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رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

الربملان 
يؤجـل عقـد جلستـه

 اىل اخلميس املقبل
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أمني عام جملس الوزراء: نعمل عىل إشـاعـة روح التعايش السلمي ونبذ العنف والتطرف
مستشار االمن القومي والسفري السعودي يؤكدان عىل أمهية احلوار وُحسن اجلوار
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

قال�ت الحكوم�ة ، أمس الثالث�اء، إن بعض مواد 
املوازن�ة غ�رت بنح�و لي�س بصالح إج�راءات 
الحكوم�ة، وأن بعض موادها س�يطعن بها أمام 
املحكم�ة االتحادي�ة، فيم�ا أكدت إلغ�اء رضيبة 
الدخل عىل رواتب الدخل التي سبق لوزارة املالية 

أن فرضتها.    
وق�ال املتح�دث باس�م الحكوم�ة حس�ن ناظم، 
يف مؤتم�ر صحفي مش�رك م�ع وزي�ري املالية 
والتخطي�ط، أعقب جلس�ة مجلس ال�وزراء، إن 
»بعض م�واد املوازنة غرت بنح�و ليس بصالح 

إجراءات الحكومة«.  
وأك�د أن »مجل�س ال�وزراء خول رئي�س الوزراء 
مصطفى الكاظمي بالطعن ببعض مواد املوازنة 

أمام املحكمة االتحادية«.  
من جانبه قال وزير املالية عيل عبد األمر عالوي، 
خ�الل ذات املؤتم�ر، إننا »س�نطلب من رئاس�ة 
الجمهورية إع�ادة النظر ببعض التصحيحات يف 

املوازنة«.  
وأش�ار الوزير إىل أن »الوزارة تحاول الوصول إىل 
حل جيد لرفع مستوى الدخل«.   من جهته، ذكر 
وزي�ر التخطيط خالد بتال النج�م، خالل املؤتمر 
الصحف�ي، إن »رئي�س ال�وزراء وج�ه برضورة 
اإلرساع يف تنفي�ذ فق�رات املوازنة، خالل جلس�ة 
املجل�س«.   وبخص�وص فق�رات املوازن�ة أك�د 
النجم: »سنطعن بمادة يف املوازنة تتعلق بتدقيق 
ومراقبة الخطط املقدمة من املحافظني«.   وتابع: 
»سنطعن أيضاً بمادة إلزام الوزارات بنقل بعض 
التشكيالت وضمها ملجلس الخدمة االتحادي«.   
التفاصيل ص2

جملس الوزراء يرتاجع عن »رضيبة الرواتب« ويطعن باملوازنة
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الرئيس اإليراين: نتفاوض يف فيينا بقدرات أكرب

إيران تعلن دعم وساطة العراق حلل خالفاهتا
 مع السعودية
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النقل تعلن 
قرب االنتهاء من رصيف نفطي 

بميناء خور الزبري

حمافظ واسط حيرض
 اجتامع املحافظني مع نائب 

رئيس الربملان

اإلعالم األمني يعلن القبض
 عىل داعشيني اجتازا الساتر احلدودي 

السوري نحو العراق

       بغداد / المستقبل العراقي

أك�د الرئيس اإليراني، حس�ن روحاني، أم�س الثالثاء، أن 
طهران تتفاوض يف محادثات فيينا حول االتفاق النووي، 
بق�درات أك�ر بع�د صمودها بوج�ه الضغ�وط القصوى 
والحرب االقتصادية التي شنها الرئيس األمريكي السابق 
دونالد ترامب ضد إي�ران. وقال روحاني، خالل كلمة لدى 
اس�تقباله جمعا من الفعاليات السياسية بمناسبة شهر 
رمض�ان، إن »ترامب دعس عىل جمي�ع املعاهدات ومنها 
االتف�اق النووي  وفتح حرب اقتصادي�ة ضد الجمهورية 
اإلسالمية اإليرانية.. واليوم نتفاوض يف فيينا بقدرات أكر 

بعد صمودن�ا بوجه الضغ�وط القصوى«.وتابع روحاني 
أن »العقوب�ات ضغطت علينا يف جمي�ع القطاعات«. كما 
قال كب�ر املفاوض�ني اإليرانيني، عب�اس عراقجي، خالل 
محادث�ات فيينا، يف ترصيحات لوكالة اإلذاعة والتلفزيون 
اإليرانية الرسمية، إنه »ال صحة ملا يشاع حول التوصل إىل 
اتفاق مؤقت أو مواضيع من هذا القبيل يف محادثات إيران 

مع مجموعة )1+4(«.
وأضاف: »ال نجري محادثات إال بشأن الخطوات النهائية 
لرفع العقوبات الظاملة عن الجمهورية اإلسالمية اإليرانية، 
وم�ا يطرح يف وس�ائل اإلعالم ع�ن االتفاق ح�ول خطوة 

بخطوة أو اتفاق مؤقت ال أساس له وغر صحيح«.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن الس�فر اإليراني يف بغ�داد إيرج 
مس�جدي، أمس الثالث�اء، دعم بالده 
طه�ران  لتقري�ب  الع�راق  لوس�اطة 
»مع ال�دول التي حدث�ت معها بعض 
التحديات ما أدى اىل فتور يف العالقات« 
مبين�اً أن�ه تم إب�الغ الس�لطات بهذه 
املوافقة يف اش�ارة اىل تقارير كش�فت 
عن مباحثات ايرانية سعودية جرت يف 
بغداد لحل املش�اكل بينهما يف التاسع 

من الشهر الحايل.
واعت�ر مس�جدي إن العالق�ات ب�ني 
يف  وتتط�ور  جي�دة  والع�راق  إي�ران 
الثقافية واالقتصادية  األبعاد  مختلف 
مش�ددا ع�ىل »دعم إي�ران للع�راق يف 
تطوي�ر عالقات�ه م�ع العال�م العربي 
خاص�ة فيم�ا يتعلق بوس�اطة بغداد 
الزالة التوتر ب�ني دول املنطقة«. واكد 
مس�جدي يف ترصيحات لوكالة »ارنا« 
االيراني�ة الرس�مية أن إي�ران ترح�ب 
وتدع�م وتش�جع أي تح�رك يصب يف 

تطوير عالقات التعاون والتقارب بني 
العراق والدول العربية ودول الجوار.

وبش�أن الجول�ة الثالث�ة م�ن الحوار 
االس�راتيجي ب�ني بغداد وواش�نطن 
التي جرت يف السابع من الشهر الحايل، 
أضاف إيرج مسجدي قائال إن »املؤكد 
أن قرار مجلس النواب العراقي )مطلع 
عام 2020( بش�أن انس�حاب القوات 
األمركية من العراق واضح وأن إيران 
تعتق�د أن وج�ود الق�وات والقواع�د 
األمركي�ة يف العراق واملنطقة ال يصب 

يف مصلحة العراق واملنطقة«، موضحا 
أن قوات الع�راق ودول املنطقة قادرة 

لوحدها عىل تأمني أمنها.
وكان�ت الخارجي�ة اإليراني�ة رحب�ت 
بتقارير تحدثت حول إجراء مباحثات 
م�ع الس�ع�����ودية يف بغ�داد حيث 
كان البلدان قد قطعا عالقات�����هما 
الدبلوماسية عام يف 2016 ويخوضان 
عدة حروب بالوكالة يف املنط���قة يف 

إطار تنافسهما عىل النفوذ.
التفاصيل ص2
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وزير النفط يوعز بمتابعة احلالة الصحية 
حلارس مرمى نادي النفط مصطفى سعدون 

وتلبية متطلبات عالجه
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الرشيد يقرر الغاء رشط  رهن العقار للسلف املمنوحة للقضاة
     بغداد / المستقبل العراقي 

قرر م�رف الرش�يد، أم�س الثالثاء، 
للس�لف  العق�ار  ره�ن  رشط  الغ�اء 

املمنوحة للقضاة.
وق�ال املرف يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه انه »ق�رر منح 
الس�لفة البالغ�ة )١٠٠( ملي�ون دينار 
بكفالة قايض مستمر بالخدمة ويكفي 
)٥٠٪( من صايف راتبه الشهري لتغطية 

القسط والفائدة الشهرية«.
وب�ن ان م�دة الس�لفة )١٠( س�نوات 

بفائدة )٥٪(.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

قالت الحكوم�ة ، أمس الثالثاء، إن بع�ض مواد املوازنة 
غ�رت بنحو ليس بصالح إجراءات الحكومة، وأن بعض 
موادها سيطعن بها أمام املحكمة االتحادية، فيما أكدت 
إلغاء رضيبة الدخل عىل رواتب الدخل التي س�بق لوزارة 

املالية أن فرضتها.    
وقال املتحدث باس�م الحكومة حس�ن ناظ�م، يف مؤتمر 
صحفي مش�رك م�ع وزيري املالي�ة والتخطيط، أعقب 
جلس�ة مجلس الوزراء، إن »بعض م�واد املوازنة غرت 

بنحو ليس بصالح إجراءات الحكومة«.  
وأكد أن »مجلس ال�وزراء خول رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظم�ي بالطعن ببع�ض مواد املوازنة أم�ام املحكمة 

االتحادية«.  
م�ن جانبه قال وزير املالية عيل عبد األمر عالوي، خالل 
ذات املؤتمر، إننا »سنطلب من رئاسة الجمهورية إعادة 

النظر ببعض التصحيحات يف املوازنة«.  
وأش�ار الوزي�ر إىل أن »ال�وزارة تحاول الوص�ول إىل حل 
جي�د لرفع مس�توى الدخ�ل«.   م�ن جهته، ذك�ر وزير 
التخطيط خالد بت�ال النجم، خالل املؤتمر الصحفي، إن 
»رئي�س الوزراء وجه ب�رورة اإلرساع يف تنفيذ فقرات 
املوازن�ة، خالل جلس�ة املجلس«.   وبخص�وص فقرات 
املوازن�ة أكد النجم: »س�نطعن بم�ادة يف املوازنة تتعلق 
بتدقي�ق ومراقب�ة الخط�ط املقدم�ة م�ن املحافظن«.   
وتابع: »سنطعن أيضاً بمادة إلزام الوزارات بنقل بعض 
التش�كيالت وضمه�ا ملجلس الخدم�ة االتح�ادي«.   إىل 
ذلك، ت�رأس رئيس مجلس ال�وزراء مصطفى الكاظمي 
جلس�ة اعتيادي�ة ملجلس ال�وزراء، بحث فيه�ا تطورات 
االح�داث يف البالد، ومناقش�ة املوضوعات املدرجة ضمن 
جدول االعمال. وجدد الكاظمي خالل الجلسة توجيهاته 
الس�ابقة ل�وزارة التج�ارة بمواصلة العمل ع�ىل توفر 
مواد البطاق�ة التموينية، كما وجه وزير التجارة للقيام 

بزيارات يومية والوقوف ميدانيا عىل عملية التوزيع.
كما شدد عىل »رضورة قيام وزارة العمل ببذل املزيد من 
الجه�ود لدعم الرشائح املش�مولة بالرعاية االجتماعية، 

والعمل بانسيابية بعيدا عن الروتن«.
واشار رئيس مجلس الوزراء اىل »الجهود الكبرة لوزارة 
الصح�ة يف حم�الت تطعي�م املواطن�ن باللق�اح املضاد 
لفروس كورونا«، داعيا »وزارتي الربية والتعليم العايل 
اىل التعاون مع وزارة الصحة لتسهيل اخذ اللقاحات من 

قبل الكوادر التعليمية والتدريسية«.
وقدم وزير الصحة والبيئة تقريرا مفصال عن مستجدات 
عمل لجنة تعزيز االجراءات الحكومية يف مجاالت الوقاية 
والس�يطرة الصحية والتوعوية بش�ان الحد من انتشار 
فايروس كورونا، واس�تعرض جه�ود الوزارة ومالكاتها 

يف عمليات تلقي�ح املواطنن يف بغداد وباقي املحافظات، 
وجهود حمالت التوعية يف هذا املجال.

وش�هدت جلس�ة مجلس الوزراء مناقشات مستفيضة 
بش�أن الطع�ون باملوازن�ة العام�ة، وقد أص�در املجلس 
الق�رار التايل:  - تخويل رئي�س مجلس الوزراء صالحية 
الطع�ن ام�ام املحكمة االتحادية العلي�ا يف عدد من مواد 
قانون املوازنة العامة االتحادية للسنة املالية/ ٢٠٢١، يف 

ضوء التقرير املقدم من االمانة العامة ملجلس الوزراء.
إىل ذل�ك، حددت وزارة املالية وجود أخطاء ضمن جداول 
ونص�وص موازن�ة ٢٠٢١ املعلن�ة بالجري�دة الرس�مية 

وسيتم مفاتحة رئاسة الجمهورية لغرض التصحيح.
واضاف�ت ال�وزارة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي عىل 
نس�خة منه، انه�ا بارشت بإج�راءات التدقي�ق لقانون 
املوازن�ة االتحادي�ة لع�ام ٢٠٢١ بع�د مصادق�ة رئيس 

الجمهورية وفق الصالحيات املخولة لنا.   
واش�ارت املالية اىل ان انها بدأت بإجراءات تدقيق قانون 
املوازنة العامة االتحادية رقم )٢3( لس�نة /٢٠٢١ الذي 
ت�م ن�رشه بالجري�دة الرس�مية بالع�دد 46٢٥ يف ١٢/
نيسان/٢٠٢١، الفتة اىل انه تم مالحظتهم بوجود اخطاء 

ضمن الج�داول والنص�وص االمر الذي س�يتم مفاتحة 
دي�وان الرئاس�ة لغ�رض اص�دار بي�ان تصحي�ح وفقا 
للصالحية املخولة لهم بموجب احكام املادة )من قانون 

النرش بالجريدة الرسمية رقم )78( لسنة ١977(. 
وتابع�ت، حيث ان كافة األخطاء الت�ي وردت باملرشوع 
املرس�ل من قبل مجل�س النواب بموج�ب كتابها املرقم 
3٠٢٢/9/١ يف ٢٠٢١/4/6 واملرس�ل م�ن قبل رئاس�ة 
الجمهورية اىل الجريدة الرس�مية بموجب كتابها املرقم 

ذ.و/١٢78/4١/١ يف ٢٠٢١/4/١٢ واملبينة ادناه:
١- ورد بامل�ادة ١/اوالً / أ تقدر اي�رادات املوازنة العامة 
االتحادي�ة للس�نة املالي�ة /٢٠٢١ )١٠١3٢٠١4١984( 
الف دينار حسبما مبن يف الجدول )أ( االيرادات عىل وفق 

االعداد امللحق بهذا القانون . 
يف ح�ن ان ج�دول )أ( ل�م يع�دل وفق اجم�ايل االيرادات 
املش�ار اليها اعاله وانما تم االبقاء عىل اجمايل االيرادات 
املرس�لة بمرشوع الحكومة والبالغ )93١٥99٥4484( 

الف دينار . 
٢- كذل�ك ورد باملادة ٢/اوال/ النفق�ات يخصص مبلغ 

)١٢9993٠٠9٢9١( الف دينار للسنة /٢٠٢١ منها. 

١-أ- النفقات التش�غيلية )9٠٥٥9١3948٢( الف دينار 
توزع وف�ق الحقل)١و ٢و 3( من الجدول )ب( النفقات 

بحسب الوزارات . 
يف حن ان االجمايل الصحيح هو )98974١3948٢( الف 
دينار وليس�ت )9٠٥٥9١3948٢( الف دينار وذلك لعدم 
ادراج حقول التشغيلية االضافية لكون املبلغ االخر هو 
حاص�ل مجموع الحق�ل العامود رق�م )١( مضاف اليه 
)١88٢٠٠٠٠٠٠( الف دينار املبالغ التشغيلية الجديدة . 
3- اما بالنسبة الجمايل الرأسمالية فقد ورد ضمن نفس 
القان�ون بمبل�غ )٢9١368698٠9( الف دينار )تس�عة 
وعرشون ترليون ومائة وستة وثالثون مليار وثمانمائة 
وتس�عة وس�تون مليون وثمانمائة وتس�عة الف دينار 
( ت�وزع عىل وف�ق ) الحق�ل /4 اجمايل النفق�ات ( من 
)الجدول /ب النفقات بحسب الوزارات ( والجدول )ه�( 

امللحق بهذا القانون بضمنها املبالغ التالية. 
يف حن ورد ضمن جدول )ب( املعد من قبل مجلس النواب 
مبل�غ )٢٥7١3٢946٠٥( ال�ف ينار وعن�د اضافة حقل 
الرأس�مالية االضافية الجديدة  الواردة بجدول )ب( املعد 
من قبل مجلس النواب سيكون )٢9١368698٠9( الف 
دين�ار وان اجمايل املبلغ الوارد بالجدول امللحق بالقانون 
الحكوم�ة ه�و )٢77٥76١97٢9(  املرس�ل م�ن قب�ل 
ال�ف دينار وال�ذي ال يمكن اعتماده لك�ون الربملان قام 
بتخفي�ض اجمايل النفقات الرأس�مالية كم�ا ان جدول 
)ه�( املش�ار اليه بالفقرة )3( اع�اله ال يمكن اعتماده 
لك�ون اصل الج�دول لم يعتم�ده مجلس الن�واب وانما 

جرى تغيره بموجب جدول )ب( . 
بش�أن   )9( وردت ضم�ن ج�دول صفح�ة  كذل�ك   -4
االي�رادات  اجم�ايل  ١=)أ+ب(  العج�ز  )ثالث�اً(  الفق�رة 
)3٢٠١4١984١٠١( ال�ف دين�ار وه�و اليطابق اجمايل 
الفقرة )أ+ب( وانم�ا الصحيح هو )١٠١3٢٠١4١984( 
ال�ف دينار وس�يتم مفاتحة رئاس�ة الجمهورية لغرض 

اصدار بيان التصحيح املشار اليه اعاله . 
وكانت وزارة العدل أعلنت األحد املايض، عن صدور العدد 
الجدي�د من جري�دة  الوقائع العراقي�ة بالرقم )46٢٥(، 
الذي تضمن قانون املوازنة العامة االتحادية لجمهورية 

العراق والتي صادقت عليها رئاسة الجمهورية. 
يذكر ان مجلس النواب، قد أقر يف 3١ آذار املايض موازنة 
٢٠٢١، بإجم�ايل نفقات بلغ ١٢9 تريلي�ون دينار }نحو 
88 ملي�ار دوالر{، فيما س�جلت عجزا قدره ٢8 تريليونا 

}نحو ١9 مليار دوالر{. 
كما تم احتس�اب اإلي�رادات املخمنة م�ن تصدير النفط 
الخام عىل أساس معدل سعر للربميل 4٥ دوالرا، ومعدل 

تصدير قدره 3.٢٥٠ مالين برميل يوميا. 
وص�ادَق رئي�س الجمهوري�ة برهم صالح، ع�ىل قانون 

املوازنة يف 8 نيسان الجاري. 

املالية كشفت »أخطاء« يف »القانون املالي«.. وتوجهت إىل رئاسة اجلمهورية لـ »التصحيح«.. وعالوي: حناول الوصول إىل »حل جيد«

جملس الوزراء يرتاجع عن »رضيبة الرواتب« ويطعن باملوازنة

العدد )2361(   21     نيسان    2021                السنة السادسة                 معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االربعاء

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د األمن الع�ام ملجلس ال�وزراء 
حمي�د نعيم الغزي، أم�س الثالثاء، 
يف  ج�ادة  العراقي�ة  الحكوم�ة  أن 
التعايش  خطواته�ا إلش�اعة روح 
الس�لمي ونب�ذ العن�ف والتط�رف 
وإدم�اج العائدي�ن م�ن مخيم�ات 
النزوح ضمن املجتمع، بالتنس�يق 
ب�ن األجه�زة األمنية والس�لطات 

املحلية.
ال�ذي  اللق�اء  خ�الل  وأض�اف، 
جمعه بالس�فر الهولن�دي ونائب 
ع�رب  بغ�داد  يف  األملان�ي  الس�فر 
أن  املغلق�ة،  التلفزيوني�ة  الدائ�رة 
مل�ف النازح�ن يعد م�ن أولوليات 

يف  تعم�ل  الت�ي  الحكوم�ة،  عم�ل 
الوقت الحايل ع�ىل توفر الخدمات 
األساس�ية وس�بل العيش الكريم، 
بالتع�اون م�ع الربنام�ج اإلنمائي 
املانح�ة  وال�دول  املتح�دة  لألم�م 

واملنظمات املحلية والدولية.
وأش�اد الس�فر الهولن�دي ونائب 
السفر األملاني يف بغداد، بالخطوات 
الت�ي تتخذه�ا الحكوم�ة العراقية 
واألمان�ة العام�ة ملجلس ال�وزراء، 
وتنس�يقهما ع�ايل املس�توى، م�ع 
ال�دول املانح�ة واملجتم�ع ال�دويل، 
إلعادة جهد االس�تقرار إىل املناطق 
املح�ررة، والركيز عىل نب�ذ العنف 
والتط�رف؛ م�ن أجل ع�ودة الحياة 

الطبيعية إىل تلك املناطق.

أمني عام جملس الوزراء: نعمل عىل إشـاعـة 
روح التعايش السلمي ونبذ العنف والتطرف

      بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن الس�فر اإليران�ي يف بغ�داد إي�رج 
مس�جدي، أم�س الثالث�اء، دع�م ب�الده 
لوس�اطة الع�راق لتقري�ب طه�ران »مع 
الدول التي حدثت معه�ا بعض التحديات 
م�ا أدى اىل فتور يف العالقات« مبيناً أنه تم 
إب�الغ الس�لطات بهذه املوافقة يف اش�ارة 

اىل تقارير كش�فت عن مباحث�ات ايرانية 
س�عودية ج�رت يف بغ�داد لح�ل املش�اكل 

بينهما يف التاسع من الشهر الحايل.
واعت�رب مس�جدي إن العالقات ب�ن إيران 
والعراق جيدة وتتط�ور يف مختلف األبعاد 
الثقافي�ة واالقتصادية مش�ددا عىل »دعم 
إي�ران للعراق يف تطوير عالقاته مع العالم 
العربي خاصة فيما يتعلق بوساطة بغداد 

الزالة التوتر بن دول املنطقة«.
واكد مسجدي يف تريحات لوكالة »ارنا« 
االيرانية الرس�مية أن إيران ترحب وتدعم 
وتشجع أي تحرك يصب يف تطوير عالقات 
التع�اون والتق�ارب ب�ن الع�راق والدول 

العربية ودول الجوار.
الح�وار  م�ن  الثالث�ة  الجول�ة  وبش�أن 
االس�راتيجي بن بغداد وواش�نطن التي 

جرت يف الس�ابع من الشهر الحايل، أضاف 
إي�رج مس�جدي قائال إن »املؤك�د أن قرار 
مجل�س الن�واب العراق�ي )مطل�ع ع�ام 
٢٠٢٠( بش�أن انسحاب القوات األمركية 
م�ن الع�راق واض�ح وأن إي�ران تعتقد أن 
وجود القوات والقواعد األمركية يف العراق 
واملنطق�ة ال يص�ب يف مصلح�ة الع�راق 
واملنطقة«، موضحا أن قوات العراق ودول 

املنطقة قادرة لوحدها عىل تأمن أمنها.
وكانت الخارجية اإليرانية رحبت بتقارير 
م�ع  مباحث�ات  إج�راء  ح�ول  تحدث�ت 
السع�����ودية يف بغداد حيث كان البلدان 
قد قطع�ا عالقات�����هما الدبلوماس�ية 
ع�ام يف ٢٠١6 ويخوض�ان ع�دة ح�روب 
بالوكالة يف املنط���قة يف إطار تنافسهما 

عىل النفوذ.

إيران تعلن دعم وساطة العراق حلل خالفاهتا مع السعودية
بغداد تلقت موافقة من طهران على حتركها

        بغداد / المستقبل العراقي

اك�دا مستش�ار االمن القومي والس�فر الس�عودي يف بغداد، 
أمس الثالثاء، عىل أهمية الحوار وحسن الجوار

وذك�ر املكت�ب اإلعالم�ي لالعرجي يف بي�ان تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة من�ه، ان »مستش�ار األمن القومي، قاس�م 

األعرجي اس�تقبل بمكتبه الس�فر الس�عودي يف بغداد، عبد 
العزي�ز الش�مري، وبحث األعرجي مع الس�فر الس�عودي، 
تعزي�ز العالقات األخوية ب�ن بغداد والري�اض والتأكيد عىل 
أهمية االنفتاح والتقارب مع الجميع من خالل الحوار البّناء 
والعمل املش�رك«. واس�تعرض الجانبان األوضاع السياسية 
واألمنية يف املنطقة، والس�بل الكفيلة بإنه�اء الخالفات، بما 

يخ�دم مصالح دول وش�عوب املنطق�ة، مع التأكي�د عىل أن 
الحوار والتفاهم وُحسن الجوار، من شأنها تعزيز االستقرار 

والتنمية وتشجيع االستثمارات يف كافة املجاالت .   
وش�هد اللقاء أيضا، التأكي�د عىل »أهمية أن تش�هد املنطقة 
مزيدا من االس�تقرار، من خالل تجاوز األزمات والركيز عىل 

املصالح املشركة لدول وشعوب املنطقة«. 

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الداخلي�ة، أم�س الثالث�اء، اتخاذ 
اإلج�راءات القانونية بحق اف�راد مفرزة انترش 
مقط�ع فيديو له�م وهم يعتدون ع�ىل مواطن 
بال�رب.    وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان تلق�ت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة منه، إن�ه، »فور 

ورود معلوم�ة بوج�ود تجاوز ع�ىل مواطن من 
قبل مفرزة تابعة الحد افواج الطوارىء التابعة 
لقي�ادة رشط�ة بغ�داد وقب�ل انتش�ار مقط�ع 
الفيدي�و ويف تم�ام الس�اعة التاس�عة صباح�ا 
وجه الس�يد قائد رشط�ة بغداد باي�داع املفرزة 
التوقي�ف فورا عىل ذمة املجل�س التحقيقي مع 
وجود تج�اوز واعتداء من قبل املواطن عىل احد 

املرابط�ات واله�روب منهم  ولكن ه�ذا ال يربر 
التجاوز الذي حصل ويف تمام الس�اعة الحادية 
ع�رش انت�رش مقط�ع فدي�و له�ذه الحادثة«.  
وأك�دت قيادة رشط�ة بغداد أن »ه�ذا الترف 
الفردي ال يحس�ب عىل قيادة طامل�ا كانت عونا 
وس�ندا للمواطن البغ�دادي وان اي ترف غر 
مس�ؤول يص�در من اي منتس�ب غ�ر مقبول 

ويواجه بحزم وان القيادة تلتزم باحرام حقوق 
االنسان وتلتزم حرفيا بتوجيهات وزير الداخلية 
و وكيل الوزارة لشؤون الرشطة املحرم يف اتخاذ 
اإلجراءات القانونية الالزمة بحق اي ترف من 
ش�أنه ان يزعزع عالقة املواط�ن بأجهزة االمن 
مع ان االجراء الحازم الذي اتخذته القيادة كان 

قبل انتشار مقطع الفديو بساعتن«.  

كشف عضو مجلس النواب صباح الساعدي، 
أم�س الثالث�اء، ع�ن جم�ع تواقي�ع نيابية 
لتش�كيل لجنة مؤقتة ملتابع�ة تنفيذ املوازنة 

العام�ة لع�ام ٢٠٢١.    وق�ال الس�اعدي يف 
مؤتم�ر صحفي، إن�ه »تم جم�ع تواقيع 7١ 
نائبا من كتل مختلفة لتقديم طلب اىل رئاسة 

مجلس النواب الصدار قرار يتضمن تش�كيل 
لجنة مؤقتة ملتابعة تنفيذ املوازنة«.  

وأض�اف، أن »اللجن�ة تض�م مختلف اعضاء 

اللجان النيابية وتتوىل متابعة التزام الحكومة 
بتنفي�ذ بن�ود املوازن�ة ومتابع�ة الق�روض 

واالموال وابعادها عن أيدي الفاسدين«.  

        بغداد / المستقبل العراقي

وجه وكي�ل وزارة الداخلية لش�ؤون 
الرشط�ة الفريق عم�اد محمد، أمس 
الثالثاء، أمراً بش�أن معامالت ترقية 

جدول تموز لعام ٢٠٢١.
وذك�ر بي�ان لوكال�ة ال�وزارة تلقت 
املس�تقبل العراق�ي نس�خة منه، ان 
الفريق محمد »وجه مديرية االدارية 
الضب�اط/  ادارة  قس�م   / واملالي�ة 
معام�الت  بانج�از  الرقي�ة  ش�عبة 
الرقي�ة لكاف�ة الضباط مس�تحقي 
ترقية جدول تم�وز ٢٠٢١ وبارشاف 
ومتابعة مدي�ر االدارية واملالية اللواء 

عدي سمر«. 
وأش�ار البي�ان اىل ان »املديري�ة ق�د 
ترقي�ة  معامل�ة   )٥449( انج�زت 
بالوق�ت الح�ارض، وبوق�ت قي�ايس 
وأرس�الها اىل مديري�ة ادارة امل�وارد 
البرشي�ة من اج�ل اتخ�اذ االجراءات 

االدارية والقانونية املعمول بها«. 

مستشار االمن القومي والسفري السعودي يؤكدان عىل أمهية احلوار وُحسن اجلوار

رشطة بغداد توقف مفرزة »اعتدت بوحشية« عىل أحد املواطنني

تواقيع برملانية لتشكيل جلنة تتابع تنفيذ موازنة 2021

الداخلية
 توجه بإنجاز معامالت 

ترقية متوز

        بغداد / المستقبل العراقي

صوت برملان اقليم كردس�تان خالل جلسته االعتيادية التي عقدها، 
أمس الثالث�اء، عىل مقرح قانون اس�تراد وتخزين وبيع املنتجات 

النفطية يف اإلقليم .
وخ�الل الجلس�ة التي عقدت برئاس�ة ري�واز فايق رئيس�ة برملان 
كردس�تان، صوت الربملان عىل مقرح قانون استراد وتخزين وبيع 
املنتج�ات النفطي�ة يف اقليم كوردس�تان بعد حص�ول املقرح عىل 

اصوات 97 برملانيا. 
ودع�ت فايق بع�د التصويت ع�ىل مق�رح القانون حكوم�ة اقليم 
كردستان اىل اصدار التعليمات الالزمة بهذا القانون بكل رسعة لكي 

تصل املشتقات النفطية اىل املواطنن بافضل شكل ونوعية. 
وهنأت رئيسة برملان االقليم شعب كوردستان بمناسبة صدور هذا 

القانون الذي يصب يف مصلحة املواطنن.

        بغداد / طالب ضاحي / عادل احمد

كش�ف محاف�ظ بغ�داد محمد 
جابر العط�ا، أمس الثالثاء، عن 
وجود توجه لشمول املحارضين 
الذين ليس لديهم أوامر مبارشة 
يف الخدمة بقرار مجلس الوزراء 

الخاص بتحويلهم إىل عقود. 
وق�ال العطا للوكالة الرس�مية، 
إن »قرار مجلس الوزراء ش�مل 
جمي�ع املحارضين الذين لديهم 
يف  كمب�ارشة  إداري�ة  أوام�ر 

الخدمة«، مشرا اىل أن »محافظة 
بغداد تسعى الستيعاب الجميع 
اس�ماء  ارس�ال  ع�ىل  والعم�ل 
املحارضي�ن الذين لي�س لديهم 
أوامر إداري�ة اىل مجلس الوزراء 

من أجل شمولهم بالعقد«.
وأش�ار اىل أن »االستحقاق املايل 
للمحارضين سيكون من تاريخ 
توقي�ع العق�د مع اس�تمرارهم 
يف الخدمة لغاي�ة توفر الدرجة 
الوظيفي�ة وتحويله�م اىل املالك 

الدائم«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت خلية االعالم االمن�ي، أمس الثالثاء، القبض عىل داعش�ين 
اجتازا الساتر الحدودي السوري نحو العراق.

وذكرت الخلية يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه أن »قوة 
م�ن قيادة عملي�ات غرب نين�وى ومن خالل فرقة املش�اة عرشين 
رشعت بواجب تفتيش ضمن قاطع املس�ؤلية، حيث تم العثور عىل 
)قنربت�ي هاون 6٠ ملم  - صاروخ كاتيوش�ا ( من مخلفات داعش 

االرهابي تم تفجرها موقعياً«.
ويف س�ياق اخ�ر »خرج�ت تمكن�ت ق�وة م�ن الف�وج األول باللواء 
7١ يف الفرق�ة ٢٠، م�ن الق�اء القب�ض ع�ىل اثنن بع�د اجتيازهما 
الس�اتر الحدودي الس�وري نح�و االرايض العراقية وبع�د التحقيق 
تب�ن انتمائهم�ا اىل عصابات داع�ش، اتخذت بحقهم�ا االجراءات 

القانونية«.  
وبحس�ب البي�ان »ب�ارشت قوة مش�ركة م�ن مقر املتق�دم قيادة 
العملي�ات املش�ركة /كرك�وك من خ�الل الفرق�ة الثالث�ة رشطة 
اتحادي�ة بواج�ب تفتي�ش يف قري�ة الخالدية، حيث ت�م العثور عىل 
)قنربت�ي هاون ١٢٠ ملم  - عبوة محلية الصنع - رمانتي قاذفة  ( 
من مخلفات عصابات داع�ش االرهابي حيث تم تفكيكها واتالفها 

من قبل مفرزة معالجة الفرقة«

برملان االقليم يصوت عىل »قانون مهم«
 يتعلق بالنفط

حمافظ بغـداد
 يزف بشـرى للمحـاضـرين الذين ليس لدهيم 

أوامر مبارشة بالتعيني

اإلعالم األمني يعلن القبض
 عىل داعشيني اجتازا الساتر احلدودي 

السوري نحو العراق

        بغداد / المستقبل العراقي

أرج�أت رئاس�ة مجلس الن�واب، أم�س الثالثاء، عق�د الجلس�ة املقرر اىل 
الخمي�س املقب�ل. وكان م�ن املق�رر ان تعقد الجلس�ة، لكن ع�دم إكتمال 

النصاب حال دون ذلك.

الربملان يؤجل عقد جلسته اىل اخلميس املقبل
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    المستقبل العراقي / الغانم

حرض محافظ واس�ط الدكت�ور محمد جمي�ل املياحي 
االجتم�اع الذي عق�د يف مجل�س النواب برعاي�ة النائب 
االول لرئي�س مجل�س الن�واب حس�ن كري�م الكعب�ي 
وبحضور وزراء التخطيط واملالية باإلضافة إىل الس�ادة 

املحافظني.
وق�ال املياح�ي إن االجتماع ناق�ش آلية تنفي�ذ موازنة 
2021 بع�د اقراره�ا، وكيفية تس�هيل اج�راءات العمل 

بموجبها، ومعالجة املشاكل التي لم تعالج فيها.

وأض�اف نح�ن كمحافظ�ني نثم�ن إج�راءات وزارت�ي 
التخطي�ط واملالي�ة الخاص�ة بموضوع احال�ة وإدراج 
الجدي�دة،  املش�اريع  او  املتوقف�ة  املش�اريع  وإكم�ال 
واس�تمرار العم�ل باملش�اريع الحالي�ة، وضم�ان عدم 

توقفها.
كذلك ثم�ن جهود النائ�ب االول لرئيس مجل�س النواب 
حس�ن كريم الكعب�ي وحرصه الكبري ع�ى انجاح عمل 

املحافظات.
وأشاد محافظ واس�ط بدور وزارة التخطيط ومهنيتها 
العالية يف التعامل وحل جميع املشاكل وتسهيل اجراءات 

التنفي�ذ إضاف�ة اىل وزارة املالية فأن دوره�ا كان جيدا 
لكننا، نطمح ملزيد من التعاون.

وأك�د الحرص والتطلع إىل تنفي�ذ كامل خطتنا الخدمية 
والعمرانية للنهوض بواقع املحافظة.

ودع�ا اىل التع�اون املرج�و م�ن األهايل خاصة الش�باب 
يف واس�ط ونطم�ع بمعونته�م والوق�وف معن�ا لخدمة 
املحافظة. وأش�ار اىل أن اس�تقرار املحافظة عامل مهم 
يف انجاز املش�اريع وتنفي�ذ الخطة الخدمي�ة الطموحة 
لعموم واسط وهذا ما يتطلب مشاركة الجميع يف صنع 

القرار املحيل وصوال لتقديم خدمات نوعية للمواطنني.

حمافظ واسط حيرض اجتامع املحافظني مع نائب رئيس الربملان
حبضور وزيري املالية والتخطيط

    المستقبل العراقي / عامر المعموري 

اعلن�ت وزارة التجارة ع�ن مبارشة فروع 
ومواقع الرشكة العامة لتجارة الحبوب يف 

البرصة والعمارة و الرفاعي والدهيمي 
اس�تالم اوىل كميات الحنطة من الفالحني 
واملزارع�ني لعام 2021، اك�د ذلك املهندس 
عبدالرحمن الجويرباوي مدير عام الرشكة 
العام�ة لتج�ارة الحبوب. وق�ال عى بركة 
الل�ه إن مراكزنا بارشت التس�ويقية اليوم 
باس�تالم اول كميات الحنط�ة لعام 2021 

من الفالحني و املس�وقني يف موسم تسويقي 
يبرش بالخري الوفري .واضاف مدير عام تجارة 
الحبوب ان مركز تسويق سايلو العمارة شهد 
دخول اول شاحنة محملة بمحصول الحنطة 
وتم فتح رقم واحد لتبدء رحلة التس�ويق لهذا 
املوسم بعد سحب اول نموذج الجراء الفحص 
املخت�ربي واس�تالمه يف صومع�ة الحنطة . و 
بني ان سايلو البرصة ش�هد اليوم تنظيم اول 

بطاقة تس�ويق لعام 2021 باس�م املس�وقة 
س�ومة حس�ن نتيش وليتم بذلك أستالم أوىل 
كمي�ات الحنط�ة املس�وقة  م�ن الفالح�ني . 
وكش�ف ان صومعة الرفاعي بارشت باستالم 
اوىل الكميات املس�وقة لع�ام 2021 ملحصول 
الحنطة ليت�م بذلك فتح وتنظي�م اول بطاقة 
مرك�ز  وب�ارش   ، املوس�م  له�ذا  تس�ويقية  
تس�ويق مطار الدهيمي برحلة التسويق وتم 
اس�تالم اول كمية من املس�وق طالب عبادي 

عبدالله وبلغت الكمية التي تم  تس�ويقها 
)٦٥( ط�ن.  و كانت املراكز التس�ويقية يف 
الس�ماوة و الكوت قد بارشت باستالم اول 
كميات الحنطة من الفالحني و املزارعني يف 
رحلة االكتفاء الذاتي للموسم الثالث تواليا 
، ومع انظمام املراكز التسويقية يف البرصة 
و العم�ارة و الرفاع�ي و الدهيم�ي تكون 
كميات الحنطة املستلمة لغاية اليوم الرابع 
) ٦.38٦ ( الف طن موزعة بني املحافظات 
كاالت�ي محافظة املثنى الت�ي بارشت اوال 
سوقت ) 4,347( الف طن حنطة بأنواعها 
و الك�وت س�وقت ) 1,212( ال�ف ط�ن و ذي 
ق�ار ) مواق�ع الرفاعي و الدهيمي ( س�وقت 
) ٥13 ( ط�ن و البرصة س�وقت ) 1٦٥( طن 
و اخ�ريا ميس�ان س�وقت ) 147( ط�ن . من 
جانب اخر واصلت ف�روع الرشكة يف املثنى و 
واس�ط اس�تالم الحنطة املحلية من الفالحني 
و املزارع�ني بانتظار مب�ارشة فروع و مواقع 

الوسط والجنوب بالكامل .

التجارة: املراكز التسويقية يف أربع حمافظات تبارش باستالم اوىل 
الكميات من الفالحني واملزارعني

جمموع كميات احلنطة املسوقة بلغت »6,386« الف طن

رشطة البرصة تضبط متهمني يف رشكة 
سياحية بحوزهتم اختام مزورة

يقومون بتزوير فحوصات »كورونا«

    البصرة / محمد الجابري

ألقت قوة من رشطة البرصة، أمس الثالثاء، القبض عى متهمني بتزوير فحوصات 
كورونا للمس�افرين.   وذكرت املديرية يف بيان، تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
من�ه، ان »مف�ارز مركز رشط�ة االمام ع�يل يف مديرية رشط�ة محافظة البرصة 
تمكنت من القاء القبض عى متهمني يعملون يف رشكة للسياحة والسفر، ضبطت 
بحوزتهم اختاما مزورة ملصارف ومستش�فيات واطباء ومختربات واوراق فارغة 

عليها ختم مخترب«.  
»املتهم�ني  ان  البي�ان  واض�اف 
يقوم�ون بموج�ب تل�ك االوراق 
واالخت�ام بتزوي�ر نتيجة فحص 
فاي�روس كورونا للزبائ�ن الذين 

يرومون السفر خارج البالد«.  
اتخ�اذ  »ت�م  ان�ه  واوضح�ت 
بحقه�م  القانوني�ة  اإلج�راءات 
وتوقيفه�م وف�ق أح�كام امل�ادة 
2٩8/28٩ م�ن قانون العقوبات 

العراقي«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن مس�ؤول ايراني عن تمدي�د االغالق 
ملنف�ذ حدودي م�ع العراق بس�بب جائحة 

كورونا.
وق�ال محاف�ظ ايالم غ�رب اي�ران محمد 
ن�وذري، لوكال�ة انب�اء }ارن�ا{ أن »منفذ 
مه�ران س�يبقى مغلقا حتى اوائل ش�هر 
ايار/ ماي�و املقبل أمام عبور املس�افرين 
من اجل الس�يطرة عى ف�ريوس كورونا، 
لكنه اوضح ان الح�دود التجارية ما زالت 

مفتوحة«. 
واضاف، أن »منفذ مهران س�يبقى مغلقا 
ام�ام دخول ال�زوار واملس�افرين بس�بب 
الح�دود  لك�ن  تف�ي جائح�ة كورون�ا، 
التجارية مفتوحة امام عبور البضائع مع 

االلتزام بالربوتوكوالت الصحية«. 
واوض�ح ن�وذري، أن »ح�دود مه�ران من 
الحدود التي تؤثر عى البالد بس�بب حركة 
املرور مع العراق وانتشار فريوس كورونا، 
وس�تبقى مغلق�ة أم�ام املس�افرين حتى 

إشعار آخر«.

ايران متدد غلق منفذ »مهران« احلدودي مع العراق

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

ح�دد م�رصف الرافدين، أم�س الثالث�اء، عددا 
من الفروع املش�مولة بمنح السلف للموظفني 

ومنتسبي وزارة الداخلية. 
ودعا املكتب االعالمي للمرصف يف بيان املوظفني 
ومنتسبي الداخلية اىل مراجعة الفروع التي تم 
تحديدها لرتويج معامالت الحصول عى السلفة 

بعد توفر التخصيص املايل لهذه الفروع.
واش�ار اىل انه تم ايقاف العمل بمنح الس�لف يف 
الفرع الرئييس وت�م تعويض ذلك يف عدة فروع 
وهي: ف�رع الباب الرشقي - ف�رع حي العامل 
- ف�رع الخنس�اء- ف�رع براث�ا- ف�رع القرص 
االبي�ض- ف�رع املعرف�ة- ف�رع املش�تل- فرع 
الخلف�اء- فرع الخرضاء- ف�رع املصايف - فرع 
الحي العربي- فرع القدس- فرع س�بع قصور 
- ف�رع االعظمي�ة - ف�رع الش�عب - فرع باب 

املعظم.

الرافدين حيدد فروعه 
املشمولة بالسلف للموظفني 

ومنتسبي الداخلية

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة النق�ل - الرشك�ة العام�ة ملوانئ الع�راق عن قرب 
االنتهاء من إنش�اء الرصيف النفط�ي يف ميناء خور الزبري جنوب 
محافظ�ة البرصة. وقال مدير عام الرشك�ة العامة ملوانئ العراق 
فرحان محيسن الفرطويس يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة 
منه، إن »ذلك جاء حسب توجيهات وزير النقل نارص حسني بندر 
الش�بيل برضورة املتابعة امليدانية إلدارة الرشكة العليا ملش�اريع  
موانئ الع�راق«، مبيناً ان »الرصيف النفط�ي بميناء خور الزبري 
سيقدم  خدماته السترياد وتصدير املنتوجات واملشتقات النفطية 
بشكل واس�ع وان الرشكة هي صاحبة القرار يف آلية عمل وادارة 
تش�غيل الرصيف«. م�ن جانبه اوضح منتظر عب�د الرزاق كاطع 
مدير م�رشوع الرصيف النفطي يف ميناء خ�ور الزبري أن »العمل 
مس�تمر بالرصيف بوت�رية ثابتة نوعا ما اذ بلغت نس�بة االنجاز 
في�ه اىل م�ا يقارب 7٥ %«، الفت�ا، إىل ان »الج�زء االصعب واالكرب 
من العمل وهي االعمال االنش�ائية املدنية لبناء س�طح الرصيف 
س�تنتهي خ�الل ش�هر ونصف م�ن االن تليه�ا اعم�ال الكهرباء 
وامليكانيك واعمال نصب انظمة الطوارئ واطفاء الحرائق واذرع 
التحمي�ل فوق س�طح الرصيف والت�ي س�يجري تنفيذها بوقت 
قيايس حسب خطط العمل ايل تم اعدادها حيث أنه من املؤمل أن 

يتم انجاز املرشوع خالل شهر آب القادم 2021«. 

النقل تعلن قرب االنتهاء من رصيف 
نفطي بميناء خور الزبري

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن مدير العمليات لحلول الشبكات لدى رشكة جنرال الكرتيك يف 
الخليج العربي والعراق محمد بنودي انجاز 3 محطات تحويلية يف 
محافظت�ي بغداد وكربالء.واضاف بنودي ان تلك املحطات وزعت 
بواق�ع واح�دة يف كل من زيون�ة والصحفي�ني يف العاصمة بغداد 
واخ�رى ش�مال محافظة كربالء،مش�رياً اىل ان العمل اس�تمر يف 
هذه املحطات وبالتعاون مع مالكات وزارة الكهرباء والرشكات 
املحلي�ة حت�ى يف ظ�ل جائحة كورونا وم�ا رافقها م�ن اجراءات 
صحية تمثل�ت بحظر التج�ول وغريها،حيث اتخ�ذ الفريق اعى 
معايري الس�المة للحفاظ عى صحة املهندسني والكوادر العاملة.

وتابع ان تلك املحطات ستساهم يف توزيع الكهرباء من نظرياتها 
املنتجة عى املدن وفك االختناقات وزيادة اس�تقرار الش�بكة مما 
س�ينعكس ايجابيا عى زيادة ساعات تجهيز الكهرباء يف املناطق 
التي وضعت فيها. واوضح انه فريق الشبكات لجنرال الكرتيك يف 
العراق س�بق له وان ادخل ثالث محطات تحويلية وهي س�لمان 
ب�اك والبلديات والعماري، والعمل جار ع�ى بناء محطات اخرى 
الدخالها قبل فص�ل الصيف املقبل لتكون جاهزة لتوزيع الطاقة 

خالل االشهر الحارة يف العراق.

    بغداد / المستقبل العراقي

قررت وزارة الرتبية، أمس الثالثاء، ان تكون امتحانات طلبة تحسني 
املعدل الذين لم يؤدوا امتحانات نصف الس�نة للعام الدرايس 2020 – 
2021 مع الطلبة املؤجلني التي س�تنطلق يف ال�2٥ من ش�هر نيسان 
الح�ايل .وذكر بيان للوزارة تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه ان 
املديري�ة العامة للتقويم واالمتحانات أصدرت تعميماً ُيلزم املديريات 
العام�ة للرتبي�ة يف املحافظات كافة / عدا إقليم كردس�تان ، باجراء 
امتحانات طلبة تحسني املعدل للذين لم يؤدوا امتحانات نصف السنة 
مع الطلبة املؤجلني وذلك يوم االحد املصادف ال�2٥ من شهر نيسان 

الحايل ، متمنية بالوقت نفسه النجاح واملوفقية لجميع الطلبة .

جنرال الكرتيك تعلن ادخال 3 حمطات 
حتويلية للخدمة يف بغداد وكربالء

الرتبية تلحق امتحانات طلبة حتسني املعدل 
لنصف السنة مع نظرائهم املؤجلني

    بغداد/ المستقبل العراقي

نفذت قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية رشطة اتحادية، عملية تفتيش يف منطقتي الشعلة 
والبياع بمحافظة بغدادوذكرت الرشطة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، انه »تم 
العثور خالل التفتيش عى بندقية كالش�نكوف، و٦مخازن بندقية كالش�نكوف،و140 إطالقة 
بندقية، ومسدس كلوك، ومخزن مسدس، و٥ اطالقات«. ويف سياق ذاته، نفذت قوة من اللواء 
الس�ابع الفرق�ة الثانية رشطة اتحادية عملي�ة تفتيش يف منطقة »ش�هداء البياع« ببغداد تم 
خاللها العثور عى بندقية كالش�نكوف، وبندقية RBK،ومخزني بندقية، و71 إطالقة بندقية، 

ومسدس طارق ٩ملم«. واكد البيان انه »تم ضبط جميع املواد والتعامل معها اصولياً«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أم�س  املدن�ي،  الدف�اع  مديري�ة  اعلن�ت 
الثالثاء، عن عدد حوادث املنازل للفرتة من 
2021/1/1 ولغاية 2021/4/18 . وقالت 
املديري�ة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه ان�ه »حرائق املن�ازل بلغت يف 
مجملها )1318( ال�ف وثالثمائة وثمانية 
ع�رش منزالً يف عموم املحافظات عدا اقليم 
كردستان خلفت نتائجها عدد من الوفيات 
واإلصابات بني املواطنني« .وعزت املديرية 
»أس�باب تل�ك الحرائق اىل اإلهم�ال الكبري 
من قب�ل املواطن�ني يف التعاط�ي وتطبيق 
وصايا وإرشادات الدفاع املدني فضالً عن 
عدم توف�ري متطلبات الدف�اع املدني ومن 
أبسطها مطفأة الحريق« .وأشارت اىل انه 
»تصدر س�بب التماس الكهربائي النسبة 

األك�رب يف تلك الحوادث نتيجة االس�تخدام 
اليسء ملص�ادر الطاقة الكهربائية وأقتناء 
نقاط الكهرباء رديئة املنش�ئ أو تحميلها 
أكث�ر من الح�د املقرر مع رداءة التس�ليك 
والتذبذب والتس�ليك والتداخل املزدوج بني 
خطوط الطاقة«. وطالبت املديرية عى أثر 
ذلك »كافة املواطنني االلتزام بكل ما يصدر 
عن املديرية من وصايا وإرش�ادات لغرض 
الحف�اظ ع�ى االنف�س واالم�وال العامة 
والخاصة واالقتصاد الوطني ال سيما وأننا 
مقبلني عى أبواب فص�ل الصيف وارتفاع 
كب�ري يف درج�ات الحرارة وما تس�بب من 
زيادة بش�كل أضط�رادي كما ه�و الحال 
يف مواس�م الصيف الس�ابقة كونها عامل 
مساعد عى زيادة عدد حوادث الحرائق أن 
ل�م يتبع الجميع كافة وصايا وإرش�ادات 

الدفاع املدني« .

الرشطة االحتادية تنفذ عمليات تفتيش 
يف مناطق متفرقة ببغداد

الدفاع املدين عن حرائق الدور السكنية: 
1318 خالل 4 أشهر

حمافظ البصـرة: املوازنات السابقة لـم تنصفنا.. 
واملحافظة جاهزة الستضافة خليجي 25

أكد أن املستشفى الرتكي سيكتمل قبل انطالق البطولة الكروية

حمافظ بغداد: األموال غري كافيـة ألطراف 
واقضيـة العاصمـة

قال إن مشروع القطار املعلق صار بعهدة وزارة النقل

    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

اك�د محاف�ظ الب�رصة اس�عد العيدان�ي، أم�س 
الثالث�اء، ان املوازن�ات العام�ة للدول�ة لم تنصف 
محافظ�ة الب�رصة خ�الل الس�نوات املتعاقب��ة، 
مش�ريا اىل ان الب�رصة س�تكون االفض�ل يف مدن 
املناس�ب�ة  التخصيص�ات  توف�رت  اذا  املنطق��ة 
يف املوازنة.وق�ال العيدان�ي، يف ترصي�ح صحفي، 
ان اي�ا م�ن املحافظات ل�م تمول حت�ى االن، من 
تخصيص�ات قان�ون املوازن�ة العام�ة 2021، الن 
املوازنة ن�رشت يف الوقائ�ع العراقي�ة، ونحن االن 
رضورة  اىل  العيدان�ي  التعليمات.وأش�ار  ننتظ�ر 
ص�دور تعليم�ات واضحة من وزارت�ي التخطيط 
واملالية للميض باملوازنة.واضاف ان »تخصيصات 
محافظ�ة الب�رصة يف املوازن�ة العام�ة ه�ي دون 
مس�توى الطموح لك�ن اقرار املوازن�ة هو خطوة 
مهمة الس�تكمال املشاريع التي وصلت اىل مراحل 
متقدم�ة يف التنفيذ«، مبين�ا ان »املوازنة تضمنت 
تمويل املشاريع املستمرة وادراج املشاريع االخرى 
حس�ب حاجة املحافظة، كما منحت للمحافظات 
صالحي�ة زيادة ضع�ف ما خصص م�ن موازنات 
الدراج مش�اريع جديدة حس�ب الحاج�ة امللحة«.

وبشأن اس�تعدادات محافظة البرصة الستضافة 
بطول�ة كأس الخلي�ج العرب�ي، اك�د العيداني ان 
»البرصة مس�تعدة فني�ا وخدمي�ا لتنظيم بطولة 
كأس الخلي�ج«، مبينا ان »الوف�د الفني الخليجي 
ابدى رضاه عن االستعدادات والتحضريات املحلية، 

وحالي�ا ننتظ�ر بعد ٩ اي�ام س�يتم التصويت عى 
اس�تضافة البرصة لكأس خليجي 2٥«.كما قالت 
الحكومة املحلية يف البرصة أن مستشفى السياب 
)املستش�فى الرتكي( سيكتمل انجازه خالل فرتة 
ش�هر أو ش�هرين أي قبل انطالق بطولة خليجي 
2٥، ليك�ون املستش�فى الخ�اص للبطولة.وذكر 
محافظ البرصة اس�عد العيدان�ي إن وزير الصحة 
وع�د الحكوم�ة املحلية بأن املستش�فى س�يكون 
من ضمن املنش�ات الصحي�ة املخصصة للبطولة، 
كم�ا أن مجلس الوزراء اقر أيضا بان املستش�فى 
س�يكون جاه�ز قبل فرتة ش�هر أو ش�هرين من 
البطولة ليكون صالح وجاهز، لكون نسبة االنجاز 
فيه عالية، وان اللجنة املكلفة اطلعت عليه وأيدت 

أيض�ا أن يكون املستش�فى الرتكي له�ذا الغرض.
يشار إىل أن دائرة صحة البرصة، كان قد أكدت بأن 
مستشفى السياب التعليمي )املستشفى الرتكي( 
وصل�ت نس�بة االنج�از في�ه ٩4%.وكان محافظ 
الب�رصة املهن�دس اس�عد عب�د االمري قج ش�ارك 
يف اجتم�اع مجل�س الن�واب العراقي الذي رأس�ه 
النائب االول لرئيس مجلس النواب حس�ن الكعبي 
بحضور لجن�ة األقاليم واملحافظات غري املنتظمة 
بإقليم ووزيري املالية والتخطيط وعدد من رٔوساء 
اللجان النيابية واعضاء مجل�س النواب العراقي.
وتم خ�الل االجتماع مناقش�ة البن�ود التي وردت 
يف املوازنة والخاصة بتمويل مش�اريع املحافظات 

واالستماع إىل مداخالت الوزراء واملحافظني.

    بغداد / طالب ضاحي / عادل احمد

زي�ادة  إىل  حاجته�ا  بغ�داد  محافظ�ة  أك�دت 
تخصيصاتها يف املوازنة إلقامة املزيد من املشاريع 
املهم�ة، وفيما وصفت ما خص�ص لها باملوازنة 
بالقلي�ل وغ�ري امللب�ي للطموح، أك�دت الحاجة 
لزي�ادة تخصيصاتها إلقامة مش�اريع كبرية يف 
األط�راف واألقضي�ة التابعة لها.وق�ال محافظ 
بغداد محمد جابر العطا، للوكالة الرس�مية، إن 
»تخصيص�ات محافظة بغ�داد يف املوازنة قليلة 
جداً نس�بة اىل املش�اريع يف املحافظة«، مبينا أن 
»هن�اك الكثري من املش�اريع قيد اإلنج�از منها 
مش�اريع للمج�اري وأخرى للم�اء باإلضافة اىل 
حاج�ة بغداد إىل مش�اريع إكس�اء الطرق، لكن 
قل�ة التخصيص�ات يف املوازن�ة وتركيزه�ا ع�ى 
فقرات محددة فقط تقف عائقا«.وأش�ار اىل إن 
»بغداد تحتاج الكثري من املش�اريع لسد النقص 
يف بناء املراكز الصحية واملستش�فيات واملدارس 
والبن�ى التحتي�ة وكل ه�ذه املش�اريع بحاج�ة 
اىل أم�وال لتنفيذه�ا واملوازن�ة ل�م تخصص لها 
أمواال«، مؤك�دا »نحن بحاج�ة اىل إعادة جدولة 
املش�اريع م�ع وزارة التخطيط، وكمي�ة املبالغ 
والتخصيصات قليلة جداً ال تلبي الطموح وعلينا 
الحف�اظ عى املش�اريع الكبرية واالس�رتاتيجية 
واملدرجة عى خطة محافظة بغداد«.  وعن أرقام 
التخصيصات ق�ال العطا، إن »املوازنة خصصت 
17٥ مليار دينار للمش�اريع الجديدة، منها 100 

ملي�ار لتطوير مداخل بغ�داد و2٥ مليارا إلعمار 
مدينة الصدر و30 مليارا إىل أمانة بغداد ولم تبق 
أموال إىل األطراف واألقضية التي هي بحاجة إىل 
مش�اريع كثرية«.  إىل ذلك، كشف محافظ بغداد 
محم�د جابر العط��ا عن احالة م�رشوع قطار 
بغداد املعلق اىل عه�دة وزارة النقل.وذكر العطا، 
يف ترصيح صحف�ي، ان »مرشوع القطار املعلق 
احيل بالكامل اىل عهدة وزارة النقل، بعد ان اكملنا 
كافة التصاميم والخطط واملسوحات الهندسية 
املتعلقة باملرشوع، لكن املحافظة اجربت للتخيل 
عن هذا امل�رشوع الذي احي�ل بالكامل اىل وزارة 
النقل حاليا«.وع�ن تخصيصات محافظة بغداد 
يف املوازنة العام�ة، اوضح ان »حص�ة محافظة 

بغداد تعد ضئيلة ج�دا ملا يجب ادراجه يف قانون 
املوازن�ة لتنفيذ املش�اريع«، مبين�ا ان »املوازنة 
رك�زت عى قطاعات محددة دون اخرى، وهناك 
نق�ص يف بن�اء املستش�فيات وامل�دارس والبنى 
التحتية«.واض�اف ان »تخصيص�ات املش�اريع 
الجديدة يف املوازنة بلغت 17٥ مليار دينار، منها 
100 ملي�ار دينار ملداخل العاصم�ة و 2٥ مليار 
العمار مدينة الصدر و30% تذهب اىل امانة بغداد، 
م�ا يعني انه ل�ن تبقى ام�وال كافي�ة لالطراف 
واالقضية يف العاصمة بغداد«، مشريا اىل رضورة 
اع�ادة جدولة مع وزارة التخطيط، العادة النظر 
بتخصيصات محافظة بغداد وديمومة مشاريع 

سرتاتيجية ادرجت سابقا«.
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تونسية وفلسطينية ضمن القائمة النهائية لألوسكار
           بغداد / المستقبل العراقي

وص�ل الفيل�م الروائي “الرجل ال�ذي باع ظهره” 
للمخرج�ة التونس�ية كوثر بن هني�ة إىل القائمة 
النهائية لجائزة أوس�كار أفضل فيلم دويل، والتي 
تضم خمس�ة أفالم، وه�ي: “جولة أخ�رى” من 
الدنمارك و”أيام أفضل” من هونغ كونغ و”عمل 
جماعي” من رومانيا و”إىل أين تذهبني يا عايدة” 

من البوسنة والهرسك.
وكتب�ت مخرج�ة الفيل�م باللغ�ة اإلنجليزية عىل 
صفحتها الشخصية بفيسبوك “يرشفني أن أقّدم 
لتون�س أول ترش�يح للقائمة النهائية ألوس�كار 

أفضل فيلم دويل.. أمر ال يصّدق، لكنه حقيقي”.
وقال�ت ب�ن هنية من مق�ر إقامته�ا يف العاصمة 
الفرنسية باريس إن ترشيح فيلمها حدث تاريخي 
غري مسبوق يف السينما التونسية. وأضافت “إنه 
حلم يتحّقق وإنجاز توصلنا إليه بمفردنا وبعرق 

جبيننا”.

تالق عنيف
يف الفيلم تصّور بن هنية قصة الش�اب الس�وري 
س�ام عيل ال�ذي اضط�ر بع�د تعرض�ه للتوقيف 
اعتباطي�ا إىل الهرب م�ن بلده س�وريا الغارق يف 
الح�رب تاركا هن�اك الفتاة التي يحبه�ا ليلجأ إىل 

لبنان.
ولكي يتمكن س�ام من السفر إىل بلجيكا ليعيش 
مع حبيبت�ه فيها، يعقد صفقة مع فنان واس�ع 
الش�هرة تق�ي ب�أن يقبل بوش�م ظه�ره وأن 

يعرضه كلوح�ة أمام الجمهور ث�م ُيباع يف 
مزاد مّما يفقده روحه وحريته.

ويؤّدي أدوار البطولة يف الفيلم املمثل الكندي 
من أصل سوري يحيى مهايني والفرنسية 
ديا ليان والبلجيكي كوين دي باو والنجمة 
اإليطالية مونيكا بيلوتيش والفنانة اللبنانية 
السورية دارينا الجندي والتونسيني نجوى 
زهري وبالل سليم، وحصد يف 2020 و2021 
العديد من الجوائز يف مهرجانات سينمائية 

عربية وغربية.
واس�توحت ب�ن هني�ة فيلمها م�ن أعمال 
الفن�ان البلجيك�ي املع�ارص وي�م ديلفوي 
الذي رس�م وش�ما عىل ظه�ر رجل وعرض 
العم�ل للبيع. وقالت إن “البضائع يمكن أن 
تنتقل بحرية يف العال�م ولكن ليس األفراد، 
حت�ى عندم�ا يتعرّض�ون ألبش�ع أش�كال 

االضطهاد”.
وأّكدت املخرجة التونسية أنها حني انطلقت 
يف كتاب�ة الفيلم، كانت مهتم�ة بآلية عالم 
الف�ن، فهو يف نظرها عالم مذهل بالنس�بة 
له�ا، ولديه�ا وجهة نظره�ا الخاصة حول 

الفن.
وع�ن ذلك تقول “ماذا يعن�ي الفن املعارص 
الي�وم؟ ومل�اذا يقترص ع�ىل النخب�ة. لديك 
الس�عيدين  األش�خاص  م�ن  مجموع�ة 
والقادرين عىل دخول هذا العالم الذي تحّول 

إىل س�وق يس�تثمرون في�ه أموالهم. فه�و أكثر 
وأك�ر من مجرد ف�ن. كنت كذل�ك مهتمة للغاية 
بمص�ري أولئك الالجئ�ني يف أوروب�ا. لذلك جمعت 

بني املوضوعني اللذين شغال تفكريي، مّما أتاح يل 
فرصة مواجهة هذين العاملني املتباعدين”.

وتضي�ف “هما نقيضان، ال يجمعهما إالّ مخيلتك 
كفن�ان ت�روي ه�ذه القص�ة، فم�اذا ل�و أصبح 

الالجئ البسيط جزءا من عالم الفن، 
ه�ل نس�تطيع فهم�ه بش�كل أفضل 
ألنه ال يق�ّدم وجهة النظر الرس�مية 
األم�ور،  تح�دث  هك�ذا  واملعتم�دة؟ 
فأن�ا ال أفّكر باملواجه�ة، وإنما أفّكر 

باملواضيع التي تشغلني وتشّدني.”
وهو م�ا أثارت�ه املخرجة التونس�ية 
يف فيلمه�ا األخ�ري، حيث قب�ل بطلها 
تحوي�ل جس�ده إىل تحف�ة فنية كي 
يتمّكن من السفر إىل أوروبا ومن ثمة 
تحقيق حريت�ه املحلوم بها، ليدرك يف 
األخ�ري أنه فقد حريته نهائيا بس�بب 
الق�رار الذي اتخ�ذه، بع�د أن أصبح 
مج�رّد بضاعة ب�ني أيدي س�مارسة 

الفن.
ودع�ت املخرج�ة وكاتبة الس�يناريو 
األربعينية س�لطات بلده�ا إىل تعزيز 
االهتمام بالس�ينما، معربة عن أملها 
“التمي�ز حاف�زا  يش�ّكل ه�ذا  أن  يف 
ملزي�د م�ن دع�م الس�ينما واإلحاطة 
“غالبي�ة  وقال�ت  بالس�ينمائيني”. 
أعمالنا ننجزها تقريب�ا بمفردنا” يف 

تونس.
وتنتم�ي ب�ن هني�ة املول�ودة يف 27 
بوزي�د  س�يدي  يف   1977 أغس�طس 
)وس�ط تونس( إىل جيل السينمائيني 
التونسيني الشباب الذين نقلوا إىل الشاشة الكبرية 
قضايا مجتمعية وسياسية كانت تخضع للرقابة 
املش�ددة قب�ل ث�ورة 2011 وتقديمه�ا يف ط�رح 

جريء، مساهمني يف ظهور “سينما جديدة”.
وأخرج�ت بن هني�ة عددا م�ن األف�الم القصرية 
والوثائقي�ة وحص�د فيلمها “عىل ك�ف عفريت” 
إعج�اب الجمه�ور خ�الل عرض�ه ضمن قس�م 
“نظ�رة م�ا” يف مهرج�ان كان الفرن�ي الع�ام 
2017، وه�و يتناول قصة فت�اة اغتصبها رجال 

الرشطة وتكافح لتقديم شكوى يف حقهم.
أم�ا املنت�ج حبيب عطي�ة، فالحظ أن “الس�ينما 
التونس�ية تتمّي�ز وتش�ّق طريقه�ا نح�و فرض 

وجودها عامليا”.
وكان املمث�ل الفرن�ي م�ن أصل توني س�امي 
بوعجيلة فاز مؤخرا بجائزة س�يزار أفضل ممثل 
)املعادل الفرن�ي لجائزة األوس�كار( عن دوره 
كأب يحاول إيجاد متّرع بالكبد البنه يف فيلم “بيك 

نعيش” للمخرج التوني مهدي الرصاوي.

هدية مفّخخة
للمخرج�ة  “الهدي�ة”  فيل�م  وص�ل  ب�دوره 
الفلس�طينية ف�رح نابلي إىل القائم�ة القصرية 
لجائزة أوس�كار أفضل فيلم قص�ري، والتي تضم 
خمسة أفالم أيضا، أبرزها فيلم “صوت اإلنسان” 
للمخرج اإلسباني الش�هري بيدرو أملودوفار ومن 
بطولة النجمة تيلدا س�وينتون، والذي سبق وأن 
شارك بمهرجان فينيسيا السينمائي الدويل العام 

املايض.
وقال�ت نابل�ي “إنه ألم�ر جميل عندم�ا ُيعرتف 
بفنك وعملك الجاد وعرق�ك ودمك ودموعك ويتم 
تقديره�ا. لذلك، بطبيعة الحال، أش�عر بس�عادة 
كبرية حي�ال ذلك، ومن الرائع مش�اركة لحظات 

الن�رص يف رحلتي، مع اآلخرين.. أح�اول أالّ أفكر 
بشكل خاص يف جائزة األوس�كار نفسها، إالّ أنه 
بالطب�ع من الرائع أن يتم ترش�يحي حتى ينتهي 
املطاف بأكر عدد ممكن من األشخاص ملشاهدة 
الفيلم، وهو هديف األعىل واألسايس، وليس جائزة 

األوسكار نفسها.”
وحول قّص�ة الفيلم، قالت نابل�ي “يدور العمل 
ح�ول رجل فلس�طيني مجتهد يعي�ش يف الضفة 
الغربي�ة، ينطلق مع ابنته الصغ�رية لرشاء هدية 
عي�د زواج لزوجته. ولكن عندما تعيش يف ظروف 
نقاط التفتيش والجنود وحواجز الطرق، كما هو 
الحال بالنس�بة لجميع الفلس�طينيني، فإن هذه 
املهمة البس�يطة ال تك�ون بهذه الس�هولة. إنها 
قصة بس�يطة تتحّدث عن الواقع العبثي املوجود 

يف فلسطني اليوم”.
و”الهدي�ة” م�ن بطول�ة صال�ح بك�ري يف دور 
“يوس�ف”، ومريم كنج “ياس�مني” ومريم باشا 
“ن�ور”. وفاز الفيلم بع�دة جوائز من مهرجانات 
م�ن بينه�ا: مهرج�ان كلريم�ون ف�ريان للفيل�م 
القصري، ومهرجان بروكل�ني لألفالم، واملهرجان 
الدويل لألفالم القصرية يف بالم سرينغ، ومهرجان 

كليفالند لألفالم الدولية.
وس�بق أن عرضت نابل�ي الظلم ال�ذي يختره 
الفلس�طينيون يف ثالث�ة أف�الم قص�رية أخ�رى 
ه�ي “كاب�وس يف غ�زة”، “الي�وم أخ�ذوا ابن�ي” 

و”محيطات من الظلم”.
ويقام حفل توزيع الدورة 93 لألوس�كار يوم 25 
أبريل املقبل يف هوليوود بمدينة لوس أنجلس ويبّث 

عامليا عر شبكة “إيه.بي.يس” التلفزيونية.

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار أموال الدولة األوىل

العدد / ٢١٨
تاريخ / ٢٥/ ٣/ ٢٠٢١

تنويه
كنا قد نرشنا اعالن رقم )٤5( لسنة 
2021 بجري�دة املس�تقبل العراقي 
بالع�دد )23٤3( يف 2٨/ 3/ 2021 
االع�الن  م�ن   )٤( الفق�رة  يف  ورد 
القطعة املرقم�ة )٤09( م2٤ وادي 
عكاب املشيد عليها ) بائع دهونات( 
و  )خط�أ(  )٦00(م2   وبمس�احة 
)الصحي�ح( )100( م2  لذا اقتىض 

التنويه

حمافظة نينوى
مديرية بلدية املوصل

شعبة تنظيم املدن
اعالن تعديل جزء من التصميم

نظمت مديري�ة التخطيط العمران�ي / نينوى بكتابهم 
بالع�دد 77٦ يف 1/ ٤/ 2021 واملتضم�ن اإلع�الن ع�ن 
التنظي�م املرق�م 2021/ 57 والخ�اص بتعديل جزء من 
التصمي�م 2200 ويتطابق مع املس�ح املوقعي للقطعة 
املرقم�ة 2٨97/ 1 م ٤3 يارمجة الرشقية واس�تنادا إىل 
املادة )٤5 ب( من قانون إدارة البلديات املرقم 1٦5 لسنة 
19٦٤ املع�دل تعل�ن الكيفية وع�ىل ذوي العالقة تقديم 
ما لديه�م من اعرتاضات خالل )30 ي�وم( ثالثون يوما 
من تاريخ نرش االعالن وبخالفه س�وف يكتسب الدرجة 

القطعية .. مع التقدير

العدد ١٢٠٢٢
التاريخ ٢٠/ ٤/ ٢٠٢١

املهندس 
رضوان امحد سليامن 

مدير بلدية املوصل

اعالن 
تعلن عمادة كلية الزراعة جامعة املثنى عن 
بيع عدد م�ن الحيوانات املدرجة تفاصيلها 
أدن�اه وذلك يف ي�وم الثالث�اء املوافق 3/ 5 
/ 2021 الس�اعه الع�ارشه صباح�ا فعىل 
الزم�ان  بالحض�ور يف  بال�رشاء  الراغب�ني 
واملكان املحددين علما أن املش�رتي يتحمل 

أجور النرش  واالعالن 
عامدة كلية الزراعة

اعالن مناقصة رقم )7/٢٠٢١( 
م/ حتميل وتفريغ وتعبئة وتنضيد ورزم وخياطة مواد الرشكة داخل مطحنة الفراهيدي  

1� ي�ر )الرشك�ة العامة لتصنيع الحبوب( ان تعل�ن  ) للمرة الثانية ( عن مناقصة ل� ) تحميل وتفريغ وتكيي�س وتنضيد ورزم وخياطة مواد 
الرشكة داخل مطحنة املقداد(

2 � تتوف�ر ل�دى )الرشكة العامة لتصنيع الحبوب ( التخصيصات املالية ضمن )املوازنة االتحادية( وينوي اس�تخدام جزء منها لتنفيذ الخدمات 
تحميل وتفريغ وتكييس وتنضيد ورزم وخياطة مواد الرشكة داخل مطحنة الفراهيدي  

3  �بأم�كان مقدم�ي العطاء الراغبني يف رشاء وثائق املناقص�ة باللغة )العربية( بعد تقديم طلب تحريري اىل  )الرشكة العامة لتصنيع الحبوب / 
القسم القانوني( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري املسرتدة البالغة )1000000 مليون دينار ( بموجب صك مصدق من احد املصارف الحكومية 

بامكان مقدمي العطاء الراغبني يف الحصول عىل املزيد من املعلومات مراجعة العنوان املبني يف اعاله
٤ � تس�لم العطاءات اىل العنوان االتي :  )الرشكة العامة لتصنيع الحبوب / مكتب املدير العام الكائن يف محافظة بغداد / س�احة عدن / مدخل 

مدينة الحرية ( يف املوعد املحدد  )اقصاه الساعة العارشة صباحا من  يوم 2021/35/10 حسب توقيت مدينة بغداد ( 
وس�وف ترفض العطاءات املتأخرة وس�يتم فت�ح العطاءات بحضور مقدمي العط�اءات او ممثليهم الراغبني بالحض�ور يف ذات الوقت والتاريخ 

والعنوان 
)تري كافة النصوص الواردة يف تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لس�نة 201٤ يف كل ما لم يرد به نص يف هذا االعالن او يتعارض معها 

يف املضمون (
يجب ان تتضمن العطاءات ما ييل :

1� شهادة  تأسيس الرشكة مقدمة العطاء مع براءة ذمة  عن رسوم التجديد لدى دائرة مسجل الرشكات 
2 � التأمين�ات االولي�ة تقدم بصك مصدق او خطاب ضمان بمبلغ )13392900( ثالثة عرش مليون وثالثمائة واثنان وتس�عون الف وتس�عمائة 
دين�ار الت�ي تمثل 3% من الكلفة التخمينية من احد املصارف املعتمدة ومحرر المر الرشكة من قبل املناقص حرصا او من يخوله قانونا عىل ان ال 

تقل نفاذيته )35( يوم من تاريخ انتهاء نفاذية العطاء البالغة 120 مائة وعرشون يوما من املوعد النهائي لتقديم العطاء
3 � كتاب عدم ممانعة من دخول املناقصات من الهيئة العامة للرضائب لعام 2021 ومعنون اىل الرشكة العامة لتصنيع الحبوب حرصا )عىل ان 

يلتزم املناقص بجلب ما يؤيد براءة ذمته عند احالة املناقصة بعهدته( 
٤ � وصل رشاء رشوط املناقصة 

5  � تقديم اعمال مماثلة 
٦  �  يف حالة تقديم وثائق مصورة )مستنس�خة( يجب ان تكون مصدقة ومختومة طبق االصل من جهة االصدار اما بخصوص املستمس�كات 

الثبوتية )البطاقة املوحدة او هوية االحوال املدنية ، شهادة الجنسية  ، بطاقة السكن وغريها( تتم مطابقتها مع االصل عند االحالة
7  � يتم انعقاد املؤتمر الخاص لالجابة عىل استفس�ارات املش�اركني يف هذه املناقصات يف الس�اعة العارشة صباحا حسب توقيت بغداد من يوم 

2021/5/3 يف مقر الرشكة / القسم القانوني 
٨ �  يف حال مصادفة يوم  غلق املناقصة  عطلة رسمية يكون اليوم التايل موعدا الستالم  وفتح العطاءات 

املرفقات : جدول 
http:www./tasneehobob.mot.gov.iq

e.mail:grain_contract@yahoo.com

اعالن 
قدم املواطن ) لفته محمد شخناب 
(  الدعوى لتبديل ) اللقب ( وجعله 
) الكنان�ي( ب�دال م�ن ) الكتان�ي 
( فم�ن لدي�ه حق االع�رتاض عىل 
ذل�ك مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
مدة اقصاها خمس�ة ع�رش يوما 
وف�ق املادة 22 من قانون البطاقة 

املوحدة رقم 3 لسنة 200٦ .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام 

����������������������������
اعالن 

قدمت املواطنة ) رنا عبد االله امني 
(  الدعوى لتبديل ) اللقب ( وجعله 
) الطائ�ي ( ب�دال م�ن ) االفغاني 
( فم�ن لدي�ه حق االع�رتاض عىل 
ذل�ك مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
مدة اقصاها خمس�ة ع�رش يوما 
وف�ق املادة 22 من قانون البطاقة 

املوحدة رقم 3 لسنة 200٦ .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام

����������������������������
جمعيه املثنى التعاونية لالسكان

اعالن مزايدة للمرة الثانية 
تعل�ن جمعي�ة املثن�ى التعاوني�ة 
للم�رة  االع�الن  ع�ن  لالس�كان 
الثاني�ة لتاج�ري محالت ع�دد )5( 
يف عم�ارات ام العصافري والعائدة 
للجمعية فعىل الراغبني االش�رتاك 
باملزاي�دة مراجعة مق�ر الجمعية 
الكائن قرب مرصف الرشيد لدفع 
التأمينات القانوني�ة البالغة %20 
القيم�ة املق�درة وس�تجري  م�ن 
املزاي�دة بع�د م�رور 15 م�ن نرش 
بالجري�دة ويتحم�ل من  االع�الن 
ترس�و علي�ه املزايدة أج�ور نرش 
االع�الن والداللي�ة البالغة 2% واي 

مصاريف أخرى 
مجلس اإلدارة 

لجمعية املثنى التعاونية لالسكان

مكان البيع العدد نوع الحيوان ت

محطة االبحاث 
االولى ال مناحي 4 غزال 1

محطة االبحاث 
الثانية ال بندر  1 ثور فريزيان 2

السعر / دينار / طن الفقرة  ت

4400 اربعة االف واربعمائة دينار  تعبئة وخياطة اكياس الطحين باالوزان المقررة وتحميلها عبر الحزام الناقل وتنضيدها داخل السيارة  1

4100 اربعة االف ومائة دينار  تعبئة  وخياطة اكياس النخالة والشوائب باالوزان المقررة وتحميلها بالسيارة وتفريغها وتنضيدها داخل المخزن  2

1100 الف ومائة  دينار تفريغ اكياس النخالة الواردة الى المطحنة من المواقع والمطاحن االخرى في الشركة وتنضيدها داخل المخزن 3

1100 الف ومائة  دينار تحميل اكياس النخالة من المخزن وتنضيدها داخل السيارة 4

750 سبعمائة وخمسون دينار تفريغ الحنطة الخام الواردة الى المطحنة من السايلوات بالسيارات غير القالبة وتنظيف الساحة المحيطة بعين 
االستالم بعد التفريغ وتوفير عمال من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الساعة الثامنة مساء 5

1000 الف دينار تفريغ اكياس الطحين الوارد الى المطحنة 6

1000 الف دينار مداورة اكياس الطحين الوارد الى المطحنة 7

1000 الف دينار تحميل اكياس الطحين الوارد الى المطحنة 8

3500000 ثالثة ماليين وخمسمائة 
الف دينار

تنظيف طوابق المطحنة والسرداب والمخازن والمسقفات والساحات من الطحين والنواتج المتناثرة والنفايات 
وتنظيف خطوط شبكة تصريف مياه االمطار مع تنظيف السواقي الكونكريتية الظاهرية وتنظيف المانهوالت 
الرئيسية الخاصة بالشبكة مع تنظيف فوهات استالم مياه االمطار )كليات( وتنظيف الخطوط الواصلة بين 

الفوهات  و المانهوالت وتنظيف محطة الضخ الرئيسية ورفع الحشائش واالدغال وباي واسطة تؤدي الغرض 
الى المكان الذي يحدده الطرف االول داخل او خارج المطحنة )شهريا( 

9

خطاب عيل اسامعيل
معاون املدير العام وكالة

SECOND EXTENSION Announcements for Tender No: 011-SC-21-EBS
Provision of 2021 Integrated G&G and Reservoir Engineering Study of EBS Oilfield 

 Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification 
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong, 
with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the 
Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Provision of 2021 Integrated G&G and Reservoir Engineering Study of EBS Oilfield 
Tender No.: 011-SC-21-EBS
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for first time. All the specialist companies 
who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with EBS Petroleum Company Limited.\ C&P 
Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee )100$( after fill and sign 
Bidding Documents Purchase Request.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek one contractor to execute project Package of Integrated G&G and Reservoir 
Engineering Study of EBS Oilfield 2021. Contractor shall provide the following research study services:
Subject 1: Study on carbonate reservoir prediction and target evaluation
Subject 2: Study on high-resolution sequence stratigraphy and sedimentary system of upper Cretaceous
Subject 3: Study on main controlling factors of physical property and comprehensive evaluation of carbonate reservoir
Subject 4: Study on quantitative characterization and fine modeling of Zubair sand body in S1 block
Subject 5: Study on productivity distribution characteristics and mechanism of carbonate reservoir
Subject 6: Study on effective development scheme and strategy of thin interbedded sand-mudstone reservoir
Note: For more details, please refer to ITB document.
Part Two: Purchase the ITB
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents before the deadline of submission. please 
email to Bao Xiaofang baoxiaofang@ebspetroleum.com and nidawei@ebspetroleum.com and submit the following documents 
one day in advance. 
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company
B: Valid Copy of Company registration Documents,  tax clearance, Social securities etc. 
C: Information for S2 Camp entry pass )form could be obtained from the above email(
D: One person can only represent one company
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp. 
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted.
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before the 
deadline 16:00 PM April 14th, 2021 based on the ITB documents. and now we made the Second Extension, so the deadline for 
buying the ITB and Submission the proposals should be extended to 16:00 28th  April 2021 Iraq Time.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp 
before the deadline of tender mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal )one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and compile(.
B. Commercial proposal )one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and 
compile(.
C. Original Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted 
strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address and contact information 
should be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P 
Dept three days before the submission deadline date for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contract Person: Ms. Bao xiaofang  baoxiaofang@ebspetroleum.com 
and Mr. Ni dawei nidawei@ebspetroleum.com 
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee.
You can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above announcement.

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq
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فرضيات تلفزيونية خاطئة
           د.محمد فلحي

والدرام�ي  الربامج�ي  املهرج�ان 
الرمضاني، يف التلفزيونات العربية، 
ظاهرة ليست جديدة، فقد ارتبطت 
)برام�ج رمض�ان( بالعرص الذهبي 
للتلفزي�ون املل�ون، وكانت رشكات 
اإلنتاج التلفزيوني تتسابق يف تسويق 
برامجها ومسلسالتها املخصصة إىل 
القنوات األرضي�ة املحلية، وعرضها 
ال�ذي  الكري�م،  رمض�ان  ش�هر  يف 
يش�هد تعدي�ال يف منه�اج أغلب تلك 

القن�وات، ذات الصبغ�ة الرس�مية، 
إلش�باع الرغبة الجماهريية يف وقت 

املشاهدة الليلية. 
وفق عادة السهر السائدة يف الشهر 
الفضي�ل، ال�ذي يف�رض أن يكون 
حس�ب  والعب�ادة  الصي�ام  ش�هر 
فرائ�ض اإلس�الم الحني�ف، فتحول 
بني ي�دي رشكات اإلنت�اج اإلعالمي 
والفني، إىل مناسبة سنوية للتسلية 
تلفزيوني�ة  فقط.هن�اك فرضي�ات 
رمضاني�ة خاطئ�ة، موروث�ة م�ن 
حقب�ة التلفزي�ون األريض، يمك�ن 

إعادة النظ�ر فيه�ا، أو تصحيحها، 
يف ظ�ل متغريات العرص الرسيعة، يف 
العقدين األخريين، ومن أهمها البث 
الفضائي وشبكة اإلنرنت والهواتف 

الذكية:
الفرضية األوىل: )إن املش�اهد سوف 
يتاب�ع قن�اة مفضلة معين�ة، أغلب 
الوق�ت، ويح�رص ع�ى مش�اهدة 
ط�وال  ومسلس�التها،  برامجه�ا 
ساعات البث املستمر، ليالً ونهاراً(، 
وهذه الفرضية س�قطت أمام غزو 
الب�ث الفضائي الذي جعل الخيارات 

متع�ددة يف القن�وات، ويف الربام�ج، 
ويف التوقيتات، فاملش�اهد يمكن ان 
يوص�ف اليوم ب�� )الزئبق�ي( الذي 
يستطيع االنتقال من قناة إىل أخرى 
يف ومض�ات عرب جه�از )الريموت( 
ال�ذي م�ن الن�ادر ان يس�تقر مل�دة 

طويلة، عى شاشة واحدة!
طريق�ة  )إن  الثاني�ة:  الفرضي�ة 
املش�اهدة أرسي�ة جمعي�ة، عندما 
شاش�ة  أم�ام  األرسة  تجتم�ع 
التلفزي�ون يف وقت مس�ائي محدد، 
أو برنام�ج  ملتابع�ة عم�ل درام�ي 

تس�لية، حزورات أو كام�ريا خفية 
مثالً(، والواقع أن عادات املش�اهدة 
تمي�ل إىل الفردية يف الوقت الحارض، 
وربما تجد أكثر من شاش�ة ذكية يف 
املن�زل، وحتى يف غ�رف النوم، ولكل 
ف�رد شاش�ته وبرنامج�ه املفضل، 
وأغلب املشاهدين يفضلون الهواتف 

الذكية!
الفرضي�ة الثالث�ة: )إن هناك ميدانا 
زمنيا لس�باق البث الرمضاني يمتد 
من اإلفطار حتى السحور، أي نحو 
ع�ر س�اعات ليلي�ة، تمث�ل ذروة 

املشاهدة، وهي مخصصة للتسلية(، 
ولكن الحقيقة أن رغبات املشاهدين 
ع�رص  يف  تنوع�ت  واهتماماته�م 
االنرنت، وهناك جمهور منقسم يف 
توجهاته، وقد يكون جمهور الدراما 
والتسلية التقليدية مرتبطاً بالفئات 
العمرية الكبرية، أما الش�باب، وهم 
األكثري�ة، فق�د س�حرتهم مواق�ع 
التواص�ل االجتماعي، ومن الواضح 
أنه�م يجدون يف وس�ائطها املتعددة 
والتفاعلي�ة إش�باعاً لحاجاته�م لم 

يعد التلفزيون قادراً عى تلبيتها!

املبالغ�ة  )إن  الرابع�ة:  الفرضي�ة 
الربام�ج،  أو  الدرام�ا  يف  اإلث�ارة  يف 
وبخاصة م�ا يوصف ب�� »الكامريا 
الخفي�ة« س�وف يج�ذب الجمهور 
ويحقق نسبة مش�اهدة مرتفعة(، 
الواع�ي  املش�اهد  أن  يب�دو  وهن�ا 
أصبح يعرف لعبة الخداع املصطنعة 
م�ن خ�الل االتف�اق املع�روف ب�ني 
املنت�ج واملق�دم والضي�ف، ولم يعد 
عن�رص املفاج�أة أو الصدم�ة يؤثر 
يف الجمه�ور، مثلم�ا كان يحصل يف 

الربامج الواقعية!

أملانيا وامتحان اجلائحة
           ايان باتيسون 

السياس�ة يف أملانيا غري مثرية عادة. ف�كل يشء يف النظام االتحادي 
األملان�ي دقي�ق الت�وازن والدع�م لالتح�اد األوروب�ي والتأكيد عى 
االئتالف�ات واتف�اق اآلراء.. ومحس�وب لك�ي تبقى الحي�اة العامة 
مس�تقرة بق�در اإلم�كان. وه�ذا يجدي نفع�اً إىل حد كب�ري، يف ظل 
الظروف العادية، حتى إذا جعل الناس من الخارج يش�عرون بامللل. 
لك�ن الجائح�ة حل�ت، و»كوفيد-19« قلَ�ب البالد رأس�اً عى عقب 
بوس�ائل لم يتوقعها الخرباء قط. ومعدالت اإلصابة ترتفع بش�دة. 
والحكوم�ة لديها مالي�ني الجرعات من اللقاح يف وق�ت يريد األملان 
بشدة الحصول عليها. وهناك فضائح فساد تطل برأسها يف الحزب 
الحاكم، »االتحاد الديمقراطي املس�يحي«، فيما يشبه ثقوباً يتدفق 
منها املاء يف س�فينة تغرق. ويف الشهر السادس من اإلغالق، يختمر 
االس�تياء وخيبة األمل بينما يواجه الساسة بصعوبة مهمة العثور 

عى خلف للمستشارة أنجيال مريكل. 
وكان�ت األمور ال تبدو بهذا الس�وء قبل عام. فف�ي وقت مبكر من 
الجائحة، حظيت أملانيا بإش�ادة دولية لتعّقبه�ا الدقيق للمخالطة 
وتنفيذ عمليات إغالق مبكرة ودعمها الس�خي للركات املترضرة. 
ومل�ع نم�وذج أملاني�ا بكفاءتها الش�ديدة وعقالنيته�ا، خاصة عند 
مقارنتها مع اس�تجابة إدارة ترامب الفوضوية للجائحة. لكن مع 
انتش�ار س�الالت جديدة من الفريوس، ومع تحول تركيز السياسة 
إىل عملي�ة تكي�ف مرنة وتوزيع رسي�ع للقاحات، تعث�رت أملانيا يف 

مساعيها. 
واآلن، ل�م يتل�ق جرعة واح�دة عى األقل من اللق�اح إال 14.6% من 
الس�كان مقاب�ل 33.5% يف الوالي�ات املتح�دة و46.7% يف بريطانيا 
و61.3% يف إرسائي�ل. وبع�ض الق�رارات الت�ي اتخذتها الس�لطات 
األملاني�ة تحري العقل. فلقاح س�رازينيكا الربيطان�ي اإلنتاج، وهو 
العن�رص األس�ايس يف املس�عى األوروبي إلعط�اء اللقاح�ات، تمت 
املوافق�ة عليه أوال لألش�خاص الذين تقل أعمارهم ع�ن 65 عاماً، 
ث�م أُقر للجميع، ثم تم س�حبه، ث�م أُعيد مرة أخ�رى، وأخرياً تمت 
املوافقة عى إعطائه لألشخاص الذين تزيد أعمارهم عى 60 عاماً. 
وأب�رز الضحايا السياس�يني لهذه الفوىض هي املستش�ارة مريكل 
نفس�ها. وتجى هذا ع�ى أوضح ما يكون يف نهاية الش�هر املايض، 
حني اضطرت م�ريكل لالعتذار والراجع عن القيود الجديدة لعطلة 

عيد الفصح التي أعلنتها قبل االعتذار بنحو 34 ساعة فقط. 
لق�د أصبح�ت أملانيا بحاجة ش�ديدة إىل اس�راتيجية جديدة؛ فعدد 
ح�االت اإلصابة يرتفع، وبع�ض األملان كانوا يعتزم�ون التوجه إىل 
املشاركة يف حفالت كبرية يف أسبانيا، والقيود جرى تخفيفها وليس 
تش�ديدها. لك�ن مفاوضات مريكل التي اس�تمرت 15 س�اعة مع 
حكام الس�ت عرة والية تمخضت عن قيود بال نفع يف املمارس�ة. 
حت�ى الزعم�اء الذين وافق�وا عليها أس�قطوا بع�ض جوانبها بعد 
س�اعات فحس�ب من إعالنها. ومن بني الح�كام املتمردين »ارمني 
الش�يت«، الرئيس الجديد لحزب »االتحاد الديمقراطي املس�يحي« 
ال�ذي تنتمي إلي�ه مريكل. لق�د كان هذا نوع من التمرد الس�يايس 
العلني غري املس�بوق يف السياس�ة األملانية.وفش�ل مريكل يف فرض 
النظ�ام يف صفوف حزبها جعلها تبدو ضعيفًة للغاية. ومعلوم منذ 
ف�رة طويلة أن مريكل تعتزم التنحي بعد انتخابات الخريف املقبل، 
لكنها اآلن وصلت إىل تاريخ »انتهاء الصالحية السياسية«. فلم تعد 
ذاك العمالق الس�يايس الذي كانت عليه عام 2015 حني تغلبت عى 
املعارضة السياس�ية يف ترحيبها بنحو 1.2 مليون الجئ ومهاجر يف 
أملانيا وأصبح�ت زعيمة بارزة للنظام الديمقراط�ي الليربايل. واآلن 
يتعني عليها أن تنفق الس�اعات لتتفاوض مع الحكام ثم تناشدهم 
عى التلفزيون القومي يف محاولة لجعلهم يقومون بعملهم. وهذه 
اإلخفاق�ات، باإلضافة إىل تلقي عدد من أعضاء الربملان رىش مقابل 
تعاقدات حكومية ألدوات الوقاية الش�خصية، كل ذلك شّوه سمعة 
»االتحاد الديمقراطي املسيحي« باعتباره مثاال للكفاءة الصارمة. 
وحالياً أصبح الناخبون يميلون إىل النظر إىل حزب مريكل باعتباره 
ج�زءاً م�ن املش�كلة. ويف مقابل�ة يف التلفزيون القوم�ي، اضطرت 
م�ريكل الغاضب�ة إىل أن تذّكر حزبها بأن ليس لدي�ه »حق تلقائي« 
يف إدارة الب�الد. لكن أداء َم�ن يخلف مريكل )وما يزال غري معروف( 
قد يكون أس�وأ. فوزير الصحة يجد صعوبة يف رشح س�بب معاناة 
البالد من العجز يف الجرعات، بينما توصلت أملانيا إىل واحد من أكثر 
الجرع�ات طلبا. ويجد الوزير صعوبة كذلك يف تقديم أس�باب تأخر 
البالد الش�ديد يف إعطاء الجرعات للسكان. واإلجابة تتمثل، عى ما 
يبدو، يف غابة القيود البريوقراطية، بما يف ذلك بطء التوسع يف مراكز 
إعطاء اللقاحات والفشل يف منع مراكز اللقاحات من إغالق أبوابها 
يف عطلة نهاية األسبوع والعطالت األخرى. ويف الوقت نفسه، اعتقد 
الشيت، زعيم »االتحاد الديمقراطي املسيحي«، ألسباب ما، أنه من 
الجيد محاولة تخفيف القيود الخاصة ب�»كوفيد-19«، رغم أن نحو 
نصف األملان تقريباً يدعمون اإلجراءات األشد رصامة. وتغرّي موقفه 
منذئ�ذ ليؤيد عملية مبهمة التعري�ف يطلق عليها »جرس اإلغالق«. 
لكن هذه الزالت السياس�ية جعلت أعضاء حزبه يدعمون منافسه 
األسايس ماركوس سودر حاكم والية بافاريا. وانهيار املحافظني يف 
اس�تطالعات الرأي وأداؤهم القيايس الضعف يف انتخابني إقليميني 
جع�ل من املمكن فجأة، فيما يب�دو، ظهور ائتالفات قومية لم تكن 
متخيلة من قبل. لكن هذا يؤكد فيما يبدو أن الذي س�يخلف مريكل 
يف الخريف، برصف النظر عن ش�خصيته، سينشغل كثرياً بمحاولة 
إطفاء حرائق السياس�ة الداخلية وإدارة ائتالفات غري متماس�كة، 
وهذا س�يمنعه م�ن القيام بدور م�ريكل عى الس�احة الدولية ويف 
السياسة األملانية. ولسوء الحظ، أظهرت الجائحة أن أملانيا بحاجة 
إىل مستشار قوي ليجعل نظامها البريوقراطي يعمل. لكن البالد لن 

تحصل عى مثل هذا املستشار لفرة قادمة من الوقت.

جدار عال ببوابة كبرية!

ثقافة اللقاح اجلديد

           توماس فريدمان 

بعد أن قرأُت أكرب قدر ممكن عن االرتفاع األخري 
يف الهج�رة غ�ري القانوني�ة ع�ى ط�ول حدودنا 
الجنوبي�ة، م�ا زل�ُت غري واثق بش�أن ك�م منه 
موس�مي، وكم من�ه هو نتيجة إلع�الن الرئيس 
بايدن وق�ف بناء جدار دونال�د ترامب الحدودي 
ومراجعة سياس�ات اللجوء، وك�م منه يعود إىل 
إغراء الوظائف يف الوالي�ات املتحدة املنخرطة يف 

عملية تلقيح رسيعة. 
غ�ري أن ه�ذا التدف�ق األح�دث للمهاجرين غري 
القانوني�ني وطالبي اللجوء عى الواليات املتحدة 
– أكثر من 170 ألف اعُتقلوا يف شهر آذار لوحده، 
ومن بينه�م آالف األطفال، معظمهم فارون من 
الف�وىض يف أم�ريكا الوس�طى – إنم�ا يؤك�د ما 
ذهبت إليه من أن السياس�ة الحدودية املناس�بة 

هي جدار عال مع بوابة كبرية. 
ليتن�ا كن�ا نس�تطيع قب�ول كل م�ن يعانون يف 
العال�م، ومن�ح كل واحد منهم فرص�ة لتحقيق 
الحلم األمريكي، ولكننا ال نس�تطيع إذا كنا نريد 
الحفاظ عى تماس�كنا االجتماعي، الذي يعاني 
أص�ال. ولهذا، فإن صياغة سياس�ة هجرة اليوم 

يتطلب توازناً صعباً بني القسوة والرحمة. 
إذا ركزن�ا فق�ط ع�ى الج�دار الع�ايل وتحلين�ا 
بالقس�وة، مثلم�ا فع�ل ترامب، فإننا س�نضيع 
الفرصة لالس�تفادة من الفوائد الكبرية للهجرة. 
ولكننا إذا ركزنا فقط عى سلبيات الجدار، مثلما 
يفع�ل كث�ريون عى اليس�ار، وتجاهلن�ا مبادئ 

بوابة كبرية – أي أنه ينبغي للمهاجرين وطالبي 
اللج�وء املقبلني الوقوف يف طابور انتظار، وقرع 
ج�رس الب�اب، والدخول بش�كل قانون�ي، ومن 
ال يفع�ل ذل�ك ينبغ�ي أن يطرد برسع�ة – فإننا 
س�نضيع أيض�ا فرص�ة االس�تفادة م�ن املزايا 

الكبرية للهجرة. 
مل�اذا؟ ألن ع�دداً كب�رياً ج�داً م�ن األمريكي�ني 
س�يعتقدون أن الح�دود مفتوح�ة وخرجت عن 
الس�يطرة، وه�ذا س�يدفعهم النتخ�اب زعم�اء 
س�يخنقون الهج�رة ب�كل أنواعها، والت�ي ُتعد 
رشيان حياة بالنس�بة لبلدن�ا. وكونوا عى يقني 
ب�أن االنطباع بأن الحدود باتت منفلتة وخارجة 
عن السيطرة س�يكون بمثابة هدية من السماء 

لحزب ترامب الجمهوري. 
وقد وجد استطالع حديث للرأي أجرته قناة »إيه 
ب�ي يس نيوز« ومؤسس�ة »إيبس�وس« أن 57 % 
من األمريكيني غري راضني عن تعاطي بايدن مع 

موضوع الحدود. 
وبالت�ايل، فإن ج�داراً مرتفعاً ببواب�ة كبرية هو 
االقراح املناسب لبايدن. ذلك أنه فقط من خالل 
طمأن�ة األمريكي�ني بأن لدين�ا ج�داراً عالياً بما 
يكفي للس�يطرة عى الهجرة غري القانونية – أو 
م�ا يعادل ذلك من حيث مراقب�ة الحدود وتدابري 
إع�ادة الرحيل – نس�تطيع الحفاظ عى إجماع 

عى بوابة كبرية. 
عى باي�دن أن يعالج ه�ذا األم�ر، وأدرك أن ذلك 
لن يكون س�هالً، ألن�ه إذا كان اإلبقاء عى تدفق 
متحك�م فيه للمهاجرين لم يس�بق أن كان أكثر 

أهمية، فإن القوى التي تدفع بمزيد من موجات 
املهاجرين غري القانونيني قلما كانت أكثر قوة. 

األس�بوع املايض، أفرج »مجلس االس�تخبارات 
الوطنية« األمريكي عن تقريره »غلوبل تراندز« 
الذي يصدر كل أربع س�نوات، وفيه أشار إىل أنه 
»يف الس�نوات والعقود القادمة، سيواجه العالم 
تحديات عاملي�ة أكثر حدة وذات تداعيات كبرية، 
م�ن األم�راض إىل تغ�ري املن�اخ إىل االضطرابات 
الناتجة ع�ن التكنولوجيات الجدي�دة واألزمات 
املالية. وهذه التحديات س�تخترب بشكل متكرر 
قوة املجتمعات والدول والنظام الدويل وقابليتها 
للتكيف، متجاوزة يف أحيان كثرية قدرة األنظمة 

والنماذج الحالية«. 
وم�ن دون مراقبة الحدود واس�تثمارات موازية 
يف إرس�اء اس�تقرار البلدان الضعيفة – وهو ما 
اقرحه بايدن عى نحو ذكي – سنواجه واالتحاد 
األوروبي مزيداً من االرتفاعات. وكونوا عى يقني 
بأن ش�خصية أخرى ش�بيهة برامب س�تظهر 
من أجل اس�تغاللها – وإضع�اف الدعم للهجرة 
القانوني�ة تمام�ا يف الوق�ت الذي نحت�اج إليها 
أكث�ر من أي وقت مىض. ذل�ك أننا أيضا يف بداية 
ح�رب ب�اردة مع الصني س�تكون فيها س�احتا 
املع�ارك االقتصادي�ة والعس�كرية متمحورتني 
االصطناع�ي،  ال�ذكاء   – التكنولوجي�ا  ح�ول 
الحوس�بة الكمي�ة، الطائرات املس�رّية عن بعد، 
املركبات املستقلة، الرقائق اإللكرونية، الربامج 
الحاس�وبية، الح�رب الس�يربانية، التكنولوجيا 
الحيوي�ة، املواد والبطاري�ات الجديدة. ويف هذه 

املنافس�ة س�يحاول كل جان�ب اس�تغالل أك�رب 
ق�در ممكن م�ن قوة العق�ل وب�راءات االخراع 

والركات الناشئة. 
ولألس�ف، العقول موزعة بش�كل متساو حول 
العالم. غري أن أكرب امتياز تمتلكه أمريكا هو أنه 
إذا كنا نش�ّكل 4 % فقط من سكان العالم، فإننا 
بفضل الهجرة وجامعاتنا املفتوحة اس�تقطبنا 
نس�بة أع�ى بكثري م�ن أي بلد آخر م�ن العمال 
الذين يتميزون بالطاقة العالية والطموح الكبري 
وامله�ارات املنخفض�ة ورواد أعم�ال مخاطرين 
وذوي معدالت ذكاء مرتفعة يؤسس�ون رشكات 
جديدة، كما ق�ال يل كريغ موندي، رئيس البحث 

والتطوير السابق يف رشكة مايكروسوفت. 
فوالد س�تيف جوب�س، مث�ال، أت�ى إىل الواليات 
املتحدة من س�وريا لي�درس يف الواليات املتحدة، 
وكانت النتيجة »آبل«. وعائلة »س�ريجي برين« 
انتقل�ت إىل الوالي�ات املتحدة من روس�يا فكانت 

النتيجة »غوغل«. 
وبالت�ايل، فهن�اك الكث�ري عى املح�ك يف معالجة 
مش�كلة الحدود ه�ذه. وكم أتمن�ى رؤية بايدن 
يس�تخدم أغلبيت�ه الضيقة، وربم�ا يقنع بعض 
»الجمهوري�ني« أيض�ا، لتمرير قان�ون يقوم يف 
الوقت نفس�ه بتش�ديد الح�دود، وتوفري طريق 
يف�ي إىل الحص�ول ع�ى الجنس�ية بالنس�بة 
للمهاجرين غري القانوني�ني املوجودين حاليا يف 
الواليات املتحدة، ويزي�د من حصص املهاجرين 
غ�ري القانوني�ني – ويتجاه�ل كل املنتقدين من 

اليسار واليمني.

           زهير الجبوري 

من خالل الحمل�ة الصحية ملقاومة وباء كورونا 
التي تش�ري اىل االقب�ال الكبري من قب�ل الناس يف 
مختلف انح�اء البلد، فهي ب�ادرة كبرية ومؤرش 
ايجاب�ي من قبل وزارة الصح�ة يف تهيئة األجواء 
والظ�روف الالزم�ة للمواطن�ني.ويف واح�دة من 
احصائيات الت�ي نقلتها وس�ائل االتصال والتي 
وصل عددها اىل )167 ألف مواطن( أخذوا اللقاح 
املقاوم للفريوس م�ع تزايد هذا العدد، هذا يعني 
ان املرحل�ة الجديدة هي مرحلة انتقالية يف حياة 

االنس�ان العراقي تحديدا وه�ي تقف عى درجة 
كبرية يف تحديد مص�ري املواطن، بمعنى الوصول 
اىل نتائ�ج تؤهل املواطن العراق�ي يف أخذ الحرية 
الكافية يف العمل ومواصل�ة حياته العملية ممن 
ليس له س�وى الدخل اليومي املحدود..وبقدر ما 
تقوم ب�ه الدولة يف خطوة مهم�ة إلنقاذ املواطن 
العراقي م�ن هذا الوباء ووض�ع خطة وميزانية 
متف�ق عليها، فإن الخط�وة املقبلة التي يتمناها 
املواط�ن ه�ي االهتم�ام بالبنية التحتي�ة وجعل 
ومؤسس�ة  وزارة  كل  يف  مكثف�ة  عم�ل  ورش 
للوص�ول اىل حل�ول تجع�ل من حياته املعيش�ية 

أكثر توازنا، إذ هناك خوف كبري من تزايد نس�بة 
الفقر والبطالة، واذا حص�ل هذا األمر فإنه يزيد 
ثقال اضافيا عى الحكومة وهذا ما ال نريده، ويف 
مرحلتنا الراهنة أصبحت غالبية املجتمع العراقي 
يف جميع الطبقات يعلم بتفاصيل املحنة واألزمة 
السياس�ية واالجتماعي�ة والبيئي�ة يف البل�د من 
خالل املكاشفات الرصيحة التي ُتظهرها وسائل 
االتصال يف الفضائيات، ولم تكن )امليديا( س�وى 
م�رآة عاكس�ة لحقائ�ق نتحدث فيه�ا وينقاش 
دقائقه�ا أصحاب الش�أن من جه�ات تنتمي اىل 
األحزاب وامليليشيات املوجودة عى أرض الواقع..

لقاح )اسرازينكا( واحد من اللقاحات املطروحة 
للعالج مع غريه من اللقاحات األخرى، وقد ظهر 
بع�ض األصدق�اء يف اعالنه األخذ ب�ه عن طريق 
وس�ائل االتصال االجتماع�ي )فيس بوك(، وهي 
ظاهرة صحية، ولها انعكاسها النفيس يف تخطي 
الجائحة واظه�ار املناعة بجان�ب معنوي كبري، 
أحس�ب ان ما قامت ب�ه الدولة يف توف�ري اللقاح 
يعرب عن اإلحساس الكبري بروح املواطنة، وليس 
غريبا عى اإلنسان العراقي اندفاعه يف حب وطنه 
وناس�ه، لكن األهم من كل ذل�ك تخطي العقبات 

وابراز الهوية الناصعة لبلدنا.
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عزي�زي برج الحم�ل، آمل أن تك�ون يف مزاج مالئم 
للح�ب ، ألن�ك الي�وم يف أنس�ب م�زاج للح�ب، إنها 
أفكارك الجنسية التي ال يمكن إنكارها اآلن، استغل 
ارتباطك بالحبيب لتقوية عالقت�ك العاطفية،مالياً 
أن�ت يف وضع مس�تقر وال توج�د أي مفاجآت عىل 
الطريق تحسن يف سري العمل يجعلك يف وضع جيد.

عزيزي برج الثور، ُقلها بواس�طة األزهار، فكر 
ملاذا هذا الشعور بالحرية والالحدود حني تجري 
اتصال معها اآلن، واألهم من ذلك، فقط قلها،ال 
تجعل نفسك اسري الخوف والخجل النجوم تنري 

طريقك اليوم .

عزيزي برج الجوزاء،ال تثق ببعض األش�خاص 
الذين يخف�ون نواياهم الحقيقي�ة عنك، لكّنك 
يمكن أن تأتم�ن أفضل أصدقائ�ك، ال تتخذ أّي 
ق�رار اح�رايف مه�م يف الوق�ت الراه�ن. حاول 
معرفة معلومات اكثر حول الطرف اآلخر سواء 

كان يف العمل أو عىل صعيد العاطفة 

عزي�زي ب�رج الرسطان،خ�ذ وقت�ك يف التفكري 
بهدوء أكث�ر ابتعد عن الضغ�ط الزائد ال تذهب 
بأف�كارك بعيداً عن الواقع كي ال تظلم نفس�ك 
وم�ن حول�ك أمل كب�ري بتحول كب�ري يف حياتك 

يقودك نحو مستقبل مرشق.

عزيزي برج األسد،ما تحتاجه لإلستقاللية هو 
القدرة عىل تجس�يد األمور، سواء من داخل كل 
عالق�ة بني متناقضني عىل ح�ده، أو من خالل 
النظر إىل الظروف كمجموعة متكاملة. النظرة 
الش�مولية تعطيك ارتياحاً يف العمل وقدرة أكرب 

عىل تحليل الواقع عاطفياً الحب يف خطر

عزيزي برج العذراء، أنت تكره أن تكون شكاكاً 
باآلخرين ، لكن بعض األمور تقول لك أن تخترب 
هذا الحافز و تترصف بشكل أكثر حذراً، ال تثق 
باألش�خاص ملجرد كونهم يبدون بمظرأنيق أو 
الئق وإنما كن أكثر واقعية، عاطفياً ال تردد يف 

تغيري الروتني اليومي .

عزي�زي ب�رج املي�زان، إن الحي�اة مزي�ج م�ن 
االنفعاالت واألحاسيس ، و كل البرش معرضون 
ألن يخطئون، الحب طريقك إىل النجاح ال تغلق 
قلبك أم�ام التجارب الجديدة وحاول التعلم من 
األخط�اء ق�در اإلمكان كي تكس�ب ود الحبيب 

مالياً عالقاتك يف العمل ليست جيدة

عزيزي ب�رج العقرب،تتحرك كفراش�ة لطيفة 
مما س�يخلق لك الفرصة ملواجهة عالقات حب 
جدي�دة وجميلة، الح�ب هو الفرص�ة األهم يف 
حياتك كي تغيري الروتني القاتل الذي تعيشه ال 
تيأس من كون الطرف اآلخر متحفظ قليالً عىل 

مشاعره ألنه سعرب لك عن حبه قريباً.

عزيزي برج القوس،أنت الشخص الذي يفضله 
الجميع. فتمّتع بجذب كل االنتباه. عىل العازب 
أن يس�تغل هذه الفرصة لالرتب�اط، أي عالقة 
أو مرشوع متعدد الزوايا اليوم. ادرس�ه بعناية 
قبل أن تتخذ القرار، االصدقاء و العائلة س�وف 

يشكلون مصدر الهام كبري لك

عزيزي برج الجدي،إنك مرح وحّساس، وتملك 
الكثري م�ن الطاقة األرسة، ال ت�رصف انتباهك 
بس�هولة عن األمور املحيطة بك، وأمعن النظر 
يف كل التفاصيل،الجدية الزائدة يف بعض االمور 
قد تكون مطلوبة يف األيام القادمة، مالياً هنالك 

تغيري قريب يف العمل 

عزي�زي برج الدلو، أنت بحاج�ة لبعض التأمل 
والتفكر اإليجابي، ال تبخل عىل نفس�ك بالوقت 
ال�الزم لوضع األمور يف نصابه�ا الصحيح، خذ 
كامل وقتك يف التمعن باألمور واطلب مش�ورة 
من حولك القرار القادم قرار مصريي ال تترسع 

يف اعطاء رأيك باملوضوع عاطفياً

عزي�زي ب�رج الحوت،اليوم تحس باملس�ؤولية 
تج�اه م�ن حول�ك، و ه�ذا م�ا يش�عرك بأنك 
مقيد،وتح�ّس كم�ا ل�و أّن حريت�ك تنتهك، قد 
تتمّت�ع حت�ى بأن تكون مس�ؤوالً، املس�ؤولية 
عب�ئ كبري و ال يمكنك تحم�ل اكثر من طاقتك 

كن عقالنيا يف تصور االمور عاطفيا.

العذراء

احلوت

بداية االختبارات لبخاخ أنفي مضاد لـ »كورونا«
أعل�ن رئيس مرك�ز »غامالي�ا« الرويس 
لألوبئة والبيولوجيا املجهرية األكاديمي 
ألكسندر غينسبورغ، عن بدء االختبارات 
للق�اح جدي�د مض�اد  الرسيري�ة  قب�ل 
لف�ريوس كورونا املس�تجد، عب�ارة عن 

بخاخ لألنف. 
وقال غينس�بورغ وفقاً ملا نقلته وسائل 
إعالم روسية، إن هذا اللقاح ال يسبب أي 
آثار جانبية طفيف�ة حتى ارتفاع درجة 
حرارة الجس�م، وه�و معد لالس�تخدام 

املوضعي.  
الج�اري  الع�ام  بنهاي�ة  أن�ه  وأوض�ح 

للعقار  س�تجرى االختبارات الرسيري�ة 
الذي س�يكون أساسه األجسام املضادة، 
وس�يحاول املبتكرون جعل ثمنه زهيداً، 
املستش�فيات  يف  للم�رىض  وس�يعطى 
والعيادات الطبية.  وأش�ار إىل أن أهم ما 
س�يميز ه�ذا اللقاح أنه يس�اعد املرىض 
املصابني بالحاالت الشديدة من الفريوس 
والتي تنتهي بوف�اتهم، متوقعاً أن يكون 
لهذا البخ�اخ األنفي دور فعال يف خفض 

معدل الوفيات بهذا املرض.

املضادات احليوية تضعف مناعة األطفال
كش�فت دراس�ة علمي�ة أن التع�رض 
للمضادات الحيوية يف  األس�ابيع  التي 
تس�بق ال�والدة مبارشة وبعده�ا ، أثر 
   CD41عىل تكوين  مجموعة من  خاليا
  Tيف قول�ون الجن�ني ، مم�ا ي�ؤدي إىل 
 تل�ف طوي�ل املدى لتل�ك الخالي�ا التي 
تعم�ل عىل تنش�يط الجه�از  املناعي، 
والت�ي  تس�تمر عواقبه حت�ى مرحلة 
البلوغ ، مما يرض بقدرة  الجس�م عىل 
الحساسية. ووجد  اس�تجابات   إيقاف 

الباحث�ون وفًق�ا ل��«ذا هيلث س�ايت« 
تناول�وا  املض�ادات  الذي�ن  األطف�ال  أن 
الحيوية خالل العامني األولني من العمر 

لديهم فرصة  أعىل بنس�بة 26٪ لإلصابة 
بالسمنة،    كما أن األطفال  الذين   يتناولون 
مض�ادات الحموض�ة لتقلي�ل حموضة 
املع�دة أو عالج  ارتجاع املعدة تزيد لديهم 

أيًضا مخاطر اإلصابة بالس�منة، وإن 
 كان ذلك بدرج�ة أقل. وأوضح الخرباء 
أيًض�ا أن إعط�اء املض�ادات الحيوية 
ومضادات  الحموضة لألطفال قد يزيد 
من خطر اإلصابة بحساس�ية الطعام 
 وأم�راض الحساس�ية األخ�رى مث�ل 
املضادات  إعطاء  الربو. ونصحوا بعدم 
الحيوي�ة لألطف�ال إاّل عن�د  الرضورة 
وتحت إرشاف الطبيب، إذ إنها ال تقتل 
البكترييا املس�ببة  للعدوى فحسب، بل 
تقتل أيًضا البكتريي�ا األخرى التي تلعب 
دوًرا  مهًم�ا يف وظيف�ة جه�از املناعة يف 

الجسم والوقاية من األمراض. 

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
جزر مقطع - فلفل الوان مشوي

جرجري مقطع - بسلة مسلوقة
خل - بذور عباد الشمس

مسردة - القليل من العسل
ملح

زيت عباد الشمس او زيت زيتون حسب الرغبة
خطوات التحضري:

يف بولة كبرية الحجم اخلطي الجزر و الفلفل و البسلة و الجرجري و بذور عباد 
الشمس برفق.

احرضي الخالط الكهربائي ثم ضعي به العس�ل و املس�ردة و الخل و امللح و 
الزيت و اخلطي املزيج جيدا.

ضع�ي مزي�ج الجزر عىل مزيج املس�ردة و العس�ل و قلبي برف�ق حتى تمام 
اإلختالط.

ضع�ي الس�لطة يف ب�والت التقديم ث�م قدميها مع الس�تيك املش�وي بصوص 
الباربكيو.

سلطة اجلزر و الفلفل باملسرتدة

اختالف درجة حرارة اجلسم أثناء الليل والنهار
يمك�ن أن يتعرض البعض الرتفاع درجة حرارته الجس�م لياًل، 
بينما يكونون بصحة جيدة وحيوية أثناء النهار، مما يؤدي إىل 

حالة من القلق واالضطراب لياًل والشعور بالتعب يف الصباح.
يف حال كان الش�خص يعاني من الحم�ى يف الليل، فيجب عليه 
التحقق من األع�راض أوالً، وربما تك�ون األعراض هي فقدان 
الش�هية والتهيج والضعف العام والجف�اف والتعرق والصداع 
والقش�عريرة والرعش�ة. يوجد أس�باب واضحة يمكن تجنبها 

للتخلص من الحمى الليلية املتكررة، كما ييل:
1. البريوجينات الخارجية

تعترب البريوجينات )املواد املسببة للحمى( التي تخرق الجسم 
من الخارج، أحد األس�باب التي تؤدي إىل ارتفاع درجة الحرارة 
يف الليل فق�ط. تميل البريوجينات إىل إنتاج س�موم التي يمكن 
أن تك�ون ضارة بالصح�ة. كما يت�م إنتاج بريوجين�ات داخل 
الجس�م أيًضا نتيجة للخاليا األحادية والضامة، وعندما تدخل 
البريوجين�ات الخارجية إىل الجس�م ، فإنها تحفز الجس�م عىل 
إنت�اج البريوجينات الخاص�ة به ، مما ي�ؤدي إىل ارتفاع درجة 

الحرارة.
2. التهابات الجهاز التنفيس العلوي

تعد نزالت الربد والتهابات الجهاز التنفيس األخرى من األسباب 

املحتملة للحمى يف الليل. ويف بعض األحيان، ال يكون األمر أكثر 
من مجرد نزلة برد تؤثر عىل الجس�م وتس�بب حم�ى يف الليل. 
لك�ن يف أحيان أخرى، يمك�ن أن يكون هناك عدوى يف الحنجرة 
أو القصبة الهوائية، والتي يمكن أن تس�فر عن التهابات كبرية 
يف الجهاز التنفيس. تس�تمر نزالت الربد لعدة أيام، بينما تعتمد 

اإلصابات األخرى عىل مناعة املريض والفرة الزمنية العامة.
3. التهابات املسالك البولية

يمك�ن أن يصاب اإلنس�ان بالحمى يف اللي�ل فقط عندما يكون 
مصاًبا بعدوى يف املسالك البولية. ويمكن أن يؤدي األلم الحاد يف 
املس�الك البولية، إىل جانب وجود السموم، إىل اإلصابة بالحمى. 

ويجب املسارعة باستشارة الطبيب يف هذه الحالة.
4. التهابات الجلد

يف كث�ري من الح�االت، تكون الحمى يف اللي�ل ناتجة عن عدوى 
جلدية. إذا كانت هناك عدوى كبرية موجودة عىل الجلد وتسبب 
إزعاج باس�تمرار، فس�ينبغي رسعة فحصها بواس�طة طبيب 

ألنها تعد أحد األسباب الرئيسية للحمى الليلية.
5. رد فعل تحسيس

يف حال�ة وج�ود الته�اب يف الجس�م بس�بب رد فعل تحس�يس 
لألدوية، فمن املحتمل أن ُيصيب بالحمى يف الليل.

حرك عود الثقاب

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

كلمات متقاطعةكلمات متقاطعة

البحث عن الكلمة

حل اللغز

1 - عالم عربي شهري.
الق�ارات  م�ن  )معكوس�ة(-  رب   -  2

)معكوسة(.
3 - أرش�د )معكوس�ة(- )ال�.......( قناة 

إخبارية قطرية.
4 - والدي- للتعجب )معكوسة(.

5 - جود- للنصب.
6 - مدينة قطرية )معكوسة(.

7 - نظمه )معكوسة(- شح.
8 - أغنية لنوال الزغبي.

9 - لالستثناء- نهر سويرسي.
10 - ضمري الغائبني )معكوس�ة(- مدينة 

أوروبية.

1 - فيلم لتامر حسني- شجاع.
2 - لق�ب مخ�رع التليف�ون- إحس�ان- 

خاطره.
3 - ناد ريايض إيطايل )معكوسة(

4 - زهور.
5 - للنفي- أخفي )معكوسة(- نقود.

6 - ت�ردد وخ�وف )معكوس�ة(- تق�وي 
)معكوسة(.

7 - مكسب- والد )معكوسة(
الضفدع�ة  ص�وت  يش�اهد-   -  8

)معكوسة(.
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فوارق مالية شاسعة بني السوبر ليج ودوري األبطال
             المستقبل العراقي/ متابعة

أح�دث 12 نادًيا كبريًا ثورة مفاجئة يف عالم كرة 
القدم، أمس األحد، باإلعالن عن اعتزامهم إطالق 
بطول�ة جديدة، تحت مس�مى »دوري الس�وبر 
األوروب�ي«، يف غياب تام ألندية أملانيا وفرنس�ا، 

التي رفضت االنخراط يف هذا االنقالب الكروي.
وتتمثل األندية املؤسس�ة للبطولة يف الس�دايس 
مانشس�ر  يونايت�د،  »مانشس�ر  اإلنجلي�زي 
س�يتي، ليفربول، آرسنال، تش�يليس،توتنهام«، 
والثالث�ي اإلس�باني »ري�ال مدريد، برش�لونة، 
أتلتيكو مدري�د«، باإلضاف�ة إىل الثالثي اإليطايل 

»يوفنتوس، ميالن، إنر ميالن«.
ويهدف عمالقة القارة العجوز، باستحداث هذه 

البطولة، للحصول عىل أكرب عائد مايل ممكن.
فعىل س�بيل املثال، يس�تطيع مانشسر يونايتد 
أن يجني من مشاركته يف دوري األبطال، ما بني 

40 و80 مليون إسرليني، يف املوسم الواحد.
لكنه س�يحصل مبدئيا عىل ما ب�ني 250 و300 
مليون إسرليني، إذا شارك يف دوري السوبر، مع 

إمكانية تضاعف هذا املبلغ يف املواسم التالية.
تقسيم العائدات

خص�ص بن�ك »جي.ب�ي مورج�ان« األمريكي، 
الراع�ي للبطول�ة الجدي�دة، 3.5 ملي�ار ي�ورو 

لتوزيعها عىل األندية املشاركة.
وس�يحصل النادي املتوج بلقب دوري الس�وبر 
ع�ىل 400 مليون يورو، مقارنة ب��120 مليون 
ي�ورو كحد أقىص، يحصل عليه�ا الفائز بدوري 

األبطال.
وهن�اك 1.95 ملي�ار يورو س�يتم تس�ليم 488 
مليون ي�ورو منها )25%(، كدفع�ة أولية، فيما 

ستوزع 585 مليونا أخرى بناء عىل النتائج.
وتش�ري تقارير أخ�رى إىل أن 30% م�ن األموال، 
ستدفع عىل أس�اس معامل النادي، الذي تحقق 

عىل مدى آخر 10 سنوات، وهذا يرك 292 مليون 
يورو )15%( سيتم إنفاقها يف جوانب أخرى.

الب�ث  عائ�دات  ب�أن  اعتق�ادا  هن�اك  أن  كم�ا 
التليفزيوني، قد تصل إىل 10 مليارات يورو، وهو 
مبلغ لم يستطع يويفا الوصول إليه مطلًقا من 

دوري األبطال.
عائدات دوري األبطال

بالنظ�ر إىل م�ا يحص�ل علي�ه الفائ�ز بدوري 
األبط�ال، كل موس�م، ف�إن الف�ارق س�يكون 
ضخًما لصالح دوري الس�وبر، حيث ال يحصل 
البط�ل ع�ىل أكث�ر م�ن 83 ملي�ون ي�ورو من 

يويفا.
فعىل س�بيل املث�ال، ن�ال بايرن ميون�خ، بطل 
النسخة املاضية، حوايل 82.5 مليون يورو من 

االتحاد األوروبي، بعد تتويجه باللقب.
وهن�اك مبلغ آخ�ر ُيضاف إىل ه�ذه العائدات، 
متعلق بحق�وق البث يف كل بلٍد عىل حدة، لكنه 

ال يزي�د عن نص�ف إجمايل املبلغ ال�ذي يمنحه 
يويفا للبطل.

وُقسمت عائدات املوسم املايض كالتايل:
جولة التصفيات التمهيدية: 230 ألف يورو.

التصفيات التأهيلية األوىل: 280 ألف يورو.
التصفيات التأهيلية الثانية: 380 ألف يورو.
التصفيات التأهيلية الثالثة: 480 ألف يورو.

التأهل لدور املجموعات: 15.25 مليون يورو.
الفوز يف مباراة ب�دور املجموعات: 2.7 مليون 

يورو.
التع�ادل يف مباراة ب�دور املجموعات: 900 ألف 

يورو.
التأهل لدور ال�16: 9.5 مليون يورو.
التأهل لدور ال�8: 10.5 مليون يورو.

التأهل لنصف النهائي: 12 مليون يورو.
الوصيف: 15 مليون يورو.

البطل: 19 مليون يورو.

وزير النفط يوعز بمتابعة 
احلالة الصحية حلارس مرمى 
نادي النفط مصطفى سعدون 

وتلبية متطلبات عالجه

أوملبياد طوكيو.. تطور 
جديد بشأن حضور اجلامهري

              المستقبل العراقي/ متابعة

اوعز الس�يد وزير النفط احس�ان عبد الجبار اسماعيل اىل 
رئيس اللجنة الرياضية املركزي�ة يف وزارة النفط بمتابعة 
الحال�ة الصحي�ة لحارس مرم�ى نادي النف�ط مصطفى 
س�عدون وتوف�ري املتطلب�ات الالزم�ة لعالج�ه ، من اجل 
االرساع بعودته س�املاً معاىف ملزاولة نش�اطه الريايض من 

جديد .
وقال رئيس اللجنة الرياضية املركزية لوزارة النفط حسني 
طالب انه بناء عىل توجيهات الس�يد الوزير تكفلت وزارة 
النفط بجميع نفقات عالج الالعب مصطفى س�واء داخل 

او خارج العراق. 
وكان حارس مرمى نادي النفط  قد تعرض اثناء االستعداد 
للوحدة  التدريبية  امس االثنني  اىل عارض صحي مفاجىء 

تسببت يف حدوث شلل يف بعض انحاء جسمه. 

إنفانتينو: عىل االندية التعايش مع عواقب اختيارهم

هندرسون يدعو قادة الفرق اإلنكليزية إىل إجتامع طارئ

              المستقبل العراقي/ متابعة

حذر الس�ويرسي جياني إنفانتينو رئيس 
االتحاد الدويل لكرة القدم األندية املشاركة 
يف دوري السوبر األوروبي من عواقب هذا 
الت�رف، مش�رياً إىل أن األندي�ة التابع�ة 
للفيف�ا يج�ب أن يكونوا تابع�ني لالتحاد 

بنسبة %100.
وأعلن 12 فريقاً منذ عدة أيام عن إنش�اء 
بطولة دوري الس�وبر األوروبي يف ترف 

لم يعجب االتحادين الدويل واألوروبي.
وخ�رج االتحاد ال�دويل واألوروب�ي بقرار 
رسي�ع يؤكد فيه اس�تبعاد الالعبني الذين 
سيشاركون يف تلك املسابقة من التواجد يف 
أي بطولة تابعة لالتحاد الدويل واألوروبي 

لكرة القدم.

وتح�دث جيان�ي إنفانتين�و يف كونغ�رس 
اليويف�ا قائ�اًل “يف االتح�اد ال�دويل لك�رة 
القدم، ال يمكننا إال أن نرفض بشدة إنشاء 
دوري السوبر األوروبي، وهو يعد انفصال 
واض�ح ع�ن املؤسس�ات الحالي�ة الت�ي 

تتضمن االتحادين األوروبي والدويل”.
وأض�اف “فكرة البطولة ج�اءت لتحقيق 
مكاس�ب مالية، ولكنها س�تكون قصرية 
األجل، لذا يحتاج الناس إىل التفكري بعناية 

شديدة، وعليهم تحمل املسؤولية”.
يف  الس�ري  البع�ض  اخت�ار  “إذا  وتاب�ع 
طريقهم، فعليهم أن يتعايشوا مع عواقب 
اختياره�م، فهم مس�ؤولون عنه بش�كٍل 
ملم�وس، هذا يعن�ي أنك معن�ا أو خارج 
االتحاد، حيث ال يمكنك أن تكون نصف يف 

الداخل ونصف يف الخارج”.

              المستقبل العراقي/ متابعة

أف�ادت تقارير صحفية أن قائد فري�ق ليفربول جوردان 
هندرس�ون دعا إىل اجتماع طارئ لقادة الفرق اإلنكليزية 

ملناقشة موضوع دوري السوبر األوروبي املستجد.
وم�ن املقرر أن يت�وىل الدويل اإلنكليزي هندرس�ون، الذي 
يعد ناديه أحد الفرق اإلنكليزية الس�تة التي اش�ركت يف 

املس�ابقة، ردود الالعبني للخط�ط التي هزت كرة 

 BILD القدم.ويف السياق، وردت تقارير من املجلة األملانية
ي�وم الثالثاء تفيد بأن نادي ليفربول يش�عر ب� »ش�كوك 
متزايدة« بش�أن مرشوع دوري السوبر األوروبي بسبب 

مقدار الغضب من املشجعني عىل املقرحات.

اخلليفي يتحدى برييز
              المستقبل العراقي/ متابعة

أرص ن�ارص الخليفي، رئيس باريس س�ان جريمان، عىل أن 
ناديه لن ُيش�ارك يف دوري الس�وبر األوروبي، والذي أطلقته 
األندي�ة العمالقة يف القارة العج�وز، حتى يحل محل بطولة 

دوري أبطال أوروبا.
وقام اليويفا، بتعي�ني كل من نارص الخليفي رئيس باريس 
س�ان جريم�ان، وكارل هان�ز رومينيج�ه املدي�ر التنفيذي 
لبايرن ميونخ، كممثلني التح�اد األندية األوروبية ملدة ثالث 

سنوات حتى عام 2024.

وقال الخليفي أثناء تعيينه كممثل التحاد األندية األوروبية: 
“يؤمن باريس س�ان جريمان إيماناً راس�خاً بأن كرة القدم 
ه�ي رياضة للجميع. نح�ن أرسة ومجتمع يتكون قلبه من 

مشجعينا”.
وأردف: “س�نواصل العمل مع االتحاد األوروبي لكرة القدم، 

لقد كنت واضحاً يف هذه النقطة من البداية”.
وأض�اف: “نعتقد أن أي اق�راح دون دعم االتحاد األوروبي، 
وه�ي منظم�ة تعم�ل ع�ىل النه�وض بمصالح ك�رة القدم 
األوروبية منذ ما يقرب 70 عاماً، ال يحل القضايا التي تواجه 
كرة القدم حالياً، هذا الدوري الجديد تحركه املصلحة الذاتية 

فقط”.وواص�ل: “أندي�ة دوري الس�وبر األوروب�ي تفكر يف 
مصالحها فقط وال تهتم باملبادئ أو القيم أو الجماهري”.

يذك�ر أن فلورنتينو برييز قال يف تريحات صحفية، إنه لم 
يوج�ه حت�ى اآلن الدعوة إىل باريس س�ان جريمان من أجل 
املش�اركة يف دوري الس�وبر األوروبي، ليأتي الرد رسيعاً من 

نارص الخليفي الذي أرص عىل موقفه تجاه هذه البطولة.
ول�م يتوقف األم�ر عند هذا الحد، بل أكد ن�ارص الخليفي أن 
كيليان مبابي س�يبقى يف باريس س�ان جريمان ولن ينتقل 
إىل أي ناٍد آخر، حيث قال: “كيليان مبابي سيبقى يف باريس 

بكل تأكيد”.

خطوة جديدة تؤكد اقرتاب مبايب من مدريد
              المستقبل العراقي/ متابعة

ذكر موقع “جول” بنس�خته العاملية بأن 
كيليان مبابي نجم باريس سان جريمان 
الفرن�يس ق�د اتخ�ذ خطوة جدي�دة نحو 
تعاقده مع ريال مدريد اإلس�باني، خالل 
س�وق االنتقاالت الصيفية.وارتبط اس�م 
كيلي�ان مباب�ي اب�ن 22 عام�اً باالنتقال 
للع�ب يف صفوف ريال مدري�د، حيث يعد 
النجم الفرنيس هو الهدف األول والرئييس 

للمرينجي يف املريكاتو الصيفي.وسينتهي 
عقد الدويل الفرنيس الشاب كيليان مبابي 
م�ع فريقه الحايل باريس س�ان جريمان 
صيف عام 2022، لذلك تحاول إدارة ناديه 
تمدي�د عقده لفرة أطول.وأش�ار املوقع 
إىل أن إدارة باري�س س�ان جريمان تعمل 
حالي�اً عىل إقن�اع كيليان مباب�ي بتمديد 
عق�ده لفرة أطول بعد ضمان اس�تمرار 
النج�م الربازي�ي نيم�ار دا س�يلفا إىل ما 
بع�د 2022.وأض�اف املوقع ب�أن بالرغم 

م�ن مح�اوالت إدارة باري�س س�ان 
جريمان، إال أن كيليان مبابي ما زال 
يفكر يف تحقيق حلمه بالتواجد مع 

ريال مدريد رفقة املدرب الفرنيس 
زين الدين زيدان.وأوضح املوقع 

أن كيليان مبابي بالفعل بدأ يف 
البح�ث عن من�زل جديد له يف 
مدينة مدري�د، كخطوة تؤكد 
اقراب الالعب م�ن االنضمام 

للنادي امللكي ريال مدريد.

بيكهام : اللعبة التي نحبها
يف خطر

              المستقبل العراقي/ متابعة

الك�رة  نج�م  بيكه�ام  ديفي�د  رصح 
اإلنجليزية الس�ابق، ومالك نادي ميامي 
األمريك�ي الحايل بأن اللعب�ة التي نحبها 
“ك�رة الق�دم” يف خطر بع�د اإلعالن عن 
إنش�اء بطولة دوري الس�وبر األوروبي.
وأعل�ن 12 نادياً من ضمنهم ريال مدريد 
اإلسباني، وغريمه برشلونة إنشاء دوري 
الس�وبر األوروبي، ليضع ذلك االتحادين 
األوروب�ي وال�دويل يف مأزق.وكان�ت ردة 

فع�ل االتحادين ال�دويل واألوروبي رسيعاً 
بقرار عدم مشاركة أي العب يلعب يف هذا 
الدوري بأي بطولة تابعة لالتحادين.وكتب 
ديفيد بيكهام عرب صفحته الرس�مية عىل 
موقع التواصل االجتماعي “إنس�تجرام” 
قائ�اًل “أن�ا من عش�اق ك�رة الق�دم، لقد 
كان�ت حيات�ي ألط�ول ف�رة ممكن�ة”.

وأض�اف “لقد أحببتها عندما كنت صغرياً 

كمش�جع، وما زلت معجباً بها حتى اآلن، 
كالعب واآلن كمال�ك، وأعرف أن رياضتنا 
ال يشء ب�دون الجماه�ري”.وأردف “نحن 
بحاج�ة إىل أن تكون ك�رة القدم للجميع، 
نحن بحاج�ة إىل كرة القدم لتكون عادلة، 
ونحتاج إىل منافسات عىل أساس الجدارة 
واالستحقاق”.وأكمل “إذا لم نقم بحماية 
ه�ذه القي�م، ف�إن اللعب�ة الت�ي نحبه�ا 

ستكون يف خطر”.

               المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقري�ر صحف�ي ياباني، ع�ن تطور جديد بش�أن 
الحض�ور الجماه�ريي يف أوملبياد طوكي�و املقررة الصيف 

املقبل.
وقررت اللجنة املنظمة يف مارس/آذار املايض عدم حضور 
املش�جعني من خ�ارج الياب�ان، وكان من املتوق�ع تحديد 
تفاصيل حضور الجماه�ري من داخل البالد، خالل أبريل/
نيسان الجاري.وذكرت صحيفة ماينيتيش اليابانية اليوم 
الثالثاء، إنه قد ال يتم اتخاذ القرار املتعلق بعدد املش�جعني 
املسموح بحضورهم من داخل البالد، حتى يونيو/حزيران 
املقبل.وتأجلت األلعاب لعام واحد بس�بب جائحة فريوس 
كورونا، وسط تزايد جديد يف الوقت الحايل ألعداد املصابني 

يف اليابان.
وأوضح منظم�و أوملبياد طوكيو 2020، أن�ه بعد اجتماع 
بمش�اركة كل األطراف املعنية الش�هر املايض »تم االتفاق 
عىل أن الق�رار العام بخصوص عدد املش�جعني يف املالعب 
س�يصدر يف أبريل، م�ع تفهم أن ظروف كوفي�د-19 ربما 

تتطلب نهجا أكثر مرونة«.
وأك�د البيان اس�تمرار مناقش�ة املنظمني له�ذا األمر، مع 
اللجن�ة األوملبي�ة الدولي�ة واللجنة األوملبي�ة الدولية لذوي 

االحتياجات الخاصة.

كلوب: نتيجة املباراة حمبطة لنا
              المستقبل العراقي/ متابعة

تحدث مدرب فري�ق ليفربول يورغن كلوب عن التعادل املحقق 
م�ع فري�ق ليدز يوناتي�د ضمن منافس�ات ال�دوري اإلنكليزي 
املمت�از وقال: »لقد قدمن�ا مباراة جيدة حًقا يف الش�وط األول. 
الذي ُيش�اهد ليدز يف كثري من األحي�ان فهو يعلم مدى صعوبة 

اللع�ب ضده�م. لقد عملنا بش�كل جي�د من ناحيتن�ا. إنهم 
يجعل�ون امللعب كب�رًيا ويريدون اللع�ب يف مناطق مختلفة 
وه�م يهاجمون بش�كل مبارش ويركض�ون يف الخلف، كل 

هذه األش�ياء. من جهتن�ا تحكمنا يف ذلك جيًدا وتس�ببنا 
لهم يف الكثري من املشاكل وسجلنا هدًفا رائًعا. يف الشوط 

الثاني دافعنا بعمق وهذا لم يكن له معنى.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

جوارديوال يعارض السوبر األوريب
            المستقبل العراقي/ متابعة

أزاح بيب جوارديوال، مدرب مانشس�تر س�يتي، الستار عن 
رأيه بخصوص إطالق مس�ابقة جديدة تض�م نخبة األندية 
األوروبية تحت مس�مى دوري الس�وبر األوروبي، موجهاً 
في نفس الوقت س�هام االنتقاد إلى اليويفا ورابطة الدوري 
اإلنجليزي.ويشهد العالم حالة من الترقب بعدما أعلن 12 نادياً 
عن تأس�يس دوري الس�وبر األوروبي ليحل محل دوري أبطال 
أوروبا، وهو ما رفضته مختلف االتحادات وعلى رأسها االتحاد 
الدول�ي لكرة الق�دم “فيفا”، واالتح�اد األوروبي لك�رة القدم 

“يويفا”.وق�ال جواردي�وال في مؤتمر صحف�ي اليوم: “دوري 
الس�وبر األوروبي مجرد جنين لم يتنفس بعد، ولكن نحن نريد 
أن يبق�ى البريميرلي�ج أفضل دوري كرة قدم ف�ي العالم، أحب 
هذا الم�كان، أحد ال�دوري اإلنجليزي”.واسترس�ل: “س�أدعم 
موقف الن�ادي، ولكني أمل�ك رأيي الخاص أيضاً، قبل س�اعات 
قليل�ة من إصدار البيان عرفت عن إطالق البطولة مثل زمالئي، 
ال ي�زال البيان موجوداً، لكن ال أح�د يتحدث بوضوح بمزيد من 
التفاصيل عما س�يحدث.وواصل: “كرة القدم لن تكون رياضة 
عندما ال تكون هناك عالقة بين المجهود والنجاح، هي ليس�ت 

رياضة عندما ال تهم الخسارة.
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القناعة بفكرة االمام املهدي عليه السالمجتار املوت

سامي جواد كاظم

س�عت الدولة جاهدًة للمحافظة عىل الوضع االقتصادي يف ظل 
الظ�روف الحالي�ة وتفيش فاي�روس كورونا وارتفاع األس�عار 
وجاء ذلك من خالل ايعاز دولة رئيس الوزراء اىل الجهات املعنية 
ملتابعة األسواق ومحاس�بة املتالعبني بأسعار املواد الغذائية ال 

سيما بهذا الشهر الفضيل.
وبم�وازاة ذل�ك فهناك تجار من نوع اخ�ر يعملون تحت غطاء 
علمي اال وه�م األطباء والصيادلة ه�ذه الرشيحة التي كرمها 
الل�ه بالعلم واملعرف�ة ليكونوا مالئكة رحم�ة للمرىض الذين ال 
ح�ول وال قوة له�م عىل ما ابتلوا ب�ه، فنجد الي�وم قيام بعض 
األطباء والذين درسوا وتعلموا باملجان يف الجامعات الحكومية 
باس�تغالل مراجعيهم ابش�ع اس�تغالل من خالل االهانة التي 
يتعرض�ون لها يف صاالت االنتظار والكالم البذيء الذي يتلقونه 
من س�كرتارية األطباء )وهؤالء يحتاج�ون اىل قانون عقوبات 
خاص به�م ألفعالهم وابتزازهم للم�رىض وعوائلهم( كذلك اىل 
ارتفاع اسعار الكشفية التي ال رقيب عليها ناهيك عن التعامل 
البش�ع واملتعايل م�ن قبل األطباء وعدم االس�تماع اىل ما يعاني 
املريض اضافة اىل التش�خيص السطحي بدون التعمق من اجل 
اس�تيعاب اكرب عدد من امل�رىض وكأنهم يف س�باق مع الوقت، 
وبع�د ذلك يأت�ي دور وصفة العالج التي تط�ول قائمتها بخط 
طلسمي مش�فر ال يفك تشفريه اال صاحب الصيدلية املتعامل 
م�ع ذات الطبي�ب ذلك الطبيب الذي غالباً م�ا تجده مجازاً من 
وزارة الصحة بإجازة الخمسة سنوات )عىل اعتبار انه موظف 
حكومي( تهرباً من العمل داخل املستشفيات الحكومية لخدمة 
املواطن والتفرغ التام لخدمة جيوبهم وارصدتهم)السيما وانهم 
يخضعون لنظام وقانون وظيفي يمكن ان يتم محاسبتهم عىل 

اساسه وباإلمكان شمولهم بكشف الذمم املالية(.
نأتي عىل الصيادلة والصيدليات التي اصبحت اكثر من محالت 
امل�واد الغذائية دون مراع�اة للتباعد بينهم خالف�اً للتعليمات، 
مع التعامل الوح�يش من قبل القائمني عليها والذين اغلبهم ال 
يحملون ش�هادات خربه تؤهلهم للعمل فيها واألدهى من ذلك 
ان بعضه�م يعتمد عىل عمال من جنس�يات اخرى )بنغالدش( 
اضاف�ة اىل بي�ع األدوي�ة املنتهي�ة الصالحية ناهيك عن س�وء 
الحف�ظ والتخزي�ن اضافة اىل اس�عارها الخيالي�ة ومجهولية 

مصدرها.
لذل�ك فهي دعوة خالص�ة اىل الجهات املعني�ة يف وزارة الصحة 
ونقابت�ي األطب�اء والصيادل�ة ان تتاب�ع عم�ل البع�ض الذين 
يعكسون صورة سلبية عن حجم التضحيات التي قدمها اغلب 
األطباء والعاملني يف هذا املجال ال س�يما يف الرضف الحايل الذي 

يحتاج اىل تظافر الجهود من اجل خلق مجتمع آمن صحياً.

امر طبيعي ان يختلف البرش يف آرائه وافكاره ومعتقداته ولكن االمر غري 
الطبيعي هو العداء بني املختلفني اىل حد التس�قيط والتشهري بالرغم من 

ان هنالك افكاراً ال تؤثر عليها اختالف القناعات من غري التصادم.
فكرة االمام املهدي عليه الس�الم التي اخذت جدال واس�عا بني االطمئنان 
العرفان�ي واالثب�ات النقي والعق�ي واالته�ام بالخرافة وان�كار هويته 
او نس�به وب�ني جح�ود الفك�رة. واملاس�اة الحقيقي�ة ه�ي التنكيل من 
قب�ل املنكري�ن باملعتقدي�ن بها وب�ني الس�فهاء الذين يدع�ون املهدوية 
او ش�خصيات عالم�ات الظه�ور وتوقي�ت الظه�ور وهي ب�ني كل هذه 
التضاربات هي فكرة راسخة بمستوى العقيدة ومن يهتز منها فلديه ما 

يخىش من ان يفضح يف الدنيا او االخرة او معاً.
املؤي�دون واملؤمن�ون بفكرة االم�ام املهدي عليه الس�الم كتبوا كثريا من 
املوس�وعات واملؤلفات إلثبات الفكرة وجزاهم الله خ�رياً، ولكن حقيقة 
اروع من كتب باس�لوب عقي علمي نقي س�لس يخاطب كل مستويات 
العقول البس�يطة والعلمية هو كتيب السيد الش�هيد محمد باقر الصدر 
ق�دس رسه )بحث ح�ول املهدي )ع�ج(( ، كما وانه ابتع�د عن عالمات 
الظهور وكيفية الظهور وطبيعة حكمه كيف تكون، فاألشكال االول هو 

العمر والثاني هو النسب.
مسالة العمر مس�الة طبيعية جدا نبدأ بها من اهم سؤال مع املنكر لها، 
وه�و هل تؤمن بوجود الله عز وجل؟ ان قال كال فالنقاش معه ال يكون 
ح�ول فك�رة املهدي بل حول وج�ود الله، وان قال نعم هنا ياتي الس�ؤال 
الثاني هل يصعب عىل الله عز وجل ان يطيل عمر انسان معني؟ سيكون 
الجواب سؤال وما الغاية من اطالة عمر هذا االنسان؟ وال نريد ان ندخل 
يف مباحث االمامة ولكن لنسال هل من الصحيح ان نحصل او نسال الله 
ع�ز وجل عىل افعال�ه؟ ان قال نعم فهنالك الكثري م�ن االحكام الرشعية 
واملخلوق�ات العجيبة التي يجهلها االنس�ان ولكنه يؤم�ن بها النها بامر 
الله عز وجل، هذا اوال وثانيا سؤال هل ما تيقنا من صدوره عن الله عز 
وجل جاء يف خدمة االنسان ام لرضر االنسان؟ ال يمكن ان يكون الجواب 

لرضر االنسان النه سيكون تشكيك وهذا يجعلنا نخرج عن املوضوع.
االنس�ان يف طبيعته عندما يتعامل مع انس�ان اخر ابتداء يس�تفرس عن 
ما يريد منه وبعدما يرى انه محل ثقة فانه مس�تقبال ال يس�اله عن اي 

ترصف يصدر منه ألنه يريد له الخري.
س�ؤال اخ�ر ماهي الس�لبيات التي تتمخض م�ن االيمان بفك�رة االمام 
امله�دي عليه الس�الم؟ يجيب اما انها تؤدي اىل الخم�ول والتخدير بحجة 
االنتظ�ار او من يؤمن بها قد تظهر من�ه ترصفات ضد من ال يؤمن بها، 
نق�ول م�ن يخطئ يف كيفي�ة االيمان بالفك�رة ال يعني الغ�اء الفكرة بل 
تصحيح كيفية االيمان، ومن تصدر منه ترصفات سيئة فهذه مرفوضة 
وهي اجتهاد ش�خيص منه ويف نفس الوقت ليس�ت بمس�توى ما يصدر 
ممن ال يؤمن بالفكرة من انتهاكات واستخفافات واستهزاءات بالفكرة 

وبمن يؤمن بها.

تعلم كيف حتول تسجيل صويت إىل نص يف واتسآب
يوف�ر تطبي�ق واتس�اب العدي�د م�ن الط�رق 
للدردش�ة والتواصل مع اآلخرين، مثل إرس�ال 
رس�ائل نصي�ة أو إج�راء مكامل�ات صوتية أو 
مكامل�ات فيدي�و، كما يتيح واتس�اب إرس�ال 
رس�ائل صوتي�ة، والت�ي يعتمد عليه�ا الكثري 
من املس�تخدمني لتوفري الوقت بداًل من كتابة 
الرس�ائل، وم�ع ذل�ك قد يرس�ل إلي�ك أحدهم 
رسالة صوتية ولكنك تكون يف مكان عام مثاًل 
وال يمكنك اإلس�تماع إىل الرسالة، وهنا يمكنك 
اس�تخدام طريق�ة تحويل تس�جيل صوتي إىل 
ن�ص يف الواتس�اب بحيث يمكنك ق�راءة نص 

الرسالة بداًل من سماعها.
وم�ن أج�ل القي�ام بذل�ك س�وف تحت�اج إىل 
إستخدام تطبيق طرف ثالث عىل هاتفك سواء 
األندروي�د أو iOS ويوج�د ل�كل نظ�ام منهما 
تطبيق�ات مختلفة عن اآلخ�ر، لكنها جميعها 
س�هلة يف اإلس�تخدام وال تحتاج س�وى بضع 
خطوات بس�يطة، وفيما ي�ي نقدم لكم أفضل 
تطبي�ق لتحوي�ل تس�جيل صوت�ي إىل نص يف 

الواتساب عىل األندرويد.
ه�و   Transcriber for WhatsApp يعت�رب   
تطبيق أندرويد متخصص يف تحويل الرس�ائل 
الصوتية القادمة يف واتس�اب إىل نص مكتوب 

وبالرغ�م م�ن أن التطبي�ق م�ا زال يف املرحلة 
التجريبي�ة إال أن مخت�ربون قام�وا بتجربت�ه 
ووجدوه يعمل بشكل جيد إىل حد ما حتى مع 
لهجات عربية مختلفة، ويحتوي التطبيق عىل 
واجهة بس�يطة كما أنه س�هل يف اإلس�تخدام 

وإليك الطريقة فيما يي:
 Transcriber for تطبي�ق  بتحمي�ل  ق�م  أواًل 
وق�م  ب�الي  متج�ر  خ�الل  WhatsApp م�ن 

باالنتظار حتى يتم تثبيته عىل هاتفك.
بع�د اإلنتهاء من تثبيت التطبيق ال تقم بفتحه 
ولك�ن ق�م بالتوج�ه إىل تطبيق واتس�اب وقم 
باختي�ار املحادث�ة الت�ي تحتوي عىل رس�ائل 
صوتي�ة، وق�م بالنق�ر مط�واًل عىل الرس�الة 

الصوتية التي ترغب يف تحويلها.
م�ن خ�الل األزرار الت�ي تظه�ر ل�ك يف أع�ىل 
الشاشة قم بالنقر عىل زر املشاركة، ومن بني 
خيارات املشاركة التي تظهر أمامك قم بالنقر 
ع�ىل “Transcriber” ث�م ق�م اإلذن املطل�وب 

للتطبيق.
اآلن س�وف يقوم التطبيق بتحويل الرسالة إىل 
نص وس�وف يعرضها أمامك ويمكنك قراءتها 

أو نسخها ولصقها يف أي تطبيق.
ملحوظة: يحتاج هذا التطبيق إىل وجود اتصال 
باإلنرتنت حتى يعمل، ويقوم التطبيق بعرض 
بع�ض اإلعالن�ات من ح�ني آلخر عىل شاش�ة 

هاتفك أثناء استخدامه.
يعم�ل تطبي�ق Textr مث�ل التطبيق الس�ابق 
تماًم�ا إال أن�ه يدع�م العدي�د م�ن التطبيقات 
ومواق�ع التواص�ل األخرى غري واتس�اب، بما 
يف ذلك ماس�نجر وانستغرام وغري ذلك، ويعترب 
استخدام التطبيق س�هل جًدا وإليك الخطوات 

فيما يي:
أواًل ق�م بتحمي�ل تطبي�ق Textr ع�ىل هاتفك 
األندروي�د، وبع�د اإلنتهاء من عملي�ة التثبيت 
ق�م بالدخول إىل التطبيق وقم بمنحه األذونات 

املطلوبة. 

يعد فيتامني “بي 12” واحدا من أهم الفيتامينات ويوفر العديد من الفوائد 
للجس�م والصحة، كما يجعل أعضاء الجسد تقوم بوظائفها بشكل سليم. 
ويعمل فيتامني “بي 12، عىل بناء خاليا الجس�م وأنس�جته، بينما يتسبب 
نقصه يف اإلصابة بأمراض عديدة، تحديدا األعصاب. وتتطور عالمات نقص 
هذا الفيتامني ببطء شديد لدرجة ال يمكن مالحظتها بسهولة، إال أن هناك 
عالمت�ان تحذيريتان رئيس�يتان يف الوجه تدالن ع�ىل وجود نقص فيتامني 
“بي 12” يف الجس�م، وهما ألم العصب الوجهي وإصفرار الوجه، بحس�ب 
موق�ع “24” األلم العصبي:  نقل املوقع عن دراس�ة نرشتها مجلة “إم دي 
إدج لعلم األعصاب” أن األلم يف الوجه أو األلم العصبي يف الوجه يعد عالمة 
تحذيرية ملس�تويات منخفضة من “B12”. وأش�ارت إىل أنه عادة ما يرتكز 
ه�ذا األل�م يف جانب واحد فقط من الوجه، يمك�ن أن يكون األلم خفيفاً يف 
عظم الخد أسفل العني مبارشة، ويمكن أن يكون أيًضا أملًا حاًدا يف الجبهة، 

ينزل أحياًنا من فروة الرأس إىل الحافة التي تصل األنف بالعني.

وجد بحث بقيادة أس�رتالية أن العاملني يف النوبات الليلية كانوا أكثر عرضة 
لإلصابة بكوفيد-19 من العاملني النهاريني.

ويعتق�د فريق بحث�ي دويل، بقيادة ياقوت فاطمة م�ن جامعة جيمس كوك 
يف والي�ة كوينزالند األس�رتالية، أن العاملني يف النوب�ات الليلية لديهم تقريبا 
ضعف خطر اإلصابة بكوفيد-19. واستندت النتائج التي توصلوا إليها، والتي 
ُنرشت يف مجلة ))جورنال أوف س�ليب ريرست�ش((، إىل بيانات طبية لنحو 
500 أل�ف مش�ارك يف برنامج البن�ك الحيوي الربيطاني، ال�ذي جمع بيانات 
طبية وجينية من متطوعني. وقالت فاطمة، يف حديث لصحيفة ))بريسبان 
تايم�ز((، إن�ه من املعروف أن نوب�ة العمل الليلية يمك�ن أن تزعج إيقاعات 

الساعة البيولوجية الطبيعية للناس، مما قد يعرضهم للعدوى.
وأفادت أن »باحثني آخرين طرحوا نظرية مفادها أن اضطراب إيقاع الساعة 
البيولوجي�ة الناتج عن العمل يف نوبات ليلية يمكن أن يهيئ ش�خصا ليكون 

أكثر عرضة لخطر اإلصابة بكوفيد-19«.

عالمتان يف الوجه تدالن عىل نقص 
فيتامني »يب 12«

العاملون يف الليل اكثر عرضة 
لالصابة بكورونا

طرق وحيل حلامية سيارتك من أشعة الشمس احلارقة
يواجه عدد كبري من سائقي ومالكي السيارات 
أزم�ة كبرية يف فص�ل الصيف، بس�بب ترضر 
تلك الس�يارات بشدة أش�عة الشمس الحارقة 

واالرتفاع الشديد يف درجات الحرارة.
ولكن موقع »ويكي هاو« قدم عددا من الحيل 
الذكي�ة والس�حرية، الت�ي يمكنه�ا أن تمن�ع 
ترضر الس�يارات من أشعة الشمس الحارقة. 
وقب�ل رصد تل�ك الحي�ل، رصد التقري�ر أنواع 
الت�رضر الت�ي يمكنه�ا أن تصيب الس�يارات 
بس�بب أشعة الش�مس الحارقة، وجاءت عىل 
النحو التايل: · انكس�ار الزج�اج: · تآكل الجلد 
أو انصه�اره بفع�ل أش�عة الش�مس · ترضر 
الهي�كل الخارجي: · عدم الق�درة عىل ركوبها 
بسبب ارتفاع درجات الحرارة فيها  أما كيفية 
حماية الس�يارة من أش�عة الشمس الحارقة، 

فجاءت الحيل عىل النحو التايل:
· اس�تخدام أغطية وس�تائر ورقاقات للوقاية 
من أشعة الشمس الحارقة · استخدام أغطية 
مخصصة لألبواب، ألنها هي التي تسبب ارتفاع 
درجات الحرارة بالس�يارة كله�ا من الداخل · 

عند تثبيت الس�تائر أو الرقاقات، احرص عىل 
أال يك�ون هناك أي حواف ح�ادة بها يف الجهة 
املواجهة للشمس، ألنها ستنصهر مع األشعة 
الخارجي�ة وت�ؤدي إىل إفس�ادها كله�ا وربما 
إفساد أجزاء رئيسية من السيارة · احرص أن 
تكون أنظمة حماية الشمس، التي ستقتنيها 
متناسبة مع نوع س�يارتك · الطريقة املثالية 
لرتكيب الس�تائر ال�دوارة أو س�تائر الحماية 
الشمس�ية، ب�أرسع وق�ت ع�ن طري�ق كوب 
الش�فط، أو تعليقها بالحافة العلوية للنافذة، 
ويتم تركيبها بكل س�هولة · ال تستخدم دوما 
منتج�ات حماي�ة م�ن الش�مس رخيص�ة أو 
تش�رتيها من ع�ىل اإلنرتنت، ب�ل احرص عىل 
أن تطلع بنفس�ك عليها وعىل جهة تصنيعها، 

حتى ال تسبب رضرا أخطر للسيارة.

اشرتت رشكة أمازون تسع عمليات إطالق من 
املرشوع املش�رتك بني بوين�ج ولوكهيد مارتن 
ULA إلرس�ال األقم�ار الصناعي�ة ملرشوعه�ا 
املس�مى كويرب Kuiper التي تب�ث اإلنرتنت إىل 
الفضاء، فيما تمثل أول اتفاقية إطالق لعمالقة 

التجارة اإللكرتونية.
ورفضت أم�ازون اإلفص�اح عن ع�دد األقمار 

الصناعية التي يحملها كل إطالق.
وتخطط الرشكة لبناء ما يسمى كوكبة مكونة 
م�ن 3236 قم�رًا صناعًي�ا يف الفض�اء لجل�ب 
اإلنرتن�ت إىل املناط�ق الريفية م�ن العالم التي 

لديها اتصال ضئيل أو معدوم.
كما تمث�ل الكوكبة تعزيزًا كبريًا للبنية التحتية 

.AWS ملنصتها العمالقة للحوسبة السحابية

وكانت التفاصيل املتعلقة بالش�بكة ش�حيحة 
منذ أن وافق�ت لجنة االتصاالت الفيدرالية عىل 
إطالق ش�بكة األقمار الصناعية يف شهر يوليو 
2020. وتواجه أمازون منافس�ة شديدة أيًضا 
م�ن رشكات OneWeb وس�بيس إك�س الت�ي 
تنرش شبكات اإلنرتنت ذات النطاق العريض يف 

املدار األريض املنخفض.

أمازون تبدأ خطتها لتغطية الكوكب باإلنرتنت

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

اللواء الدكتور عدي سمير حليم الحساني

ابتكار دواء أثبت فعالية يف القضاء عىل كورونا خالل 48 ساعة
تمك�ن عال�م تركي يعم�ل يف أحد 
معاهد البحوث يف الواليات املتحدة 
األمريكية، من تطوير دواء كشفه 
للمجتمع الطبي العاملي، يمكن أن 
يق�ي عىل ف�ريوس كورونا عند 

اإلنسان خالل 48 ساعة .
وقال�ت وكالة أنب�اء “األناضول” 
رسح�ات  الرتك�ي  العال�م  إن 
جمُركتش�و يرأس فريق البحوث 
الرسيرية يف املعهد، وقد طور مع 
فريق�ه طريقة للعالج، يف ش�كل 
بّخاخ، يه�دف للقضاء عىل خاليا 
فريوس كورون�ا. وتوصل الفريق 
البحث�ي إىل طريقة للع�الج أُطلق 

عليه�ا “Hijack RNA” تقوم عىل اس�تخدام 
كورون�ا  لف�ريوس  الربوتيني�ة  اإلنزيم�ات 
“SARS-CoV-2، وق�د أظه�رت النتائج التي 
أجري�ت ع�ىل الحيوان�ات أن طريق�ة الع�الج 
تق�ي عىل الفريوس خالل 6 أيام، كما يمكن 
اس�تخدام الدواء ألغراض الوقاي�ة أيضاً إذ إن 

تأثريه يبقى يف الجهاز التنفيس لعدة شهور.
ومن املخطط أن تستخدم طريقة العالج، بعد 
نج�اح التجارب عىل البرش، ع�رب جرعات يتم 

ه�ا يف الفم مرة واحدة ع�ىل فرتات ترتاوح  بخُّ
بني 9-10 أشهر ألغراض العالج والوقاية.

ه�ذه  اس�تخدام  يت�م  أن  املس�تهدف  وم�ن 
الطريق�ة ملنع األوبئ�ة الناجمة ع�ن فريوس 
والس�الالت  )س�ارس(   ”1-SARS-CoV“
املتح�ورة من�ه واألوبئ�ة الناجمة ع�ن عائلة 
الفريوس�ات التاجي�ة. وأوض�ح ُجمركتش�و 
طريق�ة عمل العالج ال�ذي ابتك�ره، قائال إن 
العلم�اء يف محاربته�م للع�دوى الفريوس�ية 
ع�ادة م�ا يس�تهدفون إنزيمات الفريوس�ات 

ويحاول�ون تطوي�ر أدوية تعطل 
هذه اإلنزيمات وإن�ه فكر منذ 3 
س�نوات يف أنه يمك�ن تطوير آلية 

تختلف عما سبقها.
وأض�اف أنه طور نموذج�اً وآلية 
جدي�دة للعالج يق�وم فيها الدواء 
بالتفاعل م�ع اإلنزيمات ومن ثم 
إعطاء إش�ارة للفريوس والخلية 

ليقتل نفسه بنفسه.
أنه�م  جمركتش�و  وأوض�ح 
يخطط�ون لب�دء التج�ارب ع�ىل 
البرش خالل ش�هر بع�د الحصول 
عىل الترصيحات الالزمة من إدارة 

الغذاء والدواء األمريكية.
يذكر أن الدواء املكتش�ف حديثا جاء يف ش�كل 
“بخاخ” ُيعطى بجرعة واحدة عن طريق الفم 
وي�دوم تأث�ريه ملدة تس�عة إىل عرشة أش�هر، 
متوقع�ا طرح الدواء باألس�واق نهاي�ة العام 
الجاري. وقال جمركتش�و إن�ه تلقى عروضاً 
من ع�دة رشكات لتطوير اللقاح، إال أن املعهد 
الذي يعمل به يق�وم بعمله لألغراض الخريية 
ويه�دف لتوزيع الدواء عىل الدول بالتس�اوي 

بغض النظر عن حالتها االقتصادية. 


