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اإلمام علي بن أبي طالب
 )عليه السالم(

استنزل الرزق بالصدقة العراقي
رئيس جملس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

يف موقف متميز ورائع ملسنا تجاوبا كبريا و تفهما منطقيا 
 وعلميا ملا طرحناه معه حول األمور التي تخص املس�تقبل 
العلم�ي للطلبة وقد كان دقيق�ا يف كل إجاباته مما ينم عن 

دراية متكاملة بمستقبل العملية الرتبوية يف العراق. 
متمنني له املوفقية  يف عمل�ه خدم��ة للص��الح الع��ام. 

شكرا جزيال .... نقولها لالستاذ شاكر نعمة.

االستاذ شاكر نعمة الوكيل العلمي لوزارة الرتبية وكالة و مدير عام االمتحانات
جتاوب متميز مع الصحافة والصحفيني 

رئيس الربملـان يوجـه دعـوة للنـواب: سنصـوت عىل املوازنـة االربعـاء
مفـوضيـة االنتخـابـات تـرفـع الغـرامـات عـن فاقـدي البطاقـات االنتخابيـة
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

وجهت الحكوم�ة العراقية، أمس الثالثاء، بدعم 
البطاق�ة التمويني�ة م�ع قدوم ش�هر رمضان، 
مش�رية اىل اتخ�اذ تداب�ري باس�تيفاء الحص�ة 

التموينية اآلن ويف بداية الشهر.  
وق�ال املتح�دث باس�م الحكومة حس�ن ناظم، 
يف مؤتم�ر أعق�ب جلس�ة مجل�س ال�وزراء، إن 
»الكاظم�ي أوىص بدعم البطاق�ة التموينية مع 
قدوم ش�هر رمضان«، مضيفا أن »هناك تدابري 
يف وزارة التجارة باس�تيفاء الحص�ة التموينية 

اآلن ويف بداية شهر رمضان«.  
وأش�ار اىل أن »الحكومة مقبل�ة عىل االنفتاح يف 
سياستها عىل البلدان«، مبينا أن »رئيس الوزراء 
أوىص بال�روع بتنفيذ االتفاقية الصينية ألنها 

ستستغرق وقتاً طويالً«.  
وب�ني ناظ�م أن »الحكومة ماضية يف تأس�يس 
مس�تقبل جدي�د للع�راق يك�ون خالل�ه نقطة 
التقاء«.  وقال املتحدث باس�م الحكومة، »لدينا 
إصاب�ات عدي�دة متصاعدة ولقاح�ات متزايدة 
ونحت�اج لب�ث الوعي ألخ�ذ اللقاح�ات«، داعيا 
إىل »تش�جيع املواطن�ني ألخ�ذ اللق�اح املض�اد 
لكورونا«.  وتابع، ان »العالم متجه إىل استعادة 
الحياة الطبيعي�ة مع تصاعد أخ�ذ اللقاحات«، 
مضيف�ا أن »مجلس الوزراء ص�وت عىل تمويل 

وزارة الصحة لراء املزيد من اللقاحات«.  
ولفت ناظ�م اىل أن »الحكومة وجهت بتش�كيل 
فريق عمل لتهيئة االستع����دادات الستضافة 
خليجي 25«، عادا استضافة خليجي 25 »حدثاً 

مهماً سيعني العراق عىل االنفتاح«.  
التفاصيل ص2

العراق يتحرك لتفعيل االتفاقية الصينية
توجيهات حكومية بإيصال »التموينية« قبل حلول رمضان.. ومتويل الصحة لشراء لقاحات »كورونا«.. والشروع بالتهيئة خلليجي 25 حمافظ البرصة

 يوجه بمتابعة ملف التجاوزات: 
ال هتاون مع هذا امللف

وزير التخطيط: سنقدم توصية 
ملجلس الوزراء باستئناف العمـل 

بخط كهرباء بغداد حديثة

التعليم الربملانية
 ختاطب الوزارة جلعـل االمتحـانات 

»إلكرتونية« يف اجلامعات

ص3

ص3

ص2
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الكهرباء تعلن
 عـن مسـاٍع للوصـول إلـى 

22 ألف ميغا واط

جملس وكالء األمن الوطني 
يناقش ملفني أحدمها خيص 

االنتحـار

نينوى: افتتاح مشاريع 
خدمية يف ناحيـة القيـروان 

شامل غرب املوصل

       بغداد / المستقبل العراقي

قال رئيس حكومة ترصيف األعمال يف لبنان حسان دياب، 
أمس الثالثاء، إن »س�قوط لبنان أمر محتوم إذا استمرت 
أزمت�ه«، وذل�ك يف مع�رض حديث�ه ع�ن أزم�ة الالجئ�ني 

السوريني يف لبنان.
وأضاف دياب، خالل مشاركته بمؤتمر للمانحني ملساعدة 
الس�وريني يف بروكس�ل، أنه »بعد 10 س�نوات من األزمة 
السورية، الوضع ليس مشجعاً، وبالتأكيد الترد والنزوح 

يشكالن عبئاً كبرياً عىل االقتصاد اللبناني«.
وأكد رئيس حكومة ترصيف األعمال يف لبنان أن »الظروف 

الصعبة يف لبنان تنعكس عىل الالجئني السوريني«.
وتابع: »ك�رم الضيافة اللبناني مميز وغري مس�بوق، وال 
يمكن ح�ّل األزمة من دون مس�اعدة الش�عب اللبناني”، 

مشيداً بقوة اللبنانيني وحسن ضيافتهم.
وأردف: »اللبنانيون يس�تحقون الدعم م�ن األمم املتحدة 

واملجتمع الدويل«.
وبحس�ب املفوضي�ة الس�امية لألم�م املتح�دة لش�ؤون 
الالجئني، فقد وصل عدد الالجئني الس�وريني املسجلني يف 
لبنان أكثر من مليون الجئ يف عام 2016. وتشري تقديرات 
أخ�رى إىل أن عدده�م يصل إىل ملي����ون ونصف املليون 

الجئ سوري.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعرب لجنة العمل والش�ؤون االجتماعية 
والهج�رة واملهجري�����ن النيابية، أمس 
الثالث�اء، ع�ن أمله�ا إق�رار قان�����ون 
الضم�ان االجتماع�����ي عق�ب إق�رار 
أش�ارت  فيم�ا  مباش�����رة،  املوازن�ة 
إىل أن القان�ون يع�د م�����ن أولوي�ات 
اللجن�����ة.    وق�ال رئي�����س اللجنة 
رعد الدهلك����ي، يف ترصيح صحفي إن 
»خطة الحكومة ف����ي تنظيم البطاقة 
خط�����وة  وتعزيزه�����ا  التمويني�ة 
إيجابي�ة نح����و تحقي�ق األمن الغذائي 

للمواطن�����ني الذي�ن ال دخ�ل له�م أو 
دخوله�م مح�دودة«، مبين�اً أن »الخط�ة 
تقت�ي ب�أن تحج�ب التمويني����ة عن 
بع�ض ش�����رائح املجتم�ع وحددته�ا 
باالسم وحجم الدخل الشهري، وهو ضمن 
مب�دأ العدال�ة االجتماعي�ة«.  وأك�����د، 
أن »تحقي�ق العدال�����ة االجتماعي�ة يف 
تأم�ني املجتم����ع لالحتياجات الغذائية 
بش�����كل س�����لس، يجب أن يكون 
مبني�اً عىل رؤية اقتصادي�ة رصينة معدة 
م�ن خب�����راء اقتصادي�ني، وليس عىل 
طريق�ة الفع�ل ورد الفع�ل حس�����ب 
الوض�����ع االقتص�ادي أو وف�ق رؤي�ة 

سياس�ية وبدافع مكاسب تحصد من قبل 
تجار«.  وأشار اىل، أن »هذه الطريقة فيها 
إيجابيات وتصب يف زيادة مفردات البطاقة 
التمويني�ة وذهابها إىل األرس املس��تحقة 
الغذائ�ي له�ا،  اليوم�ي  الق�وت  وتوف�ري 
وف�����ي نفس الوقت فيها س���لبيات، 
البطاق�����ة  توزي�����ع  أن  ومنه�ا 
التمويني�ة، وبهذا الك�����م املحدود، لن 
يؤث�ر يف مع�دالت ارتف�اع األس�����عار 
يف الس�وق املحلي�ة«، مضيف�اً أن »ه�ذه 
الدراس����ة أعدت كفقرة من فق����رات 
ملجل�����س  ق�رار  وه�و  املوازن�����ة، 
ال�وزراء يطب�ق من قب�ل وزارة التجارة«.  

ولف�����ت الدهلكي إل�����ى أن »زيادة 
التمويني�����ة  البطاق�ة  مف�����ردات 
وزيادة نس��بة الش��مول ف��ي الرعاية 
االجتماعية، تذهب اىل الطبقة املس�تحقة 
من أبناء الش�عب العراق�ي«، موضحاً أن 
»م�ن أه�م الخط�وات التي تس�����اعد 
ع�ىل تأم����ني ه�ذه الفق��رات واألمن 
الغذائي، هو إق�رار قان�ون الضم����ان 
االجتماعي الذي يشمل ش��رائح مهم�ة 
من أبناء الش��عب العراق���ي والعاطلني 
ع�ن العم����ل، وإقراره يعد نقلة نوعية 

للقطاع الخاص«. 
التفاصيل ص2
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االحتاد اآلسيوي
 يـرد عىل اعـتـراض
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الصحة تصادق عىل مقررات اللجنة املركزية ملنح خمصصات هلذه الفئات
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن�ت وزارة الصح�ة، أمس الثالث�اء، املصادقة عىل مق�ررات اللجنة 
املركزية ملنح املخصصات يف وزارة الصحة:

 ١. ش�مول جميع العناوين الوظيفية من ذوي املهن الصحية الساندة 
املش�مولة باح�كام التعدي�ل الثالث لقان�ون تدرج ذوي امله�ن الطبية 
والصحي�ة رق�م )١( لس�نة ٢٠٢٠  بمخصص�ات الخط�ورة املهني�ة 
املمنوحة بموجب القانون واملمنوحة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 
)٦١( لس�نة ٢٠١٩  ٢. التأكي�د عىل مفاتحة الجه�ات املختصة لزيادة 
مخصص�ات امل�الكات االدارية من أبط�ال الجيش االبي�ض ملا لهم من 
دور بارز ومهم يف تقديم الخدمات الصحية. ٣. مفاتحة االمانة العامة 
ملجلس الوزراء الس�تثناء املالكات العامل�ة يف الجيش االبيض من قطع 

مخصصات الخطورة اثناء االجازات الدراسية.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

وجهت الحكومة العراقية، أمس الثالثاء، بدعم البطاقة 
التمويني�ة مع قدوم ش�هر رمضان، مش�رة اىل اتخاذ 
تداب�ر باس�تيفاء الحص�ة التمويني�ة اآلن ويف بداي�ة 

الشهر.  
وقال املتحدث باس�م الحكومة حس�ن ناظم، يف مؤتمر 
أعق�ب جلس�ة مجل�س ال�وزراء، إن »الكاظمي أوىص 
بدع�م البطاق�ة التموينية م�ع قدوم ش�هر رمضان«، 
مضيف�ا أن »هناك تداب�ر يف وزارة التجارة باس�تيفاء 

الحصة التموينية اآلن ويف بداية شهر رمضان«.  
يف  االنفت�اح  ع�ىل  مقبل�ة  »الحكوم�ة  أن  اىل  وأش�ار 
سياستها عىل البلدان«، مبينا أن »رئيس الوزراء أوىص 
بالرشوع بتنفي�ذ االتفاقية الصينية ألنها ستس�تغرق 

وقتاً طويالً«.  
وبني ناظم أن »الحكومة ماضية يف تأس�يس مس�تقبل 

جديد للعراق يكون خالله نقطة التقاء«.  
وقال املتحدث باس�م الحكومة، »لدين�ا إصابات عديدة 
متصاعدة ولقاحات متزاي�دة ونحتاج لبث الوعي ألخذ 
اللقاحات«، داعيا إىل »تش�جيع املواطن�ني ألخذ اللقاح 

املضاد لكورونا«.  
وتاب�ع، ان »العالم متجه إىل اس�تعادة الحياة الطبيعية 
م�ع تصاع�د أخ�ذ اللقاح�ات«، مضيف�ا أن »مجل�س 
ال�وزراء صوت ع�ىل تمويل وزارة الصح�ة لرشاء املزيد 

من اللقاحات«.  
ولف�ت ناظ�م اىل أن »الحكومة وجهت بتش�كيل فريق 
عمل لتهيئة االستع����دادات الستضافة خليجي ٢5«، 
عادا استضافة خليجي ٢5 »حدثاً مهماً سيعني العراق 

عىل االنفتاح«.  

وأك�د ان »مجل�س ال�وزراء ق�رر تطوير حق�ي الزبر 
ومجنون لتصدير املزيد من النفط«.  

وأعت�ر أن »املرشق الجديد بني الع�راق ومرص واألردن 

مرشوعاً تنموياً اقتصادياً يربط البلدان الثالثة«.  
وبشأن مطالبة الفنان العراقي من االصول الفلسطينية، 
محمد حس�ني عب�د الرحي�م بالحصول عىل الجنس�ية 

العراقي�ة، أكد ناظم أن »الكاظم�ي وجه باملوافقة عىل 
طلبات الفنان محمد حسني عبد الرحيم«.  

ب�دوره، أك�د رئي�س ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي أن 
التحديات مس�تمرة يف البالد بسبب طبيعة األوضاع، ما 

يتطلب جهداً لتجاوزها. 
وق�ال الكاظم�ي يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة من�ه إن »التحدي�ات مس�تمرة يف البلد بس�بب 
طبيع�ة االوض�اع ما يتطل�ب تكاتف وتع�اون الجميع 

لتجاوزها«.   
وبش�أن قضية س�عر ال�رصف، دعا رئيس ال�وزراء اىل 
»االبتع�اد عن املزاي�دات يف قضية س�عر رصف الدوالر 
فالق�رار تم اتخ�اذه من قبل البنك املرك�زي وفق رؤية 
واس�راتيجية هادفتني، وبدأنا نلمس النتائج عىل نمو 
االحتياط�ي النق�دي، وع�ىل تصنيف الع�راق االئتماني 

دوليا«.  
واوض�ح الكاظم�ي أن�ه »يتطل�ع اىل االرساع يف اق�رار 
قانون املوازنة االتحادية، وما تحتويه من فقرات تعالج 
احتياج�ات الطبق�ات االكث�ر فق�را، وتدعم املش�اريع 

الخدمية ذات املساس بحياة املواطن«.  
ووجه رئيس ال�وزراء »جميع الوزارات برضورة العمل 
ب�كل جهوده�ا لدع�م وزارة التج�ارة من اج�ل توزيع 
مفردات البطاقة التموينية عىل املواطنني وعدم اعطاء 

فرصة لبعض التجار الستغالل احتياجات املواطن«.  
وتابع، »وجهن�ا وزارة الداخلية وجه�از االمن الوطني 
بمراقبة االرتفاع غر املنطقي يف االس�عار نتيجة جشع 

بعض التجار«.  
وطال�ب الكاظم�ي »ال�وزارات بالعم�ل ال�دؤوب لدعم 
الق�رارات االصالحي�ة وفق االس�راتيجية املع�دة لها، 

والضغوط يجب ان تواجه بالصر والعمل ».  

      بغداد / المستقبل العراقي

أع�رب لجن�ة العم�ل والش�ؤون االجتماعي�ة والهج�رة 
واملهجري����ن النيابية، أم�س الثالثاء، عن أملها إقرار 
قان����ون الضمان االجتماع����ي عقب إقرار املوازنة 
مباش�����رة، فيما أش�ارت إىل أن القانون يعد م����ن 

أولويات اللجن����ة.    
وق�ال رئي����س اللجنة رع�د الدهلك����ي، يف ترصيح 
صحف�ي إن »خط�ة الحكومة ف����ي تنظي�م البطاقة 
التمويني�ة وتعزيزه����ا خط����وة إيجابية نح����و 
تحقي�ق األمن الغذائي للمواطن����ني الذين ال دخل لهم 
أو دخوله�م محدودة«، مبين�اً أن »الخط�ة تقتيض بأن 

تحج�ب التمويني����ة عن بعض ش�����رائح املجتمع 
وحددتها باالس�م وحج�م الدخل الش�هري، وهو ضمن 

مبدأ العدالة االجتماعية«.  
يف  االجتماعي�ة  العدال�����ة  »تحقي�ق  أن  وأك�����د، 
تأم�ني املجتم�����ع لالحتياجات الغذائية بش�����كل 
س�����لس، يجب أن يكون مبنياً ع�ىل رؤية اقتصادية 
رصينة مع�دة من خب�����راء اقتصادي�ني، وليس عىل 
طريق�ة الفع�ل ورد الفع�ل حس�����ب الوض�����ع 
االقتصادي أو وفق رؤية سياس�����ية وبدافع مكاسب 

تحصد من قبل تجار«.  
وأش�ار اىل، أن »ه�ذه الطريق�ة فيه�ا إيجابيات وتصب 
يف زي�ادة مفردات البطاقة التمويني�ة وذهابها إىل األرس 

املس�����تحقة وتوف�ر الق�وت اليوم�ي الغذائ�ي لها، 
وف�����ي نف�س الوقت فيه�ا س�����لبيات، ومنها أن 
توزي�����ع البطاق�����ة التموينية، وبه�ذا الك����م 
املح�دود، ل�ن يؤث�ر يف مع�دالت ارتف�اع األس�����عار 
يف الس�وق املحلي�ة«، مضيف�اً أن »ه�ذه الدراس�����ة 
أعدت كفقرة م�ن فق����رات املوازن�����ة، وهو قرار 

ملجل����س الوزراء يطبق من قبل وزارة التجارة«.  
ولف�����ت الدهلك�ي إل����ى أن »زي�ادة مف����ردات 
البطاقة التمويني����ة وزيادة نس����بة الش����مول 
الطبق�ة  اىل  تذه�ب  االجتماعي�ة،  الرعاي�ة  ف�����ي 
املستحقة من أبناء الش�عب العراقي«، موضحاً أن »من 
أه�م الخطوات التي تس�����اعد ع�ىل تأم����ني هذه 

الفق�����رات واألم�ن الغذائي، ه�و إق�����رار قانون 
الضم����ان االجتماعي الذي يش�����مل ش�����رائح 
العراق�����ي  الش�����عب  أبن�اء  م�ن  مهم�����ة 
والعاطل�ني ع�ن العم�����ل، وإقراره يع�د نقلة نوعية 

للقطاع الخاص«.  
وتاب�ع، »نأم�ل بع����د إقرار املوازن�ة، أن يكون قانون 
الضم�����ان االجتماع�ي، ه�����و أول القوانني التي 
تق�رأ قراءة ثانية ومن ثم التصوي�ت عليه«، مؤكداً عزم 
لجنته عىل إقرار القانون »ألنه يعد إنصافا كبرا لرشيحة 
الش����باب واملواطنني، ويبعد عنهم شبح الوقوف عىل 
طابور ش�باك التعيينات ويضمن التقاع�د من الضمان 

االجتماعي أس����وة باملوظف«.  
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جلنة برملانية تتحرك إلقرار قانون الضامن االجتامعي: واحد من أولوياتنا

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت املفوضي�ة العليا املس�تقلة 
لالنتخابات، أمس الثالثاء، استمرار 
عملية تحديث البيانات البايومرية 
للناخبني، مشرة إىل رفع الغرامات 
البطاق�ات  فاق�دي  ع�ن  املالي�ة 

االنتخابية.    
وقال�ت املتحدث�ة باس�م املفوضية 
جمانة الغالي إن »عملية التحديث 
والتس�جيل مس�تمرة وعىل جميع 
املواطنني زيارة اقرب مركز تسجيل 
لتحدي�ث بياناته�م البايومري�ة«، 
التحدي�ث  »عملي�ة  أن  اىل  الفت�ة 
ليست للمس�جلني بايومريا وإنما 
للذي�ن لديه�م ح�����ال�ة وفاة أو 

م����واليد جديدة«.  

وأوضح�ت الغ�الي أن »م�ن لدي�ه 
بطاقة تالف�ة أو مفقودة ال يحتاج 
اىل غرامة فاملفوضية أعفت الغرامة 
وكتاب�ة  املراجع�ة  اىل  يحت�اج  وال 

تعهد«.  
أس�ماء  »جمي�ع  أن  إىل  وأش�ارت 
مراك�ز  يف  متوف�رة  الناخب�ني 
التس�جيل من ضمنه�ا املوال���يد 
جمي�ع  ع�ىل  ولك�ن  الجدي�دة، 
املواطن�ني مراجع�ة املراك�ز ألخ�ذ 
مبينة  الحيوي�ة«،  بيان�����اته�م 
أن�ه »ال ي����وج�د هن�اك م�ن ال 
يتوفر اسمه يف س�جالت الناخبني، 
حي�ث إن الب���يان�ات تعتم�د عىل 
الب����طاقة التموي����نية وحتى 
من رفعت عنه البطاقة يبقى اسمه 

موجودا لدى املفوضية«.  

مفوضية االنتخابات ترفع الغرامات
 عن فاقدي البطاقات االنتخابية

        نينوى / زهراء علي

أعلنت مديرية رشطة محافظة نينوى، أمس الثالثاء، القبض 
عىل 74٠ عنرصاً يف داعش خالل عام ٢٠٢٠، فيما أش�ارت إىل 
إلقاء القبض عىل أكثر من ٢4٨٢ مطلوباً خالل العام املذكور.    
وقال�ت املديري�ة يف معرض ردها عىل أحد الصحفيني بش�أن 
»انتق�اده عمل الس�يطرات املش�ركة واملفاجئة يف الش�ارع 
الع�ام بالقرب م�ن منطقة ح�ي الضب�اط يف الجانب األيرس 
ملدين�ة املوصل«، وتابعه »ن�اس«، )٣٠ آذار ٢٠٢١(، إنه »نود 
ان نوض�ح للمواطنني الك�رام يف عموم محافظ�ة نينوى، أن 
السيطرة املفاجئة كان واجبها تدقيق العجالت التي ال تحمل 
لوحات تس�جيل للتأكد من عائديتها وكذلك البحث والتحري 
عن املتهم�ني املطلوبني قضائياً بقضايا جنائية وعن عنارص 
عصابات داعش اإلرهابية علما أن الس�يطرة كانت مشركة 

مع مديرية أمن نينوى )األمن الوطني(«.  

وأضافت، »بعد املكاسب والنجاح يف فرض األمن واألمان الذي 
تنعم فيه مدينتنا الحبيبة فان من رشوط املحافظة عليه هي 
متابعة ومالحق�ة املتهمني الخارجني ع�ن القانون وتفويت 
الفرص�ة عىل عصاب�ات داعش اإلرهابية م�ن االخالل يف أمن 

املدينة«.  
وتابع�ت، »فيما يخص عمل الس�يطرات املش�ركة املفاجئة  
يف الش�وارع الرئيس�ية ملدين�ة املوصل فهو لي�س ثابت وانما 
يكون بش�كل مفاجئ بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة 
عن تواج�د أحد عنارص عصابات داع�ش اإلرهابية يف املدينة 
او معلومات تش�ر إىل وجود أحد املجرمني املطلوبني بقضايا 
جنائية كالتس�ليب والس�طو املس�لح والرسقة، الهدف منها 
القب�ض عليهم من أجل الحفاظ عىل أمن وس�المة املواطنني 

واملدينة بشكٍل عام«.  
وأشارت إىل أن »التدقيق األمني والسيطرات املفاجئة موجودة 
حتى يف إقليم كردس�تان وهذا م�ن حقهم للحفاظ عىل األمن 

واألمان والنظام املتحقق بفضل جهود األجهزة األمنية، علماً 
أن األحداث والحروب التي مرت بها مدينتنا الحدباء لم تحدث 
يف أي مدين�ة يف العال�م ، والزميل صاحب املنش�ور يس�كن يف 

اإلقليم وهو أيضا ُيدقق أمنًيا هناك«.  
وختمت، »نوجه ش�كرنا وتقديرنا إىل جميع املواطنني الكرام 
يف عموم محافظة نينوى لدعمهم  وتعاونهم الكبر مع كافة 
الق�وات األمنية، وبفضل هذا الدعم والتع�اون تمكنت قيادة 
رشط�ة نينوى خ�الل عام ٢٠٢٠ من إلق�اء القبض عىل أكثر 
من ٢4٨٢ متهماً مطلوباً قضائياً بينهم أكثر من 74٠ عنرصاً 
م�ن عصابات داعش اإلرهابية«، مبين�ة أنه »منذ مطلع عام 
٢٠٢١ ولحد اآلن تمكنت رشطة نينوى بفضل التعاون الكبر 
من قب�ل املواطنني من القاء القبض عىل ٦٩٠ متهماً مطلوباً 
للقض�اء بينه�م أكثر م�ن ٢٢5 عنرصاً م�ن عصابات داعش 
اإلرهابية، وهذا اإلنجاز الكبر س�اهم بش�كل كبر وفعال يف 

استتباب األمن واألمان الذي تنعم به مدينة املوصل«.  

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة املالي�ة، أم�س الثالث�اء، ع�ن 
إحصائية بأس�عار املواد الغذائية بني ش�هر 
ترشي�ن األول ٢٠٢٠ وش�هر ش�باط ٢٠٢١، 
فيم�ا اش�ارت اىل ان التغي�ر باألس�عار كان 
طفيفا بس�بب محاولة بعض التجار تحقيق 
»املنفع�ة الربحي�ة« م�ن خ�الل ربط س�عر 

الرصف بارتفاع األسعار.    
وذكرت ال�وزارة يف بي�ان، تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، انها »عملت بمتابعة 
مس�تمر ملالحظ�ة أثر تغر س�عر الرصف يف 
األسواق املحلية حيث عقدت عدة اجتماعات 
مع مسؤولني الحكومة وممثلني عن القطاع 
مناقش�ة  لغ�رض  والصناعي�ني  الخ�اص 
املتغ�رات الحاصلة بأثر تغر س�عر الرصف 

بحركة األس�واق املحلية والعمل عىل حماية 
الطبقات الفقرة«.  

واض�اف البي�ان ان »وزارة التخطيط نرشت 
إحصائي�ة تضمنت »4٨٦« صنف�ا من املواد 
الغذائية بينت إثر تغ������ير األس�عار بني 
ش�هر ترشي�ن الثاني لس�نة ٢٠٢٠ وش�هر 
ان  أوضح�ت  حي�ث   ،٢٠٢١ لس�نه  ش�باط 
التغي�ر باألس�عار كان طفيف�ا لي�س بأث�ر 

أس�عار ال�رصف وانما هن�اك تج�ار تحاول 
تحقي�ق املنف���عة الربحي�ة من خالل ربط 
س�عر الرصف بارتفاع األس�عار يف األس�واق 

املحلية«.  
وعرت الوزارة عن »أمله�ا من الجهات ذات 
العالق�ة اخذ دوره�ا بمراقبة حركة أس�عار 
بق�وت  التالع�ب  ملن�ع  املتفاوت�ة  األس�واق 

املواطنني«.  

       بغداد / المستقبل العراقي

ناق�ش مجلس وكالء االمن الوطني برئاس�ة 
مستش�ار األم�ن القوم�ي قاس�م األعرجي، 
احدهم�ا  مهم�ني  ملف�ني  الثالث�اء،  أم�س 

يخص االنتحار.وجاء يف بيان رس�مي، تلقت 
املستقبل العراقي نس�خة منه ان »االجتماع 
ناق�ش املوضوعات املدرجة يف جدول األعمال 

واتخذ التوصيات الالزمة بشأنها«.
كم�ا ناق�ش مجل�س وكالء األم�ن الوطني، 

موض�وع متابع�ة توصي�ات ورش�ة عم�ل 
ظاهرة االنتحار«.

واض�اف ان »املجل�س وجه بإحال�ة امللف اىل 
مستشار الش�ؤون املجتمعية يف مستشارية 
األمن القومي، للتنس�يق م�ع األمانة العامة 

ملجل�س ال�وزراء، م�ن أج�ل متابع�ة تنفيذ 
التوصيات من قبل الجهات ذات العالقة«.

واش�ار اىل ان »االجتماع شهد أيضا، مناقشة 
مرشوع مذك�رة التفاهم للتعاون األمني بني 

وزارتي داخلية العراق وتونس«.

دع�ا رئي�س مجل�س الن�واب محمد 
الحلب�ويس، ام�س الثالث�اء، اعض�اء 
املجل�س اىل الحض�ور يوم غ�د، لعقد 
جلس�ة التصويت عىل قانون املوازنة، 
فيم�ا اش�ار اىل أن أس�ماء الحض�ور 
والغي�اب س�يتم نرشه�ا ع�ىل الرأي 

العام.  
وذكر املكتب االعالمي لرئيس مجلس 
املس�تقبل  تلق�ت  بي�ان،  يف  الن�واب 
العراق�ي نس�خة من�ه، ان »ترشي�ع 
االتحادي�ة  العام�ة  املوازن�ة  قان�ون 
للسنة املالية ٢٠٢١  يعد من الخطوات 
املهم�ة، ملا ل�ه من مس�اس بمصالح 
املواطن، وملا يحمله من فقرات تعالج 
احتياجاته بش�كل مبارش، فضال عن 
تمك�ني الحكومة من امل�يض بتطبيق 
برنامجها الحكومي، ودعم املش�اريع 
الخدمي�ة الت�ي له�ا مس�اس بحي�اة 

املواطن اليومية«.  
واض�اف الحلب�ويس بحس�ب البي�ان 
»لذل�ك، نهي�ب بالس�يدات والس�ادة 
املوقري�ن  الن�واب  مجل�س  أعض�اء 
الحضور غدا األربعاء الساعة ١ ظهرا 
لعق�د جلس�ة التصويت ع�ىل قانون 
املوازنة، وال�ذي طال انتظاره طويال، 
كم�ا نن�وه أن�ه س�يتم نرش أس�ماء 

الحضور والغياب عىل الرأي العام«.  
واشار الحلبويس اىل ان »جدول أعمال 
جلس�ة ي�وم غ�ٍد س�يتضمن ع�رض 
الطل�ب املقدم من القوى السياس�ية، 
واملؤي�د بتوقي�ع أكثر م�ن ١7٢ نائبا 
للتصوي�ت ع�ىل ح�ل مجل�س النواب 
العراقي بدورته الرابعة، وذلك استنادا 
ألح�كام امل�ادة ٦4 أوال من الدس�تور 

العراقي«.  

رشطة نينوى تعتقل أكثر من 1000 عنرص بـ »داعش« خالل 2020

املالية تدافع عن سعر الرصف وتؤكد: بعض التجار وراء أزمة األسعار

جملس وكالء األمن الوطني يناقش ملفني أحدمها خيص االنتحار

رئيس الربملان يوجه 
دعوة للنواب: سنصوت 

عىل املوازنة االربعاء

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد س�فر اململكة العربية الس�عودية يف العراق عبدالعزيز الشمري، أمس 
الثالث�اء، أن زيارة رئيس الوزراء مصطف�ى الكاظمي، األربعاء، إىل اململكة 
مهمة وتأتي يف توقيت مهم وس�يتم مناقش�ة عدد من القضايا السياسية 

واألمنية واالقتصادية، وسيتم توقيع عدد من االتفاقيات يف مجاالت عدة.
وشدد السفر يف ترصيح صحفي »عىل أهمية العالقة بني البلدين،« مضيفاً 
أن »هن�اك نية لزي�ادة املنافذ الحدودية مع الع�راق وأن منفذ عرعر يعمل 
عىل مدار الس�اعة«. وبخصوص هدية امللك س�لمان املتمثلة بامللعب الدويل 
قال »هنالك اجتماعات مس�تمر الستكمال إجراءات العمل، أما بخصوص 
املجلس التنسيقي بني اململكة والعراق هناك اجتماعات مستمرة وسيكون 

هناك اجتماع مهم بني رجال األعمال قريبا بني البلدين«.

        بغداد / المستقبل العراقي

رجح النائب عن كتلة االتحاد الوطني الكردستاني، حسني نرمو االربعاء موعد 
التصوي�ت عىل مرشوع قانون املوازنة االتحادية للعام ٢٠٢١. وقال نرمو، يف 
ترصي�ح صحفي، ان« نواب�اً جمعوا نحو 4٠ توقيعا لعقد الجلس�ة الخاصة 
بتمري�ر املوازنة يوم االربعاء، وعدم معارضة الكتل الكردية لعقد الحس�م«.

واوضح نرمو ان »اللجنة املالية النيابية قد صوتت خالل االيام املنرصمة عىل 
املادة ١١ الخاصة باقليم كردستان يف مرشوع قانون املوازنة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أص�درت محكم�ة جناي�ات باب�ل، 
أم�س الثالث�اء، حكما بالس�جن ٦ 
سنوات ملدان بانتحال صفة مرشف 
اإلعالم�ي  املرك�ز  قضائي.وذك�ر 
ملجلس القضاء األعىل يف بيان تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه أن 
»الهيئ�ة ال������ثاني�ة يف جنايات 
باب�ل نظرت قضي�ة مته�م انتحل 
صف�ة م�رشف قضائ�ي يف مجلس 

القضاء األعىل«. 

اس�تحصل  »امل�دان  أن  إىل  واش�ار 
مبال�غ مالي�ة كبرة م�ن مواطنني 
لقاء غلق دعاوى وعمليات توس�ط 
يف املحاك�م باعتب�اره مرشف�ا عىل 
التحقي�ق، بحس�ب  عم�ل قض�اة 
ادعائه للمشتكني«. وأضاف البيان 
أن »املتهم ضبطت بحوزته هويات 
ومذك�رات قبض وكتب صادرة من 
املحاكم«، الفتا إىل أن »قرار املحكمة 
بالسجن ٦ سنوات يأتي استنادا إىل 
أح�كام الق�رار ١٦٠ / أوال الصادر 

من مجلس قيادة الثورة املنحل«.

أعلنت السفارة االمركية يف بغداد، 
أم�س الثالث�اء، موع�د مناقش�ات 

الحوار االسراتيجي مع العراق.  
وذك�رت الس�فارة يف بي�ان، تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
ان »الوالي�ات املتحدة س�تعقد مع 

جمهورية العراق مناقش�ات حول 
الح�وار االس�راتيجي م�ن خ�الل 
مؤتم�ر اف�رايض ع�ر االنرنت يف 
الس�ابع من نيس�ان )أبريل( وفقا 
إلتفاقية اإلطار االس�راتيجي لعام 

٢٠٠٨ بني كال بلدينا«.  

بالتفاصيل.. أبرز ما سيبحثه رئيس الوزراء
 يف زيارته اليوم إىل السعودية

نائب يرجح التصويت عىل املوازنة: 
املعارضة عىل القانون خفتت

احلكم بالسجن )6( سنوات ملنتحل صفة 
»مرشف قضائي« يف بابل

العراق والواليات املتحدة حيددان موعد اجلولة 
اجلديدة من »احلوار االسرتاتيجي«

        بغداد / المستقبل العراقي

طالبت لجنة التعلي�م العايل النيابية، 
أم�س الثالث�اء، بجع�ل االمتحان�ات 
الجامع�ات  يف  األولي�ة  للدراس�ات 
م�ن  ب�دال  إلكروني�ة  العراقي�ة 
االمتحان�ات الحضورية.    وبحس�ب 
وثيق�ة، جاء فيه�ا »بس�بب طبيعة 
هذه الدراسة وزيادة نسبة اإلصابات 

والوفيات بفايروس كورونا لذا تطلب 
)لجن�ة التعليم العايل والبحث العلمي 
النيابية( جعل االمتحانات للدراسات 
العراقي�ة  الجامع�ات  يف  األولي�ة 
الحض�وري(  م�ن  ب�دال  )الكروني�ا 
ولجميع املواد واملراحل دون استثناء 
لتاليف حصول اإلرباك بسبب االختالف 
ب�ني طريق�ة التدري�س واالمتح�ان 

وحفاظا عىل سالمة الطالب«.  

التعليم الربملانية ختاطب الوزارة جلعل 
االمتحانات »إلكرتونية« يف اجلامعات
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    المستقبل العراقي / عامر عبدالعزيز 

اعلنت وزارة التجارة تواصل مواقع الرشكة العامة لتجارة 
الحب�وب يف صالح الدي�ن عملية مناقل�ة الحنطة املحلية 
م�ن مجمع حبوب بيج�ي ومجمع حبوب س�امراء وفق 
الخط�ة املناقله املقررة ملحاور النج�ف االرشف و كربالء 
املقدسة و الديوانية والسماوة اضافة ملواقع ) الرصافة و 
ال�دورة ( يف بغداد، اوضح ذلك مدير عام الرشكة املهندس 

عبدالرحمن الجويرباوي .
وق�ال إن مخازن ال�رز يف صومعة تكري�ت واصلت اليوم 

تجهي�ز وكالء تموي�ن مناط�ق االس�حاقي و الدجي�ل و 
دجله بحصة ش�هر رمضان من مادة الرز حسب توجيه 
الدكت�ور ع�الء الجب�وري وزي�ر التجارة ب�روة ان بتم 

تجهيز للمواطنيني بالرز قبل بدء شهر رمضان.
واض�اف ان مجمع حبوب بيج�ي يواصل مناقله الحنطة 
املحليه اىل محافظات النجف و كربالء و املثنى والديوانية 

و صوامع الرصافة و الدوره يف بغداد . 
وكشف انه وعىل الرغم من عزوف بعض سواق  الشاحنات 
م�ن املناقلة الكميات املخصصة ملح�ور محافظة النجف 
، ف�ان معدل التحمي�ل اليومي يرتاوح ماب�ني ) ٣٥-٤٥( 

ش�احنة يوميا يف مجمع حبوب بيجي و تصل ايل س�تون 
شاحنه من مجمع حبوب سامراء .

م�ن جانب�ه، اك�د مدير ف�رع الرشكة يف ص�الح الدين اىل 
استمرار تجهيز مطحنة العلم بالحصة املخصصة النتاج 
طحني الصفر الذي س�يوزع عىل كاف�ة عوائل املحافظة 

كحصة لشهر رمضان املبارك.
من جانب اخر  استنفرت الوزارة مالكها املتقدم بمتابعه 
تجهيز مفردات البطاقة التموينية يف عدد من املحافظات 
والوقوف عىل انسيابية حركة نقل املواد التموينية لباقي 

املحافظات بما يؤمن إيصالها اىل كل املواطنني

جتارة احلبوب تعلن استمرار مناقلة احلنطة من جممع حبوب بيجي وسامراء
سايلو تكريت جهز وكالء متوين االسحاقي و الدجيل بالرز حلصة شهر رمضان

    ميسان / ابو الحسن

أعلن فرع توزيع كهرباء ميس�ان أحد فروع 
الرشكة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب، أمس 
الثالث�اء، عن املب�ارشة يف عدد من املش�اريع 
ضم�ن الخط�ة الطارئ�ة لع�ام 2021 ، لفك 
االختناقات واس�تحداث مغذي�ات ) ٣٣ و 11 

ك.ف ( يف املحافظة.
وقال مدير الفرع املهندس سعد عبد الحسني 
يرس »فرع�ه أكمل تس�ليم مواقع املش�اريع 
بش�كل رس�مي  إىل الرشكات املنف�ذة ضمن 
خطة الرشكة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب 
الطارئ�ة للعام الحايل«، مش�راً إىل أن عددها 
)10( كمرحل�ة أوىل  وس�تكون تحت إرشاف 
مسؤول قس�م تنفيذ املشاريع بشكل مبارش 
ومتابعة رؤس�اء وأعضاء لج�ان متخصصة 
م�ن املهندس�ني والفنيني يف الفرع  وحس�ب 

ضوابط وزارة الكهرباء. 
وتابع أن »املش�اريع التي ستنطلق الرشكات 
بتنفيذه�ا يف القري�ب العاج�ل تأت�ي ضم�ن 
اس�تعدادات الرشك�ة العامة لفص�ل الصيف 
والت�ي م�ن املؤمل بعد إنجازها تس�هم يف فك 
االختناق�ات يف عدد م�ن األقضي�ة والنواحي 

فضال عن مدينة العمارة«. 
وبني مدي�ر الفرع بان املش�اريع هي »تنفيذ 

خط�وط /٣٣ ك.ف / لتغذية محطة املرشح 
الثانوية ) ٣٣/11 ك.ف ( من متنقلة الجديدة 
اس�تحداث  ك.ف(،   ٣٣  /  1٣2( التحويلي�ة 
مغذيات  من محطة ش�مال العم�ارة ) 1٣2 
/٣٣ك.ف(  لتغذي�ة محطة مغرب�ة الثانوية 
 ( مغذي�ات    ،  ) ك.ف   11  /  ٣٣  ( الجدي�دة 
٣٣ك.ف(  من محطة رشق العمارة التحويلية 
) 1٣2 / ٣٣ / 11 ك.ف ( لتغذية محطة سيد 
جميل الثانوية ) ٣٣ / 11 ك.ف ( ،مسرتس�اًل 
اىل ان الخطة شملت ايضا ، استحداث مغذيات 
)٣٣ك.ف( مزدوج الدائرة / دبل س�ركت / ، 
لتغذية محطة الرس�الة  الثانوي�ة الجديدة ) 

٣٣ / 11 ك.ف من 
متنقل�ة غرب العم�ارة ) 1٣2 / ٣٣ ك.ف (  ،   

استحداث مغذيات 11ك.ف عدد/1) ابو 
س�ماعات 1+1 (من محطة الرسالة الثانوية 

)٣٣/11ك.ف( . 
واس�تطرد  » س�تتضمن مش�اريع املرحل�ة 
األوىل أيض�ا، اس�تحداث مغذيات / 11ك.ف/  
الثانوي�ة  مغرب�ة  محط�ة  م�ن  ع�دد)1٣(  
الجدي�دة )٣٣ / 11 ك.ف (  واملغذيات البلدية 
1 و 2  , نهاون�د ، املهن�ي 1 و 2  , ال�رشوق 1 
و 2 ، , جعف�ر الطيار 1 و 2، الجوادين1 و 2، 
و ك�راج املبيت 1 و 2. ، مغذي�ات /  11ك.ف 
/ عدد )9(،  الثورة , االس�تقالل , الش�يماء , 
ال�زوراء , ش�ارع املاطور , س�وق زبيد , حي 
الرس�الة , دور الضب�اط والوحدة من محطة 
الرس�الة الثانوية ) ٣٣ / 11 ك.ف (. وأضاف 
مدير الفرع املهندس س�عد عبد الحسني يرس 
» إن ضمن املش�اريع نص�ب معدات« محطة 
الرسالة الثانوية ) ٣٣ / 11 ك.ف (   ، و معدات 
محط�ة مغربة ) ٣٣ / 11 ك.ف ( ، مع تاهيل 
مغذي�ات محطة عواش�ة الثانوية )  ٣٣ك.ف 
( الخارج�ه من محطة جنوب العمارة ) 1٣2 
/ ٣٣ / 11ك.ف ( ،و ش�طر مغ�ذي الرحم�ة 
/11ك.ف  / الخ�ارج م�ن محطة البالس�تك  

الثانوية ) ٣٣ / 11 ك.ف ( .

توزيع كهرباء ميسان تعلن املبارشة يف أعامل املرحلة 
االوىل من املشاريع الطارئة

»جنرال إلكرتيك« تقدم منحة دراسية 
للطالب العراقيني

    بغداد / المستقبل العراقي

قدم�ت رشكة »جن�راك إلكرتيك«، أم�س الثالثاء، منحا دراس�ية 
لط�الب عراقيني، ضمن برنام�ج ال� »BBS«، بهدف مس�اعدتهم 
لاللتح�اق بوظائ�ف القط�اع الخ�اص وتأس�يس ك�وادر وطنية 

موهوبة تساهم يف مسرة »نماء وازدهار« البالد.    
وق�ال الرئي�س التنفي�ذي للرشك�ة  يف الع�راق رش�يد الجنابي يف 
بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه ان »الرشكة تواصل 
التزامه�ا الج�اد بتعزي�ز مه�ارات الش�باب العراق�ي م�ن خالل 
تقديم املنح الدراس�ية لخمس�ة طالب يف برنام�ج BBS التعليمي 
املمت�د عىل مدار 10 أش�هر«، مش�راً اىل ان »الربنام�ج يركز عىل 
تحس�ني اللغة اإلنجليزية وصقل مهارات مزاولة األعمال للطالب 
املشاركني،ومساعدتهم عىل االستعداد لاللتحاق بوظائف القطاع 
الخاص.وسيس�اعد يف تأس�يس كوادر وطنية موهوبة تساهم يف 
مس�رة نماء وازدهار الب�الد من خالل تعزي�ز فطنتهم التجارية 

واالسرتاتيجية ضمن خرباتهم املهنية يف املستقبل«.  
واض�اف ان »الربنامج التعليم�ي يغطي ثالثة مواضيع رئيس�ية 
خ�الل ف�رتة 10 أش�هر وتش�مل: اللغ�ة اإلنجليزي�ة؛ ومه�ارات 
التطور املهني؛ وأس�س مزاولة األعمال. واختتمت الدورة األوىل يف 
اللغ�ة اإلنجليزية نش�اطاتها يف ال� 1٥ من كان�ون الثاني املايض، 
لتنطلق بعدها دورة مهارات التطور املهني يف ش�هر ش�باط ومن 
املخط�ط أن تس�تمر لغاية ش�هر نيس�ان املقبل، ومن ث�م دورة 
أس�س مزاولة األعمال التي ستس�تمر لغاية شهر ايلول من العام 
الجاري. وستش�مل الدورة األخرة من الربنامج مواضيع يف غاية 
األهمي�ة وتضم الفطن�ة التجارية، واملحاس�بة املالية، ومدخل إىل 
مجاالت الخدمات املالية والتسويق، والشؤون االقتصادية، عالوة 
ع�ىل دورات مصغ�رة ومتخصص�ة بمج�االت محددة ع�ىل غرار 

التكنولوجيا املالية«.  
واكد الجنابي انه »يف ضوء مزاولة الرشكة العمالها يف العراق عىل 
مدى عق�ود وحضورها الطويل يف البالد،تدرك وجود حاجة ملحة 
لصقل مهارات الش�باب العراقي وتزوديهم باملعلومات والخربات 
الالزم�ة لاللتحاق بمه�ن القطاع الخاص يف املس�تقبل. لذلك جاء 
برنامج BBS املقدم للطلبة مصمماً حسب الطلب لتلبية تطلعاتهم 
وتعزي�ز نقاط قوتهم ضمن مجاالت رئيس�ية مثل التطور املهني 
ومهارات مزاولة األعمال. وتؤكد املنح الدراسية التي نقدمها عىل 
التزامه�ا املتواصل بتأس�يس الجيل املقبل م�ن املهنيني العراقيني 
املتمرس�ني وسعينا املس�تمر لدعمهم للحصول عىل فرص العمل 

املناسبة«.  
وب�ني ان »الدروس التعليمية س�تقدم جميعها بحضور ش�خيص 
وبش�كل اف�رتايض بإرشاف وتوجي�ه هيئة تدريس�ية تضم نخبة 
من املتمرس�ني املهنيني الذين يتمتعون بخربة طويلة يف العمل مع 
الطالب العراقيني والقطاع الخاص وس�يحظى الطالب الناجحون 

يف الربنامج بفرص العمل لدى العديد من الرشكات كمتدربني«.  
من جانبها قالت رئيس�ة صندوق العراق للتعليم العايل كرس�تني 
ف�ان دن ت�ورن، وهي مؤسس�ة غر ربحي�ة تت�وىل ادارة برنامج 
BBS: »نه�دف إىل تمك�ني الخريجني الجامعي�ني يف العراق للعمل 
ل�دى القطاع الخ�اص. لذلك يع�د هذا املنه�اج التعليم�ي بمثابة 
نت�اج عمل دؤوب عىل مدار س�نوات عديدة لس�د فج�وة املهارات 
لدى الطالب العراقيني، وكيفي�ة تأهيلهم لاللتحاق بمهن مثمرة. 
ويس�اعد الربنامج املصمم خصيصاً للس�وق العراقي يف التصدي 
ملش�كلة بطالة الطالب ويؤسس كوادر برشية موهوبة يف القطاع 
الخاص. والشك أن دعم )جنرال إلكرتيك( سيثري الفوائد املقدمة 
للطالب املش�اركني يف الربنامج التعليمي وسيساعدهم يف تأسيس 

مسرة مهنية ناجحة«.

    بغداد / المستقبل العراقي

اك�د وزي�ر التخطي�ط، خال�د بت�ال النج�م، 
أمس الثالثاء، ان الوزارة س�تقدم توصياتها 
الخاص�ة باس�تئناف العم�ل يف مرشوع خط 
كهرباء )بغ�داد- حديثة(، إىل مجلس الوزراء 
خ�الل االي�ام القريب�ة املقبلة.وق�ال خ�الل 
ترؤس�ه اجتماعا ضم رئي�س صندوق اعادة 
االعمار محمد هاش�م العان�ي، وممثلني عن 
ملجل�س  العام�ة  واألمان�ة  الكهرب�اء  وزارة 
ال�وزراء، وكي�ي وزارة التخطي�ط ان : خ�ط 
كهرباء / بغداد- حديثة/ يمثل أهمية كبرة 
يف تحس�ني واقع الكهرب�اء الوطنية يف عموم 
الع�راق، وس�د حاج�ة محافظ�ة االنبار من 
الطاقة.واش�ار إىل ان هذا املرشوع، س�ربط 
خط الشبكة الوطنية من منطقة الحامضية 
غ�رب بغ�داد، باملحط�ة املائية لس�د حديثة 

الت�ي تحتوي ع�ىل ٦ وحدات، والتي س�توفر 
٦٦0 مي�گا واط عند اكتم�ال تاهليها والذي 
ه�و يف طور االحالة.وتاب�ع النجم ان : وزارة 
التخطي�ط، حريصة ع�ىل ايج�اد املعالجات 
املناس�بة الس�تئناف العمل يف ه�ذا املرشوع 
الحيوي، املتوقف منذ عام 201٧،وبما يضمن 
حقوق الطرف�ني / وزارة الكهرباء والرشكة 
املنف�ذة /.م�ن جانب�ه، قال رئي�س صندوق 
اع�ادة االعم�ار محم�د العان�ي، ان مرشوع 
خط كهرباء / بغداد-حديثة/ من املش�اريع 
املهمة التي ستسهم يف تعزيز التنمية وإعادة 
االعم�ار، باإلضاف�ة إىل م�ا يوف�ره من دعم 
واستقرار لش�بكة الكهرباء الوطنية.وجرى 
خ�الل االجتماع، مناقش�ة تفاصيل املرشوع 
بحض�ور الرشك�ة املنف�ذة، واالتف�اق ع�ىل 
اآلليات والحلول املمكنة الس�تئناف العمل يف 

مرشوع خط كهرباء /بغداد-حديثة /.

وزير التخطيط: سنقدم توصية ملجلس الوزراء 
باستئناف العمل بخط كهرباء بغداد حديثة

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا النائ�ب األول لرئي�س مجل�س الن�واب حس�ن الكعب�ي اىل 
االس�تفادة من الخربات الياباني�ة يف املش�اريع التنموية الكبرة 
والت�ي تحتاج لتموي�ل وتصاميم واستش�ارات فنية وهندس�ية 

خصوصا يف قطاعي الطاقة واملوانئ.
وق�ال الكعبي، خ�الل لقائه الس�فر الياباني يف الع�راق كوتارو 
س�وزوكي، ان »العراق لدي�ة رغبة كبرة يف توس�يع العالقة عىل 
كافة املس�تويات واملجاالت س�واء االقتصادية او الصحية وكذلك 
التعليمية والثقافي�ة وغرها مع اليابان لتحقيق يف اطار تحقيق 

خطة التنمية الشاملة ». 
واض�اف ان »مجل�س النواب عازم عىل بناء عالقات دبلوماس�ية 
برملانية م�ع الياب�ان والبعثات الدبلوماس�ية االخ�رى املتواجدة 
يف الع�راق لتطوير وتب�ادل الخربات واقامة عالق�ات متوازنة مع 
الجمي�ع بم�ا يخدم س�يادة واس�تقرار ومصالح الب�الد »، داعيا 
اليابان اىل بناء جس�ور العالقات عىل املستوى الشعبي من خالل 
اقام�ة النش�اطات والفعاليات داخ�ل الجامعات وعىل مس�توى 

املنظمات لتعزيز الثقة الشعبية.

الكعبي يدعو اىل االفادة من اخلربات اليابانية 
يف املشاريع التنموية للطاقة واملوانئ

    بغداد / المستقبل العراقي

هنأ وزير النقل نارص الش�بي مرص بالجهود الجبارة التي بذلتها 
من أجل إعادة تعويم سفينة الحاويات العمالقة ) ايفري گيفن ( 

التي جنحت قبل أيام يف عرض قناة السويس. 
وأضاف الش�بي يف برقية إنن�ا يف ذات الوقت نثمن جهود املالكات 
الهندس�ية والبحرية املرصية التي أثبتت أنها عىل قدر املسؤولية 
يف مواجهة التحديات و الصع�اب التي تعرتي األعمال البحرية يف 

قناة السويس.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن وزير الصحة والبيئة حس�ن محمد التميم�ي عن الرشوع 
بتأهي�ل 2٤ صالة عمليات وتجهيزها باالجه�زة الطبية يف بغداد 
واملحافظات.وذك�ر بيان لوزارة الصحة تلقت املس�تقبل العراقي 
نسخة منه »خالل لقائه مدراء اقسام الهندسة يف دوائر الصحة يف 
بغداد واملحافظات وبحضور الوكالء االداري والفني للوزارة وزير 
الصح�ة يعلن عن الرشوع بتأهيل 2٤ صال�ة عمليات وتجهيزها 
باالجه�زة الطبية يف بغداد واملحافظ�ات من اجل تعزيز الخدمات 

التخصصية يف املؤسسات الصحية«.
واك�د الوزير« عىل رضورة تذلي�ل املعوقات وانجاز تأهيل صاالت 
واملواطن�ني يف  للم�رىض  املمكن�ة خدم�ة  بالرسع�ة  العملي�ات 

املحافظات«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أفتت�ح محافظة نين�وى نجم الجبوري، أم�س الثالثاء، عددا من 
املشاريع الخدمية واالبنية االمنية يف ناحية القروان شمال غرب 

املوصل.
وق�ال الجب�وري بانه »افتت�ح بواب�ة الناحية بعد انته�اء اعمال 
تأهيله�ا وتطويرها بش�كل نموذجي باإلضاف�ة لقيامه بافتتاح 
مبنى البلديات ومتابعة س�ر املش�اريع األخرى كتبليط الشوارع 
وتأهي�ل ابار املاء ومبنى مديرية الرشطة وعدد من املدارس وذلك 
ضمن مس�اعيه لتطوي�ر االقضي�ة والنواحي التابع�ة ملحافظة 

نينوى«.

وزير النقل هينئ مرص بإعادة تعويم 
سفينة احلاويات العمالقة

الصحة تعلن الرشوع بتأهيل »24« صالة عمليات 
وجتهيزها باالجهزة يف بغداد واملحافظات

نينوى: افتتاح مشاريع خدمية يف ناحية 
القريوان شامل غرب املوصل

    البصرة / المستقبل العراقي

أكد رئيس هيئة اس�تثمار البرصة عالء عبد الحس�ني، أمس الثالثاء، اس�تعداد املحافظة 
الستقبال الرشكات الكندية إلقامة مشاريع يف مختلف القطاعات يف املحافظة.وقال عبد 
الحسني خالل لقائه مع سفر كندا يف العراق أولريك شانون جرى خالل االجتماع التباحث 
حول الوضع االس�تثماري يف البرصة مع آلية تطوير العالقة بني العراق وكندا إضافة اىل 
اهم الفرص االستثمارية والخطط املستقبلية وإليه تسهيل اإلجراءات للرشكات الكندية.
من جهته، بني ش�انون انه يتطلع اىل الف�رص الواعدة يف البرصة خصوصا يف القطاعات 
الجدي�دة واهمها حماية البيئة والطاقة املس�تجدة وقطاعات النف�ط والغاز والتجارة » 
موضحا االهمية االس�رتاتيجية التي تتمتع فيها البرصة من موقع وجغرايف ومواد اولية.
وجرى خالل اللقاء بيان اهمية ان تبدأ الرشكات الكندية مشاريعها يف الوقت الحايل نظرا 
لقلة املنافس�ة الس�وق العراقية وخصوصا يف محافظة البرصة اضافة اىل توافر الفرص 

االستثمارية يف قطاع الطاقة املتجددة.

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعل�ن األم�ني الع�ام ملجل�س ال�وزراء حميد 
اس�تعدادات  ع�ن  الثالث�اء،  أم�س  الغ�زي، 
حكومي�ة لتطوير مدين�ة أور األثرية لتكون 
قبلة إىل العالم دينياً وسياحياً.وقال الغزي، يف 
بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه إن 
مدينة أور األثرية تحظى باهتمام واسع من 
لدن الحكوم�ة العراقية؛ كونها تمتلك مكانة 
تأريخية وتراثية تمتد آلالف السنني، مؤكدا أن 
االستعدادات جارية للرشوع بعملية تأهيلها 
وتطويرها؛ لجعلها قبلة للوافدين من ش�تى 
أنح�اء العالم، ملا تمتلكه من مقومات جاذبة 
م�ن الناحيت�ني الدينية والس�ياحية.وأضاف 
الغزي أنه ترأس االجتماع األول للجنة تطوير 
وتأهي�ل مدين�ة أور األثري�ة يف محافظة ذي 
ق�ار، مبين�ا أن اللجنة س�تأخذ ع�ىل عاتقها 
املدين�ة  إلظه�ار  الكفيل�ة  الخط�ط  وض�ع 
بشكلها الالئق ومكانتها الطبيعية والرمزية، 
بتكات�ف الجه�ات الرس�مية ذات العالق�ة، 

من خ�الل بلورة األف�كار والخط�ط وإعداد 
الكش�وفات إلنج�از ه�ذا امل�رشوع الحيوي 
املهم.وأش�ار األم�ني الع�ام ملجلس ال�وزراء، 
إىل أن اللجن�ة خالل اجتماعها األول س�تضع 
اللبن�ة األوىل النط�الق املرشوع، الذي س�يعد 
بوابة ملحافظة ذي قار وإنعاش�ها اقتصادياً 
بالدرجة األس�اس، ع�ىل وفق الخط�ط التي 
س�تقدمها الوزارات واملؤسس�ات الرسمية، 
مبدياً استعداد األمانة العامة ملجلس الوزراء، 
لتقدي�م جميع التس�هيالت والدع�م من أجل 
إنج�اح املرشوع.وقدم أعضاء اللجنة، رؤاهم 
األولية بعد توزيع املهام بحس�ب القطاعات 
املس�اهمة، وتوجيه كل فريق إلجراء املس�ح 
امليداني عىل املناطق املستهدفة داخل املدينة، 
فض�اًل عن وض�ع الخطط الخاص�ة بصيانة 
الزق�ورة واألماك�ن األثري�ة املحيط�ة به�ا، 
موضحا انه سيتم رفع التوصيات التي خرج 
به�ا املجتمع�ون إىل رئي�س مجل�س الوزراء 
لغ�رض املصادقة عليه�ا، ومن ث�م الرشوع 

بعملية التطوير.

البرصة تبحث مع السفري الكندي الفرص االستثامرية باملحافظة

استعدادات حكومية لتكون »أور« قبلة دينية وسياحية إىل العالـم

حمافظ البرصة يوجه بمتابعة ملف التجاوزات: 
ال هتاون مع هذا امللف

تلقى جرعة لقاح »كورونا« ودعا البصريني إىل التسجيل لتلقيه

    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

وجه محافظ البرصة املهندس أسعد العيداني، أمس الثالثاء، بمتابعة 
ملف التجاوزات يف دائرة بلدية البرصة.

وأف�اد املحاف�ظ يف وثيقة، تلقت “املس�تقبل العراقي” نس�خة منها، 
أن محافظ البرصة وجه قس�م ش�ؤون املواطنني بمتابعة عمل دائرة 

بلدية البرصة وملف التجاوزات«.
وأك�دت الوثيقة عىل »إدام�ة زخم الحراك الخدمي وع�دم التهاون يف 
تقدي�م الخدمات أله�ايل الب�رصة والعمل عىل راحته�م والرب بيد 
م�ن حديد عىل كل املتجاوزين الذين عاثوا يف البرصة خرابا وش�وهوا 

عاصمة العراق االقتصادية«.
إىل ذل�ك، تلق�ى محاف�ظ الب�رصة الجرع�ة األوىل م�ن اللق�اح ض�د 
مضاعف�ات فروس كورون�ا، جاء ذلك خالل زي�ارة إىل مركز الرازي 

للرعاية الصحية األولية.
وق�ال مدير قس�م الصح�ة العامة يف دائ�رة صحة الب�رصة الدكتور 
تحسني صادق النزال أن محافظ البرصة تلقى الجرعة األوىل لتشجيع 
املواطن�ني ع�ىل اخذ اللق�اح كونه أم�ن ويوفر الحماي�ة من مخاطر 

اإلصابة بفروس كورونا.ودعا نزال املواطنني اىل اخذ اللقاح للحفاظ 
عىل صحتهم وسالمته من هذا الفروس الخطر.

يذك�ر إن صح�ة الب�رصة ب�ارشت بحمل�ة التلقيح ض�د مضاعفات 
الفروس منذ يوم األحد املصادف 2٨ اذار ضمن خطة إعادتها مسبقا 

يف توفر ٥0 مركز تلقيح يف عموم مناطق املحافظة.

الكهرباء تعلن عن مساٍع للوصول 
إىل 22 ألف ميغا واط

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الكهرب�اء، أم�س الثالث�اء، وصول 
انت�اج الطاق�ة الكهربائية إىل 19 أل�ف ميغاواط 
رغ�م م�ا وصفت�ه ب�«محدودي�ة« التخصيصات 
املالية وعدم إقرار املوازن�ة االتحادية.وقال أحمد 
العبادي الناطق باسم الوزارة إن »الوزارة تسعى 
إىل تحقيق هدفها والوصول بالطاقة اإلنتاجية إىل 
22 ألف ميغاواط قبل موس�م الصي�ف املقبل، إذ 
م�ن املؤمل أن يدخل عدد من الوح�دات التوليدية 
يف محط�ات )ص�الح الدين الحراري�ة والنارصية 
والس�ماوة(، فض�اًل ع�ن إضافة طاق�ات جديدة 
يف محط�ة بس�ماية، وصيانة وح�دات توليدية يف 
محطات )املسيب والهارثة والنجيبية والخرات(«.
وأوض�ح العب�ادي، أن »الجان�ب اإليران�ي يجهز 
العراق حالياً ب� 22 مليون قدم مكعب قيايس من 
الغاز، بعد أن كانت الكمية ٥0 مليون قدم مكعب 
قيايس«، معرباً ع�ن أمله »معاودة إيران التجهيز 
اىل ما كان عليه، لضمان استقرار وضع املنظومة 

الكهربائية، الس�يما توف�ر الوق�ود اىل الطاقات 
أن »مش�كلة تلك�ؤ  اإلنتاجي�ة املضافة«.وب�ني، 
الجان�ب اإليران�ي بتجهي�ز العراق بالغ�از، كانت 
تتعل�ق بوجود مس�تحقات للجان�ب اإليراني عىل 
الع�راق والتي تبلغ ملياري�ن و٦00 مليون دوالر، 
وأن ه�ذه املبال�غ مؤمن�ة م�ن الجان�ب العراقي 

ومودع�ة يف )امل�رصف العراق�ي للتج�ارة( إال أن 
العقوب�ات املفروضة عىل الجان�ب اإليراني حالت 
دون تحوي�ل املبلغ«، كاش�فاً ع�ن »حلحلة« هذا 
املوضوع بني الجانب�ني »لضمان معاودة الجانب 
االيراني ضخ الغاز وبواقع ٥0 مليون قدم مكعب 

قيايس يومياً قبل موسم الصيف املقبل«.
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وزارة النفط 
رشكة مصايف الشامل / مصفى الصمود)ش.ع(

اعالن مناقصة استريادية عامة
Advertisement of public Foreign Bid

تعلن رشكة مصايف الشمال )ش.ع(  أحدى تشكيالت وزارة النفط عن املناقصة العامة االستريادية 
املرقم�ة )68201462( املدرج�ة تفاصيلها ادناه فعىل الراغبني باالش�راك مم�ن تتوفر فيهم 
ال�رشوط القانوني�ة مراجعة موقع الرشك�ة الكائن يف محافظة صالح الدي�ن / قضاء بيجي/ 
االس�تعالمات الخارجية / لجنة فتح العطاءات الستالم نسخة من جدول املواصفات والوثائق 
املطلوبة مقابل  مبلغ قدره )100,000( فقط مائة الف دينار عراقي غري قابل للرد اال يف حال 
الغائها او تغيري اس�لوب تنفيذها ويتم  تس�ليم العطاءات قبل الس�اعة الواحدة من بعد ظهر 
يوم الثالثاء املوافق 2021/5/4 ويف حال صادف يوم الغلق عطلة رس�مية فيكون تاريخ الغلق 
يف اول يوم دوام رس�مي ييل تاريخ العطلة او الحظر ويتحمل من تحال بعهدته املناقصة اجور 

نرش االعالن والرسوم القانونية.

قاسم عبد الرمحن حسني
املدير العام

رئيس جملس االدارة

العدد: 5902
التاريخ : 2021/3/29

مجلس القضاء األعىل
النجف  رئاس�ة محكمة اس�تئناف 

االتحادية
محكمة بداءة الكوفة
العدد : 27/ب/2021

التاريخ : 2021/3/29
م/إعالن تبليغ بالحكم الغيابي

إىل/ املدعى عليه ) عدي عبد الشهيد 
عبد الرحيم (

قراره�ا  املحكم�ة  اص�درت ه�ذه 
امل�ؤرخ  )27/ب/2021(  بالع�دد 
2021/2/24 الذي يقيض ) باعادة 
الحال اىل ما كان عليه قبل التعاقد يف 
بيع السيارة املرقمة 410790 اربيل 
خصويص نوع هونداي النرا موديل 
2016 بتس�ليم الس�يارة املذك�ورة 
اعاله للمدعي احمد شاكر سلمان( 
وملجهولية محل إقامتك حسب رشح 
القائ�م بالتبلي�غ وإش�عار مخت�ار 
واختياري�ة منطقة النجف الجديدة 
/3 املدعو ) عيل مدلول العيساوي ( 
فقد تقرر تبليغك إعالنا  بصحيفتني 
يوميتني بق�رار الحكم الغيابي ولك 
حق االعراض واالستئناف والتمييز 
خالل املدة القانونية وبعكسه سوف 
يكتس�ب الق�رار الدرج�ة القطعية 

وفق القانون.
القايض

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

وزارة العدل
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة |2323|2019

التاريخ/2021/3/30 
أعالن 

تبي�ع مديرية تنفي�ذ الكوت حصة 
املدين يف العقار التسلسل  203/4م 
الك�وت  الواق�ع يف  الخاجي�ة     38
العائد للمدين )عبد الكريم محس�ن 
صخي( املحجوز لق�اء طلب الدائن 
حميد(البال�غ  الل�ه  عب�د  )س�داد 
)30,000,000( مليون دينار فعىل 
بال�رشاء مراجع�ة ه�ذه  الراغ�ب 
املديرية خ�الل مدة )15 يوما ( تبدأ 
من الي�وم التايل للنرش مس�تصحبا 
معه التأمينات القانونية عرشة من 
املائة م�ن القيمة املقدرة وش�هادة 
رس�م  وان  العراقي�ة  الجنس�ية 

التسجيل والداللية عىل املشري .
املنفذ العدل 

محمد عبد الرضا زيدان الطائي
املواصفات 

 / الك�وت    -: ورقم�ه  1-موقع�ة 
203/4م38  املرق�م  الخاجي�ه 

الخاجيه 
2-جنس�ه ونوع�ه:- ارض زراعيه 

تسقى بالواسطه 
3-حدوده واوصافه : ارض زراعيه 
خالي�ه م�ن البناء تقع عىل ش�ارع 
فرع�ي يف منطقة الخاجي�ة مقابل 

املسبح   
4-مشتمالته :-  

5-� مس�احة :- 71م2 م�ن اص�ل  
500سهم 

6-  6درجة العمران : 
7– الشاغل : 

8_القمي�ة املق�درة : 30,000,000 
ثالثون مليون دينار 

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

النجف  رئاس�ة محكمة اس�تئناف 
االتحادية 

يف  الش�خصية  األح�وال  محكم�ة 
الكوفة

العدد : حجة وفاة/2021
التاريخ: 2021/30/30

إعالن
قدم املدعو )س�عيدة عبد ياس�ني( 
الحص�ول  في�ه  ي�روم  إىل  طلب�ا 
ع�ىل حج�ة وف�اة للمدع�و )قيص 
اس�ماعيل ابراهي�م( ع�ىل انه تويف 
بتاري�خ 1977/11/7 فم�ن تتوفر 
لدي�ه معلومات ع�ن املدعو )قيص 
اس�ماعيل ابراهيم(  عليه مراجعة 
املحكمة خ�الل مدة اقصاها عرشة 
اي�ام م�ن تاري�خ الن�رش وبخالفه 

سيتم اصدار الحجة .
القايض

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

اعالن
العدد : 1739/ب2021/4

التاريخ : 2021/3/30
رحي�م  ع�يل   ( علي�ه  املدع�ى  إىل/ 

محمد( 
أق�ام املدعي )ه�ادي جابر صباح( 
البدائي�ة املرقم�ة أع�اله  الدع�وى 
والت�ي يطلب فيها ) الحكم  بابطال 
القيود الواردة ع�ىل العقار املرقم ) 
3/7822 ( واالبقاء عىل قيد املدعي 
لثب�وت  و  الحك�م(،  ثاب�ت  اع�اله 
إقامت�ك حس�ب  مجهولي�ة مح�ل 
واش�عار  القضائ�ي  املبل�غ  رشح 
مختار حي الشهيد الصدر 6  ) عبد 
الحس�ني صاحب العب�ودي( ، عليه 
قررت هذه املحكم�ة تبليغك إعالنا 
بصحيفتني يوميتني بموعد املرافعة 
املص�ادف 2021/4/20 وعند عدم 
حضورك أو إرس�ال م�ن ينوب عنك 
قانونا سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا  وفق األصول. 
القايض

ظاهر عباس الفتالوي

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة
العدد : 311/ب/2019
التاريخ : 2021/3/25

م/إعالن مزايدة
تبي�ع هذه املحكمة باملزاي�دة العلنية العقار 
املرق�م ) 174 مقاطع�ة 13 ال�ركات ( فعىل 
الراغبني بالرشاء الحض�ور اىل هذه املحكمة 
يف الي�وم ) الثالث�ون ( من الي�وم التايل لنرش 
التأمين�ات  معه�م  مس�تصحبني  االع�الن 
القانونية البالغ�ة )10%( من القيمة املقدرة 

ويتحمل املشري اجور االعالن.
القايض

عيل حميد الحيدري
االوص�اف:-  القطع�ة عب�ارة ع�ن بس�تان 
مس�احته )10 دون�م و 19 اول�ك و 50 م2 ( 
تقع عىل الش�ارع العام الرابط بني ) نجف – 
مناذرة ( وقريبة من مركز القضاء وبواجهة 
مائة وخمس�ون مر تقريب�ا وان القطعة قد 
انش�أ عليه�ا مجموعة م�ن الدور الس�كنية 
مختلف�ة  وبمس�احات  عش�وائية  بص�ورة 
وغ�ري منتظمة تقدر بح�وايل )34( دار وعدد 
م�ن الهي�اكل قيد االنش�اء ، قيم�ة االرض ) 
270،000،000( مائت�ان وس�بعون ملي�ون 
 )550،000،000 املنش�أت  وقيم�ة  دين�ار 
خمسمائة وخمس�ون مليون دينار والقيمة 
 )820،000،000  ( للقطع�ة  االجمالي�ة 

ثمانمائة وعرشون مليون دينار.

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة األحوال الشخصية يف الكوفة
العدد : حجة وفاة/2021

التاريخ: 2021/30/30
إعالن

ق�دم املدعو )مازن س�هام كاظ�م( طلبا إىل يروم 
في�ه الحص�ول ع�ىل حجة وف�اة للمدع�و )منذر 
سهام كاظم( عىل انه تويف بتاريخ 1991/3/10 
فم�ن تتوف�ر لديه معلوم�ات عن املدع�و ) منذر 
س�هام كاظم(  عليه مراجعة املحكمة خالل مدة 
اقصاه�ا عرشة اي�ام من تاريخ الن�رش وبخالفه 

سيتم اصدار الحجة .
القايض

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

اعالن
العدد : 1739/ب2021/4

التاريخ : 2021/3/30
إىل/ املدعى عليه ) هاشم هادي جواد ( 

أقام املدعي )هادي جابر صباح( الدعوى البدائية 
املرقم�ة أعاله والتي يطلب فيها ) الحكم  بابطال 
القي�ود الواردة ع�ىل العقار املرق�م ) 3/7822 ( 
واالبقاء ع�ىل قيد املدعي اعاله ثاب�ت الحكم(، و 
لثبوت مجهولية محل إقامتك حس�ب رشح املبلغ 
القضائي واش�عار مختار حي الش�هيد الصدر 6  
) عبد الحس�ني صاح�ب العب�ودي( ، عليه قررت 
هذه املحكم�ة تبليغك إعالنا بصحيفتني يوميتني 
بموعد املرافعة املصادف 2021/4/20 وعند عدم 
حضورك أو إرس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف 
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا  وفق األصول. 

القايض
ظاهر عباس الفتالوي

اىل الرشيك ال�ذي ال يحرض / عقيل قابل حبس 
اقتىض حضورك اىل مقر بلدية الحيدرية لغرض 
اصدار إجازة البناء للعقار املرقم )116/327( 
خ�ان الحماد خ�الل مدة عرشة أي�ام وبخالفه 
س�يتم اص�دار االج�ازة دون حض�ورك طالب 

االجازة /مازن قاسم محمد.
����������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية التنفيذ الدجيل 
العدد : 274 / ت / 2020 
التاريخ : 30 / 3 / 2021 

اعالن 
تبيع مديري�ة تنفي�ذ الدجيل االم�وال املنقولة 
العائ�دة للمدي�ن عم�اد عيل صال�ح لقاء طلب 
الدائن س�الم س�لمان ذلك لصدور قرار الحكم 
املرق�م 156 / ب / 2020 يف 27 / 9 / 2020 
واملكتس�ب الدرج�ة القطعي�ة والص�ادر م�ن 
محكم�ة ب�داءة الدجيل فعىل الراغ�ب بالرشاء 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة خمس�ة عرش 
يوما تبدا من اليوم التايل للنرش مستصحبا معه 
التامينات القانونية عرشة من املائة من القيمة 
املقدرة وشهادة الجنس�ية وان رسم التسجيل 

والداللية عىل املشري .
املواصفات :

1-موقع�ه ورقم�ه وجنس�ه ونوعه / مرش�ة 
زراعية محورية خمسة ابراج / النباعي .

2-الش�اغل / املدي�ن عماد ع�يل صالح / فالح 
املدين : حمد منصور حايف .

3-القيم�ة املق�درة : 000 / 000 / 22 اثن�ان 
وعرشون مليون دينار عراقي .

منفذ العدل 
عيل حسني عيل

وزارة الصناعة واملعادن
رشكة اور العامة

م / ملحق اعالن
تعلن رشكة اور العامة بتمديد  موعد 
غلق اعالن املناقصة االستريادية 7/م/
أ/2021 ليك�ون يف يوم 2021/4/20 
بدال م�ن 2021/4/5 فع�ىل الراغبني 
باالش�راك يف املناقصة اعاله مراعاة 

ذلك
مع التقدير

UR state company declare that of 
extending data of advertisement 
tender No . 7/T/U/2021 to 
be in 20/04/2021 . Instead of 
5/04/2021 please With Best  
Regards

املدير العام
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اعالن
وزارة الصحة والبيئة / الرشكة العامة لتسويق االدوية واملستلزمات الطبية 

يرسنا دعوتكم لالشتراك باملناقصات ادناه والتي تتضمن تجهيز )املواد املذكورة يف الجدول ادناه( والواردة ضمن 
حستابات املوازنتة الجارية واالطالع عىل املستمستكات املطلوبتة يمكنكم زيارة موقع رشكتنتا عىل االنرنت وعىل 

)www.moh.gov.iq(  واملوقع الخاص بالوزارة )WWW.kimadia.iq( :املوقع الخاص بالرشكة
علمتا ان ثمن مستتندات املناقصة التتي مبلغها اقل من مليون $ هتو  ) 1000000( مليتون دينارعراقي غري قابل 
للترد و املناقصتات التي مبلغها اكثر من مليون $ هو )2000000( مليونني دينار عراقي غري قابل للرد ويتحمل من 
سرستو عليه املناقصة اجور االعتالن  وعىل ان يتم تقديم وثائق االعمال املماثلة متع العرض اما التامينات االولية 
والتي يجب ان تكون بنستبة 1% من قيمة العرض تقدم عىل شتكل خطاب ضمان نافذ ملدة ستنة كاملة وال يطلق 
املبلتغ متن املرصف اال بكتاب من الرشكة يؤيد انتفاء الحاجة او صك مصدق او كفالة مرصفية ضامنة او ستندات 
القرض التي تصدرها املصارف الحكومية علما ان طريقة الدفع ستكون )حسب رشوط املناقصة( وطريقة الشحن 
)CIP(  او حسب  الرشوط  وان الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات وعىل من سرسو عليه املناقصة رضورة 
تقديتم التأمينتات القانونيتة )كفالة حستن االداء ( البالغة )5%( متن قيمة االحالة وعىل شتكل خطاب ضمان او 
كفالتة مرصفية او صك مصدق او مستتندات القرض التي تصدرها املصارف الحكوميتة ولغرض االطالع يمكنكم 
زيارة موقع الرشكة او الوزارة املذكورين انفا علما ان املؤتمر الخاص باالجابة عىل استفسارات املشاركني سيعقد 

الساعة العارشة صباحا يوم الخميس املصادف 2021/4/22 
مالحظتة / يف حالتة مصادفة موعد الغلق عطلة رستمية يكون اليوم التايل  للدوام الرستمي هو اخر موعد لتقديم 

العطاء ويعترب يوم الغلق ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء

املدير العام

فقدان
 4494 املرقتم  العقتار  ستند  فقتد 
/3حي العروبه باستم حمزه عبيد 
محمد من يعثر عليه تسليمه لجهة 

االصدار
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

مجلس القضاء األعىل
رئاستة محكمتة استتئناف النجف 

االتحادية
يف  الشتخصية  األحتوال  محكمتة 

الكوفة
العدد: 3/ش2021/3

التاريخ: 2021/3/29
إىل/ املدعى عليه ) استعد عقيل عبد 

مسلم( 
إعالن

أقامت املدعية ) نورس حيدر محمد( 
الدعتوى املرقمتة اعاله أمتام هذه 
املحكمة تطلب فيها الزامك بتأديتك 
للمدعيتة اعتاله ) اثاثهتا الزوجية( 
يف  املرفقتة  القائمتة  يف  املذكتورة 
اقامتك  الدعتوى ،وملجهولية محتل 
فقد قرر تبليغتك إعالنا بصحيفتني 
يوميتتني  محليتتني  رستيميتني 
للحضتور أمتام هتذه املحكمتة يف 
موعد املرافعتة القتادم املوافق يوم 
التاستعة  الستاعة   2021/4/11
صباحتا ويف حالة عتدم حضورك أو 
إرستال من ينوب عنك قانونا سوف 
تجري املرافعة بحقتك غيابيا وعلنا 

وفق القانون.
القايض

عيل لفتة جادر
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

مجلس القضاء األعىل 
رئاستة محكمتة استتئناف النجف 

االتحادية
رئاستة لجنتة تثبيتت العائديتة يف 

النجف
العدد : 11/مجدد/2013

التاريخ : 2021/3/29
م/إعالن تثبيت عائدية عقار مجدد

بناءا عىل ثبوت عائدية تمام العقار 
تسلستل ) 462 محلتة الحويتش (
والبالتغ مستاحته )63،75 م ( اىل ) 
حستني زغري ديوان ( بموجب قرار 
تثبيت العائدية الصادر بالعدد )11/
مجدد/2013( بتاريخ 2021/2/25 
والصتادر من رئاستة لجنتة تثبيت 
امللكية يف النجف لذا نعلن هذا القرار 
فمن لديته اعراض عتىل مضمونه 
رئاستة  لتدى  تمييتزا  بته  الطعتن 
استئناف النجف االتحادية بصفتها 
التمييزيتة ختالل متدة ) ثالثتني ( 
يوما اعتبتارا من اليتوم التايل لنرش 
هذا االعالن وعنتد انتهاء املدة وعدم 
ورود اشتعار لتقديم طعن ستبارش 
مديرية التسجيل العقاري يف النجف 

وفقا القرار تثبيت العائدية .
القايض

ظاهر عباس الفتالوي
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

فقدان وثيقة مدرسية
فقتدت منتي الوثيقتة املرقمة 529 
متن  الصتادرة   2019/9/25 يف 
متوستطة النجتاة للبنتات املعنونة 
اىل ثانوية الرافدين املستائية باستم 
) فاطمة وستام جاستم ( من يعثر 

عليها تسليمها لجهة االصدار
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

مجلس القضاء االعىل
القادسية  استئناف  رئاسة محكمة 

االتحادية
يف  الشتخصية  االحتوال  محكمتة 

غماس
العدد :1217

التاريخ 2021/3/24
اعالن فقدان 

اىل املفقود مهند ناجح غايل
طالب الحجة / ناجح غايل سيدي 

قدم والدك املدعو ناجح غايل ستيدي 
طلتب اصدار حجتة القيمومة عليك 
كونتك مفقتود ولتم تعترف اخبتار 
عنتك عليته قتررت هتذه املحكمة 
تبليغك اعالنا يف صحيفتني محليتني 
بالحضور امتام هذه املحكمة او اىل 
اقترب مركتز رشطة حال ستماعك 
هتذا االعالن وعتىل من تتوفتر لديه 
معلومتات عتن املفقتود االدالء بها 
امام هذه املحكمة خالل مدة عرشة 
ايتام متن تاريتخ نترش االعتالن يف 

الصحف املحلية 
القايض

مهند محمد عيل التميمي
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

وزارة الداخلية 
وكالتة التوزارة  للشتؤون االداريتة 

واملالية 
مديريتة االحوال املدنيتة والجوازات 

واالقامة 
يف النجف االرشف

 / املدنيتة  االحتوال  شتؤون  قستم 
الواقعات 

العدد : 3347
التاريخ : 2021/3/30

بنتاء عتىل طلتب املواطتن )حستن 
فليتح حستن ( التذي يتروم تبديل 
لقبته  وجعلته )الغتراوي ( بدال من 
)الرشوكتي( التوارد يف قيدهتا لعام 
1957 فمن لديته اعراض  مراجعة 
هتذه املديريتة خالل متدة اقصاها 
خمستة عرش يوم وبعكسته سوف 
الدعتوى  يف  املديريتة  هتذه  تنظتر 
وفق احكام املتادة )22( من قانون 
البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 
يف   24195 املرقتم  االداري  واالمتر 

2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

اعالن
تبليغ بالحضتور اىل مديرية بلدية 

النجف 
اىل  الرشيتك / واجتد عبتد الرضتا 

ناجي
توجتب عليتك الحضتور إىل مقتر 
مديرية بلدية النجف لغرض اصدار 
اجازة بناء للعقار املرقم 50489/3 
مقاطعة 4 جزيرة النجف الواقع يف 
النجتف حي النتداء ولكونك رشيك 
بالعقار اعاله وبما اني اجهل محل 
اقامتك لتذا تقرر تبليغك بالحضور 
اىل مقتر بلديتة النجف عتن طريق 

االعالن بصحيفة يومية رسمية 
الرشيكة

افراح مهدي جرب
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

مجلس القضاء األعىل
رئاستة محكمة استتئناف النجف 

االتحادية
محكمة بداءة الكوفة

العدد : 124/ب/2021
التاريخ : 2021/3/30

م/إعالن تبليغ بالحكم الغيابي
إىل/ ) عرفان صاحب عبيدان(

اصتدرت هتذه املحكمتة قرارهتا 
املتؤرخ 2021/3/16 يف الدعتوى 
البدائية املرقمة ) 124/ب/2021( 
) بالزامتك بازالتة شتيوع العقتار 
 18 مقاطعتة   19/1804 املرقتم 
علوة الفحل يف الكوفة( وملجهولية 
محتل إقامتك حستب رشح القائم 
بالتبليغ وإشعار مختار واختيارية 
الكوفة/حتي  )قضتاء  منطقتة 
املتنبتي( املدعتو ) رحمتن مطلب 
النفاخ( فقتد تقرر تبليغتك إعالنا  
يوميتتني  محليتتني  بصحيفتتني 
بقترار الحكتم الغيابتي ولتك حق 
االعتراض واالستتئناف والتمييتز 
ختالل املتدة القانونيتة وبعكسته 
الدرجتة  القترار  ستوف يكتستب 

القطعية وفق القانون.
القايض

حسني ابراهيم وايل

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

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

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

2 ت يتم تسليم العطاءات وبظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اسم مقدم العطاء وعنوانه االلكروني ورقم الهاتف واسم ورقم املناقصة اىل العنوان 
االتي  ) قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية / االستعالمات الرئيسية / رشكة مصايف الجنوب ،رشكة عامة  ت الشعيبة ت محافظة البرصة / جمهورية 
العراق ( يف املوعد املحدد 5/12 /2021 الستاعة الثانية عرش ظهرا حستب توقيت مدينة البرصة املحيل( ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رستمية 
يستمر االعالن اىل ما بعد العطلة ويعترب اليوم الذي ييل العطلة اخر يوم لغلق املناقصة العطاءات املتأخرة سوف ترفض  وسيتم فتح العطاءات بحضور 
مقدمتي العطتاءات او ممثليهتم الراغبني بالحضور يف العنوان االتي ) قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية / االستتعالمات الرئيستية / رشكة مصايف 
الجنوب / رشكة عامة ت الشتعيبة ت محافظة البرصة / جمهورية العراق يف 2021/5/12 الستاعة الواحدة بعد الظهر حستب توقيت مدينة البرصة 

املحيل او اليوم الذي يليه .
3 ت املبلغ التخميني  للمناقصة  )360,000$( فقط ثالثمائة وستون الف دوالر امريكي 

4 ت تقديم كافة الوثائق املشتار اليها   يف الوثيقة القياستية املرفقة ) تعليمات ملقدمي العطاءات وورقة بيانات العطاء( ابتداء مع العطاء مصادقة من 
قبل الجهات املختصة ذات العالقة  والبيانات التي تؤكد استمرار اهلية مقدم العطاء بموجب االستمارات املدرجة يف القسم الرابع من الوثيقة ويف حال 

عدم توفر اي من الوثائق او البيانات املذكورة  سيتم استبعاد العطاء وال تتحمل رشكتنا اي مسؤولية بذلك
5 ت متطلبتات التاهيتل عىل مقدم العطاء ان يقدم ادلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املدرجة يف القستم الثالث ) متطلبات التاهيل الالحق( 

من الوثيقة القياسية ابتداء مع العطاء 
6 ت تقديم العطاءات الفنية والتجارية وفق النماذج والجداول الكاملة وجداول االسعار املطلوبة يف القسم الرابع من الوثيقة القياسية وان تكون موقعة 

ومختومة 
7 ت تحديد مدة نفاذية العطاء بفرة ال تقل عن )120( يوما من تاريخ الغلق عىل ان يكون مبلغ العطاء التجاري املقدم بالدوالر االمريكي او اليورو او 

الدينار العراقي ويكون املبلغ االجمايل للعطاء رقما وكتابة
8 ت تقديم تأمينات اولية )صك مصدق او خطاب ضمان او سفتجة ( )بالنسخة االصلية ابتداء مع العطاء( صادر عن مرصف  عراقي معتمد لدى البنك 

املركزي العراقي و بمبلغ قدره  )7,200$( فقط سبعة االف ومائتان دوالر امريكي 
9 ت  شتمول العمال العراقيني العاملني لدى الرشكات االمنية املتعاقدة مع الرشكات املقاولة بقانون التقاعد والضمان االجتماعي والزام تلك الرشكات 

بذلك وتتحمل التبعات القانونية املرتبة عن عدم التطبيق 
10 ت يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن

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

13 ت لالطالع عىل تفاصيل الطلبية والرشوط االخرى يمكنكم زيارة موقع الرشكة 
www.SRC.GOV.IQ

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

15 ت عىل مقدمي العطاءات االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها

اعالن
اىل املتهم الغائب / )ر.ع عبد الحسن 

محسن عبد الرزاق صالح املالكي( 
رشطتة  مديريتة   / اىل  املنستوب 

محافظة البرصة واملنشات
العنوان / محافظة البرصة 

بما انك متهتم وفق املادة /32/ من 
ق ع د رقتم 14 لستنة 2008 املعدل 
وذلك الختالستك املسدس الحكومي 

الذي بذمتك واملرقم 
 نوع كلوك مع ملحقاته وهي مخزن 

GMG635 مسدس عدد2 اثنان
و 30 ثالثتون اطالقته متن نوعته 
وفرشتة تنظيف عدد 1 واحد ومرود 
تنظيتف عدد 1 واحد ومالية مخازن 
عدد 1 واحد وعلبة بالستيك حافظة 
مسدس عدد 1 واحد وكراب مسدس 
كلوك عتدد 1 واحد عام 2014 ولحد 
اقتتى  اقامتتك  وملجهوليتة  االن  
تبليغك بهذا االعتالن عىل ان تحرض 
امتام محكمة قتوى االمتن الداخيل 
االوىل / املنطقتة الخامستة البرصة 
خالل متدة ثالثون يوما متن تاريخ 
نرش هذا االعتالن يف صحيفة محلية 
يوميتة وتعليقته يف محتل اقامتتك 
ومقتر دائرتتك وتجيب عتن التهمة 
املوجته ضتدك وعند عتدم حضورك 
ستوف تجتري محاكمتتك غيابيتا 
استتنادا الحكام املتواد  )65 و 68 و 
69( متن قانون اصتول املحاكمات 
الجزائيتة لقوى االمتن الداخيل رقم 

17 لسنة 2008
العميد الدكتور الحقوقي

رئيتس محكمة قتوى االمن الداخيل 
االوىل 

املنطقة الخامسة
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

مجلس القضاء االعىل
رئاستة محكمتة استتئناف النجف 

االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد 173/ب/2021
التاريخ 2021/3/28

اىل / املدعى عليها ) ستيناء هاشتم 
رشيف( 

اعالن 
اقام  املدعي عيل كاظم مطر الدعوى 
173/ب/2021  املرقمتة  البدائيتة 
املتضمنتة طلبه الزامك باعادة مبلغ 
البيع لكامل سهامك يف الدار املرقمة 
الحترية   33 مقاطعتة   1200/1
البالغ خمسة وثالثون مليون دينار 
وبالنظتر ملجهوليتة محتل اقامتتك 
حستب رشح القائم بالتبليغ وتاييد 
مختتار املنطقتة عليه قتررت هذه 

املحكمة  
 تبليغك اعالنا بصحيفتني رسميتني 
يوميتتني محليتتني للحضتور امام 
هتذه املحكمتة يف موعتد املرافعتة 
الستاعة   2021/4/7 املصتادف  
عتدم  حتال  ويف  صباحتا  الثامنتة  
حضورك او ارستال متن ينوب عنك 
سوف تجري املرافعة بحقكم غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

عيل حميد الحيدري
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

إىل الرشيكه رغد حسني خلف
 توجتب عليك الحضتور إىل صندوق 
االستكان العراقي فرع النجف وذلك 
لتثبيتت اقرارك باملوافقته عىل قيام 
رشيك ثامر بالش محمد بالبناء عىل 
حصته املشتاعه يف القطعه املرقمه 
85661 /3حي ميستان خالل مده 
خمسته عترش يومتا داختل العراق 
وشهر خارج العراق من تأريخ نرش 
االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك 

باالعراض مستقبال
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

إىل الرشيك أمري جواد باقر 
اقتتى حضتورك إىل مقتر بلديتة 
النجف لغترض اصدار اجتازه بناء 
للعقتار املرقم 89747 /3حي النداء 
خالل عترشه ايام وبخالفه ستتتم 
طالتب  حضتورك  دون  اإلجتراءات 

االجازه 
أمري حسن عبد زيد

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
اىل الرشيتك / عليتاء جتواد ناهض 
اقتتى حضتورك إىل مقتر بلديتة 
النجف لغترض اصدار اجتازه بناء 
للعقتار املرقم 54976 /3حي النداء 
خالل عترشه ايام وبخالفه ستتتم 

اإلجراءات دون حضورك 
طالب االجازه

 هاجر عيل صكر
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
إىل الرشيك حيدر صادق عبد املجيد

 اقتتى حضتورك إىل مقتر بلديتة 
النجف لغترض اصدار اجتازه بناء 
للعقتار املرقم 56962 /3حي النداء 
خالل عترشه ايام وبخالفه ستتتم 
طالتب  حضتورك  دون  اإلجتراءات 

االجازه 
محمد دايخ رفه

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
اعالن

اىل الرشيك / ماجد سلمان عليوي 
اقتى حضتورك اىل مديريتة بلدية 
النجف وذلك القترارك باملوافقة عىل 
صدور اجازة بناء والخاصة بالعقار 
صتدام  حتي   3/13120 املرقتم 
مناصفتة مع الرشيك عيل محستن 
محمتد متدة اقصاهتا عترشة ايام 
وبعكسه سوف تصدر االجازة وفقا 

للضوابط الالزمة.

ITEM REQ NO DESCRIPTION PRICE

1- 646 /2021 
للمرة االولى

 Supplying seamless tubes (finned and bare tubes) for
vacuum fired heater IQD150.000

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب
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تأثريزيادةإفرازهرمونالذكورةلدىاملرأة
تتواجد يف أجس�اد املرأة كميات قليلة 
م�ن هرمونات الذك�ورة، حيث تلعب 
دورا يف الحفاظ ع�ى صحة العظام، 
وتعزيز الصحة الجنسية، لكن زيادة 
إف�راز ه�ذا الهرم�ون ل�دى النس�اء 

يتسبب يف حدوث بعض األعراض.
أن  علمي�ة  دراس�ات  ع�دة  وأك�دت 
اإلصاب�ة بمتالزم�ة تكي�س املبايض 
 تؤدي إىل إفراز جسد املرأة للهرمونات 
الذكرية بنس�ب أعى من  الهرمونات 
األنثوي�ة، األم�ر ال�ذي ُيصع�ب م�ن 

حدوث الحمل. 
وكشف عدد من االختصاصيني وفًقا 
ملوق�ع« هيلث س�ايت«  الربيطاني أن 
زيادة هذه اإلفرازات تؤثر عى املظهر 
الع�ام  للم�رأة، فق�د يصطب�غ الجلد 
يف منطق�ة اإلب�ط والفخ�ذ ومؤخرة 
 العن�ق، بل�ون مائ�ل إىل الس�واد مع 
وجود س�ماكة يف النس�يج«  الش�واك 

األسود« . 
ولفت�وا إىل أن   فق�دان ال�وزن وتقليل 
األنس�ولني   باتب�اع نظ�ام  مقاوم�ة 
 غذائي منخفض نسبة السكر يف الدم  
 وممارسة التمارين الرياضية  بانتظام 
هم�ا أفض�ل العالج�ات، باإلضاف�ة 

لبعض العمليات  التجميلية. 
اإلصاب�ة  يف ح�ال  أن�ه  إىل  وأش�اروا 
بمتالزمة تكيس املبايض، ال  يستجيب 
الجس�م بش�كل طبيعي لألنس�ولني، 
وبالت�ايل يزي�د إف�راز  األنس�ولني من 
بع�ض  تك�ون  وق�د  البنكري�اس، 
األدوي�ة واألورام  الخبيث�ة من ضمن 

املسببات. 
وأوضح�وا أن�ه من ضم�ن األعراض 
أيًضا ظهور ش�عر يف الوج�ه  والذقن 
والجانب�ني،  والفخذي�ن  والص�در 
ويمكن أن يس�اعد إنقاص  الوزن عن 
طريق التحكم يف الجلوبيولني املرتبط 

   (SHBG)بهرم�ون الجن�س  يف ال�دم
 ، والذي سيس�اعد ب�دوره يف التحكم 
التستوس�تريون  إنت�اج  هرم�ون  يف 

ومستوى األندروجني. 
وش�ملت كذلك ظهور حب الش�باب 
والبثور عى الجزء السفيل  من الوجه، 
ويتوافر لها عالجات طبية، باإلضافة 
لعدد م�ن  األغذية، الت�ي تحتوي عى 
خصائص مض�ادة لاللتهابات، مثل، 
 الطماط�م واللفت والس�بانخ واللوز 
والج�وز والس�لمون وزي�ت  الزيتون 

والتوت والكركم.
ويحدث أيًضا طفح جلدي، يصاحبه 
قش�ور مع حك�ة حول األن�ف  وبني 
الحاجب�ني وخل�ف األذن�ني، ويمكن 
أن يص�ل إىل ف�روة ال�رأس  الدهني�ة، 
ويح�دث تس�اقط للش�عر يف منطقة 
الت�اج واملنطقة األمامي�ة، إذا  تركت 

الحالة دون عالج. 

حرك عود الثقاب
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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تنفيذ/ حيدر كامل

دراسة:عددوفيات»تلوثاهلواء«
4أضعاففريوس»كورونا«

أطعمةتساعديفمقاومةكورونا

حديثة،  دراسة  ذكرت 
أن نس�بة األش�خاص 
الذين يلق�ون حتفهم 
الهواء  تل�وث  نتيج�ة 
م�ن  أك�رب  س�نوًيا، 
بس�بب  الوفي�ات 
فريوس كورونا بأربع 

مرات.
إىل  الدراسة  وأش�ارت 
أن، هن�اك أكث�ر م�ن 
ش�خص  مالي�ني   10

يموتون س�نوًيا بسبب تلوث الهواء، 
مقاب�ل 2.6 ملي�ون ش�خص ماتوا 
بسبب »كوفيد – 19«، منذ اكتشافه 
قبل ع�ام، وفقا لوكال�ة »بلومربغ« 

لألنباء.
واهتمت الدراسة بالبحث عن معدل 
الوفي�ات العامل�ي م�ن الجس�يمات 

الوق�ود  اح�راق  ع�ن  الناتج�ة 
 10.2 نح�و  أن  مبين�ة  األحف�وري، 
ملي�ون حال�ة وف�اة حدث�ت نتيجة 

تلوث الهواء.
وتش�ري تقدي�رات منظم�ة الصحة 
العاملية يف هذا الش�أن إىل أن الوفيات 
الس�نوية جراء تل�وث الهواء يراوح 

بني 6 و7 ماليني وفاة.

توصلت دراس�ة حديثة أجرتها جامعة والية كارولينا الش�مالية إىل أن  تناول 
أطعم�ة معينة يس�اعد يف التخفيف من مس�ار عدوى ف�ريوس كورونا داخل 
جس�م اإلنس�ان.من املعروف أن األنزيم الربوتيني، هو املس�ؤول عن انتش�ار 
الفريوس التاجي داخل جس�م اإلنس�ان. وتتكاثر الخاليا الفريوسية من خالل 
ه�ذا اإلنزيم ومن أجل منع انتش�ار الع�دوى، يجب إيقاف ه�ذا اإلنزيم.وبناًء 
ع�ى هذا االف�راض، أجرى العلماء العدي�د من عمليات املحاكاة الحاس�وبية 
واالختب�ارات املعملية. والنتيجة التي توصلوا إليها ونرشت نتائجها عى موقع 
msn يف نسخته األملانية أنه يمكن لبعض املركبات الكيميائية النباتية الطبيعية 
املوج�ودة يف بعض األطعمة الحد من نش�اط هذا اإلنزيم.ويمكن تش�بيه هذا 
اإلنزيم الربوتي ب� »الجيب«، إذا امتأل هذا »الجيب« بمركبات كيميائية معينة، 
فإنه يضعف وبالتايل يفقد وظيفته. هذا يعني أن الخاليا الفريوس�ية  لن تجد 
ما يس�اعدها عى التكاث�ر. ووفًقا لفري�ق البحث، فإن األطعم�ة ذات التأثري 
املضاد لألكس�دة هي األنس�ب لهذا التأثري. كما أنه من املع�روف أن مضادات 
األكس�دة تحمي خاليانا من األمراض، لذل�ك لم يتفاجأ العلماء بهذه النتيجة.
وم�ن األطعم�ة التي لها تأثري إيجابي عى الحد من ف�ريوس كورونا تأتي عى 
رأس القائمة: الش�وكوالتة الداكنة، العنب الداكن وكذلك الشاي األخرض.نظراً 
ألن الدراس�ة أجري�ت داخل معم�ل أبحاث فقط، فال يمكن تحدي�د ما إذا كان 
نفس التأثري يحدث أيضاً بداخل جسم اإلنسان. لهذا يعمل الباحثون عى مزيد 

من الدراسات اإلضافية، وفق موقع قناة »دي دبليو«.

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
1 كوب - حمص مسلوق

2 حبة خيار مقطع - 2 حبة طماطم مقطعة
3 عيدان بصل أخرض مقطع

الدريسنج:
ربع كوب زيت زيتون - ربع كوب عصري ليمون

1 فص ثوم مهروس - ملح
كمون - فلفل اسود - شطة

خطوات التحضري:
نب�دأ بتحض�ري الدريس�نج .. يوضع الث�وم يف طبق صغري، ويض�اف إليه زيت 
الزيت�ون وعص�ري الليمون، ويتبل بامللح والكمون والفلفل االس�ود والش�طة، 

ويخلط جيداً.
يوضع الحمص يف بولة، ويضاف إليه الطماطم والخيار والبصل، وتقلب جميع 

املكونات جيداً.
يصب فوقها الدريسنج، وتقلب مرة أخرى.

توضع يف الطبق، وتقدم مع الوجبات املختلفة.

سلطةخرضاءباحلمص

البحث عن الكلمة

حل اللغز

1- من األديان- سقي
2- حريص م - دولة عربية

3- بي�ت العصفور م - ملع وأضاء م- بناء 
مرتفع م

٤- متالىلء م - مسلكها
٥- يفرجه

6- اسد- دولة من آسيا 
7- ظهر م - أداة استثناء 

٨- بردت العني - أصحاب األيكة
9- سوق كبري - قلة العقل م - بءر م 

10- بناية تجارية م - جمع يوم

1- طائفة إسالمية - مكان مرتفع 
2- جماعة قليلة  م- مخدوع بنفسه

 3- أحد األقارب - التكاثر
٤- شعلة من نار م - قنبلة 

٥- عم م - لب م 
6- سورة من القرآن 

7- بحر م- ارفعيها م 
٨- شهر عربي م - بيت م 

9- صوت القوس م- والدي م 
10- يكره - ناقص العقل م

عموديأفقي
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ترصيح جديد لبنيان عن خليجي 25: 
األمر بيد هؤالء

             المستقبل العراقي/ متابعة

التطبيعي�ة  الهي�أة  رئي�س  رصح 
التح�اد الك�رة، أي�اد بني�ان، ع�ن 
اس�تضافة العراق لبطولة خليجي 

.25
وق�ال بني�ان يف ترصي�ح صحفي 
»رس�مياً قرار اس�تضافة البطولة 
الخليجية  االتح�ادات  بيد رؤس�اء 
والذين س�يجتمعون بش�كل شبه 
مؤك�د يف بغ�داد بع�د ف�رة قليلة 
ولكن نظرياً الطريق سالك للبرصة 

م�ن أجل اس�تضافة ه�ذا الح�دث املهم 
خصوص�اً بعد انس�حاب قط�ر بموقف 
تأريخ�ي م�ن ه�ذه الدول�ة الش�قيقة 

وشيوخها الكرام فالصرب طيب«.
وكانت قطر أعلنت عن تنازلها اىل العراق 

يف حق استضافة بطولة خليجي 25.
فيم�ا قدم�ت مملك�ة البحري�ن، طلب�اً 

إلستضافة البطولة.
مزاحم�اً  البحرين�ي  الطل�ب  ويأت�ي 
للع�راق ال�ذي تنازلت له قط�ر عن حق 

االستضافة.

التطبيعية  الهي�أة  وقدم رئي�س 
لرؤس�اَء  ش�كره  بني�ان  إي�اد 
ع�ى  الخليجّي�ة  االتح�ادات 
وخطواتهم  األخ�وي،  التعامل 
اله�دف  تحقي�ق  يف  الج�ادة 
االتحاد  وبالخصوص  املنشود 
القطري ع�ى موقف�ه النبيل 

من إسناد ملف البرصة«.
التع�اون  إىل  بني�ان  وتطل�ع 
الواسع بني الجهات الحكومية 
واملحلية واملؤسسات الرياضية 
إلظه�ار خليج�ي 25 باملظهر 
وأهمي�ة  يتناس�ب  ال�ذي  الالئ�ق 

البطولة ل�دى ش�عوب املنطقة، 
والسعي إىل أن تكون من أفضل 
بتكاتف  الخليجي�ة  البط�والت 

الجميع«.

االحتاد اآلسيوي يرد عىل اعرتاض العراق
             المستقبل العراقي/ متابعة

رفض االتحاد اآلس�يوي بشكل رسمي 
اع�راض الع�راق ع�ى تغي�ر ج�دول 
التصفي�ات  م�ن  املتبقي�ة  املباري�ات 
املزدوجة املؤهلة لكأيس آس�يا 2023 

يف الصني والعالم يف قطر 2022.
ترصي�ح  يف  مطل�ع  مص�در  وق�ال 
اآلس�يوي  »االتح�اد  إن  صحف�ي، 
العراقي بش�كل  رفض االع�راض 
رس�مي وأكد أن مواعيد املباريات 
ت�م تثبيتها يف الثالث من يونيو / 
حزيران املقبل«.وأوضح االتحاد 
حال�ة  يف  س�يكون  الع�راق  أن 
انتظار يف الجولة األوىل بتجمع 
يخ�وض  أن  ع�ى  املنام�ة، 
مبارات�ه األوىل مع كمبوديا 
والثانية مع هونج كونج 
عى أن تكون األخرة مع 
املنتخ�ب اإليراني.وب�ني 
االع�راض  أن  املص�در 

العراق�ي طالب بالتمس�ك بالج�دول حيث 
كان مق�ررا أن يخ�وض الع�راق مبارات�ه 
األوىل م�ع هون�ج كونج ومن ث�م كمبوديا 
وبالتايل التقدي�م والتأخر يف املباراتني دفع 
االتح�اد العراقي لتقديم االعراض.وأش�ار 
املص�در اىل أن االتحاد اآلس�يوي إىل اآلن لم 

يرد بش�كل رس�مي عى االعراض اإليراني 
ال�ذي اعرض عى قبول اس�تضافة املنامة 
ملباريات املجموع�ة ورفض الطلب اإليراني 
الس�تضافة املباريات.وم�ن املؤم�ل أن يرد 
االتحاد اآلسيوي بشكل رسمي خالل األيام 

املقبلة عى االعراض اإليراني.

فينجر يمنح هاري كني نصيحة 
حول مستقبله مع توتنهام

بايرن ميونح حيدد فرتة 
غياب ليفاندوفسكي

              المستقبل العراقي/ متابعة

نصح الفرنيس أرس�ني فينجر، املدير الفني السابق لفريق 
أرس�نال اإلنجلي�زي، هاري ك�ني، قائد ومهاج�م توتنهام 

هوتسبر، بعدم الرحيل عن السبرز.
ويمتلك قائد الس�برز عقًدا مع النادي اللندني حتى يونيو 
عام 2024، ولكنه ارتبط مؤخرًا بمغادرة فريقه واالنتقال 

إىل مانشسر يونايتد.
وق�ال فينجر يف ترصيحات أبرزه�ا موقع “جول” العاملي: 
“توتنهام يف وضع يمكنهم من خالله أن يكونوا طموحني، 

وربما ال ينبغي لنا أن نحكم عى وضع اليوم فقط”.
واسرسل: “كان توتنهام يتصدر الدوري يف ديسمرب، كانت 
هناك عدة مرات عندما كانوا يف الصدارة عندما كنت ال أزال 
يف أرسنال”.واس�تطرد: “ك�ني الوحيد ال�ذي يمكنه تقييم 
الوضع، دائًما ما يت�م طلب العب مثل هذا من قبل األندية 
اآلخرى، وعليه دائًما تقييم وضعه”.واستدرك: “كان حتى 
اآلن قائ�ًدا حقيقًيا يف الس�برز، إنه قائد كب�ر يف املنتخب 
اإلنجليزي، أنا أحرم بش�دة التزامه وجودته”.وختم: “ما 
أحبه اليوم هو أنه يمكن أن يلعب بشكل أسايس كرقم 10، 
ألن ج�ودة تمريراته ورسعة رؤيت�ه ورسعة تنفيذ الكرات 

الطويلة أمر استثنائي”.

صالح يكشف عن أكثر ما يقلقه من مواجهة ريال مدريد

بنزيام مهدد بالسجن 5 سنوات

              المستقبل العراقي/ متابعة

أع�رب امل�رصي محم�د ص�الح مهاج�م 
ليفربول عن قلقه من الخربة الكبرة التي 
يملكها ريال مدريد يف بطولة دوري أبطال 
أوروبا، وذلك قبل املواجهة التي س�تجمع 
الفريق�ني ي�وم الثالثاء الق�ادم، يف ذهاب 

ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.
وأوض�ح محم�د ص�الح أن ري�ال مدريد 
خرس ج�زء من قوت�ه الهجومي�ة برحيل 
كريستيانو رونالدو يف صيف 2018، لكنه 
يعتق�د أن الفري�ق م�ا زال قوي�اً، ويمتاز 
ع�ن باقي الفرق األخ�رى بأنه متمرس يف 

البطولة بشكل كبر.
وقال الفرع�ون املرصي يف مقابلة 
نرشتها صحيفة ماركا اإلس�بانية 
عندما تم س�ؤاله ع�ن الفارق بني 
نهائ�ي  نس�خة  يف  مدري�د  ري�ال 
“لق�د  الحالي�ة  والنس�خة   2018
خرسوا بعض الالعبني الكبار، مثل 
كريستيانو رونالدو، إنه األفضل يف 
تاريخهم، العب س�جل الكثر من 

األهداف.
وتاب�ع “يف نف�س الوق�ت، وقع�وا 
مع ه�ازارد، لك�ن إيدين ل�م يكن 

محظوظ�اً، لق�د اصي�ب كث�راً، بالنهاية 
الفري�ق وصل إىل رب�ع النهائ�ي، ولديهم 
العبون رائعون، رغم أنه�م فقدوا أهداف 

رونال�دو، ال يمكنن�ي الق�ول أن 
نس�خة من ري�ال مدريد األفضل، 
أق�ول فق�ط أنهم وصل�وا إىل ربع 
النهائي، وبالتأكيد هم مستعدون، 
ونحن يجب أن نكون مس�تعدين 
أكث�ر  ملواجهتهم”.وبخص�وص 
م�ا يقلقه بمواجهة ري�ال مدريد 
“ببس�اطة يمكنهم الفوز بدوري 
أبطال أوروبا، إنه يلعبون بش�كل 
جيد يف هذه املس�ابقة، لقد فازوا 
به�ا كث�راً، يف الس�نوات العرشة 
املاضية ف�ازوا بأربعة ألقاب، إنه 

فريق متمرس حقاً يف دوري األبطال”.

              المستقبل العراقي/ متابعة

ب�ات كري�م بنزيما، مهاج�م ريال مدري�د، مه�دداً بدخول 
الس�جن 5 س�نوات، عندما س�يخضع للمحاكمة الجنائية 
بتهم�ة “التواطؤ بمحاولة االبت�زاز” بمقطع فيديو جنيس 
لزميله السابق ماتيو فالبوينا عام 2015.وغاب كريم بنزيما 
عن قائمة منتخب فرنس�ا منذ عام 2015، بس�بب تواطئه 

يف قضي�ة االبتزاز، حيث ُيش�تبه يف مهاجم ري�ال مدريد أنه 
حرض فالبوينا عى الدفع للمبتزين الذين هددوا بالكش�ف 
ع�ن فيدي�و جن�يس له.وبحس�ب صحيف�ة “ل�و فيجارو” 
اإلس�بانية، ف�إن كري�م بنزيما مهدد بالس�جن 5 س�نوات 
وغرام�ة 75 ألف يورو يف حال إدانت�ه يف قضية ابتزاز زميله 
الس�ابق ماثيو فالبوينا.وأضاف�ت، أن كريم بنزيما مهاجم 
ري�ال مدري�د، و4 آخري�ن منه�م املهاجم الس�ابق ملنتخب 

فرنسا جربيل سيسيه، س�يحاكمون أمام محكمة فرساي 
بني يوم 20 و22 أكتوبر املقبل،وكان املدعي العام بمحكمة 
فرس�اي قد طلب إع�ادة فتح التحقيق مع بنزيما يف ش�هر 
فرباير املايض، مما قد يجعله عرضه لإلدانة.ويأتي الخرب يف 
وقت يقدم فيه بنزيما أفضل مس�توياته مع النادي امللكي، 
إذ قاد ريال مدريد لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، كما قاد 

الفريق لتحقيق عدة انتصارات يف الدوري اإلسباني.

أزمة يف ريال مدريد بسبب رقم »9«
              المستقبل العراقي/ متابعة

س�ُيكافح ريال مدري�د من أجل التعاقد م�ع إيرلينج هاالند 
وكيليان مباب�ي، خالل االنتقاالت الصيفي�ة القادمة، حيث 
ُيعد النجمان الش�ابان من أبرز املواهب العاملية خالل الوقت 

الحايل.
ومن املتوقع أن ينتهي عقد مبابي مع باريس سان جرمان 

يف صيف 2022، وبالتايل قد يضطر النادي الفرنيس لبيعه هذا 
الصيف، أما هاالند فهو بدوره س�يبحث عن الرحيل خاصة 
إذا لم يتأهل دورتموند لدوري أبطال أوروبا املوس�م املقبل.
وبحس�ب صحيفة “ديفونسا سنرال” اإلسبانية، فإن ريال 
مدريد سيواجه أزمة كبرة فيما يخص أرقام القمصان التي 
س�رتديها كيليان مبابي وإيرلينج هاالند يف حال وصولهما 
يف الصيف القادم.وأشارت، إىل أن كيليان مبابي يفضل الرقم 

7، وهو رقم يرتديه إيدين هازارد حالياً، كما أنه منفتح عى 
ارتداء القميص رقم 10 الخاص بالكرواتي لوكا مودريتش.

وبالنس�بة إليرلينج هاالند، فإنه ُيفض�ل الرقم 9، وهو رقم 
يرتديه كريم بنزيما حالياً، كما أنه يعشق القميص رقم 23 

الخاص بالفرنيس فريالند ميندي.
وقالت الصحيفة املذكورة، إن ريال مدريد مطالب بحل هذه 
األزم�ة إن أراد التعاقد مع كيليان مبابي وإيرلينج هاالند يف 

الصيف القادم.
وأوضحت، أن ريال مدريد س�يكون مجرباً عى تكرار 

نفس قصة كريستيانو رونالدو عندما ارتدى 
يف املوس�م األول القمي�ص رقم 9، ألن 

رقم املفضل وقتها كان محجوزاً 
جونزالي�س  راؤول  لله�داف 

بالنكو.

رايوال يشعل محاس األندية الراغبة يف ضم إيرلينج هاالند
              المستقبل العراقي/ متابعة

ملّ�ح مينو رايوال وكيل أعم�ال النرويجي إيرلينج 
هاالن�د نج�م بوروس�يا دورتمون�د األملان�ي إىل 
إمكاني�ة رحي�ل الالعب ع�ن صف�وف فريقه يف 
الصيف، مش�راً إىل أن�ه جيد كفاي�ة للعب يف أي 

فريق آخر.
وارتبط اسم إيرلينج هاالند بالرحيل عن بوروسيا 
دورتموند، وسط اهتمام كبر من قبل أندية ريال 

مدريد اإلس�باني، ومانشسر يونايتد اإلنجليزي، 
وتشيليس بضمه.

ويتأل�ق هاالند مع فريق�ه بوروس�يا دورتموند 
هذا املوسم، بتس�جيله حتى اآلن 33 هدفاً يف 31 

مباراة بجميع املسابقات.
وتحدث مينو رايوال حسب موقع “ذا أتلتيك” قائالً 
“مع هاالن�د، كان الجميع مخطئ�ني، لقد وصل 
للقم�ة بش�كٍل أرسع مما كان يتخيل�ه الجميع. 
وأضاف “هذا الصبي يمكنه االنتقال إىل أي فريق 

آخر، أينما يريد، وكان بإمكانه فعل 
ذلك الع�ام املايض، ولكن ربما كانت 
ال تزال الفرق تقول “لقد كان يف ريد 
بول، هل يمكنه التألق يف ناٍد آخر”.

تك�ون  األحي�ان  بع�ض  “يف  وأردف 
مصلح�ة الالع�ب يف ع�دم الرحي�ل عن 
فريق�ه، يف الوق�ت الذي يق�ول الجميع 
بأنه يج�ب أن يرحل، والعكس صحيح، 

لذلك سنرى ما سيحدث”.

الصحافة الربتغالية تبدأ التشكيك 
بقدرات رونالدو

              المستقبل العراقي/ متابعة

ب�دأت الصحاف�ة الربتغالي�ة التش�كيك 
بقدرة قائد الفريق كريس�تيانو رونالدو 
ع�ى تنفي�ذ الك�رات الثابت�ة كم�ا كان 
يف الس�ابق، والت�ي م�ا زال يحتكره�ا يف 
يوفنت�وس ومنتخ�ب الربتغ�ال رغم أنه 

تراجع كثراً يف هذا الجانب.
ع�ن  اإلس�بانية  آس  صحيف�ة  ونقل�ت 
مص�ادر برتغالي�ة أن أرق�ام رونالدو يف 
تنفي�ذ ال�ركالت الح�رة تراجع�ت كثراً، 
وهناك أكثر من الع�ب يتمتعون بكفاءة 
أع�ى بتنفيذ الكرات الثابت�ة، مثل برونو 

فرنانديز وسرجيو أوليفرا.
أن  تقريره�ا  يف  الصحيف�ة  وأوضح�ت 
كريستيانو رونالدو أحرز 3 أهداف فقط 
من ال�ركالت الحرة منذ موس�م 2018-

2019، وذلك رغم أنه س�دد 70 تس�ديدة 

خ�الل هذه امل�دة، وبالتايل فهو يس�جل 
هدف واحد كل 23 تسيدة.

وأضاف التقرير أن أرقام صاروخ ماديرا 
سيئة جداً مقارنة بربونو فرنانديز نجم 
مانشس�ر يونايتد، حيث نجح األخر يف 
تس�جيل 8 أه�داف بنفس امل�دة، وبعدد 
تس�ديدات أقل أيضاً، كما وقع سرجيو 
أوليف�را نج�م بورت�و ع�ى 5 أه�داف، 
من ضمنه�ا الهدف القاتل الذي س�جله 
يف ش�باك يوفنت�وس وتس�بب يف إقصاء 

رونالدو من دوري أبطال اوروبا.
م�ن جانبه�ا، أرجع�ت صحيف�ة توت�و 
يف  رونال�دو  فش�ل  اإليطالي�ة  س�بورت 
تنفي�ذ الك�رات الثابت�ة مؤخراً إىل س�وء 
الحظ، مش�رة إىل أنه يس�جل الكثر من 
األهداف عرب الركالت الحرة يف التدريبات، 
لكن األمور ال تس�ر معه بش�كل جيد يف 

املباريات الرسمية.

               المستقبل العراقي/ متابعة

بات يف ُحكم املؤكد غياب روبرت ليفاندوفس�كي، مهاجم 
باي�رن ميونخ، عن مواجهة باريس س�ان جرمان يف ربع 

نهائي دوري أبطال أوروبا.
وتعرض روبرت ليفاندوفس�كي لإلصابة أثناء مش�اركته 
م�ع املنتخ�ب البولندي يف تصفي�ات كأس العال�م 2022، 
ليتأك�د بذلك غياب�ه عن قمة باريس س�ان جرمان، وهو 
ما يمثل رضبة موجعة للفريق البافاري الساعي للحفاظ 

عى لقبه.
غي�اب ليفاندوفس�كي عن مب�اراة بايرن ميونيخ وس�ان 
جرمان:وأعل�ن بايرن ميونخ ع�رب موقعه االلكروني، أن 
روبرت ليفاندوفس�كي سيغيب عن املالعب ألربعة أسابيع 
بس�بب تعرضه لرضر يف أربطة الركبة اليمنى الخارجية، 
رفقة منتخب بالده.كما س�يغيب روبرت ليفاندوفس�كي 
عن قمة اليبزيج يف الدوري األملاني خالل األس�بوع القادم، 
وه�و ما ُيعد رضبة موجعة للفري�ق البافاري خاصًة وأن 
ه�داف البوندس�ليجا يم�ر بأفض�ل أيام�ه مؤخراً.وخرج 
ليفاندوفس�كي م�ن مب�اراة بولن�دا وأن�دورا، م�ع حلول 
الدقيقة 63، وذلك بعدما سجل هدفني تقدم بهما منتخب 
بالده، وبعدها أكد االتح�اد البولندي غياب صاحب ال�32 

عن املواجهة القادمة ضد إنجلرا.

برشلونة يصدر بيانًا بشأن إصابة كوتينيو
              المستقبل العراقي/ متابعة

أصدر ن�ادي برش�لونة لك�رة الق�دم، بيانا 
بش�أن إصابة الع�ب خط وس�طه الربازييل 

فيليب كوتينيو.
وقال النادي الكتالوني يف بيانه،ان »كوتينيو 

سيس�افر إىل الربازي�ل إلجراء كش�ف طبي 
يف  إصابت�ه  بش�أن  للع�الج  والخض�وع 

الغرضوف الخارجي للركبة اليرسى«.
ولم يخض كوتينيو أي مباراة مع برش�لونة 
منذ تعرضه لإلصاب�ة يف مباراة إيبار، يف 29 

كانون االول املايض.

ميون�خ  وباي�رن  ليفرب�ول  نج�م  وأج�رى 
الس�ابق، جراحة يف الركب�ة يف كانون الثاني 

املايض.
وترجح تقاري�ر إعالمية كتالونية، أن يرحل 
صاحب ال�28 عاما عن برشلونة خالل فرة 

االنتقاالت الصيفية املقبلة.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

نجم ميالن السابق عىل بعد خطوة من االنضامم ليوفنتوس
            المستقبل العراقي/ متابعة

ذكرت صحيفة “توتوس�بورت” اإليطالية ب�أن نادي يوفنتوس 
ب�ات قريباً م�ن التعاقد م�ع مانوي�ل لوكاتييل العب خط وس�ط 

ساسولو الحايل، وميالن السابق، خالل سوق االنتقاالت الصيفية.
ورح�ل مانوي�ل لوكاتي�يل صاحب 23 عام�اً عن صف�وف ميالن صيف 

2019، لينضم إىل ساسولو بمبلغ يقدر بحوايل 12.5 مليون يورو.
وبعد انضمامه بش�كٍل نهائي لفريق ساسولو، أصبح مانويل لوكاتييل 
واح�داً م�ن أه�م الالعبني اإليطالي�ني يف الكالتش�يو، مما دف�ع إدارة 

يوفنتوس للسعي وراء ضمه يف الصيف.

يوفنتوس يتقرب من التعاقد مع نجم ميالن السابق
وأش�ارت الصحيف�ة إىل أن أندريا برل�و مدرب يوفنت�وس الحايل يتابع 
مانوي�ل لوكاتييل ع�ن كثب، وطلب م�ن إدارة البيانكونري التعاقد مع 

النجم اإليطايل.
وأضاف�ت الصحيفة أن مانوي�ل لوكاتييل يعترب حالي�اً أحد أهم أهداف 
يوفنت�وس الصيفي�ة، وس�تبدأ إدارة البيانكون�ري يف التف�اوض م�ع 

ساسولو خالل األيام القليلة القادمة.
الجدي�ر بالذك�ر أن عق�د مانويل لوكاتييل س�ينتهي م�ع فريقه الحايل 
ساس�ولو صيف عام  2023، وشارك حتى اآلن مع ناديه هذا املوسم يف 

25 مباراة، ونجح يف تسجيل ثالثة أهداف، وصنع اثنني آخرين.
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قب�ل الخ�وض يف املكنون�ات التفصيلية لس�مات الرجال 
وتأثريهم يف نف�������وس الناس ومنها الصرب والتواضع 
والثب�ات ع�ى املب�دأ والثقاف�ة والصدق مما يش�كل أكثر 
ن�داً من األس�لحة املتط�ورة وال تغويه مغريات الس�لطة 
واملنص�ب الذي وضع أمانة يف عنقه، فامل������واقف هي 
الت�ي تف�رز الرجال ع�ن الذكور، ويف معرك�ة الطف وقف 
اإلمام الحس�ن )ع( يناش�د عرشات اآلالف من الذكور يف 
معس�كر األعداء ويذكره�����م ليصبحوا رجال ولم تكن 
هناك إس�تجابة إال الع�رشات من رجال�ه األبطال، وأغلب 
الذكور املتملق واالنتهازي ومس�اح األكت�����اف يسعى 
لنيل رضا مسؤوله والحصول من بركاته وكانهم مهرجن 
يدع�ون العفة وال�ورع ويتخلفون ع�ن زعيمه�������م 
أو مس�ؤولهم يف أول منازل�ة، فالرج�ال خلده�م التاريخ 
والذك�ور لعنهم ونس�اهم ملواقفه�������م وهناك ذكور 
تحولوا إىل رجال حس�ب املهمة واملوق�ف ولنأخذ الحر بن 
يزي�د الرياحي قائ�د كتيبة حارص اإلمام الحس�ن )ع( يف 
واقع�ة الطف ومنعه من التق�دم اىل الكوفة أو الرجوع إىل 
املدينة ولكن يف ساحة الوغى واشتداد املنازلة أثبت رجولته 
وانظم واستش�هد يف معس�كر الحق والرجل يرى صورته 
يف أع�ن الناس ال بعينه، وهن�اك بالعكس رجال تغريوا إىل 
ذكور، بع�ض القيادات التي تحيط باإلمام الحس�ن )ع( 
تخلت عنه يف امل������نازل�ة وانضمت اىل جيش معاوية، 
واإلمام عيل )ع( كان يؤكد النوعية من الرجال وليس الكم 
م�ن الذك�ور ويقول  )ع( ال يزيدني كث�رة الناس عزه وال 
تفرقهم عني وحش�ة ما دام�ت مع الحق والحق معي ويف 
يومنا ه�ذا الكثري من يغري ثوبه حس�ب مصلحته يصفق 
له�ذا الحاك�م ويم�دح ذاك م�ن صف�ق للزع�������ي�م 
عب�د الكريم قاس�م وح�ن انته�اء املرحلة رق�ص للبعث 
املقبور وس�قط النظ�ام املباد هله�ل وغ������رد للعراق 
الديمقراط�ي الجديد، هؤالء ال يهمهم النظام س�واء كان 
وطن�ي او خائ�ن او ظالم وال يس�عوا لتضمي�د جراحات 
وطن ويجب بناء النفس لخلق رجال امناء هدفه������م 
ح�ب الوطن والس�عي لالرتق������اء ب�ه بجهاد الطالب 
وتفوق�ه يف مدرس�ته واملوظ�ف خدم�ة الن�اس يف دائرته 
والتصدي للمفس�دين لخلق جيل من رجال يش�يدون بيتاً 
قوياً يواج�ه الرياح العاصفة ال من ذكور يس������عون 

النهيار الوطن. 

الوحدة بن أفراد وأبناء الش�عب، هي أس�اس وركي�زة الوطن القوي، 
وهي التي ترس�خ مباديء وقيم العدل والخري واملساواة، ويساعد ذلك 
عى دعم أسس وروابط املحبة يف املجتمع، مما يساهم يف رفعة الوطن 
واإلعالء من شأنه كما  يساهم أنتشار الوحدة والتآخي يف املجتمع، عى 
الحد من انتش�ار العنف ويدعم أسس السالم واألمن يف كافة النواحي 
واألرجاء.االنس�ان هو من يجذر القواعد االساس�ية من خالل مراحل 
وج�وده عى املعمورة، ثم اىل عوالم اخرى متعدده ربما تكون النهاية 
فيها هي املس�تقر، الذي يسعى له كل بني البرش، والغاية الوصول اىل 
عالم آخر ال نعلم منه س�وى أنه هو املس�تقر النهائي لالنسان، عمله 
يف عال�م الدنيا ال�ذي يصحبه اىل تلك النهاية، ضمن ضوابط اساس�ية 
وضعها صاحب الصنع الذي بيده االمر كله. إذا اإلنسان ال بد ان يسعى 
اىل كيفية التهيؤ اىل تلك العوالم التي أخرب عنها، حتى ال ينىس حقيقته 
األوىل التي ولد من أجلها، كذلك الس�عي اىل بن�اء الوحدة التي ارتفعت 
األصوات املس�لمة م�ن هنا وهناك تنادي، برضورته�ا لألمة واجتماع 
كلمته�ا. أص�وات صادقة ينبغ�ي أن تتجاوب لها األقطار اإلس�المية 
لتنقذ نفسها وتحمي حقها. قال تعاىل: }َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللَِّه َجِميعاً 
َوال َتَفرَُّقوا{ . من منطلق هذه االية ال بد لألمة املسلمة، أن تلم شعثها 
وتوح�د صفوفها، حتى يتحقق لها املس�ار الصحي�ح، وال تنتقل من 
واقع منحرف إىل واقع آخر منحرف.لكن عندما نرى االس�الم يمد يده 
اىل كل الش�عوب يف العالم ومنها النصارى، لكي تتحقق وحدة العيش 
الواح�د ب�ن الجميع، ربما يتب�ادر اىل الذهن ال بد م�ن رس عميق يراد 
منه، كيف نصل لهذا الرس؟ ال بد من الرجوع اىل مؤس�س هذا الوجود 
ونغ�وص يف عالم املعرف�ه، فنجد الغاية العظمى م�ن وراء هذا اللقاء 
واضحة وضوح الش�مس يف منتصف النهار، ان يعيش الجميع بروح 
االخوة واملحبة، هذا هو اهم مصداق يف الوطنية الشيعية قدمه املرجع 
السيس�تاني يف لق�اءه البابا عندما تحدث بلس�ان عراقي فصيح عن 
محامد ش�عب العراق، بكل انتماءاته وتحدث عن حقوق املس�يحين 
كس�ائر العراقي�ن، يعني االعتدال والتس�امح وهذا م�ا تجى يف لقاء 
الزعيم�ن الروحين السيس�تاني والباب�ا، والرس�ائل والبيانات التي 
اطلقت من النجف تعزز دورها كحاضنة لالعتدال والوطنية الش�يعية 
قبل الهوية الطائفي.. هذا هو عمق مدرسة النجف، بتاريخها وتراثها 
ودورها املؤثر يف مايض العراق وحارضه ومس�تقبله، هذا ما يس�عى 
له ايضاً اليوم تيار الحكمة ورفع ش�عاره، بالدعوة لالعتدال والوحدة 
الوطنية، التي تجمع كل رشائح الشعب العراقي، الن  الهوية الشيعية 
ال تص�ان وحقوق املواطنن ال ُتس�توىف، إال بالهوية الوطنية العراقية 
الجامعة، التي يش�رك فيها جميع رشكاء الوط�ن، وهذا حال جميع 

املكونات يف البالد«.

العراق حيقق اجلائزة الفضية ملهرجان قرطاج الدويل للموندراما

 حقق العراق الجائزة الفضية ملهرجان قرطاج 
ال�دويل للموندرام�ا بدورت�ه الثالث�ة للفرة من 
٢٥ ولغاي�ة ٢٨  آذار يف تون�س الخ�رضاء ع�رب 
ناف�ذة الع�رض املرسح�ي العراقي ) ف�رد عود 
.. اح�الم ع�ازف الخش�ب( للمؤل�ف و املخرج 
الدكتور حس�ن عيل هارف. وج�رى خالل ايام 
املهرجان تكريم نقيب الفنانن العراقين جبار 

ج�ودي لجهوده وعطائه الثر يف مواصلة العمل 
اإلبداع�ي الس�يما دوره يف دعم الف�رق الفنية 
وتوف�ري الس�بل للعناي�ة يف تحقي�ق أحالمه�م 
ورسم اللوحة األجمل عن عراقنا الحبيب.  وفاز 
العرض املرسح�ي بالجائزة الفضية للمهرجان 
من إنت�اج نقابة الفنانن العراقين وش�ارك يف 
التمثيل طه املشهداني ويف العزف محمد العطار 

والس�ينوغرافيا ع�يل جواد الركاب�ي. وعرضت 
املرسحية يف ثاني أيام املهرجان عى مرسح دار 
الثقاف�ة / ابن خل�دون . بحضور الفنان نصري 
ش�مة و الس�فري العراق�ي االس�تاذ ماجد عبد 
الرض�ا و الدكتور جبار ج�ودي نقيب الفنانن 
العراقين وق�د حظي العرض باهتم�ام النقاد 

والحضور وقد القي االستحسان والثناء.

أظهرت نتائج تصنيف Scimago العاملي تقدم الجامعات العراقية الحكومية 
واألهلي�ة بواقع اثنن وعرشين جامعة وكلية لعام ٢0٢1.وحس�ب النتائج 
الرس�مية املعلنة فإن ٢٢ جامعة وكلية عراقية سجلت تقدمها وحضورها 
يف هذا التصنيف الذي س�جل زي�ادة أربع جامع�ات )4( بالقياس اىل نتائج 
عام ٢0٢0، وفقاً لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي. وأوضحت النتائج أن 
جامعة بغداد جاءت باملركز األول محليا وباملركز )7٥٥( عامليا فيما احتلت 
املركز الثاني محليا كلية املستقبل الجامعة وباملركز )7٥7( عامليا وهي أول 
كلي�ة أهلية تظهر يف هذا التصنيف يف حن ج�اءت جامعة املوصل يف املركز 
الثال�ث محليا وباملركز )770( عامليا.وأرشت نتائج التصنيف العاملي دخول 
ع�دد من الجامع�ات الحكومية ألول م�رة يف هذا التصنيف وه�ي الجامعة 
التقنية الشمالية وجامعة كركوك وجامعة املثنى. جدير بالذكر أن تصنيف 
Scimago العاملي يعتمد عى ثالثة معايري رئيس�ة هي البحث العلمي بوزن 

)٥0%( واالبتكارات بوزن )30%( والتأثري املجتمعي بوزن )٢0%(.

قام باحثون يف املكس�يك بصنع قناع خاص باألنف فقط، والذي يقولون إنه 
يقلل من خطر اإلصابة بفريوس كورونا أثناء األكل والتحدث.

ووفق�ا ملوق�ع “يس ب�ي إس” األمريكي، ف�إن الباحثن أك�دوا أن خلع قناع 
الوج�ه لتناول الطعام أو الرشاب يرك الش�خص معرضا للفريوس، بينما ال 

يزال هذا القناع الخاص باألنف يوفر نوًعا من الحماية فقط.
وق�ال عالم املناعة غوس�تافو أكوس�تا “إنه )فريوس كورون�ا( معد للغاية. 
يمك�ن أن تحدث )الع�دوى( من خالل أي م�ن هذه املم�رات الثالثة )العن 

واألنف والفم(”.
وأض�اف “م�ن الواضح أنن�ا ال يمكن أن نص�اب بالدموع، ولك�ن يمكن أن 
نصاب بالعدوى إذا عطس ش�خص مصاب أو سعل. إذا لم يكن هناك حاجز 
مادي، فيمك�ن أن نصاب بالعدوى من خالل انخف�اض التنفس الذي يطرد 
م�ن مرىض كورونا أو األفراد املصابن. ومع هؤالء األفراد املصابن الذين لم 

يتم التعرف عليهم عى أنهم مصابون بالعدوى”.

اجلامعات العراقية حترز تقدمًا 
يف التصنيف العاملي

ابتكار قناع خمصص لألنف لالستخدام 
أثناء األكل والرشب

»النوموفوبيا« مرض العرص... ما هو؟ وكيف نعاجله؟
يعان�ي ع�دد ك�����ب�ري من 
األش�خاص يف ع����املنا من 
النوموفوبيا من دون  مشكلة 
أن يعلم�وا بذل���ك. وترتب�ط 
بانتش�ار  املش�ك���لة  ه�ذه 
وس�ائل التواصل االجتماعي، 
وخص����وص�اً ع�رب الهاتف 
الخليوي، وه�ي تعني الخوف 
من االنفصال عن هذا الجهاز. 
لكن هذا ال يشمل أولئك الذين 
يشعرون بالقلق عند إضاعته 

أو فقدانه.
مش�كلة  ه�ي  فالنوموفوبي�ا 

عصبية تؤدي إىل اإلقدام عى بعض الترصفات 
واملعاناة من بعض االضطرابات التي ال يمكن 

التحك�م به�ا. ولهذا الس�بب ب�دأ الكثري من 
خرباء علم النفس يدرس�ون هذه الحالة من 
أجل تحديد الطرق التي تس�اعد عى عالجها 

ع�ى  اإلدم�ان  وق�ف  وع�ى 
اس�تخدام الهات�ف الخلي�وي 
لدى األش�خاص الذي يعانون 

من ذلك.
وين����ص�ح ه�ؤالء الجميع 
برضورة االبتعاد عن األجهزة 
الذكي�ة عى اخت�الف أنواعها 
يف بع�ض أوق�ات النه�ار من 
أج�ل التخل�ص م�ن التوت�ر. 
كم�ا يش�ّددون ع�ى رضورة 
تركه�ا قبل موع�د النوم، ألن 
اس�تخدامها يعت�رب م�ن أبرز 
األس�باب التي يمكن أن تؤدي 
إىل املعان�اة م�ن األرق، علم�ًا أنهم ع�ادًة ما 

يضيفون إىل ذلك مشاهدة التلفزيون.

ترى طبيب�ة أم�راض الجهاز الهضم�ي نوريا 
ديانوفا أن املانغ�و فاكهة صحية للغاية، فهي 
تحتوي الكثري من فيتام�ن يس، وبروفيتامن 
أ، والعن�ارص الن�زرة، بما يف ذلك البوتاس�يوم، 

واأللياف.
وفًقا للطبيبة، نظرًا لتكوينها الغني، فإن تناول 
املانغو له تأثري مفي�د عى البكترييا الدقيقة يف 

الجهاز الهضمي، وهي تقي من أمراض القلب 
واألوعية الدموية وتحمي من الشيخوخة.

وقال�ت الطبيب�ة لقن�اة »زفي�زدا« الروس�ية: 
»تتمت�ع املانغ�و حًق�ا بالعديد م�ن الفوائد إىل 

جانب القيمة.
 يمك�ن أن نتحدث ع�ن الفوائ�د الكثرية، فهي 
مص�در أس�ايس لفيتام�ن C ، وبروفيتامن أ، 

كما أن الكاروتينات، وكمية كبرية من العنارص 
النزرة، وفيتامينات املجموعة ب، كلها موجودة 

تقريًبا بكمية قليلة.
 إنه�ا مصدر للبوتاس�يوم، وهي مفي�دة أيًضا 
للوقاية من الوذمة، والوقاية من أمراض نظام 
القل�ب واألوعية الدموي�ة. باإلضاف�ة إىل ذلك، 

بالطبع، هناك ألياف فيها«.

أفضل فاكهة لتجديد شباب اجللد!

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

وزير الثقافة والسفري السوري يبحثان اسرتداد اآلثار املهربة 
وتنشيط السياحة الدينية

بح�ث وزي�ر الثقاف�ة والس�ياحة واالثار مع 
السفري الس�وري،اليوم الثالثاء،اسرداد االثار 

املهربة وتنشيط السياحة الدينية.
وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان،ان »وزي�ر الثقافة 
والسياحة واآلثار حسن ناظم استقبل، سفري 
الجمهوري�ة العربية الس�ورية صطام الدندح 
لبحث جملة من امللفات الثقافية املشركة عى 
رأس�ها جهود الدولتن الش�قيقتن الستعادة 
اآلث�ار املنهوبة واملهربة، وناق�ش الطرفان يف 
مس�تهل اللقاء اآلثار املدمرة لإلرهاب عى كال 
البلدي�ن، س�يما يف جانب اآلثار واالس�تهداف 
املمنه�ج للجماعات اإلرهابي�ة ملعالم التاريخ 

العريق املشرك بن البلدين«. 
وأك�د ناظ�م« عم�ق العالق�ات الثقافي�ة بن 
الش�عوب«،  مس�توى  ع�ى  س�يما  البلدي�ن 
مش�رياً إىل أن »العراق والش�ام وم�رص كانوا 
يف طليعة البلدان التي رس�مت مالمح الثقافة 
العربية،وناقش اللق�اء بحضور رئيس الهيأة 
العام�ة لآلث�ار وال�راث لي�ث مجيد حس�ن 
ورئيس هيأة الس�ياحة ظافر مهدي عبد الله 

ومدي�ر عام دائ�رة العالق�ات الثقافية العامة 
فالح حس�ن ش�اكر تنضيج عدد من مذكرات 
التفاهم يف السياحة والثقافة واسرداد اآلثار 

املنهوبة واملهربة«. 
كم�ا اكد البيان »عى رضورة العمل س�وية يف 
ملف اس�رداد اآلث�ار، وتب�ادل املعلومات بن 
الطرف�ن. وإعادة تنش�يط الس�ياحة الدينية 

ب�ن البلدين يف املس�تقبل القري�ب مع تراجع 
خطر الجائحة بس�بب تصاع�د وترية التلقيح 
ض�د الفايروس، فضال ع�ن تفعيل التعاون يف 

مجاالت الفن والنرش«.
ودعا السفري الس�وري وزير الثقافة إىل زيارة 
س�وريا يف ق�ادم األي�ام، األمر ال�ذي رحب به 

ناظم، ووعد بتلبيته يف أقرب فرصة.


