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اإلمام علي بن أبي طالب
 )عليه السالم(

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

رئيس جملس االدارة
رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

رئيس الوزراء يلتقي
 رجال دين مسيحيني: نحل »األمور 

املعقدة« باحلوار حلقن الدماء
ص2

الداخلية تطلق الرتفيعات والعالوات واحتساب »العقد« والفصل السيايس واخلدمة اجلهادية
املالية الربملانية تعلن االتفاق  عىل تأمني مبالغ االجازات املرتاكمة ملنتسبي اجليش السابق
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ص2

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أفض�ت اإلج�راءات التحقيقيَّ�ة لهيئ�ة النزاه�ة 
ة  االتحاديَّ�ة يف عدٍد م�ن امللفات والقضاي�ا املُهمَّ
رات قبٍض وضبٍط  إىل اس�تصدار )9( أوامر وُمذكَّ
واس�تقداٍم بحق مسؤولني يف مختلف محافظات 
العراق.وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة يف بيان 
تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، أن »ذلك يأتي 
يف خض�م التصاعد الواضح بس�ياق عمل الهيئة 
لي�س فقط عىل س�ياق إنج�از ملف�ات وقضايا 
التحقيق، بل عىل مستوى تنفيذ عمليَّات الضبط 
بالجرم املشهود، والسيما بعد حّث رئيس الهيئة 
خالل زيارته امليدانيَّة لعدٍد من مديريَّات ومكاتب 
تحقيق الهيئة يف عموم البلد«. وأوضحت الدائرة، 
»بص�دور أم�ر اس�تقداٍم بح�ق رئي�س مجلس 
محافظ�ة كرك�وك الس�ابق وف�ق أح�كام املادَّة 
)340( من قان�ون العقوبات، عىل خلفيَّة إصدار 
صات ش�هادٍة إىل  ن رصف ُمخصَّ أمٍر إداريٍّ تضمَّ
أحد أعضاء املجلس السابقني خالفا لكتاب األمانة 
العامة ملجل�س الوزراء املرق�م )27164 يف 11 / 
ب برصف فروقاٍت ماليٍَّة  ا تس�بَّ 10 / 2016(، ممَّ
بصورٍة ُمخالفٍة للقانون«. وافادت أنه يف كركوك 
أيض�اً، »أص�در الق�ايض املُختصُّ أمر اس�تقداٍم 
بحق املُتَّهمني كلٍّ من برملانيٍّ س�ابٍق )مستش�ار 
برئاس�ة الجمهوريَّة( وعضو بمجلس محافظة 
كركوك، ومجموعٍة م�ن املُتَّهمني اآلخرين، وذلك 
وفق املادَّة )316( من قانون العقوبات، لقيامهم 
بتس�لُّم أس�لحٍة وأجه�زٍة حكوميٍَّة م�ن مديريَّة 
رشطة كركوك، وامتناعهم من إعادتها لدى طلب 

املديريَّة ذلك منهم«. 
التفاصيل ص2

صولة جديدة للنزاهة: أوامر قبض وضبط واستقدام
اهليئة أكدت وجود »تصاعد واضح« يف عملها.. والقضايا مشلت »اختالس« و »تزوير« و »إهدار« للمال العام حمافظ البرصة يوجه

 بتنظيف جممع القصور الفتتاحه 
امام املواطنني

حمافظة بغداد 
تصـدر توجيهـًا جديـدًا بشــأن 

املشمولني بقرار 315

اليوم.. وزير اخلارجية
 الربيطاين يزور بغداد وجيري مباحثات 

مع الرئاسات الثالث
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بورما: »جنراالت االنقالب« حياكمون »الزعيمة املنتخبة«
جلنة برملانية تطالب بتنفيذ القرار 315: تأخريها أجحافًا بحق العقود

لقاء وزاري عراقي سعودي لتعزيز التعاون يف قطاعات الطاقة البرتوكيامويات
املخابرات عن اغتيال عقيد باجلهـاز: دم الشهيد سيكون منارًا لالقتصاص

القبض عىل عصابة لإلجتار بالبرش ضبط بحوزهتم 100 ألف دوالر مزيف 
و 14 متهاًم بتجارة املخدرات يف بغداد ونينوى والبرصة
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ص2

ص3 ص3 ص3

وزير العمل يعلن
 من كركوك عن افتتاح قسم للرعاية 

االجتامعية يف احلوجية

الطاقة الربملانية
 تكشف ما حيرقه العراق من 

الغاز سنويًا

الثقافة الربملانية تطالب 
الكاظمي بتعزيز منحة الصحفيني 

واالدباء والفنانني

       بغداد / المستقبل العراقي

ُتحاكم الزعيمة البورمية الس�ابقة أونغ س�ان س�و تيش 
التي أطاح بها انقالب عسكري يف األول من شباط اعتباراً 
م�ن االثن�ني املقب�ل يف بورما، وف�ق ما أف�ادت محاميتها 

وكالة فرانس برس االثنني.
وقال�ت املحامية مني مني س�و بعدما التق�ت يف العاصمة 
نايبيداو الزعيمة الس�ابقة التي تخض�ع لإلقامة الجربية 
منذ االنقالب، »س�تكون لدينا شهادات من الطرف املدعي 

ومن الشهود اعتباراً من االثنني 14 حزيران«.
وأضافت أن س�و ت�يش »طلبت أن يبق�ى الجميع بصحة 

جيدة«. تواجه س�و تيش الحائزة جائزة نوبل للسالم عام 
1991 والتي ُوّجهت إليها تهم س�ّت م�رات منذ توقيفها، 
اتهامات كثرية بدءاً بحيازة أجهزة اتصال السلكية بشكل 
غري قانوني إىل التحريض ع�ىل اضطرابات عامة وانتهاك 

قانون بشأن أرسار الدولة.
ومنذ االنقالب، تش�هد بورما تظاهرات احتجاجية ش�به 

يومية ترافقها حركة عصيان مدني وطنية.
وُقت�ل قراب�ة 850 مدني�اً جراء قم�ع حرك�ة االحتجاج، 
بحس�ب جمعية دعم الس�جناء الس����ياس�يني. وأونغ 
س�ان س�و تيش هي من بني أربعة آالف ش�خص اعُتقلوا 

منذ االنقالب.

        بغداد / المستقبل العراقي

 اعلن�ت وكال�ة ال�وزارة  لش�ؤون الرشطة 
امس، االثنني، انه بمتابعة  وارشاف الفريق 
عماد محمد محمود وكيل الوزارة لش�ؤون 
الرشط�ة ت�م الق�اء القب�ض ع�ىل عصابة 
لإلتج�ار بالبرش ضبط بحوزته�م 100 ألف 
دوالر مزيف. وذك�رت الوكالة ، أن »قوة من 
مديرية مكافحة اجرام بغداد/ قسم االتجار 
بالب�رش الك�رخ، تمكنت من الق�اء القبض 
عىل ثالثة متهم�ني لقيامهم االتجار بالبرش 

وبيع العملة املزيف�ة«. واضافت أن »عملية 
القب�ض تمت بعد توفر معلومات عن وجود 
عصابة تق�وم ببيع الفتي�ات القارصات اىل 
)كردس�تان(، ع�ىل الفور تم تش�كيل فريق 
عم�ل ملراقبة املتهمني وبع�د التحري وجمع 
املعلومات تبني تورط العصابة بعمليات بيع 
العملة املزيفة من فئة )50( دوالر وترويجها 
بأسواقنا املحلية«. واوضحت انه »تم نصب 
كمني محك�م والقبض عىل املتهمني بالجرم 
املش�هود وضبط بحوزتهم مبلغ مايل قدره 
)100( ألف دوالر أمريكي مزيف«، مش�رية 

ابتدائي�ا  باالع�راف  أقواله�م  »تدوي�ن  اىل 
وقضائي�ا وقرر ق�ايض التحقي�ق توقيفهم 
وفق أح�كام امل�ادة )52( من قان�ون البنك 
املرك�زي العراق�ي لينالوا جزائه�م العادل« 
كم�ا الق�ت املف�ارز االمنية، ام�س االثنني، 
القب�ض ع�ىل 14 متهما  بتج�ارة املخدرات 
يف بغ�داد ونينوى والب�رصة.  جاء ذلك خالل 
بيان اصدرته وكالة وزارة الداخلية لش�ؤون 
الرشط�ة ان مديري�ة مكافح�ة املخ�درات 
املخدرات واملؤثرات العقلية قس�م مكافحة 
القب�ض ع�ىل )6(  الق�اء  مخ�درات ع�ن« 

متهم�ني بتجارة امل�واد املخ�درة وضبطهم 
بالجرم املشهود وبحوزتهم مادة الكريستال 
ومادة الحشيش�ة وحب�وب مخدرة من نوع 
كبتاجون، إضافة إىل أدوات التعاطي ومبالغ 
مالية يف بغداد/الك�رخ«. واضافت« كما تم 
القاء القبض عىل )4( متهمني بتجارة املواد 
املخ�درة وضب������طهم بالجرم املش�هود 
وبحوزتهم مادة الكريستال املخدرة إضافة 
يف  مالي�ة  ومبال�غ  الت���عاط�ي  أدوات  إىل 

محافظة نينوى«. 
التفاصيل ص2

ص7

كاتانيتش:
 استحقينا الفوز عىل كمبوديا 

وأّدينا نصف واجبنا

ص2

بإشراف ومتابعة وكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد حممد
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الداخلية تطلق الرتفيعات والعالوات واحتساب »العقد« والفصل السيايس واخلدمة اجلهادية
     بغداد / المستقبل العراقي 

اعلنت وزارة الداخلية، أمس االثنني، عن اطالق الرتفيعات والعالوات واحتساب )العقد( والفصل السيايس 
والخدمة الجهادية للموظفني العاملني.وذكرت الوزارة يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، »تابعنا 
باس�تمرار موضوع منح مس�تحقات املوظفني العاملني يف وزارة الداخلية لكونهم قدموا جهوداً متميزة 
خ�الل عمله�م يف مختلف مفاصل الوزارة، حي�ث وجهنا مديرية ادارة املوارد البرشي�ة باطالق الرتفيعات 
والعالوات واحتس�اب الخدمة )العقد( والفصل الس�يايس. والخدمة الصحفية، والخدمة الجهادية..الخ، 
وتعديل الدرجة والعنوان الوظيفي وتعديل التحصيل الدرايس واحتس�اب املخصصات الهندس�ية بناء عىل 
م�ا ورد«. واوضحت، أن »املوظف�ني املدنيني من حملة العناوين )مدير، ومدير اق�دم، ومدير فني، ومدير 
فن�ي اقدم( الذين تنطب�ق عليهم رشوط الرتفيع كافة والضوابط ال�واردة بتعليمات تنفيذ قانون املوازنة 
لع�ام 2021 )الوصف الوظيفي فيما يخص الش�هادة يف حقل االختص�اص ورشوط الرتفيع( وملرور مدة 
طويلة عىل عدم ترفيعهم لتعذر توفر رشط رئاسة القسم وخط االنتاج لغرض استثنائهم من هذا الرشط 

وحسب الصالحيات املخولة لنا بتعليمات تنفيذ قانون املوازنة اسوة بأقرانهم من املوظفني املدنيني«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أفضت اإلجراءات التحقيقيَّة لهيئة النزاهة 
االتحاديَّ�ة يف ع�دٍد م�ن امللف�ات والقضايا 
رات  ة إىل اس�تصدار )9( أوام�ر وُمذكَّ املُهمَّ
قبٍض وضبٍط واستقداٍم بحق مسؤولني يف 

مختلف محافظات العراق.
وذكرت دائرة التحقيق�ات بالهيئة يف بيان 
تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، أن 
»ذل�ك يأت�ي يف خض�م التصاع�د الواضح 
بس�ياق عمل الهيئة ليس فقط عىل سياق 
إنج�از ملف�ات وقضايا التحقي�ق، بل عىل 
مس�توى تنفي�ذ عمليَّات الضب�ط بالجرم 
املش�هود، والس�يما بعد حّث رئيس الهيئة 
خالل زيارت�ه امليدانيَّة لعدٍد م�ن مديريَّات 

ومكاتب تحقيق الهيئة يف عموم البلد«. 
وأوضح�ت الدائرة، »بصدور أمر اس�تقداٍم 
بح�ق رئي�س مجل�س محافظ�ة كرك�وك 
الس�ابق وف�ق أح�كام امل�ادَّة )340( م�ن 
قان�ون العقوبات، عىل خلفيَّ�ة إصدار أمٍر 
صات ش�هادٍة  �ن رصف ُمخصَّ إداريٍّ تضمَّ
إىل أح�د أعض�اء املجلس الس�ابقني خالفا 
لكتاب األمانة العامة ملجلس الوزراء املرقم 
ا تسبَّب  )27164 يف 11 / 10 / 2016(، ممَّ
ب�رف فروقاٍت ماليَّ�ٍة بص�ورٍة ُمخالفٍة 

للقانون«. 
وافادت أنه يف كركوك أيضاً، »أصدر القايض 

املُخت�صُّ أمر اس�تقداٍم بح�ق املُتَّهمني كلٍّ م�ن برملانيٍّ 
سابٍق )مستشار برئاس�ة الجمهوريَّة( وعضو بمجلس 
محافظة كركوك، ومجموعٍة من املُتَّهمني اآلخرين، وذلك 
وفق املادَّة )316( من قانون العقوبات، لقيامهم بتسلُّم 
أس�لحٍة وأجه�زٍة حكوميٍَّة من مديريَّ�ة رشطة كركوك، 

وامتناعهم من إعادتها لدى طلب املديريَّة ذلك منهم«. 
واش�ارت اىل أن�ه »يف أم�ر اس�تقداٍم ثاٍن له ع�ىل خلفيَّة 
قضاي�ا جزائيَّ�ٍة حق�ق�ت فيه�ا الهيئة، »أص�در قايض 
ة بقضاي�ا النزاهة، أمر  محكمة تحقي�ق نينوى املُختصَّ
استقداٍم بحقِّ رئيس الجامعة التقنيَّة الشماليَّة السابق، 
وفق أحكام امل�ادَّة )340(، األوىل تتمثَّل بوجود خروقاٍت 
باألمور الحسابيَّة يف صندوق التعليم العايل التابع لقسم 
الش�ؤون املاليَّة خالفاً للضوابط«، الفتة اىل أنه »تبنيَّ أنَّ 

معاون مدير قس�م الش�ؤون املاليَّة غري ُمنتسٍب بقسم 
�ة بقيامِه  ، والثاني�ة خاصَّ الرقاب�ة والتدقي�ق الداخ�يِّ
ٍف مديراً لألقسام الداخليَّة ومنحه استثناًء  بتكليف ُموظَّ
وتخصيص داٍر سكنيٍَّة له بالحي السكنيِّ للمعهد التقنيِّ 
بش�كٍل ُمخال�ٍف للصالحيَّ�ات املمنوح�ة ل�ه، ومخالفٍة 

لضوابط السكن الجامعيِّ وتسلُّمه داراً بدون قرعٍة«. 
واك�دت أن »القضيَّ�ة الثالث�ة بح�ق رئي�س الجامع�ة 
التقنيَّة الش�ماليَّة السابق، هي عن تهمة االدِّعاء بتسلُّم 
مس�ؤول ش�عبة املُتابعة بالجامعة التقنيَّة داراً سكنيَّة 
تابع�ًة للجامعة، واالدِّعاء بعدم اس�تحقاقه للدار، إذ إنَّ 
خدمت�ه ال تتجاوز س�بع س�نواٍت وب�دون مفاضلٍة مع 
بقيَّة املُتنافس�ني وب�دون إجراء قرعٍة وبش�كٍل ُمخالٍف 
للتعليم�ات والضواب�ط، يف ح�ني كانت القضيَّ�ة الثالثة 
تتعلَّ�ُق بقيام مدير قس�م املش�اريع برئاس�ة الجامعة 

بتعيني ابن�ه والتعاقد معه يف رئاس�ة الجامعة، بدالً من 
 .» أحد املحارضين الذين يعملون بشكٍل مجانيٍّ

وبينت دائرة التحقيقات أنه ويف نينوى أيضاً ويف س�ياٍق 
ن فري�ق عمٍل من مديريَّ�ة تحقيق الهيئة يف  آخ�ر، »تمكَّ
املحافظ�ة من ضبط مدير قس�م التوزيع برشكة توزيع 
املنتج�ات النفطيَّ�ة - الهيئ�ة الغربيَّ�ة - ف�رع نين�وى، 
ه عىل موظفٍة  لتجاوزه حدود الوظيفة من خالل تس�رتُّ
تعمل بذات القسم غري ملتزمٍة بالدوام ملدَّة أربع سنوات 
من��ذ ش�ه�ر آب ع�ام 2017 ولغاي�ة ش�ه�ر آذار عام 

 .»2021
وتابع�ت أنه »ق�ام بحذف اس�مها من جه�از البصمة، 
وع�دم اإلبالغ عن انقطاعها عن الدوام، فضالً عن وجود 
ف�ني ُمتواطئ�ني معها، وه�م كلٌّ من مدير ش�عبة  ُموظَّ
امل�وارد البرشيَّة ومديرة الحس�ابات ومدي�ر التدقيق، إذ 

قرَّر الس�ّيد قايض التحقيق توقيف املُتَّهم، 
واس�تقدام املُتَّهمة ومدير قسم الحسابات 
ومدير ش�عبة املوارد البرشيَّة، بعد اطالعه 
مته مديريَّة  ع�ىل محرض الضبط ال�ذي نظَّ

تحقيق الهيئة يف املحافظة«. 
ولفتت الدائرة اىل أن »مكتب تحقيق الهيئة 
يف محاف�ظ ذي ق�ار كان ل�ه دوٌر يف ه�ذه 
اإلنج�ازات وتصاع�د وت�رية عم�ل الهيئة، 
فبعد تحقيق مالكات املكتب بملفِّ إنش�اء 
القض�اء،  إىل  الس�كني وإحالت�ه  مجم�ع 
»أص�در قايض محكمة تحقي�ق النارصيَّة 
املُختصِّ بقضاي�ا النزاهة أمر قبٍض وتحرٍّ 
بح�قِّ املدير الع�ام الس�ابق لفرع مرف 
الرشيد يف املحافظة، لقيامه برف قرٍض 
بمق�دار اربع�ة ملي�ارات دين�اٍر ملجموعة 
م�ن املُس�تثمرين، لغ�رض إنش�اء املجمع 
بمدين�ة النارصيَّة خالف�ًا للضوابط، وذلك 
اس�تناداً ألحكام امل�ادة )340( من قانون 

العقوبات«. 
ويف ذي ق�ار أيضاً وبناًء عىل تحقيق مكتب 
تحقي�ق الهيئة يف املحاف�ظ�ة، اضافت انه 
»تمَّ صدور أمر اس�تقداٍم بحق املدير العامِّ 
في قسم  لهيئة اس�تثمار املحافظة وُموظَّ
الناف�ذة الواح�دة فيها وفق أح�كام املادة 
)331( م�ن قان�ون العقوب�ات، لقيامهم 
بإحال�ة فرص�ٍة اس�تثماريٍَّة ع�ىل مواقع 
خرضاء بمدينة الرفاعي دون اس�تحصال 
 ، املوافقات األصوليَّ�ة من دائ�رة التخط�يط العم�ران�يِّ
ودون مطالبة املُستثمر بتقديم ضماناٍت ماليٍَّة للتنفيذ، 
نها تقرير ديوان الرقابة  إضافة إىل ُمخالفاٍت أخرى تضمَّ

املاليَّة«. 
ق�ت يف العديد م�ن القضايا  ولفت�ت الدائ�رة أنه�ا »حقَّ
�ة بمحافظ�ة باب�ل والت�ي ص�درت فيه�ا أوامر  الخاصَّ
اس�تقدام وتح�رٍّ وقبٍض بحق مس�ؤولني فيه�ا ومنهم 
املحافظ الس�ابق«، موضحة أن »من تل�ك القضايا التي 
حقق�ت فيه�ا وأحالته�ا إىل القض�اء موافق�ة املحافظ 
السابق عىل استثمار أحد العقارات التابعة لبلديَّة الحلة، 
ع�ىل الرغم م�ن وجود عق�ود إيجاٍر س�ارية املفعول، إذ 
ة إص�دار أمر اس�تقداٍم جدي�د  ق�رَّرت املحكم�ة املُختصَّ
بحّق�ه وفق أحكام املادَّة )331( من قانون العقوبات«.  

      بغداد / المستقبل العراقي

بحث قادة مسيحيي العراق مع رئيس الوزراء 
العراقي مصطفى الكاظمي، أمس االثنني، ما 
قالوا انها اوضاع مكونهم املهمش�ة وظروف 
البالد املعقدة مؤكدا له�م انه يعمل بعقالنية 

عىل حّل األمور عرب الحوار لحقن الدماء. وقال 
الكاردين�ال لوي�س روفائيل س�اكو بطريرك 
الكلدان الكاثوليك يف العراق والعالم انه اجتمع 
يف القر الحكومي باملنطقة الخرضاء وسط 
بغداد رفقة املعاون روبرت س�عيد جرجيس 
مع الكاظم�ي وناقش معه االوض�اع العامة 

للبالد وظروف املسيحيني يف العراق. وأشار يف 
بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه اىل 
ان رئيس الوزراء قد علق عىل رس�الة كان قد 
وجهها اليه يف الثاني من الش�هر الحايل وقدم 
فيه�ا رؤيته حول ش�كل الدولة ومس�تقبلها 
وتط�رق للتوقعات بتأجي�ل االنتخابات حيث 

وصفها بانها »عرّبت بدقة عن الوضع املعّقد 
يف العراق«. وأضاف انه قدم للكاظمي رشحا 
ش والذي يعاني  لوضع املكون املسيحي املهمَّ
من البطالة وغياب مشاريع تنموية يف بلدات 
س�هل نينوى الش�مايل ورد علي�ه مؤكدا انه 
»يعم�ل من أجل ح�ّل االم�ور بعقالنية وِعرب 

الح�وار خصوصاً لحق�ن الدم�اء«، موضحا 
ان »املش�كلة هي سياسية بامتياز وتمنى ان 
ينهض البلد الذي ال تنقصه الثروات الطبيعية 
والقدرات البرشية«. وقد اثنى الكاردينال عىل 
أسلوب الكاظمي واسلوبه الهاديء واعتماده 

عىل الحوار.

      بغداد / المستقبل العراقي

طالب�ت لجن�ة العم�ل والش�ؤون االجتماعي�ة والهجرة 
واملهجري�ن يف مجل�س الن�واب الحكوم�ة بتنفي�ذ آليات 
الق�رار 315 الخاص بتثبيت العقود ب�أرسع وقت. وقال 
عضو اللجنة فاضل الفتالوي يف حديث صحفي، إن »عدم 
تطبيق آليات قرار 315 بخصوص العقود واألجر اليومي 

يع�د إجحافاً بح�ق هذه الرشيح�ة الكب�رية«، مبيناً أنه 
»تم تخصي�ص األموال لهذه الرشيحة يف عام 2019 وتم 
تس�ويفها من قبل الحكومة، وج�رى تضمني األموال يف 
موازنة 2021«.  وأضاف أن »الطعن ببعض مواد املوازنة 
املص�ّوت عليه�ا يف الربملان وعدم تطبي�ق آلياتها من قبل 
وزارة املالية عّطل تنفيذ القرار 315«، مبيناً أن »أس�عار 
النف�ط ىف ارتفاع واملوازنة حددت ع�ىل 45 دوالرا لربميل 

النف�ط الواح�د وهناك فرق شاس�ع يف أم�وال املوازنة«.  
ودعا الفت�الوي »الحكوم�ة إىل تنفيذ آلي�ات القرار 315 
نظ�راً للوفرة املالي�ة من ج�راء ارتفاع أس�عار النفط«، 
مؤك�داً أن »هناك الكث�ري من فعالي�ات املجتمع العراقي 
تحتاج اىل الدعم وهي قد تأثرت بالسياسة املالية للدولة، 
وعىل الدولة أن ترف املس�تحقات املالية للعقود واألجر 
اليومي، كما أن هناك مستحقات للفالحني وهذا إجحاف 

بحق رشائح املجتمع«.  وأشار اىل أن »وزارة العمل شملت 
بإجراءاتها عددا كبريا من املواطنني تحت مستويات خط 
الفق�ر لنقلهم اىل ف�وق خط الفق�ر واىل العمل عىل خلق 
الطبق�ة الوس�طية املتوازنة«, موضح�اً أن »عىل مجلس 
النواب العمل عىل تكثيف االس�تضافات واالس�تجوابات 
لالس�تيضاح من الجهات التنفيذية ع�ن آليات الخدمات 

املقدمة للمواطن«. 

اهليئة أكدت وجود »تصاعد واضح« يف عملها.. والقضايا مشلت »اختالس« و »تزوير« و »إهدار« للمال العام

صولة جديدة للنزاهة: أوامر قبض وضبط واستقدام

العدد )2388(   8     حزيران    2021                السنة السادسة                 معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (الثالثاء

رئيس الوزراء يلتقي رجال دين مسيحيني: نحل »األمور املعقدة« باحلوار حلقن الدماء

جلنة برملانية تطالب بتنفيذ القرار 315: تأخريها أجحافًا بحق العقود

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت اللجنة املالية النيابية، أمس 
االثن�ني، االتفاق ع�ىل تأمني مبالغ 
االجازات املرتاكمة ملنتسبي الجيش 

العراقي السابق.
هيث�م  اللجن�ة،  رئي�س  وق�ال 
الجب�وري، يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراقي نسخة منه انه« ناقش مع 

وكيل وزي�ر املالية وهي�أة التقاعد 
الوطنية مبال�غ االجازات املرتاكمة 
ملنتسبي الجيش العراقي السابقني 
من الضباط واملراتب والتي ضمنت 

استحقاقاتهم يف موازنة 2021«.
واعل�ن« االتف�اق ع�ىل تأم�ني تلك 
املبال�غ لتوزيعها عىل مس�تحقيها 
بعد توزيع الوجبة األوىل البالغة 44 

مليار دينار«.

املالية الربملانية تعلن االتفاق  عىل تأمني مبالغ 
االجازات املرتاكمة ملنتسبي اجليش السابق

العراقي�ة،  الخارجي�ة  وزارة  أعلن�ت 
أم�س االثنني، ع�زم وزي�ر الخارجية 
زي�ارة  راب،  دوميني�ك  الربيطان�ي 

العاصمة بغداد يوم غد الثالثاء.    
وق�ال متح�دث الخارجي�ة العراقي�ة 
تلق�ت  بي�ان  يف  الصح�اف  أحم�د 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، 
إنه »وزير الخارجي�ة الربيط����اني 
دويميني�ك راب، يزور العاصمة بغداد 
يوم الثالثاء يف زيارة رسمية تستغرق 

يوماً واحداً«.  
خ�الل  س�يلتقي  »راب  أن  وأض�اف، 
بره�م  الجمهوري�ة  رئي�س  زيارت�ه 
صال�ح، ورئي�س ال�وزراء مصطف�ى 
النواب  الكاظم�ي، ورئي�س مجل�س 
محم�د الحلبويس، ووزي�ر الخارجية 

فؤاد حسني«.  

اليوم.. وزير اخلارجية 
الربيطاين يزور بغداد 

وجيري مباحثات 
مع الرئاسات الثالث

        بغداد / المستقبل العراقي

 اعلنت وكالة الوزارة  لشؤون الرشطة امس، 
االثنني، ان�ه بمتابع�ة  وارشاف الفريق عماد 
محمد محمود وكيل الوزارة لشؤون الرشطة 
تم القاء القب�ض عىل عصابة لإلتجار بالبرش 

ضبط بحوزتهم 100 ألف دوالر مزيف.
مديري�ة  م�ن  »ق�وة  أن   ، الوكال�ة  وذك�رت 
مكافحة اجرام بغداد/ قس�م االتجار بالبرش 
الك�رخ، تمكن�ت من القاء القب�ض عىل ثالثة 
متهمني لقيامهم االتجار بالبرش وبيع العملة 
املزيف�ة«. واضافت أن »عملي�ة القبض تمت 
بع�د توفر معلومات عن وج�ود عصابة تقوم 
ببيع الفتيات القارصات اىل )كردستان(، عىل 
الفور تم تش�كيل فريق عمل ملراقبة املتهمني 
وبع�د التح�ري وجمع املعلوم�ات تبني تورط 
العصابة بعمليات بيع العملة املزيفة من فئة 

)50( دوالر وترويجها بأسواقنا املحلية«.
واوضح�ت ان�ه »ت�م نص�ب كم�ني محك�م 
املش�هود  بالج�رم  املتهم�ني  والقب�ض ع�ىل 
وضب�ط بحوزته�م مبل�غ مايل ق�دره )100( 
ألف دوالر أمريكي مزيف«، مشرية اىل »تدوين 
أقواله�م باالع�رتاف ابتدائي�ا وقضائي�ا وقرر 
ق�ايض التحقيق توقيفهم وف�ق أحكام املادة 
)52( من قانون البنك املركزي العراقي لينالوا 
جزائه�م العادل« كم�ا القت املف�ارز االمنية، 
امس االثن�ني، القبض عىل 14 متهما  بتجارة 

املخدرات يف بغداد ونينوى والبرة.
 جاء ذل�ك خالل بي�ان اصدرته وكال�ة وزارة 
الداخلية لشؤون الرشطة ان مديرية مكافحة 
املخ�درات املخ�درات واملؤثرات العقلية قس�م 
مكافح�ة مخ�درات ع�ن« الق�اء القبض عىل 
)6( متهمني بتج�ارة املواد املخدرة وضبطهم 
بالجرم املش�هود وبحوزتهم مادة الكريستال 

وم�ادة الحشيش�ة وحبوب مخ�درة من نوع 
كبتاجون، إضاف�ة إىل أدوات التعاطي ومبالغ 
مالي�ة يف بغداد/الك�رخ«. واضاف�ت« كما تم 
القاء القبض ع�ىل )4( متهمني بتجارة املواد 
املخدرة وضبطهم بالجرم املشهود وبحوزتهم 
م�ادة الكريس�تال املخ�درة إضاف�ة إىل أدوات 

التعاطي ومبالغ مالية يف محافظة نينوى«. 
وتابع�ت  ان« مفارزه�ا يف قس�م مكافح�ة 
مخدرات البرة الق�ت القبض عىل  متهمني 
اثن�ني لحيازتهم�ا م�واد مخ�درة، فضال عن 
تمكن قس�م مكافح�ة مخدرات ميس�ان من 
القب�ض عىل )4( متهم�ني وضبطهم بالجرم 
املش�هود وبحوزته�م )760( حب�ة مخ�درة 
ومادة الكريس�تال املخدرة إضاف�ة إىل أدوات 
التعاطي«.   واشارت اىل« إحال�����ة املتهمني 
إىل القض�اء وفق أح�كام امل����ادة القانونية 

)28( مخدرات«.

القبض عىل عصابة لإلجتار بالبرش ضبط بحوزهتم 100 ألف دوالر مزيف و 14 متهاًم 
بتجارة املخدرات يف بغداد ونينوى والبرصة

بإشراف ومتابعة وكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد حممد

        بغداد / المستقبل العراقي

بحث وزير النفط احسان عبد الجبار، أمس االثنني، تعزيز التعاون الثنائي 
يف قطاع�ات الطاقة والبرتوكيماويات واس�تثمار الغ�از خالل لقاء وزاري 
عراقي س�عودي. وأكد الوزير يف بيان، تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه، ان »حرص العراق عىل تعزيز العالقات الثنائية بني العراق والسعودية 
وتوس�يع اف�اق التعاون ب�ني البلدي�ن يف جميع املج�االت ومنه�ا الطاقة 
والبرتوكيماوي�ات واس�تثمار الغاز والطاقة النظيفة، خالل لقاء موس�ع 
عقده وزير النفط احس�ان عبد الجبار اس�ماعيل عرب الدائرة التلفزيونية 
مع وزير الطاقة الس�عودي االمري عبد العزيز بن سلمان، بحضور كل من 
وزي�ر الكهرباء ماجد مهدي ورئيس هيئة االس�تثمار س�هى النجار وعدد 
من املس�ؤولني«.  وتابع الوزير ان »هذا اللقاء يات�ي يف اطار رغبة البلدين 
الش�قيقني بالتع�اون بتنفيذ ع�دد من املش�اريع االس�تثمارية ، حيث تم 
بحث رغبة الرشكات الس�عودية يف عقد الرشاكات االستثمارية يف مشاريع 
اس�تثمار الغ�از الح�ر واملصاح�ب وخصوص�اً يف حق�ي ع�كاس باالنبار 
وارطاوي يف البرة ، والصناعات البرتوكيماويات ومنها مرشوع نرباس«.  
وابدى وزير الطاقة الس�عودي االمري عبد العزيز بن سلمان بحسب البيان، 
»رغبة اململكة يف تحقيق الرشاكة« مش�دداً عىل »اهمية التعاون الثنائي«، 
ومؤك�داً ان »هذه اللقاءات تهدف اىل ترسي�ع تنفيذ مذكرات التفاهم التي 

تم التوقيع عليها بني البلدين الشقيقني خالل الفرتة القريبة املاضية«.  
و حرض عن الجانب الس�عودي املس�ؤولني يف رشكة ارامكو وس�ابك واكو 

باور، بحسب ماورد يف بيان الوزارة.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت االس�تخبارات العس�كرية، أم�س االثن�ني، اقب�ض ع�ىل اثنني من 
اإلرهابني حاوال الدخول ملحافظة كركوك لالتصال بالخاليا النائمة هناك.

وذكرت خلية االعالم االمني يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، ان 
»بمعلومات دقيقة تم تزويدها من قبل مديرية االستخبارات العسكرية يف 
وزارة الدفاع اىل مفاصلها االس�تخبارية يف املقر املتقدم للعمليات املشرتكة 
يف كرك�وك اك�دت محاول�ة اثنني م�ن اإلرهابيني دخ�ول محافظة كركوك 
لالتصال بالخاليا النائمة هناك«. واضافت ان«عىل اثر تلك املعلومات قامت 
مفارز ش�عبة االس�تخبارات العس�كرية يف الفرقة الثامن�ة بنصب كمائن 
لهما يف س�يطرة التون كوبري وسيطرة تركالن وتتمكن من القاء القبض 
عليهم�ا«. واكدت وفق البيان ان »اإلرهابني من املطلوبني للقضاء بموجب 

مذكرة قبض وفق أحكام املادة 4 إرهاب«.

أعلنت خلية االعالم االمني، أمس االثنني، القبض عىل منفذي تفجري عجلة 
مفخخة يف حي التأميم بمحافظة نينوى. 

وذك�رت الخلية يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه، ان »وكالة 
االس�تخبارات والتحقيق�ات االتحادي�ة تمكن�ت م�ن الق�اء القب�ض عىل 
مجموع�ة إرهابية نف�ذت تفجري عجلة مفخخة بتاري�خ 23/5/2021 يف 

حي التاميم بمحافظة نينوى راح ضحيتها عدد من املواطنني العزل«. 
وأضافت، انه »ت�م القبض عىل املجم االرهابية املنف�ذة للعملية االجرامية 
واملكون�ة من ثالث�����ة ارهابيني مع ضب�ط وكرهم الذي تم فية تفخيخ 
العجلة مع املواد املس�تخدمة بعملية التفخي�����خ«، مضيفة، انه« تبني 
من خالل الكش�ف امليداني لطريقة التفخيخ ان مرتكبي الجرم الشنيع لم 
يس�تخدموا الطريقة التقليدي�����ة باس�تخدام امل�واد املتف����جرة كل 
)TNTاو C4او املخلف�ات الحربي�ة( وانما تم اس�تخدام قناني اوكس�جني 

التربيد و قناني الكاز و البانزين .

لقاء وزاري عراقي سعودي لتعزيز التعاون
 يف قطاعات الطاقة والبرتوكيامويات

االستخبارات تلقي القبض عىل اثنني 
من االرهابني حاوال دخول كركوك

اإلعالم األمني تعلن القبض عىل منفذي 
تفجري عجلة مفخخة يف نينوى

        بغداد / المستقبل العراقي

أص�در جه�از املخاب�رات الوطن�ي 
العراقي، أمس االثنني، بياناً بش�أن 
فرم�ان  ن�رباس  العقي�د  اغتي�ال 
ش�عبان، ال�ذي ع�ىل ي�د مس�لحني 
مجهول�ني رشقي العاصم�ة بغداد.

وقال الجهاز يف بيان تلقت املستقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه إن�ه »بمزيد 
من الثب�ات واإلرصار ع�ىل مواصلة 
املخاب�رات  جه�از  ينع�ى  العط�اء 
الوطن�ي العراق�ي الش�هيد العقي�د 
ن�رباس فرمان ش�عبان الذي طالته 
أيادي الحقد بعملية جبانة غادرة، يف 

محاولة يائسة لثني الجهاز عن اداء 
الوطني«.وتاب�ع »لقد كان  واجب�ه 
الفقي�د مثاالً ُيحتذى ب�ه يف التفاني 
واالخ�الص لخدمة وطنه وش�عبه، 
وكان ل�ه ال�دور األب�رز يف محارب�ة 
االره�اب والجريم�ة املنظم�ة ع�ىل 
امتداد س�نوات خدمته«، مش�رياً إىل 
أن�ه »يف الوقت الذي يرفع فيه جهاز 
الحارة  الوطني تعازي�ه  املخاب�رات 
لعائلة الش�هيد واقربائ�ه ومحبيه، 
يؤكد بأن دم الش�هيد سيكون مناراً 
لالقتص�اص م�ن القتل�ة املجرمني 
الذي�ن يحاولون س�لب ارادة الدولة 

واضعاف همة ابنائها.

املخابرات عن اغتيال عقيد باجلهـاز: 
دم الشهيد سيكون منارًا لالقتصاص
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    بغداد / المستقبل العراقي

اكد وزير العمل والشؤون االجتماعية عادل الركابي، أمس 
االثن�ن، ان كركوك ه�ي عراق مصغر وله�ا خصوصية، 
وزيارتن�ا له�ا الي�وم ج�اءت تنفي�ذا لتوجيه�ات رئيس 
ال�وزراء بزيارة املحافظات واالط�اع عىل واقعها وخدمة 
مواطنيها، معلناً عن افتتاح قس�م للرعاية االجتماعية يف 

الحويجة.
وق�ال الركاب�ي يف مؤتمر صحفي مش�رك م�ع محافظ 

كرك�وك راكان س�عيد الجب�وري، املؤتم�ر، إن »كرك�وك 
نموذج للتعاي�ش وزيارتنا جاءت ضمن توجيهات رئيس 
الوزراء بقيام الوزراء بزيارة املحافظات«، مؤكدا املوافقة 
عىل »فتح قس�م للرعاي�ة االجتماعية بقض�اء الحويجة 
لتخفيف االعب�اء والزخم عن مواطني كركوك وس�تقوم 

االدارة يف كركوك بتامن املبنى«.
وأك�د أن »هنالك تعاون مثم�ر وايجابي بن ادارة كركوك 
واقس�ام الوزارة وال�ذي يقدمه محافظ كرك�وك وندعو 

جميع املحافظن للحذو واالقتداء بكركوك« .

واش�ار إىل ان »الحكوم�ة انصف�ت يف موازنته�ا الفئ�ات 
املش�مولة لتغطية 400 الف ارسة اىل جانب من 50 اىل 60 
ال�ف من ذوي االعاقة لكن مناقلة التخصيصات احرجتنا 
جدا وال نس�تطيع شمول اي عدد جديد، ويف حال معالجة 
التموي�ل واملناقل�ة س�يتم اعتم�اد التقدي�م االلكروني 
للمتقدمن عىل رواتب الرعاية بالقرية والناحية والقضاء 

واملدينة لضمان تكافئ الفرص والعدالة ».
وتاب�ع  ان »هيئ�ة ال�رأي بالوزارة ق�ررت اع�ادة تقديم 
الخدم�ات ملراكز العوق لوزارة الصحة بما يحقق الخدمة 

الرسيعة واليومية«.
م�ن جانبه قال محاف�ظ كركوك الجب�وري، ان »كركوك 
بحاج�ة ملحة لدعم وتطوير عم�ل دوائر الرعاية ألهمية 
كرك�وك وخصوصيتها ودورها الكبري يف دعم االس�تقرار 
والتعايش والتي ستس�هم مع اس�تمرار جه�ود االعمار 

والبناء باملحافظة«.
وتاب�ع أن »وزارة العم�ل وافق�ت ع�ىل فتح قس�م لها يف 
الحويجة وهذا س�وف يس�اهم يف تقليل الزخم عىل مركز 

كركوك ويقدم خدماته بصورة جيدة للمواطنن«.

وزير العمل يعلن من كركوك عن افتتاح قسم للرعاية االجتامعية يف احلوجية

    البصرة / ماجد البريكان

ق�دم نائُب محافظ الب�رة الدكتور رضغام 
األج�ودي بصفت�ه عض�و اللجن�ة الحكومية 
الع�داد اس�راتيجية املوازنة العام�ة لألعوام 
٢0٢٢-٢0٢4 حزم�ة مقرح�اٍت وماحظاٍت 
تقويمية ح�ول الورقة البيض�اء التي تعدها 
الحكوم�ة العراقي�ة بمثاب�ة خارط�ة طريق 

الصاح الوضع االقتصادي.
يف جان�ب )املاحظات( رص�د األجودي نقاط 
ضع�ف جوهري�ة يف الورق�ة البيض�اء، منها 
»غياب الخرباء املتخصصن يف مجال اإلنعاش 
االقتص�ادي عن فريق إع�داد الورقة، وغياب 
األهداف االس�راتيجية الكبرية وبعيدة املدى، 
وغياب املعالج�ات الجذري�ة الريادية، فضاً 
عن عدم تقديم الورقة لرؤية واضحة بش�أن 

توليد الوظائف وخلق التحفيز االقتصادي«.

ويف جان�ب )املقرح�ات( دع�ا األج�ودي اىل 
»إنشاء صندوق اعمار العراق بشكل مستقل 
عن املوازنة العامة، ويكون تمويله من خال 
تخصيص عائدات نصف مليون برميل يومياً 
من النفط املصدر، ومن ثم التعاقد عىل تنفيذ 
مش�اريع اس�راتيجية بتموي�ل م�ن رصي�د 
الصندوق، أو باآلجل من خال قروض تس�دد 

من الصندوق«.
وأكد األج�ودي ع�ىل أهمية »إص�اح النظام 
املريف بش�كٍل ج�ذرٍي وأتمتته كلي�ًا لتكون 
املصارف الحكومية واألهلية مصدراً إلنعاش 
االقتصاد، ب�دالً من وضعها الحايل، فضاً عن 
توحيد النظام الرضيب�ي والجمركي وأتمتته 
للقض�اء عىل الته�رب الرضيبي والفس�اد يف 
الرضيب�ة والجمرك، والس�يطرة ع�ىل املنافذ 
الحدودي�ة الواقعة يف اقليم كردس�تان، ودعم 
القطاعن الزراعي والصناعي من خال منح 

ق�روض مي�رسٍة لتمويل املش�اريع الصغرية 
محاف�ظ  نائ�ب  اق�رح  واملتوس�طة«.كما 
الب�رة جملة مش�اريع حيوية من ش�أنها 
تحري�ك عجلة التنمي�ة اىل األم�ام، ومن أهم 
هذه املش�اريع »إنشاء طرق رسيعة متعددة 
املس�ارات تربط ميناء الفاو الكبري مع تركيا 
وس�وريا واألردن، وتش�ييد س�د بخمة وسد 
ب�ادوش وناظم ش�ط العرب لتحس�ن قطاع 
امل�وارد املائي�ة دعم�اً للزراع�ة، واس�تحداث 
مدينة ذكية مستدامة بمواصفاٍت عرية يف 
كل محافظة بس�عة ١00 ألف وحدة س�كنية 
عمودية وأفقية مع منش�آٍت ومرافَق خدميٍة 
متكامل�ة، وذلك الس�تيعاب النمو الس�كاني 
املتزايد واحتواء أزمة السكن، عاوًة عىل بناء 
ثاث مدن طبية متطورة يف الجنوب والشمال 
والف�رات األوس�ط عىل غرار مدين�ة الطب يف 

بغداد التي تم إنجازها قبل نصف قرن«.

نائب حمافظ البرصة يبدي مالحظات عىل الورقة البيضاء 
ويقدم اقرتاحات لتطويرها

    بغداد/ عامر عبدالعزيز

اك�د املهن�دس عبدالرحم�ن الجوي�رباوي 
مدير ع�ام الرشكة العامة لتجارة الحبوب 
اس�تمرار صوامع ومواقع الرشكة تجهيز 
املطاحن بالحصص املق�رره من خلطات 
الحنط�ة املق�ررة للحصة الخامس�ة لعام 

. ٢0٢١
وق�ال إن ماكاتنا العامل�ة يف املحافظات 
كاف�ه تواص�ل تجهي�ز املطاح�ن الحنطة 
املقرره . واضاف أن اجمايل الكميات التي 
ت�م تجهيزها من الحصة الخامس�ة بلغت 
لغاي�ة الي�وم  ) ١٣5،44٣( ال�ف طن من 
اص�ل الحاجة الش�هرية للبل�د والتي تبلغ 
) 44٧.٩00( ال�ف طن وف�ق بيانات دائرة 

التخطيط واملتابعه.
وبن أن تجهيز الحصة الخامس�ة يس�ري 
وف�ق الخط�ة املق�رره م�ن قب�ل قس�م 

التسويق بالتنسيق مع الفروع .

وكش�ف الجويرباوي عن معدل التس�ويق 
حس�ب كل محافظة، الفتاً إىل أنه يف بغداد 
بلغ�ت الكمي�ة املجه�زة )٢٢.٨٩6( ال�ف 
طن و الب�رة جهزت )5400( طن و ذي 
قار جه�زت ) 6،٣٨4( الف طن و العمارة 
) ٣500( ال�ف ط�ن و الديواني�ة جه�زت 
املطاح�ن بكمية ) ٣0٧6( الف طن و بابل 
) 65٧6( ال�ف طن و النجف ) 5١00( الف 
ط�ن و كرب�اء جه�زت ) 56٨١( الف طن 
و الك�وت بلغ مجموع مات�م تجهيزه من 
مواقعها) 4٧40( الف طن و ودياىل جهزت 
)٧٧0١( ال�ف طن و كركوك ) ٧٣٢4( الف 
طن و اربيل )٩٣٩( طن ودهوك )١0٣٨١( 
ال�ف طن و الس�ليمانية جهزت مطاحنها 

بكمية ) ٢0٧٢١( الف طن .
فيم�ا جه�زت نين�وى املطاح�ن بكمية ) 
١١400( ال�ف طن و ص�اح الدين جهزت 
)٢٣٩١( ط�ن و االنب�ار جهزت املطاحن ) 

٩٢٩٩( الف طن .

صوامع و مواقع جتارة احلبوب جتهز 
املطاحن باحلصص املقرة من مادة احلنطة

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

كشفت مدير عام مركز إنعاش األهوار واألرايض الرطبة 
يف وزارة املوارد املائية س�مرية عبد ش�بيب عن أن وضع 
األهوار جيد جداً، وال يدعو للقلق. واشارت اىل أن »حصة 
األهوار املائية من الخزين الذي تطلقه الوزارة محفوظة، 
رغم بعض التجاوزات من قبل بحريات األسماك املوجودة 
قبلها واألرايض التي ه�ي خارج الخطة الزراعية، والتي 
تعم�ل الوزارة عىل رفعه�ا وإزالتها بالرغ�م من تعرض 
املوظفن اىل اعتداءات مس�تمرة م�ن قبل أصحاب هذه 
املشاريع«. وأضافت أن »كمية الحصة املائية ال يمكن أن 
تكون نفس�ها يف موسم الفيضان والشح عىل حد سواء، 
إذ يج�ب أن تك�ون هن�اك مقاييس وتدرجات وحس�ب 
الخزي�ن املتوفر، لكي يمكن إدامتها لفرة أطول س�واء 
كانت للزراعة أو األهوار أو باقي االستخدامات األخرى«. 
وبين�ت أن »األهم من ذل�ك هو العمل بتع�اون وتكاتف 
إلنج�اح الخط�ط الزراعية الت�ي تضعها ال�وزارة حتى 
ل�و قللت املس�احات الزراعية، إال أننا ن�رى يف مثل هذه 
الحاالت تحريضا واضحا من قب�ل املواطنن ومنظمات 
املجتم�ع املدني وبعض الجه�ات الحكومية، مما يحبط 
العامل�ن يف مجال إدارات املش�اريع واملديريات وجميع 
مفاص�ل الوزارة«، منبهًة اىل أن »ه�ذا األمر يمثل تحدياً 
كب�رياً يحت�اج اىل ثقافة ووع�ي«. وانتقدت عبد ش�بيب 
التريحات السلبية ضد كمية املياه الواصلة اىل األهوار 
من قب�ل بعض األش�خاص »الذي اليريدون االس�تقرار 
لهذا البلد«، بحس�ب وصفها، وأشارت إىل أن »بعض تلك 
التريح�ات ما ه�ي اال مزايدات انتخابي�ة، فضاً عن 
جه�ل البعض بأرايض األه�وار وحصته�ا املائية، والتي 
تتمدد بالفيضان وتنحرس يف ف�رة الصيف«. وأوضحت 
أن »إغم�ار األهوار يبل�غ اآلن ٧٣ % وهو جيد جداً، وهي 
أراض رطبة تمتص املاء بالفيضانات وتخرجه للمناطق 
العميق�ة وقت الش�ح مما يع�زز الخزين املائ�ي«. كما 
انتقدت عبد شبيب »قلة املبالغ املخصصة من الحكومة 
لتنفيذ خط�ط الوزارة يف األهوار والت�ي بلغت هذا العام 
٣.5 مليار دينار فقط إلدامتها وتطويرها كمواقع دولية 
س�واء كان يف قائم�ة ال�راث العاملي أو ضم�ن املعاهدة 
الدولية للحفاظ واالس�تخدام املستدام للمناطق الرطبة 
)رامس�ار(«، مؤكدًة »وجود هب�ات ومنح من املنظمات 
الدولي�ة تصل اىل ال�وزارة واملركز لتنفيذ املش�اريع التي 
وعدت الحكومة بإنش�ائها لجع�ل األهوار مناطق جذب 

سياحي والحفاظ عليها كجزء من الراث العاملي«.

املوارد املائية عن حصة 
األهوار املائية: حمفوظة 

ووضعها جيد

    بغداد / المستقبل العراقي

ألتق�ى مدي�ر ع�ام دائرة عقارات الدولة الس�يد حس�ن س�لمان 
املگوط�ر أم�س األثن�ن بمكتب�ه محافظ دي�اىل مثن�ى التميمي 
وبحض�ور مع�اون مدير عام دائ�رة عقارات الدول�ة ومدير فرع 

الدائرة  يف املحافظة.
ت�م خال اللقاء مناقش�ة س�بل  لنه�وض بالواقع االس�تثماري 
والتنم�وي باملحافظة والتأكيد عىل تقديم الدعم الازم لتش�جيع 
مختلف أصحاب األعمال للرشوع بأنش�اء وإقامة املشاريع التي 

تتناسب مع أهمية وحجم املحافظة.
كم�ا وجه املكوطر دائرة العقارات باملحافظة بأس�تمرار الجهود 
لح�ل كافة الصعوب�ات واملعوقات املتعلقة بمه�ام الدائرة خدمة 
ألبناء املحافظ�ة ولتعزيز جهود حركة البناء واإلعمار وتنش�يط 

الواقع الخدمي فيها.
واك�د املكوطر عىل س�عي وزارة املالية اله�ادف لتطوير وانعاش 
الواق�ع االقتص�ادي واالط�اع ع�ىل مجريات س�ري عم�ل دوائر 
العقارات والتوجه نحو  تبس�يط اإلجراءات وتذليل العقبات التي 
تقف بالضد من تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية ش�املة تشمل 

مختلف محافظات بلدنا العزيز.

مدير عام دائرة عقارات الدولة يبحث 
تطوير الواقع االقتصادي مع حمافظ دياىل

    بغداد / المستقبل العراقي

أصدر البنك املركزي العراقي، أمس األثنن، قراراً بش�أن الدوالر يف 
الباد.وذكر بيان له تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه »لغرض 
تسهيل إجراءات حصول املواطنن عىل العملة األجنبية )الدوالر( 
ألغراض الس�فر والدراسة والعاج يف الخارج يعلن البنك املركزي 
عن تلبية كاف�ة طلباتهم لرشاء الدوالر لألغراض أعاه من خال 

تغذية بطاقات الدفع االلكرونية }املاسر كارد والفيزا كارد{«.
وبن ان البيع عرب البطاقات س�يكون »بالس�عر الرس�مي املحدد 

من قبل البنك املركزي العراقي«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت مديرية امل�رور العامة، أمس االثنن، اإلجراءات التي تتبعها 
بش�أن مركبات »املعاية«. وقال مدير العاقات واإلعام يف مديرية 
املرورالعامة العميد حيدر كريم يف تريح للوكالة الرسمية تابعه 
»ن�اس«، )٧ حزي�ران ٢0٢١(، إن »املديرية بانتظ�ار قرار مجلس 
الوزراء بش�أن املركبات املعاية«، مبيناً أن »قرار ١١5 الصادر من 
مجل�س الوزراء نص عىل إيقاف تلك املركبات خال مدة 6 اش�هر، 
لكنَّ جائحة كورونا حالت دون تنفيذه«.  وأضاف، »هناك تعاطف 
من قب�ل وزارة الداخلية تجاه أصحاب املركبات )املعاية(، وهناك 
مس�اٍع لحل تلك املسألة ».  من جانب آخر بنَّ كريم، أن »املركبات 
ذات االرق�ام الش�مالية خاضعة لقان�ون املرور العام�ة، ويف حال 

املخالفة يتم التعامل معها وتحرير مخالفة ألصحابها«.

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت وزارة االتصاالت، عن باق�ات االنرنت الجدي�دة املدعومة.
وقال�ت االتص�االت ان »هن�اك أس�عاراً لباق�ات االنرن�ت، وه�ي 
}الربون�زي{ س�تكون ٣5 ال�ف دين�ار و}الف�ي{ 40 ال�ف دين�ار 
و}الذهب�ي{ 50 الف دينار والجويس�تك 50 أل�ف دينار«.وأكدت ان 
»كل ه�ذه األس�عار مدعوم�ة م�ن وزارة االتصاالت«.وكانت وزارة 
االتص�االت، نفت الخميس امل�ايض، وجود ارتفاع بأس�عار خدمات 
االنرنت.وقال املتحدث باسم الوزارة رعد املشهداني لوكالة }الفرات 
نيوز{ »سبق وان نوهت وزارة االتصاالت بانه ال يوجد ارتفاع بأجور 
الكارتات س�واء لانرن�ت او الكيبل الضوئي كم�ا ان وزارة عراقية 

تعمل بالدينار العراقي وال شأن لها بارتفاع سعر رصف الدوالر«.

البنك املركزي تعلن تسهيل إجراءات 
حصول املواطنني عىل »الدوالر«

ترصيح جديد من املرور بشأن »املركبات 
املعالية« والسيارات »الشاملية«

االتصاالت تكشف باقات اإلنرتنت 
اجلديدة يف العراق وأسعارها

    بغداد/ المستقبل العراقي

طالبت لجنة الثقافة والس�ياحة واالثار النيابية، أم�س االثنن، رئيس الوزراء مضطفى 
الكاظم�ي بتعزيز مبلغ املنحة املخصصة للصحفين واالدباء والفنانن من اجل ش�مول 
جميع تلك الرشائح.واكدت رئيس اللجنة سميعة الغاب، يف بيان تلقت املستقبل العراقي 
نس�خة منه، ان »املنحة )املكافأت التشجيعية( املخصصة للصحفين واالدباء والفنانن 
يف املوازن�ة والت�ي قدرها 6 مليار ال تكفي لتوزيعها عىل االعداد املثبتة يف مؤسس�اتهم«، 
داعية يف كتاب رسمي موجه لرئيس مجلس الوزراء اىل« تعزيز املبلغ بعرشين مليارا من 
اجل فائدة الكل«.واش�ارت اىل ان »املثقف العراقي كان له دور بارز يف النر عىل داعش 
وما بعد حقبة االرهاب، خصوصا الدور الذي لعبه يف محاربة االفكار املتطرفة ومخلفات 
العصاب�ات االجرامي�ة، وقد دفع الكثري منه�م حياته من اجل ذلك اله�دف، فعليه يجب 

الوقوف معهم يف هذه الظروف ليشعروا ان الدولة لم تنساهم، رغم قلة تلك املبالغ«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

والطاق�ة  النف�ط  لجن�ة  عض�و  كش�ف 
والثروات الطبيعية يف مجلس النواب غالب 
محمد ع�ي ان العراق يحرق س�نويا اكثر 
من ١٨ مليار مر مكعب من الغاز، مؤكداً 
ان السياس�ات املوج�ودة يف البل�د منع�ت 
التعاقد مع الرشكات العماقة الس�تثمار 

الغاز يف انتاج الطاقة الكهربائية.
وقال عضو اللجنة محمد عي يف بيان تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه، ان »حرق 
الغاز املصاحب اثر س�لبياً عىل بيئة العراق 
وازدياد ح�االت االصابة بمرض الرسطان 
يف املناط�ق املوجود فيه�ا اضافة اىل الهدر 
الكب�ري يف االموال الناتج عن هذه الحالة«، 
مضيفاً ان »الغاز املصاحب طاقة انتاجية 
واسراتيجية هائلة يمكن من خالها توليد 
الطاقة الكهربائية لتسد نصف احتياجات 
العراق، اال ان الحكومة والوزراء السابقن 

اس�تبعدوا  والكهرب�اء  النف�ط  لوزارت�ي 
التفكري يف اس�تثمار هذا الن�وع من الغاز 

العادة الحياة اىل الطاقة الكهربائية«. 
ورضب مث�ا باح�د الحق�ول يف محافظة 
السليمانية حيث تعاقدت الحكومة املحلية 
هن�اك مع اح�دى الرشكات االس�تثمارية 
الطاق�ة  م�ن  واط  مي�كا   ١60 لتولي�د 
الكهربائي�ة من الغ�از املصاحب لعمليات 

استخراج النفط الخام من هذا الحقل. 
ال�وزراء  باس�تطاعة  »كان  ان�ه  واك�د 
السابقن التعاقد مع رشكة جنرال الكريك 
لاستفادة من حرق الغاز املصاحب إلنتاج 
الطاق�ة كم�ا اعلنت االس�بوع املايض عن 
ارادات  ان هنال�ك  اال  املقب�ل،  مرشوعه�ا 
يف الع�راق تتحك�م يف ال�وزارات وتجعله�ا 
سياس�ية اكث�ر مم�ا ه�ي خدمي�ة تمنع 
ذل�ك وترغب ب�ان يس�تورد الع�راق الغاز 
والكهرباء من دول الج�وار بمبالغ طائلة 

دون وجود اي حلول لهذه املشاكل«.

الثقافة الربملانية تطالب الكاظمي بتعزيز 
منحة الصحفيني واالدباء والفنانني

الطاقة الربملانية تكشف ما حيرقه 
العراق من الغاز سنويًا

الزراعة تصدر تطمينًا بشأن ارتفاع 
أسعار البيض والدجاج

رئيس اجلمهورية 
يبحث مع وزيرة االعامر وضع خطط 

اسرتاتيجية لتأهيل البنى التحتية

    بغداد / المستقبل العراقي

أوضحت وزارة الزراعة، أمس االثنن، أسباب أرتفاع البيض والدجاج 
يف األسواق املحلية.

وق�ال املتحدث باس�م ال�وزارة حمي�د النايف يف تري�ح صحفي، 
ان »وزارة الزراع�ة دعت لتس�هيل حركة نقل الدج�اج والبيض بن 
املحافظ�ات« مؤك�دا »اس�تمرار اللج�ان البيطرية بعملي�ة االعدام 

والطمر بالنسبة للدواجن املصابة بفريوس انفلونزا الطيور«. 
وبن ان »الوزارة تطمنئ املواطنن من ان اس�تهاك البيض ال يشكل 
اي رضر عليهم بس�بب املرض«. واضاف النايف، ان«اسباب ارتفاع 
اس�عار البي�ض والدج�اج يع�ود ملنع الحكوم�ات املحلي�ة يف بعض 
املحافظات دخول او خروج تلك املنتجات منها واليها وحر كميات 

من تلك املواد بمحافظاتها«. 
وبن انه«لم ُتس�جل بعد الحصيلة النهائية الع�داد الدجاج املصاب، 
فيم�ا دعا اىل تل�ك الحكومات املحلية لتس�هيل حركة نق�ل الدجاج 

والبيض بن املحافظات«.

   بغداد/ المستقبل العراقي

بح�ث رئي�س الجمهوري�ة بره�م 
صال�ح، أم�س االثنن، م�ع وزيرة 
والبلدي�ات  واإلس�كان  االعم�ار 
العام�ة، وضع خطط اس�راتيجية 

لتأهيل البنى التحتية.
لرئاس�ة  اإلعام�ي  املكت�ب  وق�ال 
الجمهورية يف بيان تلقت املستقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه، ان »رئيس 
الجمهورية برهم صالح، اس�تقبل 
يف ق�ر الس�ام ببغ�داد، وزي�رة 
اإلعمار واإلسكان والبلديات العامة 

نازنن محمد«، مشريا اىل انه »جرى 
خال اللقاء، بحث واستعراض عدد 
م�ن املش�اريع التي تخ�ص قطاع 

اإلسكان واإلعمار يف البلد«.  
وأض�اف، أن�ه »ج�رى التأكيد عىل 
أهمي�ة إعطاء األولوية للمش�اريع 
مب�ارشة  املوطن�ن  تم�س  الت�ي 
ورضورة إنجاز املش�اريع املتلكئة، 
ووضع خطط اس�راتيجية لتأهيل 
البن�ى التحتية املرتقبة بمش�اريع 
الجس�ور وامل�اء واإلس�كان، بما يف 
ذلك املناطق التي تعرضت إىل الدمار 

عىل يد تنظيم داعش اإلرهابي«.  

حمافظ البرصة يوجه بتنظيف جممع القصور 
الفتتاحه امام املواطنني

زار مركز السيطرة اجلنوبية لالطالع على جتهيز الكهرباء

    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

أعل�ن مدي�ر بلدي�ة الب�رة ع�ي املوس�وي، أم�س االثنن، 
ع�ن املبارشة بتنظي�ف مجمع القصور الرئاس�ية اس�تعدادا 

الفتتاحها امام املواطنن.
وقال املوس�وي، يف تري�ح صحفي اطلعت عليه املس�تقبل 
العراقي نس�خة منه انه »بعد توجيه محافظ البرة اس�عد 
العيدان�ي بفت�ح مجم�ع القصور الرئاس�ية ام�ام املواطنن 
بارشت كوادر بلدية البرة والياتها منذ صباح اليوم بالدخول 
اىل مجمع القصور الرئاسية للتنظيف ورفع االنقاض وادامة 

الحدائق الداخلية استعدادا الفتتاحها امام املواطنن«.
إىل ذل�ك، زار محاف�ظ البرة املهندس اس�عد العيداني مركز 
الس�يطرة الجنوبي�ة لاط�اع ع�ىل واق�ع تجهي�ز الطاق�ة 

الكهربائية يف البرة.

حمافظة بغداد تصدر توجيهًا جديدًا بشأن 
املشمولني بقرار 315

    بغداد / طالب ضاحي / عادل احمد

أصدرت محافظة بغداد، أمس االثنن، توجيهاً جديداً بش�أن املش�مولن بقرار 
٣١5. وذك�ر إع�ام املحافظة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، أن 
»املحافظة دعت كل من دائرة ماء بغداد، ومديرية الش�باب والرياضة يف الكرخ 
والرصافة، ودائرتي صحة الكرخ والرصافة، وزراعة بغداد، ومديرية التخطيط 
العمران�ي، ودائ�رة العمل والتدري�ب املهني، ومديرية بلدي�ات محافظة بغداد، 
ودائرة مجاري محافظة بغداد، ودائرة رعاية االحتياجات الخاصة، اىل تزويدها 
بأع�داد العاملن بصف�ة عقود وأجور يومية قبل تاري�خ ٣/ ١0/ ٢0١٩، وهو 
تاريخ ص�دور قرار مجلس الوزراء املرقم )٣١5( لس�نة ٢0١٩، كذلك تزويدها 
بأع�داد العقود واالج�راء اليومين املوطن�ة رواتبهم وغري املوطنة«. وش�ددت 
املحافظ�ة، بحس�ب البيان، ع�ىل أن »يرافق اع�داد العاملن تأييد م�ن الدائرة 
والقس�م املعني، باس�تمرار االج�راء اليومين بال�دوام لغاي�ة ٢/ ١0/ ٢0١٩، 
كذل�ك تهيئة االضابري ل�كل العاملن، والتي تتضمن األوام�ر اإلدارية مصحوبة 
باملستمس�كات الثبوتية، ومكان العمل والجهة املكل�ف بالعمل بها، إضافة إىل 
صحة صدور الش�هادة يف حال احتس�ابها، عىل أن تك�ون االضابري مدققة من 

قس�م التدقيق، كذلك تهيئة جدول يؤيد االس�تقطاعات واالعفاءات التقاعدية 
لغاي�ة صدور القرار املذكور«، مبينة أنها »أمهلت الدوائر املذكورة أعاه مدة ٧ 
ايام لرد االجابات، وبيان اعداد العاملن، وبياناتهم املطلوبة، ليتس�نى مفاتحة 

ديوان الرقابة املالية االتحادي الكمال متطلبات تحويل االجراء اىل عقود«.
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جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن ثاين )88( والصادر يف 2021/6/1
 اشارة اىل قرار االحالة املرقم ) 79( يف 2021/5/23 تعلن اللجنة اعاله 
ع�ن تاجري العق�ارات املدرجه تفاصيلها يف ادن�اه والعائده ملكيتها 
اىل مديري�ة بلدية برطلة  وفقا الحكام القانون )21( لس�نة )2013( 
وبطريق�ة املزايدة العلنية . فعىل الراغب�ن بااليجار مراجعة مديرية 
بلدي�ة برطلة  وخالل مدة )15( يوم تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن 
بالصحف مس�تصحبن معه�م التامينات القانوني�ة البالغة )%50( 
من القيمة املقدرة وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن 
ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور نرش االعالن واملصاريف االخرى 
عىل ان يقوم بتسديد باقي بدل االيجار والرسوم االخرى وابرام العقد 
خالل م�دة )ثالثون يوم( م�ن تاريخ تصديق ق�رار االحالة وبخالفه 
يعترب املس�تأجر ن�اكال  ويعاد االع�الن عن تأجر امللك وعىل حس�اب 
الن�اكل وتحمله فرق البدل�ن وكافة املصاريف االخ�رى املرتتبة عىل 
ذل�ك اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم الس�ماح له بالدخول باملزايدة 
مجددا مع عدم جواز التنازل عن االحالة وبخالفه يعد املستاجر ناكال 
وتطب�ق بحقه االج�راءات القانونية املقتضاة وس�تكون املزايدة يوم 
االربع�اء املص�ادف 2021/6/23 يف مديرية بلدية برطلة يف الس�اعة 

)12( الثانية عرش ظهرا  
مالحظة / مدة االيجار سنة واحدة فقط

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول )91( والصادر يف 2021/6/1
 تعلن اللجنة اعاله عن تاجري العقارات املدرجه تفاصيلها يف ادناه 
والعائده ملكيتها اىل مديرية بلدية س�نجار  وفقا الحكام القانون 
)21( لس�نة )2013( وبطريق�ة املزايدة العلني�ة . فعىل الراغبن 
بااليج�ار مراجع�ة مديرية بلدية س�نجار وخالل م�دة )30( يوم 
تب�دأ من اليوم الت�ايل لنرش االعالن بالصحف مس�تصحبن معهم 
التامينات القانونية البالغة )50%( من القيمة املقدرة وس�تجري 
املزاي�دة يف الي�وم 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( م�ن تاريخ تصديق ق�رار االحالة وبخالفه يعترب املس�تأجر 
ن�اكال  ويعاد االعالن عن تأجر امللك وعىل حس�اب الناكل وتحمله 
ف�رق البدلن وكافة املصاريف االخ�رى املرتتبة عىل ذلك اضافة اىل 
مصادرة اماناته وعدم الس�ماح له بالدخ�ول باملزايدة مجددا مع 
عدم جواز التنازل عن االحالة وبخالفه يعد املستاجر ناكال وتطبق 
بحقه االجراءات القانونية املقتضاة وستكون املزايدة يوم الخميس 
املص�ادف 2021/7/8 يف مبنى محافظة نين�وى � قاعة الحدباء 

الساعة الثانية عرش ظهرا  
مالحظة / مدة االيجار سنة واحدة فقط

مجهورية العراق
جملس القضاء األعىل 

رئاسة حمكمة استئناف البرصة االحتادية
حمكمة بداءة البرصة 

اعــالن
اىل املدعى عليه االول / عدنان عوده حمد 

أص�درت هذه املحكمة ق�رار الحكم البدائي املرق�م 742/ب/2021 يف 
2021/5/23 واملتضمن الحكم بأبطال قيد العقار تسلسل 6895/137 
الرب�اط الكب�ري املس�جل بالقي�د 85/ت1996/2 مجل�د 865 باس�م 
املدع�ى عليه األول )عدنان ع�وده حمد( وبقيد جديد واش�عار املدعى 
عليهم الثاني والثالث والرابع بتأش�ري ذلك بعد اكتس�اب القرار الدرجة 
القطعية. الرسوم واملصاريف واتعاب املحاماة ولتعذر تبليغك ملجهولية 
محل اقامتك وحس�ب رشح القائم بالتبليغ وتأييد املجلس البلدي عليه 
قرر تبليغك�م أعالناَ بصحيفتن محليت�ن يوميتن ولك حق االعرتاض 
واالس�تئناف والتمييز خالل املدة القانونية وبعكس�ه س�وف يكتسب 

القرار الدرجة القطعية وفق القانون.

جمهورية العراق
وزارة الداخلية

مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات واالقام�ة 
العامة

مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات واالقام�ة 
العامة ملحافظة

واسط مكتب املدير
شعبة الشؤون القانونية

العدد : 880/2019/188
التاريخ : 2020/12/27

اىل/ مركز رشطة شيخ سعد
م/اعالن

نراف�ق لكم طيا نس�خة من اإلع�الن الصادر من 
محكم�ة قوى األم�ن الداخيل الثاني�ة / املنطقة 
الخامس�ة/ قس�م الدع�اوي الوارد ألين�ا برفقة  
كت�اب املحكم�ة املرق�م 4662 يف 2020/12/9 
لتعليقه يف محل أقامة منسوبا بنا املتهم الهارب 
املفوض املتقاعد )محس�ن حس�ن عيل صالح( 
الذي يس�كن محافظة واس�ط / ش�يخ س�عد / 
الحي العس�كري استنادا إلحكام املادة )68( من 
قانون اص�ول املحاكمات الجزائي�ة لقوى األمن 
الداخ�يل رق�م 17 لس�نة 2008 تزويدن�ا مايؤيد 

تعليق اإلعالن ... مع التقدير
العميد

عامر هادي عبد 
مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات واالقام�ة 

العامة يف محافظة واسط 
����������������������������������������

جمهورية العراق
وزارة الداخلية

مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات واالقام�ة 
العامة

مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات واالقام�ة 
العامة ملحافظة

واسط مكتب املدير
شعبة الشؤون القانونية

العدد : 879/2019/178
التاريخ : 2020/12/27

اىل/ مركز رشطة شيخ سعد
م/اعالن

نراف�ق لكم طيا نس�خة من اإلع�الن الصادر من 
محكم�ة قوى األم�ن الداخيل الثاني�ة / املنطقة 
الخامس�ة/ قس�م الدع�اوي الوارد ألين�ا برفقة  
كت�اب املحكم�ة املرق�م 4661 يف 2020/12/9 
لتعليقه يف محل أقامة منسوبا بنا املتهم الهارب 
املفوض املتقاعد )محس�ن حس�ن عيل صالح( 
الذي يس�كن محافظة واس�ط / ش�يخ س�عد / 
الحي العس�كري استنادا إلحكام املادة )68( من 
قانون اص�ول املحاكمات الجزائي�ة لقوى األمن 
الداخ�يل رق�م 17 لس�نة 2008 تزويدن�ا مايؤيد 

تعليق اإلعالن ... مع التقدير
العميد

عامر هادي عبد 
مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات واالقام�ة 

العامة يف محافظة واسط

جمهورية العراق
وزارة الداخلية

مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات واالقام�ة 
العامة

مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات واالقام�ة 
العامة ملحافظة

واسط مكتب املدير
شعبة الشؤون القانونية

العدد : 882/2009/588
التاريخ : 2020/12/27

اىل/ مركز رشطة العزيزية
م/اعالن

نراف�ق لكم طيا نس�خة من اإلع�الن الصادر من 
محكم�ة قوى األم�ن الداخيل الثاني�ة / املنطقة 
الخامس�ة/ قس�م الدع�اوي الوارد ألين�ا برفقة  
كت�اب املحكم�ة املرق�م 4659 يف 2020/12/9 
لتعليقه يف محل أقامة منسوبا بنا املتهم الهارب 
املقدم  )قيس محمد فنطيل مريوش القره غويل( 
الذي يسكن محافظة واس�ط / قضاء العزيزية 
/محلة الس�د اس�تنادا إلحكام امل�ادة )68( من 
قانون اص�ول املحاكمات الجزائي�ة لقوى األمن 
الداخ�يل رق�م 17 لس�نة 2008 تزويدن�ا مايؤيد 

تعليق اإلعالن ... مع التقدير
العميد

عامر هادي عبد
مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات واالقام�ة 

العامة يف محافظة واسط
����������������������������������������

جمهورية العراق
وزارة الداخلية

مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات واالقام�ة 
العامة

مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات واالقام�ة 
العامة ملحافظة

واسط مكتب املدير
شعبة الشؤون القانونية

العدد : 881/2019/186
التاريخ : 2020/12/27

اىل/ مركز رشطة شيخ سعد
م/اعالن

نراف�ق لكم طيا نس�خة من اإلع�الن الصادر من 
محكم�ة قوى األم�ن الداخيل الثاني�ة / املنطقة 
الخامس�ة/ قس�م الدع�اوي الوارد ألين�ا برفقة  
كت�اب املحكم�ة املرق�م 4660 يف 2020/12/9 
لتعليقه يف محل أقامة منسوبا بنا املتهم الهارب 
املفوض املتقاعد )محس�ن حس�ن عيل صالح( 
الذي يس�كن محافظة واس�ط / ش�يخ س�عد / 
الحي العس�كري استنادا إلحكام املادة )68( من 
قانون اص�ول املحاكمات الجزائي�ة لقوى األمن 
الداخ�يل رق�م 17 لس�نة 2008 تزويدن�ا مايؤيد 

تعليق اإلعالن ... مع التقدير
العميد

عامر هادي عبد
مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات واالقام�ة 

العامة يف محافظة واسط

اعالن 
إىل الرشيك جليل طالب رسول 

اقتىض حضورك إىل صندوق اإلسكان الكائن يف النجف 
وذل�ك لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك عماد 
حم�ود عبد الحس�ن بالبن�اء عىل حصته املش�اعة يف 
القطع�ة املرقم�ة 1/ 4810 املقاطعة 4/ حي الزهراء 
حدود بلدية النجف ولغرض تس�ليفه قرض االس�كان 
وخالل مدة أقصاها خمس�ة عرش يوم�ا داخل العراق 
وش�هر واحد خ�ارج العراق م�ن تأريخ ن�رش االعالن 

وبعكسه سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال

����������������������������������������
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ العزيزية 
العدد : 2015/340

التاريخ 2021/5/10
اعالن

ملقتضيات االضبارة التنفيذية املرقمة اعاله والخاصة 
بالدائن )رشكة ما بن النهرين العامة للبذور( واملدينة 

امينة ايدام منصور  
تبيع هذه املديرية حصة املدينة اعاله  يف العقار املرقم 
ادناه لقاء الدين املرتتب بذمتها والبالغ 28,437,905  
م�ا عدا رس�م التحصيل بواس�طة الن�رش يف الصحف 
املحلي�ة خالل خمس�ة ع�رش  يوما م�ن الي�وم التايل 
للتبليغ وع�ىل الراغب بالرشاء مراجع�ة هذه املديرية 
مس�تصحبا مع�ه التامينات القانوني�ة البالغة عرشة 
باملئ�ة م�ن القيمة املق�درة للعقار يف الس�اعة الثانية 
عرش ظه�را يف يوم املزاي�دة واملستمس�كات املطلوبة 
خالل املدة املذك�ورة وفق امل�ادة 93/اوال واملادة 100 

من قانون التنفيذ
املنفذ العدل
املواصفات :

� جنس�ه ونوعه عبارة عن ارض زراعية حق الترصف 
وتق�ع يف منخفض ش�ط االعم�ى مغم�ورة باملياه يف 

الوقت الحارض وغري مستغلة للزراعة 
� موقعه ورقمه : 16/1  م 27 الزلجة  

� مساحة : 58,97 دونم   
� القيم�ة املق�درة لحص�ة املدين�ة ) 29,485,000 ( 
تس�عة وعرشون مليون واربعمائة وخمسة وثمانون 

الف  دينار

����������������������������������������
إىل الرشي�ك نوال يوس�ف يعقوب اقت�ىض حضورك إىل 
مقر بلدي�ة النجف لغرض اصدار اج�ازه بناء للعقار 
املرق�م 34944/3 ح�ي العدال�ه خ�الل ع�رشه اي�ام 

وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضورك 
طالب االجازه

زينب رؤوف كاظم

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

فقدت مني هوية الدائرة الصادرة من وزارة الكهرباء 
بتاريخ 25 / 8 / 2019 باسم / رأفت محمود سليمان 

راهي – فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .

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

فقد الوصل املرقم 3 / 1111 بتاريخ 26 / 11 / 2015 
والصادر م�ن امانة بغداد بالرق�م 45 الغريري بمبلغ 
ق�دره 240000 مائت�ان واربعون الف دينار بأس�م / 
امري صادق هادي – فمن يعثر عليه تس�ليمه اىل جهة 

االصدار .

اعالن 
اىل املتهم / ش . م / عادل نهار نايف سلمان 

محل العمل / حرس حدود املنطقة الثانية 
العنوان / محافظة البرصة / سفوان 

بم�ا انك متهم وفق احكام امل�ادة ) 5 ( من ق ع د رقم 14 
لسنة 2008 املعدل وملجهولية محل اقامتك اقتىض تبليغك 
بواس�طة هذا االعالن ع�ىل ان تحرض ام�ام محكمة قوى 
االم�ن الداخ�يل الثالثة املنطقة الثالثة خ�الل مدة اقصاها 
ثالثون يوما اعتبارا م�ن تاريخ تعليق هذا االعالن يف محل 
اقامت�ك وتجي�ب ع�ىل التهم�ة املوجهة ض�دك وعند عدم 
حضورك س�وف تجري محاكمتك غيابيا اس�تنادا الحكام 
امل�واد ) 65 و 66 ( من قانون اص�ول املحاكمات الجزائية 

لقوى االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008 .
اللواء الدكتور 

عبد الرزاق حسن كاظم 
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل الثالثة 

املنطقة الثالثة

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة :609 /2021
التاريخ : 2021/6/7

اىل / املنفذ عليه / اياد حسن حياوي
لق�د تحقق لهذة املديرية م�ن ذات اختصاص  انك مجهول محل 
االقام�ه وليس لك موطن دائم او مؤق�ت اومختار يمكن التبليغ 
علي�ه , واس�تناداً للمادة )27( م�ن قانون التنفي�ذ تقرر تبليغك 
اعالن�ا بالحض�ور يف مديري�ة تنفيذ الكوت خالل ثالث�ة ايام تبدأ 
م�ن اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف 
حال�ة عدم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية باج�راءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون : 
منفذ العدل

عيل رضا عيل الخطاوي
أوصاف املحرر :

)دين(

املهندس
رعد عيل نجم

مدير بلديات حمافظة نينوى
رئيس اللجنة

املهندس
رعد عيل نجم

مدير بلديات حمافظة نينوى
رئيس اللجنة

رقم القطعة والمقاطعة  نوع العقار ورقمه ت
859/374 م 8 تبه  ساحة بيع المواشي  1

رقم القطعة والمقاطعة  نوع العقار ورقمه ت
70/468م75برطلة الغربية دكان ) 205و206( 1
13/468م75 برطلة الغربية محل حدادة  2

العدد: 742/ب/2021
التاريخ: 2021/6/2

القايض
عالء حسني صيهود
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املساواة والعدالة االجتامعية

إفشـاء األسـرار الوظيفــية

           ريسان الخزعلي

يف تداوالتن�ا الش�فاهية، املب�ارشة أو اإلعالمي�ة، 
عندم�ا يجري الحديث عن الفق�ر وتوزيع الثروة 
واألح�وال االجتماعي�ة، ت�رد يف س�ياق الحدي�ث 
عبارت�ان، هما: املس�اواة والعدال�ة االجتماعية. 
ومعظم ه�ذه الت�داوالت ال ُتفّرق ب�ن معنيهما 
وداللتيهما، وإنما يتم استخدامهما وكأنهما من 
ج�ذٍر لغوي واحد يف�ي إىل معنى واحد، يف حن 
أنَّ ل�كٍل منهم�ا تبياناً خاصاً يف الفكر الس�يايس 
واالقتص�ادي والدين�ي. إال أنَّ املفكري�ن وعلماء 
االجتم�اع وضعوا الح�دود الفاصلة ب�ن االثنن 
قائل�ن: إنَّ املس�اواة، ه�ي )الدع�وة إىل تطبي�ق 
القيم االجتماعية التي تويص باملعاملة املتساوية 
للحاالت املتساوية ونبذ املقاييس غري املناسبة يف 
تصنيف الحاالت(. وكأمثلة بسيطة عىل املساواة: 
حق التصوي�ت اإلنتخابي لجميع أف�راد املجتمع 

البالغ�ن مهم�ا كان�ت: أجناس�هم، دياناته�م، 
ثقافاتهم، مس�تويات ثرواتهم، قومياتهم.. الخ، 
ح�ق التعلي�م ال�درايس، ح�ق الضم�ان الصحي 
واالجتماعي، حق املس�اواة والدف�اع عن النفس 
أم�ام القان�ون، ح�ق امتالك الس�كن املناس�ب، 
وغريها الكثري. وهن�ا ال بدَّ من مالحظة الطبقية 
طبقي�ة  وه�ي  وأهميته�ا،  املجتمعي�ة  املهنّي�ة 
موج�ودة يف كل املجتمعات، س�واء كان نظامها 
اش�راكياً أو رأس�مالياً أو غري ذلك. فالراتب الذي 
يتقاض�اه العامل�ون يف القطاع�ات العام�ة أو 
الخاصة ال يخضع ملفهوم املساواة املطلق، فراتب 
الطبي�ب أو املهن�دس أو عال�م ال�ذّرة أو الطّي�ار 
يختلف عن الراتب الذي يتقاضاه: كاتب الصادرة 
وال�واردة، موظف االس�تعالمات، مراقب العمل، 
موظف العالقات واإلعالم..الخ، إذ إنَّ الفارق هنا 
يعتم�د عىل طبيعة الخدمة وخطورتها وأهميتها 
يف اإلنتاج واإلنتاجية. كما أنَّ ِمَهناً حاكمة ُتعامل 

بخصوصية أخ�رى: رواد الفضاء، عمال املناجم، 
التصنيع الحرب�ي، وغريها. ومثل هذه التباينات 
قد عالجها الفكر املاركيس مبكراً باعتماد مفهوم 
: من كلِّ حس�ٍب طاقته ولكلِّ حس�ٍب حاجته. إال 
أنَّ نمط اإلنتاج الرأس�مايل م�ا زال ُيكرّس الفارق 

الطبقي بطريقته املعروفة. 
أما العدال�ة االجتماعية، فهي باختصار ش�ديد، 
مفهوم إنساني شامل يضمن الحقوق والواجبات 
لكل أفراد املجتمع من دون تمييز، وتوزيع الثروة 
بطريقة عادلة تشمل الجميع وفق أسس تراعي 
مس�تويات الفق�ر والحاج�ة املعيش�ية، ومن�ح 
الف�رص يف العم�ل وف�ق مب�دأ التكاف�ؤ، وتوفري 
الخدمات بجميع أش�كالها وبما يضمن شمولها 
للجمي�ع، وغريه�ا الكث�ري مم�ا ال يس�ع املجال 
توضيح�ه. إذن، ال بدَّ من معايري واضحة لكل من 
املس�اواة والعدالة االجتماعي�ة، تؤطرها قوانن 

ضامنة تكفل الحياة الكريمة للجميع.

     المحامية مريم كريم هاشم الخالدي

العامة مس�ؤولية وامانة  الوظيف�ة 
لخدم�ة املواطن واملجتم�ع تحكمها 
القي�م والدينية،  وتوج�ه مس�ريتها 
فالش�خص عندم�ا يتقل�د وظيف�ة 
عام�ة تك�ون له ع�دة م�ن الحقوق 
كما س�يكون ملزما بع�دة واجبات، 
تف�رض عليه هذه الوظيفة من اجل 
تحقي�ق ه�ذه املصال�ح والحق�وق، 
وم�ن ب�ن ه�ذه الواجب�ات كتمان 
االرسار الوظيفية، فمن اخطر االمور 
عىل الدولة هو افش�اء ارسارها، فقد 
تك�ون االرضار الناتج�ة عن افش�اء 
االرسار الوظيفي�ة، أس�وأ وافدح من 
تل�ك التي ترتب عىل افش�اء االرسار 

ان  بع�د  خصوص�ا  الش�خصية، 
اصب�ح العالم قرية صغ�رية وظهور 
ووس�ائل  الحديث�ة  التكنولوجي�ا 
االتصال االلكرونية املتنوعة، ووفقا 
للقان�ون العراقي، فق�د منع املرشع 
العراق�ي افش�اء االرسار الوظيفي�ة 
وعاقب عىل افشائها واعدها جريمة 

جنائية.
إضاف�ة اىل االلت�زام الوظيف�ي وفقا 
لقان�ون انضب�اط موظف�ي الدول�ة 
ومن ه�ذه االرسار االدارية واالرسار 
الحكومي�ة واالرسار الجنائية، ولكن 
لوحظ يف اآلونة االخرية عرض وثائق 
حكومية من خ�الل مواقع التواصل 
االجتماع�ي ورغ�م ان الحف�اظ عىل 
االرسار الوظيفي�ة وكتمانها له دور 

العام�ة  املصلح�ة  كب�ري يف حماي�ة 
املصال�ح  حماي�ة  وكذل�ك  للدول�ة، 
واملؤسس�ات  بالدوائ�ر  الخاص�ة 
الحكومية، فضال عن حماية مصالح 
االفراد وحرياتهم الش�خصية، ولكن 
ه�ذا الكتمان يج�ب أال يت�م املبالغة 
في�ه اىل حد قد يصطدم بالش�فافية، 
وح�ق الحص�ول ع�ىل املعلوم�ة واذا 
بالدوائ�ر  املتعلق�ة  االرسار  كان�ت 
الرسمية لها ش�أن يف كشف الفساد 
االداري او امل�ايل، فيجوز للموظف ان 
يقوم باإلب�الغ عنها وان اداء املوظف 
لعمل�ه الوظيف�ي يف خدم�ة الدولة، 
يوج�ب علي�ه الحي�اد والتحفظ وان 
ارسار الدول�ة تك�ون تل�ك املتصل�ة 
الدولة، بوصفه�ا حكومة  بوظيف�ة 

تدي�ر السياس�ة العلي�ا للدول�ة مثل 
االرسار املتعلق�ة باألم�ن الداخيل او 
تخ�ص  الت�ي  واالرسار  الخارج�ي، 
العالق�ات الخارجي�ة للدول�ة، وم�ن 
اج�ل املحافظة ع�ىل س�المة الدولة 
يج�ب ان تبق�ى ه�ذه االرسار ط�ي 
الكتم�ان وم�ن اجل تحقي�ق العدالة 
اثن�اء مرحلة التحقيق�ات الجنائية، 
يج�ب االلت�زام بالرسي�ة واملحافظة 
عىل ارسار االف�راد، وكذلك املحافظة 
عىل رسي�ة املعلوم�ات واالج�راءات 
التي يتم اتخاذها وان جعل التحقيق 
االبتدائ�ي رسيا، من اج�ل املحافظة 
عىل املصلحة العامة ومصلحة الفرد 
يف ع�دم تش�ويه س�معته واح�رام 

حياته الخاصة.

اعالن
وزارة الصحة والبيئة / الرشكة العامة لتسويق االدوية واملستلزمات الطبية 

يرسنا دعوتكم لالشراك باملناقصات ادناه والتي تتضمن تجهيز )املواد املذكورة يف الجدول ادناه( والواردة ضمن حسابات 
املوازن�ة الجاري�ة واالطالع عىل املستمس�كات املطلوبة يمكنكم زيارة موق�ع رشكتنا عىل االنرنت وع�ىل املوقع الخاص 

)www.moh.gov.iq( واملوقع الخاص بالوزارة  )WWW.kimadia.iq( : بالرشكة
علم�ا ان ثم�ن مس�تندات املناقصة التي مبلغها اقل من ملي�ون $ هو  ) 1000000( ملي�ون دينارعراقي غري قابل للرد و 
املناقصات التي مبلغها اكثر من مليون $ هو )2000000( مليونن دينار عراقي غري قابل للرد ويتحمل من سرسو عليه 
املناقص�ة اجور االعالن  وعىل ان يتم تقديم وثائق االعم�ال املماثلة مع العرض اما التامينات االولية والتي يجب ان تكون 
بنس�بة 1% من قيمة العرض تقدم عىل ش�كل خطاب ضمان نافذ ملدة س�نة كاملة وال يطلق املبلغ من املرصف اال بكتاب 
م�ن الرشك�ة يؤيد انتفاء الحاج�ة او صك مصدق او كفالة مرصفية ضامنة او س�ندات القرض الت�ي تصدرها املصارف 
الحكومية علما ان طريقة الدفع س�تكون )حس�ب رشوط املناقصة( وطريقة الش�حن )CIP( او حس�ب  الرشوط  وان 
الرشك�ة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات وعىل من سرس�و عليه املناقصة رضورة تقدي�م التأمينات القانونية )كفالة 
حس�ن االداء ( البالغة )5%( من قيمة االحالة وعىل ش�كل خطاب ضمان او كفالة مرصفية او صك مصدق او مس�تندات 
القرض التي تصدرها املصارف الحكومية ولغرض االطالع يمكنكم زيارة موقع الرشكة او الوزارة املذكورين انفا علما ان 

املؤتمر الخاص باالجابة عىل استفسارات املشاركن سيعقد الساعة العارشة صباحا يوم االربعاء 2021/6/30 
مالحظة / يف حالة مصادفة موعد الغلق عطلة رس�مية يكون اليوم التايل  للدوام الرس�مي هو اخر موعد لتقديم العطاء 

ويعترب يوم الغلق ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء

املدير العام

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد : حجة وفاة

التاريخ: 2021/6/6
إىل  / املدعو ) سيف الدين عباس كاظم زاير (

إعالن
ق�دم طالب حجة الوفاة )انتظار عبد االمري حس�ن( طلبا 
إىل ه�ذه املحكم�ة يروم فيه اس�تصدار حج�ة وفاة بحق 
املدعو )س�يف الدين عب�اس كاظم زاير( ق�ررت املحكمة 
تبليغ�ك  يف الصحف املحلية فعلي�ك الحضور أمامها خالل 
ع�رشة أيام من تاريخ نرش اإلعالن وبخالفه س�يتم النظر 

بالطلب وفق القانون.
القايض

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

جمهورية العراق
وزارة العدل

 دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوفة

تنفيذ / 30
رقم االضبارة / 1013 / 2021

التاريخ  7 / 6 / 2021
اىل املنفذ عليه / عيل شهيد ابو الشون

لق�د تحقق لهذه املديرية من خ�الل رشح املبلغ القضائي 
واش�عار مختار حي ميسان ابراهيم عزيز العياش املؤرخ 
3 / 6 / 2021 ان�ك مجه�ول مح�ل اإلقام�ة ولي�س ل�ك 
موطن دائ�م او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه 
واس�تناداً للم�ادة )27( من قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغك 
اعالن�ا بالحضور يف مديرية التنفيذ الكوفة خالل خمس�ة 
ع�رش يوماً تبدأ م�ن اليوم التايل للنرش ملب�ارشة املعامالت 
التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه 

املديرية بأجراءات التنفيذ الجربي فوق القانون :
املنفذ العدل

عماد بجاي الحمداني
اوص�اف املحرر : قرار محكمة ب�داءة الكوفة بالعدد 406 
/ ب2 / 2021 يف 11 / 5 / 2021 املتضم�ن الزامك بتأدية 
مبل�غ مقداره عرشون ملي�ون دينار للدائن ) حيدر رايض 
هاشم ( عن بدل بيع العقار املرقم 3 / 76860 مقاطعة 4 
جزيرة النجف وتحميلك كافة الرسوم واملصاريف واتعاب 

املحاماة.
���������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة استئناف بغداد / الرصافة االتحادية 

دار القضاء يف الزهور 
محكمة االحوال الشخصية يف الزهور 

العدد : 1782 / ش / 2021 
التاريخ : 2 / 6 / 2021 

اعالن 
املدعي : مروه فاخر الزم 

املدعى عليه : يارس مؤيد مدحت 
اقام�ت املدعية ) مروه فاخر الزم ( املتضمنة طلب الحكم 
بالنفق�ة املاضية وملجهولية مح�ل اقامتك قررت املحكمة 
تبليغك بالحضور بصحيفتن محليتن يوميتن والحضور 
بموع�د املرافع�ة املص�ادف 6 / 7 / 2021 او ارس�ال من 
ينوب عنك قانونا ويف حالة عدم حضورك ستجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وحسب االصول .
القايض 

سامر عادل عبد الواحد

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد : 3558/ش2021/4

التاريخ : 2021/6/7
إعالن

إىل/ املدع�ى عليه ) ميثم عب�د الواحد عبد 
الحسن( 

أقامت املدعية )ابتس�ام جعف�ر عبد عيل( 
 ) )3558/ش2021/4  بالع�دد  الدع�وى 
امام ه�ذه املحكم�ة والتي تطل�ب فيها ) 
نفقة ماضية ومس�تمرة(  للمدعية ونفقة 
مس�تمرة للطفلة )زينب( وملجهولية محل 
اقامت�ك وحس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ 
واشعار مختار حي الجمهوري3 / املناذرة 
قررت املحكمة تبليغ�ك بموضوع الدعوى 
وبموعد املرافعة اعالنا بواسطة صحيفتن 
محليت�ن يوميت�ن وعليك الحض�ور امام 
ه�ذه املحكم�ة يف موع�د املرافع�ة القادم 
املوافق يوم 2021/6/16 الساعة التاسعة 
صباحا ويف حالة عدم حضورك او ارس�ال 
من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

حكم شاكر ابو طبيخ
�����������������������������������

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد : 339/حجة وفاة/2021

التاريخ: 2021/2/10
إىل  / املدعو ) وسام صالح لفتة (

إعالن
قدم طالب حجة الوفاة )صالح لفتة عيل( 
طلبا إىل هذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار 
حج�ة وفاة بح�ق املدع�و )وس�ام صالح 
لفت�ة( قررت املحكم�ة تبليغك  يف الصحف 
املحلية فعليك الحضور أمامها خالل عرشة 
أيام من تاريخ نرش اإلعالن وبخالفه سيتم 

النظر بالطلب وفق القانون .
القايض

ظاهر عباس الفتالوي
�����������������������������������

جمهورية العراق  
وزارة العدل

 دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الرميثة 

تنفيذ / 22
رقم االضبارة : 647 /2020

 التاريخ:  6 / 6 / 2021 
تبليغ باالحالة القطعية

اىل / املدي�ن ) منته�ى س�عيد غالب وهناء 
سعيد غالب (

لق�د تحق�ق له�ذه املديرية حس�ب كتاب 
مرك�ز رشطة الجوادي�ن املرقم )5975( يف 
2021/5/30 وم�ن خالل اش�عار املختار 
املرف�ق ، بانك�م مجه�ويل مح�ل االقام�ة 
وبالنظ�ر لالحال�ة القطعية لس�هامكم يف 
العقار املرقم ) 2/41( مقاطعة )12( شط 
خنجر عىل املش�ري ) حي�در مجبل عبيد( 
بمبل�غ )53،000،000( ثالثة وخمس�ون 
مليون دينار تس�ديدا لدي�ن الدائن ) حيدر 
مجبل عبي�د( وتطبيقا الحكام املادة )97( 
ثالثا من قان�ون التنفيذ تقرر تبليغكم عن 
طريق الن�رش يف الجريدتن به�ذه االحالة 
وبتس�ديد الدين املرت�ب بذمتك�م والبالغ 
)112،500،000( مائ�ة واثنا عرش مليون 
وخمس�مائة الف خالل عرشة ايام تبدأ من 
اليوم التايل للتبليغ بهذا االشعار وعند عدم 
التس�ديد ستس�جل س�هامكم يف العهقار 

باسم املشري وفق القانون.
املنفذ العدل

عالء حبيب الهدابي
�����������������������������������

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية 

محكمة بداءة يف الحسينية
العدد : 269/ب/2021
التاريخ  : 2021/6/7

إعالن
اىل / املدعى عليها  )أديبه سلمان دعوال( 

بناءا ع�ىل الدعوى البدائي�ة املرقمة اعاله 
واملقام�ة ضدك�م من قبل املدعي )رس�ول 
حمزه عبد الله( بخصوص ) تسديد املبلغ 
ال�ذي بذمت�ك والبالغ مليون�ن ومائة الف 
دين�ار عراق�ي( وملجهولي�ة مح�ل إقامتك 
قررت ه�ذه املحكمة تبليغ�ك بصحيفتن 
يوميتن رس�ميتن بموعد املرافعة املوافق 
2021/6/20 الس�اعة التاس�عة صباح�ا 
ويف حال عدم حضورك أو ارسال من ينوب 
عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا  . 
القايض

عمر طارق طه
�����������������������������������

اعالن 
اىل الرشيك / شاكر حمود زبون 

اقت�ى حض�ورك اىل بلدية التاجي س�بع 
البور الس�تخراج اج�ازة بناء ع�ىل العقار 

املرقم 11357 / سبع البور .
الرشيكة 

اشواق نارص حسن 
�����������������������������������

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد : 2023/حجة وفاة

التاريخ: 2021/6/7
إىل  / املدعو ) حسن عيل مسلم (

إعالن
قدم طالب حجة الوفاة )حيدر عيل مسلم( 
طلبا إىل هذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار 
حجة وفاة بحق املدعو )حسن عيل مسلم( 
ق�ررت املحكمة تبليغك  يف الصحف املحلية 
فعلي�ك الحضور أمامها خ�الل عرشة أيام 
م�ن تاري�خ نرش اإلع�الن وبخالفه س�يتم 

النظر بالطلب وفق القانون .
القايض

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

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

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

محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
الع�دد:6467            
التاريخ: 2021/6/7

م/ اعالن
قدم املس�تدعية )صبيحة احم�د عبدالله( 
طالب اىل هذه املحكم�ة تطلب فيه اصدار 
حج�ة حج�ر وقيموم�ة )لول�دي( املفقود 
)مهدي صالح محم�د( والذي فقد بتاريخ 
لقان�ون  2014/11/22 علي�ه واس�تناداً 
رعاية القارصين قررت هذه املحكمة نرش 
فقدان�ه يف صحيفت�ن محليت�ن يوميتن 

لغرض التثبت من حياة املفقود.
القايض

كاظم متعب داود

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف غماس 
اعالن

طلب تسجيل عقار مجددا
بناءا ع�ىل الطلب املق�دم اىل ه�ذه الدائرة 
بتاريخ 2020/3/9 لتس�جيل تمام العقار 
تسلس�ل )1418( باس�م ) رس�ول مريان 
عب�د( مج�ددا باعتباره الحائ�ز له بصفة 
املال�ك للم�دة القانوني�ة ولغ�رض تثبي�ت 
امللكي�ة املذكورة له تمهيدا للتس�جيل وفق 
اح�كام قانون التس�جيل العق�اري   )43( 
لس�نة 1971 قررنا اعالن هذا الطلب فعىل 
كل م�ن يدع�ي بوج�ود عالق�ة او حقوق 
معين�ة عىل هذا العق�ار تقديم ما لديه من 
بيان�ات اىل هذه الدائرة خ�الل مدة ثالثون 
يوم�ا اعتب�ارا من الي�وم الت�ايل لنرش هذا 
االع�الن وكذلك الحض�ور اىل موقع العقار 
يف الس�اعة الع�ارشة صباح�ا م�ن الي�وم 
الت�ايل النتهاء مدة هذا االعالن وذلك الثبات 
حقوقه موقعيا يف الكشف الذي سيجري يف 

اليوم املذكور لهذا الغرض.
مطرش نعيم

مدير دائرة التسجيل العقاري يف غماس 
�����������������������������������

النج�ف  محافظ�ة  يف  الزراع�ة  مديري�ة 
االرشف

التعاقد والتوزيع
العدد: 7361

التاريخ: 2021/5/31
م/إنذار

إىل الفالح  )حس�ن جياد عب�اس( املتعاقد 
ع�ىل مس�احة )10 ( دونم ضم�ن القطعة 
بموج�ب  املويه�ي   1 مقاطع�ة   1/16
العق�د الزراع�ي الجماع�ي املرق�م 26 يف 

.1965/2/28
وت�رك  املنطق�ة  ع�ن  الرتحال�ك  بالنظ�ر 
املس�احة املتعاق�د عليه�ا اع�اله عرض�ة 
للتجاوزات واالس�تغالل من قبل الغري وعد 
امتثال�ك للتعليمات رقم )6(  لس�نة 1970 
ل�ذا ننذرك�م بوج�وب التقييد بم�ا أوجبه 
القانون واس�تغاللك املس�احة خالل فرة 
)10 (  أي�ام م�ن تاري�خ الن�رش ومراجعة 
مديريتنا/ قس�م األرايض وبخالفه س�وف 
نقوم بإلغاء املساحة اعاله وفق الضوابط 

والتعليمات املعمول بها.
منعم شهيد حسن

مدي�ر زراع�ة محافظة النج�ف االرشف/ 
وكالة

�����������������������������������
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف

تنفيذ /30
رقم االضبارة : 2021/1360

التاريخ : 2021/6/3 
اىل  /املنفذ عليه ) سمري جواد هادي( 

لق�د تحق�ق له�ذه املديرية حس�ب رشح 
املبل�غ القضائ�ي له�ذه املديرية واش�عار 
مخت�ار الرس�الة/2)عيل جاهم الش�مري 
( ان�ك مجه�ول مح�ل االقام�ة ولي�س لك 
موط�ن دائ�م او مؤق�ت او مخت�ار يمكن 
اجراء التبليغ  عليه واس�تنادا للمادة ) 27 
( م�ن قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا 
بالحضور يف مديرية تنفيذ النجف االرشف 
خ�الل خمس�ة عرش يوم�ا تبدأ م�ن اليوم 
التايل للن�رش ملبارشة املعام�الت التنفيذية 
بحضورك ويف حالة عدم حضورك ستبارش 
ه�ذه املديرية باج�راءات التنفي�ذ الجربي 

وفق القانون.
املنفذ العدل

عالء عبد الله عباس
اوص�اف املح�رر:-  قرار محكم�ة االحوال 
/643 بالع�دد  النج�ف  يف  الش�خصية 

واملتضم�ن   2021/3/30 يف  ش/2021 
الزامك بتأدية نفقة مائة الف دينار مؤقتة 

للدائنة ) زهراء سعيد ناجي(
�����������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف ص�الح الدين 

االتحادية 
دار القضاء يف الدجيل 

محكمة االحوال الشخصية يف الدجيل 
العدد : 427 / ش / 2021 

التاريخ : 7 / 6 / 2021 
اىل / املدعى عليه / سمري سلمان عطيه 

م / تبليغ مرافعة 
اقامت املدعية نغ�م عماد حنيطان ضدكم 
الدع�وى املرقم�ة 427 / ش / 2021 امام 
ه�ذه املحكم�ة وموضوعها نفق�ة ولعدم 
اقامت�ك ق�ررت املحكم�ة  معرف�ة مح�ل 
تبليغك�م بواس�طة صحيفت�ن محليت�ن 
بموعد املرافعة املوافق يوم 20 / 6 / 2021 
وعند ع�دم حض�ورك س�تجري املرافعات 

غيابيا بحقك وفقا للقانون .
القايض 

معد نجم عبيد
�����������������������������������

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

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

اىل / املدعى عليهم ) 1- سعاد عزيز هاشم 
2- محم�د عزيز هاش�م 3- حس�ن عزيز 

هاشم (
اق�ام املدعي�ان كل من  )حس�ن فليح عبد 
ع�ون و مؤم�ل فليح عب ع�ون ( الدعوى 
ضدكم امام محكمة بداءة الحرية مدعيان 
بأن لهما س�هام شائعة يف القطعة املرقمة 
دعوتك�م  طلب�ا  وق�د  البديري�ة(   1125(
للمرافع�ة والزامك�م حكما بازالة ش�يوع 
العق�ار املذكور اع�اله ، ولتع�ذر تبليغكم 
الرتحالكم اىل جهة مجهولة حس�ب اشعار 
مخت�ار املنطقة قررت املحكمة تحديد يوم 
2021/6/15 الس�اعة التاس�عة صباح�ا 
بواس�طة  وتبليغك�م  للمرافع�ة  موع�دا 
صحيفت�ن محليت�ن رس�ميتن ويف حال 
ع�دم حضورك�م س�وف تج�ري املرافع�ة 

بحقكم غيابيا وعلنا.
القايض

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

تنويه
نرش يف صحيفة املس�تقبل العراقي بالعدد 
2386 اع�الن محكم�ه ب�داءه النجف ذكر 
2910/ش/2021 خط�ا والصحي�ح ه�و 

2910/ب2021/3 لذا اقتى التنويه.
�����������������������������������

فقدان 
فقدت مني الوص�والت الصادرة من امانة 
بغداد ع�ن العقار املرقم م / 102 مس�بح 
ابو ن�واس بالرق�م 3499 بتاريخ 2 / 7 / 
2009 بمبلغ قدره 16800000 ستة عرش 
مليون وثمانمائة الف دينار وكذلك الوصل 
 2009  / 7 املرق�م 34475 بتاري�خ 12 / 
بمبل�غ ق�دره 80000000 ثمانون مليون 
دينار باسم / عيل نعمه بطي – فمن يعثر 

عليهم تسليمهم اىل جهة االصدار .
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

مهنياً: تسري بعض األمور بشكل تراجعي حتى 
األول من الش�هر املقبل، ما قد يتس�بب ببعض 
االلتب�اس وس�وء التفاه�م يف حيات�ك املهني�ة 
.عاطفي�اً: أخ�ذ األم�ور بالحكم�ة بين�ك وبني 
الرشي�ك يؤدي إىل الحلول املرجوة لكل مش�كلة 

تعرتضكما 

مهنياً: تس�ري بعض األمور بشكل تراجعي حتى 
األول م�ن الش�هر املقبل، ما قد يتس�بب ببعض 
االلتب�اس وس�وء التفاه�م يف حيات�ك املهني�ة. 
عاطفياً: أخذ األمور بالحكمة بينك وبني الرشيك 
يؤدي إىل الحلول املرجوة لكل مشكلة تعرتضكما 
أو يمكن أن تنغص الجو الجميل السائد بينكما

مهنياً: قد تواجه بعض التأجيل والتس�ويف يف 
أعمالك وش�ؤونك املادية بسبب تراجع الوضع 

املادي بعض اليشء حتى آخر الشهر
عاطفي�اً: تتج�رأ لطّي صفحة م�ن املايض بعد 
اختب�ار تج�ارب قاس�ية وأخ�ذ الع�رة منه�ا 

والتفكري يف الخطوات املستقبلية الناجحة

مهني�اً: قد يعاكس�ك هذا اليوم بع�ض اليشء، 
ولكن مع ذلك يسطع نجمك ويساهم يف تلطيف 
األجواء التي كان�ت محتدمة أخرياً عىل الصعيد 
املهني. عاطفياً: تش�تّد االنفع�االت وقد ترتكز 
عليك األنظار بس�بب غضب تظهره أو استياء 

أو عدم رىض عّما يحصل من قبل الرشيك

مهني�اً: قد يولد هذا اليوم بعض البلبلة وس�وء 
التفاه�م يف محيط�ك املهن�ي، وتب�دو ش�ديد 

الحساسية أو تميل إىل بعض العزلة
عاطفي�اً: يتفهمك اآلخرون بع�د ما عانيته مع 
الرشي�ك، فتتب�دل أم�ورك ونظرت�ك كما بعض 

القناعات، وتحاول البناء مجدداً 

ب�رج العذراء اليوم مهنياً: قد يش�ري هذا اليوم إىل 
بع�ض ال�رتدد والعرقل�ة يف مجال عمل�ك، وتبدو 
مراوح�اً مكان�ك غ�ري ق�ادر ع�ىل إنج�اح بعض 
املفاوضات والحوارات. عاطفياً: تسّبب لك عالقتك 
بالرشي�ك انزعاجاً وإرباكاً إال أن األمور تتحس�ن 

الحقاً وتعود األمور إىل مجاريها الطبيعية

مهني�اً: ق�د تواجه ه�ذا اليوم بع�ض عمليات 
التس�ويف والتأجي�ل واملماطل�ة الت�ي تره�ق 

أعصابك وتبقيك يف حالة من القلق الدائم
عاطفي�اً: اخ�رت رشي�كك بعناي�ة وابتع�د عن 
العالقات الس�طحية ألنها تسبب لك املشكالت، 

يكفيك ما أنت فيه من متاعب ومصاعب

مهنياً: قد يطرأ اليوم ما يهدد بعض االتصاالت 
بمش�اكل تتعلق بس�فر أو برحلة إىل الخارج أو 
بعالق�ات مع جه�ة أجنبية. عاطفي�اً: إهمالك 
الرشيك أكثر من املعتاد يولد الش�ك لديه، حاول 
تمضية أطول وقت ممكن إىل جانبه، وحاول أن 

تدخل أعماقه لتعرف ما يقلقه

مهنياً: تدفعك الترسعات نحو املجهول، فتمالك 
نفسك وال تعرّض استقرارك الشخيص واملهني 

للخطر
عاطفياً: يعاملك الرشيك بليونة وبال اس�تفزاز 
وتحّدي�ات، لن تواجه أي أزم�ة، بل تنترص عىل 

املصاعب مهما كانت كبرية أو عويصة

مهنياً: أنصح لك إنهاء األعمال امللّحة والصعبة 
وع�دم تأجيله�ا اىل وق�ت آخ�ر، فق�د تنقل�ب 

املعطيات ضدك وتتعقد االعمال
عاطفياً: األجواء اإليجابية تس�يطر هذا اليوم، 
وخصوص�اً أن الرشي�ك اقتن�ع بوجه�ة نظرك 

واعترها صائبة ومنطقية

مهنياً: تجّنب النزاعات والرصاعات، وحاول أن 
تعّزز طاقاتك اإلبداعي�ة والفكرية ومهاراتك يف 

التواصل واالتصال
عاطفي�اً: يط�رأ ما قد يعّزز أوض�اع الرشيك أو 
يجعلك تستفيد من ظروف عامة مناسبة بغية 

ترسيخ أسس العالقة وتمتينها

مهنياً: تكتش�ف م�ا يجعلك تت�رصف بطريقة 
حكيمة، وتنكب عىل عمل جديد وتحقق إنجازاً 

مهماً وغري مسبوق تستحق عليه التهنئة
عاطفياً: حاول ان تستوعب أصعب األمور، يوم 
متقل�ب ومعاكس، ال تراهن عليه لتس�وية أي 

أمر، فأنت تفتقد املناعة والحصانة.

العذراء

احلوت

مادة غذائية تساعد عىل حرق الدهون
أعلن�ت الدكت�ورة يلين�ا كال�ني، خب�رية 
التغذية الروسية، أن لألناناس خصائص 

مهمة تفيد يف حرق الدهون.
وتش�ري الخبرية، إىل أن األناناس يحتوي 
ع�ىل إنزي�م الروميل�ني، ال�ذي ي�رسع 
عملية فقدان الوزن، ويساعد عىل شطر 
الروتين�ات والده�ون، وبالتايل يحس�ن 
عمل البنكري�اس وعملية هضم الطعام 

بصورة عامة.
وتضي�ف، بفض�ل ه�ذا اإلنزي�م يحصل 
الجس�م ع�ىل م�واد مغذي�ة عدي�دة من 
الطع�ام ال�ذي نتناوله، ويب�دأ انخفاض 
ال�وزن تدريجي�ا، نتيجة ح�رق الدهون 

بنش�اط. وتؤكد عىل أن امتصاص املواد 
بص�ورة جي�دة، يمن�ع تراكم الس�موم 
يف األمعاء.وتش�ري الخب�رية، إىل أن تأثري 
األنان�اس يقوى مع تن�اول مواد غذائية 
أخ�رى معه. وتنص�ح بتن�اول األناناس 
قبل تن�اول وجب�ة الطع�ام الرئيس�ية، 
حي�ث يمكن إضافت�ه إىل العصائد أو مع 
جب�ن قريش والزبادي والس�لطة وحتى 
مشويا مع اللحم. كما يمكن استخدامه 
كحلوى.وتؤكد األخصائية، عىل أن إنزيم 
الروميل�ني يمنع تراك�م الدهون، ولكنه 
ال يس�اهم يف ح�رق الده�ون املرتاكم�ة 

سابقا.

تضخم مرعب للسان.. آخر مضاعفات كورونا
س�جلت أمريكا 9 حاالت تضخم قياسية 
يف اللس�ان ألش�خاص كان�وا مصاب�ني 
بفريوس كورونا »كوفيد 19«، ويتلقون 
يف  التنف�س  أجه�زة  بواس�طة  الع�الج 
املستش�فى.وتم رص�د أوىل الح�االت يف 
أكتوب�ر من الع�ام امل�ايض، حيث وصل 
لس�ان مريض إىل حج�م الطبق، ما حال 

دون تمكن�ه من الحدي�ث وبلع الطعام، 
وحتى التنفس بشكل طبيعي، وذلك بعد 
مكوثه لعدة أش�هر عىل جه�از التنفس 
املساعد  الروفيس�ور  االصطناعي.وأكد 
يف جامعة تكس�اس واملتخصص بحاالت 
تضخم اللسان جيمس ملفيل، أنه يعمل 
حالي�ا ع�ىل جم�ع عينات م�ن الحمض 

الن�ووي من امل�رىض الذي�ن يعانون من 
تضخم اللس�ان لدراس�ة امل�ادة الوراثية 
بحًث�ا عن أدلة توضح س�بب ما تعرصوا 
له.وأضاف إذا تمكنا من تحديد الس�بب، 
والعثور عىل تباين جيني أسايس، ربما يف 
املستقبل، يمكننا استخدام ذلك كمؤرش 

بيولوجي.

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
1 علبة تونة

6 ملعقة كبرية مايونيز
1 ملعقة كبرية جبن بارميزان

3 ملعقة كبرية فلفل اخرض مفروم
8/1 ملعقة صغرية بصل مفروم
4/1 ملعقة صغرية بودرة كاري
1 ملعقة كبرية بقدونس مجفف

1 ملعقة صغرية شبت مجفف
1 رشة بودرة ثوم

1 رشة ملح
خطوات التحضري:

يف بولة متوسطة الحجم ضعي التونة و املايوينز و الجبن البارميزان.
اضيف�ي البص�ل و ال�كاري و البقدونس و الش�بت و ب�ودرة الث�وم اىل مزيج 

التونة.
اخلطي مزيج سلطة التونة ثم ضعيها يف بوالت التقديم.

قدمي سلطة التونة باملايونيز مع الخبز املحمص.

من فوائد الكيوي حيارب الشيخوخةسلطة التونة باملايونيز
الفواك�ه والخ�رضاوات  تع�د 
الغذائية  العن�ارص  م�ن أه�م 
املؤث�رة ع�ىل صح�ة الجس�د 
خاص�ة،  والب�رشة  عام�ة 
ولبع�ض الفواك�ه تأثري مميز 
عىل البرشة وبينها »الكيوي«، 
ونس�تعرض يف ه�ذا املوضوع 

أبرز فوائده.
الشيخوخة

يعزز الكيوي إنتاج الكوالجني، 
نض�ارة  ع�ىل  يس�اعد  ال�ذي 
الب�رشة ومنع جفافه�ا، كما 

يحارب عالمات الش�يخوخة، باعتباره غنًيا باملواد املضادة 
لألكسدة، كفيتامني ج، وفيتامني ه .

حب الشباب
يس�اعد الكيوي، عىل عالج التهابات البرشة بما يساعد عىل 

حمايتها من حب الشباب والطفح الجلدي.
الجراثيم

يحم�ي الكيوي البرشة م�ن الجراثيم، بحفاظ�ه عىل درجة 
الحموضة الطبيعية للبرشة، ما يمنع االلتهابات.

 طريقة االستخدام

الكي�وي  اس�تخدام  يمكن�ك 
كقن�اع لبرشتك، بعد هرس�ه 
دون  الب�رشة  ع�ىل  ووضع�ه 
إضاف�ة  بع�د  أو  إضاف�ات، 
الب�رشة  لرتطي�ب  الكرك�م، 
وتفتيحه�ا، وي�رتك القناع ل� 

10 دقائق ثم يغسل.
ويمكن تناوله كوجبة خفيفة 
أو إضافت�ه ألطب�اق  مس�اًء، 
الس�لطة، كم�ا يمك�ن مزجه 
مع السبانخ أو العسل األبيض 
وتناول�ه كعصري، ما يس�اعد 

عىل تهدئة األعصاب.
 أرَضار محتملة

ورغ�م املنافع، إال أن هن�اك بعض األرضار، يج�ب التحذير 
منه�ا، كالتفاع�ل مع األدوي�ة املميعة لل�دم، وبعض أدوية 
م�رىض القلب، أو تس�ببه يف أرضار للكىل عن�د تناول كمية 
كب�رية من�ه. وقد يعاني بعض األش�خاص حساس�ية منه، 
تتمثل أعراضها يف حكة يف اللس�ان أو الش�فتني بعد تناوله، 
والطف�ح الجل�دي، أو ت�ورم الش�فتني والحل�ق والفم، وقد 

يصاب آخرون بالدوار أو التقيؤ، وصعوبة التنفس.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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كاتانيتش: استحقينا الفوز عىل كمبوديا 
وأّدينا نصف واجبنا

             المستقبل العراقي/ متابعة

أكَد مدرب املنتخ�ب الوطني لكرة القدم، 
السلوفيني سرتيشكو كاتانيتش، أحقية 
أس�ود الرافدي�ن بالف�وز ع�ى منتخ�ب 
كمبوديا بأربعة أهداٍف مقابل هدٍف، رغم 
أن املنتخب لم يقدم كل ما لديه يف املباراة.
وقاَل كاتانيتش، يف املؤتمر الصحفي بعد 
املباراة :« الفوز كان مهماً بالنس�بة لنا، 
أهدرن�ا العدي�د م�ن الفرص يف الش�وط 
األول رغ�م تس�جيلنا ثالثة أه�داٍف، ويف 
الشوط الثاني انخفض الرتم، وهذا يشء 
طبيع�ي لكونن�ا نلعب يف ظ�روف صعبة 
جداً«. وأضاَف م�درب منتخبنا الوطني: 
»لق�د أّدين�ا نص�ف واجبن�ا يف املب�اراة، 
وعلينا نس�يان مباراة كمبوديا والتفكري 
يف مباراة هونغ كونغ املقبلة، والتي نأمل 

أن نقدم فيها مس�توى أفضل من مباراة 
اليوم«.وختَم كاتانيتش حديثه: »الطقس 
هنا غري ع�ادي، الرطوب�ة مرتفعة جداً، 

والالعبون يش�عرون باإلرهاق مع مرور 
دقائق املباراة، وهذا ما حصل يف الش�وط 

الثاني«.

نقابة الصحفيني يف كربالء تستظيف حممد الوزين 
ملناقشة واقع الصحافة الرياضية

             كربالء / أسيل الربيعي

نظم�ت نقابة الصحفيني العراقيني فرع 
كربالء املقدسة أمسية اقامتها يف مقر 

النقاب.
نقاب�ة  ف�رع  رئي�س   « وق�ال 
الصحفي�ني يف كرب�الء حس�ني 
الش�مري أن محطات الدكتور 
محم�د الوزن�ي تعت�ر ج�زء 
مه�م  من مس�ريته الصحفية 
الش�مري  وأوضحة  الرياضية< 
كرب�الء  صحاف�ة  تاري�خ  أن 
والخرات والتج�ارب التي خاضها 
الدكتور محمد الوزني تعطي تجارب 
للصحفيني العاملني بالوسط الريايض  
.ش�هدت األمس�ية مداخالت ع�ن واقع 

الصحافة الرياضية باملحافظة.

النرص يتعاقد مع العراقي 
حممد مصطفى

برشلونة يصوب أنظاره 
نحو نجم نابويل

              المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن ن�ادي النرص اإلماراتي، التعاقد م�ع املدافع العراقي 
محم�د مصطف�ى، مل�دة 3 س�نوات، قادما م�ن الفجرية، 
وس�يتم قيده ضمن فئة الالعبني املقيمني بقائمة الفريق 
للموس�م املقبل 2021-2022، إىل جان�ب املدافع الرازييل 

جلوبري ليما.
وتوجه رشكة النرص لكرة القدم، الشكر إىل رشكة الفجرية، 
ع�ى تعاونها يف إكمال صفقة التعاق�د مع مصطفى )21 
عام�ا(، الذي ش�ارك يف 23 مباراة ب�دوري الخليج العربي 

املوسم املايض، وسجل 3 أهداف.
وس�بق أن خ�اض مصطفى عدة تجارب م�ع أندية أخرى 
قبل وصول�ه إىل الفجرية، ومنها اللع�ب يف النادي البحري 
العراقي بني عامي 2017 و2019، وانتقل منه إىل نادي دبا 

الحصن موسم 2019-2020، ومنه إىل الفجرية.
وأع�رب مصطفى، ع�ن س�عادته باالنضم�ام إىل النرص، 
وارتداء ش�عاره العريق يف املوس�م املقب�ل، متمنيا تقديم 

املستوى املتوقع واملنتظر منه.

كني: نعيش وضع أفضل من 2018.. وهذا ما نحتاجه للفوز باليورو

ديشامب: بنزيام يعرف جيدًا كيف يشكرين

              المستقبل العراقي/ متابعة

ي�رى املهاجم اإلنجليزي ه�اري كني، بأن 
منتخ�ب ب�الده يف وض�ع أفض�ل اآلن من 
وضع�ه عن�د بل�وغ نص�ف نهائ�ي كأس 

العالم 2018.
الي�ورو  إنجل�رتا مش�وارها يف  وتس�تهل 
بمواجه�ة كرواتيا يوم األح�د املقبل، عى 
ملع�ب ويمبيل، وهو الخصم الذي خرست 

أمامه يف نصف نهائي املونديال املايض.
وقال كني بحس�ب ما نقل موقع »سكاي 
س�بورتس« عن�د س�ؤاله عم�ا إذا كانت 
إنجل�رتا تمل�ك قائم�ة أقوى م�ن 2018: 
»يمكنن�ي الق�ول نع�م، نح�ن يف وض�ع 

أفضل«.

إىل  توجهن�ا  »عندم�ا  وأض�اف: 
كأس العالم، لم نكن نملك اليقني 
بش�أن مكانتن�ا كفري�ق، ولكن 
لعبنا حينها بص�ورة جيدة وكنا 

عى قدر الحدث«.
وزاد: »أشعر اآلن أننا نملك خرة 
أك�ر، كم�ا أن القائم�ة الحالية 
خاض�ت العدي�د م�ن املباري�ات 
الك�رى مع أنديته�ا، وهناك من 
يمل�ك خ�رة اللع�ب يف املونديال 

املايض«.
وتابع: »أش�عر بأننا يف م�كان جيد، نعلم 
أنه ينتظرن�ا الكثري من العم�ل الجاد من 
أجل الفوز بالبطولة، لم نحقق أي بطولة 
إلنجلرتا منذ فرتة طويل�ة للغاية، وبالتايل 

يج�ب أن نتمتع بعقلية جي�دة طوال تلك 
الرحل�ة الطويل�ة والصعب�ة للوص�ول إىل 

املراحل النهائية«.
وواصل: »بالطبع هناك مزيد من الضغط 
ع�ى عاتقن�ا ه�ذا الع�ام أكثر مم�ا كان 

عليه الوض�ع يف املونديال املايض، 
وبالت�ايل يج�ب أن نتطل�ع لذل�ك 
التحدي«.واس�تكمل: »أبل�غ م�ن 
العمر 27 عاًم�ا، ومع ذلك أنا من 
أك�ر الالعب�ني يف الفري�ق، نملك 
توازنا مميزا، املجموعة رائعة من 
خالل املزيج بني الالعبني الشباب 
وأصحاب الخرة، وكي نكون من 
أفضل الفرق يف البطولة، يجب أن 
نملك العم�ق يف املراك�ز، وهذا ما 
نتمتع به«.وأتم: »تواجد منافسة 
كب�رية يف جميع املراكز، وب�ني املهاجمني 
أيًضا، وهناك العديد من الالعبني أصحاب 
الحل�ول اإلبداعي�ة، ومن الرائ�ع اللعب إىل 

جوارهم«.

              المستقبل العراقي/ متابعة

ال يشغل ديديه ديشامب، املدير الفني ملنتخب فرنسا باله 
كث�ريا بالجدل املثار حول عودة كريم بنزيما مهاجم ريال 
مدري�د مجددا لصفوف الديوك بع�د غياب دام أكثر من 5 

سنوات. ورصح ديش�امب عر إذاعة يوروبا 1 الفرنسية 
»كنت أعلم أن قرار استدعاء بنزيما سيحدث ضجة كبرية، 
لك�ن أنا ف حالة تركيز تامة م�ع الفريق منذ اليوم األول 
يف معس�كر اإلعداد«. وأضاف »ال أعرف ع�دد املرات التي 
سئلت فيها الس�ؤال )هل تنتظر اعتذاًرا علنًيا(؟«. وشدد 

املدي�ر الفني ألبط�ال العالم »ال أترقب أي يشء«. وأش�ار 
أيض�ا »لم أتخذ قرارا قاطعا، لم أقل أبدا إن بنزيما لن يتم 
اس�تدعاؤه مجددا«. وأتم ديش�امب ترصيحاته »بنزيما 
يعرف جيًدا كيف يشكرني بأفضل طريقة ممكنة، هناك 

حقيقة واحدة، وهي األداء عى أرض امللعب.

قميص منتخب أوكرانيا اجلديد يثري غضب روسيا
              المستقبل العراقي/ متابعة

يف مؤرش عى تعمق الرصاع الرويس األوكراني، امتد الخالف 
بني البلدين إىل كرة القدم، وتحديدا بطولة أمم أوروبا 2020 

املقررة هذا الشهر.
فقد شجب مسؤولون ونواب روس تصميم قميص املنتخب 

األوكراني املقرر للبطولة األوروبية املقبلة.

فقد ش�مل تصميم القميص األوكراني، ال�ذي جاء باللونني 
األصفر واألزرق، خريطة للبالد تتضمن ش�به جزيرة القرم، 
التي ضمتها روسيا عام 2014 بعد اإلطاحة برئيسها املقرب 

من موسكو.
ولم يعرتف معظم املجتمع الدويل بهذا الضم، وال يزال القانون 

الدويل يعرتف ب�شبه جزيرة القرم كأرض أوكرانية.
قدم أن�دري بافيلكو، رئيس االتح�اد األوكراني لكرة القدم، 

ال�زي الجديد عى صفحته بموقع فيس�بوك األحد، مش�يًدا 
ب�ه باعتباره رمزا »للوطن الواحد غري املقس�م«، والذي من 
شأنه أن يلهم الالعبني »للتنافس من أجل أوكرانيا بأكملها«، 

بحسب األسوشيتد برس.
وُيظهر الج�زء األمامي من القميص األصفر حدود أوكرانيا 
باللون األبيض، كما ويوجد ش�عار أعى الظهر يقول »املجد 
ألوكراني�ا!«، وعبارة داخل القميص تقول »املجد لألبطال!«، 

وتس�تخدم كلت�ا العبارت�ني يف أوكراني�ا كتحي�ة عس�كرية 
رسمية، وفقا لرويرتز.

يش�ار إىل أن بافيلكو أيضا عضو اللجن�ة التنفيذية لالتحاد 
األوروبي لكرة القدم، والتي أقرت التصميم للبطولة.

وقال�ت اللجن�ة، ومقره�ا س�ويرسا، »تم�ت املوافق�ة عى 
قمي�ص املنتخ�ب األوكراني، وجميع الف�رق األخرى لكأس 

األمم األوروبية 2020، وفًقا للوائح املعمول بها«.

دي بروين يفوز بجائزة العب العام للمرة الثانية عىل التوايل
              المستقبل العراقي/ متابعة

حصل العب وس�ط مانشس�رت س�يتي، كيفن 
دي بروي�ن، عى جائزة أفض�ل العب يف إنجلرتا 
م�ن رابط�ة الالعبني املحرتف�ني للع�ام الثاني 
عى الت�وايل بعد مس�اهمته يف احتفاظ فريقه 
بلقب ال�دوري اإلنجليزي املمتاز.وأصبح الدويل 
البلجيك�ي ثالث العب حائز ع�ى جائزة أفضل 
العب باملوس�م م�ن رابطة الالعب�ني املحرتفني 
مرتني ع�ى التوايل، وذلك جنب�ا إىل جنب تيريي 

هنري نجم آرس�نال وكريستيانو رونالدو نجم 
مانشسرت يونايتد.سجل دي بروين 10 أهداف 
يف جميع املس�ابقات وقدم 18 تمريرة حاسمة 
يف مش�وار الس�يتي الذي تمكن فيه من الفوز 
أيًضا بكأس الرابطة وبلوغ نهائي دوري أبطال 

أوروبا الذي خرسه أمام تشيليس. 
كم�ا فاز زميل�ه يف فريق الس�يتي فيل فودين، 
البال�غ م�ن العم�ر 21 عاًم�ا، بجائ�زة أفضل 
الع�ب ش�اب يف املوس�م م�ن رابط�ة الالعبني 
املحرتف�ني ملوس�م 2020-21.وحصل�ت فران 

كريب�ي مهاجم�ة تش�ليس، الجمع�ة، عى 
جائزة أفضل العبة لهذا العام من رابطة نقاد 

كرة الق�دم يف إنجلرتا لتصب�ح أول العبة تفوز 
بالجائ�زة مرت�ني، وكانت أول م�ن حصل عى 

الجائزة عام 2018. 
وفاز تشيليس بالدوري املمتاز للسيدات وكأس 
الرابط�ة يف املوس�م ال�ذي انته�ى مؤخرًا.كما 
اخت�ريت لورين كيمب، مهاجمة مانشس�رت 
س�يتي البالغة من العمر 20 عاًما، كأفضل 

العبة شابة للعام للمرة الثالثة.

احلجر الصحي هيدد منتخب 
الربتغال قبل اليورو

              المستقبل العراقي/ متابعة

رغم أن منافس�ات بطولة األمم األوروبية 
تأجل�ت لع�ام كامل، ع�ى أم�ل أن تخّف 
تداعي�ات جائح�ة كورون�ا، إال أن الوضع 
وإن بات أفضل من الس�ابق، لن يمر بكل 

تأكيد بالسهولة املرجوة.
نجم�ه  بقي�ادة  الرتغ�ايل  فاملنتخ�ب 
كريس�تيانو رونالدو، ق�د يخضع للحجر 

ملدة 12 يوما، وفقا لتقرير صحفي.
ومن غري الواضح ما يعنيه ذلك، بالنس�بة 
للمبارات�ني األوىل والثانية للرتغال يف دور 
املجموع�ات، أمام املجر ي�وم 15 يونيو/

حزي�ران الج�اري، وضد أملاني�ا يف 19 من 
الش�هر ذاته.ولم يرغب االتح�اد الرتغايل 
لكرة القدم يف التعليق، عى سؤال صحيفة 
»بيلد« األملانية، حول ما سيرتتب عى ذلك 
من إجراءات، يف حال صدق تقرير صحفي 
إس�باني ع�ن ق�رار الحج�ر.ورّد القس�م 

اإلعالمي لالتحاد بالقول: »ال تعليق، نحن 
ال نعلق س�وى ع�ى حقائق«.لكن االتحاد 
ل�م ُيك�ذب كما أن�ه ل�م يؤكد م�ا أورده 
التقري�ر، ول�م يص�در أيضا ع�ن االتحاد 
األوروب�ي لكرة القدم )يويف�ا( أي تعليق 
يف هذا الص�دد، حتى اآلن.أما يف املعس�كر 
اإلسباني، فس�يتم االعتماد يف آخر مباراة 
ودي�ة، قبل خوض غم�ار نهائيات بطولة 
األمم األوروبية، عى العبي »الروخا« دون 
21 عاما، بعد إصابة سريجيو بوسكيتس 
بف�ريوس كورونا.وكان�ت نتائ�ج جميع 
الالعب�ني اآلخرين س�لبية، وم�ع ذلك قال 
االتحاد اإلس�باني إن »أولئ�ك الذين كانوا 
عى احتكاك مع بوس�كيتس س�يبقون يف 
الع�زل« كإجراء احرتازي، بينما س�يكمل 
بقي�ة الالعب�ني التماري�ن فردًيا.وكان�ت 
الرتغال قد واجهت إسبانيا ودًيا، الجمعة 
املايض، يف مباراة انتهت بالتعادل السلبي، 

عى ملعب واندا مرتوبوليتانو.

               المستقبل العراقي/ متابعة

تحدث تقرير صحفي، عن رغبة نادي برش�لونة يف التعاقد 
م�ع نج�م ناب�ويل، يف ظل فش�ل التعاق�د م�ع جورجينيو 

فينالدوم العب ليفربول.
وكان برش�لونة ق�د توص�ل التف�اق م�ع فينال�دوم ع�ى 
االنضمام للبارس�ا، بداية من املوسم الجديد، إال أن باريس 
س�ان جريمان تدخل يف الصفقة، واقرتب بشدة من خطف 

الالعب الهولندي.
وذكرت صحيفة »سبورت«، أن فشل ضم فينالدوم، جعل 
برشلونة، يصوب أنظاره نحو اإلسباني فابيان رويز نجم 

وسط نابويل.
وأضافت أن عملية ضم رويز، تواجه الكثري من الصعوبات، 
بس�بب صالب�ة أوريلي�و دي لورينتي�س رئي�س نابويل يف 
التفاوض، وكذلك الوضع االقتصادي الصعب، الذي يمر به 

النادي الكتالوني.
وتابعت الصحيفة أن نابويل حدد 50 مليون يورو، من أجل 

السماح برحيل فابيان رويز، البالغ من العمر 25 عاًما.
ونوهت أن الفريق اإليطايل س�يتفاوض عى األموال فقط، 
حي�ث ال يري�د ناب�ويل، دخول بع�ض الالعب�ني يف صفقة 

رويز.

أنشيلويت يطلب صفقة من الكالتشيو
              المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د تقرير صحف�ي، أن كارلو أنش�يلوتي، 
املدي�ر الفن�ي الجديد لري�ال مدري�د، طلب 
التعاق�د م�ع مهاج�م ناب�ويل، خ�الل فرتة 
االنتقاالت الصيفية.وبحسب صحيفة »توتو 

س�بورت« اإليطالية، ف�إن أنش�يلوتي يريد 
إحضار املكسيكي هريفينج لوزانو، مهاجم 
ناب�ويل، لصف�وف ري�ال مدريد.وأضافت أن 
النادي امللكي يس�تعد ملحاولة إقناع نظريه 
ناب�ويل، بالتخيل عن لوزانو خ�الل املريكاتو 
عرًض�ا  أن  الصحيف�ة  الصيفي.وتابع�ت 

يرتاوح بني 50 إىل 60 مليون يورو، قد يكون 
كافًيا إلقناع أوريلي�و دي لورينتيس رئيس 

ناب�ويل، برحي�ل لوزانو.ونوه�ت أن هناك 
بع�ض الصعوبات يف طري�ق ريال مدريد، 

حيث يري�د نابويل اإلبق�اء عى الالعب 
ملنح املدرب سباليتي.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

بايرن ميونخ يتفاوض مع حارس بيلفيلد
            المستقبل العراقي/ متابعة

كشف تقرير صحفي، أن بايرن ميونخ، يعمل عى ضم 
شتيفان أورتيجا حارس مرمى نادي أرمينيا بيلفيلد.

وذكرت مجلة »كيكر« يف عددها الصادر، اليوم اإلثنني، 
أنه م�ن املمكن أن يحل أورتيجا محل ألكس�ندر نوبل، 

ليكون الحارس الثاني يف البافاري بعد مانويل نوير.
ول�م يصدر عن بايرن ميونخ، أي تعليق عى ما أوردته 

املجلة يف تقريرها.
وكان نوب�ل قد انتقل إىل بايرن قادًما من ش�الكه يف 

الصي�ف املايض، ليكون بديل نوير، لكنه غري راض عن 
جلوس�ه عى مقعد البدالء يف املوس�م املن�رصم، ودفع 

تجاه إعارته إىل فريق آخر ليجد فرصة للعب.
يذك�ر أن أورتيجا )28 عاما( املحرتف الس�ابق يف نادي 
ميون�خ 1860، مرتبط بعقد مع بيلفيلد يس�تمر حتى 

2022، وساهم يف بقاء ناديه بالبوندسليجا.
وبحس�ب تقري�ر »كيك�ر«، ف�إن بايرن ميون�خ فتح 
قن�وات اتصال مع أورتيجا منذ فرتة طويلة، وذلك عى 
العكس مما حدث مع الحارس البديل الس�ابق س�فني 

أولريتش.
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د. سامان سورانيسيف أكثم المظفر

اعمل محاسب يف رشكة لتجارة السرياميك، بعد عام من تخرجي بشهادة 
بكالوريلوس ملن الجامعة التكنولوجيلة، إرصار عىل عدم االستسلام، 
تزوجلت وانلا يف املرحلة االخلرية من الكليلة، هنا انتقلت اىل مسلؤولية 
أكلر، من مسلؤولية فقدان والدي واللذي حملني عبء املسلؤولية وانا 
يف سلن األربعلة عرش عاملًا، رصاع البقلاء وارصار النجلاح، كان وقودا 
كايف لاسلتمرار، ويف احدى صباحات تموز املشمسلة، ودرجات الحرارة 
الحارقة، انطلقت للعمل، استقل تلك العجلة القديمة، فقد اجتاز عمرها 
الثاثلن وما زالت تسلري بي حتى وصلت اىل مقلر الرشكة، لم اكن اتابع 
االخبلار كثرياً، فالعمل تتجاوز سلاعاته ال١٦ سلاعة أحيانا، كان اليوم 
التلايل بعلد إعان فتلوى الجهاد الكفائي، واخبار سلقوط ثللث العراق، 
تنتلرش برسعة، بغلداد محلارصة، الرعب والخلوف طلرق كل القلوب، 
احتال بغداد بات وشليكا، سامراء وكرباء والنجف، تم تهديدها بشكل 
رسلمي، وبث مشلاهد من التهديدات عىل لسان الدواعش، اتصل بي ابن 
خايل، وهو يعمل يف العتبة العلوية املطهرة،  هناك تشلكيل أفواج للدفاع 
علن العتبات املقدسلة يف العلراق، هل انلت موافق، دون تأخلري يف الرد، 
كان الجواب نعم سلجل أسلمي، بعد أيام من ذاك اإلتصال، قال أحرض يل 
جوازك، سليتدربون خارج العراق، بسلبب عدم وجود معسكرات تكفي 
لزخم الشلباب، انطلقنا بعد شلهر اىل معسكر كرمنشاه، يف الجمهورية 
اإلسامية، حيث نقلتنا عجات الخاصة بالعتبة العلوية اىل حدود مهران، 
كان هناك عجات الجيش بانتظارنا يف الجانب اإليراني، اخر اتصال يل مع 
عائلتي، وصورة طفلتي بعمر ثاثة أشهر، تم تسليم الهواتف يف الحدود، 
لدواعلي أمنيلة، تحركت الباصلات لياً اىل معسلكر التدريلب، فجراً تم 
تسلليمنا التجهيزات العسكرية، مع بنادق كاشنيكوف، منزوعة اإلبرة، 
كان تعدادنا يتجاوز ألفي شخص، بن شيب وشباب، معظمنا لم يمسك 
ساح يف حياته فضاً عن استخدامها، كانت هذه تجربتي األوىل لتفكيك 
وتركيب البندقية، كما هو معتاد يف الدرس االول للتدريب العسكري، بعد 
إتقلان هذه الخطوة، التدريب البدني هو التايل، من مسلري ولياقة بدنية 
حتى اإلجهاد والضغط، ما زلت تلك الكلمات ترن يف اذني )عرق التدريب، 
يقللل من دملاء املعركة( بحلق كانلت دورة عالية املسلتوى، من حيث 
التقنلن واالنضباط واملعلوملات، يوم بعد اخر تلزداد العزيمة، ويتحول 
اإلحباط اىل عزيمة وإرصار، لانصاف كان تعامل املدربن باخاق عالية، 
واجملل ما كنا نسلمع هو أيهلا املجاهدون، ولم ينادونلا بغريها، كانت 
األرض جبليلة بن تلك السلفوح يكثر النباتات الشلوكية، الزحف عليها 
يرتك دماء تسليل، من سلاعديك، لكن عزيمتنا اكلر وارصارنا أعىل، مع 
زيادة سلاعات التدريب لتتجاوز ال١٦ سلاعة يوميا، مع واجبات ليلية، 
عشنا حرب حقيقة، صار لزاما أن ندخل مرحلة حرب الشوارع، والقتال 

بن األزقة، فحروب املدن أكثر تعقيدا من الحروب النظامية.

يف هلذا العرص الرقمي تجري أحداث التطرف بمسلميات عدة 
وتوظلف األيدولوجيات واألفلكار يف سلبيل الهيمنة وتحقيق 
السليطرة علی األفراد والشلعوب. ومع انتشلار بقلع التوتر 
واسلتمرار النزاعات وتزايد وتلرية الحروب، خاصة يف منطقة 
الرشق األوسلط، بات الحديلث عن األمن العامللي مجرد وهم 

وأصبح عاملنا املعارص مهدد من جوانب عدة. 
للذا نری لزاما علینا التفکري يف دبلوماسلية نوعية، مضمونها 
زرع بلذرة التسلامح يف نفلوس البرش وخلق فلرص التواصل 

الروحي بینهم وفرض احرتام قداسة اإلنسان. 
صحيلح بأن املدرسلة الواقعيلة ال تعطي وزنلا لألديان داخل 
مسلار الحياة السياسلية، لکن الدين هو محرك رئييس حاکم 
يف العاقات الدولية ولە أهميته يف صنع السياسة الخارجية. 

ملن جانبه يلعلب حلوار األديان يلعلب دور مهم يف ترسليخ 
التعاون اإلقليمي وخلق املشلرتكات بن الدول التي تختلف يف 
سياسلاتها الوطنية، التي تعلی ملن مصلحتها القومية علی 

أية اعتبارات أخری. 
نعم الدبلوماسية الروحية تمّثل أحد الروافد الحيوية لرتسيخ 
قيم نبيلة تسلتحرض املشرتك اإلنساني ملواجهة تحديات تهّدد 

الجميع. 
نحلن اليلوم بحاجة يف هذا العاللم املرتبك الی أصلوات عاقلة 
تشلجع اإلصاحات الديمقراطيلة وحماية البیئلة ومبادرات 
بّنلاءة تدعم الحلوار والتواصل اإلنسلانين وتهلدف الی بناء 
سلام ديني عاملي عر القضلاء علی النزاعات ذات االسلباب 
الدينيلة وترفع االقتصلاد األخاقي وتهدف أيضلا اىل تحقيق 
التنميلة املسلتدامة واملسلاواة والعدالة االجتماعية والسلام 

وبناء الرشاکات الدولية. 
فالدبلوماسلية الروحية ترکز علی تحويل الحب واملشرتك بن 

األديان الی خدمات ملموسة يشعر بها املواطن. 
ومن أجلل مکافحة اإلرهاب علیه اسلتحضار البعد الديني يف 
الرتبيلة وتفكيك البداهلات املرتاکمة يف العقلول، والتي تحول 
دون قبلول اآلخلر، أو دون االنفتلاح علی ما يحلدث، أو دون 
رؤية ما يسلتجد يف األفلکار و علیه أیضا اإلبتعلاد عن الغرق 
يف التهويملات األيديولوجية واملاورائیة املتمثلة يف التعامل مع 
املفردات والوقائع بعقلية األفلكار املطلقة والكليات املتعالية 

والنماذج التاريخية. 
وختاما، »ال يمكن املحافظة عىل السلام العاملي بدون جهود 

ُمبِدعة، تتناسب مع األخطار التي تتهّدده”.

مكمل غذائي إلنجاب اطفال شديدي الذكاء
كشلفت دراسلة جديلدة النقلاب علن نتائج 
مبهرة ألحد املكمات الغذائية التي من املمكن 
أن تقدم للمرأة الحاملل من أجل تعزيز صحة 

دماع الطفل يف سن العارشة.
وقدملت النتائج، التلي أعلن عنهلا يف املؤتمر 
العاملي السلادس ألملراض الجهلاز الهضمي 
والكبلد والتغذيلة للدى األطفلال، معلوملات 
مذهللة عن الفوائلد الكبرية التي ملن املمكن 
أن يمنحها مكمل غذائلي لألطفال، بعد إجراء 
بحث عىل مجموعة من النساء اللواتي تناولن 

املكمل أثناء الحمل.
مكملل غذائلي زاد ذكاء املواليلد: تبلن نتائج 
 »scitechdaily« الدراسلة املنشلورة يف مجلة
العلمية، أن األطفلال املولودين ألمهات تناولن 
زيت السلمك أثناء حملهن يتمتعون بمهارات 
أرسع يف حلل املشلكات والرتكيلز واهتملام 

أفضل يف سن العارشة.
وبحسلب املصلدر، تعتلر هذه الدراسلة هي 
األوىل التلي ركلزت علىل فحص التأثلري طويل 
األمد للمكملل الغذائي )زيت السلمك )أوميغا 
3( أو MTHF-5 )حملض الفوليك(، عىل عمل 

.)RSN( الشبكة الدماغية يف حالة الراحة
الباحثلون وقّيملوا األطفلال يف سلن  ودرس 

العارشة باسلتخدام مسلح الدماغ املتخصص 
)rs-MRI( لقياس عمل الشلبكة الدماغية يف 
حالة الراحة )RSN(، مع االختبارات النفسية 
والعصبيلة. ويقول املؤلف الرئييس للدراسلة، 
الروفيسلور برتوللد كوليتزكو، رئيس قسلم 
التمثيلل الغذائلي والطلب الغذائلي يف املركلز 
الطبي بجامعة »ميونيخ« ب أملانيا، إن األطفال 
الذيلن يولدون ألمهلات يتناولن زيت السلمك 
الغني بل DHA أثناء الحمل أظهروا آثاًرا مفيدة 
مع رسعلة معالجة أرسع عند حل املشلكات 

املعقدة، ونتائج أفضل يف اختبارات االنتباه.

تظهر النتائج أن دعم األم بشكل جيد باملغذيات 
خلال فرتة النمو الرسيع للدملاغ لدى الجنن 
ويف وقلت مبكر من الحمل، لله تأثري دائم عىل 

وظائف الدماغ الاحقة يف سن املدرسة. 
زيت السلمك يؤثر عىل الذاكرة: أكدت منسقة 
 »EURISTIKOS« مركلز  ومديلرة  الدراسلة 
ألبحلاث طلب األطفلال يف جامعلة غرناطلة 
ب إسلبانيا، األسلتاذة كريسلتينا كامبلوي، أن 
البحث »يقدم دليًا علىل أن األطفال املولودين 
ألمهلات تناوللن زيت السلمك خلال النصف 

الثاني من الحمل تحسنت ذاكرتهم«.
تابعت الدراسة التي أجراها باحثون يف جامعة 
»غرناطة« ب إسبانيا حالة 57 طفًا من أمهات 
ملن برنامج بحث سلابق تلم إعطاؤهن 500 
ميليغرام ملن حمض الدوكوساهيكسلانويك 
)DHA( و١50 ميليغلرام من زيوت األسلماك 
)EPA( يومًيلا، باإلضافة إىل مجموعة نسلاء 
حواملل تلم منحهلن دواء وهميا ملن ضمن 
الدراسلة.  العينة صغرية لكلن النتائج أكيدة: 
شلدد املؤلفون عىل أنله بالرغم ملن أن حجم 
العينة كان صغريًا، لكن الباحثون اسلتخدموا 
علددا كبريا من التقنيات التلي تم التحقق من 

صحتها لتقييم فرضياتهم يف الدراسة.

 أعلنت وزارة الصناعة واملعادن، عن مسابقة لتصميم خارجي لصناعة 
سيارة عراقية.

وذكر بيلان لللوزارة، »ُتعللن الرشكللة العاملة لصناعلة السليلارات 
واملُعللدات عللن تنظيلم ُمسلابقلة للشلبلاب وملن ِكلا الجنسليلن 
لوضللع تصميلم خارجلي لسليلارة تكلون ذات ُمواصفلات وملسللة 

عراقيلة«.
ودعلت »الراغبن باملُشلاركة اىل إرسلال التصاميم ِعَر الريد الرسلمي 
للرشكللة }أضغلط هنلللللللللا{ ملع البيانات الشلخصية }األسلم 
والعنلوان وأرقام التواصل{ وسلتكون ُهنلاك ُمكافلأة ُمجزية وحوافز 

اُخرى للتصاميم الثاثة الفائزة«.
ولفتت الصناعة اىل ان »إسلتام التصاميم سيسلتمر لُِمدة شهرين من 

تاريخ نرش اإلعلان«.

كشلف العماق الصيني شاومي عن أطاقه لتقنية الشحن الرسيع السلكي 
بقدرة 200 واط ! و يمكنها أن تشحن البطارية التي يصل حجمها أىل 4000 

واط يف 8 دقائق فقط .
 ، Pro ١١ Mi وقد جربت الرشكلة هذه التقنية الحديثة عىل هاتفها أألحدث
و تقول شلاومي أن تقنية HyperCharge تستطيع شحن ١0 % يف 44 ثانية 

فقط .
و قد أطلقت شلاومي تقنية الشلحن الرسيع بقدرة ١20 واط االسللكية و 

يمكنك شحن الهاتف ١0% يف ١5 دقيقة فقط .
و لم تكشلف شاومي عن موعد الكشف عن هذه التقنية للجمهور ل و بكن 
ملن املتوقع أن يتم الكشلف عن هذه التللللللقنيلة يف نهاية عام 202١ و 

بداية 2022 .

شاحن من شاومي يشحن البطارية كاملة الكشف عن مرشوع صناعة سيارة عراقية
يف 6 دقائق فقط !!!

طريقة زيادة املتابعني والبيع يف تطبيق انستغرام 
مايلن املسلتخدمن لتطبيلق انسلتجرام 
يسلتغلون التطبيق لرتويج بضائعهم وهذا 
بعلم رشكة انسلتجرام وقد طورت الرشكة 
منظومتها لتتناسب مع املروجن لبضائعهم 

وزيادة املتابعة من املعجبن بهم .
وكملا نعللم ان تطبيلق انسلتجرام هو من 
يف  للتسلويق  االجتماعيلة  املواقلع  افضلل 
مجال االلبسلة والحيل ومستلزمات النساء 
واالطفال وغالبية متابعيه من عشاق املوضة 
والرصعات الحديثة . ومن املمكن العمل عىل 
املزايا الحديثة كي تتمكنوا من جني االرباح 
من انسلتجرام وزيادة مبيعاتكم والحصول 
عىل متابعلن جدد عىل التطبيق . ميزة ريلز 
) Reels ( وهلي حديثلة االضافلة تقريبلا 
حاول ان تسلتخدمها بكثرة وهي شبيهة يف 

تطبيق تكتوك وسلنابجات وهي عبارة عن 
ميلزة علرض الفيديوهات القصرية سلويا 
وهنا تسلتطيع اضافلة منتجاتك من خال 
هذه امليلزة بشلكل مبارش ورسيلع . ومن 
خال اسلتخدامك ملميزة ريل تسلتيع صنع 

اشلهار لعامتك التجارية وجعل الكثري من 
املتابعلن يتفاعلوا معك . ونسلتطيع القول 
انله باالملكان الدمج علىل انسلتجرام واي 
منشور يتحدث عن منتجاتك عر انستجرام 
. تسلتطيع التعامل مع اصحاب الحسابات 
الكبلرية يف انسلتجرام بحيلث يتحلدث عن 
منتجاتلك بلدون اضافلة رابلط ملنتجاتلك 
وهنا سلوف يخر انسلتجرام املتابعن عن 
منتجاتلك ويحولله اوتوماتيكيلا اىل ملكان 
علرض بضاعتك . فهي ليسلت مثل طريقة 
التسلوق املعهلودة بسلبب ربطهلا ملتجرك 
عىل خاصيلة القصص املبلارشة وبأمكانك 
االسلتعانة بخاصية الواقع املعزز للتأثريات 
حتى يتسلنى لشلاري تجربلت منتجك قبل 

طلبه .

وافقلت غوغلل علىل إدخلال تغيريات علىل بعض 
تقدمهلا  التلي  اإللكرتونيلة  الدعايلة  خدملات 
واملسلتخدمة علىل نطلاق واسلع، وذللك بموجب 
تسوية غري مسلبوقة مع هيئة مكافحة االحتكار 
الفرنسلية. كما غرمت الهيئة الفرنسلية الرشكة، 
التلي تتخذ ملن ماونتلن فيلو يف كاليفورنيا مقرا 
لهلا، 220 مليون يلورو )2٦7.48 مليلون دوالر( 

بعد تحقيق خلص إىل أنها أسلاءت استغال قوتها 
السلوقية يف نشلاط الدعايلة اإللكرتونيلة املعقد. 
وقرار الهيئة الفرنسية هو محاولة إلعادة التوازن 
يف رصاع الهيمنة عىل اإلعانات اإللكرتونية لصالح 
النارشيلن، الذيلن كانلوا يتمتعون بنفلوذ كبري يف 
املجلال يف علرص ما قبلل اإلنرتنت لكنهلم خرسوا 
الكثري ملن نفوذهم مع صعود غوغل وفيسلبوك. 

وقالت الهيئة إن القرار يفتح الباب أمام النارشين 
الذي يشعرون بأنهم مترضرون لطلب تعويضات 
من غوغل. من جهتها، لفتت رئيسة هيئة مكافحة 
االحتكار الفرنسلية إيزابيل دو سيلفا إىل أن “قرار 
معاقبة غوغل يكتسب أهمية خاصة ألنه أول قرار 
يف العالم يركلز عىل العمليات املعقلدة التي تعتمد 

عليها أنشطة الدعاية اإللكرتونية”.

فرنسا تغرم غوغل 220 مليون يورو

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

مرشوب بسيط حيرق الدهون احلشوية
ُتعرف الدهون الحشلوية بأنها ُتخّزن بالقرب 
ملن األعضلاء الحيوية يف الجسلم، مثل الكبد 
واألمعلاء، ويمكلن أن تسلبب دهلون البطن 

اضطرابات أيضية خطرية.
تعديلات  إجلراء  يمكلن  الحلظ،  ولحسلن 
غذائيلة بسليطة قد تسلاعد يف تقليل الدهون 

الحشوية.
وقال خراء إن خل الرمان، وهو عنرص أسايس 
كوري يتضمن مزج ملعقة كبرية من الخل يف 
عصري الرملان، يمكن أن يسلاعد يف التخلص 

من الدهون املزعجة.
 Functional وبحثت دراسلة ُنرشت يف مجللة
الرملان يف  دور ملرشوب خلل  Foods، علن 

مكافحة السمنة.
وتلقلت النسلاء ذوات اللوزن الزائلد إما خل 
الرملان أو دواء وهميلا ملدة ثمانية أسلابيع. 
وبنهايلة الدراسلة، أدى رشب خلل الرمان إىل 

انخفاض يف كتلة الدهون الحشوية.
وربط الباحثون هذا التأثري، بتفعيل املرشوب 
لل “AMPK”، الذي ُيشلار إليله عادة باملنظم 
الرئيس لعملية التمثيل الغذائي. ويزيد اإلنزيم 

من حرق الدهون املخزنة.
وخلصوا إىل أن “خل الرملان قد يكون بمثابة 

.”AMPK منشط ممتاز لل
ويعلد الرتكيز عىل مكونات غذائية معينة أمرا 
مهما، ولكن لتعزيز مكاسلب عنارص معينة، 

يجب أن تنظر إىل نهجك الغذائي العام.
وإذا كنلت ترغلب يف تقليلل دهلون بطنلك، 
فسلتحتاج إىل حلرق سلعرات حراريلة أكثر 
مما تسلتهلكه، وتنلاول األنواع املناسلبة من 

الطعام.
ويقلول موقلع Bupa إن ملا يليل يمكلن أن 

يساعدك يف تحقيق ذلك:
تأكد من تناول نظام غذائي متوازن. حاول أن 

تأكل ما ال يقل عن خمس حصص من الفاكهة 
والخرضوات كل يلوم، وقم بتضمن األطعمة 
النشلوية الغنية باألليلاف يف وجبات الطعام. 
تناول بعض منتجات األلبان قليلة الدسلم أو 

مرشوبات الصويا املدعمة بالكالسيوم.
تناول املزيد من الفاصوليا والبقول واألسماك 
والبيلض. تناول كميات قليللة من الزيت غري 
املشلبع. ارشب سلتة إىل ثمانيلة أكلواب من 
املاء كل يوم. تجنب إضافة امللح أو السلكر إىل 

وجباتك.
املرشوبلات  علن  “توقلف   :Bupa ويضيلف 
بالسلكر  املحلاة  واملرشوبلات  الرياضيلة 
واألطعملة األخرى التلي تحتوي علىل الكثري 
من السلكر املضاف. اعللم أن الخيارات قليلة 
الدسلم قلد تحتلوي علىل كميات كبلرية من 

السكر املضاف فيها”.
وباإلضافة إىل تحسلن نظامك الغذائي، تعتر 
التماريلن جلزءا ال يتجزأ من فقلدان الدهون 
الحشوية. ويقول “هارفارد هيلث” إن نقطة 
االنطلاق ملحاربة دهون البطن هي النشلاط 
البدني املعتدل الشلدة، اللذي يرفع من معدل 
رضبلات قلبك ويجعلك تتنفس بشلكل أرسع 

ويشعرك بالدفء.


