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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أك�د حس�ن ناظ�م املتح�دث باس�م مجل�س 
ال�وزراء، أم�س الثالث�اء، أن أي قضية تذهب 
للتحقيق ننتظر نتائجها والس�لطة القضائية 
هي التي تقرر ما س�يحدث، فيما أشار اىل ان 
الحكوم�ة تحيل كل االنته�اكات والتجاوزات 

بعد التحقيق فيها إىل السلطة القضائية.    
وذكر ناظم يف مؤتمر صحفي، أعقب جلس�ة 
مجل�س الوزراء، ان »الس�نة الت�ي مرت عىل 
الحكومة لم تكن س�هلة إطالق�اً، وان رئيس 
ال�وزراء عال�ج مصاع�ب األس�بوع امل�ايض 

بحكمة وصرب«.  
واض�اف ان »األس�بوع امل�ايض كان صعب�اً 
العملي�ات  يف  التحقي�ق  قي�د  اآلن  والقضي�ة 
املش�ركة«، موضح�ًا ان »أي قضي�ة تذه�ب 
للتحقيق ننتظر نتائجها والس�لطة القضائية 

هي التي تقرر ما سيحدث«.  
واش�ار اىل ان »الحكومة تحيل كل االنتهاكات 
والتج�اوزات بع�د التحقيق فيها إىل الس�لطة 
القضائي�ة«، مؤك�داً ان »الحكومة ال تس�مح 
بمثل ه�ذه االنتهاكات وال يجوز ألي جهة أن 

تتحداها بقدراتها«.  
وب�ن ان »الحكوم�ة تتخ�ذ الص�رب والحكمة 
واالس�تناد إىل الس�لطة القضائي�ة يف معالجة 
االنتهاكات«، الفتاً اىل ان »رئيس الوزراء أوىص 
بأن تبتعد القوى السياسية عن زج الحكومة 

يف مزايدات انتخابية«.  
وتابع ان »إص����ابات ك����ورونا انخفضت 

يف األسبوعن املاضين«.
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       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الخارجية األملانية، أم�س الثالثاء، أن برلن 
ستس�تضيف جولة جدي�دة من محادثات الس�الم الليبية 
يف 23 م�ن يونيو الجاري، بحضور الحكومة االنتقالية، يف 
مس�عى إلعادة االس�تقرار إىل البلد الذي يعاني االضطراب 
منذ س�نوات. وجاء يف البيان »س�تتم مناقش�ة الخطوات 
املقبل�ة الت�ي يحت�اج إليها تحقيق اس�تقرار مس�تدام يف 

البالد« خالل املؤتمر.
وس�رّكز املحادثات خصوص�ا عىل التحض�ر النتخابات 

وطنية مقررة يف 24 كانون األول املقبل.

ويف املنح�ى نفس�ه، س�تنظر محادثات الس�الم الليبية يف 
مسألة تشكيل قوات أمنية موّحدة يف البالد.

وأفادت ناطقة باسم الخارجية األملانية أن »املؤتمر تعبر 
عن الدعم الدويل املتواصل لالستقرار يف ليبيا«.

وأضافت أن »املجتمع الدويل يقف مس�تعدا ملواصلة دعمه 
البّناء وعن قرب لعملية السالم التي تقودها األمم املتحدة 

يف ليبيا«.
واس�تضافت برلن الجول�ة األوىل من املحادث�ات برعاية 
األم�م املتح�دة يف 19 كان�ون الثاني 2020 والتي ش�ارك 
فيها أطراف النزاع الليبي إىل جانب رؤس�اء روسيا وتركيا 

وفرنسا ومرص يف مسعى إلحالل السالم يف البالد.

      بغداد / المستقبل العراقي

أن  النيابي�ة  القانوني�ة  اللجن�ة  أك�دت 
األولوي�ة العليا يف املرحل�ة الحالية تتمثل 
بإقرار قانون الضم�ان والتقاعد للعمال 
كون�ه يرتبط بالفق�راء والبطالة وفرص 

العمل.
وق�ال عضو اللجن�ة حس�ن العقابي يف 
ترصيح صحف�ي، ان »توفر فرص عمل 
وخفض البطالة من أولويات ال��دول��ة 
ال�ح�دي�ث��ة« م�ب�ي�ن�اً أن »ه��ن��اك 
ال�ك�ث�ي�ر من امل��الح��ظ��ات ع�ل�ى 
ق��ان��ون ال��ض��م��ان وال�ت�ق�اع�د 

وم������ن��ه��ا  ل��ل��ع��م������ال 
م��الح��ظ��ات ف��ن��ي��ة س�ت�ص�ل 
م�ك�ت�����وب��ة ال��ى ال�ل����ج�ن�ة 
امل�خ�ت�ص�ة وامل�ت����ع�ل�ق�ة ب�ه�ذا 
القان�ون«. وأوض�ح أن »ه��ذا القانون 
يع�د طفرة نوعي�ة يف ظ��ل الحاجة ملثل 
هكذا ترشيعات مهمة تغطي ت��غ��رات 
وت�ف�ي  ال�س�اب�ق�ة  ال�ت�ش�ري�ع�ات 
ب�ال�ح�اج��ة ال�ف�ع�ل�ي��ة ل�ت�ط�ور 
ال�ن�ظ�ام ال�س�ي�اس�ي ف��ي ال�دول�ة 
العراقية«، مش�راً إىل أن »هناك أكثر من 
ملي�ون عامل أجنب�ي يف العراق وجودهم 
غر قانوني وهؤالء يبتلعون فرص العمل 

الوحي�دة الت�ي يج�ب أن توفر للش�باب 
العراقي«.

»وف��ق  أن��ه  إل��ى  العقاب�ي  ولف�ت 
االحصائي�ات التي تم االط��الع عليها يف 
موقع وزارة العمل قبل 7 أش��ه�ر ف�إن 
م�ق��دار العمال�ة املضمون�ة 350 أل�ف 
ش�خص فقط بينم�ا ق�د تص�ل العمالة 
الوطني�ة امل��وج���ودة ف��ي ال�ع�راق 
إل��ى م�ا ي�ق�ارب 3 مالين عامل، وبذلك 
ف�ان أق�ل م�ن 15 باملئ�ة مكفولن و85 
باملئة غر مكفولن من عمالنا يف البالد«.  
أي��ض���اً  »امل�ش��ك�ل�ة  أن  وب����ن 
ت�ك�م�ن ف��ي ت�ط�ب�ي�ق ال�ق�ان�ون 

وإن��ف���اذه س���واء ك���ان ه���ذا 
ال�ق�ان�ون أو ال�ق�ان�ون األس�ب�ق، ألن 
ال�دول�ة ال�ع�راق�ي�ة املستمرة  مشكلة 
ه�ي البطالة وأنها يج�ب أن توفر فرص 
العمل بغطاء قانوني وأن تكون األولوية 
الحكوم�ة  مطالب�اً  القان�ون«،  لتنفي�ذ 
عم�ل  دائ�رة  »بافتت�اح  العم�ل  ووزارة 
وتشغيل يف كل ناحية، وليس فقط يف كل 
قضاء، وأن ترصد فرص العمل املوجودة 
يف القط�اع الخاص وتضمنه�ا قهراً عىل 
أرباب العمل مل�ا ل�ه م�ن مصلحة وطنية 

عليا وضمان مستقبل هؤالء الشباب«.
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بسداد 20 عاما.. مرصف النهرين يطلق خدمة رشاء العقار للموظفني
     بغداد / المستقبل العراقي 

أطلق مرصف النهرين اإلسلالمي الحكومي، أمس الثالثاء، خدمة رشاء العقار وبمبلغ يصل اىل 150 مليون 
دينار وبمدة سلداد 20 عاماً للموظفني املوطنة رواتبهم، داعياً املواطنني لالسلتفادة من خدمة الحسابات 
الجاريلة مقدمة ملن قبل املرصف وفروعله. وقال مصدر مسلؤول يف املرصف، إن »ضوابلط خدمة رشاء 
العقلار للموطنلة رواتبهم لدى املرصف تتضمن أن يكون الحد األعىل ملبللغ التمويل 150 مليون دينار، وأن 
الحد األعىل ملدة السلداد 20 سلنة بمقدار ربح 3 % سلنوياً، وال يجوز منح التمويل لحاالت البيع بني الزوج 
والزوجلة«. وأضاف أن »هذه الخدمة املقدمة من املرصف ال تتطلب تقديم كفيل إذا كان مبلغ التمويل أقل 
من )40( مليون دينار أما يف حالة زيادة املبلغ عن ذلك فيتطلب تقديم كفيل واحد أو كفيلني عىل أن يغطي 
صايف راتبه أو راتبهما ضعف القسط الشهري«.  ودعا املصدر املواطنني لزيارة فروعه لالستفادة من خدمة 
الحسلابات الجارية، وأوضح أن »التعليمات تشلمل ملء طلب فتح حساب لدى فروع املرصف، ويتم أيضاً 
ملء اسلتمارة اعلرف زبونك )KYC( وعىل الزبون تقديم البطاقة املوحدة أو املستمسلكات الشلخصية أو 

جواز السفر ساري املفعول نسخة أصلية لغرض عمل دفرت حساب جار«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أكلد حسلن ناظلم املتحلدث باسلم مجلس 
اللوزراء، أمس الثالثلاء، أن أي قضية تذهب 
للتحقيق ننتظر نتائجها والسلطة القضائية 
هي التي تقرر ما سليحدث، فيما أشار اىل ان 
الحكوملة تحيل كل االنتهلاكات والتجاوزات 

بعد التحقيق فيها إىل السلطة القضائية.    
وذكر ناظم يف مؤتمر صحفي، أعقب جلسلة 
مجللس الوزراء، ان »السلنة التلي مرت عىل 
الحكومة لم تكن سلهلة إطالقلاً، وان رئيس 
اللوزراء عاللج مصاعلب األسلبوع امللايض 

بحكمة وصرب«.  
واضلاف ان »األسلبوع امللايض كان صعبلاً 
والقضيلة اآلن قيلد التحقيلق يف العمليلات 
املشلرتكة«، موضحلًا ان »أي قضيلة تذهب 
للتحقيق ننتظر نتائجها والسلطة القضائية 

هي التي تقرر ما سيحدث«.  
واشار اىل ان »الحكومة تحيل كل االنتهاكات 
والتجلاوزات بعد التحقيق فيها إىل السللطة 
القضائيلة«، مؤكداً ان »الحكومة ال تسلمح 
بمثل هذه االنتهاكات وال يجوز ألي جهة أن 

تتحداها بقدراتها«.  
وبلني ان »الحكوملة تتخذ الصلرب والحكمة 
واالسلتناد إىل السللطة القضائية يف معالجة 
االنتهلاكات«، الفتلًا اىل ان »رئيلس اللوزراء 
أوىص بلأن تبتعلد القوى السياسلية عن زج 

الحكومة يف مزايدات انتخابية«.  
وتابلع ان »إصللللابلات كللللورونلا انخفضت يف 

األسبوعني املاضيني«.
وصوت مجلس الوزراء، خالل جلسته االعتيادية، عىل 

اسلتمرار نسلبة دوام املوظفني يف الدوائر الحكومية 
عىل ماهي عليه اآلن.    

وذكر املتحدث باسلم مجلس الوزراء حسن ناظم يف 
مؤتملر صحف، ان »مجلس الوزراء صوت عىل إبقاء 

دوام املوظفني بنسبة 50 يف املئة«.  

بلدوره، وّجه رئيس اللوزراء مصطفلى الكاظمي، 
الوزارات، بمتابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات التي 
تقوم بإصدارها ومراقبة من يعرقل تلك القرارات.    

وقلال الكاظمي خالل جلسلة مجلس اللوزراء لهذا، 
وفقا ملا نقله مكتبه اإلعالمي يف بيان تلقت »املستقبل 

العراقي« نسخة منه، »مرت سنة صعبة عىل 
عمر الحكومة تخللتها العديد من التحديات، 
استطعنا عبور بعضها ونعمل جاهدين عىل 

تجاوز التحديات األخرى«.  
وأضاف، »شلهد األسلبوع املايض احداثا تم 
التعاملل معها بحكمة، كان هناك من حاول 
أن يجرنلا اىل املجهول لكننا انطلقنا من مبدأ 
الحفاظ عىل املصلحة العليا للبالد، والحرص 
علىل جميلع ابنلاء شلعبنا. ثبتنلا منطلق 
الدوللة واليلات انفاذ القانون وفق االسلس 

الدستورية«.  
وتابع، »عىل الوزارات متابعة تنفيذ القرارات 
والتوجيهات التي تقلوم باصدارها ومراقبة 
ملن يعرقل تللك القلرارات والنلزول للدوائر 

ملتابعة عملها«.  
وبلني أنه »يجلب العمل بلكل جديلة لتذليل 
العقبلات أملللللام املشلاريللللع والبحث 
الدائم علن الحلول ليتم التأسليس اىل وضع 

صحيح للبلد«.  
وأشلار إىل أن »هذه الحكومة امتلكت اإلرادة 
يف اتخاذ القرارات وامتلكت الجرأة واالرادة يف 
االصالح ومكافحة الفسلاد، علىل الرغم من 
قلة الدعم السليايس لها وايضلا قلة االدوات 
الفاعللة يف اللوزارات التلي يجلب ان يكون 

هناك عمل لتطويرها«.  
وكانلت حكوملة الكاظملي قلد ناللت ثقة 
الربملان العراقي يف 5 أيار 2020، بعد أكثر من 
5 أشهر عىل اسلتقلللللالة سلفه عادل عبد املهدي 
إثر املظاهرات الشلعبية الكبللللرة التي اندلعت يف 
األول ملن ترشين األول 2019، وسلقط خاللها آالف 

القتىل والجرحى.

      بغداد / المستقبل العراقي

أكلدت اللجنة القانونية النيابية أن األولوية 
العليا يف املرحلة الحالية تتمثل بإقرار قانون 
الضملان والتقاعلد للعملال كونله يرتبط 

بالفقراء والبطالة وفرص العمل.
وقلال عضلو اللجنلة حسلني العقابلي يف 
ترصيلح صحفلي، ان »توفر فلرص عمل 
وخفلض البطالة من أولويلات الللدولللة 
اللحلديلثللة« ملبليلنللاً أن »هللنلللاك 

اللكلثليللر ملن املللالحللظللات علللى 
قللانللون الللضللملللان واللتلقلاعلد 
ومللللللنللهلللا  للللللعللملللللللال 
مللالحللظللات فللنلليللة سللتلصلل 
ملكلتلللللوبللة اللللى الللللللجلنللة 
امللخلتلصللة وامللتللللعلللقللة بلهلذا 

القانون«.
وأوضللح أن »هللذا القانلون يعلد طفرة 
نوعية يف ظلل الحاجة ملثل هكذا ترشيعات 
مهمة تغطي تللغللرات اللتلشلريلعلات 

بلاللحلاجللة  وتلفللي  اللسللابلقلة 
اللنلظللام  للتلطللور  اللفلعللليللة 
اللسليلاسللي فللي اللدولللة العراقية«، 
مشلراً إىل أن »هناك أكثر من مليون عامل 
أجنبلي يف العلراق وجودهلم غلر قانوني 
وهؤالء يبتلعون فرص العمل الوحيدة التي 

يجب أن توفر للشباب العراقي«.
»وفللق  أنلله  إلللى  العقابلي  ولفلت 
االحصائيلات التلي تلم االطللالع عليها يف 
موقلع وزارة العملل قبل 7 أشللهلر فلإن 

أللف   350 املضمونلة  العماللة  ملقللدار 
شلخص فقلط بينملا قللد تصلل العمالة 
الوطنية املللوجللودة فلي اللعلراق إلللى 
مللا يلقلارب 3 ماليني عاملل، وبذلك فان 
أقل ملن 15 باملئة مكفولني و85 باملئة غر 

مكفولني من عمالنا يف البالد«. 
أيللضلللاً  »امللشللكلللة  أن  وبللللني 
تلكلملن فلللي تلطلبليللق اللقلانلون 
هلللذا  كلللان  سلللواء  وإنللفلللاذه 
اللقلانلون أو اللقلانلون األسللبلق، ألن 

مشلكلة اللدوللة اللعلراقليلة املسلتمرة 
هلي البطاللة وأنهلا يجلب أن توفر فرص 
العمل بغطلاء قانوني وأن تكلون األولوية 
لتنفيذ القانلون«، مطالباً الحكومة ووزارة 
العمل »بافتتاح دائرة عمل وتشلغيل يف كل 
ناحية، وليس فقط يف كل قضاء، وأن ترصد 
فرص العملل املوجلودة يف القطاع الخاص 
وتضمنهلا قهلراً عىل أرباب العملل مللا لله 
ملن مصلحة وطنية عليا وضمان مستقبل 

هؤالء الشباب«. 

      بغداد / المستقبل العراقي

كشلف سلمر هورامي، املتحدث الرسلمي باسم نائب 
رئيس الوزراء يف اقليم كردسلتان قوبلاد بارزاني، أمس 
الثالثاء، عن تفاصيل اجتماع الوفد الكردي مع الحكومة 
االتحاديلة يف بغلداد، وفيما لفت إىل توقيلع مذكرة عمل 
مشلرتك لتدقيق الحسلابات يف اقليم كردستان، نبه عىل 

أن تأمني رواتب موظفي إقليم كردستان، »صعب«.
وقال هورامي يف ترصيح صحفي إن »وفداً رفيع املستوى 

برئاسة قوباد بارزاني، وصل اىل بغداد قبل يومني إلجراء 
االجتماعلات مع الجانلب العراقي والحكوملة العراقية 

بشكل عام«.
وبلني ان »حكوملة االقليلم والحكومة املحليلة اكدتا يف 
اجتملاع الوفد مع وزارة املالية يوم امس، اسلتعدادهما 
للتعلاون بينهلم يف تنفيلذ مواد وبنلود قانلون املوازنة 
فيملا يخص اقليم كردسلتان«. واضلاف، أن »االجتماع 
ملع وزارة املالية امس، تلم التأكيد فيه علىل رفع ثالثة 
تقاريلر ملن وزارة النفلط والثلروات الطبيعية ورشكة 

سلومو والديون املرتتب عىل االقليلم وااللتزامات تجاه 
ملرصف اللTBI«.واشلار اىل، ان »الوفلد اجتملع اليوم 
مع ديلوان الرقابة املالية يف الحكوملة االتحادية واقليم 
كردسلتان ووقلع مذكلرة عملل مشلرتك معلا لتدقيق 
االرقام والحسابات بالنسلبة للواردات والنفقات إلقليم 
كردسلتان لرفع بعدها تقرير لوزارة املالية بهذا الشأن 
لتسلهيل تنفيذ مواد املوازنة«. وأكلد هورامي أن »زيارة 
الوفد تأتي لوضع آلية تنفيذ قانون املوازنة«، الفتاً إىل ان 

»الوفد ال يزال يف بغداد ولدينا اجتماعات اخرى«.

وفيملا يخص رواتلب االقليم، بنّي هوراملي، أن »تأمني 
رواتب املوظفني يف اقليم كردسلتان، صعب يف ظل وجود 
الطعلون يف املوازنلة، وهذا شلأن الحكوملة االتحادية، 
وننتظر رد الطعن«. وكان وفد كردي برئاسة نائب رئيس 
حكومة إقليم كردسلتان قوبلاد الطالباني، قد وصل اىل 
العاصمة بغداد، يوم األحد املايض، ملناقشلة تطبيق بنود 
املوازنلة الخاصة بمسلتحقات إقليم كردسلتان واملواد 
املتعلقة بواردات اإلقليلم النفطية وغر النفطية واعداد 

املوظفني واملنافذ الحدودية

الكاظمي يتحدث عن »أسبوع عصيب« مرت به حكومته.. وقرار خيص دوام املوظفني: اإلبقاء على نسبة الـ)50( باملئة 

جملس الوزراء لألحزاب: ابتعدوا عن املزايدات االنتخابية

العدد )2384(   2     حزيران    2021                السنة السادسة                 معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االربعاء

القانونية الربملانية عن قانون الضامن والتقاعد: سيحدث طفرة نوعية يف العراق

بالتفاصيل.. خمرجات زيارة الوفد الكردي إىل بغداد
وقع مذكرة لتدقيق الواردات

        بغداد / المستقبل العراقي

تسللم رئيلس الجمهوريلة برهلم 
صاللح، أملس الثالثلاء، يف قلرص 
السالم ببغداد، أوراق اعتماد سفراء 
كل ملن، الجمهوريلة الرتكية عيل 
رضا كونلاي، والفيلبني جنرسلو 
روسليا  وجمهوريلة  كالونلك، 
إيلربوس كونرتاشليف،  االتحاديلة 
والصوملال ليبلان شليخ محمود، 
وأوزبكسلتان بهرامجان اعاليوف، 

وأثيوبيا حسن تاجو ليجاس.
خلالل  صاللح،  الرئيلس  وأّكلد   
اسلتقباله السلفراء كالً عىل حدة، 
أن »العراق ينطلق من مبدأ أسايس 
يقوم علىل رضورة التكاتف الدويل 
العامليلة  التحديلات  مواجهلة  يف 
الدويل  التنسليق  املختلفلة، ويدعم 
واإلقليمي لتخفيلف حدة التوترات 

واألزملات، وتعزيلز عالقاتله ملع 
املجتمع الدويل عىل أسلس التعاون 
املصاللح  وتحقيلق  والتنسليق 

املشرتكة للشعوب والبلدان«. 
مواجهلة  »تحديلات  أن  وأضلاف، 
واألزملات  والتطلرف،  اإلرهلاب 
الصحيلة والتغلر املناخي وحماية 
تمثلل تحديلات مشلرتكة  البيئلة 
يف  والتنسليق  التعلاون  ينبغلي 
شلأنها، الفتلاً إىل أن البللد يتطللع 
نحلو البنلاء واإلعمار، علرب تعزيز 
مختللف  يف  االسلتثمار  فلرص 
املجاالت، وتبلادل الخربات العلمية 

والثقافية«. 
وعرّب الرئيلس صالح علن أمنياته 
أداء  للسلفراء الجلدد بالنجلاح يف 
مهامهلم الجديدة، وبما يسلهم يف 
توطيد عالقلات الصداقة والتعاون 

بني العراق وبلدانهم«. 

رئيس اجلمهورية يتسلم أوراق اعتامد ٧ سفراء 
ويؤكد: مبدأ العراق التكاتف الدويل 

        بغداد / المستقبل العراقي

ترأس مستشلار األمن القومي، السيد قاسم األعرجي، أمس 
الثالثلاء، اجتماعا للخلية النفسلية اإلسلرتاتيجية، يف مركز 
تمّيلز التابع ملستشلارية األملن القومي، وبحضلور أعضاء 
الخلية وعلدد من أسلاتذة الجامعات وأعضلاء خلية اإلعالم 
األمنلي.  وأكلد األعرجي، يف كلمة خلالل االجتماع، أن اإلعالم 
الحكومي يجب أن يكون سلّباقاً يف نلرش املعلومة أوال بأول، 
كونله املصدر الحكوملي والنافلذة الرسلمية الوحيدة لنرش 
األخبار املتعلقة باألحداث األمنية ونشلاطات القوات األمنية 

عىل اختالف قطعاتها وصنوفها. 
وأشلار األعرجلي، إىل أن الخطاب الحكومي يجلب أن يكون 
خطابا معتلدال موجها لعموم املواطنني، وأن يحمل يف طياته 
الدقلة واملهنيلة واملصداقية، الفتلا إىل أن الخطلاب اإلعالمي 
الحكوملي هو إعلالم دولة، والبلد أن يكون مؤثلرا وداحضا 
للشلائعات، مؤكلدا عىل أهميلة أن تكلون مواقلع التواصل 
االجتماعي الخاصة باإلعالم األمني الحكومي رصينة ومهنية 
ومواكبلة لألحداث، لتفويت الفرصلة عىل بث األخبار املزيفة 
والكاذبة. وتطرق أسلاتذة الجامعات العراقيلة إىل أهمية أن 
يكلون خطاب اإلعلالم الحكومي معتدال ومهنيلا ينبذ العنف 

والتطرف ويدعو للتسامح والسلم املجتمعي. 
كملا قّدم أعضاء خليلة اإلعالم األمني إيجازا علن واجباتهم 
ومهامهلم يف الخليلة، مؤكدين عىل أهميلة األخذ بمالحظات 

مستشار األمن القومي حول عمل الخلية، بنظر االعتبار.  
وشلهد االجتماع، مناقشلة املوضوعات املدرجلة عىل جدول 
األعملال، ومنهلا سلبل تحفيلز الناخبلني عىل املشلاركة يف 
االنتخابلات، والرؤيللللللة النفسلية للتعامل مع األحداث، 
فضلال علن موضوع الخطلاب اإلعالملي الحكوملي، وتمت 
مناقشلة مقرتحلات السلادة املشلاركني واتخلاذ القلرارات 

الالزمة بشأنها.

        بغداد / المستقبل العراقي

اصدرت مديرية الدفاع املدني، أمس الثالثاء، 
توجيهات بشأن مرض الفطر االسود

ودعت مديرية الدفاع املدني املواطنني لتجنب 
الفطر األسلود اىل االلتزام بإجراءات النظافة 
الشلخصية وااللتزام بتعليمات اللجنة العليا 

للصحة والسلالمة.وبينت ان الفطر األسلود 
هو علدوى فطرية نادرة تصيب االشلخاص 
قلييل املناعة وقد تسبب مضاعفات خطرة، 
وينتج الفطر االسلود عن العفلن املوجود يف 
البيئات الرطبة مثل الرتبة أو السماد ويمكن 
ان يهاجلم الجهلاز التنفيس وهو مرض غر 
معلدي وال ينتقل من شلخص اىل اخر او من 

الحيوانلات اىل االنسلان«.وتابعت انه يمكن 
ان تسلبب عدة انواع ملن الفطريات باملرض 
وهذه الفطريات ليسلت ضارة ملعظم الناس 
ولكنهلا يمكن ان تسلبب التهابلات خطرة 
بني أولئك الذين يعانون من ضعف يف الجهاز 
املناعلي او املراض مزمنلة وابرزها مرض 
السلكري وفقلا ملراكلز مكافحلة االمراض 

والوقاية منها يف الواليات املتحدة األمريكية. 
واضلاف ان »االعراض تعتمد عىل مكان نمو 
ان  الجسللللللللم ويمكلن  الفطريلات يف 
تشمل تورم الوجه والحمى وتقرحات الجلد 
واالفات السلوداء يف الفم، وقد تم تشلخيص 
هلذا امللرض منلذ عللللللللام 1885 وان 

معدل الوفيات يبلغ 54 %.

        بغداد / المستقبل العراقي

اإلجلرام  مكافحلة  مفلارز  ألقلت 
القبض عىل عصابة سطو مسلح يف 

العاصمة بغداد.
وذكلر بيلان للللللمديريلة تلقلت 
املسلتقبل العراقلي نسلخة منه ان 
»مفلارز مديريلة مكافحلة اجلرام 
بغداد/ مكتلب مللللكافحة اجرام 
بلاب الشليخ ألقلت القبلض علىل 
عصابة سلطو مسلللللللللح قام 
أفرادهلا الثالثلة بالسلطو عىل دار 
تعلود ألحلد امللللللواطنني ورسقة 
مبللغ 15 مليلللللللون دينار مع 
ملللصوغلات ذهبية تحلت تهديد 
السلالح«.وبينت املديريلة أنله »تم 
اتخاذ اإلجلراءات القانونية بحقهم 
أصولياً وتوقيفهم وفق احكام املادة 

442 من قانون العقوبات«.

مستشار األمن القومي: اإلعالم احلكومي جيب أن يكون سّباقًا يف نرش املعلومة

الدفاع املدين تصدر توجيهات للمواطنني لتجنب اإلصابة بـ »الفطر االسود«

إجرام ببغداد
 تلقي القبض عىل عصابة 

سطو مسلح 

        بغداد / المستقبل العراقي

بحلث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظملي، أمس الثالثاء، مع نائب 
رئيس مجموعة البنك الدويل ملنطقة الرشق األوسلط وشمال أفريقيا فريد 
بلحاج والوفد املرافق له تعزيز التعاون بني العراق والبنك الدويل يف مختلف 

الربامج واملجاالت.
وذكلر بيان ملكتب رئيس الوزراء تلقت »املسلتقبل العراقي« نسلخة منه، 
ان الجانبني ناقشلا »آليات مكافحة الفسلاد وإعادة بناء هيكلية الخدمة 
العاملة بما يرفع من الكفاءة، ويؤسلس للتنمية املسلتدامة واإلسلتثمار 
األمثلل للثلروة البرشيلة، كما تمت مناقشلة بعض مشلاريع البنك الدويل 

املتلكئة يف العراق واالتفاق عىل السبل الكفيلة العادة تفعيلها«. 
وأكد رئيس مجلس الوزراء »تصميم العراق، بالرغم من كل التحديات، عىل 
امللي يف طريلق اإلصالح اإلقتصلادي، وفق رؤى طويلة األملد تعتمد عىل 

حلول ناجعة«. 
وبلني الكاظملي، ان »الحكوملة تضع نصلب أعينها مصالح العلراق أوالً 
واحتياجلات الشلعب العراقي، باإلضافة اىل اإلسلتفادة من املشلورة التي 

تقدمها املؤسسات املالية الرصينة مثل البنك الدويل«. 
من جانبه أشاد بلحاج بالعالقات التاريخية والسرتاتيجية للبنك مع العراق، 
وأشلار اىل رصانة الورقة اإلصالحية البيضاء التي قدمتها الحكومة، والتي 
تنطوي عىل رؤية متماسلكة للتنمية اإلقتصاديلة الطموحة بما يعزز من 

أهداف الحكم الرشيد.

رئيس الوزراء للبنك الدويل: مصممون عىل امليض 
باإلصالح االقتصادي 

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنلت قيادة عمليات بغلداد، أمس الثالثاء، انعقاد مؤتمر ملناقشلة امللف 
األمني وتقسيم سوق جميلة رشقي العاصمة بغداد اىل أربعة اقسام. 

وجاء يف بيان للقيادة تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، انه »وبتوجيه من 
قائد عمليات بغداد اللواء الركن احمد سليم، ترأس اللواء الركن عقيل عبود 
كاظم، قائد الفرقة الحادية عرش جيش عراقي والعميد الحقوقي هشلام 
خليفلة كاظم، آمر الللواء الرابع فق1 رشطة اتحادية، عقلد مؤتمرا امنياً 
موسلعا يف مقر اللواء الرابع رشطة اتحادية، وبحضور أمري التشلكيالت 
وخلية االسلتخبارات واألجهزة األمنية الساندة وغرفة تجارة بغداد، وعدد 

من تجار منطقة جميلة ضمن قاطع مسؤلية مدينة الصدر«.
واضاف ان »املؤتمر تناول مناقشلة امللف األمني وتقسيم سوق جميلة اىل 
أربعة اقسام واالتفاق عىل نصب الكامرات ونرش قوة استخباراتية مدنية 
جوالة يف السلوق«، وتم التأكيد عىل »املرابطات وتسلير دوريات الرشطة 

االتحادية والنجدة«.
وتابع البيان ان »الحارضين اشلادوا بدور القوات األمنية لتسخرها كافة 
االمكانيلات وتأملني الحمايلة الكامللة للمواطنني يف الفلرتة األخرة التي 

شهدتها مدينة الصدر«.

عمليات بغداد 
تعقد مؤمترًا امنيًا وتدرس تقسيم »سوق 

مجيلة« اىل أربعة اقسام

        بغداد / المستقبل العراقي

كشلف عضلو مفوضيلة حقوق 
االنسلان يف العراق انس العزاوي، 
أملس الثالثلاء، عن تسلجيل 83 
حاللة انتحلار خلالل 5 اشلهر يف 

البالد أغلبها لذكور.
وقلال العزاوي يف ترصيح صحفي 
الينلا  اللواردة  »االحصائيلات  إن 
حول علدد حلاالت االنتحار خالل 
5 اشلهر يف العراق بلغت 83 حالة 
انتحار«، الفتلا اىل ان »الذكور هم 
االعىل من االناث فيما تم تسلجيل 

13 حالة انتحار ألحداث«.
»بغلداد  أن  العلزاوي،  واضلاف 
تصدرت املحافظات بعدد املنتحرين 

تليها محافظلة ذي قار«، الفتا اىل 
ان »محلاوالت االنتحار كثرة جداً 
لكن ما يسلجل هو فقط الحاالت 

التي تؤدي اىل الوفاة«.
االنتحلار  »دوافلع  أن  إىل  وأشلار 
يف العلراق متعلددة لكلن ابرزهلا 
االرسي  والعنلف  االقتصاديلة 
اىل  باإلضافلة  العيلش  وضنلك 
معلدالت الفقلر الحلادة وغيلاب 
السياسليات الحكوميلة لتقليص 
واالجتماعلي  الطبقلي  الفلارق 
ناهيك عن ظروف الكسبة واالزمة 
الراهنلة  والصحيلة  االقتصاديلة 
باإلضافلة اىل عوامل أخرى ومنها 
والعنلف  والتسلول  املخلدرات 

الجسدي«.

حقوق اإلنسان تسجل خالل 5 أشهر نحو 
83 حالة انتحار يف العراق
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    بغداد / المستقبل العراقي

أعدت رشكة جن�رال الكرتيك خطة النهاء ظاهرة احرتاق 
الغ�از املصاح�ب لعملية اس�تخراج النفط، فيم�ا تعتزم 
انشاء محطتني كهربائيتني احداهما تعد االكرب يف العراق 

الضافة نحو 2200 ميكا واط اىل الشبكة الوطنية.
وق�ال املدير التنفي�ذي للرشكة يف العراق رش�يد الجنابي 
يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه ان »مالكات 
الرشكة وصلت اىل الخطوات االخرية النجاز محطة الزبري 
والتي س�تضيف 700 ميكاواط من الطاق�ة الكهربائية، 
فضالً عن ان العمل اليزال جار يف توسعة محطة بسماية 
الكهربائي�ة االك�رب يف الع�راق الدخ�ال 1500 مي�كاواط 

اضافية لتصل اىل 4500 ميكا واط«.
واض�اف ان�ه »من ضم�ن الحل�ول اآلني�ة والت�ي يمكن 

االس�تفادة بش�كل رسي�ع تنصي�ب الوح�دات املتنقل�ة 
TM2500 يف الحقول النفطية لالفادة من الغاز املصاحب 
النتاج الطاقة الكهربائية وبفرته ال تتجاوز عدة ش�هور 
النتاج مئات الوحدات بامليكا واط والتي تحتاجها الشبكة 
الوطنية بشكل كبري وانهاء ظاهرة حرق الغاز املصاحب 

والذي يؤثر عىل البيئة العراقية بشكل كبري«. 
وبني ان »رشكة }جي اي{ عىل استعداد تام لدعم العراق يف 
توفري التمويل الالزم لبناء املشاريع االسرتاتيجية لتغطية 
حاجته من موارد الطاقة الكهربائية ، كما تعتمد قدراتها 
التمويلي�ة عىل الخربات العاملية وع�ىل العالقات الرصينة 
م�ع وكاالت تأمني الص�ادرات يف دول عدة ح�ول العالم، 
وكذل�ك مع كربى املؤسس�ات املالية، حي�ث قمنا بالفعل 
وبالتع�اون مع وزارة املالي�ة العراقية بتأمني تمويل عدة 
مش�اريع مهمة يف قطاع الطاقة بقيمة تصل اىل اكثر من 

ملياري دوالر أمريكي«. 
وتابع وبش�أن امكانية انشاء املحطات املركبة يف مناطق 
الع�راق املختلف�ة، ق�ال الجنابي : تعترب تقني�ة HA التي 
طورته�ا »جن�رال إلكرتي�ك« أكث�ر التوربين�ات الغازي�ة 
وأرسعه�ا نم�واً يف العالم، وس�اهمت يف تحقي�ق رقمني 
قياس�يني عاملي�ني عىل مس�توى كف�اءة تولي�د الطاقة، 
وتربز أهمية هذه التقنية لكونها تتيح توليد كميات أكرب 
من الطاق�ة، دون الحاج�ة إىل وقود اض�ايف، ضارباً املثل 
بالتوربين�ات العمالقة من طراز H ه�و يف دولة االمارات 
حيث تعمل جي اي عىل بناء محطة الحمرية ونصب ثالث 

توربينات من طراز H النتاج 1800 ميكاوط«. 
وبشان تأثري جائحة كورونا عىل اعمال الرشكة يف بعض 
املحطات وما هي املش�اريع املنجزة خالل الس�ت اش�هر 
املاضية، اوضح الجنابي ان »جنرال الكرتيك بارشت ومنذ 

اشهر بتش�كيل فريق عمل بالتنسيق مع وزارة الكهرباء 
والدوائ�ر املعني�ة لتس�هيل العم�ل حت�ى يف أوق�ات منع 
التجوال.واش�ار اىل مرشوعي محطات السماوة وذي قار 
املنج�زة من قبل الرشكة حيث اس�تمر العمل بالرغم من 
التحدي�ات وخاصة وباء كرونا إذ تم اتخ�اذ أعىل املعايري 
الصحي�ة للتاك�د م�ن س�المة املوظفني وال�رشكاء، وتم 
االنته�اء من املرحل�ة االوىل من محطة كهرباء الس�ماوة 
بسعة 500 ميكاواط ومحطة كهرباء ذي قار بسعة 500 

ميكاواط وتسليمها اىل وزارة الكهرباء«. 
واك�د الجنابي ان الرشك�ة االمريكية تعمل عىل ايضا عىل 
دعم الش�بكة الوطني�ة لنقل الكهرباء لفت�ح االختناقات 
وايصال الكهرباء املنتجة اىل امل�دن واملحافظات العراقية 
حيث انجزت جي اي اربعة محطات تحويلية اثنان منهما 

يف بغداد واثنان يف كربالء.

جنرال الكرتيك تعد خطة إلهناء حرق الغاز وإنشاء حمطتي كهرباء يف العراق

   المستقبل العراقي / عامر عبدالعزيز 

تفقد املهندس عبدالرحمن الجويرباوي مدير 
عام الرشكة العامة لتج�ارة الحبوب مجمع 

حبوب سامراء يف محافظة صالح الدين.
وت�م خالل الزي�ارة االطالع عىل س�ري عملية 
التس�ويق الجارية يف محافظ�ة صالح الدين 
بص�ورة عام�ة ومجم�ع حب�وب س�امراء 

بصوره خاصة. 
وناق�ش الجوي�رباوي مع مدي�ر فرع صالح 
املجم�ع ومس�ؤول وح�دة  الدي�ن و مدي�ر 
املخترب الس�بل الكفيلة الت�ي ترفع من وترية 
اليوم�ي ليك�ون مت�وازن  مع�دل االس�تالم 
مع اع�داد الش�احنات الت�ي تنتظ�ر دورها 
للتس�ويق، مبينا اننا نالحظ االستالم مقارب 

للعام امل�ايض وبعد الزيارة ت�م تصاعد وترية 
التس�ويق، ونس�عى للنهوض يف العمل ووجه 

برضوة رفع س�قف معدل االستالم والتاكيد 
عىل التواصل مع مدير قس�م التسويق يوميا 

واستعراض التغيري يف معدل االستالم.
واستعرض مدير املجمع االسباب التي تجعل 
معدل االس�تالم به�ذا الع�دد والت�ي ياتي يف 

مقدمتها دقة الفحص املختربي.
مدي�ر عام الرشكة تجول يف مواقع االس�تالم 
والتفري�غ ) البناك�ر املخصص�ة للحنط�ة ( 
حس�ب درج�ة كل حنط�ة ، وتفحص برفقة 
مدير قس�م التس�ويق ع�ىل نوعي�ة الحنطة 

املستلمه وتستلم خالل الزياره . 
الجوي�رباوي  طال�ب  جولته�ت،  خت�ام  ويف 
الجمي�ع ببذل اقىص جهد الس�تالم الكميات 
التي تنتظ�ر دورها وان يك�ون عمل املخترب 

متميزا وان يكون عند حسن ظن الجميع.

مدير جتارة احلبوب يوجه بمضاعفة اجلهود وتذليل 
كافة املعوقات امام الفالحني

أثناء تفقد سري محلة التسويق يف جممع حبوب سامراء

    المستقبل العراقي / حيدر علي

تواصل رشكة سامسونج العاملية، الرائدة 
يف رس�م معالم املس�تقبل من خالل أفكار 
وتقني�ات ثوري�ة مبتك�رة، يف رف�د العالم 
بأح�دث الحل�ول التكنولوجي�ة الت�ي من 
أعماله�م  يف  الن�اس  تس�اعد  أن  ش�أنها 

وحياتهم اليومية مهما كانت«.
ورّكزت سامس�ونج يف الفرتة األخرية عىل 
رفد األسواق العاملية بحلول ذكية مختصة 
باملن�زل، اىل جانب رفدها املتواصل والدائم 
لس�وق أجه�زة الهواتف الذكي�ة بتقنيات 
ومنتج�ات س�اهمت م�ن رفع مس�توى 

التنافس ب�ني الرشكات املنتج�ة للهواتف 
الذكية، لترتب�ع بذلك عىل ع�رش مبيعات 
الهوات�ف الذكي�ة، حي�ث ج�اءت الرشكة 
الكوري�ة الجنوبية يف املركز األول يف قائمة 
أكثر الرشكات مبيعاً يف سنة 2021 و كان 
للسوق الهندية النصيب األكرب وفق تقرير 

.« Strategy Analytics
وتتطل�ع سامس�ونج اىل زي�ادة مبيع�ات 
األجه�زة املنزلي�ة الذكي�ة خالل األش�هر 
تقدي�م  خ�الل  م�ن  املقبل�ة،  والس�نوات 
مجموعة من املنتجات التي تنقل املستخدم 
اىل عال�م ذكي متكامل، م�ع اتجاه العالم 

ليصبح ذكًيا بالكامل.

»احللول الذكية«.. رشكة سامسونج تواصل 
رفد العالـم بأحدث التكنولوجية املتطورة

منازلنا أصبحت ذكية!

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

أص�در مجلس القض�اء األع�ىل توضيح�اً مهماً 
يخ�ص املتقاعدي�ن. وذك�ر بيان الع�الم مجلس 
القض�اء تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة منه 
»بخص�وص م�ا تداولت�ه وس�ائل االع�الم حول 
رشيحة املتقاعدين وآلية ش�مولهم باملادة )13( 
من قانون التقاعد املوحد رقم )9( لس�نة 2014 
املعدل بالقانون رقم )26( لسنة 2019 من عدمه، 
نب�ني ان صالحية الترشيع وتعدي�ل القوانني هو 
ضمن اختصاص مجلس النواب وان املؤسس�ات 
الحكومية والجهات املعنية كافة ملزمة بتطبيق 
ما نص عليه القانون بش�كل واضح«.  وأضاف، 
ان »امل�ادة )18( من قانون تعديل قانون التقاعد 
املوحد رقم )26( لسنة 2019 نصت عىل ان )ينفذ 
هذا القانون م�ن تاريخ 31 /12 /2019 وينرش 
يف الجريدة الرس�مية( أي ان يطبق فقط عىل من 
احيل ع�ىل التقاعد بعد التاري�خ املذكور، ولكون 
املادة )13( اش�رتطت قبل تعديلها بالقانون رقم 
)26( من قبل مجلس النواب يمنح راتبا تقاعديا 
للموظ�ف الذي ت�م عزله من الوظيف�ة او فصله 
أو تركه الخدمة أو الذي قدم اس�تقالته أن يكون 
لدي�ه خدمة تقاعدية ال تقل عن )20 س�نة( وان 
ال يق�ل عمره ع�ن )50 س�نة(«.  ولف�ت اىل انه 
»وبعد صدور القانون )26( لس�نة 2019 قانون 
التعدي�ل االول لقانون التقاع�د املوحد تم تعديل 
ن�ص امل�ادة )13( من القانون، لتصبح تش�رتط 
يف من�ح املوظف الراتب التقاع�دي أن يكون لديه 
خدم�ة تقاعدية ال تقل عن )15( س�نة وعمر ال 
يقل عن )45( س�نة، عىل ان ي�ري هذا التعديل 
عىل املحال�ني عىل التقاعد بع�د 31 /12 /2019 
استنادا لنص املادة )18( من القانون، اال يف حالة 
الوف�اة بعد 1 /1 /2014 ومكافأة نهاية الخدمة 
فأنه ي�ري بأثر رجعي اس�تنادا للم�ادة )21/

تاس�عاً/ب( م�ن قان�ون تعديل قان�ون التقاعد 
املوحد«.

جملس القضاء يصدر 
توضيحا خيص املتقاعدين

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن وزير العمل عادل الركابي، أمس الثالثاء، إطالق الوجبة الثانية من الرواتب املرتاكمة 
للسنوات السابقة للمشمولني براتب املعني املتفرغ.

وذكر بيان للوزارة تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه إن »الركابي، اعلن إطالق الوجبة 
الثانية من الرواتب املرتاكمة للسنوات السابقة )2016، 2017، 2018( للمشمولني براتب 
املعني املتفرغ«.وأوضح، ان »توزيع الوجبة الثانية جاء نتيجة للجهود املبذولة ملناقلة تلك 
املبالغ اىل حس�اب هيئة ذوي اإلعاقة واالحتياج�ات الخاصة«، الفتا اىل ان »الهيئة قامت 
بإرس�ال ملفات املش�مولني اىل االدارة العامة ملرصيفيَ الرافدين والرشيد مع املبالغ املالية 
وس�يتم رصفها مساء اليوم«.ودعا البيان، »املستفيدين الذين لم تظهر أسماؤهم ضمن 
املرتاكم بس�بب تغري املعني أو وفاة املعاق أو أي س�بب آخر عليهم مراجعة مقر الهيئة يف 
بغداد واقسامها يف املحافظات وتقديم طلب مع صورة من القرار الطبي لرصف املرتاكم 
ابتداًء من منتصف الشهر الحايل وملدة شهر قابلة للتجديد مع مراعاة اإلجراءات الوقائية 
لتجنب االصابة بفريوس كورونا«.وتابع، انه »سيتم رصف رواتب املشمولني الجدد الذين 

لديهم قرار طبي لعام 2020 شهريا وفق إعالن يتم نرشه الحقا«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

تمكنت مف�ارز الرشطة املجتمعية، أمس 
الثالثاء، م�ن إيقاف )4( عملي�ات ابتزاز 
الكرتوني لفتيات، اثنان منها يف محافظة 
يف  واألخ�رى  دي�اىل  يف  وواح�دة  األنب�ار 
ميس�ان، وتعيد أمواال ومصوغات ذهبية 

الثنني من ضحاياها.
 وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقت املستقبل 
العراقي نس�خة منه، ان »العمليات تمت 
ع�ىل خلفية ورود مناش�دات ع�ىل الخط 
الس�اخن املجان�ي للرشط�ة املجتمعي�ة 
م�ن قب�ل )4( فتي�ات تعرض�ن لالبت�زاز 

الكرتون�ي، خضع اثنني منه�ن لتهديدات 
ام�واال  بتس�ليمهما  وقام�ا  مبتزيهم�ا 
ومصوغ�ات ذهبي�ة مقاب�ل ع�دم ن�رش 
صورهن الش�خصية عىل مواقع التواصل 

االجتماعي«.  
وأضاف�ت، ان » ه�ذا األم�ر دع�ا مف�ارز 
الرشط�ة املجتمعي�ة اىل التح�رك الريع 
وجمع املعلومات ع�ن املبتزين والوصول 
إليهم ومواجهتهم بأدلة االدانة، واتخذت 
وأع�ادت  الالزم�ة  اإلج�راءات  بحقه�م 
األم�وال واملصوغ�ات اىل الفتاتني، بعد أن 
قام�ت بحذف محتويات االبت�زاز وتأمني 

حسابات الفتيات األربع«.

العمل تطلق الوجبة الثانية من الرواتب 
املرتاكمة للمشمولني براتب املعني املتفرغ

الرشطة املجتمعية تعلن إيقاف ٤ عمليات ابتزاز 
إلكرتوين وإعادة أموال لضحاياها

الرافدين يعلن توزيع رواتب الرتبية 
يف بغداد وعدد من املحافظات

بالتفاصيل.. الداخلية تكشف مالبسات 
جريمة قتل طبيب يف بغداد

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن م�رصف الرافدين، أم�س الثالث�اء، رصف رواتب موظف�ي مديريات 
الرتبية يف العاصمة بغداد وعدد من املحافظات.

وقال املكتب اإلعالمي للمرصف يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، 
انه »تم دفع رواتب موظفي مديريات الرتبية بعد وصول إشعارات الصكوك 

الخاصة بهم«.
وأض�اف، أن »ال�رصف ت�م عن طري�ق أدوات الدف�ع االلكرتون�ي وبإمكان 
املوظف�ني اس�تالم رواتبهم من أي مكان يتواجدون فيه من ش�بكة فروعنا 

املنترشة يف بغداد واملحافظات او منافذ الرصف الخاصة«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أم�س  الداخلي�ة،  وزارة  كش�فت 
الثالث�اء، مالبس�ات جريم�ة قت�ل 

طبيب يف العاصمة بغداد.
وقال مدير قسم محاربة الشائعات 
يف ال�وزارة، العميد نرباس محمد يف 
ترصيح متلفز ان »الحادث جنائي 
حصل داخل دار الطبيب والرشطة 

تجري التحقيق يف الجريمة«.
ونف�ى »أنباء مقت�ل الطبيب داخل 
مستشفى الكندي الذي يعمل به«.

وكانت نقاب�ة األطب�اء العراقيني، 
أعلنت مقتل طبيب شاب اثر هجوم 

داخل منزله يف العاصمة بغداد.
ونع�ت النقاب�ة يف بي�ان »الدكتور 

يوس�ف س�نان الطبي�ب املقيم يف 
مستش�فى الكن�دي إث�ر طعن�ات 
حادة يف الرقبة، مؤكدة أن القضية 
لم تح�دث يف املستش�فى و إنما يف 
غرف�ة الطبيب الش�خصية بمنزله 
كم�ا أن األم�ر اكتش�ف م�ن قب�ل 

ذويه«.
واش�ارت النقاب�ة إىل، أن »الجهات 
الطبية التخصصية حاولت انقاذه 
بحضور ع�دد من زمالئ�ه االطباء 
إال أن جهود الجميع بائت بالفشل 
ذه�ول  وس�ط  الحي�اة  ليف�ارق 

الجميع«.
وتابع البيان، »كلفنا الزمالء يف فرع 
بغ�داد واملجل�س العام بإس�تبيان 
املالبسات واملشاركة يف التحقيق«.

حمافظ بغداد يناقش مع املالية آلية حسم ملف 
املشمولني بقرار 315

   بغداد/ طالب ضاحي/ عادل احمد

بحث محاف�ظ بغداد املهن�دس محمد جابر 
العطا، مع مسؤويل وزارة املالية، 
واألج�ور  املحارضي�ن،  مل�ف 

اليومية املشمولني بقرار 315.
وق�ال املحاف�ظ خ�الل زيارت�ه 
وزارة املالي�ة برفق�ة مدي�ر عام 
بغ�داد  محافظ�ة  م�اء  دائ�رة 
رع�د خ�ريي، ومدير ع�ام دائرة 
مج�اري محافظة بغداد ش�اكر 
ع�واد، ومدير بلديات بغداد يارس 
اإلداري�ة  ومس�ؤول  القري�ي، 
واملالي�ة حس�ني كاظ�م، ومدير 
الحس�ابات هان�ي عب�د الجبار، 
ومدير قسم التنظيم املايل، احمد 

يحي�ى، يف بي�ان صحف�ي » ان�ه ناقش مع 
املس�ؤولني يف وزارة املالية، آلية حس�م ملف 
روات�ب املحارضين والعامل�ني بصفة »اجر 

يومي«.

وأش�ار البي�ان إىل أن »وزارة املالي�ة تنتظ�ر 
العامل�ني  أس�ماء  قوائ�م  جمي�ع  اكتم�ال 
)املحارضي�ن واألج�راء اليوم�ني(، من قبل 
دائ�رة الرقابة املالية، للب�ت باملوضوع، كما 
انها طمئنت وفد محافظة بغداد، 
ب�أن موضوع الق�رار315 مدرج 
مع أجور املحارضين، وان مبالغ 
مس�تحقاتهم املالي�ة، مرصودة 
ضم�ن موازن�ة 2021، وس�يتم 
إطالقها بعد انتهاء ديوان الرقابة 
م�ن تدقيق العق�ود املرفوعة من 

كافة دوائر العراق«.
ولف�ت البي�ان إىل ، أن محافظ�ة 
بغداد، تتابع باهتمام بالغ، ملف 
املش�مولني بقرار 315، لتس�ليم 

مستحقاتهم عىل أتم وجه«.

الرشيد يبارش بدفع املنحة املخصصة لعوائل ضحايا 
حريق مستشفى ابن اخلطيب

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن مرصف الرش�يد، أم�س الثالثاء، ع�ن املبارشة بدف�ع املنحة 
املخصصة لعوائل ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب.وذكر بيان 
للمكت�ب اإلعالمي للمرصف تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، 
انه » بارش الثالثاء وبتوجيه من املدير العام باس�م عبد عيل يوسف 
بدفع )منحة ( البنك املركزي العراقي التي خصصها لعوائل الشهداء 
وجرحى مستش�فى ابن الخطيب«. وبني، ان ») فرع ارخيته( الذي 
خصص لدفع املنحة ملستحقيها بارش منذ صباح )الثالثاء( والعمل 
ج�اري بارشاف مدير قس�م الرقاب�ة وبحضور  لجن�ة مرشفة من 
مجل�س الوزراء«. يذكر ان حريقاً نش�ب يف 24 من نيس�ان املايض 
يف مستش�فى ابن الخطيب ببغداد والخ�اص بعالج مرىض فريوس 
كورونا حيث انفجرت أس�طوانة غاز األكس�جني مم�ا أدى الندالع 
الحريق يف الطابق املخصص لإلنعاش الرئوي يف املشفى وأسفر عن 

استشهاد ما اليقل عن 130 ش�خصاً وعرشات املصابني بحسب احصائية 
ملفوضية حقوق االنسان يف العراق.  واستقال وزير الصحة حسن التميمي 

ع�ىل خلفية الحادث�ة فيما أوق�ف القضاء مدي�ر املستش�فى والعديد من 
املوظف�ني فيه بتهمة االهمال. فيما أعترب مجلس الوزراء ضحايا الفاجعة 

شهداء، ومنح مبلغ عرشة ماليني دينار لذوي كل ضحية من الضحايا.

    بغداد / المستقبل العراقي

عق��د وزي�ر الصناعة واملع�ادن منه��ل عزي�ز الخب��از، أمس 
الثالث�اء، اجتماعاً ح�رضه ُمدراء عام�ي هيأة املُ�دن الصناعية 
وهي�أة املس�ح الجيولوجي واملُديري�ة العامة للتنمي�ة الصناعية 
ورؤس�اء األقس�ام يف التش�كيالت املذكورة لبحث آليات التعاون 

والتنسيق املُشت�رك.
وأك�ديَ الوزير عىل ان االجتماع يهدف إىل إيجاد صيغ أفضل للتفاُهم 
والتنس�يق لغرض التوصل إىل نتائج إيجابية، ُمش�دداً عىل أهمية 
العم�ل ب�روح اإلرصار والتحدي ملُجابهة املصاع�ب والضغوطات 
الداخلية والخارجية وأهمي�ة التكاتف إلعادة قيمة ومكانة هيأة 
املس�ح الجيولوجي يف العراق كعنرص أس�ايس وألهمية دورها يف 
قطاعات ُمختلفة، الفتاً إىل ان الوزارة تس�عى إىل تحويل رشكاتها 
ذات النش�اط اإلس�رتاتيجي إىل رشكات رابحة وهيكلة الرشكات 

الخارسة لإلرتقاء بالواقع الصناعي يف الب�الد.
 وأس�تع�رضيَ ِخ�الل االجتماع ق�رار مجلس الوزراء 170 لس�نة 
2021 واملُتخذ بجلس�ة مجلس ال�وزراء الثامنة واملُنعقدة بتاريخ 
4/5/2021 بخص�وص أج�ور الخدم�ات الخاصة بالتش�كيالت 
املُمول�ة مركزي�اً والذي باإلم�كان العمل بموجب�ه لغرض تأمني 
اإليرادات لتمويل هذه التش�كيالت كما وجرى ُمناقش�ة الُس�بل 
الكفيل�ة بتفعي�ل دور هيأة املس�ح الجيولوجي وكيفي�ة تقديم 
الدعم له�ا من ِقب�ل الدوائر الش�قيقة املُتمثل�ة باملُديرية العامة 
للتنمي�ة الصناعية وهيأة املُدن الصناعية من ِخالل أنش�طتها يف 
املس�ح والتحري وكيفية تأمني اإليرادات للهيأة لتمويل أنشطتها 

بموجب الضوابط والتعليمات الناف�ذة.

وزيـر الصناعـة يشدد عىل أمهية العمل بروح 
اإلرصار والتحدي مُلجاهبة املصاعب

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التخطي�ط، أم�س الثالثاء، عدد الح�وادث املرورية 
املسجلة خالل العام املايض 2020.

وقالت الوزارة يف بيان تلقت املس�تقبل العلراقي نس�خة منه، إن 
»التقرير ال�ذي اصدره الجهاز املركزي لإلحص�اء، اظهر أن عام 
2020، شهد تسجيل 8186 حادثا مروريا، مسجال بذلك انخفاضا 
عن عدد الحوادث التي ش�هدها عام 2019، والتي بلغت 10 آالف 
و753 حادثاً، الذي كان االعىل خالل الس�نوات الخمس املاضية«، 
الفت�ا إىل أن »الح�وادث املروري�ة الت�ي ش�هدها الع�ام املنرصم، 
تس�ببت بوفاة 2152 مواطنا عراقياً، كانت النس�بة االكثر منهم 
من الذكور، الذين بلغ عددهم 1776، مش�كلني مانسبته %82.5، 

مقابل وفاة 376 من االناث، حيث شكلن مانسبته %17.5«.  
وأضاف البيان، أن »83% من الحوادث، كانت بس�بب الس�ائقني، 
وهناك 6% من الحوادث كانت بسبب السيارة، و5% بسبب املشاة، 
فيما كانت نس�بة 6% م�ن الحوادث تعود ألس�باب اخرى ترتبط 

بالطرق والركاب«. 
واش�ار البي�ان إىل أن »52% م�ن الح�وادث وقع�ت ع�ىل الط�رق 
الرئيس�ة، وكانت حوادث االصطدام هي االعىل بنسبة 55%، فيما 

سجلت حوادث الدهس نسبة %34«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن وزير مكتب الش�ؤون العربية واالفريقي�ة بمنظمة التنمية 
التجاري�ة االيراني�ة عن تصدير منتجات زراعي�ة وغذائية للعراق 

بقيمة 11 مليار دوالر يف السنوات الخمس املاضية.
وأوض�ح ف�رزاد بيلتن يف ترصي�ح الي�وم الثالث�اء، أن »املنتجات 
الغذائي�ة والزراعي�ة ش�كلت نح�و 30 باملئة من ص�ادرات ايران 
للع�راق يف الس�نوات الخم�س املنتهي�ة 20 م�ارس/آذار 2021، 
وشملت انواع الفواكه واملنتجات اللبنية والحلويات والشوكوالتة 
واملخبوزات واملكرات والزهور و االعشاب الطبية واىل ما ذلك«.

وأكد بيلتن أن »الفواكه والخرضوات الطازجة والطماطم والتفاح 
والبطي�خ والبطاطا والبصل والكي�وي والخيار من أهم املنتجات 

التصديرية للعراق يف تلك الفرتة«.

التخطيط: احلوادث املرورية يف 2020 
أقل من مثيلتها يف العام السابق

العراق يستورد منتجات من ايران 
بـقيمة »11« مليار دوالر
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م / تنويه نرش متديد اعالن مناقصة خارجية 
تعل�ن رشكة مصايف الجن�وب رشكة عامة ع�ن تمديد اعالن 

املناقصة التالية :

نود اعالمكم ان�ه تم تمديد اعالن املناقص�ة الخارجية اعاله 
ليك�ون تاري�خ الغل�ق 2021/6/23 ب�دال م�ن 2021/6/2 
ويك�ون موعد التس�ليم الس�اعة الثانية عرش ظهرا حس�ب 
توقي�ت مدينة البرصة املح�ي يف العنوان االت�ي )قاعة لجنة 
فتح العطاءات الخارجية / االس�تعالمات الرئيسية /رشكة 
مصايف الجنوب /رشكة عامة / الشعيبة � محافظة البرصة 

/ جمهورية العراق(

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثالثة

اعالن
 بالنظ�ر لعدم تقدم راغب تعل�ن لجنة البيع وااليجار الثالثة ملحافظ�ة النجف االرشف عن اجراء 
املزايدة العلنية  اليجار العقار  املبينة تفاصيلها ادناه العائدة اىل بلدية )القادسية(  وفقا الحكام 
قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 فعىل من يرغب االش�راك باملزايدة مراجعة 
بلدية القادس�ية  خالل فرة )30(يوم مستصحبني معهم التامينات القانونية من القيمة املقدرة  
بموجب صك مصدق وفقا للقانون وستجري املزايدة يف البلدية املذكورة  يف صباح اليوم التايل لنرش 
االعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية فيؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي 
ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة كافة املصاريف واجور االعالن يف الصحف الرسمية  وتكون مدة 

كرس القرار خمسة ايام من تاريخ اجراءها 

الرشوط:
1 � تقديم براءة ذمة املزايد من البلدية اعاله  مع صورة هوية االحوال املدنية  وشهادة الجنسية 

العراقية وبطاقة السكن 
2 � تبدأ مدة العقد من تاريخ االحالة القطعية وعىل املستأجر تسديد بدل االيجار وكافة املصاريف 
خ�الل )30( يوم م�ن صدور االحالة مع تنظي�م العقد وتصديقه وفقا للم�دة املحددة وتعليماته 

وبخالفه يعترب ناكال بالتزاماته
3 � ال يجوز اس�تخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املش�يدات اىل البلدية بعد 

انتهاء العقد
4 � لالط�الع ع�ىل الرشوط والتعليمات مراجع�ة البلدية املذكورة خالل ف�رة االعالن والبالغة 30 

يوم 
5 � للبلدية اضافة اي رشوط تضمن املصلحة العامة وخماية املال العام وقبل اعالن املزايدة

العراق/ جملس القضاء األعىل
رئاسة حمكمة استئناف املثنى االحتادية

إعالن
م/ مناقصة

1- ي�رس )مجلس القضاء األعىل/رئاس�ة محكمة اس�تئناف املثن�ى االتحادية( دعوة 
مقدمي العط�اءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاته�م للعمل الخاص) تنظيف 
بناية رئاس�ة محكمة اس�تئناف املثنى االتحادية واملحاكم ومكات�ب التحقيق التابعة 

لها( .
2- تتوف�ر ل�دى )مجلس القضاء األعىل/رئاس�ة محكمة اس�تئناف املثنى االتحادية( 
التخصيص�ات املالية ضم�ن املوازنة االتحادي�ة الجارية وينوي اس�تخدام جزء منها 
لتنفيذ الخدمات ) تنظيف بناية رئاس�ة محكمة اس�تئناف املثنى االتحادية واملحاكم 
ومكاتب التحقيق التابعة لها( وبكلفة تخمينية ) 19،500،000( تس�عة عرش مليون 

وخمسمائة الف دينار عراقي.
3- بامكان مقدمي العطاءات الراغبني يف رشاء وثائق العطاء باللغات ) باللغة العربية( 
وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري املسردة البالغة ) 150،000( فقط مائة وخمسون 
الف دينار عراقي، بامكان مقدمي العطاء الراغبني يف الحصول عىل املزيد من املعلومات 

Accounts.muthana@yahoo.com  مراسلتنا عىل العنوان الربيد االلكروني
4-  اخ�ر موعد لتس�ليم العطاءات اىل العن�وان االتي )مجلس القضاء األعىل/رئاس�ة 
محكمة استئناف املثنى االتحادية /وحدة العقود والكائن يف محافظة املثنى /السماوة 
قرببناي�ة مجل�س املحافظة(يف املوعد املحدد / الس�اعة الثانية ع�رش ظهرا بالتوقيت 
املحي ملدينة الس�ماوة 2021/6/16 ، وس�وف ترفض العطاءات املتأخرة وسيتم فتح 
العط�اءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان االتي 
)مقر رئاس�ة محكمة اس�تئناف املثنى االتحادية( يف الزم�ان والتاريخ 2021/6/17 
،يج�ب ان تتضم�ن العطاءات ضم�ان للعطاء ) صك مصدق( وبمبل�غ )3،000،000( 

ثالثة ماليني دينار عراقي فقط.
- يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن وكافة الرضائب والرسوم بموجب 

القوانني النافذة .

اعالن 
اىل الرشيك / طيف كاظم عبد الرحمن 

اقتىض حضورك اىل بلدية التاجي لغرض اس�تخراج اجازة البناء 
للقطعة املرقمة 8237 / 1 سبع البور .

الرشيك 
ساره زاهر ستوري 

�����������������������������������������������������
إىل الرشي�ك محمد كامل مصعب اقت�ىض حضورك إىل مقر بلدية 
النج�ف لغرض اصدار اجازه بن�اء للعقار املرقم 66209/3 حي 
النداء خالل عرشه ايام وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضورك 

 طالب االجازه
 حسني كاظم غازي

إىل الرشيك�ه س�ليمه حم�زه عب�ود اقت�ىض حض�ورك إىل مقر 
بلدي�ة النجف لغرض اصدار اجازه بن�اء للعقار املرقم 5794/3 
ح�ي العروبه خ�الل عرشه ايام وبخالفه س�تتم اإلجراءات دون 

حضورك 
 طالب االجازه 

احمد نعمه مهنه
�����������������������������������������������������

 إىل الرشيك غايل عبد الساده ثويني اقتىض حضورك إىل مقر بلدية 
النجف لغ�رض اصدار اجازه بناء للعق�ار املرقم 56472/3حي 
النداء خالل عرشه ايام وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضورك 

 طالب االجازه
 يوسف كاظم جبار عبار

زي�د  عب�د  محس�ن  ع�الء  الرشي�ك  إىل 
اقت�ىض حض�ورك إىل مقر بلدي�ة النجف 
لغرض اصدار اج�ازه بناء للعقار املرقم 
83799/3 حي الن�داء خالل عرشه ايام 
وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضورك 

 طالب االجازه
 عدي عبد حروش

���������������������������������
إىل الرشي�ك ن�ور ع�ادل جاس�م اقتىض 
حض�ورك إىل مق�ر بلدي�ة النجف لغرض 
املرق�م  للعق�ار  بن�اء  اج�ازه  اص�دار 
18689/3 حي النرص خالل عرشه ايام 
وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضورك 

 طالب االجازه 
انتصار عبد الواحد جواد

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

كرب�الء  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية

محكمة بداءة كربالء
العدد: 1974/ب/2021
التاريخ : 2021/5/27

اعالن
اىل/ املدعى عليه ) امري كاظم منذور(

اقام املدعي ) كمال فليح حسن( الدعوى 
املرقم�ة اعاله والذي يطلب فيها بتأديتك 
مبلغ قدره )500،000،000( خمسمائة 
ملي�ون دينار عراقي عن اعادة بدل البيع 
يف العقار املرقم ) 7623/1 م21 حيدرية( 
وملجهولية محل اقامتك يف الوقت الحارض 
تقرر تبليغ�ك اعالنا بصحيفتني يوميتني 
محليت�ني للحضور ام�ام محكمة بداءة 
كربالء يف موعد املرافعة 2021/6/15 يف 
الس�اعة التاس�عة صباحا ويف حالة عدم 
حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا 

ستجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا.
القايض

مهند عبد الكاظم الهاليل
���������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
كرب�الء  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة كربالء

العدد: 1625/ب/2021
التاريخ : 2021/6/1

اعالن
اىل/ املدعى عليها ) علياء جبار كاظم(

اق�ام املدع�ي ) فائز عبد اله�ادي نايف( 
الدعوى املرقمة اعاله والذي يطلب فيها 
بتأديتك مبلغ قدره )5،000،000( خمسة 
مالي�ني دينار عراقي بموج�ب الكمبيالة 
 )2019/12/29 يف   43433  ( املرقم�ة 
والص�ادرة م�ن كات�ب الع�دل يف كربالء 
املح�ررة له م�ن قبل�ك، وملجهولية محل 
اقامت�ك يف الوقت الحارض تق�رر تبليغك 
اعالن�ا بصحيفت�ني يوميت�ني محليت�ني 
للحضور ام�ام محكمة ب�داءة كربالء يف 
موع�د املرافع�ة 2021/6/8 يف الس�اعة 
التاسعة صباحا ويف حالة عدم حضورك 
او ارس�ال من ينوب عنك قانونا ستجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا.
القايض

مهند عبد الكاظم الهاليل

فقدان وصل تأمينات
بتاري�خ   )062895  ( املرق�م  التأمين�ات  وص�ل  من�ي  فق�د 
2011/11/13 الصادر من الرشكة ملوانئ العراق / القس�م املايل 
بأس�م ) عبد الجليل حيدر جاس�م( فقد بتاري�خ 2021/3/15 ، 
قيم�ة مبلغ الوصل ) 7،000،000( س�بعة مالي�ني دينار عراقي 
وذلك عن تس�ديد مبلغ تأمينات املزاي�دة املرقمة )2011/6( من 
القطع�ة املرقمة ) 176/8( عىل من يعثر عليه تس�ليمه إىل جهة 

اإلصدار .
�����������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
محكمة بداءة غماس
العدد: 39/ب/2019

التاريخ : 2021/5/30
اعالن

اس�تنادا اىل ق�رار الحك�م الص�ادر يف الدع�وى املرقم�ة )  39/
ب/2019 ( وامل�ؤرخ يف 2019/3/6 املكتس�ب الدرجة القطعية 
املتضمن ازالة شيوع العقار املرقم ) 96 مقاطعة 29 الوبلة ( بيعا 
واملدرجة اوصافه ادناه ل�ذا تقرر وضعه يف املزايدة العلنية ملدة ) 
خمس�ة عرش يوما ( اعتبارا من اليوم التايل للنرش فعىل الراغبني 
باملشاركة يف املزايدة الخاصة ببيع العقار مراجعة هذه املحكمة 
يف الس�اعة الثانية عرش ظهرا من اليوم الخامس عرش ملدة النرش 
لالش�راك باملزايدة ع�ىل ان يودع الراغب بال�رشاء  دفع تأمينات 
ال تق�ل ع�ن )10%( م�ن قيمة العق�ار اذا كان من غ�ري الرشكاء 
مس�تصحب معه املستمس�كات املطلوبة التي تثبت ش�خصيته 

علما ان اجور النرش والداللية واالعالن يتحملها املشري.
االوص�اف:- 1- العقار املرقم ) 96 مقاطعة 29 الوبلة ( جنس�ه 
زراعي تس�قى سيحا يحتوي عىل اشجار النخيل عدد )16( ودور 
س�كن عدد )2( مبنية من البلوك ومس�قفة من الشيلمان درجة 

بنيانها دون املتوسط .
2- مساحة العقار )18 دونم و18 أولك(

3- تق�در قيم�ة العقار ارضا وبن�اءا ) 83،116،000 د.ع ( ثالثة 
وثمانون مليون ومائة وستة عرش الف دينار.

القايض
مهند محمد عي

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

رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية
محكمة بداءة الهندية
العدد: 487/ب/2021

التاريخ : 2021/5/30
اعالن

اىل/ املدعى عليه ) وس�ام نضري حس�ني( مجه�ول محل االقامة 
حاليا

اق�ام املدعي ) عباس خلف هاش�م( الدع�وى املرقمة اعاله امام 
ه�ذه املحكم�ة والتي يطالبك فيه�ا الزامك مبلغا ق�دره )مليون 
دينار( كدين بذمتك وملجهولية محل اقامتك وحسب ورقة التبليغ 
ورشح املختار قررت ه�ذه املحكمة تبليغك بصحيفتني محليتني 
يوميتني عىل موعد املرافعة املصادف يوم 2021/6/17 الس�اعة 
التاسعة صباحا ويف حالة عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا 

فسوف تجري املرافعة بحقك غيايا وعلنا.
القايض

راسم رحيم اليارسي
�����������������������������������������������������

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد : حجة وفاة/1767

التاريخ: 2021/5/11
إىل  / املدعو ) جعفر صادق باقر(

إعالن
ق�دم طالب حج�ة الوفاة )عبد االمري صادق باق�ر( طلبا إىل هذه 
املحكم�ة يروم فيه اس�تصدار حج�ة وفاة بحق املدع�و )جعفر 
ص�ادق باقر( ق�ررت املحكمة تبليغك  يف الصح�ف املحلية فعليك 
الحضور أمامها خالل عرشة أيام من تاريخ نرش اإلعالن وبخالفه 

سيتم النظر بالطلب وفق القانون .
القايض

عي جبار الخزعي
�����������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة الحرية
العدد: 25/ب/2021

التاريخ: 2021/5/27
اعالن مزايدة

تعل�ن هذه املحكمة عن بيع العقار املرقم ) 434/1 مقاطعة 51 
اللهيبات ( باملزايدة العلنية فعىل الراغبني بالرشاء الحضور ال ى 
ه�ذه املحكمة يف اليوم ) الثالثون( من الي�وم التايل لنرش االعالن 
مس�تصحبني معه�م التأمين�ات القانوني�ة )10%( م�ن القيمة 

املقدرة ويتحمل املشري اجور االعالن.
القايض

منار هادي الجشعمي
االوص�اف:- العقار عبارة عن دار يقع يف حي النعمان مس�احته 
)200 م2( يحتوي عىل هول واستقبال وغرفة نوم واحدة ومطبخ 
وحم�ام ومراف�ق صحية /وبن�اء ال�دار من الطابوق ومس�قف 
بالكونكريت املسلح وذات درجة عمرانية رديئة جدا ، وان القيمة 
التقديرية للعقار ارضا وبن�اءا ) 24،000،000( اربعة وعرشون 

مليون دينار عراقي.

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 1250/ب2021/4

التاريخ : 2021/5/31
اعالن

إىل/ املدعى عليه ) ثائر ناقد رشيد (
أقام املدعي )فرمان ش�هيد محمد س�الم( الدعوى املرقمة أعاله 
والت�ي يطلب فيه�ا الحكم )الزامك بتأديت�ك للمدعي اعاله مبلغا 
مق�داره اربعمائ�ة ملي�ون دينار عراق�ي بموجب الص�ك املرقم 
)0326154( يف 2017/10/20 م�ع الفائدة القانونية له ولغاية 
التس�ديد الفعي (،ولثبوت مجهولية محل إقامتك وحس�ب رشح 
املبل�غ القضائ�ي واش�عار مختار ح�ي الزهور ) حس�ني حمزة 
الجب�وري(، لذا قررت ه�ذه املحكمة تبليغك إعالن�ا بصحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني للحضور يف موع�د املرافعة املص�ادف يف يوم 
2021/6/21 وعند عدم حضورك أو إرسال من ينوب عنك قانونا 

سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا  وفق األصول. 
القايض

ظاهر عباس الفتالوي
�����������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد : 1986/ب2020/3

التاريخ  :2021/3/11
إعالن

بن�اءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بازالة ش�يوع العقار 
املرق�م ) 3/52559( ح�ي الن�داء يف النج�ف علي�ه تعل�ن ه�ذه 
املحكم�ة عن بيع العقار  املذكور أع�اله واملبينة أوصافه وقيمته 
املقدرة أدناه فعىل الراغبني بالرشاء مراجعة هذه املحكمة خالل 
)خمسة عرش( يوما من اليوم التايل لنرش اإلعالن مستصحبا معه 
التأمينات القانونية البالغ�ة ) 10% ( من القيمة املقدرة بموجب 
ص�ك مصدق ألم�ر  محكمة ب�داءة الكوفة وص�ادر من مرصف 
الرافدين رقم )7( يف النجف وستجري املزايدة واإلحالة يف الساعة 
الثاني�ة عرش من اليوم األخري من اإلع�الن يف هذه املحكمة وعىل 

املشري جلب هوية األحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية .
القايض االول

عامر حسني حمزة
األوص�اف :-  العق�ار املرق�م ) 3/52559( حي الن�داء يف النجف 
عبارة عن عرصة فارغة تقع عىل ش�ارع بعرض 10 مر بالقرب 
من الش�ارع املؤدي اىل مرشوع بيتي السكني تسلسلها السادسة 
من الشارع املذكور بالقرب من مجمع الكرار السكني مساحتها 
االجمالي�ة )200 مر مربع( وهي فارغة وغري مش�غولة من احد 
وان القيم�ة الكلية للعقار مبل�غ ) 34،000،000( اربعة وثالثون 

مليون دينار الغريها.
�����������������������������������������������������

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد : 3098/ش2021/1

التاريخ: 2021/6/1
إعالن

إىل/ املدعى عليها ) انعام عبد زيد نبهان( 
اق�ام املدعي )عباس عبد الفتاح ج�واد( الدعوى بالعدد )3098/

ش2021/1( ام�ام هذه املحكم�ة والتي يطلب فيه�ا ) تصديق 
الطالق الرجع�ي (وملجهولية محل اقامتك وحس�ب رشح القائم 
بالتبليغ واش�عار مختار حي البوحداري/ الكوفة قررت املحكمة 
تبليغ�ك بموض�وع الدع�وى وبموع�د املرافع�ة اعالنا بواس�طة 
صحيفت�ني محليتني يوميتني وعليك الحضور امام هذه املحكمة 
يف موع�د املرافع�ة املوافق يوم 2021/6/14 الس�اعة التاس�عة 
صباح�ا ويف حالة عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا 

سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق األصول.
القايض

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

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة
العدد : 156/ب/2021

التاريخ: 2021/5/5
إعالن 

إىل / املدعى عليه ) عدنان عي حسون (
اص�درت ه�ذه املحكم�ة بتاري�خ 2021/4/15 قراره�ا املرق�م 
)156/ب/2021( واملتضم�ن )ال�زام بتأديتك للمدعي  احس�ان 
جي�اد عبد الش�هيد مبلغ مق�داره ثمانمائة وثالث�ون الف دينار 
عن قيمة وصل االمانة املؤرخ 2020/5/12( وتحميلك الرس�وم 
واملصاري�ف واتع�اب املحاماة وبالنظ�ر ملجهولية مح�ل اقامتك 
حس�ب رشح القائم بالتبليغ واش�عار مختار املنطقة لذا اقتىض 
تبليغ�ك بصحيفتني رس�ميتني محليتني ولك ح�ق االعراض عىل 
الحكم الغيابي خالل عرشة ايام من اليوم التايل لنرش هذا االعالن 

وبخالفه تنتهي الفرة املحددة لالعراض عىل الحكم الغيابي.
القايض

عي حميد الحيدري

المالحظات مدة االيجار بدل االيجار السنوي مساحة الملك رقم 
الملك نوع الملك ت

سنة واحدة  سنة واحدة 26000000 ستة 
وعشرون مليون دينار 2400متر 117 محطة تعبئة 

وقود مشيدة 1

العدد : 30
التاريخ 2021/5/27

احلقوقي
عبد الواحد عبد عيل حمي 

مدير ناحية احلرية 
رئيس جلنة البيع واالجيار الثالثة

ITEM REQ NO DESCRIPTION PRICE

1- 638 / 2021 
للمرة االولى

 COOLING TOWERS
ELECTRICAL SUBSTATION

 500.000
IQD

حسام حسني ويل 
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب

العدد :728
التاريخ: 2021/6/1

القايض
طالب حسن حريب

رئيس حمكمة استئناف املثنى االحتادية
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البيئة وحتوالت الشخصية العراقية
           رزاق عداي

الس�يايس  النف�س  علم�اء  بع�ض 
والدات  ث�اث  يح�دد  العراقي�ن، 
للش�خصية العراقية تش�كلت يف حقبة 
الدولة العراقي�ة الحديثة، فاالوىل كانت 
مع البداي�ة يف مطلع عرشينيات القرن 
املايض، فرغم املس�توى املعايش املتدني 
للمجتمع العراقي ان�ذاك، اذ انغرزت يف 
بني�ة املجتمع اعراف تس�مو بوصلتها 

باتجاه بناء دولة حديثة.
ولو انن�ا اخذن�ا عق�د االربعينيات من 
الق�رن امل�ايض كعينة بنيوي�ة ملجتمع 
م�ؤرشات  ب�روز  س�نلمس  عراق�ي، 
حداثي�ة باهرة منطلق�ة ومتوائمة مع 
والء للدولة العراقية ومن رغبة يف البناء 
املتفاني، الذى دعا احد الزائرين االجانب 
بأن يصف الش�خصية العراقي�ة بانها 
وثابة وتميل اىل الحداثة والتجديد، فقد 
برزت طبقة برجوازية صناعية ناشئة، 

وان كان�ت محدودة ولكنه�ا طموحة، 
اقرتن�ت معه�ا طبق�ة عمالي�ة واعية، 
ونقاب�ات، وصحف متع�ددة، واحزاب، 
وش�وارع، وكهرباء، وحصل توس�ع يف 
االف�ق الثقايف، تجس�د يف ث�ورة جذرية 
يف الشعر، ونش�اط مرسحي، وانشغال 
تش�كييل متق�دم. كل ه�ذه التطورات 
تواش�جت مع ش�عور انتمائي عميق، 
طبعا كل ه�ذا لم يتحقق م�ا لم يتوفر 
احس�اس عارم باملواطنة، متجس�دا يف 

منظوم�ة قيمي�ة - اخاقي�ة متوازنة 
حتمها واقع الشعور باالنتماء استمرت 
هذا النم�وذج من الش�خصية العراقية 
املس�ؤولة يف مؤسسات الدولة متنامية 
لعقود طويلة،مشكا الجوهر األسايس 
العراقي�ة املس�تنكفة من  للش�خصية 

الفساد.
ال�والدة الثاني�ة للش�خصية العراقي�ة 
تس�ميته  يمك�ن  م�ا  يف  حصل�ت 
بالش�خصية الحصارية - التي انبثقت 

مع كل مساوئ الحصار الذي خّيم عىل 
سنوات تسعينيات القرن املايض، والذي 
احدث تفكي�كا وتش�ويها يف كل البنية 
املجتمعية العراقية وكان الفس�اد ابرز 
تجلي�ات دوائ�ر ومفاصل الدول�ة، لقد 
كانت هذه املرحلة تعد مرحلة تمهدية 
للش�خصية  الثالث�ة  ال�والدة  لح�دوث 

العراقية بعد االحتال يف ٢٠٠٣.
لق�د كان بناء الدولة يف أعقاب االحتال 
هو الذي أس�هم بقوة يف تركيز وتكثيف 

الش�خصية  يف  الاانتمائ�ي  الس�لوك 
العراقي�ة، وكان م�ن تبديات�ه رشعنة 
الفساد وتلّونه وتفشيه يف كل مستويات 

الدولة.
خطاب الدولة عرب مؤسساتها يف الربملان 
املولدة  املحاصص�ة  انت�ج  والدس�تور، 
املناصب  للفس�اد ب�راوة، فاش�غال 
يج�ري بمعيار التحاص�ص واملغانمة، 
اما القوى السياس�ية التي ش�كلت ما 
يس�مى بالطبق�ة السياس�ية فقد قدم 

اغلبه�ا من الخارج وهي معبأة بدعوى 
املظلومي�ة والتهميش م�ن قبل النظام 
الس�ابق، الت�ي وظف�ت ه�ذا االدع�اء 
بمهارة لاس�تحواذ عىل ام�وال الدولة 
كاستحقاقات طائلة، ورشعنة للرسقة 
ونه�ب م�وارد الدولة، الحمل�ة االخرية 
ملكافحة الفساد تحتاج خطوات جريئة 
ومقدامة من سلطات الدولة وبمؤازرة 
مجتمعية واسعة النطاق، ال سيما وان 

الفساد مغطى بغطاء سيايس سميك.

مفتاح التطور وإيقاف 
التدهور

           ا.د.عامر حسن فياض 

نح�ن واملنطقة نعيش واقعا، بأبعاده املحلية واالقليمية والدولية، يش�هد 
أحداث�ا رسيعة ومتش�ابكة تتقدم أح�وال الباد والعباد اىل ال�وراء! فمتى 

نتطور؟ ومن اين نبدأ؟ 
إن الدخ�ول اىل عالم التطور يف حياة املجتمعات يحتاج اىل مفتاح، ومفتاح 
التطور تصنعه ارادة انسانية عاقلة تفهم جيدا، ان التطور ال يبدأ من دون 

ايقاف التدهور يف مفاصل الحياة كافة. 
وعلين�ا أن نفهم أن ال اس�تقال لدول املنطقة م�ن دون ديقراطية كما ال 
ديمقراطية لدول املنطقة من دون استقال، وال تطور من دون االثنن معا 
»ديمقراطية واس�تقال«. والتدهور التي تس�بح به دول املنطقة وتراوح 
يف دائ�رة القوى السياس�ية القابضة عىل الس�لطة هو العام�ة الفارقة، 
ألن بعضها يس�لك طريق الديمقراطية، متجاها االستقال واالخر يسلك 

طريق االستقال متجاها الديمقراطية. 
يف االنتخابات تستعيد الشعوب زمام املبادرة وهو االمر الذي ال يروق ألعداد 
الش�عوب، الذين يتجهون نحو افتعال االزمات واثارة االنقس�امات وزرع 
الفتن وتحريف االنتباهات من االس�تحقاقات الوطنية اىل االس�تحقاقات 
الجهوي�ة الضيق�ة. ومثل هذا الجن�وح يكرس العدمي�ة الوطنية يف الباد 
ويعط�ل مس�ار تحوله�ا م�ن كيانات غ�ري منس�جمة اىل دول�ة تنوعات 
منس�جمة. كما ان مثل هذا الجنوح س�يجعل من املحتج واملتظاهر الذي 
ينش�د التطور ويرف�ض التدهور خارج دائرة الوع�ي، عندما يبقى يعرف 
م�ا ال يريده ويرفضه بالتظاهر فقط، معطيا ظهره للتنظيم وعازفا عن 

املشاركة يف االنتخابات ترشيحا 
وتصويتا.

 واذا كان التده�ور يف بادن�ا ي�روق لألجنب�ي فليس العي�ب وال اللوم عىل 
االجنب�ي املتدخ�ل، بل العي�ب واللوم اوال ع�ىل الجواني املرح�ب باملتدخل 
واملس�تجيب لتدخاته. فالرباني الخارجي يحس�ن التوريط وعىل الجواني 
مس�ؤولية ان يحس�ن عدم التورط. واالرهابي ال يروق له استقرار الدولة 
ومؤسساتها الوطنية العسكرية واالمنية. واالمريكي كما االرسائييل ان لم 
يصنع الفوىض فإنه يحسن توظيفها توظيفا غري بريء، وعلينا ان نتطري 

من تشفي االجنبي بالفوىض والاستقرار يف بادنا.
والفاس�د ال يتوق�ف عن فس�اده من دون محاس�بته بق�وة القانون اوال 
وايقاف االس�تجابة له بقوة الوعي ثانيا، خصوصا بعد أن أصبح الفس�اد 
يف الب�اد ظاهرة ولي�س حالة او حاالت فردية، واصب�ح منظما ومنهجيا 

وليس عفويا سائبا واصبح قويا وليس ضعيفا خائفا.
صحيح إن إعمار الدولة يف العراق يستلزم مسارات وليس قرارات. وصحيح 
ان تط�ور الحال يف الع�راق يعتمد صرب عقل عامر ال نزوة جهل عابر. لكن 
االصح ايضا ان التدهور يتقدم يف بادي عندما اصبحت العش�ائر امارات، 
واملذاهب والي�ات والقوميات ممال�ك وامرباطوري�ات، والعدمية الوطنية 
اجتهادات! وهكذا س�تكون ابواب التط�ور مغلقة من دون مفتاح عنوانه 

ايقاف التدهور.

توترات زمن كورونا

»كوفيد 19« قد يعود يف اخلريف

           جيفري كمب 

تزاُي�د اتس�اع الفج�وة بن ال�دول الغنية والفق�رية، وبن 
األغني�اء والفق�راء داخ�ل كل دولة، يعد من ب�ن تأثريات 
جائحة »كوفي�د-19«. والعواقب تتمثل يف توترات متزايدة 
ب�ن الدول وداخل كل دولة حول هذه التفاوتات الواضحة 
بش�دة. وأوضح دليل عىل هذه االنقسامات يتجىل يف قدرة 
الدول عىل إجراء اختبارات الفريوس عىل السكان ومعالجة 
املرىض وتقديم اللقاحات ألكرب عدد ممكن من األفراد. فبعد 
مس�اع كارثية مبك�رة لتخفيف أثر الجائحة، اس�تطاعت 
معظم دول أوروبا وأمريكا الشمالية ودول قليلة يف الرشق 
األوس�ط والصن وكوريا الجنوبية وأسرتاليا ونيوزيلندا.. 
إخض�اع الجائح�ة للس�يطرة وتدش�ن برام�ج واس�عة 
النطاق إلعطاء اللقاحات، مما سمح لقطاعات كبرية من 
اقتصادياتها بتخفيف القيود الخاصة بالتجمعات وارتداء 

الكمام�ات. لكن املحنة يف مناطق أخ�رى من العالم كانت 
أش�د وط�أًة، حيث تواجه جنوب آس�يا وأفريقي�ا وأمريكا 
الاتينية تحديات هائلة، وهي مناطق هش�ة بش�دة أمام 
انتشار أكرب وأرسع للفريوس. ومراقبة ما يحدث يف محنة 
الهند مثري للقلق ومؤلم بش�كل خاص. ففي األيام املبكرة 
م�ن األزمة، كان يبدو أن زعماء الباد أحس�نوا الس�يطرة 
ع�ىل امل�رض. لكن ربما بس�بب االفراط يف الثق�ة، تم فتح 
االقتص�اد وتخفي�ف القيود ع�ىل االجتماعات السياس�ية 
والدينية. لكن الباد أصبحت تواجه اآلن أس�وأ أزمة كوفيد 
يف العالم دون توافر إحصاءات موثوق بها. لكن هناك ثقة 
يف أن أع�داد ح�االت املصابن وعدد الوفيات املس�جلة، من 
شبه املؤكد أنها أعىل بكثري مما تذكره التقارير الرسمية.
وتواج�ه الربازيل وضعاً مش�ابهاً يف الخطورة ملا يحدث يف 
الهند. واألخطار يف الربازيل تصاحبها انقسامات سياسية 
مريرة يف املجتمع. فقد قلل الرئيس خايري بولسونارو، وهو 

يش�به الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب يف توجهاته 
اليميني�ة ويف م�ا يثريه من ضجة وج�دل، يف األيام املبكرة 
م�ن الجائحة من خط�ورة الفريوس ولم يص�غ ملطالبات 
الجماع�ات العلمية والطبية يف الربازي�ل برورة االلتزام 
بإج�راءات صارم�ة خاص�ة بالتباعد االجتماع�ي وارتداء 
الكمامات. وهناك خرباء قلقون من أن تصبح أفريقيا التي 
تف�ادت حتى اآلن ظهور تفش كبري للمرض، املرسَح التايل 
لظهور انتشار رسيع للفريوس الوبائي. وهناك قلق خاص 
بش�أن نيجريي�ا التي يقطنه�ا ٢11 مليون نس�مة وليس 
به�ا بنية تحتية طبية مائمة تس�تطيع مواجهة انتش�ار 
إصاب�ات جماعي�ة كبرية.وه�ذه التفاوتات ب�ن األغنياء 
والفق�راء أدت إىل ظهور انتق�ادات لل�دول املتقدمة بأنها 
تش�رتي كل اللقاحات لنفسها وتمنع الفقراء من إمكانية 
الحص�ول عليها يف كل مرة تس�ترشي فيها الجائحة. لكن 
من مصلحة الدول الغنية أن تتأكد أن يكون التوزيع الدويل 

العادل للقاح أوىل األولويات ألنه ما لم يصبح معظم العالم 
آمن�اً، فل�ن يكون هن�اك أحد آم�ن. والجائح�ة، إىل جانب 
املخاطر املتزايدة من تغري املن�اخ، أضافت بعدين جديدين 
عىل حال�ة العاق�ات الدولي�ة املرتبكة واملعق�دة بالفعل. 
فق�د كانت التوترات ب�ن القوى الك�ربى تتصاعد بالفعل 
قبل ظهور األزمات الحالي�ة. لكن صعود الصن والرتاجع 
النس�بي ألمريكا كق�وة قيادية فاقم من خط�ورة طائفة 
واس�عة من الرصاعات ح�ول قضايا كث�رية. ويتعن عىل 
الص�ن والواليات املتحدة والقوى الك�ربى األخرى أن تجد 
وس�يلة لوضع قواع�د جديدة مقبول�ة للتعامل مع قضية 
العاق�ات بن الدول. ويرى بع�ض املتفائلن أن الصدمات 
الدولي�ة الت�ي تس�بب فيها »كوفي�د-19« تمث�ل دعوة إىل 
االنتباه يف الوقت الذي بدأ فيه قبول األدلة التي تشري إىل أن 
تزايد حرارة الكوكب تمث�ل خطراً وجودياً للجميع. وهذه 

الحقائق وحدها تستدعي تعاوناً غري مسبوق.

           جستن فوكس

عرب مختلف أرجاء الوالي�ات املتحدة، يحتضن 
الناس بعضهم بعض�اً، ويتحدثون عىل مقربة 
املكات�ب،  ويرت�ادون  بعضه�م،  وج�وه  م�ن 
ويحرون فعاليات رياضية يف الهواء الطلق، 
وال يرتدون أقنعة حماي�ة الوجه داخل متاجر 

»ووملارت«.
ورغم ذلك، ال يزال انحس�ار فريوس »سارس - 
كوف - ٢« املس�بب ل�»كوفيد - 19« مستمراً، 
م�ع تراجع أعداد اإلصاب�ات املؤكدة بأكثر من 

5٠ يف املائة خال الشهر املايض.
ونس�ب الج�زء األك�رب م�ن الفض�ل وراء هذا 
التحول الرائع يف مسار األحداث - عن حق - إىل 
اللقاحات، مع حصول أكثر عن 6٠ يف املائة من 
األمريكين البالغن اآلن عىل جرعة واحدة عىل 
األق�ل من اللقاح. جدي�ر بالذكر أن 94 يف املائة 
م�ن جرع�ات اللقاح املوزع�ة داخ�ل الواليات 
املتح�دة تنتمي إىل لقاح�ي »بيونتيك - فايزر« 
و»موديرن�ا« اللذين أثبتا فاعلية فاقت النتائج 
املذهلة للتجارب الرسيرية التي أجريت عليهما 

الخريف املايض.
ومع ذلك، يبق�ى هناك عامل آخر خلف تراجع 
أع�داد اإلصابات ال يحظى حتى اآلن باالهتمام 
الواج�ب. ويدور هذا العام�ل حول حقيقة أننا 
الي�وم يف أواخر الربيع يف النصف الش�مايل من 
الكرة األرضية؛ حيث تس�طع الشمس وترتفع 
درجات الحرارة حتى يف أجزاء الباد التي يميل 

الربيع للقدوم إليها متأخراً.

وفريوس�ات  اإلنفلون�زا  م�ع  الح�ال  ومثلم�ا 
»كورونا« املس�ببة للربد العادي، يبدو أن هناك 
عنرصاً موسمياً وراء انتشار فريوس »سارس 
- ك�وف - ٢«. ويعني ذل�ك أنه مع قرص النهار 
وانخف�اض درجات الحرارة يف غضون أش�هر 
قليل�ة، ثم�ة احتم�ال كب�ري ألن تع�اود أعداد 

اإلصابات يف االرتفاع من جديد.
وال أتوقع هنا تكرار س�يناريو ما حدث الشتاء 
املايض، ذلك أن�ه بفضل هذه اللقاحات وكذلك 
النس�بة الكبرية من البالغ�ن األمريكين الذين 
تلق�وا اللق�اح، ف�إن أجه�زة املناعة س�تكون 
مس�لحة، ول�و بص�ورة جزئية ع�ىل األقل، يف 
مواجهة أي مس�تجد الفرتة املقبلة. واملفرتض 
أنَّ الق�ول ذات�ه ينطبق عىل املناط�ق املعتدلة، 

مثل أوروبا.
ومع ذلك، يساورني القلق من أنَّه مع امتناعهم 
عن الحديث بدرجة أكرب حول الجانب املوسمي 
للمرض، يخاطر مسؤولو الصحة العامة بذلك 
بالس�قوط يف موقف نج�د فيه ع�ودة الطاب 
للمدارس م�ع نهاية الصي�ف وبداية الخريف، 
وإع�ادة فت�ح املكاتب وأماك�ن الرتفيه يتبعها 
ارتف�اع يف أع�داد اإلصاب�ات، عىل نح�و يجعل 
األم�ر يبدو وكأن�ه خرج عن نطاق الس�يطرة 

من جديد.
أما األفضل من ذلك بكثري فهو إصدار إش�ارات 
من�ذ اآلن، حول أنن�ا ربما نضط�ر إىل الرتاجع 

والتمرتس إىل حد ما يف الخريف املقبل.
الخ�رباء  يتح�دث  ال  مل�اذا  هن�ا؛  والس�ؤال 
واملس�ؤولون بدرجة أكرب عن الجانب املوسمي 

من »كوفي�د 19«؟ من جانبي، ل�دي نظريتان 
بهذا الش�أن، تش�ري األوىل إىل أن�ه يف ظل وجود 
االس�تجابة  لجه�ود  للغاي�ة  كث�رية  جوان�ب 
األمريكية لفريوس »كوفيد - 19«، فإن الحديث 
عن هذا الجانب ربما يبدو كرد فعل مبالغ فيه 
ألمر غب�ي تفوه به دونالد ترم�ب عندما قال: 
»كم�ا تعلم�ون، يعتقد كثريون أنه س�يتاىش 
يف أبريل )نيس�ان( م�ع ارتفاع الح�رارة«. أما 
النظري�ة الثاني�ة فه�ي أن الخ�رباء ال يحبون 
الحديث عن الجانب املوسمي ل�»كوفيد - 19« 

ألنه ليس باستطاعتهم طرح تفسري له.
جاء الترصيح سالف الذكر لرتمب يف 1٠ فرباير 
)شباط( من العام املايض، ليمثل الحلقة األوىل 
من سلس�لة طويلة م�ن التأكيدات الرئاس�ية 
ح�ول أن »كوفي�د - 19« عىل وش�ك االختفاء، 
األمر الذي دفع بدوره الخرباء بمجال األمراض 

املعدية إىل اإلعان مراراً أن هذا غري صحيح.
وبالتأكي�د كان ه�ؤالء الخ�رباء ع�ىل ص�واب 
بشكل عام، لكن املاحظ أن الجائحة انحرست 
بالفعل خال أبريل داخل مدينة نيويورك وعدد 
من األماكن األخرى األش�د ترراً، وظلت عىل 
هذه الح�ال أغلب الوقت حتى أكتوبر )ترشين 
األول(، رغ�م أن�ه كان م�ن املس�تحيل تحديد 
النسبة التي أسهم بها الطابع املوسمي للوباء 
يف هذا االنحس�ار، وكذلك حجم تأثري التغيريات 

التي طرأت عىل السلوك واكتساب املناعة.
واملاح�ظ أن موج�ة ف�ريوس »كورونا« خال 
الصيف داخل الواليات املتحدة تركزت يف مناطق 
حي�ث؛ »1« ل�م يصب كث�ريون خ�ال الربيع، 

و»٢« كان قي�ظ الصيف ش�ديداً لدرجة دفعت 
الناس لقضاء وقت أطول يف أماكن مغلقة عما 

كان عليه الحال يف الربيع، أو الشتاء.
جدي�ر بالذك�ر هن�ا أن بمقدور مرض ش�ديد 
الع�دوى يملك قليل�ون مناعة ضده االنتش�ار 
حت�ى عندما تك�ون الظ�روف املوس�مية غري 
مواتي�ة له�ا. ع�ىل س�بيل املث�ال، نج�د وب�اء 
إن 1« يف صي�ف ٢٠19.  »إت�ش 1  اإلنفلون�زا 
ذلك أن معدالت اإلصاب�ة بها تراجعت يف يوليو 
)تموز( ومطلع أغسطس )آب( داخل الواليات 
املتحدة، لكنها ظلت أعىل بكثري عن املستويات 
العادية لنشاط اإلنفلونزا خال الصيف. ويبدو 
أن »سارس - كوف - ٢« امتلك قدرة أكرب بكثري 
عىل العدوى عن »إتش 1 إن 1« حتى قبل ظهور 
كثري من التحورات التي زادت إمكانية انتقالها 
بن األفراد.أما عن مس�ألة قض�اء األفراد وقتاً 
أطول داخل أماكن مغلق�ة، فإنه يجري النظر 
إليها باعتبارها سبباً كبرياً وراء انتشار أنماط 
ال�ربد واإلنفلون�زا أرسع خال الش�تاء. وتوفر 
املكات�ب واملطاع�م وأماكن الرتفي�ه املزدحمة 
س�يئة التهوية بيئة تساعد عىل تفيش العدوى 
أمام الفريوس�ات، وكذلك الح�ال مع املدارس، 
وإن كان األطف�ال الصغ�ار يضطلع�ون ع�ىل 
م�ا يبدو بدور أقل يف انتش�ار »كوفيد 19« عن 
ال�ربد واإلنفلونزا.ويعت�رب قض�اء وق�ت أطول 
داخ�ل أماك�ن مغلق�ة التفس�ري الكب�ري األول 
وراء موس�مية الفريوس�ات املرتبطة بالجهاز 
التنفيس. أما التفسري الثاني فيتعلق بالرطوبة، 
ذلك أنه م�ع انخفاض مع�دل الرطوبة يصبح 

باستطاعة الجس�يمات الفريوسية البقاء عىل 
قيد الحياة واالس�تمرار معلق�ة يف الجو لفرتة 
أطول. ويرتبط التفسري الثالث بأجهزة املناعة 
ل�دى األف�راد، التي تصب�ح أضعف يف الش�تاء 
بسبب تضاؤل كمية فيتامن »د« التي يحصل 

عليها الجسم من أشعة الشمس.
التنب�ؤ  نم�وذج  أن  إىل  هن�ا  اإلش�ارة  تج�در 
بمع�دالت »كوفيد - 19« الش�هري الذي وضعه 
معه�د القياس�ات الصحي�ة والتطعي�م التابع 
لجامع�ة واش�نطن، يدمج عامل املوس�مية يف 
تقديراته. يذكر أن ه�ذا النموذج تعرض لكثري 
من االنتقادات املس�تحقة ألس�اليبه واألخطاء 
الت�ي وق�ع فيها يف وق�ت مبكر م�ن الجائحة، 
لكن�ه أثبت من�ذ س�بتمرب )أيلول( أنه مرش�د 
جدي�ر باالعتماد عليه يف تتبع مس�ار الجائحة 
ع�ىل املدى املتوس�ط داخ�ل الوالي�ات املتحدة. 
ويتوق�ع النم�وذج تراج�ع مع�دالت اإلصابات 
اليومية داخل الوالي�ات املتحدة حتى منتصف 
يولي�و، يعقب ذل�ك ارتفاع مضاع�ف يف أعداد 
اإلصابات حتى األول من سبتمرب، نهاية الفرتة 
الت�ي تغطيها التوقعات الحالية.خاصة القول 
إنَّ الجائح�ة تب�دو يف طريقه�ا للنهاي�ة داخل 
الواليات املتح�دة، وهو أمر رائ�ع، لكن ينبغي 
لنا االنتب�اه إىل أن الفرتات التي تعقب موجات 
تف�يش األوبئة مب�ارشة من املمك�ن أن تحمل 
خطورة كبرية. عىل سبيل املثال، كانت املواسم 
األش�د فتكاً لإلنفلونزا داخ�ل الواليات املتحدة 
ن�ذ عام 1918 – 1919، هي موس�ما 1919 - 

19٢٠ و19٢٠ - 19٢1.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد: 8٢1/ج٢٠٢1/1
التاريخ : ٢4/٢٠٢1/5

اعان
 اىل املتهم الهارب / حسن عماد عبد االمري

حي�ث ان�ك مته�م يف الدع�وى املرقم�ة )8٢1/
ج٢٠٢1/1( والخاص�ة باملش�تكي )الحق العام( 
وف�ق احكام امل�ادة 446  م�ن قان�ون العقوبات  
وملجهولية محل اقامتك  حس�ب االش�عار املرفق 
يف ثناي�ا ه�ذه الدع�وى علي�ه ق�ررت املحكم�ة 
رس�ميتن  جريدت�ن  بواس�طة  اعان�ا  تبليغ�ك 
بوجوب الحضور يف موعد املحاكمة املصادف يوم 
٢٠٢1/6/٢9 وعند عدم حضورك س�وف تجري 

محاكمتك غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض

حيدر طالب الطالقاني
�������������������������������������������������������

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد :4٣7٠

التاريخ ٢٠٢1/6/1
بن�اء عىل طل�ب املواطن )عيل محس�ن صاحب(  
طلبا لغ�رض تبديل لقبه  وجعله )الجبوري( بدال 
م�ن )العجمي( الوارد يف قيده فمن لديه اعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خال مدة اقصاها خمسة 
عرش يوم وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديرية 
يف الدع�وى وف�ق اح�كام املادة )٢٢( م�ن قانون 
البطاق�ة الوطني�ة رق�م ٣ لس�نة ٢٠16 واالم�ر 

االداري املرقم ٢4195 يف ٢٠16/6/1٢
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد :4٣7٣

التاريخ ٢٠٢1/6/1
بن�اء عىل طل�ب املواطن )جربائيل محس�ن صاح�ب(  طلبا 
لغ�رض تبديل لقبه  وجعله )الجب�وري( بدال من )العجمي( 
ال�وارد يف قي�ده فمن لديه اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية 
خال مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكسه سوف تنظر 
هذه املديرية يف الدعوى وف�ق احكام املادة )٢٢( من قانون 
البطاق�ة الوطنية رقم ٣ لس�نة ٢٠16 واالم�ر االداري املرقم 

٢4195 يف ٢٠16/6/1٢
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الحيدرية
العدد / 98/ج/٢٠٢1

التاريخ ٢/٢٠٢1/5
اىل املتهم الهارب / واثق حمادي عبد الله حمادي

اعان
ملجهولي�ة محل اقامتك ي�ا )واثق حمادي عب�د الله حمادي 
الشباوي اسم االم حظيه مسري / تولد 1984(  تقرر تبليغك 
باالع�ان بالصح�ف املحلي�ة للحض�ور امام ه�ذه املحكمة 
خ�ال فرتة امدها ) ٣٠ ( يوم�ا من تاريخ االعان يف الدعوى 
املرقم�ة اعاه املش�تكي فيها ) مهند جميل س�لمان (  وفق 
اح�كام املادة  1/456/أ من قان�ون العقوبات واثناء الدوام 
الرس�مي وبعكس�ه س�تجري املحاكمة بحقك  غيابيا وعلنا 

وفق القانون
القايض

عيسم عيل الجبوري
�������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد: 1٠5٣/ج٢٠٢1/1

التاريخ : ٢4/٢٠٢1/5
اعان

 اىل املتهم الهارب / حيدر جابر غني
حي�ث انك مته�م يف الدع�وى املرقم�ة )1٠5٣/ج٢٠٢1/1( 
والخاصة باملش�تكي )ميثم عبد الحر عبد عيل( وفق احكام 
املادة 1/459  من قانون العقوبات  وملجهولية محل اقامتك  
حس�ب االش�عار املرفق يف ثنايا ه�ذه الدع�وى عليه قررت 
املحكمة تبليغك اعانا بواس�طة جريدتن رسميتن بوجوب 
الحضور يف موعد املحاكمة املصادف يوم ٢٠٢1/6/٢9 وعند 
عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك غيابيا وعلنا حس�ب 

االصول
القايض

حيدر طالب الطالقاني

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد :ج ش ٣7٢7

التاريخ ٢٠٢1/4/11
بن�اء عىل طل�ب املواط�ن )لطفي اياد ش�اكر(  ال�ذي يروم 
تبديل اس�مه املجرد وجعله )عيل( بدل من )لطفي( الوارد يف 
قيده لعام 1957 فمن لدي�ه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خال مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكسه سوف تنظر 
هذه املديرية يف الدعوى وف�ق احكام املادة )٢٢( من قانون 
البطاق�ة الوطنية رقم ٣ لس�نة ٢٠16 واالم�ر االداري املرقم 

٢4195 يف ٢٠16/6/1٢
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

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

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد :٣85٢

التاريخ ٢٠٢1/4/1٢
بن�اء عىل طلب املواطن )جاس�م محمد عل�وان(  الذي يروم 
تبدي�ل لقبه  وجعله )اليس�اري( بدل من )اله�ايل( الوارد يف 
قيده لعام 1957 فمن لدي�ه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خال مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكسه سوف تنظر 
هذه املديرية يف الدعوى وف�ق احكام املادة )٢٢( من قانون 
البطاق�ة الوطنية رقم ٣ لس�نة ٢٠16 واالم�ر االداري املرقم 

٢4195 يف ٢٠16/6/1٢
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

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

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد : ٢56٢

التاريخ 1/٢٠٢٠/٣
بناء عىل ما جاء بطلب املواطن )ريمان صيهود راشد(  حول 
تبديل لقبه وجعله )الخاقاني( بدال من  )الراش�د( فمن لديه 
اع�رتاض مراجعة هذه املديرية خال مدة اقصاها خمس�ة 
عرش يوم وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق 
احكام املادة )٢٢( من قانون البطاقة الوطنية رقم ٣ لس�نة 

٢٠16 واالمر االداري املرقم ٢4195 يف ٢٠16/6/1٢
اللواء

نشات ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة جنح الكوفة
العدد : 66/ج/٢٠٢1
التاريخ  :٢٠٢1/5/4

نرش حكم غيابي
اىل / املتهم الهارب )عماد هاتف مناع براك الخزعيل( 

حي�ث انك تم الحكم عليك غيابيا بالدعوى املرقمة ) 66/ج/٢٠٢1( 
وحس�ب قرار محكمة جن�ح الكوف�ة بالع�دد ) 66/ج/٢٠٢1(  يف 
٢٠٢1/٣/18 بالحبس البس�يط مدة س�تة اش�هر اس�تناد الحكام 
امل�ادة ) 1/41٣ عقوبات وبداللة املادة ٢/414 منه(املش�تكي فيها 
) اثريعزيز جاس�م شهيب اليارسي ( وملجهولية محل اقامتك قررت 
املحكمة تبليغك بالحكم الصادر  بحقك غيابيا يف صحيفتن محليتن 
وفق القانون وان القرار بعد ميض ثاثة اش�هر عىل تبلغك بالصحف 

سوف يصبح القرار بمنزلة الحكم الوجاهي.
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية 

محكمة بداءة الرميثة
العدد : ٢٠6/ب/٢٠٢٠
التاريخ  :٣٠/٢٠٢1/5

إعان
بن�اءا عىل القرار الصادر من محكمة ب�داءة الرميثة بالعدد )٢٠6/
القطعي�ة  الدرح�ة  واملكتس�ب   ٢٠٢٠/٣/1٠ ب/٢٠٢٠(وامل�ؤرخ 
واملتضم�ن ازالة ش�يوع العقار املرق�م ) 1441/65 مقاطعة ٢6 ام 
الخي�ل( وتنفيذا لق�رار هذه املحكمة املتخ�ذ يف ٢٠٢1/5/٢7 تقرر 
االعان مج�ددا عن بيع�ه يف املزايدة العلني�ة يف صحيفتن محليتن 
يوميتن واس�عتي االنتش�ار ويتم لصق نس�خة من االعان يف لوحة 
االعانات ونس�خة يف موقع العقار استنادا الحكام املادة )95/اوال( 
من قانون التنفيذ املعدلة بالقانون رقم )1٣( لس�نة ٢٠19 املنشور 
بالوقائ�ع العراقية املرقمة ) 455٣( يف ٢٠19/9/٢ وملدة ) ثاثون( 
يوم�ا اعتبارا من اليوم الثاني لتاريخ الن�رش فعىل الراغبن بالرشاء 
مراجعة ه�ذه محكمة بداءة الرميثة يف تمام الس�اعة الثانية عرش 
ظهرا مس�تصحبن معهم التأمين�ات القانونية البالغة ) 1٠% ( من 
القيمة التقديرية للعقار املرقم اعاه ان لم يكونوا من الرشكاء  علما 
ان القيمة التقديرية للعقار بمبلغ اجمايل ) 65،٠٠٠،٠٠٠( خمس�ة 
وس�تون مليون دينار وعند انته�اء املدة املذكورة س�تجري االحالة 
القطعي�ة وفقا لاصول القانونية مع العلم ان الدفع نقدا) والداللية 
عىل املش�رتي( واذا صادف يوم املزايدة عطلة رس�مية فيكون اليوم 

الذي يليه موعدا للمزايدة.
القايض

رحيم عبد الحسن عاشور
اوصاف العقار :-  العقار املرقم ) 1441/65 مقاطعة ٢6 ام الخيل(  
مس�احته العمومي�ة ) ٢ أولك( يقع يف مدينة الرميثة حي الش�هداء 
داخل مربع س�كني وه�و عبارة عن دار س�كن مكونة من طابقن 
،الطاب�ق االول يحتوي عىل غرفتن نوم وكليدور وصالة واس�تقبال 
ومطب�خ وحم�ام داخ�يل ودرج وبيتونة وس�احة امامي�ة ومرافق 
صحية مبني من الطابوق ومسقف بالكونكريت املسلح ،اما الطابق 
الثاني يحتوي عىل غرفتن ومبني من الطابوق ومسقف بالشيلمان 
،درج�ة البناء متوس�طة واالرضية مبلطة بال�كايش والعقار مجهز 
باملاء والكهرباء العقار مشغول يف الوقت الحارض من قبل الرشيكة 
) اقبال عبد النبي حس�ن( وافراد عائلتها وان ش�اغلت العقار ليس 

لديها رغبة يف البقاء بالعقار بعد بيعه بأي صفة قانونية.

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 1٢91/ب٢٠٢1/1

التاريخ : ٢٠٢1/6/1
اعان

إىل/ املدعى عليه ) رائد حسن عباس (
أقام املدعي )املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية 
اضاف�ة لوظيفته CHF( الدع�وى املرقمة أعاه ضدك 
والذي يطلب فيها الحكم )بالزامك بتأديتك له واملدعى 
عليه الثان�ي« بالتكافل والتضامن فيم�ا بينكم مبلغا 
ق�دره )٢٢٠٠ $ع�ن الق�رض امل�ؤرخ ٢/٢٠/٢٠19 
(،ونظرا لثب�وت مجهولية محل إقامتك حس�ب رشح 
املبل�غ القضائ�ي يف محكم�ة ب�داءة كرباء واش�عار 
مختار الغدير/7 ) عبد الزهرة حس�ن جرب(، لذا تقرر 
تبليغ�ك إعانا بصحيفت�ن محليت�ن يوميتن بموعد 
املرافعة ٢٠٢1/6/6 الس�اعة التاس�عة صباحا وعند 
عدم حضورك أو إرس�ال من ينوب عنك س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا  وفق األصول. 
القايض

عامر حسن حمزة
�������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة جنح الكوفة
العدد : 66/ج/٢٠٢1
التاريخ  :٢٠٢1/5/4

نرش حكم غيابي
اىل / املته�م اله�ارب ) رضغ�ام عم�اد هات�ف من�اع 

الخزعيل( 
حي�ث انك تم الحك�م عليك غيابيا بالدع�وى املرقمة ) 
66/ج/٢٠٢1( وحس�ب ق�رار محكمة جن�ح الكوفة 
بالع�دد ) 66/ج/٢٠٢1(  يف ٢٠٢1/٣/18 بالحب�س 
البس�يط م�دة س�تة اش�هر اس�تناد الحكام امل�ادة ) 
1/41٣ عقوبات وبداللة املادة ٢/414 منه(املش�تكي 
فيها ) اثريعزيز جاسم ش�هيب اليارسي ( وملجهولية 
مح�ل اقامتك قررت املحكمة تبليغ�ك بالحكم الصادر  
بحقك غيابيا يف صحيفتن محليتن وفق القانون وان 
الق�رار بعد م�يض ثاثة اش�هر عىل تبلغ�ك بالصحف 

سوف يصبح القرار بمنزلة الحكم الوجاهي.
القايض

محمد جاسم عبيد
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عزيتزي برج الحمل،  تعيش فترة توازن بدني 
وذهني متناغم وال ظهور ألي عائق خارجي يف 
األفتق أيًضا، بل عىل النقيتض، غالبية محيطك 
ودي معك وخدوم وحياتك تستر بأفضل حال. 
لكونتك تتمتع بالحيوية أكثر، فبإمكانك القيام 

بكل ما ترغب فعله.

عزيتزي بترج الثتور،إن العراقيتل التتي تنبأت 
بقدومها منذ فرة طويلة تظهر تدريجًيا وتتحول 
إىل واقتع، وبتات تفاديها مستتحيالً. واجه تلك 
التحديات يف أرسع وقت، حتى وإن كانت املهمة 
صعبتة. كلما تأخرت يف ذلتك، تراكمت العراقيل 

ووجب عليك مضاعفة املجهود لتجاوزها.

عزيتزي برج الجتوزاء، هنتاك متا يعوقك عن 
التقتدم يف اتجاه أهدافك، فال تيتأس أو تتوقع 
تلقي الكثر من املواساة من أي شخص. احشد 
قوتتك واستتمر يف تتبع أحالمكحتتى وإن كان 

البد من تغيرها بعض اليشء.

عزيتزي بترج الرسطان،األمتور ال تستر كما 
تشتتهيه األنفتس، فأنت ترهق نفستك بأعباء 
وأعمتال كثرة محتاوالً درء ستوء الحظ لديك، 
ممتا يؤثر عتىل صحتك تأثتًرا قوًيتا. يجب أن 
تقتنع بأن األمور تتغر وال تدوم، وقد يستحيل 

حدوث اليشء يف بعض األحيان.

عزيزي برج األستد، بستبب الظتروف املتغرة، 
يبتدو أن هدفك خارج الستيطرة متن جديد. ال 
يجتب أن ينتابك اليأس واإلحبتاط؛ ابدأ بإعادة 
التفكتر يف املوقتف بتمعتن. قتد يكتون مجرد 
انطباع ويمكن جعل الخسارة يف أضيق الحدود 

باتخاذ اإلجراءات املناسبة.

بالطاقتة  العذراء،أنتت مفعتم  بترج  عزيتزي 
والتفاؤل، وال عجب أن كل يشء تواجهه ينجح 
برسعة وبكفاءة ويثمتر نتيجة جيدة. إعجاب 
كل من حولك بك واضح ويعزز من ثقتك بذاتك. 
لكن احذر من التمادي يف األهداف نتيجة للغرور 

أو الكثر من التمحيص

عزيزي برج امليزان، ستوف تحصتل اليوم عىل 
الكثتر متن االهتمتام يف العمل، كمتا أن روح 
الفريتق ملحوظتة. اعمل يف فريتق كلما أمكن 
ذلتك، ألن هذا يجعلك تشتعر براحتك. قم بعمل 

يشء غر عادي اليوم مع أصدقائك. 

عزيتزي برج العقرب،يمكنك اليوم تبني موقًفا 
مؤيًدا لتقوية الروابط األرسية، وستوف تتقبل 
عائلتك ذلك بستعادة وستوف تدعمك بشدة يف 
خططك. هذا التعزيز يف العالقات سوف يستمر 

أيًضا يف حياتك العاطفية.

التنظيميتة  القوس،مهاراتتك  بترج  عزيتزي 
واالجتماعيتة قوية عىل غر العتادة، فيجب أن 
تستغل ذلك للسيطرة عىل األمور. سوف تنجح 
يف العمل وخارجه، وحتى يف حياتك الشخصية، 
ستوف ينتج عن نظرتك الدافئتة لألمور الكثر 

من الفوائد.

عزيتزي برج الجدي، استتجمع شتجاعتك من 
أجل تحقيق املرشوعات املُعد لها منذ مدة ودافع 
عتن أفتكارك بالتأكيد الذاتي حتتى تتغلب عىل 
املتشككني. سوف يتجاوب من حولك بإيجابية 

مع حماسك وسوف يحاولون تشجيعك أكثر. 

عزيتزي بترج الدلو، ستوف تقابلتك التحديات 
بصورة متكررة بشكل غر عادي اليوم، مسببة 
لتك الكثر متن الضغوط. ربما يجتب أن تبتعد 
عن الطريق أحياًنا بدالً من تحمل مسئولية كل 

يشء. 

عزيتزي برج الحوت، اليتوم يمكنك تحفيز من 
هم حولك، ولكن ال تهمتل احتياجاتك الخاصة 
ألن أهدافتك اآلن أصبحت أوضتح عن ذي قبل. 
أستلوبك النشتط معدي ملن هم حولك ويلحظه 
اآلخرون. ال يوجد سبب يمنع االحتفال بأفكارك 

واالستمتاع بوقتك.

العذراء

احلوت

روبوت يتعلم صعود الدرج بأسلوب »احلس العميق«!
روبوًتتا  أمركيتون  مهندستون  ابتكتر 
يمكنه بسهولة صعود الساللم يف الظالم، 
حستبما نرشته »دييل ميتل« الربيطانية.

يف  الخطتوات  »كايس«  الروبتوت  صعتد 
جامعة والية أوريغون بنسبة إتقان تصل 
إىل 80%، بتدون كامترات أو أي أجهتزة 
استشتعار أخرى. تم تدريب الروبوت ذي 
قدمني عىل استتخدام »الحس العميق« أو 
الوعي بالجستم للتنقل عىل األسطح غر 

املستوية.
أهمية الخاصية املبتكرة

أهميتة هتذه  ترجتع  الباحثتون  يقتول 
الخاصيتة يف تحستني قتدرة الروبوتتات 

بشتكل عتام عتىل التحرك وستط ظروف 
الدختان  أو  الضبتاب  يستودها  وأجتواء 
الكثيتف أو اإلضتاءة الخافتتة أو عوامتل 
أخترى تحد من الفطنتة البرصية.كما تم 
تصميم كاحيل الروبتوت كايس، املزودين 
بمصتادر للطاقة، بحيتث يمكنه الوقوف 
يف مكانته دون الحاجتة إىل تحريك قدميه 
باستتمرار وتحويتل وزنه. وتتم تصنيف 
طريقتة حركتة الروبتوت بأنهتا »متيش 
ديناميكي« ألنه يبدو أكثر سالسة وشبيه 
باإلنسان أكثر من اإلنسان اآليل التقليدي، 
مما يجعل الروبوت أكثر مهارة يف اجتياز 

التضاريس املعقدة.

 التعلم التعزيزي
كان الباحثون يف جامعة أوريغون مهتمني 
بتدريب الروبوت كايس عىل صعود الساللم 
بدون مستاعدة كامرات متصلة بأجهزة 
كمبيوتتر أو أجهزة استشتعار أخرى. تم 
اختبتار الروبتوت كايس افراضيتا قبتل 
أن تقتوم بتطبيتق استتخدامات الخربات 
الحستية العميقة، التي ترتكز عىل تقنية 
تستمى »التعلتم التعزيتزي البستيط إىل 
الحقيقي«.تم استتخدام جهتاز محاكاة 
لتعليتم كايس كيفية التعامل مع عدد من 
املواقف، من بينها صعود الستاللم وامليش 

عىل األرض املسطحة.

مؤسس »تيك توك« يتنحى عن منصبه
أعلنت رشكة  ByteDance  تنحي الرئيس 
تشتانغ   ، TikTok  التنفيتذي ومؤستس
يمينتغ، تتارًكا منصبته لزميتل الكلية، 
ورئيتس  املتوارد البرشية الحتايل، ليانغ 

روبو. 
إن  لت«رويترز«  وفًقتا  تشتانغ  وقتال 
»التغيتر ستيمكنني متن أن يكتون  يل 
تأثر أكرب عىل املبتادرات طويلة األجل« ، 

حيث ستينتقل بنهاية العتام إىل منصب 
»اسراتيجي رئييس«.

ووصتف الرئيس الجديتد بأنه »رشيك ال 
يقدر بثمن ويتمتع بنقاط  القوة يف اإلدارة 

والتنظيم واملشاركة االجتماعية«. 
ويوضح تشتانغ، بأنه لم يكن شتخًصا 
اجتماعًيتا ويفتقتر إىل  مهتارات املديتر 
املثتايل، معتترًبا التحديتات اليومية التي 

يواجههتا  الرئيس التنفيتذي تقف عقبة 
أمام البحث واالبتكار. 

ويعتترب تنحتي الرئيتس التنفيتذي عن 
إداري  لرشكتة  تغيتر  أكترب  منصبته، 
 ByteDance  منتذ االنطالقة عام 2012، 
وخاصتة بعد  أقل من شتهر عتىل تغير 
الفيديتو  لتطبيتق  التنفيتذي  الرئيتس 

 . TikTok  القصر  الرائد

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
2 حبة جزر مبشور

نصف رأس كرنب أبيض مبشور
نصف كوب زبادي
ربع كوب مايونيز

1 معلقة كبرة عسل أبيض
ملح

كمون
خطوات التحضر:

يوضتع الزبادي يف بولة، ويضتاف إليه املايونيتز وامللح والكمون 
والعسل.

يخلط جيداً حتى يصب كريمي القوام.
يضاف الجزر والكرنب، وتخلط جميع املكونات حتى تتجانس.

توضع يف الطبق، وتقدم مع الوجبات املختلفة.

كول سلو بالزبادي
فوائد صحية وغذائية لـ »الكمون«

يحتوي »الكمون« الذي ُيعد أحد 
أنتواع التوابل التي تتم إضافتها 
العديتد متن  الطعتام، عتىل  يف 
الفوائد الصحية للجلد والهضم 

واألمعاء.    
وجاء أبرز فوائتد الكمون وفقاً 

لت »العربية نت« كالتايل:    
تقوية املناعة    

يساعد الكمون يف تقوية املناعة 
املناعتي  النظتام  تعزيتز  عترب 
للجستم، كونته يحتتوي عتىل 
الحديتد واألليتاف الغذائية، ما 

يجعله عالجاً جيداً لنزالت الربد واإلنفلونزا والوقاية منها.   
التحكم يف الوزن   

تعمتل بذور الكمتون عىل التحكتم يف الوزن، من ختالل تعزيز 
الهضم والتمثيل الغذائي.    
الحفاظ عىل صحة الجلد    

تمنع مضادات األكستدة وفيتامني »H« التي توجد بالكمون يف 
منع الشيخوخة املبكرة، مع الحفاظ عىل صحة الجلد.   

تحسني عملية الهضم   
ُيعالج الكمون مشتاكل الجهاز 
دوراً  يلعتب  كونته  الهضمتي؛ 
يف عتالج الحموضتة واالنتفاخ 

وعرس الهضم.   
 تنظيم ضغط التدم    

تستاهم مادة البوتاسيوم التي 
يحتوي عليها الكمون يف موازنة 
التأثر السلبي الناتج عن زيادة 
مستتويات امللح بالجسم، ومن 
ثم التحكم يف مستتويات ضغط 

التدم.    
الحفاظ عىل مستوى السكر يف التدم    

تزيد بذور الكمون من إمكانية الحفاظ عىل مستتويات السكر 
يف التدم؛ كونها تحفز الجسم عىل إنتاج األنسولني.   

صحة الشعر    
تدخل مواد البوتاستيوم والكالستيوم والستيلينيوم والنحاس 
واملنجنيتز ضمتن مكونات الكمتون، والتي تعتد مهمة لبرشة 

متوهجة وتمنع تساقط الشعر.

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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غياب الدوليني يعقد مهمة الكبار يف كأس العراق
             المستقبل العراقي/ متابعة

تق�ام مواجهات ال�دور ربع نهائ�ي كأس العراق، 
يومي الخميس والجمعة ، بإقامة 4 مباريات، رغم 
مطالب األندي�ة التي تملك عددا كبريا من الالعبني 

بصفوف املنتخب برضورة تأجيل البطولة.
بينم�ا ترص لجن�ة املس�ابقات باالتح�اد العراقي 
عىل اس�تئناف املس�ابقة، ألن الوقت بات يداهمها 
وهن�اك 7 ج�والت م�ن ال�دوري، وبالت�ايل عليهم 

االلتزام بإنهاء بطولة الكأس يف موعدها.
)زاخو × القوة الجوية(

س�يكون فريق زاخو يف الرابع من الش�هر الجاري 
أمام فرصة تاريخية لبلوغ نصف نهائي كأس العراق 
عندما يستضيف القوة الجوية بدون العبيه الدوليني 
واملباراة س�تكون يف ملعب زاخ�و، وبالتايل مثل هكذا 

فرص قد ال تتكرر.
وس�رياهن عبد الوهاب أب�و الهيل م�درب زاخو عىل 
املب�اراة، ألنه ي�درك أن منافس�ات الدوري حس�مت 
بالنسبة له كون الفريق س�ينهي موسمه يف املناطق 
الدافئ�ة، وبالتايل تبقى بطولة ال�كأس فرصة إلثبات 
قدراته للمنافسة عىل مقعد للبطولة العربية لألندية.

)الزوراء × الحدود(

الحدود الذي يعاني يف املوس�م الحايل ويقبع يف املركز 
األخري س�يكون أم�ام مهمة كبرية أم�ام الزوراء يوم 
الخمي�س املقبل، وظهر فريق الحدود يف بطولة كأس 
العراق بمس�توى مختلف عىل عكس م�ا هو عليه يف 

الدوري.
الحدود سيواجه الزوراء الذي سيفقد عدد من العبيه 
اللتحاقه�م باملنتخ�ب، وقد يكون رضر ال�زوراء أقل 
نس�بيا من الرشط�ة والق�وة الجوية، لكن�ه باألخري 
س�يفقد عدد من نجومه، وتعد الفرصة مهمة لفريق 
الح�دود لتحقي�ق ف�وز س�ينقله لنص�ف النهائي يف 

سابقة تاريخية له.

)الرشطة × امليناء(
يف مباراة هي األكثر جدال يستضيف ملعب الشعب 
لق�اء الرشط�ة وضيفه القادم م�ن البرصة فريق 

امليناء يوم الجمعة القادم.
الرشط�ة أكث�ر الف�رق اعرتاض�ا ألن�ه س�يفتقد 
لخدم�ات 9 العب�ني بصف�وف املنتخ�ب، وهذا ما 
سيؤثر بش�كل كبري عىل الفريق، وبالتايل الرشطة 

يضغط عىل املسابقات.
امليناء يتابع بهدوء ويعي جيدا أن قرار املسابقات 
وأن  خصوص�ا  فريق�ه،  مصلح�ة  يف  س�يصب 
التطبيعية أعلنت قبل انط�الق بطولة الكأس أنها 
ستقام يف أيام الفيفا، لكن الرشطة يبحث عن قرار 

استثنائي الرتباط عدد كبري من العبيه باملنتخب.
)الكرخ × نفط البرصة(

املباراة التي لم تشهد جدل هي مباراة الكرخ وضيفه 
نف�ط البرصة ي�وم الخميس املقب�ل، ألن الفريقني ال 
يملكان أي العب يف القائمة الدولية وسيلعبان بكامل 

صفوفهما.
قد يكون الكرخ صاحب أفضلية، ألن املباراة ستكون 
يف أرض�ه، لك�ن املباراة م�ن األس�اس دون جماهري، 
ويسعى الفريقان الستثمار الفرصة التاريخية لبلوغ 

نصف النهائي.

برشلونة يربم ثاين 
صفقاته الصيفية

صالح ينافس 7 نجوم عىل جائزة 
األفضل يف الربيمريليج

              المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن برشلونة رسمًيا، تعاقده مع اإلسباني إريك جارسيا، 
قادًما من مانشسرت سيتي، يف صفقة انتقال حر.

وأصبح جارس�يا ثان�ي صفقات برش�لونة الصيفية، بعد 
التعاق�د مع األرجنتيني س�ريجيو أجوي�رو، أمس االثنني، 

قادًما من مانشسرت سيتي.
وأصدر برشلونة بياًنا عرب موقعه الرسمي، أكد من خالله 
أن جارس�يا س�يوقع عقًدا حتى )2026/2025(، بوجود 

رشط جزائي قيمته 400 مليون يورو.
ورحل جارسيا عن برشلونة يف صيف 2017، لكنه لم يحظ 
بتجربة جيدة يف ملعب االتحاد، ولم يش�ارك باستمرار مع 

فريق املدرب جوارديوال.
وح�اول مانشس�رت س�يتي بقي�ادة مدي�ره الفن�ي بيب 
جواردي�وال، تجديد عقد املدافع اإلس�باني الش�اب، إال أنه 
تمس�ك بالعودة إىل برشلونة.يش�ار إىل أن برشلونة تعاقد 
م�ع س�ريجيو أجوي�رو، قادًما من مانشس�رت س�يتي، يف 
صفقة انتقال حر، بعقد يمتد حتى 2023، يتضمن رشطا 

جزائيا قيمته 100 مليون يورو.

شنيشل: منتخب العراق قريب من التأهل.. ومعسكر البرصة مفيد

هازارد يتدرب منفردًا بمعسكر بلجيكا

              المستقبل العراقي/ متابعة

أوضح مدرب فريق الزوراء رايض شنيشل 
أن املنتخب العراقي يملك املؤهالت لتجاوز 
التصفي�ات  وبل�وغ  الثالث�ة  املجموع�ة 
النهائي�ة املؤهل�ة ملوندي�ال قط�ر 2022، 

وكأس آسيا 2023.
وق�ال شنيش�ل يف ترصيحات لك�ووورة: 
»بعض الالعبني الذين لم يظهروا باملستوى 
املطلوب يف املباريات الودية س�يكونون يف 
وضع أفضل يف املباريات الرسمية، هذا ما 

تعودنا عليه«.
وأكد رضورة احرتام خيارات املدير الفني 

كاتانيتش، ودعمه.
وش�دد ع�ىل أن »معس�كر الب�رصة ع�اد 

بالفائ�دة ع�ىل املنتخ�ب، وكان�ت فائدته 
س�تزيد ل�وال غي�اب العب�ي الرشطة عن 

املباراتني الوديتني«.
وأش�ار إىل أن منتخ�ب الع�راق مطال�ب 

بدخول املباريات الثالث بعزيمة عالية.
وأوض�ح: »الفرصة س�انحة للتأهل ومن 
ث�م التفك�ري باإلع�داد للمرحل�ة النهائية 
من التصفي�ات، بتوفري مباري�ات مميزة 
للمنتخب ومعس�كرات جيدة، ألن املرحلة 

األخرية ستكون قوية جدا«.
وقال شنيشل إن انسحاب كوريا الشمالية 
لن يؤثر بشكل كبري عىل املجموعة الثالثة 
الت�ي يتصدرها العراق.وتاب�ع: »الفوز يف 
مباراتي كمبوديا وهونج كونج س�ينقلنا 
بدرجة كب�رية إىل املرحلة النهائية، وعلينا 

أن نصارع عىل املركز األول لتجنب الفريق 
الكبرية يف التصفيات النهائية«.يش�ار إىل 

أن منتخب العراق يتصدر املجموعة الثالثة 
برصيد 11 نقطة من خمس مباريات.

              المستقبل العراقي/ متابعة

ت�درب قائد املنتخب البلجيكي إيدي�ن هازارد منفردا عىل 
هامش الفريق يف أول مران كامل يف معس�كر »الشياطني 

الحمر« استعدادا لبطولة أمم أوروبا )يورو 2020(.

وكان مهاج�م ريال مدريد قد أق�ر أمس اإلثنني يف مؤتمر 
صحفي بأنه يف آخر مباراة له مع النادي امللكي كان يشعر 
بآالم يف الس�اق، وقد أش�ار إىل أنه س�يتدرب منفردا عدة 
أي�ام كي يتعاىف.وال يلعب هازارد، الذي عانى من إصابات 
متكررة عىل مدار عامني، مع بلجيكا منذ ديسمرب/كانون 

أول 2019، ولكنه أكد لدى وصوله ملعسكر املنتخب تحت 
قيادة املدرب اإلس�باني روبرتو مارتيني�ز أنه عىل ثقه يف 
قدرت�ه عىل الوص�ول إىل أفضل مس�توى بحل�ول املباراة 
األوىل لبلجي�كا يف بطول�ة أم�م أوروبا، املق�ررة يف 12 من 

يونيو/حزيران أمام روسيا.

جارسيا: ال يمكن مقارنتي ببيكيه
              المستقبل العراقي/ متابعة

أعرب إريك جارس�يا املدافع الجديد لربش�لونة، عن سعادته 
بالع�ودة لصف�وف نادي�ه الس�ابق، بعد تجرب�ة احرتاف يف 
صفوف مانشس�رت س�يتي، لينضم هذا الصيف للبارس�ا يف 
صفق�ة انتقال حر.وقال إريك، خالل املؤتمر الصحفي: »أود 
أن أش�كر الرئي�س واإلدارة عىل الجه�ود الت�ي بذلوها. إنه 

حلم تحقق وكنت أعتزم العودة إىل برش�لونة،وآمل أن أحقق 
نجاحا كبريا، وإعطاء كل يشء لهذا القميص، فهكذا علمونا 
يف النادي، وس�عيد بالع�ودة ملنزيل«.وأضاف: »كان حلمي أن 
ألع�ب لربش�لونة، وتتاح يل الفرص�ة بالتواجد م�ع الفريق، 
فهي متعة كبرية، وآمل مع بداية املوسم أن نستمتع بوجود 
الجماه�ري يف كام�ب نو«.وتاب�ع: »دائًما العودة لربش�لونة 
خي�ار جيد، وحدد الرئي�س طريقا متفائال، إن�ه طريق مع 

الشباب والخربة، وس�نبذل قصارى جهدنا للنادي«.وأردف: 
»ال يمكنن�ي مقارنة نفيس ببيكيه، ومازلت أبدأ مس�ريتي، 
وكان بيكي�ه أفضل قل�ب دفاع يف الس�نوات العرش األخرية، 
ووج�وده يف الفري�ق أم�ر ممتع«.ونوه: »كن�ت هادئا جًدا 
بش�أن االنتخاب�ات، وبمج�رد االنتهاء منه�ا أخربوني أنهم 
يريدون ضم�ي، وأوضحت لهم موقف�ي بالرغبة يف العودة، 
فأنا ش�خص أحب الفوز«.وأوضح: »حني رحلت لم يثقوا يف 

إمكانياتي كثريًا يف فريق الش�باب، وكان عرض مانشس�رت 
س�يتي هو األفضل، وكنت س�عيدا ج�ًدا بتجربت�ي هناك«.
واس�تكمل: »لدي عالقة وثيقة جًدا مع أنسو فاتي، واستمر 
التواص�ل بيننا، وأريد أن ألع�ب معه يف كامب نو، فهذا العام 
تعرض لإلصابة، لكنه س�يعود يف وقت قريب جًدا بمستوى 
عال«.وع�ن جواردي�وال، علق: »أنا ممتن ج�ًدا له عىل الثقة 

التي منحني إياها عند وصويل ملانشسرت.

مورينيو يطارد صفقة كربى
              المستقبل العراقي/ متابعة

كشف تقرير صحفي إيطايل، عن اهتمام املدير الفني 
الربتغ�ايل جوزي�ه موريني�و بصفق�ة كربى يس�عى 

لضمها إىل فريق روما، يف املريكاتو الصيفي الحايل.
وبحسب صحيفة »الجازيتا ديلو سبورت« اإليطالية، 
فق�د تواصل الربتغ�ايل جوزيه موريني�و، املدير الفني 
لروم�ا، مع حارس مرمى ميالن الس�ابق جيانلويجي 

دوناروما، ملحاولة ضمه لصفوف الذئاب.
ورح�ل دوناروما ع�ن ميالن، بع�د مفاوضات معقدة 
انتهت إىل طريق مسدود، ليصبح الالعب حرا، ويمكنه 

االنضمام ألي ناد مجانا يف االنتقاالت الصيفية.
ويس�عى مورينيو إلبرام تعاقدات قوية لروما، تمكنه 
م�ن الظهور بش�كل مميز م�ع الفريق يف الكالتش�يو 

املوسم املقبل.
وأضاف�ت الصحيف�ة، أن يوفنت�وس يتص�در س�باق 

اآلن،  حت�ى  دوناروم�ا  م�ع  التعاق�د 
خاصة بعد ق�رار جيانلويجي بوفون 

بالرحيل هذا الصيف.
األندي�ة  بع�ض  أن  بالذك�ر  جدي�ر   
األوروبية الكربى خارج إيطاليا تضع 
الالع�ب ضم�ن اهتماماتها للموس�م 
املقبل، ويف مقدمتها برشلونة وباريس 

سان جريمان أيضا.

رومينيجه يرحل عن رئاسة 
بايرن ميونخ

              المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن بايرن ميونخ رحيل رئيسه التنفيذي 
كارل هاين�ز رومينيجه عن النادي بنهاية 

يونيو/ حزيران الجاري.
ويأت�ي ذلك قبل س�تة أش�هر م�ن املوعد 
الذي كان مقررا لرحيل أس�طورة الفريق 

البافاري.
وقال النادي البافاري عرب موقعه الرسمي 
إن خليف�ة رومينيج�ه س�يكون ح�ارس 
مرم�ى بايرن الس�ابق أوليف�ر كان، الذي 
انض�م ملجل�س إدارة الن�ادي من�ذ يناير/ 

كانون الثاني 2020.
وقال رومينيج�ه: »الصيف ه�و التوقيت 
واألكث�ر  إس�رتاتيجية  أهمي�ة  األكث�ر 

منطقية« لتسليم املهام.
وأوضح: »نحن يف نهاية س�نة مالية، ويف 
الوق�ت نفس�ه، يف بداية ف�رتة جديدة مع 
جه�از فني جدي�د. املوس�م الجديد يجب 

أن يكون مس�ؤولية أوليف�ر كان كرئيس 
تنفيذي جديد من�ذ البداية. هكذا يجب أن 

يكون الوضع«.
وش�دد رومينيجه عىل أنه يرحل بمشاعر 
»رض�ا وفخر«، وق�ال: »يمكنني تس�ليم 
ناد س�ليم تمام�ا من النواح�ي الرياضية 

واالقتصادية والهيكلية«.
وأردف قائال: »كان هذا مهما بالنسبة يل. 
أتمنى بص�دق أن يحقق بايرن أكرب نجاح 
ممك�ن، وتس�تمر القيم الثابت�ة والوحدة 

التي ال تتزعزع«.
وق�ال هربرت هاينر رئيس بايرن ميونخ: 
»رومينيج�ه لع�ب دورا كبريا يف تش�كيل 
بايرن، يف البداية كمهاجم، وبشكل خاص 
بع�د نهاي�ة مس�ريته كالع�ب، ث�م توليه 
منص�ب نائب الرئي�س، فمنصب الرئيس 

التنفيذي منذ عام 2002«.
وس�يتوىل أوليف�ر كان املنص�ب، ليواج�ه 

مهمة إبقاء بايرن ميونخ يف القمة.

               المستقبل العراقي/ متابعة

أعلنت رابطة الدوري اإلنجليزي املمتاز »بريمريليج« 
رس�مًيا، قائمة الالعب�ني املرش�حني، لجائزة أفضل 

العب يف املسابقة للموسم املنقيض 2021-2020.
وضمت قائمة املرشحني 8 العبني، عىل رأسهم النجم 
املرصي محمد صالح، مهاجم ليفربول، الذي س�بق 

له الفوز بالجائزة عام 2018.
ون�رش الحس�اب الرس�مي للربيمريليج ع�ىل تويرت، 

أسماء باقي املرشحني للجائزة، وهم:
كيفن دي بروين وروبن دياز )مانشس�رت س�يتي(، 
برونو فرنانديز )مانشسرت يونايتد(، جاك جريليش 
)أس�تون في�ال(، ه�اري ك�ني )توتنهام(، ماس�ون 
مونت )تش�يليس( وتوماس سوتش�يك )وست هام 

يونايتد(.
جدير بالذكر أن مانشسرت سيتي توج بلقب الدوري 
اإلنجليزي هذا املوس�م، بينم�ا نال هاري كني جائزة 
هداف املسابقة برصيد 23 هدفا، بفارق هدف وحيد 

عن محمد صالح.
وكان نج�م مانشس�رت س�يتي، البلجيك�ي كيف�ني 
دي بروي�ن، آخ�ر من ت�وج بجائزة أفض�ل العب يف 

الربيمريليج عن املوسم قبل املايض 2020-2019.

وفد منتخبنا الوطني يصل إىل البحرين 
خلوض التصفيات اآلسيوية املزدوجة

             المستقبل العراقي/ متابعة

وصَل وف�د منتخبنا الوطني لك�رة القدم إىل العاصمة 
البحريني�ة املنامة، وذلك لخ�وض مباريات املجموعة 
الثالثة للتصفيات اآلس�يوية املزدوجة والتي س�تقام 
بنظام التجمع.واستغرقت رحلُة منتخبنا الوطني من 
مط�ار بغداد الدويل إىل مط�ار البحرين الدويل أكثر من 
س�اعة ونصف الس�اعة تقريباً عرب الخطوط الجوية 
العراقي�ة. وخض�َع جميع وف�د منتخبن�ا الوطني إىل 
مس�حة »كورونا« أثناء وصوله املطار، وذلك حس�ب 
الربوتوك�والت الصحي�ة املعتمدة هن�اك والتي يرشف 
عليه�ا االتحاد اآلس�يوي لكرة القدم، حيث س�يدخل 
منتخبن�ا الوطن�ي نظ�ام )الفقاعة الصحي�ة( طيلة 
تواج�ده يف البحري�ن. واتخذ وفد منتخبن�ا من فندق 
)الدبلوم�ات راديس�ون بلو( مقراً ل�ه، ومن املؤمل أن 

يبارش منتخبن�ا الوطني تدريباته يوم غ�ٍد األربعاء، وذلك تحضرياً 
للمباري�ات الث�الث الت�ي س�يخوضها يف البحرين أم�ام منتخبات 

كمبوديا وهونغ كونغ وإيران، يف رحلة الدفاع عن صدارة املجموعة 
وحس�م بطاقة التأهل للمرحلة النهائية من التصفيات اآلس�يوية 

املؤهلة ملونديال قطر 2022.

ديشامب يتهم البورت بالكذب
              المستقبل العراقي/ متابعة

اتهم مدرب املنتخب الفرنيس ديدييه ديشامب 
مدافع مانشسرت س�يتي إيمريك البورت الذي 
اختار اللعب للمنتخب اإلسباني عىل الفرنيس، 

بالكذب بشأن تبادل الرسائل بينهما.
وق�ال ديش�امب يف مقابل�ة م�ع صحيفة )ال 

بروفينس(: »ما يضجرني هو ما يمكنه قوله 
وهو كذب. الرسالة الوحيدة التي تلقيتها منه 
كانت يف ش�هر أكتوبر/ترشي�ن أول عن وضع 
مح�دد بش�أن إصاب�ة كان قد تع�رض لها يف 
س�بتمرب/أيلول«.وقال البورت الذي ولد ونشأ 
يف فرنس�ا إنه لم يتلق ردا م�ن مدرب املنتخب 
الفرنيس حني أرسل له رسالة.وحصل البورت 

عىل الجنس�ية اإلس�بانية يف 
ش�هر مايو/آي�ار امل�ايض، 
املنتخب  مدرب  واس�تدعاه 
إنريك�ي  لوي�س  اإلس�باني 

األسبوع املايض.وقال ديشامب 
»ل�ك الحرية.لقد كنت دوم�ا يف القوائم األولية 

للمستدعني، ولكن كانت هناك منافسة«.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

خطوة واحدة تفصل أنشيلويت عن ريال مدريد
            المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف فابريزيو رومانو، خبري س�وق انتقاالت الالعبني واملدربني يف أوروبا، عن 
آخر املس�تجدات املتعلقة بتويل اإليطايل كارلو أنش�يلوتي، املدير الفني إليفرتون، 

تدريب ريال مدريد.
وترددت أنباء قوية خالل الس�اعات القليلة املاضية، حول اس�تقرار ريال مدريد 
عىل تعيني أنش�يلوتي صاحب ال��61 عاًما مديرًا فنًيا للفري�ق خلًفا لزين الدين 

زيدان.
وأعلن ريال مدريد قبل عدة أيام، أن زيدان قرر عدم استكمال عقده مع الفريق، 
ال�ذي يمتد حتى نهاية املوس�م املقب�ل، وذلك بعد أن خرج املرينجي هذا املوس�م 

دون ألقاب.
وأكد رومانو عرب حس�ابه الرس�مي عىل »فيس�بوك«، أن أنشيلوتي بات عىل بعد 

خطوة واحدة من تويل تدريب ريال مدريد.
وأض�اف رومانو، أن وكالء امل�درب اإليطايل يعملون حالًيا ع�ىل إنهاء عقده مع 

إيفرتون، وهذه هي الخطوة األخرية قبل عودته لريال مدريد.
وأشار إىل أن أنشيلوتي لن يختلق أي مشاكل يف رشوطه الشخصية مع املرينجي، 

وسريحب بكل ما يتم عرضه عليه.
وعم�ل أنش�يلوتي مدربا لريال مدريد يف الفرتة م�ن 2013 حتى 2015، ونجح يف 
قيادة الفريق نحو أحد أهم ألقابه وهو دوري أبطال أوروبا »العارشة«، باإلضافة 

لبطوالت كأس امللك وكأس السوبر وكأس العالم لألندية.
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وحدة الفكرة واختالف األداءثقافة جرب اخلواطر

عبد الكريم ابراهيمحيدر حسين سويري

ع�ادة إنس�انية جميلة نتمنى لها االس�تمرار، قد نك�ون ورثناها من ثقافة 
آبائنا وأجدادنا، أو أنها حالة إنس�انية فطرية ولدت مع االنس�ان، تش�عره 
بأنُه أمام مس�ؤولية تجاه أخيه األنس�ان؛ كلنا يتع�رض يف حياته اىل نكبات 

وصدمات متنوعة، يحتاج فيها اىل من يواسيه ويجرب خاطره.
ج�رب الخواط�ر خل�ق إنس�اني عظيم، ي�دل عىل س�مو نف�س وعظمة قلب 
وس�امة ص�در ورجاحة عقل، يجرب االنس�ان فيه نفوس�اً ك�رت وقلوباً 
فطرت وأجساماً أرهقت، وأشخاص أرواح أحبابهم أزهقت، فما أجمل هذه 
العادة وما أعظم أثرها. َمهما َكان، فاإلنَسان الَقوي قد يُمر أحَياناً ِبلَحظات 
َيش�ُعر ِفيها ِبالضعف، فيبحث َعن أُناس يريدهم أن يكونوا حوله، يشعرونه 
باالهتم�ام، فيلج�أ أحياناً اىل مس�امحة الَناس الذي�ن أذوه، ألنُه ِببَس�اطة 
يريدُه�ْم أْن َيبُق�وا ُج�زءا ِمْن َحيات�ه، ولنا يف قصة النبي يوس�ف مع إخوته 
ا َذَهُبوا ِب�ِه َوأَْجَمُعوا أَْن َيْجَعُلوُه يِف  عربة وموعظة حس�نة، قال تعاىل: ﴿ َفلَمَّ
َغَياَبِت الُْجبِّ َوأَْوَحْيَنا إِلَْيِه لَُتَنبَِّئنَُّهْم ِبأَْمرِِهْم َهَذا َوُهْم اَل َيْشُعُروَن ﴾ ]يوسف: 
15[، ف�كان ه�ذا الوحي من الله س�بحانه وتعاىل لتثبيت قلب يوس�ف عليه 
الس�ام ولجرب خاطره؛ ألنه ُظلِم وأُوِذي من أخوته، واملظلوم يحتاج إىل جرب 
خاط�ر، وكذلك ف�إن اجتماع أهلُه من حوله ومس�امحته عما بدر منهم هو 
ج�رب لخاطر يعقوب ويوس�ف وبقية األرسة. بعض األحي�ان ال يحتاج جرب 
الخاط�ر لتعب او جهد، بل يحت�اج لثقافة ترصف مع اآلخر، فكما قلنا: كلنا 
يحتاج لجرب خاطر؛ يحكى أن رجاً ثرياً انتهت إجازته وركب الطائرة عائداً 
إىل بلده ... بجانبه امرأة مس�نة تدل هيئتها ولباس�ها ع�ىل أنها ريفية ... يف 
الطائ�رة قاموا بتقديم وجبات الطعام، ومع كل وجبة قطعة حلوى بيضاء؛ 
املرأة املس�نة فتحت قطعة )الحلوى( و بدأت تأكلها بقطعة خبز، ظناً منها 
أنه�ا قطعة جبنة بس�بب لونه�ا األبيض، وعندما اكتش�فت أنه�ا )حلوى( 
ش�عرت بإحراج ش�ديد، حتى بان عىل وجهها ذلك، فنظ�رت إىل الرجل الذي 
بجانبه�ا، فتظاهر بأن�ه لم يَر ما حصل؛ ثوان قليل�ة، فتح قطعة )الحلوى( 
وق�ام بما قامت به املرأة املس�نة تماماً، فضحكْت املرأة، فقال لها: س�يدتي 
مل�اذا لم تخربيني أنها حل�وى؟ ظننتها جبنة! فقالت امل�رأة: وأنا كذلك كنت 
أظنها جبنة مثلك! بالتأكيد كان الرجل يعرف أنها ليست جبنة، ويعرف أنها 
رحلة وتنتهي، ويعرف أنها مجرد امرأة مس�نة وبسيطة ... لكنُه كان يعرف 
أيضاً أن الحفاظ عىل مشاعر وقلوب الناس، رضورة إنسانية يحتاجها كلنا. 
بقي يشء ...لن تس�تطيع ان تجرب خواطر من حول�ك، إذا كنت تمتلك صفة 
األنانية وحب الذات، ففي ذلك الوقت سوف تشعر بأنك فوق الجميع، وال أحد 
يرتقي ان تتحدث معه، وستشعر بأنك تعيش يف دنيا ال يوجد بها أحد غريك؛ 
أنت الوحيد املس�تحق فيها أن تعيش س�عيداً، مما يجعلك تقلل من مش�اكل 
وأزم�ات األخرين، وتفضح أرسارهم وتذك�ر عيوبهم وتهزئ بأعمالهم، ألنك 
لن ترى حينئذ س�وى نفس�ك؛ لذا عليك بالتخيل عن ه�ذه الصفات اللعينة، 

والتحيل بالتواضع، كي تستطيع خدمة االخرين بمحبة.

الكث�ري م�ن املسلس�ات العراقي�ة الت�ي عالجت مس�ألة التف�اوت الطبقي 
واالجتماع�ي، ولكنها يف نفس الوقت افضت عىل ه�ذا املوضوع بعدا حيوياً، 
جع�ل املش�اهد يتعاطف معها كونها س�لطت الضوء ع�ىل قضية من صلب 

واقع املجتمع وحاولت الولوج إىل اغواره العميقة.
مسلس�ل )طيبة( الذي حاول أن يجد لنفسه مكاناً يف قلب املشاهد العراقي، 
ويعيد لهم بعض املتعة الدرامية التي خلفتها مسلس�ات حفرت أس�مها يف 
ذاكرة الزمن برغم من مرور سنوات طويلة. فكرة املسلسل قائمة عىل الحالة 
التمرد التي تعيشها فتاة تحاول ان تنسلخ من واقعها االجتماعي نحو عالم 
جديد في�ه الكثري من املغريات والبهرجة. ه�ذا املوضوع عولج مرات عديدة  
من خال جملة من االفام واملسلسات. ولكن برغم تكرار الفكرة فان اإلداء 
والح�وار املؤثران جعلهما يذوبان كالس�كر مع فكرة التك�رار. ولو عدنا إىل 
الوراء قلياً إىل فرتة تسعينيات القرن املايض لوجدنا مسلسل )هسترييا( من 
تأليف احمد هاتف وإخراج جمال عبد جاس�م قد تطرق إىل قضية نفس�ها، 
وه�ي االختاف الطبقي وس�لط الض�وء عىل قصة الحب تعرتضها مش�كلة 
ال�رصاع الطبق�ي واالجتماعي، حيث تفاع�ل أغلب العراقيني مع )س�جاد( 
و)غس�ق( ايقون�ة العش�ق الذي تح�دى كل العقب�ات، واس�تطاعت دموع 
)غس�ق( تمارة محمود وهدوء وثبات )س�جاد( حكيم جاسم أن يكرا كل 

القيود التي وضعها األب القايس صادق عيل شاهني يف طريقهما.
يف حني نجد مسلس�ل )طيبة( بطول�ة هند نزار وتيم التميم�ي وإخراج اياد 
نح�اس وتألي�ف محمد حنش، ل�م نجد هذا التأث�ري حي�ث كان االداء بارداً، 
والحوار في�ه الكثري من التكلف حتى وصلت العدوى إىل املمثلني املخرضمني 
الذي�ن كان يمك�ن أن يلعب عامل الخربة يف بث الروح اىل املسلس�ل ويعوضه 
بعض رونقه الذي فقده. هناك بعض املاحظات التي تس�جل عىل مسلس�ل 
)طيب�ة( منها: ان البطلني لم يكونا بحجم القيام بهكذا دور، بل كان يس�ود 
ادائهم�ا بعض الرتابة، وس�طحية مش�اعر الحب، وع�دم االنغماس بالدور 
إىل درج�ة هي�ام الصويف، لذا كان األداء فيه نوع من برد للمش�اعر، الس�يما 
)وسام( الذي حاول ان يجهد نفسه، ولكن لكل مجتهد نصيب. وأيضاً هناك 
بعض التجاوز عىل  القيم االجتماعية، وأال كيف يفر ان تعلن فتاة براءتها 
من أمها وأبيها ملجرد  دخولها اىل عالم غري عاملها الذي تنحدر منه فضاً عىل 
أن الحب مهما كان�ت عامات وجده ال تدفع بنت من ارسة محافظة فقرية  
ان تخرتق خلوة شاب يف شقته متحدياً بكل وقاحة السيطرات البرشية التي 
وُضع�ت امامها. وم�ن املاحظات التي يمكن ان تس�جل عىل املسلس�ل هو 
املجل�س التحقيقي الذي أقامتُه الكلية يف حادثٍة وقعت خارج اس�وار الكلية 
ويف حفلة خاصة حيث ال يمكن أن يحاس�ب الطالب عىل موضوع خاص وال 
يمكن فصله. أجواء املسلسل فيها نوع من املبالغة والفخامة والبهرجة التي 
لم تألفها املسلس�ات، وكأنن�ا نعيش خارج الع�راق وكان باألجدر ان يغلب 

العام عىل الخاص. 

علامء يكشفون رس لسع النحل للدفاع عن بيوته
تث�ري الس�لوك العدائ�ي الدفاع�ي للنح�ل ضد 
الحيوان�ات املفرتس�ة أو الب�رش التس�اؤالت، 
وخاصة عند ظه�ور رسب متحفز للدفاع عن 

بيوته ضد أي معتد باستخدام ساح اللسع.
وأجمع الباحثون يف تفس�ري سلوك النحل عىل 

وجود فريمون اإلنذار.
ورشح موقع “س�كاي نيوز عرب�ي” يف مقال 
ل�ه، أن الفريمون�ات هي مركب�ات ذات رائحة 
تتكون من جزيئات عضوية معقدة، تستعمل 
لنقل اإلش�ارة من كائن آلخر، بحيث يستطيع 
الكائن املستهدف استكشافها بكميات ضئيلة 
جدا وه�ي محمول�ة بالهواء، وته�دف لجذب 
الحيوان�ات لبعضه�ا، أو للتنبي�ه م�ن خط�ر 
مح�دق. ويش�ري العلم�اء أن احتم�ال اللس�ع 
ل�دى كل نحل�ة غ�ري ثاب�ت، حي�ث يظهر عىل 
األق�ل مس�تويني لرتكي�ز الفريوم�ون، واحدة 
لبدء اللس�ع واألخ�رى لوقفه، وتؤث�ر العوامل 
البيئية مثل معدل وتنوع الحيوانات املفرتس�ة 
ع�ىل تطور التواص�ل بني النحل أثناء س�لوكه 
الدفاع�ي، فعندم�ا يهاج�م مس�تعمرة نح�ل 
العس�ل حيوان مفرتس، أو يص�در إزعاج من 
إنس�ان اقرتب م�ن الخلية، يقوم النحل بش�ن 
هجوم منس�ق للدفاع عن املس�تعمرة وإخافة 

املعت�دي. يعد وج�ود فريومون اإلن�ذار الحافز 
امله�م بالنس�بة للنح�ل حت�ى يب�دأ املط�اردة 
الدخي�ل، ويف حال�ة وق�وع هج�وم،  ولس�ع 
يخرج الفريمون إما بش�كل نش�ط بواس�طة 
نحل الحراس�ة، أو تلقائيا عند اللسع، ويقول 
علم�اء األحياء: “الفريمون ال يحمل معلومات 
فق�ط حول وجود مهاجم، لكن أيضا عن مدى 
الهجوم املضاد الذي تش�نه املستعمرة. فكلما 
لسع النحل الدخيل، أُطلق فريومون اإلنذار مع 

كل لسعة، وارتفع تركيزه”.
واكتشف العلماء أن النحل يتخذ القرار النهائي 

للدغ لصالح املستعمرة وربما املوت باستخدام 
وأن  الفريمون�ات،  م�ن  مختلف�ة  تركي�زات 
العدوانية تجاه الجس�م املهاجم، والتي تقاس 
عىل أنها احتمال اللس�ع، ت�زداد يف البداية مع 
تركيز فريمونات اإلنذار حتى تصل إىل ذروتها، 
وعن�د الرتكي�زات العالية تنخف�ض العدوانية 
م�رة أخ�رى إىل مس�توى منخف�ض، وف�ر 
العلم�اء ذلك لرغبة النح�ل يف تجنب اإلفراط يف 
اللدغ والتضحية غري الرضورية، خاصة عندما 

يكون املهاجم محكوما عليه بالهزيمة.
وبحس�ب الخرباء فإنه يف مجتمعات الحرشات 
االجتماعية، سواء كانت نحل العسل أو األنواع 
االجتماعية األخرى مثل النمل، غالبا ما ُينسق 
األف�راد أفعاله�م لصالح املس�تعمرة وبقائها 
عىل قيد الحياة، ولذلك، ف�إن عمليات االنتقاء 
التطورية يف هذه الحرشات تؤثر عىل املجموعة 
وليس عىل املس�توى الفردي، فمثا امللكة هي 
املس�ؤولة ع�ن التكاث�ر، لذل�ك يم�وت  النحل 
إلنقاذ امللكة واس�تمرار املستعمرة، ويبنينّ هذا 
أن مس�تعمرة النح�ل تعمل “ككائ�ن خارق” 
واح�د، لذلك ال يمك�ن فهم س�لوكيات األفراد 
املنتم�ني لها، إال من خ�ال النتيجة الجماعية 

التي يساهمون فيها.

 أكد قائممقام ناحية ماوت، التابعة ملحافظة الس�ليمانية، كامران حس�ن، 
العث�ور عىل ن�ص أثري يعود إىل مئات الس�نني، يف الناحية. وقال حس�ن، يف 
ترصي�ح صحف�ي، إنه »ت�م العثور عىل ن�ص أثري بعد س�اعات من البحث 
والتنقيب، بحضور مركز ثقافة ش�ارباژێڕ، وممثل دائرة آثار الس�ليمانية، 
ورئاس�ة بلدي�ة ماوت، وبمش�اركة عدد من م�دراء دوائ�ر الرشطة واالمن 
واملرور، إىل جانب ممثلني عن حزب االتحاد الوطني الكردس�تاني وعدد ومن 
س�كان ناحية ماوت«.   وأوضح حس�ن، أن »تاريخ القطعة األثرية يعود إىل 
مئ�ات األع�وام، عثر عليها من قبل يف تس�عينيات القرن امل�ايض، يف حديقة 
مواطن يف املنطقة، ليتم طمرها فيما بعد«. ولفت قائمممقام ناحية ماوت، 
إىل أن القطعة األثرية املعثور عليها، تعود إىل مئات السنني، دون ذكر العرص 
التاريخي الذي يرجع إليه النص املكتوب عىل القطعة. وأش�ار حس�ن إىل أنه 
تم�ت تغطية القطعة األثري�ة وحفظها، وأن القائممقامي�ة تنتظر التعامل 
معها بش�كل علمي من قبل دائرة اآلثار واملتاحف يف السليمانية، ليتم قراءة 

النص املكتوب عليها وحفظها يف قالب فني.

أعلن�ت منظمة الصحة العاملية أنه طورت منظومة جديدة وأبس�ط لتعريف 
ساالت كوفيد-19 املتحورة.

ومن املقرر أن يتم اس�تخدام أح�رف األبجدية اليونانية، بدال من املكان الذي 
تم فيه اكتشاف سالة كورونا ألول مرة.

يأتي ذلك وس�ط مخ�اوف أعربت عنه�ا الحكومة الهندية، م�ن أن تصنيف 
املتغ�ريات وفق�ا للمكان الذي تم اكتش�افها في�ه ألول مرة ي�ؤدي إىل زيادة 
“وصمة العار”. وقال مس�ؤولون يف هيئة األم�م املتحدة ومقرها جنيف، إن 

“هذه الخطوة ستساعد يف تبسيط املناقشات العامة حول املتغريات”.
وعىل سبيل املثال سيتم إطاق اسم سالة “ألفا” عىل متحور بريطانيا، فيما 
سيطلق عىل سالة جنوب أفريقيا اسم “بيتا”، والسالة الربازيلية “جاما”، 

أما السالة الهندية فقد أعطيت اسم”دلتا”، وفقا ملوقع “دويتشه فيله”.
وأوضح�ت املنظمة، أنه ويف حالة نفاذ ال� 24 حرف�ا من األبجدية اليونانية، 

فسيتم استخدام تسلسات أخرى مماثلة.

الصحة العاملية تطلق أسامء جديدة السليامنية.. العثور عىل قطعة أثرية نادرة
عىل سالالت كورونا املتحورة

وزير الثقافة يتابع باهتامم بالغ احلالة الصحية للشاعر النواب 
وسفري يتوجه له فورًا

 تاب�ع وزي�ر الثقافة حس�ن ناظم، 
الصحي�ة  الحال�ة  الثاث�اء،  ام�س 
للشاعر مظفر النواب والذي يرقد يف 

املستشفى الجامعي يف اإلمارات.
وذكر بيان لوزارة الثقافة، ان »الوزير 
حس�ن ناظ�م تاب�ع بح�رص كبري 
الحال�ة الصحية للش�اعر واملناضل 
العراقي الكبري مظف�ر النوَّاب الذي 
يرقد يف املستشفى الحامعي بمدينة 

الشارقة اإلماراتية«. 
وأض�اف، ان »ناظ�م أج�رى مكاملة 
هاتفي�ة مع س�فري دول�ة العراق يف 

اإلم�ارات لزي�ارة الن�واب والوقوف 
ع�ىل متطلب�ات عاج�ه ومتابع�ة 
وضعه الصحي أوالً بأول« ، مش�ريا 
اىل ان« الس�فري العراقي يف اإلمارات 
أكد للوزير أنه س�يزور النوَّاب فوراً 
لاطمئن�ان ع�ىل وضع�ه الصحي، 
والوق�وف إىل جنبه ع�ن كثب لتلبية 
معن�وي  دع�م  م�ن  مايحتاج�ه 

ومادي«.
وتابع ان«النوَّاب يحتلُّ منزلة رفيعة 
يف الشعر العربي، وهو أحد عمالقة 

الشعر العربي والعراقي«.

اكتش�ف فريق من العلماء الربيطانيني » قنبلة 
سكر« يمكن أن تقيض عىل الخايا الرطانية 

»الجشعة« يف ثوان. 
وتحت�اج األورام إىل الطع�ام لك�ي تنت�رش، لذا 
تلته�م »القنبل�ة« الحل�وة الت�ي تحت�وي عىل 
العقار، ويؤدي تس�ليط الضوء عىل تلك الخايا 
»املتفج�رة«  امل�ادة  تفج�ري  إىل  الرطاني�ة 

املعروفة باس�م SeNBD.وهذا العاج يعمل ألن 
الرطانات تنمو برعة وتحتاج إىل غذاء أكثر 
من الخايا الس�ليمة التي ال تترضر من الدواء. 
ويأم�ل العلماء أن يعزز العاج بالس�كر البقاء 
عىل قيد الحياة ويجنب امل�رىض اللجوء للعاج 
الكيميائي. وحتى اآلن، تم اس�تخدامه فقط يف 
ال�ورم األروم�ي الدبقي، وهو رسط�ان الدماغ 

األكثر ش�يوعا. ويف االختب�ارات، ُدمرت الخايا 
املتلهف�ة للس�كر يف ال�ورم يف ث�وان. وذك�رت 
ه�ذه  أن   Nature Communications مجل�ة 
الطريقة يتم تكييفها ملحاربة الرطانات التي 
تفض�ل الدهون أو الربوت�ني. ويمكن مكافحة 
رسطانات الثدي والربوستات والرئة من خال 

هذا النهج. 

» قنبلة سكر« تقيض عىل اخلاليا »اجلشعة« يف ثوان

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

اليابان ترسل »كرة روبوتية« إىل القمر
تجهز اليابان روبوًتا آلًيا غري عادي الستكشاف 
القمر، وم�ن الواضح أن ه�ذا الروبوت متأثر 

بصناعة التكنولوجيا يف الباد.
وأعلنت وكالة استكش�اف الفض�اء اليابانية 
JAXA أنها سرتسل مركبة جوالة بحجم كرة 
البيسبول إىل القمر يف وقت ما من العام املقبل 

لجمع البيانات عن الغبار القمري.
ويمك�ن للروب�وت الكروي الصغ�ري أن يحول 
نفس�ه لوضعية القيادة عرب السطح بدالً من 

التدحرج.
وتعاون�ت الوكالة مع رشكة س�وني وجامعة 
دوشيش�ا Doshisha وصان�ع األلع�اب تومي 

Tomy لصنع روبوت قابل للتحويل.
ويأتي الروبوت عىل شكل كرة، وهو مخصص 
لدراس�ة الرتب�ة القمري�ة قبل إرس�ال مركبة 

متجولة مأهولة يف عام 2029.
وتق�وم الرشك�ة الياباني�ة ispace بتوصي�ل 
العربة الجوالة التي تزن 250 جرام باستخدام 

.HAKUTO-R مركبة الهبوط التجارية
ولدى اليابان فرصة لانضمام إىل ناٍد حرصي 
مكون من ثاث دول فقط هي الواليات املتحدة 

واالتحاد السوفيتي والصني.
وتمكن�ت هذه الدول الثاث م�ن الهبوط عىل 

س�طح القمر، وبالت�ايل إذا نجح�ت اليابان يف 
مرشوعه�ا فإنه�ا تمنح برنامجه�ا الفضائي 

مصداقية عاملية غري مسبوقة.
يت�م تعبئة الك�رة املتحولة باملع�دات العلمية 
بمس�اعدة العدي�د م�ن الاعب�ني الثقل�ني يف 

الصناعة.
وتعم�ل رشكة س�وني ع�ىل تطوي�ر تقنيات 
التصوي�ر والتحك�م بالروبوت. فيما تس�اعد 
رشك�ة صناع�ة األلع�اب الياباني�ة توم�ي يف 
أن كل يشء  للتأك�د م�ن  التقني�ات  تصغ�ري 
مناسب. وللروبوت أيًضا وظيفة أخرى مهمة 

جًدا تتمث�ل يف جمع البيانات. وذلك للتأكد من 
أن املركب�ة الجوالة الضخم�ة التابعة للوكالة 
س�تكون جاهزة لانطاق إىل س�طح القمر يف 

أقرب وقت بحلول عام 2029.
 ispace وته�دف البيانات التي تحص�ل عليها
إىل تحس�ني دقة التصميم والتشغيل التلقائي 
وتقنية القيادة للمركبة الجوالة املأهولة، التي 

.JAXA تخضع حالًيا للبحث يف
وبدأت دراسة مشرتكة حول الروبوت القمري 
القاب�ل للتحوي�ل من�ذ ع�ام 2016. ولكن تم 
تعزيز الجهد بش�كل أسايس مع دخول سوني 
يف عام 2019 ودخول دوشيشا يف عام 2021.

وس�يكون الروبوت القمري القاب�ل للتحويل 
روبوًت�ا فائ�ق الصغر وخفيف ال�وزن للغاية. 
وبالت�ايل يمكن�ه اجتياز بيئة القمر القاس�ية 
من خال استخدام تقنيات التصغري وتقنيات 
التحكم وتقني�ات التطوي�ر للتعامل مع بيئة 

الفضاء.
ويتمتع الروبوت بخاصية التحول بعد وصوله 
إىل س�طح القمر، مما يساهم يف تقليل الحجم 

أثناء النقل إىل القمر.
ومن املتوقع أن يلعب أدواًرا نش�طة يف بعثات 

استكشاف القمر املستقبلية أيًضا.


