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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

يعيش س�كان قریة »س�ياني« الواقعة يف س�فوح 
جبل كاره ش�مايل محافظة دهوك هدوء حذرا بعد 
اربعة ايام من املواجهات الدامية بني القوات الرتكية 
ومسلحي حزب العمال الكردستاني، وسط مخاوف 
من مع�اودة الجيش الرتكي التوغ�ل يف مناطقهم. 
ويقول أحد سكان القرية ويدعى عماد كيلكي، إن 
»منطقة س�فوح جبل كاره تشهد هدوء ملحوظا 
بعدم�ا أعلنت تركي�ا انهاء عملياتها العس�كرية يف 
املنطقة«، مش�را اىل أن »س�كان املنطقة يخشون 
الع�ودة اىل ممارس�ة حياته�م الطبيعي�ة تحس�با 
لتعرضه�م للقص�ف الرتكي«.  وأوض�ح كيلكي أن 
»طائ�رات املراقب�ة تجوب س�ماء املنطقة بش�كل 
متواص�ل ويخ�ى املواطنون الخ�روج اىل الحقول 
واملراعي«. اما حس�ني صالح )30 عاما(، وهو من 
اهايل قرية س�ياني، يقول »كنا شبه محارصين يف 
قريتنا ولم نستطيع ممارسة اعمالنا«، مشرا اىل أن 
»ازير الطائرات الحربية التي كانت تجوب الس�ماء 
باس�تمرار وصوت القصف ل�ن يتوقف«.  ويضيف 
صالح، أن »هذه االوضاع اثارت الذعر بني السكان 
خصوصا النس�اء واالطفال«، الفتا اىل أن »استمرار 
هذا الوضع سيجربهم عىل الهجرة«، داعيا الجيش 
الرتكي ومس�لحي العمال الكردستاني اىل »خوض 
معاركهم داخل تركيا والك�ف عن جعل منطقتهم 
س�احة للحرب«.وتقع قرية سياني يف سفوح جبل 
كاره الواقع شمال مركز محافظة دهوك الذي يعد 
من احدى الجبال الكبرة يف املنطقة ويبلغ ارتفاعه 

2151 مرتا، وتعد قمته موقعا سياحيا طبيعيا.
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       بغداد / المستقبل العراقي

تظاهر عرشات اآلالف من املحتجني، يف مدن ميانمار الرئيسية، 
أم�س األح�د، وهو اليوم التاس�ع م�ن املظاه�رات املناهضة 
لالنق�الب، وذل�ك بع�د ليل�ة مروع�ة ش�كل خاللها الس�كان 
دوري�ات، وألغ�ى الجي�ش العمل بقوان�ني تحم�ي الحريات. 
وخرج طلبة الهندسة يف مسرة إىل وسط مدينة يانجون أكرب 
مدن الب�الد، مرتدين مالبس بيض�اء، ورافعني الفتات تطالب 
باإلفراج عن الزعيمة أونج س�ان س�و تيش، املحتجزة منذ أن 
أطاح جيش ميانمار بحكومتها املنتخبة، يف األول من ش�باط. 
ويف إط�ار أك�رب احتجاج�ات من�ذ أكثر م�ن عقد، م�ر موكب 

م�ن حاف�الت الطرق الرسيعة بب�طء يف أنح�اء املدينة وأطلق 
س�ائقوها أبواقه�ا للتعبر ع�ن احتجاجهم. ورف�ع كثر من 
املحتجني، يف جميع أنحاء البالد، صورا لس�و تيش. ومن املقرر 
أن تنتهي فرتة احتجاز سو تيش بتهمة استراد أجهزة اتصال 
الس�لكية، بصورة غر قانونية، الي�وم االثنني. وقالت جمعية 
مساعدة الس�جناء السياسيني، وهي جماعة مراقبة، إن عدد 
املحتجزين منذ االنقالب تجاوز 384، يف موجة من االعتقاالت 
الليلية يف الغالب. وتجمع س�كان يف ساعة متأخرة من مساء 
الس�بت للقيام بدوريات يف ش�وارع يانجون ومانداالي، ثاني 
أكرب مدن البالد، خوفا من املداهمات، وملنع وقوع جرائم، بعد 

أن أمر املجلس العسكري باإلفراج عن آالف السجناء.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن سفر العراق املعتمد لدى الفاتيكان، 
رحم�ن العام�ري، ج�دول أعم�ال الباب�ا 
فرنسيس خالل زيارته املرتقبة إىل العراق، 
فيم�ا رج�ح توقي�ع وثيق�ة ل�� »األخ�وة 
اإلنس�انية« بني الباب�ا واملرجع األعىل عيل 
السيس�تاني يف النجف.    وقال العامري يف 
ترصيح للصحيفة الرسمية، إن »الرسالة 
الكبرة التي تتضمنها زيارة بابا الفاتيكان 
إىل العراق هي دعم سبل الحوار بني األديان، 
حيث يرغب البابا يف تعزيز الحوار والعيش 
املش�رتك ب�ني جمي�ع املكون�ات الديني�ة، 

س�����واء بني الكنائس الش�����قيقة، 
أو من خ����الل العالقات اإلس����المية 
املس�يحية«.  وأضاف أن »البابا فرنسيس 
س�يعقد لق�اء خاصاً م�ع املرج�ع الديني 
السيس�����تاني،  ع�يل  الس�يد  األع�ىل 
لبح�ث قضاي�����ا الح�د م�ن التط�رف 
ونبذ الكراهية وإش�����اعة قيم الس�الم 
املحررة  املناط����ق  ومؤازرة س����كان 
بس����بب املصاع����ب التي واجهتهم، 
وخاص�ة س�����كان س�����هل نينوى 
واملوصل وامل�دن املج�����اورة، الذين تم 
تهجره�م ف�����ي أعق�اب األعم����ال 
عصاب�ات  نفذته�ا  الت�����ي  اإلرهابي�ة 

الوق�ت«.   ذل�ك  يف  االرهابي�ة  داع�ش 
وبش�����أن الدفع بعجلة التش�����اور 
»الباب�ا  أن  ب�ني  الع�راق،  يف  الس�يايس 
فرنس�يس س�يوجه رسالة للس�عي وراء 
مسارات السالم والحوار واألخوة والتعاون 
البن�اء ب�ني مختل�ف السياس�����يني يف 
الع�راق من أج�ل إع�ادة بن�����اء الثقة 
جمي�ع  ل�دى  األم�����ل  روح  وإلع�ادة 
العراقي�ني، وخاص�ة الش�����باب، بع�د 
س�نوات م�ن الح�روب القاس�ية واملريرة 
ض�د الجماعات اإلرهابية«.  وذكر س�فر 
الع�راق لدى الفاتي�كان، أن »رحل�ة البابا 
فرنس�يس س�يكون له�ا األث�ر الكب�ر يف 

استمرار عمل اللجنة العليا الدائمية لحوار 
األديان بني جمهورية العراق والفاتيكان، 
وه�ي فرصة للتش�جيع ع�ىل اإلصالحات 
السياس�ية واس�تقرار البل�د، ويرج�ح أن 
يج�ري توقي�ع وثيقة س�الم ب�ني املرجع 
األع�ىل الس�يد عيل السيس�تاني وقداس�ة 
بابا الفاتيكان فرنسيس، عىل غرار وثيقة 
األخوة اإلنس�انية الت�ي وقعت يف أبو ظبي 
مع إمام األزهر الرشيف، لتسمح برتسيخ 
عالق����ات الثق����ة املتبادلة بني جميع 
املكون�ات وتفس�ح املجال أم�ام الجوامع 

والكنائس .
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جملس الوزراء يقرر شطب الديون املرتتبة عىل املدارس اخلريية واملجانية
     بغداد / المستقبل العراقي 

قرر مجلس الوزراء، أمس األحد، ش�طب الديون املرتتبة 
عىل املدارس الخريية واملجانية حرصاً، عن تجديد إجازة 

التأسيس. 
وبحسب بيان لألمانة العامة ملجلس الوزراء فان القرار 
تضم�ن أيض�اً، إنج�از وزارة الرتبي�ة تعليم�ات مقدار 
األجور التي تستوىف عن منح إجازة التأسيس وتجديدها 
بالتنس�يق بينها ومجلس الدولة بالرسع�ة املمكنة مع 
إضاف�ة ن�ص فيها يعف�ي الجهات املؤسس�ة للمدارس 
الخريي�ة م�ن أج�ور التس�جيل وتجديد اإلج�ازة. وأخذ 
الق�رار خالل انعقاد جلس�ة مجلس ال�وزراء االعتيادية 

السادسة بتاريخ 2021/2/9.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

يعيش س�كان قری�ة »س�ياني« الواقعة يف س�فوح 
جبل كاره ش�مايل محافظة دهوك ه�دوء حذرا بعد 
اربعة ايام من املواجهات الدامية بني القوات الرتكية 
ومسلحي حزب العمال الكردستاني، وسط مخاوف 

من معاودة الجيش الرتكي التوغل يف مناطقهم. 
ويقول أحد س�كان القرية ويدع�ى عماد كيلكي، إن 
»منطقة س�فوح جبل كاره تش�هد ه�دوء ملحوظا 
بعدم�ا أعلن�ت تركيا انه�اء عملياتها العس�كرية يف 
املنطقة«، مش�ريا اىل أن »س�كان املنطقة يخش�ون 
تحس�با  الطبيعي�ة  حياته�م  ممارس�ة  اىل  الع�ودة 

لتعرضهم للقصف الرتكي«.  
وأوض�ح كيلك�ي أن »طائرات املراقبة تجوب س�ماء 
املنطقة بش�كل متواصل ويخىش املواطنون الخروج 

اىل الحقول واملراعي«. 
اما حس�ني صالح )30 عاما(، وهو م�ن اهايل قرية 
س�ياني، يق�ول »كن�ا ش�به محارصي�ن يف قريتن�ا 
ول�م نس�تطيع ممارس�ة اعمالن�ا«، مش�ريا اىل أن 
»ازير الطائ�رات الحربية التي كانت تجوب الس�ماء 

باستمرار وصوت القصف لن يتوقف«.  
ويضي�ف صال�ح، أن »ه�ذه االوض�اع اث�ارت الذعر 
بني الس�كان خصوصا النس�اء واالطف�ال«، الفتا اىل 
أن »اس�تمرار هذا الوضع س�يجربهم عىل الهجرة«، 
داعيا الجيش الرتكي ومس�لحي العمال الكردستاني 
اىل »خ�وض معاركهم داخل تركي�ا والكف عن جعل 

منطقتهم ساحة للحرب«.
وتقع قرية س�ياني يف س�فوح جبل كاره الواقع شمال 
مركز محافظة دهوك الذي يعد من احدى الجبال الكبرية 
يف املنطقة ويبلغ ارتفاعه 2151 مرتا، وتعد قمته موقعا 
س�ياحيا طبيعي�ا، حيث يرشف ش�ماال ع�ىل مصايف، 

سوالف، آشاوه، آنيشكي وبامرني. 
وتبع�د منطقة جب�ل كاره أكثر من 38 ك�م من الحدود 

العراقية الرتكية.  

وأعل�ن وزير الدف�اع الرتكي خل�ويص أكار، أمس االحد، 
انته�اء عملية »مخلب النرس-2« يف منطقة غارا ش�مايل 

العراق. 
م�ن جهتها أعلن�ت قيادة الجناح املس�لح لحزب العمال 
لالنس�حاب  الرتك�ي  الجي�ش  اضط�رار  الكردس�تاني 
م�ن منطق�ة كاره ش�مايل محافظة دهوك »بعد فش�ل 
عملياته�ا«، مؤكدة مقت�ل أفراد يف املخاب�رات والجيش 
والرشطة االتراك. وأطلق�ت وزارة الدفاع الرتكية عملية 

»مخلب النرس 2« ضد أهداف لحزب العمال الكردستاني 
ش�مال الع�راق، مش�رية إىل أن »هدف العملي�ة يتمحور 
ح�ول رد الهجمات اإلرهابية وضمان أمن حدود البالد«، 
فيم�ا قال حزب العم�ال املعروف اختص�ارا ب�«البي كه 
كه« أن قوات�ه أبعدت الجيش الرتكي عن منطقة »كارا« 

بعد تنفيذه إنزاال جويا.
من جانب�ه، دعا النائ�ب اإليزيدي ع�ن محافظة نينوى 
حس�ني نرم�و مجل�س الن�واب إىل عق�د جلس�ة طارئة 

ملناقش�ة األوضاع األمنية يف قضاء س�نجار و«نزوح 
الكثري من الس�كان« إثر التهديدات الرتكية باجتياح 

القضاء.
وقال نرم�و إن »هنالك خوف وقلق كبري يف س�نجار 
وعزوف عن العودة بالنس�بة للعوائ�ل النازحة، كما 
أن الكث�ري من العوائ�ل بدأت ترتك قراه�ا يف مناطق 
س�نوني ودوميز واملجمع نتيج�ة التهديدات الرتكية 

باجتياح القضاء«.
وأضاف، أن »عىل الربملان عقد جلسة طارئة ملناقشة 
األوضاع وإيصال رسالة تطمينية لألهايل ألن الوضع 
األمني مربك جدا، وأهايل س�نجار ال يتحملون مزيدا 
م�ن الويالت بع�د التي تعرض�وا لها عىل ي�د تنظيم 

داعش«.
وطال�ب عضو مجل�س النواب ع�ن محافظة نينوى 
ب�«تعزيز تواجد القوات األمنية يف تلك املناطق خاصة 
ع�ىل الرشيط الحدودي مع س�وريا وإي�الء اهتماماً 
خاصاً بأهايل سنجار واملكون اإليزيدي ألن أي اعتداء 

يقع عليهم يعد تجاوزاً عىل سيادة العراق«.
يش�ار إىل أن الرئي�س الرتك�ي رجب طي�ب أردوغان 
لوح، يف األس�ابيع املاضية، باجتياح قضاء س�نجار 
يف محافظ�ة نينوى »فج�أة ذات ليلة«، لرضب حزب 
العمال الكردس�تاني الذي ينفي تواجده يف القضاء، 
قب�ل أن تطلق تركيا عملية عس�كرية يف العارش من 
ش�باط الجاري باس�م »مخلب النرس 2« ضد أهداف 

للحزب يف محافظة دهوك.
إىل ذل�ك، دعا رئي�س تحالف الفتح ه�ادي العامري، 
الس�بت، الحكومة إىل اتخاذ إجراءات إزاء »معلومات 
اس�تخبارية مؤك�دة بأن الجيش الرتكي س�يهاجم جبل 
س�نجار«، فيما أش�ار إىل أن القوات العراقي�ة بما فيها 
الحش�د الش�عبي »قادرة عىل الدفاع عن تراب الوطن«، 
وه�و ذات املوق�ف ال�ذي أعلنت�ه حرك�ة »عصائب أهل 

الحق«.
وجددت العمليات املش�رتكة، أمس األحد، التأكيد عىل أن 

قضاء سنجار »خاٍل من املظاهر املسلحة«.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن س�فري العراق املعتمد ل�دى الفاتيكان، 
الباب�ا  أعم�ال  ج�دول  العام�ري،  رحم�ن 
فرنس�يس خالل زيارته املرتقبة إىل العراق، 
»األخ�وة  ل��  توقي�ع وثيق�ة  فيم�ا رج�ح 
اإلنس�انية« بني الباب�ا واملرج�ع األعىل عيل 
السيس�تاني يف النج�ف.    وق�ال العامري يف 
ترصيح للصحيفة الرس�مية، إن »الرس�الة 
الكبرية الت�ي تتضمنها زيارة بابا الفاتيكان 
إىل العراق هي دعم سبل الحوار بني األديان، 
حيث يرغب البابا يف تعزي�ز الحوار والعيش 
الديني�ة،  املكون�ات  جمي�ع  ب�ني  املش�رتك 
س�����واء ب�ني الكنائ�س الش�����قيقة، 
أو م�ن خ����الل العالقات اإلس�����المية 
املس�يحية«.  وأض�اف أن »البابا فرنس�يس 
س�يعقد لق�اء خاص�اً م�ع املرج�ع الديني 
السيس�����تاني،  ع�يل  الس�يد  األع�ىل 
لبح�ث قضاي�����ا الحد م�ن التطرف ونبذ 
الكراهية وإش����اعة قيم السالم ومؤازرة 
س����كان املناط����ق املحررة بس����بب 
الت�ي واجهته�م، وخاص�ة  املصاع�����ب 

واملوص�ل  نين�وى  س�����هل  س�����كان 
وامل�دن املج�����اورة، الذين ت�م تهجريهم 
اإلرهابي�ة  األعم�����ال  أعق�اب  ف�����ي 
الت����ي نفذتها عصابات داعش االرهابية 
يف ذل�ك الوقت«.  وبش�����أن الدفع بعجلة 
التش�����اور الس�يايس يف الع�راق، بني أن 
»البابا فرنسيس سيوجه رسالة للسعي وراء 
مسارات الس�الم والحوار واألخوة والتعاون 
البناء بني مختلف السياس����يني يف العراق 
من أج�ل إعادة بن����اء الثقة وإلعادة روح 
األم����ل ل�دى جميع العراقي�ني، وخاصة 
الش�����باب، بع�د س�نوات م�ن الح�روب 
القاسية واملريرة ضد الجماعات اإلرهابية«.  
وذكر سفري العراق لدى الفاتيكان، أن »رحلة 
البابا فرنس�يس س�يكون لها األثر الكبري يف 
اس�تمرار عمل اللجنة العليا الدائمية لحوار 
األديان ب�ني جمهورية الع�راق والفاتيكان، 
وه�ي فرص�ة للتش�جيع ع�ىل اإلصالح�ات 
السياسية واستقرار البلد، ويرجح أن يجري 
توقيع وثيقة س�الم بني املرجع األعىل السيد 
ع�يل السيس�تاني وقداس�ة باب�ا الفاتيكان 
فرنسيس، عىل غرار وثيقة األخوة اإلنسانية 

الت�ي وقع�ت يف أبو ظب�ي مع إم�ام األزهر 
الرشي�ف، لتس�مح برتس�يخ عالق�����ات 
الثق�����ة املتبادل�ة ب�ني جمي�ع املكونات 
وتفس�ح املجال أم�ام الجوام�ع والكنائس 
کي تتعاون وتدعو إىل التمس�ك بقيم السالم 
واألخ�وة  املتب�ادل  التع�ارف  قي�م  وإع�الء 
وتكري�س  املش��رتك،  والعي�ش  اإلنس�انية 

الحكمة والعدل واإلحسان«.  
ولف�����ت العام�ري اىل أن »له�ذه الزيارة 
قيمة كربى للعراقيني بجميع مكوناته����م 
وانتماءاته�م، وأن البابا س�يزور العراق من 
جنوبه إىل ش�ماله، وهذا دلي�ل عىل جمالية 
إرث�ه الحض�اري واإليماني، وله�ذه الزيارة 
أوارص  وتعي�د  ومتبادل�ة  مش�رتكة  أبع�اد 
الصداق�ة والتع�اون بني جمهوري�ة العراق 
إج�راء  خ�الل  م�ن  الفاتي�كان  وح�ارضة 

اجتماعات تفاهمية حوارية مثمرة«.  
وبش�����أن جذور فكرة زي�ارة الباب����ا 
»فك�رة  إن  العام�����ري:  ق�ال  للع�راق، 
زي�ارة الع�����راق من قبل باب�ا الفاتيكان 
تع�����ود إىل ع�����ام 2000 ،عندما أعلن 
الباب�ا الراح����ل يوحنا بول�س الثاني عن 

رغبت�ه يف زيارة أور مكان مولد أبي األنبياء، 
ولك�ن لم تتحقق هذه الزي�ارة، ولم تتحقق 
الزي�ارة كذل�ك أب�ان ف�رتة حكوم�ة رئييس 
ال�وزراء األس�بقني ن�وري املالك�ي وحي�در 
الثان�ي  العب�ادي، وف�����ي 24 تش��رين 
2018 التق�ى رئي�س الجمهوري�ة الدكتور 
بره�م صال�ح قداس�ة الباب�ا فرنس�يس يف 
الق�رص الرس��ويل يف ح�ارضة الفاتي�كان، 
موجه�ا لقداس�ته دع�وة لزي�ارة أور مكان 
مول�د نبي الل�ه إبراهيم الخلي�ل ووعد البابا 
بتلبية الدعوة يف الوقت املناسب، وعىل الرغم 
م�ن الصعوب�ات الت�ي ترافق ه�ذه الزيارة 
وخاصة يف زمن الجائح�ة، فإن البابا يرغب 
بالذه�اب إىل العراق لتش�جيع املس��يحيني 
ع�ىل البقاء ف����ي أرضهم وعدم الهجرة و 

كذلك تش�جيعهم عىل العودة«.  
مصطف�ى  ال�وزراء  رئي�س  أك�د  ذل�ك،  إىل 
الكاظمي أن زيارة البابا ستسهم يف ترسيخ 
االس�تقرار وإش�اعة روح التآخي يف العراق 
وعم�وم املنطقة.وق�ال مكت�ب الكاظمي يف 
بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه 
إن األخري »اس�تقبل ميتجا لس�كوفر، سفري 

الفاتيكان يف بغ�داد«، مبينا أن »اللقاء بحث 
ترتيب�ات الزي�ارة املق�ررة لقداس�ة الباب�ا 

فرنسيس اىل العراق الشهر املقبل«.
وأكد الكاظمي، بحس�ب البي�ان، أن »زيارة 
قداس�ة البابا ستسهم يف ترسيخ االستقرار، 
وإش�اعة روح التآخي يف الع�راق ويف عموم 
املنطقة«، مبينا أن »جهود قداس�ته مشهود 
لها ح�ول العال�م يف الح�د م�ن الرصاعات، 
وتغلي�ب الحكم�ة والعق�ل وإع�الء قيم�ة 
السياس�ية  املصال�ح  كل  ف�وق  اإلنس�ان، 

والنزاعات والحروب«.
وأض�اف، أن »الع�راق حكومة وش�عًبا بكل 
أطياف�ه وألوان�ه املت�آزرة ينظ�رون بع�ني 
الرتحيب واإلج�الل لهذه الزي�ارة الكريمة، 
ويك�ربون جهود قداس�ته يف دع�م القضايا 
الحّقة ومواجهة التطرّف وبث روح التسامح 
يف اإلنس�انية جمعاء«.م�ن جانب�ه، أع�رب 
س�فري الفاتيكان يف العراق ميتجا لس�كوفر 
عن »تقدي�ره وامتنان�ه الكبريين للحكومة 
العراقي�ة، لجهوده�ا يف   تس�هيل اج�راءات 
الزيارة التاريخية التي س�يقوم بها قداس�ة 

البابا فرنسيس اىل العراق الشهر املقبل«.

أنقرة تلوح باجتياح سنجار.. وغضب من القوى السياسية ومطالبات بـ »جلسة طارئة« للربملان.. واحلكومة بال رد

العمليات الرتكية يف العراق: خوف من التوغل
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السيد السيستاين والبابا يعتزمان توقيع وثيقة لـ »األخوة اإلنسانية«
تفاصيل جديدة عن زيارة »احلرب األعظم« للنجف

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئيس حكومة إقليم كردستان 
م�رسور بارزان�ي ورئيس�ة بعث�ة 
جين�ني  الع�راق  يف  »يونام�ي« 
بالس�خارات، امس األحد، »أهمية« 
تنفيذ اتفاق سنجار وحل الخالفات 
إط�ار  »يف  وأربي�ل  بغ�داد  ب�ني 

الدستور«.
وق�ال املكتب اإلعالم�ي لبارزاني يف 
بيان املستقبل العراقي نسخة منه 
إن األخري »استقبل املمثلة الخاصة 
يف  املتح�دة  لألم�م  الع�ام  لألم�ني 
العراق جينني هينيس بالسخارت، 
وج�رى يف االجتماع، بحث تطورات 
الوض�ع يف الع�راق فض�اًل عن آخر 

مستجدات املفاوضات الجارية بني 
حكومة إقليم كردستان والحكومة 
املش�اكل  ح�ل  وس�بل  االتحادي�ة 
ب�ني الجانب�ني، وال س�يما تثبي�ت 
حصة إقليم كوردس�تان يف املوازنة 

االتحادية لسنة 2021«.
واتفق الجانبان، وفق البيان، »عىل 
رضورة ح�ل املش�اكل ب�ني اإلقليم 
والح�������كوم�����ة االتحادية 
يف إط�ار الدس�تور وض�����م�ان 
الحق�وق واملس�تح����قات املالية 
فيم�ا  كردس�����ت�ان«،  إلقلي�م 
أك�دا »أه���م�����ي�ة ت����نفيذ 
اتف�����اقية سنجار كما هي، من 
أجل إحالل الس�الم واالس�تقرار إىل 

املنطقة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت قوات لواء نداء دياىل للحشد 
الش�عبي، احباط مخططا لتفجري 
اب�راج الطاق�ة يف أط�راف ناحي�ة 
العظي�م ش�مايل دي�اىل. وق�ال آمر 
الل�واء زح�ام الجب�وري، يف بي�ان 
تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة 
من�ه، إن »قوات اللواء وبمش�اركة 
االس�تخبارات أحبط�ت ليل�ة أمس 
محاولة تس�لل لعن�ارص داعش يف 
أطراف ناحية العظيم ش�مايل دياىل 
نفذه�ا ثالث�ة عنارص م�ن داعش 
بواس�طة دراج�ة ناري�ة قادم�ني 
م�ن مناطق ص�الح الدي�ن حاولوا 
التسلل بني قريتي }أم الحوايل والبو 
ضعن{«. وأضاف الجبوري انه “تم 

االستيالء عىل الدراجة النارية التي 
تقل عن�ارص داعش اىل جانب مؤن 
ومستلزمات حربية ومواد متفجرة 
كانوا يحملونها يف الدراجة النارية”، 
الفت�ا اىل ان ” قوات الحش�د عثرت 
ع�ىل آثار دماء يف مناط�ق املطاردة 
التنظي�م  عن�ارص  ان  يرج�ح  م�ا 
تمكنوا م�ن إخالء الداعيش املصاب 
والذوا بالف�رار”. وتابع انه ” قوات 
االس�تخبارات  وبمش�اركة  الل�واء 
تفتي�ش وتمش�يط  ش�نوا حمل�ة 
لس�اعات متأخرة ليل�ة أمس بحًثا 
ع�ن إرهابيني م�ن داعش تس�للوا 
اىل ش�مايل العظيم وكانوا يرومون 
استهداف ابراج الطاقة الكهربائية 
يف منطق�ة “الصفرة” ب�ني قريتي 

“أم الحوايل والبو ضعن”.

بارزاين وبالسخارت يؤكـدان عىل أمهية 
تنفيذ اتفاق سنجار وحل املشاكل مع بغداد

احلشد الشعبي حيبط خمططًا الستهداف أبراج 
الطاقة شاميل دياىل

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت اللجن�ة املالية النيابي�ة أمس األحد أنها رفعت نس�بة 
تخصيص�ات املوازن�ة االس�تثمارية وتخصي�ص ال�وزارات 

واملحافظات يف عام 2021، إلكمال املشاريع املتلكئة.
وقالت الدائرة اإلعالمية ملجلس النواب يف بيان تلقت املستقبل 
العراقي نس�خة منه إن »اللجنة املالية برئاس�ة النائب هيثم 
الجبوري رئيس اللجنة وحضور اس�تضافت وزير التخطيط 
خالد بتال ضمن إطار مناقش�اتها ملس�ودة م�رشوع قانون 

املوازن�ة العام�ة االتحادية لع�ام 2021، وبحثت معه س�بل 
تطوي�ر القط�اع الخاص ودع�م عجلة التنمي�ة االقتصادية، 
فضالً عن تطوير ودعم القطاع الس�كني وبحث اسباب تلكؤ 

املشاريع يف املحافظات«.
وأش�ارت اللجنة املالية النيابية، وف�ق البيان، إىل أنها »عملت 
بجه�د كب�ري ع�ىل خف�ض نس�بة العج�ز يف املوازنة بش�كل 
واض�ح«، مبي����نة أنها باملقابل رفعت نس�بة تخصيصات 
املوازن�ة االس�تثمارية وتخصيص�ات ال�وزارات واملحافظات 

إلكمال املشاريع املتلكئة«.

وناقش�ت اللجن�ة »يف خت�ام اس�تضافتها مع الوزي�ر املواد 
املضافة م�ن قبلها التي تحقق من خالله�ا تنمية اقتصادية 
وتشجع القطاع الخاص وتس�هم يف خلق آالف فرص العمل، 
فضالً عن املعالجات الالزمة لخفض نس�بة الفقر وتحس�ني 

الواقع املعييش للمواطنني«.
يش�ار إىل أن عض�و اللجن�ة املالية النيابية أحم�د حمه رجح 
يف وقت س�ابق م�ن ال������يوم، تمرير املوازن�ة املالية لعام 
2021، الث����الث�اء املقب�ل، بعد حس�م الخ�الف عىل حصة 

إقليم كردستان .

        بغداد / المستقبل العراقي

قاس�م  الوطن�ي  األم�ن  مستش�ار  أع�رب 
األعرجي، أمس األح�د، من عدم تأهيل ملجأ 
العامرية، فيما اش�ار اىل انه سيطالب وزارة 

الثقافة والجهات املعنية بتحويله إىل َمعلم.
وذكر املكتب اإلعالمي ملستشار األمن الوطني، 

يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه 
أن األخ�ري »زار ملج�أ العامري�ة يف بغداد، يف 
الذكرى الس�نوية لجريم�ة قصف امللجأ، من 

قبل القوات األمريكية عام 1991«.
وق�ال األعرج�ي، وفقا للبي�ان، إن »أكثر من 
485، ب�ني طف�ل وامرأة وش�اب وُمس�ن قد 
وجدوا أنفس�هم عىل موعد م�ع املوت يف هذا 

املكان، كانوا قد لجأوا إليه هربا من القصف 
األمريكي«.

وبنّي أن »شهداء ملجأ العامرية هم مواطنون 
عراقي�ون، وواجبنا اليوم االهتم�ام بذويهم 
واس�تذكار تلك الجريمة البشعة«، مستغربا 
م�ن »ع�دم االهتم�ام به�ذا امل�كان وتأهيله 

وصيانته«.

وأضاف، األعرجي »س�نطالب وزارة الثقافة 
والجهات املعنية بتحويل هذا املكان إىل َمعلم 
وشاهد عىل العدوان، وسنبذل الجهود إلعادة 
تأهيل امللجأ، ليكون مزارا لألجيال وليتعرفوا 
ع�ىل ما حصل من جريمة بش�عة بحق أبناء 
الشعب العراقي، ويس�تذكروا هذه الجريمة 

سنويا«.

أعل�ن وزير النفط إحس�ان عبد الجبار، 
أمس األح�د، أن العراق يجري محادثات 
»متقدمة« مع رشكات صينية حكومية 
لبناء مخ�ازن للنفط الخ�ام العراقي يف 
الص�ني، ضم�ن خط�ة لتعزي�ز مبيعات 
النف�ط إىل آس�يا. ونقل�ت روي�رتز ع�ن 
عب�د الجب�ار قول�ه، إن »الع�راق يجري 
ال�رشكات  م�ع  متقدم�ة  محادث�ات 
الصينية التي تديرها الدولة ملناقشة بناء 
منشآت تخزين النفط الخام يف الصني يف 
إط�ار خطة لتعزي�ز مبيع�ات النفط إىل 
آس�يا«.وأضاف، أن »العراق يبحث أيضا 
الخط�ط التي اقرتحتها باكس�تان لبناء 
منش�آت لتخزين النفط الخ�ام«. ولدى 
وزارة النفط العراقية خطط أخرى لبناء 
منش�آت تخزين يف بعض الدول األخرى، 

وفق ما أفادت رويرتز.

املالية الربملانية ترفع نسبة ختصيصات املوازنة االستثامرية للمشاريع املتلكئة

مستشار األمن الوطني مستغرب »من عدم تأهيل« ملجأ العامرية

العراق جيري »حمادثات 
متقدمة« لبناء خمازن 

نفط يف الصني.. 
وباكستان تباغت بعرض

        بغداد / المستقبل العراقي

بحث رئي�س مجلس القضاء األعىل مع نقي�ب الصحفيني العراقيني مؤيد 
الالمي، أمس األحد، السبل لضمان بيئة آمنة للعمل الصحفي

وذكر القضاء االعىل يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه، ان زيدان 
استقبل الالمي وبحثا »توفري السبل الالزمة لضمان تهيئة بيئة آمنة للعمل 

الصحفي بما يمكن االعالميني من ممارسة عملهم«.

القايض زيدان والالمي يبحثان سبل ضامن
 بيئة آمنة للعمل الصحفي

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت خلي�ة االع�الم االمن�ي، 
أمس األحد، موجز أخبار القوات 
االمني�ة خ�الل ال�� 24 س�اعة 
يف  الخلي�ة  وذك�رت  املاضي�ة. 
بيان، تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، أن�ه »بع�د ورود 
معلوم�ات اس�تخبارية دقيقة، 
رشعت قوة من قي�ادة عمليات 
غ�رب نين�وى، بواج�ب تفتيش 
وتطه�ري يف قري�ة الجزروني�ة، 
وتم العثور ع�ىل )12( صاروخ 
ن�وع SBG9 ورمانة قاذفة وتم 
تفجريها موضعي�ًا«.  وأضافت 
أنه »يف قيادة عمليات س�امراء، 
خرجت قوة م�ن مقر الفرقة 4 
بواجب تفتيش املنطقة املحاذية 
ب�ني قيادت�ي عمليات س�امراء 
واالنبار وأثناء البحث والتفتيش 
تم العثور عىل عبوتني ناسفتني 
من مخلف�ات داع�ش اإلرهابي 
وتم اتالفهما موقعيا«.  وتابعت 
أن »ق�وة م�ن عملي�ات بغ�داد 

خرجت بواجب تفتيش بعد ورود 
معلوم�ات تفي�د بوجود جس�م 
الح�ركاوي  غري�ب يف منطق�ة 
قري�ة املهاوتة ، وقد ت�م العثور 
عىل قذيفة مدفع نمساوي عيار 
)155مل�م( حيث ج�رى رفعها 

دون حادث يذكر«.  
عملي�ات  »قي�ادة  أن  وأردف�ت 
االنب�ار ب�ارشت من خ�الل قوة 
بعملية بواس�طة  محمولة جواً 
طائرات مروحية، حيث تمكنت 
م�ن العث�ور ع�ىل عجل�ة ن�وع 
م�ن  بيض�اء  اب  بي�ك  تويوت�ا 
مخلفات داعش وقد تم التعامل 
معها وتدمريها بواسطة النريان 
املبارشة«.  وأشارت اىل أن »قوة 
من مقر الفرق�ة الثانية التابعة 
لقيادة عملي�ات االنبار بصحبة 
مف�رزة املعالجة خرجت بوجب 
تفتي�ش وتم العث�ور عىل )20( 
عبوة ناسفة عىل شكل صفائح 
حدي�د يف منطق�ة الصبيح�ات، 
جرى التعام�ل معها وتفجريها 

موقعيا«.

املوجز األمني: ضبط )12( صاروخًا وقوة 
حممولة »جتوب« األنبار
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    المستقبل العراقي / عامرعبدالعزيز 

اعلن�ت وزارة التج�ارة ان مواقع الرشك�ة العامة لتجارة 
الحبوب يف كركوك الرفاعي والنجف و الديوانية 

واصل�ت تجهي�ز املطاح�ن االهلي�ة والحكومي�ة بوجبة  
جديدة من الحنطة املحلية، اوضح ذلك مدير عام الرشكة 

املهندس عبدالرحمن الجويرباوي.
وق�ال إن مجمع تازة املخزني التاب�ع لفرع كركوك جهز 
مطاح�ن املحافظة بكمي�ة )١٤٠.٦٠٠(طن من الحنطة 
املحلي�ة ، كم�ا وواصل مركز تس�ويق الحويج�ه تجهيز 
مطاحن كركوك بالحنط�ه املحليه وبكميه)١٣٤٢.٠٨٠( 

طن .
النج�ف االرشف جه�ز املطاح�ن  ان ف�رع  اىل  واض�اف 

بالحنط�ة املحلية م�ن مجمع الخورن�ق املخزني و بلغت 
الكمية املجهزه لهذا اليوم ١١٦٦ طن . 

وب�ن أن ف�رع الديواني�ة واص�ل تجهي�ز الحص�ة االوىل 
للمطاحن من املجمع املخزني حيث بلغت الكمية املجهزة 

١٠٨٠٠ طن .
وأك�د الجويرباوي ان صومع�ة الرفاعي  جهزت مطاحن  
املحافظة بالحنطة املحلية ضمن مخصص الحصة االوىل 

لعام ٢٠٢١. 
وتم خالل ايام الجمعة والسبت تجهيز املطاحن بالحنطة 

املحلية من مجمع تسويق الدهيمي   .
وب�ن ان الكمية املجه�زة بلغ�ت)٩٥٠.٤٢٠( طن ليكون 
مجم�وع ما تم تجهيزه من مخصص الحصة االوىل هو ) 

١١٠٠٨.١٦٠( طن لرفد مفردات البطاقة التموينية .
من جانب اخر واصل ف�رع حبوب النجف تجهيز الوكالء 
بال�رز املحيل للحصة األوىل ٢٠٢١ من انتاج مجرش�ة ابو 

صخ�ر الحكومي�ة وبلغت  الكمي�ة املجهزه له�ذا اليوم 
)١٥٧ ( طن . 

فيما واصل فرع الديوانية بتجهيز الحصة االوىل ملادة الرز 
املحيل الياس�من لوكالء املواد الغذائية حيث بلغت الكمية 

املجهزة ٤٦٩ طن .
اختت�م مدير عام الرشك�ة اىل اس�تمرار تجهيز املجارش 
االهلي�ة بكمي�ات الش�لب لغ�رض تصنيع�ه اىل رز ، فقد 
واصل فرع الديوانية بتجهيز شلب الياسمن اىل املجارش 
االهليه من مواقع الفرع و بلغت الكمية املجهزة ٢٠٠٣٠ 

طن.
مع االس�تمرار بأس�تالم الرز املحيل املصنع من املجارش 
االهلي�ة يف مواق�ع الفرع حي�ث بلغت الكمية املس�تلمة 

٣٦١٥ طن.

جتارة احلبوب تعلن االستمرار بتجهيز الرز املحيل يف النجف والديوانية
كركوك والرفاعي والنجف والديوانية جتهز املطاحن حبصة جديدة من احلنطة احمللية

    بغداد/ المستقبل العراقي

اطلقت مؤسسة »جنرال إلكرتيك« وبالتعاون 
مع »كابيتا«مبادرة »طاقات« لدعم الرشكات 
يف  تنس�جم  خط�وة  يف  الصغ�ر،  متناهي�ة 
املضم�ون واأله�داف م�ع التزامها املس�تمر 
بدع�م الع�راق وش�عبها لدفع عجل�ة التقدم 

االقتصادي واالجتماعي.
 وذك�رت املؤسس�ة يف بي�ان تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة من�ه، ان »يف ض�وء الرشاكة 
الجدي�دة، س�تقدم رشكة »جن�رال إلكرتيك« 
دعمه�ا ل�٥٠ رشك�ة متناهي�ة الصغر تعود 
ملكيته�ا لعراقي�ن ش�باب يف الع�راق، ع�رب 
تقديم دورات تدريبية عىل التس�ويق ومزاولة 
مس�اعدة  إىل  الربنام�ج  ويه�دف  األعم�ال. 
رواد األعمال العراقين الش�باب عىل توس�يع 
أعمال رشكاتهم. وتستهدف املبادرة منصات 
التجارة اإللكرتونية، وصناعات املواد الغذائية، 
التقني�ة،  والحل�ول  والزراع�ة،  والتصني�ع، 
واملشاريع املبتكرة يف قطاعي الطاقة والرعاية 
الصحية«. ويف هذا السياق، قال رشيد الجنابي 
الرئي�س التنفيذي لرشكة »جن�رال إلكرتيك« 
يف العراق، ان«ال�رشكات الصغرة تلعب دوراً 
حيوياً يف دفع عجلة التقدم يف البالد من خالل 
مس�اهمتها يف توفر فرص العمل للش�باب، 
وتعزيز املرونة االقتصادية ودعم نمو سلسلة 

القيمة املحلية«. 
وأوضحت، انه«باعتبارنا رشيكاً موثوقاً لنمو 

الع�راق منذ زمن طويل، نؤم�ن بأهمية دعم 
الجيل املقبل من رواد األعمال وإثراء حياتهم 
باملش�اعر اإليجابية من خ�الل هذا الربنامج. 
كم�ا أنن�ا ملتزم�ون بدع�م الب�الد وش�عبها 
ونح�رص ع�ىل تمهي�د طري�ق رواد األعمال 
لتأسيس رشكات صغرة تتمتع ببيئة أعمال 
حيوية، وتعزز بيئة األعمال اإليجابية وترسخ 
ثقة الشباب يف العراق من خالل إطالق مكامن 
إبداعهم، وتمكينهم من االبتكار والكشف عن 

إمكانات ريادة األعمال الكامنة فيهم«. 
وب�دوره قال مجاهد وييس الرئيس التنفيذي 
م�ن  رشك�ة  »كابيتا«،«باعتبارن�ا  لرشك�ة 
التنمي�ة  يف  متخصص�ة  الخ�اص  القط�اع 
والتطوير، نلتزم يف ’كابيتا‘ بتحسن منظومة 
أعم�ال الرشكات متناهية الصغ�ر يف العراق، 
ويتمحور هدفنا حول دعم املشاريع الناشئة 
ومنظومة ريادة األعم�ال واملواهب الصاعدة 
وتمكينه�م م�ن إط�الق أق�ى إمكاناته�م. 
وتواص�ل رشكة ’جن�رال إلكرتي�ك‘ دعم رواد 
األعمال الشباب يف العراق وتمكينهم من فهم 
أسس التس�ويق واملبيعات والتصنيع املحيل، 
وتمنحهم فرصة اكتس�اب املعارف من نخبة 
م�ن أبرز الش�خصيات املتمرس�ة يف القطاع. 
والش�ك أن هذه املبادرة ت�ريس نموذجاً رائداً 
لتبادل املع�ارف وصقل املهارات، والتي تعترب 
مقومات رئيس�ية لنجاح الرشكات متناهية 
الصغر«. واعرب البيان ان«الرشكات الصغرة 
تبدأ أعمالها عادة بميزانيات صفرية وتعتمد 

عىل إيراداته�ا لرشاء املواد األولي�ة، ويمكنها 
اليوم االستفادة من جلسات التدريب العميق 
والخدم�ات الت�ي تقدمها »جن�رال إلكرتيك« 
لدع�م عملياته�ا ع�ىل مس�تويات اإلنتاج أو 
التسويق أو املبيعات. وللمشاركة يف الربنامج، 
يتعن عىل م�الك الرشكات يف العراق إرس�ال 
طلبات املش�اركة عرب اإلنرتن�ت مع تفاصيل 
بتطويره�ا.  الراغب�ن  والخدم�ات  الرشك�ة 
وستدعم »جنرال إلكرتيك« الرشكات الصغرة 
واملتوس�طة ع�رب برام�ج تطوير االس�تثمار 

والتسويق«. 
ونوهت ان«لجنة من الخرباء س�تقوم بتقييم 
طلبات املش�اركة الختيار ٥٠ رشكة صغرة، 
وستقدم »جنرال إلكرتيك« خدماتها ودعمها 
بن�اًء عىل متطلبات مال�ك الرشكة وتوصيات 
اللجنة. وس�يتم تنظيم جلس�ات إرش�اد مع 
تحديد مهام للمتابع�ة والتوجيه. وتبلغ مدة 

برنامج اإلرشاد ثالثة أشهر«.  
 واش�ارت اىل ان«جنرال إلكرتيك« تمتلك أكثر 
من ٣٠٠ موظفاً يف العراق حالياً، بما يش�مل 
موظف�ي »فيلدك�ور« املتخصص�ن بتقدي�م 
الخدم�ات، وتنت�رش ف�رق عم�ل الرشك�ة يف 
أرجاء الب�الد، حتى يف أصعب أماكنها، لتوفر 
الطاق�ة يف األماكن األكثر حاج�ة لها وتقديم 
الخدم�ات لقط�اع الرعاي�ة الصحي�ة. وتبلغ 
نس�بة العراقي�ن نحو ٩٥% منه�م، ويبذلون 
جه�وداً حثيث�ة لوض�ع بصم�ة إيجابي�ة يف 

مجتمعاتهم« .

جنرال ألكرتيك تطلق مبادرة »طاقات« لدعم الرشكات 
املتناهية الصغر يف العراق

اهلجرة تعلن رصف منحة العودة بشكل 
عاجل للعوائل األكثر ترضرًا يف سهل نينوى

    بغداد / المستقبل العراقي

اكدت وزيرة الهجرة واملهجرين ايفان فائق جابرو، س�عيها يف رصف منحة 
العودة بش�كل عاجل لعدد من العوائل االكثر ترضرا يف س�هل نينوى   ضمن 

جوالتها التفقدية للعوائل العائدة من النزوح.
وذك�رت الوزارة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه، ان »وزيرة 
الهج�رة واملهجرين التقت بعدد من االرس العائ�دة من النزوح اىل مناطقهم 
يف قضاء الحمدانية التابع ملناطق س�هل نين�وى برفقة رئيس كتلة بابليون 
النائب اسوان الكلداني والنائبة بيداء خرض سلمان، واستمعت خالل اللقاء 
اىل عدد من املش�اكل التي تعاني منها االرس العائدة يف تلك املناطق بضمنها 

قلة الخدمات وحاجتها إىل رصف منحة العودة« . 
وأكدت أن »الوزارة بالرغم من قلة تخصيصاتها املالية س�تعمل جاهدة عىل 
اإلرساع يف رصف منح العودة بشكل عاجل لعدد من العوائل االكثر هشاشة 
واملت�رضرة والت�ي هدم�ت منازله�ا أب�ان فرتة س�يطرة عصاب�ات داعش 

الظالمية«. 
واوض�ح البي�ان ان جاب�رو »التقت بمدير رشط�ة قض�اء الحمدانية فالح 
يوس�ف النجار، مش�يدة بدور الرشطة والقوات االمنية يف استتباب االمن يف 

القضاء وفرض سيطرة القانون. 
وكان�ت مناطق س�هل نين�وى التاريخية القديمة يف ش�مال غرب�ي العراق 
ش�هدت عودة أهلها النازحن وسط حمالت مس�تمرة للنهوض من حطام 
الدم�ار الذي ألحقت�ه عصابات داعش االجرامية باملدن طيلة الس�نوات منذ 

٢٠١٤ وحتى ٢٠١٧ .

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن وزير الزراع�ة محمد الخفاجي، أمس 
األحد، البدء بحملة للس�يطرة عىل التهريب 
يف جمي�ع املنافذ بضمنها إقليم كردس�تان، 
فيم�ا أش�ار اىل أن املوازن�ة تتضم�ن رب�ط 
املرصف الزراعي بالوزارة.   وقال الخفاجي 
للقناة الرسمية، إن »الوزارة وبعد توجيهات 
رئي�س ال�وزراء خ�الل االجتماع ال�وزاري 
االخ�ر، ب�ارشت بالقي�ام بحمل�ة لتفتيش 
علوات الخضار يف بغداد واملحافظات بهدف 
القضاء ع�ىل تهري�ب املنتج�ات الحيوانية 
والنباتية«.  وأضاف، أن »محصول الطماطم 
ينت�ج يف البرصة يوميا حوايل ٥٠٠٠ طن ويف 
النج�ف ٢٠٠٠ طن اضاف�ة اىل راوة وربيعة 
اكث�ر م�ن ١٠٠٠٠ ط�ن فيم�ا بل�غ انت�اج 
الدجاج اكثر م�ن ٥٠٠٠٠ الف طن يوميا«، 
الفتا إىل أن »هناك ٢٥٠ مليار دينار، س�يتم 
رصفه�ا للوزارة بعد إقرار املوازنة وهي من 
ضمن املبادرة الزراعي�ة ولالنتاج الحيواني 
»ه�ذه  أن  الخفاج�ي  وأك�د  والنبات�ي«.  
املش�اريع تتعرض لخس�ائر يومي�ة نتيجة 
التهريب«، الفت�ًا إىل أنه »بتوجيه من رئيس 
الوزراء تم الزام املنافذ الحدودية والسيطرة 
عليها والدخول لعلوات الخضار وتفتيش�ها 
يف كل محافظ�ات العراق«.  ودعا الخفاجي 
املواطنن وأصحاب علوات الخضار إىل »عدم 

التعام�ل مع املواد املهربة ألن ذلك يعرضهم 
الكب�رة واملحاس�بة م�ن قب�ل  للخس�ائر 
مكافح�ة الجريم�ة االقتصادي�ة«، الفتاً إىل 
أن�ه »تم البدء بحملة ملنع التهريب يف املنافذ 
الحدودية وخصوصاً منافذ االقليم«.  وتابع 
أن »جه�از االم�ن الوطني والق�وى االمنية 
تتاب�ع املهربن حت�ى منازله�م ومخازنهم 
التي يف داخل وخارج علوات الخضار«.  ودعا 
وزي�ر الزراعة »املنتجن املحلي�ن إىل زيادة 
انتاجه�م لس�د النقص الحاصل يف الس�وق 
بغ�ض النظر عن نوع املنت�ج«، الفتاً إىل أنه 
»يف حال وجود أي نقص يف املنتجات املهمة، 
سنفتح إجازات االستراد لتغطية النقص يف 
االستهالك املحيل«.  وأكد أن »الهدف من ذلك 
التوازن بن سعر املنتج واملستهلك وتحقيق 
االكتف�اء الذات�ي والحفاظ عىل االس�عار«، 
الفتاً إىل »أننا نصدر املنتجات الزراعية لدول 
الجوار وهذه الدول تطلب اش�ياء تعجيزية 
م�ن خ�الل الفح�ص وم�ن خ�الل الرس�م 
الجمركي«.  وبن الخفاجي »أننا سنش�هد 
قرارات تعزز املنتج املحيل من دعم الفالحن 
واملزارعن ومن خ�الل تخصيص املوازنة«، 
موضح�اً أن »قانون املوازن�ة يتضمن ربط 
امل�رصف الزراع�ي بال�وزارة«.    وتابع أنه 
»س�يتم طلب جدولة الق�روض الكثر من ٣ 
س�نوات فيما س�يتم جدولة دي�ون االنتاج 

الحيواني والنباتي«.

بضمنها اإلقليم.. وزير الزراعة يطلق محلة للسيطرة 
عىل عمليات التهريب يف املنافذ احلدودية

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

كشف نائب محافظ نينوى، سروان روزبياني، أمس 
األحد، عن نتائج زيارة س�فراء دول االتحاد األوروبي 

اىل املحافظة.
وقال روزبياني إن »زيارة س�فراء مجموعة من الدول 
األوربية اليوم، إىل مدينة املوصل، تأتي من أجل االطالع 
عىل الواق�ع العام م�ن الناحية األمني�ة اإلدارية، وقد 
أبدوا رضاهم التام عىل الوض�ع وإمكانية وجود بيئة 

للعمل وتنفيذ مشاريع مهمة يف املحافظة«.
ولفت اىل أن »إدارة املحافظة س�توقع مذكرات تفاهم 
ل�إرساع باس�تكمال مط�ار املوصل وبناء مش�اريع 
خدمية عمالقة خاصة يف مجال قطاع السكن والصحة 
والنقل، لرتفع من ش�أن املدينة من الناحية الخدمية، 
والحد من معدالت البطالة«، مبينا أن »السفراء وعدوا 
بقرب توقيعهم مذكرات تفاهم للبدء بإنجاز املشاريع 
التي ستحظى بدعم دولهم«.وزار اليوم االثنن، سفراء 
دول أملانيا وفرنسا والدنمارك، مدينة املوصل، وعقدوا 
اجتماعا مع محاف�ظ نينوى، نجم الجبوري، لالطالع 

عىل الواقع الخدمي يف املحافظة.

نتائج. زيارة سفراء باالحتاد 
األوريب للموصل: متويل 

مشاريع خدمية
    بغداد/ المستقبل العراقي

تمكن�ت هيأة املنافذ الحدودية، أمس االحد، ضب�ط حاويتن تحتويان عىل ادوية برشية 
ودراجات نارية لغرض التهريب يف ام قرص. وذكرت هيأة املنافذ يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراقي نسخة منه، انه«استناداً للمعلومات الواردة من جهاز املخابرات الوطني العراقي 
ت�م  ضبط حاويتن تحتويان ع�ىل ادوية برشية ودراجات ناري�ة مخبأة خلف البضاعة 
الرئيس�ية لغرض تهريبها يف منفذ ميناء أم قرص األوسط«. واوضح البيان انه«تم ضبط 
الحاويت�ن داخل الح�رم الكمركي من قبل لجنة م�ن الدوائر العامل�ة يف املنفذ وختمها 
بالس�يل الكمرك�ي لغرض عرضها أمام الجه�ات القضائية املختص�ة التخاذ اإلجراءات 

القانونية الالزمة«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

تنطلق خدمات املرشوع الوطني لإنرتنت بشكل 
فعيل يف العراق اليوم األثنن.ودعا اعالم املرشوع 
وس�ائل االعالم اىل حضور املؤتم�ر الصحفي يف 
فن�دق بابل ببغداد لالعالن ع�ن االنطالق الفعيل 
»امل�رشوع  ان  مختص�ون  لخدماته.ويق�ول 
سيس�اعد عىل توفر س�عات إنرتنت مس�تقرة 

للمواط�ن العراقي، كما أنه يضمن أكرب ش�بكة 
ُبنى تحتية يف الرشق األوس�ط فضالً عن توفره 
الع�راق  أن  العم�ل، باإلضاف�ة إىل  آالف ف�رص 
سيكون من خالل هذا املرشوع - وللمرة األوىل - 
محطة ملرور سعات اإلنرتنت للُبلدان اإلقليمية«.

وبين�وا ان »املرشوع الوطني لإنرتنت س�يوفراً 
أيضاً ُبني�ة تحتية ملرشوع الحكومة اإللكرتونية 

فضالً عن الفوائد االقتصادية للبالد«.

املنافذ: ضبط حاويتني حتتويان عىل أدوية 
برشية ودراجات نارية يف أم قرص

اليوم.. إنطالق خدمات املرشوع الوطني 
لإلنرتنت يف العراق

حمافظ البرصة عن توزيع االرايض السكنية: 
استحقاق لكل مواطن برصي

    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

اك�د رئيس لجنة الس�كن العليا يف البرصة 
االم�ر  عب�د  اس�عد  املحاف�ظ 
توزي�ع  قضي�ة  ان  العيدان�ي 
االرايض السكنية هي استحقاق 
ووف�ق  ب�رصي  مواط�ن  كل 
ضوابط وضع�ت من قبل لجنة 

السكن.
وقال العيداني ان قضية توزيع 
االرايض ه�ي ضم�ن واجب�ات 
ابناء  الحكوم�ة املحلية تج�اه 
الب�رصة ولس�نا متفضل�ن يف 
توزي�ع االرايض الس�كنية عىل 
اح�د، مبين�اً ان لجنة الس�كن 
وأعضائها يبذلون جهداً كبراً يف 
اكمال كافة االجراءات املتعلقة 

بتوزيع األرايض السكنية.
األرايض  توزي�ع  وبخص�وص 

الس�كنية عىل رشيح�ة االطب�اء والكوادر 
الصحية، قال العيداني ان موضوع توزيع 
بالك�وادر  الخاص�ة  الس�كنية  االرايض 
الصحية سيش�مل ابط�ال الصد االول منذ 

بدء وباء كورونا ، وايضا سيشمل التوزيع 
عىل باق�ي الكوادر الصحي�ة االخرى وفق 
الضوابط الخاصة بس�نوات الخدمة التي 

حددتها لجنة السكن.

حمافظ بغداد يفتتح »4« مشاريع جديدة 
يف قضاء ابو غريب

روضة ومدرسة ومركزا صحيًا وجممعًا للماء

     المستقبل العراقي/ عادل احمد

افتتح محافظ بغداد املهندس محمد جابر العطا، ٤ 
مشاريع جديدة يف قضاء ابو غريب، تتمثل بروضة 
ومدرس�ة نموذجيت�ن، ومركزا صحي�اً، ومجمعا 

للماء.
وق�ال املحاف�ظ خ�الل حف�ل االفتت�اح، إن »تل�ك 
املش�اريع تش�كل إضافة نوعية للنه�وض بالواقع 
الرتبوي والصح�ي، والخدمي، يف القض�اء«، مبينا 
»أن محافظ�ة بغداد تعمل ع�ىل تنفيذ خطة كبرة 
للنهوض بالبن�ى التعليمية يف عام ٢٠٢١ من خالل 
إنشاء عدد من املدارس الحديثة يف مختلف انحاء ابو 
غريب«.واكد العطا، »افتتاح مرشوع ماء بالتعاون 
مع منظمة الهجرة الدولية، يخدم ١٨ الف نس�مة، 
باإلضاف�ة إىل ارواء مناطق زراعية واس�عة«، الفتا 
اىل »وجود مش�اريع أخرى باملناطق الريفية يف ابو 

غريب تتمثل بتعبيد الطرق، وإنشاء مشاريع املاء، 
واملراكز الصحية، جميعها قيد االنجاز«.

ولف�ت العط�ا، اىل »ان محافظة بغ�داد تمكنت من 

انج�از تلك املش�اريع الحيوي�ة باملواصفات الفنية 
املح�ددة، رغم ظروف البلد املالي�ة، وأزمة الجائحة 

التي اجتاحت العالم«.

    بغداد / المستقبل العراقي

وجه وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، بعالج الفنانن العراقين 
مجاناً. وذكر بيان للوزارة تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، ان 
التميمي »وجه الدائرة االٕدارية واملالية والقانونية بعالج الفنانن 
املنتم�ن لنقاب�ة الفنانن مجانا ع�ىل نفقة ال�وزارة وهو ضمن 
اهتمام ودعم الوزارة املتواصل للمسرة الفنية واالدبية واالعالمية 
التي طاملا سعت الوزارة لتوفر خدماتها الصحية مجانا لتضاف 
اىل الحاالت املرضية واملناش�دات االنسانية«.وأضاف ان »املوافقة 
تضمن�ت اعتماد هوية نقابة الفنانن العراقين والنافذة للس�نة 
التي تتم فيها مراجعة املؤسس�ات الصحية لغرض العالج مجانا 

يف عموم مؤسساتنا الصحية بالعاصمة بغداد واملحافظات«.

وزير الصحة يوجه بعالج 
الفنانني جمانًا

    بغداد / المستقبل العراقي

قرر مجل�س الوزراء، أم�س االحد، رصف مس�تحقات الفالحن 
للموس�م الزراعي ٢٠١٩ – ٢٠٢٠.  وذكرت األمانة العامة ملجلس 
الوزراء يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، أن »مجلس 
ال�وزراء، ق�رر وبناًء عىل ما عرض�ه وزير التج�ارة عرضاً طارئاً 
خ�الل اجتماع مجل�س الوزراء يف جلس�ته االعتيادية السادس�ة 
املنعق�دة يف ٢٠٢١/٢/٩«.  وأض�اف البيان، »تم رصف مبلغ مئة 
ملي�ار دينار من رصيد الرشكة العامة لتجارة الحبوب، وتوزيعها 
لتس�ديد دفعة من مستحقات الفالحن للموسم الزراعي )٢٠١٩ 
– ٢٠٢٠(، عىل أن يستقطع املبلغ املذكور الحقاً، عند تسلم مبالغ 

مستحقات الفالحن من وزارة املالية«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت الهيئة الوطنية لالس�تثمار، أمس األحد، تحديد موعد لتس�لم 
بناي�ات جدي�دة يف مجم�ع بس�ماية  الس�كني من رشك�ة »هانوا« 
الكوري�ة، فيما ثبتت موعد اعالن القرع�ة االلكرتونية الخاصة بها. 
وقالت الهيئة يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه »رئيستها 
سها داود نجار التقت، اليوم، قيادات رشكة هانوا الكورية الجنوبية 
وبحثت معهم عددا من القضايا الهامه املتعلقة بمرشوع بس�ماية 
الس�كني م�ن بينها تحدي�د الثام�ن والعرشين من ش�باط الجاري 
موع�دا لتس�لم البنايات الخاص�ة باملجمع B٢ بواق�ع ٢١٦٠ وحدة 
سكنية واملجمع B٣  بواقع ١٠٨٠ وحدة سكنية من الجانب الكوري 
بالتفاوض والتنسيق مع اللجنة الفنية«.وأضافت، أن »موعد اعالن 
القرعة االلكرتونية، س�يكون يف األول م�ن آذار املقبل ولغايه الرابع 
منه«.وكانت رئيسة الهيئة، أعلنت أمس، صدور التعليمات الخاصة 
بتخفيض دفع�ه املقدمة عن جميع مس�احات الوحدات الس�كنية 
باملرشوع بنسبه ١٠% وتمديد فرته تسديد القروض اىل ٢٥ سنه من 

قبل مرصف الرافدين لجميع فروعه واملصارف االخرى تباعا.

    بغداد / المستقبل العراقي

نف�ى مدير إع�الم وزارة الرتبية، أحم�د العبيدي، ص�دور اي قرار او 
مقرتح بشأن تأجيل امتحانات نصف السنة للعام الدرايس الحالية اىل 
١٣ من آذار املقبل. وقال العبيدي »لم يصدر أي قرار من الوزارة بشأن 
تأجيل امتحانات نصف السنة ولدينا تواصل مع اللجنة العليا للصحة 
والس�المة وهناك عدة ترجيحات بش�أنها فربما تتأج�ل االمتحانات 
او تك�ون زيادة يف عدد أي�ام الجدول«.من جانبه قال مس�ؤول اعالم 
مديري�ة تربية الكرخ الثانية يف بغداد، محم�د الجزائري للفرات نيوز 
»لدين�ا اجتماع بهيأة الرأي لوزارة الرتبية ربما ُيعقد اليوم ولم تصدر 
ق�رارات حتى اآلن«.وبن، ان »موعد االمتحانات قائم حتى اآلن ما لم 

تصل تعليمات جديدة من الوزارة اىل ادارات املدارس«.

جملس الوزراء يقرر رصف مستحقات 
الفالحني للموسم 2019 - 2020

هيئة االستثامر حتدد موعدًا لتسلم بنايات 
جديدة يف جممع بسامية

الرتبية: لـم نصدر أي قرار بتأجيل 
امتحانات نصف السنة
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املناقصة : مناقصة عامة لرشاء ادوية
مناقصة رقم : )Med  4/2021( عىل املوازنة اجلارية  

1� تدع�و )وزارة الصحة/البيئة /الرشكة العامة لتس�ويق االدوية واملس�تلزمات 
الطبية )كيماديا( مقدمي العطاءات املؤهلني لتقديم العطاءات املختومة  واملوقعة 

للتعاقد  )تجهيز االدوية (
س�وف تعتمد اجراءات املناقصة العامة يف عملية العطاء حيث يس�مح باملش�اركة 
لجمي�ع مقدم�ي العطاءات من ال�دول املؤهل�ة قانونيا كما تم تحدي�ده يف وثيقة 
املناقص�ة يمكن ملقدمي العطاءات املهتمني وم�ن ذوي االهلية القانونية الحصول 
ع�ى معلوم�ات اضافية م�ن )وزارة الصحة / البيئ�ة / الرشكة العامة لتس�ويق 
االدوية واملس�تلزمات الطبية  )كيماديا( / قس�م االعالم الدوائي والعالقات العامة  
� الطابق الخامس مق�ر وزارة الصحة الربيد االلكرتوني dg@kimadia.iq واملوقع 
االلكرتون�ي لكيماديا www.kimadia.iq واالطالع عى وثائق املناقصة عى العنوان 
ادناه من الس�اعة الثامنة والنصف صباحا اىل الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت 

بغداد 
2 � ع�ى مقدمي العطاءات ان يس�توفوا متطلبات املؤهالت بم�ا يف ذلك املتطلبات  
القانونية  والفنية واملالية وكما مذكور يف وثائق املناقصة  وس�وف يعتمد« هامش 
افضلية للسلع الصيدالنية من املجهزين / املصانع املحليني ان التفاصيل االضافية 
يتم تحديدها يف وثائق املناقص�ة )انظر الفقرة 30/االفضلية املحلية من تعليمات 

اىل مقدمي العطاءات والفقرة 30 من ورقة بيانات العطاء ( 
3 � يمك�ن ملقدم�ي العطاءات املهتم�ني رشاء املجموعة الكامل�ة لوثائق املناقصة 
باللغة )االنكليزية اوالعربية( عند تقديم استمارة تحريرية عى العنوان ادناه وبعد 

تسديد الرسم غري القابل لالسرتداد وبمبلغ مقطوع والكالتايل
ا � مليون دينار عراقي  عن املناقصة   التي تقل  قيمتها  عن مليون دوالر  

ب � مليون�ي دين�ار عراق�ي  ع�ن املناقص�ة  التي تزي�د كلفتها عى ملي�ون دوالر  
وبخالفه فان العروض سوف تهمل 

طريقة دفع هذا الرسم ستكون نقدا سوف يتم ارسال وثائق املناقصة وكما مشار 
اليه�ا يف تعليم�ات مقدمي العطاء وعى مقدم العطاء الذي س�بق  له االش�رتاك يف 

املناقصة املعاد اعالنها ان يقدم وصل الرشاء السابق لها مع وثائق العطاء 
تاري�خ اعالن املناقصة يوم 2021/2/15 وس�يكون تاريخ انعقاد املؤتمر الخاصة  
باالجابة عى استفس�ارات املش�اركني يف املناقصة يوم 2021/3/10 يتم تس�ليم 
العط�اءات ع�ى العنوان ادن�اه عن�د او قب�ل )3/16/ 2021 لغاية نهاي�ة الدوام 
الرسمي سوف يتم رفض العطاءات املتأخرة سيتم فتح العطاءات بحضور ممثلني 
عن مقدمي العطاءات الذين اختاروا الحضور ش�خصيا عى العنوان ادناه ويكون 
موع�د فتح العطاءات اليوم التايل من يوم غل�ق املناقصة يف مقر كيماديا وبصورة 

علنية ودعوة املناقصني للحضور يف يوم الفتح العلني 
يجب عى جميع العطاءات ان ترفق بضمان للعطاء )املبلغ بالدينار العراقي( بقيمة 
1% من الكلفة التخمينية تكون صادرة من مرصف معتمد يف العراق بموجب نرشه 

يصدرها البنك املركزي العراقي عن الكفاءة املالية للمرصف ويعتمد ما ييل :
ا � ال تقبل التأمينات االولية ملقدمي العطاءات اال اذا كانت عى شكل خطاب ضمان 

او صك مصدق او سفتجة وال يقبل سويفت خطاب الضمان او كفالة مبارشة 
ب   � تق�دم التأمين�ات االولي�ة  م�ن قبل مق�دم العطاء او )اي من املس�اهمني يف 
الرشكة او الرشكات املشاركة بموجب عقد مشاركة ( ملصلحة جهة التعاقد وكما 

يف النموذج املرفق يف مستندات العطاء / القسم الرابع
ج  � تعف�ى الرشكات العام�ة من تقديم التأمينات االولية وخطاب ضمان حس�ن 

التنفيذ املنصوص عليها وحسب تعليمات تنفيذ العقود رقم 2 لسنة 2014 
د � تصدر الكفالة بأمر الرشكة املتعاقد معها او من تخوله اصوليا الصدار الكفالة 

وبموجب تخويل رسمي مصدق 
ه� � تقرتن الكفالة بكتاب صحة صدور )رسي وشخيص( يرسل اىل الرشكة العامة 

لتسويق  االدوية واملستلزمات الطبية كيماديا من قبل املرصف املصدر للكفالة 
و � ان تكون غري مرشوطة ولصالح الرشكة العامة لتس�ويق االدوية واملستلزمات 

الطبية )كيماديا( 
ز � ان تكون صادرة باللغتني )العربية واالنكليزية ( 

ح � يتم مصادرة التأمينات االولية ملن ترسو عليه املناقصة  عند نكوله عن توقيع 
العق�د بعد التبلي�غ بأمر االحالة وتتخذ بحق�ه كافة االج�راءات القانونية االخرى 
املنص�وص عليها يف هذه التعليمات ويتم مصارة التأمين�ات االولية ملن تحال اليه 
املناقصة عند س�حب مقدم العطاء لعطاءه خالل فرتة نفاذيته بعد غلق املناقصة 
او رفض التصحيح عى اخطاءه الحسابية يف العطاء وانعكاسها عى قرار االحالة 
وتتخ�ذ بحقه االج�راءات القانونية املنص�وص عليها يف تعليم�ات تنفيذ العققود 

الحكومية 
ط � تكون مدة نفاذية التأمينات النهائية س�ارية اىل ما بعد انتهاء نفاذية العطاء 

املحدد يف وثائق املناقصة 
1 � العناوي�ن املش�ار اليها س�ابقا هي بغ�داد   �  باب املعظ�م  � وزارة الصحة  / 
البيئة  / الرشكة العامة لتسويق االدوية واملستلزمات الطبية )كيماديا( /  الطابق 
الس�ادس  / القس�م املايل  لتقديم التأمينات االولية او لجنة استالم وفتح العروض 

لتقديم العطاءات 
هاتف � : 4157667 ، رقم هاتف النقال: 07705419074

هاتف البدالة : 4158401,5,7,8
بدالة ذات اربعة خطوط

جه�ة التعاقد : )وزارة الصحة /البيئة/ الرشكة العامة لتس�ويق االدوية املس�تلزمات 
الطبية )كيماديا( 

س�لطة التعاقد : )الصيدالني : عيل حس�ن البلداوي(
املنصب : )مدير العام الرشكة العامة لتسويق االدوية واملستلزمات الطبية / كيماديا   

التوقيع )  موقع   (
التاريخ )  /   /2021  (

وزارة التجارة 
الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية

مناقصة رقم )2021/6( اىل / كافة الراغبني يف االشرتاك
االعالن املرقم )2021/17( 

)للمرة االوىل ( 
1 � ي�ر الرشك�ة العام�ة لتجارة املواد الغذائي�ة  االعالن ملقدمي العط�اءات املؤهلني وذوي الخربة لتقدي�م عطاءاتهم للعمل الخاص 

)ملناقصة تحميل وتفريغ املواد الغذائية يف محافظة )االنبار ( 
2 � تتوفر لدى )الرشكة اعاله( التخصيصات املالية ضمن املوازنة االتحادية / وينوي اس�تخدام جزء منها لتنفيذ الخدمات ) تحميل 

وتفريغ املواد الغذائية كما مبني يف الرشوط الخاصة( 
3 � بام�كان مقدم�ي العطاءات الراغبني يف رشاء وثائق العطاء باللغة )العربية( بعد تقديم طلب تحريري اىل  مديرالقس�م القانوني / 
الطابق الثاني / الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية / املنصور شارع النقابات � مجاور وزارة الكهرباء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق 
غري املسرتدة البالغة )600,000( ستمائة الف دينار عراقي بأمكان مقدمي العطاء الراغبني يف الحصول عى املزيد من املعلومات عى 

العنوان املبني اعاله 
4 � تس�ليم العطاءات اىل العنوان االتي :  )صندوق العطاءات الكائن يف الطابق االريض االس�تعالمات قبل الس�اعة )12( الثانية عرش 
ظهرا بتوقيت بغداد ليوم )الثالثاء( املصادف 2/ 2021/3 وس�وف ترفض العطاءات املتأخرة وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي 
العطاءات او ممثليهم الراغبني  بالحضور اىل مكتب رئيس لجنة الفتح  يف يوم )الثالثاء ( املصادف 2021/3/2 بعد الساعة 12  الثانية 
ع�رش ظه�را ( يجب ان تتضمن العطاءات ضم�ان العطاء خطاب ضمان او صك مصدق صادر من م�رصف معتمد من البنك املركزي 
بمبل�غ )50,000,000( خمس�ون ملي�ون  دينار عراق�ي كتأمينات اولية نافذ ملدة العطاء البالغة )90( تس�عون ي�وم من تاريخ غلق 

املناقصة  
اسعار الكلفة التخمينية 

ترفق الوثائق التالية :
1 � وثائق العطاء مع رشوط املناقصة ويف حالة عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياس�ية بكافة اقس�امها يتم استبعاد 

عطاءه 
2 � كتاب عدم املمانعة لالشرتاك يف املناقصة صادر من الهيئة العامة للرضائب نافذ لعام 2021 

3 � هوية غرفة التجارة ووثائق الرشكة  يف حالة تقديم العطاء من قبل رشكة 
4 � الكفاءة املالية للمناقصني وذلك من خالل تحديد رأس املال والسيولة النقدية املعتمدة لهم مع تاييد الجهة املختصة 

5 � االعمال املماثلة املنجزة خالل السنوات العرشة السابقة مؤيدة من الجهات التعاقدية 
العنوان : جمهورية العراق � بغداد � املنصور � شارع النقابات 

Address: Republic of Iraq – Baghdad – Al -Mansoor
Web site : www.iraqsfsc.org

E-Mail: foodstuff1@ iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff2@ iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff3@ iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff4@ iraqsfsc.org

Generalfood staff@yahoo.com

محكمة جنايات املثنى
اعالن

اىل / املتهم الهارب ) حاتم كريم عبد الرضا (
احال�ك الس�يد ق�ايض محكم�ة تحقيق الس�ماوة 
اىل محكم�ة جناي�ات املثنى بموجب ق�رار االحالة 
املرقم )2021/60( يف 2021/1/21 غيابيا الجراء 
محاكمت�ك بدعوى غري موجزة  وف�ق احكام املادة 
) 443( م�ن قان�ون العقوبات ولع�دم حضورك اىل 
ه�ذه املحكمة تقرر تبليغك ع�ن طريق صحيفتني 
محليتني وتحديد يوم 2021/4/7 موعدا للمحاكمة 
ويف حال�ة ع�دم حضورك س�يتم اج�راء محاكمتك 

غيابيا وعلنا وحسب االصول.
القايض

عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى

������������������������������������������
محكمة جنايات املثنى

اعالن
اىل / املتهم�ني الهارب�ني كل م�ن ) عام�ر س�فوح 

شناوة و مهدي جابر حمود (
احال�ك الس�يد ق�ايض محكم�ة تحقيق الس�ماوة 
اىل محكم�ة جناي�ات املثنى بموجب ق�رار االحالة 
املرقم )2021/42( يف 2021/1/14 غيابيا الجراء 
محاكمتكما بدعوى غري موجزة  وفق احكام املادة 
) 406( م�ن قانون العقوبات ولعدم حضوركما اىل 
هذه املحكمة تقرر تبليغكما عن طريق صحيفتني 
موع�دا   2021/4/11 ي�وم  وتحدي�د  محليت�ني 
للمحاكم�ة ويف حالة عدم حضوركما س�يتم اجراء 

محاكمتكما غيابيا وعلنا وحسب االصول.
القايض

عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى

������������������������������������������
مجلس القضاء األعى

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة بداءة النجف

العدد : 3237/ب2020/2
التاريخ  : 2021/2/14

إعالن
بناءا ع�ى القرار الصادر من ه�ذه املحكمة بإزالة 
ش�يوع الس�يارة املرقمة ) 20578أ( قادسية حمل 
ن�وع ) بيك اب ( عليه تعلن ه�ذه املحكمة عن بيع 
الس�يارة  املذكورة أعاله واملبينة أوصافها وقيمتها 
أدن�اه ،فع�ى الراغب�ني بال�رشاء مراجع�ة ه�ذه 
املحكم�ة خالل )ثالثون( يوما من اليوم التايل لنرش 
اإلعالن مستصحبا معه التأمينات القانونية البالغة 
10% من القيمة املق�درة بموجب صك مصدق ألمر  
محكمة بداءة النجف وصادر من مرصف الرافدين 
رقم )7(  يف النجف وس�تجري املزاي�دة واإلحالة يف 
الس�اعة الثانية عرش من الي�وم األخري من اإلعالن 
يف هذه املحكمة وعى املش�رتي جلب هوية األحوال 

املدنية وشهادة الجنسية العراقية .
القايض األول

عامر حسني حمزة
األوصاف:- الس�يارة املرقمة ) 20578أ( قادس�ية 
حم�ل ن�وع ) بي�ك اب ( مودعة يف مع�رض النجف 
املرك�زي لتج�ارة الس�يارات الحديثة وه�ي عبارة 
ع�ن س�يارة بي�ك اب بيض�اء الل�ون تحم�ل الرقم 
املذك�ور اع�اله وهي جاه�زة من حي�ث االطارات 
عدد)6( بواقع )2( امامية واربعة خلفية مزدوجة 
والبطارية وكافة التجهيزات الخاصة بالسيارة بما 
فيها االطار االحتياطي )سبري( وهي بقمارة واحدة 
دواخله�ا مجه�زة بالكامل بحالة جي�دة وتعمل يف 
الوقت الحارض ، وان القيمة املقدرة للس�يارة مبلغ 
مق�داره ) 12،000،000( اثن�ي عرش مليون دينار 

الغريها.

محكمة جنايات املثنى
اعالن

اىل / املتهم الهارب ) طعيمة عبد الحسني حسن (
احالك الس�يد قايض محكمة تحقيق الس�ماوة اىل 
محكمة جنايات املثنى بموجب قرار االحالة املرقم 
الج�راء  غيابي�ا   2021/1/27 يف   )2021/106(
محاكمتك بدعوى غري موج�زة  وفق احكام املادة 
) 443( م�ن قانون العقوب�ات ولعدم حضورك اىل 
ه�ذه املحكمة تقرر تبليغ�ك عن طريق صحيفتني 
موع�دا   2021/4/4 ي�وم  وتحدي�د  محليت�ني 
للمحاكم�ة ويف حال�ة عدم حضورك س�يتم اجراء 

محاكمتك غيابيا وعلنا وحسب االصول.
القايض

عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى

�����������������������������������������
محكمة جنايات املثنى

اعالن
اىل / املتهم الهارب ) حسني نعيم عودة (

احالك الس�يد ق�ايض محكمة تحقي�ق الخرض اىل 
محكمة جنايات املثنى بموجب قرار االحالة املرقم 
)2020/573( يف 2020/12/29 غيابي�ا الج�راء 
محاكمتك بدعوى غري موج�زة  وفق احكام املادة 
) 28( م�ن قان�ون املخ�درات ولعدم حض�ورك اىل 
ه�ذه املحكمة تقرر تبليغ�ك عن طريق صحيفتني 
موع�دا   2021/4/4 ي�وم  وتحدي�د  محليت�ني 
للمحاكم�ة ويف حال�ة عدم حضورك س�يتم اجراء 

محاكمتك غيابيا وعلنا وحسب االصول.
القايض

عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى

محكمة جنايات املثنى
اعالن

اىل / املتهم الهارب ) حميد رحيم سالم (
احالك الس�يد ق�ايض محكمة تحقي�ق الخرض إىل 
محكم�ة جناي�ات املثن�ى بموج�ب ق�رار اإلحالة 
املرق�م )2021/1( يف 2021/1/11 غيابيا إلجراء 
محاكمتك بدعوى غري موج�زة  وفق احكام املادة 
) 444( م�ن قانون العقوب�ات ولعدم حضورك إىل 
ه�ذه املحكمة تقرر تبليغ�ك عن طريق صحيفتني 
موع�دا   2021/4/11 ي�وم  وتحدي�د  محليت�ني 
للمحاكم�ة ويف حال�ة عدم حضورك س�يتم اجراء 

محاكمتك غيابيا وعلنا وحسب األصول.
القايض

عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى

�����������������������������������������
محكمة جنايات املثنى

اعالن
اىل / املتهم الهارب ) كرار كاظم محمد (

احالك الس�يد ق�ايض محكمة تحقي�ق الرميثة اىل 
محكمة جنايات املثنى بموجب قرار االحالة املرقم 
)2020/320( يف 2020/12/28 غيابي�ا الج�راء 
محاكمتك بدعوى غري موج�زة  وفق احكام املادة 
) 394( م�ن قانون العقوب�ات ولعدم حضورك اىل 
ه�ذه املحكمة تقرر تبليغ�ك عن طريق صحيفتني 
موع�دا   2021/4/4 ي�وم  وتحدي�د  محليت�ني 
للمحاكم�ة ويف حال�ة عدم حضورك س�يتم اجراء 

محاكمتك غيابيا وعلنا وحسب االصول.
القايض

عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى

وزارة العدل 
دائرة الكاتب العدل يف / بلد 

العدد : 66 
التاريخ : 14 / 2 / 2021 

اىل / املدعو وليد مناور احمد حسني 
م / انذار وتبليغ بعزل وكالة 

للطلب املقدم من قبل املنذر ) مخيب احمد حس�ني 
( لغ�رض تبلي�غ الس�يد وليد مناور احمد حس�ني 
بعزل الوكالة املرقمة / 2086 سجل 11 يف 16 / 4 
/ 2014 ونظ�را ملجهولية اقامتك بناءا عى الرشح 
ال�وارد يف ورقة التبليغ املع�زز بكتاب مركز رشطة 
بل�د / املحط�ة  بع�دد ض 19 / 818 يف 14 / 2 / 
2014 واالشعار املصدق من مختار منطقة محطة 
بل�د / الرفيعات / يف 14 / 2 / 2021 تقرر تبليغك 
بالجريدة املحلية وعند انقضاء خمس�ة عرش يوما 
م�ن تاري�خ النرش تعت�رب الوكالة اع�اله الغية وال 

يحق لك استخدامها وفق القانون .
الكاتب العدل االول 
ايمان سلمان داود 
كاتب العدل / بلد 
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محكمة جنايات املثنى

اعالن
اىل / املتهم الهارب ) عيل جبارة خضري (

احالك الس�يد ق�ايض محكم�ة تحقيق الس�ماوة 
اىل محكم�ة جناي�ات املثنى بموجب ق�رار االحالة 
املرقم )2021/65( يف 2021/1/24 غيابيا الجراء 
محاكمتك بدعوى غري موج�زة  وفق احكام املادة 
) الرابع�ة( م�ن قان�ون مكافحة االره�اب ولعدم 
حضورك اىل هذه املحكمة تقرر تبليغك عن طريق 
صحيفت�ني محليت�ني وتحدي�د ي�وم 2021/4/4 
موعدا للمحاكم�ة ويف حالة عدم حضورك س�يتم 

اجراء محاكمتك غيابيا وعلنا وحسب االصول.
القايض

عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى

محكمة جنايات املثنى
اعالن

اىل / املتهم الهارب ) سلطان عيل نويم (
احالك الس�يد قايض محكمة تحقيق الخرض اىل محكمة 
جنايات املثنى بموجب قرار االحالة املرقم )2020/644( 
يف 2021/12/30 غيابيا الج�راء محاكمتك بدعوى غري 
موج�زة  وفق احكام املادة ) 405( من قانون العقوبات 
ولع�دم حض�ورك اىل ه�ذه املحكم�ة تق�رر تبليغك عن 
طري�ق صحيفتني محليت�ني وتحديد ي�وم 2021/4/7 
موع�دا للمحاكمة ويف حالة عدم حضورك س�يتم اجراء 

محاكمتك غيابيا وعلنا وحسب االصول.
القايض

عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى
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محكمة جنايات املثنى

اعالن
اىل / املتهم الهارب ) صباح حسن رمضان (

احالك الس�يد قايض محكمة تحقيق الخرض اىل محكمة 
جناي�ات املثنى بموجب قرار االحال�ة املرقم )2021/7( 
يف 2021/1/13 غيابي�ا الجراء محاكمت�ك بدعوى غري 
موج�زة  وفق احكام املادة ) 281( من قانون العقوبات 
ولع�دم حض�ورك اىل ه�ذه املحكم�ة تق�رر تبليغك عن 
طري�ق صحيفتني محليت�ني وتحديد ي�وم 2021/4/4 
موع�دا للمحاكمة ويف حالة عدم حضورك س�يتم اجراء 

محاكمتك غيابيا وعلنا وحسب االصول.
القايض

عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى

������������������������������������������
محكمة جنايات املثنى

اعالن
اىل / املتهم الهارب ) عيل ناجح مهدي (

احالك السيد قايض محكمة تحقيق السماوة اىل محكمة 
جنايات املثنى بموجب قرار االحالة املرقم )2021/146( 
يف 2021/2/4 غيابي�ا الج�راء محاكمت�ك بدع�وى غري 
موج�زة  وفق اح�كام املادة ) 28( م�ن قانون املخدرات 
ولع�دم حض�ورك اىل ه�ذه املحكم�ة تق�رر تبليغك عن 
طريق صحيفت�ني محليتني وتحديد ي�وم 2021/4/11 
موع�دا للمحاكمة ويف حالة عدم حضورك س�يتم اجراء 

محاكمتك غيابيا وعلنا وحسب االصول.
القايض

عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى

������������������������������������������
مجلس القضاء األعى

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة الكوفة
العدد : 75/ب/2021

التاريخ : 2021/2/14
م/إعالن 

إىل/ املدعى عليه ) هناء محمود داخل(
بتاري�خ 2021/1/5 اقام املدعي ) انغام صادق ش�اكر 
)75/ب/2021(  املرقم�ة  البدائي�ة  الدع�وى  ض�دك   )
طل�ب فيه�ا ) تس�ديد الدي�ن يف الكمبيالت�ني املؤرختني 
مح�ل  وملجهولي�ة  االداء(  املس�تحقات   2018/6/3 يف 
إقامت�ك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ وإش�عار مختار 
واختياري�ة منطقة )الكوف�ة/ حي العس�كري الثاني( 
املدع�و ) عبد العباس هالل حس�ني( فقد تق�رر تبليغك 
إعالن�ا  بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني  للحض�ور امام 
ه�ذه املحكمة يف موع�د املرافعة املواف�ق 2021/2/25 
الساعة التاسعة صباحة وعند عدم حضورك او ارسالك 
من ينوب عنك قانونا او تقديمك ملعذرة مرشوعة فسوف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون.
القايض

مؤيد رياح غازي

العدد /1773
التاريخ 2021/2/7

مبلغ التنظيف 
المقطوع شهريا

اصناف البضائع 
واوزانها 

اجور الوزن 
واكمال الوزن

اجور التوظيب داخل 
المخازن او عزل المواد 

او فتح االكداس

اجور التحميل 
والتوظيب على ظهر 

واسطة النقل

اجور التفريغ 
والتوظيب داخل 

المخازن

 )400,000(
اربعمائة الف 

دينار

كيس زنة 5 كغم 
فما فوق مجانا مجانا )210( مئتان وعشرة 

دينار )200( مئتان دينار

صندوق او  كارتون 
او برميل او صفيحة 
زنة 3 كغم فما فوق

مجانا مجانا )105( مائة وخمسة 
دينار

)95( خمسة وتسعون 
دينار

لمجموع / 610 ستمائة وعشرة دينار

املهندس
قاسم محود منصور
املدير العام وكالة
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ميانامر.. وحمدودية اخليارات األمريكية
           فرانسيس واد

ع�اد الجي�ش إىل الس�لطة يف ميانمار 
)بورم�ا س�ابقاً(، فصباح ي�وم األول 
من شهر فرباير الجاري نّفذ جنراالُت 
الجي�ش انقالب�اً أنه�ى تجرب�ة دامت 
خمس س�نوات من مقاسمة السلطة 
م�ع حكومة مدني�ة. واعُتِقلت »أونج 
س�ان س�و ك�ي« الت�ي ق�ادت هذه 
الحكوم�ة واعُتقل معها عدٌد ال حرص 
له من النش�طاء وأصح�اب األصوات 
املس�تقلة. وتواج�ه الوالي�ات املتحدة 
معضلة دبلوماس�ية يف ميانمار حتى 
قبل االنقالب. و»س�ان سو كي« أكرب 
الب�الد،  حلي�ف للوالي�ات املتح�دة يف 
لكن هن�اك اآلن إىل حد م�ا نفور دويل 
منها بس�بب دعمها للجيش يف قيامه 
بعمليات التطهري العرقي عام 2017. 
فالزعيمة التي احتفى بها الليرباليون 
الغربيون ذات يوم، سافرت إىل الهاي 
ع�ام 2019 للدف�اع ع�ن الجيش ضد 
اتهام�ات التطهري العرق�ي. واتهمت 
»سو كي« يف دفاعها املراقبني الغربيني 
بالجهل واملبالغة والخبث يف تقاريرهم 
حول العنف يف بالدها. واعُترب موقُفها 
دليالً عىل عداوة متزايدة تجاه الجهود 
التي تبذلها الحكومات الغربية للميض 
قدماً نحو ترسيخ االنفتاح السيايس يف 

ميانمار. كما جرى تفس�ري جهودها، 
من خ�الل منصبها الرس�مي، لتعزيز 
عالقات ميانمار مع الصني بأنها دليل 

عىل موقف سلبي من الغرب. 
وإن امتلكت الواليات املتحدة ذات يوم 
أوراق ضغ�ط عىل الجي�ش البورمي، 
فقد تقلّصت كثرياً يف السنوات القليلة 
املاضي�ة. فالعقوب�ات الت�ي فرضتها 
املس�ؤولني  الجي�ش  جن�راالت  ع�ىل 
ع�ن الحملة ض�د الروهينج�ا مزّقت 
الدقيق�ة )واملثرية للخالف(  العالقات 
الت�ي أقامته�ا الوالي�ات املتح�دة مع 
ميانم�ار  يف  العس�كرية  املؤسس�ة 
خالل الس�نوات الس�ابقة، ولم تحظ 
بدع�م كثري من مواطن�ي البالد الذين 
يؤيدون مس�عى الجيش لطرد األقلية 
املس�لمة التي تفتق�ر للتعاطف داخل 
األغلبية البوذية. واملصري نفسه يلحق 
باألمم املتحدة وهيئات أخرى حاولت 
عىل مدى س�نواٍت مراقب�َة التحركات 
املثرية للقلق بش�كل متزايد من جانب 
الجي�ش. فقد ش�هدت ه�ذه الجهات 

أيضاً تاليش نفوذها السيايس. 
وح�ّذر بيان للبيت األبيض بعد انقالب 
االثنني املايض م�ن »اتخاذ إجراء ضد 
املس�ؤولني م�ا ل�م يج�ر الرتاجع عن 
ه�ذه التح�ركات«. ول�ّوح الحق�اً إىل 
إمكاني�ة فرض املزيد م�ن العقوبات. 

ولم تتضح بعد التأثريات املحتملة ملثل 
هذه التحركات. فالعقوبات مفروضة 
بالفع�ل ضد قائد الجي�ش »مني أونج 
كب�ار  عس�كريني  وق�ادة  هالين�ج« 
آخرين، وم�ن الواضح أنه�ا لم تكبح 
تجاوزاته�م إال قليالً، بدلي�ل قيامهم 
باالنق�الب. وربم�ا يجري اس�تهداف 
رشكات الجيش اآلن بفرض عقوبات 
أش�د، لكن وزارة الخارجية األمريكية 
لطامل�ا ت�رددت يف ف�رض أي عقوبات 
مالية قد ت�ر باألوضاع االقتصادية 

لسكان ميانمار الفقراء أصالً. 
وهن�اك القلي�ل للغاية مما تس�تطيع 
إدارة باي�دن القيام به اآلن. واالنقالب 
يمث�ل رضب�ة إفاق�ة للذي�ن أش�اروا 
إىل انتق�ال ميانم�ار باعتب�اره دليالً 
عىل نج�اح جهود واش�نطن يف »دعم 
البلدان الس�لطوية.  الديمقراطية« يف 
وربما تعرف الواليات املتحدة اآلن أنها 
خ�رست ميانمار أو عىل األقل خرست 
ميانم�ار الت�ي حاول�ت ذات ي�وم أن 
تجعل منها حليفاً. واالهتمام الشديد 
به�ذه البالد يف الس�نوات التي رشعت 
فيه�ا يف االنتقال إىل الديمقراطية عام 

2010 بدأ يخفت منذ فرتة. 
وحك�م املجلس العس�كري ال�ذي بدأ 
تقهق�ره عام 2010 الب�الَد 16 عاماً، 
وه�و تك�رار لحك�م الجي�ش للب�الد 

من�ذ عام 1962. واس�تغرق األمر من 
الجن�راالت س�نوات ليضع�وا صيغ�ة 
أن تضم�ن  يأمل�ون  انتق�ال جزئ�ي 
مصالحهم. وج�اء انقالب يوم االثنني 
امل�ايض يف أعق�اب انتص�ار س�احق 
ل�»ح�زب الرابط�ة القومي�ة من أجل 
بزعام�ة »س�و كي«  الديمقراطي�ة« 
يف االنتخاب�ات التي ش�هدتها البالد يف 
نوفم�رب امل�ايض. واالنق�الب يؤكد أن 
ه�ذه التجرب�ة قد ال تحق�ق يف نهاية 
املطاف ما كان مأموالً منها ذات يوم. 
وم�ع عودة الس�لطة إىل الجيش، فإن 
كل املجاالت األخرى ستتأثر بذلك، مثل 
النشطاء  اإلعالم املس�تقل وش�بكات 
املج�االت  ه�ذه  وكان�ت  وغريه�ا. 
ق�د َوج�دت عىل م�دار العق�د املايض 
مس�احًة تق�وم فيها بعم�ل محوري 
ملجتمع سيايس قادر عىل العمل. وهذا 
التقهق�ر س�يثري إحباط َم�ن دعموا 
املعارضة يف ميانمار طوال الس�نوات 
املاضية. وهناك عواقب وخيمة أخرى 
أيضاً. فق�د كابدت ميانمار واحداً من 
أطول الرصاعات املس�لحة يف التاريخ 
األقلي�ات  افتق�ار  بس�بب  الحدي�ث، 
املحرومة من الحقوق لقنوات رسمية 
يمكنه�ا التف�اوض عربه�ا. ولم يمر 
وقت طويل عىل الرشوع يف فتح جزئي 
له�ذا القنوات، لكن س�يجري إغالقها 

اآلن أيضاً. 
وإذا كان »م�ني أون�ج هالين�ج« يبايل 
بالنفوذ األمريكي فعالً، فسيس�عى إىل 
إعادة »س�و ك�ي« إىل الحكومة. لكن 
ل�م يعد م�ن الواض�ح أنه يب�ايل بهذا. 
وقد تج�د إدارة باي�دن أن العمل الذي 
قامت ب�ه إدارة أوباما لجذب ميانمار 

ب�ال  عم�اًل  كان  واش�نطن  فل�ك  إىل 
جدوى. والحملة ض�د األقلية العرقية 
ل�م توّض�ح فحس�ب ال�راوة التي 
ق�د يواجه به�ا الجيش فئ�ة ضعيفًة 
م�ن الس�كان، لكنه�ا توض�ح أيض�اً 
اس�تعداده للمغام�رة بروابط�ه م�ع 
الغرب يف س�بيل إنهاء التأييد الشعبي 

املعرك�ة  وستس�تمر  ك�ي«.  ل»س�و 
الخاص�ة بالديمقراطي�ة يف ميانمار، 
لك�ن س�تكون للجيش اآلن س�يطرة 
أك�رب ع�ىل نتيجته�ا. وبع�د أكثر من 
عق�د عىل خ�روج ميانم�ار من ظالم 
االستبداد، ها قد عادت غيومه تتسلل 

مرة أخرى.

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوت

رقم االضبارة : 2021/21
التاريخ : 2021/2/11

اىل / املنفذ عليه / رضغام عبد الرحيم جرب
لقد تحقق له�ذة املديرية من  انك مجهول محل االقامه وليس 
ل�ك موطن دائم او مؤقت اومخت�ار يمكن اجراء التبليغ عليه , 
واس�تناداً للمادة )27( من قانون التنفي�ذ تقرر تبليغك اعالنا 
بالحضور يف مديرية تنفيذ الكوت خالل خمسة عرش يوماً تبدأ 
من الي�وم التايل للنرش ملبارشة املعام�الت التنفيذية بحضورك 
ويف حال�ة ع�دم حضورك س�تبارش ه�ذه املديري�ة باجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون :
منفذ العدل

غسان فهد غنيس التميمي 
اوصاف املحرر:

ق�رار محكم�ة االح�وال الش�خصيه يف الكوت املرق�م 1766/
ش/2020 يف تاريخ 2020/11/29 

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة الكوفة
العدد : 24/ب/2021

التاريخ : 2021/2/11
م/إعالن 

إىل/ املدعى عليه ) حيدر موىس محمد جرب(
بتاريخ 2021/1/4 اق�ام املدعي ) املدير العام لرشكة التأمني 
الوطني�ة اضاف�ة لوظيفته ( ض�دك الدعوى البدائي�ة املرقمة 
)24/ب/2021( طل�ب فيه�ا مبلغ مق�داره ) مليوني دينار( 
الس�يارة واش�عار يف 2017/11/9  كتعوي�ض ع�ن ح�ادث 
وملجهولية محل إقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ وإشعار 
مختار واختيارية منطقة )الكوفة/ حي الفرات( املختار ) رزاق 
لفت�ة النعماني( فقد تقرر تبليغك إعالنا  بصحيفتني محليتني 
يوميتني  للحضور امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة املوافق 
2021/2/23 الس�اعة التاس�عة صباحة وعند عدم حضورك 
او ارس�الك من ينوب عنك قانون�ا او تقديمك ملعذرة مرشوعة 

فسوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون.
القايض

حسني ابراهيم وايل

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

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ املناذرة

تنفيذ30
رقم االضبارة : 2021/2
التاريخ : 2021/1/18 

اىل  /املنفذ عليه )  (
لق�د تحقق لهذه املديرية انك مجه�ول محل االقامة وليس لك 
موط�ن دائ�م او مؤقت او مخت�ار يمكن اج�راء التبليغ  عليه 
واس�تنادا للم�ادة 27 من قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا 
بالحضور يف مديرية تنفيذ املناذرة خالل خمسة عرش يوما تبدأ 
من الي�وم التايل للنرش ملبارشة املعام�الت التنفيذية بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية باجراء التنفيذ 

الجربي وفق القانون.
أوص�اف املحرر:- قرار محكمة ب�داءة الكوفة العدد ) 1013/

ب/2020 التاري�خ 2020/11/20 ، ال�زام املدع�ى علي�ه يف 
االضبارة ) حيدر هادي كاظم ( بتأديته للمدعي ) حسني هادي 
كاظ�م( مبلغ قدره ) اثنا عرش مليونا وس�تة االف واربعمائة 
دينار ( وقد س�ددها املدعي بصفته كفي�ال عن املدعى عليه يف 
االضبارة التنفيذية املرقمة ) 525/ت/2017( مديرية التنفيذ 
يف الكوف�ة وتحميل املدع�ى عليه الرس�وم واملصاريف واتعاب 
محاماة وكيل املدعي املحاميان ) عامر الكويف و رقية الحداد ( 
مبلغ قدره خمس�مائة الف دينار يوزع فيما بينهما مناصفة 

وصدر القرار  . 

����������������������������������������������
بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف سامراء

محكمة االحوال الشخصية يف سامراء
العدد: 1055/ش/2020

التاريخ:2021/2/14
اىل املدعى عليه / قاسم محمود عزاوي

نرش اعالن
اس�تحصلت املدعية )س�مية احم�د عزاوي( عىل ق�رار الحكم 
املرق�م 1055/ش/2020 يف 2020/12/31 ال�ذي ين�ص عىل  
التفريق لل�رر وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم 
بالتبلي�غ املفوض )رافد جمال جاس�م( حس�ب كت�اب مركز 
رشط�ة الحويش بالعدد 258 بتاري�خ 2021/1/26 وتبني انه 
مرتحل اىل جهة مجهولة وحس�ب اش�عار  املختار )حمزة عبد 
الجبار غافل( مخت�ار منطقة الجزيرة املجتلة  واملذيل بتوقيع 
الش�اهدين سامي الطيف عزاوي وعمر احمد عزاوي واملصدق 
من قائممقامية قضاء س�امراء عليه قررت املحكمة بتبليغك 
بواس�طة صحيفتني يوميتني محليتني ب�رورة حضورك أو 
ارسال من ينوب عنك قانوناً لغرض االعرتاض او التمييز  .              

القايض
كاظم متعب داود
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مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية  
محكمة االحوال الشخصية يف الهندية  

العدد : 188/ش/2020
التاريخ 2021/2/11

اعالن
اىل املدعى عليه / وس�ام ياس�ني خضري يسكن محافظة بابل 
االس�كندرية منطق�ة الخرم واالصالح س�ابقا ومجهول محل 

االقامة حاليا
اقام�ت املدعي�ة فاطمة غان�م عب�ود الدعوى املرقم�ة 188/

ش/2021 تطالب�ك فيه�ا التفري�ق للهج�ر وملجهولي�ة محل 
اقامتك  لذا تقرر تبليغك بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني 
ع�ىل موع�د املرافع�ة املص�ادف ي�وم 2021/2/18 الس�اعة 
التاس�عة صباح�ا ويف حال عدم حض�ورك او م�ن ينوب عنك 

قانونا فان املرافعة سوف تجري بحقك غيابا وعلنا
القايض

قيس عبد السجاد الحسناوي

����������������������������������������������
إىل الرشيك فتحيه حسني هادي 

اقت�ى حضورك إىل مق�ر بلدية النجف لغ�رض اصدار اجازه 
بن�اء للعق�ار املرقم 46890 /3ح�ي النداء خ�الل عرشه ايام 

وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضورك طالب االجازه 
عادل رسول عبد االمي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الخريات  
العدد : 32/ش/2021

التاريخ : 2021/2/14
اعالن

اىل املدع�ى علي�ه / فائ�ق نعمة هادي / يس�كن كربالء 
ناحي�ة الخ�ريات الفي�ادة ال عبد س�ابقا مجهولة محل 

االقامة حاليا
بن�اءا ع�ىل الدع�وى املرقم�ة اع�اله  املقام�ة م�ن قبل 
املدعية ش�ميم كريم هادي عىل املدعى عليه فائق نعمة 
هادي املتضمنة طلب الحك�م بالزام املدعى عليه بنفقة 
ماضية ونفقة مس�تمرة لها والطفالها كل من مرتى 
ورقي�ة وملجهولية مح�ل اقامتك وحس�ب رشح مختار 
اقامت�ك جعف�ر حس�ن رايض يف 2021/1/30  مح�ل 
ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفت�ني يوميتني 
للحض�ور امام ه�ذه املحكمة يف ي�وم املرافعة املصادف 
2021/2/21 الس�اعة التاس�عة صباحا ويف حالة عدم 
حضورك او حضور من ينوب عنك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون
القايض

����������������������������������������������
وزارة الداخلية

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد / 1156
التاريخ 2021/1/27

بناء عىل طلب املواطن   )تقي مهدي جودي(  الذي يروم 
تبديل اسمه املجرد وجعله )محمد تقي(  بدال من )تقي(  
فم�ن لديه اع�رتاض مراجع�ة هذه املديري�ة خالل مدة 
اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكسه س�وف تنظر هذه 
املديري�ة يف الدعوى وفق احكام امل�ادة )22( من قانون 
البطاق�ة الوطني�ة رقم 3 لس�نة 2016 واالم�ر االداري 

املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

����������������������������������������������
شكر وتقدير 

يتق�دم أبن�اء مدينة النج�ف االرشف بالش�كر والتقدير 
والعرفان اىل ابو فرقان ) أحمد زاهي ش�باط الش�بالوي 
( ملس�اعيه الدائمة واملوفق�ة الصالح ذات البني يف مدينة 
أمري -ع- سائلني الله عز وجل له التوفيق والنجاح دائما 

لخدمة هذه املدينة الكريمة
����������������������������������������������

إىل الرشيك زيد جليل مطلب 
توجب عليك الحضور إىل صندوق االسكان العراقي فرع 
النجف وذل�ك لتثبيت اقرارك باملوافق�ه عىل قيام رشيك 
دالل جاس�م محم�د بالبن�اء ع�ىل حصتها املش�اعه يف 
القطعه املرقمه 58739 /3حي النداء خالل مده خمسه 
عرش يوما داخل العراق وش�هر خارج العراق من تأريخ 
نرش االعالن وبعكس�ه سوف يس�قط حقك باالعرتاض 

مستقبال
����������������������������������������������

إىل ال�رشكاء رفاه محمد ابراهيم و عقيل غضبان نوري 
و غضبان نوري عبد و مسلم غضبان نوري 

اقت�ى حضوركم إىل مقر بلدية الكوف�ه لعرض إصدار 
أج�ازه بناء للعق�ار املرقم 1166 /19ح�ي كنده خالل 
عرشه ايام وبخالفه س�تتم اإلج�راءات دون حضوركم 

طالب االجازه 
وسن عبد الرضا مجيد

����������������������������������������������
إىل الرشيك قاسم جرب حلييس

 اقت�ى حض�ورك إىل مقر بلدية النج�ف لغرض اصدار 
اج�ازه بناء للعق�ار املرقم 59545 /3ح�ي النداء خالل 
عرشه اي�ام وبخالفه س�تتم اإلج�راءات دون حضورك 

طالب االجازه 
أحمد عبد الحسني صاحب

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح الحيدرية

العدد:  33/ج/2021
التاريخ : 2021/2/4

اىل / املتهم الهارب ) ضياء جبري غايل الزيدي(
م/إعالن

ملجهولية محل اقامتك يا )ضياء جبري غايل عايص/ اسم 
االم: هدي�ه مدل�ول تولد :1984( تق�رر تبليغك باالعالن 
بالصح�ف املحلية للحض�ور امام ه�ذه املحكمة خالل 
ف�رتة امده�ا )30( يوما م�ن تاريخ االع�الن يف الدعوى 
املرقمة اعاله للمش�تكي فيها ) جالل رسحان بريس�م( 
واثناء الدوام الرسمي وبعكسه ستجري املحاكمة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق القانون.
القايض

عيسم عيل الجبوري
����������������������������������������������

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف الحرية
العدد : 66/ش/2021

التاريخ : 2021/2/14
إىل/ املدعى عليه )حسام حبيب عكظ فرج االسدي( 

أقامت زوجتك املدعية ) سهام مجنون نغيمش( الدعوى 
املرقم�ة )66/ش/2021( والت�ي تطل�ب فيه�ا الحكم 
)بالتفري�ق(  ،وبالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل إقامت�ك عليه 
قررت ه�ذه املحكمة تبليغك إعالنا بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني رس�ميتني وعني ي�وم 2021/2/25 الس�اعة 
التاس�عة صباحا موع�دا للمرافعة وعن�د عدم حضورك 
سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا  وفق األصول.

القايض
مهدي أمري محمد
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عزي�زي برج الحمل،هل تع�رف عظمة األفكار 
الت�ي يمك�ن أن تأتيك وأنت تغس�ل الصحون؟ 
نظ�ف بيتك اليوم وس�يكون مّخ�ك نظيفاً من 
األفكار املريبة . افعل كل ما من ش�أنه أن يعيد 

رسم وجهة نظرك و يزيد من حدة تركيزك .

عزيزي برج الثور،االتصاالت اليوم تش�مل عدة 
مع�اٍن غ�ر مج�رد الكالم، ه�ل نبق�ى إىل األبد 
نصغي إىل ش�خص يتحدث عن صورة أو حدث 
وآالف الكلم�ات ؟ ُقلها بواس�طة األزهار، ال بل 

قلها عن طريق قالب كاتو كبر.

عزيزي برج الجوزاء،أنت تضحك من التفاصيل، 
حس�ناً، ربما هي ليس�ت موضوعي�ة، و لكنها 
بالتأكي�د ل�ن تس�بب ل�ك الب�طء يف تقدم�ك يف 
طريقك،عقل�ك يقول لك يشء، و يقول لك قلبك 
ش�يئاً آخر،أنص�ت إىل انفعاالتك لك�ن ال تجنح 

بردة فعلك.

عزيزي برج الرسطان، اكتشاٌف يغّر فيك شيئاً 
م�ا، روحك تخل�ق ارتباطاً حميم�اً، يف اللحظة 
التي تش�عر فيها ببعض املل�ل، يأتي يشء ما ) 
أو شخص ما ( يف الحال ليقرع باب قلبك بقوة. 

تجاوب معه بكل ما تملك من إبداع .

عزيزي ب�رج األس�د،رشاكة تلتقطه�ا رسيعاً، 
وبالتأكيد أن�ت ال تتذمر، تمتع به�ذه املغامرة 
العاطفية، آم�ل أن تكون يف مزاج مالئم للحب، 
ألنه وفقاً ملا تقوله النجوم فإنك اليوم يف أنسب 
م�زاج للح�ب ، رشي�كك يف العمل يط�رح عليك 

بعض االفكار الجديدة ناقشها بهدوء .

رحل�ة  يف  الي�وم  العذراء،أن�ت  ب�رج  عزي�زي 
استكش�افية، ومعك أش�خاص من حولك . كل 
يشء يذوب يف لحظة، مما يمكن أن يبدو مقلقاً 

و لكنه يف الحقيقة يضعك يف موضع ممتاز .

عزي�زي برج امليزان،  تنتظرك مفاجآت عند كل 
منعط�ف، وهي عش�وائية بالتأكي�د، ال تنتظر 
معج�زة لتنقذك بل تح�رك بأقىص رسعة، عىل 
أي حال س�تتلقى بعض املفاجآت اليوم، وهي 

بمثابة رسالة تحذير لك .

عزيزي برج العقرب، تأكد من تفاصيل األمور، 
و ال تكت�فِ بالتلميح�ات، قد يط�رح عليك من 
حولك خططاً ومش�اريع غر واقعية، ال تنصت 
لهم، بل أنصت إىل نفسك فقط . عاطفيا تشعر 
بان�ك بحاجة إىل بعض الحب ال ت�ردد يف طلبه 

من رشيك حياتك وستجده كما تحب.

عزي�زي ب�رج القوس،تعلّ�م كي�ف تتعامل مع 
املتناقضات، ألن الحياة يف الحقيقة هي تركيبة 
من ه�ذه التناقضات، إنها م�ا يجعل كل يشء 
مثراً، ما تحتاجه لالس�تقاللية هو القدرة عىل 
تجسيد األمور، س�واء من داخل كل عالقة بني 

متناقضني عىل حده.

عزي�زي برج الج�دي، أنت تطال�ب أن ال تكون 
مقّي�داً ب�يء، إنك تطم�ح إىل الحري�ة كاملة، 
الكثر م�ن الحرية، اآلخرون إم�ا محتارون أو 
خائف�ون من معارضة م�ن حولهم لهم ، وأنت 
يف مؤام�رة بال ع�ون، أنت فقط م�ن يمكن أن 

تقودهم إىل اكتشافك الشخيص املذهل.

عزي�زي ب�رج الدلو،اعم�ل بعي�داً ع�ن املوق�ع 
الرابح للرشكة، و الحظ كيف تتحّس�ن الحياة، 
الرشاكة موجودة يف فلكك، ولكنها أيضاً تحتاج 
إىل متطلبات مضادة لفلكك، ومن املحتمل أيضاً 

إىل تغرات مفاجئة .

عزي�زي ب�رج الحوت،إحساس�ك باألخ�الق قد 
يكون معّكراً بع�ض اليء، كن حذراً ورصيحاً 
إذا اقت�ى األم�ر، أنت تكره أن تكون ش�كاكاً 
باآلخرين، لكن بعض األمور تقول لك أن تخترب 

هذا الحافز وتترصف بشكل أكثر حذراً.

العذراء

احلوت

دراسة: وجود تأثري للقمر عىل عدد ساعات النوم
إىل  أمريكي�ة  علمي�ة  دراس�ة  توصل�ت 
نتائ�ج جدي�دة حول تأث�ر الق�درة عىل 
النوم ب�دورة القمر الش�هرية، مبينة أن 
الق�درة عىل الن�وم تتأثر بش�كل واضح 
بالدورة القمرية، حتى عند أخذ املصادر 

الصناعية للضوء يف االعتبار.   
وأوضح�ت الدراس�ة وفق�اً مل�ا ذك�رت 
»الغاردي�ان«، أن الن�وم يك�ون لف�رات 
زمنية أقرص يف الليايل التي تسبق اكتمال 

القم�ر وتحدي�داً قب�ل قراب�ة 5 أيام من 
اكتمال�ه، لكن اللي�ايل املؤدي�ة إىل القمر 
الجديد تزيد فيها فرات النوم. ونوه معد 
الدراسة التي أجريت بجامعة واشنطن، 
هوراس�يو دي ال إغليس�يا، إىل أن�ه تمت 
مالحظة تحوير واضح عىل القمر للنوم، 
مش�راً إىل أن النتائج كان�ت مفاجئة إىل 
ح�د ما؛ ألن التوق�ع األّويل كان قلة النوم 

وزيادة النشاط يف ليايل اكتمال القمر.

بعض أعراض املعدة يدل عىل النوبة القلبية
ن�رش موقع »اكس�ربيس« الربيطاني تقريرا 
افاد فيه بأن�ه يمكن ألعراض نوبة القلب أن 
ترسل موجات صدمة عرب الجسم؛ األمر الذي 
يتسبب يف ظهور األعراض بأماكن مفاجئة؛ 
حي�ث تعد النوبة القلبي�ة حالة طبية طارئة 
خط�رة يتم إثرها من�ع إمداد القل�ب بالدم 
فجأة بس�بب جلط�ة دموي�ة. واأل�مر ليس 
مقت�رصا عىل أل�م الص�در.ويف ه�ذا االطار، 
أوض�ح الطبيب العام أل�كا باتيل للموقع انه 
»يف املج�ال الطبي كان الوصف الكالس�يكي 
للنوب�ة القلبية دائما »أملا مركزيا س�احقا يف 
الصدر«. ومع ذلك، فإن الركيز فقط عىل ألم 
الص�در ال يعكس النط�اق الكامل لألعراض 
املحتملة، ويمكن أن تكون له عواقب وخيمة.

وحس�ب املوقع، فقد كش�ف باتيل أن هناك 

مواق�ع رئيس�ية أخرى يف الجس�م يمكن أن 
تش�ر أيضا إىل النوبة القلبية. محذرا من أن 
املعدة هي أحد أكرب ضحايا النوبات القلبية، 
وق�ال »عندما تم�وت عضلة القلب بس�بب 
نقص األوكس�جني تطلق األنس�جة املصابة 
مجموعة من املستقلبات، بما يف ذلك حمض 
الالكتي�ك، ال�ذي يحف�ز األلي�اف العصبي�ة 
التي تس�بب الغثي�ان والق�يء«. وأضاف أن 
»العص�ب املبه�م الطوي�ل« ال�ذي يتج�ه إىل 
القناة الهضمية يرتب�ط أيضا بالقلب، وهذا 
ما يتهي�ج أثناء األزمة القلبية.ونبه باتيل اىل 
انه »إذا كان الش�خص يعان�ي من قيء غر 
مربر أو غثيان مس�تمر خاصة عند اإلجهاد 
فقد تكون هذه إشارة إنذار«. كما يعد تعرق 
راح�ة الي�د من األع�راض املدهش�ة األخرى 

املرتبط�ة بالنوبة القلبي�ة. موضحا »يتعرق 
الجس�م إلبقاء درجة حرارته منخفضة؛ إذا 
كان ع�ىل القل�ب أن يعمل بجه�د أكرب لضخ 
الدم عرب الرشايني الضيقة فس�رتفع درجة 
الح�رارة كلم�ا اس�تهلك املزي�د م�ن الطاقة 
وبالت�ايل س�يتعرق الجسم«.وش�دد الدكتور 
باتيل اىل ان الن�اس غالبا ما يتجاهلون أنهم 
يعان�ون م�ن نوبة قلبي�ة ويؤخ�رون طلب 
الرعاي�ة الطبية.أما عن كيفي�ة منع النوبة 
القلبي�ة وتجنبه�ا فيقول الدكت�ور باتيل ان 
هناك إجراءات مهمة يجب اتباعها، تتلخص 
بثالث خطوات رئيس�ية وفق�ا ل� NHS هي: 
تن�اول نظ�ام غذائ�ي صحي مت�وازن ومنع 
التدخ�ني واملحافظ�ة ع�ىل ضغط ال�دم عند 

مستوى صحي.

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
1 حبة فلفل أحمر مقطع - 1 حبة فلفل أصفر مقطع

1 حبة فلفل أخرض رشائح
1 حبة بصل رشائح
1 حبة خيار رشائح

نصف كوب طماطم شري أنصاف
1 كوب جبنة فيتا مكعبات

عصر ليمون
للتقديم:

4 أوراق خس كابوتش
4 أوراق كرنب بنفسجي

خطوات التحضر:
يوضع الفلفل يف بولة، ويضاف إليه البصل والطماطم والخيار، ويقلب جيداً.

تضاف الجبنة وعصر الليمون، وتقلب مرة أخرى.
ت�رص أوراق الخ�س والكرن�ب البنفس�جي يف بول�ة التقديم، ويوض�ع فوقها 

السلطة.

سلطة الفلفل امللون باجلبنة

اسباب تشعر البعض باجلوع الشديد
م�ن الطبيعي أن يش�عر الش�خص بالجوع إذا ل�م يأكل لبضع 
س�اعات، ولك�ن إذا كان�ت معدت�ك تح�دث قعقعة مس�تمرة، 
وتش�عر أيض�ا بالجوع حتى بع�د تناول وجبة، فه�ذا يعني أن 

شيئاً ما يؤثر سلباً عىل صحتك.
 ،»polyphagia »��وُيع�رف املصطلح الطبي للجوع الش�ديد ب
وإذا كان اإلنس�ان يشعر بالجوع طوال الوقت فعليه استشارة 
الطبيب لتحديد س�بب ذلك وعالجه، وفيما ييل نس�تعرض عدة 
أش�ياء يمك�ن أن تس�بب الجوع، وذل�ك وفق ما ذك�ره موقع 

:»webmd«
1 - مرض السكري

يح�ول جس�مك الس�كر املوج�ود يف الطع�ام إىل وقود يس�مى 
الجلوك�وز، ولك�ن عندما تكون مصاًبا بداء الس�كري، ال يصل 

الجلوكوز إىل خالياك، لذلك يخربك جسمك بأن تأكل املزيد.
 2- انخفاض سكر الدم

نقص السكر يف الدم هو ما تشعر به عندما ينخفض الجلوكوز 
يف جسمك إىل مس�تويات منخفضة جًدا، وهو يمكن أن تسببه 
مش�اكل صحي�ة أخرى بخالف مرض الس�كري، مث�ل التهاب 
الكب�د، واضطرابات ال�كىل، وأورام الغدد الصم�اء العصبية يف 

البنكرياس، ومشاكل يف الغدة الكظرية أو الغدة النخامية.
ويف الح�االت الش�ديدة، قد يب�دو األش�خاص املصابون بنقص 
س�كر الدم يف حالة س�كر. قد يتلعثمون يف ال�كالم ويواجهون 

صعوبة يف املي.
3- قلة النوم

يمك�ن أن يؤثر عدم الحصول عىل قس�ط كاٍف من الراحة عىل 
الهرمون�ات التي تتحكم يف الجوع، واألش�خاص الذين يعانون 
م�ن الحرمان من النوم لديهم ش�هية أكرب ويجدون صعوبة يف 

الشعور بالشبع.
 4- النظام الغذائي

ليس�ت كل األطعم�ة تمألك بنفس الطريق�ة، وأفضل األطعمة 
التي تحد من الجوع هي تلك الغنية بالربوتني واأللياف والدهون 
الصحية مثل املكرسات واألسماك وزيت عباد الشمس، واللحوم 
الخالية من الدهون ومنتجات األلب�ان والفواكه والخرضاوات 

والحبوب الكاملة والبقوليات.
أم�ا املعجن�ات والخبز األبي�ض والوجب�ات املعلب�ة واألطعمة 
الرسيع�ة فتفتقر إىل هذه العنارص الغذائية، لذلك تجد نفس�ك 

جائًعا بعد تناولها بوقت قصر.

حرك عود الثقاب

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

كلمات متقاطعةكلمات متقاطعة

البحث عن الكلمة
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1 - مسلسل لعبدالعزيز جاسم.
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3 - يقوم )مبعثرة(.
4 - غ�ر ناض�ج )معكوس�ة( - م�ن 

اآلالت املوسيقية )معكوسة(.
5 - من القارات )معكوس�ة( - عملة 

عربية )معكوسة(.
6 - للنفي - )ال� ......( مدينة قطرية 

)معكوسة(.
7 - للعود - سأم - متشابهان.

8 - صوت الحصان - دولة آسيوية -
9 - إحسان وفضل.

10 - مطربة عربية شهرة.
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10 - مطرب عربي شهر.
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بغداد خيطف الفوز من الكرخ.. والصناعات يفرض 
التعادل عىل الرشطة

             المستقبل العراقي/ متابعة

أحرج الصناع�ات الكهربائي�ة مضيفه الرشطة 
أقيم�ت  الت�ي  املب�اراة  1 يف  بع�د تعادلهم�ا 1- 
مس�اء الي�وم يف ملعب الش�عب الدويل لحس�اب 
الجولة التاس�عة عرش من الدوري املمتاز.حافظ 
الصناعات الكهربائية يف الشوط األول من املباراة 
عىل نظافة شباكه بعد التنظيم العايل لخطوطه.

ونجحت خطة الصناع�ات الكهربائية باالعتماد 
ع�ىل الهجوم املرت�د ليخطف مصطف�ى محمود 
هدفا للصناع�ات الكهربائي�ة يف الدقيقة 79، إال 
أن البديل مروان حس�ن عدل النتيجة يف الدقيقة 
85 من رأس�ية لتنتهي املباراة بالتعادل اإليجابي 
به�دف ل�كل فريق.ورف�ع الرشط�ة رصي�ده إىل 
النقط�ة 36 يف املركز الثالث بينما رفع الصناعات 

الكهربائية إىل النقطة 15 يف املركز األخري.
تعادل نفطي

وحسم التعادل اإليجابي لقاء الديربي النفطي بن 
النفط ونفط الب�رة بهدف لكل فريق يف املباراة 
الت�ي أقيم�ت يف ملع�ب التاجي لحس�اب الجولة 
التاس�عة عرش.تق�دم النف�ط رسيعا ع�ر العبه 
مصطف�ى حس�ن يف الدقيق�ة الخامس�ة وأنهى 
الش�وط األول متقدما بهدف دون رد.ويف الشوط 

الثان�ي خط�ف نف�ط الب�رة 
ه�دف التع�ادل يف الدقيقة 79 
عن طريق املحرتف بنجامن 
بالتع�ادل  املب�اراة  لتنته�ي 
النف�ط  اإليجابي.ورف�ع 
رصي�ده إىل النقط�ة 28 يف 
املركز الس�ابع بينما رفع 

نفط البرة رصيده إىل 
املرك�ز  يف   21 النقط�ة 

.12
هدف يتيم

أمان�ة  فري�ق  وتمك�ن 
بغداد من حس�م مواجهته ضد الكرخ 
بالف�وز به�دف دون رد يف املباراة التي 
أقيمت مس�اء اليوم يف ملعب الس�احر 

أحمد رايض لحساب الجولة التاسعة 
عرش من الدوري املمتاز.

التعادل حيسم مواجهة نفط 
الوسط وامليناء

             المستقبل العراقي/ متابعة

)1-1( مواجه�ة  التع�ادل  حس�م 
نفط الوس�ط وضيفه امليناء، اليوم 

األحد، عىل ملعب 
ال�دويل،  النج�ف 
لحس�اب الجول�ة 
ال��19 من الدوري 

العراقي املمتاز. 
بداي�ة مميزة،  املين�اء  وقدم 
مبك�ر  ه�دف  بتس�جيله 
الكامريوني،  محرتف�ه  ع�ر 
جوني�ور امب�اي، يف الدقيقة 

السابعة.
الوس�ط ضغط  لك�ن نف�ط 
وأدرك التعادل، بعدما حصل 
عىل ركلة جزاء، س�جل منها 

سجاد جاسم يف الدقيقة 44.
 وبه�ذا التعادل، رفع نفط الوس�ط رصيده إىل 
النقط�ة 31، يف املركز الرابع، كم�ا رفع امليناء 

رصيده إىل النقطة 21، يف املركز الثاني عرش.

فليك يوضح موقفه 
من خالفة لوف

ليزارازو: نيامر العب 
زجاجي

              المستقبل العراقي/ متابعة

أوض�ح هان�ز فليك، املدي�ر الفن�ي لفريق باي�رن ميونخ، 
حقيق�ة قرب تولي�ه تدريب منتخب أملاني�ا، خلًفا ليواكيم 
لوف، بعد انتهاء مش�وار املانشافت يف بطولة كأس العالم 

.2022
ويرتب�ط امل�درب األملان�ي، املتوج بالسداس�ية م�ع بايرن 
ميون�خ، يف أقل م�ن عام، بعقد مع الن�ادي البافاري حتى 

صيف 2023.
وُس�ئل فليك م�ن ِقبل صحيف�ة »Bild am Sonntag« عن 
حقيق�ة توليه تدري�ب املنتخ�ب األملاني، فأجاب »أش�عر 
بأنني بخري هن�ا يف ميونخ، لدي فري�ق رائع، وطاقم فني 

مميز، لهذا أشعر بالكثري من السعادة هنا«.
وأضاف »يف الوقت الحايل، ليس هناك أي داٍع للتغيري«.

وش�دد فليك عىل ارتباط�ه بعلقة وطيدة م�ع لوف، قائًل 
»نحن أصدقاء وعملنا س�وًيا ملدة 8 سنوات، أعتقد أنه قام 

وال يزال يقوم بعمل رائع يف وظيفته«.
واختتم »أتذكر كي�ف كان الجميع معجب بالطريقة التي 
لعبن�ا بها حتى أصبحنا أبطااًل للعالم، وكان هو املس�ؤول 

عن هذا التطور عن جدارة«.

بيانيتش: أتقبل وضعي بصعوبة.. ومييس مثل قصائد الشعر

كرستيانو يعلق عىل خسارة يوفنتوس امام نابويل

              المستقبل العراقي/ متابعة

ج�دد مرياليم بيانيتش، العب برش�لونة، 
ش�كواه من قلة املش�اركة أساس�ًيا مع 
الفري�ق، مش�يًدا يف الوق�ت ذات�ه بزميله 
ليوني�ل مي�ي، ومح�ذًرا م�ن صعوب�ة 
مواجه�ة باريس س�ان جريم�ان يف ثمن 

نهائي دوري أبطال أوروبا.
ورصح بيانيتش عر شبكة تيليفوت »ال 
أع�رف الس�بب الدقيق لعدم مش�اركتي 
باملع�دل املتوق�ع، أعمل وأتقب�ل خيارات 
املدي�ر الفني حت�ى إذا لم أواف�ق عليها، 

ألنني أريد ترك بصمتي«.
وأض�اف »أن�ا مث�ل أي الع�ب ك�رة قدم 
يتطل�ع لتحدي�ات جدي�دة، أن�ا طم�وح 
وحلمت دائًم�ا باللعب لرش�لونة، واآلن 

ألعب بصفوفه«.
وأش�ار الع�ب يوفنت�وس الس�ابق »لقد 

شاركت أساسيا يف كل األندية التي لعبت 
له�ا ومع كل املدربن الذين عملت معهم، 
املوق�ف الذي أم�ر به حاليا ليس س�هل، 
وأتقبل�ه بصعوبة ولكن ال يثري الش�كوك 

يف قدراتي«.

وانتقل مرياليم للحديث عن زملئه سواء 
الحالين أو السابقن، قائًل »ميي يركز 
ع�ىل موس�مه الفريق، فهو يع�رف جيًدا 
م�ا األفض�ل له، الجمي�ع يري�د أن يبقى 
مع برش�لونة، إذا رحل س�تكون خسارة 

كبرية، ألنه العب فريد من نوعه«.
وتابع »كريستيانو رونالدو مثري لإلعجاب 
بس�بب ثباته واحرتافيته، فهو يركز عىل 
أهداف�ه بتحقي�ق االنتصارات وتس�جيل 
األه�داف وكرس األرق�ام القياس�ية، أما 
مي�ي فهو هدي�ة، وممتع مث�ل قصائد 
الش�عر، ويث�ري اإلعجاب بم�ا يقدمه من 

سحر«.
ونوه »جريزمان العب مهم يف برشلونة، 
وعلينا االستفادة منه، أرقامه جيدة عىل 
مستوى األهداف أو التمريرات الحاسمة، 
يجب أن يستفيد الفريق منه، وال أرى أنه 

يعاني من أي مشكلة«.
وعن مواجه�ة باريس، علق »يف كل عام، 
س�ان جريمان يتطلع أله�داف أعىل، لذا 
لن تكون مباراة س�هلة، علينا أن نتجاوز 
ه�ذه املرحل�ة، ألن برش�لونة يج�ب أن 

يتأهل للمربع الذهبي يف كل موسم«.

              المستقبل العراقي/ متابعة

حرص الرتغايل كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، عىل 
رفع معنويات فريق�ه، بعد الهزيمة من نابويل يف الدوري 

اإليطايل، وقبل مواجهة بورتو يف دوري أبطال أوروبا.

وس�قط يوفنتوس أمام نابويل به�دف دون رد، يف الجولة 
22 للسرييا آ، من ركلة جزاء سجلها لورينزو إنيسني.

وع�ر حس�ابه الرس�مي عىل موق�ع »توي�رت«، وضع 
رونال�دو ص�ورة ل�ه رفق�ة العب�ي البيانكونريي، 

مغرًدا: »هذه الهزيمة ل�ن تحبطنا! دعونا نرفع 

رؤوسنا ونفكر يف دوري األبطال«.
ويح�ل اليويف ضيًف�ا عىل بورتو ي�وم األربع�اء املقبل، يف 
ذه�اب دور ال��16 م�ن منافس�ات دوري 

أبطال أوروبا.

صحف إيطاليا تنصف حكم مباراة نابويل أمام بريلو
              المستقبل العراقي/ متابعة

انح�ازت الصحف اإليطالية إىل الحك�م دانيييل دوفريي، عىل 
حساب أندريا بريلو املدير الفني ليوفنتوس.

وكان دوفريي أدار مباراة يوفنتوس ونابويل، أمس الس�بت، 
يف الجول�ة 22 م�ن الدوري اإليط�ايل، واحتس�ب ركلة جزاء 
للبارتينوبي س�جل من خللها لورينزو إنسيني هدف الفوز 

لفريق�ه.ورصح بريل�و عقب املب�اراة: »إذا احتس�بت ركلة 
جزاء ع�ىل هذه اللعبة، ف�إن أي تلمس س�ينتج عنه ركلة 
ج�زاء. إذا تم احتس�اب هذه اللعب�ة لنا، لظه�ر الكثري من 

الجدل والشكاوى«.
وش�هدت اللعبة قف�ز جورجيو كيليني، مداف�ع يوفنتوس، 
واس�تعمال ذراعه لرضب وجه أمري رحمان�ي العب نابويل، 
ما أس�فر عنه احتس�اب دوفريي ركلة جزاء، عقب مراجعة 

تقني�ة الفيديو.وكتبت صحيفة »ال جازيتا ديلو س�بورت« 
اإليطالية: »كان من الصعب اكتشاف خطأ كيليني أثناء سري 
املب�اراة، لكن الحك�م لم يكن لديه أي ش�ك بمجرد مراجعة 
اللعبة يف تقنية الفيديو.. الق�رار صحيح«.وذكرت صحيفة 
»كوريري ديللو سبورت« اإليطالية: »ال يهم إذا كان كيليني 
فع�ل ذلك عن قص�د أم ال، ألنه رضب رحمان�ي، وكان قرار 

احتساب ركلة جزاء صحيًحا«.

كوفاسيتش: زيدان أصابني بخيبة األمل
              المستقبل العراقي/ متابعة

مدرب سريينا: ديوكوفيتش يتظاهر أحياًنا باإلصابة
أبدى الفرن�ي باتريك موراتوغلو، م�درب األمريكية 
س�ريينا ويليام�ز، رأي�ه يف اإلصابة التي تع�رض لها 
املصن�ف األول عاملًي�ا، الربي نوف�اك ديوكوفيتش، 
خ�لل مباراته مع تايل�ور فريتز، يف بطولة أس�رتاليا 

املفتوحة للتنس.
وق�ال موراتوغل�و املع�روف بإعجابه بنوف�اك، خلل 
مقابلة مع Tennis Majors »يحب الكثري من األبطال، 

الشعور ببعض األلم، ألنه يخفف من الضغوط«.
وتابع »أنا أتحدث هنا عن األبطال، األبطال ال يهربون 

من الصغط، بل يعرفون كيف يتعاملون معها«.
وشدد »أنا ال أقول بأن نوفاك غري مصاب، من املحتمل 

أن يك�ون تع�رض ل�يء م�ا، لكنه ال 
يعان�ي من تم�زق يف البط�ن، وإال فإنه 

لن يكون قادًرا عىل الحركة وتس�ديد الرضبات 
بهذه الطريقة«.

وأت�م »يف بع�ض األحي�ان، يلج�أ ديوكوفيت�ش للعب 
بعق�ل الخصم عندما يكون يف ورط�ة، ويتظاهر بأنه 

يستسلم، وبعد ذلك يعود للعب مرة أخرى«.

بايرن ميونخ يعلن ضم مدافع 
اليبزيج

              المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن نادي بايرن ميونخ، التعاقد رس�مًيا 
مع الفرن�ي داي�وت أوباميكانو، مدافع 
اليبزيج.وق�ال باي�رن، يف بي�ان رس�مي: 

»س�ينتقل داي�وت أوباميكانو 
من اليبزيج إىل فريقنا، اعتباًرا 
من يوم 1 يوليو/ تموز 2021، 
بعد التوصل التف�اق معه عىل 
رشوط عق�د مدته 5 س�نوات 
حزي�ران  يوني�و/   30 حت�ى 

.»2026
وقال حسن صالح حميديتش، 
بايرن  لن�ادي  الريايض  املدي�ر 
س�عداء  »نح�ن  ميون�خ: 
ألنن�ا نجحن�ا يف التوقي�ع مع 
أوباميكان�و. نح�ن مقتنعون 
العًب�ا  س�يكون  داي�وت  ب�أن 
مهًم�ا للغاي�ة يف فريقنا خلل 

السنوات القادمة«.
وكان تش�يلي وليفربول من أبرز األندية 
املهتمة بض�م صاحب ال��22 عاًما، الذي 
يتضمن عق�ده مع اليبزيج رشًطا جزائًيا 

تبلغ قيمته 42.5 مليون يورو.

               المستقبل العراقي/ متابعة

يرى النجم الفرني املعتزل، بيكس�نتي ليزارازو، أن نيمار 
جونيور، مهاجم باريس سان جريمان أصبح العبا هشا من 
كثرة اإلصابات.قال ليزارازو عر شبكة تيليفوت الفرنسية 
»نيم�ار زجاج�ي، أو أصب�ح العب�ا زجاجيا نتيج�ة كثرة 
اإلصابات، التي تؤدي إىل اإلخلل بتوازن الجس�م«.وأضاف 
»طريق�ة لع�ب نيمار تعرض�ه لإلصابات، فه�و ير عىل 
املراوغ�ة، وال يمكن إلقاء اللوم عىل املدافعن، ألن مهمتهم 
اس�تخلص الك�رة، وبالطب�ع هن�اك ق�وة يف االلتحامات، 
فه�و يتعرض للرضب أكثر من العب�ن آخرين، وألن نيمار 
ضعي�ف، لذا يتعرض لإلصابة«.وتاب�ع »نيمار ليس بنفس 
جاهزي�ة واس�تعدادات كريس�تيانو رونال�دو أو ميي، ال 
يمكن ترير ذلك بس�بب حياته الخاص�ة ألننا ال نعرفها«.
وأتم لي�زارازو تريحاته »بالتأكيد غياب آنخيل دي ماريا 
عن مواجهة برشلونة يعد أمرا مهما، ألنه مع نيمار أفضل 
صانعي األلعاب يف الفريق الباريي، وسيضطر بي إس جي 
النتظار أفضل أداء من كيليان مبابي«.ويحل سان جريمان 
ضيفا عىل البارس�ا يوم الثلثاء املقبل، يف ذهاب دور ال�16 
ل�دوري األبطال.وأصيب نيمار يف مب�اراة كان يوم األربعاء 
املايض، وسيبتعد عن امللعب 4 أسابيع، وفقا لبيان رسمي 

صادر عن النادي الباريي.

إنجاز كبري لديوكوفيتش يف البطوالت الكربى
              المستقبل العراقي/ متابعة

حقق املصن�ف األول عاملياً، الربي نوفاك ديوكوفيتش، 
إنج�ازاً تاريخياً بعد فوزه، عىل الكندي ميلوش راونيتش  

يف الدور الرابع من بطولة أسرتاليا املفتوحة.
وبفوزه ع�ىل راونيتش وصل ديوكوفيت�ش إىل االنتصار 
رق�م 300 يف البطوالت األربع الك�رى، ليصبح ثاني أكثر 
العب تحقيقاً للفوز يف البطوالت الكرى بعد السويرسي 

روجر في�درر الذي يمل�ك 362 فوزا.ويع�د ديوكوفيتش 
رابع العب يف تاريخ الع�ر املفتوح يدخل هذه القائمة 

عىل صعيد منافس�ات الرجال والسيدات.ويحتل فيدرر 
الصدارة بتحقيق�ه ل362 انتصارا، توج خللها ب�20 
بطول�ة كرى، وم�ن ث�م األمريكية س�ريينا ويليامز 
ب�361 مباراة توجت فيه�ا ب 23 لقبا، وتأتي بعدها 
مارتين�ا نافراتيلوف�ا ب 305 انتص�ارات و17 لقب�ا، 

وأخريا ديوكوفيتش ب300 فوز حقق فيها 17 لقبا.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

صالح يقدم وعدًا جلامهري ليفربول
            المستقبل العراقي/ متابعة

قدم نجم ليفربول، محمد ص�لح، وعدا لجمهور الفريق اإلنجليزي، 
عىل خلفية النتائج املرتدية للريدز، يف اآلونة األخرية.

 وقال صلح، اليوم األحد، عر حسابه عىل »تويرت«: »كانت فرتة صعبة 
ألسباب عديدة، نحن أبطال وسنقاتل كاألبطال حتى النهاية«.

وتابع: »لن نسمح بأن يتم تقييم هذا املوسم، عىل أساس النتائج التي 

حققناها مؤخرا.. هذا وعدي لكم جميعا«.
ورغم أداء ليفربول املخيب آلمال جماهريه، وخسارته 3 مباريات عىل 
التوايل يف الريمريليج، آخرها أمام ليس�رت سيتي )3-1(، أمس السبت، 
يق�دم صلح مس�تويات جيدة، حي�ث يتصدر قائمة هدايف املس�ابقة، 

برصيد 17 هدفا.
 وتنتظر ليفربول مباراة مهم�ة، الثلثاء املقبل، أمام مضيفه اليبزيج 

األملاني، يف ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
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شارع الفيسبوكمقاطعة االنتخابات ليست حاًل

ابتهال العربيصالح لفتة

تطلق من هنا وهناك وخصوصاً يف مواقع التواصل االجتماعي دعوات 
ملقاطع�ة االنتخابات املقبل�ة وتوهني الناس من املش�اركة وتحديث 
بياناتهم يف س�جالت الناخبني بحجج مختلفة كعدم جدوى املشاركة 
وس�رجع نفس الوجوه وال أمل يف التغيري او ان االنتخابات س�تزور 

وغريها الكثري من التخرصات
صحيح ان هكذا دعوات ال يمكن تصديق أغلبها ومن املبكر أن نحكم 

بجديتها لكن يجب عدم إهمال تأثريها عىل املواطنني
فأقل ما توصف بأنها دعوات غري مسؤولة ومطلقها جاهل وال يفقه 

شيئاً من أمور السياسة ويجب ان تواجه.
م�ن يملك ادنى حس�اً وطني�اً ال يتفوه بهك�ذا كالم وإال م�ا الفائدة 
املرجوة من عدم الحضور إذ كيف يمكن إيصال الشخصيات الوطنية 

للربملان إذا لم يكن هناك مشاركة فعالة من املواطنني
وم�ا الحل لتغ�ري الوضع لألفضل وانتخاب األصلح ومعاقبة الفاس�د 

والبليد والكسول الذي لم يقدم شيئاً طيلة الفرة السابقة
يف الدورات الس�ابقة كانت تذهب أصوات الناخبني لش�خصيات غري 
مرغ�وب فيه�ا ولم تك�ن من اختي�ار الن�اس ببس�اطة ألن القانون 
االنتخاب�ي كان يخدمهم. األمر االن اختلف وصوت الناخب س�يذهب 
فق�ط ملن يخت�اره وس�يحدث فرق كب�ري الن من يص�ل للربملان هو 
صوتك فقط وأي خطأ أو فس�اد او قصور من قبل مرشحك سيكون 
أنت وحدك املس�ؤول عنه ألن�ه النتيجة الطبيعية الختيارك فال تلومن 
إال نفسك ان كل من يريد اإلصالح تقع عليه مسؤولية ليست بالهينة 
وخصوصا الش�باب وهي التش�جيع ع�ىل املش�اركة يف االنتخابات و 
التذك�ري بأهمية كل ص�وت يف االنتخابات املقبل�ة ومواجهة الدعوات 
غري املتزنة التي تشكك باملمارسة الديمقراطية األهم يف الفرة املقبلة 
التأكي�د عىل أن االنتخابات هي الطريق الوحيد الختيار الش�خصيات 
النزيه�ة واإلطاحة برؤوس الفس�اد ومن ال يس�تحق ان يمثل الناس 
اإلصالح يبدأ من أنفس�نا ب�رك الدعوات التي تش�جع عىل املقاطعة 
والتأكد من اس�مائنا وبيانات عوائلن�ا وأخذ البطاقة البايومرية فما 
قبل االنتخابات تعادل من حيث االهمية االنتخابات نفس�ها ثم تأتي 
الخط�وة التالي�ة وندقق باالس�ماء والربام�ج والوعود الت�ي يقدمها 
املرش�حني فاالس�ماء من مناطقنا ومن الس�هولة معرفة تاريخهم 
ونزاهتهم واي مواصفات او عيوب تشجعنا عىل انتخابهم من عدمه 
ونطالبه�م بتنفيذ وعودهم يف ح�ال اإلخالل بها م�ن يرغب بالتغيري 
علية ان يدرك ان ال سبيل له سوى االنتخابات وال يمكن إيجاد نهضة 
سياسية واقتصادية واجتماعية وترسيخ الديمقراطية يف البالد دون 
املش�اركة بكثاف�ة يف االنتخابات . ع�رض االخوة االنس�انية وزيارة 

قداسة البابا اىل ارض سيدنا إبراهيم.

م�ن املع�روف أن لبل�دان العالم ش�وارع مش�هورة ومعروف�ة وتلك 
الشوارع أما تأريخية أو ثقافية أو سياحية يزورها الناس والوافدين 

من مختلف بقاع العالم .
وجميع تلك الش�وارع تتمتع بجمالية مميزة تضفي الجمال والبهاء 
كما وتتحىل بس�حر جذاب ،غالبيتها ذات عم�ر طويل وتأريخ عريق 
يميش فيها الفقري والغني القوي والضعيف الكريم والبخيل األس�ود 
واألبيض الصغري مع الكبري ولكنها برغم كل ماُذكر ليست مثل شارع 
هو األكثر ش�هرة وش�يوعاً رواده ومس�تطرقيه من كل بلدان العالم 

األوروبية واألسيوية والعربية إنه شارع الفيسبوك .
نعم لو أردنا اليوم وصف الفيس�بوك س�نصفه بالش�ارع وأستطيع 
الق�ول أنه ش�ارعاً ش�عبياً عرصياً متط�وراً، مهما كانت املس�افات 
كب�رية بني املنازل واألش�خاص فهو جدير أن يقرب املس�افات كونه 
م�ن الش�وارع العرصية الت�ي بنته�ا الث�ورة التكنولوجي�ة التقنية 
لتحوي�ل العالم م�ن صناعي وزراعي اىل رقمي يعتمد عىل الش�بكات 

والربامجيات والنقرات بالتقنيات من النوع األحدث وجوداً .
لق�د صنعت لنا العوملة عاملاً جديداً بل حياتاً جديدة ونظاماً معيش�ياً 
افراضي�ًا جعل م�ن العالم مث�ل قرية صغ�رية وهذا ماقال�ه العالم 
ماكلوه�ان .. والي�وم وبعد تحولنا كقرية صغ�رية تغري حالنا وكأننا 
نلتقي يف ش�ارع محيل حيوي نع�رف تفاصيل بعضنا البعض وأخبار 
بعضن�ا البع�ض ب�ل و نع�رف ارساراً وانب�اءاً ع�ن والدات ووفي�ات 
للمشاهري وغري املشاهري من بالد بعيدة عرب الصفحات اإللكرونية.

وال نظلم أهمية وحسنات النظام الرقمي يف تقريب املسافات ومعرفة 
املعلوم�ات بنقرت�ني أو خمس نق�رات ولكننا اصبحن�ا اليوم يف زمن 

تصدير املعلومات وليس إستريادها واستقبالها وهذا من السيئات .
يق�ول البع�ض ان التكنولوجيا س�الح ذو حدين ينف�ع ويرض ولكن 
اليوم أريد أن أق�ول أن األمر تعدى الخدمة أواملنفعة واملعرفة اىل خلل 
يف اس�تخدام الوس�يلة اإلتصالية وذلك ليس من س�يئات النظام مثل 
ماذكرت آنفا بل من س�يئات املستخدم …لقد تحولنا من مستوردين 
للمعلوم�ات ومس�تقبلني لألخب�ار من املواق�ع العاملي�ة والعربية اىل 
ُمَصدري�ن .وه�ذا مانراه يف صفح�ات الفيس ب�وك واملواقع األخرى 
حيث أصبح لدى أي فرد منا صفحة أو عرش صفحات لنرش األخبار.. 
واألكثر هم�ًا وغماً هو الرويج والتس�قيط والتش�هري والتنظريعىل 
الصعي�د الس�يايس والفن�ي واإلجتماعي ، ب�ل األكثر س�وءاً من ذلك 
ه�م الغالبية الذي�ن يعدون صفحتهم الش�خصية صحيفة رس�مية 
أو إخباري�ة محلية للن�رش والتحليل والتكذيب والتهذيب والتس�ليب 
والتقلي�ب اىل أن ح�دث انقالباً فعلي�اً يف طريقة التعبري باملنش�ورات 

والكتابات وكأن الدواء تحول اىل وباء وبالء.

هذا العنرص يساعد عىل تقليل مدة نزالت الربد
ن�زالت الربد ه�ي ع�دوى الجه�از التنفيس 
األكثر انتش�اًرا وتك�راًرا يف األش�خاص من 
جمي�ع األعمار. ويمك�ن أن يكون س�ببها 
عدد من الفريوس�ات. ولكن يبقى الفريوس 
األنفي rhinovirus واإلنفلونزا وكورونا من 
بني أنواع الفريوس�ات األكثر ش�يوعاً تليها 
الفريوس�ات غ�ري التنفس�ية وااللتهاب�ات 

البكتريية والحساسية.
وبحس�ب موق�ع Boldsky، يعترب الزنك من 
العنارص الغذائية األساس�ية التي يحتاجها 
الجس�م ملحارب�ة االلتهاب�ات. ويت�م تناول 
مكمالته، غالًبا عىل شكل أقراص استحالب، 
لعالج نزالت الربد بعد فرة وجيزة من ظهور 
األع�راض. وفًقا لدراس�ة، نرشتها الجمعية 
األمريكي�ة للميكروبيولوج�ي ASM، ُيطلب 
من األش�خاص املصابني بن�زالت الربد إذابة 
املستحلبات ببطء يف الفم عدة مرات يف اليوم 

لرسعة الشفاء من نزالت الربد.
الزنك لنزالت الربد: كما يساعد الزنك يف عمل 
حوايل 300 إنزيم وله مجموعة واس�عة من 
التأث�ريات عىل جهاز املناعة. تقول دراس�ة 
مش�ركة، أجراه�ا باحث�ان م�ن جامعتي 
هلس�نكي وس�يدني، إن الزنك لدي�ه القدرة 

عىل منع تكاثر فريوسات األنف وفريوسات 
الجه�از التنف�يس األخرى وتعزي�ز تأثريات 
اإلنرفريون، وهي مجموع�ة من بروتينات 
مض�ادة  دفاع�ات  تس�بب  الت�ي  اإلش�ارة 

للميكروبات.
إن الفرضية الكامنة وراء تأثري مستحلبات 
الزن�ك عىل ن�زالت الربد ه�ي أيون�ات الزنك 
الحرة، التي تس�بب تأثريًا إيجابًيا يف مناطق 
الفم والبلعوم. ولكن يبقى املستوى الجزيئي 
واآللي�ة غري املناعية لعالج ن�زالت الربد قيد 

البحث.
ه�ذا وتعت�رب الركيب�ات أو عملي�ة صن�ع 
مس�تحلبات الزن�ك حساس�ة للغاية، حيث 
تس�تخدم أس�يتات الزن�ك بش�كل أس�ايس 
كأم�الح لتحض�ري املس�تحلبات ألنها تربط 
أيونات الزنك بش�كل ضعيف للغاية، يف حني 
أن الركيب�ات األخرى مثل س�رات الزنك أو 
غلوكون�ات الزن�ك تكون أق�ل تفضيالً ألنها 
ترب�ط املادة الحرة بش�كل فعال، يف حني أن 
أيونات الزنك هي املادة الالزمة إلبطاء نزالت 

الربد.
اآلثار الجانبية: وتوجد بعض اآلثار الجانبية 
ألق�راص اس�تحالب الزن�ك، لكنه�ا ليس�ت 

ش�ديدة، حيث ال تزي�د عن مجرد الش�عور 
بطعم غري مستس�اغ أو تثري بعض الغثيان. 
ويع�د ه�ذا هو الس�بب يف أن امل�رىض الذين 
يعان�ون م�ن نزالت ال�ربد، الذي�ن يوصيهم 
األطباء باس�تحالب هذه األقراص، غالًبا ما 
يتم تحذيرهم من هذه اآلثار الجانبية حتى 
يتمكنوا من أن يقرروا بأنفسهم ما إذا كانوا 

يريدون التعايف بشكل أرسع.
لك�ن يجب أن يراج�ع البالغ�ني، الذين تزيد 
أعمارهم عن 65 عاًما ويعانون من أمراض 

مزمن�ة، الطبي�ب قب�ل تناول مس�تحلبات 
الزن�ك، بخاصة أنه يمك�ن أن يتداخل تناول 
هذه املكم�الت لفرة طويلة مع اس�تقالب 
النحاس يف الجسم ويسبب آثاًرا ضارة. كما 
يمك�ن أن تحدث تفاعالت بني مس�تحلبات 
الزن�ك وبعض أدوية ضغط الدم أو س�يولة 

الدم.
دراس�ة  لنتائ�ج  اآلمن�ة: ووفًق�ا  الجرع�ة 
تحليلي�ة، أجراه�ا الباحث مينو س�ينغ من 
معهد التعليم الطبي والبحوث يف ش�انديغار 
بالهند، تس�اعد مس�تحلبات الزنك يف تقليل 
مدة أعراض الربد الشائعة مثل أعراض األنف 
والحمى والسعال والتهاب الحلق بنسبة 12 
إىل 48% عن�د تعاط�ي جرعة يومي�ة ال تزيد 
ع�ن 150 مغم وال تقل ع�ن 75 مغم. تتوفر 
مس�تحلبات الزنك عىل نطاق واسع كأدوية 
ال تتطل�ب وصفة طبية ويج�ب تناولها بعد 

ظهور األعراض بوقت قصري.
بالنسبة للبالغني األصحاء، تقلل مستحلبات 
الزن�ك من متوس�ط م�دة نزالت ال�ربد عند 
تناولها خالل 24 س�اعة من بدء األعراض. 
ولكن يف بعض األحيان تستمر األعراض ملدة 

سبعة أيام من بدء العالج.

توصل العلماء إىل س�بب إصابة الربق أماكن معينة ما قد يساعد يف التنبؤ 
برضبات الربق يف املستقبل.

وتدعي الدراس�ة التي ُنرشت يف Geophysical Research Letters، تقديم 
إجابات عن “س�ؤال ملح” من خالل مقط�ع فيديو مدته 10 ثوان لرضبة 

.The Science Times برق، وفقا لتقارير مجلة
وُيظهر مقطع الفيديو، عىل الرغم من أنه تم التقاطه من خالل استخدام 
كام�ريا فائقة الرسعة، الطريقة التي تتطور بها رضبة الربق يف أجزاء من 

الثانية فقط.
ويحدث الربق برسعة كبرية، وبس�بب هذا، ال يمكن معرفة نشأته بالعني 
البرشي�ة فقط. ونظ�را للتقدم التكنولوجي، ورسعان م�ا اتضح أن الربق 
ليس مجرد صاعقة تنتقل من الس�حابة إىل األرض، عىل الرغم من انبعاث 

الشحنات غري املتوازنة يف كل من األرض والسحب.
وتش�ري الدراس�ة إىل مواقع األرض املح�ددة للظاهرة الطبيعي�ة عىل أنها 
“الفتات” تتضمن أعمدة اإلنارة واألشجار التي تتصل ب�”قادة الربق” من 

السحابة.

أعلنت رشكة كوكاكوال أنها س�تنقل النموذج األويل للزجاجة الورقية األكثر 
اس�تدامة، والذي تعمل عليه يف مخترباتها إىل الس�وق هذا الصيف، من خالل 

تجربة محدودة عرب اإلنرنت.
وقالت هيئة التوريد التقنية واالبتكار يف رشكة كوكاكوال أوروبا يف بيان عىل 
موقعها الرسمي أن فريق البحث والتطوير التابع للرشكة، ومقره بروكسل، 
مع الرشكة الدنماركية الناش�ئة  »Paboco« يف ه�ذا املرشوع، بهدف نهائي 

يتمثل يف العبوات التي يمكن إعادة تدويرها كورقة.
ويدع�م االبت�كار هدف التغليف املس�تدام لرشكة كوكا كوال املس�مى »عالم 
دون نفاي�ات«، عرب جمع وإعادة تدوير كل عبوة تبيعها بحلول عام 2030، 
مع تقليل استخدام مواد التغليف األولية بشكل كبري واستخدام مواد تغليف 

قابلة إلعادة التدوير بنسبة %100.
ويتطل�ب تحقيق هذه الرؤية االس�تثمار يف االبت�كار والتعاون مع الرشكاء 

لدفع عملية الجمع وإعادة التدوير والتصميم املستدام.

كوكاكوال تتجه إىل بيع مرشوباهتا يف زجاجات اكتشاف سبب إصابة الربق ألماكن معينة
ورقية حفاظًا عىل البيئة

خطوات للتخلص من الشخري هنائيًا
يعان�ي العديد من األش�خاص من 
الش�خري أثناء النوم، معتقدين أنها 

مشكلة ال يمكن التخلص منها.
وكشف تقرير نرشه موقع “هيلث 
الين” الطبي، 5 خطوات تس�اعد يف 
التخلص من الش�خري، إذا كان غري 

مرض، وهي:
– فق�دان ال�وزن: الده�ون الزائ�د 
يف الجس�م، وتحدي�دا ح�ول الرقبة 
تتس�بب يف ضيق املج�رى الهوائي 
يف الحل�ق، مم�ا ي�ؤدي إىل اإلصابة 
االنس�دادي  النف�س  بانقط�اع 

النومي.
– ساعات النوم: الحصول عىل قسط كاف من 
النوم يوميا، يس�اعد يف التخلص من مش�كلة 

الش�خري، ألن التع�ب املصاح�ب لقل�ة الن�وم 
أو الحرم�ان من�ه يعترب أحد العوام�ل املؤدية 
للش�خري املفاجئ، بس�بب االرتخ�اء الزائد يف 

عضالت الحلق.
– اإلق�الع ع�ن التدخ�ني: يس�بب 
التدخني مش�كلة الش�خري، نتيجة 
لآلثار السلبية التي يلحقها بالجهاز 

التنفيس، لذلك يجب اإلقالع عنه.
– املهدئ�ات: تس�بب املهدئات التي 
تم تناولها لعالج اضطرابات النوم، 
بع�ض اآلث�ار الجانبي�ة للمريض، 
أبرزها الش�خري أثناء الن�وم، لذلك 

يجب التوقف عن تناولها.
– رف�ع ال�رأس: تع�د م�ن الط�رق 
الش�خري  م�ن  للتخل�ص  الجي�دة 
أثن�اء النوم، ألن رفعها عن س�طح 
الرسير، بمسافة قدرها أربع بوصات، يساهم 

يف إبقاء املجرى الهوائي بالحلق مفتوحا.

أش�ارت تقاري�ر صحفي�ة أن رشك�ة فيس بوك 
تعمل عىل تطوير س�اعة ذكي�ة يف الوقت الحايل 
وم�ن املنتظ�ر إطالقها الع�ام املقبل. وبحس�ب 
مصادر موق�ع The Information املوثوق، فإن 
الرشكة ربما تعمل بنسخة مفتوحة املصدر من 
نظام أندرويد أو من خالل نظام Wear OS املبني 
عىل أندرويد وتطوره جوجل.وس�تدعم الساعة 

الذكي�ة القادم�ة خاصي�ة االتصال وس�ركز يف 
عملها عىل تقديم تجربة مميزة للمراس�لة، لذلك 
ربما نش�اهد معه�ا دعم الرشيح�ة اإللكرونية 
املدمجة أو التقليدية لتوفري إمكانية املراسلة من 
أي مكان يتواجد به املس�تخدم. كما من املتوقع 
وجود متتب�ع الحركة لوجود تطبيق�ات اللياقة 
البدني�ة وربم�ا االس�تفادة م�ن بيان�ات املوقع 

للمس�تخدمني يف اإلعالنات عىل املدى البعيد. وال 
ُتعد هذه الخطوة األوىل من فيس بوك الستخدام 
نظ�ام أندرويد، فس�بق وتعاون�ت مع HTC عىل 
واجهة مس�تخدم قبل س�نوات. كما أنها ليست 
الخطوة األوىل يف تطوير أجهزة ذكية وتطبيقات 
مراسلة، فس�بق وطورت أجهزة Portal وتمتلك 

.Oculus رشكة الواقع االفرايض

فيس بوك تستعد إلطالق ساعة ذكية العام القادم

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

فصل الكالم... يف ساحة اللِّئام
أبو تراب كرار العاملي

ال« يا »َحّبوب«؟ � الرّّماح: أين َوَضَعنا »الجمَّ
� املخرز: يف مهّب الّريح.

� الرّّم�اح: أس�أل اللّ�ه أن يرحمن�ا ويتلّطف 
بحالن�ا... هل أفهم أّن�ه ال حكومة يف األفَقنينْ 

القريب واملتوّسط؟
� املخرز: العلم عند رّبي ورّبك )تبارك اس�مه 

وجّل شأنه(.
� الرّّم�اح: إذا الّثق�ة مثقوبة والّدوالر ال يكّف 

عن الرّضب عالياً.
واألم�وال  عن�ك...  ِم�ل  أُكنْ ن�ي  َدعنْ املخ�رز:   �
محج�وزة و«الكورون������ا« يفت�ك يمين�اً 

ويساراً.
� الرّّماح: وال تنس تداعيات انفجار املرفأ!!

� املخرز: أحسنت الّتصويب.
� الرّّم�اح: وعليه؟ هل إىل الخروج من س�بيٍل 

لَك؟ ُيدنَْرك ودرٍب ُيسنْ
� املخ�رز: الح�ّل أن يس�مع��������وا كلمة 
األكث�ر إخالص�ًا واألمل�ع نزاهًة والّ�ذي يهّمه 
بص�دق ويعني�ه بإخ�الص مصلحة الّش�عب 

وليس�ت لدي�ه مص�الح دني�وّي�ة فاني��ة.
� الرّّماح: َمن املقصود؟

� املخرز: أَلَمنْ ُتالِحظ بساطة سؤالك؟
بحلم�ك  تأخذن�ي  أن  ب�أس  ال  الرّّم�اح:   �
وتس�توعب قدرات�ي العقلّي�ة املتواضع�ة... 
وتنوّرن�ي بإجاب�ة تاّمة وإن كان�ت واضحة 

ة. لذوي األلباب النَّريرِّ
� املخ�رز: املخ�رج هو أن يمش�وا بمش�ورة 

سماحة األمني العام. 
���������ِمل  نْن�ي أن�ا أُكنْ � الرّّم�اح: َدع�����
عن�ك ه�ذه امل�رّة... وكفى بس�ماحته »خري 

ناصح«.
� املخ�رز: س�ماحة األم����ني ع�ىل األرواح 

والعيال والوطن
)حفظه اللّه وأدام ظلّه الرّشيف(.

� الرّّم�اح: إله�ي إله�ي حّتى ظه�ور املهدّي 
اِحفظ لنا »نرص اللّه«.

� املخرز: وانتهى البيان.
ة وللحكاية َتِتمَّ

َرنَْض  ِر أَنَّ األنْ ِد الذرِّكنْ ]َولََقدنْ َكَتبنَْنا يِف الزَُّبوِر ِمن َبعنْ
الُِحوَن[. َيرُِثَها ِعَباِدَي الصَّ


