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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات 
املس�لحة، مصطف�ى الكاظمي، أم�س األربعاء، 
اجتماع�ا للمجلس الوزاري لالمن الوطني، جرى 
خالله بحث مستجدات االوضاع األمنية يف البالد، 
فضال عن مناقشة القضايا واملوضوعات املدرجة 

يف جدول األعمال.
واش�ار الكاظم�ي يف مس�تهل االجتم�اع، وفق�ا 
لبيان أصدره مكتبه اإلعالمي، وتلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة من�ه، إىل »الجه�ود الكبرية التي 
تبذلها القوات االمنية بمختلف صنوفها، لبس�ط 
االم�ن واالس�تقرار ومحاربة االره�اب ومالحقة 
العصاب�ات االجرامية التي تح�اول زعزعة االمن 

يف البالد«.
والعس�كرية  االمني�ة  »القي�ادات  ووّج�ه 
واالستخبارية بمضاعفة الجهود، من اجل توفري 
البيئة الصحية واآلمنة للمواطنني وللمرش�حني، 
وذلك مع قرب االنتخابات املقبلة بهدف تش�جيع 

املواطنني عىل املشاركة الواسعة فيها«.
وب�ني الكاظمي أن »هناك من يح�اول ان يصنع 
الي�أس واالحب�اط يف نف�وس املواطن�ني لغايات 
معين�ة، مؤك�دا ان للمواطن�ني متطلب�ات حقة 
وواجبن�ا توفريه�ا م�ع وج�ود تحدي�ات كبرية 
تواج�ه بلدنا لكننا نعمل بكل طاقتنا لتذليل هذه 

التحديات وتأمني احتياجات املواطنني«.
واك�د ان »الحكوم�ة الحالية وصل�ت اىل مرحلة 
جيدة من انت�اج الطاقة الكهربائي�ة، لكن هناك 
اس�تهدافات متك�ررة ومقصودة الب�راج الطاقة 

الكهربائية يف عدد من املحافظات.
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لشهر آيار

الزراعة تصدر حزمة 
قرارات من بينها تسديد مستحقات 

العقود واألجراء

       بغداد / المستقبل العراقي

شدد وزير الخارجية األملاني هايكو ماس ونظريه األمريكي 
أنتون�ي بلينكن، أمس األربعاء، ع�ىل أهمية مغادرة املرتزقة 
األجانب من ليبيا، خ�الل افتتاح مؤتمر برلني 2. ويف مؤتمر 
صحفي لوزي�ري الخارجية األملاني واألمريكي، ش�دد ماس 
ع�ىل أن أملانيا »تعمل عىل إخراج املرتزقة من ليبيا«، كما أكد 
بلينك�ن، عىل حديث نظريه األملاني، مش�ريا إىل أهمية وقف 
التدخل الخارجي يف ليبيا، والعمل عىل دعم االنتخابات املقبلة 
يف ديس�مرب. وقال بلينكن، »رؤيتنا لليبيا موحدة، وهي ذات 
س�يادة وحرة من التدخل األجنبي، هذا ما يستحقه الشعب 

الليب�ي، وه�و األمثل ألم�ن املنطق�ة«. وأض�اف »انتخابات 
ديس�مرب رضوري�ة، واالتفاق يج�ب أن يتم ح�ول القضايا 
الدستورية، ووقف إلطالق النار، وسحب كل القوات األجنبية 
يف ليبيا«. وعاد ماس ليشدد عىل أهمية القضية الليبية ودور 
الوالي�ات املتحدة فيها: »اليوم األمر يتعل�ق بليبيا، أنا ممتن 
لبلينك�ن لتأكيده ع�ىل أهمية هذا املل�ف، والواليات املتحدة 
تعمل دور نش�ط أكث�ر مما كن�ا نتوقع، االنتخاب�ات يف 24 
ديس�مرب، والقوات األجنبية كلها تخرج وتنسحب«. وكانت 
وزارة الخارجي�ة األملاني�ة، ق�د أص�درت بيانا قبي�ل افتتاح 
مؤتمر »برلني 2« الذي يناقش س�بل حل أزمة ليبيا الغارقة 

يف الفوىض منذ 2011، محددة أولويات املؤتمر.

      بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف وزي�ر الداخلي�ة، عثم�ان الغانم�ي، 
عن ت�ورط نس�اء ف�ي ترويج ونق�ل مواد 
المخدرات ال س�يما بين المحافظات، مبينا 
انه وجه بالكشف عنهن في شاشات التلفاز 

من اجل فضحهن، حسب قوله.
وقال الغانمي في إن الوزارة س�جلت الكثير 
من الح�االت الت�ي تخص تعاط�ي وتجارة 
المخ�دات لدى النس�اء، خصوص�ا في نقل 

ألغ�راض  المحافظ�ات  بي�ن  المخ�درات 
المتاجرة.

وأكد أن ال�وزارة أصدرت توجيهات صارمة 
بش�أن التعام�ل م�ع النس�اء خصوصا في 
الس�يطرات، وكذلك إعالن المتورطات بهذا 
الجان�ب على شاش�ات التلف�از حتى تكون 
فضيحة كبيرة، إضافة إلى إصدار توجيهات 
وتعليمات أخ�رى قال أنها تندرج في خدمة 
المجتمع في مواجهة المخدرات التي تعتبر 

آفة كبيرة تفتك فيه.
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النفط تنفي إيقاف جتهيز »البنزين املحسن« للمواطنني
     بغداد / المستقبل العراقي 

وزارة النف�ط، أم�س األربعاء، إيق�اف تجهيز البنزين ع�ايل االوكتاين 
للمواطنني.

وذكرت الوزارة، يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه أن »رشكة 
توزيع املنتجات النفطية أكدت ان منافذ التجهيز تعمل بشكل مستمر 
وانسيابية عالية«، مشرية اىل »قيام الرشكة بإجراء املطابقات الدورية 
والفحوص�ات يف بعض منافذ التجهيز خ�ال اليومني املاضيني ما ادى 

اىل توقف التجهيز لبعض املحطات لبعض الوقت«.
وأهابت الوزارة ب�«وسائل اإلعام واملدونني يف مواقع التواصل بتوخي 

الدقة يف نقل املعلومات واستقاءها من مصادرها الرسمية«.
ويف وقت س�ابق من اليوم، ش�كا عدد من املواطنني عدم توفر البنزين 

املحسن، يف محطات الوقود يف العاصمة بغداد.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ت�رأس رئي�س مجل�س ال�وزراء، القائ�د الع�ام للقوات 
املس�لحة، مصطفى الكاظمي، أم�س األربعاء، اجتماعا 
للمجل�س ال�وزاري لام�ن الوطني، ج�رى خاله بحث 
مس�تجدات االوضاع األمنية يف الباد، فضا عن مناقشة 

القضايا واملوضوعات املدرجة يف جدول األعمال.
واشار الكاظمي يف مستهل االجتماع، وفقا لبيان أصدره 
مكتبه اإلعامي، وتلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه، 
إىل »الجه�ود الكبرية التي تبذلها القوات االمنية بمختلف 
صنوفها، لبس�ط االم�ن واالس�تقرار ومحاربة االرهاب 
وماحقة العصابات االجرامية التي تحاول زعزعة االمن 

يف الباد«.
ووّج�ه »القي�ادات االمنية والعس�كرية واالس�تخبارية 
بمضاعفة الجهود، من اجل توفري البيئة الصحية واآلمنة 
للمواطن�ني وللمرش�حني، وذل�ك م�ع ق�رب االنتخابات 
املقبلة بهدف تش�جيع املواطنني عىل املشاركة الواسعة 

فيها«.
وب�ني الكاظم�ي أن »هناك من يح�اول ان يصنع اليأس 
واالحب�اط يف نفوس املواطنني لغاي�ات معينة، مؤكدا ان 
للمواطن�ني متطلبات حقة وواجبن�ا توفريها مع وجود 
تحدي�ات كبرية تواج�ه بلدنا لكنن�ا نعمل ب�كل طاقتنا 

لتذليل هذه التحديات وتأمني احتياجات املواطنني«.
واك�د ان »الحكوم�ة الحالي�ة وصل�ت اىل مرحل�ة جيدة 
من انت�اج الطاق�ة الكهربائية، لكن هناك اس�تهدافات 

متكررة ومقص�ودة الب�راج الطاق�ة الكهربائية يف عدد 
من املحافظات، تؤثر يف س�اعات تزويد املناطق بالطاقة 
وتفاقم من معاناة املواطنني، ووجه القائد العام للقوات 
املس�لحة كل قي�ادات العمليات واالجهزة االس�تخبارية 
بمعالج�ة ه�ذه االس�تهدافات وحماي�ة اب�راج الطاقة 

وماحقة الجماعات االجرامي�ة«. ووفقا للبيان، »جرى 
خال االجتماع ايضا مناقش�ة االوضاع االمنية يف قضاء 
الطارمي�ة، وقد وّجه القائد العام للقوات املس�لحة ببذل 
كل الجهود لتعزيز االمن يف القضاء ومعالجة الخروقات 
االمني�ة وحماي�ة اهلن�ا يف الطارمي�ة م�ن الجماع�ات 

االرهابية«. وأشار إىل أن »املجلس الوزاري لامن الوطني 
املوضوعات املدرجة عىل جدول اعمال االجتماع، واصدر 

بشأنها عددا من القرارات والتوصيات«.
ولف�ت إىل »مناقش�ة التقري�ر املقدم بخص�وص توجيه 
القائد العام للقوات املس�لحة باالهتمام بارزاق املقاتلني 
ووجب�ات الطع�ام املقدم�ة له�م، حيث اص�در املجلس 
مجموع�ة توصيات تتعلق بتحس�ني االرزاق وتقديم كل 

ما من شانه االهتمام باملقاتلني«.
وأكمل: »كما جرى عرض ش�امل ملرشوع تكامل العدالة 
الجنائي�ة، وال�ذي يتضمن اس�تحداث منظوم�ة وطنية 
معلوماتي�ة الكرتونية متكاملة للعدالة الجنائية تحتوي 
عىل قاعدة بيانات لجميع القضايا التحقيقية وسجات 
التوقي�ف، كم�ا يتضمن االباغ ع�ن املوقوف�ني وتاريخ 
االعتق�ال وامل�ادة القانونية وحركة القضي�ة او االوراق 
التحقيقي�ة وس�ري الدع�اوى، حيث يه�دف املرشوع اىل 
املتابع�ة وحل العديد من املش�اكل كاملطلوبية وتش�ابه 

االسماء«.
وتابع: »وقد اقر املجلس توصيات اللجنة الفنية ملرشوع 
تكامل بيانات العدالة الجنائية، وتنفيذ املرشوع بارشاف 
وزارة الداخلي�ة والزام الوزارات بانجاز املهام املوكلة لها 

ضمن املرشوع«.
واختتم باإلش�ارة إىل أن »املجلس ناقش استمرار العمل 
النجاز مرشوع سمة الدخول االلكرتونية ) الفيزا(، حيث 
ع�رض الفريق املختص باس�تكمال امل�رشوع، تطورات 

العمل فيه وحل االشكاالت العالقة«.

اجتماع أمين موسع يوصي بضبط األمن يف »حزام بغداد«.. وحترك حلماية ابراج الطاقة ومالحقة اجلماعات االجرامية
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      بغداد / المستقبل العراقي

كشف املستشار املايل لرئيس الوزراء مظهر 
محم�د صال�ح، أم�س األربعاء، ع�ن أهمية 

مبادرة البنك املركزي األخرية.
وق�ال صالح يف ترصي�ح للوكالة الرس�مية 
»السياس�ة  إن  ني�وز،  الس�ومرية  تابعت�ه 
خ�ال  العراق�ي  املرك�زي  للبن�ك  النقدي�ة 
ات التي  الس�نوات األخ�رية س�ايرت التغ�ريرُّ
ش�هدتها السياسات النقدية يف العالم اجمع 
والس�يما يف مواجه�ة الرك�ود االقتص�ادي 
والتكنولوج�ي الطويل األج�ل والذي رضب 
اقتص�ادات العال�م«، مش�رياً إىل أنَّ »أهداف 

السياس�ات النقدية اتسعت يف العالم عموماً 
والبن�ك املرك�زي العراق�ي خصوص�اً نح�و 
تحريك االقتص�اد الحقيقي بدالً من الرتكيز 

عىل االقتصاد الرمزي«.
وأضاف، أنَّ »األزمة املزدوجة التي ش�هدها 
الع�راق يف الح�رب ع�ىل اإلره�اب الداع�ي 
وانخفاض عوائد النفط ب�ني األعوام 2014 
لغاي�ة 2017، دف�ع البنك املرك�زي العراقي 
اىل تقدي�م مب�ادرة 5 ملي�ارات دوالر لدع�م 
القطاعات الحقيقي�ة )العقاري والصناعي 
والزراعي( وكانت من بينها قروض الشباب، 
برشوط تمويل ميرسة طويلة االجل وبفائدة 
مرصفية منخفضة، بلغت مؤخراً حد اإللغاء 

السيما للقروض العقارية«.
الرك�ود  »مكافح�ة  إن  إىل  صال�ح  وأش�ار 
اصبح�ت يف صل�ب  والبطال�ة  االقتص�ادي 
السياس�ة النقدي�ة الراهن�ة للبن�ك املركزي 
العراقي والتقل أهمية عن محاربة مشكات 
التضخم الجامح الت�ي اعتمدها البنك خال 
العقد األول م�ن االلفية الثالثة«، الفتاً إىل أن 
»التضخم والركود يرهقان االقتصاد الوطني 
ويؤدي�ان اىل انحراف�ات خط�رية يف قضيتي 
االنتاج واالس�تثمار من جهة وتوزيع الدخل 

من جهة اخرى«.
ولف�ت مستش�ار الكاظم�ي اىل أن »مبادرة 
البن�ك املرك�زي الي�وم تنرصف ع�ىل تمويل 

بناء املجمعات الس�كنية للطبقات محدودة 
الدخ�ل يف إط�ار تخطي�ط عمران�ي ممنهج 
ملدن املستقبل بعيداً عن ضغط املدن القائمة 
وم�ا ق�د تس�ببه م�ن مش�كات يف تصاعد 
الريع العقاري والضغط عىل ش�بكات البنية 

التحتية القائمة«.
وتاب�ع، ان »الرتكي�ز عىل التموي�ل العقاري 
يمثل للسياس�ة النقدية هدفاً سرتاتيجياً يف 
تحريك س�وق العمل إذ يحتضن قطاع البناء 
والتش�ييد نسبة التقل عن 18 باملئة من قوة 
العم�ل وبامكان�ه تحريك مئت�ي فقرة عمل 

مختلفة يف آن واحد«.
واوض�ح، ان »الرواب�ط الخلفي�ة واالمامية 

لقطاع تمويل االس�كان من جانب السياسة 
النقدي�ة ه�ي مس�ألة مدروس�ة بعناي�ة يف 
التص�دي الزمتي ركود االقتصاد والبطالة يف 
االقتصاد الوطني م�ن جهة وتوفري العرض 
السكني ضمن اهداف التنمية املستدامة من 

جهة اخرى«.
وكش�ف محاف�ظ البنك املرك�زي مصطفى 
غال�ب مخي�ف، ام�س الثاثاء، ع�ن إطاق 
إىل  إضاف�ة  ترليون�ات،   5 بقيم�ة  مب�ادرة 
املساهمة بتحريك قطاع اإلسكان الستكمال 
املجمع�ات الس�كنية الت�ي كان�ت متوقفة، 
فض�ًا ع�ن ق�رب إص�دار س�ندات تمك�ن 

املواطنني من استثمار أموالهم.

      بغداد / المستقبل العراقي

عرض رئيس هيئة املناف�ذ الحدودية، اللواء 
عم�ر الوائيل، أم�س األربع�اء، خارطة عمل 
تعتزم هيئته تطبيقها يف األيام القادمة »من 
ش�أنها تطوير الحركة التجاري�ة والحفاظ 

عىل املال العام«.
وق�ال إع�ام هيئ�ة املناف�ذ يف بي�ان تلق�ت 
املستقبل العراقي نسخة منه إن »الكاظمي 

املناف�ذ  اس�تقبل يف مكتب�ه رئي�س هيئ�ة 
الحدودية اللواء عمر عدنان الوائيل«.

خ�ال  »اس�تعرض  الوائ�يل  ان  وأض�اف، 
اللق�اء املنجزات املتحققة م�ن قبل ماكات 
الهيئة من خال ممارس�ة دورها يف الرقابة 
عن�ه  نت�ج  وال�ذي  والس�يطرة،  واالرشاف 
ارتفاع االيرادات الحكومية املتحققه للدوائر 
العامل�ة يف املناف�ذ، وكذل�ك زي�ادة عمليات 
الضب�ط النوعية للمخالفات يف عموم املنافذ 

ناقش�ا  الطرف�ني  أن  وتاب�ع  الحدودي�ة،«. 
»املواضي�ع التي تخدم وتنهض بواقع العمل 
وتطوي�ر اداءه بما يتناس�ب م�ع الربنامج 
الحكومي االصاحي، كما طرح خال اللقاء 
موض�وع تطوي�ر البن�ى التحتي�ة للمناف�ذ 
الحدودي�ة من قب�ل املحافظ�ات املعنية من 
خال ما يخصص لذلك من 20٪ من إيرادات 
املحافظات ضمن املوازنة االتحادية«. وشهد 
اللقاء، وف�ق البيان، ط�رح »خارطة طريق 

للهيئة س�تكون بمثابة مس�ار عمل يف قادم 
األيام، من شأنها تحقيق اإلنجازات النوعية 
واالرتقاء بالعمل بم�ا يخدم تطوير الحركة 

التجارية والحفاظ عىل املال العام«.
»ش�كره  البي�ان  وف�ق  الكاظم�ي،  وق�ّدم 
وتقدي�ره ل�كل العامل�ني يف هيئ�ة املناف�ذ 
الحدودي�ة تثمين�ا لدورهم الكب�ري يف فرض 
هيب�ة الدولة وضب�ط األداء يف املنافذ«،  عاداً 
أن »ملف املنافذ من امللفات الناجحة يف األداء 

الحكوم�ي وبدا ذل�ك واضح�اً يف اداء الهيئة 
م�ن خال ضم�ان حماي�ة املنت�ج الزراعي 
والصناعي«. وأكد عىل »أهمية التزام الدوائر 
العامل�ة يف املناف�ذ الحدودي�ة بالعمل ضمن 
املساحات والوصف الوظيفي املخصص لها 
ضمن القوانني النافذه لذلك وعدم التقاطع 
فيم�ا بينها إدارياً وفني�اً وتطبيق قانون 30 
لس�نه 2016، وق���رار مجلس الوزراء 84 

لسنة 2020«.

مستشار حكومي عن مبادرة البنك املركزي: توفر السكن وتؤمن الوظائف

رئيس املنافذ احلدودية يعرض لرئيس الوزراء »خارطة عمل« ويؤكد: »ستحقق اإلنجازات«

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د رئي�س مجلس الن�واب محمد 
الحلبويس، لرئيس مجلس الشيوخ 
الفرن�ي، ج�ريارد الرش�يه، أمس 
األربع�اء، أهمية دع�م العراق أمنياً 
واقتصادي�اً، داعي�اً إىل فت�ح مق�ر 
للوكالة الفرنسية للتنمية يف بغداد.

وقال املكت�ب اإلعام�ي للحلبويس 
يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل العراقي 
نسخة منه إن األخري والوفد املرافق 
له، رئيس مجلس الشيوخ الفرني 

جريارد الرشيه«.
العاق�ات  »اللق�اء  أن  وأض�اف، 
التع�اون  وتعزي�ز  البلدي�ن  ب�ني 
االس�رتاتيجي يف مج�ال االقتص�اد 
واالستثمار واألمن، ملحاربة تنظيم 
داع�ش اإلرهاب�ي«. وأش�ار رئيس 
اللق�اء،  خ�ال  الن�واب،  مجل�س 

وف�ق البي�ان »أهمية دع�م العراق 
أمني�ا واقتصاديا م�ن أجل تحقيق 
»توس�يع  إىل  داعي�اً  االس�تقرار، 
الفرنس�ية  ال�رشكات  مش�اركة 

باالستثمار يف العراق«.
ودعا إىل »رضورة فتح مقرٍّ للوكالة 
الفرنسية للتنمية يف بغداد لتسهيل 

تقديم الدعم االقتصادي للعراق«.
ويوم أمس، أك�د محمد الحلبويس، 
الفرنس�ية  الجمعي�ة  لرئي�س 
الوطني�ة ريتش�ارد ف�ريان، أهمية 
دخول الرشكات الفرنس�ية للسوق 
العراقية واإلرساع بتنفيذ مش�اريع 
اس�رتاتيجية منه�ا مط�ار املوصل 
ومرتو بغداد. ويزور رئيس الربملان 
فرنس�ا تلبية لدعوة رس�مية، عىل 
رأس وفد نيابي عراقي، وحرض يوم 
الفرنس�ية  أمس جلس�ة للجمعية 

الوطنية، وسط ترحيب أعضائها.

احللبويس يؤكد ملجلس الشيوخ الفرنيس 
أمهية دعم العراق أمنيًا واقتصاديًا

        بغداد / المستقبل العراقي

ت�رأس الفري�ق عم�اد محمد محم�ود وكيل 
وزارة الداخلي�ة لش�ؤون الرشط�ة اجتم�اع 
اللجن�ة الوطني�ة العلي�ا ملكافح�ة املخدرات 
واملؤث�رات العقلية و بحض�ور معاون وكيل 
الوزارة لشؤون االمن االتحادي ورئيس خلية 
االعام االمني ومدير عام مكافحة املخدرات 
وعددا من قادة الوكالة وكافة اعضاء اللجنة 
واملمثل�ني من االمانة العام�ة ملجلس الوزراء 
و وزارة الصح�ة والع�دل والزراع�ة وجه�از 
املخاب�رات الوطن�ي وجه�از االم�ن الوطني 
والهيئ�ة العامة للكمارك والنقابات ويف البدء 
اس�تهل االجتماع بقرآة س�ورة الفاتحة عىل 
ارواح ش�هدا الع�راق . ونق�ل الوكيل تحيات 
وزير الداخلية عثم�ان الغانمي للمجتمعني، 
حيث نوقش خاله اهم املنجزات والخطوات 

املتخذة من قبل اللجنة التي من شانها تعزيز 
مكافح�ة ه�ذه الظاه�رة الت�ي اس�تهدفت 
النس�يج املجتمعي واصبحت تش�كل خطرا 
ع�ىل مس�تقبل ابناءنا وش�بابنا واس�تقرار 
االمن الداخيل للباد كون املخدرات واملؤثرات 
العقلي�ة ه�ي ظاهرة غ�ري حضاري�ة ومنع 
انتش�ار ه�ذه الس�موم. وب�ني الوكي�ل ان 
االج�راءات اليومية املتخذة م�ن قبل مديرية 
مكافحة املخدرات ساهمت وبشكل محلوظ 
بتضييق الخن�اق عىل ه�ذه العصابات التي 
تروج وتتاج�ر بها من خال اج�راء حمات 
ده�م وتفتيش يف بغ�داد واملحافظات وكذلك 
التعاون مع مجلس القضاء االعىل بخصوص 
حس�م الدع�اوى وفتح االبواب امام وس�ائل 
االع�ام لنق�ل النش�اطات والفعالي�ات التي 
تق�وم بها االجهزة االمنية من حمات توعيه 

وتثقيف للمواطنني من هذه اآلفة.

نع�ى رئي�س مجلس القض�اء األع�ىل فائق 
محكم�ة  رئي�س  األربع�اء،  م�س  زي�دان، 
اس�تئناف األنب�ار االتحادية الق�ايض حميد 
ن�وري بدي�وي.  وذكر زي�دان يف بيان، تلقت 

أن  من�ه،  نس�خة  العراق�ي«  »املس�تقبل 
»مجلس القضاء األعىل يتقدم بأحر التعازي 
واملواس�اة لألرسة القضائية ولعائلة الفقيد 
القايض حميد نوري بديوي - رئيس محكمة 

استئناف االنبار االتحادية الذي وافاه األجل 
أث�ر م�رض عض�ال«.  وأض�اف أن »الفقيد 
الراح�ل كان علم من أع�ام القضاء متميزة 
بش�جاعته  ومعروف�ة  القضائ�ي  بأدائ�ه 

وكفاءته ال تأخذه يف الحق لومة الئم وسوف 
تبق�ى ذك�راه راس�خة يف تأريخ املؤسس�ة 
القضائي�ة، س�ائلني الل�ه تع�اىل أن يتغمده 

برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته«.

       بغداد / المستقبل العراقي

الق�ت قوة م�ن وكالة االس�تخبارات، 
االربع�اء، القبض عىل عصابة خارجة 
عن القانون يف ميسان تبتز املواطنني 
بالتهديد واالغتيال ومساومتهم بدفع 

مبالغ مالية.  
وذكرت خلية اإلع�ام األمني يف بيان، 
، ان�ه »م�ن خ�ال متابع�ة عن�ارص 
والعصاب�ات  املنظم�ة  الجريم�ة 
الخارجه عن القانون وبعد ورود باغ 
من احد املواطن�����يني بأس�تهداف 
منزل�ه بواس�طة رمان�ة يدوية وعىل 
اث�ر االخبار تم اس�تحصال املوافقات 
ت������م  فيم�ا  الق�������ضائي�ة، 
تش�كيل فري�ق عم�ل مخت�ص م�ن 
االس�تخبارات  وكال�ة  مف�ارز  قب�ل 
وزارة  يف  االتحادي�ة  والتحقيق�ات 

الداخلية«.  
واضاف البي�ان انه »من خال تكثيف 
ومقاطع�ة  االس�تخباري  الجه�د 
املعلوم�ات الق�ي القب�ض ع�ىل ثاثة 
متهمني صادرة بحقهم مذكرة قبض 

وفق أحكام املادة )4/ ارهاب(«.  

اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات تعقد مؤمترها الدوري: ضيقنا اخلناق عىل العصابات
برئاسة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد حممد حممود

القايض زيدان ينعى رئيس حمكمة استئناف األنبار 

االستخبارات تطيح 
بـ »جمموعة« فجرت منازل 

وهددت بعمليات اغتيال

        بغداد / المستقبل العراقي

علق�ت حركة النجب�اء، أمس االربعاء، عىل الق�رار األمريكي بحظر مواقع 
إلكرتوني�ة م�ن بينها موق�ع للحركة، فيم�ا دعت إىل مقاطع�ة الرشكات 

األمريكية املزودة بكافة النطاقات.    
وذك�رت املعاوني�ة اإلعامية للحرك�ة يف بيان، تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، »بعد أن رسق�ت العصاب�ة األمريكية موقع حرك�ة النجباء 
ومؤسس�ة النجباء لإلعام والب�ث الفضائي تعاود ه�ذه العصابة لرسقة 
نطاق�ات وخوادم مواقع إنرتنت عائدة رس�مية لقنوات فضائية رس�مية 

وجهات حرة رشيفة ومؤسسات تعمل عىل نرش الوعي«.  
وأض�اف البي�ان، أن »هذه الخط�وة تثبت خوف امريكا م�ن اإلعام الخري 
الذي بدأ صوته يصل إىل كل العالم عرب االنرتنت واألقمار الصناعية فاضحاً 

كذب وخداع وتضليل النظام األمريكي الظالم«.  
وتاب�ع البي�ان، »إنن�ا يف املعاوني�ة اإلعامي�ة للمقاومة اإلس�امية حركة 
النجب�اء ويف الوقت الذي ندين هذه الخطوة الجبانة نقف مع أخوتنا الذين 
أرعب�وا أمريكا بكلمته�م وقلمهم من العراق واليمن وفلس�طني والبحرين 
وأذربيج�ان ونيجرييا والجمهورية اإلس�امية يف إي�ران وكل أحرار العالم، 
ن�ويص بمقاطعة ال�رشكات األمريكية امل�زودة بكافة النطاق�ات وتحويل 
خوادم واس�تضافات ونطاقات املترضرين يف العراق إىل نطاق دولة العراق 
)iq( وخدمات�ه أو إىل نطاق�ات تخض�ع لقوان�ني عادل�ة م�ن دول حليفة 

بالنسبة لألخوة يف البلدان األخرى«.  

النجباء: الواليات املتحدة رسقت مواقع 
إلكرتونية جلهات ’رشيفة’

        بغداد / المستقبل العراقي

عقدت وزارة املالية، أمس األربعاء، 
اجتماعا يف مقرها ملناقشة »الرؤية 
السرتاتيجية« لثاثة قطاعات هي 

الصحة والزراعة والتجارة.
وذكر املكتب اإلعامي لوزارة املالية 
يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه أن »وزير املالية، عيل 
عبداألم�ري عاوي، ت�رأس اجتماع 
الثانية ع�رش والخاصة  الجلس�ة 
بلجنة اعداد اس�رتاتيجية املوازنة 
العامة االتحادية للمدى املتوس�ط 
لاعوام 2022-2024 بحضور كل 
من  مستش�اري رئيس الوزراء و 
النائبة محاس�ن حم�دون ووكيل 
وزارة التخطيط ومستشار الوزارة 
وعدد من امل�دراء العامني  للوزارة 

والوزارات ذات العاقة«.
ناق�ش  »االجتم�اع  أن  وأض�اف 
التقري�ر املق�دم م�ن قب�ل وزارة 
الرؤي�ة  واملتضم�ن  الزراع�ة  
والخطط  لل�وزارة  اإلس�رتاتيجية 
دع�م  اىل  الهادف�ة  املس�تقبلية 
وتطوير القط�اع الزراعي وتحديد 
العقب�ات الراهنة وايج�اد الحلول 

بما ينسجم مع متطلبات النهوض 
بالواقع الزراعي وصوال اىل تحقيق 
اإلكتفاء الذاتي املستدام من االنتاج 
ع�رب االس�تثمار األمث�ل ملقومات 

القطاع الزراعي الواسعة«. 
وتاب�ع املكتب: »اآلجتم�اع تقرير 
وزارة الصحة بشأن رؤية الوزارة 
وإسرتاتيجيتها املعدة والرامية اىل 
إص�اح وتطوير القط�اع الصحي 
ومجابه�ة التحدي�ات الت�ي تقف 
حائ�ا دون  النه�وض بالقط�اع 
الصح�ي  بالتواف�ق م�ع الحاجة 
املتزايدة للرعاية الصحية وتحسني 
جودة الخدم�ات الصحية املقدمة 

للمواطنني كافة«.
وأشار إىل »عرض التقرير الخاص 
برؤيتها  املتعل�ق  التج�ارة  بوزارة 
التج�ارة  وخط�ة  االس�رتاتيجية 
الخارجي�ة الرامي�ة اىل تنظيمه�ا 
وإزالة املظاهر السلبية التي تعرتي 
القط�اع وتوجيهه�ا نح�و تحفيز 
وتطوي�ر القطاع�ات اإلقتصادية 
يف البل�د ودع�م القط�اع الخ�اص 
اإلقتص�ادي  للتن�وع  تحقيق�اً 
والتنمية املس�تدامة وتوفري فرص 

العمل«.  

املالية حتتضن اجتامعًا ملناقشة »الرؤية السرتاتيجية« 
لثالثة قطاعات بينها الصحة
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    المستقبل العراقي / عامر عبدالعزيز 

حددت وزارة التجارة، أمس األربعاء، موعد توزيع 
3 مواد غذائية ضمن الحصة التموينية.

وذكرت ال�وزارة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة من�ه أن »اس�تالم م�واد الس�لة الغذائية 
املقررة حس�ب ق�رار مجلس ال�وزراء ياتي ضمن 
خطة رشك�ة املواد الغذائية لتنفيذ مرشوع س�لة 
الغذاء املتضمن تجهيز مفردات لبطاقة التموينية 
للم�واد ) الس�كر , زي�ت الطعام , ال�رز( واضافة 

مادتي ) معجون االطماطم , البقوليات(«.
وأضاف�ت أنه »بعد اس�تالم مادتي الس�كر والرز 
يف مخ�ازن ومواق�ع وف�روع الرشك�ة يف بغ�داد 
واملحافظات وصلت م�ادة البقوليات )الفاصوليا 

البيض�اء( حيث س�يتم اج�راء الفحص املخت�ري للتاكد 
م�ن صالحيته�ا لالس�تهالك الب�رشي ومن ث�م الرشوع 
يف  الحاص�ل  التط�ور  »ه�ذا  أن  إىل  بتفريغها«.ولفت�ت 
موضوع الس�لة الغذائية من زيادة عدد املفردات وانتقاء 
افضل االنواع واجودها لغرض تقديمها للمواطنني كسلة 

غذائية متكاملة سيس�هم يف انتظ�ام توزيعها وصوال اىل 
رضا املواط�ن بايجابي�ة الخدمات التي تقدمه�ا الوزارة 

بهذا الجانب«.
بدورها، كش�فت الرشكة العامة لتج�ارة الحبوب احدى 
تش�كيالت وزارة التج�ارة ع�ن اجم�ايل كمي�ات الحنطة 
املحلية املس�وقة لصوامعها و مخازنها لغاية اليوم والتي 

تج�اوزت في�ه الكمي�ات )  3.172.204 ( مليون 
طن م�ن الحنطة ، فيما اك�دت ان معدل االنتاح و 
التسويق يف نينوى بلغ بحدود )64.740( الف طن 
ليش�هد تراج�ع كبري يف معدل التس�ويق عن العام 

املايض.
 وع�زا مدير ع�ام الرشكة العامة لتج�ارة الحبوب 
املهندس عبدالرحمن الجويراوي  انخفاض معدل 
التس�ويق يف عدد من املحافظات الش�مالية إىل قلة 
االمطار يف ه�ذه املحافظات، الفت�ًا إىل أنها  كانت 
قب�ل هذا املوس�م تع�د يف طليعة املناط�ق املنتجة 
للحنط�ة ،خاصة يف نينوى وصالح الدين و كركوك 
التي تراج�ع فيها معدل التس�ويق اىل )554( الف 
ط�ن بعدم�ا كان العام املايض اكثر م�ن ) 1117( 
ملي�ون طن .وأض�اف ان عدد من ف�روع الرشكة 
ش�هدت زي�ادة يف االنتاج ع�ن العام امل�ايض ، بلغ اجمايل 
ه�ذه الزي�ادة بح�دود ) 197 ( ال�ف ط�ن ه�ذه الزيادة 
عوضت بعض اليش الرتاجع الحاصل االن يف مواقع شمال 

البالد املحافظات الثالث تحديدا الواردة.
واش�ار اىل ان كميات الحنطة املسوقة للمواقع و الفروع 

الت�ي تواص�ل االس�تالم توزع�ت يف نين�وى ) 64.740( 
ال�ف طن ، كرك�وك )166.060( الف ط�ن و صالح الدين 
)323.399 ( الف طن ، هذه املواقع ش�هدت تراجع كبري 

عن املوسم املايض.
إىل ذلك، شهدت محافظة ميس�ان تراجعا بحدود ثالثون 
الف طن ع�ن العام املايض وبابل تراج�ع انتاجها بحدود 
الثم�ان عرش الف ط�ن  و االنبار ش�هدت تراجع طفيف 
عن كميات الحنطة املس�وقة ملراكزها  التسويقه االربعة 
عن العام املايض ، حي�ث بلغت الكمية ) 217.810 ( الف 

طن.
ون�وه الجوي�راوي اىل أن م�ورش الرتاج�ع يف مع�دالت 
الكميات املسوقة سجل ارتفاعا تراكميا منذ بدء التسويق 
يف محافظات نينوى و صالح الدين و كركوك ليصل اليوم 

اىل اكثر من ) 563 ( الف طن .
الجدير بالذكر أن اجمايل الكميات املس�وقة العام املايض 

تجاوز الخمس ماليني طن . 
من جانب اخ�ر بارشت فروع و مواق�ع الرشكة بتوزيع 
دفعه من مستحقات الفالحني مسوقي الحنطة و الشلب 

لعام 2021.

التجارة حتدد موعد توزيع 3 مواد غذائية ضمن احلصة التموينية
جتارة احلبوب كشفت املوقف التسويقي لكميات احلنطة املسوقة ملخازنها

    بغداد/ المستقبل العراقي

أصدرت وزارة الزراعة، أمس األربعاء، حزمة 
قرارات، وذل�ك خالل اجتماع ناق�ش امللفات 
واإلج�راءات الت�ي تس�هم يف خدم�ة العملية 
الزراعية و زيادة االنتاج الوطني كما ونوعا. 

وقالت الوزارة يف بيان تلقت املستقبل العراقي 
نسخة منه إن »وزير الزراعة محمد الخفاجي، 
ترأس اليوم االربعاء، جلسة هيئة رأي الوزارة 
للنظ�ر يف عدد م�ن امللفات واإلج�راءات التي 
تس�هم بخدم�ة وتنمي�ة العملي�ة الزراعي�ة 
وزيادة اإلنتاج الوطني كما ونوعا. حيث قدم 
عرض�اً مفص�اًل ع�ن زيارت�ه إىل الجمهورية 
اإلس�المية اإليراني�ة والجمهوري�ة العربي�ة 
السورية وبحث سبل تعزيز التعاون املشرتك 
الذي يخدم تنمية العالقات الثنائية والزراعية 
للنهوض بالقط�اع الزراعي بش�قيه النباتي 

املوضوع�ات  مناقش�ة  والحيواني«.وبع�د 
املدرجة عىل جدول أعم�ال االجتماع، صوتت 

الهيئة عىل ما ييل:
-االس�تمرار بدعم أسعار األس�مدة الزراعية 
وتجهيزها للفالحني واملزارعني وبنسبة دعم 
 % 35 وبنفس أس�عار العام املايض بالتنس�يق 

مع الوزارات املعنية.
-وضع آلية مناس�بة لتوزيع مادة الريمكس 
للمس�تفيدين منها وتش�كيل لجنة حول هذا 
املوضوع.-إص�دار تعليم�ات ح�ول تعويض 
أصحاب الدواجن واألس�ماك ومن�ح اجازات 
ملشاريع الدواجن وتسهيل إجراءات القروض 

يف محافظة البرصة.
-عرض موضوع إنشاء املركز اإلقليمي لألمن 
الغذائ�ي للتع�اون الثالثي العراق�ي واألردني 
واملرصي ع�ىل دائرتي القانوني�ة والرقابة يف 
ال�وزارة ملفاتحة الدوائ�ر ذات العالقة ملا جاء 

فيه.-إحال�ة موض�وع إعداد دراس�ة جدوى 
زراع�ة محص�ول ف�ول الصويا ع�ىل دائرتي 
اإلداري�ة واملالي�ة والرقابة الداخلي�ة للوزارة 
لبي�ان الرأي ثم يعرض ع�ىل املجلس الوطني 
للبذور.-املوافقة ع�ىل تبني الرشكة العراقية 
إلنتاج البذور بدعم وتجهيز متطلبات القسم 
االقتصادي التاب�ع لدائرة التخطيط واملتابعة 

وتجهيزه باملواد املطلوبة.
-مفاتح�ة وزارة النف�ط ألخ�ذ املوافق�ة عىل 
تأج�ري املس�احات الواقع�ة ضم�ن مناط�ق 
الجبايش والفهود والحمار وكرمة بني سعيد 
وسوق الش�يوخ الواقعة يف محافظة ذي قار 
والتصوي�ت عىل صيغة القرار الذي س�يصار 
الحقاً.-املوافق�ة ع�ن الطل�ب امل�ايل لدائ�رة 
اإلرشاد والتدريب الزراعي لتسديد مستحقات 
العقود واالج�راء اليوميني العاملني بمرشوع 

الخطة اإلستثمارية.

الزراعة تصدر حزمة قرارات من بينها تسديد مستحقات 
العقود واألجراء

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت أمانة بغداد، أمس األربعاء، دراستها 
20 موقع�اً إلقامة أس�واق كب�رية للباعة 
املتجول�ني ،فيم�ا حددت طريق�ة التعامل 
م�ع املتجاوزي�ن منهم فضالً ع�ن املحال 
املتجاوزة.وقال الوكيل الفني ألمانة بغداد 
مهدي جاس�م املوس�وي إن »هن�اك أكثر 
من 20 قطعة أرض تصلح أس�واقاً كبرية 
لتجمع�ات البائع�ة املتجول�ني بعي�داً عن 
الش�وارع الرئيس�ة والس�احات ،واألمانة 
بص�دد دراس�تها لجعلها أس�واقاً خاصة 

بالباعة املتجولني«.
وأضاف أن »قسم التجاوزات بأمانة بغداد 
يتعامل مع التج�اوزات وفق القوانني من 
خ�الل مطالبة املتج�اوز برف�ع بضاعته، 
وإذا ل�م يس�تجب فمن املمك�ن أن تصادر 
البضائع« الفتاً إىل أنها »تتعامل مع املحال 
املتج�اوزة أيضاً بإغالقها بعد فرض إنذار، 
وهناك عمل جاٍر لرفع التجاوزات بالتزامن 
م�ع حمل�ة تطوي�ر ش�وارع بالعاصم�ة 

،ألن�ه ال يمك�ن تطويرها ب�دون رفع تلك 
التجاوزات«.

الباع�ة  تعوي�ض  عملي�ات  وبخص�وص 
املتجول�ني املترضرين أوضح املوس�وي أن 
»أمانة بغ�داد وبعد حريق س�وق الجمعة 
يف منطق�ة النهضة ،الذي أثر عىل دعامات 
الج�ر، اختارت قطع�ة أرض قريبة منه 
ليس�تغلها الباعة يف كس�ب لقمة عيشهم 

مجاناً«.
وأكد املوس�وي » إذا نجحت تجربة س�وق 
تعم�م  أن  فيج�ب  النهض�ة  يف  الجمع�ة 
التجرب�ة عىل باق�ي التجمعات »، مش�رياً 
اىل أن« بع�ض أصح�اب مح�ال التفصيخ 
ع�ىل  يتج�اوزون  االحتياطي�ة  واألدوات 
الش�وارع واألرصف�ة ،وهؤالء لن نس�مح 
لهم باالس�تمرار عىل هذا النحو ،وستكون 
هن�اك حمل�ة مس�اندة لحمل�ة التطوي�ر 

للشوارع الرئيسة ».
وب�ني أن« أصحاب املح�ال ليس لهم الحق 
يف إخراج البضائ�ع خارج املحال والعرض 

يجب أن يكون داخلها«.

أمانة بغداد: ندرس 20 موقعًا إلقامة 
أسواق كبرية للباعة املتجولني

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

ح�ددت وزارة االتص�االت، أم�س األربع�اء، املناط�ق 
التي س�تطبق عليها مرشوع الهوات�ف األرضية.وقال 
املتحدث باسم الوزارة رعد املشهداني  إن »العمل جاٍر 
عىل إعادة العم�ل يف الهواتف األرضية مرشوع )فاير 
تو هوم(«، مبيناً أن »التجربة س�تكون يف مناطق عدة 
م�ن جانب الك�رخ ببغداد، مثل ح�ي الجامعة والعدل 
وغريهم�ا«، مبيناً أنَّ »أس�عار امل�رشوع مدعومة من 
قب�ل الحكوم�ة ووزارة االتصاالت والتعامل س�يكون 
بالدينار العراقي حرصاً«.وأشار، اىل أنَّ »تكلفة اتصال 
الهات�ف من األريض اىل أريض آخ�ر للدقيقة الواحدة 5 
دنانري، أما تكلف�ة االتصال من هاتف أريض إىل أريض 
بني املحافظات 10 دنان�ري، يف حني أن تكلفة االتصال 
م�ن االريض اىل الهات�ف النق�ال س�تكون 15 دين�اراً 
للدقيقة الواحدة«.وتابع، ان »املرشوع س�يوفر خدمة 
انرتن�ت فائق الرعة، باإلضافة اىل أن تكلفة االتصال 

االريض تعد األرخص«.

االتصاالت حتدد مناطق جتربة 
مرشوع اهلاتف األرايض

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة النفط، أمس األربعاء، االحصائي�ة الخاصة بكميات الخام املصدرة وايراداتها 
لش�هر آيار املايض. وذكرت الوزارة يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه أنه »بحسب 
االحصائي�ة النهائي�ة الصادرة عن رشكة تس�ويق النفط العراقية س�ومو فقد بلغت كمية 
الص�ادرات م�ن النفط الخام ) 89( مليون�ا )881( الفا و)268( برميالً ) تس�عة وثمانون 
مليونا وثمانمائة وواحد وثمانون الفا ومئتان وثمانية وس�تون برميال(، بايرادات بلغت ) 
5 ( مليار و) 917 ( مليون و )932( الف دوالر )خمس�ة مليارات وتس�عمائة وسبعة عرش 
مليونا وتسعمائة واثنان وثالثون الف دوالر(«.واشارت االحصائية اىل ان »مجموع الكميات 
املصدرة من النفط الخام لش�هر آيار املايض من الحقول النفطية يف وس�ط وجنوب العراق 
بلغت )86( مليون و)820( الف و ) 355 ( برميال ، اما من حقول كركوك عر ميناء جيهان 
فق�د بلغت الكميات املصدرة )3( مليونا و)60( الفا و)913( برميال«.وبينت االحصائية ان 
»الكميات املصدرة تم تحميلها من قبل )32( رشكة عاملية مختلفة الجنسيات ، من موانئ 

البرصة وخور العمية والعوامات االحادية عىل الخليج وميناء جيهان الرتكي«.

بالتفاصيل.. مبيعات النفط وايراداته لشهر آيار
النزاهة تصادق عىل أحكام صادرة بحق مدير 

املرصف الزراعي وفرعه يف صالح الدين
    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت هيئة النزاهة االتحادية، أم�س االربعاء، عن مصادقة محكمة 
التمييز االتحادية عىل قرارات األح�كام الصادرة عن محكمة جنايات 
مكافحة الفس�اد املركزيَّة بحق مدير املرصف الزراعي األسبق ومدير 

فرعه بمحافظة صالح الدين سابقاً وعدد من املوظفني فيهما.
دائ�رة التحقيق�ات يف الهيئة أف�ادت يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه »بتجريم محكمة التمييز االتحادية املدانني كل من )عادل 
عطي�ة خضري( مدير امل�رصف الزراع�ي و)نزار عويد جاس�م( مدير 
ف�رع املرصف بمحافظة صالح الدي�ن ، وثالثة من املوظفني من خالل 
املصادقة عىل قرار محكمة جنايات مكافحة الفساد املركزيَّة القايض 
بالس�جن مدة ست س�نواٍت لكل واحد منهم، وغرامة مقدارها عرشة 
ماليني دينار؛ استناداً إىل أحكام املادة)340( من قانون العقوبات، ورد 

الطعون التي قدمها املدانون كافة«.
واش�ارت إىل حيثيَّ�ات القضيَّ�ة الت�ي ج�اءت ع�ىل خلفيَّ�ة عمليَّ�ات 
الضب�ط التي نفذتها الهيئ�ة والتحقيقات التي أجرته�ا بالتعاون مع 
لجن�ة األمر الديوان�ي )29(، إىل إقدام املدانني ع�ىل منح قروٍض خالفاً 
للضواب�ط والتعليمات؛ مقابل تلق�ي رىش وهباٍت، ونتيجة املتوفر من 
أدلة وإثبات�ات، أصدرت محكم�ة جنايات مكافحة الفس�اد املركزيَّة 
قراراته�ا بحقهم بتاري�خ )2021/2/9(، وبعد عط�ف نظر محكمة 
التمييز االتحادية عىل تلك القرارات؛ نتيجة الطعون املقدمة وجدت أن 
الق�رارات كانت صحيحًة وموافقًة للقان�ون، واعتمدت األدلة الكافية 
الت�ي أظهرتها وقائع الدع�وى تحقيقاً ومحاكمًة؛ فق�رَّرت املصادقة 
عليه�ا؛ اس�تناداً إىل أح�كام امل�ادة )259/ا/1( م�ن قان�ون أص�ول 

املحاكمات الجزائيَّة«.
وكان�ت الهيئة قد أعلنت منتصف ترشين األول املايض عن صدور قرار 
حكٍم بسجن مدير املرصف الزراعي األسبق عىل خلفيَّة إدانته بجريمة 
هدر املال العام، فيما أفصحت منتصف نيسان املايض عن تمكنها من 
ضب�ط صكوك يف فرع املرصف بمحافظة ص�الح الدين مرصوفة نقداً 

دون تنفيذ مشاريعها.

حمافظ البرصة يعلن موافقة املالية عىل إطالق 
جزء من حصة الفيحاء باملوازنة

اإلعمار تطرح نقل مشاريع إىل تنمية اقاليم احملافظة

    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

اعلنت الحكوم�ة املحلية يف البرصة، 
أمس األربع�اء، موافقة وزارة املالية 
ع�ىل اط�الق ج�زء كبري م�ن حصة 

املحافظة يف املوازنة.
وق�ال املحاف�ظ اس�عد العيداني، يف 
ترصيح صحفي، انه »تمت املوافقة 
ع�ىل اط�الق اكث�ر م�ن 331 ملي�ار 
دينار ضمن موازن�ة تنمية االقاليم، 
و 732 ملي�ار دين�ار م�ن عائ�دات 

البرتودوالر«.
واش�ار العيدان�ي اىل »املوافق�ة عىل 

ايض�ا،  ملي�ارات   3 قراب�ة  اط�الق 
التخفيف  س�رتاتيجية  لتخصيصات 
م�ن الفق�ر، واكث�ر م�ن 8 مليارات 

كمستحقات للمقاولني«.
من جانب آخر، أكد محافظ البرصة 
املهن�دس اس�عد العيدان�ي أن وزارة 
االعمار واالس�كان والبلديات العامة 
خاطبت مجلس الوزراء لنقل مرشوع 
مجم�ع خال�دون للش�هداء ومجمع 
االح�رار م�ن الخط�ة االس�تثمارية 
لل�وزارة وادراج�ه عىل خط�ة تنمية 
اقاليم محافظة البرصة الكمال البنى 
التحتية واالبنية الخدمية للمرشوع.

النقل تطرح مرشوع خط سكة حديد 
الفاو – فيشخابور لالستثامر

    بغداد / المستقبل العراقي

تدرس وزارة النقل إحالة مرشوع ش�بكة س�كة حديد )الفاو – 
فيش�خابور( وص�والً اىل تركيا لالس�تثمار ضمن خط�ة اعدتها 
لتفعي�ل الربط الس�ككي م�ع دول الجوار.وقال مدي�ر الرشكة 
العام�ة للس�كك الحدي�د طال�ب ج�واد الحس�يني إن »ال�وزارة 
استكملت جميع الدراس�ات الفنية والجدوى االقتصادية لطرح 
م�رشوع خط س�كة حديد الف�او- فيش�خابور لالس�تثمار، إذ 
سيتضمن املرشوع تشغيل وبناء شبكة للسكك الحديد تمتد من 
مدينة الفاو نحو منطقة فيشخابور يف محافظة دهوك ومن ثم 
نقط�ة الربط مع تركيا، لربط قارة آس�يا بأوروب�ا«، الفتاً اىل أن 
»ال�وزارة تعمل جاهدة لتفعيل الربط الس�ككي مع دول الجوار 
ملا ل�ه من أهمي�ة اقتصادية س�تنعكس عىل الحرك�ة التجارية 
ونقل املس�افرين«.وأضاف الحسيني أن »النقل تعمل عىل تنفيذ 

مش�اريعها من خ�الل املنح الدولي�ة أو القروض أو االس�تثمار لكون 
املبال�غ املخصصة للوزارة ضم�ن املوازنة العامة غ�ري كافية للرشوع 

بتنفي�ذ مثل هذه املش�اريع التي تتطلب موازنات خاصة«، مش�رياً إىل 
أن »الع�راق يمتلك موقع�اً جغرافياً مميزاً للربط ب�ني القارات، كما أن 

طبيعة منافذه الحدودية تسهل عمليات الربط والتبادل التجاري.

    بغداد / المستقبل العراقي

طمأن وزير املوارد املائية مهدي رش�يد الحمداني، أمس االربعاء، 
الفالحني بش�ان توفري املياه خالل فصل الصيف، فيما اش�ار اىل 

التوجه لتأهيل بحر النجف كونه يعد مصدًرا سياحًيا. 
وق�ال الحمدان�ي يف مؤتم�ر صحفي عق�ده بمحافظ�ة النجف 
االرشف، »سعداء يف التواجد يف النجف االرشف، والزيارة تركز عىل 

السماع ملشاكل دوائرنا وقلة التخصيصات املالية«.
واش�ار اىل »حرص الوزارة عىل تأمني حصة مائية النجاح الخطة 
الزراعي�ة«، مؤك�دا ان »املي�اه متوف�رة يف ه�ذا الصي�ف، وندعو 

الفالحني اىل عدم القلق«.
واض�اف انه »تم مناقش�ة الكثري من املواضي�ع، ووجهنا الدوائر 
بتذلي�ل الصعاب«، الفتا اىل »عزم الوزارة تأهيل بحر النجف كونه 

يعد مصدًرا سياحًيا ويسهم برفع ايرادات املحافظة املالية«.
وتاب�ع، ان »املنطقة مؤهلة لتكون س�ياحية وس�نعمل عىل ذلك 

بكل اإلمكانات«.

وزير املوارد املائية يطمئن الفالحني 
بشأن توفري املياه خالل الصيف

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت دائ�رة كهرباء األنب�ار، أمس األربعاء، وص�ول 3 محوالت 
رئيس�ة »33K.V/132« إىل محطة غرب الرمادي تمهيداً لنصبها 

يف املواقع النهائية.
وذك�رت الدائرة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه أنه 
»س�عيا ملواكبة التطور العمراني يف محافظة االنبار وصلت اليوم 

ثالث محوالت رئيسة 33K.V/132 اىل محطة غرب الرمادي«.
وأردف: »إذ س�يرشُف كادر متخص�ص م�ن املهندس�ني وكوادر 
شبكة رشق األنبار بتنصيبها يف مواقعها النهائية بطرائق حديثة 

.»G.E وامنة، يشار اىل ان هذه االعمال تنفذ من قبل رشكة

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت لجن�ة العمل النيابي�ة، اليوم األربع�اء، أن مرشوع قانون 
التقاعد والضمان االجتماعي للعمال سيصوت عليه ضمن الدورة 

الرملانية الحالية.
وقال�ت عض�و اللجن�ة انس�جام الغ�راوي إن »م�رشوع قانون 
ت قراءت�ه قراءة أوىل،  التقاع�د والضمان االجتماع�ي للعمال تمَّ
وبدأنا بالقراءة الثانية، ولكن هناك الكثري من التعديالت عىل هذا 

القانون«.
وأضافت أن »القانون س�يعدل بالش�كل الصحيح يف لجنة العمل 
والشؤون االجتماعية، وس�يصوت عليه يف القريب العاجل ضمن 

الدورة الرملانية«.
وأك�د رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يف األول من آيار املايض، 

أن الحكومة تعمل عىل تطوير قانون الضمان االجتماعي.
فيما اشار وزير العمل والشؤون االجتماعية عادل الركابي اىل أن 
احرتام ح�ق العمال يكون عر ترشيع قان�ون التقاعد والضمان 

االجتماعي.

االنبار: وصول 3 حموالت 
كهربائية كبرية

العمل الربملانية حتدد موعد التصويت عىل مرشوع 
قانون التقاعد والضامن االجتامعي
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EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq. 

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

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

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

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

مديريـــة بلديـــة البصـــرة
شعبة تنظيم املدن

اعــالن
تعلـن مديرية بلدية البرصة / شـعبة تنظيم املـدن اىل كافـة دوائـر الدولـة 
والقطـاع العـام واملختلــط والتعاونـي وذوي العالقـة من املواطنيـن عن 
املباشــرة بتصديـق مخططات مرشوع مركز البرصة التجاري )العشـار( 
ومنطقة أسـواق البرصة القديمة والتي حدودها شماالً نهر الخندق وجنوباً 
نهر العشـار ورشقاً شـارع االحرار وغرباً منطقة املركـز املدني فيما يتعلق 
بمنطقة املركز التجاري )العشـار( واملنطقة األخرى شـماالً شارع الخليج 
العربي وجنوباً شارع )14( تموز ورشقا شارع بشار وغرباً منطقة املرشاق 
ملنطقة أسواق البرصة القديمة وبموجب املادة الرابعة واالربعون والخامسة 

واالربعون من قانون إدارة البلديات املرقم 165 لسنة 1964.
فعىل كل من لديه اعرتاض تثبيت ذلك بكتاب رسمي موجه اىل بلدية البرصة 
/ شعبة تنظيم املدن وخالل مدة اإلعالن البالغة )30( ثالثون يوماًومن تاريخ 
نرش اإلعالن بالجريدة الرسمية، وبعكسه ستقوم البلدية بتصدق املخططات 

املذكورة والعمل بموجبها وحسب األصول.

ديوان حمافظة واسط 
مديرية بلديات واسط 

اعالنجلنة البيع واالجيار
تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واسط عن تاجري االمالك املدرجة اوصافها يف ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية الزبيدية  
وفق الحكام املادة 12 الفقرة )ثالثا أ( من  قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21(  لسـنة 2013 فعىل الراغبني باالشـرتاك يف 
املزايـدة العلنيـة مراجعة مديرية بلدية الزبيدية  خـالل فرتة )30( ثالثون يوما تبدأ من اليوم التـايل لنرشها يف الصحف اليومية  
مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة )30%( من القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا ولكامل مدة االيجار وستجري 
املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن يف مقر املديرية  اعاله يف تمام السـاعة )العارشة صباحا( واذا صادف يوم املزايدة عطلة 
رسـمية تكـون املزايدة يف اليوم الذي يليه  ويتحمل من ترسـو عليه املزايدة اجور النرش واالعـالن وكافة املصاريف االخرى وعىل 
املستاجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة واصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد 

مجلس القضاء االعىل 
الديـن  صـالح  اسـتئناف  محكمـة  رئاسـة 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الدجيل 

التاريخ : 22 / 6 / 2021 
اعالن 

قدمت املستدعية ) برشى نايف ديعثر ( طلبا 
اىل محكمـة االحـوال الشـخصية يف الدجيـل 
تطلـب فيه نصبها قيمة عـىل زوجها املفقود 
) محمـد مهـدي محمد ( وذلـك كونه قد فقد 
بتاريـخ 22 / 2 / 2015 وانقطعـت اخبـاره 
فعىل مـن لديه اعـرتاض عىل صـدور الحجة 
تقديـم اعرتاضه خالل ثالثون يوما من تاريخ 

االعالن .
القايض 

معد نجم عبيد 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل 

الديـن  صـالح  اسـتئناف  محكمـة  رئاسـة 
االتحادية 

دار القضاء يف يثرب 
محكمة االحوال الشخصية يف يثرب 

العدد : 127 / ش / 2021 
التاريخ : 14 / 6 / 2021 

م / تبليغ املدعى عليه ) عمار احمد لفتة ( 
م / اعالن 

اصـدرت هـذه املحكمة حكمـا غيابيا بحقك 
بتاريـخ 2 / 6 / 2021 بالدعـوى الرشعيـة 
املرقمـة 127 / ش / 2021 الحكـم بتصديق 
الـزواج الواقـع خـارج املحكمـة بتاريخ 10 
/ 6 / 2014 بـني املدعيـة ) فـردوس حسـن 
ياسـني ( وزوجها املدعى عليـه ) عمار احمد 
لفتـة ( لـذا تقـرر تبليغـك بالحكـم املذكـور 
اعـاله بصحيفتـني محليتـني رسـميتني ولك 
حق االعـرتاض عىل القرار املذكـور اعاله ويف 
حالة عـدم تقديمك طعنا بالقـرار خالل املدة 
القانونية فان القرار سـوف يكتسـب الدرجة 

القطعية وفق القانون.
القايض 

حازم محمد احمد

فقدان 
فقد الوصل املرقم 68464 واملؤرخ 2004 
والصـادرة من رشكـة توزيـع املنتجات 
النفطيـة / هيئة توزيع الجنوب. باسـم 
/ كاظـم عبداملهدي عـي، فعىل من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة اإلصدار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان 
فقدت الوصـل املرقـم 134200 واملؤرخ 
توزيـع  رشكـة  مـن  والصـادرة   2010
املنتجات النفطية / هيئة توزيع الجنوب. 
باسـم / صفاء فـوزي غانـم، فعىل من 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة اإلصدار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل 
رئاسـة محكمة اسـتئناف صـالح الدين 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الدجيل 

العدد : 800 / 2021 
التاريخ : 23 / 6 / 2021 

اعالن 
قدم املسـتدعي ) حافظ شـنيار حسـن 
( طلبـا اىل محكمـة االحوال الشـخصية 
يف الدجيـل يطلـب فيـه نصبـه قيما عىل 
والده املفقود ) شـنيار حسـن سـعيد ( 
وذلك لكونه فقد بتاريخ 14 / 7 / 2015 
وانقطعت اخباره فعىل من لديه اعرتاض 
عىل صدور الحجة تقديم اعرتاضه خالل 

ثالثون يوما من تاريخ االعالن .
القايض 

معد نجم عبيد

فقدان 
فقـدت مني الهويـة الصادرة من 
)احمـد  باسـم  الكهربـاء  وزارة  
باسم عبداملجيد( الرجاء من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان 
فقد مني وصل امانات بمبلغ 16800000 رقم 
الوصل 34299 يف 2 / 7 / 2009 امانات مسبح 
ابي نؤاس اسـم املسـتاجر / عي نعمه بطي – 

فمن يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

الديـن  صـالح  اسـتئناف  محكمـة  رئاسـة 
االتحادية 

دار القضاء يف االسحاقي
محكمة األحوال الشخصية يف االسحاقي 

العدد: 115/ش/2021
التاريخ: 2021/6/23

م/ تبلغ املدعى عليه )سهيل جلود سهيل( 
ملقتضيـات حسـم الدعـوى الرشعيـة املرقمة 
)115 /ش/۲۰۲۱( املقامـه مـن قبـل املدعية 
واملدعـى عليـه  إسـماعيل مـوىس(  )نجـوى 
)سـهيل جلود سهيل( واملتضمنة دعوى تثبيت 
زواج وتثبيت نسـب  وبالنظـر ملجهولية محل 
اقامتك وحسـب رشح القائم بالتبليغ لذا تقرر 
اجـراء تبليغـك بصحيفتني يوميتـني يف موعد 
املرافعة املصادف 2021/7/1الساعة التاسعة 
صباحا ويف حال عـدم حضورك او حضور من 
ينوب عنك قانونيا سوف تجري املرافعه بحقك 

غيابيا وفق القانون... مع التقدير
القايض 

 فائق مشعل صالح

جمهورية العراق
مجلس القضاءاألعىل

رئاسة محكمة استئناف واسط ا التحادية
محكمة جنح تاج الدين

العدد:368 /ج/2019
التاريخ :2021/6/23

الدار الوطنية للنرش و إالعالن 
م/ تبليغ املشتكى )صباح عي حسني(

بنـاءا عـىل الشـكوى الجزائيـة املقامـة من 
قبلـك بالعـدد 368/ج/2019 و املقامـة ضد 
املشـكو منه حسني جبار جويعد وفق احكام 
املـادة 456/ من قانون العقوبات  وملجهولية 
محـل اقامتك حسـب اشـعار مختـار محلة 
حي النهرين يف قضـاء الصويرة تقرر تبليغك 
بواسـطة النرش بصحيفتني محليتني علما ان 
موعد املحاكمة يـوم 2021/6/30 و يف حالة 
عدم حضورك ستجري املحاكمة بحقك غيابيا 

مع التقدير...
القايض

سيف عي مهدي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد / 3463/ب2021/1
التاريخ 2021/6/23

اعالن
اىل املدعى عليه / حسني محمد سعيد

اقـام املدعيـان حيدر محمـود محمد ومحمد 
محسـن محمد الدعوى املرقمـة اعاله  ضدك 
والذي يطلب فيها الحكم بازالة شيوع العقار 
املرقم 3374 براق يف النجف بيعا وتوزيع الثمن 
عىل الرشكاء انت واملدعى عليهم  من االول اىل 
التاسـع عرش ونظـرا لثبـوت مجهولية محل 
اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي يف محكمة 
بداءة النجف واملؤيد مـن قبل مختار املنطقة 
لذا تقـرر تبليغك اعالنـا بصحيفتني محليتني 
يوميتني بموعد املرافعة 2021/7/15 الساعة 
التاسعة صباحا وعند عدم حضورك او ارسال 
من ينوب عنك سـوف تجـري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عامر حسني حمزة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد / 3463/ب2021/1

التاريخ 2021/6/23
اعالن

اىل املدعى عليها / مي هادي موىس
اقـام املدعيـان حيـدر محمـود محمـد ومحمد 
محسـن محمـد الدعـوى املرقمة اعـاله  ضدك 
والذي يطلـب فيها الحكم بازالة شـيوع العقار 
املرقم 3374 بـراق يف النجف بيعا وتوزيع الثمن 
عىل الـرشكاء انت واملدعى عليهـم  من االول اىل 
التاسـع عـرش ونظـرا لثبـوت مجهوليـة محل 
اقامتك حسـب رشح املبلغ القضائي يف محكمة 
بـداءة النجف واملؤيد من قبل مختار املنطقة لذا 
تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني 
بموعد املرافعة 2021/7/15 السـاعة التاسعة 
صباحا وعند عدم حضورك او ارسـال من ينوب 
عنك سـوف تجري املرافعة بحقـك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

عامر حسني حمزة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد / 3463/ب2021/1

التاريخ 2021/6/23
اعالن

اىل املدعى عليه / احمد منهاج هادي
اقـام املدعيـان حيـدر محمـود محمـد ومحمد 
محسـن محمـد الدعـوى املرقمة اعـاله  ضدك 
والذي يطلـب فيها الحكم بازالة شـيوع العقار 
املرقم 3374 بـراق يف النجف بيعا وتوزيع الثمن 
عىل الـرشكاء انت واملدعى عليهـم  من االول اىل 
التاسـع عـرش ونظـرا لثبـوت مجهوليـة محل 
اقامتك حسـب رشح املبلغ القضائي يف محكمة 
بـداءة النجف واملؤيد من قبل مختار املنطقة لذا 
تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني 
بموعد املرافعة 2021/7/15 السـاعة التاسعة 
صباحا وعند عدم حضورك او ارسـال من ينوب 
عنك سـوف تجري املرافعة بحقـك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

عامر حسني حمزة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد / 3464/ب2021/1

التاريخ 2021/6/23
اعالن

اىل املدعى عليها / مي هادي موىس
اقـام املدعيـان حيـدر محمـود محمـد ومحمد 
محسـن محمـد الدعـوى املرقمة اعـاله  ضدك 
والذي يطلـب فيها الحكم بازالة شـيوع العقار 
املرقم 3374 بـراق يف النجف بيعا وتوزيع الثمن 
عىل الـرشكاء انت واملدعى عليهـم  من االول اىل 
الثاني والعرشون ونظـرا لثبوت مجهولية محل 
اقامتك حسـب رشح املبلغ القضائي يف محكمة 
بـداءة النجف واملؤيد من قبل مختار املنطقة لذا 
تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني 
بموعد املرافعة 2021/7/15 السـاعة التاسعة 
صباحا وعند عدم حضورك او ارسـال من ينوب 
عنك سـوف تجري املرافعة بحقـك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

عامر حسني حمزة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد / 3464/ب2021/1

التاريخ 2021/6/23
اعالن

اىل املدعى عليها / احمد منهاج هادي
اقـام املدعيـان حيدر محمود محمد ومحمد محسـن 
محمـد الدعـوى املرقمة اعـاله  ضدك والـذي يطلب 
فيها الحكم بازالة شيوع العقار املرقم 3374 براق يف 
النجف بيعا وتوزيـع الثمن عىل الرشكاء انت واملدعى 
عليهم  مـن االول اىل الثاني والعـرشون ونظرا لثبوت 
مجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي يف 
محكمة بـداءة النجف واملؤيد من قبل مختار املنطقة 
لذا تقرر تبليغك اعالنـا بصحيفتني محليتني يوميتني 
بموعد املرافعة 2021/7/15 الساعة التاسعة صباحا 
وعند عدم حضورك او ارسـال من ينوب عنك سـوف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عامر حسني حمزة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد / 3463/ب2021/1
التاريخ 2021/6/23

اعالن
اىل املدعى عليه / حسني محمد سعيد

اقـام املدعيـان حيدر محمود محمد ومحمد محسـن 
محمـد الدعـوى املرقمة اعـاله  ضدك والـذي يطلب 
فيها الحكم بازالة شيوع العقار املرقم 3374 براق يف 
النجف بيعا وتوزيـع الثمن عىل الرشكاء انت واملدعى 
عليهم  مـن االول اىل الثاني والعـرشون ونظرا لثبوت 
مجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي يف 
محكمة بـداءة النجف واملؤيد من قبل مختار املنطقة 
لذا تقرر تبليغك اعالنـا بصحيفتني محليتني يوميتني 
بموعد املرافعة 2021/7/15 الساعة التاسعة صباحا 
وعند عدم حضورك او ارسـال من ينوب عنك سـوف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عامر حسني حمزة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية
محكمة بداءة يف كربالء
العدد / 361/ب/2020

التاريخ 2021/6/21
اعالن

اىل عبد السادة عبد حسون 
بتاريـخ 2021/5/24 اصدرت هـذه املحكمة حكما 
غيابيا بحقـك قابال لالعرتاض واالسـتئناف والتمييز 
يف الدعـوى املرقمة 361/ب/2020 قىض بابطال قيد 
العقار املرقم 13359/3 م61 جزيرة املسـجل باسمك 
بالقيد 264 ايار 1988 جلد 350 يف مديرية التسـجيل 
العقـاري الثانية يف كربالء وملجهولية محل اقامتك لذا 

تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني 
القايض

حيدر محمد عي الصالح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية
محكمة االحوال الشخصية الحر  

العدد / 1062/ش/2020
التاريخ 2021/6/22

اعالن
املدعـى عليه / محمد جاعد حسـني / مجهول محل 

االقامة
اقامـت املدعية مريم محمد طاهـر الدعوى الرشعية 
املرقمة 1062/ش/2020 امـام هذه املحكمة والتي 
موضوعهـا اثاث زوجية والرتحالـك اىل جهة مجهولة 
حسـب اشـعار مختار منطقتك تقرر تبليغـك اعالنا 
بصحيفتـني محليتـني يوميتني رسـميتني واسـعتي 
االنتشار للحضور امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة 
املوافق 2021/7/14 السـاعة التاسعة صباحا وعند 
عدم حضورك او ارسـال من ينوب عنك سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 
القايض

عبد الرحيم عبد الحسن رباط

ديوان حمافظة واسط
مديرية بلديات واسط

اعالنجلنة البيع واالجيار
تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واسـط للمرة االوىل عن بيع االمالك املدرجه اوصافها يف ادناه  
والعائـدة اىل مديريـة بلديـة الزبيدية  وفق قانون بيع وايجـار اموال الدولة رقم )21( لسـنة 2013 فعىل 
الراغبـني باالشـرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية الزبيدية خـالل فرتة )30( ثالثون يوما  تبدأ 
من اليوم التايل لنرشها يف الصحف اليومية مستصحبني معهم التامينات القانونية  من القيمة التقديرية 
بصك مصدق او نقدا وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن يف مقر البلدية اعاله يف تمام الساعة 
)العارشة صباحا( ويتحمل من ترسـو عليه املزايدة اجور النرش واالعالن وكافة املصاريف االخرى   وعىل 
املشـرتي جلـب هوية االحوال املدنية مصورة واصلية ويتم االلتزام بكافـة التعليمات والضوابط الصادرة 
من البلدية بهذا الصدد وفق املادة 15 من قانون بيع وااليجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 التي تنص 
)يجـري االعـالن عن بيع الدور او الشـقق او االرايض السـكنية العائدة  اىل الدولة بما فيهـا اموال الدولة 
العائـدة لدواوين االوقاف اىل منتسـبي الدولة او القطاع العـام املتزوجني الذين ال يملكون هم او ازواجهم 
او اوالدهم القارصين دارا او شـقة او ارضا سـكنية عىل وجه االستقالل ولم يكونوا قد حصلوا عىل وحدة 

سكنية  او قطعة ارض سكنية من الدولة او الجمعية التعاونية 
1 ـ يجري البيع بني منتسبي الوزارة الواحدة مع اعطاء االسبقية ملنتسبي الدائرة التي تعود لها الدور او 

الشقق او االرايض السكنية لها اوال
2 ـ فـاذا لـم يتقدم احد من منتسـبي الـوزارة او الدائرة املعنية او بقي قسـم منها فتعلـن مجددا للبيع 

ملنتسبي الدوائر عامة
3ـ  ويف حالـة عدم حصول راغب بالرشاء منهم او بقى قسـم منهـم تعلن مجددا للبيع اىل املواطنني كافة 

من تتوفر فيهم رشوط  التمليك 
املستمسكات املطلوبة :

*تعهد خطي وفق قرار 120 لسـنة 1982 وحسـب التعليمـات الخاصة بتوزيع قطع االرايض السـكنية 
الصادرة من  مجلس الوزراء

*املستمسكات للزوج والزوجة او حجة اعاله اذا كان اعزب
*بيان عدم استفادة 

*تأمينات 5% من القيمة التقديرية بالنسبة ملوظفي وزارة البلديات واالشغال العامة
*تأمينات 5% بالنسبة ملوظفي الوزارات االخرى

*تامينات 50% لبقية املواطنني الغري موظفني

رئيس املهندسني االقدم 
علــي اسامعيـــل جاســم

مدير بلدية البرصة
العدد / 1957

التاريخ 2021/6/23

املهندس 
حيدر جسام محود

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

الوقع مساحته رقم القطعة نوع الملك ت
حي الزهراء 298,66م2 494/2م12 ط غ  قطعة ارض سكنية 1

معمل االسفلت  300م2 50/13م12 ط غ  قطعة ارض سكنية 2

معمل االسفلت  258,66م2 107/13م12 ط غ  قطعة ارض سكنية 3

معمل االسفلت  258,66م2 108/13م12 ط غ  قطعة ارض سكنية 4

معمل االسفلت  219,66م2 106/13م12 ط غ  قطعة ارض سكنية 5

املهندس
حيدر جسام محود

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

العدد 1750
التاريخ 2021/6/7

مدة االيجار الموقع المساحة م2 رقم الملك نوع الملك ت
سنة واحدة مركز المدينة  51م2 51 حانوت 1
سنة واحدة قرب مركز الشباب 6م2 94 كشك 2
سنة واحدة واجهة الكراج 20م2 110 مقهى 3
سنة واحدة السوق العصري 22م2 115 مقهى 4
سنة واحدة مركز المدينة 3م2 116 مخزن 5
سنة واحدة مركز المدينة 50م2 118 شقة 6
سنة واحدة مركز المدينة 8م2 126 كشك 7
سنة واحدة مدخل الزبيدية من جهة الشحيمية 300م2 1021/2م12ط غ  قطعة ارض 8
سنة واحدة مدخل الزبيدية من جهة الشحيمية 313م2 848/2م12ط غ  قطعة ارض 9
سنة واحدة مدخل الزبيدية من جهة الشحيمية 300م2 1488/2م12ط غ  قطعة ارض 10
سنة واحدة مدخل الزبيدية من جهة الشحيمية 300م2 1500/2م12ط غ  قطعة ارض 11
سنة واحدة مدخل الزبيدية من جهة الشحيمية 300م2 1504/2م12ط غ  قطعة ارض 12
سنة واحدة مدخل الزبيدية من جهة الشحيمية 300م2 1508/2م12ط غ  قطعة ارض 13
سنة واحدة مدخل الزبيدية من جهة الشحيمية 300م2 1510/2م12ط غ  قطعة ارض 14
سنة واحدة مدخل الزبيدية من جهة الشحيمية 300م2 1518/2م12ط غ  قطعة ارض 15
سنة واحدة السوق العصري 12م2 2 حانوت 16
سنة واحدة السوق العصري 12,5م2 3 حانوت 17
سنة واحدة السوق العصري 12,5م2 4 حانوت 18
سنة واحدة السوق العصري 20م2 5 حانوت 19
سنة واحدة السوق العصري 8م2 9 حانوت 20
سنة واحدة السوق العصري 8م2 10 حانوت 21
سنة واحدة السوق العصري 16م2 15 حانوت 22
سنة واحدة السوق العصري 16م2 16 حانوت 23
سنة واحدة السوق العصري 16م2 21 حانوت 24
سنة واحدة السوق العصري 16م2 23 حانوت 25
سنة واحدة تحت الفندق 16م2 24 حانوت 26
سنة واحدة تحت الفندق 16م2 25 حانوت 27
سنة واحدة السوق العصري 16م2 36 حانوت 28
سنة واحدة مدخل المدينة 37م2 47 حانوت 29
سنة واحدة مدخل المدينة 12م2 48 حانوت 30
سنة واحدة مدخل الزبيدية 8,5م2 49 حانوت 31
سنة واحدة مدخل الزبيدية 12م2 50 حانوت 32
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القراءة العراقية
           عبد الزهرة محمد الهنداوي

لعل واحدة من اهم مميزات النوع االنساني، 
ه�ي القراءة، املس�تندة اساس�ا اىل الكتابة، 
ول�وال الكتابة والقراءة، ملا ش�هد العالم اي 
تطور، ولبقي االنس�ان مثل سائر الكائنات 
االخرى، يعيش نمط�ا حياتيا واحدا اىل اخر 
مديات الدني�ا، والن الكتاب الورقي هو اول 
وسيلة، اكتشفها االنسان، ملمارسة الكتابة 
والق�راءة، فق�د بق�ي، صامدا ام�ام الكثري 
م�ن العاديات، التي لم تفل�ح يف ابعاده عن 
املش�هد، اال يف بع�ض الف�رات املظلمة كما 
حدث يف بغداد، عندما اقدم التتار عىل اغراق 
واحدة م�ن اعظ�م املكتب�ات يف العالم، تلك 
املكتب�ة التي تضم ب�ن دفتيها مئات االالف 
من الكتب يف مختلف العلوم واملعارف، فمثل 
ذل�ك الفعل الت�ري املجنون س�بب تراجعا 
ملوقع الكت�اب، فتأثرت مس�تويات القراءة 
ل�دى الن�اس، ولك�ن ش�يئا فش�يئا ع�ادت 
مكتب�ات بغ�داد اىل الزهو من جدي�د، وعاد 
الناس يمارس�ون القراءة بكامل طقوسها، 
حتى قال االخرون: »القاهرة تكتب وبريوت 
تطب�ع، وبغداد تقرأ«، اما بغ�داد فلم تكتِف 
بالق�راءة، انم�ا اصبح�ت تكت�ب وتطب�ع 
وتقرأ، بلحاظ ما تش�هده من حركة فكرية 
ومعرفي�ة واس�عة، متمثل�ة بالكث�ري م�ن 

الكّتاب واملؤلفن، ودور النرش املختلفة.
املعرف�ة االرشاق  وهك�ذا تواص�ل ش�مس 
يف بغ�داد، لت�يء نهاراتها بأش�عة الفكر 

محتضن�ة  ذراعيه�ا  فتفت�ح  االنس�اني، 
خري جلي�س يف الزم�ان، عرب االس�تمرار يف 
اقام�ة معارض الكتب، ول�م يتمكن الكتاب 
االلكروني من ازاح�ة الكتاب الورقي، عىل 
الرغم من االنتش�ار الهائل لالول، ففي بحر 
س�تة اشهر، تش�هد بغداد معرضن دولين 
للكت�اب، وعىل الرغم من قرص املدة الزمنية 
الفاصلة ب�ن الفعاليتن، اال ان االقبال كان 
كب�ريا، وش�هد املع�رض االخ�ري، اقباال غري 

متوقع من الناس.
غالء االس�عار الذي بدا واضح�ا هذه املرة، 
وارتف�اع درج�ات الحرارة، لم تمن�ع القرّاء 
والباحث�ن ع�ن املعرف�ة، من الحض�ور اىل 
املع�رض من كل حدب وص�وب، ويتجولون 
ف�وق  حامل�ن  يخرج�ون  ث�م  لس�اعات، 
صدورهم الكتب، بشغف، وكانهم يحملون 
خب�زا، حت�ى ان البع�ض من اصح�اب دور 
الن�رش كان�وا مبهوري�ن ومندهش�ن م�ن 
حالة االقب�ال الكبرية للق�ارئ العراقي عىل 
رشاء الكت�ب باس�عارها املرتفع�ة، وتظهر 
يف تفاصي�ل ص�ورة مع�رض بغ�داد الدويل 
للكتاب، ان النسبة االكرب من الزّوار، هم من 
الش�باب، ويف هذه التفصيلة رسالة مهمة، 
هي ان بغ�داد لن ترك الق�راءة يوما، وهذا 
االمر يستدعي املزيد من االهتمام بالكتاب، 
م�ن خالل دعم دور النرش العراقية، لتمكن 
الكّتاب والباحثن واملفكرين العراقين، من 
ايصال وهجهم الفكري واملعريف، اىل القارئ 

العراقي التواق للمعرفة.

ملاذا خيذلنا االقتصاد؟
           تايلر كوين

علم االقتصاد هو أح�د العلوم االجتماعية 
األفض�ل تموي�اًل واألكث�ر علمي�ة، لكن�ه 
يخذلنا يف بعض النواحي املهمة. واملشكلة 
الرئيس�ية هنا، يف رأيي، هي املعايري: فهي 
إم�ا مرتفعة للغاي�ة أو منخفضة للغاية.. 
يف كلتا الحالتن، تك�ون النتيجة أقل جرأًة 

وإبداعاً.
انظ�ر إىل البحث األكاديم�ي: يف ثمانينيات 
القرن املايض، كان ُيعتقد عىل نطاق واسع 
أن الع�دد املث�ايل لصفحات املجل�ة هو 17 
صفحة، وربم�ا 30 صفحة ملجل�ة علمية 
ك�ربى. كان�ت النتيج�ة ط�رح الكثري من 
األفكار الجدي�دة، وإن كانت جودة التنفيذ 
أقل. ويف الوقت الحارض، من الش�ائع أكثر 
أن يك�ون ع�دد صفح�ات ك�ربى املجالت 
االقتصادي�ة هو 90 صفح�ة، مع املالحق، 
والتدقي�ق الص�ارم، واألس�اليب املتعددة، 
والعديد من املؤلفن املش�اركن، وكل نقد 

محتمل يتم تناوله عىل طول الطريق.
ليس ثمة شك يف أن الطريقة الحالية تعطي 
نتائج أكثر موثوقي�ة. لكن ما الثمن؟ كان 
االقتصادي�ون الذي�ن غ�ريوا العال�م، مثل 
»آدم س�ميث« و»ج�ون ماين�ارد كين�ز« 
و»فريدريك هاي�ك«، لديهم أف�كار رائعة، 
لكن التنفيذ يش�وبه القص�ور. أصبح من 
الصع�ب اآلن ع�ىل هذا النوع م�ن األصالة 
أن يكتس�ب الزخ�م. فالتقنية ه�ي األهم، 

ويجب إتقانها يف س�ن مبكرة، مع س�عي 
بع�ض الط�الب الجامعي�ن للحصول عىل 
»مس�تندات تمهيدّي�ة« لاللتح�اق بإحدى 

مدارس كليات الدراسات العليا املهمة.
ويف الوق�ت نفس�ه، تنته�ج املهن�ة نوع�اً 
م�ن اس�راتيجية »الدخ�ل الثاب�ت«. عىل 
»توي�ر« )واملدون�ات اإللكروني�ة قبله(، 
تك�ون الحواجز التي تح�ول دون الدخول 
منخفض�ة للغاية ودرج�ة الدكتوراه غري 
مطلوب�ة. قد يك�ون هذا ش�يئاً جيداً، لكن 

فحوصات الجودة ضعيفة للغاية.
وإليكم الرس الصغري الكريه الذي سيعرف 
به عدد قليل من زمالئي أساتذة االقتصاد: 
نظ�راً ألن هذه األوراق البحثي�ة »املثالية« 
أصبح�ت أط�ول، فق�د بات�ت أيض�اً أق�ل 
أهمي�ة. والقل�ة من الن�اس -بم�ن فيهم 
األكاديميون- يقرؤونها بعناية أو يتأثرون 

بها عندما يتعلق األمر بالسياسة.
تتأثر اآلراء الفعلية حول السياس�ة بشكل 
أك�رب باملناقش�ات ع�ىل وس�ائل التواصل 
االجتماع�ي، الس�يما ح�ول املوضوع�ات 
الس�اخنة مث�ل الح�د األدن�ى لألج�ور أو 
السياس�ة النقدي�ة واملالية. لك�ن ال يجب 
أن يكون الدور املتنامي لتوير أمراً س�يئاً، 
تتس�م  االجتماع�ي  التواص�ل  فوس�ائل 
باملساواة، وتحفز النقاش الحمايس وتتيح 

التعاون البحثي عرب مسافات بعيدة.
ثقاف�ة  اس�تبدال  ت�م  فق�د  ذل�ك،  وم�ع 
»النق�اش ع�رب الكت�ب« الس�ابقة بثقافة 

جدي�دة م�ن »النقاش ع�رب التغري�دات«. 
وه�ذا ليس بال�رورة تقدماً.الس�تخدام 
القلي�ل م�ن املصطلح�ات االقتصادية، لم 
يس�توعب االقتصادي�ون دروس »منحنى 
الف�ر« بالكامل )منحنى الف�ر هو منحنى 
ابتك�ره االقتصادي األمريك�ي آرثر الفر يف 
س�بعينيات القرن املايض، وُيعنى بالعالقة 
ب�ن العوائد الريبية ومع�دالت الريبة 
املفروضة عىل الناس(. ومن خالل املطالبة 
بالكثري من الرصامة يف البحث األكاديمي، 
أوجدوا بيئًة يراها معظ�م االقتصادين يف 

الواقع أقل رصامة.
هن�اك أيض�اً تأث�ري س�يايس. فتوي�ر هو 
وسيط اجتماعي يساري نس�بياً، وبالتايل 
فق�د انتقل فح�وى الخط�اب االقتصادي 

الشعبي إىل اليسار.
تط�ور  ح�ول  مختلط�ة  مش�اعر  ول�دي 
األيديولوجي�ا يف مهنة االقتصاد. يف األزمنة 
الس�ابقة كانت هناك مدارس فكرية، مثل 
الكينزية والنمساوية واملؤسسية ومدرسة 
ش�يكاغو.. وم�ا إىل ذل�ك، مرتبط�ة بآراء 
متماس�كة للعال�م. كان هذا غ�ري علمي، 
وأدى إىل اعتن�اق الناس كالً من السياس�ة 
واآلراء التجريبي�ة الت�ي ل�م تك�ن دائم�اً 

مدعومة باألدلة.
لقد تالشت املدارس الفكرية الرصيحة منذ 
ذلك الح�ن، لكن األيديولوجي�ا لم تتالش. 
الجدي�دة، وغ�ري  املهيمن�ة  األيديولوجي�ة 
املعلن�ة يف كثري من األحيان، هي مزيج من 

اليقظ�ة )أي أن يكون الفرد م�دركاً لذاته 
وملوقع�ه االجتماع�ي( ومنط�ق سياس�ة 

التكنوقراطية الديمقراطية اليسارية.
لس�ت متأكداً من أن معظ�م االقتصادين، 
ال�دول  م�ن  العدي�د  إىل  ينتم�ون  الذي�ن 
والثقاف�ات، يؤي�دون هذا النه�ج. فهم ال 
يعملون بجد ض�ده، وبالتايل فهو القاعدة 
االفراضية غري املعلنة. عالوة عىل ذلك، يتم 
إج�راء املزيد من األبحاث االقتصادية هذه 
األيام من قبل فرق كبرية، وليس بوساطة 
أف�راد، لذا ف�إن الحافز هو »املس�ايرة من 

أجل التوافق«.
من�ذ وق�ت لي�س ببعي�د، أش�ار »ه�اريف 
هارف�ارد،  جامع�ة  أن  إىل  مانس�فيلد« 
حي�ث كان عض�واً يف هيئ�ة التدري�س بها 
ملا يقرب من س�تة عقود، لم تعن أس�تاذاً 
واحداً محافظاً بش�كل علني يف الس�نوات 
العرش املاضي�ة، يف أي مجال )وليس فقط 
االقتص�اد(. م�ن الصع�ب املجادل�ة ب�أن 
التحيزات السياس�ية الواضحة عىل توير 
ال تؤث�ر بطريقة ما عىل الجانب األكاديمي 
من املهنة.ونظراً ألن االقتصاد أصبح أكثر 
أيديولوجية، فقد أصب�ح أيضاً أقل تجاوباً 
بشأن أيديولوجياته. وقد أدى ذلك إىل تنوع 
فك�ري أقل وعدد أقل م�ن األفكار الجديدة 
الراديكالية. هذه، باختصار، هي املشكلة 
الرئيس�ية يف مهن�ة االقتص�اد. ع�ىل األقل 
فإن أوراقنا البحثية أكثر دقة من أي وقت 

مىض يف تقديراتها للمعامالت.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية 

محكمة بداءة الهندية 
العدد : 561/ب/2021

التاريخ 2021/6/23
اىل املدع�ى علي�ه / ف�راس محمد عب�ود / مجهول محل 

االقامة حاليا
اعالن

نعلمك بان املدعي مثن�ى صالح عبد عيل قد اقام الدعوى 
املرقم�ة اعاله ام�ام هذه املحكم�ة والت�ي يطالبك فيها 
بتس�ديد الدي�ن ال�ذي بذمت�ك والبالغ خمس�ة وعرشون 
مليون دينار عن قيمة س�ند الكمبيال�ة املرقمة 2225 يف 
2021/2/16  والص�ادرة عن دائ�رة كاتب العدل يف الحر 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك فقد تق�رر تبليغك بواس�طة 
صحيفت�ن محليتن يوميتن يف موع�د املرافعة املصادف 
يوم 2021/7/8 الس�اعة التاسعة صباحا ويف حالة عدم 
حضورك او من ينوب عنك قانونا فس�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا
القايض

راسم رحيم اليارسي
�����������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 3303/ب2021/2

التاريخ 2021/6/23
اعالن

اىل / املدعى عليه )نوار انور عمر ( 
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية 

اضاف�ة لوظيفت�ه الدع�وى املرقم�ة اعاله ض�دك والذي 
يطلب فيها الحكم  

 بالزام�ك واملدع�ى علي�ه االول بتاديت�ك ل�ه  بالتكاف�ل 
والتضام�ن بينك�م  مبلغ�ا مق�داره )300$  عن القرض  
امل�ؤرخ يف 2013/3/18  ونظ�را لثب�وت مجهولية محل 
اقامتك حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي  يف محكمة بداءة 
كرب�الء واملؤيد من قبل مخت�ار املنطقة   لذا تقرر تبليغك 
اعالن�ا بصحيفت�ن محليت�ن يوميت�ن بموع�د املرافعة 
التاس�عة صباح�ا وعن�د ع�دم  الس�اعة   2021/6/30
حضورك او ارس�ال من ينوب عنك س�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

حربي طارش لفته
�����������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 3315/ب2021/3

التاريخ 2021/6/23
اعالن

اىل / املدعى عليه )فهد حسن عليوي( 
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية 

اضاف�ة لوظيفت�ه الدع�وى املرقم�ة اعاله ض�دك والذي 
يطلب فيها الحكم  

 بالزام�ك واملدع�ى عليهم�ا الثان�ي والثال�ث  بتاديتك له  
بالتكاف�ل والتضام�ن بينكم  مبلغا مق�داره )650$  عن 
الق�رض  املؤرخ يف 2013/3/6  ونظ�را لثبوت مجهولية 
مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح املبلغ القضائ�ي  يف محكمة 
بداءة بغداد الجدي�دة واملؤيد من قبل مختار املنطقة   لذا 
تقرر تبليغك اعالن�ا بصحيفتن محليتن يوميتن بموعد 
املرافعة 2021/6/30 الساعة التاسعة صباحا وعند عدم 
حضورك او ارس�ال من ينوب عنك س�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة  للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات 
العدد : أ/4919

التاريخ : 2021/6/23
بناء عىل طل�ب املواطن )عيل حم�ادي رايض( الذي يروم 
تبدي�ل لقب�ه وجعله  )الطفي�يل ( بدال من ) الس�لطاني( 
فم�ن لديه اع�راض  مراجعة ه�ذه املديري�ة خالل مدة 
اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه 
املديري�ة يف الدعوى وف�ق احكام امل�ادة )22( من قانون 
البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 واالمر االداري املرقم 

24195 يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 3308/ب2021/2

التاريخ 2021/6/23
اعالن

اىل / املدعى عليه )عيل عامر حمودي( 
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية 

اضاف�ة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاله ضدك والذي يطلب فيها 
الحكم  

 بالزام�ك واملدعى علي�ه الثاني بتاديتك ل�ه  بالتكافل والتضامن 
يف  امل�ؤرخ  الق�رض   ع�ن    $1300( مق�داره  مبلغ�ا  بينك�م  
2019/1/13  ونظرا لثبوت مجهولية محل اقامتك حسب رشح 
املبل�غ القضائي  يف محكمة بداءة  كربالء واملؤيد من قبل مختار 
املنطق�ة   ل�ذا تقرر تبليغك اعالنا بصحيفت�ن محليتن يوميتن 
بموعد املرافعة 2021/6/30 الساعة التاسعة صباحا وعند عدم 
حضورك او ارس�ال من ينوب عنك س�وف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

حربي طارش لفته
�����������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 3310/ب2021/2

التاريخ 2021/6/23
اعالن

اىل / املدعى عليها )نجاة كصاد شعالن( 
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية 

اضاف�ة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاله ضدك والذي يطلب فيها 
الحكم  

 بالزام�ك واملدعى علي�ه الثاني بتاديتك ل�ه  بالتكافل والتضامن 
يف  امل�ؤرخ  الق�رض   ع�ن    $1500( مق�داره  مبلغ�ا  بينك�م  
2015/10/21  ونظ�را لثب�وت مجهولي�ة محل اقامتك حس�ب 
رشح املبل�غ القضائي  يف محكمة ب�داءة  كربالء واملؤيد من قبل 
مخت�ار املنطق�ة   لذا تق�رر تبليغك اعالن�ا بصحيفتن محليتن 
يوميتن بموعد املرافعة 2021/6/30 الس�اعة التاسعة صباحا 
وعن�د ع�دم حض�ورك او ارس�ال من ين�وب عنك س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

حربي طارش لفته

زارة الداخلية
الدائرة القانونية 

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوى
القضية املرقمة 2019/421

مقتبس حكم غيابي
1  �اس�م املحكمة : محكم�ة قوى االمن الداخ�يل االوىل املنطقة 

الخامسة
2 � اس�م املته�م الغائ�ب  :املفوض راف�ت صبيح ع�الوي وادي 

التميمي
3  � رقم الدعوى 2019/421

4 � تاريخ ارتكاب الجريمة  
5 � تاريخ الحكم 2019/6/9

6 � املادة  القانونية )37(  من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 
7 � املنسوب اىل : مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشات

8  �  خالص�ة الحك�م : عدم ش�مول املتهم اع�اله بقانون العفو 
العام رقم 27 لس�نة 2016 لعدم قيامه بتس�ديد املبالغ  املرتبة 

بذمته 
9 � الحبس البس�يط ملدة )سنة واحدة ( وفق احكام املادة )37/

اوال الش�ق االول  ( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 كونه القانون 
االصلح للمتهم عمال باحكام املادة 2/2 من ق ع  رقم 111 لسنة 
1969 املع�دل وبداللة امل�واد 61/اوال و 69/اوال م�ن ق أ د  رقم 
17 لس�نة 2008 الهماله مما تس�بب بفقدان العجلة الحكومية 
التي بذمته واملرقمة 765 نوع ش�فر لومينا عند تعرضه لحادث 

تسليب واالستيالء عىل العجلة املذكورة اعاله عام 2007 
10 � تضمين�ه مبل�غ مقداره 9,000,000 تس�عة مالين  دينار  
وف�ق  املادة 37 ثاني�ا من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 عن قيمة 
العجل�ة الحكومية  املوصوفة اعاله وحس�ب التس�عرية بتاريخ 

الحادث يستحصل منه بالطرق التنفيذية 
11 � اخراجه من الخدمة يف قوى االمن الداخيل اس�تنادا الحكام 
امل�ادة )42/ثاني�ا( من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 بداللة املادة  
2/2 من ق ع رقم 111 لسنة 1969 املعدل استنادا الحكام املادة 
89/اوال م�ن ق ا د رق�م 17 لس�نة 2008 بع�د اكتس�اب الحكم 

الدرجة القطعية 
12 � اعط�اء املوظف�ن العمومين صالحية الق�اء القبض عليه 
اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر بحقه والزام املواطنن باالخبار 
عن محل اختفائه استنادا الحكام املادة 69 / ثانيا وثالثا  من ق  

أ د  رقم 17 لسنة 2008  
13 � حجز امواله املنقولة والغري منقولة  اس�تنادا الحكام املادة 

69 / رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008  
14 � تعمي�م اوص�اف العجل�ة الحكومي�ة املرقم�ة اع�اله وفق 

القانون
15 � تنزي�ل العجلة الحكومي�ة املوصوفة اعاله م�ن الذمة بعد 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
 16 � تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب ) جبار عاتي جرب( 
البالغة )25,000(  خمسة وعرشين الف دينار  عراقي ترصف له 

من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
ق�رارا غيابيا ص�ادرا باتفاق االراء اس�تنادا الح�كام املادة 60/ 
سادس�ا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 قابال لالعراض والتمييز 
اس�تنادا الحكام املادة 71/اوال وثانيا م�ن نفس القانون وافهم 

بتاريخ 2019/6/9
العميد الحقوقي

مرتىض هادي عبد عيل
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 3307/ب2021/2

التاريخ 2021/6/23
اعالن

اىل / املدعى عليه )كاظم عبد عيل حسن ( 
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية 

اضاف�ة لوظيفت�ه الدع�وى املرقم�ة اعاله ض�دك والذي 
يطلب فيها الحكم  

 بالزام�ك واملدع�ى علي�ه الثان�ي بتاديت�ك ل�ه  بالتكافل 
والتضام�ن بينك�م  مبلغا مق�داره )3200$  عن القرض  
امل�ؤرخ يف 2020/7/19  ونظ�را لثب�وت مجهولية محل 
اقامتك حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي  يف محكمة بداءة  
كرب�الء واملؤيد من قبل مخت�ار املنطقة   لذا تقرر تبليغك 
اعالن�ا بصحيفت�ن محليت�ن يوميت�ن بموع�د املرافعة 
التاس�عة صباح�ا وعن�د ع�دم  الس�اعة   2021/6/30
حضورك او ارس�ال من ينوب عنك س�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

حربي طارش لفته
�����������������������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2019/770

التاريخ 2021/6/23
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ النجف الس�هام العائدة للمدين ) بيان 
رزاق لوت�ي( البالغ�ة 2 س�هم من اصل 15 س�هم العقار  
تسلس�ل 627 الحويش الواق�ع يف الحويش املحجوز لقاء 
طلب الدائ�ن حيدر محمد حمزة البال�غ )  43,000,000  
( دين�ار  فع�ىل الراغ�ب بال�رشاء مراجعة ه�ذه املديرية 
خالل مدة ثالثن يوم�ا تبدا من اليوم التايل  والداللية عىل 

املشري 
املنفذ العدل

كرار عماد كايت
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه  627 الحويش املدينة القديمة
2 � جنسه ونوعه : ملك رصف  

3 � حدوده واوصافه يقع عىل ش�ارع فرعي قرب س�ور 
النجف القديم

4 � مش�تمالته تبي�ع مديرية تنفيذ النجف س�هام املدين 
بي�ان رزاق لوت�ي البالغ�ة 2 س�هم م�ن اصل 15 س�هم 
يف العق�ار املرق�م  627 حوي�ش والت�ي تس�اوي تس�عة 
وخمسون مليون وسبعمائة وثالثة وخمسون الف دينار 
وكانت مشتمالته مكونة من مدخل عدد اثنان واستقبال 
وغرفتن مجاورتان لالستقبال وساحة وسطية مفتوحة  
تحيطها ثالثة غ�رف نوم ومطبخ ومجموعة صحية عدد 
2 ورسداب وطابق عل�وي مؤلف من ثالثة غرف نوم وان 
العقار مسقف من الشيلمان واالرضية بالكايش املوزاييك 
وتوج�د صحيات يف الطابق العلوي ع�دد واحد وان درجة 

عمران العقار متوسطة
5 �مساحته  236,37 م2

6 �  درجة العمران  متوسطة  
7 � الش�اغل  ع�يل بي�ان رزاق  يرغ�ب  بالبق�اء بصف�ة 

مستاجر بعد البيع 
8 � القيمة املقدرة : للحصة املدين يف العقار البالغ تس�عة 
وخمسون مليون وسبعمائة وثالثة وخمسون الف دينار 
�����������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف غماس  
العدد 157/ش/2021
التاريخ 2021/6/20

اعالن
املدعية / مروه ماجد حسن

املدعى عليه / عيل ناجح حسن 
اىل املدعى عليه / عيل ناجح حسن 

بتاري�خ 2021/6/17 وبع�دد 157/ش/2021 اصدرت 
ه�ذه املحكم�ة ق�رارا يق�ي الحك�م بتصدي�ق الطالق 
الرجعي الواقع بينك وبن املدعي�ة بتاريخ 2014/3/17 
وملجهولي�ة محل اقامتك فق�د قرر تبليغ�ك بموجب هذا 
االع�الن يف صحيفت�ن محليت�ن ويح�ق ل�ك االع�راض 
والتميي�ز عىل الق�رار اعاله خ�الل مدة ثالث�ون يوم من 
تاري�خ ن�رش ه�ذه العالن وبخالف ذلك س�وف يكتس�ب 

القرار الدرجة القطعية بعد انتهاء املدة املذكورة 
القايض

احمد برهان حميد
�����������������������������������������������������

فقدان وثيقة مدرسية
فقدت الوثيقة املدرس�ية املرقم�ة 00036800-22 العدد 
/ 9 يف 2020/11/15 الص�ادرة م�ن متوس�طة املنتر 
/الرميث�ة املعن�ون اىل اعدادي�ة صناعة الرميثة باس�م / 
حس�نن عبد الحسن حس�ن من يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة 
العدد 338/ب/2021
التاريخ 2021/6/10

اىل املطل�وب اع�ادة القوة التنفيذية  ضدهما حس�ن ورة 
غثيث وهادي عبود هادي  /

اعالن
اق�ام طالب اع�ادة القوة التنفيذية  ابراهيم راش�د حران 
الدعوى املرقم�ة 338/ب/2021 املتضمن�ه طلبه اعادة 

القوة التنفيذية للقرار املرقم 38/ ب/1987 
وبالنظ�ر ملجهولية مح�ل اقامتكما حس�ب رشح القائم 
بالتبليغ  وتاييد مختار املنطقة عليه قررت هذه املحكمة 
تبليغكما اعالنا بصحيفتن رس�ميتن يوميتن محليتن 
واس�عتي االنتش�ار للحضور امام هذه املحكمة يف موعد 
املرافعة املصادف 2021/6/29 الس�اعة الثامنة صباحا 
ويف ح�ال ع�دم حضوركما او ارس�ال  من ين�وب عنكما 
قانونا س�وف تجري املرافعة بحقكم�ا غيابيا وعلنا وفق 

االصول
القايض

عيل حميد الحيدري
�����������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد: 2366/ج/2013
التاريخ : 2021/6/22

اعالن
 اىل املتهم الهارب / غسان حاتم حاكم

حي�ث انك مته�م يف الدعوى املرقم�ة )2366/ج/2021( 
والخاص�ة باملش�تكي )عثم�ان كام�ل عبد( وف�ق املادة 
1/459  م�ن قانون العقوبات  وملجهولي�ة محل اقامتك  
حس�ب االش�عار املرفق يف ثنايا هذه الدعوى عليه قررت 
املحكم�ة تبليغ�ك اعالن�ا بواس�طة جريدتن رس�ميتن 
بوج�وب الحض�ور يف موع�د املحاكم�ة املص�ادف ي�وم 
2021/8/5 وعند عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك 

غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض

عدنان كريم عبد عيل
�����������������������������������������������������

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الحيدرية

تنفيذ / 30
رقم االضبارة / 69 / ب / 2021

التاريخ  22/ 6 / 2021
اىل املنفذ عليه / عباس حسن منصور حسون

لق�د تحقق له�ذه املديري�ة من اش�عار املخت�ار و ورقة 
التكلي�ف بالحضور انك مجهول مح�ل اإلقامة وليس لك 
موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه 
واس�تناداً للمادة )27( م�ن قانون التنفي�ذ تقرر تبليغك 
اعالنا بالحضور يف مديرية التنفيذ الحيدرية خالل خمسة 
عرش يوم�ًا تبدأ من اليوم التايل للن�رش ملبارشة املعامالت 
التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حال�ة عدم حضورك س�تبارش 

هذه املديرية بأجراءات التنفيذ الجربي فوق القانون :
املنفذ العدل

احمد حسن داخل
اوصاف املح�رر : 1- القرار املرقم 2905/ ش / 2008 يف 

4 / 12 / 2008 احوال الشخصية الحلة 
2- الق�رار املرق�م 405 / ش / 2009  يف 26 / 2 / 2009 

احوال الشخصية الحلة
�����������������������������������������������������

اعالن
اىل املتهم الغائب / )ش.م ريسان عبيد عبود صالح ( 

املنس�وب اىل / مديرية رشطة محافظ�ة النجف االرشف 
واملنشات  

العنوان / النجف  االرشف / املركز /الجديدة 4
بما انك متهم وفق احكام املادة /5/ من قانون  عقوبات 

قوى االمن الداخيل رقم 14 لسنة 2008 املعدل 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك اقت�ىض تبليغك بواس�طة هذا 
االع�الن عىل ان تحر امام محكمة ق�وى االمن الداخيل  
/ املنطقة الرابعة خالل مدة اقصاها ثالثون يوما اعتبارا 
من تاريخ تعليق هذا االعالن يف محل اقامتك  وتجيب عىل 
التهم�ة املوجه ض�دك وعند عدم حضورك س�وف تجري 
محاكمت�ك غيابي�ا اس�تنادا الح�كام امل�واد  )65 و 68 و 
69( م�ن قانون اصول املحاكم�ات الجزائية لقوى االمن 

الداخيل 
اللواء الحقوقي

سعد عيل شميس
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل 

املنطقة الرابعة

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف الهاشمية
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 871 / 1
املحلة او رقم واسم املقاطعة : 4 الدبال 

الجنس: دار 
النوع : ملك رصف 

رقم الباب : 
رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املساحة : 260 م2 
املش�تمالت : اس�تقبال مطبخ صالة غرفتن نوم الطابق 

االول و ثالثة غرف الطابق العلوي
املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوي : 

الشاغل : 
مقدار البيع : تمام العقار

س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف الهاشمية يف املزايدة 
العلنية العقار املوصوف اعاله العائد للراهن ) محي عويد 
مصح�ب ( لقاء طلب الدائن املرتهن ) مرصف الصناعي( 
البال�غ ) 25000000( خمس�ة وع�رشون ملي�ون ديناراً 
فعىل الراغب يف االشراك فيها مراجعة هذه الدائرة خالل 
)ثالث�ون( يوماً اعتب�اراً من اليوم الت�ايل لتاريخ نرش هذا 
االعالن مستصحباً معه تأمينات قانونية نقدية او كفالة 
مرصفي�ة ال تق�ل ع�ن 10% من القيم�ة املق�درة للمبيع 
البالغة ) 100000000( مائ�ة  مليون ديناراً وان املزايدة 

ستجرى يف الساعة )12( ظهراً من اليوم األخري. 
مديرية التسجيل العقاري يف الهاشمية 

�����������������������������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف الهاشمية
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 1826 / 1
املحلة او رقم واسم املقاطعة : 7 العالك 

الجنس: دار 
النوع : ملك رصف 

رقم الباب : 
رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املساحة : 260 م2 
املش�تمالت : اس�تقبال + مطبخ + مدخ�ل + غرفتن نوم 

الطابق االريض وغرفة نوم الطابق العلوي
املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوي : 

الشاغل : 
مقدار البيع : تمام العقار

س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف الهاشمية يف املزايدة 
العلنية العقار املوصوف اعاله العائد للراهن ) فارس عيل 
كري�م ( لقاء طل�ب الدائن املرتهن ) م�رصف الصناعي( 
البال�غ ) 8000000( ثمانية مالين ديناراً فعىل الراغب يف 
االش�راك فيها مراجعة هذه الدائرة خالل )ثالثون( يوماً 
اعتباراً من اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مستصحباً 
معه تأمينات قانونية نقدية او كفالة مرصفية ال تقل عن 
10% م�ن القيم�ة املقدرة للمبيع البالغ�ة ) 60000000( 
ستون مليون ديناراً وان املزايدة ستجرى يف الساعة )12( 

ظهراً من اليوم األخري. 
مديرية التسجيل العقاري يف الهاشمية

�����������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 3311/ب2021/2

التاريخ 2021/6/23
اعالن

اىل / املدعى عليه )امري حسن عبد الزهرة( 
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية 

اضاف�ة لوظيفت�ه الدع�وى املرقم�ة اعاله ض�دك والذي 
يطلب فيها الحكم  

 بالزام�ك واملدع�ى علي�ه الثان�ي بتاديت�ك ل�ه  بالتكافل 
والتضام�ن بينك�م  مبلغ�ا مق�داره )300$  عن القرض  
امل�ؤرخ يف 2019/3/10  ونظ�را لثب�وت مجهولية محل 
اقامتك حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي  يف محكمة بداءة  
كرب�الء واملؤيد من قبل مخت�ار املنطقة   لذا تقرر تبليغك 
اعالن�ا بصحيفت�ن محليت�ن يوميت�ن بموع�د املرافعة 
التاس�عة صباح�ا وعن�د ع�دم  الس�اعة   2021/6/30
حضورك او ارس�ال من ينوب عنك س�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

حربي طارش لفته
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

مهنياً:علي�ك أن تك�ون أكثر ح�ذراً يف خياراتك 
املقبل�ة، وق�د تك�ون هنالك مطّب�ات يف عرض 

جديد يقدم إليك يف غضون أيام.
عاطفياً:تستاء من أمر يتعلق بالرشيك، حافظ 
عىل رسية مش�اعرك واقب�ل ما يحدث من دون 

اعرتاض إذا استطعت.

مهنياً: ج�و إيجابي لطرح أف�كار جديدة بغية 
تطوير العالقة، اس�تفد قدر اإلمكان وال تضّيع 

الفرصة.
عاطفياً:قد يطلب الرشيك مس�اعدتك يف بعض 
األم�ور، فال ت�رتّدد وكن إىل جانب�ه ليتمّكن من 

مقاومة الضغوط.

مهنياً:ال تس�تعجل البوح ب�كل الحقائق، وقّدم 
بع�ض التن�ازالت إذا كانت رضوري�ة لتتخطى 
أزمة عابرة. عاطفياً:بإمكانك أن تحّس بالحّب، 
تج�ذب  املغناطيس�ية  الرومانس�ية  فطاقت�ك 
املعجب�ن. إذا كان لديك اهتم�ام بالحّب، فإنك 

ستكون ملفتاً لألنظار اليوم

مهنياً:مس�ؤولياتك يف العم�ل ت�زداد يوم�اً بعد 
يوم، وه�ذا يؤّدي إىل تعزي�ز موقعك والحصول 

عىل ترقية أو زيادة يف الراتب.
عاطفياً:س�تجد أن عي�ون جمي�ع م�ن حولك 
محملق�ة بك. ال ت�رتدد باظهار حب�ك لآلخرين 

الذين سيلتفون حولك تمتع بالحياة اليوم .

مهني�اً:  س�تجد الكثري م�ن االمور الس�ارة يف 
العم�ل والت�ي س�تجعل حيات�ك االجتماعية و 

حتى العاطفية افضل من السابق .
عاطفياً:تكتش�ف أن خيارات�ك تج�اه الرشيك 
كان�ت صائب�ة وثقت�ك ب�ه مس�تحقة وجدية، 

فرتتاح نفسياً وتطمنئ إىل املستقبل.

مهني�اً: ال ترصف انتباهك بس�هولة عن األمور 
املحيط�ة بك، وال تخرج ع�ن املوضوع املطروق 
أمامك. قد يفاجئ من حولك برتكيزك املفاجئ. 

و قد تتفاجئ برسعة تجاوبهم مع افكارك .
عاطفياً: ال تتهرّب من الواجبات، تحاَش التوّرط 

يف قضية شائكة، تبدو يف موقع مناسب

مهني�اً:إن جوهر النجاح يكمن يف فريق العمل. 
جد من يشاطرك الرّأي إلحراز التقّدم اليوم.

ظك اليوم برج امليزان عاطفياً: كن أكثر تفهماً 
لظ�روف الحبي�ب وابَق إىل جانب�ه، فهو بأمّس 
الحاج�ة إلي�ك اليوم قب�ل الغ�د للتخفيف عنه 

ومواساته.

مهنياً:تنق�ل عالقت�ك مع أش�خاص اليوم من 
زم�الء عم�ل إىل أصدق�اء ربم�ا، أو رّبم�ا م�ن 
أصدق�اء إىل أكثر من أصدقاء. ك�ن إيجابياً مع 
ه�ذا التحول بقضاء بعض الوق�ت معهم بعيداً 

عن املكتب أو العمل.

مهنياً:ال تظّنّن أن الوقت الطويل الذي استغرقته 
يف التحضري ملشاريعك يعني أنك حّضت جيداً، 
فالنتائ�ج قد تفاجئ�ك. عاطفياً:ارتب�اكك يثري 
قل�ق الرشيك، ويرفع منس�وب الش�ك عنده يف 
مختلف األم�ور، حاول أن تخفي ه�ذا االرتباك 

أمامه وكن مرشق الوجه.

مهنياً:تعقل�ك س�يخدمك كث�رياً. كل م�ا تحتاجه 
ه�و وضع خط�ة منطقية. اس�تخدم طريقتك يف 
البحث وط�ّور خطتك إىل مدى أبع�د ، هذا ينطبق 
عىل مس�اعي العمل وأمور القلب عىل حد س�واء. 
عاطفياً:تقوم برحلة لتجديد شهر العسل، وتتلقى 

وعوداً كثرية، ويسود الحب واألجواء اإليجابية.

مهنياً:يث�ري ه�ذا الي�وم مس�ألة مالي�ة، عليك 
االبتع�اد ع�ن الصفق�ات املش�بوهة وتجن�ب 
الدخ�ول يف مضاربات البورص�ة. عاطفياً:رغم 
ذلك تش�عر كما لو أّنك ال تجني ش�يئاً. ال تفقد 
ثقتك بنفس�ك، ف�إن املش�اريع الطويلة األجل 

تحتاج إىل وقت أطول لتجني ثمارها.

مهنياً: يس�اعد هذا اليوم ع�ىل الخيار األفضل، 
ويستحس�ن أن تستغل الفرص عىل أكمل وجه 

بغية التوصل إىل تحقيق ما تبتغيه.
عاطفي�اً: م�ن حق�ك أن تش�عر بالقل�ق م�ن 
ترّصف�ات الرشيك، لكن مصارحت�ه باألمر هو 

الحل األنسب والناجح .

العذراء

احلوت

هل تطبقون مستحرضات العناية بالرتتيب املناسب؟
هل يمك�ن تطبيق املصل م�كان الكريم 
األفض�ل  التوقي�ت  ه�و  م�ا  املرّط�ب؟ 
الس�تعمال اللوش�ن يف الروتن اليومي؟ 
وهل تقشري الجلد أفضل قبل تنظيفه أو 
بع�ده؟ يتضّمن روت�ن العناية بالبرشة 
خطوات متع�ددة ومروحة واس�عة من 
املس�تحضات بن كريم�ات، وأمصال، 
وأنواع مختلفة من املقرّشات، واألقنعة، 
واللوشن فما هو الرتتيب املثايل لتطبيقها 
خصائصه�ا  م�ن  االس�تفادة  به�دف 

وفوائدها.
- االنطالق من قواعد متينة صباحاً:

ُيش�ّكل التنظي�ف الخط�وة األوىل الت�ي 

تحتاج إليها البرشة صباحاً للتخلّص من 
التعّرق، واإلفرازات الزهمّية التي ترتاكم 
عىل سطحها خالل الليل. ويتم التنظيف 
صباحاً باالستعانة بلوشن منّشط أو ماء 
األزهار ملس�اعدة البرشة عىل اس�تعادة 
توازنه�ا، ولذل�ك م�ن األفض�ل اختي�ار 
املس�تحضات الخالية من الكحول لهذا 
الغرض. عىل أن يتم تجّنب املستحضات 
املقرّشة صباح�ًا كون مفعولها قاس�يا 
عىل الب�رشة يف بداية الي�وم. وهو يمكن 
أن ينّشط اإلفرازات الزهمّية ويزيد ملعان 
الب�رشة مم�ا يح�ول دون حصولها عىل 

الرتطيب الذي تحتاج إليه.

  
ُتش�ّكل الف�رتة الصباحّية الوق�ت املثايل 
الستعمال كريم العناية بمحيط العينن 
والكري�م النه�اري املرّطب ال�ذي يطّبق 
ع�ىل الب�رشة بع�د مص�ل م�ن العالم�ة 
نفسها ليساهم يف تفعيل التأثري املرّطب 
للكريم ويكّمله بمفعول مضاد للتجاعيد 
الحاج�ة.  أو مض�اد للش�وائب حس�ب 
وم�ن املمك�ن اس�تبدال الكري�م املرّطب 
باس�تعمال كريم BB يف حال�ة البرشات 
الش�ابة، فيما تحتاج البرشات الناضجة 
إىل فوائ�د الرتطيب العمي�ق التي يؤمنها 

كريم النهار.

دراسة تكشف عن أطول زلزال يف العالـم
باحث�ون  أجراه�ا  دراس�ة  كش�فت 
التكنولوجي�ة  نانيان�غ  جامع�ة  يف 
بس�نغافورة، ع�ن زل�زال وق�ع قبال�ة 
س�احل جزيرة س�ومطرة اإلندونيسية 
عام 1861، واستمر ملدة 32 عاماً، حيث 

راح ضحيته اآلالف.
وأطلق الباحثون عىل الزلزال اسم »حدث 
االن�زالق البط�يء«، حيث ت�م اعتباره 

أط�ول زلزال مس�ّجل يف العال�م، والذي 
تس�ّبب يف حدوث تسونامي عمالق دمر 
أكث�ر من 500 كم لقوته التي بلغت 8.5 

درجة بمقياس ريخرت.
ورصد العلماء عالمات الزلزال يف دراسٍة 
نرشته�ا مجل�ة »نيترش جيوس�اينس« 
العلمي�ة، مش�ريين إىل أن ذل�ك االنزالق 
ب�دأ ع�ام 1829 بب�طء ش�ديد وانتق�ل 

تدريجي�ا إىل طبقات األرض حتى انتهى 
به�زة أرضية عنيف�ة أودت بحياة آالف 

األشخاص.
كما تم تحديد الحدث من خالل دراس�ة 
الش�عاب املرجانية عىل طول خط صدع 
س�وندرا العم�الق بجزيرة س�يمولو يف 
إندونيسيا، حيث أظهرت تاريخاً لتحرك 

خط الصدع بن عامي 1738 و1861.

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
2 ملعقة صغرية زبدة
2 ملعقة كبرية سكر

50 جرام عن جمل
1 ملعقة كبرية خل بلسمي

رشة ملح
رشة فلفل اسود مطحون

2 ملعقة كبرية زيت الزيتون
8 ورقات خس

100 جرام جرجري
50 جرام العنب

خطوات التحضري:
حميص عن الجمل يف الزبدة و السكر عىل نار متوسطة.

اخلط�ي املل�ح و الفلفل و الخل و زيت الزيتون ثم ضع�ي املزيج يف بولة كبرية 
الحجم.

ضعي الجرج�ري و الخس و العنب عىل مزيج الخل و الزيتون قلبي برفق حتى 
تمام اإلختالط.

ضعي عن الجمل عىل سلطة العنب و قلبي ثم قدميها.

سلطة العنب بعني اجلمل
فوائد الضحك للقلب وخماطر اجللوس

هن�اك بع�ض املعلوم�ات الصحية 
األساس�ية التي يعرفه�ا الكثريون 
من�ا، مث�ل أهمي�ة رشب كمي�ات 
كافية من املياه أو النوم لس�اعات 
كافي�ة ويف مواعي�د ثابت�ة، وكذلك 
الرياضي�ة. لك�ن هناك  ممارس�ة 
املزي�د ملعرفت�ه م�ن أج�ل التمتع 
بحال�ة صحي�ة أفض�ل م�ن خالل 
خطوات بس�يطة وس�هلة للغاية، 
 Things You وفقاً مل�ا نرشه موقع

.Must Know
فوائد الضحك

دوري�ة  أجري�ت ع�ام 2016 وُن�رشت يف  لدراس�ة  وفق�اً 
Epidemiology، يمكن أن يس�اهم الضحك بش�كل مبارش 
يف تحس�ن صح�ة القلب. وش�ارك يف الدراس�ة متطوعون 
من الجنس�ن ممن تزي�د أعمارهم عن ال��65 عاماً. وأفاد 
املشاركون بأنهم يضحكون يومياً. وتوصلت نتائج الدراسة 
إىل أن الضح�ك يبط�ئ بش�كل كبري م�ن مع�دالت اإلصابة 

بأمراض القلب واألوعية الدموية والسكتة الدماغية.
سن اإلقالع عن التدخن

ع�ن  اإلق�الع  يس�اعد  أن  يمك�ن 
التدخ�ن قبل س�ن ال��35 يف إنقاذ 
الحياة. وبحس�ب تقرير صدر عام 
2002 ون�رش يف »املجل�ة األمريكية 
للصحة العامة«، يمكن درء الوفاة 
بس�بب التدخن إذا ت�م اإلقالع عن 

تناول السجائر قبل سن ال�35.
خطر الكسل

أظه�رت الدراس�ات الحديثة مدى 
أهمية النش�اط البدني، حيث جاء 
 JAMA يف دراس�ة أجري�ت ع�ام 2018 وُن�رشت يف دوري�ة
Network Open أن »األداء البدني النش�يط يخفض بنسبة 
%80 من خطر الوفاة، حيث تقل احتماالت اإلصابة بعوامل 
الخط�ر الرسيري�ة التقليدية، مثل م�رض الرشيان التاجي 

والسكري ومشاكل القلب والرئة بسبب التدخن«.
السمنة والرسطان

خل�ص تقرير من مركز أبحاث الرسطان يف بريطانيا إىل أنه 
م�ع انخفاض مع�دالت التدخن وارتفاع معدالت الس�منة، 
من املتوقع أن تصبح هذه األخرية السبب الرئييس لإلصابة 

بالرسطان بحلول عام 2043.

حرك عود الثقاب

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

كلمات متقاطعةكلمات متقاطعة

البحث عن الكلمة

حل اللغز
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أيمن حسني ينفي مغادرته عش الصقور
             المستقبل العراقي/ متابعة

نف�ى مهاجم فريق القوة الجوية بكرة 
القدم ايمن حسني األنباء التي تحدثت 
ع�ن ق�رب انتقال�ه إىل ن�ادي أم صالل 
القطري، مؤكدا أنه سعيد مع الصقور 
ويسعى جاهدا للتتويج بلقبي الدوري 
ع�ن  فض�ال  الع�راق  وكأس  املمت�از 
تتويجه بلقب هداف مس�ابقة الدوري 

خالل املوسم الحايل.
وكانت وسائل اعالم عربية ومحلية قد 
ربط�ت الالعب ايمن حس�ني باالنتقال 
اىل الدوري القطري ع�ى خلفية تألقه 

مع فريقه الجوية يف املوسم الحايل.
ع�ى صعيد آخ�ر نفى مدي�ر املكت�ب اإلعالمي 
لن�ادي الجوية عالء محمد األنباء التي تناولتها 
مواق�ع التواص�ل االجتماعي ووس�ائل اإلعالم 
بش�أن فت�ح قن�وات االتصال م�ع العبني جدد 
لتمثيل الفريق يف املوسم املقبل. وأوضح محمد 
أن “رئي�س الهيئ�ة االداري�ة الفري�ق الطي�ار 
ش�هاب جاه�د وأعض�اء اإلدارة أك�دوا ع�دم 

مفاتحة أي الع�ب يف الوقت الحايل وأن الجميع 
متمس�ك بعن�ارص الفري�ق الحالي�ني للعب يف 
املوس�م املقبل”، نافيا ما ت�م تداوله بخصوص 
اس�تقطاب العبني جدد، وأكد تمسكهم بجميع 

الالعبني واملالك التدريبي.
وأض�اف محم�د أن  “هذه االخب�ار عارية عن 
الصح�ة لكون املوس�م الكروي الح�ايل لم ينته 
بعد”، الفتا إىل أن الرتكيز يف الوقت الحايل منصب 

عى املباريات املقبلة للفريق يف الدوري 
املمتاز فض�ال عن نهائي كأس العراق. 
تجدر االشارة اىل ان الجوية سيخوض 
مس�اء الي�وم يف ملعب الش�عب الدويل 
مب�اراة مهمة أم�ام الكرخ سيس�عى 
م�ن خالله�ا إىل حص�د ث�الث نق�اط 
جديدة تضعه قاب قوسني أو أدنى من 

التتوي�ج بلق�ب الدوري 
للموس�م  املح�ي 

بينم�ا  امل�ايض، 
الصقور  ينتظر 
س�يكو  كال
مرتق�ب أم�ام 
اللدود  الغري�م 
نهائي  ال�زوراء ضم�ن 
ال�كأس وم�ن املؤم�ل 

ملعب  يحتضنه  ان 
الدويل يف  الش�عب 
تم�وز  منتص�ف 

املقبل.

دهوك تضيف منافسات العرب 
بالكيك بوكسنغ

             المستقبل العراقي/ متابعة

قال رئيس االتحاد املركزي للكيك بوكسينغ قاسم 
الواس�طي ان بطول�ة العرب للمنتخب�ات واألندية 
لفئتي املتقدمني والش�باب وللجنسني، ستنطلق يف 
الخامس والعرشين من شهر آب املقبل يف محافظة 
دهوك بكردس�تان العراق.   وأعرب الواس�طي عن 
أمله ان يحقق العراق نتائج مميزة يف البطولة التي 
ستش�هد مشاركة واس�عة ألفضل البلدان العربية 
باللعب�ة كمرص وتونس واملغرب وس�وريا واألردن 
وفلس�طني وعدد م�ن دول الخلي�ج العربي.   وأكد 
الواس�طي ان النتائج االيجابية ملنتخباتنا 
الوطنية أسهمت يف تعزيز ثقة االتحاد 
العربي، ليمنح العراق رشف تنظيم 
بطول�ة الع�رب التي ستش�هد 
منافس�ات قوية نظراً لتقارب 
املستويات. وقال الواسطي ان 

اتحاده يس�عى اىل ان يكون تنظيم البطولة رسالة 
لألشقاء واألصدقاء عى قدرة العراق وتنامي بناه 

التحتية الستضافة البطوالت الكبرية وانه بلد آمن 
وحاضنة مرحبة لجميع األشقاء واألصدقاء.

بايرن ميونخ يرتاجع عن قراره 
بشأن هاالند

إعالن موعد جراحة 
ديمبيل

              المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د تقري�ر صحفي إس�باني، تراج�ع باي�رن ميونخ عن 
قراره الس�ابق بش�أن التف�اوض مع النرويج�ي إيرلينج 

هاالند، مهاجم بوروسيا دورتموند، لضمه هذا الصيف. 
وكان بايرن قد أعلن يف وقٍت س�ابق بأنه لن يدخل س�باق 
التعاق�د م�ع هاالن�د، طامل�ا كان النجم البولن�دي روبرت 

ليفاندوفسكي هو مهاجم الفريق.
وبحس�ب صحيفة »مون�دو ديبورتيفو« اإلس�بانية، فإن 
باي�رن ق�رر التف�اوض حول ض�م هاالند، خاص�ة يف ظل 
األنب�اء التي ترتدد ح�ول رغبة ليفاندوفس�كي يف الرحيل 
وخ�وض تجرب�ة جدي�دة س�واء يف ال�دوري اإلنجليزي أو 
الدوري اإلس�باني.وأضاف التقري�ر، أن بايرن يرى هاالند 
ه�و البديل املثايل لليفاندوفس�كي، خاصة بعد انس�جامه 
الرسيع مع أجواء البوندس�ليجا وصغر س�نه، لكن النادي 
البافاري س�وف ينتظر الع�روض املقدمة ملهاجمه الحايل، 
من أج�ل تقييم األمور. وأش�ار التقري�ر، إىل أن دورتموند 
يرغ�ب يف الحصول ع�ى 150 مليون ي�ورو للموافقة عى 
رحي�ل هاالند هذا الصي�ف، علًما بأن عق�ده يحتوي عى 
رشط جزائ�ي يمك�ن تفعيل�ه الصي�ف املقب�ل مقابل 75 
مليون ي�ورو فقط.واختتمت الصحيفة، بأن طريق بايرن 
نحو هاالند ليس مفروًشا بالورود، وإنما سيلقى منافسة 

رشسة للغاية من ريال مدريد وبرشلونة.

التطبيعية ترجئ اختيار املدربني املساعدين لسوكوب

حقيقة موافقة مييس عىل التجديد لربشلونة

              المستقبل العراقي/ متابعة

أرجأت الهيئة التطبيعية البت بقرار اختيار 
املدربني املساعدين املحليني الذين من املؤمل 
تس�ميتهما برفق�ة الجهاز الفن�ي األجنبي 
للمنتخ�ب األوملب�ي لك�رة الق�دم ال�ذي تم 
التعاقد معه خالل األسبوع املايض تحضرياً 
لالس�تحقاقات املقبل�ة .وعلم�ت “الصباح 
الريايض” من مص�ادر يف الهيئة التطبيعية 
بأن “ السبب الحقيقي من وراء هذا االرجاء 
يتعلق بعدم اجادة املدربني املس�اعدين للغة 
االنكليزية وهو الرشط األساس الذي وضعه 
املدرب التشيكي )مريوسالف سوكوب( قبل 
اختيار الطواقم املحلية التي ستتم اضافتها 
اللجن�ة  ترش�يحات  ض�وء  ويف  مالك�ه  اىل 
الفنية التي درس�ت مجموعة من األس�ماء 

التدريبي�ة وأبرزهم حيدر محمود 
وزراق فرح�ان ». ورج�ح املصدر 
ان “ اللجن�ة الفني�ة بصدد إعادة 
ترش�يح أس�ماء مدرب�ني اخرين 
وعم�ل مقابل�ة ش�فوية مبارشة 
املدرب  االنكليزي�ة م�ع  وباللغ�ة 
سوكوب الختيار اي مدرب محي، 
الس�يما ان التش�يكي يعول كثرياً 
عى اجادة املساعدين لهذه اللغة 
ليكونوا همزة الوصل مع الالعبني 
املحليني وقدرته�م عى التخاطب 
الخططي�ة  الواجب�ات  ورشح 

لزمالئه�م املغرتب�ني الن جميعه�م يتقنون 
ه�ذه اللغ�ة باإلضاف�ة اىل لغ�ات اجنبي�ة 
أخ�رى » . يف س�ياق متصل، م�ن املؤمل ان 
يع�ود املدرب س�وكوب ثاني�ة اىل العاصمة 

بغ�داد خ�الل األي�ام املقبل�ة بع�د حصوله 
ع�ى الجرعة الثانية م�ن اللقاح ضد مرض 
كوفي�د من اح�دى مستش�فيات العاصمة 
ب�راغ لعم�ل معس�كر تدريب�ي للمنتخ�ب 
األوملب�ي الذي يس�تعد لخ�وض التصفيات 

اآلس�يوية يف ترشي�ن االول املقبل، 
املؤهل�ة لنهائي�ات آس�يا تحت 23 
عاما، والتي ستقام يف اوزبكستان 
عام 2022 وقد اس�تدعى 15 العباً 
مغرتب�ًا له�ذا التجم�ع باإلضاف�ة 
اىل مجموع�ة من األس�ماء املحلية 
التي ب�رزت يف دوريي الكرة املمتاز 
والتأهيي للدرجة املمتازة “. وكان 
املدرب التشيكي س�وكوب قد قدم 
يف األس�بوع امل�ايض رؤيت�ه الفنية 
وأب�رز  األوملب�ي  املنتخ�ب  لقي�ادة 
منهاج�ه التدريب�ي ال�ذي يرغ�ب 
بتطبيق�ه لرئي�س الهيئ�ة التطبيعي�ة اياد 
بنيان، بحضور وزير الشباب عدنان درجال 
ونائب رئي�س الهيئ�ة التطبيعي�ة الدكتور 

شامل كامل.

              المستقبل العراقي/ متابعة

كشف تقرير صحفي إسباني، عن حقيقة توصل برشلونة 
التف�اق م�ع األرجنتيني ليونيل مييس، قائ�د الفريق، حول 
تجديد عقده.وينتهي عقد مييس مع برشلونة بعد أسبوع 

م�ن اآلن، ول�م يعل�ن أحد الطرف�ني التوصل التف�اق حول 
التجديد حتى اآلن.وأكد مصدر مقرب من مييس، لصحيفة 
»س�بورت« الكتالونية، أن الربغ�وث األرجنتيني لم يتوصل 
التف�اق ح�ول تجديد عقده مع برش�لونة حت�ى اآلن، عى 
عكس األخب�ار املنترشة والتي تفيد بمنح�ه خوان البورتا، 

رئيس برشلونة، موافقته عى التجديد.وأضافت الصحيفة، 
أنه س�بق وأن قدم خوان البورتا عرًضا ملييس بالتجديد ملدة 
موسمني، إال أن النجم األرجنتيني لم يرد حتى اآلن.وأشارت 
الصحيفة، إىل وج�ود محادثات يومية، ورغبات متبادلة يف 

االستمرار، لكن ال يوجد يشء رسمي حتى اآلن.

مودريتش يعطي درسًا يف عدم االستسالم
              المستقبل العراقي/ متابعة

انض�م منتخب كرواتيا إىل ركب املتأهلني للدور ثمن النهائي 
لبطول�ة ي�ورو 2020، أمس الثالثاء، بعد ف�وزه الثمني عى 
أسكتلندا )3-1(، ليخطف املركز الثاني يف املجموعة الرابعة 

من التشيك.
 كما نجح منتخب إنجلرتا يف اعتالء صدارة املجموعة بفوزه 

عى التشيك بهدف دون رد، سجله النجم رحيم سرتلينج.
ويرص�د كووورة أب�رز ردود األفعال من نج�وم اليورو عرب 

حساباتهم عى مواقع التواصل االجتماعي:
كايل ووكر – مدافع إنجلرتا: »سعيد بالحصول عى 3 نقاط 
ونظافة الشباك، وكذلك التأهل كمتصدر للمجموعة.. دعونا 

نعمل بجد ونحافظ عى تركيزنا«. 
رحيم سرتلينج – العب إنجلرتا: »لم أكن أبًدا يف شك«. 

جاك جريليش – العب إنجل�رتا: »3 نقاط.. تأهلنا كمتصدر 
للمجموعة، ليلة رائعة«.

 هاري ماجواير – مدافع إنجلرتا: علق عى مش�اركته األوىل 
بعد غياب دام أكثر من ش�هر بسبب اإلصابة، قائاًل »شعور 

جيد بالعودة«.
 لوكا مودريتش – قائد كرواتيا: »ال تس�تلم أبًدا.. كرواتيا يف 

الدور التايل«.

إيفان برييسيتش – العب كرواتيا: نرش صورة قفزته لحظة 
تسجيله هدًفا يف شباك أسكتلندا دون أن يعلق عليها.

 ماتيو كوفاسيتش – العب كرواتيا: »فخور بالفريق وسعيد 
بالتأهل ملرحلة خروج املغلوب«.

 كريس�تيانو رونالدو – قائد الربتغال: نرش صوًرا له من 
مران الفريق قبل مواجهة فرنس�ا، مستعرًضا عضالته 

قبل املواجهة املرتقبة.

خاميس معروض عىل أتلتيكو مدريد
              المستقبل العراقي/ متابعة

كشف تقرير صحفي إسباني، عن ارتباط اسم الكولومبي 
خاميس رودريجيز، نجم إيفرتون، مرة أخرى باالنتقال إىل 

أتلتيكو مدريد، هذا الصيف.
وس�بق وأن ح�اول أتلتيكو ض�م خاميس قبل موس�مني 
عندم�ا كان العًبا يف صفوف ريال مدريد، لكن املرينجي لم 

يوافق عى انتقاله للجار اللدود.
وبحسب صحيفة »موندو ديبوريتفو« اإلسبانية، فبمجرد 
خروج خاميس من ري�ال مدريد الصيف املايض، وانتقاله 

إليفرتون، بدا وأن الصفقة يمكن أن تتم بشكل أسهل.
وأضاف�ت الصحيفة، أن خاميس نفس�ه يرغب يف الرحيل 
ع�ن إيفرت�ون، خاصة بع�د ع�ودة مدربه يف ري�ال مدريد 

وبايرن ميونخ كارلو أنشيلوتي إىل سانتياجو برنابيو.

وأشارت الصحيفة، إىل أن خورخي مينديز، وكيل خاميس، 
سوف يعرض خدماته عى أتلتيكو وميالن ونابويل، مقابل 
رس�وم ترتاوح ما بني 10-20 مليون يورو.بينما ستكون 
هناك صعوبة كب�رية يف عودته إىل ريال مدريد، رغم وجود 
أنب�اء تفيد برغبة أنش�يلوتي يف إعادته مرة أخرى.واختتم 
التقري�ر، بأن أتلتيكو مطالب بإجراء العديد من التعديالت 

يف سجل الرواتب، إذا أراد ضم خاميس هذا الصيف.

رئيس يويفا: قرار بريطانيا خطوة 
إضافية نحو احلياة الطبيعية

              المستقبل العراقي/ متابعة

توج�ه االتح�اد األوروبي لك�رة القدم 
)يويفا( بالشكر للحكومة الربيطانية 
ع�ى قرارها بزيادة ع�دد الجمهور يف 
نصف نهائ�ي ونهائي بطول�ة أوروبا 

»يورو 2020« يف ملعب ويمبي.
وسيسمح ل�60 ألف مشجع بمتابعة 
املباري�ات م�ن املدرج�ات، يف خط�وة 
إضافي�ة نحو العودة للحياة الطبيعية 
مجددا، حس�بما رصح رئيس االتحاد 

ألكسندر تشيفرين.
ه�ذه  »أصبح�ت  تش�يفرين:  وق�ال 
البطول�ة ش�علة أمل لب�ث الطمأنينة 
بأنن�ا نعود إىل أس�لوب حي�اة طبيعي 

وهذه خطوة أخرى يف هذا االتجاه«.
وأردف قائ�ال: »أش�كر رئي�س وزراء 
وحكومة بريطانيا عى عملهم الدؤوب 

يف التوص�ل التف�اق معنا م�ن أجل أن 
تحظى املراحل النهائي�ة من البطولة 
بالنج�اح الباه�ر يف ويمبي«.واعت�رب 
أن »تمك�ن ه�ذا العدد من املش�جعني 
من متابعة آخ�ر 3 مباريات من يورو 
2020 يف ويمب�ي نب�أ عظيم«.وأك�د: 
»علمتنا األش�هر ال�18 املاضية الكثري 
س�واء داخل أو خ�ارج أرضية امللعب، 
ح�ول أهمي�ة الجمه�ور يف منظوم�ة 
الس�ماح بحضور  القدم«.وتقرر  كرة 
60 ألف ش�خصا عى األق�ل، أكثر من 
75% من سعة ملعب ويمبي، ملباريات 
نص�ف النهائي ونهائي ي�ورو 2020، 
مقارن�ة ب��22 أل�ف و500 ش�خصا 
حرضوا لقاءات دور املجموعات.وكان 
م�ن املقرر حض�ور 45 ألف مش�جع 
يف البداي�ة يف مباري�ات نص�ف نهائي 

ونهائي البطولة القارية.

               المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن برش�لونة اإلس�باني، موعد خض�وع العبه الفرنيس 
عثمان ديمبي، لجراحة يف الركبة بعد اإلصابة التي تعرض 

لها مؤخرا يف يورو 2020.
ويخضع عثمان ديمبي يف 28 من الش�هر الجاري لجراحة 
يف مدين�ة تورك�و الفنلندية، لعالج أربط�ة الركبة اليمنى، 

حسبما أعلن النادي الكتالوني اليوم األربعاء.
وس�يجري الجراحة الطبيب السه ليمباينني املتخصص يف 
هذا الن�وع من اإلصابات وتح�ت إرشاف الجهاز الطبي يف 

البلوجرانا.
ومن املفرتض أن تتحدد فرتة غياب ديمبي عن الفريق بعد 
إجراء الجراحة لالعب الفرنيس والذي قد يبتعد عن املالعب 

ألربعة أشهر، وفقا لصحيفة )ليكيب( اليومية.
كان ديمبي�ي قد ش�ارك يف أول مباراتني لفرنس�ا يف كأس 
أم�م أوروبا كبديل قبل أن يخرج مصاب�ا يف املباراة الثانية 

أمام املجر.
وقال برشلونة يف بيان أمس: »بعد الفحوصات التي أجريت 
عى الالعب عثم�ان ديمبي، تم التأكد من إصابته بخلع يف 
وتر العضلة ذات الرأس�ني يف ركبته اليمنى، واألمر يتطلب 

عالًجا جراحًيا«.

انتهاء يورو مهاجم هولندا
              المستقبل العراقي/ متابعة

أعل�ن االتح�اد الهولن�دي لك�رة الق�دم، أن 
مهاجم�ه س�يضطر للغياب ع�ن مباريات 
بطولة أوروبا، عقب تعرضه إلصابة بالركبة 

يف مران األمس.
ويتعلق األمر بالعب إشبيلية، لوك دي يونج 
)30 عام�ا(، الذي ش�ارك بدي�ال يف مباراتني 

ببطول�ة أوروب�ا، قبل أن يتع�رض لإلصابة 
خ�الل التح�ام م�ع زميله ك�ودي جاكبو يف 
تدريب�ات هولندا، عقب ي�وم من الفوز عى 
مقدونيا الش�مالية )3-0(، يف آخر مباريات 

الطواحني بدور املجموعات.
وق�ال االتح�اد الهولن�دي يف بي�ان »مهاجم 
إش�بيلية ال�ذي خ�اض 38 مب�اراة دولي�ة، 
أصي�ب يف الرب�اط الداخي للركب�ة، ونتيجة 

لذلك لن يتمكن م�ن اللعب مجددا يف بطولة 
أوروبا«.

وال تسمح قواعد االتحاد األوروبي )اليويفا( 
باس�تبدال العب�ني، يف ه�ذه املرحل�ة م�ن 
البطولة، باستثناء حراس املرمى املصابني، 
لتتقل�ص قائم�ة هولندا بذل�ك إىل 24 العبا، 
قبل خ�وض دور ال�16 يف بودابس�ت، األحد 

املقبل.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

برشلونة يؤمن بقاء ديباي ببند أحادي
            المستقبل العراقي/ متابعة

أف�اد تقرير صحف�ي كتالوني، بوجود بن�د يف عقد النجم 
الهولن�دي ممفي�س ديب�اي مع برش�لونة، يمن�ح النادي 
فرصة اإلبقاء عى الالعب ملدة أطول.وأعلن البلوجرانا مؤخرا 
تعاقده مع ديباي يف صفقة انتقال حر، ملدة ملوس�مني، بعد 
انتهاء عقده مع أوليمبيك ليون الفرنيس.وبحس�ب صحيفة 
»موندو ديبورتيفو« الكتالونية، فإن برشلونة يمكنه إضافة 
موس�م ثالث لعقد ديباي، من جانب واح�د، لينتهي يف صيف 

2024 بداًل من 2023، بعكس ما تردد يف وقت سابق عن رفض 
الالعب هذا األمر.وأضافت الصحيفة أن هذا الخيار، س�ينتهي 
العم�ل به يف 31 ديس�مرب/كانون أول 2022، أي قبل 6 أش�هر 
من انتهاء العقد بشكل رسمي.ووضع برشلونة رشًطا جزائًيا 
يف عق�د ديب�اي، بقيمة 500 ملي�ون يورو، ليؤم�ن بذلك رابع 
صفقاته الصيفية، بعدما ضم أيضا كال من س�ريجيو أجويرو 
وإريك جارس�يا وإيمرس�ون رويال.ويخوض النجم الهولندي 
بطولة ي�ورو 2020 حاليا مع منتخب بالده، الذي تأهل للدور 

الثاني بالعالمة الكاملة.
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امـضـاءاتمساحة للرأي

أثر الفتوىمدينة القاسم.. بني القداسة واخلراب

محمد حسن الساعديمحمد الكعبي

مدينة القاسم يف محافظة بابل تستقبل ماليني الزائرين من جميع 
انحاء العالم  سنويا ملا تحمله هذه املدينة من مكانة عظيمة عند 
اتباع اهل البيت عليهم السالم حيث مقام وقرب القاسم ابن االمام  
الكاظ�م )علي�ه الس�الم( وملا له م�ن كرامات يعجز اللس�ان من 
ذكرها، يأتي الزائر وه�و متعطش ليتزود من عبق املرقد املقدس 

حيث تؤدي الحشود الزيارة وهي تتوق للرجوع لتلك املدينة .
وق�د كان يل ال�رف ان ذهب�ت برفقة اصدقاء يل  ملدينة القاس�م 
الت�ي يرق�د فيها قرب القاس�م اب�ن االمام موىس ب�ن جعفر عليه 
الس�الم أخو االمام الرضا عليه الس�الم وعم االم�ام الجواد عليه 
السالم وكيل ش�وق ولهفة لزيارة املرقد الريف واملدينة العريقة 
الت�ي تعترب معل�م حضاري فريد من نوعه مل�ا تحمله بني طياتها 
م�ن تراث وتعاقب االزمان وانها ش�اهد عىل تغ�ر االحوال وفناء 
الدول وتبدل االجيال وهم يستذكرون ما حل بمدينتهم من رصح 
عظيم وهو قرب احد العظماء من اهل البيت عليهم الس�الم، وعند 
اقرابن�ا من مدينة القاس�م اعرضتنا مش�اهد اس�رجعت فيها 
ذكريات امل�ايض وآهات الزم�ن وعذابات االجيال ع�ىل يد الطغاة 
حيث الخ�راب والدمار والنفايات والب�ؤس الحقيقي الذي يحيط 
باملدين�ة والتي تعك�س حجم الكارثة حيث الش�وارع غر املعبدة  
ودور س�كن مالصقة للحرم الريف ومح�الت تجارية ومطاعم 
تفتقر البس�ط مقوم�ات التطور والتي ال ترتقي ملس�توى مدينة 
دينية وس�ياحية مثل ناحية القاسم، انها مدينة بائسة متهالكة 
تفتقر البسط الخدمات، والتي يسكنها مجتمع معروف بالطيبة 

والكرم والشهامة.
مدينة مثل القاس�م لو كانت يف غ�ر العراق لكانت مصدر ومورد 
اقتص�ادي يعتاش علي�ه اآلالف بل املاليني من خالل اس�تقطابها  
للس�ائح م�ن حي�ث الخدم�ات والنظاف�ة والعم�ران واالس�واق 
والجس�ور واالنفاق والفنادق الس�ياحية واملرافق العامة التي لو 
وجدت لغرت ش�كل املدينة، لكن وانا اس�ر يف ازقتها استشعرت 
أن هناك يد خفية ال تريد خرا للعراق وخصوصا االماكن املقدسة  
والت�ي يراد لها ان تبقى طاردة وغر جاذبة.. وهذه هي الحقيقة 
التي يخجل ويخاف الكثر من البوح بها واملصيبة ان اليد التي تريد 
الخ�راب والدم�ار هي يد  ابناء جلدتنا الذين يبكون عىل الحس�ني 
عليه الس�الم ويذهبون مش�يا عىل االقدام طالب�ني منه الخالص 
والش�فاعة وهم يفس�دون يف االرض  ويخربون البالد والعباد، اال 
يكفي الخراب لس�نني مض�ت اال يوجد رجل رش�يد ينتفض لتلك 

الرصوح العظيمة يف بلدي .
ان العراق يستحق منا الكثر.

ونحن نعيش أجواء وأيام ذكرى فتوى الجهاد الكفائي والتي اطلقها 
املرجع الديني االعىل سماحة السيد عيل الحسيني السيستاني، تهديد 
عصاب�ات داعش ودخوله�ا اىل املوصل ووصلوها اىل مش�ارف مدينة 
بغداد، فاننا نس�تذكر بفرح تلك االح�داث التي غرت مجرى االحداث 
يف الب�الد، وجعلت�ه رقماً صعب�اً يف املعادلة االقليمي�ة والدولية، وعىل 
الرغ�م من مرور من مروع مواجهة خطر التكفر الداعيش، عملت 
املرجعي�ة الديني�ة الن تجفف مناب�ع االرهاب وحواضنه السياس�ية 
املتع�ددة واملنت�رة يف مؤسس�ات الدول�ة كافة، عرب اط�الق حزمة 
اإلصالح�ات ومواجهة الفس�اد، فيما عدت بيان�ات املرجعية الدينية 
ع�رب منرب صالة الجمعة أن االرهاب والفس�اد وجه�ان لعملة واحدة 
وال بد م�ن مقاومتهما ومواصلة مروع االصالح، وبناء دولة العدل 

واملساواة. 
لذلك ما ان عال الصوت وص�در األمر من إحدى أزقة النجف القديمة، 
حت�ى تنادت النف�وس، وتنافس�ت األرواح وهرولت األجس�اد لتدفع 
الرضر، وتمحو األثر وتكتب التاريخ من جديد أن هناك من يستطيع 
كتابة التاريخ ويعيد أمجاد األمة اإلس�المية من جديد، عىل يد أبنائها 
لطرد غربان الليل وج�رذان الحفر، وتكتب بخط عريض أنها »فتوى 
الجه�اد الكفائي« التي رس�مت معال�م اللحظة التاريخي�ة الجديدة 
يف الع�راق، وفتحت لألمة آفاقاً جديدة يف رس�م مس�تقبلها، وحررت 
العق�ول من تبعي�ة األش�خاص إىل التنافس من أج�ل الوطن، وطرد 
اإلرهاب الداعيش الذي عاث يف األرض فساداً، واحرق الحرث والنسل، 
وهتك الحرمات وهجر األبرياء وبدون وجه وباس�م الدين وهو منهم 
براء. إن دخول املرجعية الدينية العليا املتمثلة بسماحة املرجع الديني 
األعىل السيد عيل الحسيني السيستاني، آثار كثر من التساؤالت حول 
الهدف من وراء هذا الدخول املبارش عىل خط السياسة وتحديداً امللف 
األمني، إال أن القارئ املنصف يجد أن هذا الدخول جاء بعد استشعار 
املرجعي�ة الديني�ة بالخطر ال�ذي يهدد وح�دة العراق أرضاً وش�عباً، 
وإرجاع الب�الد إىل املربع األول، واىل معادلة أخرى ظاملة تحكم العراق 
بالحديد والنار، لذل�ك كان لزاماً عىل املرجعية الدينية أن تقلق وتعلن 
موقفه�ا يف رضورة التص�دي والوق�وف بوجه العصاب�ات اإلرهابية 

الداعشية والتي تمكنت من السيطرة عىل ثلث العراق.
تّدخ�ل الس�يد السيس�تاني كان مبنياً عىل أس�اس الوض�ع الخطر 
واالس�تثنائي الذي تعيش�ه الب�الد ودخ�ول التحال�ف »االرهابعثي« 
عىل خط املواجهة مع الدولة، وإس�قاطها ث�الث محافظات تعد من 
املحافظ�ات االس�راتيجية املهم�ة، مل�ا تحتويه من مص�ادر نفطية 
ومش�اريع تحويلية مهم�ة، ناهيك عن كونها خط�اً اقتصادياً مهماً 

يربط الشمال بباقي مدن بلدنا الحبيب.

»فيسبوك« تتحدى أبل بساعة ذكية ذات مواصفات غري مسبوقة أطعمة جيب جتنبها للتخلص من »حساسية األنف«
تس�تعد رشك�ة فيس�بوك للدخ�ول ع�ىل خط 
املنافس�ة مع رشكة أب�ل فيما يتعل�ق بإنتاج 
وبي�ع االجه�زة الذكي�ة الت�ي تق�دم خدمات 

شخصية، كالساعات وغرها.
ومن املنتظر أن تطرح رشكة فيسبوك ساعتها 
الذكي�ة يف الصي�ف املقبل بمواصف�ات ومزايا 
خاص�ة، مع إلحاقها بعدس�تي كامرا، واحدة 
أمامية وأخ�رى خلفية، باإلضافة إىل س�عيها 
لتقديم خدمات إلكرونية يمكن ارتداؤها عىل 
العينني أو األذنني أو عىل السواعد، وفق ما نقل 

موقع إكسيوس.
وق�ال نيهال كريش�ان، الصحف�ي املتخصص 
يف الش�ؤون التكنولوجي�ة بمجلة »واش�نطن 
إيكزامنر«، ل سكاي نيوز عربية، إن االستثمار 
م�ن قب�ل فيس�بوك يف ه�ذا القط�اع ب�دأ يف 
خري�ف الع�ام امل�ايض، معرب�ا ع�ن اعتقاده 
ب�أن املعركة األك�رب بني فيس�بوك وأبل تتعلق 
بحماية الخصوصية، أم�ا بخصوص األجهزة 
اإللكروني�ة ف�إن أب�ل ه�ي املتص�درة يف هذا 

السباق.
وأضاف كريش�ان أن املنافس�ة بني الركتني 
هامة، وفيسبوك تحاول االستثمار يف الساعات 
الذكية، لكنه أكد أنه من املبكر الحديث عن أي 

انتش�ار أو نجاح يمك�ن أن تحققه الركة يف 
هذا املضمار.

وتحرض فيس�بوك أيض�ا ملنتج�ات إلكرونية 
تستعمل تقنية الواقع املعزز، إلظهار البيانات 
الت�ي يتم إدخالها عرب لوح�ة املفاتيح أو فأرة 

الحاسوب.
وقال دان رينيه، املدي�ر التنفيذي لركة »كي 
غلوبال« لالتصاالت، ل س�كاي نيوز عربية، إن 
»املعركة بني ال�ركات التكنولوجية قد بدأت 
للتو، يف ظل وجود مس�احة واسعة للمنافسة 
بينه�م، فالعديد من تل�ك الركات ترى فرصا 

متاح�ة لتصب�ح ع�ىل صل�ة وثيق�ة بالحياة 
اليومية ألكرب قدر ممكن من الناس«.

وأضاف رينيه أن فيس�بوك لديها كم هائل من 
املعلوم�ات يتعل�ق بعدد كبر من األش�خاص، 
وس�تحاول اس�تخدام تل�ك البيان�ات لتقدي�م 

أجهزة بمزايا جديدة.
إال أن رشكة أبل، وفقا لخرباء، تتمتع بريادة يف 
السوق األمركية والعاملية يف ما يتعلق تحديدا 
بالساعات الذكية واملزايا الصحية التي تقدمها، 
وربطه�ا بعد ذل�ك بهاتف آيف�ون وإصداراته 
املتع�ددة، يف ظ�ل حديث ع�ن تحضرها أيضا 

لنظارات ذكية.
وال يقت�رص األمر عىل أبل وفيس�بوك، فركة 
غوغل اس�تحوذت عىل س�اعات »في�ت بيت« 
الصحية، مما حفظ لها مكانا يف سوق املعدات 

التكنولوجية.
تجدر اإلش�ارة إىل أن النق�الت النوعية يف عالم 
التكنولوجي�ا تحدث عادة كل عق�د أو عقدين 
من الزمن، واملنافس�ة املحتدمة بني الركات 
املختلفة إلزاحة أبل عن عرش س�وق األجهزة 
الذكي�ة س�تكون أكثر ح�دة يف املس�تقبل مع 
دخول رشكة فيسبوك بثقلها املايل واملعلوماتي 

عىل خط املواجهة.

يجرب املصابون ب�«حمى القش«، أو حساسية 
األن�ف، كل الطرق املمكن�ة لوقف أعراضهم يف 
أش�هر الصيف، لك�ن قليال من الط�رق تجدي 

نفعا.
ولكن وفقا لخرباء الصحة يف عيادة »أورغانيك 
فارم�ي«، أكدو أن تجنب 4 أطعمة، تس�اعد 
عىل التخلص من حساس�ية األنف التي تنتر 

يف الصيف.
الجبن العتي�ق: الجبن العتي�ق »القديمة« هو 
واحد من أس�وأ األطعمة الت�ي يمكنك تناولها 
إذا كنت تعاني من الحساس�ية، وفقا للخرباء 
يف »أورغاني�ك فارم�ي«، حس�ب ما أش�ارت 

صحيفة »الصن« الربيطانية.
ويحت�وي الجبن، وخاصة الن�وع العتيق، عىل 
الهستامني الذي يسبب الحساسية ويمكن أن 

يزيد أعراض »حمى القش« سوءا.
األلب�ان: تزيد معظم أنواع منتجات األلبان من 
حدة أعراض الحساس�ية ألنه�ا تزيد من إفراز 

الجسم للمخاط.
وباس�تخدام حليب اللوز أو الشوفان بدال من 
حلي�ب البق�ر، يمك�ن للش�خص أن يقلل من 

كمية املخاط.
الش�مام: تحتوي بعض األطعمة مثل الفواكه 

والخرضوات عىل بروتني مشابه لحبوب القش 
التي تسبب الحساسية.

وعندما يأكلها األشخاص املصابون بمتالزمة 
حبوب اللقاح، فإن أجس�امهم تخطئ يف هذه 

األطعمة بحبوب اللقاح، مما يسبب رد فعل.
تش�مل أع�راض هذا الن�وع من حم�ى القش 
تورم الش�فاه، وحك�ة يف الفم، وحكة يف األذن 

الداخلية.
ويعترب الشمام محفزا رئيسيا لهذه األعراض، 

ويعترب س�يئا ألولئ�ك الذين لديهم حساس�ية 
تجاه الحبوب.

القه�وة: القهوة م�روب آخر يج�ب تجنبه، 
فباإلضافة إىل تحفيز إفراز الهيس�تامني، عدو 
مرىض حمى القش، فقد وجد أن القهوة تسبب 
احتقان الكبد، مما يجعل األعراض أكثر حدة.

وق�د ال يؤدي ذلك إىل نفس ال�يشء تماما، لكن 
ح�اول اس�تبدال قه�وة الصب�اح بفنجان من 

شاي البابونج.

يس�تخدم ماليني األشخاص منصة Zoom كل يوم ، وهذا هو سبب ارتفاع 
سعر سهمها بعد بدء أزمة Covid-19 األخرة. ومع ذلك ، يعترب املتحمسون 
للخصوصية وعش�اق أمان الش�بكة أن Zoom هو النظام األس�ايس األكثر 

انعداًما لألمان ، لذلك ال يستخدمه بعض األشخاص.
يف ه�ذه الحالة ، يمكنك حذف حس�اب النظام األس�ايس تماًما ، أي حذف 
جمي�ع بيانات�ك املس�جلة ع�ىل املنص�ة والتوق�ف ع�ن اس�تخدام النظام 

األسايس. 
ولكن إذا قمت باالش�راك يف اإلص�دار املدفوع من Zoom ، فأنت بحاجة إىل 

إلغاء اشراكك قبل أن تتمكن من حذف حسابك.
طريقة حذف الحساب :

بعد تسجيل الدخول إىل حسابك ، انتقل إىل قائمة “حسابي” يف أقىص يسار 
الشاش�ة. بعد ذلك ، س�رى قائمة عىل الجانب األيرس من الشاشة ، أدخل 

اختيار إدارة الحساب ، ثم حدد صفحة الحساب ، ثم احذف الحساب.
أدخ�ل الرمز الخاص ب�ك يف النافذة املنبثقة التي تظهر ، يمكنك العثور عىل 

.ZOOM هذا الرمز يف الربيد اإللكروني الذي قمت بتسجيله يف
إذا لم تتلق الرس�الة ، فاضغط عىل رمز اإلرس�ال لتلقي الرس�الة ، ثم أكد 
رغبتك يف حذف الحساب. بعد تحديث الصفحة ، ستظهر لك رسالة تخربك 

بنجاح عملية حذف الحساب.

ألطريقة الصحيحة حلذف حساب زوم

م�ن املق�رر أن يجتمع مستش�ارون للمراك�ز األمركية ملكافح�ة األمراض 
والوقاي�ة منها، األربعاء، لتقييم احتمال وج�ود عالقة بني حاالت نادرة من 
التهاب عضلة القلب ولقاحات الوقاية من مرض »كوفيد-19« التي أنتجتها 

فايزر ومودرنا.
وتحق�ق املراكز األمركية منذ عدة أش�هر يف حاالت الته�اب يف القلب حدثت 

باألساس لذكور يف عمر الشباب.
وقالت روش�يل ولنسكي مديرة املراكز األمركية ملكافحة األمراض والوقاية 
منها خالل إفادة يف البيت األبيض األس�بوع املايض إن اجتماع اللجنة املقرر 
أن يبدأ 11 صباحا بالتوقيت املحيل س�يقدم تفاصيل عن أكثر من 300 حالة 
مؤكدة اللتهاب عضلة القلب والتهاب الغالف املحيط بالقلب، وفق »رويرز«. 
وهوالء مجرد نقطة يف بحر متلقي اللقاح يف الواليات املتحدة . وقالت املراكز 
األمركية هذا الشهر إنها ما زالت تقيم املخاطر الناجمة عن تلك الحالة ولم 

تؤكد وجود عالقة سببية بني لقاحي فايزر ومودرنا ومشكالت القلب.

التهاب حيري العلامء.. طرح احتاملية 
عالقته ببعض لقاحات كورونا

تعرف عىل أبسط عالج للقولون العصبي
القول�ون العصبي من املش�اكل الصحية التي 
تؤثر عىل صحة الجسم وتسبب األلم وااللتهاب 
الش�ديد، فالقولون العصبي هو مجموعة من 
األع�راض املعوي�ة الت�ي تحدث مع�ا، تختلف 
األعراض يف ش�دتها ومدتها من شخص آلخر 
وحس�ب ما ذك�ره موق�ع healthline ، فإن 
أع�راض القولون العصبي هي” تش�نج،وجع 
بطن،انتفاخ وغازات، إس�هال”، وهناك بعض 
الطرق البسيطة التي تساعد يف عالج القولون 

العصبى ومنها:
1:املش�اركة يف التماري�ن البدني�ة املنتظم�ة، 
فالرياض�ة م�ن أهم الط�رق التي تس�اعد يف 
ع�الج القولون العصبى كما انها تمد الجس�م 
بالطاقة والحيوي�ة. 2:التقليل من املروبات 
املحتوي�ة عىل الكافي�ني التي تحف�ز األمعاء، 

واس�تبدالها البمروب�ات الدافئ�ة التي تعزز 
صحة القولون مثل البابونج والينسون .

قليل�ة  بكمي������ات  الوجب�ات  3:تن�اول 
وتقس�يمها ع�ىل خمس وجب�ات يف اليوم بدل 

من ثالث وجبات.
4:التقلي�ل م�ن التوت�ر والقلق املس�تمر، فقد 

اثبتت الدراس�ات أن الت�����وت�ر والقلق من 
األش����ياء الت�ي تزي�د م�ن خط�ر اإلصابة 

بالقولون العصبي.
5:تجن�ب األطعم�ة املقلي�ة أو الح�ارة نظ�را 
الحتوائه�ا ع�ىل بعض امل�واد الت�ي تعمل عىل 
الته�اب املع�دة واالنتتف�اخ. إذا ل�م تتحس�ن 
األع�راض من خ�الل العالج�ات املنزلية ، مثل 
نمط الحياة أو التغيرات الغذائية ، فقد يقرح 
طبيب�ك اس�تخدام األدوية، وتس�تخدم بعض 
األدوية لعالج جميع أعراض القولون العصبي 
، بينم�ا ترك�ز األدوي�ة األخرى ع�ىل أعراض 
مح�ددة تش�مل األدوي�ة املس�تخدمة األدوية 
للس�يطرة عىل تقلصات العض�الت ، واألدوية 
املضادة لإلمساك ، ومضادات االكتئاب ثالثية 
الحلقات لتخفيف األلم ، واملضادات الحيوية.

يمكن�ك التحق�ق م�ن حس�اب TikTok الخ�اص ب�ك 
للحص�ول ع�ىل عالمة زرقاء ، وهو عامل مش�رك بني 
جميع منش�ئي املحتوى املتميز والحسابات الرسمية. 
عىل عكس جميع منصات الوسائط االجتماعية ، يوفر 
Tik Tok مزاي�ا للصفحات التي تم التحقق منها ، لذلك 
ليس من الس�هل الحصول عىل عالمة زرقاء. يستخدم 
TikTok طريقة مختلفة قليالً للتحقق من الحس�ابات 

املختلف�ة ، مما يجعل األمر أكث�ر صعوبة من األنظمة 
األساسية األخرى. بالنسبة للمشاهر ، يمكن للتحقق 
من حساب Tik Tok حمايتهم من الحسابات واألخبار 
املزيفة. األح�داث األخرة للممثل Tom Cruise وتقنية 
Deep Fake كافية إلثبات أهمية التحقق من حس�اب 
Tik Tok. ما الفائدة من توثيق حساب التيك توك ؟ يثبت 
الحصول عىل عالمة زرقاء أن حساب Tik Tok الخاص 

بك حقيقي وأن الحس�اب هو الحس�اب األصيل وليس 
مزوًرا. الجدارة بالثقة: يرى زوار املنصة الحساب الذي 
تم التحقق منه كمصدر موثوق للمعلومات والنصائح 
لعرض محتواه بش�كل أفض�ل. املزيد من طرق عرض 
املحت�وى: يمكن للذكاء االصطناعي يف Tik Tok عرض 
املحتوى الخاص بك بش�كل أكرب ، مما يعني املزيد من 

التفاعل واملشاهدات.

طريقة توثيق حساب التيك توك جمانًا

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا


