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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أص�در مجل�س الوزراء، أم�س الثالث�اء، قرارات 
يف  الحض�وري  التعلي�م  إيق�اف  بينه�ا  جدي�دة 
الجامعات واملدارس، وفرض الحظر الشامل ملّدة 
١٠ أي�ام. وقال املتحدث باس�م مجل�س الوزراء، 
حس�ن ناظ�م، يف املؤتم�ر الصحفي األس�بوعي 
ملجل�س الوزراء، إن »مجلس ال�وزراء قرر إيقاف 
التعليم الحضوري يف الجامعات واملدارس وجعله 
إلكرتونياً«.وأض�اف ناظ�م، أن »مجلس الوزراء، 
صوت عىل قانون يتعل�ق بتنظيم حقوق ضحايا 

مستشفى ابن الخطيب ويحيله إىل الربملان«.
ولف�ت إىل أن »املجل�س، وافق ع�ىل تنظيم أجور 
الخدمات يف دوائر الدولة املمولة مركزياً وإحالته 

للربملان«.
وبش�أن مواجهة جائح�ة كورون�ا يف البالد، دعا 
املتحدث باس�م مجلس ال�وزراء، األجهزة األمنية 
إىل »مس�اندة الفرق الصحي�ة لتطبيق اإلجراءات 
الوقائية«. وص�وّت مجلس الوزراء عىل توصيات 
اللجن�ة التحقيقية املؤلف�ة بموجب قرار مجلس 
ال������وزراء ) ١٤٠ لسنة ٢٠٢١( بشأن حادث 
حري����ق مستش����فى اب��ن الخطيب والتي 

تتضمن: 
العقوب�ات  بف�رض  الصح�ة  وزارة  إل�زام   -١
االنضباطي�ة بما يتناس�ب مع خط�ورة الحادث 
بح�ق كل م�ن ) س�لمان حام�د ع�ي/ مدي�ر 
مستشفى ابن الخطيب( و) نعيم كاظم مزيعل/ 
املعاون االداري( و)احمد جس�ام عي / مسؤول 
الدفاع املدني( واعفاؤه�م من مناصبهم وتنزيل 

درجة مدير املستشفى وفق القانون.
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املشبوهة« خشية ارتكاب جرائم

       بغداد / المستقبل العراقي

قالت فرنس�ا، أمس الثالثاء، إنها س�تبدأ تس�ليم مرص 3٠ 
مقاتل�ة راف�ال من إنتاج رشكة داس�و اعتب�ارا من ٢٠٢٤ 
يف صفقة تبل�غ قيمتها أربعة مليارات ي�ورو )٤.8٠ مليار 
دوالر(، بينم�ا تس�عى لتعزيز عالقاتها م�ع رشيك تعتربه 
حيويا يف قتال اإلسالميني املتشددين. وكان الرئيس الفرنيس 
إيمانويل ماك�رون قد أثار انتقاد جماعات حقوقية عندما 
قال يف كانون األول إنه لن يجعل بيع األسلحة ملرص مرشوطا 
بحقوق اإلنس�ان ألنه ال يريد إضعاف قدرتها عىل مكافحة 
التشدد يف املنطقة. وقالت وزيرة القوات املسلحة الفرنسية 

فلورنس باريل إن الصفقة أظهرت »الطبيعة االسرتاتيجية 
للرشاك�ة« بني الدولتني وإنها س�توفر س�بعة آالف فرصة 
عمل يف فرنس�ا عىل مدى ثالث س�نوات. وأضاف�ت »بلدانا 
ملتزمان تماما بمكافحة اإلرهاب والعمل عىل االستقرار«. 
وقال�ت بنديكت جانريو مديرة مكتب هيومن راتس ووتش 
يف فرنس�ا إن حكومة السييس ترشف عىل أسوأ حملة قمع 
يف م�رص منذ عق�ود. وأضافت لرويرتز »فرنس�ا بتوقيعها 
عقد أس�لحة ضخما.. ال تفعل شيئا س�وى تشجيع هذا«. 
ويش�مل االتفاق كذلك عقودا مع رشكة صناعة الصواريخ 
)إم.بي.دي.إي�ه( ورشكة س�افران لإللكرتوني�ات والدفاع 

لتوريد عتاد بقيمة ٢٠٠ مليون يورو أخرى.

      بغداد / المستقبل العراقي

دعا النائ�ب األول لرئيس مجل�س النواب 
حس�ن كري�م الكعب�ي، أم�س الثالث�اء، 
اإلرساع  إىل  والدف�اع  الداخلي�ة  وزارت�ي 
بتحويل املنتسبني من حملة الشهادات إىل 

املالك املدني.
الداخلي�ة  وزي�ري  الكعب�ي  وخاط�ب 
والدف�اع، عثمان الغانم�ي وجمعة عناد، 
يف وثيقت�ني منفصلتني من أج�ل اإلرساع 
بتحويل املنتسبني »املرات���ب« من حملة 
الشهادات العليا إىل املالك املدني، إذا كانوا 

يرغبون بذلك.

وأش�ار إىل أن ه�ذا األم�ر يدخ�ل ضم�ن 
»االلت�زام بالن�ص القانون�ي للم�ادة ١٢ 
ثانيا الفقرة ه� من قانون املوازنة العامة 
لسنة ٢٠٢١«.كما دعا النائب األول لرئيس 
مجلس النواب حسن كريم الكعبي وزارة 
املالي�ة إىل اإلرساع ب�رصف التخصيصات 
املالية ملؤسس�ة الشهداء الواردة يف قانون 

املوازنة االتحادية لعام ٢٠٢١. 
وذك�ر املكت�ب اإلعالم�ي للنائ�ب األول يف 
بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه 
أن »الكعب�ي دع�ا خالل اس�تقباله رئيس 
مؤسسة الشهداء عبد االله النائي، وزارة 
املالي�ة اىل االرساع ب�رصف التخصيصات 

املالية للمؤسسة والواردة يف قانون املوازنة 
االتحادية لع�ام ٢٠٢١ والبالغة 5٠ مليار 
دينار، واملخصصة كمن�ح واعانات لذوي 
الش�هداء«. وأض�اف البي�ان، أن »الكعبي 
خاطب رس�ميا دائرة املحاس�بة يف وزارة 
املالي�ة ل�إلرساع بإط�الق التخصيص�ات 
املمنوح�ة ملؤسس�ة الش�هداء، والتي تعد 
أقل من اس�تحقاقاتها الفعلية«، مبينا أن 
»مؤسسة الشهداء ترعى رشيحة واسعة 
من ابناء الشعب العراقي ممن عانوا أشد 
ان�واع الظل�م واالضطهاد والفق�دان عىل 
ي�د النظ�ام البعث�ي، وخالل الح�رب ضد 
اإلره�اب«. وبحث الكعبي، وفق�ا للبيان، 

»املعوقات التي تواجه عمل املؤسس�ة مع 
ال�وزارات واملحافظ�ات ودائ�رة عقارات 
الدولة«، مؤكدا »رضورة قيام مؤسس�ات 
الدولة كافة، وخاصة مؤسس�ة الش�هداء 
بفس�ح املج�ال ام�ام الكف�اءات االدارية 
القادرة عىل اداء مهامها بالش�كل االمثل، 
به�دف الحد من االخطاء التي س�تنعكس 
س�لبا عىل سمعة املؤسس�ة«، الفتا اىل أن 
»وج�ود املوظ�ف النزيه والكف�وء أصبح 
رضورة ملح�ة يج�ب أن تتعاط�ى معها 

االدارات التنفيذية«.
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للبناء والرتميم.. الرافدين يقدم قروضا للموظفني واملنتسبني بقيمة )50( مليونا 
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن مرصف الرافدين، أم�س الثالثاء، منح قروضا مالية 
بقيم�ة 50 ملي�ون دين�ار للموظفني واملنتس�بني لغرض 

البناء والرتميم.
واوض�ح بيان للمرصف تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
من�ه، ان »امل�رصف ق�رر منح ق�روض مالي�ة بقيمة 50 
مليون دينار للموظفني واملنتس�بني لغرض بناء الوحدات 
الس�كنية والرتميم«. مبيناً أن »التقديم عىل تلك القروض 
يك�ون للموظفني ومنتس�بي وزارت�ي الداخلي�ة والدفاع 

حاميل بطاقة املاسرت كارد حرصا«.  
واشار البيان ان »التقديم يكون عن طريق فروع املرصف 

وبحسب الرقعة الجغرافية«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أصدر مجلس الوزراء، أمس الثالثاء، قرارات 
جدي�دة بينه�ا إيقاف التعلي�م الحضوري يف 
الجامعات واملدارس، وفرض الحظر الشامل 

ملّدة ١0 أيام.
وقال املتحدث باس�م مجلس الوزراء، حسن 
ناظم، يف املؤتمر الصحفي األسبوعي ملجلس 
ال�وزراء، إن »مجل�س ال�وزراء ق�رر إيقاف 
التعلي�م الحضوري يف الجامع�ات واملدارس 

وجعله إلكرتونياً«.
ال�وزراء،  »مجل�س  أن  ناظ�م،  وأض�اف 
ص�وت ع�ىل قانون يتعل�ق بتنظي�م حقوق 
ضحايا مستش�فى ابن الخطيب ويحيله إىل 

الربملان«.
ولفت إىل أن »املجلس، وافق عىل تنظيم أجور 
الخدم�ات يف دوائ�ر الدولة املمول�ة مركزياً 

وإحالته للربملان«.
وبش�أن مواجهة جائحة كورون�ا يف البالد، 
دعا املتحدث باسم مجلس الوزراء، األجهزة 
األمنية إىل »مساندة الفرق الصحية لتطبيق 

اإلجراءات الوقائية«.
وصّوت مجلس الوزراء عىل توصيات اللجنة 
التحقيقي�ة املؤلف�ة بموجب ق�رار مجلس 
ال������وزراء ) ١٤0 لس�نة ٢0٢١( بش�أن 
ح�ادث حري�����ق مستش�����فى اب��ن 

الخطيب والتي تتضمن: 
١- إل�زام وزارة الصح�ة بفرض العقوب�ات االنضباطية 
بما يتناس�ب مع خطورة الحادث بحق كل من ) سلمان 
حام�د عيل/ مدير مستش�فى اب�ن الخطي�ب( و) نعيم 
كاظ�م مزيعل/ املعاون االداري( و)احمد جس�ام عيل / 
مسؤول الدفاع املدني( واعفاؤهم من مناصبهم وتنزيل 

درجة مدير املستشفى وفق القانون.
٢- إعفاء مدير عام صحة بغداد/ الرصافة من منصبه، 

وإل�زام وزارة الصح�ة باتخاذ ما يلزم بص�دد تنفيذ ذلك 
وفق القانون.

3- إنهاء حالة سحب اليد املنصوص عليها بقرار مجلس 
ال�وزراء رق�م )١٤0 لس�نة ٢0٢١( بحق وزي�ر الصحة 

ومحافظ بغداد.
٤- إل�زام وزارة الصح�ة وتوابعه�ا كاف�ة م�ن دوائ�ر 
ومستش�فيات ومؤسس�ات صحي�ة بتطبي�ق األنظمة 
والتعليم�ات واالعمام�ات الناف�ذة بم�ا يضمن س�المة 

املرىض واملرافق�ني واملراجعني وامل�الكات الطبية ومنها 
التقي�د بعدد املرافقني وتحديد س�اعات الزيارة واختيار 
العن�ارص الكف�وءة، وتكليفه�م بمه�ام االس�تعالمات 
والتأك�د من توف�ر متطلب�ات الس�المة ورشوط األمان 
من إنذار مبك�ر ومنظومات إطفاء الحرائ�ق، والتعامل 
بح�زم مع املخالفني واملقرصين يف تجاوز قانون الوزارة 

وتعليماتها.
5- تفعي�ل نص امل�ادة )١٢( من قان�ون التعديل الثالث 

م�ن قانون املحافظات غري املنتظمة بإقليم 
رقم )٢١ لس�نة ٢008(، إلنهاء حالة تنازع 
االختص�اص ب�ني املحافظ�ات وال�وزارات 
الصح�ة  بدوائ�ر  يتعل�ق  فيم�ا  املرجعي�ة 
واملديريات العام�ة للرتبية، وإلزام الوزارات 

واملحافظات بتنفيذ نص املادة آنفا.
من جان�ب آخر، صادق مجلس الوزراء عىل 
توصي�ة اللجن�ة العلي�ا للصحة والس�المة 
الوطنية بفرض حظر التجوال الش�امل ملدة 
١0 أي�ام، إعتب�اًرا م�ن ١٢ آي�ار ولغاية ٢٢ 
آي�ار ٢0٢١، وذلك للحد من انتش�ار جائحة 
كورون�ا وتطبي�ق االج�راءات الوقائية من 
خالل التباعد االجتماعي والرشوط الوقائية 
وزارة  ان س�جلت  بع�د  االخ�رى، الس�يما 
الصح�ة مؤخ�را زيادة باع�داد االصابات يف 

عموم العراق.
ويش�مل ق�رار حظر التجوال الش�امل غلق 
املوالت واملطاع�م والكافتريي�ات واملقاهي 
وقاع�ات  واملتنزه�ات  الس�ينما  ودور 
املناس�بات واألعراس واملس�ابح والقاعات 
الرياضي�ة وغريه�ا، فضال عن من�ع إقامة 

التجمعات البرشية بأشكالها كافة.
أن  املش�رتكة  العملي�ات  أك�دت  بدوره�ا، 
االستثناء من حظر التجوال الشامل يقترص 
عىل الفئ�ات التي تحمل البطاق�ة الصادرة 

منها لهذا الغرض.
ونقل�ت وكالة األنباء الرس�مية عن الناطق 
باس�م العملي�ات الل�واء تحس�ني الخفاج�ي إن »ق�رار 
االس�تثناء سيس�تمر للفئات املحددة من حظر التجوال 
الش�امل الذي س�يبدأ م�ن ١٢ من الش�هر لغاية ٢٢ من 

الشهر ذاته«.
وأض�اف، أن »ق�رار االس�تث���ناء يش�مل فق�����ط 
الجه�ات الت�ي تحم�ل بطاقة االس�تثناء الص�ادرة من 

العمليات املشرتكة حرصاً«.

      بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا النائ�ب األول لرئي�س مجل�س النواب 
حس�ن كريم الكعبي، أمس الثالثاء، وزارتي 
بتحوي�ل  اإلرساع  إىل  والدف�اع  الداخلي�ة 
املنتس�بني م�ن حمل�ة الش�هادات إىل املالك 

املدني.
وخاط�ب الكعبي وزي�ري الداخلية والدفاع، 
عثمان الغانم�ي وجمعة عن�اد، يف وثيقتني 
بتحوي�ل  اإلرساع  أج�ل  م�ن  منفصلت�ني 

املنتس�بني »املرات�ب« من حملة الش�هادات 
العلي�ا إىل امل�الك املدن�ي، إذا كان�وا يرغبون 

بذلك.
وأشار إىل أن هذا األمر يدخل ضمن »االلتزام 
بالنص القانوني للمادة ١٢ ثانيا الفقرة ه� 

من قانون املوازنة العامة لسنة ٢0٢١«.
كم�ا دعا النائب األول لرئيس مجلس النواب 
حسن كريم الكعبي وزارة املالية إىل اإلرساع 
ملؤسس�ة  املالي�ة  التخصيص�ات  ب�رصف 
الش�هداء الواردة يف قانون املوازنة االتحادية 

لعام ٢0٢١. 
يف  األول  للنائ�ب  اإلعالم�ي  املكت�ب  وذك�ر 
بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه 
أن »الكعب�ي دع�ا خ�الل اس�تقباله رئيس 
مؤسس�ة الش�هداء عبد االله النائيل، وزارة 
التخصيص�ات  ب�رصف  االرساع  اىل  املالي�ة 
املالية للمؤسس�ة والواردة يف قانون املوازنة 
االتحادي�ة لع�ام ٢0٢١ والبالغ�ة 50 مليار 
دين�ار، واملخصص�ة كمنح واعان�ات لذوي 

الشهداء«. 

وأضاف البيان، أن »الكعبي خاطب رس�ميا 
دائ�رة املحاس�بة يف وزارة املالي�ة ل�إرساع 
بإط�الق التخصيص�ات املمنوحة ملؤسس�ة 
الش�هداء، والتي تعد أقل من اس�تحقاقاتها 
الفعلية«، مبينا أن »مؤسسة الشهداء ترعى 
رشيحة واس�عة من ابناء الش�عب العراقي 
مم�ن عانوا أش�د ان�واع الظل�م واالضطهاد 
والفق�دان ع�ىل يد النظ�ام البعث�ي، وخالل 

الحرب ضد اإلرهاب«. 
وبح�ث الكعب�ي، وفق�ا للبي�ان، »املعوقات 

الت�ي تواج�ه عمل املؤسس�ة مع ال�وزارات 
واملحافظات ودائرة عقارات الدولة«، مؤكدا 
»رضورة قي�ام مؤسس�ات الدول�ة كاف�ة، 
وخاصة مؤسس�ة الش�هداء بفس�ح املجال 
ام�ام الكف�اءات االداري�ة القادرة ع�ىل اداء 
مهامه�ا بالش�كل االمث�ل، به�دف الحد من 
االخطاء التي س�تنعكس س�لبا عىل سمعة 
املؤسس�ة«، الفت�ا اىل أن »وج�ود املوظ�ف 
النزي�ه والكفوء أصب�ح رضورة ملحة يجب 

أن تتعاطى معها االدارات التنفيذية«.

جملس الوزراء صوت على تنظيم حقوق ضحايا مستشفى ابن اخلطيب ووافق على آليه »أجور اخلدمات« للدوائر املمولة مركزيًا

قرارات جديدة: »تعليم الكرتوين« وعودة لـ »احلظر الشامل«

العدد )2371(   5     آيار    2021                السنة السادسة                 معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االربعاء

الكعبي خياطب الداخلية والدفاع لإلرساع بشأن حتويل منتسبي محلة الشهادات للمالك املدين
دعا املالية لإلسراع بإطالق خمصصات مؤسسة الشهداء

        بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل رئي�س مجل�س ال�وزراء 
مصطفى الكاظمي، أمس الثالثاء، 
الذي  الحكوم�ي االمريك�ي  الوف�د 
ترأسه منسق البيت االبيض لشؤون 
ال�رشق األوس�ط وش�مال افريقيا 
بري�ت مكغ�ورك، وضم مستش�ار 
الخارجي�ة االمريكية ديريك  وزارة 
شوليت، ومس�اعد وزير الخارجية 
لش�ؤون ال�رشق األدنى ج�وي هد 
ونائب مساعد وزير الدفاع لشؤون 

الرشق األوسط دانا سرتول.
وجرى خالل اللقاء بحث التنس�يق 

مختل�ف  يف  املش�رتك  والتع�اون 
تفعي�ل  ع�ىل  والتأكي�د  املج�االت، 
مخرجات الحوار الس�رتاتيجي بني 
العراق والواليات املتحدة األمريكية، 
السيما ما يتعلق بانسحاب القوات 
املقاتلة من العراق وتطوير التعاون 
وتوس�يعه يف املج�االت االقتصادية 

والثقافية والتجارية.
وجرت خالل اللقاء ايضا مناقش�ة 
موضوع التعاون يف املجال الصحي 
ومكافح�ة جائح�����ة كورون�ا، 
كذل�ك املس�اعدة يف توف�ري الدع�م 
لتأهيل بعض املؤسس�ات الصحية 

يف العراق.

الكاظمي ووفد امريكي يبحثان انسحاب 
»القوات املقاتلة« من العراق

        بغداد / المستقبل العراقي

ح�ذر وزي�ر الصحة حس�ن التميم�ي، أمس 
الثالث�اء، يف كتاب اس�تقالته ال�ذي قدمه إىل 
مجلس الوزراء، م�ن أن حادثة ابن الخطيب 
 8٢ بحي�اة  امل�ايض  األس�بوع  أودت  الت�ي 
ش�خصاً وإصابة ١١0 آخرين، ق�د تتكرر يف 

مستشفيات ومؤسسات صحية أخرى.
وفيم�ا ييل نص كتاب االس�تقالة الذي قدمه 
التميمي ملجلس الوزراء، بعد أكثر من أسبوع 
عىل قرار س�حب يده إثر حادثة مستش�فى 
اب�ن الخطي�ب: »من�ذ 30 عاما وه�و تاريخ 
حياتي املهنية منها )١٢( عاما يف املؤسس�ة 
العس�كرية وم�ا تبق�ى يف مؤسس�ات وزارة 
الصحة واصل�ت العمل اللي�ل بالنهار خدمة 
لوطني وشعبي وال س�يما املستضعفني من 

ابناء بلدي املنكوب.
عمل�ت ب�كل مهني�ة واخالص س�واء لعميل 
باملؤسس�ة العس�كرية او املدني�ة وتدرجت 
باملؤسس�تني من أصغ�ر وحدة طبي�ة اىل ان 

اصبحت وزيرا.
وش�اءت الظروف ان اقود هذه املؤسس�ات 
وس�ط ازم�ات مالي�ة خانق�ة والحمدالل�ه 
وبدع�م كل م�ن عم�ل مع�ي تجاوزن�ا كل 
قدمن�ا  املح�دودة  وباإلمكاني�ات  االزم�ات 
لش�عبنا املح�روم م�ا يمك�ن تقديم�ه، لقد 
قارعنا االرهاب وانقذنا حياة ضحايا االعمال 
االرهابي�ة واعدنا الثقة للمؤسس�ة الصحية 
والس�يما ما انجزناه يف مدينة الطب ووفرنا 
كل االمكانيات لغرض عودة هذه املؤسس�ة 

لربيقها وضمن االمكانيات املتوفرة.

الظ�روف  وقس�اوة  رضاوة  م�ن  وبالرغ�م 
واالزمة املالي�ة التي كانت معدومة س�اندنا 
الجهد االمني النقاذ حياة عرشات االالف من 
الجرح�ى يف معرك�ة الحق ض�د كيان داعش 

االرهابي.
ويف ظل ظ�روف معركة التحري�ر وبدون اي 
دعم م�ايل نهضنا بواقع الخدم�ات يف مدينة 
الط�ب وادخلنا عرشات التخصصات الطبية، 
انجزنا مش�اريع واعدة س�يكون له�ا اثرها 
الكب�ري يف ع�الج املالي�ني وتدري�ب مالكاتن�ا 

الطبية.
وم�ع ذل�ك حرصن�ا ع�ىل عملن�ا األكاديمي 
بكاف�ة  ودعمه�ا  التعليمي�ة  واملؤسس�ات 

االتجاهات. 
وبع�د ان ت�م تكليفنا ب�وزارة الصحة كوزير 
له�ا، والعالم يش�هد انهيارا تام�ا ملنظوماته 
الصحية نتيجة لجائح�ة كورونا بالرغم من 
رصانتها اال انن�ا وبدعم الجهود الخرية التي 
س�اندتنا حاولنا ان نلملم جراح نظام صحي 
منهار اغلب مؤسس�اته يتج�اوز عمرها ال 
٦0 ع�ام، وازم�ات صحية متوارث�ة وانعدام 
االمكاني�ات والتخبط الحاصل نتيجة لالزمة 

الخانقة سواء كانت املالية او الوبائية. 
حاولنا وبما نملكه من خربة وكذلك تأسيس 
فري�ق عم�ل متجان�س النهاء االنش�قاقات 
والخالف�ات داخ�ل ال�وزارة وتش�كيل فريق 
عمل بعيد عن املحاصصة واختيار الشخص 
املناسب يف املكان املناسب. وبعد اعداد خطة 

متكاملة أنجزت:
١- انجاز اكثر من )80( مستشفى

رسي�ر   )١3000( م�ن  اكث�ر  اضاف�ة   -٢

للمنظومة الصحة
3- اضافة اكثر م�ن )١٢000( جهاز تنفس 

اصطناعي
٤- زي�ادة الطاق�ة الخزنية لالوكس�جني من 
)٢٩0000( ل�رت اىل اكثر من مليونني ونصف 

لرت.
5- زيادة عدد املختربات الخاصة بتش�خيص 
فايروس كورونا من مخترب واحد اىل اكثر من 

)٧0( مخترب. 
٦- توفري كافة االدوية واملس�تلزمات الطبية 
والفحوص�ات املختربية الخاص�ة بمواجهة 

الجائحة بنسبة ١00٪
٧- اع�ادة العمل بكافة املؤسس�ات الصحية 
لتقديم الخدمات العامة غري كورونا بنس�بة 

.٪١00
8- انجزن�ا عق�ود الصيان�ة لكاف�ة االجهزة 
الطبية من اجهزة املجالت الخطية واملفراس 

والرنني والقسطرة ملدة سنتني.
٩- امليض النشاء )٢3( مركز للعناية املركزة 

لحديثي الوالدة.
١0- اعادة العم�ل باكثر من )3٢٢( مرشوع 

صحي متوقفة منذ سنوات.
١١- اس�تكمال العقود لزيادة مراكز الديلزة 
وزيادة ع�دد املراكز واالجه�زة الضافة اكثر 
من )3000( جهاز وتغطية االحتياج الكامل 
ليلبي االحتياج لكافة املرىض وحسب النسبة 

السكانية.
الفتت�اح  االج�راءات  اس�تكمال   -١٢

مستشفيات
النجف
كربالء

النارصية
البرصة 
ميسان
املعامل

مركز امراض الدم مدينة الطب
مستشفى حديثة

مستشفى الحسينية
وكذلك ٢3 مستش�فى ومدينة طبية ستنجز 

خالل النصف االول من عام ٢0٢٢
١3 - حقق�ت وزارة الصح�ة وخالل تس�عة 
اش�هر تغطي�ة دوائي�ة ومس�تلزمات طبية 
ومختربي�ة ل�م تتوف�ر من�ذ اكث�ر من عرش 

سنوات.
١٤- نجحن�ا بابعاد مل�ف اللقاحات عن كل 

التدخالت ومن كل الجهات. 
م�ن  ان�واع   )3( بتوف�ري  نجاح�ا  وحققن�ا 
اللقاح�ات لتوف�ري اكث�ر م�ن )٢٢( ملي�ون 

جرعة وباسعار تعد االقل عامليا.
١5- بالتنس�يق مع لجنة الصحة والبيئة تم 
اقرار قانون الضمان الصحي الذي س�يكون 

له االثر االكرب يف تطوير الواقع الصحي.
ان كل ذلك تحقق ضمن االمكانيات املحدودة 
للوزارة بع�د ان اعطين�ا االولويات وتجفيف 

الفساد.
جادي�ن  عملن�ا  بمهامن�ا  اس�تالمنا  بع�د 
لتخصي�ص مبالغ خاص�ة بالجائحة وكذلك 
دعم جهود وزارة الصحة لكننا الحظنا هناك 
ارصارا غريب�ا باالمتن�اع عن تلبي�ة احتياج 

الوزارة.
ع�ىل  االعت�داء  مسلس�ل  اس�تمر  وكذل�ك 

مؤسساتنا الصحية بدون رادع.

        بغداد / المستقبل العراقي

عقد مجل�س وكالء األمن الوطني، أمس 
الثامن�ة  االعتيادي�ة  جلس�ته  الثالث�اء، 
لس�نة٢0٢١، برئاس�ة مستش�ار األمن 
القومي السيد، قاس�م األعرجي.وناقش 
املجلس املوضوع�ات املدرجة عىل جدول 
التوصي�ات والق�رارات  أعمال�ه واتخ�ذ 
الالزمة بشأنها. ناقش املجلس موضوع 
مخازن األس�لحة واألعت�دة والتوصيات 
املعّدة م�ن قبل اللجنة موض�وع البحث 
حول ج�رد املخ�ازن واخراجها يف أماكن 
خارج امل�دن،  واتخذ التوصيات الخاصة 
به�ا، ع�ىل ان ترف�ع اىل رئي�س مجل�س 
الوزراء التخاذ القرار الالزم بشأنها. كما 
ناق�ش املجلس توصي�ات اللجنة املعنية 
الناري�ة،  االلع�اب  وت�داول  باس�تخدام 
ووج�ه بإعادة تش�كيل اللجنة برئاس�ة 
ممث�ل وزارة التج�ارة وعضوية الجهات 
ذات العالق�ة، إلع�داد تعليمات وضوابط 
األلع�اب  وت�داول  واس�تخدام  اس�ترياد 
الناري�ة بم�ا ال يتعارض مع االس�تقرار 
األمني والحفاظ عىل س�المة املواطنني . 
وشهدت الجلسة أيضا،  مناقشة مذكرة 
تفاه�م ب�ني وزارة الداخلي�ة / وكال�ة 
االس�تخبارات ووكال�ة الرشطة الوطنية 
املالحظ�ات  ط�رح  وج�رى  الكوري�ة، 
والت���عديالت الالزمة واحالتها اىل وزارة 
الداخلية لتضمينها واملوافقة عىل تخويل 

الوزير أو من يخوله لغرض إبرامها.

وزير الصحة يف نص استقالته: حادث ابن اخلطيب قابل للتكرار يف مستشفيات أخرى!
جلنة برملانية تعتزم تقديم )3( مرشحني للكاظمي لشغل حقيبة الوزارة األمن الوطني يبحث 

»خمازن السالح« وضوابط 
استرياد األلعاب النارية

        بغداد / المستقبل العراقي

التق�ى وزي�ر الخارجيَّة فؤاد حس�ني االثنني، رئيس القس�م اإلس�المي يف 
املجلس الحربي لحوار األديان املونس�نيور خالد عكشه لبحث سبل تعزيز 
العالق�ات املش�رتكة.  وذكرت ال�وزارة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، أن »اللقاء بحث العالقات الثنائية وس�بل تطويرها من خالل 
الح�وار البناء بما يس�اهم يف تعزي�ز العالقات بني الع�راق ودولة حارضة 

الفاتيكان، وتطرقا أيضاً إىل الزيارة التاريخية لقداسة الپاپا إىل العراق«.  
وأشار الوزير إىل أن »هذه الزيارة كان لها اثر إيجابي وبعد انساني ومثلت 
رسالة سالم ومحبة للعالم«، داعيا إىل انشاء مركز لحوار األديان يف العراق، 
وأن يتوس�ع الحوار ليش�مل كافة األقلي�ات يف العراق«.  وبحس�ب البيان 
»حرض اللقاء س�فرية جمهورّية العراق لدى روما صفية السهيل، وسفري 

جمهورّية العراق لدى دولة حارضة الفاتيكان عبدالرحمن العامري«.  

        البصرة / محمد الجابري

أكد قائد عمليات البرصة اللواء الركن أكرم صدام مدنف أن قيادة العمليات 
اتخذت اإلج�راءات الالزمة لحماي�ة أهم املواقع واملنش�آة الحيوية والبنى 
التحتية لدوائر الدولة، الفتاً إىل تفعيل دور مفارز الدفاع املدني يف محافظة 

البرصة وكذلك املتابعة املشددة لكامريات املراقبة. 
وأش�ار مدنف إىل تنظي�م حركة دخول وخروج املراجع�ني إىل دوائر الدولة 

الحكومية والقيام بتفتيش املراجعني اثناء الدوام الرسمي. 
وأوض�ح أن�ه يمنع منع�ا باتا دخ�ول وإس�تخدام أي مادة مس�اعدة عىل 
االش�تعال إىل الدوائر واملستش�فيات الحكومي�ة واألهلية ومبان�ي الدولة 
األخرى وعىل القوات األمني�ة اتخاذ أقىص تدابري الحيطة والحذر واملتابعة 
املس�تمرة من الجهات األمنية. وش�دد اللواء الركن أكرم صدام مدنف عىل 
تفعي�ل دور اللجان واملكاتب األمنية يف جمي�ع الدوائر الحكومية الخدمية 
والوح�دات اإلدارية واملجالس البلدية والعمل املش�رتك م�ع القوات األمنية 

املاسكة لقواطع املسؤولية وكذلك التنسيق مع الوكاالت االستخبارية.
وتاب�ع أن ع�ىل الجه�ات ذات العالقة القي�ام بعمليات صيان�ة ملنظومات 
الكهرب�اء واألوكس�جني وتهيئ�ة مطاف�ئ الحري�ق وعلينا جميع�ا تحمل 
املس�ؤولية القانونية والوطنية واإلنس�انية والعمل ع�ىل منع أي خرق قد 

يؤدي إىل إرباك الوضع االمني أو القيام بعمليات تخريب يف املحافظة. 
ونف�ى قائد عمليات البرصة ما تناقلته بع�ض القنوات الفضائية ومواقع 
التواص�ل االجتماع�ي بخص�وص تع�رض رتل الدع�م الوجس�تي للقوات 

التحالف الدويل ضمن قاطع عمليات البرصة.

وزير اخلارجية يدعو الفاتيكان إىل إنشاء 
مركز حلوار األديان يف بغداد

قائد عمليات البرصة: اختذنا اإلجراءات الالزمة 
حلامية املواقع واملنشآة والبنى التحتية

        بغداد / المستقبل العراقي

بينت لجنة األم�ن والدفاع النيابية، 
نش�اط  اس�باب  الثالث�اء،  أم�س 
عنارص داعش االرهابية يف مناطق 

مختلفة البالد.
وق�ال عضو اللجنة زي�اد الجنابي، 
ان�ه »بع�د تمك�ن قواتن�ا األمني�ة 
م�ن تحري�ر املناط�ق من س�طوة 
داعش تبق�ت فيها بعض املجاميع 
اإلرهابي�ة تقوم ب�ني الحني واآلخر 
بفعالي�ات إرهابية«. مش�رياً إىل ان 
»س�بب تل�ك النش�اطات يكمن يف 

نقص الجهد االستخباري يف الفرتة 
األخرية«. وأعرب الجنابي عن قلقه 
من تلك الهجمات، مؤكداً ان »هنالك 
تنسيق عايل بني العصابات اإلرهابية 
وتقارب بني الهجمات وهو ما ينذر 
بخط�ورة كبرية خصوصا يف الفرتة 
القليلة املاضية«.  وأفصح الجنابي 
انه »س�يكون هنالك اجتماع قريب 
ج�دا يضم جمي�ع أعض�اء اللجنة 
وس�يتم اس�تضافة مدراء االجهزة 
االمني�ني  والق�ادة  االس�تخباراتية 
به�ذا  توجي�ه  هنال�ك  وس�يكون 

الشأن«.  

حذرت لجن�ة الزراعة واملياه واالهوار 
النيابية، أم�س الثالثاء، من انخفاض 
مناس�يب مياه الفرات يف البالد خالل 
الف�رتة املقبلة.وق�ال رئي�س اللجن�ة 
سالم الشمري يف بيان تلقت املستقبل 
العراقي نسخة منه ان »تركيا تحاول 
بني الحني واالخر استخدام ورقة املياه 
لتنفي�ذ ماتخطط ل�ه بدولتي مرسى 
نه�ر الفرات بش�كل خاص«،مبينآ ان 

»اعالن مسؤول يف ش�مال سوريا عن 
انخفاض منس�وب مياه نهر الفرات 
يف  م�رة  والول  امت�ار   5 م�ن  باكث�ر 
تاريخه امر خطري وينذر باالمر نفسه 
يف العراق«.ودعا الش�مري »الحكومة 
اىل االرساع بتوقي�ع اتفاقية مع تركيا 
حول حص�ة العراق من مي�اه نهري 
دجل�ة والفرات وعدم اس�تخدام االمر 

كورقة ضغط لتنفيذ أهدافها«. 

الدفاع الربملانية تستضيف كبار قادة األمن 
وتكشف سبب تزايد هجامت »داعش«

املياه الربملانية حتذر من »وضع خطري« 
هيدد هنر الفرات



www.almustakbalpaper.net العدد )2371( االربعاء  5  آيار  2021 محليات3

    المستقبل العراقي / عامر عبد العزيز 

كش�فت وزارة التجارة أن مالكات الرشكة العامة لتجارة 
الحب�وب واصلت وعىل م�دار أربعون يوم من تجهيز أكثر 
م�ن مليوني واثنان وع�رشون الف وأربعمائ�ة وثمانون 
كيس رز محيل بنوعية العنرب والياسمني للوكالء املعتمدين 
لدى الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية ضمن مفردات 
البطاقة التموينية حصة شهر رمضان، أكد ذلك املهندس 

الجويرباوي مدير عام الرشكة العامة لتجارة الحبوب. 
وقال إن مجاهدي الرشكة جهزوا وكالء البطاقة التموينية 
أكثر م�ن )١٠١١٢٤( الف طن من ال�رز املحيل املصنع يف 

املجارش األهلية و الحكومية وهو إنجاز تم تحقيقه ألول 
مرة يف تاريخ الرشكة من خالل تأمني حصه ش�هر كامل 

من الرز املحيل لكافة مدن وقرى البالد.
وأضاف أن نس�بة التجهيز بلغت)٩٨%( من أصل الكمية 
الش�هرية املق�ررة ، مش�را إىل اس�تمرار تجهي�ز الرز يف 
محافظ�ات ذي ق�ار و دياىل و املوص�ل و االنبار و صالح 
الدي�ن ، فيما تم  تصفر كامل الحصة ملحافظات بغداد و 
والبرصة و كركوك و النجف و الديوانية و بابل و املثنى و 

كربالء و ميسان و الكوت .
» الجويرباوي » بني إىل استمرار صوامع و مخازن الرشكة 
تواصل تجهيز املطاحن بالحصص املقررة الوجبة الرابعة 

من الخلطة املقررة من الحنطة .
وأش�ار إىل أن نس�بة التجهي�ز بلغ�ت بلغت لغاي�ة اليوم 
)٤٧%( بواق�ع ) ١٨٠٢٦٤( ال�ف ط�ن من أص�ل الحصة 
الش�هرية املقررة . من جانب اخر، بني مدير عام الرشكة 
العامة لتجارة الحبوب اس�تمرار مناقلة الحنطة املحلية 
إنت�اج عام ٢٠٢٠ من مواقع ف�رع صالح الدين ومخمور 
يف نين�وى  محافظات الب�الد لتعزيز أرصدته�ا وديمومة 
تجهي�ز املطاح�ن بالحصص املق�ررة من م�ادة الحنطة 
الوجبة الرابع�ة ، إضافة اىل اس�تمرار مناقلة الرز املحيل 
من فروع النجف و الديوانية النجاز تجهيز الوكالء بالرز 

يف املحافظات التي تواصل عملها بتجهيز الوكالء.

جتارة احلبوب تعلن موقف جتهيز الوكالء بالرز املحيل واملطاحن بحصص احلنطة
أكدت استمرار عمليات مناقلة احلنطة والرز

    بغداد/ المستقبل العراقي

أك�دت وزارة الداخلي�ة ع�ىل مديري�ة املرور 
العام�ة، أمس الثالثاء، منع س�ر »العجالت 
الجرائ�م  ارت�كاب  خش�ية  املش�بوهة«  
بواس�طتها. وذكر بيان لخلية االعالم االمني 
تلق�ت املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه ان 
»الل�واء س�عد مع�ن مدي�ر دائ�رة العالقات 

واالعالم ورئيس خلية االع�الم االمني ألتقى 
الل�واء ط�ارق اس�ماعيل مدير امل�رور العام 
وبح�ث ع�دداً م�ن املواضي�ع ذات االهتمام 
املتبادل«. وأكد اللواء معن »عىل اهمي�����ة 
ال�دور الحيوي لتش�كيالت امل�رور العامة يف 
تعزيز االس�تقرار االمني ومكافحة الجريمة 
من خ�الل من�ع العج�الت املش�بوهة وغر 
القانوني�ة م�ن الس�ر يف الش�وارع خش�ية 

ارتكاب الجرائم« مبيناً ان »املرور العامة من 
خ�الل قاعدة بياناتها كانت لها مس�اهمات 
كب�رة يف ارش�اد القوات االمني�ة عىل العديد 
من مرتكبي الجرائم«. وتابع البي�������ان 
»كما جرى خالل اللقاء بحث الواقع املروري 
واهمية وضع حلول جذرية ملعالجة مشكلة 
االختناق�ات املروري�ة والتخي�ف ع�ن كاهل 

املواطن«.

الداخلية تؤكد للمرور عىل منع سري »العجالت املشبوهة« 
خشية ارتكاب جرائم

اللواء سعد معن التقى مدير املرور العام

    بغداد / المستقبل العراقي

أم�س  والبيئ�ة،  الصح�ة  وزارة  كش�فت 
الثالثاء، اجراءاتها يف التعامل مع العراقيني 

العائدين من الهند.
وقالت عضو الفريق االعالمي للوزارة ربى 
ف�الح »فرقنا بارشت بحج�ر العائدين من 
الهن�د بأحد فن�ادق العاصمة بغ�داد، وتم 
أخ�ذ املس�حات وبانتظ�ار النتيجة خالل 

اليومني املقبلني«. 
وأضافت »س�يتم أخذ مس�حة أخرى بعد 
أسبوع من األوىل وبحالة كانت سالبة، فانه 

س�يتم فرض الحجر املنزيل ع�ىل العائدين 
حتى التأكد من س�المتهم بشكل كامل«. 
وكان�ت وزارة النقل، أعلنت وصول طائرة 
أس�طولها الج�وي اىل مطار بغ�داد الدويل 
مس�اء أم�س األثنني التي ت�م تخصيصها 
الجالء املواطن�ني العراقيني العالقني داخل 
االرايض الهندي�ة. وبين�ت، ان »املواطن�ني 
العراقيني الذين ت�م إجالئهم عىل متن بلغ 
نحو )3٩٩( مواطن وتم تهيئة حافالت من 
قب�ل الرشكة العامة للمس�افرين والوفود 
لنقله�م اىل االماك�ن التي تحدده�ا وزارة 

الصحة العراقية والجهات املختصة«.

الصحة تكشف إجراءاهتا مع العائدين 
من اهلند ومكان حجرهم

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

تطل�ق وزارة العم�ل والش�ؤون االجتماعي�ة، أم�س 
الثالث�اء، رواتب ش�بكة الحماية الخاصة بش�هر آيار 

مع الزيادة.
وق��ال املتح�دث باس�م ال��وزارة نج�م العقاب�ي يف 
اس��ت�ك�م�ل�ت  »ال�وزارة  إن  صحف�ي،  ترصي�ح 
جميع املخاطبات الرس�مية الخاص�ة ب���اط���الق 
ال����رات����ب وس��ي��ت��م االط����الق خ���الل 
ال��س���ي��اق  ف���ي  داع��ي���ا  س���اع��ات«، 
ن�ف�سه االس����ر امل��ش��م��ول��ة ب��ه��ا إل��ى 

“االستعداد لتسلمها”.   
وب�ني أن “ال�روات�ب ستشمل نحو مليون و٤٠٠ الف 
ارسة م��س���ت��ف��ي��دة ض��م���ن ق��اع��دة 
إىل  م�ش��ي�را  ال�������وزارة”،  ب��ي��ان���ات 
انَّ “ال�رات��ب س�يطلق م�ع ال��زي���ادة ال��ت���ي 
اف��ص���ح عنه�ا مؤخ�را م�ن اج�ل دع�م الرشائح 
ب�ه��ا  ت��ع��ن���ى  ال��ت���ي  ال��ف��ق��ي���رة 

الوزارة”. 
وافص�ح العقاب�ي عن ان َّ “ال�وزارة تعمل بالتنس�يق 
م����ع وك����ال����ة )ACTED( ال�ف�رن�س��ي�ة 
م��ن اج���ل تدري�ب وتأهي�ل مس�تفيدي الحماي�ة 
االج��ت��م��اع��ي���ة م��م��ن ه��م ف�ي س��ن 
ال�ع�م��ل، بغي�ة توظيفه�م وت�دري�ب�ه�م ض�م�ن 
امل�ج��االت واالختصاصات كاف�ة”.   واض������اف 
ام��ك��ان��ي��ة  أن“ال��ت��ن��س��ي��ق ي�ش�م�ل 
ش��م�ول�ه�م ب�ال�ق�روض الق�ام�ة امل�ش��اري�ع 
الصغ�رة واملتوس�طة لتوف�ر ف��رص عم�ل له�م، 
فضال عن تدريبه�م وزج�ه�م ف�ي س�وق ال�ع�م�ل 
ال��ع��م���ل  دائ���رة  م���ع  ب�ال�ت�ع��اون 

وال���ت���دري���ب امل�ه�ن�ي بالوزارة”.

العمل تعلن إطالق رواتب 
شبكة احلامية لشهر آيار

    بغداد / المستقبل العراقي

أص�درت االمانة العامة ملجلس الوزراء، أم�س الثالثاء، توصيتني 
بشأن مجمع الزهور السكني يف العاصمة بغداد.

وذكرت االمانة، يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، أن 
»لجن�ة األم�ر الديواني )٦ لس�نة ٢٠١٧ ( املس�ؤولة عن التحري 
عن العقبات التي تحول دون إكمال املرشوعات االس�تثمارية من 
بع�ض الجه�ات الحكومية، أوص�ت بتويل الجه�ة املالكة لألرض 
بإزال�ة التج�اوزات ع�ىل األرض املتج�اوز عليه�ا ضمن مرشوع 
مجم�ع الزهور الس�كني، بالتنس�يق مع الجه�ات ذات العالقة، 
ملبارشة املس�تثمر يف بناء الوحدات السكنية بمساحة )١5٠ م٢( 

للوحدة السكنية الواحدة«. 
وأضاف البيان ان »التوصية، تضمنت تويل مرصف الرشيد، تزويد 
املس�تثمر، بأسماء املس�تفيدين املتقدمني عىل الوحدات السكنية 
البالغة مس�احتها )٨٠م٢( بالرسعة املمكنة«، مؤكداً ان »اللجنة 
املذك�ورة، تواصل اجتماعاته�ا الدورية، إليج�اد الحلول املالئمة 
إلزالة العقبات التي تحول دون إكمال املرشوعات االستثمارية يف 

بغداد واملحافظات«.

أمانة جملس الوزراء تويص بإزالة 
التجاوزات عن جممع الزهور سكني

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت السفارة األمركية يف بغداد، أمس الثالثاء، تقديم واشنطن 
مس�اعدة بقيمة ٢٠ مليون دوالر لتجديد مستشفى ابن الخطيب 
بع�د الحري�ق الذي اندلع فيه األس�بوع امل�ايض وأودى بحياة ٨٢ 

شخصاً وإصابة أكثر من ١٠٠ آخرين.
وأعلن املكتب اإلعالمي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم 
الثالثاء، أن مجلس الوزراء صوت عىل توصيات اللجنة التحقيقية 
بشأن حريق مستشفى ابن الخطيب، فيما أشار اىل أنه قرر إنهاء 

سحب اليد بحق وزير الصحة ومحافظ بغداد.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الصحة والبيئة، أم�س الثالثاء، عن توزيع خريجي 
الجامعات العراقية وغر العراقية وخريجي اقليم كردستان.

وذك�ر بي�ان لل�وزارة تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة منه انه 
»والحاق�اً بإس�ماء التعيينات التي تم نرشها ع�ىل موقع الوزارة 
فانه تم ن�رش ملحق بتوزيع خريجي الس�نوات الس�ابقة والذي 
ش�مل طب اس�نان للجامعات العراقية وغ�ر العراقية وخريجي 

اقليم كردستان باإلضافة اىل تغير جهة تعيني الصيادلة«. 
ولفت اىل ان »ذلك يأتي اس�تناداً اىل اح�كام قانون التدرج الطبي 

والصحي رقم )٦( لسنة ٢٠٠٠ وتعديالته«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت مديرية مكافحة اجرام بغداد، أمس الثالثاء، إلقاء القبض 
عىل متهمني اثنني باإلبتزاز والرسقة يف العاصمة.وذكرت املديرية، 
يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، أن »مفارزها تمكنت 
من القاء القبض عىل مته�م قام بابتزاز فتاة الكرتونيا وتهديدها 
بنرش صورها الخاصة عىل مواقع التواصل االجتماعي ) فيس بوك 
( والتشهر بها ما لم تدفع له مبلغا من املال«. وأضاف البيان، أن 
»املته�م تم تدوين أقواله ابتدائي�ا وقضائيا باالعرتاف وقرر قايض 
التحقي�ق توقيف�ه وفق أحكام امل�ادة ٤3٠ ق.ع«. وتابع: »اىل ذلك 
ألق�ت مفارز مكتب مكافحة اج�رام البياع القبض عىل متهم قام 
برسقة مبلغ مايل قدره ١5 مليون دينار عراقي ومخشالت ذهبية 
مع شاش�ة بالزما من إحدى الدور الس�كنية يف منطق�ة البياع«. 
وأكد، أنه »تم اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق املتهم وتوقيفه وفق 

أحكام املادة ٤٤٤ من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل«.

الواليات املتحدة تقدم »20« مليون دوالر 
لتجديد مستشفى ابن اخلطيب

وزارة الصحة تعلن موقف عن توزيع 
خرجيي اجلامعات العراقية وغري العراقية

إجرام بغداد تعلن اعتقال 
متهمني باإلبتزاز والرسقة

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت الرشكة العامة للموان�ئ يف وزارة النقل، أمس الثالثاء، رصد مبلغا بمقدار ) 3٠ ( 
ملي�ار دينار بهدف اعادة البنى التحتي�ة ملوانئ ام قرص.وأوضح بيان لوزارة النقل تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه، ان »الوزارة رص�دت بمقدار ) 3٠ ( ملي�ار دينار بهدف 
اع�ادة البن�ى التحتية ملوانئ ام قرص خ�الل موازنتها للعام الحايل تق�ي بتنفيذ حزمة 
من املشاريع التي تهدف اىل تطوير مينائي أم قرص الشمايل والجنوب«.  وقال مدير عام 
الرشكة املهندس فرحان محيس�ن بحس�ب البيان، أنه »تم البدء بعملية دمج مينائي ام 
قرص الش�مايل والجنوبي ليكونا ميناًء واحدا عىل غرار ما كان منذ تأسيس�ه عام ١٩٦٧ 
و تم ش�طره بعد العام ٢٠١٠ اىل ادارتني مس�تقلتني«. مضيف�ًا إىل ان«قرار ) ٩٠ ( لعام 
٢٠٢٠ الصادر من مجلس الوزراء اوعز لكافة الدوائر تلبية كل متطلبات ساحة الرتحيب 
الكمرك�ي الك�ربٰى وان الغاية من هذا املرشوع هو جعل س�احة واحدة موحدة كمركية 
وبمس�احة مليون و5٠٠ الف م�رت مربع لكافة األجهزة والدوائر الس�اندة التي تعمل يف 
موان�ئ أم قرص اذ س�يكون هن�اك فصل ما بني العم�ل املينائي والعم�ل الكمركي وهذا 
يجعل من املينائني ميناًء واحداً«.  وبني الفرطويس، أن«ساحة الرتحيب الكمركي الكربى 
تتضم�ن بوابات وكراجات ومجهزة باملوازين والس�ونارات وأجهزة الفحص االش�عاعي 
وكل مبان�ي الخدم�ة وق�د رصدنا ميزاني�ة ) 3٠ ( مليار دين�ار لهذا العام إلع�ادة البنٰى 
التحتية باإلضافة إىل تمويل آخر من إحدى رشكات التش�غيل املش�رتك يصل مقداره إىل 
نحو ) ٤٠ ( مليار دينار ». واش�ار البيان اىل أن موانئ أم قرص تس�تقبل ٧٠% من السفن 
التجارية املحملة بالبضائع والحاويات فيما خصص ميناء خور الزبر الستراد وتصدير 

املشتقات النفطية.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أك�دت وزارة الرتبي�ة، أم�س الثالث�اء، أن 
جميع املراحل، م�ن الصف األول االبتدائي 
س�تتحّول  اإلع�دادي،  الس�ادس  وحت�ى 
للدراس�ة اإللكرتونية بناًء عىل قرار إيقاف 
التعلي�م الحضوري، فيما أش�ارت إىل أنها 
بدأت بإنشاء مناهج تسّهل هذا النوع من 
التعليم.وقال املتحدث باسم الوزارة حيدر 
ف�اروق يف ترصي�ح صحف�ي إن »التعليم 
لجمي�ع  إلكرتوني�ًا  أصب�ح  اإللكرتون�ي 
املراحل، من األول االبتدائي وإىل الس�ادس 

اإلعدادي«.
»مس�تعدة  الرتبي�ة  وزارة  ان  وأض�اف، 
لذل�ك من خالل ع�دة برامج منها مرشوع 
ال�ذي   )مدرس�تي(  الرتب�وي  التلفزي�ون 
يق�دم في�ه جمي�ع ال�دروس، اضاف�ة اىل 
قي�ام املديرية العام�ة للمناه�ج بتحويل 
املنه�اج  ان  اي  املناه�ج بش�كل رقم�ي، 
مكون من مواد مكتوبة ووسائل تعليمية 
توضيحية«.وأش�ار فاروق إىل أن مرشوعا 
بعنوان »حسن وريم« للمراحل االبتدائية، 
و«يتضمن جعل الدروس عىل شكل رسوم 

كارتونية لتسهيل ايصالها اىل التلميذ«.

املوانئ تعلن ختصيص »30« مليار دينار 
إلعادة البنى التحتية ملوانئ ام قرص

الرتبية تعلن حتويل »مجيع املراحل« 
للدراسة اإللكرتونية

مستشار رئيس الوزراء يستبعد اقرار 
»موازنة تكميلية«

    بغداد / المستقبل العراقي

أس�تبعد املستش�ار االقتصادي ل�رئ�ي��س ال�����وزراء م�ظ�ه�ر محمد 
ص�ال��ح، أمس الثالثاء، أن ت�ك�ون ه�ن��اك م�وازن�ة تكميلية لهذا العام 

بسبب تأخر إقرار املوازنة العامة.
وق���������ال ص����ال�����ح يف ترصيح صحف�ي »ال أت�وق�ع أن تكون 
ه��ن���اك م��وازن��ة ت�ك�م�ي�ل�ي�ة، ك��ون امل��وازن��ة ال��ع��ام��ة 
ت�ع�ط�ل�ت ك�ث�ي�راً وأق��رت م�ن�ذ م��دة ق�ص�ي�رة، وف�ي العادة يجب 
أْن تق�ر موازن�ة البلد ف�ي ب�داي�ة ال�ع�ام م�ن أج��ل معرفة إي��رادات��ه 

لنصف ال�ع�ام، وعندها تتم معرفة هل نحتاج إىل موازنة تكميلية أم ال«. 
وأضاف ان »ارتفاع أس�عار النفط ال ي�ع�ن�ي ب��ال��ض��رورة أن ت�ك�ون 
هناك موازنة تكميلية، خاصة أن امل�وازن�ة العامة بنيت عىل عجز، وف��رق 
األس��ع�ار تنتفع ب�ه ال�دول�ة أف�ض�ل م�ن االق��ت��راض”، مشراً اىل ان 
»امل�وازن�ة التكميلية ع�ادة م��ا ت��ك��ون ف��ي ش���ه��ر ح��زي��ران 

منتصف العام حتى تتم معرفة اإليرادات املالية بشكل أفضل«. 
وب��نّي صال�ح أنَّ »وض�ع البلد هو م�ن يحدد هذا األمر إذا م�ا كانت هناك 
مشاريع تحتاج إىل تنفيذ بعد أن ت�م تأجيلها وه�ي مهمة، فضالً عن وجود 

مشاريع مالية مؤجلة«. 
وكان مجل�س الن�واب، أقر يف 3١ آذار املايض املوازن�ة املالية االتحادية لعام 
٢٠٢١، بإجمايل نفقات بلغ ١٢٩ تريليون دينار }نحو ٨٨ مليار دوالر{، فيما 

سجلت عجزا قدره ٢٨ تريليونا }نحو ١٩ مليار دوالر{. 
كما تم احتس�اب اإلي�رادات املخمنة م�ن تصدير النفط الخام عىل أس�اس 
معدل س�عر للربميل ٤5 دوالرا، ومعدل تصدير ق�دره 3.٢5٠ ماليني برميل 
يومي�ا. ويعتم�د العراق عىل إيرادات بيع الخام لتغطي�ة أكثر من ٩٠ يف املئة 
م�ن نفقات الدولة، وهو ما وض�ع البالد يف أزمة مالية خانقة العام املايض، 

نتيجة تراجع أسعار النفط باألسواق العاملية بفعل جائحة كورونا. 
ويأت�ي إق�رار املوازن�ة بعد انقض�اء 3 أش�هر من الس�نة املالي�ة الجارية، 

وسيجري تطبيقها بأثر رجعي عىل األشهر الفائتة. 
يذك�ر ان رئيس الوزراء، مصطف�ى الكاظمي، أعلن ع�زم الحكومة الطعن 
ببع�ض فقرات املوازنة الجراء تعديالت عليها م�ن قبل الربملان وفيها جنبة 

مالية. 

خبري اقتصادي يتوقع ازدياد الفقر: »اإلصالح« دفع ثمنه املواطن
    بغداد/ المستقبل العراقي

توق�ع خبر اقتص�ادي، أمس الثالث�اء، ازدياد 
نسب الفقر يف العراق

وقال باس�م جميل أنط�وان ان »الدولة عملت 
ع�ىل اص�الح اقتصادي ولك�ن املواط�ن يدفع 
الثم�ن بجمي�ع فئات�ه«. وب�ني، ان »املواط�ن 
العراق�ي ورج�ل االعم�ال اجربوا ع�ىل التأقلم 
مع ه�ذا الوض�ع«، مبيناً ان«الخص�م الحاكم 

هو م�ن يحدد وينفذ س�عر ال�دوالر وال يوجد 
حل آخر وكأن الدولة عملت اصالحا اقتصاديا 
ودف�ع ثمنه املواطن ب�كل فئات�ه« الفتا اىل ان 
»ذل�ك أصب�ح حقيق�ة واالس�تقرار علي�ه وال 
يمكن تغيره«. وأكد أنطوان، ان »نسب الفقر 
ستزيد الن ما جرى هو خفض للقوة الرشائية 
للمواطن أي ان نفس املبلغ الذي كان يشرتي به 
عرش وحدات، اآلن قل اىل ٨ ثمان وحدات وكان 
الدولة أخذت ربع ما يمل�ك املواطن العراقي«. 

واض�اف الخب�ر االقتص�ادي »يف الوق�ت ذاته 
اس�تغل التجار الجش�عني املوقف وأخذوا ٢5% 
م�ن الق�وة الرشائية وأصب�ح املواط�ن يدفع 
فروق�ات 5٠% من دخل�ه فأصبح لديه تضخم 
نقدي كبر مقابل خفض القوة الرشائية وبات 
مجرباً ان يتكيف معها بأي سبيل من السبل«. 
وتاب�ع ان »الدول�ة أتته�ا فروق�ات كبرة من 
النفط وعن طريق خفض قيمة الدينار مقابل 

الدوالر وذهب اىل جيوب الحكومة«.

حمافظ بغداد ينفي تقديم استقالته

     المستقبل العراقي/ طالب ضاحي / عادل احمد

نفى محافظ بغداد محم�د جابر العطا، أمس الثالثاء، تقديم 
اس�تقالة إىل رئيس ال�وزراء مصطفى الكاظم�ي عىل خلفية 

حريق مستشفى ابن الخطيب. 
وق�ال العط�ا لوكالة األنب�اء العراقي�ة )واع(، إن »األنباء عن 

تقدي�م اس�تقالته م�ن منصب�ه لرئي�س ال�وزراء عارية عن 
الصحة«. 

وأعلن املكتب اإلعالمي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن 
مجلس الوزراء صوت عىل توصيات اللجنة التحقيقية بش�أن 
حريق مستش�فى ابن الخطيب، فيما أش�ار اىل أنه قرر إنهاء 

سحب اليد بحق وزير الصحة ومحافظ بغداد.

سكك احلديد تكشف تفاصيل حادثة إنقالب قطار: 
لـم نسجل خسائر برشية

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت الرشك�ة العام�ة للس�كك الحديد، 
أمس الثالث�اء، تفاصيل ح�ادث النباعي، 
فيم�ا اك�دت ع�دم تس�جيل أي خس�ائر 

برشية.
وذكرت رشكة س�كك الحديد يف بيان تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه، »بعد ان 
بدأت س�كك حديد العراق تستعيد عافيتها 
وب�ارشت باص�الح العديد م�ن خطوطها 
كإعادة تاهيل القناطر والجسور باالضافة 
اىل صيانة خطوط السكة وتاهيل املحطات 
وانتهى االم�ر بتوقيع عقود نقل املنتجات 
النفطي�ة من ال�دورة وبيج�ي اىل ام قرص 
، حاول البع�ض النّيل من تل�ك االنجازات 
م�ن خ�الل تضخي�م ع�وارض والحوادث 

البسيطة التي تحصل جراء العمل«. 
واض�اف، ان »آخ�ر ما حصل ح�ادث بني 
محطتي املشاهدة والدجيل اىل ام قرص، اذ 
خرجت االحواض عن مس�ار خط السكة 
واالن يق�وم فري�ق فني مخت�ص باعادة 
هذة االحواض اىل مس�ارها وس�وف تقدر 

االرضار املادية بعد رفع الحادث«. 
ونوه�ت الس�كك«بعدم وجود خس�ائر او 
ارضار برشي�ة، وان امل�الكات الهندس�ية 
الس�كك  منتس�بي  وجمي�ع  والتقني�ة 
عازم�ون ع�ىل مواصل�ة العم�ل بالرغ�م 
م�ن كل التحدي�ات«. وذكر مص�در أمني، 
يف وق�ت س�ابق ان »قط�ارا يحم�ل مادة 
النفط األس�ود انقلب بعد انشطار السكة 
الحديدي�ة خالل توجهه م�ن قضاء بيجي 

باتجاه العاصمة بغداد«.
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)رشاء كابسات غاز عدد /2( 
اعالن للمرة االوىل 

يرس )وزارة النفط/ الرشكة  العامة لتعبئة وخدمات الغاز( بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم 
عطاءاتهم )رشاء كابسات غاز عدد /2( 

وبكلفة تخمينية مقدارها ) 190,000,000 ( فقط مائة وتسعون  مليون دينار فقط ال غريها من حساب املوازنة 
الرأسمالية  مع مالحظة ما يأتي :

1 � ع�ى مقدمي العط�اء املؤهلني والراغبني يف الحصول ع�ى معلومات اضافية االتصال )الرشك�ة العامة  لتعبئة 
وخدمات الغاز( عن طريق الربيد االلكرتوني Pd.taji@gfc.oil.gov.iq جميع ايام االسبوع

2 � متطلبات التأهيل املطلوبة : مطابق ملا موجود يف الوثيقة القياسية ) قانونية ، فنية ، مالية( 
3 � بأم�كان مقدمي العط�اء املهتمني رشاء وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري صادر من الرشكة مع نس�خة 
مصورة من هوية غرفة تجارة نافذة وتخويل باسم املخول باملراجعة مع نسخة من هوية االحوال املدنية للمخول 
اىل العنوان املحدد يف ورقة بيانات العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )100,000 مائة الف دينار( نقدا او 

عى شكل صك مصدق صادر من مرصف الرافدين حرصا غري قابلة للرد 
4 � تقديم تأمينات اولية البالغة 3%  من مبلغ الكلفة التخمينية باسم الرشكة او مديرها املفوض او احد املساهمني 
يف الرشكة بموجب عقد رشاكة بمبلغ )5,700,000( فقط خمس�ة ماليني وس�بعمائة  الف دينار ال غري  عى شكل 
ص�ك مصدق او خطاب ضم�ان صادر من مرصف عراقي معتمد من البنك املركزي وحس�ب ن�رشه البنك املركزي 

ومعتمد من وزارة النفط وان تكون التأمينات نافذه بعد 28 من نفاذ العطاء 
5 � يت�م تس�ليم العطاءات اىل العن�وان االتي ) بغداد / التاج�ي / مقابل مديرية رشطة التاجي( الس�اعة الواحدة 
لي�وم الغلق ) 2021/6/1( العطاءات املتأخرة س�وف ترفض وس�يتم فتح العطاءات بحض�ور مقدمي العطاءات 
او ممثليه�م الراغب�ني بالحضور يف العنوان االتي ) مقر الرشكة( يف الزم�ان يف اليوم التايل للغلق  )2021/6/2( وال 

يسمح بتقديم العطاءات الكرتونيا ويتم تقديم العطاء بالدينار العراقي 
6 � اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون موعد الغلق يوم الدوام الرسمي الذي ييل يوم العطلة

7 � يعق�د مؤتم�ر فني لالجابة عى االستفس�ارات الفنية قبل س�بعة ايام من تاريخ الغل�ق يف مقر الرشكة العامة  
لتعبئ�ة وخدم�ات الغاز / التاجي / بغداد  واعالمنا يف حال حضوركم املؤتمر الفني  ليتس�نى لنا اعداد كادر متقدم 

من مهندسني مختصني يف املواصفة الفنية للمناقصة لالجابة عى االستفسارات الفنية 
8 � للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف اي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة وحسب مقتضيات 

املصلحة العامة وال يحق للمشرتكني يف املناقصة املطالبة بأي تعويض جراء ذلك 
9 � مدة نفاذية العطاء 120 يوم من تاريخ غلق املناقصة 

10 � يتم استبعاد العطاء يف حالة عدم التزام الرشكة بما منصوص يف الوثيقة القياسية  بكافة اقسامها 
11 � يتم مىء القس�م الرابع ويف حالة عدم ارفاقه ضمن الوثائق املطلوب يف الوثيقة القياس�ية  س�يتم اس�تبعاد 

العطاء
12 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن

13 �باالمكان االطالع عى الوثائق القياسية للمناقصة عن طريق موقع وزارة النفط 
)www.oil.gov.iq(

وموقع الرشكة  العامة  لتعبئة وخدمات الغاز 
)www.gfc.gov.iq(

14 � عى مقدمي العطاءات ابداء املوافقة عى كافة الرشوط املذكورة يف الوثيقة القياسية وتثبيت ذلك يف عطاءاتهم 
املتقدمة

مقتبس حكم غيابي 
رقم املقتبس : 289 / 2021 

1-اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل الثالثة للمنطقة 
الثالثة 

2-اس�م املتهم ورتبته ووحدته : ن . ع / ضياء صالح مهدي 
/ قيادة حرس حدود املنطقة الثالثة 

3-اسم االم للمتهم : جاسمية عبد الصاحب .
4-رقم الدعوى وتاريخها : 289 / 2021 

5-تاريخ ارتكاب الجريمة : 8 / 10 / 2019 
6-تاريخ الحكم : 30 / 3 / 2021 

7-املادة القانونية : ) 5 ( ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل .
خالصة الحكم : 

حكم�ت محكمة قوى االمن الداخيل الثالث�ة للمنطقة الثالثة 
ع�ى املدان اله�ارب الرشط�ي ) ضياء صالح مهدي ( باس�م 

الشعب ماييل :
1-بالحبس الش�ديد ملدة ) خمسة س�نوات ( استنادا الحكام 
املادة ) 5 ( ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل وبداللة املادتني 
61 / اوال و 69 / اوال – ق أ د رقم 17 لسنة 2008 لغيابه من 

تاريخ 8 / 10 / 2019 وعدم التحاقه لحد االن . 
2-ط�رده من الخدمة يف قوى االمن الداخيل اس�تنادا الحكام 

املادة 38 / ثانيا ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل . 
3-اعط�اء املوظفني العموميني صالحية الق�اء القبض عليه 
اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر يف حقه استنادا الحكام املادة 

69 / ثانيا – ق أ د رقم 17 لسنة 2008 . 
4-ال�زام املواطن�ني باالخبار عن محل اختفاء املدان اس�تنادا 

الحكام املادة 69 / ثالثا – ق أ د رقم 17 لسنة 2008 . 
5-حج�ز امواله املنقولة وغري املنقولة اس�تنادا الحكام املادة 

69 / رابعا – ق أ د رقم 17 لسنة 2008 . 
6-تحدي�د اتعاب محام�اة للمحامي املنتدب ) ثامر س�لمان 
جاس�م ( مبلغ قدره ) خمس�ة وعرشون الف دينار عراقي ( 

ترصف له بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية . 
حكما غيابي�ا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة 65 
/ اوال وثانيا – ق أ د رقم 17 لس�نة 2008 قابال لالعرتاض يف 

. 2021 / 3 / 30
اللواء الحقوقي 

عيل حمود عباس 
رئيس املحكمة 

العميد الحقوقي 
احمد شاكر جعفر / عضو 

العميد الحقوقي 
وسام نجم عبيد / عضو 

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

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ املشخاب

تنفيذ /30
رقم االضبارة : 408/ت/2021

التاريخ : 2021/5/2 
اىل  /املنفذ عليه املدين ) ماجد غضبان عبد الله(

لق�د تحقق له�ذه املديرية حس�ب رشح املبلغ )حس�ني عيل 
س�لطان( واملختار )ج�واد لفتة عمران  ( ان�ك مجهول محل 
االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء 
التبليغ  عليه واس�تنادا للمادة ) 27 ( من قانون التنفيذ تقرر 
تبليغ�ك اعالنا بالحض�ور يف مديري�ة تنفيذ املش�خاب خالل 
خمسة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت 
التنفيذية بحض�ورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه 

املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون.
املنفذ العدل

ثائر كناوي حمود
اوص�اف املح�رر :- قرار الحك�م املرق�م 2552/ش2021/2 
الصادر م�ن محكمة االحوال الش�خصية يف النجف بتس�ديد 

نفقة ألوالدك كل من ) يوسف - محمد (
��������������������������������������������������

مجلس القضاء األعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة العباسية
العدد:  327/ب/2021

التاريخ : 2021/5/3
م/إعالن

إىل/ املدعى عليه ) حيدر حاكم عبد(
بن�اء ع�ى الدع�وى املقامة م�ن قبل املدع�ي ) حي�در حاتم 
ابراهيم( ضدك ملشغولية ذمتك له بمبلغ ) سبعة ماليني دينار 
عراقي والثابت بوصل االمانة املؤرخ 2019/7/7(وملجهولية 
محل اقامتك قررت هذه املحكمة تبليغك بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني حس�ب اش�عار املخت�ار املرف�ق بالدع�وى ويكون 
الحض�ور ام�ام ه�ذه املحكمة ي�وم 2021/5/11 الس�اعة 
التاس�عة صباحا وبعكس�ه س�تجري املرافعة بحق�ك غيابيا 

وعلنها وفق االصول.
القايض

يارس مالك النفاخ

مجلس القضاء األعى 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2578/ب2021/3

التاريخ : 2021/4/27
اعالن

إىل/ املدعى عليه ) محمد ياسني كاظم( 
أقام املدعي )قاسم عبد الحسن عناد( الدعوى البدائية املرقمة 
أعاله والتي يطلب فيها الحكم ) الزامك بتأديتك للمدعى اعاله 
مبلغاً مقدراه ) خمسة وعرشون مليون دينار عراقي بموجب 
الكمبيالة املرقمة 4799 يف 2017/6/22(،ولثبوت مجهولية 
مح�ل إقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي  واش�عار مختار 
رشيط الريموك/1 ) عباس عبد الحس�ني الش�بيل( لذا قررت 
ه�ذه املحكمة تبليغ�ك إعالنا بصحيفت�ني محليتني يوميتني 
للحض�ور يف موع�د املرافعة املص�ادف يف ي�وم 2021/5/23 
وعن�د عدم حضورك 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 : 2791/ب2021/1

التاريخ : 2021/5/3
اعالن

إىل/ املدعى عليه ) عيل حسن سلطان احمد الحسيناوي( 
أقامت املدعيه )دنيا عباس حس�ن( الدع�وى البدائية املرقمة 
أعاله والتي تطلب فيها الحكم ) الزامك بتأديتك للمدعيه مبلغ 
وقدره ) خمس�ة االف جنيه شهريا من تاريخ اقامة الدعوى 
يف محكم�ة االحوال الش�خصية يف جمهورية مرص العربية يف 
2017/9/9 والوالدها كل من يوسف ومنتظر وحسني وليندا 
وكيان مبلغ وقدره خمسة عرش الف جنيه شهريا بالتساوي 
بينه�م م�ن تاري�خ رف�ع الدع�وى يف 2017/9/9 وذلك عن 
نفقات بذمتك (،ولثبوت مجهولية محل إقامتك حس�ب رشح 
املبلغ القضائي  واش�عار مختار حي قري�ة الغدير /الرشقي 
) عب�د الكاظم دح�ام الجناب�ي( عليه قررت ه�ذه املحكمة 
تبليغك إعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور يف موعد 
املرافع�ة املصادف يف ي�وم 2021/5/26 وعند عدم حضورك 
أو إرس�ال من ينوب عنك س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا  وفق األصول. 
القايض

عامر حسني حمزة
��������������������������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
تنفيذ /30

رقم االضبارة : 2021/568
التاريخ : 2021/5/3 

اىل  /املنفذ عليه املدين ) أسعد عقيل عبد مسلم(
لق�د تحقق له�ذه املديرية من كت�اب مديرية تنفي�ذ الكوفة 
بالع�دد 58/خ/2021 يف 2021/4/22 بان املدين مرتحل اىل 
جه�ة مجهولة ،ان�ك مجهول محل اإلقام�ة وليس لك موطن 
دائ�م أو مؤقت أو مختار يمكن إجراء التبليغ  عليه واس�تنادا 
للمادة ) 27 ( من قانون التنفيذ تقرر تبليغك إعالنا بالحضور 
يف مديرية تنفيذ النجف / لغرض تسديد النفقة خالل خمسة 
ع�رش يوم�ا تبدأ م�ن الي�وم التايل للن�رش ملب�ارشة املعامالت 
التنفيذية بحض�ورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه 

املديرية بإجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون.
املنفذ العدل

احمد مسافر عبد الحسني الخالدي
أوصاف املحرر :- استنادا اىل قرار محكمة األحوال الشخصية 
 2020/12/28 يف  4247/ش2020/3   بالع�دد  النج�ف  يف 
قررت املحكمة بإلزام املدعى عليه ) أس�عد عقيل عبد مسلم( 
بتأديت�ه للمدعيه ) نورس حيدر محمد ( نفقة مس�تمرة لها 
مبل�غ قدره ثمان�ون ألف دينار ش�هريا واعتب�ارا من تاريخ 
إقامة الدعوى يف 2020/11/10 ولغاية زوال اسباب فرضها 
الرشعيه والقانونيه وإلزامه بتأدية نفقة مستمرة لألوالد كل 
من ) امري وبنني( مبلغ تس�عون الف دينار شهريا لكل منهم 
واعتب�ارا من تاريخ أقامة الدع�وى يف 2020/11/10 ولحني 

زوال أسباب فرضها الرشعيه والقانونيه .
إىل الرشيك رحاب ناظم عبد الحسني 

توج�ب علي�ك الحض�ور إىل صن�دوق االس�كان العراقي فرع 
النج�ف وذلك لتثبيت اق�رارك باملوافقه ع�ى قيام رشيك عيل 
رحمان ناجي بالبناء عى حصته املش�اعه يف القطعه املرقمه 
67904 /3ح�ي النداء خالل مده خمس�ه ع�رش يوما داخل 
العراق وش�هر خارج العراق من تأريخ نرش االعالن وبعكسه 

سوف يسقط حقك باالعرتاض مستقبال

مسودة اعالن فرصة استثامرية رقم )3(
تعل�ن لجنة االس�تثمار يف وزارة الدفاع عن توفر فرصة اس�تثمارية عى قطع االرض 
املرقم�ة )6/65( مقاطع�ة )2( الخربطلي�ة يف محافظ�ة البرصة ) ن�ادي الضباط( 
البال�غ مس�احتها )10  / دون�م و 20 /اولك( وعى الرشكات واملس�تثمرين الراغبني 
باالستثمار مراجعة مديرية االسكان العسكري الكائنة يف مجمع الكرسة )بناية رقم 
6( ليت�م تقديم العروض وفق الرشوط ادناه مرفقا بها كافة املستمس�كات الثبوتية 
بواقع )10( نس�خ وبظرف مغلق واحد خالل مدة اقصاها نهاية الدوام الرسمي ليوم 

. 2021/5/30
لغرض دراستها من قبل لجنة استثمار وزارة الدفاع واختيار العرض املناسب ويتحمل 
من يتم قبول طلبه تكاليف نرش االعالن وكافة الرسوم واملصاريف االخرى اضافة اىل 

استحصال كافة املوافقات االصولية من الجهات ذات العالقة النشاء املرشوع .
الرشوط :

1 � انشاء مجمع سكني عمودي 
2 � يتعهد املس�تثمر بتخصيص 20% من الوحدات السكنية ملنتسبي الجيش العراقي 

عى ان يكون ثمنها بسعر كلفة انشاء الوحدة السكنية 
3 � يتعهد بتخصيص 10% من مجموع الوحدات السكنية كوحدات تشغيلية اىل وزارة 

الدفاع مجانا 
4 � تكون جميع املرافق الخدمية / تجارية ترفيهية تعليمية تنفذ بطريقة املساطحة 
وي�ؤول ملكيتها اىل وزارة الدفاع وبمدة ال تزيد عن 25 عام عى ان يتعهد بدفع ايجار 

سنوي عن قيمة استثماره 
املستمسكات املطلوبة :

1 � كافة التصاميم واملخططات الخاصة باملرشوع
2 � نسخة مصدقة من شهادة تاسيس الرشكة مع محرض االجتماع

3 � تحاسب رضيبي الخر سنة وبراءة ذمة مصادقة اصوليا
4 � كتاب يؤيد عدم تسجيل الرشكة يف القائمة السوداء

5 � عنوان الرشكة
6 � االعمال املماثلة

7 � املستمسكات الثبوتية للمدير املفوض او من يمثله )مخول او معاون ( 
8 � الكفاءة املالية 

وزارة املوارد املائية
دائرة تنفيذ اعامل كري االهنر

القسم القانوين
اعالن

اس�تنادا إىل قان�ون بيع وايجار أموال الدولة رقم ) 21( لس�نة 2013 املع�دل تعلن دائرة تنفيذ 
اعم�ال كري االنهر إحدى تش�كيالت وزارة املوارد املائية عن إجراء مزاي�دة علنية لبيع كميات 

نواتج كري يف محافظة كربالء / موقع كري كربالء  وكما مبني بالجدول ادناه : 

وذلك يف يوم )الثالثاء(  املوافق 25/ 5/ 2021 )يف تمام الس�اعة العارشة صباحا( واذا وافق يف 
يوم املزايدة عطلة رسمية فستجري املزايدة يف اليوم الذي يليه يف )موقع كربالء( فعى الراغبني 
باالش�رتاك يف املزاي�دة العلنية االطالع  ميداني�ا عى مواقع االحواض التي فيه�ا الكميات واخذ 
الرشوط الفنية وجدول الكميات الخصة باملزايدة من القسم القانوني يف مركز دائرة تنفيذ اعمال 
ك�ري األنه�ر الكائن يف بغداد / الدورة / طريق املحمودية  / خلف مركز الوليد وقبل الدخول يف 
املزايدة عليهم الحضور يف الزمان الزمان املعينني مستصحبني معهم التأمينات القانونية وكما 
مبني يف الجدول اعاله بصك مصدق ألمر دائرة تنفيذ اعمال كري األنهر عى أن تس�تكمل باقي 
التأمينات بالسعر الذي ترس�و عليه املزايدة وعى املزايد تقديم املستمسكات املطلوبة البطاقة 
املوحدة أو بطاقة األحوال الش�خصية - بطاقة الس�كن - شهادة الجنس�ية العراقية )األصلية 
واملص�ورة ( ويتحمل من ترس�و عليه املزاي�دة أجور نرش االعالن والداللي�ة البالغة )2%(  كما 
عليه تس�ديد كامل املبلغ بصك مصدق ألمر الدائرة خالل س�بعة  ايام من تاريخ املصادقة عى 
البي�ع ورفع املواد خالل املدة املبينة يف الجدول اعاله وبعكس�ه يعد ن�اكال ويتم مصادرة املبلغ 
املتبقي وعدم تس�ليمه نواتج الكري اضافة اىل تحمله التبعات القانونية ويف حالة الحاجة الي 
استفسارات تخص املزايدة يمكن مراجعة القسم القانوني يف مركز الدائرة قبل موعد املزايدة 

مع التقدير

املدير العام

عيل عبد الكريم املوسوي 
املدير العام

التامينات القانونية المالحظات المدة المحددة 
لرفع الكميات

الكمية الكلية 
التخمينية موقع العمل ت

 10,040,000
عشرة ماليين 
واربعون  الف 

دينار
جزرة 9 اشهر 100,400م3

موقع كربالء / جزرة 
محرم عيشة /شمال 

جسر الهندية الجديد   
1
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حمارق الكتب.. رصاع العقل مع االستبداد
        دعد ديب 

أخب�ار مح�ارق الكت�ب واملكتب�ات التي 
امت�ّدت عرب التاري�خ يف موجات متتابعة 
خالل زمن عرب ومىض تقودنا للتس�اؤل 
والبح�ث والتقّص يف أبع�اد ذلك الخوف 
والرع�ب الذي يجتاح الغزاة واملس�تبّدين 
من عل�وم املعرف�ة التي تبثه�ا مكتبات 
ومؤلف�ات ال تحم�ل س�يفا وال مدفع�ا، 
وتل�ك الكراهية املدّجج�ة بالبارود والنار 
التي تش�ن ع�ى خزائن الن�ور والتنوير؛ 
إذ تزامنت عملي�ات إعدام الكتب وتدمري 
امل�دن  س�قوط  م�ع  وجوده�ا  مراك�ز 
واملمال�ك، أي يف أش�د ح�االت ضعفه�ا 
وانهيارها وكأنها توقيع انتصار الحارق 
بالنار بع�د أن ثّبته بالدم. يش�ري ذلك إىل 
أن العالقة بني الفئات الجديدة املهيمنة، 
إح�راق  ومس�ألة  مس�تبّدة،  أو  غازي�ة 
الكتب ته�دف لتأس�يس منظومة للقيم 
متناسبة مع ما يثبت السيطرة والسلطة 
والتف�رد بالحكم لتلك الفئ�ات، والخوف 
م�ن العقل والتفك�ري كان الهاجس الذي 
يؤرق الس�لطات دائًم�ا وأبًدا يف كل زمان 
وم�كان، وال س�ّيما يف زم�ن املتغ�ريات 
والتح�والت الفكري�ة واأليديولوجي�ة، إذ 
يت�م حذف واس�تبعاد وتغييب إرث ثقايف 
شامل متضمن لهوية األمة وذاكرتها ملن 
تّم التغلب عليهم، وإقصاؤهم عن املجال 
املعريف الع�ام وتطويع الذاك�رة البرشية 
ملا يتناس�ب مع مصالح وأهداف السادة 

الجدد.
قد يكون كل ما وصلنا إليه هو ما سمح 
به املنترص عى املهزوم، إال ما تم اختزانه 
يف ذاكرة الحافظة اإلنس�انية التي تنتقل 
ش�فاًها عرب حكايا وأغان وأس�اطري قد 
تك�ون االس�تمرارية الوحي�دة الباقي�ة، 
فالعقلي�ة املتطرّفة الت�ي يحملها طغاة 
وجهل�ة وإرهابيون ترّص ع�ى إلغاء كل 
م�ا يخالفه�ا يف الفكر والعقي�دة، لجهل 
منه�ا وعجز عن مقارع�ة الفكر بالفكر 
م�ن جه�ة، واحت�كار أس�لوب فهمه�ا 
وتعميم�ه عى الفئ�ات التابعة لها. لذا ال 
غرابة يف أن كل جماعة تس�يطر وتتملّك 
تسعى إلبادة وتغييب مرياث من سبقها. 
وحيث تس�ود العقليات اليقينية املقولبة 
والجامدة تنترش اإلبادة واإلقصاء للكتب 
والب�رش والحجر، إذ أن حرم�ان األجيال 
املتالحقة من ماليني الكتب الفكرية ربما 
ُيعت�رب م�ن األس�باب يف تراج�ع الثقافة 
العربية وس�يطرة الجه�ل والتخلّف عى 
نواحي الحي�اة فيها؛ األم�ر الذي جعلها 
تتوقف ع�ن إنت�اج العلم واملعرف�ة التي 
ازده�رت يف زمن مىض، ملا فيها من إبادة 
للذاكرة الجمعية التي تؤّس�س ملا بعدها، 
مم�ا يح�دث قطع�ا معرفيا ب�ني املايض 
والحارض ويحتاج عه�وًدا طويلة إلعادة 
بنائ�ه وترميمه. والس�ؤال ال�ذي يطرح 
نفس�ه: مل�اذا الح�رق دائًما؟ مل�اذا حرق 
الكت�ب؟ هو الحرق، ألن النار ال تبقي وال 
ت�ذر وال ترتك س�وى الرم�اد، الذي يعني 
موات�ا ال قي�ام م�ن بعده، وح�رق األمل 

باستعادتها يوًما.

حرائق اإلسكندرية 
ُعرفت مكتبة اإلسكندرية كأعظم مكتبة 

يف التاريخ أسس�ها بطليموس األول منذ 
أكث�ر من أل�ف ع�ام، وقد ح�وت أعمال 
هوم�ريوس ومكتبة أرس�طو وأكثر من 

سبعمئة ألف كتاب. 
نش�ب أول حري�ق فيه�ا ع�ام 48 ق.م 
إب�ان ح�رب اإلس�كندرية والت�ي تدخل 
فيها يوليوس قيرص ملس�اعدة كليوباترا 
ض�د أخيه�ا بطليموس الثال�ث عرش، إذ 
أم�ر بح�رق 100 س�فينة ع�ى ش�اطئ 
اإلس�كندرية بالق�رب م�ن املكتب�ة التي 
امت�دت الن�ريان إليه�ا، ليت�م تدمريه�ا 
بالكام�ل وق�د قيل حينها إن�ه احرتق ما 
يقرب من 40 أل�ف كتاب، وتؤكد روايات 
أخ�رى أن ع�دد الكت�ب آن�ذاك كان 400 
أل�ف كت�اب، كم�ا قي�ل إن حرقه�ا كان 
مقص�وًدا، فاملع�روف ع�ن ورق ال�ربدي 
أنه س�هل االش�تعال ويحرتق عند درجة 
451 فهرنهاي�ت، مم�ا يحيلن�ا إىل رواية 
فهرنهاي�ت 451 ب�ذات العن�وان، حي�ث 
األم�ور مقلوب�ة فتهمة اإلره�اب تلصق 
بمن يق�رأ ضم�ن تداعيات الع�داوة مع 

الكلمة املكتوبة.
ويف الق�رن الثال�ث املي�الدي، ت�م تدمري 
املوسيون والحي امللكي إبان االضطرابات 
والرصاع�ات ع�ى الس�لطة والتي هزت 
يف  الروماني�ة  اإلمرباطوري�ة  أرج�اء 
ذل�ك الوق�ت، أم�ا املكتبة الصغ�رى فقد 
ظل�ت تق�وم بدورها حتى نهاي�ة القرن 
الراب�ع. وحينما أعلنت املس�يحية ديانة 
رس�مية لإلمرباطورية الرومانية، أصدر 
اإلمرباط�ور ثيودوس�يوس مرس�وًما يف 
عام 391 ميالدية يقىض بهدم كل املعابد 
الوثنية باإلسكندرية، حيث حوت املعابد 

من الكتب اليشء الكثري. 
أنش�أها  فق�د  العل�م  دار  مكتب�ة  أم�ا 
الخليفة العزيز بالله الفاطمي يف قرصه 
بالقاه�رة، إذ ابتن�ى له�ا ابن�ه الحاك�م 
بأم�ر الله مبن�ى خاصا بج�وار القرص؛ 
وت�م تقس�يم املكتب�ة للفقه�اء ولقراء 
الق�رآن الكري�م وللمنجم�ني وأصح�اب 
النحو واللغة وقس�م أخري لألطباء، وبلغ 

ع�دد القاع�ات املفتوح�ة لعام�ة الناس 
ثمان�ي عرشة قاع�ة لالط�الع، واحتوت 
ع�ى ثالثة ماليني ومئت�ي مجلد، وهو ما 
يعادل عرشين ضعًف�ا مما حوته مكتبة 
 ،1068 ع�ام  يف  القديم�ة.  اإلس�كندرية 
ش�هدت م�رص مجاع�ة كب�رية منع�ت 
الخليف�ة آنذاك م�ن دفع روات�ب الجنود 
األتراك والسودانيني، مما دفعهم للهجوم 
عى املكتبة، فنزعوا أوراقها واّتخذوا من 
جلودها أحذية، ليت�م بعدها تدمري باقي 
املكتب�ة يف عهد صالح الدين األيوبي؛ فتم 
توزي�ع الكتب عى رج�ال الدولة، وتجار 
الكت�ب، وكهداي�ا للقض�اة. وكان هناك 
يومان من كل أس�بوع لبي�ع الكتب الذي 
اس�تمر عرش سنوات ليقيض عى خزائن 
ممتل�كات الفاطمي�ني، وق�د ت�م إحراق 
نفائ�س الكتب املوج�ودة يف مكتبات دار 
الحكم�ة ودار العل�م، وتم إغ�الق األزهر 
الرشيف. كما رسق الفرنسيون واألتراك 
الكث�ري م�ن الكتب الن�ادرة والنفيس�ة، 
عائديته�ا  ع�ى  مكتباته�م  وتش�هد 

ومصدرها ومضمونها.

حرائق بغداد
تعت�رب مكتبة بيت الحكم�ة يف بغداد عام 
656ه��، م�ن أك�رب املكتب�ات يف العالم، 
وقد وجد آن�ذاك 36 مكتب�ة يف العاصمة 
العباس�ية يف أواس�ط القرن الثالث عرش 
ح�وت ماليني الكت�ب يف زم�ن ليس فيه 
طباع�ة. فقد هجم�ت عليه�ا عصابات 
م،   1256 ع�ام  واس�تباحتها  هوالك�و 
وحرق�ت قوات املغول كل مكتبات بغداد، 
ورمت خالل أس�بوع يف نه�ر دجلة عدًدا 
هائ�اًل م�ن الكت�ب، لدرج�ة أن�ه قيل إن 
ق�وات املش�اة م�ن الجن�ود والفرس�ان 
اتخذتها جرًسا تمر عليه، وأصبحت مياه 
النهر س�وداء قاتمة بس�بب حرب الكتب 
واملخطوطات أو لعله ثوب الحداد لبس�ه 
النهر الش�اهد والش�هيد.كما ت�م إحراق 
مكتبة عبد السالم الجبيل البغدادي امللقب 
بالرك�ن، التي جمع�ت الكث�ري من كتب 

الفلس�فة والعلوم املتنوعة، وهي املكتبة 
الثاني�ة الت�ي أحرقت بأم�ر حاكم عربي 
ه�و الخليفة العبايس الن�ارص لدين الله 
باعتبار أن كتب الفلسفة مفسدة للعقل 
ومنها كتب ابن الهيثم. كما أحرقت فيما 
بع�د كت�ب املعتزل�ة والفالس�فة، إذ قام 
الس�لطان الغزن�وي عند س�يطرته عى 
ال�رّي بقتل جماع�ات الباطني�ة، ونفي 
املعتزلة، وإحراق كتب علوم األوائل وعلم 
الكالم من مكتب�ة الصاحب من عباد. يف 
الزمن القريب ت�م تدمري املكتبة الوطنية 
العراقية التي تأسس�ت ع�ام 1961م يف 
بغ�داد ع�ام 2007م، وقد بقي�ت النريان 
مشتعلة يف ش�ارع املتنبي ببغداد 5 أيام، 
وقد أتت ع�ى آالف الكتب الت�ي تحويها 
املكتب�ات املرتاصة عى جانبي الش�ارع، 
وكان�ت تض�م يف الثمانيني�ات 417 ألف 
مجل�د و2618 مجموع�ة م�ن الصحف 
والدوري�ات و4412 كتاًبا ن�ادًرا، وُقدرت 
مقتنياتها عشية الغزو األمريكي بمليوني 
مطبوعة رقمية، من بينها أكرب مجموعة 
يف العالم من الصحف العربية. بعد الغزو، 
ل�م يبَق م�ن املكتب�ة الوطني�ة العراقية 
س�وى رماد الكتب. كما تعرّضت للنهب 
والحرق يف الوقت نفس�ه مكتبة األوقاف 
الواقع�ة عى ُبع�د 500 مرت م�ن املكتبة 
الوطني�ة. وحديًث�ا يف ع�ام 2015 أحرق 
تنظي�م داعش املكتب�ة املركزية باملوصل 
ومكتبة جامعة املوصل واملكتبة املركزية 
ش�مال رشق�ي بعقوب�ة، وق�ام داع�ش 
بجم�ع جميع الكت�ب األدبي�ة والعلمية 
والثقافية ووضعه�ا يف حاويات حديدية 
وحرقها أمام أعني األهايل والعالم أجمع.

مكتبات قرطبة وإشبيلية
اب�ن ح�زم األندل�ي،  أحرق�ت مكتب�ة 
وهو م�ن أهم ممثيل الثقاف�ة العربية يف 
األندلس، وكان ش�اعرًا ومحدًثا وخطيًبا 
مفوًه�ا، وكان�ت مكتبت�ه م�ن أضخ�م 
املكتب�ات وأغناها إذ اهتم بتأليف وجمع 
الكتب وقراءتها وفضلها عى السياس�ة، 

وق�د ورث حب العلم من أبي�ه الذي كان 
م�ن أبرز علماء قرطب�ة، وقد أدى الجدل 
والحس�د اللذي�ن أث�ريا حول�ه إىل قي�ام 
املعتم�د ب�ن عب�اد، صاح�ب اش�بيلية، 
بإصدار أمر بح�رق كتبه علًنا، وهي أول 
حالة ح�رق للكت�ب بأمر حاك�م عربي، 
كم�ا تم إحراق ومحاربة كتب الغزايل من 
قبل أم�راء املرابط�ني يف املغ�رب العربي 
واضطه�اد املؤلفني ممن كتب�وا يف علوم 
املذاه�ب والفق�ه، وقد روي أن�ه بمدينة 
ف�اس كان يؤت�ى منه�ا بأحم�ال الكتب 
فتوض�ع ويطلق فيه�ا الن�ار. وقد تعهد 
املنص�ور املوح�دي )يف القرن الس�ادس 
الهجري( أال يرتك ش�يًئا من كتب املنطق 
والحكم�ة باقًيا يف بالده، إال ع�دًدا قلياًل 
منها يف التاريخ الطبيعي. كما نس�تذكر 
أيًض�ا أنه يف ع�ام 1194 أصدر األمري أبو 
يوس�ف يعقوب املنصور يف إشبيلية أمرًا 
بإحراق جميع كتب ابن رش�د وحرم عى 
رعاياه دراسة الفلسفة، وحثهم عى أن 
يلق�وا يف النار جميع كتب�ه أينما وجدت، 
وقد جس�د هذا املخرج يوس�ف ش�اهني 
يف فيلم�ه »املصري«، واس�تمرت املأس�اة 
بتدم�ري املكتبات الضخمة التي أسس�ها 
الخلف�اء أنفس�هم ع�ى غ�رار املكتبات 

العامة يف وقتنا الحايل.

كتب أُحرقت بيد أصحابها 
»اإلمت�اع  ألّ�ف  ال�ذي  التوحي�دي  ق�ام 
و«البصائر  و«املقابس�ات«  واملؤانس�ة« 
والذخائ�ر« بإحراق كتبه يف أواخر عمره 
ضنًّ�ا بها عى من ال يقّدره�ا بعد وفاته، 
واش�تكى من تجاه�ل إبداعات�ه والفقر 
وقل�ة الرزق، وكتب ألح�د أصدقائه يبنّي 
ل�ه أنه ليس أول من أح�رق كتبه »فيل يف 
إحراق ه�ذه الكتب أس�وة بأئمة يقتدى 
بهم«.وذك�ر التوحيدي يف رس�الته أيًضا 
نم�اذج مل�ن س�بقوه، أبرزه�م س�فيان 
الث�وري ال�ذي م�زق كتب�ه وطرّيه�ا يف 
الريح، وأبو عم�رو بن العالء الذي دفنها 
يف باط�ن األرض ب�ال أث�ر باق�ي، وداوود 

الطائ�ي الذي طرح كتب�ه يف البحر وقال 
يناجيه�ا »نعم الدليل كنت، والوقوف مع 
الدليل بعد الوصول عن�اء وذهول، وبالء 
وخم�ول«، وأب�و س�ليمان الداراني الذي 
جم�ع كتبه يف تن�ور وأحرقه�ا بالنار ثم 
ق�ال »والله ما أحرقتك حتى كدت أحرتق 
بك«.وذك�ر ج�الل الدي�ن الس�يوطي يف 
»طبق�ات اللغويني والنحاة« أن أبا حيان 
التوحيدي أحرق كتبه ملا انقلبت به األيام 
ووجد أنها ل�م تنفعه، فجمعها وأحرقها 
ول�م ينُج منها غري ما نقل أو تم نس�خه 
قبل إحراقها. وروى التوحيدي كذلك عن 
ش�يخه أبو سعيد السريايف س�يد العلماء 
أن�ه قال لولده محمد »قد تركت لك هذه 
الكت�ب تكتس�ب به�ا خ�ري األج�ل، فإذا 
رأيته�ا تخون�ك فاجعلها طعم�ة للنار«.
وهكذا تنوعت األسباب التي دفعت علماء 
عصور التأليف العربي الذهبية للتخلص 
من كتبهم بأنفس�هم س�واء بالحرق أو 
الغس�ل أو الدفن أو التقطي�ع أو اإلغراق 
أو غ�ري ذلك. وتنوعت ه�ذه الدوافع بني 
الخوف من إساءة توظيفها والفقر وقلة 
االنتف�اع به�ا أو تقديره�ا أو نجاحها يف 
القيام بدوره�ا املؤقت أو حتى التنس�ك 
والرغب�ة يف البقاء يف الظ�ل. ونذكر أيًضا 
أن فران�ز كاف�كا أوىص صديق�ه ماكس 
برود بإحراق مخطوط�ات كتبه لكنه لم 
يكن أميًنا للوصية لحسن الحظ، وأضاف 
بذل�ك للمعرفة البرشي�ة زاًدا من نفائس 

األدب الثمينة.

حرائق يف العالم 
ويف العال�م لم تن�ُج املكتبات م�ن اإلبادة 
النارية، وت�م إحراق مكتب�ة الكونغرس 
ع�ى ي�د الربيطاني�ني، وإح�راق مكتبة 
البوس�نة والهرس�ك عى يد الرصب أثناء 
حص�ار رساييف�و ع�ام 1992، وهن�اك 
الق�رن  يف  التفتي�ش  محاك�م  حرائ�ق 
الراب�ع عرش التي أحرق�ت جميع الكتب 
واملراج�ع املض�ادة للمس�يحية حت�ى ال 
تؤثر عى الش�عب، كما قامت عام 1790 

م بح�رق كل أعم�ال املخ�رتع الربتغ�ايل 
جيس�ماو، ال�ذي توص�ل لصناع�ة أول 
طائرة باعتبارها أعمال هرطقة ومس�ا 
بالعقيدة الدينية.حرق الكتب هي رشوخ 
غري قابل�ة للرتميم فما يفق�د صعب أن 
يس�تعاد، فالكتب هي الذاك�رة الفكرية 
للمجتمع�ات. هي النس�غ ال�رسي التي 
تنتقل ب�ه املعرفة – الحي�اة من جيل إىل 
جيل وم�ن حقبة زمنية إىل أخرى يف خط 
الحي�اة الصاع�د، وهي وثيقة وش�هادة 
تاريخ عى الحراك الفكري الذي س�اد يف 
زمن ما، وبما أن التاريخ يدّونه املسيطر 
والغال�ب ع�ى ال�دوام بما يواف�ق ميوله 
ومصالحه، نلحظ كث�رة املراجعات التي 
يتم فيها التنصل م�ن ذلك الفعل، وحتى 
اليوم نشهد من يتنطع لتقديم صك براءة 
لهم بما يتناسب مع امليول األيديولوجية 
والديني�ة وحت�ى املذهبي�ة ضم�ن رؤية 
والتاري�خ.  للفك�ر  وأحادي�ة  ضيق�ة 
والس�ؤال كيف ننقذ الكتاب حامل نسغ 
املعرف�ة؟ هل يكون الحف�ظ اإللكرتوني 
حاًل نهائًيا من االندث�ار يف العالم؟ وماذا 
يف ح�ال ت�ّم االنقض�اض ع�ى الحوافظ 
اإللكرتوني�ة؟ ماذا ع�ن آالف األنواع من 
الفريوسات اإللكرتونية التي تجتاح عالم 
الن�ت واإللكرتونيات؟ فبن�ات عمها من 
الفريوسات املعدية فتكت بالبرش وليس 
آخره�ا الكورونا. لذا ق�د ال يكون مجدًيا 
الركون إليها عى امل�دى الطويل، ويبقى 
فعل القراءة والحف�ظ بالذاكرة البرشية 
الت�ي تنقل املعلومة عرب األجيال أس�لوًبا 
ال نستطيع تجاهله، فالكتب وإن طالها 
الحرق والغرق، لها أجنحة تطري وترفرف 
ع�رب العصور. ولعلنا نخت�م بما طرحته 
رواية »فهرنهايت« حتى تس�تمر سيالة 
الحي�اة باالمتداد، بأن يحتفظ كل مثقف 
بذاكرته بكتاب ما ويع�اود كتابته ثانية 
للتأكي�د عى قوة الذاكرة البرشية بإعادة 
ال�روح إىل املخطوطات امله�ددة باإلبادة 
واألم�ل ببقاء ش�علة املعرفة وهاجة من 

جديد.

فيلم »اهلدية«… ونتفليكس واألوسكار
           سليم البيك

يحتم�ل فيل�م »الهدية« لف�رح نابلي 
أكث�ر م�ن حدي�ث س�ينمائي. يحتم�ل 
حديث�اً يتخط�ى الفيل�َم م�ن دقيقت�ه 
األوىل إىل األخ�رية. له�ذا الحدي�ث بعدان 
ُيخت�رَصان بكلمة هي »الوصول«. وألن 
الحدي�ث، هن�ا، يكون يف م�ا هو خارج 
الفيل�م، فلي�س الوصول املقص�ود به، 
هنا، هو حبكة الفيلم القصري الرسيعة، 
يف وص�ول ش�خصيَتيه الرئيس�يَتني، يف 
نهايته، إىل غايتهم�ا، وإن بعقبات كان 
أقس�اها املرور عرب الحاج�ز اإلرسائييل 

مرَتني، ذهاباً وإياباً.
لكن، الوصول هنا يكون يف ما هو خارج 
الفيلم، هو كذلك عمل ش�اق، هو كذلك، 
بالوص�ول إىل غايته، ح�دٌث ُيحتفى به. 
األول هو الوصول إىل الجائزة »ترشيحا« 
والثاني هو الوصول إىل املُشاهد، وبينهما 
عالق�ة. األول هو تلق�ي التقدير العاملي 
)بالرتش�ح للجائ�زة( والثاني هو تلقي 

التقدير الفلسطيني )باملشاهدة(.
قب�ل ذلك، ال ب�د من امل�رور رسيعاً عى 
الفيل�م. هو ل�م ي�أِت بجدي�د يف عموم 
الحكايات الفلسطينية التي نشاهدها، 
هي س�ياقات متكررة تص�ل مرات حد 
امللل واالمتالء بالكليشيهات والخطابات، 
كأنه�ا تركيبة ثابت�ة، ُتنَس�خ/ُتلَصق، 
فلس�طينيون  مخرج�ون  إليه�ا  يلج�أ 
لضم�ان اس�تقبال جماه�ريي وقب�ول 
مهرجانات�ي، نوعا م�ا . يف تجربة فرح 
نابلي مع هذه الرتكيبة ذاتها، عنارص 
أدت إىل أن ين�ال الفيلم هذا االس�تقبال 

وذلك القبول.
الفيل�م قصري، ثلث س�اعة، م�ا يجعله 
م�ن  وُيس�ِقط  بال�رورة،  مكثف�ا 
الس�ياقات الفلس�طينية املك�رورة كل 
الزوائد التي نشهدها يف أفالٍم بأربعة أو 
ستة أضعاف مدة هذا الفيلم. »الهدية« 
كذلك، مصن�وع بحرفية يعز حضورها 

أحك�ي ع�ن  الفلس�طينية،  األف�الم  يف 
فني�ة العم�ل ال تقنيته، عن اإلحس�اس 
زواي�ا  الديك�ورات  األل�وان  الفع�ل،  ال 
التصوي�ر ح�ركات الكام�ريا وغريه�ا، 
إضاف�ة إىل الح�وارات املخترَصة برتكيز 

ع�ى الص�ورة املصنوع�ة بش�كل جيد، 
وه�ذا أس�ايس، ال رم�ال متحرك�ة هنا 
تلتهم الفيلم بشعارات وطنية مفتَعلة، 
ب�ل ضعف وهشاش�ة إنس�انيني. قرص 
مدة الفيلم مرَفقاً بصناعة جيدة، أعطيا 

فرصة للرتكيز عى البعد اإلنساني فيه، 
متخطي�اً الحالة الفلس�طينية إىل حالة 
إنس�انية عام�ة، حض�ور الطفلة كان 
العنرص األس�ايس يف ذلك، الظروف التي 
عاش�تها خ�الل الدقائ�ق العرشين من 
الفيلم. هذا كله َضم�َن للفيلم الوصول 
ال�ذي نال�ه الي�وم، وه�و التنافس عى 
جائ�زة األوس�كار للفيل�م القصري »لم 
ينله�ا« وكل هذا ال يجعل�ه رائعاً، لكنه 

جميل ووصوُله ُيسِعد.
نال الفيل�م جوائز أهمها البافتا ألفضل 
فيل�م بريطان�ي قص�ري، جائ�زة أفضل 
بروكل�ني  يف مهرج�ان  روائ�ي قص�ري 
السينمائي، جائزة الجمهور يف مهرجان 
كلريمون – ف�ريان لألفالم القصرية. لن 
أطرح س�ؤاالً ح�ول اس�تحقاق الفيلم 
ل�كل ذلك، خاصة الرتش�ح لألوس�كار. 
فه�ذا س�ؤال ال يفلت من�ه أي فيلم ألي 
جائ�زة، وال تهمني، هنا، اإلجابة عنه يف 
أفالٍم منافس�ة له عى الجائزة. بالتايل، 
الق�ول إن الفيل�م ال يس�تحق كل تل�ك 
الجوائز، جائٌز، إنما كذلك جائٌز عى كل 
ما ينال أوس�كار أفضل فيلم والس�عفة 
الذهبية والدب الذهبي واألس�د الذهبي 
وغريه�ا. لي�س ه�ذا نقايش هن�ان بل، 
لنقايش جانب�ان: الفيل�م باملقارنة مع 
أفالم فلس�طينية أخرى، يس�تحق قبل 
معظمها الوص�ول إىل جوائزه. والفيلم 
– وهذا األهم – ينقل حكاية فلسطينية 
إىل مش�اهدين م�ن العال�م، وه�ذا أحد 
الوصولَ�ني املذكوَري�ن، الوصول إىل هذا 
املهرج�ان وذاك الحف�ل، يعن�ي كذل�ك 
إىل  ال  فلس�طينية،  لحكاي�ة  وص�والً 
املهرج�ان والحفل وحس�ب، ب�ل إىل ما 
يمكن أن يحمله إليه املهرجاُن والحفل، 
أي إىل إيص�ال حكايتن�ا الفلس�طينية، 
انتش�ارها، أو ج�زء بس�يط منه�ا، إىل 
مشاهدين أكثر وأكثر من العالم. وهذه 
نقطة أساسية يكون ذلك بصناعة فنية 

الفتة )فلسطينياً(.

الوصول اآلخر ال�ذي ناله الفيلم – وهو 
ال يق�ل أهمية، ومرتبط باألول- هو بثه 
ع�ى ش�بكة نتفليك�س )يف كل العال�م 
تقريب�اً( ما جع�ل الفيل�م، بوصوله إىل 
ه�ذا الحف�ل وذاك املهرج�ان، يصل إىل 
جمهوره العاملي يف البي�وت، بالتزامن. 
وذلك يتضمن – وهذا هو الوصول الثاني 
الروري – الجمهوَر الفلسطيني. فها 
ه�و – أخرياً- فيلم فلس�طيني يس�مع 
عنه الفلس�طينيون يف العالم كله، ينال 
صيت�اً جي�داً يف العال�م، يمكنه�م، عى 
شاش�اتهم، مشاهدته. وهذا ما لم يكن 
متاحاً لغريه من قبله. فنال أهل الفيلم، 
وجمهورهم املحيل املشتت يف كل العالم، 

إمكانية املشاهدة اآلنية.
لم يّنل الفيلُم األوسكار.البأس، ترشيحه 
زاد من وص�ول الفيلم إىل الناس، بالتايل 
الحكاي�ة الفلس�طينية إليه�م، والبع�د 
اإلنس�اني فيه�ا يزي�د م�ن حظوظه�ا 
لتماهي املُش�اهد معها، دون أن يضطر 
للم�رور بحاجز واح�د يف حياته، ودون 
أن يضط�ر ألن يك�ون أباً ق�د يعجز عن 
حماية ابنت�ه، ودون أن يكون مش�وار 

رشاء هدية للزوجة بهذا الشقاء.
كنت قد كتبت عن الفيلم هنا )»القدس 
العرب�ي« 11/يونيو/حزي�ران 2020(. 
كان حديث�اً ع�ن الفيل�م ولي�س عم�ا 
ه�و خارجه، ع�ن »عادية ال�رش« التي 
يعيشها الفلس�طيني يف يومياته. لكن، 
يستحق الفيلم اليوم تناوالً للحالة التي 
أحدثها، وهي غري مس�بوقة فلسطينياً 
بفع�ل تزامن ب�ث نتفليكس وترش�يح 
األوسكار وجائزة البافتا. وال يحتاج ألن 
يك�ون فيلماً رائع�اً أو عظيماً لينال تلك 
الحال�ة، ب�ل تقاطع العن�ارص املذكورة 
يف هذه املقالة، يف م�ا هو داخل الفيلم، 
وخارجه، تكفي�ه. وفنية العمل تكفيها 
تم�س  فلس�طينية  هشاش�ة  لتنق�ل 
إنس�انية أي مش�اهد يمكن إلنسانيته 

هذه، بحدودها األدنى، أن ُتمس.

اعالن
اىل الرشيك اماني عباس محمد

اقت�ىض حض�ورك اىل مديرية بلدي�ة النجف 
وذل�ك الق�رارك باملوافقة عى اص�دار اجازة 
بن�اء الخاصة بالعق�ار املرق�م 55523 حي 
الن�داء مناصفة مع الرشيك بالعقار املواطن 
قاسم عبد املحمد محسن وعند عدم حضورك 

سوف تصدر االجازة وفق للضوابط الالزمة
������������������������������������

فقدان
فق�د من�ي وص�ل القبض الص�ادر من 
بلدي�ه النجف املرق�م 038196 باس�م  
باس�م طالب حميدي ثام�ر رقم الدليل 

2661 بتاريخ 10/4/2019
من يعثر عليه تسليمه لجهة االصدار

������������������������������������
إىل ال�رشكاء أركان زهري اس�ماعيل و ضياء 

عيل حساني 
اقت�ىض حضورك�م إىل مق�ر بلدي�ة النج�ف 
لغ�رض اص�دار اجازه بن�اء للعق�ار املرقم 
47041 /3ح�ي الن�داء خ�الل ع�رشه ايام 

وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضوركم 
طالب االجازه 

مصطفى سمري كاظم
������������������������������������

إىل الرشكاء نجم عبد الكاظم محمد و زهره 
وحيد كاظم 

اقت�ىض حضورك�م إىل مق�ر بلدي�ة النج�ف 
لغ�رض اص�دار اجازه بن�اء للعق�ار املرقم 
60671 /3ح�ي الس�الم خالل ع�رشه ايام 

وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضوركم 
طالب االجازه 

ضياء طالب عبد عيل
������������������������������������

فقدان
املرق�م 7140 /3ح�ي  العق�ار  فق�د س�ند 
العروب�ه العدد37 املجلد 426 تأريخ نيس�ان 
1991 باس�م نجيب�ه جبري م�وىس من يعثر 

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

إىل الرشيك انتصار شهيد حسن 
اقتىض حضورك إىل مقر بلدية النجف لغرض 
اص�دار اج�ازه بن�اء للعقار املرق�م 13006 
/3ح�ي صدام خ�الل عرشه اي�ام وبخالفه 

ستتم اإلجراءات دون حضورك 
طالب االجازه 

فضيله عبيس مهدي
������������������������������������

تنويه
ن�رش يف جري�دة املس�تقبل العراق�ي بالعدد 
تس�جيل  اع�الن   2021/4/29 يف   2367
عق�اري غم�اس ج�اء في�ه تاري�خ تقدي�م 
الطل�ب 2021/12/20 خطأ والصحيح هو 

2020/12/20 لذا اقتىض التنويه

مقتبس حكم
محكمة قوى االمن الداخيل 

للمنطقة الرابعة
العدد : 2021/135

التاريخ 2021/2/22
1 �الرتبة ش .م 

2 � اس�م امل�دان الرباع�ي واللق�ب عامر 
عليوي محسن عيل 

3 � الوح�دة : مديري�ة رشط�ة محافظة 
النجف االرشف واملنشات 

4 � رقم القضية : 2021/135
5 � امل�ادة القانوني�ة 5 من ق ع د رقم 14 

لسنة 2008 املعدل 
6 � خالصة الحكم 

1 � تعدي�ل م�ادة االحالة من امل�ادة 5 اىل 
امل�ادة 5/اوال م�ن ق ع د رق�م14 لس�نة 
2008 املع�دل بدالل�ة املادة 31 م�ن ق أ د 

رقم 17 لسنة 2008 
2 � الحب�س الش�ديد بح�ق امل�دان ش . م 
عام�ر علي�وي محس�ن عيل مل�دة خمس 
س�نوات وفق احكام امل�ادة 5/اوال من ق 
ع د رقم 14 لس�نة 2008 املعدل اس�تنادا 
الح�كام املواد 61/اوال و 69 /اوال من ق ا 

د رقم 17 لسنة 2008 
لغياب�ه للف�رتة م�ن 2021/1/21 ولحد 

االن
3 � ط�رده م�ن الخدم�ة يف ق�وى االم�ن 
الداخ�يل كعقوب�ة تبعية اس�تنادا الحكام 
امل�ادة 38/ثانيا من ق ع د رقم 14 لس�نة 
2008 املعدل بعد اكتس�اب الحكم الدرجة 
القطعي�ة بداللة امل�ادة 89/اوال  من ق أ د 

رقم  17 لسنة 2008 
4 � اعطاء املوظف�ني العموميني صالحية 
الق�اء القب�ض علي�ه اينم�ا وج�د لتنفيذ 
الحكم الص�ادر بحق�ه وال�زام املواطنني 
باالخب�ار  ع�ن مح�ل اختفائ�ه اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة 69/ثانيا وثالث�ا من ق ا د  

رقم 17 لسنة 2008 
5 � حج�ز امواله املنقول�ة والغري منقولة 
اس�تنادا الحكام املادة 69/رابعا من ق أ د 

رقم 17 لسنة 2008 
6 �  احتس�اب اتع�اب املحامي�ة املنتدب�ة 
ش�يماء حم�زة مجي�د البالغ�ة 25,000 
خمس�ة وع�رشون ال�ف دين�ار عراق�ي 
ترصف لها من خزينة الدولة بعد اكتساب 

الحكم الدرجة القطعية 
قرار صدر باالتفاق غيابيا قابال لالعرتاض 

وافهم علنا بتاريخ 2021/2/22
اللواء الحقوقي

سعد عيل شميس ابراهيم
رئيس املحكمة
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عزي�زي ب�رج الحمل،يب�دو أن كل يشء يعم�ل 
تلقائًي�ا، وُتحل املصاعب مبارشًة بمجرد توليك 
إياها. لكن لألسف لن يستمر هذا الوضع دائًما، 
ل�ذا يجب أن تنتفع من هذه الفرتة انتفاع كيل. 
انتهز فرصة عدم وجود أي هموم وانش�غاالت 

لديك وأقِض الوقت مع أصدقائك وعائلتك

عزيزي برج الثور، حالًيا أنت قلق بعض اليشء 
وتمي�ل إىل االنفع�ال عندم�ا تس�ر األمور عىل 
عك�س رغبت�ك، أو عندما يخالف�ك اآلخرون يف 
ال�رأي. تحكم يف نفس�ك، واس�تخدم طاقتك يف 

يشء أكثر عقالنية من املواجهة.

عزي�زي ب�رج الج�وزاء، العديد من األش�ياء ال 
تسر كما ينبغي، فتواجه عراقيل أينما توجهت 
ويبدو أن الجميع يعمل ضدك. حاول أن ترتيث 
أم�ام تل�ك الظ�روف الت�ي يب�دو أنه�ا مناوئة 
وتعامل معها كونه�ا تحديات. إذا جرت األمور 

عىل غر املتوقع

عزيزي ب�رج الرسطان،يلعب القدر لعبته معك 
وس�تجد نفس�ك أم�ام موقف لم تك�ن تتوقعه 
تماًما، لكن ال تبايل بذلك. إن كان باس�تطاعتنا 
توقع كل يشء، ستغيب عنا ملذات الحياة. إذن، 
ال تنعي حظك وال تش�عر باألس�ف ملصرك: بل 

عىل العكس

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

األسابيع لتسافر عرب العالم.

عزيزي برج العذراء،س�تعم أجواء من االرتياب 
تس�توجب منك اتخ�اذ موقف، وس�تجد حالًيا 
صعوب�ة يف التخيل عن طريقة تفكرك املعتادة، 
بالرغ�م م�ن العواقب الس�لبية الت�ي قد تكون 
نابع�ة م�ن املايض. م�ع ذلك، ح�اول أن تكون 

متفتح حتى تتمكن من تعدي املصاعب

عزي�زي ب�رج امليزان،أنت اآلن متف�ق مع ذاتك 
بش�كل كامل، وتش�عر بالتناغم التام يف عملك 
ويف حيات�ك الش�خصية أيًض�ا. يؤث�ر ذلك عىل 
اآلخري�ن مل�ا لك من عالق�ات قوي�ة مع رشيك 
حيات�ك والعائلة، مع وجود توازن جيد وصحي 

بني األخذ والعطاء.

عزي�زي ب�رج العقرب،أن�ت مفع�م بالحيوي�ة 
والنش�اط البدني والذهني؛ استخدم إمكاناتك 
يف اتخ�اذ الق�رار الس�ليم لتنفي�ذ مخططات�ك 
والتق�دم إىل األم�ام يف مرشوعات�ك. ل�ن يفيدك 
االكتفاء باألمجاد املاضية والس�لبية! لديك اآلن 

قدرة التعامل بدقة وحكمة

عزيزي برج القوس،توقفت األشياء دون سبب 
واض�ح، وعىل الرغم من أن�ك لم ترغب يف تغير 
املسار وأردت أن تلتزم بالجدول املوضوع، يجب 
اآلن أن تأخ�ذ مس�ار تحوييل مختل�ف لتجنب 
العقب�ات وحتى ال ته�در كل طاقتك يف محاولة 

التغلب عليها.

عزي�زي برج الج�دي،كل يشء س�هل يف الوقت 
الحايل وأنت تس�تمتع حًقا باألم�ور التي تقوم 
بها. س�وف ترتك أيًضا ورائ�ك أثر من الجاذبية 
اإليجابية. ال تتعجب عندما يقرتب منك من هم 

حولك ويبوحون لك بأفكارهم.

عزي�زي برج الدلو،روح الفريق التي تتمتع بها 
واضحة اليوم ألنك تضع االحتياجات أوالً، وهذا 
ما يالحظه زمالؤك. إذا استمريت هكذا، فسوف 
يعتربون�ك القوة الدافعة. اعت�ن بأرستك أيًضا، 
ف�اآلن وقت مناس�ب لح�ل النزاعات، وس�وف 

يسهل عليك البدء يف ذلك أيًضا.

عزيزي برج الحوت،اليوم يمكنك زراعة البذور 
لبداي�ة جديدة، كم�ا يمكنك اآلن إج�راء بعض 
التغي�ر يف حياتك املهنية. إال أن نجاحك س�وف 
ي�ؤدي إىل غ�رة اآلخري�ن منك، ف�ال تجعل ذلك 
يصيبك بالغرور. يؤمن أحباؤك بك إيماًنا كامالً 

وكبرًا.

العذراء

احلوت

أدلة حول انتقال »كورونا« عرب اهلواء وليس األسطح
توص�ل خ�رباء م�ن ث�الث دول إىل أدلة 
ثابتة ح�ول انتقال ف�روس »كورونا« 

ولي�س  اله�واء  طري�ق  ع�ن 
ع�رب القط�رات أو األس�طح أو 

غرهما.   
وأوض�ح 6 خ�رباء م�ن اململكة 
املتحدة والواليات املتحدة وكندا، 
أن األدل�ة التي ت�م جمعها حول 
انتقال الع�دوى عن طريق الجو 
ساحقة، بينما األدلة التي تدعم 
انتق�ال القط�رات الكبرة تكاد 

تكون معدومة.   
ووجه�وا الدعوة ملنظمة الصحة 

العاملية ووكاالت الصحة العامة األخرى 
إىل العمل عىل الح�د من انتقال العدوى 

ع�رب الهواء. واعتربوا يف البحث الذي تم 
ن�رشه بمجل�ة »النس�يت« الطبية، أن 
تلك الطريقة يف انتش�ار العدوى 
ب�«النق�ل  تس�ميتها  يمك�ن 
الصام�ت«، والت�ي تعد وس�يلة 
رئيسية النتشار املرض يف جميع 

أنحاء العالم.   
ولفت�وا إىل أن�ه يجب أن تش�مل 
إج�راءات التحك�م يف الف�روس 
الهواء، وتقليل  التهوية، وتنقية 
االزدحام، وارتداء الكمامة يف أي 
م�كان يف الداخل، م�ع االهتمام 

بجودة الكمامة.

موظف يتزوج 4 مرات يف 37 يوم
لجأ ش�اب تايواني، يعمل يف بنك، إىل 
حيل�ة ماكرة؛ من أجل الحصول عىل 
إج�ازات مدفوعة األجر م�ن عمله، 
وذل�ك ع�ن طري�ق ال�زواج 4 مرات 

خالل 37 يوماً فقط.
وبحس�ب موقع قناة »الحرة«؛ فإن 
الشاب استغل ثغرة قانونية يف قانون 
العمل ببالده؛ من أجل الحصول عىل 
إجازة مدفوع�ة األجر، حيث قرر أن 
يطلق زوجت�ه فور انته�اء إجازته، 

ليع�اود ال�زواج بها مبارشة م�رة أخرى 
ليك�رر حال�ة الط�الق وال�زواج 4 مرات 
خالل شهر، فحصل عىل 32 يوما كإجازة 

مدفوع�ة الثمن بحس�ب قان�ون العمل.
وأبان أن خطة الش�اب واجهت مش�اكل 
من عمل�ه، حيث رفض امل�رف منحه 
إج�ازة، بعد أن طلق زوجته يف املرة األوىل 

قبل أن يعيدها يف اليوم الثاني، إال أنه 
قرر امليض قدما بخطته، وقّدم طلب 
إجازة 3 مرات أخرى ولجأ إىل مكتب 
العمل ليثبت حق�ه يف تلك اإلجازات.
وأش�ار إىل أن�ه بعد دراس�ة القضية 
اعترب مكتب العمل أن ذلك الشاب لم 
يخال�ف القانون، واصف�اً ما قام به 
ب�«الالأخالقي«، كونه اس�تغل ثغرة 
يف القان�ون ول�م يخالف�ه، وبالت�ايل 
تح�ق ل�ه ه�ذه اإلج�ازات، وفرض 
غرامة قدرها 700 دوالر أمركي عىل رب 
عمله، والذي لم يعجبه ذلك الحكم وقرر 

االستئناف.

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
1 علبة فاصوليا حمراء

نصف علبة ذرة حلوة
6 حبة طماطم شري أنصاف

1 حبة فلفل أحمر مقطع
نصف حبة بصل مقطع

3 معلقة كبرة زيت زيتون
عصر ليمونة

ملح
كمون

خطوات التحضر
توض�ع الفاصوليا يف بول�ة، ويضاف إليها البصل والفلف�ل والذرة والطماطم، 

وتخلط جيدا.
يضاف زيت الزيتون وعصر الليمون، وتخلط مرة اخرى.

تتبل بامللح والكمون، وتقلب حتى تتجانس.
توضع يف الطبق، وتقدم مع الوجبات املختلفة.

سلطة فاصوليا محراء بالذرة

نصائح لتقوية مناعة اجلسم
يف ظ�ل مواجهة الح�دث األكرب عاملًيا، وه�و جائحة »كورونا«، 
ومواجه�ة تغ�رات الفصول واضطراب درج�ات الحرارة، نجد 
أنفس�نا ملزمني بتقوية مناعة أجسامنا، حتى ال نكون عرضة 
لألمراض، وينصح األطباء باتباع بعض النصائح والتزام بعض 
الس�لوكيات لتقوية املناع�ة، وهنا نس�تعرض جانباً من هذه 

النصائح.
ال تسهر

حصول�ك عىل نوم هادئ من 7-9 س�اعات يومًي�ا قد يقلل من 
إفراز هرمون التوتر، ما يجعل جس�دك أقل عرضة لاللتهابات، 

ويزيد من املناعة.
 مارس التمارين الرياضية

عليك بممارس�ة التماري�ن الرياضية وامل�يش والحركة، ومنها 
اس�تخدام الساللم بداًل من املصاعد، ما يرفع من إنتاج جسدك 
ملواد تحسن النوم وتنظيم الدورة الدموية واالبتعاد عن أمراض 

الضغط والرشايني.

قلل من تناول السكريات والكربوهيدرات
إن السكريات والكربوهيدرات بش�كل عام تعطل عمل الجهاز 
املناعي لبضعة ساعات بعد تناولها بإفراط، ولذلك عليك تقليل 

ما تتناوله من السكريات والكربوهيدرات إىل الحد األدنى.

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
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العراق يشارك يف البطولة العربية أللعاب 
القوى يف تونس

             المستقبل العراقي/ متابعة

أكد االتحاد العراقي أللعاب القوى، مشاركته يف البطولة 
العربية التي ستحتضنها تونس للفرتة من 16 وحتى 20 

من شهر يونيو/ حزيران املقبل
وق�ال املدير التنفي�ذي لالتحاد زيدون ج�واد يف ترصيح 
صحفي، إن االتحاد قرر يف اجتماعه األخري املش�اركة يف 
البطولة العربية للرجال والنس�اء التي ستقام يف تونس 
للفرتة من 16 ولغاية 20 من شهر يونيو/ حزيران املقبل 

بعدد وافر من الالعبني سيتم تحديدهم بوقت الحق.
والالعب�ات  الالعب�ني  إدخ�ال  ق�رر  االتح�اد  أن  وب�ني 
بمعس�كرات داخلي�ة يف 3 م�دن يف اربي�ل والس�ليمانية 
والنج�ف حس�ب الفعاليات ويف نهاية املعس�كر س�يتم 
إجراء اختبارات شاملة لالعبني من أجل اختيار القائمة 

النهائية التي ستشارك يف البطولة العربية.
وأوضح أن االتحاد مهتم باملش�اركة يف البطولة العربية ألنها من 
البطوالت املعتم�دة بالتأهيل لدورة األلع�اب األوملبية يف طوكيو، 

وهناك تكمن أهمية البطولة ألغلب الالعبني.
يش�ار إىل أن االتحاد العراقي أللعاب القوى ش�ارك 
مؤخ�را يف بطول�ة الجائزة الكربى يف إي�ران وحل يف 

املركز األول.

إدارة الرشطة تصدر 3 قرارات 
عىل خلفية اخلروج اآلسيوي

             المستقبل العراقي/ متابعة

أصدرت إدارة ن�ادي الرشطة، 3 قرارات عىل 
خلفية خروج الفريق بنتائج سلبية يف بطولة 

دوري أبطال آسيا.
الن�ادي »تدارس�ت  وذك�ر بي�ان الع�الم 
الهيئة االدارية لن�ادي الرشطة خالل اليومني 
املاضيني وبشكل معمق مشاركة فريق الكرة 
يف البطول�ة اآلس�يوية التي إنته�ت مؤخرًا يف 

السعودية«.
وأضاف انه »وبعد اإلس�تماع إىل جميع أطراف 
القضي�ة اتخ�ذت اإلدارة الق�رارات التالي�ة ملا 
فيه�ا مصلحة النادي عموًما والفريق بش�كل 

خاص: 
إن�ذار نهائ�ي لجمي�ع الالعب�ني  1- توجي�ه 
ورضورة إحرتام ش�عار الكي�ان الذي يمثلونه 
بالش�كل الذي يؤمن حضوًرا تنافس�ًيا يليق 

بتاريخ النادي وإنجازاته.
2- خص�م ٥٪ م�ن عقد ح�ارس املرمى محمد حميد للموس�م 

الحايل.
3- اضافة مدرب لياقة ومحلل فني إىل املالك التدريبي للفريق.

حسني جبار مدربًا 
حلراس الرشطة

              المستقبل العراقي/ متابعة

بارَش مدرب حراس منتخب الش�باب بكرة القدم، حس�ني 
جبار، مهمته مدرباً لحراس مرمى الرشطة عىل وفق مبدأ 

اإلعارة بعد استحصال موافقة الهيئة التطبيعية.
الجدير بالذكر ان املدرب حس�ني جبار س�بق له أن خاض 
العديد من التجارب التدريبي�ة الناجحة يف مختلف األندية 
واملنتخبات الوطنية، وكانت بصماته واضحة يف مجملها.

وكان�ت إدارة نادي الرشطة، اس�تغنت ع�ن الطاقم الفني 
املس�اعد للمدرب الرصبي ألكس�ندر إليتش بالكامل، دون 

ذكر األسباب. 
ونرش النادي، عرب موقعه الرس�مي، اإلثنني، شكرًا للطاقم 

الفني للداللة عىل انتهاء مهمتهم مع الفريق.
وج�اء يف البي�ان »قدمت الهيئ�ة اإلدارية لن�ادي الرشطة 
الري�ايض ش�كرها وتقديره�ا للم�الك التدريبي املس�اعد 
للفريق املكون من هيثم الش�بول، وحس�ني عب�د الواحد، 
ومدرب ح�راس املرمى عماد هاش�م، ملا بذل�وه من جهٍد 
كب�ري خ�الل تواجدهم مع الفريق يف مش�وارهم س�واء يف 

الدوري أو البطولة اآلسيوية«.
يذك�ر أن الرشط�ة تذيل املجموعة الثالث�ة يف دوري أبطال 

آسيا، برصيد 3 نقاط.

عامد هاشم : الطاقم املساعد كبش الفداء إلخفاق الرشطة آسيويًا

رسميًا.. مورينيو مدربًا لروما

              المستقبل العراقي/ متابعة

فصح مدرب حراس مرمى فريق الرشطة 
العراقي السابق عماد هاشم عن كواليس 
إقالت�ه، ع�ىل وق�ع نتائ�ج الفري�ق التي 
تس�ببت يف خروج�ه م�ن دور املجموعات 

بدوري أبطال آسيا
وقال هاشم يف ترصيح صحفي، إن اإلدارة 
تعرض�ت لضغوطات كبرية من الجماهري 
وم�ن وزارة الداخلي�ة، »وبالتايل كان عىل 

اإلدارة اتخاذ قرارات لتهدئة األجواء«.
وتابع: »كان ال بد م�ن اختيار كبش فداء 
لإلخف�اق يف البطول�ة اآلس�يوية، فدفعنا 

نحن الطاقم املساعد الثمن«.
وأشار إىل أن »هناك جمهور سلبي يتحرك 

بإش�ارة م�ن الالعبني، والح�ارس محمد 
حميد اس�تخدم هذا الجمهور للتأثري عىل 
ق�رارات امل�درب وع�ىل تركيزنا«.وأكد أن 
حميد »ت�رك الفريق وهو يف أمس الحاجة 
ل�ه بعد إصابة الحارس أحمد باس�ل الذي 
تحام�ل ع�ىل إصابت�ه ولعب تح�ت تأثري 
التخدي�ر املوضعي بينم�ا تحجج )حميد( 
بأع�ذار واهي�ة ليع�ود للعراق«.وب�نينّ أن 
اختيار أحمد باس�ل يف التش�كيلة املثالية 
وحصول�ه ع�ىل تقيي�م عال دلي�ل عىل أن 
عميل أثم�ر مع الرشطةواس�تدرك: »لكن 
الخروج من البطولة اآلسيوية له أسبابه، 
وعىل اإلدارة معالجتها بش�كل مثايل دون 
االس�تماع لبعض املدفوعني من الجمهور 
للتأث�ري عىل تركي�ز الفريق«.يش�ار إىل أن 

إدارة الرشطة قررت يف وقت س�ابق إبعاد 
الطاق�م املس�اعد للمدير الفن�ي الرصبي 

ألكس�ندر إليتش، املكون من املدرب هيثم 
شبول وحسني عبد الواحد وعماد هاشم.

              المستقبل العراقي/ متابعة

}رياضة: الفرات نيوز{ أعلن نادي روما اإليطايل، عرص اليوم 
الثالثاء، تعاقده رسمًيا مع الربتغايل جوزيه مورينيو، ليتوىل 
املهمة الفنية لفريق الذئاب خلًفا لباولو فونسيكا.وكان روما 

قد أعلن يف وقت س�ابق، رحيل فونس�يكا عن القيادة الفنية 
للفري�ق عقب نهاية املوس�م الج�اري، بعد النتائج الس�يئة 
التي قدمه�ا الفريق تح�ت إمرته طوال املوس�م.وقال روما 
عرب الحس�اب الرس�مي للنادي بموقع التواصل االجتماعي 
»توي�رت«: »يس�عد النادي أن يعل�ن عن توصل�ه التفاق مع 

جوزي�ه مورينيو ليك�ون املدير الفني الجدي�د للفريق بداية 
من املوسم املقبل 2021-2022«.ويحتل روما املركز السابع 
بج�دول ترتيب املس�ابقة برصي�د ٥٥ نقطة، كم�ا أنه تلقى 
هزيمة تاريخية أمام مانشس�رت يونايت�د بنتيجة )6-2( يف 

ذهاب الدور نصف النهائي من الدوري األوروبي.

ملياردير سويدي يعتزم تقديم عرض لرشاء أرسنال
              المستقبل العراقي/ متابعة

اتص�ل امللياردير الس�ويدي، دانييل إيك، الرئي�س التنفيذي 
ومؤس�س منصة »س�بوتيفاي« املوس�يقية، بعائلة ستان 
كرونك�ي األمريكية املالكة لنادي أرس�نال م�ن أجل تقديم 

عرض لرشاء النادي اإلنجليزي.
وأك�د دانييل إيك األس�بوع املايض أنه جم�ع األموال الالزمة 

لرشاء أرس�نال الذي تق�در قيمته بح�وايل 2.8 مليار دوالر، 
طبق�ا لفوربس.وذكرت وس�ائل إعالم إنجليزي�ة أن العبني 
كبار سابقني يف أرس�نال، ومن بينهم تيريي هنري، مهاجم 
منتخب فرنس�ا الس�ابق، ودينيس بركامب، وباتريك فيريا، 
يدعمون ع�رض إيك.لكن امل�الك األمريكيني للن�ادي، الذين 
واجهوا انتقادات حادة بعد محاولة النادي اللندني الفاشلة 
لتأسيس دوري السوبر األوروبي االنفصايل، نفوا رغبتهم يف 

بيع النادي.وأصدر كرونكي ونجله جون، مدير النادي، بيانا 
مش�رتكا ردا عىل اهتمام إيك وقاال إنهما »ملتزمان بنس�بة 

100٪ مع أرسنال« وال يرغبان يف بيع حصة يف النادي.
وأبلغ تيريي هنري شبكة »سكاي سبورتس«: »اتصل )إيك( 
بالفعل )بعائلة كرونكي( وقال بنفس�ه إن�ه جمع األموال، 

لتأكيد قدرته عىل تقديم عرض جيد«.
وتاب�ع: »إنه�م اآلن بحاج�ة إىل التفكري. يرغ�ب الكثري من 

الناس يف رحي�ل املالك. نحاول تقديم حل يش�مل الجماهري 
واستعادة هوية النادي«.وأضاف: »اليشء الوحيد الذي أريد 
تأكيده ه�و أن دانييل لن يبتعد، وس�يكون هناك يف انتظار 
معرفة ما إذا كانوا يريدون البيع«.وأكمل:«سيس�تغرق ذلك 
وقت�ا طويال، فنحن نعرف ما نريد فعله، ولكن أوال وقبل كل 
يشء نحتاج إىل التأكد من قدرتنا عىل االستحواذ عىل النادي، 

إذا كانوا يستمعون لعرضنا«.

فايت خيضع لعملية جراحية تؤجل عودته للمالعب
              المستقبل العراقي/ متابعة

س�يخضع اإلس�باني الش�اب أنس�و فات�ي، مهاجم 
برشلونة، لجراحة جديدة، للتخلص من املشاكل التي 
س�ببها تمزق الغ�روف املفصيل الداخ�يل يف ركبته 
الي�رى، وه�ي اإلصابة الت�ي تعرض له�ا يف نوفمرب 

املايض.
وشعر فاتي بالتحسن تدريجًيا، ولكن فجأة تدهورت 
حالته، وبدأ يش�عر ب�آالم موضع اإلصاب�ة، لينصحه 

األطباء برورة إجراء جراحة جديدة.
وبحس�ب صحيفة »مون�دو ديبورتيفو« اإلس�بانية، 
فم�ن املق�رر إج�راء العملي�ة ي�وم الخمي�س املقبل، 
وس�يجريها طبي�ب املنتخ�ب الربتغايل ال�ذي كان من 
ب�ني الذين راجعوا حالة فاتي يف األس�ابيع األخرية، إىل 
جان�ب أطباء مرموقني آخرين، وهم الدكتور أنطونيو 
مايس�رتو، الذي يعيش يف خيخ�ون، والدكتور برتراند 

سونريي كوتيت، أخصائي إصابة الركبة يف ليون.  
وأضاف�ت الصحيف�ة، أن األطباء الثالث�ة عىل اتصال 

دائ�م بفات�ي يف األس�ابيع األخ�رية، ووضع�وا له 
خطة الختبار ركبته املصابة بأعباء عمل مختلفة 

وزيادة الشدة يف األيام األخرية.
ولكن تم اتخاذ قرار إجراء الجراحة، أمس اإلثنني، 

ألن املفصل لم يتعاف للتو.
ويعد اس�تئصال الغروف بش�كل كامل أو جزئي 
هو أحد الخي�ارات املطروحة، كما س�يحتاح إىل ما 
يقرب من ش�هرين للراحة عق�ب الجراحة من أجل 

بدء التأهيل.

إنرت ميالن وكونتي حيددان 
أهدافهام يف املريكاتو الصيفي

              المستقبل العراقي/ متابعة

رس�م إنرت مي�الن تحركات�ه يف االنتقاالت 
الصيفي�ة القادم�ة، حيث يس�عى املدرب 
أنطوني�و كونت�ي لتعزيز صف�وف فريقه 
حت�ى يك�ون ق�ادراً ع�ىل مناطح�ة كبار 
القارة يف دوري أبط�ال أوروبا، إضافة إىل 

الحفاظ عىل لقب الدوري اإليطايل.
وُت�وج إنرت مي�الن بطالً لل�دوري اإليطايل 
ه�ذا املوس�م، بع�د 11 عام�اً كامل�ة ل�م 
يتذوق فيها طعم اللق�ب، ويأتي ذلك بعد 
تصدره لجدول ترتيب الكالتش�يو برصيد 
82 نقط�ة بف�ارق 13 نقطة ع�ن أتاالنتا 

صاحب املركز الثاني.
ديلل�و  “الجازيت�ا  صحيف�ة  وبحس�ب 
س�بورت” اإليطالية، فإن أنطونيو كونتي 
حدد أهداف�ه يف املريكاتو الصيفي القادم، 
م�ع  التوقي�ع  يف  األول  اله�دف  ويتمث�ل 
ح�ارس مرم�ى ش�اب واملرش�حان هما 

خ�وان موس�و حام�ي عري�ن أوديني�زي 
وماركو سيلفسرتي الذي يدافع عن ألوان 

هيالس فريونا.
وأضاف�ت، أن اله�دف الثاني ه�و التعاقد 
مع ظهري أير من الطراز الرفيع، وهناك 
ألونس�و  مارك�وس  وه�م  مرش�حني،   3
تش�يليس،  العب�ا  بامل�ريي  وإيمرس�ون 
مداف�ع  كوس�تيك  فيلي�ب  إىل  باإلضاف�ة 

آينرتخت فرانكفورت األملاني.
كم�ا يرغ�ب أنطوني�و كونت�ي يف تعزي�ز 
خط هجومه، م�ن خالل التعاقد مع إدين 
دجيك�و مهاجم روما، ولك�ن هناك عائق 
أمام حس�م الصفق�ة، وه�و تكلفة دفع 

راتب النجم البوسني.
ويري�د إن�رت مي�الن أن يحافظ ع�ىل لقب 
ال�دوري اإليط�ايل خ�الل املوس�م القادم، 
ويف نفس الوقت الوص�ول ألدوار متقدمة 
يف دوري أبط�ال أوروب�ا، ولك�ن هذا األمر 

يتطلب عمقاً كبرياً يف تشكيلة كونتي.

               المستقبل العراقي/ متابعة

ق�ال رئيس الهيئ�ة االدارية لنادي الق�وة الجوية الريايض 
الفريق الطيار ش�هاب جاه�د، ان »الهيئ�ة االدارية تعمل 
لتوف�ري االم�وال للعاملني بالن�ادي يف ظ�ل ميزانية خاوية 

وديون أهلكت اعرق أندية العراق«.
ونقل بيان العالم النادي عن جاهد قوله ان »الهيئة االدارية 
لنادي القوة الجوية سلمت الدفعة الثانية من عقود العبي 

الفريق االول للموسم الحايل«.
وبني ان »الهيئة االداري�ة لنادي القوة الجوية قررت الغاء 
اس�تقطاع جزء من رواتب الهيئة العامة تزامنا مع حلول 

شهر رمضان املبارك«.
وقال »القادم يبرش بخري واإلنجازات تبغض اعداء النجاح، 
وجمهورنا اس�تبرش خريا بعد إعادة ارض الحبيبية فضال 
عن النتائج اإليجابية لفريقنا يف مسابقتي الدوري املمتاز 

وكأس العراق«.

»شواء مييس« يضع برشلونة حتت مقصلة العقوبات
              المستقبل العراقي/ متابعة

فتح�ت رابطة الدوري اإلس�باني ملفاً تأديبياً 
يف حق نادي برش�لونة، بس�بب خ�رق العبيه 
لتدابري الوقاية من فريوس كورونا، حيث نظم 
ليونيل مييس حفل ش�واء مساء أمس االثنني، 

وحره جميع العبي البارسا.
واستضاف ليونيل مييس جميع زمالئه مساء 
أم�س االثنني، لرفع معنوياته�م قبل مواجهة 
أتلتيكو مدريد يوم الس�بت الق�ادم يف الدوري 
اإلس�باني، ورغ�م أن ه�ذه الخط�وة نال�ت 
استحسان جماهري الفريق الكتالوني، إال أنها 

دفعت رابطة الليجا للتعبري عن اس�تيائها من 
خرق بروتوكول فريوس كورونا.

اإلس�بانية،  “س�بورت”  صحيف�ة  وبحس�ب 
بح�ق  ملف�اً  س�تفتح  الليج�ا  رابط�ة  ف�إن 
العب�ي برش�لونة، ألنهم انتهك�وا الربوتوكول 

بحضورهم حفل الشواء يف منزل مييس.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

دليل حاسم عىل انتقال ممفيس ديباي إىل برشلونة
المستقبل العراقي/ متابعة            

ذك�رت صحيفة مون�دو ديبورتيف�و اإلس�بانية أن الهولندي 
ممفيس ديباي مهاجم ليون يف طريقه لالنتقال إىل برشلونة 
خالل ف�رتة االنتق�االت الصيفي�ة القادمة.وطل�ب رونالد 
كومان من إدارة برش�لونة التوقيع م�ع ديباي يف الصيف 
املايض لتدعيم خط الهجوم، لكن الصفقة تعثرت بسبب 
ع�دم توصي�ل الناديني التفاق بش�أن قيم�ة االنتقال.

وينتهي عقد ديب�اي صاحب 27 عاماً مع ليون عقب 
نهاية املوس�م الحايل، ويملك برش�لونة فرصة كبرية 

اآلن للتوقي�ع مع�ه بصفقة ح�رة، ويب�دو أن الطرفني قريبني 
م�ن التوصل التفاق نهائ�ي بخصوص بن�ود العقد.وأوضحت 
الصحيف�ة يف تقريره�ا أن ممفيس ديباي تواجد يف برش�لونة 
يوم األربعاء املايض برفقة بعض أفراد عائلته وأصدقائه، وذلك 
للبحث ع�ن منزل جديد يقيم به خالل املرحل�ة القادمة، وهذا 
دلي�ل قاطع يؤكد اقرتاب�ه من االلتحاق بكتيب�ة املدرب رونالد 
�الع ديباي ع�دة منازل  كومان.وأض�اف التقري�ر أن�ه بعد إطنّ
يف برش�لونة، ع�اد الالعب م�ع رفاقه إىل لي�ون بطائرة خاصة 
وبأقىص درجات الرية.ويعد ديباي مطلب رئييس لربش�لونة 

يف الصيف املقبل للعديد من األسباب.

رئيس اجلوية: ميزانية النادي 
خاوية والديون أهلكته
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استخدامات الوقت ودالالتهقوة الدولة بتوزيع صالحيات حكومتها

د. صالح حزامواثق الجابري

وجه�ت االتهامات بش�كل مب�ارش، اىل الحكوم�ة االتحادي�ة يف حادثة 
مستش�فى ابن الخطيب، وفيانقطاع كهرباء املدائن، ويف حال س�قوط 
بناية مدرسية يف سوق الشيوخ أو تفجري يف هيت..  ال تتوقف االتهامات 
عن�د الحكومة، بل تتعداه�ا اىل الربملان والحكومات املحلية واملس�ؤول 
املبارش، ومنهم من يتهم كوردس�تان بس�بب مش�اكله م�ع املركز، أو 
كتل سياس�ية عملت أو أفس�دت يف محافظة ما، وأحياناً يتهم املواطن 
ملخالفته القانون، أو الش�عب برمت�ه لجهله بالقوانني أو من يقول بأن 
م�ن واجب�ه االلتزام به�ا، وآخر يذك�ر أن واجب الحكوم�ة بتعليمه أو 
إلزامه. لو رضبنا مثال بمستش�فى الكندي يف وس�ط بغ�داد، فاملنطقة 
إداري�ا تابع�ة ألمان�ة العاصمة، وكذل�ك إداري�اً ملحافظة بغ�داد وفنياً 
ل�وزارة الصحة، وعند حاجة املستش�فى لش�ارع معبد ملرور س�يارات 
اإلس�عاف، فالبد أن تخاطب إدارة املستش�فى املحافظ�ة، التي بدورها 
تخاط�ب األمانة، وهكذا املاء واملجاري والكهرب�اء والحدائق.. لكن كل 
جهة تتخىل عن مس�ؤوليتها مع حصول مشكلة..ناهيك عن السياقات 
البريوقراطية التي تستغرق شهوراً، والكتب التي تركن يف بريد املسؤول 
وتمر عليه مرور الكرام، مع تقاطع العمل يف ظل التنافسات السياسية 
واإلدارية، يضاف لها الفس�اد واالبتزاز واملصال�ح الحزبية واالنتخابية 
واإلعالمي�ة..   خل�ط ه�ذا الواقع أص�ل القضاي�ا ومعالجاته�ا، وأبعد 
تشخيص املسؤول واملقرص عن الواجهة، وصارت االنتقادات مزاجية، 
نابعة من ردود فعل وأهواء متأثرة إعالمياً وسياسياً، والنتيجة أضعاف 
الدولة س�واء كان التقصري محليا أو اتحاديا.. رغم الضجة التي أثريت 
ح�ول مجال�س املحافظ�ات، وأن أعداده�م ت�ؤدي اىل تره�ل وظيفي، 
فيمك�ن تقليل أعض�اءه للنصف، أو ممثل عن كل قض�اء وناحية، ألن 
لهم أدوارا دستورية أخرى، بانتخاب وإقالة املحافظ، ونقل صورة عن 
احتياجات مناطقهم. إن اس�تحداث بعض املؤسسات يف الدولة، غرضه 
تس�هيل اإلجراءات، ولكن س�وء اس�تخدامها وس�وء تفس�ري قوانينها 
جعله�ا بريوقراطية زائ�دة، وحلقات عرقل�ة ومنافس بالفس�اد، وما 
ُيق�ال أن مجالس املحافظات هو س�بب هدر املال أو عرقلة الس�لطات 
االتحادية، غري صحيح يف حال التطبيق الفعيل للدستور، يف حكم فدرايل 
اتحادي، كون الس�لطات املحلية قريبة من الشعب سياسياً واقتصادياً 
واجتماعياً وثقافياً وأمنياً، وبذلك تتحمل املحافظات مس�ؤولية الخلل 
يف أماك�ن يصعب للحكومة االتحادية وصولها، ولكن ش�ل الصالحيات 
وربطها باملركز والوزارات، ال يس�مح للمحافظ�ات بالتحرك، وال حتى 
املسؤول املبارش لديه كل الصالحيات املتعلقة بواجباته، وهذا ما أدى اىل 
إضعاف حكومة املركز نفسها بنفسها، كمن يكون قريب من مسؤول 
أو املس�ؤول نفس�ه، الذي يحرص كل الصالحيات به، ويؤدي اىل اإلرباك 

وتزاحم األولويات، وعدم الرتكيز يف األداء.

هنالك عدد من دول العالم تقوم بأجراء مس�وحات دورية لس�كانها 
تس�مى: مس�ح اس�تخدامات الوق�ت )time usages( ملعرفة كيفية 
توزيع وقت اليوم الواحد البالغ ٢٤ ساعة بني مختلف االستخدامات، 

وتعترب كندا من الدول الرائدة يف هذا املسح. 
وأق�ول اس�تخدامات، ألنه ال يمكن اس�تخدام مفردة: نش�اطات، او 
مفردة: اعمال بس�بب ان التوزيع قد يش�مل عناوين ال ينطبق عليها 

اي من هذا املفردات. 
وهذه االس�تخدامات تش�مل يف الغال�ب: العمل، النوم، االس�رتخاء، 
القراءة، االس�تماع للموس�يقى، التس�وق، زيارة الس�ينما واملرسح، 
الرياض�ة، العب�ادات، زيارة األه�ل واالصدقاء، مش�اهدة التلفزيون، 
ممارس�ة الهوايات الخ.. الهدف من ذلك املس�ح وذل�ك التبويب، هو 
معرفة نمط حياة الفرد يف املجتمع ومدى الرفاه او عدم الرفاه الذي 
يعيش�ه ذلك الف�رد. وكلم�ا زاد الوقت املخصص للعم�ل دلَّ ذلك عىل 
تراجع مستوى الرفاه ألنه س�يكون عىل حساب استخدامات أخرى 
رضورية لجع�ل الحياة مريحة ومرفهة. وه�ذا يعود بنا اىل موضوع 
العم�ل ومدى كونه حتمي لتأم�ني لقمة العيش والذي تحدثت عنه يف 
مقالة س�ابقة. صحياً، يجب ان يخصص للن�وم او محاولة النوم او 
االسرتخاء بحدود ثماني ساعات يف اليوم وللعمل ما ال يزيد عن ذلك. 

اما املتبقي فهو لباقي االستخدامات وبنسب مختلفة.
ان الوقوف عىل خارطة توزيع الوقت بني مختلف االستخدامات، يوفر 
لصانع�ي القرار فكرة عما يحصل بخصوص اس�تخدام الوقت، الذي 
هو ان�در وأثمن مورد وال يمكن تعويضه، وم�ا ينبغي عىل الحكومة 

والجهات املعنية األخرى القيام به ملوازنة االستخدامات..
ان تخصيص وقت للعمل أكثر مما ينبغي، هو داللة عىل وجود مشكلة. 
قلة النوم مش�كلة.. قلة القراءة وقلة الفعاليات االجتماعية مشكلة. 
تخصي�ص وقت طويل للفعاليات الدينية يعني ان املجتمع فيه نزعة 

ايمانية وروحانية يجب عىل سياسات الحكومة مراعاتها..
ربم�ا يعود ع�دم تخصيص وق�ت لبع�ض الفعاليات، اىل ع�دم توفر 
وسائل ممارس�تها وهذا تقصري عىل االجهزة املعنية معالجته )عدم 
توفر س�ينمات او مس�ارح او مكتب�ات او اماك�ن للرياضة وركوب 
الدراج�ات ال�خ...(. ه�ذا ما ينبغ�ي ان تق�وم به حكومة مس�ؤولة 
وحضاري�ة وتحرتم حقوق البرش. وتعترب س�لطنة عم�ان من الدول 
الرائدة يف إجراء مس�وحات استخدام الوقت للسكان منذ ما يزيد عن 
عرشي�ن س�نة، األمر الذي س�اهم يف تكوين فك�رة واقعية عن اوجه 

التنمية البرشية املختلفة يف البلد.
ّر ويساعد يف وضع سياسات تنموية  اإلنفاق عىل هذه املسوحات ُمربرَ

سليمة وتستهدف النقاط الصحيحة التي يجب استهدافها.

تعرف عىل  شلل املعدة الناتج عن ارتفاع نسبة السكر يف الدم
يمكن أن يؤثر ارتفاع نسبة السكر يف 
الدم بش�كل مفرط عىل الجسم بعدة 
طرق مس�ببا مجموعة من األعراض 
املقلقة. والكث�ريون ال يدركون كيف 
يمك�ن أن تؤث�ر الحالة ع�ىل الجهاز 

الهضمي.
وبالنسبة لألش�خاص الذين يعانون 
من مرض السكري من النوع الثاني، 
فم�ن املرج�ح أن تك�ون ع�ىل دراية 
باملضاعف�ات املحتمل�ة، بم�ا يف ذلك 
أم�راض ال�كىل وفق�دان الب�رص ويف 
الظ�روف القص�وى، ب�رت األط�راف. 
ولك�ن م�ن امله�م مالحظ�ة أن داء 

الس�كري من الن�وع الثاني الذي يت�م التحكم 
فيه بش�كل س�يئ يمك�ن أن يؤث�ر أيضا عىل 
أج�زاء أخرى من الجس�م، بم�ا يف ذلك الجهاز 

الهضمي.
ويمكن أن يتس�بب تل�ف األعصاب الناجم عن 
ارتفاع نسبة الس�كر يف الدم يف إبطاء عضالت 

الجهاز الهضمي أو عدم عملها عىل اإلطالق.
ثم ال تس�تطيع املعدة أن تفرغ بشكل صحيح 
الطعام املهضوم ويستغرق وقتا طويال ملغادرة 
املع�دة، وهو حالة تعرف باس�م ش�لل املعدة، 

والت�ي تؤثر ع�ىل كيفية نق�ل املع�دة للطعام 
إىل األمع�اء، م�ا ي�ؤدي إىل االنتف�اخ والغثيان 

والحرقة.
وعندما يس�بب مرض الس�كري هذه الحالة، 
يس�ميها األطباء شلل املعدة السكري. وُيعرف 
ش�لل املع�دة أيضا باس�م تأخ�ر إف�راغ املعدة 
وهو اضطراب يف الجهاز الهضمي يتس�بب يف 
بق�اء الطعام يف املعدة لف�رتة زمنية أطول من 

املتوسط.
ويح�دث ش�لل املعدة بس�بب تل�ف األعصاب 
الت�ي تنقل الطعام عرب الجهاز الهضمي، لذلك 

ال تعم�ل العض�الت بش�كل صحيح. 
ونتيج�ة لذلك، يبقى الطعام يف املعدة 

غري مهضوم.
والنس�اء املصابات بداء السكري من 
الن�وع الثاني لديه�ن مخاطر عالية 
لإلصابة بش�لل املعدة وكذل�ك أولئك 
الذي�ن لديه�م مس�تويات عالية من 
السكر يف الدم غري املنضبط عىل مدى 

فرتة طويلة من الزمن.
ويمك�ن لف�رتات طويلة م�ن ارتفاع 
الجلوك�وز يف ال�دم أن تس�بب تل�ف 

األعصاب يف جميع أنحاء الجسم.
وي�ؤدي ارتف�اع مس�تويات الس�كر 
يف ال�دم بش�كل مزمن أيض�ا إىل تل�ف األوعية 
الدموية الت�ي تزود أعصاب وأعضاء الجس�م 
بالتغذية واألكسجني، بما يف ذلك العصب املبهم 
والجه�از الهضمي، وكالهما ي�ؤدي يف النهاية 

إىل شلل املعدة.
ويوصف ش�لل املعدة بأن�ه حالة مزمنة يمكن 
أن تش�عر عن�د اإلصابة بها باإلره�اق. وتمثل 
الحال�ة مش�اكل كبرية مل�رىض الس�كري ألن 
التأخ�ري يف الهض�م يجع�ل التحك�م يف نس�بة 

الجلوكوز يف الدم أمرا صعبا.

أعلن مؤس�س تطبيق “تليغرام”، بافل دوروف، أن تطبيقه سيحصل عىل 
ميزة مهمة وعملية قريبا.

وتبع�ا لدوروف ف�إن تطبيق�ات “تليغرام” س�تزّود بميزة جدي�دة تمّكن 
املس�تخدمني من إجراء مكاملات الفيديو الجماعية، وستتمتع هذه امليزة 

بمعايري ممتازة من حيث الحفاظ عىل خصوصية بيانات املستخدمني.
وحول املوضوع كتب دوروف “مشاركة الشاشة، وإلغاء الضوضاء، ودعم 
أجهزة الكمبيوتر الشخصية واألجهزة اللوحية- كل هذا يمكن أن يتوقعه 
املس�تخدمون مع أداة اتص�االت الفيدي�و الجماعية القادم�ة يف تليغرام، 

وأضف إىل ذلك الرسعة وتشفري البيانات”.
وأضاف “س�يكون بإمكانكم الوصول عىل الف�ور لجميع محادثاتكم عرب 
تليغ�رام من الهاتف أو أجهزة الكمبيوتر الش�خصية م�ن خالل متصفح 
الوي�ب ، ولن تكون هناك حاج�ة لعمليات التحمي�ل أو تنزيل التطبيقات 

للوصول إىل هذه املحادثات”.

قدم�ت خبرية تغذية مجموعة من النصائح التي تس�اعد الصائم يف الحفاظ 
عىل جهازه املناعي قويا حتى نهاية شهر رمضان.

ودع�ت اختصاصي�ة التغذي�ة، دالي�ا ح�رب، إىل تن�اول النش�ويات املعقدة 
كالبقوليات والعدس والحبوب الكاملة والقمحة الكاملة، بجانب األرز البني 

والشوفان، والكينوا، والربغل، والذرة، وذلك لكونها غنية  باأللياف.
كم�ا نصحت خبرية التغذية بتن�اول الفواكه والخضار، وذل�ك لكونها غنية 
بالفيتامين�ات، بحس�ب صحيف�ة “النه�ار”. وأوضحت داليا ح�رب أن أهم 
ه�ذه الفيتامينات هي “ب” و”يس” و”ه�” و”د” و”أ”، حيث تش�تمل عىل 

مضادات األكسدة وتقي من االلتهاب.
اختصاصية التغذية دعت أيضا إىل تناول الحليب ومشتقاته واللحوم كلحمة 

الهربة والدجاج دون الجلد والسمك بجميع أنواعه.
ونصح�ت خب�رية التغذية بعدم غ�يل الخرضوات أثناء عملي�ة الطهي لفرتة 

طويلة حتى ال تفقد عنارصها الغذائية املفيدة.

مؤسسة تليغرام تعلن عن  ميزة طال 
انتظارها قريبًا

كيف حتافظ عىل مناعة جسمك قوية
 حتى هناية رمضان؟

»فايزر« حتقق و26 مليار من عائدات لقاح كورونا
رفعت رشكة “فايزر” التوقعات بشأن زيادة 
إيراداته�ا لهذا العام عرب ط�رح ضخم للقاح 
كوفي�د-19، باإلضاف�ة إىل األداء القوي الذي 
حققته قطاع�ات أخرى م�ن الرشكة، حيث 
حقق�ت زي�ادة يف املبيعات بلغ�ت نحو 70 يف 
املئة. وأعلنت الرشكة عن أرباح يف الربع األول 
م�ن ٢0٢1 بلغ�ت ٤.88 ملي�ار دوالر، أو 86 
س�نتا للس�هم. وبلغ ربح السهم 93 سنتا إذا 
تمت إزالة التكاليف أو املكاس�ب ملرة واحدة، 
وهذا أعىل بكثري من توقعات “وول سرتيت” 
والتي كانت عند 79 سنتا، وفقا ملسح أجرته 

مؤسسة “زاكس” ألبحاث االستثمار.
وبلغت العائدات 1٤.58 مليار دوالر، متجاوزة 
بسهولة توقعات محليل الصناعة عند ٤9.13 
ملي�ار دوالر، وف�ق م�ا نقل�ت “األسوش�يتد 

ب�رس”. وتتوق�ع “فايزر” أن تص�ل أرباحها 
حت�ى نهاية الع�ام الج�اري ما ي�رتاوح بني 
3.55 دوالرا إىل 3.65 دوالرا للس�هم الواح�د، 
مع إيرادات ت�رتاوح بني 70.5 مليار دوالر إىل 
7٢.5 ملي�ار دوالر. وفيم�ا يتعل�ق بالعائدات 

التي س�تحققها م�ن لقاح كورون�ا، توقعت 
“فاي�زر” أن تكس�ب ٢6 ملي�ار دوالر ه�ذا 
العام، وهو ما يمثل زيادة بنس�بة 70 يف املئة 
عن توقعاتها األخرية، بس�بب تنامي حمالت 
التطعيم ضد الوباء حول العالم. وحقق لقاح 
“فاي�زر” يف الربع األول من هذا العام عائدات 
بلغ�ت 3.5 ملي�ار دوالر، ليتج�اوز التوقعات 
الت�ي كانت يف ح�دود 3.٢8 مليار دوالر، وفق 

ما ذكرت “رويرتز”.
وتق�وم الرشك�ة ومقرها نيوي�ورك بتصنيع 
مئ�ات املاليني من جرعات لق�اح كوفيد-19، 
وتميض قدما يف البح�ث الذي يقيس فعاليته 
لدى فئات مختلفة من املرىض، مثل املراهقني 
واألشخاص الذين يعانون من ضعف يف جهاز 

املناعة.

ارتف�اع درج�ة الحرارة خ�الل األي�ام الجارية 
خاصة خ�الل الصيام، ي�ؤدي إىل جفاف الفم، 
حي�ث يقل إف�راز اللع�اب مما يس�بب إزعاجا 
للبع�ض. ولكن هناك ٤ مرشوبات تقلل جفاف 

الفم يف أثناء الصيام.
العصائ�ر الطبيعية: تن�اول العصائر الطبيعية 
ب�ني وجبت�ي اإلفط�ار والس�حور مث�ل امل�وز 

والفراولة والعنب والجوافة، تس�اعد عىل إفراز 
اللع�اب بص�ورة كب�رية وتقلي�ل جف�اف الفم 
أثناء الصيام. العرقس�وس: يعترب العرقسوس 
امل�رشوب األس�ايس يف رمض�ان ع�ن الكثري يف 
الوطن العرب�ي ملا له من فوائد يف تقليل جفاف 
الف�م، ألن�ه يحتوي بنس�بة كبرية ع�ىل معدن 
البوتاس�يوم، الذي يحافظ عىل توازن السوائل 

بالجسم، باإلضافة إىل قدرته عىل ضبط ضغط 
الدم وتنظي�م رضبات القلب وتنش�يط الدورة 

الدموية.
الحلي�ب: يعم�ل حم�ض اللبني�ك املتواج�د يف 
الحلي�ب عىل الحف�اظ عىل ترطيب الف�م أثناء 
الصي�ام، إذا ت�م تناوله خالل وجبة الس�حور، 

وفقا ملوقع »الكونسلتو«.

مرشوبات ختلصكم من جفاف الفم يف شهر رمضان

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

اإلفراط يف امللح يزيد من فرص اإلصابة بكورونا
اكتش�فت دراس�ة حديث�ة أن كمي�ة املل�ح التي 
يتناولها اإلنسان قد تجعله أكثر عرضة لإلصابة 
وكذل�ك  البكتريي�ا،  ع�ن  الناجم�ة  باألم�راض 

الفريوسات مثل »كورونا« املستجد.
وس�عت الدراس�ة التي ُن�رشت حديث�ا يف مجلة 
»Circulation« إىل تعمي�ق الفهم الذي اكتس�به 
العلماء من دراسة سابقة أجريت يف عام ٢015، 
والتي اكتش�ف فيه�ا فريق البح�ث أن الكميات 
املرتفع�ة من الصوديوم يف ال�دم تؤثر عىل كيفية 
اس�تعداد ن�وع معني م�ن خالي�ا ال�دم البيضاء 
للتفاع�ل عندم�ا يستش�عر خلية غ�ري صحية، 
ولكن يف ختام تلك الدراس�ة، كما تقول الدكتورة 
س�ابرينا جيس�ربغر، من معهد برلني لبيولوجيا 
األنظمة الطبية، فإن العلماء »ما زالوا ال يعرفون 

ماذا يحدث يف الخاليا«.
أما يف الدراس�ة الجديدة، فقد قام فريق سابرينا 
جيس�ربغر بفح�ص »عملي�ة التمثي�ل الغذائي 
للخالي�ا املناعي�ة التي تعرضت لرتكي�زات عالية 
من املل�ح«، ويف ه�ذه امل�رة تعلم�وا املزيد حول 
كيفي�ة تأثري امللح عىل املناع�ة، وهو »أنه يعطل 
إنت�اج  يف  يتس�بب  مم�ا  التنفس�ية،  السلس�لة 
الخالي�ا ل�«أدينوس�ني ثالث�ي الفوس�فات« أقل 
وكذل�ك اس�تهالك كمي�ة أق�ل من األكس�جني«، 

كم�ا يقول البح�ث الجديد. وُيعرّف »أدينوس�ني 
ثالث�ي الفوس�فات« يف الدراس�ة، بأن�ه »الوقود 
الش�امل الذي يمد جميع الخاليا بالطاقة«، مما 
يوف�ر الطاق�ة لقوة العض�الت وتنظي�م التمثيل 
الغذائ�ي، وه�ذا يعن�ي أن�ه إذا تس�بب ارتف�اع 
مس�توى الصوديوم يف الجس�م يف نق�ص اإلمداد 
من أدينوسني ثالثي الفوس�فات، فإنه يؤثر عىل 

كيفية نضوج خاليا الدم البيضاء، وهي املسؤولة 
إىل حد كبري عن االستجابة املناعية للجسم.

وردا ع�ىل كمية املل�ح اآلمنة التي يج�ب تناولها 
بمع�دل يومي، كتبت الدراس�ة الجديدة: »يويص 
خ�رباء التغذي�ة ب�أن يق�رص البالغ�ون تناولهم 
اليوم�ي من املل�ح إىل 5 أو 6 غرامات عىل األكثر، 

وهذا يشمل امللح املخبأ يف األطعمة املصنعة«.


