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اإلمام علي بن أبي طالب
 )عليه السالم(

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

رئيس جملس االدارة
رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

عـداد »كـورونـا« 
يعـاود االرتـفـاع: )7152( إصابة 

جديدة و)45( وفاة 
ص2

رئيس الوزراء يوجه بصـرف مبالـغ »ديـوان ماليـة داعـش« للمتضـرريـن
الـمـالـيــة: ال اسـتـحـداث لـدرجـات وظـيـفـيـة يف وزارة الـتـربـيـة

ص2

ص2

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أكد املتحدث باس�م مجلس الوزراء حسن ناظم، 
أم�س الثالث�اء، أن الحكومة لم تش�كل ألغراض 
انتخابي�ة، مش�را اىل ق�رارات جدية س�تتخذها 
الحكومة بحق املؤسسات الصحية.    وقال حسن 
ناظ�م، يف مؤتمر صحفي أعقب جلس�ة مجلس 
الوزراء، »سنتخذ قرارات صعبة وجدية وستكون 
الصحي�ة«،  إع�ادة تقيي�م للمؤسس�ات  هن�اك 
مضيف�ا أن »الحكومة تعمل بجد وتحاول تقديم 
خدمات يف هذه الظروف االس�تثنائية«.  وأضاف 
أن »الكاظم�ي ذك�ر ال�وزراء ب�أن الحكوم�ة لم 
تش�كل ألغراض انتخابي�ة ومهمتها األساس�ية 
ه�ي الخدمات«، مش�را اىل أن »مجل�س الوزراء 
اس�تضاف رئي�س املفوضية وبحث مع�ه إجراء 
االنتخاب�ات يف موعده�ا املح�دد«.  وتابع ناظم، 
أن »مجل�س الوزراء من�ح الهجرة اس�تثناء من 
رشوط التعاقد لصيانة مخيمات النازحني وتلبية 
احتياجاته�م«.  وب�ني أن »مجلس الوزراء صوت 
عىل إص�دار تعليم�ات صندوق إعم�ار محافظة 
ذي ق�ار«.  وأك�د أن »مجلس ال�وزراء وافق عىل 
رفع سقوف اإلعانة االجتماعية وزيادة الدفعات 
املالية، ووافق ايضا عىل إنش�اء خط سكة حديد 
بني الب�رة والش�المجة، كما واف�ق علة وافق 
عىل طلب بمس�اعدة ودع�م الجي�ش اللبناني«.  
ولف�ت ناظ�م اىل أن »مجلس ال�وزراء صوت عىل 
زيادة اس�تراد الطاقة الكهربائي�ة بمقدار 300 
ميغ�ا واط«.  بدوره، أكد رئي�س مجلس الوزراء 
مصطف�ى الكاظم�ي متابع�ة تحقي�ق ح�ادث 

مستشفى ابن الخطيب بشكل شخيص.    
التفاصيل ص2

جملس الوزراء يلوح بـ »قرارات صعبة«
تفاصيل رفع سقوف اإلعانة االجتماعية وزيادة الدفعات املالية.. وقرار بإنشاء خط سكة حديد بني البصرة والشالجمة فرحة عارمة بفوز البرصة 

بتنظيم »خليجي 25«.. وحمافظها: 
احلامية متوفرة بالكامل

حمافظ نينوى يعلن
 الرشوع بإعامر »280« منزالً مدمرًا 

يف املوصل القديمة

حزب العامل يعلن
 قتـل )38( جنـديـًا تركيًا يف كردستان 

خالل 4 ايام

ص3

ص3

ص2

البنتاغون: سنراجع انتشار القوات األمريكية يف العالـم

مســتـشـار حـكـومـي: هـذه إجـمـالـي ديـون العـراق 
العمليات املشرتكة جتتمع مع االمم املتحدة لبحث اعادة النازحني
الدفاع: صدور املوافقات اخلاصـة بمبـارشة الـدورة )111( يف الكلية العسكرية

الكهرباء: مع بداية حزيران ستكون ساعات التجهيز مرضية للمواطنني 

املفوضية تؤكد أن »موعد االنتخابات حتمي« وتوجه نداء 
لتسجيل التحالفات وقوائم املرشحني

ص2

ص2

ص3 ص3 ص3

حمافظ كربالء
يشكو الوضع االقتصادي: اجلائحة 

أوقفت الف فندق عن العمل

بإرشاف وكالة الوزارة لشؤون 
الرشطة: القاء القبض عىل شخص 

بحوزته مواد خمدرة 

الرتبية: اعالن ضوابط التقديم
 عىل الدراسات العليا »داخل العراق« 

للعام الدرايس احلايل

       بغداد / المستقبل العراقي

أكد املتحدث باسم البنتاغون أن الواليات املتحدة سرتاجع 
انتشار قواتها يف العالم، بحلول حزيران املقبل.

وتوقع كربي أن تتم مراجعة البنتاغون النتش�ار القوات 
األمركية يف العالم، وستصدر نتائجها يف حزيران املقبل.

وستقرر املراجعة مصر القاعدة البحرية يف غوانتانامو يف 
كوبا، والتي تش�غلها الوالي�ات املتحدة بإذن من الحكومة 

الكوبية منذ أكثر من مئة عام. 

وكش�ف كربي، أن مجلس األمن القومي وبتوجيهات من 
الرئي�س األمركي جو بايدن، ينظ�ر حاليا يف خطط لغلق 
معتق�الت غوانتانامو، التي مازال�ت تضم 40 معتقال من 
بينهم املدانون يف تدبر هجمات الحادي عرش من سبتمرب 

2001 وأبرزهم املعتقل خالد الشيخ محمد. 
واع�رتف كرب�ي أن اإلدارة األمركية تريد نق�ل املعتقلني 
املتح�دة،  الوالي�ات  داخ�ل  إىل  غوانتانم�و  يف  املتبق�ني 
ومحاكمته�م وفق�ا للقوان�ني الفيدرالي�ة، ولي�س أم�ام 

املحاكم العسكرية كما حصل منذ عام 2001.

      بغداد / المستقبل العراقي

وجه�ت املفوضي�ة العلي�ا املس�تقلة 
لالنتخابات، أمس الثالثاء، نداًء جديدا 
لتسجيل التحالفات وقوائم املرشحني، 
فيم�ا أك�دت أن »موع�د االنتخاب�ات 
حتم�ي«. وذكرت املفوضي�ة، يف بيان 

تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه 
أنه�ا تش�دد ع�ىل أن »موع�د إج�راء 
انتخ�اب مجلس النواب العراقي يف 10 
ترشي�ن األول 2021 حتم�ي ال تراجع 
عن�ه«. ودعت املفوضي�ة »التحالفات 
واملرش�حني،  واألح�زاب  السياس�ية 
إىل االس�تفادة مم�ا تبقى م�ن الفرتة 

املتاحة الس�تقبال تسجيل التحالفات 
يف  املرش�حني  وقوائ�م  السياس�ية 

موعدها األخر )5/1/ 2021(«.
وأش�ارت إىل أنه�ا »تواص�ل خطواتها 
وتحضراته�ا وف�ق توقيت�ات زمنية 
لج�دول عمليات�ي ال يحتمل التغير يف 
مراحله، وص�والً إىل تحقيق انتخابات 

تحظى بثقة الش�ارع العراقي وقواه 
أن  منه�ا  ننتظ�ر  الت�ي  املجتمعي�ة 
تكون متفاعل�ة مع الحدث االنتخابي 
املرتق�ب، مل�ا لالنتخاب�ات املقبلة من 
أهمية بالغة لالس�تقرار وتمثيل إرادة 

الناخبني عرب صناديق االقرتاع«.
التفاصيل ص2

ص7

درجال:
 العمل يف البرصة بدأ منذ اللحظة 

وننتظر رفع احلظر كليًا

ص2

ص2
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الكهرباء: مع بداية حزيران ستكون ساعات التجهيز مرضية للمواطنني 
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلنت وزارة الكهرباء، أمس الثالثاء، دخول مجموعة محطات توليدية إىل الخدمة، فيما تعهدت بأن 
تكون ساعات تجهيز املواطنني بالطاقة »مرضية« مع بداية شهر حزيران املقبل.

وق�ال املتحدث باس�م ال�وزارة أحمد موىس يف ترصيح لوكال�ة األنباء الرس�مية، إن وزارته »عقدت 
اجتماعا ملناقش�ة خطة فك االختناقات يف شبكة التوزيع«، مبينا أن خطتها يف قطاع اإلنتاج والنقل 
والتوزي�ع تهدف للوص�ول إىل انتاج 22 ألف ميغا واط رشيطة انتظام تجهي�ز الغاز املورد ملحطات 
االنت�اج. وأضاف ان »مجموعة من املحطات التحويلي�ة والثانوية دخلت للخدمة، فضال عن ادخال 
محط�ات توليدي�ة للصيانة الدوري�ة، واصالح محطات متنقل�ة لفك االختناق�ات والحد من ضياع 
الشبكة«،الفتاً إىل أن »الوزارة أبلغت بوضع حد للمناطق الزراعية والعشوائية السيما وأنها تتسبب 

بأحمال اضافية عىل شبكة التوزيع من شأنها احداث ضغط وتعطب باملحوالت«.
وتابع ان خطط وزارة الكهرباء »س�تكون جاهزة مع بداية ش�هر حزيران املقبل، وستكون هنالك 

ساعات تجهيز مرضية للمواطنني خالل موسم الصيف«.

تفاصيل رفع سقوف اإلعانة االجتماعية وزيادة الدفعات املالية.. وقرار بإنشاء خط سكة حديد بني البصرة والشالجمة

جملس الوزراء يلوح بـ »قرارات صعبة«
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أك�د املتحدث باس�م مجلس الوزراء حس�ن ناظم، أمس 
الثالثاء، أن الحكومة لم تشكل ألغراض انتخابية، مشريا 
اىل قرارات جدية س�تتخذها الحكومة بحق املؤسس�ات 

الصحية.    
وق�ال حس�ن ناظ�م، يف مؤتم�ر صحفي أعقب جلس�ة 
مجلس الوزراء، »سنتخذ قرارات صعبة وجدية وستكون 
هن�اك إعادة تقييم للمؤسس�ات الصحي�ة«، مضيفا أن 
»الحكوم�ة تعمل بج�د وتحاول تقدي�م خدمات يف هذه 

الظروف االستثنائية«.  
وأضاف أن »الكاظمي ذكر الوزراء بأن الحكومة لم تشكل 
ألغ�راض انتخابية ومهمتها األساس�ية هي الخدمات«، 
مشريا اىل أن »مجلس الوزراء استضاف رئيس املفوضية 

وبحث معه إجراء االنتخابات يف موعدها املحدد«.  
وتاب�ع ناظم، أن »مجلس الوزراء منح الهجرة اس�تثناء 
م�ن رشوط التعاق�د لصيانة مخيم�ات النازحني وتلبية 

احتياجاتهم«.  
وب�ني أن »مجلس ال�وزراء صوت عىل إص�دار تعليمات 

صندوق إعمار محافظة ذي قار«.  
وأكد أن »مجلس الوزراء وافق عىل رفع س�قوف اإلعانة 
االجتماعي�ة وزيادة الدفع�ات املالية، وواف�ق ايضا عىل 
إنش�اء خط س�كة حديد بني البرصة والش�المجة، كما 
واف�ق عل�ة وافق عىل طل�ب بمس�اعدة ودع�م الجيش 
اللبنان�ي«.  ولفت ناظ�م اىل أن »مجلس ال�وزراء صوت 
عىل زيادة استرياد الطاقة الكهربائية بمقدار 300 ميغا 
واط«.  ب�دوره، أك�د رئي�س مجلس ال�وزراء مصطفى 
الكاظمي متابعة تحقيق حادث مستشفى ابن الخطيب 

بشكل شخيص.    
وذكر بي�ان ملكتب الكاظم�ي، تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة من�ه أن »رئي�س مجل�س ال�وزراء مصطف�ى 
الكاظمي، أكد خالل جلس�ة مجلس الوزراء التي عقدت 
الي�وم الثالث�اء، ب�أن أعضاء فري�ق التحقي�ق يف حادث 
مستش�فى اب�ن الخطي�ب يعملون ع�ىل مدار الس�اعة 

وبمتابعة شخصية منه«.  
وأضاف الكاظمي بحسب البيان، »ننتظر تقرير الفريق 

باملوعد الذي حددناه، وسنعتمد نتائجه بالكامل«.  
وتاب�ع، »عىل الوزراء أن ينزلوا لدوائرهم والعمل امليداني 
ملتابع�ة متطلبات املواطنني وحل اإلش�كاالت وتس�هيل 
اإلج�راءات، وكذل�ك اإلط�الع ع�ىل إجراءات الس�المة يف 

جميع املباني«.  
وأش�ار إىل أن�ه »لدين�ا تقييمات لل�وزراء وللمس�ؤولني 
وس�نتخذ ق�رارات صعبة، فهدفن�ا خدمة أبناء ش�عبنا 
انتخاب�ات مبك�رة  اىل  للوص�ول  األوض�اع،  وتصحي�ح 

نزيهة«.  
وب�ني، »عىل وزارة الداخلية أن تتعامل بحزم، واس�تنادا 
للقان�ون م�ع كل من ي�يء لألم�ن الداخ�ي يف العراق 

ويعرّض حياة املواطنني للخطر«.  

ولف�ت إىل أن »الحكوم�ة الحالي�ة حكوم�ة خدمات وال 
تس�عى للتنافس االنتخاب�ي لتحقيق أهداف سياس�ية، 

فقد وضعت نصب أعينها خدمة املواطن أوالً وأخريا«.  
وقال الكاظمي، »عىل الس�ادة ال�وزراء أن يتذكروا أنهم 
ج�اءوا ألس�باب خدماتية لخدم�ة أبناء ش�عبنا، وليس 
أله�داف سياس�ية قبل التفك�ري بالرتش�ح لالنتخابات، 
وعليهم عدم استغالل وزاراتهم لالنتخابات«، مبينا »لن 
أسمح بأن تتحول املواقع الوزارية اىل ماكينات انتخابية، 
وأرفض رفضا قاطعا أي استغالل إلمكانيات الدولة من 

قبل املرشحني«.  
إىل ذلك، ناقش مجلس ال�وزراء املوضوعات املدرجة عىل 

جدول األعمال، واصدر القرارات االتية: 
اوال/ زي�ادة س�لم اعانة الحماي�ة االجتماعي�ة اعتبارا 
من بداية الس�نة املالية الحالية واملق�رتح من قبل هيئة 
الحماي�ة االجتماعية يف ضوء التحديات االقتصادية التي 
يمر بها البلد والتي تؤثر س�لبا عىل الفئة االكثر هشاشة 

من املجتمع وهي فئة الفقراء ، وبحسب االتي:
١. فئة الرجال 

أ- عائلة فرد واحد    ١2٥ الف دينار 
ب- عائلة من فردين  ١٧٥ الف دينار 

ج- عائلة ثالثة أفراد  22٥
د- عائلة من اربعة افراد 2٧٥

2. فئة النساء
أ- عائلة فرد واحد    ١2٥ الف دينار .
ب- عائلة من فردين  200 الف دينار 

ج- عائلة ثالثة أفراد 2٧٥
د- عائلة من اربعة افراد 32٥

ثانيا: الس�ماح للمديري�ة العامة للتقوي�م واإلمتحانات 
التابعة اىل وزارة الرتبية بطبع وتجهيز الدفاتر اإلمتحانية 
من خارج العراق للصف السادس اإلعدادي حرًصا، رشط 
اعت�ذار املطاب�ع املحلية ع�ن الطبع والتجهي�ز، عىل أن 
يكون ذلك استثناًء من تعلميات تنفيذ العقود الحكومية 

)2لسنة 20١4(.
ثالثا/ إقرار توصية املجلس الوزاري للطاقة )63 لس�نة 

202١( بحسب اآلتي:
&bull; إس�تمرار وزارة النف�ط/ رشكة توزيع املنتجات 
النفطية تس�ديد أقي�ام الطاقة املس�تلمة م�ن رشكتي 
)كار، وقيوان( لغاية ١ حزيران 202١، واستمرار تسديد 
قيم�ة الوقود والنقل بم�ا يتعلق برشك�ة )كار( اصولًيا 
لغاية ١ حزيران 202١، عىل ان تستقطع تلك األجور من 

مستحقات وزارة الكهرباء ضمن موازنة عام/202١.
رابع�ا/ -  زيادة كمي�ة الطاقة املجه�زة بموجب العقد 
املوقع مع رشكة قي�وان لتكون )300+١0%( ميكاواط، 
بداًل من )١٥0+20%( ميكاواط، وبحس�ب تعرفة وحدة 

الطاقة بضمنها الوقود التشغيي وفقا للمعادلة السعرية 
.)Take and Pay( املعتمدة السترياد الطاقة من إيران

- تتحم�ل الرشكة الحكومية التابع�ة اىل وزارة الكهرباء 
ذات العالقة مبالغ الرضائ�ب املرتتبة عىل رشكة قيوان، 

وينظم ذلك بالعقد املربم بينهما.
خامسا/  املوافقة عىل مايي:

١ -  يك�ون س�عر اإلس�تالم ملحص�ول الش�عري العلفي 
م�ن رشكتي )ماب�ني النهري�ن العامة إلنت�اج البذور يف 
وزارة الزراعة، والرشك�ة العراقية إلنتاج البذور/ قطاع 
مختلط( 300000 دينار، فقط ثالثمائة ألف دينار للطن 

الواحد.
2- يك�ون س�عر البيع محلًي�ا للمس�تفيدين )2٥0000 
دينار(، فقط مائتان وخمسون ألف دينار للطن الواحد.

3- وض�ع مواصف�ات لإلس�تالم بمس�توى املواصفات 
املوضوعة من دول الجوار.

4 - إيق�اف دع�م املدخ�الت إلنت�اج الش�عري للمناط�ق 
املروية.

٥- تتحم�ل وزارة املالية تس�ديد مبال�غ الدعم من خالل 
صندوق دعم املزارعني.

6- يتم تسويق محصول الشعري العلفي للموسم القادم 
يف األس�واق املحلية م�ن املنتجني دون تدخ�ل الرشكتني 

املذكورتني يف الفقرة )١( آنفا.
سادس�ا/ اصدار تعليمات صن�دوق إعمار محافظة ذي 
قار، إستناًدا اىل أحكام املادة 4٧ من قانون املوازنة العامة 
اإلتحادية لجمهورية العراق للسنة املالية/202١، والبند 
ثالثا من املادة 80 من الدستور. مع األخذ بعني اإلهتمام 

مالحظة السيد وزير التخطيط خالل جلسةاإلجتماع.
س�ابعا/ املوافقة عىل تعديل الفق�رة ١ من قرار مجلس 
الوزراء )343 لس�نة 20١9(،  بشأن مرشوع تنفيذ ١30 
مدرسة يف مناطق األهوار بالشكل الذي يتم فيه الرصف 
ضم�ن التخصيص�ات الس�نوية املرص�ودة للم�رشوع 
املذك�ور آنًفا يف قان�ون املوازنة العامة اإلتحادية لس�نة 
202١، والنس�ب املبينة يف أصل العقد، مع مراعاة عكس 
ذل�ك بملحق عقد يتضمن نس�بة االس�تقطاع املتبعة يف 

رصف املستحقات املالية.
ثامن�ا/ اس�تثناء وزارة الهج�رة واملهجري�ن من أحكام 
امل�ادة )١/3( ع�دا الفق�رة ) أ( منه�ا،  وامل�ادة )4( من 
للس�نة  االتحادي�ة  العام�ة  املوازن�ة  تنفي�ذ  تعليم�ات 
املالي�ة/202١،  واس�اليب التعاق�د املبين�ة يف تعليمات 
تنفي�ذ العقود الحكومية )2 لس�نة 20١4( املعدل لرشاء 
م�واد إغاثية وم�واد منزلية )موج�ودات ثابتة( وترميم 
وصيان�ة مخيمات، لتلبي�ة إحتياجات العوائ�ل النازحة 

والعائدة من النزوح والتخفيف عن كاهلها.
تاس�عا/ املوافقة عىل إحالة الس�يد ع�ي عويد العبادي، 
املدي�ر العام لدائرة الفن�ون العام�ة يف وزارة الثقافة اىل 
التقاعد بحس�ب طلبه، إس�تناًدا اىل أحكام املادتني ١2/ 
البند أوال، و ١4/البن�د أوال، من قانون التقاعد املوحد 9 

لسنة 20١4 املعدل.

        بغداد / المستقبل العراقي

قال املدي�ر التنفي�ذي للجنة إعمار 
املوص�ل عب�د القادر دخي�ل، أمس 
ال�وزراء،  رئي�س  إن  الثالث�اء، 
مصطفى الكاظم�ي، وجه برصف 
املبالغ املالي�ة، التي تعود ل�«ديوان 
للمترضرين جراء  مالية داع�ش«، 
العملي�ات »اإلرهابي�ة«، م�ن أهايل 

املدينة.
وبني دخي�ل يف ترصيح صحفي أن 
»الكاظم�ي وج�ه ب�رصف املبال�غ 
لتعوي�ض املترضري�ن م�ن أه�ايل 
املدينة القديم�ة يف املوصل، والذين 
ل�م تش�ملهم قائم�ة التعويض�ات 

الحكومية حتى اآلن«.
عث�رت  الح�ايل(  نيس�ان   ١6( ويف 
رشطة نينوى عىل ما ُيعرف بديوان 
املالي�ة لتنظي�م داع�ش، وتضم�ن 
مبالغ مالية كبرية وس�بائك ذهبية 
يف إح�دى الدور باملنطق�ة القديمة 
»املبلغ  أن  للموصل.وأضاف دخيل، 
يق�در بنحو 3 مليار دينار وس�يتم 
تخصيص�ه لتعوي�ض املترضري�ن 

وفقا للتوجيهات«.
يش�ار إىل أن تنظيم داعش س�يطر 
املوص�ل يف حزي�ران  ع�ىل مدين�ة 
الق�وات  تتمك�ن  أن  قب�ل   ،20١4
األمني�ة م�ن تحري�ر املدني�ة بع�د 

معارك ضارية، يف تموز 20١٧.

رئيس الوزراء يوجه برصف مبالغ 
»ديوان مالية داعش« للمترضرين

      بغداد / المستقبل العراقي

املس�تقلة  العلي�ا  املفوضي�ة  وجه�ت 
لالنتخاب�ات، أم�س الثالث�اء، ن�داًء جديدا 
لتسجيل التحالفات وقوائم املرشحني، فيما 

أكدت أن »موعد االنتخابات حتمي«.
وذكرت املفوضية، يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه أنه�ا تش�دد عىل أن 
»موع�د إج�راء انتخ�اب مجل�س الن�واب 
العراق�ي يف ١0 ترشي�ن األول 202١ حتمي 

ال تراجع عنه«.
ودع�ت املفوضي�ة »التحالفات السياس�ية 
واألح�زاب واملرش�حني، إىل االس�تفادة مما 
تبقى من الفرتة املتاحة الس�تقبال تسجيل 
التحالفات السياس�ية وقوائم املرشحني يف 

موعدها األخري )٥/١/ 202١(«.
خطواته�ا  »تواص�ل  أنه�ا  إىل  وأش�ارت 
وتحضرياته�ا وفق توقيت�ات زمنية لجدول 
عمليات�ي ال يحتم�ل التغي�ري يف مراحل�ه، 
وص�والً إىل تحقيق انتخاب�ات تحظى بثقة 

الش�ارع العراق�ي وق�واه املجتمعي�ة التي 
ننتظر منها أن تك�ون متفاعلة مع الحدث 
االنتخاب�ي املرتقب، ملا لالنتخاب�ات املقبلة 
من أهمي�ة بالغة لالس�تقرار وتمثيل إرادة 

الناخبني عرب صناديق االقرتاع«.

املفوضية تؤكد أن »موعد االنتخابات حتمي« وتوجه نداء لتسجيل التحالفات وقوائم املرشحني

الكاظمي للوزراء: احلكومة لـم تشكل ألغـراض انتخابيـة ومهمتهـا األسـاسية توفيـر اخلـدمات

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف املستش�ار املايل لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، 
أم�س الثالثاء، عن إجمايل ديون الع�راق، فيما أكد أن الديون 

الخارجية الواجبة الدفع ترتاوح بني 23-2٥ مليار دوالر.
وق�ال صالح، يف ترصي�ح إن »دي�ون العراق الواجب�ة الدفع 
ه�ي التي اختزلته�ا اتفاقية نادي باريس وتس�مى ديون ما 
قب�ل الع�ام ١999 والديون التي تحققت خ�الل االزمة املالية 

والح�رب عىل داع�ش، بم�ا فيها بقاي�ا تعويض�ات الكويت 
وترتاوح جميعها بني 23-2٥ مليار دوالر«.

وأض�اف صال�ح، أن »بقاي�ا تعويض�ات الع�راق للكويت لم 
تتجاوز ملي�اري دوالر«، مبيناً أن »الرقم املتعلق بما يس�مى 
مخصصات خدمات الديون أي الفائدة الس�نوية واالقس�اط 
املس�تحقة الدف�ع ُق�در يف املوازنة العام�ة االتحادي�ة للعام 
202١ بنح�و 9 تريليونات دينار، وه�ي تمثل ٧ % من اجمايل 
االنف�اق الكي يف املوازنة العامة املذكورة«. وأش�ار صالح، إىل 

أن »هذه النس�بة ليس�ت مخصصة للديون الخارجية فقط، 
وإنم�ا خصص معظمها للدي�ون الداخلية التي تصل اىل نحو 
٧0 تريلي�ون دينار«، موضحاً أن »هذه الديون تمثل مديونية 
الجه�از املرصيف الحكومي ع�ىل وزارة املالية«. وتابع صالح، 
أن »ه�ذه الحصص املخصصة للدين العام، تس�تحوذ عليها 
الديون الداخلية بنسبة تزيد عىل 60% من اجمايل تخصيصات 
خدمة الدين العام أو الحكومي يف املوازنة العامة 202١، وأنها 

مدفوعات من الحكومة اىل الحكومة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت قوات الدفاع الش�عبي الكردس�تاني، 
الجناح املس�لح لحزب العمال الكردس�تاني 
PKK، أم�س الثالثاء، مقتل نح�و 38 جندياً 

من االتراك خالل األيام املاضية. 
وذكر الجناح يف بيان تلقت املستقبل العراقي 
الش�عبي  الدف�اع  »ق�وات  أن  من�ه  نس�خة 

الكردس�تاني قتلت نح�و 38 جندي�ا تركيا، 
خ�الل التص�دي لهجم�ات جي�ش االحتالل 
الرتكي عىل مناطق زاب وآفاشني ومتينا منذ 

23 نيسان 202١«.
وأض�اف البيان، أن »قوات الكريال أعلنت عن 
إط�الق حملة )معركة الخاب�ور الثورية(، يف 
منطق�ة متينا ضد االتراك، بعد يوم واحد من 
إعالن حمل�ة )صقور زاك�روس( الثورية يف 

منطقتي آفاشني وزاب«.
وأش�ار البيان، إىل أن »قوات الدفاع الش�عبي 
الكردس�تاني نفذت عدة عمليات عس�كرية 
ض�د جن�ود االحت�الل الرتك�ي، تنوع�ت بني 
عملي�ات تفج�ري عب�وات ناس�فة وعمليات 
قن�ص، باإلضافة إىل عملي�ات جوية«، مبيناً 
أن »جنود االحتالل الرتكي انس�حبوا من عدة 
جبه�ات بع�د تعرضه�م لخس�ارة فادحة يف 

القوات والعتاد«.
وب�ني البي�ان، أن »ق�وات الدف�اع الش�عبي 
الكردس�تان، اس�تولت عىل بعض األس�لحة 

والذخرية الرتكية خالل املعارك«. 
ونفذ الجي�ش الرتكي، فجر الس�بت املايض، 
عمليات إن�زال كبرية لق�وات كوماندوز عىل 
جب�ل زنارا كيس�تة املطل عىل قرية كيس�تة 

الحدودية شمايل دهوك.

عق�دت قي�ادة العملي�ات املش�رتكة 
أمس الثالثاء، اجتماعا موس�عا ضم 
االم�م املتحدة وعدد من املؤسس�ات 
للقي�ادة  بي�ان  وذك�ر  الحكومي�ة. 
نس�خة  العراق�ي  املس�تقبل  تلق�ت 
من�ه ان الفري�ق الرك�ن عب�د االمري 
كامل الش�مري نائب قائد العمليات 
املش�رتكة ترأس اجتماع�ًا مهماً مع 
التخطي�ط  ووزارة  املتح�دة  االم�م 
الدف�اع  وزارة  م�ن  كل  وممثلي�ة 
والداخلي�ة ودائرة املنظمات املجتمع 
املدن�ي وزارة الهج�رة م�ع ممثلي�ة 
االم�م املتحدة.واض�اف البي�ان ان�ه 
جرى خ�الل اللقاء مناقش�ة االمور 
املتعلق�ة يف االرساع يف ع�ودة العوائل 
النازح�ة وذل�ك االرساع يف تعوي�ض 
املترضرين واالس�هام يف مساعدتهم 

وتقديم الخدمات الالزمة لهم.

مستشار حكومي: هذه إمجايل ديون العراق 

حزب العامل يعلن قتل )38( جنديًا تركيًا يف كردستان خالل 4 ايام

العمليات املشرتكة 
جتتمع مع االمم املتحدة 

لبحث اعادة النازحني

        بغداد / المستقبل العراقي

نفت وزارة املالية، أمس الثالثاء، استحداث درجات وظيفية جديدة ملديرية 
تربية محافظة نينوى.    

وقالت الوزارة يف بيان، تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، إن »ما ورد 
من حديث بالس�ماح الس�تحداث درجات وظيفية لرتبية محافظة نينوى 
عار عن الصحة«، مش�رية إىل أن »الكتاب الذي يحمل العدد 662٥ املعنون 
اىل وزارة الرتبي�ة/ مديري�ة امل�وارد البرشية كان يتضمن تعديل الش�واغر 
ضم�ن تخصيصات تربية نينوى لعام 202١«.  وأضافت أن »وزارة الرتبية 
أجرت تعيينات يف مديرية تربية نينوى يف عام 20١9 لس�د النقص وبسبب 
ع�دم ورود البيان�ات الصحيح�ة ل�وزارة املالية تأخ�ر رصف رواتبهم ملدة 
ع�ام كامل«، مبين�ة أن »الكتاب املذك�ور تضمن تعديل الش�واغر واطالق 

التخصيصات لهم وليس استحداث درجات جديدة«.  

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الصح�ة، أمس الثالثاء، تس�جيل ٧١٥2 إصاب�ة جديدة و4٥ 
وفاة بفريوس كورونا.

وقالت الوزارة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه إنه تم تسجيل 
٧١٥2 إصابة جديدة بفريوس كورونا يف البالد، خالل ال�24 ساعة املاضية، 

لريتفع مجموع املصابني منذ بدء انتشار الجائحة إىل ١04٥0١0 إصابة.
 بينما تم تسجيل 4٥ حالة وفاة جديدة يف العراق، لريتفع مجموع املتوفني 
ج�راء الوباء منذ بدء انتش�اره يف البالد ولح�د اآلن إىل ١٥348 حالة وفاة، 

حسب بيان وزارة الصحة العراقية.
يف حني تم تس�جيل ٧3١2 حالة ش�فاء جديدة، لريتفع ع�دد املتعافني من 

الجائحة يف العراق لحد اآلن إىل 920٥23 حالة شفاء.
وس�جلت وزارة الصحة العراقية ١0١١2 حال�ة تلقيح ضد الوباء، ليصبح 

مجموع من تلقوا اللقاح لغاية اآلن 322828 شخصاً.

املالية: ال استحداث لدرجات وظيفية
 يف وزارة الرتبية

عـداد »كـورونـا« 
يعـاود االرتـفـاع: )7152( إصابة جديدة 

و)45( وفاة 

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت قي�ادة فرقة ال�رد الرسيع، 
عملي�ات  نتائ�ج  الثالث�اء،  أم�س 
تطهري مناط�ق الجيزاني واملناطق 

املحيطة بها يف محافظة دياىل. 
تلق�ت  بي�ان  يف  القي�ادة  وقال�ت 
املستقبل العراقي عىل نسخة منه، 
إن »قطعاته�ا املتمثلة باللواء األول 
والثان�ي واصل�ت عملي�ات تطهري 
باتج�اه نه�ر  الجيزان�ي  مناط�ق 

خريسان يف محافظة دياىل«.
وبينت، أن »العمليات أس�فرت عن 
الس�يطرة عىل وكر لقناص شتاير 

وضبطه�ا م�ع بازوك�ة + ه�اون 
60مل�م واحد مع أرزاق طرية، كما 
تمت الس�يطرة عىل وك�ر وفككت 
عب�وة واح�دة، ت�م تفجريه�ا دون 

حادث يذكر«.
ويوم األح�د املايض، أعلن�ت وزارة 
الداخلي�ة عن وصول ق�وة من الرد 
الرسيع إىل محافظ�ة دياىل، لضبط 

األمن هناك.
يش�ار إىل أن األسبوع املايض، شهد 
وقوع جريمة نفذها تنظيم داعش 
اإلرهاب�ي يف قرية الجيزاني يف دياىل 
أس�فرت عن مقتل وج�رح نحو 6 

أشخاص بينهم شقيقني.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الدفاع، أمس الثالثاء، 
حصول املوافق�ات اإلدارية واملالية 
ملب�ارشة ال�دورة )١١١ ( يف الكلي�ة 

العسكرية. 
الدف�اع  جامع�ة  رئي�س  وق�ال 
العليا، سعد  العس�كرية  للدراسات 
الع�الق يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل 

العراقي نس�خة منه إن�ه »بجهود 
وزير الدفاع، ورئيس أركان الجيش، 
والكوادر املالية واإلدارية يف جامعة 
الدفاع للدراسات العسكرية العليا، 
ت�م اس�تحصال املوافق�ات املالي�ة 
واإلداري�ة الخاص�ة بالتحاق طلبة 
»س�يتم  أن�ه  وأض�اف،  الكلي�ة«. 
التح�اق طلبة الدورة ١١١ يف الكلية 

العسكرية قريباً«.

الرد الرسيع يعلن نتائج عمليات 
تطهري »اجليزاين« يف دياىل

الدفاع: صدور املوافقات
 اخلاصـة بمبـارشة الـدورة )111( 

يف الكلية العسكرية
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    المستقبل العراقي / عامر المعموري

اعلنت وزارة التجارة مبارشة فرع الرشكة العامة 
لتج�ارة الحب�وب يف بابل و صومع�ة الرصافة يف 
بغ�داد باس�تالم اول كميات الحنط�ة املحلية من 
الفالح�ن واملزارع�ن رس�ميا لع�ام ٢٠٢١، اكد 
ذلك مدي�ر ع�ام الرشك�ة املهن�دس عبدالرحمن 

الجويرباوي. 
وقال إنه مع اطاللة يوم تس�ويقي جديد بارشت 
مواق�ع الرشك�ة يف باب�ل و الرصافة باالس�تالم 
الرسمي الول كميات الحنطة املحلية من الفالحن  

و املزارعن إيذانا ببدء موسم تسويق الحنطة .
واض�اف انه وبانضمام جنوب بغداد و بابل تكون 

محافظات الوس�ط والجنوب قد فتحت اب�واب مراكزها 
التسويقية . 

وب�ن اىل كميات الحنطة التي تم تس�ويقها لفرع بابل يف 
يوم تسويق بلغت )١٢٠ ( طن فيما بلغت الكمية املسوقة 

لصومع�ة الرصافة )١,١4٠ ( طن ضمن الخطة الزراعية 
ملحافظة واسط  . 

وكش�ف مدير عام الرشك�ة اىل ان اجمايل كميات الحنطة 
التي تم تس�ويقها بلغ�ت )١73,٢43( ال�ف طن موزعه 
كاالتي )١67,١٠9 ( حنطة درجه اوىل و )5,779 ( حنطة 

درجة ثانية و ) 354( طن حنطة درجة ثالثة . 
املس�وقة  الكمي�ات  الجوي�رباوي  واس�تعرض 
حس�ب كل محافظ�ة الت�ي تصدرته�ا محافظة 
واس�ط بكمية بلغت )56,997( الف طن و تلتها 
محافظة ذي قار و التي س�وقت )4٢,676( الف 
ط�ن و محافظة املثنى التي س�وقت ) ٢6,4١٢( 
الف طن و الديوانية س�وقت ) ١8,٢79( الف طن 
وميسان سوقت ) ١4,373( الف طن و البرصة ) 
9,937( الف طن و كربالء سوقت ) ١,68١ ( الف 
طن و النجف التي سوقت ) ١,6٢4 ( الف طن . 

وأش�ار اىل ان الكميات املس�وقة ه�ذا العام اكثر 
مما س�وق العام املايض لنف�س الفرتة باكثر من 
مئ�ة ال�ف طن و هو م�ورش يوكد اىل ان املوس�م 

الحايل سيكون كبري باذن لله.
م�ن جانب اخر، تراس مدير ع�ام الرشكة العامة لتجارة 
الحبوب الجلس�ة الحادية عرش الجتم�اع اللجنة املركزية 
للتس�ويق والت�ي تزامن�ت م�ع ب�دء حملة التس�ويق يف 

محافظة بابل وصومعة الرصافة ببغداد. 
و استعرض الجويرباوي يف مس�تهل الجلسة موضوعان 
رئيس�يان االول متابع�ة االقس�ام و املواقع م�ن حوادث 
الحرائ�ق مطالب�ا الجمي�ع بالعم�ل ومتابع�ة كل مرافق 
املواق�ع وصوال للس�المة من الح�وادث، املوضوع االخر ، 
بعد مبارشة الرشكة بحملة التسويق نريد ان نتجاوز كل 
املش�اكل و املعوقات التي حصل�ت و ارشت العام املايض 
، نري�د ان نس�رتجع ه�ذه املش�اكل الت�ي ارشت ودونت 
وتم متابعتها من خالل ماج�اء من توجيهات من. دائرة 

الرقابه.
ووج�ه الجوي�رباوي االقس�ام ذات العالقة باع�داد ملف 
يتضم�ن املنج�زات الت�ي تحقق�ت خالل املوس�م املايض 
خاصة النجاح الذي تحقق يف موسمي التسويق ملحصويل 
الحنط�ة و الش�لب و الرتكيز ع�ى االنج�از املتحقق من 
خالل نس�بة االستخالص للرز املصنع يف املجارش االهلية 
املتعاقدة مع الرشكة وكم هي الكمية التي تحققت وكان 

مردودها للدوله والكميات التي تم توفريها.

جتارة احلبوب تعلن بدء محلة التسويق يف بابل وبغداد: احلنطة املسوقة بلغت »173,243« الف طن

    بغداد/ المستقبل العراقي

جاس�م  نصي�ف  كرب�الء  محاف�ظ  كش�ف 
الخطاب�ي ع�ن االتفاق مع رئي�س ال��وزراء 
مصطف�ى الكاظم�ي ع�ى تش�كيل املجلس 
األعى للس�ياحة، بينما أعل�ن توقف أكثر من 
١٠٠٠ فن�دق وترسيح 6٠ ألفاً م�ن العاملن 
بس�بب اج��راءات الحظ�ر وم�ن�ع دخ��ول 

ال�زائ�ري�ن إىلَّ املحافظة.
وق���ال امل�ح�اف��ظ يف ترصي�ح صحفي،« 
إن املحافظ�ة تعرض�ت إل�ى رضبة قاس�ية 
مس�تمرة من�ذ اكثر م�ن عام بس�بب توقف 
الس�ياحة الديني�ة وع�دم دخ�ول ال�زوار إىل 
املدينة بس�بب جائحة كورونا«. واض�اف أن 
»الجائحة تس�ببت بإيق�اف ١٠٠٠ فندق عن 
العم�ل فيه�ا ما يمث�ل 65 باملئة م�ن مجمل 
القطاع الفندقيه باملحافظة، وك�ذل�ك ترسيح 
م�ا ي�ق�رب من 6٠ أل�ف�ا م�ن ال�ع�ام�ل�ن 

وخ�س��ارة م�ئ��ات امل�الي��ن م�ن َّ »ه�ذا 
االم�ر نقل إل�ى رئيس ال���دوالرات«، منوها 
ب��أن رئي�س ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي 
يف اللق�اء ال�ذي جمعه مع وفد م�ن الرشائح 

االقتصادية باملحافظة«. 
وت�اب�ع الخطابي ان�ه »ت�م االت�ف�اق خ�الل 
امل�ج�ل��س  ت�ش��ك�ي�ل  ع�ى  ال�ل�ق��اء، 
االع��ل���ى ل�ل�س��ي�اح�ة وي��ت��أل��ف 
من وزارات ودوائ��ر مختصة ب�ال�ن�ش�اط 
ال�س��ي�اح�ي، م�ع  رضورة ارشاك القطاع 
الخ�اص، كما اتف�ق كذلك عى تس�هيل منح 
الفيزا للمجاميع الس�ياحية التي يزيد عددها 
ع�ى عرش، وجعلها فورية باملطارات واملعابر 
الحدودية عى أن يكون لديها حجز الكرتوني 
مس�بق واتفاق مع رشكة سياحية عراقية«. َ 
واردف أن »ال�ق�رارات تضمنت اي�ض�ا، منح 
ق�روض لالستثمار السياحي بفوائد منخفضة 
وملدة طويل اس�هاما بإعمار وتحديث املرافق 

االس��ت�ث�م�ار  إل��ى  اضاف�ة  الس�ياحية، 
باملتخصصة منها كمحال االث�ار واملؤسسات 
العالجية، وكذلك بناء مرافق مختصة بمراكز 
املحافظ�ات التي لديها مقومات س�ياحية«. 
وذك���ر م�ح�اف��ظ ك�رب��الء ان��ه »ت�م 
اج���ازة  من�ح  ع�ى  اي�ض��ا  االت�ف��اق 
بإعم�ار  ال�داخ�ل��ة  امل���واد  اس��ت�ي�راد 
امل�راف��ق كل خم�س س�نوات واعفائها من 
الرسوم والرضائب واع��ت��م��اد ن��ف��س 
ت��س��ع��ي��رة ال��ك��ه��رب��اء ل��ه��ا 
وال�زراع�ي��ة، م��ع  بالصناعي�ة  اس���وة 
ال���زام االف��واج الس�ياحية ب�ال�س��ك�ن 
امل�ع�ت�م��دة  ب�ال�ف�ن��ادق وامل��راف���ق 
وال�رس��م�ي�ة فقط، واعفائه�ا من الديون 
لألع�وام املاضية، مثلما اتف�ق عى اتباع مبدأ 
الرضيبة العكس�ية م�ع املراف�ق والرشكات 
الت�ي تفوج س�ياحا اجان�ب للع�راق لكونها 

تدخل عملة صعبة إىل البالد«.

حمافظ كربالء يشكو الوضع االقتصادي: اجلائحة أوقفت 
الف فندق عن العمل

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الرتبي�ة ضواب�ط التقدي�م للدراس�ات العليا 
)دبل�وم ع�ايل ، ماجس�تري ، دكت�وراه ( داخ�ل الع�راق / 
للع�ام ال�درايس ٢٠٢٠-٢٠٢١ .ونص�ت التعليمات ، عى ان 
يك�ون موعد التقدي�م للدراس�ات العليا داخ�ل العراق من 
قبل منتس�بي املديريات ابت�داء من تاريخ ص�دور االعمام 
ولغاي�ة ي�وم االثنن املواف�ق ١٠ آيار لع�ام ٢٠٢١ ، عى ان 
تت�م املفاضلة من قب�ل لجان تش�كل يف املديري�ات العامة 
للنظ�ر بطلبات املتقدم�ن وفق الع�دد واالختصاص الوارد 
يف الخط�ة املبلغ�ة ، باإلضافة عى ذلك تكون الرتش�يحات 
عى قن�اة النفقة الخاصة ضمن ع�دد املقاعد املوجود عى 
قناة القبول العام .وتش�ري كذلك اىل قي�ام املديريات العامة 
للرتبي�ة يف املحافظات كافة ، بمنح اس�تمارة عدم املمانعة 
ع�ن طريق اللجان املش�كلة ح�رصاُ يف كل مديرية ، برشط 
وجود االختصاص يف الخطة وحس�ب عدد املقاعد وتطبيق 
رشوط املفاضلة املوجودة ضمن الربنامج االلكرتوني الذي 
س�يتم تزويد املديريات به والخاص بعدم املمانعة ، عى ان 
ال يحق ألي منتس�ب اداء االمتح�ان التنافيس دون حصوله 
ع�ى كتاب ع�دم ممانعة ، كم�ا وتؤكد التعليم�ات وجوب 
االلت�زام باالختصاصات املوجودة يف الخطة وقنوات القبول 
يف اس�تمارة عدم املمانعة للمرشح وبخالف ذلك تلغى كافة 
االجراءات املتعلقة بمنح عدم املمانعة ، وكذلك يجب مطابقة 
العنوان الوظيفي مع االختصاص وممارسة االختصاص يف 
العمل .اما بالنسبة للمش�مولن بقرار )5١8( ممن اكملوا 
دراس�ة املاجستري بدرجة جيد جدا ، دون تمديد ، يحق لهم 
التقديم مبارشة إلكمال دراسة الدكتوراه واملشمولن بهذا 
الق�رار من خريجي العام ال�درايس ٢٠٢٠ – ٢٠٢١ ، بغض 
النظ�ر عن وج�ود االختصاص يف خط�ة املديريات ، عى ان 
تتوىل املديرية العامة للعالقات الثقافية / مديرية االجازات 
الدراس�ية ، مهم�ة منح اس�تمارة ع�دم املمانع�ة وانجاز 
االجازات الدراس�ية الخاصة بمنتس�بي املديري�ات العامة 
يف ديوان ال�وزارة ونينوى وصالح الدي�ن واالنبار وكركوك.

كم�ا تش�ري الضوابط ، اىل إل�زام املديريات العام�ة منقولة 
الصالحي�ات كاف�ة ، بالتقيد التام بالضواب�ط الصادرة من 
مديرية االجازات الدراسية يف وزارة الرتبية وبخالفه تتحمل 

تلك املديريات التبعات القانونية بهذا الصدد.

الرتبية: اعالن ضوابط التقديم 
عىل الدراسات العليا »داخل 

العراق« للعام الدرايس احلايل

النزاهة تعلن نتائج تقصيها إنجاز 
املستشفيات املنفذة يف بغداد واملحافظات

    بغداد / المستقبل العراقي

دع�ت هيئة النزاهة االتحاديَّ�ة إىل تخصيص األم�وال الالزمة يف املوازنة 
العامة إلكمال تنفيذ عقود املستش�فيات ذات نس�ب اإلنجاز املُتقدِّمة أو 
ة وذات  قيد اإلنش�اء يف بغداد واملحافظات؛ باعتبارها من املشاريع املُهمَّ
املس�اس بحياة املواط�ن، فضالً ع�ن أن بقاءها عى حاله�ا دون إنجاز 

ُيسبُِّب زيادة نسب اندثارها وصعوبة معالجتها.
وذك�رت الهيئة يف بيان ان , فريق عمل دائرة الوقاية يف الهيئة، الذي قام 
ده عى رضورة قيام  د يف تقريٍر أعَّ بزياراٍت اىل عدٍد من املستش�فيات، أكَّ
وزارة التخطيط بتدقيق العقود املستقبليَّة، إضافة إىل العقود التي تربمها 
ال�وزارات والجهات غري املُرتبطة بوزارٍة واإلرشاف ع�ى تنفيذها، ُمبيناً 
كث�رة مالح�ق العقود املُوقعة والتي س�يتمُّ توقيعها؛ إذ أثرَّت س�لباً عى 
ما ساهم يف زيادة مدد إنجاز املشاريع لسنواٍت  البنود األصلية للعقود؛ مَّ
طويل�ٍة وزي�ادة يف تكلفته�ا، كم�ا هو الح�ال يف مرشوع مستش�فيات 

الديوانيَّة وبعقوبة سعة )4٠٠( رسير، والقائم سعة )٢٠٠( رسير ».
وأش�ارالتقرير املُرس�لة نس�ٌخ منه إىل رئاس�ة الوزراء ومكاتب وزيري 
الصح�ة والبيئ�ة والتخطيط ورئي�س ديوان الرقاب�ة املاليَّ�ة االتحاديَّة 
إىل تلك�ؤ واضٍح يف عمل معظم ال�رشكات املُنّفذة، وع�دم إنهاء أعمالها 
ة أو  ضم�ن املُ�دد املُحدَّدة لها يف العق�ود املربمة بينها وب�ن وزارة الصحَّ
ف  املحافظات، رغم أنَّ أغلب تلك املش�اريع كان قب�ل األزمة املاليَّة وتوقُّ
ا  املش�اريع تنفي�ذاً لقرار مجلس ال�وزراء رقم )347 لس�نة ٢٠١5(، ممَّ
أدَّى إىل وجود نس�ب اندثاٍر عاليٍة يف بعض املش�اريع التي لم تصل نسبة 

اإلنجاز فيها إىل أكثر من )%3٠(.
ورصد التقرير , وجود تفاوٍت كبرٍي يف كلف اإلحالة لبعض املستش�فيات 
م�ن الس�عة الرسيريَّة نفس�ها، داعياً إىل معرفة أس�باب ه�ذا التفاوت، 
كما هو الحال يف كلفة إنش�اء مستش�فى س�عة )١٠٠( رسير يف قضاء 
الجبايش، وتطوير وتأهيل مستشفى النعمان العام سعة )١٠٠( رسير، 
ص وجود تفاوٍت يف كلفة إنش�اء مستشفى الحويجة سعة  وكذلك ش�خَّ
)٢٠٠( رسي�ر، وكل�ف إنش�اء كلٍّ من مستش�َفَيْي هيت والقائم س�عة 

)٢٠٠( رسير لكلٍّ منها.
وكش�ف التقرير ع�ن وجود قضاي�ا جزائيَّة ل�دى دائ�رة التحقيقات يف 
الهيئة تخصُّ مستش�فيات س�عة )4٠٠( رسير لتحديد أسباب التأخري 
بن ببطء إنجاز تلك املستشفيات، الفتاً إىل أن التلكؤ  واألشخاص املُتس�بِّ
والتأخ�ري يف إنجاز املستش�فيات اضط�ر املواطنن امل�رىض إىل مراجعة 
املستش�فيات األهليَّة لتلقي الع�الج، األمر الذي أثقل كاهلهم، إضافة إىل 
أن انتشار ظاهرة )الس�ياحة العالجيَّة( لدوٍل عدٍَّة، أدَّت إىل وقوع بعض 

املرىض ضحايا عمليات نصب وابتزاز عند سفرهم للعالج«.

فرحة عارمة بفوز البرصة بتنظيم »خليجي 25«.. وحمافظها: احلامية متوفرة بالكامل
    البصرة / صفاء الفريجي

كأس  التح�اد  العمومي�ة  الجمعي�ة  أعلن�ت 
الخليج العربي لكرة القدم، اس�تضافة مدينة 
البرصة العراقية »خليجي ٢5« بشكل رسمي، 
وجاء الق�رار عقب اجتماع رؤس�اء اتحادات 
الكرة يف الخليج، الذين تتكون منهم الجمعية 
العمومي�ة، ع�ن طري�ق االتص�ال املرئ�ي يف 

الدوحة.
ونرش عدنان درجال وزير الش�باب والرياضة 
العراق�ي رس�الة تهنئ�ة إىل الجماه�ري، ع�رب 
حس�ابه ع�ى موق�ع التواص�ل االجتماع�ي 
»فيس�بوك« قال فيه�ا، إن الحكومة والوزارة 
ومحافظة البرصة والهيئة التطبيعية ستعمل 
بكل جهودها إلكمال املالحظات التي سجلتها 

اللجنة التفتيشية، بأرسع وقت ممكن.

كم�ا قال درج�ال يف تغريدة له ع�ى صفحته 
االجتماع�ي  التواص�ل  بموق�ع  الش�خصية 
»تويرت«: »ُنب�ارك للعراق اس�تضافة خليجي 
٢5 يف البرصة بعد جهود حكومية وجماهريية 
وإعالمية تكللت بالنجاح وعملت كفريق واحد 

طيلة الفرتة املاضية«.
دول  األش�قاِء يف  »نثم�ن مواق�َف  وأض�اف: 
مجلس التع�اون الخليجي ع�ى دعمهم مللف 

البرصة«.
وتاب�ع: »املرحل�ة األوىل م�ن العم�ل لكس�ب 
بالنج�اح،  الي�وم  انته�ت  البطول�ة  تنظي�م 
ونج�د أن الصفحة املقبلة ه�ي االهم واألكثر 
جهداً وتتطلب س�عينا جميع�اً إلكمال جميع 
االحتياجات وتوفري األجواء األفضل للبطولة، 
وس�نتوكل عى الله بجهد وعزم ال يلن ومعنا 
جمهور رائع وكبري يدعمنا وهو رهاننا األكرب 

للنج�اح الباه�ر«. إىل ذلك قّدم رئي�س الهيئة 
التطبيعي�ة لالتحاد العراقي لك�رة القدم إياد 
بنيان شكره وتقديره الكبري إىل وزير الشباب 
الكب�ري  لدعم�ه  درج�ال  عدن�ان  والرياض�ة 
واسهامه يف فوز العراق برشف تنظيم بطولة 
كأس الخلي�ج العربي لكرة القدم يف نس�ختها 
ال�٢5 يف محافظة البرصة، وأضاف: »الش�كر 
موص�ول إىل محافظ البرصة أس�عد العيداني 
واملؤسس�ات  الحكومي�ة  الطواق�م  وجمي�ع 
الرياضي�ة التي س�عت لكي تق�ام البطولة يف 
الع�راق، وينتظرنا عمل كبري كي نس�تعد من 

اآلن للعرس الخليجي«.
ب�دوره، أكد محافظ البرصة أس�عد العيداني 
أن الحماي�ة األمنية س�تتوفر بالكامل للوفود 
واملنتخبات املش�اركة يف بطول�ة خليجي ٢5، 
فيم�ا أش�ار إىل أن هناك تنس�يقاً م�ع رئيس 

الوزراء مصطف�ى الكاظمي لوضع الرتتيبات 
الالزم�ة لهذا األم�ر. وقال العيداني، بحس�ب 
تقرير اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، 
حول الزي�ارة التفقدي�ة لفري�ق التفتيش اىل 
محافظ�ة الب�رصة، إن »الب�رصة ه�ي برصة 
الجميع، وأن الدولة مس�تعدة لتوفري كل يشء 

من أجل إقامة بطولة خليجي ٢5«.
ويف رد للمحاف�ظ، ع�ى س�ؤال رئي�س فريق 
التفتي�ش الخليج�ي، حمي�د الش�يباني، عن 
الحماي�ة األمنية، أك�د املحاف�ظ أن »الجانب 
األمن�ي بالكام�ل هو م�ن مس�ؤولية الدولة، 
وستوفرها بالكامل لجميع الوفود واملنتخبات 
املش�اركة والجماهري، ولن يت�م االعتماد عى 
رشكات أمني�ة«، الفت�ًا إىل أن »هناك تنس�يقا 
بن محاف�ظ البرصة ورئيس ال�وزراء لوضع 

الرتتيبات الالزمة لهذا األمر«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت مديري�ة رشط�ة محافظة ميس�ان 
واملنشآت، أمس االثنن، عن ضبط نحو )3٠( 
طن حنطة مخزنه وغري صالحه لالس�تهالك 
البرشي يف إحد املحال املخصصة لخزن املواد 
واعتق�ال حائزها. وذك�رت مديرية الرشطة 

» تمكن�ت مف�ارز قس�م 
املج�ر  قض�اء  رشط�ة 
الكب�ري من خ�الل حملة 
األس�واق  داخل  تفتي�ش 
التجارية من ضبط كمية 
الحنط�ة«  م�ن«  كب�رية 
لإلس�تهالك  غري صالحه 
البرشي فاسدة ومنتهية 
مش�رية  الصالحي�ة، 
حائزه�ا  »اعتق�ال  إىل 
املحكم�ة  إىل  وإحالت�ه 

املختصة لينال جزائه العادل. واكدت املديرية 
ب�أن مفارزه�ا يف عموم املحافظة مس�تمرة 
بحمالتها التفتيش�ية وعى مدار ٢4 س�اعة 
للحد من إنتش�ار بيع امل�واد الغذأيية وغريها 
م�ن املواد االٔخ�رى لغري صالحه لالس�تهالك 
البرشي حفاظاً عى صحة املواطنن وتجنبهم 

االٕصابة باالٔمراض وخاصة االنتقالية منها.

رشطة ميسان: ضبط »٣٠« طن حنطة 
فاسدة واعتقال حائزها

    بغداد/ المستقبل العراقي

طالبت لجنة الزراعة واملياه واالهوار النيابية بتشديد االجراءات التفتيشية يف املنافذ الحدودية 
ملنع ادخال اي مواد ممنوعة.وقال رئيس اللجنة س�الم الش�مري ان : العراق يرتبط مع كثري 
من دول العالم باتفاقات تجارية تش�مل بش�مل خاص بعض الفواك�ه والخرض واملنتجات 
الحيوانية. واضاف ان : عى الحكومة التنس�يق الكامل م�ع هذه الدول ان كانت اقليمية او 
غريها عرب لجان مش�رتكة ملنع ضعاف النفوس من اس�تغالل ه�ذه املنتجات وادخال مواد 
ممنوعة معها.وشدد الشمري عى رضورة ضمان اي منتج يدخل البالد صحيا بشكل خاص 
البعاده�ا عن اي خطر والقضاء عى طرق املجرمن والفاس�دين يف محاوالتهم اغراق البالد 

باملواد املمنوعة التي تستهدف الشباب ويدفع ثمنها أبناءه واملجتمع بشكل عام.

    بغداد/ المستقبل العراقي

 تمكن�ت دوري�ات نج�دة ح�ي العامل من 
القبض عى شخص وبحوزته مواد مخدرة 

نوع )كرستال(
اج�راء  خ�الل  ذل�ك  ج�اء 
ممارسة أمنية ضمن منطقة 

حي العامل
حيث ت�م مالحظة ش�خص 
يس�تقل دراجة نارية بوضع 
يجلب الشك ولدى استيقافه 
وتفتيش�ه عثر بحوزته عى 
ت�م  أع�اله  املذك�ور  امل�واد  
اىل مكتب  تس�ليمه اصولي�اً 

مكافحة املخدرات.
وكال�ة  اص�درت  ذل�ك  اىل 

شٔوون الرشطة العالقات واالعالم بوسرتات 
توعوي�ه )هوات�ف تهمك( لالس�تدالل عى 
ارق�ام هواتف االجه�زة االمنيه والتي تعمل 
عى مدار ٢4 س�اعة يف حال طلب املساعده 

او التبليغ عن الحوادث.

الزراعة الربملانية تطالب بتشديد 
االجراءات التفتيشية يف املنافذ

ملنع ادخال اي مواد ممنوعة

بإرشاف وكالة الوزارة لشؤون الرشطة: القاء 
القبض عىل شخص بحوزته مواد خمدرة 

اصدرت بوسترات توعوية

    بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث وزير االتص�االت املهندس أركان ش�هاب أحمد الش�يباني 
مع الس�فري املرصي وليد إس�ماعيل ، االتفاقية العراقية املرصية 
األردنية وس�بل تطوير واس�تثمار الرشكات املرصية يف العراق يف 

مجال االتصاالت و.
واك�د الش�يباني أن » الحكومة العراقية مهتم�ة بهذه االتفاقية 
املش�رتكة بن اإلخوة األش�قاء وأن يكون هناك تع�اون حقيقي 

مشرتك يف كثري من املجاالت وخصوصاً يف مجال االتصاالت. 
من جانبه اكد الس�فري املرصي عم�ق العالقات العراقية املرصية 
ودعمه�م الكام�ل ل�وزارة االتص�االت بكل م�ا يتعل�ق بخدمات 
االتص�االت واإلنرتني�ت وفت�ح مج�ال التع�اون املش�رتك ضمن 
االتفاقية )املرصية العراقية األردنية( مع الرشكات املرصية التي 

ترغب باالستثمار يف العراق«. 
وأش�ار السفري املرصي اىل ان« هناك تعاونا مسبقا مع الحكومة 
العراقية السابقة للتعاون يف مجال االتصاالت ، داعيا اىل« استمرار 
التعاون يف مجال التحويل الرقمي واالستفادة من الخربة املرصية 
بشأن األقمار الصناعية ، مؤكدا » رغبة األشقاء املرصين ورجال 

األعمال عى االستثمار يف العراق.

وزير االتصاالت يبحث مع السفري 
املرصي مرشوع القرية الذكية العراقية

    نينوى / مروان ناظم

أعلن�ت محافظة نينوى عن رشوعها باعمار ٢8٠ منزال مدمرا يف 
املوصل القديمة.

وق�ال محاف�ظ نين�وى نجم الجب�وري يف ترصي�ح صحفي ان » 
املالكات الهندس�ية والفنية يف بلدية  نينوى رشعت بإعمار  ٢8٠ 
من�زال مدمرا  يف املوصل القديمة وهي ضمن املرحلة العارشة من 

مرشوع اعمار املنازل املدمرة يف هذه املنطقة«.
واوض�ح انه تم توزي�ع وجبة جديدة من مبال�غ التعويض لنحو 

١9٠   مترضرا يف املوصل القديمة .
واش�ار الجب�وري اىل إن« اللجن�ة ب�ارشت بتوزي�ع املبال�غ عى 
املواطن�ن املترضري�ن الذي�ن اكمل�وا اج�راءات معامالتهم بعد 
أح�داث عام ٢٠١4 وصادق�ت عليها اللجنة املركزي�ة يف بغداد« ، 
مبينا ان« اللجنة مس�تمرة بإجراءاتها لحسم جميع املعامالت يف 

عموم مناطق املوصل القديمة«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أق�دم موظف�و األج�راء اليومي�ن والعق�ود العامل�ن يف جامعة 
ذي ق�ار، أمس الثالث�اء، عى اغالق مبنى الجامع�ة، فيما طالبوا 

بتطبيق قرار 3١5.
وقال�ت وكاالت أنب�اء إن »املوظفن عى نظام العق�د واالجراء يف 
جامعة ذي قار، نظموا تظاهرات احتجاجاً عى عدم تطبيق قرار 

3١5 الخاص بمساواتهم مع موظفي مالك الدولة«.
وأضاف�ت أن »املتظاهرين اقدموا عى غلق الجامعة وعلقوا الفتة 
كتبوا عليها )الجامعة مغلقة بأمر من عقود قرار 3١5 و337(«، 
مبينة أن »الق�رار جاء عى خلفية توقف رواتبهم منذ أكثر من 6 

أشهر«.
ه�ذا وانطلقت ثالث تظاه�رات ووقفات احتجاجي�ة، األحد )٢5 
نيس�ان ٢٠٢١( يف ث�الث محافظ�ات، تخلله�ا قط�ع للجس�ور 

وإرضاب عن الدوام، للمطالبة بتطبيق قرار 3١5.

حمافظ نينوى يعلن الرشوع بإعامر »280« 
منزالً مدمرًا يف املوصل القديمة

األجراء اليوميني والعقود يغلقون جامعة
 ذي قار للمطالبة بتطبيق القرار 315
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جملس القضاء االعىل
رئاسة حمكمة استئناف البرصة االحتادية 

حمكمة البداءة املختصة بالدعاوى التجارية يف البرصة
اعالن

اىل املدعى عليه / املستثمر رضا إبراهيم صالح
اقام املدعي )مدير بلدية البرصة / إضافة لوظيفته( الدعوى املرقمة 103/ت/2020 
بتاري�خ 2020/11/11 وق�د أصدرت املحكمة قرارها الغياب�ي املؤرخ 2021/3/31 
القايض أوال: بفسخ العقد املرقم 2 واملؤرخ 2013/2/2 واملربم بينك وبني دائرة املدعي 
مديري�ة بلدية البرصة والخاص بأنش�اء مدينة الشناش�يل الس�كنية ع�ى العقارين 

تسلسل 3/2393 و6/2393 الرباط الكبري.
ثاني�اَ: الزامك بتأديتك للمدعي مدير بلدي�ة البرصة إضافة لوظيفته مبلغ قدره ثالثة 
مليار وخمسون ومائة تسعة ألف وتسعمائة دينار عراقي كتعويض عن ما لحق املدعي 
/ إضافة لوظيفته من خس�ارة ومافاته من كس�ب نتيجة اخالل�ك بالعقد وتحميلك 
الرسوم واملصاريف واتعاب محاماة وكالء املدعي إضافة لوظيفته الحقوقيات اماني 
كاظم وهبه عبد الستار ونوال طاهر قدرها خمسمائة ألف دينار توزع حسب النسب 
القانوني�ة حكماَ غيابياَ قابالَ لالعرتاض واالس�تئناف والتمييز. ولكون مقر رشكتكم 

مجهول محل االقامة حسب تأييد املجلس البلدي ملنطقة الخليلية الثانية.
عليه قررت هذه املحكمة تبليغك اعالناً يف صحيفتني محليتني يوميتني رسميتني ولك 
حق االعرتاض واالس�تئناف والتمييز خالل املدة القانونية وبعكس�ه س�وف يكتسب 

الحكم الدرجة القطعية وينفذ. 
القايض/ مصطفى شاكر عيل

اهلياة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل
مديرية املوارد املائية يف البرصة

القسم القانوين
اعالن

اعالن بموجب قانون تنفيذ مشاريع الري والبزل رقم 138 لسنة 1971 املعدل
عمال باحكام الفقرة )1( من املادة االوىل من القانون رقم 184 لس�نة 1975 التعديل 
االول لقان�ون تنفيذ مش�اريع رقم 138 لس�نة 1971 املعدل واس�تنادا اىل الصالحية 
املخول�ة لنا من قبل الس�يد وزير امل�وارد املائية تعلن هذه الهياة تنفيذ مبزل مس�ار 
دجلة املمتد من نهر السويب يف قضاء القرنة اىل قضاء شط العرب )منطقة كتيبان( 

ولكون املسار يمر من خالل ارايض مملوكة للدولة وللمواطنني.
فعى صاحب العالقة مراجعة لجان التقدير املختصة يف ناحية النش�وة وقضاء شط 
الع�رب خالل ع�رشة ايام من تاريخ نرش ه�ذا االعالن الجراء الكش�ف املوقعي وفقا 

الحكام القانون املذكور
املدير العام

العدد: 103/ت/2020
التاريخ: 2021/4/22

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن
تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك   املدرجة 
تفاصيلها ادناه والعائدة اىل بلدية )العباسية ( وملدة  )ثالث سنوات( وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال 
الدولة رقم 21 لس�نة 2013 فعى من يرغب باالش�رتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة  مراجعة 
بلدي�ة العباس�ية او اللجن�ة خالل )15( يوم�ا تبدء من اليوم الت�ايل لنرش االعالن يف اح�دى الصحف املحلية 
مس�تصحبا معه التامين�ات القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة بأس�تثناء املس�تأجرين الش�اغلني 
للعق�ار الذي�ن يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يق�ل عن 50% من القيمة املقدرة بموجب 
صك مصدق لحساب البلدية املذكورة استنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب محافظ النجف / مكتب السيد 
املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن البالغة )15 ( يوما يف 
الس�اعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية العباس�ية( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية 
ستكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتتبة عى ذلك 

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

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

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

4 � اس�تنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف / مكتب السيد املحافظ املرقم 10881 يف 2014/9/28 يلزم 
اصحاب الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد ش�هادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عى 

االمالك التي تؤجر لهم

العدد / 124
التاريخ 2021/4/18

الموقع المساحة رقم الملك جنس 
الملك ت

السوق 
العصري / 

مقابل محكمة 
العباسية

12م2

-70/14-70/12-70/11-70/10-70/9-70/8-70/4
-70/25-70/24-70/23-70/21-70/16-70/15
-70/34-70/33-70/30-70/29-70/28-70/26
-70/46-70/45-70/43-70/41-70/40-70/39

70/27-70/49-70/48-70/47

حوانيت 1

الدكتور 
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوى
القضية املرقمة 2016/332

مقتبس حكم غيابي
1 � اس�م املحكمة  : محكمة قوى االمن الداخلية 

االوىل املنطقة الخامسة 
2 � اسم املدان الغائب : الرشطي قيس عيل طالب 

لفته
3 � رقم الدعوى 2016/332

4 � تاريخ ارتكاب الجريمة عام 2012/12/5
5 � تاريخ الحكم : 2018/10/9

6 � املادة القانونية ) 5( من ق ع د رقم 14 لس�نة 
 2008

7 �  املنس�وب اىل مديرية رشطة محافظة البرصة 
واملنشأت 

8 � خالص�ة الحك�م : عدم ش�مول املته�م اعاله 
بقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 كونه ما 
زال ماكث�ا يف الغي�اب ولعدم ص�دور امر فصل او 
طرد او استقالة حس�ب كتاب دائرته املرقم 732 

يف 2018/1/18 
9 � الحب�س البس�يط  مل�دة )س�تة اش�هر( وفق 
اح�كام امل�ادة 5 من ق ع د رقم 14  لس�نة 2008 
كونه القانون االصلح للمتهم عمال باحكام املادة 
2/2 من ق ع رقم 111 لسنة 1969 املعدل وبداللة 
املواد 61/اوال و 69/اوال من ق أ د رقم 17 لس�نة 
2008 وذلك لغيابه من تاريخ 2012/12/5 ولحد 

االن
10  � اخراج�ه من الخدمة اس�تنادا الحكام املادة 
)42/ثاني�ا( من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 بعد 
اكتس�اب الحك�م الدرج�ة القطعية بدالل�ة املادة 

)89/اوال ( من ق ا د رقم 17 لسنة 2008 
11 � اعط�اء املوظف�ني العموميني صالحية القاء 
القبض علي�ه اينما وج�د لتنفيذ الحك�م الصادر 
بحقه والزام املواطنني باالخبارعن محل اختفائه 
استنادا الحكام املادة 69 /ثانيا وثالثا من من ق أ 

د رقم 17 لسنة2008
12 � حجز امواله املنقولة والغري منقولة استنادا 
الح�كام املادة 69/رابعا من ق ا د  رقم 17 لس�نة 

2008
13 �  تحدي�د  اتع�اب محاماة للمحام�ي املنتدب 
)جب�ار عاتي ج�رب( البالغة ) 25,000( خمس�ة 
وع�رشون الف دينار عراقي ترصف له من خزينة 

الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
 � حكم�ا غيابي�ا ص�ادرا باتف�اق االراء اس�تنادا 
الحكام املادة 60/ سادسا من ق أ د رقم 17 لسنة 
2008 قاب�ال لالعرتاض والتمييز اس�تنادا الحكام 
امل�ادة 71/اوال وثاني�ا من نفس القان�ون وافهم  

بتاريخ 2018/10/9
اللواء الحقوقي 

عمران جسام محمد الطائي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

 املنطقة الخامسة

مجلس القضاء األعى 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 1977/ب2021/3

التاريخ : 2021/4/20
اعالن

إىل/ املدعى عليه االول ) زامل سلمان مسعد (
أقام املدعي )املدير املفوض ملؤسس�ة االس�كان 
التعاوني�ة اضاف�ة لوظيفته( الدع�وى املرقمة 
أع�اله ضدك والذي يطلب فيها الحكم )بالزامك 
واملدع�ى علي�ه الثان�ي بتأديت�ك ل�ه بالتكافل 
والتضامن بينهم مبلغ قدره )800 $عن القرض 
امل�ؤرخ 2014/6/30 (،ونظرا لثبوت مجهولية 
محل إقامتك كون العنوان وهميا حس�ب رشح 
املبلغ القضائي يف محكمة بداءة بغداد الجديدة، 
لذا تق�رر تبليغ�ك إعالنا بصحيفت�ني محليتني 
يوميتني بموعد املرافعة 2021/5/20 التاسعة 
صباحا وعند عدم حضورك أو إرسال من ينوب 
عنك س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا  

وفق األصول. 
القايض

خالد جابر عبيد
���������������������������������������

مجلس القضاء األعى 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2568/ب2021/5

التاريخ : 2021/4/27
اعالن

إىل/ املدعى عليه ) محمد عيل طربال ( 
أقام املدعي )املدير املفوض ملؤسس�ة االس�كان 
التعاوني�ة مصطف�ى حي�در خليف�ه اضاف�ة 
لوظيفت�ه( الدعوى املرقمة أع�اله ضدك والذي 
يطل�ب فيها الحكم ) بالزامك�م واملدعى عليهم 
االخري�ن بتأديتكم ل�ه و بالتكاف�ل والتضامن 
امل�ؤرخ  الق�رض  ع�ن   $150  ( ق�دره  مبلغ�اً 
2017/10/23 (،ونظرا لثبوت مجهولية محل 
إقامتك حسب رشح املبلغ القضائي يف محكمة 
بداءة كربالء واشعار مختار حي العسكري/19 
) ري�اض رحيم ع�يل( لذا تق�رر تبليغكم إعالنا 
بصحيفت�ني محليتني يوميت�ني بموعد املرافعة 
املص�ادف يف 2021/5/12 الس�اعة التاس�عة 
صباح�ا وعند ع�دم حضورك�م أو إرس�ال من 
ين�وب عنك�م س�وف تج�ري املرافع�ة بحقكم 

غيابيا وعلنا  وفق األصول. 
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي
���������������������������������������

إىل الرشيك محمد تايه عبار
 اقتىض حضورك إىل مق�ر بلدية النجف لغرض 
اص�دار اج�ازه بن�اء للعق�ار املرق�م 51316 
/3حي النداء خالل عرشه ايام وبخالفه س�تتم 

اإلجراءات دون حضورك طالب االجازه
 دالل عبيس عبد الحسني

فقدان
فقدان مني باج دخول آسيا سيل باسم )حسام 
عبد املحس�ن عبد املجي�د( عى م�ن يعثر عليه 

تسليمه اىل جهة االصدار.
���������������������������������������

مجلس القضاء األعى 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 1244/ب2021/1

التاريخ : 2021/4/27
اعالن

إىل/ املدعى عليه االول ) عقيل عبيس كريم ( 
أقام املدعي )املدير املفوض ملؤسس�ة االس�كان 
التعاوني�ة اضاف�ة لوظيفته( الدع�وى املرقمة 
أعاله ضدك والذي يطلب فيها الحكم ) بالزامك 
واملدع�ى علي�ه الثان�ي بتأديتك ل�ه و بالتكافل 
والتضام�ن مبلغاً ق�دره ) 1400$ عن القرض 
امل�ؤرخ 2018/5/17 (،ونظرا لثبوت مجهولية 
مح�ل إقامتك حس�ب رشح املبل�غ القضائي يف 
محكمة بداءة الكوفة واشعار مختار دور معمل 
السمنت ) يوسف عبد الكاظم الكرعاوي( تقرر 
تبليغ�ك إعالن�ا بصحيفتني محليت�ني يوميتني 
بموعد املرافعة املصادف 2021/5/9 الس�اعة 
التاس�عة صباحا وعند عدم حضورك أو إرسال 
م�ن ينوب عنك س�وف تج�ري املرافع�ة بحقك 

غيابيا وعلنا  وفق األصول. 
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي
���������������������������������������

مجلس القضاء األعى 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2017/ب2021/2

التاريخ : 2021/4/27
اعالن

إىل/ املدعى عليه الثاني ) عيل فاضل عبود ( 
أقام املدعي )املدير املفوض ملؤسس�ة االس�كان 
التعاوني�ة اضاف�ة لوظيفته( الدع�وى املرقمة 
أعاله ضدك والذي يطلب فيها الحكم ) بالزامك 
واملدع�ى علي�ه االول بتأديت�ك ل�ه و بالتكاف�ل 
والتضام�ن مبلغاً ق�دره ) 900$ ع�ن القرض 
امل�ؤرخ 2018/9/23 (،ونظرا لثبوت مجهولية 
مح�ل إقامتك حس�ب رشح املبل�غ القضائي يف 
محكمة بداءة بغداد الجدي�دة، لذا تقرر تبليغك 
إعالن�ا بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني بموعد 
املرافعة املصادف 2021/5/6 الساعة التاسعة 
صباحا وعند عدم حضورك أو إرسال من ينوب 
عنك س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا  

وفق األصول. 
القايض

حربي طارش لفتة

مجلس القضاء األعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد : وفاة/2021

التاريخ : 2021/4/27
إعالن

قدم املدعو ) صدام عبد الكاظم هادي(
طلب�ا ي�روم فيه الحص�ول عى حجة وف�اة للمدعو 
)حس�ن عب�د الكاظم ه�ادي( عى انه ت�ويف بتاريخ 
1994/12/15 فم�ن تتوف�ر لدي�ه معلوم�ات ع�ن 
املدعو )حس�ن عب�د الكاظم هادي( علي�ه مراجعة 
املحكمة خ�الل مدة اقصاها عرشة اي�ام من تاريخ 

النرش وبخالفه سيتم اصدار الحجة.
القايض

عيل لفتة جادر

���������������������������������������
مجلس القضاء األعى 

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 1208/ب2021/1
التاريخ : 2021/4/27

اعالن
إىل/ املدعى عليه االول ) حسني جدوع عبد ( 

أق�ام املدع�ي )املدي�ر املف�وض ملؤسس�ة االس�كان 
التعاوني�ة اضافة لوظيفته( الدع�وى املرقمة أعاله 
ضدك وال�ذي يطلب فيها الحك�م ) بالزامك واملدعى 
علي�ه الثاني بتأديتك له و بالتكافل والتضامن مبلغاً 
ق�دره ) 1500$ ع�ن القرض امل�ؤرخ 2019/4/17 
(،ونظرا لثبوت مجهولية محل إقامتك حس�ب رشح 
املبل�غ القضائ�ي يف محكم�ة بداءة كربالء واش�عار 
مختار العس�كري ) جعفر حبيب نور( تقرر تبليغك 
إعالن�ا بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد املرافعة 
املصادف 2021/5/9 الساعة التاسعة صباحا وعند 
عدم حضورك أو إرسال من ينوب عنك سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا  وفق األصول. 
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

���������������������������������������
مجلس القضاء األعى 

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 1978/ب2021/3
التاريخ : 2021/4/20

اعالن
إىل/ املدعى عليهم�ا ) هديل يحيى عبد الكريم و اية 

عبد الوهاب عبد الرزاق(
أق�ام املدع�ي )املدي�ر املف�وض ملؤسس�ة االس�كان 
املرقم�ة  الدع�وى  لوظيفت�ه(  اضاف�ة  التعاوني�ة 
أع�اله ضدك وال�ذي يطلب فيها الحك�م )بالزامكما 
بتأديتكما له بالتكافل والتضامن بينهم مبلغ قدره 
)1500 $ع�ن القرض امل�ؤرخ 3/8 /2018 (،ونظرا 
لثبوت مجهولية محل إقامتكما كون العنوان وهميا 
حس�ب رشح املبلغ القضائي يف محكمة بداءة بغداد 
الجدي�دة، ل�ذا تق�رر تبليغكم�ا إعالن�ا بصحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني بموع�د املرافع�ة 2021/5/20 
التاسعة صباحا وعند عدم حضوركما أو إرسال من 
ينوب عنكما س�وف تجري املرافع�ة بحقكما غيابيا 

وعلنا  وفق األصول. 
القايض

خالد جابر عبيد

مديرية تنفيذ املعقل 
رقم االضبارة: 2020/583

التاريخ:25 /2021/4 
اىل املنف�ذ علي�ه / املدي�ر املف�وض لرشكة اون 

اويل 
لق�د تحقق له�ذه املديري�ة من مرك�ز رشطة 
الرميلة الشمالية بالعدد 2441 يف 2021/4/13 
إنك مجهولة محل اإلقامة وليس لك موطن دائم 
او مؤق�ت او مختار، يمكن اجراء التبليغ عليه، 
واستنادا للمادة )27( من قانون التنفيذ، تقرر 
تبليغك اعالناً بالحضور يف مديرية تنفيذ املعقل 
خالل خمس�ة عرش يوم�ا تبدأ من الي�وم التايل 
للنرش ملب�ارشة املعام�الت التنفيذية بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية 

بإجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون:
اوص�اف املح�رر: ق�رار حك�م بالع�دد 117/

ب/2019 يف 2019/12/19 بخصوص تس�ديد 
دين.

املنفذ العدل
زينب محمود جرب

���������������������������������������
فقدان شخص

فق�د املدع�و/ العب�اس ص�ادق كاظ�م علوان 
الس�اعدي تول����د 2002 املنش�ورة صورت�ه 
أع�اله من منزل�ه يف البرصة وذهب اىل س�احة 
التظاه�رات يف املعق�ل يرت�دي بنطلون اس�ود 
وب�دي ازرق بتاري�خ 2019/9/17 ول�م يعرف 
عنه ش�يئاَ. يرجى من يعرف عنه شيئاَ االتصال 

بالهاتف 07713269422 وله االجر والثواب.
����������������������

مجلس القضاء األعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد : وفاة/2021

التاريخ : 2021/4/25
إعالن

قدمت املدعوه ) كتبه حساني حمزه(
طلبا تروم فيه الحصول عى حجة وفاة للمدعو 
) اعطي�ه كري�م رايض ( ع�ى انه ت�ويف بتاريخ 
1989/12/1 فم�ن تتوفر لدي�ه معلومات عن 
املدع�و ) اعطيه كري�م رايض ( علي�ه مراجعة 
املحكم�ة خ�الل م�دة اقصاها ع�رشة ايام من 

تاريخ النرش وبخالفه سيتم اصدار الحجة.
القايض

عيل لفتة جادر
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»الدگة العشائرية«.. والسلم املجتمعي
            عبدالزهرة محمد الهنداوي

يف ش�هر ترشي�ن االول من ع�ام 2018، 
وج�ه مجلس القضاء االع�ى، بالتعامل 
م�ع »الدگة العش�ائرية«، وف�ق قانون 
مكافح�ة االرهاب، ويف حينها اس�تبرش 
الجميع خريا، وظهر الكثري من ش�يوخ 
العش�ائر، الذي�ن اعلن�وا، تأييدهم لهذا 
االجراء، واكدوا، انه�م، لن يتهاونوا مع 

َمن يقومون بمثل هذه االفعال، لدرجة 
الرباءة منهم، و«كرس عصاهم« وتمكني 
وش�اهدنا  منه�م..  واالم�ن  القان�ون 
بعدها، قي�ام القوات االمني�ة، باعتقال 
ع�دد ممن نف�ذوا دگات عش�ائرية هنا 
وهناك، وظن الجميع، ان مشهد الرعب 
اللي�ي ال�ذي كان يتكرر باس�تمرار، قد 
انتهى، الس�يما، مع دعوات وتوجيهات 
املرجعي�ة العلي�ا، بوج�وب االق�اع عن 

مث�ل ه�ذه الس�لوكيات، الت�ي التم�ت 
للدين وال الس�لوك املتحرض بصلة، كما 
انربى الكّتاب واملدون�ون والباحثون اىل 
الكتابة عن ه�ذا امللف، ودون�وا اراءهم 
وماحظاتهم، بش�أنه، ووضعوا الحلول 
الناجع�ة، والنتائج املتوقعة لتايش مثل 
هذه السلوكيات االرهابية، كما وصفها 

القضاء..
ولك�ن.. يب�دو ان الح�ال ل�م يك�ن كما 

توق�ع املتوقع�ون، فق�د ع�ادت »الدگة 
العش�ائرية« بق�وة، او بنح�و أدق، انها 
ل�م تتوقف، لكي تعود م�ن جديد، ولكن 
»الدّگاگ�ني«  ان  املش�هد،  يف  الجدي�د، 
»دگته�م«  ينف�ذون  وه�م  ظه�روا، 
الس�وداء، ام�ام انظار الق�وات االمنية، 
بل ان البعض منهم، شوهد، وهو يعتي 
سيارة الرشطة، ويمطر بيت »املدگوگ« 
بوابل نريانه، اما االس�لحة املستخدمة، 

يف »الدگة« فه�ي مختلفة االحجام، من 
الصغ�ري واملتوس�ط والكب�ري، ولن�ا ان 
نتصور حالة الرعب التي تنتاب االطفال 
واالرس االمن�ة من ج�ّراء تل�ك االفعال، 
واألنكى من ذلك، ان العش�رية »الّداگة«، 
تش�رط اليق�اف »دگته�ا«، ج�اء عدد 
من ابناء العش�رية »املدگوگ�ة«، وهذه 
»املدگوگة« التشبه تلك التي نعملها من 

التمر الزهدي، ونتناولها بتلذذ..

ووفق�ا مل�ا تق�دم، ويف ض�وء اس�تمرار 
املش�هد، يبدو من الصع�ب، ايقاف هذا 
الرعب، ع�ى الرغم، من تواف�ر، الغطاء 
واالنس�اني،  والرشع�ي،  القانون�ي، 
للتعام�ل مع مثرييه، بحزم ش�ديد، من 
قب�ل القوات االمنية، وبإس�ناد ش�يوخ 
العشائر، الذين يؤكدون من دون مواربة، 
ادانته�م ملثل ه�ذه الس�لوكيات، ولكن 
هناك م�ن يتحدث، عن خش�ية القوات 

االمني�ة، يف ما اذا اتخذوا اي اجراء رادع، 
وقوعه�م، تح�ت طائلة اح�كام »الدگة 
العش�ائرية«.. وعى هذا االس�اس، فإن 
االمر، يتطل�ب اتخاذ اجراءات مش�ددة 
اعتمادا عى الغط�اء القانوني، واعتبار 
مث�ل هذه االفع�ال تمثل تهديدا للس�لم 
املجتمعي، فضا عما تس�ببه من رضر 
وخطر كبريين عى التنمية واالس�تثمار 

يف الباد.

التطبيب عن بعد.. يتصدى لتحديات اجلغرافيا
           سارة ميلرالنا 

تعم�ل روزي أوري�ي الكندي�ة ممرض�ة يف 
بلدة كانت تحتضن مناجم ذهب يف الس�ابق 
بمنطق�ة كولومبي�ا الربيطاني�ة، بعيدا عن 
امل�دن وامل�وارد الطبي�ة وحت�ى ع�ن خدمة 
الهات�ف الخليوي. وهذا يعن�ي أن »أوريي« 
كثريا م�ا تتعامل مع حاالت ط�وارئ طبية 
بمفردها – يف إطار صفقة العمل يف »آتلن«، 
التي ُتعد أقرب إىل مدينة آنكريدج )يف أالسكا( 

منها إىل فانكوفر. 
وبعي�دا جدا إىل الجنوب، ع�ى الجانب اآلخر 
من خط االس�تواء يف الربازيل، توجد محطة 
التمريض حيث تشعر »دليسيلني كوروايا« 
بالوح�دة أيض�ا، وتواصل العم�ل يف الظام 
بعد غروب الش�مس بسبب غياب الكهرباء. 
إنها تعمل يف منطقة »غابريوتو« األمازونية 
التقليدية، حي�ث الكثري من املنازل مرفوعة 
ع�ى ركائز خش�بية ع�ى طول ضف�ة نهر 

جينغو. 
غ�ري أنه عى م�دى الع�ام املايض، ش�هدت 
السيدتان تحوالت دراماتيكية يف وضعيهما. 
فنظرا لحكم الرضورة ال�ذي فرضه الوباء، 
تح�وال  الصحي�ة  الرعاي�ة  تقدي�م  ع�رف 

تكنولوجي�ا رسيع�ا. 
وتق�ول »أوري�ي« يف هذا الص�دد إن منصة 
جديدة تربط منطقتها بأطباء اختصاصيني 
عرب إقليمها ش�ّكلت تحوال جذرياً– ويمكن 
أن تس�اهم يف تحقي�ق املس�اواة بالنس�بة 
للمناط�ق الريفي�ة. وم�ن جانبه�ا، بات�ت 
بمق�دور »كورواي�ا« اآلن اللج�وء إىل أطباء 
يف س�اوباولو من أج�ل التوجيه واإلرش�اد، 
بفض�ل برنام�ج غ�ري حكوم�ي ُطب�ق بعد 
أن س�ّنت الربازي�ل قوانني جدي�دة ترخص 

للتطبيب عن بعد. 
وتقول أوريي »لدينا فرصة للنظر إىل األشياء 
تح�ت ض�وء مختل�ف بس�بب الجائح�ة«، 
مضيفة »فقط ألننا نعيش يف منطقة ريفية 
نائي�ة ال يعن�ي أنه ينبغ�ي أن يك�ون لدينا 

وصول أقل )إىل الرعاية الصحية(«. 
والواقع أن كا من كندا والربازيل معتادتان 

ع�ى انع�دام املس�اواة يف تقدي�م الرعاي�ة 
الصحية ال�ذي تفرضه الجغرافيا والظروف 
املناخي�ة. فقد س�بق لهم�ا أن جرّبتا طرق 
تقدي�م الرعاي�ة الصحية افراضي�ا لتقليل 
املس�افات – م�ن املناطق القطبي�ة التي ال 
يمكن الوصول إليها إال بالطائرة إىل مناطق 
الغابات الكثيفة التي ال يمكن الوصول إليها 
إال عرب القارب. ولكن الجائحة أدت إىل بلورة 
التطبي�ب عن بعد. والتحدي اآلن، كما يقول 
األش�خاص الذي�ن يوجدون ع�ى الخطوط 
األمامية للرعاي�ة الصحية، يكمن يف ضمان 
عدم تكرار العراقيل الجغرافية واالجتماعية 
االقتصادية، والثقافية، واللغوية بشكل غري 

مقص�ود يف نم�وذج اف�رايض. 
ويق�ول »د. إي�وان أفلي�ك«، وه�و طبيب يف 
يلونايف يف »نورْثوِيس�ت ترييتوريز«، ترأس 
فريق عم�ل »الرابطة الطبية الكندية« حول 
الرعاي�ة االفراضية ويعم�ل اآلن مع وزارة 
الصح�ة الكندي�ة م�ن أجل تطوي�ر معايري 
بخص�وص رعاي�ة صحي�ة افراضي�ة ذات 
ج�ودة: »لقد أظه�ر الوباء ع�رب العالم كله 
الفائدة التي تقرحه�ا الرعاية االفراضية، 
وه�ي تتجاوز األزم�ات الصحي�ة العامة«، 
مضيفا »غري أن الرعاية الصحية االفراضية 
يمكن أن تفاقم انعدام املس�اواة إذا لم نتوخ 

الحذر«.
وبينما ت�زداد الصحة االفراضية انتش�ارا، 
وطني�ة  وهيئ�ات  خ�واص  أطب�اء  يدع�و 
وإقليمي�ة إىل معاي�ري وإج�راءات مح�ددة 
تضم�ن ع�دم تهمي�ش املواطنني املس�نني 
الذين ليس�ت لديهم دراي�ة بالتكنولوجيا أو 
املناطق التي ال توجد فيها ش�بكة اإلنرنت. 
ويف ه�ذا الس�ياق، دع�ت »منظم�ة الصحة 
للدول األمريكية«، وه�ي وكالة تابعة لألمم 
املتح�دة يوجد مقره�ا يف واش�نطن، وزراء 
الصحة ومس�ؤوليها مؤخرا إىل تبني معايري 

»ال تهّمش أحدا«. 
يف كندا، تمّثل املساحة الشاسعة للباد عاما 
أساس�يا: ذل�ك أن 90 يف املائة من الس�كان 
يعيش�ون ضمن مس�افة 100 مي�ل )160 
كيلوم�را( م�ن الحدود األمريكي�ة؛ والبقية 

موزعون عرب مسافة ال�2700 ميل )4345 
كيلومرا( إىل طرف القطب الشمايل. 

د. جون باولوفيتش، طبيب أرسة يساعد يف 
دعم 13 منطقة للسكان األصليني يف شمال 
منطق�ة كولومبي�ا الربيطانية ووس�طها. 
وه�و يعم�ل ع�ى تطوي�ر نم�اذج الرعاية 
الصحية عن بعد من�ذ عقد من الزمن؛ ومن 
خال اشتغاله مع »مركز التنسيق الريفي« 
التاب�ع لإلقلي�م، س�اهم يف تطوي�ر منصة 
»الدعم االف�رايض يف الزمن الحقيقي« التي 

تعتمد عليها »أوريي« يف آتلن. 
ويق�ول باولوفيتش: »إن النموذج التاريخي 
بالنسبة لكثري من مناطق السكان األصليني 
هو الن�وع املتجول من الرعاي�ة الصحية«، 
مضيفا »إن مقدم الرعاية الصحية قد يأتي 
عرب الطائرة ويعود ع�رب الطائرة، وقد يأتي 
عرب الق�ارب ويعود عرب الق�ارب، وقد يأتي 
عى متن الس�يارة ويعود ع�ى متنها؛ ولكن 
بعد ذلك عندما ينسحب من املنطقة، تصبح 
هناك هذه الفجوات الزمنية الكبرية التي ال 

يقّدم فيها أحد الرعاية الصحية«. 
االفراضي�ة  الصحي�ة  الرعاي�ة  وتوّف�ر 
الريفي�ة  األوس�اط  يف  لي�س  اس�تمرارية، 
فحس�ب. إذ يق�ول د. ساش�ا بهاتيا، رئيس 
»كولي�دج  الطب�ي يف مستش�فى  االبت�كار 
هوسبيتال« الخاص بالنساء يف تورونتو، إن 
الرعاية الصحية عن بعد تسمح أيضا للعمال 
ذوي الدخ�ل املنخفض يف املناطق الحرضية 
بتلقي مكاملة هاتفية خال اس�راحة عمل 
وتجن�ب فقدان أجر ي�وم عمل يف حال ذهب 
العامل إىل عيادة طبيب واضطر للجلوس يف 

قاعة االنتظار. 
يف   19 كوفي�د  م�ن  األوىل  املوج�ة  وخ�ال 
أونتاريو، الذي ُيعد أكرب إقليم يف كندا، مّثلت 
الرعاية الصحية االفراضية 77 يف املائة من 
خدم�ات العيادات الخارجي�ة املقدمة، وهو 
ما يمثل ارتفاعا مقارنة مع 1 يف املئة خال 
الرب�ع األول من 2020، كما يقول د. بهاتيا. 
وتش�ّكل اآلن نحو نصف كل الخدمات، وهو 
املستوى حيث يريدها املستشفى الذي يعمل 

فيه د. بهاتيا أن تبقى.

تطبيع اإلساءة

اعتقال العالـم

           سرور العلي 

تش�كل اإلس�اءة تهديدا حقيقي�ا للفرد 
الس�يما يف مجتم�ع يجه�ل آثارها، ومع 
التط�ور الذي يش�هده الع�ر، ووجود 
وس�ائل التواص�ل االجتماع�ي أصبحت 
تل�ك ظاهرة تأخذ حيزا كبريا من حياتنا، 

وتؤثر سلبا يف عاقتنا باآلخرين.
فبدأن�ا ناحظ يوما بعد يوم أن هناك من 
ييسء لبعض الش�خصيات س�واء كانت 
عادي�ة أم مهمة، واللجوء بها إىل تصفية 
العن�ف  ع�ى  والتحري�ض  الحس�ابات، 
والتشهري حتى باتت كأنها دعوة لتطبيع 

اإلساءة بني الناس.
 واملش�كلة األك�رب ح�ني تكون اإلس�اءة 
جس�دية ولفظية وهي ممارس�ة العنف 
الجس�دي ع�ى ش�خص أق�ل من�ا قوة، 
وش�تمه وركل�ه، وتوجي�ه ل�ه الكلمات 
الجارح�ة الت�ي ت�رك اثرا طوي�ل األمد، 
ومن املمكن ان تس�بب له مرضا نفس�يا 
يتطلب وقتا اكرب للعاج، وهذا النوع من 
اإلس�اءة ال ترى وال تتعدى حاجز الكام، 

أما اإلس�اءة النفس�ية فإنه�ا تعمل عى 
تدمري ذاتنا، وصحتنا النفسية، وهويتنا 
االنس�انية، والتش�كيك بصح�ة عقلن�ا، 
وعادة م�ا يصمت من يتع�رض لها، وال 

يفصح عنها محتما تبعاتها.  
اليوم ويف ظل الوضع االقتصادي املتدهور 
الس�يايس  االس�تقرار  وانع�دام  للب�اد، 
نعاني من اإلساءة االقتصادية، وامتاك 
امل�ال والقوة بأيادي تيسء اس�تخدامها، 
وتجهل التوزيع العادل للثروة، ومختلف 
امل�وارد الزراعي�ة والصناعي�ة، لتحقيق 
مكاس�ب ش�خصية، وإس�اءة استخدام 
السلطة، وغياب أهم صفة وهي النزاهة 
يف أغل�ب مؤسس�اتنا، وغي�اب االص�اح 
االقتصادي، وتفيش الفساد، وعدم توفر 
ف�رص العمل للمواطنني، ويعاني معظم 
افراد مجتمعنا من الفقر املدقع، والدخل 
املح�دود م�ع تف�يش مختل�ف االمراض 
واالوبئ�ة، وتطبيق نظام الحظر الذي با 
شك أثر بشكل كبري عى الطبقة الكادحة 
كأصح�اب البس�طات، والعم�ال بأجور 

يومية وغريهم.

بص�ورة  تنعك�س  األم�ور  ه�ذه  وكل   
س�يئة ع�ى األف�راد، واالي�ادي العاملة، 
والبن�اء،  والتق�دم  التنمي�ة،  وإعاق�ة 
وبإم�كان الجه�ات املختص�ة معالج�ة 
الوضع الس�ائد، والهشاشة االقتصادية، 
وتحس�ني االوض�اع، وبن�اء راس م�ال 
ب�رشي، وتوزيع املوارد بش�كل منصف، 
وتوفري فرص العم�ل، والقضاء عى آفة 
البطال�ة التي تنخ�ر بمجتمعن�ا، ودعم 
الطاق�ات واملهارات وتطويرها، لتس�هم 
يف نهضة الباد، وتعزيز مشاركة املرأة يف 
العاملة، والقيام باالس�تثمارات،  القوى 
وتحس�ني البن�ى، وتحقي�ق طموح�ات 
الوظائ�ف  ع�ى  الحص�ول  يف  الش�باب 
الت�ي يس�تحقونها، وإكرام�ا لس�نوات 

دراستهم.
كل ه�ذا يمك�ن ان يك�ون بوابة الصاح 
النفوس وتهدئة الخواطر، ويمكن ان تعد 
عملية ترميم لارواح املتنافرة واملستفزة 
وإبعادها عن حالة التشنج التي تعد احد 
عوام�ل ودوافع االس�اءة، حت�ى التكون 

االساءة مقبولة وطبيعية ومستساغة.

           نوزاد حسن

يب�دو ان العالم كله رهن اعتقال س�جان غريب تاعب باكرب الدول، 
واجم�ل العواص�م يف الدنيا. اذ لم تع�د العادات املتداولة يف الس�ابق 
موجودة، القبل التي كانت كتقليد صباحي بني زماء العمل اختفت، 
وقبل ان يعلن الس�جان الجديد ق�راره باعتقال العالم، كنت انا احد 
املعارض�ني ملنهجي�ة القبل اليومي�ة التي تمارس باس�لوب روتيني 
واض�ح، هذا قبل كورونا، كانوا يقولون عني اني اكره هذه العادة، 
وجاء الس�جان الذي ال ي�رى بالعني املجردة او كما يس�مى )كوفيد 
��� 19( ليصدق نظريتي التي كان االخرون يس�خرون منها، فجأة 
توقف كل ذلك النش�اط عن الوجود اال ما ندر، ويبدو ان الفرنس�يني 
كما قرأت يعانون من غياب القبل بينهم، وحتى تأتي لحظة االفراج 
الجماعي او لحظة اطاق رساح العالم سيتعني الحصول عى اللقاح 

كي نكون عى مسافة من الحكم النهائي يف قضية العالم.
ال اس�تطيع التكهن اية دولة س�تكون االوىل الت�ي تحصل عى قرار 
االف�راج، وتع�ود اىل حياته�ا الطبيعية، من يس�تطيع ان يتخيل تلك 
اللحظ�ة يف حي�اة ش�عب من الش�عوب، با ش�ك لن تك�ون لحظة 

انته�اء كورونا يف دولة من الدول لحظة عادية بل س�تكون انتصارا 
ال يوصف ملعركة املعرفة مع فريوس غامض، وهذا النر س�يكون 
اش�به بعرس عاملي الن البرشية توحدت لتنج�و، وقد تكون النهاية 
التي وصفها كامو يف روايته الطاعون هي ما سنحس به، سنتنفس 
بعم�ق ونقول: انتهى الكاب�وس. العالم معتقل، لق�د تحولت الدول 
اىل غ�رف مغلقة، ولكن من كان يتصور ان تق�ع مثل هذه التجربة 
العاملية الفريدة بهذه الس�عة، وهذه الخطورة؟، لست اظن ان هذا 
كان يف حسبان احد، فالعالم الذي اصبح قرية انفصل عن بعضه مع 
انتش�ار الفريوس، وتقطعت الس�بل بني مكان واخر، ورصنا نسمع 
احاديث عن موجة ثانية وثالثة ورابعة، هذا يعني اننا محاطون من 

كل جهة، وعلينا ان نكون واعني لخطورة ما يحدث.
 وم�ع ارصار الجمي�ع للخاص من هذه الجائح�ة اال اننا نرى عدم 
التزام واضح، واهمال لرشوط الس�امة الصحية، ثم جاء التشكيك 
الجديد بفعالية اللقاح، وارضاره الجانبية عى صحة االنسان، وهذا 
م�ا يدفع الكثريي�ن اىل العزوف عن اخذ اللقاح، ه�ذا يعني اننا امام 
مش�كلة جديدة بدأت حني رفض من رفض وجود الفريوس وها هم 

ال يصدقون اللقاح وهو الساح الوحيد يف يد العالم كله.

مجلس القضاء األعى 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2632/ب2021/4

التاريخ : 2021/4/27
اعان

إىل/ املدعى عليه ) ماهر رحيم نشمي( 
أق�ام املدع�ي )مالك عبد الواح�د زعان( الدع�وى البدائية 
املرقم�ة أعاه والتي تطلب فيها الحكم ) الزامكما بتأديتك 
للمدعي اعاه مبلغا مقداره س�بعة وثاثون مليون دينار 
عراق�ي بموجب وص�ل االمان�ة املس�تحق االداء( ولثبوت 
مجهولي�ة مح�ل إقامتك حس�ب رشح املبل�غ القضائي يف 
محكمة بداءة الكوفة واشعار مختار الخزاعل/حي العرب  
) عب�د الحس�ني دخيل الغ�زايل( ل�ذا قررت ه�ذه املحكمة 
تبليغ�ك إعانا بصحيفت�ني محليتني يوميت�ني للحضور يف 
موع�د املرافع�ة املصادف يف ي�وم  2021/5/12 وعند عدم 
حضورك أو إرس�ال من ينوب عنك س�وف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا  وفق األصول. 
القايض

ظاهر عباس الفتاوي
������������������������������������������������

مجلس القضاء األعى 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 1783/ب2021/1

التاريخ : 2021/4/27
اعان

إىل/ املدعى عليه االول ) حيدر محمد عطوان ( 
أق�ام املدعي )املدير املفوض ملؤسس�ة االس�كان التعاونية 
اضاف�ة لوظيفت�ه( الدع�وى املرقم�ة أعاه ض�دك والذي 
يطلب فيها الحكم ) بالزام�ك واملدعى عليه الثاني بتأديتك 
ل�ه و بالتكافل والتضامن مبلغاً قدره ) 525$ عن القرض 
امل�ؤرخ 2019/2/24 (،ونظ�را لثب�وت مجهولي�ة مح�ل 
إقامتك ك�ون العنوان وهميا حس�ب رشح املبلغ القضائي 
يف محكمة استئناف الكرخ واشعار قائممقامية الكاظمية 
مديرية ناحية ش�علة الصدرين محل�ة 460 ) ماجد كاظم 
غياض الدريس�اوي( لذا تق�رر تبليغك إعان�ا بصحيفتني 
محليتني يوميتني بموعد املرافع�ة املصادف 2021/5/11 
الس�اعة التاسعة صباحا وعند عدم حضورك أو إرسال من 
ينوب عنك س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا  وفق 

األصول. 
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

مجلس القضاء األعى 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 1979/ب2021/3

التاريخ : 2021/4/20
اعان

إىل/ املدعى عليه االول ) رشيف محمد عبد الحميد (
أق�ام املدعي )املدير املفوض ملؤسس�ة االس�كان التعاونية 
اضاف�ة لوظيفت�ه( الدع�وى املرقم�ة أعاه ض�دك والذي 
يطل�ب فيها الحكم )بالزامك واملدع�ى عليه الثاني بتأديتك 
ل�ه بالتكاف�ل والتضامن بينه�م مبلغ ق�دره )2250 $عن 
القرض امل�ؤرخ 2018/10/24 (،ونظ�را لثبوت مجهولية 
مح�ل إقامت�ك ك�ون العن�وان وهمي�ا حس�ب رشح املبلغ 
القضائ�ي يف محكمة بداءة الكرادة واش�عار مختار مدينة 
الس�ام محل�ة 901) محم�د رش�يد ابراهي�م(، ل�ذا تقرر 
تبليغك إعانا بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد املرافعة 
2021/5/20 التاس�عة صباح�ا وعن�د عدم حض�ورك أو 
إرس�ال من ينوب عنك س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا  وفق األصول. 
القايض

خالد جابر عبيد
������������������������������������������������

مجلس القضاء األعى 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2568/ب2021/5

التاريخ : 2021/4/27
اعان

إىل/ املدعى عليه ) عي فاح حسن ( 
أق�ام املدعي )املدير املفوض ملؤسس�ة االس�كان التعاونية 
مصطفى حيدر خليفه اضاف�ة لوظيفته( الدعوى املرقمة 
أع�اه ضدك والذي يطلب فيه�ا الحكم ) بالزامكم واملدعى 
عليه�م االخرين بتأديتكم له و بالتكاف�ل والتضامن مبلغاً 
ق�دره ) 150$ عن القرض املؤرخ 2017/10/23 (،ونظرا 
لثبوت مجهولية محل إقامتك حسب رشح املبلغ القضائي 
يف محكم�ة بداءة كرباء واش�عار مختار ح�ي العامل 1 ) 
فاضل جياد عبد الرضا ( لذا تقرر تبليغكم إعانا بصحيفتني 
محليتني يوميتني بموعد املرافعة املصادف يف 2021/5/12 
الس�اعة التاس�عة صباحا وعند عدم حضوركم أو إرس�ال 
من ينوب عنكم سوف تجري املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا  

وفق األصول. 
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

مجلس القضاء األعى 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : 1470/ش2020/1

التاريخ : 2021/4/27
اعان

م/ تنويه
إىل/ املدعى عليه ) فيصل عبد االله هادي ( 

س�بق وان ت�م النرش يف جري�دة الع�راق بالع�دد ) 1338( 
وجري�دة املس�تقبل بالع�دد ) 2312( بخص�وص الق�رار 
الغياب�ي املرق�م )1470/ش2020/1( يف 2020/11/26 
حيث ورد يف النرش الس�ابق املدعي�ه ) زهراء محمد حميد( 
خط�أ والصحيح ه�و  للمدعيه ) زهراء محم�د حميد( لذا 

اقتىض التنويه بتاريخ 2021/4/27.
القايض

حميد جخم علوان
������������������������������������������������

مجلس القضاء األعى 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2323/ب2021/5

التاريخ : 2021/4/27
اعان

إىل/ املدعى عليه ) محسن حميد محسن ( 
أقام املدعون ) سيف وعمار وزينة ولينا وزهراء اوالد محمد 
رزاق ( الدع�وى املرقمة أعاه والت�ي يطلبون فيها الحكم 
) بابط�ال كافة القيود الاحقة لقيد م�ورث املدعني اعاه 
املرح�وم محمد رزاق والخاصة بالعق�ار املرقم 3/51431 
واعتبار قي�د مورث املدعني اعاه ثاب�ت الحكم (، ولثبوت 
مجهولي�ة مح�ل إقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي 
واش�عار مختار الجديدة 3 ج  ) عادل عبد الحسني الظاملي 
( علي�ه ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغك إعان�ا بصحيفتني 
يوميت�ني بموع�د املرافع�ة املص�ادف يف ي�وم 2021/5/3 
الس�اعة التاسعة صباحا وعند عدم حضورك أو إرسال من 
ينوب عنك س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا  وفق 

األصول. 
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

مديرية زراعة النجف االرشف
قسم االرايض واملساحة

سكرتارية لجنة املزايدات العلنية
العدد: 5699

التاريخ: 2021/4/22
اعان

تعلن مديرية زراعة النجف االرشف قس�م االرايض واملس�احة عن توفر املس�احات املدرجة اوصافها ادناه لغرض تأجريها باملزايدة العلنية وفقا الحكام القانون )21( لس�نة 
2012 للتعاقد حس�ب قانون )35( لس�نة 1983 فعى الراغبني باالش�راك باملزايدة تقديم طلباتهم اىل هذه املديرية مس�تصحبني معهم التأمينات االولية البالغة )20%( من 
القيمة املقدرة للدونم الواحد وسوف تجري املزايدة ) املناداة( بعد انتهاء الفرة املنصوص عليها يف الفقرة خامسا من القانون اعاه )البالغة ثاثون يوما والتي تبدأ من اليوم 

التايل لنرش االعان( ويف مقر مركز مديرية الزراعة حرا  ويف تمام الساعة العارشة صباحا ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور االعان.
منعم شهيد حسني

مدير الزراعة يف محافظة النجف االرشف/ وكالة

���������������������������������������������������������

اعان
اىل املتهم الغائب / الرشطي مثنى نوري شهاب السعدون
محل العمل / مديرية رشطة محافظة البرة واملنشات 

العنوان محافظة البرة  / بريهة
بم�ا انك متهم وفق امل�ادة 35/اوال وثانيا م�ن ق ع د رقم 
14 لس�نة 2008 الختاس�ك البنادق التي بذمتك واملرقمة 
67297 و 407639 و 8868 و 2619114 و 6816 ن�وع 
كاشنكوف عام 2003 ولم تقوم باعادة ما بذمتك او دفع 

مبلغ التضمني لحد االن 
 وملجهولي�ة اقامت�ك اقت�ىض تبليغك بهذا االع�ان عى ان 
تحرض امام محكمة ق�وى االمن الداخي االوىل /  املنطقة 
الخامس�ة الب�رة   خال م�دة ثاثون يوما  م�ن تاريخ 
تعلي�ق ه�ذا االعان يف مح�ل اقامتك ومق�ر عملك وتجيب 
عن  التهمة املوجه ضدك وعند عدم حضورك سوف تجري 
محاكمتك غيابيا استنادا الحكام املواد )65 و68و69( من 
قانون اصول املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخي رقم 

17 لسنة 2008
العميد الدكتور الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخي االوىل
املنطقة  الخامسة

���������������������������������������������������������

اىل الرشيك عي محمد موىس وفاطمة اموري مهدي
اقت�ىض حضورك اىل مديري�ة بلدية النج�ف وذلك القرارك 
باملوافق�ة اىل اص�دار اجازة بن�اء الخاص�ة بالعقار املرقم 
3/5538 ح�ي العروب�ة مناصف�ة م�ع الرشي�ك بالعقار 
املواط�ن ارساء هادي محم�د وعند عدم حضورك س�وف 

تصدر االجازة وفق للضوابط الازمة

المساحة/ ت
السعر مواصفات االرضالمقاطعةالقطعةدونم

للدونم

جزء من 1500
108413/3

/4
جزيرة 
النجف

وهي ارض صحراوية التتوفر لها الحصة المائية وحسب كتاب الموارد 
المائية في محافظة النجف االشرف  المرقم 3067 في 2019/5/5 وغير 

مستغلة حاليا والتوجد مغروسات او منشآت ثابتة

 1250
دينار
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عزي�زي ب�رج الحمل،م�ن املؤك�د أن�ك تش�عر 
باالخت�اف بني اليوم�ني املاضيني وه�ذا اليوم 
ال�ذي يب�دأ بالنش�اط واألخب�ار الجي�دة من�ذ 
أوله، عليك اس�تغاله لتقوم ببع�ض املبادرات 
أن  وبخاص�ة  واملهني�ة،  العملي�ة  والق�رارات 

شخصيتك القوية تسيطر عىل من حولك.

الثور،اله�دوء مخي�ف حول�ك،  عزي�زي ب�رج 
وبخاصة أنه ال توجد أحداث مهمة تدور حولك، 
لكن ق�د تصبح عصبيا لس�ماعك بعض الناس 
يتكلم�ون عنك، ف�رة ما بعد الظهر قد تش�هد 
شجارا بينك وبني أحد أفراد عائلتك، املساء جيد 

لقضاء وقتك مع من تحب.

عزي�زي ب�رج الجوزاء،ه�ذا الي�وم صعب جدا 
علي�ك، وكل األم�ور تس�ر عك�س م�ا ترغب، 
تصحو والكآبة يف عينيك وتش�عر بعدم الرغبة 
بفعل يشء، قد تكون كسوال يف ساعات الظهرة 
فيراكم العمل لديك، أما يف املس�اء فقد تش�عر 

بالوحدة لعدم وجود ما تفعله

عزي�زي ب�رج الرسطان، تب�دأ نهارك بنش�اط 
وأناق�ة ماحظت�ني لتواج�ه ه�ذا الي�وم امليلء 
بالربامج واملواعي�د املهمة لديك، قد يطرأ تغير 
يف مواعيدك يف فرة الظهرة، لكن األمور تس�ر 
عىل م�ا يرام، عاقتك بمن تحب ليس�ت جيدة، 

فا تجعل عنادك وكربياءك يدمران عاقتكما

عزيزي برج األسد،تندم كثراً إذا لم تنتبه إىل ما 
تقوم ب�ه، وبخاصة إىل ما تقول�ه، ألنك جريء 
ج�دا وجرأتك تق�ودك إىل الته�ور يف تعاملك مع 
املقربني إليك يف العمل، ما يوقعك يف مش�اكل يف 
ف�رة ما بعد الظهر، تش�عر برغبة باالنتقام يف 

املساء والعدوانية تؤثر عليك

عزيزي برج العذراء،أنت نشيط والحظ يدعمك 
لتأخ�ذ م�ا تري�د، ش�خصيتك قوية ج�ًدا وأنت 
مصمم عىل فعل م�ا تريد، الناحية العملية هي 
األكثر اس�تفادة فقراراتك الي�وم مهمة، توقيع 
العق�ود وعق�د االتفاقيات يص�ب يف مصلحتك 

أيضا، فا تخف من املجازفة.

عزي�زي برج امليزان،ال تحس�د عىل ه�ذا اليوم، 
فالضغوط�ات تصحب�ك من�ذ الصب�اح، حي�ث 
ال يلب�ث وصول�ك إىل م�كان عمل�ك حت�ى تبدأ 
املناوش�ات وذلك بسبب مزاجك وعصبيتك التي 

ال داعي لها. 

العقرب،ينتظ�رك نه�ار م�يلء  عزي�زي ب�رج 
بالحيوي�ة، وبخاصة عىل املس�ار العميل، فأنت 
منهمك يف عملك زيادة ع�ىل اللزوم وبخاصة يف 
ف�رة الظهرة، حي�ث تنجز كثرا م�ن أعمالك 
املراكم�ة، تش�عر بالتش�اؤم حي�ال موضوع 

معني

عزيزي برج القوس، حس�دت نفسك عىل األيام 
املريحة نوعا ما، التي قضيتها سابقا، فهذا اليوم 
يلق�ي عليك الضغوطات العملية والش�خصية، 

لكن النجاح سيكون لك ال محالة. 

عزي�زي ب�رج الجدي،ي�وم ه�ادئ ج�دا، وق�د 
يك�ون عليك االنتب�اه بالدرج�ة األوىل إىل مالك، 
فستتعرض للكثر من املصاريف كما قد يكون 
مخيبا لآلمال يف فرة م�ا بعد الظهر، وبخاصة 
ع�ىل نط�اق العم�ل الذي ق�د تحدث ب�ه بعض 

األمور املزعجة.

عزيزي ب�رج الدلو،نحن نعرف�ك بأنك مزاجي، 
لك�ن اليوم أنت مزاجي زيادة عىل اللزوم، فأنت 
ال تس�تطيع أن تتخذ ولو ق�رارا واحدا ولو كان 
بس�يطا، بل تتطلب وقتاً إضافياً أو تدير ظهرك 

له، املفاجآت قد تكون بطلة املوقف يف املساء
عزيزي برج الحوت،يوم جيد نس�بياً وبخاصة 

أن القمر يف وضع مناس�ب ل�ك يف برج العذراء، 
الحظ يلعب معك يف ظه�رة هذا اليوم وينجيك 
م�ن مش�اكل يف العمل، ق�ل نع�م ألي يشء قد 
يعرض عليك اليوم س�واء عىل املس�توى املهني 
أو الش�خيص، فإنه يصب يف مصلحتك، التفكر 

الزائد مثل الناقص.

العذراء

احلوت

هكذا يمكنك تأمني حسابك عىل فيسبوك
ش�هدت األي�ام القليل�ة املاضي�ة تزاي�د 
حس�ابات  بأم�ن  املتعلق�ة  املخ�اوف 
مواقع التواص�ل االجتماعي، وباألخص 
فيس�بوك، الذي تعرض لهجم�ة جديدة 
اس�تهدفت ترسي�ب أرق�ام هواتف آالف 
املستخدمني. ومع زيادة املخاوف بشأن 
تأم�ني الحس�ابات ع�ىل فيس�بوك، لجأ 
العديد من املستخدمني التخاذ املزيد من 
اإلجراءات التي تضمن تأمني الحسابات 

بصورة أكرب.
ويف ه�ذا الس�ياق، نس�تعرض مجموعة 

من أهم النصائح التي تضمن مستويات 
أفض�ل م�ن الحماي�ة للحس�ابات ع�ىل 

فيسبوك.
االتصال باألصدقاء فقط

التواص�ل ع�ىل  م�ن ال�روري ق�ر 
األصدقاء املعروفني فقط، وذلك لضمان 
عدم االتصال بأش�خاص غرباء، والذين 
ق�د يكون�ون متخصص�ني يف عملي�ات 

االخراق.
وُيفض�ل بح�ث إع�دادات الخصوصي�ة 
الخاصة بالحساب، وذلك ملنع الخصائص 

التي قد تمكن اآلخرين من معرفة بعض 
وتغيره�ا  الحس�اب،  ع�ن  املعلوم�ات 
ليصبح بمق�دور األصدقاء فقط االطاع 

عليها.
كلمة رس قوية

ينصح دوًما الخرباء بإنش�اء كلمة مرور 
قوية، بحيث تحتوي عىل بعض الحروف 
بأرق�ام، باإلضافة  املتغرة واس�تبدالها 
إىل وض�ع رم�وز مث�ل »@« وغرها من 
العامات الت�ي يصعب التوصل إليها من 

قبل املخرقني.

أطعمة تسبب الطفح اجللدي
يظهر الطفح الجلدي والش�عور بالرغبة 
الش�ديدة يف ح�ك الجل�د بق�وة نتيج�ة 
الحساس�ية التي يولدها تن�اول أطعمة 
معينة.وبحس�ب دراس�ات طبية، توجد 
األطعم�ة  ه�ذه  يف  الربوتين�ات  بع�ض 
يتع�رف عليه�ا جه�از املناع�ة، فينت�ج 

أجساما مضادة ملواجهتها.
موقع »هيلث الين«، كشف عن األطعمة 
املسببة للطفح الجلدي، ونصح باالبتعاد 

عنها.
الصويا

)فول الصويا- زيت الصويا- جبن التوفو 
وامليس�و وغرها(.. تحتوي عىل بروتني 

الصوي�ا، وال�ذي يهاجمه جه�از املناعة 
ل�دى البع�ض مس�بًبا الته�اب واحمرار 

الجلد والحكة.
الفول السوداني

أش�هر أنواع الحساسية انتش�اًرا فقط، 
لكن أخطرها أيًضا، حيث تمتد تأثراتها 
من الطفح الجلدي إىل ظهور تورم تحت 
الجلد والشعور بضيق يف التنفس وصفر 

والشكوى من مشكات يف الهضم.
القمح

أثبتت الدراس�ات أن املصابني بحساسية 
القم�ح غالًب�ا ما يعان�ون م�ن الربو أو 
اإلكزيما أو الحساسية املوسمية، ويجب 

عليهم تجنب تناول األطعمة التي يدخل 
القمح يف صناعتها.

الحليب
وتحدي�دا حلي�ب البق�ر.. عان�ي بع�ض 
الرض�ع واألطفال من حساس�ية نتيجة 

تناول الحليب واألطعمة املشتقة عنه.
البيض

يحت�وي بي�اض البي�ض ع�ىل ع�دد من 
الربوتين�ات املس�ببة للحساس�ية، مثل 

االوفوترانسفرين  واألوفوموسني.
األسماك

تحتوي بعض األس�ماك مثل التونة عىل 
بروتينات معينة تسبب الحساسية.

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
2 حبة طماطم جوانح - 2 حبة خيار رشائح

1 حبة صغرة بصل رشائح
نصف كوب جبنة بيضاء مفتتة

2 معلقة كبرة زيت زيتون
عصر ليمونة

ملح
كمون

أرواق خس للتقديم
خطوات التحضر:

توض�ع الطماط�م يف بولة، ويض�اف إليها البص�ل والخيار والجبن�ة، وتخلط 
جيداً.

يضاف إليها زيت الزيتون وعصر الليمون، وتتبل بامللح والكمون، وتخلط مرة 
أخرى.

يبطن طبق التقديم برشائح الخس، وتوضع فوقها السلطة.
تقدم باردة مع الوجبات املختلفة.

سلطة خرضاء باجلبنة

بروتني من كورونا قد يكون طوق النجاة
يف وق�ت مازال فيه فروس كورونا املس�تجد يش�غل بال الجميع 
بعد سنة وأشهر عىل ظهوره، زّفت فرقة من الباحثني يف جامعة 
والية بنسلفانيا األمركية أخباراً سارة عن بروتني صغر، يمكن 

أن يكون له أثر كبر عىل العاج يف املستقبل.
يف التفاصيل، أفادت الدراس�ة بأن العلماء اكتش�فوا باس�تخدام 
مجموعة أدوات جديدة، أول هيكل كامل لربوتني »نوكليوكابسيد 
N« بالفروس، وراقبوا كيف تتفاعل األجسام املضادة من مرىض 
الجائحة مع هذا الربوتني. كما وجدوا أن الهيكل يبدو متش�ابهاً 
عرب العديد من فروس�ات كورونا، بم�ا يف ذلك املتغرات الحديثة 
للفروس الجديد، مما يجعل�ه هدفاً مثالياً للعاجات واللقاحات 
املتقدم�ة، وأبلغ�وا ع�ن نتائجه�م يف الع�دد األخ�ر م�ن دورية 
»نانوس�كيل«. وأوضح�وا أنهم ب�دأوا بفحص تسلس�ل الربوتني 
من البرش، وكذل�ك الحيوانات املختلفة الت�ي يعتقد أنها مصادر 
محتملة للوب�اء، مثل الخفافيش والزب�اد والبانجولني، وقد بدوا 
جميعاً متشابهني، كاشفني أنه يمكن للتسلسات أن تتنبأ ببنية 
الربوتني، لكن ال يمكنك الحصول عىل جميع املعلومات من التنبؤ، 

ألن ذلك يحتاج إىل رؤية البنية ثاثية األبعاد الفعلية.
واس�تخدم الباحثون مجهرا إلكرونيا لتصوي�ر كل من الربوتني 

واملوق�ع املوجود ع�ىل الربوتني حي�ث ترتبط األجس�ام املضادة، 
باستخدام مصل من مرىض كوفيد - 19.

كذل�ك قاموا بتطوي�ر نم�وذج كمبيوتر ثاث�ي األبع�اد للهيكل، 
ووجدوا أن موقع ارتباط الجسم املضاد ظل كما هو يف كل عينة، 
مما يجعله هدفا محتما لعاج األش�خاص الذين يعانون من أي 

من متغرات كوفيد - 19 املعروفة.
قد يقيض عىل األعراض

بدوره، أوضح ديب كييل، أستاذ الهندسة الطبية الحيوية بجامعة 
والية بنسلفانيا، والذي قاد البحث، يف تقرير نرشه موقع جامعة 
والي�ة بنس�لفانيا، أنه ونظ�راً ألن بروتني )نوكليوكابس�يد N( ال 
تختلف بنيته بني متغرات من كورونا املس�تجد وفروس كورونا 
املرتب�ط باملتازم�ة التنفس�ية الح�ادة الش�ديدة س�ارس، فمن 
املحتمل أن تس�اعد العاجات املصممة الستهداف هذا الربوتني يف 
القض�اء عىل األعراض األكثر قس�وة أو الدائمة التي يعاني منها 

بعض األشخاص.
إىل ذل�ك، أوضح أنه ت�م تصميم معظم االختبارات التش�خيصية 
واللقاحات املتاحة لكوفيد - 19 بناًء عىل بروتني أكرب من فروس 

كورونا املستجد، وهو »بروتني سبايك«.

حرك عود الثقاب

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

كلمات متقاطعةكلمات متقاطعة

البحث عن الكلمة

حل اللغز

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

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

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

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

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

)معكوسة(.

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

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

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

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

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

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

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

عموديأفقي
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درجال: العمل يف البرصة بدأ منذ اللحظة وننتظر 
رفع احلظر كليًا

             المستقبل العراقي/ متابعة

بارك وزير الشباب والرياضة عدنان 
درجال للجماهير الرياضية، اختيار 
بطولية  لتنظييم  رسيميا  البيرة 

خليجي 25.
وقيال درجيال يف بيان »نثمين الدعم 
العراقيية،  الحكومية  مين  الكبير 
عيى رأسيها رئيس اليوزراء السييد 
درجال  الكاظمي«.وأكيد  مصطفيى 
أن اليوزارة عملت كفرييق واحد مع 
محافظة البرة والهيئة التطبيعية 
تليك  أن  إىل  الكرة.وأشيار  التحياد 

الجهيود »تكلليت بالنجاح بتناغيم ودعم كبرين 
جيدا من األشيقاء يف الخليج عيروا عنه رصاحة 
بإيثار« بحسيب البيان.وتابع بالقول: »ال يسعنا 
إال أن نقيدم لهم أسيمى آيات الشيكر واالمتنان، 

مؤكدين للجميع أن العميل الفعيل الكبر بدأ منذ 
اللحظية نحو تحضر البرة عيى أفضل صورة 
البطولية  بيأن  ممكنة«.وأكيد: »نحين واثقيون 
ستكون هي األكر واألجمل«.وقدم درجال الشكر 
والتقدير إىل اإلعالم الريايض والجماهر العراقية 

وجميع الفرق واللجيان التي وقفت 
السيتضافة  العيراق  مسياعي  ميع 
البطولة.وشدد عى أن »الدعم املقبل 
الخلييج  يف  األشيقاء  باركيه  اليذي 
هو السيعي لرفيع الحظير كليا عن 
املالعب العراقية، وهو ما سييحصل 
بعيون الله وتضافر جهود األشيقاء 
واألصدقياء معنيا«. وواصيل الوزير 
حديثيه بالقول: »املرحلية األوىل من 
العمل لكسب تنظيم البطولة انتهت 
اليوم بالنجاح، الصفحة املقبلة هي 
األهم واألكثر جهدا وتتطلب سيعينا 
جميعا إلكميال جمييع االحتياجات 
وتوفير األجواء األفضيل للبطولة«.وأتيم بقوله: 
»سينتوكل عيى الله بجهيد وعزم ال يلين ومعنا 
جمهيور رائع وكبير يدعمنا وهيو رهاننا األكر 

للنجاح املبهر«.

رئيس االحتاد اخلليجي: سنوفر مجيع اإلمكانات 
جلعل بطولة البرصة استثنائية

             المستقبل العراقي/ متابعة

أكيد رئيس االتحياد الخليجي والقطيري لكرة 
القدم حميد بن خليفة ال ثانيي، الثالثاء، دعم 

االتحادين للعراق يف تنظيم بطولة 
الخليج مين أجل انجاحها وجعلها 

بطولة استثنائية.
التطبيعيية  للهيئية  بييان  وذكير 
القيدم،  لكيرة  العراقيي  لإلتحياد 
ان »رئييس االتحاديين الخليجيي 
والقطيري حمد بن خليفة ال ثاني 
زار الوفد العراقي الذي يضم وزير 
الشيباب والرياضة عدنان درجال 
ورئيس الهيأة التطبيعية إياد بنيان 
العيداني  البرة اسيعد  ومحافظ 
واالمين العيام للتطبيعيية محمد 
فرحان يف مقير إقامته بالعاصمة 

القطرية الدوحة« .
وذكر البيان، ان، الشييخ حمد بن خليفة بارك 
للوفد فوز العراق بتنظيم خليجي 25 باإلجماع، 
مؤكيداَ » دعيم االتحادين الخليجيي والقطري 

الكبير للعراق يف تنظيم هيذه البطولة وتوفر 
جمييع اإلمكانات مين أجل انجاحهيا وجعلها 

بطولة استثنائية«.
واشيار بين خليفية إىل أن االتحياد الخليجيي 
سييدافع بقوة من أجيل الحصول 
عيى قرار رفيع الحظير الكيل عن 
املالعب العراقية وبأقرب وقت بعد 
انتهاء االسباب التي ادت اىل اتخاذ 
قرار الحظر.واوضح بن خليفة أن 
حصول العراق عى حق االستضافة 
وباإلجمياع يعني ثقية االتحادات 
ومسيؤويل  بالعيراق  الخليجيية 
الرياضية يف البليد بتقديم نسيخة 
جميلة وكبرة تليق بهذه البطولة 
وبميا تمثليه عنيد أهيل الخلييج 
وسنعمل مع إخوتنا يف العراق عى 

إخراجها بأفضل صورة«.

رسميًا.. جوليان ناغيلسامن 
مدربًا لبايرن ميونخ

انتهاء موسم العب ريال 
مدريد قبل مواجهة تشيليس

              المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن نادي بايرن ميونخ املنافس يف بطولة الدوري األملاني 
عين مديره الفنيي الجديد الذي سييخلف، هانيزي فليك، 

بداية من املوسم املقبل 2022/2021.
وكان فلييك قيد أعلن رغبتيه يف مؤتمر صحفيي قبل أيام 
الرحيل عن قلعية »أليانز أرينا«، والتقارير تفيد أن املدرب 
سييكون عى رأس القيادة الفنيية ملنتخب أملانيا بعد يورو 

.2020
وأصيدر بايرن ميونخ بياًنا رسيمًيا يؤكد من خالله أنه قد 
تم إنهاء التعاقد مع فليك كما ُطلب منه وسييكون يوليان 
ناجيلسيمان، مديرًا فنًييا للفريق األول لكيرة القدم بداية 
مين 1 يوليو تموز.وقع ناجيلسيمان عى عقود مع بايرن 
ميونخ ملدة 5 سينوات، لينتهي عقيده الجديد مع الفريق 
البافياري يف 30 يونيو حزييران 2026.وعلق رئيس بايرن 
ميونيخ، هربيرت هاينر، عيى تعين ناجيلسيمان، وقال: 
»يوليان مثيااًل جيًدا للمدربن، عى الرغم من صغر سينه 

فهو يتمتع بمسرة تدريبية رائعة«.
وتابع: »نحين مقتنعيون تماًما بإمكانيات ناجيلسيمان 
لنبني عيى النجاحات الكبرة التي حققناها يف السينوات 

املاضية«.

خليجي 25.. الكويت بدياًل عن العراق ألي طارئ

رودجرز: اردنا الفوز وحققنا ذلك

              المستقبل العراقي/ متابعة

قدم رئييس االتحاد الكويتيي لكرة القدم 
إىل  التهنئية  الصبياح،  اليوسيف  أحميد 
العيراق، بعد أن أقر االجتماع االسيتثنائي 
للجمعية العمومية التحياد كأس الخليج 
لكرة القدم، الذي عقد االثنن، اسيتضافة 

البرة لي«خليجي 25«.
وقال اليوسيف يف بيان صيدر عن االتحاد، 
أنيه تيم يف االجتماع، التصوييت عى منح 
الكويت حق االسيتضافة كبديل للعراق يف 

حال حدوث أي ظرف.
وأعرب اليوسيف عن أمنياتيه يف التوفيق 
بالشيكل  البطولية  إخيراج  يف  للعيراق 

املناسب.
وأثنيى الصبياح عيى دور وزير الشيباب 

و  درجيال  عدنيان  العراقيي  والرياضية 
محافيظ البرة أسيعد العيداني ورئيس 

الهيئية التطبيعيية لالتحياد العراقي إياد 
محميد النيداوي، واالمين العيام لالتحاد 

العراقيي محمد فرحيان عبيد، وحرصهم 
عيى توفر جميع املتطلبيات والضمانات 
السيتضافة البطولة، وبذل أقىص الجهود 

الستضافة الوفود الخليجية.
وكانيت الجمعية العموميية التحاد كأس 
الخليج لكرة القدم، أعلنت مسياء اإلثنن، 
اسيتضافة مدينة البرة العراقية بطولة 
بشيكل   )25 )خليجيي  الخلييج  كأس 

رسمي.
اجتمياع رؤسياء  القيرار، عقيب  وجياء 
اتحادات الكيرة يف الخلييج، الذين تتكون 
منهيم الجمعيية العموميية، عين طريق 

االتصال املرئي يف الدوحة .
كان وفيد من الجمعيية العمومية، قد زار 
محافظية البيرة يف وقت سيابق، وأكد 

جاهزيتها الستضافة البطولة.

              المستقبل العراقي/ متابعة

عيررّ ميدرب فريق ليسير سييتي برنيدن رودجيرز عن 
سيعادته بالفيوز املحقيق عى فرييق كريسيتال باالس 
ضمن منافسيات اليدوري اإلنكليزي املمتياز وقال: »لقد 

تأخرنيا بالنتيجية يف املبياراة ولعبنيا ضيد فرييق يتمتع 
بصفيوف مراصة ومضغوط للغايية ويدافع بعمق، لقد 
كان اختبياًرا لنا. الهدف الذي سيجلناه يف بداية الشيوط 
الثاني كان هدًفا رائًعيا وحدد ايقاع املباراة. لقد حافظنا 
عى صرنيا وواصلنيا الهجوم وسيجلنا الهيدف الثاني، 

وكان بإمكاننا تحقيق هدفن آخرين. 
أظهرنيا الرغبية يف الحصول 

عى الثالث نقاط وحصلنا 
عليها يف النهاية«.

موراتا: أمتنى االستمرار مع السيدة العجوز مدى احلياة
              المستقبل العراقي/ متابعة

ذكرت تقارير صحفية أن اإلسبانى ألفارو موراتا املعار من أتلتيكو 
مدرييد إىل يوفنتوس حتى نهاية املوسيم، يأمل أن تتاح له الفرصة 
لالسيتمرار مع السيدة العجوز طوال مسرته الكروية، لكنه يدرك 
ىف الوقيت نفسيه أن القيرار ليس بييده، وإنما بموافقية النادين 
اإلسيبانى واإليطاىل، إذ البد أن يوافق أتلتيكو مدريد عى مد اإلعارة 
ملوسيم آخر، أو تحويلهيا إىل بيع نهائى، ومن املهيم أيضاً أن يبدى 
اليوىف رغبته ىف االحتفاظ بالالعب ملوسيم جدييد، أو رشائه بصفة 

نهائية.وكشف موقع جول العاملى بنسخته الفرنسية أن يوفنتوس 
مطاليب باتخاذ قراره ىف نهاية املوسيم، وأنه أميام 3 خيارات، إما 
تمدييد عقد اإلعيارة أو رشاء الالعب، أو إعادتيه إىل أتلتيكو مدريد، 
وحتيى يحن الحكم النهائى عى مسيتقبل موراتيا، تحدث الالعب 
لشيبكة سيكاى إيطاليا عن رغبته القوية ىف االسيتمرار مع اليوىف 

»مدى الحياة«، إذا ما أتيحت له الفرصة لتحقيق ذلك.
وأضياف ألفيارو موراتا قائيال »ىف مثل حالتى هيذه، ال نملك نحن 
الالعبين القرار النهائى، وليسيت لنا الكلمة األخيرة، وإنما األمر 
يتوقف عى موافقة أتلتيكيو ويوفنتوس، عى مد اإلعارة أو تفعيل 

بنيد البييع النهائى«.واعرف موراتا بأن فريقيه يمر بفرة صعبة 
للغاية، فشل خاللها ىف استمرارية املنافسة عى لقب الدورى، لكنه 
اسيتدرك قائالً: الفريق تحسين ىف اآلونة األخرة، رغم النتائج غر 
املرضية، ونأمل أن ننهى املوسيم بن األربعة الكبار الذين يحق لهم 
اللعب ىف »الشامبيونزليج«، وما زالت أمامنا فرصة أخرى للحصول 
عى لقب هذا املوسم، عندما سنواجه أتالنتا يف نهائي كأس إيطاليا 
خالل مايو القادم.وسيجل موراتا 18 هدفاً ىف مختلف املسيابقات 
التى شيارك فيهيا، منها 8 أهداف ىف الكالشييو، مؤكداً أن موسيم 
2020 -2021 كان خطيوة كبيرة للخلف بالنسيبة للفريق، بعد 9 

مواسم احتكر فيها البيانكونرى بطولة الدورى اإليطاىل.
يذكر أن خيار البيع النهائى ملوراتا يبلغ 45 مليون يورو، وربما 
اكتفيى يوفينتيوس بتمدييد اإلعارة ملدة موسيم جدييد، مقابل 
10 ماليين يورو، وفقاً لبنيود العقد املرم بين النادين.ويقدم 

يوفنتوس موسيمه الباهت واملخيب لآلميال، والذى بدأه بالخروج 
املبكر مين بطولة دوري األبطال األوروبي وابتعاده عن املنافسية 
عيى صدارة اليدوري اإليطيايل الذي اقيرب لقبه كثراً مين اإلنر، 
وصعوبية توقع إمكانية لحاق اليوىف بأحيد املراكز األربعة األوىل يف 

الدوري، لكي يضمن اللعب يف البطولة األوروبية يف املوسم املقبل.

               المستقبل العراقي/ متابعة

تلقيى نادي ريال مدريد رضبة جديدة بإصابة أحد العبيه، 
وابتعاده بشكل كامل عن مباريات الفريق املقبلة.

وعانى ريال مدريد من العديد من الغيابات بسبب اإلصابة 
خالل الفيرة املاضيية، أبرزها سيرجيو راميوس وداني 
كارفاخيال وفييدي فالفيردي وليوكا مودريتيش وتوني 

كروس.
أعلن فيكتور شوسيت، مدافع ريال مدريد الشياب، غيابه 

عن مباريات املرنجي املقبلة، بسبب اإلصابة.
وقال شوسيت، عير حسيابه عيى »تويير«: »أتمنى لو 
أننيي لم أضطر أبًدا إىل كتابة هيذا، ولكن يف أكثر اللحظات 
حسيًما يف املوسيم، يجيب أن أتوقيف عين اللعب، بسيبب 
إصابة عضلية يف املسيتقيم من سياقي اليمنى«.وأضاف: 
»سيأعمل كل يوم من أجل التعايف والعيودة يف أرسع وقت 
ممكين وأفضل من أي وقت مىض«.وختم: »يواجه فريقنا 
تحدًيا كبرًا وسأكون يف املدرجات لتشجيعهم ومنحهم كل 
دعمي، شيكرًا لكم عى رسائل الدعم، هال مدريد«.ويعتر 
شوست من العنارص الشابة التي حظت بثقة زيدان، حيث 
يتواجد بشكل شبه ثابت يف قوائم املباريات. ويستعد ريال 
مدريد ملواجهة تشييليس، الثالثاء، عى ملعب ألفريدو دي 

ستيفانو، يف ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

منتخبنا الوطني للصاالت يواجه تايلند يف امللحق املؤهل للمونديال
            المستقبل العراقي/ متابعة

وضعيت القرعية منتخبنا الوطني لكيرة الصاالت 
أمام منتخيب تايلند يف امللحق اآلسييوي املؤهل اىل 

كأس العالم.
وسييخوُض املنتخبيان مباراتين ذهابيا وإيابا يف 
العرشيين والخاميس والعرشيين مين شيهر أيار 
املقبيل، لتحديد املنتخب املتأهيل اىل نهائيات كأس 

العالم.
ويدخيُل منتخبنا الوطني لكرة الصاالت معسيكراً 
إعدادياً داخليياً يف محافظة النجيف األرشف، قبل 
املشياركة يف امللحق املؤهل اىل بطولة كأس العالم، 
املقيرر إقامتها يف بداية شيهر أيليول املقبل، ويبدأ 
املعسكر من يوم السبت املقبل ويستمر ملدة سبعة 
أيام، ويتضمن تكثيفاً يف الرنامج التدريبي لالعبن 
مين خيالل زييادة الوحيدات التدريبيية، وتقدييم 

اإلرشادات والنصائح الفنية لهم.
ودعا الجهياز الفني 23 العبا، عى أن يختار منهم 

17 العبا لتمثيل العراق يف هذه التصفيات. 
وييرشف عيى املنتخيب، امليدرب هيثيم بعييوي، 
يسياعده كل من وميض شيامل وعبيد الرزاق أبو 
الهيل، وسالم عودة، وحسن شالل مدرباََ للحراس، 
باإلضافة إىل اإلداري طالب حسن، واملعالج حبيب 

جبار، ومدير املنتخب عيل عيىس.

د . محمد عبد الرضا 

قد يشير العنيوان اىل حالة مين التنمر ، 
وقيد يضعها البعض يف خانة التقليل من 
امكانيية اللعب االفريقيي ، وهنا نحتاج 
قبيل كل يشء،  اوال  العنيوان  لتوضييح 
الجمييع يعليم ان دورييات كيرة القدم 
االفريقية هي واحدة من اقوى الدوريات 
يف العاليم ،اغليب الالعبين االفارقة من 
صنعوا تاريخ لالندية االوربية واملنتخبات 
العامليية واالمثلة كثرة والقائمة تطول ، 
لكن املتخصص يف الشيان الريايض يعلم 
ان املستويات مختلفة ، والتصنيفات بن 
العب هاٍو وبن العب محرف وكذلك بن 
العب املنتخبات الوطنية ) االنرنشنل (.

ومين هيذا املنطليق نسيتطيع ان نقول 
ان القيمية التسيويقية تختليف لالعيب 

االفريقي عن العب اخر ، وتبدأ االسيعار 
الالعبن االفارقة بين 40 – 150 مليون 
ييورو فيميا يخيص العبيي املنتخبيات 
الوطنية ، وغر هذا يكون سيعر الالعب 
االفريقي يحددة طبيعية الدوريات التي 
يلعبيوا بهيا وهيي متفاوتة يف مسيتوى 

االداء والقيمة الرشائية لالعب .
الدورييات عربيية هيي السيوق الرائج 
واليذي يعطيي اميوال تفيوق امكانيات 
الالعيب االفريقيي لكين توفير الجانيب 
املادي يف تلك الدول وخصوصا الخليجية 
ال يشيكل عقبية يف التعاقيد ميع الالعب 
االفريقي كيون تلك االتحيادات واالندية 
هيي اسيتثمارية تملك مقوميات توفر 
الجانب املادي من خالل القنوات املتعددة 
كحقيوق النقيل للمبارييات والعالميات 
التجاريية واالعالنية التيي تتعامل معها 

حييث ان عمليية ارتيداء اي عالمية يف 
قمييص الفريق هي دلييل دعمها لتلك 

االندية.
ولكين يف الدوري العراقيي املمتاز االمر 
يتخليف تماما ، فهيو ال يملك مقومات 
النجاح كدوري محرفن سيوى وجود 
الكارزميا االفريقيا التيي تمثل مختلف 
االنديية املحليية يف العيراق ،فمسيتوى 
اليدوري  يف  االفارقية  الالعبين  اغليب 
العراقيي املمتياز ال تلبيي الطميوح بل 
ابعيد من ذلك امكانيية الالعب العراقي 
واملواهيب املتوفر افضيل بكثر، ناهيك 
عين موضيوع اللغية التيي ال يمتليك 
اغلب الالعبين االفارقة اللغية العربية 

واملضحك املبكي كييف ياخذ هذا الالعب 
او ذاك التعليميات والواجبات املناطة به 
وتنفيذها داخل املستطيل االخرض بدون 

وجود مرجيم ،مع العلم اغليب الكوادر 
التدريبية ال يملك سوى اللغة االم.

وإذا ابتعدنيا قلييال عين الالعبين نجيد 
اشخاص  

خليف الكواليس ال يظهيرون كالعبن 
اساسيين يف املشيهد االحرايف ، بل هم 
اكر مين ذلك بكثير ، واقصيد بوكالء 
الالعبين الذي لهم الدور الكبر يف جلب 
ميا يحقيق لهيم االربياح الرسيعة عى 

حساب املستوى والنتائج 
من خيالل البيئة الرخوة لالندية التي ال 
تفقيه اي يشء عن موضيوع االحراف 
سيوى وضيع ركائيز اجنبيية بالفريق 
لكي تظهر للشيارع الرياضية بان هذا 
النيادي هيو بوابية جيذب للمتحرفن 
وبالحقيقة ميا تجنية عملية االحراف 
يف العيراق غير البيرشة السيمراء ذات 
البنية الجسمانية املميزة ،ولكن ال اداء 
وال اي مسيتوى يفوق تطلعات الشيارع 
الريايض يف وجيود الالعب االفريقي لكي 
يشيكل اضافة قوية تعزز من مستويات 

الفرق املتذبذبية يف االداء ،وكذلك ال تلبي 
الطميوح يف تطويير الشيباب من خالل 
االحتكاك بالعبن ذو قدرات كبرة تعمل 
عى تكيف الالعب عى هكذا مسيتويات 

عالية.
ومين االمور االخيرى ان اغليب الالعبن 
الذين تم التعاقد معهم ال يفصح الالعب 
عن قيمة العقد وال الجهة املسيتفيدة اذا 
كان النادي او وكيل االعمال ،وهذا ان دل 
يدل عيى مجموعة مين الفرضيات التي 
تقود لوجود فسياد مشرك بن الجهات 
املتعاقيدة للطرفين ، ومين الطرائف ان 
املشيجع العراقيي اليذي يتابيع املباراة 
املحلية والدولية عندما يسيال عن قيمة 
العقيد الي العب يف العاليم يعطيك قيمة 
العقيد وقيمة الراتب الشيهري والبعض 
يذهيب ابعد مين ذلك لديية دراية بكمية 

االعالنيات لالعبن املحرفين وما تجلب 
لهيم من ميوارد ماديية ، ولكين كل هذا 
وهيو ال يعرف قيمة عقيد العب محرف 

يف العراق.
دعيوة اىل جمييع املتخصصين يف املجال 
الرييايض من هيئة تطبيعيية اىل االتحاد 
ان يكيون العمل وخصوصيا املادي منها 
باالضواء وان يكون هناك سيوق لالعبن 
يف العيراق يمكين املتابيع مين معرفية 
اعيى واقيل قيمية تعاقديية ليكل العب 
محيل او دويل وان يعلن بوسيائل االعالم 
وهذا ال يشيكل مشيكلة تسيوجب عدم 
االفصاح عن القيمة التسيويقية لالعبي 
اليدوري العراقي، وال حاجة للعمل خلف 
الكوالييس اليذي يحميل يف طياتيه عدة 
عالمات استفهام التي تحتاج للتوضيح 
وبالتيايل النجني منها غير اداء اعتيادي 

دوري االفـارقــة الـعــراقــي
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عالء الخطيب

تتخ�ذ عملي�ات النص�ب واالحتي�ال يف املجتمع�ات اش�كاالً وانماطاً 
متعددة ويف سبيل ذلك يتطلب الحد منها اىل رادع قوي ي�جعل ه�ؤالء 
يش��عرون بأنه�م مراقبون عىل ال�دوام وانهم تح�ت طائلة القانون 
تعب�راً عن وجود الدولة القانونية، كونها احدى الوس�ائل الرضورية 
إلحق�اق العدالة، ويف س�بيل ذلك تتخذ الدولة اج�راءات قانونية بحق 
من يخالف القانون والتعليمات او التعمد يف ايذاء األخرين او التسبب 
يف مرضتهم من اجل منافع ش�خصية عىل حساب رضر مواطن اخر 
وعادة ما يكون ذلك الرضر مبارشاً يف ش�خصه او غر مبارش والذي 
يتحقق نتيجة إصابة ش�خص آخر، وهذا ما نصت عليه املادة )203( 

من القانون املدني العراقي.
ومع ذلك ظهرت بع�ض الرشكات العقارية التي تتخذ مقرات فارهه 
وتحم�ل عناوي�ن كبرة ويف مناط�ق راقية واعالن�ات ممولة تهتم يف 
انشاء الدور السكنية بالتقسيط املريح وبعروض مغرية جداً، ونتيجة 
لذلك يتجه العديد من املواطنني من ذوي الدخل املحدود وممن حصلوا 
عىل قطعة ارض بش�ق األنفس ودفعوا الغايل والنفيس يف س�بيل ذلك 
للتعامل معهم، وال يعلمون انهم قد وصلوا اىل رشكات نصب واحتيال 
مس�تغلني قلة معرفتهم بأمور التعاقدات كونها من األمور املستجدة 
ع�ىل مجتمعنا، اىل ان يصطدم�وا بواقع مري�ر وبمجموعة من ذوي 
امله�ارة واالختصاص يف عمليات التحايل والغش وبمس�اعدة البعض 
من ذوي الخربة القانونية الذين يقومون بتوقيعهم عىل عقود وهمية 

ومغالطة.
وهن�ا اصبح من واج�ب الجهات املختص�ة ملكافحة ه�ذه الظاهرة 
ورص�د واحصاء مثل هذه الرشكات لتكرار ه�ذه الحالة يف اكثر من 
محافظة كونها ظاهرة لها من املساوئ والعيوب الكثر وأن وجودها 
من املمكن أن يهدد االس�تقرار املجتمعي، ويولد شعوراً لدى املواطن 
بع�دم كفاية الوس�ائل التقليدية يف رقابة وحماي�ة حقوقهم اضافة 
للعيوب التي تكتنف تلك الوس�ائل الس�يما تعقيد االجراءات وبطئها 
وتأثرها بعوامل اخرى اهما نفوذ اصحاب هذه الرشكات الذين عثوا 

يف األرض فساداً.
َه�ا الَِّذيَن آَمُن�واْ الَ َتُخوُن�واْ اللَّه َوالرَُّس�وَل َوَتُخوُنواْ  ق�ال تعاىل: }َيا أَيُّ

أََماَناِتُكْم َوأَنُتْم َتْعلَُموَن{)األنفال27(.
وق�د ال يقت�ر الحال عىل ال�رشكات العقاري�ة ولكن هن�اك العديد 

والكثر من رشكات متخصصه بأمور معينة وتنهج ذات النهج.
ومن هنا اصب�اح تظافر الجهود الحكومية واملجتمعية لفرض طوق 
عىل هذه ال�رشكات واعادة الحقوق ألصحابها وبما يضمن س�المة 
التعامالت التعاقدية ضمن دولة قانونية جرمت قوانينها ذلك ونبذت 

اعرافها وتقاليدها هذه الظواهر.

ه�ذه املهنة ال تحتاج اىل دراس�ة، وال اىل خ�ربة، كل ما عليك عمله أن 
تنحرف وتخون وطنك، وتكفر بالنزاهة. حينها س�تحمل لقباً مشيناً 
ش�عبياً، مقبوالً نخبوياً، هو لقب »فاس�د«. ه�ذه املهنة القت رواجاً 
كبراً يف العراق، حتى نخرت عروش الدولة، وصنفتها كدولة فاس�دة 
بامتياز حس�ب تقرير منظمة الش�فافية العاملية للع�ام 2020. وما 
يعاني منه العراق اليوم كثرة املشتغلني يف هذه املهنة فاحشة الربح، 

الذين يتبؤون مناصب ومواقع مهمة يف الدولة واملجتمع. 
واقٌع معقد يحتاج اىل ش�جاعة بالغة القتالعه، فالحكومات املتعاقبة 
ع�ىل العراق منذ العام 2003 لم تس�تطع أن تحارب أو َتُحدَّ من هذه 

الظاهرة التي استرشت بشكٍل مخيف. 
يف األي�ام االخ�رة، أقدم�ت حكوم�ة الس�يد الكاظم�ي ع�ىل تقويم 
االنح�راف، فاصدرت مجموعة من أوامر االعتقال عن طريق القضاء 
بح�ق أش�خاص وردت أس�ماؤهم يف التحقيقات بتهم فس�اد، هذه 
الخطوة الش�جاعة كما وصفها كثر من العراقيني، هي بداية الغيث 
الذي سينهمر. لم تكن الخطوة عىل أهميتها كبرة، بقدر ما ستفيض 

اليه من نتائج، لتقويم االعوجاج يف العمل الحكومي. 
فطبقاً لتعريف معجم اكس�فورد ملصطلح الفس�اد فإنه »انحراف أو 
تدم�ر النزاهة يف أداء الوظائف العامة من خالل الرش�وة واملحاباة«. 
إن محاربته س�تؤدي اىل إصالح ومواجهة بني ق�وى الدولة والالدولة 
بكل أشكالها. وإذا كان واجب الدولة محاربة الفساد ضمن القانون، 

فان واجب الشعب هو دعم الدولة يف هذا االتجاه. 
والشعب الذي أعنيه هنا النخب والنقابات املهنية ومؤسسات املجتمع 

املدني واالعالم بكل وسائله. 
اقتالع الفس�اد يحتاج اىل وقفة حقيقي�ة من القوى التي »تريد وطن 
» بأجمعها. الش�عار الذي رفعه املتظاهرون يجب أن يرتجم اىل واقع 

عميل، من خالل إسناد القوى األمنية والقضاء. 
ال يمكن لرئيس الوزراء ان يقاتل وهو أعزل، وال يمكن لدول العالم أن 
تدعم توجه العراق يف محاربة الفس�اد إال بوجود ضغط شعبي وتيار 

داعم وجدية من السلطات. 
كم�ا يجب أن تكون الجماه�ر عيناً تراق�ب األداء الحكومي يف هذه 

الخطوات وأن ترفض أي انحراف او ميل عن خط سر العدالة. 
دور الشعب مهم ومؤثر جداً يف نجاح هذه الخطوة أو فشلها.

ربم�ا يق�ول البع�ض ان الس�يد الكاظم�ي ال يس�تطيع التحرش أو 
االقرتاب من الرؤوس الكبرة، قد يكون هذا الكالم اىل حٍد ما صحيحاً، 
لكن�ه يف الوقت ذات�ه يحتاج اىل تأمل، ال الكاظم�ي وال غر الكاظمي 
ق�ادر ان يواجه هذه الحيتان دون ان يس�تند اىل ركن وثيق، وقاعدٍة 

جماهريٍة مساندة. 

أفضل 6 مرشوبات لإلفطار يف رمضان... تعرفوا اليها!
تعترب املرشوبات عنرا أساس�يا 
ع�ىل مائ�دة اإلفطار خالل ش�هر 
رمض�ان املبارك، حيث تس�اعد يف 
ترطيب الجس�م وتحس�ني الهضم 

وضبط مستوى السكر يف الدم.
 »okadoc« موق�ع  وبحس�ب 
الصح�ي، فإن هن�اك 6 مرشوبات 

تفيد الجسم عند اإلفطار، وهي:
أه�م  م�ن  امل�اء  يعت�رب  -امل�اء: 
املرشوبات التي يجب االهتمام بها 
يف ش�هر رمضان لرتطيب الجس�م 
وإزالة الس�موم منه وضبط درجة 

الحرارة وترسيع عملية الهضم.
ويج�ب أال يقل مقدار امل�اء عن 8 
أك�واب خ�الل ف�رتة اإلفط�ار مع 

رشب كمي�ة جيدة عند تناول وجبة الس�حور 
أيًضا.

-التمر وم�اء الورد: يتكون ه�ذا املرشوب من 
التم�ر ودبس العنب وماء ال�ورد، ويقدم بارًدا 
ع�ىل اإلفطار، ويس�اعد يف التغل�ب عىل درجة 
الح�رارة املرتفع�ة الت�ي يتعرض لها الجس�م 
خالل فصل الصيف، ويزيد من الطاقة ويمنح 
الجس�م س�كرا طبيعي�ا وس�عرات حراري�ة 

منخفضة، إضافة إىل أنه ينشط الدورة الدموية 
ويحمي من ارتف�اع ضغط الدم؛ الحتوائه عىل 

البوتاسيوم.
-ماء جوز الهند: يحت�وي ماء جوز الهند عىل 
البوتاسيوم واملاغنسيوم واألمالح والسكريات 
املفي�دة، مما يجعله مرشوب طبيعي يس�اعد 
الجس�م يف التغل�ب ع�ىل الجف�اف واإلره�اق 
ويضب�ط مس�توى الس�كر يف ال�دم ويزيد من 

مستوى الطاقة.

- قمر الدين: يمكن تناوله هكذا أو 
وضع القليل من املاء عليه ليصبح 
عصرًا، ويف الحالتني، يستفاد منه 
الجسم ألنه يحتوي عىل فيتامينات 
ومعادن، وبذلك يس�اعد يف تنظيم 
التمثيل الغذائي عن�د تناول وجبة 
األسنان والعظام  اإلفطار وتقوية 
وحماية الجه�از الهضمي وزيادة 

الطاقة.
-التمر والحليب: يزيد هذا املرشوب 
من طاقة الجسم يف الوقت الذي ال 
يحت�وي فيه عىل س�عرات حرارية 
مرتفعة تتس�بب يف زيادة الوزن أو 

رفع مستوى السكر يف الدم.
الجس�م  تغذي�ة  يف  يس�اعد  كم�ا 
وتعويضه الرطوبة التي فقدها خالل ساعات 
الصيام، وخفض مس�توى الكوليسرتول وهذا 

يحمي من أمراض القلب.
-الخ�روب: يحت�وي ه�ذا العصر ع�ىل ألياف 
وبروتني ومضادات أكس�دة، وبالتايل يساعد يف 
ترطيب الجسم وتغذيته وحمايته من اإلصابة 
بأمراض القلب والرسطان، إضافة إىل أنه يقلل 

من حدوث اإلمساك.

النح�ات العراقي غيث عيل هاش�م من محافظة واس�ط .. خريج معهد 
الفنون الجميلة 2018 قسم الفنون التشكيلية فرع النحت  .

كانت أول تجربة له بالنحت يف املرحلة الثانية من دراس�ته رغم صعوبة 
ه�ذا الف�رع إال انه تمكن من خ�الل موهبته اثبات جدارت�ه يف النحت .. 
حص�ل عىل ش�هادات تقديرية بعد مش�اركته يف عدة مع�ارض للفنون 
التش�كيلية .. لدي�ه طم�وح يف مرشوع نص�ب لش�خصية حضارية  .. 
وكذلك صنع ورش�ة لتعليم فن النحت ملساعدة شباب منطقته الحبيبة 

)الصويرة( .. كل التوفيق للنحات غيث عيل هاشم .

أعلن�ت رشكة “س�وني” اليابانية ع�ن إطالق جه�از Reon Pocket 2، وهو 
عبارة ع�ن مكيف صغر للغاية قابل لالرتداء وأصغر مكيف يف العالم، يعمل 

عىل تربيد الجسم يف ظل درجات الحرارة املرتفعة.
وحسب موقع Gizmochina فإن مكيف Reon Pocket 2 يأتي مع عدد كبر 
م�ن امليزات حي�ث يعمل عىل تحس�ني مقاومة العرق، ويعت�رب أكثر مالءمة 
لحاالت التمرينات الخفيفة، كما أن�ه مقاوم للمياه والغبار، ويعطي نتائج 

كبرة يف التربيد.
ويتمي�ز مكيف Reon Pocket 2 بامتصاص الح�رارة بقدرات كبرة للغاية، 
كما يتكون الجهاز من جسم من الفوالذ املقاوم للصدأ، حيث يوفر املزيد من 

قوة التربيد وينقل درجات الحرارة الباردة بسهولة أكرب إىل الجلد.
ويتمتع مكيف بأربعة مس�تويات حرارة يمكن للمستخدمني التكيف معها، 
واالختيار ما بني املستوى املناسب لهم، وتعترب امليزة األكثر أهمية أن الجهاز 

يتالئم مع املالبس العادية، والرياضية.

اطالق أصغر مكيف يف العالـم ملجاهبة غيث عيل هاشم .. نحات عراقي من واسط
االحتباس احلراري

عالمات تستدعي التوقف عن تناول اخلبز فورًا
يع�د الخبز جزءا مهما يف قائمة الوجبات 
للعدي�د م�ن العائ�الت، إال أن�ه يف بعض 
األحي�ان ي�ؤدي إىل مش�اكل صحي�ة ما 
يس�توجب اإلق�الع ع�ن تناول�ه. ووفقا 
ملوق�ع “ميدي�ك ف�وروم” الطب�ي، ف�إن 
هن�اك  أن  إىل  توصل�ت  عدي�دة  أبح�اث 
عالمات عديدة تظهر عىل صحة اإلنسان، 
تس�تدعي التوق�ف الف�وري ع�ن تناول 
الخبز. زيادة الوزن: إذا الحظت أن وزنك 
بدأ يف الزيادة، فقد يكون من املفيد إعادة 
النظ�ر يف كمي�ة الخب�ز، الت�ي تتناولها. 
ووفقا لدراسة أجريت عام 2014 وُنرشت 
يف مجل�ة “BMC Public Health”، فإن 

تناول وجبت�ني أو أكثر من الخبز األبيض يوميا 
يرتب�ط بش�كل كبر بخط�ر الس�منة أو زيادة 

الوزن. ارتفاع ضغط الدم: إذا كنت تعاني فجأة 
من مش�كلة ارتفاع ضغط ال�دم، فإن التخلص 
م�ن الخبز من نظامك الغذائ�ي، يمكن أن يعيد 

دراس�ة  إىل طبيعته�ا. وج�دت  األرق�ام 
أجري�ت ع�ام 2018 ون�رشت يف مجلة ” 
Nutrients” أن تن�اول قطعة واحدة من 
الخب�ز األبي�ض مرة أو أكثر يف األس�بوع 
مرتب�ط بارتف�اع ضغط ال�دم. تقلصات 
املعدة املس�تمرة: إذا ش�عرت بمشاكل يف 
املعدة بعد تناول ش�طرة أو قطعة خبز، 
فقد يكون الوقت قد حان ملراجعة نظامك 
الغذائ�ي املعتاد. قد يكون هذا عالمة عىل 
مرض االضطرابات الهضمية، وهو عدم 
تحم�ل الغلوتني املتوفر بكث�رة يف الخبز. 
إذا كن�ت تعاني م�ن انتفاخ ش�ديد وألم 
وإس�هال وإمس�اك بعد تناول األطعمة، 
التي تحتوي عىل مادة الغلوتني، فعليك باإلقالع 

عن تناول الخرب.

حازت رشكة التواصل االجتماعي “فيسبوك”، 
عىل أول جائزة أوس�كار سينمائية لها، وذلك 
يف حفل توزيع الجوائز الس�نوي ال�93، الذي 

أقيم أمس األحد.
وتمكن�ت “فيس�بوك” م�ن الف�وز بالتمث�ال 
الذهبي الشهر عن فيلمها القصر “كوليت”، 
وهو من إنت�اج رشكتها “أوكيولوس” للواقع 

االفرتايض ورشكة ألعاب الفيديو “إي إيه”.
ويتتبع الفيل�م البالغ مدت�ه 24 دقيقة فقط 
عضو املقاومة الفرنس�ية الس�ابقة، كوليت 
مارين كاثري�ن، أثناء س�فرها إىل أملانيا ألول 

مرة منذ 74 عاما.
وت�م تنفيذ فيل�م “كوليت” من األس�اس من 
أجل لعبة فيديو الواقع االفرتايض من الحرب 

 Medal of Honor: Above“ العاملي�ة الثاني�ة
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بينما حصدت ش�بكة “نيتفلكس” األمريكية 
7 جوائز يف حفل أوسكار 2021، لكن لم يكن 
م�ن بينها جائزة أفضل فيلم، إذ كانت تنافس 
 The”يف ه�ذه الفئة بفليمني هم�ا “مانك” و

.”Trial of Chicago Seven

فيسبوك يفوز بأول جائزة أوسكار

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

مصور فلكى يلتقط أوضح مشهد عىل اإلطالق للشمس
التق�ط املص�ور الفلكي أن�درو مكارث�ي أوضح 
صورة للش�مس، املكون�ة م�ن 100000 صورة 
مأخوذة م�ن األرض، تكش�ف النج�م بتفاصيل 
معقدة، بم�ا يف ذل�ك التوهج الش�ميس للهيكل، 
جي�ث ق�ال املص�ور الفلك�ي أن�درو مكارثي إن 
صورة الش�مس كانت واح�دة من أوضح الصور 
الت�ي التقطها للنجم، حيث وصلت إىل 230 ميجا 

بكسل.
ووفًقا ملا ذكرته صحيفة »ديىل ميل« الربيطانية، 
ظ�ل مكارثي يصور الش�مس والقم�ر ملدة ثالث 
س�نوات، لكن هذا الش�هر، واجه التحدي األكثر 
تمي�زًا حت�ى اآلن، وذل�ك باس�تخدام تلس�كوب 
ش�ميس جديد فائ�ق الدقة، حي�ث وضع املصور 
من كاليفورنيا آالف الصور فوق بعضها البعض 

اللتقاط الشمس بتفاصيلها.
 230 تبل�غ  الت�ي  الضخم�ة،  الص�ورة  ُتظه�ر 
ميجابكسل، الشمس املس�تديرة متوهجة بلون 

أحمر عميق ومثر ومظلل عىل سماء مظلمة.
كما أن الص�ورة املدمجة واضحة جًدا لدرجة أنه 
حت�ى البالزما املوج�ودة عىل الحاف�ة الخارجية 
للش�مس يمكن رؤيتها، وهي توجد يف الجو مثل 

اللهب.
كان ع�يل مكارث�ى أن يلتق�ط م�ا يق�رب م�ن 

100000 ص�ورة فردية للش�مس، بمعدل حوايل 
100 صورة يف الثانية اللتقاط التفاصيل املذهلة، 
وقال: »كنت م�رسوًرا جًدا بالنتيج�ة النهائية«.
وأض�اف مكارث�ى، لم أكن متأكًدا مم�ا إذا كانت 
الصورة س�تظهر بش�كل جيد، حيث أن تجميع 
ص�ورة كبرة للش�مس مًع�ا يأتي م�ع تحديات 

فريدة لم اتعامل معها من قبل.

كما ت�م التقاط هذه الصور قب�ل الظهر بقليل، 
عندم�ا كانت الش�مس عالية يف الس�ماء، بينما 
كان الج�و ال ي�زال هادًئ�ا نس�بًيا، وم�ن خ�الل 
التق�اط تفاصيل عن قرب للس�طح باس�تخدام 
هذا الجهاز، الذي ت�م توقيته عندما كان الغالف 
الج�وي س�اكًنا ج�ًدا، تمكن مكارثى م�ن إنتاج 

تفاصيل دقيقة.

اللواء الدكتور عدي سمير حليم الحساني


