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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

طالبت رئاس�ة الجمهورية، أمس األحد، بسحب 
الق�وات الرتكية من كردس�تان واملوصل، يف حني 
دانت االعتداء الذي تعرضت له قوات البيشمرگة يف 
محافظة دهوك.وقالت رئاسة الجمهورية يف بيان 
تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه إن »الرئاسة 
ُتتابع التطورات املقلقة يف إقليم كردستان، وتدين 
الهج�وم الذي تعرضت له قوٌة من البيش�مرگة يف 
محافظة دهوك صباح الس�بت 5 حزيران 2021، 
والذي راح ضحيَتُه عدٌد من الشهداء واملصابني«.
وأّك�دت ع�ى »رضورة توقف مثل ه�ذه االحداث 
املؤس�فة، وأن التواجد العس�كري لحزب العمال 
الكردس�تاني داخ�ل األرايض العراقية، بما يف ذلك 
إقليم كردس�تان، غري قانون�ي ويجب العمل عى 
وض�ع ح�دٍّ له�ذه التج�اوزات املخلة باس�تقرار 
العراق وأمن مواطنيه، حيث أن الدستور العراقي 
ال يس�مح باس�تخدام االرايض العراقي�ة منطلقاً 
لتهديد أمن الجريان«. وشّدَدت الرئاسة، يف بيانها، 
ع�ى »رضورة من�ع انته�اك الس�يادة العراقية، 
وس�حب الق�وات الرتكي�ة املوج�ودة يف مناط�ق 
اإلقليم واملوصل، والتي ُتعترب انتهاكاً ملبدأ حس�ن 
الج�وار، ومخالفة لألع�راف واملواثي�ق الدولية«، 
مبين�ة أن »الهج�وم االخ�ري عى مناط�ق مخيم 
مخم�ور تصعيٌد خط�ري يعرّض حي�اة املواطنني 
للخطر بما فيهم الالجئ�ون، ويتناىف مع القانون 
ال�دويل واالنس�اني«.وأكدت رئاس�ة الجمهورية 
ع�ى »تعزي�ز العالق�ات م�ع الج�ارة تركيا عى 
أساس املصالح املشرتكة وحّل املشاكل الحدودية 

وامللفات األمنية عرب التعاون والتنسيق.
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       بغداد / المستقبل العراقي

اعترب رئيس املكت�ب االتحادي لحماية الدس�تور يف أملانيا 
توماس هالدينفانغ، أمس األحد، أن نش�اط االستخبارات 
الروس�ية يف بالده وصل إىل املس�توى الذي كان عليه إبان 

الحرب الباردة.
وق�ال هالدينفانغ يف حديث لصحيف�ة »فيلت أم زونتاغ«، 
»نالحظ أن روسيا صعدت نشاطها بشكل كبري.. املستوى 
الذي وصل إليه اآلن، لم نشهده منذ زمن الحرب الباردة«. 
وحس�ب تعبري رئيس الهيئة املكلفة بمكافحة التجس�س 
يف أملاني�ا، فإن »أس�اليب موس�كو تصبح أكث�ر فظاظة، 

أما وس�ائلها فتزداد قساوة«، مش�ريا يف السياق إىل مقتل 
مواط�ن جورجي يف برل�ني عام 2019، وتتهم الس�لطات 
األملاني�ة روس�يا بالت�ورط فيه، وه�و ما نفته موس�كو 

مرارا.
تج�در اإلش�ارة إىل أنه تطلق يف أملانيا كث�ري من االتهامات 
لروس�يا بالتجس�س، لكن دون أن تس�ند هذه االتهامات 

بأي دليل محدد.
ويف الوقت نفسه، شدد هالدينفانغ عى أن ما يمثل أخطر 
تهدي�د للديمقراطية واألمن يف أملانيا هو التطرف اليميني، 
مضيف�ا أن قلق�ا خاصا ل�دى األجهزة املختص�ة األملانية 

يثريه ترويج املتطرفني ألفكارهم عرب اإلنرتنت.

      بغداد / المستقبل العراقي

اك�د رئي�س مجل�س ال�وزراء مصطف�ى 
الكاظم�ي لوزي�ر الخارجي�ة الدنماركي 
جيبي كوفود، أمس االحد، عى التطلع اىل 
الدور الدنماركي واألوربي بش�كل عام يف 
اسناد العملية االنتخابية املقبلة باملراقبني 

وفق االحتياجات العراقية.
وذكر املكتب االعالم�ي للكاظمي، يف بيان 
تلق�ت املس�تقبل العراق�ي نس�خة منه، 
ان »رئي�س مجل�س ال�وزراء مصطف�ى 
الخارجي�ة  وزي�ر  اس�تقبل  الكاظم�ي، 
الدنم�ارك جيبي كوفود والوفد املرافق له، 

وجرى خالل اللقاء التباحث بشأن تنمية 
العالقات الثنائية بني البلدين، ومناقش�ة 
األوض�اع االقليمية والدولية ذات االهتمام 

املشرتك«.
كم�ا ج�رى التباح�ث يف تطوي�ر التعاون 
يف  وكوبنهاك�ن  بغ�داد  ب�ني  املش�رتك 
مج�االت اقتصادي�ة متع�ددة، ويف مجال 
الح�رب ع�ى داع�ش والتدري�ب والبن�اء 
األمن�ي املؤسس�اتي، وكذل�ك التع�اون يف 
مج�ال االس�تثمار باملج�االت الصناعي�ة 
والزراعية والتجاري�ة، ويف مجال الطاقة، 
والطاق�ة النظيفة عى وج�ه الخصوص، 
فض�اًل عن التع�اون الصح�ي يف مواجهة 

جائح�ة كورون�ا. وأثن�ى الكاظمي »عى 
ق�رار الحكوم�ة الدنماركية بإع�ادة فتح 
س�فارته يف بغ�داد«، مؤك�داً ع�ى جدي�ة 
العالق�ة بني البلدي�ن«، مبين�اً أن »العراق 
ي�ويل اهتماماً كبرياً بالعالقة مع الدنمارك 
واالتح�اد االوربي بش�كل عام، والس�عي 
لتطويره�ا ضمن إط�ار سياس�ة العراق 
الخارجي�ة والنهج االيجاب�ي والبناء الذي 
اعتمدت�ه ه�ذه الحكوم�ة«. م�ن جانبه، 
أع�رب وزير الخارجي�ة الدنماركي جيبي 
كوف�ود »ع�ن ش�كره للع�راق حكوم�ة 
وش�عباً ودورهم يف الح�رب عى عصابات 
داعش اإلرهابية«،مؤكدآ »التزام حكومته 

بدعم العراق والعمل اىل جانبه يف مكافحة 
االره�اب«. وب�ني، كوف�ود أن »الدنم�ارك 
تش�عر بالفخر باستالم قيادة بعثة الناتو 
يف العراق، وتتطلع اىل لعب دور الس�تثمار 
ذل�ك لتعزي�ز آليات دع�م الق�وات االمنية 
العراقي�ة يف مج�االت التدريب واملش�ورة 
وبن�اء الق�درات املؤسس�اتية. كم�ا اك�د 
املس�اعدة  لتوف�ري  الدنم�ارك  اس�تعداد 
املتعلقة باالس�تحقاق االنتخاب�ي املقبل، 
االصالحي�ة  التوجه�ات  دع�م  وكذل�ك 
للحكومة العراقي�ة يف املجال االقتصادي، 

وحشد الدعم الدويل لها«. 
التفاصيل ص2
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الرافدين يعلن استعداده لتمويل املشاريع االستثامرية للحد من أزمة السكن
     بغداد / المستقبل العراقي 

اعلن مرصف الرافدين، أمس األحد، استعداده لتمويل ودعم مختلف املشاريع 
التجارية واالستثمارية لالسهام يف تحريك عجلة االقتصاد وتوفري فرص عمل 

عرب تنشيط القطاع الخاص عن االسهام يف الحد من ازمة السكن.
وذك�ر بيان للمكت�ب االعالمي ملرصف الرافدين ان »اب�واب املرصف مفتوحة 
لجمي�ع الراغب�ن بالحص�ول ع�ى دع�م وتموي�ل مش�اريعهم التجاري�ة 
واالس�تثمارية بمختلف االتجاهات والس�يما املتعلقة بتشغيل االيدي العاملة 

وتحفيز استثمارات القطاع الخاص ». 
واش�ار اىل ,تمويل مش�اريع االس�كان يف مختلف املحافظ�ات للحد من ازمة 

السكن ».
وتابع ان »املرصف مس�تمر يف تمويل املشاريع الصغرية واملتوسطة والسيما 

الصحاب املحال التجارية والورش الصناعية«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

طالب�ت رئاس�ة الجمهوري�ة، أم�س األحد، 
كردس�تان  م�ن  الرتكي�ة  الق�وات  بس�حب 
واملوصل، يف حن دانت االعتداء الذي تعرضت 

له قوات البيشمرگة يف محافظة دهوك.
وقال�ت رئاس�ة الجمهوري�ة يف بي�ان تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه إن »الرئاسة 
ُتتابع التطورات املقلقة يف إقليم كردس�تان، 
وتدي�ن الهج�وم ال�ذي تعرضت له ق�وٌة من 
البيشمرگة يف محافظة دهوك صباح السبت 
5 حزيران 2021، والذي راح ضحيَتُه عدٌد من 

الشهداء واملصابن«.
وأّك�دت ع�ى »رضورة توق�ف مث�ل ه�ذه 
االح�داث املؤس�فة، وأن التواجد العس�كري 
لح�زب العمال الكردس�تاني داخ�ل األرايض 
العراقي�ة، بم�ا يف ذلك إقليم كردس�تان، غري 
قانون�ي ويج�ب العمل عى وضع ح�دٍّ لهذه 
التج�اوزات املخلة باس�تقرار الع�راق وأمن 
ال  العراق�ي  الدس�تور  أن  مواطني�ه، حي�ث 
يسمح باس�تخدام االرايض العراقية منطلقاً 

لتهديد أمن الجريان«. 
وش�ّدَدت الرئاس�ة، يف بيانه�ا، عى »رضورة 
من�ع انته�اك الس�يادة العراقي�ة، وس�حب 
الق�وات الرتكية املوج�ودة يف مناطق اإلقليم 
واملوص�ل، والتي ُتعت�رب انتهاكاً ملبدأ حس�ن 
الجوار، ومخالفة لألعراف واملواثيق الدولية«، 

مبين�ة أن »الهج�وم االخري عى مناط�ق مخيم مخمور 
تصعيٌد خطري يع�ّرض حياة املواطنن للخطر بما فيهم 

الالجئون، ويتناىف مع القانون الدويل واالنساني«.
وأكدت رئاس�ة الجمهوري�ة عى »تعزي�ز العالقات مع 
الجارة تركيا عى أساس املصالح املشرتكة وحّل املشاكل 
الحدودي�ة وامللف�ات األمنية ع�رب التعاون والتنس�يق، 
ورفض املمارسات األحادية الجانب يف معالجة القضايا 

العالقة، ووجوب احرتام الس�يادة العراقية«، مشرية اىل 
»رفض العراق املستمر بأن يكون ساحة رصاع االخرين 
والتعدي عى س�يادته، كم�ا يرفض ان يك�ون منطلقاً 

للعدوان عى أي احد«.
وشهد، السبت )5 حزيران 2021(، مواجهات بن قوات 
البيش�مركة، وعنارص من حزب العمال الكردستاني، يف 
منطقة العمادية بمحافظة دهوك، س�قط خاللها عدد 

من القتى والجرحى بن الطرفن.

يف ح�ن قام�ت الق�وات الرتكي�ة املتواج�دة يف قواع�د 
عس�كرية عى الح�دود م�ع محافظة ده�وك، بقصف 
جوي عى قضاء مخمور يف محافظة نينوى مس�تهدفة 

مقراً لحزب العمال الكردستاني.
وجاء ذل�ك بالتزامن مع تحذير أطلق�ه الرئيس الرتكي 
رج�ب طي�ب أردوغان م�ن أن بالده »س�تطهر« مخيم 
مخمور بعد أن اتهمه بتوفري مالذ ملسلحي حزب العمال 
الكردستاني.وأنشئ مخيم مخمور يف تسعينيات القرن 

امل�ايض عندما فر آالف الكرد م�ن تركيا بعد 
تصاعد حدة الن�زاع بن أنقرة وحزب العمال 

الكردستاني.
إن  قال�ت  البيش�مركة  وزارة  ان  اىل  يش�ار 
حزب العمال الكردس�تاني شن هجوماً عى 
ق�وة تابعة لها مما أودى بحياة خمس�ة من 
أفرادها واصابة اربعة آخرين بجروح بينهم 
ضباط�ان يف محيط بلدة العمادية بمحافظة 
ده�وك اح�ى محافظ�ات اقلي�م كردس�تان 

الثالث. 
وأوضح�ت ان الهجوم عى س�فح جبل متن 
وقع بينما كانت قوات البيش�مركة متوجهة 
إىل املنطقة لف�رض األمن يف القرى الحدودية 
التي يس�تويل عليها حزب العمال داخل إقليم 

كردستان.
وقالت الوزارة إن »حزب العمال الكردستاني 
نصب كميناً لقوات البيشمركة لدى توجهها 
إىل الق�رى الحدودية لتنفي�ذ واجبها يف جبل 
متن مما أس�فر عن مقتل خمسة من أفراد 
البيش�مركة وإصابة أربع�ة آخرين بجروح 
بينه�م ضابط�ان اثن�ان برتبة رائ�د واالخر 

نقيب.
ومنذ نيسان املايض، تسيطر تركيا عى جزء 
كبري م�ن جبل مت�ن وذلك خ�الل عملياتها 
العسكرية ملالحقة حزب العمال الكردستاني 
االمر الذي تس�بب يف هجرة املئات من سكان 

القرى هناك.
وتح�اول تركيا عرب حمالت عس�كرية منذ العام املايض 
الس�يطرة عى جبل قنديل يف إقليم كردستان عند نقطة 
التق�اء الح�دود العراقية اإليرانية الرتكي�ة ويمتد بعمق 
نحو 30 كيلوم�رتاً داخل األراض������ي الرتكية ويبعد 
بنحو 150 كيلومرتاً عن أربيل عاصمة اقليم كردس�تان 
الع�راق حي����ث توجد فيه اغلب مواقع ومعس�كرات 

حزب العمال.

      بغداد / المستقبل العراقي

مصطف�ى  ال�وزراء  مجل�س  رئي�س  اك�د 
الكاظمي لوزير الخارجية الدنماركي جيبي 
كوف�ود، أمس االح�د، عى التطل�ع اىل الدور 
الدنمارك�ي واألوربي بش�كل عام يف اس�ناد 
العملي�ة االنتخابي�ة املقبل�ة باملراقبن وفق 

االحتياجات العراقية.
وذك�ر املكتب االعالم�ي للكاظم�ي، يف بيان 
تلق�ت املس�تقبل العراق�ي نس�خة منه، ان 
»رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
اس�تقبل وزي�ر الخارجية الدنم�ارك جيبي 
كوفود والوفد املرافق له، وجرى خالل اللقاء 
التباح�ث بش�أن تنمي�ة العالق�ات الثنائية 
ب�ن البلدين، ومناقش�ة األوض�اع االقليمية 

والدولية ذات االهتمام املشرتك«.

كم�ا ج�رى التباح�ث يف تطوي�ر التع�اون 
املش�رتك بن بغداد وكوبنهاك�ن يف مجاالت 
اقتصادية متع�ددة، ويف مج�ال الحرب عى 
داعش والتدريب والبناء األمني املؤسساتي، 
وكذلك التعاون يف مجال االستثمار باملجاالت 
ويف  والتجاري�ة،  والزراعي�ة  الصناعي�ة 
مج�ال الطاقة، والطاق�ة النظيفة عى وجه 
الخص�وص، فضالً عن التع�اون الصحي يف 

مواجهة جائحة كورونا. 
الحكوم�ة  ق�رار  »ع�ى  الكاظم�ي  وأثن�ى 
الدنماركية بإعادة فتح س�فارته يف بغداد«، 
مؤك�داً ع�ى جدي�ة العالق�ة ب�ن البلدين«، 
كب�رياً  اهتمام�اً  ي�ويل  »الع�راق  أن  مبين�اً 
بالعالق�ة م�ع الدنم�ارك واالتح�اد االوربي 
بش�كل عام، والسعي لتطويرها ضمن إطار 
سياس�ة العراق الخارجية والنهج االيجابي 

والبن�اء الذي اعتمدته ه�ذه الحكومة«. من 
جانب�ه، أعرب وزي�ر الخارجي�ة الدنماركي 
جيبي كوفود »عن ش�كره للع�راق حكومة 
وش�عباً ودوره�م يف الح�رب ع�ى عصابات 
داع�ش اإلرهابية«،مؤكدآ »الت�زام حكومته 
بدع�م العراق والعم�ل اىل جانبه يف مكافحة 
»الدنم�ارك  أن  كوف�ود  وب�ن،  االره�اب«. 
تش�عر بالفخر باستالم قيادة بعثة الناتو يف 
العراق، وتتطلع اىل لعب دور الس�تثمار ذلك 
لتعزي�ز آليات دعم الق�وات االمنية العراقية 
يف مجاالت التدريب واملشورة وبناء القدرات 
املؤسس�اتية. كم�ا اك�د اس�تعداد الدنمارك 
باالس�تحقاق  املتعلق�ة  املس�اعدة  لتوف�ري 
االنتخاب�ي املقب�ل، وكذلك دع�م التوجهات 
االصالحي�ة للحكوم�ة العراقي�ة يف املج�ال 

االقتصادي، وحشد الدعم الدويل لها«. 

كم�ا أش�اد بال�دور العراق�ي عى الس�احة 
االقليمية، وتنام�ي فعالية هذا الدور مؤخراً 

بما يعزز أمن املنطقة واستقرارها.
ب�دوره، أعلن وزير الخارجية فؤاد حس�ن، 
ان الدنم�ارك قررت إعادة فتح س�فارتها يف 
العراق.وقال حس�ن خ�الل مؤتمر صحفي 
مشرتك مع نظريه الدنماركي، جبي كوفود، 
الذي وصل العاصمة بغداد، »بحثنا العالقات 
الثنائية السيما االقتصادية كما ان الدنمارك 
تلعب دورا مهما يف الناتو ونشكر مهامها يف 
اط�ار التحالف الدويل ضد داع�ش وتدريبها 

للقوات العراقية«.
وأضاف »ق�ررت الدنمارك فتح س�فارة لها 
يف الع�راق، ولدينا أكثر من 33 الف عراقي يف 
الدنمارك واكثرهم اصبحوا مواطنن هناك«.
وتاب�ع حس�ن »س�يلتقي وزي�ر الخارجية 

الضيف باملسؤولن العراقين ولديه برنامج 
عمل مكثف«.من جانبه، قال وزير الخارجية 
الدنمارك�ي جب�ي كوفود »ترشف�ت بزيارة 
العراق وس�عداء يف كفاح الشعب العراقي يف 

بناء مستقبل أفضل وبناء االستقرار«.
وأض�اف »هنالك تطور مس�تمر بن البلدين 
وتمكنا م�ن إعادة فت�ح س�فارتنا يف بغداد 
النيت�و وملتزم�ون  ومش�اركتنا يف مهم�ة 

بمساعدة العراق يف محاربة داعش«.
وأك�د ان »هناك أحرتام متب�ادل بن البلدين 
ونحرتم س�يادة واس�تقرار الع�راق ووحدة 
»الدنم�ارك  ان  كوف�ود،  أراضيه«.وأع�ن 
ستس�اهم ب� 50 ملي�ون كرون�ه }نحو 25 
ملي�ون دوالر{ لج�ذب االس�تقرار واإلعمار 
العالق�ات  تعزي�ز  اىل  اضاف�ة  الع�راق  يف 

االجتماعية«.

بعد بناء قواعد عسكرية واشتباكات مع البيشمركة.. رئاسة اجلمهورية تطالب بسحب القوات الرتكية من كردستان واملوصل

العراق لرتكيا و »العامل«: احرتموا سيادتنا
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وزير اخلارجية الدنامركي لرئيس الوزراء: نحشد دوليًا لدعم العراق
كوبنهاغن قررت فتح سفارتها جمددًا.. وحتضر دعمًا ماليًا لبغداد

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، 
أمس األحد، تطلع العراق إىل العمل 
مع األصدقاء لرتسيخ أمن املنطقة 
ونزع فتي�ل األزمات.وق�ال املكتب 
اإلعالم�ي لرئاس�ة الجمهوري�ة يف 
العراق�ي  املس�تقبل  تلق�ت  بي�ان 
نسخة منه، ان »رئيس الجمهورية 
اس�تقبل يف ق�رص  بره�م صال�ح 
الس�الم ببغ�داد، وزي�ر الخارجي�ة 
الدنماركي جيب�ي كوفو«، واكد له 
أن »الع�راق يتطل�ع اىل العم�ل مع 
املجتم�ع  يف  واألصدق�اء  األش�قاء 
الدويل لرتس�يخ األمن واالس�تقرار 
يف املنطق�ة وتخفيف حدة التوترات 
ونزع فتيل االزمات من أجل ترسيخ 

األم�ن اإلقليمي وال�دويل«. وأضاف 
الع�راق  »اس�تقرار  ان  صال�ح، 
وضم�ان أمنه وس�يادته وعالقاته 
الدبلوماسية املنفتحة عى الجميع 
متطلب مه�م ألمن واس�تقرار كل 
املنطق�ة«، الفتاً اىل »رضورة تعزيز 
التعاضد الدويل يف مواجهة تحديات 
والتع�اون  واإلره�اب،  العن�ف 
الصح�ي، وكذل�ك مواجه�ة التغري 
املناخي وحماية البيئة باعتبار ذلك 
تحدي الع�رص«. واش�ار البيان اىل 
انه »جرى خالل اللقاء بحث س�بل 
الثنائية، وتعزيز  العالق�ات  تطوير 
آفاق التعاون بن البلدين الصديقن 
يف مختل�ف املج�االت، فض�اًل ع�ن 
يف  الدولي�ة  الجه�ود  اس�تعراض 

الحرب عى اإلرهاب«.

رئيس اجلمهورية: العراق يتطلع لرتسيخ
 أمن املنطقة ونزع فتيل االزمات

أعلنت خلي�ة اإلع�الم األمني، أمس 
االح�د، الق�اء القب�ض ع�ى خلي�ة 
»نائمة« يف محافظة كركوك وضبط 

كدس للعتاد يف محافظة االنبار.
تلق�ت  بي�ان  يف  الخلي�ة  وذك�رت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه أنه 
اس�تخباراتية  املعلوم�ات  »وفق�ا 
وكال�ة  مف�ارز  الق�ت  دقيق�ة 
والتحقيق�ات  االس�تخ�����بارات 
االتحادية يف وزارة الداخلية القبض 
عى اربع�ة ارهابي�ن كخلية نائمة 
ينش�ط عمله�ا يف محافظة كركوك 
تق�وم بتقدي�م الدع�م اللوجس�تي 

لعنارص تنظيم داعش«.
وأضاف�ت أنه�م »اش�رتكوا بعملية 
االرهابي�ة  الضب�اب  يس�مى  م�ا 
ض�د الق�وات االمنية قب�ل عمليات 
التحرير، ونصب س�يطرات وهمية 

يف منطقتي داقوق والرشاد«.
اقواله�م  »تدوي�ن  إىل  وأش�ارت 
ابتدائي�ا وقضائيا واتخاذ االجراءات 

القانونية بحقهم اصوليا«.

اإلعالم األمني تعلن 
القبض عىل »خلية نائمة« 

يف كركوك وضبط كدس 
للعتاد يف االنبار

        بغداد / المستقبل العراقي

ذك�ر  بي�ان لوكال�ة وزارة الداخلية لش�ؤون الرشطة 
تلقت }املس�تقبل العراقي { نس�خة منه انه   بارشاف 
ومتابع�ة مب�ارشة من الفري�ق عماد محم�د محمود 
وكي�ل  ال�وزارة لش�ؤون الرشطة    »ب�ارشت املديرية 
العام�ة للمخدرات بجانب�ي الك�رخ والرصافة بحملة 
امنية واسعة للتفتيش والقبض عى التجار واملتعاطن 

للمواد املخدرة واملؤثرات العقلية يف العاصمة بغداد«.
وأض�اف ان�ه »وبع�د انته�اء الحمل�ة س�تعلن ع�ن 

نتائجها«.
كما القت مفارز مكافحة اجرام بغداد، االحد، القبض 
مته�م برسق�ة 30 ال�ف دوالر وآخ�ر بتزوي�ر ص�ك يف 

العاصمة.
وذك�رت مديرية مكافح�ة إجرام بغداد ان�ه« تم إلقاء 
القب�ض عى متهم لقيامه برسق�ة مبلغ 30 الف دوالر 
امريكي م�ن داخل أح�د املحالت التجاري�ة يف منطقة 

الشورجة ببغداد«.
واشارت اىل« تدوين أقوال املتهم باالعرتاف وتصديقها 
قضائيا، وق�رر قايض التحق�������ي�ق توقيفه وفق 
أح�كام امل�ادة ) ٤٤٦ /قان�ون العقوب�ات ( واتخ�اذ 
اإلج�راءات القانوني�ة بحقه وتقديم�ه إىل الق���ضاء 

لينال جزاءه العادل«.
واضافت اىل« ألقاء مفارز مكتب مكافحة إجرام البياع 
القب�ض ع�ى متهم ق�ام بتزوير صك بقيم�ة ) 1٧5 ( 
مليون دين�ار عراقي، دونت أقوال�ه باالعرتاف ابتدائيا 
وقضائيا وقرر قايض التحقيق توقيفه استنادا ألحكام 

املادة )2٩5 / قانون العقوبات(«.
من جانبها، كشفت وكالة الوزارة لشؤون الرشطة ان 
مديري�ة نجدة بغداد نفذت ع�ددا من الواجبات واملهام 

األمنية خالل األربع والعرشين ساعة املاضية. 
وأف�ادت  »بإلقاء القبض ع�ى ثالثة متهمن وضبطت 
وبحوزتهم أس�لحة غري مرخصة ضمن مناطق شارع 
فلس�طن، والرشطة الخامس�ة، وحي القاهرة، فضال 
ع�ن إلق�اء القبض ع�ى )2٩( متس�وال خ�الل حملة 

ملكافحة هذه الظاهرة السلبية«.
وأش�ارت الوكالة  إىل »ضبط 5 س�يارات عليها إش�ارة 
حج�ز، و1٩ س�يارة مخالف�ة للتعليم�ات القانوني�ة 

ومظللة وبدون لوحات تسجيل«.
إىل ذل�ك، بين�ت وكالة ش�ؤون الرشط�ة اىل ان املديرية 
العام�ة ملكافحة املخ�درات واملؤث�رات العقلي�ة القت 
القبض عى )3( متهمن بمناطق مختلفة من البالد. 

وذكرت  أن »مفارز قس�م مكافح�ة املخدرات تمكنت 
م�ن القبض عى متهم�ن اثنن يف محافظ�ة البرصة، 

وآخر يف محافظة االنبار«.
واضاف�ت أن »املتهم�ن تم ضبطهم بالجرم املش�هود 
وبحوزته�م م�ادة الكريس�تال وحب�وب مخ�درة نوع 

كبتاجون إضافة إىل أدوات التعاطي«.
واش�ارت اىل »احال�ة املتهمن إىل القض�اء وفق أحكام 

املواد القانونية )28 /32 ( مخدرات«.
ولفت�ت املديرية اىل أن »هذه الواجبات جاءت بناًء عى 
املعلوم�ات االس�تخبارية الت�ي حصلت عليه�ا مفارز 
املديرية املنترشة يف بغ�داد واملحافظات وكان للتعاون 
املس�تمر واملثمر مع املواطنن الذي�ن يقومون باالدالء 
بمعلوماتهم عرب الخط الس�اخن)1٧8( املجاني الدور 

املهم«.
كما القت  الرشطة االتحادية، أمس االحد، القبض عى 
5 متهمن بالرسقة يف بغداد، فيما نفذت حملة تفتيش 

عى السالح غري املرخص بالعاصمة.
وذكر  بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، انه« 
وفقاً ملعلومات دقيقة وتعاون املواطنن، ألقت قوة من 
الل�واء الخامس الفرقة الثانية رشطة اتحادية القبض 
ع�ى خمس�ة متهمن بالج�رم املش�هود أثن�اء تنفيذ 
ممارس�ة أمنية يف منطقة »الغزالية« لقيامهم برسقة 
دراج�ة نارية«، مؤكدة« تس�لميهم إىل مكتب مكافحة 

إجرام الغزالية اصولياً«.

محلة امنية واسعة ملالحقة جتار ومتعاطي املخدرات يف بغداد وعمليات أمنية 
تؤدي إىل ضبط متهمني وسالح واسرتداد أموال

بإشراف ومتابعة وكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد حممد

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية النائب، س�لمان الغريباوي، أمس 
األح�د، أن وزارة الصحة لم تس�جل ظهور أية اع�راض أو جلطات دموية 

ملواطنن تلقوا االقاح فريوس كورونا.
وقال الغريباوي يف ترصيح صحفي إن »هناك تقارير إعالمية وحمالت عى 
مواقع التواصل االجتماعي الهدف منها بث الرعب والخوف لدى العراقين 

ملنعهم من تلقي اللقاح الخاص بفريوس كورونا«.
وأض�اف أن »البعض يق�ول إن اللقاح وخصوصا »اس�رتازينيكا« يس�بب 
جلطات دموي�ة وهو خالف املنطق والعلم الذي لم يثبت حتى اآلن حقيقة 
تلك االدعاءات«، داعيا املواطن�ن إىل »االبتعاد عن االخبار الكاذبة والتوجه 
نحو املراكز الخاصة بالتطعيم من أجل الحد من ارتفاع معدالت االصابات 

بالجائحة«.
وبن أن »هناك ضمان حقيقي بتعويض كل مواطن عراقي يتعرض لألذى 
ج�راء تلقي اللقاح قد تس�بب له إعاق�ة دائمية«، مبين�ا أن »هذا األمر تم 

تضمينه يف قانون مواجهة جائحة كورونا«.

الصحة الربملانية تكشف عن »تعويضات« لكل مواطن 
يسبب له لقاح كورونا »إعاقة دائمية«

        بغداد / المستقبل العراقي

ب�ّن املتحدث باس�م حكومة اقليم كردس�تان جوتيار ع�ادل، أمس االحد، 
أن اقليم كردستان سريس�ل ملفن اىل بغداد معربا عن أمله بإرسال بغداد 

املستحقات املالية لإلقليم.
وق�ال ع�ادل يف مؤتمر صحفي إنه »س�يتم إرس�ال ملف�ن مهمن خالل 
االس�بوع الحايل اىل بغداد«، موضح�ا أن »إحداهما يتضم�ن نفقات انتاج 

النفط يف االقليم، واآلخر يتعلق بموضوع الواردات غري النفطية«.
وأعرب عادل ع�ن أمله ب�«تطبيق ملف املوازنة االتحادية قريباً، وإرس�ال 

مستحقات اقليم كردستان املالية وفق ما جاء يف قانون املوازنة«.

ثمن�ت األمم املتحدة، أم�س األحد، التزام رئيس الجمهورية بتأس�يس برنامج 
وطني النع�اش وادي الرافدين. ووجه املكتب االقليم�ي لربنامج األمم املتحدة 
بغرب آس�يا يف تغريدة عى تويرت: »بالشكر لرئيس الجمهورية العراقية، برهم 
صالح، إللتزامه بتأس�يس برنامج وطني إلنع�اش وادي الرافدين عرب خارطة 
طري�ق ُتلبي الحاجة امللحة ملجابهة التغري املناخي«. وكان رئيس الجمهورية، 
بره�م صالح أعل�ن يف كلمة يف اليوم العاملي للبيئة، إن »من الواجب التأس�يس 
لربنام�ج وطن�ي إلنع�اش وادي الرافدين يس�تند عى خارطة طريق ش�املة 
ملواجهة التغري املناخي، وتحويل االقتصاد نحو التنوع ودعم الطاقات املتجددة 

والحفاظ عى املياه واستخدام األرايض للزراعة«.

حكومة كردستان: نحن بصدد إرسال 
ملفني مهمني إىل بغداد

األمم املتحدة تثمن التزام العراق بتأسيس برنامج 
وطني النعاش وادي الرافدين

        بغداد / المستقبل العراقي

تعاقدت املفوضية العليا املس�تقلة 
م�ع  االح�د،  أم�س  لالنتخاب�ات، 
رشكتن أملانيتن لفحص برمجيات 
اجه�زة االنتخاب�ات وطب�ع أوراق 
لالنتخاب�ات  اس�تعدادا  االق�رتاع، 
م�ن  الع�ارش  يف  إجراؤه�ا  املق�رر 
ترشين األول املقبل.ونقلت وس�ائل 
إعالم عن مستش�ار رئيس الوزراء 
الدكت�ور  االنتخاب�ات،  لش�ؤون 
عبد الحس�ن الهن�داوي، قوله: إن 
»املفوضي�ة وقعت مؤخراً عقداً مع 
إحدى ال�رشكات األملانية الفاحصة 
اس�تعداداً للعملي�ة االنتخابية التي 
س�تجري يف ترشي�ن األول املقبل«، 
مش�رياً اىل »وجود عم�ل بالتعاون 

مع األمم املتح�دة التي اطلعت عى 
كل ه�ذه القضي�ة، وهي تس�اعد 
يف ه�ذا املجال، ولكن يبق�ى القرار 
للمفوضية وأعضاء مجلس  األخري 
املفوضي�ة العراقين«.وأض�اف أن 
»املفوضية وقع�ت مذكرات تفاهم 
م�ع ال�وزارات ذات العالق�ة، التي 
تس�هم بإنجاح العملية االنتخابية 
وظهورها بأفضل ما يمكن«.وتابع 
الهنداوي: أن »املفوضية ما زالت يف 
مناقشات مستمرة لتأمن العملية 
االق�رتاع  وصنادي�ق  االنتخابي�ة 
واملخازن ومراكز ومحطات االقرتاع 
والناخب�ن واملرش�حن ع�ى ح�د 
سواء، بما يضمن س�المة الجميع 
وس�ري العملية بكل يرس وس�هولة 

وسالسة«.

املفوضية توقع عقدين مع رشكتني أملانيتني 
لفحص برجميات أجهزة االقرتاع 
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    المستقبل العراقي / الغانم

ت�رأس محاف�ظ واس�ط الدكت�ور محمد جمي�ل املياحي 
اجتماعا هاما بحضور رؤساء الوحدات االدارية ومديري 

الدوائر الخدمية وذات العالقة ملناقشة مشاريع 2021.
وقال »سوف تنطلق خالل األسابيع القادمة حزمة كبرية 
من املش�اريع التي توزعت عىل عم�وم الوحدات االدارية 
وحس�ب النس�ب الس�كانية، بحي�ث انه�ا ش�ملت املدن 
واالري�اف، ويف مجاالت البنى التحتي�ة والطرق واملدارس 
وغريها من املش�اريع الكفيلة بتغري الواقع الخدمي نحو 

األفضل«.
وأض�اف لقد اضفنا مش�اريع مهمة جدي�دة هي مدخل 
الك�وت م�ن جانب س�يطرة بغ�داد، ومدخ�ل الكوت من 

جانب العم�ارة، وادخلناها ضمن أولويات الخطة املقبلة 
وهي اآلن يف طور االعالن.

إىل ذل�ك، التق�ى محاف�ظ واس�ط الدكتور محم�د جميل 
املياحي جمعا من الس�ادة االجالء والشيوخ والوجهاء يف 

املحافظة.
وق�ال »لقد التقينا ه�ذه النخبة من أعم�دة القوم الذين 
نقل�وا لنا مطالبات أبناء عش�ائرهم الكريمة ومناطقهم 
العزي�زة ع�ىل امت�داد الخارط�ة الجغرافي�ة واالداري�ة 
ملحافظتن�ا الحبيب�ة، والت�ي تركزت كلها ع�ىل الخدمات 

وهي من أبسط حقوق أهلنا الكرام«..
وأضاف »اس�تمعنا اىل االفكار والرؤى النرية لكرام القوم 
ووجه�اء املناطق التي ش�كلت لنا حاف�زاً ودافعاً للميض 
قدماً، بتقديم ما هو أفضل ألبناء محافظتنا، حيث وجدنا 

حكم�ة ودراي�ة كاملة لدى رم�وز املحافظة العش�ائرية 
الكريم�ة، وتش�خيص ل�كل املش�اكل األمني�ة والخدمية 

واالجتماعية«.
وق�ال إن�ه لزام�اً علين�ا الس�عي لحلحلته�ا بمس�اندة 
الس�ادة وش�يوخ العشائر االجالء وس�نعمل عىل دعمهم 
ومس�اندتهم ألن ذلك يش�د من أزرنا، سيما ونحن نواجه 
تحدي�ات عديدة، هدفها ثنينا عن مواصلة العمل الخدمي 

الذي بدأنا نقطف ثماره يف العديد من املناطق.
واوض�ح بأن هن�اك حزمة جديدة م�ن الخدمات يف عديد 
املجاالت س�وف نطلقها قريب�ًا، وقد أضفن�ا لها مطالب 
أهلن�ا، واملالحظات الت�ي تحدث بها الح�ارضون، والتي 
هي تش�كل النبض الحقيق�ي واملطالب الحقة للش�ارع 

الواسطي الكريم.

حمافظ واسط يرأس اجتامعا هامًا ملناقشة »تغيري« الواقع اخلدمي
التقى مجعًا من السادة والشيوخ العموم يف احملافظة

    بغداد/ المستقبل العراقي

كش�ف أمني بغ�داد ع�الء معن، أم�س األحد، 
تفاصيل مرشوع تطوير مدينة الصدر، مؤكداً 
وض�ع خطة مماثل�ة ملدينة األعظمي�ة. وقال 
مع�ن يف ترصي�ح للوكال�ة الرس�مية، »قدمنا 
خط�ة لتطوي�ر مدين�ة الص�در بقطاعاته�ا 
الحالية ورفعناها من خالل محافظة بغداد«، 
مبيناً أن »املرشوع يتضمن مدينة جديدة خلف 
الس�دة، لكنه بحاج�ة إىل تصميم استش�اري 

عاملي«.  واض�اف أن »مدينة الص�در الجديدة 
س�تكون منطقة متكاملة تقدم بها الخدمات 
كاف�ة، ومنها الس�كن والجامع�ات واملدارس 
وغريها مما تتطلبه البن�ى التحتية ومحطات 
تس�وق لتكون مدين�ة حية ب�كل الخدمات«.  
وأش�ار إىل أن »األموال املخصصة ألمانة بغداد 
غري كافية للمش�اريع االس�راتيجية«، مشريا 
إىل »ح�وار كب�ري م�ع رئي�س ال�وزراء لتتبنى 
الدولة املشاريع االس�راتيجية، وفق اتفاقات 
دولي�ة مع الصيني�ني أو الربيطانيني أو األملان 

أو غريهم إلنشاء املش�اريع االسراتيجية عىل 
مس�توى البن�ى التحتي�ة«.  وأك�د األم�ني، أن 
مرشوع تطوير مدينة الصدر »س�ينطلق حال 
إطالق األموال املخصص�ة لها«، الفتا إىل خطة 
لتطوير مدينة األعظمية أيضاً بتمويل قد يصل 
إىل 15 مليار دينار، تش�مل س�تة ش�وارع مع 
أحياء سكينة.  وش�دد رئيس مجلس الوزراء، 
الس�بت، ع�ىل  أم�س  الكاظم�ي،  مصطف�ى 
رضورة تنفيذ م�رشوع إعم�ار مدينة الصدر 

بعيداً عن الحسابات السياسية الضيقة.

أمني بغداد يكشف تفاصيل محلة إعامر العاصمة: مدينة جديدة 
خلف السدة وخطة لالعظمية

    بغداد / المستقبل العراقي

اكدت وزارة النقل، أمس االحد، انها عازمة 
ع�ىل انجاز مرشوع القط�ار املعلق ملا فيه 
م�ن اهمية كب�رية، الفتة إىل ان�ه« يعد من 
املش�اريع الحيوية االس�راتيجية لخدمة 
س�كان بغداد وكذل�ك توفري ف�رص عمل 

كثرية للشاب البغدادي«.
وذك�رت ال�وزارة يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه، ان »وزارة النق�ل 
عق�دت يف مقر الوزارة، اجتماعاً ملناقش�ة 
الدراس�ة املقدمة من الرشكة االستشارية 
فيما يخص قطار بغداد املعلق الذي يعد من 
املشاريع الخدمية الحيوية واالسراتيجية 

املهمة«. 

وترأس االجتماع الوكيل االداري، س�لمان 
البهاديل بحضور مدير عام الرشكة العامة 
لسكك حديد العراق طالب جواد الحسيني 
ومدي�ر ع�ام دائ�رة العق�ود والراخيص 
مؤيد حس�ن ومدير عام دائ�رة التخطيط 

واملتابعة عبد العظيم البدران 
»بتوجي�ه مب�ارش م�ن  البه�اديل:  وق�ال 
وزير النقل نارص حس�ني بندر الش�بيل تم 
االجتم�اع ملناقش�ة الدراس�ة املقدمة من 
الرشكة االستش�ارية ومناقشة الية ادراج 
امل�رشوع ضمن اس�لوب الق�روض ضمن 
املوازن�ة العام�ة واس�تعراض املالحظات 
الفني�ة واملالية التي تخ�ص املرشوع الذي 
س�يتم تنفيذه م�ن قبل رشكة اليس�توم 

الفرنسية ورشكة هونداي الكورية«.

النقل تؤكد عزمها عىل إنجاز مرشوع القطار املعلق: 
له أمهية كبرية

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

رجح�ت وزارة التعلي�م العايل والبحث العلم�ي، أمس األحد، 
أن يك�ون الدوام خ�الل العام الدرايس املقب�ل حضوريا، بعد 
التوس�ع يف حمالت التطعيم.وقال املتحدث الرس�مي باس�م 
ال�وزارة حي�در العبودي إنه »ت�م فتح مراكز لتلق�ي اللقاح 
الخاص بف�ريوس كورونا بالجامع�ات والكليات الحكومية 
واالهلية لتطعيم الطلبة واملنتسبني واملوظفني فيها من خالل 
فرق صحية مختصة«، كاش�فا »عن وج�ود اقبال كبري عىل 
هذه املراكز«.ورجح أن »يكون الدوام يف الجامعات حضوريا 
للعام الدرايس املقبل، السيما بعد التوعية الصحية بخطورة 
الجائحة وتش�جيع الطلبة عىل اخذ اللقاح«.وتبدأ امتحانات 
الكورس الثاني أو النهائية يف الجامعات واملعاهد الحكومية 
واألهلية يف ال� 25 من شهر تموز املقبل.ومنذ تفيش فريوس 
كورون�ا يف العراق، يف ش�باط 2020، حتى الي�وم، تويف أكثر 
م�ن 16 ألف مواطن جراء مضاعفات اإلصابة، وأصيب أكثر 
م�ن مليون و221 أل�ف مواطن، فيما تج�اوز عدد امللقحني 
الراكم�ي ال��63 أل�ف مواطن.وتس�ببت الجائح�ة بفرض 
إج�راءات وقاية، من بينها فرض االغالق العام لعدة أش�هر، 

وتعليق الدوام الحضوري يف ملدارس والجامعات.

التعليم: هناك إقبال كبري 
عىل مراكز التطعيم ضد 
»كورونا« يف اجلامعات

    نينوى / مروان ناظم

بحث محاف�ظ نينوى نجم الجبوري مع وفد من س�لطة الطريان املدني، 
امس االحد، اعمار مطار املوصل.وقال الجبوري يف ترصيحات صحفية أن 
وفدا من س�لطة الطريان املدني زار موقع مطار املوصل واطلع عىل حجم 

الدمار الذي الذي تعرض له خالل سيطرة داعش عىل مدينة املوصل«.

حمافظ نينوى يبحث مع وفد من سلطة 
الطريان اعامر مطار املوصل

    بغداد / المستقبل العراقي

ق�رر م�رصف الرش�يد، أمس األح�د، معامل�ة املوظ�ف املدن�ي يف الدائرة 
العس�كرية معامل�ة املوظ�ف املدن�ي يف الدوائ�ر املدني�ة األخرى.وأوضح 
املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه ان 
»املوظف املدني يف الدائرة العس�كرية سيشمل بالرشوط كافة التي ترسي 
عىل املوظف املدني من ناحية منح السلف والكفالة«.واضاف ان »املرصف 
س�بق أن اطلق يف وقت سابق السلف للموظفني ومنتسبي الوزارت االمنية 

كافة واملتقاعدين املوطنة رواتبهم لدى املرصف الكرونيا«.

    بغداد / المستقبل العراقي

ناقش رئيس سلطة الطريان املدني العراقي نائل سعد عبد الهادي، 
أمس األحد، مع مدراء املطارات العراقية طبيعة اإلجراءات الجديدة 
الخاص�ة برخي�ص املط�ارات العراقي�ة العامل�ة يف الب�الد .وب�ني 
مع�اون املدير العام لش�وؤن املط�ارات العراقية، ع�يل محمد تقي 
خالل االجتماع، أن »س�لطة الطريان املدني ملتزمة بتطبيق جميع 
متطلب�ات املنظمة الدولي�ة للطريان املدن�ي lCAO والذي ياتي ذلك 
استعداداً لربنامج التدقيق ) USOAP ( املعد من قبل السلطة لغرض 

تهيئة املطارات وعملها ضمن السياقات املعمول بها دولياً«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية، أمس األحد، إطالق الدفعة 
الخامس�ة م�ن رواتب املع�ني املتفرغ، لش�هر أيار.وق�ال رئيس هيئة 
الرعاي�ة ذوي االعاق�ة واالحتياج�ات الخاصة يف ال�وزارة، عصام عبد 
اللطيف التميمي يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه إن »الدفعة 
الخامس�ة من رات�ب املعني املتفرغ لش�هر أي�ار يف بغ�داد واملحافظة 
أطلقت«.وأض�اف، ان الهيئة اكملت جميع االجراءات املتعلقة باطالق 
راتب املعني املتفرغ للمس�تلمني س�ابقا وللشمول الجديد لعام 2019،  
الذين لم يس�تلموا رواتب االش�هر االربعة االوىل يف الدفعة الس�ابقة«، 

داعياً اياهم اىل »التوجه ملنافذ الرصف الستالم مستحقاتهم املالية«.

    ذي قار / المستقبل العراقي

أعلن�ت صحة ذي قار، أم�س األحد، مغادرة املصاب�ني ال�4 بالفطر 
األسود للمستشفى بصحة جيدة بعد اثبات خلوهم من املرض.وأكد 
املتحدث باسم دائرة صحة ذي قار عمار الزاميل يف حديث تلفزيوني، 
إن »الفحوص�ات املختربي�ة أثبت�ت خل�و الراقدين ال�4 الذي س�بق 
وأُعلنت إصابتهم بالفطر األسود، من املرض، وغادروا املستشفى إىل 
منازلهم بصحة جيدة«. وأضاف الزاميل، أن »حاالت اإلصابة بالفطر 
األسود، تأتي إثر مضاعفات اإلصابة بفريوس كورونا، وذلك بسبب 
الضعف الذي يس�ببه الفريوس يف املناعة«. وأهاب بوس�ائل اإلعالم، 
بع�دم التهويل وإثارة الخوف ب�ني املواطنني حول اإلصابات بالفطر 
األس�ود، كونه أحد مضاعفات اإلصابة بف�ريوس كورونا، داعياً إىل 

تحفيز املواطنني عىل تلقي اللقاح املضاد للفريوس«.

الرشيد يصدر قرارًا مهاًم ختص املوظف 
املدين يف الدائرة العسكرية

سلطة الطريان تناقش آلية جديدة 
لرتخيص املطارات العراقية

العمل تعلن إطالق الدفعة اخلامسة 
من راتب املعني املتفرغ

ذي قار: مصابو »الفطر االسود« يغادرون املستشفى

    بغداد/ المستقبل العراقي

ح�ددت رشكة جنرال الكريك االمريكية للطاقة 3 اساس�يات يحتاجها العراق للنهوض 
بواق�ع الطاقة الكهربائية خالل املرحلة املقبلة.وقال الرئيس التنفيذي للرشكة يف العراق 
رش�يد الجنابي يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، ان »العراق يواجه يف املرحلة 
الراهن�ة تحدياُ كبرياً يف موارد الطاقة، لكن هنالك العديد من الحلول املؤهلة ملعالجة هذا 

النق�ص، وتمتل�ك }جن�رال 
إلكري�ك{ تقني�ات مبتكرة 
وموثوقة للمساهمة يف ردم 
الفجوة ضمن قطاع الطاقة 
العراق�ي وان ه�ذه الحلول 
التي وضعتها  الخطة  تدعم 
لتحسني  العراقية  الحكومة 

واقع الكهرباء يف البالد«. 
اىل  »العراق بحاجة  واضاف 
إضاف�ة الطاقة إىل الش�بكة 
الوطنية ع�رب تطوير وبناء 

املحط�ات الجديدة، وتحس�ني العملي�ات واألداء يف املحطات الحالية املس�تخدمة لتوليد 
الطاقة، وتعزيز أداء واس�تقرار ش�بكة الكهرباء الوطنية، وكل هذا يقع ضمن مسارات 
متع�ددة املح�اور«. وبني الجنابي انه »يمكن تحويل محط�ات الطاقة والتي تعمل اليوم 
ع�ىل الدورة البس�يطة إىل الدورة املركبة لتعزيز قدرته�ا اإلنتاجية بما يصل إىل 50% دون 
الحاجة الس�تخدام وقود إضايف أو زيادة انبعاثاتها، ضارباً املثل بمحطة بس�ماية والتي 
تعم�ل بالدورة املركبة بوحدات جنرال الكريك وهي اك�رب محطة كهرباء اليوم واكثرها 
كف�اءة يف الع�راق« الفت�ا اىل انه »يمك�ن للعراق االفادة م�ن مواردة من الغ�از الطبيعي 
وتحويل�ة اىل وقود النتاج الكهرباء من خالل بناء محطات عمالقة وباس�تخدام عرشات 
التوربينات الغازية من طراز HA والتي تصنعها »جنرال إلكريك« والتي هي االكثر كفاءة 
عامليا لس�د الحاجة املس�تقبلية للطاقة يف العراق«. واوضح ان صيان�ة وادامة ماينتجه 
الع�راق اليوم وإجراء عمليات اإلصالح والخدمة يف محط�ات توليد الطاقة الكهربائية يف 
مختل�ف ارجاءه،يمك�ن ان يثم�ر يف الحفاظ ع�ىل تزويد أكثر م�ن 8 آالف ميجاواط من 
الطاقة الكهربائية،لتلبية ذروة الطلب خالل فصل الصيف«. واكد انه يمكن تعزيز شبكة 
نقل الطاقة العراقية من خالل بناء املحطات الثانوية والتي تس�اهم يف فتح االختناقات 
وخاصة يف املناطق املكتظة س�كانياً،اضافة اىل نقل الطاقة املنتجة من املحطات اىل املدن 
واملحافظات،كما نعمل ايضا عىل ربط الش�بكة مع اململكة األردنية،يف خطوة ستس�اهم 
بش�كل كبري يف إزالة الضغوط امللقاة عىل الش�بكة وتزويد الطاق�ة الكهربائية وفق أعىل 
مس�تويات املوثوقية. وعن امكانية انشاء محطات كهربائية وثانوية يف املناطق املحررة 
كاملوصل واالنبار وصالح الدين قال الجنابي ان :«العمل جار عىل بناء محطات ثانوية يف 
املوصل وصالح الدين لدعم اس�تقرار الشبكة يف هذه املناطق بعد تعرضها لالرضار علماً 

ان جي اي كانت من اوىل الرشكات التي دخلت املناطق املحررة«.

جنرال ألكرتيك حتدد 3 أساسيات حيتاجها العراق 
للنهوض بواقع الكهرباء

الصحة: اللقاحات ستزداد
 10 أضعاف الشهر املقبل

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، أمس األحد، ان كميات اللقاحات املضادة 
لفريوس كورونا يف العراق ومنافذ التطعيم س�تتضاعف يف شهر تموز 
املقبل.وقال�ت عضو الفريق اإلعالمي لوزارة الصحة ربى فالح »وزارة 
الصحة وضعت خطة لزيادة أعداد املراكز الصحية التي تس�لم اللقاح 
حي�ث س�تتضاغف من ثالث�ة إىل خمس�ة أضعاف لتقلي�ل الزخم عىل 
املستش�فيات، وايضا لتلقي�ح أكرب عدد من املواطن�ني حيث أن زيادة 
أع�داد املراكز الصحية املوزعة للقاح سيس�هل ع�ىل املواطنني عملية 
التطعيم«.وأكدت انه »ويف كل أس�بوع تصل وجب�ة جديدة من اللقاح 
ضمن الجدول األس�بوعي الستالم اللقاح، لكن يف بداية الشهر السابع 
او بداي�ة النص�ف الثان�ي من العام الحايل س�تزداد الكمي�ة إىل عرشة 
أضع�اف م�ن التجهي�ز الحايل«.وأضافت »نالحظ ان هنال�ك تذبذبا يف 
املوق�ف الوبائي له�ذه األيام حيث ترتفع اإلصاب�ات يف بعض األحيان 
وتنخفض يف أحيان أخرى، وال نستطيع أن نعتمد انخفاض اإلصابات 
يف املوقف الوبائي خالل أيام متفرقة حيث ما زال الوقت مبكرا لتقييم 
الوضع الوبائي بش�كل عام حتى نق�ول ان أعداد اإلصابات انخفضت 
اكث�ر، وبالتايل ال يمك�ن أن نعتمد عىل أيام متفرق�ة بانخفاض أعداد 
اإلصاب�ات، ونحتاج إىل وقت أط�ول لتقييم املوق�ف الوبائي«.وتابعت 
فالح »أيضاً عدم التزام املواطنني باإلجراءات الوقائية بالتأكيد ستؤدي 
إىل زي�ادة يف أع�داد اإلصابات فكلم�ا كان املواطن ملتزم�ا باإلجراءات 
الوقائي�ة وايض�ا اخذ اللقاح س�ينعكس بصورة إيجابي�ة عىل املوقف 

الوبائي وانخفاض يف أعداد اإلصابات«.

املوارد حتّذر من مسألتني خطريتني وتكشف عن تعاون 
لرفع التجاوزات

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة امل�وارد املائي�ة، أم�س االح�د، 
عن رفع الكثري من الدع�اوى القضائية عىل 
املتجاوزي�ن، مؤكدة أن هنال�ك تعاوناً كبرياً 
مع الجه�ات املعنية لرف�ع التجاوزات ومنع 

تلوث املياه.
وق�ال املتحدث باس�م ال�وزارة ع�يل رايض، 
إن�ه »تم رفع الكثري من الدع�اوى القضائية 
ع�ىل املتجاوزي�ن، فض�اًل عن من�ع مصادر 
تلويث املي�اه، والتج�اوز عليه�ا«، مبيناً أن 

»هن�اك تعاون�اً كبرياً م�ع الجه�ات االمنية 
القض�اء  ومجل�س  املحلي�ة  والحكوم�ات 
األع�ىل أضاف�ة إىل الدع�م الحكوم�ي الكبري 
ملن�ع مختل�ف التجاوزات«.وأك�د أن »فرقنا 
مس�تمرة بالتعاون مع الجهات االمنية ذات 
العالقة بمتابع�ة كل املتجاوزين ورفع هذه 
التجاوزات ومنع تلويث املياه ومنع التجاوز 
عىل الحصة املائية، لضمان وصول الحصص 
العادل�ة اىل كل املس�تفيدين منها«.وأض�اف 
أن »مناس�يب نه�ري دجلة والف�رات عادت 
اىل معدالتها الطبيعي�ة لتأمني املياه للخطة 

الزراعي�ة الصيفي�ة وكذل�ك تأم�ني املي�اه 
ملحطات األس�الة واالس�تخدامات االخرى«.
وأش�ار إىل أن »الكمي�ات املطلقة محس�وبة 
وف�ق احتياج�ات حقيقي�ة، لذل�ك عملي�ة 
التج�اوز عىل الحصة املائي�ة، والتجاوز عىل 
نوعية املياه من حيث تلوثها، مسألة خطرية 
جدا«.واعلنت وزارة املوارد املائية، يف 24 ايار 
املايض، عودة مناسيب نهري دجلة والفرات 
اىل وضعها الطبيعي، فيما أشارت اىل أن هذه 
املناس�يب س�تزداد تدريجياً يف االي�ام املقبلة 

لتأمني مستلزمات الزراعة الصيفية.

اليونسكو تكشف عن »متويل سخي« إلحياء البصرة القدمية

حمافظ البرصة خيصص مبلغ 10 ماليني دينار لذوي عائلة تعرضت حلادث سري
     المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

خصص محافظ البرصة املهندس اسعد العيداني، 
أمس األحد، مبلغ )10( ماليني دينار لذوي العائلة 
البرصي�ة املتكونة من 15 ش�خصا الذين وافاهم 

االجل جراء حادث سري مروري مؤسف.
وذك�ر املكت�ب االعالمي للمحاف�ظ، يف بيان تلقت 
املس�تقبل العراقي نسخة منه، أنه »أوفد محافظ 
الب�رصة نائب�ه االول املهن�دس محم�د التميمي، 
لزيارة العائلة ومتابعة الوضع الصحي لحالة احد 
املصابني جراء الحادث، ال�ذي تعرضت له العائلة 

قبل ايام عىل الطريق الدويل«.
بدورها، أعلن�ت منظمة »اليونس�كو« بدء العمل 
ع�ىل إج�راء تقيي�م معم�اري لقن�اة العش�ار يف 
محافظ�ة الب�رصة، كج�زء من م�رشوع »إحياء 

مدينتي املوصل والبرصة القديمتني«.
وقالت املنظم�ة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة من�ه إنه�ا »ب�دأت العم�ل ع�ىل التقيي�م 

املعماري لقناة العش�ار يف مدينة البرصة القديمة 
، كج�زء م�ن م�رشوع )إحي�اء مدينت�ي املوصل 
والبرصة القديمتني( واملمول بس�خاء من االتحاد 

األوروبي«.
وأضاف�ت أن العمل يجري »بالتع�اون الوثيق مع 

السلطات املحلية«.

حمافظة بغداد حتدد سعر األمبري
بغداد/ طالب ضاحي / عادل احمد

أوض�ح مع�اون محاف�ظ بغ�داد لش�ؤون 
الصح�ة والطاقة، قيس الكالبي، آلية تحديد 
س�عر األمب�ري ملول�دات الكهرب�اء األهلي�ة.
وقال الكالبي »تم تخوي�ل الوحدات اإلدارية 
بتحديد س�عر األمبري لهذا الش�هر للمولدات 
األهلية والحكومية بنسبة للتشغيل الصيفي 
والذهبي، بسبب تفاوت تجهيز وزارة كهرباء 
بالطاق�ة الكهربائي�ة بني منطق�ة وأخرى 
وقضاء وآخر«.  وأشار اىل »املراقبة الشديدة 
واملتابع�ة ع�ىل ان ال يتج�اوز س�عر األمبري 
ح�دود معين�ة وتم تحديد ذلك مع مس�ؤويل 
الوحدات اإلدارية وفق�ا لخصوصية الوحدة 
اإلدارية ووضعها يف املناطق حس�ب الوضع 
املعايش واالقتصادي«. وأكد الكالبي »وجود 
متابعة جدي�ة من قبلنا وم�ن قبل املحافظ 
ولجنة الطاق�ة ومختاري املح�الت ومكتب 
املحافظ لشؤون املواطنني لتلقي أي شكوى 
ومتابعة ومحاسبة املقرصين وفق ضوابط 
وتعليم�ات ناف�ذة«. وكان محاف�ظ بغ�داد 

محم�د العط�ا، أعلن أمس تجهي�ز أصحاب 
املولدات بمادة )الكاز( مجاناً ملنع رفع سعر 
األمب�ري« مبينا ان »س�عر األمب�ري يحدد من 
خ�الل لجنة يف مجل�س املحافظة«. وأش�ار 
اىل ان »اللجنة أعطت التعليمات اىل االقضية 
والنواح�ي لتحديد م�ا تراه مناس�باً ومنح 
صالحية لالقضية والنواحي كون أن بعضها 
تتمت�ع بتجهي�ز جي�د لس�اعات الكهرب�اء 

م�ا يك�ون س�عر املول�د منخف�ض مقارنة 
باالقضي�ة االخ�رى الت�ي تش�هد تراجعاً يف 
معدل التجهيز للطاقة«. ولفت اىل، ان »%90 
من الوح�دات اإلدارية يؤكدون أن األس�عار 
املعلن�ة مجزية ألصحاب املولدات« مؤكداً ان 
»أصحاب املولدات حصلوا يف بعض األش�هر 
عىل أرب�اح مجزية ومن املف�رض تعويض 

ذلك خالل الذروة«.
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مجهورية العراق /وزارة النفط/ رشكة احلفر العراقية / رشكة عامة
اىل الرشكات املتخصصة

م / اعالن املناقصة العامة  املرقمة  17 ـ خدمات ـ 2021 ـ البرصة ـ )معلنة للمرة االوىل( 
نوع املوازنة ) تشغيلية ( ـ نوع التبويب / )مقاوالت وخدمات (  

1 � ي�ر )رشكة الحفر العراقية  / رشك�ة عامة( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي 
الخربة لتقديم عطاءاتهم للعمل الخاص ب� ) توفري خدمات امنية حراسات لحماية جهازي 
الحفر )IDC37&38( العاملني  ضمن حدود محافظة البرصة يف حقل الزبري لصالح رشكة 

ENI االيطالية طيلة فرتة العقد البالغة )365 يوم( 
2 � تتوف�ر ل�دى )رشكة الحفر العراقية � رشكة عامة ( التخصيصات املالية ضمن املوازنة 
التش�غيلية وتنوي اس�تخدام جزء منها لتنفيذ الخدمات ) توفري خدمات امنية حراس�ات 
لحماي�ة جه�ازي الحف�ر )IDC37&38( العاملني  ضمن حدود محافظ�ة البرصة يف حقل 

الزبري لصالح رشكة ENI االيطالية 
3 � بأم�كان مقدم�ي العطاء الراغبني يف رشاء وثائق للعط�اء باللغات ) اللغة العربية( بعد 
تقديم طلب تحريري اىل )رشكة الحفر العراقية � رشكة عامة يف محافظة البرصة � الزبري 
� الربجس�ية( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري املس�رتدة البالغ�ة ) 100,000( مائة الف 
دين�ار عراق�ي ، بأمكان مقدمي العطاء الراغبني يف الحصول ع�ىل املزيد من املعلومات عىل 

العنوان املبني يف اعاله 
4 � اخر موعد لتسليم العطاءات اىل العنوان االتي : ) مقر رشكة الحفر العراقية يف البرصة 
� الزبري � الربجسية � مقرر لجنة فتح العطاءات( يف املوعد املحدد هو ) يوم االحد املصادف 
2021/6/27 الس�اعة الثانية عرش ظهرا ( وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وسيتم فتح 
العط�اءات بحض�ور مقدمي العط�اءات او ممثليهم الراغبني بالحض�ور يف العنوان االتي : 
) الب�رصة � الزبري � الربجس�ية � مقر رشك�ة الحفر العراقية � لجنة فت�ح العطاءات ( يف 
الزمان والتاريخ )الس�اعة الثانية عرش ظهرا من يوم االحد املصادف 2021/6/27( يجب 
ان تتضمن العطاءات ضمان للعطاء )خطاب ضمان مرصيف او صك مصدق او س�فتجة ( 

وبمبلغ ) 33,408,000( ثالثة وثالثون مليون واربعمائة وثمانية االف دينار عراقي  
5 � اخر موعد لرشاء وثائق املناقصة يوم )الخميس( املصادف 2021/6/24

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

7 � الكلف�ة التخميني�ة لتنفيذ االعمال مل�دة )365( يوم تبل�غ )437,270,000( اربعمائة 
وس�بعة وثالثون  مليون ومائتان وس�بعون  الف دينار عراقي ما يعادل )$ 301,565,00( 

ثالثمائة وواحد الف وخمسمائة وخمسة وستون دوالر امريكي  
8 � يف حالة عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياس�ية بكافة اقس�امها فانه 

سيتم استبعاد عطاءه 
9 � يت�م اس�تبعاد العطاء ال�ذي لم ترفق به معاي�ري التاهيل املطلوبة ) الس�يولة النقدية , 
االعم�ال املماثلة ( ال�واردة بالتعليمات ملقدم�ي العطاء )وورقة بيان�ات العطاء( بموجب 

وثائق املناقصة

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول )90( والصادر يف 2021/6/1
 تعل�ن اللجنة اعاله عن تاج�ري العقارات املدرجه تفاصيلها يف ادن�اه والعائده ملكيتها اىل 
مديرية بلدية برطلة  وفقا الحكام القانون )21( لس�نة )2013( وبطريقة املزايدة العلنية 
. فع�ىل الراغبني بااليجار مراجعة مديرية بلدية برطلة وخالل مدة )30( يوم تبدأ من اليوم 
الت�ايل لنرش االعالن بالصحف مس�تصحبني معهم التامينات القانوني�ة البالغة )50%( من 
القيمة املقدرة وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترس�و عليه 
املزايدة اجور نرش االعالن واملصاريف االخرى عىل ان يقوم بتسديد باقي بدل االيجار والرسوم 
االخرى وابرام العقد خالل مدة )ثالثون يوم( من تاريخ تصديق قرار االحالة وبخالفه يعترب 
املستأجر ناكال  ويعاد االعالن عن تأجر امللك وعىل حساب الناكل وتحمله فرق البدلني وكافة 
املصاري�ف االخ�رى املرتتبة عىل ذلك اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم الس�ماح له بالدخول 
باملزاي�دة مجددا مع ع�دم جواز التنازل ع�ن االحالة وبخالفه يعد املس�تاجر ناكال وتطبق 
بحقه االجراءات القانونية املقتضاة وستكون املزايدة يوم االربعاء املصادف 2021/7/7 يف 

مديرية بلدية برطلة الساعة )12( الثانية عرش ظهرا  
مالحظة / مدة االيجار سنة واحدة فقط باستثناء املشتل )3( سنوات

حمافظة النجف االرشف
اعالنجلنة البيع واالجيار الثانية 

تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك   املدرجة تفاصيلها ادناه والعائدة 
اىل بلدية )الحرية ( وملدة  )حسب ما مؤرش ازاءها( وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة  رقم 21 لسنة 2013 فعىل من يرغب 
باالش�رتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة  مراجعة بلدية )الحرية( او اللجنة خالل )30( يوما تبدء من اليوم التايل لنرش 
االعالن يف احدى الصحف املحلية مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة بأستثناء املستأجرين الشاغلني 
للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحساب البلدية 
املذكورة استنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب محافظ النجف / مكتب السيد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وستجري املزايدة 
يف اليوم االخري من مدة االعالن البالغة )30( يوما  يف الساعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية الحرية( ويف حالة مصادفة يوم 

املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك 

الرشوط املطلوبة :
1 � عىل املستاجر جلب صورة )هوية االحوال املدنية + بطاقة السكن او مضبطة تأييد سكن + شهادة الجنسية العراقية( 

2 � عىل املستأجر مراجعة البلدية خالل مدة )30 يوما( من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تسديد بدل االيجار والرسوم االخرى
3 � عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا

4 � استنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف / مكتب السيد املحافظ املرقم 10881 يف 2014/9/28 يلزم اصحاب الحرف والصناعات 
بجلب الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر لهم

 5 � يقوم املتقدم عىل تاجري الحوانيت املذكورة يف االعالن )من تسلس�ل 2 اىل  تسلس�ل 10 ( عىل تنفيذ الكش�ف الفني  املعد من قبل 
البلدية والذي يمكن االطالع عليه بمراجعة البلدية والخاص بهدم واعادة بناء الحانوت

6 - يقوم املتقدم عىل تأجري املسقف الوارد يف الفقرة ) 1 ( من اإلعالن ببناء املسقف وبالتنسيق مع البلدية

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة |606 |2021
التاريخ/2021/6/2 

أعالن 
تبيع مديرية تنفيذ الكوت العقارالتسلسل 75/2م 37 ام 
هلي�ل  الواقع يف ألكوت العائ�دة اىل للمدين)احمد برهان 
ش�اكر ( املحجوز لق�اء طلب الدائنه )ع�ي عناد كريم (
البالغ )15,000,000( مليون دينار فعىل الراغب بالرشاء 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة )15يوم ( تبدأ من اليوم 
التايل للنرش مس�تصحبا معه التأمينات القانونية عرشة 
من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية العراقية 

وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل

عي رضا عي الخطاوي
املواصفات 

1-موقع�ة ورقمه :- يق�ع العقار قرب س�يطرة كوت � 
بغداد املرقم  75/2 م37 ام هليل الواقع يف الكوت

2-جنسه ونوعه :  ارض زراعية تسقى بالواسطة 
3-ح�دوده واوصاف�ه  : تق�ع يف الكوت / قرب س�يطرة 

كوت � بغداد / من جهة اليسار
4-مشتمالته :-  

5-مساحتة: 1000سهم
6-درجة العمران:- 

7– الشاغل :-  
8 –القيم�ة املق�درة : 16,000,000 س�تة ع�رش مليون 

دينار عراقي ال غري
����������������������������������������������

اعالن 
اىل الرشيك / حيدر عبد االمري مرود 

اقتىض حض�ورك اىل بلدية التاجي – س�بع البور لغرض 
استخراج اجازة البناء املرقمة 10452 سبع البور .

الرشيك 
بكر ابراهيم اسماعيل 

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

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
دار القضاء يف يثرب 

محكمة االحوال الشخصية يف يثرب
العدد : 156 / ش / 2021 

التاريخ : 2 / 6 / 2021 
م / تبليغ / املدعى عليه ) مهند اسماعيل خضري ( 

ملقتضيات حس�م الدع�وى الرشعية املرقم�ة 156 / ش 
/ 2021 املدعي�ة فيه�ا املدعوة ) ثوره فرح�ان جميل ( 
وملجهولية محل اقامتك قررت املحكمة تبليغك بواس�طة 
صحيفت�ني محليت�ني رس�ميتني للحض�ور ام�ام ه�ذه 
املحكمة بتاريخ 16 / 6 / 2021 الساعة التاسعة صباحا 
وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق االصول .
القايض 

حازم محمد احمد

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

دار القضاء يف يثرب 
محكمة االحوال الشخصية يف يثرب 

العدد : 163 / ش / 2021 
التاريخ : 6 / 6 / 2021 

م / تبليغ / املدعى عليه ) حسني عامر محمود ( 
ملقتضيات حس�م الدع�وى الرشعية املرقم�ة 163 / ش 
/ 2021 املدعي�ة فيها املدعوة ) ش�يماء ش�اكر محمود 
( وملجهولي�ة محل اقامتك وحس�ب كت�اب مركز رشطة 
الس�الم بالع�دد 1134 يف 26 / 5 / 2021 قررت املحكمة 
تبليغك بصحيفتني رس�ميتني محليت�ني – علما ان موعد 
املرافع�ة ي�وم 20 / 6 / 2021 ويف حال�ة عدم حضورك 
او ارسال من ينوب عنك س�تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول .
القايض 

حازم محمد احمد 
����������������������������������������������

اعالن 
اىل الرشيك / دريد ضياء امني 

اقتىض حض�ورك اىل بلدية التاجي – س�بع البور لغرض 
اس�تخراج اج�ازة بناء للقطعة املرقمة 3317 / 1 س�بع 

البور .
الرشيك 

مشتاق جواد طاهر 
����������������������������������������������

املرصف الزراعي التعاوني 
للصريفة الشاملة 

فرع ابو صخري
العدد : 1472

التاريخ 2021/5/30
اعالن

س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف املن�اذرة باملزايدة 
العلني�ة العقار املوص�وف ادناه و العائ�د للراهن فاضل 
عي�دان كاظم والكفيل نفس�ه لقاء طل�ب الدائن املرتهن 
امل�رصف الزراع�ي التعاون�ي ف�رع اب�و صخ�ري والبالغ 
قدره  )18000000( ملي�ون عدا الفائدة  فعىل الراغبني  
باالشرتاك مراجعة هذه الدائرة خالل مدة 30  يوم اعتبارا 
م�ن الي�وم التايل لتاريخ ن�رش هذا االعالن مس�تصحبني 
معه�م تأمينات قانونية نقدية او كفالة مرصفية ال تقل 
عن 10% من القيمة املقدرة  للبيع البالغة  ) 60000000( 
مليون دينار وان املزايدة ستجري يف الساعة الثانية عرش  

ظهرا من اليوم االخري
املواصفات : 

1 � التسلسل او رقم القطعة : 744/1 
2 � املحلة  و رقم واسم املقاطعة : 51 الحرية اللهيبات 

3 � الجنس  دار 
4 � النوع   ملك رصف
5 � املساحة  2 اولك  

6 � املش�تمالت  : غرفت�ني وصال�ة واس�تقبال  ومطبخ 
وحمام ومرافق مسقف من الشيلمان  

7 � مقدار البيع  )60,000,000( ستون مليون ال غريها
مدير الفرع

عالء جبار لطيف

املهندس
رعد عيل نجم

مدير بلديات حمافظة نينوى
رئيس اللجنة

رقم القطعة والمقاطعة  نوع العقار ورقمه ت
357 برطلة القديمة  الدكاكين المرقمة )99و100و101و102و105( 1

78/468م 75 برطلة الغربية الدكاكين المرقمة 
)1و3و4و5و6و7و8و9و11و14و15و23( 2

م75 برطلة الغربية  محل حدادة المرقمة )8/468 و 11/468  
)30/468 3

24/466 م 75 برطلة الغربية  مشتل 4
برطلة القديمة  كشك )524( 5

2/435 م 75 برطلة الغربية الدكاكين المرقمة ) 82و83و85( 6
70/468 م 75 برطلة الغربية الدكاكين المرقمة ) 202و203( 7

5/2م 75 برطلة الغربية ساحة غاز 8
جزء من 190/163 م 75 برطلة الغربية ملعب رياضي 9

مدة التاجير الموقع المساحة رقم الملك جنس الملك ت
سنة واحدة الحرية / على طريق ابو حالن / على القطعة المرقمة 29 م 48  )10*5(م بال مسقف 1

ثالث سنوات الحرية/ السوق القديم  )10,5*2,5(م 1/4 حانوت 2

ثالث سنوات الحرية/ السوق القديم  )8,25*2,5(م
)8,2*6,3(م 2/4 حانوت مع 

مخزن 3

ثالث سنوات الحرية/ السوق القديم  )7,5*4(م 3/4 حانوت  4
ثالث سنوات الحرية/ السوق القديم  )7,5*5(م 4/4 حانوت 5
ثالث سنوات الحرية/ السوق القديم  )3*5(م 5/4 حانوت 6
ثالث سنوات الحرية/ السوق القديم  )4,5*2,4(م 6/4 حانوت  7
ثالث سنوات الحرية/ السوق القديم  )2,5*9(م 7/4 حانوت  8
ثالث سنوات الحرية/ السوق القديم  )7*7,5(م 30/4 حانوت  9
ثالث سنوات الحرية/ السوق القديم  )5,5*4,25(م 35/4 حانوت  10
ثالث سنوات الحرية/ السوق القديم  )40,2*5,5(م 36/4 حانوت  11
ثالث سنوات الحرية/ السوق القديم  )2*5,5(م 37/4 حانوت  12
ثالث سنوات الحرية/ السوق القديم  )2,5*5,5(م 38/4 حانوت  13
ثالث سنوات الحرية/ السوق القديم  )2,6*5,5(م 39/4 حانوت  14
ثالث سنوات الحرية/ السوق القديم  )2*5,5(م 40/4 حانوت  15

العدد /150
التاريخ 2021/6/6

الدكتور 
حسن عيل فاضل املحمودي 

مدير ناحية العباسية 
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

ع.املدير العام
رئيس جملس االدارة 
مدير اهلياة التجارية
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املجتمع وأمراض السايكوباثيا
            محمد شريف أبو ميسم

لس�ت مختص�ا يف عل�م النف�س، ولكني أعد 
نف�ي قارئا مجته�دا يف هذا الحق�ل املعريف، 
وه�ذا طبع�ا ال يعطين�ي األحقي�ة يف اطالق 
األحكام والتوصيفات النفسية عىل اآلخرين، 
ولكنه يمنحني معرفة الطريق والوس�ائل يف 
الوص�ول اىل مص�ادر املعلومة النفس�ية عند 
مراقبة السلوك الفردي أو الجمعي يف املجتمع 
وع�ىل هذا ما زلت أتذك�ر توصية للمختصني 
يف ه�ذا الحقل بش�أن االبتعاد ع�ن املصابني 
بالس�ايكوباثية، م�ا لهذه الش�خصيات من 
تأث�رات س�لبية عميق�ة يف املحيط�ني بهم، 
ج�راء س�لوكياتهم التي تتس�م دوم�ا بثالث 
سمات أو أكثر من سمات الساكوباث، وهي 
عدم احرتام قوانني املجتم�ع، انتهاك حقوق 
اآلخرين، الكذب والخداع واالستغالل املستمر 
لآلخري�ن، االفتقار للتعاطف وعدم الش�عور 
بالندم حيال األفعال السيئة، األنانية الشديدة 
واإلحس�اس بالتف�وق، والتقلي�ل من ش�أن 
اآلخرين واالس�اءة اليهم بأس�اليب مختلفة، 
ويف أحي�ان كثرة يكون العدوان واس�تعمال 
العنف من س�مات الشخصية السايكوباثية. 
وهذه السمات، يتفق عليها عموم املختصني، 
اعتم�ادا عىل الدليل التش�خييص واإلحصائي 
 ،»DSM5« والنفس�ية  العقلي�ة  لألم�راض 
والذي يعرّف الش�خصية السايكوباثية بانها 
الش�خصية املعادي�ة للمجتم�ع والتي تحمل 

ثالثا أو أكثر من السمات التي أرشنا اليها. 
ويرجع بعض املختصني األس�باب الرئيس�ة 

للسايكوباث اىل النشأة يف البيئات االجتماعية 
املرتبكة، التي عادة ما تشهد حروبا ونزاعات 
وفوارق طبقية، وانعدام الفرص تحت مظلة 
االس�تبداد، ويف رأي آخ�ر »ان الس�ايكوباثي 
نت�اج تفاع�ل الف�رد م�ع بيئ�ة مضطربة يف 
مراحل مبكرة ومهمة للنمو العقيل والنفي، 
اإلس�اءة  أو  الجس�دي،  اإلي�ذاء  إىل  أفض�ت 
العاطفي�ة، أو صدمة الطفولة«. وهنا ال أجد 
أح�دا بالغا يف هذا املجتمع ل�م يتعرض لهذه 
املؤثرات، وأج�د نفي مع أصدقائي واخوتي 
وأحبتي أول الس�ايكوباثيني، فجمعينا نتاج 
عقود من املعطيات التي تصنع السايكوباث 
يف جغرافية الطفولة، وعىل تضاريس املراحل 
العمرية األخرى، دجنتنا س�نوات االس�تبداد 
ع�ىل كل ما هو غر جيد للدفاع عن أنفس�نا، 
والفوز بذواتنا عىل حس�اب اآلخر واملصلحة 
العامة بهدف النج�اة تارة، ورغبة يف التفوق 
عىل اآلخ�ر والتزاحم عىل الص�دارة، من دون 
وجه ح�ق تارة أخرى. ثم وظفن�ا ما ورثناه 
من مرحلة االس�تبداد لتكريس منهج العنف 
فرض�ا الرادتنا عىل اآلخرين، ولجأنا يف أوقات 
اىل األجنب�ي ض�د أبناء جلدتن�ا، وظهرنا عىل 
شاش�ات التلف�از بأجمل حلة ندع�وا للعمل 
بالقوان�ني ونح�ن أول م�ن يرضبه�ا عرض 
الحائ�ط، حت�ى وظفتن�ا االرادات األجنبي�ة 
املتصارع�ة بن�ا وم�ن خاللن�ا ع�ىل أرضن�ا. 
فه�ل نملك ش�جاعة االع�رتاف انن�ا جميعا 
س�ايكوباثيون؟ لنبح�ث مع�ا ع�ن مخارج 
علمي�ة تنق�ذ م�ا تبقى م�ن فرص للش�فاء 

والنهوض بهذا البلد؟

تراجع ثروة العمل وضمور سلسلة املهارات
             د. سالمة الصالحي

العمل هو الفعل الذي بواس�طته يتم استثمار 
الوق�ت والجه�د لغ�رض مفي�د، وه�و الثروة 
الحقيقية التي ينتجها االنسان ويربط حلقات 
الحياة من زراعة وصناعة وتجارة، وقد تكون 
ه�ذه االفعال مادي�ة او حيوي�ة تخص حياة 
وفك�ر االنس�ان، فالحركة برك�ة مثلما يقول 
اخوان الصفا، والعم�ل ثروة األمم مثلما نعته 
آدم س�ميث، وباملمارس�ة والرتكي�ز والجدية 
وتتط�ور  الث�روات  ويجل�ب  العم�ل  يتط�ور 
الشعوب واالوطان، وكل عمل له رأسمال خفي 
وهو املهارة، التي ممكن ان تنتقل عرب خمرة 
البرش الذي�ن يمنحونها البنائهم أو تالميذهم، 
عىل مستوى العمل اليدوي او العلمي او حتى 
الفك�ري الذي م�ن املمكن ان تك�ون مهارات 
الكتابة والفكر قد انتقلت عرب سلس�لة أجيال 

من الكتاب واملبدعني. 
ويف هذا املقال نتناول ما حل ببالدنا من تراجع 
لهذه الث�روة واضطراب امله�ارات وضمورها 
مم�ا يوحي بخط�ر كبر، الس�يما ونحن بالد 
العم�ل  االنس�اني يف  تكاس�لت ع�ن دوره�ا 
واالبت�كار بعد أن داهمتها الحروب واملؤامرات 
ورغبة دول كثرة ان تبقي هذه البالد، س�وقا 
ملنتجاتها والتي أس�همنا بطريق�ة وأخرى يف 
انع�اش اقتصاداتهم وحياته�م وتركنا بالدنا 
االم�ور،  بأبس�ط  حت�ى  لالس�تهالك  مكان�ا 
فالزراعة وتطوير انتاجها وطرق تنظيم الري 
واس�تغالل امل�وارد املائية بطريق�ة صحيحة 
الس�يما ونحن م�ن أكث�ر دول العال�م حيازة 

للمياه العذبة واالرايض الخصبة ولكننا األسوأ 
اس�تغالال ملواردنا البرشي�ة واملائية، فتخلفت 
الزراعة وت�رك الفالح أرضه وانش�غل بالعمل 
املديني ورصنا مس�توردين للفواكه والخرض 
والحب�وب يف ح�ني أن باس�تطاعتنا ان نكون 
مصدرين ألرق�ى املحاصيل الزراعية الس�يما 
ونح�ن البل�د االول يف الزراع�ة العضوية التي 
تكون منتجاتنا يف مأمن من التعديالت الجينية 
التي يتم فيها استراد الفواكه والخرض املعدلة 
جينيا واملعرضة اىل التعامل االشعاعي، ويرافق 
هذا الرتاجع، تضاؤل الخربات الزراعية، وفقد 
مريب ل�واردات بنك البذور الخاص�ة بالعراق 
والت�ي اليمك�ن أن تش�ابهها ب�ذور يف العالم 
بجودته�ا ونوعيته�ا املمي�زة، ه�ذا مخت�ر 
مايخص الزراعة التي أسهم الفالح والدولة يف 
تراجعها وعدم وقف االس�تراد الجائر، وجعل 
املنتج الوطني بائرا وال يناس�ب كلفة انتاجه، 
أما الصناعة فقد لعبت محنة الكهرباء لعبتها 
يف تعطي�ل ووق�ف االنتاج الصناع�ي العراقي 
آلالف املصانع األهلي�ة والحكومية وبالنتيجة 
توق�ف آالف االيدي العاملة ع�ن االنتاج، ورفد 
الس�وق العراقي�ة باملنتج الوطن�ي الذي كان 
مميزا وع�ىل درجة عالية من الج�ودة، وبهذا 
تراجع�ت ثروة العم�ل ومع�دل انتاجية الفرد 
وضمرت املهارت وتخلخلت سلس�لة نقلها اىل 
االجيال الجديدة، أما التجارة فإن تخيل الدولة 
ع�ن دوره�ا يف االس�تراد وبيع ماتس�تورده 
للمواط�ن من خ�الل ال�وكالء أدى اىل أن يلعب 
املستغلون من التجار لعبتهم وأغرقت السوق 
العراقي�ة بأكث�ر البضائع رداءة وس�وءا، من 

خ�الل اس�ترادهم ال�يء وال�ذي نس�تطيع 
الق�ول إنهم يجلبونه بالفلس�ان ليباع بأثمان 
باهظة، لبضاعة مصرها س�لة املهمالت وبذا 
أصبح�ت البالد مك�ب نفاي�ات لبضاعة دول 
العال�م الرديئة تح�ت غياب املراقب�ة وحماية 
املس�تهلك والس�يطرة النوعي�ة الت�ي ال أرى 
له�ا بصمة واضح�ة ونحن نتعاط�ى االدوية 
الرديئ�ة واالغذية التالفة واالقمش�ة واالدوات 
الكهربائي�ة التي رسعان ماتج�د طريقها اىل 
عرب�ة اتالف النفايات، وب�دأ هذا االنفالت منذ 
االحتالل وحتى هذه اللحظة، فاأليدي العاملة 
التي تشكو من البطالة من املمكن استيعابها 
وجلب أيدي أجنبية أيضا إن تم استغالل موارد 
البالد وتنظيمها ووضع خطة سرتاتيجية من 
قبل املخطط�ني القتصاد البلد وأن تنفذ بأيدي 
حريصة عىل مس�تقبل البالد واالجيال املقبلة، 
فشق الطرق والسكك الحديدية عرب الصحراء 
واس�تغالل املياه الجوفية يف الزراعة وتطوير 
سلس�لة االنتاج ع�رب املصانع والتج�ارة عرب 
التصدير، ستسهم كثرا يف تجزئة العمل الذي 
يش�غل أيدي أكثر وينتج أكثر وبذا نكون بالدا 
منتجة وليست مستهلكة فقط، ونحافظ من 
خالله�ا عىل عملتنا الصعبة التي ستس�هم يف 
رفع قيمة العملة العراقية التي تراجعت بسبب 
قلة واس�تهالك العملة الصعبة ومخزوننا من 
الذهب والذي يمك�ن رشاؤه، حني تنتج البالد 
زرعه�ا وثوبها وأدواتها، االمر اليدخل يف خانة 
االحالم واالمنيات، بل يس�تلزم خطة محكمة 
وأيادي مخلص�ة لألخذ بيد الب�الد نحو العمل 
وتطوي�ر انتاجية الفرد، وبال�ذات القطاعات 

وحمايته�ا  وإس�نادها  واالهلي�ة  الخاص�ة 
بقوانني العمل واالنت�اج وحماية املنتج املحيل 
والتخفيف من االس�تراد العش�وائي، ووضع 
الدراسات لتطوير مهارات األفراد وإعادة البالد 
اىل س�كة االنتاج والتخفيف م�ن الريعية التي 
س�تكون نتائجها كارثية أمام تزايد السكان، 
والتوس�ع األفقي الذي جعل امل�دن واحياءها 
أش�به بالدكاك�ني الصغرة، فمش�اريع البناء 
العمودية ستكون خدماتها ومتطلباتها أفضل 
من التوس�ع االفقي الذي حارص املدن، توقف 
العمل واالعتماد عىل االستراد، يعطل عجالت 
كث�رة لالنت�اج والدخ�ل، وتطوي�ر امله�ارات 
العملية والعلمية والفكري�ة، والكهرباء وحل 
معضلته�ا هي اول خطوة ع�ىل الطريق، الذي 
سيبدأ من إعادة العمل بقانون الخدمة املدنية 
وتحوي�ل البالد اىل ورش�ة عم�ل يتوقف فيها 
االس�تراد العش�وائي، وتنترش فيها مشاريع 
الزراع�ة والث�روة الحيواني�ة الت�ي ستش�غل 
بدورها املصانع والناس، فضال عن أن رشكات 
االستثمار التي دخلت البالد ليس هناك قانون 
يحمي العراق أمامها، فهي تجلب عمالتها من 
بلدانها ويوف�ر لها العراق امل�ال واالرض وكل 
التسهيالت الالزمة يف حني هي التقدم ماينفع 

البالد بل ما ينفع مصلحتها وبالدها. 
وتقع مس�ؤولية ه�ذا االس�تثمار الجائر عىل 
االش�خاص الذي�ن تعامل�وا باستس�هال مع 
موضوعة االس�تثمار وقدم�وا البالد عىل طبق 
من فضة للمس�تثمر املس�تغل الذي جعل من 
العراق�ي خادم�ا يف مرشوع�ه، وللموض�وع 

بقية.

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

Public Tender Announcement for Tender No: 009-PC-21-EBS  
Provision of Core Network Equipment and Server For EBS 

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 Core Network Equipment and Server For EBS 
Tender No.: 009-PC-21-EBS  
Tender Information:  
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for the First Time. All the 
specialist companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with EBS 
Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by 
paying the tender fee (100$) after procedures mentioned below. 
Part One: Scope of work 
Company to seek one contractor who has enough experience and ability that can carry out the project of 
purchasing a series of equipment to expand the current IT system. 
For more details, please refer to ITB document. 
Part Two: Purchase the ITB: 
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to 
Zhang Xianqiao zhangxianqiao@ebspetroleum.com  and submit the following documents one day in advance: 
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company 
B: Valid Copy of Company registration Documents, tax return, Social securities etc.  
C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email) 
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one 
company 
People who directly come to purchase ITB without confirmation from above email would not be accepted. 
Part Three:  
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed 
separately before the tender submission deadline 4:00 PM 27th June 2021 based on the ITB documents. 
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, 
Nahrawan S2 Camp before the deadline of tender mentioned above. 
Bidders Proposals shall consist of: 
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read 
and compile). 
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be 
read and compile). 
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value. 
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall 
be submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s 
address and contact information should be clearly mentioned on the envelope. 
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please 
inform the C&P Dept. three days before the deadline for the purpose of swift answering before the bidding date. 
Contact Person: Mr. Zhang Xianqiao Email: zhangxianqiao@ebspetroleum.com. 
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above this tender 
announcement. 

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
تنفيذ /30

رقم االضبارة : 2020/915
التاريخ : 2021/6/6 

اىل  /املنفذ عليه ) عب�د الجبار جعفر هادي( اضافة 
لرتكة مورثته )ملوك محمد ابراهيم عيل(

لقد تحقق لهذه املديرية حسب رشح املبلغ القضائي 
واش�عار مختار ح�ي االمر)عبد الرحمن الس�المي 
امل�ؤرخ يف 2021/4/15  ( انك مجهول محل االقامة 
ولي�س لك موط�ن دائ�م او مؤقت او مخت�ار يمكن 
اجراء التبليغ  عليه واستنادا للمادة ) 27 ( من قانون 
التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ 
الكوفة خالل خمس�ة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل 
للن�رش ملب�ارشة املعام�الت التنفيذي�ة بحضورك ويف 
حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية باجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون.
املنفذ العدل

عماد بجاي الحمداني
اوص�اف املح�رر:- نخربكم بأنه تق�رر حجز األموال 
غر املنقولة سهامكم يف العقارات املرقمة )1345/1 
( و )712/1( و )887/1( مقاطع�ة 3 ح�ي الزهراء 
وسهامكم يف العقار املرقم )20/2425( براق جديده 
لقاء طلب الدائن )محمد حسني جعفر هادي( البالغ 
)972،000،000( تس�عمائة واثنان وسبعون مليون 
دينار عراقي فيتوجب عليكم اداء املبلغ املذكور خالل 
خمسة عرش يوم من اليوم التايل لتاريخ تبلغكم بهذا 
االخبار يف الصحف واال فأن االموال املحجوزة بموجب 
هذا القرار ستباع وفقا للقانون وذلك استنادا للمادة 

)87( من قانون التنفيذ.
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وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
تنفيذ /30

رقم االضبارة : 2020/295
التاريخ : 2021/6/6 

اىل  /املنفذ عليه ) فاضل نواف حسني( 
لقد تحقق لهذه املديرية حسب رشح املبلغ القضائي 
يف هذا املديرية واش�عار مختارالزهراء/1)ميثم عبد 
االم�ر ( انك مجهول محل االقام�ة وليس لك موطن 
دائ�م او مؤقت او مختار يمكن اج�راء التبليغ  عليه 
واس�تنادا للم�ادة ) 27 ( م�ن قان�ون التنفي�ذ تقرر 
تبليغ�ك اعالن�ا بالحض�ور يف مديرية تنفي�ذ النجف 
االرشف خالل خمس�ة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل 
للن�رش ملب�ارشة املعام�الت التنفيذي�ة بحضورك ويف 
حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية باجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون.
املنفذ العدل

نصر حسن عبد زيد الكالبي
اوصاف املح�رر:-  بالنظر لالحال�ة القطعية للعقار 
املرقم )1/5222( حي الزهراء العائد لكم للمش�رتي 
)نغم ه�ادي ذي�اب( بمبلغ )مائة وس�بعة واربعون 
مليون دينار( تس�ديد الدين للدائن )نبيل عبد الزهرة 
عبي�د( وتطبيفا الحكام امل�ادة )97( ثالثا من قانون 
التنفي�ذ تق�رر تبليغكم بهذه االحالة بتس�ديد الدين 
البالغ )اربعة عرش مليون دينار( خالل عرشة ايام من 
اليوم التايل للتبليغ بهذا االش�عار وعند عدم التسديد 

سيسجل العقار بأسم املشرتي وفق القانون.
�����������������������������������������

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية 

محكمة البداءة يف الهندية
العدد : 378/ب/2021
التاريخ  : 2021/6/3

إعالن
اىل / املدع�ى عليه  )عيل ع�ودة كريم( مجهول محل 

االقامة حاليا
أقام املدعي )ضياء كاظم حس�ن( الدع�وى البدائية 
املرقم�ة أع�اله ام�ام هذه املحكم�ة والت�ي يطالبك 
فيه�ا ) بتس�ديد الدين ال�ذي بذمتك والبال�غ ثمانية 
ع�رش مليون دينار عراقي وحس�ب س�ند الكمبيالة 
املرق�م 18401 وامل�ؤرخ 2019/5/16(،وملجهولي�ة 
مح�ل إقامتك فقد تقرر تبليغك بواس�طة صحيفتني 
محليت�ني يوميتني عىل موعد املرافع�ة املصادف يوم 
2021/6/10 الس�اعة التاس�عة صباح�ا ويف حالة 
عدم حضورك أو من ينوب عنك قانونا فسوف تجري 

املرافعة بحقك غيابا وعلنا  . 
القايض

عادل بدر علوان

اعالن 
اىل الرشيكة / شذى مهدي اسد   

اقتىض حض�ورك اىل صن�دوق االس�كان العراقي 
الكائ�ن قرب مجمع النهض�ة وذلك لتثبيت اقرارك 
ع�ىل قيام الرشيك ) رحيم عقيل س�لمان ( بالبناء 
ع�ىل حصته املش�اعة يف القطع�ة املرقمة 10313 
ق�رض  تس�ليفه  لغ�رض  املنص�ور-   مقاطع�ة 
االس�كان وخ�الل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم 
داخل العراق وش�هر خارج العراق من تاريخ نرش 
االعالن وبعكس�ه سوف يسقط حقك يف االعرتاض 

مستقبال .
�����������������������������������������

اعالن
كري�م  محم�د   / يح�رض  ال  ال�ذي  الرشي�ك  اىل 
عيداناقت�ىض حض�ورك اىل مق�ر بلدي�ة النج�ف 
لغرض اصدار إجازة البناء للعقار املرقم )59498 
/ 3( ح�ي الن�داء خالل مدة عرشة أي�ام وبخالفه 
سيتم اصدار االجازة دون حضورك طالب االجازة 

/حسن عيل كاظم.
�����������������������������������������

مديرية زراعة النجف
قسم األرايض
العدد: 5816

التاريخ: 2021/4/25
م/إنذار

إىل الف�الح  )داخ�ل حس�ني حم�ود( امل�وزع عليه 
مس�احة )10 ( دونم ضمن السلف 1/1 مقاطعة 
1 املويه�ي بموج�ب ق�رار التوزي�ع املرق�م 1 يف 

.1962/11/19
بالنظ�ر الرتحال�ك ع�ن املنطقة وعدم اس�تغاللك 
املس�احة املوزع�ة علي�ك بموجب الق�رار املذكور 
وتركه�ا عرضة للتج�اوزات واالس�تغالل من قبل 
الغر لذا ننذرك بوجوب التقييد بما أوجبه القانون 
واس�تغاللك املس�احة ومراجع�ة مديريتنا قس�م 
األرايض واملس�احة خالل ف�رتة 10 أيام من تاريخ 
نرش اإلنذار وبخالفه س�وف نقوم بإلغاء املساحة 

املوزعة عليك وفق الضوابط والتعليمات.
منعم شهيد حسني

مدير الزراعة يف محافظة النجف االرشف/ وكالة
�����������������������������������������

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 1797/ب2021/1

التاريخ : 2021/6/3
اعالن

إىل/ املدعى عليه ) حسن عيل رايض( 
أقام املدعي )مصطفى هادي عبد الزهرة( الدعوى 
البدائية املرقمة أع�اله والتي يطلب فيها الحكم ) 
باعادة الحال اىل ما كان عليه قبل التعاقد بخصوص 
الس�يارة املرقمة 32807 دوك نوع نيسان ارمادة 
استيشن موديل 2006 ابيض اللون واعادة املتبقي 
من بدل البيع البالغ س�تة االف وخمسمائة دوالر 
امريكي(،ولثب�وت مجهولية محل إقامتك حس�ب 
رشح املبل�غ القضائ�ي يف  محكمة ب�داءة الكوفة 
واشعار مختار كريشات الشمالية  ) كاظم موىس 
الزبي�دي( لذا ق�ررت هذه املحكم�ة تبليغك إعالنا 
بصحيفت�ني محليتني يوميت�ني للحضور يف موعد 
املرافع�ة املصادف يف يوم 2021/6/17 وعند عدم 
حض�ورك أو إرس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف 
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا  وفق األصول. 

القايض
عامر حسني حمزة

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة األحوال الشخصية يف النجف

العدد : 1929
التاريخ: 2021/6/1

إىل  / املدعوة ) فاطمة حاكم رحيم (
إعالن

ق�دم طالب حج�ة الوفاة )حاكم رحي�م( طلبا إىل 
هذه املحكمة يروم فيه استصدار حجة وفاة بحق 
املدع�وة )فاطم�ة حاك�م رحيم( ق�ررت املحكمة 
تبليغك  يف الصحف املحلية فعليك الحضور أمامها 
خ�الل عرشة أيام من تاريخ نرش اإلعالن وبخالفه 

سيتم النظر بالطلب وفق القانون .
القايض

عيل جبار الخزعيل

املرف الزراعي التعاوني 
للصرفة الشاملة 

فرع ابو صخر
العدد : 1470

التاريخ 2021/5/30
اعالن

س�تبيع دائرة التس�جيل العق�اري يف املن�اذرة باملزايدة 
العلني�ة العقار املوص�وف ادناه و العائ�د للراهن عالء 
ذي�اب عكاب  والكفيل املقرتض حس�ني ناجي حس�ني  
لق�اء طل�ب الدائن املرته�ن املرف الزراع�ي التعاوني 
فرع ابو صخر والبالغ قدره  )95000000( مليون عدا 
الفائدة  فعىل الراغبني  باالش�رتاك مراجعة هذه الدائرة 
خ�الل مدة 30  يوم اعتبارا م�ن اليوم التايل لتاريخ نرش 
هذا االعالن مستصحبني معهم تأمينات قانونية نقدية 
او كفال�ة مرفية ال تقل عن 10% م�ن القيمة املقدرة  
للبيع البالغ�ة  ) 80000000( مليون دينار وان املزايدة 
ستجري يف الساعة الثانية عرش  ظهرا من اليوم االخر

املواصفات : 
1 � التسلسل او رقم القطعة : 276/123 

2 � املحل�ة  و رق�م واس�م املقاطع�ة : م 44  الح�رة 
اللهيبات 

3 � الجنس  دار 
4 � النوع   ملك رصف

5 � املساحة  45م / 1 اولك  
6 � املش�تمالت  : ثالث غرف وصحيات  ومطبخ وحمام 

واستقبال البناء حديث  
7 � مقدار البيع  )95,000,000( مليون دينار ال غرها

مدير الفرع
عالء جبار لطيف

�����������������������������������������
فقدان 

فقدت مني الهوية الصادرة من وزارة  الكهرباء باس�م 
)حمدان غازي كريم( الرجاء من يعثر عليها تس�ليمها 

اىل جهة االصدار.

�����������������������������������������
تنويه

ورد يف صحيف�ة املس�تقبل العراق�ي  بالع�دد 2384يف 
2021/6/2 ادراج عن�وان رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف 
النجف خطا والصحيح هو رئاس�ة محكمة اس�تئناف 
كرب�الء  املقدس�ة يف االع�الن املرق�م 4149/ش/2021 
الص�ادر  م�ن محكم�ة االح�وال الش�خصية يف كربالء 

املقدسة لذا اقتىض التنويه

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

إىل الرشي�ك زيد حيدر عطية دخي�ل اقتىض حضورك إىل 
مق�ر بلدي�ة النجف لغرض اص�دار اجازه بن�اء للعقار 
املرقم 43839 /3 حي السالم خالل عرشه ايام وبخالفه 

ستتم اإلجراءات دون حضورك .
اسم طالب االجازه محمد رايض جواد كاظم 

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

إىل الرشي�ك كرار س�عد قاب�ل اقتىض حض�ورك إىل مقر 
بلدي�ة النجف لغ�رض اصدار اجازه بن�اء للعقار املرقم 
51908 /3 حي النداء خالل عرشه ايام وبخالفه ستتم 
اإلجراءات دون حضورك اسم طالب االجازه حيدر سعد 

قابل

�����������������������������������������
املرف الزراعي التعاوني 

للصرفة الشاملة 
فرع ابو صخر

العدد : 1471
التاريخ 2021/5/30

اعالن
س�تبيع دائرة التس�جيل العق�اري يف املن�اذرة باملزايدة 
العلني�ة العقار املوصوف ادن�اه و العائد للراهن رياض 
عب�د الزهرة والكفيل نفس�ه لقاء طل�ب الدائن املرتهن 
املرف الزراعي التعاوني فرع ابو صخر والبالغ قدره  
)5000000( مليون عدا الفائدة  فعىل الراغبني  باالشرتاك 
مراجع�ة ه�ذه الدائرة خ�الل مدة 30  ي�وم اعتبارا من 
اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مس�تصحبني معهم 
تأمين�ات قانونية نقدية او كفال�ة مرفية ال تقل عن 
10% م�ن القيمة املقدرة  للبي�ع البالغة  ) 40000000( 
ملي�ون دين�ار وان املزايدة س�تجري يف الس�اعة الثانية 

عرش  ظهرا من اليوم االخر
املواصفات : 

1 � التسلسل او رقم القطعة : 636/1 
2 � املحل�ة  و رق�م واس�م املقاطع�ة :م 51 الح�رة 

اللهيبات 
3 � الجنس  دار 

4 � النوع   ملك رصف
5 � املساحة  2 اولك  

6 � املشتمالت  : غرفتني نوم واستقبال وصالة ومطبخ 
وحمام وصحيات  مسقف من الشيلمان  

7 � مق�دار البي�ع  )40,000,000( اربع�ون ملي�ون ال 
غرها

مدير الفرع
عالء جبار لطيف

اعالن
إىل الرشي�ك رحي�م خل�ف رحيم اقت�ىض حضورك إىل مق�ر بلدية 
النج�ف لغرض اصدار اجازه بناء للعق�ار املرقم 67198 /3 حي 
النداء خالل عرشه ايام وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضورك.

اسم طالب االجازه عباس عيل هاشم

������������������������������������������������
املرف الزراعي التعاوني 

للصرفة الشاملة 
فرع ابو صخر

العدد : 1474
التاريخ 2021/5/30

اعالن
ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة باملزايدة العلنية العقار 
املوص�وف ادن�اه و العائ�د للراهن حي�در كمر خض�ر والكفيل 
نفس�ه لقاء طلب الدائن املرتهن امل�رف الزراعي التعاوني فرع 
اب�و صخر والبالغ ق�دره  )5500000( مليون عدا الفائدة  فعىل 
الراغب�ني  باالش�رتاك مراجعة ه�ذه الدائرة خالل م�دة 30  يوم 
اعتب�ارا م�ن اليوم الت�ايل لتاريخ ن�رش هذا االعالن مس�تصحبني 
معهم تأمينات قانونية نقدية او كفالة مرفية ال تقل عن %10 
من القيمة املقدرة  للبيع البالغة  ) 50000000( مليون دينار وان 

املزايدة ستجري يف الساعة الثانية عرش  ظهرا من اليوم االخر
املواصفات : 

1 � التسلسل او رقم القطعة : 51/20 
2 � املحلة  و رقم واسم املقاطعة : الحرة البديرية

3 � الجنس  دار 
4 � النوع   ملك رصف

5 � املساحة  150 اولك  
6 � املشتمالت  : غرفتني ومطبخ وحمام ومرافق صحية مسقف 

الشيلمان  
7 � مقدار البيع  )50,000,000( خمسون مليون ال غرها

مدير الفرع
عالء جبار لطيف

فقدان 
فق�دت مني الهوية الصادرة م�ن وزارة التجارة / الرشكة 
العام�ة لتجارة الس�يارات بأس�م / م / ر امن�اء صناديق 
محمد عبد الس�تار محمد – فمن يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار .
������������������������������������������������

املرف الزراعي التعاوني 
للصرفة الشاملة 

فرع ابو صخر
العدد : 1473

التاريخ 2021/5/30
اعالن

س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف املن�اذرة باملزاي�دة 
العلني�ة العق�ار املوص�وف ادن�اه و العائ�د للراهن محمد 
رايض عب�د الحس�ني والكفي�ل نفس�ه لق�اء طل�ب الدائن 
املرتهن امل�رف الزراعي التعاوني فرع ابو صخر والبالغ 
ق�دره  )12500000( ملي�ون عدا الفائ�دة  فعىل الراغبني  
باالش�رتاك مراجعة هذه الدائرة خالل مدة 30  يوم اعتبارا 
من اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مستصحبني معهم 
تأمينات قانونية نقدية او كفالة مرفية ال تقل عن %10 
م�ن القيمة املق�درة  للبيع البالغ�ة  ) 40000000( مليون 
دينار وان املزايدة س�تجري يف الس�اعة الثانية عرش  ظهرا 

من اليوم االخر
املواصفات : 

1 � التسلسل او رقم القطعة : 114 
2 � املحلة  و رقم واسم املقاطعة : الحرة البديرية 

3 � الجنس  دار 
4 � النوع   ملك رصف

5 � املساحة  80,13م 1 اولك  
6 � املش�تمالت  : غرفت�ني واس�تقبال وحم�ام ش�يلمان 

ومرافق صحية 
7 � مق�دار البي�ع  )40,000,000( اربعون مليون دينار ال 

غرها
مدير الفرع

عالء جبار لطيف
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

مهني�اً: ال يمكن�ك أن تنىس فضل م�ن وقف إىل 
جانب�ك، بل ح�اول أن تكون وفي�اً ومخلصاً إىل 
أقىص حد، فقد تنقلب االمور رأس�ًا عىل عقب.
عاطفياً: تدخل مرحل�ة عاطفية جديدة عندما 
ينتق�ل فين�وس إىل برج األس�د، ويب�ر بفرتة 

عاطفية مليئة بالشغف والجاذبية

مهني�اً: تتخلص من القلق والتش�ّنج يف حياتك 
املهنية، ل�ذا االعتدال ه�و أفضل الحل�ول اليت 

يمكن أن تعتمدها يف مثل هذه الظروف
عاطفي�اً: عالقة مميزة بالري�ك، وهذا مرّده 
إىل التفاهم الواض�ح عىل كل األمور والرصاحة 

الناصعة بينكما

مهنياً: تؤرقك بع�ض األمور يف العمل وتفكر يف 
بدائل، وحاول أن تتقرب أكثر من الزمالء وتتفق 
معه�م عىل الكث�ر من األم�ور. عاطفي�اً: راع 
ظروف الحبي�ب الحالية وال تكن كثر التطلب، 
وحاول أن تجعله يش�عر باالنجذاب نحوك لكي 

تتمكن من معرفة ما يزعجه

مهني�اً: ق�د يط�رأ م�ا يول�د بع�ض العدائية و 
التملكي�ة يف ترصفات�ك، وتس�لّط األضواء عىل 

قدراتك اإلبداعية واإلنسانية
عاطفي�اً: ه�ذا الي�وم مالئ�م إلع�ادة النظر يف 
اس�تمرارية عزوبيتك، بانتظارك مرحلة مهّمة 

وديناميكة من حياتك العاطفية

مهني�اً: يحمل لك هذا الي�وم إنجاز عمل يالقي 
االستحسان، وتختفي الضغوط ويطمنئ بالك، 
وتفت�ح ب�اب الح�وار. عاطفياً: يك�ون تأثرك 
ناف�ذاً حتى ل�و تعامل�ت بمزاجية وق�د تطلق 
أفكاراً جديدة تالق�ي الرتحيب من قبل الريك 

ويساعدك عىل تنفيذها

مهنياً: أطلب مس�اندة أش�خاص يحملون إليك 
إيجابي�ات بش�أن مس�تقبلك ويس�اهمون يف 
تقدم�ك، وال ت�رتدد يف التعبر عم�ا يعرتيك من 
مش�اعر. عاطفياً: يدخل كوكب الحب فينوس 
برج األس�د ليولد بعض اإلشكاالت عىل الصعيد 

العاطفي

مهني�اً: تت�اح ل�ك مناس�بة تس�تغلها بصورة 
استثنائية، وتكون اليوم أكثر من أي يوم مىض 
بحاجة إىل خوض تجارب لم تعهدها يف السابق
عاطفي�اً: ق�د تبحث ش�ؤوناً حساس�ة تتعلق 
بالري�ك، فح�اول أن تالطف�ه وتل�ّ� طباعك 

معه، وسايره إىل أقىص حد لكي تكسبه

مهنياً: كن منصفاً ومحقاً وصادقاً مع الزمالء، 
وال تحاول إرغامه�م عىل القيام بما ال يرغبون 

القيام به
عاطفياً: الريك ع�ىل عالقة مبارشة بما يدور 
يف بالك، فصارحه اليوم قبل الغد بحقيقة نياتك 

قبل فوات األوان

مهنياً: تعرف تقّدماً وتطّوراً يحّمس�انك لتكون 
رائ�داً يف حق�ل اختصاص�ك، بغ�ّض النظر عن 

عمرك أو جنسك
عاطفي�اً: حاول أن تقوم بجه�د لتغّر عادة أو 
أس�لوباً، كن منفتح�اً عىل أف�كار وآراء جديدة 

واخرت املناسب منها لغربلته لتبنيه أو رفضه

مهني�اً: تم�ارس صالحياتك وُتذه�ل الكثرين 
بحس�ن إدارتك األمور وباألف�كار العملية التي 

تطرحها وتنفذها عىل نحو سهل ومقنع
عاطفياً: تب�ادل اآلراء مع الريك يرتك ارتياحاً 

عند الجانب�، وهذا ما يمنحكما راحة مهمة
برج الجدي اليوم

مهني�اً: تش�ّع بربي�ق خ�اص وكاريزم�ا قوية 
تكس�بك املزي�د م�ن الجاذبي�ة والح�ّظ الجّيد، 
وتحقق حلم�اً ما وتالقي التأييد يف كل ما تقدم 
علي�ه. عاطفياً: لن تعاكس�ك األمور وتعرف إىل 
أين تسر، لكن حذار ارتكاب األخطاء والوقوع 

ضحّية بعض املغرض� يف محيطك املهني

مهنياً: مهما حاول بعضهم اإلساء بحقك أمام 
أرب�اب العم�ل، فإّنهم لن يتمكن�وا من ذلك ألن 

رصيدك الكبر يحرمهم من تحقيق مبتغاهم
عاطفياً: ق�د تخرس الرهان م�ع الريك، لكن 
عليك الرتيث ثم انتظار عبور العاصفة لتنهض 

مجدداً وتنطلق نحو األفضل.

العذراء

احلوت

مادة غذائية تساعد عىل حرق الدهون
أعلن�ت الدكتورة يلينا كال�، خبرة التغذية 
الروس�ية، أن لألنان�اس خصائ�ص مهمة 
تفيد يف حرق الدهون.وتشر الخبرة، إىل أن 
األناناس يحتوي عىل إنزيم الربوميل�، الذي 
يرسع عملي�ة فقدان الوزن، ويس�اعد عىل 
شطر الربوتينات والدهون، وبالتايل يحسن 
عم�ل البنكري�اس وعملي�ة هض�م الطعام 
بصورة عامة.وتضي�ف، بفضل هذا اإلنزيم 
يحصل الجس�م عىل مواد مغذية عديدة من 
الطعام الذي نتناوله، ويبدأ انخفاض الوزن 
تدريجي�ا، نتيج�ة ح�رق الدهون بنش�اط. 

وتؤك�د ع�ىل أن امتص�اص امل�واد بص�ورة 
جي�دة، يمن�ع تراك�م الس�موم يف األمعاء.
وتشر الخبرة، إىل أن تأثر األناناس يقوى 
مع تناول مواد غذائية أخرى معه. وتنصح 
بتن�اول األناناس قبل تن�اول وجبة الطعام 
الرئيس�ية، حيث يمكن إضافته إىل العصائد 
أو مع جبن قريش والزبادي والسلطة وحتى 
مش�ويا مع اللح�م. كما يمكن اس�تخدامه 
كحلوى.وتؤك�د األخصائي�ة، ع�ىل أن إنزيم 
الربوميل�� يمنع تراكم الده�ون، ولكنه ال 

يساهم يف حرق الدهون املرتاكمة سابقا.

كيف تصبح نشيطًا يف املنزل والعمل
قدمت مدينة امللك فه�د الطبية، نصائح 
تجعلك نشيًطا سواء كنت داخل املنزل أو 

يف أماكن العمل.
ونصح�ت املدين�ة الجالس�� يف املن�زل 
بالتح�رك أثناء مش�اهدة التلفاز، ورفع 
األثق�ال حتى ل�و كانت »ق�ارورة ماء«، 
والوق�وف أثن�اء التح�دث بالهاتف، وأن 
يقوم الش�خص بخدمة نفس�ه بدال من 

طلب املساعدة من اآلخرين يف البيت.
وش�ددت ع�ىل الف�رد يف أماك�ن العم�ل 
بالتح�رك م�رة ع�ىل األق�ل كل س�اعة، 
وإبعاد سلة املهمالت عن مكان الجلوس، 
واس�تخدام الس�اللم ب�داًل م�ن املصعد، 
والتجول ح�ول املبنى أثناء االس�رتاحة، 
والذه�اب للتحدث مع زمي�ل العمل بداًل 

من محادثته عرب الهاتف.

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
1 فص ثوم مقطع
قطع خبز محمص

1 كوب قطع طماطم
1 كوب خيار مقطع
1 كوب بصل مقطع

1 فص ثوم مفروم
2 كوب ريحان مقطع

8/1 كوب زعرت مقطع
4/1 كوب زيت زيتون

2 ملعقة كبرة خل
خطوات التحضر:

يف بول�ة التقديم ضع�ي الخبز املحمص و الطماط�م و الخيار و البصل 
و قلبي.

تبيل السلطة بالريحان و امللح و الثوم و الزعرت و قلبي.
ضعي الزيت و الخل عىل السلطة و قلبي حتى تمام اإلختالط.

قدمي سلطة الطماطم بالريحان مع الستيك بصوص املروم.

سلطة الطامطم بالرحيان
تعرف عىل أبرز فوائد الكيوي

تعد الفواكه والخرضاوات من 
أهم العنارص الغذائية املؤثرة 
ع�ىل صح�ة الجس�د عام�ة 
والب�رة خاص�ة، ولبع�ض 
الفواك�ه تأث�ر ممي�ز ع�ىل 
الب�رة وبينه�ا »الكي�وي«، 
ونس�تعرض يف هذا املوضوع 

أبرز فوائده.
الشيخوخة

إنت�اج  الكي�وي  يع�زز 
يس�اعد  ال�ذي  الكوالج��، 
ع�ىل نض�ارة الب�رة ومنع 
جفافها، كما يحارب عالمات 

الشيخوخة، باعتباره غنًيا باملواد املضادة لألكسدة، كفيتام� 
ج، وفيتام� ه .

حب الشباب
يس�اعد الكي�وي، عىل ع�الج التهابات البرة بما يس�اعد عىل 

حمايتها من حب الشباب والطفح الجلدي.
الجراثيم

يحم�ي الكي�وي البرة م�ن الجراثي�م، بحفاظه ع�ىل درجة 
الحموضة الطبيعية للبرة، ما يمنع االلتهابات.

 طريقة االستخدام
الكي�وي  اس�تخدام  يمكن�ك 
كقناع لبرتك، بعد هرس�ه 
ووضع�ه ع�ىل الب�رة دون 
إضاف�ة  بع�د  أو  إضاف�ات، 
الب�رة  لرتطي�ب  الكرك�م، 
وتفتيحها، وي�رتك القناع ل� 

10 دقائق ثم يغسل.
كوجب�ة  تناول�ه  ويمك�ن 
خفيف�ة مس�اًء، أو إضافته 
ألطباق الس�لطة، كما يمكن 
مزجه مع السبانخ أو العسل 
األبي�ض وتناوله كعصر، ما 
يس�اعد عىل تهدئة األعصاب.  أرَضار محتمل�ة. ورغم املنافع، 
إال أن هن�اك بعض األرضار، يجب التحذير منها، كالتفاعل مع 
األدوية املميعة للدم، وبعض أدوية مرىض القلب، أو تس�ببه يف 

أرضار للكىل عند تناول كمية كبرة منه.
وقد يعاني بعض األش�خاص حساس�ية منه، تتمثل أعراضها 
يف حكة يف اللس�ان أو الش�فت� بعد تناول�ه، والطفح الجلدي، 
أو تورم الش�فت� والحلق والفم، وقد يصاب آخرون بالدوار أو 

التقيؤ، وصعوبة التنفس.

حرك عود الثقاب

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

كلمات متقاطعةكلمات متقاطعة

البحث عن الكلمة

حل اللغز
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رياضة7
العدد )2387( االثنين  7  حزيران  2021

علي عدنان: ال توجد مباراة سهلة وهدفنا غدًا النقاط الثالث

كاتانيتش: جاهزون ملواجهة كمبوديا اليوم وأرضية امللعب مضحكة
             المستقبل العراقي/ متابعة

أب�دى م�درب املنتخ�ب الوطني لك�رة القدم، 
الس�لوفيني سرتيش�كو كاتانيت�ش، تفاؤله 
بتحقي�ق املنتخب نتائج جي�دة يف التصفيات 
اآلسيوية املزدوجة رغم األزمات التي واجهت 
املنتخ�ب خ�ال رحل�ة التحضري والس�فر إىل 

البحرين لخوض مباريات املجموعة الثالثة.
وق�اَل كاتانيتش، يف املؤتم�ر الصحفي ملباراة 
كمبوديا: »بالنس�بة لفريقن�ا فجميع األمور 
جي�دة، لعبنا بعض املباري�ات الودية، وقدمنا 
مس�تويات جيدة، ونحن جاهزون ملباراة يوم 

غد، ونعرف ماذا سنفعل«.
وأضاَف »صحيح اننا لم نلعب مباراة رسمية 
منذ ف�رتة طويلة، ولكنني واث�ق من الفريق، 
رغ�م أنني قلق من الوضع الع�ام، فالاعبون 
محجورون يف الغ�رف، وأرضية ملعب املباراة 
مضحكة بالنس�بة يل، ونأم�ل أن يعطينا هذا 

الوضع حافزا للفوز يف املباريات«.
وختَم كاتانيتش: »يف بع�ض املباريات تعتقد 
أنك ستفوز بها، ولكنك قد تخرسها يف األخري، 
وبالنس�بة لفريق�ي فهو مركز بنس�بة 120 

%«.ويلتقي منتخبا العراق وكمبوديا، مس�اء 
الي�وم ع�ى ملعب الش�يخ عيل ب�ن محمد آل 
خليف�ة »ملع�ب املح�رق« يف البحرين، ضمن 
بالتصفي�ات  الثالث�ة  املجموع�ة  منافس�ات 
املزدوجة املؤهلة ل�كأس العالم 2022 وكأس 
آس�يا 2023. ويطمح العراق بقي�ادة مدربه 
الس�لوفيني رسيتش�كو كاتانيتش، إىل تعزيز 
موقع�ه يف الرتتيب وتحقي�ق فوز يدفعه نحو 

الصدارة.

وتب�دو املواجه�ة غ�ري متكافئة حي�ث تميل 
الكفة بوضوح ألس�ود الرافدي�ن، عى الرغم 
م�ن الغيابات التي تحارص الع�راق، واملتمثلة 
يف إبراهي�م باي�ش وعيل فائز بس�بب إصابته 

بفريوس كورونا. 
وتأم�ل الجماهري العراقي�ة أال يتأثر املنتخب 
ويتعثر أمام كبموديا وأن يس�تكمل ما بدأ به 
م�ن أجل الوصول إىل ال�دور الثاني من امللحق 

اآلسيوي.

ويحتل املنتخ�ب العراقي وصاف�ة املجموعة 
الثالث�ة يف التصفي�ات ب�� 11 نقط�ة م�ن 5 
مباريات، فيما تأت�ي كمبوديا يف ذيل الرتتيب 

بنقطة وحيدة.
من جانبه أك�د العب منتخبن�ا الوطني لكرة 
الق�دم ع�يل عدنان،جاهزية أس�ود الرافدين 
املزدوج�ة  التصفي�ات  مباري�ات  لخ�وض 
بعد غياب دام لس�نة ونصف الس�نة بس�بب 
جائحة ف�ريوس كورونا.وقال عيل عدنان، يف 
املؤتم�ر الصحفي ملب�اراة كمبودي�ا، »نحرتم 
كث�رياً منتخ�ب كمبودي�ا، ونتطل�ع لتحقيق 
الف�وز وامليض بالدفاع عن ص�دارة املجموعة 
الثالث�ة، نحن جاهزون ملباري�ات التصفيات، 
وجميع الاعبني بأتم الجاهزية رغم الغيابات 
االضطرارية يف صفوفن�ا بغياب الاعبني عيل 
فائز إلصابته بفريوس كورونا، وكذلك غياب 

سعد ناطق لإليقاف«.
وأض�اَف عدن�ان، »ال توج�د مب�اراة س�هلة، 
نلعب يف ظروٍف مختلف�ة، ومنتخب كمبوديا 
يلعب من دون ضغوٍط، كس�ب النقاط الثاث 
س�يحفزنا بق�وة قب�ل مباراتي هون�غ كونغ 

وإيران لحسم صدارة املجموعة الثالثة«.

درجال: لن ندخر جهدًا يف دعم 
الطلبة وجتاوز أزمته

             المستقبل العراقي/ متابعة

أعل�ن وزير الش�باب والرياض�ة عدنان درج�ال، دعم 
نادي الطلبة لتجاوز أزمته املالية الطويلة.

وذكر بيان لل�وزارة، ان درجال »ألتقى إدارة وجمهور 
الس�بت،  أم�س  الطلب�ة،  ن�ادي 
بش�أن  لطروحاته�م  واس�تمع 
 ، وإدارًي�ا  فنًي�ا  الن�ادي  واق�ع 
وأبرز  التحديات واملش�اكل التي 

تواجههم«.
»الخط�ة  درج�ال  وناق�ش 
بواق�ع  للنه�وض  املس�تقبلية 
»ال�وزارة  أن  مؤك�داً  الن�ادي،« 
ل�ن تدخر جه�ًدا يف دع�م األندية 
الرياضية ون�ادي الطلبة تحديداً 
كونه أحد أبرز األندية الجماهريية 
صاحبة اإلنجاز والتاريخ وتقديم 

جميع أوجه الدعم له«.  
ولف�ت إىل، أن »ال�وزارة تس�عى 
التموي�ل  مص�ادر  لتفعي�ل 
لارتق�اء  الذات�ي  واالس�تثمار 

بمنظومة القطاعني الشبابي والريايض التي ستكون 
س�بباً لحلحلة الكثري من املش�اكل يف القطاع الريايض 
ومنه�ا مش�اكل ن�ادي الطلب�ة الت�ي طال به�ا األمد 
وأرهقت جماهريه وتس�ببت يف خس�ارة فرق النادي 

لرصيدها املتقدم يف املنافسات بمختلِف األلعاب«.

صفقة تبادلية تلوح يف األفق 
بني برشلونة والسيتي

فينالدوم حيسم 
وجهته املقبلة

              المستقبل العراقي/ متابعة

أكد تقرير صحفي إسباني، أن هناك صفقة تبادلية تلوح 
يف األفق بني برش�لونة ومانشس�رت س�يتي خ�ال الصيف 

الحايل.
ويبح�ث برش�لونة عن دع�م خ�ط دفاعه باع�ب جديد، 
عقب التعاقد مع إريك جارس�يا، مدافع مانشسرت سيتي، 

مجاًنا.
ووفًقا لصحيفة »سبورت« اإلس�بانية، فإن العاقات بني 
برش�لونة ومانشس�رت س�يتي، باتت ممي�زة للغاية عقب 

انتخاب خوان البورتا رئيًسا للبارسا.
وأشارت إىل أن البورتا يسعى للتعاقد مع إيمرييك البورت، 

مدافع مانشسرت سيتي، هذا الصيف.
وأوضحت أن برش�لونة يريد االستفادة من تواجد البورت، 
خارج حس�ابات املدرب بيب جواردي�وال، الذي يعتمد عى 

روبن دياز وجون ستونز يف التشكيلة األساسية.
وذك�رت أن هن�اك طريق�ة واحدة أمام البارس�ا لحس�م 
الصفق�ة، م�ن خ�ال إج�راء مبادلة، م�ع إمكاني�ة منح 

مانشسرت سيتي أموال قليلة إضافية.
وقالت إن سريجي روبريتو الاعب املرشح لدخول الصفقة 
التبادلي�ة من جانب البارس�ا، حيث إن�ه يحظى بإعجاب 

كبري من جوارديوال.

بنزيام: انضامم مبايب للريال ال يمثل أولوية اآلن

ميالن ينتظر هدية ملكية من أنشيلويت

              المستقبل العراقي/ متابعة

علق الفرنيس كري�م بنزيما، مهاجم ريال 
مدري�د، عى األنب�اء التي ترب�ط مواطنه 
كيليان مبابي، نجم باريس سان جريمان، 

باالنتقال إىل املرينجي يف املوسم املقبل.
وينتهي عقد مبابي مع س�ان جريمان يف 
صي�ف 2022، ويرفض الاع�ب الفرنيس 

كل عروض تجديد عقده حتى اآلن.
وق�ال بنزيم�ا، يف ح�وار نقلت�ه صحيفة 
»ماركا« اإلس�بانية: »هل ت�ود اللعب مع 
مباب�ي؟ كيلي�ان الع�ب ش�اب ذو قدرات 

عالية، كما أنه شاب جيد«.
وأضاف بنزيما: »س�يكون مبابي موضع 
ترحي�ب يف ريال مدري�د بالطبع، لكن هل 

يوجد فريق ال يريد التوقيع معه يف الوقت 
الحايل؟«.

وتاب�ع املهاج�م الفرن�يس: »مباب�ي لديه 
اآلن عقد مع س�ان جريمان، وس�نرى ما 
س�يقرره، لكن أولويتنا الي�وم هي الفوز 

بالبطولة األوروبية مع فرنسا«.
وواصل: »كان زيدان مهًما جًدا يف مسريتك 
لكنه ترك ريال مدريد.. هل توقعت رحيله؟ 
كان رحيل�ه مفاج�أة للجمي�ع ولي�س يل 
فق�ط، لكنه بالتأكي�د كان دائًم�ا بمثابة 
األخ األكرب يل«.واختتم: »أعرف زيدان منذ 
ف�رتة طويلة وقد س�اعدني داخل وخارج 
امللعب. لقد كان قراًرا صعًبا عى الجميع، 
واآلن لدينا مدرب آخر وس�نحاول النجاح 

مرة أخرى«.

              المستقبل العراقي/ متابعة

ق�ال تقري�ر صحف�ي إيط�ايل، إن ميان يتاب�ع عن كثب 
موق�ف إبراهيم دياز الع�ب ريال مدريد، م�ع تويل كارلو 

أنشيلوتي القيادة الفنية للمرينجي مؤخرًا.

ولعب دياز رفقة ميان املوسم املايض عى سبيل اإلعارة، 
ويس�عى الروس�ونريي لاحتف�اظ به مجددا يف املوس�م 

املقبل.
وبحس�ب صحيفة »موندو ديبورتيف�و« نقا عن تقارير 
إيطالي�ة، ف�إن دي�از ينتظر ق�رار أنش�يلوتي، ومالديني 

املدير التقني مليان، س�يتحدث معه لطلب بقاء الاعب يف 
صفوف الرسونريي.ويسعى ميان الستعارة دياز مجددا 
مع خيار الرشاء بش�كل نهائي، وه�و أمر لم يرغب ريال 
مدري�د إدراجه يف اإلعارة الس�ابقة، لكن كل يشء يتوقف 

عى قرار أنشيلوتي بشأن الاعب.

إنجاز استثنائي لنوير مع أملانيا يف ودية التفيا
              المستقبل العراقي/ متابعة

كالع�ادة لن ي�رتك مانويل نوي�ر أي يشء للصدفة قبل خوضه 
مبارات�ه رقم 100 م�ع املنتخب األملاني لكرة القدم، ويس�تعد 
باحرتافي�ة كاملة، وه�و يشء عادي بالنس�بة له.االعتياد عى 
القف�ازات الجدي�دة مه�م، لذلك ارت�دى نوير، الح�ارس األول 
للمنتخ�ب األملاني، قفازات حارس املرم�ى مطبوع عليها رقم 

100 بالل�ون الذهب�ي عى قفل الفيلكرو، خ�ال آخر تدريبات 
الفريق.وم�ن املق�رر أن يصبح نوير أول ح�ارس مرمى أملاني 
يش�ارك يف مئ�ة مب�اراة دولية غ�ًدا اإلثن�ني يف املب�اراة الودية 
أمام التفيا، التي س�تكون األخرية قبل املش�اركة مع املنتخب 
األملاني يف س�ادس بطولة كربى، ي�ورو 2020.وقال نوير، 35 
عاًم�ا: »فخ�ور بالوص�ول للمباراة رق�م 100. هذا يعد ش�يئا 
ممي�زا كحارس مرمى أن تلعب كل هذا العدد من املباريات مع 

منتخ�ب بلدك«.وبإمكان نوير أن يحتفل بهذه املناس�بة أمام 
1000 متفرج يف ملعب دوس�لدورف.ولم يتم التخطيط إلجراء 
حفل كبري قبل بداية املباراة ولكن نوير س�يحصل عى ميدالية 
رشفية م�ن االتحاد األملان�ي للعبة. وكان هناك إش�ادة كبرية 
بالحارس الفائز بكأس العالم 2014، خال معس�كر املنتخب 
األملاني التدريبي يف النمسا.وقال ماتس هوميلز: »مانويل نوير 
هو أفضل حارس مرمى رأيته. مانو يدافع عن املواقف بشكل 

مختل�ف عن أي حارس مرم�ى آخر«.ال يتأل�ق نوير عى خط 
املرمى فقط، ولكنه أعاد تعريف مركز حراس�ة املرمى ويلعب 
كمداف�ع من نوع ما. ووص�ف أوليفر بريه�وف مدير االتحاد 
األملان�ي نوي�ر بأنه » أفضل ح�ارس مرمى يف العالم لس�نوات 
وهو يس�تحق ذلك«.وقال يواخيم لوف مدرب املنتخب األملاني 
أن نوي�ر أذهل الجمي�ع منذ ظه�وره األول يف 2009 يف املباراة 

التي فاز بها املنتخب األملاني عى نظريه اإلماراتي )2-7(.

مؤرش عىل اقرتاب رحيل رونالدو عن يوفنتوس
              المستقبل العراقي/ متابعة

لفتت صحيفة tuttosport اإليطالية األنظار إىل مؤرش 
جديد عى اق�رتاب رحيل النجم الربتغايل كريس�تيانو 
رونال�دو، عن صف�وف فريق يوفنت�وس خال الفرتة 
املقبل�ة من هذا الصيف.وأش�ارت الصحيفة إىل تغيب 
رونالدو ع�ن اإلعان الجديد للراعي الرس�مي للفريق 
ألول م�رة من�ذ انضمامه لفري�ق »الس�يدة العجوز« 

مطلع موسم 2020-2019.
وقال�ت الصحيف�ة أن األم�ر دالل�ة عى ع�دم اليقني 
اإليط�ايل. الن�ادي  م�ع  »ال�دون«  مس�تقبل  بش�أن 
وأوضح�ت الصحيفة يف تقريرها أنه س�بق أن تم نقل 
س�يارات رونالدو م�ن منزله يف تورينو، عى ش�احنة 
تتب�ع لرشك�ة »Rodo Cargo« الربتغالي�ة ومقرها يف 
العاصمة لش�بونة، لتتعزز ش�ائعات مغ�ادرة هداف 
الدوري اإليطايل ليوفنتوس هذا الصيف.وارتبط اس�م 

النجم الربتغايل باالنتقال ألكثر من ناد أبرزها 
باري�س س�ان جريم�ان الفرن�يس، إضافة إىل 

احتمال العودة لصفوف أحد األندية الثاثة التي دافع 
ع�ن ألوانها من قب�ل وهي: ريال مدريد، ومانشس�رت 
يونايتد اإلنجليزي، وسبورتينغ لشبونة، خاصة بعد 
تتويجه بلقب بطل الدوري الربتغايل للموسم الحايل، 

ومش�اركته يف دوري األبطال.وأك�دت العدي�د م�ن 
التقارير الصحفية، يف اآلونة األخرية.

كروس يعلن موقفه النهائي 
من املشاركة يف يورو 2020

              المستقبل العراقي/ متابعة

حس�م تون�ي ك�روس نج�م المنتخ�ب 
م�ن  موقف�ه  الق�دم  لك�رة  األلمان�ي 
المشاركة في يورو 2020 بعد فترة من 
المعاناة من فيروس كورونا المستجد.

وقال كروس اليوم األحد في تصريحات 
صحفي�ة في خت�ام معس�كر المنتخب 
األلمان�ي ف�ي س�يفيلد بالنمس�ا “فيما 
يتعل�ق بكورون�ا، ال أش�عر بأي ش�يء، 
جاه�ز للعب”.وتبين�ت إصاب�ة كروس 
الماض�ي  الش�هر  منتص�ف  بالع�دوى 
ليخضع للعزل الطبي، ثم انضم لمنتخب 
الماكينات ف�ي 30 أيار/مايو بعد تحول 
نتيجة اختباره من إيجابية إلى س�لبية.

وأوض�ح أن�ه تع�رض فق�ط ألع�راض 

بس�يطة مثل الحمى لمدة يوم أو اثنين، 
وعان�ى من اإلرهاق لع�دة أيام لكن بعد 
أسبوع من التدريب أصبح اآلن في حالة 
جيدة.وأشار “لس�ت قلقا بشأن لياقتي 
البدنية، األمر ال يب�دو كما لو أنني عائد 
من إصابة استمرت لستة أسابيع، فقط 
لم أقم بأي ش�يء لمدة أس�بوع”.وأبدى 
ك�روس تفاؤله بالمش�اركة ف�ي يورو 
2020 حي�ث يلتقي المنتخ�ب األلماني 
مع فرنس�ا بطلة العالم والبرتغال بطلة 
أوروبا والمجر في دور المجموعات بدءا 
م�ن 15 حزيران/يونيو ، بعد المواجهة 
الودي�ة األخيرة أمام التفي�ا غدا اإلثنين 
والتي قد يش�ارك بها.وأضاف “األسس 
موجودة فيما يتعل�ق باإلصرار والقوة 

في التدريبات.

               المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د تقري�ر صحف�ي إس�باني، أن الهولن�دي جورجينيو 
فينالدوم، العب وس�ط ليفربول، ق�رر االنتقال إىل باريس 

سان جريمان.
وأب�رزت صحيفة »ماركا« اإلس�بانية معلومات فابريزيو 
رومانو، خبري سوق انتقاالت الاعبني واملدربني يف أوروبا، 

الذي أكد أن فينالدوم قرر االنضمام إىل سان جريمان.
وأش�ارت الصحيفة إىل أن برشلونة اتفق مع فينالدوم منذ 
أس�بوعني، وخططا بالفع�ل إلجراء الكش�ف الطبي، قبل 

تدخل سان جريمان يف الصفقة.
وأوضح�ت أن العرض الذي وافق عليه فينالدوم س�ريبطه 
مع سان جريمان حتى صيف 2024، وسيحصل عى راتب 

يزيد قليًا عن ضعفي ما قدمه برشلونة.
وذك�رت أن الق�رار الرس�مي لفينال�دوم س�يظهر خ�ال 

الساعات القليلة املقبلة.
وكان الهولندي رونالد كومان، مدرب برش�لونة، من طلب 

التعاقد مع فينالدوم لدعم خط وسط البارسا.
وينتهي عقد جورجينو فينالدوم مع ليفربول هذا الشهر، 
وربطت�ه العديد من التقارير باالنتقال إىل برش�لونة، لكن 
باريس س�ان جريمان اقتحم الصفق�ة، وقدم عرًضا أكرب 

عى املستوى املايل.

زياش عىل رادار ميالن ونابويل
              المستقبل العراقي/ متابعة

رغ�م أنَّه ل�م يمر ع�ى انضمام�ه إىل صفوف 
تش�يليس س�وى موس�م واحد، يب�دو الفريق 
اللندني منفتح عى بي�ع الدويل املغربي حكيم 

زياش العب أياكس أمسرتدام السابق.
وانض�م زي�اش، للبل�وز مقاب�ل36.7 مليون 
جني�ه إس�رتليني الصي�ف امل�ايض، وخ�اض 
النجم املغربي 39 مباراة مع تش�يليس بجميع 
املسابقات، وسجل 6 أهداف، وقدم 4 تمريرات 

حاسمة.وقالت صحيفة »ذا صن« الربيطانية، 
اليوم األحد، إن تشيليس مفتح عى بيع زياش، 
مشرية إىل أن النادي اللندني يهدف للتعاقد مع 
مهاج�م رصيح هذا الصيف، م�ن بني روميلو 

لوكاكو )إنرت ميان(.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

فيدرر ينسحب من بطولة فرنسا املفتوحة للتنس
            المستقبل العراقي/ متابعة

 أعلن السويرسي روجر فيدرر، مساء اليوم األحد، انسحابه 
من بطولة فرنسا املفتوحة للتنس، وذلك قبل مباراته أمام 
اإليطايل ماتيو بريتيني، يف الدور الثمن النهائي. وقال فيدرر 
يف بيان مقتضب: “بعد املناقشة مع فريق العمل، قررت أن 
أتخذ قرار االنس�حاب من البطولة هذا اليوم، وذلك بس�بب 
الجراحة التي خضعت لها والربنامج التأهييل الذي استمر 
مل�دة ع�ام.” وتابع: “من امله�م يف هذه األوق�ات أن أراعي 
جس�دي، لقد قدم�ت 3 مباريات كب�رية يف روالن جاروس، 

وليس هناك شعور أجمل من العودة إىل املاعب.”
وقال فيدرر أمس إنه س�يقّيم إمكانية مواصلة مشواره يف 
بطولة فرنسا املفتوحة للتنس بعد الفوز )7-6(، و)7-6(، 
دوميني�ك كوبف�ر دون  األملان�ي  و)7-6(، و)7-5( ع�ى 
حضور مش�جعني يف ملعب فيليب ش�اترييه.وكان الاعب 
الحاصل عى 20 لقًبا يف البطوالت األربع الكربى يش�ارك يف 
مباراته السادسة فقط يف 17 شهرًا بعد الخضوع لجراحة 
يف الركب�ة، واقرتح بعد الف�وز يف مباراة ال�دور الثالث، أنه 
ربما يحافظ عى نفس�ه حتى يك�ون الئًقا للعب يف بطولة 

ويمبلدون التي تنطلق يوم 28 من الشهر الجاري.



Apago PDF EnhancerApago PDF Enhancer

العراقـي
صحيفة يومية سياسية 

مستقلة 

األخيـرة

العدد   2387   االثنين  7  حزيران   2021

العراقـي

لالشتراك واإلعالن 

07801969233هـاتـف رئاسة التحريـر
07901463050
07709670606

tahaa.iraq@yahoo.com : البريد االلكتروني

رقم االيداع في دار الكتب والوثائق العراقية 1530 لسنة 2011

العنوان : بغداد - الكرادة داخل

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

كـاريكـاتـير

امـضـاءاتمساحة للرأي

سمري غانم الذي رحلاحذف عدّوك.. وبرسعة

سما حسنسعدية مفرح

هذا أقل ما عليك فعله إن كنت ناش�طاً يف استخدام وسائل التواصل، 
أن تحذف عدّوك الصهيوني من قائمة متابعاتك عىل األقل. ال تجعله 
صديقك، ولو مجازاً، يف سياقات اللغة املستخدمة يف هذه الوسائل. ال 
تع�ِط هذا العدو فرصًة ليكرس الجدار النفيس التاريخي بينك وبينه، 
وال تجعل�ه يترصف معك كصديق، ألّنه ببس�اطة ليس صديقك. هو 
عدّو ولم يكّف لحظة عن ممارسة دوره عدّواً، حتى وهو يتوّدد إليك 
بعبارات دينية إسالمية، ويتحدث ويكتب بلغتك العربية يف تدويناته 

وتغريداته ومقاطعه املرئية والصوتية.
لقد سعى الكيان الصهيوني، دائماً ومنذ نشأته عىل أرض فلسطني، 
إىل ك�رس الحاجز الطبيعي بيننا وبينه بكّل الوس�ائل، بهدف تحقيق 
فكرته يف ما يس�ميه التعايش السلمي ما بني مغتصب األرض وأهل 
ه�ذه األرض. ويف ه�ذا التعاي�ش، وفق�اً لرؤيت�ه، انتص�ار حقيقي 
ونهائ�ي له، لكّنه فش�ل دائماً يف تحقيقه ع�ىل األرض، حتى بعد أن 
وّقعت معه بعض الحكومات العربية اتفاقياٍت حرص عىل تسميتها 
اتفاقيات س�الم... وما من س�الم! لك�ن، من الواضح أّن فش�له لم 
يثِنه عن تكرار املحاوالت بش�تى الوس�ائل والطرق، وها هي وسائل 

التواصل قد أضحت ميداناً ملحاوالته الجديدة.
ويب�دو أّن�ه نجح جزئي�اً يف خّطته عىل صعيد الوس�يلة ع�ىل األقل، 
عندم�ا ق�ّرر اس�تهداف الجمهور العرب�ي يف كّل مكان عىل وس�ائل 
التواص�ل، لينف�ذ إليه عربها، وهو م�ا يفرّس ع�دد املتابعات الكبري 
لحس�ابات املس�ؤولني الصهاين�ة ع�ىل ه�ذه الوس�ائل، خصوصاً 
»تويرت« و«فيسبوك«. وعىل الرغم من أّن أغلب من يتابعه من العرب 
يتابعون�ه أله�داٍف أخرى، غري تلك التي حلم به�ا وخّطط لها، إاّل أّن 
ذلك يعّد نجاحاً مبدئياً بالنس�بة له. ولذل�ك هو مرّص عليه، متحمل 
تبعات�ه، وصاب�ر عىل كّل الش�تائم وردود الفعل القاس�ية جداً التي 
يواجه�ه بها متابعوه، فه�و يعرف ذلك تماماً من�ذ البداية، لكّنه يف 
س�بيل هدفه النهائي يميض يف الطريق الطويل، والذي كما يبدو بدأ 

بقطف بعض ثماره!
قبل س�نوات، كتبت مقاالً يف خضم حملة بدأتها عىل منصة »تويرت« 
تهدف إىل حذف متابعة حس�اب املتحدث بلسان الجيش الصهيوني 
لإلع�الم العربي، أفيخاي أدرعي. وع�ىل الرغم من أّن الحملة نجحت 
يف حين�ه، وانخفضت أعداد تلك املتابعات كثرياً وبرسعة، إاّل أّن صرب 
أدرع�ي وإرصاره الش�ديدين جع�اله يكّثف من وج�وده »العربي« 
ع�ىل »تويرت« و«فيس�بوك«، ما أكس�به أعداداً جديدة م�ن املتابعني 
العرب الجدد، وش�جع الحكومة الصهيونية عىل فتح مزيد من هذه 
الحس�ابات املنوعة باللغة العربية، والتي جعلت جّل هدفها املنظور 

التواصل مع العرب بلغتهم، تمهيداً لتحقيق األهداف غري املنظورة.

»م�ا هذا الغباء؟« هكذا قد ينعتك بعضهم، فاملوت يحيق بك فعلياً 
م�ن كّل جان�ب، وأنت تح�زن عىل خرب وفاة ش�خص م�ن بعيد، 
ش�خص لم تلتِق به ولو مرّة، وال تعرف عن ش�خصيته الحقيقية 
ش�يئاً، وكّل ما تعرفه أّنه ممثل من طراز خاص، انتزع ضحكاتك 
انتزاع�اً من قلبك، وكان بس�يطاً إىل درجة أّنك قد حاولت مراراً أن 

تسأله، وهو عىل الشاشة أمامك: هل أنت ممثل فعالً؟
الحي�اة حولك تدور، وال يمكن أن تتوقف، ألّنك تعيش أجواء حرب 
يف بل�دك. ولذلك لم تتوقف أخب�ار املوت والوالدة، وكنت س�اذجاً، 
ي�ا صديق، ذات ي�وم، حني توفيت أم�ك، هل تذكر ي�وم وقفت يف 
الرشف�ة، ورصخت أّن عىل الس�يارات أن تتوق�ف، وال تميض عىل 
الخ�ط الرسيع بهذا اإلرصار، لكّن ش�يئاً لم يح�ُدث، وحملوا أمك، 
وه�ي أعّز م�ن تملك يف الحي�اة إىل مأواها األخري، واس�تمرت تلك 

السيارات اللعينة تنهب الرصيف برصيرها املجنون.
قرأَت أنت، إذاً، خرب وفاة سمري غانم، الذي كنت تعرف من قبل أّنه 
يصارع إصابت�ه بفريوس كورونا قبل ثالثة أس�ابيع مضت. وقد 
وضع�َت يدَك عىل قلبك، حني علمت بخ�رب إصابته بهذا الفريوس، 
نظ�راً إىل تقّدم�ه يف الس�ن، وإْن ل�م يكن يب�دو علي�ه، يف أعماله 
األخ�رية، أّنه قد تج�اوز الثمانني، خصوصاً أّن�ه كان يحرص عىل 
وض�ع الباروكة عىل ال�دوام، وقد نال منه الصلع يف س�نٍّ مبّكرة. 
ول�وال الباروكة التي يقال إّنها ُتصنع خصيصاً له ملا أصبح نجماً. 
لك�ّن الحقيق�ة أّن�ه كان ُيضح�كَك يف أفالم األبيض واألس�ود مع 
فرقت�ه الصغرية الش�هرية »ثالثي أض�واء امل�رسح« وكان وقتها 
فاقداً ش�عره من مقدمته، وعىل الرغم من ذلك يكفي أن تس�مع 
صوت�ه وطريقة أدائ�ه، من دون أن ترى وجه�ه أو تعابريه، لكي 

تضحك.
يف رك�ن ق�ي، تحاول أن يك�ون بعيداً عن ص�وت القصف الدائر 
حولك، تس�ند رأس�ك عىل كفيك وتتذّك�ر ما قرأته يوم�اً يف مجلة 
محلي�ة فني�ة، يب�دو أّنه�ا كان�ت من املج�الت الت�ي تعتاش عىل 
الفضائ�ح وتلفيق األكاذيب، ق�رأت فيها أّن هناك من خرج ليعلن 
أّن س�مري غانم املمثل الش�هري فلسطيني الجنس�ية، وينحدر من 
غزة، وقد تاه من أرسته عىل الحدود وتبنته عائلة يف مرص وأصبح 

نجماً مشهوراً.
تذّكرت هذه الكذبة التي أطلقها شخٌص ما، وساق »أدلة« عليها، 
ولم يتواَن مصّور املجلة عن التقاط صورة لهذا الش�خص البائس 
رزي الهيئة، وهو يحمل صورة للممثل الشهري، مدعياً أّنه شقيقه. 
ويف اليوم التايل، حني كنُت بني زميالتي يف املدرس�ة، كّن جميعهن 

يشعرن بسعادة، ألّن املمثل الضاحك ينحدر من غزّة.

تقييم دويل لرشكة اسياسل بعد تبنيها الفضل التكنلوجيا
 بغداد/ خاص 

اعلنت الرشك�ة الرائدة يف مجال االتص�االت املتنقلة 
والخدم�ات الرقمية يف العراق آسياس�يل عن تبنيها 
العاملي�ة والت�ي مكنته�ا م�ن  التكنلوجي�ا  افض�ل 
الحص�ول عىل تقييم دويل وباتت ب�ني كبار العالم يف 
مج�ال االتصال، وكانت قد ف�ازت بجائزتني يف حفل 
 International( توزيع جوائز التمويل الدويل ٢٠٢٠
Finance Awards( للع�ام الثاني عىل التوايل.  جوائز 
التموي�ل ال�دويل ه�ي منص�ة عامليةتس�عى لتحديد 
كف�اءة ال�رشكات والق�درات القيادي�ة فيها وصايف 
قيمة االبتكار عىل نطاق واسع. وهي فعالية سنوية 
دولية تس�لط الضوء ع�ىل دالالت وق�درات الرقمنة 
واالتصاالت عاملًيا يف نظام أعمال البيئات التنافس�ية 
املتقدمة للغاية يوًما بعد يوم.  وبسبب جائحة كوفيد-

١٩«كورون�ا« تم عق�د املؤتمر العامل�ي عرب اإلنرتنت 
هذه السنة باتباع إرشادات السالمة ملنظمة الصحة 
العاملي�ة )WHO( للحفاظ عىل س�المة املش�اركني. 
فتم اجراء حف�ل التوزيع بتفاعل عايل وبهجة رست 
جميع الحارضين، حيث فازت آسياس�يل بجائزتني 
بارزت�ني، ك�� »أفض�ل رشك�ة اتص�االت يف العراق« 
للتغطي�ة املتفوق�ة والتواص�ل األمث�ل والخدم�ات 
التقني�ة، وجائ�زة »مب�ادرة املس�ؤولية االجتماعية 
األكثر ابتكاًرا للرشكات يف العراق« ملبادراتها الخريية 

املتواصلة يف جميع أنحاء العراق.  يذكر ان آسياسيل 
قد حصلت عىل العديد من الجوائز الدوليةسابًقا، بما 
يف ذلك جائ�زة »غلومو GLOMO« ل� »مس�اهماتها 
املتمي�زة يف العم�ل اإلنس�اني يف ال�رشق األوس�ط«، 
والت�ي ُقّدم�ت م�ن خ�الل حف�ل الجوائز الس�نوي 
برش�لونة،  يف   )MWC( للج�وال  العامل�ي  للمؤتم�ر 
اس�بانيا، كتكريمواع�رتاف رص�ني بدور آسياس�يل 
الكبري يف دعم ومس�اعدة مالي�ني الالجئينالذين فروا 
م�ن مناطق الن�زاع يف العراق واملنطق�ة. وبما أن رد 
الجمي�ل ملجتمعها يلع�ب دوًرا محورًي�ا يف مهمتها، 
تس�عى آسياس�يل دائًما إىل أن تبق�ى الرشكة األكثر 

ريادة واألوىل يف مواطنة الرشكات يف العراق من خالل 
تنفيذ مبادرات مستدامة ومبتكرة ومشاريع خالقة 
تدعم الجهات الفاعلة الرئيس�ية يف التغيري االيجابي 
وتدع�و إىل الوح�دة والتكام�ل والش�موالملجتمعي. 
ته�دف آسياس�يل إىل خدم�ة املجتم�ع العراق�ي يف 
العدي�د من الجوان�ب، باإلضاف�ة اىل دورها املحوري 
يف توف�ري أفضل الخدمات الرقمية وحلول االتصاالت 
املتنقل�ة والت�ي كان�ت دائم�ا العن�رص الرئيس بني 
القيماألساسية ملسرية آسياسيل ورسالتها كرشكة 
عراقي�ة متأصلة يف املجتم�ع. ويف ترصيح لها، قالت 
نائب املدير التنفيذي لوحدة العمل التجارية الس�يدة 
چرا حس�ني،: »نحن فخورون يف آسياسيل الختيارنا 
للف�وز بهاتينالفئت�ني املهمتني من جوائ�ز التمويل 
ال�دويل له�ذا الع�ام بني س�ائر ال�رشكات العاملة يف 
العراق. نحن س�عداء جًدا لتكريم آسياس�يل لعامني 
عىل التواليضمن جوائز مؤسسة التمويل الدويل ألنها 
تظهر بصدق التفاني يف جهود آسياس�يل ومسريتها 
املس�تمرة يف التنمي�ة باعتباره�ا الرائ�دة يف مج�ال 
االتصاالت املتنقلة يف العراق. وهذا الفوز ُيحفزنا عىل 
بذل املزيد من الجهودللبقاء دائما يف طليعة مبادرات 
املس�ؤولية االجتماعية ب�ني ال�رشكات املتواجدة يف 
الع�راق واالس�تمرار يف عك�س الش�فافية والتن�وع 

والعمل الدؤوب داخل رشكة آسياسيل.«.

يمارس الجميع عادة تنظيف األسنان بالفرشاة بشكل يومي، إال أن هناك 
بعض النصائح املهمة التي يجب أن تكون عىل دراية بها.

وكش�فت الدكت�ورة هانا كينس�يال، م�ن Kiln Lane Dental، أن تنظيف 
أس�نانك بالفرش�اة مبارشة بعد األكل قد يكون محفوفا باملخاطر، وإليك 
الس�بب. تعترب الطقوس اليومية لتنظيف األسنان، رضورية للمساعدة يف 
الحف�اظ عىل صحة أس�نانك وفمك، وتجنب البالك )الرتس�بات( – طبقة 
من البكترييا تغلف أس�نانك إذا لم تنظفها بشكل صحيح. ويساهم تراكم 

البالك يف اإلصابة بأمراض اللثة وتسوس األسنان.
ومع ذلك، فإن القيام بذلك كل يوم ال يعني بالرضورة أنك تقوم به بشكل 
جيد. وقالت طبيبة األس�نان التجميلية، كينس�يال، ملوقع “إكس�ربيس”: 
“ينظ�ف الكث�ري من الناس أس�نانهم مب�ارشة بعد تناول الطع�ام، ألنهم 
يعتق�دون أن�ه من امله�م التخلص م�ن الطعام م�ن أس�نانهم برسعة”. 
وم�ع ذلك، يمك�ن أن يرض هذا أكثر مما ينفع، وذلك ألن تنظيف األس�نان 

بالفرشاة مبارشة بعد األكل يمكن أن يرض بمينا األسنان الرقيقة.

كش�فت دراس�ات صحي�ة، عن 4 ام�راض معدي�ة تنتقل ع�رب االركيلة بني 
مستخدميها.

وذكرت الدراسة التي اجرتها الصحة املرصية، إن األركيلة ممتلئة بالكائنات 
الحية الدقيقة خاصة بعد اس�تخدامها من جانب أكثر من شخص، وهو ما 

يرفع احتمالية انتقال األمراض املعدية بني مستخدميها.
وأضافت، أن من األم������راض املعدية التي من املمكن أن تسببها األركيلة 
هي فريوس�ات الجه�از التنف�����يس وف�ريوس التهاب الكبد يس والس�ل 

وفريوس كورونا.

طبيبة خمتصة حتذر من تنظيف االسنان 
بعد االكل مبارشة

الكشف عن اربعة أمراض معدية 
تنقلها األركيلة

أربعة أنواع خمتلفة من األلـم ينتجها ارتفاع مستوى السكر يف الدم
غالب�ا ما يك�ون داء الس�كري الن�وع ٢ غري 
محسوس يف البداية، ألن اآللية التي تحركه – 
ارتفاع مستويات الس�كر يف الدم – تستغرق 

بعض الوقت حتى تبدأ.
ويمكن أن تس�بب مستويات السكر املرتفعة 
يف ال�دم باس�تمرار، األلم ال�ذي يتميز بأربعة 

أحاسيس مميزة.
ويعني داء الس�كري النوع ٢ – نذير ألمراض 
القل�ب – أن البنكري�اس ال ينتج كمية كافية 
من األنس�ولني، أو أن األنس�ولني الذي ينتجه 
ال تمتص�ه الخالي�ا. وهذا ل�ه عواقب وخيمة 
ألن األنس�ولني ينظم نس�بة الس�كر يف الدم. 
ويمكن أن يؤدي ارتفاع مس�تويات السكر يف 
الدم باس�تمرار إىل إتالف الجس�م، وتتضمن 
بع�ض العالمات التحذيري�ة األكثر حدة تلف 

األعصاب. ويمكن أن يسبب االعتالل العصبي 
املحيطي أنواعا مميزة من األلم.

وكم�ا ت�رشح Mayo Clinic، يرس�ل جهازك 
العصب�ي املحيط�ي معلوم�ات م�ن الدم�اغ 
والحبل الش�وكي )الجهاز العصبي املركزي( 

إىل باقي أجزاء الجسم.
وتقول: “ترس�ل األعص�اب املحيطي�ة أيضا 
العصب�ي  الجه�از  إىل  حس�ية  معلوم�ات 
املركزي”. وعندما تتلف هذه الش�بكة، غالبا 
ما ي�ؤدي ذلك إىل الش�عور باألل�م. وغالبا ما 

يصف الناس األلم عىل النحو التايل:
الخفق�ان.  بالوخ�ز.  اإلحس�اس  الح�اد. 
االح�رتاق. ويع�د النظ�ام الغذائ�ي مفتاح�ا 
لتنظي�م مس�تويات الس�كر يف ال�دم، ووفقا 
ملوق�ع Diabetes.co.uk، ف�إن رشب املزي�د 
من املاء يمكن أن يقلل من ارتفاع مستويات 

السكر يف الدم.
ومن املهم أيضا مراقبة تناولك ألطعمة معينة 
ألنه�ا يمكن أن ت�ؤدي إىل ارتفاع مس�تويات 

السكر يف الدم.

يستعد علماء نوفوسيبريس�ك لتقديم مكمل غذائي 
جدي�د، أساس�ه مس�تخلص نبات�ات محلي�ة. هذا 
املس�تحرض حالي�ا يف مرحلة التس�جيل. وق�د أثبت 
املس�تحرض سيس�مح  أن ه�ذا  الكيمي�اء،  علم�اء 
بتخفي�ض مس�توى حم�ض الالكتي�ك )اللبنيك( يف 
العضالت، الذي يرتاكم فيها خالل التدريبات الشاقة. 
ألن�ه عن�د ارتف�اع مس�توى ه�ذا الحمض، يش�عر 

الشخص بالتعب واأللم يف عضالته. وهذا املستحرض 
الذي أساس�ه نباتات محلية معمرة، يؤثر يف الجسم 
بفعالي�ة ولطف. ويقول س�ريغي أنك�وف، الباحث 
العلمي يف معهد الكيمياء العضوية بنوفوسيبريسك 
التابع لفرع أكاديمية العلوم الروس�ية يف س�يبرييا، 
“له�ذا املركب تأث�ري ابتنائ�ي، أي يس�اعد عىل نمو 
العضالت وامتصاص الغلوكوز يف الجسم، وتخفيض 

كتلة الدهون وزيادة الرغبة الجنسية وقدرة العمل، 
نتيجة تخفيض اللكتات يف العضالت”. ومن جانبها 
تؤكد تاتيانا توالس�تيكوفا، مديرة مختربالدراس�ات 
الصيدالني�ة يف معه�د الكيمي�اء العضوي�ة، عىل أن 
جمي�ع النبات�ات املس�تخدمة محلي�ة وغري س�امة 
متوفرة يف سيبرييا، ويمكن الحصول عليها بسهولة 

ما يجعل تكلفة املستحرض منخفضة.

ابتكار عقار يزيد القدرة عىل التحمل

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

بواخر النقل ترفع العلم العراقي بدالً من أعالم دول اجلوار

أعلن وزير النقل نارص الش�بيل، رف�ع العلم العراقي 
ع�ىل بواخر الوزارة بعد أن كان�ت تبحر بأعالم لدول 

الجوار.
وأفتت�ح وزي�ر النق�ل ام�س  األح�د س�احة وقوف 
ش�احنات البضائع يف ميناء أم قرص الجنوبي والتي 
انش�أت خ�الل ٢٠ يوم�ا وبقيمة مالي�ة بلغت 4٠٠ 

مليون دينار.
وبني الش�بيل، ان »هدف الوزارة االول مليناء ام قرص 

الش�مايل والجنوب�ي تنظي�م عم�ل دخ�ول وخروج 
الش�احنات ووقوفها يف الس�احات وعليه تم افتتاح 
اول ساحة فضال عن تأهيل كافة الطرق املؤدية لها 
وكذلك اكمال االعمال يف ساحة الرتحيب الكربى التي 
س�يكتمل العمل فيها بغضون ش�هرين ليتم بعدها 

توحيد وقوف الشاحنات فيها«.
الفني�ة  والك�وادَر  ق�رص  ام  مين�اء  »إدارة  ووج�ه 
والهندس�ية العامل�ة يف امليناء بتس�هيل آلية دخول 

وخ�روج الش�احنات ورسع�ة تخلي�ص ومتابع�ة 
اجراءات عملية التنقل وانس�يابية العمل يف تمش�ية 

املعامالت لسائقي املركبات والشاحنات«.
يذك�ر ان س�احَة ثمان�ني يف مين�اء ام ق�رص تبل�غ 
مس�احتها ٩١ م�رتا مربع�اً تمت�از بكاف�ة خدمات 
الراح�ة باالضاف�ة اىل تأهيل الش�وارع املحيطة بها 
ومقرتباته�ا واكس�ائها بالبالط املقرنص لتس�هيل 

عملية مرور الشاحنات وآلية التنقل.


