار الكتب والوثائق العراقية 1530 لسنة 2011

العنوان : بغداد - الكرادة داخل

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

كـاريكـاتـير

امـضـاءاتمساحة للرأي

القناة التنويريةأمري الظل

بسمة النسورسما حسن

تنهدن�ا ورسحنا وغّيمت س�حابة ح�زن وأىس عىل وجوهن�ا كثريا، حني 
س�معنا عن خرب وفاة زوج بعد وفاة زوجته بأيام قليلة أو ساعات. وقد 
يحدث العكس، فتموت الزوجة بعد زوجها، وإن كانت االحصائيات تشري 
إىل وف�اة األزواج غالبا بعد رحيل الزوجات بمدة قصرية، فقد أش�ارت إىل 
هذا دراس�ة نرشت يف دورية »جاما نت وورك أوبن«. والس�بب هو حالة 
الحزن الش�ديد لرحيل الرشي�ك، وفقدان الرغبة يف الحي�اة، خصوصا أن 
الزوجة قد ترحل وترتك الزوج وحيدا وس�ط انش�غال األبناء، فيما تكون 
الزوجة قادرة قليال ع�ىل إدارة حياتها بصفتها امرأة بعد رحيل الرشيك، 

لكثرة اهتماماتها وعنايتها باألحفاد، عىل عكس الرجل.
نقل�ت األخبار، نهار يوم الجمعة الفائت، رحيل األمري فيليب، زوج ملكة 
بريطاني�ا إليزابيث الثانية، عن عم�ر 99 عاما، قىض منها ما يقارب 73 
عاما زوجا للملكة، كان خاللها يوصف بصخرتها الحنون. وقد استهجن 
كثريون حزن امللكة عىل وفاة زوجها، ربما من باب أنه رجل الظل. ولكن 
يبدو أن أحدا لم يخرب مشاعر األنثى التي مهما وصلت إىل مناصب عالية، 
وما تناله من ش�هادات وترقيات، إال أنها تبقى أنثى، تركن يف املس�اءات 
املتعب�ة لصدر زوج محّب، فكيف ال تحزن ع�ىل رحيله ملجرد أنها ملكة؟ 
أو كيف ال تحزن عىل رحيله ألنها ليس�ت امرأة عادية، سوف تركض هنا 
وهن�اك، للحصول عىل معاش ضئيل، أو انتزاع م�رياث متواضع من بني 
أنياب إخوته، أو تتنازع معهم عىل بيت قديم، وغري ذلك من القضايا التي 
تعيش�ها أي أرملٍة بعد وفاة زوجها. وكأن امللكة، كما يعتقد كثريون، لن 
تحزن عىل رحيل زوجها كما تفعل كل الزوجات بعد عرشة عمر طويلة، 
ولكنه�م يغفلون عن كونها أنثى، وأن رسيرا واحدا كان يجمعها برشيك 
الحي�اة، وأن أنفاس�ه بجوارها كانت تعني له�ا الكثري، حتى لو أصبحت 
متقّطعة والهثة، ولكنها تمأل فضاء غرفتها، وتشيع فيها طمأنينة أنثى 
أيضا، ولي�س طمأنينة ملكٍة يقف عىل بابها أعت�ى رجال األمن، ويأتمر 

بأمرها رجال سياسة محّنكون، وتدير مملكة بكلمة منها.
مؤّكد أن امللكة إليزابيث س�وف تفتقد األمري فيليب، وتتذكر هفواته التي 
تؤك�د أن زواجهم�ا كان عاديا مث�ل كل الزيجات، وحي�ث يتعّمد الزوج 
إح�راج زوجته أم�ام اآلخرين، وخصوصا عائلت�ه، ليؤكد عىل يشء ما يف 
نفس�ه، مثل أنه مس�كني، حتى يقب�ل بزوجٍة ال تليق ب�ه، أو أن عليه أن 
يحتم�ل هذه الخرق�اء من أجل الصغار، فيوم تتوي�ج امللكة لم يرتّدد أن 
يس�ألها أمام الحاش�ية: من أين أتيت بهذه القبعة.. وحني سئل عن رس 
السعادة الزوجية كان رّده: التسامح ولدى امللكة الكثري منه.. وقد أعلن 
أكث�ر من مرّة أن الربيطانيات ال ُيجدن الطبخ، ولذلك كان يمتلك مطبخا 
صغ�ريا ملحقا بجناح�ه، يقيل فيه البيض كل ي�وم. ولكنه ظل محافظا 
ع�ىل حياته الزوجية/ ومكانته يف حي�اة امللكة، حيث وصفته يف ترصيح 
ن�ادر »قوتي ومّتكئي«، فيحّق للملك�ة أن تبكيه، بعد أن يوارى يف الرتاب 
بمرور أس�بوع ع�ىل وفاته. ويمكننا أن نرى دموعه�ا الحقيقية الحاّرة، 
والت�ي يتعّجله�ا املتتبعون لهذا ال�زواج امللكي، والذين س�ارعوا إىل نرش 
صورة ليس�ت حقيقة لدموع امللكة، مشريين إىل أنها دموعها عىل رحيل 

أمريها الغايل.

بالتزام�ن مع ثورة االتصاالت التي اكتس�حت العالم يف الس�نوات العرشين 
األخ�رية، وما ترت�ب عليها من س�هولة الحص�ول عىل املعلوم�ة، تراجعت 
أهمي�ة الكتاب مصدرا أساس�يا للمعرفة، ولم نعد نتباه�ى بمقتنياتنا من 
أمهات الكتب الثمينة، وأحدث اإلصدارات من روايات ومجموعات قصصية 
ودواوين ش�عرية وكتب فكرية فلسفية. تخففنا من عبء إعارة الكتب إىل 
األصدق�اء الذين ال يعيدونها بذريعة أن الس�طو ع�ىل الكتب مرشوع. وزاد 
تذمر دور النرش من تراجع اإلقبال عىل الرشاء، ما تسبب بانتكاساٍت ماّدية 
خطرية، قد تودي بها. كما فقد الكّتاب ش�هية إص�دار الكتب، ذات األغلفة 
األنيق�ة املعتن�ى بها، وتبّدد وه�ج حفالت توقيع الكت�ب يف معارض الكتب 
التي كانت تقام دوريا يف عواصم عديدة، تقليدا حضاريا ثقافيا يتيح للقراء 
االلتق�اء بكّتابهم املفضلني، والحصول عىل نس�خ ممه�ورة بإهداء خّطي 
بقلم الكاتب نفسه. أصبحت قراءة الكتب عادة قديمة مقترصة عىل النخب، 
ممن يمكن اعتبارهم ندرًة قليلًة ظلّت متمّسكًة بالصيغة التقليدية يف تلقي 
الف�ن واملعرفة، ولم تفقد عالقته�ا بالورق، فيما اس�تعاضت األكثرية بما 
وفرته إمكانات ثورة االتصاالت من آفاق معرفية واس�عة جديدة وس�هلة، 
متوفرة للجميع. وبمجرد كبسة زر ليس أكثر، خرس معظم الكتاب عنارص 
تمييزه�م ونجوميتهم، وتط�اول جهالء عىل الصنعة، فاستس�هل كثريون 
منه�م نرش محتوي�اٍت ضحلة س�طحية فارغ�ة، من خالل إنش�اء قنوات 
خاصة بهم عىل »يوتيوب«، ال يكلف إنشاؤها بذل أي جهد. وعّمت الفوىض، 
واختل�ط الحاب�ل بالنابل، وضاعت الطاس�ة، ويف ظل هزيمتن�ا الحضارية 

املدوية، تشكل هذا املشهد السوريايل املقلق.
م�ا يبعث عىل األمل انطالق بعض القنوات التنويرية املختلفة، ذات املحتوى 
املثقف والعميق، والتي أخذت عىل عاتقها تحرير الوعي العربي، فاستقطبت 

أعدادا هائلة من املتابعني، جلهم من الشباب. 
إذ اخترصت عليهم الوقت والجهد الذي تتطلبه القراءة بش�كلها التقليدي، 
لعل أبرزها قناة املثقف اللبناني املبدع، يوس�ف حسني، النوعية ذات الطرح 
الهادئ واملحايد. قناة صغرية، بإمكانات تقنية بس�يطة، يرتقبها ويتابعها 
آالف من املهتمني يف مختلف أنحاء العالم العربي جيل عربي جديد، متعّطش 
للمعرفة الحرة املنفلتة من قيود اإلعالم الرسمي. يساهم هؤالء بتعليقاتهم 
ونقاش�اتهم وتفاعلهم الحيوي يف إثراء املادة التي يقّدمها يوسف، ويثنون 
باس�تمرار ع�ىل إخالصه وج�ده اجته�اده، وحرصه عىل تقدي�م املعلومة 

بموضوعية وحرفية تستحقان اإلعجاب والتقدير. 
قّدم اللبناني املتمّكن من أدواته، يوس�ف حسني، محتوى قناته االستثنائي 
بأس�لوب مبّس�ط مكثف، وبلغة عربي�ة فصحى، وصوت ه�ادئ رزين، يف 
مدٍة ال تتجاوز الثلث س�اعة لكل حلقة، فعرّف متابعيه عىل أعالم الفلسفة 
اإلغريق، مثل أفالطون وسقراط وأرس�طو، وقّدم حلقاٍت يف غاية األهمية، 
تناول فيها س�ري العظماء، أمثال باروخ سبينوزا وكبري الفالسفة إيمانويل 

كانط وإدغار ألن بو وديستوفسكي. 
كم�ا خص�ص حلقات مث�رية تناولت الحض�ارات واألدي�ان واملذاهب، مثل 
الحلقة عن قصة زرادشت واملجوس�ية، مستعرضا أبرز املحطات والعقائد 

والطقوس فيها. 

عدم فعالية لقاحات كورونا ملصايب رسطان الدم
أظه�رت دراس�ات حديثة أن 
األشخاص املصابني برسطان 
الدم قد ال يتمتعون بالحماية 
ض�د  التطعي�م  بع�د  املث�ىل 

فريوس كورونا املستجد.
األمريكية  الجمعي�ة  ونقل�ت 
ألم�راض ال�دم أن دراس�تني 
جديدت�ني أظهرت�ا أن لق�اح 
أق�ل  فعاليت�ه  موديرن�ا 
ل�دى م�رىض رسط�ان ال�دم 
 )CLL( املزم�ن  الليمف�اوي 
وهم�ا  املتع�ددة،  واملايلوم�ا 

نوعان من رسطان الدم.
أن  األوىل  الدراس�ة  وأف�ادت 
األشخاص املصابني برسطان 
الدم الليمفاوي املزمن لديهم 

معدالت اس�تجابة مناعية أقل بشكل ملحوظ 
لجرعت�ني م�ن اللق�اح مقارن�ة باألش�خاص 
األصحاء.وأجريت الدراس�ة ع�ىل 167 مريضا 
يعانون من CLL، وسجل لدى أربعة فقط من 
أصل 10 نس�بة )39.5٪( اس�تجابة إيجابية.

وكشفت الدراس�ة أن املصابني بهذا النوع من 
الرسط�ان لديهم اس�تجابات مناعية مختلفة 

للقاح. وعموما، كان معدل االس�تجابة للقاح 
أق�ل بكثري مم�ا نراه يف عام�ة الناس، تضيف 
الدراسة. وكشف البحث عن اختالفات واسعة 
يف االستجابة املناعية بني املرىض الذين يعانون 
من CLL اعتمادا أيضا عىل مراحل عملية عالج 

الرسطان.
وت�م التوص�ل إىل نتائ�ج مماثل�ة يف امل�رىض 
املسنني الذين يعانون من املايلوما املتعددة.ويف 

دراس�ة نرشت الجمعة س�جل 
الباحث�ون نتائ�ج مماثل�ة بعد 
الجرع�ة األوىل من نفس اللقاح 
يف املرىض املسنني الذين يعانون 

من املايلوما املتعددة.
وق�ارن إيفانجيلوس تريبوس، 
الوطني�ة  الجامع�ة  م�ن 
أثين�ا،  يف  وكابوديس�رتيان 
اليون�ان، وزم�الؤه نتائ�ج 48 
مريض�ا يعان�ون م�ن املايلوما 
املتعددة يف مستشفى ألكسندرا 
يف أثين�ا.وكان متوس�ط عم�ر 

جميع املشاركني 83 عاما.
الجرع�ة  بع�د   22 الي�وم  ويف 
وقب�ل  اللق�اح،  م�ن  األوىل 
الثانية، كان متوس�ط  الجرعة 
الدراس�ات  فقط.وتأت�ي   ٪20.6 االس�تجابة 
الجديدة لتضاعف معاناة مرىض الرسطان من 
كورونا بش�كل عام، إذ أعربت منظمة الصحة 
العاملي�ة يف أوروبا الخميس عن أس�فها لتأثري 
وب�اء كوفيد-19 عىل ع�الج الرسطان معتربة 
أنه “كارثي”. وأشارت إىل توقف خدمات عالج 

الرسطان يف ثلث دول منطقتها.

جدد املس�بار املتجول التابع لوكالة ناس�ا “برسفرينس” االهتمام بوجود 
حياة عىل املريخ، لكن التحليل الكيميائي الجديد يشري إىل أن بعض أشكال 
الحياة يمك�ن أن توجد أيضا عىل كوكب الزهرة، ومع نهاية العام املايض، 
كشف تحليل الغازات املوجودة يف الغالف الجوي للكوكب الشبيه بالجحيم 
عن وجود غاز الفوس�فني. ووفقا ملا ذكره موقع “RT”، فإن الفوس�فني 
هو غاز عديم اللون وقابل لالش�تعال وش�ديد السمية يميل عىل األرض إىل 
التحلل بسهولة شديدة، ويجب أن يتحلل برسعة يف الغالف الجوي لكوكب 
الزهرة الحار والكثيف أيضا، لكن شيئا ما يجعله يبقى عند مستوى ثابت. 
وأش�ارت جني غريفز، أس�تاذة علم الفلك يف جامعة كارديف، إىل أن أسهل 
تفس�ري لوجود الفوسفني يمكن أن يكون مستعمرات من الكائنات الحية 
الدقيقة الغريبة التي تعيش يف الس�حب الكثيفة لكوكب الزهرة.  ولم تكن 
الربوفيس�ورة غريفز تتوقع هذه النتيجة عىل اإلطالق. وقالت: “اعتقدت 
أننا سنكون قادرين فقط عىل اس�تبعاد السيناريوهات املتطرفة، مثل أن 
تكون الغيوم مليئة بالكائنات الحية. لكن عندما حصلنا عىل أول تلميحات 

من الفوسفني يف طيف كوكب الزهرة، كانت صدمة!”. 
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رصد عالمات حياة ىف سحب
 كوكب الزهرة

حول جوالك االيفون اىل سامسونج جمانًا سيارة طائرة يمكنها أن تقل 6 أشخاص
رشع الصن�دوق الرويس للدراس�ات املتقدمة 
يف تطوير سيارة طائرة مبتكرة “سيكلوكار” 
م�ع م�راوح دوارة، مصمم�ة لحم�ل س�تة 
أش�خاص، وقال�ت الخدم�ة الصحفية لهذه 
املؤسس�ة إن “رح�الت أول نم�وذج مبدئ�ي 
بالحجم الكامل للسيكلوكار، املجهزة بمحطة 
طاقة كهربائية بالكامل، من املقرر أن تجرى 

يف عام 2022”. 
ووفقا ملا ذكره موقع “RT”، ستكون املركبة 
الطائ�رة قادرة عىل رف�ع 600 كيلوجرام من 
البضائع، أو نقل س�تة أشخاص، وينفذ هذا 
امل�رشوع رئي�س معه�د الفيزي�اء الحرارية 
التاب�ع لألكاديمي�ة الروس�ية للعل�وم، فرع 
س�يبرييا. وأفي�د بأن�ه ت�م بالفع�ل تنفي�ذ 
التصميم األويل للمركب�ة الطائرة، وتم إجراء 

االختب�ارات األرضي�ة لجهاز الدف�ع الدائري 
بقط�ر م�رت ونصف امل�رت، وقد ُنف�ذت رحلة 

تجريبية لنموذج أويل وزنه 60 كيلوغراما. 
وس�تتمكن سيكلوكار من الوصول إىل رسعة 
قص�وى تص�ل إىل 250 كيلومرتا يف الس�اعة، 

فيما يص�ل م�دى الرحل�ة إىل 500 كيلومرت. 
وأوضح الصندوق أن�ه “باإلضافة إىل أبعاده 
املدمج�ة، مقارنة بالطائ�رات املروحية، فإن 
الس�مة املمي�زة له�ذه املركب�ة الطائرة هي 
القدرة عىل الهبوط عىل س�طح مائل – حتى 

30 درجة، والرسو عىل األسطح الرأسية”. 
كما سيجري تجهيز عربة السيكلوكار بوحدة 
طاقة تعتمد عىل محرك بنزين دوار أو نسخة 
أكثر قوة من محطة طاقة هجينة تعتمد عىل 
محرك توربيني.  يش�ار إىل أن “س�يكلوكار” 
هي عب�ارة ع�ن س�يارة طائرة يت�م حملها 
وتحريكها يف اله�واء بفضل املراوح الدورية. 
ومن بني املزايا الرئيسة لهذه املراوح التحكم 
الرسيع يف ناق�ل الدفع من خالل 360 درجة، 

ومستوى ضوضاء منخفض.

ملي�ار   2.5 أن  إىل  جدي�دة  دراس�ة  توصل�ت 
ديناصورا من ن�وع التريانوصور الرشس ربما 

جاب األرض عىل مدار مليوني عام.
واكتش�ف فري�ق م�ن جامع�ة كاليفورنيا يف 
بريكيل باس�تخدام حسابات تس�تند إىل حجم 
الجس�م والنضج الجنيس واحتياجات الطاقة 
للكائن�ات، عدد حيوان�ات التريانوص�ور التي 

عاشت عىل مدار 127 ألف جيل.
الرق�م يع�د فري�دا م�ن نوع�ه، ولكن�ه مجرد 
تقدير بهامش خط�أ يبلغ من ضخامته حجم 
تريانوص�ور! وقال املؤل�ف الرئييس للدراس�ة 
تش�ارلز مارشال، مدير متحف علم الحفريات 
بجامع�ة كاليفورني�ا، “ه�ذا يعن�ي كثريا من 
الفكاك، كثريا من األسنان، كثريا من املخالب”. 

وجاب�ت األن�واع أم�ريكا الش�مالية لنحو 1.2 
مليون إىل 3.6 مليون س�نة، ما يعني أن كثافة 

تعداد التريانوصور كانت صغرية يف وقت ما.
وقالت الدراس�ة إنه س�يكون هناك نحو اثنني 
يف م�كان بحجم واش�نطن العاصم�ة يف وقت، 
ولك�ن 3800 يف م�كان بحج�م كاليفورني�ا يف 

وقت آخر.

دراسة: حوايل 2.5 مليار تريانوصور جابوا الكرة األرضية

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

هواوي تدرب 3 آالف موهبة يف اجلامعات العراقية

 وقع�ت وزارة التعليم الع�ايل والبحث العلمي 
محرض اجتم�اع مع رشكة ه�واوي الصينية 
لتدري�ب وتطوي�ر املواهب العراقي�ة يف مجال 

املعلوماتية وتكنولوجيا االتصاالت.
وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان، ان »املح�رض الذي 
وقع�ه كل من وكي�ل وزارة التعليم عيل حميد 
الشكري، وممثل رشكة هواوي الصينية رافد 

عباس خ�رض، تضمن خطة تعاون مكرس�ة 
ملجاالت تكنولوجيا )ICT( لتنمية بيئة املواهب 

يف العراق«.
واضافت ان »االتفاق نص عىل أن تقدم رشكة 
ه�واوي تدريب�ا لثالث�ة آالف أس�تاذ جامعي 
وطالب جامعي خالل السنوات القادمة، فيما 
س�تبدأ هواوي مس�ابقة )ICT( يف ش�هر آيار 

املقب�ل، وبرنامج )Seeds Iraq( بالتعاون مع 
وزارة التعليم، التي ستتوىل اإلرشاف والتنسيق 
بني الجامعات العراقية من أجل ضمان تنفيذ 
خطة العم�ل بنجاح وفاعلي�ة وخلق الفرص 

التي تدعم التنمية املستدامة«.
من جهت�ه، أعرب وكي�ل ال�وزارة، عيل حميد 
الش�كري، ع�ن »تقدي�ره وش�كره للقائمني 
ع�ىل إدارة رشكة ه�واوي يف الع�راق«، مؤكدا 
أن »وزارة التعلي�م العايل تق�در وتثمن إتاحة 
ه�ذه الفرصة للش�باب لخوض املنافس�ة يف 
وتحفيزه�م  املعلوم�ات  تكنولوجي�ا  مج�ال 
ع�ىل تطوي�ر أنفس�هم وإغن�اء معلوماته�م 
التقني�ة والعلمية«.وأوض�ح أن »الوزارة بكل 
تشكيالتها ترعى املبدعني وتهدف اىل تشجيع 
الطاقات الش�ابة من أبنائها لالرتقاء بالواقع 

التكنولوجي يف العراق«.
وتابع الشكري، أن »التعليم ومنذ بدء الجائحة 
العاملي�ة تبنت التوج�ه نحو االلي�ات الرقمية 
الفت�ا اىل أن رشكة هواوي له�ا دعم واضح يف 
توف�ري بع�ض مخت�ربات التعلي�م اإللكرتوني 
داعي�ا اىل أن يك�ون للرشكة إس�هام أكرب عىل 
صعيد ال�دورات التدريبية يف مجال تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت«.


