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اإلمام علي بن أبي طالب
 )عليه السالم(

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

رئيس جملس االدارة
رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

وزير الدفاع يبحث 
مع السفري األمريكي املواضيع 

ذات االهتامم املشرتك
ص2

الناطق باسم القائد العام: القبض عىل 3 من عنارص تنظيم داعش يف عمليات منفصلة
املفـوضيـة تعلـن حـذف )44( ألـف ناخـب مـن سجـل الناخبيـن لوفاهتـم

ص2

ص2

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

قال رئيس مجلس ال�وزراء مصطفى الكاظمي، 
أم�س الثالث�اء، إن س�وء التخطي�ط والفس�اد 
والفوىض يف اتخاذ الق�رارات يمثل تركة ثقيلة يف 
ملف الكهرباء، مؤكداً ان الحكومة الحالية تعمل 
عرب اسرتاتيجيات علمية وَعملية عىل تجاوزها.  

وذك�ر املكت�ب اإلعالمي ملجلس ال�وزراء يف بيان، 
تلق�ت »املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، ان 
»رئيس مجل�س الوزراء مصطف�ى الكاظمي، و 
خالل جلس�ة مجلس ال�وزراء اإلعتيادية، تحدث 
عن ازم�ة الكهرب�اء، قائالً: إن األس�بوع املايض 
كانت هناك محاوالت لئيمة إلعاقة سقف اإلنتاج 
األعىل الذي وصلنا إليه، وهي قيمة غري مسبوقة 
أبداً. لكن بعد يومني حصل انهيار يف 4 محافظات 

وتمت املعالجة خالل 24 ساعة«.  
واضاف انه »بعد يومني من تلك املحاوالت يحدث 
انهيار يف املنظومة الكهربائية بشكل عام يتزامن 
م�ع اس�تهداف أب�راج نق�ل الطاق�ة، والتحقيق 

سيكشف قريباً األسباب الكاملة«.  
واشار الكاظمي اىل ان »قواتنا األمنية تبذل جهوداً 
جب�ارة لحماي�ة أب�راج نق�ل الطاق�ة، واحبطت 
بالفعل عدداً من املحاوالت التخريبية واإلرهابية، 

والقت القبض وقتلت عدداً من املخربني«.
ولف�ت رئيس ال�وزراء »عملنا يف ه�ذه الحكومة 
ع�ىل زيادة انت�اج الطاقة الكهربائي�ة، وافتتحنا 
محط�ات عديدة وم�ا زالت الجهود مس�تمرة يف 
زي�ادة االنتاج وتذليل العقب�ات الفتتاح املحطات 

والتعاقد«.

التفاصيل ص2

نصف مليون قطعة أرض للمواطنني: 17 مدينة سكنية جاهزة للتوزيع
القائد العام: سنكشف قريبًا األسباب والتفاصيل الكاملة الستهداف الطاقة حمافظ البرصة يوفر

 فرصة عمل لعائلة أطلقت مناشدة 
إنسانية عرب اإلعالم

حمافظ بغداد خياطب مديريات 
الرتبية بشأن تثبيـت املحارضيـن: 

»10 أيام لإلجابة«

حمافظ واسط:
 الرشكات تعمل طوال الليل وحتقق 

نسب إنجاز كبرية

ص3

ص3

ص3

البيت األبيض: أمريكا والصني يمكنهام التعايش يف سالم
احلشد الشعبي يكثف عمليات تأمني أبراج نقل الطاقة غريب بغداد

اليارسي يقرتح »تطبيق الرشاكة« حلل أزمة الكهرباء يف النجف
عمليات بغداد تطلق محلة »شبابنا أساس املستقبل« إلزالة »املعوقات« و »الصبات«

ممارسات أمنية خالل ٢4 ساعة: جناة ومطلوبني ومتاجري 
خمدرات ومبتزين يف قبضة األمن

ص2

ص3

ص3 ص3 ص3

الرتبية: الدوام 
احلضوري للعام املقبل سيكون 

أكرب من العام احلايل

الكهرباء تعلن عن اتفاقات 
لرفع إطالقـات الغـاز وإعادة 

اخلطوط اإليرانية

جملس اخلدمة االحتادي
 خياطب رئاسة الوزراء إلرسال قوائم 

درجات احلذف واالستحداث

       بغداد / المستقبل العراقي

قال كورت كامبل منس�ق السياس�ة الخاص�ة باملحيطني 
الهن�دي واله�ادئ ل�دى البيت األبي�ض أمس الثالث�اء، إن 

تعايش الصني والواليات املتحدة يف سالم ممكن.
وأض�اف ك�ورت كامبل خ�الل مؤتم�ر اس�تضافه مركز 
أبحاث »إيجا سوس�ايتي« »لكن التحدي ضخم مع اتجاه 
بك�ني لفرض أجندتها بش�كل متزايد«. ورصح كامبل بأن 
الرئيس جو بايدن سيستضيف قمة يف أواخر العام الجاري 
مع قادة أس�رتاليا والهند واليابان فيما يس�مى ب�«تجمع 
الرباعي« الذي تعتربه واش�نطن وس�يلة للتصدي للصني. 

وردا عىل س�ؤال عن موعد أول اجتماع بني بايدن والرئيس 
الصيني يش جني بينغ وما إذا كان اللقاء سيتم خالل قمة 
مجموع�ة العرشي�ن يف ترشين االول، أف�اد كامبل »أتوقع 
أن نش�هد نوعا ما م�ن التواصل قبل م�ي وقت طويل«. 
وتاب�ع كامبل أن التحدي بالنس�بة للواليات املتحدة يتمثل 
يف وضع اس�رتاتيجية تتي�ح فرصا للص�ني لكنها تتضمن 
أيضا ردا إذا اتخذت بكني خطوات »تناقض صيانة السالم 
واالس�تقرار«. وأوضح أن الصني ص�ارت يف اآلونة األخرية 
تمي�ل لف�رض أجندته�ا وأصبح�ت تخ�وض مواجهة مع 
كثري من الدول يف وقت واحد وذلك يف اس�رتاتيجية تناقض 

األسلوب الذي اتبعته يف التسعينات.

      بغداد / المستقبل العراقي

بمتابع�ة الفري�ق عم�اد محم�د محمود 
وكي�ل وزارة الداخلي�ة لش�ؤون الرشطة، 
كشف إعالم وكالة وزارة الداخلية لشؤون 
الرشطة عن أهم النشاطات األمنية خالل 
24 ساعة املاضية. وتمكنت مفارز مكتب 
مكافحة أجرام الحبيبية من ألقاء القبض 
ع�ىل متهم باألبت�زاز االلكرتون�ي لقيامه 
بأبت�زاز فت�اة وتهديده�ا بن�رش صورها 
الخاصة عىل مواق�ع التواصل االجتماعي 

وطلب مبال�غ مالية مقابل ع�دم النرش ، 
تم اتخاذ االجراءات القانونية بحق املتهم 
وف�ق أح�كام امل�ادة )4٣١( م�ن قان�ون 

العقوبات.
كما نف�ذت الوكالة أوام�ر قبض قضائية 
أخرى بحق عدد م�ن املتهمني واملطلوبني 
بقضاي�ا جنائي�ة مختلفة بينه�ا الرسقة 
والتزوي�ر ورسقة الدراجات النارية ضمن 
مكاتب مكافحة اجرام الزهور وحسينية 
املعامل والق�دس والكاظمية واملحمودية 
والغزالي�ة والك�رادة والتاج�ي والنهروان 

والبي�اع والحري�ة وت�م اتخ�اذ االجراءآت 
القانوني�ة بح�ق املتهم�ني وتقديمهم اىل 

القضاء لينالوا جزائهم العادل .
ومن جه�ة أخرى، أجرى قس�م مكافحة 
املخ�درات واملؤثرات العقلي�ة يف محافظة 
املثنى ممارس�ات أمنية م�ن أجل القضاء 
عىل متعاطي ومروجي ومتاجري الحبوب 
املخدرة حيث أس�فرت هذه املمارسة من 
إلق�اء القب�ض ع�ىل خمس�ة متهمني يف 
عم�وم املحافظ�ة وضب�ط بحوزتهم ) ٧ 
غرامات من مادة الكريستال مع 2٦ حبة 

حيث اتخذت االجراءات القانونية بحقهم 
وفق امل�ادة )28( مخدرات لينالوا جزائهم 

العادل وفق القانون.
بدورها، أحكمت رشطة البرصة مكافحة 
املخدرات واملؤث�رات العقلية قبضتها عىل  

متهمني برتويج املخدرات.
وت�م اعتق�ال متهمني مطلوب�ني قضائيا 
برتوي�ج املخ�درات يف مناط�ق متفرق�ة 

باملحافظة

التفاصيل ص2

ص7

قبل ثالث جوالت
 عىل اخلتام..اجلوية بطاًل 

لدوري الكرة املمتاز

ص2

مبتابعة الفريق عماد حممد حممود وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة
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الرافدين يعلن اكتامل دفع مجيع رواتب املتقاعدين املدنيني والعسكريني 
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلصن مصرف الرافدين، أمس 
اكتمصال  الثصصصصصصالثصاء، عصن 
توزيع جميع رواتب املتقاعدين 
املدني والعسصكري لشهر تموز 

الحايل.
وقال املكتب اإلعالمي للمرف 
العراقصي  املسصتقبل  بيصان  يف 
»املصرف  إن  منصه  نسصخة 
أكمصل توزيع جميصصصع رواتب 
والعسصكري  املدني  املتقاعدين 

لشهر تموز الحايل«.

القائد العام: سنكشف قريبًا األسباب والتفاصيل الكاملة الستهداف الطاقة

نصف مليون قطعة أرض للمواطنني: 17 مدينة سكنية جاهزة للتوزيع
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        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت املفوضية العليا لالنتخابات، 
أمس الثالثاء، حذف 44 ألف ناخب 

من سجل الناخبني؛ لوفاتهم.    
وقالصت املتحدثصة باسصم املفوضية 
جمانصة الغالي يف تريصح للوكالة 
الرسمية إن »مفوضية االنتخابات 
قامصت بتنسصيق عملها مصع وزارة 
الصحة والبيئة ومع دائرة البطاقة 

التموينيصة يف وزارة التجارة، خالل 
فرتة تحديث سجل الناخبني«.  

وأضافصت، »فرتة تحديث سصجالت 
الناخبني تجصاوزت أكثصر من 100 
يصوم، وتصم خاللهصا اسصتقبال عدد 
كبصر مصن الناخبصني الذيصن بلغصوا 
وحدثوا بوجود حصاالت وفاة، حيث 
قامت املفوضية بعد ذلك بحذف ما 
يقصارب 44 ألف ناخصب متوف من 

سجل الناخبني العام«.  

املفوضية تعلن حذف )44( ألف ناخب
 من سجل الناخبني لوفاهتم

جملس الوزراء يقرر منح قرض لزيادة ساعات جتهيز الكهرباء ومليارين لـ »زيارة عرفة«
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

قصال رئيس مجلس الصوزراء مصطفصى الكاظمي، أمس 
الثالثاء، إن سصوء التخطيط والفساد والفوىض يف اتخاذ 
القصرارات يمثل تركة ثقيلة يف ملصف الكهرباء، مؤكداً ان 
الحكومة الحالية تعمل عرب اسرتاتيجيات علمية وَعملية 

عىل تجاوزها.  
وذكصر املكتصب اإلعالمي ملجلصس الوزراء يف بيصان، تلقت 
»املسصتقبل العراقصي« نسصخة منصه، ان »رئيس مجلس 
الصوزراء مصطفصى الكاظمصي، و خالل جلسصة مجلس 
الصوزراء اإلعتياديصة، تحدث عصن ازمة الكهربصاء، قائالً: 
إن األسصبوع املايض كانت هناك محصاوالت لئيمة إلعاقة 
سصقف اإلنتصاج األعصىل الصذي وصلنصا إليه، وهصي قيمة 
غصر مسصبوقة أبداً. لكن بعصد يومني حصصل انهيار يف 4 

محافظات وتمت املعالجة خالل 24 ساعة«.  
واضصاف انه »بعد يومني من تلك املحاوالت يحدث انهيار 
يف املنظومة الكهربائية بشكل عام يتزامن مع استهداف 
أبراج نقل الطاقة، والتحقيق سيكشصف قريباً األسصباب 

الكاملة«.  
واشار الكاظمي اىل ان »قواتنا األمنية تبذل جهوداً جبارة 
لحمايصة أبراج نقصل الطاقة، واحبطصت بالفعل عدداً من 
املحصاوالت التخريبية واإلرهابيصة، والقت القبض وقتلت 

عدداً من املخربني«.
ولفت رئيس الوزراء »عملنا يف هذه الحكومة عىل زيادة 
انتصاج الطاقة الكهربائية، وافتتحنا محطات عديدة وما 
زالت الجهود مسصتمرة يف زيادة االنتاج وتذليل العقبات 

الفتتاح املحطات والتعاقد«.
واوضح ان »سوء التخطيط والفساد والفوىض يف اتخاذ 
القصرارات يمثصل تركة ثقيلصة يف ملف الكهربصاء، وتعمل 
الحكومصة الحالية عرب اسصرتاتيجات علمية وَعملية عىل 
تجاوزها ووضع هذا امللف عىل الطريق الصحيح لخدمة 

أبناء شعبنا«.  
وأعلصن رئيصس مجلصس الصوزراء عصن تفاصيصل الخطة 
الحكومية الخاصة بتوزيع قطع األرايض السصكنية عىل 
املواطنني، فيما أشصار اىل ان الخطة ستشمل توزيع 550 

ألف قطعة أرض سكنية ابتداًء.    
وقصال الكاظمي إن لصكل عائلة عراقية الحق يف مسصكن 
الئق، يحفظ الكرامة ويناسصب العيصش الكريم والتقيت 

بالفريصق الفنصي الخصاص باملوقصع االلكرتونصي لتوزيع 
االرايض عصىل املواطنني إلطالقصه قريباً مصن أجل توزيع 
عادل وشصفاف وبعيداً عن املحسوبيات، ووفقاً ملجموع 

النقاط التي سيحصل عليها كل مواطن«.    
واضاف الكاظمي، بحسصب البيصان، ان »خطتنا يف منح 
األرايض ستشصمل توزيع 550 ألف قطعة أرض سصكنية 
ابتداًء، وخالل األشهر املاضية، الحكومة أكملت إفراز 17 
مدينة جديدة يف جميع املحافظات عدا اإلقليم، وأصبحت 
8 مدن منهصا مكتملة فنياً، وجاهزة للتوزيع بواقع أكثر 

من 338 ألف قطعة سكنية«.    
وأفصاد انصه »وجه األجهصزة الحكومية أن تبصذل قصارى 
الجهد، وأن تقدم كل ما بوسعها لتوفر أكرب عدد ممكن 

من قطع األرايض، ولرشائح املجتمع العراقي كافة«.    
وأكد ان »كل فئات الشصعب من الذين ليس لديهم سكن، 
أو لم يسبق أن استفادوا من قطعة أرض منحتها الدولة، 
سيشملون بمنح قطعة أرض، فهذا حقهم«، الفتاً اىل ان 
»األولوية سصتكون لعوائل شصهدائنا األبصرار، وللطبقات 
الفقصرة واألوطصأ يف مداخيلهصا يف الحصصول عىل قطعة 

أرض«.    واشصار اىل انصه »بالتصوازي مع مبصادرة توزيع 
األرايض السكنية، ستكون هناك مبادرات ملنح القروض 
ألجل املسصاعدة يف بنائها، هكذا سصتدور عجلة االقتصاد 

الداخيل وتتوفر املزيد من فرص العمل للشباب«.    
إىل ذلك، صوت مجلس الوزراء عىل إقراض وزارة الكهرباء 

مبلغ 50 مليار دينار لتغطية نفقاتها الطارئة.
املجلصس مصطفصى  لرئيصس  اإلعالمصي  املكتصب  وقصال 
الكاظمصي يف بيان إن األخر »ترأس الجلسصة االعتيادية 
السادسة والعرشين ملجلس الوزراء، تمت فيها مناقشة 
مستجدات األحداث يف البالد، وبحث املوضوعات املدرجة 
ضمصن جدول األعمال، ويأتي يف مقدمتها ملفا الكهرباء 

واألرايض السكنية للمواطنني«.
وأضصاف أن »الجلسصة شصهدت مناقشصات مسصتفيضة 
ومطولة بشصأن ملصف الكهرباء، وتم اسصتعراض تقرير 
مفصصل مصن وزارة الكهربصاء عن التحديصات واملعوقات 

وأهم الحلول املقرتحة ملعالجة املشكلة«.
وبعصد أن ناقصش مجلس الصوزراء ما مصدرج عىل جدول 
أعمالصه فيما يتعلق بملف الكهرباء، اتخذ قرارات تخص 

قطصاع الكهرباء تتمثل بتذليل العقبصات أمام العديد من 
املشصاريع وحماية األبراج، وقيصام رشكات وزارة النفط 
الرابحة بإقصراض رشكات وزارة الكهربصاء بمبلغ )50( 
مليار دينار لتغطية النفقات الطارئة، ويتم تسديد املبلغ 

خالل سنة واحدة«.
وشصهدت جلسة مجلس الوزراء، »استعراض عمل لجنة 
تعزيز االجصراءات الحكوميصة للحد من انتشصار جائحة 
كورونصا، خصوصصا يف ضصوء التزايصد امللحصوظ يف اعداد 
االصابصات املصؤرشة مؤخصرا، حيث تم االتفصاق عىل عقد 

جلسة للجنة العليا للصحة والسالمة يف وقت قريب«.
ووافق املجلصس عىل »عىل تخصيصص وزارة املالية مبلغ 
)2000000000( دينصار، فقط مليارا دينار إىل محافظة 
كربالء املقدسصة من احتياطي الطصوارئ، لغرض تأمني 
نفقات زيصارة عرفة وتقديم الخدمة للزائرين، اسصتناداً 
إىل أحكام املادة )5( من قانون املوازنة االتحادية العامة 

للسنة املالية/ 2021«.
ووافق مجلصس الوزراء أيضاً عىل »قرار املجلس الوزاري 
للخدمصات االجتماعية رقم )1 لسصنة 2021(، املتضمن 
التعاقد مع إحدى الصرشكات العاملية الكربى املختصة يف 
اإلدارة بصفة استشاري للحكومة من وزارتي التخطيط 
واملالية، كالً بحسب مهماته املثبتة يف قانونه، أو بصورة 
مشصرتكة وبمصا يضمصن تقديم املشصورة املثصىل ملجلس 
الصوزراء وتهيئة املصؤرشات اإلقتصاديصة واملالية لتوجيه 
املسار التنموي عىل املستوى الكيل واملستويني القطاعي 

واملكاني«.
ويهدف هذا القرار، وفق بيان املكتب اإلعالمي للكاظمي 
إىل »محاربة الفساد والهدر والتخطيط الصحيح للتنمية 
االقتصاديصة يف البلصد«، مبينصاً أن »املجلصس وافصق عصىل 
تصويل وزارة التخطيصط التعاقصد مع الصرشكات واملكاتب 
االستشصارية العاملية واملحلية املتخصصة يف مجال إدارة 
املرشوعصات وتنفيذهصا، وإعداد دراسصات الجصدوى بما 
يضمصن أداء أفضصل تناسصق ورسعصة إلدارة املرشوعات 
وتنفيذها«.كمصا وافق مجلس الصوزراء عىل »تويل جهات 
التنفيذ )الوزارات القطاعيصة، واملحافظات، والهيئات(، 
االسصتعانة والتعاقد مع الرشكات واملكاتب االستشارية 
العامليصة واملحلية املتخصصة يف مجصال إدارة املرشوعات 
وتنفيذهصا، وإعداد دراسصات الجدوى، بمصا يضمن أداًء 

أفضل وتناسقاً ورسعة إلدارة املرشوعات وتنفيذها«.

      بغداد / المستقبل العراقي

بمتابعة الفريق عمصاد محمد محمود وكيل 
وزارة الداخليصة لشصؤون الرشطصة، كشصف 
إعالم وكالة وزارة الداخلية لشؤون الرشطة 
عن أهم النشصاطات األمنية خالل 24 ساعة 
املاضيصة. وتمكنصت مفارز مكتصب مكافحة 
أجصرام الحبيبية من ألقاء القبض عىل متهم 
باألبتصزاز االلكرتونصي لقيامه بأبتصزاز فتاة 
وتهديدها بنرش صورها الخاصة عىل مواقع 
التواصصل االجتماعصي وطلصب مبالصغ مالية 

مقابصل عصدم النرش ، تصم اتخصاذ االجراءات 
القانونيصة بحصق املتهصم وفق أحصكام املادة 

)431( من قانون العقوبات.
كمصا نفصذت الوكالصة أوامر قبصض قضائية 
أخصرى بحق عدد مصن املتهمصني واملطلوبني 
بقضايصا جنائيصة مختلفصة بينهصا الرسقصة 
والتزويصر ورسقصة الدراجصات النارية ضمن 
مكاتب مكافحصة اجرام الزهور وحسصينية 
املعامصل والقصدس والكاظميصة واملحمودية 
والنهصروان  والتاجصي  والكصرادة  والغزاليصة 
والبيصاع والحريصة وتصم اتخصاذ االجصراءآت 

اىل  وتقديمهصم  املتهمصني  بحصق  القانونيصة 
القضاء لينالوا جزائهم العادل .

ومصن جهة أخصرى، أجصرى قسصم مكافحة 
املخصدرات واملؤثصرات العقليصة يف محافظصة 
املثنصى ممارسصات أمنيصة من أجصل القضاء 
عصىل متعاطي ومروجصي ومتاجري الحبوب 
املخصدرة حيث أسصفرت هذه املمارسصة من 
إلقاء القبض عىل خمسصة متهمني يف عموم 
املحافظة وضبط بحوزتهم ) 7 غرامات من 
مادة الكريسصتال مصع 2٦ حبة حيث اتخذت 
االجصراءات القانونيصة بحقهصم وفصق املادة 

)28( مخصدرات لينالصوا جزائهم العادل وفق 
القانون.

بدورهصا، أحكمت رشطة البصرة مكافحة 
املخصدرات واملؤثصرات العقليصة قبضتها عىل  

متهمني برتويج املخدرات.
وتصم اعتقصال متهمصني مطلوبصني قضائيصا 
متفرقصة  مناطصق  يف  املخصدرات  برتويصج 

باملحافظة
من خالل توفر معلومات حول املتهمني  وبعد 
التحري وجمع املعلومات تم تحديد األهداف 
وإلقاء القبض عليهم وضبط بحوزتهم مواد 

مخدرة وأدوات تعاطي املخدرات و 2 بندقية 
كالشصنكوف . اتخذت اإلجصراءات القانونية 

بحقهم وأحالتهم إىل  القضاء .
إىل ذلك، كما نفذت مديرية رشطة نجدة بغداد 
ممارسات أمنية خالل 24 ساعة املاضية يف 
عمصوم العاصمة بغداد أسصفرت عن القبض 
عىل شصخص وضبط بحوزته مصواد مخدرة 
نصوع كرسصتال وجهصاز تعاطصي للمخدرات 
ضمن منطقة )بسصماية( والقبض عىل 14 
مصن املخموريصن يعرتضصون سصبيل املارة و 

كذلك 59 متسوالً. 

ممارسات أمنية خالل ٢4 ساعة: جناة ومطلوبني ومتاجري خمدرات ومبتزين يف قبضة األمن
مبتابعة الفريق عماد حممد حممود وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن اللواء يحيى رسصول الناطق باسصم القائد العام للقوات 
املسلحة، أمس الثالثاء، عن القاء القبض عىل ثالثة إرهابيني 

ينتمون لداعش بثالث محافظات.    
وذكر رسصول يف بيان، تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، 
انه »بناًء عىل توجيهات القائد العام للقوات املسلحة، تواصل 
تشصكيالت جهصاز ُمكافحة اإلرهصاب واجباتهصا النوعية التي 

ملالحقصة بقايا داعصصش اإلرهابية، حيُث بصارش رجال الجهاز 
بعملياتهم يف ُمحافظة نينوى بإلقاء القبض عىل أحد عنارص 

داعصش بعد ُمداهمة منزله يف أحد أحياء املُحافظة«.  
واضصاف البيصان ان »انتقصل ُفرسصاُننا يف الجهصاز بعدهصا إىل 
أحصد ُطرق كركصوك حيصُث كان رجالنا األبطصال بانتظار أحد 
اإلرهابيصني الذي القي القبصض عليه فصور وصوله من خالل 
التعُرف عليه، لتواصل تشكيالت الجهاز عملياتها يف ُمحافظة 
صصالح الديصن حيث القصت القبض عىل أحد عنصارص داعصش 

شمايل املُحافظة«.  
وتابصع رسصول »ليختتصم الُشصجعان واجباتهصم بواجصب يف 
ُمحافظة األنبار أسصفر عن إلقاء القبض عىل ُعنر إرهابي 
حيصث جاء الواجب بالتنسصيق مع قطعصات عمليات الجزيرة 
والباديصة«، موضحصاً ان »أمن البصالد هو مسصؤولية الجميع 
وان تعصاون املواطن العراقي لصه الدور الكبر يف دحر اإلرهاب 
والجريمة، بوركت سواعدكم أيها الشجعان يف جهاز مكافحة 

اإلرهاب«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن مجلس القضاء االعىل، أمس الثالثاء، عن اطالق برنامج 
تعزيصز القصدرات النجاز عمليصات التحقيق بالجرائصم املالية، 
فيما اشار اىل ان جهود مكافحة الفساد تعتمد بشكل اساس 
عىل تطويصر قابليات جهات التحقيق املختصة يف جمع االدلة 

وتقديمها للقضاء بشكل متكامل.
وقصال املجلصس يف بيان تلقت املسصتقبل العراقي نسصخة منه 
ان »برنامصج األمم املتحدة  اإلنمائصي يف العراق اطلق مرشوع 
تعزيصز القدرات النجاز عمليات التحقيصق يف الجرائم املنظمة 
واملالية املعقصدة املمول من مكتب الشصؤون الدولية ملكافحة 

املخدرات وانفاذ القانون التابع لوزارة الخارجية االمريكية«، 
مبينا ان »الحفصل حرضه رئيس مجلس القضاء األعىل فائق 
زيدان و سصفر الواليصات املتحدة األمريكيصة يف العراق ماثيو 
تولصر واملمثل املقيم للربنامج االنمائي لالمم املتحدة يف العراق 
زينة عيل احمد ورئيس هيئة النزاهة عالء جواد ورئيس هيئة 
النزاهصة يف االقليم احمد انصور ورئيس ديصوان الرقابة املالية 
االتحادية رافل ياسني ونائب رئيس االدعاء العام ضاري جرب 

فرهود وعدد من القضاة املختصني«.
واكصد زيصدان ان »هذا املصرشوع  هو ثمصرة نقاشصات عديدة 
حصلت مع املختصني يف برنامج االمم املتحدة االنمائي حيث 
سبق وان اكدنا يف اكثر من لقاء عىل اهمية تطوير االجراءات 

التحقيقيصة للمختصصني بالتحقيق من املحققصني يف مجلس 
القضصاء االعىل وهيئصة النزاهة ومحققي الرشطصة يف وزارة 
الداخليصة يف مجال مكافحة الجريمة املنظمة والجرائم املالية 
يف العراق، أذ ان  جهود مكافحة الفسصاد تعتمد بشكل اساس 
عىل تطويصر قابليات جهات التحقيق املختصة يف جمع االدلة 
وتقديمها للقضاء بشصكل متكامل من اجصل تطبيق القانون 
بشصكل صحيح ومعاقبصة مرتكبي جرائم الفسصاد اسصتنادا 
لتلك االدلة بغية تعزيز سصيادة القانون واعادة بناء الثقة بني 
املواطنني ومؤسسصات الدولصة«. وتابصع ان »مجلس القضاء 
االعصىل يدعم هصذا املصرشوع، وبنفصس الوقت يشصكر جميع 

الجهات املنفذة واملمولة والساندة النجاح هذا املرشوع«.

أعلنصت خليصة اإلعصالم األمنصي، أمس 
الثالثصاء، القبصض عصىل إرهابي يعمل 
بصفة ناقصل ملا تسصمى بالكفاالت يف 
األنبار.وقالصت الخليصة يف بيصان تلقت 
املسصتقبل العراقي نسصخة منه »بعد 
جمصع املعلومصات االسصتخبارية عصن 
ومراقبصة  اإلرهابيصة  داعصش  خاليصا 
تحركاتهصم، تمكنصت مفصارز وكالصة 
االسصتخبارات والتحقيقات االتحادية 
يف وزارة الداخليصة مصن القبصض عصىل 
إرهابصي يف محافظصة األنبصار يعمصل 
بصفصة ناقصل لألمصوال ومصواد الدعم 

واللوجستي لعنارص داعش«.
وأضافصت أنه مصن خصالل التحقيقات 
تبني أنه كلف من قبل ما يسصمى وايل 
األنبار اليصال األموال واملواد للعنارص 
اإلرهابيصة ،وكذلك تكليفه لغرض نقل 
الكفصاالت اىل عنارص وعوائل داعش«، 
مشصرة اىل أنصه »تم اتخصاذ اإلجراءات 

القانونية وتصديق أقواله قضائياً«.

الناطق باسم القائد العام: القبض عىل 3 من عنارص تنظيم داعش يف عمليات منفصلة

القضاء يطلق برنامج تعزيز القدرات إلنجاز عمليات التحقيق باجلرائم املالية

اإلعالم األمني يعلن 
القبض عىل إرهايب 

يعمل بصفة »ناقل 
كفاالت« يف األنبار

        بغداد / المستقبل العراقي

أطلقت عمليات بغداد، أمس الثالثاء، حملة تحت شصعار »شصبابنا أسصاس 
املسصتقبل«، إلزالة كل املعوقات والكتصل الكونكريتية التي تحيط باألماكن 

الرتفيهية التي يرتادها الشباب.    
وذكرت خلية اإلعالم األمني يف بيان، تلقت املسصتقبل العراقي نسصخة منه 
أنها »تسصعى ومن خالل وحداتهصا وبالتحديد جهدها الهنصديس إلزالة كل 
املعوقات والكتل الكونكريتية التي تحيط باألماكن الرتفيهية التي يرتادها 

شبابنا يف بغداد«.  
واضصاف البيان ان »الجهد الهنديس نفذ واجب رفع الكتل الكونكريتية وما 
يحيصط بملعب منطقصة الحارثية من اجصل افتتاحه امام رشيحة واسصعة 
من شصباب املنطقة واملناطصق املحيطة بها حيث ان قيصادة عمليات بغداد 

مستمرة بتنفيذ جهودها األمنية والخدمية واإلنسانية«.

        بغداد / المستقبل العراقي

بحث وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، أمس الثالثاء، مع السفر األمريكي 
يف بغداد املواضيع ذات االهتمام املشرتك بني البلدين.

وذكصرت وزارة الدفاع يف بيان تلقته وكالصة األنباء العراقية)واع(، أن«وزير 
الدفاع جمعة عناد استقبل السفر االمريكي يف بغداد السيد ماثيو تولر« .

واضاف أن »الجانبني بحثا املواضيع ذات االهتمام املشرتك بني البلدين«.

عمليات بغداد تطلق محلة »شبابنا أساس 
املستقبل« إلزالة »املعوقات« و »الصبات«

وزير الدفاع يبحث مع السفري األمريكي 
املواضيع ذات االهتامم املشرتك

        بغداد / المستقبل العراقي

أفصاد مصصدر أمنصي بمحافظة ذي 
قار، أمس الثالثاء، بإصدار محكمة 
الجنايات يف املحافظة دفعة جديدة 
األحصكام الجنائيصة بحصق مدانصني 

باإلرهاب.
وأبلغ املصدر أن »محكمة الجنايات 
قصار  ذي  اسصتئناف  منطقصة  يف 
االتحادية أصدرت حكما بالسصجن 
املؤبد بحق 11 ارهابيا تم اعتقالهم 
بمناطصق العاصمصة بغصداد ودياىل 
قبل عدة أعوام، بينهم 3 أشصقاء«، 
الفتصا إىل أن » املتهمصني الص11 تمت 

إدانتهصم بقضايصا تفخيصخ عجالت 
ووضصع عبوات الصقصة ومهاجمة 

القوات األمنية«.
وبصني املصصدر، أن »القصرار صصدر 
اسصتنادا إلحكام املادة 4 من قانون 

مكافحة اإلرهاب«.
وتصصدر محكمة جنايصات ذي قار 
األوىل بصني الحصني واآلخصر أحكاما 
بحق مدانني باإلرهصاب بعد اختيار 
املحافظة الجنوبيصة، لتكون مكان 
آمن ملحاكمصة املعتقلني من تنظيم 
القاعصدة وكيصان داعش قبصل عدة 
سنوات بسبب األمان الذي تشهده 

املحافظة.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، أمس 
الثالثصاء، تكثيصف عمليصات تأمصني 
أبصراج نقصل الطاقصة غربصي بغداد 
ضمن قاطع عمليات رشق األنبار.

وقصال آمصر الفصوج الثانصي باللواء 
كريصم عبد اللصه الحمدانصي يف بيان 
تلقت املستقبل العراقي نسخة منه 
إنه »تم تشكيل فرق جوالة ومفارز 
كشصف تعرضية عىل البؤر التي قد 
او  التخريبية  الجماعات  تسصتغلها 

اإلرهابية يف تنفيذ اي اسصتهدافات 
نقصل  بشصبكات  الصرضر  اللحصاق 

الكهرباء«.
بالحشصد  »اللصواء 27  أن  وأضصاف 
الشصعبي خصص قوة مصن الفوج 
معصززة  الواجصب  لتأديصة  الثانصي 
الهنصديس  الجهصد  مصن  بفريصق 
املتخصصص ومعدات الرصصد اللييل 
رصصد  نقصاط  وتثبيصت  والنهصاري 
ثابتة ومتحركصة«، مبينا أن »هذه 
العمليصات ستسصتمر لحصني انتهاء 

األزمة«.

اعتقلوا يف بغداد..
جنايات ذي قار تقيض باملؤبد لـ)11( مدانًا 

باإلرهاب

احلشد الشعبي يكثف عمليات تأمني أبراج 
نقل الطاقة غريب بغداد
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    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الكهرب�اء، أم�س الثالثاء، ع�ن إتفاقات 
لرفع إطالقات الغاز وإعادة الخطوط اإليرانية.

وذكر بيان للوزارة تلقت املستقبل العراقي نسخة منه 
أن »وكيل الوزارة لش�ؤون اإلنتاج املهندس عادل كريم 
اس�تقبل القائم بأعمال الس�فارة اإليراني�ة يف العراق 
موىس عيل زاده لبحث آخر تطورات العالقات الثنائية 

بني البلدين يف مجال الطاقة والوقود«.
وأض�اف البيان أن »زاده بنينّ أن إيران تس�عى ملواصلة 
وتدعيم أوارص الصداقة بني الشعبني العراقي وااليراني 
وعم�ق العالق�ات التاريخي�ة العميق�ة الت�ي ترب�ط 
بينهما«، الفتاً اىل أن »إيران عىل استعداد لرفع معدالت 

ضخ الغ�از وإعادة عمل الخطوط اإليرانية ، وإمكانية 
تش�غيل خطوط ) عمارة - كرخة ( ليسهم يف استقرار 

الڤولتيات يف املحافظات الجنوبية«.
م�ن جانبه أش�اد »كريم ع�ىل املب�ادرات الجدية التي 
تقدمه�ا إي�ران لتعزيز التع�اون اإلنمائي ب�ني البلدين 
الصديق�ني«، مبيناً أن »الوزارة بحاج�ة اىل ضخ الغاز 
لتلبية حاجات املحطات التوليدية، وأن الوزارة ماضية 
بالتزاماته�ا الحكومية ألجل العمل املش�رك يف قضايا 
الطاقة وه�و من الس�راتيجيات واملصالح الجوهرية 

للوزارة يف الوقت الحارض«.
وأوض�ح أن »خطوط وإبراج الطاقة تتعرض منذ فرة 
ليس�ت بالقص�رة اىل الهجم�ات التخريبي�ة املتعمدة 
واملنظمة ألجل حرمان املواطنني من الطاقة الكهربائية 

وكان آخره�ا م�ا تعرضت ل�ه املنظوم�ة الوطنية يوم 
الجمعة امل�ايض من توقف تام نتيجة انفصال خطوط 
نق�ل الطاقة الكهربائية ، ولك�ن الوزارة قبلت التحدي 
يف إع�ادة اإلعمار والتأهيل من خ�الل القيادة امليدانية 
لتعديل وزيادة س�اعات التجهيز كي تبقى بمس�توى 

الطموح وموضع ثقة املواطنني«.
وأعرب كريم عن »ش�كره إليران حكومًة وشعباً لهذه 
الخطوة ولكل املبادرات التي من شأنها أن ترسم وضعاً 
أفضل يف ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العراق والتي 
تحت�اج اىل الرؤى املتكاملة والنواي�ا الصادقة يف العمل 

للوصول اىل التلبية القصوى للمصالح املشركة«.
إىل ذل�ك، أعلن�ت وزارة الكهرب�اء، تحقي�ق ثان�ي أعىل 
إنت�اج للكهرباء خالل هذه اللحظ�ات ببلوغه 19600 

ميكاواط.
وق�ال مس�ؤول يف وزارة الكهرباء يف بي�ان، إن »كوادر 
وزارت�ه نجح�ت يف بلوغ رقم قيايس غر مس�بوق من 
انت�اج الطاق�ة خالل ه�ذه الس�اعات، حي�ث تجاوز 

االنتاج 19600 ميكاواط. 
وأض�اف أن »انت�اج الطاقة وص�ل قب�ل منتصف ليل 
اإلثن�ني عىل الثالث�اء )5 – 6 تم�وز 2021( إىل 19614 
مي�كاواط، وهو رق�م لم يس�بق تس�جيله يف الفرات 

السابقة«. 
وتاب�ع أن »الرقم الحايل، هو ثاني أع�ىل انتاج، بعد أن 
بلغنا يف وقت سابق من الشهر املايض أكثر من 20 ألف 
ميكاواط، قبل سلسلة الهجمات التي استهدفت أبراج 

الطاقة يف عدة محافظات«.

الكهرباء تعلن عن اتفاقات لرفع إطالقات الغاز وإعادة اخلطوط اإليرانية
أعلنت حتقيق 19600 ميكاواط من إنتاج الطاقة

    المستقبل العراقي / عامر عبدالعزيز 

تفقد املهندس باسم نعيم العكييل مدير عام 
الرشك�ة العامة لتجارة الحب�وب اليوم فرع 

الرشكة يف دياىل .
والتق�ى العكييل بمالكات املوقع واطلع عىل 
املوقف التسويقي النهائي للكميات املسوقة 
ملراكز تس�ويق املحافظة واآللي�ات الكفيلة 

باملحافظة عىل سالمة الخزين .
واستعرض مدير فرع دياىل اجمايل الكميات 
التي تم استالمها يف املحافظة والتي تجاوزت 

مائه واثنان وثمانون الف و ثالثمائة وخمس 
وثمانون طن مضاف لها بحدود تسعون الف 
طن املسوق لصومعه خان بني سعد ، ليكون 
إنت�اج املحافظة لهذا املوس�م مائت�ان واربع 

وسبعون الف طن . 
موزع�ة ع�ىل ث�الث مرك�ز تس�ويق كاآلتي 
مركز تس�ويق بعقوبة) مائه واحدة وثالثون 
وأربعمائ�ة وتس�ع وع�رشون  ال�ف ط�ن ( . 
ومركز تسويق إلبناكر بلغت الكمية املسوقة 
) ارب�ع وع�رشون ال�ف وأس�مائه و س�ته 
وس�تون (  طن واخرا مركز تس�ويق بلدروز 
بلغت الكمية املس�تلمة ) سته وعرشون الف 

ومائتان و تسعه وثمانون ( طن . 

وأك�د العكي�يل خ�الل حديث�ه مع مس�وويل 
الوح�دات »ال نريد أن يك�ون موظفينا يف كل 
املواقع ضحي�ة لالجتهادات، جميع املوظفني 
س�واء كان مخطي أو مصيب نحن مسوولني 
عن�ه وواجبن�ا الوق�وف مع�ه و نعم�ل عىل 
تقويم�ه بما يخدم مصلح�ة الرشكة وتامني 

السالمه من الخطأ«.    
واس�تعرض مس�وويل الوح�دات اإلحتياجات 
الت�ي تنهض بالعمل وت�م الركيز عىل الجهد 
الهنديس و رضورة النهوض بالعمل للمرحله 

املقبله .   
العكييل وعىل هامش زيارته لفرع دياىل تفقد 
عمل الوحدات وتاب�ع ميدانيا الخزن يف بناكر 
الس�ايلو ووج�ه ع�ىل رضورة املحافظة عىل 

الخزين االسراتيجي . 
م�ن جانب آخ�ر، كش�ف مدير ع�ام تجارة 
الحبوب إىل أن سايلو النارصيه جهز مطحنه 
الضام�ن االهلية بالحنط�ة املحلية الغراض 

الطحن التجريبي
وقال إن املالكات العاملة يف سايلو النارصية 
بارشتب بتجهي�ز مطحنة الظام�ن االهلية 
بكمية )15( طن حنطة محلية انتاج 2021 

لغرض الطحن التجريبي.
وأشار اىل ان الفرع س�يبارش  اليوم  تجهيز 
مطاح�ن املحافظة بالحصة السادس�ه من 

موقع الرفاعي ومركز تسويق االصالح .
وأوضح العكي�يل ان مواقع فرع نينوى بارش 
الي�وم بتجهي�ز الحصة السادس�ة للمطاحن 
بع�د ان وصل ام�ر تجهيز 25% م�ن الحصة 
السادس�ة وكانت الكمية املجه�زة هذا اليوم 
تجهي�ز  واالس�تمرار يف  ( ط�ن   422.٧60 (
مطاح�ن محافظ�ة ده�وك بحص�ة) %25(  
االخرة م�ن الحصة الخامس�ة حي�ث بلغت 

الكمية املجهزة )1599٣.000 ( طن.
واختتم أن مواقع نينوى مس�تمرة يف استالم 
الكمي�ات املس�وقة ضم�ن النش�اط اليومي 
حيث بلغت الكمية املس�وقة لغاية هذا اليوم 

)٨0121.000 ( طن.

مدير عام جتارة احلبوب يتفقد فرع دياىل.. ويؤكد: ال نريد 
للموظف أن يكون ضحية لالجتهادات

مواقع يف الناصرية ونينوى باشرت بتجهيز املطاحن باحلصة السادسة

    المستقبل العراقي/ الغانم

قال محافظ واس�ط الدكتور محمد جميل 
املياح�ي إن أغلب الرشكات أصبحت تعمل 
ط�وال س�اعات الليل يف املش�اريع املحالة 
عليها بس�بب حرارة الجور نه�اراً، مؤكدا 
أن العمل ليال يسر بوترة عالية وتحققت 

نسب إنجاز كبرة يف أغلب املشاريع.
وأضاف أن حرارة الصيف الالهبة وصعوبة 
مواجه�ة االج�واء نه�اراً بس�بب الحرارة 
التي تجاوزت نصف درجة الغليان تس�بب 
براج�ع يف أداء ال�رشكات واملقاولني لذلك 
أصبح الجميع يعمل طوال س�اعات الليل 

يف ظل أجواء باردة اىل حد ما.
وأوضح أن العمل ليال يس�ر بوترة عالية 

يف عم�وم أقضي�ة ونواح�ي املحافظة ويف 
معظم املش�اريع املحالة بعهدة الرشكات 
واملقاولني وأس�فر ذلك عن تحقيق نس�ب 

إنجاز متقدمة يف تلك املشاريع.
وأكد محافظ واس�ط أن العمل ليال يحظى 
بمتابعة مس�تمرة من قبل إدارة املحافظة 
وأيض�ا ن�واب املحاف�ظ ومعاوني�ه ضمن 
اختصاصاته�م إضاف�ة اىل تواج�د دوائ�ر 
املهندس املقيم ليال مما يس�اعد يف تحقيق 

نسب انجاز متقدمة .
الفت�ا اىل أن الدوائ�ر البلدي�ة أخ�ذت تقوم 
بتنفي�ذ بعض االعمال مثل صيانة وتأهيل 
الشوارع وأعمال تأهيل الحدائق والجزرات 
الوس�طية إضافة اىل قسم كبر من أعمال 

التنظيفات .

حمافظ واسط: الرشكات تعمل طوال 
الليل وحتقق نسب إنجاز كبرية

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    كركوك / المستقبل العراقي

أعلنت دائرة زرعة كركوك، أمس الثالثاء، عن فقدانها 
60% من مس�احتها الزراعية بس�بب  قلة املياه وقلة 
تس�اقط االمطار يف املحافظة باملقارنة مع الس�نوات 
الس�ابقة.وقال مدي�ر زراع�ة  كرك�وك زه�ر عيل إن 
»محافظ�ة كركوك فق�دت نحو 60% من مس�احتها 
الزراعي�ة بس�بب قلة تس�اقط االمطار واملي�اه، وان 
النتاج ايضا تراجع باملقارنة مع الس�نوات الس�ابقة 
الت�ي كانت كرك�وك تنتج فيها ب�ني 650 الف طن اىل 
٧00 الف ط�ن   من الحنطة والشعر«.وأش�ار زهر، 
إىل أن »االنتاج الحايل للموس�م م�ن انتاج الحبوب بلغ 
200 ال�ف طن من الحنطة وتم تس�ويق كامل االنتاج 
اىل س�ايلو كرك�وك التابعة ل�وزارة التجارة«.واكد، أن 
»املساحات املخصصة لزراعة الحنطة يف كركوك كانت 
تبل�غ نحو ملي�ون ٧50 الف دونم  وم�ا رصد للزراعة 
هذا العام بحدود 500 الف دونم وقلة االمطار تس�بب 
عنه تراد مس�تويات االنتاج وخروج مساحات كبرة 
عن خط�ة االنتاج«.ويعاني الوضع املائ�ي يف العراق، 
حي�ث تراجعت كميات املاء املتدفق�ة من نهري دجلة 
والفرات واملئ�ات من فروعها املتدفقة م�ن تركيا، إىل 
جان�ب العرشات م�ن األنهار األصغر حجم�ا القادمة 
من إيران.وتلبي هذه األنهار ٨0% من حاجات العراق 
املائية، وتراجع مس�تويات تدفقه�ا إىل دون النصف، 
س�يعني مب�ارشة حرمان 40% م�ن األرايض الزراعية 

واملواطنني العراقيني من املياه الصالحة.

كركوك تفقد 60 باملئة 
من مساحتها الزراعية 

بسبب قلة املياه

    النجف / المستقبل العراقي

ق�دم محافظ النجف لؤي اليارسي، أم�س الثالثاء، مقرحاً لحل 
أزم�ة الكهرب�اء يف املحافظ�ة، فيم�ا أش�ار اىل أن حاج�ة النجف 
للطاق�ة الكهربائية تزداد 60 ميغاواط س�نوياً.وقال اليارسي إن 
»املحافظة تتعرض لظلم بشأن حصتها من الطاقة الكهربائية«، 
مش�راً إىل أن »حصتها الحالية تبل�غ ٧50 ميغاواط بواقع قطع 
16س�اعة وتجهيز ٨ س�اعات وهذا ال يتالءم مع نسبة املحافظة 
السكانية وال طاقتها االنتاجية«.وطالب اليارسي وزارة الكهرباء 
ب�«تحقي�ق العدالة يف توزي�ع حصص الكهرب�اء للمحافظات«، 
مشراً اىل أن »حاجة النجف الحقيقية من الطاقة الكهربائية تبلغ 
1600 ميغاواط«.واقرح محافظ النجف »تطبيق نظام الرشاكة 
يف بعض األحياء كما معمول به يف العاصمة بغداد من أجل ترشيد 
الطاق�ة«، موضح�اً أن »محافظ�ة النجف من املحافظ�ات التي 
تشهد تزايداً س�كانياً، حيث تزيد حاجتها للطاقة الكهربائية 60 

ميغاواط عىل حصتها املقررة سنوياً«.

اليارسي يقرتح »تطبيق الرشاكة« 
حلل أزمة الكهرباء يف النجف

    بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئيس مجلس الخدمة االتحادي محمود التميمي، أمس الثالثاء، 
أن مجلس�ه خاطب رئاس�ة الوزراء لتلبيغ الوزارات بارسال قوائم 
درج�ات الحذف واالس�تحداث بغية تعيني حملة الش�هادات العليا 
واألوائل عىل الجامعات.وقال التميمي إن هناك »مخاطبات رسمية 
من املجلس إىل رئاس�ة الوزراء بغية تبليغ الوزارات بارس�ال قوائم 
درجات الحذف واالس�تحداث«.وأضاف »ندع�م مطالب الخريجني 
من حملة الشهادات العليا واالوائل واالختصاصات االخرى وحقهم 
يف التعيني«، مش�راً إىل أن »مجلس الخدمة االتحادي سيعتمد آلية 
عم�ل فنية من ش�أنها دعم عملية التعي�ني دون غبن او أي تالعب 

الستيعابهم وتوظيف هذه الطاقات واالختصاصات املهمة«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت مديري�ة الدفاع املدن�ي، أم�س الثالثاء، إخم�اد حريقاً يف 
غاب�ات املوص�ل، »افتعل�ه« تاجر خش�ب حاصل ع�ىل مناقصة 
لتقطيع خش�ب االش�جار امليت�ة وبيعه.وقالت املديري�ة يف بيان 
تلقت املستقبل العراقي نسخة منه إن فرقها »استنفرت جهودها 
جهودها لتطويق نران اندلعت داخل غابات املوصل باس�ناد من 
بلدية املوص�ل والجهد االيل للجي�ش العراقي«.وأضافت أن »فرق 
الدفاع املدن�ي بذلت جهوداً كبرة الحتواء النران وانقاذ أش�جار 
الغابات قبل أن تلتهمها الن�ران، حتى تمكنت من انهاء الحادث 
دون تس�جيل اصاب�ات أو خس�ائر برشية مع تحجي�م االرضار 
املادية«.ولفت�ت إىل أن »س�بب الحادث كان مفتع�اًل بفعل فاعل 
حس�ب ش�هود العيان، حيث تمكن�ت الجهات األمني�ة من القاء 
القبض عىل املش�تبه به وهو تاجر خشب قد حصل عىل مناقصة 

مسبقاً لتقطيع الخشب يف االشجار امليته وبيعه«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت دائ�رة صحة بغ�داد الكرخ، أم�س الثالثاء، عن إص�دار األمر 
اإلداري بتعي�ني خريج�ي املعاه�د الطبي�ة والتقنية للع�ام الدرايس 
2019-2020، للدوري�ن األول والثان�ي. وبحس�ب وثيق�ة حصل�ت 
عليها املس�تقبل العراقي فأنه »تق�رر تعيينهم يف دائرة صحة الكرخ 
ومؤسس�اتها وحس�ب االختصاصات والعناوي�ن الوظيفية املؤرشة 
ازاء كل منهم ملدة س�نة واحدة استناداً ألحكام قانون التدرج الطبي 
والصحي رقم )1( لس�نة ۲۰۰۰ وتعديالت�ه بالدرجة الثامنة املرحلة 
السادس�ة وبراتب اس�مي مقداره )۲۷۵(الف دين�ار، تضاف اليهم 
مخصصات الش�هادة البالغة )%۳۰( ومخصصات الخطورة البالغة 
)۸۰%( ومخصصات املوقع الجغرايف )۲۰۰۰۰( عرشون الف دينار«.

جملس اخلدمة االحتادي خياطب رئاسة الوزراء 
إلرسال قوائم درجات احلذف واالستحداث

الدفاع املدين: حريق غابات املوصل أشعله 
تاجر خشب واعتقلته القوات األمنية

أمر إداري بتعيني خرجيي املعاهد 
الطبية والتقنية يف صحة الكرخ

    بغداد/ المستقبل العراقي

كش�فت وزارة الربي�ة، أمس الثالثاء، عن تع�اون مع وزارة االتص�االت لتطوير التعليم 
االلكروني، فيما أش�ارت اىل أن هناك مساعي لتخصيص حزم أنرنت للطلبة واملنصات 

بشكل مجاني.
وقال املتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق إن »الدوام الحضوري العام املقبل سيكون أكثر 
بكثر من العام الحايل، ألن الحكومة س�تتوجه اىل املؤسس�ات ملنح لق�اح كورونا ،وهذا 

سيقلل من أعداد اإلصابات«.
وأضاف فاروق أنه »ال غنى عن التعليم االلكروني ،ألنه مس�اعد بشكل مهم جداً للدوام 
الحضوري«، مش�راً اىل أن »وزارة الربية تعمل ع�ىل تطوير التعليم االلكروني والتعليم 

عن بعد من خالل تقويم األخطاء التي شخصت خالل الفرة املاضية«.
وتاب�ع أن�ه »من املمكن أن يكون هن�اك تعاون مع وزارة االتص�االت من أجل تخصيص 
حزم أنرنت اىل الطلبة واملنصات بش�كل مجان�ي«، موضحاً أن »التلفزيون الربوي لديه 
مش�اريع عدة واس�توديوهات عدة يقوم بتصوير وتس�جيل ال�دروس الخاصة باملرحلة 
االبتدائية واملتوسطة واالعدادية ،إضافة اىل الدراسة الرسيانية والركمانية ومحو األمية 
والتعليم املرسع، كما يقوم بتحميل تلك الدروس عىل ش�كل روابط وإرسالها اىل املدارس 

واملديريات العامة للربية من أجل استفادة الطالب منها«.
وذك�ر ف�اروق أن«الوزارة تعم�ل أيضاً ع�ىل تحويل مناه�ج املراحل االبتدائي�ة اىل أفالم 
كارتوني�ة، للتس�هيل ع�ىل التلميذ أو الطفل معرف�ة الدروس واالس�تيعاب«، الفتاً اىل أن 
»اجتماع�ات وزارة الربي�ة متواصل�ة مع املنظم�ات الدولية من أجل تطوي�ر التعليم يف 

العراق إذا كان الكرونياً او حضوريا«. 
ودع�ا فاروق »وس�ائل االعالم اىل دعم الطالب ألن هناك من يح�اول إرباكه بقرارات غر 

صحيحة وأخبار كاذبة«.

بشكل جماين.. مساع لتخصيص حزم 
أنرتنت للطلبة واملنصات

الرتبية: الدوام احلضوري 
للعام املقبل سيكون أكرب 

من العام احلايل
    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة الربية، أمس الثالثاء، تفاصيل التعاون مع وزارة االتصاالت 
لتطوير التعليم االلكروني.    

وق�ال املتحدث باس�م الوزارة حيدر ف�اروق إن »ال�دوام الحضوري العام 
املقبل س�يكون أكث�ر بكثر من الع�ام الحايل، ألن الحكومة س�تتوجه اىل 

املؤسسات ملنح لقاح كورونا ،وهذا سيقلل من أعداد اإلصابات«.  
وأضاف فاروق أنه »ال غنى عن التعليم االلكروني ،ألنه مس�اعد بش�كل 
مه�م جداً لل�دوام الحض�وري«، مش�راً إىل أن »وزارة الربي�ة تعمل عىل 
تطوير التعليم االلكروني والتعليم عن بعد من خالل تقويم األخطاء التي 

شخصت خالل الفرة املاضية«.  
وتابع أنه »من املمكن أن يكون هناك تعاون مع وزارة االتصاالت من أجل 
تخصي�ص حزم أنرنت اىل الطلبة واملنصات بش�كل مجاني«، موضحاً أن 
»التلفزيون الربوي لديه مشاريع عدة واستوديوهات عدة يقوم بتصوير 
وتس�جيل الدروس الخاص�ة باملرحل�ة االبتدائية واملتوس�طة واالعدادية 
،إضافة اىل الدراسة الرسيانية والركمانية ومحو األمية والتعليم املرسع، 
كم�ا يقوم بتحميل تلك الدروس عىل ش�كل روابط وإرس�الها اىل املدارس 

واملديريات العامة للربية من أجل استفادة الطالب منها«.  
وذك�ر فاروق أن«الوزارة تعمل أيضاً عىل تحويل مناهج املراحل االبتدائية 
اىل أف�الم كارتوني�ة، للتس�هيل ع�ىل التلمي�ذ أو الطفل معرف�ة الدروس 
واالس�تيعاب«، الفت�ًا إىل أن »اجتماع�ات وزارة الربي�ة متواصل�ة م�ع 
املنظم�ات الدولية من أجل تطوير التعليم يف الع�راق إذا كان الكرونياً او 

حضوريا«.  
ودعا فاروق »وس�ائل االعالم اىل دعم الطالب ألن هناك من يحاول إرباكه 

بقرارات غر صحيحة وأخبار كاذبة«.

حمافظ البرصة يوفر فرصة عمل لعائلة 
أطلقت مناشدة إنسانية عرب اإلعالم

     المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

أعلن�ت الحكوم�ة املحلي�ة يف الب�رة، أم�س 
الثالث�اء، توف�ر فرص�ة عم�ل لعائل�ة أطلقت 
مناش�دة إنس�انية ع�ر املربد بش�أن وضعها 

املعييش.
وعلق مدير مكتب التش�غيل يف ديوان املحافظة 
محمد العبادي عىل فيديو مناشدة العائلة بأنه 
»حسب توجيه املحافظ، قد تم االتصال بالعائلة 

وتوفر فرصة عمل البنها، سيبارش فيها«.
وكان�ت إذاع�ة املربد ق�د نرشت فيدي�و لعائلة 
تش�كو عىل لس�ان امرأة كبرة بالس�ن، حالها 
يف  املس�ؤولني  وتناش�د  املعي�يش  ووضعه�ا 

املحافظة بمساعدتها وإيجاد عمل البنها.

حمافظ بغداد خياطب مديريات الرتبية بشأن 
تثبيت املحارضين: »10 أيام لإلجابة«

   بغداد/ طالب ضاحي/ عادل احمد

دعا محاف�ظ بغداد محم�د العطا، أمس 
يف  الس�ت  الربي�ة  مديري�ات  الثالث�اء، 
العاصم�ة إىل التعاق�د م�ع املحارضين، 
فيما طل�ب اإلجابة عىل طلب�ه خالل 10 

أيام.
وأظهرت مخاطبات حصلت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه�ا، توجيه محافظ 
بغ�داد املهن�دس محم�د جاب�ر العط�ا، 
مديري�ات تربي�ة محافظة بغداد الس�ت 
بش�أن التعاق�د مع املحارضي�ن باملجان 
ع�ىل ان ت�رد االجابة خالل م�دة أقصاها 

)10( ايام.
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 .GAZPROM NEFT BADRA B.V شركة غازبروم نفت بدرة بي. في.
 EXTENSION ANNOUNCEMENT إعالن التمديد

  
1414المناقصة رقم   TENDER No.  1414 

 TENDER NAME:  FIELD OPERATIONS SUPPORT SERVICES عنوان المناقصة: خدمات دعم عمليات الحقل

1409المناقصة رقم   
 عنوان المناقصة: مراقبة أجهزة المكامن واآلبار لحقل بدرة النفطي، جمهورية العراق

 
TENDER No.  1409 

TENDER NAME:  RESERVOIR AND DOWNHOLE EQUIPMENT MONITORING FOR BADRA 
OILFIELD, THE REPUBLIC OF IRAQ  

  
.2021تموز  13) 3:00صباحا (توقيت غرينفيتش +  11:00(يوم وساعة االستحقاق) هو الموعد الممدد لتقديم العروض لهاتين المناقصتين   Extended deadline for submission of bids under these Tenders (Bid Due Date & Time) is 

11:00 AM (UTC/GMT+3:00) July 13, 2021. 
  

محدد في وثائق المناقصة مقابل إعالنها، أو إعالن التمديد اإلضافي، إذا انطبق األمر، من الفاتورة األولي ضمن المبلغ السيقوم المشغل باستقطاع 
 العقد الموقع مع مقدم العطاء الفائز.

The Operator will deduct an amount specified in the Tender Documentation for tender announcement and 
the extension announcement from the first invoice under the contract signed with the successful Bidder. 

  
ل من قبل ممث ةلشركة المقدمة العطاء موقععلى ورقة رسمية لالمناقصة بعد تقديم طلب خطي ( وثائق هذهعلى  ايمكن لمقدمي العطاءات أن يحصلوو

) يحتوي على االسم الكامل لمقدم العرض ورقم الهاتف والفاكس والعنوان البريدي والبريد اإللكتروني حيث ستُرسل الوثائق للمناقصة، لها مخول
 عنوان التالي التابع للمشغل:. ويرسل هذا الطلب الخطي للوأيضا على االسم الكامل ووظيفة الشخص المخول لالتصال

 

Please be informed that the Bidders may receive the Tender Documentation under these Tenders upon 
submission of a written request (made on the Bidder’s letterhead and signed by the authorized 
representative) indicating the full name of the Bidder, phone, fax, post address, e-mail address for sending 
the Tender Documentation and full name and position of the contact person to the following Operator’s 
e-mail address: 

  
Tenders-Services@gazpromneft-badra.com Tenders-Services@gazpromneft-badra.com. 

  
مقدم العطاء سيرسل المشغل وثائق المناقصة إلى مقدم العطاء عن طريق البريد اإللكتروني دون أن يتحمل أية بعد استالم الطلب الخطي من 

 مسؤولية عن الفقدان أو التأخر.
Upon receipt of a written request from the Bidder, the Operator will send the Tender Documentation to 
such Bidder by e-mail without any responsibility for loss or late delivery. 

  
  

  .Detailed terms and conditions of the Tender will be provided in the Tender Documentation ستُوضح تفاصيل شروط وأحكام المناقصة في وثائق المناقصة.
  

حمل أية مسؤولية تجاه أن يتالعقد دون  حالةإفي أي وقت قبل  المناقصةإلغاء و أ، بموجب المناقصة الحق في قبول أو رفض أي عطاء شغلالميملك 
أو دون أن يبرر أسباب اتخاذه الخطوات من هذا القبيل. عطاء ي مقدمأ  

The Operator reserves the right to reject any bid submitted by the Bidder under this Tender, or terminate 
this Tender, at any time prior to award of the contract, without incurring any liability towards any Bidder 
submitted the bid or justifying the grounds for such actions. 

  
شراءقسم العقود وال./ فينفت بدرة بي  غازبروم شركة  Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department 

 
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الحر

العدد 2021/748
التاريخ 2021/7/5

اعالن
اىل املدع�ى  عليها / زهراء خزعل زامل مجهولة محل 

االقامة
بتاري�خ 2021/6/30 اص�درت ه�ذه املحكمة قرار 
غيابي�ا بحق�ك يق�ي الحكم اثب�ات نس�ب الطفلة 
)م�روة( م�ن املدعي ثائ�ر عكله عيل واملدع�ى عليها 
زه�راء خزع�ل زام�ل ملجهولية محل اقامتك حس�ب 
اشعار مختار منطقتك تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني 
محليتني يوميتني وعند عدم حضورك للطعن بالحكم 
الصادر بحقك خالل املدة القانونية س�وف يكتس�ب 

القرار الدرجة القطعية
القايض

عبد الرحيم عبد الحسن رباط
�������������������������������������������

فقدان 
فقد مني مس�تند تامينات بالرقم 18684 بتاريخ 11 
/ 2 / 2018 والص�ادرة من دائ�رة التقاعد والضمان 
االجتماع�ي للعمال باس�م / نارص كريز س�لمان – 

فمن يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار .
�������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 2696/ب2021/3

التاريخ 2021/7/6
اعالن

اىل / املدعى عليها )برشى عيدان مهدي( 
االس�كان  املف�وض ملؤسس�ة  املدي�ر  املدع�ي  اق�ام 

التعاونية 
اضافة لوظيفته الدع�وى املرقمة اعاله ضدك والذي 

يطلب فيها الحكم  
 بالزام�ك وباقي املدعى عليه الثاني باس�م مصطفى 
جاسم   بتاديتكم له بالتكافل والتضامن بينكم مبلغا 
مقداره  530$  عن القرض  املؤرخ يف   2018/7/21  
لثب�وت  مجهولية مح�ل اقامتك حس�ب رشح املبلغ 
النج�ف  القضائ�ي  يف رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف 
االتحادي�ة  واملؤيد  من قبل مختار املنطقة عيل فليح 
الكالبي لذا تقرر تبليغ�ك اعالنا بصحيفتني محليتني 
الس�اعة   2021/7/12 املرافع�ة  بموع�د  يوميت�ني 
التاس�عة صباحا وعند عدم حضورك او ارس�ال من 
ينوب عنك س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

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

إىل الرشيك حس�نني عيل هاش�م اقت�ى حضورك إىل 
مق�ر بلدية النجف لغرض اص�دار اجازه بناء للعقار 
املرق�م 82237/3 ح�ي الن�داء خ�الل ع�رشه اي�ام 

وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضورك 
 طالب االجازه

 حبيب عبد الهادي صالح

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 3185/ب2021/3

التاريخ 2021/7/6
اعالن

اىل / املدعى عليه )انور عادل فيصل( 
االس�كان  املف�وض ملؤسس�ة  املدي�ر  املدع�ي  اق�ام 

التعاونية 
اضافة لوظيفته الدع�وى املرقمة اعاله ضدك والذي 

يطلب فيها الحكم  
 بالزام�ك وباقي املدعى عليهم  بتاديتكم له بالتكافل 
والتضام�ن بينك�م مبلغ�ا مق�داره  11250$  ع�ن 
القرض  املؤرخ يف   2018/12/26  لثبوت  مجهولية 
محل اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي  يف محكمة 
ب�داءة النارصيةواملؤيد من قبل مخت�ار املنطقة عبد 
ع�يل مازن الغزي   لذا تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني بموع�د املرافع�ة 2021/7/12 
الس�اعة التاس�عة صباح�ا وعن�د عدم حض�ورك او 
ارس�ال من ينوب عنك س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 2757/ب2021/3

التاريخ 2021/7/6
اعالن

اىل / املدعى عليهما )حيدر عيىس جاسم وزيد كاظم 
عباس( 

االس�كان  املف�وض ملؤسس�ة  املدي�ر  املدع�ي  اق�ام 
التعاونية 

اضافة لوظيفته الدع�وى املرقمة اعاله ضدك والذي 
يطلب فيها الحكم  

 بالزامكم�ا و املدع�ى عليه االول ماج�د محمد فرج   
بتاديتك�م ل�ه بالتكاف�ل والتضام�ن بينك�م مبلغ�ا 
مقداره  1000$  عن القرض  املؤرخ يف   2013/3/4  
لثبوت  مجهولية محل اقامتكما حس�ب رشح املبلغ 
القضائ�ي  يف محكم�ة بداءة كرب�الء واملؤيد من قبل 
مخت�ار املنطقة كاظم حمد حمود لذا تقرر تبليغكما 
اعالنا بصحيفتني محليت�ني يوميتني بموعد املرافعة 
2021/7/12 الس�اعة التاس�عة صباح�ا وعند عدم 
حضوركما او ارس�ال من ينوب عنكما سوف تجري 

املرافعة بحقكما غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

فق�دان/ فق�دت من�ي الوثيق�ة املدرس�ية املرقمة) 
2082060 ( ذي الع�دد/ 171 بتاري�خ 2021/3/2 
والصادرة من ثانوية غماس املسائية للبنني واملعنونة 
اىل / جامع�ة الكوف�ة/ كلي�ة الرتبي�ة البدنية وعلوم 
الرياضة بأس�م الطالب / حسني جبار حسني شنون 

. فعىل من يعثر عليها تسليمها إىل جهة االصدار.

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بلد 
العدد : 477 / ش / 2021 

التاريخ : 6 / 7 / 2021 
اعالن 

اىل املدعى عليه / محمود جبار جواد – مجهول محل 
االقامة 

اقامت املدعية اسماء نافع عيل الدعوى املرقمة 477 
/ ش / 2021 والتي تطلب فيها التفريق بينك وبينها 
للهجر قررت هذه املحكم�ة وملجهولية محل اقامتك 
تق�رر تبليغك بصحيفتني محليت�ني لغرض حضورك 
بي�وم املرافع�ة املص�ادف 12 / 7 / 2021 ويف حال�ة 
عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وفق االصول .
القايض 

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

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
محكمة األحوال الشخصية يف االسحاقي

العدد/ 109/ش/2021
التاريخ/2021/7/6

اىل/ املدعى عليه )عبد الواحد عجمي حماد( 
م/تبليغ

للدع�وى املقامة م�ن قب�ل املدعية )فخري�ة مصلح 
مه�دي( واملدعى علي�ه )عبد الواح�د عجمي حماد( 
ه�ذه  أص�درت  فق�د  109/ش/20121  واملرقم�ة 
املحكمة بتاري�خ 2021/7/5 حكم�ا يقي بتثبيت 
نس�ب األطفال كل من نهائي وماريا من املدعى عليه   
فقد تق�رر تبليغ�ك بصحيفت�ني محليت�ني  يوميتني 
وبعكسه سوف يكتسب قرار الحكم الدرجة القطعية 

وفق القانون.
القايض 

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الحر
العدد 225/بحث/2021

التاريخ 2021/6/29
اعالن

اىل  املدع�ى  عليه / عماد ع�وده فليح مجهول محل 
االقامة 

اقام�ت املدعي�ة ام�ال عب�د االم�ر حس�ني  الدعوى 
الرشعي�ة املرقم�ة 225/بح�ث/2021 ام�ام ه�ذه 
املحكمة والتي موضوعه�ا التفريق القضائي للهجر 
والرتحال�ك لجه�ة مجهول�ة حس�ب اش�عار مختار 
منطقت�ك تق�رر تبليغك علن�ا بصحيفت�ني محليتني 
يوميتني رس�ميتني واسعتي االنتش�ار للحضور امام 
ه�ذه املحكمة مكت�ب البح�ث االجتماع�ي يف موعد 
جلس�ة البح�ث االجتماع�ي املص�ادف 2021/117 
الس�اعة التاس�عة صباحا وعند عدم حضورك سوف 

يجري البحث االجتماعي بحقك غيابيا وعلنا
القايض

عبد الرحيم عبد الحسن رباط

حمافظة ذي قار
العقود احلكومية

إىل / كافة املقاولني والرشكات العراقية والعربية واألجنبية 

م/ متديد اعالن 
 2021  /6  /14 يف   1418 الع�دد  بإعالنن�ا  الحاق�ا 
أدن�اه  امل�درج  واملتضم�ن اإلع�الن ع�ن امل�رشوع 
ملقتضي�ات املصلح�ة العام�ة والتاحة اك�ر فرصة 
لل�رشكات للتقديم عىل عطاءات املناقصة آنفا تقرر 
تمديد تأريخ الغل�ق ليكون يوم االحد املصادف 11/ 

7/ 2021 مع التقدير

اسم ت
المشروع

الدائرة 
الموقعالمستفيدة

التأمينات 
المطلوبة/ 

بالدينار

التصنيف 
على 
االقل

سعر العطاء 
بالدينار

1

انشاء 
مستشفى 
سعة 50 
سرير 
في 

النصر

دائرة 
النصرالصحة

 % 1
من كلفة 
العطاء

1,000,000 ممتازة
مليون دينار

العدد 1568
التاريخ 5/ 7/ 2021

الدكتور 
امحد غني اخلفاجي 

حمافظ ذي قار
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مجلس القضاء األعىل

النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف الكوفة
العدد وفاة/ 2021

التاريخ 30/ 6/ 2021
اعالن

قدم املدعو عبد االمري عبد الرضا جرب
طلب�ا ي�روم في�ه الحصول ع�ىل حجة 
وفاة البنته املدعوة س�اجدة عبد االمري 
عبد الرضا عىل أنها توفيت بتاريخ 13/ 
3/ 2006 فم�ن تتوفر لدي�ه معلومات 
ع�ن املدع�وة س�اجدة عبد االم�ري عبد 
الرضا عليه مراجعة املحكمة خالل مدة 
أقصاه�ا ع�رشة أيام م�ن تاريخ النرش 

وبخالفه سيتم إصدار الحجة
القايض

عيل لفتة جادر
��������������������������������

مجلس القضاء األعىل
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف الكوفة

العدد 1334/ ش/ 2021
التاريخ 6/ 7/ 2021

اعالن
إىل املدعى عليه / قحطان عدنان رايض 
عب�اس  رزاق  س�هاد  املدعي�ة  أقام�ت 
أم�ام ه�ذه  أع�اله  املرقم�ة  الدع�وى 
املحكم�ة تطل�ب فيه�ا ض�م حضان�ة 
أطفاله�ا كل من زي�ن العابدين وتبارك 
وآية وملجهولية مح�ل إقامتك فقد قرر 
تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفت�ن محليت�ن 
يوميتن للحضور أمام هذه املحكمة يف 
موعد املرافعة الق�ادم املوافق يوم 18/ 
7/ 2021 الس�اعة التاسعة صباحا ويف 
حال�ة عدم حضورك أو م�ن ينوب عنك 
قانون�ا س�وف تج�ري املرافع�ة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

عيل لفتة جادر
��������������������������������

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى

محكمة األحوال الشخصية يف السماوة
العدد 1768

التاريخ 5/ 7/ 2021
اعالن

إىل املفقود / حسن سعد حسن 
بن�اءاً عىل الطل�ب املق�دم بتاريخ 31/ 
5/ 2021 من قبل والدك س�عد حس�ن 
حبي�ب املتضم�ن تنصيب�ه قيم�ا عليك 
كون�ك مفقود وال يع�رف مصري حياتك 
م�ن مماتك لذا تق�رر تبليغك بالحضور 
أم�ام هذه املحكمة خالل ثالثة أيام من 
تاري�خ الي�وم التايل للن�رش بصحيفتن 
تس�تمر  س�وف  وبعكس�ه  محليت�ن 
املحكمة باالج�راءات القانونية وضمن 

القانون 
القايض

فارس نجم ابو حسنه
��������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
العدد 1834/ 2020

التاريخ 6/ 7/ 2021
اعالن

تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ النجف الس�يارة 
ن�وع  دي�اىل   1  /  66379 املرقم�ة 
مرس�يدس 320 اللون رصايص املوديل 
1999 والعائ�دة للمدين ري�اض كاظم 
نارض لق�اء طلب الدائن ص�ادق رحيم 
كريم واملدرج�ه أوصافها أدناه فمن له 
رغبة بالرشاء الحضور يف تمام الساعة 
الرابع�ة ع�را يف الي�وم الع�ارش م�ن 
الي�وم التايل للنرش يف الصحف املحلية يف 
معرض انوار الثقلن الواقع يف املعارض 
التأمينات  القديم�ة مس�تصحبا مع�ه 
القانوني�ة البالغ�ة ع�رشة باملئ�ة م�ن 
الجنس�ية   وش�هادة  املق�درة  القيم�ة 
وهوي�ة األحوال املدنية ه�ذا وإن الثمن 

يدفع نقدا والداللية عىل املشرتي 
املنفذ العدل 

كرار عماد كايت
املواصفات 

1 � النوع  مارسيدس 320
2 � املوديل  1999

3 � االطارات صالحة 
4 � البطارية  تالفه 

5 � ب�دن الس�يارة متوس�ط خ�ايل من 
األرضار 

6 � زجاج الس�يارة الجانب�ي والخلفي 
سليم واألمامي فيها فطور عامودية 

7 � دواخل السيارة فيها ارضار
8 � القيمة  املقدرة ستة مليون وثمانية 

وستون الف دينار
��������������������������������

املرف الزراعي التعاوني 
للصريفة الشاملة 

فرع ابو صخري
العدد : 1174

التاريخ 2021/4/19
اعالن

س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف 
العق�ار  العلني�ة  باملزاي�دة  الديواني�ة 
املوص�وف ادن�اه و العائ�د للراهن  1 � 
داخل سلطان حسن  2 � كريم سلطان 
حس�ن املقرتض ليث عجمي طه  لقاء 
طلب الدائ�ن املرتهن امل�رف الزراعي 
التعاون�ي فرع ابو صخري والبالغ قدره  
)65000000( مليون عدا الفائدة  فعىل 
الراغب�ن  باالش�رتاك مراجع�ة ه�ذه 
الدائ�رة خالل مدة 15  ي�وم اعتبارا من 
الي�وم الت�ايل لتاري�خ نرش ه�ذا االعالن 
مس�تصحبن معهم تأمين�ات قانونية 
نقدي�ة او كفال�ة مرفي�ة ال تقل عن 
10% من القيمة املقدرة  للبيع البالغة  ) 
252000000( مليون دينار وان املزايدة 
س�تجري يف الساعة الثانية عرش  ظهرا 

من اليوم االخري
املواصفات : 

1 � التسلسل او رقم القطعة : 7/1 
2 � املحل�ة  و رق�م واس�م املقاطعة :م 

/10  هور الله  
3 � الجنس  ارض زراعية 

4 � النوع   
5 � املساحة  5888

6 � املشتمالت  :
 )252,000,000( البي�ع   مق�دار   �  7

مائتان واثنان وخمسون  مليون دينار
مدير الفرع

عالء جبار لطيف

نموذج اعالن / دعوة تقديم العطاء
وزارة النفط العراقية / صاحب العمل

رشكة توزيع املنتجات النفطية / صاحب العمل
اىل / رشكات ومكاتب النقل املتخصصة

م / املناقصة نقل منتسبي قسم صيانة الشاحنات يف املدائن  
1� ي�ر ) رشكة تويع املنتج�ات النفطية / صاحب العمل( دعوة مقدمي العطاءات املؤهل�ن وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم للعمل 

الخاص يف  )مناقصة نقل منتسبي قسم صيانة الشاحنات يف املدائن(   واملعلنة للمرة الثالثة 
2 � تت�وف ل�دى )رشكة توزي�ع املنتجات النفطية / صاح�ب العمل( التخصيصات املالي�ة ضمن املوازنة االتحادية وينوي اس�تخدام 
جزء منها لتنفيذ الخدمات )مناقصة رقم )1( لس�نة 2020 نقل منتس�بي قس�م صيانة الشاحنات يف املدائن  ( وبكلفة تخمينية تبلغ 

)290,100,000( مائتان وتسعون مليون ومائة الف دينار .
3 � بأم�كان مقدم�ي العطاء الراغب�ن يف رشاء وثائق العطاء باللغ�ة )العربية( بعد تقديم طلب تحري�ري اىل )رشكة توزيع املنتجات 
النفطي�ة  / يف املجم�ع النفط�ي يف ال�دورة  / الهيأة الفنية ( وبعد دف�ع قيمة البيع للوثائق غري املس�رتدة البالغ�ة )150,000( مائة 
وخمس�ون  ال�ف دين�ار عراقي بامكان مقدمي العط�اء الراغبن يف الحصول عىل املزي�د من املعلومات املراجعة ع�ىل العنوان املبن يف 

اعاله
4 � تسلم العطاءات اىل العنوان االتي ) مقر رشكة توزيع املنتجات النفطية يف املجمع النفطي /الدورة / لجنة فتح وتحليل العطاءات 
املركزية ( ويكون اخر يوم الس�تالم العطاءات ) نهاية الدوام الرس�مي ليوم االحد املصادف 2021/7/18 ( وس�وف ترفض العطاءات 
املتأخرة وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبن بالحضور اىل العنوان االتي : ) رشكة توزيع املنتجات 
النفطية يف املجمع النفطي /الدورة / القاعة الخاصة بلجنة فتح العطاءات( صباحا  من يوم االثنن املصادف 2021/7/19 ويف حال 

صادف عطلة رسمية يكون اليوم الذي يليه موعدا للفتح  يجب ان تتضمن العطاءات املستمسكات واملتطلبات االساسية االتية :
أ � ضم�ان للعط�اء ) 1%( من قيمة الكلفة التخمينية للمناقصة ويكون بش�كل صك مصدقا او س�فتجة او خطاب ضمان صادر من 
مرف عراقي معتمد وحسب النرشة الصادرة من البنك املركزي العراقي يف حينها ومعنون اىل رشكة توزيع املنتجات النفطية ويكون 

نافذ ملدة )28( يوم بعد انتهاء نفاذية العطاء وبمبلغ )2,901,000( مليونن وتسعمائة  وواحد الف دينار
ب � شهادة تأسيس رشكة )يف حال تقدم العطاء من قبل الرشكة(

ج � كتاب عدم ممانعة نافذ لسنة املناقصة 2021 من الرضيبة معنون اىل رشكة توزيع املنتجات النفطية 
د � تقديم الهوية الرضيبية مع الرقم الرضيبي ملقدم العطاء

ه� � تقديم ما يؤيد حجب البطاقة التموينية ملقدمي العطاء 
مالحظة : 

*يلتزم مقدم العطاء بملء القسم الثالث من الوثيقة القياسية وبخالفه يتم استبعاد عطائه 
*يلتزم مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية باقسامها كافة بعد ختمها بالختم الحي

*مدة نفاذية العطاء )90 يوم( من املوعد النهائي لتقديم العطاء
*العنوان االلكرتوني 

www.opdc.oil.gov.iq

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 3310/ب2021/5

التاريخ 2021/7/6
اعالن

اىل / املدعى عليه )عصام موىس ياسن ( 
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية 

اضافة لوظيفت�ه الدعوى املرقمة اعاله ضدكم واملدعى 
علي�ه الثاني دورس جاس�م محم�د  وال�ذي يطلب فيها 

الحكم  
 بتاديتكما  له بالتكافل والتضامن مبلغا مقداره  1650 
دوالر امريك�ي   ع�ن قرض  مؤرخ ي�وم  2017/1/25  
ونظ�را ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك وحس�ب رشح القائم 
بالتبلي�غ يف محكم�ة ب�داءة كرب�الء واش�عار مخت�ار 
ح�ي الوف�اء ع�ادل  ع�يل م�وىس    ل�ذا تق�رر تبليغ�ك 
اعالن�ا بصحيفت�ن محليت�ن يوميتن بموع�د املرافعة 
2021/7/13 التاس�عة صباح�ا وعن�د ع�دم حضورك 
او ارس�ال من ينوب عنك س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 3261/ب2021/3

التاريخ 2021/7/6
اعالن

اىل / املدعى عليه )بهاء رسحان حميد ( 
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية 

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

بالزامك واملدعى عليه الثاني طارق جياد عبود بتاديتكم 
ل�ه بالتكاف�ل والتضامن بينكم مبلغا مق�داره  $1200  
ع�ن القرض  املؤرخ يف   2013/9/22  لثبوت  مجهولية 
محل اقامتك حس�ب رشح املبل�غ القضائي  يف محكمة 
ب�داءة كرب�الء  واملؤيد من قب�ل مخت�ار املنطقة حاكم 
زاي�ر عباس لذا تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتن محليتن 
يوميتن بموعد املرافعة 2021/7/12 الساعة التاسعة 
صباح�ا وعند عدم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك 

سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

املرف الزراعي التعاوني 
للصريفة الشاملة 

فرع ابو صخري
العدد : 1172

التاريخ 2021/4/19
اعالن

ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل  باملزايدة 
العلني�ة العقار املوصوف ادناه و العائ�د للراهن محمد 
عبد الكاظم مش�تت املقرتض  مس�لم ش�اكر ش�مخي  
لق�اء طل�ب الدائن املرته�ن املرف الزراع�ي التعاوني 
فرع ابو صخ�ري والبالغ قدره  )4000000( مليون عدا 
الفائدة  فعىل الراغبن  باالش�رتاك مراجعة هذه الدائرة 
خ�الل مدة 15  يوم اعتبارا م�ن اليوم التايل لتاريخ نرش 
هذا االعالن مس�تصحبن معهم تأمينات قانونية نقدية 
او كفال�ة مرفية ال تقل عن 10% م�ن القيمة املقدرة  
للبيع البالغ�ة  ) 80000000( مليون دينار وان املزايدة 
ستجري يف الساعة الثانية عرش  ظهرا من اليوم االخري

املواصفات : 
1 � التسلسل او رقم القطعة : 63495/3 حي امليالد 

2 � املحلة  و رقم واسم املقاطعة : جزيرة النجف
3 � الجنس  دار 

4 � النوع   ملك رصف
5 � املساحة  200م

6 � املش�تمالت  : صال�ة واس�تقبال  ومطبخ وصحيات 
وغرفتن نوم الطاب�ق العلوي 4 غرف وصالة وصحيات 

سقف مسلح   
7 � مقدار البي�ع  )80,000,000( ثمانون مليون دينار 

ال غريها
مدير الفرع

عالء جبار لطيف

فقدان
فقد وصل االمانة الصادر من مديرية بلدية الرميثة وحسب 
كت�اب مكتب  التحقي�ق القضائي يف قض�اء الرميثة املرقم 

1458 يف 2021/6/27 

من يعثر عليه تسليمه لجهة االصدار 
����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 3188/ب2021/3

التاريخ 2021/7/6
اعالن

اىل / املدعى عليها )افراح حسن علوان( 
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية 

اضافة لوظيفت�ه الدعوى املرقمة اعاله ضدك والذي يطلب 
فيها الحكم  

 بالزامك و املدعى عليه االوىل ميسون جليل خليل   بتاديتكم 
ل�ه بالتكافل والتضامن بينك�م مبلغا مقداره  1664$  عن 
الق�رض  امل�ؤرخ يف   2019/6/29  لثبوت  مجهولية محل 
اقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي  يف محكم�ة بداءة 
البرة واملؤيد م�ن قبل املجلس البلدي للمنطقة   لذا تقرر 
تبليغك اعالنا بصحيفتن محليتن يوميتن بموعد املرافعة 
2021/7/12 الساعة التاسعة صباحا وعند عدم حضورك 
او ارسال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 3260/ب2021/3

التاريخ 2021/7/6
اعالن

اىل / املدعى عليه )هشام عباس عبيد ( 
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية 

اضافة لوظيفت�ه الدعوى املرقمة اعاله ضدك والذي يطلب 
فيها الحكم  

 بالزامك و املدعى عليه الثاني احسان عيل محسن   بتاديتكم 
ل�ه بالتكافل والتضامن بينك�م مبلغا مقداره  1250$  عن 
الق�رض  امل�ؤرخ يف   2017/7/5  لثب�وت  مجهولية محل 
اقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي  يف محكم�ة بداءة 
كربالء  واملؤيد من قبل مختار املنطقة عبد عيل مازن الغزي   
لذا تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتن محليتن يوميتن بموعد 
املرافعة 2021/7/12 الس�اعة التاسعة صباحا وعند عدم 
حضورك او ارس�ال من ينوب عنك س�وف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

املرف الزراعي التعاوني 
للصريفة الشاملة 

فرع ابو صخري
العدد : 1173

التاريخ 2021/4/19
اعالن

س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف النجف االوىل  باملزايدة 
العلني�ة العقار املوصوف ادناه و العائد للراهن قاس�م عيل 
محم�د املقرتض ش�اكر مس�لم ش�اكر  لقاء طل�ب الدائن 
املرتهن املرف الزراع�ي التعاوني فرع ابو صخري والبالغ 
ق�دره  )80000000( ملي�ون عدا الفائدة  فع�ىل الراغبن  
باالش�رتاك مراجعة هذه الدائرة خالل مدة 15  يوم اعتبارا 
من اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مستصحبن معهم 
تأمين�ات قانونية نقدية او كفالة مرفية ال تقل عن %10 
م�ن القيمة املقدرة  للبيع البالغ�ة  ) 100000000( مليون 
دينار وان املزايدة س�تجري يف الس�اعة الثانية عرش  ظهرا 

من اليوم االخري
املواصفات : 

1 � التسلسل او رقم القطعة : 3/71140 حي النر 
2 � املحلة  و رقم واسم املقاطعة : م / 4

3 � الجنس  دار 
4 � النوع   ملك رصف

5 � املساحة  200م  
6 � املش�تمالت  : غرفت�ن وصال�ة وصحي�ات ومطبخ ويف 

االعىل غرفتن وصالة وصحيات مسقف مسلح    
7 � مقدار البيع  )100,000,000( مائة  مليون دينار 

مدير الفرع
عالء جبار لطيف

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 3262/ب2021/3

التاريخ 2021/7/6
اعالن

اىل / املدعى عليه )غافل عبادي مشكور( 
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية 

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

 بالزامك و املدعى عليه االوىل زينب احمد زغري   بتاديتكم 
ل�ه بالتكاف�ل والتضامن بينكم مبلغا مق�داره  $1500  
ع�ن القرض  املؤرخ يف   2016/4/24  لثبوت  مجهولية 
محل اقامتك حس�ب رشح املبل�غ القضائي  يف محكمة 
ب�داءة كربالء واملؤيد  م�ن قبل مخت�ار املنطقة عليوي 
عب�د عبود  لذا تقرر تبليغ�ك اعالنا بصحيفتن محليتن 
يوميتن بموعد املرافعة 2021/7/12 الساعة التاسعة 
صباح�ا وعند عدم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك 

سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 2699/ب2021/3

التاريخ 2021/7/6
اعالن

اىل / املدعى عليه )صايف مهدي محمد( 
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية 

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

 بالزامك و املدعى عليه الثاني داود سلمان عيل   بتاديتكم 
ل�ه بالتكاف�ل والتضامن بينكم مبلغا مق�داره  $1800  
ع�ن القرض  املؤرخ يف   2015/10/1  لثبوت  مجهولية 
محل اقامتك حس�ب رشح املبل�غ القضائي  يف محكمة 
بداءة كربالء واملؤيد من قبل مختار املنطقة عيل حس�ن 
الوزن�ي    لذا تق�رر تبليغك اعالن�ا بصحيفتن محليتن 
يوميتن بموعد املرافعة 2021/7/12 الساعة التاسعة 
صباح�ا وعند عدم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك 

سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

املرف الزراعي التعاوني 
للصريفة الشاملة 

فرع ابو صخري
العدد : 1011

التاريخ 2021/4/4
اعالن

س�تبيع دائرة التس�جيل العق�اري يف املن�اذرة باملزايدة 
للراه�ن  العائ�د  و  ادن�اه  املوص�وف  العق�ار  العلني�ة 
ش�اكر نعمان كمون والكفيل نفس�ه لقاء طلب الدائن 
املرته�ن امل�رف الزراع�ي التعاون�ي ف�رع ابو صخري 
الفائ�دة   والبال�غ ق�دره  )10500000( ملي�ون ع�دا 
فع�ىل الراغبن  باالش�رتاك مراجعة ه�ذه الدائرة خالل 
م�دة 15  يوم اعتبارا م�ن اليوم الت�ايل لتاريخ نرش هذا 
االعالن مس�تصحبن معهم تأمين�ات قانونية نقدية او 
كفال�ة مرفي�ة ال تقل ع�ن 10% من القيم�ة املقدرة  
للبيع البالغ�ة  ) 80000000( مليون دينار وان املزايدة 
ستجري يف الساعة الثانية عرش  ظهرا من اليوم االخري

املواصفات : 
1 � التسلسل او رقم القطعة : 3020/1 

2 � املحلة  و رقم واسم املقاطعة : م/3 احصوة 
3 � الجنس  دار 

4 � النوع   ملك رصف
5 � املساحة  92,50

6 � املشتمالت  : استقبال وغرفة واحدة والطابق الثاني 
غرفتن شيلمان مع الصحيات   

7 � مقدار البي�ع  )80,000,000( ثمانون مليون دينار 
ال غريها

مدير الفرع
عالء جبار لطيف

مجلس القضاء األعىل
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد 3272/ ب5/ 2021
التاريخ 6/ 7/ 2021

اعالن
إىل املدع�ى علي�ه/ مصطفى عب�د الهادي 

كريم
أق�ام املدع�ي املدي�ر املف�وض ملؤسس�ة 
االسكان التعاونية CHF إضافة لوظيفته 
الدع�وى املرقمة أعاله ضدك والذي يطلب 
فيه�ا الحكم بالزامك بتاديت�ك له واملدعى 
علي�ه اآلخ�ر بالتكاف�ل والتضام�ن فيما 
بينكم مبلغ�اً مقداره 2500$ عن القرض 
لثب�وت  ونظ�را   2017  /10  /3 امل�ؤرخ 
مجهولية محل إقامتك حسب رشح املبلغ 
القضائي يف محكمة بداءة كربالء وأشعار 
مخت�ار ح�ي الن�واب علي�وي عب�د عبود 
جوده ل�ذا تقرر تبليغك إعالنا بصحيفتن 
محليتن يوميتن بموعد املرافعة 13/ 7/ 
2021 الساعة التاسعة صباحا وعند عدم 
حضورك أو ارس�ال من ينوب عنك سوف 
تج�ري املرافعة بحقك غيابي�ا وعلنا وفق 

األصول
القايض

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

مجلس القضاء األعىل
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد 3323/ ب5/ 2021
التاريخ 6/ 7/ 2021

اعالن
إىل املدعى عليه/ مهدي صالح كريم 

أق�ام املدع�ي املدي�ر املف�وض ملؤسس�ة 
االسكان التعاونية CHF إضافة لوظيفته 
الدع�وى املرقمة أعاله ضدك والذي يطلب 
فيه�ا الحكم بالزامك بتاديت�ك له واملدعى 
عليهم اآلخري�ن بالتكافل والتضامن فيما 
بينك�م مبلغ�اً ق�دره 4400 ع�ن القرض 
لثب�وت  ونظ�را   2013  /9  /10 امل�ؤرخ 
مجهولية محل إقامتك حسب رشح املبلغ 
القضائي يف محكمة بداءة النارصية كون 
العن�وان وهميا  ل�ذا تقرر تبليغ�ك إعالنا 
بصحيفت�ن محليت�ن يوميت�ن بموع�د 
املرافعة 13/ 7/ 2021 الس�اعة التاسعة 
صباحا وعند عدم حضورك أو ارس�ال من 
ينوب عنك س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق األصول
القايض

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

مجلس القضاء األعىل
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد 3277/ ب5/ 2021
التاريخ 6/ 7/ 2021

اعالن
إىل املدعى عليه/ حسن عمران موىس 

أق�ام املدع�ي املدي�ر املف�وض ملؤسس�ة 
االسكان التعاونية CHF إضافة لوظيفته 
الدع�وى املرقمة أعاله ضدك والذي يطلب 
فيه�ا الحكم بالزامك بتاديت�ك له واملدعى 
علي�ه اآلخ�ر بالتكاف�ل والتضام�ن فيما 
بينك�م مبلغاً ق�دره 1100$  عن القرض 
لثب�وت  ونظ�را   2019  /9  /30 امل�ؤرخ 
إقامت�ك حس�ب رشح  مجهولي�ة مح�ل 
املبل�غ القضائي يف محكمة ب�داءة كربالء 
وأش�عار مختار حي االطارات ناظم غالب 
تكليف لذا تقرر تبليغك إعالنا بصحيفتن 
محليتن يوميتن بموعد املرافعة 13/ 7/ 
2021 الساعة التاسعة صباحا وعند عدم 
حضورك أو ارس�ال من ينوب عنك سوف 
تج�ري املرافعة بحقك غيابي�ا وعلنا وفق 

األصول
القايض

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

مجلس القضاء األعىل
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد 3269/ ب5/ 2021
التاريخ 6/ 7/ 2021

اعالن
إىل املدعى عليه/ رسل باسم لطيف

أق�ام املدع�ي املدي�ر املف�وض ملؤسس�ة 
االس�كان التعاوني�ة  إضاف�ة لوظيفت�ه 
الدع�وى املرقمة أعاله ضدك والذي يطلب 
فيها الحكم  بتاديتك له واملدعى عليه اآلخر 
بالتكافل والتضامن  مبلغاً مقداره 2200 
دوالر امريكي  عن قرض مؤرخ  يوم 26/ 
11/ 2020 ونظ�را ملجهولية محل إقامتك 
ك�ون العنوان وهميا حس�ب رشح القائم 
بالتبلي�غ  يف محكمة ب�داءة النارصية  لذا 
تقرر تبليغك إعالن�ا بصحيفتن محليتن 
يوميت�ن بموعد املرافع�ة 13/ 7/ 2021 
الس�اعة التاس�عة صباح�ا وعن�د ع�دم 
حضورك أو ارس�ال من ينوب عنك سوف 
تج�ري املرافعة بحقك غيابي�ا وعلنا وفق 

األصول
القايض

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

املرف الزراعي التعاوني 
للصريفة الشاملة 

فرع ابو صخري
العدد : 1012

التاريخ 2021/4/4
اعالن

ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة 
باملزاي�دة العلنية العقار املوصوف ادناه و 
العائد للراهن منتر عبد الجليل والكفيل 
باس�م محم�د ظاهر لق�اء طل�ب الدائن 
املرتهن امل�رف الزراع�ي التعاوني فرع 
ابو صخري والبالغ ق�دره  )20000000( 
الراغب�ن   فع�ىل  الفائ�دة   ع�دا  ملي�ون 
باالشرتاك مراجعة هذه الدائرة خالل مدة 
15  يوم اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ نرش 
هذا االعالن مس�تصحبن معهم تأمينات 
قانونية نقدي�ة او كفالة مرفية ال تقل 
عن 10% من القيمة املقدرة  للبيع البالغة  
) 50000000( ملي�ون دينار وان املزايدة 
ستجري يف الساعة الثانية عرش  ظهرا من 

اليوم االخري
املواصفات : 

1 � التسلسل او رقم القطعة : 68/26 
2 � املحلة  و رقم واس�م املقاطعة :م /18 

املشخاب   
3 � الجنس دار

4 � النوع   ملك رصف
5 � املساحة  200

6 � املش�تمالت  : غرفت�ن ن�وم وصال�ة 
واستقبال ومطبخ وصحيات 

7 � مقدار البيع  )50,000,000( خمسون  
مليون دينار
مدير الفرع

عالء جبار لطيف

مجلس القضاء األعىل
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد 3271/ ب5/ 2021
التاريخ 6/ 7/ 2021

اعالن
إىل املدعى عليها/ نهاية محسن ثامر 

أق�ام املدع�ي املدي�ر املفوض ملؤسس�ة 
االس�كان التعاوني�ة  إضاف�ة لوظيفته 
الدع�وى املرقم�ة أع�اله ض�دك والذي 
يطلب فيه�ا الحكم  بتاديتك له واملدعى 
عليه اآلخر بالتكاف�ل والتضامن  مبلغاً 
مق�داره 800 دوالر امريكي  عن قرض 
ونظ�را   2013  /1  /20 ي�وم  م�ؤرخ 
لثب�وت مجهولية محل إقامتك حس�ب 
رشح القائم بالتبلي�غ يف محكمة بداءة 
كربالء وأش�عار مخت�ار ملحق األنصار 
قاسم كريم جرب  لذا تقرر تبليغك إعالنا 
بصحيفت�ن محليتن يوميت�ن بموعد 
املرافعة 13/ 7/ 2021 الساعة التاسعة 
صباح�ا وعند عدم حضورك أو ارس�ال 
م�ن ينوب عنك س�وف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق األصول
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة بداءة الكوفة

العدد : 124/ب/2021
التاريخ  :2021/7/6

اعالن
بن�اءا ع�ىل الق�رار الص�ادر م�ن هذه 
املحكمة بازالة ش�يوع العقار تسلس�ل 
)19/1804 م18  علوة الفحل يف الكوفة 
عليه تعلن هذه املحكمة عن بيع العقار  
املذكور اع�اله واملبينه اوصافه وقيمته 
ادن�اه فعىل الراغبن بال�رشاء مراجعة 
ه�ذه املحكمة خالل )ثالثون( يوما من 
الي�وم الت�ايل لنرش االعالن مس�تصحبا 
مع�ه التامينات القانوني�ة البالغة %10 
م�ن القيم�ة املق�درة  بموج�ب ص�ك 
مص�دق الم�ر  ه�ذه املحكم�ة ب�داءة 
الكوف�ة وص�ادر من م�رف الرافدين 
فرع مس�لم ب�ن عقي�ل )ع( يف الكوفة  
وس�تجري املزايدة واالحالة يف الس�اعة 
الثانية عرش من اليوم االخري من االعالن 
يف قاع�ة املحكمة وعىل املش�رتي جلب 
هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية 

العراقية 
القايض 

مؤيد رياح غازي 
االوصاف : دار سكن يتكون من استقبال 
وه�ول وغرفتي نوم ومطبخ وحمامات 
يف الطاب�ق االوىل وغرفت�ي نوم ومخزن  
ومجموعة صحية وان مس�احة العقار 

320م2 وان درجة البناء متوسطة
القيمة املقدرة 

220,000,000 مائتان وعرشون مليون 
دينار عراقي ارضا ومنشات 

مالحظة شاغيل العقار يرغبون بالبقاء 
بصفة مستاجرين بعد البيع

��������������������������������
إىل الرشكاء 

ماجده حسن نعمة
عيل يحيى صادق

شيماء يحيى صادق
سليم عيل حسن 

حنن عدنان محمد عيل
اقتىض حضوركم إىل مقر بلدية النجف 
لغ�رض اصدار إجازة بناء للعقار املرقم 
3835/68 ح�ي املعلم�ن خالل عرشة 
أيام وبخالفه سوف تتم اإلجراءات دون 

حضوركم 
 طالب االجازه

 اسامه عدنان محمد عيل
��������������������������������

فقدان وثيقة مدرسية
فق�دت الوثيقة املدرس�ية الصادرة من 
إعدادي�ة الغ�ري املهني�ة للبنات باس�م 
/ نم�ارق عب�د الكاظم جب�ار من يعثر 

عليها تسليمها إىل جهة اإلصدار
��������������������������������

املرف الزراعي التعاوني 
للصريفة الشاملة 

فرع ابو صخري
العدد : 1013

التاريخ 2021/4/4
اعالن

س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف 
العق�ار  العلني�ة  باملزاي�دة  باملن�اذرة 
املوص�وف ادناه و العائ�د للراهن  ثائر 
فلي�ح حس�ن  والكفي�ل نفس�ه  لق�اء 
طلب الدائ�ن املرتهن امل�رف الزراعي 
التعاون�ي فرع ابو صخري والبالغ قدره  
)24000000( مليون عدا الفائدة  فعىل 
الراغب�ن  باالش�رتاك مراجع�ة ه�ذه 
الدائ�رة خالل مدة 15  ي�وم اعتبارا من 
الي�وم الت�ايل لتاري�خ نرش ه�ذا االعالن 
مس�تصحبن معهم تأمين�ات قانونية 
نقدي�ة او كفال�ة مرفي�ة ال تقل عن 
10% من القيمة املقدرة  للبيع البالغة  ) 
30000000( ملي�ون دينار وان املزايدة 
س�تجري يف الساعة الثانية عرش  ظهرا 

من اليوم االخري
املواصفات : 

 : القطع�ة  رق�م  او  التسلس�ل   �  1
 3791/1

2 � املحلة  و رقم واسم املقاطعة :م /3 
الحصوة

3 � الجنس  دار
4 � النوع ملك رصف  

5 � املساحة  3,715
6 � املشتمالت  : غرفتن نوم واستقبال 

وصالة ومطبخ وحمام 
 )30,000,000( البي�ع   مق�دار   �  7

ثالثون مليون دينار
مدير الفرع

عالء جبار لطيف

العائدية المبلغ  تاريخه  رقم 
الوصل االسم  ت

مديرية 
بلدية 
الرميثة

398,000 2020/3/10 518102
علي 
عبد 

العالي 
ناهي

1

حسني طالب عبود 
الوكيل االول للمدير العام 

حسني طالب عبود
الوكيل االول للمدير العام
رئيس جملس ادارة الرشكة
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

مهني�اً: لديك اليوم حضور مهني متميز ، تقدر 
مكانتك ، تشجع التقدم واملثابرة ، يزدهر األمل 

، وترتفع الروح املعنوية.
عاطفي�اً: أنت تركز عىل موضوع يقلق الرشيك 
، ويس�يطر عىل أف�كاره واهتماماته ، ويبعده 

عنك

مهنياً: إن اهتمامك ببعض التفاصيل املهمة يدفع 
أصحاب العم�ل ملنحك املزيد م�ن الثقة والحرية 
للميض قدماً والقيام بما تشعر أنه مناسب لكال 
الطرف�ن. فرصت�ك لهذا اليوم ،عاطفي�اً: تتحرر 
من السالس�ل إذا كنت متصالً ، اترك ما يزعجك ، 

وعيش تجربة جديدة تحفزك كثريًا.

مهنياً: آفاق واسعة وإمكانيات متنوعة وتنسيق 
يريح�ك م�ن القلق ويصحح مواق�ف معينة ، يف 
الهواء هن�اك مصالحة أو لق�اء أو عودة قديمة 
إىل حيات�ك. عاطفي�اً: تظهر العواق�ب الوخيمة 
للعالق�ة م�ع الرشيك برسع�ة ، وهي س�بب له 

االبتعاد عنك ، ومعالجة األمر قبل فوات األوان.

مهني�اً: أن�ت تح�دد خياراتك ، وتعي�د النظر يف 
بعض األمور املعلق�ة يف العمل ، وتتلقى عرضاً 
جذاباً وتتوصل إىل تسوية مالية لصالحك ، رقم 

حظك اليوم ، برج الرسطان ، هو 8.
عاطفياً: ترصفات الرشيك رائعة وتجعلك تعيد 

النظر يف العالقة حتى ال تنتهي بمأزق

مهني�اً: أنتم مهتمون بأمر مايل ولكني أحذركم 
من ميلكم إىل االستفزاز والهدم ، فاحذروا اليوم 

وال تدخلوا يف نقاشات مع زمالء العمل.
عاطفياً: يمنحك هذا اليوم جوًا إيجابًيا ، لذا فإن 
الحوافز كثرية وذات مغزى وبناءة ، ويمكنك أن 

تسعد بإرشاك الرشيك يف سعادتك.

مهني�اً: لدي�ك كل املقوم�ات إلج�راء التغيريات 
الالزمة واملفيدة يف مجالك ، وتجاوز كل العقبات 

وتحقيق النتيجة املرجوة.
عاطفياً: اختالف يف ال�رأي بينك وبن الرشيك ، 

لذا أدعوك الحرتام جميع أنواع االلتزامات

مهنياً: كن هادئاً لتستعيد برسعة زمام املبادرة 
يف عمل�ك ، وال ت�دع اإلحب�اط يس�يطر علي�ك 
ويضعف عزيمتك ، حتى تظهر ضعيفاً وضعيفاً 
، رق�م حظك اليوم ، املي�زان ، هو 9.عاطفياً: ال 
تراهن عىل فش�ل الرشيك ، ب�ل حاول أن تكون 

صاحب املبادرة ، لكي تصبح أكثر إقناعاً.

مهني�اً: ك�ن منفتحاً عىل كل أن�واع االحتماالت 
واملناقش�ات واملفاوض�ات ، والت�زم بما تنوي 
فعله حتى النهاية ، وستنجح يف كل ما تخطط 
ل�ه. عاطفياً: ابق عىل اتص�ال دائم مع الرشيك 
يف ه�ذا اليوم املميز الذي يعي�د الفرح واألمل إىل 

حياتك

مهني�اً: ب�دأت بتنفي�ذ م�رشوع جدي�د يحق�ق 
طموحات�ك وأحالم�ك يف العم�ل ويضع�ك ع�ىل 
الطري�ق الصحيح ، وهناك مكافآت مالية كبرية 
يف الطريق. رقم حظك له�ذا اليوم ، برج القوس 
، ه�و 3. عاطفي�اً: وجودك الخفيف يس�اهم يف 
إعجابك لكنه يسبب غرية الرشيك فال تبالغ فيه

مهنياً: اليوم تحصل عىل مساعدة من زميل يعني 
لك الكثري وأنت تقدره بوضع اسمه عىل أصحاب 
العمل من أجل ترقيته أو تحسن راتبه ، رقم حظك 
لهذا الي�وم ، برج الجدي ، هو الرق�م 4.عاطفياً: 
عليك أن تكون أكثر تس�امحاً يف عالقاتك مع من 

تحب وإال ستفقد العالقة معناها الحقيقي.

تغي�ري قراراتك ، لذا فأنت يف حرية من أمرك بن 
مجموع�ة من الق�رارات التي تحت�اج إىل اتخاذ 
موقف بشأنها. رقم حظك لهذا اليوم برج الدلو 
ه�و 7. عاطفي�اً: إذا كن�ت ال تس�تطيع تحمل 
االنفص�ال عن من تحب ، فابادر باالتصال بهم 

كلما سنحت لك الفرصة وكن مطمئناً منهم.

مهني�اً: االبتعاد عن الع�داء والتعصب والتمتع 
بالجو لالنخراط يف مش�اريع جديدة أو التعامل 

مع املشاكل القديمة عىل املستوى املهني.
عاطفياً: تعرب ع�ن أفكارك وآرائك أمام الرشيك 
برصاح�ة ، فتأخذ يف عينيه قيم�ة أكرب وتتعلق 

بك أكثر فأكثر.

العذراء

احلوت

أطعمة جيب جتنبها للوقاية من »الزهايمر«
أكدت دراسات علمية أن مرض الزهايمر 
يرتبط ارتباًطا مب�ارًشا بالتغذية ونوعية 
املواد الغذائية التي نتناولها، فهناك أطعمة 
تس�اعد يف تحس�ن صحة العقل، وأخرى 
تزي�د من فرص اإلصاب�ة بهذا املرض.ويف 
الس�طور التالية س�ُنعدد أفضل األطعمة 
التي ُينصح بتناولها، واألخرى التي يجب 
تجنبها للوقاية من هذا املرض، ووفقا ملا 
ذكره موقعا »مايو كلينك« و«سبوتنيك« 

تتمثل هذه األطعمة فيما ييل:
أوال : األطعمة التي يجب تجنبها

األطعمة املصنعة
أك�د خ�رباء أن األطعم�ة املصنع�ة، مثل 
واملرشوب�ات  والحلوي�ات  املخب�وزات 
الغازية، قد تسبب رضر الدماغ وإصابته 
بااللته�اب أو تلف الخالي�ا العصبية، كما 
كش�ف العلم�اء ع�ن أن هن�اك صلة بن 
األطعمة الت�ي تحتوي عىل نس�بة عالية 
من الس�كر واإلصابة بانس�داد الرشاين، 
وبصف�ة عام�ة ُينص�ح بتن�اول أقل من 
خم�س معجن�ات أو حلوي�ات أس�بوعيًّا 

لتجنب خطر الزهايمر.

 األطعمة املقلية والوجبات الرسيعة
تكم�ن مخاطر ه�ذه األطعم�ة يف كونها 
غنية بالده�ون غري املش�بعة، التي تقلل 
م�ن أداء الدم�اغ؛ لذلك ُينص�ح بتجنبها، 
ويف حال تناولها فيجب أن يكون ذلك ملرة 

واحدة يف األسبوع.
 األطعمة الغنية بالتوابل

ي�رى بعض العلم�اء أن األطعم�ة الغنية 
بالتوابل، مثل »الفلفل الحار والجالبينو« 
تؤث�ر س�لًبا يف الذاكرة والنش�اط العقيل؛ 

نظرًا الحتوائها عىل مادة الكابسيسن.

أرضار خطرية قد تسببها سامعات األذن
يعتمد كثري من األش�خاص عىل س�ماعات 
األذن يف محادثاته�م الهاتفية، واالس�تماع 
للمواد املسموعة يف أوقات عديدة منها أثناء 
امليش والس�فر واملواصالت وأوقات الفراغ، 
نظرا ملا تتميز به من سهولة يف االستخدام، 

وحرية األشخاص يف الحركة دون قيود.
إال أن االستخدام املفرط لسماعات األذن له 
عواقب وخيمة عىل حاس�ة السمع وغريها 
من األرضار التي قد تصيب اإلنس�ان، حيث 
تعم�ل عىل إرس�ال موجات تص�ل إىل طبلة 

األذن مما يس�بب اهتزازها، وبالتايل يجعل 
بم�رور  أضع�ف  لالهت�زازات  اس�تجابتها 

الوقت.
 وم�ن ب�ن أب�رز األرضار التي قد تس�ببها 

سماعات األذن ما ييل:
فقدان السمع

ق�د ي�ؤدي االس�تخدام املفرط لس�ماعات 
األذن مع ارتفاع مس�توى الصوت بش�كل 
مبال�غ فيه إىل اإلصابة بفقدان الس�مع ويف 

أحيان عديدة قد يصعب عالجه.

الصداع والدوار
يتسبب الصوت العايل الخارج من سماعات 
األذن يف زيادة الضغط داخل األذن، ما يؤدي 

إىل اإلحساس بالصداع أو الدوار.
طنن األذن

ينتج عن س�ماعات األذن يف بعض األحيان 
تلف الخاليا الش�عرية يف قوقعة األذن، وهو 
م�ا يس�بب اإلصابة بأعراض طن�ن األذن، 
مثل سماع صوت رنن أو ضوضاء يف األذن 

والرأس.

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
» تكفي 8 اشخاص »

2 ملعقة كبرية ) ملعقة الطعام ( زيت زيتون
3 فص كبري ثوم مفروم - 1 ثمرة بصل متوسطة ، مفرومة

2/1 كوب كبري شوربة دجاج
2/1 كيلو طماطم مقطعة - ملح
فلفل أسود مطحون - رشة سكر

1 ملعقة صغرية ) ملعقة الشاي ( زعرت
8 ورقات ريحان مقطعة

حرضي بيتزا ستافت كراست يف املنزل
خطوات التحضري:

يف اناء عىل نار متوسطة ُيسخن الزيت.
نضع الثومو البصل يف الزيت الساخن و ُيقلب املزيج ملدة من 4-5 دقائق.

تض�اف الش�وربةاىل اإلناء و يقل�ب املزيج حتى تقل نصف كمية الش�وربة ثم 
نض�ع الطماطم و امللح و الفلفل و الس�كر و الزعرت و الريحان و يقلب املزيج 

جيدا.
تخفض درجة الحرارة و ترتك الصلصة عىل نار هادئة ملدة 30 دقيقة.

أصبحت الصلصة جاهزة لإلستخدام يف البيتزا.

صلصة البيتزا
مضاعفات سوء التغذية وطرق الوقاية منها

تعرف منظمة الصحة العاملية، 
مصطلح س�وء التغذي�ة، بأنه 
األغذي�ة  نق�ص  أو  اإلف�راط 
م�ع  الف�رد،  يتناوله�ا  الت�ي 
عدم الت�وازن بن م�ا يتناوله 
وم�ا يس�تهلكه يف نش�اطاته 

اليومية.
ع�ىل  التغذي�ة  س�وء  ويؤث�ر 
وظائف اإلنس�ان الحيوية، بل 
يتخط�ى األم�ر ذل�ك ليصل إىل 

مضاعفات عدة.
ويف ه�ذا التقري�ر نس�تعرض 

أب�رز املضاعفات التي تصيب اإلنس�ان جراء س�وء التغذية، 
وطرق الوقاية منها.

مضاعفات سوء التغذية
الجهاز الهضمي

يؤثر س�وء التغذية عىل وظائف الجهاز الهضمي، وقد يفقد 
القولون قدرته عىل امتصاص املاء والعنارص الغذائية، والذي 

يؤدي إىل اإلسهال، ويف حاالته الحادة قد يؤدي للوفاة.
املناعة

تتأث�ر مناعة اإلنس�ان س�لًبا 
بس�وء التغذية، وه�و ما يزيد 
بالع�دوى  اإلصاب�ة  خط�ر 
وااللتهابات، مع وجود صعوبة 

يف التئام الجروح.
أمراض مختلفة

ق�د يقلل س�وء التغذية أحيانا 
الخصوب�ة،  مس�تويات  م�ن 
وق�د يس�بب بع�ض األمراض 
كالسكري والسكتات الدماغية 
لألطفال إذا أصيبت األم بسوء 

التغذية أثناء الحمل.
كما أشارت بعض الدراسات إىل انخفاض كتلة القلب كإحدى 
مضاعفات سوء التغذية، وانخفاض وظائف الكىل، وصعوبة 
التنفس نتيجة انخفاض وظائف الحجاب الحاجز والتنفس، 

ما يجعل عملية شفاء األمراض التنفسية بطيئة أكثر.
كما يمكن اإلصابة بفقر الدم نتيجة نقص الحديد، والطفح 
الجل�دي نتيجة نق�ص الزنك، واملش�كالت العصبي�ة نتيجة 
نق�ص فيتامن ب12، والكس�اح عند األطف�ال ولن العظام 

عند البالغن نتيجة نقص فيتامن د.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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قبل ثالث جوالت عىل اخلتام..اجلوية بطاًل 
لدوري الكرة املمتاز

             المستقبل العراقي/ متابعة

ضمن فريق القوة الجوي�ة الظفر بلقب دوري الكرة 
املمتاز للموس�م الحايل 2020 - 2021 بعد تغلبه عىل 
النف�ط باربع�ة أهداف مقاب�ل هدف واح�د يف اللقاء 
الذي ضيفه ملعب التاجي لحس�اب الجولة الخامسة 

والثالثني من املسابقة.
 وحصد الجوية اللقب املحيل الس�ابع يف مسريته قبل 
ثالث جوالت عىل موعد ختام منافسات املوسم الحايل، 
وب�ات بامكان�ه خ�وض مبارياته املتبقي�ة باريحية 
تامة ومن دون التفكري يف النتيجة.ويعد فوز الصقور 
باللقب استحقاقا طبيعيا ملجهودات كبرية بذلت من 
قب�ل جمي�ع القائمني ع�ىل الفريق بدءا م�ن االدارة 
م�رورا بالجهاز الفني وصوال اىل الالعبني والجماهري 
الوفي�ة التي كان�ت الداعم األبرز من خلف شاش�ات 
التلفاز بس�بب الغياب القرسي ع�ن املدرجات نظرا 
لقي�ود كوفيد- 19.ورضب الجوية أكثر من عصفور 

بحج�ر واحد يف لقاء األمس أمام النفط، إذ تمكن من 
ضم�ان اللقب، كما ان مهاجمه املتألق أيمن حس�ني 
أح�رز هدفني يف ش�باك فريقه الس�ابق وب�ات قريباً 
ج�دا من نيل لقب هداف املوس�م الح�ايل بعد ان رفع 
غلت�ه التهديفية اىل 21 هدفا متقدم�ا بفارق ثمانية 

أهداف عىل مالحقيه.ويف بقية مباريات األمس حقق 
أمانة بغداد الفوز عىل حساب ضيفه السماوة متذيل 
ج�دول الرتتيب والذي بات قاب قوس�ني أو أدنى من 
الهب�وط اىل دوري املظاليم.واس�تعاد الك�رخ نغم�ة 

الف�وز أمام ضيف�ه نفط الب�رة »4 - 2« لينهي 
سلس�لة خس�اراته املتتالي�ة الت�ي امتدت 

اىل ث�الث مباريات وألق�ت بظاللها عىل 
مرك�زه يف س�لم الرتتيب.وم�ن املؤمل 
باقام�ة  ال��35  الجول�ة  تختت�م  ان 
مبارات�ني الي�وم، إذ يح�ل الكهرب�اء 
صاح�ب العروض والنتائ�ج املتميزة 
يف اآلون�ة األخ�رية ضيف�ا ثقيال عىل 

أربيل يف ملعب فرانسوا حريري، بينما 
يحتضن ملعب الش�عب ال�دويل مواجهة 

الحدود الباحث عن النجاة من ش�بح 
الطام�ح  والرشط�ة  الهب�وط 

النتزاع الوصافة.

حسن كامل: منتخبنا جاهز فنيًا وبدنيًا
             المستقبل العراقي/ متابعة

أّكد مدرب منتخب الناش�ئني لكرة القدم حس�ن كمال جاهزية 
فريق�ه الفنية والبدنية تأهباً للمش�اركة يف بطولة كاس العرب 
تحت 17 س�نة التي من املق�رر اقامتها نهاية الش�هر الحايل يف 
املغ�رب وق�د اوقع�ت القرع�ة التي س�حبت االثن�ني، العراق يف 
املجموعة الثالثة اىل جانب منتخبات تونس وموريتانيا واليمن.

 وق�ال امل�درب كم�ال: ان “ القرع�ة جيدة ومناس�بة من حيث 
مس�تواها الفني وان منتخبنا استعد لها فنيا وبدنيا وقد خاض 
العبون�ا خالل الفرتة املاضية العديد م�ن املواجهات التجريبية 
ض�د فرق الش�باب الندية ال�دوري املمت�از والدرجة االوىل 
تحسبا للتجمع االخوي الذي تشارك فيه خرية املنتخبات 

السيما عرب افريقيا التي تمتاز بالقوة البدنية«.
واض�اف انه م�ن خ�الل “ تجارب�ه االحرتافي�ة يف قطر 
اصبح�ت لدية فك�رة واضحة ع�ن تلك الفئ�ة العمرية 

املهمة التي تس�بق املنتخبات الوطنية و تتعامل مع مواهب 
االكاديمي�ات واالندية  التي عادة ما تركز عىل الطول والبنية 

الجسمانية خالل اختيارهم قبل سنتني«.
واش�ار اىل ان “ االم�ر االيجابي هو ترحيل منتخب االش�بال اىل 
الناش�ئني مع اضافة العب�ني او ثالثة وهذا يحص�ل الول مرة يف 
العراق وبالت�ايل تمت املحافظة عىل املواهب وتدرجهم بالش�كل 

الصحيح كذلك ملس الجهاز التدريبي الفائدة من املباريات التجريبية 
لتفاع�ل الالعب�ني م�ع اس�تقبال املعلوم�ات وتطبيقه�ا بالش�كل 
الصحيح” منوها بأنه”يتبع طريقة علمية مع الالعبني تهدف لخلق 

جيل جديد يكون الرافد الحقيقي للمنتخبات االوملبية والوطنية«.
وعن استقطاب العبني مغرتبني اوضح كمال انه “ تمت مناقشة هذا 
االمر مع لجنة املغرتبني ورئي�س اللجنة التطبيعية ووجدنا صعوبة 

يف تطبيق هذه الخطوة حالياً”.

يويفا يفاجئ إريكسن واملسعفني 
الذين أنقدوا حياته

رد خمترص من البورتا 
حول مستقبل مييس

              المستقبل العراقي/ متابعة

وجه االتحاد األوروبي لكرة القدم )اليويفا( الدعوة للدويل 
الدنماركي كريس�تيان إريكسن واملس�عفني الذين أنقذوا 
حياته بعد إصابته بأزمة قلبية يف مباراة فريقه االفتتاحية 
ببطولة أوروبا لكرة القدم، لحضور النهائي يف ويمبيل يوم 

األحد املقبل.
وخضع إريكسن إلنعاش قلبي رئوي يف أرض امللعب، وعاد 
قلبه ينبض بعد االس�تعانة بجه�از الصدمات الكهربائية، 

قبل نقله إىل املستشفى.
وق�ال اليويفا إن إريكس�ن وزوجته و6 من املس�عفني تم 
دعوتهم لحضور النهائ�ي، لكن الدويل الدنماركي لم يؤكد 

حضوره.
وقال بيدر إرسجارد وهو أحد املسعفني، إنه ترشف بتلقي 
دع�وة حضور النهائي يف مقصورة كبار الش�خصيات من 

رئيس اليويفا ألكسندر تشيفرين.
وأضاف: »أش�عر بس�عادة غام�رة مثل طف�ل يف ليلة عيد 
املي�الد.. أش�عر بالفخر الش�ديد ملا قدمت�ه وبجميع أفراد 

الطاقم. لم يكن جهدا فرديا«.
وس�قط إريكسن مغش�يا عليه يف ملعب باركن يف الشوط 
األول أم�ام فنلن�دا، يف مش�هد يفطر القلب عىل شاش�ات 

التلفزيون.

حسني سعيد: التعامل الغامض مع ملف كاتانيتش مستغرب
              المستقبل العراقي/ متابعة

أّك�د النج�م الك�روي ورئي�س االتح�اد 
الكروي االس�بق الكابتن حس�ني سعيد 
انه يتألم لوض�ع منتخبنا الوطني حاليا 
بس�بب عدم وض�وح الرؤي�ة الحقيقية 
لالس�تعداد ألهم ح�دث عامل�ي واملتمثل 

بنهائيات مونديال 2022 يف الدوحة.
 واشار سعيد اىل ان مصري املنتخب اليوم 
ال يرس ع�دوا وال صديقا كون�ه مرهونا 
بأمزج�ة البعض الذي يتوج�ب عليه ان 
يدرك مكان�ة واهمية املنتخ�ب العراقي 
وم�ا يعني�ه تواجده يف املحاف�ل العاملية 
وم�ا يحتاجه من إعداد حقيقي ليتوافق 
م�ع متطلب�ات املرحلة وليك�ون جاهزا 

للتحدي.
واض�اف، ان�ه يس�تغرب م�ن طريق�ة 
التعام�ل الغامض�ة مع امل�الك التدريبي 
للمنتخ�ب الس�يما وان التطبيعي�ة ل�م 
توضح لح�د االن موقفه�ا الريح من 
انهاء عقد كاتانيتش ولم تبني االس�باب 
الواقعي�ة يف الوق�ت الذي ل�م تعمل عىل 
تهيئ�ة البدي�ل املناس�ب خصوص�ا وان 

الوقت يمر رسيعا .

وتاب�ع انه ق�د اعلن 
ان طريق�ة اللعب يف 
النهائية  التصفي�ات 
بنظ�ام  س�تكون 
واالي�اب  الذه�اب 
ولكنن�ا ل�م نس�مع 
تب�ني  خط�وة  ب�اي 
جاهزيتن�ا لتس�اعد 
اس�تضافتنا  ع�ىل 
املنافسة  للمنتخبات 
يف ملعب جذع النخلة 
م�ا س�يفقدنا ميزة 
ارضن�ا  يف  اللع�ب 
االخري�ن  واعط�اء 
ان  إذ  لذل�ك،  م�ررا 

هناك رضورة ملحة لحسم تواجد تقنية 
الفار والعديد من املتعلقات االخرى.

 واكد ان اللعب ذهابا وايابا يتطلب وضع 
خارط�ة ومنه�اج عم�ل خ�اص تتعلق 
بنوعي�ة املباري�ات التجريبي�ة والتأقلم 
عىل طبيع�ة االج�واء الكوري�ة يف بداية 
مشوارنا يف اليوم الثاني من ايلول املقبل، 
موضح�ا ان القرع�ة خدم�ت منتخبات 
املجموعة يف مسألة راحة الالعبني جراء 

التنقل والتعود عىل االجواء الس�يما وان 
منتخب�ات املجموع�ة يف موق�ع جغرايف 
واح�د باس�تثناء كوري�ا التي س�تعاني 
كثريا ج�راء تنقلها والتع�ود عىل اجواء 
يف  النقط�ة  وه�ذه  اآلس�يوي  الغ�رب 

مصلحة منتخبنا أيضا.
وع�ن حاجة املنتخب مل�درب كفء يقبل 
تس�لم املهم�ة الصعبة، ش�دد ع�ىل انه 
يتطل�ع لحس�م هذه املس�ألة م�ن قبل 
القائمني عىل الكرة العراقية حاليا وعدم 

التأخري النهم يتحملون 
الكامل�ة  املس�ؤولية 
وس�وف لن يج�دوا من 
يتحمله�ا غريهم ان جد 

الجد.
ويف رده حول ترش�حه 
املقبل�ة  لالنتخاب�ات 
التحاد الكرة اكد الكابتن 
حس�ني س�عيد ان�ه لم 
يغلق الباب بهذا الش�أن 
وإنه عىل اتم االس�تعداد 
اذا  املس�ؤولية  لتحم�ل 
احتاج�ه البل�د والك�رة 
ان  مبين�ا  العراقي�ة، 
هن�اك دع�وات عدي�دة 
من ش�خصيات مهمة م�ن داخل الهيئة 
العامة وخارجها تدعوه للرتش�يح لكنه 
ينتظر ان تتبلور املواقف وتتضح الرؤية 
الحقيقي�ة الج�ادة لدى البعض بش�أن 
اع�ادة ترتيب البي�ت الك�روي العراقي، 
مضيف�ا ان املهمة االكر اليوم والش�غل 
الش�اغل ه�و كيفي�ة وص�ول منتخبنا 
لنهائي�ات كاس العال�م الت�ي ال يراه�ا 

مستحيلة.

موراي يربر انسحاب رادوكانو من ويمبلدون
              المستقبل العراقي/ متابعة

داف�ع آندي موراي ع�ن الريطانية الش�ابة إيم�ا رادوكانو، 
بع�د أن قال جون مكن�رو، العب التنس الس�ابق، إن الالعبة 
البال�غ عمرها 18 عاما واملش�اركة ببطاقة دعوة انس�حبت 
م�ن مباراتها يف دور ال�16 لبطول�ة ويمبلدون، أمس اإلثنني، 
ألنه�ا أخفق�ت يف التعام�ل م�ع الضغوط.وتوقفت مس�رية 

رادوكانو يف مشاركتها األوىل بويمبلدون بصورة مخيبة، بعد 
انسحابها من مباراتها أمام االسرتالية أيال تومليانوفيتش يف 
الدور الرابع، بس�بب معاناتها من صعوبات يف التنفس خالل 
املجموع�ة الثانية.وقال�ت رادوكانو عىل »توي�رت« »يف نهاية 
املجموع�ة األوىل وبعد تبادل رائ�ع للرضبات، بدأت أعاني من 
صعوب�ات يف التنفس وش�عرت بالدوار«.وأض�اف »نصحني 
الفريق الطبي بعدم مواصلة اللعب، ورغم أنها كانت من أكثر 

األمور املؤملة لنف�ي، فإنني لم أكن يف حالة جيدة بما يكفي 
ملواصل�ة اللعب«.وق�ال مكنرو بطل ويمبل�دون مرتني لهيئة 
اإلذاع�ة الريطانية )بي.بي.يس(، إن املوق�ف »كان أكر من 
ق�درة رادوكانو عىل التحمل« وقارنها بنعومي أوس�اكا التي 
اش�تكت من الضغوط النفس�ية للرياضة.وانسحبت أوساكا 
م�ن فرنس�ا املفتوحة، رغ�م فوزه�ا يف ال�دور األول، بعد أن 
عاقبه�ا املنظمون بغرامة مالي�ة، لرفضها حضور املؤتمرات 

الصحفية التي تيل املباريات.وقالت الالعبة البالغ عمرها 23 
عاما، إن أس�ئلة الصحفيني املتالحقة عق�ب املباريات، تؤثر 
عىل صحتها العقلية والنفس�ية.لكن م�وراي قال إن مكنرو 
وجه سهام النقد رسيعا، دون أن يفهم ملاذا اشتكت رادوكانو 
من صعوبات التنفس.وق�ال موراي عىل »تويرت«: »أعتقد أن 
بعض ما قاله كان عادال ومع ذلك كانت رسعة التعليق يف غري 

محلها، ألننا لم نعرف سبب املشكلة.

كني: نريد أن نكون جزءًا من التاريخ
              المستقبل العراقي/ متابعة

علق املهاج�م اإلنجليزي هاري كني، عىل إمكانية 
تتوي�ج بالده بلق�ب يورو 2020 وم�ا يمثله ذلك 

للجيل الحايل بقيادة املدير الفني ساوثجيت.
ويس�تعد ك�ني ورفاقه يف منتخب األس�ود الثالثة 
لص�دام م�ع الدنم�ارك يف نص�ف نهائ�ي بطولة 

أوروب�ا غ�ًدا األربعاء.ومن املنتظ�ر أن يقود كني 
كتيبة إنجلرتا، بعدما سجل ثنائية يف ربع النهائي 

يف الفوز عىل أوكرانيا برباعية نظيفة.
وق�ال ك�ني يف تريح�ات إلذاعة توك س�بورت: 

»أعتقد أن )التتويج( سيعني كل يشء«.
وتاب�ع: »دائًما ما قلت إن الفوز بلقب مع إنجلرتا 
س�يتخطى أي إنج�از م�ن املمك�ن تحقيقه عىل 

مس�توى األندية، هذا هو رأيي«.وأضاف: »مر 
وق�ت طويل للغاية. 55 عام�ا منذ آخر تتويج 

لنا بلقب عىل مستوى املنتخب«.
وأت�م: »أن تك�ون ج�زءا م�ن التاري�خ وترتك 
بصمت�ك، فه�و يشء ال يمكن نس�يانه. نملك 
فرصة عظيمة لتحقيق ذلك، يجب أن نتمس�ك 

بالحلم وال نرتكه يذهب«.

ساري: رونالدو رشكة متعددة 
اجلنسيات.. ويوفنتوس لـم يقدر عميل

              المستقبل العراقي/ متابعة

قال ماوريس�يو س�اري إنه وجد صعوبة 
يف التعام�ل مع كريس�تيانو رونالدو أثناء 
املدرب  قيادت�ه يوفنت�وس.ورصح  ف�رتة 
اإليطايل بأن�ه اضطر إىل وض�ع »املصالح 

الشخصية« ملهاجم الرتغال يف االعتبار.
وُع�ني امل�درب البالغ من العم�ر 62 عاما 
لقيادة التس�يو الش�هر امل�ايض، بعد عام 
واحد من إقالته من يوفنتوس حيث يلعب 
رونال�دو أفض�ل الع�ب يف العال�م خمس 
م�رات من�ذ 2018.وأبلغ س�اري محطة 
س�بورت إيطاليا التلفزيوني�ة: »ليس من 
الس�هل التعامل مع رونالدو، فهو رشكة 
متعددة الجنس�يات لها مصالح شخصية 
يج�ب دمجها مع مصال�ح الفريق. أعتر 

نفي مدربا أفضل من كوني مديرا«.
وتاب�ع: »هناك أيضا الكث�ري من الجوانب 
اإليجابية، ألن رونالدو سيأتي بالنتائج يف 

نهاية املطاف، وهي نتائج مهمة«.
وأضاف: »إنه يمثل ش�يئا يتجاوز النادي 
م�ع امتالكه أكثر م�ن 200 مليون متابع 

عىل وسائل التواصل االجتماعي«.
وأردف: »لكن هذه مش�كلة يف مجتمعنا. 
لسوء الحظ، هناك الكثري من الحديث عن 
الالعبني والقليل من الحديث عن الفرق«.

وقاد ساري يوفنتوس إلحراز لقب الدوري 
اإليطايل يف موسم 2019-2020 لكنه أقيل 
يف نهاية املوسم بعد خسارته أمام أوملبيك 
لي�ون يف دور الس�تة عرش ل�دوري أبطال 
أوروبا.ويرى س�اري أن العم�ل الذي قام 
به لم يلق التقدي�ر الكايف، خاصة يف ضوء 
موس�م 2020-2021 املخيب لآلمال تحت 
قيادة أندريا بريلو حيث تأهل يوفنتوس إىل 
دوري األبطال بصعوبة يف الجولة األخرية 
من املوس�م.وقال س�اري: »فزنا بالدوري 
م�ن دون حتى أن نحتفل ب�ه، الكل ذهب 

للعشاء بمفرده«.

               المستقبل العراقي/ متابعة

يف ظ�ل القلق الذي بدأ يترسب إىل نفوس محبي برش�لونة 
بع�د م�رور 6 أيام ع�ىل نهاية عق�دة أس�طورة بلوجرانا 
ليوني�ل ميي، وعدم ظهور أي جديد بش�أن اس�تمراره 
رسميا، خرج الرئيس خوان البورتا برسالة قصرية يف هذا 

الشأن.
وانتهى عقد ميي مع برش�لونة بش�كل رسمي، بنهاية 
ش�هر يونيو/ حزيران املايض، ولم يوق�ع عىل عقٍد جديد 

حتى اآلن، مما أثار خوف جماهري النادي الكتالوني.
وف�ور وصوله إىل مق�ر إدارة برش�لونة بملعب كامب نو، 
الحق�ت الكامريات البورتا، وُس�ئل بالطبع عن مس�تقبل 

ميي.
واكتف�ى البورتا بالقول: »كل يشء يس�ري ع�ىل ما يرام«، 
بحس�ب ما نقلت صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية 
الثالثاء. ولم يكشف البورتا أي تفاصيل، لكنه ظل حازًما 
بشأن استمرارية ميي، عىل الرغم من مالحقة فرق مثل 
باريس سان جريمان ومانشسرت س�يتي لالعب، ملحاولة 

ضمه مجانا هذا الصيف.
ويحت�اج برش�لونة لخفض قيم�ة الراتب الت�ي حددتها 
رابط�ة الليج�ا، قب�ل أن يتمكن من اإلعالن عن اس�تمرار 

ميي.

حتول مفاجئ يبعد بوجبا عن ريال مدريد
              المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د تقري�ر صحف�ي فرن�ي، أن اإليطايل 
مينو راي�وال، وكيل أعم�ال النجم الفرني 
بول بوجبا، العب وسط مانشسرت يونايتد، 
بدأ يبحث عن وجهة جديدة ملوكله.وينتهي 
عق�د بوجبا مع مانشس�رت يونايتد بنهاية 
املوسم املقبل، ورغم رغبة الشياطني الحمر 

يف اإلبقاء علي�ه ألكثر من ذلك، لكن عىل ما 
يبدو أن الالعب لديه خطة أخرى.وبحس�ب 
إذاعة »RMC sport« الفرنسية، فإن رايوال 
تواص�ل مع باريس س�ان جريم�ان، الذي 
يرغب يف الحص�ول عىل خدمات بوجبا هذا 
الصيف.وأض�اف التقرير، أن�ه رغم ارتباط 
اس�م بوجب�ا بري�ال مدري�د، إال أن س�ان 
جريمان يعد األقرب لضمه، كما أن الالعب 

نفسه أصبح أكثر انفتاًحا عىل االنتقال 
ملرشوع طم�وح مثل م�رشوع النادي 
الباريي.وس�بق واش�رتط مانشسرت 
يونايتد يف الصيف املايض الحصول عىل 
100 مليون ي�ورو لبيع بوجبا، ولكن 
اآلن وقبل 5 أش�هر فق�ط من قدرة 

الالع�ب ع�ىل التوقي�ع ألي ناٍد، 
سينخفض هذا املبلغ كثريًا.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

حكيمي يوقع عقود انتقاله لسان جريمان
            المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د تقرير صحفي إيط�ايل، توقيع النج�م املغربي 
أرشف حكيم�ي، ظهري أيمن إنرت مي�الن، عىل عقود 

انتقاله لباريس سان جريمان.
وكان�ت تقاري�ر ق�د أكدت اق�رتاب حكيمي بش�دة من 
االنتق�ال لحديقة األمراء، بدًءا من املوس�م املقبل، يف ضوء 
رغبة إنرت يف بيع أحد العبيه الكبار لعالج األزمة املالية التي 
يعاني منها.وبحسب شبكة »توتو مريكاتو ويب« اإليطالية، 
فإن حكيمي وقع عقود انتقاله لسان جريمان حتى صيف 

2026.وأضاف التقرير، أن حكيمي سيتقاىض 8 ماليني يورو 
يف املوسم باإلضافة إىل املكافآت.

وأش�ار التقري�ر، إىل أن حكيم�ي اجتاز الفح�ص الطبي مع 
باريس س�ان جريمان هذا الصباح، قب�ل أن يوقع عىل عقود 
انتقال�ه مل�دة 5 مواس�م.وانضم حكيم�ي إىل إن�رت يف الصيف 
املايض، قادًما من ريال مدريد، وساهم يف تتويج النرياتزوري 
بلقب األس�كوديتو ألول مرة منذ 11 عاًما.وتزعم التقارير يف 
إيطالي�ا أن الصفقة تمت مقاب�ل 68 مليون يورو، باإلضافة 
إىل املكافآت.ولعب حكيمي 45 مباراة رس�مية مع إنرت، حيث 

سجل سبعة أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة.
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كتب بيضاءاالتعليم االلكرتوين يف ظل جائحة كورونا

نجوى بركات

بعد ان اجتاحت العالم اعتى جائحة عرب التاريخ وتوقفت الحياة 
يف جمي�ع مفاصله�ا واصب�ح الرك�ود يف جميع مفاص�ل الحياة 
التجارية واالقتصادية والفنية والعلمية دون استثناًء ليشء والتي 
ادت اىل انهي�ار الواقع الخدمي واالقتصادي وكذا العلمي، وكان ال 
بد للدولة ايجاد البدائل التي يمكن خاللها تمش�ية الوضع وصوالً 
اىل النتائ�ج التي يمكن من خاللها تحقيق موازنة بني ما مخطط 
له وما استجدت من امور آلت ما آلت اليه من وضع غري ُمهيئ له 

وال متوقع وبأحداث رسيعة ومتالحقة.
وسعت السلطات التعليمية جاهدة إليجاد البدائل املناسبة والتي 
توصل�ت بالنهاي�ة اىل رضورة الدراس�ة اإللكرتونية كحل وس�ط 
يضم�ن حق�وق الدولة م�ن جهة والطال�ب الذي ينتظ�ر النجاح 
لالنتق�ال اىل مرحلة جديدة يس�تطيع من خالله�ا تحقيق احالم 

الطفولة.
انطلقت عملية الدراس�ة بمرثون كبري تماشياً مع الوضع السائد 
يف اغل�ب الدول، اال انه خاب�ت اآلمال عندما تجد الطالب يطلب ان 
تكون محارضاته ع�راً عىل اعتبار ان فرتة الصباح للنوم كونه 
س�هران ليالً اما عىل التلفاز او ان�ه يلعب البوبجي او الفورتنايت 
وغريه�ا من العاب املعارك الخيالي�ة التي حطمت عقول األطفال 
والش�باب ونّمت لديهم نزعًة اجرامية وولدت جيالً البعض منهم 
لدي�ه نزعة اجرامي�ة بالفطرة س�ُتلقي بنتائجها عىل املس�تقبل 
القريب، اما األساتذة الكرام فالبعض منهم اتخذوا من الكرتونية 
التعلي�م ذريعٌة قانوني�ة للترسيع باملواد والالمب�االة دون التقييد 
بقيم�ة امل�ادة الدراس�ة وعلميتها الت�ي من املف�رتض ان يتلقها 
الطالب اما البعض االخر اتكل عىل احد ابناءه ليقوم بألقاء املواد 
عىل مساع الطلبة عرب قناة التلكرام )من باب مساعدة األبن ألبيه( 

يف مهازل يندى لها الجبني اذهبت بما كان عليه وضع األستاذ 
)قم للمع�لم وف��ه التبجي�ال  

                                         كاد املعلم ان يك�ون رس�وال
اعل�مت أرشف او اجل من الذي 

                                         يبني وينشُئ أنفس�اً وعقوال(
 ان قدس�ية التعليم م�ن الثوابت التي ال يمك�ن الحياد عنها رغم 
الظ�روف القاه�رة او املتغريات الن منها تنش�أ اجي�ال من العلم 
منه�م الطبيب واملهندس واملعلم وغريها فهل تس�تطيع ان تفكر 

ولو للحظة بخطورة املستقبل القريب؟
وهذه دعوة ألعاده الحس�ابات وتنظيم الوضع عىل بداية السنة 
الجديدة ووضع ضوابط للتعليم اإللكرتوني يف حال استمر الوباء 

ال سامح الله، الن ازدهار البلد وتقدمه بيد شباب املستقبل.

أخرياً، نرشت صحيفة لوفيغارو الفرنسية خرباً غريباً عن اّتهاٍم وّجهه 
فّناٌن أمريكي، يدعى ماكس ميلر، إىل فّنان إيطايل هو سلفاتوري غارو، 
برسق�ة فكرته القائمة عىل تصميم منحوتة المرئية اس�مها »أنا« كان 
األخري قد باعها بقيمة 15 ألف يورو! وذلك عىل الرغم من عدم وجودها 
أو إمكان رؤيتها وملس�ها. هذا وقد رّصح سلفاتوري برضورة وضعها 
يف »وس�ط صالة فارغة يف بيت مس�تقل، مع وجوب تس�طري محيطها 
البال�غ 1.5 م�رت برشيط الصق ع�ىل األرض« مضيف�ًا أّن »الفراغ ليس 
س�وى فضاء ممتل�ئ بالطاقة. وحتى ل�و أفرغناه، فإّن للف�راغ وزناً، 
اس�تناداً إىل مبدأ الاليقني الخاص باألملاني فرنري هايزنربغ«... وس�ؤايل 
ه�و: ماذا ل�و نقلنا هذه التجرب�ة إىل عالم األدب، فطبعن�ا كتباً فارغًة 
بأغلفٍة وعناوين تحمل أس�ماء املهووس�ني باالنتم�اء إىل عالم الكتابة 
قرساً؟ أجل، ُتصنع لهم كتٌب بأس�مائهم مألى بصفحاٍت بيضاء، تتيح 
للقارئ املحتمل تس�ويدها بما يشاء. هذا »س�يفّش خلق« كثريين من 
مّدعي املوهبة ومحّبي الشهرة الذين يؤلّفون يف الواقع أعماالً »فارغًة« 
من أّي قيمٍة أو مضمون. فلتكن خاويًة، س�اعتئذ، بش�كل فعيل لعلّها 
تخّفف عّنا وعن الش�جر، وتفيد ش�اريها بأوراق عذراء يس�تفيد منها 
كيفما ش�اء. كميات هائلة من الكتب تصدر كّل عام؛ الروايات تحديداً، 
وال ن�دري كي�ف نمّيز الغثَّ من الس�مني وقد فقدنا الثق�ة بدور النرش 
التي تطبعها، وباألقالم التي تكتب عنها مس�تخدمًة توصيفاً مبنياً عىل 
أفع�ل التفضيل، وبالجوائز الت�ي تنالها أو أعداد الق�رّاء املقبلة عليها. 
نع�م، نحن ما عدنا ن�دري إىل من نحتكم يف ظّل غياب أّي مجالٍت نقديٍة 
تواكب حركة النرش األدبية، ويف ظّل تقهقر مس�توى معظم الصفحات 
الثقافي�ة يف الصحف واملج�الت، ومع هيمنة العالقات الش�خصية بني 
أصحاب النف�وذ الثقايف، إلخ. وال نقول هذا كي نحّمل املس�ؤوليَة كلّها 
للكاتَب الشاب الطامح إىل موقٍع مميز يف الساحة األدبية، فهو مستَغّل 
مّمن يهّيئون له أّن روايته ذات قيمٍة أدبيٍة ما، وإاّل ملا كانت دار معروفة 
لُتقِدم عىل طبعها ومهرها باس�مها، خصوصاً أّنها، أي الدار، لم تطلب 
من الكاتب أكثر من »مس�اهمٍة« تقوم عىل رشاء عدد من النسخ، نظراً 
للظ�روف الصعبة والضائقة املالية التي يعاني منها عالُم النرش حالياً. 
أجل، هي »مس�اهمة مالية بس�يطة« وليس�ت أبداً الطبع عىل حساب 
الكات�ب، وهذه عىل اإلطالق، أوىل املصائ�ب وأكثرها أذّية ورضراً. فمنذ 
اّتس�عت مصايف دور النرش، بات الس�ّيُئ واألسوأُ يعربان إىل سوق األدب 
بس�هولة، جراثيم تشويٍش وتش�ويٍه وخلٍط ولغط، ومعايري انتشار ال 
عالق�ة لها فعلياً ب�األدب، يف حني ينبغي تضيي�ق املصفاة إىل أقىص حّد 
كي ال تس�مح إاّل بم�رور األعمال املصطف�اة، املخت�ارة، الجديرة، ذات 
املس�توى واألهمية، وهي الوظيف�ة التي كانت دور النرش العربية )وما 

زال بعضها القليل(، تؤّديها عىل أكمل وجه.

ثالثة أطعمة أساسية مرضة بصحة القلب طريقة لوقف انتشار فريوس كورونا والسالالت املتحورة
يتناول الكثريون يف إطار نمط حياتهم اليومي، 
أطعمة قد تؤثر عىل القلب بش�كل كبري وتؤدي 

بما يف ذلك إىل اإلصابة بنوبات قلبية.
وحذر خ�رباء من أن تناول 3 أطعمة رئيس�ية 
يمك�ن أن تق�ود إىل أم�راض القل�ب، الس�ميا 
الرشي�ان التاج�ي - وه�و أكثر أن�واع أمراض 
القلب شيوعا، حيث تصبح الرشايني التي تمد 
القلب بالدم مسدودة بلويحات الكوليسرتول.

ووفقا ملوقع »ويب ميد« )WebMD( يمكن أن 
تساهم ثالثة أطعمة رئيسية يف مشكلة تراكم 
الرواس�ب الدهني�ة )اللويح�ات( ع�ىل جدران 
الرشاي�ني، ما يقلل من تدفق الدم ويتس�بب يف 
اإلصابة بأم�راض قلبية خطرية، عىل ما نقلت 

صحيفة »إكسربيس« الربيطانية.
وي�دور الحدي�ث ع�ن األرز األبي�ض والخب�ز 
األبيض واملعكرونة، وهي األطعمة التي تفتقد 

األلياف والفيتامينات واملعادن الصحية.
وتتح�ول الحبوب املك�ررة التي تتك�ون منها 
هذه األطعمة برسعة إىل سكر يخزنه جسمك 
عىل شكل دهون، بما يف ذلك يف منطقة البطن، 
ما قد يؤدي بحس�ب الكثري من الدراس�ات إىل 
أم�راض القل�ب. للمس�اعدة يف مكافح�ة هذا 
الخط�ر، ينص�ح الن�اس بش�دة بالبح�ث عن 

مصطل�ح »حب�وب كامل�ة 100 باملائ�ة« عند 
رشاء مثل هذه املنتجات.

والحب�وب الكامل�ة )أي بذرة النب�ات( تتكون 
م�ن ثالثة أج�زاء صالحة لألكل:ه�ي النخالة، 
والجن�ني، والس�ويداء، بينما تفتق�د الحبوب 

املكررة جزءا واحدا أو أكثر من البذور.
تحتوي النخالة عىل مضادات األكسدة الهامة 
وفيتامينات ب واأللي�اف، بينما يمتلك الجنني 
العديد م�ن فيتامينات ب وبع�ض الربوتينات 
واملع�ادن والده�ون الصحي�ة، فيم�ا تحتوي 

النش�وية  الكربوهي�درات  ع�ىل  الس�ويداء 
والربوتينات والفيتامينات واملعادن.

والطح�ني األبي�ض واألرز األبي�ض هي حبوب 
مك�ررة، تم�ت إزال�ة النخالة والجن�ني يف كل 

منهما، ولم يتبق سوى السويداء.
والحب�وب املك�ررة تفق�د نحو رب�ع الربوتني 
املوج�ود يف الحب�وب الكاملة ونص�ف إىل ثلثي 
العنارص الغذائية أو أكثر، لذلك عندمأ أصبحت 
معظ�م الحبوب ح�ول العالم مك�ررة، حدثت 

مشكالت غذائية واسعة النطاق.

كش�ف خب�ري رويس مخت�ص باألمراض 
املعدية،  الطريقة الوحيدة لوقف انتش�ار 
وباء فريوس كورونا والسالالت املتحورة.

التكنولوجي�ات  مخت�رب  رئي�س  ق�ال 
واملكروبيولوجي�ا  النانوي�ة  البيولوجي�ة 
مدين�ة  جامع�ة  يف  الفريوس�ات  وعل�م 
س�ريغي  الروس�ية،  نوفوسيبريس�ك 
ف�ريوس  ض�د  التطعي�م  إن  نيتيس�وف، 
كورونا، ه�و الطريقة الوحي�دة للحد من 
انتشار الوباء، مشريا إىل أن التطعيم يعترب 
أكث�ر أمان�ا م�ن »اإلصابة بامل�رض« كما 

يعتقد البعض.
الن�اس  »يق�وم  نيتيس�وف:  وأوض�ح 
بمقارن�ات غريبة، حيث يقارنون نس�بة 
4٪ من الوفي�ات بفريوس كورونا، باآلثار 
الجانبي�ة التي تظهر بع�د التطعيم والتي 
تك�ون يف الغال�ب ارتف�اع درج�ة الحرارة 
ملدة يوم أو يومني. هذه املقارنات خاطئة 
ج�دا«. وأض�اف قائ�ال: »اللقاح�ات هي 
اليشء الوحيد الذي يمكن أن يوقف الوباء 

اآلن. بادئ ذي بدء، من الرضوري تطعيم أولئك 
الذين لم يصابوا بفريوس كورونا«.

وأشار الخبري الرويس: »كل اللقاحات الروسية، 

تس�اهم يف تصنيع بروتني S للفريوس التاجي 
وبروتينات غ�الف الفريوس الغ�دي، وال يشء 
آخ�ر. م�ن اله�راء ن�رش إش�اعات وتفاه�ات 
حول اللقاح�ات«. ويف وقت س�ابق من اليوم، 

أعلن مقر مكافحة انتش�ار فريوس كورونا يف 
روسيا، تسجيل 24353 حالة إصابة بفريوس 
كورون�ا، خالل ال� 24 س�اعة األخ�رية؛ ليصل 

اإلجمايل منذ بدء الجائحة إىل 5635294.

 ق�ال ق�اٍض في�درايل إن Google يجب أن تواجه عدة دع�اوى قضائية تتهم 
الرشكة بتس�جيل ونرش محادثات خاصة بش�كل غري قانوني مع أشخاص 
قام�وا عن طري�ق الخط�أ بتش�غيل مس�اعديهم الصوتيني ع�ىل هواتفهم 

الذكية.
يف حكم صدر مؤخرًا ، سمح قايض املقاطعة األمريكية بيث البسون فريمان 
للمدع�ني يف الدع�وى الجماعية املقرتح�ة بتقديم دعاوى بش�أن انتهاكات 
Google و Alphabet Inc. لقوان�ني الخصوصي�ة يف كاليفورني�ا ، وبع�ض 
االنته�اكات املزعوم�ة لقوانني الخصوصي�ة الفيدرالية ، وبع�ض انتهاكات 

العقود .
رف�ض القايض يف س�ان خوس�يه بوالية كاليفورني�ا أيًض�ا مطالبة حماية 
املس�تهلك يف كاليفورنيا ، لكنه قال إن�ه يمكن إعادة النظر فيها. تم تصميم 
املساعد للتفاعل عندما يستخدم مالكو األجهزة املحمولة “كلمات ساخنة” 

.Apple من Ciri عىل غرار ، ”Okay Google“ أو ”Hey Google“ مثل

رفع دعوة قضائية عىل جوجل
 بسبب طلب غريب

بدأ الباحثون ورجال األعمال يف دراسة إمكانية استخدام الذكاء االصطناعي 
إلنش�اء نس�خ مستنسخة بعد املوت ، ليس فقط يف شكل نسخ ثابتة ، ولكن 
ككيان�ات رقمية معقدة يمكنها إدارة ال�رشكات وحتى التأثري عىل األحداث 
العاملية. نرشت صحيفة وول س�رتيت جورنال مقااًل يشري إىل أن العديد من 
الرشكات الناش�ئة توقعت الطلب املتزايد عىل الش�خصيات الرقمية ، بما يف 
ذلك Replika ، وهو تطبيق يتعلم نسخ البرش يف شكل روبوتات محادثة ، و 

HereAfter AI ، الذي يمكنه تسجيل واستخدام قصص حياة الناس.
قم بإنش�اء نس�خة متماثلة مضمنة يف الس�ماعة الذكي�ة. يبدو أن رشكات 
التكنولوجي�ا الكبرية ت�درك االحتماالت الالنهائي�ة ، ألن Microsoft حصلت 
مؤخ�رًا عىل ب�راءة اخرتاع لطريقة اس�تخدام روبوتات الدردش�ة لتجس�يد 
الش�خصيات والش�خصيات التاريخية. تأتي الشخصيات الرقمية يف أشكال 
عديدة ، من روبوتات الدردشة إىل الرسوم املتحركة التي تشري وتتحدث مثل 

أناس حقيقيني. إنسان آيل..

ألكشف عن تقنية ذكاء أصطناعي تبقي 
ألناس أحياء بعد ما يموتون

باحثون يطورون إنسان آيل »يشعر باألعطاب ويصلحها«
طور باحثون يف سنغافورة مادة رغوية ذكية 
تمكن اإلنس�ان اآليل من الش�عور باألش�ياء 
القريبة، ب�ل وإصالح نفس�ه يف حال أصابه 

خلل، تماما مثل جلد اإلنسان.
والرغ�وة امل�زودة صناعي�ا باألعص�اب التي 
تع�رف باس�م )آيف�وم(، ه�ي بوليم�ر عايل 
املرون�ة، صنعت من م�ادة الفل�ورو بوليمر 
مع مرك�ب يخفض انش�داد الس�طح، وفق 
جامع�ة  يف  الباحث�ون  وق�ال  »روي�رتز«. 
س�نغافورة الوطنية إن ذلك يمكن املادة ذات 
الطابع اإلس�فنجي من أن تتجمع بس�هولة 

كوحدة واحدة إذا تعرضت للقطع.
وأوض�ح الباح�ث الرئييس بنجام�ني تي، أن 
جزيئ�ات امل�ادة تتق�ارب داخ�ل مصفوف�ة 

م�ن  يغ�ري  مم�ا  الضغ�ط،  عن�د  البوليم�ر 
خصائصه�ا الكهربي�ة. وتاب�ع: »باإلم�كان 
رصد هذا التغري عن طريق أقطاب كهربائية 
موصل�ة بجهاز كمبيوتر ُيبلّغ اإلنس�ان اآليل 
بم�ا يتعني عليه فعله. عندم�ا أقرب إصبعي 

م�ن جه�از االستش�عار يمكنك أن ت�رى أنه 
يقي�س مج�ايل الكهربائي ويس�تجيب وفقا 
للمس�تي. وهذه الخاصية تمكن يد اإلنسان 
اآليل م�ن رصد ق�در واتجاه الق�وة املبذولة، 

مما قد يجعله أكثر ذكاء وتفاعلية.
وق�ال ت�ي إن »م�ادة آيف�وم ه�ي األوىل من 
نوعه�ا التي تجم�ع بني خصائ�ص االلتئام 
الذاتي والش�عور بالقرب والضغط«، ويأمل 
ه�و وفريقه، بعد أن أمضوا عامني يف تطوير 
ه�ذه امل�ادة، أن تس�تخدم بش�كل عم�يل يف 

غضون 5 سنوات.
وق�ال: »يمكنها كذلك الس�ماح ملس�تخدمي 
األطراف التعويضية باستخدام اليد الصناعية 

بشكل أفضل لإلمساك باألشياء«.

يعت�رب نق�ص الحدي�د أكث�ر ش�يوًعا عند النس�اء 
الحوامل واألطفال دون س�ن الخامس�ة والنس�اء 
يف س�ن اإلنج�اب وكب�ار الس�ن. هل يمك�ن ملكمل 
تس�اعد  أن  يمك�ن  يس�اعد؟  أن  »يس«  فيتام�ني 
املكمالت يف مجموعة واسعة من املشاكل الصحية. 
تظه�ر األبحاث أن تناول املزي�د من فيتامني »يس« 
يمك�ن أن يرف�ع مس�تويات مضادات األكس�دة يف 
ال�دم بنس�بة تص�ل إىل 30 يف املائ�ة، كما يس�اعد 

دفاعات الجسم الطبيعية عىل محاربة االلتهابات. 
فيتام�ني »يس« هو أحد مضادات األكس�دة القوية 
التي يمكن أن ترفع مس�تويات مضادات األكس�دة 
يف ال�دم وتس�اعد يف عالج نق�ص الحدي�د. الحديد 
رضوري لنم�و خاليا املخ، والنم�و البدني وتكوين 
الهرمونات، ويدعم التمثيل الغذائي للعضالت. عىل 
الرغم م�ن أن العوامل املتعددة يمكن أن تس�هم يف 
نق�ص الحديد، يمك�ن تصنيف األس�باب إىل فئتني 

رئيس�يتني: زي�ادة متطلب�ات الحدي�د وانخفاض 
للمراك�ز  وفًق�ا  امتصاص�ه،  أو  الحدي�د  تن�اول 
األمريكية ملكافحة األم�راض والوقاية منها. بدون 
كمية كافية من الحديد، ال يس�تطيع جسمك إنتاج 
م�ا يكفي م�ن مادة يف خالي�ا الدم الحم�راء لحمل 
األكس�جني )الهيموجلوب�ني(. نتيج�ة لذلك، يمكن 
أن يتس�بب فقر ال�دم الناجم عن نق�ص الحديد يف 

الشعور بالتعب وضيق التنفس.

اكتشفي هذا الفيتامني لعالج نقص احلديد وفقر الدم!

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

اللواء الدكتور عدي سمير حليم الحساني


