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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اعت�ر الرئيس االيراني حس�ن روحاني يف حديث 
مع الرئيس بره�م صالح، أمس األربعاء، ان أمن 
بالده من أمن العراق ومكانته االقليمية والدولية 
مهمة إليران، فيم�ا اكد له صالح ان بالده جادة 
يف اخراج الق�وات االجنبية من العراق.وصدر عن 
الرئاس�تني العراقية وااليراني�ة بيانان مختلفان 
تابعتهما »املستقبل العراقي« عن اتصال هاتفي 
اجراه الرئيس صالح مع نظريه االيراني روحاني 
حيث اشارت بغداد اىل ان الرئيسني تبادال التهاني 
ملناس�بة حلول ش�هر رمضان »وتمنى الرئيسان 
للشعبني الصديقني مزيداً من االستقرار والرخاء 
والتق�دم«. وبين�ت ان�ه ج�رى خ�الل االتص�ال 
الهاتف�ي، بح�ث العالقات ب�ني البلدين، وس�بل 
تطويرها يف مختلف املجاالت وبما يخدم مصالح 
الشعبني وبما يعزز العالقات املتينة بني البلدين، 
كما جرى بحث تطورات األوضاع يف املنطقة ذات 
االهتمام املشرتك.وأضافت رئاسة الجمهورية انه 
تم التأكيد ايضا عىل أهمية تخفيف حدة التوترات 
يف املنطق�ة، والت�زام الح�وار والتالقي يف حس�م 
املس�ائل العالقة، والتكاتف يف مواجهة التحديات 
املختلف�ة، وخصوصا جائح�ة »كورونا« والعمل 
عىل الَحد م�ن تداعياتها الصحي�ة واالقتصادية، 
والعمل عىل تثبيت األمن واالس�تقرار يف املنطقة.
من جانبها، قالت الرئاس�ة االيرانية إن روحاني 
»شدد يف حديث مع نظريه العراقي، عىل رضورة 
تطوي�ر وتعميق العالق�ات بني البلدي�ن«، قائال: 
»إننا نعتر أمن الع�راق أمننا ونعارض أي تدخل 

خارجي يف الشؤون الداخلية لدول املنطقة«. 
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       بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن وزي�ر الخارجية الرتكي مول�ود جاوي�ش أوغلو، أمس 
األربع�اء، إن عالق�ات بالده مع مرص دخل�ت مرحلة جديدة، 
يف أحدث إش�ارة عىل مح�اوالت التقارب م�ع القاهرة.ونقلت 
وكالة »األناضول« الرسمية الرتكية عن جاويش أوغلو قوله، 
»مرحلة جديدة بدأت يف العالقات بني تركيا ومرص، وقد تكون 
هناك زي�ارات ومباحثات متبادلة يف ه�ذا اإلطار«.وأضاف أن 
هناك اجتماعا تركيا مرصيا مرتقبا عىل مس�توى مس�اعدي 
وزيري الخارجية، و«العمل جار لتحديد موعده«.وكان وزير 
الخارجية الرتكي اتخذ من شهر رمضان مناسبة للحديث مع 

نظريه املرصي سامح شكري، ليهنئه بحلول الشهر الفضيل.
ورأى مراقبون يف املكامل�ة الهاتفية محاولة جديدة من جانب 
أنق�رة للتقرب من مرص.وبدأت تركي�ا يف اآلونة األخرية تغيري 
لهجته�ا حي�ال عالقاتها مع م�رص، بعد أن كان�ت ذات نرة 
متوترة، وتحدثت عن وجود اتصاالت استخبارية ودبلوماسية 
مع مرص، رغم التقارير التي تحدثت عن تعثر هذه املحادثات.
وأعلن�ت أنق�رة يف وقت س�ابق أنه�ا ألزمت القن�وات املعادية 
للقاهرة بمواثي�ق الرشف اإلعالمية، يف إش�ارة إىل املنابر التي 
يق�ف وراءها تنظي�م اإلخوان، وكان عمله�ا مهاجمة مرص. 
ومع أن مرص رحبت بالخط�وة، فإنها أكدت الحاجة إىل مزيد 

من الخطوات لبناء الثقة واستعادة العالقات.

      بغداد / المستقبل العراقي

ح�ذر تقري�ر بريطاني من »وب�اء خفي« 
يف الع�راق تهدي�ده أخط�ر م�ن ف�ريوس 
كورونا املتفيش يف البالد.ونرشت صحيفة 
اإلندبندن�ت تقريراً ملراس�لتها يف البرصة، 
بي�ل ت�رو، بعن�وان: »كي�ف يجت�اح وباء 

امليثامفيتامني الكريستايل العراق«. 
بي�ع  »عصاب�ات  إن  املراس�لة  وتق�ول 
املخ�درات اكتس�حت الب�الد الت�ي يواجه 
فيها الش�باب الذين نشأوا وسط حروب، 

البطالة وغياب الدعم الحكومي«.
وتحدث�ت الصحيفة لش�اب عراق�ي يبلغ 

م�ن العمر 27 عاماً، طل�ب أن يطلق عليه 
اس�م }عيل{ وهو اسم مس�تعار فقال إّنه 
»تنبه إىل أن املخدرات هي التي تس�تهلكه 
ولي�س العكس، عندما ح�اول بيع أنبوبة 
غاز للطهي رسقه�ا من والديه، وذلك بعد 
أن كان قد ب�اع هاتفه املحمول ورسيره، 
ل�رشاء عدد قليل من الغرام�ات اإلضافية 

من الكريستال ميث«.
وت�م إيق�اف ع�يل يف النهاي�ة عن�د نقطة 
تفتيش يف أحد أحياء بغداد املهدمة بحسب 
الصحيف�ة.  وق�ال لصحيف�ة اإلندبندنت 
م�ن مركز رشط�ة القن�اة يف رشق بغداد، 
حيث يقيض عقوبة ألربعة أش�هر لحيازة 

املخ�����درات »كن�ت يف عالم آخ�ر، كنا 
جميعاً نريد الهروب من حياتنا البائسة«. 
ع�يل ه�و واح�د م�ن آالف م�ن مدمن�ي 
امليثامفيتامني الكريستايل يف العراق، البلد 
ال�ذي لم يكن حتى وق�ت قريب، قد عانى 
م�ن انتش�ار املخ�درات، حت�ى يف الوق�ت 
ال�ذي غ�رق في�ه األفي�ون والهريوي�ن يف 
دول مجاورة وافغانس�تان أيضاً، بحسب 
الصحيفة. وتحدثت اإلندبندنت مع أطباء 
املرتف�ع  االس�تخدام  وصف�وا  عراقي�ني 
للكريس�تال ميثامفيتام�ني يف البالد بأنه 
»وباء خفي« ، وحذروا من أنه أصبح أكثر 

خطورة منذ بدء انتشار فريوس كورونا.

وبحسب تقرير نرشه املجلس األطليس يف 
فراير/ش�باط، فإن نح�و 60 يف املئة من 
سكان العراق تقل أعمارهم عن 25 سنة، 
يف حني تقدر نسبة البطالة بني الشباب يف 
العراق ب�� 36 يف املئة.ويقول مكتب األمم 
املتحدة املعني باملخدرات والجريمة إّن هذا 
الن�وع من املخدر، أصب�ح املخدر الرئييس 
املث�ري للقل�ق يف الب�الد، وح�ذر يف تقري�ر 
فراير/ش�باط م�ن أنه بينما ت�م تهريبه 
م�رة واحدة فقط من دول�ة مجاورة، يتم 
اآلن تصني�ع املخ�در رساً يف معامل داخل 

العراق، بحسب الصحيفة.
التفاصيل ص2
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الصحة تقرر شمول خرجيي املعهد الطبي بمنح خمصصات تصل اىل )30( باملئة
     بغداد / المستقبل العراقي 

أصدرت دائرة صح�ة نينوى، أمس االربعاء، 
أم�را إداريا بش�مول خريج�ي املعهد الطبي 

بمنح مخصصات بنسبة ٪30.    
وبحس�ب وثيق�ة، تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة من�ه، فقد »تق�رر ش�مول خريجي 
املعه�د الطب�ي قس�م االدارة الصحية ممن 
يحمل�ون عناوي�ن اداري�ة )كات�ب، معاون 
ال�خ(  أحصائ�ي..  م.  احصائ�ي،  مالح�ظ، 
بمخصص�ات الخط�ورة االضافي�ة البالغة 
)۳۰٪( من الراتب األس�مي استنادا اىل قرار 

مجلس الوزراء رقم )61(«.  

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اعت�ر الرئي�س االيران�ي حس�ن روحان�ي يف حديث مع 
الرئي�س برهم صالح، أمس األربع�اء، ان أمن بالده من 
أم�ن العراق ومكانت�ه االقليمية والدولي�ة مهمة إليران، 
فيم�ا اك�د له صال�ح ان بالده ج�ادة يف اخ�راج القوات 

االجنبية من العراق.
وصدر عن الرئاستني العراقية وااليرانية بيانان مختلفان 
تابعتهما »املس�تقبل العراقي« عن اتصال هاتفي اجراه 
الرئيس صالح مع نظريه االيراني روحاني حيث اشارت 
بغداد اىل ان الرئيسني تبادال التهاني ملناسبة حلول شهر 
رمض�ان »وتمنى الرئيس�ان للش�عبني الصديقني مزيداً 
من االستقرار والرخاء والتقدم«. وبينت انه جرى خالل 
االتص�ال الهاتفي، بح�ث العالقات بني البلدين، وس�بل 
تطويرها يف مختلف املجاالت وبما يخدم مصالح الشعبني 
وبما يع�زز العالقات املتينة بني البلدين، كما جرى بحث 
تط�ورات األوض�اع يف املنطق�ة ذات االهتمام املش�رك.
وأضافت رئاس�ة الجمهوري�ة انه تم التأكي�د ايضا عىل 
أهمي�ة تخفيف حدة التوترات يف املنطقة، والتزام الحوار 
والتالقي يف حسم املسائل العالقة، والتكاتف يف مواجهة 
التحديات املختلفة، وخصوصا جائحة »كورونا« والعمل 
ع�ىل الَحد من تداعياتها الصحي�ة واالقتصادية، والعمل 

عىل تثبيت األمن واالستقرار يف املنطقة.
من جانبها، قالت الرئاسة االيرانية إن روحاني »شدد يف 
حديث مع نظريه العراقي، عىل رضورة تطوير وتعميق 
العالقات ب�ني البلدين«، قائ�ال: »إننا نعت�ر أمن العراق 
أمننا ونع�ارض أي تدخل خارجي يف الش�ؤون الداخلية 

لدول املنطقة«. 
واش�ار روحان�ي اىل أن »تعزيز كرامة العراق وس�لطته 
وتعزيز استقالله وتعزيز املكانة اإلقليمية والدولية لهذا 

البلد له مكانة خاصة بالنسبة لنا«.
ووص�ف الرئيس االيراني الع�راق بأنه صديق جيد وجار 
إليران وش�دد عىل رضورة تطوير وتعميق العالقات بني 
البلدي�ن يف جميع املجاالت وخاص�ة التعاون االقتصادي 

والتجاري، وقال »يمكن لطهران وبغداد تطوير التعاون 
الثنائ�ي واإلقليمي وتعزيز دورها يف التطورات اإلقليمية 

لتكون مؤثرة«.
وشدد روحاني قائال ان »إيران تعتر أمن العراق أمنها«.
وتاب�ع روحان�ي »إنن�ا نع�ارض أي تدخ�ل خارج�ي يف 
الش�ؤون الداخلية للعراق ونعتره عىل حساب هذا البلد 
واملنطقة بأرسها ونعتقد أن أمن املنطقة يجب أن يكون 
من الدول نفسها«.وأشار إىل أن »األمريكيني يلعبون دوًرا 

مزدوًج�ا يف محارب�ة اإلرهاب وأن أفعاله�م عىل الحدود 
العراقية الس�ورية غامضة ووج�ود القوات األمريكية يف 

املنطقة لم يساعد يف إحالل السالم واالستقرار«.
واك�د ع�ىل »رضورة ترسيع تنفيذ وتش�غيل االتفاقيات 
الس�ابقة بما يف ذلك مرشوع س�كة حديد الش�المجة - 

البرصة وربط السكك الحديدية للبلدين«. 
وقال أيضاً »يمكن إليران والعراق، بالنظر إىل إمكاناتهما 
االقتصادي�ة، أن يكون�ا مكمل�ني لبعضهم�ا البع�ض يف 

االقتصادي�ات، وتطوي�ر التعاون م�ع بعضهما البعض 
وزي�ادة حجم التب�ادالت والعالق�ات التجارية من خالل 

تعزيز نقل البضائع والعبور«.
م�ن جانب�ه، هن�أ الرئيس العراق�ي برهم صال�ح ايران 
حكومة وشعبا بقدوم الشهر واصفاً العالقات مع إيران 
بأنها اسراتيجية ومتطورة آخذاً بعني االعتبار القواسم 
الثقافية والتاريخية املش�ركة ب�ني البلدين، مؤكدا عىل 
تعزيز العالق�ات يف كافة املجاالت وخاص�ة االقتصادية 
والتجاري�ة.  وش�دد ع�ىل أن الحكوم�ة العراقي�ة تبذل 
جهوده�ا لتنفيذ االتفاقي�ات كافة يف مختل�ف املجاالت 

الثنائية، بما يخدم مصلحة البلدين واملنطقة. 
ونوهت الرئاس�ة االيرانية اىل ان الرئيس صالح قد ش�دد 
عىل »أهمية إرساء السالم واالستقرار يف املنطقة وتعاون 

جميع دول الجوار لتحقيق هذا الهدف«. 
وأضاف أن قرار الحكومة العراقية بإنهاء وجود القوات 
األجنبية يف هذا البلد هو قرار جاد ويف هذا الصدد اجرينا 
مفاوضات اس�راتيجية ومستمرة مع األمريكيني والتي 
ستس�تمر حتى تحقي�ق النتيجة النهائية« بحس�ب بني 

الرئاسة االيرانية.
وكان الع�راق والوالي�ات املتحدة قد اتفق�ا اثر جولة من 
الحوار االس�راتيجي بينهما االس�بوع املايض عىل عدم 
ابق�اء اي قواع�د عس�كرية امريكية يف الع�راق وتحديد 
جدول زمني النس�حابها، بينما اكدت بغداد لواش�نطن 
انه�ا مات�زال بحاجة لقواته�ا لتدريب وتس�ليح قواتها 
االمني�ة وحرص دور التحالف االستش�اري بقتال تنظيم 
»داع�ش«. وأكد البلدان يف بيان مرشك انه يف ضوء تطور 
ق�درات القوات األمني�ة العراقية توص�ل الطرفان اىل ان 
دور الق�وات االمريكية وق�وات التحالف ق�د تحول االن 
اىل املهم�ات التدريبي�ة واالستش�ارية عىل نحو يس�مح 
بإعادة نرش املتبقي من القوات القتالية االمريكية خارج 
العراق ع�ىل ان يتف�ق الطرفان عىل التوقيت�ات الزمنية 
يف محادث�ات فني�ة مقبلة. وق�ال الرئي�س برهم صالح 
يف ترصيح�ات مؤخ�راً ان عدد افراد الق�وات االجنبية يف 

العراق يبلغ حاليا 2500 عسكريا.

      بغداد / المستقبل العراقي

ح�ذر تقري�ر بريطاني من »وب�اء خفي« يف 
الع�راق تهديده أخطر من ف�ريوس كورونا 

املتفيش يف البالد.
ونرشت صحيفة اإلندبندنت تقريراً ملراسلتها 
يف البرصة، بيل ترو، بعن�وان: »كيف يجتاح 

وباء امليثامفيتامني الكريستايل العراق«. 
وتقول املراس�لة إن »عصابات بيع املخدرات 
اكتس�حت الب�الد التي يواجه فيها الش�باب 
الذين نشأوا وس�ط حروب، البطالة وغياب 

الدعم الحكومي«.
وتحدث�ت الصحيفة لش�اب عراقي يبلغ من 
العم�ر 27 عام�اً، طلب أن يطلق عليه اس�م 

}عيل{ وهو اس�م مس�تعار فق�ال إّنه »تنبه 
إىل أن املخ�درات ه�ي التي تس�تهلكه وليس 
العك�س، عندم�ا ح�اول بي�ع أنبوب�ة غ�از 
للطهي رسقها من والديه، وذلك بعد أن كان 
قد باع هاتفه املحمول ورسيره، لرشاء عدد 
قليل من الغرامات اإلضافية من الكريستال 

ميث«.
وت�م إيق�اف ع�يل يف النهاي�ة عن�د نقط�ة 
تفتيش يف أحد أحياء بغداد املهدمة بحس�ب 

الصحيفة. 
وقال لصحيفة اإلندبندنت من مركز رشطة 
القن�اة يف رشق بغداد، حي�ث يقيض عقوبة 
ألربعة أش�هر لحيازة املخ�����درات »كنت 
يف عال�م آخ�ر، كنا جميعاً نري�د الهروب من 

حياتنا البائسة«.
مدمن�ي  م�ن  آالف  م�ن  واح�د  ه�و  ع�يل 
امليثامفيتامني الكريس�تايل يف الع�راق، البلد 
ال�ذي ل�م يكن حتى وق�ت قريب، ق�د عانى 
من انتش�ار املخدرات، حت�ى يف الوقت الذي 
غرق فيه األفيون والهريوين يف دول مجاورة 

وافغانستان أيضاً، بحسب الصحيفة.
وتحدث�ت اإلندبندن�ت م�ع أطب�اء عراقيني 
للكريس�تال  املرتف�ع  االس�تخدام  وصف�وا 
ميثامفيتام�ني يف البالد بأن�ه »وباء خفي« ، 
وحذروا من أنه أصبح أكثر خطورة منذ بدء 

انتشار فريوس كورونا.
وبحس�ب تقرير نرشه املجل�س األطليس يف 
فراير/ش�باط، ف�إن نح�و 60 يف املئ�ة من 

س�كان العراق تقل أعمارهم عن 25 س�نة، 
يف حني تقدر نس�بة البطالة بني الش�باب يف 

العراق ب� 36 يف املئة.
ويقول مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات 
والجريم�ة إّن هذا النوع م�ن املخدر، أصبح 
املخ�در الرئييس املثري للقل�ق يف البالد، وحذر 
يف تقري�ر فراير/ش�باط م�ن أن�ه بينما تم 
تهريب�ه مرة واحدة فقط من دولة مجاورة، 
يتم اآلن تصني�ع املخدر رساً يف معامل داخل 

العراق، بحسب الصحيفة.
وأدى إدم�ان امليثامفيتامني إىل ارهاق نظام 
العدالة الجنائية العراقي الذي يواجه مشاكل 

يف األساس. 
وقال�ت ف�رق مكافح�ة املخدرات يف س�جن 

القن�اة، حي�ث يس�جن ع�يل، للصحيفة إن 
ملخ�در  وتاج�را  مدمن�اً   217 ب�ه  الس�جن 

الكريستال ميثامفيتامني«.
وقال الضباط لإلندبندنت إن األرقام ارتفعت 
بش�كل كب�ري منذ ع�ام 2017، بع�د تدهور 

اقتصاد البالد وسعر الكريستال ميث. 
وق�ال الرائد يابار حيدر للصحيفة: »يف هذه 
املديرية، س�جلنا زيادة بنسبة 40 يف املئة يف 
عدد املدمنني منذ عام 2017 وزيادة بنس�بة 

30 يف املئة يف تجار املخدرات«.
وقال إن�ه يف ع�ام 2017 ك������ان الغرام 
الواح�د يكل�ف نح�و 100 دوالر، لكّن�ه اآلن 
يباع يف بعض املناطق مقابل أقل من 20 ألف 

دينار عراقي. 

صاحل وروحاني ناقشا »األمن اإلقليمي«.. وحبثا »التكامل االقتصادي« وتفعيل »االتفاقات االقتصادية« بني بغداد وطهران

مكاملة بني العراق وإيران: القوات األمريكية ستخرج
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تقرير بريطاين حيذر من وباء خفي يف العراق: »أكثر خطورة من كورونا«

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د رئي����س ال�وزراء مصطفى 
الكاظم�ي، أمس األربع�اء، حرص 
العراق ع�ىل بناء عالق�ات متوازنة 

مع جريانه.
وق�ال املكت�ب اإلعالم�ي للكاظمي 
يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل العراقي 
نس�خة من�ه إن األخ�ري »اس�تقبل 
الس�فري الركي لدى الع�راق فاتح 
يلدز بمناس�بة انتهاء مهام عمله، 
ج�رى خالل اللقاء بح�ث العالقات 

التع�اون  وتعزي�ز س�بل  الثنائي�ة 
ب�ني البلدي�ن عىل اس�اس املصالح 
املش�ركة واح�رام الس�يادة، كما 
ج�رى بحث ع�دد من امللف�ات ذات 

االهتمام املشرك«.
ونق�ل البي�ان ع�ن رئيس ال�وزراء 
»ح�رص  اللق�اء،  خ�الل  تأكي�ده 
العراق ع�ىل بناء عالق�ات متوازنة 
مع جريانه، ودعم  اس�تقرار وأمن 
املنطق�ة ع�ر نهج�ه مب�دأ الحوار 
والتهدئ�ة اساس�ا لح�ل الكثري من 

القضايا وامللفات«.

رئيس الوزراء يؤكد حرص العراق عىل بناء 
عالقات متوازنة مع جريانه

        بغداد / المستقبل العراقي

ح�دد رئيس الجمهوري�ة برهم صالح، 
أمس األربعاء، ث�الث خطوات إلنصاف 
راح  الت�ي  األنف�ال،  مج�زرة  ضحاي�ا 
ضحيته�ا املئ�ات بقص�ف باألس�لحة 

الكيمائية يف عهد النظام السابق.
وقال صال�ح، يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة منه »ُتص�ادف هذه 
األيام الذكرى ال� )33( لفاجعة األنفال 
الت�ي ارتكبه�ا نظ�ام االس�تبداد ض�د 
الش�عب الك�ردي، يف واح�دة م�ن أكثر 
حمالت التنكيل والتهجري التي شهدتها 
املنطق�ة والعال�م، وع�ىل إثره�ا قىض 
اآلالف من النس�اء واألطفال والشيوخ 
الع�ّزل نحبهم، وكان اله�دف من وراء 
هذه الجريم�ة النكراء إب�ادة جماعية 

لش�عب ُمس�الم أع�زل كان كّل همه العيش بحري�ة وكرامة 
وس�الم، ش�أنه ش�أن س�ائر العراقيني الذي تعرضوا ألبشع 
الجرائم ضد اإلنس�انية«.وأردف، »نس�تذكُر الفاجعة األليمة 

الت�ي يندى لها جب�ني البرشية، فهي جرح عمي�ق لم يندمل، 
وج�رح للوط�ن واملواطن، تعرض�ت لها كثري م�ن املناطق يف 
إقلي�م كردس�تان، وعلين�ا الي�وم واجب الحف�اظ عىل وحدة 
الصف وضمان عدم عودة االس�تبداد بأي شكل من األشكال 

وإنص�اف الضحايا، وذلك أفضل تقدير 
ووف�اء للش�هداء واملضّحني يف س�بيل 

الخالص من الظلم والقهر«.
وأكمل، »يف ذكرى تلك املأساة البرشية، 
ذوي  بمعان�اة  التذك�ري  علين�ا  يج�ُب 
الضحايا والش�هداء، فهم يس�تحقون 
مزيداً م�ن الرعاية واالهتم�ام، ويجب 
علينا تلبي�ة تطلعاته�م يف توفري حياة 
حرّة كريم�ة وتقديم أفض�ل الخدمات 
الضحاي�ا  رف�ات  وإرج�اع  لذويه�م، 
وضم�ان حقوقه�م وامتيازاتهم كافة، 
وهو واجب إنس�اني وأخالقي ال يمكن 
بأي حال من األحوال االس�تهانة به أو 
التنص�ل من�ه أو تأخ�ريه، واإلرساع يف 
تحقي�ق هذه املتطلب�ات للتخفيف عن 

معاناتهم ومللمة جراحهم«.
عملي�����ات  إح�دى  ه�ي  واألنف�ال 
اإلبادة جماعية التي قام بها النظام العراقي السابق برئاسة 
رئ����ي�س النظام الس�ابق، صدام حس�ني ع�ام 1988 ضد 

الكرد يف إقل���يم كردستان شمايل العراق.

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد التحالف ال�����دويل، أمس األربعاء، 
ان تنظي�م داعش يهدد الع����الم، فيما 
اش�ار اىل ان�ه م�ازال يره�ب املجتمعات 

بالعراق وسوريا.

وقال املتحدث باسم التحالف العقيد واين 
ماروتو يف ترصيح صحفي إن »عصابات 
داعش مهزوم�ة من الناحي�ة اإلقليمية 

لكنها ال تزال تمثل تحدياً«.
وأض�اف أن »عن�ارص داعش ل�م يعودوا 
م�ن  ك�م   110.000 ع�ىل  يس�يطرون 

األرايض أو يحكم�ون أكث�ر من 8 ماليني 
ش�خص، حيث انهم س�قطوا لكنهم لم 
يخرج�وا«، مش�رياً اىل أن »أيديولوجيتها 

السامة تشكل خطراً عىل العالم«.
وتاب�ع ان »داعش تحتف�ظ بالقدرة عىل 
ترهي�ب املجتمع�ات يف العراق وس�وريا 

وأماك�ن أخ�رى«، الفت�اً اىل أن »التحالف 
س�يواصل مع الق�وات الرشيكة الضغط 

عىل فلول داعش ملنع عودتها«.
واك�د ماروت�وان ان »التحالف لم يالحظ 
أي م�ؤرش ع�ىل ع�ودة ظه�ور داعش يف 

العراق«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت قي�ادة رشط�ة بغ�داد، أمس 
األربع�اء، ضب�ط 38 عجلة مرسوقة 
واعتق�ال 20 مطلوبا بقضايا ارهاب 

يف العاصمة. 
وقالت املديرية يف بيان تلقت املستقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه إن »مديري�ة 
شؤون السيطرات والطرق الخارجية 
يف قي�ادة رشطة بغداد وخالل ش�هر 
اذار امل�ايض تمكن�ت م�ن ضبط 38 
عجل�ة مرسوقة من خ�الل التفتيش 
الدقيق واستخدام حاسبة الرسقات«، 
مبين�ة أن »قائ�د رشطة بغ�داد وجه 
كافة اقس�ام القيادة ب�رورة دعم 
مديرية شؤون السيطرات ألجل إتمام 
واجبها من خالل تحديث حاس�باتها 

بشكل مستمر«.
ولفت�ت اىل أن »ش�هر اذار املن�رصم 
شهد أيضا اعتقال 20 متهما بقضايا 
اره�اب ص�ادر بحقه�م أوامر قبض 
وتح�ر وفق احكام امل�ادة الرابعة من 
قانون مكافحة االرهاب، وتسليمهم 
اىل جه�ة الطل�ب التخاذ اإلج�راءات 
وف�ق  بحقه�م  الالزم�ة  القانوني�ة 

القانون«.

رئيس اجلمهورية حيدد 3 خطوات إلنصاف ضحايا جمزرة األنفال

التحالف الدويل: داعش هيدد العالـم ومازال يرهب املجتمعات بالعراق وسوريا

رشطة بغداد تعلن ضبط 
)38( عجلة مرسوقة 

واعتقـال )20( مطلـوبًا 
بقضايـا ارهاب 

        بغداد / المستقبل العراقي

بحث رئيس الرملان محمد الحلبويس، مع السفري األمريكي ماثيو تولر، 
أم�س األربع�اء، التعاون األمن�ي ملكافحة االرهاب، فض�ال عن ملفات 

أخرى ذات اهتمام مشرك.    
وذكر املكتب االعالمي لرئيس الرملان يف بيان تلقت »املستقبل العراقي«، 
نس�خة من�ه أن »الحلب�ويس اس�تقبل الس�فري األمريكي ل�دى العراق 
ماثيو تولر. وجرى خالل اللقاء مناقش�ة العالقات الثنائية بني العراق 
والواليات املتحدة، وتعزيز استمرار التعاون األمني ملكافحة اإلرهاب«.  
وتط�رق اللق�اء بحس�ب البي�������ان إىل »الحوار االس�راتيجي بني 
البلدين، وأهمية مواصلة دعم العراق يف املج����االت كافة وبما يسهم 
يف تحقيق التنمية واالس�تقرار، فضال عن بحث عدد من املواضيع ذات 

االهتمام املشرك«.

        نينوى / مروان ناظم

أحبط الفوج الثاني يف اللواء 30 بالحش�د الش�عبي، أمس االٔربعاء، عملية 
تهريب مئات رٔووس االٔغنام من محافظة نينوى اىل اقليم كردستان.

وذكر بيان العالم الحش�د تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه ان »الفوج 
سلم االٔغنام واملهربني إىل مركز الرشطة«.

احللبويس والسفري األمريكي يبحثان امللفات 
ذات االهتامم املشرتك بني بغداد وواشنطن

احلشد الشعبي حيبط عملية هتريب مئات 
األغنام من نينوى اىل االقليم

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت خلية اإلع�الم األمني، أمس 
االربع�اء، القبض ع�ىل 5 مطلوبني 
وف�ق اح�كام امل�ادة 4 اره�اب  يف 

محافظتي ذذي قار وميسان.
تلق�ت  بي�ان  يف  الخلي�ة  وذك�رت 

املس�تقبل العراقي نس�خة منه أن 
»قوة م�ن قي�ادة عمليات س�ومر 
تنفذ واجب تفتيش يف قضاء سوق 
الش�يوخ يف ذي قار وقض�اء املجر 
الكب�ري وقلع�ة صال�ح يف ميس�ان 
حيت القت القبض عىل 5 مطلوبني 

وفق احكام املادة 4 ارهاب«.

اإلعالم األمني: القبض عىل مخسة ارهابيني 
يف حمافظتني جنوبيتني
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    بغداد / عامر عبدالعزيز

تفق�د وزي�ر التج�ارة الدكت�ور عالء احم�د الجب�وري أمس 
االربعاء مقر الرشكة العامة لتج�ارة الحبوب ملتابعة  مراحل 
تأم�ن مادتي ال�رز و الحنطة للفرتة القادم�ة   كذلك متابعة 
الخطة التس�ويقية وقبل يوم من موعد بدء موس�م تس�ويق 
الحنط�ة لع�ام ٢٠٢١ .  وقالت الوزارة ي بي�ان نرشه مكتبها 

االعالم�ي ان الوزير الجب�وري التقى خالل جولت�ه التفقدية 
بمدير عام الرشكة املهندس عبدالرحمن الجويرباوي و مدراء 
اقس�ام التس�ويق و االس�ترياد حيث اطلع ع�ى منهاج عمل 
الرشكة فيما يخص تامن مادة الرز املستورد للمرحلة املقبلة 
بم�ا يؤم�ن وصوله وف�ق التوقيتات املح�ددة  لتعزيز الحصة 
الثانية لش�هر رمضان. كذلك مناقش�ة االس�تعدادات للحملة 
التس�ويقية ملحص�ول الحنط�ة للموس�م التس�ويقي   له�ذا 

العام واستيعاب الكميات املس�وقة من الفالحن واإلجراءات 
الت�ي اتخذتها الوزارة الس�تيعاب الكميات املتوقع اس�تالمها 
وبم�ا يحقق انس�يابية يف عمليتي االس�تالم والخ�زن وزيادة 
يف الطاق�ات الخزني�ة ، تالفيا للمعوقات الت�ي قد تحدث اثناء 
الحملة التسويقية. فضال عن معالجة املشاكل التي اعرتضت  
عملية التسويق خالل السنوات السابقة.من جانبه، اكد مدير 
عام الرشكة ان  هناك فريق عمل متابع لتنفيذ توجيهات وزير 

التج�ارة الخاص بتام�ن الرز الخاص بحصة ش�هر رمضان 
.وأش�ار كذلك اىل ان اللجنة املركزية للتس�ويق قد قررت فتح 
املراكز التس�ويقية ابوابها يوم غد الخميس املوافق ١٥نيسان 
الستالم الحنطة من الفالحن و املزارعن .ومن الجدير بالذكر  
ان املج�ارش االهلي�ة يف املحافظ�ات الش�لبية  تواصل عملها 
بتصني�ع الرز املحيل و رفد املحافظ�ات كافة بالرز الذي وزع 

كحصة اوىل قبل شهر رمضان املبارك.

وزير التجارة يرشف عىل استعدادات موسم التسويق وتأمني ماديت الرز واحلنطة
تفقد شركة احلبوب

    المستقبل العراقي / عامر عبدالعزير 

أعلن�ت وزارة التج�ارة أن مجاه�دو الرشكة 
العام�ة لتج�ارة الحب�وب يواصل�ون تجهيز 
الحصص املقررة من مادتي الحنطة و الرز ) 
حصة ش�هر رمضان ( بوترية متصاعدة، أكد 
ذلك مدير عام الرشكة العامة لتجارة الحبوب 

املهندس عبد الرحالجويرباوي. 
وقال إن مالكاتنا العاملة يف الفروع و املواقع 
كافة جهزت لغاية اليوم كمية )٤٩٩١٥( الف 
طن م�ن الحنط�ة املحلية املخصص�ة إلنتاج 
الطحن الصفر وبنسبة تجهيز مئوية شارفت 
عى)٩٨%( حي�ث تم تصفري الكمية يف جميع 
املحافظات باس�تثناء صومعة الرصافة التي 

تواصل تجهيز ما تبقى من حصة مقررة .
وأضاف إىل نس�بة تجهي�ز الحصة الثالثة من 
الحنط�ة املحلي�ة املخصصة إلنت�اج الطحن 
الداخ�ل ضمن مف�ردات البطاق�ة التموينية 
بلغ�ت )٩١%( ، بكمية حنط�ة مجهزه بلغت 

٣٥٣٤٨٠( ال�ف ط�ن م�ن أص�ل الكمي�ة   (
املخصصة ) ٣٨٨١٥٢( الف طن .

وب�ن أن مع�دل التجهيز حس�ب املحافظات 
بلغ يف بغداد بلغ�ت الكمية املجهزة ) ٨٨١٥٥ 
( ال�ف طن و الب�رة ٢٤٧٠٠ الف طن و ذي 
ق�ار ٢١٣٤٧ الف طن و ميس�ان ١٣٢٣٧ الف 
طن و الس�ماوة ٩١٤٧ الف ط�ن و الديوانية 
١٤٦٤٧  ال�ف طن و باب�ل ٢٣٩٥٠ الف طن و 
النجف ١٨٠٤٦ الف طن و كربالء ١٢١٩٧ الف 

طن و 
الك�وت ١٦٠٥٩ الف طن ودي�اىل ١٨٦٩٦ الف 
ط�ن و كرك�وك ١٦٩٠٠ ال�ف ط�ن و نينوى 
٤٠٨٦٤ ال�ف طن و االنب�ار ١٨٣٤٤ الف طن 
واخ�ريا ص�الح الدين ال�ذي توزع�ت الكمية 
اإلجمالي�ة املجه�زة م�ن تكري�ت و الط�وز  

١٧١٩١ الف طن . 
وأش�ار مدي�ر ع�ام تج�ارة الحب�وب إىل أن 
مخ�ازن ال�رز يف الف�روع و املواق�ع تواص�ل 
تجهي�ز الرز املحيل املخصص كحصة لش�هر 

رمضان وبلغت نسبة التجهيز يف عموم البالد 
حت�ى اآلن )٧٣%( م�ن الحص�ة املقررة وهي 
نس�بة جيدة ، إذا م�ا علمنا أن الرز املحيل يتم 
تصنيعه يف املجارش األهلية ويتم تسليمه إىل 
مواقعنا الش�لبية الجراء الفحص و املطابقة 
للمواصف�ات التصنيعية ومن ثم  يش�حن اىل 
املحافظات وفق برنامج املناقله املعد من قبل 

قسم التسويق . 
وبن إىل أن نس�بة التجهيز حت�ى اآلن يف عدد 
من املحافظات تم تصفريها بالكامل وحققت 
نسبة تجهيز )١٠٠%( وتفاوتت نسبة تجهيز 
بقية املواق�ع .واختتم الجويرباوي بالقول أن 
مواق�ع الرشكة يف بغ�داد ) صومعة الرصافة 
جه�زت الوكالء بمادة الرز بنس�بة )١٠٠%( . 
ام�ا  مخازن الرز يف كرسه وعطش و مخازن 
الرز يف العطيفيه و صوامع الدوره و التاجي 
و خ�ان ض�اري و خ�ان بني س�عد ( تواصل 
تجهيز ال�وكالء بالرز املحيل وف�ق ما يرد لها 

من رز يتم مناقلته من املواقع الشلبية .

تشارف عىل االنتهاء.. جتارة احلبوب تواصل جتهيز 
حصة شهر رمضان من ماديت الرز واحلنطة

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

ق�ررت وزارة التعلي�م الع�ايل والبح�ث العلم�ي، أمس 
األربعاء، إضافة ١٠ درجات ملعالجة حاالت نتائج طلبة 
الدراسات العليا.وذكرت الوزارة يف بيان تلقت املستقبل 
العراقي نس�خة منه أنها »قررت معالجة حاالت نتائج 
طلب�ة الدراس�ات العليا بإضافة ما ال يزيد عن س�قف 
عرش درجات لتغري حالة الطالب وتمكينه من استكمال 
الفصل الدرايس الثاني«.وأضافت أن ذلك يأتي »حرصاً 
عى مستقبل أبنائنا الطلبة ودعماً لطموحهم يف إكمال 
مشوارهم العلمي يف هذا الظرف االستثنائي والتزامهم 
أداء متطلبات الفصل الدرايس األول بالشكل الحضوري 

أداء وامتحانا للعام الدرايس ٢٠٢٠/٢٠٢١«.

التعليم تضيف »10« درجات 
ملعاجلة حاالت نتائج طلبة 

الدراسات العليا

    ميسان / المستقبل العراقي

أعلنت مديرية رشطة محافظة ميسان، أمس االربعاء، عن تنفيذ 
أوامر إلقاء قبض وتوقيف بحق مطلوبن بقضايا تجارة املخدرات 

يف مناطق متفرقة من مدينة العمارة مركز املحافظة . 
وذك�رت املديري�ة يف بي�ان، انه ضم�ن العمليات النوعي�ة ملتابعة 
تنفي�ذ أوام�ر القبض الصادرة من الس�لطة القضائي�ة ، تمكنت 
مفارز قس�م مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية باالشرتاك مع 
فوج ميس�ان التكتيكي وجهاز االمن الوطني م�ن القاء القبض 
ع�ى )٦( متهم�ن وفق امل�ادة ٢٨ مخ�درات . وأش�ار البيان إىل، 
أن عملي�ة القبض جرت باالعتم�اد عى معلوم�ات امنية دقيقة 
وضبط بحوزته�م ادوات تعاطي املخدرات  وت�م توقيفهم بقرار 

قايض التحقيق وفق املادة املذكورة من قانون املخدرات .

رشطة ميسان باالشرتاك مع جهاز االمن الوطني 
تلقي القبض عىل متهمني بتجارة املخدرات

    بغداد / المستقبل العراقي

ق�رر البنك املرك�زي، أمس األربع�اء، زيادة املبيع�ات النقدية من 
العمالت االجنبية لعدد من الجهات لتحقيق اهداف اقتصادية.     

وبحس�ب وثيقة حصلت »املس�تقبل العراقي« عى نسخة منها، 
ف�ان »البن�ك املركزي ق�رر زيادة املبيع�ات النقدية م�ن العمالت 
االجنبي�ة لعدد م�ن الجه�ات بهدف تحقي�ق اهداف السياس�ية 

النقدية وضمان استقرار سعر الرف«.

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت مديرية املرور العامة، أمس األربع�اء، عن أبرز طريقن 
يشهدان حوادث سري، فيما حددت أبرز أسباب تلك الحوادث.    

وق�ال مدير امل�رور اللواء ط�ارق إس�ماعيل يف تري�ح للوكالة 
الرسمية، إن »معظم الحوادث املرورية تقع عى الطريق الخارجي 
ال�ذي يربط بغداد بمحافظة بابل.«، مبيناً أن »الرسعة الفائقة يف 

قيادة السيارات وراء الحوادث التي تقع يف هذا الطريق«.  
وأضاف أنه »عى الرغم من تفقد املوقع ووضع العالمات املرورية 
ع�ى جانبي الطري�ق، إالاَّ إن ذلك لم يوقف الح�وادث«، معرباً عن 
أس�فه ل�«الكوارث التي تحصل عى الطري�ق، منها الحادث الذي 
وق�ع مؤخراً وراح ضحيته أربعة أش�خاص، بس�بب عدم انتباه 
سائق الش�احنة وانش�غاله بجهازه النقال«.  وأكد اسماعيل أن 
»حوادث مماثلة تقع عى طريق بغداد �� كركوك بس�بب اإلهمال 
ووجود حفر كثرية عى هذا الطريق«، الفتاً اىل أنه »رغم مناش�دة 
مديري�ة املرور واملواطنن الجهات املعنية إلعمار الش�ارع لكن ال 
توجد اس�تجابة حتى اآلن«.  وتاب�ع أن »املواطنن يثنون عى ما 
تق�وم به مديري�ة املرور العام�ة من جهود وخدم�ات مرورية«.  
يذكر أن بغداد وعدداً من املحافظات تش�هد بش�كل ش�به يومي 
حوادث س�ري تتس�بب بم�رع وإصابة العديد من األش�خاص، 
وتعود أس�باب أغلبها بحس�ب مختصن، اىل عدم االلتزام بقواعد 

املرور، فضالً عن رداءة بعض الطرق.

البنك املركزي يزيد من بيع الدوالر

املرور: هذه  »طرق املوت« 
األخطر يف العراق      بغداد / المستقبل العراقي

ترأس�ت وزارة النق�ل، أم�س األربع�اء، لجنة للتباحث ح�ول اعداد دراس�ة لبناء متحف 
ج�وي. وذكرت الوزارة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن »وزارة النقل 
متمثل�ة بالوكي�ل الفني للوزارة املهن�دس طالب عبد الله بايش ترأس�ت اجتماعاً للجنة 
االم�ر الديواني )٢١( للتباحث حول اعداد دراس�ة لبناء متحف ج�وي«.  وقال بايش إنه 
»انس�جاما مع توجيهات وزير النقل الكابتن نارص حس�ن بندر الشبيل بتكامل الجهود 
مع مؤسسات الدولة، اجتمعت اللجنة املكونة من ممثيل االمانة العامة ملجلس الوزراء و 
قيادة القوة الجوية و الهيأة العامة لآلثار و الرتاث و الهيأة الوطنية لالستثمار  و امانة 
بغداد، للتباحث يف اعداد دراس�ة مستفيضة بهدف بناء متحف جوي للطائرات العراقية 
العس�كرية و املدنية«.  وأش�ار اىل ان »موقع املتحف س�يكون يف حديقة الزوراء يف كرخ 
بغداد ليكون ش�اهدا عى ريادة العراق يف املنطقة يف مجال الطريان س�واًء العس�كري او 
املدن�ي«.  كما قدمت النقل عرضاً »غري مس�بوق« للس�فر عى رشك�ة الخطوط الجوية 
العراقية.وق�ال اعالم الوزارة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، »س�افر مع 
العراقية واحصل عى أميال اضافية تصل اىل ٢٥% ولجميع الرحالت الخارجية«. وأش�ار 

اىل ان »هذا العرض نافذ للفرتة من ١٥ نيسان لغاية ١٥ حزيران«.

النقل حتدد مكان إقامة »متحف جوي« للطائرات 
وتقدم عرضًا »غري مسبوق« للمسافرين

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الرتبي�ة، أم�س االربع�اء، عن 
موعد الدوام الحضوري للمراحل الدراس�ية 
ليك�ون اول ايام�ه هو األح�د املوافق ال�١٨ 
نيسان. وذكر بيان للوزارة تلقت »املستقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، أن »موع�د الدوام 
الحض�وري للمراح�ل الدراس�ية الت�ي ت�م 
للصح�ة  العلي�ا  اللجن�ة  بق�رار  تحديده�ا 
والس�المة الوطني�ة، هو يوم األح�د املوافق 
ال�١٨ نيس�ان لعام ٢٠٢١ سيكون اول ايام 
ال�دوام الحض�وري«.  ووجه وزي�ر الرتبية 
ع�يل حمي�د الدليمي عق�ب اجتم�اٍع عقده 
بهذا الخصوص، املديري�ات العامة وإدارات 
امل�دارس يف املحافظ�ات كافة ب��«رضورة 
تهيئ�ة الج�داول الخاصة بال�دوام للمراحل 
الت�ي تم تحديده�ا«.  وذكر اثن�اء االجتماع 
للمراح�ل  اإللكرتون�ي  التعلي�م  »اس�تمرار 
األخ�رى وم�ن ضمنها التي ُش�ملت بالدوام 
الحضوري لبقية أيام األسبوع«، الفتاً اىل ان 
»قرار دوام تالميذ الصفوف الثالث األوىل من 

املرحل�ة االبتدائية جاء من أجل اكتس�ابهم 
امله�ارات العلمي�ة األساس�ية يف )الق�راءة 
والرياضيات والعلوم واالس�المية(«.  وشدد 
يف  الرتب�وي  األرشاف  »دور  ع�ى  الدليم�ي 
متابع�ة ال�دوام الحض�وري والتأكي�د عى 
أتباع اإلجراءات الوقائية وخاصًة يف املدارس 
الحكومية واالهلية، أذ س�يتم سحب إجازة 
فتح املدرس�ة االهلية املخالفة لتلك الرشوط 
والتعليمات املعمول بها حفاظاً عى سالمة 
الطلب�ة«.  ووج�ه الوزي�ر املديري�ة العامة 
للمناه�ج ب��«رضورة اس�تكمال خطوات 
تحوي�ل املناه�ج م�ن الورقي�ة اىل رقمي�ة 
تفاعلية كخطوة أوىل ليتم بعدها اس�تكمال 
باقي الخطوات وتعميمها عى بقية مدارس 
الب�الد كافة«.  وذك�ر البي�ان أن »االجتماع 
ح�رُه وكي�ل ال�وزارة للش�ؤون العلمية 
الس�يد ش�اكر نعمة عبد ع�ون ومدير عام 
املناهج الدكتور عادل البصييص ومدير عام 
األرشاف الرتب�وي الدكت�ورة خنس�اء زكي 
ش�مس الدين ومعاون املدي�ر العام للتقويم 

واالمتحانات السيد نعمة حربي«.

    ميسان / المستقبل العراقي

اعلن�ت كلي�ة الرتبي�ة يف جامعة ميس�ان 
اس�تحداث   ، االربع�اء  أم�س  دراس�ات، 
التاري�خ  تخص�ص  يف  العلي�ا  الدراس�ات 

اس�تكمال  بع�د  االس�المي، 
املوافق�ات القانونية واألصولية 
. وق�ال عمي�د الكلي�ة الدكتور 
ان  حس�ن  داخ�ل  هاش�م 
الكلي�ة حصلت ع�ى املوافقات 

الرسمية والقانونية لالستحداث 
بع�د توف�ر اإلمكان�ات البرشي�ة 

واملادية الالزمة كافة، عرب تجهيز القاعات 
بمواصف�ات  الجدي�د  بالقس�م  الخاص�ة 
حديث�ة واملكتب�ات واملالكات التدريس�ية 
واملس�تلزمات الرورية األخرى. وأضاف 
» حسن » بأن خطة القبول يف هذا القسم 
تشمل خريجي بكلوريوس تاريخ 
، منوه�اً، اىل ان كليت�ه تأسس�ت 
وتض�م   ،  ١٩٩٩  ١٩٩٨ س�نة 
أربعة أقس�ام يف الدراسات العليا 
الجغرافي�ة- والتاريخ- واللغة   «
اللغ�ة واألدب   بفرعيه�ا  العربي�ة 

-واللغة اإلنكليزية.

وزير الرتبية يوجه باستكامل خطوات حتويل 
املناهج من ورقية اىل رقمية

الوزارة حددت موعد إنطالق الدوام احلضوري

جامعة ميسان تستحدث دراسات عليا بالتاريخ 
االسالمي يف قسم التاريخ

العمل الربملانية تكشف نسبة الزيادة 
يف رواتب الرعاية االجتامعية

    بغداد / المستقبل العراقي

دعت لجنة العمل النيابية، أمس األربعاء، وزارة العمل اىل وضع خطة لشمول 
أكرب عدد ممكن من العوائل املتعففة بمخصصات الرعاية االجتماعية.   

وق�ال عض�و اللجن�ة النائب س�تار العتاب�ي لوكال�ة األنباء الرس�مية، إنه 
»بحس�ب ما أقر يف موازنة ٢٠٢١، تم ش�مول نحو ٤٠٠ ألف عائلة بالرعاية 
االجتماعية«، مبيناً أن »نسبة زيادة رواتب األرُس املشمولة بالرعاية يرتاوح 

من ٢٥ اىل ١٠٠ ألف«.  
واض�اف أن »زي�ادة الروات�ب يعتمد عى ع�دد افراد االرسة«، مش�ريا اىل ان 
»هناك مبالغ تم تخصيصها وبالتايل من واجب الوزارة وضع خطة واضحة 
لكيفية اس�تثمارها ووض�ع الخطة الالزمة لش�مول اكرب ع�دد ممكن من 

العوائل املتعففة«.  
وتاب�ع العتابي ان »االم�وال االضافي�ة للرعاية االجتماعي�ة يف املوازنة هي 
تريليون�ن و٦٠٠ مليار دينار والتي خصصت ل�الرس الجديدة«، موضحاً أن 
»مخصصات االرس املش�مولة س�ابقاً والتي يبلغ عدده�ا مليوناً وألفاً ٣٦٠ 

أرُسة مازالت موجودة«.

رئاسة الربملان تطالب بتحديد امكانية استكامل مرشوع ماء 
النهروان او احالته ملحافظة بغداد

الكعيب حدد 48 ساعة إلنهاء املوضوع

    بغداد/ المستقبل العراقي

ق�ررت رئاس�ة مجل�س النواب، اص�دار امر 
نياب�ي بتش�كيل لجنة دائمة تت�وىل االرشاف 
عى تنفيذ مرشوع الحل الدائم ملاء النهروان 
وتحدي�د املس�ؤولية القانوني�ة ع�ن التلكؤ 
يف تنفي�ذه ، واملتابع�ة الدائمة حت�ى اكمال 
انجازه ، تكون برئاس�ة النائب االول حسن 
الكعب�ي وعضوية عدد من النواب و الجهات 

ذات العالقة .
وطال�ب النائب االول لرئي�س مجلس النواب 
حس��ن الكعب�ي ، الرشكة املنف�ذة ملرشوع 

ماء قضاء النه�روان ووزارة االعمار بتقديم 
تقري�ر مفص��ل خ�الل ٤٨ س�اعة لتحديد 
امكانية اس�تكمال مرشوع املاء خالل وقت 
قصري او احالة جزء منه او بكامل تفاصيله 
اىل محافظ�ة بغداد للميض ب�ه بارسع وقت 
ممك�ن ، محذرا من :« ان عدم االلتزام ضمن 
الس�قف الزمني املحدد لالنجاز يعد مخالفة 
قانوني�ة رصيحة سيحاس�ب عليها كل من 

يثبت تقصريه ».
واكد الكعبي ، خالل اجتماع موسع ملناقشة 
مش�كلة تلكؤ مرشوع ماء قض�اء النهروان 
، والش�حة الكبرية الحاصل�ة بمياه الرشب 

والخ�ام اله�ايل املنطق�ة ،عى وض�ع جدول 
زمني قصري ومحدد النجاز املرشوع وايصال 
ماء الرشب والخام اىل جميع سكان املنطقة 
وحماي�ة الخط الناقل ومعالج�ة التجاوزات 
الحاصل�ة علي�ه ، وانش�اء غرف�ة عملي�ات 
برئاسته وعضوية عدد من الجهات واللجان 
املعني�ة ومحافظ�ة بغ�داد ل�الرشاف ع�ى 

املوضوع ابتداء من يوم غد الخميس. 
وح�ر االجتماع عدد من الن�واب ومحافظ 
بغداد ووكيل وزارة االسكان واالعمار ونائب 
قائد عمليات بغداد وعدد من الجهات املعنية 

وعدد من شيوخ ووجهاء قضاء النهروان .

بتوجيه من املحافظ.. املبارشة بإعادة تأهيل 
كورنيش البرصة

    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

بارشت الرشكة املح�ال إليها مرشوع إعادة 
تأهي�ل كورني�ش الب�رة، أم�س األربعاء، 
أعماله�ا بع�د أن واجه�ت بع�ض املعوقات 
اإلداري�ة والفني�ة والت�ي أخ�رت املب�ارشة 
بتنفي�ذ األعم�ال فيم�ا بين�ت أن املب�ارشة 
الفعلي�ة ودخول اآلليات إىل العمل س�تكون 

يوم السبت املقبل.
وقال مدير الرشك�ة رحيم البزوني إن قيمة 
امل�رشوع تبل�غ ١١ ملي�ار وم�دة تنفيذ هي 
٥٤٠ ي�وم ولكن محافظ الب�رة طلب من 
إدارة الرشك�ة أثناء تواجد لجنة خليجي ٢٥ 
يف الب�رة أن يتم إنج�از العمل قبل انطالق 

البطولة والرشكة وعدت املحافظ بذلك ولكن برشط 
تعاون جميع األطراف معها وخصوصاً فيما يتعلق 

بإزالة التجاوزات من عى ضفاف شط العرب.
وأض�اف البزوني أن املطاعم العائمة تعد من ضمن 
التج�اوزات وق�رار إزالتها من عدم�ه يبقى بملعب 

الحكومة املحلية وهي من ستقرر مصريها 
خالل األيام املقبلة عى حد تعبريه.

ونوه إىل أن م�رشوع إعادة تأهيل كورنيش 
شط العرب يبدأ من بوابة القصور الرئاسية 
ويش�مل إزال�ة كافة التج�اوزات ومقرنص 
بمواصف�ات  والعم�ل  والتبلي�ط  األرصف�ة 
عاملية وضعت من قبل الرشكة االستشارية 
والتي قام�ت بوضع مناش�ئ ونوعية املواد 

التي ستستخدم يف تنفيذ املرشوع.
كما ب�ن أن كافة األكش�اك التي س�توضع 
بعد انتهاء أعمال التأهيل س�تكون متحركة 
وغري ثابتة يف مكان واحد كي ال تعيق حركة 
املواطنن وسيكون مقس�م إىل ثالثة أقسام 
مم�ى خ�اص باملواطنن وآخ�ر للدراجات 
الهوائي�ة والج�زء الثالث س�يكون ملنطق�ة انتظار 

املواطنن.

سوق النفط: خام البرصة األعىل سعرًا 
ضمن خامات »أوبك«

    بغداد / المستقبل العراقي

ارتفع سعر نفط خامي البرة الخفيف 
والثقي�ل، أم�س االربع�اء، فيما س�جلت 
جمي�ع خام�ات منظم�ة اوب�ك ارتفاعا 
أيض�ا. وارتف�ع نف�ط الب�رة الخفيف 
املص�در آلس�يا إىل ٦٣.٤٩ دوالرا للربمي�ل 
بمق�دار ٠.٥٣ دوالر وبنس�بة ٠.٣٤% عن 
يوم امس الثالثاء، فيما س�جلت اس�عار 
خام البرة الثقيل ٦٠.٨٣ دوالرا للربميل 
بارتفاع  بلغ نس�بته ١.٥٧%، بحس�ب ما 

نقلت »رويرتز«.  
وس�جل نفط البرة الخفيف أعى سعر 
مقارن�ة بالنفوط األخرى ل�دول منظمة 
اوبك التي ارتفعت هي ايضا حيث س�جل 
س�عر النفط العربي الخفيف الس�عودي 

مزي�ج  للربمي�ل، وس�جل  دوالرا   ٦٢.٩٨
مرب�ان اإلمارات�ي ٦٢.١٧ دوالرا للربميل، 
وس�جل مزيج س�هران الجزائري ٦٢.٢١ 

دوالرا للربميل، ، فيما سجل بوني الخفيف 
وجرياس�ول  دوالرا،   ٦٢.٥٦ النيج�ريي 

االنغويل ٦٢.٧٤ دوالرا.
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مجهورية العراق 
جملس القضاء االعىل

رئاسة حمكمة استئناف البرصة االحتادية 
حمكمة البداءةاملختصة بالدعاوى التجارية يف البرصة

اعالن
اىل املدعى عليه / املستثمر عبد الحسني عبد الرحيم شبوط / املدير املفوض 

لرشكة افاق كنده للمقاوالت العامة املحدودة / اضافة لوظيفة .
اق�ام املدع�ي )مدير بلدي�ة البرصة / إضاف�ة لوظيفته( الدع�وى املرقمة 
38/ت/2021 ض�دك يطل�ب فيها فس�خ العق�د االس�تثماري ذي العدد 5 
واملؤرخ 2013/11/4 وتعويضه عن ما لحق دائرته من خسارة وما فاتها 
من كس�ب عن ع�دم التزامك ببن�ود العقد والخدمات العامة والتي س�وف 
تؤول اىل مديرية املدعي بعد اكمال املرشوع االس�تثماري وتحميلك الرسوم 
واملصاري�ف القانونية واتعاب املحاماة ولك�ون مقر اقامتك مجهول محل 

اإلقامة.
عليه ق�ررت هذه املحكمة تبليغ�ك اعالناً يف صحيفت�ني محليتني يوميتني 
رسميتني للحضوراىل هذه املحكمة صباح يوم املرافعة املوافق 2021/4/26 
او ارسال من ينوب عنك قانوناَ وبعكسه سوف تجري املرافعة بحقك غياباَ 

وعلناَ وفق القانون.
القايض/ مصطفى شاكر عيل

جملس القضاء االعىل
حمكمة بداءة املوصل

م / اعالن  تبليغ باحلضور
اىل املدعى عليه / يونس ياس�ني س�ليمان  جاس�م / موصل / االصالح 

الزراعي ) سابقا( مجهول محل االقامة حاليا
س�بق وان اقام املدعي ) مدير بلدي�ة املوصل اضافة لوظيفته( الدعوى 
املرقم�ة ) 1780/ب/2020( ام�ام ه�ذه املحكمة طالب�ا فيها الحكم 
بالتعوي�ض عن قيمة املش�يدات التي كانت س�تؤول اىل دائرته وفوات 
املنفع�ة عىل املدة التي لم يش�يد فيه�ا املدعى عليه االبني�ة عىل العقار 
املرقم ) 1925/1( مقاطع�ة )41( قرة كوز والتي قدرها بمبلغ )مائة 
مليون دينار( مع احتفاظه بالزيادة التي يقدرها الخرباء بدعوى حادثة 
ولكون تقرير الخ�رباء الثالثة تضمن الزامك بمبل�غ )117,960,000( 
مائة وس�بعة عرش مليون وتس�عمائة وس�تون الف دينار وتم احداث 
دع�وى حادث�ة منضمة بالزي�ادة لذا تق�رر تبليغك بالدع�وى الحادثة 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني للحض�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة يوم 
2021/4/26 الس�اعة )10,40( صباحا او ارسال وكيال عنك وبعكسه 

ستجري املرافعة بحقك غيابيا وحسب االصول

حمافظة كربالء املقدسة
مديرية بلدية كربالء املقدسة

شعبة تنظيم املدن
اعالن

تعل�ن مديرية بلدية كربالء املقدس�ة ع�ن تعديل التصميم القطاعي املرق�م )82 ج ( والوارد الينا 
بموجب كتاب مديرية التخطيط العمراني يف كربالء املقدسة املرقم ) 866 يف 2021/3/25( فعىل 
من لديه اعرتاض من الدوائر الرس�مية وش�به الرسمية واملكاتب االستش�ارية واملواطنني تقديم 
طلب رسمي معنون اىل مديرية بلدية كربالء املقدسة خالل )30( يوما من تاريخ االعالن وبعكسه 

سوف يتم  تصديق الضوابط املعدلة مع التقدير
املرفقات :

P.D.F يحتوي عىل ملف يفتح )CD( قرص

اعالن 
قدم املواطن ) محمد جاني كشتول (  الدعوى 
لتبديل ) اللقب ( وجعله ) املوسوي ( بدال من 
) دلف�ي ( فمن لديه ح�ق االعرتاض عىل ذلك 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل م�دة اقصاها 
خمس�ة عرش يوما وفق املادة 22 من قانون 

البطاقة املوحدة رقم 3 لسنة 2006 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام 

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

اىل الرشيكني / اش�واق ج�واد كاظم  / عيل 
رشيد مجيد 

اقتىض حضوركما اىل بلدية التاجي – س�بع 
البور لغرض اس�تخراج اج�ازة بناء للقطعة 

املرقمة 1 / 10651 سبع البور .
الرشيك 

عبري جمعة صربي 
������������������������������������

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

مديرية احوال بغداد / الرصافة 
قسم شؤون احوال بغداد / الرصافة 

العدد : 7483 
التاريخ : 13 / 4 / 2021 

اعالن 
قدم املواطن ) كاظم حس�ن كعيد (  الدعوى 
لتسجيل ) اللقب ( وجعله ) املحمداوي ( بدال 
م�ن ) املحم�دي ( فمن لديه ح�ق االعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل ) 15 ( خمس�ة 
عرش يوما من تاريخ النرش وبعكس�ه سوف 
تنظر هذه املديرية بطلبه استنادا اىل احكام 
املادة ) 22 ( من قانون البطاقة الوطنية رقم 
) 3 ( لسنة 2016 املعدل عىل ان يكون النرش 

باسم مدير الجنسية املحرتم .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام 

������������������������������������
أعالن

بن�اء ع�ىل الدع�وى املقامة من قب�ل املدعي 
)محم�د نج�م عب�د( ال�ذي يطل�ب اضاف�ة 
لق�ب من)الفراغ( اىل )املوس�وي( فمن لديه 
اعرتاض مراجع�ه هذه املديري�ة خالل مدة 
اقصاه�ا )15( يوم وبعكس�ه س�وف تنظر 
هذه املديري�ة يف الدعوى وف�ق احكام املادة 
)22( من قانون البطاق�ة الوطنية رقم )3( 

لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدي�ر االحوال املدني�ة والج�وازات واالقامة 

العامة /وكالة

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
تنفيذ 30

رقم االضبارة : 2020/1086
التاريخ : 2021/3/9 

اىل  /املنف�ذ عليه ) عيل ش�هيد ابو الش�ون/ 
كوفة- حي ميسان(

لق�د تحقق لهذه املديري�ة من ) خالل رشح 
املبلغ القضائي لهذه املديرية واشعار مختار 
املحلة  ابراهي�م عزيز املؤرخ 2021/4/12(  
ان�ك مجهول محل االقام�ة وليس لك موطن 
دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ  
علي�ه واس�تنادا للم�ادة ) 27 ( م�ن قانون 
التنفي�ذ تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بالحضور يف 
مديري�ة تنفي�ذ الكوفة خالل خمس�ة عرش 
يوم�ا تب�دأ م�ن اليوم الت�ايل للن�رش ملبارشة 
املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم 
حضورك س�تبارش هذه املديري�ة باجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون.
املنفذ العدل 

اوص�اف املحرر :- نخربك�م بانه تقرر حجز 
االموال الغ�ري منقولة تمام العق�ار املرقم ) 
3/76860 حي ميس�ان( لقاء طلب الدائن ) 
محسن حبيب كاظم ( البالغ ) خمسة عرش 
ملي�ون ( دين�ار ، فيج�ب عليك�م اداء املبلغ 
املذكور خالل ) خمسة عرش ( يوما من اليوم 
التايل لتاري�خ تبليغكم بهذا االخبار واال فأنه  
االموال املحجوزة بموجب هذا القرار ستباع 
وفقا للقانون وذلك استنادا للمادة )87( من 

قانون التنفيذ.
������������������������������������

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد : حجة استصدار جواز سفر/2021

التاريخ : 2021/4/14
اعالن

إىل/ املدعو ) جنيد جليل ياقو( 
بناًء عىل الطلب املقدم من قبل طالبة الحجة 
) خمائ�ل احمد ناجي(  ام�ام هذه املحكمة 
واملتضمنة طلب حجة اذن باس�تصدار جواز 
س�فر الوالدك القارصي�ن ) ش�هد و ع�يل( 
،وملجهولية محل إقامتك حس�ب رشح املبلغ 
القضائ�ي واش�عار مخت�ار ح�ي العروبة/

النج�ف ، ل�ذا قررت ه�ذه املحكم�ة تبليغك 
يوميت�ني  محليت�ني  صحيفت�ني  بواس�طة 
رسميتني فعليك الحضور امام هذه املحكمة 
بعد تبليغك بثالثة ايام من تاريخ النرش وعند 
ع�دم حضورك س�وف يتم الس�ري باجراءات 

الحجة وفق القانون.
القايض

رائد عبد هاشم املوسوي

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد : 1478/حجة وفاة

التاريخ: 2021/4/13
عب�د  مه�دي  فال�ح  رن�ا   ( املدع�وة   / إىل  

الصاحب(
إعالن

قدم طال�ب حجة الوفاة )اقب�ال ماجد حمد 
ع�يل( طلب�ا إىل ه�ذه املحكم�ة ي�روم في�ه 
استصدار حجة وفاة بحق املدعوة )رنا فالح 
مهدي عبد الصاحب( قررت املحكمة تبليغك  
يف الصح�ف املحلية فعلي�ك الحضور أمامها 
خ�الل ع�رشة أيام م�ن تاريخ ن�رش اإلعالن 
وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون.

القايض
عيل جبار الخزعيل

������������������������������������
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مجلس القضاء األعىل 
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف ص�الح الدي�ن 

االتحادية 
دار القضاء يف سامراء 

محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
العدد:2021/2237 

التاريخ :2021/2/17
نرش اعالن

قدم�ت املس�تدعية )حمديه خل�ف فياض( 
طل�ب اىل ه�ذه املحكم�ة تطلب في�ه اصدار 
حج�ر وقيمومة لزوجها املفقود )رافع ثابت 
حس�ني( وال�ذي فق�د بتاري�خ 2017/3/3 
علي�ه واس�تنادا لقان�ون رعاي�ة القارصين 
قررت املحكمة ن�رشه بصحيفتني محليتني 

يوميتني لغرض التثبت من حياة املفقود.
القايض 

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

أعالن
بن�اء ع�ىل الدع�وى املقامة من قب�ل املدعي 
)مرت�ىض نج�م عب�د( ال�ذي يطل�ب اضافة 
لق�ب من)الفراغ( اىل )املوس�وي( فمن لديه 
اعرتاض مراجع�ه هذه املديري�ة خالل مدة 
اقصاه�ا )15( يوم وبعكس�ه س�وف تنظر 
هذه املديري�ة يف الدعوى وف�ق احكام املادة 
)22( من قانون البطاق�ة الوطنية رقم )3( 

لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدي�ر االحوال املدني�ة والج�وازات واالقامة 

العامة /وكالة

جمهورية العراق 
وزارة الداخلية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
مديرية احوال بغداد / الرصافة 

قسم شؤون احوال بغداد / الرصافة 
العدد : 9555 

التاريخ : 27 / 8 / 2019 
م / اعالن 

قدم�ت املواطن�ة ) جميل�ه محمد خض�ري ( دعوى 
قضائية لتبديل ) اس�م ( وجعله ) زينب ( بدال من ) 
جميله ( فمن لدي�ه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل خمسة عرش يوما من تاريخ النرش وبعكسه 
سوف تنظر هذه املديرية بطلبها استنادا اىل احكام 
امل�ادة ) 22 ( من قانون البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( 
لس�نة 2016 املعدل عىل ان يكون النرش باسم مدير 

الجنسية املحرتم .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة الكوفة
العدد : 303/ب2021/1

التاريخ : 2021/4/14
إىل/ املدعى عليها ) امرية نور سلمان(

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

ب2021/1( طلب الحكم فيها  )تخلية العقار املرقم 
3/77146 مقاطع�ة 4 ح�ي ميس�ان( وملجهولية 
محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ واشعار 
مخت�ار واختيارية منطق�ة ) ميس�ان/الرشيط ( 
املدعو ) ابراهيم عزيز العي�ايش( فقد تقرر تبليغك 
اعالن�ا بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور امام 
هذه املحكمة يف موعد املرافعة املوافق 2021/4/21 
الس�اعة التاس�عة صباحا وعند ع�دم حضورك او 
ارس�الك من ينوب عنك او تقديمك ملعذرة مرشوعة 
فس�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابي�ا وعلنا وفق 

القانون.
القايض

مؤيد رياح غازي

حمافظة بغداد 
مديرية الزراعة  يف حمافظة بغداد / الكرخ

جلنة تأجري االرايض الزراعية
م / اعالن 13 لسنة 2021باملزايدة العلنية 

تعلن مديرية الزراعة يف محافظة بغداد  لجنة تأجري االرايض الزراعية باملزايدة العلنية عن تأجري 
املس�احة املبين�ة اوصافها ادن�اه يف مديرية ناحية اليوس�فية باملزايدة العلني�ة وفق قانون بيع 
وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل والقانون رقم 35 لسنة 1983 بعد نهاية الثالثني 
م�ن اليوم التايل لنرش االع�الن يف الصحيفة او يوم العمل الذي يليه يف حالة مصادفة املوعد عطلة 
وس�تكون املزايدة يف الس�اعة العارشة صباحا يف مقر مديرية الزراعة يف محافظة بغداد / الكرخ 
وللتفاصي�ل مراجعة مق�ر مديريتنا لالطالع عىل الرشوط وتقديم املستمس�كات املطلوبة ودفع 
التأمينات القانونية البالغة 20% من القيمة التقديرية من بدل االيجار املقدر ويتحمل من ترسو 

عليه املزايدة اجور نرش االعالن

 

مدير زراعة حمافظة بغداد / الكرخ

العدد / 1780/ب/2020

القايض
حممود عبد اهلل النعيمي

العدد : 14489
التاريخ 2021/4/5

م.ر. مهندسني
عبري سليم نارص

مدير بلدية كربالء املقدسة

العدد: 38/ت/2021
التاريخ: 2021/4/14

العدد : 4709
التاريخ : 2021/4/14

بدل  االيجار السنوي المقدر 
للدونم الواحد /دينارعراقي المشيدات المواصفات المساحة 

بالدونم رقم المقاطعة رقم القطعة

4800 دينار خالية مستصلحة  
جزئيا 12 دونم 13/ كشك 

االميري 14/172
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كيف نحمي بيئة العراق؟
           صالح لفتة

الكث�ر م�ن الحض�ارات القديم�ة كان 
السبب الرئيس الندثارها وتفكك عظمتها 
هو االستهانة بالبيئة، واهمالها ملصادر 

التنوع البيئي.
 الوضع لم يختلف يف العراق وكأن التاريخ 
يعيد نفسه، فبيئة العراق عانت ما عانت 
من العنف الدكتاتوري والحروب العبثية 

والتدمر املمنهج والتخريب املتعمد. 

اذ ُجرفت ماليني أشجار النخيل وُجففت 
أه�وار العراق البيئة الفري�دة من نوعها 
وص�ارت األرايض الزراعية أرايض جرداء 
ال م�اء فيه�ا فت�زرع وال ش�جر ينم�و، 
وإن وج�د امل�اء فالس�باخ املنترش يقتل 
النبات�ات، فتحولت خراب�ا بعد أن كانت 

من اجمل البيئات وانظفها.
وتأملنا خراً يف الحكم الديمقراطي، لكن 
عىل ضوء النتائج عىل األرض ليس هناك 

ما يبرش بخر.

تدمر البيئة الطبيعي�ة ومصادر التنوع 
االحيائي مستمر.

هذا الدمار يشيب له رأس الطفل الصغر 
فأي�ن ما تذه�ب ت�رى أك�وام النفايات 
بكثرة، وال�رف الصحي متخلف وغر 
مكتمل، املخلف�ات الحربية مازالت تمأل 

ارض العراق. 
حتى أماكن الطمر الصحي عىل مشارف 
امل�دن ومداخله�ا لتعيد الري�اح الدخان 
والروائح القذرة لتغط�ي املدن واالغلفة 

واألكياس لألماكن التي رفعت منها.
الحكومات املتعاقبة مس�ؤولة عن جزء 
كبر من هذا التدمر، بيئتنا تزداد معاناة 
م�ن دون أن يكون هناك من يتحس�س 
معاناتها. والجهود التي بذلت لخلق بيئة 

نظيفة ذهبت سدًى.
واملواطن رشي�ك يف الخراب البيئي، ففي 
كثر م�ن الدول هناك حمالت لتحس�ني 

البيئة وتنظيفها من قبل املواطنني.
 ال توجد ل�دى اغلبنا ثقاف�ة النظافة او 

االهتم�ام بالبيئ�ة وما زلن�ا نرمي بقايا 
وعل�ب  الفارغ�ة  االغلف�ة  او  الطع�ام 
يف  البالس�تيكية  والنفاي�ات  العصائ�ر 
الشارع امام اطفالنا، ال توجد أي مبادرة 
حقيقية العادة زراعة االش�جار تساعد 
يف تخفيف درجات الح�رارة التي ترتفع 

عاما بعد عام.
ينبغ�ي عىل الربملان العراق�ي والحكومة 
وض�ع اتفاقي�ة باري�س للمن�اخ تحت 
نص�ب الع�ني والت�ي أصبح�ت بمثاب�ة 

قوان�ني تح�اول ال�دول املوقع�ة عليه�ا 
التكي�ف معه�ا مث�ل التوج�ه ملص�ادر 
الطاق�ة النظيفة والرتكي�ز عىل صناعة 
الس�يارات الكهربائي�ة الت�ي تقل�ل من 
انبعاثات الكربون يف الجو وفرض رقابة 
صارمة عىل املعامل لتقليل التلوث البيئي 

املتسبب.
كذلك التش�ديد عىل القوانني التي تحمي 
البيئ�ة وتعاق�ب الذي ينتهج�ون الصيد 
الجائ�ر وال�ذي يه�دد أنواعا ن�ادرة من 

الطي�ور والحيوان�ات ومكافحة القطع 
غر املسؤول لألشجار وتعرية األرايض.

ويجب اع�ادة النظر بقرار إلغ�اء وزارة 
البيئة هذه الوزارة ذات االهمية القصوى 
يف ح�ارض ومس�تقبل البل�د، وارجاعها 
وايالؤه�ا  وس�يادية  مس�تقلة  وزارة 
االهمي�ة القص�وى وزي�ادة موازنتها ملا 
تحتاج�ه بيئة العراق م�ن عناية خاصة 
وجهود جبارة إلصالح الرضر املرتاكم يف 

بيئة العراق.

الفلسطينيون.. انتخابات وحتديات ديمقراطية
           جيمس زغبي 

م�ا يثر قلق�ي ه�و الطريقة الت�ي تبتع�د فيها 
الس�لطة الفلس�طينية عن النه�ج الديمقراطي، 
بطريقة تلحق الرضر بالقضية الفلسطينية. وما 
يبعث عىل القلق أيضاً غياب الرؤية االسرتاتيجية 
م�ا جع�ل الفلس�طينيني يش�عرون بالي�أس من 
مس�تقبلهم. وأج�د يف نفيس تعاطف�اً مع العبء 
الهائ�ل املتمث�ل يف قيادة »س�لطة« لديه�ا القليل 
للغاية من السلطة. فالسلطة الفلسطينية تتحمل 
مسؤولية توفر الرواتب ألرس عرشات اآلالف من 
املوظفني املدنيني الفلس�طينيني وتوفر التمويل 
لطائف�ة من الخدمات األساس�ية. ويتعني عليها 
القي�ام بهذا من دون أس�اس اقتص�ادي مأمون.
وم�ن املؤك�د أنه ليس خط�أ عب�اس أن أصبحت 
السلطة الفلسطينية معتمدة عىل السخاء الدويل 
وعىل ن�زوات االحتالل. فالسياس�ات اإلرسائيلية 
أدت إىل حدوث اختناق نمو االقتصاد الفلسطيني، 
ومنعت الفلسطينيني من إمكانية الدخول إىل أكثر 
من 80% م�ن أرايض الضفة الغربي�ة. كما قيدت 
إرسائي�ل حركتهم يف إط�ار أج�زاء تتقلص دوماً 
م�ن األرايض الت�ي تركتها لهم. حت�ى يف املناطق 
الخاضعة للسيطرة االسمية للسلطة الفلسطينية، 
تتمتع قوات االحتالل اإلرسائيلية بحرية االقتحام 
واعتق�ال الفلس�طينيني حس�بما تش�اء. لكن يف 

مواجه�ة كل هذا، كان أفضل ما اس�تطاع عباس 
تقديم�ه هو مطالبات م�ن »املجتمع الدويل« بأن 
يعرتف ب� »املرشوعية«، وأن تكون هناك عودة إىل 
»عملية سالم« قد تؤدي إىل تنفيذ »حل الدولتني«، 
وهي أمور لم تعد ذات صلة يف ظل واقع سياس�ة 
زاد  وم�ا  إرسائي�ل.  تمارس�ها  الت�ي  اآلبارتاي�د 
الطني بلة أن الس�لطة الفلس�طينية أصبحت أقل 
تسامحاً مع املعارضني لها من الداخل ومع قيادة 
صاعدة للمجتمع املدني تس�عى إىل إتباع وس�ائل 
مبتك�رة غ�ر عنيفة لتح�دي االحت�الل. ونتيجة 
لهذا، تكلس�ت حرك�ة فتح وأصبح�ت بعيدة عن 
الكف�اح الش�عبي، بعدما كان�ت، ذات يوم، القوة 
املهيمنة عىل الحركة الوطنية الفلس�طينية. ولم 
تعد »فت�ح« عىل قيد الحي�اة إال بفضل نظام من 
الرعاية األبوية. ومازالت استطالعات الرأي تشر 
إىل أن» فت�ح« تتمت�ع بدع�م أك�رب م�ن ذاك الذي 
تتمتع به منافس�تها الرئيسة، حركة »حماس«. 
وهذا مس�توى منخفض للغاية. فاس�تطالعاتنا 
لل�رأي تظه�ر أن »حماس« فق�دت دعم�اً كبراً 
بس�بب حكمها الس�لطوي والنه�ج املضلل الذي 
اتبعته يف »املقاومة« والذي صب مراراً يف مصلحة 
إرسائي�ل. وتش�ر اس�تطالعاتنا لل�رأي أيضاً أن 
الفلسطينيني يريدون بشدة االتحاد. لكن االتحاد 
ب�ني »فت�ح« و»حم�اس« يف حالته�م الحالية لن 
يؤدي إال إىل ترس�يخ الوضع الراهن. والخطر عىل 

الفلس�طينيني هو أنه إذا حاف�ظ محمود عباس 
عىل سيطرته املشددة عىل »فتح« وخاض السباق 
ضد قوائم انتخابية لزعماء منافس�ني، فستكون 
ه�ذه االنتخاب�ات تك�راراً، إىل حد كب�ر، لكارثة 
2006. واالعتقاد الس�ائد هو أن »حماس« فازت 
يف عام 2006 ألن الناخبني رفضوا فس�اد السلطة 
الفلسطينية التي تتزعمها »فتح«. وهذا ببساطة 
ليس صحيحاً. فقد أوضحت اس�تطالعاتنا للرأي 
أن الناخبني كانوا يشعرون بأن كال الطرفني كانا 
س�واء يف الفس�اد. وكان هن�اك س�ببان لتحقيق 
»حم�اس« الفوز وهو انقس�ام »فت�ح« واعتقاد 
الناخب�ني أن�ه ح�ان وقت إعط�اء الط�رف اآلخر 
فرصة بعد عدم تحقق تقدم نحو الس�الم. فحني 
طرحنا عىل الفلسطينيني السؤال التايل: »إذا كنت 
تعتقد أن تحقيق السالم ممكن، فلمن تصوت؟«، 
أج�اب ثالثة أرب�اع تقريباً م�ن ناخبي »حماس« 
أنهم سيتحولون إىل تأييد »فتح«. ومربط الفرس 
أنهم ل�م يكونوا يعتقدون أن الس�الم ممكن ولذا 
صوت�وا بطريقة تخلصهم من الذي�ن لم يحققوا 
توقعاته�م. وكانت النتيج�ة كارثة. وقد كان عىل 
الفائ�ز باالنتخابات االضط�الع بوظيفتني وهما 
إدارة الس�لطة، عن طريق التعام�ل مع االحتالل 
يف األس�اس، وتقدي�م القي�ادة والرؤية للش�عب. 
و»حماس« لم تهت�م بتحقيق متطلبات الوظيفة 
األوىل، ورؤيتها التي س�عت إىل تحقيقها تس�ببت 

يف دم�ار. وبع�د 15 عاماً لدى فت�ح فرصة ثانية. 
فل�دى »ن�ارص الق�دوة«، املناف�س يف االنتخابات 
وذات  ذكي�ة  مقرتح�ات  املقبل�ة،  الفلس�طينية 
بص�رة. ودخ�ول مصطف�ى الربغوثي الس�باق 
خل�ق حال�ة م�ن الحم�اس. وه�ذا م�ا يحتاجه 
الفلس�طينيون اآلن، وله�ذا يتعني ع�ىل »عباس« 
رف�ع قبضت�ه عن الحرك�ة. والربغوث�ي والقدوة 
بمفردهم�ا، وم�ن خ�الل انتخابات واح�دة، لن 
يخرجا الفلس�طينيني، بمعجزة، من الوهدة التي 
ه�م فيها. بل يس�تطيعان وقف هبوط مس�توى 
الوهدة. فقد قدما الوعود بتغير يف االسرتاتيجية 
ورؤية جديدة واس�تعادة األمل. وهذا ما يحتاجه 
الفلسطينيون تحديداً وهذا أيضاً أكثر ما يخشاه 
اإلرسائيلي�ون. لقد كنت جزءاً م�ن فريق مراقبة 
مركز كارتر ملتابعة االنتخابات الفلسطينية لعام 
1996 يف مخي�م دير البلح لالجئني. وحينها كانت 
طواب�ر الناخب�ني طويلة لدرجة أن�ه تعني علينا 
إبقاء مراكز االقرتاع مفتوحة لس�اعات بعد وقت 
اإلغالق املقرر مس�بقاً. فقد كان الناس يشعرون 
أنهم ع�ىل مقربة من تحقيق تغر محوري. وبعد 
مرور 25 عاماً، تبخرت هذه املشاعر. فقد أصبح 
قيام الدولة أبعد مناالً من أي وقت مىض، ومعظم 
الناخب�ني ليس�وا متأكدي�ن مما س�تحققه هذه 
االنتخاب�ات بخالف مجرد إق�رار القيادة القديمة 

نفسها.

 املحاصصة مرة أخرى
           نجاح العلي  

من�ذ ب�دء عملية التغير الس�يايس يف نيس�ان 
2003 وحت�ى اآلن مازال مفه�وم املحاصصة 
ه�و الس�ائد واملس�يطر ع�ىل مجم�ل العملية 
السياسية تحت مسميات عديدة كاالستحقاق 
القومي والديني واملذهب�ي واملكوناتي، ووفق 
ه�ذا املنهج تبّوأ اش�خاص ملناص�ب حكومية 
مهم�ة م�ن دون امت�الك الكف�اءة والخ�ربة 
واملؤسس�ات  والهيئ�ات  ال�وزارات  ادارة  يف 
الحكومي�ة مما ادى اىل تخبط االداء وانزواء او 
ابعاد العديد م�ن املوظفني الكفوئني واملهنيني 
او هجرتهم اىل خ�ارج العراق لتتلقفهم الدول 
االجنبي�ة لالس�تفادة من عقوله�م وخرباتهم 
واالمثلة عىل ذلك كث�رة. موضوع املحاصصة 
واضح ومش�خص وال يمكن إن�كاره بل حتى 
الق�وى السياس�ية التي كانت خ�ارج العملية 
الت�ي كان�ت تدع�و اىل املواطن�ة  السياس�ية 
وحكوم�ة تكنوقراط حاملا تنخ�رط يف العملية 
السياسية تبدأ باملطالبة بحصتها من املناصب 
الحكومي�ة، هذا االم�ر الخط�ر البنيوي الذي 
ينخ�ر جس�د الدول�ة العراقية اك�دت وجوده 
قب�ل ايام اللجن�ة القانوني�ة يف مجلس النواب 
العراقي باس�تمرار الراع ب�ني االحزاب عىل 
الدرجات الخاصة وهناك منافس�ة كبرة عىل 

توزيعه�ا بينه�م. وينس�حب االم�ر ايضا عىل 
ملفات االس�تجواب واملس�اءلة داخل مجلس 
النواب، فما ان يبادر اىل التلويح بس�حب الثقة 
او اقالة مسؤول حكومي حتى تبدأ الراعات 
واملس�اومات بني االحزاب والقوى السياس�ية 
برتشيح شخصيات مقربة منها لهذه املناصب 
الش�اغرة بعيدا عن الكف�اءة واملهنية والخربة 
والسرة الشخصية، واصبح من املستغرب ان 
يتبوأ اي مواطن عراقي مستقل منصبا حكوميا 
من دون تزكية من احزاب السلطة، وقد تكون 
ه�ذه التزكي�ة مش�رتطة ب�والءات وتن�ازالت 
معينة. الس�ؤال الذي يطرح نفسه بقوة كيف 
يمك�ن املوافقة بني املحاصصة واالس�تحقاق 
االنتخابي، االجابة ببس�اطة وضع مواصفات 
معينة لكل منصب حكومي فالوزراء ومن هم 
بدرجته�م واملدراء العامون يفرتض ان يملكوا 
خربة وظيفية يف تخصصهم التقل عن عرشين 
سنة ومؤهالت اكاديمية من جامعات رصينة 
تتناس�ب وطبيع�ة املنص�ب الحكوم�ي املراد 
اش�غاله، أو أي رشوط االخ�رى، امله�م وجود 
معاي�ر ومواصف�ات محددة لش�غل املناصب 
الوظيفي�ة، وبالنتيج�ة يتحق�ق االس�تحقاق 
االنتخابي وتضطر االحزاب والقوى السياسية 
اىل ترش�يح اشخاص اكفاء ومٔوهلني، وهذا ما 

نبتغيه جميعا. 

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

First Extension Announcement for Tender No: 007-PC-21-EBS 
Provision of mechanical maintenance materials  

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification 
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the 

laws of Hong Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS 
Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern 
Part. 

Tender Title: Provision of mechanical maintenance materials 
Tender No.: 007-PC-21-EBS 
Tender Information:  
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for the First time. All the 
specialist companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with EBS 
Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by 
paying the tender fee (100$) after procedures mentioned below. 
Part One: Scope of work 
Company to seek TWO contractors who have qualified international professional experience and can supply the 
mechanical maintenance materials，For more details, please refer to ITB document. 
Part Two: Purchase the ITB: 
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to 
Zhang Xianqiao zhangxianqiao@ebspetroleum.com  and submit the following documents one day in advance: 
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company 
B: Valid Copy of Company registration Documents, tax return, Social securities etc.  
C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email) 
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one 
company 
People who directly come to purchase ITB without confirmation from above email would not be accepted. 
Part Three:  
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed 
separately before the tender submission deadline 4:00 PM 2nd May 2021 based on the ITB documents. 
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, 
Nahrawan S2 Camp before the deadline of tender mentioned above. 
Bidders Proposals shall consist of: 
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read 
and compile). 
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be 
read and compile). 
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value. 
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall 
be submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s 
address and contact information should be clearly mentioned on the envelope. 
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please 
inform the C&P Dept. three days before the deadline for the purpose of swift answering before the bidding date. 
Contract Person: Mr. Zhang Xianqiao Email: zhangxianqiao@ebspetroleum.com. 
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above this tender 
announcement. 

حمافظة كربالء املقدسة
مديرية بلدية كربالء املقدسة

جلنة البيع واالجيار
اعالن 

)وفق قانون بيع واجيار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل(
 بالنظ�ر لحص�ول حالة كرس ق�رار تعلن لجنة البي�ع وااليجار يف مديري�ة بلدية كربالء 
املقدس�ة  عن ايجار )العقار(   املدرجة اوصافه ادناه وذلك بعد مرور ) 7( يوم تبدأ من 
الي�وم التايل لنرش االع�الن يف احدى الصحف اليومية  فعىل الراغبني باالش�رتاك باملزايدة 
الحضور يف ديوان البلدية يف تمام الس�اعة العارشة صباحا مس�تصحبني معهم صك او 
وصل التامينات القانونية البالغة 30% من القيمة املقدرة ولكامل فرتة االيجار ونس�خة 
م�ن هوية االح�وال املدنية او البطاق�ة الوطنية املوحدة  وبطاقة الس�كن عىل ان تبقى 
امانات الضم ضمانا لس�المة املاجور ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور خدمة %2  
من مبلغ االحالة ويف حال حصول املزايدة يف يوم عطلة رسمية ستجري املزايدة يف اليوم 
ال�ذي ي�ي العطلة  وال يجوز الدخول باملزايدة اال صاحب وص�ل التامينات او من يخوله 
بتوكيل رس�مي قانوني  .. وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013 
املعدل عىل ان يتم تس�ديد كامل بدل االيج�ار ولكامل فرتة االيجار مع املصاريف وخالل 
30 يوما من تاريخ االحالة القطعية ويف حالة رغبة املس�تاجر بتقسيط بدل االيجار يتم 
تقديم كفالة عقارية ضامنة عىل ان تكون املوافقات ضمن املدة القانونية وعىل الراغبني 

مراجعة البلدية لالطالع عىل رشوط املزايدة

أعالن
بن�اء عىل الدع�وى املقام�ة من قبل املدع�ي )فارس 
حامد خزي( الذي يطلب تبديل لقبه من)العابدي( اىل 
)العاي�دي( فمن لديه اعرتاض مراجعه هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها )15( يوم وبعكس�ه سوف تنظر 
هذه املديري�ة يف الدعوى وفق احكام املادة )22( من 

قانون البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االح�وال املدنية والج�وازات واالقامة العامة /

وكالة

إىل الرشيك أمل جاسم مردان اقتىض حضورك إىل مقر بلدية النجف 
لغ�رض اصدار اجازه بن�اء للعق�ار املرقم 46622/3 ح�ي النداء 
خ�الل عرشه ايام وبخالفه س�تتم اإلجراءات دون حضورك اس�م 

طالب االجازه حسني ضباء جواد
������������������������������������������������������

إىل الرشي�ك مدي�ره منثور حس�ن اقتىض حض�ورك إىل مقر بلدية 
النج�ف لغ�رض اصدار اج�ازه بناء للعق�ار املرق�م 5585/3حي 
العروبه خالل عرشه ايام وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضورك 

اسم طالب االجازه مسلم هاني كامل

اعالن
اىل الرشيك الغائب / سعد رزاق غني 

اقت�ىض حض�ورك اىل مديري�ة بلدي�ة 
النج�ف وذل�ك للموافق�ة باق�رار عىل 
اصدار اج�ازة بناء والخاص�ة بالعقار 
املرقم 3/16051 ح�ي النداء مناصفة 
م�ع الرشيك ن�ور اله�دى حس�ن عبد 
االمر خ�الل مدة اقصاه�ا عرشة ايام 
وبعكس�ه س�وف تصدر االجازة وفقا 

للضوابط الالزمة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 

االتحادية
محكمة بداءة تكريت 

العدد / 333/ب/2020
التاريخ 2021/4/14

اعالن
اىل املس�تأنف عليه / عبد الله محمود 

احمد
اق�ام املدعي مدير ع�ام رشكة العامة 
لصناع�ة االدوي�ة يف س�امراء اضافة 
لوظيفت�ه دع�وى بحقكما وس�جلت 
ولوق�وع  333/ب/2020  بالع�دد 
الطع�ن االس�تئنايف عليه�ا وملجهولية 
مح�ل اقامتك قررت املحكم�ة تبليغك 
بموع�د املرافع�ة 2021/4/25 ام�ام 
محكمة االس�تئناف بصفتها االصلية 
ع�ن طريق الن�رش بالصح�ف املحلية 
عن�د ع�دم حضورك�م او م�ن يمثلك 
قانونا س�وف تجري بحقكم املرافعة 

غيابيا
القايض

انور جاسم حسني

وزارة الداخلية
االداري�ة  للش�ؤون  ال�وزارة  وكال�ة 

واملالية 
املدني�ة والجوازات  مديري�ة االح�وال 

واالقامة
املدني�ة والجوازات  مديري�ة االح�وال 

واالقامة
ملحافظة املثنى / قسم شؤون االحوال 

املدنية 
اعالن

قدم املواطن   ) سعد عباس عبد (  طلبا 
اىل ه�ذه املديري�ة يطلب فيه تس�جي 
اللق�ب يف قي�ده  وجعل�ه ) الظامل�ي(  
بدال من )فراغ( وعمال باحكام املادة ) 
24/ثانيا( من قانون البطاقة الوطنية 
رق�م 3 لس�نة 2016 املعدل تقرر نرش 
الطل�ب باحدى الصح�ف املحلية فمن 
لدي�ه اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية 
خ�الل ف�رتة ع�رشة اي�ام م�ن تاريخ 
النرش وبعكسه سوف ننظر يف الطلب 

حسب االصول
اللواء 

رياض جندي الكعبي
والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مدي�ر 

واالقامة /وكالة

وزارة الداخلية
االداري�ة  للش�ؤون  ال�وزارة  وكال�ة 

واملالية
املدني�ة والجوازات  مديري�ة االح�وال 

واالقامة 
يف النجف االرشف

/ املدني�ة  االح�وال  ش�ؤون  قس�م 
الواقعات

العدد / ج ش 3793
التاريخ 2021/4/13

بناء عىل طلب املواطن   )ش�اكر رزاق 
عب�ود (  الذي يروم تبديل لقبه وجعله 
)الش�مرتي ( ب�دل م�ن )الش�مرني(  
فم�ن   1957 لع�ام  قي�ده  يف  ال�وارد 
لدي�ه اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية 
خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم 
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف 
الدع�وى وفق احكام امل�ادة )22( من 
قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 
2016 واالمر االداري املرقم 24195 يف 

2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

العدد : 15929
التاريخ 2021/4/14

م. ر مهندسني
عبري سليم نارص

مدير بلدية كربالء املقدسة

مدة االيجار بدل التقدير السنوي المساحة رقم العقار موقعه ت

سنة واحدة
4150000 اربعة 

مليون ومائة وخمسون 
الف دينار سنويا  

125م2 شقة عباسية شرقية 
والمرقمة 474/74   1
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عزي�زي برج الحمل، ال تكن متعصباً بآرئك حول 
نقط�ة معينة أنت بحاجة إىل أن تتعلّم أن تتحّمل 
اآلراء والناس املختلف�ن. بل أكثر من ذلك ، تعلّم 
أن تفهمهم. يف العمل لديك األصدقاء و األعداء فال 
تأتم�ن ايا كان، عاطفيا الحبي�ب يمنحك فرصة 

ذهبية كي تغيري الروتن يف عالقتك العاطفية .

عزيزي برج الثور،أنت تقدم الكثري من العمل مقابل 
القليل من الجوائز انهض ودافع عن حقوقك فأنت 
تس�تحق األفضل ولكن ال تبالغ يف تقديرك لنفس�ك 
كي ال تكون محط انتقاد اآلخرين اتبع حدسك فهو 
لن يخذلك، عاطفياً أنت تش�عر باالستقرار عليك أن 

تغذي هذا الشعور بالتواصل مع الرشيك .

عزيزي برج الج�وزاء، تمدك النجوم بالجاذبية 
والس�حر، يصل س�حرك الغامض إىل قمته مرة 
أخرى. سيكون اآلخرون مغرمون بك. تستطيع 
صنع العجائب بقدرتك املدهش�ة عىل التحويل. 
فقط تخّيل ما يمكن تحوله و سيكون لك ذلك.

عزي�زي ب�رج الرسطان، ال تك�ن مهموماً أكثر 
مما ينبغي ألن ه�ذا يجعلك عرضة النهيار عند 
اقل ازمة او مشكلة صغرية ، الحب الذي تبحث 
عنه يجعلك يف وضع غري مستقر عاطفيا عليك 
االكتفاء بما هو بن يديك ، يف العمل لديك رشيك 

مميز أعطه بعض الثقة.

عزيزي ب�رج األس�د، الواقعية ام�ر مهم عليك 
أن تتح�ىل ب�ه ، فقط الحقائق ه�و ما يجب أن 
تنظ�ر إليه. تحّر وتَثّبْت م�ن التفصيالَت اليوم، 
ارتباطات َمع أشخاص بعيدين كانوا متعلقن 

بالعمل أوأصدقاء أَو أقرباء.

أن  الع�ذراء، عواطف�ك يمك�ن  ب�رج  عزي�زي 
توقع�ك يف مش�كلة، لكن اعتمد ع�ىل فطرتك يف 
توجيه أحاسيسك، ال تنغمس يف مشاعرك نحو 
اآلخرين . فكر بش�كل أكث�ر عقالنية ، فما زلت 

تحتاج وقتاً أكرب إلدراك الواقع.

عزي�زي برج املي�زان، عالقة صداقة س�تتحول 
إىل عالق�ة غرامية مما يجعلك يف وضع عاطفي 
و م�رح  . س�تكون بصح�ة ممت�ازة  جمي�ل 
ممتاز ومعنويات عالي�ة. لديك فرصة الزدهار 

شخصيتك.

عزيزي برج العقرب،األم�ل الذي تنتظره ليس 
بعيد ع�ن متناول يدك فقط عليك أن تصرب وأن 
تنظ�ر إىل األمور بمنظ�ار من التف�اؤل و اعلم 
ان االمال الكب�رية يكون الطريق اليها طويالً و 
معبداً باملشكالت االرسة تمنحك الحب والرشيك 
يعطيك راحة البال كي تتابع العمل بقوة اكثر.

عزيزي برج القوس،الح�ب الذي تكن لآلخرين 
ليس دائماً امرا متبادالً فهناك من يظهر املحبة 
ل�ك و بنفس الوقت يضمر الكث�ري من العداء و 
الكراهية ، يف العمل انت شخص مهم اليوم ألن 
ما س�تفعله س�يغري الكثري يف سياسة الرشكة 

ويعطيك اولوية عىل زمالئك يف العمل .

عزي�زي ب�رج الجدي،لدي�ك تق�دم ملح�وظ يف 
العم�ل عليك أن تش�عر ببعض االط�راء و لكن 
ليس الكس�ل ، توّقع الفرص للرومانس�ية ، قد 
يخفق القلب اليوم و يطرق الحب الباب . الجو 
مهيأ لعالقات اجتماعية أو غرامية، يومك ميلء 

باملرح مع اآلخرين.

عزي�زي برج الدلو،  يف الحب هنالك دائما الحلو 
واملر وكون�ك تمر بالوضع الصع�ب اليوم فهذا 
ال يعن�ي أن جمي�ع الن�اس س�يؤون فقط أنت 
بحاج�ة اىل م�ن يقف جانب�ك، يف العم�ل لديك 
بعض املعوقات املالية ابحث عن كصادر تمويل 

خارج منطقتك وستنجح يف املرشوع .

عزي�زي ب�رج الحوت،م�ن ناحي�ة العم�ل كن 
ح�ذراً يف الصفقات التجارية! ال تبالغ باملغامرة 
باختط�اف عق�د أو توقي�ع. علي�ك ان ت�درس 
احتكاالت الخس�ارة قبل احتماالت االرباح التي 
ق�د ال تتحقق ، ومن الناحية العاطفية إذا كنت 

ما زلت وحيداً، عليك ان تبدأ التفكري بالزواج.

العذراء

احلوت

حيلة جلعل مذاق الشاي األخرض أفضل
يتطلع بعض الناس إىل تناول فنجان 
القه�وة يف الصب�اح، بينم�ا يفض�ل 
آخ�رون كوب�ا م�ن الش�اي األخرض 
للحص�ول ع�ىل دفع�ة لطيف�ة م�ن 

الطاقة.
ولكل م�ن القهوة والش�اي األخرض 
إيجابيات وس�لبيات؛ فم�ع القهوة، 
لديك مجموعة من االختيارات وأنواع 
مختلف�ة م�ن حب�وب القه�وة، لكن 
الجانب الس�لبي للقه�وة هو أنها قد 

تسبب انزعاج يف الجهاز الهضمي.
م�ن ناحي�ة أخ�رى، قد يمن�ح كوب من 
الشاي األخرض دفعة طفيفة من الطاقة 
الت�ي يحتاجها الجس�م يف الصباح، لكن 
العيب الوحي�د هو أن مذاقه قد ال ُيريض 

جميع األذواق. وللحصول عىل كوب شاي 
أخرض ع�ايل الجودة من املواد العش�بية 
وب�دون تكلف�ة باهظ�ة، ح�اول إضافة 
القلي�ل م�ن الزنجبي�ل الط�ازج، ورذاذ 
العسل، وقطعة من الليمون، وربما حتى 
رش الكركم إىل كوب الش�اي الس�اخن، 

 Eat This, Not That بحس�ب موقع
األمريكي. لن تنع�ش هذه املكونات 
فنجان الش�اي األخرض فحسب، بل 
قد تس�اعد أيض�ا يف تحس�ن عملية 
الهض�م، فإضاف�ات مث�ل الزنجبيل 
والكرك�م لهم�ا خصائ�ص مض�ادة 
لاللتهاب�ات، والتي يمك�ن أن يكون 

لها آثار طبية عىل الجسم. 
ويمك�ن أن تس�اعد أيًض�ا يف تقلي�ل 
الش�عور بالغثيان وحتى املساعدة يف 
ع�الج عرس الهض�م املزم�ن، ناهيك عن 
أن الزنجبي�ل يمكن أن يس�اعد يف تقليل 
وترية ارتجاع الحمض، ألنه يس�اعد عىل 
منع حمض املعدة من التدفق مرة أخرى 

إىل املريء.

صورة للشمس خالية من البقع
رص�دت ص�ورة نرشته�ا الجمعي�ة 
الفلكي�ة يف ج�دة التقط�ت صب�اح 
اليوم )األربعاء( يف سماء املحافظة، 
س�طح  ع�ىل  م�ن  البق�ع  اختف�اء 

الشمس.
وأوض�ح رئيس الجمعي�ة، املهندس 
ماجد أب�و زاهرة، أن الش�مس بدت 
مثل ك�رة بلي�اردو برتقالية عديمة 
املالمح، مضيفا أن الوضع قد يتغري 
يف وقت الحق من هذا األسبوع حيث 

من املتوقع أن تظهر بقعة شمس�ية 
جدي�دة، وحتى ذلك الح�ن من غري 
املرجح حدوث أي توهجات شمسية.
وأض�اف أن�ه برغ�م اختف�اء البقع 
الشمس�ية سيس�تمر ظهور أضواء 
الشفق القطبي يف املناطق القطبية، 
مؤكدا أن تلك األضواء تتشكل نتيجة 
لس�يل الرياح الشمسية التي تتدفق 
الثق�وب اإلكليلي�ة يف الغ�الف  م�ن 

الجوي للشمس.

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
2 حبة طماطم مقطعة

2 حبة خيار رشائح
1 حبة بصل رشائح

1 حبة فلفل رومي رشائح
1 كوب جبنة فيتا مكعبات

نصف كوب زيتون أسود
عصري ليمونة

زيت زيتون
رشة زعرت

خطوات التحضري:
توض�ع الطماط�م يف بولة، ويضاف إليه�ا البصل والفلفل والخي�ار والزيتون، 

وتخلط جيدا.
يضاف إليها الزيت وعصري الليمون والزعرت، وتخلط مرة اخرى.

توضع الجبنة، وتخلط بحرص حتى ال تتفتت.
توضع يف الطبق، وتقدم مع الوجبات املختلفة.

سلطة خرضاء باجلبنة والزيتون
عواقب التكاسل عن غسل األسنان ليوم واحد

أشارت دراسة حديثة، إىل أن عدم تنظيف األسنان ليوم واحد، يؤثر 
ع�ىل صحة الفم، ما قد يس�تدعي تدخ�ال طبًيا يف ح�ال تكرار هذا 
األمر.وأكد طبيب األسنان، بيرت فانسرتوم، أن الدراسة تثبت أهمية 
توصي�ات جمعية طب األس�نان األمريكي�ة والجمعي�ة األمريكية 
ألمراض اللثة، بش�أن رضورة املواظبة عىل تنظيف األسنان يومًيا.

وأوضح فانسرتوم، أنه يف حال التكاسل عن تنظيف األسنان تتغلب 

البكرتي�ا الضارة برسع�ة مفاجئة ع�ىل البكرتيا النافع�ة يف الفم، 
مؤكدا أن البكرتيا الضارة يمكن أن تبدأ يف مهاجمة اللثة يف غضون 
4 إىل 12 س�اعة بعد تنظيف األس�نان بالفرشاة، وهو ما يستدعي 
تنظيف األس�نان من 3 مرات إىل مرتن يوميا.ولفت إىل أن الفضالت 
املرتاكم�ة عىل األس�نان عىل مدار 24 س�اعة يف حال عدم غس�لها 
يمك�ن إزالته�ا بس�هولة بالفرش�اة والخي�ط املناس�بن، مقرتًحا 
اس�تخدام األصابع يف فرك األسنان أثناء س�اعات السفر الطويلة، 
ثم غس�ل الفم بالغس�ول.وتقول طبيبة تجميل األس�نان، س�ونيا 
ك�ويل، إن البكرتيا الضارة تتكاثر يف الفم وتتغذى عىل بقايا الطعام 
العالقة يف األس�نان، وتفرز األحماض التي تعزز تس�وس األسنان، 
ويمكن أن تس�بب أم�راض اللثة إذا لم تنظف أس�نانك بالفرش�اة 
لف�رتة طويلة.وتنصح يف حال تعذر تنظيف األس�نان، باالبتعاد عن 
أكل السكريات والرتكيز عىل الخرضاوات، ألن األوىل تعلق باألسنان 
بش�كل أكرب بكثري م�ن الثانية.وأوصت بتن�اول العلكة الخالية من 
الس�كر، لقدرتها عىل املس�اعدة يف إفراز اللعاب، لكنها تؤكد أن كل 

هذه النصائح ال يمكن أن تحل مكان فرشاة أسنان جيدة.

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

عموديأفقي
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االنضباط تصدر حزمة من القرارات وتعاقب رئيس نادي
             المستقبل العراقي/ متابعة

الهي�أة  يف  االنضب�اط  لجن�ة  اص�درت 
التطبيعي�ة، الي�وم األربع�اء، حزمة من 
ملناقش�ة  االجتم�اع  خ�ال  الق�رارات 
اعرتاضات األندية واألحداث التي رافقت 

املباريات .
وبحس�ب بي�ان التطبيعي�ة، ان�ه ل�دى 
مناقش�ة طلب ن�ادي املوص�ل بمراجعة 
ق�رار اعرتاضهم عىل ن�ادي العلم،  وبعد 
إجراء التحقيقات املكثفة لغرض الوصول 
اىل حقيقة اعرتاض ن�ادي املوصل، إذ تم 

اس�تدعاء الاعب )عنيد ش�عبان حسني( ورئيس 
نادي الجوالن )قاس�م حس�ن عبد الله( وأداؤهم 
اليم�ني القانوني�ة. حي�ث أقس�ما بأنه ل�م يلعب 
أي مب�اراة رس�مية م�ع الجوالن، كم�ا ان عقده 
م�ع الج�والن كان صوري�ا ولم يكتس�ب الصفة 
القانونية والشكلية املطلوبة وهي املصادقة عليه 
من قبل االتحاد.كما أيدت لجنة املسابقات سابقا 
بع�دم إرشاك الاع�ب املذك�ور بكش�وفات نادي 
الج�والن، عليه ول�كل ما تقدم، ق�ررت اللجنة رد 

طلب مراجعة القرار املقدم من قبل نادي املوصل، 
ك�ون ان الطلب لم تقدم فيه أدلة جديدة مؤثرة يف 
القرار اس�تناًدا للمادة ) 133 ( انضباط.واضافت 
انه« لدى مناقش�ة تقرير مرشف مباراة ) السكر 
والنارصية ( ، ضمن مباريات دوري الدرجة األوىل 
)التأهي�ي( ، وبع�د اإلط�اع ع�ىل تقرير مرشف 
املب�اراة وم�ا رافقها م�ن أحداث، تق�رر  معاقبة 
مدرب نادي السكر )عماد حميد( باإليقاف ألربع 
مباريات استناًدا للمادة 52 / انضباط، ومعاقبة 
رئيس نادي السكر )جال فهد حسني( باإليقاف 

ألربع مباريات م�ن مرافقة فريقه مع دفع 
غرامة مالية قدرها مليون دينار ، وفق املادة 

52 / انضباط«.وتابع�ت ان�ه« لدى 
مناقش�ة تقرير م�رشف وحكم 
والجي�ش(،  )الح�دود  مب�اراة 
دوري  مباري�ات  ضم�ن 
)الشاطئية( ، وبعد اإلطاع عىل 
تقرير مرشف وحكم املباراة وما 
رافقها من أحداث، تقرر معاقبة 

الاعبني )كرار محمد وكرار رائد( 
م�ن ن�ادي الح�دود باإليق�اف 

اس�تناًدا  مبارات�ني 
 ،  2  /  47 للم�ادة 

وش�اطئية،  صاالت 
لس�لوكهما  وذل�ك 
املش�ني، كما يمنع 
الاعب�ني  دخ�ول 
املعاقبني اىل ملعب 
فريقهم�ا  لع�ب 
نهائيا طيلة فرتة 

العقوبة«.

مباراة كروية ودية جتمع رواد العراق وانكلرتا
             المستقبل العراقي/ متابعة

بح�ث وزي�ر الش�باب والرياض�ة عدن�ان 
درج�ال، األربعاء، يف مكتبِه بمقر الوزارة 
الس�فري الربيطان�ي يف بغ�داد س�تيفني 
هيك�ي مقرتح إلقامة مب�اراة ودية بكرة 

القدم بني رواد البلدين.
وذك�ر بي�ان لل�وزارة ان »الوزي�ر درج�ال 
اس�تعرض خال اللق�اء جهود ال�وزارة يف 
احتضان الش�باب وفس�ح املج�ال أمامهم 
لتطوي�ر قابلياته�م وإظه�ار مواهبهم عىل 
الصحي�ة  الظ�روف  م�ن  الرغ�ِم 
الصعبة جراَء انتشار جائحة 
كورنا التي أثرت عىل الحياة 
بص�ورٍة عام�ة، وتوعي�ة 
اق�رتاب  م�ع  الش�باب 

االنتخابات الربملانية«.
للس�فري  درجال  وَب�نَي 
»مه�ام  الربيطان�ي 
األساس�ية  الوزارة 
الشباب  تثقيف  يف 

لاشرتاك باالنتخابات وتقديم الربامج التوعوية 
وكيفي�ة اختي�ار األمثل بم�ا يخ�دم الوطن يف 
املرحل�ة الحالي�ة الت�ي تتطلب العم�ل وتقديم 
اإلس�ناد والعون للرشيحة الشبابية التي نعول 

عليها يف بناء العراق«.
م�ن جانب�ِه أكد الس�فري الربيطان�ي يف العراق 

س�تيفني هيكي حرص باده لإلس�هام يف دعم 
الش�باب بكاف�ة الجوانب من خال مؤسس�ة 
األم�ري الراح�ل فلي�ب الت�ي تهتم بالش�باب يف 

بريطانيا والعالم.
وتق�دم الجانبان بمقرتح إلقام�ة مباراة ودية 

تجمع رواد العراق وانكلرتا بكرة القدم.

برشلونة يعثر عىل مفتاح 
التعاقد مع هاالند

نيامر حيسم مصريه 
مع باريس سان جريمان

              المستقبل العراقي/ متابعة

يس�تهدف نادي برش�لونة التعاقد م�ع النرويجي إيرلينج 
هاالند، مهاجم بوروس�يا دورتموند، يف املريكاتو الصيفي 
املقبل، يف ظل حاجة البارسا لرأس حربة من الطراز الرفيع.
وتألق هاالند بش�كل الفت مع دورتمون�د، منذ انتقاله إىل 
صفوف�ه يف يناير 2020، حيث يتصدر هذا املوس�م جدول 
ترتي�ب هدايف مس�ابقة دوري أبط�ال أوروب�ا برصيد 10 
أهداف، متفوقاً عىل أق�رب ماحقيه كيليان مبابي بفارق 
هدفني.وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” اإلسبانية، 
فإن هاالند هو املهاجم الذي ينال استحسان األمانة الفنية 
حالياً، يف ظل سعي النادي لتعزيز هجوم الفريق بعد رحيل 
األوروجواياني لويس سواريز، وعدم اقتناع رونالد كومان 

بالدنماركي مارتن بريثويت.
وأضافت الصحيفة املذكورة، أن برش�لونة يعرف جيداً أن 
مفتاح التعاقد مع هاالند هو إش�باع رغب�ات مينو رايوال 

املالية، الذي يريد الحصول عىل 20 مليون يورو كعمولة.
وُي�درك برش�لونة أن مين�و راي�وال ال يمك�ن أن ينق�ل أي 
الع�ب إىل فري�ق آخر دون أن يحصل ع�ىل عمولة ضخمة، 
وق�د حدث ذلك م�ع ماتي�اس دي ليخت عندم�ا انتقل إىل 
يوفنت�وس، وكذل�ك بول بوجب�ا عندما انض�م إىل صفوف 

مانشسرت يونايتد.

املسابقات تدعو أندية املمتاز اىل وضع هذا الشعار او اعتبارها خارسة

كريستيانو يتخطى الظاهرة برقم فريد

              المستقبل العراقي/ متابعة

دعت لجنة املس�ابقات يف الهيأة التطبيعية 
أندية دوري الشباب املمتاز إىل وضع شعار 
االتح�اد }طباع�ًة{ عىل ال�ذراع األيمن لكل 
العب، ويكون بش�كل بارز وواضح.وقالت 
اللجنة انه »وبخاف ذلك ال يس�مح بدخول 
الفريق إىل أرض امللعب ويعد خارسا }3-0{ 
يف املب�اراة، بناًء عىل ما ج�اء باملادة الثالثة 
الفقرة 29 من قانون املس�ابقات للموسم 
التطبيعية  الهي�أة  2020-2021«.وكان�ت 
لاتح�اد العراقي لك�رة القدم، كش�فت يف 
االول من ترشين األول املايض عن الش�عار 
الخاص بمس�ابقة الدوري العراقي املمتاز 
وال�ذي أنطل�ق بالخام�س والع�رشون من 

الشهر نفسه. ويعرب الشعار الذي تم اإلعان 
عنه خال مراس�يم س�حب قرع�ة الدوري 
املمتاز، عن الحداثة والبس�اطة، وسيكون 
س�هل التمييز من خ�ال التصميم الحديث 
ال�ذي يوح�ي للمس�ابقة األوىل يف الع�راق. 
ويتأل�ف ش�عار ال�دوري املمتاز م�ن ألوان 
العلم العراق�ي و خارطة العراق، مجموعة 
ع�ىل ش�كل ك�رة الق�دم، لتش�كل رمزي�ة 
املس�ابقة بما يتطابق مع فكرة الدوري، يف 
التصمي�م الذي تم تصميمه من قبل رشكة 
ب�رو للخدمات والتس�ويق الري�ايض. وتم 
أعتماد الش�عار يف لوائح ورزنامة املسابقة 
ملوس�م 2021/2020، كما تم إباغ األندية 
بطبع الش�عار ع�ىل قمي�ص فرقها خال 

مباريات الدوري املمتاز.

              المستقبل العراقي/ متابعة

رقم مميز للنمساوي االبا مع بايرن ميونيخ
س�جل الاعب الدويل النمس�اوي دافيد االب�ا رقما مميزا 
برفق�ة باي�رن ميوني�خ االملان�ي يف رحات�ه االخرية مع 

الفريق البافاري قبل الرحيل نهاية املوسم.
ويش�ارك الاع�ب اساس�يا يف تش�كيلة الفري�ق ملواجهة 
باريس سان جريمان يف اياب الدور ربع نهائي من دوري 

ابطال اوروبا لكرة القدم.
ووص�ل الاعب اىل املباراة رق�م 425 مع الفريق البافاري 

ليعادل رقم الفرنيس فرانك ريبريي نجم الفريق الس�ابق 
كاكثر العب اجنبي يمثل النادي يف كل البطوالت.

يذك�ر ان لق�اء الذه�اب ب�ني البي اس 
جي والبايرن انتهى بفوز الفريق 

الفرنيس 3 - 2.

الطلبة يسعى لفسخ عقده مع األضواء
              المستقبل العراقي/ متابعة

تبحث اإلدارة املؤقتة لنادي الطلبة العراقي، الطرق القانونية 
لفسخ العقد املربم، بني اإلدارة السابقة ورشكة األضواء.

وقال مصدر مطلع، إن اإلدارة املؤقتة اطلعت عىل بنود العقد 
م�ع رشكة األض�واء، الذي يمتد ل�15 عام�ا، بأجور متدنية 
بلغت 300 مليون س�نويا.وأضاف، أن »املبلغ ال يتوازى مع 

حج�م الطلبة وتاريخه، ناهيك عن الرشوط التعجيزية التي 
تضمنها العق�د«.وأردف املصدر أن »اإلدارة املؤقتة درس�ت 
العق�د، ووجدت أن الرشكة تفرض س�طوتها بش�كل كبري 
عىل النادي، وهناك رشوط جزائية عىل كل بند، وكأن النادي 
ملك الرشكة أو تحت ترصفها، وفق مبلغ رعاية زهيد جدا«.
وواصل املصدر: »التحكم يف الظهور اإلعامي لألجهزة الفنية 
واإلدارية والاعبني، وزي الفريق، وتفاصيل أخرى، تشعرك 

كأن الن�ادي بات أس�ريا للرشكة«.واس�تكمل: »لذا ال بد من 
إيج�اد منفذ لفس�خ التعاقد، خصوصا أن اإلدارة الس�ابقة 
أبرمت�ه، دون الرجوع لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي، 
الجه�ة الراعية، والتي لديها قس�م قانوني متمكن، وبالتايل 
إب�رام العق�د يعد خرق�ا، يجب أن ُيح�ل بطريق�ة مثالية«.

يش�ار إىل أن عقد الطلبة مع رشكة األضواء لإلعام واإلنتاج 
التلفزيوني، أبرمه الرئيس السابق للنادي، عاء كاظم.

اوزيل يقرتب من االستثامر يف عالـم كرة القدم
              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�فت مصادر صحفية عن بدأ مس�عود أوزيل، نجم نادي أرسنال 
الس�ابق وفنربخش�ة الحايل أوىل خطواته تجاه االس�تثمتار يف عالم 
كرة القدم، وذلك بعدما تعاون مع نجمتي هوليود كيت أبتون وإيفا 

لونغوريا لاستثمار يف نادي نيكاكسا املكسيكي.
واوضح�ت هذه املص�ادر ان النادي املكس�يكي اصدر بيانا رس�مًيا 

ل�ه، واتى ع�ىل الش�كل التايل: »نخط�ط ألن نك�ون رشكاء مع 
مجموع�ة تتمتع بخربة واس�عة يف كرة الق�دم وإدارة األندية 

الكربى عىل املستوى الدويل«.وأضاف البيان: »ستعزز هذه 
االتفاقية مؤسس�تنا وترتقي بها إىل املستوى التايل، بعد 

ع�ام من العم�ل الج�اد واالجتماعات، نح�ن قريبون 
جًدا من إغاق اس�تثمار تاريخي لنادينا ولكرة القدم 

املكسيكية«.

مدرب النفط يكشف سبب تراجع 
نتائج الفريق مؤخرًا

              المستقبل العراقي/ متابعة

أوضح باس�م قاس�م مدرب النفط، أن 
اإلصابات الكثرية الت�ي لحقت باعبيه 
كان�ت وراء تراج�ع نتائ�ج الفري�ق يف 

الجولتني املاضيتني، رغم األداء املميز.
وق�ال قاس�م، يف ترصي�ح صحفي ان 
»غي�اب 5 العب�ني يف كل مب�اراة ع�ن 
الفري�ق، أث�ر بش�كل كب�ري ع�ىل دكة 

الب�دالء وه�ذا ما ظه�ر جلي�ا يف مباراتي 
الس�ماوة ونفط الوس�ط، خاص�ة يف ظل 
األزمة املالية التي يعيش�ها النادي، والتي 
تس�ببت يف تعاق�دات محدودة«.وأضاف: 
»عودة الاعبني بيار أبو بكر وبسام شاكر 
ومحمد معن وموىس عدنان من اإلصابة، 
س�يمنحنا دفع�ة معنوي�ة جي�دة مع أن 
هناك 3 العبني س�يغيبون بسبب اإلصابة 
وهم أحمد عبد األمري وعي رحيم وصهيب 
رعد، لكن عودة عدد من الاعبني سيمنحنا 

بعض الخيارات ع�ىل دكة البدالء«.وتابع: 
»الفري�ق يق�دم مس�توى طيب�ا وهن�اك 
إىل  األداء م�ن مب�اراة  تط�ور واض�ح يف 
أخرى، واملس�توى الفني جيد لكن النتائج 
مازال�ت دون مس�توى الطموح«.وخت�م 
بقوله: »نأمل أن نحق�ق النتيجة املرجوة 
بمواجه�ة النج�ف ي�وم الجمع�ة املقبل، 
ففريقن�ا يف حالة جيدة ونس�عى لخطف 
النقاط الثاث«.يش�ار إىل أن النفط تعادل 
مع الس�ماوة وخرس من نفط الوس�ط يف 

آخر جولتني من الدوري.

               المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د الربازيي نيمار دا س�يلفا نجم باريس س�ان جريمان 
الفرنيس عىل اقرتابه من تمديد عقده مع ناديه البارييس، 

مشرياً إىل أن تجديد عقده لم تعد مسألة معقدة.
وس�ينتهي عقد الدويل الربازيي نيمار دا سيلفا مع فريقه 
الحايل باريس س�ان جريمان صيف عام 2022، مما جعل 
البعض يظن بأن الاعب لن يس�تمر فرتة أطول مع النادي 

الفرنيس.
وارتبط اس�م نيمار دا سيلفا بالرحيل عن صفوف باريس 
س�ان جريم�ان ه�ذا الصي�ف، لينض�م لفريق برش�لونة 

اإلسباني.
ولك�ن خ�رج نيمار دا س�يلفا عق�ب تأهل باريس س�ان 
جريم�ان لنصف نهائ�ي دوري أبطال أوروب�ا للتأكيد عىل 

اقرتابه من تمديد عقده مع فريقه.
وتحدث نيمار لش�بكة “ESPN” بنسختها الربازيلية قائاً 
“تجديد عقدي مع باريس س�ان جريمان؟ لم تعد مشكلة 

اآلن”.
وأضاف “من الواضح أنني أش�عر براحة كبرية وأنا هنا يف 

باريس سان جريمان”.
وتابع “برصاحة أش�عر بس�عادة كبرية بتواج�دي هنا يف 

باريس أكثر مما كنت عليه يف السابق”.

إبراهيموفيتش معرض للعقوبة بسبب املراهنات
              المستقبل العراقي/ متابعة

يخاطر زالت�ان إبراهيموفيت�ش نجم ميان 
بإمكاني�ة تغريمه أو حتى حظ�ره من قبل 
الفيفا واالتح�اد األوروبي لكرة القدم، حيث 
يتب�ني أن رشكته املس�اهمة تمتلك 10% من 

وكالة للمراهنات.
وفقاً لقواعد فيفا واالتحاد األوروبي “يويفا” 
ُيحظر ع�ىل الاعبني أن تك�ون لهم مصلحة 

مالية يف رشكات املراهنات.
أن  أفتونبايدي�ت  أف�ادت  ذل�ك  وم�ع 
التابع�ة  املس�اهمة   unkown AB رشك�ة 
وكال�ة  م�ن   %10 تمل�ك  إلبراهيموفيت�ش 
مراهن�ات bethard.com، األم�ر ال�ذي ق�د 

يكلف إبرا غرامة أو تعليق.
أكد الرئيس التنفيذي لرشكة Bethard، إريك 
س�كارب أن املهاجم ال يزال يمتلك أسهماً يف 

إحدى الرشكات املساهمة.

تنب�ق قواع�د يويف�ا وفيفا عىل 
جميع املس�ابقات من تصفيات 
كأس العال�م التي لع�ب بعضها 

منتخ�ب  م�ع  إبراهيموفيت�ش 
الس�ويد إىل الدوري األوروب�ي الذي لعبه مع 
ميان.وفقاً للتقارير قد يحصل الاعب البالغ 
م�ن العمر 39 عاماً ع�ىل غرامة قدرها 100 
مليون يورو أو إيقافه عن ممارس�ة نشاط 

كرة القدم ملدة أقصاها 3 سنوات.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

ماونت يكشف سبب حتسن تشيليس
            المستقبل العراقي/ متابعة

اعرتف ماسون ماونت العب وسط تشيليس بأن توماس 
توخي�ل كان له تأثري كبري يف تش�يليس، وذلك بعد وصول 

البلوز لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
أوض�ح الاع�ب اإلنجلي�زي ال�دويل أن الحال�ة املزاجية يف 
غرفة املابس يف أعىل مستوياتها عىل اإلطاق، حيث ازدهر 

الفريق وخرس مباراتني فقط يف 3 أشهر.
ق�ال ماونت يف ترصيحات�ه األخرية : “من الصع�ب أن تأتي يف 
منتصف املوس�م وتغ�ري األمور لكن توخي�ل كان له تأثري كبري 

عىل الاعبني، علمنا منذ اليوم األول ما يريده يف التدريبات”.
اس�تطرد: “نح�ن نعمل بجد يف التدريبات وه�ذا يظهر يف امللعب، 
نبدو متماس�كني وفريق واحد نقدم مس�تويات عالي�ة، وعلينا 

مواصلة ذلك”.
أم�ا ع�ن الخص�م املرتقب ألس�ود لن�دن يف نصف النهائ�ي قال: 
“نحن مس�تعدون ألي فريق، ألننا نش�عر بالحيوي�ة وبوضعية 
جي�دة حالي�اً ونعلم أننا نلعب بش�كٍل جيد، لك�ن لدينا مباريات 
كب�رية للغاية قادمة، لدينا نصف نهائي كأس االتحاد اإلنجليزي 
ونخوض كل مباراة بثقة تمكننا من الفوز، ونحن بحاجة للقيام 

بذلك مرة أخرى يف بطولة الدوري”.
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الدنيا دّوارةسمك يف ماء ومنزل عىل املريخ

بسمة النسورعبير مشخص

هل هي رصعة أم خطوة تقدم طبيعية يف عالم أصبحت نصف حياته 
»افرتاضية«؟ تصاعدت يف الشهور األخرية مبيعات قطع فنية وغريها 
من املقتنيات املس�جلة واملوثقة افرتاضي�ًا واملعتمدة عىل الرموز غري 
القابلة لالس�تبدال NFT؛ بمعنى آخر هي مقتنيات موجودة فقط يف 

العالم االفرتايض، وليس لها وجود فعيل.
دفعت فيها مئات اآلالف من الدوالرات وأيضا »بيتكوين« و»إثرييوم« 
وغريها من العمالت الرقمية، وتصاعدت املبالغ لتصل إىل ماليني. آخر 
األعمال الفنية االفرتاضية التي حققت مبلغاً قياس�ياً بيعت يف ش�هر 
ش�باط عن طريق دار »كريستيز« بسعر يقرتب من 70 مليون دوالر، 
وهو رقم أثار الكثرية من األس�ئلة والحرية واالس�تغراب وغريها من 
ردود الفعل. ما الذي بيع ومن اش�رتاه؟ هل يستحق عمل رقمي مثل 

هذا املبلغ؟ كيف يترصف املالك مع ما ابتاعه؟
هن�ا يصبح األم�ر متلبكاً وغائم�اً علينا نحن مع�ر محبي األعمال 
الفني�ة الفعلية والعالم الواقعي. الحقيقة أن املش�رتي يس�تطيع أن 
يفاخ�ر بأنه املال�ك الحقيقي والوحي�د لتلك الص�ورة الرقمية، يملك 
شهادة رقمية مسجلة وموثقة... فقط. لكنه لن يستطيع التحكم يف 
عرضها عىل اإلنرتنت وال عىل طبعها أو اس�تخدامها من قبل آخرين، 
يكفيه فخراً أن�ه املالك الحقيقي. مثل تغريدة جاك دورزي مؤس�س 
موقع »تويرت« والتي بيعت بحوايل مليوني دوالر مؤخراً، هي موجودة 
عىل »تويرت« ومكررة يف مواقع كثرية، ولكن وجدت من يش�رتي ومن 

يدفع ليصبح املالك املوثق لها.
األعم�ال املعتمدة عىل الرموز غ�ري القابلة لالس�تبدال ال تتوقف عند 
ص�ورة رقمية مهما بلغت براعة صانعها، فالس�وق الفنية ملثل هذه 
القطع�ة أثبتت أن هناك من يملك املال )س�واء الفعيل أو الرقمي عىل 
طريق�ة »بيتكوين«( والرغبة لراء م�ا يمكن أن نطلق عليه التعبري 
الش�ائع »س�مك يف م�اء« وال أدل عىل ذلك م�ن الح�ذاء الرقمي الذي 
عرضت�ه دار »غوتيش« لألزياء، للبيع بمبل�غ زهيد )18 دوالراً( إذا ما 
ق�ورن باألس�عار الفعلية ألحذية الدار، ولكن الف�ارق هنا هو أن من 
س�يدفع 18 دوالراً لن يس�تطيع أن يرتدي الحذاء وال التبخرت به أمام 
اآلخرين، وسيظل حذاؤه س�جني العالم االفرتايض يمكنه ارتداؤه يف 

الخيال ورؤيته عرب أجهزة تقنية.
يف األس�بوع املايض بدأت بعض التنبؤات بأن هذه الس�وق لن تستمر 
يف االزده�ار ضاربني املثل بالنزاع ال�ذي ثار حول ملكية تصميم ملنزل 
رقم�ي عىل س�طح كوكب املريخ وه�و تصميم تم بيع�ه بمبلغ 288 
»إيثري«، وهو ما يعادل 500 ألف دوالر. املنزل أطلق عليه اسم »مارس 
هاوس« )منزل املريخ( وهو من تصميم الفنانة الكندية كريستا كيم 

ُنفذ بالتعاون مع مطور ألعاب إلكرتونية.

يقول الشاعر بش�ار بن برد يف مطلع قصيدته »إذا كنت يف كل األمور 
معاتبا صديقك لم تلق الذي تعاتبه«. وقد س�بق يف طرحه هذا خرباء 
التنمي�ة البري�ة وعلم�اء النف�س واالجتم�اع، حني اق�رتح وصفة 
س�حرية لعالقة الصداقة، أساس�ها القب�ول والتس�امح والتغايض. 
املرونة يف التعاطي مع األصدقاء مسالة رضورية، ذلك أنهم يختلفون 
ويتناف�رون، ويرتكب�ون األخط�اء والهف�وات التي يمك�ن تجاوزها 
بسهولة، طاملا أن جوهر العالقة قائم عىل املحبة واإلخالص، لكن ذلك 
قد يصبح مس�تحيال يف لحظات ضعٍف قاسية مفصلية، تمر يف حياة 
كل من�ا، كفيلة بتغيري مواقفنا من اآلخرين، لحظات يمكن اعتبارها 
اختبارا مجانيا س�ّخرته الحي�اة لنا، كي نفيق م�ن أوهامنا الوردية 
التي تضللنا يف أحيان كثرية، وتجعلنا نهبا لغري األنقياء من املنافقني 

االنتهازيني غري األوفياء.
ال أحد منا يف منأى من التعرّض لألذى. نكتشف ذلك يف مواقف الشدة 
الت�ي تجعلن�ا يف حاج�ة إىل معونة األصدق�اء وتضامنه�م ودعمهم، 
لنكتش�ف فجأة، وبش�كل صادم، أننا وحدنا باملطلق عندما تتكشف 
لن�ا معادنهم عىل حقيقتها، أولئ�ك الذين يغرقوننا يف لحظات الرخاء 
باملجامالت واالهتمام واّدعاء االكرتاث الذي ال يتجاوز حدود األلفاظ 
املنمق�ة الكاذب�ة هم أنفس�هم رسعان ما يتالش�ون، يتنك�رون لك، 
ويتخل�ون عن�ك، من دون أدنى تأنيب ضمري، أو خجل من أنفس�هم. 
يزيد املشهد قبحا حني نكون عىل النقيض يف تعاملنا معهم، نساندهم 
يف أوقات ش�ّدتهم، وال نبخل عليهم بكل أشكال الدعم، حتى ينهضوا 
م�ن كبوتهم. موقف صعب عصي�ب، كل منا تعرّض له يف مرحلة من 
حيات�ه، فأفق�ده توازنه النفيس، ون�زع عنه القناع�ة بمن توهمهم 
السند والحليف. وهنا التحدّي األكرب أمام أنفسنا. هل علينا، إزاء ذلك 
التخيل، أن نكفر بكل القيم اإلنس�انية من محبة وتضامن وتعاطف، 
ونعلنها خيبة أمل ال رجعة عنها، ونعرتف بغبائنا وسذاجتنا وسهولة 
تعرّضنا للخديعة واالس�تغالل، أم علين�ا أن نواصل الرهان عىل أولئك 
القل�ة القليلة النادرة الت�ي ال تبّدلها األيام، وتتمّس�ك بجمرة املروءة 
والش�هامة، يف زمٍن تراجع�ت فيه كل القيم النبيلة، م�ا يحّصننا من 
إع�الن الهزيمة الكلية، واتخاذ قرار االبتع�اد والنأي بالذات بعيدا عن 
رشورهم.وع�ىل الرغم من قس�وة الحالة، ثّمة مزاي�ا إيجابية لها، ال 
يمك�ن إنكارها أو تجاهلها، كونه�ا تمنحنا فرصة للنضج والتخلص 
من الرباءة وحس�ن الظن بالجميع من دون تمحيص وتدقيق وتأمل، 
ذل�ك أن وض�ع الثقة يف غري أهلها حماقة ك�ربى. علينا أن نبدي وعيا 
أعىل وقدرة أك�رب عىل التمييز واالنتقاء. وهنالك نموذج مثري للعجب، 
م�ن فرط ترّدده ممن يختار التغايض عن مش�اعر الغضب والخيبة، 

تحت عنوان التسامح والتماس األعذار. 

وصفات سحرية للتغلب عىل الصداع أثناء الصيام
ال ش�ك أن الصداع ه�و أكثر التج�ارب املزعجة التي 
يتعرض لها الكثريون يف وقتنا الحارض، والتي يمكن 

أن تؤثر سلباً عىل سري حياتهم اليومية.
ويعتقد معظمنا أن تناول املسكنات هو املالذ الوحيد 
للتخل�ص م�ن آالم ال�رأس، دون أن يعرف�وا بوجود 

عالجات طبيعية تتسم بفاعليتها ملحاربة الصداع.
فيم�ا ييل مجموعة من الوصفات الطبيعية للتخلص 
م�ن آالم الرأس، وفق ما أوردت صحيفة “تايمز أوف 

إنديا” أونالين:
ش�اي القرف�ة والريح�ان : وفًق�ا للدكتور ش�يلبي 
ورئي�س  استش�اري  طبي�ب  وه�و  كولريش�تا، 
الخدمات الرسيرية يف مستش�فى أنتارا الهندي، فإن 
تناول القليل من القرف�ة يمكن أن يصنع املعجزات، 
ألنه�ا تعم�ل كمس�كن طبيع�ي لألل�م وه�ي فعالة 
بش�كل خاص يف حالة الص�داع. وباملثل، فإن إضافة 

الريح�ان إىل الش�اي الخ�اص ب�ك ل�ه خصائ�ص مضادة 
لاللتهاب�ات ويعمل بمثابة مرخي للعضالت للصداع الناتج 
ع�ن اإلجهاد.اغيل املاء بعود القرفة ملدة 10 دقائق. ثم ضع 
أوراق الريح�ان والنعن�اع يف كوب واس�كب مزي�ج القرفة 

فوقه وغطيه ملدة دقيقتني.
عص�ري التفاح والكرك�م : وفًقا للش�يف أرون كارارا، فإن 
إضاف�ة عصري التفاح غري املصفى الخام إىل مزيج الش�اي 
الخاص بك يمكن أن يس�اعد يف التخلص من املخاط الزائد 

وبالت�ايل تخفي�ف الضغط عىل الجي�وب األنفي�ة. الكركم 
والزنجبيل كالهما مضاد لاللتهابات. يعمل الفلفل األسود 
أيًضا كمسكن طبيعي لأللم. وبالتايل، فهو يساعد يف عالج 

الصداع الناجم عن احتقان الجيوب األنفية.
املكون�ات: عص�ري ليم�ون - ملعق�ة صغرية، خ�ل التفاح 
- ملعق�ة صغ�رية، الزنجبيل املف�روم - ¼ ملعقة صغرية، 
مس�حوق الكرك�م - ملعقة صغرية، فلفل أس�ود - ملعقة 
صغ�رية، م�اء - 1 كوب، لتحض�ري هذا الش�اي، اغيل املاء 

وأضف جميع املكونات األخرى وانقعه ملدة 5-8 دقائق.

القرنفل والزنجبيل: يمكن للقرنفل أن يعالج الصداع 
والتوت�ر بش�كل طبيع�ي عن طري�ق تقلي�ل التهاب 
الخالي�ا العصبية وتحس�ني ال�دورة الدموي�ة. وهو 
فع�ال للغاية يف الس�يطرة عىل األلم ويس�تخدم عىل 
نطاق واسع لتخفيف آالم األسنان. من ناحية أخرى، 
يتحكم الزنجبيل يف الغثيان وقد استخدم كعالج قديم 

للصداع.
املكون�ات: قرنف�ل - 2 قطع�ة، رشائ�ح الزنجبيل - 
ليم�ون  رشيح�ة  أوراق،   4-3  - قطعة،النعن�اع   2

واحدة،ماء - 1.5 كوب
لتحضري هذا الش�اي، اغيل املاء مع القرنفل ورشائح 
الزنجبي�ل مل�دة 2-3 دقائ�ق وانقع�ه مل�دة 5 دقائق. 
ض�ع رشائح النعناع والليم�ون يف كوب وصب املزيج 

فوقه.
ش�اي الكركديه : وفًقا للش�يف موهان راوات، فإن 
ش�اي الكركديه ميلء بمضادات األكس�دة التي تس�اعد يف 
عالج الصداع. عالوة عىل ذلك، يمكن أن يساعد رشب شاي 

الكركديه أيًضا يف تعزيز املناعة.
لعمل مزيج الشاي هذا، اغسل زهرة الكركديه باملاء البارد. 
خذ البتالت فقط، وال تستخدم الرباعم ألنها ذات طعم مر. 
ض�ع 300 مل من املاء يف الخالط وأضف مزيج البتالت مع 
بعض مكعبات الثلج. اس�كب الكركدي�ه، ثم أضف عصري 

الليمون وغصناً من النعناع فوقه.

م�ن املس�تحيل اليوم تخي�ل الحياة م�ن دون أجهزة الكمبيوت�ر واألدوات 
الذكي�ة، لك�ن يجب أن نتذكر دائم�ا أن العمل طويل األم�د عىل الكمبيوتر 

يمكن أن يكون ضارا بالصحة.
ووفق�ا ملا ن�رت قناة “مري24” ع�ىل موقعها اإللكرتون�ي، أوضح أطباء 

كيف يمكنك تخفيف هذه العواقب السلبية:
قالت يفغينيا ش�يكونوفا، طبيبة العيون واملستش�ارة الطبية يف أكاديمية 
“إيس�يلور” الروسية: “يف املتوس�ط، يقيض الشخص حوايل سبع ساعات 
يوميا خلف شاش�ة املراقبة، لذلك من الصعب التخيل تماما عن اس�تخدام 

األدوات يف العالم الحديث”.
وأضافت: “من أجل حماية عينيك أثناء العمل طويل األمد عىل الكمبيوتر، 
ي�وىص بأخ�ذ فرتات راحة منتظمة م�ن العمل )انظر إىل املس�افة ملدة 20 
ثانية كل 20 دقيقة( واس�تخدام نظارات خاص�ة مع الحماية من الضوء 

األزرق الضار املنبعث من الشاشات”.

تحتوي س�ماعات الرأس Los Angeles الالسلكية الجديدة إللغاء الضوضاء 
من Urbanista عىل لوحة شمس�ية مدمجة عىل ط�ول عصابة الرأس، مما 

يسمح لها بالحصول عىل الطاقة من الضوء الداخيل والخارجي
وبالرغم من أن بطاريتها املدمجة بسعة 750 مييل أمبري يمكن شحنها بشكل 
تقليدي عرب منفذ USB-C وتوفر ما يصل إىل 50 س�اعة من عمر البطارية، 

لكن امليزة الحقيقية لهذه السماعات هو الشحن بالطاقة الشمسية.
ومن املقرر أن يتم شحنها يف أوائل الصيف مقابل 169 جنيًها إسرتلينًيا )نحو 
232 دوالر(.وبالرغم من أن موقع Urbanista يعد بوقت تشغيل النهائي من 
سماعات الرأس، إال أن املقدار الدقيق للطاقة التي يمكن أن تولدها سماعات 

الرأس هذه يختلف أثناء الشحن عرب الطاقة الشمسية.
وتقول الركة: إن س�اعة واحدة تقضيها يف الش�مس يج�ب أن تولد طاقة 
كافية لثالث ساعات من تشغيل السماعة، لكنها تنخفض إىل ساعتني فقط 
يف يوم غائم.ويف أسوأ السيناريوهات عىل متن طائرة مسافات طويلة، فإنك 
تحت�اج إىل نحو ثماني س�اعات من التع�رض للضوء للحصول عىل س�اعة 
 Los م�ن االس�تماع.وباإلضافة إىل ميزة الطاقة الشمس�ية ، فإن س�ماعات

.Miami تشبه مجموعتها الحالية Urbanista من Angeles

نصائح لتجنب عواقب اجللوس الطويل 
أمام الكمبيوتر

انتاج سامعات رأس تعمل بالطاقة الشمسية نصائح للسيطرة عىل زيادة الوزن والسكري يف شهر رمضان
للع�ام الثاني ع�ىل التوايل يأتي ش�هر رمضان يف 
ظ�ل اس�تمرار الربوتوكوالت الصحي�ة الخاصة 
الت�ي فرضته�ا جائح�ة كورون�ا؛ ما أس�هم يف 
استمرار العادات غري الصحية يف تناول الطعام، 
مث�ل: تناول الوجبات الرسيعة، وعدم ممارس�ة 

الرياضة.
ويف ه�ذا التقرير نس�تعرض 7 نصائح جوهرية 
للسيطرة عىل زيادة الوزن والسكري خالل شهر 

رمضان.
تقس�يم األطعم�ة: ح�اول تقس�يم األطعمة إىل 
بروتين�ات ودهون وكربوهي�درات لتحديد ما إذا 
كان الطعام جيدا أم سيئا بالنسبة لك، وإذا كنت 
تعاني من مرض الس�كري أو الس�منة، فتجنب 
تناول األطعم�ة املليئة بالس�كر أو التي تحتوي 

عىل نسبة عالية من الكربوهيدرات.

األنش�طة  ممارس�ة  يج�ب  البدن�ي:  النش�اط 
الرياضية الخفيفة ما بني 15 – 40 دقيقة يوميا 
مثل: امليش، أو القيام ببعض األعمال املنزلية وما 
إىل ذلك، ويفضل ممارس�ة التمارين التي تتطلب 
جه�دا أكرب بع�د اإلفطار، إلمكاني�ة تناول كمية 

من املياه التي يتم فقدانها من خالل التعرق.
األطعمة املصنعة والدهنية: تخلص من األطعمة 
املصنع�ة والدهني�ة والوجب�ات الرسيع�ة، كما 
ينص�ح الخ�رباء بتجن�ب ب�دء وجب�ة اإلفط�ار 
باألطعم�ة املقلي�ة، حي�ث ق�د ينتهي ب�ك األمر 

بالشعور بالخمول.
وينصح األطباء كذلك بعدم ترك وجبة السحور، 
وهي وجبة أساسية، ستمنحك النشاط والطاقة 

طوال نهار الصيام .
الفواك�ه  م�ن  الكث�ري  أدخ�ل  مت�وازن:  نظ�ام 
الغذائ�ي،  النظ�ام  يف  الطازج�ة  والخ�راوات 
واس�تبدل وجبات�ك املقلي�ة بوعاء من الس�لطة 
لتجنب السعرات الحرارية العالية؛ ما سيساعدك 
ع�ىل الحف�اظ عىل مس�تويات الجلوك�وز تحت 

السيطرة.

تلقى رجل يف والي�ة جورجيا األمريكية مكافأة 
نهاي�ة الخدم�ة ع�ىل ش�كل بنس�ات منقوعة 

بالزيت من مشغله السابق.
وعثر أندرياس فالت�ن يف مدينة فايتفيل بوالية 
جورجي�ا ع�ىل كوم�ة ضخم�ة من البنس�ات، 
أصغر وحدة يف النقد املعدني األمريكي، يف املمر 

املؤدي ملنزله.

وكان ع�دد البنس�ات يتج�اوز 90 ألف�ا، مم�ا 
جعلها تبدو مث�ل كومة كبرية، وأرفقت النقود 

بعبارة »اللعنة عليك«.
وقال فالتن لوس�ائل إعالم محلي�ة إنه علم أن 
هذه األموال عبارة عن مستحقاته عىل صاحب 

متجر كان يعمله لديه يف السابق.
من�ح  البداي�ة  يف  يرف�ض  العم�ل  رب  وكان 

املس�تحقات ملوظفه الس�ابق، ول�م يرضخ إال 
عندم�ا اتص�ل فالتن بدائ�رة العم�ل يف الوالية 

األمريكية.
ورغم أنه دفع املستحقات صاغرا، إال أن صاحب 
املتج�ر أراد االنتق�ام ع�ىل ما يب�دو بطريقته، 
فدفعها عىل ش�كل يصعب اس�تخدامها وفوق 

ذلك كلها أرفقها بشتيمة.

صاحب عمل ينتقم من موظفه السابق بـ »طريقة جهنمية«

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

العتبة احلسينية تفتتح أكرب مركز لغسيل الكىل
العتب�ة  افتتح�ت   
الحسينية املقدسة مركز 
الكىل يف  الوارث لغس�يل 
مدينة كربالء املقدس�ة، 
وهو االك�رب من نوعه يف 
البالد وس�يقدم خدماته 
املجاني�ة للم�رىض م�ن 

جميع املحافظات.
وق�ال مدير اعالم العتبة 
عقيل الريفي يف حديث 
صحف�ي، ان »امل�روع 
ال�ذي يأت�ي بتوجيه من 
الدينية  املرجعي�ة  ممثل 
العليا الشيخ عبد املهدي 
 14 يض�م  الكربالئ�ي، 
اس�ترياده  ت�م  جه�ازا 
أوروبي�ة  مناش�ئ  م�ن 
رصين�ة، بامكانه تقديم 
الخدم�ات اىل 40 مريضا 

يوميا والقي�ام بأكثر من 1000 غس�لة لكىل املرىض 
شهريا مجانا«.

وأضاف الريف�ي أن »املركز الذي يعمل 12 س�اعة 
يومي�ا، ويق�وم بغس�يل كىل املري�ض ث�الث م�رات 

اس�بوعيا بإرشاف كبار االطباء العراقيني واالجانب، 
رفد بأحدث اجهزة غسيل الكىل، فضال عن منظومات 
استدعاء الطبيب واالوكسجني وماء  )R.O( الخاص 
بالغس�ل، اضافة اىل منظومة كام�ريات مراقبة بدقة 

عالية مخصصة لكل مريض«.


