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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

كشف عضو يف اإلطار التنسيقي عن زيارة جديدة 
لوف�د م�ن اإلط�ار اىل محافظة النج�ف األرشف 

خالل اليومني املقبلني.
وقال عضو اإلطار عن ائتالف دولة القانون كاظم 
رايض، يف ترصي�ح صحف�ي، »هنال�ك مباحثات 
سياس�ية عىل ترتي�ب زيارة أخ�رى لزعيم التيار 
الص�دري الس�يد مقت�دى الصدر خ�الل اليومني 

املقبلني«. 
وأضاف »الوضع حت�ى اآلن مبهم والعمل جاري 
ع�ىل ترتي�ب الزي�ارة املتوقع�ة خ�الل اليوم�ني 

املقبلني«. 
وكش�ف مصدر س�يايس مطلع عن عق�د جولة 
مباحث�ات ثالث�ة، تجمع قوى اإلطار التنس�يقي 
من جهة، وزعيم التي�ار الصدري مقتدى الصدر 

من جهة أخرى، لحسم شكل الحكومة املقبلة.
وذك�ر املصدر، أن »االجتماع تقرر انعقاده خالل 
اليوم�ني املقبل�ني، لغ�رض االتف�اق عىل ش�كل 
الحكومة العراقية الجديدة، والقوى التي س�وف 

تشارك بها«.
وعق�د الص�در م�ع اإلطار التنس�يقي الش�يعي 
اجتماع�ني منفصل�ني؛ األول يف بغداد أس�فر عن 
كرس جم�ود العالقة بني قوى اإلطار التنس�يقي 
وزعي�م التيار الصدري والثاني عقد يف »الحنانة« 
بالنجف، مقر اقامة الصدر، مع وفد يمثل اإلطار 
بزعام�ة ه�ادي العامري وعضوي�ة زعيم حركة 
عصائ�ب أه�ل الحق قي�س الخزع�ي فضال عن 

مسؤول هيئة الحشد الشعبي.
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الرقابة املالية 
تطلق نظام 1٢/1 يف العراق: 

دخل حيز التنفيذ

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الدف�اع األفغاني�ة، أمس األح�د، أن الجهود 
جارية لتشكيل قوة عسكرية جديدة قوامها 100 ألف فرد 

وأن عملية تشكيل الجيش الجديد قاربت عىل االنتهاء.
وقال عنايات الله خوارزمي املتحدث باس�م وزارة الدفاع، 
»العملية اكتملت نحو 80 باملئة.. اللجنة مكلفة بتش�كيل 
جيش منضبط يف وزارة الدف�اع وفقا للمطلوب«، فيما تم 

تعيني فريق من 20 عضوا ملتابعة العملية.
وأش�ار املتحدث إىل أنه ت�م تجنيد عرشات اآلالف من جنود 
الجيش التابعني للحكومة السابقة ببساطة وتم تخصيص 
رواتبه�م. وتابع: »الجي�ش الجديد للبالد سيش�مل أفرادا 
من الجيش النظامي الس�ابق ال�ذي كان يعمل تحت إمرة 

الرئيس السابق أرشف غني«.
وبسقوط الحكومة السابقة تم حل الجيش األفغاني الذي 

ضم 350 ألفا من قوات الدفاع واألمن الوطنية.

      بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال قائد الدف�اع الجوي معن الس�عدي، 
معالج�ة  منظوم�ات  إن  االح�د،  أم�س 
الطائرات املس�رة ستدخل الخدمة، نافياً 
تسجيل أي خروقات يف األجواء العراقية.  
وأضاف الس�عدي يف ترصي�ح صحفي أن 
»األجواء العراقي�ة مؤمنة بالكامل ضمن 
الق�درات املتي�رسة من منظومة كش�ف 
راداري، وحتى اآلن لم تسجل خروقات أو 

تهديد جوي يستهدف سماء العراق«.
وأكد، أن »أي حركة ألي طائرة يف األجواء 
العراقي�ة ال تت�م إالّ بموافقة الس�لطات 

العراقية وحس�ب الصالحيات املخول بها 
م�ن قب�ل القائد الع�ام للقوات املس�لحة 
ووزي�ر الدف�اع وقائ�د الدف�اع الجوي«، 
مش�راً إىل أن�ه »حت�ى ط�ران التحالف 

الجوي ال يتم إال بموافقة أصولية«. 
 anti drone وتاب�ع: »لدين�ا منظوم�ات 
ملعالجة الطائرات املسرة الصغرة لكنها 
مح�دودة وقليلة، لذلك تس�عى الحكومة 
وعىل رأس�ها رئيس الوزراء ووزير الدفاع 
إىل الحص�ول ع�ىل نوعي�ة أفض�ل لتل�ك 
املنظوم�ات ملعالجة كل التهدي�دات التي 
تط�ال املس�ؤولني واألماك�ن الحيوي�ة يف 

العراق يف بغداد واملحافظات«.  

ولفت إىل أن »الدف�اع الجوي وضع خطة 
وطلب بن�اء قدرات، والخطة عرضت عىل 
مجلس الدف�اع وتم اس�تحصال املوافقة 
والتصوي�ت عليه�ا وهن�اك ع�روض من 
رشكات عاملي�ة وتم�ت املصادق�ة عليها 
بعد إجراء زيارات وتجارب ميدانية يف تلك 
ال�دول ونجاح تل�ك التج�ارب«، مبيناً أنه 
»بعد اس�تكمال املوافقات س�يتم التعاقد 

عليها«. 
عب�ارة  الج�وي  »الدف�اع  أن  إىل  وأش�ار 
عن سلس�لة تب�دأ من منظومة الكش�ف 
ال�راداري وتنته�ي بمنظوم�ة االتصاالت 
والتش�ويش اإللكرتون�ي، كم�ا أن هناك 

منظومات تصٍد ومعالجة صواريخ بعيدة 
ومتوس�طة امل�دى ومنظوم�ة مدفعي�ة، 
ونح�ن نمتل�ك ج�زءاً ولكنن�ا بحاجة إىل 
األكث�ر لذلك وضعت خطة وت�م تقديمها 
إضاف�ة إىل الدعم الذي ق�دم لنا من وزير 

الدفاع ورئيس أركان الجيش«.  
وأوض�ح، أن�ه »من خ�الل الخط�ة التي 
وضع�ت بع�د املصادق�ة عليه�ا وتأم�ني 
املبال�غ املطلوبة س�يتم التعاقد عىل جلب 
الحلق�ة يف  منظوم�ات حديث�ة إلكم�ال 

العراق«.  
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إدارة الزوراء تنفي 
مفاحتة هذا املدرب وتضع 

أجنبيًا ضمن خياراهتا
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وزير الداخلية: منح حقوق الضباط واجب عىل املؤسسة العسكرية
     بغداد / المستقبل العراقي 

أك�د وزي�ر الداخلية، عثم�ان الغانمي، أمس األح�د، عىل رضورة من�ح حقوق الضباط 
املستحقني للرتقية يف جدول كانون الثاني ٢٠٢٢.

وذكر بيان ملكتبه تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه ان الغانمي »ترأس اجتماعاً ضم 
ق�ادة الوزارة، وعدد من الضباط للجهات املعنية، ملناقش�ة ج�دول ترقية كانون الحايل 

واآلليات القانونية واإلدارية الخاصة بالرتقيات«. 
وأضاف البيان ان االجتماع ش�هد مناقش�ة مس�تفيضة من قب�ل الحارضين خالل هذا 
االجتماع الذي أشار فيه الوزير اىل أهمية أن يكون هذا الجدول عادل لجميع املستحقني 
بعيداً عن املجامالت، مبيناً أن منح حقوق الضباط هو واجب عىل املؤسسة التي يعملون 

فيها وقدموا خدمات جلية. 
وأثن�ى الغانمي »عىل الجهود الكبرية التي تبذلها الدوائر املعنية يف هذا الجدول، داعيا اىل 

العمل وفق املعايري يف جدول ترقية الضباط القادم«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

كشف عضو يف اإلطار التنسيقي عن زيارة جديدة 
لوفد من اإلطار اىل محافظة النجف األرشف خالل 

اليومني املقبلني.
وقال عضو اإلطار عن ائتالف دولة القانون كاظم 
رايض، يف ترصي�ح صحف�ي، »هنال�ك مباحث�ات 
سياس�ية ع�ىل ترتيب زي�ارة أخرى لزعي�م التيار 
الص�دري الس�يد مقت�دى الص�در خ�الل اليومني 

املقبلني«. 
وأضاف »الوضع حتى اآلن مبهم والعمل جاري عىل 

ترتيب الزيارة املتوقعة خالل اليومني املقبلني«. 
وكش�ف مصدر س�يايس مطل�ع عن عق�د جولة 
مباحثات ثالثة، تجمع قوى اإلطار التنس�يقي من 
جهة، وزعي�م التيار الصدري مقت�دى الصدر من 

جهة أخرى، لحسم شكل الحكومة املقبلة.
وذك�ر املصدر، أن »االجتماع تق�رر انعقاده خالل 
اليوم�ني املقبل�ني، لغ�رض االتف�اق ع�ىل ش�كل 
الحكوم�ة العراقية الجديدة، والقوى التي س�وف 

تشارك بها«.
وعق�د الص�در م�ع اإلط�ار التنس�يقي الش�يعي 
اجتماع�ني منفصل�ني؛ األول يف بغ�داد أس�فر عن 
كرس جم�ود العالقة ب�ني قوى اإلطار التنس�يقي 
وزعي�م التيار الصدري والثان�ي عقد يف »الحنانة« 
بالنج�ف، مقر اقامة الصدر، م�ع وفد يمثل اإلطار 

بزعامة هادي العام�ري وعضوية زعيم حركة عصائب 
أهل الحق قيس الخزعيل فضال عن مسؤول هيئة الحشد 

الشعبي.
ولم يس�فر االجتماعني ع�ن أي اتفاقات ب�ني الطرفني، 
س�وى املصالح�ة بني )الص�در والخزعيل( بع�د قطيعة 

دامت سنوات عدة.

وي�رى اإلطار يف رشوط الصدر )دمج الحش�د الش�عبي 
باملؤسس�ات األمني�ة(، وح�رص الس�الح بي�د الدول�ة، 
تشكيل حكومة اغلبية وليس توافقية تقوم عىل أساس 
االس�تحقاق االنتخابي وليس الحزبي، تعجيزا مقصودا 
الجبار اإلطار عىل التخيل عن مطالبهم والقبول بحكومة 

االغلبية.
يش�ار إىل أن الكتل�ة الصدري�ة ش�اركت يف االنتخاب�ات 

النيابي�ة، بأكث�ر م�ن )1٠٠( مرش�ح فاز منه�م )74( 
وتس�عى هذه الكتلة إىل تش�كيل حكومة أغلبية، قادرة 

عىل تنفيذ الربنامج الحكومي الذي طرحه الصدر.
إىل ذلك، كشف مصدر مقرب من مقر زعيم التيار الصدر 
يف »الحنان�ة« عن ارتفاع مقاعد الكتلة الصدرية إىل أكثر 
من 8٠ مقعدا برملانيا، نتيجة التحالفات، مشريا إىل قرب 

اكتمال تشكيل الكتلة االكرب.

اكمل�ت  الصدري�ة  »الكتل�ة  أن  املص�در؛  وأبل�غ 
حواراته�ا التفاوضية مع األط�راف املقربة منها 
والتي س�اهمت يف تحصل التيار عىل اكثر من 1٠ 
مقاع�د باإلضاف�ة اىل املقاعد التي كش�فت عنها 

نتائج االنتخابات 74 مقعداً«.
وأضاف املص�در؛ أن »الكتلة الصدرية س�تعلن يف 
الجلس�ة االوىل ملجلس النواب عن تشكيلها للكتلة 
األكرب بعد انضمام مقعد من محافظة واس�ط اىل 
جانب مقعدين من البرصة يتبعان تحالف تصميم 
بزعامة املحافظ اس�عد العيداني فضال عن مقعد 
م�ن محافظ�ة نين�وى اىل جانب عدد م�ن النواب 
املس�تقلني ايضا ابدوا رغبتهم بالدخول يف تحالف 
م�ع الكتلة الصدرية مم�ا زاد بمقاعد الكتلة التي 
ب�ات يتجاوز عددها ال�)85( مقعدا يف ش�كل اويل 
وق�د يزي�د العدد عن ذل�ك قريبا يف ح�ال انضمام 

أطراف باإلطار التنسيقي«.
وتابع أن »العدد املش�ار إليه يتضاعف بعد االعالن 
رس�ميا عن التحال�ف مع حزب )تق�دم( بزعامة 
محمد الحلبويس الذي يمتلك قرابة )4٠( مقعدا اىل 
جانب الحزب الديمقراطي الكردس�تاني بزعامة 
مس�عود بارزاني ب�)31( مقعدا وسيلتحق بعض 
الن�واب الذي�ن ينتم�ون لقوائ�م صغ�رية بالكتلة 
الصدري�ة«، مش�ريا إىل أن�ه »حتى موع�د انعقاد 
الجلس�ة االوىل س�يعلن التيار الصدري عن كتلته 

األكرب«.
وأردف أن »االب�واب مفتوح�ة أم�ام كل الق�وى الراغبة 
بالدخول مع التيار يف تحالف اس�رتاتيجي يخدم العملية 

السياسية ويثبت أركان الدولة القوية«.
وأش�ار إىل ان »مسألة تس�مية مرشح لرئاسة الحكومة 
تبق�ى رهنا بالس�يد الصدر ح�رصا وسيكش�ف عنه يف 

الوقت املناسب«.

التيار الصدري يعلن زيادة عدد مقاعده.. وسؤال »األغلبية« و »التوافق« خييم على الكواليس السياسية
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      بغداد / المستقبل العراقي

قال قائد الدفاع الجوي معن السعدي، أمس 
االح�د، إن منظوم�ات معالج�ة الطائ�رات 
املسرية س�تدخل الخدمة، نافياً تسجيل أي 

خروقات يف األجواء العراقية.  
وأض�اف الس�عدي يف ترصي�ح صحف�ي أن 
»األج�واء العراقي�ة مؤمن�ة بالكامل ضمن 
الق�درات املتي�رسة م�ن منظوم�ة كش�ف 
راداري، وحت�ى اآلن لم تس�جل خروقات أو 

تهديد جوي يستهدف سماء العراق«.
وأك�د، أن »أي حركة ألي طائ�رة يف األجواء 
الس�لطات  بموافق�ة  إالّ  تت�م  ال  العراقي�ة 
العراقي�ة وحس�ب الصالحي�ات املخول بها 
من قبل القائد العام للقوات املسلحة ووزير 
الدفاع وقائد الدفاع الجوي«، مش�رياً إىل أنه 
»حت�ى ط�ريان التحال�ف الج�وي ال يتم إال 

بموافقة أصولية«. 
 anti drone منظوم�ات  »لدين�ا  وتاب�ع: 
ملعالج�ة الطائرات املس�رية الصغرية لكنها 
مح�دودة وقليل�ة، لذل�ك تس�عى الحكومة 
وعىل رأسها رئيس الوزراء ووزير الدفاع إىل 

الحص�ول عىل نوعية أفضل لتلك املنظومات 
ملعالجة كل التهديدات التي تطال املسؤولني 
بغ�داد  يف  الع�راق  يف  الحيوي�ة  واألماك�ن 

واملحافظات«.  
ولف�ت إىل أن »الدف�اع الج�وي وضع خطة 
وطل�ب بناء ق�درات، والخط�ة عرضت عىل 
مجل�س الدف�اع وت�م اس�تحصال املوافقة 
والتصوي�ت عليه�ا وهن�اك ع�روض م�ن 
عليه�ا  املصادق�ة  وتم�ت  عاملي�ة  رشكات 
بع�د إجراء زيارات وتج�ارب ميدانية يف تلك 
الدول ونجاح تلك التجارب«، مبيناً أنه »بعد 

استكمال املوافقات سيتم التعاقد عليها«. 
وأش�ار إىل أن »الدف�اع الج�وي عب�ارة عن 
سلس�لة تبدأ من منظومة الكشف الراداري 
وتنته�ي بمنظومة االتصاالت والتش�ويش 
اإللكرتون�ي، كما أن هن�اك منظومات تصٍد 
ومعالجة صواريخ بعيدة ومتوس�طة املدى 
ومنظوم�ة مدفعي�ة، ونح�ن نمتل�ك جزءاً 
ولكننا بحاجة إىل األكثر لذلك وضعت خطة 
وت�م تقديمها إضافة إىل الدعم الذي قدم لنا 

من وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش«.  
وأوضح، أنه »من خالل الخطة التي وضعت 

بعد املصادقة عليها وتأمني املبالغ املطلوبة 
س�يتم التعاقد عىل جل�ب منظومات حديثة 

إلكمال الحلقة يف العراق«.  
الس�عدي:  التس�ليح، ق�ال  وبش�أن مل�ف 
»تسليحنا ليس من دولة واحدة بل عدة دول 
وفق م�ا موجود ووف�ق الق�درات املتيرسة 
والت�ي نطمح لتطويره�ا«، مضيفاً أن »أي 
منظومة نفكر باس�تريادها يجب أن تكون 
مواكب�ة ألج�واء العراق وهن�اك منظومات 
ذات أج�واء عالية لكنه�ا ال تعمل يف اجوائنا 
الح�ارة وه�ذا كل�ه يحس�ب أثن�اء التفكري 
باالسترياد«.  وبش�أن مهام الدفاع الجوي، 
أكد: »نحن مختصون بحماية السماء وليس 
األرض، وم�ن واجبن�ا أن نؤم�ن القطع�ات 
األرضي�ة من التهدي�دات الجوي�ة، وأدواتنا 
تنطلق م�ن األرض مع وج�ود أرساب تصٍد 
وهي الطائرات املتصدية بامرة قيادة الدفاع 
الجوي التي م�ن عملها قتال الطائرات جواً 

وهي املرحلة األوىل يف عملية التصدي«.  
وتاب�ع، »نحن نش�رتك م�ع الق�وات الربية 
ومع طريان الجيش ونق�وم بتأمني األجواء 

للزائرين لتأدية الزيارة العاشورية«. 

وبنّي بالقول، »نحن حالياً نعمل عىل تصنيع 
طائرات مس�رية يف معمل تصليح األس�لحة 
واملعدات بقي�ادة الدفاع الج�وي، وعقيدتنا 
العس�كرية هي دفاعية وليست هجومية«، 
مؤكداً أن »هن�اك تقدماً ملحوظاً يف تصنيع 
الطائ�رات املس�رية وطائرات ال�درون التي 
تس�تخدم بعي�دة املدى ب�دون طي�ار وذات 

كلفة أقّل وفعالية أكرب«.
وأش�ار إىل أن »دول العالم ب�دأت بالتصنيع 
أيضاً ملنظومات دفاع جوي متطورة، ونحن 
بدورنا كدفاع جوي نح�اول أن نحصل عىل 
أفضل تكنولوجيا يف العالم ملنظومات الدفاع 
الجوي ملقاومة تلك الطائرات«، مشرياً إىل أن 
»هناك إمكانية أيضا لتطوير تلك املنظومات 
حت�ى تواكب التطور العلم�ي الجديد ونحن 
نس�عى لكل املنظومات التي نق�وم بجلبها 
لفت�ح خطوط تصلي�ح فني وادام�ة داخل 
الع�راق حت�ى ال نس�تورد ونطل�ب خربات 
 ،3٠٠-S اجنبي�ة«.  وبخص�وص منظوم�ة
قال السعدي، إن »املنظومة قديمة بالنسبة 
المت�الك  يس�عى  والع�راق  العال�م،  ل�دول 
منظوم�ات أكثر تطوراً من ه�ذه املنظومة 

وهن�اك   5٠٠ أس  روس�يا  صنع�ت  حي�ث 
منظوم�ات عاملي�ة متط�ورة، فض�اًل ع�ن 
مس�اعي تطوير منظوماتنا لحماية بلدنا«، 
مردفاً بالقول: »لدينا حالياً منظومة كشف 
راداري موج�ودة يف العراق متطورة ودفعت 
املصنع�ة  ال�دول  يف  تكاليفه�ا وتصنيعه�ا 
وج�رى فحصه�ا فحص�اً أولي�اً، ويف العام 
٢٠٢٢ س�تدخل للع�راق منظموم�ة حديثة 
منظوم�ة  وس�تكتمل  الخدم�ة  وس�تدخل 
الكش�ف بقي�ادة الدف�اع الج�وي«. وع�ن 
عمليات التعاقد، أوضح، أن »عملية التعاقد 
هي ليست سهلة، كون هناك عروض تقدم 
م�ن أكث�ر م�ن دول�ة، والع�روض يجب أن 
تدرس من الجانب الفن�ي وهذا ال يمكن أن 
يك�ون عرب الورق بل بزي�ارات ميدانية لتلك 
الدول وكش�ف أيه�م أفضل، إضاف�ة إىل أنه 
وبعد املصادقة م�ن مجلس الدفاع يجب أن 
تصادق م�ن القي�ادة العلي�ا وأن يكون لها 

تخصيص مايل لتلك املنظومات«. 
وأض�اف، أنه »خالل الع�ام ٢٠٢1 تم اكمال 
ج�زء م�ن ه�ذه العق�ود ويف الع�ام ٢٠٢٢ 

ستكون موجودة«.  

الدفاع اجلوي: منظومات معاجلة الطائرات املسرية ستدخل اخلدمة
يدرس »التصنيع العسكري« ويتلقى عروضًا لشراء »منظومات مضادة« 

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئي�س جهاز األم�ن الوطني، 
حميد الش�طري، أم�س األحد، أن 
النتائج بشأن حادثة جبلة ستعلن 

بعد انتهاء إجراءات القضاء. 
وقال الش�طري، من مكان حادثة 
جبل�ة يف محافظ�ة باب�ل، »ألقينا 
القبض ع�ىل عدد من االش�خاص 
تصدي�ق  وت�م  الس�جن  يف  واالن 
اقواله�م قضائيا«، معزي�اً: »ذوي 
رس�الة  له�م  ونرس�ل  الضحاي�ا 
اطمئن�ان ب�أن املوض�وع متاب�ع 
ش�خصياً م�ن قب�ل دول�ة رئيس 

الوزراء«.
وأضاف، أن�ه »قمنا باإلرشاف عىل 
التحقيق وسنقدم التقرير النهائي 
والنتائ�ج اىل دولة رئيس الوزراء«، 
بادي�اً ش�كره ل�«تع�اون القضاء 
ووزارة الداخلي�ة إلتم�ام مراح�ل 

التحقيق«.
وش�دد الش�طري قائالً إن »الذين 
ساهموا بهذه الجريمة ستطالهم 
يد العدالة قريباً«، مؤكداً أن »هناك 
بعض اإلجراءات الخاصة بالقضاء 

وحال اكتمالها سُتعلن النتائج«.
وأش�ار إىل »انجاز مهمة التحقيق 

بمراحل متقدمة وبوقت قيايس«.

رئيس جهاز األمن الوطني: سُتعلن نتائج 
حادثة جبلة بعد انتهاء إجراءات القضاء

الحش�د يبارش بتوط�ني الوجبة األوىل 
من الجرحى املفسوخة عقودهم 

بغداد / املستقبل العراقي
أعلن�ت هيئة الحش�د الش�عبي، أمس 
السبت، املبارشة بتوطني الوجبة األوىل 
م�ن الجرح�ى املفس�وخة عقوده�م 
يف  وذل�ك  اإلثن�ني،  ي�وم  م�ن  ابت�داء 

محافظة كربالء.
 وقالت الهيئة يف بيان تلقت املستقبل 
العراقي نس�خة منه، أنه »تزامنا مع 
الذكرى الس�نوية الثانية الستش�هاد 
ق�ادة النرص تعل�ن مديرية الش�ؤون 
املالية التابعة لهيئة الحش�د الشعبي 
املب�ارشة بتوط�ني الوجب�ة األوىل من 
الجرحى املفس�وخة عقوده�م ابتداء 
من يوم اإلثنني واأليام التي تليها وذلك 

يف محافظة كربالء املقدسة«. 
ونوه�ت أن »جميع من هو مش�مول 
بالتوط�ني يف هذه الوجبات س�تصله 
رس�الة sms عىل رقم هاتفه املس�جل 
لدى اللجان املعنية وتحتوي الرس�الة 

النزاهة: 
استقدام مدير عام بقضية 
عقد بقيمة 32 مليار دينار
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بمتابع�ة وكي�ل وزارة الداخلية لش�ؤون الرشطة الفريق 
عماد محمد محم�ود، نفذت مفارز مديرية النجدة واجبات 
ومهام امني�ة وخدمية خالل ال�٢4 س�اعة املاضية يف عموم 

العاصمة بغداد.
وقالت املديرية يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، 
إن عملياتها »اسفرت عن القبض عىل )4( متهمني بحوزتهم 
س�الح غري مرخص )مس�دس وبندقيتني نوع كالش�نكوف( 
ضمن مناطق )حي اور، والرشطة الرابعة، والدورة( من قبل 

دوريات نجدة  )الشعب، وحي العامل، والدورة(«. 
واضاف�ت: »كذل�ك القت القب�ض عىل ش�خصني بحوزتهما 
جهازي�ن لتعاط�ي املخ�درات ضمن ش�ارع القن�اة من قبل 
دوري�ات نجدة الصم�ود, باالضافة اىل القب�ض عىل عدد من 
املخمورين, وضب�ط مجموعة من العجالت )عليها اش�ارات 
حج�ز او مخالف�ة للتعليم�ات القانونية او مظلل�ة او بدون 

لوحات تسجيل(«. 
كم�ا القت مفارز س�يطرة بغداد واس�ط التابع�ة اىل مديرية 
شؤون الس�يطرات والطرق الخارجية يف قيادة رشطة بغداد 
القب�ض عىل مته�م بالقتل، فيم�ا تمكنت م�ن ضبط عجلة 

مرسوقة ضمن منحى التفتيش
وذكرت كالة الوزارة لشؤون الرشطة يف بيان تلقت املستقبل 

العراقي نسخة منه، ان »مفارز سيطرة بغداد واسط التابعة 
اىل مديري�ة ش�ؤون الس�يطرات والطرق الخارجي�ة يف قيادة 
رشط�ة بغداد الق�ت القبض عىل متهم مطل�وب وفق احكام 
امل�ادة 4٠٦ ح�اول النفاذ من الس�يطرة حيث ت�م التأكد من 
اس�مه يف حاس�بة املطلوبني وتبني انه مطل�وب وفق قضايا 
تتعل�ق بالقت�ل فيما ضبطت س�يطرة الش�عب التابعة لذات 
املديري�ة عجل�ة مرسوقة ضم�ن منحنى التفتي�ش حيث تم 

التأكد من بياناتها ضمن حاسبة الرسقات«. 
واضاف�ت ان�ه »تم اقتياد املته�م والعجل�ة اىل مركز الرشطة 

التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة اصوليا وفق القانون«.
كم�ا ألق�ت مف�ارز الرشطة عىل تاج�ر للمخ�درات يف جانب 

الرصافة ببغداد.
وذك�ر بيان لوكالة وزارة الداخلية لش�ؤون الرشطة »بعملية 
نوعي�ة أمنية لقس�م مكافحة مخ�درات }الرصاف�ة{ التابع 
لوكال�ة ال�وزارة لش�ؤون الرشط�ة ألقىالقب�ض ع�ىل تاجر 
مخ�درات بحوزت�ه )5( كيل�و غ�رام من م�ادة الكريس�تال 
املخدرة«. وأض�اف »تم إحالة املته�م إىل القضاء وفق أحكام 

املادة القانونية ) ٢8 ( مخدرات لينال جزاءه العادل«.
إىل ذل�ك، ألق�ت مف�ارز مديرية مكافح�ة إجرام بغ�داد، عىل 

عصابة سطت عىل منزل غربي العاصمة بغداد.
وذك�ر بيان ل�وزارة الداخلية، »بعد أن اس�تنجدت املش�تكية 
بمف�ارز مكت�ب مكافح�ة إجرام املنص�ور، وطلب�ت اإلخبار 
عن تعرض دارها للرسقة من قبل ثالثة أش�خاص مجهولني 
ورسق�ة 135 ملي�ون دينار مع مخش�الت ذهبي�ة من داخل 
ال�دار الواقع ضمن منطقة العامرية ببغ�داد، تم وعىل الفور 

وألهمية املوضوع تشكيل فريق عمل ملتابعة الحادث«. 
وأض�اف انه »وبع�د التحري وجم�ع املعلومات واالس�تعانة 
باملص�ادر الرسي�ة التي أثمرت بالتوص�ل إىل الجناة، حيث تم 
نصب كم�ني محكم والقب�ض عليهم ولدى إج�راء التحقيق 
معهم اعرتف�وا رصاحة عن قيامهم برسقة الدار، وتبني أنهم 
من أرباب السوابق، دونت أقوالهم باالعرتاف ابتدائيا وصدقت 
قضائيا وق�رر قايض التحقي�ق توقيفهم وفق أح�كام املادة 

443 من قانون العقوبات لينالوا جزاءهم العادل ».

وكالة شؤون الرشطة.. حصيلة عمليات »كبرية« خالل 2٤ ساعة
القبض على جتار خمدرات وسراق.. وإعادة مبالغ مسروقة وخمشالت ألصحابها

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد السيايس اإليزيدي فهد حامد أن قادة النرص كان لهل الفضل يف تحرير 
سنجار من عصابات داعش اإلرهابية.

وق�ال حامد يف ترصيح صحفي إن “الش�هيد أبو مه�دي املهندس كانت له 
عالقة مميزة مع املكون اإليزيدي وعموم أهايل سنجار”.

وأضاف أن “استش�هاد املهندس كان خسارة كبرية لنا، فقد خرسنا داعما 
للمكون يف أشد األزمات والجرائم التي وقعت عليه، وقف بجانبنا”.

ويس�تذكر العراقي�ون ذك�رى الجريمة الكربى باس�تهداف ق�ادة النرص، 
الشهداء قاسم سليماني وأبو مهدي املهندس من قبل الطريان األمريكي.

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردس�تاني عيل الفييل، أمس األحد، وجود 
توج�ه عام داخل جمي�ع املكونات بع�دم التجديد لوالية ثانية للرئاس�ات 
الثالث، وفيما دعا القوى السياس�ية الش�يعية إىل الوصول لحلول مرضية 

لجميع األطراف، أشار إىل إمكانية حدوث توافق »يف أي لحظة«.
وق�ال الفي�يل، يف حدي�ث متلف�ز، إن »موقف الحزب�ني )االتح�اد الوطني 
والديمقراطي الكردس�تاني( قريب جداً، ولقاء السليمانية قبل أسبوع من 

االن حل الكثري من املشاكل، ووجهات النظر متقاربة جداً«.
وأض�اف، أن »هن�اك توجه�اً عام�اً داخل جمي�ع املكونات بع�دم التجديد 
للرئاس�ات الث�الث، وأن جميع املكونات تريد ضخ دم�اء جديدة يف العملية 
السياس�ية، ونحن نتوافق مع التوجه العام واالتح�اد الوطني يعلم ذلك«، 

ماضياً إىل القول: »لسنا ضد شخص رئيس الجمهورية برهم صالح«.
وتابع، أن »الحزب الديمقراطي الكردستاني كان يقف عىل مسافة واحدة 
من الجميع منذ اندالع أزمة نتائج االنتخابات، للحفاظ عىل سالمة العملية 

السياسية، ولم نكن نريد أخذ مكاسب عىل حساب املصلحة العامة«.
واس�تدرك الفييل قائالً: »ولكن حالياً نحن أمام توقيتات دستورية، ويجب 
عىل البيت الس�يايس الش�يعي الوصول إىل حلول مرضية لجميع االطراف، 

ومن املمكن حدوث أي توافق يف أي لحظة حفاظاً عىل املصلحة العامة«.

سيايس إيزيدي: قادة النرص هلم مكانة
 عند أهايل سنجار

عضو بالكردستاين يتحدث عن توجه
 بـ »عدم التجديد« للرئاسات 
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اش�اد دار االفت�اء العراقي�ة، أمس 
االحد، ب�دور ايران تجاه مس�اندة 
العراق يف حربه ضد االرهاب، فيما 
اش�ارت اىل ان الع�دو يخ�ى م�ن 
انتقال التجمعات املليونية لتحرير 
األرايض الفلس�طينية من االحتالل 

اإلرسائييل.
وقال املتحدث باس�م الدار الش�يخ 
عام�ر البيات�ي يف ح�وار متلفز ان 
إىل  رس�الة  أوصل�وا  “العراقي�ني 
الجميع انهم لن ينس�وا شهداءهم 
الن�رص و ع�ىل  وباألخ�ص ق�ادة 
الحكوم�ة العراقي�ة تقديم كل من 
ساهم وشارك بجريمة اغتيال قادة 
النرص اىل القضاء لينالوا جزاءهم«. 
واض�اف ان »الع�دو يخ�ى م�ن 
انتقال التجمعات املليونية لتحرير 

األرايض الفلس�طينية من االحتالل 
يتوح�د  ان  ب�د  ا  وال  اإلرسائي�يل 
العراقيون إلخراج القوات األمريكية 

من العراق«.
وتاب�ع البياتي، انه “ستفش�ل كل 
ام�ام وقفة  األمريكي�ة  املن�اورات 
ضح�ى  ال�ذي  العراق�ي  الش�عب 
بأبنائه وان م�ا قدمته الجمهورية 
اإلس�المية كب�ري وعظي�م للع�راق 
واستش�هد ق�ادة له�م م�ن اج�ل 
الش�عب العراق�ي ونح�ن مدينون 
له�م ونعل�م بدوره�م الرئي�س يف 

محاربة داعش«.
وأوضح أن “فتوى املرجعية جاءت 
اإلرهابي�ني  ملحارب�ة  مكانه�ا  يف 
وطرده�م وان النرص عىل اإلرهاب 
نغيظه�م  والي�وم  األع�داء  أغ�اظ 
بالحش�ود املليونية إلحي�اء ذكرى 

استشهاد قادة النرص”.

دار اإلفتاء: العدو خيشى حتول مسرية
 »الرد املليوين« من بغداد إىل القدس
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    بغداد / عامر عبدالعزيز 

اكد مدير ع�ام الرشكة العامة لتج�ارة الحبوب املهندس 
باس�م نعيم العكييل ان النجاح�ات التي حققتها الرشكة 
خ�ال ع�ام ٢٠٢١ رغم الصعوب�ات وما كان�ت لتتحقق 
ل�وال دعم واهتم�ام الدكتور عاء الجب�وى وزير التجارة 
ومواكبت�ه ل�كل مفاصل عملنا بدء من تس�ويق الش�لب 
وتصنيع�ه وتوزيعه ضمن حصة ش�هر رمض�ان، لتمتد 
هذه املتابعة ملوسم تس�ويق الحنطة وتامني دفعات من 
مس�تحقات الفاح�ني وصوال اىل دع�م الرشكة برضورة 

مزاولة نشاطها التجاري. 
وق�ال »واصلت الرشكة عملها الداعم للقطاعني بش�قيه 

الع�ام والخ�اص وع�ى م�دار الس�نة ب�دون توق�ف من 
خال اس�تام محصويل الحنطة والش�لب م�ن الفاحني 

واملزارعني«.  
واضاف »عملنا تواصل وعى مدار العام، من خال توفري 
وتجهي�ز مادة الحنط�ة اىل املطاحن االهلي�ة والحكومية 
يف املحافظ�ات كافة واملخصصة لدع�م مفردات البطاقة 
التموينية، اىل جانب مساهمتها يف دعم قطاع خاص اخر 
متمثل باملجارش االهلية التي تتعاقد عى تصنيع الرز«. 

العكييل اك�د عى املس�اهمة الفاعلة مل�اكات الرشكة يف 
املحافظة عى الخزين والس�عي اىل اح�داث توازن لخزين 
الحنط�ة وفق الحاج�ة الفعلية لكل محافظ�ة بما يؤمن 
ديموم�ة رفد املطاح�ن بالحصص الش�هرية املقررة من 

مادة الحنطة.
واضاف »جهزنا املطاح�ن االهلية والحكومية خال عام 
)٢٠٢١( بعرشة حصص كاملة والتي ساهمت يف تحقيق 

االمن الغذائي«. 
وع�ى مس�توى اس�تام املحاصيل م�ن الفاح�ني، فقد 
اس�تطاعت ماكاتن�ا من اس�تام كمي�ة )٢59( مائتان 
وتس�ع وخمس�ون الف من الش�لب بانواعه، وتم استام 
)3.365( ثاث مليون وثاثمائة وخمس وستون الف طن 

من الحنطة املحلية.
العكي�يل كش�ف عن اه�م االنج�ازات املتحقق�ة للرشكة 
خ�ال عام ٢٠٢١ الحصول عى ش�هادة الج�ودة العاملية 
)ISO9٠٠١:٢٠١5(، اىل جان�ب تطبي�ق نظ�ام )االتمتة( 

ضمن برنامج قوت من قبل قس�م تقنية املعلومات الذي 
يتي�ح متابعه عمل املواق�ع وحركة الخزي�ن مركزيا من 
قبل االقس�ام ذات العاقة وم�ن خاله يتم معرفه حركة 

الخزين واالرصدة من خال الربنامج الخاص.  
وشهد عام ٢٠٢١ الدخول يف مشاريع مشاركة استثمارية 

بنصب وافتتاح معمل انتاج وصناعه االكياس.
كم�ا وتم تأهيل ع�دد كبري من املواقع الت�ي كانت خارج 
الخدمة والتي اعي�دت للخدمة من خال دعم املحافظات 
اىل جان�ب النهوض بأثاث الرشك�ة وادامتها ورفع مئات 

االطنان من االنقاض )السكراب( من ساحات الرشكة. 
واس�تطاعت ماكاتنا العاملة يف املواقع من تنفيذ العديد 

من االعمال التطوعية.

مدير جتارة احلبوب يوجز انجازات 2021: القطاع اخلاص كان رشيكًا

    بغداد/ المستقبل العراقي

ق�ال وزير الطرق وبناء املدن االيراني رس�تم 
قاسمي ان مرشوع الربط السككي بني ايران 
والعراق س�يبدأ العمل به قريبا النه يكتس�ب 

االهمية لكليهما معاً.
واشار قاسمي، يف برنامج متلفز، اىل مرشوع 
الرب�ط الس�ككي ب�ني ش�لمجه االيراني�ة اىل 
الب�رة العراقية، موضح�اً: ان هذا املرشوع 

سيدخل حيز التنفيذ قريباً. 
ولف�ت اىل ان ايران والع�راق اتفقا عى تحديد 
موعد ب�دء تنفيذ املرشوع وس�يتم تأس�يس 
رشك�ة مش�ركة لاس�تثمار والتش�غيل يف 

غضون الشهرين املقبلني. 
ون�وه قاس�مي اىل ان طول الخط الس�ككي 
يبلغ 3٢ كيلومرا ومايكتسب االهمية تشييد 
ج�ر لربط البلدين والذي س�يبدأ املختصون 

بدراسة تنفيذه. 
س�يتم  االيراني�ني  املختص�ني  ان  اىل  ولف�ت 
ايفاده�م اىل الع�راق يف غضون االي�ام املقبلة 
لتطهري مس�ار الخط الس�ككي م�ن االلغام 
وعى الجانب العراقي تمهيد املسار يف غضون 

6 اشهر. 
وتوّق�ع قاس�مي انج�از امل�رشوع يف غضون 
عام�ني بتكلفة تبلغ نح�و ١٢٠ مليون دوالر 

بالتناصف لكا البلدين. 

وعّد هذا الخط السككي سيسهل من تصدير 
الس�لع االيرانية اىل العراق كما انه سيمتد اىل 

سواحل البحر املتوسط مستقبا. 
وكان وزي�ر النقل نارص الش�بيل، نفى يف ٢9 
م�ن الش�هر امل�ايض توقي�ع اتفاقي�ة للربط 
الس�ككي م�ع إي�ران، وب�ني إنه »ت�م توقيع 
محرض اجتماع م�ع الجانب اإليراني بش�أن 

الربط السككي وهو ليس اتفاقية«. 
وأض�اف: »نحن أعطينا عه�دا للعراقيني بأن 
أي ربط سككي لن يكون باإلمكان اتمامه إال 
بعد إكمال ميناء الفاو وأيضا إكمال الس�كك 
وبنيته�ا التحتية لتك�ون جاهزة الس�تقبال 

الربط مع أية دولة«.

وزير الطرق اإليراين: مرشوع الربط السككي مع العراق 
سيدخل حيز التنفيذ قريبًا

    بغداد / المستقبل العراقي

األح�د،  أم�س  الصح�ة،  وزارة  ح�ذرت 
املواطن�ني من االطمئنان وع�دم الامباالة 
من خط�ورة فريوس كورون�ا ومتحوراته 
لإلصاب�ات  امللح�وظ  االنخف�اض  بع�د 
والوفي�ات بالجائح�ة خ�ال األس�بوعني 

املاضيني يف الباد.
وقال�ت عض�و الفري�ق الطب�ي االعامي 
يف ال�وزارة ربى ف�اح يف تري�ح متلفز، 
»اطمئن�ان املواطن�ني من قل�ة االصابات 
قد ي�ؤدي لنتيجة عكس�ية يف دخول الباد 
بموج�ة وبائي�ة رابعة لذا م�ن الرضوري 
اس�تمرار التلقيح حيث كلما كانت نس�بة 

التلقي�ح عالية فانها س�تقلل من خطورة 
»الدع�وة  أي موج�ة جدي�دة«. وج�ددت 
القاح�ات  بأخ�ذ  االلت�زام  يف  للمواطن�ني 
ملواجه�ة اي موج�ة نتع�رض له�ا ومنع 
الدخول للمستش�فيات«. وأكدت فاح »لم 
نس�جل أي إصابة بأوميك�رون حتى اآلن 
لكن�ه متوقع ويف أي لحظ�ة دخوله للباد 
كما حدث ببقية ال�دول وبينها مجاورة«. 
ولفتت اىل »انخفاض بعدد االصابات وكذلك 
الوفي�ات ويقابلهما زيادة كبرية يف نس�ب 
الش�فاء من الوباء التي وصلت اىل %98.6 
وزيادة بنس�ب امللقحني حيث وصلنا اىل  8 
ماي�ني و5٠٠ الف متلقي للق�اح رغم ان 

طموحنا أكرب من هذا العدد«.

الصحة حتذر املواطنني: دخول »أوميكرون« 
متوقع بأي حلظة

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

اس�تنكرت امانة بغ�داد، أمس األح�د، التخريب الذي 
ط�ال نصب املتنبي والعبث بكلمات�ه املنحوتة بقاعدة 
النصب، فيم�ا أكدت تعاونها مع منف�ذ العمل إلعادة 

صيانته.   
وذكر بيان لامانة تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
منه، أن »افتتاح زقاق املتنبي بعد اعادة تأهيله وبحلة 
جدي�دة جعلته قبلة آلالف الزائرين الس�يما الحش�ود 
الكبرية التي ارتادته خال اليومني املاضيني بمناسبة 

اعياد رأس السنة امليادية«.   
وأضاف�ت أن »هذه الحش�ود كان اغلبها من املثقفني 
واصحاب الوعي العايل باملس�ؤولية والذوق الرفيع اال 
ان هن�اك مع االس�ف نفر ض�ال ق�ام بالعبث بنصب 
املتنبي وازالة احدى كلمات بيته الش�عري التي نحتت 
يف قاعدت�ه )انا ال�ذي نظر االعمى اىل ادبي واس�معت 

كلماتي من به صمم( وتخريب جزء منها«.  
وأش�ار البيان إىل أن »امانة بغ�داد تتعاون مع الفنان 
س�عد الربيعي الخذ القياسات ومعاينة النصب العادة 

صيانته من جديد«.   
كما دعت امانة بغداد »جميع املواطنني للتعاون معها 
والحفاظ عى املوروث الراث�ي والنصب النحتية التي 
تعد قبلة الس�ياح ومعالم املدينة التي تش�كل هويتها 
وعدم الس�ماح ملن تسول له نفس�ه العبث بها واباغ 
الق�وات االمني�ة القريبة يف حال محاولة اي ش�خص 

احداث اعمال تخريب«.

أمانة بغداد: نفر ضاّل عبث 
بنصب املتنبي وأزال إحدى 

كلامت البيت الشعري

    بغداد / المستقبل العراقي

أصدر وزير العدل ساالر عبد الستار محمد، أمس األحد، أمراً وزارياً 
يقيض سحب صاحيات مدير عام دائرة التسجيل العقاري.

وبحسب األمر الوزاري حصلت املستقبل العراقي عى نسخة منه 
فإنه »تقرر س�حب صاحيات مدير عام دائرة التسجيل العقاري 

}رعد سعد الله عيل{، ومنحها ل� }ياسمني احمد محمد{«.   
يش�ار اىل ان هذا اإلجراء يأتي تزامناً مع إعان وزارة العدل أمس 
ع�ن صدور عقوبة الع�زل بحق )44( موظفاً وحارس�اً اصاحياً 
خ�ال عام�ي )٢٠٢٠-٢٠٢١(، الرتكابه�م اخط�اء وتجاوزه�م 

القانوني الوظيفي.

وزير العدل يسحب كافة الصالحيات 
من مدير عام التسجيل العقاري

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت الهيئة العام�ة للجمارك، أمس األحد، ضبط 5 ش�احنات 
مخالفة يف جمرك املنطقة الشمالية.

وق�ال إعام الهيئة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه 
إن�ه »بجهود اس�تثنائية ومس�تمرة من قبل كادر قس�م التحري 
ومكافحة التهري�ب )مفردة كركوك( يف مديري�ة جمرك املنطقة 
الش�مالية تم ضبط 5 شاحنات محملة مواد غذائية مخالفة )رز 

طعام( وكذلك )حديد بليت(«. 
وأض�اف البي�ان، أنه »تمت إحال�ة املخالف�ات إىل القضاء إلجراء 

الازم حسب الضوابط والتعليمات النافذة«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة التجارة، أمس االحد، وصول باخرة محملة بأكثر من 
44 أل�ف طن من الرز األمريكي لحس�اب الس�لة الغذائية.وذكرت 
الوزارة يف بيان نقا عن املتحدث باس�مها محمد حنون، أن »هذه 
املواد تم نقلها عرب الباخرة AFRICAN LOIN اىل موانئ البرة«.

وأك�د حنون، أن »كمية األرز الت�ي وصلت هي جزء من التعاقدات 
التي أجراها القطاع الخاص، لتوفري املادة ضمن السلة الغذائية يف 
الحصص املقبلة«، مبينا ان »عملية تجهيز مفردات السلة الغذائية 
ستتواصل دون انقطاع والوزارة قررت توزيع حصة جديدة خال 

األيام املقبلة، بعد استكمال توزيع الوجبة املاضية«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة امل�وارد املائية، أم�س األحد، عدم تأث�ر األمطار 
التي تتس�اقط يف بعض املناطق الجنوبية يف مستويات خزين 

املياه.
وقال املتحدث باس�م الوزارة، ع�يل رايض يف تريح صحفي، 
»س�يقتر تأثري ه�ذه االمطار عى اتس�اع مناطق الرعي يف 
مناطق جبل س�نام وس�فوان فيما لو ج�اءت املياه من حفر 

الباطن ربما تشكل سيول«.
وب�ني، ان »ه�ذه األمط�ار ل�و كان�ت يف املناط�ق الش�مالية 
ووصلت بشكل سيول كما يف األعوام السابقة لكانت مؤثرة يف 

مستويات خزين املياه«.
وأض�اف رايض »كما تتوقع حدوث أمط�ار يف الكويت باتجاه 
حفر الباطن بالذات ومن املتحمل تشكل شدة يف جريان املياه« 

منوها ان »شدة املياه لن تكون عالية بشكل كبري«.
وأش�ار اىل تأثري تس�اقط االمطار يكون يف املناط�ق الجنوبية 
بش�كل إيجابيا عى الزراعة فضا عن نمو األعشاب يف الرعي 

يف البادية.
يذك�ر ان بع�ض املحافظ�ات الجنوبية بينها الب�رة واملثنى 
ش�هدت أمطاراً بعضها غزيرة تسببت بغرق شوارع ومناطق 

عديدة.

الكامرك: ضبط 5 شاحنات 
خمالفة يف املنطقة الشاملية

التجارة تعلن وصول 44 ألف طن 
من الرز األمريكي

املوارد تقيم تأثري األمطار 
يف اجلنوب عىل اخلزين املائي

    بغداد/ المستقبل العراقي

كشفت وزارة الكهرباء، أمس االحد، عن منصات غاز بديلة للغاز االيراني.
وقال املتحدث باسم الوزارة، أحمد العبادي انه، »اذا ما استمرت انحسارات الغاز االيراني 
س�تكون أمام ال�وزارة جملة من الخيارات إنش�اء منص�ات للغاز املس�ال داخل موانئ 

العراق«.
واش�ار اىل ان�ه »ل�م تحدد الصيغة الت�ي تتم خالها، ربم�ا تكون من خ�ال التعاقد مع 

رشكات او تنفذها رشكات محلية او ربما سيبحث العراق عن الدول املنتجة للغاز«.
واوض�ح العب�ادي »حي�ث ان هنالك دوال عديدة اذا ما اس�تمرت الوض�ع الخاص بالغاز 

وانحساراته وقد يبحث العراق عن الدول املصدرة للغاز«. 
إىل ذل�ك، اعلن�ت وزارة الكهرب�اء ال�رشوع بتنقي�ذ الخط�ة الصيفي�ة وامل�يض بالرب�ط 

الكهربائي.
وق�ال املتح�دث باس�م ال�وزارة، أحم�د العب�ادي  ان »ال�وزارة تعم�ل حالياً ع�ى تهيئة 
خط�ة الصيف املقب�ل، وامليض بتنفيذ مش�اريع الرب�ط الكهربائي ومش�اريع الطافات 

الشمسية«.
واضاف »خطة الوزارة كبرية وقابلة للتنفيذ ونحتاج اىل خطة وقودية ودعم مايل وقرارات 

لتنفيذها«.
واكد العبادي »الحاجة القائمة االن اىل الغاز املورد واذا ما اس�تمرت انحس�اراته ستؤثر 

عى تجهيز الطاقة وعمل املنظومة«.
وب�ني »جملة من املحددات لعق�ود والربوتوكات مع ايران، واس�تمرار تحركات الوزارة 
بالتع�اون مع مجليس الطاقة الوزاري ووزارة النف�ط الكمال الخطط الخاصة بالصيف 
وتوف�ري الطاق�ة«. وكانت وزارة الكهرباء أوضحت عرب ناطقه�ا االعامي احمد العبادي 
}للف�رات ني�وز{، االربعاء، عن أس�باب تزاي�د تجهيز س�اعات القطع املربم�ج يف بغداد 
واملحافظ�ات، نتيج�ة ش�حة الغاز ودخ�ول ذروة االحمال الش�توية ع�ن صيانة بعض 

منظومات تجهيز الطاقة بالصيانة الدورية.

    بغداد/ المستقبل العراقي

ح�دد م�رف الرافدي�ن، أم�س األح�د، 
نس�بة الفوائد للودائع الثابتة وحس�ابات 

التوفري.
تلق�ت  بي�ان  يف  امل�رف  اع�ام  وق�ال 

املس�تقبل العراقي نسخة منه، ان »فائدة 
نسبة الودائع الثابتة للمواطنني ملدة سنة 

بلغت 5 باملئة«. 
وب�ني، ان »فائدة حس�ابات التوفري تصل 
اىل 4 باملئ�ة تمن�ح للمواطنني لق�اء ايداع 

أموالهم باملرف«.

الكهرباء تتحدث عن منصات غاز بديلة 
للغاز االيراين

شرعت بتنفيذ اخلطة الصيفية

الرافدين حيدد نسبة الفوائد للودائع 
الثابتة وحسابات التوفري

وصول مليون جرعة جديدة من لقاح 
»فايزر« إىل العراق

الرقابة املالية تطلق نظام 12/1 
يف العراق: دخل حيز التنفيذ

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الصحة، أمس األحد، وصول ملي�ون جرعة من لقاح »فايزر« 
املضاد لفريوس كورونا إىل العراق.

وقالت الرشكة العامة لتس�ويق األدوية واملس�تلزمات الطبية يف الوزارة، يف 
بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، إن »ش�حنة جدي�دة من اللقاح 
املضاد لفريوس كورونا املس�تجد من انتاج رشكة فايزر، )وعددها( مليون 

جرعة«.
وأشارت إىل »توزيع الش�حنة عى الربادات املخصصة لنقلها والتي انطلقت 
بوق�ت واحد اىل نقاط التلقي�ح يف محافظات العراق كاف�ة وبما فيها اقليم 

كردستان«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعل�ن مدير دي�وان الرقاب�ة املالية 
السابق صاح النوري دخول نظام 
١٢/١ لرف األموال حيز التنفيذ 

يف الباد.
وق�ال الن�وري ان »الع�راق دخ�ل 
الي�وم بتنفيذ املوازن�ة وفق قانون 
اإلدارة املالي�ة ١٢/١ م�ن موازن�ة 

العام ٢٠٢١«.
رصف  س�يتم  »حي�ث  واض�اف 
الروات�ب بص�ورة مس�تمرة ومن 
دون تأخ�ري واملش�اريع الخدمي�ة 
والت�ي يحتاجه�ا الع�راق بش�كل 
يومي كالنفقات الحاكمة، و١٢/١ 

من املبالغ املخصصة«.
وتابع الن�وري »اما عن املش�اريع 
الت�ي سيس�تمر ال�رف لها، هي 
املش�اريع التي جرى التعاقد عليها 
الس�ابقة، واليمك�ن  الس�نوات  يف 
التعاقد او الرف عى أي مرشوع 
من دون ادراجة واقراره يف املوازنة 

املقبلة«.

لرئي�س  امل�ايل  املستش�ار  وأعل�ن 
ال�وزراء، مظه�ر محم�د صال�ح، 
إكتم�ال وإع�داد م�رشوع قانون 
االتحادي�ة لع�ام  املالي�ة  املوازن�ة 

.٢٠٢٢
وق�ال صالح يف تري�ح صحفي، 
ان »البل�د م�ن دون موازنة يعطي 
صورة مضللة ومشوشة عن الحياة 
االقتصادية وتك�ون االه�داف غري 
واضح�ة، إذ إن أس�لوب الرف يف 
حال عدم إق�رار املوازنة س�يكون 
واق�ع ح�ال لعدم وج�ود تخطيط 
ويت�م  نقدي�ة،  موازن�ة  وتس�مى 
الرف ع�ل�ى وف�ق امل�دخ�والت 

ال�ن�ق�دي�ة«.
وب�ني، ان�ه »س��ي�ت�م ال�ص�رف 
ع�ل�ى وف��ق ت�س�ع�ي�رة برميل 
م��وازن���ة  ف���ي  ال�ن�ف��ط 
ال��ع���ام ٢٠٢١ ب�م�ق��دار 45 
دوالراً، والزيادة يف االسعار ستكون 
س�تكون  اي  اضافي�ا،  تموي�ا 
ثوابت العام ٢٠٢١ نفس�ها ثوابت 

.»٢٠٢٢

البرصة تعطل الدوام الرسمي اليوم تزامنًا 
مع ذكرى استشهاد قادة النرص

دعا املواطنني للمشاركة يف زراعة 100 الف شجرة

    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

أعلن محافظ البرة اس�عد العيداني، أمس 
األح�د، تعطي�ل الدوام الرس�مي 
ليوم االثن�ني تزامناً م�ع الذكرى 

الثانية الستشهاد قادة النر.
تري�ح  يف  العيدان�ي،  وق�ال 
تفتخ�ر  »الب�رة  إن  صحف�ي، 
وتعتز بق�ادة الن�ر وخصوصا 
الشهيد القائد أبو مهدي املهندس 
الحش�د  هيئ�ة  رئي�س  نائ�ب 
الشعبي، الذي هو أحد أبناء هذه 
املدين�ة، حيث أعطى كل يشء من 
أج�ل الدف�اع عن الع�راق وانتهى 

عطاؤه بالشهادة، ومن هذا املنطلق سيكون 
ي�وم االثنني عطلة رس�مية يف البرة إكراما 

لروحه«.

كما اعل�ن محافظ الب�رة ان بداي�ة العام 
الحايل ستش�هد انطاق حملة واسعة لزراعة 
االشجار يف مختلف مناطق املحافظة، مشريا 
اىل انه س�تتم زراع�ة )١٠٠( الف 

شتلة يف املحافظة. 
وق�ال املحاف�ظ يف بي�ان ملكتب�ه 
االعامي تلقت املستقبل العراقي 
نس�خة من�ه ان »الش�تات التي 
ع�ى  س�توزع  زراعته�ا  س�تتم 
املواطنني مجانا، وتم اعداد خطة 
لزراعته�ا من قبل مش�اتل ديوان 
املحافظ�ة«، داعي�اً جمي�ع ابناء 
ه�ذه  يف  للمش�اركة  املحافظ�ة 

الحملة.

العراق يسجل ايرادات نفطية بأكثر من » 7« مليار دوالر
خالل كانون االول

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة النف�ط عن االحصائي�ة االولية 
للكميات املصدرة من النفط الخام وااليرادات 

املتحققة لشهر كانون االول املايض.
وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل 
العراقي نس�خة منه، انه »بحسب االحصائية 
االولي�ة الصادرة ع�ن رشكة تس�ويق النفط 
العراقية »س�ومو« ، حيث بلغ مجموع  كمية 
الص�ادرات من النف�ط الخ�ام )١٠١( مايني 
)579( الفا و) 9٢7 ( برمياً ، بايرادات بلغت 

)7( مليارات و)37( مليوناً«.  
واشارت االحصائية اىل ان »مجموع الكميات 
املصدرة من النفط الخام لش�هر كانون األول 
املايض من الحقول النفطية يف وسط وجنوب 
الع�راق بلغ�ت  )98( مليون�ا و)57٠( الفا و 
)٢9٠( برمي�ا، ام�ا من حق�ول كركوك عرب 
مين�اء جيهان فق�د بلغت الكمي�ات املصدرة 

مليونني و) 7٠٠( الفا و) 95 ( برميا«. 
وبين�ت »فيما بلغ املع�دل االتصديري اليومي 
)3.٢77( ملي�ون برمي�ل، ام�ا مع�دل س�عر 
الربمي�ل الواح�د فق�د بل�غ أكث�ر م�ن )7٢( 

دوالراً«.  
يذكر ان ال�وزارة ومن خ�ال ايمانها باطاع 
الش�عب ع�ى عملي�ات التصدير واالي�رادات 

املتحققة منه اتخذت هذا االجراء الشهري.
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جلنة البيع واالجيار

الثانية يف حمافظة نينوى
اعالن اول مساطحة )249( والصادر يف 2021/12/30

بناءا عىل ما جاء بكتاب مديرية بلديات نينوى  ـ قسم االمالك ذي العدد )15061( يف 2021/10/24 
ولحصول موافقة السيد املحافظ 

تعلـن لجنة البيع وااليجار الثانية يف مديرية بلديات نينـوى عن تاجري القطعة املرقمة )166/15( م 
63 القوش الشـمالية والبالغة مسـاحتها 558 مرت مربع  والعائدة ملكيتها اىل مديرية بلدية القوش   
عن طريق املسـاطحة النشـاء مجمع تجاري وملدة )10( عرشة سـنوات  وفق الرشوط واملخططات 

املصادق عليها  
عـىل ان يتضمن املرشوع انشـاء مبنى تجاري مؤلف من طابـق واحد وقاعة كبرية مع محل ومخزن 
عدد )2( اثنان وخدمات صحية ودرج  عىل ان يدفع بدل االيجار دفعة واحدة بداية كل سنة  وان يعاد 
تقدير بدل االيجار كل )5( سـنوات وليس للمسـتأجر الحق باالعرتاض عىل قرار التقدير الجديد الذي 
سـيعاد التقدير فيه كما ويلتزم املسـتاجر باقامة املشيدات خالل املدة املحددة يف عقد املساطحة مع 
تقديم مبلغ الضمان للتشـييد يعادل بدل املسـاطحة لتلك املدة ويف حالة عدم التشييد خاللها يصادر 
مبلغ الضمانة ويعترب عقد املساطحة الغيا ويؤول ما هو قائم من مشيدات اىل مديرية بلدية القوش  
دون مقابـل وتكـون املسـاطحة وفقا الحـكام القانون )21( لسـنة )2013( املعـدل وللبلدية الحق 
باجراء الكشـف عىل املرشوع وقت ماشأت لالطالع عىل واقع الحال عىل ان تكون املساطحة باملزايدة 
العلنيـة ويكـون البناء بـارشاف مهندس من قبل البلدية وسـتؤول كافة املشـيدات اىل مديرية بلدية 
القوش  بعد انتهاء العقد بدون نواقص وبحالة جيدة مع االرض وبواقع حال البناية بعد االنتهاء من 
تشـيدها ويف حالة وجود نواقص يف البناية ملا كان عليهما عند االنتهاء من تشـيدها فعىل املسـاطح 
اكمـال هـذه النواقص ويف حالـة عدم اكماله هذه النواقص فتسـتكمل من تاميناتـه فان لم تكفي 
فمن امواله املنقولة وغري املنقولة ووفقا لالحكام والقوانني املرعية بذلك وبما يخدم مصلحة البلدية 
فعـىل الراغبني باملسـاطحة مراجعة مديرية بلدية القوش وخالل مـدة )30( يوم تبدأ من اليوم التايل 
لنرش االعالن بالصحف مسـتصحبني معهم التامينات القانونيـة البالغة )100%( من القيمة املقدرة 

وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترسو عليه املزايدة    
اجور نرش االعالن واملصاريف االخرى عىل ان يقوم بتسديد باقي بدل االيجار والرسوم االخرى وابرام 
العقـد خـالل مدة )ثالثون يوم( من تاريخ تصديق قرار االحالة وبخالفه يعترب املسـتأجر ناكال  وفق 
احكام املادة ) 11( فقرة ثانيا من قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21( لسـنة )2013( املعدل 
ويعـاد االعـالن عن تأجري امللك وعىل حسـاب الناكل وتحملـه فرق البدلني وكافـة املصاريف االخرى 
املرتتبة عىل ذلك ومصادرة اماناته وعدم السماح له بالدخول باملزايدة علما ان كافة الرشوط املطلوبة 
باملسـاطحة ستقرأ عىل املزايدين يوم املزايدة وستكون املزايدة  يوم االربعاء املصادف 2022/2/2 يف  

مديرية بلدية القوش الساعة )12(  الثانية عرش ظهرا 
ويف حالة مصادفة اليوم املحدد لالعالن عطلة رسـمية او اي ظرف يحول دون اقامة املزايدة يف املوعد 

واملكان املذكور تؤجل املزايدة اىل يوم عمل الذي يليه يف نفس املوقع اعاله 

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن نكول )247(  والصادر يف 2021/12/30 
اشـارة اىل قرار االحالة املرقم )124( يف 2021/8/10 وبناءا عىل ما جاء بكتاب 
مديرية بلدية برطلة املرقم )2483( يف 2021/11/14 ولنكول صاحب الضم...

تعلـن اللجنة اعاله عـن تأجري العقـارات املدرجه تفاصيلها يف ادنـاه والعائدة 
ملكيتهـا اىل مديريـة بلدية برطلـة  وفقا الحكام القانون )21( لسـنة )2013( 
وبطريقـة املزايدة العلنية  فعىل الراغبني بااليجار  مراجعة مديرية بلدية برطلة   
وخالل مدة )15(  ايام  تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن بالصحف  مستصحبني 
معهم التامينات القانونية البالغة )50%( من القيمة املقدرة  وسـتجري املزايدة 
يف اليـوم االخـري من مدة االعـالن ويتحمل من ترسـو عليه املزايـدة اجور نرش 
االعـالن واملصاريف االخرى  عىل ان يقوم بتسـديد باقي بدل االيجار والرسـوم 
االخـرى وابرام العقد خالل مدة )ثالثون يوم( مـن تاريخ  تصديق قرار االحالة 
وبخالفه يعترب املستاجر ناكال ويعاد االعالن عن تأجر امللك وعىل حساب الناكل 
وتحمله فرق البدلني وكافة املصاريف االخرى املرتتبة عىل ذلك اضافة اىل مصادرة 
اماناته وعدم السـماح لـه بالدخول باملزايدة مجددا مع عـدم جواز التنازل عن 
االحالة وبخالفه يعد املستاجر ناكال وتطبق بحقه االجراءات القانونية املقتضاة 
وستكون املزايدة يوم الثالثاء املصادف 2022/1/18 يف مديرية بلدية برطلة  يف 

الساعة )12( الثانية عرش ظهرا 
ويف حالـة مصادفة اليوم املحدد لالعالن عطلة رسـمية او اي ظرف يحول دون 
اقامـة املزايـدة يف املوعد واملكان املذكور تؤجل املزايـدة اىل يوم عمل الذي يليه يف 

نفس املوقع اعاله 
*مالحظة / مدة االيجار سنة واحدة فقط

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول مساطحة )250( والصادر يف 2021/12/30
بناءا عىل ما جاء بكتاب مديرية بلديات نينوى ـ  قسم االمالك ذي العدد )13959( يف 2021/9/30 

ولحصول موافقة السيد املحافظ 
  تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية يف مديرية بلديات نينوى عن تاجري القطعة املرقمة )181/4( م 
63 القوش الشـمالية والبالغة مساحتها 65 مرت مربع  والعائدة ملكيتها اىل مديرية بلدية القوش   
عن طريق املسـاطحة النشـاء مخبز وملدة )8( ثمانية سنوات وفق الرشوط واملخططات املصادق 

عليها  
عىل ان يدفع بدل االيجار دفعة واحدة بداية كل سـنة  وان يعاد تقدير بدل االيجار كل )5( سنوات 
وليس للمسـتأجر الحق باالعرتاض عىل قرار التقدير الجديد الذي سـيعاد التقدير فيه كما ويلتزم 
املستاجر باقامة املشيدات خالل املدة املحددة يف عقد املساطحة مع تقديم مبلغ الضمان للتشييد 
يعادل بدل املسـاطحة لتلك املدة ويف حالة عدم التشـييد خاللها يصادر مبلغ الضمانة ويعترب عقد 
املسـاطحة الغيـا ويؤول ما هو قائم من مشـيدات اىل مديرية بلدية القـوش  دون مقابل وتكون 
املسـاطحة وفقا الحكام القانون )21( لسـنة )2013( املعدل وللبلدية الحق باجراء الكشـف عىل 
املرشوع وقت ماشـأت لالطالع عىل واقع الحال عىل ان تكون املسـاطحة باملزايدة العلنية ويكون 
البنـاء بارشاف مهندس من قبل البلدية وسـتؤول كافة املشـيدات اىل مديريـة بلدية القوش  بعد 
انتهاء العقد بدون نواقص وبحالة جيدة مع االرض وبواقع حال البناية بعد االنتهاء من تشـيدها 
ويف حالة وجود نواقص يف البناية ملا كان عليهما عند االنتهاء من تشـيدها فعىل املسـاطح اكمال 
هـذه النواقص ويف حالة عدم اكماله هذه النواقص فتسـتكمل مـن تاميناته فان لم تكفي فمن 
اموالـه املنقولة وغري املنقولة ووفقا لالحكام والقوانني املرعيـة بذلك وبما يخدم مصلحة البلدية 
فعىل الراغبني باملساطحة مراجعة مديرية بلدية القوش وخالل مدة )30( يوم تبدأ من اليوم التايل 
لنرش االعالن بالصحف مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة )100%( من القيمة املقدرة 

وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترسو عليه املزايدة    
اجـور نرش االعالن واملصاريف االخرى عىل ان يقوم بتسـديد باقي بدل االيجار والرسـوم االخرى 
وابـرام العقـد خالل مدة )ثالثون يوم( مـن تاريخ تصديق قرار االحالة وبخالفه يعترب املسـتأجر 
نـاكال  وفق احكام املادة ) 11( فقرة ثانيا من قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21( لسـنة 
)2013( املعـدل ويعـاد االعالن عن تأجري امللك وعىل حسـاب الناكل وتحمله فـرق البدلني وكافة 
املصاريف االخرى املرتتبة عىل ذلك ومصادرة اماناته وعدم السـماح له بالدخول باملزايدة علما ان 
كافة الرشوط املطلوبة باملساطحة ستقرأ عىل املزايدين يوم املزايدة وستكون املزايدة  يوم االربعاء 

املصادف 2022/2/2 يف  مديرية بلدية القوش الساعة )12(  الثانية عرش ظهرا 
ويف حالـة مصادفـة اليوم املحدد لالعالن عطلة رسـمية او اي ظرف يحـول دون اقامة املزايدة يف 

املوعد واملكان املذكور تؤجل املزايدة اىل يوم عمل الذي يليه يف نفس املوقع اعاله

مديرية بلدية املوصل
شعبة العقود واملقاوالت

جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 
اعالن رقم )161(

تعلـن اللجنـة وللمرة الثانية  عن ايجـار العقارات التالية وفق قانون )21( لسـنة )2013( 
فعىل الراغبني باالشـرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة سـكرتري اللجنـة يف بلدية املوصل خالل 
) 15( خمسـة عـرش  يوما  تبدا مـن اليوم التايل لنـرش االعالن يف الصحـف املحلية لالطالع 
عىل الرشوط مستصحبني معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن والتأمينات القانونية 
البالغة )30%( من القيمة املقدرة مع الترصيح االمني للمشـرتك باملزايدة وتجري املزايدة يف 
مقر مديرية بلدية املوصل الواقع  يف حي املثنى يف السـاعة العارشة صباحا لليوم االخري من 
مـدة االعالن ويف حالة مصادفة اليوم املحدد لالعالن عطلة رسـمية او اي ظرف يحول دون 
اقامـة املزايدة يف املوعد واملكان املذكور تؤجـل املزايدة اىل يوم عمل الذي يليه يف نفس املوقع 
اعـاله ويتحمل من ترسـو بعهدته اجور نـرش االعالن واجور خدمة بنسـبة )2%( من بدل 

االيجار.
1 ـ جـزء من القطعة املرقمـة )23و24و26و27و29( م 43 الخان الجنوبية املشـيد عليها 
)بائع سـكراب(  وبمسـاحة )1500( م2 وحسـب واقع الحال وملدة ثالث سنوات رقم امللك 

 )7872(
2 ـ جـزء من القطعة املرقمـة )23و24و26و27و29( م43 الخان الجنوبية  املشـيد عليها 
)بائع سـكراب(  وبمسـاحة )1500( م2 وحسـب واقع الحال  وملدة ثالث سنوات رقم امللك 

)7871(
القطعـة املرقمـة )جزء مـن 23و24و26و27و29( م43 الخان الجنوبية  املشـيد عليها  3ـ 
)بائع سـكراب(  وبمسـاحة )2000( م2 وحسـب واقع الحال  وملدة ثالث سنوات رقم امللك 

)7869(
4ـ  القطعة املرقمة )جزء من  24و26و27( م43 الخان الجنوبية  املشيد عليها )بائع سكراب(  

وبمساحة )1000( م2 وحسب واقع الحال  وملدة ثالث سنوات رقم امللك )7881(
5ـ  القطعة املرقمة )جزء من 26و1576( م43 الخان الجنوبية  املشيد عليها )بائع سكراب(  

وبمساحة )1000( م2 وحسب واقع الحال  وملدة ثالث سنوات رقم امللك )7892(
6 ـ القطعـة املرقمـة )جزء مـن  27( م43 الخان الجنوبية  املشـيد عليها )بائع سـكراب(  

وبمساحة )1000( م2 وحسب واقع الحال  وملدة ثالث سنوات رقم امللك )7887(
7 ـ القطعـة املرقمـة )134و135( م43 الخـان الجنوبيـة  املشـيد عليها )بائع سـكراب(  

املهندسوبمساحة )4050( م2 وحسب واقع الحال  وملدة ثالث سنوات رقم امللك )7879(
رعد عيل نجم

مدير بلديات حمافظة نينوى
رئيس اللجنة

رقم القطعة والمقاطعة  نوع العقار ورقمه ت

190/163م131 برطلة الشرقية وبمساحة 1200م ملعب رياضي 1

العدد : 704
التاريخ : 2021/12/13

املهندس
عبد الستار خرض احلبو

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

املهندس
رعد عيل نجم

مدير بلديات نينوى
رئيس اللجنة

املهندس
رعد عيل نجم

مدير بلديات نينوى
رئيس اللجنة
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»قوة الكلب« يف منطقة رمادية بني الطبيعة واحلضارة
           سمير رمان 

 The« بدأت قن�اة نيتفليكس بعرض فيلم
الكل�ب«،  ق�وة   /Power of The Dog
كامبي�ون/  ج�ن  إليزابي�ث  للمخرج�ة 
Elizabeth Jane Campion، ال�ذي نال�ت 
عن�ه جائ�زة »األس�د الفضي�ة« ألفض�ل 
إخراج يف مهرجان فينيس�يا الس�ينمائي 

لعام 2021.
بع�د انقط�اٍع اس�تمر 12 عاًم�ا، ع�ادت 
رواي�ة  إىل  املس�تند  بفيلمه�ا  كامبي�ون 
س�افاج/  توم�اس  األمريك�ي  الكات�ب 
Thomas Savage )1915 � 2003(، وهي 
الت�ي ترعرعت يف مزرعة يف والية مونتانا، 
وقض�ت ج�ّل حياته�ا يف صق�ل تجربتها 
هناك. حولت كامبيون الرواية إىل نصوٍص 
كثيف�ة اس�تغرق عرضه�ا عىل الشاش�ة 
س�اعتن، تغ�رّي خاللها البط�ل الرئييس، 
وكذلك األس�لوب، مرات ع�دة. يبدأ الفيلم 
: تعليٌق بصوت الشاّب  بقّصة نضوج شابٍّ
بي�ر غ�وردون )املمث�ل األس�رايل كودي 
 ،Kodi Smit-McPhee /سميث � ماكفي
الحائز عن هذا الدور جائزة نقاد نيويورك 
عام 2021(. فقد غ�وردون والده مبكرًا، 
وقرر أّن حماية أّمه روز غوردون )املمثلة 
 Kirsten /األمريكي�ة كريس�تن دانس�ت
Dunst ( الت�ي تدي�ر مطعًم�ا عىل جانب 

الطريق ستكون مهمته الرئيسة من اآلن 
فصاع�ًدا. ومع ذلك، يبق�ى بير يف الفيلم 
، ت�ارًكا املس�احة الرئيس�ية  غ�ري مرئ�يٍّ
من الشاش�ة لش�خصياٍت أكث�ر تقليدية 
بالنس�بة لنوعية أفالم الغ�رب األمريكية؛ 
إّنه�م األخ�وة بربان�ك، أصح�اب مزرعٍة 
كب�رية ومزدهرة. يف الفيلم، هنالك ش�اّب 
وحيد يشبه أصحاب املزارع بحّق، جورج 
 ،)Jesse Lon Plemons /جييس بليمونز(
وه�و رجٌل مح�رم يرتدي قبع�ًة وربطة 
عنق، ويع�رف بالطبع كيف يركب الخيل، 
ويمّيَز البقرة السليمة من املريضة. ولكّنه 
ن�ادًرا م�ا يلوّث يدي�ه بالعمل الق�ذر. أّما 
يف ش�أن )فيل(، األخ األك�ر )يؤدي دوره 
املمث�ل اإلنكليزي بنيديك�ت كمرباتش/
فيش�به   ،)Benedict Cumberbatch
أكث�ر ما يش�به مرافق قطيٍع بس�يط. يف 
وق�ٍت الحق، س�يعلم املش�اهد من خالل 
جملٍة عابرة يف الفيلم أّنه قد تلقى تعليًما 
كالس�يكًيا ممت�اًزا، لكّنه ي�رى أّن معلّمه 
الحقيق�ي يف الحي�اة هو صديق�ه الراحل 
برونكو هنري، الذي أخذ عىل نفسه عهًدا، 
بعد حصولهم عىل املزرعة من أبويهم قبل 
25 عاًم�ا، بتعلي�م األخوة فن�ون وأصول 
تربية البقر. لكن، عندما يرى املشاهد األخ 
األك�ر )فيل( ال�ذي لم يحلق أب�ًدا، ونادًرا 
ما يس�تحّم، ويرتدي عىل ال�دوام قميًصا 

مجعًدا من الجينز، ويقوم بيديه العاريتن 
بخ�ي العج�ول، وين�ام م�ن دون خلع 
حذائه، فإّن هذا املش�اهد سيجد صعوبًة 
يف تخّي�ل أّن في�ل ه�ذا يتح�دث الالتينية 

واليونانية إىل جانب اإلنكليزية البسيطة. 
قليل الكالم، وإذا ما فتح فمه، فإّنه يفعل 
ذلك غالًبا كي يبصق عىل أحٍد ما، بدًءا من 
أخيه الذي يدعوه ب�«الس�من«، وانتهاًء 

بطالب الطّب بير: عندما توقف آل بربانك 
لتن�اول الطع�ام يف مطعم غوردن�ز أثناء 
رحلة نقل املاشية، يسخر فيل من الشاّب 
الخج�ول س�خرية الذع�ة لدرج�ٍة دفعت 
األخ�ري إىل الب�كاء. بالطب�ع، يجس�د فيل 
شخصية ذكورية خسيسة، ولكّنها هشة 
يف الوقت نفسه، فهو رجل مزدٍر تخىّل عن 
املشاعر الحرضية، واستبدلها بالخشونة 
الريفية، رج�ٌل ال يعرف بح�ّق الرجل أن 
يكون ضعيًفا، س�واًء كان األمر يتعلّق به 
هو نفسه، أو باآلخرين. فيل رجٌل ذكوريٌّ 
وهزيم�ة  إذالل  م�ن  الس�عادة  يس�تمد 
األش�خاص الذي�ن يعترهم ضعف�اء، يف 
محاولٍة إلخفاء ضعفه هو نفسه. تتميز 
ش�خصيته بغطرس�ة حقيقي�ة، ويمكن 
الش�عور بكراهيته العميقة للنساء يف كل 
مرة يس�تهدف فيه�ا روز، س�واء رًسا أو 
علًن�ا، للس�خرية منها، فن�راه يقابل نبأ 
زواج أخيه جورج من روز غوردنز، والدة 
الش�اّب املدلّل، بغض�ٍب واحتقار. وعندما 
تنتقل املرأة إىل مزرعة املاش�ية، يبذل فيل 
كّل ما يف وسعه لتسميم حياتها إىل أقىص 

درجٍة ممكنة.
يتصاعد التوتر الذي زادت حّدته عىل وقع 
املوس�يقى التصويرية لجون�ي غرينوود، 
بالًغ�ا ذروت�ه مع وصول بي�ر إىل املزرعة 
لقضاء عطل�ة الصيف، هو ال�ذي ال يزال 

ا منغلًقا، وال يشبه الرجل »الحقيقّي«  هشًّ
عىل اإلط�الق. يتوقع بي�ر ووالدته مزيًدا 
من الس�خرية واالس�تهزاء يف حقهما من 
قبل في�ل، الذي يتقمص بش�كٍل مفاجئ 
دور مرش�ده وصديقه األك�ر - برونكو 
هنري، عىل ما يبدو نتيجة رغبٍة اجتاحته 
)أو أم�ٍل ي�راوده( ب�أن يصبح ش�يًئا ما 

بالنسبة لبير.
 The /وكم�ا يف فيلمها الس�ابق »البيانو
Piano« عام 1992، الذي جلب إلليزابيث 
تناله�ا  ذهبي�ة  س�عفٍة  أول  كمبي�ون 
مخرجٍة، فإّن أح�داث فيلم »قوة الكلب« 
تجري ع�ىل الح�دود الرمادي�ة الفاصلة 
بن الحضارة والطبيع�ة. وبعظمٍة تليق 
التقط�ت  األمريك�ي،  الغ�رب  بطبيع�ة 
كام�ريات املص�ور إيري فيغنر مش�اهد 
م�ن جب�ال وودي�ان مونتان�ا الخرضاء 
والذهبي�ة، لتك�ون خلفي�ًة للدراما التي 
تخفي بعناي�ٍة فائقة الدواف�ع الداخلية 
ألبط�ال الفيلم خل�ف واجه�ٍة الئقة من 
قبي�ل راع بق�ٍر ص�ارم، عش�يقة جديرة 

بمنزٍل كبري، وطالب طبٍّ متواضع.
يس�ّمى  مم�ا  كث�رًيا  الفيل�م  تضّم�ن 
باألس�لوب الكالس�يكي، كما يف املش�هد 
املتك�رر ال�ذي يصب�ح فيه ب�اب املدخل 
يف إط�ار ج�دراٍن مظلمة إطاًرا ألش�كاٍل 
 The« برشي�ة، كما يف اللقطة املش�هورة

Seekers« للمخ�رج ج�ون ف�ورد ع�ام 
1956. ومع ذلك، تتحّول إيقونات الغرب 
األمريكي )الويس�رن( عند كامبيون إىل 
معاٍن أُخرى تكتش�فها العن املتفّحصة 
وحدها، تماًما كح�ال بير، طالب الطّب 
الذي يتمّكن وحده من تمييز خيال كلٍب 
فاغر الفّكن يقبع يف ثنايا سلسلة الجبال 
الواقعة مقابل املزرعة. عندها يقول فيل 

لطالب الطّب: املهّم أن تعرف أين تنظر!
الكلب خف�ّي، ولكّن�ه يطّل علين�ا يف كّل 
مش�هٍد تقريًبا. يحاول كّل أبطال الفيلم 
املركزين إبقاء كالبها الخفية التي تنهش 
أرواحه�م مقّي�دًة يف السالس�ل. وحدهم 
أولئ�ك الذين يمتلكون الج�رأة، وقبل كّل 
يشٍء، ع�ىل االعراف بوج�ود تلك الكالب 
داخلهم، سيكون لديهم أمُل يف الخالص. 
بعد انتهاء عرض الفيلم، يتبادر إىل ذهن 
املش�اهد س�ؤال حول العالقة بن الفيلم 
وعنوان�ه. يف إجابٍة لها عن هذا الس�ؤال، 
رّصح�ت املخرج�ة قب�ل ع�رض الفيلم: 
الكلب يف العن�وان هو صفة رمزية لبطل 
الفيل�م )فيل(، الش�خص املتناقض الذي 
يخّي�ل إلي�ك يف البداية أنه لي�رايلٌّ منفتح 
ومتح�رر، لكنه يكش�ف الحًقا عن عجز 
مري�ع يف التواص�ل مع اآلخري�ن، عندما 
يتطلّب املوق�ف اتخاذ قراراٍت حاس�مة، 
حتى وإن كانت تتعلّق باملرأة التي يحب.

Public Tender Announcement for Tender No: 009-PC-20-EBS (2nd Announcement)
Provide Demulsifier for EBS 

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong, 
with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the 
Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Provide Demulsifier for EBS
Tender No.: 009-PC-20-EBS (2nd Announcement)
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for the Second Time. All the specialist 
companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with EBS Petroleum Company Limited.\ 
C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee (100$) after procedures 
mentioned below.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek one to two contractors to execute project Provide Demulsifier for EBS，For more 
details, please refer to ITB document.
Part Two: Purchase the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Zhang Xianqiao 
zhangxianqiao@ebspetroleum.com & Pan Youjun panyoujun@ebspetroleum.com and submit the following documents one day 
in advance:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company
B: Valid Copy of Company registration Documents, tax return, Social securities etc. 
C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email)
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one company
People who directly come to purchase ITB without confirmation from above email would not be accepted.
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before the 
tender submission deadline 4:00 PM 23rd Jane 2022 based on the ITB documents.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp 
before the deadline of tender mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and compile).
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and com-
pile).
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted 
strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address and contact informa-
tion should be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P 
Dept. SEVEN days before the deadline for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contact Person: Mr. Zhang Xianqiao Email: zhangxianqiao@ebspetroleum.com.
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee.
You also can browse website http://www.ebspetroleum.com for the same information of above this tender announcement.

Public Tender Announcement for Tender No: 031-SC-21-EBS
Provision of Flowlines and OHTL EPCC Project

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong, with its 
headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East 
Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Provision of Flowlines and OHTL EPCC Project
Tender No.: 031-SC-21-EBS
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the First time. All the specialist companies who have 
the ability and experience can participate in this tender, to contact EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announce-
ment date to get the tender documents by paying the tender fee (100$) after procedures mentioned below.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek One Contractor who have enough experience and ability to carry out the Provision of Flowlines 
and OHTL EPCC Project.  
The Engineering, Procurement, Construction and Commissioning (EPCC) to be performed by the BIDDER shall include detailed design, 
route selection, alignment, engineering, procurement, installation, testing, pre-commissioning, commissioning and performance test of the 
facilities.
Note: For more details, please refer to ITB documents.
Part Two: Procedure for purchasing the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to nidawei@ebspetroleum.com  & 
cp@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company.
B: Valid Copy of Company registration Documents, tax clearance, social insurance etc.
C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email address).
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one company
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted.
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately on or before the tender 
submission deadline 04:00 PM, 31st January, 2022 based on the ITB documents.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp before the 
deadline mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and compiled). Valid NON-
OBJECTION LETTER to participate into bid from General Commission of Taxation，Iraq ，GCT-CENTERS，and NON-OBJECTION LETTER to 
participate into bid from Ministry of Labor, Iraq (MOL) should be include in Technical Proposal. 
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and compiled).
C. Bid Bond shall with a value of 1% Commercial proposal value. The Letter of Guarantee should be issued by banks adopted/approved on 
the electronic platform according to instructions of Central Bank of Iraq
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted strictly in accord-
ance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address and contact information should be clearly mentioned 
on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P Dept. 7 days 
before the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contact Person: Mr. Ni Dawei nidawei@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com  .
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of this tender announcement above.

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq.

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq.

تنوية
ورد س�هواً يف اع�الن بيع عق�ار الراهن عباس دي�وان دخن  يف 
مالحظي�ة التس�جيل العق�اري يف الحيدرية املنش�ور يف جريدة 
املس�تقبل العراق�ي بالع�دد2517 يف23 /2021/12  حيث ذكر 
سهوا  مراجعة هذه  الدائرة خالل فرة 30 يوما والصحيح هو 

15 يوما لذا اقتىض التنويه
�������������������������������������������������������

تنوية
ورد س�هواً يف اع�الن بيع عقار الراهن س�عدية س�هيل عبد  يف 
مالحظي�ة التس�جيل العق�اري يف الحيدرية املنش�ور يف جريدة 
املس�تقبل العراق�ي بالع�دد2517   يف2021/12/23 حيث ذكر 
سهوا  مراجعة هذه  الدائرة خالل فرة 30 يوما والصحيح هو 

15 يوما لذا اقتىض التنويه
�������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /  حجة فقدان

التاريخ 2021/12/21
اىل  / املدعو / ماجد مكي سعدون

اعالن
ق�دم طالب حجة الفقدان  فضيلة عي�دان جيثوم طلبا اىل هذه 
املحكمة يروم فيه اس�تصدار حجة فق�دان بحق املدعو )ماجد 
مكي س�عدون( ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك  يف الصح�ف املحلية 
فعليك الحضور امامها خالل عرشة ايام من تاريخ نرش االعالن 

وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون 
القايض

اثري فاهم محسن
�������������������������������������������������������

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
دار القضاء يف سامراء

محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
الع�دد: 2021/13973

التاريخ: 2021/12/29
اىل/ املدعى عليها )حارث سعيد ياسن(

م/نرش اعالن
أصدرت محكمة األحوال الشخصية يف سامراء قرارها املؤرخ يف 
2021/11/25 يف الدع�وى املرقمة 1667/ش/2021 واملقامة 
م�ن قبل املدعي )بيداء كريم صالح( واملتضمنة تأييد حضانتها 
للطفل�ن )عثمان تولد 2006/1/30 ونور تولد 2004/10/4( 
ولثب�وت مجهولي�ة محل اقامت�ك لذا ق�ررت املحكم�ة تبليغك 
بصحيفت�ن محليت�ن يوميت�ن وعن�د ع�دم حض�ورك وعدم 
االع�راض والتمييز عىل قرار الحك�م املذكور خالل مدة ثالثون 

يوماً فان القرار يكتسب الدرجة القطعية وفق القانون.
م�����������ع الت��ق��������دي�������ر...

القايض
كاظم متعب داود

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2021/3294

التاريخ : 2021/12/12 
اعالن

املنفذ عليه  / املدين / صفاء محمود سالم 
لقد تحق�ق لهذه  املديرية من انك مجهول مح�ل االقامة وليس لك 
موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ  عليه واستنادا 
للم�ادة 27 م�ن قان�ون التنفي�ذ تقرر تبليغ�ك اعالن�ا بالحضور يف 
مديرية تنفيذ النجف  خالل خمس�ة عرش ي�وم تبدأ من اليوم التايل 
للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك 

ستبارش هذه املديرية باجراء التنفيذ الجري وفق القانون 
املنفذ العدل

احمد مسافر عبد الحسن الخالدي
اوصاف املحرر

ق�رار الحكم بالع�دد 3294 واملتضم�ن الزام املدين صف�اء محمود 
س�الم بتادية مبلغ قدره ثمانية مالين دينار عراقي لصالح الدائن 

حسن جليل 
�������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد 4244/ش2021/6

التاريخ 2021/12/30
اعالن 

املدعى عليه / حسن كريم عباس 
اقام املدعي زهراء علول ريس�ان الدع�وى املرقمة اعاله تطلب فيه 
التفري�ق  وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب رشح املبل�غ القضائي 
واش�عار مختار ح�ي الوفاء يف النج�ف  لذا تقرر تبليغك بواس�طة 
صحيفت�ن محليتن يوميتن فعليك الحضور امام هذه املحكمة يف 
موعد املرافعة املوافق يوم 2022/1/18 الس�اعة التاس�عة صباحا 
وعن�د عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح  النجف 
العدد: 349/ج2021/1

التاريخ : 2021/12/29
اعالن

 اىل املتهم الهارب / الحسن محمد حذيفة 
حي�ث انك مته�م يف الدعوى املرقم�ة )349/ج2021/1( والخاصة 
باملش�تكي )بنت الهدى عبد الحكي�م عبد الجليل( وفق احكام املادة 
295  من قانون العقوبات وملجهولية محل اقامتك حس�ب االشعار 
املرف�ق يف ثنايا هذه الدعوى عليه ق�ررت املحكمة تبليغك اعالنا  يف 
صحيفت�ن محليت�ن يوميتن رس�ميتن يف الصفح�ات االوىل منها 
بوجوب الحض�ور  امام هذه املحكمة يف موع�د املحاكمة املصادف 
ي�وم 2022/1/31 وعن�د عدم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك 

غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض

حيدر طالب الطالقاني

اعالن 
اىل الرشيك / اسمهان خزعل عبد الرسول 

اقتىض حضورك اىل صندوق االسكان العراقي / وذلك لتثبيت اقرارك 
باملوافق�ة عىل قيام الرشيك الس�يد )حس�ن جواد كاظ�م ( بالبناء 
عىل حصته املش�اعة يف القطعة املرقمة )12595( مقاطعة )بلدية 
التاجي / س�بع البور( لغرض تس�ليفه قرض االسكان وخالل مدة 
اقصاها خمس�ة عرش يوم داخل العراق وش�هر خ�ارج العراق من 
تاريخ العراق وش�هر خارج العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكسه 

سوف يسقط حقك يف االعراض مستقبال . 
وزارة االعمار واالسكان 

صندوق االسكان العراقي 
�������������������������������������������������������

فقدان 
فقد باج اسياس�يل باس�م / بش�ار ثائ�ر طالب – فم�ن يعثر عليه 

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

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف الكرخ الثانية 
اعالن باعادة مزايدة 

التسلسل او رقم القطعة : 5 / 1501 م 19 غزاليه .
الجنس : ثالثة دور مفرزة بصورة غري رسمية .

النوع : عقار ملك رصف .
املشتمالت : ثالث مشتمالت .

الشاغل : مستاجر .
مق�دار املبيع : 000 / 000 / 250 مائتان وخمس�ون مليون دينار 
– بالنظر لرك املزايدة التجارية لبيع العقار املوصوف اعاله للراهن 
روعه عدنان فرج لقاء طل�ب الدائن املرتهن املعهد الطبي التقني / 
بغداد البالغ 717634 / 953 تسعمائة وثالثة وخمسون وسبعمائة 
وس�بعة ع�رش الف وس�تمائة واربع�ة وثالثون دينار نق�دا اقتىض 
اعادتها ملدة 15 يوما اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن 
فعىل الراغب يف االش�راك فيها مراجعة دائرة التس�جيل العقاري يف 
الكرخ الثانية خالل املدة املذكورة مستصحبا معه تامينات قانونية 
نقدية او كفالة مرصفية ال تقل عن 10 % من القيمة املقدرة للمبيع 
البالغ�ة 000 / 000 / 700 س�بعمائة ملي�ون دين�ار وان املزاي�دة 

ستجري يف الساعة 12 ظهرا من اليوم االخري .
دائرة التسجيل العقاري يف الكرخ الثانية 

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

رئاسة محكمة استئناف املثنى 
محكمة االحوال الشخصية يف السماوة

العدد / 3491
التاريخ 2021/12/29

اىل  / املفقود / حازم خيون محي
اعالن

قدم ش�قيقك طالب خي�ون محي طلبا لهذه املحكم�ة يطلب فيها 
تنصيب�ه قيما عليك كونك مفق�ود بتاريخ 2013/6/18 ولم يعرف 
مص�ريك فيم�ا اذا كنت عىل قي�د الحياة من عدمه  ل�ذا قررت هذه 
املحكمة تبليغك بواس�طة صحيفتن محليت�ن يوميتن وعند عدم 

حضورك ستجري املرافعات القانونية بحقك وفق القانون
القايض

فارس نجم ابو حسنه
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

يوم جيد ويحمل الكثري من االخبار السارة التي 
كنيت تنتظرها منذ فرتة طويلة، تسيري الحياة 
العملية بشيكل جيد، تتمكن من اثبات نفسيك 
بالرغيم مين جمييع العوائيق واملشياكل التي 
ستواجهك، تشعر بالسيعادة وأن هذا العام لك 

ويحمل لك الكثري، االمور العاطفية جيدة

تسري االمور بشكل جيد وتحمل لك االيام املقبلة 
الكثيري مين املفاجات التيي تسيعدك، عالقتك 
العاطفية تسري بشكل ممل وروتيني حاول أن 
تعمل عىل تحسينها والخروج من حالة الروتني 
التي تشعر بها حتى ال تجد نفسك يف عالقة غري 

سعيدة

اخبيار سيعيدة يف طريقهيا الييك، الكثيري من 
االميور الجييدة تحدث ليك بهذه الفيرتة، كنت 
قلًقا بخصوص امر اشيعرك باالحراج الشيديد 
ستتمكن من تجاوزه وتعمل عىل تطوير نفسك 
بشيكل اكري، تلفيت االنظار وتتلقى االشيادات 

الواسعة مما يشعرك بالفرح الشديد

حياول ان ال تتأثير بالضغوطيات مين حولك، 
يجيب علييك الرتكيز عىل عملك يف هيذه الفرتة 
واالبتعاد عن التشيتت وكثيرة التفكري، يمكنك 
طلب النصح من احد االصدقاء الذين تثق بهم، 
انت بحاجة لفرتة من االسرتخاء لرتتيب امورك 

خاصة يف مجال العمل 

تتيرف هذه الفيرتة بانانية كبيرية تؤثر عىل 
عالقتك بمين حولك، لييس من عادتيك التخيل 
عن االشيخاص من حولك خاصية اولئك الذين 
اعتادوا ان يتلقوا الدعيم الكبري منك، ابتعد عن 
الغيرية املباليغ بها حتى ال تجد نفسيك بخالف 

كبري مع الرشيك، تتلقى اتصال عائيل جيد

يجب علييك التأني بهذه الفيرتة قبل اتخاذ اي 
قيرار شيخيص، اماميك الكثيري مين الخيارات 
وتشيعر بالتشيتت والرتدد والخيوف من اتخاذ 
قرار خاطئ، عائلتك بحاجة لبعض الدعم منك 
واالهتمام، تسري االمور العاطفية بشكل هادئ 

وسلس، هذا العام جيد عىل كافة االصعدة

يجيب علييك االجتهاد اكثير يف الفيرتة املقبلة، 
والعمل عىل نفسك، قد تتعرض ملوقف محرج يف 
العمل بسبب اهمالك لذلك انتبه وحاول الرتكيز 
بشيكل اكير، تتمكن مين اكتسياب املزيد من 
االصدقاء يف العام الجديد وهناك من يسياعدك 

منهم عىل تبديل حياتك

تشهد االيام املقبلة الكثري من االحداث السعيدة 
يف صعيد العمل والعائلية واالصدقاء، تتوفر لك 
الكثري من الفرص الجيدة التي سيتبدل مسارك 
املهنيي، عليك التفكري ملًيا قبيل اتخاذ اي قرار 
حتى ال تندم عليها الحًقا، يعاتبك أحد االصدقاء 

بسبب ترف قمت به ازعجه

ال تشيعر بالندم عيىل اي قرار اتخذته سيابًقا، 
التجيارب التيي ميررت بهيا تزيد مين خرتك 
بالحيياة عليك النظر للمسيتقبل وعيدم البقاء 
مرهون يف املايض، انيت بحاجة اليجاد حل من 
اجل وضعك املادي والعمل عىل زيادة دخلك بعد 

االزمة املادية التي مررت بها

انت مهمل بهذه الفرتة بشيكل كبري، مما يجعل 
حياتيك العملية يف حالية انهيار، علييك االنتباه 
لترفاتك واعطياء العمل املزيد من اهتماماتك، 
كميا يجيب علييك الرتكيز عيىل عمل واحيد بدل 
التشتت الكبري الذي تعيشه، حيث انك تجد نفسك 

غري قادر عىل التوفيق بني الكثري من املهام

املسيتقبل،  يف  جيدي  بشيكل  التفكيري  علييك 
واالهتمام به اكثر، يجب ان تعمل عىل تحسيني 
قدراتيك يف العميل، االمور يف االرسة مسيتقرة، 
قلقيك عىل احد االشيخاص مباليغ وغري مرر، 
يجيب عليك ممارسية الرياضة يف هيذه الفرتة 

من أجل الخروج من أي ضغوطات نفسية

قد تشيهد هيذه الفيرتة مفاجات غري سيارة، 
تشعرك بالحزن، عليك تجاوز هذه الفرتة بقوة، 
االميور املالية جيدة يف املجميل، حاول الخروج 
ميع بعض االصدقياء املقربني مين اجل تجاوز 
الحالية النفسيية، وطلب االسيتعانة برايهم يف 

املشاكل التي تواجهها.

العذراء

احلوت

»بوتوكس املعدة« غري فعالة يف ختفيف الوزن 
 أكد استشاري الجراحة العامة وجراحة 
أحميد  الدكتيور  واملناظيري  السيمنة 
الغاميدي، أن اإلجراء الطبي املسيمى بي 
»بوتوكيس املعيدة« لم يثبيت فاعليته يف 

تخفيف الوزن.
وقال الغامدي إن بوتوكس املعدة، إجراء 

طبيي غري معيرتف به لعالج السيمنة يف 
املستشيفيات ذات املرجعيية الرسيمية، 
مطالبياً الجميع بالحيذر وعدم تعريض 
صحتهيم للخطير. يذكير أن بوتوكيس 
املعيدة هو عملية يتيم إجراؤها باملنظار 
لحقين عضلة املعيدة بميادة البوتوكس 

وإصابتها بشلل مؤقت غري كامل.
وكشف بعض الخراء أن أرضار بوتوكس 
املعيدة تفيوق فوائده، حييث قد يصيب 
أو  الحساسيية  أو  بالنزييف  الشيخص 
اإلمسياك أو انخفاض الشهية، وأرضار 

صحية أخرى.

ال يتحدث العربية ويبدع يف كتابة اخلط العريب!
يف أحد املنازل القديمية يف أزقة قرية 
دبيي الرتاثيية يف اإلمارات، يسيتقبل 
عتييق  محميد  الهنيدي  الخطياط 
أنصياري محبيي الخيط العربي من 
السيياح لكتابية أسيماء أطفالهيم 
بالخيط العربيي بأنواعيه املختلفة، 

الكويف والثلث والنسخ.
الخطياط عتييق أنصياري، اليذي ال 
يتحيدث العرببة لكين مازالت قبضة 
أصابعيه عيىل الريشية تحافظ عىل 

الدقة يف ترتيب حروف لغة الضاد.
إىل هيذا، يقيول السيبعيني الهنيدي 

يف  كان  إنيه حيني  لي«العربية.نيت« 
السابعة من عمره عاش يف بومباي، 
وكان يكتيب عيىل رميال الشياطئ 

باللغة الفارسية واألردية.
حروف العربية جذبته

يف  العربيي  الخيط  عتييق  درس 
أكاديميية يف بومبياي وتعليم الخط 
لكنيه  والعربيية،  واألردو  الفياريس 
شيغف بالعربيية وسياعده دراسية 
وحفظ القرآن عيىل النمط القديم يف 
تعلم كتابة العربية وإتقان فن الخط 

العربي.

كميا بيرع يف كتابية لفيظ الجاللية 
الليه  وأسيماء  القرآنيية  واآلييات 
الخيط  أنيواع  بمختليف  الحسينى 
العربي املعروفة، لكنه قال إنه ابتكر 
خطا خاصا به للتميز والتخلص من 

التقليد.
إىل  عتييق  انتقيل  عاميا   12 ومنيذ 
اإلمارات، مؤكدا أنيه وجد التقدير يف 
سوق العمل وأصبحت أعماله الفنية 
مطلوبية مين محبي الخيط العربي 
التاريخي، لذا يسيتبعد إطالقا اندثار 

اللغة العربية ملرونتها.

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
- مقادير الصوص :

الصويا صوص : نصف كوب )قليلة الصوديوم( - خل التفاح : 2 ملعقة كبرية 
- زيت السمسيم : ثالثة أرباع امللعقة الصغرية - النشاء : ملعقة كبرية - الثوم 
: ملعقة صغرية )مهروس( - السيكر البني : 3 مالعق كبرية - الزنجبيل : ربع 
ملعقة صغرية )مطحون( - السمسم : 2 ملعقة صغرية - املاء : نصف كوب - 
فيليه دجاج : 500 غراماً )مقطع مكعبات صغرية( - البيض : 1 حبة - النشاء 

: 3 مالعق كبرية
- ملح : نصف ملعقة صغرية - فلفل أسود : ربع ملعقة صغرية - زيت الزيتون 

: 2 ملعقة كبرية
طريقة التحضري:

اخلطي البيضة مع النشا وامللح والفلفل يف طبق.
أضيفي قطع الدجاج للطبق حتى تتغطى بالخليط.

اخلطي املاء مع الصويا والخل وزيت السمسم والثوم والسكر البني والزنجبيل 
يف وعاء واتركيه جانباً.

سخني ملعقة من زيت الزيتون يف مقالة عميقة وأضيفي الدجاج واقليه حتى 
يتحمر ويصبح ذهبي اللون.

أضيفي الزيت املتبقي وقلبي.
أضيفيي الصوص فوق الدجياج واتركي الخليط حتى يبيدأ بالغليان ويتكاثف 

قليالً.
وزعي السمسم وارفعي املقالة عن النار.
قدميه ساخناً مع األرز املبخر أو املفلفل.

دجاج بالسمسم

مقدار التوتر وتأثريه عىل اجلسم
كشيفت دراسية طبية حديثية، أن التدريب الذهنيي يقلل من 
تركييز هرميون »الكورتيزول« يف الشيعر، موضحية أن قياس 
هذا األخري يف الشيعر يتيح معرفة أعباء اإلجهاد املسيتمر لدى 

الشخص.
وأجريت هذه الدراسية من قبل علماء يف معهد »ماكس بالنك« 
لعليوم اإلدراك البرشي والدماغ يف اليبزييغ األملانية، وتقدم أول 
دلييل موضوعيي عيىل أن التدرييب العقيل يقلل مين العالمات 

الجسدية عىل فرتات طويلة من اإلجهاد.
ووفقا لدراسية أجراها الباحث تكنيكر كرانكينكاس، فإن 23 
يف املئة من األشيخاص يف أملانيا يعانون من اإلجهاد؛ وال تشكل 
هذه الحالة ضغطا عىل رفاهية األشيخاص املصابني فحسب، 
بل إنها مرتبطية أيضا بعدد من األمراض العضوية، بما يف ذلك 
مرض السكري وأمراض القلب واألوعية الدموية واالضطرابات 
النفسيية مثل االكتئياب. ويعد تركيز »الكورتيزول« يف الشيعر 
مقياسا مناسبا للتعرض لإلجهاد لفرتات طويلة، فهو هرمون 
يتم إفرازه عندما نواجه تحديا هائال، ليساعد يف وضع أجسامنا 

يف حالة تأهب وحشد للطاقة، للتغلب عىل التحدي.
وكلما طيال التوتر، زاد تركييز »الكورتيزول« حول أجسيامنا 
وزاد تراكمه يف شيعرنا، علما بأن الشعر ينمو سنتيمرتا واحدا 

يف الشهر، يف املتوسط.
لهذا السيبب، قيام الباحثيون، بالتعياون ميع مجموعة عمل 
»كليمنيس كريشيباوم« يف جامعية دريسيدن، بتحلييل كمية 
»الكورتيزول« كل 3 أشهر، يف أول ثالثة سنتيمرتات من الشعر، 

بدءا من فروة الرأس.
وشيمل برناميج التدرييب الذهني 3 جلسيات، ميدة كل منها 
3 أشيهر، تم تصمييم كل واحدة منهيا لتدريب مهيارة معينة 

باستخدام التدريبات العقلية.
وكان الرتكييز عىل عواميل االنتباه واليقظية، أو عىل املهارات 
االجتماعيية والعاطفيية مثيل التعاطف واالمتنيان، أو عىل ما 
يسيمى »املهيارات االجتماعية املعرفية«، ال سييما القدرة عىل 

اتخاذ وجهة نظر تجاه أفكار اآلخرين.
الدراسية ضمت 3 مجموعات من 80 مشاركا، أكملت كل منها 
وحيدات التدريب برتتيب مختلف، حيث اسيتمر التدريب ملدة 9 

أشهر بواقع 30 دقيقة يف اليوم، خالل 6 أيام يف األسبوع.
ضغط أقل.. كورتيزول أقل

وأظهرت نتائج الدراسية بعد 6 أشيهر من التدريب، انخفاض 
كمية الكورتيزول يف شيعر األشخاص بشيكل ملحوظ، بنسبة 

25 يف املئة.
يف األشهر الثالثة األوىل، لوحظت آثار طفيفة يف البداية، ثم زادت 
خالل األشيهر الثالثة التالية. أميا يف الثلث األخري، فظل الرتكيز 
عند مسيتوى منخفض. ولذلك يفرتض الباحثيون أن التدريب 
الطويل بما يكفي فقط هو الذي يؤدي إىل التأثريات املرغوبة يف 
تقلييل التوتر. وال يبدو أن التأثيري يعتمد عىل محتوى التدريب، 
لذليك مين املمكن أن تكيون العديد من األسياليب العقلية التي 
تمت دراستها فعالة باملثل يف تحسني طريقة تعامل الناس مع 

اإلجهاد اليومي املزمن.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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إدارة الزوراء تنفي مفاحتة هذا املدرب 
وتضع أجنبيًا ضمن خياراهتا

             المستقبل العراقي/ متابعة

نفت إدارة ن�ادي الزوراء مفاتحتها املدرب 
العراق�ي املحرتف }أم�ن فيلي�ب{ لقيادة 
فريقها الك�روي خلفا للمدرب املس�تقيل 

عصام حمد.
وإك�دت إدارة ال�زوراء »ب�ان املفاوض�ات 
وصلت اىل مراحل متقدمة مع }أوديش�و{ 
فش�ل  ح�ال  يف  لك�ن  الفري�ق  لقي�ادة 
املفاوضات فإن االدارة س�تتفق مع مدرب 

رصبي سيكشف عن أسمه الحقاً«.
وكان فريق الزوراء قد سقط يف فخ النفط 
بخس�ارته يف مواجه�ة 22 ترشي�ن الثاني 
بهدف�ن لهدف واحد يف املباراة التي أقيمت 
يف ملع�ب الش�عب الدويل لحس�اب الجولة 

الرابعة عرش من الدوري املمتاز.
وع�ى أث�ر ذلك قدم م�درب الفريق عصام حمد اس�تقالته من 

تدريب ال�زوراء« عازي�اً إياها »كي ال 
يكون حجر عثرة يف طريق الفريق«.

وال زالت إدارة الفريق شاغرة.

الكرخ يقدم عرضًا رسميًا لثنائي 
ترشين السوري

             المستقبل العراقي/ متابعة

ق�دم ن�ادي الك�رخ، عرضا رس�ميا لترشين الس�وري لضم 
الثنائ�ي كام�ل حميش�ة وعبد ال�رزاق محمد، بعق�د يمتد 

لنهاية املوسم الحايل.
ووافق مجلس ترشين عى الع�رض بعد موافقة الالعبن، 
ليس�دد ديونه املرتاكمة ويكون ق�ادرا عى تعزيز صفوف 

الفريق بصفقات جديدة خالل املريكاتو.
املفاوضات بن الجانبن العراقي والس�وري، مستمرة 
لوض�ع اللمس�ات األخرية عى عق�ود الثنائ�ي كامل 

حميشة وعبد الرزاق محمد.
كما بدأ الكرخ يف تأمن تأش�رية الدخول لكامل حميشة 
وعبد الرزاق محمد، لحن حس�م املفاوضات املتوقع أن 

تعلن نتائجها خالل الساعات املقبلة.
ويبحث الك�رخ عن تعزي�ز صفوفه بصفق�ات قوية 
للهروب من ش�بح الهبوط للقسم الثاني من الدوري 

حيث يحتل املركز ال�16 برصيد 13 نقطة.

فيما يحتل نادي ترشين الوصافة، يف جدول ترتيب الدوري الس�وري 
برصيد 20 نقطة، بفارق األهداف عن فريق الوثبة.

وتألق الثنائي كامل حميشة وعبد الرزاق محمد، مع ترشين بالدوري 
املحيل وكذلك مع املنتخب السوري األول يف الفرتة السابقة.

مراد بن يونس ينضم 
لنريوز العراقي

              المستقبل العراقي/ متابعة

أعل�ن محمد الرواني وكيل أعمال م�راد بن يونس، مدافع 
الصفاق�ي،، أن الالعب انضم إىل ن�ادي نريوز العراقي، يف 

صفقة انتقال حر.
وكان م�راد ب�ن يون�س، 25 عاًم�ا، بدأ مش�واره الكروي 
يف الصفاق�ي، ويف موس�م »2016-2017« لع�ب مع�اًرا 
لألوملبي الباجي، قبل أن يعود يف يوليو/تموز 2017 لفريق 

عاصمة الجنوب، لكنه لم يأخذ فرصته.
ويف يوليو/تموز 2021 أصبح يف حل من أي ارتباط بما أن 

عقده مع الصفاقي قد انتهى.
وكان ب�ن يونس، تلقى بعض العروض من تونس، وليبيا، 
لكن�ه فضل أن تك�ون أول تجرب�ة احرتافية ل�ه بالخارج 
يف الع�راق، خاص�ة وأن العرض كان األفض�ل من الناحية 

املادية.
يذكر أن تونس س�جلت حضوره�ا يف الدوري العراقي هذا 
املوسم، من خالل املدرب طارق جراية، الذي كان قد تعاقد 

مع فريق أربيل.

هونيس: كيميتش نموذج مذهل.. وال أختيل رحيل ثالثي بايرن

جولة الكالتشيو يف مهب رياح كورونا العاصفة

              المستقبل العراقي/ متابعة

رغم أن أويل هونيس لم يعد مسؤوال فاعال 
يف باي�رن ميون�خ األملان�ي، لك�ن الرئيس 
الفخ�ري الجدي�د للن�ادي الزال�ت كلماته 
ذات ثق�ل، فيم�ا يتعلق بمس�تقبل نجوم 
النادي واتفاقيات األعمال وكذلك بالنسبة 

لجائحة كورونا.
وتعطلت مس�رية الكرة األملانية يف مارس 
/ آذار 2020 بس�بب الجائح�ة، لكن رغم 
عودة الجماهري إىل املالعب بشكل تدريجي، 
انتهى عام 2021 بإقامة املباريات مجددا 

خلف األبواب املغلقة )بدون جماهري(.
وربم�ا يعترب باي�رن ميونخ أغن�ى ناد يف 
أملاني�ا، لك�ن هوني�س الذي يكم�ل عامه 

السبعن يوم األربعاء املقبل، أكد ان النادي 
الباف�اري ال يس�تطيع أن يكمل مس�ريته 

دون عوائق عى املدى البعيد.
وق�ال هونيس يف مقابلة مع وكالة األنباء 
األملاني�ة )د.ب.أ( الي�وم األحد »س�يكون 
الوض�ع حرجا للغاية إذا لم تعد الجماهري 
إىل املالع�ب، إذا اس�تمر ه�ذا األمر لعامن 
آخري�ن فل�ن نس�تطيع اإلبقاء ع�ى هذا 

الفريق«.
وأض�اف »ينبغ�ي ع�ودة الس�عة الكاملة 
للجماه�ري بحلول أول يولي�و/ تموز عى 

أقىص تقدير«.
وعان�ت جميع األندية من أثار الجائحة يف 
صفوفه�ا، يف الوقت الذي جذب فيه بايرن 
األنظ�ار بش�كل أك�رب بعدما أب�دى العب 

وس�ط الفريق جوشوا كيميتش يف البداية 
تحفظه عى تلقي اللقاح.

وغ�اب كيميتش عن العدي�د من املباريات 
بس�بب خضوع�ه للع�زل الطب�ي س�واء 
الختالطه بأش�خاص مصابن أو بس�بب 
تعرض�ه للع�دوى بعد ذلك، لك�ن هونيس 
يرى أن كيميتش لعب دورا محوريا يف هذا 
األمر.وأوضح هونيش »أؤيد اللقاح تماما 

ولكن لست مع جعله إلزاميا«.
وأضاف »ما الذي يمكن فعله مع شخص 
ال يرغ�ب تماما يف الحص�ول عى اللقاح؟ 
جوش�وا نموذج مذهل عى إمكانية تغيري 
رأيك، لقد تحدثت معه مرة أو مرتن دون 
الضغط عليه«.وأشار هونيس »لقد أشدت 
به لقوله إنه أساء الحكم عى األمر، أتمنى 

أن يفعل أشخاص آخرون ذلك«.
وتابع »من الجيد أنه يرغب يف تلقي اللقاح 
عندما تح�ن الفرصة، هذا األمر قد يمنح 

األشخاص الرافضن دفعة«.
وهوني�س نفس�ه ل�م يك�ن بمن�أى ع�ن 
األخط�اء، واع�رتف بأن تهرب�ه الرضيبي 
والف�رتة الت�ي قضاه�ا يف الس�جن كانت 
»خطأ كبريا«، يرغب يف محوه من سجله.

ولك�ن ق�رار االع�رتاف بإدانت�ه وقض�اء 
عقوبة الحبس، مكنه من العودة لرئاس�ة 
ن�ادي باي�رن ميونخ لرتس�يخ مس�ريته 
الحافلة، والتي تضمنت الفوز بلقب كأس 
العالم وكأس أوروب�ا كالعب، وضمان أن 
دوره يف تحوي�ل الن�ادي الباف�اري لكيان 

عاملي لم يضع هباء.

              المستقبل العراقي/ متابعة

تسود حالة من القلق، بن املسؤولن عن الدوري اإليطايل، 
بش�أن انتظام مباريات املس�ابقة يف ظل انتشار فريوس 

كورونا بن الفرق.

ووفًق�ا ملوقع »كالتش�يو مريكاتو« اإليط�ايل، فإن بعض 
مباري�ات الجول�ة 20 من الكالتش�يو مه�ددة بالتأجيل 
بس�بب إصابات كورونا، أو قد تؤج�ل الجولة بأكملها إىل 
موع�د الحق.وجاء ذلك بع�د أن ارتفع العدد إىل 50 إصابة 
بف�ريوس كورونا بن الالعبن فقط، ما يعني أن انتش�ار 

العدوى يزداد سوًءا يف الدوري اإليطايل.وأشار إىل أن مباراة 
نابويل ويوفنتوس من أبرز املواجهات املرش�حة للتأجيل، 
بس�بب وجود ع�دد من اإلصاب�ات يف الفريق�ن، وتنتظر 
الس�لطات الصحية نتيجة الفحوص�ات الجديدة للفريق 

البارتينوبي من أجل حسم قرارها.

طوارئ سان جريمان تدفعه لفتح باب الرحيل يف املريكاتو
              المستقبل العراقي/ متابعة

يعان�ي باريس س�ان جريمان من أزم�ة اقتصادية تدفعه 
للتخ�يل ع�ن أكث�ر م�ن الع�ب خ�الل املريكاتو الش�توي 

الجاري.
ووفًقا لصحيفة »ليكيب« الفرنس�ية، فإن س�ان جريمان 
أنهى عام 2021 بخس�ائر مالي�ة بلغت 200 مليون يورو، 

ال س�يما أن النادي لديه قائمة روات�ب مرتفعة يتصدرها 
ليونيل ميي ونيمار دا سيلفا وكيليان مبابي.

وأش�ارت إىل أن ليوناردو، املدير الري�ايض لباريس، بالكاد 
قام بمبيعات يف الصيف املايض، وبات ملزًما اآلن بالتخلص 
من عدة العبن والحصول عى 100 مليون يورو قبل شهر 

يوليو/ تموز املقبل.
وأوضحت أن سان جريمان لديه 33 العًبا يف قائمة الفريق 

األول، لكن األزمة األكرب أن الالعبن املهددين بالرحيل ليس 
لديهم الرغبة يف مغادرة »حديقة األمراء«.

وذكرت أن اليفن كورزاوا، ظهري باريس، يشرتط االستمرار 
يف الحصول عى راتبه الحايل، من أجل أن يغادر عى س�بيل 

اإلعارة، واألمر كذلك مع الحارس سريجيو ريكو.
وقالت »ليكيب« إن ليوناردو سيحاول أيًضا إقناع جوليان 
دراكس�لر وتيلو كريير وحتى ليان�درو باريديس بالرحيل، 

لكن املهمة ال تبدو س�هلة عى اإلطالق، ألنهم وقعوا عى 
رواتب مجزية مع سان جريمان.

أم�ا بالنس�بة مل�اورو إي�كاردي، أك�دت الصحيف�ة أن 
املهاج�م األرجنتين�ي لديه اهتمام من ال�دوري اإليطايل، 

وإذا وص�ل ع�رض بقيم�ة 30 ملي�ون يورو، س�يتم فتح 
أب�واب الخ�روج أمامه، لكن يفضل باريس اس�تمراره 

حتى نهاية املوسم.

نيوكاسل يستهدف ضم أوباميانج
              المستقبل العراقي/ متابعة

يرغب نيوكاسل يف تدعيم صفوفه خالل املريكاتو 
الش�توي، من خالل التعاقد م�ع الجابوني بيري 

إيمريك أوباميانج، مهاجم آرسنال.
وخ�رج أوباميان�ج من حس�ابات ميكيل أرتيتا 
مدرب آرسنال، يف املباريات األخرية، ولم يشارك 

حتى يف التدريبات مع الفريق األول.

الربيطاني�ة،  »م�ريور«  صحيف�ة  وبحس�ب 
يس�تهدف نيوكاس�ل ضم أوباميانج عى سبيل 
اإلع�ارة، م�ع إمكانية ضمه بص�ورة نهائية يف 

الصيف مقابل 20 مليون جنيه إسرتليني.
ويعان�ي نيوكاس�ل م�ن ضع�ف النتائ�ج ه�ذا 
املوس�م، حيث يحتل املركز ال�19 »قبل األخري« 
يف جدول ترتيب الدوري اإلنجليزي، بعد تحقيق 
انتص�ار وحيد وب�ات مه�دًدا وبق�وة بالهبوط 

للدرجة األوىل.
ويس�تعد أوباميان�ج حالًي�ا للمش�اركة 
م�ع منتخ�ب الجاب�ون يف كأس األم�م 
اإلفريقي�ة، والت�ي تنطلق بع�د أيام يف 
الكام�ريون، ولم يش�ارك يف أي مباراة 
من�ذ خس�ارة آرس�نال أم�ام إيفرتون 
)2-1( ي�وم 6 كان�ون األول/ديس�مرب 

املايض.

كلوب: ما حدث مع صالح 
أمر مؤسف

              المستقبل العراقي/ متابعة

عل�ق األملاني يورجن كل�وب، املدير الفني 
لليفرب�ول، ع�ى إه�دار امل�ري محم�د 
صالح، لركلة جزاء يف مباراة ليسرت سيتي 

املاضية.
وق�ال كلوب، يف تريح�ات أبرزها موقع 
»إه�دار  الربيطان�ي:  إيك�و«  »ليفرب�ول 
ص�الح لركلة الج�زاء؟ ليس لدين�ا الكثري 
من الخربة بش�أن طريق�ة تعامل مو مع 
املواقف الحرجة أو يشء مشابه لذلك، ألنه 

لم يكن مضطرًا لهذا األمر«.
وأضاف: »مع تس�ديد ركالت الجزاء، فإن 
ص�الح يصبح أكثر طمعا عادة لتس�جيل 
ه�دف يف املب�اراة، ل�م يحدث ذل�ك يف تلك 
املواجهة، لكننا لم نقدم مباراة جيدة حًقا 

لجعل مو يقدم الكثري«.
وتاب�ع: »كانت لديه فرص�ة أخرى جيدة، 
وإذا وضعنا ص�الح يف مواقف واعدة أكثر 

فأن�ا متأكد من أنه كان سيحس�م واحدة 
منها يف الشباك«.

وواص�ل: »إه�دار ركلة ج�زاء أمر صعب، 
خاصة إذا ذهبت الكرة الثانية يف العارضة، 

هذا أمر مؤسف.. ال شك يف ذلك«.
وأردف: »هؤالء العبون من أعى مستوى، 
ويتعاملون باس�تمرار مع الفش�ل، هذه 
حياتن�ا، عندما نقدم أفض�ل مباراة هناك 
أش�ياء كثرية ال تنج�ح خالله�ا، وعليهم 

التعامل معها«.
واس�تطرد: »هذا ما تتعلمه مبكرًا كالعب 
كرة قدم، وكلما كنت أفضل، كلما فش�لت 
كث�رًيا ألن�ك تتواج�د باس�تمرار يف ه�ذه 
اللحظات الحاسمة، ولم ينجح أحد يف كل 

املواقف الصعبة من قبل«.
واختتم: »ال يزال كوبي براينت الالعب الذي 
يعاني من أكثر املواقف الضائعة يف تاريخ 
دوري الس�لة األمريكي للمحرتفن، لكنه 

كان أحد أعظم الالعبن عى اإلطالق«.

               المستقبل العراقي/ متابعة

أك�دت ألي�س كامبيل�و، زوج�ة ألف�ارو مورات�ا، مهاجم 
يوفنت�وس، أن الالع�ب قري�ب م�ن االنتق�ال إىل صف�وف 

برشلونة.
وزعم�ت العديد م�ن التقارير مؤخرًا أن برش�لونة يحاول 
ض�م موراتا ع�رب صفقة تبادلية، لكنه ل�م يصل إىل اتفاق 

بعد مع يوفنتوس.
ووفًق�ا لصحيف�ة »كوريري دي�ال س�ريا« اإليطالية، فإن 
كامبيلو أخربت أصدقائها املقربن مؤخرًا بأنها س�تنتقل 

قريًبا للعيش يف إسبانيا.
وقالت تقارير صحفية إن يوفنتوس يرفض الحصول عى 
خدمات ممفيس ديب�اي أو عثمان ديمبيل ضمن الصفقة 

التبادلية ملوراتا يف املريكاتو الشتوي الجاري.
وأضافت أن يوفنتوس سيس�مح ملوراتا بالرحيل، إذا نجح 
يف التعاق�د مع مهاج�م آخر خ�الل يناير/كان�ون الثاني 
الج�اري، كما أن الالعب يوافق عى االنتقال إىل برش�لونة، 
ألن�ه يعلم جي�ًدا أن اليويف لن يش�رتي عقده م�ن أتلتيكو 

مدريد يف الصيف املقبل.

كورونا يرضب روما قبل موقعة ميالن
              المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن نادي روما، األحد، عن معاناة الفريق 
م�ن إصاب�ات بف�ريوس كورون�ا، عق�ب 
استئناف التدريبات بعد انتهاء إجازة رأس 

السنة.
ويس�تعد روم�ا ملواجهة مي�الن، الخميس 
املقب�ل، ع�ى ملع�ب س�ان س�ريو، ضمن 

مباريات الجولة 20 من الدوري اإليطايل.
وقال روما، يف بيان رسمي: »بعد اختبارات 
كورونا األخ�رية، يعلن الن�ادي عن إصابة 
العب�ن بالف�ريوس، وهما يف حال�ة جيدة 

داخل العزل الصحي«.
وأضاف: »سبق أن حصل الالعبان املصابان 
ع�ى لق�اح كورون�ا، وت�م إب�الغ الجهات 

الصحية املختصة عى الفور«.

ويحت�ل روم�ا املرك�ز الس�ادس يف جدول 
ترتيب ال�دوري اإليطايل برصيد 32، بفارق 
6 نقاط فقط عن أق�رب املراكز املؤهلة إىل 

دوري أبطال أوروبا يف املوسم املقبل.
بينم�ا يأتي ميالن يف املرك�ز الثاني برصيد 
42 نقط�ة، بف�ارق 4 نقاط عن منافس�ه 
إن�رت ال�ذي يتصدر ج�دول ترتي�ب الدوري 

اإليطايل.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

إصابة مييس بكورونا
المستقبل العراقي/ متابعة            

كش�ف ن�ادي باريس س�ان جريم�ان، األحد، 
عن هوي�ة الالعب�ن املصاب�ن بف�ريوس كورونا 

املستجد.
وكان الن�ادي الباري�ي، أعل�ن باألم�س إصاب�ة 4 العبن من 

الفريق بفريوس كورونا، دون الكشف عن هويتهم.
وق�ال الن�ادي، يف بي�ان رس�مي: »الرباعي املص�اب بفريوس 
كورونا هم: ليو ميي وخوان برينات وس�ريجيو ريكو وناثان 

بيتومازاال«.

وأضاف باريس س�ان جريمان: »الالعبون ال��4 يتواجدون حالًيا يف 
العزل الذاتي، ويخضعون للربوتوكول الصحي املناسب«.

وأتم: »يس�تمر نيمار جونيور يف عمليات التع�ايف يف الربازيل حتى 9 
يناير/ كانون ثاٍن الجاري برفقة أعضاء من الطاقم الطبي ومدربي 
باري�س، وال ي�زال م�ن املتوق�ع عودت�ه إىل التدريب�ات يف غضون 3 

أسابيع«.
وخاض باريس س�ان جريمان، أول مران يف 2022 أمس السبت، بعد 

انتهاء فرتة الراحة السلبية لقضاء إجازة الكريسماس.
ويس�تعد ب�ي إس ج�ي ملواجه�ة فريق )ف�ان( الذي يلع�ب يف الفئة 

الرابعة، غدا االثنن، ضمن منافسات دور 32 لكأس فرنسا.

زوجة موراتا تؤكد 
اقرتابه من برشلونة
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يف امريكا وزارة للدفاع!٣٦٥ خطوة باجتاه الدولة احلضارية احلديثة

سامي جواد كاظممحمد عبد الجبار الشبوط

اري�د ان اط�رح يف هذا املق�ال مرشوع�ا ايجابيا  اس�مه ٣٦٥ خطوة 
اىل الدول�ة الحضاري�ة الحديث�ة. تس�تند فكرة امل�رشوع اىل الحقائق 
الجوهري�ة التالي�ة: الحقيقة االوىل: ان الطري�ق اىل الدولة الحضارية 
الحديثة طريق طويل وقد يس�تغرق سنوات عديدة. الحقيقة الثانية: 
ان العنرص االسايس يف اقامة الدولة الحضارية الحديثة هو املجتمع، 
باعتبار ان الش�عب ه�و املكّون االول للدولة، وان�ه يوجد قبل املكّون 
الثال�ث اي الحكوم�ة. الحقيقة الثالثة: ان كل مواطن فرد يس�تطيع 
ان يق�وم بجزء بس�يط من العمل املؤدي اىل قي�ام د ح ح، باعتبار ان 
املجتمع مؤلف من مواطنني فّعالني. وان »الجزء البسيط من العمل« 
يمك�ن ان يتحول اىل جزء كبري بالرتاكم ع�ر الزمن. بناء عىل ذلك ان 
اق�رتح ان يق�وم كل مواطن فعال مؤمن بفكرة د ح ح بعمل بس�يط 
واحد يف اليوم يف املساحة االجتماعية التي يستطيع التحرك فيها مثل 
البي�ت، املحل�ة، مكان العمل او التواجد، املس�جد، ال�خ. ولكي يكون 
العم�ل البس�يط مؤثرا فاني اق�رتح ان يقوم كل املواطن�ني الفعالني 
بنف�س العم�ل يف اليوم املح�دد، ويقوم�وا بعمل ثاٍن مح�دد يف اليوم 
التايل وهكذا عىل مدى ٣٦٥ يوما هي ايام س�نة ٢٠٢٢.  وتدور معظم 
االعم�ال البس�يطة املؤدية اىل د ح ح حول افكار او ممارس�ات يقوم 
املواط�ن الفعال بنرشها او الدعوة اليها يف مجال تحركه االجتماعي.  

وفيما ييل اقرتح الحزمة االوىل من هذه االفكار واالعمال:
 ١. الدعوة اىل الرشوع بتطبيق مرشوع #٣٦٥خطوةالىالدولةالحضارية_

الحديثة
 ٢. فكرة اننا نقوم باقامة الدولة الحضارية الحديثة من خالل اعمال 

وافكار بسيطة.
 ٣. ان كل مواطن قادر ان يكون فّعاال يف هذا املرشوع.

٤. ان اقامة د ح ح مرشوع طويل وصعب ولكنه ليس مستحيال.
 ٥. ان هذه االقوال واالفعال هي خطوات س�وف تس�هم باقامة د ح 
ح.  ٦.،ان العراق كان مهد الحضارات السومرية والبابلية واالشورية 
واالس�المية يف الس�ابق، ويمكن ان يكون الدولة الحضارية الحديثة 
االن.  ٧. ان الع�راق يمل�ك املقوم�ات االساس�ية للدول�ة الحضاري�ة 

الحديثة. 
 ٨. ان املجتم�ع املتح�ر ه�و القاع�دة البرشية للدول�ة الحضارية 
الحديث�ة.  ٩. ان مجتمع�ات اخرى مرت بظ�روف اصعب من ظروف 
العراق استطاعت بالعمل التدريجي اقامة الدولة الحضارية الحديثة 
يف بلدانها.  ١٠. يس�تطيع كل مواطن ان يكون مواطنا فّعاال باالعداد 

الذاتي واكتساب الثقافة الالزمة.
مالحظة: يمكن الرشوع بتنفيذ هذا املرشوع من اليوم. 

 وسوف اذكر يف مقاالت قادمة نقاطا اخرى اىل ان نستكمل العدد.

بع�ض ال�دول لديه�ا وزارة تس�مى وزارة الدف�اع، والدفاع يعن�ي الدفاع 
ع�ن الوطن إذا تعرض لالعت�داء، فهل ينطبق هذا االمر ع�ىل وزارة الدفاع 
االمريكية؟ هل حروب امريكا عىل حدودها ضد املكسيك مثال؟ هذا جانب 
وجانب اخر بخصوص صناعة الس�الح وتصدير السالح والسوق السوداء 
للس�الح فان امريكا ترتبع عىل راس كل تلك القوائم حس�ب تقارير ملعهد 
س�توكهولم الدويل ألبحاث الس�الم، وتتذكرون ترصي�ح ريغان بخصوص 
حرب النجوم. وملخص مفاوضات فينا مع ايران حسب رغبة امريكا ليس 
الرنامج النووي بل ان تتوقف عن تصنيع السالح، فقط يحق لها صناعة 
بندقي�ة صيد العصاف�ري، اي منطق هذا وامريكا الدول�ة االوىل يف التصنيع 
والتهري�ب والتصدير وش�ن الحروب حت�ى ان القائمة الت�ي اعدها معهد 
س�توكهولم للفرتة م�ن ٢٠١٠ � ٢٠١٥ اظهرت حقائ�ق قاتلة بخصوص 
تج�ارة الس�الح العاملية الثقيل�ة وليس�ت التقليدية حيث ال�دول العرشة 
التي تصدر االس�لحة لم تكن ايران بضمنهم وكان�ت امريكا االوىل بطاقة 
تصديرية بلغت اكثر من ٥٥ مليار واما صفقة ترامب مع ملك الس�عودية 
وقيمته�ا ٥٠٠ مليار هذه الصفقة االع�ىل يف العالم فال احد يتحدث عنها، 
الدول العرشة اضافة اىل امريكا هي روسيا، الصني، أملانيا، فرنسا، اململكة 

املتحدة، اسبانيا، ايطاليا، أوكرانيا، الكيان الصهيوني.
وحتى أكر عرشة مستوردين لألسلحة الثقيلة لم تكن معهم إيران وكانت 
امريكا بضمنهم والسعودية طبعا. صناعة السالح احقر صناعة يف العالم 
ومثلما تعمل هذه الدول عىل منع ايران عليها ان تمنع نفسها ومن يتبعها 
من دول العالم، فلو توقفت امريكا فقط عن تصنيع السالح فانها بنصف 
املبالغ املخصصة لوزارة الدفاع تس�تطيع ان تقيض ع�ىل الفقر يف العالم. 
امريكا التي عبثت باالمن العاملي وباقرارهم واقرار حلفائهم وليس الدول 
املتررة منهم تتبجح لتتحدث عن الس�الم، فقناة فرنس�ا ٢٤ ذكرت ايام 
حربها االرهابية يف سوريا بان أسلحة أمريكية حديثة ومتطورة خصصتها 
امريكا لجيش النرصة وداعش يف س�وريا تباع يف السوق السوداء، الحظوا 
تصديرها لالرهاب وبيعت يف الس�وق الس�وداء كل العملية بخالف ما تريد 
فرضه عىل العالم من تصدير وتهريب اس�لحة. الوكال�ة االملانية وبالرغم 
م�ن انها م�ن املصدرين واملس�توردين بخ�الف رشوط هزيم�ة هتلر فقد 
ذك�رت »ُتعد صفقات تجارة الس�الح من أغىل الصفق�ات رواجا يف العالم 
بس�بب الحروب والنزاعات املحلية والدولي�ة ويف مقدمتها نزاعات الرشق 
األوس�ط. ويق�در الخ�راء أن رصف جزء صغ�ري من أمواله�ا يكفي لحل 
مشاكل الفقر والبطالة يف العالم«. واما يف سنة ٢٠٢٠ فان مبيعات امريكا 
للس�الح � التصدي�ر العلن�ي وليس التهري�ب � فقد بلغ�ت ١٧٥.٠٨ مليار 
دوالر، واملصيب�ة ان اكر صفقة يف هذه الس�نة كان�ت لليابان الخارسة يف 
الحرب والتي ال يحق لها ان تشكل قوة عسكرية ومقدار صفقة بيع ١٠٥ 

طائرات من طراز “F-٣٥” لليابان بقيمة ٢٣.١١ مليار دوالر.

كنز »الثوريا« يف أحضان مرص
 كشف عالم نووي عن امتالك مرص الحتياطي 
كب�ري م�ن مع�دن »الثوري�ا«، ال�ذي يصل�ح 
لالس�تخدام كوقود ن�ووي للمفاعالت، وبديال 
لليوراني�وم. وق�ال العال�م الن�ووي امل�رصي، 
هشام ناصف، مدير تطوير املفاعالت النووية 
يف الياب�ان، خ�الل حواره م�ع برنامج »مرص 
تس�تطيع«عىل فضائي�ة »dmc« املرصية، إن 
مرص من الدول التي تمتلك احتياطياً كبريا من 

معدن »الثوريوم« املوجود يف الرمال السوداء.
أض�اف ناصف أن هذا الن�وع من الرمال يوجد 
يف مدينتي رشيد ودمياط، الواقعتني عىل البحر 
املتوس�ط شمال مرص. وبني العالم املرصي أن 
الرمال الس�وداء بها مادة تس�مى »الثوريوم« 
أو »الثوري�ا«، وهذه املادة تصلح لالس�تخدام 
كوق�ود ن�ووي للمفاع�الت النووي�ة. وأش�ار 
ناصف إىل أن الواليات املتحدة األمريكية والهند 
بدأتا العمل عىل اس�تخدام هذه امل�ادة، والتي 

تعتر الوقود النووي املستقبيل.
ومعروف أن »الُثوري�وم« هو عنرص كيميائي 
 ،»Th« من عنارص الجدول ال�دوري وله الرمز
وع�دده ال�ذري ٩٠. ونظ�راً ألن الثوريوم فلز 
له نش�اط إش�عاعي طفيف، ويوج�د بصورة 
طبيعي�ة فإن�ه يعد من أن�واع الوق�ود النووي 

البديلة لليورانيوم. وأكد الخراء أهمية الرمال 
الس�وداء ككنز تذخر به س�واحل مرص املطلة 
عيل البح�ر املتوس�ط يف املناط�ق الواقعة بني 
رش�يد إيل رفح بطول ٤٠٠ كيلومرت. وتنترش يف 
١١ موقعا برتكيزات مرتفعة طبقاً آلخر مسح 
جوي قامت به هيئة املواد النووية. حيث تؤكد 
اإلحصائي�ات أن مرص تمتلك أكر احتياطي يف 
العالم من الرمال الس�وداء حي�ث لديها مليار 
و٢٠٠ ملي�ون ط�ن منه�ا. وذكر الخ�راء أن 
املعادن والعنارص املستخلصة من هذه الرمال 
تدخ�ل يف العديد من الصناعات االس�رتاتيجية 

كهي�اكل الطائ�رات والصواريخ والس�رياميك 
وتش�غيل املفاع�الت النووي�ة لتولي�د كميات 
هائل�ة من الطاقة والكهرب�اء، وفقا لصحيفة 

»الجمهورية« املرصية.
ث�روة  تمث�ل  الرم�ال  ه�ذه  أن  إيل  وأش�اروا 
اقتصادية وأن حس�ن اس�تغاللها سيدر عائدا 
اقتصاديا ملرص يفوق عائد قناة السويس، وأن 
م�رص انطلقت بمرشوع قوم�ي يف هذا الصدد 
من خالل تشييد مصنعني الستخراج العنارص 
املعدنية من الرمال الس�وداء. وتقوم عليها ٤١ 
صناعة متفردة ومتنوعة، وس�يوفر ذلك أكثر 
م�ن ٥ آالف فرصة عمل. ويجذب اس�تثمارات 
ضخم�ة. وق�ال محم�د عبد الرحمن س�المة، 
الرئيس األسبق لهيئة الرقابة النووية، إن مرص 
غنية بالرمال الس�وداء التي تمتد عيل شواطئ 
الدلت�ا وتتوافر بكثرة يف رش�يد ودمياط وكفر 
الش�يخ والرل�س. وأكد أن م�رص تملك حوايل 
٧% م�ن مخزون العال�م من مع�دن »الثوريا« 
املوج�ود يف الرمال الس�وداء، موضحا أيضا أن 
من أهم العنارص التي يمكن اس�تخراجها من 
الثوري�ا هو عنرص الثوري�وم الذي يعد عنرصا 
اس�رتاتيجيا حي�ث يصلح لالس�تخدام كوقود 

نووي للمفاعالت.

 فقد موقع البحث الش�هري »غوغل« مرك�زه األول، كأكثر مواقع الويب 
ش�هرة يف العال�م يف عام ٢٠٢١، بحس�ب م�ا أفادت صحيف�ة »ذا هيل«، 
االثن�ني. ونجح موقع »تيك توك« يف إزاحة عمالق التكنولوجيا، ودفعه إىل 
املركز الثاني، باعتباره أكثر املواقع شعبية يف العالم يف عام ٢٠٢١، وفقا 

ملا نقل املوقع عن رشكة األمن السيراني »كالود فلري«. 
يأتي هذا بعد عام من احتالل موقع »تيك توك« الذي يستخدمه يف الغالب 
املراهقون والش�باب، املركز الس�ابع، يف عام ٢٠٢٠، حيث كان غوغل يف 
املركز األول، »ما يجعل إنجاز الوصول إىل املركز األول بالقفز ستة مراكز 
أم�را جديرا باملالحظة«، بحس�ب الصحيفة.  كان موق�ع »تيك توك« قد 
حق�ق رقما قياس�يا جديدا يف س�بتمر أيلول املايض، بوصول�ه إىل مليار 
مستخدم.  ونقلت الصحيفة املراكز العرشة األوىل للمواقع األكثر شعبية 
يف عام ٢٠٢١، وكان ترتيبها كالتايل:  تيك توك . متصفح غوغل. فيسبوك.
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أكثر املواقع شعبية يف 2021 وغوغل
 يفقد الصدارة ألول مرة

واسط.. نجاح زراعة نبات شهري بمنطقة البحر املتوسط
 نج�ح باح�ث يف محافظة واس�ط، من 
زراع�ة }ال�روكيل{ يف املحافظ�ة وهو 
نبات تش�تهر زراعت�ه يف منطقة البحر 

املتوسط.
وق�ال الباح�ث يف املج�ال الزراعي وليد 
ع�الوي يف ترصيح صحف�ي، أن »هذه 
التجربة تع�د من التج�ارب الحديثة يف 

منطقة الوسط والجنوب يف العراق«.
وأشار إىل »استخدام تقنية الري و التي 
اعتم�دت يف الزراعة هي الري بالتنقيط 
والتي اس�تخدمت فيها ٥ آالف لرت ماء، 
فيما تحتاج نفس هذه الكمية إىل ١٠٠ 
الف ليرت اذا ت�م فيها بالطرق التقليدية 

}الري بالسيح{«.
والروكيل ينتم�ي إىل عائلة الخروات 

الصليبي�ة، مث�ل: الزه�رة، وامللف�وف، 
والقرن��بي�ط، والل���فت }الش�لغم{، 

والجرجري.
ويعد الروكيل )Broccoli( من األطعمة 
»الخارق�ة« الحتوائه ع�ىل كمية عالية 
م�ن العنارص األساس�ية والفيتامينات 
وع�دد قليل من الس�عرات الحرارية، ما 
جعل�ه من األطعم�ة املرغوبة عند كثري 
من األش�خاص حول العالم. وقد أطلق 
عليه »الغذاء الخارق« بفضل ما يحمله 
من قيمه غذائية عالية وسعرات حرارية 
قليلة أضافت إلي�ه فوائد عظيمة تعود 
عىل الجس�م، وهذا ما جع�ل املختصني 
يدعون إىل أهمية دمج�ه ضمن النظام 

الغذائي الصحي.

 قام�ت مديرية املرور العام�ة، األحد، بحملة لرفع 
التج�اوزات ش�ارع الصناع�ة يف منطق�ة الكرادة 
ببغ�داد. وذكرت املديرية يف بيان ان »مديرية املرور 
العامة تقوم بحملة موس�عة لرفع التجاوزات عىل 
نه�ر الطريق، حيث ب�ارشت مديرية م�رور بغداد 
الرصاف�ة قاطع م�رور الكرادة برف�ع التجاوزات 

املوجودة يف شارع الصناعة«. 

 املرور ترفع جتاوزات من شارع مهم يف الكرادة

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

 من�ذ ظهور ف�ريوس كورونا املس�تجد، أبلغ املصابون بالوب�اء عن عرشات 
اآلثار واألعراض، وآخرها ما يمكن سماعه بدال من الشعور به.

ورغ�م تقارب األعراض املرتبطة بكورونا واملتحورات التي ظهرت الحقا، إال 
أن بحثا علميا حديثا، سلط الضوء عىل مؤرش جديد لإلصابة بأوميكرون، لم 

يكن مذكورا من قبل يف بيانات املرىض.
ووفق دراس�ة أجراه�ا باحثون يف مستش�فى كينجز كولي�دج بلندن، ثبتت 

إصابة مرىض بأوميكرون، بعدما الحظوا أن صوتهم بات مبحوحا وأجشا.
وبّينت الدكتورة أنجيليك كويتزي، أن أهم خمس�ة أعراض ألوميكرون هي، 
س�يالن األنف والصداع والتعب )سواء كان خفيفا أو شديدا( والعطس وآالم 
يف الحل�ق. وأوضحت كويتزي أن نس�بة ٥٠ يف املئة من األش�خاص املصابني 
بأوميكرون، تأثروا بأعراض ف�ريوس كورونا التقليدية الثالثة وهي الحمى 
والس�عال وفقدان حاسة الش�م أو التذوق، وفق ما نقلت صحيفة »مريور« 

الريطانية.

علامء حيددون مؤرشًا يمكن سامعه 
لإلصابة بأوميكرون

ربام خيفف حدة الوباء يف العالـم.. فائدة غري متوقعة ألوميكرون
 كش�فت دراسة حديثة من جنوب إفريقيا، أن 
األشخاص الذين تعافوا من إصابتهم بمتحور 
»أوميكرون« ربما يكتس�بون قدرة مناعية يف 
املستقبل حتى يتصدوا لعدوى بمتحور »دلتا« 

من فريوس كورونا املستجد.
ويرجح علماء أن يصبح »أوميكرون« املتحور 
املهيمن يف العالم، عما قريب، نظرا إىل الرسعة 
التي انترش بها، منذ رصده أول مرة يف نوفمر 

املايض.
وبم�ا أن متحور »أوميك�رون« يحدث أعراضا 
أخ�ف مقارن�ة بمتح�ورات أخ�رى، فإن�ه قد 
ي�ؤدي مس�تقبال إىل تراجع عدد م�ن يدخلون 
املستشفى من جراء اإلصابة بفريوس كورونا 
املس�تجد. ويوضح الباحث يف علم الفريوسات 
بمعه�د إفريقي�ا لبح�وث الصح�ة يف دوربان، 
أليك�س س�يغال، أن�ه م�ن املحتم�ل أن يؤدي 

أوميكرون إىل  تنحية »دلتا« جانبا«.
وإذا تمك�ن »أوميك�رون« من إزاح�ة »دلتا«، 
فإنه سيكون قد أسدى معروفا بالفعل يف حرب 
العالم ضد الوب�اء، ألن هذا األخري يزيد عرضة 

املصاب ب�«كوفيد ١٩« لدخول املستشفى.
وكش�فت التجارب التي أجري�ت يف املختر أن 
األجس�ام املضادة التي أنتج�ت خالل اإلصابة 

بأوميك�رون كان�ت ق�ادرة ع�ىل الحماية من 
»دلت�ا«. وأض�اف الباحث »نح�ن أيضا نبحث 
ع�ن يشء يمكن أن نعيش معه بس�هولة، ألنه 
س�يكون أق�ل إرباكا لن�ا مقارن�ة بمتحورات 
س�ابقة«. وق�ام الباحث بنرش هذه الدراس�ة 
ع�ىل موق�ع املعهد الصح�ي، يف حني ل�م يجر 

نرشها يف مجلة طبية مختصة حتى اآلن.
يف غض�ون ذل�ك، ق�ال علم�اء مس�تقلون لم 
يشاركوا يف الدراسة إن ما توصلت إليه الباحث 
يف جنوب إفريقيا يبدو وجيها، حتى وإن كانت 

الخالصات أولية حتى اآلن.

وق�ال الباح�ث يف عل�م األوبئة بمدرس�ة لندن 
لحف�ظ الصحة وط�ب املناطق الح�ارة، كارل 
بريس�ون، إن نتائج الدراس�ة تنطب�ق عىل ما 
يحصل حاليا يف إنجلرتا، حيث يزداد أوميكرون 
وترتاجع نس�بة اإلصابات بدلتا ذات الخطورة 

األشد.
وقالت منظم�ة الصحة العاملي�ة، األربعاء، إن 
متح�ور »أوميك�رون« م�ن ف�ريوس كورونا 
املس�تجد ما زال يش�كل خط�ورة عالية، فيما 
قف�زت إصابات »كوفيد ١٩« يف العالم ب�١١ يف 

املئة، خالل األسبوع املايض.
وقالت املنظمة، يف معرض إيجازها األسبوعي 
بش�أن وباء كورونا، إن متح�ور »أوميكرون« 
يقف وراء ارتفاع إصابات كورونا يف الكثري من 

بلدان، حتى صار مهيمنا عىل متحور »دلتا«.
ورجح املصدر أن يك�ون هذا االرتفاع يف زيادة 
إصاب�ات كورونا ناجما عن عاملني يتمثالن يف 
مراوغة املتحور للمناعة، إضافة إىل قدرة أكر 

عىل االنتشار.
يف غضون ذلك، قالت املنظمة إن جنوب إفريقيا 
الت�ي رصدت املتح�ور أول م�رة يف ٢٤ نوفمر 
املايض، س�جلت تراجعا بنس�بة يف ٢٩ يف املئة، 

عىل مستوى حدوث حاالت اإلصابة.


