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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أكدت الحكومة العراقية، الثالثاء، أن هناك تزايد 
يف اإلقب�ال عىل أخذ لقحات كورونا، فيما تحدثت 
ع�ن تفاصيل م�روع الفاو الكب�ر، فضال عن 

استضافة خليجي 25.    
وقال املتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم 
يف مؤتمر صحفي أعقب جلس�ة مجلس الوزراء، 
بتوزي�ع  التج�ارة  وزارة  أوىص  »الكاظم�ي  إن 

الحصة اإلضافية بكامل موادها«.  
وأض�اف ناظ�م، أن »وزير الصحة ق�دم ملجلس 
الوزراء معلومات بش�أن تصاع�د أخذ اللقاحات 
املض�ادة لكورون�ا«، مبينا »تس�لمنا أن�واع عدة 
من اللقاحات وملس�نا إقباال ل�دى املواطنني عىل 
أخذه�ا«.  وأك�د »نواج�ه الجائح�ة بمزي�د من 
االنضباط يف استعمال الكمامة والتباعد الجسدي 
وأخ�ذ اللقاح�ات«.  من جهته ق�ال، وزير النقل 
نارص الشبيل إن »ميناء الفاو مروع اقتصادي 
مهم سينقذ العراق ويرفد ميزانيته«، مضيفا أنه 
»س�يكون قادراً عىل اس�تقبال السفن الكبرة«.  
وأشار اىل أن »عمق ميناء الفاو سيكون أكثر من 
19 م�راً باالتفاق مع الركة املنف�ذة«، معتربا 
أن�ه »يعّد مروعاً اس�راتيجياً س�ربط الرق 
بالغرب عرب القن�اة الجافة«.  وأضاف أن »كلفة 
ميناء الف�او مليارين و625 ملي�ون دوالر بمدة 
إنجاز ثالث سنوات وس�تة أشهر«.  ولفت اىل أن 
»الركة الكورية أنجزت كارس األمواج الرقي 
بطول 8 كم والغربي 16 كم«، مضيفا أن »كارس 
األم�واج الغرب�ي يع�ّد األط�ول يف العال�م ودخل 

موسوعة غينيس«. 
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       بغداد / المستقبل العراقي

اق�رح الرئيس األمركي ج�و بايدن، أم�س الثالثاء، عىل 
نظره الرويس فالديمر بوت�ني عقد قمة يف »دولة ثالثة« 
خالل »األش�هر املقبل�ة« من أجل »بناء عالقة مس�تقرة« 

مع روسيا، وفق البيت األبيض.
وأعلنت الرئاس�ة األمركية يف بي�ان أن بايدن أعرب خالل 
محادثات هاتفية جديدة مع بوتني عن »قلقه إزاء الحشد 
املفاج�ئ للقوات الروس�ية يف القرم املحتل�ة وعند الحدود 

األوكرانية«، داعيا موسكو إىل »خفض التوترات«.
وق�ال البي�ت األبيض إن بايدن »ش�دد عىل دع�م الواليات 

املتحدة الراسخ لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها«، يف حني 
يج�ري وزير الخارجية األمرك�ي أنتوني بلينكن زيارة إىل 
بروكس�ل لبحث هذا امللف مع نظره األوكراني والحلفاء 

األوروبيني والحلف األطليس.
وأكد بايدن أن »الواليات املتحدة ستتحرك بحزم دفاعا عن 
مصالحها القومية ردا عىل ممارس�ات روس�يا عىل غرار 

الهجمات اإللكرونية والتدخل يف االنتخابات«.
لكن الرئيس األمركي شدد أيضا عىل سعيه ل�«بناء عالقة 
مستقرة« مع روسيا »تراعي املصالح األمركية«، بحسب 
البيت األبيض، مشرا خصوصا إىل رضورة مواصلة »حوار 

اسراتيجي« حول حظر انتشار األسلحة وقضايا األمن.

      بغداد / المستقبل العراقي

أك�د مركزاالع�الم الرقم�ي DMC، أمس 
الثالث�اء، أن منص�ة فيس�بوك تتس�اهل 
م�ع التالع�ب الس�يايس بال�رأي العام يف 
الع�راق عرب نر معلوم�ات مضللة  عرب 
منصات االعالم االجتماعي، ومن ضمنها 
فيس�بوك ، محذرا م�ن »خطورة« تفيش 
هذه الظاهرة وتأثره�ا عىل االنتخابات 

املقبلة.
ورصد املركز، وفق بيان تلقت املس�تقبل 
العراق�ي »نش�اطا مس�تمرا لصفح�ات 
باسماء عامة نرت معلومات مزيفة او 

خادعة تم نفيه�ا الحقا من قبل مصادر 
او جه�ات تحقي�ق  الع�راق  رس�مية يف 
مس�تقلة مثل )التقنية من اجل السالم( 
إال ان فيس�بوك لم يتخ�ذ أي اجراء بحق 
هذه الصفحات او الحس�ابات حتى ولو 
كان تنبيه�اً عىل املنش�ور باحتواءه عىل 
معلوم�ات مضلل�ة كما تفع�ل يف بعض 
ال�دول« .ونبه املركز م�ن »خطورة قيام 
فيسبوك بالس�ماح ملثل هذه السلوكيات 
م�ع اقراب االنتخاب�ات الربملانية املبكرة 
الجه�ات املس�ؤولة  الع�راق«، داعي�اً  يف 
عىل نزاهة االنتخاب�ات »بالترصف وعىل 
نحو يضم�ن حماية الناخب العراقي من 

املعلوم�ات املزيفة او املضلل�ة التي ُتبث 
وتؤثر يف سر العملية االنتخابية« .

وأش�ار املركز لتحقيق نرته الغارديان 
الربيطانية، اظهر االنتهاكات الجس�يمة 
لفيس�بوك يف البلدان الفق�رة والصغرة 
وإعطاء األولوية ملعالجة االنتهاكات التي 
تجذب انتباه وس�ائل اإلعالم أو تؤثر عىل 
الواليات املتحدة والدول الغنية األخرى، إذ 
ترصفت الركة برسعة ملعالجة التالعب 
السيايس الذي يؤثر عىل دول مثل الواليات 
املتحدة وتايوان وكوريا الجنوبية وبولندا 
، بينم�ا كانت تتحرك بب�طء أو ال تتحرك 
ع�ىل اإلط�الق يف ح�االت يف أفغانس�تان 

والعراق ومنغوليا واملكسيك ومعظم دول 
أمريكا الالتينية وفقاً لوثائق داخلية من 

فيسبوك . 
ف�إن  الغاردي�ان  لت�����قري�ر  ووفق�اً 
فيس�بوك ل�م تتخ�ذ اج�راء ف�وري بعد 
اكتش�اف وج�ود 1700 حس�اب وهمي 
تعم�ل ع�ىل دعم ش�خصية سياس�ية يف 
العراق ابان تظاهرات أكتوبر 2019 كما 
انها وج�����دت ش�بكتني ع�ىل املنصة 
تمارس التالعب الس�يايس لكن فيسبوك 

لم تقم بحذفها.
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وزير الصحة يدعو العراقيني للتطعيم: اللقاحات آمنة وفعالة وجمانية جلميع الفئات املستهدفة
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعل�ن وزير الصح�ة والبيئة حس�ن محمد 
التميم�ي، أم�س الثالث�اء، ب�ان اللقاحات 
آمن�ة وفعال�ة ومجاني�ة لجمي�ع الفئ�ات 

املستهدفة.
وق�ال التميم�ي يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه ان اللقاح�ات آمنة 
وفعالة ومجانية لجميع الفئات املستهدفة 

برصف اللقاح.
واش�ار التميم�ي اىل وج�ود اق�رار لها من 
منظمة الصحة العاملية، حاثاً املواطنني عىل 

تلقي اللقاح.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أك�دت الحكومة العراقية، الثالثاء، أن هناك 
تزاي�د يف اإلقب�ال عىل أخذ لقح�ات كورونا، 
فيم�ا تحدثت ع�ن تفاصيل م�روع الفاو 
الكبري، فضال عن استضافة خليجي 25.    

وقال املتحدث باس�م مجلس الوزراء حسن 
ناظ�م يف مؤتم�ر صحف�ي أعق�ب جلس�ة 
مجل�س الوزراء، إن »الكاظمي أوىص وزارة 
التج�ارة بتوزي�ع الحص�ة اإلضافية بكامل 

موادها«.  
وأض�اف ناظ�م، أن »وزي�ر الصح�ة ق�دم 
ملجلس الوزراء معلومات بشأن تصاعد أخذ 
اللقاحات املضادة لكورونا«، مبينا »تسلمنا 
أن�واع عدة من اللقاحات وملس�نا إقباال لدى 

املواطنني عىل أخذها«.  
وأك�د »نواجه الجائحة بمزيد من االنضباط 
يف اس�تعمال الكمام�ة والتباع�د الجس�دي 

وأخذ اللقاحات«.  
م�ن جهته ق�ال، وزير النقل نارص الش�بيل 
إن »مين�اء الف�او مروع اقتص�ادي مهم 
س�ينقذ الع�راق ويرفد ميزانيت�ه«، مضيفا 
أنه »س�يكون قادراً عىل اس�تقبال الس�فن 

الكبرية«.  
وأشار اىل أن »عمق ميناء الفاو سيكون أكثر 
من 19 م�راً باالتفاق مع الركة املنفذة«، 
معتربا أنه »يعّد مروعاً اسراتيجياً سريبط 

الرق بالغرب عرب القناة الجافة«.  
وأض�اف أن »كلف�ة ميناء الفاو ملياري�ن و625 مليون 

دوالر بمدة إنجاز ثالث سنوات وستة أشهر«.  
ولف�ت اىل أن »الرك�ة الكورية أنج�زت كارس األمواج 
الرق�ي بط�ول 8 ك�م والغرب�ي 16 ك�م«، مضيفا أن 
»كارس األم�واج الغرب�ي يع�ّد األط�ول يف العال�م ودخل 

موسوعة غينيس«.  

كم�ا وق�ال وزير الش�باب والرياضة عدن�ان درجال إن 
»اللجنة الخليجية ستتخذ قرارها النهائي بشأن خليجي 

25 يف 26 نيسان الحايل«.  
وأضاف أن »الركة املنفذة مللعب امليناء ستنهي أعمالها 
يف 15 أيل�ول املقب�ل، وأن الوفد الخليجي أبدى س�عادته 

لالهتمام الحكومي باستضافة خليجي 25«.  
وقال درجال إن »مجلس الوزراء هنأ اتحاذ ألعاب القوى 

لحصوله عىل املركز األول ببطولة إيران الدولية«، مؤكدا 
»نسقنا مع وزارة الصحة إلقامة جدول خاص بإعطاء 

الرياضيني لقاح كورونا«.  
بدوره، هنأ رئيس مجل�س الوزراء مصطفى الكاظمي 
بمناسبة حلول ش�هر رمضان، قائالً إن »الصرب عزيمة 

تليق باملؤمنني بدينهم ووطنهم«.
وذك�ر الكاظم�ي، يف تغريدة ع�ىل حس�ابه يف »توير«، 

أن�ه »مع حل�ول ش�هر رمض�ان املب�ارك، 
أع�اده الله عىل ش�عبنا والعالم اإلس�المي 
واإلنس�انية بالخري والربكة، نستحرض قيم 
رمض�ان الصرب والصم�ود ومجاهدة الذات 
عىل الغرور واالس�تهتار والتجرّب والطغيان 
وتبني التسامح واملروءة من موقع القوة«.

وأض�اف أن »الص�رب إيم�ان وعزيم�ة تليق 
باملؤمنني، بدينهم ووطنهم«.

وأك�د رئيس مجل�س ال�وزراء أن الحكومة 
لديه�ا حم�الت ملن�ع التالع�ب باألس�عار، 
فيما أش�ار إىل »نجاح« الحكوم�ة يف زيادة 

احتياطي البنك املركزي.
الكاظم�ي خ�الل جلس�ة مجل�س  وق�ال 
ال�وزراء، إن »متابع�ة قضاي�ا واحتياجات 
املواطنني وتخفيف االجراءات البريوقراطية 
من اولوياتنا وعىل جميع الوزراء بذل املزيد 

من الجهود لتوفري هذه االحتياجات«.
وأض�اف، »جئنا لخدم�ة املواطنني وتجاوز 
التحدي�ات التي يمر به�ا البلد وليس لهدف 
س�يايس«، مبيناً :«لدينا مس�احات نجحنا 
فيها ومس�احات اخرى تحت�اج اىل متابعة 

وعمل متزايد«.
»وزارة  إىل  توجيهات�ه  الكاظم�ي  وج�دد 
التجارة بالعمل املس�تمر لتوف�ري املزيد من 
امل�واد الغذائي�ة يف البطاق�ة التموينية وان 
تب�ذل اق�ى جهوده�������ا«، الفت�اً إىل 
أن »زيادة اس�عار الس���لع اغلبها مرتبط 
بجشع بعض التجار ولدينا حمالت ملنع هذا 

التالعب باألسعار«.
وب�ني، أن »الحكومة نجح�ت يف زي�ادة احتياطي البنك 
املرك�زي من الدوالر بعد االجراءات االصالحية التي قمنا 
به�ا«، الفت�اً إىل أن »وزارة الصحة قام�ت بجهد لتوفري 
اللقاح�ات لوب�اء كورون�ا ومهم ج�دا ان يك�ون هناك 

تشجيع للمواطنني ألخذ اللقاح«.

      بغداد / المستقبل العراقي

أكدت خلي�ة األزمة النيابية، أم�س الثالثاء، 
أن الع�راق يف ذروة املوج�ة الثاني�ة، فيم�ا 
اشارت اىل انه عىل الربية العدول عن الدوام 
الحضوري.وقال مقرر خلية األزمة النيابية 

االطف�ال  دوام  إن »ق�رار  املوس�وي  ج�واد 
للصف�وف االبتدائي�ة 1 و 2 و ٣ ق�رار غ�ري 

صائب علميا وطبيا«. 
ودعا وزارة الربية ل�«العدول عنه واالكتفاء 
بدوام الطلبة للمراحل املنتهية بسبب الزيادة 
الكبرية يف اعداد االصابات خالل هذه الفرة 

وكوننا يف ذروة االصابات للموجة الثانية«. 
وكانت وزارة الربية، أعلنت اليوم حصولها 
عىل موافقة اللجنة العليا للصحة والسالمة 
الوطنية بالسماح لعدد من املراحل الدراسية 

بالدوام الحضوري.
وقالت الوزارة يف بيان، ان »الدوام الحضوري 

س�يكون للصفوف )االول والثاني والثالث( 
االبتدائ�ي باالضاف�ة اىل الصف�وف املنتهي�ة 
املتوس�ط،  الثال�ث  االبتدائ�ي،  )الس�ادس 
يف  يوم�ني  ومل�دة  اإلع�دادي(،  الس�ادس 
االس�بوع«.وبينت ان »دوام باق�ي املراح�ل 
س�يكون الكروني�اً،« مش�ريًة اىل ان »ه�ذا 

القرار يأتي حفاظ�اً عىل رصانة التعليم مع 
االس�تمرار بااللت�زام باإلج�راءات الوقائية 
الصحي�ة« مش�ددة ع�ىل »امل�دارس األهلية 
برضورة االلتزام بامل�دة املحددة أليام الدوام 
حيث س�يتم إلغ�اء إجازة امل�دارس املخالفة 

لتلك التوجيهات«.

      بغداد / المستقبل العراقي

أكد مركزاالعالم الرقمي DMC، أمس الثالثاء، أن منصة 
فيسبوك تتس�اهل مع التالعب السيايس بالرأي العام يف 
العراق عرب نر معلوم�ات مضللة  عرب منصات االعالم 
االجتماعي، ومن ضمنها فيسبوك ، محذرا من »خطورة« 

تفيش هذه الظاهرة وتأثريها عىل االنتخابات املقبلة.
ورصد املركز، وفق بيان تلقت املستقبل العراقي »نشاطا 
مس�تمرا لصفح�ات باس�ماء عام�ة ن�رت معلومات 

مزيفة او خادعة تم نفيها الحقا من قبل مصادر رسمية 
يف العراق او جهات تحقيق مس�تقلة مث�ل )التقنية من 
اجل الس�الم( إال ان فيس�بوك ل�م يتخذ أي اج�راء بحق 
هذه الصفحات او الحس�ابات حتى ولو كان تنبيهاً عىل 
املنش�ور باحتواءه عىل معلومات مضلل�ة كما تفعل يف 
بع�ض الدول« .ونبه املركز من »خطورة قيام فيس�بوك 
بالس�ماح ملثل هذه الس�لوكيات مع اقراب االنتخابات 
الربملانية املبكرة يف العراق«، داعياً الجهات املسؤولة عىل 
نزاهة االنتخابات »بالت�رصف وعىل نحو يضمن حماية 

الناخ�ب العراقي من املعلومات املزيف�ة او املضللة التي 
ُتبث وتؤثر يف سري العملية االنتخابية« .

وأش�ار املرك�ز لتحقيق نرت�ه الغاردي�ان الربيطانية، 
اظهر االنتهاكات الجس�يمة لفيسبوك يف البلدان الفقرية 
والصغ�رية وإعطاء األولوي�ة ملعالجة االنته�اكات التي 
تجذب انتباه وسائل اإلعالم أو تؤثر عىل الواليات املتحدة 
وال�دول الغني�ة األخ�رى، إذ ترصف�ت الرك�ة برسعة 
ملعالج�ة التالع�ب الس�يايس ال�ذي يؤثر ع�ىل دول مثل 
الواليات املتحدة وتايوان وكوريا الجنوبية وبولندا ، بينما 

كانت تتح�رك ببطء أو ال تتحرك ع�ىل اإلطالق يف حاالت 
يف أفغانس�تان والعراق ومنغوليا واملكسيك ومعظم دول 

أمريكا الالتينية وفقاً لوثائق داخلية من فيسبوك . 
ووفق�اً لت�����قري�ر الغارديان فإن فيس�بوك لم تتخذ 
اجراء فوري بعد اكتش�اف وجود 1700 حس�اب وهمي 
تعم�ل ع�ىل دع�م ش�خصية سياس�ية يف الع�راق اب�ان 
تظاهرات أكتوبر 2019 كما انها وج�����دت ش�بكتني 
عىل املنصة تمارس التالعب الس�يايس لكن فيس�بوك لم 

تقم بحذفها.
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األزمة الربملانية تدعو الرتبية للعدول عن الدوام احلضوري: العراق يف ذروة املوجة الثانية 

اإلعالم الرقمي حيذر »فيسبوك« من خطورة ظاهرة »اجليوش االلكرتونية« يف العراق

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد وزير الداخلية، عثمان الغانمي 
رضورة تأم�ني الري�ط الحدودي 

بالكامل.
لوزي�ر  االعالم�ي  املكت�ب  وذك�ر 
الداخلي�ة، يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة منه، أن »الغانمي، 
تفق�د برفقة رئيس اركان الجيش، 
وقائ�د ح�رس الح�دود، الري�ط 
الح�دودي ضم�ن قاط�ع الفرق�ة 
السادس�ة، كم�ا زار مق�ر الفرقة 
س�نجار  قض�اء  يف  العري�ن 

بمحافظة نينوى«.
واك�د الغانم�ي، عىل »اس�تمرارية 
العم�ل يف تأمني الري�ط الحدودي 
التس�لل  ومن�ع  كام�ل،  بش�كل 

والتهري�ب ال�ذي يفت�ك باقتص�اد 
تس�لل  من�ع  ع�ن  فض�ال  الب�الد، 
العنارص اإلرهابية وفق االتفاقيات 

الدولية الخاصة بتأمني الحدود«.
واثنى، ع�ىل »الجه�ود املبذولة من 
قبل القوات األمنية لتأمني األوضاع 
الداخلية من خالل تأمني الحدود«.

وفق�اً  الداخلي�ة،  وزي�ر  واجتم�ع 
القي�ادات  م�ن  »بع�دد  للبي�ان 
موجه�اً  واملنتس�بني«،  والضب�اط 
ب�«مجموع�ة م�ن التوصيات التي 
من شأنها تعزيز األمن واالستقرار 

يف املنطقة«.
واس�تم����ع، اىل »ط����لباته�م 
واحتياجاتهم«، موجهاً ب�«استمرار 
الدع�م م�ن قب�ل وزارة الداخلي�ة 

لرطة حرس الحدود«.

وزير الداخلية يؤكد رضورة تأمني الرشيط 
احلدودي بالكامل

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت أمانة مجلس الوزراء، أمس الثالثاء، عن اس�تعداداتها 
الس�تضافة الوجبة الثانية من الناجي�ات اإليزيديات، مبينة 
أن ذل�ك يأتي ضم�ن خطة الحكوم�ة العراقية إلع�ادة جهد 

االستقرار يف املناطق املحررة.  
وقال املتحدث باس�م امانة املجلس حي�در مجيد، يف ترصيح 
صحفي، إن »هناك اس�تعدادات من قبل دائرة املنظمات غري 

الحكومي�ة يف األمانة العام�ة ملجلس الوزراء إلع�داد الوجبة 
الثاني�ة للناجيات االيزيدي�ات لغرض اس�تضافتهن يف بغداد 
وتقديم الرعاية الطبية والصحية يف مستشفيات وزارة الصحة 
وأيضا إقامة ع�دد من ورش العمل بالتنس�يق مع املنظمات 
املحلية والدولية إلعادة تأهيلهن ودمجهن يف املجتمع«، مبينا 
أن »ذل�ك جاء نظرا ملا تعرضن لهن من سياس�ات تعس�فية 

واجرامية من قبل عصابات داعش اإلرهابي«.  
وأض�اف، أن »ذل�ك يأت�ي ضم�ن خط�ة الحكوم�ة العراقية 

إلع�ادة جه�د االس�تقرار يف املناط�ق املح�ررة وأيض�ا مل�ف 
الناجيات اإليزيديات س�يما بعد أن تم اقرار قانون الناجيات 
اإليزيديات«، مش�ريا اىل أن »هذه الحملة هي بالتنس�يق مع 
وزارة الصح�ة ووزارة النق�ل وجهد حكومي آخر من وزارات 

ومؤسسات عدة«.  
وتاب�ع أن »الوجب�ة األوىل وصلت قبل ش�هرين اىل بغداد، وتم 
تنفي�ذ الربنام�ج برعاية دائ�رة املنظمات غ�ري الحكومية يف 

األمانة العامة ملجلس الوزراء«.  

        بغداد / المستقبل العراقي

أم�س  الن�واب،  كش�فت رئاس�ة مجل�س 
الثالث�اء، ان تمري�ر القوان�ني مهمة صعبة 

سببها احداث تغري ومواكبة التطور.
وذكر النائ�ب االول لرئي�س مجلس النواب 
حسن كريم الكعبي يف بيان تلقت املستقبل 
العراق�ي نس�خة منه، ان »االخري اس�تقبل 
ممثالت عن شبكة نساء العراق  هناء إدور 
وام�ل كبايش فرج وس�هيلة عبد الحس�ني 
وم�روة عب�د الرضا علي�وي وهن�اء حمود 

عب�اس , بحضور اعض�اء مجل�س النواب 
سالم الش�مري وحسني عرب«،فيما اوضح 
خ�الل اللق�اء ان« ج�دول اعمال جلس�ات 
مجلس النواب خالل املرحلة املقبلة ستكون 
تريع بعض القوان�ني املهمة التي يتطلب 
اتمامه�ا مزيدآ م�ن النقاش والدراس�ات , 
وهي مشاريع ضامنة للحريات الدستورية, 
واغلبه�ا قوان�ني لحماي�ة االنس�ان وليس 
حماية منظوم�ة الدولة فق�ط«، مٔوكدا ان 
»اي قان�ون يتعل�ق بحق�وق االنس�ان ل�ن 
ُيّرع م�ا لم يمر ع�ىل منظم�ات املجتمع 

واالكاديمي�ني  البح�وث  ومراك�ز  املدن�ي 
واملختص�ني والنقابات وال�رأي العام ايضآ 

للتباحث حوله«. 
وبني ان«املهمة ليست سهلة يف تمرير العديد 
من القوانني , والصعوبة تُكمن يف ان احداث 
تغي�ري ومواكبة التطور يف قضية ما تتطلب 
قوان�ني تحاك�ي ه�ذا التطور , وهن�ا علينا 
اقن�اع الجهة املس�تفيدة والجه�ة املرعة 
الٔهمية هذا القان�ون او ذاك »،وجرى خالل 
اللق�اء بح�ث اهمية الب�دء بمراحل تريع 
قان�ون العن�ف االرسي , وج�رى اإلتف�اق 

عىل امكانية عق�د ورش او نداوت بحضور 
مختصني بامللف�ات التي تتعل�ق بالقانون, 
ويت�م تصني�ف جمي�ع البن�ود ومحاول�ة 
االتفاق عىل صيغة مرضية لجميع االطراف 

املعرضة عىل بند معني ». 
وب�ني الكعب�ي ان« الغاية م�ن التريعات  
يجب ان يكون انساني وليس كمي او نوعي 
، ولربما يتم تريع قانون لحماية شخص 
واح�د , او حت�ى تري�ع قانون س�يعالج 
قضايا من املمكن ان تحدث مستقبال وتهدد 

املجتمع بأي شكل من االشكال«.

        نينوى / مروان ناظم

اعلن�ت هيئة الحش�د الش�عبي، أمس 
الثالث�اء، االطاحة بش�بكة إرهابية يف 
محافظ�ة نينوى كانت تخطط لش�ن 
هجم�ات إجرامية ضد أه�داف أمنية 

ومدنية يف املدينة.
وذكرت الهيئة يف بيان تلقت املستقبل 
العراقي نس�خة من�ه انه »بن�اًء عىل 
معلومات استخبارية دقيقة وبحسب 
مذك�رات إلق�اء قب�ض، نف�ذت ق�وة 
مش�ركة من قيادة عمليات نينوى يف 
الحشد الش�عبي واس�تخبارات اللواء 
الحش�د  اس�تخبارات  ومعاوني�ة   ٣0
عملي�ة أمني�ة محكم�ة تمكن�ت من 
خالله�ا من اعتق�ال 6 م�ن العنارص 
وف�ق  للقض�اء  املطلوب�ة  اإلرهابي�ة 

مذكرات اعتقال«. 
وأض�اف البي�ان أن »االرهابي�ني ت�م 
وف�ق  االمني�ة  للجه�ات  تس�ليمهم 

مذكرات تسليم رسمية«.

األمانة العامة: استكامل استعدادات استضافة الوجبة الثانية من الناجيات اإليزيديات

النائب األول لرئيس الربملان: يف املرحلة املقبلة سنصوت عىل مشاريع 
ضامنة للحريات الدستورية

احلشد الشعبي 
يطيح بشبكة إرهابية

 يف نينوى

        بغداد / المستقبل العراقي

طال�ب رئيس كتلة التغيري النیابیة يوس�ف محمد اىل تش�كيل تحالف دويل 
ملحاربة الفساد واعادة االموال العراقية املهربة اىل الخارج.

وق�ال محم�د يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه، ان »بموازاة 
الخطوات االصالحي�ة يف املجال املايل واالقتصادي ودعم القطاعات االخرى 
غ�ري النفطية التي ت�م اقراراها يف قانون املوازنة له�ذا العام وخاصة دعم 
القطاع الزراعي والصناعي يف العراق، يجب ان تكون هنالك خطوات عملية 
يف مجال مكافحة الفساد قضائيا ومن خالل املؤسسات املوجودة، وتفعيل 
آليات اعادة االموال املهربة واملنهوبة من خالل وضع ملسات وآليات معينة 
فيم�ا يتعلق بهذا املجال«.وأض�اف ان«إعادة تلك االم�وال تحتاج اىل آليات 
سياس�ية تتمثل بإدامة الضغط عىل مؤسس�ات الدولة للقيام بمهامها يف 
هذا املج�ال، وتفعيل رشاكة التحالف الدويل ملحاربة الفس�اد ودعم العراق 
يف اع�ادة االموال املهربة جراء الكس�ب غري املروع او الفس�اد او االموال 
العراقي�ة التي تم الس�يطرة عليها أب�ان النظام الس�ابق«.وبني ان »اآللية 
الثانية هي القانونية بتعديل قانون صندوق إسرداد اموال العراق لتسهيل 
عملية إرجاع األموال املهربة وكذلك وضع آليات قضائية للمتابعة والتحري 

عن ملفات الفساد واالموال التي هربت اىل الخارج«.

التغيري الربملانية تطالب بتشكيل حتالف دويل 
السرتداد األموال العراقية املهربة

        بغداد / المستقبل العراقي

دمرت طائرات ال�F16 العراقية، أمس الثالثاء، كهوفاً تابعة لتنظيم داعش 
االرهابي، وقتلت من فيها يف سلس�لة جبال حمرين.وذكرت الخلية يف بيان 
تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، أن�ه »بتوجيه من قي�ادة العمليات 
املشركة، ووفقاً ملعلومات اس�تخبارية دقيقة من قيادة العمليات الثانية 
لجه�از مكافح�ة االرهاب ، نفذت طائ�رات F_16 العراقي�ة اربع رضبات 
جوية«. وأضاف البيان، أن »الرضبات استهدفت خاللها كهوف يف سلسلة 
جبال حمرين، ضم�ن قاطع عمليات صالح الدين، حيث تم تدمريها وقتل 

من فيها من عنارص إرهابية«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أج�رى رئيس مجلس القض�اء األعىل فائق زيدان، أم�س الثالثاء، تغيريات 
ع�دة يف مناصب قضائية. وبحس�ب وثيقة ص�ادرة عن زي�دان، فأنه »تم 
تكليف القايض مس�لم متعب رئيس لهيئ�ة االرشاف القضائي، فضال عن 
تكلي�ف الق�ايض فرقد صال�ح رئيس ملحكم�ة محافظة النج�ف االرشف، 

وتكليف القايض باسم عبد زيد رئيس ملحكمة محافظة بابل«

العراقية تدمر كهوفًا   F 16 طائرات
يف جبال محرين وتقتل من فيها

القايض زيدان جيري تغيريات 
يف مناصب قضائية

        بغداد / المستقبل العراقي

ن�رت خلية االع�الم االمني، أمس 
الثالثاء، اإليج�از اليومي لفعاليات 
القوات األمنية يف أكثر من قاطع.    

وذكر بيان للخلية، تلقت »املستقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، أن »ق�وة 
مشركة من )وزارة الدفاع ، قيادة 
الرط�ة االتحادية ،هئية الحش�د 
الش�عبي ، فضال عن مالكات وزارة 
بتطه�ري  تب�ارش  املائي�ة(  امل�وارد 
الج�زرات الواقع�ة يف نه�ر دجل�ة 
ضمن قاطع قيادة عمليات سامراء 
 »4710« تطه�ري  م�ن  وتتمك�ن   ،

دونماً«.   
وأض�اف أنه »بع�د ورود معلومات 

عملي�ات  قي�ادة  اىل  اس�تخبارية 
االنبار خرجت قوة من فرقة املشاة 
الع�ارشة بواج�ب بح�ث وتفتيش 
عن العبوات الناس�فة يف منطقة 7 
كيلو ، حيث عث�رت عىل )41 عبوة 
ناس�فة عىل ش�كل جل�كان و41 ، 
قداحة تفجري( من مخلفات داعش 

االرهابي«.  
وتابع�� أن »قوة من فرقة املش�اة 
العارشة ضمن قيادة عمليات األنبار 
وبع�د ورود معلومات اس�تخبارية 
ب�ارشت بواجب تفتي�ش يف قضاء 
الكرم�ة – منطقة الجلود ، وعثرت 
ع�ىل ) 6 عب�وات ناس�فة  مختلفة 
و قنربة ه�اون عي�ار 60ملم( من 

مخلفات داعش االرهابي«.  

اإلجياز اليومي األمني: رضبات موجعة 
لإلرهاب يف أكثر من منطقة 

تطهري بالكامل
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    المستقبل العراقي / عامر عبدالعزيز 

اك�دت وزارة التج�ارة ان اللجن�ة املركزي�ة للتس�ويق يف 
الرشك�ة العام�ة لتجارة الحب�وب حددت ي�وم الخميس 
املواف�ق ١٥-٤-٢٠٢١، اوض�ح ذل�ك مدير ع�ام الرشكة 

املهندس عبدالرحمن الجويرباوي. 
وق�ال ‘ن اللجن�ة املركزي�ة للتس�ويق ح�ددت موعد بدء 
موس�م تس�ويق الحنط�ة لهذا الع�ام وق�ررت ان تفتتح 
ابواب املراكز التس�ويقية رسميا امام فالحي محافظات 

الجنوب و الوسط اعتبارا من يوم ١٥-٤-٢٠٢١.
واضاف أن اللجنة املركزية للتسويق اعتمدت هذا املوسم 
ثمانون مركز تس�ويق موزعة من الب�رة وحتى زاخو 
، حي�ث توزعت املراكز التس�ويقية حس�ب معدل االنتاج 
املحيل من الحنطة لكل محافظة  فقد حددت محافظات 
البرة و كربالء و املثنى بمركز تسويق واحد و محافظة 
واس�ط كانت اكثر املحافظات الت�ي اعتمدت فيها مراكز 

تس�ويق بواقع اح�د عرش مركز تس�ويقي .  وتوزع عدد 
املراكز حسب كل محافظة كاالتي: 

محافظات )دياىل و بابل ( اعتمدت بثالث مراكز تس�ويق 
و محافظ�ات ) النج�ف و االنب�ار و ميس�ان و ذي قار ( 
اعتم�دت ارب�ع مراكز تس�ويق ، و محافظ�ات ) بغداد و 
كركوك ( اعتمد فتح خمس مراكز تس�ويق ، وتم اعتماد 

ثمان مراكز تسويق يف محافظة الديوانية . 
ام�ا محافظات اقلي�م كردس�تان فقد حدد ع�دد املراكز 
التس�ويقية يف اربيل اعتمد فت�ح مركزان و دهوك ) ثالث 
مراك�ز ( واخ�را الس�ليمانية تم اعتماد ) س�تة ( مراكز 

تسويقية .  
وب�ن ان اللجن�ة املركزية للتس�ويق س�تحدد موعد بدء 
التس�ويق يف بقي�ة املحافظ�ات االخ�رى عىل ض�وء بدء 
عملي�ات الحص�اد يف تلك املحافظات من خ�الل تقديم او 

تاخر موعد بدء التسويق .
وكان�ت اللجنة املركزية للتس�ويق قد اعلنت يف الجلس�ة 

التاس�عة انه�ا اعتم�دت ع�ىل خط�ة متكاملة لتس�ويق 
واس�تالم محصول الحنطة من الفالحن تتناسب وحجم 
الكمي�ات املتوق�ع تس�ويقها حس�ب الخط�ة الزراعي�ة 
املعتمدة من قب�ل وزارة الزراعة .وبن مدير عام الرشكة 

إىل أن األقس�ام ذات العالق�ة أنج�زت كاف�ة اإلج�راءات 
والخطوات من أجل إنجاح خطة التسويق وفق الضوابط 
والتعليم�ات . ورك�زت ع�ىل رضورة االلت�زام باجراءات 
الوقاي�ة الصحي�ة وإرش�ادات خلي�ة االزم�ة الخاص�ة 
بجائح�ة ))كورونا (( مع تجن�ب االختالط مع الفالحن 
واملراجعن ملكاتب العمل قدر اإلمكان وعدم السماح لهم 
بالدخ�ول مجتمع�ن و االبتعاد عن التجمع�ات وااللتزام 
ارتداء والكمامات للجميع .الجويرباوي أكد أن  الضوابط 
أعط�ت للفالح و املزارع حق االختيار يف تس�ويق حاصله 
إىل صوام�ع و مخ�ازن الرشك�ة العامة لتج�ارة الحبوب 
بموجب تسعرة الحنطة املعتمدة من عدمه .الجويرباوي 
كش�ف اىل ان خطة تس�ويق الحنطة لعام ٢٠٢١ ناقشت 
اليوم املواصفات املعتمدة خالل عمليات تسويق و استالم 
الحنط�ة م�ن الفالحن و املزارع�ن لع�ام ٢٠٢١ ، والتي 
اع�دت بموج�ب املواصف�ة العراقية و الص�ادرة من قبل 

الجهاز املركزي للتقييس و السيطرة النوعية .

اللجنة املركزية للتسويق حتدد اخلميس موعدًا لفتح ابواب مراكزها التسويقية الستالم احلنطة
اعتمدت »٨٠« مركز تسويق موزعة من البصرة حتى زاخو

    المستقبل العراقي / الغانم 

وض�ع محافظ واس�ط الدكت�ور محمد 
جمي�ل املياح�ي حجر االس�اس ملرشوع 
تطوير منطقة املردان يف ناحية تاج الدين 
العزيزة ، شمال املحافظة. وقال املياحي 
تطوي�ر  اعم�ال  يتضم�ن  امل�رشوع  إن 
ش�وارع ص�ب م�ع تبلي�ط م�ع ارصفة 
وأعمال مد شبكات مجاري مياه امطار 
وثقيلة إضافة اىل اعمال مد ش�بكات ماء 
صايف واعمال اناره وتشجر كذلك اعمال 

ش�بكة اتصاالت.مؤك�دا أن الناحي�ة س�وف 
تش�هد تنفيذ عدد آخر من املشاريع الخدمية 
ضمن موازنة ٢٠٢١.وضمن جوالته امليدانية 

بن مختلف املش�اريع يف املحافظة تفقد 
محاف�ظ واس�ط الدكتور محم�د جميل 
املياح�ي مراح�ل اكس�اء مجموع�ة من 
 ، الدبون�ي  ناحي�ة  يف  الريفي�ة  الط�رق 
وتأهيل أح�د االحي�اء يف اطرافها ..وقال 
نعم�ل بجدية إلنصاف أهلن�ا يف االقضية 
واالرياف املرتامية، عىل مستوى الخدمات 
والط�رق، التي ه�م بأم�س الحاجة لها 
ومنها هذه املشاريع التي تنفذ يف ناحية 
الدبوني.وقال س�نعمل ع�ىل ادخال مزيد 
م�ن الط�رق واملناط�ق الريفي�ة بخطط 

التطوير، ضمن موازنة ٢٠٢١.

حمافظ واسط يضع حجر األساس ملرشوع تطوير منطقة 
املردان يف ناحية تاج الدين

تابع ميدانيًا األعمال اخلدمية يف ناحية الدبوني

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

تق�رتب وزارة االتصاالت من اختيار ١6 رشكة من أصل 
٤٢ متقدمة لتش�غيل ش�بكات الكيبل الضوئي املنجزة 
يف بغ�داد واملحافظات، بينما تنس�ق م�ع رشكة صينية 
الكم�ال مراحل املرشوع.وأجرت وزارة االتصاالت خالل 
الع�ام املايض تجربة نص�ب اول كابينة للكيبل الضوئي 
يف منطقة زيونة، واكد أصحابه أنَّ النتائج املس�تحصلة 
بالتح�ول من خدم�ة »الواير لي�س« إىل الكيبل الضوئي 
كبرة جدا مقارنة باألس�عار األنسب من السابق، إذ إنَّ 
الخدم�ة توفر رسع�ة تحميل فائقة، تص�ل إىل أضعاف 
م�ا كانت عليه ع�رب االبراج، وقلَّت م�دة تحميل امللفات 
التي كانت تس�تغرق ساعات إىل دقائق معدودة. وقالت 
مسؤولة العالقات واالعالم يف الرشكة العامة لالتصاالت 
واملعلوماتي�ة اين�اس الجلب�ي يف حدي�ث صحق�ي، إنَّ 
»ال�وزارة فتح�ت ب�اب العط�اءات الس�تثمار خدمات 
الش�بكة الضوئي�ة، إذ قدم�ت ٤٢ رشك�ة متخصصة، 
وس�يتم اختي�ار ١6 منه�ا للعمل عىل تش�غيل خدمات 
امل�رشوع بع�د دراس�ة امكانياتها من جمي�ع الجوانب 
لتحقيق الجودة يف الخدمات التي ستقدم إىل املواطنن«. 
واوضحت الجلبي ان »الوزارة تس�تعد الدخال الشبكات 
الضوئي�ة املنجزة ضم�ن امل�رشوع اىل الخدمة، الحداث 
نقلة نوعية يف خدمة االنرتنت ارسع مما هي عليه االن، 
فضال عن الخدمات االخرى التي ستقدمها الشبكة عند 
ادخالها حيز التشغيل عرب البنى التحتية الخاصة بوزارة 
االتصاالت«.  وبينت الجلبي ان »الوزارة ستوزع املناطق 
واملدن بن هذه الرشكات لتشغيل الخدمة يف محافظات 
نين�وى وكركوك وص�الح الدي�ن ودياىل واالنب�ار وبابل 
وواس�ط والنجف االرشف وكربالء املقدس�ة والديوانية 
وميس�ان وذي قار واملثن�ى والبرة وبغ�داد«. ولفتت 
اىل ان »الرشك�ة تنس�ق مع اح�دى ال�رشكات الصينية 
املختص�ة يف مجال االتصاالت، الكم�ال مراحل مرشوع 

الكيبل الضوئي FTTH ليشمل جميع املحافظات«.

االتصاالت تعلن اختيار 
16 رشكة لتشغيل خدمات 

الكيبل الضوئي

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت الهيئة العامة للكمارك، أمس الثالثاء، إتالف أدوية برشية 
وأغلف�ة )غش تجاري( يف كمرك الش�حن الج�وي و مطار بغداد 
الدويل. وقالت الهيئة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه 
إن�ه »تم إتالف أدوية برشية منتهية الصالحية وأغلفة تس�تخدم 
للغ�ش التجاري يف مط�ار بغداد الدويل وكمرك الش�حن الجوي«.

وبين�ت الهيئة، أن »عملي�ة اإلتالف تمت بحضور لجنة مش�كلة 
لهذا الغرض من األجهزة املختصة العاملة يف املراكز املذكورة«.

الكامرك تتلف أدوية وأغلفة يف كمرك 
الشحن اجلوي ومطار بغداد

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت الرشكة العام�ة لتج�ارة الحب�وب يف وزارة التجارة عن 
التعاقد عىل تجهيز العراق ب�١٢٠ ألف طن من مادة الرز، يف حن 
أك�دت تحقيق االكتفاء الذاتي من محصول الحنطة املحلية.وقال 
مدير عام الرشكة عب�د الرحمن عجي طوفان يف حديث صحفي، 
إنه ال توجد لدى الرشكة أية تعاقدات أو اس�ترادات ملادة الحنطة 
بع�د تحقيق االكتفاء الذاتي من هذا املحصول«. وأضاف، أنه »تم 
التعاقد مع إحدى الرشكات االسترادية املجهزة لتوريد ١٢٠ ألف 
ط�ن من مادة الرز«، مؤك�داً أن »الرشكة معني�ة بتجهيز مادتي 
الحنطة والرز ضمن الحصة التموينية«. وتابع طوفان: إن »٢6٠ 
أل�ف طن م�ن محصول الش�لب قد س�وقت لدعم النات�ج املحيل 
وتصنيع�ه للحصول عىل م�ا يقارب من ١٥٠ الف ط�ن من الرز، 
وهي قيد التجهيز للمواطن�ن ضمن مفردات الحصة التموينية، 

بعد توزيع رز العنرب وياسمن العنرب بن جميع املحافظات«.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن مرف الرافدين عن تسهيالت قدمت للموظفن ومنتسبي 
الق�وات االمنية املوطنة رواتبهم لدى املرف ومن حاميل بطاقة 
املاس�رت كارد للتقديم عىل ش�قق مجمع بس�ماية واالولوية لهم 
للحص�ول عليها.وقال املكت�ب االعالمي للم�رف يف بيان تلقت 
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه، ان »فروع�ه املخصص�ة ملنح 
بس�ماية شهدت زخما كبرا من قبل املواطنن الراغبن يف ترويج 
معاملة الحصول عىل شقق بس�ماية«.واوضح ان »الفروع التي 
تمنح قروض بسماية هي: املستنر، والخلفاء، واالمن، والباب 
الرشق�ي، والفردوس، وحي الزه�راء، وبراث�ا، والقر االبيض، 
والحي العربي، وحي العامل، واملعرفة، وس�بع قصور، والحرية، 

واملدائن. االمانة العامة ملجلس الوزراء«.

    بغداد / المستقبل العراقي

عقد وزير النقل نارص حسن بندر الشبيل، أمس الثالثاء، اجتماعا 
موس�عا بهدف تفعيل عمليات النقل العابر )الرتانزيت( يف البالد، 
ضم االجتماع مدير عام املنافذ الحدودية عمر الوائيل و ممثيل كل 

من وزارة التجارة و دائرة الگمارگ و قيادة العمليات املشرتكة.
وذكر اعالم هيأة املنافذ الحدودية يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه، أن »اجتماعاً عقد برئاسة وزير النقل يف وزارة النقل، 
وبحضور رئيس هيأة املنافذ الحدودية عمر الوائيل، وممثيل الدوائر 
ذات العالقه حيث جرى خالل االجتماع حس�م موضوع الرتانزيت 
ووضع الضوابط الالزمة له واستئنافه اعتباراً من يوم غد األربعاء 
من منافذ )زرباطية والقائم وطريبيل واملنذرية وسفوان وعرعر(«، 
مشرا اىل انها »ستة منافذ حدودية مع خمسة دول، من اجل نقل 
البضائ�ع )ترانزيت(عرب الع�راق لدول الجوار«.واك�د رئيس هيأة 
املناف�ذ الحدودية بحس�ب البيان ان »هذا االم�ر يعد من الخطوات 

املهمة لزيادة إيرادات الدولة وتفعيل موقع العراق املهم«.

التجارة تعلن حتقيق االكتفاء الذايت 
من احلنطة املحلية

الرافدين يعلن عن تسهيالت 
للحصول عىل شقق بسامية

املنافذ تعلن استئناف 
»الرتانزيت« مع مخس دول

الزراعة: هذا ما حيتاجه العراق 
ملواجهة التصحر 

    بغداد / المستقبل العراقي

كشفت وزارة الزراعة، أمس الثالثاء، ما يحتاجه العراق من أشجار ملواجهة 
التصحر، مبينة ان العراق يفتقد اىل املوارد املائية.

وقال املتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف إن »التصحر آفة اجتماعية 
ليس�ت يف العراق فق�ط أنما يف العالم اجمع«، مبينا أن »س�ببه يعود اىل قلة 
املي�اه التي تك�ون  نتيجة االنحب�اس الح�راري  وقلة االمط�ار وكذلك قلة 

االيرادات املائية من دول الجوار«.
وأضاف النايف أن »العراق لم يحصل عىل مس�تحقاته املائية بش�كل كامل 

من الجانب الرتكي فضال عن الجانب االيراني«.
واش�ار املتحدث باس�م وزارة الزراع�ة اىل أن »اجراءات ال�وزارة بحاجة اىل 
مبالغ كبرة، من اجل تش�جر املناطق باالش�جار املعمرة واس�تخدام االبار 

االرتوازية والواحات«. 
وبن النايف أن »السعودية أسهمت يف ادخال العراق ضمن }العرشة مليارات 

شجرة{ لكن االموال ماتزال ضعيفة«.
ولفت املتحدث باسم الزراعة اىل أن وزارته »لديها خطط ومقرتحات لتنفيذ 
برنام�ج خاص لتش�جر الع�راق للحد من التصح�ر، لك�ن الربنامج ال زال 

مقرتحا قيد الدراسة«. 
ونوه اىل أن »العراق يحتاج اىل ١٤ مليار و٢٠٠ مليون شجرة«. 

وم�ى النايف بالقول: »ما زال الوق�ت مبكر للحكم  عىل الخطة املائية الن 
العام الحايل جاف ويفقرت لالمطار وال زلنا نعتمد عىل مياة ٢٠١9«. 

وانتهى قائال: »اذا ما لم تحصل الوزارة عىل مس�تحقاتها املالية ال تستطيع 
تقديم خطة صيفية كاملة وانما تكون خطة مقننة«.

حمافظ البرصة يناقش مع وفد إمارايت إمكانية 
تنفيذ مشاريع مهمة

    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

وص�ل رئي�س رشكة إعم�ار اإلماراتي�ة والوفد الهن�ديس والفني 
للرشكة املرافق، أمس الثالثاء، إىل قر الزقورة يف العاصمة بغداد 
حيث مقر هيئة االس�تثمار هن�اك، فيما بارش بعق�د اجتماعات 
مش�رتكة م�ع الجه�ات الحكومية من اج�ل الدخول بمش�اريع 
اس�تثمارية مهم�ة يف العراق بص�ورة عامة والب�رة عىل وجه 
الخصوص.وق�ال محاف�ظ البرة اس�عد العيدان�ي الذي حرض 
االجتم�اع يف تريح خ�اص للمرب�د، إن وفد الرشك�ة اإلماراتية 
عقد اجتماعات مشرتكة بن حكومة البرة وكذلك األمن العام 

للعاصمة ورئيس الهيئة الوطنية لالستثمار.
وكان وف�د من رشكة إعمار اإلماراتية املنفذة لربج خليفة فد زار 
محافظ�ة البرة مؤخراً وتجول بعدد من املناطق املؤهلة لتنفيذ 
مش�اريع اس�تثمارية فيها أبرزه�ا املنطقة الواقعة ب�ن املدينة 
الرياضي�ة ومطار البرة الدويل وكذلك ش�اطئ ش�ط العرب من 

جهة املفتية.

الكهرباء تعد العراقيني بـ »طاقة جيدة« 
خالل شهر رمضان

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الكهرباء س�عيها اىل تقديم ساعات 
تجهي�ز طاق�ة كهربائي�ة »جيدة« خالل ش�هر 

رمضان.
وق�ال املتح�دث باس�م ال�وزارة أحم�د العبادي 
»سنس�عى اىل تقدي�م س�اعات تجهي�ز طاق�ة 
كهربائي�ة مقبولة ومرضية للمواطنن يف ش�هر 

رمضان املبارك«.
ويف ما يخص الع�دادات االلكرتونية بن العبادي 
أن »وزارة الكهرب�اء عمل�ت نموذج�ا تجريبي�ا 
يف مجم�ع بس�ماية وآخر يف محافظ�ة كربالء«، 
مضيف�ا ان وزارت�ه »س�ترشع بخط�ة نص�ب 
املقايي�س الذكي�ة بع�د اس�تحصال املوافق�ات 
الرسمية«.واش�ار اىل انه »بعد دراس�ة املوضوع 
والع�روض املقدمة تجاريا وفني�ا رفعت الوزارة 

التوصي�ات اىل مجل�س الطاق�ة الوزاري�ة بغية 
املوافقة عليها«. ولفت املتحدث باس�م الكهرباء 

اىل أن »التعرف�ة املقدمة للمواطنن معقولة جدا 
ومقدمة بشكل مريض«.

    بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل الدكتور وعد محمود رؤوف 
مكتب�ه  يف  تكري�ت  جامع�ة  رئي�س 
الدكت�ور مقدام الجمي�يل رئيس لجنة 

التعليم العايل الربملانية.
وق�دم رئيس الجامع�ة عرضاً تفصيالً 
الجامع�ة  وامكان�ات  هيكلي�ة  ع�ن 
التطوي�ر  يف  املس�تقبلية  وخططه�ا 
واالرتق�اء األكاديم�ي وج�ودة التعليم 
الع�ايل واهدافها يف خل�ق جيل متخرج 

باملهارات العملية التي تواكب س�وق العمل 
املتط�ورة يف العالم،وأع�رب رئي�س لجن�ة 
التعليم النيابية يف مجل�س النواب العراقي 
عن دع�م اللجن�ة لجامعة تكري�ت وباقي 
الجامع�ات العراقية والعمل بش�كل مثابر 
من اجل اق�رار القوانن الخاص�ة بالتعليم 
العايل والتي من شأنها رفع مستوى التعليم 
الجامع�ي يف الع�راق. بعدها تفق�د رئيس 
لجنة التعليم النيابية برفقة الس�يد رئيس 

الجامع�ة القاعات االمتحاني�ة الحضورية 
لكليات الصيدلة والطب البيطري واطلع عىل 
طبيعة االسئلة واالجراءات الصحية املتبعة 
من الجامعة بعدها تفقد قاعة الخوارزمي 
املركزية التي ش�هدت مؤخرآ اعمال تأهيل 
وترمي�م .ويف نهاي�ة الزيارة ق�دم الدكتور 
مقدام الجمييل ش�كره وتقدي�ره لجامعة 
تكري�ت عىل حف�اوة االس�تقبال والتنظيم 
العايل والتطور الذي تشهده جامعة تكريت 

رغم جميع الظروف التي مرت بها.

رئيس جلنة التعليم الربملانية يزور جامعة تكريت 
ويؤكد: ندعم مجيع اجلامعات

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن مرف الرش�يد، أمس الثالثاء، عن نس�بة فائدة الس�لفة املمنوحة للمحقق العديل 
والتي ترتاوح مابن )١٥-٥٠( مليون دينار كحد اعىل. وذكر املكتب اإلعالمي للمرف يف 
بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، ان »املرف اوضح ان نسبة الفائدة ) ٥٪( 
تس�دد بنظام القسط الثابت ويتم التسديد من الش�هر الذي ييل شهر املنح وبمدة )١٠( 

سنوات وبرشط ان اليكون بذمته سلفة سابقة غر مسددة بالكامل«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

نفذت مديري�ة املرور العامة حملة واس�عة 
الخص�ويص  املركب�ات  اصح�اب  ملحاس�بة 
املس�تخدمة من قبل اصحابها كأجرة.وقال 
مديرالعالق�ات واالع�الم يف املديري�ة العميد 
حيدر كريم يف حديث صحف�ي، ان »املديرية 
فرض�ت غرامات مالي�ة وحج�زا للمركبات 
الخص�ويص املخالفة واملس�تخدمة من قبل 
اصحابها للعمل كأج�رة«، مبينا ان »الهدف 
من الحملة، هو اتاحة الفرصة امام مركبات 
االج�رة للعم�ل وكس�ب اصحابه�ا لقوتهم 
اليوم�ي وعدم الس�ماح الصح�اب املركبات 
الخصويص يف مزاحمتهم يف نقل املواطنن«. 
وتمنع القوانن واالنظمة املرورية السارية، 

من�ح املوظفن اج�ازة الس�وق العمومي اال 
اىل اصحاب املهن املتعلق�ة بالنقل الجماعي 
او الحم�ل، وتكتف�ي بمنح�ه اج�ازة قيادة 
خص�ويص، وتحاس�ب م�ن يقود س�يارات 
االجرة او الحمل وال يمتلكون اجازات السوق 
العموم�ي وتف�رض عليه�م غرام�ات مالية 
تتضاع�ف يف ح�ال تكرار املخالف�ة. وأضاف 
كري�م ان »اصح�اب مركبات االج�رة لديهم 
ترخيص م�ن هيئة النقل الخاص، لقاء دفع 
مبالغ مالية ش�هرية وس�نوية ليتمكنوا من 
مزاول�ة العمل يف نقل املواطن�ن الراغبن يف 
التنق�ل بن مناط�ق بغ�داد او املحافظات«، 
مؤك�دا ان »الحملة ستس�هم ايض�ا بتقليل 
زخم الشوارع من خالل تقليل عدد السيارات 

التي تتجول للعمل كأجرة«.

الرشيد يصدر توضيحًا بشأن السلفة املمنوحة للمحقق 
العديل البالغة 50 مليون دينار

املرور تنفذ محلة ملنع استخدام املركبات 
اخلصويص للعمل كأجرة
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مدرية التسجيل العقار العامة 
دائرة التسجيل العقار يف واسط االوىل

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة/ 3672/1 

املحلة او رقم و اسم املقاطعة/39 الهورة
الجنس/ ارض الدار مع بنائها 

النوع/ 
رقم الباب/ 

رقم البطاقة/ 
رقم الطابق/ 
رقم الشقة/

املساحة/  1,94,66 
املش�تمالت/ مطبخ وصحي�ات و غرفه و 
ه�ول و الطابق العلوي ث�الث غرف نوم و 

هول + محل
املوزعات او املفروسات/ 

واردات و املبيع السنوية/ 
الشاغل/ صاحب الدار 

و  اثن�ان   32,500,000  / املبي�ع  مق�دار 
ثالثون مليون و خمسمائة الف دينار

س�تبيع دائرة التسجيل العقاري يف واسط 
االوىل    باملزاي�دة العلني�ة للعقار املوصوف 
اع�اله العائد للرهني  )حيدر جميل خضري  
( لق�اء طل�ب الدائ�ن املرته�ن )م�رف 
الخليج التج�اري ( البالغ )32,500,000( 
اثنان و ثالثون مليون   و خمس�مائة الف 
دين�ار فع�ى الراغب يف االش�راك مراجعة 
ه�ذه الدائرة خالل )30يوم�ا( اعتبارا من 
الي�وم الت�ايل لتاري�خ الن�ر ه�ذا االعالن 
قانوني�ة  تأمين�ات  مس�تصحبني معه�م 
نقدي�ة او كفاله برفية ال تقبل عن %10 
م�ن القيمة املق�درة  106,690,000 مائة 
و س�ته مليون و تس�عمائة و ستون الف 
دين�ار وان املزاي�دة س�تجري يف الس�اعة 

)12( ضهرا من اليوم االخري 
دائرة التسجيل العقاري يف واسط االوىل

����������������������������������
مدرية التسجيل العقار العامة

دائرة التسجيل العقار يف واسط االوىل 
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة/ 334/1
املحل�ة او رقم و اس�م املقاطع�ة/ الهورة 

  39
الجنس/ ارض الدار  مع بنائها  

النوع/ ملك رصف 
رقم الباب/ 

رقم البطاقة/ 
رقم الطابق/ 
رقم الشقة/

املساحة/  3,34
و  داخ�ي   ه�ول  و  صال�ه  املش�تمالت/ 
غرفتني نوم و صحيات و مطبخ و بيتونه 

يف الطابق العلوي 
املوزعات او املفروسات/ 

واردات و املبيع السنوية/ 
الشاغل/ صاحب الدار

مقدار املبيع / )282,500,000( مائتان و 
اثن�ان و ثمانون مليون و خمس�مائة الف 

دينار 
س�تبيع دائرة التسجيل العقاري يف واسط 
االوىل   باملزاي�دة العلني�ة العقار املوصوف 
اع�اله العائ�د للره�ني  )صبح�ي كري�م 
عباس(لقاء طلب الدائن املرتهن )مرف 
الخليج التجاري( البالغ )260,000,000( 
مائت�ان و س�تون  ملي�ون دين�ار فع�ى 
الراغب يف االش�راك مراجع�ة هذه الدائرة 
خ�الل )30يوم�ا( اعتبارا من الي�وم التايل 
لتاري�خ النر ه�ذا االعالن مس�تصحبني 
معهم تأمين�ات قانونية نقدي�ة او كفاله 
برفي�ة ال تقب�ل ع�ن 10% م�ن القيمة 
املق�درة  )282,500,000( مائتان و اثنان 
و ثمان�ون مليون و خمس�مائة الف دينار 
 )12( الس�اعة  يف  املزاي�دة س�تجري  وان 

ضهرا من اليوم االخري 
دائرة التسجيل العقاري يف واسط االوىل

����������������������������������
اعالن 

اىل الريك / برى نجم عبد الله 
اقتىض حضورك اىل بلدية الشعلة – السالم 
الس�تخراج اجازة بناء للقطعة املرقمة 19 

/ 969 / 21 – السالم .
الريك 

صالح احمد مصطفى
����������������������������������

مدرية التسجيل العقار العامة
دائرة التسجيل العقار يف واسط االوىل 

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة/ 2355/2

 29 املقاطع�ة/  اس�م  و  رق�م  او  املحل�ة 
داموك  

الجنس/ ارض الدار  مع بنائها  
النوع/ 

رقم الباب/ 
رقم البطاقة/ 
رقم الطابق/ 
رقم الشقة/

املساحة/  3,75
املش�تمالت/ اس�تقبال و هول و مطبخ و 
غرفتني نوم و صحي�ات و الطابق العلوي 

غرفتني نوم و بيتونه 
املوزعات او املفروسات/ 

واردات و املبيع السنوية/ 
الشاغل/ صاحب الدار

مق�دار املبي�ع / )100,937,500( مائ�ة 
مليون و تس�عمائة و سبعة و ثالثون الف 

و خمسمائة دينار
س�تبيع دائرة التسجيل العقاري يف واسط 
االوىل   باملزاي�دة العلني�ة العقار املوصوف 
اعاله العائ�د للرهني  )ليث ميثم  مظلوم(
)م�رف  املرته�ن  الدائ�ن  طل�ب  لق�اء 
الخليج التجاري( البال�غ )32,500,000( 
اثن�ان و ثالثون مليون و خمس�مائة الف 
دينار  فع�ى الراغب يف االش�راك مراجعة 
ه�ذه الدائرة خالل )30يوم�ا( اعتبارا من 
الي�وم الت�ايل لتاري�خ الن�ر ه�ذا االعالن 
قانوني�ة  تأمين�ات  مس�تصحبني معه�م 
نقدي�ة او كفاله برفية ال تقبل عن %10 
من القيمة املقدرة )100,937,500( مائة 
مليون و تس�عمائة و سبعة و ثالثون الف 

و خمسمائة دينار
دائرة التسجيل العقاري يف واسط االول

مدرية التسجيل العقار العامة 
دائرة التسجيل العقار يف واسط االوىل 

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة/ 134/275

املحلة او رقم و اسم املقاطعة/ الرساي  
الجنس/ ارض العمارة مع بنائها

النوع/ ملك رصف
رقم الباب/ 

رقم البطاقة/ 
رقم الطابق/ 
رقم الشقة/

املساحة/  1,48,66
املش�تمالت/ عم�اره خمس طواب�ق االريض غرفة 
ح�رس و ارب�ع مح�الت الطاب�ق االول قاعة كبريه 
الطاب�ق الثان�ي اربع غ�رف و صحي�ات  و الطابق 
الثالث اربع غرف و صحي�ات و الطابق الرابع اربع 
غ�رف و صحيات و الطاب�ق الخامس غرفه واحده 

و بيتونه 
املوزعات او املفروسات/ 

واردات و املبيع السنوية/ 
الشاغل/ مستأجرا لركة منتجات نفطية 

مقدار املبيع / )305,825,000( ثالثمائة و خمسة 
مليون و ثمانمائة و خمسة وعرون الف دينار

س�تبيع دائ�رة التس�جيل العقاري يف واس�ط االوىل   
باملزاي�دة العلني�ة العق�ار املوص�وف اع�اله العائد 
للره�ني  )عب�د الجب�ار مجي�د ثامر(لق�اء طل�ب 
الدائ�ن املرتهن )م�رف الخليج التج�اري( البالغ 
)292,500,000( مائتان و اثنان و تس�عون مليون 
و خمس�مائة ال�ف دينار  فعى الراغب يف االش�راك 
مراجعة ه�ذه الدائرة خالل )30يوم�ا( اعتبارا من 
اليوم التايل لتاريخ النر هذا االعالن مس�تصحبني 
معه�م تأمينات قانونية نقدية او كفاله برفية ال 
تقبل عن 10% من القيمة املقدرة )305,825,000( 
ثالثمائ�ة و خمس�ة ملي�ون و ثمانمائة و خمس�ة 

وعرون الف دينار
دائرة التسجيل العقاري يف واسط االوىل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكرخ 

رقم االضبارة : 524 / 2021 
التاريخ : 12 / 4 / 2021 

مذكرة االخبار بالتنفيذ لالموال املنقولة 
اىل املدين : حيدر جواد خنجر 

لق�د تحقق له�ذه املديري�ة ان�ك مجهول مح�ل االقامة 
اس�تنادا اىل كتاب مركز رشط�ة الكاظمية بالعدد 3079 
يف 7 / 4 / 2021 وتايي�د مختار محل�ة 421 تقرر تبليغ 
بالنر اس�تنادا للم�ادة 27 من قان�ون التنفيذ نخربكم 
بانه تقرر حجز االم�وال املنقولة العائدة لكم يف كافترييا 
دائ�رة الفنون العامة لقاء طلب الدائن املدير العام لدائرة 
الفن�ون العامة / اضافة لوظيفت�ه البالغ 060 / 504 / 
3 ثالثة ماليني وخمس�مائة واربعة الف وستون دينارمع 
الرس�م  فيجب عليكم اداء املبلغ املذكور ادناه خالل مدة 
3 أي�ام من اليوم التايل لتاريخ تبليغك�م بهذا االخبار واال 
فان االم�وال املحجوزة بموجب هذا القرار س�تباع وفقا 

للقانون وذلك استنادا للمادة 69 من قانون التنفيذ .
املنفذ العدل 

دينا هادي احمد 
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مجلس القضاء األعى 

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 1576/ب2021/5
التاريخ : 2021/4/12

اعالن
إىل/ املدعى عليه ) بيان رزاق لوتي( 

أق�ام املدعي ) محمد عي محم�د( الدعوى املرقمة أعاله 
ضدك والتي يطلب فيه�ا الحكم ) بتأديتك للمدعي اعاله 
مبلغا مقداره مائة مليون دينار بموجب الصكني املرقمني 
351586 و 351590 والصادري�ن م�ن م�رف الخليج 
التجاري (،ولثبوت مجهولية محل إقامتك وحسب رشح 
املبلغ القضائي واش�عار مختار محلة الحويش ) حس�ن 
هادي ش�ريوزة( املؤرخ يف 2021/3/16  لذا قررت هذه 
املحكم�ة تبليغك إعالنا بصحيفت�ني محليتني يوميتني يف 
موعد املرافعة املصادف يف ي�وم 2021/4/26 وعند عدم 
حض�ورك أو إرس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا  وفق األصول. 
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

مقتبس
محكمة قوى االمن الداخي 

للمنطقة الرابعة
العدد : 2019/748

التاريخ 2019/12/18
1 �الرتبة ش .م 

2 � اس�م املدان الرباعي واللقب حس�ني حي�در عبد عبد 
السادة املياحي 

3 � الوح�دة : مديري�ة رشطة محافظ�ة النجف االرشف 
واملنشات 

4 � رقم القضية : 2021/148
5 � املادة القانونية 5 من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 

6 � خالصة الحكم 
1 � تعديل مادة االحالة من املادة 5 اىل املادة 5/اوال من ق 
ع د رقم14 لس�نة 2008 املعدل بداللة املادة 31 من ق أ د 

رقم 17 لسنة 2008 
2 � الحبس الش�ديد بحق املدان ش . م حس�ني حيدر عبد 
عبد السادة املياحي ملدة خمس سنوات وفق احكام املادة 
5/اوال م�ن ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 املعدل اس�تنادا 
الحكام املواد 61/اوال و 69 /اوال من ق ا د رقم 17 لسنة 

 2008
لغيابه للفرة من 2019/12/10 ولحد االن

3 � ط�رده من الخدم�ة يف قوى االمن الداخ�ي كعقوبة 
تبعية اس�تنادا الحكام املادة 38/ثانيا من ق ع د رقم 14 
لسنة 2008 املعدل استنادا الحكام املواد 61/اوال و 69 /

اوال من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 
4 � اعط�اء املوظفني العموميني صالحي�ة القاء القبض 
علي�ه اينم�ا وجد لتنفي�ذ الحكم الص�ادر بحق�ه والزام 
املواطن�ني باالخبار  ع�ن محل اختفائه اس�تنادا الحكام 

املادة 69/ثانيا وثالثا من ق ا د  رقم 17 لسنة 2008 
5 � حجز امواله املنقولة والغري منقولة اس�تنادا الحكام 

املادة 69/رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 
6 �  احتساب اتعاب املحامية املنتدبة شيماء حمزة مجيد 
البالغ�ة 25,000 خمس�ة وع�رون الف دين�ار عراقي 
ترف لها من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة 

القطعية 
قرار ص�در باالتفاق غيابيا قابال لالع�راض وافهم علنا 

بتاريخ 2021/2/22
اللواء الحقوقي

سعد عي شميس ابراهيم
رئيس املحكمة

إىل الري�ك سوس�ن ج�واد عبد الحس�ني 
اقت�ىض حض�ورك إىل مق�ر بلدي�ة النجف 
لغرض اص�دار اجازه بناء للعق�ار املرقم 
48239/3ح�ي الن�داء خالل ع�ره ايام 
وبخالفه س�تتم اإلج�راءات دون حضورك 

اسم طالب االجازه كرار كريم عبد
����������������������������������

إىل الري�ك جي�ي جاس�م غان�م اقتىض 
حض�ورك إىل مق�ر بلدي�ة النج�ف لغرض 
اصدار اجازه بناء للعقار املرقم 67989/3 
ح�ي الن�داء خالل ع�ره اي�ام وبخالفه 
ستتم اإلجراءات دون حضورك اسم طالب 

االجازه جعفر دريس محمد
����������������������������������

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعى 

رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف ص�الح الدين 
االتحادية 

دار القضاء يف سامراء 
محكمة األحوال الشخصية يف سامراء

العدد:2021/4676 
التاريخ :2021/4/13

نر اعالن
قدمت املس�تدعية )فريال حماد ش�هاب( 
طل�ب اىل هذه املحكمة تطل�ب فيه اصدار 
حج�ر وقيموم�ة لزوجها املفق�ود )نارص 
بتاري�خ  فق�د  وال�ذي  ش�هاب(  حمي�د 
لقان�ون  واس�تنادا  علي�ه   2014/9/20
رعاي�ة القارصين ق�ررت املحكمة نره 
بصحيفت�ني محليتني لغ�رض التثبت من 

حياة املفقود
م������������ع 

الت��ق��������دي�������ر...
القايض 

كاظم متعب داود
����������������������������������

فقدان 
فق�د مني وص�ل قبض املرق�م ) 425166 
والص�ادر م�ن  بتاري�خ 2019/10/24   )
دائ�رة بلدي�ة النج�ف االرشف بمبلغ قدره 
) 1.250.000( مليون ومئتان وخمس�ون 
الف دينار بأس�م ) عي ب�در محمد (  فعى 

من يعثر عليه تس�ليمه اىل جهة االصدار.
����������������������������������

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعى 

رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف ص�الح الدين 
االتحادية 

دار القضاء يف سامراء 
محكمة األحوال الشخصية يف سامراء

العدد:355/ش/2021 
التاريخ :2021/4/13

املدعية/ فاطمة فاضل حس
املدع�ى علي�ه/ ع�ي س�عدون محس�ن/ 
يسكن بغداد/ قضاء الحسينية/ السكالت 

11/ مجهول اإلقامة حالياً
م/اعالن

اىل املدعى عليه )عي سعدون محسن( م/
تبلي�غ قرار الحكم الغيابي س�بق للمدعية 
)فاطمة فاضل حسن( وان اقامت الدعوة 
الرعي�ة املرقم�ة 355/ش/2021 امام 
محكم�ة األحوال الش�خصية يف س�امراء 
والت�ي تطل�ب فيه�ا الحكم له�ا لتصديق 
الطالق الخارجي الذي اوقعته عليها خارج 
بتاريخ 2020/1/25 وملجهولية  املحكمة 
محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ 
املف�وض )من�ري عي�ى م�وزان( بتاريخ 
2021/4/6 واملرف�ق م�ع كت�اب مرك�ز 
رشط�ة العدال�ة بالع�دد 2492 واملؤرخ يف 
2021/4/6 واشعار مختار منطقة مدينة 
الس�الم املدع�و )ص�الح خزعل حس�ني( 
والشاهدين كل من )حارث فاضل حسن( و 
)احمد عمران سماعيل( واملصدق من قبل 
قائممقامية الزه�ور بتاريخ 2021/4/6 
عليه قررت هذه املحكمة تبليغك بواسطة 
صحيفتني محليتني يوميتني بقرار الحكم 
الغياب�ي الصادر بحقك ولك حق االعراض 
ع�ى الحك�م الغياب�ي خ�الل م�دة عرة 
أي�ام تبدأ م�ن الي�وم التايل بتاري�خ النر 
يف الجريدت�ني او الطع�ن يف ق�رار الحك�م 
تميي�زاً خ�الل مدة ش�هر من الي�وم التايل 
بتاريخ الن�ر يف الجريدتني ويف حالة عدم 
اعراضك ع�ى الحكم الغياب�ي  او الطعن 
به تمييزاً خالل امل�دة القانونية أعاله فان 
القرار سوف يكتس�ب الدرجة القطعية يف 

حقك وفق القانون.
القايض 

كاظم متعب داود
����������������������������������

مجلس القضاء األعى
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة بداءة النجف

العدد : 169/ب2021/3
التاريخ  : 2021/4/13

إعالن
بناءا عى القرار الصادر من هذه املحكمة 
بإزال�ة ش�يوع العقار املرق�م )3/53587 
ح�ي الن�داء( يف النج�ف عليه تعل�ن هذه 
املحكم�ة عن بي�ع العقار  املذك�ور أعاله 
واملبين�ة أوصاف�ه وقيمت�ه أدن�اه فع�ى 
الراغب�ني بالراء مراجعة ه�ذه املحكمة 
خ�الل )ثالث�ون( يوم�ا م�ن الي�وم التايل 
لنر اإلعالن مس�تصحبا مع�ه التأمينات 
القانونية البالغ�ة 10% من القيمة املقدرة 
بموجب صك مصدق ألم�ر  محكمة بداءة 
النجف وصادر من م�رف الرافدين رقم 
)7(  يف النجف وس�تجري املزايدة واإلحالة 
يف الس�اعة الثانية عر م�ن اليوم األخري 
من اإلعالن يف هذه املحكمة وعى املشري 
املدني�ة وش�هادة  جل�ب هوي�ة األح�وال 

الجنسية العراقية .
القايض األول

عامر حسني حمزة
 3/53587( املرق�م  العق�ار  االوص�اف: 
ح�ي الن�داء( يف النجف عب�ارة عن عرصة 
فارغ�ة تقع عى ش�ارع بعرض )10( مر 
مس�احتها االجمالي�ة )200( م�ر مربع 
مقاب�ل س�يطرة النج�ف كرب�الء القديمة 
وه�ي فارغ�ة لحظ�ة الكش�ف وفارغة ) 
غري مش�غولة من احد( وان القيمة الكلية 
اربع�ون   )40،000،000( مبل�غ  للعق�ار 

مليون دينار الغريها.

)االعالن(
املناقصة : جتهيز منظومة جهاز املعجل اخلطي مع ملحقاته  

مناقصة رقم : )66/2021/20 /املوازنة اجلارية  لوزارة الصحة(
رقم كتاب الدعوة: )21( 

1� تدعو )وزارة الصحة/البيئة /الركة العامة لتس�ويق االدوية واملستلزمات 
الطبي�ة )كيمادي�ا( مقدم�ي العط�اءات املؤهلني لتقدي�م العط�اءات املختومة  

واملوقعة للتعاقد  )تجهيز منظومة جهاز املعجل الخطي مع ملحقاته  ( 
  Linear accelerator high energy + Radiotherapy Treatment Planning
 System Linac +Dosimetry and Calibration Equipment Used with

 Lincar accelerator + OIS
2 � س�وف تعتم�د اج�راءات املناقص�ة العام�ة يف عملية العطاء حيث يس�مح 
باملش�اركة لجميع مقدمي العطاءات من الدول املؤهلة قانونيا كما تم تحديده 

يف وثيقة املناقصة 
3 � يمك�ن ملقدمي العطاءات املهتمني ومن ذوي االهلية القانونية الحصول عى 
معلومات اضافية من )وزارة الصحة / البيئة / الركة العامة لتسويق االدوية 
واملس�تلزمات الطبي�ة  )كيماديا( / قس�م االعالم الدوائي والعالق�ات العامة  � 
الطابق الخامس مقر وزارة الصحة الربيد االلكروني dg@kimadia.iq واملوقع 
االلكرون�ي لكيمادي�ا www.kimadia.iq واالط�الع ع�ى وثائ�ق املناقصة عى 

العنوان ادناه من 8:30 لغاية 2:30 
4 � عى مقدمي العطاءات ان يس�توفوا متطلبات املؤهالت بما يف ذلك املتطلبات  
القانوني�ة  والفني�ة واملالي�ة وكما مذك�ور يف وثائق املناقصة  وس�وف يعتمد« 
هامش افضلية للس�لع الطبي�ة من املجهزين / املصان�ع املحليني ان التفاصيل 
االضافي�ة يتم تحديدها يف وثائق املناقصة )انظ�ر الفقرة 30/االفضلية املحلية 
م�ن تعليم�ات اىل مقدمي العط�اءات والفقرة 30 م�ن ورقة بيان�ات العطاء / 

املعدات واالجهزة الطبية( 
5 � يمك�ن ملقدمي العطاءات املهتم�ني رشاء املجموعة الكاملة لوثائق املناقصة 
باللغ�ة )االنكليزية اوالعربية( عند تقديم اس�تمارة تحريرية عى العنوان ادناه 
وبعد تسديد الرسم غري القابل لالسرداد وبقيمة ) يتم بيع املناقصات يف الركة 
العام�ة لتس�ويق االدوية واملس�تلزمات الطبي�ة )Kimadia( / القس�م املايل / 
الطابق الس�ادس وبمبلغ مليون دينار للمناقصة التي تبلغ قيمتها مليون دوالر 
او اق�ل ومبلغ مليونان دين�ار للمناقصة التي تبلغ قيمتها اكثر من مليون دوالر  

وبعكس ذلك يتم اهمال العروض   
� اج�ور الوثائق القياس�ية لالجه�زة الطبي�ة والخدمية )  500$ ( خمس�مائة 

دوالر 
� يعاد ثمن رشاء وثائق املناقصات اىل املناقصني يف الحالتني التاليتني : 

أ � حال�ة الغ�اء املناقصة وتغيري اس�لوب التنفيذ اىل الدعوة املب�ارشة او العطاء 
االحتكاري 

ب � عند الغاء املناقصات للسنة السابقة واالعالن عنها مجددا وبتسلسل جديد 
� الع�روض التي تصل من خالل الربيد الرسيع فان املجهز مطالب بتقديم املبلغ 
املذك�ور اعاله ويمكن قب�ول املبلغ بعد تاريخ الغلق ب�رط ان تكون قبل البدء 

بدراسة العروض وبخالفه سيتم الغاء العرض 
� يحق ملقدم العطاء الذي س�بق له االش�راك يف املناقصة املعاد اعالنها ان يقدم 
ص�ل الراء الس�ابق لها مع وثائ�ق العطاء للمناقصة املع�اد اعالنها ويف  حالة 
تعديل اس�عار رشاء هذه الوثائق فيتحمل مقدم العطاء الفرق بني الس�عرين يف 

حالة زيادة السعر ويرفق مع عطاءه الوصلني االول والثاني 
� طريقة دفع هذا الرس�م س�تكون نقدا سوف يتم ارسال وثائق املناقصة وكما 

مشار اليها يف تعليمات منفذي العطاء 
6 � يت�م تس�ليم العط�اءات عى العن�وان ادناه عن�د او قب�ل )2:30 بعد الظهر 
2021/5/4 ( س�وف يت�م رف�ض العط�اءات املتأخرة س�يتم فت�ح العطاءات 
بحض�ور ممثلني عن مقدمي العط�اءات الذين اختاروا الحضور ش�خصيا عى 

العنوان ادناه يف ) 5/5/ 2021 ( 
يجب عى جميع العطاءات ان ترفق بضمان للعطاء بقيمة )44323.6$ ( 

7 � العنوان املش�ار اليه س�ابقا هو ) وزارة الصحة  / البيئة  / الركة العامة 
لتس�ويق االدوية واملس�تلزمات الطبية )كيماديا( /  الطابق الس�ادس  / لجنة 

استالم وفتح العطاءات / باب املعظم / بغداد / العراق  ( 
هاتف � : 4157667 ، رقم هاتف النقال: 07705419074

هاتف البدالة : 4158401,5,7,8
بدالة ذات اربعة خطوط

جه�ة التعاق�د : )وزارة الصح�ة /البيئ�ة/ الرك�ة العام�ة لتس�ويق االدوية 

املستلزمات الطبية )كيماديا( 

سلطة التعاقد : )الصيدالني : عي حسن البلداوي(

املنصب : )مدير العام / رئيس مجلس االدارة  

التوقيع ) (

التاريخ )  /   /(
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نموذج اعالن/ دعوة تقديم العطاء  

مجهورية العراق /وزارة النفط/ رشكة احلفر العراقية / رشكة عامة
اىل رشكات النقل املتخصصة

م / اعالن املناقصة املرقمة 4)بطريقة التاهيل الفني ( املرقمة 14 ـ خدمات ـ 2021 ـ البرصة ـ للمرة االوىل
نوع املوازنة ) تشغيلية ( ـ نوع التبويب / )استئجار االت ومعدات(  

1 � ي�ر )رشك�ة الحفر العراقية  / رشكة عامة( دعوة مقدمي العط�اءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم للعمل 
الخاص ب� ) تقديم خدمة اعمال تفكيك وتحميل ونقل وتفريغ ونصب معدات جهازي الحفر/ IDC-37 & 38 يف حقل الزبري 

لصالح رشكة ENI وبمعدل )15( خمسة عرش نقلة خالل فرتة العقد
2 � تتوفر لدى )رشكة الحفر العراقية � رشكة عامة ( التخصيصات املالية ضمن املوازنة التش�غيلية وتنوي اس�تخدام جزء 
  IDC-37 & 38 /منها لتنفيذ الخدمات ) ) تقديم خدمة اعمال تفكيك وتحميل ونقل وتفريغ ونصب معدات جهازي الحفر

يف حقل الزبري لصالح رشكة ENI وبمعدل )15( خمسة عرش نقلة خالل فرتة العقد
3 � بأم�كان مقدم�ي العط�اء الراغبني يف رشاء وثائق للعطاء باللغات ) اللغة العربية( بع�د تقديم طلب تحريري اىل )رشكة 
الحفر العراقية � رشكة عامة يف محافظة البرصة � الزبري � الربجس�ية( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري املس�رتدة البالغة 
) 200,000( مائت�ان الف دينار عراقي ، وبأمكان مقدمي العطاء الراغبني يف الحصول عىل املزيد من املعلومات عىل العنوان 

املبني يف اعاله 
4 � اخر موعد لتسليم العطاءات اىل العنوان االتي : ) مقر رشكة الحفر العراقية يف البرصة � الزبري � الربجسية � مقرر لجنة 
فت�ح العط�اءات( يف املوعد املحدد هو ) يوم االثنني املصادف 2021/5/10 الس�اعة الحادية عرش صباحا ( وس�وف ترفض 
العط�اءات املتأخرة وس�يتم فتح العطاءات بحض�ور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحض�ور يف العنوان االتي : ) 
البرصة � الزبري � الربجسية � مقر رشكة الحفر العراقية � لجنة فتح العطاءات ( يف الزمان والتاريخ )الساعة الحادية عرش 
صباح�ا من يوم االثنني املصادف2021/5/10( يجب ان تتضمن العط�اءات ضمان للعطاء )خطاب ضمان مرصيف او صك 

مصدق او سفتجة ( وبمبلغ ) 18,150,000( ثمانية عرش مليون ومائة وخمسون الف دينار عراقي  
5 � اخر موعد لرشاء وثائق املناقصة يوم )الخميس( املصادف 2021/5/6

6 � يف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل موعد الغلق الذي يكون فيه دوام رسمي ويكون موعدا لفتح 
العطاء 

7 � الكلفة التخمينية لتنفيذ االعمال ملدة )365( يوم تبلغ )907,500,000( تسعمائة وسبعة ماليني وخمسمائة الف دينار 
عراقي   

8 � يف حالة عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها فانه سيتم استبعاد عطاءه 
9 � يتم اس�تبعاد العطاء الذي لم ترفق به معايري التاهيل املطلوبة ) الس�يولة النقدية , االعمال املماثلة ( الواردة لتعليمات 

ملقدمي العطاء )ورقة بيانات العطاء( بموبج وثائق املناقص

فقدان
فق�دت مني الوثيقة املرقمة 58 يف 2012/11/4 
الص�ادر م�ن ثانوية املن�ار املس�ائية املعنون اىل 
جامع�ة املثنى كلي�ة الرتبي�ة للعلوم االنس�انية 
باس�م / محم�ود نعيم�ة زغري  من يعث�ر عليها 

تسليمها لجهة االصدار
����������������������������������������

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف املناذرة
العدد : 252/ش/2021

التاريخ : 2021/4/8
م/إعالن

اىل / املدعى علي�ه )طعمة جبار كاظم( مجهول 
محل االقامة

أقام�ت املدعيه )زين�ب عبودي ه�ادي( الدعوى 
املرقمة )252/ش/2021( وموضوعها )التفريق 
للهجر ( وان موعد املرافعة فيها الساعة التاسعة 
م�ن صب�اح يوم2021/4/20،وملجهولية محل 
إقامتك تق�رر تبليغك إعالنا بصحيفتني محليتني 
رسميتني  ويف حالة عدم حضورك أو حضور من 
ينوب عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وفق األصول.
القايض

باسم يوسف الزيادي
����������������������������������������

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2069/ب2021/2

التاريخ : 2021/4/13
اعالن

إىل/ املدع�ى عليهما ) محم�د عبد املهدي فالح و 
حسني عبد املهدي فالح( 

أق�ام املدعي )املدير املفوض ملؤسس�ة االس�كان 
التعاونية اضافة لوظيفته( الدعوى املرقمة أعاله 
ضدكم�ا والذي يطل�ب فيها الحك�م ) بالزامكما 
بتأديتكما ل�ه و بالتكافل والتضامن مبلغاً قدره 
 2019/6/24 امل�ؤرخ  الق�رض  ع�ن   $2000  (
(،ونظرا لثبوت مجهولية محل إقامتكما حس�ب 
رشح املبل�غ القضائي يف محكمة ب�داءة الكرادة 
واش�عار مرك�ز الزعفرانية ومخت�ار محلة952 
) عب�د االمري حمزة محمود( ل�ذا تقرر تبليغكما 
إعالن�ا بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني بموع�د 
املرافعة 2021/4/25 الس�اعة التاسعة صباحا 
وعند عدم حضوركما أو إرسال من ينوب عنكما 
سوف تجري املرافعة بحقكما غيابيا وعلنا  وفق 

األصول. 
القايض

حربي طارش لفتة
����������������������������������������

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 1367/ب2021/4

التاريخ : 2021/4/13
اعالن

إىل/ املدعى عليه ) رسور رزاق محسن( 
أق�ام املدعي )املدير املفوض ملؤسس�ة االس�كان 
التعاوني�ة اضاف�ة لوظيفت�ه( الدع�وى املرقمة 
أعاله ضدك والذي يطل�ب فيها الحكم ) بتأديتك 
ل�ه واملدعى علي�ه الثان�ي بالتكاف�ل والتضامن 
مبلغ�اً مق�دراه ) 700 دوالر امريكي عن قرض 
مؤرخ يوم 2018/9/23 (،ونظرا ملجهولية محل 
إقامتك وحس�ب رشح القائم بالتبليغ يف محكمة 
بداءة الكوفة واش�عار مختار الرباكية حي هاني 
بن عروة ) حس�ن محس�ن الش�كري( ل�ذا تقرر 
تبليغ�ك إعالن�ا بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني 
بموع�د املرافعة 2021/4/21 التاس�عة صباحا 
وعن�د ع�دم حضورك أو إرس�ال من ين�وب عنك 
س�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا  وفق 

األصول. 
القايض

ظاهر عباس الفتالوي

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2035/ب2021/2

التاريخ : 2021/4/13
اعالن

إىل/ املدعى عليه ) محمد خميس صالح( 
أق�ام املدعي )املدير املفوض ملؤسس�ة االس�كان 
التعاوني�ة اضاف�ة لوظيفت�ه( الدع�وى املرقمة 
أعاله ضدك والذي يطل�ب فيها الحكم ) بتأديتك 
له واملدعى عليهم االخري�ن بالتكافل والتضامن 
مبلغ�اً مق�دراه ) 450 دوالر امريكي عن قرض 
مؤرخ ي�وم 2016/4/4 (،ونظرا ملجهولية محل 
إقامتك وحس�ب رشح القائم بالتبليغ يف محكمة 
بداءة كربالء واش�عار مختار منطقة الش�بانات 
) يحي�ى عبي�د رحي�ل( لذا تق�رر تبليغ�ك إعالنا 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني بموع�د املرافعة 
ع�دم  وعن�د  صباح�ا  التاس�عة   2021/4/22
حضورك أو إرس�ال من ينوب عنك س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا  وفق األصول. 
القايض

حربي طارش لفتة
����������������������������������������

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2073/ب2021/2

التاريخ : 2021/4/13
اعالن

إىل/ املدعى عليه ) امجد حميد عويز( 
أق�ام املدعي )املدير املفوض ملؤسس�ة االس�كان 
التعاوني�ة اضاف�ة لوظيفت�ه( الدع�وى املرقمة 
أعاله ضدك والذي يطل�ب فيها الحكم ) بتأديتك 
له واملدعى عليهم االخري�ن بالتكافل والتضامن 
مبلغ�اً مق�دراه )85005100 دوالر امريكي عن 
قرض مؤرخ يوم 2018/3/28 (،ونظرا ملجهولية 
مح�ل إقامتك وحس�ب رشح القائ�م بالتبليغ يف 
محكم�ة بداءة كربالء واش�عار مخت�ار منطقة 
املوظفني 300�� 600 ) طالب خضري عباس( لذا 
تقرر تبليغك إعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني 
بموع�د املرافعة 2021/4/25 التاس�عة صباحا 
وعن�د ع�دم حضورك أو إرس�ال من ين�وب عنك 
س�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا  وفق 

األصول. 
القايض

حربي طارش لفتة
����������������������������������������

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 1575/ب2021/4

التاريخ : 2021/4/12
اعالن

إىل/ املدعى عليه ) بيان رزاق لوتي( 
أقام املدعي ) محمد عيل محمد( الدعوى املرقمة 
أع�اله ضدك والتي يطلب فيه�ا الحكم ) بتأديتك 
للمدعي اعاله مبلغا مقداره ثمانون مليون دينار 
بموجب الصكني املرقم�ني 351589 و 351566 
التج�اري  الخلي�ج  م�رصف  م�ن  والصادري�ن 
(،ولثبوت مجهولية محل إقامتك وحس�ب رشح 
املبلغ القضائي واش�عار مخت�ار محلة الحويش 
) حس�ن هادي شريوزة( املؤرخ يف 2021/3/16  
لذا قررت هذه املحكمة تبليغك إعالنا بصحيفتني 
محليت�ني يوميتني يف موع�د املرافعة املصادف يف 
ي�وم 2021/5/4 وعند عدم حضورك أو إرس�ال 
م�ن ين�وب عن�ك قانونا س�وف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا  وفق األصول. 
القايض

ظاهر عباس الفتالوي

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2023/ب2021/2

التاريخ : 2021/4/13
اعالن

إىل/ املدعى عليها ) رؤى حسني عبد االمري( 
أق�ام املدعي )املدير املفوض ملؤسس�ة االس�كان 
التعاوني�ة اضاف�ة لوظيفت�ه( الدع�وى املرقمة 
أعاله ضدك والذي يطل�ب فيها الحكم ) بتأديتك 
ل�ه واملدعى عليه�ا الثانية بالتكاف�ل والتضامن 
مبلغ�اً مق�دراه ) 600 دوالر امريكي عن قرض 
مؤرخ يوم 2019/3/26 (،ونظرا ملجهولية محل 
إقامتك وحس�ب رشح القائم بالتبليغ يف محكمة 
بداءة كربالء واش�عار مخت�ار البوبيات ) رياض 
صايف غن�ي( لذا تقرر تبليغ�ك إعالنا بصحيفتني 
محليتني يوميت�ني بموعد املرافعة 2021/4/22 
التاس�عة صباحا وعند عدم حضورك أو إرس�ال 
م�ن ين�وب عنك س�وف تج�ري املرافع�ة بحقك 

غيابيا وعلنا  وفق األصول. 
القايض

حربي طارش لفتة
����������������������������������������

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2075/ب2021/2

التاريخ : 2021/4/13
اعالن

إىل/ املدعى عليه ) داود حيال غانم( 
أق�ام املدعي )املدير املفوض ملؤسس�ة االس�كان 
التعاوني�ة اضاف�ة لوظيفت�ه( الدع�وى املرقمة 
أعاله ضدك والذي يطل�ب فيها الحكم ) بتأديتك 
ل�ه واملدعى عليه االول ) باس�م حازم عبد التالل 
بالتكاف�ل والتضام�ن مبلغ�اً مق�دراه ) 4400 
دوالر امريكي عن قرض مؤرخ يوم 2020/7/5 
(،ونظ�را ملجهولي�ة محل إقامتك وحس�ب رشح 
القائم بالتبليغ واشعار مختار حي الزهراء/1 ) 
ميثم عبد االمري الخزعيل( لذا تقرر تبليغك إعالنا 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني بموع�د املرافعة 
ع�دم  وعن�د  صباح�ا  التاس�عة   2021/4/25
حضورك أو إرس�ال من ينوب عنك س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا  وفق األصول. 
القايض

حربي طارش لفتة
����������������������������������������

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2072/ب2021/2

التاريخ : 2021/4/13
اعالن

إىل/ املدعى عليه ) عباس عواد جاسم( 
أق�ام املدعي )املدير املفوض ملؤسس�ة االس�كان 
التعاوني�ة اضاف�ة لوظيفت�ه( الدع�وى املرقمة 
أعاله ضدك والذي يطل�ب فيها الحكم ) بتأديتك 
له واملدعى عليهم االخري�ن بالتكافل والتضامن 
مبلغاً مق�دراه ) 1900 دوالر امريكي عن قرض 
مؤرخ يوم 2016/7/28 (،ونظرا ملجهولية محل 
إقامتك وحس�ب رشح القائم بالتبليغ يف محكمة 
بداءة كربالء واش�عار مختار منطقة العامل 8 ) 
حمزة عبد الكاظم طعمة( لذا تقرر تبليغك إعالنا 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني بموع�د املرافعة 
ع�دم  وعن�د  صباح�ا  التاس�عة   2021/4/25
حضورك أو إرس�ال من ينوب عنك س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا  وفق األصول. 
القايض

حربي طارش لفتة

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف املناذرة
العدد : 368/ش/2021
التاريخ : 2021/4/12

م/إعالن
اىل / املدعى عليها )ابتسام حسني حسن( مجهولة محل 

االقامة
أق�ام املدع�ي )كاظ�م زغ�ري فرح�ان( الدع�وى املرقمة 
 ) حضان�ة  )اس�قاط  وموضوعه�ا  )368/ش/2021( 
وان موع�د املرافع�ة فيها الس�اعة التاس�عة م�ن صباح 
يوم2021/4/20،وملجهولية مح�ل إقامتك تقرر تبليغك 
إعالن�ا بصحيفت�ني محليت�ني رس�ميتني  ويف حالة عدم 
حض�ورك أو حضور من ينوب عنك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وفق األصول.
القايض

باسم يوسف الزيادي
�����������������������������������������������

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد : حجة وفاة/1094

التاريخ: 2021/3/22
إىل  / املدعوة ) افراح قاسم محمد عيل (

إعالن
ق�دم طالب حجة الوفاة )قاس�م محمد عيل هادي( طلبا 
إىل ه�ذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار حج�ة وفاة بحق 
املدعوة )افراح قاس�م محمد عيل( قررت املحكمة تبليغك  
يف الصح�ف املحلية فعليك الحض�ور أمامها خالل عرشة 
أيام من تاريخ نرش اإلعالن وبخالفه سيتم النظر بالطلب 

وفق القانون .
القايض

عيل جبار الخزعيل
�����������������������������������������������

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة الكوفة
العدد : 406/ب/2021
التاريخ : 2021/4/13

إىل/ املدعى عليه ) عيل شهيد ابو الشون(
بتاريخ 2021/2/17 اقام املدعي )حيدر رايض هاش�م( 
ضدك الدع�وى البدائية املرقم�ة )406/ب/2021( طلب 
فيه�ا  )اعادة ح�ال العقار املرق�م 3/76860 مقاطعة 4 
جزي�رة النج�ف ( وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
القائ�م بالتبلي�غ واش�عار مخت�ار واختياري�ة منطقة ) 
ميس�ان ( فقد تقرر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني للحضور ام�ام هذه املحكم�ة يف موعد املرافعة 
املوافق 2021/4/27 الساعة التاسعة صباحا وعند عدم 
حض�ورك او ارس�الك من ين�وب عنك او تقديم�ك ملعذرة 
مرشوعة فسوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

القانون.
القايض

حسني ابراهيم وايل
�����������������������������������������������

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد : حجة وفاة/1283

التاريخ: 2021/4/4
إىل  / املدعو ) حلو عيل نعيم موىس(

إعالن
ق�دم طالب حجة الوفاة )ناظم عيل نعيم موىس( طلبا إىل 
هذه املحكمة يروم فيه استصدار حجة وفاة بحق املدعو 
)حل�و ع�يل نعيم ( ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك  يف الصحف 
املحلي�ة فعلي�ك الحض�ور أمامه�ا خالل ع�رشة أيام من 
تاري�خ نرش اإلعالن وبخالفه س�يتم النظ�ر بالطلب وفق 

القانون . 
القايض

عيل جبار الخزعيل
�����������������������������������������������

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد : 1471

التاريخ: 2021/4/13
إىل  / املدعو ) حسني عيل شلوح(

إعالن
ق�دم طالب حجة الوفاة )اياد حس�ني عيل( طلبا إىل هذه 
املحكم�ة يروم فيه اس�تصدار حج�ة وفاة بح�ق املدعو 
)حسني عيل ش�لوح ( قررت املحكمة تبليغك  يف الصحف 
املحلي�ة فعلي�ك الحض�ور أمامه�ا خالل ع�رشة أيام من 
تاري�خ نرش اإلعالن وبخالفه س�يتم النظ�ر بالطلب وفق 

القانون . 
القايض

عيل جبار الخزعيل
�����������������������������������������������

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة الكوفة
العدد : 439/ب/2021
التاريخ : 2021/4/13

إىل/ املدعى عليه ) كريم نعمة جياد(
بتاري�خ 2021/3/1 اق�ام املدعي )احمد مهدي حس�ن( 
ضدك الدع�وى البدائية املرقم�ة )439/ب/2021( طلب 
فيه�ا  )تجديد لقوة التنفيذية لق�رار الحكم املرقم 725/
ب/2013 يف 2013/9/15( وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك 
حس�ب رشح القائم بالتبليغ واش�عار مختار واختيارية 
منطقة ) النجف / حي الس�الم ( املدعو ) راش�د حمدان 
الش�مري( فقد قرر تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني 
للحض�ور امام هذه املحكمة يف موع�د املرافعة املصادف 
التاس�عة صباح�ا وعن�د ع�دم  الس�اعة   2021/4/18
حضورك او من ينوب عنك قانونا فس�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون.
القايض

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

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف االسحاقي

العدد / 67/ش/2021
التاريخ 13//2021

تبليغ
تبليغ املدعى  عليه )  حردان غازي متعب(

ملقتضيات حسم الدعوى الرشعية املرقمة 67/ش/2021 
واملقام�ة من قبل املدعية )ايمان خ�زام مهدي ( واملدعى 
علي�ه )حردان غ�ازي متعب ( واملتضمن�ة دعوى تفريق 
للهج�ر  وبالنظ�ر ملجهولية محل اقامتك وحس�ب رشح 
القائ�م  بالتبلي�غ   ل�ذا تقرر اج�راء تبليغ�ك بصحيفتني  
يوميتني يف موعد املرافعة املصادف 2021/4/21 الساعة 
التاس�عة صباح�ا ويف حال عدم حض�ورك او حضور من 
ين�وب عنك قانونيا س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابيا 

وفق القانون
القايض

يعرب عيل جاسم

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة : 2021/671

التاريخ : 2021/4/12 
اىل  /املنفذ عليه ) حيدر فاضل عبد/ حي ميسان(

لقد تحقق لهذه املديرية من ) خالل رشح املبلغ القضائي 
لهذه املديرية واشعار مختار املحلة  ابراهيم عزيز املؤرخ 
2021/4/6(  انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن 
دائ�م او مؤق�ت او مخت�ار يمك�ن اج�راء التبلي�غ  عليه 
واس�تنادا للمادة ) 27 ( من قان�ون التنفيذ تقرر تبليغك 
اعالنا بالحض�ور يف مديرية تنفيذ الكوفة خالل خمس�ة 
عرش يوما تب�دأ من اليوم التايل للن�رش ملبارشة املعامالت 
التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حال�ة عدم حضورك س�تبارش 

هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون.
املنفذ العدل 

اوص�اف املح�رر :-  قرار محكمة ب�داءة الكوفة بالعدد ) 
654/ب2020/2( يف 2020/12/20 واملتضم�ن الزام�ك 
بتأدي�ة مبل�غ مق�داره )40،000،000( اربع�ون مليون 
دينار عراقي للدائن ) حسني عبد الزهرة رزاق( وتحميلك 

كافة الرسوم واملصاريف واتعاب املحاماة.
�����������������������������������������������

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد : 133/ش2021/1

التاريخ : 2021/4/13
م/إعالن تبليغ بالحكم الغيابي

إىل/املدعى عليه ) اسامة فياض جبار(
/133  ( بالع�دد  قراره�ا  املحكم�ة  ه�ذه  اص�درت 

ش2021/1( امل�ؤرخ 2021/2/23 يف الدع�وى املرقم�ة 
) 133/ش2021/1( يق�ي بالحك�م الغياب�ي) بتأيي�د 
حضانة الطفل حس�ني اس�امة فياض لغ�رض مراجعة 
الدوائ�ر الرس�مية وش�به الرس�مية( وملجهولي�ة مح�ل 
إقامت�ك حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ وإش�عار مختار 
واختيارية منطقة )الش�عب يف بغ�داد( فقد تقرر تبليغك 
إعالنا  بصحيفتني يوميتني بقرار الحكم الغيابي ولك حق 
االعرتاض والتمييز خالل املدة القانونية وبعكس�ه سوف 

يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق القانون.
القايض

عمار شهيد عبد
�����������������������������������������������

إىل الرشي�ك عباس كريم زيدان اقت�ى حضورك إىل مقر 
بلدي�ة النج�ف لغرض اصدار اج�ازه بناء للعق�ار املرقم 
55590/3 ح�ي النداء خالل عرشه ايام وبخالفه س�تتم 
اإلج�راءات دون حض�ورك اس�م طال�ب االج�ازه هيفاء 

كاظم حمزه
�����������������������������������������������

إىل الرشي�ك عب�د عيل عب�د الحس�ني كعيد توج�ب عليك 
الحضور إىل صندوق االس�كان العراقي فرع النجف وذلك 
لتثبيت اقرارك باملوافقه عىل قيام رشيك حيدر عيل شالكه 
بالبناء عىل حصته املشاعه يف القطعه املرقمه 62454/3 
حي املي�الد خالل مده خمس�ه عرش يوما داخ�ل العراق 
وش�هر خ�ارج العراق م�ن تأريخ نرش االعالن وبعكس�ه 

سوف يسقط حقك باالعرتاض مستقبال
�����������������������������������������������

اعالن
اىل الرشيك / كرار رزاق حيدر

اقتى حض�ورك اىل مديرية بلدية النج�ف وذلك القرارك 
باملوافقة عىل صدور اجازة بناء والخاصة بالعقار املرقم 
3/58377 ح�ي املي�الد مناصفة مع الرشي�ك كام محمد 
خ�الل م�دة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه س�وف تصدر 

االجازة وفقا للضوابط الالزمة
�����������������������������������������������

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

ملحافظة املثنى / قسم شؤون االحوال املدنية 
اعالن

قدم املواطن   ) س�عد عباس عب (  طلبا اىل هذه املديرية 
يطل�ب فيه تس�جي اللقب يف قي�ده  وجعل�ه ) الظاملي(  
ب�دال من )ف�راغ( وعمال باح�كام امل�ادة ) 24/ثانيا( من 
قان�ون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 املعدل تقرر 
نرش الطل�ب باحدى الصحف املحلي�ة فمن لديه اعرتاض 
مراجع�ة هذه املديرية خالل فرتة ع�رشة ايام من تاريخ 

النرش وبعكسه سوف ننظر يف الطلب حسب االصول
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة /وكالة

�����������������������������������������������
وزارة الداخلية

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد /3313
التاريخ 2021/3/29

قدم املواطن   )عيل ش�كر محمود(  طلبا لغرض تس�جيل 
لقب�ه وجعل�ه )البيات�ي ( بدال م�ن )الف�راغ (  فمن لديه 
اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها عرشة 
ايام  وبعكس�ه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق 
احكام املادة )24( من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 

2016 واالمر االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

�����������������������������������������������
اعالن

اىل املته�م الغائ�ب / )الرشطي عمر ياس�ني وحيد محمد 
التميمي( 

املنسوب اىل / مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشات
العنوان / محافظة البرصة  / الزبري / حي 7 نيسان

بم�ا ان�ك مته�م وف�ق امل�ادة /32/ م�ن ق ع د رقم 14 
لس�نة 2008 املعدل الختالسك املس�دس الحكومي املرقم 
FXB548 م�ع مخ�زن مس�دس ع�دد 3 ثالث�ة واطالقه 
مس�دس عدد 24 اربع  وعرشون وكراب نس�يجي عدد 1 
واحد وفرش�ة تنظيف ع�دد 1 واحد ومالية ع�دد 1 واحد  
عند غياب�ك بتاري�خ 2004/9/18 ولم تق�وم باعادة ما 

بذمتك لحد االن 
وملجهولي�ة اقامت�ك اقت�ى تبليغك بهذا االع�الن عىل ان 
تحرض ام�ام محكمة قوى االمن الداخيل االوىل / املنطقة 
الخامس�ة الب�رصة خ�الل مدة ثالث�ون يوما م�ن تاريخ 
ن�رش ه�ذا االعالن يف صحيف�ة محلية يومي�ة وتعليقه يف 
مح�ل اقامت�ك ومقر دائرت�ك وتجيب ع�ن التهمة املوجه 
ضدك وعند عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك غيابيا 
استنادا الحكام املواد  )65 و 68 و 69( من قانون اصول 
املحاكم�ات الجزائية لقوى االمن الداخيل رقم 17 لس�نة 

2008
العميد الدكتور الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

ع.املدير العام
رئيس جملس االدارة 

مدير اهلياة التجارية 
عبد العزيز جبار كاظم
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عزيزي برج الحمل،يف العمل يجب ان تبحث عن 
كل ميا هو افضل لتحسين وضعك، وفّكر أكثر 
من مرة قبل أن تقّرر ان تستقيل،تفكر جديا يف 
االرتباط بمن تحب ال ترصف انتباهك بسيهولة 
عن األمور املحيطة بك، وال تخرج عن املوضوع 

املطروق أمامك .

عزييزي بيرج الثور،تميدك النجيوم بالجاذبية 
سيتكون محيور اهتميام املحيطين علييك ان 
تعرف كيف تستمتع باللحظة الراهنة فهي لن 
تتكرر، حان الوقت أن تنتظر مقابل للتضحيات 

التى تقدمها للحبيب.

عزيزي برج الجوزاء، أنت بحاجة إىل قسط من 
الراحية واالسيتجمام لالبتعاد عين ضغوطات 
العمل، القرارت املهمة تتأتي بشكل غري متوقع 
،ال تدع أي طرف يتدخل يف عالقتك مع من تحب 

واحرص عىل خصوصية العالقة.

عزييزي برج الرطان، ال تتيرع يف قبول أية 
عيروض عمل قبيل أن تتأكيد من أنهيا أفضل. 
علييك أن تتخذ خطوة نحو األميام وأن تفصح 

عن مشاعرك للحبيب.

عزيزي برج األسيد،انت بحاجة ملراجعة نفسك 
وحسياباتك حتى تتعلم مين التجربة وتتجاوز 
االخطياء التيي وقعيت بهيا يف السيابق، عليك 
أن تثيق أكثر بمين تحب هذا سييقوى العالقة 
بينكما، ممارسية الرياضة الجسمية والذهنية 

مفيد اليك هذا اليوم .

عزيزي برج العيذراء، النجاح يف العمل حليفك، 
سيتكون موضع اعجاب رؤوساء العمل بسبب 
مهنيتك ورسعة انجاز أعمالك، حاول أن تقابل 

الحبيب وأن تبحث معه مستقبلك.

عزييزي برج امليزان، النجياح يف العمل حليفك، 
سيتكون موضع اعجاب رؤوساء العمل بسبب 
مهنيتك ورسعة انجاز أعمالك، حاول أن تقابل 

الحبيب وأن تبحث معه مستقبلك.

عزييزي بيرج العقيرب،أي عالقية أو مرشوع 
متعيدد الزواييا اليوم. بيدالً من تركيه يجّننك، 
اسرتح وانظر إىل املوضوع من كافة أبعاده. ألن 
االسيتعجال قد يقودك إىل اتخاذ قرارات خاطئة 
فقد تدخل يف مرشع خارس يكون مصيبة عليك 

او قد ترتك فرصة العمر التي طاملا انتظرتها .

عزيزي بيرج القوس،حافظ عيىل عملك الحايل 
ألنيك ال تجد أفضل منه بالفرتة الحالية ، حاول 
أن تكون هادئا اليوم وواجه املشياكل بحكمة. 
تشيعر برغبة يف التعرف عىل من تحب وتقوية 
عالقتيك به ، وضعيك األرسى بحاجة اىل بعض 

العناية واالهتمام.

عزييزي بيرج الجدي،لدييك الييوم العدييد من 
تنجزهيا. أن  يجيب  التيى  الجدييدة  األشيياء 
مصارييف املالية تسيتنزف ميزانيتيك، عالقتك 
العاطفيية لن تسيتمر يف الر طوييال عليك أن 

تعلن عن حبك.

عزييزي برج الدلو، العمل يف ازدهار وتطور أما 
العاطفة فتزداد سيوءا مع الحبييب، حاول أن 
تجد حلوال مناسيبة. وكن عىل علم أنه سهل أن 
تأَخذ مفاهيمَك العظيمة وتوصلها إىل الحقيقِة 

بشكل أنيق.

عزييزي بيرج الحوت،ثمية انفراجيات كثيرية 
وايجابية ستحدث يف محيط عملك.عىل املستوى 
العاطفيي حاول أن ال تتيورط يف العالقات التى 

تكون داخل إطار العمل.

العذراء

احلوت

سجن رجل سعل عىل ضابط رشطة عمدًا
قضت محكمة يف سنغافورة بسجن رجل 
يبليغ من العمر 29 عاما من أصل هندي 
ملدة 14 أسيبوعا بسيبب سيعاله بشكل 
متعمد عىل ضابط رشطة كان يستجيب 
لنيداء عنيف منيزيل.يف سيبتمرب 2020، 
تلقيت الرشطة طلب مسياعدة بسيبب 
حالة عنف يف أحد املنازل، وعندما حرض 
رجيال الرشطية إىل املنيزل قيام ديفراج 
تامييل سييلفان، وهو سينغافوري من 
أصل هندي، بصفع صديقته عىل وجهها 

يف وجودهم.وبعد أن تم نقله إىل سييارة 
الرشطة ادعى سييلفان أنه ال يسيتطيع 
التنفيس، وبعيد ذلك اسيتدعت الرشطة 
سييارة إسيعاف ونقلته إىل املستشفى.
وقيام ميرارا بنيزع الكمامة عيىل الرغم 
من التحذيرات املتعددة من قبل الرشطة 
وموظفيي املستشيفى وتعمد السيعال 
عدة ميرات يف وجه ضابط الرشطة.وأقر 
سييلفان بالذنب يف تهم استخدام القوة 
الجنائيية والكلميات والسيلوك املييء 

تجياه ضابيط رشطية، وواجيه عقوبة 
السيجن مليدة تصيل إىل أربع سينوات أو 
تغريمه أو كليهما الستخدامه القوة ضد 
ضابط رشطة.وخالل الجلسية، تم إبالغ 
املحكمية أيضا أنه ركيب دراجته النارية 
يف أغسيطس 2020 عيىل الرغم من عدم 
أهليته لقيادة أي مركبة بن يناير 2019 
ويولييو 2020 من هذا العام، وسييمنع 
سيليلفان من القيادة ملدة ثالث سينوات 

بعد إطالق رساحه من السجن.

خطر تناول العشاء يف اخلارج باستمرار
نيرش موقع »تايميز نيوز نياو« الهندي 
تقريرا سيلط فيه الضيوء عىل موضوع 
بصيورة  الخيارج  يف  العشياء  تنياول 
جدييدة  دراسية  أن  مؤكيدا  مسيتمرة، 
خلصت اىل انه قد يزيد من خطر اإلصابة 
بعيدد كبري من األميراض املزمنة، وربما 

يسبب الوفاة املبكرة.
وحسيب املوقع، فقد أوضحت الدراسية 
أن تناول العشياء يف الخيارج والوجبات 
يزييد خطير  قيد  باسيتمرار  الريعية 
اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية 

والرطان.
ويف هيذا االطار، خليص الباحثون إىل أن 
تناول العشياء يف الخارج بشكل متكرر، 
يرتبط بشكل كبري بزيادة معدالت الوفاة 

املبكرة.من جانبها، قدرت وزارة الزراعة 
األمريكيية مؤخيًرا أن اسيتهالك الطاقة 
اليوميي لألمريكين مين الطعيام بعيًدا 
عن املنزل ارتفع من 17 يف املئة يف الفرتة 
مين 1977-1978 إىل 34 يف املئية عامي 
2011-2012. يف الوقت نفسيه نما عدد 
املطاعم بشيكل مطرد، ومين املتوقع أن 
تزداد مبيعيات صناعة املطاعم بشيكل 
كبري.وأظهرت الدالئل أن الوجبات خارج 
املنزل تمييل إىل أن تكون أعيىل يف كثافة 
الطاقة والدهيون والصودييوم، ولكنها 
أقيل يف الفواكه والخيرضوات والحبوب 
الكاملة والعنارص الغذائية الوقائية مثل 

األلياف الغذائية ومضادات األكسدة.
وقيد قيام الباحثيون يف هيذه الدراسية 

بيانات واسيتطالعات  الحديثية بتحليل 
رأي أكثر من 35 ألف شيخص بالغ تزيد 
أعمارهيم عيىل 20 عاما، ووجيدوا أنهم 
جميعا يكيررون تناول وجبات العشياء 
تليك  بين  الباحثيون  بالخارج.وربيط 
البيانيات وسيجالت الوفييات حتيى 31 
ديسيمرب )كانيون األول( 2015 فوجدوا 
أن معظيم الوفييات ناتجة عين أمراض 
بالقليب واألوعيية الدمويية والرطان، 
مبيارشة  بصيورة  مرتبيط  وجميعهيا 
بالعشاء يف الخارج. كما رصد الباحثون 
أيضا بيانات 291 ألف شيخص فوجدوا 
أن 2781 منهم توفوا بينهم 511 بسبب 
أميراض القلب واألوعيية الدموية و638 

بسبب الرطان.

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
2 حبة تفاح

2 حبة كمثرى
2 حبة كيوي

2 حبة برقوق
2 حبة خوخ

سكر بودرة للتحلية
خطوات التحضري:

تغسل جميع الفواكه جيدا.
يقرش الكيوي، ويقطع.

يقطع التفاح والربقوق والخوخ والكمثرى.
توضع الفواكه يف بولة، وتخلط جيدا.

تحىل بالسكر البودرة، وتخلط مرة اخرى.
توزع يف بوالت صغرية، وتقدم.

سلطة الفواكه اللذيذة

اسباب قد ال تعرفها تصيب بأمراض القلب
يعلم الجميع أن اتباع نظام غذائي سيئ وقلة التمارين الرياضية 
يمكين أن ييرضا بالقلب، لكن هناك الكثري من األسيباب الخفية 
ألمراض القلب التي قد ال نعلم عنها، وال نتوقعها. نستعرض هنا 
بعض األسيباب التي يجب أن تعرفها عين أمراض القلب، وكيف 

تتعامل معها، للحفاظ عىل صحتك.
1- مشياكل األسينان : يتعرض املصابون بأمراض اللثة لإلصابة 
بأميراض القلب أيًضيا، حيث يعتقد خيرباء أن بكتريييا اللثة قد 
تنتقيل إىل اليدم، فتيؤدي اللتهاب األوعيية الدموية ومشياكل يف 
القليب. راجع طبيب األسينان كل 6 أشيهر، خاصية لو الحظت 

احمراًرا أو أملًا يف اللثة أو تغريات يف األسنان.
 2- العميل بنظام الوردييات : أظهرت دراسية حديثة يف كندا أن 
العميل ليياًل أو بنظام الوردييات يزيد من اإلصابية بنوبة قلبية، 
وأن لذلك النظام تأثريا سييئا عىل الساعة البيولوجية للجسم، ما 
يرض بالقليب، فإن كنت ممن يعمل بهذا النظيام، فقلل اإلصابة 
بأميراض القلب بممارسية الرياضة، والنظيام الغذائي املتوازن، 

واستشارة الطبيب.

 3- زحيام املرور : يتعيرض من يعاني من زحيام املرور اليومي 
واملتكرر من اإلرهياق، واحتماالت أعىل لإلصابة بنوبة قلبية، ألن 
مستويات الضوضاء العالية خالل الزحام مرتبطة أيًضا بأمراض 
القلب، فإذا لم تستطع تجنب القيادة خالل الذروة، عليك بالبحث 

عّما يهدئ من حالتك املزاجية، أو تحّدث مع الركاب اآلخرين.
 4- انقطياع الطميث املبكير : إذا وصلت املرأة لسين اليأس قبل 
أن تبليغ 46 عاًميا، فقد تكون احتمياالت إصابتهيا بنوبة قلبية 
أو سيكتة دماغية أعىل مرتين من غريها، وقيد يلعب انخفاض 
هرمون االسرتوجن املفيد للقلب دوًرا يف ذلك، استشريي طبيبك، 

ملعرفة عوامل خطر اإلصابة بأمراض القلب.
 5- الشيخري : إذا كنت تعاني من الشخري أو من صعوبة التنفس 
أثناء النوم، فاسيترش الطبيب، خشية أن تصاب بحالة »انقطاع 
النفس«، كما يصاحب الشيخري ارتفاع ضغط الدم وعدم انتظام 
رضبات القلب والسيكتات الدماغية وفشيل القليب، ويمكن أن 
تسياعد العالجات عيىل التنفس براحة وتقلل مين خطر اإلصابة 

بأمراض القلب أيًضا.

حرك عود الثقاب

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

كلمات متقاطعةكلمات متقاطعة

البحث عن الكلمة

حل اللغز

1 ي أديب لبناني راحل.
2 ي عكسيها من ليوازم الخياطية، حجر 

الطاحون.
3 ي االسيم األول لرئييس وزراء بريطاني 

راحل، استنشق.
4 ي من دول أمريكا الوسطى.

5 ي للتعريف، كاتدرائية إنكليزية شهرية.
6 ي أشيار مين بعييد، أوبيرا للموسييقي 

اإليطايل »بوتشيني«.
7 ي من األطراف، عكسها رقيق.

8 ي هّدت، حيوان قطبي.
9 ي فريق كرة قدم يف األورغواي.

1 ي كتاب للمسعودي.
2 ي عالم وأديب وشاعر عربي قديم.

3 ي االسيم الثاني لرائد الفنون التشكيلية 
بالجزائر، حبىل.

4 ي عكسها سأقرأ، استكرب وجاوز الحد.
5 ي عكسها االسم الجديد لي »فرموزا«.

6 ي ممثل أجنبي صاعد.
7 ي إحسان، عكسها عّدا.

8 ي حيوان بري، وأوشكت.
9 ي عكسيها وزيير وكاتب وشياعر قديم 

لقب بي »الجاحظ الثاني«.

عموديأفقي
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الشباب ترد عىل تقارير عن تأجيل خليجي 25
             المستقبل العراقي/ متابعة

الش�باب  وزارة  يف  واالع�ام  العاق�ات  مدي�ر  رد 
والرياضي�ة موف�ق ن�وري ع�ى ترصيح�ات حول 
تأجي�ل خليج�ي 25، مش�را اىل أن فيه�ا نوع من 
الصحة وواقعي�ة كون البطول�ة العربية اقرت من 

االتحاد الدويل يف شهر كانون االول املقبل.
وقال نوري إن »اجتماع رؤساء االتحادات الخليجية 
يف ال�26 من الشهر الجاري سيحدد البلد املستضيف 
وموعد البطولة«، مبينا انه »سيؤخد تحديد بطولة 

العرب يف نظر االعتبار«. 
وتاب�ع، أن »احتمالي�ة تاجي�ل البطول�ة اىل كانون 
الثاني من العام املقبل مجرد رأي ، واجماع رؤساء 

االتحادات سيحدد االمور«.
واش�ار ن�وري اىل ان�ه »س�يتم االق�رار النهائ�ي للبل�د 
املس�تضيف والتصوي�ت عليه م�ن رؤس�اء االتحادات، 
وعملن�ا س�يبدأ م�ن 4/27 ليب�دأ العم�ل الحقيق�ي يف 

االستعداد للبطولة«.
و ذكرت تقارير صحفية، األحد املايض، أن بطولة كأس 
الخليج لكرة القدم )خليجي 25( تواجه شبح التأجيل.

وبحسب صحيفة »البيان« اإلماراتية فإن بطولة خليجي 
25 تعي�ش مأزقاً جديداً، مع وج�ود اتجاه قوي لتأجيل 

البطولة ملدة عام بعدما كان من املقرر إقامتها يف كانون 
أول/ديس�مرب املقبل.وأش�ارت »البيان« إىل تزايد فرص 
تأجيل البطولة نظرا لتزامنها مع النس�خة الجديدة من 
بطول�ة كأس الع�رب، التي تقام خ�ال الفرتة من األول 
وحتى 18 ديس�مرب / كانون أول 2021، بمش�اركة 22 
منتخباً عربياً، ووجود تركيز كبر عى منح تلك النسخة 
اهتماماً كبرا، ومن الصعب إقامة بطولة »خليجي 25« 
بعدها مبارشة نظرا لظروف اس�تعداد املنتخبات لكأس 
العالم.ومن املقرر عقد الجمعية العمومية التحاد كأس 
الخلي�ج العربي لكرة القدم 26 نيس�ان/أبريل الجاري، 

من خ�ال تقنية االتصال املرئي عن ُبعد، ملناقش�ة 
موقف بطولة خليجي 25، بعد اعتذار قطر عن عدم 
االستضافة، وقيام لجنة التفتيش الخليجية بزيارة 
إىل مدين�ة البرصة العراقية يف األيام املاضية، لتفقد 

منشآت وماعب العراق الستضافة البطولة.
وس�يتم عرض تقرير ش�امل عن عم�ل اللجنة، يف 
اجتم�اع الجمعي�ة العمومي�ة، ومخاطب�ة االتحاد 
العراقي رس�مياً باملاحظات، س�عياً لتداركها قبل 
إع�ان جهوزية الع�راق الحتض�ان البطول�ة املرة 
الثاني�ة ، بعدم�ا اس�تضافت بغ�داد نس�خة ع�ام 

التجهيزات 1979، ويف ح�ال عدم  اكتم�ال 
س�يتم  املوقف العراقية،  تقيي�م 

الب�اب  وفت�ح 
من جديد أمام 
يف  الراغب�ة  ال�دول 
االستضافة، بعد أن 
تم إلغاء نظام الدور، 

واالعتم�اد عى نظام 
ملفات التنظيم.

اللمسات األخرية ملتحف وقرب شيخ 
املدربني عمو بابا

             المستقبل العراقي/ متابعة

أقرتب مرشوع متحف وقرب شيخ املدربني 
عمو بابا ببغداد، لصالح وزارة الش�باب 
والرياضة من مرحلته النهائية ولم يتبق 

منه إال مرحلة التشطيبات الختامية.
ونقل بيان لل�وزارة، عن املنفذ للمرشوع 
يوس�ف نارص، قوله إن »نس�بة اإلنجاز 
للمتح�ف بلغ�ت 99% وبانتظ�ار وصول 
الك�ؤوس والص�ور واملقتني�ات األخرى 
التي له�ا عاق�ة باإلنج�ازات الرياضية 
الت�ي تخلد ذكرى ش�يخ املدرب�ني والتي 
ستبقى شاهداً عى مر األجيال« مبيناً أنه 
»تم تزويد املتحف بشاشتِي عرض }داتا 
شو{ من خالها تستعرض حياة الراحل 
وتحكي قصة خل�ود الكرة العراقية التي 

كان بطلها دون منازع«.

وأضاف أن »تأهيل وإعمار املتحف تجري 
وف�َق التصامي�م الحديث�ة، فض�ًا ع�ن 
تزويد املتحف بشاش�ة ع�رض خارجية 

وزراع�ة 5000 مرت للمنطقة التي تحيط 
ب�ه وبالنصب الخاص بأبطال أُمم آس�يا 

2007 بكرة القدم«.

إعالن فلورنتينو برييز 
رئيسًا لريال مدريد

واندا نارا تفتح باب 
التفاوض مع يوفنتوس

              المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن ريال مدريد، الثاثاء، اس�تمرار فلورنتينو بريز عى 
مقعد رئاسة النادي لفرتة جديدة.

ويجل�س بريز عى مقعد رئاس�ة ري�ال مدريد منذ 2009 
وحتى اآلن.

وق�ال ري�ال مدري�د، يف بي�ان رس�مي: »اجتم�ع املجلس 
االنتخابي لن�ادي ريال مدريد يف حضور الرئيس خوس�يه 
راؤول  خ�وان  واألم�ني  ج�راو،  كارل�وس  دي  مانوي�ل 
كاستيانوس تاراجو، واألعضاء: لورينزو ألفاريز مارتن، 
وألفريدو ريفولتا دي ال بوينتي، ولويس أليخاندرو هويرتا 

كالفو.
وأضاف: »نظرًا للوض�ع الصحي الحايل الناتج عن جائحة 
كورونا، قرر خوسيه مانويل دي كارلوس جراو أن أعضاء 
املجل�س االنتخاب�ي يمكنه�م املش�اركة يف االجتم�اع عن 

ُبعد«.
واختتم: »بعد تقدم مرش�ح واحد يف االنتخابات عى مقعد 
الرئاسة، وبموجب املادة 40 من النظام الداخيل للنادي، تم 

إعان فلورنتينو بريز رودريجيز رئيًسا لريال مدريد«.

زغري: معسكر اجلوية مثايل وسنكون عىل قدر املسؤولية

مانشسرت يونايتد يضحي بـ »11« العبًا لعيون هاالند وديمبييل

              المستقبل العراقي/ متابعة

أكد املرشف ع�ى فريق الكرة بنادي القوة 
الجوي�ة، ع�يل زغر، أن األج�واء يف مدينة 
الش�ارقة مثالي�ة ومعس�كر الفريق يمر 
بحالة جيدة من ناحية االستقرار النفيس.

وق�ال زغر يف ترصيح صحفي ان »األزمة 
التي حدثت يف بغداد بس�بب املس�تحقات 

املالية انتهت نهائيا.
وأوض�ح أن االس�تحقاقات املالية وزعت 
عى الفريق أم�س، مضيفا: »املدرب أيوب 
أوديشو تحدث مع الاعبني واإلدارة كذلك 
كان لها حديث مع الاعبني وجميع األمور 

طيبة«.

وبني أن الحصة التدريبية األخرة شهدت 
اندفاع�ا كبرا من الاعب�ني وأبدوا عزيمة 
عالية لتحقيق الف�وز يف املباراة األوىل غدا 

األربعاء أمام الشارقة اإلماراتي.
وأردف: »الش�ارقة م�ن الف�رق املميزة يف 
اإلمارات لكننا نبح�ث عن الفوز وتحقيق 
بداي�ة طيبة«.وأش�ار إىل أن العب�ي القوة 
الجوي�ة عازم�ون ع�ى ت�رك بصم�ة يف 
لثم�ن  التأه�ل  :«هدفن�ا  البطولة.وأك�د 
نهائي البطولة وعلين�ا أن نكون عى قدر 
املسؤولية«.يش�ار إىل أن الق�وة الجوي�ة 
يلعب يف املجموع�ة الثانية إىل جانب اندية 
تراكت�ور اإليران�ي والش�ارقة اإلمارات�ي 

وباختكور األوزبكي.

              المستقبل العراقي/ متابعة

يرغب مانشس�رت يونايتد، يف تعزيز ترس�انته الهجومية 
خال املوسم القادم، من خال التعاقد مع عثمان ديمبييل 
جن�اح برش�لونة، وإيرلين�ج هاالن�د مهاجم بوروس�يا 
دورتموند.وتوصل مسؤويل مانشسرت يونايتد إىل استنتاج 
مفاده أنه س�يتعني عليهم أوالً خف�ض فاتورة رواتبهم 
إذا كان�وا يري�دون التعاقد مع عثم�ان ديمبييل وإيرلينج 

هاالن�د معاً.وقال�ت صحيفة “دييل م�رور” الربيطانية، 
إن 11 العباً من مانشس�رت يونايتد مهددون بالرحيل هذا 
الصي�ف، حيث يرغ�ب النادي يف توفر س�يولة مالية من 
أج�ل تحقيق أهداف�ه يف املركات�و الصيفي.وأضافت، أن 
بول بوجبا وإديس�نون كافاني ودافيد دي خيا عى رأس 
املرش�حني للمغادرة يف الصيف القادم، ألن النادي األحمر 
ل�م يعد يرى أي جدوى يف اس�تمرارهم، وس�ينضم خوان 
ماتا أيضاً إىل هذه املجموعة، عى الرغم من أن املعلومات 

األخ�رة ُتش�ر إىل قرب�ه م�ن التجدي�د ملوس�م إض�ايف.
وأوضح�ت: “التنازل عن ديوجو دالوت وتاهيث تش�ونج 
وجييس لينجارد وأندرياس بريرا من أولويات سولشاير، 
وبعد ذلك س�تكون هناك مجموعة أخرى يتصدرها إريك 
بي�يل وفيل جونز وبراندون ويليامز، والذين س�يخرجون 
بأي حال من األحوال”.وبعد التخلص من هؤالء الاعبني، 
سيحاول مانشس�رت يونايتد التعاقد مع عنارص جديدة، 

وعى رأسها عثمان ديمبييل وإيرلينج هاالند.

جوارديوال يكشف عن نواياه ضد بوروسيا دورمتوند
              المستقبل العراقي/ متابعة

أزاح بيب جوارديوال، مدرب مانشس�رت س�يتي، الستار عن 
النهج التكتيكي الذي س�يلعب به ضد بوروس�يا دورتموند، 
مس�اء األربعاء، يف إي�اب ربع نهائي مس�ابقة دوري أبطال 

أوروبا.
ونجح مانشس�رت س�يتي يف حس�م موقعة الذه�اب بملعب 

االتحاد، بنتيجة هدفني لهدف، ولكنه مطالب بتقديم مباراة 
كبرة يف س�يجانيل إدونا بارك، لتفادي أي مفاجآت، خاصًة 
وأنه اعتاد عى الخروج يف الس�نوات املاضية، بسيناريوهات 

دراماتيكية.
وق�ال جوارديوال يف املؤتمر الصحفي الخاص باملباراة: “من 
دواعي رسوري أن أتواج�د يف هذا الدور. وكذلك نحن تأهلنا 
للبطولة املوس�م القادم، اليوم سنتدرب وغداً سوف نسافر، 

نح�ن نتطلع ُقدماً ونعلم أن الكثر من األش�ياء قد تحدث يف 
هذه املباراة”.

وأردف: “س�وف نعام�ل املب�اراة مث�ل أي مب�اراة أخرى يف 
املوس�م. سنحاول قراءة الخصم وسنبذل كل مابوسعنا من 
أجل الفوز باللق�اء، ربما طريقتنا يف اللعب لم تكن جيدة يف 
جمي�ع املباريات خال هذا املوس�م، ولك�ن الرغبة يف الفوز 

دائماً موجودة”.

وواصل: “لدينا أس�لحة للتس�جيل وهم أيض�اً لديهم. نحن 
لن ندافع عن أي يشء حققناه يف مباراة الذهاب، س�نحاول 

السيطرة عى نقاط قوتهم والفوز باملباراة”.
وأوض�ح: “إذا ش�غلت ذهنك بالتفكر باأله�داف التي يجب 
أن تس�جلها أو التي ال يحب أن تس�تقبلها فسوف تنىس ما 
يج�ب عليك القيام به يف املباراة. يجب أن نركز يف املباراة ويف 

الخطة التي نريد تنفيذها”.

رئيس برشلونة يضع رشطني للتوقيع مع أجويرو
              المستقبل العراقي/ متابعة

يبح�ث األرجنتين�ي س�رجيو أجوي�رو، مهاج�م 
مانشس�رت س�يتي، عن ن�اٍد جديد خ�ال املركاتو 
الصيف�ي املقب�ل، حيث ينته�ي عقده م�ع النادي 
اإلنجليزي بنهاية املوس�م الحايل.وأعلن مانشس�رت 
س�يتي بش�كل رس�مي، رحي�ل س�رجيو أجويرو 
بنهاية املوس�م الحايل، وب�دأت العديد من األندية يف 
التواص�ل معه قص�د الحصول ع�ى توقيعه خال 

املوس�م الق�ادم، ومن بني تل�ك األندية يبزغ اس�م 
برشلونة.وبحسب شبكة “كواترو” اإلسبانية، فإن 
برش�لونة يرغب يف التوقيع مع س�رجيو أجويرو، 
ولكنه ليس ضمن أولوياته، ألنه الاعب األرجنتيني 
متقدم يف السن، كما أنه يعاني مؤخراً من إصابات 
مزمنة يف ركبته.وأضافت، أن خوان البورتا منفتح 
ع�ى التعاقد مع أجوي�رو بالصيف الق�ادم، ولكن 
وف�ق رشوط مح�ددة، أولها ه�و أن يوافق الاعب 
األرجنتيني عى خفض راتبه إىل نصف ما يتقاضاه 

يف مانشس�رت سيتي.أما الرشط الثاني، فهو 
أن يوافق عى لعب دور جديد يف برش�لونة، 
حيث سيكون احتياطياً يف أغلب املباريات، 
وبالتايل فليس عليه أن يتذمر من وضعه 
أمام وس�ائل اإلعام.ويرغب برشلونة يف 
التعاق�د م�ع مهاجم رصي�ح يف الصيف 

الق�ادم، ويضع أعينه حالي�اً عى إيرلينج 
هاالن�د، ولكن�ه من غ�ر املرج�ح أن يدفع 

قيمة الصفقة، إال إذا باع أفضل العبيه.

رصاع باريس وبايرن ميونخ 
يمتد إىل نجم ريال مدريد

              المستقبل العراقي/ متابعة

انضم باريس س�ان جرمان إىل س�باق 
التعاقد مع لوكاس فاس�كيز نجم ريال 
مدريد املتوقع رحيله يف الصيف القادم، 
ليبدأ ال�رصاع مع باي�رن ميونخ املهتم 

بالحصول عى خدمات الاعب أيضاً.
وينته�ي عق�د ل�وكاس فاس�كيز م�ع 
ريال مدريد عقب نهاية املوس�م الحايل، 
وحتى اآلن ل�م يتوصل التفاق مع إدارة 
الن�ادي بش�أن التجدي�د، وذلك بس�بب 
وج�ود خاف بني الطرف�ني عى الراتب 

السنوي.
وكان باي�رن ميون�خ ق�د أع�رب ع�ن 
اهتمامه بالتوقيع مع لوكاس فاسكيز، 
وتؤك�د العديد من املصادر أنه يتفاوض 
مع وكيل أعماله ملناقشة مسألة انتقاله 
إىل ملع�ب اليان�ز أرين�ا يف الصيف، لكن 
الاعب لم يحس�م موقف�ه من الرحيل، 

وس�ينتظر انتهاء املوس�م ع�ى أمل أن 
يوافق ريال مدريد عى مطالبه املالية يف 

نهاية املطاف.
أن  اإلس�بانية  آس  صحيف�ة  وذك�رت 
اآلخ�ر  ه�و  جرم�ان  س�ان  باري�س 
يري�د التعاق�د مع ل�وكاس فاس�كيز، 
وذل�ك بتوصي�ة من املدرب ماوريس�يو 
بوتش�يتينو ال�ذي يري�د تدعي�م مركز 
الظه�ر األيم�ن، الس�يما وأن الاع�ب 
يمل�ك القدرة عى ش�غل مرك�ز الجناح 
األيم�ن أيضاً وإراح�ة آنخيل دي ماريا، 

أو تعويضه يف حال اإلصابة.
ول�ن يتوقف الرصاع ب�ني بايرن ميونخ 
وباريس س�ان جرمان يف مباراة اليوم 
التي س�تقام عى ملعب حديقة االمراء 
يف إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، 
بل س�يمتد أيضاً خارج امللعب، وذلك يف 
ظل سعي الناديني للتوقيع مع فاسكيز 

بصفقة مجانية.

               المستقبل العراقي/ متابعة

اعلنت تقاري�ر صحفية إيطالية أن واندا نارا وكيلة أعمال 
وزوجة ال�دويل األرجنتيني ماورو إيكاردي، تعيد فتح باب 
التفاوض مع يوفنتوس، حول انتقال مهاجم باريس سان 

جرمان للنادي الفرنيس.
وارتبط الاعب باالنتقال إىل يوفنتوس منذ أن كان يف اإلنرت 
خال املوس�م قبل امل�ايض، وكانت ُهن�اك مفاوضات بني 

النادي اإليطايل ووكيلة أعمال ماورو، واندا نارا.
واوضح�ت أن واندا ن�ارا ذهبت إىل إيطالي�ا للتفاوض مع 
باراتيتيش، بش�أن انتقال زوجها وموكلها ماورو إيكاردي 
مهاج�م باريس س�ان جرمان الفرنيس، مؤك�دة أن واندا 
تبحث عن مخرج ل� إيكاردي من باريس سان جرمان، يف 

ظل عدم راحة الاعب األرجنتيني داخل النادي.
وأش�ارت املص�ادر إىل أن إي�كاردي رغ�م اس�تمرار عقده 
م�ع باري�س حت�ى 2024، إال أن�ه مهووًس�ا باالنتقال إىل 

يوفنتوس، وهو ما تسعى إليه زوجته اآلن.

إعالن موعد موقعة برشلونة وأتلتيكو مدريد
              المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن�ت رابط�ة ال�دوري اإلس�باني »ال ليج�ا« 
رسمًيا، اإلثنني، مواعيد مباريات الجولتني 35، 
و36 من املس�ابقة هذا املوسم.ووفًقا للحساب 
الرس�مي لرابطة »ال ليجا« ع�رب »تويرت«، فإن 

برشلونة سيلتقي مع أتلتيكو مدريد عى ملعب 
كام�ب نو، يوم الس�بت 8 مايو/أيار، الس�اعة 
6:15 بتوقي�ت مك�ة املكرمة، ضم�ن مباريات 
الجول�ة ال�35.ويح�ل برش�لونة، ضيًف�ا ع�ى 
ليفانتي يوم الثاثاء 11 مايو/أيار، الساعة 11 
بتوقيت مكة املكرمة، يف إطار مباريات الجولة 

ال�36.أما ريال مدريد فسيستقبل إشبيلية يوم 
األحد 9 مايو، الس�اعة 10:00 مس�اًء بتوقيت 
مكة املكرم�ة، ضمن مباري�ات الجولة ال�35، 
ثم س�يحل ضيًفا عى غرناطة، ي�وم الخميس 
13 مايو، الس�اعة 11:00 مس�اًء بتوقيت مكة 

املكرمة، ضمن مباريات الجولة ال�36.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

توتنهام يستبعد االستغناء عن مورينيو هناية املوسم
            المستقبل العراقي/ متابعة

كش�فت تقارير صحفية عن موقف نادي توتنهام من التخيل 
عن خدمات املدرب جوزيه مورينيو نهاية املوسم الحايل.

ويتع�رض الربتغايل لضغوط كبرة بعد 18 ش�هرًا من خافته 
لألرجنتيني ماوريس�يو بوتش�يتينو يف حيث يحت�ل توتنهام 
حالًيا املركر السابع برصيد 49 نقطة بعد خوض 31 مباراة.

توتنه�ام ال يفكر يف االس�تغناء ع�ن خدمات جوزي�ه مورينيو 
نهاية املوس�م الحايل بس�بب الرشط الجزائ�ي الكبر املوجود يف 

عقده.
وأشارت إىل أن تخيل توتنهام عن مورينيو سيكلف خزائن النادي 

مبلًغا ضخًما قدره 34.8 مليون جنيه إسرتليني.
وأفادت ذلك أن األمر س�يدفع مس�ؤويل توتنه�ام إىل اإلبقاء عى 

مورينيو يف منصبه يف املوسم القادم.
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عاد لينتقمإحلاد الشباب بني الزوال والثبات

سما حسن

ح�دد الدس�تور س�لطات اإلدارة ووزعه�ا ونظمه�ا ومنحها 
اختصاص�ات معين�ه ملمارس�ة س�لطاتها التي رس�مها لها 
ومكنه�ا ملزاولة اختصاصه�ا عىل ان يقيده مب�دأ مهم وهو 
املحافظ�ة ع�ىل النظ�ام الع�ام وكي�ان الدول�ة ومصالحه�ا 
االجتماعية واالقتصادية والسياسية واالخالقية وانها تؤسس 
لبن�اء مجتمع آمن ضم�ن ثقافة البلد واألج�داد التي تعكس 
واقع�ه وتعرب عن حارضه وماضيه وبما ال يخالف الدس�تور 
ع�ىل اعتبار انه س�يد القوانني حيث نصت امل�ادة )17/اوالً( 
من الدس�تور العراقي الناف�ذ عىل حق كل فرد يف الخصوصية 
الش�خصية بما ال يتناىف مع حق�وق االخرين واآلداب العامة، 
كما نصت املادة )38( من الدس�تور ذاته بكفالة الدولة لعدد 

من الحريات بما ال يخل بالنظام العام واآلداب.
لذلك فإن الدولة وحسب ما خولها القانون االعىل للبالد حماية 
الحريات الش�خصية للمواطنني والتدخل وبش�كل مبارش يف 

الحد من تلك الحريات متى ما كانت ترض بالصالح العام.
وألن بعض الحريات قد ُتبنى بشكل خاطئ عىل اساس عقائدي 
منحرف والتي قد تس�تقطب بعض الفئات العمرية مما يولد 
مجاميع منحرفة قد ُتس�ئ بش�كل مب�ارش او غري مبارش اىل 
املجتمع، فم�ا نالحظه اليوم من انحراف بعض الش�باب من 
كال الجنس�ني باتجاه ثقافات ديني�ه مبتكره ومفصله وفق 
ش�هواتهم الش�يطانية مما ولد حاالت دخيل�ة عىل مجتمعنا 
منها االنتح�ار وتجارة وتعاطي وادمان املخ�درات االنحراف 
الجن�ي وغريها الكثري والتي قد تس�اهم بش�كل او بأخر يف 

كثرة الجرائم وانتشارها.
وعلي�ه اصب�ح م�ن واج�ب جمي�ع الس�لطات الترشيعي�ة 
والقضائي�ة والتنفيذي�ة اضافة اىل التدخ�ل املبارش للمجتمع 
بجمي�ع وس�ائله الرتبوية واإلعالمية وغريه�ا ان تقف بوجه 
ه�ذه الفئات ومحاول�ة اصالحهم واعادته����م اىل املجتمع 
وبم�ا يضمن الوص�ول اىل درجة من املثالي�ة املجتمعية التي 
تبتغيها جمي�ع املجتمع�ات تحقيق�اً للت�����كامل الفئوي 
الناضج بعي�داً عن االنحرافات الدخيل�ة، ولعل تنظيم داعش 
اإلرهابي احد هذه االنحرافات التي اس�تقطبت ش�باباً بعمر 
الورود وغررت بهم بأس�لوب عقائدي ال�����حادي منحرف 
واسس�وا لهم تعاليم وس�لوكيات بعيدة كل البعد عن الواقع 
العراقي، مما جعلهم ان يكونوا ج���زًء من اجرامهم وساهم 
يف استباحة األرض املقدسة وازه�����اق ارواحاً طاهرة من 

غري ذنب.

عندما كنا صغاراً أبرياء كنا نصّدق حكاوي الكبار، عن األشباح التي 
تعود لتنتقم من قتلتها. وأخربنا الكبار أن األشباح ال تظهر إال ألرواح 
معّذب�ة قتلت ظلماً، فتظ�ل هائمة ال ترتاح وتطوف ح�ول قاتلها أو 
م�ن تعتقد أنه س�وف يبحث عن قاتلها حتى تظه�ر الحقيقة فتهدأ، 
وغ�ري ذلك، فهي تق�وم بأعمال رّشي�رة، مثل إش�عال الحرائق، لكي 
تلف�ت االنتباه لها، وكأنها تقول: أنا ال أش�عر بالراح�ة، خذوا حّقي 
مم�ن ظلمني. وكربن�ا وتغريت الص�ورة املرعبة التي كان�ت ترغمنا 
ع�ىل الن�وم باك�راً، خوفاً م�ن أن يتعثر بنا ش�بٌح هائٌم ع�ىل وجهه، 
والس�بب بالطبع هو طابع الدراما هذه األيام الذي أصبح أكثر رعباً 
من األش�باح، ومف�رزاً كل هذه الجرائم التي ُترتك�ب حولنا، وكل ما 
نس�معه ونراه من عن�ف يف البيوت، وبني العوائ�ل أزواجاً وأبناء، ألن 
الدرام�ا هذه األيام تجّس�د ش�خصية البط�ل املنتقم مم�ن ظلموه، 
وأول طري�ق االنتقام أن يصبح البط�ل فاحش الثراء بعد فقر مدقع. 
الغريب أن هناك من يتش�ّدقون بأنهم يغفرون ويس�امحون، وهناك 
من يتغّنون بقدرتهم عىل نسيان من ظلمهم، ويكتفون بالقول ورفع 
شعار »يعجبني الزمان حني يدور«، ولكنهم، يف الحقيقة، يكونون قد 
أرسفوا يف االنتقام بكل الطرق حتى خرّبوا حياتهم، ألنهم، يف النهاية، 
أهدروا عمراً وهم يحاولون االقتصاص، وربما استنفدوا من طاقتهم 
الكثري، ثم قّرروا االستس�الم أو أنهم ما زالوا يحاولون فعال، ولكنهم 
ي�رّددون تلك املقولة عن الزمن الذي يقتّص بكل براعة، ألن ما تفعله 
اليوم س�وف يع�ود إليك غدا فع�ال، ولكننا نفتقد للص�رب، أو نوغل يف 
ثقتنا بأنفس�نا، وربما الس�بب اعتقادنا أننا أصبحنا أقوياء، والقوة 
ال تفع�ل الخري دائما. املمثل الذي يلقب نفس�ه« نم�رب وان«، أي رقم 
واحد يف مرص، وهو محمد رمضان، يصّمم، يف كل رمضان، أن يقتحم 
الدراما الرمضانية بمسلس�ٍل يش�تغل عىل الثيم��������ة نفس�ها، 
االنتق�ام. ويبدو أن إف�الس الكتاب واملخرج�ني واملنتجني، واالكتفاء 
باس�م البطل الذي أصبح الش�باب يقلدونه، لألس�ف، وه�و ال يفعل 
شيئا س�وى ممارس�ة العنف والبلطجة يف كل يشء، ليس يف أدواره، 
بل يف حياته الش�خصية أيض�ا. ولذلك ه������ناك دعايات واس�عة 
ملسلس�له الجديد »موىس« هذا الع���ام، ويدور حول القصة نفسها، 
وهي ش�خصية العائد املنتقم الذي يق�ّرر أن ينتقم ممن ظلموه بعد 
أن امتل�ك املال والنف�وذ، وقد حصد »بروم�����و« املسلس�ل ماليني 
املش�اهدات يف ثالثة أيام. يف الق�رآن الكريم نماذج للعفو بعد املقدرة، 
والعفو بعد أن يمتلك اإلنس�ان ال�����مال والنفوذ والسلطان، وخري 
مثال عىل ذلك قصة إخوة يوس�ف الذين كان����وا يغارون منه لحب 
أبي�ه ل�ه، فألقوه يف البرئ، وج�اء من ينقذه ويحمل�ه ليصبح خادما 

ويدخل السجن.

بالصور.. إطالق محلة »#يّله_نزرعها« يف بغداد

 أطلقت الرشط�ة املجتمعية يف دائرة العالقات 
واإلعالم ب�وزارة الداخلية بالتعاون مع قس�م 
التش�جري واملتنزهات، وم�الكات أمانة بغداد، 
حمل�ة واس�عة لتش�جري ش�وارع وس�احات 
العاصم�ة بغداد تح�ت مس�مى #يلّه_نزرعها 

بمشاركة متطوعني وناشطني مدنيني.

وبينت املجتمعية يف بيان أن »حملة التش�جري 
الك�رخ  جابن�ي  يف  ع�دة  ش�وارع  ستش�مل 
والرصاف�ة م�ن العاصمة بغداد، حيث س�يتم 
تش�جري وزراعة آالف الشتالت دائمة الخرضة 
من قبل مفارز وم�الكات الرشطة املجتمعية، 
البلدي�ات،  وم�الكات  مدني�ني،  ومتطوع�ني 

وب�إرشاف مب�ارش م�ن مهندس�ني يف أمان�ة 
بغداد«.

واشارت اىل أن »الحملة تهدف إىل تعزيز الجهود 
الرامي�ة للحفاظ عىل البيئ�ة والغطاء النباتي، 
وكذلك دعم وتطوير عملي�ة التخطيط وإدارة 

املساحات الخرضاء  يف العاصمة«.

يهدد مرض “تروبيكال ريس 4” زراعة املوز يف العالم بسبب فطريات الرتبة 
شديدة العدوى التي ينرشها. ووفقا ملا نقله موقع “تي يف زفيزدا”، بدأ مرض 
يس�مى “تروبيكال ريس 4” االنتش�ار بنش�اط يف آسيا وأس�رتاليا يف القرن 
العرشين. ويف عام 2019، تم اكتش�افه ألول مرة يف ش�حنات املوز يف أمريكا 
الجنوبية. وقد تم بالفعل إغ�الق بعض املزارع يف كولومبيا وهندوراس. هذا 
املرض ليس بأي حال من األحوال عرضة لتأثري املواد الكيميائية، لذلك سيتم 

سحب الرتبة امللوثة خالل مدة 30 إىل 40 سنة عىل األقل.
يؤثر املرض الجديد يف الغالب عىل صنف “كافينديش”، الذي يشكل 95٪ من 
تج�ارة املوز العاملية. يؤكد الخرباء أن حتى جزء صغري من الرتبة امللوثة عىل 
نع�ل املزارع يمكن أن ينرش الع�دوى. كما ينتقل املرض برسعة بني النباتات 
م�ن نف�س الجينات. أزهار ذك�ور نخيل امل�وز عقيمة، بينم�ا تنتج األزهار 
األنثوية ثماًرا ب�دون تلقيح. يالحظ الخرباء أن الكافنديش يتكاثر بال جنس 
من خالل الفروع. وفًقا للعلماء، ال يوجد نوع من املوز املثمر يف الطبيعة مثل 
صنف كافنديش. عالوة عىل ذلك، يف العديد من بلدان آسيا وأفريقيا وأمريكا، 
تعت�رب هذه الفاكهة منتًجا مهًما للغاية يف النظام الغذائي اليومي وهي عىل 

قدم املساواة مع البطاطس واألرز.

حذر استش�اري تغذية من تناول بعض األكالت يف الس�حور ثم النوم بعد 
ذلك مبارشة، مؤكًدا أن ذلك س�وف يس�بب سوء هضم ومشكلة يف الجهاز 
الهضم�ي. وقال استش�اري التغذي�ة العالجية، الدكت�ور رامي صالح، يف 
ترصيح�ات إعالمية عىل شاش�ة “DMC”، إن “تن�اول الفول أو البيض يف 
وجبة السحور ثم النوم بعدها مبارشة سوف يسبب سوء هضم ومشكلة 
يف الجه�از الهضم�ي”. وأضاف ص�الح، أن “هناك نوعني م�ن الصائمني، 
أولهما من يتناول وجبة الس�حور ثم ين�ام بعدها، فعليه أن يضمن وجبة 
السحور التي يتناولها زبادي وفاكهة، ومن املفضل أن تكون بطيخا، ألنها 

تتضمن كمية من السوائل، والكنتالوب”.
وأوض�ح استش�اري التغذية، أن “تناول الزبادي يف فرتة الس�حور س�وف 
يس�اعد الصائم عىل عدم الش�عور بالعطش حتى فرتة الظهرية، ويساعد 
يف ع�دم حدوث مش�اكل يف الجه�از الهضمي”. وقال إن “هن�اك نوعا من 
الصائم�ني يتن�اول وجبة الس�حور ثم يذه�ب إىل عمله فيج�ب أن يتناول 
مقدارا من الربوتني، مثل الفول أو البيض برشط عدم الجمع بينهما حتى 
ال يتعرض الصائم إىل مش�كلة يف الهضم خالل يوم�ه”، مؤكدا أنه “يمكن 

تناول الجبن الخفيق يف السحور مع الفول أو البيض”.

خطر هيدد بحرمان البرشية من املوزاحذر هذه األكالت يف السحور! تقرير امريكي يدق ناقوس اخلطر حول أهوار العراق
 ألق�ت صحيفة نيوي�ورك تايم�ز االمريكية 
الضوء عىل منطق�ة »األهوار جنوب العراق« 
وه�ي مس�طحات مائي�ة تقع بالق�رب من 
الح�دود الجنوبي�ة الرشقية لب�الد الرافدين، 
لتظه�ر وكأنه�ا واح�ة يف وس�ط الصحراء، 
لكنها تواج�ه خطر الجفاف م�ن حني آلخر 

لعدة أسباب.
وتضم هذه املنطقة مدن أور وأوروك وإريدو 
الس�ومرية القديمة، التي أُنش�ئت يف بالد ما 

بني النهرين ب�ني األلفيتني 
الرابع�ة والثالثة قبل امليالد 
ع�ىل ضف�اف نه�ري دجلة 

والفرات.
واألهوار هي موطن لشعب 
يس�مى املع�دان، املع�روف 
أيضا باس�م ع�رب األهوار، 
يعيش�ون يف عم�ق  الذي�ن 
املناطق الرطب�ة، ويعملون 
يف تربية الجاموس يف أماكن 
معزول�ة، ال يمكن الوصول 
إىل معظمه�ا إال عن طريق 

القوارب. 
بينما يعيش آخرون يف مدن 
صغرية ع�ىل ضفاف نهري 
دجلة أو الفرات التي تغذي 
األه�وار. لك�ن العدي�د من 

س�كان املعدان غادروها قبل عق�ود، عندما 
دمرتها الحرب واملجاعة والقمع.

وبحلول أوائل العق�د األول من القرن ال�21، 
كان أقل من 10 يف املئ�ة من األرايض الرطبة 
األصلي�ة يف املنطق�ة عبارة عن مس�تنقعات 

عاملة.
واليوم، بعد إع�ادة غمرها وترميمها جزئيا، 
أصبح�ت األه�وار مهددة مرة أخرى بس�بب 
تغ�ري املن�اخ، ونق�ص الوع�ي البيئ�ي ع�ىل 

املس�توى املحيل، وربما األهم م�ن ذلك، بناء 
الس�دود يف تركيا وس�وريا، وفق�ا لنيويورك 

تايمز.
الح�رارة  ش�ديد  صي�ف  تس�بب   ،2018 يف 
أعقبه قلة األمط�ار يف حدوث جفاف خطري. 
انخفض منس�وب املي�اه يف بع�ض املناطق 
ألكثر من ثالثة أقدام.ونتيجة لذلك فقد مربيو 
الجام�وس حوايل ثل�ث ماش�يتهم، واضطر 
الكثريون إىل املغ�ادرة عندما تحولت املناطق 
إىل صح�راء، مهاجري�ن إىل 
امل�دن املج�اورة أو أبعد من 
ذل�ك؛ إىل الضواحي الفقرية 

كربالء والبرصة وبغداد.
لك�ن بع�د بضع�ة أش�هر، 
االرتف�اع.  يف  املي�اه  ب�دأت 
لك�ن  املهج�رون  وع�اد 
بقي�ت املخاطر كب�رية عىل 
يعيشون  الذين  األش�خاص 

هنا. 
فإذا جفت األهوار املستنزفة 
بالفع�ل مرة أخ�رى، فقد ال 
يكون أم�ام ش�عب املعدان 
املغ�ادرة،  س�وى  خي�ار 
واالبتعاد عن منطقة مساملة 
يف أرض مضطربة، حس�بما 

تقول نيويورك تايمز. 

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

صور من اجلو تبني مراحل اإلنجاز يف مرشوع صحن العقيلة » عليها السالم«

نرشت العتبة الحس�ينية، ص�وراً حرصية من 
الجو تب�ني مراحل اإلنج�از يف مرشوع صحن 
العقيلة زينب }ع{ املجاور ملرقد اإلمام الحسني 

}ع{ يف مدينة كربالء املقدسة.
يذك�ر أن العتبة الحس�ينية املقدس�ة، تواصل 
العمل بمرشوع صح�ن العقيلة زينب }عليها 

الس�الم{ والواقع يف الجهة الجنوبية من مرقد 
اإلمام الحسني }عليه السالم{ والبالغ مساحته 

أكثر من }150{ ألف مرت مربع.

اللواء الدكتور عدي سمير حليم الحساني


