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كلما طالت الصحبة تأكدت احملبة العراقي
رئيس جملس االدارة
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ع�دَّ احمد مال طالل املتحدث باس�م رئيس الوزراء، 
أمس الثالثاء، انسحاب أو غلق أي بعثة دبلوماسية 
ألي دول�ة بأنه س�يكون ل�ه تداعي�ات كارثية عىل 
املنطقة برمته�ا، فيما أكد الق�اء القبض عىل عدد 
م�ن مطلق�ي الصواري�خ، وتوقي�ف 19 ضابط�اً 
ومسؤوالً أمنياً.   وذكر مال طالل يف مؤتمر صحفي 
ان »انسحاب أو غلق أي بعثة دبلوماسية ألي دولة 
س�يكون له تداعيات كارثية ع�ىل املنطقة برمتها، 
كما ان رئيس ال�وزراء أكد رفض العراق وحكومته 
تحويل البالد إىل س�احة رصاع بني أمريكا وإيران«.  
واض�اف مال ط�الل »الكاظم�ي أكد أن واش�نطن 
وإي�ران يدعم�ان ه�ذا املوق�ف العراق�ي«، مبين�اً 
ان »رئي�س ال�وزراء أك�د أن ق�رار الحرب والس�لم 
ه�و صالحية حرصي�ة للمؤسس�ات الدس�تورية 
العراقي�ة«.   واوض�ح م�ال ط�الل ان »الكاظم�ي 
أك�د أن�ه ال يوج�د احتالل يف البل�د حالي�اً، كما اكد 
أن ق�وات التحال�ف ج�اءت بطلب م�ن الحكومات 
العراقية الس�ابقة«.   واشار اىل ان »الكاظمي أبلغ 
الوزراء عن جهود الحكوم�ة من أجل أمن البعثات 
الدبلوماس�ية«، الفت�اً اىل ان »رئي�س ال�وزراء أكد 
اتخ�اذ الحكومة إج�راءات عديدة لتأم�ني البعثات 
الدبلوماسية«.   ولفت املتحدث باسم رئيس الوزراء 
اىل ان »الحكوم�ة س�عيدة بدع�م س�فراء االتح�اد 
األورب�ي للع�راق«.   واعلن مال ط�الل ان »مجلس 
الوزراء قرر تعديل النص القانوني الخاص برتفيع 
األطباء إىل درجات أعىل«، مؤكداً »منح مخصصات 
إضافي�ة بمقدار 50 % من الراتب االس�مي يش�مل 

األطباء املقيمني الدوريني واألقدمني«.  
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اتفاق عىل حتويل 
ترليون و100 مليار دينار لتمويل 

رواتب املتقاعدين

       بغداد / المستقبل العراقي

ترج�ل الش�يخ صب�اح األحم�د الجاب�ر الصب�اح الحاكم 
الخام�س لدولة الكويت منذ اس�تقاللها ع�ام 1961، عن 

عمر ناهز 91 عاماً.
واستمد فقيد األمة الكويتية احرتام الجميع، ليس خليجياً 
فحسب بل حتى عربياً ودولياً، حد وصفه أمري اإلنسانية، 
لجه�وده الحثيث�ة لرأب الص�دع، وتقري�ب وجهات نظر 
أشقائه يف كل مكان، ومحاوالته املستمرة إصالح األوضاع 

يف عدد من النزاعات.
وتتض�ح بصم�ات الش�يخ صب�اح، ال�ذي تس�لم مقاليد 

الحك�م يف ب�الده ع�ام 2006، أكث�ر يف البي�ت الخليجي، 
وسعيه املستمر لدفع عجلة الحوار، منذ فرض السعودية 
واإلم�ارات والبحرين ومعهما مرص حص�اراً عىل قطر يف 
5 حزيران 2017. ويستذكر الجميع مواقفه وترصيحاته 
وجوالته، ومبعوثيه، الذين جابوا العواصم الست، حاملني 
رس�ائل س�الم، بحثاً عن مخرج لألزمة الت�ي هزت أركان 

مجلس التعاون الخليجي. 
وخربت�ه  صب�اح  الش�يخ  ش�خصية  معال�م  وتش�كلت 
الدبلوماس�ية، بع�د إمضائ�ه 4 عق�ود من الزم�ن وزيراً 
للخارجية، قبل أن ي�رتأس الحكومة عام 2003، ويظل يف 

املنصب إىل حني تنصيبه أمرياً.

      بغداد / المستقبل العراقي

حم�ل عضو اللجنة املالي�ة النيابية ناجي 
الحكوم�ة  الثالث�اء،  أم�س  الس�عيدي، 
رصف  تأخ�ر  مس�ؤولية  املالي�ة  ووزارة 
رواتب املوظفني، فيما اشار اىل ان الوضع 
االقتص�ادي خطر جدا، بينما تحدث نائب 
يف اللجنة ذاتها عن فق�دان )6( ترليونات 

دينار من أموال االقرتاض الداخيل.
وق�ال الس�عيدي يف ترصي�ح صحف�ي ان 
»رئي�س الحكوم�ة ووزارة املالي�ة وهما 
يعلمان جيدا بان لديهم عجز يف الس�يولة 
املالية لتغطية الرواتب، فكان من املفرتض 

بهما ارس�ال قانون االق�رتاض مع ورقة 
االص�الح االقتصادي يف وق�ت مبكر وقبل 
هذه الف�رتة بعرشي�ن او ثالث�ني يوما«، 
مبينا ان »الحكومة تعمل بش�كل متخبط 
االص�الح  ورق�ة  لتس�ويف  محاول�ة  يف 
االقتصادي يف أس�لوب غ�ري صحيح وغري 

سليم«.
واض�اف الس�عيدي ان »مجل�س الن�واب 
واللجن�ة املالية بش�كل خ�اص مطالبني 
بمحاس�بة الحكوم�ة ووزارة املالي�ة عىل 
ه�ذا التخب�ط«، الفتا اىل ان »وزي�ر املالية 
تعهد وخالل استضافته داخل قبة الربملان 
بإرسال النسخة االولية من ورقة االصالح 

االقتص�ادي واملايل قبل نهاية هذا الش�هر 
لكنه حتى اللحظة لم يرس�لها وكما يبدو 
فان الحكومة تبحث عن الحلول الس�هلة 
ملعالج�ة االزم�ة املالي�ة لديها م�ن خالل 
ان »ه�ذه  الداخ�يل«. وتاب�ع  االق�رتاض 
الخط�وات الحكومي�ة ورغبته�ا ارس�ال 
قان�ون جدي�د لالق�رتاض اىل الربملان هي 
محاول�ة م�ن الحكوم�ة الح�راج الربملان 
امام الش�ارع العراقي، وه�ي عملت عىل 
ارس�ال املوازن�ة ثم ع�ادت وس�حبتها يف 
تخب�ط واض�ح وهنال�ك اكثر م�ن اربعة 
ماليني موظف عراقي لم يستلموا رواتبهم 
بسبب هذا التخبط الحكومي واالستهانة 

الحكومية بالشعب العراقي وعدم اكرتاثها 
بأرزاقهم«، مشددا عىل »رضورة ان تكون 
هنالك وقفة جادة من الربملان تجاه وزارة 
املالية ورئيس الحكومة بسبب فشلهم يف 
ادارة امللف املايل واالستمرار يف هذا الفشل 
بعي�دا ع�ن املجاملة«. واكد الس�عيدي ان 
»ارصار الحكوم�ة ع�ىل االق�رتاض وعدم 
تقديم إصالحات حقيقية ورسيعة للواقع 
االقتص�ادي وامل�ايل س�يعرض احتياطات 
البنك املركزي م�ن العملة الصعبة للخطر 

ويعرض العملة املحلية اىل االنهيار«.
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مرصف الرافدين يعلن قبول كفالة منتسبي الداخلية والدفاع
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعل�ن م�رف الرافدين، أم�س الثالثاء، قب�ول كفالة 
منتس�بي وزارت�ي الداخلي�ة والدف�اع يف منح الس�لف 

والقروض والخدمات املرفية األخرى.
وقال املكتب االعالمي للمرف يف بيان تلقت املستقبل 
العراقي نس�خة من�ه انه »تقرر قبول كفالة منتس�بي 
وزارتي الدفاع والداخلية ممن يحملون بطاقة املاس�ر 

كارد الصادرة من املرف حراً«.
وأش�ار اىل ان�ه »يمك�ن قبول تعه�د دائ�رة الكفيل ملن 
لم يص�در له بطاق�ة الكرونية رشط ان يكون س�كن 
املق�رض والكفي�ل يف نف�س املحافظة والف�رع املانح 

للقرض«. 

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

عدَّ احمد مال طالل املتحدث باس�م رئيس الوزراء، أمس 
الثالثاء، انس�حاب أو غلق أي بعثة دبلوماسية ألي دولة 
بأنه س�يكون له تداعيات كارثية ع�ى املنطقة برمتها، 
فيم�ا أكد القاء القبض عى عدد من مطلقي الصواريخ، 

وتوقيف 19 ضابطاً ومسؤوالً أمنياً.  
وذك�ر م�ال ط�الل يف مؤتمر صحف�ي ان »انس�حاب أو 
غلق أي بعثة دبلوماس�ية ألي دولة سيكون له تداعيات 
كارثي�ة عى املنطقة برمتها، كم�ا ان رئيس الوزراء أكد 
رفض الع�راق وحكومته تحويل البالد إىل س�احة رصاع 

بني أمريكا وإيران«.  
واض�اف مال ط�الل »الكاظمي أكد أن واش�نطن وإيران 
يدعمان هذا املوق�ف العراقي«، مبيناً ان »رئيس الوزراء 
أك�د أن ق�رار الح�رب والس�لم ه�و صالحي�ة حرية 

للمؤسسات الدستورية العراقية«.  
واوض�ح مال طالل ان »الكاظمي أكد أنه ال يوجد احتالل 
يف البل�د حالياً، كما اكد أن ق�وات التحالف جاءت بطلب 

من الحكومات العراقية السابقة«.  
واشار اىل ان »الكاظمي أبلغ الوزراء عن جهود الحكومة 
من أجل أمن البعثات الدبلوماس�ية«، الفتاً اىل ان »رئيس 
ال�وزراء أك�د اتخ�اذ الحكومة إج�راءات عدي�دة لتأمني 

البعثات الدبلوماسية«.  
ولفت املتحدث باس�م رئي�س ال�وزراء اىل ان »الحكومة 

سعيدة بدعم سفراء االتحاد األوربي للعراق«.  
واعل�ن مال طالل ان »مجلس ال�وزراء قرر تعديل النص 
القانوني الخاص برفيع األطباء إىل درجات أعى«، مؤكداً 
»من�ح مخصص�ات إضافية بمق�دار 50 % م�ن الراتب 

االسمي يشمل األطباء املقيمني الدوريني واألقدمني«.  
وكش�ف ع�ن »موافق�ة مجلس ال�وزراء ع�ى مرشوع 
قان�ون الضمان الصحي وأحاله إىل الربملان«، الفتاً اىل ان 
»مجلس ال�وزراء يقر مرشوع قانون تمويل العجز املايل 

ويحيله إىل الربملان«.  
وكش�ف مال ط�الل ع�ن »تمكن الق�وات األمني�ة ألقت 
القبض عى عدد من مطلقي الصواريخ«، مش�راُ اىل انه 
»تم توقيف 19 ضابطاً ومسؤوالً أمنياً أطلقت الصواريخ 

من قواطع مسؤوليتهم سابقاً«.  
وب�ني م�ال ط�الل ان »واردات النف�ط ال تكف�ي لتأمني 
الروات�ب«، مؤكداً انه »ال يوجد ترحي�ل ملوازنة 2020 أو 

دمجها مع 2021«.  
وتاب�ع ان »قانون تمويل العجز امل�ايل ال يلغي املوازنة«، 
معلناً عن »إلقاء القبض عى أكثر من 20 مس�ؤوالً بتهم 

فساد مايل وإداري«.  

ب�دوره، ص�وت مجلس ال�وزراء يف جلس�ته االعتيادية، 
الثالث�اء، ع�ى جمل�ة م�ن الق�رارات، فيما اس�تمع اىل 
عرض ش�امل قدمه وزير الصحة حول آخر مس�تجدات 

اإلجراءات الوقائية من جائحة كورونا.  
وذكر املكت�ب االعالمي للمجلس يف بي�ان، تلقى »ناس« 
نس�خة من�ه، )29 ايل�ول 2020(، ان »مجل�س الوزراء 
عقد، اليوم، جلس�ته االعتيادية برئاس�ة رئيس مجلس 
ال�وزراء، مصطفى الكاظمي، حي�ث قدم رئيس مجلس 
ال�وزراء عرضا ع�ن األوضاع والتحدي�ات التي يواجهها 

البلد وخطط الحكومة وتحركاتها ملواجهتها«.  
واش�ار البيان اىل ان »املجلس اس�تمع اىل تقييم وعرض 
ش�امل قّدمه الس�يد وزير الصحة عن آخر مس�تجدات 
اإلجراءات الوقائية من جائحة كورونا، وتأشر أن جهود 
الكوادر الصحية، ودف�ع املواطنني اىل االلتزام بإجراءات 
الوقاية قد أثمرت بانخفاض نس�ب الوفي�ات بني العدد 

الكّل للمصابني«.  
وتاب�ع البيان ان »املجلس اس�تمع اىل إيجاز ش�امل عن 

واق�ع ش�بكة الطاق�ة الكهربائي�ة قّدم�ه الس�يد وزير 
الكهرب�اء، تضّمن آخر جه�ود وزارة الكهرباء يف تجاوز 
عوارض اإلنت�اج والتوزيع، من أج�ل الوصول اىل خدمة 

مثالية ينالها املواطن«.  
وبحث املجلس يف الفقرات املعروضة عى جدول أعماله، 

واتخذ القرارات الخاصة بها، ومنها:  
1- قي�ام الدائ�رة القانوني�ة يف األمان�ة العام�ة ملجلس 
الوزراء بإعداد م�رشوع لتعديل النص القانوني الخاص 

بالتايل:  
أوالً- تعدي�ل النص القانون�ي الخاص برفيع األطباء اىل 

درجات أعى.  
ثانياً- منح مخصصات إضافية بمقدار 50% من الراتب 
اإلسمي نتيجة جائحة كورونا،  تشتمل األطباء املقيمني، 
الدوريني واألقدمني. وينفذ بدءا من 1- 1 -2021. )مقيم 

أقدم، مقيم دوري، طلبة البورد(.  
ثالث�اً- تعديل النص القانوني املتعل�ق باملادة 80/ثالثاً ، 

من قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1989.  

2- كم�ا تم�ت املوافق�ة عى قان�ون الضم�ان الصحي، 
وإحالت�ه اىل مجلس النواب،اس�تناداً اىل أح�كام املادتني 
61/البن�د أوالً، و80/البند ثالثاً من الدس�تور، مع األخذ 
بنظ�ر االهتمام رأي األمانة العامة ملجلس الوزراء املثّبت 
بموجب مذكرة الدائرة القانونية ذات العدد د/ق/2/2/

بال. يف 24 أيلول 2020.  
3- التصوي�ت عى إق�رار مرشوع قان�ون تمويل العجز 

املايل، وإحالته اىل مجلس النواب.  
4- إقرار توصية املجلس الوزاري للطاقة ، ذات الرقم 26 

لسنة 2020، بحسب ما يل:  
املوافقة عى اس�تثناء املواد املستوردة ألغراض مرشوع 
محطة كهرباء الرميلة االس�تثمارية من رس�م الحماية 
املحل، عى وفق اآللية املنصوص عليها يف قانون التعرفة 
الكمركي�ة ذي الرق�م 22لس�نة 2010، ووف�ق ج�داول 
ووثائق تعدها وزارة الكهرباء بصورة واضحة، اس�تناداً 
اىل أحكام املادة 17/ثانياً من قانون االس�تثمار رقم 14 
لسنة 2006 املعّدل، وكتاب األمانة العامة ملجلس الوزراء 

ق/22376/20/1/2.  
5- إقرار توصية املجلس الوزاري للطاقة ، ذات الرقم 42 

لسنة 2020، بحسب ما يل:  
املوافق�ة عى املقرحات املثبت�ة يف كتاب وزارة الكهرباء 
اختناق�ات  معالج�ة  بش�أن   ،2020/9/9 يف   29799
صي�ف الع�ام املقب�ل، وفق الج�دوى االقتصادي�ة وآلية 
التس�عرةاملعتمدة لدى وزارةالكهرب�اء، مع تأكيد تنفيذ 

قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 55 لسنة 2020.  
6- كم�ا ج�رى التصويت ع�ى مرشوع قان�ون التعديل 
الثان�ي لقانون مؤسس�ة الس�جناء السياس�يني رقم 4 

لسنة 2006، وفق التايل:  
أوالً-يكون تنفيذ قرار مجلس الوزراء 27 لس�نة 2020، 
اإلج�راءات  وتتخ�ذ   .2020/11/1 تأري�خ  م�ن  ب�دءاً 
القانوني�ة األصولية يف حال ثبوت تقايض املش�مولني به 

أي مبلغ خالفاً ملا جاء يف القرار آنفاً.  
ثانياً-املوافقة عى قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة 
الس�جناء السياس�يني رقم 4 لس�نة 2006. وإحالته اىل 
مجلس النواب اس�تناداً اىل احكام املادتني 61/البند أوالً، 

و80/البند ثالثاً من الدستور.  
7- إقرار توصي�ة املجلس الوزاري للخدمات االجتماعية 
بش�أن إحالة )املجمع اإلستثماري السكني يف التاجيات، 
ومجمع الكاطون الس�كني يف دي�اىل( اىل الهيئة الوطنية 
لالس�تثمار، لغرض اإلعالن عنهم�ا وفقاً للرشوط املعّدة 
م�ن قبل وزارة اإلعمار واإلس�كان والبلديات واألش�غال 
العام�ة وإكم�ال اإلج�راءات كاف�ة مع مراع�اة حقوق 

املواطنني.   

أقر خمصصات إضافية لألطباء مبقدار )٥٠( باملئة.. ووافق على »الضمان الصحي«.. وبشأن الرواتب أكد: واردات النفط ال تسدها 

جملس الوزراء يتدارك »العجز املايل« بقانون

العدد )2227(   30     أيلول    2020                   السنة السادسة                      معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االربعاء

        بغداد / المستقبل العراقي

عزّا رئيس الجمهورية برهم صالح، 
ورئيس مجلس ال�وزراء مصطفى 
الكاظم�ي، بوف�اة ام�ر الكوي�ت 

صباح األحمد الجابر الصباح.
 وقال صالح يف بيان تلقت املستقبل 
العراق�ي نس�خة منه، إن�ه »بحزن 
بال�غ تلقين�ا نب�أ االم�ر املغف�ور 
له الش�يخ صب�اح االحم�د الجابر 

الصباح«.
الكب�ر  األخ  »كان  وأض�اف 
والزعي�م الحري�ص ع�ى ش�عوب 
بإنس�انيته  املنطقة،وعرفن�اه 
كويتي�ة  عالق�ات  ع�ى  وحرص�ه 
عراقية متينة، عمل بدون كلل عى 
جم�ع الكلم�ة ومغ�ادرة الخالف، 
حتى اضحى مثاالً للسالم والخر«، 
يف  الهلن�ا  :«تعازين�ا  مس�تطرداً 

الكويت الشقيق«.

من جانبه، أش�ار الكاظمي، إىل أنه 
»بأل�م بالغ وقلوب حزين�ة، تلقينا 
نب�أ رحي�ل س�مو الش�يخ صب�اح 
األحمد الجابر الصب�اح، أمر دولة 

الكويت الشقيقة«.
فق�دت  »برحيل�ه،  أن�ه  وب�ني، 
األم�ة واملنطق�ة جمعاء رج�اًل لم 
يّدخ�ر جهداً يف س�بيل دع�م األمن 
واالس�تقرار اإلقليمي�ني، وضم�ان 
الرف�اه والتق�دم لش�عب الكوي�ت 

الشقيق والشعوب الجارة«.
»الراح�ل  أن  الكاظم�ي،  وأك�د 
الكب�ر س�اهم يف تعزي�ز مس�رة 
الع�راق الجدي�د، الخ�ارج م�ن نر 
الدكتاتورية، مثلما وقف معه وهو 
يواج�ه اإلره�اب وينت�ر ألرضه 
ووجوده.. نس�أل الباري جل وعال 
الرحم�ة واملغف�رة للراح�ل الكبر، 
لذوي�ه ومحبيه  الجمي�ل  والص�رب 

ولكل شعب الكويت الشقيق«.

رئيسا اجلمهورية والوزراء يعزيان بوفاة 
أمري الكويت: فقدنا األخ الكبري

      بغداد / المستقبل العراقي

حم�ل عض�و اللجن�ة املالية النيابي�ة ناجي 
الحكوم�ة  الثالث�اء،  أم�س  الس�عيدي، 
رصف  تأخ�ر  مس�ؤولية  املالي�ة  ووزارة 
روات�ب املوظفني، فيما اش�ار اىل ان الوضع 
االقتص�ادي خطر جدا، بينما تحدث نائب يف 
اللجنة ذاتها عن فقدان )6( ترليونات دينار 

من أموال االقراض الداخل.
ان  صحف�ي  تري�ح  يف  الس�عيدي  وق�ال 
وهم�ا  املالي�ة  ووزارة  الحكوم�ة  »رئي�س 
يعلم�ان جيدا ب�ان لديهم عجز يف الس�يولة 
املالية لتغطي�ة الرواتب، فكان من املفرض 
بهم�ا ارس�ال قان�ون االقراض م�ع ورقة 
االص�الح االقتص�ادي يف وق�ت مبك�ر وقبل 

ه�ذه الف�رة بعرشي�ن او ثالث�ني يوم�ا«، 
مبينا ان »الحكومة تعمل بش�كل متخبط يف 
محاولة لتسويف ورقة االصالح االقتصادي 

يف أسلوب غر صحيح وغر سليم«.
الن�واب  »مجل�س  ان  الس�عيدي  واض�اف 
واللجن�ة املالي�ة بش�كل خ�اص مطالب�ني 
بمحاس�بة الحكومة ووزارة املالية عى هذا 
التخب�ط«، الفت�ا اىل ان »وزي�ر املالية تعهد 
وخالل استضافته داخل قبة الربملان بإرسال 
النسخة االولية من ورقة االصالح االقتصادي 
وامل�ايل قب�ل نهاي�ة هذا الش�هر لكن�ه حتى 
اللحظة لم يرسلها وكما يبدو فان الحكومة 
تبح�ث عن الحل�ول الس�هلة ملعالجة االزمة 
املالي�ة لديها من خالل االق�راض الداخل«. 
الحكومي�ة  الخط�وات  »ه�ذه  ان  وتاب�ع 

ورغبتها ارس�ال قانون جدي�د لالقراض اىل 
الربملان ه�ي محاولة م�ن الحكومة الحراج 
الربملان امام الش�ارع العراقي، وهي عملت 
ع�ى ارس�ال املوازنة ث�م عادت وس�حبتها 
يف تخب�ط واض�ح وهنال�ك اكثر م�ن اربعة 
ماليني موظف عراقي لم يس�تلموا رواتبهم 
بس�بب هذا التخبط الحكومي واالس�تهانة 
الحكومية بالش�عب العراقي وعدم اكراثها 
بأرزاقهم«، مش�ددا ع�ى »رضورة ان تكون 
هنالك وقفة جادة م�ن الربملان تجاه وزارة 
املالية ورئيس الحكومة بس�بب فش�لهم يف 
ادارة امللف املايل واالس�تمرار يف هذا الفش�ل 
بعي�دا ع�ن املجامل�ة«. واك�د الس�عيدي ان 
االق�راض وع�دم  الحكوم�ة ع�ى  »ارصار 
تقدي�م إصالحات حقيقي�ة ورسيعة للواقع 

االقتصادي واملايل سيعرض احتياطات البنك 
املركزي من العملة الصعبة للخطر ويعرض 
العمل�ة املحلي�ة اىل االنهي�ار«، الفت�ا اىل ان 
»الوض�ع االقتصادي خطر ج�دا والحكومة 
غر جادة يف معالجة هذه املشاكل«. بدوره، 
كش�فت اللجنة املالية النيابية عن فقدان 6 
ترليونات دينار من أموال االقراض الداخل.  
وق�ال مقرر اللجنة أحمد الصفار يف تريح 
صحفي أنه »يف حال تقديم ورقة االقراض، 
فل�ن تت�م املوافقة عليه�ا من قب�ل اللجنة، 
وال س�يما اننا يف العطلة االجباري�ة للزيارة 
األربعيني�ة، ولن يجتمع الربملان قبل يوم 10 
ترشي�ن األول املقب�ل«، مبينا أن�ه »كان من 
ضمن رشوط املوافقة عى قانون االقراض 
األول ب�أن ال يك�ون هنال�ك اق�راض آخر«. 

واض�اف ان »االيرادات النفطي�ة أكثر من 4 
ترليونات دينار، والقرض املأخوذ 15 ترليون 
دين�ار والذي يجب أن يس�د رواتب املوظفني 
اىل الش�هر العارش«، مشراً إىل »وجود فجوة 
مالي�ة برليون�ي دينار ش�هريا -أي بمعنى 
أن املالي�ة رصف�ت 9 ترليونات خ�الل ثالثة 
اش�هر- وهنالك 6 ترليون�ات دينار مفقودة 

من أموال االقراض الداخل«. 
وتساءل »أين ذهب ذلك املبلغ؟!«.

يف املقاب�ل، ق�ال عضو اللجن�ة املالية جمال 
كوجر إن »موارد الدولة أقل من احتياجاتها، 
وبالت�ايل ال يوجد ل�دى الحكومة حل آخر اال 
االقراض أو مواجهة الش�ارع، لذلك ستلجأ 
الحكوم�ة اىل االق�راض من البن�ك املركزي 

واملصارف الداخلية لسد العجز«.

املالية الربملانية تكشف فقدان )6( ترليونات دينار من أموال االقرتاض وتؤكد: الوضع االقتصادي خطر جدًا

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د رئي�س الجمهوري�ة بره�م صالح، أم�س الثالث�اء، أن 
الحكومة تعمل عى ترسيخ دولة مقتدرة ذات سيادة وحر 
الس�الح بيد الدولة. وذكرت رئاسة الجمهورية يف بيان تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه، أن »صالح اس�تقبل يف مقر 
إقامته يف السليمانية، وزير الدفاع اإليطايل لورينزو جويريني 
والوفد املرافق له«. وش�دد رئيس الجمهورية بحسب البيان، 
عى »سعي العراق لتعزيز أوارص العالقات الثنائية مع إيطاليا 
يف املج�االت كافة، والعمل معاً يف مواجهة التحديات املختلفة 
الت�ي تواجه املنطقة والعال�م، ويف مقدمتها اإلرهاب، وتعزيز 
التعاون االقتصادي والثقايف، وتبادل الخربات يف هذا الصدد«. 

وأش�اد صالح، ب�� »دور الق�وات اإليطالية، ضم�ن التحالف 
ال�دويل وحلف النات�و، املس�اندين للقوات املس�لحة العراقية 
ومس�اهمتها يف العديد من املش�اريع االنس�انية والخدمية«، 
مؤك�داً »أهمي�ة تعزي�ز التع�اون العس�كري ب�ني البلدي�ن 
الصديقني، الس�يما يف مجال تجهيز وتدري�ب القوات األمنية 
بمختلف تشكيالتها وتطوير قدراتها القتالية.ولفت سيادته 
اىل أن العراق وبدعم من التحالف الدويل واألصدقاء، تمكن من 
االنتصار عى تنظيم داعش، إالّ أن الحرب عى التنظيم ال تزال 
متواصلة، وان خالياه النائمة تشّكل تهديداً للعراق واملنطقة 
والعال�م«. وأوض�ح، أن« الته�اون يف مالحقت�ه، واس�تمرار 
أزمات املنطقة، من ش�أنه إعطاء فرصة للجماعات املتطرفة 
يف التق�اط أنفاس�ها، وش�ن هجم�ات عى امل�دن واملواطنني 

اآلمن�ني«. واكد رئي�س الجمهوري�ة ان »الحكومة تعمل عى 
ترس�يخ دولة مقتدرة ذات سيادة، وحر السالح بيد الدولة 
ومن�ع األعم�ال الخارج�ة ع�ن القان�ون، وحماي�ة البعثات 
الدبلوماس�ية«، مش�دداً ع�ى أن »الع�راق يرف�ض ان يكون 
ساحة لتصفية حس�ابات االخرين عى أرضه«. وأشار اىل أن 
»العراق يتطلع اىل دع�م املجتمع الدويل ومن ضمنها إيطاليا، 
يف تحقيق هذه األهداف، وتعزيز عالقاته عى أس�س التعاون 
وتحقيق املصالح املش�ركة للش�عوب والبلدان، والتكاتف يف 
مواجهة التحديات العاملية املختلف�ة«، موضحاً ان »التعاون 
الدويل واإلقليمي املشرك من شأنه بّث روح التعايش السلمي 
يف املنطق�ة والعالم، وقطع الطريق امام الجماعات اإلرهابية 

التي تسعى لزعزعة االستقرار«.

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف عضو لجنة األمن والدفاع النيابية بدر الزيادي، أمس 
الثالثاء، أن القوى السياسية الرافضة للوجود األجنبي تعتزم 

طرح ملف إخراج هذه القوات من جديد داخل قبة الربملان.

وق�ال الزي�ادي، يف تريح صحف�ي، إن »القوى السياس�ية 
تتحرك باتجاه اس�تضافة كبار املسؤولني يف الدولة العراقية 
لط�رح ملف إخراج القوات األمريكية من العراق«.وأضاف أن 
»ق�رار إخراج الق�وات األجنبية وعى رأس�ها األمريكية ملزم 
وواجب التنفيذ وسيتم مناقشته مع كبار املسؤولني يف الدولة 

العراقية خالل الجلس�ات القادمة«.وتابع الزيادي أن »هنالك 
اتف�اق ورغب�ة وطنية عى ط�رح امللف من جدي�د بعيدا عن 
الش�خصيات التي افلست سياسيا واحرقت اوراقها ومازالت 
تبحث بشكل يومي عن شماعات بقاء املحتل إلظهار أنفسهم 

املدافعني عن الوجود العسكري األمريكي«.

        بغداد / المستقبل العراقي

وجهت وزارة الداخلية، أمس الثالثاء، 
مديري�ة األح�وال املدني�ة والجوازات 
بإلغ�اء الحج�ز االلكرون�ي وترويج 

املعامالت اصوليا. 
وقالت املكتب االعالمي لوزير الداخلية 
عثمان الغانمي يف بيان تلقت املستقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه انه »م�ن أجل 
تبس�يط االجراءات الخاصة بمراجعة 
املواطن�ني الك�رام اىل دوائ�ر البطاقة 
األح�وال  مديري�ة  وجهن�ا  الوطني�ة 
املدني�ة والج�وازات واإلقام�ة، بإلغاء 
الحجز االلكروني الخاص بالواقعات 
الحياتي�ة للمواطن�ني ابت�داًء من يوم 
االحد املواف�ق الرابع من ترشين االول 
املقب�ل«. واضاف »ل�ن نبخل يف العمل 

وسنكون دوماً يف خدمة املواطنني«.

رئيس اجلمهورية عن احلكومة: تعمل عىل ترسيخ دولة مقتدرة 

الربملان يعتزم طرح ملف اخراج القوات األمريكية جمددًا

وزير الداخلية يوجه 
األحوال املدنية واجلوازات 

بإلغاء احلجز االلكرتوين

        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن وزي�ر الداخلية عثم�ان الغانمي، أم�س الثالثاء، عن تش�كيل لجنة 
علي�ا إلدارة ملف الزيارات يف العراق أمنياً وخدمياً، مش�راً إىل إنجاز جميع 

الخطط املتعلقة بزيارة ذكرى أربعينية اإلمام الحسني )عليه السالم(.
وق�ال الغانم�ي يف مؤتمر صحفي يف مق�ر قيادة عمليات كرب�الء، إنه »تم 
تش�كيل لجنة علي�ا إلدارة مل�ف الزيارات يف الع�راق أمنياً وخدمي�اً، لذلك 
كانت لنا جوالت يف املحافظات درس�نا آخر االستعدادات األمنية واإلدارية، 

ووضعنا الخطط الكفيلة لتخدم الخطة األمنية«.
وأش�ار إىل أن »الزيارة تحدث يف ظروف بالغة الدقة والخطورة من الناحية 
الصحي�ة وانكم�اش باالقتصاد، لك�ن أكملنا كل خططن�ا، وكربالء تفتح 
أبوابها الستقبال الزائرين«، موضحاً أن »خططنا شملت عمليات استباقية 

وتجنب النران املبارشة وغر املبارشة«.
وكان الغانم�ي وصل، صب�اح اليوم الثالث�اء، إىل محافظ�ة كربالء برفقة 
رئي�س أركان الجي�ش الفري�ق رك�ن أول عبد األم�ر يار الل�ه ونائب قائد 

العمليات املشركة الفريق الركن عبد األمر الشمري.

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف تقرير لصحيفة ستار اند س�رايبس االمريكية املتخصصة 
بالش�ؤون العس�كرية أن الطران االمريكي ش�ن غ�ارات جوية يف 
داخ�ل العراق من حاملة طائ�رات متمركزة يف الخليج ألول مرة منذ 

عامني ونصف.
ونق�ل التقري�ر عن املتحدثة باس�م االس�طول االمريك�ي الخامس 
املتمرك�ز يف البحرين العميد البحري ريبيكا روباريش انه يف يوم 23 
ايلول ش�نت طائرت�ان امريكيتان من طراز أف 18 س�وبر هورنيت 
رضبات جوي�ة يف داخل العراق انطالقا من حاملة الطائرات يو أس 
اس نيمتز “.واض�اف أن ” آخر رضبة مماثلة عى العراق كانت من 
قب�ل حامل�ة الطائرات األمريكي�ة ثيودور روزفل�ت يف آذار من عام 
2018 “، فيم�ا لم تبني املتحدثة مكان وموقع الغارات التي ش�نتها 
الطائ�رات االمريكي�ة داخ�ل العراق”.واوضح التقري�ر أن ” حاملة 
الطائ�رات كانت ق�د عربت مضيق هرم�ز ودخلت املي�اه االقليمية 
للخليج يف يوم 18 ايلول ، حيث بدأت الغارات الجوية تنطلق منها “، 
فيما نوه التقرير أن ” ارس�ال الحاملة نيمتز يأتي ضمن ما يسمى 
بحمل�ة الضغط عى ايران يف اس�تعراض امريك�ي للقوة يف املنطقة 
“.واش�ار التقرير اىل أن ” األساس املنطقي الرئييس لوجود الواليات 
املتح�دة يف الع�راق لي�س محارب�ة داع�ش التي غ�دت ضعيفة بعد 
هزيمتها ويمكن للعراقيني السيطرة عليها ، لكن التواجد العسكري 
االمريكي يف البالد هو ملراقبة ايران مما يناقض االدعاءات االمريكية 

التي تدعي محاربة داعش “.

وزير الداخلية يعلن تشكيل جلنة عليا إلدارة 
ملف الزيارات أمنيًا وخدميًا

امريكا تشن غارات جوية يف العراق
 من حاملة طائرات باخلليج

        بغداد / المستقبل العراقي

التعلي�م  لجن�ة  عض�و  كش�فت 
النيابية إيناس املكصويص، أمس 
الثالثاء، عن رؤي�ة نيابية لتعيني 
الطلبة الثالثة األوائل يف األقس�ام 

العلمية واإلنسانية.  
وقال�ت املكص�ويص يف تري�ح 
صحف�ي إن�ه »ت�م االتف�اق م�ع 
الحكومة الس�ابقة عى أن تكون 
هنالك تعليمات تسهل من عملية 
إج�راءات تعي�ني الطلب�ة الثالثة 
العلمي�ة  األقس�ام  األوائ�ل ع�ى 
واإلنس�انية، وتمت املصادقة عى 
ذل�ك نهاية الع�ام 2019، إضافة 
إىل موافق�ة الحكومة عى تفعيل 
ضم�ان التخصيص امل�ايل للطبة 

»أهمي�ة  أن  مؤك�دًة  األوائ�ل«، 
املايل  تضمني فق�رة التخصي�ص 
للطلب�ة يف موازن�ة الع�ام 2020، 
لتعي�ني الطلب�ة األوائ�ل الثالث�ة 

لألقسام العلمية واإلنسانية«.  
»التعيين�ات ترك�ز  أن  وأضاف�ت 
الكلي�ات  ولي�س  األقس�ام  ع�ى 
فحسب، ألن طلبة الكليات لديهم 
ق�رار س�ابق نات�ج ع�ن الحذف 
امل�الك،  وحرك�ة  واالس�تحداث 
التعي�ني«،  يف  أولوي�ة  ولديه�م 
مش�رة إىل أن »موض�وع الطلبة 
األوائل عى الكليات أمر محس�وم 
طيل�ة الس�نوات الس�ابقة، لكن 
تظاه�رات 2019، والظروف التي 
م�ر به�ا الع�راق أوقف�ت إصدار 

األوامر اإلدارية«.

التعليم الربملانية تعلن االتفاق مع احلكومة 
عىل تعيني الطلبة األوائل
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    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة النقل، أمس الثالثاء، عن تس�يري 23 
قطاراً لنق�ل زوار األربعينية بدءاً من يوم الخميس 

املقبل.  
وذك�رت الرشك�ة العام�ة الرشك�ة العامة لس�كك 
حديد العراق، احد تش�كيالت الوزارة، يف بيان تلقت 
املستقبل العراقي نسخة منه، انها استنفرت كافة 
كوادره�ا، لتهيئ�ة )23( قطار لنقل زائ�ري االمام 
الحس�ن علي�ه الس�الم وعىل اربع�ة مح�اور بدءاً 
من ي�وم الخمي�س القادم ولح�ن انته�اء الزيارة 

االربعينية«.  
وقال مدير عام الرشكة طالب جواد كاظم الحسيني 
انه »تأكيداً لتوجيه�ات وزير النقل »الكابتن نارص 

حس�ن الش�بيل » اس�تنفرت كوادرن�ا طاقاته�ا الفنية 
والهندس�ية والتش�غيلية بتهيئة )23 ( قطار لتس�يريها 
ع�ىل اربع�ة مح�اور، ابت�داًء من ي�وم الخمي�س املوافق 

  :1/10/2020
املح�ور االول:- من محط�ة  بغداد املركزي�ة – اىل كربالء 
وبالعك�س   واملحور الثاني:- من محط�ة قطار البرصة 
– اىل كرب�الء املقدس�ة وبالعكس   واملح�ور الثالث:- من 

محطة س�وق الش�يوخ يف النارصية – اىل كربالء املقدسة 
وبالعكس   اما املحور الرابع:-  من محطة قطار الديوانية 

– اىل كربالء املقدسة وبالعكس  
و وجه الحس�يني مقر الس�يطرة املركزي�ة يف الرشكة ب� 
»متابع�ة العمل عىل مدار الس�اعة  ملراقبة وتأمن حركة 
وأنس�يابية نق�ل الزائرين عىل متن القط�ارات من خالل 
منظوم�ة التتب�ع ) GPS(«، الفتاً اىل انه »س�تكون عودة 
القطارات من مدينة كربالء بعد انتهاء الزيارة بالتنس�يق 

م�ع الس�يطرة املركزي�ة ملق�ر الرشك�ة ومحط�ة 
كربالء«.  كما انجزت وزارة النقل / الرشكة العامة 
الدارة النق�ل الخاص تهيئة طري�ق كربالء - نجف 
)قطع الحيدرية( لتس�هيل وتنظيم دخول وخروج 
املركبات م�ن واىل كربالء املقدس�ة خدمًة للزائرين 
الكرام.وق�ال مدي�ر ع�ام الرشك�ة االس�تاذ كريم 
الجاب�ري : حس�ب توجيهات وزير النق�ل الكابتن 
نارصالش�بيل ب�رورة األس�تعداد املبك�ر للزيارة 
االربعينية ، انهت كوادر قسم النجف االرشف تهيئة 
طريق كربالء - نجف لتس�هيل س�ري املركبات التي 
تدخل من املحافظات الجنوبية وتس�هيل انسيابية 

خروجها خدمًة للزائر الكريم.
واضاف الجابري : تم انجاز االعمال الرتابية واعمال 
الرص�ف لبعض الس�احات يف املح�ور املذكور الذي 
يتوسط طريق كربالء - النجف باتجاه املناطق الجنوبية 
والذي يقع ضمن مس�ؤولية الرشكة العامة الدارة النقل 
الخ�اص .إىل ذل�ك، اس�تقبلت وزارة النق�ل العراقي�ة / 
الرشكة العامة ملوانئ العراق لجنة االمر الديواني رقم 11 
لس�نة 2020 ملتابعة اجراءات وضواب�ط دخول البضاعة 
عرب املنافذ الحدودية وتخريجها ورفع التوصيات لرئيس 
الوزراء.وق�ال مدير عام الرشكة وعضو اللجنة االس�تاذ 

فرح�ان محيس�ن الفرط�ويس : ب�أرشاف ومتابعة وزير 
النق�ل الكابت�ن نارص حس�ن الش�بيل تم عق�د اجتماع 
يف قاع�ة مين�اء ام قرص الش�مايل ترأس�ُه رئي�س اللجنة 
تن�اول موضوع تعدد وتن�وع الجهات الس�اندة واالمنية 
يف امليناء والتأكيد عىل رضورة التنس�يق بينها بمس�توى 
ع�اٍل وبارشاف مدير امليناء لتنظي�م االجراءات والحرص 
عىل اتباع املعايري الدولية للمنظمة البحرية ألمن وسالمة 

السفن واملرافق املينائية.
وبن الفرط�ويس : ان اللجنة يف إختت�ام اجتماعها ترفع 
توصياتها اىل رئيس ال�وزراء برورة االلتزام بأتفاقيات 
دولي�ة لتس�هيل التنس�يق الكمركي املش�رتك والخدمات 
وإخ�راج  أدخ�ال  يف  الزمني�ة  والتوقيت�ات  اللوجس�تية 

البضاعة.
م�ن جانبها اكدت اللجنة عىل االهمي�ة الكبرية ملينائي ام 
قرص بما يخص حركة االس�ترياد والتصدير عىل مستوى 
الب�الد .يذك�ر ان لجن�ة االم�ر الديواني 11 لس�نة 2020 
تش�كلت برئاسة الس�يد حس�ن عيل داود رئيس الجهاز 
املركزي والتقييس والسيطرة النوعية يف وزارة التخطيط 
وعضوية االس�تاذ فرحان محيسن الفرطويس مدير عام 
رشكة موانئ العراق والس�يدة حنان من�ذر نصيف مدير 

عام الدائرة القانونية لوزارة العدل بامر رئيس الوزراء.

الوزارة تسيرّ قطارات من »4« حماور لنقل زائري األربعينية بدءًا من اخلميس
جهزت طريق كربالء.. وحبثت مع جلنة االمر الديواني اجراءات دخول وختريج البضائع عرب املنافذ احلدودية

باشراف ومتابعة مباشرة من وزير النقل 

    كركوك / المستقبل العراقي

أعلنت مديرية املعدات الفنية يف هيئة الحش�د 
الش�عبي، أمس الثالث�اء، عن عزمها انش�اء 
مصنع لألوكس�جن يف كرك�وك لتوزيعه بن 

املصاب�ن  لخدم�ة  املحافظ�ة  مستش�فيات 
بفاي�روس كورونا.وقال�ت املديري�ة يف بي�ان 
تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، ان “وفدا 
منه�ا زار مقر قي�ادة محور الش�مال بهدف 
انشاء مصنع لألوكسجن يف كركوك وتوزيعه 

مجان�اً ملصابي فايروس كورون�ا الراقدين يف 
املستش�فيات واملحجورين يف املنازل”.واكدت 
املديرية، انها “اتفقت مع املسؤولن يف صحة 
املحافظة عىل انشاء املصنع وسيتم العمل به 

عن قريب”.

احلشد الشعبي يعلن عزمه انشاء مصنع لألوكسجني يف كركوك

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة، أم�س 
الثالثاء، عن اتفاق من اجل تمويل رواتب 

املتقاعدين يف البالد.

 وقال�ت اللجن�ة يف ب�ن تلقت املس�تقبل 
العراق�ي إن�ه »ت�م االتفاق ع�ىل تحويل 
لتموي�ل  دين�ار  ملي�ار  و100  ترلي�ون 
رواتب املتقاعدي�ن وتوزيعها يف موعدها 

املحدد«.

اتفاق عىل حتويل ترليون و100 مليار دينار لتمويل 
رواتب املتقاعدين

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الرتبية، أمس الثالثاء، ضوابط النقل والتس�جيل 
الجدي�د للطلبة يف املدارس ببغ�داد واملحافظات للعام الدرايس 

. 2021 – 2020
وقالت الوزارة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه إن 
“التعليميات تنص عىل قبول األطفال يف الصف األول االبتدائي 
للذين اكملوا السادسة من العمر يف نهاية السنة امليالدية )31 
/ 12( ، كما يقبل من لم يبلغ العارشة عند التس�جيل ، حيث 
تلزم إدارة املدرس�ة بقبول األطفال ضم�ن الرقعة الجغرافية 
للمدرسة او املحالت املحيطة بها ، وملدير عام الرتبية صالحية 
النظر بالطلبات التي تكون خارجها وبما ال يتعارض والطاقة 
االس�تيعابية، وحددت الضوابط عدد التالميذ يف الصف الواحد 

مع مراعاة الظروف االستثنائية “.
التالمي�ذ  نق�ل  طلب�ات  تروي�ج  “يح�ق  ان�ُه  وتابع�ت، 
م�ن)1/9/2020 – 31 / 12 / 2020( لق�رب بدء امتحانات 
نصف الس�نة وللفرتة من )16 / 2 – 15 / 4 / 2021( لقرب 
بدء امتحانات نهاية الس�نة ، كما يتوقف نقل التالميذ الصف 
الس�ادس االبتدائ�ي يف ال�16 من ش�هر ش�باط لع�ام 2021 

لشمولهم بمرشوع الدفرت االلكرتوني”.
وتفي�د الضواب�ط ب� “ع�دم الس�ماح ملن تجاوز ال�16 س�نة 
باالس�تمرار بال�دوام باملرحل�ة االبتدائي�ة )م�دارس التعليم 
الع�ام( غري مدارس التعلي�م املرسع واليافع�ن للعام الحايل، 
حي�ث باإلمكان نقله�م اىل املدارس املس�ائية ويف ح�ال تعذر 
وجوده�ا مل�دارس التعليم امل�رسع .”وأش�ارت التعليمات اىل 
“عدم الس�ماح بقبول االطفال بصيغة مستمع، كما ال يوجد 
ما يمنع نقل التالميذ من واىل املدارس األهلية وبالتنس�يق مع 
قس�م التعليم األهيل واألجنبي وحس�ب األص�ول ، فضالً عن 
جواز نقل تالميذ املرحلة الثالثة )الخامس االبتدائي( والرابعة 
)السادس االبتدائي( يف مدارس اليافعن ضمن الفئة العمرية 
)10 – 15( س�نة اىل م�دارس التعليم العام كونهم يدرس�ون 
نفس املناهج الدراسية .”وختم البيان أنُه، “ُيسمح بالدوام يف 
الصف السادس االبتدائي باملدارس املسائية من مواليد 2004 
بالنسبة للذكور و 2002 لإلناث، كما يجوز للتالميذ بالتقديم 
اىل االمتحان الخارجي وحس�ب االعمار املح�ددة بالتعليمات 

للحصول عىل شهادة الدراسة االبتدائية.

الرتبية تكشف ضوابط قبول 
ونقل التالميذ بني مدارس 

بغداد واملحافظات
    بغداد/ المستقبل العراقي

أس�تقبل وزير التخطي�ط، خالد 
بتال النجم، أمس الثالثاء، ايرينا 
س�والرانو، نائب املمث�ل الخاص 
املتح�دة  لألم�م  الع�ام  لالم�ن 
للش�ؤون اإلنس�انية يف الع�راق، 
والوف�د املراف�ق له�ا، ال�ذي ضم 
زينة احمد املمثل املقيم للربنامج 
االنمائ�ي لألمم املتحدة وعدد من 

العاملن يف البعثة الدولية.
وذكر بيان لوزارة التخطيط تلقت املستقبل العراقي نسخة منه انه »جرى خالل 
اللقاء بحث آخر التطورات املتعلقة ، بعمل وزارة الهجرة واملهجرين إلعداد الخطة 
الوطني�ة املتكاملة، إلنهاء معان�اة النازحن وتوفري الظروف املناس�بة لعودتهم 

الطوعية إىل مناطقهم«.
وأوض�ح، ان »وزارة التخطي�ط، تعمل عىل تقديم كل أن�واع الدعم لوزارة الهجرة 
واملهجري�ن م�ن اج�ل اإلرساع يف إنج�از خطة إغ�الق مخيمات الن�زوح يف أرسع 
وقت ممكن،« مش�ريا إىل ان »تنفيذ هذه الخطة يتطلب توفري تخصيصات مالية 
مناس�بة، وهذا ما تس�عى ال�وزارة  لتحقيق�ه، من خالل تأم�ن جانب من هذه 

التخصيصات ضمن موازنة العام املقبل 2021«.
ودع�ا النج�م »املجتمع الدويل إىل مس�اهمة أوس�ع يف دع�م عم�ل وزارة الهجرة 
واملهجرين لتمكينها من تنفيذ خطة اعادة النازحن، التي سيتم اقرارها من قبل 
مجل�س الوزراء،« مبينا ان »األيام املقبلة، ستش�هد عق�د العديد من االجتماعات 
واللقاءات املش�رتكة، التي تجمع وزارتي التخطي�ط والهجرة واملهجرين وممثيل 
املنظم�ات الدولية، بهدف مناقش�ة تفاصيل الخطة ووضع املس�ودة األولية لها، 
الفت�ا إىل ان ملف النزوح، يعد من امللفات املعق�دة، ويواجه الكثري من التحديات، 
االقتصادية واألمنية واالجتماعية، واإلنس�انية، وهذا ما يتطلب جهودا استثنائية 
م�ن جمي�ع الجه�ات املعنية ع�ىل املس�توين الوطني وال�دويل لتحقي�ق أهداف 

الخطة«.
م�ن جانبها، أعربت س�والرانو، عن اس�تعداد منظمات االمم املتح�دة العاملة يف 
العراق، لتقديم املزيد من الدعم، والتعاون مع وزارة الهجرة واملهجرين، والجهات 
العراقي�ة األخرى املعنية بملف النازحن، وتأمن املتطلبات اإلنس�انية واإلغاثية، 
التي تحتاجها األرس النازحة، سواء خالل وجودها يف املخيمات او بعد عودتها إىل 
مناطقها، مشيدة يف الوقت نفسه، بجهود وزير التخطيط، فيما يتعلق بوضع حد 

ملعاناة النازحن يف العراق«.

وزير التخطيط يطلع األمم املتحدة 
عىل »خطة وطنية« لعودة النازحني

جتارة احلبوب تناقش تسويق 
الشلب ملوسم ٢0٢0-٢0٢1 

بحضور مدراء الفروع واملواقع
    بغداد/ المستقبل العراقي

ت�راس املهن�دس عبدالرحم�ن عجي طوف�ان مدير عام الرشك�ة العامة 
لتج�ارة الحب�وب الجلس�ة )34( الجتم�اع اللجنة املركزية للتس�ويق يف 

بحض�ور  الرشك�ة 
مدراء الفروع واملواقع 
الشلبية يف محافظات 
النج�ف و الديوانية و 
بابل اضافة اىل رئيس 
الفالحية  الجمعي�ات 
يف محافظ�ة الديوانية 

محمد كشاش . 
وقال خالل حديثة عن 
اهمية موسم تسويق 
الش�لب وتصنيع�ة ملا 

يمثل�ه من دعم ملف�ردات البطاقة التموينية ، مؤك�دا عىل رضورة اكمال 
كافة املستلزمات الرورية لحملة التسويق .

واض�اف نطالبك�م بتهيئ�ة كافة املالكات م�ن فاحصن مخت�رب وامناء 
مخ�ازن و طاق�ات خزنية و اعداد كش�ف عن بذلك بغي�ة توفري  وتذليل 
كافة االحتياجات . » طوفان » اكد عىل رضورة اختيار لجان كشف  عىل 
املجارش من ذوي الخربة والكفاءة وان تكون املجارش وضوابط تصنيع 
الش�لب جاهزة من االن بغية اختزال الوقت للب�دء بالتعاقد مع املجارش 

للبدء بعمليات تصنيع الرز ، لحاجة البالد للرز  .
و ناقش مدير عام الرشكة خطة تس�ويق الش�لب ملوس�م 2021-2020 
مع مدراء الفروع واملواقع الشلبية انسجاما مع التوجيهات الرامية عىل 
تذليل كافة املعوقات التي تواجه العملية التس�ويقية الس�يما وانهم هم 
يف مي�دان العم�ل واالجتماع اليوم ه�و لضمان الحق�وق لكافة االطراف 
املشاركة يف العملية التس�ويقية .واستمعت اللجنة املركزية للتسويق اىل 
املالحظات واالراء و االفكار والرؤى التي عرضها مدراء الفروع و املواقع 
الش�لبية  النجاح املوسم التس�ويقي وبدون اي مشاكل يمكن ان تعرض 

العاملن يف امليدان . 
» مدي�ر ع�ام الرشك�ة » اك�د خ�الل حديث�ة ان اي خل�ل يف الضوابط و 
التعليمات يس�بب ارباك يف العمل لهذا نريد ان تكون خطة التس�ويق هذا 
املوس�م متكامل�ة من خالل مراجعته�ا اداريا و فني�ا وقانونيا بما يعزز  

السالمة للجميع .

حمافظ البصرة يستقبل وفد أمين من وزارتي الداخلية والدفاع لالطالع على الوضع االمين يف احملافظة

البرصة.. توجيه باعتامد مسحات كورونا يف مجيع املؤسسات الصحية
     المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

ق�رر رئي�س خلي�ة االزم�ة يف الب�رصة 
عب�د االم�ري العيداني، الثالث�اء، باعتماد 
املسحات الطبية للمرىض ومرافقيهم من 
مختلف املؤسسات الصحية يف املحافظة 

دون حرص املسحات بمركز واحد. 
ووجه العيداني، يف بيان تلقته السومرية 
ني�وز، نس�خة من�ه ب�«اعتم�اد كاف�ة 
املس�حات الطبية الص�ادرة من مختلف 
املؤسس�ات الصحية يف البرصة الخاصة 
باعط�اء تقاري�ر املس�حات الطبية التي 
تتعلق باملرىض املس�افرين لغرض تلقي 
العالج عرب منفذ الش�المجة الحدودي اىل 

الجانب األيراني«.
لدخ�ول  تس�هيل  »هن�اك  ان  واض�اف 
املواطنن العراقين املوجودين يف الجانب 
االيران�ي والذي�ن حصل�وا ع�ىل تذاك�ر 
س�فر ج�واً خ�الل توق�ف الط�ريان بن 
العراق واي�ران يف الفرتة املاضي�ة ،مبيناً 
ان الح�دود العراقي�ة االيراني�ة ال يوج�د 

فيها اي مواط�ن عراقي عالق يف الحدود 
املشرتكة«.

واش�ار اىل ان »هن�اك تنس�يق ع�ايل بن 
رئاس�ة هيئة املنافذ الحدودية العامة يف 
بغداد وإدارة منفذ الش�المجة الحدودي 
لتس�هيل مه�ام دخول وخ�روج املرىض 
والحاالت الخاصة عرب منفذ الش�المجة 

الحدودي«.
الجان�ب  »الوافدي�ن م�ن  ان  اىل  ولف�ت 
االيران�ي م�ن العراقي�ن الذي�ن ال توجد 
لديهم مس�حات طبية اثناء عودتهم من 
الجانب االيراني يستطيعون ترك الجواز 
يف بناي�ة منف�ذ الش�المجة لح�ن جلب 
تقري�ر املس�حة الطبية من مؤسس�ات 
منف�ذ  اىل  املختلف�ة  الصحي�ة  الب�رصة 
الشالمجة ومن بعدها يتم تسليم الجواز 
للم�رىض ومرافقيه�م من قب�ل جوازات 

املنفذ«.
ووج�ه رئي�س خلي�ة االزم�ة »باعتماد 
الطبية للم�رىض ومرافقيهم  املس�حات 
املغادري�ن للع�الج اىل اي�ران ع�رب منفذ 

مختل�ف  م�ن  الح�دودي  الش�المجة 
بمن�ح  الخاص�ة  الصحي�ة  املؤسس�ات 
تقرير املس�حة وليس حرص املس�حة يف 

مركز واحد ».
 من جان�ب اخر نقل البي�ان عن معاون 
مدير منفذ الش�المجة الح�دودي العميد 
أحم�د الربيع�ي قوله أن »هن�اك تواصل 

مس�تمر مع رئيس هيئة املنافذ الدكتور 
عم�ر الوائيل ورئيس خلية االزمة املحلية 
يف الب�رصة املحاف�ظ اس�عد عب�د األمري 
العيداني حول تس�هيل كاف�ة اإلجراءات 
الخاص�ة بالح�االت املرضي�ة للم�رىض 
ومرافقيهم الذين يقومون بالس�فر عرب 
منف�ذ الش�المجة الح�دودي اىل الجانب 

االيراني«،
وبن ، انه »يف االسبوع املايض تم تسهيل 
ع�ن  فض�ال  مواط�ن   )266( مغ�ادرة 
استقبال )523( مواطن عراقي قادم من 
امل�رىض ومرافقيهم اىل الع�راق«، مؤكداً 
»اس�تقبال كاف�ة املواطن�ن وخصوصاً 
امل�رىض ومرافقيه�م خ�الل م�دة )24( 

س�اعة يومي�اً« . التق�ى رئي�س اللجنة 
األمني�ة العليا يف البرصة املحافظ اس�عد 
عبد األمري العيداني مع وفد يمثل اللجنة 
األمني�ة م�ن وزارت�ي الداخلي�ة والدفاع 
والتي ج�اءت لإلطالع عىل كافة االوضاع 
االمني�ة يف املحافظ�ة حي�ث تات�ي هذه 
الزي�ارة ضمن زي�ارة باق�ي املحافظات 
العراقية االخرى ومن بن تلك املحافظات 
محافظ�ة البرصة  . وق�ال » العيداني يف 
بيان صحفي ص�در عن مكتبه األعالمي 
الخاص انه التقى اليوم وفد امني تم فيه 
االط�الع ع�ىل الوضع األمن�ي يف مختلف 
مناط�ق الب�رصة ،الفت�اً اىل ان الحكومة 
املحلية دعم�ت القط�اع االمني يف خطة 
مشاريع عام 2019 من خالل تجهيزهم 
بعج�الت أمني�ة وتأهي�ل بع�ض مراكز 

الرشطة .
من جانب�ه » قال قائ�د عمليات البرصة 
اللواء اكرم صدام  ان وفد اللجنة االمنية 
زار مجموع�ة من املحافظ�ات العراقية 
وم�ن بينه�ا محافظ�ة الب�رصة حي�ث 

تضم�ن اللقاء االمني م�ع رئيس اللجنة 
االمني�ة العلي�ا يف البرصة مناقش�ة عدة 
ام�ور امني�ة مهمة م�ن بينه�ا التطرق 
لرفع بعض الس�يطرات غ�ري الرورية 
والتي قد تتس�بب بزخم مروري يف بعض 
مناط�ق املحافظ�ة . م�ن جهت�ه« أعلن 
قائد رشطة الب�رصة اللواء عباس ناجي 
عن أب�رز العملي�ات األمني�ة التي جرت 
يف الس�اعات القليل�ة املاضية م�ن بينها 
العث�ور عىل مبل�غ )100( ملي�ون دينار 
عراقي ضمن االم�وال املرسوقة من احد 
املواطن�ن حيث وص�ل املبلغ الذي ضبط 
اىل االن ه�و 2 ملي�ار وأربعمائ�ة مليون 
دين�ار عراقي ،الفت�اً اىل ان هذه الجهود 
ه�ي ضم�ن عملي�ات البح�ث والتحري 
التي تقوم به�ا مديرية مكافحة االجرام 
يف الب�رصة فض�ال ع�ن ضب�ط كغم من 
املخ�درات يف احدى مناطق املحافظة من 
قبل مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية 
ونش�اطات امني�ة اخ�رى مختلف�ة تم 

نرشها ملختلف وسائل االعالم املحلية.

    البصرة / المستقبل العراقي

التق�ى نائب محاف�ظ البرصة الدكتور رضغ�ام االجودي بممثيل 
املتظاهري�ن املترري�ن م�ن امل�ادة 5٧ م�ن قان�ون األح�وال 
الش�خصية العراقي رقم 1٨٨ لسنة 1959 الذي يتعلق )بحضانة 
ورعاي�ة األطف�ال بعد حالة الطالق( أمام مق�ر الحكومة املحلية 

يف البرصة.
واس�تمع االجودي إىل مطالب املتظاهري�ن  التي تتلخص بتعديل 
فق�رات امل�ادة 5٧ م�ن القانون بما يتناس�ب مع حفظ تماس�ك 
األرسة واملجتمع وتوزيع مسؤولية رعاية وتربية األبناء بن األب 
واألم، وبما ال يجحف حق احدهما وحس�ب الترشيعات واألعراف 

الدينية والقانونية التي نص عليها الدستور العراقي.
وت�م توجيه كتاب رفع فيه مطالب املتظاهرين اىل مجلس النواب 
العراق�ي الدائ�رة القانوني�ة وصورة عن�ه اىل مفوضي�ة حقوق 

اإلنسان يف البرصة لتبني ومتابعة املطالب.

نائب حمافظ البرصة يلتقي بممثيل 
املتظاهرين املترضرين من املادة »٥٧«

    البصرة / محمد الجابري

كش�فت قيادة رشطة محافظة البرصة، أم�س الثالثاء، االطاحة 
بأخطر تجار املخدرات يف قضاء الدير.

وقالت القيادة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه »انه 
بعد ورود معلومات اس�تخباريه عن مكان تواجده عىل الفور تم 
تش�كيل فريق عمل من شعبة شؤون املخدرات واملؤثرات العقلية 
يف الدي�ر للتح�ري وجمع املعلوم�ات وبعد وضع خط�ة محكمه 

وبعملية استباقية تمت مداهمته والقاء القبض عليه.
واشارت »انه ضبط بحوزة املتهم كمية من املواد املخدرة تقدر ب 

)1( كيلو غرام من مادة الكرستال املخدرة«.
وأضافت »تم اتخاذ االجراءات القانونية بحقه احالته اىل القضاء 

لينال جزاءه العادل«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

ش�ارك البنك املركزي العراقي يف اجتماعات مجلس إدارة صندوق 
النق�د العربي، ومجلس إدارة برنام�ج تمويل التجارة العربية كٌل 

عىل انفراد.
وذكر بيان للبنك تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه أن “البنك 
ناق�ش مع الدول األعضاء يف مجل�س إدارة صندوق النقد العربي 
مواضيع تدعم العمل العربي املش�رتك أبرزه�ا “نظام املدفوعات 
واملقاصة العربي “ُبنى” وأهميته يف تسهيل املدفوعات والتحويالت 

املالية البينية العربية”.
وأض�اف البي�ان، أن “اجتماع�ات مجل�س إدارة برنام�ج تمويل 
التج�ارة العربي�ة تضمنت نقاش�ات ح�ول آليات اع�ادة ترتيب 
اولوي�ات التمويل للوكاالت الوطنية املنظمة للربنامج وبالش�كل 
ال�ذي يس�اعد يف التخفيف من اث�ار جائحة كورون�ا عىل التجارة 

العربية”.

رشطة البرصة تعلن االطاحة 
بتاجر للمخدرات يف الدير

البنك املركزي يعلن املشاركة باجتامعني 
عربيني منفصلني
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م/ انذار
ملجهولي�ة محل االقام�ة ومقر الرشكة حس�ب رشح 
املبل�غ القضائ�ي ومختار منطقة حي ن�ركال اقتىض 
تبليغ املدعو جار الله عبد الرزاق محمود املدير املفوض 
لرشكة اتح�اد الرشق االوس�ط للمقاوالت مس�اهمة 

خاصة بسبب تعذر تبليغه من قبل املبلغ القضائي
س�بق وان ت�م التعاق�د معك�م ع�ى انش�اء منتج�ع 
املرقم�ة  االس�تثمارية  الرخص�ة  وحس�ب  س�ياحي 
املرقمت�ن   القطعت�ن  ع�ى   2010/8/2 يف    )26(
)107/6و112/6( مقاطعة 41 قره كوز التي افرزت 
اىل القطع�ة 111/6 مقاطعة 41 ق�ره كوز اال انه تم 
س�حب الرخصة االستثمارية من قبل هيئة االستثمار 
بموحب كتابهم املرقم )2007( يف 2018/11/25 عليه 
س�وف يتم اقامة دعوى فس�خ عقد بحقكم  عن مدة 

اقصاها )15 يوم( من تاريخ النرش.

م/ انذار
ملجهولي�ة محل االقام�ة ومقر الرشكة حس�ب رشح 
املبل�غ القضائ�ي ومختار منطقة حي ن�ركال اقتىض 
تبليغ املدعو جار الله عبد الرزاق محمود املدير املفوض 
لرشكة اتح�اد الرشق االوس�ط للمقاوالت مس�اهمة 

خاصة بسبب تعذر تبليغه من قبل املبلغ القضائي
س�بق وان ت�م التعاقد معكم عى انش�اء مستش�فى 
حس�ب الرخصة االس�تثمارية املرقم�ة )23(  يف 31/ 
2010/5 وملدة )40 س�نة( عى القطعة املرقمة  )19( 
مقاطع�ة 43 جيلة بلبل تب�ه  والتي افرزت اىل القطعة 
)1284/10( من ذات املقاطعة  وانه تم سحب الرخصة 
االس�تثمارية اعاله من قبل هيئة االس�تثمار بموحب 
كتابهم املرقم )2007( يف 2018/11/25 عليه س�وف 
يتم اقامة دعوى فسخ عقد بحقكم  عن مدة اقصاها 

)15 يوم( من تاريخ النرش.

اىل الرشيك نصري ماجد عبد الحسن 
توج�ب علي�ك الحض�ور اىل مق�ر بلدي�ه النجف 
لغرض اصدار أجازه بن�اء للعقار املرقم 41451 
/3 حي الوفاء خالل عرشه ايام وبخالفه س�تتم 

اإلجراءات دون حضورك طالب االجازه 
ستار جبار جاسم

����������������������������������������
اىل الرشيك حسن ملحان ثوين 

اقت�ىض حض�ورك اىل صندوق االس�كان العراقي 
فرع النج�ف وذلك لتثبيت اق�رارك باملوافقة عى 
قيام رشيكك زينب نعيم ناجي بالبناء عى القطعه 
املشاعه 84048 /3 حي النداء خالل عرشه ايام 

وبخالفه ستتم االجراءات دون حضورك

م/انذار
اىل /الفالح )جايل سند محمد(

نظر الرتحالكم عن االرض املوزعة عليك والبالغة 
30 دون�م ضمن الس�لف 1\1 مقاطع�ة 14\ ام 
الش�عري   بموج�ب ق�رار التوزيع املرق�م 4926 
 117 القان�ون  وف�ق  وامل�رم   1977  \1\31 يف 
لس�نه 1970 لذا ننذرك بوجوب العودة والس�كن 
واالس�تغالل وخ�الل ف�رة 15 يوم م�ن التاريخ 
ن�رش ه�ذا االن�ذار وبخالفه يت�م الغ�اء التوزيع 
عليكم واسرداد االرض وتاجريها وفق الضوابط 

والتعليمات
م ر مهندسسن زراعين

اركان مريوش حسن
مدير زراعه محافظه واسط

م/ انذار
ملجهولية مح�ل االقامة ومقر الرشكة حس�ب رشح 
املبل�غ القضائي ومختار منطقة ح�ي نركال اقتىض 
تبليغ املدعو جار الله عبد الرزاق محمود املدير املفوض 
لرشك�ة اتحاد الرشق االوس�ط للمقاوالت مس�اهمة 

خاصة بسبب تعذر تبليغه من قبل املبلغ القضائي
س�بق وان تم التعاقد معكم عى انش�اء فندق خمس 
نجوم متكامل وحسب الرخصة االستثمارية املرقمة 
)13(  يف 2010/1/17 ع�ى القطع�ة املرقمة )5/2( 
مقاطعة 41 قره كوز التي افرزت اىل القطعة 111/6 
مقاطع�ة 41 ق�ره كوز اال ان�ه تم س�حب الرخصة 
االستثمارية من قبل هيئة االستثمار بموحب كتابهم 
املرق�م )2007( يف 2018/11/25 علي�ه س�وف يتم 
اقام�ة دعوى فس�خ عقد بحقكم  عن م�دة اقصاها 

)15 يوم( من تاريخ النرش.

مجهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ كربالء 

اعالن
تبي�ع هذه املديرية باملزاد العلني املواد العائدة للمدي�ن )جمال فاضل جياد( املدونة 
تفاصيلها واقيامها يف القوائم املرفقة واملودعة لدى الشخص الثالث واملبينة اوصافها 
ازاء كل منها فمن له رغبة بالرشاء الحضور يف تمام الساعة الرابعة من عرص اليوم 
الع�ارش من اليوم الت�ايل لتاريخ نرش هذا االع�الن يف الجريدة يف مح�ل تواجد االثاث 
الكائ�ن يف محافظة كربالء .. حي الحس�ن )متنزه الحس�ن العائيل( مقابل مجمع 
العفاف والثمن يدفع نقدا والداللية عى املش�ري مستصحبن معهم هوية االحوال 

املدنية وتسديد مبلغ التامينات القانونية البالغ 10% من القيمة التقديرية 
القيمة التقديرية الكلية للمواد / 8000000 ثمانية مالين دينار 

املواد )االلعاب( املعروضة للبيع
1 � مجموع�ة دوالب اله�وى املتكون�ة من اربعة ع�رش عربة مع االذرع مع س�ياج 

حديدي
2 � سكة حديد مع سيارة صغرية الحجم مع سياج حديدي

3 � مراجيح عدد /2 مع سياج حديدي
4 � كابسر عدد /16 مع سياج حديدي

5 � سيارة طيارة عدد / 14 مع سياج حديدي
6 � سكة قطار صغرية جدا مع عربات صغرية عدد  / 4 مع سياج حديدي

7 � سكة قوسية مع سيارة مع سياج حديدي
8 � فيل صغري عدد / 3 مع سياج حديدي

9 � سفينة متوسطة الحجم مع ملحقات تثبيت مع سياج حديدي
10 � سياج حديدي بدون العاب

11 � سيارة ممغنطة عدد / 8 سيارة مع سقف من الحديد والجينكو وسياج حديد
12 � فناجيل عدد 8 مع سقف من الحديد والجينكو 

13 � احصنه متوسطة الحجم عدد /12 مع هيكل وسياج حديد
14 � سكة حديد خاصة بلعبة عربة املوت مع 3 عربات وسياج حديدي

15 � عربة واحدة مسكة صغرية مع سياج 
16 � مسقف للعبة النفق املرعب

مالحظة / 
1 � جميع اجهزة تش�غيل االلعاب من محركات وصندوق نقل الحركة )كري بوكس( 

ومحوالت جميعها عاطلة وغري صالحة للعمل ) خردة( 
2 � جميع املواد يف القائمة اعاله تعتر مستهلكة وغري صالحة للعمل ) خردة(

املنذر 
مدير بلدية املوصل

اضافة لوظيفته

املنذر 
مدير بلدية املوصل

اضافة لوظيفته

املنذر 
مدير بلدية املوصل

اضافة لوظيفته
العدد : 2011/1692

التاريخ : 2020/9/28

املنفذ العدل االقدم
رسول كريم املسلاموي
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وزارة النقل
الرشكة العامة الدارة النقل اخلاص

القسم : االمالك والعقارات
اعالن رقم )6836(

بالنظر لعدم حصول راغب
تعل�ن الرشكة العامة الدارة النقل الخاص عن اج�راء مزايدة علنية لتأجري 
املش�يدات ادناه يف محافظة )الديواني�ة( يف اليوم )الخامس عرش( تبدأ من 
الي�وم التايل لنرش االع�ان وفق قانون بيع وايجار ام�وال الدولة رقم )21( 
لس�نة 2013 املعدل والرشوط التي يمكن الحصول عليها من قسم الرشكة 
اع�اه لقاء مبل�غ )5000( دينار غري قابلة للرد فع�ى الراغبني الحضور يف 
الس�اعة الحادية عرش يف قس�م الرشك�ة يف محافظة )الديواني�ة( عى  ان 
يقدم املزايد كتاب يؤيد براءة ذمته من الرضيبة معنون اىل )الرشكة العامة 
الدارة النقل الخاص( وهوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية او )البطاقة 
الوطني�ة املوحدة(  وبطاقة الس�كن )النس�خ االصلية( ويدف�ع التأمينات 
القانوني�ة البالغة 20% مرضوبا يف عدد س�نني العقد بصك مصدق ويتحمل 
من ترس�و عليه املزايدة اجور خدمة بنس�بة 2% كذلك ويتحمل الناكل فرق 
البدلني يف عدد س�نني العقد  ويف حالة مصادفة موعد املزايدة عطلة رسمية 

تجري املزايدة يف اليوم التايل 

مدة االيجار سنتان... يدفع بدل االيجار قسط واحد لكل سنة

اعالن مناقصة خارجية للمرة الثانية
تعلن رشكة مصايف الجنوب رشكة عامة عن اعان املناقصة التالية :

فعى الراغبني باالشرتاك باملناقصة الحضور اىل مقر الرشكة الكائن يف منطقة الشعيبة / محافظة البرصة للحصول عى وثائق املناقصة وحسب املبلغ املؤرش 
ازائها وغري قابلة للرد وفقا للرشوط املدرجة ادناه :

1 � س�يتم تنفيذ العطاء من خال اجراءات العطاءات التنافس�ية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لس�نة 2014 والصادرة من 
وزارة التخطيط

2 � يتم تسليم العطاءات وبظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اسم مقدم العطاء وعنوانه االلكرتوني ورقم الهاتف واسم ورقم املناقصة اىل العنوان االتي  
) قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية / االس�تعامات الرئيس�ية / رشكة مصايف الجنوب ،رشكة عامة  � الش�عيبة � محافظة البرصة / جمهورية العراق ( 
يف املوعد املحدد 11/3 /2020 الس�اعة الثانية عرش ظهرا حس�ب توقيت مدينة البرصة املحيل( ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رس�مية يستمر االعان 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 / االستعامات الرئيسية / رشكة مصايف الجنوب / رشكة عامة � الشعيبة 

� محافظة البرصة / جمهورية العراق يف 2020/11/3 الساعة الواحدة بعد الظهر حسب توقيت مدينة البرصة املحيل او اليوم الذي يليه .
3 � املبلغ التخميني للمناقصة ) 940,000( تسعمائة واربعون الف دوالر امريكي فقط 

4 � تقدي�م كافة الوثائق املش�ار اليها يف الوثيقة القياس�ية املرفقة ) تعليم�ات ملقدمي العطاءات وورقة بيانات العطاء ( ابت�داء مع العطاء مصادقة من قبل 
الجهات املختصة ذات العاقة والبيانات التي تؤكد اس�تمرار اهلية مقدم العطاء بموجب االس�تمارات املدرجة يف القسم الرابع من الوثيقة ويف حالة عدم توفر 

اي من الوثائق او البيانات املذكورة سيتم استبعاد العطاء وال تتحمل رشكتنا اي مسؤولية بذلك
5 � متطلب�ات التأهي�ل : عى مق�دم العطاء ان يقدم ادلة موثقة تثبت قدرته عى القيام باملتطلبات املدرجة يف القس�م الثال�ث )متطلبات التاهيل الاحق( من 

الوثيقة القياسية ابتداء مع العطاء
 6 � تقديم العطاءات الفنية والتجارية وفق النماذج والجداول الكاملة وجداول االس�عار املطلوبة يف القس�م الرابع من الوثيقة القياس�ية وان تكون وموقعة 

ومختومة
 7 � تحديد مدة نفاذية العطاء بفرتة ال تقل عن )120( يوما من تاريخ الغلق عى ان يكون مبلغ العطاء التجاري املقدم بالدوالر االمريكي او اليورو او الدينار 

العراقي ويكون املبلغ االجمايل للعطاء رقما وكتابة
8 � تقديم تأمينات اولية )صك مصدق او خطاب ضمان او سفتجة ( )بالنسخة االصلية ابتداء مع العطاء( صادرعن مرصف عراقي معتمد لدى البنك املركزي 
العراقي وبمبلغ قدره )$18800( ثمانية عرش الف وثمانمائة  دوالر امريكي فقط والمر رشكتنا ويتضمن االشارة فيها اىل رقم واسم املناقصة عى ان ال تقل 

مدة نفاذيته عن )28( يوما من تاريخ انتهاء نفاذ العطاء
9 �  ش�مول العم�ال العراقيني العاملني لدى ال�رشكات االمنية املتعاقدة مع الرشكات املقاولة بقانون التقاعد والضم�ان االجتماعي والزام تلك الرشكات بذلك 

وتتحمل التبعات القانونية املرتتبة عن عدم التطبيق 
10 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعان

11 � جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 
12 � لجهة التعاقد الحق يف الغاء املناقصة يف اي مرحلة من مراحلها قبل صدور كتاب االحالة بناء عى اسباب مربرة دون تعويض مقدمي العطاءات 

13 � لاطاع عى تفاصيل الطلبية والرشوط االخرى يمكنكم زيارة موقع الرشكة 
www.SRC.GOV.IQ

14 � لاستفسار عن اي معلومات يمكنكم مراسلة رشكتنا وعى العنوان التايل : 
contracts@src.gov.iq

14 � عى مقدمي العطاءات االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الزبيدية  

رقم االضبارة/2020/73
التاريخ/2020/9/29 

أعان 
تبي�ع مديرية تنفيذ الزبيدية الس�ياره 
أ واس�ط خص�ويص  املرقم�ة 17703 
الواقع يف مع�رض الزبيدية   العائدة اىل 
املدي�ن )جاب�ر تاني رسب�وت عنجور( 
املحجوز لقاء طلب الدائن )كامل نافع 
 )4,000,000( بناي(البال�غ  ف�ارس 
اربعة ماين دينار عراقي فعى الراغب 
بال�رشاء مراجعة ه�ذه املديرية خال 
م�دة )15يوم�ا( تب�دأ من الي�وم التايل 
التأمين�ات  مع�ه  مس�تصحبا  للن�رش 
القانوني�ة عرشة م�ن املائة من القيمة 
املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان 
رسم التسجيل والداللية عى املشرتي .

املنفذ العدل
حمد الله كاظم حسني 

املواصفات 
1-موقع�ة ورقمه :- الس�ياره املرقمه 

17703 أ واسط خصويص
2-جنس�ه ونوعه : نوع سوناتا كراون 
صالون خص�ويص موديل 1995 اللون 
ذات هي�كل خارج�ي  لوءل�ؤي  اب�ض 

متوسط االطارات وان املحرك وسط 
3-حدوده واوصافه  : 

4-مشتماته :-  
5-مساحتة :- 

6-درجة العمران :
7– الشاغل :-  

اربعة  املق�درة: 4,000,000  8القيم�ة 
مايني دينار

��������������������������������
جمهورية العراق

مجلس القضاءاألعى
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف واس�ط ا 

التحادية
محكمة بداءة الزبيدية 

العدد: 53/ب/2020
التاريخ :2020/9/22

اىل/ دار النرش و االعان
اىل املدعي عليه/ عاء رايض جواد 

اقام املدعي )مرتىض سالم عبيد  ( ضدك  
الدعوى البدائية املرقمة 53/ب/2020 
الت�ي  يطلب فيه�ا اعادة الح�ال اىل ما 
كان علي�ه قب�ل التعاق�د والتي تخص 
ببيع السيارة املرقمة 6531اوبل اوميكا 
وتحميل�ك  اس�ود  الل�ون  مدي�ل1992 
الرسوم و املصاريف و اتعاب املحامات   
و ن�رض ملجهولية محل اقامتك حس�ب 
رشح القائ�م بالتبلي�غ وتأي�د  املختار 
منطق�ة ل�ذا  تق�رر تبليغك بواس�طة 
بصحيفتني محليت�ني يوميتني  لغرض  
حض�ورك يف موع�د املرافع�ة املؤرخ يف  
2020/10/7 الساعة التاسعة صباحا

القايض
احمد حامد الكابي

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوت

رقم الضبارة : 2019/2127
التاريخ : 2020/9/28

املنف�ذ علي�ه / عب�اس ع�يل   / اىل 
رسول 

لق�د تحقق له�ذة املدي�ره من جهه 
ذات اختص�اص انك مجه�ول محل 
االقام�ه وليس ل�ك موط�ن دائم او 
مؤقت اومختار يمكن اجراء التبليغ 
علي�ه , واس�تناداً للم�ادة )27( من 
قانون التنفيذ الك�وت  تقرر تبليغك 
اعان�ا بالحض�ور يف مديري�ة تنفيذ 
الك�وت خ�ال خمس�ة ع�رش يوماً 
تبدأ م�ن اليوم الت�ايل للنرش ملبارشة 
املعام�ات التنفيذي�ة بحضورك ويف 
حال�ة عدم حضورك س�تبارش هذه 
املديري�ة باج�راءات التنفيذ الجربي 

وفق القانون :
منفذ العدل

رساج منري يوسف
اوصاف املحرر:
قرارات محاكم

)دين(
��������������������������������

مجلس القضاء االعى
محكمة استئناف النجف االتحادية 

الهيئة االستئنافية 
العدد / 12/س/2020

التاريخ 2020/9/27
اىل / احمد عباس حسن 

تبليغ
تحية طيبة ..

لاستئناف املقدم امام هذه املحكمة 
م�ن قب�ل املس�تأنف )اي�اد جاس�م 
حم�ادي( ع�ى الق�رار الص�ادر من 
محكمة بداءة النجف املرقم 1758/
اقامت�ك  ملجهولي�ة  و  ب2019/5 
وحس�ب رشح املبلغ القضائي يارس 
جبار محس�ن املؤرخ 2020/1/13 
وحسب اش�عار مختار حي الشهيد 
الص�در3 /أ  لذا تق�رر تبليغك اعانا  
يوميت�ني  محليت�ني  بصحيفت�ني 
بالحضور امام هذه املحكمة صباح 
يوم املرافعة املصادف 2020/10/11 
وعن�د  صباح�ا  التاس�عة  الس�اعة 
عدم حض�ورك او ارس�ال من ينوب 
عنك س�وف تج�ري املرافع�ة بحقك 

حضوريا وعلنا وفق االصول
القايض

خضري سابط البدري
رئيس الهيئة االس�تئنافية بصفتها 

االصلية

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

االتحادية
محكمة جنح النجف

العدد: 558/ج2020/2
التاريخ : 2020/9/29

اعان
 اىل املتهم الهارب / محمد عيل كاظم

حي�ث ان�ك مته�م يف الدع�وى املرقمة 
)558/ج2020/2( والخاصة باملشتكي 
)محمد باسم حسن ( وفق احكام املادة 
446 من قان�ون  العقوبات وملجهولية 
محل اقامتك  حس�ب االشعار املرفق يف 
ثنايا هذه الدعوى عليه قررت املحكمة 
تبليغك اعانا بوجوب الحضور يف موعد 
املحاكمة املصادف ي�وم 2020/11/8 
وعن�د ع�دم حض�ورك س�وف تج�ري 
محاكمتك غيابيا وعلنا  حسب االصول

القايض 
عدنان كريم عبد عيل 

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

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الخرض

رقم االضبارة / 2017/20
التاريخ 2020/9/28

اعان
نظ�را لع�دم بلوغ ب�دل املزاي�دة لرشاء 
العق�ار تسلس�ل 926/18م3 الخ�رض 
الكائ�ن يف الخ�رض  العائ�د للمدين اياد 
منصور عبود   لقاء طلب الدائن صاحب 
 )50,000,000( البال�غ  بن�در  عج�ل 
دينارا عراق�ي  80% من القيمة املقدرة 
ل�ذا تق�رر تمدي�د املزايدة ملدة خمس�ة 
عرش يوما من الي�وم التايل للنرش فعى 
الراغب يف الرشاء مراجعة هذه املديرية 
خال امل�دة املذكورة مس�تصحبا معه 
التامين�ات القانوني�ة البالغ�ة ع�رشة 
م�ن املائة من القيمة املقدرة وش�هادة 
الجنسية العراقية وان رسوم التسجيل 
والداللي�ة عى املش�رتي وذلك اس�تنادا 

للمادة 98 من قانون التنفيذ 
املنفذ العدل

غانم زيرج محمد
مديرية تنفيذ الخرض

املواصفات :
1 � موقعه ورقم�ه : الخرض 926/18 

م3  
2 � جنسه ونوعه : 

3 � ح�دوده واوصافه : غرفتني ورباط 
مسلح

ورب�اط  غرفت�ني   : ومش�تماته   �  4
مسلح

5 � مساحته / 200م2
6 � درجة العمران : 

7 � الشاغل 
8 � القيمة املقدرة : 

9 � ب�دل املزايدة االخري : 50,000,000 
خمسون مليون دينار

رئاسة حمكمة استئناف البرصة االحتادية 
اهليئة االستئنافية الثانية يف البرصة بصفتها االصلية

اعالن 
اىل املستأنف عليه / وحيد عبدالسادة عريبي 

ادعى املدعي مدير بلدية البرصة إضافة لوظيفته امام محكمة بداءة البرصة انه 
تعاقد معك ألنشاء عمارة تجارية بخمس طوابق وللفرتة من 2013/6/4 ولغاية 
2028/6/3 وفقاً لنظام املساطحات القرار رقم 1521 لسنة 1981 وقانون بيع 
وايجار أموال الدولة رقم 32 لس�نة 1986 وان العقد قد فس�خ بموجب الدعوى 
البدائي�ة املرقم�ة 2428/ب/2017 وطلب دعوت�ك للمرافعة والحك�م بإلزامك 
بالتعويض عن فوات املنفعة للمساطحة والتي قدرها بمبلغ )خمسة وسبعون 

مليون دينار(.
أصدرت محكمة املوضوع قرارها بالعدد 1770/ب/2019 يف 2019/11/28 الذي 
يق�ي بإلزامك بتعويض املدعي بمبلغ )خمس�ة واربعون مليون دينار( للفرتة 
من 2013/6/4 ولغاية فس�خ العق�د يف 2017/11/27 ورد الدعوى بالزيادة ، 
طعن املدعي اس�تئنافاً بالحكم املذكور امام هذه املحكمة وسجل طعنة بالعدد 
171/س ه�� 2020/2 ولتعذر تبليغك بالحضور امام هذه املحكمة وملجهولية 
مح�ل اقامتك تقرر تبليغك اعاناً بصحيفت�ني محليتني يوميتني بالحضور امام 
ه�ذه املحكمة صباح ي�وم املرافعة املوافق 2020/10/14 او ارس�ال من ينوب 

عنك قانوناً وبخافه سوف تجري املرافعة بحقك حضوراً وعلناً وفق القانون.

مجلس القضاء االعى 
رئاس�ة محكمة اس�تئناف بغ�داد الكرخ 

االتحادية 
ذات  يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

الساسل 
العدد : 589 / 2020 

التاريخ : 28 / 9 / 2020 
م / اعان 

اىل املدعى عليه / جون باتريك ومكيس 
اقام املدع�ي تغريد عبد الحميد س�عدون 
الدعوى املرقمة اعاه امام هذه املحكمة 
تطالب�ك فيه�ا دع�وى التفري�ق للهج�ر 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك وحس�ب رشح 
القائ�م بالتبليغ وتايي�د املجلس املحيل لذا 
قرر تبليغ�ك اعانا بصحيفت�ني محليتني 
يوميتني للحضور امام هذه املحكمة يوم 
اجراء البحث االجتماع�ي املصادف 12 / 
10 / 2020 الس�اعة التاسعة صباحا ويف 
حال�ة ع�دم حض�ورك او من ين�وب عنك 
قانونا س�تجري البحث االجتماعي بحقك 

غيابيا ووفق االصول .
القايض

اىل الرشيك فليحه جاب جاسم 
توجب عليك الحضور اىل مقر بلديه النجف  
لغ�رض اصدار اجازه بن�اء للعقار املرقم 
51063 / 3 ح�ي النداء  خال عرشه أيام 

وبخافه ستتم اإلجراءات دون حضورك 
طالب االجازه 

عاء عبد الحسني جبار
����������������������������������

اىل الرشيك رقية محمد مشعل 
اقت�ىض حض�ورك اىل صن�دوق االس�كان 
الق�رارك  وذل�ك  النج�ف  ف�رع  العراق�ي 
باملوافقة عى اصداراجازة بناء والخاصة 
بالعقار املرقم   58455 /3 حي النداء خال 
عرشه ايام وبخافه ستتم االجراءات دون 
حض�ورك مناصفة مع عباس كمص عبد 
الرض�ا وعند عدم حضورك س�وف تصدر 

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

فقدان 
فقدت الهوية الصادرة من رئاس�ة ديوان 
الوقف الشيعي مديرية الوقف الشيعي يف 
النجف بأسم املواطن حسني جابر حسني 
عاش�ور املس�عودي فم�ن يعث�ر عليه�ا 

تسليمها لجهة االصدار

العدد : 6836
التاريخ : 2020/9/16 م

كريم هاشم حسني اجلابري
املدير العام 

رئيس جملس االدارة

المالحظات التأمينات اسم العقار ت

913,550 الف دينار مقهى في مرأب التحدي 1

العدد 171/س هـ 2 / 2020
التاريخ: 2020/9/28

القايض
هاين عبد الكريم منصور

رئيس اهليئة

ITEM REQ NO DESCRIPTION PRICE

1 579/2020/ E
للمرة الثانية

تجهيز وتنصب برج تبريد لوحدة االسفلت / مصفى ذي قار
المبلغ التخميني للمناقص ) 940,000( تسعمائة واربعون الف دوالر امريكي فقط 200.000 IQD

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عزيزي برج الحمل،الي�وم تمتلك الثقة لتجربة 
يشء جدي�د، ونتيج�ة لذلك، قد تم�ر بتغيريات 
يف الحي�اة املهني�ة ويف الحالة الصحي�ة، وأيًضا 
يف الحي�اة العاطفي�ة. لذلك، اب�دأ بالتعامل مع 

املرشوعات املُعد لها منذ مدة وارسع يف العمل.

عزي�زي برج الثور،س�تعم أجواء م�ن االرتياب 
تس�توجب منك اتخ�اذ موقف، وس�تجد حالًيا 
صعوب�ة يف التخيل عن طريقة تفكريك املعتادة، 
بالرغ�م م�ن العواقب الس�لبية الت�ي قد تكون 

نابعة من املايض.

عزيزي ب�رج الج�وزاء،يف الغالب ل�ن تصادفك 
أي�ة عقبات م�ن اآلخرين، وس�وف تتعرف عىل 
أش�خاص ج�دد برسع�ة وبأق�ل مجه�ود. إذا 
اس�تخدمت ه�ذه املعرف�ة، فس�وف تتحق�ق 

الصداقات املجدية عىل املدى البعيد.

عزيزي برج الرسطان،يجب أن تستعد ملواجهة 
مشكالت جديدة، فاألمور ليست جيدة يف مكان 
العم�ل وأنت ال تس�تطيع إنجاز س�وى القليل. 
ال تجع�ل ذلك يخيفك، فه�ذه املراحل تجيء ثم 

تذهب.

عزيزي برج األس�د،يمكنك اليوم العمل بش�كل 
بّناء من خ�الل الفريق، وهذا يعني أنك س�وف 
تس�تطيع تطبيق أصعب األفكار اليوم. س�وف 
تتلق�ى دعًما بش�كل خ�اص من خ�الل العمل 
وكذلك حياتك الش�خصية، أظهر حبك لآلخرين 

بهدف تقوية العالقات.

عزيزي برج العذراء،ستواجه تحديات وعراقيل 
صعب�ة. ق�د يتواجد من يعمل ضدك أو يس�بب 
مضايق�ات بتواج�ده بامل�كان، وذل�ك س�عًيا 
لإلخ�الل بتوازن�ك. بالت�ايل يج�ب األخ�ذ بعني 
االعتبار أقل تأثري س�لبي قد يكون لتلك العوائق 

العابرة عىل مسار حياتك

عزيزي برج امليزان،مهاراتك التنظيمية مطلوبة 
يف العم�ل الي�وم، ويمكنك جمع أف�كار زمالئك 
وبالتايل تتف�وق. قد يكون لذلك تأث�رًيا إيجابًيا 
ع�ىل ثقتك بذاتك، كما س�وف يالحظ األصدقاء 
أيًضا النزع�ة املتناغمة فيك حيث أنك قادر عىل 

جمع الشخصيات املختلفة مًعا.

عزيزي برج العقرب،س�وف تتع�رض يف العمل 
لسيل من التحديات والخطط الجديدة. إذا أبديت 
بع�ض االهتم�ام به�ذه التحدي�ات والخطط، 
فس�وف تَكوِّن أصدقاًء جدد. يلج�أ إليك الناس 

أيًضا يف حياتك الخاصة.

عزيزي ب�رج الق�وس، طريقك ي�زداد صعوبة 
أكث�ر مما تصورت يف بادئ األم�ر، وربما هناك 
ش�خص يح�اول إثنائ�ك ع�ن خطت�ك أو حتى 
إحباط�ك. ال تي�أس انظر إىل األم�ر كأنه عقبة 

واخترب إرادتك.

عزي�زي برج الجدي،تس�تعجب حالًيا من مدى 
س�هولة األمور؛ استخدم هذه الفرصة املحببة 
ملواجه�ة أو إنه�اء الكث�ري من األم�ور وعندها 
س�وف تصب�ح مس�تعًدا ملواجهة أوق�ات أكثر 

توترًا عندما تصعب األمور.

عزي�زي ب�رج الدلو،يلع�ب الق�در لعبت�ه معك 
وس�تجد نفس�ك أم�ام موقف لم تك�ن تتوقعه 
تماًما، لكن ال تبايل بذلك. إن كان باس�تطاعتنا 

توقع كل يشء، ستغيب عنا ملذات الحياة.

عزي�زي ب�رج الحوت،يتزاي�د طموح�ك إىل م�ا 
ال يمك�ن تحقيق�ه، ويف بعض األحي�ان ينتابك 
التس�اؤل عن النتاج التي ق�د تحدث إذا تنازلت 
ع�ن مبادئ�ك ومثل�ك العلي�ا من أج�ل تحقيق 

أحالمك. ال تنجرف وراء تلك األفكار.

العذراء

احلوت

النظام الغذائي و معدل الوفيات بـ »كوفيد-19«
توص�ل العلماء إىل اس�تنتاج يفيد، بأن 
الع�ادات والتقالي�د الغذائي�ة الوطنية 
تؤثر يف معدل الوفيات ب� »كوفيد-19«.
ويش�ري العلماء إىل أن معدل الوفيات يف 
البل�دان التي تتبع حمية البحر األبيض 
املتوسط مرتفعة، مع أن هذه الحمية 

تعترب مفيدة للقلب واألوعية الدموية.
النظ�ام  أن  إىل  ويش�ري خ�رباء روس، 
الغذائي املتبع يؤثر يف منظومة املناعة، 
الت�ي بدوره�ا تؤث�ر يف ش�دة العدوى 
ومس�ار امل�رض. وكم�ا ه�و معروف 
تتشكل منظومة املناعة خالل سنوات، 

لذلك ال يمكن تعزيزها برسعة بالتحول 
إىل نظ�ام غذائ�ي جديد.ونتيج�ة ملوت 
»كوفي�د-19«،  بس�بب  يومي�ا  اآلالف 
يح�اول الباحثون منذ بداي�ة الجائحة 
ايجاد سبب االختالف يف معدل الوفيات 
يف دول مختلف�ة، به�دف البح�ث ع�ن 
املع�دالت. ه�ذه  لتخفي�ض  طريق�ة 
وق�د اف�رض فري�ق علم�ي برئاس�ة 
ج�ان بوس�كي م�ن مستش�فى برلني 
الجامع�ي، أن مع�دل الوفي�ات يتعلق 
بخصوصي�ة النظام الغذائ�ي الوطني 
أيضا.واستنادا إىل بيانات جامعة جون 

هوبكينز، اكتش�ف الباحث�ون، أن أقل 
مع�دل للوفي�ات يف البل�دان األوروبي�ة 
هو يف أملانيا والنمس�ا والتشيك وبولندا 
وس�لوفاكيا وفنلندا، حيث ال يزيد هذا 
املعدل عن 4%. وأع�ىل معدل يف بلجيكا 
وفرنس�ا وإيطالي�ا وبريطاني�ا )%10 
وأعىل(.وقد افرض الباحثون أن بعض 
امل�واد الغذائية الت�ي يتناولها س�كان 
ه�ذه البلدان تؤث�ر يف مع�دل الوفيات 
ب�� »كوفي�د-19«. ويق�ول الباحثون، 
»امل�واد الغذائية املحتوية عىل مضادات 
قوي�ة لألكس�دة أو لنش�اط الربوت�ني 

АСЕ2، مثل امللفوف الطازج واملخمر 
ينت�رش تناول�ه يف البل�دان األوروبي�ة 
ذات مع�دل وفي�ات منخف�ض، وكذلك 
أيض�ا  وتايوان«.ولوح�ظ  كوري�ا  يف 
أن مع�دل الوفي�ات يف تركي�ا )%2.4( 
منخف�ض وذل�ك نتيجة لكث�رة تناول 
امللف�وف ومنتج�ات األلب�ان املخمرة.

وتق�ول الدكت�ورة ناتاليا بوغاتش�وفا 
من جامعة سيتشينوف الطبية، تدخل 
منتجات األلبان قليلة الدسم ومنتجات 
األلبان املخمرة، يف العديد من الحميات 

الغذائية.

اكتشفوا أهنا حامل 
قبل والدهتا بساعة

وضع�ت س�يدة ثالثيني�ة بريطاني�ة 
مولودها األول، األس�بوع املايض، بعد 
س�اعة من اكتشاف أنها حامل، حيث 
كان�ت تعتق�د أن زي�ادة وزنه�ا تعود 
لإلفراط يف تن�اول الوجبات الرسيعة، 
خصوص�اً مع ع�دم انقط�اع الدورة 
الش�هرية لديها طيلة ال� 41 أس�بوعاً 
التي س�بقت الوالدة.وتوجهت تاش�ا 
ديفي�ز، البالغة من العمر 28 عاماً إىل 
مستش�فى مدينة ويجان يف مقاطعة 
اختبار  الربيطانية، وأجرت  النكشاير 
الحمل، لتخربها املمرضات بخضوعها 
لعملي�ة ال�والدة خالل س�اعة، حيث 
أنجبت مولودها ألكسندر سليماً معاىف 

بوزن 4 كيلوجرامات.وكانت تاشا قد 
ش�عرت فج�أة بآالم ش�ديدة يف املعدة 
ليلة ال�والدة، وعانت من انتفاخات يف 
البطن واحتباس الب�ول ملدة تجاوزت 
24 س�اعة، ول�م تك�ن تع�رف حينها 
أن هذه األع�راض هي عينها أعراض 

املخاض الذي يسبق الوالدة.

فوائد امليش عىل رؤوس األصابع
أج�رى علماء جامعة يوت�ا األمريكية، 
امل�ي  أن  نتائجه�ا  أظه�رت  دراس�ة 
بصورة منتظمة ع�ىل رؤوس األصابع 

يساعد عىل تخفيض الوزن.
ويفي�د موق�ع Gazeta.Ru نق�ال عن 
ه�ذه  ب�أن   ،Science Daily موق�ع 
الدراسة ش�ملت 27 شخصا أعمارهم 
20-40 سنة، كان جميعهم يمارسون 
أنواع�ا مختلفة من رياض�ة الجري أو 

املي.
وقد اتض�ح للباحث�ني، أن الذي�ن كانوا 
يمشون عىل كعاب أقدامهم يفقدون أقل 
كمية من الطاقة، يف حني يستهلك الذين 
يمش�ون ع�ىل رؤوس أصاب�ع أقدامهم 

طاقة بنسبة 83% اكثر منهم.
ويشري الباحثون، إىل أن املي عىل رؤوس 
األصابع يزيد من نشاط عضالت مفصل 
الكاح�ل والظه�ر والركبت�ني والوركني. 
الباحث�ون  إىل ه�ذا، ينص�ح  واس�تنادا 

باملي عىل رؤوس األصابع مدة خمس 
دقائق يوميا.

وقد اتض�ح للباحث�ني، أن الذين كانوا 
يمش�ون عىل كعاب أقدامهم يفقدون 
أقل كمية من الطاقة، يف حني يستهلك 
الذي�ن يمش�ون ع�ىل رؤوس أصاب�ع 
اكث�ر   %83 بنس�بة  طاق�ة  أقدامه�م 

منهم.
ويش�ري الباحث�ون، إىل أن امل�ي ع�ىل 
نش�اط  م�ن  يزي�د  األصاب�ع  رؤوس 
والظه�ر  الكاح�ل  مفص�ل  عض�الت 
والركبت�ني والوركني. واس�تنادا إىل هذا، 
ينص�ح الباحث�ون بامل�ي ع�ىل رؤوس 

األصابع مدة خمس دقائق يوميا.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
1 كيلو حمص مسلوق

2/1 ثمرة بصل مقعطعة
2/1 حزمة كزبرة مقطعة

2 فص ثوم مفروم
1 ثمرة ليمون متوسطة

2 ملعقة كبرية زيت زيتون
1 ملعقة صغرية كمون

8/1 ملعقة صغرية شطة
4/1 ملعقة صغرية ملح

خطوات التحضري:
يف بولة كبرية الحجم ضعي الكزبرة و البصل.

اضيفي زيت الزيتون و الثوم عىل الكزبرة و البصل.
تبيل املزيج بالكمون و الشطة و امللح و قلبي.

ضعي الحمص عىل مزيج الكزبرة و قلبي.
اعرصي الليمون عىل الحمص و قلبي.

قدمي الحمص بالليمون يف الحال.

احلمص بالكمون و الليمون

؟؟هل تعلم
لدي�ه عم�ر  لي�س  النح�ل  عس�ل 
اف�رايض، ويبقى مدة طويلة دون 

أن يفسد.
تصل م�دة حمل الفيل إىل س�نتني 

تقريبا.
الفيل�ة تش�عر بالح�زن عند موت 

أحد أفراد مجموعتها.
دبب�ة الك�واال ليس�ت م�ن فصيلة 
إنم�ا ه�ي م�ن فصيل�ة  الدبب�ة، 

الجرابّيات.
يمكن لركلة م�ن أرجل النعامة ان 

تقتل انساناً.
األخطبوط لديه ثالثة قلوب.

بعض انواع رسطان البحر يمكنها 
العيش ملدة 50 عام أو أكثر.

يمك�ن أن تص�اب الغوريال بنزالت 
الربد واألمراض األخرى.

غ�زال املاء الصين�ي حديث الوالدة 
يمك�ن حمله عىل كف اليد الواحدة 

لصغر حجمه.
األس�ود يف الربية مس�ؤولة عن 20 

حالة قتل للبرش سنوياً.
إن�اث األس�ود ه�ي م�ن تصط�اد 
ملجموعته�ا م�ا نس�بته 90% م�ن 

األكل

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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مدرب نفط ميسان يف حوار: قبلت املهمة هلذه األسباب

تأخرنا يف بدء التدريبات.. وأمتنى التواجد باملراكز الثامنية األوىل
             المستقبل العراقي/ متابعة

ل�م يك�ن تعاق�د إدارة نفط ميس�ان م�ع املدرب 
الش�اب رزاق فرح�ان ق�رارا اعتباطي�ا ولم يكن 
مفاجئ�ا أيض�ا، فبعد أن وصلت لطريق مس�دود 
مع الجاهز الفني السابق كان لزاما عليها إيجاد 

بديل قادر عىل تحمل مسؤولية ترميم الفريق.
وبع�د املناقش�ة والدراس�ة وق�ع االختي�ار عىل 
م�درب رغم حداثة عم�ره التدريبي لكن بصمته 
التدريبي�ة كانت واضحة وكافي�ة إلقناع مجلس 

اإلدارة بمنحه الثقة الكاملة.
كووورة حاور رزاق فرح�ان بعد قيادة تدريبات 
الفري�ق تحض�را للموس�م املقب�ل للوقوف عىل 

تفاصيل هذه املهمة:
كيف تلقيت عرض نفط ميسان؟

لم أتردد يف قبول املهمة وأبديت موافقتي بش�كل 
مب�ارش لقناعتي بأن نط ميس�ان يملك مؤهالت 
جي�دة وهناك مس�احة للنج�اح فالفري�ق يملك 
قاع�دة جماهري�ة ممي�زة وع�دد م�ن الالعبني 
املميزي�ن وإدارة طموح�ة تس�عى لتحقيق يشء 

للن�ادي وبالت�ايل تل�ك التفاصي�ل تحف�ز للعمل 
لتحقيق تلك األهداف.

لك�ن خطوة التعاق�د تأخرت عن باق�ي األندية.. 
فما السبب؟

نع�م وهذا أم�ر طبيعي ف�اإلدارة غ�ر مترسعة 
وكانت لها جلس�ات مع املدرب الس�ابق وبعدها 
التباح�ث الختيار م�درب بدي�ل وبالت�ايل القرار 
الجماعي يحتاج إىل الوقت، لكن األهم هو توافق 
األعضاء عىل م�درب واحد ألن ذلك سيس�اهم يف 
خل�ق بيئة مميزة للتدري�ب وتحقيق النجاح عىل 

مستوى النتائج.
 تعاقدت إدارة نفط ميس�ان م�ع بعض الالعبني 
قب�ل حس�م صفق�ة امل�درب.. ه�ل س�يؤثر ذلك 

عليك؟
اإلدارة بات�ت تمل�ك الخ�رة يف التعامل مع بعض 
التفاصيل املهمة، فهناك ظروف تجرنا عىل ذلك، 
وبالت�ايل اإلدارة كان�ت مجرة ع�ىل الحفاظ عىل 
العب�ي الفري�ق دون التفري�ط بخدماتهم، كذلك 
بعض الصفقات املهمة البد أن ترم لتوافق اآلراء 
ع�ىل كفاءة بع�ض الالعب�ني، مع ذل�ك كثر من 

الصفق�ات حس�مت بعد أن 
تم التعاقد معي.

كيف وجدت نوعية الالعبني؟
واح�دة م�ن األم�ور اإليجابي�ة 

هي حف�اظ النادي ع�ىل عدد كبر م�ن الالعبني 
ألكث�ر من ثالثة مواس�م وأن أغلب العبي الفريق 
ه�م من املدين�ة وبالتايل هناك انس�جام وتفاهم 
بالفريق الواحد وهذا ما يسهل املهمة عىل املدرب 
يف اختصار الزم�ن، وبالتايل الحف�اظ عىل العبي 

الفريق نقطة إيجابية تحسب للنادي.
لكن الفريق خرس خدمات محمد مزهر وإبراهيم 

نعيم
نع�م صحي�ح أن الالعبني إبراهي�م نعيم ومحمد 
مزهر يمثالن ثقال مهما بالفريق، لكن يبقى نفط 
ميس�ان فريق مجتهد وال يتأثر بانتقال العب أو 
العب�ني وعلين�ا أن نعوض غيابهم�ا ونعتمد عىل 

الوجوه الجديدة التي انضمت للفريق.
أال تعتق�د أن نف�ط ميس�ان تأخ�ر يف التحض�ر 

للموسم املقبل؟
قد يكون هناك تأخر يف التحضر وهناك أس�باب 
لذل�ك ك�ون الن�ادي كان ينتظ�ر م�ن املؤسس�ة 
الداعم�ة تحدي�د املوازنة املالية حينه�ا يمكن أن 
تك�ون الص�ورة واضح�ة يف مفاوض�ة الالعبني 
وتحدي�د قيم�ة عقوده�م وم�ن ث�م إب�رام عدد 

م�ن الصفق�ات والتعاقد مع العبني ج�دد، وهذا 
املوضوع كان سببا يف تأخر إعالن موعد تدريبات 

نفط ميسان.
كم سيضم نفط ميسان من األجانب؟

ت�م التجديد مع املح�رف اليمني نارص محمدوه 
باإلضاف�ة إىل رغبتن�ا يف التعاقد م�ع ثالثة العبني 
آخري�ن وهناك اتف�اق مبدأي م�ع مدافع برازييل 
ومازالت املفاوضات جارية للتعاقد مع محرفني 
اثنني يمكن أن يشكال إضافة مهمة للفريق حيث 
نحت�اج إىل التعاقد مع مهاجم وصانع ألعاب قبل 

إغالق قائمة املحرفني.
أخرا ما هو طموحكم يف املوسم املقبل؟

طموحي أن أس�تعيد مس�توى نفط ميسان الذي 
ظه�ر عليه يف املوس�م قبل الس�ابق حيث لم يكن 
الفري�ق مقنع�ا يف املوس�م ال�ذي ألغ�ي وتراجع 
باألداء والنتيج�ة ونحتاج إىل جهد وعمل وتكاتف 
يف الجه�ود من أج�ل أن نعيده لوضع�ه الطبيعي 
وطموحنا املنافس�ة ع�ىل املراك�ز الثمانية األوىل، 
وسنجتهد من أجل تحقيق نتائج مميزة وما يهمنا 

هو أن تكون طريقة األداء مقنعة للجماهر.

القوة اجلوية حيصل 
عىل الرخصة اآلسيوية

دروجبا حيصد جائزة 
رئيس االحتاد األوريب

              المستقبل العراقي/ متابعة

حصل نادي القوة الجوية العراقي، عىل الرخصة اآلسيوية 
بع�د تطبيق�ه كاف�ة املعاي�ر املطلوبة م�ن قب�ل االتحاد 

اآلسيوي لكرة القدم.
حيث زارت لجن�ة الراخيص، اليوم الثالث�اء، مقر النادي 
برئاس�ة الدكت�ور حس�ني فالم�رز، وماج�د ثام�ر مدير 
الراخيص، وس�ميح صبيح املس�ؤول الريايض يف اللجنة، 
إضافة إىل كامل عداي وقيص محمد يف قسم األمانة املالية 

للجنة الراخيص.
وأك�دت لجنة الراخيص: »الق�وة الجوية حصل أيضا عىل 
 ،ABC الرتي�ب األول بني األندية املحلية بعد تطبيقه نظام
بع�د اهتمامه بالفئ�ات العمرية وفتح مدرس�ة كروية يف 

النادي«.
وكان يف اس�تقبال لجن�ة الراخي�ص كل م�ن نائب رئيس 
الهيئة اإلدارية س�مر كاظم، والل�واء الركن محمد صوب 
الل�ه أمني رس النادي، واألمني امل�ايل موفق الزهري، وعيل 
زيدان مدير إدارة النادي، ومدير الراخيص يف النادي ستار 

جبار، ومدير املكتب اإلعالمي عالء محمد.

زيدان: هذه األسئلة تضحكني.. وهازارد لديه مشكلة كبرية

مورينيو يدير ظهره آليل جمددًا

              المستقبل العراقي/ متابعة

أكد الفرنيس زين الدين زيدان، مدرب ريال 
مدريد، جاهزية فريق�ه لخوض مواجهة 

بلد الوليد، بالجولة الرابعة من الليجا.
وقال زيدان، خالل املؤتمر الصحفي اليوم 
الثالث�اء: »بلد الوليد منافس ُمعقد يمكنه 
أن يؤذين�ا داخ�ل أو خ�ارج ملعبن�ا، وما 
يتعني علين�ا القيام به هو اللعب بش�كل 
جي�د، ومواصلة اللعب بنفس الدافع الذي 

كنا عليه العام املايض«.
ع�ىل  اعتم�اده  ع�دم  ع�ن  وبس�ؤاله 
أج�اب:  مًع�ا،  ورودريج�و  فينيس�يوس 
»هذه األسئلة تجعلني أضحك، فهذا ريال 
مدري�د وأنا مع الالعبني كل يوم، وهذا هو 

واقع النادي فهناك من يلعب بش�كل أكثر 
أو أق�ل، وأريد الفوز وه�م العبون صغار، 
وح�ني تك�ون يف عم�ر ال�21 عام�ا فأنت 

تلعب أو ال تلعب«.
وأضاف: »كل مب�اراة يجب أن أعتمد عىل 
11 العًب�ا، وال مج�ال ملزيد م�ن الهفوات، 
أن�ا موج�ود يف  دائًم�ا طامل�ا  وس�أختار 
منصب�ي، وح�ني ول�ن أكون هنا س�يأتي 
ش�خص آخر يفعل ما يش�اء، وأتمنى أن 

أكون رشحت موقفي جيًدا«.
موقف هازارد

وع�ن موق�ف ه�ازارد، أج�اب: »عودت�ه 
قريب�ة، وه�و مس�تعد بالفع�ل، ويتدرب 
جيًدا مع الفريق، لكننا نعلم أنه لم يتدرب 

كثرًا، وسنرى الحًقا«.

وتابع: »الجدل حول الفار؟ نعم يفاجئني 
انتق�اد النجاحات، ول�ن أتحدث عن هذه 
األش�ياء، ويمكن للجميع إبداء رأيهم كما 
هو الح�ال دائًم�ا، وال يمكنن�ا فعل يشء 
أكث�ر م�ن الركيز ع�ىل عملن�ا، ونفكر يف 

املباريات«.
وأردف: »يوفيت�ش؟ يجب أخذ كل يشء يف 
االعتبار، وحتى آخر يوم يف الس�وق سوف 
نرى ما سيحدث، وكل الالعبني بخر وهذا 

املهم«.
كش�ف:  املوس�م،  ه�ذا  أس�لوبه  وح�ول 
»بالنس�بة يل ه�و الت�وازن، وال أع�رف ما 
إذا كنت�م تعرف�ون م�ا أفعل�ه كل مباراة، 
ويف النهاي�ة املهم بالنس�بة يل هو تحريك 
الفري�ق، فنح�ن نلع�ب بثنائ�ي هجومي 

ويمكنن�ا اللع�ب بثالثي، ويمكنن�ا تغير 
الكثر من األشياء«.

وبس�ؤاله عن افتقار ه�ازارد لالحرافية، 
عل�ق: »ال أعتق�د ذلك، يمكنك�م التحدث، 
لك�ن م�ا يري�ده ه�و اللع�ب، لك�ن لديه 
مش�كلة كب�رة تزعج�ه لف�رة طويل�ة، 
واملوس�م طويل جًدا ويري�د أن يكون مع 

زمالئه يف الفريق«.
واس�تكمل: »لدين�ا العدي�د من امل�وارد يف 
الهجوم، ونعلم أنه يمكننا تحسني الالعبني 
واستخدامهم يف لحظة ُمعينة اعتماًدا عىل 

املباريات، ونعمل عىل ذلك بهدوء«.
ونوه: »لست منزعًجا من النقد، وال يشء 
أكثر. يوفيتش أو مايورال؟ س�أعتمد عىل 

كل الالعبني املوجودين ثم سنرى«.

              المستقبل العراقي/ متابعة

أكد تقرير صحفي بريطاني، أن الرتغايل جوزيه مورينيو، 
مدرب توتنهام، اس�تبعد دييل آيل من مباراة تش�يليس، يف 

دور ال�16 من كأس رابطة املحرفني اإلنجليزية.

ووفًق�ا لصحيف�ة »ذا ص�ن« الريطانية، ف�إن مورينيو 
واصل استبعاد آيل، بعد أن أطاح به من مواجهة نيوكاسل 
يونايتد األخ�رة بالدوري اإلنجليزي املمتاز.وأش�ارت إىل 
أن قرارات مورينيو تع�زز تكهنات رحيل آيل عن توتنهام 
خالل املركاتو الصيفي الجاري.وكان »سبيش�يال وان« 

أمل�ح يف حديثه قبل مب�اراة تش�يليس إىل أن آيل قد يتواجد 
مع الس�برز ضد البلوز، ال س�يما عق�ب إصابة املهاجم 
الكوري الجنوبي سون هيونج مني.يذكر أن باريس سان 
جرمان أكثر من ارتبط بضم آيل خالل املركاتو الصيفي، 

عرض رسمي.لكنه لم يق�دم بعد أي 

سيميوين: كوستا وسواريز يمكنهام اللعب معًا
              المستقبل العراقي/ متابعة

ق�ال األرجنتيني دييج�و س�يميوني املدير الفن�ي ألتلتيكو 
مدري�د إن دييج�و كوس�تا واألوروجوائ�ي لويس س�واريز 
يمكنهما اللعب معا، بغض النظر عن من س�يتم استدعائه 
كأس�ايس يف املباراة املقبلة أمام هويس�كا ضمن منافسات 

الق�دم.ويف مؤتم�ر  الدرج�ة األوىل اإلس�باني لك�رة  دوري 
صحف�ي عش�ية مواجه�ة هويس�كا بع�د أيام م�ن الفوز 
العري�ض عىل غرناط�ة بنتيجة )6-1(، قال س�يميوني إنه 
»من الواضح أن لويس س�واريز ودييجو كوستا يستطيعان 
اللعب معا«.وحول من س�يلعب كمهاجم أسايس يف مستهل 
املب�اراة املرتقب�ة، أوضح امل�درب األرجنتين�ي أن »يمكنهما 

أن يبدءا أيضا معا، أو أحدهما، س�واء كوس�تا أو سواريز«.
وتابع: »خالل التس�عني دقيقة، أعتقد أنهما س�يلعبان معا 
أو كل ع�ىل حدة«.وأض�اف: »بالطبع يمكنهم�ا اللعب معا، 
بالتأكي�د. س�نرى مت�ى ويف أي موقف. ال�يء املهم هو أن 
كالهما يعطينا كل ما لدي�ه. كل من دييجو ولويس مهمان 
جدا بالنس�بة لنا«.كما دافع س�يميوني بش�كل غر مبارش 

عن استمرار دييجو كوس�تا يف صفوف »الروخيبالنكوس«.
واس�تغل املدرب األرجنتيني س�ؤاال حول ترصيحات لرئيس 
النادي إنريكي س�ريزو، وص�ف فيها كوس�تا بأنه ال غنى 
عنه، للتأكيد عىل اس�تمراره املحتم�ل يف صفوف »األتلتي«.
ويف ه�ذا الصدد، قال املدرب »لقد علموني أنه عندما يتحدث 

الرئيس، فإن الجميع يقفون خلفه« يف الرأي.

مايل توجه الدعوة إىل دوكوري وآداما تراوري
              المستقبل العراقي/ متابعة

وجهت م�ايل الدع�وة إىل ثنائي ال�دوري اإلنجليزي 
املمتاز لكرة القدم عبد الله دوكوري وآداما تراوري 
لالنضم�ام إىل تش�كيلة املنتخب الوطن�ي من أجل 
مبارات�ني وديت�ني يف تركيا األس�بوع املقب�ل، لكن 
دعوتهم�ا إىل القائم�ة املكون�ة م�ن 31 العبا تبدو 

مجرد أمل وليس أكثر من ذلك.
وول�د دوك�وري الع�ب وس�ط إيفرتون يف فرنس�ا 

ألبوين م�ن م�ايل ولعب س�ابقا ملنتخبات فرنس�ا 
للناش�ئني وقال يف وقت س�ابق من العام الحايل إنه 
يأم�ل أن يتلقى دعوة من املدرب ديدييه ديش�امب 

لالنضمام إىل تشكيلة منتخب فرنسا األول.
وول�د ت�راوري الع�ب وولفرهامبتون وان�درارز يف 
إس�بانيا ولع�ب ملنتخبه�ا تح�ت 21 عام�ا وانضم 
مرت�ني لقائم�ة املنتخ�ب األول.لك�ن يف نوفم�ر/ 
ترشين الثاني انس�حب من تشكيلة إسبانيا بسبب 
اإلصابة ويف الش�هر املايض انس�حب من التشكيلة 

التي خاضت مباراتني يف دوري األمم ضد 
أملاني�ا وأوكراني�ا بعد إصابت�ه بفروس 
كورونا.وم�ن املتوقع أن يك�ون تراوري، 
الذي ينحدر وال�داه من مايل أيضا، ضمن 
تشكيلة إسبانيا التي ستعلن يف وقت الحق 

من األسبوع الحايل ملواجهة الرتغال وديا يف 
الس�ابع من أكتوب�ر/ ترشي�ن األول باإلضافة 

لخ�وض مبارات�ني يف دوري األم�م أمام س�ويرسا 
وأوكرانيا يف 10 و13 من الشهر املقبل.

هازارد يعود لقائمة ريال مدريد 
أمام بلد الوليد

              المستقبل العراقي/ متابعة

أعل�ن زين الدين زيدان، املدير الفني لريال 
مدري�د، قائمة فريق�ه ملباراة بل�د الوليد، 
املق�رر لها، يف الجول�ة الرابعة من الدوري 

اإلسباني.
وش�هدت اختيارات زيدان، استبعاد توني 

كروس وإيدير ميليتاو وماريانو 
النج�م  تواج�د  بينم�ا  دي�از، 

البلجيكي إيدين هازارد.
مدري�د  ري�ال  قائم�ة  وج�اءت 

كالتايل: 
حراس�ة املرمى: كورتوا - لونني 

- ألتوبي 
الدف�اع: كارفاخ�ال - رام�وس 
- فاران - ناتش�و - مارسيلو - 

أودريوزوال - ميندي
الوسط: مودريتش - كاسيمرو 

- فالفردي - أوديجارد - إيسكو
الهج�وم: ه�ازارد - بنزيم�ا - أسينس�يو 
 - يوفيت�ش   - فاس�كيز   - ماي�ورال   -

فينيسيوس - رودريجو
يذك�ر أن ري�ال مدريد يف املركز الس�ادس 
بجدول ترتيب الليجا برصيد 4 نقاط، وله 

مباراة مؤجلة مع خيتايف.

               المستقبل العراقي/ متابعة

حصد اإليفواري ديدييه دروجبا، مهاجم تشيليس املعتزل، 
جائ�زة رئي�س االتح�اد األوروب�ي لك�رة القدم ع�ن عام 
2020.وق�ال موقع اليويفا، إن ه�ذه الجائزة تمنح وفًقا 
لإلنج�ازات الب�ارزة والتميز عىل املس�توى االح�رايف، كما 
أنه�ا تعود للصفات الش�خصية املثالية.ورصح ألكس�ندر 
ش�يفرين، رئي�س االتح�اد األوروبي، بأن�ه معجب برغبة 
دروجبا يف العمل واملس�اعدة عىل تحسني حياة األطفال يف 
البلدان النامية عقب االعتزال، باإلضافة إىل التزامه وتميزه 
داخل وخ�ارج امللعب.وأض�اف: »ديدييه بط�ل ملاليني من 
عشاق الكرة، بعد تحقيق إنجازات طوال مسرته الكروية 
الرائع�ة. إنه قائد س�وف أتذكره كالعب بس�بب مهاراته 
وقوت�ه وذكائ�ه، لكن األهم من ذلك هو ش�هيته املفتوحة 
دائًما للنجاح، وهي س�مة دفعته ملساعدة اآلخرين خارج 
امللعب«.وتاب�ع: »أصبحت بطولة دوري أبطال أوروبا أكر 
مس�ابقة لألندية يف العالم، بس�بب قدرة الفرق عىل جذب 
أفضل الالعبني من جميع أنحاء العالم، لذا كنا محظوظني 
برؤية جورج ويا وإيتو ودروجبا يلعبون هنا«.وأتم رئيس 
االتح�اد األوروبي: »ه�ؤالء النجوم ش�قوا طريًقا لالعبني 
األفارق�ة يف عالم كرة القدم، ومنح�وا اإللهام لجيل جديد 

بالكامل أن يسر عىل خطاهم«.

مانشسرت يونايتد يقرتب من صفقة برازيلية
              المستقبل العراقي/ متابعة

يس�عى النرويج�ي أويل جون�ار سولس�كاير، 
م�درب مانشس�ر يونايت�د، لتدعي�م صفوف 
فريقه بصفقة دفاعية، خالل فرة االنتقاالت 
اإلذاع�ة  هيئ�ة  الجارية.وقال�ت  الصيفي�ة 

الريطانية »بي بي يس«، إن نادي مانشس�ر 
يونايتد، دخل يف مفاوضات مع بورتو الرتغايل 
لضم مدافع�ه الرازييل أليكس تيليس.وذكرت 
اإلذاعة، أن سولسكاير، يرغب يف دعم خيارته 
يف الجبه�ة اليرسى، وأنه يث�ق يف كون تيليس، 
27 عاًم�ا، خي�اًرا مفي�ًدا للفريق.وأضافت أن 

بورت�و، طل�ب 18 ملي�ون إس�رليني مقاب�ل 
تيلي�س، ال�ذي يتبقى عام واح�د يف عقده مع 
الفريق ويمكنه التوقيع بدون مقابل يف يناير/
كانون ثان املقبل.وس�جل تيليس، الذي شارك 
م�ع املنتخ�ب الرازي�يل يف مب�اراة واحدة، 21 

هدفا يف 127 مباراة مع بورتو.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

كورونا يمهد طريق ديباي إىل برشلونة
            المستقبل العراقي/ متابعة

اق�رب الهولن�دي ممفيس ديب�اي، مهاجم 
أوملبي�ك لي�ون، خط�وة جدي�دة م�ن االنتق�ال 
إىل صف�وف برش�لونة، خ�الل املركات�و الصيفي 

الجاري.
ويسعى البارسا لحس�م الصفقة بطلب من مدربه الهولندي 
رونال�د كومان، الذي س�بق له العمل م�ع ديباي يف منتخب 
الطواحني، لكن تظل األزمة يف عدم قدرة برشلونة عىل دفع 

25 مليون يورو.

ووفًق�ا لصحيفة »ليكيب« الفرنس�ية، فإن لي�ون من األندية 
الت�ي ترضرت عق�ب أزمة ف�روس كورونا املس�تجد، والذي 
تس�ببت يف ع�دم اس�تكمال ال�دوري الفرنيس خالل املوس�م 

املايض.
وأش�ارت إىل أن أزم�ة كورون�ا، س�تجعل لي�ون يقب�ل بمنح 
برش�لونة خصًما عىل صفقة ديباي، ال سيما وأن عقد األخر 
ينتهي يف الصيف املقبل، ويستطيع التوقيع مجاًنا مع أي ناٍد 
يف يناير/كان�ون ثان املقبل. كان جان ميش�يل أوالس، رئيس 
لي�ون، حدد يوم الجمعة املقبل، كموع�د نهائي لرحيل ديباي 

عن النادي الفرنيس هذا الصيف.
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عن كاملة.. والدة جربان خليل جربانعدو عدوي صديقي

نجوى بركات سامي جواد كاظم

ليس العتداء بمعنى التعدي عىل حقوق اآلخرين فيما يخص كاسترو، ولكن 
بعتض او اكثتر افكاره ال تتتاءم وافكارنا وكذلتك ال تتفق افكارنتا والرؤية 
االمريكية للمجتمع االستامي اإلنستاني. واالثنان -اي كاسترو والسياسة 
االمريكيتة- عىل طتريف نقيض، لذا نستتفاد منهمتا عندما يفضتح احدهما 
االخر/ وان كان كاسترو افضل بكثري من االمريكان النه لم يتدخل بشتؤون 
التدول األخترى. ومتا يحمتد ويثنى عىل كاسترو اجابتته عن ستؤال احدى 
الصحفيات عن رايه التفضييل للرئاستة األمريكية كيندي أم جونسون أجاب 
“ال يمكن املفاضلة بني فردتي حذاء يلبستهما نفس الشتخص”، وله خطوة 
رائعتة اخرى اال وهتي عندما خططت املخابرات االمريكيتة ومرتزقة كوبيني 
بانقاب عستكري حربي ضد كاسرو ففشتل االنقاب وارس كاسرو 1200 
جندي امريكي ومرتزق واستتبدل كل استري بجرار زراعتي لتنمية الزراعة يف 

كوبا .
حديثنا عن ترشتيح ترامب للرئاسة واملخدوع من يعول عىل فشله او نجاحه 
ولكن املتتبع لهذه املرسحية االمريكية ومنذ ظهور الحمار الجمهوري والفيل 
الديمقراطي سريى ان حزب الحمار اكثر دموية واجراما باملنطقة من الفيل، 
فاغلتب الحتروب ان لم تكن كلها يف العالم التي شتنتها امريتكا كلها يف زمن 
الرؤستاء الجمهوريني )ريغان، نيكستون، بوش االب واالبتن، ترامب(، وهذا 
معلوم للجميع ان الرئيس الذي يرشتحه حزبته هو لضمان تنفيذه ملؤامرات 
الحتزب . العالتم وحتى االعتام االمريكي عانوا وشتاهدوا ترصفتات ترامب 
وسياستته التي اثرت عىل الوضع العاملي سياستيا واجتماعيا وعسكريا، مع 
املهازل التي كانت محل سخط االمريكيني قبل العالم، ياتي الحزب الجمهوري 
ليعيد ترشيح ترامب للرئاسة وهذا داللة قاطعة عىل ان ما قام به ترامب من 
مؤامرات وجرائتم وترصيحات خبيثة هي محل رضتا حزبه بل املطلوب منه 
قبل ترشتيحه واعادة ترشتيحه يعني ان الحزب الجمهتوري لديه مخططات 
اخرى اسوء مما قام به اىل االن ترامب او ان هنالك سلسلة لم تكتمل بعد يأمل 

الجمهوريون ان يحققها لهم ترامب يف حال فوزه .
وامتا حركتته االخرية بخصتوص نقل ستفارته  ختارج بغداد فانهتا حركة 
انتخابية الشتغال التراي العام بامور بعيتدة عن ما يخطط لته من مؤامرة، 
ودائمتا الطاغية التذي يريد البقتاء يف الحكم ت وقد اعلنهتا رصاحة ترامب ت 
يقوم بإشتعال فتيل حرب وازمات حتى يكون استتبداله عسري وهم يف صلب 
االزمة، وال اعتقتد ان هكذا مخطط تخضع له االدارة االمريكية العليا بالرغم 
متن ان كل يسء متوقتع من امريكا، ولكن ربطت هذه الحركة االستتفزازية 
بالعقوبات التي يريد ترامب تنفيذها ضد ايران مع خوفه من االنتقام االيراني 
ملقتتل ستليماني، باعتبتار هنالك قوات مستلحة عتىل االرض العراقية دائما 

تستهدف السفارة .
ملتاذا ال تتعتظ االدارة االمريكية من فشتلها مع كاسترو وفيتنتام وطالبان 
وغريها من الحروب البائستة التي دمرت البرشيتة؟ اعتذر نعم انها لم تتعظ 
النهتا جتاءت من اجل هذا الهتدف وتحقق لها ذلك بمستاعدة حكام املنطقة 
العماء. مهما خضت وتذللت بعض الحكومات وليس الشتعوب للتطبيع مع 
الكيتان الصهيوني الذي يعتربه ترامب انجتاز للحزب الجمهوري فان الدائرة 

ستدور عىل الكيان الصهيوني عاجا ام اجا.

فوجئت صغريًة عندما سألُت والدي، ذات مرّة، ملاذا اختفت عائلُة »جربان« 
متن بترّشي، قريتنتا، ولم يتّبتَق أحٌد منهتا بيننتا، فأجابني بمتا أجابني 
بته يومذاك، كاشتًفا أّن صلة قربتى تربطنا بوالدة األديب، الستيدة كاملة 
أسطفان عبد القادر رحمة )1854 - 1903(، زوجة خليل يوسف جربان، 
املنتميتة إىل عائلتة رحمة التتي منها عائلُتنا بتركات. لقد بتدا أمرا غريبا 
حينها أن أكتشتف أن لنا قرابًة ما متع جربان خليل جربان، من جهة األم. 
ونشتأ لدّي فضول التعرّف إىل شتخصية كاملة التي قيل إنه كان لها كبري 
التأثري عىل ولدها األديب، وعىل عاقته بالنستاء )سلبا وإيجابا(، هي التي 
حملته وإخوته إىل بوسطن، حيث عملت يف الخدمة يف البيوت، ويف التجارة، 

لتعيلهم.
بعد سنوات، عدُت وصادفُت كاملة يف كتاب الدكتور جميل جرب، »جربان«، 
وفيه يروي أنها، قبل اقرانها بخليل، كانت قد تزّوجت من حّنا عبد السام 
رحمة، وستافرت معه إىل الربازيتل، حيث رزقت بولدها األول بطرس، غري 
أّن زواجها هذا لم يعّمر طويا، فقد هجرها الزوُج ما إن وضعت وليَدهما، 
متا اضطّرها إىل حمل رضيعها والعودة إىل لبنان، لتعيش من جديد يف بيت 
أهلهتا يف بترّشي. ويف أغلتب الدراستات واألعمال التي ُوضعت عن سترية 
جتربان، ُذكتر أن كاملة تزوّجت للمرة الثانية من خليل الذي ستمعها ذات 
يتوم تغّنتي املواويل، فأعجب بها وظتل ياحقها حتى قبلتت الزواج منه. 
لكّن الواقع كان غري ذلك، وهو ما ورد يف أحد أجزاء الدراستة التي وضعها 
الدكتور بولس طوق بعنوان »شتخصية جربان«، حول أن كاملة كانت قد 
تزّوجتت زواجتا آخر بني هذين الزواجني، وهو ما أظهرته وثيقة رستمية 
محفوظة يف البطريركية املارونية عن دعوى طاٍق تقّدمت بها كاملة بعد 
شتهر من زواجها الثاني يف 14 أغسطس/ آب 1880، وكانت يف السادسة 
والعرشين من عمرها، من املدعو يوسف إلياس جعجع الذي كان يصغرها 

بعامني، بذريعة وجود صلة قرابة من الدرجة السابعة بينهما.
يف إحدى جلستات االستجواب التي دارت يف املحكمة، بتاريخ 25 سبتمرب/ 
أيلتول 1880، نفتت كاملة وجود أي مستاكنة بينها وبني عريستها، قبل 
التزواج أو بعتده، يف حني شتهدت إشتبينتها حنة رحمة، وهتي قريبتها، 
بحصول املستاكنة بعد اإلكليتل وكذا الترّصف الزواجتي، »إذ كنُت أراهما 
يرقتدان معا يف بيتتي«، يف حني قال العريتس: »كانت بيننتا معارشة قبل 
اإلكليل بمدة عرشة أشهر. وكانت بيننا وعود بالزواج. وكنت يف هذه املدة 

أرصف عليها من مآكل ومابس. وقد أعطيتها ستة رياالت مجيدية«.
لتم تكن إذاً كاملة رحمتة امرأة ضعيفة، أو مغلوباً عتىل أمرها، بل يمكن 
أن يقتال إنهتا كانت عكس ذلك، هي التي تقول ستريُتها كتم كانت قوية 
الشتخصية، وصاحبتة إرادة ومقدرة، بدليل أنها، بعتد زواجها الثالث من 
خليل جتربان، وإنجابها جربان وأختيه ستلطانة ومريانة، تمّكنت من أن 
تترك زوَجها خليل التذي لم يكن البّتة رجا مطواعا أو ستها، يف برّشي، 
لتقوم بسفرة بحريٍة ال تخلو من املصاعب، إىل أمريكا، مع أوالدها األربعة، 
كل هذا وهي امرأة وحيدة، عاشتت يف نهاية القرن التاسع عرش، تزّوجت 
ثتاث مرات، وعملتت يف خدمة البيتوت والتجارة، لتوافيهتا املنية وهي يف 

التاسعة واألربعني! 

قد تظهر أشتياء غتري متوقعة يف عالم الستيارات الذي اعتدنتا عليه، عىل 
ستبيل املثال صنبتور لرشب املياه متن داخل الستيارة.تقدم رشكة فورد 
لصناعة الستيارات مترشوع جهاز يولتد املياه الصالحة للترشب تلقائيا 

داخل السيارة.
وتعقد فورد ستنويا مؤتمترا بعنتوان " Further with Ford"، يقوم فيه 
الفنيتون بتقديم حلتول جريئة يف صناعة الستيارات. وعرض يف مؤتمر " 
 "On-the-go H2O" هذا العام اخراع جديد يسمى "Further with Ford
وهتو عبتارة عن صنبتور لتوليد امليتاه الصالحة للترشب موضوع داخل 

صالون السيارة.
ويعتمد املخرع دوغ مارتن يف ابتكاره هذا عىل مواد بسيطة من مكيفات 
الهتواء املوجودة يف الستيارة لتخليق املياه من مكونات بستيطة وجعلها 
صالحة للرشب.ومن املرجح ظهور هذا االخراع يف األستواق يف املستتقبل 
القريب، والذي سيجعل الحياة أسهل بالنسبة لسائقي السيارات يف البلدان 

النامية والبلدان ذات املناخ الحار.

فورد تقدم سيارة مزودة بصنبور
 ملياه الرشب!

كورونا خيرج من جسدك ويرتك قلبك يتألـم!
أبحاث كثرية ودراسات أكثر، وما زال فريوس 
كورونا املستتجد يحرّي العلماء بسبب ماهية 
هتذا املترض وطبيعتته، تتاركاً وراءه آالف 

األسئلة بحاجة إىل إجابات.
فقد وجتدت دراستة طبية حديثتة أدلة عىل 
أن املتعافتني متن املرض عرضتة للمعاناة يف 
املستتقبل من مشتكات يف القلب رغم مرور 

فرة طويلة عىل إصابتهم.
وقتال العلماء املشتاركون يف الدراستة، التي 
بعتض  إن  واشتنطن،  جامعتة  يف  أجريتت 
املتعافتني متن كوفيتد-19 قتد يعانتون من 
ظهتور أعراض مشتكات قلبيتة، مثل ضيق 
التنفس وألم الصدر وخفقان القلب، بحسب 

تقرير لصحيفة “وول سريت جورنال”.
ويف بعض الحتاالت يمكن أن يحتدث التهاب 

يف عضلتة القلب واإلصابة بستكتة قلبية، ما 
قد يؤدي إىل مشتاكل خطرية يف املستقبل بني 
املتعافتني، بمتا يف ذلك عدم انتظتام رضبات 
القلب والقصور القلبي. كما اعتقد الباحثون 
أن الفريوس يمكن أن يتسبب يف إصابة عضلة 

القلب والتهابها بطريقتني، األوىل هو بستبب 
رد الفعل املناعي الشتديد ضتد الفريوس، أو 
من خال قيام الفريوس بغزو أنسجة القلب 
التي تحتوي عىل الربوتينات املعروفة باستم 
مستقبات ACE2 التي يستخدمها الفريوس 

ملهاجمة الخايا.
ورصتد فريتق البحتث مهاجمتة الفتريوس 
التاجي خايا عضلة القلب مزروعة يف املخترب 
وتكاثتره يف داخلها، ما يضعتف من قدرتها 
عىل االنقباض وتوصيل اإلشارات الكهربائية 
الازمة لتنظيم رضبات القلب، وهو ما يؤدي 

يف النهاية إىل موت هذه الخايا.
إىل ذلك، خلتص الباحثتون إىل أن مضاعفات 
عضلة القلب قد تكون طويلة األمد يف املرىض 

الذين يتعافون من هذا املرض.

أعلنت رشكة غوغل أنها أزالت من متجرها 
اإللكروني عتددا من التطبيقتات التي قد 
تتسبب باخراق الهواتف واألجهزة الذكية 

العاملة بنظام أندرويد.
وتبعا للمعلومات املتوفرة فإن التطبيقات 
املذكورة أزيلت بعد أن تلقت غوغل تحذيرا 
متن باحثني يف أمتن املعلومتات تابعني لت 

التطبيقتات  تلتك  يف  والخطتري   .Zscaler
تبعتا للباحثتني األمنيني هو أنهتا أصيبت 
 ،”Joker ” بربمجيتات خبيثتة متن نتوع
وعند تحميتل التطبيق املصتاب يف الهاتف 
أو الجهتاز الذكي تبتدأ الربمجيات الضارة 
املوجودة فيه باالنتقال إىل باقي التطبيقات 
يف الجهتاز. وكانتت غوغل قتد أعلنت منذ 

مدة “أن برمجيات Joker ورغم بساطتها 
النسبية إال أنها تعترب من أخطر الربمجيات 
أن  وأوضحتت  استتمرارية”،  وأكثرهتا 
أزالتوا  ستنوات   3 ومنتذ  ختتتتترباءهتا 
من متجتر التطبيقات اإللكرونتي التابع 
لهتا أكثر متن 1700 تطبيتق أصيب بهذه 

الربمجيات.

غوغل تزيل تطبيقات هتدد أجهزة أندرويد

ابتكتر باحثون من جامعة لنتدن عقارا يحفز منظومة املناعة لإلنستان 
عتىل مكافحتة رسطتان البنكرياس، التذي يعترب مرضا مميتتا يف %100 
من حاالت اإلصابة تقريبا.وال يتصتف الدواء الجديد بأي أعراض جانبية 

ويطيل حياة املصابني بشكل ملحوظ.
 ،101-IMMوقد شتارك 110 أشخاص يف اختبارات العقار الذي سمي بت
وذلتك علما بتأن 85% من املشتمولني باالختبار وصتل مرضهم إىل أخطر 
حاالته.وعتاش املصابتون الذين تلقوا عاجا كيميائيا تقليديا 4.4 شتهر 
عىل املتوستط مع أن أولئك الذين تناولتوا عقار IMM-101 بقوا عىل قيد 

الحياة 7 أشهر أكثر عىل األقل بينما عاش بعضهم سنة كاملة.
ويعتمتد مبدأ عمل IMM-101 عتىل أنه يجرب خايا ملفيتة عىل مهاجمة 
خايا الورم الرسطاني فقط، عىل عكس األستاليب املعروفة التي تنشتط 
منظومتة املناعة، والتتتتتتتتي تجعل الخايا اللمتتتفيتة تهاجم خايا 
رسطانية والخايا الستليمة عىل حد ستواء، مما يؤدي إىل فقدان املصاب 

قدرته عىل العمل.

أطباء جيدون طريقة ملكافحة رسطان 
البنكرياس املميت

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

روبوت يقوم بأول عملية جراحية ناجحة داخل العني
أطبتاء متن جامعتة  حقتق 
نجاحتا  مؤخترا  أكستفورد 
عظيمتا من خال استتكمال 
أول عمليتة جراحيتة داختل 
العني باستتخدام الروبوت يف 
خطوة هتي األوىل من نوعها 
فريتق  العالم.وتمكتن  يف 
الربوفيسور روبرت ماكاين، 
أستاذ الطب وجراحة العيون 
يف الجامعة، من إزالة غشتاء 
بستمك 1 يف املئة من املليمر 
داختل العتني، باالعتماد عىل 
جهتاز روبوت مطتور ُيعرف 
باسم R2D2.وطورت رشكة 
الروبوتتات الطبية الهولندية 
هذا الجهتاز املبتكر واملصمم 
للقيام بالعمليتات الجراحية 
داخل التتتتتعتني، من خال 

إبرة رفيعتتتتتتة ُتدخل إىل داخل العني يف حني 
يتحكم الطبيب بها من ختتتتال عصا تحكم 

وشاشة ملس.
وُصمتم هذا الجهتاز الثوري للقضتاء عىل أي 
شكل من أشكال االهتزاز التي تنجم عن تحرك 

يد الجراح، حيث قتال الدكتور ماكاين:"هذه 
التكنولوجيا الحديثة املزودة بالليزر واملاسحات 
الضوئيتة واملجهريتة، تستمح لنتا بالكشتف 
عتن أمراض شتبكية العني، كما أن استتخدام 
روبتوت إلجتراء عملية داخل العتني من خال 
فتحة صغرية يف الجدار الخارجي دون التسبب 

يف إحتداث أرضار أثناء تحركها 
يف جميتع الجهتات، يعترب أمرا 

عظيما".
ماكايتن  الجتراح  واكتشتف 
وجود غشتاء يزداد حجمه عند 
املريتض "ريتف بيفتر" خلف 
عينه اليمنى، األمر الذي أدى إىل 
إحتداث ثقب يف شتبكية العني. 
باالعتمتاد  الطبيتب  قتام  لتذا 
عىل الروبوت للقيتام بالعملية 
الجراحيتة حيث أوضتح قائا 
نجتري  عندمتا  العتادة  يف   ":
هتذه العملية باستتخدام اليد 
البرشيتة كنتا نلمس شتبكية 
العني، ويحدث نوع من النزيف، 
استتتتتتتخدمنا  عندما  لكننا 
الروبوت أزيل الغشتاء دون أن 

ينجم أي رضر".
جديتر بالذكر، أن الروبتوت R2D2 ما زال يمر 
بمرحلة التجارب الرسيرية حيث سيخضع 12 
مريضا لعمليات جراحية باستتخدام الروبوت 
يف تجربتة يمولهتا مركتز البحتوث الحيويتة 

الطبية يف جامعة أوكسفورد.

هتنئة
نتقدم باجمل التهاني وارق التربيكات اىل االخ )سجاد 
عباس الدراجي( بمناستبة استقباله مولوده البكر 
)كميتل الدراجي( ستائلني املوىل عز 
وجل ان يجعله من أبناء الستامة 
ويقتر به عيتون اهلته متمنني له 

الحياة املديدة ودوام االفراح.
اسرة تحرير

 المستقبل العراقي


