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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أكد الفاتيكان، أمس اإلثنني، أن البابا فرنس�يس 
س�يعقد لقاء يف العراق مع املرجع الشيعي الكبري 
آية الله السيد عيل السيستاني، يف مناسبة زيارته 

التاريخية املرتقبة من 5 اىل 8 آذار املقبل.
وبحس�ب الربنامج الرس�مي للزيارة الذي نرشه 
الفاتيكان، فان البابا سيستقل الطائرة صباح 6 
آذار للتوج�ه اىل مدينة النجف املقدس�ة يف جنوب 

بغداد لزيارة آية الله السيستاني.
وآي�ة الله عيل السيس�تاني البالغ م�ن العمر 90 
عام�ا ال يظه�ر علن�ا ونادرا م�ا يس�تقبل الزوار 

وغالبا ما يلقي خطبة الصالة أحد ممثليه.
وكان الكاردين�ال لويس رافاييل س�اكو بطريرك 
الكنيس�ة الكلدانية الكاثوليكية يف العراق أعلن يف 
اآلون�ة األخرية عن هذا اللقاء ال�ذي تم التفاوض 

عليه بني الطرفني.
وقبل نرش الربنامج الرس�مي لزيارة العراق، عرب 
الباب�ا فرنس�يس يف خط�اب طوي�ل ألق�اه امام 
الس�فراء املعتمدين لدى الفاتيكان، عن رغبته يف 

السفر مجددا.
وأكد أنه يتطلع إىل »اس�تئناف زياراته الرس�ولية 
آذار  يف  املرتقب�ة  الع�راق  بزي�ارة  ب�دءا  قريب�ا 
املقب�ل« مذك�را »بأهمي�ة الحوار ب�ني األديان يف 
زمانن�ا الراهن، كأس�اس للتالقي بني الش�عوب 

والثقافات«.
وتوقف البابا عند أهمية االتفاقات الدولية »التي 
تس�مح برتس�يخ عالقات الثقة املتبادلة وتفسح 
املجال أمام الكنيس�ة كي تتعاون لصالح الرخاء 
الروحي واالجتماعي يف مختلف البلدان« كما ورد 

عىل موقع الفاتيكان.
وكان البابا فرنسيس وقع قبل سنتني يف أبو ظبي 

عىل وثيق�ة »األخوة اإلنس�انية من أجل الس�الم 
العاملي«، مع إمام األزهر الشيخ أحمد الطيب.

ومن املق�رر أن ي�زور البابا فرنس�يس العراق يف 
الفرتة من الخامس إىل الثامن من آذار يف أول زيارة 
يق�وم بها حرب أعظم اىل هذا البلد، دون اس�تبعاد 
أن تلغى يف اللحظة األخرية بسبب الوضع الوبائي 

واألمني يف ذلك البلد.
وتشمل زيارته بغداد واملوصل ومدينة أور األثرية 
مس�قط رأس النب�ي ابراهيم. يف بغداد، س�يقيم 
قداًس�ا يف كنيس�ة س�يدة النج�اة الت�ي تعرضت 
لهج�وم داٍم يف ع�ام 2010 أدى اىل مقتل عرشات 

من املصلني.
وسيسافر اىل امل�����وصل ومنطقة سهل نينوى 
املحيط�����ة به�ا الت�ي س�يطر عليه�ا تنظيم 

»داعش« يف 2014.
التفاصيل ص2

      بغداد / المستقبل العراقي

قال رئيس مجلس ال�وزراء مصطفى الكاظمي 
عىل ترؤس�ه االجتماع األول للمجل�س الوزاري 
للتنمي�ة البرشي�ة، أن الفس�اد أخ�ذ يؤس�س 
لنهج اس�تئثار يعتمد عىل النفوذ والخروج عن 

القانون.
وذكر مكتبه يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
م�ن  ع�ددا  ناق�ش  املجل�س  إن  من�ه  نس�خة 
القض�����اي�ا املدرج�ة ع�ىل ج�دول اعمال�ه، 
واتخذ القرارات والتوج����يهات املتعلقة بها .

وأكد الكاظمي أن االس�تثمار بالطاقة البرشية 
هو الس�بيل األمثل للتأسيس القتصاد مستقبيل 
مستدام يعالج التحديات ويؤمن ازدهارا طويل 

األمد.
وأض�اف أن دور الدول�ة ينبغ�ي أن يتج�ه نحو 

تأسيس البنى التحتية البرشية واملادية للتنمية، 
وإفس�اح املجال للقطاع الخاص، لتحمل دوره 
يف ترسي�ع عجلة االقتصاد وتوفري فرص العمل، 

التي تحفظ كرامة املواطن ومستقبل عائلته.
وأش�ار إىل أنن�ا لن نص�ل اىل التنمي�ة الحقيقية 
م�ن دون مكافح�ة منهجي�ة للفس�اد، ال�ذي 
أخذ يؤس�س لنهج اس�تئثار يعتم�د عىل النفوذ 
والخ�روج ع�ن القان�ون، وينتج حال�ة جديدة 

مقلقة من التفاوت الطبقي.
كم�ا ب�نينّ الكاظم�ي، أن الحكوم�ة ستس�تمر 
يف اتخ�اذ الق�رارات الصعب�ة، رغ�م التداعي�ات 
السياس�ية، ورغ�م ما قد يحدث من س�وء فهم 
شعبي هنا أو هناك، ولكن املسؤولية التأريخية 
الت�ي وجدنا أنفس�نا فيه�ا تحت�م علينا امليض 
بخطوات تحقق املصالح الوطنية اإلسرتاتيجية 
للبل�د. بدوره، بح�ث رئي�س الجمهورية برهم 

صال�ح مع رئي�س مجل�س ال�وزراء مصطفى 
الكاظمي تطورات األوضاع السياس�ية وجهود 
إق�رار املوازن�ة املالي�ة لع�ام 2021، فيم�ا أكدا 
ع�ىل »أهمية« العمل بني الس�لطتني الترشيعية 

والتنفيذية إلنجاح »اإلصالح الحكومي«.
وق�ال املكتب اإلعالمي للكاظم�ي يف بيان تلقت 
املستقبل العراقي نسخة منه، إن األخري »استقبل 
رئي�س الجمهورية برهم صال�ح، وجرى خالل 
اللقاء بحث آخر التطورات السياسية واألوضاع 
العامة يف البالد، فضاًل عن الجهود املبذولة ألجل 
إقرار قان�ون املوازن�ة االتحادية العامة لس�نة 

.»2021
وأض�اف، أن »اللقاء بحث االس�تعدادات إلجراء 
عملي�ة اإلنتخاب�ات والتهي�ؤ له�ا وتوف�ري كل 

مستلزمات نجاحها.
التفاصيل ص2
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بعد أكثر من عامني.. أمريكا تعود ملجلس حقوق اإلنسان
      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت الوالي�ات املتح�دة أم�س اإلثن�ني عزمها 
»الع�ودة للمش�اركة« يف أعم�ال مجلس حقوق 
اإلنسان التابع لألمم املتحدة الذي انسحبت إدارة 
دونالد ترامب منه العام 2018 واتهمته بالنفاق، 

وخاصة إزاء ارسائيل.
وأعل�ن وزير الخارجي�ة أنتوني بلينك�ن يف بيان 
أن »الرئي�س أص�در تعليماته ل�وزارة الخارجية 
باملش�اركة ف�وراً وبق�وة« يف مجل�س حق�وق 
اإلنسان التابع لألمم املتحدة. وقال بلينكن »نحن 

نعل�م أن مجل�س حقوق اإلنس�ان هيئ�ة مليئة 
بالعيوب وتحتاج إىل تعديل برنامجها وعضويتها 
وأولوياته�ا، بم�ا يف ذلك االهتمام غري املتناس�ب 

الذي توليه إلرسائيل«.
 وأضاف بلينكن »لكي تك�ون قادًرا عىل التعامل 
مع تقصري املجلس والتأكد من وفائه بالتزاماته، 
يج�ب أن تكون الوالي�ات املتحدة موج�ودة وأن 
تستخدم كامل ثقل دورها الرائد يف الدبلوماسية«، 
يف إشارة إىل التباين مع إدارة ترامب التي اختارت 
يف كثري من األحيان سياسة التغيب. وتابع أن هذا 
الفراغ »اس�تخدمته دول لديها برنامج سلطوي 

ملصلحتها« بدون تس�مية أي دولة لكن يف إشارة 
واضحة اىل الصني وروسيا بني دول أخرى.

وهن�اك بن�د دائم ع�ىل ج�دول أعم�ال املجلس، 
الذي أُنش�أ ع�ام 2006، بخص�وص االنتهاكات 
الت�ي يش�تبه أن إرسائي�ل ترتكبه�ا يف األرايض 
الفلس�طينية املحتل�ة، ولطاملا أرادت واش�نطن 
ح�ذف هذا البند. وأش�ار بلينك�ن إىل أن »مجلس 
حقوق اإلنس�ان عندما يعمل  كما ينبغي، يسلط 
الض�وء عىل البل�دان التي لديها أس�وأ س�جل يف 
حقوق اإلنس�ان ويمكن أن يك�ون منتدى مهًما 

ألولئك الذين يكافحون الظلم واالستبداد«. 
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فلسطني تستعني بالعراق لإلرشاف عىل انتخاباهتا

ترسيبات جديدة عن موازنة 2021: »ال تعيني وال تعاقد«

      بغداد / المستقبل العراقي

حس�م مستش�ار رئيس الوزراء لشؤون 
االنتخابات، عبد الحس�ني الهنداوي، دور 
األمم املتحدة يف االنتخابات وموعد إعالن 
نتائجه�ا األولي�ة.  وق�ال الهن�داوي ان« 
الرسالة التي ارس�لها وزير الخارجية يف 
منتص�ف كان�ون الثاني املن�رم اكدت 
ع�ىل قضي�ة مهم�ة ج�دا وه�ي املراقبة 
الدولي�ة ول�م يتحدث ع�ن ارشاف اممي 
او اي يشء اخ�ر«، نافي�اً« اي دور ارشايف 
او اداري او تدخ�الت بالعملية االنتخابية 
الع�راق«.   انتخاب�ات  يف  املتح�دة  لالم�م 

واكد« ارشاف كادر عراقي من املفوضية 
عىل االنتخابات املبكرة وقانونه وضع من 
قبل مجل�س النواب وال يوج�د اي تدخل 
خارج�ي وانم�ا س�تكون هن�اك مراقبة 
دولي�ة«. وبما يخص موع�د اعالن نتائج 
الهن�داوي« مبدأيا  االنتخاب�ات، اوض�ح 
نعتقد ان النتائج االولية لالقرتاع س�تعن 
بعد يوم من االقرتاع؛ لكن هناك ش�كاوى 
س�تاخذ اكثر من اس�بوعني. اما النتائج 
النهائي�ة التي س�تصدق عليه�ا املحكمة 
االتحادي�ة قد تس�تغرق عدة اس�ابيع«. 
وأقر الربمل�ان العراقي يف 29 من الش�هر 
املايض قانون االنتخابات بعد جدل بشأن 

فقرة الدوائر االنتخابية.
املس�تقلة  لعلي�ا  املفوضي�ة  واقرتح�ت 
لالنتخاب�ات أمام رئي�س مجلس الوزراء 
مصطف�ى الكاظم�ي 16 ترشي�ن الثاني 

2021 موعداً لالنتخابات املبكرة.
ال�وزراء باالجم�اع يف  وص�وت مجل�س 
كان�ون   19 يف  عقده�ا  الت�ي  جلس�ته 
الثان�ي املنرم، بحضور رئيس واعضاء 
املفوضي�ة العلي�ا املس�تقلة لالنتخابات، 
عىل تحديد العارش من شهر ترشين االول 

املقبل، موعداً الجراء االنتخابات املبكرة.

التفاصيل ص2

مستشار حكومي حيسم دور األمم املتحدة يف االنتخابات 
وموعد إعالن نتائجها األولية

املفوضية تراقب
 مصادر متويل األحـزاب

 واحلمالت االنتخابية
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برميل النفط من خام برنت يبلغ 60 دوالرا.. وخام البرصة يتجاوزه
     بغداد / المستقبل العراقي 

ارتفع سعر برميل النفط من خام برنت، أمس االثنني، 
اىل 60 دوالراً للربميل الواحد، فيما تجاوزه سعر برميل 

خام البرصة الخفيف.
ونقل�ت صحيف�ة الصباح يف خرب مقتضب، أن »س�عر 
برمي�ل النف�ط من خ�ام برن�ت، ارتف�ع اىل 60 دوالراً 
للربميل الواحد، فيما تجاوزه سعر برميل خام البرصة 

الخفيف«.
يش�ار إىل أن تفيش فريوس كورونا وتحوله إىل جائحة 
عاملي�ة منذ العام امل�ايض أدى إىل تراجع الطلب العاملي 
عىل النف�ط، األمر ال�ذي أدى إىل أزمة مالي�ة يف العراق 
الذي يعتمد اقتصاده بنسبة كبرية عىل تصدير الخام.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أكد الفاتيكان، أمس اإلثنني، أن البابا فرنس�يس سيعقد 
لقاء يف العراق مع املرجع الش�يعي الكبري آية الله السيد 
عيل السيس�تاني، يف مناس�بة زيارته التاريخية املرتقبة 

من 5 اىل 8 آذار املقبل.
ن�ره  ال�ذي  للزي�ارة  الرس�مي  الربنام�ج  وبحس�ب 
الفاتي�كان، فان البابا سيس�تقل الطائ�رة صباح 6 آذار 
للتوجه اىل مدينة النجف املقدس�ة يف جنوب بغداد لزيارة 

آية الله السيستاني.
وآي�ة الله عيل السيس�تاني البالغ م�ن العمر 90 عاما ال 
يظه�ر علنا ون�ادرا ما يس�تقبل الزوار وغالب�ا ما يلقي 

خطبة الصالة أحد ممثليه.
وكان الكاردينال لويس رافاييل ساكو بطريرك الكنيسة 
الكلداني�ة الكاثوليكي�ة يف العراق أعل�ن يف اآلونة األخرية 

عن هذا اللقاء الذي تم التفاوض عليه بني الطرفني.
وقبل نر الربنامج الرس�مي لزيارة الع�راق، عرب البابا 
فرنسيس يف خطاب طويل ألقاه امام السفراء املعتمدين 

لدى الفاتيكان، عن رغبته يف السفر مجددا.
وأك�د أنه يتطلع إىل »اس�تئناف زياراته الرس�ولية قريبا 
بدءا بزيارة العراق املرتقبة يف آذار املقبل« مذكرا »بأهمية 
الح�وار بني األدي�ان يف زماننا الراهن، كأس�اس للتالقي 

بني الشعوب والثقافات«.
وتوقف البابا عند أهمية االتفاقات الدولية »التي تسمح 
برتس�يخ عالق�ات الثقة املتبادلة وتفس�ح املج�ال أمام 
الكنيسة كي تتعاون لصالح الرخاء الروحي واالجتماعي 

يف مختلف البلدان« كما ورد عىل موقع الفاتيكان.
وكان البابا فرنس�يس وقع قبل س�نتني يف أبو ظبي عىل 
وثيقة »األخوة اإلنس�انية من أجل الس�الم العاملي«، مع 

إمام األزهر الشيخ أحمد الطيب.
ومن املقرر أن يزور البابا فرنسيس العراق يف الفرتة من 
الخام�س إىل الثامن م�ن آذار يف أول زيارة يقوم بها حرب 
أعظ�م اىل ه�ذا البلد، دون اس�تبعاد أن تلغ�ى يف اللحظة 

األخرية بسبب الوضع الوبائي واألمني يف ذلك البلد.
وتش�مل زيارت�ه بغ�داد واملوص�ل ومدين�ة أور األثري�ة 
مس�قط رأس النبي ابراهيم. يف بغداد، س�يقيم قداًسا يف 
كنيس�ة س�يدة النجاة التي تعرضت لهج�وم داٍم يف عام 

2010 أدى اىل مقتل عرات من املصلني.
وسيسافر اىل املوصل ومنطقة سهل نينوى املحيطة بها 
التي س�يطر عليها تنظيم »داعش« يف 2014، وس�يزور 
مدينة إربيل حيث س�يقيم قداًسا يف استاد يف كربى مدن 
إقليم كردس�تان الذي لجأ إليه عدد كبري من املس�يحيني 
بع�د هجمات تنظي�م »داعش« ع�ىل بلداته�م وقراهم. 

وسيلتقي أيضا السلطات السياسية يف البالد.

      بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال رئي�س مجل�س ال�وزراء مصطف�ى 
األول  االجتم�اع  ترؤس�ه  ع�ىل  الكاظم�ي 
للمجل�س ال�وزاري للتنمي�ة البري�ة، أن 
الفساد أخذ يؤس�س لنهج استئثار يعتمد 

عىل النفوذ والخروج عن القانون.
وذك�ر مكتب�ه يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة من�ه إن املجل�س ناقش 
عددا من القض�����ايا املدرجة عىل جدول 
اعماله، واتخ�ذ القرارات والتوج����يهات 

املتعلقة بها .

وأك�د الكاظم�ي أن االس�تثمار بالطاق�ة 
البري�ة ه�و الس�بيل األمث�ل للتأس�يس 
القتصاد مستقبيل مستدام يعالج التحديات 

ويؤمن ازدهارا طويل األمد.
وأضاف أن دور الدولة ينبغي أن يتجه نحو 
تأس�يس البن�ى التحتية البري�ة واملادية 
للتنمية، وإفس�اح املجال للقطاع الخاص، 
لتحم�ل دوره يف ترسي�ع عجل�ة االقتصاد 
وتوفري ف�رص العمل، الت�ي تحفظ كرامة 

املواطن ومستقبل عائلته.
وأشار إىل أننا لن نصل اىل التنمية الحقيقية 
م�ن دون مكافحة منهجية للفس�اد، الذي 

أخ�ذ يؤس�س لنه�ج اس�تئثار يعتمد عىل 
النفوذ والخروج عن القانون، وينتج حالة 

جديدة مقلقة من التفاوت الطبقي.
كما بنينّ الكاظمي، أن الحكومة ستس�تمر 
يف اتخ�اذ القرارات الصعبة، رغم التداعيات 
السياس�ية، ورغ�م ما قد يحدث من س�وء 
فهم ش�عبي هنا أو هناك، ولكن املسؤولية 
التأريخي�ة التي وجدنا أنفس�نا فيها تحتم 
علين�ا امل�ي بخط�وات تحق�ق املصال�ح 

الوطنية اإلسرتاتيجية للبلد.
ب�دوره، بح�ث رئي�س الجمهوري�ة برهم 
صالح مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى 

الكاظم�ي تط�ورات األوض�اع السياس�ية 
وجهود إق�رار املوازنة املالي�ة لعام 2021، 
فيما أكدا عىل »أهمية« العمل بني السلطتني 
والتنفيذية إلنج�اح »اإلصالح  التريعي�ة 

الحكومي«.
وق�ال املكت�ب اإلعالمي للكاظم�ي يف بيان 
تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، إن 
األخري »اس�تقبل رئي�س الجمهورية برهم 
صال�ح، وج�رى خ�الل اللق�اء بح�ث آخر 
التط�ورات السياس�ية واألوض�اع العام�ة 
يف الب�الد، فضاًل عن الجه�ود املبذولة ألجل 
إق�رار قان�ون املوازن�ة االتحادي�ة العامة 

لسنة 2021«.
وأض�اف، أن »اللق�اء بح�ث االس�تعدادات 
إلج�راء عملي�ة اإلنتخاب�ات والتهي�ؤ له�ا 
وتوفري كل مستلزمات نجاحها، بما يضمن 
أن تكون نتائجها املعرب الحقيقي عن إرادة 

الشعب العراقي واختياراته«.
وأكد بره�م صالح ومصطف�ى الكاظمي، 
خ�الل اللق�اء، وفق البي�ان، ع�ىل »أهمية 
التكامل يف العمل بني السلطتني التريعية 
والتنفيذي�ة، يف س�بيل مواجه�ة التحديات 
وتوف�ري الفرص�ة لنج�اح جه�ود اإلصالح 

املستهدف يف برنامج عمل الحكومة«.

      بغداد / المستقبل العراقي

حس�م مستش�ار رئي�س ال�وزراء لش�ؤون 
االنتخاب�ات، عبد الحس�ني الهن�داوي، دور 
األم�م املتح�دة يف االنتخاب�ات وموعد إعالن 
نتائجها األولية.  وقال الهنداوي ان« الرسالة 
الت�ي ارس�لها وزي�ر الخارجي�ة يف منتصف 

كان�ون الثان�ي املن�رصم اكدت ع�ىل قضية 
مهمة جدا وهي املراقبة الدولية ولم يتحدث 
ع�ن ارشاف امم�ي او اي يشء اخر«، نافياً« 
اي دور ارشايف او اداري او تدخالت بالعملية 
انتخاب�ات  يف  املتح�دة  لالم�م  االنتخابي�ة 
الع�راق«.  واك�د« ارشاف كادر عراق�ي من 
املفوضية ع�ىل االنتخابات املبك�رة وقانونه 

وض�ع من قبل مجلس الن�واب وال يوجد اي 
تدخل خارجي وانما س�تكون هناك مراقبة 
دولي�ة«. وبم�ا يخ�ص موعد اع�الن نتائج 
االنتخاب�ات، اوضح الهنداوي« مبدأيا نعتقد 
ان النتائج االولية لالقرتاع ستعن بعد يوم من 
االقرتاع؛ لكن هناك شكاوى ستاخذ اكثر من 
اسبوعني. اما النتائج النهائية التي ستصدق 

عليه�ا املحكمة االتحادية قد تس�تغرق عدة 
اس�ابيع«. وأق�ر الربملان العراق�ي يف 29 من 
الش�هر املايض قانون االنتخاب�ات بعد جدل 

بشأن فقرة الدوائر االنتخابية.
املس�تقلة  لعلي�ا  املفوضي�ة  واقرتح�ت 
لالنتخاب�ات أم�ام رئي�س مجلس ال�وزراء 
مصطفى الكاظمي 16 ترين الثاني 2021 

موعداً لالنتخابات املبكرة.
وصوت مجلس الوزراء باالجماع يف جلس�ته 
التي عقده�ا يف 19 كان�ون الثاني املنرصم، 
بحض�ور رئيس واعض�اء املفوضي�ة العليا 
املس�تقلة لالنتخاب�ات، عىل تحدي�د العارش 
من ش�هر ترين االول املقبل، موعداً الجراء 

االنتخابات املبكرة.

»احلرب االعظم« يعتزم لقاء »اإلمام« يف حمافظة النجف يف ثاني يوم من زيارته إىل العراق

العالـم حيبس االنفاس بانتظار لقاء السيد السيستاين والبابا
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رئيسا اجلمهورية والوزراء يتحركان لـ »إنجاح اإلصالح« 

مستشار حكومي حيسم دور األمم املتحدة يف االنتخابات وموعد إعالن نتائجها األولية

حذرا من »استئثار الفساد«.. وأكدا على »أهمية« العمل بني السلطتني التشريعية والتنفيذية

        بغداد / المستقبل العراقي

الخارجي�ة  باس�م  املتح�دث  أك�د 
االيراني�ة س�عيد خطي�ب زادة بان 
زيارة وزير الخارجية العراقي فؤاد 
حس�ني اىل طه�ران مؤخ�را كانت 

ثنائية الطابع تماماً.
مؤتم�ره  يف  زادة  خطي�ب  وق�ال 
الصحف�ي االس�بوعي يف مع�رض 
رده عىل س�ؤال حول زيارة حسني 
اىل طهران وان كان قد حمل رسالة 
من ام�ريكا واملنطق�ة، ان«الزيارة 
كان�ت ثنائي�ة الطاب�ع تمام�ا ويف 
املس�تمرة ب�ني  املش�اورات  اط�ار 
البلدين،وكان�ت للزي�ارة 3 فقرات 
وهي القضية االقتصادية والعالقات 
الحدودي�ة ومتابعة قضي�ة اغتيال 
الش�هيد القائ�د س�ليماني، حي�ث 
ج�رت مباحثات جي�دة حول هذه 

القضايا الثالث«.   
واضاف، انه«تم ايضا البحث وتبادل 
اس�تمرار  ح�ول  النظ�ر  وجه�ات 

التعاون يف املجاالت التي نوقشت يف 
اطار اللجنة املشرتكة«. 

وكان وزير الخارجية فؤاد حسني، 
زار العاصم�ة االيراني�ة طهران يف 
3 م�ن ش�باط الج�اري وبحث مع 

القادة االيرانيني ملفات مشرتكة. 
وقال حس�ني عن الزيارة »حواراتنا 
ومصال�ح  بالواقعينّ�ة،  إتس�مت 
بلدين�ا كانت ح�ارضة، ومؤرشات 
األمن واإلقتصاد ووع�ي التحديات 
املش�رتكة عىل املس�توى اإلقليمي، 
مع اإلرتكان للمب�ادرات التي ُتعزز 
األم�ن الش�امل وُتفي إلس�تقرار 
املنطق�ة«.  وأجرى الوف�د العراقي 
العراقي�ة  الخارجي�ة  بحس�ب 
الجان�ب  م�ع  ق�ة  معمنّ »ح�واراٍت 
االيراني شملت عدنّة ملفات تختص 
بالعالقات الثنائينّة واألمن ومكافحة 
اإلرهاب وكذلك اإلقتصاد والطاقة، 
فضالً عن التطرنّق لتطورات الوضع 
اإلقليمي والدويل وإنعكاس�اته عىل 

أمن وأستقرار املنطقة«.  

اخلارجية اإليرانية تكشف عن )3( ملفات 
بحثها وزير اخلارجية يف طهران

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت املفوضي�ة العليا املس�تقلة لالنتخاب�ات، أمس 
اإلثن�ني، مراقب�ة مص�ادر ت�م�وي��ل ال��ح��م��الت 
االن�ت�خ�اب�ي�ة ل��الح��زاب ال��ت��ي س��ت��ش��ارك 
يف االنتخاب�ات الربملاني�ة املقبل�ة، فيم�ا بينّن�ت أن نقل 

الناخبني يجري وفق الدائرة الواحدة.  
امل�ف�وض�ي��ة  ب��اس���م  امل��ت��ح��دث�ة  وقال�ت 
تطب�ق  »امل�ف�وض�ي��ة  إن  ال��غ���الي،  ج�م�ان��ة 

ال�ق�ان��ون ب�خ�ص�وص تنظي�م الحمالت االنتخابية 
ل�الح��زاب ال�ت�ي ستش�ارك ف�ي االنتخاب�ات املقبلة 
ومراقبة مصادر تمويلها، التزاماً بتنفيذ قانون االحزاب 
رقم 36 لس�نة 2015 والذي تحوله املفوضية إىل أنظمة 

وتعليمات تخص هذا املوضوع«.  
وأضاف�ت، أن »املفوضي�ة وضم�ن إج�راءات التحديث 
لس�جل الناخبني أكدت أن عمليات النقل يجب أن تكون 
ضم�ن الدائرة االنتخابية الواحدة، اال أن البعض ال يعلم 
انه لربما هناك خط فاص�ل بني منطقتني، فيتصور أن 

هناك منعا يف حال رف�ض طلبه بالنقل«.  
وأشارت إىل أن »منطقة الناخب قد تكون دائرة انتخابية 
واألخ�رى التي يريد االنتقال لها قد تكون دائرة انتخابية 
أخ��رى رغ�م انهم�ا م�ت�ج�اورت��ان، وب�ال�ت�ال�ي 
ف�إن انظم�ة وتعليمات املفوضية وفق القانون الجديد 
لالنتخابات ال تس�مح ب�����أن يكون هناك انتقال من 
دائرة إىل أخرى او من محافظة إىل أخرى، بينما يس�مح 
ب�ان يك�ون االنت������قال داخ�ل الدائ�رة االنتخابية 

الواحدة فقط«.  

        بغداد / المستقبل العراقي

كشف عضو لجنة الثقافة والسياحة واالثار 
النيابي�ة ع�يل الحمي�داوي، أم�س االثن�ني، 
تحدي�د ملي�ون دينار ل�كل صحف�ي واديب 
ضمن املنحة التش�جيعية يف مسودة مروع 

قانون موازن�ة 2021.وق�ال الحميداوي انه 
»ت�م تثبيت املكافئة التش�جيعية للصحفيني 
واالدب�اء رس�مياً يف املوازن�ة االتحادية للعام 
2021«، مبين�ا ان« ه�ذه املنح�ة ل�م تك�ن 
موجودة اساساً يف خطة وزارة الثقافة وال يف 
املوازنة االتحادية؛ لك�ن ارصرنا عىل تثبيتها 

يف املوازنة«.واض�اف« طالبن�ا اللجنة املالية 
النيابي�ة بتخصي�ص م�ا مق�دراه 27 مليار 
دين�ار لتام�ني املنحة وت�م تحدي�د مبلغ 17 
مليار دين�ار«، الفتاً اىل ان« املنحة الس�نوية 
للصحفيني واالدباء والفنانني ستكون مليون 

دينار يف موازنة العام الحايل«.

واعلن الحميداوي« انها سترصف حال اقرار 
املوازنة من قبل مجلس النواب«.

وكان�ت لجن�ة الثقاف�ة والس�ياحة واالث�ار 
النيابية أكدت يف وقت س�ابق عزمها تضمني 
املنحة السنوية للصحفيني واالدباء والفنانني 

يف املوازنة.

        بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا النائ�ب األول لرئي�س مجل�س الن�واب 
حسن الكعبي، أمس االثنني، إىل تفعيل »لجنة 
األخ�وة الربملاني�ة« ب�ني العراق وفلس�طني، 
يف حني وجه الس�فري الفلس�طيني يف العراق 

أحم�د عقل دعوة للربمل�ان العراقي لإلرشاف 
عىل االنتخابات التريعية يف بالده.

وذكر الكعبي خالل اس�تقباله عقل، بحسب 
بيان تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة منه 
أن »القضية الفلس�طينية لها األولوية األوىل 
عىل جمي�ع الصعد واملس�تويات لدى جميع 

الحكوم�ات العراقي�ة املتعاقب�ة، وأن تأريخ 
وحارض ومس�تقبل العراق لن يكون مخالفاً 
إلرادة الش�عب الفلس�طيني وقرارته بش�أن 

القضايا املصريية«.
عم�ل  تفعي�ل  »رضورة  إىل  الكعب�ي  ودع�ا 
لجن�ة االخوة الربملانية املش�رتكة بني العراق 

وفلسطني بما ُيسهم يف تنشيط الجوانب ذات 
االهتمام املشرتك وتقوية أوارص التعاون بني 
البلدي�ن«، مش�رياً إىل أن »الع�راق عازم عىل 
وضع أس�س متين�ة عىل مس�توى العالقات 
م�ع كل الش�عوب العربي�ة، س�يما الش�عب 

الفلسطيني يف مسارها الصحيح«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة ال�����دف�اع، أمس 
االثن�ني، ع�ن الق�اء القب�ض عىل 
اربع������ة س�وريني يف منطقة 
»ُزمار« تس�للوا ع�����رب الحدود 

مع العراق.    
وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان تلق�ت 
الع������راقي«  »املس�����تقبل 
»اس�تمرارا  من�ه،  ن����س�خة 
ملهامها يف تأم��������ني الحدود 
م�ع س�وريا ومالحقة املتس�للني 
واملهرب�ني وبالتن���������س�يق 
قي�ادة  اس�تخبارات  قس�م  م�ع 
عمليات غرب نينوى تمكنت مفارز 
ش�عبة االس�تخبارات العس�كرية 
يف الفرق�ة 15 واس�تخبارات ل�واء 
إلق�اء  م�ن  تمكن�وا   73 املش�اة 
القبض ع�ىل أربعة متس�للني من 
الحدود الس�ورية باتجاه األرايض 
العراقية عرب منطقة حكنه بزمار 
غربي نينوى من حملة الجنس�ية 

السورية«.  
واش�ار البيان اىل انه »تم إحالتهم 
التخ�اذ  املختص�ة  الجه�ات  إىل 

اإلجراءات القانونية«.  

املفوضية تراقب مصادر متويل األحزاب واحلمالت االنتخابية

الثقافة الربملانية حتدد موعد توزيع منحة الصحفيني: مليون دينار لكل صحفي

فلسطني تستعني بالعراق لإلرشاف عىل انتخاباهتا

الدفاع تعلن اعتقال
 )4( أشخاص تسللوا من 

احلدود السورية
 إىل العراق

        بغداد / المستقبل العراقي

علق مظهر محمد صالح املستش�ار االقتص�ادي لرئيس الوزراء مصطفى 
الكاظم�ي، أمس اإلثنني، عىل ارتفاع اس�عار النفط، فيما بني أن األهم هو 

استقرار املخطط املايل للعراق.
وق�ال صال�ح إن »التطورات االيجابية يف أس�عار النفط وبش�كل صعودي 
هو يش مطمنئ ويقلل من مخاوف عدم االس�تقرار املايل واالقتصادي الذي 

تعرضت اليه البالد منذ بدايات العام 2020«.
وأض�اف، »عىل الرغم من الصورة التفائلية الحالية الس�واق النفط، اال أن 
ما يهم هو استقرار املخطط املايل للبالد، وبشكل خاص متوسطات اسعار 

النفط خالل السنة املالية كلها وليس خالل ايام معدودة«.
وب�ني، أن »االهداف املخطط لها يف املوازنة العامة تقتي متوس�ط س�عر 
برميل نفط س�نوي اليقل عن الس�عر الذي س�تعتمده املوازنة يف مروع 
قانونها ابتداًء«، مبينا أن »إذا تفوقت االيرادات النفطية عىل ماهو مخطط 
لها يف قانون املوازنة عند تريعها، فإن التمويل املضاف س�يعوض العجز 
امل�ايل املخطط عن طريق االقرتاض والس�يما الخارجي منه وبما يقلل من 

فجوة العجز يف مروع قانون املوازنة العامة االتحادية نفسها«.
وأوض�ح، أن�ه »عىل الرغ�م مما تقدم فس�تبقى نقطة التع�ادل يف املوازنة 
املذكورة والقادرة عىل الغاء فجوة العجز نفسها وتحقيق التوازن املرغوب 
يف املوازن�ة بني االي�رادات والنفقات الكلية، تتطلب تزايدا يف اس�عار النفط 
وبلوغ متوسط سنوي اليقل عن 75 – 80 دوالراً للربميل الواحد من الخام 
املصدر«. وختم صالح، بأن »املس�ألة املالية والتكهن باس�تدامة ايراداتها 
س�تكون اكثر وضوحا والسيما بعد منتصف السنة املالية الحالية ذلك بما 
يقوى تقدير االحتماالت التمويلية املمكنة وعندها ستكون الصورة املالية 
للبالد اكثر وضوحاً والس�يما بعد ان يقر قان�ون املوازنة العامة االتحادية 
لعام 2021«. وكان سعر برميل النفط من خام برنت ارتفع، اليوم االثنني، 
إىل 60 دوالراً للربميل الواحد، فيما تجاوز سعر برميل خام البرصة الخفيف 

ذلك السقف.

مستشار حكومي يعلن انخفاض خماوف عدم 
االستقرار املايل بارتفاع أسعار النفط

        بغداد / المستقبل العراقي

تنر املس�تقبل العراقي ترسيبات جديدة حول قانون املوازنة الذي تجري 
مناقشته من أجل التصويت عليه بصيغته النهائية.

وبحس�ب الترسيب�ات، ف�إن اللجنة املالي�ة النيابية اقرتحت من�ع التعيني 
والتعاق�د يف دوائ�ر الدولة كافة، وأن تحتس�ب مدة التعاق�د للمثبتني عىل 
امل�الك العام خدمة فعلية ألغ�راض العالوة والرتفيع والتقاعد بما ال يرتتب 
أي تبعات مالية بأثر رجعي، وأن تس�توىف التوقيف�ات التقاعدية بضمنها 

حصة الدائرة عن مدة التعاقد املحتسبة.  
وتضمنت املقرتحات أيضا، اس�تثناءات بالتعيني بأسلوب اعادة التعاقد، يف 
كل من مجلس القضاء األعىل والدوائر البلدية كافة، يف حالة وجود رضورة 
لذلك، ومن ضمنها تخصيصاتها املالية يف فصل تعويضات املوظفني املقرة 

يف هذا القانون. 

ترسيبات جديدة عن موازنة 2021:
 »ال تعيني وال تعاقد«

        بغداد / المستقبل العراقي

االس�تخبارات  مديري�ة  اعلن�ت 
العس�كرية، أمس االثن�ني، القاء 
القبض عىل ارهاب�ي يدير مواقع 
الكرتوني�ة لداعش ع�ىل منصات 
التواص�ل االجتماعي يف محافظة 

كركوك.
وذك�رت املديري�ة يف بي�ان تلقت 
املس�تقبل العراق�ي نس�خة منه، 
ان�ه »بعملي�ة دقيق�ة ومتابع�ة 
مس�تمرة تمكنت مفارز مديرية 
يف  العس�كرية  االس�تخبارات 

الفرق�ة 14 من القاء القبض عىل 
أح�د االرهابي�ني يف منطقة الزاب 

بمحافظة كركوك«.
واضاف البي�ان ان »االرهابي هو 
احد الذين كانوا يقيمون يف تركيا 
ويدير مواقع وهمية لداعش عىل 
التواص�ل االجتماعي هن�اك كما 
يقوم بتس�هيل سكن الدواعش يف 

تركيا«.
ولفت البيان اىل ان »االرهابي يعد 
من املطلوب�ني للقض�اء بموجب 
مذكرة قبض وفق أحكام املادة 4 

إرهاب«.

االستخبارات: القبض عىل مسؤول املواقع 
االلكرتونية لـ »داعش« يف كركوك
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    بغداد / المستقبل العراقي

اكلد وزير النفط حلرص الوزارة على تطوير قطاع 
التصفية وبما يحقق زيادة يف معدالت االنتاج املحيل، 
ويأتلي ذلك  ضمن اولويات برامج وخطط الوزارة يف 

االرتقاء بقطاع التصفية .
وقال وزير النفط احسلان عبد الجبار اسلماعيل يف 
بيان تلقلت }الفرات نيوز{ نسلخة منله، ان »العام 
الحايل سيشلهد اضافلة اكثر ملن )80( الف برميل 
باليلوم كطاقلة تكريريلة اىل انتلاج رشكلة مصايف 
الجنلوب، بعلد تحقيقها  لنسلب انجلاز متقدمة يف 
مرشوع وحدة التكرير الرابعة بطاقة ٧0 الف برميل 

باليلوم و ملن املؤمل إنجازها يف شلهر ترشين االول 
املقبل«. 

واشلار اىل »تحقيلق نسلب انجاز كبلرة يف مرشوع 
وحلدة االزمرة بطاقة )١١( اللف برميل باليوم ومن 
املخطلط إنجازها يف شلهر تموز املقبلل، فضال عن 
الوصول إىل نسب انجاز متقدمة جدا يف مرشوع برج 
التربيلد بطاقة ١٢ ألف م٣/ سلاعة والذي سليدخل 
مجلال الخدملة يف شلهر نيسلان املقبلل ومرشوع 
املراجل البخارية بطاقة ٣00 طن / ساعة ومرشوع 
اللذان  م٣/سلاعة   ٣00 بطاقلة  امليلاه  تعاملالت 
سليدخالن الخدملة يف الربع االخر ملن العام الحايل 

.»٢0٢١

واضاف الوزير ان »املشلاريع التلي تنفذها الرشكة 
ستعمل عى زيادة الطاقة التكريرية  ملصايف  الجنوب 
وتحسلن نوعية االنتاج«.من جانبله قال مدير عام 
رشكة مصايف الجنوب حسلام ويل ان »املشاريع التي 
تقوم الرشكة بتنفيذها سلتعمل عى زيادة وتحسن 
انتاج البنزين عايل االوكتاين، فضال عن زيادة االنتاج 
ملن منتجات )النفثا، زيت الغاز، الكروسلن ، زيت 
الوقود، الغاز السائل(، فضالً عى ذلك  ستعمل جميع 
الوحدات االنتاجية وبضمنها مصفى الدهون بكامل 
طاقاتها«.ولفلت اىل »املىض قدملًا يف تنفيذ مرشوع 
)FFC( بطاقة )55( الف برميل ويعد من املشلاريع 

الواعدة يف الصناعات التكريرية يف العراق«.

وزير النفط: هذا العام سيشهد اضافة 80 الف برميل باليوم طاقة تكريرية

    المستقبل العراقي/ عامر عبد العزيز 

أعلنلت وزارة التجلارة أن الرشكلة العاملة 
لتجلارة الحبوب اسلتنفرت كافلة مالكاتها 
الفنيلة واإلدارية يف الفلروع واملواقع ملتابعة 
واملخلازن  السلايلوات  يف  الخزيلن  سلالمة 
وإلبناكلر ملن ميلاه األمطار التي شلهدتها 

البالد خالل اليومن املاضين.  
أكلد ذللك مدير علام الرشكة العاملة لتجارة 
الحبوب املهندس عبد الرحمن عجي طوفان. 
وقلال وجهنلا فروعنلا ومواقعنلا بلرورة 
التواصلل والتواجد مع وحلدات الدفاع املدني 
يف املواقلع ملتابعلة سلالمة الخزيلن والعمل 
على ترصيلف ميلاه األمطلار والتأكلد من 
سلالمة الكهرباء خالل فلرة هطول األمطار 
للمحافظلة على األرواح واملمتللكات العامة 
لتجلارة الحبلوب.  وأضلاف طوفلان تابعنا 
غزارة األمطار التي شلهدتها مواقع الرشكة 
يف نينوى و التي بدئت منذ ليل الخميس وكان 
مجاهدو املواقع يف سلايلو تلعفلر يواصلون 
العمل ملن خالل اسلتمرار مناقللة الحنطة 
املحلية من البنزات إىل سلايلو الدورة يف بغداد 
و بعد التأكد من بدي الشلاحنات مع تشكيل 
فريلق لتعزيز سلالمة تغطيله الحموالت من 

اجل تعزيز أرصدة الحبوب يف مواقع بغداد.

وكشف إىل أن عدد الشاحنات التي تم شحنها 
ومناقلتهلا من سلايلو الوائليلة بلغت )٢١( 

شاحنة محملة بكمية )٩٧0.٩00( طن .
و بن إىل مركز تسلويق الدهيمي يف الرفاعي 
واصل تجهيز املطاحن رغم التقلبات الجوية 
وبللغ ماتلم تجهيلزه للحصلة األوىل بكمية 

)١٢٦١.800( طن.
ويف فلرع الديوانيلة واصللت مالكاتنا عملها 
بتجهيز املجارش األهلية بالشللب للمجارش 
املتعاقدة وبللغ ماتم تجهيلزه )5٧٦8( طن 

من شلب الياسمن. 
ويف السلماوة واصلت اللجنة الفنية املشركة 
املولفة من أقسلام الهنديس و املايل و الرقابة 

والتدقيلق و املخلازن إضافلة اىل ممثلل عن 
دائلرة الرقابله التجاريله يف وزارة التجلارة 
الكشلف امليدانلي عى املجلارش األهلية التي 
ترغلب بالتعاقد مع الرشكلة للبدء يف تصنيع 
الرز وحسلب املواصفات ونسب االستخالص 

املعتمدة واملقرره ) 58.5( 
ويف بابلل واصللت مالكاتنا يف سلايلو شللب 
الحلله متابعة ترصيلف مياه األمطلار التي 

تساقطت عى املحافظة .
ويف الطوز واصل سايلو الطوز تجهيز مطحنة 
رسملد سلتار بالحنطلة املقررة ملن الوجبة 
األوىل وبلغلت الكميلة املجهلزة )١5٩.٩٢0( 
طلن .طوفلان أشلار اىل ان ملالكات سلايلو 
خان بني سلعد قامت اليوم السلبت بمتابعه 
الخزين وسلحب مياه االمطار من الساحات 
وفتح السلواقي وتشلغيل الغطاسات وتعذر 
عليهم  تفريغ الشلاحنات  الواردة من ساحه 
مشرفه بسبب سوء االحوال الجويه علما تم 
تفريغ خمس عرش شاحنة يوم أمس  وارده 

من مجمع بيجي وساحه مشرفه . 
واختتلم أن مخلازن الرز يف كلره وعطش 
استالم خمس شلاحنات محملة  بوزن ١٤٦ 
طن رز ياسمن محول من فرع بابل ، إضافة 
إىل تجهيز وكالء بغداد الحصه الرابعه بكميه 

١٤5 طن رز ياسمن .

جتارة احلبوب تستنفر مالكاهتا يف الفروع واملواقع 
ملتابعة سالمة اخلزين

واملواقع واصلت جتهيز املطاحن واالستالم رغم التقلبات اجلوية

    البصرة / صفاء الفريجي

التقى محافظ البرصة املهندس اسعد 
عب�د االم�ر العيدان�ي، ام�س االثنني، 
رئي�س هيئ�ة الحش�د الش�عبي فالح 

الفياض.
وقال املكتب االعالمي ملحافظ البرصة 
املهندس اس�عد العيداني يف بيان تلقت 

املستقبل العراقي نسخة منه ان االخر 
التق�ى رئيس هيئة الحش�د الش�عبي 
فال�ح الفياض اثن�اء زيارته ملحافظة 

البرصة.
 ويج�ري الفياض زي�ارة اىل محافظة 

البرصة.
وتتمت�ع محافظة البرصة باس�تتباب 

االمن منذ فرتة.

حمافظ البرصة يلتقي رئيس هيئة
 احلشد الشعبي

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن رئيس لجنة الزراعة واملياه واالهوار 
الربملانية سالم الشمري عن تأجيل تسديد 
قلروض الفالحلن واملزارعلن للمرصف 
الزراعي عاما كامال وتضمينها يف املوازنة 

املالية االتحادية لعام ٢0٢١.
وقال الشلمري يف بيلان تلقت املسلتقبل 
العراقي نسلخة منله، انه »تلم التضمن 
الزراعيلة  األرايض  بيلع  إيقلاف  أيضلا 
وضملان التسلليم الفلوري ملسلتحقات 
فالحي ومزارعي املحاصيل االسراتيجية 

}الحنطة والشعر والشلب والذرة{«.
الفالحلن  »مسلتحقات  ان  وأضلاف، 
النفقلات  ضملن  سلتكون  واملزارعلن 
الحاكمة اي يستلم مستحقاته كاملوظف 
لضمانها بشلكل كامل دون تاخر لسلنة 

او سنتن«.
وأوضح الشمري ان »الفقرات املذكورة تم 
تضمينها بكتاب رسمي من رئيس اللجنة 

لتدرج ضمن املوازنة«.

الزراعة الربملانية تعلن تأجيل 
تسديد قروض الفالحني عاما 

وتسليم مستحقاهتم فورا

    بغداد / المستقبل العراقي

بحثت وزارة النقل، أمس االثنن، مع هيئة املنافذ الحدودية آليات 
تنفيذ عقد األتمتة االلكرونية يف التعامالت الرسمية.  

وقلال مدير ميناء أم قرص الشلمايل فلرزدق عبد اللرزاق يف بيان 
تلقت »املسلتقبل العراقي« نسلخة منه، إنه »بناًء عى توجيهات 
وزيلر النقل الكابتن نارص حسلن بنلدر الشلبيل ومتابعة مدير 
عام املوانئ الدكتور فرحان الفرطويس شلاركنا يف اجتماع عقده 
رئيلس هيئلة املنافذ الحدوديلة الدكتور عمر الوائليل يف ميناء أم 
قرص الشلمايل بهدف تنفيذ الربنامج الحكومي، وأن امليناء ماٍض 
يف اسلتخدام الطرق الحديثة يف انجاز االعملال وتقديم الخدمات 

للزبون«.  
وبحسلب البيان، أكد رئيلس هيئة املنافذ الحدوديلة عمر الوائيل 
أن »املنافلذ الحدوديلة ماضية يف تنفيذ توجيهلات رئيس الوزراء 
بتطبيلق الربنامج الحكومي املعد ملن قبل الحكومة الذي يقيض 
بادخال العملل االلكروني والحوكمة يف انجاز املعاملة الكمركية 

وانجاز برنامج االتمتة االلكرونية يف جميع املنافذ الحدودية.

املنافذ والنقل تعقدان اجتامعًا ملناقشة 
مرشوع »األمتتة االلكرتونية«

    بغداد / المستقبل العراقي

دعا مرصف الرشليد، أمس االثنن، ذوي املتقاعد املتويف مراجعة 
املرصف لإلبالغ عن الوفاة بأرسع وقت ممكن.

وذكلر املكتلب اإلعالمي للملرصف يف بيان تلقت }الفلرات نيوز{ 
نسلخة منله، أن »هلذه الدعوة جلاءت ملنع اي حاللة تالعب قد 
تحصل براتب املتويف بعد الوفلاة وبالتايل يرتب تبعات مالية عى 

ذويه«.
وأكد املرصف، عى »رضورة االحتفاظ بالبطاقة الخاصة بالراتب 

والرقم الري وعدم تسليمها الي جهة«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنلت السللطة القضائية، أمس االثنن، تسلجيل أكثر من ٢٧0 
دعوى عنف أرسي يف محكمة جنح العمارة خالل العام املايض.

 وقلال قلايض محكمة جنلح العمارة مارد حملود كاظم يف بيان 
تلقت املسلتقبل العراقي نسلخة منه، إن »املحكمة سجلت خالل 
العام املايض ٢٧0 دعوى عنف ارسي يف املحافظة وأصدرت العديد 
من األحلكام بحق املتسلببن بتلك األفعال«، الفتلا إىل أن »بعض 
األحلكام وصلت إىل الحبس البسليط بحلق ازواج قاموا بتعنيف 

زوجاتهم«.  
وأضلاف كاظم أن »أبلرز الدعاوى هي العنلف بالرب من قبل 
األزواج وكذللك اغللب الجرائلم هلي قذف وسلب وتشلهر وأن 
معظم هذه القضايلا تنتهي بالصلح بينهلم حفاظا عى الحياة 

الزوجية«.  
وأشلار البيلان إىل أن »مجلس القضلاء األعى قد وجه بتشلكيل 
محكمة تحقيق ومحكمة جنح مختصة بالعنف األرسي يف مركز 
كل منطقة استئنافية بموجب البيان رقم ٩ يف ١0-١-٢0٢١ كما 
قلرر يف جلسلته الرابعلة بتاريلخ ٢٤ -١-٢0٢١  والحاقا بالبيان 
أن يكلون التحقق واملحاكمة يف شلكاوى العنف االرسي حسلب 
االختصلاص املكانلي ملواجهلة العنف االرسي والحلد من حاالت 
انتشلاره بملا يمكن املتلرر من مراجعلة املحكملة املختصة 
بسلهولة وير تبعا للمكان الذي وقع فيه العنف الخاضع لوالية 

املحكمة املختصة مكانيا ونوعيا تحقيقيا للمصلحة العامة«.

الرشيد يوجه طلبًا لذوي املتقاعد املتويف

حماكم ميسان تسجيل أكثر من »270« دعوى 
عنف أرسي خالل 2020     بغداد/ المستقبل العراقي

تمكنت قيادة عمليات بغداد، أمس االثنني، القبض عىل متهمني بقضايا مختلفة 
يف العاصمة بغداد. وذكرت القيادة يف، بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه، 
ان »ق�وة من اللواء )27( تمكنتمن اعتق�ال متهم بالنصب واالحتيال، فضالً عن 
نصب )19( كامرة مراقب�ة يف الطرق واملحال التجارية، والقيام بواجب تفتيش 

للمناطق ضمن قاطع املسؤولية«. 
واضافت ان«فرقة املش�اة السادسة من تنفيذ عمليات بحث وتفتيش يف مناطق 
ش�مال وغربي بغداد ضمن قاطع مس�ؤولية الفرقة، نتج عنها اعتقال عدد من 
املتهمني وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهم وفق املادة 1/4 إرهاب، وضبط 
اعتدة مختلفة، والعثور عىل حزامني ناسفني ورمانات يدوية عدد )2( مع قاعدة 
ه�اون محلية الصنع مرتوك�ة يف أحد الدور غربي بغداد تم رفعها بدون حادث«. 
وبين�ت ان »فرقة املش�اة الحادية ع�ر تمكنت بتامني الحماي�ة ل� )33( مركز 
انتخاب�ي، وتنفيذ واجبات البحث والتفتيش ضمن قاطع املس�ؤولية، نتج عنها: 
الق�اء القبض عىل متهم وفق املادة 1/4 إرهاب، واعتقال عدد من املتهمني وفق 

مواد قانونية مختلفة.
بينه�م متهم برتويج املواد املخدرة، والرسقة، ومتهمني اثنني بالدكة العش�ائرية 
يف مدينة الصدر وضبط بحوزتهم أس�لحة خفيفة، وباالش�رتاك مع مفارز االمن 
االقتص�ادي ت�م مص�ادرة )3725( كارتون م�واد غذائي�ة منتهي�ة الصالحية، 
باإلضاف�ة إىل االس�تمرار بنص�ب كامرات املراقب�ة يف الطرق واملح�ال التجارية 
وبالتع�اون م�ع املواطنني ضمن قاط�ع الرصافة«. واوضح�ت ان«الفرقة األوىل 
رشطة اتحادية تمكنت من اعتقال عدد من املتهمني وفق مواد قانونية مختلفة 
ضم�ن قاطع مس�ؤولية الفرقة بينهم متهم بالرسقة، ومته�م باالحتيال، وآخر 
برتويج املخدرات، ومتهم قام بقذف رمانة يدوية اثناء مش�اجرة أدت اىل إصابة 
ع�دد من األش�خاص بج�روح طفيف�ة، وضبط عجل�ة تحمل ادوي�ة طبية غر 
مرخص�ة، وغلق محال لبيع املروبات الكحولية غ�ر مجازة، فضالً عن ضبط 

أسلحة واعتدة غر مرخصة جنوبي بغداد«.

عمليات بغداد تقبض عىل متهمني 
بقضايا خمتلفة يف العاصمة الزراعة واالمم املتحدة تعقدان اجتامعًا 

لتفعيل التنسيق املشرتك
    بغداد / المستقبل العراقي

عقلد وزير الزراعلة محمد الخفاجلي، أمس اإلثنلن، اجتماعاً مع ممثيل فالحلي ومزارعي 
محصول الطماطم ومنتجي الدواجن، يف محافظة البرصة، بحضور سفرة جمهورية العراق 
يف روما، املندوبة الدائمة لدى منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة »الفاو« صفية السهيل.

واكد الخفاجي يف بيان تلقت املسلتقبل العراقي نسلخة منه عى التشلديد بتطبيق وحماية 
املنتج املحيل وتوفر سللة غذائية متكاملة للمواطن، فضال عن ضبط ومراقبة اسلعار املواد 
يف االسلواق املحلية، واسلتمرار منع اسلتراد محصول الطماطم، وتصدير فائض االنتاج اىل 
اململكلة العربيلة السلعودية ودول الخليج وعدد ملن الدول االوروبية، من خالل فتح سلوق 
للتصديلر لخللق تبادل تجاري معهم دعملا لالقتصاد الوطنلي العراقي.واعلن الخفاجي انه 
»سليتم انشاء اكرب معمل النتاج معجون الطماطم يف الرشق االوسط، يف محافظة الديوانية، 
فضال عن انشاء عدد من املعامل االخرى يف املحافظات املنتجة للطماطم، خالل العام الحايل، 
لالستفادة من فائض االنتاج يف الصناعات التحويلية، الفتا اىل اعطاءه التوجيهات واملوافقات 
اىل مديريات الزراعة النشلاء مراكز تسويقية نموذجية متطورة يف املحافظات كافة، تحتوي 
عى علوة ومركز تسويقي ومخازن مربدة متطورة، الستيعاب املنتج الزراعي املحيل«.واشار 
، اىل انه سليتم مناقشلة عدد من املواضيلع املتعلقة بالقطاع الزراعي خالل جلسلة مجلس 
اللوزراء املقبلة، منها جدوللة ديون الفالحن واملربلن وتطبيق االمن الغذائلي واالقتصادي 
وفتح وانشاء العالوي ومراكز التسويق وتوفر املبيدات واالسمدة والنايلون ملزارع الطماطم، 
مشلددا على ان واجبه املهني هلو حماية املنتج املحليل ودعم الفالحلن واملزارعن واملربن 
وتوفر املسلتلزمات واملسلتحقات املالية لهم وتذليل املشلكالت واملعوقات التي يواجهونها.

من جانبها، عربت  السلهيل، عن سلعادتها بحضور االجتماع مع الفالحن، مبينة انه سيتم 
تنسيق الجهود باتجاه دعم املنتج املحيل، وتوفر فرص العمل وتشغيل االيدي العاملة ودعم 
االقتصاد الوطني، فضال عن العمل عى حشد الجهود من خالل التنسيق مع املنظمات الدولية 

بغية رفد العملية الزراعية بالدعم الالزم ورفع مستوى التنسيق والتعاون املشرك.

حمافظ بغداد: ملتزمون بتسديد مستحقات الرشكات املنفذة للمشاريع اخلدمية
بناًء على خماطبة العطا.. أمانة جملس الوزراء تطالب الربملان بتضمني حقوق احملاضرين ضمن املوازنة

    المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

اكلد محافظ بغداد املهنلدس محمد جابر 
العطلا، أملس االثنلن، التلزام املحافظة 
اللرشكات  مسلتحقات  جميلع  بتسلديد 
يف  للمشلاريع  املنفذيلن  واملقاوللن 

العاصمة.
وقلال املحافلظ خلالل ترؤسله اجتماعا 
ضلم عدد ملن املقاوللن بحضلور رئيس 
اتحاد املقاولن العراقين عيل السلنايف، إن 
»رشكات املقلاوالت هم اللبنة االساسلية 
يف البنلاء واالعملار، وان محافظلة بغداد 
ملتزملة بتسلديد ملا بذمتهلا ملن اموال 
ألصحلاب اللرشكات واملقاوللن املنفذين 
للمشلاريع الخدمية يف العاصمة«، مشددا 
عى »رضورة انصاف جميع الرشكات التي 
تعرضلت اىل اللرر بأموالهلا ومعداتها، 

نتيجة تأخر رصف املسلتحقات املالية، او توقف العمل 
باملرشوع، االمر الذي تطلب تريع عجلة العمل وانجاز 

املشاريع الخدمية بالصورة الصحيحة«.
واشار العطا اىل »وجود مشاكل، ومعوقات صعبة، كانت 
تواجه اصحاب اللرشكات، عملت الحكومة املحلية عى 

تذليلها«، الفتا اىل »االتفلاق عى عقد اجتماعات دورية 
للكشف عن العقبات التي تواجه اصحاب الرشكات، من 

اجل االرتقاء بمستوى العمل يف تنفيذ املشاريع«.
من جانبله، اكد رئيلس اتحاد املقاوللن العراقين عيل 
السلنايف، ان »االجتماع خللص بتوصيلات مهمة منها 
تذليلل الصعلاب التلي تواجله عملل الرشكات، سليما 

املشاريع القديمة واملتلكئة، ومشاريع بناء 
املدارس، ودراسلة الكشلوفات املتأخرة«،  
داعيا جميع اصحاب الرشكات واملقاولن 
اىل »االسلتمرار بالعمل، وانجاز املشلاريع 
واملواصفلات  بالرعلة  لهلم،  املحاللة 
املحددة، من اجلل االرتقاء ببناء العاصمة 

بغداد«.
إىل ذللك، وبنلاًء على مخاطبلات محافظ 
بغداد املهندس محمد جابر العطا، طالبت 
األمانلة العامة ملجللس اللوزراء، مجلس 
النواب، بتثبيت حقوق املحارضين العاملن 

باملجان، ضمن موازنة عام ٢0٢١.
ونقل قسلم اإلعالم واالتصال الحكومي يف 
محافظة بغداد، وثيقلة اظهرت مخاطبة 
األمانة العام ملجلس الوزراء، مكتب السيد 
األمن، للجنة املالية يف مجلس النواب، بناء 
عى طلب مقدم من السليد املحافظ بشان 
اسلتحصال املوافقلات على إثبات حقلوق املحارضين 
باملجان العاملن يف ملدارس العاصمة، ملن لديهم أوامر 
إدارية لغاية نهاية ٢0١٩، بغية استمرارهم برفد العملية 
الربوية، عمال بأحكام الفقرة )5( من التوصيات املقرة 

بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )5٩( لسنة ٢0٢0.

وزير النقل وحمافظ املثنى يتفقان 
عىل استئناف إنتاج معمل تابع لسكك احلديد

    بغداد / المستقبل العراقي

بحث وزير النقل نارص الشبيل، أمس 
االثنلن، ملع محافلظ الثنلى احملد 
منفي تفعيل العملل بمعمل الصبات 
الكونكريتيلة التابع للرشكلة العامة 
لسلكك الحديد ورفده بالدعم الالزم، 
باالضافة اىل الية تفعيل وتطوير عمل 

املرائب يف املحافظة.    
تلقلت  بيلان،  يف  اللوزارة  وذكلرت 
»املسلتقبل العراقي« نسخة منه، ان 
»الوزيلر نارص حسلن بندر الشلبيل 
بحث ملع محافظ املثنى احمد منفي 
يف مقلر اللوزارة جلودة آليلة تفعيل 

وتطوير عمل املرائب يف املحافظة«.  
وقال الشلبيل، بحسب البيان، انه »تم 
التباحلث حول عدة امور فيما يخص 
املرائب وأدامتها وتطويرها ورضورة 
فتح مرائب اخلرى خارجية لتخفيف 
الزخلم الحاصلل وتلاليف الزحاملات 

املروريلة«.  واضلاف الشلبيل »كملا 
تلم مناقشلة موضوع تفعيلل العمل 
بمعمل الصبلات الكونكريتية التابع 
للرشكة العامة لسكك الحديد ورفده 
بالدعم الالزم واملسلتلزمات واالليات 
الكفيللة بنجلاح عملله ليسلاهم يف 
رفد اللوزارة باملردود امللادي وتفعيل 

الصناعة املحلية«.  واشلار البيان، اىل 
ان »محافلظ املثنلى رحلب بخطوات 
بلن  املشلرك  والتنسليق  التعلاون 
الوزارة واملحافظة وسعي وزير النقل 
يف تطويلر وتفعيلل املرائلب وتذليلل 
املعوقات وانسليابية آليلة التنقل بن 

املحافظات خدمًة للصالح العام«.
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EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq. 

Public Tender Announcement for Tender No: 005-SC-21-EBS 
Provision of 4 Classroom Construction Service 

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

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

Tender Title: Provision of 4 Classroom Construction Service 
Tender No.: 005-SC-21-EBS 
Tender Information:  
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for the First time. All the 
specialist companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with EBS 
Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by 
paying the tender fee (100$) after procedures mentioned below. 
Part One: Scope of work 
EBS Petroleum Company Limited is to seek one contractor to execute project Provision of 4 Classroom 
Construction Service，For more details, please refer to ITB document. 
Part Two: Purchase the ITB: 
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to 
Tan Li tanli@ebspetroleum.com  and submit the following documents one day in advance: 
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company 
B: Valid Copy of Company registration Documents, tax return, Social securities etc.  
C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email) 
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one 
company 
People who directly come to purchase ITB without confirmation from above email would not be accepted. 
Part Three:  
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed 
separately before the tender submission deadline 4:00 PM 2nd March, 2021 based on the ITB documents. 
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, 
Nahrawan S2 Camp before the deadline of tender mentioned above. 
Bidders Proposals shall consist of: 
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read 
and compile). 
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be 
read and compile). 
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value. 
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall 
be submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s 
address and contact information should be clearly mentioned on the envelope. 
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please 
inform the C&P Dept. three days before the deadline for the purpose of swift answering before the bidding date. 
Contract Person: Ms. Tan Li Email: tanli@ebspetroleum.com. 
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above this tender 
announcement. 

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول)28( والصادر يف 2021/2/4
بناءا ع�ى ما جاء بكتاب مديرية بلديات نينوى /قس�م االمالك ذي 
الع�دد  )1624( يف 2021/2/3 ولحصول موافقة الس�يد الوزيرعى 
مح�ر التقدي�ر  تعلن اللجنة اع�اله عن تاجري العق�ارات املدرجه 
تفاصيلها يف ادناه والعائده ملكيتها اىل مديرية بلدية سنجار  وفقا 
الحكام القانون )21( لسنة )2013( وبطريقة املزايدة العلنية  فعى 
الراغب�ن بااليجار مراجعة مديرية بلدية س�نجار وخالل مدة )30( 
يوم تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن بالصحف مس�تصحبن معهم 
التامين�ات القانونية البالغ�ة )50%( من القيمة املقدرة وس�تجري 
املزاي�دة يف الي�وم االخري من مدة االع�الن ويتحمل من ترس�و عليه 
املزايدة  اجور نرش االعالن واملصاريف االخرى عى ان يقوم بتس�ديد 
باقي بدل االيجار والرس�وم االخرى وابرام العقد خالل مدة )ثالثون 
ي�وم( من تاري�خ تصديق ق�رار االحال�ة وبخالفه يعترب املس�تأجر 
ن�اكال  ويع�اد االعالن عن تأجر امللك وعى حس�اب الن�اكل وتحمله 
ف�رق البدلن وكافة املصاري�ف االخرى املرتتبة ع�ى ذلك اضافة اىل 
مص�ادرة اماناته وعدم الس�ماح ل�ه بالدخول باملزاي�دة مجددا مع 
عدم جواز التنازل عن االحالة وبخالفه يعد املس�تاجر ناكال وتطبق 
بحقه االجراءات القانونية املقتضاة وستكون املزايدة يوم الخميس 

املصادف 2021/3/11 يف مبنى محافظة نينوى قاعة الحدباء  
مالحظة / مدة االيجار سنة واحدة )والول مرة بعد 2014(

الرشكة العامة لتجارة احلبوب 
القسم القانوين

اعالن متديد مزايدة
تعل�ن الرشكة العامة لتجارة الحبوب  صومعة الرفاع�ي  عن تمديد بيع املواد املدرجه 
ادن�اه يف املزايدة العلنية  )للم�رة الثانية( وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 
لس�نة 2013 يف الس�اعة العارشة من صباح يوم )الخامس ع�رش( التايل لنرش االعالن 
فعى الراغبن بالرشاء الحضور باملكان والزمان املعينن مستصحبن معهم التامينات 
املبينة ادناه بصك المر الرشكة وباس�م املش�رتي حرصا والبطاقة التموينية او بطاقة 
الس�كن وبراءة الذمة من الريبة ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور خزن بنسبة 
)2/1( % نص�ف م�ن املئة من بدل البيع عن كل يوم تأخري وملدة )30( ثالثون يوم واية 
مصاريف اخرى ورفع املواد خالل املدة املحددة علما ان البيع خاضع لكرس القرار ملدة 

) 5( خمسة ايام اعتبارا من تاريخ االحالة

اعالن 
قدم ) فالح حس�ن س�هيل نجم ( الدعوى لتبديل 
) اللق�ب ( من ) ف�راغ ( اىل ) الكرغويل ( فمن لديه 
ح�ق االع�رتاض عى ذل�ك مراجعة ه�ذه املديرية 
خالل مدة اقصاها خمسة عرش يوما وفق املادة ) 
22 ( من قانون البطاقة املوحدة رقم ) 3 ( لس�نة 

. 2006
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير العام / وكالة

فقدان 
فق�د مني ج�واز الس�فر املرقم 16472862 بأس�م / 
ابراهي�م خالد محمود الجب�وري والص�ادر من دائرة 
جوازات املنصور / بغداد – عى من يعثر عليه تسليمه 

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

اعالن 
اىل الرشيك / عماد رشيد حسن 

اقتىض حضورك اىل بلدية ابي غريب لغرض اس�تخراج 
اجازة بناء املرقمة 1 / 3167 

الرشيك 
حمزه ناظم عسكر

تنويه 
املس�تقبل  جري�دة  يف  ين�وه 
العراق�ي بالع�دد 2315 يف االثنن 
2021/2/8 حي�ث ذكر يف االعالن 
التنفيذي�ة  باالضب�ارة  الخ�اص 
 2021/2/3 يف   2018/  2028
مالي�ن  س�بعة  القيم�ة  مبل�غ 
وخمس�مائة الف دينار والصحيح 
اربع�ة مالي�ن وخمس�مائة الف 

دينار لذا اقتىض التنوية
����������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ املشخاب
رقم االضبارة: 635/ت/2020

التاريخ: 2021/2/2
اعالن

تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ املش�خاب 
العق�ار تسلس�ل ) 3/59 م14 ( 
الواقع يف املش�خاب العائد للمدين 
) جمال مش�ري مزه�ر ( املحجوز 
لق�اء طلب الدائ�ن ) عباس يارس 
دريس ( البالغ دينار فعى الراغب 
بال�رشاء مراجع�ة ه�ذه املديرية 
خالل مدة ) ثالثن ( يوما تبدأ من 
اليوم التايل للنرش مستصحبا معه 
التأمين�ات القانوني�ة ع�رشة من 
املائة من القيمة املقدرة وش�هادة 
رس�م  وان  العراقي�ة  الجنس�ية 

التسجيل والداللية عى املشرتي .
املنفذ العدل

ثائر كناوي حمود
املواصفات :

1 � موقع�ه ورقم�ه : املش�خاب 
الشارع العام املجيهيلة 

2 � جنسه ونوعه : ارض زراعية
3 � ح�دوده واوصاف�ه : يح�ده 
الشارع العام وش�اطئ املشخاب 

الرئييس 
4 � مش�تمالته : توج�د عليه دور 

سكنية بصورة غري منتظمة
5 � مس�احته: 6 دون�م و 3 اول�ك 

حصة املدين 976 م 
6 � درج�ة العمران : ارض زراعية 

عليها دور سكنية 
7 � الش�اغل : الدائ�ن وع�دد م�ن 

الدور الواقعة عى ذات القطعة 
8 � القيم�ة املق�درة: اح�د ع�رش 
ملي�ون دينار ع�ن س�هام املدين 

فقط

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن ثاين )23(  والصادر يف 2021/2/1 
تعلن اللجنة اعاله عن تأجري العقارات املدرجة تفاصيلها  يف ادناه والعائدة 
ملكيتها اىل مديرية بلدية  حمام العليل  وفقا الحكام القانون )21( لس�نة 
)2013( وبطريقة املزايدة العلنية.  فعى الراغبن بااليجار مراجعة مديرية 
بلدية حمام العليل وخالل مدة )15(  يوم  تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن 
بالصح�ف مس�تصحبن معه�م التامين�ات القانونية البالغ�ة )50%( من 
القيمة املقدرة  وس�تجري املزاي�دة يف اليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل 
من ترسو عليه املزايدة اجور نرش االعالن  واملصاريف االخرى عى ان يقوم  
بتسديد باقي بدل االيجار والرسوم االخرى وابرام العقد خالل مدة )ثالثون 
يوم( من تاريخ  تصديق قرار االحالة وبخالفه يعترب املستاجر ناكال ويعاد 
االع�الن عن تأجر امللك وعى حس�اب الن�اكل وتحمله ف�رق البدلن وكافة 
املصاريف االخرى املرتتبة عى ذلك اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم السماح 
ل�ه بالدخول باملزايدة مجددا م�ع عدم جواز التنازل ع�ن االحالة وبخالفه 
يعد املس�تأجر ناكال وتطبق بحقه االجراءات القانونية املقتضاة وستكون 

املزايدة يوم االربعاء املصادف 2021/2/24  
مالحظة / مدة االيجار سنة واحدة

رقم القطعة والمقاطعة  نوع العقار ورقمه ت
966/97و966/98 و966/99 فندق النهر 1

1174/10م11 حمام العليل فندق ميسلون  2
1174/10م11 حمام العليل كازينو ميسلون  3

1174/8 م11 السوق العصري الجديد الدكاكين 
)16,14,11,8,7,3( 4

39/2 قرب المستوصف القديم كابينة رقم 2 5
)170( 970/16 م11 حمام العليل دكان رقم 1 6

املهندس
رعد عيل نجم

مدير بلديات حمافظة نينوى
رئيس اللجنة

املهندس
رعد عيل نجم

مدير بلديات حمافظة نينوى
رئيس اللجنة

المساحة رقم القطعة والمقاطعة  نوع العقار ورقمه ت

11000م2 600/275م4 نصيرية ساحة بيع الفواكه والخضراوات 1

م ر مهندسني زراعيني 
مظفر كاظم حسن 

مدير صومعة الرفاعي

التامينات مدة البيع موقع المزايدة الكمية اسم المادة 

305500 ثالثمائة 
وخمسة  االف دينار )15( ايام صومعة الرفاعي

61100 واحد وستون الف ومائة 
كيس بسعر 25 دينار للكيس 

الواحد 
المبلغ االجمالي )1527500( 

مليون وخمسمائة وسبعة 
وعشرون الف وخمسمائة دينار

اكياس جوت 
ممزق يمكن 

عدها
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9.2 تريليون دوالر.. تكلفة الفشل يف التطعيامت
       إيندا كوران وميشال جامريسكو

يبدو أن انتع�اش االقتصاد العاملي يواجه 
خط�راً بأن يثب�ط أو يخرج عن مس�اره 
بس�بب التأخ�ر يف التطعيم ض�د فريوس 
كورونا يف الدول الفقرية مقارنة بنظرياتها 

األكثر ثراًء.
ُيظه�ر تطبيق بلومب�ريج لتتبع التحصني 
ض�د فريوس كورونا أن�ه كان يتم إعطاء 
4.54 ملي�ون جرع�ة ض�د الف�ريوس يف 
املتوس�ط يف جميع أنح�اء العالم كل يوم 
ع�ى م�دار األس�بوع املايض، بي�د أن هذا 
املع�دل بعيد ع�ن نرش التحصني. تش�كل 
الوالي�ات املتح�دة وبريطانيا ح�وايل %40 
من 119.8 مليون جرعة يتم تناولها عى 

مستوى العالم.
وبش�كل ع�ام، ف�إن األداء أق�ل بكثري يف 
األس�واق النامي�ة والناش�ئة. يف أفريقيا، 

ت�م تس�جيل م�ر واملغ�رب وسيش�يل 
وغيني�ا فقط يف قائمة ال�دول التي تعطي 
أي لقاحات عى اإلط�اق. وهناك مناطق 
كثرية يف آسيا الوسطى وأمريكا الوسطى 
لم تب�دأ بع�د يف التطعيم، أو أنه�ا تتحرك 

ببطء.
وهذا يعني أن االقتصادات الناشئة تخاطر 
بالتخل�ف أكثر م�ن الناحي�ة االقتصادية 
مم�ا يحد الق�درة عى تحقي�ق االنتعاش 
حتى يف البلدان امللقحة بالكامل من خال 
حرمانه�ا من الطلب عى س�لعها وتوريد 
قطع غيار التصنيع. واألس�وأ من ذلك، أن 
عدم محارب�ة »كوفيد - 19« يف كل مكان 
قد يعني أن طفرات الفريوس التي يصعب 
احتواؤه�ا تولد أزمات صحية واقتصادية 

جديدة.
قال »تشوا هاك بني«، كبري االقتصاديني يف 
إدارة األبحاث يف بنك »مايبنك كيم إينج« يف 

سنغافورة: »مع تحور الفريوس، ال يوجد 
بل�د آمن حتى يت�م تلقي�ح العالم بأرسه 

وتحقيق مناعة القطيع«.
وخلص�ت دراس�ة حديث�ة بتكلي�ف م�ن 
غرفة التج�ارة الدولية إىل أن التوزيع غري 
املتكافئ للتطعيم ضد الفريوس يمكن أن 
يحرم االقتص�اد العاملي مما يصل إىل 9.2 

تريليون دوالر.
وق�دَّر بحث مماثل أجرت�ه رشكة »راند«، 
أن التكلف�ة الس�نوية ق�د تص�ل إىل 1.2 
تريليون دوالر. وقالت كبرية االقتصاديني 
بالرشك�ة »كارمن راينه�ارت«، إن النمو 
العامل�ي هذا العام قد يكون أقل من نصف 
تقدير البنك الدويل البالغ 4% إذا لم يتحرك 

توزيع اللقاح برسعة.
تض�ع مثل هذه الحس�ابات الدول الغنية 
تحت ضغط متزايد لتقاس�م املخزون من 
اللقاح�ات الخاصة بها، عى الرغم من أن 

جماهريه�ا ق�د ال تدعم مثل ه�ذا الكرم. 
ومع ذلك، تش�ري الدالئل إىل اكتناز اللقاح 

مستمر.
ال�دول  ب�ني  وبالفع�ل، هن�اك خاف�ات 
األوروبي�ة ح�ول إمكاني�ة الحصول عى 
اللقاح�ات، تمام�اً كم�ا كان الح�ال قبل 
عام بسبب الحصول عى معدات الحماية 
الش�خصية. ويعان�ي برنام�ج يهدف إىل 
تمك�ني الوصول إىل اللقاح�ات من نقص 

التمويل من قبل أكرب االقتصادات.
وقد تش�هد بعض االقتص�ادات النامية يف 
جمي�ع أنح�اء العالم انفراج�ة قريباً من 
خال مبادرة »كوفاكس« التابعة ملنظمة 
الصح�ة العاملي�ة، والت�ي سرتس�ل 97.2 
مليون جرعة لق�اح إىل الهند يف الرشيحة 
األوىل من التوزيع، حتى وإن كان العرض 
الحايل يف الباد يف�وق الطلب. ومن املقرر 
أن تحص�ل باكس�تان ع�ى 17.2 مليون 

جرعة من الربنامج، بينما تحصل نيجرييا 
عى 16 مليون جرعة.

ووفق�اً لتقديرات رشكة »ران�د«، فإن ما 
يس�مى بتأمي�م اللقاح قد يكل�ف البلدان 
ذات الدخل املرتفع 119 مليار دوالر سنوياً 
مقاب�ل 25 مليار دوالر ه�ي تكلفة تزويد 
البل�دان منخفض�ة الدخ�ل باللقاح�ات. 
ووفقاً لتقرير صدر يف ديس�مرب، ستواجه 
الوالي�ات املتحدة وأملانيا أكرب رضبة جراء 

عدم وجود لقاح عاملي.
يف غض�ون ذل�ك، أش�ارت الدراس�ة التي 
أن  إىل  الدولي�ة  التج�ارة  غرف�ة  أعدته�ا 
االقتصادات املتقدمة س�تتحمل 49% من 
التكلفة االقتصادية لوباء عاملي باٍق حتى 

لو قامت بتطعيم مواطنيها بالكامل.
وي�رى ما يقرب م�ن نصف املس�تجيبني 
يف دراس�ة اس�تقصائية أجرته�ا رشك�ة 
حرك�ة  أن  إيكونوميك�س«  »أكس�فورد 

أعمالهم س�تظل دون مس�تويات ما قبل 
الجائحة ط�وال عام 2021. وأش�ار أكثر 
م�ن أربعة من كل خمس�ة مش�اركني إىل 
موجات الوباء املتك�ررة باعتبارها خطراً 

كبرياً أو كبرياً جداً عى املدى املتوسط.
س�تكون االقتص�ادات الناش�ئة والنامية 
رسيع�ة التأثر بالدول الغني�ة التي تخزن 
جرعاته�ا؛ ألن أنظمتها الصحية الهش�ة 
تعان�ي تح�ت وط�أة الع�دوى املتزاي�دة، 
وتفتق�ر إىل املوارد الازم�ة للحصول عى 
اللقاحات وتوزيعها بنفس رسعة أقرانها 
األكثر ثراء. عاوة عى ذلك، فإن االستثمار 

األجنبي يتدفق إىل املواقع أكثر أماناً.
خذ إندونيسيا عى سبيل املثال. إنها رابع 
أكرب اقتصاد يف العالم ويبلغ عدد سكانها 
274 مليون نس�مة. ومع ذلك تس�ارعت 
حاالت اإلصابة والوفيات بفريوس »كوفيد 
- 19« بوترية قياسية. وقد تلقى ما يقرب 

من نصف مليون شخص الجرعة األوىل من 
اللقاح بحلول نهاية ش�هر يناير، وهو ما 
يق�ل عن هدف الحكومة البالغ 598.400 
ش�خص يف ذلك الش�هر. وتعد األمة حالياً 
واح�دة من أق�ل الدول تحصيناً للس�كان 
ب�ني 66 دول�ة، بمع�دل 0.30 جرعة لكل 
100 ش�خص اعتباراً م�ن 5 فرباير، وفقاً 

لتطبيق »بلومبريج« لتتبع التحصني.
وأوضح معهد بيرتس�ون لاقتصاد الدويل 
املعضلة التي يطرحها ما يس�مى بتأميم 
اللقاح يف تقرير ُنرش هذا األسبوع بعنوان: 
»الوباء ليس تحت الس�يطرة يف أي مكان 

ما لم يتم السيطرة عليه يف كل مكان«.
قالت »مونيكا دي بول«، الزميلة البارزة يف 
املعه�د، »إذا كانت الصحة العامة خارجة 
عن نطاق الس�يطرة يف م�كان ما، فهذه 
ليس�ت مجرد مش�كلة اقتصادية محلية، 

إنها مشكلة اقتصادية عاملية«.

مجلس القضاء األعى 
رئاسة محكمة استئناف كرباء االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الحر
العدد : 340/ش/2020

التاريخ : 2021/2/1
اعان

إىل/ املدعى عليه ) عايد عبد يارس كامل ( مجهول 
محل االقامة 

بتاري�خ 2020/12/20 اص�درت ه�ذه املحكم�ة 
قراره�ا غيابيا يقيض الحك�م ) بالتفريق للهجر ( 
من املدعية ) صفاء عيل عبد الحس�ني( وملجهولية 
محل إقامتك حس�ب اشعار مختار حي العسكري 
تقرر تبليغك إعان�ا بصحيفتني محليتني يوميتني 
ول�ك حق االع�رتاض والتمييز ع�ى الحكم الصادر 
بحق�ك خ�ال امل�دة القانوني�ة وبعكس�ه س�وف 

يكتسب القرار الدرجة القطعية.
القايض

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

إىل الرشكاء غسان عيل حسني عيل و سليمه موىس 
حسني محمد 

توجب عليكم الحضور إىل صندوق االسكان العراقي 
فرع النج�ف وذلك لتثبيت اقرارك�م باملوافقه عى 
قيام رشيككم عقيل إبراهيم حس�ني جولد بالبناء 
ع�ى حصت�ه املش�اعه يف القطعه املرقم�ه 3868 
/2حي الغدير خال مده خمسه عرش يوما داخل 
العراق وشهر خارج العراق من تأريخ نرش االعان 
وبعكسه سوف يسقط حقك باالعرتاض مستقبا
�����������������������������������������

إىل الرشيكه ليى صادق عيدان 
توجب عليك الحضور إىل صندوق االسكان العراقي 
فرع النجف وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقه عى قيام 
رشيكتك سوسن سامي كاظم بالبناء عى حصتها 
املش�اعه يف القطعه املرقمه 83410 /3حي النداء 
خال مده خمس�ه عرش يوما داخل العراق وشهر 
خ�ارج الع�راق من تأري�خ نرش االعان وبعكس�ه 

سوف يسقط حقك باالعرتاض مستقبل
�����������������������������������������

إىل الرشيك ليى صادق عيدان
 اقت�ى حض�ورك إىل مق�ر بلدية النج�ف لغرض 
اصدار اج�ازه بناء للعقار املرق�م 83410 /3حي 
النداء خال عرشه ايام وبخافه س�تتم اإلجراءات 

دون حضورك طالب االجازه 
سوسن سامي كاظم

�����������������������������������������
إىل ال�رشكاء احم�د ماج�د عب�د الحس�ني و ع�يل 
ماجد عبد الحس�ني وايمان عب�د زيد جواد اقتى 
حضوركم إىل صندوق االسكان العراقي فرع النجف 
وذلك لتثبيت اقراركم باملوافقه عى قيام رشيككم 
ابته�ال عب�د الكاظم كري�م بالبناء ع�ى حصتها 
املش�اعه يف القطعه املرقمه 54141 /3حي النداء 
خال مده خمس�ه عرش يوما داخل العراق وشهر 
خ�ارج الع�راق من تأري�خ نرش االعان وبعكس�ه 

سوف يسقط حقكم باالعرتاض مستقبا
�����������������������������������������

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد /1512

التاريخ 2021/2/3
بناء عى الدعوة املقامة من قبل املستدعي )تعبان 
بي�اد عبي�د (  ووكيله ) رزاق رحي�م ثعبان ( طلبا 
لغرض تبديل اس�مه املجرد وجعل�ه )ثعبان ( بدل 
من )تعب�ان(  فم�ن لديه اع�رتاض مراجعة هذه 
املديري�ة خ�ال م�دة اقصاها خمس�ة ع�رش يوم 
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق 
اح�كام املادة )22( م�ن قانون البطاق�ة الوطنية 
رقم 3 لس�نة 2016 واالم�ر االداري املرقم 24195 

يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي عبد الكاظم 
مدير الجنسية العام وكالة

�����������������������������������������
اعان

تبليغ بالحضور اىل مديرية بلدية الكوفة
اىل الرشيك حسنني صالح مهدي

توجب عليك الحضور اىل مقر مديرية بلدية الكوفة 
لغرض اصدار اجازة بناء للعقار املرقم 1093/19 
ح�ي ميثم التمار يف الكوفة ولكونك رشيك بالعقار 
اعاه وبما اني اجهل محل اقامتك لذا تقرر تبليغك 
بالحض�ور اىل مقر بلدية الكوفة عن طريق االعان 

بصحيفة  يومية رسمية 
الرشيك

مؤيد عبد الحسني نجم

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

ملحافظة املثنى / قسم شؤون االحوال املدنية 
اعان

ق�دم املواطن�ني  ) خالد / ناف�ع ( اوالد )كريم زياد( 
طلب�ا اىل ه�ذه املديرية يطلب فيه تس�جيل اللقب يف 
قيده وجعله ) امليايل (  بدال من )فراغ( وعما باحكام 
املادة ) 24/ثانيا( من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 
لسنة 2016 املعدل تقرر نرش الطلب باحدى الصحف 
املحلي�ة فم�ن لديه اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية 
خ�ال فرتة ع�رشة ايام م�ن تاريخ النرش وبعكس�ه 

سوف ننظر يف الطلب حسب االصول
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة /وكالة

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

ورد س�هوا يف اع�ان مديري�ة تنفي�ذ النج�ف رق�م 
االضبارة: 2018/2028 املنش�ور يف صحيفة العراق 
االخباري�ة بالع�دد )1341( يف 2021/2/8  ،ان مبلغ 
القيمة ) سبعة مايني وخمسمائة الف دينار ( خطأ 
، والصحي�ح ه�و ) اربع�ة مايني وخمس�مائة الف 

دينار( لذا اقتى التنويه.
�����������������������������������������

مجلس القضاء األعى 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد : 190/ج/2021
التاريخ : 2021/2/4

اعان غيابي
إىل/ املته�م اله�ارب ) زه�ري فاه�م عل�وان توم�ان 

الديماوي(
حيث انك متهم بالدع�وى املرقمة )190/ج/2021( 
املش�تكي فيه�ا ) عدنان ج�واد كاظم( وف�ق املادة ) 
453 ق ع ( وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك نق�رر تبليغك 
للحض�ور اىل هذه املحكمة بموع�د املحاكمة املوافق 
2021/3/8 ويف حالة عدم حضورك تجري املحاكمة 

غيابيا وفق القانون.
القايض

محمد كامل كرماشه
�����������������������������������������

وزارة العدل
دائرة التسجيل العقار العامة

مديرية التسجيل العقاري يف النجف الثانية
العدد: مجدد/2281

التاريخ: 2021/2/4
اعان

البيانات الخاصة بالعائدية يف السجل االسايس

تنفي�ذا الح�كام امل�ادة ) 1( من امل�ادة )50( مكرره 
من قانون التس�جيل العقاري رق�م ) 1971( املعدل 
فقد تقرر االع�ان عن مبارشة التس�جيل باجراءات 
التس�جيل املجدد للعقارات املبينة اعاه وفق احكام 
املادة ) 3( م�ن املادة )45( من القانون املذكور فعى 
م�ن يدع�ي امللكي�ة او اي حق�وق عقاري�ه يف هذه 
العق�ارات املذكورة اعاه تقديم م�ا لديه من بيانات 
اىل هذه الدائرة خال ) ثاثني ( يوما من تاريخ النرش 
االع�ان والحضور يف موقع العقار الس�اعة العارشة 
م�ن صب�اح اليوم الت�ايل النته�اء مدة االع�ان وذلك 
الثب�ات ادعائه بمختلف وس�ائل االثب�ات عند اجراء 
الكش�ف املوقع�ي عى العق�ار من قبل لجن�ة تثبيت 

امللكية وبحضور املجاورين الذين تقرر حضورهم.
الحقوقي/ هادي مصيلح الزهريي

مدير التسجيل العقاري الثانية بالنجف االرشف
�����������������������������������������

مجلس القضاء األعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد : 316/ش2021/4

التاريخ: 2021/2/8
إعان

إىل/ املدعى عليه ) عمار سالم علوان( 
اقامت املدعية )روي�ده صالح مالك( الدعوى بالعدد 
316/ش2021/4 ام�ام ه�ذه املحكمة والتي تطلب 
فيه�ا ) التفري�ق للهج�ر( وملجهولية مح�ل اقامتك 
وحس�ب رشح القائ�م بالتبليغ واش�عار مختار حي 
الس�ام / النجف ق�ررت املحكمة تبليغ�ك بموضوع 
الدعوى وبموعد املرافعة اعانا بواس�طة صحيفتني 
محليتني يوميتني وعليك الحضور امام هذه املحكمة 
يف موع�د املرافعة املوافق يوم 2021/2/17 الس�اعة 
التاس�عة صباحا ويف حالة عدم حضورك او ارس�ال 
م�ن ينوب عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق األصول.
القايض

عيل حميد الحيدري

اعان
اىل الرشيك / عقيل كاظم عبيد

اقتى حضورك اىل مديرية بلدية النجف وذلك القرارك 
باملوافقة ع�ى اصدار اجازة بن�اء والخاصة بالعقار 
املرقم 3/30750  حي الجامعة مناصفة مع الرشيك 
) اخاص عبد الواحد حبيب( مدة اقصاها عرشة ايام 

وخاله سوف تصدر االجازة وفقا للضوابط الازمة
�����������������������������������������

اعان
اىل الرشيكة / برشى عبد الحسني باقر 

اقت�ى حض�ورك اىل مديري�ة بلدي�ة النج�ف وذلك 
الق�رارك باملوافقة عى اصدار اج�ازة بناء والخاصة 
بالعق�ار املرق�م 3/17376  ح�ي العروب�ة مناصفة 
مع الرشيك ) محمد ش�اكر م�وىس عبد( وخال مدة 
اقصاه�ا ع�رشة ايام وخاله س�وف تص�در االجازة 

وفقا للضوابط الازمة
�����������������������������������������

مجلس القضاء األعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد : 252

التاريخ: 2021/2/7
إىل  / املدعوة ) امل عبد الحسني محمد (

إعان
قدم طالب حجة الوفاة )رساب عبد الحس�ني محمد( 
طلب�ا إىل ه�ذه املحكمة ي�روم فيه اس�تصدار حجة 
وف�اة بحق املدعوة )امل عبد الحس�ني محمد( قررت 
املحكمة تبليغك  يف الصح�ف املحلية فعليك الحضور 
أمامه�ا خ�ال ع�رشة أيام م�ن تاريخ ن�رش اإلعان 

وبخافه سيتم النظر بالطلب وفق القانون .
القايض

ظاهر عباس الفتاوي
�����������������������������������������

مجلس القضاء األعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد : 527

التاريخ: 2021/2/1
إىل  / املدعوة ) عليه عبد الحافظ محمد رضا (

إعان
قدم طالب حجة الوفاة )صب�اح عبد الحافظ محمد 
رض�ا( طلب�ا إىل هذه املحكم�ة يروم فيه اس�تصدار 
حجة وف�اة بحق املدعوة )عليه عب�د الحافظ محمد 
رض�ا( ق�ررت املحكمة تبليغ�ك  يف الصح�ف املحلية 
فعلي�ك الحضور أمامها خال ع�رشة أيام من تاريخ 
ن�رش اإلع�ان وبخاف�ه س�يتم النظ�ر بالطلب وفق 

القانون.
القايض

ظاهر عباس الفتاوي
�����������������������������������������

مجلس القضاء األعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد : حجة وفاة/519

التاريخ: 2021/2/1
إىل  / املدعوة ) رزيقه محمد ابراهيم (

إعان
ق�دم طالب حجة الوفاة )حيدر محمد ابراهيم( طلبا 
إىل ه�ذه املحكم�ة يروم في�ه اس�تصدار حجة وفاة 
بحق املدعوة )رزيقه محمد ابراهيم( قررت املحكمة 
تبليغ�ك  يف الصحف املحلية فعلي�ك الحضور أمامها 
خ�ال عرشة أيام م�ن تاريخ نرش اإلع�ان وبخافه 

سيتم النظر بالطلب وفق القانون .
القايض

ظاهر عباس الفتاوي
�����������������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف االرشف
تنفيذ/30

رقم االضبارة : 2013/1501
التاريخ : 2021/2/2 

اىل  /املنفذ عليه ) رغيد قاسم خضري ( 
لقد تحق�ق له�ذه املديرية من خ�ال رشح املبلغ يف 
ورق�ة التكلي�ف بالحض�ور وكذل�ك هام�ش مختار 
منطقة حي الرشطة  ) كاظم عبد املهدي االبراهيمي 
( ان�ك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم او 
مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ  عليه واس�تنادا 
للمادة ) 27 ( م�ن قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعانا 
بالحض�ور يف مديري�ة تنفي�ذ النج�ف االرشف خال 
خمسة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش ملبارشة 
املعامات التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك 
ستبارش هذه املديرية بإجراءات التنفيذ الجربي وفق 

القانون.
املنفذ العدل

نصري حسن عبد زيد الكابي
اوصاف املح�رر:- الكمبيالة الص�ادر من كاتب عدل 
النجف بالعدد العمومي )43( يف 2012/8/12 وبمبلغ 
عرشون مليون دينار عراقي وتاريخ اس�تحقاقها يف 

2012/8/19 عن قرضة حسنة.

فقدان وثيقة مدرسية
171/يف  بالع�دد  املرقم�ة  الوثيق�ة  من�ي  فق�دت 
2019/11/11 الص�ادرة م�ن متوس�طة النجدين 
املعنونة اىل متوسطة الرافدين باسم / سجاد سامي 

عوض من يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار
�����������������������������������������

مجلس القضاء األعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد : 1986/ب2020/3

التاريخ  : 2021/1/19
إعان

بناءا ع�ى القرار الصادر من ه�ذه املحكمة بإزالة 
ش�يوع العق�ار املرق�م )3/52559 ح�ي النداء( يف 
النج�ف عليه تعلن ه�ذه املحكمة عن بي�ع العقار  
املذك�ور أع�اه واملبين�ة أوصاف�ه وقيمت�ه أدن�اه 
فع�ى الراغب�ني بال�رشاء مراجع�ة ه�ذه املحكمة 
خ�ال )ثاثون( يوما من الي�وم التايل لنرش اإلعان 
مس�تصحبا معه التأمين�ات القانونية البالغة %10 
م�ن القيم�ة املق�درة بموج�ب ص�ك مص�دق ألمر  
محكم�ة بداءة النجف وصادر من مرف الرافدين 
رق�م )7(  يف النجف وس�تجري املزاي�دة واإلحالة يف 
الس�اعة الثانية عرش من اليوم األخ�ري من اإلعان 
يف هذه املحكمة وعى املش�رتي جلب هوية األحوال 

املدنية وشهادة الجنسية العراقية .
القايض األول

عامر حسني حمزة
االوص�اف: العق�ار املرقم )3/52559 ح�ي النداء( 
يف النج�ف عب�ارة ع�ن عرص�ة تق�ع ع�ى ش�ارع 
بع�رض )10 مرت( بالق�رب من الش�ارع املؤدي اىل 
م�رشوع بيتي الس�كني تسلس�لها السادس�ة من 
الش�ارع املذكور بالقرب من مجمع الكرار السكني 
مساحتها االجمالية ) 200 مرت مربع ( وهي فراغة 
غري مش�غولة من احد ، وان القيم�ة الكلية للعقار 
مبل�غ ) 34،000،000( اربعة وثاثون مليون دينار 

الغريها.
�����������������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة: 2019/480

التاريخ: 2021/2/7
اعان

تبيع مديرية تنفيذ الكوفة س�هام املدين من العقار 
تسلسل ) 4913/19 ( علوة الفحل حي سيد ابراهيم 
الكائن يف الكوفة العائد للمدين ) هاتف كاظم حمزة 
( لق�اء طلب الدائن ) س�يف مس�لم بريهي( البالغ 
) 75،000،000( خمس�ة وس�بعون ملي�ون دينار 
عراقي فعى الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية 
خال مدة ) ثاثني ( يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش 
مس�تصحبا معه التأمين�ات القانوني�ة عرشة من 
املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية 
وان رس�م التس�جيل والداللي�ة عى املش�رتي عدد 

السهام املراد بيعها نصف العقار .
املنفذ العدل
املواصفات :

1 � موقع�ه ورقم�ه : كوف�ة /حي س�يد ابراهيم/ 
 4913/19

2 � جنسه ونوعه : عرصة
3 � حدوده واوصافه : بلدية الكوفة 

4 � مش�تماته : العق�ار يق�ع ع�ى ش�ارع فرعي 
بع�رض 10 مرت وهو مش�رتك يف البن�اء مع العقار 
املج�اور 19/4915 ومفصول عن�ه بقاطع جينكو 
وبضمن�ه ب�اب ويتأل�ف م�ن صحي�ات وحديق�ة 
وساحة امامية وتحتوي عى اربع نخات ثم مدخل 
وممر صغري وصالة ، جدران املدخل مغلفة بالحجر 
وبقي�ة اجزاء الصالة مغلفة بالس�رياميك والقاطع 
مغلف بالباس�تك واالرضي�ة مبلط�ة باملرمر وهو 
متخذ مع العقار املجاور كمدرس�ة اهلية ) مدرسة 
الس�فراء االهلية املختلطة( وس�لم مش�رتك وممر 
صغ�ري وغرفة داخلي�ة تحتوي ع�ى رحات طاب 
وكذلك مكش�وفة بجانب الس�لم ، اما الطابق االول 
يحت�وي ع�ى غرف�ة )4×5( وتحتوي ع�ى رحات 
طاب وغرفة بجانبها مطلة عى االستقبال )2×3( 
ومخزن، ارضية الطاب�ق االول من املرمر والجدران 
بروك ويحتوي عى حواجز حديد والخشب وسقوف 
العقار من الكونكريت املس�لح ،اما الطابق االريض 
الج�دران س�رياميك واالرضي�ة مرم�ر ومجهز ماء 

وكهرباء.
5 � مساحته: 250 مرت مربع 

6 � درجة العمران : فوق املتوسط 
7 � الش�اغل : هاتف كاظم حمزة – ويرغب بالبقاء 

بعد البيع بصفة مستأجر 
8 � القيمة املق�درة: )122،000،000( مائة واثنان 

وعرشون مليون دينار عراقي الغريها.
9- مكان املزايدة : داخل مديرية تنفيذ الكوفة

10- موعد املزايدة: الس�اعة الثانية عرش ظهرا من 
اليوم االخري من االعان

بص�ك  القانوني�ة  التأمين�ات  تق�دم  ماحظ�ة:- 
مصدق.

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد /1319

التاريخ 2021/1/31
بن�اء ع�ى الدع�وة املقام�ة م�ن قب�ل املس�تدعي 
)علي�وي رحيم ع�يل (  طلب�ا لغرض تبدي�ل لقبه 
وجعل�ه )املجتومي ( ب�دل م�ن )املجثومي(  فمن 
لدي�ه اعرتاض مراجع�ة هذه املديري�ة خال مدة 
اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه سوف تنظر 
ه�ذه املديرية يف الدعوى وفق اح�كام املادة )22( 
م�ن قان�ون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 

واالمر االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي عبد الكاظم 
مدير الجنسية العام وكالة

�����������������������������������������
محكمة بداءة أبي الخصيب 

العدد: 43/ب/2015
التاريخ: 2021/2/7

إعان 
تبي�ع محكمة ب�داءة أبي الخصيب العق�ار املرقم 
332 مقاطع�ة 7 نهر خوز وذلك يف تمام الس�اعة 
الثانية عرش من ظهر اليوم الثاثني من اليوم التايل 
لن�رش هذا االعان. فمن له رغبة بالرشاء الحضور 
يف ديوان هذه املحكمة مس�تصحباً معه التأمينات 
القانوني�ة البالغة 10% م�ن القيمة املقدرة وبصك 
مصدق إن ل�م يكن رشيكاً وان أج�ور املنادي عى 

املشرتي كما مبينة أوصافه أدناه.
القايض / اياد احمد سعيد

األوصاف:     
العقار عبارة عن بس�تان تسقى سيحاً بمياه املد 
مس�احته 3 دونم و10 أولك ملك رصف ويقع عى 
ش�ارع عام مبلط يف منطق�ة أبو كورصة خايل من 
املش�يدات مغروس بعدد من أشجار النخيل بأنواع 
واع�داد مختلفة وعدد من أش�جار الس�در املثمرة 
القيمة املقدرة للدونم الواحد مبلغ مائة وخمسون 
ملي�ون دين�ار، فتك�ون القيم�ة العمومي�ة مبلغ 
وق�دره 510000000 دين�ار خمس�مائة وعرشة 

مليون دينار ال غريها.
�����������������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2019/2094

التاريخ : 2021/2/4 
اىل  /املنفذ عليه 

لقد تحقق لهذه املديرية انك مجهول محل االقامة 
وليس ل�ك موطن دائم او مؤق�ت او مختار يمكن 
اج�راء التبليغ  عليه واس�تنادا للم�ادة ) 27 ( من 
قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغك اعان�ا بالحضور يف 
مديرية التنفيذ النجف  خال خمسة عرش يوما تبدأ 
من الي�وم التايل للنرش ملبارشة املعامات التنفيذية 
بحض�ورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه 
املديرية باجراءات التنفي�ذ الجربي وفق القانون . 

عى املدين حسني عبد الزهرة فليح 
املنفذ العدل 

نصري حسن عبد زيد الكابي
اوصاف املحرر : حس�ب اش�عار املختار بان املدين 
يس�كن م�ن منطقتنا وق�د ارتحل منها م�ن الدار 
املرقم�ة 60782 حي الس�ام من ف�رتة من الزمن 
وق�د ارتحل اىل جه�ة غري معلومة وم�ن دون علم 

املختار.
�����������������������������������������

مجلس القضاء األعى 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 598/ب2021/4

التاريخ : 2021/2/8
اعان

إىل/ املدعى عليه ) يارس مزهر مجيد ( 
أقام املدع�ي )غيث هاش�م داود( الدعوى البدائية 
املرقم�ة أع�اه ض�دك والت�ي يطلب فيه�ا الحكم 
)الزام�ك بتأديت�ك للمدع�ي اعاه مبلغ�ا مقداره 
خمس�ة مايني دينار بموجب وصل االمانة املؤرخ 
2020/8/1( ،ولثب�وت مجهولي�ة مح�ل إقامت�ك 
حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي واش�عار مخت�ار 
ح�ي الجهاد/4 ) نوري عبد اله�ادي النويني(، لذا 
ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغك إعان�ا بصحيفتني 
محليتني يوميت�ني بموعد املرافعة املصادف يف يوم 
2021/2/23 وعن�د عدم حضورك أو إرس�ال من 
ين�وب عن�ك قانونا س�وف تجري املرافع�ة بحقك 

غيابيا وعلنا  وفق األصول.
القايض

عامر حسني حمزة

رقم ت
العقار

اسم 
المحلة

جنس 
العقار

بيانات 
المالحظاتالعقار

رقم دارحويش1951
االبواب

اسم طالب 
التسجيل

51/67
مصطفى 

معين جابر 
جدي
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عزيزي برج الحمل،التسرع يف إطالق األحكام 
أو القرارات هو أحد املشساكل التي تعاني منها 
مؤخراً ، راجع أّي يشء يعرب عىل منضدتك أو أي 
كلمة تنطقها شفاهك. هذا هو الوقت املناسب 

للحذر اإلضايف.

عزيسزي برج الثور،ال تبالغ يف قدرتك عىل إفهام 
اآلخرين فهنالك من ال يريد أن يفهم شيئاً فقط 
عليك اإلكتفساء باإلهتمام بأمورك الشسخصية 
واملهنيسة ومسا يتعلسق منهسا مسع النساس دون 

الخوض يف األمور األخرى.

عزيزي بسرج الجوزاء،هذا يوم جيسد للتعاطف 
مع الصديسق، حتى لو كانت محاباة بسسيطة، 
عليسك ان تعطي صديقسك ما تنظسر ان يعطيه 

اليك اذا كنت يف محنة .

عزيزي برج الرطان،يف العمل لديك ما يقلقك 
نحو رشكائك أو زمالء عملك ال تشسك باآلخرين 
ملجرد الشسك ألن هذا يزعزع ثقتسك بهم وكذلك 
ثقتهسم بسك خّطط لألمسور التي تريدهسا . بكل 
تسروي و بسكل هسدء حتسى ال يكسون هنالك ما 

يفاجئك.

عزيزي برج األسد،أمورك العاطفية تمر بوقت 
ذهبسي ألن الطسرف اآلخر بدء بفهسم ما تريده 
عليسك أن تعطيسه الحسب الذي يسستحق كذلك، 
عسادة أنت ال تسستطيع املسساعدة لكنك تجذب 

االنتباه .

عزيسزي برج العذراء، ألنك رصفست مالك بدون 
حسساب وعالوة عىل ذلك رصفته عسىل األدوات 
التسي ربمسا ال فائدة منها ، لذا سستجد نفسسك 
اآلن يف حالسة مالية صعبة جداً وستشسعر بندم 

مؤلم.

عزيزي برج امليزان، تمتع بالكسسل، ابحث عن 
املتعة لتضييع الوقت اليوم ، وشارك من حولك 
يف املرح. أنت ال تسستمتع عموما بالروتني، لكن 
مسا يحدث اليوم يمكن أن يكون شسيئاً جديداً و 

جيداً يف الحقيقة.

عزيسزي بسرج العقرب، إنسك تعسرف العديد من 
األرسار، والسسبب هوأنك تحسن املحافظة عىل 
تلك األرسار أكثر من أي شخص آخر، أنت كفء 
ومرّكز ونشسيط، لسذا مرشوعساً أو اثنني للعمل 

عليهما ، وعندما تحاول ذلك.

عزيزي برج القوس، الحظ ال يأتي كل يوم كما 
يقولسون هذا اليسوم هو أحد األيسام التي تكون 
فيها محظوظاً! بعض املشاعر العميقة تتدّفق 
، ولقسد حسان الوقست إلخراجها. لديسك فرصة 
فريسدة لحّل بعسض قضايا املسايض، والبداية يف 

التحرّك إىل املستقبل .

عزيسزي بسرج الجسدي، عندمسا تكسون النجوم 
يف جانبسك عليسك ان تسستغل هسذا ، هسل أنت يف 
تقاطسع طسرق يف مهنتسك؟ إّن النجسوم تعطيك 
فرصة للتفكري بشسأن ما تريده حقاً. إن شكل 
السلطة يضايقك، وهو ال يفيد يف حالة مرهقة 

كحالتك.

عزيسزي بسرج الدلو،سستكون عرضسة لبعسض 
إىل  خساص  بشسكل  و  الطبيعيسة،  األمسراض 
اضطرابسات الجهساز الهضمسي. هسذا طبيعي 
نتيجة عدم تنظيم للطعام و الضغوط النفسية 
املحيطسة بسك حياتسك كسزوج مملة النسك تتبع 

الروتني حاول أن تعيش حياة أكثر مرحاً.

عزيزي بسرج الحوت،الراحة مهمة من ةقت اىل 
آخر دلّل نفسسك اليسوم ،حتسى إذا اقتىض األمر 
أن تجعسل من نفسسك ملكاً. عسىل صعيد العمل 
ال تقلسق من بعض املفاجآت ألن الخطة العامة 

تسري بشكل جيد املحبة يف صالحك اليوم.

العذراء

احلوت

أنحف حواسيب   Lenovo  وأكثرها تطورًا
أعلنست رشكسة  Lenovo  أنهسا سستطلق 
نسسختها الجديدة من أنحف  حواسسبها 

  (ThinkPad X1  تطسوًرا وأكثرهسا 
  (Titanium  Yogaقبل نهاية الشسهر 

الجاري. 
وتتميز النسخة الجديدة وفًقا ملوقع 
»news  3 « بهيسكل متسني مصنسوع 
 مسن األلومنيوم يزن نحسو 1.5 كلغ، 

سماكته 11.5 ملم فقط . 
وتأتي الشاشة بمقاس 13.5 بوصة، 
أبعادها »3:2«، ودقة  عرضها تعادل 
ومعسدل  بيكسسل،   (1504/2256)

سسطوعها 450  شسمعة/م، ومدعومسة 
بتقنياتDolby Vision  ، يمكن تدويرها 

 بزاويسة 360 درجسة لتتحول إىل شاشسة 
كشاشسة الحاسسب اللوحي . وتسم تزويد 
   Intel Core i7بمعالسج الحاسسب 
  vProمن الجيل  الحادي عرش يمّكنه 
من العمل مع شسبكات G 5، ومعالج 
 رسسومياتIntel Iris Xe  ، وذواكسر 
وصول عشسوائي  LPDDR4x   بحجم 
16 غيغابايت، وقرص تخزين داخيل  

PCIe   2.M بسعة 1 تريابايت . 
ويتوقسع أن يصسل أن يصسل سسعر 
الحاسب يف األسسواق العاملية  بحوايل 

1899 دوالرا تقريًبا . 

فاكهة ختفض مستوى السكر يف الدم
أمريكيسون،  باحثسون  كشسف 
أن فاكهسة املانجسو قسادرة عىل 
تحسسني الحالسة العامسة ملرىض 
السسكري من النوع الثاني، وأن 
لديها القدرة عىل تثبيت مستوى 
السكر يف الَدم، محذرين يف الوقت 
نفسسه مسن اإلفسراط يف تناولها 
الحتوائهسا عىل نسسبة عالية من 

السكر.
وفقسا  للباحثسني،  واتضسح 
مسادة  أن  لس«نوفوسستي«، 
البوليفينول املوجودة يف املانجو، 
لها خصائص مضادة لألكسسدة 

املانجسو  أن  إىل  مشسريين  وااللتهابسات، 
تحتسوي عىل عدد من املركبات النشسطة 

بيولوجًيسا، مثسل حمسض األسسكوربيك 
الغذائيسة  واألليساف  والكاروتينسات، 

ومركبات مانجيفريين الفينولية.

وأجسرى الباحثسون دراسسة عىل 
بالنسوع  مصابسني  متطوعسني 
الثاني من مرض السكري، حيث 
أضافسوا إىل نظامهم الغذائي لب 
املانجسو املجفسف، وبعسد مسي 
بضعسة أشسهر، تبسني انخفاض 
مسستوى السسكر يف السَدم لسدى 

املتطوعني بعد تناول الطعام.
كمسا لوحسظ انخفساض نسسبة 
غالبيسة  جسسم  يف  الدهسون 
إال  النتائسج  املتطوعسني، ورغسم 
أن الباحثون حسذروا من احتواء 
فاكهة املانجو عىل نسسبة عالية 
مسن السسكر، لذلسك يجسب عسىل املرىض 

تناولها بكميات صغرية.

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
1 كوب فلفل احمر مقطع
1 كوب فلفل اصفر مقطع

1 كوب كرفس مقطع
بصل مقطع

خل
ملح

زيت زيتون
خس مقطع

مايونيز
خطوات التحضري:

يف بولة متوسطة الحجم اخلطي الفلفل امللون و البصل و قلبي برفق.
اضيفي الكرفس و الخس اىل البولة و قلبي.

تبسيل السسلطة باملايونيسز و الخسل و امللح و زيست الزيتون و قلبسي حتى تمام 
االختالط.

ثم تقدم مع الدجاج املشوي و السوتيه.

سلطة الفلفل امللون باملايونيز

بيع عملة ذهبية مقابل 9.36 ماليني دوالر
قطعسة عملسة ذهبيسة نسادرة صنعها حسريف كان مشسهورا يف 
نيويسورك عام 1787 بيعست يف مزاد بمدينسة داالس الواقعة يف 

والية تكساس األمريكية مقابل 9.36 ماليني دوالر.
عرضست دار املزادات هرييتدج العملة التي يطلق عليها »برارش 
دوبلون« املصنوعة عىل طراز نيويورك مسساء الخميس ضمن 

مزاد للعمالت األمريكية.
وقالست دار املزادات إن العرض هو األعىل قيمة لعملة ذهبية يف 

مزاد، وإن املشرتي رغب يف اإلبقاء عىل هويته رسا.
ويف السياق، قال تود إمهوف، نائب الرئيس التنفيذي لهرييتدج، 
إن »بسرارش دوبلسون بالنسسبة لهسواة جمسع العمسالت وخرباء 
العمسالت، نوع من الكأس املقدسسة ... القطعة الوحيدة األكثر 
شسهرة واألكثسر طلبا«.وأضساف أنه مسن بني العمالت السسبع 
املعروفسة املوجودة، كانت العملة التي بيعت الخميس »األفضل 
جودة«.جساءت العملسة مسن مجموعة مقتنيات رجسل األعمال 
الراحسل دونالسد جي بارتريك مسن نيويورك الذي اشسرتاها عام 

1979 مقابل 725 ألف دوالر.
 وأوضسح إمهسوف أن صانع برارش دوبلون هسو إفرايم برارش، 
وهسو صائغ ذهسب وفضة من نيويسورك اشستهر بإنتاجه عايل 

الجودة.

حرك عود الثقاب

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

كلمات متقاطعةكلمات متقاطعة

البحث عن الكلمة

حل اللغز

1 - من معالم الهند الشهرية.
2 - )الس............) مدينة قطرية.

3 - )يا.......) أغنية إلليسا س تعب.
4 - بحر س متشابهة.
5 - عاصمة املغرب.

6 - يستقبل بحفاوة )معكوسة).
7 - مطرب عربي شهري.

8 - كذب )مبعثرة) س عىل الزهور.
9 - نوع من أنواع املوسيقى س عاصمة 

سوريا.
أجيسب  س  - دك س شسهر هجسري   10

)معكوسة).

س  اسسطنبول  عاصمتهسا  دولسة   -  1
)الس.........) مدينة قطرية.

2 - سأم س جمع )أبد).
3 - طمع س ذئب )مبعثرة).

4 - أزال س خاطر.
5 - ظهر )معكوسة) س عاصمة سويرا.

نساد  )السس.......)  س  - نمسل )مبعثسرة)   6
ريايض قطري.

شسهري  مطسرب  )عمسرو.......)   -  7
)معكوسة).

8 - يتعسب )معكوسسة) س طليسق س ضمري 
الغائبني )معكوسة).

9 - ضمري الغائبة س عكس )خري).
10 - أغنية لكاظم الساهر.

عموديأفقي
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رصاع املتالحقني يلهب الدوري العراقي
             المستقبل العراقي/ متابعة

تقام غدا الثالثاء 6 مباريات قوية، ضمن 
منافس�ات الجول�ة ال��18 م�ن ال�دوري 
الديواني�ة  املمتاز.ويس�تضيف  العراق�ي 
ج�اره نف�ط الوس�ط، يف مب�اراة تمث�ل 
لق�اء الجريحني، بعد خس�ارة الطرفني يف 
الجولة املاضية.فقد تعرض نفط الوسط 
لس�قوط مفاجئ، يف ملعبه أمام القاس�م 
)3-2(، بينما انهزم الديوانية أمام امليناء، 
بهدف�ني دون رد.ويحت�ل نف�ط الوس�ط 
املرك�ز الراب�ع، برصي�د 29 نقط�ة، فيما 
يأت�ي الديوانية يف املرك�ز الخامس عرش، 
برصي�د 19 نقطة.وتعد مباراة الس�ماوة 
والقاس�م ناري�ة، لتس�اوي الفريق�ني يف 
الرصيد، وهما يسعيان للهروب من خطر 
الهب�وط للدرج�ة األوىل.ويحتل الس�ماوة 
املرك�ز الس�ادس ع�رش، ب��16 نقط�ة، 
وبنفس الرصيد يالحقه القاسم.وينطبق 
نف�س األمر عىل مباراة الح�دود والطلبة، 
ف�كال الفريقني بذات الرصيد، ويس�عيان 

لالبتعاد عن ذي�ل القائمة.ويحتل الحدود 
املرك�ز الثامن ع�رش، برصي�د 15 نقطة، 
فيم�ا يأتي الطلبة باملركز التاس�ع عرش، 
بنف�س رصيد النقاط، لكن فارق األهداف 
يصب يف مصلحة األول.ويستضيف الكرخ 
نظريه الزوراء، يف مباراة ال يمكن التكهن 
بنتيجته�ا، رغ�م أن الزوراء يحت�ل املركز 
الثان�ي ب��32 نقط�ة، والك�رخ يف املركز 

التاس�ع برصيد 21 نقطة.ويتميز الكرخ 
تج�اوزه  ويصع�ب  الش�ابة،  بالوج�وه 
يف ملعبه، اس�تاد الس�احر أحم�د رايض، 
باملقابل س�قط الزوراء يف فخ التعادل، يف 
املباراة املاضية أمام نفط ميس�ان.وتمثل 
مباراة النجف وضيفه زاخو، تنافسا آخر 
بني متالحقني يف سلم الرتتيب، حيث يأتي 
النج�ف باملركز الخام�س، ويف جعبته 29 

نقطة، وخلف�ه زاخو برصي�د 27 نقطة.
وس�تكون مواجهة نفط ميس�ان وأمانة 
بغداد، يف اس�تاد ميس�ان األوملبي، مهمة 
للفريقني.ويدخ�ل أمان�ة بغ�داد اللق�اء، 
قادما من خس�ارة مؤمل�ة عىل أرضه أمام 

النج�ف، ويس�عى للتعوي�ض، بينم�ا 
يدرك نفط ميسان، الذي أحرج 

ال�زوراء يف الجول�ة املاضي�ة، 
وكس�ب نقطة التعادل، أن 

الفوز س�يجعله يتقدم يف 
الرتتيب.ويحت�ل  ج�دول 
املرك�ز  ميس�ان  نف�ط 
 24 برصي�د  الثام�ن، 
نقط�ة، فيم�ا يس�تقر 
أمان�ة بغ�داد باملرك�ز 
 21 برصي�د  الع�ارش، 

نقطة.

مييس عىل بعد هدفني 
من رقم قيايس جديد

كلوب: اإلحباط يسيطر 
عىل أليسون

              المستقبل العراقي/ متابعة

تمكن ليونيل مييس، نجم وقائد برشلونة، من قيادة فريقه 
لفوز ثمني عىل ريال بيتيس، بنتيجة )3-2(، مس�اء أمس 

األحد، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري اإلسباني.
ودخ�ل مييس كبديل يف الش�وط الثاني، ونجح يف تس�جيل 
ه�دف التعادل )1-1( بع�د دقيقتني فق�ط، محرزا أرسع 

هدف بقميص برشلونة، بعد مشاركته كبديل يف الليجا.
ووفًقا لصحيفة »س�بورت« الكتالونية، فإن مييس يقرتب 
م�ن تحقيق إنج�از تاريخي، وهو أن يصب�ح أفضل العب 

بديل، يف تاريخ الدوري اإلسباني.
وأضافت أن خوليو ساليناس، الذي سبق له اللعب ألتلتيكو 
مدري�د وبيلباو، هو الوحي�د الذي يمتل�ك أهداًفا أكثر من 
مييس، يف الليجا، كالعب بديل، حيث سجل 28 مرة، مقابل 

27 لألرجنتيني.
وأش�ارت الصحيفة إىل أن مييس، بهدفه يف ش�باك بيتيس، 
ع�ادل أوس�كار دي ب�اوال ب�27 هدف�ا، بينما يأت�ي والرت 
بانديان�ي يف املركز الرابع بهذه القائمة، برصيد 26 هدفا، 

ثم مانو سارابيا ب�22 هدفا.

انتعاش طموحات إنرت يف قلب املوازين أمام يوفنتوس

دعوة أملانية إللغاء مباراة اليبزيج وليفربول

              المستقبل العراقي/ متابعة

وأرشف  لوكاك�و  روميل�و  ع�ودة  م�ع 
حكيم�ي من اإليقاف، تع�ززت أمال إنرت 
مي�الن يف قل�ب موازي�ن املواجه�ة أمام 
يوفنت�وس، عندما يلتق�ي الفريقان عىل 
ملع�ب أليانز س�تاديوم، يف إي�اب نصف 

نهائي كأس إيطاليا.
وكانت مب�اراة الذهاب ق�د انتهت بفوز 
األربع�اء  ميالن�و،  يف   1-2 يوفنت�وس 
امل�ايض، بينما ش�هدت املواجهة األخرى 
باملربع الذهبي تع�ادل نابويل مع أتاالنتا 
س�لبيا، وس�يلتقي الفريقان إيابا مساء 

األربعاء عىل ملعب أتاالنتا.
وينتظ�ر أن يق�ود لوكاكو، هج�وم إنرت 

مي�الن إىل جانب الوت�ارو مارتينيز الذي 
كان قد س�جل هدف التق�دم إلنرت ميالن 
يف الدقيقة التاس�عة من مباراة الذهاب، 
قبل أن يرد يوفنتوس بهديف كريس�تيانو 

رونالدو.
كذل�ك ي�درك يوفنت�وس رسع�ة أرشف 
حكيمي الع�ب الظهري األيمن يف صفوف 
إن�رت مي�الن، ال�ذي يفتق�د م�ن ناحي�ة 
أخرى، جهود أليكسيس سانشيز الداعم 
للهج�وم، والع�ب خ�ط الوس�ط أرتورو 
في�دال صاحب الخ�رة الكبرية، بس�بب 

اإليقاف.
ويخوض إنرت ميالن، املواجهة بمعنويات 
عالي�ة بعد أن تغلب ع�ىل فيورنتينا 0-2 
يوم الجمعة امل�ايض يف الدوري اإليطايل، 

ليظ�ل يف املرك�ز الثاني بف�ارق نقطتني 
خلف ميالن املتصدر، ورفع إنرت رصيده 
من األهداف إىل 51 هدًفا، مواصال التفوق 

التهديفي عىل جميع فرق الدوري.
وقال الكرواتي إيفان برييسيتش الجناح 
األيرس إلنرت ميالن، والذي س�جل الهدف 
الثان�ي للفري�ق يف مواجه�ة فيورنتين�ا 

»هذه املباراة تشكل اختباًرا قوًيا«.
يف   3-0 خرسن�ا   ،2016 »يف  وأض�اف 
تورينو أم�ام يوفنتوس يف ذه�اب الدور 
إيطالي�ا، وقب�ل  النهائ�ي ب�كأس  قب�ل 
مب�اراة اإلياب قل�ت لروزوفيتش إن كل 
يشء ممك�ن. وفزن�ا إيابا 3-0 يف س�ان 
س�ريو، وخرجنا فق�ط ب�ركالت الجزاء 

الرتجيحية«.

وتاب�ع »الي�وم أقولها مج�ددا: إذا قدمنا 
بداي�ة جيدة يمكنن�ا فعله�ا. يوفنتوس 
فريق قوي ولكننا يمكننا تقديم أش�ياء 
اآلخ�ر،  الجان�ب  ومهمة«.ع�ىل  جي�دة 
يتطل�ع يوفنت�وس إىل اس�تكمال الث�أر 
لهزيمت�ه أمام إنرت ميالن 0-2 يف الدوري 

يف منتصف كانون ثان/يناير املايض.
وبع�د تل�ك الهزيمة، حق�ق يوفنتوس 6 
انتصارات متتالية، وقد س�جل 14 هدفا 

ولم يسكن شباكه سوى هدف واحد.
وتغل�ب يوفنتوس عىل روم�ا 2-0 أمس 
األول السبت، لريفع رصيده إىل 42 نقطة 

منفردا باملركز الثالث يف الدوري.
وقال ليون�اردو بونوتيش »قدمنا جميعا 

رد فعل، إثر تلك الهزيمة أمام إنرت«.

              المستقبل العراقي/ متابعة

اعتر الحزب االش�رتاكي الديمقراطي األملاني، اإلثنني، أن 
ك�رة القدم تعيش »بعيدا عن الواق�ع« وذلك بعد اإلرصار 
عىل إقامة مواجه�ة اليبزيج وليفربول ب�دوري األبطال، 

ب�دال م�ن إلغائه�ا أو تأجيلها، وذل�ك بعد عدم الس�ماح 
بدخول الالعبني الريطانيني إىل أملانيا بسبب الوباء.

وق�ال الرس كلينجبايل، األمني الع�ام للحزب، عقب قرار 
إقامة اللقاء ونقله إىل بودابس�ت )املجر( »ستكون بادرة 
جي�دة إذا تق�رر تأجيله أو إلغائه، املس�ابقة ليس�ت هي 

األولوية«.
وتناقش الفريقان م�ع االتحاد األوروبي حول هذا الحل، 
نظرا لعدم الس�ماح لالعبي الري�دز بدخول أملانيا لخوض 
مباراة ذهاب ثمن النهائي أمام اليبزيج واملقرر لها يف 16 

من الشهر الجاري.

زيدان: جدول املباريات جمنون.. وملاذا أغادر الريال؟
              المستقبل العراقي/ متابعة

أرج�أ زين الدي�ن زيدان، املدي�ر الفني لريال مدريد، حس�م 
موقفه من االستمرار مع ناديه، حتى نهاية عقده يف صيف 
2022، وذل�ك قبل مواجهة خيتايف، املؤجلة عن الجولة األوىل 

لليجا.
وق�ال زي�دان، خالل املؤتم�ر الصحفي التقديم�ي للمباراة: 
»نحن يف نفس القارب وأش�عر بالدعم.. وربما يعتقد الناس 

أنني أقول ذلك، ألنه يجب قول ذلك، لكن ال«.
وأضاف: »أعرف ما يجب عيل فعله، ومن املهم تقبل الوضع 
حني تكون األمور صعبة، لكن�ا علينا تغيريه.. أعلم أن لدي 

فريًقا رائًعا، ولن يمنعنا أي يشء من العمل الجاد«.
وعن التكهنات بشأن مستقبله، قال: »سنرى، واليشء املهم 
ه�و العمل هنا يوما بعد ي�وم، فهذا ما يهمني.. ما حدث قد 
ح�دث بالفعل، وما أقوله ه�و إن الالعبني املوجودين عليهم 

العمل، ويمكن للجميع أن يقولوا ما يريدون«.

وواصل املدرب الفرنيس: »ما س�نفعله ه�و اإليمان بعملنا، 
مل�اذا يجب أن أغ�ادر وأنا أق�وم بالعمل الذي أحب�ه؟ املرور 

بأوقات عصيبة أمر طبيعي يف الحياة«.
واس�تكمل: »نعلم أن ريال مدريد ن�اٍد رائع، ويجب أن تقوم 

بعملك بشكل كامل هنا، وسيكون هناك تغيري دائًما«.
وبخصوص العملية الجراحي�ة، التي خضع لها قائد الريال 
س�ريجيو راموس، قال زيدان: »لق�د كان عىل الحافة، وكل 

يشء سار بشكل جيد.. كان قرارا مهما«.

وأردف: »إيسكو تدرب بشكل طبيعي، 
وأودري�وزوال مس�تبعدان،  وميليت�او 
املباري�ات  ج�دول  الباق�ي..  وس�نرى 

مجنون، لكنن�ا تحدثنا عن ذلك بالفعل، 
وال يشء جديد«.واختت�م زي�دان: »غ�ًدا 

علينا اللعب، وأن نكون مستعدين للخصم.. 
يجب التفكري بش�كل أك�ر يف املباريات املقبلة، 

ألنه موسم مختلف جًدا، وعلينا التكيف«.

مانشسرت سيتي جيد بديل أجويرو يف الكالتشيو
              المستقبل العراقي/ متابعة

يدرس مانشسرت سيتي، إمكانية التعاقد مع مهاجم 
بديل لألرجنتيني س�ريجيو أجويرو، الذي يقرتب من 
الرحيل عن السماوي بنهاية املوسم الجاري.وذكرت 
صحيفة »موندو ديبورتيفو«، أن مانشس�رت س�يتي 
يواصل دراسة أهدافه يف السوق، إليجاد بديل أجويرو، 

ال�ذي من املتوقع أن يغ�ادر الفريق بنهاية املوس�م، 
خاصة وأن عق�ده ينتهي يف الصيف املقبل.وأضافت 
أن الن�ادي اإلنجليزي يفكر يف ض�م روميلو لوكاكو، 
مهاجم إنرت ميالن، يف ظل تألق املهاجم البلجيكي مع 
النرياتزوري.ولفتت إىل أن بيب جوارديوال مدرب املان 
س�يتي، رغم قيادته للفريق بنجاح يف غياب املهاجم 
رقم 9، إال أنه س�يكون يف حاجة ش�ديدة للتعاقد مع 

مهاجم قناص يف املوس�م الجديد، ال سيما وأن 
أجويرو لن يمدد عقده مع الفريق. وختمت 
ب�أن لوكاك�و انضم للقائم�ة املخترصة من 
الالعبني الذين يرغب املان س�يتي يف التعاقد 

معه�م، وعىل رأس�هم ليونيل مي�يس قائد 
مهاج�م  هاالن�د  وإيرلين�ج  برش�لونة، 

بوروسيا دورتموند.

عمالق إسباين يتأهب لضم مطارد 
ليفاندوفسكي

              المستقبل العراقي/ متابعة

جذب املهاجم الرتغايل أندريه سيلفا، 
األنظار إلي�ه، نظرًا لتألق�ه امللحوظ 
مع آينرتاخ�ت فرانكف�ورت األملاني 

هذا املوسم.
ومن�ذ بداي�ة املوس�م الح�ايل، نجح 
صاح�ب ال� 25 عاًما يف تس�جيل 18 
هدًف�ا وصناع�ة 5 آخري�ن بمختلف 
البطوالت مع آينرتاخت فرانكفورت.

وبحسب موقع »ترانسفري ماركت«، 
ف�إن أتلتيك�و مدري�د مهت�م للغاية 
بضم املهاج�م الرتغايل، وذلك بعدما 
اس�تفرس عن م�دى إمكاني�ة ضمه 

بالفعل يف يناير/كانون ثان املايض.
 وب�ات ن�ادي العاصم�ة اإلس�بانية 
مس�تعًدا للتفاوض مع فرانكفورت 
ح�ول ضم س�يلفا، يف ظ�ل تجهيزه 

لعرض يتجاوز 30 مليون يورو.
 ويرتب�ط مهاج�م مي�الن الس�ابق 
بعقد م�ع فرانكف�ورت حتى صيف 
2023، ويرغ�ب الالعب يف مس�اعدة 
فريق�ه ع�ىل التأه�ل ل�دوري أبطال 
أوروبا املوسم القادم، ال سيما يف ظل 
احتالله املركز الرابع بالبوندس�ليجا 

حتى اآلن.
يف  الثان�ي  املرك�ز  س�يلفا،  ويحت�ل 
ه�ذا  البوندس�ليجا  ه�دايف  قائم�ة 
املوس�م برصي�د 17 هدًف�ا، متأخرًا 
عن البولندي روبرت ليفاندوفسكي، 
مهاج�م باي�رن ميون�خ، بف�ارق 7 
أه�داف.  يذك�ر أن أتلتيك�و مدري�د 
الليج�ا برصي�د 50  يحت�ل ص�دارة 
نقط�ة، متقدًما بف�ارق 7 نقاط عن 
العمالقني برش�لونة وري�ال مدريد، 

رغم خوضه مباراتني أقل منهما.

               المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د األملان�ي يورجن كل�وب، املدي�ر الفني لليفرب�ول، أن 
حارس�ه الرازييل أليس�ون بيك�ر، محبط للغاية، بس�بب 

أخطائه أمام مانشسرت سيتي.
وخرس ليفربول عىل ملعبه أمام مانشسرت سيتي، بنتيجة 
4-1، مس�اء األح�د، ضمن مباري�ات الجول�ة 23 للدوري 

اإلنجليزي.
وق�ال كل�وب يف ترصيح�ات نقلته�ا صحيف�ة »م�ريور« 
الريطاني�ة: »لقد تحدثت مع أليس�ون، م�ن الواضح أنه 
محب�ط للغاية، كان يقول )ليس اليوم ليس اليوم(، فقلت 
ل�ه نعم، هذه هي مش�كلة األخط�اء، ال يمكن�ك أن تقرر 
متى ترتكبه�ا، اليشء الوحيد الذي يمكنك فعله هو التعلم 

منها«.
وأضاف: »هذا ما س�يفعله، ول�ن يرتكب تلك األخطاء مرة 

أخرى، أنا متأكد من ذلك«.
وتابع: »أمام مانشس�رت س�يتي كان األمر حاس�ًما، لكنه 
أنقذنا كثريًا، إنه حارس مرمى من الطراز العاملي، س�ارت 

بعض األشياء بشكل خاطئ، ونتحملها جميًعا«.
وختم: »لدينا جميًعا ليايل كهذه، سيكون عىل ما يرام مرة 

أخرى، وبعد ذلك سنلعب ونربح«.

حماوالت حلل أزمة داود مع النفط

             المستقبل العراقي/ متابعة

م�ا زالت املح�اوالت جارية، 
بني محمد داود وإدارة 
النف�ط،  ن�ادي 
االستغناء  ملنحه 

واالنتق�ال إىل الرشط�ة، خ�الل املريكاتو 
الشتوي.وأن إدارة النفط، ورغم تمسكها 
بالالعب، ل�م تغلق الباب بش�كل نهائي، 
لك�ن رد فع�ل داود، ال�ذي أعل�ن اعتزاله 
اللع�ب، والتمرد عىل الن�ادي، عقد مهمة 
الوس�طاء ب�ني الطرفني.لكن املس�اعي 

مستمرة، إليجاد حل يريض إدارة النفط، 
خصوصا أن الرشطة تنتظره مش�اركة 
يف البطول�ة اآلس�يوية، ويس�عى لرتميم 
صفوفه.وقال مص�در، إن هناك بنودا يف 
العقد بني الالعب والنفط، س�تطبق ضد 

األول يف حال واصل العصيان.

فريايت: أمتنى مزاملة مييس
              المستقبل العراقي/ متابعة

انض�م ماركو فرياتي، العب وس�ط باريس 
س�ان جريمان، لقائمة الراغبني يف انضمام 
ليونيل مي�يس، نجم برش�لونة، إىل صفوف 

الفريق الفرنيس.
بل�س  كان�ال  قن�اة  ع�ر  فريات�ي  ورصح 

»بالطب�ع، أتمن�ى اللع�ب بج�وار ليوني�ل 
مييس«.

وأض�اف الالع�ب اإليطايل »س�أعطي الكرة 
ملييس ونيم�ار، وأبقى يف الخلف، ألس�تمتع 

بما يقدمه الثنائي«.
وأش�ار مارك�و »انضمام ليوني�ل مييس إىل 
البي إس جي، س�يكون خطوة رائعة، وأمر 

يتجاوز حدود كرة القدم«.
وينته�ي تعاق�د ليونيل مييس م�ع الفريق 

الكتالوني بنهاية املوسم الجاري.
وأع�رب أكثر م�ن العب بصف�وف البي إس 
ج�ي، عن رغبته�م يف انضم�ام مييس، مثل 
نيم�ار، باريدي�س، وكذل�ك املدي�ر الفن�ي 

ماوريسيو بوكيتينو.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

اخلليفي يقطع وعدًا لبرييز بشأن راموس
            المستقبل العراقي/ متابعة

ن�ادي  رئي�س  الخليف�ي،  ن�ارص  قط�ع 
باري�س س�ان جريم�ان، وع�ًدا لنظ�ريه 
فلورنتين�و بريي�ز رئيس ري�ال مدريد، فيما 
يخ�ص التفاوض مع س�ريجيو راموس مدافع 

املرينجي.
وذك�رت صحيف�ة »ليكي�ب« الفرنس�ية، أن النادي 
الباري�يس يرغب يف ضم راموس بعد نهاية عقده مع 

الريال بنهاية املوسم الجاري.

وأضاف�ت أن الخليفي قطع وعًدا لبريي�ز، بأن ناديه 
رغم رغبته يف ضم الالع�ب، إال أنه لن يحاول التعاقد 
معه حتى تنتهي مفاوضات تجديد عقده مع الريال 

بشكل نهائي.
وينتهي عقد راموس مع النادي امللكي، بنهاية املوسم 
الج�اري، ولم يتوصل الطرفان التفاق حول التجديد، 
حتى اآلن، حيث يسود التوتر يف عالقة راموس وريال 
مدريد، يف ظل رغبة املدافع املخرضم يف الحصول عىل 
12 ملي�ون ي�ورو كراتب س�نوي، فيما يري�د النادي 

األبيض تخفيض راتبه ل� 10 ماليني.
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ريام الشمريمحمد حسن الساعدي

الب�د لنا ونح�ن نتحدث ع�ن امة من األم�م أن نتذك�ر رموز هذه 
األمم، واملؤثرين يف مس�رتها س�واًء يف الجانب السيايس أو الديني، 
الن قيمة أي ام�ة تعتمد عىل هذه الرموز،لذلك عمدت األمم الحرة 
إىل إحياء واس�تذكار عظمائها واس�تذكار مواقفهم البطولية التي 
س�طروا فيها مراحل ويوميات تاريخ األمم، وهنا البد من تساؤل: 
هل الش�هيد زاهد يف الحياة يائ�س منها؟ هل يضحي بحياته ألنها 

تعيسة أو مملة؟ هل هو انتحار؟
كال الن الش�هداء أكث�ر حب�اً للحياة وفهمهم له�ا، ولكن ثمة فرق 
كب�ر بني األحياء والش�هداء، فنحن نحب الحي�اة حتى نبخل بها، 
وذلك لألس�ف تص�ور وفهم ضعي�ف وينم عن قص�ور يف البصرة 
وخوَّر عزيمة، ولكن باملقابل فأن الش�هيد يح�ب الحياة ال ألجلها 
ب�ل ألج�ل أن يعيش فيه�ا كريماً عزي�زاً يف غر ه�وان أو ذل، لذلك 
فق�د بلغ الش�هيد قمم الفضائ�ل، وعىل الرغم من م�رور األيام إال 
أن منزلة الش�هيد ت�زداد رفعة ومكانة يف املجتم�ع عموماً، وحتى 
أمست الشوارع تزدهر بصور اإلبطال املضحني والشهداء املؤثرين 

عىل أنفسهم أمام حق كبر أال وهو الوطن.
اتس�مت حياة ش�هيد املحراب الس�يد محم�د باق�ر الحكيم بهذه 
الس�مات والصفات حتى أصب�ح ركناً مهماً م�ن أركان التضحية 
والتحرر يف س�بيل القضي�ة العراقية األم، ألنه أصبح درس�ًا كبراً 
يف اإليث�ار ،وهو يعلم وقت قربانه ليقمها إىل نحر الش�هادة، يقيناً 
منه بان دمائه ستكون النهر الذي يسقي الحرية املستباحة طيلة 
أربع�ة عقود من الظلم الفاحش والتس�لط األعم�ى الذي رقد عىل 
حياة العراقي�ني عموماً، ولكن رغم كل هذه املقدمة ال زلنا بأمس 
الحاج�ة إىل أن�اس مخلصني أحب�وا وطنهم فأحبه�م واحتضنهم 
ليكونوا بني ذرات ترابه درس�ًا وعبق لألحرار يف كل مكان وزمان ، 
لذلك عملية املواجهة مع شهيد املحراب وشهادته لم تكن رشيفة، 
بل كانت من أيادي قذرة وبأسلوب قذر، ألنهم عجزوا عن مواجهة 
الحق وأن األبطال والعظماء ال يمكن مواجهتهم ومنازلتهم، وظل 
ذل�ك الصوت الهادر ي�دوي يف صحت أمر املؤمن�ني )ع( راجزاً كل 
مالحم القوة والش�جاعة والصرب للشعب العراقي الذي كان السند 
الحقيق�ي رغم املحن ملرجعيت�ه الدينية وقيادته السياس�ية آنذاك 
، لذلك أستش�عر ش�هيد املح�راب ذلك من خالل االس�تقبال الكبر 
ال�ذي قوبل به أثناء دخوله الب����الد بع�د غ�ربة دامت ألكثر من 
ثالث�ون عاماً يدافع فيها عن حقوق ش�عبه أمام العال���م أجمع 
، وعىل الرغم من أن املنية كانت أرسع بش�هيد املحراب ولكن بقي 
ذلك الصوت والفكر األس�����اس املح���رك ألي عملية سياسية 

جاءت بعد عام 2003 .

يف س�اعات الصباح الشتائي البارد املتجمد تنترش الضوضاء يف أنحاء 
املدين�ة وترتفع الجلبة في�رع الناس بالذهاب لاللتح�اق بعملهم، 
أما أنا اس�تقبلته بالغم وامل�رض، تنتابي حمى يعقبها برد وارتجاف، 
والضعف ش�ل أعضائي جميعاً حتى ش�عرت بقلبي يتفتت وجشمت 
ع�ىل نفيس كآبة ال اس�تطيع وصفه�ا، وما أبايل ألنه ي�وم يضاف إىل 
أمثال�ه مثل أيام ب�ؤيس وش�قائي، ارتديت هندامي ونزل�ت للمقهى 
الذي اعتدت الجلوس فيه، جلس�ت عىل كريس الشتاء مع كوب شاي 
س�اخن والصداع ال يزال يف رأيس واأللم يف ظهري, حتى أفكاري تبدو 
مريضة فكأن الم ما أصابها أيضاً، كان املقهى فارغ بارد حتى امتأل 

شيئاً فشيئاً ودارت أكواب الشاي عىل الشاربني.
أما املارة فيتجولون بالش�وارع بوجوه عابس�ة كئيب�ة غر مرحبة، 
وبعضه�م يرتدي ألبس�ة ثقيلة دافئة خوفاً من امل�رض، كان الضجر 
ي�كاد يقيض عيل وامل�رض يعذبن�ي وذكريات املايض تملؤني ش�وقاً 
وتعب�ث ب�ي حنيناً واكتئاباً، س�معت ش�خصاً من الجالس�ني يطلب 
تشغيل الراديو, فما أكاد سمعت صوت ناظم الغزايل بدأ بالغناء حتى 
رهف س�معي واذا بي أنس�اق مع صوته فنس�يت أهم ما كان يشغل 
خاطري، أشعلت س�جارتي ونظرت من نافذة املقهى فرأيت حسناء 
جميلة بخدودها الوردي واقفة مع رفيقاتها، تتحدث معهن بش�غف 
وكأنه�ا تري�د أن تلته�م الحكايات التهام�اً، كان�ت كالطفلة تفيض 
بالحيوية والنش�اط، لعوبًة مرحة تسيل رفيقاتها كثراً, ظللت أنظر 
اليها وهي عىل تلك الش�اكلة، حتى رأتني أنظر اليها فذابت خجالً من 
نظرت�ي الخيالية، وصبغ االحم�رار وجهها وبقيت س�اهمة واجمة 

خجله واضعة خديها اللطيفني بني ذراعها الناعمتني.
فشعرت بأنها الزالت صبية لينة رقيقة املحيا، رسيعة العطف وتتأذى 
م�ن النس�يم، فقليل من الهواء يس�بب لها باأللم، وم�ا أنا أال هرم ال 
يستطيع أن يزج نفسه يف أتوان الحب، لم تعد مثل هكذا أشياء تدخل 
إىل رأس بس�هولة، من كان مثل سني، فمن مثيل ليس عىل جمجمته 
أال خصيل�ة صغ�رة من الش�عرات الت�ي اصطبغت بالل�ون األبيض، 

وجسمي املعروق الناحل كأنه دجاجة هزيلة تنتف ريشها.
نظ�رت نظ�رة واح�دة من ح�ويل أعادتني إىل ج�ادة الص�واب ورأيت 
األش�ياء كما كنت أراها، يا الله أي شيطان سول يل وما الفائدة منه، 
إنه�ا الغباوة يا صبية الغباوة فق�ط، فأنت بحاجة لدفئ رجل صادق 
بعهده ليس لرجل مثيل، مس�ن وحياته مطوية، وأني لو فعلت لكان 
ذلك مبعث�اً للهزأة والس�خرية مني، ألنني يف س�ن تمنعني من اللهو 
عىل حس�اب الن�اس أو أن أكون رشيراً, إم�ا عاطفتي، يا صبية هذه 
العاطف�ة التي انحرفت به�ا عن القصد وخلقت لها س�بباً لم يخطر 

يل ببايل.

تعرف عىل فوائد رشب الشاي األسود
يعترب الش�اي األسود من أكثر املرشوبات شيوعا 
الت�ي يت�م اس�تهالكها يف جمي�ع أنح�اء العالم، 
وه�و متوفر عىل نطاق واس�ع بنكهات مختلفة 
لتقديم مجموع�ة متنوعة لذيذة. يتميز الش�اي 
األس�ود بالعدي�د م�ن الخصائ�ص، إذ يس�اعد 
اس�تهالكه بانتظام يف الحفاظ عىل صحة القلب 
والعقل، ليس هذا فحسب، بل إنه يحسن املناعة 
أيض�ا، وفقا ملا نرشه موق�ع »أونيل ماي هيلث« 
الطب�ي. وعىل الرغم م�ن ذل�ك، إال أن الكثر من 
الن�اس يصفونه بأن�ه ضار بالصح�ة، إذا رشب 
بكمي�ات كب�رة، وبالت�ايل س�يكون بالتأكيد له 
العديد م�ن اآلثار الجانبية الخط�رة. مما يعني 
أن هذا املرشوب سالح ذو حدين، يمنحك الفوائد 
الصحي�ة عند تناوله باعتدال، يف حني يس�بب لك 
ال�رر عند تناول�ه بكثرة وبدون إدارة. تش�مل 
أبرز الفوائد الصحية التي يقدمها الشاي األسود 
ما ييل: غن�ي بمضادات األكس�دة: هذا املرشوب 
املنخف�ض الس�عرات الحرارية م�يلء بمضادات 
األكس�دة القوي�ة الت�ي تختل�ف ع�ن مضادات 
األكسدة املوجودة يف الفواكه والخروات، لذلك 
س�تحصل عىل فائدة إضافي�ة إذا قمت بتضمني 
هذا املرشوب إىل جانب األطعمة يف النظام الغذائي 
اليوم�ي، حيث تعم�ل تلك املركب�ات ضد الجذور 

الحرة، وبالتايل الحفاظ عىل صحة القلب والدماغ 
والجل�د واألعض�اء األخ�رى، ولها تأثر حاس�م 
مضاد لاللتهابات، وتمنع بعض األمراض املزمنة 
مث�ل الته�اب املفاص�ل الروماتوي�دي. الحد من 
فرص اإلصابة بمرض السكري: بفضل محتواه 
املنخف�ض م�ن الس�عرات الحراري�ة إىل جان�ب 
الق�درة عىل مراقبة مس�تويات الس�كر يف الدم، 
فهو امل�رشوب األكث�ر مالئمة ملرىض الس�كري، 
كما وجدت دراس�ة أن تناول أكثر من كوب واحد 
من الشاي األسود يوميا يرتبط بانخفاض خطر 
اإلصابة بالنوع الثاني من مرض السكري. مفيد 

لصح�ة القل�ب: وج�د الباحثون أن األش�خاص 
الش�اي  وخاص�ة  الش�اي،  يتناول�ون  الذي�ن 
األس�ود، لديه�م فرصة أق�ل من خط�ر اإلصابة 
بأم�راض القل�ب اإلقفاري�ة، فه�و يحافظ عىل 
فحص التمثي�ل الغذائي للده�ون ويمنع ارتفاع 
مس�تويات الدهون الثالثية، وهؤالء األش�خاص 
يكونون أقل عرضة لإلصابة بالس�كتة الدماغية 
أيضا. باإلضافة إىل ذلك، يس�اعد الش�اي األسود 
يف الوقاي�ة من الرطان لكون�ه يحارب الجذور 
الح�رة، ومفيد لصح�ة الدماغ ألن�ه يحتوي عىل 
األحم�اض األمينية L- الثيان�ني، والتي ثبت أنها 
تزيد من الرتكيز الذهني واليقظة، كما أن تناوله 
بشكل متوازن ومنتظم يؤدي يساعد يف التخلص 
من التوتر. من جهة أخرى، فإن اإلفراط يف رشب 
الشاي األسود كما ذكرنا له بعض اآلثار الجانبية 
بس�بب وجود مادة الكافيني فيه، وتشمل بعض 
تلك املخاطر التي يمكن أن يسببها ما ييل: زيادة 
مس�تويات الس�كر يف الدم: مائت�ي مليغرام من 
الكافيني يمكن أن تكون ضارة ملرىض الس�كري، 
أي ما يعادل حوايل 5 أكواب من الش�اي األس�ود، 
لذل�ك، يمك�ن أن يؤدي االس�تهالك املف�رط لهذا 
املرشوب إىل زيادة مس�تويات السكر يف الدم لدى 

مرىض السكري.

 انطلق�ت، امس االثنني، فعاليات مهرجان الوطن الس�ينمائي االول 
بمناسبة يوم الشهيد العراقي.

وانطل�ق مهرجان الوطن برعاية مؤسس�ة الف�رات لإلعالم واإلنتاج 
الفن�ي بمش�اركة اكثر من 150 فيلما س�ينمائياً روائي�اً قصراً عىل 

ارض فندق بابل-قاعة كلكامش يف بغداد.
ويتضم�ن املهرجان الس�ينمائي جوائ�ز ثمينة الفض�ل االفالم التي 

تعنى بشهداء العراق.
وس�يتنافس 25 فيلم يجسد بطوالت ش�هداء العراق للظفر باملراكز 

الثالث االوىل.

كش�ف خب�ر يف العناية الفائق�ة وجراحة القلب عن تداعيات س�لبية بالغة 
يسببها فروس كورونا املستجد عىل القلب والرئتني.

وقال الربوفس�ور ماركو توبارو، مس�ؤول قس�م العناي�ة الفائقة وجراحة 
القلب بمستشفى س�ان فيليبو نري، الشهرة بروما إن التداعيات السلبية 

للفروس تصيب أوال الرئتني.
وأض�اف توب�ارو أن اإلصاب�ة بكورونا ت�ؤدي إىل التهاب ح�اد يف الرئتني ثم 
تصبح فشال رئويا، األمر الذي قد يؤدي إىل الوفاة، بحسب “الوكالة الوطنية 

لإلعالم”.
وأوض�ح توب�ارو أن األفراد املصابني بأمراض القل�ب واألوعية الدموية أكثر 
عرضة لخطر اإلصابة باألعراض الخطرة للفروس، مش�را إىل أنه يس�بب 

قصورا يف القلب.
وبني أن هذه التداعيات تحدث عندما تتوقف عضلة القلب عن ضخ الدم بما 

يكفي، أو يف حالة عدم انتظام رضباته.

انطالق فعاليات مهرجان الوطن السينامئي 
بمناسبة يوم الشهيد العراقي

خبري يكشف ارضار كورونا
 عىل القلب والرئتني

أطعمة جيب االبتعاد عنها لتجنب تلف الكبد
وفًقا ملراكز الس�يطرة عىل األم�راض والوقاية 
منها، تم تشخيص 4.5 مليون أمريكي بأمراض 
الكبد، وما يصل إىل 20% من األمريكيني يعانون 
من م�رض الكب�د الدهني غر الكح�ويل، وهو 
نوع من تلف الكبد ينبع من مصادر أخرى غر 
الكح�ول. ونرش موقع “إيت ذي�س نوت ذات” 
مجموع�ة م�ن املعلومات ح�ول األطعمة التي 

يجب الحد منها لتجنب تلف الكبد.
• املرشوبات املحالة : يمكن أن تؤثر املرشوبات 
املح�الة عىل صح�ة الكب�د؛ ألنه�ا تحتوي عىل 
جرعات عالية من الفركتوز، وهو الذي يحتوي 
عىل نس�بة عالية من السكر املكرر الذي يمكن 
أن يتلف الكبد، حيث إنه يف الجرعات املنخفضة 
يت�م التعامل م�ع الفركتوز بواس�طة األمعاء 
الدقيق�ة، لك�ن يف الجرع�ات العالي�ة، أظهرت 

األبحاث الحديثة أنه يؤدي إىل تسمم الكبد.
البطاط�س  تمتل�ك  ال  املقلي�ة:  البطاط�س   •
املقلي�ة الس�عرات الحرارية فحس�ب، بل تر 
الكبد أيًضا، وتعترب أيضا هذه نسبة عالية من 
الدهون املشبعة التي تزيد من مقاومة الدهون 

واألنسولني يف الكبد.
• الخب�ز األبي�ض: الخب�ز األبي�ض عب�ارة عن 
كربوهي�درات مكررة تفتق�ر إىل األلياف، حيث 
يؤدي إىل ارتفاع مستويات السكر يف الدم، لذلك 

يجب استبدال الخبز األبيض بالخبز البني.
• زيت نباتي: يتأكس�د الزي�ت النباتي املحتوي 
عىل أوميجا 6 برعة أثناء الطهي؛ ما يس�اهم 

يف تلف الكبد.
• املل�ح: يمكن أن ي�ؤدي تناول املل�ح الزائد إىل 
احتب�اس امل�اء يف الجس�م؛ لذلك يج�ب تجنب 

تن�اول األطعم�ة املعلب�ة واملعالج�ة ورقائ�ق 
البطاط�س والبس�كويت ألنها غني�ة بالدهون 

املشبعة وامللح.
• اللحوم الحمراء: تحتوي اللحوم الحمراء عىل 
الكثر من الربوتينات؛ ما يجعل الهضم مرهًقا 
للكبد، وذلك ألن تكسر الربوتينات ليس باألمر 
الس�هل عىل الكبد ويمكن أن يؤدي إىل مش�اكل 
مختلف�ة متعلق�ة بالكب�د، ويمك�ن أن ي�ؤدي 
أيضا تراك�م الربوتني الزائد يف الكبد إىل اإلصابة 

بمرض الكبد الدهني.
• املواد الغذائية املخبوزة: يمكن أن يكون للكعك 
والبس�كويت آثار ض�ارة عىل الكب�د؛ وذلك ألن 
هذه األطعمة غنية بالس�كر ويمكن أن تسبب 
الس�منة وارتفاع مس�تويات الده�ون الثالثية 
التي يمكن أن تؤدي جميعها إىل أمراض الكبد.

يمكن أن يش�ر انتف�اخ البطن لي�س فقط إىل 
اإلف�راط يف تن�اول األطعم�ة املس�ببة لتك�ون 

الغازات، بل وأيضا إىل رسطان األمعاء.
وتفي�د Express، اس�تنادا إىل بيان�ات جمعية 
الرطان الربيطانية، بأن انتفاخ البطن يش�ر 
ع�ادة إىل تراكم الس�وائل يف البط�ن، وهذا بحد 

ذاته أوىل عالمات تطور مرض الرطان.

وباإلضاف�ة إىل الرطان، هن�اك حاالت عديدة 
يمك�ن أن تس�بب انتف�اخ البط�ن، مثل ش�لل 
املع�دة، ومتالزمة القول�ون العصب�ي، و الداء 
البطن�ي، واإلمس�اك.ووفقا للخ�رباء، يجب يف 
جمي�ع األح�وال مراجع�ة الطبي�ب األخصائي 
وإج�راء الفحوص الالزمة لتش�خيص س�بب 

انتفاخ البطن.

انتفاخ البطن قد يكون من أعراض مرض خطري

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

هلذه األسباب توقفوا فورًا عن تنظيف األذن باألعواد القطنية!
ق�د يعتق�د البع�ض أن بق�اء امل�ادة 
ب��  واملعروف�ة  األذن  يف  الصف�راء 
»ش�مع« األذن م�ر، لك�ن ذلك غر 
صحي�ح تمام�ا، فوجود ه�ذه املادة 
رضوري، والس�بب هو أن شمع األذن 
يس�اعد عىل بقاء مجرى السمع لزجا 
ويحم�ي األذن من األوس�اخ والغبار، 
ورغم ذلك فإن إفراز هذه املادة يزعج 
الكثري�ن ما يدفعه�م إلزالتها بكافة 

الوسائل املتاحة.
قائم�ة  تتص�در  القطني�ة  االع�واد 
ش�مع  إلزال�ة  املس�تخدمة  األدوات 
األذن. ورغم عبارات التحذير املكتوبة 

أحيانا ع�ىل علب »األع�واد القطني�ة«، والتي 
تحذر من اس�تخدامها »غر مناسبة لتنظيف 
األذن�ني«، فان الكثر من الناس تتجاهل هذه 
التحذي�رات. فهل تنظف ه�ذه األعواد األذنني 

حقا؟
م�ن غ�ر املس�تبعد أن تك�ون ه�ذه األع�واد 
القطنية غر مالئمة حقا إلزالة الشمع بشكل 
فع�ال، بل وحتى إن عملي�ة التنظيف قد تليها 
زيارة اضطرارية إىل أخصائي السمع والسبب 
ه�و أن البعض ييسء اس�تخدام هذه األعواد، 

م�ا ي�ؤدي بدوره إىل إي�ذاء مجرى الس�مع أو 
يتس�بب يف إح�داث ثقب غش�اء طبل�ة األذن، 
وه�و أمر مؤلم جدا ويحتاج إىل تدخل جراحي 
أحيانا. يواخيم فيشمان، نائب رئيس الرابطة 
األملانية ألمراض األنف واألذن والحنجرة يحذر 
بدوره من استخدام األعواد القطنية يف تنظيف 
األذن فهي ال تقل خطورة برأيه عن استخدام 
قط�رات وبخاخ�ات تنظيف األذن�ني املرة، 
وينصح باالستغناء كليا عنها حسب ما أورده 

موقع »أوغسربغه ألغماينه« األملاني.
األذن  تنظي�ف  عملي�ة  أن  البع�ض  ويعتق�د 

باألعواد القطني�ة تكون مجدية، لدى 
إخراج العي�دان البيضاء النظيفة من 
األذن بلون أصفر. لك�ن ذلك االعتقاد 
خاطئ، فاألعواد القطنية تساعد عىل 
التخلص من الشمع املوجود يف مقدمة 
مجرى الس�مع فقط. ويف عمق األذن 
يكون األمر مختل�ف تماما. فتنظيف 
األذن باألعواد القطنية يؤدي إىل ضغط 
الشمع بقوة إىل داخل مجرى السمع، 
األمر الذي قد ينتهي بجفاف الش�مع 

داخل األذن مسببا التهابا يف األذن.
ويقوم مجرى السمع بعملية تنظيف 
ذاتية للش�مع املوج�ود بداخله، ويتم 
ذل�ك أثن�اء عملي�ة »املض�غ«، التص�ال الفك 
الصدغي بمجرى الس�مع ما يجعل استخدام 
ه�ذه األعواد القطنية ال فائ�دة منه. وينصح 
خ�رباء الصحة يف بع�ض الحاالت باس�تخدام 
األعواد القطنية، وهي الحالة التي يكون فيها 
مج�رى الس�مع ضيق ج�دا، لدى كبار الس�ن 
مثال، ما يؤدي إىل جفاف شمع األذن يف داخله، 
ويف ه�ذه الحال�ة يك�ون اس�تخدام األع�واد 
القطني�ة مفيد، ع�ىل أن يتم ذلك تحت إرشاف 

خرباء مختصني.


