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افتتح رئيس مجل�س النواب محمد الحلبويس، 
أم�س األربع�اء، اعم�ال الجلس�ة رق�م )46( 
بحض�ور 215 نائب�اً للتصوي�ت ع�ى مرشوع 
قانون املوازنة االتحادية الذي يتضمن 58 مادة. 
وص�وت أعضاء مجلس النواب عى املادة 1 من 
قان�ون املوازنة وامل�ادة 2 الت�ي تتضمن إحدى 
فقراتها تخصيص األموال لصندوق البرتودوالر 
للمحافظ�ات املنتج�ة للنفط الخ�ام أو النفط 
املك�رر أو الغ�از العامة االتحادي�ة لجمهورية 
الع�راق للس�نة 2021، واملادة 3 أيض�اً إىل اآلن.
وبع�د التصوي�ت عى هذه امل�واد الثالث صوت 
أعض�اء مجلس النواب العراقي عى املواد 4، 5، 
6، 7، 8، 9، 10 م�ن قان�ون املوازنة االتحادية.
ومن ثم جرى التصويت عى املادة 11 من قانون 
املوازنة املتعلقة بحصة إقليم كوردستان.وقال 
النائب الثاني لرئيس الربملان، بش�ر الحداد، يف 
ترصي�ح ملجموعة من وس�ائل اإلعالم، إنه »تم 
التصوي�ت ع�ى غالبية م�واد م�رشوع قانون 
املوازن�ة كم�ا ت�م التصوي�ت عى امل�ادة )11( 
الخاصة بحصة إقليم كوردستان وهي 12.67، 
حيث مررت بسهولة، وننتظر إكمال التصويت 
عى بقي�ة املواد«. كما صوت الربملان عى املادة 
12 و13 و14 م�ن م�رشوع القانون والخاصة 
بالوظائ�ف القيادي�ة )مدي�ر عام فم�ا فوق(، 
وامل�ادة 15، و16 الخاص�ة بتفعي�ل الجباي�ة، 
و17 الخاص�ة بإعارة املوظفني، واملادة 18 من 
قان�ون املوازنة الخاص�ة بفرض الرضائب عى 

بعض املبيعات.
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       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن وزي�ر الخارجي�ة اإليطايل لويج�ي دي مايو، أمس 
األربعاء، طرد موظَفني يف الس�فارة الروسية عى خلفية 

قضية التجسس.
ويأت�ي ذلك بعد إع�الن الرشط�ة اإليطالية ع�ن اعتقال 
ضابطني أحدهما رويس واآلخر إيطايل، بشبهة التجسس 

لصالح روسيا.
وذك�رت الرشط�ة اإليطالية أن�ه تم اعتقال الش�خصني 
خالل اجتماع رسي ش�هد تبادال للمعلومات مقابل مبلغ 

م�ن املال.  واس�تدعت وزارة الخارجية اإليطالية إثر ذلك 
السفر الرويس لدى روما.

وقالت وزارة الخارجية اإليطالية يف بيان إنه تم استدعاء 
الس�فر س�رغي رازوف إىل الوزارة بناء عى طلب وزير 

الخارجية لويجي دي مايو.
وأضاف�ت أن ه�ذا اإلجراء ج�اء »بعدما أعلن�ت الرشطة 
اإليطالي�ة الثالثاء، عن توقيف ضابط يف س�الح البحرية 

إضافة إىل ضابط رويس.
م�ن جانبه، أعل�ن الكرملني أن�ه ال تتوف�ر أي معلومات 

بشأن قضية التجسس التي أعلنتها إيطاليا.

      بغداد / المستقبل العراقي

بحث رئيس ال�وزراء مصطفى الكاظمي 
الس�عودي  العه�د  ويل  م�ع  الري�اض  يف 
االمر محمد بن س�لمان، أم�س األربعاء، 
س�بل تعزيز التعاون املش�رتك يف مجاالت 
االقتص�اد والطاق�ة واالم�ن واالس�تثمار 

والحدود.
وبحث الكاظمي مع ويل العهد الس�عودي 
نائ�ب رئيس ال�وزراء وزير الدف�اع االمر 
محمد بن سلمان خالل اجتماع يف الديوان 
امللكي بق�رص اليمامة بالري�اض تطوير 
بلديهم�ا وتعزي�ز س�بل  العالق�ات ب�ني 

التع�اون املش�رتك يف مج�االت االقتص�اد 
والطاقة واالمن واالستثمار والحدود.

وتم التأكيد خالل االجتماع عى اهمية دور 
الع�راق يف املنطقة بما يخدم اس�تقرارها 
ودعم اململكة العربية السعودية للعراق يف 
جميع املجاالت كما جرت مناقشة تفعيل 

صندوق االستثمارات السعودي.
ث�م رأس بن س�لمان والكاظمي اجتماعا 
العراق�ي والس�عودي  للوفدي�ن  موس�عا 
امللف�ات يف مج�االت  ناق�ش ع�ددا م�ن 
االقتص�اد والنف�ط والكهرب�اء والزراعة 

واالستثمار.
مواصل�ة  اهمي�ة  ع�ى  االجتم�اع  واك�د 

املباحثات بني مسؤويل البلدين يف عدد من 
امللفات الهامة وتنس�يق الجهود املشرتكة 
ضم�ن اط�ار مجل�س التنس�يق العراقي 
الس�عودي وبم�ا يحقق مصال�ح البلدين 

وشعبيهما.
إىل ذلك، وقع العراق والسعودية 5 اتفاقيات 
ومذك�رات تفاهم تش�مل الجانب�ني املايل 

واالقتصادي.
وق�ال املكت�ب اإلعالم�ي لرئيس ال�وزراء 
تلق�ت  بي�ان  يف  الكاظم�ي  مصطف�ى 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه إن »الوفد 
العراق�ي برئاس�ة الكاظم�ي وق�ع خالل 
العربي�ة  اململك�ة  اىل  الرس�مية  زيارت�ه 

السعودية، عدًدا من االتفاقيات ومذكرات 
التفاهم مع الجانب الس�عودي الذي رأس 
وفده ويل عهد اململكة العربية الس�عودية 

األمر محمد بن سلمان«.
وأضاف، »جرت مراس�م توقي�ع اتفاقية 
حكوم�ة  ب�ني  الرضيب�ي  االزدواج  ملن�ع 
اململك�ة  وحكوم�ة  الع�راق  جمهوري�ة 
العربي�ة الس�عودية، وقعها ع�ن الجانب 
العراق�ي وزي�ر املالية عيل ع�الوي، فيما 
وقعها عن الجانب الس�عودي وزير املالية 
الس�عودي«، مبيناً أن ع�الوي »وقع أيضاً 

اتفاقية تمويل الصادرات السعودية.
التفاصيل ص2
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وزير الصحة يعلن تعيني خرجيي السنتني املاضيتني 
     بغداد / المستقبل العراقي 

قدم وزير الصحة والبيئة حس�ن التميمي، أمس االربعاء، شكره ملجلس 
النواب بعد التصويت عىل تعيني املشمولني بقانون 6 لسنة 2000.    

وقال التميمي يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه إنه »يبارك 
االنج�از الكبري بتعيني خريج�ي ع�ام 20١٨-20١٩ و 20١٩-2020 من 
املش�مولني بقان�ون 6 لس�نة 2000 وتعديالته من العلومي�ني، تصويت 
مجل�س الن�واب العراق�ي املوقر ع�ىل تعيينهم ضم�ن موازن�ة 202١«.  
وبحس�ب البيان ش�كر التميمي »الحكومة ومجلس النواب واالعضاء يف 
لجن�ة الصحة والبيئ�ة ملوقفهم ودعمهم لجهود وزارة الصحة والس�يما 
وانه�ا يف معركة مس�تمرة مع قس�اوة جائح�ة كورونا«.  ودع�ا الوزير 
الخريجني اىل »ان يكونوا عىل مستوى املسؤولية دفاعا عن االمن الصحي 

العراقي وسالمة املواطن«.  

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

افتت�ح رئيس مجلس النواب محم�د الحلبويس، أمس 
األربعاء، اعمال الجلسة رقم )46( بحضور 2١5 نائباً 
للتصويت عىل مرشوع قانون املوازنة االتحادية الذي 

يتضمن 5٨ مادة.
وص�وت أعض�اء مجل�س الن�واب ع�ىل امل�ادة ١ من 
قانون املوازنة واملادة 2 الت�ي تتضمن إحدى فقراتها 
تخصيص األموال لصندوق الب�رودوالر للمحافظات 
املنتجة للنفط الخ�ام أو النفط املكرر أو الغاز العامة 
االتحادية لجمهورية العراق للس�نة 202١، واملادة 3 

أيضاً إىل اآلن.
وبع�د التصويت عىل هذه امل�واد الثالث صوت أعضاء 
مجلس النواب العراقي عىل املواد 4، 5، 6، 7، ٨، ٩، ١0 

من قانون املوازنة االتحادية.
وم�ن ثم ج�رى التصويت ع�ىل املادة ١١ م�ن قانون 

املوازنة املتعلقة بحصة إقليم كوردستان.
وق�ال النائ�ب الثاني لرئي�س الربملان، بش�ري الحداد، 
يف ترصي�ح ملجموع�ة م�ن وس�ائل اإلعالم، إن�ه »تم 
التصوي�ت عىل غالبي�ة مواد مرشوع قان�ون املوازنة 
كما ت�م التصويت ع�ىل امل�ادة )١١( الخاصة بحصة 
إقليم كوردستان وهي ١2.67، حيث مررت بسهولة، 

وننتظر إكمال التصويت عىل بقية املواد«. 
كم�ا ص�وت الربمل�ان ع�ىل امل�ادة ١2 و١3 و١4 م�ن 
مرشوع القانون والخاصة بالوظائف القيادية )مدير 
ع�ام فما ف�وق(، وامل�ادة ١5، و١6 الخاص�ة بتفعيل 
الجباي�ة، و١7 الخاصة بإع�ارة املوظفني، واملادة ١٨ 
م�ن قان�ون املوازن�ة الخاصة بف�رض الرضائب عىل 

بعض املبيعات.
أما امل�ادة ١٩ التي صوت عليها مجل�س النواب فهي 

خاصة بفرض رسوم أو أجور الخدمات.
فيم�ا ص�وت مجل�س الن�واب عىل ح�ذف امل�ادة 20 
من قان�ون املوازن�ة الخاص�ة بف�رض رضيبة دخل 
واس�تقطاع ع�ىل روات�ب املوظف�ني واملتقاعدين، إال 

أن�ه أكمل التصويت عىل امل�ادة 2١ من قانون املوازنة 
الخاصة بإلغاء الجميع بني راتبني او أكثر. 

وم�ن ثم ج�رى التصويت ع�ىل املادة 22 م�ن قانون 
املوازنة الخاصة بقروض املش�اريع الزراعية، واملادة 
23 الخاصة بفك ارتباط صن�دوق االقراض الزراعي، 
واملادة 24 الخاصة بعق�ود الراخيص، و25 الخاصة 
بصالحي�ات نق�ل التخصيصات، وامل�ادة 26 الخاصة 
بهيئة التقاعد، واملادة 27 الخاصة بإجازات املوظفني 

والعق�ود، وامل�ادة 2٨ الخاصة بكري األنه�ار، واملادة 
2٩ الخاصة بالش�هداء، واملادة 30 الخاصة بصندوق 

اإلعمار.
أم�ا امل�ادة 3١ التي ص�وت عليها مجل�س النواب من 
قانون املوازن�ة خاصة بأرباح ال�رشكات، واملادة 32 
خاص�ة بمكاف�آت نهاية الخدم�ة ملنتس�بي الجيش 
السابق، واملادة 33 خاصة بأعمال التنظيف للبلديات 
يف املحافظات، واملادة 34 خاصة بتعويض املترضرين 

م�ن االعمال االرهابي�ة، واملادة 35 خاصة بالرس�وم 
الجمركية، واملادة 36 خاصة بصندوق العراق للتنمية، 

واملادة 37 خاصة باالعتمادات املستندية املفتوحة. 
فيما صوت الربملان عىل حذف املادة 3٨ الخاصة بفتح 

باب االستثمار. 
وأكم�ل املجلس التصوي�ت عىل امل�ادة 3٩ من قانون 
املوازن�ة الخاص�ة بالكش�وفات والس�حب واالي�داع، 

واملادة 40 الخاصة ببناء املدارس.
وأجل الربملان العراقي التصويت عىل املادة 4١ الخاصة 

باألرايض الزراعية.
وصوت عىل حذف املادة 42 من قانون املوازنة الخاصة 
باملشاريع السياحية والتجارية والخدمية، واملادة 43 
الخاص�ة ببيع العق�ارات، فيما أكم�ل مجلس النواب 
التصوي�ت عىل املادة 44 من قان�ون املوازنة الخاصة 
ببيع الحنطة، وامل�ادة 45 من قانون املوازنة الخاصة 
ببيع الش�عري، واملادة 46 م�ن قانون املوازنة الخاصة 
بحجب الحصة التموينية عن بعض الفئات، اما املادة 

47 الخاصة بأصول الرشكات صوت عىل حذفها.
وم�ن ث�م صوت ع�ىل امل�ادة 4٨ م�ن قان�ون املوازنة 
الخاص�ة ب�إدارة املستش�فيات، وامل�ادة 4٩ الخاصة 
بصن�دوق الحماي�ة، وامل�ادة 50 الخاص�ة بالتأمني، 
وامل�ادة 5١ الخاص�ة باملكافآت عن اس�رداد األموال، 
واملادة 52 الخاصة بتأس�يس صندوق إعمار ذي قار، 
وامل�ادة 53 الخاص�ة برس�وم التس�جيل، وامل�ادة 54 

الخاصة ببيع الطاقة بالتعرفة الحالية.
أما امل�ادة 55 التي صوت عليها مجل�س النواب فهي 
خاص�ة بس�د النق�ص يف تعويض�ات املوظف�ني من 
الروات�ب واج�ور العق�ود واألج�راء اليومي�ني كافة، 
وامل�ادة 56 بالعجز املايل، وامل�ادة 57 الخاصة بإصدار 

تعليمات املوازنة.
وامل�ادة األخ�رية من قان�ون املوازنة ج�رى التصويت 
عليه�ا أيضاً وه�ي 5٨ وتنص عىل نرش ه�ذا القانون 
يف الجريدة الرس�مية وينفذ بدءاً من األول من كانون 

الثاني 202١.

      بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث رئيس ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي يف الرياض 
م�ع ويل العه�د الس�عودي االم�ري محم�د بن س�لمان، 
أمس األربعاء، س�بل تعزيز التعاون املش�رك يف مجاالت 

االقتصاد والطاقة واالمن واالستثمار والحدود.
وبح�ث الكاظمي م�ع ويل العهد الس�عودي نائب رئيس 
ال�وزراء وزي�ر الدف�اع االمري محم�د بن س�لمان خالل 
اجتماع يف الديوان امللكي بقرص اليمامة بالرياض تطوير 
العالقات بني بلديهما وتعزيز س�بل التعاون املش�رك يف 
مجاالت االقتصاد والطاقة واالمن واالستثمار والحدود.

وت�م التأكيد خالل االجتم�اع عىل اهمي�ة دور العراق يف 
املنطق�ة بما يخ�دم اس�تقرارها ودعم اململك�ة العربية 

الس�عودية للعراق يف جميع املجاالت كما جرت مناقشة 
تفعيل صندوق االستثمارات السعودي.

ثم رأس بن سلمان والكاظمي اجتماعا موسعا للوفدين 
العراقي والس�عودي ناقش عددا م�ن امللفات يف مجاالت 

االقتصاد والنفط والكهرباء والزراعة واالستثمار.
واك�د االجتم�اع ع�ىل اهمي�ة مواصل�ة املباحث�ات بني 
مس�ؤويل البلدي�ن يف عدد م�ن امللفات الهامة وتنس�يق 
الجهود املش�ركة ضمن اطار مجلس التنسيق العراقي 

السعودي وبما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما.
إىل ذل�ك، وقع العراق والس�عودية 5 اتفاقيات ومذكرات 

تفاهم تشمل الجانبني املايل واالقتصادي.
وقال املكتب اإلعالمي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه إن »الوفد 

العراقي برئاسة الكاظمي وقع خالل زيارته الرسمية اىل 
اململكة العربية السعودية، عدًدا من االتفاقيات ومذكرات 
التفاهم مع الجانب الس�عودي الذي رأس وفده ويل عهد 

اململكة العربية السعودية األمري محمد بن سلمان«.
وأضاف، »جرت مراس�م توقي�ع اتفاقية ملن�ع االزدواج 
الرضيب�ي ب�ني حكوم�ة جمهوري�ة الع�راق وحكوم�ة 
اململكة العربية الس�عودية، وقعها ع�ن الجانب العراقي 
وزي�ر املالي�ة ع�ي ع�الوي، فيم�ا وقعه�ا ع�ن الجانب 
السعودي وزير املالية السعودي«، مبيناً أن عالوي »وقع 
أيضاً اتفاقية تمويل الصادرات الس�عودية، ووقعها عن 
الجان�ب الس�عودي الرئيس التنفي�ذي املكلف للصندوق 
السعودي للتنمية«.وأش�ار إىل »توقيع اتفاقية مشركة 
للتعاون يف مجال التخطيط التنموي للتنويع االقتصادي 

وتنمي�ة القط�اع الخ�اص، وقعها عن الجان�ب العراقي 
وزي�ر التخطي�ط خال�د بت�ال، كم�ا ت�م توقي�ع مذكرة 
للتع�اون املش�رك بني دار الكت�ب والوثائ�ق الوطنية يف 
جمهوري�ة الع�راق، ودار املل�ك عب�د العزي�ز يف اململكة 
العربي�ة الس�عودية، وقعها عن الجان�ب العراقي وزيرة 
االعم�ار واالس�كان نازل�ني محم�د وس�و، ووقعها عن 

الجانب السعودي امني عام دار امللك عبد العزيز«.
وتاب�ع، »ووقعت ايضا مذكرة تفاهم بني ش�بكة االعالم 
العراق�ي وهيئ�ة االذاعة والتلفزيون الس�عودية، وقعها 
ع�ن الجان�ب العراق�ي االم�ني الع�ام ملجل�س ال�وزراء 
حميد الغ�زي، فيما وقعها عن الجانب الس�عودي وزير 
اإلعالم الس�عودي/ رئي�س مجلس ادارة هيئ�ة اإلذاعة 

والتلفزيون«.

تثبيت حصة إقليم كردستان بنحو 12.67 باملئة.. واإلبقاء على سعر صرف الدوالر.. وحذف مواد ختص »اخلصخصة« واالستثمار

مترير املوازنة: درجات وتثبيت عقود وال استقطاعات للرواتب
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العراق والسعودية يوقعان )5( اتفاقيات ومذكرات تفاهم
الكاظمي وبن سلمان ناقشا مجلة من امللفات االقتصادية

        بغداد / المستقبل العراقي

كلّف القائد العام للقوات املس�لحة 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
الفري�ق  األرب�������ع�اء،  أم�س 
الركن محمد البياتي بمهام معاون 
رئي�س اركان الجي�ش ل�إدارة، يف 
ح�ني تس�لم الل�واء ق�وات خاصة 
الرك�ن ولي�د ه������ي�الن كاظم 
منصب عميد الكل��ية العس�كرية 

األوىل.
وقال البياتي يف بيان تلقت املستقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه إن »القائ�د 
العام للقوات املسلحة كلفه الفريق 

بمهام معاون رئيس أركان الجيش 
الس�كرتري  ل�إدارة، إضاف�ة ملهام 

الشخيص للقائد العام«.
ف�إن  مطل�ع،  مص�در  وبحس�ب 
الجي�ش  أركان  رئي�س  »مع�اون 
الرك�ن  الفري�ق  الس�ابق  ل�إدارة 
عب�د األمري الزيدي تم�ت إحالته إىل 

األمرة«.
ويف الس�ياق، ذكر مص�در أمني أن 
»الل�واء ق�وات خاصة الرك�ن وليد 
هي�الن كاظم تس�لم منصب عميد 
الكلي�ة العس�كرية األوىل ب�دالً من 
الل�واء ق�وات خاص�ة الرك�ن عي 

حسني البيضاني«.

تكليف الفريق الركن البيايت بمهمة جديدة.. 
واللواء الركن كاظم عميدًا للكلية العسكرية

        بغداد / المستقبل العراقي

وافق�ت الواليات املتح�دة عىل تمديد إعف�اء العراق من 
العقوب�ات عىل إيران يف اس�ترياده للطاق�ة، ملدة أربعة 
أشهر، عىل ما أفاد مسؤول عراقي لفرانس برس، أمس 

األربعاء.
وه�و اإلعفاء األول الذي يعطى يف ظ�ّل إدارة جو بايدن 
وألطول مدة يس�مح بها القانون، ويأت�ي قبل أيام من 

»حوار اسراتيجي« بني البلدين.
وع�ىل الرّغ�م م�ن أّن العراق بل�د نفطي، إال أّن�ه يعتمد 
بش�ّدة ع�ىل إي�ران يف مجال الطاق�ة، إذ يس�تورد منها 
ثلث احتياجاته االس�تهالكية من الغاز والكهرباء وذلك 
بس�بب بنيته التحتي�ة املتهالكة الت�ي تجعله غري قادر 
ع�ىل تحقيق اكتف�اء ذاتي لتأم�ني احتياجات س�كانه 

البالغ عددهم 40 مليون نسمة.
وانس�حبت اإلدارة األمريكية الس�ابقة برئاس�ة دونالد 

ترام�ب من االتفاق النووي مع إي�ران وأعادت يف نهاية 
20١٨ ف�رض عقوب�ات عليها، م�ا يح�ول دون تعامل 
الكثري من الدول والرشكات العاملية مع الحكومة أو مع 

رشكات إيرانية خوفا من ان تطالهم العقوبات.
لك�ن اإلدارة األمريكي�ة واصل�ت منح إعف�اءات للعراق 
إىل ح�ني أن يعث�ر عىل موردين آخري�ن، وكان آخرها يف 

كانون الثاني ملدة ثالثة أشهر.
وبموجب اإلعفاء الجدي�د الذي أعطته إدارة جو بايدن، 
س�يتمّكن الع�راق من االس�تمرار يف اس�ترياد الكهرباء 
والغاز من جارته الرشقية ألربعة أش�هر، أي منذ مطلع 
نيس�ان وحتى مطل�ع آب املقبل، كما أوضح املس�ؤول 

العراقي لفرانس برس، طالباً عدم نرش اسمه. 
وأشار إىل أن هذا اإلعفاء هو األطول أمداً بني اإلعفاءات 
الس�ابقة، وه�������و أقىص ما يس�مح ب�ه القانون 
األمريك�ي. ومن الواض�ح أن إدارة جو بايدن ترغب بمّد 
اليد إىل الحكومة العراقية من خالل ه����ذه الخطوة، 

قب�ل »حوار اس�راتيجي« جدي�د من املق�رر أن ينطلق 
افراضياً يف الس�ابع من نيس�ان، فيم�ا الحكومة أمام 
تحديات تتمث�ل يف نفوذ كبري لفصائل مس�لحة موالية 
إلي�ران يعيق عملها، وقبل صيف حار يتوقع أن يش�هد 
في�ه الع�راق احتجاجات ش�عبية عىل خلفي�ة انقطاع 

الكهرباء.
وع�ىل بغداد أيضاً ح�ل نقاط خالفية م�ع طهران التي 
تطالبه�ا بس�داد ما يزيد عن س�تة ملي�ارات دوالر من 
املتأّخ�رات، هي فواتري مس�تحّقة ع�ىل وزارة الكهرباء 
العراقي�ة التي تمنعها العقوب�ات األمريكية من دفع أي 

مبلغ بالدوالر للجمهورية اإلسالمية. 
لكن مصادر غربي������ة وعراقية أبلغت فرانس برس 
ب�أن املس�ؤولني العراقي�ني ُمنح�وا ض�وءاً أخ�رض من 
الواليات املتح�دة لإفراج عن األموال املس�تحقة إليران 
مقابل واردات الغاز، والبالغة ملياري دوالر، عرب حساب 

مرصيف سويرسي.

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد املتحدث باس�م القائ�د العام للقوات 
املس�لحة، الل�واء يحي�ى رس�ول، أمس 
االربعاء، القاء القبض عىل 6 متهمني ب� 
»االرهاب« يف مناطق متفرقة من البالد.

وق�ال رس�ول يف بي�ان تلقت املس�تقبل 

»حس�ب  أن�ه  من�ه،  نس�خة  العراق�ي 
توجيهات القائد العام للقوات املس�لحة، 
تمكن جهاز ُمكافحة اإلرهاب من تنفيذ 
سلس�لة دقيقة م�ن الواجب�ات النوعية 
الت�ي تكلل�ت بالنج�اح من خ�الل إلقاء 
القبض عىل عدد من املطلوبني يف مناطق 

ُمختلفة من البالد«. 

وأض�اف أنه »تم الق�اء القبض عىل أحد 
عن�ارص داع��ش يف منطق�ة الحبانية - 
األنبار، وبالتنسيق مع أسايش ُمحافظة 
الُس�ليمانية القى ابطال الجهاز القبض 
ع�ىل إرهابي�ني )أثن�ني( كانا ينش�طان 
ضم�ن مف�ارز إرهابي�ة خط�رة أحدهم 
كان هارًبا من س�جن أبو غريب يف العام 

 .»)20١3(
وتاب�ع، أن »ه�ذه التش�كيالت البطل�ة 
تمكنت ايضا م�ن إلقاء القبض عىل )3( 
من بقايا داع�ش أثنان منهم يف بس�اتني 
ش�مايل بغداد واآلخر يف غربها«، مبينا أن 
»عدد الذين أُلق�ي القبض عليهم إىل )6( 

إرهابيني«.

ق�ررت مفوضي�ة االنتخاب�ات، أمس 
األربعاء، تمديد التس�جيل البايومري 
نيس�ان  م�ن   ١5 ي�وم  إىل  للناخب�ني 

املقبل.
املفوضي�ة  باس�م  املتحدث�ة  وقال�ت 
جمانة غالي يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة من�ه إن، »مفوضية 
االنتخابات ق�ررت تمديد مدة تحديث 
الناخبني الس�بوعني إضافيني،  سجل 
ولغاي�ة نهاي�ة الدولم الرس�مي ليوم 

.»١5/4/202١
وتدعو مفوضية االنتخابات باستمرار 
الناخبني إىل تحديث س�جالتهم لديها 
للحص�ول ع�ىل البطاق�ة البايومرية 
الجديدة الت�ي تتضمن صورة للناخب 
ومعلوم�ات أكثر من نس�خة البطاقة 
القديم�ة، وق�د وجه مجل�س الوزراء 
ضم�ن  الجدي�دة  البطاق�ة  باعتم�اد 

األوراق الثبوتية للمواطن.

واشنطن متدد اإلعفاء املمنوح لبغداد السترياد الطاقة من طهران
األول يف ظّل إدارة بايدن وميتد ألطول مدة يسمح بها القانون

املتحدث باسم القائد العام: اعتقال )6( ارهابيني يف مناطق متفرقة

مفوضيـة االنتخابـات
 متدد التسجيل 

البايومرتي للناخبني

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت قيادة العمليات املش�ركة، أمس األربعاء، تخ�رج دفعة ضباط من 
دورة هي األوىل من نوعها يف مجال مطاردة اإلرهاب. 

وقالت القيادة يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه إن »الدورة االوىل 
م�ن الضب�اط يف الجيش العراق�ي والرشطة واالتحادي�ة واالجهزة االمنية 
تخرجوا من دورة للتسويق اإلعالمي بتوجيه وإرشاف من قيادة العمليات 

املشركة«.
وأضاف�ت، أن »ال�دورة كان�ت ب�ارشاف الخب�ري االختصايص م�ن اململكة 
الهولندي�ة العقي�د مارتن فنس�نت واملق�دم هوكو ج�ريارد حيث تضمنت 
وعىل مدى ش�هر كامل دروس يف مجال مطاردة ومالحقة ومراقبة مواقع 
التواصل الخاصة بالتنظيمات االرهابية والية اكتس�اب القدرة عىل تطوير 

الرسالة االعالمية الخاصة بالقوات االمنية«.
يش�ار إىل أن التنظيمات املتطرفة اس�تخدمت مواقع التواصل االجتماعي، 
يف الس�نوات القليلة املاضية، لنرش رسائلها وعملياتها املسلحة وسعت إىل 

تجنيد املزيد من العنارص إىل صفوفها عرب هذه املواقع.

        بغداد / المستقبل العراقي

القى طريان الجيش، أمس األربعاء، منش�ورات عىل املواطنني يف محافظة 
ميسان جنوبي العراق، تدعوهم لتحديث بطاقاتهم االنتخابية.  

وق�ال مصدر مح�ي، يف ترصيح صحف�ي، إن طريان الجي�ش القى مئات 
املنش�ورات ع�ىل املواطن�ني يف محافظة ميس�ان يدعوهم فيه�ا لتحديث 

بطاقاتهم االنتخابية.
وأض�اف أن ورقة املنش�ور تضمن�ت دعوة الدائ�رة االنتخابية اىل اس�تالم 
وتحدي�ث البطاق�ة االنتخابية يف وحدات التس�جيل، وخط�ت عليها عبارة 
»أخ�ي الناخب أخت�ي الناخبة..  بطاقت�ك البايومري�ة اتجاهك الصحيح 

للمستقبل.

العمليات املشرتكة:
 ضباط عراقيون ينهون أول دورة من نوعها

 يف جمال مطاردة اإلرهاب

طريان اجليش يلقي منشورات يف اجلنوب 
ختص »االنتخابات« 

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت خلية اإلع�الم األمني، أمس 
االربعاء، تفكي�ك عبوة كانت معدة 
الس�تهداف احد االرتال عىل طريق 

ديوانية - بابل. 
تلق�ت  بي�ان  يف  الخلي�ة  وقال�ت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه إنه 
»من خالل تكثيف الجهود امليدانية 

املس�تمر،  االس�تخباري  والعم�ل 
تمكن������ت الق�وات األمنية من 
تفكيك عب�وة ناس�فة كانت معدة 
اح�د  واس�ت����هداف  للتفج�ري 
االرت�ال عىل طري�ق ديواني�ة بابل 
ضم�ن قاط�ع مس�ؤولية رشط�ة 

محافظة الديوانية«.
واضاف البيان انه »تم إحباط هذه 

املحاولة دون ايحادث يذكر«.

اإلعالم األمني يعلن تفكيك عبوة ناسفة
 يف طريق الديوانية - بابل
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    بغداد / المستقبل العراقي

فند وزي�ر املالية عيل عالوي، أم�س األربعاء، ترصيحات 
اطلقها يف وقت س�ابق تخص املنافذ الحدودية، مؤكداً أن 
هناك زيادة ملفته بإيرادات الجمارك واعتمادها سياسة 

اقتصادية داعمة مليزانية الدولة.
وق�ال ع�الوي يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
من�ه »لوحظ خالل الف�رة االخرية قيام بع�ض الوكاالت 

والقنوات التلفزيونية بتوجية بوصلتها نحو كوادر وزارة 
املالية والدوائر التابعة لها من خالل فربكة بعض االخبار 
بنسب واعادة ترصيحات س�ابقة التي تصب يف مصلحة 
بعض الجهات والنيل من سياسة االصالح االقتصاد التي 

تبنتها وزارة املالية«. 
واض�اف أن »بعض الجهات ومن خ�الل اعالمها االصفر 
تق�وم بنرش اخب�ار غري صحيح�ة بالضغط ع�ى الهيئة 
العام�ة للجمارك التابعة لوزارة املالية«، مبينا ان »الهيئة 

تهي�ئ الس�راتيجية جديدة ذات افق واس�ع يتماىش مع 
حجم االعمال املناطة بها، إلدخال نظام االتمتة يف عملها 
للقضاء عى الفس�اد يف املنافذ الحدودية والتي ستس�هم 
ه�ذه االس�راتيجية بتحقيق اي�رادات جمركية حقيقية 
والت�ي تعترب مصدرآ م�ن مصادر تموي�ل املوازنة العامة 
للدولة«.وقام�ت الهيئة، بحس�ب البي�ان، »بتفعيل الدور 
الرقاب�ي والتدقيق الذي حد م�ن عملية التهرب الجمركي 
وزي�ادة االيرادات الجمركية«، موضحا ان »الهيئة العامة 

للجمارك احبطت محاوالت لتهريب اكثر من 200  حاوية 
بمختل�ف البضاعة ومصادر اكثر من 50 ش�احنة خالل 
الش�هر الس�ابق الت�ي ارادت اضعاف االقتص�اد العراقي 

ملخالفتها للضوابط والتعليمات الكمركية النافذة«.
وق�ال عالوي ايض�ا، »نوجه رس�التنا اىل كافة الوس�ائل 
االعالمي�ة دائما بتوخي الدقة واعتم�اد املهنية الصحفية 
بنقل االخبار وعدم نقل االخبار التي تس�هم بأثارة الراي 

العام«.

وزير املالية: هناك زيادة ملفتة بإيرادات اجلامرك

    بغداد/ المستقبل العراقي

كشفت وزارة الزراعة، أمس االربعاء، عن 
دخ�ول رشكات عاملي�ة من بينه�ا صينية 
عى خ�ط املفاوضات الس�تثمار األرايض 

الصحراوية يف البالد.
وقال الناطق باس�م الوزارة حميد النايف 
يف ترصي�ح صحفي إن »هن�اك الكثري من 

املس�احات الصحراوي�ة املع�دة واملهيئ�ة 
لالستثمار سواء املحيل أو األجنبي«، مبينا 
ان »ال�وزارة س�لمت هذه املس�احات اىل 
الهيأة الوطنية الراعية لعملية االس�تثمار 

يف العراق«. 
ولفت الناي�ف اىل »املفاوضات مع اململكة 
العربية الس�عودية يف س�ابق األيام والتي 
توقفت نتيجة قلت مصادر املياه الجوفية 

التي ال تكفي اال لس�نوات قليلة«، مش�ريا 
اىل ان »العراق دعا السعودية إىل أن يطلبوا 

مساحات أخرى«. 
وتاب�ع أن »هن�اك مفاوض�ات اخرى مع 
صيني�ة  رشكات  منه�ا  عاملي�ة  رشكات 
دخل�ت عى الخ�ط لالس�ثتمار يف االرايض 
الصحراية املمتدة عى مس�احات واس�عة 

يف العراق«.

الزراعة تكشف رغبة رشكات عاملية باستثامر االرايض 
الصحراوية يف العراق

    المستقبل العراقي/ الغانم

بع�د حصول�ه ع�ى الجرع�ة األوىل 
م�ن لقاح اس�رازينكا  ضد فريوس 
كورونا، دعا محافظ وسط الدكتور 
محمد جمي�ل املياحي اىل كل األحبة 
من أبن�اء املحافظة اىل أخ�ذ اللقاح 
مراك�ز  يف  ..لتوف�ره  اس�رازينكا 
املحافظة. وق�ال إن اخذ اللقاح من 
ش�أنه أن يؤدي لضمان س�المتهم 
وحماية أنفسهم وأرسهم من خطر 

االصابة بالوب�اء. داعيا اىل عدم االس�تماع 
لالشاعات غري الدقيقة التي تشكك باللقاح 

وتح�ذر من�ه م�ع تأكي�ده ع�ى أن جميع 
املص�ادر الطبية والعلمية اكدت عدم وجود 

اي مضاعات او مضار يسببه التطعيم.

حمافظ واسط يتلقى جرعة من لقاح »أسرتازينكا« 
ويدعو املواطنني ألخذ اللقاح

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الربية، أم�س األربع�اء، عزمها إصدار 
تعليم�ات جديدة ع�ن الدوام خالل الفص�ل الثاني، يف 

حني حددت ضوابط تحسني املعدل.
وقال املتحدث باس�م الوزارة حيدر فاروق الس�عدون 
إن�ه »س�يتم خ�الل األي�ام املقبل�ة إص�دار الضوابط 
الخاص�ة بالدوام مل�ا بعد امتحانات نص�ف بعد إجراء 

تقييم لالمتحانات«.
وأوض�ح، أن »هن�اك تعليم�ات س�تعلن لتوج�ه به�ا 
اإلدارات املدرسية بأن يكون الدوام اما تفاعلياً ليوم أو 
يومني باملدرسة او الكرونيا بالنسبة لنهاية الكورس 
األول أو ما بعد نصف الس�نة«، مؤكداً أن »القرار بهذا 

الشأن لم يحسم حتى االن«.
ويف س�ياق منفصل، حددت الوزارة عى لسان وكيلها 
االداري ف�الح القييس، ضوابط تحس�ني املعدل، مبيناً 
يف حدي�ث ل�«الصباح«، أنه »يحق للطالب الناجح من 
الصف الس�ادس اإلع�دادي للعام ال�درايس )2019 �� 
2020(، تحسني معدله إن لم يكن راضياً عنه، ويكون 
تحسينه مع امتحانات طلبة السادس اإلعدادي للعام 

الدرايس الحايل 2021-2020«.
وتاب�ع القييس، أن�ه »ال يحق لطالب تحس�ني املعدل، 
االخذ بقبوله املركزي السابق، ويعد الغياً بعد تقديمه 
طلب تحسني املعدل، كما تعتمد نتيجته الجديدة سواء 
كان ناجحاً أو راسباً، وسيكون العام الدرايس )2020 
��� 2021( ه�و املعتمد أخ�رياً«، منوهاً ب�أن »كل ما 
يتعلق بتحس�ني معدل الطالب، يوقع من قبل الطالب 
وويل أمره لتوثيقه وعدم مطالبته بدرجاته الس�ابقة 

بعد توقيعه«.

الرتبية تعتزم إصدار تعليامت 
جديدة بشأن الدوام وحتدد 

ضوابط حتسني املعدل

    بغداد / المستقبل العراقي

صادق رئيس الجمهورية برهم صالح، أمس األربعاء، عى قانون 
الحق�وق التقاعدي�ة للمتوفني م�ن منتس�بي وزارة الصحة من 
ذوي امله�ن الطبية والصحية واإلدارية نتيج�ة التصدي لفريوس 

كورونا.
وأكد الرئيس برهم صالح، خالل توقيعه، عى القانون، وفق بيان 
تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه أن املصادقة تأت�ي تثميناً 
وتقديراً للجهود والتضحيات الكبرية التي بذلتها الكوادر الصحية 
والطبي�ة لحماية املواطنني والحفاظ عى الصحة العامة من آثار 
وباء كورونا،  ولضمان الحياة الكريمة لذويهم وتأمني حصولهم 
عى الحقوق التقاعدية. وجاءت مصادقة رئيس الجمهورية بعد 
وصول القانون إىل رئاس�ة الجمهورية من مجلس النواب بعد أن 

َتمَّ التصويت عليه يف املجلس.

رئيس اجلمهورية يصادق عىل قانون حقوق 
املتوفني بـ«كورونا« من منتسبي الصحة

    بغداد / المستقبل العراقي

تراجعت اسعار خام البرصة الخفيف، أمس االربعاء، فيما ارتفع 
سعر خامها الثقيل.

وانخفض خ�ام البرصة الخفيف املورد آلس�يا، بحس�ب بورصة 
دب�ي، إىل 64.83 دوالرا للربمي�ل، براج�ع بمق�دار 1.08 دوالر 

وبنسبة 1.641% عن اسعار الثالثاء.
وارتفعت اس�عار خام الب�رصة الثقي�ل اىل 62.50 دوالرا للربميل 

بنسبة صعود بلغت 2.36 باملئة.
وتراجع نف�ط البرصة الخفي�ف مقارنة بالنف�وط األخرى لدول 
منظم�ة اوبك الت�ي ارتفعت جميعها حيث س�جل س�عر النفط 
العرب�ي الخفي�ف الس�عودي 63.34 دوالرا للربمي�ل بارتفاع بلغ 
1.52 دوالر، وسجل مزيج مربان االماراتي 64.86 دوالرا للربميل، 
بارتفاع بلغ 54 س�نتا، وس�جل مزيج س�هران الجزائري 62.45 
دوالرا للربميل، بارتفاع بلغ 25 س�نتا، فيما سجل بوني الخفيف 
النيج�ريي 63.13 دوالرا، بارتف�اع بل�غ 28 س�نتا ، وجرياس�ول 

االنغويل 63.34 دوالرا بارتفاع بلغ 19 سنتا.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن وزير العم�ل والش�ؤون االجتماعية ع�ادل الركابي، أمس 
األربعاء، إطالق رواتب متقاعدي العمال املضمونني لش�هري آذار 
ونيس�ان. وقال الوزير يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
منه، »ت�م رصف رواتب العم�ال املتقاعدي�ن املضمونني يف بغداد 
واملحافظ�ات لش�هري آذار ونيس�ان من الع�ام 2021 ابتداًء من 
اليوم 31-3-2021«.  وبني الركابي، أن »دائرة التقاعد والضمان 
االجتماعي للعمال اس�تكملت جميع اإلج�راءات املتعلقة بإطالق 
روات�ب العم�ال املتقاعدين املضمونني لديها، م�ع مكافأة قدرها 

100 ألف دينار«.

    بغداد / المستقبل العراقي

»نج�اح«  آذار، 2021(   31( األربع�اء  الرش�يد،  أعل�ن م�رصف 
تطبي�ق النظ�ام االلكرون�ي يف من�ح الس�لف ملنتس�بي وزراتي 
الدف�اع والداخلية.وأوض�ح املكت�ب االعالمي، يف بي�ان ورد ملوقع 
IQ NEWS، أن »ع�دد الس�لف املمنوحة لث�الث وجبات وصلت إىل 
)5000( مس�تفيد«، مبينا أن »مدة املنح من تاريخ التقديم )٧2( 
ساعة«.وأضاف، أن »العمل مستمر لشمول املتقاعدين واملوظفني 

بالتقديم عى السلف عن طريق النظام االلكروني«.

تباين يف اسعار خامي البرصة 
اخلفيف والثقيل

العمل تطلق رواتب متقاعدي العامل 
املضمونني لشهرين مع مكافأة مالية

الرشيد: 5 آالف مستفيد من السلف 
عن طريق النظام االلكرتوين

    بغداد/ المستقبل العراقي

 اك�د مديرع�ام الرشك�ة العامة لتج�ارة املواد 
الغذائي�ة املهندس قاس�م حم�ود منصور عرب 
قن�اة العراقية الفضائية عن اس�تمرارالرشكة 
باس�تالم و تجهيز مفردات البطاقة التموينية 
ملادتي ) السكر وزيت الطعام ( من املنتج املحيل 
ح�رصا« يف بغداد واملحافظ�ات واضاف حمود 
ان مالكات الرشكة تعمل جاهدة عى توفريها 
قب�ل حلول ش�هر رمضان املب�ارك للمواطنني 
ان الرشك�ة س�ارعت  بتنظي�م عق�ود لرشاء 
امل�واد الغذائي�ة من اجل خلق موازنة س�عرية 
يف الس�وق مبين�ا« س�يادته ان هن�اك حص�ة 
ثاني�ة س�يتم تجهيزه�ا خالل ش�هر رمضان 
املبارك. وتنفي�ذا ملا جاء بتوجيه�ات مدير عام 
الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية املهندس 
قاس�م حمود منصور بعد زيارته فرع الرشكة 
يف محافظ�ة )ذي قار( تم تش�كيل فريق عمل 
ميدان�ي برئاس�ة معاون املدير العام لش�ؤون 
التس�ويق وم�دراء قس�م )التس�ويق والفني 
واملايل( واملهندس�ني والفن�ني املختصني وذلك 
ملتابعة وص�ول مف�ردات البطاق�ة التموينية 
وتجهيزه�ا للوكالء وايصاله�ا للمواطنني قبل 
حلول شهررمضان املبارك وكذلك القيام بحملة 
ترمي�م وتاهيل الف�رع وصيانت�ه وحل جميع 
اش�كاالت التي تواج�ه الف�رع يف تنفيذ ماورد 
يف اع�اله .كما  اعلن مدير ع�ام الرشكة العامة 
لتجارة امل�واد الغذائية املهندس قاس�م حمود 
منصور عن استمرار الرشكة باستالم وتجهيز 
مادتي )زيت الطعام والس�كر(ضمن مفردات 
واملحافظ�ات  بغ�داد  يف  التمويني�ة  البطاق�ة 
ولس�اعات متاخ�ره من املس�اء وخ�الل ايام 
الجمع والعطل الرس�مية وبني حمود بان فرع 
الرشك�ة يف الديواني�ة ق�ام باس�تالم وتجهيز 
مادت�ي الس�كر بواق�ع ) 862( ط�ن وزي�ت 
الطع�ام بكمية )210( طن ملناطق املحافظة ) 
مراكز غماس , ال بدير , الصالحية , الس�دير , 
الشنافية , الحمزة ( وكذلك قيام فرع الرشكة 
يف كرب�الء املقدس�ة باس�تالم وتجهيزمادت�ي 
الس�كر بكمي�ة )1208( طن و زي�ت الطعام  
بكمي�ة ) 312( طن ملناطق ) الجدول الغربي , 
حي الغدير , حي العسكري , حي الحر ( اما يف 
االنبار تم اس�تالم وتجهيز مادتي السكربواقع 
)5٧0( ط�ن  مادة زي�ت الطعام  بكمية )33 ( 

ط�ن وكذلك الحال يف كرك�وك  تم تجهيز كمية 
)1020( طن سكر و زيت الطعام كمية )224 
( طن ويف واس�ط ت�م اس�تالم وتجهيز مادتي 
زيت الطعام كمية )103( طن والس�كر كمية 
) 260( طن ملناطق املحافظة ) ناحية واسط , 
شيخ سعد , البشائر ( وكذلك الحال يف البرصة 
تم اس�تالم وتجهيزمادتي زيت الطعام بكمية 
) 948.٧04( طن والس�كر بواقع ) 355( طن 
ملناط�ق املحافظ�ة ) القرنة , اب�ي الخصيب , 
الحس�ن البرصي ( ويف الس�ياق ذاته استمرار 
ف�رع الرشك�ة يف املوصل مجم�ع الكرامة )1( 
باستالم وتجهيز مادتي  زيت الطعام بكمية ) 
235( طن والس�كر بواقع ) 328( طن ملناطق 
) تلعف�ر , القوش , بعاج , بعش�يقة , املحلبية 
, العياضي�ة , الش�مال , حمام العلي�ل داخل , 
حمام العليل خارج قيارة خارج ( ويف ميس�ان 
ت�م تجهيز مادتي الس�كر بواق�ع ) 884( طن 
وزي�ت الطعام بواقع )403( طن. من جانبها، 
 تواص�ل املواقع واملجمعات املخزنية يف الرشكة 
العامة لتجارة املواد الغذائية يف بغداد باس�تالم 
وتجهي�ز مادت�ي الس�كر وزي�ت الطع�ام عن 
طريق ال�وكالء  وتجهيزه�ا للمواطنني ضمن 
مف�ردات البطاق�ة التمويني�ة ه�ذا م�ا اعلن 
عن�ه مديرعام الرشكة املهندس قاس�م حمود 
منصور اذ اعلن عن قيام م .م .الكرخ بتجهيز 
مادت�ي الس�كر بكمي�ة ) 1384( ط�ن وزيت 
الطع�ام بكمية ) 559( ط�ن ويف م . م الحرية  
ت�م تجهيز مادة زي�ت الطعام بواق�ع ) 260( 
ط�ن ملناطق الش�علة االوىل والش�علة الثانية ( 
ويف م .م الرصاف�ة ت�م تجهيز مادتي الس�كر 
بكمي�ة )1200( ط�ن وزيت الطع�ام بكمية ) 
508( طن ملناط�ق ) مدينة الصدر , املصطفى 
, املثن�ى , خالدبن الوليد , بدر , الرصافة االوىل 
االوىل والثاني�ة والثالث�ة( ويف م . م  التاج�ي 
ت�م تجهيزمادتي السكربنس�بة تجهيز %93 
وزي�ت الطعام بواق�ع ) 103( طن ملناطق ) 
الطارمي�ة , التحري�ر , التاج�ي ( ويف مجمع 
مخازن الدباش  تم تجهيز مادة السكر كمية 
)2٧0( طن ويف م .م االمام عيل) عليه السالم 
( ت�م تجهيز  كمية )٧٧( زيت الطعام وكذلك 
تجهي�ز مادة الس�كر ويف م .مخازن املش�تل  
 )500  ( الس�كربواقع  مادت�ي  تجهي�ز  ت�م 
ط�ن  وزيت الطعام بواق�ع )128(  ملناطق ) 

الفضيلية , وحي الوحدة  ( .

املواد الغذائية: نعمل جاهدين 
عىل إيصال التموينية قبل رمضان

دياىل.. فعالية غنائية تعرب عن وحدة 
املكونات املجتمعية يف جلوالء

البورصة املحلية: سعر رصف 
الدوالر يرتفع امام الدينار

    بغداد / المستقبل العراقي

نظم العرشات من اهايل ناحية جلوالء يف محافظة دياىل فعالية غنائية تعرب 
عن وحدة املكونات املجتمعية والتعايش السلمي يف الناحية .

وق�ال الناش�ط هليل عبد الس�تار الك�روي ل ان الفعالية الغنائية ش�هدت 
مش�اركة مختلف االطياف والرشائح االجتماعية للتعبري عن مكانة جلوالء 
التاريخية وما تمثله من تجمع يمثل عراقا مصغرا ويجسد الوحدة الوطنية 

بأبهى الصور .
واضاف ان الفعالية شهدت ترحيبا شعبيا ومشاركة لنقل حقيقة التعايش 
السلمي والتعاضد بني جميع املكونات واالطياف اىل جانب التعبري عن االرث 

الحضاري للمدينة ومكانتها يف خارطة دياىل والعراق بشكل عام«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أرتفعت أسعار رصف الدوالر، أمس 
االربع�اء، يف البورصة الرئيس�ية يف 
الكف�اح  بورصت�ا  بغداد.وس�جلت 
بغ�داد  يف  املركزيت�ان  والحارثي�ة 
145٧50 دين�ارا عراقيا مقابل 100 
دوالر أمريكي.فيما سجلت بورصة 
الكف�اح املركزي�ة خ�الل افتتاحها 
صباح أمس الثالثاء 145100 دينار 
عراقي.يش�ار اىٕل أن اس�عار البي�ع 
وال�رشاء ارتفعت يف محال الصريفة 

باالٔسواق املحلية يف بغداد حيث بلغ 
س�عر البيع 146250 دينارا عراقيا، 
بينما بلغت اسعار الرشاء 145250 

دينارا لكل 100 دوالر امريكي.

روسيا حتصل عىل ترخيص لتوريد األسامك املجمدة والعجول إىل العراق
    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت هيئ�ة حماية املس�تهلك الروس�ية »روس بوتري�ب نادزور«، 
ع�ن حصولها عى ترخيص يجيز للرشكات الروس�ية تصدير األبقار 

الصغرية واألسماك املجمدة اىل العراق.
وأعلن�ت الهيئة يف بيان أن »هيئة حماية املس�تهلك الروس�ية ووزارة 
الزراع�ة العراقية اتفقتا عى ش�هادات بيطرية للتصدير من روس�يا 
اىل الع�راق، ألبقار وعجول صغرية للذبح وأس�ماك مجمدة ومنتجات 

مصنعة منها«.
وت�م نرش البيان عى موقع الهيئ�ة الخاص عى االنرنت، كما ويجب 

عى الرشكات املهتمة باإلمدادات والتصدير أن تخضع ملس�ح وأن يتم 
تس�جيلها يف س�جل الرشكات التي يحق لها تصدير السلع الخاضعة 

للرقابة، بحسب ما نرشت الهيئة.
يذكر بان روس�يا ضاعفت من صادراتها الزراعي�ة للمملكة العربية 
الس�عودية يف العام املايض، ويف 2018-2019، كانت الرياض من بني 
أكرب 10 مس�توردين لزيت عباد الش�مس الرويس، لكنه�ا هذا العام 
تحتل املرتبة 14 فقط من حيث تكلفة اإلمدادات بالزيت. وتم تصدير 
46 ألف طن من زيت عباد الشمس الرويس إىل دول يف الرشق األوسط، 
وهو ما يقل ب� 32% عن حجم صادرات العام املايض، البالغة قيمتها 

32.3 مليون دوالر.

حمافظ بغداد يدعو املوطنني إىل أخذ لقاح »كورونا« بعد زيادة 
املنافذ التلقيحية

    المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

دعا محافظ بغداد املهندس محمد جابر العطا، املواطنني اىل مراجعة 
املناف�ذ التلقيحية الصحية يف العاصمة، الخ�ذ لقاح فريوس كورونا، 

بعد زيادة منافذ التلقيح.
وقال املحافظ خ�الل جولة اجراها ملتابعة املوق�ف التلقيحي يف عدد 
م�ن املراكز الصحية، برفقة مدير عام صح�ة الرصافة الدكتور عبد 
الغني الس�اعدي، »إن هناك تنظيم عال يف انس�يابية اخذ اللقاح من 
قب�ل املراجعني، ال س�يما وان اللق�اح متوفر يف املناف�ذ التلقيحية«، 
مشددا عى رضورة »االلتزام بالرشوط الوقائية من الجائحة املتعلقة 
بالتباعد الجسدي، وعدم االختالط، وعمليات التعقيم، وكذلك االلتزام 

بمقررات اللجنة العليا للسالمة الوطنية«.
ودع�ا العط�ا، اىل »تكثي�ف الجه�د التنظيمي من قب�ل القائمني عى 
التلقي�ح، بع�د االقبال الع�ايل عى اخذ اللق�اح«، مثمناً جه�ود دوائر 
الصح�ة يف بغ�داد مل�ا يقدمونه من عم�ل متفاني خدم�ة للمصلحة 

العامة.
م�ن جانب�ه اك�د مدي�ر عام صح�ة الرصاف�ة الدكت�ور عب�د الغني 
الس�اعدي، وجود »اكثر من 660 منف�ذ تلقيحي يف العراق تعمل عى 
اعط�اء لق�اح كورونا، من بينها 60 منفذ يف جان�ب الرصافة بعد ان 

كانت 35 منفذا، من اجل تش�جيع املواطنني وحثهم عى اخذ اللقاح، 
املعتمد من رشكات عاملية رصينة«.

واضاف الس�اعدي، »ان هن�اك خيارين امام املواط�ن يف اخذ اللقاح، 
اولها اللقاح  »س�ينوفارم« الصيني، وثانيها  اللقاح  »أسرا زينيكا«  
الربيطاني، وسيصل يف القريب العاجل لقاح فايزر االمريكي، وجميع 

هذه اللقاحات ستكون متوفرة امام املواطن.

النقل تبحث مع ممثل رشكة »SELEX« األمريكية 
احدث املنظومات املالحية

    بغداد / المستقبل العراقي

بحث�ت وزارة النق�ل الرشك�ة العام�ة للمالح�ة 
الجوي�ة م�ع ممثل رشك�ة س�ليكس االمريكية  
الس�يد ع�يل من�ذر خ�الل  الع�راق  SELEX يف 
ع�رض مخترص عن اح�دث املنظومات املصنعة 
الت�ي تخدم الحرك�ة الجوية يف مج�ال اتصاالت 

الطريان. 
وب�ني مدي�ر ع�ام الرشكة عيل محس�ن هاش�م 
اس�تناداً لتوجيه�ات وزير النق�ل الكابتن نارص 
حس�ني بن�در الش�بيل الخاص�ة بوض�ع خطط 
تطويرية تش�مل جميع مفاصل العمل لالرتقاء 
بخدم�ات ممي�زة يف الفض�اء العراق�ي تم عقد 
اجتماع مش�رك بني املالكات الهندسية والفنية 
وممثل رشكة سليكس االمريكية وبحضور مدير 
قسم اتصاالت الطريان السيد عيل حسني محمد 
 ILS لالط�الع عى اح�دث املنظوم�ات املالحي�ة

VOR, واالجهزة االخرى املصنعة من قبلهم. 
م�ن جانبه، ب�ني مدير قس�م االتصاالت الس�يد 

عيل حسني محمد : ناقش�ت املالكات الهندسية 
والفنية لقسم اتصاالت الطريان يف الرشكة خالل 
االجتم�اع بعد االطالع املبارش للعرض املقدم من 
رشكة س�ليكس املتطلبات الفنية ليتس�نى لهم 
دراس�ة العرض واختيار األكفأ م�ن املنظومات 

املالحية املطابقة مع معايري ومتطلبات منظمة 
الط�ريان املدن�ي االي�كاو، مضيف�اً ، ان رشك�ة 
س�ليكس االمريكي�ة تعترب م�ن الرشكة الكربى 
واملعتمدة يف تجهيز املطارات العاملية باملنظومات 

املالحية التي تعمل عى تامني الحركة الجوية.



www.almustakbalpaper.net العدد )2347( الخميس  1  نيسان  2021 اعالنات4
ديوان حمافظة واسط

مناقصة عامة رقم )2021/9/17( و )2021/9/18( قسم العقود
عىل حساب مشاريع تنمية االقاليم لعام حسب التبويب ) 2-55-1-3-1-13-365(  وفقا لوثيقة تنفيذ عقود االشغال الصغرية  

1ـ  يرس ديوان محافظة واسط / قسم العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة من الرشكات املقاولة واملقاولني العراقيني والرشكات العامة املختصة لتقديم عطاءاتهم 
للمناقصات املدرجه يف الجدول ادناه :

2 ـ ان املناقصات لهذه املشاريع سوف تنرش يف الصحف الوطنية )الصبا, العدالة , املستقبل ( 
3 ـ عىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال بـ)ديوان محافظة واسـط / قسـم العقود( خالل )اوقات الدوام الرسـمي ( وكما موضحة 

بالتعليمات ملقدمي العطاءات 
4 ـ متطلبات التاهيل الفنية  واملالية املطلوبة كما هي يف محددة الجزء الثالث )معايري التقييم والتاهيل( 

5 ـ املتطلبات القانونية : 
اوال ـ االهلية وتشـمل عدم اقصاء مقدم العطاء مؤقتا ) معلقة انشـطته الجديدة , مدرج يف القائمة السـوداء او مدرج يف قائمة الرشكات املتلكئة بقرار صادر عن الجهة املعنية يف 
وزارة التخطيط عن املشاركة يف عمليات التعاقدات العامة , ال يوجد تضارب يف املصالح ، الرشكات العامة الحكومية واململوكة للدولة ان تثبت انها مستقلة قانونيا وماليا وانها تعمل 

وفق القانون التجاري وقانون  الرشكات العامة 
ثانيا ـ شهادة تاسيس الرشكة وعقد التاسيس وهوية تصنيف الرشكات املقاولة واملقاولني نافذة

ثالثا ـ كتاب عدم املمانعة من االشرتاك يف املناقصة ) نسخة اصلية + نسخة مصورة( نافذة وصادرة من الهيئة العامة للرضائب معنونة اىل محافظة واسط / قسم العقود
رابعا ـ وصل رشاء املناقصة ) نسخة اصلية + نسخة مصورة ( 

6 ـ بامكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق املناقصة  اعتبارا من اخر نرش لالعالن بعد تقديم طلب تحريري اىل )ديوان محافظة واسط / سكرتري لجنة فتح العطاءات ( 
7ـ  يتم تسليم العطاءات اىل )ديوان محافظة واسط / سكرتري لجنة فتح العطاءات( قبل الساعة  الساعة الثانية عرش ظهرا من يوم  )الخميس( املصادف 2021/4/22 وهو )تاريخ 
غلق املناقصة ( علما بان العطاءات املتاخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان التايل ) واسط / الكوت / شارع 

املحافظة / مبنى ديوان محافظة واسط( يف الساعة الثانية عرش والنصف ظهرا من يوم )الخميس( املصادف 2021/4/22
8 ـ عـىل العطـاءات يجـب ان تتضمن ضمان للعطـاء ) خطاب ضمان مرصيف او صك مصدق او سـفتجة ( معنون اىل محافظة واسـط / االدارة العامة واملحلية )نفقات املشـاريع 
االسـتثمارية( ويتضمن االشـارة السـم ورقم املناقصة ويفضل ان يكون صادرا من احد مصارف محافظة واسـط   ويحمل عنوان الربيد االلكرتوني للمرصف الصادر منه نافذة ملدة 
ال تقل عن )120( مائة وعرشون يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة عىل ان تكون التاميناات االولية باسـم مقدم العطاء او )اي من املسـاهمني يف الرشكة او الرشكات املشـاركة 

بموجب عقد مشاركة( 
9 ـ ان مدة نفاذ العطاء )90( تسعون يوما من تاريخ غلق املناقصة وان تقديم العطاء يجب ان يكون من قبل املدير املفوض للرشكة او احد املساهمني او من يخوله بموجب وكالة 
صادرة من كاتب العدل كرشط اسايس لتقديم العطاء والتوقيع عىل جميع صفحات مستندات املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة 

10 ـ ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطا العطاءات
11 ـ يف حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه )وثيقة تنفيذ عقود االشغال الصغرية( بكافة اقسامها فانه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتيض  مراعاة ذلك عند التقديم

12ـ  يتم تسليم العطاء تحريريا من قبل مقدم العطاء او تخويل بصيغة تفويض قانوني صادر عن مقدم العطاء او عن ائتالف الرشكات ال تزيد مدته عن ثالث اشهر او بصيغة وكالة 
صادرة ومصدقة من كاتب العدل ال تزيد مدته عن ثالث اشهر او بصيغة شهادة تسجيل الرشكة )شهادة تاسيس الرشكة التي تظهر حق التوقيع عليها( 

13 ـ اذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعترب يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح 
14 ـ يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن الخر اعالن عن املناقصة

العدد : 4367
التاريخ 2021/3/31

الدكتور
حممد مجيل املياحي

حمافظ واسط

مبلغ القطع تصنيف 
الهوية

السيولة المالية 
المطلوبة

مبلغ ضمان 
العطاء مدة االنجاز الكلفة التخمينية  اسم المناقصة رقم المناقصة ت

100,000
دينار

ثامنة 
انشائية

)100,690,000(
مائة مليون وستمائة 
وتسعون الف دينار

)30,207,000(
ثالثون مليون 
ومائتان وسبعة 

الف دينار
150يوم

)1,006,895,000(
مليار وستة مليون وثمانمائة 
وخمسة وتسعون الف دينار 

انشاء مجموعة طرق ريفية في تاج الدين 
وبطول كلي 6,8 كم ) طريق قرية بدر الكبرى 
بطول 2,5 كم وطريق منطقة القطنية الغربية 
بطول 1,5 كم وطريق النفاشة بطول 2,8كم( 

2021/9/17 1

50,000
دينار

عاشرة 
انشائية

 )49,294,000(
تسعة واربعون مليون 

ومائتان واربعة 
وتسعون الف دينار

)14,789,000(
اربعة عشر 

مليون وسبعمائة 
وتسعة وثمانون 

الف دينار

180يوم
)492,937,500( اربعمائة 

واثنان وتسعون مليون 
وتسعمائة وسبعة وثالثون 

الف وخمسمائة دينار

انشاء الطريق الرابط بين قرية النور والتقدم 
وقرية 10 بطول 4,25 كم في قضاء االحرار  2021/9/18 2

جمهورية العراق
مجلس القضاءاألعىل

رئاسة محكمة استئناف واسط ا التحادية
محكمة بداءة الزبيدية 
العدد: 160/ب/2021
التاريخ :2021/3/30

اىل/ دار النرش و االعالن
اىل/ اىل املدعي عليه/ محمد جاسم محمد 

اقام املدعي )عامر شالل منيجر( ضدك  الدعوى 
البدائية املرقمة 160/ب/2021 التي  يطلب فيها 
اعاده الحال للمركبه املرقمة 86530 اربيل حمل 
نوعها تيوتـا هايلوكس مديل 2018 اللون ابيض  
وتحميلكم الرسوم و املصاريف و اتعاب املحامات   
و نـرضا ملجهوليـة محل اقامتك و حسـب رشح 
القائـم بالتبليـغ وتأيد  املختار لـذا  تقرر تبليغك 
بواسـطة صحيفتني محليتني يوميتني  للحضور 
يف موعـد املرافعة املصادف يف  2021/4/11 و يف 
حالة عدم حضورك سـيتم اجراء املرافعة بحقك 

غيابيا و علنا مع التقدير
القايض

عالء حيدر ناجي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جمهورية العراق
مجلس القضاءاألعىل

رئاسة محكمة استئناف واسط ا التحادية
محكمة بداءة الزبيدية 
العدد: 159/ب/2021
التاريخ :2021/3/30

اىل/ دار النرش و االعالن
اىل/ اىل املدعي عليه/ محمد جاسم محمد 

اقام املدعي )عامر شالل منيجر( ضدك  الدعوى 
البدائيـة املرقمـة 159/ب/2021 التـي  يطلـب 
فيهـا اعـاده الحـال للمركبه املرقمـة 186328 
اربيـل حمل نوعها تيوتـا هايلوكس مديل 2018 
اللـون ابيض  وتحميلكم الرسـوم و املصاريف و 
اتعـاب املحامات   و نرضا ملجهولية محل اقامتك 
و حسـب رشح القائـم بالتبليـغ وتأيـد  املختار 
لـذا  تقـرر تبليغك بواسـطة صحيفتني محليتني 
يوميتـني  للحضور يف موعـد املرافعة املصادف يف  
2021/4/11 و يف حالـة عـدم حضورك سـيتم 

اجراء املرافعة بحقك غيابيا و علنا مع التقدير
القايض

عالء حيدر ناجي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة :2317 /2020
التاريخ : 2021/3/31

اىل / املنفذ عليه / موىس ثامر كمشاط
لقد تحقق لهذة املديرية من جهه ذات اختصاص  
انك مجهول محل االقامـه وليس لك موطن دائم 
او مؤقت اومختار يمكن التبليغ عليه , واسـتناداً 
للمـادة )27( مـن قانـون التنفيذ تقـرر تبليغك 
اعالنـا بالحضـور يف مديرية تنفيـذ الكوت خالل 
خمسـة عرش يومـاً تبدأ مـن اليوم التـايل للنرش 
ملبارشة املعامـالت التنفيذية بحضورك ويف حالة 
عدم حضورك سـتبارش هـذه املديرية باجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون :
منفذ العدل

كريم ابراهيم عنكود
اوصاف املحرر:

)دين(

تنويه
ذكر يف صحيفة املسـتقبل العراقي بالعدد 2338 
يف 18 / 3 / 2021 وصحيفـة العـراق االخبارية 
بالعـدد 1366 يف 18 / 3 / 2021 حـول العقـار 
املرقـم 22 / 3767 مـن القيمـة املقـدرة للمبيع 
البالـغ )37585000 ( سـبعه وثالثـون مليـون 
وخمسـمائة وخمسـه وثمانـون دينـاراً خطأ . 
وسـبعون  خمسـة   )  75000000( والصحيـح 

مليون ديناراً لذا اقتىض التنويه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان 
فقـد الباج الصـادر مـن وزارة الصحـة – دائرة 
مدينـة الطب باسـم / عمر رأفـت محمد – فمن 

يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن 
اىل الرشيك / عيل حسني طاهر 

اقتـىض حضورك اىل بلدية التاجي – سـبع البور 
لغـرض اسـتخراج اجـازة بناء للقطعـة املرقمة 

5780 / 1 سبع البور .
الرشيك 

مهدي عاشور رشاد 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ املناذرة
تنفيذ30

رقم االضبارة : 2017/396
التاريخ : 2020/11/11 

اىل  /املنفذ عليه ) عباس صخل خضري(
لقد تحقـق لهذه املديرية من خالل مركز رشطة 
املهـدي ومختـار منطقـة معامـل الطابـوق يف 
قضـاء النجف، انك مجهول محـل االقامة وليس 
لـك موطن دائم او مؤقـت او مختار يمكن اجراء 
التبليـغ  عليه واسـتنادا للمادة ) 27 ( من قانون 
التنفيذ تقرر تبليغك اعالنـا بالحضور يف مديرية 
تنفيذ املناذرة خالل خمسـة عـرش يوما تبدأ من 
اليـوم التايل للنـرش ملبارشة املعامـالت التنفيذية 
بحضورك ويف حالة عدم حضورك سـتبارش هذه 

املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون.
املنفذ العدل 

كرار عماد كايت
اوصـاف املحـرر :-  تنفيذ قـرار محكمة االحوال 
الشخصية يف العباسية بالعدد ) 49/ش/2016( 
يف 2016/1/28 واملتضمـن الزام املدين ) عباس 

صخل خضري ( بتأديته للدائتة املهر املؤجل .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جمهورية العراق
مجلس القضاءاألعىل

رئاسة محكمة استئناف واسط ا التحادية
محكمة بداءة الزبيدية 
العدد: 161/ب/2021
التاريخ :2021/3/30

اىل/ دار النرش و االعالن
اىل/ اىل املدعي عليه/ محمد جاسم محمد 

اقام املدعي )عامر شالل منيجر( ضدك  الدعوى 
البدائية املرقمة 161/ب/2021 التي  يطلب فيها 
اعاده الحال للمركبه املرقمة 48400 اربيل حمل 
نوعها تيوتـا هايلوكس مديل 2018 اللون ابيض  
وتحميلكم الرسوم و املصاريف و اتعاب املحامات   
و نـرضا ملجهوليـة محل اقامتك و حسـب رشح 
القائـم بالتبليـغ وتأيد  املختار لـذا  تقرر تبليغك 
بواسـطة صحيفتني محليتني يوميتني  للحضور 
يف موعـد املرافعة املصادف يف  2021/4/11 و يف 
حالة عدم حضورك سـيتم اجراء املرافعة بحقك 

غيابيا و علنا مع التقدير
القايض

عالء حيدر ناجي

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد : حجة وفاة / 2021 / 1000

التاريخ: 2021/3/22
إىل  / املدعو ) نسيمه جواد كاظم (

إعالن
قدم طالب حجة الوفاة )محمد جواد كاظم( طلبا 
إىل هذه املحكمة يروم فيه اسـتصدار حجة وفاة 
بحق املدعو )نسيمه جواد كاظم( قررت املحكمة 
تبليغك  يف الصحف املحلية فعليك الحضور أمامها 
خالل عرشة أيام من تاريخ نرش اإلعالن وبخالفه 

سيتم النظر بالطلب وفق القانون .
القايض

عيل جبار الخزعيل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية 

محكمة بداءة السماوة
العدد : 1129/ب/2020

التاريخ: 2021/3/15
إىل  / املدعى عليه ) حسني طه نور (

إعالن
سـبق وان اصـدرت هـذه املحكمة بحقـك قرار 
الحكـم الغيابـي املرقـم ) 1129/ب/2020( يف 
2020/11/22 والذي يقيض الحكم باعادة حال 
السـيارة املرقمة ) 9641 أ نوع كيا بيجوا موديل 
1997 اجـرة اىل مـا كان عليه قبـل التعاقد بينك 
وبني املدعي ) صفاء قاسـم حسن ( ، وملجهولية 
محل اقامتك حسب كتاب محكمة بداءة الرميثة 
اشـعار  مرفقـة  1129/ب/2020،    ( بالعـدد 
مختار منطقة )الرميثة – حي الحسني ( بتاريخ 
2021/2/23 ، لـذا قررت هـذه املحكمة تبليغك 
بواسـطة صحيفتـني محليتني يوميتـني بالقرار 
اعـاله لغرض الحضـور واالعرتاض عـىل القرار 
خالل املـدة القانونية من تاريـخ تبلغك ويف حال 
عدم حضـورك سـوف يكتسـب القـرار الدرجة 

القطعية.
القايض

رحيم طايش حمزة  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ املناذرة
تنفيذ30

رقم االضبارة : 2017/395
التاريخ : 2020/11/11 

اىل  /املنفذ عليه ) عباس صخل خضري(
لقد تحقـق لهذه املديرية من خالل مركز رشطة 
املهـدي ومختـار منطقـة معامـل الطابـوق يف 
قضـاء النجف، انك مجهول محـل االقامة وليس 
لـك موطن دائم او مؤقـت او مختار يمكن اجراء 
التبليـغ  عليه واسـتنادا للمادة ) 27 ( من قانون 
التنفيذ تقرر تبليغك اعالنـا بالحضور يف مديرية 
تنفيذ املناذرة خالل خمسـة عـرش يوما تبدأ من 
اليـوم التايل للنـرش ملبارشة املعامـالت التنفيذية 
بحضورك ويف حالة عدم حضورك سـتبارش هذه 

املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون.
املنفذ العدل 

كرار عماد كايت
اوصـاف املحـرر :-  تنفيذ قـرار محكمة االحوال 
الشخصية يف املناذرة بالعدد ) 676/ش/2017( 
يف 2017/8/29 بتأديتك للدائنة نفقة ومستمرة 

لها ولطفلك.

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 1431/ب2021/1

التاريخ : 2021/3/31
اعالن

إىل/ املدعى عليه ) مهدي صالح يوسف( 
أقامت املدعية )نورية سـعيد محسـن( الدعوى 
البدائية املرقمة أعاله والتي تطلب فيها الحكم ) 
بمنـع معارضتها باالنتفاع باملحلني املفرزين من 
العقـار املرقم 3/10813 حـي الضباط والعائدة 
سـهام منـه اىل املدعية اعاله وتسـليمهما خاليا 
من الشـواغل( ولثبـوت مجهولية محـل إقامتك 
حسـب رشح املبلغ القضائي واشعار مختار حي 
الغري 3 ) حسـني علـوان املعموري( لـذا قررت 
هذه املحكمة تبليغك إعالنا بصحيفتني محليتني 
يوميتـني للحضور يف موعـد املرافعة املصادف يف 
يوم  2021/4/20 وعند عدم حضورك أو إرسال 
من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا  وفق األصول. 
القايض

عامر حسني حمزة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 1980/ب2019/4

التاريخ : 2021/3/31
اعالن

إىل/ الشخص الثالث ) محسن جليل كاظم ( 
أقـام املدعي )السـيد مدير بلديـة النجف اضافة 
لوظيفتـه( الدعوى البدائيـة املرقمة أعاله والتي 
يطلب فيها ) الحكم  بابطال كافة القيود الواردة 
عـىل العقار املرقـم  1/7639 القادسـية واعادة 
تسـجيله باسـم دائرة املدعي مدير بلدية النجف 
( وقد قـررت املحكمـة ادخالك شـخصا ثالثا اىل 
جانـب املدعى عليهم( ،وملجهوليـة محل إقامتك 
حسـب رشح املبلـغ القضائـي واشـعار مختار 
الغديـر /1 ) عيل عبد الحسـني الدعمـي( ، عليه 
قررت هـذه املحكمة تبليغك إعالنـا بصحيفتني 
محليتني يوميتني بموعد املرافعة املصادف يف يوم 
2021/4/14 وعند عدم حضورك أو إرسـال من 
ينـوب عنك قانونا سـوف تجـري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا  وفق األصول. 
القايض

عامر حسني حمزة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 1511/ب2021/2

التاريخ : 2021/3/31
اعالن

إىل/ املدعى عليه ) ابراهيم صفاء ابراهيم( 
أقامـت املدعية )ناديـة ابراهيم حميـد( الدعوى 
بتأديتـك  الزامـك   ( و  أعـاله  املرقمـة  البدائيـة 
واملدعـى عليهـم االخرين اجر مثـل حصتها عن 
اشـغالهم للعقـار املرقم 2/2026 حي الحسـني 
( ولثبـوت مجهوليـة محل إقامتك حسـب رشح 
املبلـغ القضائي واشـعار مختار حي الحسـني/ 
2 الحنانـة ) حيـدر جعفـر عبد كله( لـذا قررت 
هذه املحكمة تبليغك إعالنا بصحيفتني محليتني 
يوميتـني للحضور يف موعـد املرافعة املصادف يف 
يوم  2021/4/15 وعند عدم حضورك أو إرسال 
من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا  وفق األصول. 
القايض

ظاهر عباس الفتالوي

مجلس القضاء االعىل 
الكـرخ   / بغـداد  اسـتئناف  محكمـة  رئاسـة 

االتحادية 
محكمة البداءة يف ذات السالسل 

العدد : 102 / ب / 2021 
التاريخ : 29 / 3 / 2021 

م / اعالن 
اىل املدعى عليه / عيل فارس جاسم 

اقـام املدعي مشـعان عبد داود الدعـوى املرقمة 
اعـاله امام هـذه املحكمة يطالبـك فيها الحكم 
تسـديد دين والبالغ ثالثون مليـون دينار عراقي 
وملجهوليـة محـل اقامتك وحسـب رشح القائم 
بالتبليـغ وتاييـد مختار املنطقة لـذا قرر تبليغك 
اعالنـا بصحيفتـني محليتني يوميتـني للحضور 
امـام هذه املحكمة يـوم املرافعـة املصادف 8 / 
4 / 2021 السـاعة التاسـعة صباحـا ويف حالة 
عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا سـتجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا ووفق االصول .
القايض 

عقيل عبد الزهرة نجم 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن 
اىل / الرشيك / شهد حافظ محمد 

اقتـىض حضـورك اىل صندوق االسـكان العراقي 
الكائـن قرب مجمع النهضة وذلك لتثبيت اقرارك 
باملوافقة عىل قيام رشيكك السـيد ) حسام الدين 
محسـن ( بالبناء عىل حصته املشاعة يف القطعة 
املرقمـة ) 18 / 2248 ( مقاطعة  36 أبو شـمع 
لغـرض تسـليفه قـرض االسـكان وخـالل مدة 
اقصاها خمسـة عرش يوم داخل العراق وشـهر 
خارج العـراق من تاريخ نرش االعالن وبعكسـه 

سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد : 1231

التاريخ: 2021/3/30
إىل  / املدعو ) نظيمة ابراهيم فرحان (

إعالن
قدم طالب حجة الوفـاة )عيل ناظم مجيد( طلبا 
إىل هذه املحكمة يروم فيه اسـتصدار حجة وفاة 
بحـق املدعـو )نظيمـة ابراهيم فرحـان( قررت 
املحكمـة تبليغـك  يف الصحـف املحليـة فعليـك 
الحضـور أمامهـا خالل عـرشة أيام مـن تاريخ 
نرش اإلعالن وبخالفه سـيتم النظر بالطلب وفق 

القانون .
القايض

عيل جبار الخزعيل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد : 3176

التاريخ: 2020/11/24
إىل  / املدعو ) غنى ذو الفقار قحطان (

إعالن
قـدم طالب حجـة الوفـاة ) ذو الفقـار قحطان 
هادي ( طلبا إىل هذه املحكمة يروم فيه استصدار 
حجة وفاة بحق املدعو )غنى ذو الفقار قحطان( 
قررت املحكمة تبليغك  يف الصحف املحلية فعليك 
الحضـور أمامهـا خالل عـرشة أيام مـن تاريخ 
نرش اإلعالن وبخالفه سـيتم النظر بالطلب وفق 

القانون .
القايض

حسن جواد الحبيب



www.almustakbalpaper.net العدد )2347( الخميس  1  نيسان  2021 رأي5

السياسة ومسؤولية جتاوز األزمات
            علي األسعد

السياس�ة تحتاج اىل منص�ات اعالمية 
فاعل�ة، له�ا أدواته�ا، وله�ا خطابه�ا 
الواقعي والنق�دي/ املهني، فضال عما 
تتطلب�ه من اجراءات تع�زز صالحيتها 
يف التداول، ويف صناع�ة العقالنية لذلك 

الخط�اب، وه�ذا ما يعن�ي أهمية ربط 
الفعل الس�يايس بجملة من الفعاليات 
الت�ي تخ�ص املمارس�ة، او م�ا يخص 
تمثيلها يف الس�ياق الوطني العام، أو يف 
السياق التفاويض، أو يف وجودها داخل 
السجاالت التي تسعى لالشهار، وحتى 
لغاي�ة التأثري يف اآلخرين، أو التعبري عن 

مصالح معينة. ما يجري من س�جاالت 
»سياس�ية« يف املش�هد العراق�ي حول 
قانون املوازنة، يعكس مدى التشويش 
املفهوم�ي لالداء الس�يايس، وللتعاطي 
م�ع توصيفه�ا، وم�دى ق�درة بع�ض 
السياس�يني ع�ى اس�تقراء حموالتها 
املهنية وااليديولوجية والثقافية وحتى 

السياقية.
فالبع�ض يرب�ط الخط�اب الس�يايس 
باملصالح، وربما بحس�ابات انتخابية، 
أو بمواق�ف لها مرجعيات ايديولوجية، 
تعك�س حج�م املس�احة الت�ي يتحرك 
به�ا الخطاب الس�يايس، مثلما يعكس 
طبيعة ازم�ة ادارة امللفات السياس�ية 

يف املشهد العراقي، وهذا بطبيعة الحال 
س�تكون ل�ه ارت�دادات ع�ى مس�توى 
االتف�اق عى معالجة القانون واقراره، 
الفنية والصياغية  ومقاربة االشكاالت 
يف فقراته، الس�يما ما يتعل�ق بالفقرة 
بإقلي�م  والخاص�ة  ع�رة،  الحادي�ة 

كردستان.

ره�ن  املوازن�ة  قان�ون  وض�ع  إن 
آث�اره  ل�ه  السياس�ية  الرصاع�ات 
الس�لبية يف الواق�ع االقتص�ادي للبالد، 
ول�ه تداعيات�ه ع�ى مج�رى العملي�ة 
ملفاته�ا  واس�تحقاقات  السياس�ية، 
ومش�اريعها، وحقوق املواطنني الذين 
السياس�يون  يتج�اوز  ألن  يطمح�ون 

أزماتهم وس�جاالتهم باتجاه التعاطي 
املهن�ي م�ع القوان�ني، وبما يس�هم يف 
استراف أفق وطني للتنمية، والبناء، 
وملواجهة التحدي�ات الصحية واالمنية 
واالقتصادي�ة، والتي بات�ت اليوم جزءا 
من مسؤولية الجميع، وعى املستويات 

كافة.

هل حتتاج أمريكا »حزبًا ثالثًا«؟االحتاد األوريب.. أداء سيئ يف معضلة اللقاحات
            ليونيل لوران 

يتاب�ع العال�م م�ا يج�ري يف أوروبا باس�تياء. 
فحمل�ة تلقيح املنطق�ة عبارة ع�ن فوىض؛ إذ 
فش�لت يف تج�اوز رسع�ة املوج�ة الجديدة من 
ح�االت كوفي�د- 19 التي خلقت ضغط�اً هائالً 
عى املستش�فيات وتس�ببت يف مزي�د من قيود 
مالزم�ة املنزل. ويبلغ متوس�ط جرعات اللقاح 
الت�ي أُعطي�ت يف االتح�اد األوروب�ي ل�كل 100 
ش�خص 11.8 جرع�ة، أي بمع�دل يظ�ل بعيداً 
خل�ف الوالي�ات املتح�دة وبريطاني�ا ب��34.1 
و40.5 جرع�ة ل�كل 100 ش�خص )رغم وجود 

اختالف بني أعضاء االتحاد األوروبي ال�27(. 
االتح�اد  الرقابي�ة يف  الهيئ�ة  ورغ�م موافق�ة 
األوروب�ي عى أربعة لقاح�ات، فإن الحكومات 
األوروبية تتعامل بطريقة س�يئة مع املتطلبات 
اللوجس�تية لعمليات التلقيح. كم�ا أن الجهود 
الرامية إىل الضغط عى صانعي األدوية بس�بب 
نق�ص اإلم�دادات، ول�ن كان�ت ش�يئاً يمك�ن 
تفهم�ه، فإنها أخذت تتح�ول إىل غضب ونزاع، 
مع التلويح بمص�ادرة جرعات اللقاح املوجهة 
إىل التصدي�ر إذا ل�زم األمر. ويبدو املش�هد أكثر 
رسيالية، بالنظر إىل أن ع�دداً من بلدان االتحاد 
األوروب�ي علّقت اس�تخدام لقاح أس�رازينيكا 
هذا األس�بوع بس�بب مخاوف م�ن تخثر الدم. 
وهك�ذا، يدور خ�الف حالي�اً ح�ول اللقاحات، 

بينما اللقاحات ال ُتستخدم يف الواقع. 
وعالوة عى ذل�ك، يبدو أن صن�دوق التعايف من 
تأث�ريات الوب�اء يف االتحاد األوروب�ي غري كاف 
وج�اء بعد فوات األوان. ف�إذا كانت إدارة بايدن 
قد أطلقت خطة إنفاق مايل بقيمة 1.9 تريليون 
دوالر، ف�إن رد االتح�اد األوروب�ي، املش�حون 
سياس�ياً واألق�ل ق�وة، م�ن املحتم�ل أن يضع 
منطق�ة اليورو خل�ف الواليات املتحدة بس�نة، 
بخصوص التعايف والعودة إىل مستويات ما قبل 
الوب�اء. ويف هذا الصدد، ق�ال رئيس االحتياطي 
الف�درايل جريومي ب�أول يوم األربع�اء: »أودُّ أن 

أرى أوروبا تنمو برسعة أكرب«.
غ�ري أنه م�ا زال هن�اك أمل يف أن يك�ون بعض 
م�ن هذا مؤقت�اً أو قابالً لإلص�الح، وخاصة أن 
التوقعات بالنسبة إلمدادات اللقاحات تتحسن. 
كما أن الشعبية املس�تمرة لبعض قادة االتحاد 
األوروبي تمنحهم مجاالً للتحرك واتخاذ تدابري 
عوض�اً ع�ن القل�ق بش�أن »بعبع« الش�عبوية 
املش�ككة يف جدوى الوحدة األوروبية التقليدي. 
فف�ي هولندا، مثالً، يس�تعد مارك روته ليصبح 
رئيس ال�وزراء الذي خدم أطول فرة يف التاريخ 
الهولن�دي، بع�د أن ح�ّل حزبه املحس�وب عى 
يمني الوس�ط يف املرتب�ة األوىل يف انتخابات هذا 
األس�بوع، دافعاً املتش�ككني يف أوروبا إىل املركز 
الثال�ث. والرئيس الفرن�ي إيمانويل ماكرون، 
وم�ع أنه بالكاد يتمتع بش�عبية كب�رية، إال أنه 
ما زال يحل يف مراتب أعى يف استطالعات الرأي 
من تل�ك الت�ي كان يتبوأها خ�الل احتجاجات 
»األقمصة الصفراء« التي كانت تنظم احتجاجاً 
عى زيادات الرضائب وأسلوبه الالمبايل واملبتعد 

عن هموم عامة الناس.
غ�ري أن خلي�ط االرتب�اك، والتخب�ط، وإلق�اء 
اللوم عى اآلخرين يعك�س خلالً أعمق. وُيظهر 
حدوَد أس�لوب الزعامة الذي يهيمن عى الحياة 
السياس�ية يف االتحاد األوروبي، أس�لوب يجمع 
بني اح�رام التكنوقراطية التي يقودها الخرباء 
م�ع ش�عبوية مش�خصنة ت�ريض الجماه�ري. 
يمث�ل   2017 يف  ماك�رون  ف�وز  أن  والواق�ع 
نموذج�اً لهذا األس�لوب: مرصيف ش�اب س�ابق 
يختار موقعاً لحركته السياس�ية الجديدة، ال يف 
اليسار وال يف اليمني، وَيعد بحكومة أكثر كفاءة 
يحّققه�ا متخصص�ون خارجي�ون ال ينتمون 
إىل املؤسس�ة. هذه املقاربة غ�ري اإليديولوجية 
كانت لها جاذبية أوس�ع من الربامج املعارضة 
لالتح�اد األوروبي، ليس يف فرنس�ا فقط، ولكن 
يف أماك�ن أخ�رى أيض�اً. ويذكر هن�ا أن رئيس 
ال�وزراء الهولن�دي »مارك روت�ه« وصف فوزه 
يف 2017 باعتب�اره فوزاً عى »النوع الخطأ من 

الشعبوية«. 
والنتيج�ة الي�وم أزم�ة يف عملية صن�ع القرار 
تكنوقراطية وشعبوية معاً – أو »تكنوقراطية-
ش�عبوية«، مثلما يصفها األكاديميان »كريس 
بيكرت�ون« و»كارل�و إنفرينيتزي أتش�يتي« يف 
كت�اب جديد. وُيعد تعليق أس�رازينيكا، وحالة 
الردد الدائم يف فرنس�ا بشأن ما إن كان ينبغي 
فرض إغ�الق وطني آخر، مثال�ني عى كيف أن 
الس�عي التكنوقراطي وراء »الرد املناسب« بناء 
ع�ى تحاليل تس�تند إىل األدلة، يمك�ن أن يؤدي 
يف نهاي�ة املطاف إىل تكاليف م�ن خالل الجمود 

وعدم فعل أي يشء. 
وي�رى بيكرت�ون وأتش�يتي أن الرغب�ة الدائمة 
يف التوفيق ب�ني وجهات النظ�ر املختلفة تالفياً 
الستعداء أي ش�خص، يجعل من »الصعب جداً 
فع�ل يشء م�ا«. كم�ا أن حقيق�ة أن ماكرون، 
الذي يصفه مستش�اروه بأنه خبري عصامي يف 
األمراض، يش�خصن هذه الق�رارات من خالل 
عقد »مجالس دفاع« أسبوعية لتدبري الوباء، ال 
تؤدي إال إىل استعداء الخرباء الحقيقيني، وتهّدد 

بإضعاف ثقة الجمهور. 
هذه النزعة أخذت تترسب إىل بروكس�يل أيضاً، 
حيث أخذت املفوضية األوروبية - التكنوقراطية 
ألق�ى ح�د-، بقي�ادة »أورس�وال ف�ون دي�ر 
لني«، تكتش�ف ش�عبوية اللق�اح داخلها. فقد 
تك�ون التهدي�دات بحظر الص�ادرات إذا لم يِف 
املصنعون بالتزاماتهم ش�يئاً يمكن تفهمه من 
الناحية النظرية، بالنظ�ر إىل الواجب القانوني 
واملعن�وي الذي عى عاتق الزعم�اء، واملتمثل يف 
حماي�ة مواطن�ي االتح�اد األوروب�ي )ودافعي 
الرضائ�ب(. غري أنه بالنظر إىل سلس�لة اإلمداد 
العاملي�ة الطويلة للقاح�ات، وتقديرات االتحاد 
األوروبي بأنه س�يحتاج إىل 18 شهراً عى األقل 
حتى يصبح مستقالً بشكل كامل يف هذا املجال، 
ف�إن كل ما تحقق�ه هذه التهدي�دات يف الواقع 
هو زيادة خطر إثارة س�لوك مماثل عرب العالم 

– وإطالة أمد الوباء تبعاً لذلك.

            بريت ستيفنز 

يف الش�هر املايض، أفرجت مؤسسة »غالوب« 
عن نتائج استطالع رأي ُيظهر أن الدعم العام 
لحزب ثال�ث يوجد حالياً يف أعى مس�توى له 
عى اإلطالق، وهو 62%، مقارنة ب�40% عندما 
بدأت مؤسسة »غالوب« تستطلع الرأي العام 
حول ه�ذا املوضوع ألول م�رة يف عام 2003. 
هذا يف حني يش�عر 33% فق�ط من األمريكيني 
ب�أن األح�زاب الحالي�ة »تقوم بعم�ل كاف يف 

تمثيل الشعب األمريكي«. 
ويف م�ا يخص التأييد الذي تحظى به األحزاب 
الثالث�ة يف الوالي�ات املتح�دة، فإنه�ا كانت يف 
الغال�ب تقوم ع�ى الدعم اإلقليمي )س�روم 
ثرمون�د يف 1948، ج�ورج واالس يف 1968(، 
يف  روزفيل�ت  )تي�دي  قوي�ة  ش�خصيات  أو 
1912، وروس ب�ريوت يف 1992(، أو تصويت 
احتجاج�ي )جون أندرس�ون يف 1980، رالف 
ناي�در يف 2000(، أكث�ر مما كان�ت تقوم عى 
حركات أو ائتالف�ات وطنية. لكن هناك ثالثة 

أشياء مختلفة هذه املرة. 
أوالً: املاركتان »الجمهورية« و»الديمقراطية« 
ضعيفت�ان. والواقع أن الراجع الحزبي قصة 
قديمة وليست جديدة، غري أنه يف عام 2016، 
انهار الحزب الجمهوري أمام ما كان يرقى إىل 
اس�تيالء معاد عى الح�زب. وباملقابل، يواجه 
»الديمقراطي�ون« خط�راً أقل، تس�اعدهم يف 
ذل�ك مزاوج�ة جو باي�دن السياس�ية الذكية 
لسياس�ات يس�ارية ون�ربة وس�طية. لك�ن 
حقيق�ة أن زعي�م األغلبية يف مجل�س النواب 
يخ�ى والية ثاني�ة لنائبه يف مجل�س النواب 
من دائ�رة كوينز، إنما يوح�ي أيضاً بيشء ما 
بخص�وص الضعف الداخيل ملؤسس�ة الحزب 

الديمقراطي. 
ثاني�اً، األش�خاص الذي�ن يب�دون أكث�ر توقاً 
إىل ح�زب ثال�ث يوج�دون يف أق�ى الح�دود 
السياس�ية. ولعل النتيجة الالفتة الس�تطالع 

»غالوب«، وإن لم تكن مفاجئة، هي أن الدعم 
الجمه�وري لح�زب ثال�ث قفز ب��23 نقطة 
مئوية يف أعقاب هزيمة دونالد ترامب وحديثه 
ع�ن تش�كيل ح�زب جدي�د. وبالطب�ع، فإن 
إمكانية انقس�ام حقيقي للحزب الجمهوري 

يف عام 2024 تظل بديهية. 
ثالث�اً: املنطقة املهَملة يف السياس�ة األمريكية 
ل�م تعد موجودة عى الهوامش غري الليربالية، 
بل يف املركز اللي�ربايل. إنها املكان حيث ما زال 
يوجد معظم األمريكيني، مزاجياً وأخالقياً، وقد 

يعودون إليه مستقبالً إن ُمنحوا االختيار. 
والواق�ع أنني ال أقصد بكلم�ة »ليربايل« نظام 
رعاية اجتماعية تس�هر عليه حكومة كبرية، 
بل أقصد مبادئ روح الديمقراطية الليربالية: 
اح�رام نتيج�ة االنتخابات، وحك�م القانون، 
وحري�ة التعب�ري، ومب�دأ ال�رباءة )يف محاكم 
القض�اء والرأي الع�ام عى حد س�واء( حتى 
يثب�ت العك�س، واحرام الس�وق الحر القائم 
ع�ى التنظيم العقالن�ي والدع�م االجتماعي، 
واحرام االس�تقاللية الش�خصية، والتشكيك 
يف السياس�ة القائمة عى االنتم�اء الهوياتي، 
وااللتزام بتكافؤ الفرص وليس ب�»اإلنصاف« 
يف النتائ�ج، وإيم�ان عمي�ق بمزاي�ا الهج�رة 
الجدي�دة  والتكنولوجي�ا  الح�رة  والتج�ارة 
واألف�كار الجدي�دة، والوفاء للُمث�ل واملصالح 
املشركة للعالم الحر. كل هذه األشياء كانت 
تمّث�ل إىل حد م�ا األرضي�َة املش�ركة للحياة 
السياس�ية األمريكي�ة، عرفه�ا رونال�د ريغن 
وبوش األب وبوش االبن، بقدر ما عرفها باراك 
أوبام�ا وال�زوج كلينتون. وكانت النقاش�ات 
التي تقّسم الحزبني، من قبيل حجم الحكومة 
وآلية التجارة، ترقى إىل شجارات ضيقة داخل 
عقيدة ليربالية مش�ركة. عقيدة ثّبتت أمريكا 
أم�ام التحديات الداخلي�ة والعاملية من أقى 

اليمني وأقى اليسار عى حد سواء. 
لك�ن االنقس�ام األس�ايس يف السياس�ة اآلن 
لي�س بني الليربالي�ني واملحافظني، مثلما كان 

املصطلح�ان ُيفهمان، بل بني الليرباليني وغري 
الليربالي�ني.  »ال ليربالي�ة« اليم�ني يجّس�دها 
أمث�ال س�تيف ميلر ح�ول الهجرة، وس�تيف 
بان�ون بخص�وص التج�ارة، وج�وش ه�ويل 
بخصوص االنتخابات، وماجوري تايلور غرين 
بخص�وص كل نظري�ة من نظري�ات املؤامرة 
الجنوني�ة واملتعصبة.. فه�ذه كلها وجوه ملا 
يع�د حتى اآلن أخطر ش�كل من أش�كال »الال 
ليربالي�ة«، ألنها أظهرت أنها قادرة عى الفوز 
يف االنتخاب�ات، وحني تخ�رس فهي قادرة عى 

تخريبها والطعن فيها. 
اليس�ار،  ليربالي�ة«  »ال  أيض�اً  هن�اك  لك�ن 
أيض�اً«  »أن�ا  حرك�ة  ش�طط  ويجّس�دها 
وتجاوزاته�ا الت�ي دّم�رت حي�وات الن�اس، 
ومعاداة الس�امية بني بعض زعماء »مسرية 
النس�اء«، وبيداغوجيا »مناهضة العنرصية« 
التي تصّور األش�خاص الذي�ن ال يتفقون مع 
نظرتها »املانوية« للعالم عى أنهم عنرصيون 
مفرض�ون، وإلغاء الوظائ�ف وعقود الكتب 
والخطاب�ات واآلراء املعارض�ة يف أماكن مثل 
»س�اليت« ومطبوع�ات أخرى يف�رض أنها 
ليربالية. ويجدر بكل ش�خص عى اليس�ار لم 
يالحظ من�اخ الخوف الذي بات يس�يطر اآلن 
عى املؤسس�ات الليربالي�ة أن يبدأ يف إيالء ذلك 

انتباهاً أكرب. 
والواق�ع أن »الال ليربالي�ة« الجديدة مخيفة، 
لكنه�ا يمك�ن أن تك�ون مفيدًة كذل�ك، إذ أن 
كل م�ن اكتوى بنارها، يس�اراً أو يميناً، يعيد 
اآلن اكتش�اف مدى رحابة العقي�دة الليربالية 
القديم�ة، وتفاه�ة خالفاته�ا الداخلية حقاً، 
وكم من األش�ياء املشركة يمكن أن تجمعهم 
بأش�خاص كانوا يعتربونهم يف املايض أضداداً 

أيديولوجيني. 
هذا لي�س حزباً سياس�اً بعد، لك�ن يمكن أن 
يك�ون ب�ذرة ح�زب. فأم�ريكا تحت�اج حزباً 
ليربالياً يمّثل ما كانت عليه يف املايض، وما هي 

يف حاجة ماسة ألن تكون عليه من جديد.

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

دار القضاء يف االسحاقي 
محكمة االحوال الشخصية يف االسحاقي

العدد / 50/ش/2021
التاريخ 2021/3/31

تبليغ
املدعى عليه )احمد بكر طلفاح(

ملقتضيات حس�م الدعوى الرعي�ة املرقمة 50/
ش/2021 واملقام�ة م�ن قب�ل املدعي�ة )وحيده 
جاسم طلفاح ( واملدعى عليه ) احمد بكر طلفاح( 
واملتضمنة دعوى تفريق للرضر وبالنظر ملجهولية 
مح�ل اقامتك  وحس�ب رشح القائ�م  بالتبليغ لذا 
تقرر اجراء تبليغ�ك بصحيفتني  يوميتني يف موعد 
املرافعة املصادف 2021/4/7 الس�اعة التاس�عة 
صباح�ا ويف ح�ال ع�دم حض�ورك او حضور من 
ين�وب عنك قانونيا س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وفق القانون
القايض

يعرب عيل جاسم
�����������������������������������������

اعالن 
اىل الريك / امري كريم حسن  

اقت�ى حض�ورك اىل مديرية بلدي�ة النجف وذلك 
القرارك باملوافقة عى صدور اجازة بناء والخاصة 
بالعق�ار املرق�م 3/53683 ح�ي الن�داء مناصفة 
م�ع الري�ك ع�يل حاس�ن س�عود م�دة اقصاها  
عرة ايام وبعكس�ه س�وف تصدر املوافقة  وفقا 

للضوابط الالزمة
�����������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 1247/ب2021/1

التاريخ 2021/3/31
اعالن

اىل / املدعى عليها الثاني  )صادق عايص ظاهر ( 
اق�ام املدع�ي املدي�ر املفوض ملؤسس�ة االس�كان 

التعاونية 
اضاف�ة لوظيفت�ه الدع�وى املرقمة اع�اله ضدك 

والذي يطلب فيها الحكم 
 بالزام�ك  واملدع�ى عليهم االخري�ن بتاديتك له و  
بالتكاف�ل والتضام�ن مبلغا ق�دره )1500$  عن 
الق�رض  امل�ؤرخ 2014/2/26  ونظ�را لثب�وت 
املبل�غ  رشح  حس�ب  اقامت�ك  مح�ل  مجهولي�ة 
القضائ�ي يف محكم�ة ب�داءة النارصية واش�عار 
مختار حي سومر /2 كاظم جبار ناجي  لذا تقرر 
تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد 
املرافعة 2021/4/12 الس�اعة التاس�عة صباحا 
وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك سوف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عامر حسني حمزة

اعالن 
اىل الريك / محمد كاظم شاكر 

اقت�ى حض�ورك اىل صن�دوق االس�كان العراقي يف 
محافظ�ة النج�ف خلف مديري�ة ماء النج�ف وذلك 
القرارك باملوافقة عى صدور قرض االس�كان للعقار 
املرق�م 153/92 نجف مناذرة اللهيبات مناصفة مع 
رشيكك املواطن عباس هاش�م محم�د مدة اقصاها 
خمس�ة عر يوم داخل العراق وشهر خارج العراق  
وبعكس�ه س�وف تص�در االج�ازة  وفق�ا للضوابط 

الالزمة
�����������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

قسم الحسابات / شعبة املخازن 
العدد : 558/ح/2021
التاريخ 2021/3/31 

اعالن
اش�ارة اىل كت�اب مجل�س القض�اء االع�ى / دائ�رة 
الش�ؤون املالية واالدارية مكتب املدير العام ش�ؤون 

اللجان 
يف   2021  / ش�طب  28/م.ح  بالع�دد  املرق�م 
2021/2/11 تعلن هذه الرئاسة عن بيع املوجودات 
الثابت�ة االث�اث يف رئاس�ة محكمة اس�تئناف املثنى 
واملحاكم واملكاتب التابعة لها فعى الراغبني بالراء 
مراجعة هذه الرئاس�ة خالل 15 خمس�ة عر يوما 
واعتب�ارا من ثاني ي�وم االعالن والن�ر يف الصحف 
املحلية وس�وف تج�ري املزاي�دة ظهر الي�وم االخري 
لالع�الن مس�تصحبني معه�م التامين�ات القانونية 
والبالغ�ة 20% م�ن القيم�ة املقدرة لالث�اث والبالغة 
3,480,500 فقط ثالث�ة ماليني واربعمائة وثمانون 

الف وخمسمائة دينار ال غريها
القايض

طالب حسن حربي
رئيس محكمة استئناف املثنى االتحادية

�����������������������������������������
مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد 1244/ب2021/1
التاريخ 2021/3/31

اعالن
اىل / املدعى عليها الثاني  )صالح حسن حمزة( 

اق�ام املدع�ي املدي�ر املف�وض ملؤسس�ة االس�كان 
التعاونية 

اضافة لوظيفت�ه الدعوى املرقمة اعاله ضدك والذي 
يطلب فيها الحكم 

 بالزام�ك  واملدعى عليه االول بتاديتك له و  بالتكافل 
والتضامن مبلغا قدره )1400$  عن القرض  املؤرخ 
2018/5/17  ونظ�را لثبوت مجهولية محل اقامتك 
حسب رشح املبلغ القضائي يف محكمة بداءة الكوفة 
واش�عار مخت�ار دور معمل االس�منت يوس�ف عبد 
الكاظم الكرعاوي  لذا تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني بموع�د املرافع�ة 2021/4/12 
الس�اعة التاس�عة صباح�ا وعند عدم حض�ورك او 
ارس�ال من ينوب عنك س�وف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عامر حسني حمزة

اعالن / إىل الريك ) محمد فاضل حسني( 
 اقت�ى حض�ورك إىل مديري�ة بلدي�ة النجف قس�م 
اجازات البناء لغرض اصدار اجازة بناء للعقار املرقم 
21105 / 3 ح�ي الن�رص  رقم املقاطع�ة ) 4( خالل 
م�دة اقصاه�ا ع�رة ايام م�ن تاريخ ن�ر االعالن 

وبخالفه سوف يتم إصدار االجازة 
طالب االجازة 

 محمد عبد الكريم عبد عيل 
�����������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 1296/ب2021/1

التاريخ 2021/3/31
اعالن

اىل / املدعى عليها االول  )مصطفى كالط مهوس( 
اق�ام املدع�ي املدي�ر املف�وض ملؤسس�ة االس�كان 

التعاونية 
اضافة لوظيفت�ه الدعوى املرقمة اعاله ضدك والذي 

يطلب فيها الحكم 
 بالزامك  واملدعى عليه الثاني  بتاديتك له و  بالتكافل 
والتضام�ن مبلغا ق�دره )998$  عن القرض  املؤرخ 
2013/9/9  ونظ�را لثبوت مجهولي�ة محل اقامتك 
حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي يف محكم�ة ب�داءة 
النارصي�ة  واش�عار مخت�ار منطق�ة الرقي�ة /3 
محم�د باقر ع�يل الحجيمي  لذا تق�رر تبليغك اعالنا 
املرافع�ة  بموع�د  يوميت�ني  محليت�ني  بصحيفت�ني 
2021/4/12 الس�اعة التاس�عة صباحا وعند عدم 
حض�ورك او ارس�ال م�ن ين�وب عنك س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 1345/ب2021/1

التاريخ 2021/3/31
اعالن

اىل / املدعى عليها الثالث  )همام غالب موىس( 
اق�ام املدع�ي املدي�ر املف�وض ملؤسس�ة االس�كان 

التعاونية 
اضافة لوظيفت�ه الدعوى املرقمة اعاله ضدك والذي 

يطلب فيها الحكم 
 بالزام�ك  واملدع�ى عليه�م االخري�ن  بتاديت�ك له و  
بالتكاف�ل والتضام�ن مبلغ�ا ق�دره )10850$  عن 
القرض  املؤرخ 2017/5/18  ونظرا لثبوت مجهولية 
محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي واش�عار 
مختار حي الس�عد جاسم حسن الشمرتي  لذا تقرر 
تبليغ�ك اعالنا بصحيفتني محليت�ني يوميتني بموعد 
املرافعة 2021/4/12 الساعة التاسعة صباحا وعند 
عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عامر حسني حمزة

إىل الريك وجدان هميم نارص 
اقتى حضورك إىل مقر بلدية النجف لغرض اصدار 
اجازه بناء للعقار املرقم 67214 /3حي النداء خالل 
عره ايام وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضورك

طالب االجازه 
رياض سالم عبد الرحمن

�����������������������������������������
مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد 1867/ب2م/2021
التاريخ 2021/3/31

اعالن
اىل / املدع�ى عليهم�ا )رس�ل عب�د النارص س�لمان 

وزينب عبد النارص  سلمان  ( 
اق�ام املدع�ي املدي�ر املف�وض ملؤسس�ة االس�كان 

التعاونية 
مصطفى حي�در خليف�ة اضافة لوظيفت�ه الدعوى 

املرقمة اعاله ضدك والذي يطلب فيها الحكم 
 بالزامكما بتاديتكما  له و  بالتكافل والتضامن مبلغا 
ق�دره )250$  عن القرض  امل�ؤرخ 2018/12/29  
ونظرا لثبوت مجهولية محل اقامتكما حس�ب رشح 
املبلغ القضائي يف محكمةاس�تئناف  بابل  واش�عار 
مختار قضاء مركز الحلة / احمد هادي عبد الله   لذا 
تقرر تبليغكما اعالن�ا بصحيفتني محليتني يوميتني 
التاس�عة  الس�اعة  املرافع�ة 2021/4/19  بموع�د 
صباح�ا وعن�د ع�دم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب 
عنك س�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا وفق 

االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 1870/ب2021/2

التاريخ 2021/3/31
اعالن

اىل / املدعى عليها االول  ) احمد صالح فيض الله( 
اق�ام املدع�ي املدي�ر املف�وض ملؤسس�ة االس�كان 

التعاونية 
اضافة لوظيفت�ه الدعوى املرقمة اعاله ضدك والذي 

يطلب فيها الحكم 
 بالزامك  واملدعى عليه الثاني بتاديتك له و  بالتكافل 
والتضامن مبلغا قدره )1000$  عن القرض  املؤرخ 
2014/4/24  ونظ�را لثبوت مجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح املبلغ القضائي يف محكمة بداءة مدينة 
الصدر  واش�عار مختار مدين�ة الصدرناحية الفرات 
فوحان جري لوتي لذا تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني بموع�د املرافع�ة 2021/4/19 
الس�اعة التاس�عة صباح�ا وعند عدم حض�ورك او 
ارس�ال من ينوب عنك س�وف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عامر حسني حمزة

إىل الريك هدى نعمه ناجي
 اقت�ى حض�ورك إىل مق�ر بلدية النج�ف لغرض 
اصدار اجازه بناء للعق�ار املرقم 49766 /3 حي 
النداء خالل عره ايام وبخالفه ستتم اإلجراءات 

دون حضورك طالب االجازه 
ناظم مدلول عبيد

�����������������������������������������
مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة الكوفة

رقم الدعوى : 303/ب2021/1 
التاريخ 2021/3/30

اعالن 
اىل / املدعى عليه / امرية نور سلمان

بتاري�خ 2021/2/7 اق�ام املدع�ي ع�الء حس�ن 
رمض�ان ضدها الدع�وى البدائي�ة املرقمة 303/

ب�ذ/2021 طلب الحكم فيه�ا تخلية العقار املرقم 
77146/3 مقاطع�ة 4 ح�ي ميس�ان وملجهولية 
محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ واشعار 
مختار واختيارية منطقة ميس�ان الريط املدعو 

ابراهيم عزيز العيايش فقد تقرر تبليغك اعالنا ب 
ض�ور امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة املوافق 
2021/4/7 الس�اعة التاس�عة صباحا وعند عدم 
حض�ورك او ارس�الك م�ن ين�وب عن�ك قانونا او 
تقديمك ملعذرة مروعة فس�وف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

مؤيد رياح غازي
�����������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 1363/ب2021/2

التاريخ 2021/3/31
اعالن

اىل / املدع�ى عليه�ا الثان�ي  )عب�د الخال�ق نجم 
قاسم( 

اق�ام املدع�ي املدي�ر املفوض ملؤسس�ة االس�كان 
التعاونية 

اضاف�ة لوظيفت�ه الدع�وى املرقمة اع�اله ضدك 
والذي يطلب فيها الحكم 

 بالزام�ك  واملدعى عليهم االخري�ن بتاديتكم له و  
بالتكافل والتضامن بينكم  مبلغا قدره )$12000  
ع�ن القرض  امل�ؤرخ 2019/6/28  ونظرا لثبوت 
املبل�غ  رشح  حس�ب  اقامت�ك  مح�ل  مجهولي�ة 
القضائي يف محكمة بداءة كربالء واش�عار مختار 
حي النرص احمد حسن عيل  لذا تقرر تبليغك اعالنا 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني بموع�د املرافعة 
2021/4/12 الساعة التاسعة صباحا وعند عدم 
حض�ورك او ارس�ال من ينوب عنك س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عامر حسني حمزة
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عزيزي برج الحمل،مهنياً: ترشق قريباً شمس 
أحالمك، فيصبح املس�تقبل مثمراً، وهذا بفضل 
دعوات املقرّب�ني الراضني عليك وعىل ترصفاتك 
وتعامل�ك الجيد م�ع اآلخرين عاطفي�اً: ارشح 
وجهة نظرك للحبي�ب فقد يتقبل األمر. حافظ 

عىل أرساره وال تفشها

عزي�زي ب�رج الثور،مهني�اً: بانتظ�ار عدد من 
الع�روض املغرية لتغيري عمل�ك، لكن ال تترسع 
يف اتخاذ قرارات عش�وائية، قبل توضيح األمور 
عاطفي�اً: إتب�ع حدس�ك ووحي�ك، القلب ميلء 
بجديد هذا اليوم ويمنحك قوة وشعوراً بالنفوذ 

صحياً: إنتبه لصحتك وسالمة قلبك

عزي�زي برج الجوزاء،مهنياً: كن ح�ذراً يف تعاملك 
مع أش�خاص قد ال يكونون أه�اًل للثقة، وحتى ال 
تصدمك حقيقتهم الحقاً عاطفياً: ستكون موضع 
ثن�اء يف الف�رة املقبل�ة، والس�بب يع�ود إىل الثقة 
املفرطة التي يمنحك إياه�ا الرشيك صحياً: تمهل 

يف كل ما تقوم به وال تضغط عىل نفسك كثرياً.

عزيزي ب�رج الرسطان،مهنياً: يوم يبرش بالهدوء 
والحلول والظروف املناسبة والصدف التي تخّفف 
م�ن التش�ّنج، عاطفي�اً: إذا أردت إقن�اع الرشيك 
بوجه�ة نظرك، فعلي�ك أن تكون أكث�ر جدّية من 
السابق صحياً: ال بأس يف أخذ إجازة سنوية حتى 
قبل أوانها إذا كان الوضع الصحي يستدعي ذلك.

عزيزي برج األس�د،مهنياً: عليك أن تجد حلوالً 
عملية ورسيعة للمش�كالت التي ق�د تواجهها 
ه�ذا االس�بوع، وقد تضط�ر إىل اتخ�اذ مواقف 
حاس�مة عاطفي�اً: ال تس�تغل نقط�ة ضع�ف 
الرشي�ك للوص�ول إىل غايات�ك، فيج�د نفس�ه 

مرغماً عىل تنفيذ طلباتك

عزي�زي ب�رج العذراء،مهني�اً: ال تخ�َش اتخاذ 
توجه�ات جدي�دة، فّك�ر يف مش�اريع حديث�ة 
وال تقلق بش�أن األوض�اع املادي�ة. قدرتك عىل 
التف�اوض والنجاح كب�رية جداً عاطفي�اً: أنت 
صاح�ب ش�عور حس�اس ومره�ف، والرشيك 

يعرف ذلك

م�ع  التواص�ل  امليزان،مهني�اً:  ب�رج  عزي�زي 
أشخاص نافذين يف العمل، يسهم يف وصولك إىل 
تحقيق األهداف التي حددتها لنفسك منذ فرة 
طويلة عاطفياً: قد تجد نفس�ك قريباً مضطراً 
إىل تنفيذ الوعود الت�ي قدمتها إىل الرشيك، وإن 

كان بعضها يسبب لك اإلحراج

عزي�زي برج العقرب،مهني�اً: راقب ترصفاتك، 
فقد تفقد ثقة اآلخرين بسلوكك هذا. ال تعرّض 
سمعتك واس�تقرارك للخطر. رّكز عىل شؤونك 
الخاصة ودْعَك من ش�ؤون اآلخري�ن عاطفياً: 
ق�د يطلب من�ك الرشيك املس�اهمة يف مرشوع 

يفيدكما

عزيزي ب�رج القوس،مهنياً: تح�والت مفاجئة 
تدفع�ك إىل خل�ط األوراق مجدداً، لك�ن ذلك قد 
يك�ون إيجابي�اً وحاس�ماً ملصلحت�ك عاطفياً: 
عراقي�ل يف طري�ق تصويب العالق�ة بالرشيك. 

اإلرادة موجودة، وهذا مهّم للمحاولة مجدداً 

عزي�زي ب�رج الجدي،مهني�اً: تتلّقى إش�ارات 
واع�دة ورّبم�ا تحّق�ق إنج�اًزا كبريًا، تتس�ارع 
الثالثاءاث وتش�عر بسعادة أو بارتياح. انه يوم 
ممت�از عاطفياً: اذهب اىل م�كان تجده مريحاً 

برفقة الرشيك.

عزيزي برج الدلو،مهنياً: تشعر بالتعب واإلرهاق 
بس�بب كثرة األعم�ال التي تنهال علي�ك. حاول 
تنظيم أعمالك عاطفياً: تحاول أن تعيد األمور اىل 
مجاريها بينك وبني الحبيب، لكنك قد تجد بعض 
الصعوبة صحياً: تناول األسماك املشوية ال يرّض، 

لكن ال تكثر من السويش واللحوم النيئة.

عزيزي برج الحوت،قد يراودك شعور برضورة 
تقدي�م خدمات�ك والنياب�ة ع�ن زمي�ل لتحّمل 
مس�ؤوليات كب�رية ودقيقة، ال تك�رث بأمور 
ال تس�تحق، وانظر إىل األمام عاطفياً: تدخالت 
املقرب�ني تؤث�ر س�لباً أحيان�اً كث�رية يف توت�ري 

العالقة، وهنا ال بد من بت األمور رسيعاً.

العذراء

احلوت

اعراض تدل عىل اإلصابة برسطان الكبد
كشفت دراس�ات طبية نرشتها جمعية 
الرسط�ان األمريكية ع�ن مجموعة من 
العالم�ات املبكرة التي تش�ري إىل إصابة 
اإلنس�ان بمرض رسطان الكبد، أبرزها 
آالم يف الكت�ف اليمن�ى والبطن وتغري يف 

لون العني.
ملوق�ع  وفق�ا  الدراس�ات  وأوضح�ت 
م�ن  أن�ه  الربيطان�ي،  »إكس�ربيس« 
األعراض املعروف�ة للمرض آالم البطن، 
إال أن اإلحس�اس بأل�م بالقرب من لوح 
الكت�ف اليمن�ى يعد من أب�رز األعراض 

ش�يوعاً حي�ث يتس�بب ال�ورم يف تهيج 
األعص�اب الت�ي تنبئ الدماغ ب�أن األلم 
يأتي من الكت�ف وقد يمتد للظهر بينما 

يف الواقع هو قادم من الكبد.
هيئ�ة  كش�فتها  دراس�ات  ورص�دت 
الخدمات الصحية الربيطانية، مجموعة 
من األع�راض األخ�رى تش�ري لإلصابة 
برسط�ان الكبد، م�ن بينها ل�ون البول 
الغام�ق وتح�ول ل�ون الجل�د أو بياض 
الع�ني إىل الل�ون األصف�ر، وكذلك حكة 
الجلد، وفقدان الش�هية ونقصان الوزن 

دون أسباب، وانتفاخ البطن.
ونصح�ت الهيئ�ة بزي�ارة الطبيب حال 
ظه�ور أيٍّ م�ن ه�ذه األع�راض حيث 
إن كش�فها مبك�راً يجعل الجس�م أكثر 
قابلي�ة للع�الج، كم�ا أوص�ت للوقاي�ة 
م�ن امل�رض ب�رضورة إنق�اص الوزن 
ملن يعان�ون زي�ادة يف ال�وزن، واإلقالع 
عن التدخني، وارت�داء املالبس واألقنعة 
الواقية لألشخاص العاملني باملؤسسات 
تن�اول  وع�دم  الكيماوي�ة،  واملراك�ز 

الكحول.

والدة طفلة حتمل أجسامًا مضادة لـ »كورونا«
كش�ف طبيبا أطف�ال يف والي�ة فلوريدا 
األمريكية عن س�بب والدة طفلة تحمل 
أجس�اماً مض�ادة لف�ريوس كورونا، يف 

حالة تعد األوىل من نوعها يف العالم.
وأك�د الطبيب�ان ب�ول غيل�ربت وتش�اد 
رودنيك، أنهما قاما بتحليل الدم املحيط 
بالحبل الرسي للطفلة، ليكتش�فا وجود 
بحس�ب  لكورون�ا،  مض�ادة  أجس�ام 
الربيطاني�ة،  ال�«غاردي�ان«  صحيف�ة 
مش�ريين إىل أن األم تلقت اللق�اح أثناء 
ف�رة الحم�ل، م�ا يؤك�د أهمي�ة تلقي 

الحوامل للقاح.
وق�ال غيلربت إنه عىل ح�د علمه، فهذه 
ه�ي الحال�ة األوىل من نوعه�ا يف العالم، 
حيث لم يسبق أن جرى اإلبالغ عن والدة 
طف�ل بأجس�ام مضادة للف�ريوس بعد 

تطعيم األم.
م�ن جهت�ه، طال�ب رودنيك ب�رضورة 
إج�راء مزيد م�ن الدراس�ات، ملعرفة إىل 
متى ستس�تمر هذه األجس�ام املضادة 
يف أجس�ام األطفال، ومس�توى الحماية 

املتوفر لهم.

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
عنب

جوافة
تفاح

برتقال
موز

رمان
عصري جوافة

خطوات التحضري:
يف بولة كبرية للتقديم اخلطي جميع الفواكة و قلبي برفق.
ضعي العصري عىل مزيج الفواكة ثم ضعي السكر و قلبي.

ضعي السلطة يف الثالجة قبل التقديم ب 30 دقيقة ثم تقدم.

سلطة الفواكة بعصري اجلوافة

احرص عىل تناول هذه األطعمة
كش�فت دراس�ات وأبحاث طبية عن أن نمط الحياة والعادات 
الغذائي�ة وأن�واع الطع�ام لها تأث�ري محوري كب�ري عىل صحة 

الكىل.
وأوض�ح علم�اء وباحث�ون وفقا ملوق�ع »بولدس�كاي« املعني 
بالش�ؤون الصحية أن 10% من سكان العالم يصابون بمرض 
ال�كىل املزمن، الفت�ني إىل أن اختيار نوعية الطعام له تأثري كبري 

عىل تعزيز عمل الكىل.
وأوىص العلماء برضورة اختيار الطعام الصديق للكىل ليحميها 
ويس�اعدها يف أداء مهامه�ا والحف�اظ ع�ىل الصح�ة العام�ة 
للجس�م، فضال عن رشب كثري من امل�اء يوميا بمعدل 3 لرات، 

الفتني إىل أن تلك األطعمة تتمثل يف التايل:
السمك

تحت�وي األس�ماك ع�ىل بروتني ع�ايل الج�ودة غن�ي بالدهون 
الصحي�ة »أوميج�ا 3«، التي تس�اعد يف التقليل م�ن االلتهاب، 
وهي مفيدة للكليتني خاصة س�مك الس�لمون والتونة وغريها 

من أسماك املياه الباردة والدهنية.
 بياض البيض

يع�د بياض البيض مص�درا هاما يغذي ال�كىل بالربوتني، وهو 
خيار أمثل لألشخاص الذين يخضعون لعالج غسل الكىل.

القرنبيط
من أب�رز الخرضاوات املغذي�ة، العالية يف العدي�د من العنارص 
الغذائي�ة بم�ا يف ذلك فيتام�ني يس وفيتامني ج، كم�ا أنه ميلء 
باملركب�ات املض�ادة لاللتهاب�ات، ومصدر غن�ي باأللياف التي 
يحتاجها مرىض الكىل كثريًا يف نظامهم الغذائي، كما أنه مصدر 
جي�د لحمض الفولي�ك، ويعزز املناع�ة واألداء الصحي للجهاز 

البويل.
 التوت

يعترب التوت واحًدا من أفضل مصادر مضادات األكسدة تسمى 
»األنثوس�يانني«، والت�ي قد تحمي من أم�راض القلب، وبعض 
أن�واع الرسطان، ومن مرض الس�كري، ويمك�ن إضافة التوت 
ألي نظام غذائي يخص مرىض الكىل، ألنه منخفض يف احتوائه 
عىل الصوديوم، والفوس�فور، والبوتاس�يوم، وه�ذه العنارص 

الثالثة كثرتها ترض بالكىل.
الشمندر

م�ن األطعم�ة الت�ي له�ا قدرة كب�رية ع�ىل تنظيم تدف�ق الدم 
والحف�اظ ع�ىل مس�تويات ضغ�ط ال�دم يف الجس�م، فجذور 
الش�مندر تحت�وي عىل فيتام�ني B6 وK، وكالهم�ا جيد لدعم 

وظائف الكىل الصحية.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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األحد املقبل.. وفد االحتاد اخلليجي يتفقد البصرة

درجال يكثف االتصاالت لضامن االستضافة
             المستقبل العراقي/ متابعة

ألتقى وزير الش�باب والرياضة عدنان درجال، 
رئي�س الهيئ�ة التطبيعي�ة التحاد الك�رة اياد 
بني�ان وأمينه�ا الع�ام محم�د فرح�ان لبحث 
اخر املس�تجدات التي تتعل�ق بتكثيف الجهود 
إلس�تضافة الب�رة لخليج�ي 25.كم�ا بحث 
املجتمع�ون بحس�ب بي�ان ل�وزارة الش�باب 
»اس�تقبال وفد اإلتحاد الخليجي، االحد املقبل، 
الذي س�يتفقد املنش�ات الرياضي�ة والخدمية 
يف البرة«.وثم�ن الوزي�ر درج�ال »مواق�ف 
ال�دول الخليجي�ة الداعمة للع�راق وما اقدمت 
عليه الش�قيقة قطر من موقف مرشف يحمل 
دالالت كبرية ج�داً، موجها بتكثيف االتصاالت 
مع البل�دان الداعمة للعراق يف الخليج لحس�م 
ملف البرة«. من جانبه قدم بنيان »ش�كره 
للحكومة العراقية ووزارة الش�باب والرياضة، 
ُمثمن�اً ح�رص الوزي�ر درجال باالط�اع عىل 
التفاصي�ل وتذليله الصعاب التي تعرتض ملف 

خليج�ي الب�رة 25، عىل الرغم م�ن الظرف 
الصحي الذي يمر به.

التطبيعية تتفق مع »مدرب بارز« للمنتخب االوملبي
             المستقبل العراقي/ متابعة

كش�فت الهيئة التطبيعية التح�اد الكرة، 
عن قرب انتهائها م�ن االتفاق مع مدرب 
هولندي متم�رس لقيادة املنتخب األوملبي 

يف املرحلة املقبلة.
وقال عضو الهيئة التطبيعية أسعد الزم يف 
تريح صحف�ي، إن »اللجنة الفنية 
متك�ررة  اجتماع�ات  وبع�د 
حس�م  لرضورة  توصل�ت 
ملف املدرب الذي سيقود 
املنتخب األوملبي بالفرتة 
املقبل�ة، وت�م االتفاق 
األويل مع أحد املدربني 

الهولنديني«.
وب�ني: »املفاوضات 
ملراح�ل  وصل�ت 
األيام  متقدمة ويف 
سنرس�ل  املقبل�ة 
العق�د إىل امل�درب 
الهولندي لتوقيعه 

وحينه�ا يتم اإلعان بش�كل رس�مي عن 
الصفقة، واملدرب من األس�ماء التدريبية 

البارزة ويملك سرية ذاتية جيدة«.
وأشار: »اللجنة الفنية كذلك أجرت اتفاقا 
مع مدرب إس�باني ل�إرشاف عىل الفئات 
الس�نية وكذل�ك م�رشوع املوهب�ة وه�و 

أيضا يحظى بسرية ذاتية غنية وسيشكل 
إضاف�ة مهمة للفئات الس�نية واللجنة يف 
ط�ور إبرام العقد بش�كل نهائ�ي لإعان 
ع�ن الصفق�ة بش�كل رس�مي«.يذكر أن 
املنتخ�ب األوملبي بدون م�درب بعد انتهاء 

عقد املدرب املحيل عبد الغني شهد.

األوملبية الدولية واملجلس األوملبي اآلسيوي 
يصادقان عىل إنتخابات األوملبية العراقية

              المستقبل العراقي/ متابعة

صادق�ت اللجن�ة األوملبي�ة الدولي�ة، واملجل�س األوملب�ي 
اآلس�يوي، عىل نتائ�ج إنتخابات اللجن�ة األوملبية الوطنية 
العراقية الت�ي أقيمت يومي الخمي�س والجمعة املاضيني 

املوافقني 25 و 2٦ من شهر آذار الجاري.
وق�ال مدي�ر املكت�ب االعام�ي للجن�ة األوملبي�ة الوطنية 
العراقية حس�ني عيل حس�ني إن »األوملبي�ة الدولية بعثت 
رس�الة رس�مية اىل األوملبية العراقية تؤكد فيها إستامها 
نتائ�ج إنتخاب�ات األوملبية العراقي�ة وثقته�ا باالجراءات 

الناجحة للعملية االنتخابية«.
وبني حس�ني ان »رس�الة األوملبية الدولي�ة التي وردت، يف 
س�اعة متأخرة من مس�اء أمس ُعنون�ت اىل رعد حمودي 
رئي�س اللجن�ة األوملبي�ة الوطني�ة العراقي�ة موقع�ة من 
جيم�س م�كاود مدير التضام�ن األوملب�ي والعاقات مع 
اللجان األوملبية الوطنية يف اللجنة األوملبية الدولية وحسني 

املسلم املدير العام والفني للمجلس األوملبي األسيوي«.
وتابع حسني حديثه قائاً، إن »األوملبية الدولية تأمل، وبعد 
إكم�ال االنتخاب�ات األوملبية العراقي�ة، ان ينرف املكتب 
التنفيذي الجدي�د اىل عمله يف إع�داد الرياضيني وتهيئتهم 

للمشاركات األوملبية الخارجية«.

شنيشل: الزوراء مستعد ملوجهة نفط البرصة

إشبيلية حيمي جوهرته من أنظار برشلونة

              المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د م�درب ال�زوراء رايض شنيش�ل أن 
فريق�ه أكم�ل تحضرياته لخ�وض مباراة 
الجول�ة 2٦ م�ن ال�دوري بمواجهة نفط 
البرة ، مضيف�ا أنهم يف حاجة إىل الفوز 

وال يتحملون مزيدا من نزيف النقاط.
صحف�ي،  حدي�ث  يف  يف  شنيش�ل  وق�ال 
إن »مب�اراة ال�كأس أم�ام أربي�ل والفوز 
بنتيجته�ا منح�ت الفريق دفع�ة معنوية 
باإلضاف�ة إىل التحضري البدن�ي، وفريقنا 
بحاج�ة إىل الفوز بع�د أن فقدنا عددا من 
النق�اط يف املباري�ات املاضي�ة، وبالتايل ال 
نتحمل مزي�دا من نزيف النقاط الس�يما 
وأن املباري�ات املتبقية من الدوري جوالت 

حسم«.
وبني، أن »نفط البرة من الفرق املميزة 
ويض�م مجموع�ة م�ن الاعبني الش�باب 
الذين يقدمون مباريات ممتعة يف الدوري 
وم�ن يظ�ن أن مهم�ة ال�زوراء يف حص�د 

النقاط سهلة سيكون واهما تماما«.
وأش�ار، اىل أن »الفريق مكتمل لكن عودة 
العبي املنتخ�ب الوطني من أوزبكس�تان 
بوق�ت متأخر قد تجربنا عىل إراحة بعض 
منه�م مم�ن خاض�وا مب�اراة كامل�ة أو 
إرشاكهم بوقت مح�دود، ونطمح لتقديم 
مب�اراة كبرية وممتع�ة وأن نوفق بحصد 
النقاط الثاث لكونه�ا مهمة قبل التوجه 
لخوض مباراة الوحدة اإلماراتي يف محلق 

دوري أبطال آسيا«.
يذك�ر أن ال�زوراء يحت�ل املرك�ز الرابع يف 
الدوري برصيد 45 نقطة فيما يحتل نفط 

الب�رة املرك�ز الثالث ع�رش برصيد 28 
نقطة.

              المستقبل العراقي/ متابعة

أصبح بريان جيل واحداً من أعظم املواهب الواعدة داخل 
إس�بانيا يف الفرتة األخ�رية، مع ظهوره بش�كٍل جيد مع 

فريق إيبار هذا العام ومع منتخب إسبانيا األول.

يلعب بريان جيل هذا املوسم عىل سبيل اإلعارة مع فريق 
إيبار، وسيس�عى النادي األندل�ي يف الصيف إما باإلبقاء 
عليه وتجديد عقده أو القيام ببيعه.يملك برايان عقداً مع 
إشبيلية حتى يونيو 2023 ورشط جزائي يبلغ 50 مليون 
ي�ورو فقط وهو مبلغ ُيمكن أن يجع�ل االهتمام به أكثر 

من قبل ناٍد يستهدف التعاقد معه مثل برشلونة.وأفادت 
صحيفة األس اإلسبانية أن إشبيلية يتحدثون مع الاعب 
وممثليه منذ أس�ابيع لتمديد عق�ده عىل األقل حتى عام 
2025 ومضاعفة س�عر الرشط الجزائ�ي إىل 100 مليون 

حتى  أو  150 مليوناً.يورو 

االنضباط تصدر حزمة من العقوبات وحرمان العب لنهاية املوسم
              المستقبل العراقي/ متابعة

عقدت لجنة االنضباط يف الهيأة التطبيعية اجتماعاً ملناقشة 
اعرتاض�ات األندي�ة واألح�داث التي رافق�ت مباريات دوري 
الدرج�ة األوىل.وذك�رت الهيأة التطبيعية انه »لدى مناقش�ة 
تقري�ر مرشف مباراة )الخط�وط واملحمودية(، تقرَر إيقاف 
العب�ي فري�ق الخط�وط )مصطف�ى عب�اس وع�يل طالب( 

اىل نهاي�ة املوس�م، وذل�ك اس�تنادا للم�ادة 51 /3 انضباط، 
لقيامهم�ا باالعت�داء بالرضب عىل حكم املب�اراة«. وتابعت: 
»بع�د مناقش�ة تقرير م�رشف مب�اراة )الص�ادق والخليج 
العربي( ضمن منافسات دوري الدرجة األوىل، تقرَر معاقبة 
كل من رئيس نادي الصادق )حس�ن جاس�م( وعضو الهيأة 
اإلدارية لنادي الصادق )نضال غني( وإداري النادي )حس�ن 
ع�يل(، واملوظ�ف يف الن�ادي )مجتب�ى جمع�ة(، باإليق�اف 

للموس�م الكروي املقبل 2021-2022، وذلك استناداً للمادة 
51 /3 انضب�اط، م�ع إلزام ن�ادي )الصادق( بدف�ع غرامة 
مالي�ة مقدارها عرشة مايني دينار، اس�تناداً للمادة 51/ 3 
انضباط«. واش�ار البيان اىل انه »لدى مناقشة تقرير مباراة 
)النج�دة والجيش( يف دوري الصاالت، تقرَر معاقبة الاعبني 
)س�ليم رهيف( الذي يحم�ل الرقم 15، و)حي�در عيل( الذي 
يحمل الرقم 9 باإليقاف ملباراتني لكل العب، اس�تناداً للمادة 

47/ صاالت«. ووبحسب البيان »بعد مناقشة تقرير مرشف 
مباراة )الخور وسفوان(، تقرَر معاقبة العبي فريق سفوان 
كل من )محمد خلف حارس املرمى، وعبد الله رش�يد وحيدر 
شهاب(، وحارس مرمى فريق الخور )عيل ياسني( باإليقاف 
للموس�م الكروي املقبل 2021-2022، استناداً للمادة 51 / 
3 انضباط، عىل أن يدفع نادي سفوان غرامة مالية مقدارها 

عرشة مايني دينار استناداً للمادة 51 / 3 انضباط«.

اعرتاف مثري من نجم يوفنتوس عن كريستيانو رونالدو
              المستقبل العراقي/ متابعة

داف�ع الكولومبي خوان ك�وادرادو عن أندريا 
بريل�و م�درب يوفنت�وس، كم�ا أش�ار إىل أنه 
ل�م يكن يؤم�ن بإمكانية انتقال كريس�تيانو 

رونالدو إىل يوفنتوس يف السابق.
كان الجناح والظهري الخبري ضيفاً يف اجتماع 
عن بعد مع طاب أح�د جامعات تورينو عرب 
االنرتنت، وتطرق لعدد من املواضيع الكروية.
ق�ال الظه�ري الكولومبي : “نح�ن العبو كرة 

الق�دم غالباً م�ا نك�ون بعيدين ع�ن ديارنا، 
وخ�ال البواء أتيحت يل الفرصة لقضاء املزيد 
من الوقت مع عائلتي.اس�تطرد: “من الس�ئ 
اللعب بدون جماهري، لكننا العبون محرتفون، 
ويجب علينا القيام باألش�ياء بأفضل طريقة 
كورون�ا  بف�ريوس  أصب�ت  ممكنة..عندم�ا 
كنت هادئ�اً وال يوجد أع�راض، كان يمكنني 
التدريب عىل أية حال لكني اس�رتحت جسدياً 
وعقلياً”.يحت�ل يوفنت�وس املرك�ز الثال�ث يف 
ج�دول الرتتيب بمنافس�ات ال�دوري اإليطايل 

رفقة املدرب أندري�ا بريلو ويواجه تورينو 
يوم الس�بت يف ديرب�ي ديا م�ويل: “بريلو 
يقوم بعمٍل رائع وليس من الس�هل تدريب 
ناٍد كبري، لكنه أحدث تغيريات عديدة ونحن 
بحاجة للتحيل بالصرب..لق�د فقدنا الكثري 
من النقاط لكن أمامنا فرصة الفوز بأكرب 
ع�دد ممكن م�ن النق�اط اآلن، ومحاولة 
تحقي�ق مرك�ز مؤه�ل ل�دوري األبطال، 
كم�ا أن نهائي دوري األبط�ال مهم أيضاً 

بالنسبة لنا”.

ساكي يكشف تفاصيل اتصال 
جوارديوال به

              المستقبل العراقي/ متابعة

كشف املدرب اإليطايل الشهري أريجو ساكي 
ع�ن اتص�ال جوارديوال ب�ه يف نوفمرب لحل 
مش�اكله يف الف�رتة الصعب�ة الت�ي مر بها 
مانشس�رت س�يتي يف بداية املوس�م الحايل.

تطرق ساكي مدرب إيطاليا و ميان السابق 
لعدد من املوضوعات، من بينها ما دار بينه 
وبني جالياني إلقناعه بالعودة للعمل يف كرة 
القدم.ق�ال س�اكي لصحيف�ة جازيتا ديلو 
س�بورت : “لقد رفضت عرض�اً بأن أصبح 
املدي�ر التقني يف ن�ادي مونزا – الذي يملكه 
سيلفيو بريلسكوني مالك ميان السابق-، 
لقد قدم يل بريلس�كوني فيا لكنني رفضت 
العودة”.خرست إيطالي�ا كأس العالم أمام 
الربازي�ل يف نهائ�ي 1994 بقيادة س�اكي، 
لكنه صنع إنجازات كبرية للغاية مع ميان 
حيث ف�از معه بدوري أبطال أوروبا مرتني 
وكذل�ك عدة بطوالت محلية.كما اس�رتجع 

س�اكي بعض الذكريات له كمدير تقني يف 
ريال مدريد ع�ام 2004: “أتذكر أن ريكارد 
م�درب برش�لونة كان يدخ�ن س�يجارة يف 
مدرجات الربنابيو قبل مواجهة الكاسيكو، 
كان قلق�اً، ولذل�ك هدأته وقل�ت: ال تقلق..

ستفوز 3\0 فنحن لسنا منافسني يف هذه 
اللحظة..اس�تمع فلورنتين�و برييز رئيس 
الريال يل وس�ألني: هل انت معهم أم معنا؟ 
يف النهاي�ة ف�از برش�لونة بالفع�ل بثاث�ة 
أه�داف نظيفة”.وكش�ف س�اكي االتصال 
الذي تم بين�ه وبني بي�ب جوارديوال والذي 
يعتربه صديقاً مقرباً منه: “اتصل بي مرة 
أخرى يف نوفمرب خ�ال أحد أكثر اللحظات 
الصعبة له يف املوسم..أخربته أن مانشسرت 
س�يتي لم يعد يطبق نظ�ام الضغط العايل 
بالكف�اءة املطلوب�ة يف امللعب..لكنه�م اآلن 
يطبقونه بقوة، بشكٍل عام فإن جوارديوال 
يقوم بتحسني الاعب الذي يتدرب معه ألنه 

ينقل له الشجاعة واألفكار.

               المستقبل العراقي/ متابعة

أكد رجل األعمال، حس�ني الرماحي، الداعم لنادي القاسم 
العراقي، أنه سيجتهد لبقاء الفريق يف الدوري املمتاز.

وق�ال الرماح�ي، يف حدي�ث صحفي، إن »لحظ�ة الدخول 
لعالم الرياضة ودعم فريق القاس�م كانت عاطفية، وذلك 
بعدما ش�اهد مقاطع لجماهري الن�ادي، تجمع التربعات 

لتوفري مبلغ مايل لتسيري األمور«.
وأض�اف: »ألن�ي م�ن أبناء ه�ذه املدين�ة، ق�ررت حينها 
دعم الفري�ق، دون أي تخطيط مس�بق.. والخطوات التي 
قطعناها هذا املوسم، يف ظرف زمني قصري، مكنت الفريق 
م�ن مغادرة مؤخرة الرتتيب، وس�نجتهد لضمان بقائه يف 

الدوري املمتاز«.
وأش�ار إىل أن�ه »يخط�ط ملس�تقبل النادي، بحي�ث يكون 

املوسم املقبل مختلفا«.
وأردف الرماح�ي: »س�نجتهد إلقامة مش�اريع يف املدينة، 
لتك�ون مص�ادر دائم�ة للنادي، وس�تحتاج دع�م اإلعام 
والجه�ات املس�ؤولة يف الحكوم�ة، ليكون القاس�م ناديا 

نموذجيا يف االعتماد عىل أمواله الخاصة«؟
يش�ار إىل أن القاس�م، يحتل املركز الثام�ن عرش يف جدول 

ترتيب الدوري العراقي، برصيد 22 نقطة.

جودين: كونتي قرر رحييل عن إنرت ميالن
              المستقبل العراقي/ متابعة

واستكمل مدافع كالياري: “لقد أنهينا املوسم 
امل�ايض يف املرك�ز الثان�ي يف ال�دوري اإليطايل 
ووصلن�ا إىل نهائي ال�دوري األوروبي، إنرت لم 

يلعب نهائي أوروبي ملدة عرش س�نوات”.وعن 
أسباب رحيله عن النرياتزوري: “يجب أن تسأل 
ماروتا وأوس�يليو وكونت�ي، كان قرار املدرب 
بيعي، لقد وقعت عىل عقد ملدة ثاث سنوات”.
وحول مش�ادته مع زالتان إبراهيموفيتش يف 

مواجهة ميان وكالي�اري بالدوري اإليطايل يف 
يناير املايض: “ال أحب من يفتقر إىل االحرتام، 
لكن�ه كان مش�هًدا مضح�ًكا، لق�د أهانن�ي 
بلغته، وقمت بإهانته بلغتي، هذه األش�ياء 

تحدث عىل أرض امللعب”.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

كلوب يتلقى خربًا رائعًا بخصوص فريمينو
            المستقبل العراقي/ متابعة

شهدت تدريبات ليفربول اإلنجليزي بقيادة املدرب األملاني 
يورجن كلوب ع�ودة املهاجم الربازي�يل روبرتو فريمينو 

ألول مرة بعد إصابة عضلية عطلته ملدة شهر.
وع�اد فري�ق ليفربول بقي�ادة الاعبني الغ�ري دوليني إىل 
التدريبات مرة أخرى يوم اإلثنني املايض بعد إجازة دامت 
ح�وايل ثاث�ة أيام بس�بب التوق�ف ال�دويل كان غرضها 

إراحة الاعبني.
وكان امل�درب األملاني يورجن كلوب املدي�ر الفني لنادي 

ليفربول اإلنجليزي قد أعطى هدية ثمينة لاعبيه الغري دوليني 
خال ف�رتة التوقف الدويل الحالية.وبدأ التوقف الدويل الخاص 
بش�هر م�ارس يف أوروبا منذ حوايل عرشة أي�ام عىل أن ينتهي 
اليوم األربع�اء وهناك بعض الاعب�ني يف ليفربول لم ينضموا 
إىل منتخباتهم.وقرر كلوب إعطاء العبي ليفربول إجازة ثاثة 
أيام م�ن التدريبات بدأت يوم الخمي�س املايض بغرض إراحة 
الاعبني الحاليني.وحقق ليفربول فوزاً مهماً عىل مستضيفه 
وولفرهامبتون اإلنجليزي�ة بنتيجة هدف نظيف يف فوز ثاني 
ع�ىل الت�وايل بعد تحقي�ق الريدز الف�وز عىل اليب�زج يف دوري 

أبطال أوروبا.

الرماحي: نجتهد إلبقاء 
القاسم يف املمتاز



العراقـي
صحيفة يومية سياسية 

مستقلة 

األخيـرة

العدد   2347   الخميس  1  نيسان   2021

العراقـي

لالشتراك واإلعالن 

07801969233هـاتـف رئاسة التحريـر
07901463050
07709670606

tahaa.iraq@yahoo.com : البريد االلكتروني

رقم االيداع في دار الكتب والوثائق العراقية 1530 لسنة 2011

العنوان : بغداد - الكرادة داخل

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

كـاريكـاتـير

امـضـاءاتمساحة للرأي

الزراعة تبكي والليمون تركيحرمة السالح احلكومي

ماجد عبد الغفار الحسناوي

ُيعت�ر النظام الع�ام من املقومات األساس�ية لقي�ام الدولة 
القانونية وذلك بس�عي مؤسس�اتها بحس�ب اختصاصاتها 
بفرض النظام وسيادة القانون من خالل أجهزتها التنفيذية 
والقضائي�ة. ومن هذه املؤسس�ات هي األمنية والعس�كرية 
والتي يقع عىل عاتقها الحمل األكر والعديد من املهام اإلدارية 
والفني�ة والخدمية واألمنية وهو الواجب االس�ايس املتمثل يف 
حماية امن واس�تقرار الدولة وتتحمل يذلك مس�ؤولية كرى 
يف حماية حقوق املواطنني والسهر عىل راحتهم بأجواء امنيه 
آمن�ه ضماناً لفرض العدال�ة االجتماعية من خالل املحافظة 
عىل الحقوق التي اقرها الدستور تحقيقاً للنفع العام والراحة 
العام�ة والس�كينة العام�ة واألمن الع�ام والتي تش�كل أهم 
االلتزام�ات التي تقع عىل عاتق الدولة وبما يؤس�س الحرتام 
س�يادتها والحفاظ عىل اس�تمرارها، ومن اج�ل ذلك تحتاج 
الدول�ة اىل تس�ليح ادواتها القائمة عىل تحقي�ق اهدافها كما 
وتحتاج لحمايتهم من اي اعتداء عليهم وهو واجب تنظيمي 
م�ن الدول�ة تجاههم، ففي س�بيل ذلك تعمد الدولة لتس�ليم 
اس�لحة حكومية ملوظفيها من الرشيح�ة اعاله تمكنهم من 
تنفي�ذ واجباته�م املوكلة اليه�م وتمنحهم هوي�ات تعريفية 
تخوله�م حم�ل وحيازة الس�الح. وضمن الثقاف�ة الوظيفية 
يس�توجب ان تكون لهذا الس�الح حرمة تقيد حاملها من اي 

ترصف يخالف النظام العام.
اي ان اس�تخدام الس�الح وفق�اً لآللية التي اقرته�ا القوانني 
الوظيفية والتعليمات، ولكننا نجد اليوم قيام )البعض( ممن 
ال يمتلك الدراية الكاملة بأهمية وحرمة ذلك الس�الح الذي يف 
محزمه حيث يتعمدون عىل حمله مكش�وفاً اثناء تجوالهم يف 
األسواق واملتنزهات واالم������اكن الع�������امة للتباهي 
والرتاُهق امام املواطنني. كما وناسف كثرياً حني نجد احدهم 
يتبض�ع م�ن األس�واق م�ع زوجته حام�اًل س�الحه بصورة 
ظاهري�ة يف جنبه او يضعه يف جيب�ه الخلفي )ال نعلم ما هو 
شعوره( ولكنه قد ال يتصور ح�����جم الرضر النفيس لدى 

عامة الناس وحالة الرعب التي تتولد لدى األطفال.
ان حال�ة الطيش الوظيفي التي يعيش�ها من هم ال يحملون 
صفات املوظف الصال�ح الذي������ن تخطوا بأفعالهم هذه 
املحرم�ات الوظيفي�ة وس��������اهموا يف رضر املصلح�ة 
العام�ة ب�دل نفعه�ا، وصار م�ن ال�الزم تث�����قيف هؤالء 
بثقاف�ة قانوني�ة اجت�����ماعي�ة صحية احرتام�اً للنظام 

املجتمعي.

الزراعة ثروة دائمة ال تنضب وسالح أقوى من سالح النفط، وُعرف 
العراق منذ القدم بأرضه الخصبة ووفرة مياهه وقدرته عىل تغطية 
األس�واق باملنتوج املحيل، ولم يعرف املستورد من الفواكه والخرض 
وبدأ الخراب الزراعي يف زمن النظام املقبور وذلك بتجريف البساتني 
وتجفيف األهوار ومن ثم بدأت صفحة أخرى يف فرتة الحصار وعدم 
الدع�م الحكومي وهذه األخط�اء لم تعال�ج اآلن والحكومة ال تويل 
اهتم�ام يف الجان�ب الزراعي مما عطلت البس�اتني وذبلت أغصانها 
وغابت الثمار وحلت محلها الفواكه والخرض املستوردة ال طعم لها 
وال ذوق، فالتف�اح إيران�ي والليمون تركي والحنطة اس�رتايل والرز 
هن�دي والبص�ل أردني، وقي�ل البعض منها إرسائييل، ومن أس�باب 
تخلف وتراجع املنتج الزراعي يكمن برتسبات التخطيط االقتصادي 
الفاش�ل وفقدان الدعم والتش�جيع مما جعل الفالح واملزارع يركن 
إىل الكس�ل مما اضطره ل�رتك الزراعة والبحث عن بديل آخر وهناك 
عوامل طبيعية وسياسية واجتماعية ومنها االحتباس الحراري وقلة 
س�قوط األمطار واملواقف السياس�ية لدول املنبع واملتش�اطئة عىل 
نهري دجلة والف�رات بحجب املياه وحرمان العراق من حقه املائي 
ولكن ال مس�تحيل أمام العقل البرشي ملعالجة املشاكل املائية دون 
البقاء متفرجني ويجب التنس�يق ب�ني وزارة الزراعة واملوارد املائية 
ونقابة املهندس�ني الزراعيني وإرشاك املزارع�ني لخلق ثروة زراعية 
ش�املة وذلك بتمويل البحوث الزراعية والعمل لرتش�يد االستهالك 
املائي واس�تخدام الطرق الحديثة للس�قي كالرش بالتنقيط وتوفري 
املبيدات واألسمدة وإعادة الحياة لألرايض والبساتني التي تصحرت، 
ولك�ن اإلدارة الس�يئة لألم�وال املخصص�ة لل�وزارات املعنية جعل 
البالد تفقد فرص التطور اإلنتاجي وغياب سياس�ة االكتفاء الذاتي 
وتنمية العالقة بني الش�جرة التي تنتظ�ر املاء لرتتوي والفالح الذي 
ينتظر الثمار ليأكل، ومن اإلس�رتاتيجية املائية املنش�ودة اس�تغالل 
املوارد املائية وترش�يد إدارة واستغالل املياه الجوفية وتنمية املوارد 
البديلة والقيام بدراسة الجدوى االقتصادية الستغالل مياه الرصف 
الصح�ي وتوفري الك�وادر البرشية ورف�ع كفاءتها واإلرش�اد بعدم 
تبذير املياه وحماية مصادر املياه من التلوث سواء السطحية منها 
او الجوفية والرتكي�ز عىل املياه لتحقيق األمن الغذائي باإلضافة إىل 
تقديم دراسة ملرشوعات استثمارية توضح املنتج والتكاليف واملزايا 
املكفولة للمس�تثمرين واستغلت دول كثرية أرايض صالحة للزراعة 
يف دول أخ�رى عن طريق االس�تثمار وتوفر امل�وارد الالزمة للزراعة 
وصوالً إىل االكتفاء الذاتي دون االعتماد عىل االس�ترياد ونأمل باليوم 
ملش�اهدة الخضار غطى أرضنا الحبيبة والبساتني زاهية واألسواق 

رافضة الليمون الرتكي. 

علامء يكشفون فوائد اإلجهاد والتوتر يف تعزيز قدرات الدماغ
أن  جدي�دة  دراس�ة  وج�دت 
عرض�ة  األكث�ر  األش�خاص 
للتوت�ر واإلجه�اد يتفوق�ون عىل 
األش�خاص غري املعرضني للتوتر 
واإلجه�اد، ويكونون أكث�ر تميزا 
يف االختب�ارات املعرفي�ة ويبدون 

نتائج أفضل أيضا.
ن�رش موق�ع “ميدي�ك فوريوم” 
الطب�ي تقري�را أف�اد في�ه ب�أن 
أكثر م�ن 75 باملئة م�ن البالغني 
يف الوالي�ات املتح�دة يتعرض�ون 
كم�ا  متك�رر،  بش�كل  لإلجه�اد 
أجرتها  وج�دت دراس�ة حديث�ة 
جمعي�ة عل�م النف�س األمريكية 
أن م�ا يق�رب م�ن 78 باملئة من 
يتعرضون  األمريكي�ني  البالغ�ني 
لضغ�ط ش�ديد بس�بب جائح�ة 
فريوس كورونا أيضا. وقال هؤالء 
األش�خاص أن أجسامهم معتادة 

عىل التعامل مع فرتات اإلجهاد الصغرية، لكن 
اإلجه�اد املزم�ن كان ل�ه العديد م�ن العواقب 
الصحية الس�لبية، بدءا من الصداع إىل النوبات 
القلبي�ة والس�كتات الدماغي�ة، وغريه�ا من 

االضطراب�ات األخ�رى. وملعرف�ة م�دى تأث�ري 
اإلجهاد والتوتر عىل األش�خاص بشكل دقيق، 
ق�رر علماء من جامعة بنس�لفانيا يف الواليات 
املتحدة األمريكية اكتشاف مدى تأثري اإلجهاد 
الطفيف عىل األشخاص، وللقيام بذلك، طبقوا 

تجاربه�م عىل األش�خاص الذين 
ل�م يتعرض�وا لإلجهاد م�ن قبل، 
يف حني ش�ملت املجموعة الثانية 
يتعرض�ون  الذي�ن  األش�خاص 
لإلجهاد بش�كل مستمر ومزمن، 
الدراس�ة  ه�ذه  نتائ�ج  فكان�ت 

صادمة بالنسبة للعلماء.
اتضح يف بداية األمر أن األشخاص 
الذين ل�م يتعرض�وا لإلجهاد من 
قب�ل ه�م أكث�ر عرض�ة للتمت�ع 
بم�زاج جيد وأقل عرضة لإلصابة 
بأم�راض مزمن�ة، لك�ن ه�ؤالء 
األش�خاص أظهروا نتائج أقل يف 
االختب�ارات املعرفي�ة، األمر الذي 
أثار دهشة العلماء واستغرابهم.

وخل�ص العلماء يف تلك الدراس�ة 
إىل أن األش�خاص االكث�ر عرضة 
للتوتر واإلجهاد يتمتعون بصحة 
دماغية أفض�ل ويظهرون نتائج 
مذهل�ة يف االختبارات املعرفية أيضا. أي يمكن 
الق�ول أن�ه بخ�الف االعتق�اد الخاط�ئ الذي 
يعتقده الكثريون، يؤدي التوتر دورا إيجابيا يف 
تعزيز قدرات الدماغ والصحة العامة له أيضا.

من املمكن أن تشعري بالتعب خالل النهار من دون أن تبذيل أي جهد يمكن 
أن يؤدي إىل ذلك. إذاً اعلمي أن هذا يمكن أن يعود إىل اتباعك بعض العادات 
الخاطئة.وم�ن هذه العادات تناولك أطعمة تحتوي عىل نس�بة مهمة من 
الس�كر خ�الل وجبة الفطور. ومنه�ا أيضاً البقاء يف املن�زل أو املكتب ملدة 

طويلة. فمن املهم الخروج لتنشق الهواء بني الحني واآلخر.
كذلك من املمكن أن تش�عري بالتعب نهاراً ألسباب أخرى منها عدم امليش 
حي�ث م�ن املهم أن تقومي ب�10 آالف خطوة يومي�اً فضالً عن عدم رشب 
كمية كافية من املاء. ففي حاالت التعب من الرضوري استهالك املاء الذي 
يحت�وي عىل املغنيزي�وم. كذلك يمكن أن يؤدي إىل ه�ذه الحالة العمل من 
دون تنظيم املهمات وتناول األطعمة التي تحتوي عىل نس�بة مرتفعة من 
الده�ون أو الس�كر أو امللح والن�وم ألقل من 7 إىل 8 س�اعات يومياً فضالً 
عن قضاء س�اعات طويلة امالم شاش�اة الكومبيوتر أو الهاتف أو اللوح 

اإللكرتوني.

اك�د عضو الجمعية للحساس�ية واملناع�ة الطبيب مجدي ب�دران، ، إن أهم 
أسباب حساس�ية الربيع، هو مقاومة الجهاز املناعي للمواد التي ال يتعرف 
عليه�ا مثل األتربة وحبوب اللقاح املنت�رشة يف الهواء.وأضاف أن هذه املواد 
تنتجها األشجار واألعشاب املختلفة يف فصل الربيع لعملّية التلقيح، وتنتقل 
إىل الجسم عن طريق اللمس أو التنفس، وتسبب تهيج العني واألنف والجلد. 
وأشار إىل أن حبوب اللقاح التي تحملها الرياح واألتربة، تسبب مرض البعض 
بعد استنش�اق األترب�ة، ما يؤدي لحدوث تهيج يف األغش�ية املخاطية. وقدم 
الطبيب امل�رصي بعض النصائح لتجنب اإلصابة بحساس�ية الربيع، ومنها 
غس�ل اليدين بش�كل دائم ودوري، وتنظيف األنف و”الغرغرة” بشكل دائم، 
وارتداء الكمامة بش�كل مس�تمر، وتغيري املالبس واالستحمام فور الوصول 
للمن�زل. كما نصح بالتخلص من الس�جاد والس�تائر يف الوق�ت الحايل ألنها 
مليئ�ة بحبوب اللقاح واألترب�ة، والحد من الخ�روج إىل املتنزهات والحدائق 
يف هذه الف�رتة، وإغالق جميع النوافذ ملنع حب�وب اللقاح من دخول املنزل، 

وتناول األطعمة والفواكه التي تحتوي عىل فيتامني “يس”.

أسباب غري متوقعة وراء شعوركم املستمر 
بالتعب خالل النهار

كيـف تتغلـب عىل أعـراض 
حساسية الربيع؟

ما هي عالقة فيتامني »د« بالوقاية من فريوس كورونا؟
تؤكد الدراس�ات واألبح�اث العلمية عىل 
أهمي�ة فيتامني “د” لالس�تمتاع بصحة 

جيدة، والوقاية من عدة أمراض.
وتش�ري الدراس�ات إىل أن أمراض�ا مث�ل 
الكس�اح، وضعف وهشاشة العظام هي 
نتيجة مبارشة لنقص كبري يف فيتامني د، 
لكن ه�ل لهذا الفيتام�ني دور يف الوقاية 

من فريوس كورونا.
الروفيسور كيفن كاشمان، املتخصص 
يف دراس�ة فيتامني “د” والتغذية وصحة 
العظام يف جامع�ة كلية كورك يف أيرلندا، 

يقول إن الفيتامني مرتبط باملزيد من املشاكل 
الصحية.

ويش�ري إىل أن م�ن يعان�ون م�ن نق�ص هذا 
الفيتام�ني “أكث�ر عرض�ة لخط�ر اإلصاب�ة 

بعدوى أو احتقان، وهي أش�ياء واردة بشدة 
ه�ذا العام”، بحس�ب ما نق�ل موقع “بي بي 

يس”.
ويش�دد ع�ىل أن أي نق�ص يف فيتام�ني “د”، 
مهم�ا كان بس�يطاً، يرتب�ط ب�”زيادة خطر 

اإلصابة بأمراض القلب والدورة الدموية، 
الرسط�ان،  م�ن  وأن�واع  والس�كري، 
أم�راض  وبع�ض  املعدي�ة،  واألم�راض 

االحتقان”.
وع�ن عالق�ة ه�ذا الفيتام�ني بفريوس 
كورونا، يشري كاشمان إىل أن “الدراسات 
العلمي�ة األولية تؤكد وج�ود روابط بني 
نق�ص فيتام�ني د وتأث�ريات كوفيد-19 
عىل الصحة”.موضح�ا يف الوقت ذاته إىل 
أن هذه العالقة “ليست قوية بما يكفي 
للتوصية بفيتامني “د” كطريقة للوقاية 
أو الع�الج بعد”.ويتاب�ع كاش�مان أن�ه يرى 
“أن البحث يس�ري عىل الطريق الصحيح، وأن 
الوباء دفع بمش�اكل نق�ص فيتامني “د” إىل 

بؤرة الضوء”.

أعلن�ت اختصاصي�ة التغذية وطبيب�ة أمراض 
الجه�از الهضمي�ة، نوري�ا ديانوف�ا، أن ل�ون 
التف�اح ال يؤثر عىل فائدة الفاكه�ة أو تأثريها 

عىل الجسم.
وكم�ا أوضح�ت الطبيب�ة، ومن وجه�ة النظر 
هذه، فإن اختيار مجموعة متنوعة من التفاح 
يعتمد فقط عىل الخصائص الفردية، عىل وجه 

الحساس�ية، والتفضيالت  الخصوص، وج�ود 
الشخصية.

وقال�ت لقن�اة »زفي�زدا« الروس�ية: »تفاح�ة 
حم�راء أم خرضاء؟ يف الواقع، إذا لم تكن هناك 
قيود ع�ىل الحساس�ية، فعندئ�ٍذ أي تفاحة أو 
فاكهة »تبتس�م لك«، خذها، وهذا يعني خذ ما 

تفضله«.

وأشارت إىل أن كال من التفاح األحمر واألخرض 
متماث�الن تقريًب�ا م�ن حي�ث قيم�ة الطاق�ة 

ومحتوى السكر.
وأضاف�ت الخبرية أنه وفًق�ا لتوصيات منظمة 
الصح�ة العاملية، يج�ب أن يك�ون الحد األدنى 
لالستهالك 300-400 غرام من الفاكهة يومًيا 

للحفاظ عىل األداء الطبيعي للجسم.

تفاحة محراء أم خرضاء.. أهيام األفضل لصحة اجلسم؟

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

فوائد صحية مذهلة خلل التفاح
يحظى خل التفاح )ACV( بش�عبية يف جميع 
أنحاء العالم، ولكن ليس يف أي مكان أكثر من 
الياب�ان، حيث تعود ممارس�ة اس�تهالك خل 

التفاح هناك إىل عام 1200 قبل امليالد.
واعتق�د املحارب�ون الياباني�ون أن رشب خل 
يف  ويس�اعدهم  طاقته�م  س�يعزز  التف�اح 
الحفاظ ع�ىل صحتهم، لذلك كان�وا يرشبونه 
بانتظام. وواصل الرومان هذه املمارس�ة بعد 
أن اكتشفوا أن الخل يقتل البكترييا والجراثيم 
 ACV �يف امل�اء. ولك�ن الس�ادة الحقيقي�ني ل
موج�ودون، وال يزال�ون، يف أوكين�اوا، جنوب 

اليابان.
وغالب�ا م�ا يق�ال إن تقلي�د عائل�ة أوكين�اوا 
املتوارث�ة  الخاص�ة  الخ�ل  رشاب  لوصف�ات 
عر األجيال، هو الس�بب يف أن س�كان املدينة 
يعيشون لفرتة أطول من معظم الناس. ويجب 
أن يك�ون هناك يشء ما، حيث يبلغ متوس�ط 
العم�ر املتوقع للياباني�ني 90 بينما يف اململكة 
املتح�دة، يبل�غ 81 فقط. وباإلضاف�ة إىل ذلك، 
هن�اك أكثر من 400 ش�خص تبل�غ أعمارهم 
100 س�نة أو أكثر يعيش�ون يف أوكيناوا حتى 

يومنا هذا.
يس�اعد عىل تحسني الهضم: تحتوي األطعمة 

املخم�رة، بما يف ذلك خل التفاح غري املبس�رت، 
عىل بكترييا صحية وصديقة لألمعاء تس�اعد 
يف الحفاظ عىل عمل الجهاز الهضمي بش�كل 

صحيح.
ويمكن أن يساعد خل التفاح أيضا يف مشاكل 
مثل عرس الهضم أو حرق�ة املعدة، ألنه يبطل 
أحماض املعدة، بينما يقاوم حمض األسيتيك 

البكترييا الضارة.
يدع�م جه�از املناعة: وج�دت الدراس�ات أن 
البكتريي�ا الصحية، بما يف ذلك تل�ك املوجودة 
يف خل التفاح، يمكن أن تس�اعدك عىل التعايف 

 Holland & عاج�ال إذا مرضت، وفق�ا لتقرير
.Barrett

ويمك�ن للخصائ�ص املض�ادة للبكتريي�ا ل�� 
ACV أن تقاوم مس�ببات األمراض يف الجسم، 
مث�ل E-Coli وع�دوى املك�ورات العنقودي�ة 

واملبيضات البيضاء.
ش�عر أكث�ر صح�ة: إذا كان ش�عرك جافا أو 
هش�ا، فإن اس�تخدام ACV غري املصفى بدال 
من الشامبو والبلسم العاديني يمكن أن يفعل 

املعجزات لشعرك.
ووجدت األبحاث أن اس�تخدام الش�امبو عايل 
القلوي�ة ي�ؤدي إىل تك�رس الش�عر والجف�اف 

العام.
وُيعتق�د أن حم�ض األس�يتيك املوجود يف خل 
التفاح يساعد يف خفض توازن درجة الحموضة 

يف الشعر ملحاربة الجفاف والتجعد.
ب�رشة أكث�ر نض�ارة وأظافر أفض�ل: بفضل 
خصائص�ه املض�ادة للبكتريي�ا والفطري�ات، 
يس�تخدم خل التفاح كع�الج طبيعي للبرشة 

واألظافر األكثر صحة.
واملتش�ققة  الخش�نة  للكع�وب  وبالنس�بة 
وااللتهاب�ات الفطري�ة الخفيف�ة، غالب�ا م�ا 

يستخدم خل التفاح كمنقوع للقدم.

اللواء الدكتور عدي سمير حليم الحساني


