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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعل�ن حس�ن ناظ�م املتح�دث باس�م الحكومة 
العراقي�ة، أم�س األحد، ص�دور توجي�ه برعاية 
عائل�ة الناش�ط الراح�ل إيه�اب الوزن�ي. وقال 
ناظ�م، يف مؤتمر صحفي أعقب جلس�ة مجلس 
الوزراء، »قدمنا الجلس�ة بدالً م�ن الثالثاء نظراً 
النتهاء ش�هر رمضان الخميس املقبل«، مضيفا 
أن »مجل�س ال�وزراء ناق�ش الظ�روف األمني�ة 
واالقتصادي�ة الت�ي تمر به�ا البالد«.  وأش�ار اىل 
أن »الكاظم�ي وجه الداخلي�ة بالتحقيق الفوري 
بشأن اغتيال إيهاب الوزني يف كربالء«، مؤكدا أن 
»الحكوم�ة وعدت ب�اإلرساع يف مالحقة الجناة«.  
وتابع، أن »الكاظم�ي توّعد بالوصول إىل منفذي 
اغتيال الوزني مثلم�ا وصلت الحكومة للجناة يف 
الب�رة«، مبينا أن »هناك توجي�ه برعاية عائلة 
الش�هيد الوزني«  وبش�أن لقاحات كورونا، قال 
ناظ�م إن »هنال�ك تعاقدات جدي�دة لجلب املزيد 
من اللقاحات والس�يما فايزر«، مضيفا »نش�هد 

تصاعداً يف أخذ اللقاح من قبل املواطنني«.  
ولف�ت ناظم اىل أن »هنال�ك توجيه بمتابعة ملف 
حرائ�ق املحاصي�ل بنحو ج�اد وص�ارم«.  وذكر 
أن »مجل�س الوزراء صوت عىل م�روع قانون 
حماية الطفل املقدم من وزارة العمل«.  وتابع أن 
»مجلس ال�وزراء وجه أمانة بغداد للقيام بحملة 

تنظيف كربى تزامناً مع قدوم العيد«.  
ب�دوره، ت�رأس رئي�س مجل�س الوزراء الس�يد 
مصطفى الكاظمي الجلس�ة االعتيادية التاسعة 
ع�ر ملجلس ال�وزراء، وج�رى فيه�ا بحث اخر 

التطورات واالحداث العامة يف البالد.
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للموسم احلايل

حمافظ واسط يعلن
 شمول ٣٠ ألف عاطل برواتب 

احلامية االجتامعية

الدفاع املدين تقدم حاًل 
للسيطرة عىل احلرائق وترفع 

طلبـًا بشأن املخازن

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت عائلة الناشطة السعودية املدافعة عن حقوق املرأة 
لج�ني الهذلول أن أجهزة األمن يف اململكة اس�تدعت ابنتها 

لجني، بعد ثالثة أشهر عىل إطالق رساحها.
وذك�رت علي�اء الهذلول ش�قيقة لجني يف حدي�ث لوكالة 
»أسوش�يتد ب�رس« وعىل حس�ابها يف »توي�ر« أن مكتب 
املديري�ة العام�ة للمباح�ث يف وزارة الداخلية يف العاصمة 
الرياض اس�تدعى لجني وطل�ب منها التوقي�ع عىل »أمر 
إبالغ« بقرار املحكمة العليا املؤيد لحكم محكمة االستئناف 
املتخصصة بحقها. وتعرضت السعودية النتقادات دولية 

واس�عة عىل خلفية قضية لجني الهذل�ول التي اعتقلت يف 
حزيران 2017 وأمضت 33 شهرا وراء القضبان.

ويف أواخر أيلول 2020، قضت املحكمة الجزائية املتخصصة 
يف الري�اض بس�جن الهذلول ملدة خمس س�نوات وثمانية 
أش�هر من تاريخ إيقافها، مع وقف تنفيذ عامني وعرة 
أش�هر من العقوبة املقررة. وتمت إدانتها بموجب قوانني 
الجرائم اإللكرونية ومكافح�ة اإلرهاب. وأطلق رساحها 
يف ش�باط 2020، م�ع ف�رض بعض ال�روط عليها، بما 
يف ذلك حظر س�فرها وامتناعها ع�ن التعليق عىل ظروف 
احتجازها. وأق�رت محكمة االس�تئناف يف مارس الحكم 

الصادر ضد لجني، من املحكمة الجزائية املتخصصة.

      بغداد / المستقبل العراقي

دانت املفوضية العليا لحقوق االنسان، 
أمس األحد، حادثة االغتيال للناش�ط 
بمحافظ�ة  الوزن�ي  إيه�اب  املدن�ي 
ال�وزراء  رئي�س  مطالب�ة  كرب�الء، 
الكاظم�ي، بتحقيق عاجل  مصطفى 

ومعلن بالقضية.
تلق�ت  بي�ان  يف  املفوضي�ة  وقال�ت 
املستقبل العراقي نس�خة منه »نبدي 
اسفنا البالغ ملا جرى، )اغتيال الناشط 
إيه�اب الوزني(، وتؤكد بوجود ضعف 
باملنظومة االمنية يف حماية الناشطني، 

ما اضطر العديد منهم ملغادرة العراق، 
واملتبقي منهم اصبحوا فريس�ة لهذه 

الحوادث املأساوية«.
الع�ام  القائ�د  املفوضي�ة،  وطالب�ت 
للقوات املس�لحة ب�«اتخاذ االجراءات 
الناش�طني  لحماي�ة  امل����ناس�بة، 
واالعالميني واملدونني واصحاب الكلمة 
الحرة، وتقدي�������م الجناة للعدالة 
وتعزيز الجهد االمني واالس�تخباراتي 
وان تك�ون التحقيق�ات عاج����ل�ة 
وتعلن للرأي العام بشكل مبارش، وان 
ال تك�ون كس�اب��������قاتها مث�ل 
حادث�ة استش�هاد الصح������ف�ي 

هشام الهاشمي«.
ويف فج�ر اليوم األحد، اغتيل الناش�ط 
يف  الوزن�ي،  إيه�اب  التظاه�رات  يف 
هجوم مسلح أمام منزله يف محافظة 

كربالء.
إثر ذلك خرج العرات من املتظاهرين 
الغاضب�ني وقطعوا عددا من الطرق يف 
محافظة كرب�الء باإلطارات املحرقة، 
اغتي�ال  اس�تمرار  ع�ىل  احتجاج�ا 

املتظاهرين.
وكان مح�������افظ كربالء، نصيف 
الخطاب�ي، ق�د أعل�ن يف وق������ت 
س�ابق من اليوم األحد، وضع القوات 

األمني�ة يف حال�ة إن�ذار، فيم�ا وج�ه 
بمالحقة قتلة الناشط يف التظاهرات، 

إيهاب الوزني. 
وذكر املكتب اإلعالمي ملحافظ كربالء، 
أن   ،IQ NEWS ملوق�ع  ورد  بي�ان  يف 
الق�وات  وض��������ع  »الخطاب�ي 
األمنية كافة يف حالة االنذار واالنتشار 
بأرج�اء كربالء وش�دد ع�ىل رضورة 
ورسع�ة إلق�������اء القب�ض ع�ىل 
املجرم�ني الذي�ن اغ��تال�وا املواط�ن 
املدن�ي  الن�������اش�ط  الكربالئ�ي 

ايهاب الوزني«.
التفاصيل ص2
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الفتح: املفسوخة عقودهم من احلشد بانتظار إكامل اإلجراءات لعودهتم 
     بغداد / المستقبل العراقي 

اعل�ن النائب عن تحالف الفتح أحمد األس�دي، أمس األحد، عن اس�باب تأخري اعادة 
منتسبي الحشد املفسوخة عقودهم. 

وق�ال األس�دي يف ترصيح صحف�ي ان »اإلجراءات اإلدارية هي من تس�ببت يف تأخري 
إعادة املفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي اىل الخدمة«.

وبني إن »التخصيصات املالية إلعادة املفسوخة عقودهم وضعت ضمن موازنة هيئة 
الحشد الشعبي«.

ولف�ت االس�دي اىل أن »التخصيصات موج�ودة وبانتظار إكمال اإلج�راءات اإلدارية 
إلنهاء الجدل بني وزارة املالية وهيئة الحشد الشعبي بهذا الشأن«.

وأك�دت وزارة املالي�ة، ي�وم الجمعة، أن ج�دول املوازنة العامة لع�ام 2021 املصوَّت 
عليها يف الربملان لم يتضمن أي تخصيصات للمفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي 

والداخلية والدفاع.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلن حس�ن ناظم املتحدث باس�م الحكوم�ة العراقية، 
أمس األحد، صدور توجيه برعاية عائلة الناشط الراحل 
إيه�اب الوزن�ي. وقال ناظ�م، يف مؤتم�ر صحفي أعقب 
جلس�ة مجلس الوزراء، »قدمنا الجلسة بدالً من الثالثاء 
نظراً النتهاء شهر رمضان الخميس املقبل«، مضيفا أن 
»مجل�س الوزراء ناق�ش الظروف األمني�ة واالقتصادية 
الت�ي تم�ر به�ا الب�الد«.  وأش�ار اىل أن »الكاظمي وجه 
الداخلية بالتحقيق الفوري بش�أن اغتيال إيهاب الوزني 
يف كرب�الء«، مؤك�دا أن »الحكوم�ة وع�دت ب�اإلرساع يف 
مالحقة الجن�اة«.  وتابع، أن »الكاظمي توّعد بالوصول 
إىل منفذي اغتيال الوزني مثلما وصلت الحكومة للجناة 
يف البرصة«، مبينا أن »هناك توجيه برعاية عائلة الشهيد 
الوزني«  وبش�أن لقاحات كورونا، قال ناظم إن »هنالك 
تعاق�دات جدي�دة لجلب املزيد م�ن اللقاحات والس�يما 
فايزر«، مضيفا »نش�هد تصاع�داً يف أخذ اللقاح من قبل 

املواطنني«.  
ولف�ت ناظم اىل أن »هنالك توجي�ه بمتابعة ملف حرائق 
املحاصيل بنحو جاد وصارم«.  وذكر أن »مجلس الوزراء 
صوت عىل مرشوع قانون حماية الطفل املقدم من وزارة 
العم�ل«.  وتابع أن »مجل�س الوزراء وج�ه أمانة بغداد 

للقيام بحملة تنظيف كربى تزامناً مع قدوم العيد«.  
ب�دوره، ترأس رئي�س مجلس الوزراء الس�يد مصطفى 
الكاظم�ي الجلس�ة االعتيادية التاس�عة ع�رش ملجلس 
ال�وزراء، وج�رى فيها بحث اخ�ر التط�ورات واالحداث 
العامة يف البالد، فضال عن مناقش�ة املوضوعات املدرجة 
ضم�ن ج�دول أالعمال.واش�ار الكاظم�ي، يف مس�تهل 
الجلس�ة، اىل جريمة اغتيال الناش�ط املدني ايهاب جواد 
الوزن�ي التي نف�ذت يف محافظة كرب�الء، ووجه أجهزة 
وزارة الداخلية بالتحقيق الرسيع والكش�ف عن منفذي 

الجريمة البشعة. 
واك�د الكاظمي ان قتلة الناش�ط الوزني ل�ن يفلتوا من 
قبضة العدالة، وس�تتم مالحقته�م واالقتصاص من كل 

مجرم تسول له نفس العبث باالمن العام. 
وب�ني ان املجرمني وبعد ان افلس�وا يف اح�داث الفوىض، 

اتجه�وا اىل اغتي�ال الناش�طني الع�زل، لك�ن القان�ون 
سيحاسبهم وينزل بهم اشد العقوبات. 

ويف س�ياق الجلسة وجه رئيس مجلس الوزراء الوزارات 
كاف�ة، باس�تنفار الجه�ود وتذلي�ل كل العقب�ات الت�ي 
تقف دون تقدي�م الخدمات للمواطن، الس�يما يف مجال 

الكهرباء. 
وبش�أن تكرار حوادث حرق املحاصي�ل الزراعية يف عدد 
م�ن املحافظات، وج�ه األمان�ة العامة ملجل�س الوزراء 
واملحافظ�ني اىل اتخ�اذ االج�راءات الكفيل�ة بمنع هذه 

الحوادث والحد من تكرارها سنويا. 

كما وجه رئيس مجلس الوزراء امانة بغداد بتحمل كامل 
مس�ؤوليتها وتنفيذ واجباتها يف القيام بحمالت تنظيف 
واس�عة الحياء العاصمة، ورفع النفايات والحفاظ عىل 

املناطق الخرضاء والحدائق العامة. 
وش�هدت جلسة مجلس الوزراء استعراض تقرير وزارة 
الصحة بخص�وص جائح�ة كورونا ومس�تجدات عمل 
لجنة تعزي�ز االج�راءات الحكومية يف مج�االت الوقاية 
والس�يطرة الصحية التوعوية بش�أن الحد من انتش�ار 
فايروس كورونا، واالج�راءات الحكومية الخاصة بنرش 
التوعي�ة بمخاط�ر الجائح�ة، وجه�ود وزارة الصحة يف 

توفري اللقاحات وحث املواطنني عىل اخذها. 
وبع�د ان ناقش مجلس الوزراء املوضوعات املدرجة عىل 

جدول األعمال، اصدر القرارات اآلتية:  
اوال/ 

1- املوافقة عىل تخصيص وزارة املالية )3( مليار دينار، 
ألعمال نص�ب محطات ضخ جديدة، مع تأهيل وصيانة 
املحط�ات القديم�ة يف املحافظات كاف�ة يف وزارة املوارد 

املائية، من إحتياطي الطوارئ للسنة املالية/2021. 
2- املوافق�ة ع�ىل تخصي�ص وزارة املالي�ة )3( ملي�ار 
دينار، ألعمال تأهيل وتبطني ش�طي الشطرة والكرس يف 
محافظ�ة ذي قار اىل وزارة امل�وارد املائية، من إحتياطي 

الطوارئ للسنة املالية/2021. 
3- املوافق�ة ع�ىل تخصي�ص وزارة املالي�ة )3( ملي�ار 
دين�ار، ألعم�ال رفع الرتس�بات الطيني�ة والغرينية من 
مقدم س�دود محافظة دياىل، اىل وزارة املوارد املائية، من 

إحتياطي الطوارئ للسنة املالية/2021.  
ثانيا/  املوافقة عىل اس�تثناء تعاقد وزارة الخارجية مع 
رشكة اليان�ز من الضوابط رق�م )3( امللحقة بتعليمات 
تنفي�ذ العقود الحكومية )2 لس�نة 2014(، وذلك لورود 
خطاب ضمان الرشكة متأخراً بعد عملية فتح العطاءات، 
وتتحم�ل وزارة الخارجية صحة إج�راءات فتح وتحليل 
العطاءات للعقد موضوع البحث وجميع األمور األخرى 

ومدى موافقتها للقانون والتعليمات النافذة. 
ثالث�ا/ تأجيل تنفيذ ق�رار مجلس الوزراء )157 لس�نة 
2021(، الص�ادر بموج�ب كتاب األمان�ة العامة ملجلس 
الوزراء املرقم بالعدد )ش.ز.ل/11019/1/10(، املؤرخ 
يف 29 نيس�ان 2021 اىل املوس�م القادم، بش�أن اس�تالم 
محصول الشعري لألسباب املثبتة يف كتاب وزارة الزراعة 

املرقم بالعدد )972( املؤرخ يف 28 نيسان 2021. 
خامس�ا/  املوافقة عىل مرشوع قان�ون حماية الطفل، 
ال�ذي دققه مجل�س الدولة، وإحالت�ه إىل مجلس النواب 
إس�تناداً اىل أحكام املادتني )61/البن�د أوالً،  و 80/البند 
ثانياً( من الدس�تور، مع األخذ بعني اإلهتمام ملحوظات 
الدائرة القانونية يف األمانة العامة ملجلس الوزراء املثبتة 
بموج�ب مذكرتها ذات الع�دد )م د/ق/59/35/2/2 ل 

ق( املؤرخة يف 27 كانون الثاني 2021.

      بغداد / المستقبل العراقي

دانت املفوضية العليا لحقوق االنس�ان، 
أمس األح�د، حادث�ة االغتيال للناش�ط 
املدني إيه�اب الوزني بمحافظة كربالء، 
مصطف�ى  ال�وزراء  رئي�س  مطالب�ة 
ومعل�ن  عاج�ل  بتحقي�ق  الكاظم�ي، 

بالقضية.
وقالت املفوضية يف بيان تلقت املستقبل 

العراق�ي نس�خة من�ه »نب�دي اس�فنا 
البالغ ملا جرى، )اغتيال الناش�ط إيهاب 
الوزني(، وتؤكد بوجود ضعف باملنظومة 
االمنية يف حماية الناش�طني، ما اضطر 
العديد منه�م ملغادرة الع�راق، واملتبقي 
منهم اصبحوا فريس�ة له�ذه الحوادث 

املأساوية«.
وطالبت املفوضية، القائد العام للقوات 
املس�لحة ب�«اتخاذ االجراءات املناسبة، 

لحماية الناشطني واالعالميني واملدونني 
وتقدي�م  الح�رة،  الكلم�ة  واصح�اب 
الجن�اة للعدال�ة وتعزيز الجه�د االمني 
واالس�تخباراتي وان تك�ون التحقيقات 
عاجلة وتعلن للرأي العام بشكل مبارش، 
وان ال تك�ون كس�ابقاتها مث�ل حادثة 

استشهاد الصحفي هشام الهاشمي«.
ويف فج�ر اليوم األحد، اغتيل الناش�ط يف 
التظاه�رات إيه�اب الوزن�ي، يف هجوم 

مسلح أمام منزله يف محافظة كربالء.
إثر ذلك خرج الع�رشات من املتظاهرين 
الغاضب�ني وقطعوا عددا م�ن الطرق يف 
محافظة كرب�الء باإلط�ارات املحرتقة، 
اغتي�ال  اس�تمرار  ع�ىل  احتجاج�ا 

املتظاهرين.
وكان محافظ كربالء، نصيف الخطابي، 
قد أعلن يف وقت س�ابق من اليوم األحد، 
وض�ع الق�وات األمني�ة يف حال�ة إنذار، 

فيم�ا وج�ه بمالحق�ة قتلة الناش�ط يف 
التظاهرات، إيهاب الوزني. 

وذكر املكتب اإلعالمي ملحافظ كربالء، يف 
بيان ورد ملوقع IQ NEWS، أن »الخطابي 
وض�ع الق�وات األمني�ة كاف�ة يف حالة 
االنذار واالنتش�ار بأرجاء كربالء وش�دد 
عىل رضورة ورسع�ة إلقاء القبض عىل 
املجرمني الذين اغتالوا املواطن الكربالئي 

الناشط املدني ايهاب الوزني«.

احلكومة تعد مبالحقة قتلة الوزني.. وجملس الوزراء يعدل القرار اخلاص بعقود احملاضرين اجملانيني وختصيص أموال ملشاريع مائية

الكاظمي للوزراء: قدموا اخلدمات للمواطنني

العدد )2374(   10     آيار    2021                السنة السادسة                 معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االثنين

حقوق اإلنسان للكاظمي: التحقيق باغتيال الوزين جيب أن يكون عاجاًل ومعلنًا

        بغداد / المستقبل العراقي

والبيئ�ة  الصح�ة  لجن�ة  كش�فت 
النيابي�ة، أمس األحد، ترش�حيها 3 
ش�خصيات ملنص�ب وزي�ر الصحة 
بعد إس�تقالة الوزير السابق حسن 
التميم�ي عىل خلفي�ة حادثة حريق 
مستش�فى اب�ن الخطي�ب ببغ�داد 
الش�هر املايض. وقال عضو اللجنة، 
جواد املوسوي، إن »اللجنة سرتشح 
لرئي�س ال�وزراء ث�الث ش�خصيات 
مهني�ة ومس�تقلة وم�ن العامل�ني 
ب�وزارة الصح�ة«. وأض�اف »لدين�ا 
نقاش�ات مس�تمرة حول املرشحني 
ويف ح�ال صعوب�ة اختي�ار احده�م 
فنأمل م�ن رئيس الوزراء بان يكون 
مرشفا ع�ىل الوزارة وس�يكون ذلك 

دعما لها«. وأضاف »رأيي الشخيص 
املنص�ب  ال�وزراء  رئي�س  يدي�ر  ان 
بالوكالة ويك�ون مرشفاً عىل وزارة 
الصح�ة الن اس�تيزارها - حالي�اً- 
عملية صعبة وتحتاج اىل اجتماعات 
م�ن مجل�س الن�واب واتفاقات بني 
الكتل السياس�ية الختي�ار الوزير«. 
االدارة  »م�ع  ان�ه  املوس�وي  وأك�د 
بالوكال�ة م�ن قب�ل رئيس ال�وزراء 
شخصياً كونه سيعطي دعماً وزخماً 
للعمل وع�ىل إطالع بكل ما يجري يف 
وزارة الصح�ة وأداء الوكالء واملدراء 
العامني وفيه فائدة للوزارة ولصحة 
املواطن أيضاً«.  حيث عد املوس�وي 
ه�ذه الخط�وة ذات فائ�دة متميزة 
للنظ�ام الصحي واملواط�ن العراقي 

خالل هذا الوقت القصري نسبيا.

الصحة الربملانية تكشف تطورات تنصيب 
»وزير جديد«: هذه أفضل اخليارات

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت اللجنة القانونيَّة النيابيَّة، أمس األحد، 
تفاصي�ل امل�ادة القانوني�ة املتعلق�ة بتثبيت 
موظف�ي العق�ود يف وزارات ودوائ�ر الدولة، 
فيما أشارت إىل ش�مول جميع العقود الذين 

مضت عىل خدمتهم 5 سنوات بالتثبيت.
وقال عضو اللجنة حسن فدعم، إنَّ »مجلس 
النوَّاب أضاف مادَّة قانونيَّة يف قانون املوازنة 

لتثبيت موظفي العقود كافة يف كل مؤسسات 
الدولة إْن كانت وزارات أو دوائر غري مرتبطة 
ب�وزارة، ممن مض�ت ع�ىل خدمتهم خمس 
س�نوات فأكث�ر«، مؤكداً »الس�عي إىل تثبيت 
هذه املادَّة أيضاً يف قانون املوازنة املقبلة أو يف 
قانون اإلدارة املاليَّة لتثبيت من مضت عليهم 
خمس سنوات ضمن حركة املالك من الحذف 
واالس�تحداث«. وأوض�ح فدع�م، أن »من لم 
تمِض عليهم خمس س�نوات، فعند اكتمالها 

يس�تحقون التثبيت، وبهذه اآللية نستطيع 
إنه�اء ملف العقود بش�كل كام�ل يف وزارات 
ودوائر الدول�ة وعدم إعطاء فرص�ة للوزراء 
واملحافظني وغريهم يف اس�تغالل واس�تثمار 
وغريه�ا«،  العق�ود  وتغي�ري  الفق�رة  ه�ذه 
مش�رياً إىل أن »كلَّ من تم�ي عىل خدمته 5 
س�نوات لغاية 31/12/2021 فهو مشمول 
بالتثبيت«.  وشدَّد عىل »رضورة الحفاظ عىل 
ه�ذه الوظائف التي تس�تفيد منها الوزارات 

وتثبيتها«، مستغرباً من »مي بعض العقود 
15 عاماً وال يعلمون مصريهم«.

�د أن�ه »كان م�ن األجدر أن تك�ون مادة  وأكَّ
تثبي�ت العق�ود يف قان�ون اإلدارة املالية ألنه 
قانون ثابت ال ينتهي مث�ل قانون املوازنة يف 
الحادي والثالثني من ش�هر كانون األول من 
كل ع�ام«، الفت�اً إىل »أهمية الفقرة وس�عي 
اللجنة القانونية لتثبيتها بالضغط عىل وزارة 

املالية والدوائر املعنية األخرى«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت مديري�ة الدف�اع املدن�ي، االح�د، أن الحل�ول الوحيدة 
للس�يطرة عىل الحرائق التي تش�هدها البالد مؤخ�راً، تكمن 

بازالة جميع اشكال التجاوزات والفوىض يف املحافظات.    
وقال مدير الدفاع املدني اللواء كاظم بوهان يف ترصيح للوكالة 
الرس�مية، إن »املحافظات واملدن تش�هد فوىض عارمة حيث 
تنترش العش�وائيات وأسواق السكراب واألس�واق العشوائية 
وجمي�ع أنواع املخالفات والتج�اوزات عىل الطرق، إضافة إىل 
بناء )الس�ندويش بن�ل(، واملخازن املوج�ودة يف قلب املدن«، 

مبين�اً أنه »ال يوجد حلٌّ إالَّ بإزالة تلك التجاوزات للحفاظ عىل 
السالمة العامة«.  

وتاب�ع بوهان »ال توجد دول�ة تكون فيها املعام�ل واملخازن 
وس�ط امل�دن«، مطالب�اً ب�«نقل ه�ذه املعامل واملخ�ازن إىل 
أطراف املدن مع توفري املعايري س�واء بالبناء أو بمس�تلزمات 

السالمة واألمان«.  
وأضاف أن »عدم املباالة بمعايري السالمة العامة من الجميع 
سواء من قبل املؤسسات الحكومية الرسمية أو من أصحاب 
الك�وارث، كحادث�ة  إىل ح�دوث  أدت  ال�رشكات واملصان�ع، 

مستشفى بن الخطيب االخرية«.  

د أن »هناك تهاوناً كبرياً بااللتزام برشوط السالمة من قبل  وأكَّ
الجمي�ع«، مبيناً أن »فرق الدفاع املدني بمفردها ال تس�تطع 

القضاء عىل املخالفات والزام الجميع بمعايري السالمة«.  
واك�دت لجنة األم�ن والدف�اع النيابية، يف الخام�س من آيار 
الحايل، ان حرائق املستشفيات تدخل ضمن األعمال اإلرهابية، 
فيما أوصت اللجان االمنية االخرى بأن يكون لها دور بش�أن 

حرائق املستشفيات وقضايا غاز االوكسجني والكهرباء.  
وتابعت »س�يكون هناك تحرك وس�تصدر توصي�ات جديدة 
بش�أن ذل�ك، ألن املوضوع ق�د يأخذ منحى خط�ري كعمليات 

تسميم املياه أو احراق قناني االوكسجني وغريها«.  

البصرة / محمد الجابري
أعلن�ت مديرية رشطة محافظة البرصة، أمس 
االحد، تنفيذ حملة أمنية لبسط األمن ومالحقة 

املجرمني الس�يما مثريي النزاعات العش�ائرية 
وملنع انتشار السالح املنفلت شمال املحافظة. 
املديرية قالت يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 

نس�خة منه إن »قوة مشرتكة تابعة لها نفذت 
واجبا للبحث عن الس�الح ومطاردة املجرمني، 
أس�فرت عن ضبط عدد من األسلحة«. وأكدت 

املديرية أن »هذا الواج�ب هو جزء من الحملة 
الت�ي ستس�تمر يف املناط�ق الت�ي تكث�ر فيها 

النزاعات العشائرية املسلحة«.

املالي�ة يف مجل�س  اللجن�ة  ح��ذرت 
النواب، أم�س األحد، من أن االقرتاض 
لغري القطاع�ات املهمة مثل الكهرباء 
والصح�ة س�تكبل العراق مس�تقبالً، 
مبين�ًة، أن ارت�ف��اع أس�عار النف�ط 
حق�ق للعراق وف�رة مالية يس�تطيع 
اس�تغاللها م�ن دون ال�ذه�اب ال�ى 
االق�ت��راض من البنوك واملؤسس�ات 
الدولي�ة وبضمانات س�يادية. وق�ال 
عضو اللجنة محمد الشبكي يف حديث 
صحفي، إن�ه “بعد ارت�ف�اع أس�ع�ار 
النفط لم يعد ال�ع��راق بحاجة ال�ى 
ق�روض خارجية ألنها ستكون مكبلة 
أن  إىل  مش�رياً  الوطن�ي«،  لالقتص�اد 
“ق�روض الكهرباء بلغت 8 ترليونات 
دين�ار يف موازن�ة 2021 واض���اف، 
ت�ت�ع�ل�ق  ال�ت�ي  “ال��ق��روض  أن 
ب����وزارة الكهرب�اء ليس�ت قروضا 
مس�تديمة وإنم�ا متعلق�ة باإلنت�اج 
والتوزيع والنقل، وبالتايل كان لتحالف 
الفتح إش��ك�ال عىل تلك ال�ق�روض 
بع�د اجتماع رؤس��اء الكتل وحددها 
بنقطتني، أوالهما مدى حاجة العراق 
له�ذه القروض وأنها يج�ب أن تدقق 
م�ن قبل الوزارة أو الجه�ة القطاعية 
أن  ال��ى  ول�ف��ت  املالي�ة«.   وزارة 
تضمنت  ال�ث�ان�ي��ة  “ال�ن�ق�ط��ة 
س��ؤاال بش�أن هذه الق�روض، وهل 
هي لرشكات رصينة وعاملية، واتضح 
أنه�ا تعط�ى ل�رشكات رصين�ة مثل 

)جنرال الكرتك( و)سيمنس(«.

القانونية الربملانية: مجيع العقود الذين مضت عىل خدمتهم »5« سنوات مشمولون بالتثبيت
خدمة مخس سنوات

الدفاع املدين تقدم حاًل للسيطرة عىل احلرائق وترفع طلبًا بشأن املخازن

رشطة البرصة تنفذ محلة ملطاردة مثريي النزاعات العشائرية

املالية الربملانية حتذر
 من االقرتاض: لدينا وفرة 

مالية كبرية 

        بغداد / المستقبل العراقي

دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبويس، أمس األحد، الربملان العربي إىل 
عقد اجتماع طارئ بشأن أحداث القدس.     

وقال الحلبويس يف رس�الة وجهها إىل رئيس االتحاد الربملاني العربي، تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه�ا إن »وت�رية االعتداءات اآلثم�ة لقوات 
االحتالل اإلرسائييل باستيالئها عىل دور وأمالك املواطنني العرب تصاعدت، 
يف مسعى منها لتهويد القدس وتغيري هويتها العربية، وكذلك التجاوز عىل 
املصلني ومنعه�م من أداء عباداتهم يف مكان وزمان مقدس�ني عظيمني«، 
مبين�ا أن »غضب العرب واملس�لمني ورشف�اء العالم يتزاي�د يف كل لحظة، 

مستنكرين هذه املمارسات العنرصية واالستيطانية الظاملة«.  
وأض�اف، »م�ن موقعن�ا الرس�مي کممثلني ع�ن اإلرادة الوطنية للش�عب 
العراقي، فإننا ندين ونستنكر االعتداءات اإلرسائيلية، مؤكدين دعم العراق 
لألشقاء يف فلسطني وصمودهم البطويل، ومجددين موقفنا الثابت والدائم 
تج�اه القضية الفلس�طينية بما يضمن إقامة دولة فلس�طني املس�تقلة 
وعاصمته�ا الق�دس الرشي�ف«.  وتاب�ع أن »اس�تمرار تج�اوزات الكيان 
الصهيون�ي املحتل ورضبه لكل قرارات الرشعية الدولية وانتهاکه الصارخ 
ملب�ادئ حقوق اإلنس�ان يدعون�ا إىل تحمل مس�ؤولياتنا كربملان�ات عربية 
تمث�ل أماني وتطلعات أمتنا، باتخاذ موقف ينس�جم م�ع حجم التضامن 
مع قضيتنا األساس�ية«، مطالبا ب�«الدعوة إىل عقد اجتماع عاجل وطارئ 
لالتحاد الربملاني العربي املوقر، ملناقشة هذه االعتداءات والخروج بموقف 

عربي مشرتك وقرارات حاسمة إزاء هذه االعتداءات السافرة«.  

احللبويس يطالب الربملان العريب بعقد اجتامع 
طارئ بشأن القدس

        بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال عضو مفوضية حقوق االنس�ان عيل البياتي، أم�س األحد، ان اغتيال 
الناش�ط إيه�اب الوزن�ي يف ه�ذا الوقت ج�اء لكون�ه كان مؤثراً بس�احة 

التظاهرات بكربالء«.
وذك�ر البياتي يف ترصي�ح صحفي، ان »أكثر من 70 عملي�ة اغتيال طالت 
ناش�طني يف التظاهرات منذ ترشين االول لعام 2019 وحتى االن حيث أدت 

اىل مقتل 25 ناشط وجرح العدد اآلخر«.
وأش�ار اىل »وصول أع�داد املغيبني يف ظروف التظاه�رات اىل ما ال يقل عن 
80 شخصا وهذا يثري التساؤالت حول وعود الحكومة بالكشف عن الجناة 
والفاعلني«. وأضاف، أن »4 لجان ُش�كلت لحس�م ملف التحقيق بعمليات 
االغتيال ولكن حتى اآلن لم تظهر اي نتائج،« مش�ريا اىل »امتالك الحكومة 
وأجهزتها األمنية االمكانيات للكش�ف عن الجناة ولكنها تفتقد اىل الجدية 
واإلرادة«.وكان مس�لحون مجهولون، اغتالوا مس�اء أمس الناشط املدني 
ايه�اب ج�واد الوزني امام منزله يف منطقة ش�ارع الح�داد يف كربالء فيما 
اف�ادت مصادر بأن الناش�ط ف�ارق الحي�اة متأثرا بإصابت�ه برصاصة يف 

منطقة الرأس بعد نقله للمستشفى.

حقوق اإلنسـان: أكثر من )70( عملية 
اغتيال طالت ناشطني يف التظاهرات

        بغداد / المستقبل العراقي

القوم�ي  األم�ن  مستش�ار  بح�ث 
األح�د،  أم�س  األعرج�ي،  قاس�م 
م�ع رئي�س الح�زب الديمقراط�ي 
مسعود بارزاني التعاون والتنسيق 
ب�ني ق�وات البيش�مركة والق�وات 
االتحادية يف مالحق�ة خاليا تنظيم 
داعش وسد »جميع الثغرات« التي 

تستغلها لتنفيذ عملياتها.
وق�ال املكت�ب اإلعالم�ي لألعرجي 
يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل العراقي 
نس�خة من�ه إن األخ�ري »التقى، يف 
أربي�ل رئيس الح�زب الديمقراطي 
الكردس�تاني،  مس�عود بارزاني«، 
بح�ث  تن�اول  »اللق�اء  ان  مبين�اً 
ق�وات  ب�ني  والتنس�يق  التع�اون 
االتحادي�ة  والق�وات  البيش�مركة 
ومالحق�ة  اإلره�اب  مواجه�ة  يف 
خاليا داعش ومنع تس�لل العنارص 

اإلرهابية«.
وأضاف أن الطرفني بحثا »موضوع 
املناطق التي يستغلها داعش لتنفيذ 
عملياته اإلرهابية، وسبل سد جميع 
الثغ�رات، لتفوي�ت الفرص�ة ع�ىل 
املناطق  اإلرهابية وتأمني  العنارص 
بش�كل يضمن س�المة املواطنني«، 
كما تطرق اللق�اء إىل أهمية العمل 

عىل تنفيذ بنود اتفاقية سنجار«.
وصباح اليوم، توجه مستشار األمن 
القومي قاس�م األعرج�ي إىل أربيل 
عىل رأس وفد أمني رفيع املس�توى 
ضم نائب قائد العمليات املشرتكة، 
الفريق الركن عبد األمري الش�مري، 
ووكي�ل جهاز األمن الوطني، حميد 
قي�ادة  م�ن  وضباط�ا  الش�طري، 
العملي�ات املش�رتكة، للتباحث مع 
املسؤولني يف اإلقليم حول التنسيق 
والتعاون املش�رتك ملواجهة تنظيم 

داعش ومالحقة عنارصه.

األعرجي يناقش مع بارزاين التنسيق 
بني البيشمركة والقوات االحتادية



Apago PDF Enhancer

www.almustakbalpaper.net العدد )2374( االثنين  10  آيار  2021 محليات3

    المستقبل العراقي / الغانم

كش�فت حكومة واس�ط املحلية، أمس األحد، عن شمول 
30 ألف عاطل ع�ن العمل برواتب الحماي�ة االجتماعية، 
فيم�ا اس�تبعدت 26 أل�ف متج�اوز عىل ش�بكة الحماية 

باملحافظة.
 ونقلت صحيفة »الصباح« ش�به الرس�مية عن محافظ 
واس�ط، محم�د جمي�ل املياح�ي، قول�ه إن »املحافظ�ة 
اس�تحصلت موافقة وزارة العمل والش�ٔوون االجتماعية 
ش�بكة  ع�ىل  متج�اوز  ال�ف   26 م�ن  اكث�ر  الس�تبعاد 
الحماية«، مضيف�ا أن »املتجاوزين توزعوا بني موظفني 

ومتقاعدين«.
وافص�ح املياح�ي بحس�ب الصحيف�ة ع�ن »مس�اعي 
املحافظة لش�مول 30 الف ش�اب عاطل بقانون الحماية 
االجتماعي�ة وش�مولهم بالروات�ب والق�روض او توفري 
فرص عمل لهم«، مبينا أن »فرق شبكة الحماية ستبارش 

خالل االسبوع الحايل زيارة األرس املشمولة ميدانيا التمام 
اجراءات شمول«.واش�ار إىل أن »هناك تنسيقا مع وزارة 
العم�ل ملنح محافظة واس�ط حصة اكرب من مس�تفيدي 
ش�بكة الحماية ورفع مستوى الش�مول فيها، وتشكيل 

لجان طبية جديدة لشمول اكرب عدد ممكن منهم«.
وذكر أنه »تم تشكيل لجنة مهمتها احصاء عدد العاملني 
يف الرشكات النفطية باملحافظ�ة لضمان حقوق العمالة 
الوطني�ة«، منوها ب�أن »وزارة العمل س�ترشع بإحصاء 
اسماء العمال وادخالهم بقاعدة بيانات مركزية«، مؤكدا 

عىل أن »اولوية العمل البناء واسط«.
وتض�م محافظة واس�ط اكثر م�ن 70 ال�ف مواطن من 
الرج�ال والنس�اء مم�ن تنطب�ق عليه�م رشوط ش�بكة 
الحماية االجتماعية، 40 الفا منهم مسجلون ويطمحون 
اىل أن تك�ون لهم رعاي�ة خاصة ضمن ش�بكة الحماية، 

فضال عن رشيحة ذوي االعاقة.
إىل ذلك، وزع محافظ واسط الدكتور محمد جميل املياحي 

الوجب�ة األوىل م�ن قطع االرايض الس�كنية ب�ني الكوادر 
الرتبوي�ة يف املحافظة والتي بلغت نحو ألفي قطعة أرض 
يف مدين�ة الكوت .واقي�م احتفال باملناس�بة جرت خالله 
عملي�ة القرع�ة بني املش�مولني بالتوزيع وكانت وس�ط 

أجواء تملؤها الش�فافية والوضوح ليحصل كل ش�خص 
عىل رق�م القطعة من خالل القرع�ة .وأوضح أن القرعة 
أجري�ت حضوري�ا ملن جم�ع 24 نقطة فما فوق حس�ب 
نظام املفاضلة املوضوع لضمان التوزيع العادلوأشار اىل 
أن األب�واب مفتوحه لتقيل االعرتاضات   لكل االحبة ممن 
شعر بغبن او عدم انصاف ، ونستقبل أي حالة تظلم الي 
احد جم�ع النقاط املحددة ولم ُيش�مل ، او ُظلم بطريقة 
احتس�اب النقاط ..وأكد ان هذه ه�ي الوجبة األوىل واننا 
ماض�ون بش�مول جمي�ع م�الكات الرتبي�ة يف الوجبات 
الالحقة . كما نؤكد عىل امليض الستكمال تخصيص وفرز 
20 الف قطعة ارض س�كنية يف عم�وم الوحدات االدارية 
، نس�عى فيها لش�مول اكرب قدر ممكن من املستحقني ، 

خالل هذا العام ، ومن مختلف الرشائح ..
وثمن محافظ واسط جهود بلدية الكوت إلنجاز عمليات 
الف�رز وتدقي�ق املعام�الت ، كذل�ك أثنى ع�ىل دور نقابة 

املعلمني وتعاونها مع اللجنة .

حمافظ واسط يعلن شمول ٣٠ ألف عاطل برواتب احلامية االجتامعية
وزع حنو ألفي قطعة أرض سكنية بني الكوادر الرتبوية

    المستقبل العراقي / عامر عبد العزيز 

كش�فت وزارة التج�ارة انهاء ف�رع الرشكة 
العام�ة لتج�ارة الحب�وب يف االنب�ار تجهي�ز 
املطاحن بالحصة الرابعة لعام 202١ املقررة 
بنسبة ١00% من الحنطة املحلية، أوضح ذلك 
مدير ع�ام الرشك�ة العامة لتج�ارة الحبوب 
املهن�دس عب�د الرحم�ن الجوي�رباوي. وقال 
إن م�الكات ف�رع االنبار انه�ت ٨/ ٥ تصفري 
الحص�ة الرابعة من م�ادة الحنطة املحلية اىل 
املطاح�ن و البالغ�ة كميته�ا )20٥44( طن 
وبنس�بة تجهي�ز بلغ�ت )١00%(.واضاف أن 
سايلو مخمور التابع لفرع الرشكة يف نينوى 
مناقلة الحنط�ة املحلية إنت�اج 2020 ملواقع 
بغداد حيث ت�م مناقلة كمي�ة )6٨0.٥١١٨( 
طن حنط�ه ناعمة درج�ه اوىل بواقع )١١3( 

سيارة، إضافة إىل مناقلة كمية )٩60.١320( 
ط�ن بواقع 32 س�يارة حنط�ة ناعمة درجة 
كمي�ات  الرصافة.وبلغ�ت  لس�ايلو  ثاني�ة 
الحنط�ة التي ت�م مناقلتها لس�ايلو التاجي، 
حنطة ناعمة د/١ )٨62٩.٥40( ١٩١ سيارة 
وتم مناقل�ة )4763.220( ط�ن من الحنطة 

املحلي�ة د أوىل بواقع )١03( س�يارة، إضافة 
إىل كمية )١32.٩٨0( طن حنطة درجة ثانية 
بواقع 3 سياره ليصبح مجموع الكمية التي 
تم مناقلته�ا /١٩٩6٥.3٨0 طن .وبني مدير 
عام تجارة الحبوب أن س�ايلو مخمور واصل 
تجهيز مطاح�ن اربيل بالحصص املقررة من 
م�ادة الحنطة الوجب�ة الرابع�ة وبلغ اجمايل 
الكمية التي تم تجهزها ملطاحن اربيل  لغاية 
٨/٥ )76٨2.٥٨0( طن ، إىل جانب االستمرار 
بتجهي�ز مطاح�ن نينوى بالحص�ة الرابعة ، 
حي�ث بلغت الكمية املجه�زة لغاية هذا اليوم 
) 3٩٨3٨.٨00 ( ط�ن بنس�بة تجهي�ز ٩7% 
.واختت�م الجويرباوي إىل أن س�ايلو خان بني 
س�عد جهز املطاحن بالحصة الرابعة بكمية 
)22٩.620( ط�ن  إىل جانب اس�تالم و تفريغ 

سيارة واحدة وارد من سايلو مخمور.

جتارة احلبوب: نينوى جتهز مطاحن اربيل وتناقل 
احلنطة املحلية ملواقع بغداد

االنبار انهت جتهيز املطاحن باحلصص املقررة للوجبة الرابعة

    بغداد / المستقبل العراقي

أصدرت الرشك�ة العامة للخطوط الجوية 
العراقي�ة، أمس األحد، بيانا مهما بش�أن 

عودة املواطنني العالقني يف الهند.
ووجه�ت الرشكة يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة منه ن�داء إىل املواطنني يف 
الهن�د ذكرت في�ه »إىل املواطنني العراقيني 
املتواجدين ع�ىل األرايض الهندية الراغبني 
بالع�ودة إىل أرض الوط�ن مراجع�ة مق�ر 
الس�فارة العراقي�ة يف نيودله�ي لغ�رض 
الع�ودة  تس�جيل أس�مائهم ع�ىل رحل�ة 
االستثنائية التي ستنفذها الرشكة العامة 
للخطوط الجوية العراقية الخميس املقبل 

١3 آيار 202١.
يذك�ر ان الرشكة العامة للخطوط الجوية 
الرحلة االس�تثنائية  العراقي�ة، س�تجري 
الج�الء  واملخصص�ة  الهن�د  اىل  الثاني�ة 
املواطنني العراقيني العالقني داخل االرايض 

الهندية.
واشرتطت الرشكة »اصطحاب املسافرين 
القادم�ني م�ن الهن�د فح�ص PCR الذي 
يثب�ت ع�دم اصابته�م بالوب�اء وااللتزام 

بقرار اللجنة العليا للصحة 
والس�المة الوطنية ووزارة 
الصح�ة الت�ي تن�ص ع�ىل 
الحج�ر مل�دة ١4 يوم�ا من 
تاريخ وصولهم اىل االرايض 

العراقية«.
وكان�ت وزارة النقل، أعلنت 
يف 3 م�ن آي�ار الج�اري عن 
وص�ول طائ�رة أس�طولها 
بغ�داد  مط�ار  اىل  الج�وي 
الدويل التي ت�م تخصيصها 
الجالء املواطن�ني العراقيني 

العالق�ني داخل االرايض الهندية وتقل عىل 
متنها 3٩٩ مس�افراً ثب�ت إصابة ٨3 منها 
بف�ريوس كورون�ا م�ن الس�اللة القديمة 

بحسب وزارة الصحة.
يذك�ر ان مجل�س ال�وزراء أص�در جمل�ة 
ق�رارات الثالثاء املايض بينها منع الس�فر 

اىل الهند والقادم منها اىل إشعار آخر.
وبالنس�بة للعراقيني املوجودي�ن حالياً يف 
الهند فيجب بحسب قرار مجلس الوزراء:

أ - تهيئ�ة أماكن خاص�ة لغرض حجرهم 
إجبارًيا يف محافظاتهم ملدة ١4 يوًما.

ب - عىل وزارة الخارجية وبالتنس�يق مع 
الس�فارة العراقي�ة يف الهند تهيئ�ة قوائم 
بأس�ماء العراقي�ني املوجودي�ن حالًي�ا يف 
الهند، الراغبني بالعودة اىل العراق مع أخذ 
تعهدات خطية باأللتزام بالحجر اإللزامي 
يف أماك�ن تخصص له�ذا الغرض، مع أخذ 
وإرس�الها  الع�راق  يف  س�كنهم  عناوي�ن 
وحس�ب  لحجره�م  االس�تعداد  لغ�رض 

محافظات سكنهم.
ج-  عىل دوائر الصحة كافة التنس�يق مع 
املحافظ�ني والدوائر األخرى لغرض تهيئة 

أماكن حجر الوافدين من الهند.

اخلطوط اجلوية توجه »نداء مهاًم« 
للعراقيني العالقني يف اهلند

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

م�ن املؤم�ل أن يوفر ميناء الف�او 700 فرصة عمل خالل 
األيام املقبلة كمرحلة أوىل بعد أن يتم اط�الق التخصيصات 
املالي�ة املرص�ودة للميناء يف املوازنة الحالي�ة، ويمثل هذا 
الرق�م ج���زءا م�ن إج�م�ال��ي م�ا ب��ني ١0 إل�ى ١٥ 
أل�ف ف�رص�ة ع�م�ل ف��ي امل�ش��اري�ع ال�خ�م�س�ة 
ال�ت�ي وقعتها الحكومة مع رشكة »دايو« الكورية. وقال 
مس�ؤول العالقات واإلعالم يف الرشكة ال�ع�ام�ة للموانئ 
ب�ه�اء إس�ماعيل ف��ي ترصيح صحف�ي، إن “عدداً من 
الش�باب من قضاء ال�ف�او ط�ال�ب�وا ب�ف�رص ع�م�ل 
ف�ي امل�ي�ن�اء من خ��الل امل�ش��اري�ع ال�خ�م�س��ة 
امل�وق�ع�ة م�ؤخ�راً والتي وض�ع حجر أساس�ها رئيس 
ال��وزراء الش�هر امل�ايض”، مبيناً أن “هذه املش�اريع لم 
تتم املبارشة بها بعد بس�بب تأخ�ر إط�الق التخصيصات 
امل�ال�ي��ة امل��رص���ودة ل�ه��ا يف املوازن�ة، ويف ح�ال 
إطالقها س�يتم تش�غيل ما بني ١0 إل��ى ١٥ أل�ف عامل 
بفرتات متفاوتة بحس�ب نس�ب االنج�از«.  وأضاف، أنه 
“يف ح�ال إطالق التخصيصات، س�تقوم الرشكة الكورية 
بتوظيف م�ا يق�ارب 700 ع�ام�ل محيل م��ن أه�ال�ي 
وت�اب��ع:  ال�ع�راق�ي��ة”،  امل��دن  وب�اق��ي  ال�ف��او 
أن “م�ش��روع مين�اء الفاو م�ن املش�اريع املهمة التي 
له�ا أولوية ل�دى الحكوم�ة ل�ذل�ك ل�ن يتأخ�ر إط��الق 
األم���وال”، م��رج��ح��اً أن ي��ت���م إط��الق��ه��ا 
ن��ه��اي���ة ال�ش��ه�ر الح�ايل.  وب��ني إس�ماعيل أن 
“ه�ن��اك مش�اريع عديدة منه�ا بناء هي�اكل لألرصفة 
الخمس�ة ومس�ح وحفر القناة املالحية املؤدية اىل ميناء 
الفاو وال�ط�ري�ق امل���ؤدي ال��ى ال�ن�ف�ق امل��ائ��ي، 
وه���ذه املش�اريع تحتاج اىل عمالة«.  وأش��ار ال�ى أن 
“ه�ن��اك وظ�ائ��ف م�وج��ودة يف الرشك�ة الكوري�ة 
لألعمال املوقعة يف 20١3 ،وهذه املشاريع استوعبت ٨00 
عام�ل محيل بمختل�ف االختصاصات”، مبيناً أن “نس�ب 

اإلنجاز يف هذه املشاريع ترتاوح بني 60 اىل %6٥«.

املوانئ: توفري »7٠٠« فرصة 
عمل جديدة يف ميناء الفاو

    بغداد / المستقبل العراقي

أبل�غ وزير الكهرباء، ماجد حنتوش، أم�س األحد، األمانة العامة 
ملجل�س الوزراء، بع�دم ممانعة ال�وزارة بتحويل ق�راء مقاييس 

الكهرباء من أجور يومية اىل عقود.
وق�ال وزي�ر الكهرباء يف كتاب�ه اىل أمانة مجلس ال�وزراء وتلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه، »ال مانع لدينا م�ن تحويل قراء 
املقاييس الذين تم تش�غيلهم بموجب ق�راء مجلس الوزراء 34١ 
لعام 20١٩ اىل عقود وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 3١٥ واملعدل 
بالق�رار 337 لع�ام 20١٩، بتأييد توفر التخصيص�ات املالية من 

الجباية املركزية«. 
ودع�ا وزي�ر الكهرب�اء أمانة مجل�س ال�وزراء بمفاتحة مجلس 

الوزراء بخصوص القرار.

الوزير: برشى لقراء مقاييس 
الكهرباء بشأن مصريهم الوظيفي

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مرصف الرافدين، أمس األحد، دفع وجبة جديدة من س�لف 
املوظفني ومنتسبي القوات االمنية.

 وذك�ر بيان للمكتب اإلعالمي للمرصف تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه، ان »التقديم السلف ومنحها يكون عن طريق فروع 

املرصف املحددة سابقاً يف بغداد واملحافظات«.

    بغداد / المستقبل العراقي

وح�دت وزارة الرتبية الدروس املوجهة للمراحل الدراس�ية كافة 
عرب منصاته�ا اإللكرتونية، بينما اك�دت أن االمتحانات النهائية 

حضورية.
وقال املتحدث الرسمي بإسم الوزارة ح�ي�در ف�اروق يف ترصيح 
صحفي، ان “ال�وزارة وعقب قرار جعل التعلي�م ال�ك�ت�رون�ي�اً 
خ��الل ال�ف�ص�ل الثاني ول�ع�م�وم امل�راح�ل، س�رتفع جميع 
امل���واد ال�دراس��ي�ة ع�ب��ر منصاته�ا ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة”، 
م�ب�ي�ن�ا ان “التعلي�م االلكرتوني وحد الدروس املوجهة للطلبة 
عرب املنصة، ما يعني ان ال����درس ن��ف��س��ه، س�ي�ش�اه�د 

ف�ي بغداد أو البرصة أو نينوى أو أي محافظة اخرى”.

    نينوى / مروان ناظم

كش�فت محافظ�ة نين�وى ع�ن إط�الق 62 ملي�ار دين�ار ملل�ف 
م��ن  ل�ل�م�ت�ض�رري��ن  امل�ح�اف�ظ��ة  ف��ي  التعويض�ات 
اح�ت��الل »داع���ش« ل��ه���ا والعملي�ات العس�كرية الت�ي 
ج���رت فيه�ا. وق���ال امل�دي��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�ل�ج�ن��ة 
ال�ع�ل�ي�ا إلع�م��ار املوصل ع�ب�د ال��ق��ادر دخيل يف ترصيح 
صحف�ي، إن »امل��ح��اف��ظ���ة أصابها غبن كب�ري يف م�ل�ف 
»إط���الق 62 ملي�ار  ال���ى  ال�ت�ع�وي�ض��ات«، م�ش��ي�راً 
دي�ن��ار ل�ه��ذا امل�ل��ف ل�ل�م�واط�ن�ني ال�ذي��ن ت�ض�رروا  
20١4 ج���راء اح��ت��الل )داع����ش( ل�ل�م�دي�ن�ة ع��ام 
والعملي�ات العس�كرية التي ج��رت بعدها، بعد اس��ت�ك�م�ال 
ه��ذا امل��ل��ف م��ع م�س�ت�ش��ار رئ�ي��س الوزراء ووزارة 
  املالي�ة«. وأض�اف أن »تل�ك التعويض�ات س�توزع ب�ني 
نح�و 4 آالف مواط�ن«، منبه�اً اىل أنها »يمك�ن أن تكون دف�ع�ة 
ق�وي��ة إلع���ادة االع�م�ار ف��ي املحافظة بع�د أن يبارش من 
يحص�ل عىل ه��ذه املبالغ إع��ادة إع�م�ار أم�الك�ه، س���واء 
ك�ان�ت وح��دة س�كنية أو محال تجاري�ا«. وب��ني دخ�ي�ل أن 
»ن�س�ب�ة امل�س��ت�ف�ي�دي�ن م�ن تلك ال��ت��ع��وي��ض��ات 
س���ت��ك��ون ب��ح���دود 60 % م��ن امل��ت��ض��رري���ن 
وخ��ص��وص���اً أص��ح���اب ال����دور املت�ررة يف املدينة 

القديمة«.

الرافدين: رصف دفعة جديدة 
من سلف املوظفني واملنتسبني

الرتبية توحد الدروس املوجهة 
عرب منصاهتا االلكرتونية

حمافظ نينوى يعلن إطالق 62 مليار 
دينار لتعويض املترضرين

    ذي قار / المستقبل العراقي

قال�ت الحكومة املحلي�ة يف محافظة ذي قار، أمس األحد، ان املوازنة التنموية املخصصة 
للمحافظ�ة ل�م تضم أي مش�اريع جدي�دة واكتفت معظ�م تخصيصاتها بس�د املوازنة 

التشغيلية.
وذك�ر معاون محافظ ذي قار لش�ؤون املتابعة عباس الخزاع�ي يف ترصيح صحفي ان 
»نحو ٩00 مليار دينار من املبالغ املخصصة لذي قار ذهبت اىل املوازنة التشغيلية ونحو 

300 مليار خصصت ملشاريع قيد االنشاء«. 
واكد الخزاعي ان املوازنة التنموية املخصصة لذي قار لم تضم أي مشاريع جديدة«. 

وكانت محافظة ذي قار حصلت عىل ثاني أعىل موازنة بني املحافظات ضمن تخصيصات 
الع�ام 202١، حيث بلغت ١.3 تريليون دينار وجاءت باملرتبة الثانية بعد العاصمة بغداد 
والت�ي حصلت عىل 3.2 تريليونات وج�اءت ثالثا محافظة الب�رصة بمبلغ ١.١ تريليون 

دينار«. 
وتص�درت ذي قار املحافظات يف التخصيص�ات املالية »ملا تعانيه م�ن تدهور اقتصادي 

وتدني مستوى خدمات البنى التحتية فيها«.

ذي قار عن موازنة 2021: لـم تضم أي 
مشاريع جديدة

الصحة تعلن وصول شحنات 
جديدة من »فايزر«

طاقة بغداد تعلن تسعرية االمبري 
واجرائها بحق املخالفني

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت الرشكة العامة لتسويق االٔدوية واملستلزمات الطبية يف وزارة الصحة، 
أمس األحد، عن وصول ش�حنة جديدة م�ن اللقاح املضاد لفايروس كورونا 

املستجد من انتاج رشكة فايزر
وقالت الرشكة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، انه »تم توزيع 
الصناديق عىل اسطول الربادات املخصص لنقل تلك الصناديق حيث انطلقت 
تل�ك الربادات وبوقت واحد اىل نقاط التلقيح يف كافة محافظات العراق وبما 

فيها اقليم كردستان«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن�ت لجنة الطاق�ة يف محافظة 
اعتماده�ا  االح�د،  أم�س  بغ�داد، 
تس�عرية االمبريي�ة لهذا الش�هر، 
مؤكدة انها تراقب عن قرب جميع 

اصحاب املولدات.
وبني رئيس اللجن�ة قيس الكالبي 
ان »تم تم تحديد سعر االمبري لهذا 
الش�هر، بس�بعة آالف دينار لخط 

التشغيل العادي 
واثنت�ا ع�رش الفا لخط التش�غيل 
الذهب�ي«، مؤك�دا ان »املحافظ�ة 

تقوم بجوالت واستطالعات ملتابعة 
تطبيق التعليمات من قبل أصحاب 

املولدات«. 
ولف�ت الكالب�ي اىل ان »املحاف�ظ 
وأصح�اب  مكتب�ه  مدي�ر  وج�ه 
م�ن  وقس�م  اإلداري�ة  الوح�دات 
التواص�ل  ووس�أيل  املواطن�ني 
اإلعالم�ي  واملكت�ب  االجتماع�ي 
للمحافظ واملراقبني واملختارين، يف 
حال ورود اي شكوى عن مخالفة 
التعليمات من قبل أي مالك مولدة، 
س�يتم اتخاذ اإلجراءات القانونية 

بحقه«.

لدعم التموينية.. التجارة تعلن وصول آالف 
األطنان من األرز الباكستاين

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التج�ارة، عن وص�ول 34 الف 
طن من األرز الباكس�تاني املنشأ 
اىل مين�اء أم قرص لدعم مفردات 

البطاقة التموينية.
وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان تلق�ت 
املستقبل العراقي نسخة منه، ان 
 }EVANGELICAL{ »الباخ�رة 
وصل�ت ورس�ت ع�ىل الرصي�ف 
البح�ري رق�م )3( يف مين�اء ام 
قرص جنوب البالد واملحملة باألرز 
الباكس�تاني لحس�اب املف�ردات 

التموينية«.
وق�ال مدير عام الرشك�ة العامة 
عبدالرحم�ن  الحب�وب  لتج�ارة 

طوفان، ان :«الباخرة التي وصلت فجر اليوم 
األح�د واملحملة بكمي�ة )34( ال�ف طن من 
األرز الباكستاني التي تأتي ضمن التعاقدات 

التي أجرتها ال�وزارة مؤخرا لغرض توزيعها 
ضمن املفردات التموينية«.

وأضاف ان »املالكات الفنية العاملة  يف امليناء 
قام�ت بس�حب النم�اذج الجراء 
عليه�ا  املختربي�ة  الفحوص�ات 
لالس�تهالك  صالحيته�ا  وبي�ان 
البرشي ومطابقتها للمواصفات 

التعاقدية«.
واش�ار إىل »دعم واهتم�ام وزير 
التجارة ع�الء الجب�وري بتعزيز 
التمويني�ة  البطاق�ة  مف�ردات 
وتوجيه�ه عىل أهمي�ة أن يكون 
يتمت�ع  للمواط�ن  امل�وزع  األرز 
يس�تحقها  عالي�ة  بمواصف�ات 
املواط�ن العراق�ي وان يكون من 

املنايشء العاملية«.

الزراعة تقدم موعد استالم بذور احلنطة والشعري 
للموسم احلايل

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن وزير الزراعة محم�د الخفاجي، 
أم�س األح�د، تقدي�م موع�د اس�تالم 
ب�ذور الحنط�ة والش�عري اعتب�اراَ من 

١١/٥/202١ دعما للقطاع الزراعي. 
وقالت الوزارة يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراقي نسخة منه إن وزيرها »ترأس 
االجتم�اع الط�ارئ للمجل�س الوطني 
املواضي�ع  م�ن  ع�دد  لبح�ث  للب�ذور 
املتعلقة بإنتاج واس�تالم ب�ذور الرتب 
والش�عري  الحنط�ة  ملحص�ويل  العلي�ا 
وتق�رر املبارشة باالس�تالم اعتبارا من 
عملي�ات  ع�ن  فض�اًل   ،١١/٥/202١
حصاد وتس�ويق هذين املحصولني من 
أج�ل إنجاح الخطة الزراعية للموس�م 

الزراعي«.وأكد الخفاجي، عىل »معالجة 
املعوقات خالل املوسم الزراعي املايض 
وبم�ا يخ�دم إنج�اح وتنفي�ذ الخط�ة 
الزراعي�ة املوضوع�ة وتس�هيل عملية 
الحصاد واالس�تالم لكميات املس�وقة 
م�ن قبل الفالحني واملزارعني«.واش�ار 
البي�ان اىل »تصوي�ت املجل�س عىل أن 
يكون موعد اس�تالم بذور الرتب العليا 
 ١١/٥/202١ املواف�ق  الثالث�اء  ي�وم 
والجنوبي�ة،  الوس�طى  للمحافظ�ات 
املحافظ�ات  يف  املوع�د  يك�ون  فيم�ا 
الغربية والشمالية يوم202١/٥/23«، 
مؤك�دا ع�ىل »اس�تحصال املوافق�ات 
الس�تثناء الفالح�ني واملزارع�ني خالل 
عمليات الحصاد والتسويق من الحظر 

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

Public Tender Announcement for Tender No: 012-SC-21-EBS  
Provision of S2 Camp Power Distribution Project  

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

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

Tender Title: Provision of S2 Camp Power Distribution Project 
Tender No.: 012-SC-21-EBS  
Tender Information:  
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for the First Time. All the 
specialist companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact 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 one contractor who have the qualified professional experience and can supply EPCC service 
for S2 Camp Power Distribution Project. 
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 7th June 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. 
Contact Person: Mr. Zhang Xianqiao Email: zhangxianqiao@ebspetroleum.com. 
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above this tender 
announcement. 

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول )75(  والصادر يف 2021/5/6 
تعل�ن اللجنة اعاله عن تأجري العقارات املدرجة تفاصيلها  يف ادناه 
والعائدة ملكيتها اىل مديرية بلدية  الحمدانية  وفقا الحكام القانون 
)21( لس�نة )2013( وبطريق�ة املزاي�دة العلني�ة.  فع�ى الراغبني 
بااليج�ار مراجع�ة مديرية بلدية الحمدانية وخ�الل مدة )30(  يوم  
تب�دأ م�ن اليوم الت�ايل من تاريخ ن�ر االعالن مس�تصحبني معهم 
التامين�ات القانونية عى ان ال تق�ل  عن  )50%( من القيمة املقدرة  
وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترسو 
علي�ه املزايدة كافة املصاريف املتعلق�ة بنر االعالن واية مصاريف 
اخرى عى ان يقوم املستاجر  بتسديد بدل االيجار بالكامل والرسوم 
االخ�رى وابرام العقد وخالل مدة )ثالث�ون يوم( من تاريخ  تصديق 
قرار االحالة وبخالفه يعترب املستاجر ناكال ويعاد االعالن عن تأجري 
املل�ك وعى حس�اب الناكل وتحمل�ه فرق البدلني وكاف�ة املصاريف 
املرتتبة عى ذلك اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم السماح له بالدخول 
باملزايدة مجددا وس�تكون املزايدة يف مقر مديري�ة بلدية الحمدانية 
يوم االربعاء املصادف 2021/6/9  الساعة الثانية عر ظهرا علما 

ان مدة االيجار سنة واحدة فقط

وزارة الدفاع
دائرة املستشار القانوين العام

املحكمة العسكرية الثانية
)رزمة 2021/2( 

اعالن
اىل املتهمني الغائبني املدرجة اسمائهم ادناه والساكنني يف العناوين املؤرشة ازائهم  ملا كنتم متهمني وفق املواد املبينة ازاء 
اسم كل منكم من قانون العقوبات العام رقم )111(لسنة 1969 وتعديالته وقانون العقوبات العسكري رقم )19( لسنة 
2007 املعدل  يف القضايا املؤرشة ازاء اسمائكم وبما ان محل اقامتكم مجهول لذا اقتىض تبليغكم يف الصحف املحلية عى 
ان تح�روا ام�ام  املحكمة العس�كرية الثانية خالل م�دة ثالثون يوما من تاريخ نر هذا االع�الن يف الصحف وعند عدم 
حضوركم س�وف تجري محاكمتكم غيابيا واعطاء الحق للموظفني العموميني بالقاء القبض عليكم والزام كل ش�خص 
يعل�م بمح�ل اختفائكم  ان يخرب الجهات العس�كرية بذلك اس�تنادا للم�ادة )80( من قانون اص�ول املحاكمات الجزائية 

العسكرية رقم )22( لسنة 2016

جمهورية العراق
وزارة العدل 

دائرة التنفيذ  
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة |1107 |2021
التاريخ/2021/5/9

اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الك�وت حص�ة املدي�ن يف 
العق�ار تسلس�ل1655/1م39  اله�ورة  الواقع 
يف الك�وت العائ�د املدين�ني )هيثم ه�ادي حميد 
/ ع�ي حس�ن حمي�د / احم�د حس�ن حمي�د( 
املحج�وزه لق�اء طل�ب الدائن )ناجي محس�ن 
هلي�ان( البال�غ )35,000,000( ملي�ون دين�ار 
فع�ى الراغ�ب بال�راء مراجعة ه�ذه املديرية 
خ�الل مدة)30يوما( تبدأ من الي�وم التايل للنر 
مس�تصحبا مع�ه التأمين�ات القانوني�ة عرة 
من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية 
العراقي�ة وان رس�م التس�جيل والداللي�ة ع�ى 

املشرتي .
املنفذ العدل 

محمد عبد الرضا زيدان الطائي
املواصفات 

1-موقع�ة ورقم�ه :- ك�وت / اله�ورة املرق�م  
1655/1 م 39 الهورة 

2-جنسه ونوعه : ارض الدار مع بنائها  
3-ح�دوده و اوصاف�ه: يحت�وي ع�ى طارم�ة 
اماميه و حديقة و اس�تقبال 3,5×7م و غرفتني 
ن�وم 4×4 و 4×5 و مطب�خ و حم�ام داخ�ي و 
صحيات خارجية و هول و س�طح الدار مسقف 
بالكونكريت املس�لح و االرضية من الكايش غري 

جيد
4-مشتمالته :- ارض خاليه من الشواغل

5-درجة العمران :
6-املساحة :- 375م2

7-– الشاغل :- حسن حميد سلطان
و  مائ�ة   109,285,722  : املق�درة  8-القمي�ة 
تس�عة مليون و مأتان و خمس�ة و ثمانون الف 
و سبعمائة و اثنني و عرون دينار عراقي اصل 

العقار 28سهم حصة املدينني 18سهم
����������������������������������������

محكمة بداءة البرصة
العدد: 616/ب/2021

التاريخ: 2021/5/9
اعالن

اىل املدعى عليه / عامر رحيم حسني املهدي
اق�ام املدعي )صب�اح جخيور عنب�س( الدعوى 
البدائي�ة املرقم�ة 616/ب/2021ض�دك يطلب 
فيه�ا الحك�م بإلزام�ك بتأديت�ك للمدع�ي أعاله 
مبلغ وقدره )4,200,000,000( أربعة مليارات 
ومئتان ملي�ون دين�ار بموجب س�ند الكمبيالة 
املنظم بتاريخ 2019/7/10 ومس�تحقت األداء 
بتاريخ 2021/7/10 م�ع الفائدة القانونية من 
تاري�خ إقام�ة الدعوى ولح�ني التأدي�ة الفعلية 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك وحس�ب رشح املبلغ 
القضائ�ي وتأييد املجلس البل�دي ملنطقة مناوي 

باشا.
قررت هذه املحكم�ة تبليغك اعالناَ يف صحيفتني 
محليتني يوميتني مش�هورتني ع�ى ان للحضور 
يف موع�د املرافع�ة املصادف ي�وم 2021/5/27 
ويف حال�ة ع�دم حض�ورك او ارس�ال م�ن ينوب 
عنك قانوناَ فس�وف تجري املرافعة بحقك غياباَ 

وعلناَ.
القايض/ محمد نزار هاشم البعاج

مدرية التسجيل العقار العامة
دائرة التسجيل العقار يف واسط االوىل 

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة/ 4101/2

املحلة او رقم و اسم املقاطعة/ 29داموك  
الجنس/ ارض الدار مع بنائها

النوع/ ملك رصف
رقم الباب/ 

رقم البطاقة/ 
رقم الطابق/ 
رقم الشقة/

املساحة/  210م
املش�تمالت/ طارم�ة امامي�ة و مطب�خ و هول 
داخ�ي و صال�ة و غرفت�ني ن�ون و صحي�ات 
و الطاب�ق العل�وي غرفت�ني ن�وم بن�اء ملس�ح 

بالكونكريت 
املوزعات او املفروسات/ 

واردات و املبيع السنوية/ 
الشاغل/ صاحب الدار

مقدار املبيع / 99,000,000 تس�عة و تس�عون 
مليون دينار

ستبيع دائرة التس�جيل العقاري يف واسط االوىل   
باملزاي�دة العلنية العقار املوص�وف اعاله العائد 
للره�ني  )س�مري عبد الس�ادة جل�ود و عي عبد 
السادة جلود(لقاء طلب الدائن املرتهن )مرصف 
الخليج التجاري( البالغ )97,500,000(  سبعة 
و تس�عون مليون و خمس�مائة الف دينار  فعى 
الراغب يف االش�رتاك مراجعة ه�ذه الدائرة خالل 
)30يوم�ا( اعتبارا من الي�وم التايل لتاريخ النر 
هذا االعالن مستصحبني معهم تأمينات قانونية 
نقدي�ة او كفال�ه برصفية ال تقب�ل عن 10% من 
القيمة املقدرة )99,000,000( تسعة و تسعون 

مليون دينار
دائرة التسجيل العقاري يف واسط االوىل

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

ق�دم ) ابراهي�م زامل زوي�ر ( الدع�وى ) لتبديل 
اللقب ( وجعله ) الساعدي ( بدال من ) ساعدي ( 
فمن لديه ح�ق االعرتاض عى ذلك مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها ) خمس�ة عر يوما 
( وف�ق املادة ) 22 ( م�ن قانون البطاقة املوحدة 

رقم ) 3 ( لسنة 2006 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
املدير العام / وكالة 

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

اس�تدعاء نجم�ه أنس يعق�وب للحضور لغرض 
اكمال اجازة البناء املرقمة 16346 سبع البور .

الريك 
حيدر جاسم 

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

ق�دم ) خض�ري س�ندال س�يالوي ( الدع�وى ) 
لتس�جيل اللقب ( وجعله ) الرصخي ( بدال من ) 
فراغ ( فمن لديه حق االعرتاض عى ذلك مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة اقصاها ) خمس�ة عر 
يوم�ا ( وف�ق امل�ادة ) 22 ( من قان�ون البطاقة 

املوحدة رقم ) 3 ( لسنة 2006 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
املدير العام / وكالة

وزارة العدل
مدرية التسجيل العقار العامة 

دائرة التسجيل العقار يف واسط االوىل
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة/ 854/5 
املحلة او رقم و اسم املقاطعة/38 الخاجية

الجنس/ ارض الدار مع بنائها 
النوع/ 

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

املساحة/  200م
املشتمالت/ استقبال و هول و مطبخ و غرفه و 
مجموعات صحية و الطابق العلوي غرفتني نوم 

مسقف بالكونكريت
املوزعات او املفروسات/ 

واردات و املبيع السنوية/ 
الشاغل/ صاحب الدار 

مق�دار املبي�ع / 120,000,000 مائة و عرون 
مليون دينار

العق�اري يف واس�ط  التس�جيل  دائ�رة  س�تبيع 
االوىل    باملزاي�دة العلني�ة للعقار املوصوف اعاله 
العائ�د للره�ني  )اين�اس طاه�ر حس�ني( لقاء 
طلب الدائ�ن املرتهن )م�رصف الخليج التجاري 
ثالث�ون  و  اثن�ان   )32,500,000( البال�غ   )
مليون   و خمس�مائة ال�ف دينار فعى الراغب يف 
االش�رتاك مراجعة هذه الدائرة خالل )30يوما( 
اعتب�ارا من اليوم التايل لتاريخ النر هذا االعالن 
مس�تصحبني معهم تأمينات قانوني�ة نقدية او 
كفال�ه برصفي�ة ال تقبل ع�ن 10% م�ن القيمة 
املق�درة  120,000,000 مائة و عرون مليون 
دين�ار وان املزاي�دة س�تجري يف الس�اعة )12( 

ضهرا من اليوم االخري 
دائرة التسجيل العقاري يف واسط االوىل

����������������������������������������
جمهورية العراق 

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ الكرخ 

العدد : 760 / 2021 
التاريخ : 4 / 5 / 2021 

اىل / س�ريوان احم�د رش�يد / مجه�ول مح�ل 
االقامة 

لقد تحقق لهذه املديرية من رشح القائم بالتبليغ 
يف مرك�ز رشطة الغزالية كتابهم بالعدد 5683 يف 
2 / 5 / 2021 وتاييد مختار محلة 673 الغزالية 
انك مجهول مح�ل االقامة وليس لك موطن دائم 
او مؤق�ت او مخت�ار يمكن اج�راء التبليغ عليه 
تقرر تبليغ�ك بالحضور اىل ه�ذه املديرية خالل 
س�تون يوما اعتبارا من الي�وم التايل للنر وذلك 
لغرض سداد النفقة املستمرة واملرتاكم وبعكسه 
تقام دعوى تفريق لعدم االنفاق استنادا الحكام 

املادة 43 تاسعا من قانون االحوال الشخصية .
املنفذ العدل 

نبيل حسن عي
العميد احلقوقي

رئيس املحكمة العسكرية الثانية

رئيس املهندسني اقدم
رعد عيل نجم

مدير بلديات حمافظة نينوى
رئيس اللجنة

المشيدة على القطعة  المرقمة   نوع العقار ورقمه ت
471/3م154 مارقرياقوس ساحة تنظيم عقود السيارات 1
839/1 م150 تلول ياثه  كازينو العوائل السياحي 2
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نموذج اعالن / دعوة تقديم عطاء
وزارة الصحة والبيئة / مكتب الوزير / صاحب العمل

مستشفى ابن  سينا /صاحب العمل
اىل رشكات ومكاتب اعامل التنظيف املتخصصة الدرجة املمتازة

م/ مناقصة تنظيف بناية مستشفى ابن سينا التدريبي 
رقم )1( لسنة 2021 املرة االوىل 

1 � يرس مستش�فى )ابن س�ينا التدريب�ي / صاحب العمل( دع�وة مقدمي العطاءات 
املؤهل�ن وذوي الخ�رة لتقدي�م عطاءاتهم للعمل الخ�اص ) مناقص�ة تنظيف بناية 

مستشفى ابن سينا التدريبي( 
2 � تتوفر لدى )مستش�فى ابن س�ينا التدريبي/ صاحب العم�ل( التخصيصات املالية 
ضمن املوازنة االتحادية وينوى استخدام جزء منها لتنفيذ الخدمات )مناقصة تنظيف 

بناية مستشفى ابن سينا التدريبي( 
3 � بام�كان مقدم�ي العطاء الراغب�ن يف رشاء وثائق للعطاء باللغ�ات )العربية ( بعد 
تقديم طلب تحريري اىل )مستش�فى ابن س�ينا التدريبي الكائن يف املنطقة الخرضاء( 
ودف�ع قيم�ة البيع للوثائق غري املس�ردة البالغ�ة ) مائة الف دين�ار( بامكان مقدمي 

العطاء الراغبن يف الحصول عىل املزيد من املعلومات عىل العنوان املبن اعاله
4 � تسلم العطاءات اىل العنوان االتي ) مستشفى ابن سينا التدريبي الكائن يف املنطقة 
الخ�رضاء ( يف املوعد املحدد )الس�اعة العارشة صباحا( يف يوم 2021/5/25 وس�وف 
ترفض العطاءات املتأخرة وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم 
الراغب�ن بالحض�ور يف العنوان االت�ي )مقر املستش�فى / القاعة العام�ة( يف الزمان 
والتاري�خ اعاله يجب ان تتضمن العطاءات ضم�ان العطاء )خطاب ضمان مرصيف او 

صك مصدق( بمبلغ )4,800,000( اربعة مالين وثمانمائة الف دينار عراقي
مالحظ�ة : )بام�كان جه�ة التعاقد اضافة بيان�ات اخرى تتالئم م�ع طبيعة املناقصة 
برشط ان ال تتعارض مع الترشيعات القانونية املنظمة الجراءات التعاقدات الحكومية 

يف العراق(
التوقيع 

االسم : يارس حسن مطلك 
مدير مستشفى ابن سينا التدريبي

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ البرصة
اىل / املنفذ عليه /  املدين / امري عبد الوهاب داود 

لق�د تحقق له�ذه املديرية من خ�الل رشح املجلس البلدي 
ملنطق�ة بريهة والكزارة   انك مجه�ول محل االقامة وليس 
ل�ك موطن دائم او مؤق�ت او مختار  يمكن اج�راء التبليغ 
عليه واستنادا للمادة ) 27( من قانون التنفيذ تقرر تبليغك 
اعالن�ا بالحض�ور  يف مديرية تنفيذ البرصة  خالل خمس�ة 
ع�رش يوما  تبدأ  م�ن اليوم التايل للنرش ملب�ارشة املعامالت 
التنفيذية بحضورك  ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه 
املديري�ة باجراءات التنفيذ الجري وف�ق القانون علما انك 
مدين لصال�ح مدير عام رشكة مص�ايف الجنوب اضافة اىل 
وظيفت�ه بمبل�غ 3,800,550 ثالثة مالي�ن وثمانمائة الف 

وخمسمائة وخمسون دينار  

اوصاف املحرر :
ق�رار محكمة البداءة املختصة بنظ�ر الدعاوى التجارية يف 

البرصة بالعدد 81/ت/2017 يف 2017/6/6 

رقم االضارة
جمهورية العراق 

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة/1602 /2020

التاريخ/2021/5/9
أعالن 

تبيع مديرية تنفيذ الكوت العقار تسلسل7/1م49  
)رعد  املدين  العائد  الكوت  يف  الواقع  رمانه   ابو 
فاضل زمزير( املحجوزه لقاء طلب الدائن )محمد 
مليون   )54.000.000( البالغ  ابراهيم(  خليل 
دينار فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية 
للنرش  التايل  اليوم  من  تبدأ  يوما(  مدة)15  خالل 
من  عرشة  القانونية  التأمينات  معه  مستصحبا 
املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية 

وان رسم التسجيل والداللية عىل املشري .
املنفذ العدل 

عيل رضا عيل الخطاوي
املواصفات 

1-موقعة ورقمه :- كوت / الكارضية  املرقم  7/1 
م 49 ابو رمانه 

2-جنسه ونوعه : ارض زراعيه تسقى بالواسطه  
3-حدوده و اوصافه: 

4-مشتمالته :- توجد فيها بيوت متفرقه
5-درجة العمران :

6-املساحة :-  2734
7-– الشاغل :- 

مالين   عرشة   10,000,000  -: املقدرة  8-القمية 
دينار للدونم الواحد

  �������������������������������������
جمهورية العراق

مجلس القضاءاألعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط ا التحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكوت
العدد:765 /ش/2021

اىل املدعي عليها /نهلة نعمة نجم
اع����الن

اقامة املدعي) عمار رحمن يارة( الدعوى املرقمة 
اعاله و التي طلب فيها دعوتك

محل  وملجهولية  باملشاهدة  والحكم  للمرافعة 
اقامتك حسب اشعار مختار

رشطة   مركز  بكتاب  املرفق  و  الفالحية  محلة 
تقرر   2021/4/29 يف    6124 بالعدد  الفالحية  
رسميتن  محليتن  صحيفتن  بواسطة  تبليغك  
بتاريخ  املحكمة  هذه  امام  للحضور  يوميتن 
2021/5/20 الساعة التاسعة صباحا  وعند عدم 
تجري  سوف  قانونيا  عنك  ينوب  من  او  حظورك 

املرافعة بحقك غيابيا وحسب االصول
القايض غانم عواد نجم البدري

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 1783/ب2020/5
التاريخ: 2021/5/9

إعالن 
إىل / املدعى عليه ) احمد ممتاز حميد (

/1783( املرقم  قرارها  املحكمة  هذه  اصدرت 
الحكم  واملتضمن   2021/2/11 يف  ب2020/5( 
حميد  ممتاز  احمد  عليه  املدعى  الزام   -: ب�)اوال 
بتأديته للمدعي  حسنن فالح حسن مبلغا قدره 
)3،000،000( ثالثة مالين دينار والثابت يف وصل 
االمانة املستحق يف 2019/10/1 و 2019/12/1 
و   2020/2/1 و  و2019/3/1  و2019/11/1 
املدعى عليه  احمد  الزام    -: ثانيا    ،  2020/1/1
ممتاز حميد بتأديته للمدعي  حسنن فالح حسن 
مبلغا قدره )10000$( عرشة االف دوالر امريكي 
والثابت يف وصل االمانة املستحق يف 2020/4/1( 
رشح  حسب  اقامتك  محل  مجهولية  ولثبوت 
الجامعة/4  حيي  مختار  واشعار  القضائي  املبلغ 
اعالنا  تبليغك  تقرر  لذا  اليارسي(  كاظم  محمد   (
بالقرار املذكور بصحيفتن محليتن يوميتن ولك 
املقررة  املدة  املذكور خالل  القرار  الطعن عىل  حق 
بكافة طرق الطعن القانونية وبعكسه سيكتسب 

القرار املذكور درجة البتات وفق االصول. 
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2390/ب2020/5

التاريخ: 2021/5/9
إعالن 

إىل / املدعى عليه ) احمد ممتاز حميد (
/2390( املرق�م  قراره�ا  املحكم�ة  ه�ذه  اص�درت 
ب2020/5( يف 2021/2/11 واملتضمن الحكم ب�)الزام 
املدعى عليه احمد ممتاز حميد بتأديته للمدعي  احمد 
حس�ن ادري�س مبلغ�ا ق�دره )24،000،000( اربعة 
وع�رشون ملي�ون دين�ار والثاب�ت يف وص�ل االمان�ة 
املس�تحق يف 2019/4/3 عىل ان يراع�ى االجل املؤرخ 
يف 2021/4/3 ع�د التنفي�ذ( ولثب�وت مجهولية محل 
اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي واش�عار مختار 
حي�ي الجامعة/4 ) محمد كاظم الي�ارسي( لذا تقرر 
تبليغ�ك اعالنا بالق�رار املذكور بصحيفت�ن محليتن 
يوميت�ن ولك ح�ق الطعن ع�ىل الق�رار املذكور خالل 
املدة املق�ررة بكافة طرق الطعن القانونية وبعكس�ه 

سيكتسب القرار املذكور درجة البتات وفق االصول. 
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي
�������������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
تنفيذ /30

رقم االضبارة : 1091 /2020
التاريخ : 2021/5/6 

اىل  /املنفذ عليه ) عيل عبد الزهرة عالوي(
لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة م�ن خ�ال ل رشح  املبلغ 
القضائ�ي املف�وض  ) عيل ه�ادي س�عدون(ومختار 
املنطق�ة حي�در يف الراكية انك مجه�ول محل االقامة 
وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء 
التبليغ  عليه واستنادا للمادة ) 27 ( من قانون التنفيذ 
تق�رر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ الكوفة 
خالل خمس�ة عرش يوما تب�دأ من الي�وم التايل للنرش 
ملبارشة املعامالت التنفيذي�ة بحضورك ويف حالة عدم 
حض�ورك س�تبارش هذه املديري�ة باج�راءات التنفيذ 

الجري وفق القانون.
املنفذ العدل

احمد حسن داخل
اوص�اف املحرر :- ق�رار محكمة االحوال الش�خصية 
ففي الكوفة املتضمن تس�ليم االث�اث الزوجية للدائنة 
)فاطمة س�الم خزعل ( م�ن املدين  ) عيل عبد الزهره 

عالوي( بالعدد 537/ش2020/6 يف 2020/9/29 .
�������������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ العباسية
تنفيذ:18

رقم االضبارة : 2020/218
التاريخ: 2021/5/9

اعالن
تبيع مديرية تنفيذ  العباس�ية  السهام العائدة املدينة 
يف العق�ار تسلس�ل قطع�ة 1/60 م 12 اب�و جواري�ر 
الواق�ع  يف ناحية العباس�ية العائ�دة للمدينة ) نورية 
زبر حس�ن(  املحجوز لقاء طلب الدائن ) قابل عبادي 
كاظم( البالغ )اربعة عرش مليون دينار ( فعىل الراغب 
بال�رشاء مراجعة ه�ذه املديرية خالل م�دة )ثالثون( 

يوما تبدأ من اليوم التايل والداللية عىل املشري .
املنفذ العدل

محمد  عبد الحس�ن عبد الزهرة العيس�اوي
املواصفات :

1 � موقع�ه ورقم�ه :  عىل الطريق الراب�ط بن ناحية 
العباسية وطريق بابل- نجف رقم القطعة 1/60م12 

ابو جوارير 
2 � جنس�ه ونوعه : بستان يس�قى بالواسطة مملوك 

للدولة
3 � حدوده واوصافه : 16/17/14/13/11
4 � مشتمالته :خالية من الغراس والشتالت 

5 � مساحته : 1دونم و 22 اولك و 25  م2 
6 � درج�ة العم�ران : ارض ب�ور خالي�ة م�ن الغراس 

واملشيدات
7 � الشاغل : اليوجد

مالي�ن  اربع�ة   4،353،750  : املق�درة  القيم�ة   �  8
وثالثمائة وثالثة وخمسون الف وسبعمائة وخمسون  

دينار.

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2426/ب2021/5

التاريخ : 2021/5/6
اعالن

إىل/ املدعى عليه ) احمد ماجد مهدي( 
أق�ام املدع�ي )نعم�ان عبد الزه�رة عب�اس( الدعوى 
البدائي�ة املرقم�ة أع�اله والت�ي يطلب فيه�ا الحكم ) 
بالزام�ك بتأديتك للمدعى اعاله ب�دالت االيجار للعقار 
املرق�م 440/1505 ح�ي الس�عد ففي النج�ف مبلغا 
وق�دره اربع�ة مالي�ن ومائت�ان ال�ف دين�ار للفرة 
2021/3/25(،ولثب�وت  ولغاي�ة   2020/2/1 م�ن 
مجهولي�ة محل إقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي 
فف�ي  محكمة ب�داءة النجف واش�عار مختار منطقة 
الحس�ن2 /الحنانه املدعو  ) حي�در  جعفر عبد كله( 
ل�ذا قررت ه�ذه املحكم�ة تبليغك إعالن�ا بصحيفتن 
محليت�ن يوميتن للحضور يف موعد املرافعة املصادف 
يف يوم 2021/5/30 وعند عدم حضورك أو إرسال من 
ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا  وفق األصول. 
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي
��������������������������������������������

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
 دار القضاء يف سامراء
محكمة بداءة سامراء

العدد 23/استمالك/2021
التاريخ: 2021/5/4 

اعالن
اىل املستملك منهم 

1.عبود حسن عيل 2. وفية حسن عيل
/23 املرقم�ة  االس�تمالكية  الدع�وى  ملقتضي�ات 
اس�تمالك 2021 واملقام�ة م�ن قبل الس�يد امن عام 
العتبة العس�كرية املقدس�ة إضافة لوظيفته الخاصة 
باستمالك س�هامكم يف العقار املرقمة 4/262 غربية 
ولحض�ور بعض الورث�ة يف الدعوى واس�تناداً ألحكام 
املادة 11/ثانيا من قانون االس�تمالك قررت املحكمة 
تبليغكم بواس�طة صحيف�ة محلية يومي�ة للحضور 
بموعد املرافع�ة املواف�ق 2021/5/12 ويف حالة عدم 
حضوركم او من ينوب عنكم قانوناً فستجري املرافعة 

بحقكم غياباً وعلناً وفق القانون. 
القايض

احمد مهدي محمد
��������������������������������������������

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
 دار القضاء يف سامراء
محكمة بداءة سامراء

العدد 87/استمالك/2020
التاريخ: 2021/5/4 

اعالن
اىل املستملك منهم 

1.اي�اد س�امي س�عيد 2. احمد اياد س�امي 3. محمد 
اياد س�امي 4. عب�د الرحمن اياد س�امي 5. آمنة اياد 
سامي 6. نظرية جمال عبد الرزاق 7. احمد عبد العزيز 
ن�وري 8. حارث عبد العزي�ز نوري 9. وائل عبد العزيز 
ن�وري 10 مهن�د عب�د العزيز ن�وري 11. وص�ال عبد 
العزيز ن�وري 12. عفاف عبد العزي�ز نوري 13. لبنى 
عبد العزيز نوري 14.همام ليث عبد العزيز عبد العزيز 

ليث عبد العزيز
/87 املرقم�ة  االس�تمالكية  الدع�وى  ملقتضي�ات 
اس�تمالك/ 2020 واملقام�ة من قبل الس�يد امن عام 
العتبة العس�كرية املقدس�ة إضافة لوظيفته الخاصة 
باس�تمالك س�هامكم يف العق�ار املرقم�ة 186 غربية 
ولحض�ور بعض الورث�ة يف الدعوى واس�تناداً ألحكام 
املادة 11/ثانيا من قانون االس�تمالك قررت املحكمة 
تبليغكم بواس�طة صحيف�ة محلية يومي�ة للحضور 
بموعد املرافع�ة املواف�ق 2021/5/12 ويف حالة عدم 
حضوركم او من ينوب عنكم قانوناً فستجري املرافعة 

بحقكم غياباً وعلناً وفق القانون. 
القايض

احمد مهدي محمد
��������������������������������������������

اعالن
اىل الرشيك : كرار رزاق حيدر

اقت�ى حضورك اىل صندوق االس�كان العراقي  وذلك 
الق�رارك باملوافق�ة ع�ىل تس�ليفه ق�رض االس�كان 
والخ�اص بالعقار املرقم 58377/حي امليالد مناصفة 
م�ع الرشيك كاظم محمد حمادي وخالل مدة اقصاها 
خمس�ة عرش يوم داخل العراق وش�هر خارج العراق  
وبعكسه سوف تصدر االجازة وفقا للضوابط الالزمة
��������������������������������������������

فقدان وثيقة
فقدت الوثيق�ة الصادرة من متوس�طة النجف للبنن 
واملرقم�ة 883662 بالعدد 144 يف 2010/4/6 باس�م 
الطالب رعد نعمة كاظم فمن يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
 دار القضاء يف سامراء
محكمة بداءة سامراء

العدد 17/استمالك/2021
التاريخ: 2021/5/4 

اعالن
اىل املستملك منه 

قيس حاتم عبد الواحد
املرقم�ة  17/ الدع�وى االس�تمالكية  ملقتضي�ات 
اس�تمالك 2021 واملقامة من قبل الس�يد امن عام 
العتبة العسكرية املقدسة إضافة لوظيفته الخاصة 
باستمالك سهامكم يف العقار املرقمة 1/187 غربية 
ولحضور بعض الورثة يف الدعوى واستناداً ألحكام 
املادة 11/ثانيا من قانون االستمالك قررت املحكمة 
تبليغكم بواس�طة صحيفة محلية يومية للحضور 
بموعد املرافعة املوافق 2021/5/12 ويف حالة عدم 
حضورك�م او م�ن ينوب عنك�م قانوناً فس�تجري 

املرافعة بحقكم غياباً وعلناً وفق القانون. 
القايض احمد مهدي محمد

�������������������������������������
جمهورية العراق

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

 دار القضاء يف سامراء
محكمة بداءة سامراء

العدد 85/استمالك/2020
التاريخ: 2021/5/4 

اعالن
اىل املستملك منهم 

1.ش�نة محمد حاج�م 2. وفيقة محم�د حاجم 3. 
نجاة عبد سلوم  4. نبيل عبد سلوم 5. أسامة قاسم 
محمد 6.الهام قاس�م محمد 7. بتول قاس�م محمد 
8. منال قاس�م محمد 9. وفيقة قاس�م محمد 10. 
مصطفى محمد قاس�م 11. عيل محمد قاس�م 12. 
ياس�من محمد قاس�م 13. مروة محمد قاسم 14. 
رامي سمري قاسم 15.راغب سمري قاسم 16. رانية 

سمري قاسم 17 مهرنكيز محمد صالح
/85 املرقم�ة  االس�تمالكية  الدع�وى  ملقتضي�ات 
اس�تمالك/ 2020 واملقامة من قبل السيد امن عام 
العتبة العسكرية املقدسة إضافة لوظيفته الخاصة 
باس�تمالك س�هامكم يف العقار املرقمة 176 غربية 
ولحضور بعض الورثة يف الدعوى واستناداً ألحكام 
املادة 11/ثانيا من قانون االستمالك قررت املحكمة 
تبليغكم بواس�طة صحيفة محلية يومية للحضور 
بموعد املرافعة املوافق 2021/5/12 ويف حالة عدم 
حضورك�م او م�ن ينوب عنك�م قانوناً فس�تجري 

املرافعة بحقكم غياباً وعلناً وفق القانون. 
القايض احمد مهدي محمد

�������������������������������
جمهورية العراق

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

 دار القضاء يف سامراء
محكمة بداءة سامراء

العدد 12/استمالك/2021
التاريخ: 2021/5/4 

اعالن
اىل املستملك منهم 

1.غازي ش�اكر احمد 2. منى طاهر حسن 3. نادية 
طاهر حسن 4. اديبة طاهر حسن 5. نوري محمود 
عيل 6. فاضل قحطان عبد اللطيف 7.محمد جاسم 

عبد الحميد 8. نجمة قاسم سلمان
/12 املرقم�ة  االس�تمالكية  الدع�وى  ملقتضي�ات 
اس�تمالك/ 2021 واملقامة من قبل السيد امن عام 
العتبة العسكرية املقدسة إضافة لوظيفته الخاصة 
باستمالك سهامكم يف العقار املرقمة 1/48 رشقية 
ولحضور بعض الورثة يف الدعوى واستناداً ألحكام 
املادة 11/ثانيا من قانون االستمالك قررت املحكمة 
تبليغكم بواس�طة صحيفة محلية يومية للحضور 
بموعد املرافعة املوافق 2021/5/12 ويف حالة عدم 
حضورك�م او م�ن ينوب عنك�م قانوناً فس�تجري 

املرافعة بحقكم غياباً وعلناً وفق القانون. 
القايض

احمد مهدي محمد

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
 دار القضاء يف سامراء
محكمة بداءة سامراء

العدد 7/استمالك/2021
التاريخ: 2021/5/4 

اعالن
اىل املستملك منهم 

1.من�ى عيل جاس�م 2. برشى علوان لطي�ف 3. تغريد 
ياسن مجيد 4. طه خطاب عيل 5. ابتسام فاضل عيل 

6. مروة شامل خطاب 
/7 املرقم�ة  االس�تمالكية  الدع�وى  ملقتضي�ات 

اس�تمالك/ 2021 واملقام�ة من قبل الس�يد امن عام 
العتبة العس�كرية املقدس�ة إضافة لوظيفته الخاصة 
باس�تمالك س�هامكم يف العقار املرقم�ة 155/غربية 
ولحض�ور بعض الورث�ة يف الدعوى واس�تناداً ألحكام 
املادة 11/ثانيا من قانون االس�تمالك قررت املحكمة 
تبليغكم بواس�طة صحيف�ة محلية يومي�ة للحضور 
بموعد املرافع�ة املواف�ق 2021/5/12 ويف حالة عدم 
حضوركم او من ينوب عنكم قانوناً فستجري املرافعة 

بحقكم غياباً وعلناً وفق القانون. 
القايض

احمد مهدي محمد
��������������������������������������������

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
محكمة األحوال الشخصية يف سامراء

الع�دد:837/ش/2021            
التاريخ: 2021/5/6 

اعالن
اىل املدعى علية/ كريم عبد الواحد محمد

 أقامت زوجت�ك املدعية )رمزيه عب�د محمد( الدعوى 
الرشعي�ة املرقم�ة ۸۳۷/ش/۲۰۲۱ والتي تطلب فيها 
تصدي�ق الط�الق الخارج�ي وملجهولية مح�ل اقامتك 
حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ املبل�غ القضائي عيىس 
صالح محمد وإش�عار املختار)احمد سعدان مرعي ( 
مختار منطقة الزراعة/س�امراء وش�هادة الشاهدين 
)س�عد مهدي صالح و حس�ن عيل حسن ( واملصدق 
م�ن قب�ل قائمقامية قضاء س�امراء ق�ررت املحكمة 
تبليغك بواسطة صحيفتن محليتن يوميتن للحضور 
بموعد املرافع�ة املواف�ق 2021/5/24 ويف حالة عدم 
حض�ورك أو من ينوب عنك قانونا فس�تجري املرافعة 

بحقك غيابا وعلنا وفق القانون.
القايض

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

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
دار القضاء يف االسحاقي

محكمة األحوال الشخصية يف االسحاقي 
العدد: 76/ش/2021
التاريخ: 2021/5/9

م/ تبلغ املدعى عليه )عبدالله عيل حمادي ( 
ملقتضي�ات حس�م الدع�وى الرشعية املرقم�ة ) ۷6/

ش/۲۰۲۱( املقامة م�ن قبل املدعية )فاطمه صطاي 
خل�ف( ع�ىل املدع�ى علي�ه )عبدالل�ه عيل حم�ادي ( 
واملتضمن�ه تفري�ق لل�رضر وبالنظ�ر ملجهوليه محل 
اقامتك وحس�ب رشح القائم بالتبليغ واملؤيد من قبل 
مخت�ار املنطق�ة لذا تق�رر اجراء تبليغ�ك بصحيفتن 
يوميت�ن يف موع�د املرافع�ة املص�ادف 5/24/ 2021 
الس�اعة التاس�عة صباحا ويف حال ع�دم حضورك او 
حضور م�ن ينوب عنك قانونياً س�وف تجري املرافعه 

بحقك غيابيا وفق القانون
القايض 

فائق مشعل صالح
��������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

رئاسة محكمة جنايات النجف
العدد 2021/445

التاريخ 2021/5/3
اعالن

اىل املتهم الهارب  / باقر جليل يارس الغرابي
اقتى حضورك امام هذه املحكمة الجراء محاكمتك 
حول التهمة املسندة اليك وفق احكام املادة 1/421/أ 
من قانون العقوبات وبداللة مواد االشراك 49,48,47 
من�ه  وملجهولي�ة  محل اقامتك تق�رر تبليغك اعالنا يف 
محل اقامتك وش�عبة مكافحة اج�رام الخطف وهذه 

املحكمة بالحضور امامها صباح يوم 2021/12/5 
الرئيس 

حليم نعمة حسن

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

ملحافظ�ة املثن�ى / قس�م ش�ؤون االحوال 
املدنية 

اعالن
ق�دم املواطن   ) حس�ن عيل كس�ار(  طلبا 
اىل ه�ذه املديرية يطلب فيه تس�جيل اللقب 
يف قيده  وجعله ) يعكوبي(  بدال من )فراغ( 
وعمال باحكام املادة ) 24/ثانيا( من قانون 
البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 املعدل 
تقرر ن�رش الطلب باح�دى الصحف املحلية 
فمن لدي�ه اعراض مراجعة ه�ذه املديرية 
خ�الل فرة ع�رشة اي�ام من تاري�خ النرش 
وبعكس�ه س�وف ننظ�ر يف الطل�ب حس�ب 

االصول
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االح�وال املدنية والجوازات واالقامة /

وكالة
������������������������������������

اىل الرشيك / ارساء عدي نجم 
اقتى حض�ورك اىل مديري�ة بلدية النجف 
لغرض انجاز معاملة اجازة بناء عىل العقار 
املرق�م 3/76662 ح�ي ميس�ان خالل مدة 
عرش ايام من تاريخ النرش وبعكس�ه سيتم 

انجاز املعاملة وفق القانون 
مقدم الطلب

نعيمة عبد الله عبد الكاظم
������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

رئاسة محكمة جنايات النجف
التاريخ 2021/5/6

اعالن
اىل املتهم الهارب  / عباس داخل هاني

اقت�ى حضورك امام هذه املحكمة الجراء 
محاكمتك ح�ول التهمة املس�ندة اليك وفق 
اح�كام امل�ادة  281 م�ن قان�ون العقوبات 
وبدالل�ة م�واد االش�راك 47 ، 48 ، 49 منه  
وملجهولية  محل اقامتك تقرر تبليغك اعالنا 
يف مح�ل اقامتك ومديرية مكافحة الجريمة 
املنظم�ة / النجف االرشف وه�ذه املحكمة 
بالحضور امامها صباح يوم 2021/12/8 

الرئيس 
حليم نعمة حسن

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
رئاسة محكمة جنايات النجف

العدد 2021/467
التاريخ 2021/5/6

اعالن
اىل املتهم�ن الهارب�ن  / عيل س�عدون عبد 

الله حسون وحسون طاهر حسن كمون
اقت�ى حضوركم�ا ام�ام ه�ذه املحكم�ة 
الج�راء محاكمتكما حول التهمة املس�ندة 
اليكم�ا وفق اح�كام امل�ادة  44/رابعا  من 
قانون العقوبات وبداللة مواد االش�راك 47 
، 48 ، 49 من�ه  وملجهولي�ة  محل اقامتكما 
تق�رر تبليغكم�ا اعالن�ا يف مح�ل اقامتكما 
وش�عبة مكافح�ة رسقة الس�يارات وهذه 
املحكم�ة بالحض�ور امامه�ا صب�اح ي�وم 

 2021/12/8
الرئيس 

حليم نعمة حسن
������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

رئاسة محكمة جنايات النجف
العدد : 2021/444

التاريخ 2021/5/3
اعالن

اىل املته�م اله�ارب  / حس�ن س�عيد كريم 
الشباني

اقت�ى حضورك امام هذه املحكمة الجراء 
محاكمتك ح�ول التهمة املس�ندة اليك وفق 
قان�ون  م�ن  2/393/ب  امل�ادة   اح�كام 
العقوب�ات وملجهولي�ة  مح�ل اقامتك تقرر 
تبليغك اعالنا يف محل اقامتك ومركز رشطة 
العسكري  وهذه املحكمة بالحضور امامها 

صباح يوم 2021/12/5 
الرئيس 

حليم نعمة حسن
������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

رئاسة محكمة جنايات النجف
العدد 2021/447

التاريخ 2021/5/4
اعالن

اىل املتهمة الهاربة  / س�هام س�لمان هادي 
الحاجي

اقت�ى حضورك امام هذه املحكمة الجراء 
الي�ك  املس�ندة  التهم�ة  ح�ول  محاكمت�ك 
وفق اح�كام القرار رقم 234 لس�نة 2001  
وملجهولية  محل اقامتك تقرر تبليغك اعالنا 
يف محل اقامت�ك ومكتب التحقيق القضائي 
يف محكم�ة تحقيق النجف وه�ذه املحكمة 
بالحضور امامها صباح يوم 2021/12/6 

الرئيس 
حليم نعمة حسن

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
رئاسة محكمة جنايات النجف

العدد 2021/451
التاريخ 2021/5/5

اعالن
اىل املتهمن الهاربن / حس�ام حميد حنون 

الخزعيل
اقت�ى حضوركم�ا ام�ام ه�ذه املحكم�ة 
الج�راء محاكمتكما حول التهمة املس�ندة 
اليكما وف�ق احكام امل�ادة  281 من قانون 
العقوبات وبداللة مواد االش�راك 47 ، 48 ، 
49 من�ه  وملجهولية  مح�ل اقامتكما تقرر 
تبليغكما اعالن�ا يف محل اقامتكما ومديرية 
مكافحة الجريمة املنظم�ة وهذه املحكمة 
بالحضور امامها صباح يوم 2021/12/7 

الرئيس 
حليم نعمة حسن

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
رئاسة محكمة جنايات النجف

التاريخ 2021/5/4
اعالن

اىل املتهمة الهاربة  / اية ميثم عبد الرزاق
اقت�ى حضورك امام هذه املحكمة الجراء 
الي�ك  املس�ندة  التهم�ة  ح�ول  محاكمت�ك 
وفق اح�كام القرار رقم 234 لس�نة 2001  
وملجهولية  محل اقامتك تقرر تبليغك اعالنا 
يف محل اقامت�ك ومكتب التحقيق القضائي 
يف محكم�ة تحقيق النجف وه�ذه املحكمة 
بالحضور امامها صباح يوم 2021/12/6 

الرئيس 
حليم نعمة حسن

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
رئاسة محكمة جنايات النجف

العدد 2021/450
التاريخ 2021/5/5

اعالن
اىل املته�م الهارب  / حس�ام حمي�د حنون 

الخزعيل
اقت�ى حضورك امام هذه املحكمة الجراء 
محاكمتك ح�ول التهمة املس�ندة اليك وفق 
احكام املادة 1/406/أ من قانون العقوبات 
وبدالل�ة م�واد االش�راك 49,48,47 من�ه 
وملجهولية  محل اقامتك تقرر تبليغك اعالنا 
يف مح�ل اقامتك وش�عبة الكوف�ة ملكافحة 
االج�رام  وهذه املحكم�ة بالحضور امامها 

صباح يوم 2021/12/7 
الرئيس 

حليم نعمة حسن

رقم االضبارة : 1622 /2017
التاريخ : 2021/5/2

املنفذ العدل 
حممد رياض هالل
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عزيزي برج الحمل،م�ن املحتمل ظهور أزمات 
عن قريب، فحاول أن ال تفقد مزاجك وأعصابك. 
اذا حافظ�ت ع�ى رابط�ة جأش�ك، وواجه�ت 
الثالثاءاث غري الس�ارة والقالق�ل التي تثريها، 

فلن تدوم كثريًا ولن تسبب خسائر مهمة.

عزي�زي برج الثور،ال تص�اب بخيبة أمل كبرية 
مع س�ري مجريات األم�ور اليوم، فع�ى الرغم 
من خططك، فإنك لن تتمكن من إنجاز الكثري. 
ق�اوم الرغبة يف لوم اآلخرين إذا س�ارت األمور 
ض�د رغبتك. توقعاتك غ�ري الواقعية قد تصيبك 

بخيبة األمل. عى أية حال، ال تيأس

عزي�زي ب�رج الجوزاء، أن�ت مفع�م بالحيوية 
والش�جاعة، ول�ن تج�د ظروًفا أفض�ل لتنفيذ 
طموحات�ك. لك�ن تق�دم بحذر، ألن�ه يمكن أن 
تفق�د الرتكيز بس�هولة م�ن خ�الل التفاصيل 

املعقدة التي قد تبدو شيقة للغاية.

عزي�زي برج الرسط�ان، ال تص�اب بخيبة أمل 
كبرية مع س�ري مجري�ات األمور الي�وم، فعى 
الرغم من خططك، فإنك ل�ن تتمكن من إنجاز 
الكث�ري. قاوم الرغبة يف لوم اآلخرين إذا س�ارت 
األمور ض�د رغبتك. توقعاتك غ�ري الواقعية قد 

تصيبك بخيبة األمل.

عزيزي برج األس�د،اليوم تساعدك رصاحتك يف 
التعامل مع املواق�ف الصعبة يف حياتك املهنية، 
حي�ث تتلق�ى دعًما غ�ري متوق�ع. َتَقب�ل ذلك، 
وحاول بناء عالقة أقرب مع املؤيدين لك. سوف 

تتلقى أيًضا بعض الدعم يف حياتك الشخصية

عزي�زي برج العذراء، يمكنك اليوم تبني موقًفا 
مؤيًدا لتقوية الروابط األرسية، وس�وف تتقبل 
عائلتك ذلك بس�عادة وس�وف تدعمك بشدة يف 
خططك. هذا التعزيز يف العالقات سوف يستمر 

أيًضا يف حياتك العاطفية.

عزي�زي برج امليزان،  س�وف تحصل اليوم عى 
الكث�ري م�ن االهتم�ام يف العمل، كم�ا أن روح 
الفري�ق ملحوظ�ة. اعمل يف فري�ق كلما أمكن 
ذل�ك، ألن هذا يجعلك تش�عر براحتك. قم بعمل 

يشء غري عادي اليوم مع أصدقائك.

عزيزي برج العقرب،بما أنك شخص اجتماعي 
بحق، وبما أن�ك ربما قد تكون قد أهملت واحد 
أو ثالث�اء من معارفك مؤخ�رًا، يجب عليك اآلن 
إص�الح ه�ذه العالقات م�رة أخ�رى ومعاودة 

التواصل.

عزيزي برج القوس،طاقتك مشحونة بالكامل 
وممتلئ�ة بالحم�اس، لكن لألس�ف ق�د تنفلت 
هذه الطاقة بدون سابق إنذار وتظهر يف نوبات 
من الغضب والغطرس�ة والعدوانية فيلحق بك 
وباآلخرين الرضر. له�ذا، عليك يف الوقت الحايل 

تجنب النزاعات

عزي�زي ب�رج الجدي،هن�اك تنبؤ بق�دوم فرتة 
اختب�ار هامة، فتعام�ل معها بتف�اؤل وثق يف 
إمكانات�ك الذاتي�ة. ال تتأثر ب�آراء اآلخرين وال 
تجعله�ا تحيدك عن معتقداتك وب�دالً من ذلك، 
استخدم هذه املواجهة إليجاد ما يدعم الحجج 

املؤيدة ملواقفك.

عزيزي برج الدلو،كل من حولك يحفزك إيجابًيا 
مما يس�اعد عى تقدمك، ويأتي هذا الدعم من 
لط�ف األهل واألصدقاء م�ن جهة، واالنفتاح يف 
تعاملك مع اآلخرين م�ن جهة أخرى. ترجمتك 
لذل�ك التحفي�ز بأس�لوب بس�يط إىل أفعال هو 

أيًضا ملفت للنظر.

عزيزي ب�رج الحوت،الكثري م�ن املوضوعات يف 
الوقت الحايل ال تس�ري بالسالس�ة التي خططت 
له�ا، وربم�ا يجب علي�ك قبول األش�ياء التي ال 
تس�تطيع تغيريه�ا. ال تس�مح لخيب�ة أملك أن 
تمنع�ك من التقدم، وركز عى ما هو آت، وحتى 

إن استغرق األمر زمًنا أطول.

العذراء

احلوت

رسقة 32 مليون دوالر عرب اهلاتف
كش�فت رشطة هونغ كون�غ عن رسقة 
أكثر من 32 مليون دوالر من مسنة تبلغ 
90 عاماً، يف أكرب عملية احتيال هاتفية.

وأوضح�ت أن محتالني اتصلوا بالس�يدة 
وتظاه�روا بأنه�م مس�ؤولون يف أجهزة 
األم�ن الصينية، وأخربوها ب�أن هويتها 
اس�ُتخدمت بطريق�ة احتيالية يف قضية 

جنائي�ة يف الص�ني، وطلبوا منه�ا إجراء 
تحويالت إىل حسابات تعود إىل املحققني 
الزائف�ني، لحماي�ة ثروته�ا، وألغ�راض 

التحقيق.
وأش�ارت إىل أن ش�خصاً جاء بعد بضعة 
أيام إىل منزل الضحية لتس�ليمها هاتفاً 
للتواص�ل م�ع عن�ارص األم�ن املحتالني 

الذي�ن أقنعوه�ا بع�د ذل�ك بإج�راء 11 
تحوي�اًل مرصفي�ًا ع�ى م�دى 5 أش�هر 
بمبلغ 32.2 ملي�ون دوالر.وبينت أنه تم 
اكتش�اف عملية االحتيال بعدما اتصلت 
املس�نة بابنتها وأخربتها بما حدث، ليتم 
الحقاً القبض عى الشخص الذي أعطى 

الهاتف للسيدة العجوز.

مكمالت غذائية وفيتامينات تقلل اإلصابة بكورونا
كشفت دراسة عن دور بعض املكمالت 
يف  املناع�ة  تعزي�ز  يف  والفيتامين�ات 
الفريوس�ات،  م�ن  والوقاي�ة  الجس�م 
وعى رأسها فريوس كورونا.وأوضحت 
أن مكم�الت الفيتامين�ات املتع�ددة أو 
أوميغ�ا 3، أو الربوبيوتي�ك ال�ذي يعمل 
ع�ى تحقي�ق ت�وازن البكتريي�ا املفيدة 
والض�ارة املوجودة يف الجهاز الهضمي، 
أو فيتام�ني د، ق�د ت�ؤدي جميعه�ا إىل 
تقليل خطر اإلصابة بفريوس »كورونا« 
التي  الدراسة،  نتائج  املستجد.وأظهرت 

نرشتها املجل�ة الطبي�ة الربيطانية، أن 
املكمالت الغذائية تس�اعد يف دعم نظام 
املناع�ة الصح�ي، حيث ارتب�ط تناولها 
بانخف�اض خط�ر اإلصاب�ة بالع�دوى 
بنس�بة 14 %.ووفق الدراسة فإن تناول 
أي من مكمالت فيتامني يس أو الزنك أو 
الثوم لم يك�ن مرتبطا بانخفاض خطر 
مبيع�ات  بالفريوس.وكان�ت  اإلصاب�ة 
ارتفع�ت بش�كل قي�ايس يف  املكم�الت 
مارس وأبريل من العام املايض يف أوروبا 

وأمريكا مع بدء انتشار كورونا.

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
1 كيلو لحم مكعبات مسلوق

1 حبة بطاطس مكعبات
1 حبة جزر مكعبات

3 كوب شوربة »مرقة«
1 كوب ماء

ملح
فلفل أسود

خطوات التحضري:
توضع الشوربة واملاء يف وعاء عى النار حتى تبدأ يف الغليان.

توضع البطاطس والجزر وقطع اللحم يف الشوربة.
تتبل بامللح والفلفل االسود، وترتك عى نار مرتفعة حتى تغيل.

تغطى، وترتك عى نار هادئة ملدة 20 دقيقة وحتى تنضج.
توضع يف األطباق، وتقدم ساخنة.

شوربة اللحم باجلزر والبطاطس

خلطات طبيعّية لتسمري البرشة بشكل آمن
تشّكل الخلطات الطبيعّية املسّمرة للبرشة وسيلة مثالّية للحصول 
عى إطالل�ة برونزّية جميلة بعيداً عن مخاطر التعرّض للش�مس. 
تعرّف�وا فيم�ا ييل ع�ى 4 خلطات يس�هل تحضريه�ا يف املنزل من 
مكونات متوفرة يف مطابخنا، وتطبيقها عى البرشة إلكسابها لوناً 

برونزياً جميالً.
تكثر يف األس�واق مستحرضات تس�مري البرشة التي يتّم تحضريها 
يف أش�هر املختربات التجميلّية العاملّية. ولكن هل تعرفون أنه يمكن 
الحصول عى االس�مرار الذي تؤمنه هذه املستحرضات باستعمال 

خلطات طبيعّية يسهل تحضريها يف املنزل.
1- الجزر لتسمري البرشة:

يتمّيز الجزر بغناه بالفيتامينات واملعادن التي تلّون البرشة وترّسع 
آلية اسمرارها. ولذلك ينصح باستهالك الجزر النيء وعصري الجزر 
بش�كل يومي بهدف تعزيز اسمرار البرشة، عى أن يرتافق ذلك مع 
إضاف�ة بض�ع قطرات من زيت الجزر األس�ايس إىل مس�تحرضات 
ترطيب الوجه والجسم واستعمال هذه املستحرضات بشكل يومي 

للحصول عى لون برونزي جميل دون التعرّض املبارش للشمس.
2- الشاي لتسمري البرشة:

يعترب الش�اي من املرشوبات الصحّية املفيدة، وهو يتمّيز بفعاليته 
يف مجال تس�مري لون البرشة دون التعرّض للشمس. يكفي إضافة 
ملعقت�ني كبريت�ني من الش�اي األس�ود إىل ربع لرت م�ن املاء وغيل 
املزيج ثم تركه ملدة يومني قبل تصفيته. ُتمسح البرشة بهذا النقيع 
بواس�طة قطعة م�ن القطن بش�كل يوم�ي للوص�ول إىل النتيجة 

املرجّوة. ُينصح بعدم االحتفاظ بهذا النقيع ألكثر من 7 أيام.

3- الكاكاو لتسمري البرشة:
عن�د خلط ب�ودرة الكاكاو م�ع القليل من الكري�م املرّطب، يتحّول 
هذا الخليط إىل مس�تحرض لتسمري البرشة. ولكن يجب االنتباه إىل 
مّد املس�تحرض بش�كل جّيد عى البرشة للحصول عى لون برونزّي 
موّح�د. ُينص�ح بتكرار ه�ذه الخطوة حت�ى الحصول ع�ى اللون 

الربونزي املنشود.
4- املشمش والقهوة لتسمري البرشة:

يعزز املش�مس إنتاج البيتاكاروتني يف الب�رشة، أما القهوة فتتمتع 
بمفع�ول مس�ّمر بش�كل طبيعي. لتحض�ري ه�ذه الخلطة ينصح 
به�رس حبت�ني ناضجتني م�ن املش�مش وإضافته�ا إىل كوب من 
القه�وة الرسيعة التحض�ري. ُيرتك هذا الخليط جانباً ملدة س�اعتني 
قبل أن يصبح جاهزاً لالس�تعمال عى البرشة، عى أن يتّم تغميس 
قط�ع من القطن بهذا الخليط ثّم مس�ح البرشة بها وتركها لتّجف 

مما يساعد عى اكتسابها لوناً برونزياً مميزاً.
- نظام غذائي يعّزز اسمرار البرشة:

يمكن مس�اعدة الب�رشة عى اكتس�اب اللون الربون�زي من خالل 
اعتماد نظام غذائّي غن�ي بالبيتاكاروتني الذي نجده يف الطماطم، 
والج�زر، واملانغا، والفلف�ل األحمر، واملش�مش، والليمون الهندي. 
نج�د أيض�اً البيتاكاروتني يف الخضار الورقّي�ة الخرضاء وامللفوف، 
والربوك�ويل. ويتمّي�ز البيتاكاروتني بكونه من مضادات األكس�دة 
الفعال�ة جداً، التي تتجّمع أوالً يف الكبد ثم يف األنس�جة الدهنّية ويف 
البرشة. وهو من العنارص التي تس�اعد البرشة عى اكتساب لونها 

الربونزي.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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شنيشل: هدفنا الوصافة ومواجهة 
زاخو حاسمة

             المستقبل العراقي/ متابعة

أكد رايض شنيش�ل، مدرب ال�زوراء، اليوم األحد، أن 
املباري�ات املتبقية من عمر الدوري املمتاز س�تكون 
حاس�مة.وقال شنيش�ل يف ت�ري صحف�ي »لقاء 
الثالث�اء املقب�ل مع زاخو، مب�اراة تعني لن�ا العودة 
للمنافس�ة عىل الوصافة، بعد أن حس�م بشكل كبري 
القوة الجوية الصدارة، وعلينا عىل األقل أن ال نفرط 

يف الوصافة، وبالتايل املباراة مهمة«.
وزاد: »علين�ا أن نحس�م موقعن�ا بأنفس�نا وع�دم 
االعتماد عىل نتائج الفرق األخرى، وبالتايل الجولتني 
املقبلتني أمام زاخو يف الجولة 30 والقاسم يف الجولة 
31، نقاطه�م س�تكون مؤث�رة يف الع�ودة إىل املركز 

الثاني«.
وأش�ار إىل أن الفريق مكتمل الصفوف باس�تثناء غياب املدافع 
عباس قاسم، الذي س�يغيب بسبب تراكم البطاقات، مؤكدا أن 
الفريق جاهز تماما للمباراة ويسعى للعودة إىل العاصمة بغداد 

بالنقاط الكاملة.
يش�ار إىل أن ال�زوراء يحت�ل املرك�ز الثال�ث 

برصي�د 55 نقطة، فيم�ا يحتل فري�ق زاخو 
املركز السادس برصيد 40 نقطة.

مدرب احلدود: مواجهة الساموة غدًا مفرتق طرق
             المستقبل العراقي/ متابعة

ش�دد عمار حس�ني، مدرب الح�دود، عىل 
أهمية مواجهة الس�ماوة، املقرر إقامتها 
بع�د غ�داً الثالث�اء، عىل ملع�ب التاجي، 
ضم�ن الجول�ة 30 م�ن عم�ر الدوري 

املمتاز.
ويحتل الحدود املركز األخري يف جدول 
ترتي�ب ال�دوري املمت�از برصيد 22 
نقط�ة، ويس�بقه يف املركز التاس�ع 

عرش السماوة برصيد 23 نقطة.
تري�ح  يف  حس�ني  وق�ال 
صحفي«املباراة مفرتق طرق باملعنى 
الحقيق�ي، بل أنها مباراة تمثل طوق 
النج�اة لفري�ق الحدود يف ح�ال أردنا 

البقاء يف الدوري املمتاز«.
وزاد م�درب الح�دود: »علين�ا حص�د 
نقاط املب�اراة دون التفكري بأي نتيجة 
أخ�رى، ك�ون فري�ق الس�ماوة الفري�ق 
املنافس لنا يف ذيل الرتتيب، والفوز س�يقدمنا 

مركز وسيأخر املنافس«.

وأردف: »فني�ا الفري�ق ب�دأ ينف�ذ امله�ام منذ 
اس�تالمي املهم�ة، ونح�ن نس�عى لتصحي�ح 
بعض النق�اط الفنية، والفريق خطف نقطتني 
م�ن تعادلني خارج الديار م�ع الديوانية ونفط 
الوس�ط، وبالتايل الفري�ق يمر بحالة نفس�ية 

جيدة«.وأت�م: »ن�درك أهمية املب�اراة للفريقني 
والعبين�ا عىل أتم الجاهزية رغ�م غياب فاضل 
مقداد بس�بب اإليقاف، لكن هن�اك أرصار من 
الجمي�ع عىل كس�ب املب�اراة، لتك�ون الخطوة 

األوىل بإنقاذ الفريق من الهبوط«.

حكيم زياش يكرر إنجاز هازارد 
ضد مانشسرت سيتي

يوفنتوس يرصد 30 مليون 
يورو لصفقة مفاجئة

              المستقبل العراقي/ متابعة

تمكن الدويل املغربي حكيم زياش، نجم تش�يليس، من هز 
ش�باك مانشس�رت س�يتي، يف اللقاء الذي جم�ع الفريقني 
مس�اء الي�وم الس�بت، ضمن منافس�ات الجول�ة 35 من 

بطولة الدوري اإلنجليزي املمتاز.
وظهر الدويل املغربي حكيم زياش يف هذا املباراة بمس�توى 
مقب�ول وق�ام بتمريرات محكم�ة و3 تس�ديدات مؤطرة 
وعرقلت�ني ناجحت�ني، كم�ا منح ه�دف التع�ادل لفريقه 
بطريقة رائعة، حيث س�دد كرة زاحفة من مشارف مربع 

العمليات.
وبحسب شبكة “أوبتا” لألرقام واإلحصائيات، فإن حكيم 
زياش هو أول العب من تش�يليس يس�جل هدفني أو أكثر 
ضد مانشس�رت سيتي يف موس�م واحد منذ إيدن هازارد يف 
موس�م 17/2016 )3(، كما أنه األكثر تسديداً عىل املرمى 

يف مباراة اليوم )3(.
وكان حكي�م زي�اش قد تمكن من هز ش�باك مانشس�رت 
س�يتي يف نصف نهائ�ي كأس االتحاد اإلنجلي�زي، عندما 
س�جل هدف البل�وز الوحيد ليقود بذلك فريق�ه للتأهل إىل 
النهائي.ويأم�ل حكي�م زياش يف أن ُيقن�ع مدربه توماس 
توخيل، حتى يضمن مقعده األس�ايس يف تش�كيلة البلوز 
ضد نف�س الفريق يف نهائ�ي دوري أبط�ال أوروبا، املقرر 

إجراؤه يف 29 مايو القادم.

املحرتفون نقطة ضعف األندية العراقية آسيويًا
              المستقبل العراقي/ متابعة

ت�درس األندي�ة العراقي�ة أس�باب تعثره�ا يف 
منافس�ات دوري أبط�ال آس�يا، وتبح�ث ع�ن 
أسباب خروجها البائس وتذيل املجموعة، علًما 
بأن ال�زوراء غادر من امللحق اآلس�يوي عىل يد 
الوحدة اإلماراتي.وتعترب دراسة األسباب مهمة 
للوق�وف عىل حلول قد تنف�ع األندية للتحضري 

بشكل جيد يف النسخة املقبلة من البطولة.
وس�لطت املواقع الرياضية الض�وء عىل نقطة 
مهمة أثرت بش�كل واضح عىل الفرق العراقية 
املش�اركة يف البطول�ة األس�يوية وه�ي نوعية 

الالعبني املحرتفني:
الرشطة

دخل الرشطة البطول�ة بثالثة محرتفني فقط، 
الربازي�ي رافائي�ل والفنزوي�ي ريف�از  وه�م 
والس�وري فه�د اليوس�ف، والثالث�ي ل�م يكن 
بمس�توى مؤثر عىل عطاء الفريق يف البطولة، 
ب�ل أنه�م يف أغل�ب املباري�ات كانوا ع�ىل دكة 
الب�دالء، ولم يقدم�وا ما يوازي حج�م اإلنفاق 

املايل إلبرام صفقاتهم.
فمن مجم�وع املباريات الس�ت الت�ي خاضها 
فريق الرشطة يف دوري املجموعات لم يس�جل 
العب�و الرشطة املحرتفون الثالث س�وى هدف 

واحد أحرزه الالعب السوري فهد اليوسف وهذا 
دليل دامغ عىل فش�ل إدارة الرشطة يف توظيف 

املال بشكل مثايل إلبرام صفقات املحرتفني.
القوة الجوية

أم�ا الق�وة الجوي�ة اعتم�د عىل العب�نينّ ضمن 
قائمة املحرتفني وهما الكولومبي جيفرس�ون 
كوالزوس واألردني إحس�ان حداد، والغريب أن 
الالع�ب الكولومبي جيفرس�ون برغ�م إصابة 
املهاج�م أيمن حس�ني بق�ي عىل دك�ة البدالء 
كالع�ب احتي�اط، أي أن�ه الع�ب غ�ري مؤثر يف 

تشكيل الفريق.

ال يوج�د م�ربر حقيق�ي إلبرام صفق�ة بقيمة 
مالي�ة عالي�ة دون االس�تفادة م�ن خدم�ات 
الالع�ب، حي�ث اش�رتك جيفرس�ون يف املباراة 
قبل األخرية لفريق القوة الجوية أمام الشارقة 
وس�جل هدفني، لكن ع�دم القناعة بمس�توى 
الالعب واضحة خصوصا وأنه ظل جليس دكة 
الب�دالء أغل�ب األوقات.أما إحس�ان ح�داد فلم 
يخلق فارًقا كبريًا ومس�تواه يقارب مس�توى 
الالع�ب املح�ي وبالتايل خرس الق�وة الجوية يف 
البطولة مي�زة الالعبني املحرتف�ني لخلق فارق 

فني يف البطولة.

الزوراء
ال�زوراء الفريق األكثر وضوح�ا يف التعامل 
م�ع املحرتفني وأعلن من�ذ البداية أن أزمته 
املالي�ة منعت�ه م�ن التعاقد م�ع محرتفني 
عىل مس�توى عال وتم التعاق�د مع العبني 
موريتانيني هما الحس�ن أحويبيب وسيدي 
عبد الله تودة وآخر عاجي وهو شيخ أحمد 
ماكورو.الثالثي املحرتف يف صفوف الزوراء 
قيمته�م املالي�ة أق�ل م�ن الالع�ب املحي، 
وبالتايل لم يش�كلوا أي إضافة فنية للفريق 
وبالتايل خرس الفريق يف امللحق أمام الوحدة 

اإلماراتي وخرج من البطولة مبكرا.
محرتفون مؤثرون

بإلقاء نظرة رسيعة عىل األندية املش�اركة 
يف البطولة س�نجد أن املحرتفني لعبوا دورا 
مؤثرا عىل نتائج فرقهم بل وأنهم تسابقوا 
يف جدول ترتيب الهدافني، فعىل سبيل املثال 
العب الدحي�ل، الكين�ي ميكايي�ل أولونجا 
س�جل 8 اهداف ويتصدر الئح�ة الهدافني.

فيما يحل املايل محرتف االس�تقالل اإليراني 
شيخ دياباتي ثانيا يف الئحة ترتيب الهدافني 
برصي�د 5 اه�داف، ويالحقهم�ا يف الرتتيب 
الس�وري عم�ر الس�ومة العب أه�ي جدة 

السعودي برصيد 4 أهداف.

جوارديوال املستفيد األكرب من اخلسارة ضد توخيل
              المستقبل العراقي/ متابعة

خرس مانشسرت سيتي بهدفني لهدف يف سيناريو قاتل أمام 
خصم�ه تش�يليس، يف ملعب االتحاد، مس�اء الس�بت ضمن 
منافسات الجولة الخامسة والثالثني من الدوري اإلنجليزي 

املمتاز لكرة القدم.
الس�يتي خرس لكن املدرب اإلس�باني بيب جوارديوال، املدير 

الفني لس�ماوي مانشسرت، قد يكون أكرب الرابحني يف اللقاء 
ألن�ه لم يح�رق أوراقه أمام املدرب األملان�ي توماس توخيل، 

نظريه عىل كريس تدريب البلوز.
وم�ن جدي�د حاف�ظ جواردي�وال ع�ىل أوراق املفاج�أة عند 
مواجهة توخيل، وبكل تأكي�د كان بيب يأمل يف الفوز اليوم 
وإراحة أعصابه بحس�م لقب ال�دوري، لكن تفكريه يف لقب 
دوري أبط�ال أوروب�ا الذي س�يلعب ضد تش�يليس من أجل 

الف�وز به يف نهاية الش�هر الجاري يف إس�طنبول، غلب عىل 
قراراته أمام البلوز.

بي�ب يعلم جيداً أن اللقب سيحس�م بدون ش�ك، وعدم فوز 
الفري�ق بلقب الربيمريليج س�يكون معج�زة يف زمن انتهت 
فيه املعجزات، الفريق قد يت�وج بني ليلة وضحاها باللقب، 

لذلك فضل جوارديوال أال يحرق نفسه أمام توخيل.
واس�تفاد جوارديوال من إراحة عدد من عنارصه األساسية 

أمام توخيل عىل وجه الخصوص والطريقة التي قد يلعب بها 
ضده، والتي قد يستفيد منها األملاني يف لقاء إسطنبول.

صحيح أن تش�يليس أراح بعض عنارصه األساس�ية ايضاً، 
لك�ن توخي�ل كان ينتظر م�ن جواردي�وال أن يرم�ي بثقله 
ويخرج جبعة أفكاره أمامه وأن يكون كتاباً مفتوحاً يقرأه 
حتى موعد نهائي دوري االبطال، وهو األمر الذي فضل بيب 

أن يبقيه رساً حتى موعد صافرة البداية.

كني يبلغ توتنهام برغبته يف الرحيل
              المستقبل العراقي/ متابعة

أكدت تقارير صحفي�ة إنجليزية أن النجم الدويل 
اإلنجلي�زي هاري كني س�ُيبلغ دانييل ليفي مالك 
ن�ادي توتنه�ام برغبت�ه يف الرحيل ه�ذا الصيف.
ويأت�ي هذا بعد تعق�د فرص الس�بريز يف التأهل 
لنسخة املوسم املقبل من دوري أبطال أوروبا، بعد 
الهزيمة أمام ليدز يونايت�د بثالثة أهداف لهدف.
ويحتل توتنهام املركز الس�ابع يف جدول الرتتيب 

برصي�د 56 نقط�ة، بف�ارق 7 نقاط عن ليس�رت 
س�يتي صاح�ب املركز الراب�ع وهو آخ�ر املراكز 
املؤهلة ل�دوري أبطال أوروبا، ويحتاج الفريق ملا 
ُيش�به املُعجزة للوصول للبطولة األوروبية األهم 
املوس�م املُقبل.وبحس�ب تقرير نرشته صحيفة 
ذا ص�ن الربيطاني�ة فإن كني س�يطلب من ليفي 
التفكري يف العروض املقدمة له للرحيل هذا الصيف 
باملقابل املايل الذي تتفق عليه كل األطراف.وأشار 
التقري�ر إىل تمس�ك مال�ك توتنه�ام بس�عر 175 

مليون باوند للسماح لكني بالرحيل، وهو رقم 
ُيمك�ن تخفيضه نظراً للظ�روف التي يمر بها 
بعال�م كرة الق�دم هذه األيام بس�بب جائحة 
كورونا “كوفيد – 19”.وذكر التقرير أن نادي 
مانشس�رت يونايتد ُيجه�ز عرض�اً بقيمة 90 
مليون باوند للحصول عىل خدمات كني، ولكن 
بالتأكي�د يف حالة تأكيد رحي�ل كني لن يكون 
اليونايتد بمفرده يف قائمة الراغبني يف توقيع 

الهداف اإلنجليزي.

أجويرو يعتذر عن بانينكا تشيليس
              المستقبل العراقي/ متابعة

اعتذر املهاجم األرجنتيني س�ريجيو 
أجويرو، العب مانشسرت سيتي، عن 
إه�دار ركلة ج�زاء يف مب�اراة فريقه 
ضد تشيليس مس�اء السبت، يف قمة 
مباريات األسبوع الخامس والثالثني 

من الدوري اإلنجليزي.
وف�وت أجوي�رو عىل فريق�ه فرصة 
التق�دم بهدفني دون رد وقتل اللقاء، 
بعدم�ا أه�در ركل�ة ج�زاء يف نهاية 

الش�وط األول إثر محاولته لعبها بطريقة 
“بانين�كا”، لكن حارس تش�يليس إدوارد 
ميندي فطن لفكرت�ه وتصدى للكرة بكل 
س�هولة.واتجه أجويرو لحسابه الرسمي 
بشبكة التواصل االجتماعي تويرت، ليكتب 
تغري�دة يعت�ذر فيه�ا ع�ن األم�ر وقال” 
صحي�ح أن االعت�ذار ل�ن يس�اعد، لكني 
أعت�ذر لزمالئي والجهاز الفني والجمهور 

عىل إهدار ركلة الجزاء اليوم”.
به�ذه  الركل�ة  “لع�ب  مفي�داً  وأض�اف 
الطريقة كان قرار يسء أتحمل مسؤوليته 

بالكامل”.
وتحول�ت دف�ة املب�اراة يف نهاي�ة املطاف 
لصالح تش�يليس ال�ذي نجح يف تس�جيل 
هدف التعادل ثم االنتصار، ليخرس فريقه 
يف ميدانه بهدفني لهدف، ويتأجل حس�مه 

للقب الدوري اإلنجليزي هذا املوسم.
ويرح�ل أجوي�رو ع�ن كتيبة الس�يتي يف 
نهاية املوسم الجاري بشكل رسمي بعدما 
قىض عرشة مواس�م داخل ملعب االتحاد، 
ويعترب من أس�اطري الن�ادي، وكان يمني 
النفس أن يسجل الهدف الذي يحسم لقب 

الربيمريليج هذا املوسم لفريقه.

               المستقبل العراقي/ متابعة

يس�عى نادي يوفنتوس اإليطايل لتدعيم صفوفه بعدد من 
الالعبني خالل فرتة االنتق�االت الصيفية القادمة من أجل 
إعادة الفريق إىل املسار الصحيح بعدما خرس لقب الدوري 
اإليط�ايل لصالح إنرت مي�الن وودع دوري أبطال أوروبا من 

دور 16 هذا املوسم.
ورغ�م عالمات االس�تفهام الت�ي تحيط بمس�تقبل املدير 
الفني أندريا بريل�و، وكذلك عدم ضمان اليانكونريي حتى 
اللحظ�ة التأه�ل إىل بطول�ة دوري أبط�ال أوروبا املوس�م 
القادم، إال أن إدارة الفريق تخطط بالفعل للموسم القادم 
وتعاقداته، إذ دخل اس�ًما مفاجًئا ضمن قائمة املرشحني 

الرتداء قميص السيدة العجوز.
ف�إن  اإليط�ايل،  مريكات�و”  “كالتش�يو  موق�ع  وحس�ب 
يوفنتوس يس�تهدف التعاقد مع أحد العبي نادي إشبيلية 
اإلس�باني، إال أن�ه لن يك�ون أحد الثنائي ج�ول كوندي أو 
ل�وكاس أوكامبوس، واللذان يعتربا أهداًفا للعديد من كبار 
أندي�ة القارة العجوز، ب�ل يضع البيانكون�ريي أعينه عىل 
خ�وان جوردان.ولف�ت التقرير إىل أن اختي�ار جوردان قد 
يك�ون مفاجًئا بالنظر إىل النجوم التي تزامله يف إش�بيلية، 
إال أن يوفنت�وس يرى أن الالعب هو الذي يناس�ب الفريق 

لتدعيم وسط امللعب.

توين بولسرت: انتقال أالبا إىل ريال مدريد خماطرة
              المستقبل العراقي/ متابعة

تحدث نجم إشبيلية ومنتخب النمسا السابق 
توني بولس�رت عن احتمالية انتق�ال مواطنه 
دافيد أالبا، الظهري األيرس لنادي بايرن ميونخ 

األملاني، إىل ريال مدريد يف الصيف.

وكان أالب�ا قد أعلن رس�مًيا رحيله عن بايرن 
ميون�خ بنهاي�ة عق�ده م�ع خت�ام املوس�م 
الجاري، فيما يبدو ش�به محسوم انتقاله إىل 
ريال مدريد اإلسباني، حسب صحيفة “آس” 

األسبانية.
الصحيف�ة  م�ع  ح�وار  يف  بولس�رت،  وق�ال 

اإلس�بانية: “اللع�ب يف ري�ال مدريد 
هو حلمه، ولكنه لن يكون س�هاًل، 
يف بايرن ميونخ هو محبوب وفاز 

بالكث�ري من البطوالت، وتحقيق 
املث�ل مع ري�ال مدري�د صعب 

للغاية”.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

كلوب: سنواجه أقوى تشكيلة ملانشسرت يونايتد
            المستقبل العراقي/ متابعة

توق�ع يورجن كلوب مدرب ليفربول، مواجهة تش�كيلة قوية ملانشس�رت 
يونايت�د خ�الل مب�اراة قم�ة مؤجل�ة ي�وم الخمي�س املقب�ل يف الدوري 
اإلنجليزي املمت�از، رغم معاناة غريمه من جدول مزدحم هذا األس�بوع. 
وس�يلعب يونايتد يف ضيافة أس�تون فيال اليوم األحد، قبل أن يس�تضيف 
ليسرت سيتي يوم الثالثاء.وتأجلت مواجهة الغريمني من األسبوع املايض، 
بس�بب احتجاج�ات ملش�جعي يونايتد، وس�تقام املباراة ي�وم الخميس.
وأوضح أويل جونار سولس�كاير مدرب يونايتد، أنه ربما ال يملك أي خيار 
س�وى االستعانة بسياس�ة التناوب وإجراء تغيريات كبرية عىل التشكيلة 

األساس�ية بس�بب ضغط املباريات.لكن كلوب يتوقع أن يواجه تش�كيلة 
قوي�ة م�ن يونايتد صاحب املركز الثاني برصي�د 67 نقطة من 33 مباراة 
وبفارق 10 نقاط عن ليفربول س�ادس الرتتيب الذي خاض مباراة واحدة 
إضافية.وق�ال كل�وب عقب ف�وز ليفرب�ول 2-صفر عىل س�اوثهامبتون 
مساء السبت: »أتوقع مشاركة تشكيلة قوية أمامنا. أعتقد أن مانشسرت 
يونايتد يملك فقط العبني رائعني«.وأضاف: »إذا كنت س�أفكر يف الالعبني 
املتوقع مش�اركتهم، فهم لديهم تش�كيلة قوية حقا. خط وس�ط مذهل 
وخ�ط هج�وم يض�م العب�ني رائعني«.وأتم: »م�اذا س�يفعل )يونايتد( يف 
املباريات األخرى، فنحن بوضوح ليس لنا تأثري لكننا كنا س�نواجه أقوى 

تشكيلة ملانشسرت يونايتد يوم األحد املايض )قبل التأجيل(.
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القلم املستقلالقدس عز عروبتنا

ابراهيم المحجوبميالد عمر المزوغي

تضييق الخناق عىل املقدسيني يأتي بعد سلسلة من االعمال االجرامية 
الت�ي يقوم به�ا العدو ألجل تهوي�د القدس وجعله�ا عاصمة للدولة 
العربية امراً واقعاً يف ظل تخاذل املجتمع الدويل، اما العرب واملسلمني 

فإنهم يكتفون ببيانات الشجب واالستنكار واإلدانة.    
الخط�وة التي اتخذها الرئيس االمريك�ي ترامب لم تكن مفاجئة، بل 
كانت متوقعة وفاء بالتزام قطعه عىل نفسه ابان حملته االنتخابية، 
وكان واضحا منذ البداية بأن قرار نقل السفارة مسألة وقت فقط ال 
غري، العرب بعد ح�رب 73 التي كانت لتحريك املياه الراكدة ولم تكن 
اساس�اً للتحرير ويف اق�ى مبتغاها كانت الس�رداد بعض االرايض 
املحتل�ة م�ن دول الطوق العام 67. غالبية الح�كام العرب بمن فيهم 
القيادة راهنوا عىل واش�نطن ألج�ل الضغط عىل ربيبتها ارسائيل من 
اجل االنسحاب اىل حدود العام 67. لقد تخىل العرب نهائيا عن القضية 
الفلس�طينية فكان مؤتمر مدريد الع�ام 1991 الذي اخترص القضية 
الفلس�طينية يف غزة وأريحا. قرار نقل الس�فارة اتخ�ذه الكونغرس 
األمريكي ع�ام 1995، حينها لم تقم الباد العربية واإلس�امية بأية 
تح�ركات للتأث�ري يف الرأي العام األمريكي حتى يت�م الراجع عن هذا 
القرار. فلم تقم بإنشاء لوبي عربي ألجل الضغط عىل االدارة االمريكية 
اقله بان تكون محايدة فيما يختص بالش�ؤون العربية واإلس�امية، 
ب�ل نجدها تغ�دق االم�وال ليتع�اىف االقتص�اد االمريك�ي وينخفض 
مستوى البطالة وتزداد عجلة انتاج الصناعات الحربية التي يشريها 
بني يعرب لاقتت�ال فيما بينهم، االدارة االمريكية تعلم مس�بقا بان 
هن�اك العدي�د من الدول العربية واإلس�امية تس�عى اىل حل القضية 
الفلس�طينية بأي شكل من االش�كال، لتقيم عاقات دبلوماسية مع 
كيان العدو. القدس لم تعد تعني الكثري لحكامنا امليامني، ويف سابقة 
خطرية وغ�ري معهودة بل جد جريئة تمنى ويل العهد الس�عودي عىل 
رئيس الس�لطة الفلسطينية بأن تكون بلدة أبو ديس عاصمة للدولة 
الفلس�طينية وته�دده بالبح�ث عن بديل ل�ه يف حال ع�دم تجاوبه. 
امريكا كان�ت جادة يف تصفية القضية الفلس�طينية، حيث ويف زمن 
بس�يط اس�تطاعت تحييد مرص وإقامة عاقات وطيدة بني نظامها 
وكي�ان العدو عرب اتفاقية كامب ديفيد، اما العراق فقد تم الزج به يف 
حرب طويلة االمد م�ع ايران انهكت قواه. الغرب ومن خال تجاربه 
ان العرب واملسلمني والقيادات الفلسطينية السائرة يف ركب التسوية 
ونخ�ص بالذك�ر منها )فتح( كربى ح�ركات التحرر املس�يطرة كليا 
عىل منظمة التحرير التي اعرفت بحق الكيان الصهيوني يف الوجود، 
يدرك تماما بان مواقفها لن تتعد الش�جب واالستنكار والتنديد، وان 
الجماه�ري العربية الت�ي اصبحت مكبلة يف قوتها اليومي س�تقوم يف 

بضع ايام بتنظيم تظاهرات، ويرجع كل اىل مكانه.

عندما نكتب اي مقالة نعرف مسبقاً انه توجد هناك معارضة لقسم 
من كلماتها لبعض القراء، واغلب هؤالء يعتربونها انتقاد لش�خصية 
معين�ة م�ن دون تدقي�ق يف معان�ي الكلم�ات او فهم ملغ�زى املقالة 
نفسها، فحتى املديح نفس�ه احيانا يكون من باب التحفيز املرشوع 
ع�ىل التنافس وبنفس املعنى يكون النقد بناء واالس�تفادة منه بعدم 

تكرار االخطاء لشخصيات أخرى.
انني يف كل مقاالتي ال اوجه ألحد نقد هدام مهما كان فرد او مجتمع 
دائ�رة حكومية او نش�اط مجتمعي ولكنني احيان�ا للتذكري بالخطأ 
وحتى املدح ال من باب املجاملة وانما من تكرار الحالة اإليجابية لدى 
الجميع… اننا مستقلون ونحافظ عىل كلمتنا املستقلة ليس من باب 
املجام�ات وال من باب املفاضلة، ولكن حتى نعطي كل ذي حق حقه 
ونكتب صفحات للتاريخ عن اش�خاص اعط�وا من وقتهم وجهدهم 
املادي اكثر من غريهم ولذلك اس�تحقوا منا الذكر الطيب وما اكثرهم 
يف مجتمعن�ا يف امل�ايض والحارض، ف�ا يجوز ان نكت�ب مقاالتنا عىل 
هف�وات االخري�ن فقط ون�رك ال�دور االيجابي والصفح�ة املضيئة 
يف املجتم�ع وخاصة اذا ما ذكرن�ا امتداد ماضين�ا بحارضنا وعراقة 
ونس�ب جذور اغلب عوائلنا وهذا يشء مهم جداً ال يمكن اختزاله من 

واقعنا الحايل.. 
اما ما يعانيه املواطن احيانا يف بعض الدوائر واملؤسس�ات الحكومية 
فهو متفاوت بعض االحيان بني مكان وآخر وهنا يكون شكل ومعنى 
املقال�ة مختل�ف تماماً ويك�ون ال�كام او االنتقاد من ب�اب التذكري 

واالستفادة من االخطاء وتصحيح املسار نحو االفضل.. 
والحمد لله اس�تطاعت بعض مقاالتن�������ا املنش�ورة يف وس�ائل 
االع�ام م�ن الوص�ول اىل مس�امع اصحاب الق�رار وتم االس�تجابة 
ملضمونه�ا والعم�ل عىل ايجاد الحلول للس�لبيات املؤش������رة بها 
وهذا له داللة واضحة ان املسؤول أحيانا ال يعرف التفاصيل بالكامل 
ح�ول عمل تلك الدائرة املعينة واملش�خص فيها تلك الس�لبيات والتي 
ت������عرقل عمل املواطن من خ�����ال الطلبات غري املربرة لبعض 
املوظفني وتطبيق االجراءات الروتينية غري الرضوري�����ة يف بعض 
املعامات وربما اح������يانا مجرد رصف اوراق مستنس������خة 
ليس�ت بالرضورة ان تحتاجه�ا معاملة املواط������ن وخاصة بعد 
النهض�ة اإللكرونية الحديث�ة والتطور التكنلوجي ال�ذي وصل لكل 

ارجاء العالم.. 
فمن غري املعق�ول ان تب�����قى دوائرنا الح�����كومية تعاني من 
تبعات قوانني كتب محتواها يف االربعينيات من القرن املايض ومازال 
تطبيقها مطلوب اىل يومن�������ا هذا رغم التغيري االداري واالنتقال 

اىل عرص النهضة.

ظهر ابتكار جديد يف العاصمة اإليطالية روما يمكنه إعداد وتحضري البيتزا 
يف وقت قيايس، ليس�هل بذل�ك الحصول عىل هذا الطع�ام املحبب للمايني 

حول العالم.
وق�ال موق�ع “wantedinrome” إن االبت�كار الجديد عبارة ع�ن ماكينة 

جديدة يمكنها تقديم رشائح البيتزا املخبوزة الطازجة يف 3 دقائق فقط.
وأوضح املوقع أن املاكينة الجديدة تس�مى “مس�ر جو بيتزا”، وهي تتيح 
ملس�تخدميها االختيار بني 4 أًصناف مختلفة م�ن البيتزا تراوح تكلفتها 
ب�ني 4.5 و6 ي�ورو، فكل ما ع�ىل العميل أن يضع العم�ات املعدنية داخل 
املاكينة واختيار الطعم املفضل له واملرشوب ثم يرك املاكينة تؤدي عملها، 
ويس�تمتع العميل بمش�اهدة املاكينة وهي تعجن وتجهز املكونات وذلك 
م�ن خلف ناف�ذة زجاجية صغرية. وتنوع�ت آراء العماء تج�اه املاكينة، 
وهي واحدة من أوائل هذا النوع من املاكينات يف روما، إذ قال البعض إنها 

“مقبولة إن كنت يف عجلة من أمرك”، بينما قال آخرون إنها “مريعة”.

اكتش�ف العلماء بحثاً جديدا يفيد بان القيلولة بعد الظهر تحس�ن الوظيفة 
املعرفية وتساهم يف اعادة الطاقة للجسم.

نرشت مجل�ة »الطب النفيس العام« نتائج دراس�ة مبنية عىل املراقبة حيث 
تابع الباحثون 2214 ش�خصا س�ليما يف عمر الس�تني وما ف�وق يف الصني، 

حيث تعترب القيلولة شائعة. 
س�ئل املش�اركون عن عادة أخذ قيلولة لخمس دقائق عىل األقل بعد الغداء، 
فتب�ني أن ثلثيهم كان�وا يأخذون قيلول�ة مماثلة. خضع جميع املش�اركني 
الختب�ار يقيس مه�ارات عقلية متنوعة، مث�ل الذاكرة والق�درة عىل تحديد 
األس�ماء والوجه�ات وإج�راء العملي�ات الحس�ابية. ث�م حص�ل الباحثون 
ع�ىل تفاصيل إضافية عن ع�ادات القيلولة لديهم، بما يف ذل�ك مدة القيلولة 
ووتريته�ا أس�بوعيا. ح�ني ق�ارن الباحثون نتائ�ج االختبار م�ع املعلومات 
املرتبطة بالقيلولة، اكتشفوا أن املجموعة التي تأخذ قيلولة حصدت عامات 

أعىل يف االختبارات املعرفية. 

ابتكار جديد يقدم لك البيتزا خالل
 3 دقائق فقط

القيلولة بعد الظهر تسهم يف إعادة 
شحن اجلسم املتعب

مايكروسوفت توقف تطوير نظام »ويندوز«
رشك�ة  أن  إعامي�ة  وس�ائل  كش�فت 
“مايكروس�وفت” األمريكي�ة ق�ررت تأجيل 
أح�دث جهوده�ا يف مج�ال أنظمة التش�غيل 
تحس�ني  لصال�ح   10x  Windows املس�مى 

ويندوز 10 بداًل من ذلك.
وذكر موق�ع ” wired” أن الرشكة األمريكية 
للكومبيوترات تحاول إنشاء إصدار أخف من 

ويندوز ألكثر من 10 سنوات دون نجاح.
األص�ل  وكان�ت مايكروس�وفت تخط�ط يف 
لتقديم اإلصدار الجديد م�ن نظام “ويندوز” 
األكث�ر بس�اطة وخف�ة إىل جان�ب األجه�زة 

الجديدة املزدوجة الشاشة.
وج�رى تصميم نظ�ام “وين�دوز 10 إكس” 
كمنافس لنظام التشغيل Chrome OS، حيث 
تضمن واجهة مبسطة، وقائمة ابدأ محدثة، 

وتحس�ينات لتعدد املهام، وحاوية تطبيقات 
خاصة لألداء واألمان.

وكان الهدف العام لرشكة مايكروسوفت مع 
“ويندوز 10 إكس” هو إنشاء نسخة مجردة 

ومبسطة وحديثة من ويندوز.

ولطامل�ا نظ�رت مايكروس�وفت إىل أجه�زة 
ك�روم بوك عىل أنها تهدي�د كبري يف الرشكات 
واملدارس، لكن خال العام املايض كانت هناك 
زيادة كب�رية يف الطلب عىل أجهزة الحاس�ب 

املحمولة العاملة بنظام ويندوز.
وبالرغ�م م�ن النق�ص العامل�ي يف الرقاقات، 
لم يتباطأ س�وق أجهزة الحاسب الشخصية 
الوب�اء، واس�تفادت مايكروس�وفت  خ�ال 

بشكل مبارش من زيادة عائدات ويندوز.
ووفًقا ملايكروس�وفت، يوج�د اآلن 1.3 مليار 
جهاز نش�ط يعمل بنظ����ام “ويندوز 10، 
ويمثل هذا رقًما كبريا من األجهزة املوجودة، 
اآلن ع�ىل  ترك�ز  أن مايكروس�وفت  ويب�دو 
تحسني جوهر ويندوز بدالً من تقديم نسخة 

جديدة.

حذرت األطب�اء من مخاطر امل�ي تحت األمطار 
مايو/أي�ار. ووفًق�ا للطبيبة الروس�ية لألمراض 
الجلدي�ة وأم�راض الش�عر، نتالي�ا ياكوفلوفا ال 
يوجد يشء رومانيس يف هذا األمر، لكن من املمكن 
أن يؤدي هذا إىل زيارة املستشفى أو حدوث عملية 
التهابي�ة معقدة عىل الجل�د. وقالت: “عندما تمر 
القط�رات ع�رب الغ�اف الج�وي، فإنه�ا تمتص 

جميع امل�واد الضارة املوجودة في�ه. هي ال تتلف 
الش�عر، فهي ليست قلوية وليست أحماض، إنها 
م�اء. لكن بس�بب احتوائها ع�ىل كمية كبرية من 
املع�ادن الثقيل�ة، فإنها يمكن أن تس�بب التهاب 
الجل�د. إذا م�ي الش�خص تحت املط�ر يف مركز 
املدين�ة، حي�ث توجد أزم�ات مرورية مس�تمرة، 
فق�د تح�دث مش�اكل يف الجل�د”. عندم�ا تظهر 

األعراض األوىل غري الس�ارة، يجب عليك االتصال 
ع�ىل الف�ور بالطبي�ب املختص. يمك�ن أن يظهر 
املرض بأعراض مختلفة. يف بعض الحاالت، يكون 
استخدام املرهم املنتظم كافًيا، ويف بعض األحيان 
يكون العاج املعقد مطلوًبا. وحذرت الطبيبة من 
اس�تخدام املض�ادات الحيوية واألدوي�ة واملراهم 

الهرمونية دون استشارة الطبيب.

اطباء حيذرون من امليش حتت املطر

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

رمال الصحراء هتدد كنوز العراق
 حملت زيارة البابا فرنسيس التاريخية للعراق 
األم�ل يف أن تفتح الباب أم�ام توافد أفواج من 
الس�ياح لزيارة معامله األثرية وبينها األقيرص، 
وه�ي من أق�دم كنائ�س العال�م، إال أن التغريرّ 
البيئ�ي واإلهمال يف بلد ال يكاد يخرج من أزمة 
حتى يدخ�ل يف غريه�ا، يجعان ه�ذه الكنوز 

عرضًة للضياع.
فكنيسة األقيرص التي تعود إىل أكثر من 1500 
سنة وتقع يف صحراء قضاء عني تمر يف كرباء، 
إىل الجنوب من بغداد، شبه منهارة اليوم، إذ لم 
تبَق منها سوى جدران متهاوية، فيما طمرت 

أرضها رمال الصحراء.
وقال منقب األثار زاه�د محمد لوكالة فرانس 
برس إن »العوامل الت�ي أدت للوصول إىل هذه 
املرحلة ه�ي الظروف البيئي�ة واتخاذ املنطقة 
معس�كر رماية يف عهد نظام صدام« باإلضافة 

إىل »عدم وجود صيانة دورية للكنيسة«.
قام عني تم�ر رائد فضال لوكالة  وأوضح قائمرّ
فران�س ب�رس أن »الصيانة تحت�اج إىل أموال 
وال  قليل�ة،  »مخصصاتن�ا  مضيف�اً  طائل�ة« 
نس�تطيع بالت�ايل إج�راء صيان�ة أو بحث عن 

املعالم التأريخية«.
ال  املنطق�ة  يف  األخ�رى  الس�ياحية  واملعال�م 

تس�تقطب الزائري�ن للمدين�ة، فيما ويناش�د 
الس�لطات  املحلي�ون  واملس�ؤولون  الس�كان 
اإلف�ادة م�ن املواق�ع األثري�ة مث�ل الكنائ�س 
القديمة والزق�ورة البابلية، مش�ددين عىل أن 
الحف�اظ عليها وتوفري الدعاية لها يس�اهم يف 

جذب  أعداد كبرية من السياح إليها.
اس�تثمارات مهم�ة: وبح�رة، قال عب�د الله 
الجليحاوي الذي يس�كن يف محافظة الديوانية 
املج�اورة »الغرب واالمريكيون يهتمون بآثارنا 
أكث�ر من�ا«. واض�اف الجليحاوي »لق�د َعِمل 
أباؤنا وأجدادنا مع األمريكيني منذ خمس�ينات 
الق�رن العرشين يف )حم�ات( التنقيب، لكنها 
انته�ت« مع فرض الحصار ال�دويل عىل العراق 

يف التسعينات.
ودع�ا زهري الش�عان وهو محاف�ظ الديوانية 
الت�ي تض�م أكثر م�ن الف�ي موقع أث�ري، اىل 
»االس�تثمار يف ه�ذه املواقع« إليج�اد »فرص 
عمل جديدة يف املحافظة املتعطش�ة إىل نهضة 
اقتصادية« يتطلع إليه�ا العراقيون منذ قرابة 
عرشين عام�ًا عندما وعدت الوالي�ات املتحدة 

بتحقيق الديموقراطية واالزدهار.
و تض�م هذه املحافظ�ة مدينة »نيب�ور« التي 
كانت  قبل س�بعة آالف عام تمث�ل أهم املراكز 

واملش�هورة  والبابلي�ني  لألكدي�ني  الديني�ة 
بمعابدها ومكتباتها وقصورها.

وكان لدى الش�عان، مثل كث�ري من العراقيني، 
بصي�ص أمل عند وصول فريق إيطايل للتنقيب 
عن اآلث�ار بداية الع�ام الجاري وبع�ده زيارة 
الباب�ا فرنس�يس التأريخية للع�راق خصوصا 
ملوق�ع أور التأريخي حيث ول�د النبي إبراهيم، 

قريباً من الديوانية.

لك�ن لألس�ف، كله�ا لم تخ�دم حت�ى اليوم يف 
إعادة الحي�اة إىل تراث العراق الذي تاىش جزء 
كبري منه بس�بب االهم�ال والرقة والظروف 

البيئية.
وس�أل الجليح�اوي بأس�ف  »أي�ن س�يذهب 
الس�ياح؟«، حت�ى لو اكتش�فت مواقع جديدة 
أو أعي�د تأهي��������ل أخ�رى، يف اش�ارة إىل 
اإلهم�ال العام يف الع�راق يف ظ�ل تزاي������د 

معدالت الفقر إىل 40 باملئة.
وأضاف »ال يشء قدم لن�ا! الطرق لم تعبد منذ 
الثمانين�ات ول�م تثبت أعم�دة للكهرب�اء منذ 
الس�بعينات«، يف البل�د الذي يعان�ي منذ عقود 

نقصاً يف الكهرباء ومياه الرشب.
تغ�ري مناخ�ي: ورأى محمد طه الذي يس�كن 
محافظ�ة كركوك الواقعة يف وس�ط العراق أن 
»إهمال املواقع األثرية واضح من قبل الجهات 

الحكومية وغري الحكومية«.
والح�ظ أن »أفض�ل ش�اهد ع�ىل ذل�ك قش�لة 
كرك�وك«، وهي القلع�ة العثماني�ة ذات القبة 
الفريوزية التي فقدت كثري من أجزائها وباتت 

جدرانها اليوم مهددة باالنهيار.
وعىل مقربة من هناك، توشك قلعة كركوك التي 
يع�ود بناؤها إىل ثاثة آالف ع�ام عىل االنهيار، 
األمر ال�ذي يخفض اليوم ف�رص ادراجها عىل 
قائمة اليونيس�كو كما هي الحال بالنس�بة إىل 

نيبور.
وترى الس�لطات املحلية أن تل�ك األرضار تعود 
إىل هط�ول األمط�ار بغ�زارة يف ه�ذه املنطقة 

الجبلية.
لكن ه�ذا األم�ر يمث�ل خط�راً لغ������البية 
مناطق الع�راق، كون�ه يواج�������ه تهديداً 

كبرياً بسبب التغري املناخي.
فالتصح�ر آخ�ذ يف التزاي�د، وبل�غ 50 يف املئ�ة 
من مس�احة ب�اد وادي الرافدي�ن، األمر الذي 
يه�دد الحياة عموما وين�ذر بضياع أثار وحتى 

منشآت حديثة.
�ر الجيلح�اوي ب�ان »حزام�اً أخرض كان  وذكرّ
يحم�ي املنطق�ة يف س�بعينات الق�رن الفائت 

وثمانيناته«.
لك�ن تل�ك األش�جار الت�ي كانت تق�ف بوجه 
العواص�ف رحلت، إذ بينها ما أتت عليه قذائف 
الحروب املتكررة، فيما أجتث قسم آخر لتوفري 

مناطق للبناء العشوائي.
واختف�ت بالتايل تلك الطبيع�ة الخابة ورحلت 
الحواج�ز  تل�ك  وتاش�ت  الخ�رضاء  األوراق 

الطبيعية من جذورها.
يف املحصل�ة، ارتفعت درجات الحرارة ووصلت 
أحيان�ا إىل أكثر من خمس�ني درجة، ما ش�كل 
خط�راً ع�ىل صح�ة الن�اس، وكذل�ك تزاي�دت 
العواص�ف الرملي�ة وهط�ول األمط�ار خ�ال 

مواسم الشتاء.
بالنتيجة، أصبحت املواق�ع األثرية وحجارتها 
تحت رحمة العواصف الرملية التي باتت تهدد 

بإعادة مدن وادي الرافدين رماالً من جديد.


