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اإلمام علي بن أبي طالب
 )عليه السالم(

ال غنى كالعقل، وال فقر كاجلهل، 
وال مرياث كاألدب العراقي

رئيس جملس االدارة
رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

وزير الداخلية
 يف كركوك ملتابعة امللف االمني 

والعمليات االستباقية
ص2

جملس اخلدمة يصادق عىل تعيني الوجبة الثانية للمشمولني بقانون تدرج املهن الطبية والصحية
بالتفاصيل.. الداخلية حتسم مسألة حتويل منتسبيها محلة الشهادة للمالك املدين

ص2

ص2

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ن�رت الس�فارة اإليراني�ة يف بغ�داد بيان�اً، أمس 
االثن�ن، دان�ت فيه حادث�ة اغتيال الناش�ط املدني 
إيه�اب الوزني وم�ا رافقها من أح�داث يف كربالء، 
وتطرق�ت إىل »مواقف طه�ران املس�اندة« لبغداد، 
فيما قالت إن »إيران لم ولن تطلب اغتيال املواطنن 
العراقي�ن«. وجاء يف البيان، الذي تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة من�ه، إن »الجمهورية اإلس�المية 
االيراني�ة لطاملا دعمت الس�يادة وس�المة األرايض 
العراقي�ة ويف هذا الطريق تدع�م العراق لكي يكون 
أكثر قوة ولذلك تدعم أس�تباب األم�ن العام يف هذا 
البلد«، معتربة أن »توفري الجزء األهم يف احتياجات 
الغ�از والكهرباء يف العراق، والذي يس�اهم يف رفاه 
الشعب العراقي وتطوير هذا البلد رغم كل العراقيل 
وكذلك تصدير الخدمات الفنية والهندس�ية بشكل 
مبارش يكون يف هذا الس�ياق«.وتابعت أن »األماكن 
القنصلي�ة يف كافة انحاء العالم، تعترب يف األس�اس 
مكان�ا لتقدي�م الخدم�ات االجتماعي�ة واملدنية اىل 
الس�ياح وامل�ريض والتج�ار واملصدري�ن وطبقات 
شعبية أخرى«، موضحة أن »أي خلل يف النشاطات 
املعمولة النش�طتها وخدماتها سيؤدي مبارشة اىل 
الحاق الرضر بمواطني البلد املس�تضيف«.وعربت 
عن »األم�ل يف أن يتوقف الهجوم عىل هذه األماكن 
الدبلوماس�ية برسع�ة ك�ي ال تح�رم الن�اس م�ن 
ه�ذه الخدمات«.ودعت األجهزة األمني�ة العراقية 
اىل »اتخ�اذ إج�راءات عاجل�ة ورسيع�ة لتع�رض 
ومط�اردة القائم�ن عىل اغتي�ال الناش�ط املدني 
وكذلك املهاجمن عىل القنصلية العامة الجمهورية 

اإلسالمية اإليرانية يف كربالء املقدسة«.
التفاصيل ص2

إيران تعاتب العراق: لـم ولن نطلب اغتيال العراقيني
سلمت السفارة العراقية يف طهران مذكرة احتجاج الستهداف قنصليتها... وذكرت مبساعدتها يف احلرب على »داعش« وتوفري الكهرباء حمافظ بغداد يتحدث عن إزاحة 

»املشاريع املتلكئة« ويشكو من قّلة 
التخصيصات املالية

وزيـر النفـط
 يعلن إطفـاء البئر 183 يف حقل 

بـاي حسـن

حقوق اإلنسان: 8٩ حماولة
 اغتيال استهدفت ناشطني واعالميني 

منذ انطالق التظاهرات

ص3

ص3

ص2

التحالف الدويل يقّدم مساعدات للبيشمركة ضمنها رواتب وأسلحة وذخريةالصحة العاملية: ساللة كورونا اهلندية »مصدر قلق عاملي«
العمل: رصف الفروقات )املرتاكم( للمستفيدين من اإلعانات االجتامعية

بسبب تكرار »اخلروقات األمنية«.. جلنة الدفاع تستضيف قادة األمن بعد العيد

مكتب السيد السيستاين يصدر بيانًا بشأن »جريمة وحشية« 
يف أفغانستان

ص2

ص2

ص2 ص3 ص3

الدفاع املدين
 تعلـن انقـاذ 450 دونم حنطـة 

يف النجف

بسبب تركيا.. هنر الفرات 
جيف يف سوريا و »خطر بيئي 

ومائي« هيدد العراق

احلشد حيبط حماولة
 إرهابية يف األنبار ويعالج تسلاًل 

للدواعش يف صالح الدين

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت منظمة الصحة العاملية، أم�س االثنن، أن الطفرة 
الهندي�ة من فريوس كورونا املس�تجد B.1.617، »مصدر 

قلق عاملي«.
وقالت ماريا فان كريك�وف املديرة الفنية ملنظمة الصحة 
العاملية لش�ؤون مكافحة كوفي�د- 19 يف إفادة صحفية، 
»هذه الطفرة تس�بب قلق�ا عىل املس�توى العاملي، حيث 

تفيد املعلومات بتمتعها بقدرة عالية عىل االنتشار«.
واجتاح�ت موجة جديدة م�ن اإلصاب�ات بكورونا أرجاء 
الهند يف األسابيع القليلة املاضية، األمر الذي أدى إىل نقص 

يف أرّسة املستشفيات واألكسجن.
وتس�جل ح�االت اإلصابة والوفي�ات الناجمة عن فريوس 
كورون�ا يف الهن�د مس�تويات غري مس�بوقة كل يومن أو 
ثالث�ة، حيث قفزت الوفي�ات ألكثر من أربع�ة آالف حالة 

لليوم الثاني عىل التوايل اليوم األحد.

      بغداد / المستقبل العراقي

أصدر مكتب املرجع الديني األعلی آية الله 
العظمى اإلمام الس�يد عيل السيستاني يف 
النج�ف األرشف بي�ان اس�تنكار للهجوم 
اإلرهاب�ي الذي اس�تهدف مدرس�ة س�يد 
الشهداء الثانوية غرب العاصمة االفغانية 
كابول وراح ضحيته أكثر من 85 شهيدة 

و147 جريحة من الطالبات.
وجاء يف نص بيان مكت�ب املرجع األعىل: 
»إن الجريمة املروع�ة التي راح ضحيتها 
ع�دد كب�ري م�ن طالبات مدرس�ة س�يد 
الش�هداء يف كابول يف نهار شهر رمضان 

املبارك وأس�فرت عن استشهاد العرات 
منهن وجرح أضعاف ذلك، تدمي قلب كل 
إنس�ان حر وذي ضمري حي وتمأله حزناً 

وأىس«.
وأضاف »عىل الرغم مم�ا عاناه املدنيون 
العزل يف أفغانستان من هجمات وحشية 
م�ن قب�ل الجماع�ات املتطرف�ة عىل مر 
الس�نوات املاضية، إال أن ه�ذه الجريمة 
اس�تثنائية يف نوعه�ا وتع�د أكث�ر إيالًما 
م�ن ع�دة جهات«.وتاب�ع البي�ان »وإننا 
نتقدم بأحر التعازي واملواس�اة للش�عب 
األفغان�ي الريف واملضطهد وال س�يما 
األرس املكلوم�ة يف ه�ذه الفاجعة الكبرية 

س�ائلن الله تعاىل أن يلهم ذوي الشهداء 
الصرب والس�لوان وأن يم�ن عىل الجرحى 
بي�ان مكتب  العاجل«.وأش�ار  بالش�فاء 
املرج�ع األع�ىل اىل ان�ه »ويف ظ�ل الوضع 
الصعب الذي تعيش�ه أفغانستان الحبيبة 
ونظ�را إىل إمكاني�ة اكتس�اب الجماعات 
املتش�ددة واملتطرف�ة املزي�د م�ن الق�وة 
خالل املدة القادم�ة فإن الوحدة الوطنية 
والتضامن بن جميع املجموعات العرقية 
والقومي�ات يف ه�ذا البلد بات�ت رضورية 

أكثر من أي وقت مىض«.
وش�دد ع�ىل ان »املطلوب م�ن الحكومة 
والق�ادة الوطني�ن والزعم�اء الديني�ن 

وکبار املجتمع األفغان�ي، العمل للتوصل 
إىل طريق�ة لحماي�ة املدنين - وال س�يما 
األقلي�ات العرقي�ة والدينية -أم�ام قمع 
وجرائ�م الجماع�ات اإلرهابي�ة واتخ�اذ 
م�ا يل�زم م�ن إج�راءات مناس�بة يف هذا 

املجال«.
ودعا أيض�اً »الدول اإلس�المية واملجتمع 
ال�دَّْويلّ اىل وج�وب أن تقوم بمس�ؤوليتها 
وال ترتك الشعب األفغاني األعزل وحيداً يف 
هذه الظروف الصعبة، وال تسمح بتنفيذ 
�ة الري�رة التي رس�مها مضمرو  الُخطَّ

الر ملستقبل هذا البلد.
التفاصيل ص2

ص7

اليوم..
 انطالق اجلولة الـ »30« من 

دوري الكرة املمتاز

ص2

برفقة نائب العمليات املشرتكة 
ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة

http://www.kvisoft.com/pdf-merger/


Apago PDF Enhancer

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي

www.almustakbalpaper.netIssue No  ( 2375 )  May   Tue    11    2021    

الرافدين يعلن رفع فائدة حسابات التوفري للمودعني امواهلم
     بغداد / المستقبل العراقي 

اعلن مصرف الرافدين، أمس االثنني، رفع فائدة 
حسابات التوفري للمودعني اموالهم.

وقصال املرف يف بيصان تلقت املسصتقبل العراقي 
نسصخة منه إنصه »انطالقا مع سياسصة املرف 
الهادفصة اىل تعظيصم االيصرادات مصن اجصل جذب 
السصيولة النقدية وتشصجيع الزبائصن عىل ادخار 
اموالهصم بدال مصن اكتنازها يف املنصازل فقد تقرر 

زيادة نسبة الفائدة عىل حسابات التوفري«.
وأضاف أن »نسبة الفائدة ارتفعت اىل 4.5 باملئة«، 
داعيصا »املواطنصني اىل ايصداع اموالهصم يف املرف 

واالستفادة من تلك الخدمة املقدمة لهم«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

نرشت السفارة اإليرانية يف بغداد بياناً، أمس 
االثنصني، دانت فيصه حادثة اغتيال الناشصط 
املدني إيهاب الوزني وما رافقها من أحداث 
يف كربصالء، وتطرقصت إىل »مواقصف طهران 
املسصاندة« لبغداد، فيما قالصت إن »إيران لم 

ولن تطلب اغتيال املواطنني العراقيني«.
وجصاء يف البيصان، الصذي تلقصت املسصتقبل 
»الجمهوريصة  إن  منصه،  نسصخة  العراقصي 
اإلسصالمية االيرانية لطاملا دعمت السصيادة 
وسصالمة األرايض العراقية ويف هذا الطريق 
تدعصم العراق لكصي يكون أكثر قصوة ولذلك 
تدعم أسصتباب األمصن العام يف هصذا البلد«، 
معتربة أن »توفري الجزء األهم يف احتياجات 
الغصاز والكهرباء يف العراق، والذي يسصاهم 
يف رفاه الشصعب العراقي وتطوير هذا البلد 
رغم كل العراقيل وكذلصك تصدير الخدمات 
الفنية والهندسصية بشصكل مبارش يكون يف 

هذا السياق«.
وتابعصت أن »األماكصن القنصليصة يف كافصة 
انحاء العالم، تعترب يف األساس مكانا لتقديم 
الخدمصات االجتماعية واملدنية اىل السصياح 
واملصريض والتجصار واملصدريصن وطبقصات 
شصعبية أخصرى«، موضحصة أن »أي خلل يف 
النشصاطات املعمولة النشصطتها وخدماتها 
سيؤدي مبارشة اىل الحاق الرضر بمواطني 

البلد املستضيف«.
وعصربت عصن »األمصل يف أن يتوقصف الهجصوم عصىل هذه 
األماكصن الدبلوماسصية برسعة كي ال تحصرم الناس من 

هذه الخدمات«.

ودعصت األجهزة األمنيصة العراقيصة اىل »اتخصاذ إجراءات 
عاجلة ورسيعصة لتعرض ومطاردة القائمني عىل اغتيال 
الناشصط املدني وكذلك املهاجمني عصىل القنصلية العامة 

الجمهورية اإلسالمية اإليرانية يف كربالء املقدسة«.
ونبهصت اىل أن »الجمهوريصة اإلسصالمية لم ولصن تطالب 

قتل واغتيال املواطنني العراقيني، وباألساس تدين بأشد 
العبارات االعمال اإلرهابيصة«، مضيفة أنها »تحبذ األمن 

والسالم والرخاء للشعب العراقي«.
إىل ذلك، أعلنت وزارة الخارجية االيرانية، تسصليم مذكرة 
احتجاج للسفارة العراقية بخصوص استهداف قنصلية 

بالدها يف محافظة كربالء مساء أمس.
 وقصال املتحدث باسصم الخارجيصة اإليرانية 
سصعيد خطيصب زادة حصول الهجصوم عصىل 
القنصليصة االيرانيصة يف كربصالء يف حديثصه 
الصحفصي االسصبوعي الذي جصرى عرب آلية 
الفيديصو كنفرانصس: لقد تم االتصصال منذ 
البدايصة بالسصلطات العراقيصة مصن خصالل 
القنصليصة العامة وسصفارتنا يف بغداد، وتم 
اتخاذ االجراءات الالزمة ملواجهة املحتجني،« 
مضيفا ان »املنتظر من السلطات العراقية 
ان تعمصل بواجباتهصا يف حمايصة مقراتنصا 

الدبلوماسية«.
وأشصار اىل أن القنصليصة االيرانية يف مدينة 
كربالء العراقية تعرضصت لالعتداء من قبل 
بعصض املتظاهريصن، وقد بادرنصا باالتصال 
العالقصة  ذات  العراقيصة  السصلطات  مصع 
عصرب سصفارتنا يف بغصداد وتصم التعامل مع 

املتعرضني للقنصلية«.
وأدان زادة بشدة هذا العمل، داعيا الحكومة 
العراقية اىل العمل بواجبها يف حماية املقرات 

الدبلوماسية طبقا ملعاهدة عام 1961 .
واضصاف ان الخارجيصة االيرانيصة سصلمت 
السفارة العراقية يف طهران مذكرة احتجاج 

بهذا الشأن.
وكان محتجون أرضموا النار يف مقطورات 
تابعصة للقنصلية اإليرانية يف كربالء مسصاء 
االحد وسصط غضب واسصع ملقتل الناشصط 
املدنصي إيهصاب الوزنصي، الصذي شصارك يف االحتجاجصات 
املناهضة للحكومة التي اجتاحت العراق يف ترشين األول 
2019.وقتل الوزنصي رميا بالرصاص من قبل مهاجمني 

مجهولني يف كربالء قبل يومني.

      بغداد / المستقبل العراقي

أصصدر مكتصب املرجع الدينصي األعلی آية اللصه العظمى 
اإلمام السصيد عيل السيسصتاني يف النجصف األرشف بيان 
اسصتنكار للهجصوم اإلرهابصي الذي اسصتهدف مدرسصة 
سيد الشصهداء الثانوية غرب العاصمة االفغانية كابول 
وراح ضحيتصه أكثر من 85 شصهيدة و147 جريحة من 

الطالبات.
وجاء يف نصص بيان مكتب املرجع األعصىل: »إن الجريمة 
املروعة التي راح ضحيتها عدد كبري من طالبات مدرسة 
سصيد الشصهداء يف كابول يف نهار شصهر رمضان املبارك 
وأسصفرت عن استشهاد العرشات منهن وجرح أضعاف 

ذلك، تدمي قلب كل إنسصان حر وذي ضمري حي وتمأله 
حزناً وأىس«.

وأضصاف »عصىل الرغصم ممصا عانصاه املدنيصون العزل يف 
أفغانسصتان من هجمات وحشصية من قبصل الجماعات 
املتطرفة عىل مر السنوات املاضية، إال أن هذه الجريمة 

استثنائية يف نوعها وتعد أكثر إيالًما من عدة جهات«.
وتابصع البيان »وإننصا نتقدم بأحصر التعازي واملواسصاة 
للشصعب األفغانصي الرشيف واملضطهد وال سصيما األرس 
املكلومصة يف هصذه الفاجعصة الكبرية سصائلني الله تعاىل 
أن يلهصم ذوي الشصهداء الصرب والسصلوان وأن يمن عىل 

الجرحى بالشفاء العاجل«.
وأشار بيان مكتب املرجع األعىل اىل انه »ويف ظل الوضع 

الصعب الصذي تعيشصه أفغانسصتان الحبيبصة ونظرا إىل 
إمكانية اكتساب الجماعات املتشصددة واملتطرفة املزيد 
مصن القصوة خالل املصدة القادمة فصإن الوحصدة الوطنية 
والتضامن بني جميع املجموعات العرقية والقوميات يف 

هذا البلد باتت رضورية أكثر من أي وقت مىض«.
وشصدد عىل ان »املطلوب من الحكومة والقادة الوطنيني 
والزعمصاء الدينيصني وکبصار املجتمصع األفغانصي، العمل 
للتوصل إىل طريقة لحماية املدنيني - وال سيما األقليات 
العرقيصة والدينيصة -أمصام قمصع وجرائصم الجماعصات 
اإلرهابيصة واتخاذ ما يلزم من إجراءات مناسصبة يف هذا 

املجال«.
ودعا أيضاً »الدول اإلسصالمية واملجتمع الدَّْويلّ اىل وجوب 

أن تقوم بمسصؤوليتها وال ترتك الشعب األفغاني األعزل 
وحيصداً يف هذه الظصروف الصعبصة، وال تسصمح بتنفيذ 
ة الرشيرة التي رسمها مضمرو الرش ملستقبل هذا  الُخطَّ
البلد، والتي لو قّدر لها أن تنفذ فإنها سصتؤدي إىل حصد 
أرواح املزيد مصن األبرياء من طريق الهجمات اإلجرامية 
التي تشنها الجماعات املتطرفة، نسأل الله العيل القدير 

العزة والرفعة للشعب األفغاني األبي«.
وكان املتحدث بأسصم وزارة الداخليصة االفغانية، طارق 
آرين، ذكصر ان سصيارة مفخخة انفجرت امام مدرسصة 
»سصيد الشصهداء« للبنات غرب العاصمة األفغانية كابل 
تالها انفجار عبوتني ناسصفتني مسصاء السصبت املايض، 

أسفرت عن 85 شهيدة و147 جريحة.

سلمت السفارة العراقية يف طهران مذكرة احتجاج الستهداف قنصليتها... وذّكرت مبساعدتها يف احلرب على »داعش« وتوفري الكهرباء

إيران تعاتب العراق: لـم ولن نطلب اغتيال العراقيني

العدد )2375(   11     آيار    2021                السنة السادسة                 معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (الثالثاء

مكتب السيد السيستاين يصدر بيانًا بشأن »جريمة وحشية« يف أفغانستان

        بغداد / المستقبل العراقي

أصدر مجلصس الخدمصة االتحادي، 
بيانصاً بشصأن املصادقة عصىل تعيني 
الوجبة الثانية للمشمولني بقانون 
تدرج املهن الطبية والصحية.وقال 
يف بيصان تلقصت املسصتقبل العراقي 
نسخة منه انه »صادق اليوم االثنني 
عىل تعيني املشمولني بقانون تدرج 
املهصن الطبيصة والصحية وشصملت 
املصادقصة عصىل تعيني املشصمولني 
مصن  والرابعصة  الثالثصة  بالفقصرة 

املصادة )1( لقانون التصدرج الطبي 
ان  بعصد   2020-2019 لخريجصني 
انهى املجلس عملية تدقيق القوائم 
املرسصلة من قبصل وزارة الصحة«.

وأشار رئيس مجلس الخدمة اىل ان 
»املجلس سصيتخذ القرارات الالزمة 
بالتعديصل  للمشصمولني  بالنسصبة 
الثالث املادة )1( خامسا حال ورود 
درجاتهم من وزارة الصحة بعد ان 
يتصم تأييصد توفر التخصيصص املايل 
مصن وزارة املاليصة وانواعةواعصداد 

الدرجات املطلوبة«.

جملس اخلدمة يصادق
 عىل تعيني الوجبة الثانية للمشمولني بقانون 

تدرج املهن الطبية والصحية

        بغداد / المستقبل العراقي

وصصل وزير الداخليصصصصصة، أمس االثنني، 
برفقصة وفصد أمنصي كبصري اىل محافظصة 
الخروقصات االخرية  لبحصث  كركصصصصوك، 
التي طالت املحافظة. وذكر مصدر مطلع 

يف حديصث صحفي، ان »وفصدا أمنيصصصصصا 
يضصم وزيصر الداخليصة عثمصان الغانمي، 
ونائصب قائصد العمليات املشصرتكة الفريق 
الركصصصصن عبصد االمري الشصمري، ووكيل 
وزارة الداخليصة لشصؤون الرشطصة وقائد 
الرشطصة االتحاديصة، وصصل اىل محافظة 

كركوك«. واضاف »تم اسصتقبال الوفد يف 
مطصار كركوك مصن قبل املحافصظ راكان 
سصعيد الجبصوري، وقائصد املقصر املتقصدم 
وقائصد  الفريجصي  عصيل  الركصن  الفريصق 
رشطصصصصصصة كركوك العميد كاوه غريب 
وعدد من القيادات االمنية واالستخبارية 

والحشصد الشصعبي«. واوضصح املصدر ان 
»الزيصارة تهصدف ملتابعصة امللصف االمنصي 
والعمليات االستباقية التي تهدف للقضاء 
عىل فلول داعش يف اطراف كركوك، سيما 
بعد الهجمات االخصري للعنارص االرهابية 

عىل القطعات االمنية يف املحافظة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة البيشمركة، أمس االثنني، استالمها مساعدات 
عسصكرية مصن قصوات التحالصف ضمصن برنامصج التدريب 

والتسليح للقضاء عىل داعش يف العراق .
ونقلت الصوزارة عن املستشصار العسصكري للتحالف الدويل 
ويصل دايفس يف بيان تلقت املسصتقبل العراقي نسصخة منه 
إنصه »خصالل السصنوات الخمسصة املاضيصة قصدم التحالف 
الصدويل جصزءا من املسصاعدات املاليصة واللوجسصتية لوزارة 

البيشصمركة«، مشريا اىل أن »هذه املسصاعدات تأتي ضمن 
برنامج التدريب والتسصليح للقضاء عصىل داعش يف العراق 

واقليم كردستان«.
وأضاف أن »املساعدات تتألف من منح مالية تقدم كرواتب 
شصهرية الفصراد ألوية املشصاة التابعصة لوزارة البيشصمركة 
والتسصليح والذخصرية ومسصتلزمات تسصتخدم يف املعارك«، 
موضحصا أن »قصوات التحالصف قامصت بالتحقيصق االمنصي 
يف مجصال العالقة مصع االرهاب والفسصاد لقصادة الوحدات 
العسصكرية الذيصن تزودهصم باملسصتلزمات ضمصن برنامج 

التدريب والتسليح للقضاء عىل داعش«.
وتابع أن »الهدف من تقديم املساعدات رفع قدرات القوات 
يف مواجهصة اإلرهاب«، الفتا اىل أن »هذه العملية مسصتمرة 
التصي تعمل قصوات التحالف مصن خاللها تقديم املسصاعدة 

أللوية املشاة التابعة لوزارة البيشمركة«.
وأكد رئيس إقليم كردستان نيجريفان بارزاني، الثالثاء )4 
نيسصان 2021(، »حاجصة« العصصصصصصراق السصتمرار مهام 
ودعم ومسصاعدة التحالصف الدويل يف القضصاء النهائي عىل 

داعش وخطره.

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد تيصار الحكمة بزعامة عمصار الحكيم، 
أمصس االثنصني، ان مقاطعصة االنتخابصات 
واالنسصحاب مصن التنافصس االنتخابي من 
قبل جهات وشصخصيات سياسية، رسالة 

سلبية للمجتمع الدويل عن وضع العراق.
وقصال النائصب عصن التيصار عصيل البديري، 
واالنسصحاب  االنتخابصات  »مقاطعصة  ان 
مصن التنافصس االنتخابي من قبصل جهات 

وشصخصيات سياسية، ستؤثر عىل سمعة 
االنتخابات العراقيصة امام املجتمع الدويل، 
كما سصيكون له تأثري عىل مشاركة الكثري 

من املواطنني يف العملية االنتخابية«.
األمنصي  »االنفصالت  ان  البديصري  وبصني 
وعمليصات االغتيصال اعطصت مصربراً للكثري 
مصن الجهصات والشصخصيات االنسصحاب 
من التنافس االنتخابي خشصيصصصصصة عىل 
ارواح املرشحني، خصوصاً مع عدم وجود 
اي محاسصبة ومعاقبة للجهات التي تقف 

خلف عمليات االغتيال«.
وأضاف ان »االمم املتحدة واملجتمع الدويل، 
أكدا عىل رضورة اجراء االنتخابات الربملانية 
العراقيصصصة، وسصط بيئة مناسبة وأمنية 
مستقرة والسصيطرة عىل السالح املنفلت، 

وهذا األمر حتى اآلن غري متوفر«.
وختصم النائصب عن تيصار الحكمصة حديثه 
واالنسصحاب  االنتخابصات  »مقاطعصة  ان 
مصن التنافصس االنتخابي من قبصل جهات 
وشصخصيات سياسصية رسالة سصلبية اىل 

املجتمصع الصدويل، وهصي رسصالة ايضا بان 
الوضصع يف العصراق غصري مناسصب وجاهز 

لالنتخابات املبكرة«.
الشصخصيات  بصصصصعصض  إن  إىل  يشصار 
واألحصزاب، أعلنصت يصصصصوم أمصس األحد، 
تعليق مشصاركتها يف االنتخابات الربملانية 
الصصصعراقصي،  الشصيوعي  الحصزب  منهصم 
والسصيايس فائق الشصيخ عيل، عىل خلفية 
اغتيال الناشصط املدني إيهصاب الوزني، يف 

محافظة كربالء.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الداخلية، أمس االثنني، 
تشصكيل اللجنة الخاصصة بتحويل 
منتسبي الوزارة من املراتب حملة 
املصالك  إىل  البكلوريصوس  شصهادة 
املدني.وقالت الوزارة يف بيان تلقت 
املسصتقبل العراقي نسصخة منه إن 
»موافقصة وزيصر الداخلية حصلت 
عىل مقصرتح وكيل الصوزارة االقدم 
حسصني العصوادي بصصدد تشصكيل 
لجنصة بخصصوص النظصر بطلبات 
ثانياً(  بص)املصادة-12-  املشصمولني 
من قانصون املوازنة االتحادية لعام 
2021 والخاصصة بتحويصل املراتب 
حملة شهادة البكالوريوس فاعىل 

اىل املالك املدني يف نفس الوزارة«
العامصة  »املديريصة  أن  وأضافصت، 
للتخطيط واملتابعصة اصدرت االمر 
اللجنصة،  بعمصل  الخصاص  االداري 
وسصتكون اللجنصة برئاسصة مدير 
عام الشصؤون املالية ضمن الوكالة 
الدوائر  االداريصة وعضوية مصدراء 
التي حددت مسبقاً«.وشدد الوكيل 
االقدم لوزارة الداخلية، وفق البيان، 
عىل »رضورة التصزام كافة الدوائر 
والتشصكيالت بتوجيهصات اللجنصة 
وتزويدها بكافصة املتطلبات ضمن 
السصقف الزمنصي الذي سصتحدده 
اللجنة«، مبينصاً أنه »اعمال اللجنة 

ستتابع من قبله شخصياً«.

وزير الداخلية  يف كركوك ملتابعة امللف االمني والعمليات االستباقية

التحالف الدويل يقّدم مساعدات للبيشمركة ضمنها رواتب وأسلحة وذخرية

احلكمة عن دعوات مقاطعة االنتخابات: رسالة سلبية للمجتمع الدويل عن وضع العراق

بالتفاصيل.. الداخلية 
حتسم مسألة حتويل 

لة الشهادة  منتسبيها حمَ
للمالك املدين

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة العمل والشصؤون االجتماعية، أمس االثنني، رصف الفروقات 
}املرتاكم{ للمستفيدين من اإلعانات االجتماعية

وأعلصصن وزير العمل والشصؤون االجتماعيصة عادل الركابصي يف بيان تلقت 
املسصتقبل العراقي نسصخة منصه، ان »إطالق الفروقات )املرتاكم( لألشصهر 
االربعصة املاضيصة )كانون الثاني، وشصباط ، واذار، ونيسصان( وفق السصلم 
الجديد للمسصتفيدين من اعانات الحمايصة االجتماعية بمبلغ إجمايل يصل 
إىل أكثصر مصن )٣77( مليار دينار داعيصا األرس إىل مراجعصة منافذ الرف 

الستالم الفروقات«.
وتدعصو هيئصة الحمايصة االجتماعيصة »االرس املسصتفيدة كافصة اىل االلتزام 
بالصرشوط الصحيصة لخلية االزمة الخاصة بفريوس كورونا عند االسصتالم 

حفاظا عىل الصحة العامة«

        بغداد / المستقبل العراقي

أحبطت قوة من الحشصد الشصعبي، بالتعاون مع مديرية هندسصة للحشد، 
محاولصة إرهابيصة لتفخيخ الشصارع العصام الرابط بني قضصاءي القائم و 

عكاشات بمحافظة االنبار.
 وقال اعالم الحشد ان »القوة نجحت بتفجري عبوة مزدوجة تحت السيطرة 
يف الشصارع«. ويف صعيد آخر عالجت قوة من الحشد الشعبي، عملية تسلل 

لفلول داعش اإلرهابي يف قاطع سيد غريب بمحافظة صالح الدين .
وقد اسصتخدم الدواعش عجالت ودراجات نارية يف محاولة التسصلل قبل ان 

تتصدى لهم قوات الحشد وفقاً العالم الحشد الشعبي.

        بغداد / المستقبل العراقي

تعتصزم لجنصة األمصصصن والصدفصصاع 
بعصض  اسصصتصدعصاء  النيابيصة 
القيصادات األمنية بعصد عطلة العيد 
مبصارشة للوقصوف عصىل أسصصبصاب 
الصخصروقصات األخصيصرة التي حدثت 
فصصي أكثصر مصن محافظة.وقصصال 
سصصعصران  الصلصجصنصصة  عصضصصو 
تريصح  فصصي  األعصاجصيصبصصي 
صحفي، إن “الصلصجصنصة عصقصدت 
طارئصا  اجتماعصا  أيصصصام  قصبصصل 
عىل ضصوء الخروقصات األخرية التي 
حدثت يف دياىل وبغداد وصالح الدين 
وكركوك، وهصذه الخروقات تحتاج 

اىل وقفصة مصن قبصل لجنصة األمن”، 
مؤكصداً أن “الصدم العراقي عزيز وال 
يمكن السكوت عىل ذلك”.  وأضاف، 
أنصه “تصم االتفاق عىل استدعاء كل 
من قائد العمليات املشصرتكة وقادة 
عمليات صالح الدين ودياىل وكركوك 
بعصد عطلصة العيد مبصارشة”، مبيناً 
أن “هصصذه الخروقات مصؤشصصرات 
عىل أن )داعصصش( تسصتخدم شهر 
رمضصان عن قرب االنتخابات، لذلك 
يجب أن تكصون هنصاك وقفة جادة 
من قبل القطاعصات كغطاء للقيام 
بعملياتهصا، فضصال األمنيصة بشصأن 
الخطط  بتغيصري  املصوضصوع  هصصذا 

وكيفية التعامل مع العدو”. 

العمل: رصف الفروقات )املرتاكم( للمستفيدين 
من اإلعانات االجتامعية

احلشد حيبط حماولة إرهابية يف األنبار 
ويعالج تسلاًل للدواعش يف صالح الدين

بسبب تكرار »اخلروقات األمنية«.. جلنة الدفاع 
تستضيف قادة األمن بعد العيد

        بغداد / المستقبل العراقي

العليصا  املفوضيصة  عضصو  كشصف 
لحقوق االنسصان فاضصل الغراوي، 
أمس االثنني، عن وجود 89 محاولة 
اغتيصال لناشصطني واعالميصني منذ 
انطالق التظاهرات يف البالد، محذراً 
من االنحدار يف منزلق خطري للبلد يف 

حال استمرار مسلسل االغتياالت.
تلقصت  بيصان  يف  الغصراوي،  وقصال 
املسصتقبل العراقي نسصخة منه إن 
»محاولصة اغتيصال االعالمصي احمد 
حسصن يف محافظصة الديوانية هي 
محاولة وحشية تستهدف اسكات 
االفصواه  الحصرة وتكميصم  الكلمصة 
واشصاعة الفصوىض وخلصط االوراق 

واخذ البالد للمجهول«.
حالصة   89« ان  الغصراوي  واضصاف 
منصذ  حصلصت  اغتيصال  ومحاولصة 
عمصوم  يف  التظاهصرات  انطصالق 
اسصتهدفت  العصراق  محافظصات 

ناشطني واعالمني ومدونني«.
الجريمصة  »هصذه  الغصراوي  ودان 
النكراء«، مطالبا الحكومة والقوات 
االمنيصة بص«أخصذ دورهصا بحمايصة 
الناشطني واالعالميني والكشف عن 
الجهصات التي تقف وراء مسلسصل 
االغتياالت وتقديمهم للعدالة«.                                                    
وتابع »اننا نحذر من منزلق خطري 
للبلد يهدد الكل اذا استمر مسلسل 
االغتيصاالت والفوىض التصي تريدها 

قوى الرش للعراق«.

حقوق اإلنسان: ٨٩ حماولة اغتيال استهدفت 
ناشطني واعالميني منذ انطالق التظاهرات

برفقة نائب العمليات املشرتكة ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة
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    المستقبل العراقي / عامر عبدالعزيز 

أعلنت وزارة التجارة ان الرصيف البحري الثالث يف ميناء 
ام قرص اس�تقبل الباخ�رة )EVANGELICAL( املحملة 
بكمي�ة أرب�ع وثالث�ون الف ط�ن من ال�رز الباكس�تاني 

املستورد لحساب الرشكة العامة لتجارة الحبوب.  

وقال مدير ع�ام الرشكة العامة لتجارة الحبوب املهندس 
عب�د الرحمن عجي الجوي�راوي إن حمولة الباخرة التي 
وصلت فجر ي�وم أمس لتعزيز وتام�ن أرصدة البالد من 

مادة الرز املخصص ملفردات البطاقة التموينية.  
وأوض�ح ان وصول الباخرة ورس�وها يف مين�اء ام قرص 
س�يتم توزيعها وفق خطة مناقلة متكاملة أعدها قس�م 

التسويق وفق الكثافة السكانية.  
ويأتي اس�ترياد الرز الباكس�تاني لتعزيز أرص�دة الرز يف 
املحافظ�ات تنفيذا لتوجيه الدكت�ور عالء أحمد الجبوري 
وزي�ر التج�ارة ب�ان يك�ون ال�رز امل�وزع للمواط�ن ذو 
مواصف�ات عاملي�ة.  من جانب آخر، أك�د الجويراوي أن 
كمي�ات الحنطة املحلي�ة املس�وقة للمراكز التس�ويقية 

والصوامع التابع�ة للرشكة العامة لتجارة الحبوب لغاية 
اليوم تج�اوزت )املليون( طن يف موس�م تس�ويقي كبري 
من خالل اس�تمرار عمليات االس�تالم لس�اعات متأخرة 
من الليل من أجل اس�تالم أكر قدر م�ن الحنطة.واختتم 
بالقول إن اجمايل الكميات املسوقة بلغت )1,031,742( 

مليون طن من الحنطة بدراجتها املعتمدة.

التجارة تعلن تصاعد وترية تسويق احلنطة: الكميات املسوقة بلغت أكثر من مليون طن
ميناء ام قصر استقبل باخرة حمملة بكمية )٣٤( الف طن من الرز الباكستاني

    بغداد / المستقبل العراقي

ك��ش��ف��ت ل��ج��ن��ة ال��ث��ق��اف��ة 
ع����ن  النيابي�ة  واالث���ار  والس�ياحة 
ج��دي���دة  آل���ي����ة  اع������داد 
ل�ت�وزي��ع م�ن�ح�ة الصحفي�ن والفنانن 

واالدباء.
وق�ال عضو اللجنة بشار الكيكي يف ترصيح 
صحف�ي، ان�ه »س�يتم اع�داد آلي�ة جدي�دة 
والفنان�ن  الصحفي�ن  منح�ة  ل�ص��رف 
املدرج�ة ضم�ن موازن�ة 2021  واالدب���اء 
خ�����الل  ت��وزي��ع��ه���ا  واملق�رر 

ال��ع��ام الحايل«.
واش���������ار ال������ى »ت��ض��م��ن 
للمنح�ة  املس�تحقن  اس��م�اء 
وزارة  م�����ع  ب��ال��ت��ن��س���ي��ق 
واالث���ار  وال�س��ي�اح�ة  ال�ث�ق�اف��ة 
الفنان�ن  ن�ق�اب��ات  وت�خ�وي��ل 
واالدب���اء وال�ص�ح�ف�ي��ن يف اع����داد 
ال�وزارة  م�ن  ب��اش���راف  االس���م��اء 

واللجنة النيابية لتحقيق الش�فافية وشمول 
ال�ح�ق�ي�ق�ي��ن  امل��س���ت��ح��ق��ن 
&laquo;آل�ي��ة  ان  بها«.واوض���ح 
ال�ش�م�ول ب��امل��ن��ح��ة س��ت��ك��ون 
امل��ع��اي��ي��ر،  ض�م�ن ج�م�ل�ة م���ن 
ل�ك��ن امل�ب�ل��غ ل�ل�م�ش��م�ول�ن ق��د 
يت�م تخفيض�ه الك�ث��ر م��ن 500 أل���ف 
دي��ن��ار ل��ع��دم ك�ف�اي�ة امل��ب��ال��غ 
امل��ن��ح���ة  ان  اي  امل��خ��ص��ص���ة، 
ت��ق���ل ع����ن  ال��ت���ي س���ت��وزع 
امل��ل��ي���ون دي��ن���ار ع�ل��ى ع�ك�س 
آل��ي���ة ال�ت�وزي��ع الس�ابقة ل�الع��وام 
ت��وس���ي��ع  اج����ل  م���ن  املاضي�ة، 
ق��اع��دة الش�مول الكثر ع�دد ممكن م�ن 

ال�ص�ح�ف�ي�ن وال�ف�ن�ان�ن واالدباء«.
ون��وه الكيكي »بع�دم وج�ود ان��ص��اف 
ف���ي ت��وزي��ع امل�ن�ح املاضي�ة، وبالتايل 
س�تعمل ال�ل�ج�ن�ة ع��ل��ى ت��ع��دي��ل 
املس�تحقن  لش�مول  املش�كلة  ه���ذه 
»ال�ع�م��ل  ال���ى  الحقيقين«.ول�ف��ت 

ارب��ع���ة ق��وان���ن  ع��ل���ى س���ن 
ال�ث�ق�اف��ي  ب��ال��واق���ع  ت�ت�ع�ل��ق 
والس�ياحي واالث���اري وهي قان�ون وزارة 
ع�اص�م��ة  ق���ار  ذي  وقان�ون  الثقاف�ة 
ال��ت��ن���وع  وق��ان���ون  ال�ث�ق�اف��ة 
ال�ث�ق�اف��ي ومقرتح�ات لتعدي�ل قوان�ن 
ال�ف�ن�ان��ن  ن��ق��اب���ة  و  االث�����ار 
وقانون الصحفين لتك�ون اكثر انصافا لكل 

رشيحة مستهدفة بالقانون«.
وذك�ر ان »ال�ق�وان�ن جاهزة بالتنسيق مع 
وزارة الثقاف�ة والس�ياحة االث��ار والجهات 
ذات العالقة م�ن اجل رفعها للجه�ات العليا 

واعتمادها«.
واض���اف ال�ك�ي�ك��ي ان »اللجن�ة تعم�ل 
م����ن خ������الل م��ت��اب��ع��ت��ه��ا 
ع�ى  ال�ص�ح�ف�ي��ن  ل��ق��ان���ون 
ال���ح���ف���اظ ع��ل��ى ال��ح��ق��وق 
ل�ل�ص�ح�ف�ي��ن  ال��ت��ق��اع��دي���ة 
وسالمتهم، وكذلك توسيع مساحة ال�ح�ري�ة 

ف�ي العمل الصحفي«.

الثقافة النيابية تعلن عن خفض منحة الصحفيني واألدباء 
    بغداد / المستقبل العراقي

م�ع خفض تركيا لحصة س�وريا من نهر 
الفرات، بدأت قيعان مناطق عى طول نهر 
الفرات يف سوريا تتكشف للعيان، وهو ما 
ين�ذر بكارث�ة بيئي�ة وإنس�انية للمناطق 

املجاورة له.
 ونق�ل املرصد الس�وري لحقوق اإلنس�ان 
عن مصادر له، أن عددا كبريا من محطات 
املي�اه وال�ري املوجودة عى ضف�اف نهر 
الف�رات يف الجان�ب الس�وري توقفت عن 
الخدم�ة بعد الجفاف ال�ذي لحق بها، ولم 
يع�د توليد الطاق�ة الكهربائية من محطة 
س�د الطبقة ممكنا لهبوط مستوى املياه 
فيه بم�ا يجعل من تحري�ك عنفة التدوير 

أمرا مستحيال. 
ويعتر نهر الفرات األطول يف جنوب غرب 
آس�يا، حيث يبلغ طول�ه 2800 كلم، ومن 
تركي�ا ويعر األرايض الس�ورية ليجري يف 
األرايض العراقي�ة حي�ث يلتقي يف جنوبها 

مع نهر دجلة، ليشكال شط العرب. 
وأشار املرصد إىل أن الجانب الرتكي ال يزال 
يس�تمر يف حبس حصة الجانب الس�وري 
م�ن املياه، وس�ط مخ�اوف من الس�كان 
بوق�وع أزم�ة ش�ديدة، حي�ث انخف�ض 

منسوب املياه يف النهار بحدود 5 أمتار. 
وأضاف املرص�د، أن هذه ه�ي املرة األوىل 
التي يش�هد فيه�ا النهر تراجع�ا كبريا، يف 
خطوة ستس�بب الرضر لنحو 2.5 مليون 

نسمة. 
ويفرتض أن تبلغ حصة الجانب الس�وري 
م�ن املي�اه القادمة من تركي�ا بنحو 500 
مرت مكع�ب يف الثانية، ولكنه�ا حاليا أقل 
م�ن 200 مرت مكع�ب يف الثاني�ة، وهو ما 
يعت�ر تج�اوزا ع�ى اتفاقي�ة موقعة بن 

البلدين منذ أكثر من ثالثة عقود. 
وحذر املرصد من »كارثة بيئية تهدد األمن 
الغذائ�ي يف الجزي�رة الس�ورية«، إضاف�ة 
إىل أزمة إنس�انية س�ترض بس�كان الرقة 
والحس�كة ودير ال�زور وكوباني، خاصة 
بعدم�ا تم رف�ع أوقات قط�ع الكهرباء ما 

بن 17-18 ساعة يوميا. 
يف  الكردي�ة،  الذاتي�ة«  »اإلدارة  وقال�ت 
ترصيحات األسبوع املايض، إن تركيا بدأت 
بخف�ض حصة س�وريا من مياه�ه، منذ 
مطل�ع العام الحايل، م�ا أدى إىل انخفاض 
منسوب املجرى بشكل كبري، وذلك انعكس 
ع�ى س�قاية األرايض املزروع�ة من جهة 
وعى تولي�د الطاق�ة الكهربائية من جهة 

أخرى.  
رئيس دائرة العمليات يف سد ترشين، جهاد 
بريم، قال يف ترصيح صحفي إنه »منذ 27 
من يناير/ كان�ون الثاني املايض انخفض 
منسوب مياه الفرات املتدفقة من الجانب 
الرتكي بش�كل كبري، وبلغ بشكل وسطي 

200 إىل 225 مرتا مكعبا يف الثانية«.  
ويضيف بريم: »ما س�بق أدى إىل انخفاض 
منس�وب البحريات، ليصل قريبا من الحد 
امليت )320 م.م(. هذا الرقم ال يمكن عنده 
تشغيل س�د ترشين للحصول عى الطاقة 

الكهربائية الالزمة ولو بالحد األدنى«.  
ونق�ل املوقع اإللكرتوني لش�بكة »فويس 
أوف أمري�كا« عن ترصي�ح لنائب الرئيس 
التنفي�ذي ل�إدارة الذاتي�ة ش�مال ورشق 
س�وريا، بدران ش�يا كرد، إلذاع�ة محلية، 
قول�ه »إن هذا يعت�ر نهج�ا للحصار من 
قب�ل الحكومة الرتكية لتقويض الس�لطة 

واإلرضار باملناطق الكردية«. 
واعتر أن ما تمارس�ه تركيا يعتر انتهاكا 

للقانون الدويل. 

بسبب تركيا.. هنر الفرات جيف يف سوريا 
و »خطر بيئي ومائي« هيدد العراق

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت رشك�ة “سامس�ونج إلكرتونيك�س امل�رشق 
 ZoodMall العربي” عن تعاونها مع تطبيق زوودمول
، لتقدي�م هواتفها الذكية عن طريق التطبيق نفس�ه 
ودفع ثمنه يف س�تة أقساط بدون فوائد من خالل حل 

زودباي)ZoodPay( ، »اشرت اآلن وادفع الحًقا«.
ويش�مل الحل الذي قدمته سامس�ونج الكرتونيكس 
م�ن خالل تطبي�ق زوودمول ZoodMall خمس�ة من 

هواتفها الذكية وهي:
يمكن إجراء عملية الرشاء عر اإلنرتنت بالكامل وذلك 
يف غض�ون بضع دقائق بدون الحاجة ألي مس�تندات 
أو لزي�ارة امل�رصف. يحتاج العم�الء إىل تثبيت أو فتح 
تطبيق زوودمول ، واختيار هاتف سامس�ونج الذكي 
املطل�وب، واختيار التقس�يط عر س�تة أقس�اط من 

ZoodPay، و الحصول عى موافقة فورية.
بع�د ذلك، يس�دد العم�الء دفعة أوىل بنس�بة 30٪ من 
الس�عر بالدينار العراقي عن طريق بطاقة االئتمان أو 
زي�ن كاش أو بطاقات س�ويتش أو نقًدا يف منافذ زين 
النقدي�ة املحددة، ويس�تلم الهاتف الذكي يف غضون 2 
إىل 5 أيام، ويدفع الرصيد املتبقي عر خمس�ة دفعات 

متساوية كل 30 يوًما باستخدام بطاقتهم أو نقًدا.
تق�دم سامس�ونج الكرتونيكس و تطبي�ق زوودمول 
ه�ذه العملية الفري�دة من خالل تقني�ة قفل الهاتف 
الذك�ي Knox guard حيث س�يتم اس�تخدام الجهاز 
كضمانة إضافية يف حالة التأخر يف تس�ديد األقساط. 
وفًق�ا لذل�ك، يبق�ى الجه�از »مضمون�اً« حت�ى يتم 
تسديد املبلغ املس�تحق بالكامل، بينما يف حالة تخلّف 
العميل عن تس�ديد األقساط، يصبح الهاتف غري قابل 

لالستخدام.
ومن الجدي�ر ذكره أن العمالء املس�تفيدون من هذه 
الخدمة لن يتأثروا أو لن يخضعوا ألي تغيريات يف عملة 
الدين�ار العراق�ي. ُتتطبق الرشوط واألح�كام العامة، 
مثل أن يكون عمر الش�اري 18 عاًما، وأن يكون لديه 
بطاقة خصم أو بطاق�ة ائتمان صالحة وطلب هاتف 

ذكي واحد من سامسونج لكل شخص.

سامسونج تتعاون
 مع تطبيق زوود مول 

لتقديم هواتفها بالتقسيط 
عرب اإلنرتنت من خالل تقنية 

Knox guard

    بغداد / المستقبل العراقي

حذرت لجن�ة النفط والطاقة والثروات الطبيعي�ة النيابية، أمس 
االثن�ن، م�ن االنعكاس�ات الس�لبية النخفاض  مناس�يب نهري 
دجلة والفرات وتأثريها يف توفري مياه الرشب والزراعة وتش�غيل 

املحطات الكهربائية. 
وقال عضو اللجنة النائب صادق السليطي يف ترصيحات صحفية 
إن واردات املي�اه من بعض الروافد اىل س�د دربندخان وصلت إىل 
الصفر، وانخفضت واردات الزاب االس�فل بنس�بة 70 باملئة، مما 
س�ينعكس سلبا عى حاجة البلد من مياه الرشب  وارواء األرايض 

الزراعية، مع ارتفاع اللسان امللحي يف محافظة البرصة”.
واض�اف أن “انخف�اض ال�واردات املائية له تأثري س�لبي يف واقع 
الطاق�ة الكهربائي�ة، إذ تعتم�د املحط�ات البخارية ع�ى ارتفاع  
مناس�يب مي�اه األنه�ار نتيجة اس�تخدامها منظوم�ات التريد 
املفتوح�ة التي تس�تهلك كمي�ات كبرية م�ن املياه، يض�اف لها 
انخف�اض متوق�ع بالطاق�ة الكهربائي�ة املنتجة م�ن املحطات 
للطاق�ة  ال�وزاري  واملجل�س  الحكوم�ة  الكهرومائية”. ودع�ا 
وال�وزارات املعني�ة اىل “اإلرساع بوض�ع خطت�ن؛ األوىل رسيع�ة 
واألخ�رى طويلة األمد، لوض�ع معالجات حقيقي�ة والتكيف مع 
واقع انخفاض مناس�يب املياه،  ألن األزمة ستتكرر خالل االعوام 
املقبلة يف ظل ارتفاع النمو بس�بب إنش�اء الس�دود من قبل دول 
الج�وار عن�د مصادر ورواف�د األنه�ار، وكذلك زيادة االس�تهالك 
للمي�اه والحاجة لرف�ع اإلنتاج الزراعي، يرافقه�ا  ارتفاع الطلب 

عى الطاقة الكهربائية”.

الطاقة الربملانية حتذر من اهنيار 
املنظومة الكهربائية بسبب املياه

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت أمانة بغداد، أمس االثنن، اط�الق حملة خدمات كرى يف 
العاصمة بغداد استعداداً لعيد الفطر املبارك.

 وذك�ر بيان العالم أمانة بغداد تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
منه، ان »امن بغداد املعمار عالء معن وجه باطالق حملة خدمات 
كرى تشمل تنظيف واكساء الطرق وتشجري الساحات والحدائق 
بعد االفطار مبارشة واالهتمام بمحي�ط دور العبادة واملتنزهات 

والحدائق العامة وادامتها استعداداً لعيد الفطر املبارك ».   
واض�اف ان » التوجي�ه تضمن اس�تثمار اوقات الحظ�ر الوقائي 
لتنفيذ اعمال االكس�اء وتش�جري الحدائق والس�احات والجزرات 
الوس�طية يف الطرق العامة وتنفيذ حمالت تنظيف واسعة داخل 

املحالت السكنية وتأهيل الحدائق املوجودة فيها ». 

    بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن مرصف الرش�يد، االثنن )10 أي�ار 2021(، ع�ن تعليماته 
الجديدة الخاصة بتحويل السلف والقروض عى الراتب التقاعدي 

للموظف املعزول او املفصول.
وقال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان ورد ملوقع IQ NEWS، إن 
»من بن الرشوط الخاصة بتحويل السلف والقروض عى الراتب 
التقاع�دي للموظف املعزول او املفصول ان يكون لديه براءة ذمة 

من املرصف وراتب تقاعدي«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت مديري�ة الدفاع املدني، أم�س االثنن، انق�اذ 450 دونم 
حنطة يف النجف اندلع فيها حريق نتيجة تماس كهربائي.

وذك�رت املديرية يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه 
أن »ف�رق الدفاع املدن�ي، تمكنت من الس�يطرة واخماد حادث 
حريق اندل�ع داخل حقل ملحصول الحنطة يف ناحية العباس�ية 
منطق�ة الحيدرية التابع�ة اىل محافظة النج�ف، نتيجة تماس 
كهربائ�ي داخل عجلة نوع كيا حم�ل احرتقت واحرقت الحقل 

بادئ االمر«.
وأضافت أن »فرق الدفاع املدني، طوقت وعزلت النريان املشتعلة 
داخل الحقل ومنعت اتساع الحادث وانقذت 450 دونم ملحصول 
الحنط�ة فيم�ا بلغت املس�احة املحرتق�ة 40 دون�م فقط دون 
تسجيل اصابات أو خس�ائر برشية مع تحجيم االرضار املادية 

يف الحقل املحرتق«.

أمانة بغداد: إطالق محلة خدمات كربى 
يف العاصمة استعدادًا لعيد الفطر

الرشيد يصدر تعليامت جديدة ختص سلف 
وقروض املوظف »املعزول او املفصول«

الدفاع املدين تعلن انقاذ 450 دونم 
حنطة يف النجف

    بغداد / المستقبل العراقي

تمكن�ت مالكات هيئ�ة النزاه�ة االتحاديَّة، أمس االثن�ن، من ضبط أولي�ات عقد مرم 
بن مديريَّة توزيع كهرباء واس�ط وإحدى رشكات جبابة أج�ور الكهرباء األهليَّة؛ وذلك 

ِبِه بهدر املال العام. لَِتَسبُّ
ت   دائ�رة التحقيقات يف الهيئة، ويف معرض حديثها ع�ن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمَّ
�رٍة قضائيٍَّة، أف�ادت »بتمكن م�الكات مكتب تحقيق الهيئ�ة يف محافظة  بموج�ب ُمذكَّ
واس�ط من ضبط أوليات العقد املرم بن مديريَّة توزيع كهرباء واس�ط وإحدى رشكات 

الجباية األهليَّة«.  
وأشارت الدائرة أنَّ »التحقيقات األوليَّة قادت إىل وجود هدر باملال العام ناجم عن النقص 
الواضح بمقدار  األموال التي تمت جبايتها من قبل الرشكة األهليَّة املتعاقد معها مقارنًة 
مع ما تمت جبايته من قبل مديريَّة توزيع كهرباء واسط خالل املدة التي سبقت التعاقد؛ 
إذ إن مقدار املبالغ التي تمت جبايتها من قبل الرشكة منذ تاريخ مبارشتها العمل ولغاية 
تاريخ توقفها بلغ  )819.496.297( مليون دينار فقط، يف حن بلغت األموال التي تمت 
جبايته�ا من قبل مديريَّة توزيع كهرباء واس�ط  )4.173.715.622( مليار ديناٍر؛ األمر 
الذي يؤرش تناقصاً واضحاً بمبالغ الجباية للمنطقة ذاتها خالل مدة تويل الرشكة األهليَّة 

إلجراءات الجباية«. 
وتابع�ت أن »الرشك�ة املتعاقد معها خالف�ت بنود العقد من خالل ع�دم قيامها بأعمال 
الصيان�ة الفنيَّ�ة الصحيحة، فضالً عن تش�خيص ضعفها الفن�ي واإلداري، وقيام فرع 
توزي�ع كهرباء واس�ط بإج�راءات تل�ك الصيانة خالفاً ملا ن�ص عليه العق�د، فضالً عن 
�ل الرشكة األهليَّة عن دف�ع رواتب املوظفن املعارين إليها م�ن قبل مديريَّة توزيع  َتَنصُّ
دها تش�غيلهم بصفة عقد  كهرباء واس�ط وعدم التزامها بالعدد املحدد للموظفن، َوَتَعمُّ

يف مخالفٍة واضحٍة لبنود العقد«. 
وأشارت الدائرة إىل »تنظيم محرض ضبٍط باألوليات املضبوطة، بغية عرضها عى الجهات 

القضائيَّة التخاذ اإلجراءات القانونيَّ�ة املناسبة بصددها«.

يف واسط.. النزاهة تضبط عقد جباية أجور 
كهرباء تسبب هبدر ثالثة مليارات دينار 

مواطن نجفي يسلم محاية اآلثار والرتاث 
54 قطعه أثرية و33 مسكوكة

يتسع لـ30 ألف متفرج.. آخر تطورات 
بناء ملعب نينوى األوملبي

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت مديرية رشطة محافظة النجف، أمس االثنن، ان قسم حماية 
اثار النجف اس�تلم من احد املواطنن 54 قطعه أثرية و33 مسكوكة 

يف قضاء املشخاب. 
وذك�رت املديري�ة يف بيان تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة منه أنه 
بالتنس�يق مع مفتشية اثار محافظة النجف االرشف بارشت مفارز 
قس�م حماية رشطة االثار وبإرشاف مبارش من قبل مدير القسم اىل 
قضاء املش�خاب، واللقاء بأح�د املواطنن الذي بلغ ع�ن العثور عى 

قطع أثريه عددها 54«.
وبينت أن »االش�كال متنوعة منها نحاس�ية وخزفي�ه حيث يدل هذا 
العم�ل مدى التعاون املس�تمر بن املواطنن، وقس�م حماية اآلثار يف 

رشطة النجف«.
ودعت »املواطنن عند العثور عى قطع اثرية االتصال بالخط الساخن 

104 واالبالغ عن وجودها«.

    نينوى/ مروان ناظم

نج�م  نين�وى،  محاف�ظ  أك�د 
الجبوري، أمس االثنن، مواصلة 
العم�ل بم�رشوع ملع�ب نينوى 
األوملبي الذي يتس�ع ل��30 ألف 

متفرج.
ترصي�ح  يف  الجب�وري،  وق�ال 
صحف�ي، إن »الفرق الهندس�ية 
جان�ب  اىل  نين�وى  بلدي�ات  يف 
ال�رشكات الرتكية املتخصصة يف 
بناء املالع�ب الرياضية الكروية 
الحديثة ب�دأت س�ري اعمالها يف 
اس�تكمال بناء امللع�ب وبجهود 
الش�الالت  منطق�ة  يف  ممي�زة 

شمال املوصل«.
وأضاف املحافظ أن »مدة إنجاز 
املرشوع ُحددت بمدة ال تقل عن 

)16( شهراً وبإرشاف مبارش من 
مديرية رياضة وشباب نينوى«.

ملع�ب  م�رشوع  أن  إىل  يش�ار 
نينوى االوملبي يعد من أهم وأبرز 
املش�اريع الرياضي�ة الش�بابية 
من��������طق�ة  يف  القائم�ة 
الشالالت، حيث يحتوي املرشوع 
عى ملعب سعة 30 الف متفرج، 
 4000 س�عة  ثان�وي  وملع�ب 
االف متف�رج، وملع�ب تدري�ب 
س�عة 500 متف�رج، وفن�دق 4 
نج�وم يش�مل 75 غرف�����ة، 
امللع�ب  ابني�ة  تحت�وي  بينم�ا 
الرئي�ي قاعات اس�����تقبال 
لإعالم  وقاع�ات  الش�خصيات، 
وص�االت  التلفزيون�ي،  والب�ث 
خ�اص  ومدخ�ل  لالجتماع�ات 

لكبار الضيوف.

حمافظ بغداد يتحدث عن إزاحة »املشاريع املتلكئة« 
ويشكو من قّلة التخصيصات املالية

    بغداد / طالب ضاحي / عادل احمد

كش�ف محافظ بغداد، محم�د جابر العطا، 
أم�س االثن�ن، ع�ن وج�ود خط�ة إلدخال 
املش�اريع املنف�ذة يف عام�ي 2020-2019 
إىل الخدم�ة، م�ع إزاح�ة جمي�ع املش�اريع 

املتلكئة.
وق�ال العطا يف ترصيح صحف�ي إن »هناك 
خطة لدى محافظة بغداد إلدخال املشاريع 
املنف�ذة يف عام�ي 2019-2020 إىل الخدمة، 
م�ع إزاحة جميع املش�اريع املتلكئة لتكون 
قي�د العمل ويف ط�ور اإلنج�از«، مضيفا أن 
»هناك مش�اريع مرتقبة يف مناطق أطراف 
بغداد، وس�تنفذ كذلك مش�اريع ضخمة يف 

منطقة املعامل«.
ولفت إىل أن »مناطق سبع البور وابو غريب 

وقضاء املدائن تكتس�ب هي األخرى أهمية، 
وفيه�ا أعمال بناء مدارس وتبليط ش�وارع 
وتنفي�ذ ش�بكات امل�اء وال�رصف الصحي، 

فضالً ع�ن إضافة مح�والت كهربائية لتلك 
املناطق«.

وبخصوص منطقة الحس�ينية التي تشهد 
احتجاجات يف الفينة واألخرى بسبب نقص 
الخدمات، قال العطا »هناك مشاريع إكساء 
يستمر العمل فيها«، مشرياً إىل أنه »ال توجد 
أعم�ال متوقفة ل�دى املحافظ�ة يف مناطق 

األطراف«.
وبش�أن ملف املدارس، أشار املحافظ إىل أن 
»العمل مس�تمر، وس�ينجز خالل 6 أشهر، 

وهذه تعتر فرتة رسيعة جدا«.
املوازن�ة  يف  خص�ص  »م�ا  أن  ع�ى  وأك�د 
للمحافظة غري كاٍف، وأن العمل اآلن يشمل 
وال�رصف  كامل�اء  اس�رتاتيجية  مش�اريع 
»تل�ك  أن  موضح�ا  واالكس�اء«،  الصح�ي 

املشاريع مهمة وسنحاول إنجازها«.

وزير النفط يعلن إطفاء البئر 183 يف حقل باي حسن
    بغداد / المستقبل العراقي

أش�اد وزي�ر النفط بالجه�ود الوطني�ة املتميزة 
الش�مال  نف�ط  للعامل�ن يف رشك�ة  املخلص�ة 
والجهات الساندة من الرشكات النفطية األخرى 
واملتابعة املبارشة للس�يد وكيل الوزارة لش�ؤون 
االس�تخراج كريم حط�اب ومدير ع�ام الرشكة  
يف إطف�اء الب�ر املرقم 183 يف حقل باي حس�ن 

بمحافظة كركوك .
 وقال وزير النفط إحس�ان عبد الجبار إسماعيل 
يف برقي�ة إىل رئي�س مجل�س ال�وزراء مصطفى 
الكاظمي تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه 
إن »الجه�د الوطني كان يف املوع�د عندما تمكن 
من السيطرة يف الساعة التاسعة من مساء اليوم 
9األح�د وبوقت قيايس ع�ى حريق البر النفطي 
183 يف حق�ل ب�اي حس�ن بمحافظ�ة كرك�وك 
الذي تم اس�تهدافه بتاريخ 5 ايار 2021 من قبل 

العصابات اإلرهابية«.
وأش�ار إىل »الجه�د املتميز للعامل�ن يف التعامل 
الفن�ي املهني املتميز مع حري�ق البر 183 رغم 

تعقي�دات وخطورة معالجة هذه الحوادث نظراً 
للضغوطات العالية التي تتميز بها، والتمكن من 
الس�يطرة عليه يف غضون أربع�ة أيام فقط بعد 
ان تمكنت يف وقت س�ابق من السيطرة وإطفاء 

البر 177 يف الحقل املذكور«.
واك�د أن »العملي�ات اإلرهابي�ة الجبان�ة الت�ي 
تس�تهدف الحق�ول واملنش�اءات النفطي�ة ل�ن 

توق�ف الجهد الوطني يف العمل عى إدامة اإلنتاج 
والتصدير والحفاظ عى الثروة الوطنية.

وكان حق�ل ب�اي حس�ن بمحافظ�ة كركوك قد 
تع�رض بتاري�خ 5 اي�ار 2021 لهج�وم إرهابي 
تخريبي جبان أس�فر عن تفجري برين نفطين 
واستش�هاد وج�رح ع�دد م�ن الق�وات األمنية 

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

Public Tender Announcements for Tender No: 011-PC-21-EBS 
Provision of 10 Sets of ESP Equipment with Field Service 

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 10 Sets of ESP Equipment with Field Service 
Tender No.: 011-PC-21-EBS 
Tender Information:  
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for first time. All the specialist 
companies who have the ability and experience can participate in this tender before the deadline, 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 fill and sign Bidding Documents Purchase Request. 
Part One: Scope of work 
EBS Petroleum Company Limited is to seek a contractor which has enough experience and ability that can carry out 
the project of Provision of 10 Sets of ESP Equipment with Field Service. And 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 before the deadline of 
submission. please email to Yang Guang yangguang@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com and submit the 
following documents one day in advance.  
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company. 
B: Valid Copy of Company registration Documents, tax clearance, Social securities etc.  
C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email) 
D: One person can only represent one company 
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp.  
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted. 
Part Three:  
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately 
before the deadline 16:00 PM  June 20th, 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. Original 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 no less than seven days before the submission deadline date for the purpose of swift answering before 
the bidding date. Contract Person: Mr. Yang Guang yangguang@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com  
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above announcement. 

جملس القضاء األعىل
حمكمة بداءة املوصل

م/ اعالن تبليغ حكم غيايب 
إىل املدع�ى عليه / يونس ياس�ن س�ليمان / موصل/ اإلصالح 

الزراعي رقم الدار )                      ( 
بتاري�خ 28/ 4/ 2021 أصدرت محكمة ب�داءة املوصل قرارها 
املرق�م )1780/ ب/ 2020(  املتضم�ن إلزام املدعى عليه أعاله 
بتاديت�ه للمدعي مدي�ر بلدية املوصل / إضاف�ة لوظيفته مبلغ 
مقداره ) 117.960.000( مائة وسبعة عرش مليون وتسعمائة 
وس�تون ال�ف دينار كتعويض ع�ن قيمة املش�يدات التي كانت 
س�تؤول للمدعي عند انتهاء عقد املساطحة الوارد عىل القطعة 
املرقمة )1/ 1925( مقاطعة )41( قرة كوز ولثبوت مجهولية 
محل إقامة املدعى عليه ) يونس ياس�ن سليمان( حسب رشح 
املبلغ القضائي ) محمود خليف حس�ن( يف 5/ 5 / 2021 عليه 
تق�رر تبليغك بمضمون قرار الحك�م الغيابي أعاله بصحيفتن 
يومي�ن ويف حال عدم االعرتاض م�ن قبلك خالل املدة القانونية 

سوف يكتسب الحكم الدرجة القطعية بحقك

اعالن
تعل�ن الهيئة االداري�ة لنادي الرشطة 
الريايض عن بيع مواد كهربائية واثاث 
مكتبي مستخدم وتجهيزات رياضية 
وم�واد اخرى، فعىل الراغبن باالطالع 
عىل املواد مراجعة مقر النادي الكائن 
يف شارع فلسطن مقابل نصب الشهيد 
ولغاي�ة   2021/5/23 م�ن  للم�دة 

2021/6/3
مع التقدير

اهليئة االدارية لنادي الرشطة

اعالن
إىل الرشيك فطيمه عباس عبد الزهره اقتىض حضورك إىل صندوق 
االس�كان العراقي فرع النجف وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقه عىل 
قيام رشيكك عيل فالح عبد العايل بالبناء عىل حصته املش�اعه يف 
القطع�ه املرقمه 1/1128 حي الزهراء خالل مده خمس�ه عرش 
يوم�ا داخل العراق وش�هر خارج العراق م�ن تأريخ نرش االعالن 

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

 جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف سامراء
محكمة بداءة سامراء
العدد 624/ب/2020
التاريخ: 2021/5/9 

املدعي/عادل محمد حسن 
املدعى عليهم/ كيالن محمد حسن وجماعته

م/ اعالن
بن�اء عىل ما ج�اء بقرار من هذه املحكم�ة املوقرة بالعدد 624/

ب/2020 يف 2020/12/9 واملكتس�ب الدرجة القطعية املتضمن 
ازالة ش�يوع العقار املرقم ) 9713/71 ( مقاطعة 25 عرموشية 
بيعاً عليه تبيع ه�ذه املحكمة باملزايدة العلنية عىل العقار املرقم 
اعاله واملدرجة أوصافه ادن�اه فعىل من يرغب بالرشاء مراجعة 
ه�ذه املحكمة خالل م�دة ثالثون يوم�ًا اعتباراً من الي�وم التايل 
للنرش يف صحيفتن محليتن يوميتن مس�تصحبا املستمسكات 
القانوني�ة م�ع التأمين�ات البالغ�ة 10% م�ن القيم�ة التقديرية 
لعموم العقار والبالغة )85,000,000( خمس�ة وثمانون مليون 
دينار عراق�ي فقط بصك مصدق ألمر ه�ذه املحكمة ان لم يكن 
من الرشكاء وس�تجري املزايدة يف الساعة الثانية عرش من ظهر 
اليوم األخري للمدة أعاله ويتحمل املش�رتي اجور النرش علما بان 
املدع�ي يرغب بالبقاء مس�تأجر للعقار بعد البيع عند رشائه من 

غري املدعى عليهم. 
األوصاف 

دار س�كنية تق�ع يف قض�اء س�امراء _ حي الرشطة مس�احتها 
ومس�قفه  بالبل�وك  مبني�ة  طابق�ن  م�ن  متكون�ة  )200م2( 
بالكونكريت املس�لح يحتوي عىل غرفة نوم واس�تقبال ومطبخ 
وصحي�ات ومرافق صحية خارجية وغرفتي نوم يف الطابق االول 
مبلطة بالكايش املرمر ويحتوي عىل حديقة صغرية ودرجة بنائه 

جيدة.
القايض

عباس عبدالله شناك
�����������������������������������������������������

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف االسحاقي

محكمة األحوال الشخصية يف االسحاقي
العدد 853

التاريخ: 2021/4/14 
م/نرش فقدان

للطلب املقدم من قب�ل املدعوه )دالل نعيم كريم( التي تروم فيه 
نصبه�ا قيمة ع�ىل زوجها املفقود ) ضياء ش�اكر محمود عطيه 
( ق�ررت هذه املحكمة نرش فقدان املدعو) ضياء ش�اكر محمود 
عطية ( الذي فقد يف محافظة صالح الدين بتاريخ 2015/7/18  
ول�م يع�رف مصريه لحد االن وع�ىل من يعثر علي�ه وتتوفر لديه 
معلوم�ات عنه االتص�ال بذوي�ه الس�اكنن يف محافظة )صالح 
الدي�ن/ ناحي�ة االس�حاقي ( او مركز رشطة االس�حاقي خالل 

شهر من اليوم التايل النرش االعالن .
القايض

يعرب عيل جاسم
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جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف االسحاقي

محكمة األحوال الشخصية يف االسحاقي
العدد 50/ش/2021

التاريخ: 2021/5/10 
م/تبليغ

اىل املدعى عليه )احمد بكر طلفاح(
للدع�وى املقام�ة م�ن قب�ل املدعي�ة )وحي�ده جاس�م طلفاح( 
واملدعى علي�ه )أحمد بكرس طلفاح( واملرقم�ة، 50/ش/۲۰۲۱ 
فق�د أصدرت ه�ذه املحكمة بتاري�خ  2021/5/4 حكما يقيض 
بالتفري�ق لل�رر وهروب�ك اىل جهة الع�دو بينك وب�ن زوجتك 
املدعية فقد تقرر تبليغك بصحيفتن يوميتن محليتن وبعكسه 

سوف يكتسب قرار الحكم الدرجة القطعية وفق القانون .
القايض

فائق مشعل صالح

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة |1502 |2020
التاريخ/2021/5/10 

أعالن 
تبي�ع مديرية تنفي�ذ الكوت العقار تسلس�ل595/2م39  الهورة  
الواق�ع يف الكوت العائد املدي�ن )عيل و عثمان و عمر اوالد محمد 
ع�يل جعف�ر و ملعان عب�د الكريم محم�د تقي( املحج�وزه لقاء 
طلب الدائن )عباس عبد الكريم حس�ون( البالغ )12,000,000( 
ملي�ون دينار فعىل الراغب بال�رشاء مراجعة هذه املديرية خالل 
مدة)30يوم�ا( تب�دأ م�ن الي�وم التايل للن�رش مس�تصحبا معه 
التأمينات القانونية عرشة من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة 

الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل 

كريم ابراهيم عنكود
املواصفات 

1-موقع�ة ورقمه :- يقع العقار يف الكوت / خلف معمل نس�يج 
الكوت املرقم  595/2 م 39 الهورة 

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

4-مشتمالته :- 
5-درجة العمران :

6-املساحة :- 222سهم من اصل 9750سهم
7-– الشاغل :- 

8-القمية املقدرة :- 12,000,000 اثنا عرش مليون مليون دينار 
عراقي ال غري 

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

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بلد 

العدد : 196 / ش / 2021 
التاريخ : 12 / 4 / 2021 

اعالن 
اىل املدع�ى عليه / احمد مريمش نصيف / مجهول محل االقامة 

.
للدع�وى املقامة من قبل املدعية زينب ابراهيم حمد والتي تطلب 
فيها تصحيح سبب وفاة املجنى عليه عبد الرزاق محمد مريمش 
بالدع�وة املرقمة 196 / ش / 2021 علما انه موعد املرافعة يوم 
25 / اي�ار بالنظ�ر ملجهولية محل اقامتك ق�ررت هذه املحكمة 
تبليغ�ك بصحيفت�ن محليت�ن يوميت�ن لغرض حض�ورك بيوم 
املرافع�ة املص�ادف 25 / 5 / 2021 ويف حال�ة ع�دم حضورك او 
م�ن ينوب عنك قانونا س�وف تجرى املرافعة بحق�ك غيابيا وفق 

االصول .
القايض 

عبد الرحمن حميد جاسم 
�����������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

محكمة بداءة بلد 
العدد : 215 / ب / 2021 

التاريخ : 9 / 5 / 2021 
اعالن 

اىل املدعى عليهم / مهدي محمد رايض وعبد عيل حس�ن وكاظم 
عيل حسن / مجهولن محل االقامة .

للدعوى املقامة من قبل املدعي كاصد عباس عبد املرقمة 215 / 
ب / 2021 واملدعى عليهم مهدي محمد رايض وعبد عيل حس�ن 
وكاظم عيل حس�ن فقد اصدرت هذه املحكمة بتاريخ 19 / 4 / 
2021 حكم�ا غيابيا بالع�دد 215 / ب / 2021 املتضمن الحكم 
بتمليك املدعي كاصد عباس عبد حق الترصف يف العقار املرقم 36 
مقاطعة 9 جميد وحربه والذي اش�رتاه من املدعى عليهم مهدي 
محمد رايض وعبد عيل حس�ن وكاظم عيل حس�ن بتاريخ 1 / 7 
/ 1987 والبالغ مس�احته 8 دونم و 18 اول�ك بمبلغ قدره مائة 
الف دينار دفعت له نقدا يف حينها وتحميله الرس�وم واملصاريف 
م�ن ضمنها اتع�اب محاماة لوكيال املدعي املحاميان س�الم عبد 
عب�اس وميثم عبد الرض�ا محمد مبلغ قدره ع�رشة االف دينار 
توزع مناصفة واالش�عار اىل مديرية التس�جيل العقاري لتاشري 
ذل�ك يف س�جالتها بعد رفع اش�ارة ع�دم الترصف عند اكتس�اب 
الحك�م درجة البتات وصدر القرار اس�تنادا الحكام املواد 21 اوال 
، 25 و 76 و 131 و 141 / اوال م�ن قان�ون االثب�ات و 159 و 
161 و 166 و 177 و 203 مرافع�ات مدنية والقرار 198 لس�نة 
1977 املع�دل بالقرار 1426 لس�نة 1982 و 63 محاماة معدله ، 
غيابيا معلق عىل النكول عن اليمن عند االعرتاض واالنكار قابال 
لالع�رتاض والتمييز وافه�م علن�ا يف 29 / 4 / 2021 وملجهولية 
مح�ل اقامتكم فق�د تقرر تبليغكم بقرار الحكم اعاله بواس�طة 
صحيفت�ن محليتن ولكم حق االع�رتاض والتمييز خالل ثالثون 
يوم�ا اعتبارا م�ن اليوم الت�ايل لتاريخ الن�رش يف الصحف املحلية 

وبعكسه سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية .
القايض 

مكي حسن سعيد

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2445/ب2021/1

التاريخ : 2021/5/10
اعالن

إىل/ املدعى عليه ) اسماعيل عبد الحسن جوني( 
أقام املدعي )اس�عد عبد الحس�ن جوني( الدعوى البدائية 
املرقم�ة أعاله والتي يطل�ب فيها الحك�م ) بالزامك حكما 
بتملي�ك العق�ار املرق�م 2/1699 ب�راق جدي�ده للمدع�ي 
اعاله(،ولثبوت مجهولية محل إقامتك حس�ب رشح املبلغ 
القضائ�ي يف  محكمة بداءة الديوانية واش�عار مختار حي 
املعلم�ن  ) عب�د االم�ري خر م�رزوك( عليه ق�ررت هذه 
املحكم�ة تبليغ�ك إعالن�ا بصحيفت�ن محليت�ن يوميت�ن 
للحضور يف موع�د املرافعة املصادف يف 2021/5/31 وعند 
عدم حضورك أو إرسال من ينوب عنك قانونا سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا  وفق األصول. 
القايض

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

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2446/ب2021/1

التاريخ : 2021/5/10
اعالن

إىل/ املدعى عليه ) اسماعيل عبد الحسن جوني( 
أقام املدعي )اس�عد عبد الحس�ن جوني( الدعوى البدائية 
املرقم�ة أعاله والتي يطل�ب فيها الحك�م ) بالزامك حكما 
للمدع�ي  الزه�راء   ح�ي   5218 املرق�م  العق�ار  بتملي�ك 
اعاله(،ولثبوت مجهولية محل إقامتك حس�ب رشح املبلغ 
القضائ�ي يف  محكمة بداءة الديوانية واش�عار مختار حي 
املعلم�ن  ) عب�د االم�ري خر م�رزوك( عليه ق�ررت هذه 
املحكم�ة تبليغ�ك إعالن�ا بصحيفت�ن محليت�ن يوميت�ن 
للحضور يف موع�د املرافعة املصادف يف 2021/5/31 وعند 
عدم حضورك أو إرسال من ينوب عنك قانونا سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا  وفق األصول. 
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد: 3552/ش2021/2

التاريخ: 2021/5/3
إىل/ املدعى عليه ) محمد عباس اسماعيل( 

إعالن
أقامت املدعية ) بيداء تركي محمد( الدعوى بالعدد )3552/

ش2021/2( ام�ام هذه املحكمة والتي تطلب فيها ) تأييد 
حضان�ة الطفل س�جاد( وملجهولية محل اقامتك وحس�ب 
رشح القائم بالتبليغ واش�عار مختار حي الشهيد الصدر/ 
النج�ف ، قررت املحكمة تبليغك بموضوع الدعوى وبموعد 
املرافعة اعالنا بواسطة صحيفتن محليتن يوميتن وعليك 
الحضور أمام هذه املحكمة يف موعد املرافعة القادم املوافق 
يوم 2021/5/20 الس�اعة التاسعة صباحا ويف حالة عدم 
حض�ورك أو إرس�ال من ينوب عن�ك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول.
القايض

عمار هادي املوسوي
������������������������������������������������

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة 
اعالن

تسجيل عقار مجدد
بناءا عىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ 2021/2/22 
لتس�جيل مج�دد تم�ام العق�ار تسلس�ل )1/27( محل�ة 
)ال�رساي( جنس�ها محل باس�م ورث�ة ) عبد اله�ادي عيل 
حس�ن( حسب القس�ام الرشعي املرقم 70/قسام رشعي 
/2010 يف 2010/5/11 باعتبارهم الحائزين بصفة املالك 
للمدة القانونية ولغرض تثبي�ت امللكية املذكورة له تمهيدا 
للتس�جيل وف�ق احكام قانون التس�جيل العق�اري   )43( 
لس�نة 1971 قررنا اع�الن هذا الطلب فع�ىل كل من يدعي 
بوج�ود عالق�ة او حقوق معينة عىل ه�ذا العقار تقديم ما 
لدي�ه م�ن بيانات اىل ه�ذه الدائرة خالل م�دة ثالثون يوما 
اعتبارا م�ن اليوم التايل لنرش هذا االع�الن وكذلك الحضور 
اىل موقع العقار يف الس�اعة العارشة صباحا من اليوم التايل 
النته�اء م�دة هذا االعالن وذل�ك الثبات حقوق�ه موقعيا يف 

الكشف الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض.
املدير 

عامر شاني طاهر املحنه

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة الحرية
العدد : 79/ب/2021
التاريخ : 2021/5/6

اىل / املدعى عليهم ) 1- س�عد عزيز هاشم 2- 
محمد عزيز هاشم 3- حسن عزيز هاشم (

اق�ام املدعيان كل من  )حس�ن فليح عبد عون 
و مؤم�ل فليح عب عون ( الدعوى ضدكم امام 
محكمة بداءة الحرية مدعيان بأن لهما س�هام 
ش�ائعة يف القطع�ة املرقم�ة )1125 البديرية( 
وقد طلب�ا دعوتكم للمرافع�ة والزامكم حكما 
بازالة ش�يوع العق�ار املذكور اع�اله ، ولتعذر 
تبليغك�م الرتحالكم اىل جهة مجهولة حس�ب 
اش�عار مختار املنطقة ق�ررت املحكمة تحديد 
ي�وم 2021/5/27 الس�اعة التاس�عة صباحا 
موعدا للمرافعة وتبليغكم بواسطة صحيفتن 
محليت�ن رس�ميتن ويف حال ع�دم حضوركم 

سوف تجري املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا.
القايض

منارهادي الجشعمي
��������������������������������������

فقدان
فقدت من�ي هوية االقامة املرقمة  ) 33287 ( 
والصادرة بتاريخ 2019/5/16 والصادرة من 
مديرية االحوال املدني�ة والجوازات واالقامة يف 
النجف االرشف بأسم املواطن ايراني الجنسية 
) ميث�م حميد رضا ( تولد 1980 ش�غله طالب 
حوزة يسكن يف النجف حي الصحة ، فمن يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار.
��������������������������������������

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 745/ب2021/1

التاريخ : 2021/5/9
اعالن

إىل/ املدعى عليه ) عيل كاظم اسد( 
أق�ام املدعي�ان )عماد ه�ادي عبد ع�يل و نور 
كاظ�م اس�د( الدع�وى البدائي�ة املرقمة أعاله 
والت�ي يطل�ب فيه�ا الحك�م ) بازال�ة ش�يوع 
العقار املرقم 2130 براق جديده(ان كان قابل 
للقس�مة وبعكس�ه بيعه وتوزيع صايف الثمن 
ع�ىل الرشكاء،ولثبوت مجهولي�ة محل إقامتك 
حس�ب رشح املبلغ القضائي واش�عار مختار 
حي الرسالة/1  ) حسن جاهم الشمري( عليه 
ق�ررت هذه املحكمة تبليغك إعالنا بصحيفتن 
محليت�ن يوميتن للحضور يف موع�د املرافعة 
املص�ادف يف 2021/6/1 وعن�د عدم حضوره 
أو إرس�ال من ينوب عنه قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقه غيابيا وعلنا  وفق األصول. 
القايض

عامر حسن حمزة
��������������������������������������

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 1601/ب2021/3

التاريخ: 2021/5/9
إعالن 

إىل / املدعى عليه ) فارس جميل محمد (
اصدرت ه�ذه املحكمة قرارها املرقم )1601/

ب2021/3( يف 2021/3/24 واملتضمن الحكم 
ب�)بالزامك بتأديتك للمدعي رحيم خضري عبيد 
مبلغ مق�داره اثنا عرش مليون دينار( ولثبوت 
مجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح املبلغ 
القضائ�ي يف محكم�ة ب�داءة الكوفة واش�عار 
مخت�ار قض�اء الكوف�ة ح�ي ميس�ان/14 ) 
مه�دي صبار النعماني( لذا تقرر تبليغك اعالنا 
بالقرار املذك�ور بصحيفتن محليتن يوميتن 
ولك حق الطعن ع�ىل القرار املذكور خالل املدة 
املقررة بكافة طرق الطعن القانونية وبعكسه 
سيكتس�ب الق�رار املذكور درج�ة البتات وفق 

االصول. 
القايض

خالد جابر عبيد
��������������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة: 2020/295

التاريخ: 2021/5/9
اعالن

نظ�را لعدم بل�وغ ب�دل املزايدة ل�رشاء العقار 
تسلس�ل ) 1/5222 ( الكائ�ن /ح�ي الزهراء 
، العائ�د للمدي�ن ) فاضل نواف حس�ن ( لقاء 
طل�ب الدائ�ن ) نبيل عب�د الزهرة عب�د( البالغ 
اربع�ة عرش ملي�ون دينار )80%( م�ن القيمة 
املق�درة ل�ذا تقرر تمدي�د املزايدة ملدة خمس�ة 
ع�رش يوما من اليوم التايل للنرش، فعىل الراغب 
يف ال�رشاء مراجع�ة ه�ذه املديرية خ�الل املدة 
املذكورة مس�تصحبا معه التأمينات القانونية 
البالغ�ة ع�رشة من املائ�ة من القيم�ة املقدرة 
وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل 
والداللي�ة عىل املش�رتي وذلك اس�تنادا للمادة 

)98( من قانون التنفيذ.
املنفذ العدل

نصري حسن عبد زيد الكالبي
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه : 5222/حي الزهراء 
2 � جنسه ونوعه : دار

3 � حدوده واوصافه : بلدية النجف
4 � مش�تمالته : العقار يقع عىل شارع فرعي 
بعرض 15 مرت ويتألف من ساحة امامية مبلط 
بالش�تايكر العادي املت�رر وحديقة صغرية 
ومدخ�ل صغ�ري واس�تقبال وحم�ام مش�رتك 
وكليدور وغرفة نوم واحدة ومكشوفة ومطبخ 
ومرافق وحمام وس�لم يؤدي اىل الس�طح الدار 
معب�د بالف�ريش وان الدار مبني م�ن الطابوق 
مس�قف بالخرس�انة وكذلك االرضي�ة معبدة 
بال�كايش املوزائيك القديم والج�دران ملبوخة 

باالسمنت ومجهز ماء وكهرباء.
5 � مساحته: 210 مرت 

6 � درجة العمران : متوسطة
7 � الشاغل : ازهر شمخي جبار يرغب بالبقاء 

بعد البيع بصفة مستأجر 
8 � القيم�ة املق�درة: مئت�ان وثماني�ة مليون 

دينار 
9- ب�دل املزاي�دة االخ�ري : ل�م يحص�ل راغ�ب 

بالرشاء

العدد / 1780/ب /2020

القايض
حممود عبداهلل حسني

12/2055
293
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التطبيب عن بعد.. يتصدى لتحديات اجلغرافيا
           سارة ميلرالنا 

تعمل روزي أوريلي الكندية ممرضة 
يف بلدة كانت تحتضن مناجم ذهب يف 
السابق بمنطقة كولومبيا الربيطانية، 
بعيلدا عن املدن واملوارد الطبية وحتى 
عن خدملة الهاتلف الخليلوي. وهذا 
يعنلي أن »أوريلي« كثريا ملا تتعامل 
مع حلاالت طلوارئ طبيلة بمفردها 
– يف إطلار صفقلة العملل يف »آتلن«، 
التي ُتعلد أقرب إىل مدينة آنكريدج )يف 

أالسكا( منها إىل فانكوفر. 
وبعيلدا جدا إىل الجنلوب، عىل الجانب 
اآلخر ملن خط االسلتواء يف الربازيل، 
توجلد محطة التمريض حيث تشلعر 
أيضا،  »دليسليلني كوروايا« بالوحدة 
وتواصلل العمل يف الظلام بعد غروب 
الكهربلاء.  غيلاب  بسلبب  الشلمس 
إنهلا تعملل يف منطقلة »غابريوتلو« 
األمازونية التقليدية، حيث الكثري من 

املنلازل مرفوعلة عىل ركائز خشلبية 
عىل طول ضفة نهر جينغو. 

غلري أنله علىل ملدى العلام امللايض، 
شهدت السيدتان تحوالت دراماتيكية 
يف وضعيهملا. فنظرا لحكم الرضورة 
اللذي فرضله الوبلاء، علرف تقديلم 
الرعايلة الصحيلة تحلوال تكنولوجيا 

رسيعا. 
وتقلول »أوريلي« يف هلذا الصلدد إن 
منصة جديدة تربط منطقتها بأطباء 
اختصاصيلني علرب إقليمهلا شلّكلت 
تحلوال جذرياً– ويمكن أن تسلاهم يف 
تحقيلق املسلاواة بالنسلبة للمناطق 
الريفية. وملن جانبها، باتت بمقدور 
»كوروايلا« اآلن اللجلوء إىل أطبلاء يف 
ساوباولو من أجل التوجيه واإلرشاد، 
بفضلل برنامج غلري حكوملي ُطبق 
بعد أن سلّنت الربازيلل قوانني جديدة 

ترخص للتطبيب عن بعد. 
وتقلول أوريي »لدينا فرصة للنظر إىل 

األشلياء تحلت ضوء مختلف بسلبب 
الجائحة«، مضيفة »فقط ألننا نعيش 
يف منطقلة ريفيلة نائيلة ال يعني أنه 
ينبغي أن يكلون لدينا وصول أقل )إىل 
الرعاية الصحية(«. والواقع أن كا من 
كنلدا والربازيل معتادتلان عىل انعدام 
املسلاواة يف تقديلم الرعايلة الصحية 
اللذي تفرضله الجغرافيلا والظروف 
املناخيلة. فقد سلبق لهملا أن جرّبتا 
طرق تقديم الرعاية الصحية افرتاضيا 
املناطلق  ملن   – املسلافات  لتقليلل 
القطبية التي ال يمكن الوصول إليها إال 
بالطائلرة إىل مناطق الغابات الكثيفة 
التلي ال يمكلن الوصول إليهلا إال عرب 
القلارب. ولكن الجائحة أدت إىل بلورة 
التطبيب علن بعد. والتحدي اآلن، كما 
يقول األشلخاص الذين يوجدون عىل 
الخطوط األماميلة للرعاية الصحية، 
يكمن يف ضمان عدم تكلرار العراقيل 
الجغرافيلة واالجتماعية االقتصادية، 

غلري  بشلكل  واللغويلة  والثقافيلة، 
مقصود يف نموذج افرتايض. 

وهلو  أفليلك«،  إيلوان  »د.  ويقلول 
طبيلب يف يلونايلف يف »نورْثوِيسلت 
عملل  فريلق  تلرأس  ترييتوريلز«، 
حلول  الكنديلة«  الطبيلة  »الرابطلة 
الرعايلة االفرتاضية ويعملل اآلن مع 
وزارة الصحة الكندية من أجل تطوير 
رعايلة صحيلة  معايلري بخصلوص 
افرتاضيلة ذات جلودة: »لقلد أظهلر 
الوبلاء عرب العاللم كله الفائلدة التي 
تقرتحهلا الرعايلة االفرتاضية، وهي 
تتجلاوز األزملات الصحيلة العامة«، 
مضيفلا »غلري أن الرعايلة الصحيلة 
االفرتاضيلة يمكلن أن تفاقلم انعدام 
املسلاواة إذا لم نتلوخ الحذر«.وبينما 
تلزداد الصحلة االفرتاضية انتشلارا، 
يدعلو أطباء خلواص وهيئات وطنية 
وإجلراءات  معايلري  إىل  وإقليميلة 
محددة تضمن عدم تهميش املواطنني 

املسلنني الذيلن ليسلت لديهلم دراية 
ال  التلي  املناطلق  أو  بالتكنولوجيلا 
توجد فيها شلبكة اإلنرتنلت. ويف هذا 
السياق، دعت »منظمة الصحة للدول 
األمريكيلة«، وهي وكاللة تابعة لألمم 
املتحلدة يوجلد مقرها يف واشلنطن، 
وزراء الصحلة ومسلؤوليها مؤخلرا 
إىل تبنلي معايلري »ال تهّملش أحدا«. 
يف كنلدا، تمّثلل املسلاحة الشاسلعة 
للبلاد عاما أساسليا: ذللك أن 90 يف 
املائة ملن السلكان يعيشلون ضمن 
مسافة 100 ميل )160 كيلومرتا( من 
والبقية موزعون  األمريكيلة؛  الحدود 
عرب مسلافة اللل2700 ميلل )4345 

كيلومرتا( إىل طرف القطب الشمايل. 
د. جلون باولوفيتلش، طبيلب أرسة 
يسلاعد يف دعم 13 منطقة للسلكان 
األصليني يف شلمال منطقة كولومبيا 
الربيطانية ووسطها. وهو يعمل عىل 
تطوير نملاذج الرعايلة الصحية عن 

بعلد منذ عقد من الزملن؛ ومن خال 
اشتغاله مع »مركز التنسيق الريفي« 
التابع لإلقليم، ساهم يف تطوير منصة 
»الدعم االفرتايض يف الزمن الحقيقي« 

التي تعتمد عليها »أوريي« يف آتلن. 
النملوذج  »إن  باولوفيتلش:  ويقلول 
التاريخي بالنسلبة لكثري من مناطق 
السلكان األصليني هو النوع املتجول 
من الرعايلة الصحيلة«، مضيفا »إن 
مقلدم الرعاية الصحيلة قد يأتي عرب 
الطائلرة ويعلود علرب الطائلرة، وقد 
يأتي علرب القارب ويعود عرب القارب، 
وقلد يأتي عىل متلن السليارة ويعود 
علىل متنهلا؛ ولكن بعلد ذللك عندما 
ينسلحب من املنطقة، تصبلح هناك 
هلذه الفجوات الزمنيلة الكبرية التي 
ال يقّدم فيها أحلد الرعاية الصحية«. 
وتوّفلر الرعاية الصحيلة االفرتاضية 
اسلتمرارية، ليس يف األوساط الريفية 
فحسلب. إذ يقلول د. ساشلا بهاتيا، 

رئيلس االبتكار الطبي يف مستشلفى 
»كوليدج هوسبيتال« الخاص بالنساء 
يف تورونتلو، إن الرعايلة الصحية عن 
بعد تسلمح أيضا للعمال ذوي الدخل 
املنخفض يف املناطق الحرضية بتلقي 
مكامللة هاتفية خال اسلرتاحة عمل 
وتجنلب فقلدان أجلر يلوم عملل يف 
حلال ذهب العاملل إىل عيلادة طبيب 
واضطلر للجلوس يف قاعلة االنتظار. 
وخال املوجلة األوىل من كوفيد 19 يف 
أونتاريو، الذي ُيعد أكرب إقليم يف كندا، 
مّثللت الرعايلة الصحيلة االفرتاضية 
77 يف املائلة ملن خدملات العيلادات 
الخارجيلة املقدملة، وهلو ملا يمثل 
ارتفاعلا مقارنة ملع 1 يف املئة خال 
الربلع األول ملن 2020، كما يقول د. 
بهاتيا. وتشلّكل اآلن نحلو نصف كل 
الخدمات، وهو املستوى حيث يريدها 
املستشلفى الذي يعمل فيله د. بهاتيا 

أن تبقى.

ديوان حمافظة واسط
مديرية بلديات واسط

اعالنجلنة البيع واالجيار
تعللن لجنلة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واسلط عن تاجري االملاك املدرجه اوصافها يف ادنلاه  والعائدة اىل مديرية 
بلديلة العزيزيلة  وفق الحكام املادة 12 الفقرة )ثالثا أ( من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لسلنة 2013 فعىل 
الراغبلني باالشلرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلديلة العزيزية  خال فرتة )30( ثاثون يوما  تبدأ من اليوم التايل 
لنرشها يف الصحف اليومية مستصحبني معهم التامينات القانونية  البالغة )30%( من القيمة التقديرية بصك مصدق او 
نقدا ولكامل مدة االيجار وسلتجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعان يف مقر مديرية البلدية اعاه يف تمام السلاعة 
)العارشة صباحا(  واذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية تكون املزايدة يف اليوم الذي يليه  ويتحمل من ترسو عليه املزايدة 
اجلور النرش واالعان وكافة املصاريف االخرى وعىل املسلتاجر جلب هوية االحلوال املدنية مصورة واصلية ويتم االلتزام 

بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة الحرية 
العدد 79/ب/ 2021

التاريخ 6/ 5/ 2021
إىل املدعى عليهم كل من / 1-سعد عزيز  هاشم  
2- محمد عزيز هاشم 3- حسن عزيز هاشم 

تبليغ 
أقلام املدعيان كل من حسلن فليلح عبد عون 
ومؤملل فليح عبلد عون الدعلوى ضدكم أمام 
محكمة بداءة الحرية مدعيان بأن لهما سلهام 
شلائعة يف القطعلة املرقملة 1125 البديريلة 
وقدطلبلا دعوتلك للمرافعلة والزامكلم حكما 
بإزاللة شليوع العقلار املذكور أعلاه ولتعذر 
تبليغكلم الرتحالكلم إىل جهة مجهولة حسلب 
اشلعار مختار املنطقة قلررت املحكمة تحديد 
يوم 27/ 5/ 2021 السلاعة التاسلعة صباحا 
موعدا  للمرافعة وتبليغكم بواسطة صحيفتني 
محليتني رسلميتني  ويف حال علدم حضوركم 

سوف تجري املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا 
القايض 

منار هادي الجشعمي 
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة

اعان بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة :5199/ 19

املحلة او رقم واسم املقاطعة :18 علوة الفحل
النوع :ملك رصف

املساحة :50 سم \ 87 م2\ 1 اولك
املشتمات :هيكل مسلقف يتكون من غرفتني 

نوم وصالة ومطبخ وصحيات
الشاغل :محمد كريم خنجر

مقلدار البيلع :85000000 خمسلة وثمانون 
مليون دينارا

سلتبيع دائرة التسلجيل العقاري يف الكوفة يف 
املزايلدة العلنية العقار املوصلوف اعاه العائد 
للراهن)محمد كريلم خنجر( لقاء طلب الدائن 
املرتهلن ) امللرف الصناعلي/ فلرع الكرار( 
مليلون  الباللغ )15000000(خمسلة علرش 
دينلاراً فعىل الراغب يف االشلرتاك فيها مراجعة 
هذه الدائرة خال )30( يوماً اعتباراً من اليوم 
التايل لتاريخ نرش هذا االعان مسلتصحباً معه 
تأمينلات قانونية نقديلة او كفالة مرفية ال 
تقل عن 10% من القيمة املقدرة للمبيع البالغة 
)85000000(خمسلة وثمانلون مليوندينلاراً 
وان املزايدة ستجرى يف الساعة )12( ظهراً من 

اليوم األخري. 
عبد النارص جواد كاظم

مدير التسجيل العقاري يف الكوفة

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد: 723/ش2021/3

التاريخ: 2021/5/6
إىل/ املدعى عليها ) ريام عباس عزالدين( 

إعان
أقام املدعلي ) احمد عباس محسلن( الدعوى 
بالعدد )723/ش2021/3( امام هذه املحكمة 
والتلي يطللب فيهلا ) قطلع النفقله املاضية 
واملسلتمرة لوقلوع الطلاق( وملجهولية محل 
اقامتك وحسلب رشح القائم بالتبليغ واشعار 
مختار حلي الوفاء/ النجف ، قلررت املحكمة 
تبليغلك بموضلوع الدعلوى وبموعلد املرافعة 
اعانا بواسلطة صحيفتلني محليتني يوميتني 
وعليلك الحضلور أمام هذه املحكملة يف موعد 
املرافعلة القلادم املوافلق يلوم 2021/5/26 
علدم  حاللة  ويف  صباحلا  التاسلعة  السلاعة 
حضلورك أو إرسلال ملن ينلوب عنلك قانونا 
سلوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

االصول.
القايض

رائد عبد هاشم املوسوي
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة

اعان بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 642/ 70

املحلة او رقم واسم املقاطعة : م 51 البزل
الجنس:  دار

املشلتمات : دار يحتوي عىل صالة واسلتقبال 
وصحيات البناء من الطابوق والشيلمان

الشاغل :املالك
سلتبيع دائرة التسلجيل العقاري يف الكوفة يف 
املزايلدة العلنية العقار املوصلوف اعاه العائد 
للراهن )جاسم عبد الكاظم كاطع( لقاء طلب 
الدائلن املرتهلن ) مرف الصناعلي /الكرار( 
مليلون  الباللغ )15000000(خمسلة علرش 
دينلاراً فعىل الراغب يف االشلرتاك فيها مراجعة 
هذه الدائرة خال )30( يوماً اعتباراً من اليوم 
التايل لتاريخ نرش هذا االعان مسلتصحباً معه 
تأمينلات قانونية نقديلة او كفالة مرفية ال 
تقل عن 10% من القيمة املقدرة للمبيع البالغة 
وان  دينلاراً  مليلون  )50000000(خمسلون 
املزايلدة سلتجرى يف السلاعة )12( ظهراً من 

اليوم األخري. 
عبد النارص جواد كاظم

مدير التسجيل العقاري يف الكوفة

وزارة العمل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف النجف

اعان
طلب تسجيل عقار مجدد

بنلاءا عىل الطلب املقدم إىل هذه الدائرة بتاريخ 
22/ 2/ 2021 لتسلجيل تمام العقار تسلسل 
27/ 1 محللة اللراي جنسلها محلل باسلم 
ورثة عبد الهادي عي حسلني حسلب القسام 
الرشعلي املرقم 70 /قسلام رشعلي / 2010 
يف 11/ 5/ 2010 باعتبارهلم حاءزيلن بصفة 
املالك للملدة القانونية ولغلرض تثبيت امللكية 
املذكلورة تمهيدا للتسلجيل وفق أحكام قانون 
التسلجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 قررنا 
إعلان هلذا الطلب فعىل كل ملن يدعي بوجود 
عاقة أو حقلوق معينة عىل هذا العقار تقديم 
ملا لديه من بيانات إىل هلذه الدائرة خال مدة 
ثاثني يوملا اعتبارا من اليلوم التايل لنرش هذا 
االعلان وكذللك الحضلور يف موقلع العقار يف 
الساعة العارشة صباحا من اليوم التايل النتهاء 
ملدة هذا االعان وذلك إلثبلات حقوقه موقعيا 
يف الكشف الذي سليجري يف اليوم املذكور لهذا 

الغرض
دائرة التسجيل العقاري يف النجف 

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة

اعان بيع عقار
التسلسلل او رقم القطعلة :1127/ 19   م18 

علوة الفحل
املحلة او رقم واسم املقاطعة :18 علوة الفحل

الجنس: دار
النوع :ملك رصف
املساحة :394 م2

املشتمات :ثاث دور لكل دار تتكون من غرفة 
صالة واستقبال ومطبخ وصحيات

الشاغل :قدوة عبد عي حسني
مقلدار البيلع :190000000 مائلة وتسلعون 

مليون دينار
سلتبيع دائرة التسلجيل العقاري يف الكوفة يف 
املزايلدة العلنية العقار املوصلوف اعاه العائد 
للراهلن )قلدوة عبد عي حسلني( لقلاء طلب 
الدائلن املرتهلن ) امللرف الصناعلي/ فلرع 
الكلرار( الباللغ )60000000(علدى الفوائلد 
واملصاريف سلتون مليون ديناراً فعىل الراغب 
يف االشلرتاك فيها مراجعة هلذه الدائرة خال 
)30( يوملاً اعتباراً من اليوم التايل لتاريخ نرش 
هذا االعان مسلتصحباً معه تأمينات قانونية 
نقدية او كفالة مرفيلة ال تقل عن 10% من 
القيمة املقدرة للمبيع البالغة )190000000(

مائة وتسعون مليونديناراً وان املزايدة ستجرى 
يف الساعة )12( ظهراً من اليوم األخري. 

عبد النارص جواد كاظم
مدير التسجيل العقاري يف الكوفة

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
أعان

بنلاء علىل الدعلوى املقامة ملن قبلل املدعيه 
)سلليمه ربيع دحام( الذي تطلب تبديل االسم 
املجلرد من)سلليمه( اىل )سللمى( فملن لديه 
اعلرتاض مراجعله هلذه املديرية خلال مدة 
اقصاها )15( يوم وبعكسله سوف تنظر هذه 
املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة )22( من 
قانون البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016.

اللواء 
رياض جندي الكعبي

مديلر االحلوال املدنيلة والجلوازات واالقاملة 
العامة /وكالة

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف 
العدد 2446/ ب1/ 2021

التاريخ 10/ 5/ 2021
إىل املدعى عليه / اسماعيل عبد الحسني جوني

اقام املدعي اسلعد عبد الحسلني جوني الدعوى 
البدائية املرقمة اعاه والتي يطلب فيها الحكم ب 
) الزامك حكملا بتمليك العقار املرقم 5218 حي 
الزهلراء للمدعي اعاه ولثبلوت مجهولية محل 
اقامتك حسلب رشح املبلغ القضائي يف محكمة 
بداءة الديوانية واشعار مختار حي املعلمني عبد 
االملري خرض مرزوك عليه قلررت هذه املحكمة 
تبليغلك اعانلا بصحيفتلني محليتلني يوميتني 
بموعد املرافعة املصلادف يف 2021/5/31 وعند 
علدم حضوره او ارسلال من ينلوب عنه قانونا 
سلوف تجري املرافعة بحقه غيابيلا وعلنا وفق 

االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : 3552/ش2021/2

التاريخ 2021/5/3
اعان

اىل املدعى عليه )محمد عباس اسماعيل( 
اقاملت املدعيلة بيلداء تركلي محملد الدعلوى 
بالعدد 3552/ش2021/2 املام هذه املحكمة 
والتي تطللب فيها تأييد حضانة الطفل سلجاد  
و مجهوليلة محل اقامتك وحسلب رشح القائم 
بالتبليغ  واشلعار مختار حي الشلهيد الصدر/ 
النجف قررت املحكمة تبليغك بموضوع الدعوى 
وبموعلد املرافعلة اعانلا بواسلطة صحيفتني 
محليتلني يوميتني وعليلك الحضلور امام هذه 
املحكملة يف موعد املرافعلة القلادم املوافق يوم 
2021/5/20 الساعة التاسعة صباحا ويف حالة 
عدم حضورك او ارسلال من ينلوب عنك قانونا 
سلوف تجري املرافعة بحقك غيابيلا وعلنا وفق 

االصول
القايض

عمار هادي املوسوي
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف 
العدد 2445/ ب1/ 2021

التاريخ 10/ 5/ 2021
إىل املدعى عليه / اسماعيل عبد الحسني جوني

اقام املدعي اسلعد عبد الحسلني جوني الدعوى 
البدائية املرقمة اعلاه والتي يطلب فيها الحكم 
ب ) الزامك حكما بتمليك العقار املرقم 2/1699 
بلراق جديدة للمدعلي اعاه ولثبلوت مجهولية 
محلل اقامتلك حسلب رشح املبللغ القضائلي 
يف محكملة بلداءة الديوانيلة واشلعار مختلار 
حلي املعلملني عبلد االمري خلرض ملرزوك عليه 
قررت هلذه املحكمة تبليغلك اعانا بصحيفتني 
محليتلني يوميتلني بموعد املرافعلة املصادف يف 
2021/5/31 وعند عدم حضوره او ارسال من 
ينلوب عنه قانونا سلوف تجلري املرافعة بحقه 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف 
العدد 745/  ب1/ 2021

التاريخ 9/ 5/ 2021
إىل املدعى عليه / عي كاظم اسد 

أقلام املدعيلان عملاد هلادي عبلد علي ونلور 
كاظلم اسلد العلدوى البداءيلة املرقملة أعلاه 
والتلي يطلب فيهلا الحكم بإزالة شليوع العقار 
املرقلم 2130براق جديدة أن كان قابل للقسلمة 
وبعكسه بيعه وتوزيع صايف الثمن عىل الرشكاء 
ولثبلوت مجهوليلة محلل إقامتك حسلب رشح 
املبللغ القضائلي وأشلعار مختار حي الرسلالة 
/ 1حسلني جاهلم الشلمري عليه قلررت هذه 
املحكملة تبليغلك إعانلا بصحيفتلني محليتني 
يوميتلني بموعلد املرافعلة املصلادف يف 1/ 6/ 
2021 وعنلد عدم حضوره أو ارسلال من ينوب 
عنه قانونا سلوف تجري املرافعلة بحقه غيابيا 

وعلنا وفق األصول 
القايض

عامر حسني حمزة

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة / 295 /2020

التاريخ 2021/5/9
اعان

نظلرا لعدم بللوغ بلدل املزايلدة للرشاء العقار 
تسلسلل 1/5222 الكائن  حي الزهراء 4 العائد 
للمديلن فاضل نواف حسلني  لقلاء طلب الدائن 
نبيل عبلد الزهرة عبد البالغ )اربعة عرش مليون 
دينارا ( 80% ملن القيمة املقدرة لذا تقرر تمديد 
املزايلدة ملدة خمسلة عرش يوما ملن اليوم التايل 
للنلرش فعلىل الراغب يف اللرشاء مراجعلة هذه 
املديريلة خال امللدة املذكورة مسلتصحبا معه 
التامينلات القانونية البالغة ) علرشة من املائة 
من القيمة املقدرة وشلهادة الجنسلية العراقية 
وان رسوم التسجيل والداللية عىل املشرتي وذلك 

استنادا للمادة 98 من قانون التنفيذ 
املنفذ العدل

نصري حسن عبد زيد الكابي
املواصفات :

1 ل موقعه ورقمه : 1/5222 حي الزهراء 4
2 ل جنسه ونوعه : دار 

3 ل حدوده واوصافه : بلدية النجف
4 ل مشلتماته : العقار يقع عىل شلارع فرعي 
15 مرت ويتالف سلاحة امامية مبلط بالشتايكر 
العادي املتلرضر وحديقة صغرية ومدخل صغري 
واستقبال وحمام مشلرتك وكليدور وغرفة نوم 
واحلدة ومشلكفوة ومطبلخ ومرافلق وحملام 
وسلم يودي اىل السطح الدار معبد بالفريش وان 
الدار مبني من الطابوق ومسلقف بالخرسلانة 
وكذلك االرضية معبدة بالكايش املوزائيك القديم 
والجلدران ملبوخلة باالسلمنت ومجهلز ملاء 

وكهرباء
5 ل مساحته / 210مرت

6 ل درجة العمران : متوسطة   
7 ل الشلاغل / ازهر شمخي جبار يرغب بالبقاء 

بعد البيع بصفة مستأجر 
8 ل القيمة املقدرة : مئتان وثمانية مليون دينار
9 ل بدل املزايدة االخري  لم يحصل راغب بالرشاء
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

فقدان هوية اقامة 
 )33287( املرقملة  االقاملة  هويلة  فقلدت 
والصادرة  بتاريلخ 2019/5/16 والصادرة من 
مديرية االحلوال املدنية والجلوازات واالقامة يف 
النجف االرشف باسلم املواطن االيراني الجنسية 
ميثم حميد رضا تولد 1980 شغله طالب حوزه 
يسلكن يف النجف حي الصحة فملن يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 1601/ب2021/3

التاريخ 2021/5/9
اعان

اىل / املدعى عليه )فارس جميل محمد( 
اصلدرت هلذه املحكمة قرارها املرقلم  1601/

ب2021/3  يف 2021/3/24 واملتضملن الحكم 
بالزاملك بتاديتلك للمدعلي رحيم خضلري عبيد 
مبلغ مقلداره اثنا عرش مليلون دينار  و لثبوت 
مجهوليلة محلل اقامتلك حسلب رشح املبللغ 
القضائلي يف محكمة بداءة الكوفة حي ميسلان 
14 / مهلدي صبلار النعماني لذا تقلرر تبليغك 
اعانلا بالقلرار املذكلور بصحيفتلني محليتني 
يوميتلني ولك حلق الطعن علىل القلرار املذكور 
خال املدة املقررة بكافة طرق الطعن القانونية 
وبعكسه سيكتسب القرار املذكور درجة البتات 

وفق االصول
القايض

خالد جابر عبيد
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف  النجف
العدد 723/ش2021/3

التاريخ 2021/5/6
اعان

اىل / املدعى عليها )ريام عباس عز الدين( 
اقام املدعي احمد عباس محسن الدعوى بالعدد 
723/ش2021/3 املام هلذه املحكملة والتي 
يطللب فيها قطلع النفقلة املاضية واملسلتمرة 
لوقوع الطاق وملجهولية محل اقامتك وحسلب 
رشح القائم بالتبليغ واشعار مختار حي الوفاء 
النجف قررت املحكمة تبليغك بموضوع الدعوى 
وبموعلد املرافعلة اعانلا بواسلطة صحيفتني 
محليتلني يوميتني وعليلك الحضلور امام هذه 
املحكملة يف موعد املرافعلة القلادم املوافق يوم 
2021/5/26 الساعة التاسعة صباحا ويف حالة 
عدم حضورك او ارسلال من ينلوب عنك قانونا 
سلوف تجري املرافعة بحقك غيابيلا وعلنا وفق 

االصول
القايض

رائد عبد هاشم املوسوي

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة

اعان بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة :218/ 30

املحلة او رقم واسم املقاطعة :26 البو مايض
الجنس: دار

النوع : ملك رصف 
املساحة :144 م2

املشلتمات :غرفتني وصالة واستقبال ومطبخ 
وصحيات

الشاغل :قاسم كريم حسني
مقلدار البيلع : 40000000 أربعلون مليلون 

دينارا
سلتبيع دائرة التسلجيل العقاري يف الكوفة يف 
املزايلدة العلنية العقار املوصلوف اعاه العائد 
للراهن )قاسم كريم حسني( لقاء طلب الدائن 
املرتهلن ) امللرف الصناعلي/ فلرع الكرار( 
البالغ )40000000(علدى الفوائد واملصاريف 
االخرىأربعلون مليلون ديناراً فعلىل الراغب يف 
االشلرتاك فيهلا مراجعة هلذه الدائلرة خال 
)30( يوملاً اعتباراً من اليوم التايل لتاريخ نرش 
هذا االعان مسلتصحباً معه تأمينات قانونية 
نقدية او كفالة مرفيلة ال تقل عن 10% من 
القيملة املقدرة للمبيع البالغلة )40000000(

أربعلون مليوندينلاراً وان املزايدة سلتجرى يف 
الساعة )12( ظهراً من اليوم األخري. 

عبد النارص جواد كاظم
مدير التسجيل العقاري يف الكوفة

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة

اعان بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة :5108/ 19

املحللة او رقلم واسلم املقاطعلة :م 18 عللوة 
الفحل

الجنس: دار
املشلتمات :عبارة عن دار سكن غرفتني صالة 
واسلتقبال ومطبخ وصحيات وثاث غرف نوم 

بالطابق العلوي\ مسلح درجة عمرانه جيدة
سلتبيع دائرة التسلجيل العقاري يف الكوفة يف 
املزايلدة العلنية العقار املوصلوف اعاه العائد 
للراهلن )جلواد عي كاظلم عبود( لقلاء طلب 
الدائلن املرتهلن ) امللرف الصناعلي/ فلرع 
الكلرار( البالغ )12000000( اثنا عرش مليون 
دينلاراً فعىل الراغب يف االشلرتاك فيها مراجعة 
هذه الدائرة خال )30( يوماً اعتباراً من اليوم 
التايل لتاريخ نرش هذا االعان مسلتصحباً معه 
تأمينلات قانونية نقديلة او كفالة مرفية ال 
تقل عن 10% من القيمة املقدرة للمبيع البالغة 
)(ديناراً وان املزايدة سلتجرى يف الساعة )12( 

ظهراً من اليوم األخري. 
عبد النارص جواد كاظم

مدير التسجيل العقاري يف الكوفة

ديوان حمافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واالجيار
اعالن

تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واسلط عن تاجري االماك املدرجه اوصافها 
يف ادنلاه  والعائلدة اىل مديريلة بلديلة الزبيدية  وفق الحلكام املادة 12 الفقلرة )ثالثا أ( 
من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لسلنة 2013 فعىل الراغبني باالشلرتاك يف 
املزايلدة العلنيلة مراجعة مديرية بلدية الزبيدية  خال فلرتة )30( ثاثون يوما  تبدأ من 
اليوم التايل لنرشها يف الصحف اليومية مسلتصحبني معهم التامينات القانونية  البالغة 
)30%( من القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا ولكامل مدة االيجار وستجري املزايدة 
يف اليلوم االخلري من مدة االعان يف مقر مديرية البلدية اعاه يف تمام السلاعة )العارشة 
صباحا(  واذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية تكون املزايدة يف اليوم الذي يليه  ويتحمل 
من ترسلو عليه املزايدة اجلور النرش واالعان وكافة املصاريف االخرى وعىل املسلتاجر 
جللب هوية االحوال املدنيلة مصورة واصلية ويتم االلتزام بكافلة التعليمات والضوابط 

الصادرة من البلدية بهذا الصدد

العدد / 1337
التاريخ 2021/5/9

املهندس 
حيدر جسام محود

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

مدة االيجار الموقع المساحة م2 رقم الملك رقم القطعة والمقاطعة نوع الملك ت

سنة واحدة السوق العصري 6,25م2 119 جزء من 133 م السراي ارضية كشك 1

سنة واحدة امام المستشفى 6م2 134 جزء من 1269/2 م18 عتبة  ارضية كشك 2

سنة واحدة قرب الكراج 80م2 137 جزء من 183 م السعدونية علوة حبوب 3

سنة واحدة امام المستشفى 11م2 147 جزء من 1269/4 م 18 السعدونية ارضية كشك 4

سنة واحدة حي 150 22,20م2 149 جزء من 8119/4 م 18 عتبة  غرفتين 5

سنة واحدة امام المستشفى 11م2 164 جزء من 1269/4 م 18 عتبة  ارضية كشك 6

سنة واحدة الحي العسكري 1500م2 167 جزء من م 19 العشار  ملعب تارتان 7

سنة واحدة طريق بغداد كوت 175م2 168 جزء من 1321/1 م 19 العشار قطعة ارض 8

سنة واحدة طريق كوت بغداد  330م2 310 جزء من 6/6 م 18 عتبة  معرض سيارات 9

سنة واحدة طريق كوت بغداد  200م2 192 جزء من 1321/1 م 19 العشار  غسل 10

سنة واحدة خلف فندق البلدية 155م2 194 جزء من 86 م السعدونية غرفتين معمل نجارة 11

سنة واحدة مجاور علوة الفواكة 2250م2 197 جزء من م 18 عتبة  متنزه ترفيهي 12

سنة واحدة طريق بغداد كوت 330م2 246 جزء من م 19 العشار قطعة ارض غسل 13

سنة واحدة طريق بغداد كوت 72م2 325 جزء من 606/6 م 19 العشار محل تجاري 14

سنة واحدة طريق بغداد كوت 300م2 351 جزء من 1321/1 م 19 العشار  قطعة ارض معرض سيارات 15

سنة واحدة طريق بغداد كوت 250م2 352 جزء من 1321/1 م 19 العشار قطعة ارض سكلة 16

سنة واحدة طريق بغداد كوت 400م2 353 جزء من 1321/1 م 19 العشار قطعة ارض معرض سيارات 17

سنة واحدة طريق بغداد كوت 306م2 376 جزء من 6/ 3 م 17 اللطالطة والرشيدية  ساحة 18

العدد / 1338
التاريخ 2021/5/9

املهندس 
حيدر جسام محود

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

مدة االيجار الموقع المساحة م2 رقم 
الملك نوع الملك ت

سنة واحدة شواطىء 
دجلة 5600م2 113 حديقة 1
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عزيزي برج الحمل،العديد من األش�ياء ال تسري 
كم�ا ينبغ�ي، فتواج�ه عراقيل أينم�ا توجهت 
ويبدو أن الجميع يعمل ضدك. حاول أن ترتيث 
أم�ام تل�ك الظ�روف الت�ي يب�دو أنه�ا مناوئة 
وتعامل معها كونه�ا تحديات. إذا جرت األمور 

عىل غري املتوقع

عزيزي برج الثور،تش�عر بق�وة بدنية وذهنية 
أك�ر م�ن ذي قب�ل، وقد ح�ان الوق�ت التخاذ 
الق�رارات الصعب�ة الت�ي طامل�ا أجلته�ا. اتخذ 
الوق�ت ال�ازم وقم بإع�ادة النظر م�رة أخرى 
جلًي�ا يف تفاصيل األمور قب�ل البت فيها واتخاذ 

القرار.

عزيزي برج الجوزاء، سيتم إعادة بحث وتقييم 
أراءك أو أعمالك بشكل من األشكال. اذا لم تكن 
األمور تس�ري عىل م�ا يرام، قد تمي�ل إىل إرجاع 
الس�بب إىل خطأ صدر من اآلخري�ن أو كنتيجة 
للظروف الحالية. من األفضل االحتياط والتحيل 

بالصر

عزيزي برج الرسطان، الوقت اآلن مناس�ب لبداية 
جدي�دة؛ اس�تخدم طاقتك يف اطاق الخط�ة املَُعدة 
خارج تكتات البداية. إذا ائتمنت من حولك فسوف 
يساعدونك يف اتخاذ الخطوات األوىل. اإليجابية التي 
تشع منك تجذب اآلخرين، ويمكنك تأسيس روابط 

مع معارف جديدة والتأكد من دعم اآلخرين.

عزي�زي ب�رج األس�د،أنت اآلن متفق م�ع ذاتك 
بش�كل كامل، وتش�عر بالتناغم التام يف عملك 
ويف حيات�ك الش�خصية أيًض�ا. يؤث�ر ذلك عىل 
اآلخري�ن مل�ا لك من عاق�ات قوي�ة مع رشيك 
حيات�ك والعائلة، مع وجود توازن جيد وصحي 

بني األخذ والعطاء.

عزيزي ب�رج الع�ذراء، اليوم تس�تطيع إظهار 
معدنك، ونظ�رًا للجاذبية التي تتمتع بها، فإنك 
مجهز للعمل من خال فريق. ماذا تنتظر؟ أنت 
ال تعلم إىل متى يستمر ذلك. من ناحية الصحة، 

فإنك تشعر برضا تام وراحة.

عزيزي برج امليزان،  يف بعض األحيان، يجب أن 
تتعامل مع الفشل يف العمل. كن شجاًعا وانظر 
إىل ه�ذه االنتكاس�ات عىل إنها ف�رص للتغيري 
إىل األحس�ن. إذا قم�ت بذل�ك، فس�وف تخ�رج 
م�ن أعماق اليأس يف حالة أفضل. س�وف تتخذ 

قرارات قريًبا يف حياتك الخاصة.

عزيزي برج العقرب،حماسك يمكنك من العمل 
بنجاح من خال فريق، كما يمكنك ترك عامتك 
بهدوء إذا قمت بإنجاز املهام مع اآلخرين. لكن 
تذكر أن نجاح املجموعة هو األهم – وليس األنا 
الخاصة بك. س�وف ينتج ع�ن ذلك أيًضا مناًخا 

جيًدا يف املنزل.

عزي�زي برج القوس،اليوم أنت متفق أخريًا مع 
ذاتك، وهذا يتضح لآلخرين من خال س�لوكك. 
يف العمل، س�وف يطلب منك الزماء النصيحة، 
وكذل�ك الح�ال يف حيات�ك الخاص�ة. تأك�د من 
االحتف�اظ بالت�وازن بني األخ�ذ والعطاء حتى 

تتمكن من االستفادة من الصداقات.

عزيزي برج الجدي،توقفت األشياء دون سبب 
واض�ح، وعىل الرغم من أن�ك لم ترغب يف تغيري 
املسار وأردت أن تلتزم بالجدول املوضوع، يجب 
اآلن أن تأخ�ذ مس�ار تحوييل مختل�ف لتجنب 
العقب�ات وحتى ال ته�در كل طاقتك يف محاولة 

التغلب عليها.

عزي�زي ب�رج الدلو،إن�ك تاح�ق أهداف�ك بطاقة 
هائل�ة، فحاول كب�ح رغبتك العارم�ة يف النجاح. 
تاب�ع أهداف�ك بوعي وبإرصار، لك�ن ال تغفل عن 
األشياء األهم. تباطأ قلياً وتمالك نفسك من وقت 
آلخ�ر وامن�ح بدنك ف�رتة راحة حت�ى يتمكن من 

إعادة شحن طاقته واالستعداد للمهام القادمة.

عزيزي برج الحوت، يبدو أن ش�كوك األمس قد 
تبخرت وأنت اآلن منشغل بالتقدم لألمام؛ حاول 
اس�تخدام ه�ذه الطاقة يف الب�دء يف مرشوعات 
جدي�دة واتخ�اذ ق�رارات هامة. بم�ا أن األمور 
تسري يف االتجاه الصحيح، وأنت تشعر بالراحة 

بالنسبة لألمور التي تقوم بها.

العذراء

احلوت

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
ربع كيلو كبدة ضاني مقطعة

2 حبة طماطم
عصري ليمونة

ملح
فلفل أسود

كمون
بودرة ثوم

أوراق جرجري للتقديم
خطوات التحضري:

توضع الكبدة يف بولة، وتتبل بامللح والفلفل االسود والكمون وبودرة الثوم.
تدعك يف التتبيلة جيداً، وترتك ملدة ساعة.

يوضع الزيت يف مقاة عىل النار حتى يسخن.
توضع الكبدة يف املقاة، وتقلب حتى تنضج.

ترفع من عىل النار، ويضاف إليها عصري الليمون.
يوضع الجرجري عىل طبق التقديم، ثم توضع فوقه الطماطم.

توضع عليه الكبدة، وتقدم ساخنة.

سلطة كبدة بالطامطم

العدد )2375( الثالثاء  11  آيار  2021

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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العدد )2375( الثالثاء  11  آيار  2021

اليوم.. انطالق اجلولة الـ »30« من دوري الكرة املمتاز
             المستقبل العراقي/ متابعة

حددت لجنة املسابقات يف الهيئة التطبيعية 
الثالث�اء موعدا النطالق منافس�ات الجولة 
ال��30 م�ن ال�دوري املمت�از بك�رة القدم، 
اذ يح�ل ال�زوراء ضيف�ا ثقيال ع�ى زاخو، 
ويلع�ب  واملين�اء،  بغ�داد  امان�ة  ويلتق�ي 
الديواني�ة امام نفط البرصة، ويس�تضيف 
ملعب الكف�ل مباراة القاس�م والصناعات 
الكهربائي�ة، ويش�د الس�ماوة الرح�ال اىل 
محافظ�ة بغداد م�ن اجل مالق�اة الحدود، 
بينما سيكون ملعب الشعب الدويل مرسحا 
للق�اء الطلب�ة ونف�ط ميسان.وتس�تكمل 
مباريات الجول�ة ال�30 غداً االربعاء عندما 
يلع�ب القوة الجوي�ة امام النج�ف يف ابرز 

مواجهات هذا الدور، يف حني يلتقي الرشطة واربيل، 
والنفط والكرخ، ويس�تضيف نفط الوس�ط نظريه 
الكهرب�اء يف ملع�ب كربالء الدويل.واس�فرت الجولة 
الس�ابقة عن فوز النجف عى الطلبة بهدفني مقابل 
ال يشء، وتف�وق الكهرباء عى الديوانية وامليناء عى 
اربي�ل والرشطة عى الك�رخ بثالثية نظيفة، واجتاز 

الصناعات الكهربائية ضيف�ه زاخو بهدف دون رد، 
وتغل�ب الزوراء ع�ى امانة بغ�داد بنف�س النتيجة، 
وتعادل نفط البرصة امام القاسم بهدف لكل فريق، 
وانته�ى لقاء نف�ط الوس�ط والحدود س�لبا، بينما 
تأجل�ت مبارات�ا الس�ماوة والجوية ونفط ميس�ان 
والنفط. ويتصدر الجوية الئحة ترتيب فرق الدوري 
املمت�از برصيد )63 نقط�ة(، ويأت�ي الرشطة ثانيا 

ب��)55 نقطة(، متفوقا عى الزوراء الثالث 
بف�ارق االهداف، ويتواج�د النجف باملرتبة 
الرابعة ب�)54 نقطة(، ويحتل نفط الوسط 
املركز الخامس ب�)49 نقطة(، خلف زاخو 
الس�ادس الذي يمتل�ك )40 نقطة(.بدوره 
يواصل مهاجم الجوية ايمن حس�ني تربعه 
عى قمة هدايف الدوري برصيد )14 هدفا(، 
ويتس�اوى كل من محمد جف�ال )الطلبة( 
ومهن�د عبد الرحي�م )ال�زوراء( ومنار طه 
 ) د و لح�د ا (
 1 1 ( ب��
 ) ف����ا هد
املرك��ز  يف 

الثاني.

»3« أوسمة ملونة ألثقال املعاقني 
يف بطولة العالـم

             المستقبل العراقي/ متابعة

أح�رز منتخبن�ا الوطن�ي للمعاق�ني برف�ع االثق�ال 3 
اوس�مة ملونة خالل مشاركته الحالية يف بطولة كأس 
العالم املؤهل�ة لباراملبياد طوكي�و، واملقامة فعالياتها 

بالعاصمة التايلندية بانكوك.
وج�اءت امليدالي�ات امللون�ة ع�ن طريق حن�ان ماجد 
الت�ي احرزت الذهبي�ة برفعها )117 كغ�م(، محطمة 
رقمها الس�ابق البالغ )98 كغم(، لتصبح ضمن قائمة 
الثمانية االوائل عاملي�ا، بينما حصل الرباع ثائر عباس 
عى فضية وزن )213 كغ�م(، وتوج عباس محمد 

نيسان بفضية وزن )107 كغم(.
وتع�د بطول�ة كأس العال�م يف غاي�ة االهمية 
ملنتخبن�ا الوطن�ي الطامح لبطاق�ات تأهيلية 

جدي�دة لل�دورة الباراملبي�ة يف طوكي�و )2021(، الت�ي م�ن املؤمل 
انطالقها يف منتصف ش�هر اب املقبل، كما انها تعد محطة تحضريية 

لرباعينا املرتشحني مسبقا.

ويتألف وفد منتخب رفع االثقال من  د. ثامر غانم داود رئيس�ا ورافد 
القي�ي مدرب�ا، اضاف�ة اىل  8 العبني ه�م ثائر عباس وه�دى هادي 
وحن�ان ماج�د وعباس محمد نيس�ان وس�الم محمد كري�م ومحمد 

عباس واحمد مصطفى وعيل موحان.

أسود الرافدين يتلقون 
لقاح كورونا

خلدون إبراهيم خارج 
أسوار نفط الوسط

              المستقبل العراقي/ متابعة

لق�ى العبو املنتخ�ب الوطني، الجرع�ة األوىل من التطعيم 
الخاص بلقاح كورونا

وقال املدير اإلداري للمنتخب، باس�ل كوركيس، يف ترصيح 
صحفي، إن »املنتخب سيدخل معسكرا تدريبيا، يف الثامن 

عرش من الشهر الجاري بمدينة البرصة«.
وس�يتضمن املعس�كر إقام�ة مباراتني تجريبيت�ني، أمام 

طاجيكستان ونيبال يف 24 و29 من الشهر الجاري.
وأش�ار إىل أن املنتخب الوطني س�يعود بعدها لبغداد، عى 
أن يغ�ادر إىل البحرين يف األول م�ن يونيو/حزيران املقبل، 
للمش�اركة يف التصفي�ات املزدوج�ة املؤهلة لكأيس آس�يا 

والعالم.
يذكر أن املنتخب العراقي، سيستأنف مشاركته يف تصفيات 

كأس العالم، بلقاء كمبوديا يف السابع من الشهر املقبل.

الزوراء يواصل حتضرياته ملالقاة زاخو

استئناف العمل بمرشوع ملعب نينوى األوملبي

              المستقبل العراقي/ متابعة

يواصل فريق الزوراء تحضرياته استعدادا 
ملالق�اة زاخ�و، يف مباراة الغ�د التي تقام 
لحس�اب الجول�ة ال�30 من منافس�ات 

الدوري الكروي املمتاز.
وق�ال عض�و االدارة والناط�ق االعالمي 
لن�ادي الزوراء عب�د الرحمن رش�يد: ان 
فريق�ه جاهز فنيا وبدني�ا لخوض لقاء 
الغ�د امام زاخ�و، وإن الالعبني عازمون 
عى تقدي�م مباراة جيدة وتحقيق نتيجة 

ايجابية تسهم يف تعزيز الرصيد.
واضاف ان املباراة ليس�ت سهلة لكونها 
تقام يف ملعب املنافس الذي يقدم افضل 

املستويات عندما يلعب يف ارضه، وبالتايل 
ف�ان زاخ�و ل�ن يك�ون صيدا س�هال، ال 
سيما انه يتطلع للتعويض بعد خسارته 
الس�ابقة ام�ام الصناع�ات  الجول�ة  يف 
الكهربائي�ة به�دف م�ن دون رد، معلنا 
غي�اب عباس قاس�م بس�بب الحرمان، 
ومحم�د عب�د الكري�م بداع�ي االصابة.  
واش�ار رش�يد اىل ان ال�زوراء س�يدخل 
الف�وز والنق�اط  املواجه�ة بحث�ا ع�ن 
الكامل�ة، م�ن اج�ل مواصل�ة النتائ�ج 
االيجابي�ة يف املوس�م الحايل، والتمس�ك 
بأم�ل اح�راز لق�ب ال�دوري، أو يف االقل 
ني�ل الوصاف�ة، ال س�يما ان�ه يبتعد عن 
الجوي�ة صاحب املرك�ز االول بفارق )8 

نقاط(.يذكر ان الزوراء يتواجد يف املرتبة 
الثالثة يف جدول املسابقة املحلية برصيد 

)55 نقط�ة(، بينم�ا يحتل زاخ�و املركز 
السادس ب�)40 نقطة(.

              المستقبل العراقي/ متابعة

أكد محافظ نينوى نجم الجبوري امس االحد، اس�تئناف 
العم�ل بمرشوع  ملع�ب نينوى االوملب�ي 30 الف متفرج 
من قبل إح�دى الرشكات الرتكية لصالح وزارة الش�باب 

والرياضة.  

وق�ال الجبوري: إن “ الفرق الهندس�ية يف بلديات نينوى 
اىل جان�ب ال�رشكات الرتكية املتخصص�ة يف بناء املالعب 
الرياضي�ة الكروي�ة الحديث�ة، ب�دأت س�ري اعماله�ا يف 
استكمال بناء امللعب وبجهود مميزة  يف منطقة الشالالت 
ش�مال املوص�ل”، الفت�ا اىل أن “مدة انجاز ه�ذا املرشوع 
حددت بف�رتة ال تقل عن )16( ش�هرا، وبارشاف مبارش 

من مديرية رياضة وشباب نينوى “.يشار اىل ان مرشوع 
ملع�ب نين�وى االوملب�ي يع�د م�ن اه�م وابرز املش�اريع 
الرياضية الش�بابية القائمة يف منطقة الش�الالت، ولكن 
العمل فيه توقف بس�بب س�يطرة عصاب�ات داعش عى 
مدين�ة املوص�ل يف الع�ارش من حزي�ران ع�ام 2014، ثم 

استؤنف العمل يف املرشوع.

اليويفا يتجه نحو تغيري ملعب هنائي دوري األبطال
              المستقبل العراقي/ متابعة

ي�درس االتح�اد األوروبي لكرة القدم “يويف�ا”، نقل نهائي 
مس�ابقة دوري أبطال أوروب�ا إىل ملعب ويمبيل، بعدما كان 
من املق�رر إقامته ع�ى ملعب أتات�ورك بمدينة إس�طنبول 

الرتكية.
وانت�رش ف�ريوس كورون�ا يف تركي�ا مؤخراً، وت�م تصنيفها 

ضم�ن الدول الحمراء، وهي الدول التي لديها أرقام مرتفعة 
من حيث عدد اإلصابات بكوفيد 19.

وبحس�ب صحيفة “التايمز” الربيطانية، فإن نهائي دوري 
أبطال أوروبا بني تش�يلي ومانشسرت س�يتي، سيتم نقله 
إىل العاصمة اإلنجليزية لندن، بسبب الحالة الوبائية السيئة 

يف تركيا.
وأكدت الحكومة الربيطانية، أنها دخلت يف مفاوضات جادة 

م�ع اليويفا، م�ن أجل نقل املباراة إىل لن�دن، بما أن النهائي 
إنجليزي خالص، مع العلم أن املواجهة ستقام يف 29 مايو.

وأضاف�ت الصحيف�ة املذك�ورة، أن اليويف�ا منفت�ح ع�ى 
نق�ل النهائي إىل ويمب�يل، لكن برشط الحص�ول عى بعض 
الضمان�ات، ومنها حضور جميع وس�ائل اإلعالم واملذيعني 
والرع�اة وكب�ار الش�خصيات دون قضايا تتعل�ق بالحجر 

الصحي.

وكان االتحاد األوروبي لكرة الق�دم )يويفا( يتطلع إلعطاء 
كّل م�ن النادي�ني 4000 تذك�رة ع�ى األقل لحض�ور نهائي 
البطولة يف ملعب أتاتورك، وربما سيتضاعف ذلك الرقم، بما 

أن اللقاء سيقام داخل إنجلرتا.
وترفض جماهري تش�يلي ومانشس�رت س�يتي الس�فر إىل 
تركيا، ألنها س�تضطر للدخول يف حج�ر صحي لعرشة أيام 

عند عودتها إىل إنجلرتا.

ديباي يوافق عىل عرض برشلونة اجلديد
              المستقبل العراقي/ متابعة

يقرتب ممفي�س ديباي، مهاجم ليون، م�ن االنتقال إىل 
برش�لونة خ�الل االنتق�االت الصيفي�ة القادم�ة، وذلك 
بعدما واف�ق عى العرض الجديد ال�ذي قدمه له الفريق 
الكتالوني.وارتبط اس�م ديب�اي باالنتقال إىل برش�لونة 
أكث�ر من أي ن�اٍد آخر، خصوص�اً وأن عقده س�ينتهي 
بنهاية املوس�م الجاري، وبالتايل س�يكون البارسا قادراً 
ع�ى جلب�ه مجاناً.وبحس�ب “رادي�و كتالوني�ا”، ف�إن 

ممفي�س ديباي وافق ع�ى العرض الجدي�د الذي قدمه 
له برش�لونة، وذلك عى الرغم م�ن أن العرض منخفض 
مالي�اً، وال يتس�اوى م�ع الع�روض التي قدمته�ا أندية 
أخرى مثل باريس سان جريمان.وأضاف املصدر نفسه، 
أن االتص�االت بني مس�ؤويل برش�لونة وممفيس ديباي 
ب�دأت منذ أس�بوعني، وخاللها ح�اول الطرفان التوصل 
التفاق نهائ�ي، خاصًة وأن الن�ادي الكتالوني طلب من 
املهاجم الهولندي تخفيض راتبه بنس�بة كبرية.وعرض 
برشلونة راتباً أقل عى ديباي مما ُعرض عليه يف أكتوبر 

املايض، ويرجع السبب يف ذلك، إىل 
أن خوان البورت�ا راجع الوضع 

ورأى  للن�ادي،  االقتص�ادي 
ال�ذي قدمه  الراتب  ب�أن 
البارس�ا لديباي سابقاً، 
مناسباً.وأش�ار  لي�س 

ديب�اي  أن  إىل  التقري�ر، 
يمل�ك عروض�اً م�ن أندي�ة 

باريس سان جريمان ويوفنتوس وأتلتيكو مدريد.

بريلو حيدد موقفه من االستقالة 
بعد سقوط يوفنتوس أمام ميالن

              المستقبل العراقي/ متابعة

قال مدرب يوفنتوس، أندريا بريلو، إنه 
لن يس�تقيل من منصبه بعدما شاهد 
تراج�ع ناديه خ�ارج املراك�ز املؤهلة 
إىل دوري أبط�ال أوروبا لك�رة القدم، 
وعق�ب الخس�ارة أمام مي�الن، أمس 

األحد.
ومني يوفنتوس بهزيمة قاسية عى يد 
مي�الن 0-3، يف قمة املرحلة ال�35 من 
الدوري اإليطايل، ليرتاجع فريق املدرب 
بريل�و إىل املرك�ز الخام�س قبل ثالث 
جوالت من النهاية، وتستمر الشكوك 

حول إمكاناته كمدرب متبدئ.
وقال بريلو لش�بكة »س�كاي سبورت 
إيطاليا«: »أستقيل؟ ال. لقد توليت هذا 
املنص�ب بالكثري من الحم�اس. هناك 

صعوبات لكن عميل مستمر«.

وأضاف: »أعتقد أنني أس�تطيع األداء 
بشكل أفضل وأس�تطيع الخروج من 
ه�ذا املوقف مع الفري�ق. يجب امليض 
قدم�ا. س�أواصل عم�يل ط�وال فرتة 

السماح يل بذلك«.
وأكمل املدرب الشاب )41 عاما(: »لقد 
بدأن�ا يف الواق�ع بش�كل جي�د يف لقاء 
مي�الن لك�ن تراجعنا وه�ذه النتيجة 
النهائية. من الصعب تفسري ذلك اآلن. 
هناك الكثري من األمور التي لم تعمل«. 
وبات يوفنتوس، الذي هيمن عى لقب 
ال�دوري اإليطايل يف املواس�م التس�عة 
األخ�رية، يواج�ه صعوبة كب�رية هذا 
املوس�م يف احتالل أح�د املراكز األربعة 
املؤهل�ة ملس�ابقة دوري األبط�ال، إذ 
يش�غل حاليا املرك�ز الخامس برصيد 
نقط�ة  بف�ارق  نقط�ة، متأخ�را   69

واحدة عن نابويل الرابع.

               المستقبل العراقي/ متابعة

علمت مصادر رياضية ان الالعب خلدون ابراهيم اصبح 
خارج حس�ابات ن�ادي نفط الوس�ط بطلب م�ن املالك 
التدريب�ي، جاء ذل�ك بعد الخس�ارة امام الق�وة الجوية 
بثالث�ة اهداف مقابل هدفني، يف مباراة مؤجلة لحس�اب 
الجول�ة الثامن�ة والعرشي�ن من ال�دوري املمت�از بكرة 

القدم.
وذك�ر املصدر ان االدارة انهت تعاقدها مع الالعب الدويل 
الس�ابق لعدم قناعة الجهاز الفني باملستوى الذي قدمه 
مع الفريق، ال س�يما امام الجوية يف اللقاء االخري، الذي 
اش�رتك فيه بديال لالعب س�جاد جاس�م، عن�د الدقيقة 
الثامنة والس�بعني والنتيجة تش�ري اىل التعادل االيجابي 
بهدف�ني لكل فريق، قبل ان يس�جل حس�ني جبار هدف 

الفوز للصقور يف الدقيقة السادسة والثمانني.  
وس�بق لالع�ب خل�دون ابراهيم أن مث�ل اندي�ة الزوراء 
ودهوك واربيل والرشطة وامان�ة بغداد والطلبة والكرخ 
وزاخ�و، وخاض تجربتني احرتافيتني يف املالعب االيرانية 
م�ع م�س كرمان ونف�ط طه�ران، كما دافع ع�ن ألوان 

منتخباتنا الوطنية والشبابية يف العديد من املناسبات.
يذك�ر أن نفط الوس�ط يحت�ل املركز الخام�س يف الئحة 

ترتيب فرق الدوري املمتاز برصيد )49 نقطة(.

مدرب منتخب الشباب حيدد موعد التحاق املغرتبني
              المستقبل العراقي/ متابعة

أعل�َن م�درب منتخب الش�باب عم�اد محمد، 
موع�د التح�اق الالعب�ني املغرتب�ني بصفوف 
املنتخ�ب، قبل املش�اركة يف البطول�ة العربية 
ملنتخب�ات الش�باب املق�رر إقامته�ا يف مرص 

منتص�ف الش�هر املقبلوق�اَل عم�اد محمد يف 
ترصيح�ات صحفي�ة: »تواصل�ت م�ع لجنة 
املغرتب�ني يف الهيئة التطبيعي�ة من أجل إكمال 
أوراق جمي�ع الالعبني املغرتبني يف أرسع وقت، 
واالس�تفادة م�ن قدراته�م الفنية«.وأض�اَف 
محمد: »الالعبون املغرتبون كانوا تحت أنظار 

اللجن�ة من�ذ ف�رتة طويل�ة، وهنال�ك متابعة 
مس�تمرة واط�الع واضح ع�ى مس�توياتهم 
الفنية بش�كل يجعلهم إضاف�ة مهمة ملنتخب 
الش�باب، وسيش�اركون مع الفريق ملشاهدة 
مستوياتهم عن قرب من قبل الجهاز الفني«.
وأشار اىل ان »املغرتبون سيلتحقون بتدريبات 

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

مؤرش قوي عىل رحيل كومان عن برشلونة
            المستقبل العراقي/ متابعة

يبدو أن أيام رونالد كومان مع برش�لونة، 
بات�ت مع�دودة، بعدم�ا تع�ادل الفري�ق 
الكتالوني بدون أهداف مع أتلتيكو مدريد 
يف الجولة 35 من بطولة الدوري اإلسباني.

وكان البارس�ا يأم�ل يف تحقي�ق الفوز عى 
أتلتيكو مدري�د من أجل اعتالء صدارة جدول 
الرتتيب، وذلك قبل ج�والت قليلة من انتهاء 

الدوري.

وبحس�ب الصحف�ي املق�رب م�ن برش�لونة، 
جريارد رومريو، فإن مسؤويل البارسا يقدرون 
عمل رونالد كومان، ويدركون جيداً أن مهتمه 
لم تكن س�هلة، حي�ث توىل تدري�ب الفريق يف 
وقت ح�رج للغاي�ة، تخللت�ه مش�اكل إدارية 

وأزمات اقتصادية عديدة.
وأضاف الصحفي نفسه: “ولكن هناك شكوك 
يف برش�لونة حول إس�تمرار كومان يف املوسم 
الق�ادم. حي�ث يعتق�دون أن الهولن�دي ُيدير 
املباريات بش�كل سيئ مع األخذ بعني االعتبار 

عدم الفوز ضد الفرق الكربى”.
وأش�ار، إىل أن خوان البورت�ا اجتمع مع قادة 
الفري�ق، ومن بينه�م ليونيل مي�ي وجريارد 
بيكي�ه، من أج�ل التخطيط للموس�م القادم، 
وه�و االجتم�اع ال�ذي ل�م يح�ره رونال�د 
كومان.وُيمث�ل هذا األمر م�ؤرشاً قوياً عى أن 
رونالد كومان لن يس�تمر يف الفريق الكتالوني 
خالل املوسم القادم، حيث من املمكن أن يعلن 
النادي ع�ن إقالته مع نهاية املوس�م الكروي 

الحايل.
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سيف اكثم المظفريوسف السعدي

يف الس�نوات االخ�رة أصبح من االم�ور الطبيعي�ة يف املجتمعات 
العربي�ة التعامل بعنف والذي يمك�ن ان يكون ماديا أو معنويا يف 
كل مفاص�ل الحياة بغض النظر عن الس�بب الذي دعا إىل ذلك، او 

الشخص الذي يتم التعامل معه بتلك الطريقة.
وعندما تس�ال عن السبب يكون العذر حارضا وهو نفسه دائما: 
ضغوط�ات الحي�اة والظ�روف الصعب�ة التي يعيش�ها، من دون 
مراعاة االرضار املادية املتمثلة يف االصابات الجس�دية او املعنوية 
املتمثلة يف االرضار النفسية او البغضاء التي يحملها املعتدى عليه 

اىل املعتدي. 
يج�ب العمل عىل وضع برامج تعم�ل عىل محاربة هذه الظاهرة، 
م�ن خالل برامج التوعي�ة للكبار، ووضع منه�اج داخل املدارس 

لتنشئة الجيل الجديد بعيد كل البعد عن هذه الظاهرة.
حذر االس�الم كثرا من ان يصبح العنف بكل أنواعه حالة سائدة 
باملجتمع، وحذر من خطورتها يف كثر من اآليات القرآنية الكريمة 

واألحاديث النبوية الرشيفة.
 ِ َقاَل اللُه -َج�لَّ وََعاَل-:  „َوالَِّذيَن ُيؤرُْذوَن الرُْمؤرِْمِننَي َوالرُْمؤرِْمَناِت ِبَغررْ

ِبيًنا“. َتاًنا َوإِثرًْما مُّ َتَمُلوا ُبهرْ َتَسُبوا َفَقِد احرْ َما اكرْ
رَشَ َمنرْ  قال رس�ول الل�ه -عليه وعىل اله افضل الصل�وات: „َيا َمعرْ
لِِمنَي، َواَل  ِض اإلِيَماُن إىَِل َقلرِْبِه: اَل ُتؤرُْذوا املُسرْ �لََم ِبلَِس�اِنِه، َولَمرْ ُيفرْ أَسرْ
�ِلِم؛  َرَة أَِخيِه املُسرْ ؛ َفإِنَّ َمنرْ َتَتبََّع َعورْ َراِتِهمرْ ، وال َتتَِّبُعوا َعورْ ُوُهمرْ ُتَعررِّ
َضُح�ُه َولَورْ يِف َجورِْف  َرَتُه؛ َيفرْ َرَتُه، َوَم�نرْ َتَتبََّع اللُه َعورْ َتَتبَّ�َع اللُه َعورْ

لِه“. َرحرْ
وقد بني رس�ول الله يف ه�ذا صور متعددة ل�ه وعاقبة من يجعله 

نمط حياة له.
وم�ن اآلثار التي يرتكها عىل الفرد هو إحساس�ه باإلهانة وإيذاء 
س�معته داخل املجتمعة.. كل ه�ذه االمور تجعل االنس�ان الذي 
تع�رض لهذا ال يك�ون يف حالة نفس�ية جديدة اىل تس�اعده عىل 
القي�ام بدوره بص�ورة صحيحة حتى يكون عن�ر فاعل داخل 

املجتمع.
اآلث�ار املهمة الت�ي يرتكها ع�ىل املجتمع هو حال�ه البغضاء بني 
افراده وقطع االوارص بني أفراده، وبذلك يتحول املجتمع اىل افراد 

يعيش كل منهم منعزل عن اآلخر.
ه�ذا األمر يكون رضبة يف صميم أي بلد ألن عملية تنمية وتطوير 
اي بل�د يتم من خالل التع�اون بني أفراده، وأن عملية زرع ثقافة 
العن�ف ه�ي اوىل االدوات الت�ي يتم اس�تخدامها م�ن اجل تفكك 
املجتم�ع، وبذلك يصب�ح املجتمع خامل غر منت�ج وبذلك يصبح 

من السهولة اخرتاقه وتمرير األفكار له.

بع�ض قوانني الفيزياء معقدة، وتدخل ضمنه�ا معادالت عميقة املفاهيم، 
وفيها توازنات خارجية وداخلية تحتاج ملا يطلق عليه „اشتقاق القوانني“ 
وهو يعني ارجاع القانون اىل منبعه والقاعدة املس�تند عليها.. حتى نخرج 
بقانون يحل مسألة أو مشكلة ما. تجاذب وسقوط حر، قوة جذب األرض، 
جس�م معلق داخ�ل مصع�د، البندول، تم�دد الط�ول، النظرية النس�بية.. 
مصطلحات فيزيائية تش�به كثرا مصطلحات اجتماعية وسياس�ية، وكل 
قان�ون وحالة واش�كال، يج�ب ان ندخله مرحلة „التفكيك“ أو االش�تقاق 
لنعرف جذوره التي استند عليها حتى وصل إلينا بهذه الهيئة.كشعب نعيش 
بش�كل، يعكس بوض�وح؛ أن لكل خطوة دالالت متج�ذرة، فمنذ 100عام، 
نرى أن الشخصية العراقية، يلهمها منظر السالح والزي العسكري، فضال 
عن الزي العش�ائري املصحوب بالذخرة عىل جانبيه. عادة تالقفها شباب 
الجيل الصاعد، فصار يرى يف الس�يگارة واملس�دس، رجول�ة وهيبة، مهما 
بلغ به التمدن، فالقاعدة تقول أن من ش�ب عىل يشء ش�اب عليه.. فرتسم 
له تلك املالمح، التعصب والس�الح والتعنت.. القوة افعال، يغلب لغة العقل، 
ب�ل لغة العقل صارت تع�د ضعفا وجبنا، والهدوء يفه�م عىل أنه خضوع، 
وأحياناً كثرة يس�تهزئ بالهادئني والعقالنيني. من�ذ أيام الدولة العثمانية 
حتى االحتالل الربيطاني، ثم حكم امللوك الذي انتهى بحكم العسكر، ينظر 
اىل الس�الح والراخ والس�يگارة عىل أنها مظاهر عزة وقوة، خصوصاً لو 
كانت موجهة ضد الدولة، التي تعترب دوما هي القوة املضادة، فمن يتناطح 
مع قوى الدولة تكثر ش�عبيته، وتزداد رغبة الشباب يف تقليد هذا „البطل“ 
حتى توىل حزب البعث الس�لطة، فعمل عىل ترس�يخ هذه الفكرة والنظرة 
املجتمعي�ة، يف مناطق وس�ط وجنوب الع�راق خصوصاً، عندما اس�تخدم 
الطاغي�ة لغ�ة القمع والقتل والترشي�د.. فاصبح التمرد مفخ�رة يتناقلها 
االجي�ال، فزرعت فيه�م تلك الصورة، بالزي العس�كري والس�الح والهيئة 
املتمردة، قوة يجب تقمصها لينال االعجاب.بعد 2003، أس�تيقظ الشعب، 
عىل طبق الديمقراطية، والحكم للشعب بما تمثله أصواتهم، ويجب الدفاع 
ع�ن اصواتهم ودولتهم الرشعية، رغم أنها تمثل جزء قليل.. إال أنها جاءت 
بصناديق االقرتاع.هدوء ونربة متزنة وسطية، معتدلة، بال سالح وعنرتيات 
وقوى تملك الحوار س�الحا؛ س�تكون ضعيفة، ومحط استهزاء، وسخرية 
ملن يرى الحرق والقتل والحرب هو الحل لكل االش�كاليات، وما سواها هو 
خضوع وخنوع واستس�الم، رصاع من س�يحدده، هم ابناء هذا البلد، واي 
الصور سيعكس�ها وطنه�م، وما هو وضعه الداخيل، ومس�توى التدخالت 
الخارجي�ة.. جميعها تخضع لذاك اإلصبع، ال�ذي يرجح كفة قوى الهادئة 
ق�وى املؤمنة بالحوار، وحاملة الوس�طية واالعتدال، قوى الدولة التي ترى 
قوتها من قوة الدولة، واي ضعف للدولة سيس�مح اليادي خارجية بالعبث 
بالوطن، كل تلك القوى املتجسدة برؤية وطن قوي وعزيز ومتطور ومحط 

سالم وتحاور، هي قوى دولة.

خرباء تغذية ينصحون املدخنني بعدم تناول اجلزر والبندورة
أفاد خ�رباء التغذية بأن البن�دورة والجزر من 
املص�ادر الرئيس�ية ملض�ادات األكس�دة، ومن 
ال�روري تناولهم�ا لتعزي�ز صحة الجس�م 

بشكل عام، ولكن ليس من قبل الجميع.
ي�وىص الخ�رباء باس�تهالك الج�زر والبندورة 
حتى تتاح لخاليا الجس�م فرصة التجدد، األمر 
ال�ذي يس�هم يف إبط�اء عملية الش�يخوخة يف 
الجس�م، ومع ذلك، فإن تلك النظرية ال تنطبق 
عىل املدخنني، وذلك بحسب تقرير طبي نرشه 

موقع »ميديك فوريوم« الرويس.
أظهرت الدراسات الحديثة التي أجراها العلماء 
أن املواد املرسطنة املوجودة يف الس�جائر تغر 
تماما بنية البيتا كاروتني املوجود يف العديد من 
الخ�روات والفواكه، منه�ا الجزر والبندورة 

وتجعله خطرا عىل الجسم.
وله�ذا األم�ر ينص�ح خ�رباء التغذي�ة بتقليل 
تن�اول البن�دورة والج�زر ق�در اإلم�كان م�ن 
قبل األش�خاص املدخن�ني، وإن أمكن، يفضل 

إزالتهما تماما من النظام الغذائي.
وأما بالنسبة لألشخاص غر املدخنني، ُينصح 
الخ�رباء بتناول املزي�د من البن�دورة والجزر، 
لك�ون ذل�ك املركب العض�وي البيت�ا كاروتني 
يس�اعد عىل تجديد ش�باب الجس�م والحفاظ 

ع�ىل الحيوية، ويق�وي جهاز املناع�ة وكذلك 
يحمي من الشوارد الحرة.

يذكر أنه يف وقت سابق، حذرت خبرة التغذية 
الروسية أولغا كورابليوفا من تناول الجزر من 
قبل األشخاص الذين يعانون من أمراض الكبد 
أيضا، ألنه يف حال وج�ود اضطرابات يف الكبد، 

يك�ون غر قادر يف هذه الحالة عىل امتصاص 
الكاروتني بشكل جيد.

وأضافت خبرة التغذية بأنها ال تنصح بتناول 
الجزر أيضا من قبل األش�خاص الذين يعانون 
م�ن قرح�ة املع�دة، أو تقرح�ات معوي�ة، أو 

التهابات جدران األمعاء الدقيقة.

بغداد / املستقبل العراقي

دانت نقابة الصحفيني العراقيني محاولة االغتيال التي اس�تهدفت الزميل 
احمد حسن مراسل قناة الفرات الفضائية يف الديوانية .

 وطالب�ت النقابة الس�لطات األمنية ذات العالقة بب�ذل جهودها من اجل 
كش�ف مالبس�ات الحادث و فضح مرتكبيه وتقديمهم إىل القضاء لينالوا 

جزائهم العادل ..
كما طالبت النقابة الس�لطات املسؤولة باتخاذ التدابر الكفيلة بالحد من 
اس�تهداف الصحفيني وإيق�اف تلك الجرائم التي تس�تهدف حملة األقالم 
الرشيف�ة والكلمة الصادقة وه�م يؤدون واجبهم املهن�ي والوطني ونقل 

الحقائق اىل الرأي العام بكل دقة وموضوعية  .

يجم�ع خ�رباء الصح�ة والتغذية عىل أن زي�ت الزيتون هو م�ن العوامل 
األساسية للتمتع بعمر طويل وجسم صحي خال من األمراض.

يع�رف زي�ت الزيت�ون بكون�ه عنر أس�ايس يف حمي�ة البح�ر األبيض 
املتوس�ط، وله العديد من الفوائ�د املتعلقة بالكوليس�رتول وضغط الدم 
واألمراض املرتبطة بالعمر والوظيفة اإلدراكية، وبحسب التقرير الطبي 
ال�ذي نرشه موق�ع “ميديك فوريوم” الرويس، يمكن أن يس�اعد أيضا يف 
منع أن�واع معينة من الرسط�ان. وأفادت خبرة التغذي�ة جولييت كيلو 
والدكت�ورة س�ارة بروير، ب�أن زيت الزيت�ون يحتوي عىل نس�بة عالية 
من الس�عرات الحراري�ة، إذ يحتوي مق�دار ملعقة طعام م�ن الزيت ما 
يقارب 100 س�عرة حراري�ة. ويف حني أن جميع الزي�وت غنية بالدهون 
األحادية غر املش�بعة الصحية للقلب وتحتوي ع�ىل كمية جيدة بنفس 
الق�در من فيتامني Е، إال أن زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون النقي هو 
أفضل الخيارات. وأش�ارت العديد من األبحاث والدراسات السابقة إىل أن 
األشخاص الذين لديهم أعىل استهالك لزيت الزيتون مقارنة باألشخاص 
األقل اس�تهالكا لزي�ت الزيتون، كانوا أقل عرض�ة لإلصابة بأي نوع من 

أنواع الرسطان بنسبة 34 يف املئة، وخاصة رسطان الثدي.

نقابة الصحفيني العراقيني
 تدين حماولة اغتيال مراسل قناة الفرات الفضائية 

يف الديوانية وتطالب بالكشف عن اجلناة

ملاذا يسهم زيت الزيتون يف إطالة العمر؟ علامء ينصحون بعدم االستحامم ألكثر من 5 دقائق
تعد مشكلة النظافة املفرطة واالستحمام 
لف�رتة طويل�ة م�ن املش�اكل النفس�ية 
املرتبط�ة بوس�واس النظاف�ة، وتس�بب 
الكثر من األذى للجلد عىل نقيض ما هو 

متوقع.
وذكر موقع “ميديكفورم” أن االستحمام 
طريقة رائعة للتخلص من العرق وخاليا 
الجلد امليتة وإزالة األوس�اخ ومنع رائحة 
الجس�م الكريهة، ولكن ق�د يؤثر تنظيف 
البرشة واالستحمام لفرتة طويلة قد يؤثر 

سلبا عىل الصحة والجلد.
أوض�ح املوق�ع أن الغس�ل املتكرر والش�امل 
والطويل، يمك�ن أن يزيل الزي�وت الطبيعية 
املفي�دة م�ن الجلد ويس�هم يف القض�اء عىل 
البكتري�ا الت�ي تعيش عىل الجل�د  ويؤثرعىل 

األداء الفع�ال لخط الدفاع األول عن الجس�م 
وجهاز املناعة.

وذك�ر خ�رباء م�ن قس�م الصح�ة أن الجلد 
الطبيعي الس�ليم يجب أن يحتوي عىل طبقة 
م�ن الزي�ت والبكتري�ا الجي�دة والكائن�ات 

الحي�ة الدقيق�ة األخرى ويعمل الغس�يل 
والتنظيف املتكرر عىل إزالتها، خاصًة عند 
استخدام املاء الساخن الذي يسبب تهيج 
الجلد وجفافه ويس�مح للبكتريا واملواد 

املسببة للحساسية  بدخول الجسم.
وأك�د الباحث�ون أن االس�تخدام املتك�رر 
والدائم للم�واد الهالمية والصابون يؤدي 
إىل تفاقم أعراض بعض األمراض الجلدية  

مثل الصدفية واألكزيما.
وينصح األطباء بالتوقف عن االستحمام 
اليومي إذا لم يكن الش�خص متس�خا أو 
متعرقا والتوقف عن إطالة مدة االس�تحمام 
لف�رتة طويل�ة  “عند االس�تحمام، كلما كان 
الوقت أق�ر، كان ذلك أفضل، خمس دقائق 

كافية”.

كش�فت خب�رة تغذي�ة ع�ن مجموع�ة م�ن 
األطعم�ة التي تعطي ش�عورا بالش�بع ألطول 
فرتة ممكنة، وتزيد م�ن معدل حرق الوحدات 
التغذي�ة،  اختصاصي�ة  الحرارية.وذك�رت 
نغ�م طن�وس، أن األغذية الغني�ة بالربوتينات 
كالدج�اج والبي�ض والحب�وب كالفاصولياء، 
إضافة إىل األلبان واألجبان والحليب والزبادي، 

األطعمة.وأوضح�ت  ه�ذه  مقدم�ة  يف  تأت�ي 
طن�وس أن الربوتين�ات تلع�ب دورا يف عملي�ة 
تفكي�ك وهض�م ه�ذه األطعم�ة، األم�ر الذي 
يس�هم يف رفع معدل األيض والشعور بالشبع، 

بحسب صحيفة “النهار”.
ونصح�ت خب�رة التغذي�ة بتن�اول األطعم�ة 
الغنية باأللياف كالحشائش الورقية الخراء 

وال�ربوكيل والفطر وحبوب الش�وفان والتوت 
والتفاح.وبين�ت أن ه�ذه األطعمة تس�اعد يف 
ح�رق املزيد من الس�عرات الحراري�ة، بجانب 

فوائدها يف عالج مشاكل الهضم.
ولزياد الشعور بالشبع أيضا، نصحت طنوس 
األطعمة الغنية بالزيوت املفيدة مثل األفوكادو 

والجوز والفستق واللوز واملسكرات النيئة.

خبرية تغذية: هذه األطعمة تعطيك شعورًا بالشبع

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

هل يساعد النوم يف احلامية من اخلرف؟ 

يش�ر علماء إىل إن األش�خاص الذين ينامون 
بانتظام ملدة س�ت س�اعات أو أقل يف منتصف 
العمر لديهم مخاطر أعىل بنسبة 30٪ لإلصابة 
بالخرف من أولئك الذين ينامون سبع ساعات 

أو أكثر يف الليلة.
أن  إىل  اإللكرتون�ي”  وأش�ار موق�ع “نقط�ة 
الدراس�ات الحديث�ة تؤك�د عىل أهمي�ة النوم 

وعىل وجود تدابر تحمي من مرض الزهايمر 
والتخفيف من أعراضه.

ويؤكد أنه من ال�روري أن يحصل البالغون 
عىل أكثر من سبع ساعات نوم يومياً، فالنوم 
ه�و عملي�ة تراكمي�ة تب�دأ منذ الصغ�ر وإن 
الحصول عىل س�بع س�اعات من النوم مقابل 
ست س�اعات قد ال يبدو فرقا كبرا، ولكن إذا 

كن�ت تقر س�اعة واح�دة كل ي�وم، بحلول 
نهاية األس�بوع تكون سبع س�اعات )أو يوم 

كامل(.
والي�زال العلم�اء يبحث�ون عن الكيفي�ة التي 
يرتبط به�ا النوم بم�رض الزهايمر، وتش�ر 

الدراسات إىل أن:
الن�وم يس�مح ألدمغتن�ا بإزالة كل الس�موم 
أميلوي�د”  و”البيت�ا  أميلوي�د”،  مثل”بيت�ا 
ه�و بروتني يف امل�خ يتكت�ل مع�اً ويعمل عىل 
انس�داد الرشايني وهو الس�مة املميزة  ملرض 

الزهايمر.
يؤك�د العلم�اء ع�ىل مقول�ة “الن�وم يق�وي 
الذاكرة”. يمكن أن ي�ؤدي اضطراب النوم  إىل 
حص�ول الته�اب يعمل عىل انس�داد الرشايني 

وباألخص رشايني الدماغ.
ويمكن دائماً اتخ�اذ تدابر للحصول عىل نوم 
مريح وعميق مثل: تجنب الكافيني، ممارسة 

الرياضة، وتجنب اإللكرتونيات ليالً.
وأك�د العلماء أن األوان لم يف�ت أبداً للحصول 
عىل مزيد من الراح�ة والحماية من الزهايمر 
حي�ث أن�ه يف أي وق�ت يمك�ن الحص�ول عىل 
قس�ط واٍف من النوم وجعله إحدى األولويات 

لإلنسان.


