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اإلمام علي بن أبي طالب
 )عليه السالم(

 ال تفرح بسقوطك غريك، فإنك ال تدري 
ما تضمر لك األيام العراقي

رئيس جملس االدارة
رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

عداد »كورونا« يسجل ارتفاعًا باإلصابات.. 
ووزير الصحة: اللقاح الصيني سيصل العراق 

االثنني املقبل
ص2

املالية الربملانية تعلن إمتام موازنة 2021.. والرئاسة: الفصل الترشيعي ال ينتهي قبل متريرها
أمني جملس الوزراء يرتأس جدول أعامل جلنة وضـع آلية منـح القروض

ص2

ص2

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ق�ال رئيس ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي، أمس 
الثالثاء، إن الحد من الساللة املتحورة »الخطرية« 
من ف�ريوس كورونا، مرهون بالت�زام املواطنني 
بالحظر الصح�ي، فيما أك�د أن الحكومة تعمل 
بخطط مدروس�ة لتنش�يط االقتص�اد العراقي 
ودع�م القطاع الخاص وتوف�ري املزيد من فرص 
العم�ل.   وق�ال الكاظمي خالل جلس�ة مجلس 
ال�وزراء، وفقا لبي�ان للمكت�ب اإلعالمي ملجلس 
ال�وزراء، تلق�ت »املس�تقبل العراق�ي« نس�خة 
منه، »نثم�ن االلتزام الع�ام للمواطنني بالحظر 
الصح�ي، وكذل�ك نقّيم عالًيا جهود املؤسس�ات 

وأجهزة الدولة التي ساهمت يف تطبيقه«.  
وأضاف، أن »تصاعد هذا االلتزام س�يمكننا من 
الحد من اثار الس�اللة الجدي�دة واالكثر خطورة 

من الوباء«.  
وتاب�ع، أن »العملي�ات اإلس�تباقية ضد اإلرهاب 
مس�تمرة ويف تصاعد للقضاء ع�ى ما تبقى من 
جح�ور اإلرهاب وب�ؤره، ونحي�ي قواتنا البطلة 
ب�كل صنوفها وهي ترابط لياًل ونهاًرا يف مالحقة 
خالي�ا اإلرهاب«.  ولفت إىل أن�ه »لن تكون أرض 
العراق ساحة لتصفية الحس�ابات، والصواريخ 
العبثي�ة ه�ي محاولة إلعاق�ة تق�ّدم الحكومة 
وإحراجه�ا، لك�ن أجهزتن�ا األمنية س�تصل إىل 
الجن�اة وس�يتم عرضه�م أم�ام ال�رأي العام«.   
واش�ار اىل ان�ه »بع�د ان كان مه�ددا باالنهيار، 
احتياطي النقد األجنب�ي للعراق اخذ بالتصاعد، 
ومتوق�ع له ان ي�زداد بما يقرب م�ن 4 مليارات 

دوالر بنهاية الشهر الحايل.
التفاصيل ص2

احلكومة: جتاوزنا »األزمة االقتصادية«
»احتياط الدوالر« يشهد تصاعدًا يف خزينة الدولة.. والكشف عن خطط لتنشيط االقتصاد ودعم وتوفري فرص العمل وزير الصناعة ونظريته 

األردنية جيريان جولة ميدانية يف هيأة 
البحث والتطوير الصناعي

وزير الزراعة يتلقى دعوة لزيارة 
أرمينيا لتعضيد دور العمل الزراعي 

بشقيه النبايت واحليواين

قائد عمليات بغداد
 جيري جولة يف الطارميـة ويشيد 

بتعاون األهايل

ص3

ص3

ص3

البيت األبيض: بايدن لن يصمت عىل خمالفات حقوق اإلنسان يف السعودية
املساءلة والعدالة تكشف عن »سياسيني بعثيني« وتؤكد: الدوائر ال ختلو منهم
املفوضية تسجل )30( حتالفا انتخابيا.. ومؤرش األحزاب يرتفع إىل )249(

الرافدين يبارش بتوطني رواتب منتسبي الدفاع ويعلن شموهلم بالسلف والقروض

بالتفاصيل.. مجيع  قرارات جملس الوزراء وأحدها
 خيص لقاح »كورونا«

ص2

ص2

ص3 ص3 ص3

النفـط يرتفـع
 الـى »66« دوالرًا ألول مــرة 

منـذ 13 شهـرًا

التخطيط تعلن مواصلة 
العمل إلنشاء نظام للرواتب 

والرقم الوظيفي

التعليم ختاطب
 االعمـار لتخصيـص أراٍض 

للتدريسيني واملوظفني

       بغداد / المستقبل العراقي

أكد البيت األبيض أن الرئيس األمريكي جو بايدن »لن يلتزم 
الصم�ت« يف ما يخص اعرتاضات الواليات املتحدة بش�أن 
قضايا حقوق اإلنس�ان يف السعودية »عى عكس« سلفه، 
دونالد ترامب. وقالت املتحدثة باس�م البيت األبيض، جني 
بس�اكي بش�أن احتمال تغري نهج الواليات املتحدة تجاه 
الس�عودية خاصة يف ظل دعوات اإلدارة الجديدة ملحاسبة 
املسؤولني عن قتل الصحفي، جمال خاشقجي، وموضوع 
االتصال املرتقب بني بايدن والقيادة والس�عودية: »ننتظر 
أن يج�ري الرئيس محادثة مع )العاهل الس�عودي( امللك 

سلمان )بن عبد العزيز( يف الوقت املناسب«.
وأضافت بس�اكي: »لك�ن هناك مكونات أخ�رى لعالقتنا 
كم�ا تعلم، وبينها الحقيقة أن الرئيس، عى عكس اإلدارة 
الس�ابقة، ل�ن يلتزم بالصم�ت حال وج�ود اعرتاضات أو 
مباعث قلق لديه بش�أن قضايا مرتبطة بحقوق اإلنسان 
وحرية التعبري أو أي يشء آخر حول الطريقة التي تس�ري 
بها األمور«. وتابعت املتحدثة باسم البيت األبيض بالقول: 
»ويف الوق�ت نفس�ه يوج�د دور مه�م يمك�ن أن نلعبه يف 
عالقاتنا فيما يتعلق بالتهديدات التي تواجهها الس�عودية 
من بعض األط�راف يف املنطقة. وهذه العالقة س�نواصل 

العمل معهم عليها«.

      بغداد / المستقبل العراقي

اتخ�ذ مجل�س ال�وزراء، أم�س الثالثاء، 
سلسلة من القرارات.وذكر بيان لرئاسة 
»املس�تقبل  تلق�ت  ال�وزراء،  مجل�س 
العراقي« نسخة منه، أن »مجلس الوزراء 
عقد جلس�ته االعتيادية برئاس�ة رئيس 
مجلس الوزراء مصطف�ى الكاظمي، تم 
خاللها بحث اخر مس�تجدات االحداث يف 
الب�الد، فضال ع�ن مناقش�ة املوضوعات 
املدرج�ة ضمن ج�دول أعماله«. وبعد ان 
ناقش مجل�س الوزراء ما م�درج ضمن 

جدول اعماله، أصدر القرارات التالية:  

اوال/ املوافقة عى مرشوع قانون الحماية 
القضائية للرشكات املصنعة للقاح كوفيد 
١٩وإحالته إىل مجلس النواب استنادا إىل 
أحكام املادت�ني )6١/ البند اوال( و)80/ 

البند ثانيا( من الدستور.   
  ثاني�ا/ املوافقة عى قيام وزارة الصحة 
بتوف�ري اللق�اح م�ن رشكة س�ينوفارم 

الصينية .   
  ثالث�ا/ املوافق�ة ع�ى زي�ادة رأس�مال 
الرشك�ة العامة لتوزيع كهرباء الش�مال 
إح�دى تش�كيالت وزارة الكهرباء بمبلغ 
دين�ار،   )٩74١0٩524557( مق�داره 
فقط تس�عمائة وأربعة وس�بعون مليارا 

ومائة وتسعة مليون وخمسمائة وأربعة 
وس�بعة  وخمس�مائة  ال�ف  وعرشي�ن 
وخمسون دينار، والذي يمثل مبلغ زيادة 
رأس�مال الرشك�ة واملص�ادق عليها من 
ديوان الرقابة املالية االتحادي، استنادا إىل 
املادة )١0/اوال/١( من قانون الرشكات 

العامة )22 لسنة ١٩٩7( املعدل.   
  رابعا/ املوافقة عى ما يأتي :   

-إص�دار تعليمات تس�هل تنفي�ذ أحكام 
قانون تخلي�د تضحيات ش�هداء الحرب 
ض�د عصابات داعش اإلرهابية، وترسيع 
الفائق�ة  والعناي�ة  معامالته�م  انج�از 
بالجرحى، إس�تناًدا اىل أح�كام املادة )٩( 

م�ن قان�ون تخليد ش�هداء الح�رب ضد 
عصابات داعش اإلرهابية وترسيع انجاز 
معامالته�م والعناي�ة الفائقة بالجرحى 

رقم )8١ لسنة 20١7(.   
-إص�دار النظام الداخ�ي للجنة املرشفة 
عى تنفيذ أحكام قانون تخليد تضحيات 
ش�هداء الح�رب ض�د عصاب�ات داعش 
اإلرهابي�ة، وترسي�ع انج�از معامالتهم 
والعناي�ة الفائق�ة بالجرح�ى رق�م )8١ 
لسنة 20١7(، إستناًدا اىل أحكام املادتني 
)6،٩( م�ن قانون تخليد ش�هداء الحرب 

ضد عصابات داعش اإلرهابية .
التفاصيل ص2
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ثـالث 
تعادالت يف الدوري

 املمتـاز

ص2
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الرافدين يبارش بتوطني رواتب منتسبي الدفاع ويعلن شموهلم بالسلف والقروض
     بغداد / المستقبل العراقي 

بارش مرصف الرافدين، أمس الثالثاء، بتوطني رواتب منتس�بي وزارة الدفاع وش�مولهم بكافة 
الخدم�ات التي يقدمه�ا املرصف بضمنها قبول كفالتهم اس�وة بباقي موظف�ي دوائر الدولة.

وذكر املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه ان »املرصف بارش 
بتوطني رواتب منتسبي وزارة الدفاع اسوة بمنتسبي وزارة الداخلية وشمولهم بكافة الخدمات 
املرصفي�ة فضال عىل قبول كفاالتهم للغري اس�وة بموظفي دوائر الدولة«. واش�ار البيان اىل ان 
»املرصف يخطط بش�كل مس�تمر لتطوير خدمات�ه وتحديثها واضافة خدم�ات اخرى اضافة 
للخدم�ات املفعلة التي تروجها عرب فروعه«. ودعا املرصف »دوائر الوزارة للتنس�يق مع ادارته 
العامة بهدف االرساع بتوطني رواتب املنتس�بني بهدف شمولهم بالسلف والقروض والخدمات 
املرصفية«. ولفت اىل ان »املرصف ش�مل املنتس�بني حالياً بالس�لف والق�روض من دون كفيل 
بالنس�بة للموطنة رواتبهم لديه اما بالنسبة لغري املوطنني فمشمولني ايضا لكن رشيطة توفر 

كفالء عدد 2 مع جلب كتب استمرارية بالخدمة من دوائرهم«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

قال رئيس ال�وزراء مصطفى الكاظمي، 
أم�س الثالث�اء، إن الح�د م�ن الس�اللة 
املتحورة »الخطرية« من فريوس كورونا، 
بالحظ�ر  املواطن�ني  بالت�زام  مره�ون 
الصح�ي، فيما أك�د أن الحكوم�ة تعمل 
بخط�ط مدروس�ة لتنش�يط االقتص�اد 
العراق�ي ودعم القط�اع الخاص وتوفري 

املزيد من فرص العمل.   
وق�ال الكاظم�ي خ�الل جلس�ة مجلس 
ال�وزراء، وفق�ا لبيان للمكت�ب اإلعالمي 
»املس�تقبل  تلق�ت  ال�وزراء،  ملجل�س 
العراق�ي« نس�خة منه، »نثم�ن االلتزام 
العام للمواطنني بالحظر الصحي، وكذلك 
نقّي�م عالًي�ا جهود املؤسس�ات وأجهزة 

الدولة التي ساهمت يف تطبيقه«.  
االلت�زام  ه�ذا  »تصاع�د  أن  وأض�اف، 
س�يمكننا م�ن الح�د م�ن اثار الس�اللة 

الجديدة واالكثر خطورة من الوباء«.  
وتاب�ع، أن »العملي�ات اإلس�تباقية ضد 
اإلرهاب مس�تمرة ويف تصاع�د للقضاء 
عىل ما تبقى من جحور اإلرهاب وبؤره، 
ونحي�ي قواتن�ا البطل�ة ب�كل صنوفه�ا 
وهي ترابط لياًل ونهاًرا يف مالحقة خاليا 
اإلره�اب«.  ولف�ت إىل أن�ه »ل�ن تك�ون 
أرض العراق ساحة لتصفية الحسابات، 

والصواريخ العبثية ه�ي محاولة إلعاقة تقّدم الحكومة 
وإحراجه�ا، لك�ن أجهزتن�ا األمني�ة س�تصل إىل الجناة 
وس�يتم عرضه�م أم�ام ال�رأي الع�ام«.   واش�ار اىل انه 
»بع�د ان كان مهددا باالنهي�ار، احتياطي النقد األجنبي 

للع�راق اخ�ذ بالتصاعد، ومتوقع له ان ي�زداد بما يقرب 
م�ن 4 ملي�ارات دوالر بنهاية الش�هر الح�ايل، منذ البدء 
باإلج�راءات االصالحية وتغيري س�عر الرصف«، مضيفاً 
انه »كما جرى الحد بش�كل كبري من عمليات الفساد يف 
مزاد البنك املركزي، ونعمل بخطط مدروس�ة لتنش�يط 

االقتص�اد العراقي ودعم القطاع الخ�اص وتوفري املزيد 
م�ن فرص العمل«.  إىل ذلك، ح�ددت الحكومة »العقدة« 
الت�ي يواجهه�ا إق�رار م�روع موازن�ة 2021، فيم�ا 
أك�دت أنه ت�م االتفاق عىل جميع البن�ود االخرى.   وقال 
املتحدث باس�م مجلس الوزراء حس�ن ناظ�م، يف مؤتمر 

صحفي أعقب جلس�ة مجل�س الوزراء، 
إن »الكاظم�ي أك�د رضورة أن يحظ�ى 
العراقي�ون بلقاح�ات كورون�ا قريب�اً«، 
داعي�ا إىل »االلت�زام الص�ارم بق�رارات 

اللجنة العليا للصحة والسالمة«.  
وأشار اىل »تخويل وزارة الصحة بالتعاقد 
مع س�ينوفارم لتوفري كميات كافية من 
لقاح�ات كورونا«، مبينا أن�ه »ال يمكن 
اعط�اء اللقاح�ات دون الحص�ول ع�ىل 
ضمانة قانونية من االرضار الجانبية«.  
ولفت ناظم اىل أن »مجلس الوزراء صوت 
عىل مروع قان�ون الحصانة القانونية 
لل�ركات املصنع�ة للقاح واس�تحداث 
صندوق ل�الرضار«، مضيفا أن »كميات 
لقاح كورونا س�تأتي تباعاً وليست عىل 

دفعة واحدة«.  
وق�ال ناظ�م إن »الحكوم�ة تؤك�د أنها 
وحده�ا فق�ط املس�ؤولة ع�ن امللف�ات 
األمني�ة بالب�الد، وال يوج�د أح�د ق�ادر 
ع�ىل الضغط عىل الحكوم�ة بالصواريخ 
العابثة للتدخل بامللفات األمنية«، مؤكدا 

أن »الدولة ال تفاوض عىل سيادتها«.  
وبش�أن زيارة بابا الفاتيكان اىل العراق، 
قال ناظم إن »هناك اس�تعدادات كاملة 
لزي�ارة باب�ا الفاتي�كان«، مبين�ا »لدينا 
مئ�ات الطلبات من اإلعالمي�ني األجانب 

للمشاركة يف تغطية زيارة البابا«.  
وم�ن جانب أخر، أكد ناظم أن »هناك متابعة حثيثة من 
الحكومة للوقوف عىل األحداث التي جرت يف النارصية«.  
فيم�ا أش�ار اىل أن »عق�دة املوازن�ة هي حص�ة اإلقليم 

وجميع الفقرات األخرى تم االتفاق عليها«.  

»احتياط الدوالر« يشهد تصاعدًا يف خزينة الدولة.. والكشف عن خطط لتنشيط االقتصاد ودعم وتوفري فرص العمل

احلكومة: جتاوزنا »األزمة االقتصادية«

العدد )2326(   24     شباط    2021                السنة السادسة                 معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االربعاء

      بغداد / المستقبل العراقي

اتخذ مجلس الوزراء، أمس الثالثاء، سلسلة 
م�ن القرارات.وذك�ر بيان لرئاس�ة مجلس 
الوزراء، تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
من�ه، أن »مجل�س ال�وزراء عق�د جلس�ته 
االعتيادية برئاس�ة رئيس مجل�س الوزراء 
مصطفى الكاظمي، ت�م خاللها بحث اخر 
مس�تجدات االح�داث يف الب�الد، فض�ال عن 
مناقش�ة املوضوعات املدرجة ضمن جدول 
أعماله«. وبعد ان ناقش مجلس الوزراء ما 
مدرج ضمن جدول اعماله، أصدر القرارات 

التالية:  
اوال/ املوافق�ة عىل مروع قانون الحماية 
القضائية لل�ركات املصنعة للقاح كوفيد 
1٩وإحالت�ه إىل مجلس النواب اس�تنادا إىل 

أح�كام املادت�ني )61/ البن�د اوال( و)80/ 
البند ثانيا( من الدستور.   

  ثاني�ا/ املوافق�ة عىل قي�ام وزارة الصحة 
س�ينوفارم  رشك�ة  م�ن  اللق�اح  بتوف�ري 

الصينية .   
  ثالثا/ املوافقة عىل زيادة رأسمال الركة 
العام�ة لتوزي�ع كهرب�اء الش�مال إح�دى 
تش�كيالت وزارة الكهرباء بمبل�غ مقداره 
)٩7410٩524557( دينار، فقط تسعمائة 
وأربع�ة وس�بعون ملي�ارا ومائة وتس�عة 
مليون وخمس�مائة وأربع�ة وعرين الف 
دين�ار،  وخمس�مائة وس�بعة وخمس�ون 
وال�ذي يمث�ل مبلغ زيادة رأس�مال الركة 
واملص�ادق عليها من دي�وان الرقابة املالية 
االتحادي، اس�تنادا إىل امل�ادة )10/اوال/1( 
م�ن قان�ون ال�ركات العامة )22 لس�نة 

1٩٩7( املعدل.   
  رابعا/ املوافقة عىل ما يأتي :   

-إص�دار تعليم�ات تس�هل تنفي�ذ أح�كام 
قانون تخليد تضحيات ش�هداء الحرب ضد 
عصابات داع�ش اإلرهابية، وترسيع انجاز 
معامالته�م والعناي�ة الفائق�ة بالجرحى، 
إس�تناًدا اىل أح�كام امل�ادة )٩( م�ن قانون 
تخليد ش�هداء الحرب ضد عصابات داعش 
معامالته�م  انج�از  وترسي�ع  اإلرهابي�ة 
والعناية الفائقة بالجرحى رقم )81 لس�نة 

   .)2017
-إص�دار النظام الداخيل للجنة املرفة عىل 
تنفيذ أحكام قانون تخليد تضحيات شهداء 
الح�رب ض�د عصاب�ات داع�ش اإلرهابية، 
وترسيع انجاز معامالتهم والعناية الفائقة 
بالجرحى رقم )81 لس�نة 2017(، إستناًدا 

اىل أحكام املادت�ني )6،٩( من قانون تخليد 
داع�ش  عصاب�ات  ض�د  الح�رب  ش�هداء 
معامالته�م  انج�از  وترسي�ع  اإلرهابي�ة 
والعناية الفائقة بالجرحى رقم )81 لس�نة 

   .)2017
الدائ�رة  رأي  االهتم�ام  بع�ني  األخ�ذ  م�ع 
القانونية يف األمان�ة العامة ملجلس الوزراء 
بشان التعليمات والنظام الداخيل املذكورين 

آنًفا.   
  خامس�ا/ املوافقة عىل إلغ�اء الفقرة )1( 
من قرار مجلس الوزراء )٩2 لسنة 2020( 
واملتضمن بيع الش�عري ألغ�راض التصدير، 
والعمل بباقي الفقرات حول تجهيز الشعري 

العلفي دعًما ملربي الثروة الحيوانية.     
  سادس�ا/ إقرار توصية املجل�س الوزاري 
للطاق�ة رق�م )27 لس�نة 2021( بحس�ب 

اآلتي:   -املوافقة عىل تمديد العقود الخاصة 
بنق�ل املنتجات النفطي�ة اىل محطات توليد 
الكهرباء املنتهي�ة يف 1 آذار2021 لغاية 30 
نيس�ان 2021، إلكم�ال إج�راءات اإلحالة 
الجدي�دة بحس�ب ما ج�اء يف كت�اب وزارة 
ش�باط   22 يف  )و/120(  املرق�م  النف�ط 
2021.    سابعا/ املوافقة عىل شطب مبلغ 
الدي�ون املتبقي البال�غ )16124500000( 
دينار، فقط ستة عر مليار ومائة واربعة 
وعرون مليونا وخمس�مائة ال�ف دينار، 
املوزع�ة ع�ىل منس�وبي نقاب�ة املعلمني يف 
ضمن القطعة املرقمة )3 م4 جزيرة النجف 
الشمالية الرقية(، استنادا اىل احكام املادة 
)46( م�ن قان�ون االدارة املالي�ة االتحادية 
رقم )6 لس�نة 2016(، والبند أواًل من قرار 

مجلس الوزراء )28 لسنة 2020(.

بالتفاصيل.. مجيع  قرارات جملس الوزراء وأحدها خيص لقاح »كورونا«

        بغداد / المستقبل العراقي

ارتفع�ت إصاب�ات كورون�ا، أمس 
الثالث�اء، يف عم�وم الع�راق للي�وم 

الثاني عىل التوايل.
وبحس�ب املوقف الوبائ�ي اليومي 
الصح�ة  وزارة  ع�ن  ص�در  ال�ذي 
وورد ملوق�ع IQ NEWS، بل�غ عدد 
 25٩2 مقاب�ل   4181 اإلصاب�ات 
حالة شفاء، يف حني بلغت الوفيات 

16 حالة.
وكان�ت إصابات كورون�ا يف العراق 
بلغت، االثن�ني، 3864 حالة مقابل 
أعلن  2236 حال�ة ش�فاء.بدوره، 
وزي�ر الصح�ة حس�ن التميمي أن 

لقاح س�ينوفارم الصين�ي هو أول 
اإلثن�ني  الع�راق،  س�يدخل  لق�اح 
املقبل.وق�ال التميم�ي يف ترصي�ح 
لوكالة االنباء العراقية الرسمية إن 
»الطائرة املحمل�ة باللقاح الصيني 
س�تصل الع�راق يف األول م�ن آذار 

املقبل«.
وبني، أن »منح اللقاح للمش�مولني 
العراقي�ة  املحافظ�ات  جمي�ع  يف 
»جمي�ع  أن  إىل  مش�رياً  مجان�اً«، 
القرارات بشأن كورونا تتخذ بعيداً 

عن أي جانب سيايس«.
وع�رب وزي�ر الصح�ة ع�ن »قلق�ه 
م�ن زيادة نس�بة إصاب�ة األطفال 

بكورونا املتحور يف العراق«.

عداد »كورونا« يسجل ارتفاعًا باإلصابات.. 
ووزير الصحة: اللقاح الصيني سيصل العراق 

االثنني املقبل

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت مفوضي�ة االنتخاب�ات، أم�س الثالث�اء، االنتهاء من 
تس�جيل 30 تحالف�اً و24٩ حزباً سياس�ياً، الفت�ة إىل وجود 
أحزاب أخرى قد التأسيس تمهيداً لخوض االنتخابات املقبلة.     
املفوضي�����ة،  باس�����م  املتحدث�����ة  وقال�����ت 
جمان����ة الغ����الي إن »عدد التحالفات السياس�����ية 
املس����جلة واملص����ادق عليه����ا من قب����ل مجلس 
املفوض����ني بلغت 30 تحالف����اً، وثماني����ة تحالفات 
مازال�ت قيد التس�����جيل، وس�����بعة تحالف�ات أخرى 

راجعت دائرة ش�����ؤون األحزاب والتنظيمات السياس�ية 
يف املفوضي�ة لغ�رض تس�جيلها للمش�����اركة ف�����ي 
االنتخاب�����ات الربملانية املقبل����ة، كما تم تس�����جيل 
5٩ مرش����حاً فردياً من محافظ����ات مختلفة، وتحالف 

واحد قدمه مرشح واحد فقط«.  
وأضاف�ت، أن�ه »تم تس�جيل 24٩ حزبا سياس�يا لغاية اآلن، 
و58 حزب�����ا آخ�ر مازال قي�د التأس�����يس، و86 حزبا 
آخ�ر راجع املفوضية لغرض تس�جيلها«، وأف�ادت بأن »عدد 
املواطن�ني الذين حدث�وا بياناته�م االنتخابية من�ذ انطالقها 
ولغاي����ة اآلن بلغ ٩15 الفا و360 حالة تحديث، وكذلك 15 

مليون�ا و45٩ الف����ا و٩ حاالت تحدي�ث بايومرتي، فضال 
ع�ن توزي�ع 13 مليون�ا و 227الفا و570 بطاق�ة بايومرتية 
ب�����ني الناخب�ني«.  وأوضح����ت الغالي، أن�ه »ف����ي 
ما يتعل�ق بتس�����جيل النازح����ني وتس�����يري الفرق 
الجوال�����ة لتحدي�ث بياناتهم وتس�����جيلهم بايومرتياً 
بل�غ 11 الف�ا و٩4 ناخبا نازحا، ويف ما يتعل�ق بعدد املراقبني 
املحليني ومنظمات املجتم�ع املدن����ي الذين راجعوا مراكز 
التس�����جيل لغرض عن مراقبي املراقب����ة املحلية فبلغ 
3351 مراقب����ا، فضال ووكالء األح����زاب السياس����ية 
الذين بل����غ عددهم 2643 مراقبا ووكيال لحزب سيايس«.   

        بغداد / المستقبل العراقي

أصدرت اللجن�ة املالية النيابي�ة، بياناً مهماً 
املالي�ة  املوازن�ة  قان�ون  م�روع  بش�أن 

اإلتحادية لعام 2021.
وذكر بي�ان لجنة تلق�ت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه »تعليق�ا عىل بع�ض املطالبات 
ب�رورة االرساع باقرار املوازنة نود ان نبني 
ان اللجن�ة املالي�ة النيابية قد ارس�لت كتابا 
يوم 15-2 لرئاس�ة املجلس تذكر فيه انها قد 
اكملت املسودة شبه النهائية ملروع موازنة 
2021 والنقط�ة الوحي�دة املعلقة هو النص 

الخ�اص بالتزامات اقليم كردس�تان و الذي 
ت�م ذكر تفاصيل�ه يف امل�ادة 11 من مروع 

القانون«.
وأش�ار اىل »اجتماعها مع الكتل السياس�ية 
من مختلف املكونات لتقريب وجهات النظر 
والخ�روج بتواف�ق ع�ىل مجم�ل النص�وص 
الواردة يف تلك املس�ودة ولك�ن اىل االن ننتظر 

صيغة نهائية لالتفاق حول هذه املادة«.
وطالبت املالية النيابية »جميع الكتل املعنية 
باالرساع بمناقشاتها والتوصل التفاق بشأن 

ما ورد يف املسودة التي عرضت عليها«.
ولف�ت اىل، ان »اللجنة املالي�ة عىل الرغم من 

محاولة البعض خل�ط االوراق والتهجم عىل 
اعضاءه�ا اال انه�ا ق�د بذلت جه�ودا كبرية  
لتضمني جمي�ع حق�وق املواطنني موظفني 
وغري موظفني وللعاملني يف جميع القطاعات 
ولجميع املكون�ات يف مروع قانون املوازنة 
عىل مس�توى رشائ�ح بعينه�ا او وزارات او 
محافظات لضمان اقامة املش�اريع الخدمية 
و االسرتاتيجية و لتضمني حقوق العاملني يف 

القطاع العام و الخاص«.
ب�دوره، قال النائ�ب الثان�ي لرئيس مجلس 
النواب، بش�ري الحداد إن الفص�ل التريعي 
ال ينته�ي قبل التصويت ع�ىل قانون موازنة 

»الفص�ل  ان  ع�ىل  الح�داد  2021.وش�دد 
التريع�ي ال ينته�ي قب�ل التصوي�ت ع�ىل 
املالي�ة  اللجن�ة  أن  بالذك�ر  املوازنة«.جدي�ر 
النيابية س�لمت مس�ودة قان�ون املوازنة إىل 
هيئ�ة رئاس�ة الربمل�ان، دون حس�م الفقرة 

الخاصة بإقليم كردستان.
وأنهى مجلس النواب، القراءتني األوىل والثانية 
لقانون املوازنة، يف حني عقدت اللجنة املالية 
الربملاني�ة لغاي�ة اآلن 46 اجتماعاً، ملناقش�ة 
التخصيص�ات يف املوازن�ة وإج�راء تعديالت 
عليها، وش�هدت تلك االجتماعات استضافة 

عدد كبري من املسؤولني.

أك�دت الخط�وط الجوي�ة العراقي�ة، 
أم�س الثالث�اء، اس�تمرارها باتخ�اذ 
كافة اجراءات الس�المة الصحية عىل 
متن الطائر االخ�ر للحد من انتقال 
عدوى ف�ريوس كورون�ا.  وقال مدير 
ع�ام الرك�ة كف�اح حس�ن يف بيان 
تلق�ت »املس�تقبل العراق�ي« نس�خة 
من�ه، إنه »اس�تناداً لتوجيه�ات وزير 
النق�ل الكابت�ن ن�ارص حس�ني بندر 
الشبيل وانس�جاماً مع قرارات اللجنة 
العلي�ا للصح�ة والس�المة الوطني�ة 
ضاعفنا االجراءات الوقائية يف جميع 
مناط�ق العمل داخ�ل الركة اضافة 
اىل طائرات اسطول الناقل الوطني«. 

وتابع، أن »االجراءات ش�ملت اخضاع 
الطائ�رات اىل عملي�ة تعف�ري ش�املة 
لجمي�ع اجزاءها من الخارج والداخل 
بم�ا يف ذل�ك قم�رة القي�ادة ومقاعد 
الركاب والجي�وب ومنظومة التكييف 
والتهوية للتنظي�ف العميق وبمعدات 
حديث�ة ومتطورة«.   وأش�ار حس�ن 
اىل أن »تنفي�ذ ه�ذه العملية يتم وفق 
االس�س والقواعد العلمية الصحيحة 
كادر  وب�إرشاف  عاملي�ًا  املعتم�دة 
الطائرة  تخص�ي لضم�ان س�المة 
بالكامل ومنع انتشار الوباء والحفاظ 
عىل سالمة املسافرين والطواقم التي 

تأتي يف اولويات اهداف الركة«.  

املفوضية تسجل )30( حتالفًا انتخابيًا.. ومؤرش األحزاب يرتفع إىل )249(

املالية الربملانية تعلن إمتام موازنة 2021.. والرئاسة: الفصل الترشيعي 
ال ينتهي قبل متريرها

اخلطوط اجلوية تكشـف 
إجراءاهتا للحد من 

انتقال عدوى »كورونا«

        بغداد / المستقبل العراقي

قال املتحدث باس�م الحكومة اإليرانية عيل ربيعي، أمس الثالثاء، إنه سيتم 
اإلفراج عن مليار دوالر من األموال اإليرانية املجمدة يف كوريا الجنوبية.

 وأك�د ع�يل ربيعي أن »إي�ران توصل�ت إىل تفاهمات مع كوري�ا الجنوبية 
واليابان، وأنها تتفاوض مع العراق وس�لطنة عم�ان، لإلفراج عن األموال 

اإليرانية املجمدة« هناك.
يف الجهة املقابلة، قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إنه سيتم اإلفراج 

عن األصول اإليرانية املجمدة لدى سيئول، بعد التشاور مع واشنطن.
تج�در اإلش�ارة إىل أن مس�ؤوال من الخارجي�ة الكوري�ة الجنوبية كان قد 
كش�ف يف وقت سابق من الش�هر، أن سيئول وواشنطن عىل وشك االنتهاء 
من مباحثات حول اس�تخدام قس�م من األموال املجمدة لدفع مستحقات 
األم�م املتحدة املتأخ�رة بحق إيران، م�ع موافقة إيران عىل ه�ذا االقرتاح، 
حي�ث أن طهران كانت قد طلبت من س�يئول اس�تخدام ج�زء من أموالها 
املجمدة لس�داد جزء من مس�تحقاتها املتأخرة لألمم املتحدة، ولكن يجب 
تحويل األموال من العملة الكورية إىل الدوالر األمريكي قبل السداد، وتحظر 

العقوبات األمريكية حاليا املعامالت القائمة عىل الدوالر مع إيران.

ايران تفاوض العراق عىل »أمواهلا املجمدة«

      بغداد / المستقبل العراقي

أب�دى األمني العام ملجلس التع�اون الخليجي نايف الحجرف، أمس الثالثاء، 
»سعادته« بتنامي العالقات بني العراق والسعودية، مشرياً إىل دعم املجلس 
لس�يادة العراق، واس�تقراره، ووحدة أراضيه، يف ح�ني أكد وزير الخارجية 
فؤاد حس�ني أن »خطر اإلرهاب ما يزال قائم�ًا«. وقالت وزارة الخارجية يف 
بيان  تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه إن »وزير الخارجية فؤاد حسني 
أك�د، خالل اللق�اء الذي جمعه م�ع األمني العام ملجلس التع�اون الخليجي 
نايف الحجرف، أن من أولويات السياس�ة الخارجية العراقية هي توس�يع 
االنفت�اح عىل مجل�س التع�اون الخليجي؛ لخلق س�احة خليجية واس�عة 
ومشرتكة«. وأضاف البيان، أن »الجانبني اتفقا عىل رضورة توحيد الجهود 
يف إطار مجلس التعاون الخليجي، وأهمية خلق تواصل بني الفريق العراقي 
والخليج�ي؛ لتفعي�ل العديد من مذك�رات التفاهم، كما اتفق�ا عىل أن أمن 
العراق س�ينعكس إيجابا عىل أم�ن الخليج، وبالعكس مم�ا يعني رضورة 
تحقيق التعاون يف مختلف املجاالت، ومنها: األمنية واالستثمارية واالقتصاد 
والطاقة«. وبحس�ب البيان، فقد »تطرق الجانب�ان إىل االجتماعات األخرية 
لجامعة الدول العربية عىل املس�توى الوزاري ورضورة تفعيل آليات العمل 
العرب�ي ضم�ن الجامعة، وأش�ار الوزير إىل رضورة إعادة س�وريا ملقعدها 
ضمن الجامعة العربية لتحقيق مبدأ التكامل يف العمل والتنس�يق العربي«.

وأكد حسني، وفقاً للبيان، عىل أن »خطر اإلرهاب ما يزال قائماً«.

جملس التعاون اخلليجي »سعيد« 
بتنامي عالقات بغداد والرياض

        بغداد / المستقبل العراقي

كشفت هيأة املساءلة والعدالة، عن 
مفاجأة مدوية عن عدد البعثيني يف 

مؤسسات الدولة.
وقال املتحدث باس�م الهيأة فارس 
ان  الق�ول  نس�تطيع  »ال  البك�وع 
م�ن  خالي�ة  الدول�ة  مؤسس�ات 
البعثي�ني الن القان�ون حدد بعض 
الدرج�ات التي ممكن اس�تمرارها 
يف مؤسس�ات الدول�ة ولك�ن وفق 

رشوط«.
وأض�اف »هناك ع�دد كبري جدا من 
االس�تثناءات التي صدرت بموجب 
القانون لشخصيات محسوبني عىل 
حزب البعث ربما لحاجة الدولة اىل 
خربتهم وبقوا مس�تمرين يف العمل 
وه�ذا بموج�ب تريع�ات ولي�س 

اعتباطاً«.
وأكد البكوع، انه »ال يوجد استثناء 
وفق الضواب�ط القانونية اال لثالث 
شخصيات فقط منذ 2003 وحتى 
اآلن وهي استثناءات أصولية ولكن 

هناك اس�تثناءات ناقصة الشكلية 
والقانونية ونتحدث عن اآلف«.

ولف�ت اىل، ان »ه�ؤالء األش�خاص 
هم }جمال الكربويل وصالح املطلك 
وظافر العاني{ وهؤالء فقط اخذوا 
الصيغ�ة  وف�ق  أصولي�اً  اس�تثناًء 
القانوني�ة الت�ي رس�مها التريع 
وكل االس�تنثاءات املوج�ودة حالياً 
هي ابتدائي�ة غري مكتملة الجوانب 

القانونية«.
وأش�ار اىل، ان »تغي�ري أس�م الهيأة 
}إجتث�اث  الس�ابق  اىل  وإعادت�ه 
البع�ث{ فيج�ب ان يك�ون هن�اك 
تدخ�اًل تريعي�ًا من قب�ل الربملان 

وتغيري األسم«.
ونوه البكوع اىل، ان »قانون الهيأة 
سار وكل الرتش�يحات لالنتخابات 
الن�واب  مجل�س  مس�توى  ع�ىل 
واالتح�ادات  النقاب�ات  ومس�توى 
ومنظمات املجتمع املدني تدقق من 
قبل الهيأة ومن يش�مل باجراءاتها 
س�يتم اس�تبعاده ومن ليس عليه 
قيد فسيتم مروره وفق القانون«.

املساءلة والعدالة تكشف عن »سياسيني بعثيني« 
وتؤكد: الدوائر ال ختلو منهم
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    بغداد / المستقبل العراقي

ت�رأس األمني الع�ام ملجلس ال�وزراء، الس�يد حميد 
نعي�م الغ�زي، أمس الثالث�اء، جدول أعم�ال اللجنة 
املختص�ة بوضع آلي�ة منح الق�روض للمرشوعات 
بدون فائ�دة أو فائدة مخفضة، ضمن مبادرة البنك 

املرك�زي العراقي بالتعاون والتنس�يق مع املصارف 
الحكومية.

وأكد األمني الع�ام ملجلس الوزراء، أن املبادرة تهدف 
إىل تنش�يط القط�اع االقتص�ادي الخاص وتس�هيل 
اإلج�راءات املتعلق�ة بمن�ح القروض، واالس�تفادة 
م�ن املبالغ املرص�ودة لتمويل املرشوعات، بحس�ب 

التس�هيالت الت�ي أقرتها اللجنة خ�الل اجتماعاتها 
الس�ابقة. وناقش�ت اللجنة، املقرتحات والدراسات 
الت�ي تقدم�ت بها عدد م�ن الوزارات واملؤسس�ات، 
الخاص�ة بمنس�وبيها، وآليات إق�راض املرشوعات 
الزراعي�ة املعدل�ة م�ن قبل اللجن�ة الفرعي�ة، التي 

ستسهم يف تقديم التسهيالت املالئمة للمقرتضني.

كم�ا ناقش�ت اللجنة، مق�رتح هيئة املستش�ارين، 
بش�أن تعديل إج�راءات اإلقراض الخاص�ة باعتماد 
املصارف األهلية مس�اواة مع املص�ارف الحكومية، 
وإدراج املقرتح�ات كاف�ة ضم�ن التوصيات لغرض 
إقراره�ا وإحالته�ا إىل الجه�ات ذات العالقة للعمل 

بموجبها.

أمني جملس الوزراء يرتأس جدول أعامل جلنة وضع آلية منح القروض

    بغداد/ المستقبل العراقي

أصدر محافظ صالح الدين، عمار الجرب، 
أم�س الثالثاء، أمراً بتعيني مدير مرشوع 
املرحلة األوىل لس�امراء عاصمة الثقافة 

اإلسالمية.
وذك�ر املكتب اإلعالمي ملحافظ صالح، يف 
بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه 
أن األخري عقد »االجتماع الدوري لسامراء 
عاصمة العراق للحضارة االس�المية، يف 

مبنى قائممقامية قضاء سامراء«.

وأضاف، أن »االجتماع تناول عدة محاور 
منه�ا تقيم الرشكات التي س�وف تبارش 
بتنفي�ذ األعم�ال ب�رشط ان تك�ون من 
ال�رشكات الرصينة واملش�هود لها بدقة 
العمل واملواعيد وان تكون األعمال املنفذة 
من قبلها ذات طابع حديث يتناس�ب مع 
التطور الرسيع الذي يشهده العالم، وان 
ذلك يش�مل كل أرجاء املدينة مع دراسة 
املش�اريع القديم�ة والعم�ل بتنفي�ذ ما 

يخدم أبناء املدينة بالدرجة األوىل«.
واصدر الج�رب »أمراً بتعني مدير مرشوع 

املرحلة االول للمب�ارشة بالعمل امليداني، 
وتض�م ه�ذه املرحل�ة مهندس�ني م�ن 
دائ�رة الكهرب�اء وامل�اء واملج�اري ومن 
ديوان املحافظ�ة للرشوع بتنفيذ املرحلة 

األوىل«.
وأكد محاف�ظ صالح الدي�ن، أن »تحديد 
هوي�ة األرايض قب�ل اإلي�ذان بتنفي�ذ أي 
أولوي�ة قص�وى  عليه�ا ه�و  م�رشوع 
بالنسبة للمشاريع«، مبينا أن »املعرقالت 
ستواجهنا ولكن سيتم التعامل معها بكل 

مهنية وبما يناسب وحجمها وآنيتها«.

حمافظ صالح الدين يصدر أمرًا بتعيني مدير مرشوع 
املرحلة األوىل لـ«سامراء عاصمة الثقافة اإلسالمية«

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التخطي�ط، أم�س الثالثاء، 
ارتفاع أس�عار املواد اإلنشائية يف األسواق 
املحلية بس�بب ارتفاع أس�عار ال�دوالر يف 

البالد.
وق�ال الجه�از املرك�زي لإلحص�اء التابع 
لل�وزارة يف تقرير ل�ه انه »نتيج�ة ارتفاع 
سعر رصف الدوالر يف االسواق املحلية ادى 
ذلك بدوره اىل رفع اس�عار املواد االنشائية 
املحلي�ة واملس�توردة يف القط�اع الخ�اص 
بنسب متفاوتة عىل مس�توى املحافظات 
كاف�ة ما عدا اقليم كردس�تان«، مبينا انه 
»تم�ت متابعة وتس�جيل 64 مادة بناء تم 

تسجيلها يف األسواق املحلية«.
واض�اف ان »اهم امل�ؤرشات للمواد االكثر 
اس�تخداما وتأثريا يف األسواق كانت لثالثة 
مواد ش�ملت الطابوق واالسمنت وشيش 
التسليح«، مبينا ان »معدل سعر الطابوق 
العادي لشهر كانون االول املايض بلغ 160 
ال�ف دين�ار ل�كل 1000 طابوقة مس�جال 
ارتفاع�ا بلغ 14% عن معدل س�عر ش�هر 
ترشين الثاني ال�ذي كان قد بلغ 140 الف 
دينار لكل 1000 طابوقة، فيما بلغ س�عر 
الطاب�وق الجمهوري لش�هر كانون االول 

171 الف دينار لكل 1000 طابوقة مسجال 
ارتفاعا بنس�بة 6% عن معدل س�عر شهر 
ترشي�ن الثاني ال�ذي بل�غ 161 الف دينار 

لكل 1000 طابوقة«.
واضاف ان »معدل س�عر األسمنت العادي 
لشهر كانون االول املايض بلغ 102 والفي 
دينار للطن الواحد مسجال ارتفاعا بنسبة 
13% عن معدل س�عر شهر ترشين الثاني 
بس�عر 90 الف دينار للط�ن الواحد ، فيما 
بلغ معدل س�عر االس�منت املقاوم لشهر 
كان�ون االول 124 الف دينار للطن الواحد 
مس�جال ارتفاعا بنس�بة 11% ع�ن معدل 
س�عر شهر ترشين الثاني بسعر 112 الف 

دينار للطن الواحد«.
الحدي�د }ش�يش  اىل ان »اس�عار  واش�ار 
التسليح{ من املنشأ األجنبي لشهر كانون 
االول بلغ�ت مليونا و37 ال�ف دينار للطن 
الواحد مس�جال ارتفاعا بنس�بة 33% عن 
معدل س�عر ش�هر ترشين الثاني بس�عر 
779 ال�ف دين�ار للطن الواح�د ، فيما بلغ 
مع�دل س�عر الحديد }الش�يلمان{ لش�هر 
كان�ون االول 22 الف دين�ار للمرت الواحد 
مس�جال ارتفاعا بنس�بة 47% ع�ن معدل 
سعر شهر ترشين الثاني الذي بلغ 15 الف 

دينار للمرت الواحد«.

تقرير حكومي يرصد ارتفاعًا يف أسعار 
مواد البناء بسبب الدوالر

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

اكد وزير التخطيط، خالد بت�ال النجم، أمس الثالثاء، 
ان الوزارة تعمل عىل اس�تكمال جميع اآلليات إلنجاز 
م�رشوع الرق�م الوظيفي الخ�اص بموظف�ي الدولة 
العراقية.وذك�ر املكتب االعالمي لوزي�ر التخطيط أن 
»االخري ح�ر اجتماع لجنة األم�ر الديواني 55 التي 
يرتأس�ها رئيس الجهاز املركزي لإلحص�اء، وتضم يف 
عضويتها، ممثيل وزارات الداخلية واملالية واالتصاالت، 
ودي�وان الرقابة املالي�ة، ومجلس الخدم�ة االتحادي، 
فضال ع�ن مكت�ب رئي�س ال�وزراء واألمان�ة العامة 
ملجل�س ال�وزراء، وتت�وىل العم�ل عىل تطوي�ر  عملية 
إصدار الرق�م الوظيفي«.وقال  الوزير، بحس�ب بيان 
مكتبه أن »العمل متواصل إلنش�اء نظام للرواتب، من 
خالل اس�تكمال قاعدة البيان�ات البايومرتية ملوظفي 
الدول�ة كافة، وربط تمويل رواتب مؤسس�ات الدولة، 
باملنصة االلكرتونية، التي تضم بيانات املوظفني ومن 
ث�م ربطها بوحدة اإلنفاق املعنية«. واش�ار إىل »وجود 
تعاون عايل املستوى من قبل جميع الوزارات والجهات 
غري املرتبطة بوزارة واملحافظات، مع  الجهاز املركزي 
لإلحص�اء وتزوي�ده  ببيانات موظفيه�ا«، مؤكدا، ان 
»وزارة الداخلية، ستعمل عىل إصدار البطاقة الوطنية 
املوح�دة للموظفني غري الحاصلني عليها، لالس�تفادة 
م�ن بياناته�ا  البايومرتي�ة يف تغذي�ة نظ�ام الرق�م 

الوظيفي«.

التخطيط تعلن مواصلة 
العمل إلنشاء نظام 

للرواتب والرقم الوظيفي

    بغداد/ المستقبل العراقي

تعتزُم وزارة املوارد املائية اعداد ملف الدراج س�دة الهندية ضمن الئحة اليونسكو للرتاث 
العاملي وتحويلها اىل معلم سياحي.وانش�ئت سدة الهندية عىل نهر الفرات جنوب مدينة 
املسيب بمحافظة بابل، العام 1913، بهدف رفع منسوب شط الحلة ونهر الهندية خالل 
فصل الصيف. وقال مدير املوارد املائية يف بابل املهندس فالح حس�ن السعيدي، يف حديث 
صحفي، إن »الدائرة بصدد اعداد امللف بعد ان مر اكثر من 100 عام عىل انشائها وبالتايل 
اصبحت موقعا تراثيا«، مبينا ان »وزير املوارد والجهات املعنية سترشف عىل اعداد امللف 
وتقديمه للمنظمة«.واوضح ان »الوزارة تعمل حاليا عىل اس�تمالك القرص الرئايس الذي 
كان تابعا للنظام السابق قرب السدة لتحويل املنطقة اىل منتجع سياحي، حيث ستزداد 
اهميتها بعد ادراجها ضمن الئحة الرتاث العاملي«.واش�ار اىل »مبارشة املالكات املختصة 
برفع جميع التجاوزات عىل جانبيها وإعادتها اىل سابق عهدها«.وتوزع السدة الحصص 
املائية من ايرس مقدمها اىل نهر الكفل وجدول املسيب الكبري، اما من ايمنها فتزود ترعة 

الحسينية وجدول بني حسن.

    بغداد/ المستقبل العراقي

تب�دأ ايران من الثالث�اء إغالق أربعة منافذ 
ف�ريوس  بس�بب  الع�راق  م�ع  حدودي�ة 

كورونا.
وق�ال املتحدث باس�م الجم�ارك االيرانية، 
روح الله لطيفي، لوكال�ة االنباء االيرانية 
}جذاب�ة  معاب�ر  إغ�الق  »س�يتم  }ارن�ا{ 
وش�لمجة وتمرجی�ن وکیل�ة{ الحدودي�ة 
أمام املسافرين القادمني واملغادرين حتى 

إش�عار آخ�ر، كما س�يغلق مع�رب مهران 
الح�دودي م�ع الع�راق اعتبارا م�ن اليوم 
الثالثاء«.واشار لطيفي الی »اغالق معابر 
الدخول والخروج ملحافظة خوزس�تان اىل 
العراق حتى إش�عار آخر بس�بب انتش�ار 
الس�اللة الربيطانية املتحورة الجديدة من 
فريوس كورونا يف العراق والزيادة الرسيعة 
يف ع�دد الحاالت«.يذکر أنه توجد حاليا 11 
مدينة يف محافظة خوزس�تان االيرانية يف 

القائمة الحمراء الخاصة بكورونا.

املوارد املائية تتحرك إلدراج سدة اهلندية ضمن الئحة 
الرتاث العاملي

اىل إشعار آخر.. ايران تغلق منافذها مع العراق

»بعد االشتباك معهام«.. 
القبض عىل عصابتني 

للمخدرات جنويب بغداد
    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الدفاع، أمس الثالثاء، القبض عىل عصابتني للمخدرات، 
بعد اشتباك معهما يف قضاء املدائن جنوبي بغداد.

وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، أنه 
»تكثيف�ا لجهودها يف مالحقة عصاب�ات الجريمة املنظمة ومالحقة 
تج�ار املخدرات والقبض عليه�م وأثر معلومات اس�تخبارية دقيقة 
وبالتنس�يق م�ع قس�م اس�تخبارات قي�ادة عمليات بغداد وش�عبة 
االس�تخبارات يف الفرقة الحادية عرش تمكنت مفارز االس�تخبارات 
العسكرية يف لواء املشاة 42 استخبارات الفوج الثالث منه وبمشاركة 
ق�وة من اللواء أعاله واحد افواج�ه من محارصة مجموعتني مكونه 
من 6 اش�خاص تتاجر باملخ�درات يف منطقة الوردي�ة قضاء املدائن 

جنوبي بغداد«.   
وأضاف البيان أنه »تم االش�تباك معهم والقبض عىل أفراد املجموعة 
االوىل البالغ�ة 3 أش�خاص وتضب�ط بحوزته�م بندقية كالش�نكوف 
ومسدس عيار 5 ملم ومادة كرستال معبأة بأكياس صغرية وباعرتاف 
أح�د العنارص عن وجود مخبأ اخ�ر ملجموعة ثانية تتاجر باملخدرات 
تم مداهمة مكان املجموعة الثانية والقاء القبض عىل أفرادها الثالثة 

وتضبط بحوزتهم مادة الكريستال مع أدوات تعاطي«.   
وأكدت الوزارة »تس�ليم املتاجرين مع امل�ربزات الجرمية إىل الجهات 
املختصة الحالتهم للقضاء وفق أحكام املادة 28 مخدرات من قانون 

العقوبات العراقي«.

الرتبية: دخول مرشوع »حسن وريم« اخلاص باملناهج الرقمية حيز التنفيذ
    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الرتبية، أم�س الثالثاء، دخول مرشوع »حس�ن وريم« 
الخاص باملناهج الرقمية، حيز التنفيذ.

 واكد وزير الرتبية عيل حميد الدليمي يف بيان تلقت املستقبل العراقي 
نس�خة من�ه »أهمي�ة االهتم�ام باس�تخدام التكنلوجي�ا يف التعليم 
وتطويعه�ا لخدم�ة املناهج الدراس�ية ملس�ايرة التط�ور الرسيع يف 
عال�م التقنية الحديث�ة«.  وأضاف، انه »يف ضوء ذل�ك أعلنت مديرية 
التلفزي�ون الرتبوي التابعة لوزارة الرتبي�ة إطالق مرشوعها الخاص 

بإنتاج املناهج الدراس�ية بالطريقة الرقمي�ة وبالتعاون مع منظمة 
اليونس�كو الدولية بدءاً م�ن االول االبتدائي، أذ حولت مناهج املرحلة 
نفسها ملواد )العلوم، الرياضيات ، القراءة(«.   وتابع، »املرشوع الذي 
اطلق عليه اس�م )حس�ن وريم( يه�دف اىل اختص�ار املنهج الدرايس 
وتس�هيله عرب تحويله اىل منهج »رقمي« وعىل ش�كل أفالم كارتونية 
يستطيع املعلم عربها التواصل مع تالمذته بصورة مبسطة وتمكنهم 
من فهم املعلومات بسالس�ة عالية والسيما يف ظل التحول اىل التعليم 
اإللكرتون�ي ، الجدي�ر بالذك�ر ان العمل الي�زال جارياً لش�مول بقية 

املراحل الدراسية عىل نحو متتابع«.

وزير الصناعة ونظريته األردنية جيريان جولة ميدانية 
يف هيأة البحث والتطوير الصناعي

    بغداد / المستقبل العراقي

أج��رى وزي�ر الصناعة واملع�ادن منه�ل عزي�ز 
والتج�ارة  الصناع�ة  وزي�رة  برفق�ة  الخب��از 
والتموي�ن األردن�ي الس�يدة مه��ا عل��ي زيارة 
ميداني�ة اىل هي�أة البح�ث والتطوي�ر الصناعي 
لإلط�الع ع�ىل اإلمكانيات التي تتمت�ع بها الهيأة 
ومراكزه�ا البحثي�ة واألنش�طة الت�ي تعمل بها 
رافقهما الس�ادة املُستش�ارين والسفري األردني 
ل�دى الع�راق وعدد م�ن أعض�اء الوف�د األردني 

املُرافق.
 وق�دم املُستش�ار العلم�ي لل�وزارة إيج�از ع�ن 
عمل ونش�اط الهي�أة يف كونها ُمختص�ة بإعداد 
البح�وث وتقديم االستش�ارات العلمي�ة وريادة 
األعمال وتمتلك العديد م�ن املراكز البحثية منها 
املعني�ة باألدوية بش�كل ُمب�ارش، ُمش�رياً إىل أن 
للهي�أة عالق�ات علمي�ة واتفاق�ات تع�اون مع 
ال�رشكات والجامع�ات والعديد من املؤسس�ات 
لتقدي�م ُمختل�ف الخدم�ات البحثي�ة والعلمي�ة 

واالستشاري�ة.
وأك��د الوزير أهمي�ة التعاون وعم�ل توأمة مع 
الجانب األردني يف مجال التكافؤ الحيوي، وأوىص 

بتش�كيل فري�ق عمل م�ن هيأة البح�ث ورشكة 
أدوية س�امراء لزيارة مرك�ز التكافؤ الحيوي يف 
األردن وإالطالع عىل آليات العمل واإلستفادة من 
الخ�ربات املُتوف�رة في�ه. ه�ذا وأج�رى الوزيران 
والوف�د املُراف�ق لهم�ا جول�ة يف عدد م�ن مراكز 

الهي�أة منها مرك��ز ال��رازي للبح�وث وإنتاج 
العدد التش�خيصية ومركز بحوث وإنتاج األدوية 
البيطرية ومركز الطاقة املُتجددة وغريها وأطلعا 
عىل إمكانات وُقدرات هذه املراكز وطبيعة عملها 

واألجهزة املُتطورة التي تحتويه�ا.

وزير الزراعة يتلقى دعوة لزيارة أرمينيا لتعضيد 
دور العمل الزراعي بشقيه النبايت واحليواين

    بغداد / المستقبل العراقي

تلق�ى وزي�ر الزراع�ة محم�د كريم 
أرميني�ا  لزي�ارة  الخفاج�ي دع�وة 
العم�ل  دور  تعضي�د  يف  للتباح�ث 
الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.

وذكر بيان لوزارة الزراعة ان الوزير 
الخارجي�ة  وزي�ر  نائ�ب  اس�تقبل 
األرميني ارتاك أبيتونيان وبحث معه 
اعم�ال اللجن�ة العراقي�ة األرمينية 
املشرتكة الهادفة إىل تطوير التعاون 

الزراعي ».
واب�دى الخفاجي، اس�تعداد الوزارة 
لعق�د االجتماع�ات املش�رتكة وبما 
الزراع�ي  الواق�ع  لتطوي�ر  يف�ي 
واالقتصادي، فضال عن االس�تفادة 
الطاق�ة  س�يما  التكنلوجي�ا  م�ن 
الشمسية وملف الصحة الحيوانية، 
مؤكدا ع�ىل أن العالقات االقتصادية 
تقري�ب  إىل  ته�دف  كونه�ا  مهم�ة 

الشعوب وتطوير القدرات ». 
ووّجه أبيتونيان دعوة لوزير الزراعة لزيارة 

أرميني�ا والتباح�ث يف تعضي�د دور العم�ل 
الزراعي بش�قيه النباتي والحيواني، مبينا 
أن هناك فقرات كثرية مهمة س�يتم بحثها 

خالل اللجنة املشرتكة ويف مجاالت متعددة، 
الفت�ا إىل األهمي�ة الكبرية للع�راق واملكانة 

املتميزة يف مجال الزراعة عامليا ».

    بغداد / المستقبل العراقي

تجول قائد عمليات بغداد اللواء الركن أحمد س�ليم بهجت، أمس 
الثالثاء، يف قضاء الطارمية شمايل بغداد.

وألتقى العامري بعدد من أهايل القضاء« مش�يداً بالتعاون الكبري 
الذي يبديه ابناء املنطقة مع القوات األمنية«.

وكان�ت قي�ادة عمليات بغداد للحش�د الش�عبي، أعلنت الس�بت 
املايض، مقتل ما يس�مى ب��«وايل الطارمية واملفتي الرشعي«، يف 

كمني محكم شمال بغداد.

قائد عمليات بغداد جيري جولة
يف الطارمية ويشيد بتعاون األهايل

    بغداد / المستقبل العراقي

أرتفع س�عر العق�ود اآلجلة لخام برنت لش�هر نيس�ان املقبل يف 
بورصة لندن بنس�بة 1.20% ليصل سعر الربميل الخام إىل 66.02 

دوالر.
 كذل�ك ارتفع�ت تكلفة العقود اآلجلة لش�هر نيس�ان لخام غرب 

تكساس إىل 62.43 دوالرللربميل )+ %1.18(.
وكانت آخر مرة تجاوز فيها س�عر خ�ام برنت 66 دوالرا للربميل 

قبل 13 شهراً وتحديداً يف يناير كانون الثاني 2020.

    بغداد / المستقبل العراقي

خاطب�ت وزارة التعلي�م الع�ايل والبحث العلمي، وزارة االس�كان 
واالعمار لتخصيص قطع اراٍض س�كنية ملنتس�بي وزارة التعليم 

من التدريسيني واملوظفني.   
ووفقا لوثيقة فإن »وزي�ر العليم العايل نبيل كاظم عبد الصاحب 
خاطب وزير االس�كان واالعم�ار والبلديات لاليع�از إىل مديريات 
البلدي�ات يف املحافظات لغ�رض تخصيص قطع ارايض س�كنية 

ملنتسبي وزارة التعليم العايل والبحث العلمي«.

    بغداد / المستقبل العراقي

تواصل العتبة الحسينية املقدس�ة وعن طريق معمل نبع الوارث 
لألوكس�جني الطبي التابع لها بتجهيز قناني االوكس�جني الطبي 

مجانا.
وقال مدير املعمل هش�ام العميدي يف ترصيح للعتبة، ان »املعمل 
يق�وم بتجهيز املواطنني واملستش�فيات واملجموع�ات التطوعية 
بقنان�ي االوكس�جني الطبي مجان�ا يف كربالء وع�دد محافظات 
الب�الد,« مبين�ا ان الطاقة االنتاجية للمعمل تص�ل اىل قرابة 500 

قنينة أوكسجني يوميا«.
وأش�ار اىل »تجهي�ز اكثر م�ن 75 الف قنينة اوكس�جني لعدد من 
املستشفيات يف محافظة كربالء وباقي محافظات البالد« الفتا اىل 
ان »املعمل لديه خطوط انتاجية اضافية واس�طوانات احتياطية 

تحسبا للظروف الطارئة«.

النفط يرتفع اىل »66« دوالرًا 
ألول مرة منذ 13 شهرًا

التعليم ختاطب االعامر لتخصيص أراٍض 
للتدريسيني واملوظفني

جمانًا.. العتبة احلسينية جتهز املستشفيات 
بأكثر من 75 الف قنينة اوكسجني
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جملس القضاء االعىل
حمكمة استئناف نينوى االحتادية

حمكمة البداءة املختصة بنظر الدعاوى التجارية
م / اعالن تبليغ باحلضور

اىل املدعى عليه / املدير املفوض لرشكة اتحاد الرشق االوس�ط  للمقاوالت والتجارة / 
اضافة لوظيفته / موصل / حي االندلس / مجهول محل االقامة حاليا    

اقام املدعي )مدير بلدية املوصل اضافة لوظيفته( الدعوى املرقمة )6/تجارية/2021( 
ام�ام ه�ذه املحكم�ة طالب�ا فيها  الحك�م  بفس�خ عقد االس�تثمار املرق�م )23( يف 
2010/5/31 واملربم مع رشكتك�م عىل القطعة املرقمة )1284/10( مقاطعة )43( 
الجيلة بلبل تبة  وذلك بس�بب س�حب الرخصة االس�تثمارية من قبل هيئة االستثمار 
بموج�ب كتابهم املرق�م )2007( يف 2018/11/15 ومخالف�ة رشوط العقد  ولثبوت 
مجهولي�ة محل اقامتك حس�ب اش�عار القائ�م بالتبلي�غ ) محمد امري عب�د الله(  يف 
2021/1/20 ومخت�ار املنطق�ة )نبهان احمد عبد الله( ل�ذا تقرر تبليغك بصحيفتني 
محليت�ني يوميتني للحضور ام�ام هذه املحكم�ة صباح يوم 2021/3/23 الس�اعة 
)9,30( صباحا او ارسال وكيال عنك وبعكسه ستجري املرافعة بحقك غيابيا وحسب 

االصول

م / نرش مناقصة خارجية
تعلن رشكة مصايف الجنوب رشكة عامة عن اعالن املناقصة التالية :  

فع�ىل الراغبني باالش�راك باملناقصة الحض�ور اىل مقر الرشكة الكائن يف منطقة الش�عيبة / محافظة الب�رة للحصول عىل وثائق 
املناقصة وحسب املبلغ املؤرش ازائها وغري قابلة للرد وفقا للرشوط املدرجة ادناه :

1 � سيتم تنفيذ العطاء من خالل اجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لسنة 
2014 والصادرة من وزارة التخطيط

2 � يتم تس�ليم العطاءات وبظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اس�م مقدم العطاء وعنوانه االلكروني ورقم الهاتف واسم ورقم 
املناقص�ة اىل العنوان االتي  ) قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية / االس�تعالمات الرئيس�ية / رشك�ة مصايف الجنوب ،رشكة عامة  
� الش�عيبة � محافظة البرة / جمهورية العراق ( يف املوعد املحدد 4/7 /2021 الس�اعة الثانية عرش ظهرا حس�ب توقيت مدينة 
البرة املحيل( ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رس�مية يس�تمر االعالن اىل ما بعد العطلة ويعترب اليوم الذي ييل العطلة اخر يوم 
لغلق املناقصة العطاءات املتأخرة س�وف ترفض  وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور 
يف العنوان االتي ) قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية / االس�تعالمات الرئيس�ية / رشكة مصايف الجنوب / رشكة عامة � الش�عيبة 
� محافظة البرة / جمهورية العراق يف 2021/4/7 الس�اعة الواحدة بعد الظهر حس�ب توقيت مدينة البرة املحيل او اليوم الذي 

يليه .
3 � املبلغ التخميني للمناقصة )80,000$( ثمانون الف دوالر امريكي

4 � تقدي�م كافة الوثائق املش�ار اليها يف الوثيقة القياس�ية املرفق�ة ) تعليمات ملقدمي العطاءات وورقة بيان�ات العطاء ( ابتداء مع 
العطاء مصادقة من قبل الجهات املختصة ذات العالقة والبيانات التي تؤكد استمرار اهلية مقدم العطاء بموجب االستمارات املدرجة 
يف القس�م الرابع من الوثيقة ويف حالة عدم توفر اي من الوثائق او البيانات املذكورة س�يتم اس�تبعاد العطاء وال تتحمل رشكتنا اي 

مسؤولية بذلك
5 � متطلبات التأهيل : عىل مقدم العطاء ان يقدم ادلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املدرجة يف القسم الثالث )متطلبات 

التاهيل الالحق( من الوثيقة القياسية ابتداء مع العطاء
6 � تقديم العطاءات الفنية والتجارية وفق النماذج والجداول الكاملة وجداول االسعار املطلوبة يف القسم الرابع من الوثيقة القياسية 

وان تكون وموقعة ومختومة
 7 � تحدي�د م�دة نفاذي�ة العطاء بفرة ال تقل عن )120( يوما م�ن تاريخ الغلق عىل ان يكون مبلغ العط�اء التجاري املقدم بالدوالر 

االمريكي او اليورو او الدينار العراقي ويكون املبلغ االجمايل للعطاء رقما وكتابة
8 � تقدي�م تأمينات اولية )صك مصدق او خطاب ضمان او س�فتجة ( ص�ادر عن مرف  عراقي معتمد لدى البنك املركزي العراقي 
ويكون بمبلغ قدره  )1,600$( الف وس�تمائة دوالر امريكي ال غري والمر رشكتنا ويتضمن االش�ارة فيها اىل رقم واسم املناقصة عىل 

ان ال تقل مدة نفاذيته عن )28( يوما من تاريخ انتهاء نفاذ العطاء 
9 �  ش�مول العم�ال العراقيني العاملني لدى الرشكات االمني�ة املتعاقدة مع الرشكات املقاولة بقان�ون التقاعد والضمان االجتماعي 

والزام تلك الرشكات بذلك وتتحمل التبعات القانونية املرتبة عن عدم التطبيق 
10 � تقديم بطاقة السالمة الكيمياوية )MSDS( مع العروض الفنية

11 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن
12 � جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 

13 � لجه�ة التعاق�د الحق يف الغاء املناقصة يف اي مرحلة من مراحلها قبل صدور كتاب االحالة بناء عىل اس�باب مربرة دون تعويض 
مقدمي العطاءات 

14 � لالطالع عىل تفاصيل الطلبية والرشوط االخرى يمكنكم زيارة موقع الرشكة 
www.SRC.GOV.IQ

15 � لالستفسار عن اي معلومات يمكنكم مراسلة رشكتنا وعىل العنوان التايل : 
contracts@src.gov.iq

16 � عىل مقدمي العطاءات االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها

فقدان 
فقدت من�ي الهوي�ة الصادرة م�ن وزارة 
الصحة دائ�رة مدينة الطب / مستش�فى 
حماية االطفال بأس�م ) س�عد عباس عبد 
( فم�ن يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل جه�ة 

االصدار.

�������������������������������
اعالن 

اىل الرشي�ك / ع�يل هاش�م جاب�ر / عب�د 
الهادي علوان .

اقتىض حضورك اىل بلدية التاجي – س�بع 
الب�ور لغ�رض اس�تخراج اج�ازة البن�اء 

للقطعة املرقمة 1 / 9505 سبع البور .
الرشيك 

ستار عمران ظاهر 

�������������������������������
مجلس القضاء االعىل 

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

محكمة االحوال الشخصية يف بلد 
العدد : 420 

م / نرش فقدان 
قدم�ت املدعوة بثينه رحيم محمد حس�ني 
العان�ي طلبا اىل هذه املحكمة الس�تصدار 
حجة حجر وقيموم�ة عىل زوجها املفقود 
محمد غازي محمد حس�ني العاني والذي 
فق�د يف قض�اء بل�د – طري�ق محط�ة بلد 
بتاري�خ 26 / 3 / 2017 ول�م يعرف يشء 
ع�ن مص�ريه لح�د االن وهو من س�كنة 
محافظ�ة ص�الح الدي�ن – قض�اء بل�د – 
املخت�ار   – الرشقي�ة  الحض�رية  منطق�ة 
شمس عدنان اس�ماعيل – فعىل من لديه 
معلوم�ات عن�ه االتصال بذوي�ه او بهذه 

املحكمة او باي مركز للرشطة .
القايض 

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

وكالة الوزارة لشؤون الرشطة 
مديرية رشطة صالح الدين 

مديرية رشطة االقضية والنواحي 
قسم رشطة الدجيل 

مركز رشطة الحي العسكري 
العدد : 1117 

التاريخ : 22 / 2 / 2021 

م / نرش فقدان شخص 
فق�د املدع�و ) حي�در عدنان عب�اس عيل 
القييس ( تولد 1984 اس�م االم ) س�عدية 
عل�وان محس�ن ( يس�كن الدجي�ل – حي 
الجمعي�ة وال�ذي فق�د بتاري�خ 3 / 1 / 
2015 والذي فقد عىل الشارع العام شارع 
القاع�د االول ضمن قضاء الدجيل من قبل 

مجهولني ولم يعرف مصريه لحد االن .
العميد الحقوقي 

حاتم اكرم فيصل 
ضابط املركز 

فقدان 
 /  4 بتاري�خ   124 املرق�م  الوص�ل  فق�د 
10 / 2014 بمبل�غ ع�رشة مالي�ني دينار 
للمع�ارض  العام�ة  الرشك�ة  اىل  معن�ون 
والخدم�ات التجارية العراقية رقم الهاتف 

 07901212564 / 07711113030 /
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وزارة العدل 

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ بلد 

رقم االضبارة : 1528 / ت / 2020 
التاريخ : 22 / 2 / 2021 

اعالن 
تبي�ع مديري�ة تنفيذ بلد الس�يارة املرقمة 
خص�ويص  الدي�ن  ص�الح   – أ   25581
ن�وع اوبرا صال�ون مودي�ل 2012 اللون 
ابيض يف بلد العائد للمدين عدنان جاس�م 
محم�د املحج�وز لقاء طل�ب الدائن عيده 
نعمان يوس�ف البالغ 25000000 خمسة 
وع�رشون ملي�ون دين�ار فع�ىل الراغ�ب 
بالرشاء مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة 
ثالث�ني يوم�ا تبدا م�ن اليوم الت�ايل للنرش 
القانوني�ة  التامين�ات  مس�تصحبا مع�ه 
ع�رشة م�ن املائ�ة م�ن القيم�ة املق�درة 
وش�هادة الجنس�ية العراقي�ة وان رس�م 

التسجيل والداللية عىل املشري.
املنفذ العدل 

هادي مهيل حبر 
املواصفات :

1-الس�يارة ورقمه�ا : 25581 أ – ص�الح 
الدين خصويص .

2-نوعها : اوبرا صالون .
3-ح�دوده واوصاف�ه : مودي�ل 2012 – 

اللون ابيض . 
4-الشاغل : عدنان جاسم محمد 

5-القيم�ة املق�درة : 10150000 ع�رشة 
ماليني ومائة وخمسون الف دينار .

�������������������������������
مجلس القضاء االعىل 

رئاس�ة محكمة اس�تئناف بغداد / الكرخ 
االتحادية 

محكمة بداءة الكرخ 
العدد : 711 / ب / 2021 
التاريخ : 18 / 2 / 2021 

اعالن 
اىل / املدعى عليه / صالح قيص محمد 

املف�وض لرشك�ة  )املدي�ر  املدع�ي  اق�ام 
اسياسيل لالتصاالت – مساهمة خاصة / 

باالضافة لوظيفته ( .
الدعوى البدائية املرقمة اعاله يطلب فيها 
الزامك بالتعويض عن الرضر املعنوي الذي 
اصاب�ه جراء اس�م الرشك�ة بحجة نصب 
ابراج اتص�االت يف املن�ازل املواطنني تعود 
لهم بفائدة مادي�ة وتقاضيك مبالغ منهم 
ويقدر التعويض بمبلغ مليار دينار عراقي 
ويحتف�ظ بالزي�ادة الذي يقدره�ا الجزاء 
بدع�وى مس�تقلة او منظم�ة وتحميل�ك 
مح�ل  وملجهولي�ة  واالتع�اب  املصاري�ف 
اقامتك حسب رشح املبلغ القائم بالتباليغ 
وتايي�د املجلس البلدي علي�ه تقرر تبليغك 
اعالنا بصحيفتني محليتني للحضور امام 
ه�ذه املحكمة يف موع�د املرافعة املصادف 
التاس�عة  الس�اعة   2021  /  3  / ي�وم 4 
صباح�ا وعند عدم حض�ورك او من ينوب 
عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق القانون .
القايض 

سيف عباس مخلف

فقدان 
فق�د مني الب�اج الص�ادر م�ن وزارة 
الثقافة والسياحة واالثار باسم / عبد 
الجب�ار محمد عبد الجبار – فمن يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
�������������������������������

اعالن 
قدم املدعي ) احمد ماجد محمد سعيد 
( طلبا ي�روم فيه تبديل ) اس�م ابنه ( 
من ) عيل االكرب ( اىل ) عيل ( فمن لديه 
اعراض ع�ىل الدع�وى مراجعة هذه 
املديري�ة خالل مدة اقصاها ) خمس�ة 
ع�رش ي�وم ( وبعكس�ه س�وف ينظر 
بالدع�وى وف�ق اح�كام امل�ادة ) 22 ( 
م�ن قانون البطاق�ة الوطنية رقم ) 3 

( لسنة 2016.
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
املدير العام / وكالة 

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

مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات 
واالقامة 

مديرية احوال بغداد / الرصافة 
قسم شؤون احوال بغداد / الرصافة 

العدد : 3771 
التاريخ : 17 / 2 / 2021 

اعالن 
قدم املدع�ي ) عيل اس�ماعيل محمود 
( طلب�ا ي�روم في�ه ) تس�جيل لقب ( 
وجعل�ه ) العامري ( بدال م�ن  ) فراغ 
( فم�ن لدي�ه اع�راض مراجعة هذه 
املديري�ة خ�الل ) 15 ( خمس�ة عرش 
يوما من تاريخ النرش وبعكسه سوف 
تنظر هذه املديرية بطلبه اس�تنادا اىل 
احكام املادة ) 24 ( من قانون البطاقة 
الوطنية رقم ) 3 ( لس�نة 2016 املعدل 
ع�ىل ان يك�ون الن�رش باس�م مدي�ر 

الجنسية املحرم  .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
املدير العام / وكالة 

�������������������������������
فقدان وصل   قبض

فق�د  من�ي وص�ل   القب�ض املرق�م 
باس�م    2018/3/11 يف    1874019
/ قاس�م حم�زه عب�د الص�ادرة  من 
مديرية بلدي�ة تاج الدين  مبلغ الوصل 
/  418.500 ال�ف  دين�ار  فم�ن يعثر 

علية تسليمة لجهة االصدار
�������������������������������

فقدان وصل   قبض
فق�د  من�ي وص�ل   القب�ض املرق�م 
باس�م    2018/3/11 يف    1874020
/ قاس�م حم�زه عب�د الص�ادرة  من 
مديرية بلدي�ة تاج الدين  مبلغ الوصل 
/  423.000 ال�ف  دين�ار  فم�ن يعثر 

علية تسليمة لجهة االصدار

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 
االتحادية 

محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
الع�دد:236/ش/2021            

التاريخ:2021/2/23
اىل املدعى عليه / محمد سعد رجب

م/ نرش مجهول محل اقامة 
اقام�ت املدعي�ة )دع�اء عبد الباس�ط 
محم�ود( الدع�وى الرشعي�ة املرقمة 
موضوعه�ا  والت�ي  236/ش/2021 
تفريق وبالنظر لثبوت مجهولية محل 
اقامت�ك يف الوق�ت الح�ارض وحس�ب 
اش�عار مختار منطقة ح�ي الجبريية 
)ع�يل  الش�اهدين  وش�هادة  األوىل 
حام�د خليل وقحط�ان محمد يونس( 
ومصادقة قائمقامية قضاء س�امراء 
ع�ىل ذلك عليه ق�ررت املحكمة تبليغك 
بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني 
بموعد املرافع�ة املوافق 2021/3/11 
واستناداً ألحكام املادة 1/21 مرافعات 
مدني�ة ويف حال�ة ع�دم حض�ورك او 
ارس�ال من ينوب عنك قانوناً ستجري 

املرافعة بحقك غيابياً وفق القانون. 
مع التقدير....

القايض
كاظم متعب داود
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جمهورية العراق 

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 

االتحادية 
دار القضاء يف سامراء 

محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
العدد:291 

التاريخ :2020/1/11
نرش اعالن

قدم�ت املس�تدعية )س�ورية خض�ري 
حمد( طلب اىل هذه املحكمة تطلب فيه 
اصدار حجر وقيموم�ة ألبنها املفقود 
)عمار صالح حس�ن مه�دي البدري( 
والذي فقد بتاري�خ 2003/6/6 عليه 
واس�تنادا لقان�ون رعاي�ة القارصين 
قررت ه�ذه املحكمة ن�رش فقدانه يف 
صحيفت�ني محليت�ني يوميتني لغرض 

التثبت من حياة املفقود.
القايض 

كاظم متعب داود
�������������������������������

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 1033/ب2021/1
التاريخ : 2021/2/23

اعالن
إىل/ املدع�ى علي�ه االول ) محم�د عبد 

السادة حسب( 
أق�ام املدعي )املدير املفوض ملؤسس�ة 
االس�كان التعاونية اضافة لوظيفته( 
الدع�وى املرقم�ة أعاله ض�دك والذي 
يطلب فيها الحكم ) بتأديتك له واملدعى 
والتضام�ن  بالتكاف�ل  االخ�ر  علي�ه 
مبلغاً مق�دراه ) 3390 دوالر امريكي 
عن ق�رض مؤرخ ي�وم 2019/9/27 
،ونظرا ملجهولية محل إقامتك وحسب 
رشح القائم بالتبليغ يف محكمة بداءة 
النارصية واشعار مختار حي الخرضاء 
) حسني لهمود نوير( لذا تقرر تبليغك 
إعالن�ا بصحيفتني محليت�ني يوميتني 
بموعد املرافعة 2021/3/10 التاسعة 
صباحا وعند عدم حضورك أو إرس�ال 
من ينوب عنك س�وف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا  وفق األصول. 
القايض

عامر حسني حمزة

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 721/ب2021/1
التاريخ : 2021/2/23

اعالن
إىل/ املدع�ى علي�ه الثاني ) رضا جاس�ب 

غايل( 
أق�ام املدع�ي )املدي�ر املف�وض ملؤسس�ة 
االس�كان التعاوني�ة اضاف�ة لوظيفت�ه( 
الدعوى املرقم�ة أعاله ضدك والذي يطلب 
فيه�ا الحك�م ) بتأديتك ل�ه واملدعى عليه 
االخر بالتكافل والتضام�ن مبلغاً مقدراه 
) 1400 دوالر امريك�ي ع�ن قرض مؤرخ 
ملجهولي�ة  ،ونظ�را   2018/12/23 ي�وم 
محل إقامتك وحسب رشح القائم بالتبليغ 
يف محكم�ة ب�داءة مدينة الصدر واش�عار 
مركز رشط�ة الكرامة ومختار محلة 522 
) ري�اض ماجد صاب�ر( لذا تق�رر تبليغك 
إعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد 
صباح�ا  التاس�عة   2021/3/4 املرافع�ة 
وعند ع�دم حضورك أو إرس�ال من ينوب 
عنك س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابيا 

وعلنا  وفق األصول. 
القايض

عامر حسني حمزة

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

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

محكمة بداءة النجف
العدد : 719/ب2021/1

التاريخ : 2021/2/23
اعالن

إىل/ املدع�ى عليه الثاني ) رش�يد هاش�م 
كاظم( 

أق�ام املدع�ي )املدي�ر املف�وض ملؤسس�ة 
االس�كان التعاوني�ة اضاف�ة لوظيفت�ه( 
الدعوى املرقم�ة أعاله ضدك والذي يطلب 
فيه�ا الحكم ) بتأديتك ل�ه واملدعى عليهم 
االخرين بالتكافل والتضامن مبلغاً مقدراه 
) 2100دوالر امريك�ي ع�ن ق�رض مؤرخ 
ملجهولي�ة  ،ونظ�را   2018/12/16 ي�وم 
محل إقامتك وحسب رشح القائم بالتبليغ 
يف دار القض�اء يف الزه�ور واش�عار مركز 
رشطة الزه�ور، لذا تق�رر تبليغ�ك إعالنا 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني بموع�د 
صباح�ا  التاس�عة   2021/3/4 املرافع�ة 
وعند ع�دم حضورك أو إرس�ال من ينوب 
عنك س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابيا 

وعلنا  وفق األصول. 
القايض

عامر حسني حمزة

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

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

محكمة بداءة النجف
العدد : 718/ب2021/1

التاريخ : 2021/2/23
اعالن

إىل/ املدع�ى عليه�م ) ن�ور س�الم محمد 
و ضي�اء عب�د الحس�ني مه�اوي و عفراء 

صادق ديبو( 
أق�ام املدع�ي )املدي�ر املف�وض ملؤسس�ة 
االس�كان التعاوني�ة اضاف�ة لوظيفت�ه( 
الدعوى املرقم�ة أعاله ضدك والذي يطلب 
فيه�ا الحك�م ) بالزامكم واملدع�ى عليها 
االخرية بتأديتكم له وبالتكافل والتضامن 
مبلغاً ق�دره ) 2400$ عن القرض املؤرخ 
2018/8/207 ،ونظ�را لثب�وت مجهولية 
املبل�غ  رشح  وحس�ب  إقامتكك�م  مح�ل 
القضائي يف محكم�ة بداءة بغداد الجديدة 
،ل�ذا تق�رر تبليغك�م إعالن�ا بصحيفت�ني 
املرافع�ة  بموع�د  يوميت�ني  محليت�ني 
صباح�ا  التاس�عة  الس�اعة   2021/3/4
وعند عدم حضوركم أو إرس�ال من ينوب 
عنكم سوف تجري املرافعة بحقكم غيابيا 

وعلنا  وفق األصول. 
القايض

عامر حسني حمزة

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 1029/ب2021/1
التاريخ : 2021/2/23

اعالن
داود  ) غان�م  الثان�ي  املدع�ى علي�ه  إىل/ 

سلمان( 
أق�ام املدع�ي )املدي�ر املف�وض ملؤسس�ة 
االس�كان التعاوني�ة اضاف�ة لوظيفت�ه( 
الدعوى املرقم�ة أعاله ضدك والذي يطلب 
فيه�ا الحك�م ) بتأديتك ل�ه واملدعى عليه 
االخر بالتكافل والتضام�ن مبلغاً مقدراه 
) 1250 دوالر امريك�ي ع�ن قرض مؤرخ 
ي�وم 2019/1/17 ،ونظرا ملجهولية محل 
إقامتك وحس�ب رشح القائ�م بالتبليغ يف 
محكم�ة بداءة الكاظمية واش�عار مختار 
محلة 211 يف الكاظمية املدعو ) ذو الفقار 
ع�يل رسح�ان( ل�ذا تق�رر تبليغ�ك إعالنا 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني بموع�د 
صباح�ا  التاس�عة   2021/3/9 املرافع�ة 
وعند ع�دم حضورك أو إرس�ال من ينوب 
عنك س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابيا 

وعلنا  وفق األصول. 
القايض

عامر حسني حمزة

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

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

محكمة بداءة النجف
العدد : 717/ب2021/1

التاريخ : 2021/2/23
اعالن

إىل/ املدع�ى عليه�ا االوىل ) صابري�ن عيل 
رشيف( 

أق�ام املدع�ي )املدي�ر املف�وض ملؤسس�ة 
االس�كان التعاوني�ة اضاف�ة لوظيفت�ه( 
الدعوى املرقم�ة أعاله ضدك والذي يطلب 
فيها الحك�م ) بتأديتك ل�ه واملدعى عليها 
الثانية بالتكافل والتضامن مبلغاً مقدراه 
) 250 دوالر امريكي عن قرض مؤرخ يوم 
2018/10/22 ،ونظ�را ملجهولي�ة مح�ل 
إقامتك وحس�ب رشح القائ�م بالتبليغ يف 
محكمة ب�داءة النارصية واش�عار مختار 
عب�د   ( الثاني�ة  املحلي�ة  االدارة  منطق�ة 
الحس�ني ع�يل س�بتي( ل�ذا تق�رر تبليغك 
إعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد 
صباح�ا  التاس�عة   2021/3/4 املرافع�ة 
وعند ع�دم حضورك أو إرس�ال من ينوب 
عنك س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابيا 

وعلنا  وفق األصول. 
القايض

عامر حسني حمزة

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

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

محكمة بداءة النجف
العدد : 1036/ب2021/1

التاريخ : 2021/2/23
اعالن

إىل/ املدعى عليها ) سليمه غازي محمد( 
أق�ام املدع�ي )املدي�ر املف�وض ملؤسس�ة 
االس�كان التعاوني�ة اضاف�ة لوظيفت�ه( 
الدعوى املرقم�ة أعاله ضدك والذي يطلب 
فيه�ا الحك�م ) بتأديتك ل�ه واملدعى عليه 
االخر بالتكافل والتضام�ن مبلغاً مقدراه 
) 950 دوالر امريك�ي ع�ن ق�رض مؤرخ 
ي�وم 2019/3/27 ،ونظرا ملجهولية محل 
إقامت�ك وحس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ 
يف محكمة ب�داءة كربالء واش�عار مختار 
س�لومي  هاش�م   ( الث�ورة/2  منطق�ة 
خليل العب�ودي( ل�ذا تقرر تبليغ�ك إعالنا 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني بموع�د 
التاس�عة صباحا  املرافع�ة 2021/3/10 
وعند ع�دم حضورك أو إرس�ال من ينوب 
عنك س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابيا 

وعلنا  وفق األصول. 
القايض

عامر حسني حمزة

العدد / 6 /جتارية/2021

القايض
عامر مرعي الربيعي

نائب رئيس حمكمة استئناف نينوى االحتادية

ITEM REQ NO DESCRIPTION PRICE

1 REQ.6342021/  
اعالن للمرة االولى ACTIVATED ALUMINA 100.000 IQD

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب
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محكمة قوى االمن الداخيل الثالثة

للمنطقة )الثالثة( 
رقم القضية / 2021/83

التاريخ 2021/1/31
قرار حكم غيابي

عقـدت  محكمـة قـوى االمـن الداخـيل الثالثةـ  
للمنطقـة الثالثـة جلسـتها العلنيـة ليـوم االحد 
املوافـق 2021/1/31 برئاسـة العميد الحقوقي 
احمد شـاكر جعفر وعضوية كل من   من العميد 
الحقوقـي قحطـان عبـد اللـه سـلمان والعميد 
الحقوقـي عمار كاظم محسـن واصـدرت بحق 
املدان ش . م )سـام عيل عبد الكريم ( املنسـوب 
اىل قيـادة حـدود املنطقة الثالثة بأسـم الشـعب 

)قرارها ( االتي :
1 ـ الحبـس البسـيط ملـدة  )سـتة اشـهر( وفق 
احـكام املادة 5 مـن ق ع د رقم 14 لسـنة 2008 
قبـل التعديـل  لغيابـه للفرتة مـن 2014/2/19 

ولحد االن
2 ـ  يعـد املـدان مخرجـا من الخدمـة طيلة مدة 
محكوميته اسـتنادا للمـادة 42/ثانيا من ق ع د 

رقم 14 لسنة 2008 قبل التعديل 
3ـ  اعطـاء املوظفـن العموميـن صاحية القاء 
القبض عليهـا اينما وجد لتنفيـذ الحكم الصادر 
بحقـه والـزام املواطنـن باالخبـار عـن محـل 

اختفائه 
4 ـ حجز امواله املنقولة وغري املنقولة 

5 ـالحكم باتعاب محاماة للمحامي املنتدب ثامر 
سلمان  جاسم البالغة 25,000 خمسة وعرشون 
الف دينار عراقي تدفـع له من خزينة الدولة بعد 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
6 ـ ـ قـرارا غيابيـا علنيـا صـادرا باتفـاق االراء 
اسـتنادا الحكام املادة 60/سادسا وبداللة املادة 
61/اوال مـن ق أ د  رقم 17 لسـنة 2008 وبداللة 
املـادة 69/اوال  وثانيـا وثالثـا ورابعـا منه قابا 
لاعـرتاض اسـتنادا الحـكام املـادة 71 وبداللـة 
املـادة 72/رابعا من نفس القانون وافهم بتاريخ 

 2021/1/31
العميد الحقوقي

احمد شاكر جعفر
رئيس املحكمة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعان

رقم االخطار 
2021/11

قرار تكليف بالحضور
مـن / محكمـة قـوى االمـن الداخـيل الثانية / 

املنطقة الخامسة 
اىل / املتهـم الهـارب / )ن.ع اكـرم جـواد كاظم 
شـيخ ( املنسـوب اىل قيادة حرس حدود املنطقة 

الثالثة  
ملـا كنـت متهما وفق املادة 5  مـن ق ع د رقم 14 
لسـنة 2008 لغيابك عـن مقر عملك مـن تاريخ 
2014/7/1 لغيابـك عـن مقـر عملكمـن تاريخ 

2019/7/16 ولحد االن 
  وبمـا ان محل اختفائك مجهـول اقتىض تبليغك 

بهذا االعان
عـى ان تحرض امام محكمة قـوى االمن الداخيل 
الثانيـة املنطقة الخامسـة يف ذي قـار خال مدة 
ثاثـون يومـا من تاريـخ تعليق هـذا  االعان  يف 
محـل اقامتك وتجيب عـن التهمـة املوجه ضدك 
وعنـد عـدم حضـورك سـوف تجـري محاكمتك 
غيابيـا وتحجز اموالـك املنقولة والغـري املنقولة 
ويطلـب من املوظفـن العمومين القـاء القبض 
عليـك اينما وجـدت وتسـليمك اىل اقرب سـلطة 
حكوميـة والزام املواطنن  الذيـن يعلمون بمحل 
اختفائك باخبار الجهات املختصة استنادا للمادة  
69/اوال وثانيـا وثالثـا ورابعا مـن قانون اصول 
املحاكمـات الجزائية لقوى االمن الداخيل رقم 17 

لسنة 2008
العميد الحقوقي

مرتىض هادي عبد عيل
رئيس املحكمة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الداخلية

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد / 2242
التاريخ 2021/2/22

بنـاء عى الدعوى املقامة من قبل املدعي )باسـم 
حنون هاشـم حسـن(  الذي يطلـب تبديل لقبه 
وجعلـه )الخفاجـي( بـدال ) االبراهيمـي(  فمن 
لديه اعـرتاض مراجعة هذه املديريـة خال مدة 
اقصاها عرشة ايام وبعكسـه سـوف تنظر هذه 
املديريـة يف الدعـوى وفق احكام املـادة )24( من 
قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 واالمر 

االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الداخلية

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد / 2243
التاريخ 2021/2/22

بناء عى الدعوى املقامة من قبل املدعي )حسـن 
حنون هاشـم حسـن(  الذي يطلـب تبديل لقبه 
وجعلـه )الخفاجـي( بـدال ) االبراهيمـي(  فمن 
لديه اعـرتاض مراجعة هذه املديريـة خال مدة 
اقصاها عرشة ايام وبعكسـه سـوف تنظر هذه 
املديريـة يف الدعـوى وفق احكام املـادة )24( من 
قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 واالمر 

االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الداخلية

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد / 2239
التاريخ 2021/2/22

بناء عـى الدعوى املقامة من قبـل املدعي )خالد 
حنون هاشـم حسـن(  الذي يطلـب تبديل لقبه 
وجعلـه )الخفاجـي( بـدال ) االبراهيمـي(  فمن 
لديه اعـرتاض مراجعة هذه املديريـة خال مدة 
اقصاها عرشة ايام وبعكسـه سـوف تنظر هذه 
املديريـة يف الدعـوى وفق احكام املـادة )24( من 
قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 واالمر 

االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد / 2240

التاريخ 2021/2/22
بنـاء عـى الدعـوى املقامة من قبـل املدعي 
)محمد حنون هاشـم حسـن(  الذي يطلب 
تبديـل لقبـه وجعلـه )الخفاجـي( بـدال ) 
االبراهيمـي(  فمـن لديه اعـرتاض مراجعة 
هـذه املديريـة خال مـدة اقصاهـا عرشة 
ايام وبعكسـه سـوف تنظر هذه املديرية يف 
الدعوى وفق احكام املـادة )24( من قانون 
البطاقة الوطنية رقم 3 لسـنة 2016 واالمر 

االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الداخلية

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد / 2298
التاريخ 2021/2/23

بنـاء عى طلب املواطـن )نزيه عبد الله بدر(  
الـذي يـروم تبديـل اسـمه  املجـرد وجعله 
)عيل( بـدال من ) نزيه( الوارد يف قيدها لعام 
1957  فمـن لديـه اعـرتاض مراجعـة هذه 
املديريـة خال مـدة اقصاها خمسـة عرش 
يوم وبعكسـه سـوف تنظر هذه املديرية يف 
الدعوى وفق احكام املـادة )22( من قانون 
البطاقة الوطنية رقم 3 لسـنة 2016 واالمر 

االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الداخلية

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد / 2241
التاريخ 2021/2/22

بناء عى الدعوى املقامة من قبل املدعي )عيل 
حنون هاشم حسن(  الذي يطلب تبديل لقبه 
وجعله )الخفاجي( بدال ) االبراهيمي(  فمن 
لديه اعـرتاض مراجعة هـذه املديرية خال 
مـدة اقصاها عرشة ايام وبعكسـه سـوف 
تنظر هـذه املديرية يف الدعـوى وفق احكام 
املادة )24( من قانون البطاقة الوطنية رقم 
3 لسـنة 2016 واالمر االداري املرقم 24195 

يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محكمة قوى االمن الداخيل الثالثة

للمنطقة )الثالثة( 
رقم القضية / 2021/82

التاريخ 2021/2/1
قرار حكم غيابي

عقـدت  محكمة قوى االمـن الداخيل الثالثة 
ـ للمنطقـة الثالثـة جلسـتها العلنيـة ليوم 
االثنن املوافق 2021/2/1 برئاسـة العميد 
الحقوقـي احمـد شـاكر جعفـر وعضويـة 
كل مـن   من العميـد الحقوقي قحطان عبد 
الله سـلمان والعميـد الحقوقي عمار كاظم 
محسـن واصدرت بحق املدان ش . م )محمد 
نـارص حميـد عليـوي( املنسـوب اىل قيادة 
حدود املنطقة الثالثة بأسم الشعب )قرارها 

( االتي :
1 ـ تعديـل مادة االحالة من املادة 5 من ق ع 
د رقم 14 لسنة 2008 املعدل اىل املادة 5/اوال 
من نفس القانون اسـتنادا الحكام املادة 31 
مـن ق أ د رقم 17 لسـنة 2008 لكونها اكثر 

انطباقا وفعل املدان 
2 ـ الحبـس الشـديد ملدة  )خمس سـنوات( 
وفق احـكام املـادة 5 /اوال مـن ق ع د رقم 
14 لسـنة 2008 املعـدل لغيابـه للفرتة من 

2020/3/21 ولحد االن
3 ـ  يعـد املحكوم عليه مطـرود من الخدمة 
يف قوى االمن الداخيل اسـتنادا الحكام املادة 
38/اوال /أ من ق ع د رقم 14  لسـنة 2008 
املعدل بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 

4 ـ اعطـاء املوظفـن العموميـن صاحية 
القاء القبض عليها اينما وجد لتنفيذ الحكم 
الصادر بحقـه والزام املواطنن باالخبار عن 

محل اختفائه 
5 ـ حجز امواله املنقولة وغري املنقولة 

6 ـالحكم باتعاب محاماة للمحامي املنتدب 
ثامر سلمان  جاسم البالغة 25,000 خمسة 
وعـرشون الـف دينـار عراقي تدفـع له من 
خزينة الدولـة بعد اكتسـاب الحكم الدرجة 

القطعية 
7 ـ قـرارا غيابيا علنيا صـادرا باتفاق االراء 
اسـتنادا الحكام املادة 60/سادسـا وبداللة 
املـادة 61/اوال مـن ق أ د  رقـم 17 لسـنة 
2008 وبداللـة املـادة 69/اوال  وثانيا وثالثا 
ورابعا منه قابا لاعرتاض اسـتنادا الحكام 
املادة 71 وبداللة املـادة 72/رابعا من نفس 

القانون وافهم بتاريخ 2021/2/1 
العميد الحقوقي

احمد شاكر جعفر
رئيس املحكمة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنويه

 ورد سـهوا يف جريـدة املسـتقبل العراقـي 
بالعـدد 2321يف 2021/2/16 عـدم وجـود 
اسـماء املدعـى عليهما وهـم كل من صباح 
عبد الزهرة عذاب وحميدة عبد الزهرة عذاب 
الصـادر من محكمـة بداءة الهنديـة بالعدد 

248/ب/2020لذا اقتىض التنويه

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف الشامية
اعان بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 10 / 3 
املحلة او رقم واسم املقاطعة : 3 العربية

الجنس: ارض الدار مع بنائها
النوع : ملك رصف 
املساحة : 125 م2 

املشـتمات : استقبال وغرفه و حمام و مطبخ و 
مرافق صحية

سـتبيع دائرة التسـجيل العقاري يف الشـامية يف 
املزايـدة العلنيـة العقـار املوصوف اعـاه العائد 
للراهن) سـليم جاسـم علوان( لقاء طلب الدائن 
املرتهـن ) مرصف الصناعـي / الكـرار( البالغ) 
18000000( ثمانيـة عرشمليـون دينـاراً فعـى 
الراغب يف االشـرتاك فيهـا مراجعة هـذه الدائرة 
خـال )30( يوماً اعتباراً من اليـوم التايل لتاريخ 
نـرش هـذا االعـان مسـتصحباً معـه تأمينـات 
قانونية نقدية او كفالة مرصفية ال تقل عن %10 
من القيمة املقدرة للمبيع البالغة ) 50000000(
يف  سـتجرى  املزايـدة  وان  خمسـونمليونديناراً 

الساعة )12( ظهراً من اليوم األخري. 
ماحظ دائرة التسجيل العقاري يف الشامية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف الشامية

اعان بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 9 /  268
املحلة او رقم واسم املقاطعة : سوق

الجنس: دار سكن
النوع : ملك رصف 
املساحة : 108 م2 

املشتمات : الطابق االول غرفه وصاله واستقبال 
و مطبخ وصحيات والطابق الثاني غرفتن

سـتبيع دائرة التسـجيل العقاري يف الشـامية يف 
املزايـدة العلنيـة العقـار املوصوف اعـاه العائد 
للراهن) سـحاب مجيد حميد( لقـاء طلب الدائن 
املرتهـن ) مرصف الصناعـي / الكـرار( البالغ) 
دينـاراً  وعرشونمليـون  خمسـة   )25000000
فعـى الراغـب يف االشـرتاك فيهـا مراجعـة هذه 
الدائرة خـال )30( يوماً اعتباراً مـن اليوم التايل 
لتاريخ نرش هذا االعان مستصحباً معه تأمينات 
قانونية نقدية او كفالة مرصفية ال تقل عن %10 
من القيمة املقدرة للمبيع البالغة ) 90000000(
تسـعون مليوندينـاراً وان املزايـدة سـتجرى يف 

الساعة )12( ظهراً من اليوم األخري. 
ماحظ دائرة التسجيل العقاري يف الشامية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل

 دائرة تنفيذ  
مديرية تنفيذ النجف 

رقم االضبارة / 1655 / 2012
التاريخ / 23 / 2/ 2021

))اعان((
تبيع مديرية تنفيذ النجف العقار تسلسل 91199 
/ 3 حـي النداءالواقـع يف جزيـرة النجـف العائد 
للمدين مهند احمد عبد الكريم املحجوز لقاء طلب 
الدائـن مروة مهدي عبـاس البالغ )29221985( 
تسعة وعرشون مليون ومئتان و واحد وعرشون 
الف و تسـعمائة وخمسـة وثمانـون دينار فعى 
الراغـب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خال مدة 
ثاثون يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش مستصحبا 
معـه التأمينـات القانونيـة عرشة مـن املائة من 
القيمـة املقدرةوشـهادة الجنسـية العراقية وان 

رسم التسجيل والداللية عى املشرتي
املنفذ العدل / نصري حسن عبد زيد الكابي

املواصفات :ـ
1- موقعـة ورقمه / جزيرة النجـف –حي النداء 

3 / 91199 –
2-جنسةونوعة / عرصة – ملك رصف

3- حدوده واوصافه / بلدية النجف 
4- مشتماته / اليوجد– عرصة خالية من البناء

5- مساحته / )200 مرت مربع (
6- درجة العمران / عرصة خالية من البناء

7- الشاغل / ال يوجد
8- القيمة املقدرة /   15000000  ) خمسة عرش 

مليون دينار (

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إىل الرشيكة / حميده يوسف عبد

اقتـىض حضـورك إىل مقـر بلدية النجـف لغرض 
اصدار اجـازه بناء للعقار املرقم 64933 /3 حي 
النداء  خال عرشه ايام وبخافه ستتم اإلجراءات 

دون حضورك طالب االجازه 
خديجة ديوان علوان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إىل الرشيك  عواد رشيد عواد 

 اقتـىض حضـورك إىل مقر بلديـة النجف لغرض 
اصدار اجـازه بناء للعقار املرقم 10391 /3 حي 
صدام خال عرشه ايام وبخافه ستتم اإلجراءات 

دون حضوركم طالب االجازه 
سعيد رايض عبد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الئ الرشيكه منى محمد عيل حسن عيل 

اقتـىض حضـورك إىل صندوق اإلسـكان العراقي 
فـرع النجف  لغرض انجـاز معامله اجازه البناء 
عـى العقار املرقم 3/17094حـي العروبة خال 
مده خمسه عرش يوم داخل العراق وشهر خارج 
العراق وبخافه سـتتم اإلجـراءات دون حضورك 

وفق االصول 
طالب القرض 

احمد كريم جبار 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف كرباء االتحادية 
محكمة بداءة كرباء

العدد / 479/ب/2020
التاريخ 2021/2/22

اعان
اىل املدعى عليه / فائز عيل كريم

اقامـت املدعية )اسـماء طالب عمـران( الدعوى 
املرقمـة اعـاه والتي تطلـب فيها تاديتـك مبلغ 
قدره 7,750,000 دينار سبعة ماين وسبعمائة 
وخمسـون الف دينار عراقـي عن قيمة بيع مائة 
مرت مربع من االرض املرقمة 3/430 مقاطعة 46 
الائـح وملجهولية محل اقامتك يف الوقت الحارض 
تقرر تبليغك اعانا  بصحيفتن يوميتن محليتن 
للحضـور امـام محكمة بـداءة  كربـاء يف موعد 
املرافعة 2021/3/10 يف الساعة التاسعة صباحا 
ويف حالة عدم حضورك او ارسـال من ينوب عنك 

قانونا ستجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا
القايض

محمد حاتم علوان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان

قسـم  مـن  صـادر  خروجيـة  دفـرت  فقـد 
خروجيـة كمـارك املنطقـة الوسـطى للسـيارة 
املرقمة)20032(  االنبار مرسـيدس حمل موديل 
84 باسـم )خليـل مرشـد خلف( من يعثـر عليه 

تسليمه لجهة االصدار

مجلس القضاء األعى 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد : 183/ج2021/2
التاريخ : 2021/2/22

اعان 
إىل/ املتهم الهارب ) كاظم عبيد عبود(

حيـث انك متهـم يف الدعـوى املرقمـة )183/
ج2021/2( والخاصـة باملشـتكي ) عماد عبد 
اللـه شـمخي( وفق احـكام املـادة ) 1/459( 
من قانون العقوبـات وملجهولية محل اقامتك 
حسـب االشـعار املرفق يف ثنايا هـذه الدعوى 
عليـه قررت املحكمـة تبليغك اعانا بواسـطة 
جريدتن رسـميتن بوجوب الحضور يف موعد 
املحاكمة املصـادف يف يوم 2021/3/30 وعند 
عدم حضورك سـوف تجـري محاكمتك غيابيا 

وعلنا حسب االصول.
القايض

عدنان كريم عبد عيل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف الشامية
اعان بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 509 / 28
املحلة او رقم واسم املقاطعة : 5 املنفهان

الجنس: فقط ارض
النوع : ملك رصف 

املساحة : 223,66 م2 
ستبيع دائرة التسـجيل العقاري يف الشامية يف 
املزايـدة العلنية العقار املوصـوف اعاه العائد 
للراهن ) امجد وحيد شـنان( لقاء طلب الدائن 
املرتهن ) مـرصف الصناعي / الكـرار( البالغ 
) 20000000( عـرشون مليـون دينـاراً فعى 
الراغب يف االشـرتاك فيها مراجعة هذه الدائرة 
خال )30( يوماً اعتباراً من اليوم التايل لتاريخ 
نـرش هذا االعـان مسـتصحباً معـه تأمينات 
قانونيـة نقديـة او كفالـة مرصفيـة ال تقـل 
عن 10% مـن القيمة املقـدرة للمبيع البالغة ) 
وان  وعرشونمليوندينـاراً  23000000(ثاثـة 
املزايـدة سـتجرى يف السـاعة )12( ظهراً من 

اليوم األخري. 
ماحظ دائرة التسجيل العقاري يف الشامية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف الشامية

اعان بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 433 / 39

املحلة او رقم واسم املقاطعة : 5 املنفهان
الجنس: دار سكن

النوع : ملك رصف 
املساحة : 320 م2 

املشـتمات : صالة واستقبال وثاثة غرف نوم 
وصحيات

ستبيع دائرة التسـجيل العقاري يف الشامية يف 
املزايـدة العلنية العقار املوصـوف اعاه العائد 
للراهن) مشتاق عبد الحسن ناجي( لقاء طلب 
الدائـن املرتهن ) مرصف الصناعـي / الكرار( 
البالغ) 75000000( خمسـة وسـبعونمليون 
دينـاراً فعى الراغب يف االشـرتاك فيها مراجعة 
هذه الدائرة خال )30( يوماً اعتباراً من اليوم 
التايل لتاريخ نرش هذا االعان مسـتصحباً معه 
تأمينـات قانونية نقديـة او كفالة مرصفية ال 
تقل عن 10% من القيمة املقدرة للمبيع البالغة 
) 80000000(ثمانون مليونديناراً وان املزايدة 
سـتجرى يف السـاعة )12( ظهـراً مـن اليـوم 

األخري. 
ماحظ دائرة التسجيل العقاري يف الشامية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف الشامية

اعان بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 29 / 3

املحلة او رقم واسم املقاطعة : الصوب االيمن
الجنس: دارسكن

النوع : ملك رصف 
املساحة : 101,25 م2 

املشتمات : غرفتن وصالة وصحيات ومطبخ
ستبيع دائرة التسـجيل العقاري يف الشامية يف 
املزايـدة العلنية العقار املوصـوف اعاه العائد 
للراهـن ) مليعه فايز صدام( لقـاء طلب الدائن 
املرتهن ) مـرصف الصناعي / الكـرار( البالغ 
) 15000000( خمسـة عـرش مليـون دينـاراً 
فعـى الراغب يف االشـرتاك فيهـا مراجعة هذه 
الدائـرة خـال )30( يومـاً اعتبـاراً مـن اليوم 
التايل لتاريخ نرش هذا االعان مسـتصحباً معه 
تأمينـات قانونية نقديـة او كفالة مرصفية ال 
تقل عن 10% من القيمة املقدرة للمبيع البالغة 
) 75000000(خمسة وسبعونمليونديناراً وان 
املزايـدة سـتجرى يف السـاعة )12( ظهراً من 

اليوم األخري. 
ماحظ دائرة التسجيل العقاري يف الشامية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف الشامية

اعان بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 164 / 15

املحلة او رقم واسم املقاطعة : 21 الرغيلة
الجنس: قطعة ارض

النوع : ملك رصف 
املساحة : 200 م2 

ستبيع دائرة التسـجيل العقاري يف الشامية يف 
املزايـدة العلنية العقار املوصـوف اعاه العائد 
للراهن) عاء حسـن جـواد( لقاء طلب الدائن 
املرتهن ) مرصف الصناعـي / الكرار( البالغ) 
12000000( اثنـى عرشمليـون دينـاراً فعى 
الراغب يف االشـرتاك فيها مراجعة هذه الدائرة 
خال )30( يوماً اعتباراً من اليوم التايل لتاريخ 
نـرش هذا االعـان مسـتصحباً معـه تأمينات 
قانونيـة نقديـة او كفالـة مرصفيـة ال تقـل 
عن 10% مـن القيمة املقـدرة للمبيع البالغة ) 
25000000(خمسـة وعرشونمليونديناراً وان 
املزايـدة سـتجرى يف السـاعة )12( ظهراً من 

اليوم األخري. 
ماحظ دائرة التسجيل العقاري يف الشامية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان 

فقـدت وثيقة مدرسـية صـادرة من مدرسـة 
االنبـار  لرتبيـه  زياد(تابعـة  بـن  )طـارق 
باسـم)مثنى عبـد ابراهيـم( من يعثـر عليها 

تسليمها لجهة االصدار

مجلس القضاء األعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة
العدد:  431/ب/2014
التاريخ : 2021/2/18

إعان
تبيع هذه املحكمة باملزايدة العلنية العقار املرقم 
) 8/5 مقاطعـة 3 الحصـوة ( ، فعـى الراغبـن 
بالـرشاء الحضـور اىل هـذه املحكمـة يف موعـد 
املزايدة املصـادف 2021/3/16 السـاعة الثانية 
عـرش ظهـرا ويف حـال مصادفـة موعـد املزايدة 
عطلة رسـمية تكـون املزايدة يف اليـوم الذي يليه 
مسـتصحبن معهم التأمينـات القانونية البالغة 
)10%( من القيمة املقدرة ويتحمل املشرتي اجور 

االعان.
القايض

عيل حميد الحيدري
املواصفـات:- العقـار عبارة عـن دار تقع يف حي 
االوقـاف يف قضـاء املناذرة وعى شـارع )16 م ( 
وبمساحة ) 186 مرت مربع تقريبا( وتشتمل عى 
سـاحة خارجية كبـرية وغرفتي نوم واسـتقبال 
وصالة ومطبخ ومجموعـة صحية، والدار مبنية 
مـن الطابـوق ومسـقفة بالشـيلمان ومبلطـة 
بالشـتايكر ومجهـزة باملـاء والكهربـاء ودرجة 
عمـران العقـار متوسـطة ، قيمـة املشـيدات ) 
25،000،000( خمسـة وعـرشون مليـون دينار 
وقيمـة االرض ) 100،000،000( مائـة مليـون 
 ( للعقـار  الكليـة  التقديريـة  والقيمـة  دينـار 
125،000،000( مائة وخمسـة وعرشون مليون 

دينار عراقي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف االرشف

تنفيذ/30
رقم االضبارة : 2021/588

التاريخ : 2021/2/22 
اىل  /املنفذ عليه ) حسن صاح محمد(

لقـد تحقـق لهـذه املديريـة مـن مديريـة تنفيذ 
الكوفة واشعار مختار املنطقة  انك مجهول محل 
االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار 
يمكـن اجراء التبليـغ  عليه واسـتنادا للمادة 27 
من قانون التنفيذ تقـرر تبليغك اعانا بالحضور 
يف مديريـة تنفيـذ النجف االرشف خال خمسـة 
عـرش يوما تبدأ من اليـوم التايل لنرش هذا االعان 
ويف حالـة عدم حضورك سـتبارش هـذه املديرية 

باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون:
املنفذ العدل 

احمد مسافر عبد الحسن الخالدي
اوصاف املحرر:- 1 - الزام املدعى عليه ) حسـن 
صاح محمد( بأن يؤدي للمدعية ) انعام صاحب( 
مبلغـا مقـداره عـرشة ماين وخمسـمائة الف 
دينار الذي يمثل مجموع املبالغ التي استلمها من 
املدعيـة،  2 - الـزام املدعى عليه ) حسـن صاح 
محمد( بأن يؤدي للمدعية ) انعام صاحب( مبلغا 
مقداره عرشة ماين دينار والذي يمثل التعويض 
عـن االرضار املاديـة واملعنويـة التـي لحقت بها 
جـراء فعل املدعـى عليه غري املـرشوع املوصوف 
بالحكـم الجزائي الصـادر من محكمـة جنايات 
النجـف بالعـدد 816/ج/2019 يف 2019/12/6 

وتحميله الرسوم واملصاريف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ املناذرة

تنفيذ/30
رقم االضبارة : 201/ت/2021

التاريخ : 2021/2/22 
اىل  /املنفذ عليه ) انيس تحسن صال(

لقد تحقق لهذه املديرية من مديرية تنفيذ النجف 
واشـعار مختـار املنطقة  الجديـدة 4 د محافظة 
النجفانـك مجهول محل االقامة وليس لك موطن 
دائـم او مؤقـت او مختـار يمكن اجـراء التبليغ  
عليه واستنادا للمادة 27 من قانون التنفيذ تقرر 
تبليغك اعانا بالحضـور يف مديرية تنفيذ املناذرة 
خال خمسة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش 
هذا االعان ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه 

املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون:
املنفذ العدل 

كرار عماد كايت
اوصاف املحرر:- قرار محكمة بداءة النجف املرقم 
) 2594/ب2020/3 ( يف 2020/12/30 املتضمن 
الزام املدين ) انيس تحسـن صال( بتأديته مبلغ 
مقـداره ) سـبعة وعرشون الـف دوالر ما يعادل 
اثنـان وثاثون مليون ومائة وثاثـون الف دينار 
( للدائـن ) بهاء احمد عباس ( وتحميله الرسـوم 
واملصاريـف ومنها اتعـاب محاماة وكيـل الدائن 
املحامي ) زيـد عاء الحيدري( مبلغ خمسـمائة 

الف دينار.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء األعى

رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية
محكمة بداءة الرميثة

العدد : 162/ب/2021
التاريخ: 2021/2/15

م/ تبليغ 
اىل / املدعى عليه ) كاظم عبد الحسـن محمود ( 

مجهول محل االقامة 
بتاريـخ 2021/2/3 اقام املدعـي ) حيدر مديح 
)162/ب/2021(  املرقمـة  الدعـوى  حسـن( 
والـذي يطلـب فيهـا الحكـم بـ)باعـادة الحـال 
اىل مـاكان عليـه قبـل التعاقـد بخصـوص رشاء 
القطعة بمسـاحة 200م2 مقاطعـة 23 الطوال 
(ولـدى تبليغك تبن  بانك مجهـول محل االقامة 
حسـب كتاب مركز رشطة ثورة العرشين بالعدد 
) 1566( يف 2021/2/7 واملتضمـن انـك مرتحل 
اىل جهـة مجهولـة اشـعار املختـار  ) كريم عبد 
الحسـن جاسـم( لـذا تقـرر تبليغه عـن طريق 
النـرش بصحيفتـن محليتـن يوميتـن بموعـد 
املرافعة وتحديد السـاعة التاسعة من صباح يوم 
2021/3/2 موعدا للمرافعة وبعكس ذلك سوف 
تجـري املرافعة بحقك غيابيـا وعلنا وفق االصول 

القانونية 
القايض

حميد كاظم عيل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء 

رئاسة محكمة استئناف منطقة اربيل
محكمة بداءة اربيل/1

العدد : 1492/ب2020/3
التاريخ: 2021/2/23

م/ نرش
اىل/ املدعى عليه ) نوزاد محمد محمد عارب( 

محافظة صاح الدين/قضاء سامراء/ حي افراز 
العلوة

املدعي ) فيصل تايه كنفور( اقام عليك امام هذه 
املحكمة الدعـوى املرقمـة )1492/ب2020/3( 
وملجهوليـة محل اقامتك حسـب اشـعار مختار 
محافظـة صاح الديـن / قضاء سـامراء / حي 
افـراز العلوة لذا قررت املحكمة تبليغك عن طريق 
النـرش يف جريدتـن يوميتـن الرسـمية وعليـك 
الحضور بنفسـك او ارسـال وكيل عنكم يف موعد 
عـدم  حـال  ويف   2021/4/21 املقـرر  املرافعـة 
حضورك او حضور الوكيل سـوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا.
القايض االول

مجيد سعيد برادوستى

مجلس القضاء األعى 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 724/ب2020/5

التاريخ : 2021/3/4
اعان

إىل/ الشخص الثالث ) رائد كاظم حبيرت ( 
أقـام املدعي )السـيد مدير بلديـة النجف اضافة 
لوظيفتـه( الدعوى البدائيـة املرقمة أعاه ضدك 
والتـي يطلـب فيها الحكـم )بابطـال كافة قيود 
العقـار املرقـم 77832 /3 حـي النـرص وإعادة 
تسجيله باسـم دائرة املدعي مدير بلدية النجف( 
وقد قررت املحكمة ادخالك شخصا ثالثا اىل جانب 
املدعـى عليهم االخريـن ،وملجهولية محل إقامتك 
حسـب رشح املبلـغ القضائي واشـعار مختاري 
رشيـط الريموك/2 ) كاظم هاشـم امليايل(، عليه 
قـررت هذه املحكمـة تبليغك إعانـا بصحيفتن 
محليتـن يوميتـن يف موعد املرافعـة املصادف يف 
يـوم 2021/3/4 وعند عدم حضورك أو إرسـال 
من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا  وفق األصول.
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء األعى 

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 3468/ب2020/1
التاريخ : 2021/2/22

اعان
إىل/ املدعـى عليـه الثانـي ) حيدر عبـد الله عبد 

زيد( 
أقـام املدعي )السـيد مدير بلديـة النجف اضافة 
لوظيفتـه( الدعوى البدائيـة املرقمة أعاه ضدك 
والتـي يطلـب فيها الحكـم )بابطـال كافة قيود 
العقـار املرقـم 71141 /3 حـي النـرص وإعادة 
تسـجيله باسـم دائـرة املدعـي اعـاه( ،ونظـرا 
املبلـغ  رشح  حسـب  إقامتـك  محـل  ملجهوليـة 
القضائي وحسـب اشـعار مختار حي الجهاد/6 
)جبار كريم البديري(، عليه قررت هذه املحكمة 
تبليغك إعانا بصحيفتن محليتن يوميتن بموعد 
املرافعة املصادف يف يـوم 2021/3/2 وعند عدم 
حضورك أو إرسـال من ينوب عنك قانونا سـوف 
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا  وفق األصول.

القايض
عيل جبار الخزعيل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء األعى

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف النجف

العدد : 1625/ش2020/7
التاريخ :  2021/2/23

إعان
إىل/ املدعى عليه ) مصطفى حمادي احمد(

أصدرت هـذه املحكمة قرارهـا بالدعوى املرقمة 
)1625/ش2020/7( يف 2020/12/31  غيابيـا 
بحقك والقايض )اثاث زوجيه ( للمدعية )فاطمه 
مصطفى عبـد االمري ( وملجهوليـة محل إقامتك 
وحسب رشح القائم بالتبليغ وإشعار مختار حي 
آل عيىس/ الكوفة قررت املحكمة تبليغك بالقرار 
بواسـطة صحيفتن محليتـن يوميتن ولك حق 
االعرتاض عى القرار الغيابي خال املدة القانونية 

وبعكسه يكتسب القرار الدرجة القطعية .
القايض

أثري فاهم محسن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء األعى

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 2348/ب2020/5
التاريخ: 2021/2/23

إعان 
اىل / املدعى عليه ) صاح عبد الحسن مهدي (

اصـدرت هذه املحكمـة قرارها املرقـم )2348/
ب2020/5( يف 2020/11/8 واملتضمـن الحكـم 
) بالـزام املدعى عليه صاح عبد الحسـن مهاوي 
اىل املدعي صاح شـبيب حسـن مبلغ قدره ثاثة 
ماين وسـتمائة الف دينـار ( ولثبوت مجهولية 
محل اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي واشعار 
مختـار  حي الشـهيد الصدر/الرشيط ) حسـن 
ريسان السامي( لذا تقرر تبليغك بالقرار املذكور 
بصحيفتـن محليتـن يوميتن ولك حـق الطعن 
عى القرار املذكور خال املدة املقررة بكافة طرق 
الطعـن القانونيـة وبعكسـه سيكتسـب القرار 

درجة البتات وفق االصول.
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء األعى

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف النجف

العدد : 1626/ش2020/7
التاريخ :  2021/2/23

إعان
إىل/ املدعى عليه ) مصطفى حمادي احمد(

أصدرت هـذه املحكمة قرارهـا بالدعوى املرقمة 
)1626/ش2020/7( يف 2020/12/31  غيابيـا 
بحقـك والقـايض تأييـد حضانة الطفلـة )زينب 
( للمدعيـة )فاطمـه مصطفـى عبـد االمـري ( 
وملجهوليـة محـل إقامتـك وحسـب رشح القائم 
بالتبليغ وإشـعار مختار حـي آل عيىس/ الكوفة 
قررت املحكمة تبليغك بالقرار بواسطة صحيفتن 
محليتن يوميتن ولك حـق االعرتاض عى القرار 
الغيابي خال املدة القانونية وبعكسـه يكتسـب 

القرار الدرجة القطعية .
القايض

أثري فاهم محسن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء األعى

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف النجف

العدد : 1627/ش2020/7
التاريخ :  2021/2/23

إعان
إىل/ املدعى عليه ) مصطفى حمادي احمد(

أصدرت هـذه املحكمة قرارهـا بالدعوى املرقمة 
)1627/ش2020/7( يف 2020/12/31  غيابيـا 
بحقـك والقـايض )نفقـه ماضيه ومسـتمره ( 
للمدعيـة )فاطمه مصطفى عبـد االمري ( ونفقه 
مستمره للطفلة ) زينب( وملجهولية محل إقامتك 
وحسب رشح القائم بالتبليغ وإشعار مختار حي 
آل عيىس/ الكوفة قررت املحكمة تبليغك بالقرار 
بواسـطة صحيفتن محليتـن يوميتن ولك حق 
االعرتاض عى القرار الغيابي خال املدة القانونية 

وبعكسه يكتسب القرار الدرجة القطعية .
القايض

أثري فاهم محسن
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عزي�زي ب�رج الحمل،يب�دو يف الوق�ت الح�ايل 
أن�ك تواجه ع�دًدا متزاي�ًدا م�ن التعقيدات غري 
املتوقع�ة. ال يقع اللوم ع�ى من هم حولك – يف 

بعض األحيان تكون أنت املخطئ. 

عزيزي ب�رج الثور،اليوم، مهارات�ك التنظيمية 
واالجتماعي�ة قوية عى غري الع�ادة، فيجب أن 
تستغل ذلك للسيطرة عى األمور. سوف تنجح 
يف العمل وخارجه، وحتى يف حياتك الشخصية، 
س�وف ينتج عن نظرتك الدافئ�ة لألمور الكثري 

من الفوائد. 

عزيزي برج الجوزاء، األش�خاص يف محيط العمل 
يتعاملون بإيجابية خاصة معك؛ فانتفع من هذه 
الفرتة ملواجهة املشاكل الصعبة مع فريقك وبالتايل 
االقرتاب أكثر من هدفك. سوف تساعد الديناميكية 
الت�ي تنمو ب�ن الفريق عى الوق�وف بصالبة أمام 

أصعب التحديات والوصول مًعاً إىل النجاح.

عزي�زي برج الرسطان،اس�تعد لكل ما هو غري 
متوق�ع، فاملفاجآت الس�ارة يف انتظارك. فوق 
ذل�ك، رشي�ك حياتك يحتفظ ب�يء خاص لك، 
ولك�ن ال تجعل توقعاتك ترتفع أكثر من الالزم، 
وكن ش�كوًرا عى كل ما تتلقاه. سوف يتفاعل 

األصدقاء معك بإيجابية.

عزيزي برج األسد،أنت تشعر بالتجديد والحيوية، 
خاص�ة عندم�ا تكتس�ب وتستش�عر اإلش�ارات 
يف  الب�دء  اآلن  علي�ك  محيط�ك.  م�ن  اإليجابي�ة 
مرشوعات معتمًدا عى خيالك وإبداعك الشخيص. 
بفضل ثقتك بالنفس الفطري�ة، فبإمكانك اليوم 

أكثر من ذي قبل أن تساعد اآلخرين.

عزيزي برج العذراء،أنت عى وفاق وانس�جام تام 
مع محيطك، س�واء عى املس�توى الش�خيص أو 
املهن�ي. انتفع من هذا التناغ�م يف تقوية عالقاتك 
والرواب�ط القائمة بينك وبن اآلخرين للتس�لح يف 
األوقات العصيبة التي تكون فيها مجموعة األبراج 

الكونية غري مبرشة واألحوال ليست لصالحك.

عزيزي برج امليزان،بس�بب الظ�روف املتغرية، 
يب�دو أن هدفك خارج الس�يطرة م�ن جديد. ال 
يج�ب أن ينتابك اليأس واإلحب�اط؛ ابدأ بإعادة 
التفك�ري يف املوق�ف بتمع�ن. ق�د يك�ون مجرد 
انطباع ويمكن جعل الخسارة يف أضيق الحدود 

باتخاذ اإلجراءات املناسبة.

عزي�زي ب�رج العقرب،يأت�ي الي�وم مصحوًبا 
ببع�ض املش�كالت، فس�وف تقاب�ل مواقف ال 
يمكن التغلب عليه�ا إال من خالل تغيري رؤيتك 
لألم�ور. افص�ل نفس�ك ع�ن كل ما ه�و قديم 

ومعروف، وتطلع لكل ما هو جديد. 

عزيزي برج القوس،يج�ب أن تكون أكثر حذًرا 
يف العم�ل، فأن�ت رسي�ع الغضب م�ع الزمالء. 
يج�ب أن يك�ون هدفك الجودة ولي�س الكمية! 

كن دبلوماسًيا فيما يتعلق بالخالفات. 

عزيزي برج الجدي، ال يشء يسري حسب رغبتك 
يف الوقت الحايل، ولكن إذا قمت بتغيري مدخلك، 
قد تنجز أهدافك بش�كل أرسع، كما قد تساعد 
آراء اآلخرين. س�وف تواج�ه يف حياتك الخاصة 
جمي�ع أنواع املش�كالت، ولكن يج�ب أن تكون 

وجهة نظرك واضحة يف هذا املوقف.

عزيزي برج الدلو،هناك م�ا يعوقك عن التقدم 
يف اتج�اه أهداف�ك، ف�ال تي�أس أو تتوقع تلقي 
الكثري من املواساة من أي شخص. احشد قوتك 
واس�تمر يف تتبع أحالمك – حت�ى وإن كان البد 

من تغيريها بعض اليء.

بالطاق�ة  مفع�م  الحوت،أن�ت  ب�رج  عزي�زي 
والتفاؤل، وال عجب أن كل يشء تواجهه ينجح 
برسعة وبكفاءة ويثم�ر نتيجة جيدة. إعجاب 
كل من حولك بك واضح ويعزز من ثقتك بذاتك. 
لكن احذر من التمادي يف األهداف نتيجة للغرور 

أو الكثري من التمحيص.

العذراء

احلوت

أنواع من اجلوع تتحكم بنا
ُيع�رَّف الج�وع عى أن�ه رغب�ة قوية يف 
تناول الطع�ام، وهو أمر مفي�د أيًضا يف 
تحديد الحالة الذهنية الحالية للشخص 
عندما يش�عر برغبة »مفاجئة« يف تناول 
الطعام. إن السعي للحصول عى الطعام 
يف كل م�رة ال يعن�ي دائًما أن الش�خص 
جائ�ع، ألن الج�وع غالًب�ا م�ا تحكم�ه 

أفكارنا وعواطفنا وأحاسيسنا.
وفًق�ا ملا ن�رشه موق�ع »بولدس�كاي« 
Boldsky املعني بالش�ؤون الصحية، إن 
هناك س�بعة أنواع مختلف�ة من الجوع، 
وكله�ا مرتبط�ة بأعض�اء مختلفة من 

الجس�م ه�ي العق�ل والقل�ب والعينن 
واألن�ف والف�م والخالي�ا واملع�دة. يقال 
إن�ه بمجرد أن يدرك الش�خص كل هذه 
األنواع املختلفة من الجوع، يمكن للمرء 
أن يختار بش�كل صحي وواعي ما يأكله 

ومتى.
وأورد املوق�ع أنواع الجوع الس�بعة كما 

ييل:
جوع العقل

يرتب�ط الج�وع العقيل بأفكارن�ا وغالًبا 
ما يأتي يف ش�كل »ينبغ�ي أو ال ينبغي«. 
وغالًب�ا ما يحكم مزاجن�ا وأفكارنا أمور 

مث�ل »اليوم ه�و يوم احتف�ايل، يجب أن 
أتناول املعجنات« أو »أن�ا حزين للغاية، 
لتحس�ن  اآلي�س كري�م  تن�اول  وأري�د 
مزاج�ي«. ويتضم�ن أيًضا أف�كاًرا مثل 
الكربوهي�درات«  أخف�ض  أن  »يج�ب 
و«يجب أن أتناول املزيد من الربوتينات« 

و«أنا بحاجة إىل رشب املزيد من املاء«.
إن النقطة السلبية يف جوع العقل هو أن 
األفكار تتغري وكذلك تفضيالت األطعمة. 
تتغ�ري أذهانن�ا غالًب�ا بالتأث�ر ببع�ض 
النصائح الغذائي�ة أو نصائح الخرباء أو 

بعض نصائح النظام الغذائي.

احذروا هذه النسخة من واتساب
 حذرت تقارير إعالمية دولية من نسخة 
مزيف�ة م�ن تطبي�ق الرتاس�ل الف�وري 
واتساب يف متجر »أبل« الخاص بهواتف 

آيفون.
النس�خة  أن  »فاي�س«  موق�ع  وذك�ر 
تع�د  الش�هري،  التطبي�ق  م�ن  املزيف�ة 

برنامج تجس�س طورته رشكة إيطالية 
تدع�ى »Cy4Gate« بغ�رض اس�تهداف 

األشخاص.
وأوض�ح أن التطبي�ق يمك�ن القراصنة 
م�ن جم�ع املعلوم�ات عن األش�خاص 
املس�تهدفن، وذل�ك من خ�الل خداعهم 

لتثبيت ملفات معينة عى هواتفهم.
للقراصن�ة م�ن خ�الل ه�ذه  ويمك�ن 
النس�خة رسق�ة العدي�د م�ن املعلومات 
مثل الرقم التعريفي الفريد، والذي يتيح 
ب�دوره الوصول إىل كافة قواعد البيانات 

للربامج يف الهاتف.

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
جبن مكعبات

بصل مقطع
طماطم مقطعة

ثوم مقطع
ملح

فلفل اسود مطحون
كمون

بقدونس مقطع
نعناع مقطع

خطوات التحضري:
يف بولة التقديم اخلطي البقدونس و النعناع و البصل و الثوم جيدا.

اضيفي الجبن و الطماطم و قلبي برفق حتى تمام االختالط.
تبيل السلطة بامللح و الفلفل و الكمون و قلبي ثم قدميها يف الحال.

لقاح أوكسفورد.. بني منتقديه والدفاع الربيطاين املستمرسلطة اجلبنة املتبلة
قالت الس�لطات يف جن�وب إفريقيا، 
س�تعلق  إنه�ا  )اإلثن�ن(،  الي�وم 
اس�تخدام لقاح أس�رتا زينيكا، الذي 
طورت�ه جامعة »أوكس�فورد«، بعد 
أن أظه�رت تجارب أن اللقاح ال يوفر 
س�وى حماية محدودة من الس�اللة 

الجديدة لكورونا.
وجاء القرار، بعدما أظهرت دراس�ة 
يف جن�وب إفريقي�ا، أم�س األحد، أن 
اللق�اح يوف�ر حماي�ة مح�دودة من 
األش�كال املعتدلة من مرض كوفيد-
19 الناجم�ة ع�ن التح�ور الجن�وب 

إفريقي لدى البالغن الشباب.
وجاء يف بيان حول الدراسة التي أجرتها جامعة يف جوهانسربغ، 
ع�ى ألفي متط�وع، أن باحثن م�ن جنوب إفريقي�ا وبريطانيا، 
الحظ�وا أن اللقاح فع�ال أكثر بكثري حيال النس�خة األصلية من 

الفريوس.
وأض�اف البي�ان، أن النتائ�ج األولية تؤكد أن التح�ور املرصود يف 
جنوب إفريقيا يمكن أن ينتقل إىل األشخاص الذين تلقوا اللقاح.

رد رسيع
ورًدا ع�ى الق�رار، ق�ال ناط�ق باس�م الرشك�ة املصنع�ة للقاح 
»أسرتازينيكا«، ل� »فرانس برس، إن اللقاح سيحمي من األشكال 

نش�اط  ألن  امل�رض،  م�ن  الخط�رة 
األجس�ام املضادة املعِطلة للفريوس 
مض�ادة  أخ�رى  للقاح�ات  مماث�ل 
لكوفيد-19 أظه�رت فاعليتها حيال 
األش�كال الخطرة، وال س�يما عندما 
تفص�ل ب�ن الجرعتن ف�رتة ترتاوح 

بن ثمانية و12 أسبوعا.
 توتر

التوت�ر  تصاع�د  نفس�ه،  الوق�ت  يف 
ب�ن املفوضي�ة األوروبي�ة ورشك�ة 

أسرتازينيكا لألدوية.
وقال أستاذ علم اللقاحات يف جامعة 
فيتفاتررساند، املكلف بالدراس�ة يف جنوب إفريقيا، شابري مادي، 
إن ه�ذه النتائ�ج تدفعن�ا إىل إع�ادة النظر يف طريق�ة مواجهتنا 

للوباء.
انتقادات فرنسية

ويف وق�ت س�ابق، ق�ال الرئيس الفرن�ي، مانويل ماك�رون، إن 
النتائ�ج األوىل للق�اح غري مش�جعة ملن تزي�د أعمارهم عن 60-

65 عاًم�ا، مضيًفا أن »املعلومات القليلة ج�ًدا« متاحة عن لقاح 
أكسفورد أسرتازينيكا.

وانتقد ماكرون، طريقة تزويد بريطانيا ملواطنيها باللقاح، قائاًل 
إن تباعد الجرعات، ليس باألمر الجيد.

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

عموديأفقي
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ثالث تعادالت يف الدوري املمتاز
             المستقبل العراقي/ متابعة

فقيد فريق الكرخ نقطتن ثمينتين بعدما تعادل 
عيى أرضه مع ضيفه القادم من محافظة دهوك 
فريق زاخيو بهدف لكل منهما ضمن منافسيات 
الجولة األوىل من منافسات املرحلة الثانية للدوري 

العراقي املمتاز.
وتقيدم الضييوف أوال عين طريق املهاجيم زياد 
أحمد يف الدقيقة الحادية والعرشين وعادل للكرخ 
الالعب حسين عبيد الكرييم يف الدقيقية الحادية 
والسبعن.وبهذا التعادل رفع زاخو رصيده إىل 30 
نقطة وضعته يف املركز السيادس بسيلم الرتتيب 
وأصبح رصيد الكرخ 23 نقطة يف املركز العارش. 

نقطة السماوة 
واقتنص فريق السيماوة نقطة ثمينة من ضيفه 
فرييق نفط الوسيط عندميا أجربه عيى التعادل 
السلبي.وشيهد اللقاء طرد العب فريق السيماوة 

عيل وحيد يف الوقت بدل الضائع.
وبهيذه النتيجية وصيل فرييق نفط الوسيط إىل 
النقطة 32 يف املركز الرابع وارتفع رصيد السماوة 

إىل 18 نقطة يف املركز السابع عرش. 

تعادل سلبي
ويف مبياراة أخرى تعادل فرييق الصناعات 
الكهربائية ميع ضيفه النفط بدون أهداف 
يف املواجهية التي احتضنها ملعب الصناعة 

ضمن مباريات الجولة ذاتها.
وأصبيح رصيد النفيط عقب هيذه املباراة 

29 نقطية يف املركيز 
وارتفيع  السيابع 
رصييد الصناعيات 
يف  نقطية   16 إىل 
العرشيين  املركيز 

واألخري.

الكشف عن رسالة زيدان ملبايب 
بعد هاتريك برشلونة

             المستقبل العراقي/ متابعة

بعث الفرنيس زين الدين زيدان، مدرب 
ريال مدريد، برسالة مؤخرًا إىل مواطنه 
كيلييان مبابيي، نجيم بارييس سيان 

جريمان.
كان مبابي، سيجل 3 أهداف خالل فوز 
سيان جريمان عى برشلونة )4-1(، يف 
ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، 

األسبوع املايض.
لربناميييييييج  ووفًقيا 
 » لشيرينجيتييييو ا «
اإلسيباني، فيييإن 

زييدان بعث برسيالة إىل مبابي 
عقب مباراة برشيلونة يطلب 
االسيتمرار عيى هيذا  منيه 

املستوى. 

وربطت العديد مين التقارير مبابي باالنتقال للريال 
يف الصيف املقبل، خاصة إذا اسيتمر زيدان عى رأس 
الجهاز الفنيي للمرينجي.وينتهي عقيد مبابي، مع 
باريس يف صيف 2022، ويرفض الالعب كل محاوالت 

النادي الفرنيس للتجديد.

مونيش يغلق الباب 
يف وجه برشلونة

رس فشل ميالن يف حل 
ورطة إبراهيموفيتش

              المستقبل العراقي/ متابعة

نفى رامون رودريجيز فريديجو »مونيش«، املدير الريايض 
إلشبيلية، وجود أي نية من جانبه لالنتقال لشغل املنصب 

ذاته يف برشلونة.
وتيردد عى مدار األيام القليلة املاضية، أن أحد املرشيحن 
لرئاسة برشلونة، يرغب يف استقطاب مونيش لتويل منصب 

املدير الريايض يف كامب نو.
من جانبه رد مونيش يف ترصيحات نقلتها صحيفة »موندو 
ديبورتيفو« اإلسيبانية، عى تلك األنبياء، قائاًل: »ال أعطي 

أهمية كبرية لتلك القضايا، أنا أكثر اهتماًما بالحارض«.
وأضاف: »لقيد قرأت ما يرتدد وغريه الكثري، أنا حيث أريد 

أن أكون، أشعر بالرضا والسعادة يف إشبيلية«.
وتابيع مونييش: »أنيا سيعيد هنا، وسيعادتي هيي األهم 
بالنسيبة يل، وكذليك عائلتيي، وجمهوري أيًضيا، هذا هو 

اليشء املهم«.
وختم: »يف بعض األحيان، هذا األمر ال يقدر بثمن«.

بيبي رينا: أستمتع باللعب كصبي.. وأخطط لكرس رقم كاسياس

فيورنتينا يتحرك نحو ساري

              المستقبل العراقي/ متابعة

قال اإلسيباني بيبي رينا، حيارس مرمى 
التسييو اإليطيايل والباليغ مين العمر 38 
عاما، إنه يستمتع باللعب »كصبي« وأكد 
أنيه خاض حتى اآلن أكثر من 900 مباراة 

ويطمح لوصول هذا الرقم إىل ألف.
وقبيل مواجهة أحد فرقه السابقة، بايرن 
ميونخ، يف ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، 
قال الالعيب اإلسيباني يف مقابلة نرشتها 
صحيفية )ليكيب( الفرنسيية الثالثاء إن 
بطولة التشيامبيونز لييج مدينة ألرسته 
بكأس، فوالده ميجل رينا كان عى مقربة 
من الفوز بهيا يف 1974 كحارس ألتلتيكو 

مدريد، وهو لم يحرزها حتى اآلن.

ورصح: »بطولية دوري األبطيال مدينية 
بيكأس للعائلية. إذا ليم أكين أنيا، فليكن 
نجيل، إن شياء الله. عساه أن يتمكن من 

اللعب والفوز بها من أجل ثالثتنا«.
وقد قياد بيبي رينا، املتوج بيكأس العالم 
مع املنتخب اإلسيباني يف 2020، التسيو- 
ثامن نيادي يحيرتف بصفوفيه- إىل ثمن 

نهائي أهم بطولة أوروبية.
تزييد  اإلسيباني،  لالعيب  وبالنسيبة 

املسؤوليات والضغوط مع تقدم السن.
وقيال يف هذا الصدد: »حن تكون يف الي18 
ال تفكير بعمق. إخفاق يمكين أن يدينك، 
لكنيك تفكير فيه أقيل بكثري مميا تفعله 
حن تكيون يف الي38 من العمر. مع مرور 

السنن، الناس تتوقع منك أكثر«.
وخياض رينيا 176 مبياراة يف بطيوالت 
أوروبيية، وال يتقيدم عليه يف هيذا الصدد 

سوى كريسيتيانو رونالدو )183( وإيكر 
كاسياس )186(.

              المستقبل العراقي/ متابعة

أفياد تقريير صحفي إيطيايل، بيأن فيورنتينيا يخطط 
للتعاقيد مع ماوريسييو سياري، املدير الفني السيابق 
ليوفنتوس، من أجل تويل املسيئولية بداًل من تشييزاري 

براندييل.
ويقدم الفيوال موسًما محبًطا يف الدوري اإليطايل، حيث 

يحتل املركز الخامس عرش برصيد 25 نقطة.
وبحسيب صحيفية »كورييري ديلليو سيبورت«، فقد 
تقابل مسيئولو فيورنتينا، وتحديًدا دانييل برادي املدير 

الريايض، وجو بارون الرئيس التنفيذي، مع ماوريسيو 
ساري، ملعرفة موقفه من تدريب الفيوال.

ومن املقرر أن تظهر نتيجة االجتماع خالل األيام القليلة 
املقبلة، ولكن وفًقا للصحيفة، فإن ساري أصبح هدًفا ال 

خالف عليه داخل جدران فيورنتينا.

جوارديوال: لن نغري أي يشء أمام مونشنجالدباخ
              المستقبل العراقي/ متابعة

قال بيب جوارديوال مدرب مانشسيرت سييتي، إن فريقه لن 
يغري أسلوبه عند مواجهة بروسيا مونشنجالدباخ، يف ذهاب 
دور اليي16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القيدم، غدا األربعاء، 

لكن ال يمكن الشعور بالرضا التام.
وفياز متصدر اليدوري اإلنجلييزي املمتياز )1-صفر( عى 

أرسينال، يوم األحد، ليمدد سلسيلة انتصاراتيه للمباراة 18 
عى التوايل، وسيكون مرشيحا للتغلب عى مونشنجالدباخ، 

لكن جوارديوال شدد عى رضورة احرتام املنافس األملاني.
وأبليغ مؤتميرا صحفييا: »سنسيتعد مثيل مبياراة عاديية 
وسنطلب من الالعبن تكرار ما فعلوا أمام أرسنال وليفربول 

وتوتنهام وإيفرتون«.
وأضاف: »لين نغري أي يشء ولكن سينتكيف مع طريقتهم 

ألننيا لم نعتد اللعيب ضدهم، ويجب أن ييدرك الالعبون أننا 
سنواجه فريقا جيدا وسيبحث عن نتيجة إيجابية مثلنا«.

وتابع: »نخيوض الكثري من املسيابقات ولعبنا قبل يومن، 
ووصلنا متأخرين إىل لندن، واآلن نقطع رحلة طويلة ويجب 
أن نتحيى بالرتكيز«.واحتيل مونشينجالدباخ املركز الثاني 
يف املجموعية الثانيية، التيي ضميت ريال مدريد وشياختار 
دونيتسيك وإنرت ميالن، وقال جوارديوال إنه يعرف أسيلحة 

املنافس.
وأوضيح: »يبنيي الهجميات جييدا ويعتمد عيى التمريرات 
القصيرية ويجييد التواصل ميع املهاجمن الذيين يتمتعون 
بالرسعية. كل الفيرق تسيتحق االحيرتام الكبيري ونأمل أن 

يحرتمونيا أيضا وسنسيعى لتحقيق نتيجية جيدة من 
أجل اإلياب«.وسيتلعب املباراة يف بودابسيت بسيبب 

قيود السفر إىل أملانيا وسط جائحة كوفيد-19.

توتنهام حيدد خليفة مورينيو
              المستقبل العراقي/ متابعة

وقع اختيار إدارة توتنهام هوتسيبري عى أحد املدربن 
األمليان، لخالفية الربتغيايل جوزييه مورينييو، حيال 

اضطرت إلقالته بنهاية املوسم الحايل.
وبحسيب صحيفية »التيليجيراف« الربيطانيية، فإن 
النيادي اللندني يضع عينه عى جوليان ناجلسيمان، 

مدرب اليبزيج األملاني، تحسًبا لرحيل مورينيو.
وبيات امليدرب الربتغايل تحيت ضغط هائيل يف الفرتة 

األخرية، وذلك بعدما تراجع السيبريز للمركز التاسيع 
بجدول ترتيب الدوري اإلنجليزي املمتاز. 

ورغيم نجاح توتنهام يف تصدر جيدول الربيمريليج يف 
نهايية العام املايض، إال أن تراجع نتائجه أدى لتقهقر 
الفرييق يف الرتتيب، حيث لم يحصد سيوى 3 نقاط يف 

آخر 5 مباريات.
ويرتبيط ناجلسيمان بعقيد مع اليبزييج حتى صيف 
2023، حييث يقيض ثاني مواسيمه مع الفريق، الذي 
قياده للتأهيل إىل نصف نهائيي دوري أبطيال أوروبا 

املوسيم املايض.ويحتل اليبزيج حالًييا املركز الثاني 
يف جيدول ترتييب البوندسيليجا، متأخيرًا بنقطتن 

فقط عن املتصدر بايرن ميونخ.وكان ناجلسيمان قد 
اعرتف مؤخرًا باهتمامه بالعمل مسيتقباًل يف الدوري 
اإلنجلييزي، حييث قيال »الربيمريليج يثيري اهتمامي 

بشدة، ويمكنني تخيل نفيس مدرًبا هناك يوًما ما«.
وأتم: »من املمكن أن يكون أحد أهدايف الكربى أن أكون 
مدرًبا مميزًا يف الربيمريليج، مثلما فعل يورجن كلوب، 

الذي حقق نجاحات هائلة مع ليفربول«.

جاسربيني: الريال يظل خطريًا 
حتى يف غياب نجومه

              المستقبل العراقي/ متابعة

قيال جييان بييريو جاسيربيني، ميدرب 
أتاالنتيا، إن فريقيه لين يفقد شيخصيته 
عندميا يواجيه ريال مدرييد يف دور الي16 
لدوري أبطيال أوروبا.ويلتقيي الفريقان 
يف بريجاميو ذهابا، غدا األربعاء، وسيافر 
رييال مدرييد بطيل أوروبا )13 ميرة( إىل 
إيطاليا، بتشيكيلة تضيم 11 العبا جاهزا 
فقط مين الفريق األول.ويشيتهر أتاالنتا 
الذي بلغ دور الثمانية يف موسيمه األول يف 
املسيابقة العام امليايض، باملجهود البدني 
الكبري لالعبييه، وطريقة لعبه الهجومية.

وأكيد جاسيربيني، يف مؤتمير صحفيي، 
عزمه عى عدم تغيري طريقة لعب الفريق 
كثيريا يف مواجهة ريال مدرييد، قائال »لن 
نفقد شيخصيتنا أمام رييال مدريد والتي 
سياعدتنا عيى التأهيل ليدوري األبطيال 
إيطاليا«.وأضياف  يف  الكبيار  ومنافسية 

»روح الفريق لن تتغري لكن يجب أن نتحى 
بالحذر والرتكيز. نرغب يف منافسة أفضل 
الفيرق يف العالم«.ويفتقيد رييال مدرييد 
العديد مين الالعبن البارزين للمواجهة يف 
إيطاليا، حيث انضم املهاجم كريم بنزيما 
إىل إيدن هازارد وسيريجيو راموس وداني 
كارفاخيال ومارسييلو يف قائمة املصابن 
اإلسيباني  العميالق  األسيبوع.لكن  هيذا 
سييدخل مواجهية الغيد منتشييا بفوزه 
بي4 مباريات متتاليية يف الدوري، ليتقدم 
للمركز الثاني ولم يدخل أي هدف مرماه 
يف آخر 3 مباريات.وقال جاسربيني »الفوز 
سيكون أفضل نتيجة لكن يجب أن نتحى 
بالحذر. سينواجه منافسا خطريا حتى يف 
غياب العدييد من العبيه«.وواصل »نتحى 
بالهيدوء. لسينا الطيرف األكثر ترشييحا 
وال نعانيي من ضغوط للتأهيل. نرغب يف 
اختبار قدراتنا أميام منافس بحجم ريال 

مدريد للوقوف عى مدى تطورنا«.

               المستقبل العراقي/ متابعة

يهيدد السيويدي زالتيان إبراهيموفيتيش، مهاجم ميالن، 
الروسونريي بورطة جديدة خالل األسابيع املقبلة.

وكان ميالن خرس مباراتن عى التوايل أمام سبيزيا وإنرت، 
مميا جعله يفقيد صدارة الدوري اإليطيايل ألول مرة خالل 

املوسم الجاري.
ووفقيا لصحيفية »الجازيتيا ديليو سيبورت« اإليطالية، 
فيإن إبراهيموفيتيش سييكون ضييف رشف يف مهرجان 

»سانريمو« الذي سيقام من 2 إىل 6 مارس/ آذار املقبل.
ويأتيي هيذا رغيم أن ميالن سييخوض مباراتين يف هذه 
الفرتة، حيث سييواجه أودينيزي يوم 3 ميارس/ آذار، ثم 
يلتقي مع هيالس فريونا يوم 7 من الشيهر نفسيه )عقب 

انتهاء املهرجان بيوم واحد(.
وأشيارت إىل أن مسيؤويل مييالن ال يقدرون عيى منع إبرا 
من حضور املهرجان، ألن املهاجم السيويدي وقع بالفعل 
عى عقود التواجد كضيف، قبل التجديد مع الروسيونريي 

بشكل رسمي يف الصيف املايض.
وذكرت أن ميالن عند التجديد مع إبرا وافق عى هذا األمر، 
وال يمكين الرتاجيع اآلن عن حضور املهاجم السيويدي يف 

املهرجان.

اتصال ودي قد يغري بوصلة راموس نحو إنجلرتا
              المستقبل العراقي/ متابعة

فجير تقريير صحفي إسيباني، مفاجأة بشيأن 
مسيتقبل سيريجيو راموس، قائد رييال مدريد.

وينتهيي عقد راميوس مع املرينجيي يف الصيف 
املقبيل، ولم يوافيق الالعب عى عيرض التجديد 

املقيدم له مين رييال مدرييد حتيى اآلن.ووفقا 
لربنامج »الشرينجيتو« اإلسيباني، فإن راموس 
لم يحصل عى أي عروض للرحيل عن ريال مدريد 
حتى اآلن.وأشيار إىل أن شيقيق بيب جوارديوال، 
ميدرب مانشسيرت سييتي، اتصل براميوس هذا 
املوسيم، لكن ال يوجد عرض رسيمي من النادي 

اإلنجليزي.ويريد راموس الحصول عى 
نفيس راتبه الحايل )12 مليون يورو( 
يف العقيد الجديد مع ريال مدريد، لكن 
النادي امللكي طلب تخفيضه بنسيبة 

10%، للتكيف مع الظروف االقتصادية 
التي خلفتها أزمة فريوس كورونا.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

كوتينيو يتعرض النتكاسة جديدة
            المستقبل العراقي/ متابعة

تعرض الربازييل فيليب كوتينيو، العب وسط برشلونة، النتكاسة جديدة ستؤجل 
عودته إىل املالعب.

وكان كوتينيو تعرض إلصابة يف ركبته اليرسى خالل مواجهة إيبار يف الجولة 16 
من الليجا.وقال برشلونة، عقب اإلصابة، إن الالعب أجرى جراحة ناجحة يوم 
2 ينايير/ كانون الثاني املايض يف الغرضوف املفصيل الخارجي للركبة، ومدة 
غيابه ستكون 3 أشهر.ووفقا لصحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية، فإن 
كوتينيو تعرض النتكاسية جديدة أثناء عملية التعايف من اإلصابة، حيث ال 

يزال يعاني من تورم يف الركبة.
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فرط التفكري باملايض يبدد املستقبلعقد اجتامعي ومغادرة التوافقية

ضحى كريم ثابتواثق الجابري

التوافقية شكل ما أو طريقة لتقاسم السلطة يف نظام ديمقراطي، تنقسم 
في�ه الدولة عامودياً عىل أس�س عرقي�ة أو دينية وتمنع تش�كيل األغلبية، 
وُتبنى التوافقات بتش�اور الطبقة السياس�ية، ويؤدي اىل استقرار تقاسم 
السلطة وتجنب العنف السيايس.. ما يجري يف العراق توافق وتقاسم، لكنه 
سبب عدم رضا لألغلبية؛ ساسة كانوا أو شعب، معتربين أن التوافق سبب 
املش�كالت، بتقاطع العمل الس�يايس واإلداري، واس�تئثار طبقة سياسية 
عىل حس�اب الش�عب، وتغليب الطائفية ع�ىل مبدأ التواف�ق. تهدف النظم 
التوافقي�ة اىل االس�تقرار وتجنب العن�ف، والتوازن بني الس�لطات وتمثيل 
األقليات، وترك مهمة رسم السياسات للخرباء ال للسياسيني، ودفع القوى 
باتج�اه التهدي�دات الخارجية، بالوالء للدولة لرتس�يخ مفاهيم املس�اواة 
والعدال�ة. التعددي�ة مفه�وم لقبول اآلخ�ر ال التقاطع ورفض�ه أو عرقلة 
إيجابيات�ه، وتحفي�ز النخب لإلنخراط يف تنظيم الرصاع�ات، وإبعادها عن 
فرعيات التطرف يف العمل الس�يايس، وهذا من مس�ؤولية النخب لتسويق 
اإليجابيات، واإلش�ارة اىل الس�لبية بعني التقويم، وإبعاد ما يثري االنقسام 
يف وسائل اإلعالم. يعتقد مؤيدو التوافقية بأنها خيار ملجتمعات منقسمة، 
وتمهي�د لالنتق�ال الناج�ح اىل الديمقراطية، وحجر أس�اس لبن�اء الدولة 
بع�د الديكتاتوري�ة والف�وىض، وأثبت ج�دواه يف خلق نوع من االس�تقرار 
الس�يايس يف بداي�ة التجربة يف العراق، إالّ أنها بقيت ت�راوح مكانها وزادت 
التقس�يمات داخل املكون الواح�د، ولم تخرج من أطار هذه التقس�يمات 
اىل التفك�ري باألغلبية أو تجاوز املكونات، وحتى األحزاب الليربالية واملدنية، 
تع�ود اىل مكوناتها، بع�د رصاعات ضارية قبل االنتخاب�ات، بل وحتى بعد 
تش�كيل الحكومة، فهي تتهادن يف فرتة التشكيل لتعود مرة أخرى، مخلفة 
واقعا سياسيا وش�عبيا غري مستقر وغري راٍض، وتتعثر التوافقية، وتغيب 
ق�درة النخب عن صياغ�ة مخرجات سياس�ية. أثبتت التجرب�ة أن العودة 
للتوافقات السياسية يف الحكومة القادمة، يستبعد أن تنتج حكومة قادرة 
ع�ىل تحم�ل كل اإلرهاصات املرتاكم�ة، النع�دام الثقة واملخ�اوف القائمة 
بني القوى السياس�ية، والجانب الش�عبي من جهة أخ�رى، ونظراً لرتاجع 
دور الدولة يف فرض سياس�اتها وس�يادتها وقانونه�ا، نتيجة عدم قدرتها 
ع�ىل إقن�اع جماهريها، عىل أنها رشيكة يف تحمل املس�ؤولية يف حال مرور 
الدولة بمحنة كاالقتصادية وكورونا حاليا. يقابل ما س�بق ممانعة بعض 
القوى السياس�ية للخروج من قواعد التوافق، وقد يدفعها لذلك االستقواء 
بالخ�ارج، أو زج الجمه�ور عىل أس�اس قومي وطائف�ي، وأضعاف الثقة 
بالدولة بالعودة لالنتماءات الفرعية أو اإلمالءات الخارجية.. وهذا س�اهم 
يف إفشال الحكومات املتعاقبة، وشكل تفاوتا اجتماعيا واقتصاديا؛ كعامل 
مضاف لعوامل عدم االستقرار، وتزايد وترية الفقر ونسب العاطلني ونقص 
فرص العمل، وفقدان القبول بالقوة السياسية املرنة، التي تتميز بالتعامل 

بواقعية للوصول اىل تفاهمات وترسم خارطة طريق تجنب النزاعات.

إذا استس�لم املري�ض له�ذا الهاجس، تح�ول اىل هلوس�ة، يرتاءى له 
خالله�ا ش�خص يح�ي عليه مآخ�ذ ما م�ى، ويف الحقيق�ة هذا 
الش�خص املوهوم.. هلوس�ة.. هو املصاب نفس�ه، يتحول اىل رقيب 

حايل عىل ماضيه، و… قد فات األوان.
ف�رط التفكري باألح�داث الغابرة، يرهن اإلنس�ان بامل�ايض أكثر من 
الح�ارض، حاجب�ا عنه فرص التق�دم نحو املس�تقبل، ومخيما عليه 
بكآب�ة الن�دم؛ فال جدوى من الب�كاء عىل أطالل حدث ل�ن يعود.. بل 

عودته من ثالث املستحيالت “الشمس ال ترشق من املغرب”.
ف�ال يتقهقر الزمن عائدا، إال بمرشق الش�مس م�ن موضع غروبها، 
وه�ذا خالف الفيزياء الكونية، الت�ي قدرها الرب منازل… لكن تصح 
اس�تعادة امل�ايض يف حال واحدة، ه�ي اإلفادة م�ن موعظته لتعميق 
الحسنات وتصحيح األخطاء.. سوى ذلك تبديد لطاقة الفكر وتعطيل 

عن السعي اىل مستقبل متفائل.
فغالبا من تس�تهلك اإلنس�ان أفكار س�وداء، تجعله يل�وك ما مر به 
ويعيد تركيبه وفق سيناريوهات تبتكرها املخيلة، التي تحل بديال عن 
الحافظة يف معالجة أحداث انتفت يف زمانها وماكنها لكنها تشغلنا.. 
سلبا وإيجابا.اإلنشغال سلبا يفتت قوة التماسك املعنوي، مترسبا اىل 
الق�درة عىل العم�ل الفعيل الجاد، والزهو إيجاب�ا بما تحقق يؤدي اىل 
غ�رور أجوف يكتفي منجز فات ووىل؛ لذلك يج�ب التوازن يف منظور 

لوحة الحياة فرحا باملتحقق والعمل عىل إحتواء اآلتي.
املايض كتلة موارة ينوء بها من يقع تحت س�يطرتها، حزينا مش�تت 

البال، يغيب عن لحظته الراهنة فينفلت املستقبل من بني أصابعه.
اك�دت  وق�د   )Overthinking( املف�رط، يس�مى  الزائ�د..  التفك�ري 
الدراس�ات أن ٧٣٪ من الش�باب بني عمر ٢٥ – ٣٥ و٥٧٪ من النساء 
و٤٣٪ م�ن الرجال، يعانون من ف�رط التفكري، الذي يؤدي اىل امراض 
نفسيه وجسديه؛ ألنه يتضمن عمليات فسيولوجيه وذكريات قديمه 
وتفك�ري عميق وتحليل لألحداث، من املمك�ن أن تجعله روتينا يوميا 
يف حياة الش�خص! وهو مرض أبرز أعراضه ع�دم القدرة عىل إبطاء 
س�باق األفكار أو املخاوف أو العواطف الغامضة، واس�رتجاع الفشل 
بإستعراض األخطاء السابقة مراًرا، يف تكرار ضاغط.. قهري ال يمكن 
تجاوزه. عندما ينش�ب هذا الداء الس�يكولوجي مخالبه يف شخصية 
م�ا؛ تفق�د الش�عور والقدرة ع�ىل العي�ش يف اللحظة الحالي�ة.. ندم 
مستمر عىل القرارات السابقة، ُيْهَدُر فيه وقت ثمني يمكن استثماره 
بمنجز نافع. إذا استس�لم املريض لهذا الهاجس، تحول اىل هلوس�ة، 
يرتاءى له خاللها ش�خص يحي عليه مآخذ ما مى، ويف الحقيقة 
هذا الشخص املوهوم.. هو املصاب نفسه، يتحول اىل رقيب حايل عىل 

ماضيه، و… قد فات االوان.

كائنات حية عىل األرض يمكن أن تعيش عىل سطح املريخ
توص�ل علم�اء يف وكال�ة الفض�اء األمريكي�ة 
“ناس�ا” إىل اس�تنتاج جدي�د يتعل�ق باملريخ، 
وهو أن بعض الكائنات الحية التي تعيش عىل 
األرض قد تعيش بصورة “مؤقتة” عىل سطح 

الكوكب األحمر.
وأطل�ق علماء م�ن “ناس�ا” واملرك�ز األملاني 
للفض�اء ع�دة كائن�ات فطري�ة وبكتريية إىل 
طبقة السرتاتوس�فري يف عام ٢019 كجزء من 

تجربة “مارسبوكس”.
وطبقة السرتاتوس�فري هي الطبقة الرئيسية 
الثاني�ة م�ن الغالف الج�وي ل�ألرض الواقعة 
ف�وق طبق�ة األوزون، ولها ظروف مش�ابهة 
إىل ح�د كب�ري مع كوك�ب املريخ، وه�ي املكان 
املثايل إلرس�ال عينات إليها ملعرفة ما إذا كانت 

ستعيش عىل املريخ.
ووج�د العلم�اء اآلن يف بحثهم الجدي�د أن تلك 
الكائنات الحية الدقيقة أثبتت أنها من املمكن 
أن تعي�ش ع�ىل س�طح املريخ بش�كل مؤقت 
فقط عىل وج�ه الدقة، لكنهم اكتش�فوا أيضا 
أن�ه يمكن إحياء تل�ك الجراثيم بعد عودتها إىل 

األرض.
وعن تفاصي�ل التجرية العلمية، وضع الفريق 
البحثي من “ناس�ا” جراثي�م فطرية مختلفة  

حاوي�ة  داخ�ل  نيغ�ر”  “أس�ربغيلوس  مث�ل 
األلومنيوم “مارس�بوكس” واسمها اختصارا 
ل�)امليكروبات يف الغالف الجوي من أجل تجربة 
اإلشعاع والبقاء والنتائج البيولوجية(، وكانت 
تض�م الحاوي�ة طبقتني م�ن العين�ات، منها 
الطبقة السفلية التي محمية من اإلشعاع حتى 
تتمكن “ناسا” من فصل تأثريات اإلشعاع عن 

تأثريات الظروف البيئية األخرى.
ثم حمل بالون “ناس�ا” حاوي�ة “ماربوكس” 
خضع�ت  حي�ث  السرتاتوس�فري،  طبق�ة  إىل 
العينات الجرثومي�ة والبكتريية هناك لظروف 
شبيهة بظروف املريخ، وتعرضت لألشعة فوق 
البنفس�جية بأكثر من ألف مرة من املستويات 

التي تسبب حروق الشمس.

وتوضح عضو فريق من مركز الفضاء األملاني، 
كاتارينا سيمز، أن أهمية بقاء جرثومة فطرية 
مثل “أسربغيلوس نيغر” عىل قيد الحياة خالل 

رحلة املريخ قائلة:
“من خ�الل املهمات املأهول�ة طويلة املدى إىل 
املريخ، نحتاج إىل معرفة كيفية بقاء الكائنات 
الحي�ة الدقيقة املرتبطة بالب�رش عىل الكوكب 
األحمر، إذ قد يش�كل بعضها خطرا عىل صحة 
رواد الفضاء”.وأردف�ت: “فضال ع�ن ذلك، قد 
تك�ون بعض ه�ذه امليكروب�ات ال تقدر بثمن 
الستكش�اف الفضاء، وتساعدنا يف إنتاج املواد 
الغذائية واإلمدادات املادية بشكل مستقل عن 
األرض، والتي س�تكون رضورية عندما نكون 

بعيدا عن الوطن”.
يف ع�ام ٢0٢0 امل�ايض، حدثت وكالة “ناس�ا” 
سياس�اتها لتعك�س التزامه�ا األق�وى بمنع 
تلوث الب�رش للقمر واملريخ، وذل�ك لرغبتها يف 
التأك�د من ع�دم اصطحابها الكائن�ات الحية 
أو امللوث�ات األخرى من األرض إىل عوالم أخرى 
دون قصد، ألن ذلك قد يعرض البحث عن حياة 
خارج كوكب األرض للخطر، إذ يمكن أن يؤثر 
إعادتها إىل الوطن من عوالم أخرى تأثريا سلبيا 

عىل بيئة البرش.

يحب الكثريون إضافة البهارات إىل الطعام، ألنها تمنحه مذاقاً مميزاً جداً. 
أم�ا م�ا ال يعرفه بع�ض هؤالء فهو أن ذل�ك ينطوي أيضاً ع�ىل الكثري من 

الفوائد، وإليكم ثالثاً منها:
1. من املمكن أن يس�اعد تناول البهارات عىل ترسيع عملية حرق الدهون 
الضارة التي ترتاكم يف الجسم. ويعود ذلك إىل احتوائها عىل الكابسينوويد. 
إال أن هذا ال ُيغني عن تناول الطعام الصحي وممارسة التمارين الرياضية 

بانتظام.
٢. ق�د يزيد تناول البهارات من قدرة الجس�م ع�ىل مواجهة األلم. وهو ما 
يرتبط باحتوائها غالباً عىل الكابسايس�ني التي تتحّكم باملواد املسؤولة يف 

الدماغ عن األلم. وهكذا فإنها تدفعه إىل تجاهل هذا الشعور.
٣. كذلك تزّود البهارات الجس�م بالكثري من مضادات األكس�دة التي تعمل 
عىل محاربة الجراثيم وتقوية املناع�ة. ولهذا ُينصح بتناولها لدى املعاناة 

من اإلنفلونزا وغريها.

 كرم�ت وزارة الخارجية االمريكية، امرأة عراقي�ة لعملها الرائد يف مكافحة 
الفساد بالعراق.

وذك�رت الس�فارة االمريكية ل�دى بغ�داد  ان« الخارجي�ة االرميكية كرمت 
العراقي�ة ضح�ى محمد لعمله�ا الرائد يف مكافحة الفس�اد يف الع�راق، التي 
صممت وقادت مبادرة للبنك املركزي العراقي إلنش�اء بنية تحتية لبطاقات 

االئتمان عىل مستوى الدولة تسهل مدفوعات الرواتب الرقمية«.
واوضحت« حيث تؤسس هذه املدفوعات مساراً قابالً للتدقيق ُيتيح لحكومة 
الع�راق تنفي�ذ املهمة املس�تمرة الصعبة بل والحاس�مة املتمثل�ة يف تطهري 

كشوف مرتباتها من املوظفني الفضائيني«.

فوائد مذهلة للبهـارات
 تناولوها يوميًا !

اخلارجية االمريكية تكرم امرأة عراقية 
لعملها الرائد يف مكافحة الفساد

دراسة : ربع املتعافني من كورونا يعانون من تساقط الشعر!
 توصلت دراسة جديدة إىل أن العديد من الذين 
تعاف�وا من مرض ف�ريوس كورونا معرضني 

إىل اإلصابة بتساقط الشعر.
وأوضح�ت الدراس�ة الصيني�ة الت�ي نقلتها 
صحيفة »دييل ميل« أن ٣٥9 من أصل 16٥٥ 
مريًض�ا يف ووه�ان)٢٢ باملئة( ق�د عانوا من 
تساقط الشعر بعد ستة أشهر من خروجهم 

من املستشفى.
وتأت�ي ه�ذا الدراس�ة للبح�ث يف مزي�د م�ن 
األع�راض التي أصبحت تعرف باس�م أعرض 
»كوفي�د 19 طويل األم�د« والت�ي يتصدرها 
التعب واإلرهاق واإلصاب�ة بالقلق واالكتئاب 

وضيق التنفس واألرق.
وبحسب الصحيفة يعد البحث الصيني األخري، 
أكرب دراس�ة جماعية مع أط�ول مدة متابعة 

لتقييم العواق�ب الصحية للم�رىض البالغني 
الذين تعاف�وا من فريوس كورونا املس�تجد، 
وقد اس�تمرت تلك املتابعة من ٧ يناير كانون 
الثان�ي حتى ٢9 مايو آيار من العام املنرصم. 
ويق�ول أطباء األمراض الجلدية إن تس�اقط 

الش�عر هو اس�تجابة فس�يولوجية طبيعية 
لح�دث مره�ق مثل م�رض مع�دي، وهو قد 
يك�ون مؤقت�ا إال إذا أدى إىل اإلصاب�ة بمرض 
الثعلبة وعندها قد يتس�اقط الشعر بشكل ال 

رجعة فيه.
ووفقا للدراس�ة، فقد عان�ى 6٣ يف املائة من 
التع�ب أو ضعف العض�الت، و ٢6 يف املئة من 
صعوب�ات يف النوم، و ٢٣ يف املئة من القلق أو 
االكتئاب ، فيما عاني ٢٢ يف املائة من تساقط 
الش�عر. وكانت الدكتورة نات�ايل المربت،من 
كلية الط�ب بجامع�ة إنديان�ا االمريكية، قد 
أج�رت يف الصي�ف امل�ايض اس�تطالعا ع�رب 
اإلنرتنت مع 1٥6٧ ش�خصا عانوا من أعرض 
»كوفيد طويل األمد«، لتجد أن  ٤٢٣ منهم قد 

أصيبوا بتساقط الشعر.

الحالوة الطحينية شائعة منذ العصور القديمة، 
فه�ي صنف من أصناف الحلويات الش�عبية يف 

الدول العربية ويف بلدان أخرى.
تع�ود أص�ول الح�الوة الرشقي�ة أو الحل�وى 
الش�امية إىل إيران، فمن هناك، انترشت وصفة 
تحضريه�ا يف جمي�ع أنحاء العال�م، وأصبحت 
ش�ائعة يف تركيا والهند وبالد الشام، واختلفت 

مسمايتها من بالد إىل أخرى، كما أنها أصبحت 
موج�ودة أيض�ا يف روس�يا بكثرة ويس�مونها 
»خالفا«، وفق�ا ملا نقلته صحيفة »نيفس�كي 
قس�م  رئيس�ة  الروس�ية.وقالت  نوفوس�تي« 
املركز الصحي يف مدينة سارانس�ك يف روس�يا، 
الح�الوة  تيموش�كينا:«إن  إيلين�ا  الدكت�ورة 
الطحيني�ة تحت�وي ع�ىل فيتامين�ات مهم�ة 

جدا للجس�م وه�ي A و E و B، كم�ا أنها تؤثر 
عىل حال�ة األظافر والجلد والش�عر«.وأضافت 
تيموش�ينكا: »كم�ا أنها تحتوي ع�ىل فيتامني 
D ال�ذي يقوي العض�الت والجه�از الهيكيل«.
وأوصت تيموشينكا الرياضيني بتناول الحالوة 
الطحينية ألنها تساعد يف الحفاظ عىل الشباب 

والصحة والجمال.

فوائد غري متوقعة للحالوة الطحينية

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

طفلة عراقية تتلقى أغىل حقنة يف العالـم

حدد أطب�اء يف دولة اإلم�ارات العربية املتحدة 
موع�د إعطاء طفلة عراقية تعاني من ضمور 

العضالت الشوكي أغىل حقنة يف العالم.
وأعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم 
دبي، تكفله بعالج الطفلة الفني إبراهيم جبار 

البالغة من العمر 19 شهرا.
وتعان�ي الفني من ضمور العضالت الش�وكي 

)املرحل�ة الثاني�ة(، وهو م�رض وراثي ناتج 
ع�ن ح�دوث طفرة يف ج�ني الخالي�ا العصبية 

الحركية.
وأعلن هيثم البش�ري أخصائ�ي طب األعصاب 
يف مستش�فى الجليل�ة التخص�ي لألطف�ال 
والطبيب املعالج للطفلة العراقية بأنه س�يتم 
إعط�اء الحقن�ة الت�ي يبل�غ ثمنه�ا 8 ماليني 

دره�م )مليون�ان و1٧8 أل�ف دوالر( للطفلة 
الفني خالل األسبوع القادم، بحسب صحيفة 

»البيان« اإلماراتية.
وأوضح أن�ه بع�د تلقيها الحقنة، س�تخضع 
الطفلة العراقية ملرحلة متابعة ش�ديدة ملدة ٣ 
أشهر، تشمل إعادة التأهيل والعالج الطبيعي 
إج�راء فحوص�ات  والوظيف�ي كم�ا س�يتم 
وتحاليل مخربية أسبوعيا للوقوف عىل الحالة 

الصحية للطفلة.
وكش�ف أن مجم�وع الح�االت الت�ي س�يتم 
عالجها من ضمور العضالت الشوكي سيصل 

إىل 6 حاالت من مختلف دول العالم.
وق�ال البش�ري إن م�رض ضم�ور العض�الت 
الش�وكي يعد م�ن األمراض الفتاك�ة الناتجة 
ع�ن عيب وراث�ي ُيضعف عضالت الش�خص، 
بحيث يصبح غري قادر ع�ىل الحركة، ويمكن 
أن يضع�ف يف النهاي�ة الق�درة ع�ىل البل�ع أو 
التنفس، ويم�وت األطفال الذين يولدون وهم 
مصابون باملرض قبل سن الثانية إذا لم يتلقوا 

العالج.
وأش�ار إىل أن نس�بة اإلصابة بم�رض ضمور 
العض�الت الش�وكي تبل�غ 10 ل�كل 100 ألف 

شخص عاملياً.


