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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلنت الحكوم�ة، أمس الثالثاء، ع�ن التعاقد 
ع�ى توريد 21 مليون جرعة من لقاح كورونا 
س�تأتي تباع�اً اىل الب�الد، فيما أش�ارت اىل أن 
املحارضي�ن املجانيني قد تم ش�ملهم بالقرار 
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وق�ال املتحدث باس�م مجلس الوزراء حس�ن 
ناظم، يف مؤتمر أعقب جلسة مجلس الوزراء، 
إن »زي�ارات الكاظمي األخ�رة تهدف إلقامة 

عالقات متوازنة مع الجميع«.  
وأش�ار اىل أن »الصحة تعاقدت عى 21 مليون 
جرعة من لقاح كورونا ستأتي تباعاً للبالد«.  
وفيم�ا يخص قضي�ة املحارضي�ن املجانيني، 
قال ناظ�م إن »مش�كلتهم ورثته�ا الحكومة 
من الحكومات الس�ابقة، وإن مجلس الوزراء 
صوت ع�ى التعاقد م�ع املحارضين املجانيني 

وشملوا بالقرار 315«.  
وتاب�ع، أن »قرار 315 يتي�ح حقوقاً تقاعدية 

وامتيازات تشبه املمنوحة للمالك الدائم«.  
وبني أن »توجيهات قد أصدرت لوزير الداخلية 
بزيارة األس�واق لحل مشكلة ارتفاع األسعار، 
فض�ال عن صدور توجيه لوزارة الزراعة بفتح 
باب االس�تراد مل�دة معين�ة ملواجه�ة ارتفاع 

األسعار«.  
وأردف أن »مجلس الوزراء وجه وزارة التجارة 

بتوزيع حصة إضافية يف شهر رمضان«.  
ولفت ناظم اىل أن »مجلس الوزراء أقر التعاقد 
مع رشكة أملانية لفح�ص برامجيات األجهزة 

الكهربائية«.  
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       بغداد / المستقبل العراقي

قال وزي�را خارجية مرص والس�ودان، أم�س الثالثاء، أن 
جول�ة املفاوض�ات الت�ي يجريها البل�دان م�ع إثيوبيا يف 
كنشاس�ا، بشأن سد النهضة، لم تحقق أي نتائج، واتهما 
إثيوبيا ب�«التعنت«. واعترب وزير الخارجية املرصي سامح 
ش�كري، أن رف�ض إثيوبيا الس�تئناف املفاوض�ات »أمر 
مؤس�ف ويعكس تعنتها«. وأعلنت الخارجية املرصية أن 
إثيوبيا رفضت املقرتح الذي قدمه الس�ودان وأيدته مرص، 
بتش�كيل رباعية دولية للتوسط بني الدول الثالث، محذرة 
م�ن أن هذا املوقف س�يؤدي إىل تعقيد أزمة س�د النهضة 
وزي�ادة االحتق�ان يف املنطق�ة. وأض�اف ش�كري: »رغم 

محاوالت تقريب وجهات النظ�ر، وتطور املوقف املرصي 
الس�وداني من املطالبة بتغير إطار املفاوضات برضورة 
وج�ود رباعية تيرس وتضع حلوال للقضاي�ا العالقة، بدال 
م�ن وس�اطة، إىل تيس�ر ثم إىل إيالء املس�ؤولية لرئاس�ة 
االتح�اد اإلفريق�ي، ليلج�أ ملا لدي�ه من عن�ارص لحلحلة 
األم�ور، إال أن الرفض اإلثيوبي لكل هذه الطروحات جعل 
األمر واضحا بعدم وجود إرادة«. وتابع »إنما هي محاولة 
لعدم اس�تئناف املفاوض�ات، وهو ما ُطرح ع�ى الجانب 
اإلثيوبي من كل من مرص والسودان.. ُطرح عليه أن نعود 
للمفاوضات وفقا للوالية التي تم اعتمادها عى مس�توى 
رؤس�اء ال�دول والحكوم�ات يف اجتم�اع مكت�ب االتحاد 

اإلفريقي، وهو ما رفضه الجانب اإلثيوبي أيضا«.

      بغداد / المستقبل العراقي

أبل�غ باب�ا الفاتيكان رئي�س الجمهورية 
برهم صالح، أمس الثالث�اء، امكانية أن 
يلعب العراق دورا مؤث�را اقليميا ودوليا.  
وقالت رئاس�ة الجمهورية يف بيان تلقت 
املستقبل العراقي نس�خة منه إن رئيس 
الجمهورية برهم صالح يف قرص الس�الم 
ببغداد، سفر دولة الفاتيكان لدى العراق 
ميتجا لس�كوفار، مبينة أنه يف مس�تهل 

اللقاء، نقل الس�فر تحيات قداسة البابا 
فرنس�يس إىل رئي�س الجمهوري�ة برهم 
صال�ح، حيث س�لّمه رس�الة خطية من 
قداس�ته عرّب فيها عن ش�كره وامتنانه 
ع�ى  العراقي�ة  والحكوم�ة  للش�عب 
حف�اوة االس�تقبال والتحض�رات الت�ي 
جرت خ�الل زيارت�ه للعراق.وأك�د البابا 
فرنس�يس بحس�ب البي�ان، أن الع�راق 
بحضارت�ه وتاريخه وثقافت�ه قادر عى 
أن يلعب دوراً مؤثراً يف القضايا اإلقليمية 

والدولي�ة، مش�راً إىل أن تنوع�ه الثق�ايف 
والدين�ي والعرقي عنارص ق�ّوة إضافية 
له، مؤكداً دعمه للعراق وشعبه يف إرساء 
األمن واالستقرار والسالم.وحّمل الرئيس 
للس�فر، تحياته إىل قداسة البابا، مشراً 
إىل أهمي�ة الزي�ارة التي قام به�ا للعراق 
وش�ملت بغداد والنجف وذي قار وأربيل 
واهتمام�ه  بدعم�ه  مش�يداً  واملوص�ل، 
الرئيس برهم  بالعراقيني.وقال  املتواصل 
صال�ح، إن زي�ارة قداس�ة الباب�ا، مّثلت 

رسالة تضامن إنس�انية عميقة للشعب 
العراق�ي ال�ذي يتطلع لتج�اوز الصعاب 
وإرساء أمنه واس�تقرار وتعزيز تعايشه 
بني جميع أطيافه وإشاعة روح التعايش 
والسالم يف البلد وعموم املنطقة، الفتاً إىل 
اهمي�ة إدام�ة الحم�اس وروح التفاؤل 
التي غمرت زيارة قداسته لدى العراقيني 
من املسلمني واملس�يحيني وكل الطوائف 

من أجل السالم.
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العمل الربملانية: زيادة برواتب احلامية وشمول )400( ألف عائلة بالرعاية
     بغداد / المستقبل العراقي 

كش�فت لجنة العمل والش�ؤون االجتماعية، أمس الثالثاء، زي�ادة يف رواتب الرعاية 
االجتماعية، فيما أكدت شمول 400 ألف عائلة ضمن قانون املوازنة بالرعاية.

وقال عضو اللجنة النائب س�تار العتابي، بحسب الوكالة الرسمية، إن »وزارة العمل 
والش�ؤون االجتماعية كان لها توجه يف البداية لرف�ع حصتها باملوازنة اىل 2 ترليون 
و600 مليار دينار بهدف شمول أكثر من 500 ألف عائلة«، مبيناً أنه »بسبب املوازنة 
ولكونه�ا تش�كل رقماً كبرياً فيم�ا يخص العجز تم�ت إعادة هيكليتها بش�كل عام 
وتخفيض الكثري من الفقرات ومن ضمنها فقرة وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية 

يف ما يخص فقرة الرعاية االجتماعية«.
وأض�اف أنه »تم تداول هذا املوض�وع مع اللجنة املالية بحضور وزير العمل والدوائر 
املعنية واالتفاق عىل ش�مول من 300 اىل 400 ألف أرسة بالرعاية االجتماعية«، الفتاً 

اىل أنه »تقررت زيادة مبلغ 75 ألف دينار عىل راتب كل أرسة مشمولة«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلنت الحكومة، أم�س الثالثاء، عن التعاقد 
عىل توريد 21 مليون جرعة من لقاح كورونا 
س�تأتي تباع�اً اىل البالد، فيما أش�ارت اىل أن 
املحارضين املجانيني قد تم ش�ملهم بالقرار 

    .315
وقال املتحدث باس�م مجلس الوزراء حس�ن 
ناظ�م، يف مؤتم�ر أعق�ب جلس�ة مجل�س 
الوزراء، إن »زيارات الكاظمي األخرية تهدف 

إلقامة عالقات متوازنة مع الجميع«.  
تعاق�دت ع�ىل 21  »الصح�ة  أن  اىل  وأش�ار 
مليون جرعة من لقاح كورونا ستأتي تباعاً 

للبالد«.  
وفيم�ا يخص قضية املحارضي�ن املجانيني، 
قال ناظم إن »مش�كلتهم ورثته�ا الحكومة 
من الحكومات السابقة، وإن مجلس الوزراء 
صوت ع�ىل التعاقد مع املحارضين املجانيني 

وشملوا بالقرار 315«.  
وتابع، أن »ق�رار 315 يتيح حقوقاً تقاعدية 

وامتيازات تشبه املمنوحة للمالك الدائم«.  
أن »توجيه�ات ق�د أص�درت لوزي�ر  وب�ني 
الداخلية بزيارة األسواق لحل مشكلة ارتفاع 
األس�عار، فضال عن ص�دور توجي�ه لوزارة 
الزراع�ة بفت�ح ب�اب االس�ترياد مل�دة معينة 

ملواجهة ارتفاع األسعار«.  
وأردف أن »مجلس الوزراء وجه وزارة التجارة 

بتوزيع حصة إضافية يف شهر رمضان«.  
ولف�ت ناظ�م اىل أن »مجلس ال�وزراء أق�ر التعاقد مع 
رشكة أملانية لفحص برامجيات األجهزة الكهربائية«.  
بدوره، أعلن رئي�س الوزراء مصطفى الكاظمي جملة 
ق�رارات خاص�ة بمحافظة ذي ق�ار، مؤك�دا أن نتائج 
التحقي�ق يف أح�داث النارصية األخرية س�تعلن )اليوم 
األربعاء(، فيما ش�دد ع�ىل أهمية حماي�ة املواطن من 

جشع من وصفهم ب�«املتاجرين بقوت الشعب«.
وقال الكاظمي خالل جلس�ة مجلس الوزراء، »بس�بب 
ظ�روف معروفة واش�كاالت مختلفة بعضه�ا قانونية 

اصبح منصب محافظ ذي قار ش�اغرا، وقررنا اختيار 
محافظ ذي قار بعد مشاورات ومقابالت شملت معظم 
الفعاليات الشعبية والعشائرية واالدارية يف املحافظة«. 
وأض�اف الكاظمي، »برصف النظر عن اس�م املحافظ، 
اناش�د اهيل يف ذي قار بان يضعوا ايديهم بيد الحكومة 
املحلي�ة وس�نضع نح�ن ايدينا بي�د ذي ق�ار ونتعاون 

جميعا للنهوض بواقع املحافظة«. 
وتاب�ع »بعد اقرار مجلس الن�واب املوازنة علينا جميعا 
العمل وبش�كل عاجل لتطبيق بنودها وخدمة ش�عبنا، 
ه�ذا العام يج�ب ان يكون عام�ا اس�تثنائيا يف تحويل 
املوازن�ة -رغ�م املالحظ�ات عليه�ا- اىل ورش�ة عم�ل 

ملموس�ة«.ولفت بالقول، »س�نعني مجلسا استشاريا 
يف النارصي�ة مرتبط�ا برئيس ال�وزراء، وس�اتابع مع 
املحاف�ظ واملجلس كل تفاصيل اعمار  ذي قار بش�كل 
يومي، وس�نعلن غ�دا نتائج لجنة التحقيق يف س�قوط 

ضحايا خالل التظاهرات االخرية يف ذي قار«. 
ويف ش�أن آخ�ر، ق�ال الكاظمي، »ملس�ت خ�الل االيام 
املاضية ش�كاوى من زيادة غري مقبولة باس�عار املواد 
الغذائية، ساتابع بنفيس ما يحدث يف االسواق، يجب ان 
نحمي املواطن من جشع املتاجرين بقوت الشعب، ولن 

نسمح للمزايدين باستغالل الظرف االقتصادي«.
وبخص�وص حل�ول ش�هر رمض�ان، ق�ال الكاظم�ي، 

التمويني�ة،  البطاق�ة  قضي�ة  »س�نناقش 
االضافي�ة  الحص�ص  بايص�ال  ووجه�ت 
خالل االي�ام املقبلة واضاف�ة حصة جديدة، 

وسنتناقش مع وزير التجارة بهذا الشأن«.
وأع�رب رئيس الوزراء ع�ن ارتياحه لالجواء 
التي س�ادت زيارت�ه للس�عودية واإلمارات، 
مؤك�دا أنه�ا كان�ت »ناجح�ة«، فيم�ا تعهد 

بجعلها »آلية عمل« مع املجتمع الدويل.
وقال الكاظمي »كان�ت الزيارتان االخريتان 
اىل اململك�ة العربي�ة الس�عودية واالم�ارات 
ناجحتان بكل املعاي�ري«، مبينا ان   »حفاوة 
االستقبال لم تكن تمثل مصطفى الكاظمي، 
بل ان االخوة العرب استقبلوا العراق وتاريخ 

العراق وأرثه وعمقه«. 
وأضاف، أن »الزيارت�ني كانتا بغاية االهمية 
وملس�نا رغبة اخوية صادقة بدعم العراق يف 
ه�ذه املرحلة، وهذا لي�س غريبا عىل االخوة 
العرب بتاريخهم واصالتهم، وس�وف نرتجم 
هذه الروح اىل آلي�ات عمل دائمة مع جميع 

جرياننا ومع املجتمع الدويل«.
إىل ذل�ك، اع�رب رئي�س مجلس ال�وزراء عن 
يف  والنص�وص  االرق�ام  ب�«تغي�ري«  اس�فه 
مرشوع قانون املوازنة العامة، وذلك يف محل 

تعليقه عن ازمة املحارضين املجانيني. 
وقال الكاظمي »استمعنا خالل االيام املاضية 
اىل مزايدات اعالمية بشأن قضية املحارضين، 
ورغم ان هذا امللف نتاج مراحل سابقة وعدم 
تخطي�ط، فقد وضعن�ا يف املوازن�ة آلي�ة ملعالجة هذه 

القضية كون����ها تهم رشيحة أساسية«.
وأض�اف الكاظم�ي قائال، »لالس�ف تم تغي�ري االرقام 
والنص�وص يف امل�����وازن�ة، وم�ع هذا س�يتم اعداد 
صيغ�ة س�تعرض يف الجلس�ة م�ن اج�ل تح����قيق 
االنصاف لهذه الرشيحة ولو بالحدود الدنيا، مبينا لقد 
عملنا منذ اش�هر ع�ىل معالج�������ة ازمة ومطالب 
اهلن�ا يف النارصية، وخصصنا صندوق�ا خاصا إلعمار 
ذي ق�ار ونتمن�ى ان يتم رصف امواله بم�ا يخدم اهلنا 

يف املحافظة«.

احلكومة تشكو »تغيري املوازنة«.. وتشمل احملاضرين بقرار 315.. واليوم إطالق نتائج حتقيق تظاهرات ذي قار

»جشع املتاجرين« يشغل جملس الوزراء

العدد )2351(   7     نيسان    2021                السنة السادسة                 معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االربعاء

      بغداد / المستقبل العراقي

أبلغ بابا الفاتيكان رئي�س الجمهورية برهم 
صالح، أمس الثالثاء، امكانية أن يلعب العراق 
دورا مؤث�را اقليمي�ا ودولي�ا.  وقالت رئاس�ة 
الجمهوري�ة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة من�ه إن رئي�س الجمهوري�ة بره�م 

صال�ح يف قرص الس�الم ببغداد، س�فري دولة 
الفاتيكان لدى العراق ميتجا لسكوفار، مبينة 
أن�ه يف مس�تهل اللق�اء، نقل الس�فري تحيات 
قداس�ة البابا فرنسيس إىل رئيس الجمهورية 
بره�م صال�ح، حي�ث س�لّمه رس�الة خطية 
من قداس�ته ع�ّ� فيها عن ش�كره وامتنانه 
للش�عب والحكوم�ة العراقي�ة ع�ىل حف�اوة 

االس�تقبال والتحض�ريات الت�ي ج�رت خالل 
زيارته للعراق.وأكد البابا فرنس�يس بحس�ب 
البيان، أن العراق بحضارته وتاريخه وثقافته 
ق�ادر ع�ىل أن يلع�ب دوراً مؤث�راً يف القضايا 
اإلقليمية والدولية، مشرياً إىل أن تنوعه الثقايف 
والدين�ي والعرقي عن�ارص ق�ّوة إضافية له، 
مؤكداً دعمه للعراق وش�عبه يف إرس�اء األمن 

واالستقرار والس�الم.وحّمل الرئيس للسفري، 
تحيات�ه إىل قداس�ة الباب�ا، مش�رياً إىل أهمية 
الزي�ارة التي ق�ام بها للعراق وش�ملت بغداد 
والنج�ف وذي ق�ار وأربيل واملوصل، مش�يداً 
بدعمه واهتمامه املتواص�ل بالعراقيني.وقال 
الرئيس برهم صالح، إن زيارة قداس�ة البابا، 
مّثلت رسالة تضامن إنسانية عميقة للشعب 

العراقي الذي يتطلع لتجاوز الصعاب وإرساء 
أمن�ه واس�تقرار وتعزيز تعايش�ه بني جميع 
والس�الم  التعاي�ش  روح  وإش�اعة  أطياف�ه 
يف البل�د وعم�وم املنطق�ة، الفت�اً إىل اهمي�ة 
إدام�ة الحم�اس وروح التف�اؤل التي غمرت 
زيارة قداس�ته ل�دى العراقيني من املس�لمني 

واملسيحيني وكل الطوائف من أجل السالم.

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف مستش�ار رئيس الوزراء للش�ؤون 
املالية مظهر محم�د صالح، أمس الثالثاء، 
ع�ن تفاصيل اتفاقية إطار التعاون املوقعة 
ب�ني الع�راق والص�ني، فيم�ا أش�ار إىل أن 

االتفاقية دخلت حيز التنفيذ.
الوكال�ة  بحس�ب  صال�ح،  محم�د  وق�ال 

الرس�مية، إن »اتف�اق إط�ار التع�اون بني 
العراق وجمهورية الصني الشعبية واملوقعة 
مالحقه الحسابية والنفطية بشكل نهائي 
بتاري�خ 23 ايلول 2019 يف بكني، الذي يمتد 
لعرشين عاماً، يقوم عىل مبدأ النفط مقابل 

اإلعمار يف البنى التحتية للعراق«.
وأك�د أن »االتف�اق م�ا زال فاع�اًل وناف�ذ 
املفع�ول، ووضعت مبال�غ تمويلية بقرابة 

ملي�اري دوالر يف قان�ون املوازن�ة العام�ة 
االس�تثماري  الجان�ب   2021 االتحادي�ة 
لغرض الس�ري باالتف�اق«، مبين�اً أن »ذلك 

يعت� أنه دخل حيز التنفيذ«.
وتابع: »كذلك يف قطاع الطاقة وحس�ب ما 
تقرره حكومة جمهورية العراق يف دعوتها 
لل�رشكات الصينية الرصينة بغي�ة التنفيذ 
وع�ىل وفق أس�س تنافس�ية وباملواصفات 

العاملي�ة املعتم�دة«، الفت�ًا اىل أن »االتف�اق 
يقوم عىل إي�داع مبالغ 100 ألف برميل من 
صادرات العراق اىل الصني يف حساب مرصيف 
آمن وتستخدم امواله لالنفاق عىل مشاريع 
اإلعمار والبناء التي تتعلق بحياة الشعب«.

ولفت اىل أن »الصني تؤازر تقديم تسهيالت 
ائتماني�ة إضافي�ة عن�د الحاج�ة للتمويل 
وضم�ان اس�تمراره وع�ىل وف�ق قاع�دة 

تتوق�ف  أن  دون  م�ن  املش�رتك  التموي�ل 
املرشوعات وحس�ب التفاصيل يف امللحقني 
الحسابي والنفطي من اتفاق إطار التعاون 

بني البلدين«.
وكان رئي�س الوزراء مصطف�ى الكاظمي، 
ق�د أوىص خ�الل جلس�ة مجل�س ال�وزراء 
الثالثاء امل�ايض، بالرشوع بتنفيذ االتفاقية 

الصينية.

بابا الفاتيكان: العراق قادر عىل لعب دور مؤثر اقليميًا ودوليًا

مستشار حكومي يعلن دخول االتفاقية الصينية حيز التنفيذ: النفط مقابل اإلعامر

        بغداد / المستقبل العراقي

طالب النائب عدي الش�عالن، أمس 
ب�«إجب�ار«  الحكوم�ة  الثالث�اء، 
الق�وات األمريكية عىل الخروج من 

العراق.
وقال الش�عالن إن »أه�م ما يخص 
الحوار االس�رتاتيجي يشمل خروج 

القوات األمريكية من العراق«.
وب�ني أن »الق�وات األمريكي�ة ل�م 
تق�دم للع�راق دعم�اً عس�كرياً أو 
اس�رتاتيجياً«، معرباً ع�ن أمله بأن 
بالش�كل  الحوار  الحكومة  »تق�ود 

الصحيح والجاد«.
وأضاف، أن »العراق لن يستقر مع 

وجود القوات األمريكية«، مبيناً أن 
»قرارا برملانياً صدر يقيض بجدولة 

انسحاب القوات األمريكية«.
ودعا الشعالن، الحكومة إىل »إجبار 
الق�وات األمريكية عىل الخروج من 

العراق«.
وأعلن�ت وزارة الخارجية األمريكية 
الجول�ة  أن   ،)2021 اذار   30( يف 
املقبل�ة من الح�وار االس�رتاتيجي 
العراقي - األمريكي ستجري يوم 7 
نيس�ان املقبل، مبينة ان املحادثات 
س�تتناول قضايا األم�ن ومكافحة 
والطاق�ة،  واالقتص�اد  اإلره�اب، 
واملس�ائل السياس�ية والتع�اون يف 

مجال التعليم والثقافة.

الفتح يطالب احلكومة بـ »إجبار« القوات 
األمريكية عىل مغادرة العراق

        بغداد / المستقبل العراقي

بحث مستش�ار األمن ال����قومي قاس�م األعرجي، أمس 
الثالثاء، م�ع قادة األجه�زة األمنية واالس�تخبارية تعزيز 
التعاون مع مجلس أمن إقليم كردس�تان واألجهزة األمنية 

العاملة يف اإلقليم.    

وذك�ر املكتب اإلعالمي لالعرجي يف بيان، تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، أن�ه »تم عق�د اجتماع م�ع قادة 
األجهزة األمنية واالس�تخبارية لبحث تعزي�ز التعاون مع 
مجلس أمن إقليم كردس�تان واألجه�زة األمنية العاملة يف 

اإلقليم«.  
وجرى خالل االجتماع، بحس�ب البيان »بحث س�بل تعزيز 

التنسيق والتعاون بني املركز واإلقليم، فيما يخص مناطق 
االهتمام املش�رتك واملحافظات الحدودية، ملا له من أهمية 

وأثر عىل األمن القومي العراقي«.  
واشار البيان اىل ان »االجتماع ناقش أيضا، آخر املستجدات 
األمنية والخطط الكفيلة بتعزيز األمن واالستقرار يف عموم 

العراق، إىل جانب االستمرار بمالحقة الخاليا اإلرهابية«.  

        بغداد / المستقبل العراقي

دمرت قوة من اللواء 21 بالحشد 
الش�عبي، أم�س الثالث�اء، نفق�ا 
االرهابي�ة  داع�ش  لعصاب�ات 
بعملي�ة امني�ة يف منطق�ة جب�ل 
س�ينو التابع لقضاء س�نجار يف 

محافظة نينوى.
وذكر اعالم الحش�د يف بيان تلقت 
املستقبل العراقي نسخة منه، ان 

»قوة من الفوج الرابع باللواء 21 
يف الحشد الش�عبي نفذت عملية 
دهم وتفتيش يف املنطقة املذكورة 
وت�م تدم�ري النف�ق بالكامل ملنع 
العن�ارص  قب�ل  م�ن  اس�تغالله 
االجرامي�ة م�رة أخرى«.واضاف 
مكافح�ة  »مف�ارز  ان  البي�ان 
املتفج�رات يف الل�واء تمكنت من 
وعب�وات  متفج�رة  م�واد  رف�ع 

ناسفة كانت بداخله«.

        بغداد / المستقبل العراقي

س�جل العراق، أمس الثالثاء، رقماً 
قياس�ياً وقفزة غري مسبوق بعدد 
من�ذ  كورون�ا  ف�ريوس  إصاب�ات 
تف�ي الجائح�ة يف الب�الد يف آذار 

2020 املايض.
وبحس�ب املوقف الوبائ�ي لوزارة 
س�اعة   24 ال��  خ�الل  الصح�ة 
املاضي�ة، فقد بلغ ع�دد اإلصابات 
أم�ا ع�دد ح�االت  7300 إصاب�ة 
الشفاء فكانت 5225 حالة مقابل 

33 حالة وفاة.
فيم�ا بل�غ مجم�وع الذي�ن تلقوا 
اللقاحات املضادة للفايروس فبلغ 

110 آالف و983 شخصاً.

مستشار األمن القومي يرتأس اجتامعًا لبحث التنسيق مع جملس أمن كردستان

احلشد الشعبي يدمر نفقًا لـ »داعش« بعملية أمنية يف سنجار

العراق يسجل
 أعىل اصابات منذ 
تفيش »كورونا«: 

7300 إصابة جديدة

        بغداد / المستقبل العراقي

وصفت مفوضية حقوق االنسان يف العراق، أمس الثالثاء، أطفال مخيمات 
الن�زوح بأنه�م قنابل مس�تقبلية موقوتة، وم�ن الواجب إع�ادة تأهيلهم 
ودمجه�م يف املجتمع.  وأكد عضو املفوضية زيدان خلف العطواني يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، عىل أن »املفوضية ارشت مايقارب 
)16200( طفل يف مخيمات النزوح يف محافظة اربيل«، موضحاً ان »هذه 
االرقام تمثل ماتم رصده اثناء زيارات الفرق الرصدية لهذه املخيمات«.  

وحذر العطواني من »اثار ذلك املستقبلية عىل واقع العراق، وان عدم وجود 
دورات اع�ادة التاهيل النفس�ية واالدم�اج املجتمعي باملس�توى املطلوب 
للمولودين يف املخيمات تمثل تهديد للنسيج املجتمعي، فضال عن ان الكثري 

من االطفال ترعرعوا وقضوا مرحلة طفولتهم فيها«.  
وبني »انهم قنابل موقوتة ولهم تاثريات مستقبلية حال عدم االهتمام بهم 

من الجانب الرتبوي والنفيس واالندماج املجتمعي«.  

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد املتحدث باس�م جهاز مكافحة اإلرهاب صباح النعمان، أمس الثالثاء، 
أن الجه�از يمتلك معلومات وصفها ب�«املهمة« عن زعيم تنظيم »داعش« 

اإلرهابي املدعو أبو إبراهيم القريش وتحركاته.
وقال النعمان، يف ترصيحات نقلتها س�بوتنيك الروس�ية: »لدينا معلومات 
مهم�ة عن زعيم تنظيم داعش اإلرهابي، وهي يف ط�ور املتابعة واملعالجة 
والتدقيق والتقييم«. وأضاف، أن »زعيم التنظيم اإلرهابي يتحرك وينش�ط 

يف املناطق الصحراوية وخاصة يف املناطق الحدودية بصحراء األنبار«.
وأك�د، ان »قي�ادات التنظي�م اإلرهاب�ي هي تح�ت أنظار وس�يطرة جهاز 
مكافحة اإلرهاب«. وتاب�ع، أن »الجانب اإلعالمي للتنظيم اإلرهابي أصبح 

ضعيفا إىل جانب انحسار الدعوات التبشريية والتجنيد«.

مفوضية حقوق اإلنسان عن خميامت 
النزوح: »قنابل موقوتة«

مكافحة اإلرهاب يتوصل إىل مكان حترك 
ونشاط زعيم »داعش«

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت رئاس�ة ال�مل�ان، أمس الثالث�اء، احالة قان�ون املوازنة إىل رئاس�ة 
الجمهورية للمصادقة عليه. 

وق�ال النائ�ب الثاني لرئي�س ال�ملان بش�ري الحداد يف ترصي�ح لصحيفة 
الصب�اح، إن »مجل�س الن�واب اح�ال قان�ون موازن�ة 2021 إىل رئاس�ة 

الجمهورية للمصادقة عليه«.
وكان قد صوت ال�ملان ع�ىل املوازنة املالية االتحادية لعام 2021، االربعاء 

املايض بعد خالفات عميقة ادت اىل تاجيل التصويت قرابة ال� 4 أشهر.

رئاسة الربملان حتيل قانون املوازنة إىل رئاسة 
اجلمهورية للمصادقة عليه

        بغداد / المستقبل العراقي

االس�تخبارات  مديري�ة  أعلن�ت 
العسكرية، أمس الثالثاء، اإلطاحة 
بم�ا يس�مى ب�«ابو الح�ارث« احد 
محافظ�ة  يف  الدواع�ش  ناش�طي 
بي�ان  يف  املديري�ة  نينوى.وذك�رت 
تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة 
من�ه ان�ه »اس�تنادا اىل معلوم�ات 
اس�تخبارية دقيقة اشارت لتواجد 
احد االرهابيني الناش�طني واملكنى 
)اب�و الح�ارث( يف قري�ة هضيم�ة 
التابع�ة اىل ناحي�ة زم�ار بنين�وى 

وهو من العاملني بما تسمى ديوان 
الحس�بة التابع�ة لعصابات داعش 
االرهابية تم عىل اثرها التنسيق مع 
قس�م اس�تخبارات قيادة عمليات 
غ�رب نينوى حيث تمكن�ت مفارز 
العسكرية يف  شعبة االس�تخبارات 
الفرقة 15 وق�وة من الفوج الثالث 
لواء املش�اة 73 ومف�رزة مكافحة 
اره�اب زم�ار م�ن االطاح�ة ب�ه 
والقبض عليه«.وأض�اف البيان أن 
»االرهاب�ي من املطلوب�ني للقضاء 
بموجب مذك�رة قبض وفق أحكام 

املادة 4 إرهاب«. 

االستخبارات تطيح بــ »ناشط داعيش«
 يف نينوى
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    المستقبل العراقي / الغانم

أكد محافظ واسط الدكتور محمد جميل املياحي تضامنه 
املطلق مع مطالب املحارضين املجانيني وطالب الرئاسات 
الثالث ولجنة الرتبية النيابية إلنصافهم من خالل تنظيم 
عق�ود وزارية لهم أو تثبيتهم عىل املالك الدائم عن طريق 

درجات الحذف واالستحداث.
وقال املحافظ لقد تواجدنا بني اخوتنا املحارضين يف خيم 
االعتص�ام، ن�رة لحقوقه�م وقضيته�م، ومطالبة منا 

بأنصافهم وإعطاءهم حقوقهم املرشوعة.

وأضاف نعلن عن تضامننا املطلق معهم، ومخاطباتنا إىل 
أعىل الس�لطات يف البالد ، لحل مشكلتهم ، حيث خاطبات 
الرئ�ات الث�الث، الجمهورية والن�واب ومجل�س الوزراء 
ل�رورة انصاف هذه الرشيحة ومنحها حقوقها كاملة 
وتكيي�ف وضعهم القانون�ي اما بالتعاق�د اصوليا معهم 
وأن تك�ون عقودهم وزاري�ة أو تثبيتهم عىل املالك الدائم 

عن طريق درجات الحذف واالستحداث.
وقال نجدد تمسكنا بهم وحاجتنا املاسة لخدماتهم ولهذا 
حرصن�ا عىل الوق�وف معهم ومخاطبات بكتب رس�مية 

الرئاسات الثالث ألنصافهم، وتضمنت املخاطبات

مناش�دات ومطالبات واقرتاحات حلول ممكنة التطبيق 
لتنظي�م وضع املحارضي�ن قانونياً ومالي�اً كذلك نطالب 
لجنة الرتبية النيابية ووزارة الرتبية بتقديم ورقة منصفة 
تعالج مش�كلة املحارضين واالدارين وتقديمها يف جلسة 

مجلس الوزراء.
عىل أن تتضمن الورقة معالجة حقيقية وتكييف الوضع 
القانون�ي للمحارضي�ن واإلداري�ني وكافة العق�ود التي 
أس�تكملت اجراءاته�ا وفق الق�رار 315 وتوزي�ع املبالغ 
املخصص�ة لهم يف املوازنة بعدالة تامة حس�ب الش�هادة 

وسنوات الخدمة.

حمافظ واسط يؤكد تضامنه مع املحارضين ويطالب الرئاسات والرتبية الربملانية بإنصافهم

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة التعليم الع�ايل والبحث العلمي 
ارتفاع عدد البح�وث العراقية من الجامعات 
والكليات الحكومية واألهلية يف املس�توعبات 
العاملي�ة اىل / 66 / الف�ا و / 729 / بحث�ا 
علمي�ا. وذكر بيان لل�وزارة تلقت املس�تقبل 
البيان�ات  »بحس�ب  من�ه  نس�خة  العراق�ي 
املنشورة يف مستوعب س�كوبس العاملي فان 

الجامع�ات الحكومي�ة حققت لغاي�ة الثالث 
من نيس�ان الحايل ن�رشا لثالثة وس�تني ألفا 
وتس�عمئة وس�بعة وخمس�ني بحث�ا ، فيما 
ن�رشت الجامع�ات والكلي�ات األهلي�ة ألفني 
وس�بعمئة واثن�ني وس�بعني بحث�ا ». ونق�ل 
البي�ان ق�ول وزي�ر التعلي�م الع�ايل والبحث 
العلمي نبي�ل كاظم عبد الصاحب يف رس�الة 
اىل الجامع�ات :« ان هذه الزيادة الواضحة يف 
أعداد البحوث العراقية املنش�ورة عامليا تعزز 

موقع الجامعات العراقية التي بات صعودها 
مؤك�دا   ،« العاملي�ة  التصنيف�ات  يف  م�ؤرشا 
يف الوق�ت نفس�ه رضورة تكثي�ف االهتم�ام 
بهذا امللف بما يتناس�ب وس�معة املؤسسات 
الجامعي�ة الحكومي�ة واألهلي�ة يف الع�راق . 
وحث عىل االستمرار واالرتقاء النوعي بالبحث 
العلم�ي وتوس�يع دائ�رة اإلرشاف املش�رتك 
ألعضاء الهيئات التدريس�ية يف التعليم األهيل 

مع الجامعات الحكومية«.

التعليم: ارتفاع بحوث اجلامعات العراقية يف املستوعبات 
العاملية اىل أكثر من »66« ألفا

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، 
أمس الثالثاء، عن الس�ماح باس�ترياد 50 
أل�ف طن من الطماط�م و50 ألف طن من 
مصنع�ات الدج�اج خالل ش�هر رمضان، 
للتخفيف من ارتفاع أسعارها وعدم أثقال 
كاهل املستهلك. واوضح الخفاجي يف بيان 
ل�وزارة الزراع�ة تلقت املس�تقبل العراقي 
نسخة منه » إن رئيس الوزراء شكل لجنة 
علي�ا من وزي�ر الزراع�ة ووزي�ر التجارة 
ومستش�ار األمن الوطني ومدير الجريمة 
االقتصادية ملتابعة أس�عار امل�واد الغذائية 

خصوصاً خالل شهر رمضان املبارك«.

محص�ول  يف  فج�وة  »هن�اك  وأض�اف 
الطماط�م م�ن تاري�خ 15 آذار ولغاي�ة 1 
آي�ار، وه�ذا س�يؤدي اىل ارتفاع األس�عار 
نتيجة االنحب�اس يف اإلنتاج،مبيناً أن قراراً 
صدر ملجلس األمن الوطني بفتح اس�ترياد 
الطماط�م ب�� 50 أل�ف ط�ن ومصنع�ات 
الدواج�ن ب�� 50 أل�ف ط�ن خالل ش�هر 
رمضان املبارك، ومن أجل حماية املستهلك 

من ارتفاع األسعار«. 
وأش�ار الخفاج�ي« اىل أن عملي�ة التوازن 
يف األس�عار تج�ري ع�ىل قدم وس�اق بني 
مس�ؤولني يف جهاز األمن الوطني ووزارة 
الزراع�ة وقان�ون حماية املنت�ج وقانون 

حماية املستهلك«.

الزراعة تعلن السامح باسترياد »50« ألف 
طن من الطامطم ومصنعات الدجاج

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

يعتزُم الجه�از املركزي لالحص�اء يف وزارة التخطيط 
االنته�اء م�ن املنص�ة التجريبي�ة الخاص�ة بمرشوع 

“الرقم الوظيفي” خالل املرحلة املقبلة.
وقال رئي�س الجهاز، ضياء عواد كاظ�م، ان »الجهاز 
هو املس�ؤول عن الرق�م الوظيفي لجمي�ع املوظفني 
العاملني يف دوائر الدولة«، مش�رياً إىل أن »احد قرارات 
مجلس الوزراء االخرية ربط موضوع رواتب املوظفني 

بالرقم الوظيفي«.
واض�اف ان »الجه�از بص�دد اكم�ال منص�ة جديدة 
لرواتب املوظف�ني تتضمن الرقم الوظيفي ومعلومات 
الرواتب«، الفتاً إىل انه »بحس�ب ق�رار مجلس الوزراء 
ف�ان وحدة االنف�اق يف اي وزارة او دوائر غري مرتبطة 
ب�وزارة تتل�كأ يف تزويد بيانات موظفيه�ا فانه يتعذر 

عىل وزارة املالية رصف الرواتب لهم«.
وأوض�ح ان »الق�رار كان حافزاً لعمل الجهاز بش�أن 
موض�وع الرق�م الوظيف�ي بع�د ان كان هن�اك قرار 
من�ذ عام 2017 لكنه لم يجر العمل به بس�بب ضعف 
االس�تجابة من قب�ل بعض ال�وزارات«، منبهاً عىل ان 
»ق�رار مجلس ال�وزراء س�يكون ملزما ل�كل وحدات 
االنف�اق املوجودة يف الوزارة لتك�ون بيانات موظفيها 
مس�جلة لدى وزارة التخطيط الص�دار ارقام وظيفية 

لهم«.
وتاب�ع ان »امل�رشوع س�ينفذ بش�كل تجريب�ي ع�ىل 
موظفي وزارة الرتبية وتحديداً موظفي دوائر الرتبية 
يف العاصمة بغداد«، كاش�فاً عن »اجتماع مرتقب مع 
املسؤولني يف تلك الدوائر ملناقشة آلية املرشوع والعمل 

به عرب منصة تجريبية اعدت لهذا الغرض«.
وتاب�ع ان »اللجن�ة املش�كلة له�ذا املرشوع س�رتفع 
توصياته�ا اىل االمان�ة العامة ملجلس ال�وزراء الصدار 
الق�رار الس�تكمال جميع االرقام الوظيفي�ة«، منوهاً 
بان »الجهاز وص�ل لغاية االن اىل ادخال نحو مليونني 
و200 ال�ف رق�م وظيف�ي، وه�ذا العدد س�يزداد بعد 

صدور القرار الخاص بذلك«.
وكان مجل�ُس ال�وزراء قد قرر، يف جلس�ته االعتيادية 
الثالثة ع�رشة املُنعقدة بتاريخ 30/ 3/ 2021، تزويد 
الوزارات، والجهات غري املرتبطة بوزارة، واملحافظات، 
بالبيان�ات الخاص�ة بنم�وذج من�ح الرق�م الوظيفي 
خالل )ش�هر عمل( بدءا من تاريخ إصدار هذا القرار، 

ويتحمل رئيس الجهة املسؤولية بعد ذلك التاريخ.

التخطيط تعلن إطالق 
منصة جتريبية ملرشوع 

الرقم الوظيفي

    بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث محاف�ظ البنك املرك�زي العراق�ي مصطفى غال�ب، أمس 
الثالث�اء مع املمثلة الخاصة لألمني الع�ام لألمم املتحدة يف العراق 
جين�ني هينيس بالس�خارت األوض�اع املالي�ة واالقتصادية التي 
يمر بها العراق واإلج�راءات التي تقودها إدارة البنك ضمن خطة 
اإلص�الح للقطاع امل�ريف العراقي. واكدت ممثل�ة األمم املتحدة 
خالل اللقاء بحس�ب بيان للمكتب االعالمي للبنك دعم استقاللية 
البن�ك املرك�زي العراق�ي اس�وة بباقي البن�وك املركزي�ة العاملية 

واهميته خالل الفرتة الحالية واملستقبلية.

حمافظ البنك املركزي يبحث مع »يونامي« 
األوضاع املالية واالقتصادية

    نينوى / مروان ناظم

اعل�ن محافظ نينوى نجم الجبوري ع�ن موافقة وزير الدفاع عىل 
نصب جرسي�ن عائمني جن�وب رشق املوصل. وق�ال الجبوري ان 
»محافظة نينوى حصلت عىل موافقة نصب جرسين عائمني االول 
يف ناحية السالمية والثاني يف ناحية النمرود جنوب رشق املوصل«، 
الفتا اىل ان »نصب الجرسين سيكون من قبل الجهد الهنديس التابع 
لوزارة الدفاع وسيتم مبارش نصب الجرسين مطلع االسبوع املقبل 
كجس�ور بديلة متصلة مع مدينة املوصل لحني استكمال الجسور 

املتررة يف الناحيتني املذكورتني جنوب رشق املوصل«.

    بغداد / المستقبل العراقي

يواصل فرع الرشكة العامة لتجارة الحبوب يف محافظة ميس�ان 
مناقلة الحنطة املحلية اىل فرع الرشكة يف البرة اىل جانب تجهيز 
املطاحن بالحنطة املحلية، أكد ذلك عبد الرحمن الجويرباوي مدير 
ع�ام الرشكة.وقال ان الكمية املجه�زة للمطاحن بلغت )7000( 
ط�ن ع�ن الحص�ة /3 م�ن أجم�ايل الكمي�ة املق�ررة للمحافظة 
والبالغ�ة )1٤000( طن ، ام�ا بخصوص الحنط�ة الدرجة االوىل 
)حص�ة الطح�ني الصفر ( فقد تم تجهيز كل الكمية و بنس�بة ) 
100% ( .وكش�ف الجوي�رباوي عن قيام م�الكات الفرع بتجهيز 
وكالء املواد الغذائية بالرز و بلغت الكمية املجهزة )352( طن عن 
الحصة /2 /ش�هر اذار.  ومن جانب اخر، أس�تأنف فرع ميسان 
عملية مناقلة حنطة محلية لفرع البرة  بكمية بلغت )3000( 
ط�ن من اص�ل الكمية املقررة )10000( طن ، ويف س�ياق متصل 
تم تجهي�ز املجارش الحكومي�ة واألهلية بالش�لب العنرب بكمية 
و  بلغ�ت الكمي�ة املجه�زة )3٨00( ط�ن لغرض تصنيع�ة لرفد 

متطلبات البطاقة.

حمافظ نينوى يعلن موافقة الدفاع 
عىل نصب جرسين عائمني يف النمرود

جتارة احلبوب يف ميسان جتهز 
البرصة باحلنطة املحلية

    بغداد/ المستقبل العراقي

بح�ث وزير الصحة م�ع مجلس الخدم�ة االتحادي، أم�س الثالثاء، ترسي�ع آلية تعيني 
خريجي العاملني السابقني

وذكرت الوزارة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه، ان »وزير الصحة والبيئة 
حس�ن محمد التميمي ت�رأّس اجتماعا مع مجلس الخدمة االتح�ادي، وبحضور الوكيل 
الفني للوزارة ومدير عام دائرة التخطيط زامل العريبي وذلك ملناقشة ترسيع آلية تعيني 
خريجي العام الدرايس 201٨ 2019 و2019 -2020 لقانون 6 لسنة 2000 وذلك لحاجة 

املؤسسات الصحية لخدماتهم«.
واوعز الوزير« بتش�كيل لجنة مش�رتكة، من دائرة التخطيط ومجلس الخدمة االتحادي 

ملتابعة تنفيذ االجراءات وترسيعها بما يخدم تعيينهم بأرسع وقت«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

كشف مفتشية آثار كربالء، أمس الثالثاء، 
ع�ن اس�تالم نح�و 1000 قطع�ة أثري�ة 
نفيسة ونادرة من مواطن كربالئي، مبينة 
أن تاريخه�ا يع�ود اىٕل الحقبة الس�ومرية 
ولفرتات زمنيه مختلفة.وقال مفتش آثار 
وتراث كربالء املقدس�ة، احمد حسن جابر 
يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، 

بأن »احد املواطنني قام بتسليم ما يقارب 
ال�� 1000 قطع�ة آثارية نادرة ونفيس�ة 
تع�ود للحقب�ة الس�ومرية«، موضحا أنه 
»ت�م جرد وتوثيق وتس�جيل ه�ذه القطع 
بشكل رس�مي وتصنيفها بصورة فنية يف 
مفتش�ية آثار وتراث كربالء املقدسة ليتم 
بعد ذلك تس�ليمها اىل الهيئة العامة لآلثار 
والرتاث«.واض�اف جابر، أن »هذه القطع 
عبارة عن الواح طينية وحجرية بأش�كال 
اس�طوانية  مختلف�ة 
وهندس�ية، وبع�ض منها 
س�ومرية  كتابات  تحم�ل 
عىل  املس�مارية  بالحروف 
ش�كل رقم طيني�ة«، الفتا 
اآلخ�ر  »البع�ض  أن  إىل 
من تل�ك القط�ع منقوش 
عليها أشكال متنوعة تعرب 
الحي�اة االجتماعي�ة  ع�ن 

والسياسية«.

الصحة وجملس اخلدمة يبحثان ترسيع 
آلية تعيني خرجيي العامني السابقني

تعود للحقبة السومرية.. مواطن كربالئي 
يسلم 1000 قطعة أثرية نادرة

التعليم تعلن ختفيض األجور الدراسية 
لطلبة الدراسات العليا املدورة مقاعدهم

الكامرك حتبط هتريب سكائر ودراجات 
نارية يف ام قرص الشاميل

الصحة تعلن موعد افتتاح املستشفى 
الرتكي يف ذي قار

    بغداد / المستقبل العراقي

قررت وزارة التعليم العايل، أمس الثالثاء، تخفيض األجور الدراس�ية بنسبة 
50 % لطلب�ة الدراس�ات العلي�ا، الذين تم تدوير مقاعدهم م�ن قناة القبول 
العام اىل قناة النفقة الخاصة قبل التوسعة االخرية ملقاعد الدراسات العليا.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت الهيئة العامة للكمارك أمس 
الثالثاء عن قي�ام كوادرها بأحباط 
محاول�ة تهريب حاويت�ني محملة 
)سكائر و دراجات نارية مستعملة( 
مع�دة للتهري�ب خلف ارس�اليتيي 
منظف�ات و ادوات منزلية يف مركز 

كمرك ام قر الشمايل.
وق�د تم�ت عملي�ة الضبط حس�ب 
املعلومات الواردة م�ن هيئة املنافذ 
الحدودي�ة وبالتع�اون م�ع رشطة 
الكمارك والجهات الساندة يف امليناء. 
الهيئة، نش�اطا ملحوظ  وتم�ارس 
خالل هذه الفرتة للحد من التهريب 

وتعظيم اإليرادات.

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، أمس الثالثاء، موعد إفتتاح املستشفى الرتكي 
يف محافظة ذي قاروذكرت الوزارة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
منه، ان »وزير الصحة والبيئة حسن التميمي التقى مع وفد الرشكة الرتكية 
ملناقشة اخر تطورات انجاز مستشفى النارصية سعة ٤90 رسير  بمحافظة 
ذي ق�ار اليوم الثالثاء  يف مقر مكتبه بحض�ور الوكيل الفني للوزارة ومدير 
عام دأيرة املش�اريع الهندس�ية حس�ام علوان كريم«.واك�د الوزير« خالل 
االجتماع عىل تذليل كافة املعوقات التي تعرتض س�ري العمل من اجل انجاز 
املستش�فى بالرسع�ة املمكنة وادخاله للخدمة نهاية ش�هر نيس�ان الحايل 
خدمة لتقدي�م افضل الخدمات الصحية اله�ايل املحافظة«.وتابع البيان ان 
»وزير الصحة ناقش رضورة االرساع بإنجاز مستش�فى البرة وميس�ان 

سعة ٤00 رسير وادخاله للخدمة خدمة الهايل املحافظتني«.

حمافظ البرصة يعلن الرشوع بخطة عمل إلعادة احلياة 
ملديرية العمل والشؤون االجتامعية

العيداني وافق على ختصيص أرض إلنشاء مستشفى لألمراض النفسية

    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

والش�ؤون  العم�ل  مديري�ة  مدي�ُر  أعل�ن 
وحس�ب  العيدان�ّي،  عم�اد  االجتماعي�ة 
توجيهات محافظ البرة أسعد عبد األمري 
العيدانّي، عن انط�الِق خطة عمل متكاملة 
إلعادة الحياة للمديرية وإعادة فتح الورش 
التدريبي�ة لتطوي�ر طاق�ات العاطلني عن 

العمل.
إن  العيدان�ّي يف تري�ٍح صحف�ي  وق�ال 
“محاف�ظ البرة أس�عد العيدان�ّي، كلفنا 
رضغ�ام  اإلدارّي  نائب�ه  م�ع  بالتنس�يق 
األجودّي، ومعاونه لشؤون العمل والشؤون 
االجتماعّي�ة عرب الجزائ�رّي، بإدارة مهام 
مديرية العم�ل والش�ؤون االجتماعّية بعد 

إحال�ة مديرها الس�ابق محس�ن املظف�ر للتقاعد 
وال�ذي قدَم جه�داً كبرياً س�اهَم بإنج�اح العمل”، 
مؤكداً أن “املديرية ستشهد حركة عمل كبرية تعّيد 

فيها الحياة وتفعل ورشها التدريبّية”.

وتاب�ع أن “املديرية كب�رية بمحتواه�ا وتفاصيلها 
املهمة من كوادر فعالة وطاقات منتجة، وس�تقدم 
خدمات�اً ل�كل البرّي�ني، س�يما العاطل�ني ع�ن 
العم�ل وع�رب ورش�ها التدريبّية التي تص�ل ل� 1٨ 
ورش�ة، يق�ّدم فيه�ا التدريُب م�ن مدرب�ني أكفاء 

وباختصاصات نادرة جداً، وستشمل دورات 
يف الحاس�وب واالنرتنيت واللحام والحالقة 
والنج�ارة والطبخ والخياط�ة وغريها من 
االختصاصات النافعة للمجتمع البرّي”.

ب�دوره، اعلن مدي�ر دائرة صح�ة البرة 
عب�اس التميمي عن موافق�ة املحافظ عىل 
تخصيص قطعة ارض إلنش�اء مستش�فى 
لالم�راض النفس�ية، يضم مرك�زا لتأهيل 

ومعالجة املدمنني عىل املخدرات.
وق�ال التميم�ي ان محافظ الب�رة وافق 
ع�ىل طلبنا بتخصيص قطع�ة ارض واوعز 
ملديري�ة بلدي�ة الب�رة بتخصيص االرض 
ومخاطب�ة رشكة نفط البرة لتمويل هذا 
امل�رشوع. واكد ان الحاج�ة اصبحت ملحة 
ج�داً النش�اء مصح�ة نفس�ية متخصصة 
يكون من ضمنها قسم خاص ملعالجة املدمنني عىل 
املخدرات. يذكر انه قد خطط النش�اء هذا املرشوع 
من�ذ الع�ام 2017، اال انه تلكأ انش�اؤه لعدم توفر 

قطعة ارض.

حمافظ بغداد: إنجزنا مجيع إجراءات 
قطار العاصمة املعلق

     المستقبل العراقي/ طالب ضاحي / عادل احمد

كش�ف مس�ؤول عراقي مح�يل عن إنج�از جمي�ع اإلجراءات 
الخاص�ة بم�رشوع قطار بغ�داد املعل�ق، ورفع�ه اىل الجهات 

املعنية.
ونقلت وكالة األنباء العراقية )واع( عن 
محافظ بغداد محمد جابر العطا، قوله 
إن »امل�رشوع اآلن أصب�ح ب�ني وزارات 
النق�ل والتخطيط واملالية«، مش�ريا إىل 
أن »محافظ�ة بغداد مس�تمرة يف تنفيذ 
الشوارع  الخدمية كإكساء  مش�اريعها 
ومرشوع ال�رف الصح�ي، باإلضافة 
إىل إنش�اء مراكز صحي�ة وافتتاح أبنية 
لدوائ�ر  التابع�ة  وامللحق�ات  مدرس�ية 
الرتبي�ة، فض�اًل ع�ن مش�اريع األبني�ة 
املحلية التابعة لدوائر الجنس�ية واملرور 
والداخلية«. ولفت إىل أن »هناك مشاريع 
تابع�ة للقط�اع الصحي حالي�اً يف طور 
البن�اء، باإلضاف�ة إىل مش�اريع مهم�ة 
مدرجة يف قطاع�ي الرتبية والكهرباء«، 
مؤكداً »وجود مش�اكل يف قطع األرايض 

املخصص�ة للمجمعات الس�كنية إالاَّ أن هناك خط�ًة طموحًة 
إلكمال جميع هذه املشاريع.

وكش�ف العطا عن أن »نسبة انجاز املستشفيات تجاوز 50%؛ 
مستش�فيات كب�رية موزع�ة يف مناط�ق الفضيلي�ة والحرية 
والش�عب والنعماني�ة«، موضح�ا أن »املحافظ�ة تركز اآلن يف 

مشاريعها عىل البنى التحتية كالرف الصحي واملاء«.
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EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq 

Public Tender Announcements for Tender No: 010-SC-21-EBS（2nd） 
Provision of EPCC Service for Oil Export Pipeline from CPF to Zubaidiya Power Plant 

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

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

Tender Title: Provision of EPCC Service for Oil Export Pipeline from CPF to Zubaidiya Power Plant 
Tender No.: 010-SC-21-EBS 
Tender Information:  
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for Second time (Previous Tender 
No.:053-SC-19). All the specialist companies who have the ability and experience can participate in this tender before 
the deadline, to contact with EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to 
get the tender documents by paying the tender fee (100$) after fill and sign Bidding Documents Purchase Request. 
Part One: Scope of work 
EBS Petroleum Company Limited is to seek a contractor which has enough experience and ability that can carry out 
the project of Provision of EPCC Service for Oil Export Pipeline from CPF to Zubaidiya Power Plant. And for more 
details, please refer to ITB document. 
Part Two: Purchase the ITB 
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents before the deadline of 
submission.please email to Bao Xiaofang baoxiaofang@ebspetroleum.com and wangshaoyu@ebspetroleum.com & 
yangguang@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance.  
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company 
B: Valid Copy of Company registration Documents,  tax clearance, Social securities etc.  
C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email) 
D: One person can only represent one company 
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp.  
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted. 
Part Three:  
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately 
before the deadline 16:00 PM  May 30th, 2021 based on the ITB documents. 
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan 
S2 Camp before the deadline of tender mentioned above. 
Bidders Proposals shall consist of: 
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and 
compile). 
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read 
and compile). 
C. Original Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value. 
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be 
submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address 
and contact information should be clearly mentioned on the envelope. 
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform 
the C&P Dept three days before the submission deadline date for the purpose of swift answering before the bidding 
date. 
Contract Person: Ms. Bao xiaofang  baoxiaofang@ebspetroleum.com  

and Mr. Yang Guang yangguang@ebspetroleum.com & wangshaoyu@ebspetroleum.com 
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above announcement. 

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq 

EXTENSION Announcements for Tender No: 011-SC-21-EBS 
Provision of 2021 Integrated G&G and Reservoir Engineering Study of EBS Oilfield  

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

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

Tender Title:Provision of 2021 Integrated G&G and Reservoir Engineering Study of EBS Oilfield  
Tender No.: 011-SC-21-EBS 
Tender Information:  
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for first time. All the specialist companies who have 
the ability and experience can participate in this tender, to contact with EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this 
announcement date to get the tender documents by paying the tender fee (100$) after fill and sign Bidding Documents Purchase Request. 
Part One: Scope of work 
EBS Petroleum Company Limited is to seek one contractor to execute project Package of Integrated G&G and Reservoir 
Engineering Study of EBS Oilfield 2021. Contractor shall provide the following research study services: 
 Subject 1: Study on carbonate reservoir prediction and target evaluation 
 Subject 2: Study on high-resolution sequence stratigraphy and sedimentary system of upper Cretaceous 
 Subject 3: Study on main controlling factors of physical property and comprehensive evaluation of carbonate reservoir 
 Subject 4: Study on quantitative characterization and fine modeling of Zubair sand body in S1 block 
 Subject 5: Study on productivity distribution characteristics and mechanism of carbonate reservoir 
 Subject 6: Study on effective development scheme and strategy of thin interbedded sand-mudstone reservoir 
Note: For more details, please refer to ITB document. 

Part Two: Purchase the ITB 
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents before the deadline of submission.please email 
to Bao Xiaofang baoxiaofang@ebspetroleum.com and yangguang@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in 

advance.  
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company 
B: Valid Copy of Company registration Documents,  tax clearance, Social securities etc.  

C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email) 
D: One person can only represent one company 
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp.  

People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted. 
Part Three:  
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before the deadline 
16:00 PM April 14th  2021 based on the ITB documents.and now we made the first Extension, so the deadline for buying the ITB 
and Submission the proposals should be extended to 16:00 21ST  April 2021 Iraq Time. 
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp before 
the deadline of tender mentioned above. 

Bidders Proposals shall consist of: 
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and compile). 
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and compile). 

C. Original Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value. 
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted strictly in 
accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address and contact information should be clearly 

mentioned on the envelope. 
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P Dept three 
days before the submission deadline date for the purpose of swift answering before the bidding date. 

Contract Person: Ms. Bao xiaofang  baoxiaofang@ebspetroleum.com  
and Mr. Yang Guang yangguang@ebspetroleum.com  

5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above announcement. 

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq 

Public Tender Announcements for Tender No: 022-SC-20-EBS（2nd) 
Provision of EPCC Service for S1~S2 33kV Interconnection Double Circuit Overhead Transmission 

Line 
 Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification 

  
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong 

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

Tender Title: Provision of EPCC Service for S1~S2 33kV Interconnection Double Circuit Overhead Transmission Line 
Tender No.: 022-SC-20-EBS 
Tender Information:  
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for second time (Previous Tender 
No.:076-SC-18). All the specialist companies who have the ability and experience can participate in this tender before the 
deadline, to contact with EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the 
tender documents by paying the tender fee (100$) after fill and sign Bidding Documents Purchase Request. 
Part One: Scope of work 
EBS Petroleum Company Limited is to seek a contractor which has enough experience and ability that can carry out the 
project of Provision of EPCC Service for S1~S2 33kV Interconnection Double Circuit Overhead Transmission Line. And 
for more details, please refer to ITB document. 
Part Two: Purchase the ITB 
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents before the deadline of 
submission.please email to Bao Xiaofang baoxiaofang@ebspetroleum.com and wangshaoyu@ebspetroleum.com & 
yangguang@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance.  
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company 
B: Valid Copy of Company registration Documents,  tax clearance, Social securities etc.  
C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email) 
D: One person can only represent one company 
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp.  
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted. 
Part Three:  
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately 
On/before the deadline 16:00  May 23rd, 2021 based on the ITB documents. 
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 
Camp before the deadline of tender mentioned above. 
Bidders Proposals shall consist of: 
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and compile). 
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and 
compile). 
C. Original Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value. 
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted 
strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address and contact 
information should be clearly mentioned on the envelope. 
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the 
C&P Dept three days before the submission deadline date for the purpose of swift answering before the bidding date. 
Contract Person: Ms. Bao xiaofang  baoxiaofang@ebspetroleum.com  

and Mr. Yang Guang yangguang@ebspetroleum.com & wangshaoyu@ebspetroleum.com 
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above announcement. 

جمهورية العراق 
وزارة العدل 

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة/1602 /2020
التاريخ/2021/4/6

أعالن 
تبيع مديرية تنفيذ الكوت العقار 
اب�و رمان�ه   تسلس�ل7/1م49  
الواق�ع يف الك�وت العائ�د املدين 
)رعد فاض�ل زمزير( املحجوزه 
لقاء طلب الدائ�ن )محمد خليل 
ابراهيم( البالغ )54.000.000( 
الراغ�ب  فع�ى  دين�ار  ملي�ون 
املديرية  بالرشاء مراجعة ه�ذه 
خ�الل م�دة)30 يوم�ا( تبدأ من 
الت�ايل للنرش مس�تصحبا  اليوم 
القانونية عرشة  التأمينات  معه 
من املائ�ة م�ن القيم�ة املقدرة 
وش�هادة الجنسية العراقية وان 
رس�م التس�جيل والداللي�ة عى 

املشرتي .
املنفذ العدل 

عيل رضا عيل الخطاوي
املواصفات 

1-موقع�ة ورقم�ه :- ك�وت / 
الكارضية  املرقم  7/1 م 49 ابو 

رمانه 
2-جنسه ونوعه : ارض زراعيه 

تسقى بالواسطه  
3-حدوده و اوصافه: 

فيه�ا  توج�د   -: 4-مش�تمالته 
بيوت متفرقه

5-درجة العمران :
6-املساحة :-  2734

7-– الشاغل :- 
املق����درة:-  8-القمي������ة 
مالي�ن   ع�رشة   10,000,000

دينار للدونم الواحد

فقدان 
فق�د مني باج دخول اسياس�يل بأس�م / رسمد زياد ط�ه – فمن يعثر عليه تس�ليمه اىل جهة 

االصدار . 
������������������������������������������������������������������������������

اعالن 
قدم املواطن ) فاضل صالح مهدي (  الدعوى لتبديل ) اللقب ( وجعله ) الش�يباني ( بدال من ) 
الش�مري ( فمن لديه حق االعرتاض عى ذلك مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها خمس�ة 

عرش يوما وفق املادة 22 من قانون البطاقة املوحدة رقم 3 لسنة 2006 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام 

اىل الرشي�ك الذي ال يحرض / زينب صالح 
حس�ن اقتىض حض�ورك اىل مق�ر بلدية 
الحيدري�ة لغ�رض اص�دار إج�ازة البناء 
خ�ان   )  116  /  2043( املرق�م  للعق�ار 
الحماد خ�الل مدة عرشة أي�ام وبخالفه 
سيتم اصدار االجازة دون حضورك  طالب 

االجازة / حنان حطيط ساجت .

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الخرض
تنفيذ : 25

العدد : 2018/216
التاريخ : 2021/3/25 

اىل  /املدين ) محمد اسماعيل سعود (
العنوان/ مجهول محل االقامة

لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة انك مجه�ول محل 
االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار 
يمكن اجراء التبليغ  عليه واستنادا للمادة ) 27 ( 
من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور 
يف مديرية تنفيذ الخرض خالل خمسة عرش يوما 
تب�دأ من الي�وم الت�ايل للنرش ملب�ارشة املعامالت 
التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حال�ة ع�دم حضورك 
ستبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربية 

وفق القانون.
املنفذ العدل 

غانم زيرج محمد

مجلس القضاء األعى 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة
العدد : 156/ب/2021

التاريخ : 2021/4/4
م/إعالن

اىل / املدعى عليه ) عدنان عيل حسون(
أق�ام املدعي )احس�ان جي�اد عبد الش�هيد( الدعوى 
البدائي�ة املرقم�ة )156/ب/2021( املتضمنة طلبه 
)الزامك بتأدية مبلغ  ) 830،000( ثمانمائة وثالثون 
الف دينار عن قرضة حس�نة بموج�ب وصل االمانة 
امل�ؤرخ 2020/5/12( ،وبالنظ�را ملجهولي�ة مح�ل 
إقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائ�ي وتأييد مختار 
املنطق�ة ،عليه قررت ه�ذه املحكم�ة تبليغك إعالنا 
بصحيفت�ن رس�ميتن يوميتن محليت�ن  للحضور 
ام�ام ه�ذه املحكم�ة يف موع�د املرافع�ة املص�ادف 
2021/4/11 الس�اعة الثامن�ة صباح�ا ويف حال�ة 
عدم حضورك أو إرس�ال من ينوب عنك قانونا سوف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا  وفق األصول.
القايض

باسم يوسف الزيادي

وزارة النفط
رشكة مصايف اجلنوب

)رشكة عامة(
 اهليأة االدارية واملالية 

اعالن للمرة االوىل
تعلن رشكة مصايف الجنوب )رشكة عامة( عن اجراء املزايدة العلنية االوىل اليجار حوانيت الوحدة الس�كنية 
املدرجة اوصافها ادناه وكذلك قطع االرايض املبينه اوصافها ومواقعها ازاء كل منها والعائدة لهذه الرشكة 

وحسب التفاصيل املدرجة يف الجدول ادناه .
فع�ى الراغبن باالش�رتاك باملزايدة العلنية الحض�ور يف الزمان واملكان املحددين مس�تصحبن معهم مبالغ 
التامين�ات املدرج�ة ازاء كل عقار وكذلك جلب هوية االحوال املدنية او البطاقة املوحدة وبطاقة الس�كن مع 
براءة ذمة صادرة من الهياة العامة للرضائب ضمن منطقة س�كناه ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور 

نرش االعالن والداللية .
مالحظة : اذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية يكون اليوم التايل هو يوم املزايدة 

مع التقدير
املرفقات : 

� جدول مواعيد املزايدات :

العدد : م/173  9026
التاريخ 2021/4/5

زمان ومكان المزايدة  مبلغ التامينات  وصف العقار وموقعه 
2021/4/29 / الوحدة السكنية 

لمصفى الشعيبة 
120,000 مائة وعشرون الف 

دينار 
حانوت في الوحدة السكنية الشعيبة العائدة الى 

المصفى 
2021/4/29 / الوحدة السكنية 

لمصفى الشعيبة 
140,000 مائة واربعون الف 

دينار 
حانوت في الوحدة السكنية الشعيبة العائدة الى 

المصفى 
2021/4/29 / الوحدة السكنية 

لمصفى الشعيبة 
180,000 مائة وثمانون الف 

دينار 
حانوت في الوحدة السكنية الشعيبة العائدة الى 

المصفى 
2021/4/29 / الوحدة السكنية 

لمصفى الشعيبة 
120,000 مائة وعشرون الف 

دينار 
حانوت في الوحدة السكنية الشعيبة العائدة الى 

المصفى 
2021/4/29 / الوحدة السكنية 

لمصفى الشعيبة 
530,000 خمسمائة وثالثون 

الف دينار
حانوت في الوحدة السكنية الشعيبة العائدة الى 

المصفى 
2021/5/2 / الوحدة السكنية 

لمصفى الشعيبة 
120,000 مائة وعشرون الف 

دينار 
قطعة ارض في الوحدة السكنية النشاء افران 

ومعجنات عليها
2021/5/2 / الوحدة السكنية 

لمصفى الشعيبة 
1500,000مليون وخمسمائة 

الف دينار  مطعم وكافتريا ساحة وقوف النفثا

2021/5/2 / دور شركة 
المشاريع النفطية في الشعيبة  100,000 مائة الف دينار قطعة ارض في الوحدة السكنية النشاء محل بيع 

بيع الدواجن 
2021/5/4 / دور شركة 

المشاريع النفطية في الشعيبة 
240,000 مائتان واربعون الف 

دينار
قطعة ارض مساحتها 525 م2 مشيد عليها قاعة 

رياضية / الشعيبة 

2021/5/11 / خور الزبير 1295 مليون ومئتان وخمسة 
وتسعون الف دينار

قطعة ارض النشاء مركز تعليمي نموذجي 
)روضة اطفال , مدرسة ابتدائية , مدرسة ثانوية ( 

مدير عام رشكة مصايف اجلنوب 
حسام حسني ويل
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وزارة النفط 
رشكة مصايف الشامل /مصفى الصمود ـ اعالن مناقصة عامة حملية 

تعلن رشكة مصايف الش�مال )مصفى الصمود(  أحدى تش�كيالت وزارة النفط عن اعالن )مناقصة عامة محلية( وحسب التفاصيل املبينة يف الجدول ادناه وجدول الكميات 
واملواصفات الفنية واملنايشء فعىل الراغبني باالشرتاك من الرشكات  املتخصصة ممن تتوفر فيها الرشوط القانونية املذكورة يف ادناه مراجعة مقر رشكتنا يف بيجي � مصفى 
الصمود ، اعتبارا من تاريخ نرش االعالن الستالم نسخة من جدول املواصفات والكميات ووثائق املناقصة  مقابل مبلغ قدره ) 100,000 ( فقط مائة ألف دينار عراقي غري 
قابلة للرد اال يف حال الغاء املناقصة  او تغيري اس�لوب تنفيذها  عىل ان يتم تس�ليم العطاء بظرف مغلق يف او قبل الس�اعة الواحدة ظهرا ليوم االثنني املوافق 2021/5/3 ويف 
حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية او حظرا للتجوال من قبل الجهات الرسمية فيكون تاريخ الغلق يف اول يوم دوام رسمي ييل تاريخ العطلة او الحظر ويتحمل من تحال 
بعهدته املناقصة اجور نرش االعالن والرس�وم القانونية  علما انه س�يتم عقد املؤتمر الخاص  باالجابة عىل االستفس�ارات  يف تمام الس�اعة العارشة من صباح يوم االربعاء  

املوافق  2021/43/28 يف نفس مكان القطع 
 

اوال : املستمسكات املطلوب إرفاقها مع العطاء :
1 � هوية الرشكة )انشائية( نافذة لعام 2021 مع ارفاق )شهادة تأسيس � اجازة ممارسة مهنة  � عقد التأسيس � النظام الداخيل للرشكة( 

2 � التامينات االولية حس�ب املبلغ املبني يف الجدول اعاله عىل ش�كل صك مصدق ممغنط او خطاب ضمان صادر من مرصف حكومي او مرصف اهيل معتمد من قبل البنك 
املركزي العراقي المر رشكة مصايف الش�مال عىل اال يكون ضمن املصارف املحظور التعامل معها واملبينة يف القائمة املرفقة ضمن وثائق املناقصة ويتم مصادرة التامينات 
عند النكول عن توقيع العقد بعد التبليغ بكتاب االحالة  او عند سحب مقدم العطاء لعطائه خالل فرتة نفاذه وبعد غلق املناقصة او رفض التصحيح عىل اخطاءه الحسابية 

يف العطاء وتتخذ بحقه االجراءات القانونية 
3 � جلب كتاب عدم ممانعة من االش�رتاك باملناقصة صادر من الهيئة العامة للرضائب نافذة لعام 2021 )تصوير ملون( باس�م الرشكة مقدمة العطاء ) حرصا( مع هوية 

رضيبية
4 � اعمال مماثلة بالتنفيذ عىل ان يتم تقديم العطاء مع املستمسكات اعاله )بظرف مغلق( 

5 � وصل رشاء وثائق املناقصة )االصيل( 
6 � تقديم ما يثبت حجب البطاقة التموينية او عدم شموله باجراءات الحجب 

ثانيا : تعترب الرشوط املطلوبة واملدرجة ادناه جزءا ال يتجزء من العقد :
1 � يتم يوقيع العقد بعد االحالة من قبل املدير املفوض 

2 � يكون التنفيذ حسب ما محدد من كميات ومواصفات ومنايشء يف جدول املواصفات او الكميات 
3 � يعترب  العطاء نافذ ملدة )120( يوم من تاريخ غلق املناقصة ويهمل اي تحفظ يرد عىل فرتة نفاذية العطاء 

4 � رشكتنا غري ملزمة بقبول اوطا االسعار 
5 � يكون التس�عري بالدينار العراقي حرصا ويتم تثبيت االس�عار رقما وكتابة )طباعة الكرتونية او باملداد( عىل جدول الكميات املرفقة طي  هذه املناقصة خالية من الحك 
والشطب وختمها ومصادقتها عىل جميع الصفحات ويعول عىل السعر املدون كتابة يف حال اختالفه مع السعر املدون رقما كما يعول عىل سعر الوحدة يف حالة عدم صحة 

مبلغ الفقرة 
6 � ال يجوز ملقدم العطاء شطب او حك اي بند من بنود وثائق املناقصة او اجراء تعديل عليها 

7 � ال يجوز ملنتسبي دوائر الدولة و القطاع العام االشرتاك يف املناقصة بصورة مبارشة او غري مبارشة ويتحمل املخالف التبعات القانونية 
8 �   ال يجوز للمدير املفوض يف اكثر من رشكة تقديم اكثر من عطاء واحد يف املناقصة الواحدة 

9 � تقديم الحسابات الختامية للسنتني االخريتني كحد ادنى 
10 � ال يجوز مطلقا بيع العقد او التنازل عنه اىل شخص اخر ويف حال ثبوت ذلك يعد ناكال وتتخذ االجراءات القانونية بحقه 

11 � يتحمل من تحال بعدته املناقصة كافة الرضائب والرسوم املفروضة بموجب القوانني النافذة 
12 � العقد خاضع للرضيبة وكافة الرسوم القانونية وقانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 والقوانني العراقية النافذة

13 � يخض�ع العق�د لتعليم�ات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لس�نة 2014 املعدل�ة والضوابط امللحقة بها املعدلة والوثائق القياس�ية والرشوط العامة ملقاوالت الهندس�ة 
الكهربائية وامليكانيكية 

14 � يلتزم من تحال بعهدته املناقصة تقديم كفالة حسن التنفيذ بنسبة )5%( من مبلغ االحالة تغطي كامل مدة العقد وفرتة الضمان للمناقصة قبل توقيع العقد عىل شكل 
خطاب ضمان او صك مصدق صادر من مرصف حكومي او مرصف اهيل معتمد لدى وزارة النفط والبنك املركزي العراقي المر رشكة مصايف الشمال )ش.ع( 

15 � عىل املتقدم تثبيت اسمه وعنوانه وارقام هواتفه والربيد االلكرتوني وبشكل دقيق وواضح 
16 � يعترب مبلغ االحالة قطعيا وال يجوز التفاوض عليه

17 � املفاضل�ة واالحالة س�تكون وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لس�نة 2014 املعدلة والوثائق القياس�ية ومعايري التأهي�ل املرفقة طيا والتي يجب ختمها 
وتقديمه�ا م�ع وثائق املناقصة مع مراعاة االس�تثناء املمنوح لرشكتنا بخصوص قبول العطاء الذي يقل بنس�بة اكثر من )20%( عن الكلف�ة التخمينية اذا كانت العطاءات 

مقبولة من الناحية الفنية حسب قرار املجلس الوزاري للطاقة رقم )1( لسنة 2019
18 � لرشكتنا الحق يف تمديد موعد غلق املناقصة او الغاءها يف اي مرحلة من مراحلها دون تحمل اي تبعات مالية او قانونية 

19 � يتم رصف املستحقات للرشكة املحال بعهدتها املناقصة عىل حساب )IBAN( حسب نظام املدفوعات العراقي 
20 � يلتزم املتقدم بكافة الرشوط املطلوبة باالعالن 

21 � للجنة دراسة وتحليل العطاءات اهمال اي عطاء يف حالة وجود اخطاء يف االسعار او حك او شطب او تصحيح او تعديل  حتى وان كان املتقدم اوطأ العطاءات
22 � يكون القطع واالش�رتاك باملناقصة يف كافة ايام االس�بوع )ايام الدوام الرس�مي( من الس�اعة التاسعة صباحا ولغاية الس�اعة الواحدة ظهرا واعتبارا من تاريخ نرش 

اعالن
23 � بامكان كافة املش�رتكني  باملناقصة او ممثليهم حضور اجتماع فتح العطاءات يف تمام الس�اعة التاس�عة صباح من يوم الثالثاء املوافق 2021/5/4 يف مقر رشكتنا يف 

بيجي � مصفى الصمود
24 � ال ترصف املستحقات النهائية اال بعد تقديم براءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب 

25 � تدفع املستحقات بعد التنفيذ بالكامل ومطابقتها من قبل رشكتنا حسب املواصفات والكميات الواردة بجدول الكميات
26  �ال�زام رشكات القط�اع املختل�ط بتقدي�م التامينات االولية اس�تنادا اىل كتاب وزارة التخطي�ط / دائرة العقود الحكومية العامة � قس�م االستش�ارات والتدريب املرقم 

ع/19006/7  يف 2019/8/6 
27 � لالطالع عىل الرشوط الخاصة بالتقديم وجدول املواصفات الخاص باملناقصة اعاله يمكن تصفح موقع رشكتنا عىل الشبكة العاملية 

http://nrc.oil.gov.iq
28 � يجب االطالع عىل الوثائق القياسية وختمها وتوقيعها 

29 � لالستفسار عن املناقصة يرجى مراسلتنا عىل الربيد االلكرتوني 
)nrclocalcontract@nrc.oil.gov.iq(

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة : 2021/577

التاريخ : 2021/3/18 
اىل  /املنفذ عليه ) صادق عبد املحسن كاظم / 

الكوفة حي العسكري (
لقد تحق�ق له�ذه املديرية خ�الل رشح املبلغ 
القضائي واشعار مختار حي العسكري ) عبد 
العب�اس ه�الل( امل�ؤرخ يف 2021/3/9 ، انك 
مجه�ول مح�ل االقامة وليس ل�ك موطن دائم 
او مؤق�ت او مختار يمكن اجراء التبليغ  عليه 
واستنادا للمادة ) 27 ( من قانون التنفيذ تقرر 
تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ الكوفة 
خالل خمس�ة عرش يوما تبدأ م�ن اليوم التايل 
للن�رش ملبارشة املعام�الت التنفيذية بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية 

باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون.
املنفذ العدل 

اوصاف املحرر :- ق�رار محكمة بداءة الكوفة 
بالع�دد )473/ب2020/2( يف 2020/12/17 
الزام�ك بتأديت�ك مبل�غ مق�داره  واملتضم�ن 
)2،600،000( مليون�ني وس�تمائة الف دينار 
عراقي للدائن ) احمد حس�ني جواد( وتحميلك 

كافة الرسوم واملصاريف.

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة |2166 |2020
التاريخ/2021/4/5 

أعالن 
تبيع مديري�ة تنفيذ الك�وت العقار 
التسلسل 19/453م الرساي الواقع 
يف ألك�وت العائ�دة اىل املدي�ن )عب�د 
املجيد غفوري عبود( املحجوز لقاء 
طل�ب الدائن)عب�د الكري�م غفوري 
 )50,000,000( (البال�غ  عب�ود 
خمس�ون مليون دينار فعىل الراغب 
بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل 
م�دة )30يوم ( تبدأ م�ن اليوم التايل 
للنرش مس�تصحبا مع�ه التأمينات 
القانونية عرشة من املائة من القيمة 
املقدرة وش�هادة الجنسية العراقية 
وان رس�م التس�جيل والداللي�ة عىل 

املشرتي .
املنفذ العدل

محمد عبد الرضا زيدان الطائي
املواصفات 

1-موقعة ورقمه :- كوت| الحيدرية 
453/ 19 م الرساي 

2-جنس�ه ونوع�ه:- بس�تان/ ملك 
رصف 

3-ح�دوده واوصاف�ه: ارض ال�دار 
مع بنائه�ا وتبلغ مس�احة 200م2 
و البن�اء مك�ون من طابق�ني االول 
مش�تمل ع�ىل اس�تقبال و ه�ول و 
مطب�خ و غرف�ة ن�وم وصحيات و 
طارم�ه امامي�ه و الطاب�ق الثان�ي 
يحت�وي ع�ىل غرف�ة نوم وه�ول و 
مطب�خ صغ�ري و صحي�ات و البناء 
من الطابوق و االس�منت و السطح 
ص�ب كونكري�ت مس�لح و مجه�ز 

باملاء و الكهرباء و البناء جيد جدا 
4-مشتمالته :- 

5-درجة العمران : 
6-مساحتة :- 200م2

7– الشاغل :- الرشكاء 
8 –القيم�ة املق�درة : 66,000,000 
ملي�ون دينار ع�ن الس�هام املباعة 
البالغ�ة 7488س�هم و الت�ي تعادل 

)70م2(
�����������������������������

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة |734|2021
التاريخ/2021/4/5 

 أعالن 
تبيع مديرية تنفيذ الكوت يف العقار 
التسلس�ل  791/3م 38   الخاجي�ة 
الواق�ع يف الك�وت العائ�د للمدين�ه 
)نجاة لعيبي ساجت( املحجوز لقاء 
طلب الدائن )احمد ش�اكر مطرش(
البالغ )20,000,000( مليون دينار 
فع�ىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه 
املديرية خالل م�دة )30 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 املشرتي .
املنفذ العدل 

محمد عبد الرضا زيدان الطائي
املواصفات 

 / الك�وت    -: ورقم�ه  1-موقع�ة 
الخاجيه/ مقابل مؤسسة الشهداء 

املرقم 791/3م38 الخاجيه 
رصف  مل�ك  ونوع�ه:-  2-جنس�ه 
مس�جل باعتبار 12500سهم منها 

698سهم اىل املدينه  
3-حدوده واوصافه : 

4-مشتمالته :-  القطعة خاليه من 
املشيدات 

5-� مساحة :- 5دونم  
6-  6درجة العمران : 
7– الشاغل : الرشكاء 

8_القمي�ة املق�درة : 42,320,000 
ملي�ون دينار ع�ن الس�هام املباعة 

البالغة 230سهم
�����������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف الرميثة

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 1/1

املحل�ة او رق�م واس�م املقاطعة : 8 
الدهله 

الجنس: دار
النوع : ملك رصف 

املساحة : 400 م 
املش�تمالت : اربع�ة غ�رف ومطبخ 
وه�ول  صحي�ة  ومراف�ق  وحم�ام 
وكليدور وس�ياج خارجي وس�احة 

مكشوفة
الشاغل : رحيم نغيمش مدلول

س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف 
) الرميث�ة ( باملزايدة العلنية العقار 
املوص�وف اع�اله العائ�د للراه�ن ) 
رحي�م نغيمش مدل�ول( لقاء طلب 
الدائ�ن املرتهن ) م�رصف الرافدين 
فرع الرميثة( البالغ ) 5،878،960( 
خمس�ة ماليني وثمانمائ�ة وثمانية 
وس�بعون ال�ف وتس�عمائة وس�تة 
دين�ار فع�ىل الراغ�ب يف االش�رتاك 
فيه�ا مراجعة ه�ذه الدائ�رة خالل 
)30( يوم�اً اعتباراً م�ن اليوم التايل 
لتاريخ نرش هذا االعالن مستصحباً 
مع�ه تأمين�ات قانوني�ة نقدي�ة او 
كفال�ة مرصفي�ة ال تقل ع�ن %10 
من القيم�ة املقدرة للمبيع البالغة ) 
30،000،000( ثالثون مليون ديناراً 
الس�اعة  يف  املزاي�دة س�تجرى  وان 

)12( ظهراً من اليوم األخري. 
مدي�ر دائ�رة التس�جيل العقاري يف 

الرميثة

مجلس القضاء األعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف املثن�ى 

االتحادية
محكمة بداءة الرميثة

العدد : 1/مجدد/2021
التاريخ : 2021/4/4

م/إعالن
قرار تثبيت تمليك عقار مجدد

العق�ار  تم�ام  تثبي�ت  ع�ىل  بن�اء 
املرق�م ) 1006( الغرب�ي والبالغ�ة 
مس�احتها ) 337،50م2( ) وال�ذي 
ه�و عبارة ع�ن ارض مش�يد عليها 
دار مبن�ي م�ن الطابوق ومس�قف 
واالرضي�ة  املس�لح  بالكونكري�ت 
م�ن الكايش ومتكون من اس�تقبال 
وغرفت�ني ومطب�خ وه�ول وحمام 
ومرافق صحية وس�احة مكش�وفة 
والعق�ار  الب�ورك  م�ن  والج�دران 
بأس�م  والكهرب�اء(  بامل�اء  مجه�ز 
طالب التس�جيل املجدد ) طه خزعل 
عل�وان( ورد اع�رتاض املعرتض�ة ) 
نعيمة خزعل عل�وان( ورد اعرتاض 
الرميث�ة  املع�رتض ) مدي�ر بلدي�ة 
اضافة لوظيفت�ه( ، عليه نعلن هذا 
الق�رار يف الصح�ف املحلي�ة وم�ن 
لدي�ه االعرتاض عىل الق�رار املذكور 
اع�اله تقديم مالديه م�ن بيانات او 
اعرتاض�ات او طلب�ات اىل مالحظية 
التس�جيل العقاري يف الرميثة خالل 
مدة ) ثالث�ون( يوما من اليوم التايل 
لنرش االعالن اس�تنادا الحكام املواد 
) 3/45 و 49( من قانون التسجيل 
العقاري وعن�د انتهاء املدة املذكورة 
املحكم�ة  اىل  اش�عار  ورود  وع�دم 
خ�الل املدة املذكورة س�تبارش هذه 
املحكم�ة بالتس�جيل وفق�ا لق�رار 

تثبيت امللكية.
القايض

رحيم عبد الحسن عاشور
يف  امللكي�ة  تثبي�ت  لجن�ة  رئي�س 

الرميثة
�����������������������������

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ السماوة

تنفيذ 18
رقم االضبارة: 2020/1036

التاريخ: 2021/3/31
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ الس�ماوة سهام 
املدينه ) زهرة فيصل كاظم( البالغة 
سهامها )675504( سهم يف العقار 
آل  م11/الجربوعي�ة   61 تسلس�ل 
حاف�ظ الواق�ع يف الس�ماوة العائد 
كاظ�م(  فيص�ل  )زه�رة  للمدي�ن 
املحج�وز لقاء طل�ب الدائن ) احمد 
كام�ل ش�عالن( البال�غ )  ( ، فع�ىل 
ه�ذه  مراجع�ة  بال�رشاء  الراغ�ب 
املديرية خ�الل مدة ) ثالث�ني( يوما 
تب�دأ من الي�وم الت�ايل والداللية عىل 

املشرتي.
املنفذ العدل

عدي حاتم صعيب الزريجاوي
املواصفات:-

الصوب  1-موقعه ورقمه: س�ماوة 
الصغ�ري ع�ىل طريق ج�رس بربوتي 
فتح�ة طريق س�ماوة / الصياغ 61 

م11 الجربوعية آل حافظ
زراعي�ه  ارض  ونوع�ه:  2-جنس�ه 
تس�قى بالواس�طة مملوكة للدولة 

حق الترصف
3-مش�تمالته:  تحت�وي ع�ىل دور 
سكنية ومغروسة باشجار النخايل

4-مساحته: 96 دونم 1 اولك
5-الشاغل : الرشكاء

 15،430،603 املق�درة:  6-القيم�ة 
خمس�ة ع�رش ملي�ون واربعمائ�ة 
وثالثون الف وستمائة وثالثة دينار
�����������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة : 2021/576

التاريخ : 2021/3/18 
اىل  /املنف�ذ علي�ه ) هن�اء محم�ود 

داخل / الكوفة حي العسكري (
لقد تحقق لهذه املديرية خالل رشح 
املبلغ القضائي واشعار مختار حي 
العس�كري ) عب�د العب�اس ه�الل( 
املؤرخ يف 2021/3/9 ، انك مجهول 
محل االقام�ة وليس لك موطن دائم 
او مؤق�ت او مخت�ار يمك�ن اجراء 
التبليغ  عليه واس�تنادا للمادة ) 27 
( م�ن قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغك 
اعالن�ا بالحض�ور يف مديري�ة تنفيذ 
الكوف�ة خالل خمس�ة ع�رش يوما 
تب�دأ من اليوم الت�ايل للنرش ملبارشة 
املعام�الت التنفيذي�ة بحضورك ويف 
حالة عدم حضورك س�تبارش هذه 
املديري�ة باج�راءات التنفيذ الجربي 

وفق القانون.
املنفذ العدل 

اوص�اف املح�رر :- ق�رار محكم�ة 
/474( بالع�دد  الكوف�ة  ب�داءة 

 2020/11/29 يف  ب2020/2( 
واملتضم�ن الزام�ك بتأديت�ك مبل�غ 
مليون�ني   )2،600،000  ( مق�داره 
وستمائة الف دينار عراقي للدائن ) 
احمد حس�ني جواد( وتحميلك كافة 

الرسوم واملصاريف.

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

االتحادية 
محكمة األحوال الشخصية يف النجف

العدد : 1346/حجة وفاة/2021
التاريخ: 2021/4/6

إىل  / املدع�وه ) بن�ني س�مري توفي�ق 
مهدي (

إعالن
قدم طالب حجة الوفاة )س�مري توفيق 
مه�دي( طلب�ا إىل ه�ذه املحكمة يروم 
فيه استصدار حجة وفاة بحق املدعوه 
)بنني س�مري توفيق ( ق�ررت املحكمة 
تبليغ�ك  يف الصح�ف املحلي�ة فعلي�ك 
الحضور أمامه�ا خالل عرشة أيام من 
تاري�خ ن�رش اإلع�الن وبخالفه س�يتم 

النظر بالطلب وفق القانون .
القايض

عيل جبار الخزعيل

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة البداءة يف الحيدرية
العدد : 121/ب/2021

التاريخ: 2021/4/5
اىل / املدعى عليه ) عبد الرزاق جبار محمد (

م/ تبليغ بالحكم الغيابي
اصدرت هذه املحكمة قرارها بالحكم الغيابي 
 2021/2/24 يف  )121/ب/2021(  املرق�م 
واملتضم�ن  )بالزام�ك بدف�ع مبل�غ مق�داره 
بموج�ب  دين�ار  ال�ف  وتس�عمائة  مليون�ني 
الكمبيال�ة املصدقة من كات�ب العدل يف النجف 
( وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم 
بالتبليغ )املبلغ القضائي/ ثامر موىس عباس( 
واش�عار مختار الجامع�ة 1 / النجف االرشف 
) احم�د ه�ادي الس�عداوي( ق�ررت املحكمة 
تبليغك بقرار الحكم الغيابي اعالنا بصحيفتني 
محليت�ني يوميتني ولك حق االعرتاض والتمييز 
ضمن امل�دة القانونية للطعن وعند عدم طعنك 
بالق�رار اع�اله ضمن امل�دة القانونية س�وف 
يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق االصول.

القايض
عيسم عيل الجبوري

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 3187/ب2017/2

التاريخ : 2021/4/5
م/إعالن 

إىل/املدعى عليها ) ايمان عبد االمري حبيب(
املرق�م  قراره�ا  املحكم�ة  ه�ذه  اص�درت 
)3187/ب2017/2( واملؤرخ 2021/3/29 
واملتضم�ن ) الزام�ك بازال�ة ش�يوع العقار 
املرقم 354 محلة املرشاق يف النجف( املسجل 
باس�مك وبقية رشكائك ، ولثبوت مجهولية 
محل إقامتك لذا تقرر تبليغك بالقرار املذكور 
إعالنا  بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني 
ول�ك ح�ق االع�رتاض ام�ام ه�ذه املحكمة 
والطع�ن ب�ه وفق امل�دد املح�ددة قانونا بعد 
التبليغ وبعكسه س�يعترب القرار بحقك باتا 

ومكتسب الدرجة القطعية حسب االصول.
القايض

ظاهر عباس الفتالوي

قاسم عبد الرمحن حسني
املدير العام

رئيس جملس االدارة

مبلغ التامينات االولية الهوية المطلوبة مدة التنفيذ الكلفة التخمينية  عدد مرات 
االعالن موضوع المناقصة رقم 

المناقصة ت

 )2,000,000(
مليونا دينار عراقي

هوية شركة 
انشائية نافذة لعام 

2021
240/يوم )110,000,000( مائة 

وعشرة مليون دينار عراقي للمرة االولى انشاء بناية لشعبة 
صيانة معدات االطفاء

 2021/33
ميزانية 
تشغيلية

1
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بدء التجارب البرشية لـ »أقراص كورونا«
أعلن�ت رشك�ة »فاي�زر بيونت�ك«، ي�وم 
الثالث�اء، أنها ب�دأت التج�ارب البرشية 
لع�الج جديد لفريوس كورونا املس�تجد، 
عىل ش�كل أق�راص يمك�ن تناولها عند 

ظهور األعراض األوىل للمرض.
وإذا نجح�ت تجارب فاي�زر عىل البرش، 
فس�يصبح من املمكن وصف الحبوب يف 
وقت مبكر من اإلصابة، لتجنب التعرض 

ملضاعفات، ومنع انتشار الفريوس.
ويرتبط الدواء بإنزيم يسمى »الربوتياز« 
ملن�ع الفريوس من التكاث�ر، وقد نجحت 
األدوي�ة املثبطة للربوتي�از يف عالج أنواع 
أخ�رى م�ن الفريوس�ات، مث�ل فريوس 
نقص املناعة املكتس�بة »إيدز« والتهاب 

الكبد الوبائي »يس«.

وقال كبري علماء رشكة فايزر، ميكائيل 
دولس�تن: »نظرا للطريق�ة التي يتحور 
به�ا ف�ريوس كورون�ا، والتأث�ري العاملي 
املس�تمر له، يبدو أنه س�يكون من املهم 
التوصل إىل خيارات عالجية اآلن، وخارج 

الوباء«.
وأوض�ح »ل�م تظه�ر أي مش�اكل غ�ري 
متوقع�ة يف الدراس�ة حت�ى اآلن«، الفتا 
إىل أن�ه من املمكن أن ت�ؤدي إىل نتائج يف 
غضون أس�ابيع، وفق ما ذك�رت وكالة 

»بلومبريغ« األمريكية.
وبينما س�ريكز اختب�ار الفعالي�ة األويل 
ع�ىل املرحل�ة املبك�رة م�ن اإلصابة لدى 
األش�خاص، ف�إن فاي�زر تخط�ط أيضا 
الستكش�اف م�ا إذا كان ال�دواء يعم�ل 

عىل حماية األش�خاص األصح�اء الذين 
تعرض�وا لف�ريوس كورونا، مث�ل أفراد 
األرسة أو رفقاء الس�كن الذين يعيشون 
م�ع ش�خص.وأضاف دولس�تن أنه من 
املرج�ح أن يت�م إعطاء ال�دواء مرتني يف 
اليوم ملدة خمسة أيام، معتربا أنه سيمثل 
للعبة«.وأشار دولستني  »تغيريا محتمال 
إىل أنه »إذا اس�تمر كل يشء عىل ما يرام، 
فيمكن أن تبدأ فايزر بتجربة أكرب بكثري 
للمرحلتني الثانية والثالثة، يف وقت مبكر 
م�ن الرب�ع الثان�ي م�ن 2021، مما قد 
يس�مح لها بالتقدم بطلب للحصول عىل 
إذن اس�تخدام الطوارئ من إدارة الغذاء 
وال�دواء بحلول نهاية هذا العام، اعتمادا 

عىل كيفية تطور الوباء.

عالمات ملعرفة الفرق بني العود الطبيعي والصناعي
ُيعد العود والبخ�ور من املواد العطرية 
املنت�رشة باململكة وبمنطق�ة الخليج، 
جمي�ع  يف  اس�تخدامه  يت�م  حي�ث 
املناس�بات االجتماعي�ة وغريه�ا م�ن 
الطبيع�ي  من�ه  ويتوف�ر  املناس�بات، 
والصناع�ي، وهن�اك عالم�ات ملعرفة 

الفرق بينهما.
وأوض�ح الخب�ري وتاجر الع�ود تركي 
الغوي�ري يف برنامج »ديرتنا« عىل قناة 
الس�عودية، أن�ه يوجد نح�و 22 نوعاً 
من العود الطبيعي، وأش�هرها الهندي 

واملاليزي والجاوي والسيالني وغريها، 
كم�ا يوجد ع�دة عالمات تؤك�د جودة 

العود وطبيعّيته.
وب�نّي الغويري أنه يمك�ن تمييز العود 
الطبيع�ي وفق�اً لع�دد م�ن العالمات، 
وأهمه�ا الرائحة التي يفرزه�ا العود، 
فيمكن لألش�خاص معرفة جودته من 
خالل تمييز روائح غريبة عند إحراقه، 
إضافًة إىل ع�دم تأذي العني من دخانه 
وع�دم تغرّي لون األج�زاء الداخلية عن 

الخارجية عند كرسه.

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
1 كوب فاصوليا بيضاء مسلوقة

1 حبة طماطم جوانح
نصف كوب جبنة بيضاء مفتتة

ربع كوب زيتون أسود رشائح
2 معلقة كبرية زيت زيتون

عصري ليمونة
كمون

بقدونس مفروم للتزيني
خطوات التحضري:

توض�ع الفاصوليا يف بولة، ويضاف إليها الطماطم والزيتون والجبنة، وتخلط 
جيداً.

تتبل بالكمون، ويضاف إليها الزيت وعصري الليمون، وتخلط مرة أخرى.
توضع يف الطبق، وتزين بالبقدونس.

تقدم مع الوجبات املختلفة.

سلطة الفاصوليا باجلبنة والطامطم

معلومات قد ال تعرفها عن املياه
يتزام�ن االحتفال بالي�وم العاملي للمياه الي�وم 22 مارس مع 
مس�اع دولية واضحة ملواجهة األزمات التي قد يشهدها العالم 

يف هذا الصدد، ومجابهة األسباب املؤدية لها.
وعىل الرغم من كون املياه من العنارص األساسية للعيش، فإن 
بعض الحقائق العلمية والتكهنات ال تزال غائبة عن العديد من 

سكان الكوكب.
وم�ن جانبها، أوضحت وزارة البيئة واملياه والزراعة، عدًدا من 

الحقائق التي قد ال يعلمها البعض عن املياه.
أزمات املياه

قالت الوزارة إن ثلثي س�كان العالم يعيش�ون م�ن دون مياه 
صالح�ة للرشب، كما يفتقر 4.2 مليار ش�خص عىل مس�توى 
العال�م إىل خدم�ات ال�رف الصحي، كم�ا يفتق�ر 3 مليارات 

شخص إىل املرافق األساسية لغسل اليدين.
وتش�ري بع�ض الدراس�ات الدولي�ة، إىل أن أكثر م�ن 800 ألف 
شخص يموتون كل عام بس�بب أمراض اإلسهال التي تسببها 

مياه الرشب غري املأمونة ونقص الرف الصحي.
وع�ىل مس�توى أزم�ات املن�اخ، فقد تس�ببت ح�االت الطقس 
القاسية يف أكثر من 90% من الكوارث الرئيسية يف العقد األخري، 
كما م�ن املتوقع أن تنفذ موارد املياه واملرافق الصحية املكيفة 

مناخًيا ملا يزيد عىل 360 ألف رضيع سنوًيا.
توقعات مستقبلية

تش�ري التوقع�ات إىل أنه مع حلول ع�ام 2050 يمكن أن يعيش 
نحو 6 مليارات فرد يف مناطق تعاني من ندرة املياه مرة واحدة 
ع�ىل األقل يف الع�ام، كما من املتوقع أيًض�ا أن يزيد الطلب عىل 

املياه بنسبة 50% عاملًيا بحلول عام 2040.
وتظل بارقة األمل األبرز يف مستقبل املياه، تلك التي تشري إليها 
بعض التوقعات، والتي تؤكد أنه حال اس�تطاع العالم الحد من 
االح�رار العاملي دون 1.5% فوق مس�تويات الثورة الصناعية، 
يمك�ن خف�ض اإلجهاد املائي بس�بب املن�اخ بنس�بة تصل إىل 

.%50

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين

العدد )2351( االربعاء  7  نيسان  2021

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

البحث عن الكلمة

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف 

االتحادية 
محكم�ة األحوال الش�خصية يف 

النجف
العدد : 1277

التاريخ: 2021/4/1
حس�ني  احم�د   ( املدع�و   / إىل  

علوان (
إعالن

الوف�اة  حج�ة  طال�ب  ق�دم 
)عمارحس�ني عل�وان( طلب�ا إىل 
هذه املحكمة يروم فيه استصدار 
حجة وف�اة بحق املدعوه )احمد 
ق�ررت  رايض(  عل�وان  حس�ني 
الصح�ف  يف  تبليغ�ك   املحكم�ة 
املحلي�ة فعليك الحض�ور أمامها 
خالل عرشة أيام من تاريخ نرش 
اإلع�الن وبخالف�ه س�يتم النظر 

بالطلب وفق القانون .
القايض

عيل جبار الخزعيل
���������������������������

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 1926/ب2021/3
التاريخ : 2021/4/6

اعالن
إىل/ املدع�ى علي�ه ) رعد مطرش 

فهد( 
أق�ام املدع�ي )املدي�ر املف�وض 
التعاوني�ة  االس�كان  ملؤسس�ة 
الدع�وى  لوظيفت�ه(  اضاف�ة 
وال�ذي  ض�دك  أع�اله  املرقم�ة 
يطلب فيها الحك�م ) بتأديتك له 
واملدعى عليهم االخرين بالتكافل 
والتضامن مبلغاً مقدراه ) 5100 
دوالر امريكي ع�ن قرض مؤرخ 
(،ونظ�را   2018/9/30 ي�وم 
إقامتك وحس�ب  ملجهولية محل 
رشح القائ�م بالتبليغ يف محكمة 
بداءة النارصية واش�عار مختار 
حي الش�هداء/6 ) حسن مهلهل 
حس�ني( لذا تق�رر تبليغك إعالنا 
يوميتني  محليت�ني  بصحيفت�ني 
 2021/4/21 املرافع�ة  بموع�د 
ع�دم  وعن�د  صباح�ا  التاس�عة 
حض�ورك أو إرس�ال م�ن ينوب 
عنك سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا  وفق األصول. 
القايض

خالد جابر عبيد
���������������������������

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 1928/ب2021/3
التاريخ : 2021/4/6

اعالن
إىل/ املدع�ى عليه ) رحيم صباح 

عطيه( 
أق�ام املدع�ي )املدي�ر املف�وض 
التعاوني�ة  االس�كان  ملؤسس�ة 
الدع�وى  لوظيفت�ه(  اضاف�ة 
وال�ذي  ض�دك  أع�اله  املرقم�ة 
يطلب فيها الحك�م ) بتأديتك له 
واملدعى عليهم االخرين بالتكافل 
 ( مق�دراه  مبلغ�اً  والتضام�ن 
2675 دوالر امريك�ي عن قرض 
 2018/6/30 ي�وم  م�ؤرخ 
(،ونظرا ملجهولي�ة محل إقامتك 
وحس�ب رشح القائم بالتبليغ يف 
محكمة بداءة الديوانية واش�عار 
مختار ح�ي الغدي�ر االوىل/516 
) راف�د س�امي خلف( ل�ذا تقرر 
بصحيفت�ني  إعالن�ا  تبليغ�ك 
محليتني يوميتني بموعد املرافعة 
صباحا  التاس�عة   2021/4/21
وعن�د ع�دم حضورك أو إرس�ال 
م�ن ين�وب عن�ك س�وف تجري 
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا  وفق 

األصول. 
القايض

خالد جابر عبيد

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة  للشؤون االدارية واملالية 

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

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات 

العدد : 3629
التاريخ : 2021/4/6

بناء ع�ىل طل�ب املواطن )ع�الوي جواد 
ناجي( طلبا لغ�رض تبديل لقبه وجعله 
) الس�المات( بدال من )البو ذياب(  فمن 
لدي�ه اع�راض  مراجعة ه�ذه املديرية 
خالل م�دة اقصاها خمس�ة ع�رش يوم 
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف 
الدع�وى وف�ق اح�كام امل�ادة )22( من 
قان�ون البطاق�ة الوطنية رقم 3 لس�نة 
2016 واالم�ر االداري املرق�م 24195 يف 

2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

فقدان وصل قبض
فق�د وصل القب�ض الصادر م�ن بلدية النجف 
بالرق�م 426857 يف 2020/1/29 والخ�اص 
س�احة وقوف الس�يارات رقم 3 بمبلغ مليون 
وستمائة الف دينار باسم املواطن حسني كريم 

وحيد فمن يعثر عليه تسليمه لجهة االصدار
������������������������������������

فقدان وصل قبض 
فق�د وصل الص�ادر من بلدية النج�ف واملرقم 
1843359 والخاص س�احة وقوف السيارات 
حي االنصار واملرق�م 461 بمبلغ مليون دينار 
عراقي فقط باسم املواطن حسني كريم وحيد 

فمن يعثر عليه تسليمه لجهة االصدار
������������������������������������

اعالن
اىل الرشي�ك ولي�د صاح�ب عبد االم�ري اقتىض 
حض�ورك اىل صن�دوق االس�كان العراق�ي يف 
النجف خلف مديرية ماء النجف وذلك القرارك 
باملوافقة عىل سحب س�لفة عىل العقار املرقم 
3/66506 ح�ي الن�داء مناصفة م�ع الرشيك 
افتخار حسن فهد خالل مدة خمسة عرش يوم 
داخ�ل العراق وش�هر خارج العراق وبعكس�ه 

سوف تصدر االجازة وفقا للضوابط الالزمة

فقدان
فقد سند العقار املرقم 3/21580حي النر 
باس�م عباس ش�يال حافظ م�ن يعثر عليه 

تسليمه لجهة االصدار
������������������������������������

إىل الرشيك�ه نبيه�ه عب�د الزه�ره حس�ني 
مهدي 

اقت�ىض حض�ورك إىل مق�ر بلدي�ة النج�ف 
لغ�رض اص�دار اجازه بن�اء للعق�ار املرقم 
25680 /3ح�ي املي�الد خ�الل ع�رشه ايام 
وبخالف�ه س�تتم اإلج�راءات دون حضورك 

طالب االجازه 
زينب يونس ياسني

������������������������������������
إىل الرشكاء منى وس�اهر وعليه بنات محمد 
ع�يل مهدي وحس�ن جابر بش�بوش اقتىض 
حضورك�م إىل مق�ر بلدي�ة النج�ف لغرض 
اصدار اجازه بناء للعقار املرقم 38939 /3 
حي الوفاء خالل عرشه ايام وبخالفه ستتم 

اإلجراءات دون حضورك طالب االجازه 
عقيل طاهر محمد رايض

إىل الرشيك احمد عباس هليل 
توج�ب علي�ك الحض�ور إىل صن�دوق االس�كان 
العراق�ي ف�رع النج�ف وذل�ك لتثبي�ت اق�رارك 
باملوافقه عىل قيام رشيكتك رشوق ناجي علوان 
بالبناء عىل حصتها املش�اعه يف القطعه املرقمه 
55635 /3 ح�ي النداء خالل مده خمس�ه عرش 
يوم�ا داخ�ل العراق وش�هر خ�ارج الع�راق من 
تأريخ نرش االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك 

باالعراض مستقبال

������������������������������������
إىل الرشيك احمد عباس هليل 

اقت�ىض حض�ورك إىل مقر بلدي�ة النجف لغرض 
اصدار اج�ازه بناء للعقار املرقم 55635 /3حي 
النداء خالل عرشه ايام وبخالفه ستتم اإلجراءات 

دون حضورك طالب االجازه 
رشوق ناجي علوان

������������������������������������
إىل الرشيكه ساره طالب كريم 

اقت�ىض حض�ورك إىل مقر بلدي�ة النجف لغرض 
اصدار اج�ازه بناء للعقار املرقم 67509 /3حي 
النداء خالل عرشه ايام وبخالفه ستتم اإلجراءات 

دون حضورك طالب االجازه 
بنني عبد الصاحب حمزه

مجلس القضاء األعىل 
النجف  رئاسة محكمة اس�تئناف 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 1977/ب2021/3
التاريخ : 2021/4/6

اعالن
إىل/ املدع�ى عليه�ا ) زين�ب ع�يل 

عبد( 
املف�وض  )املدي�ر  املدع�ي  أق�ام 
التعاوني�ة  االس�كان  ملؤسس�ة 
اضافة لوظيفته( الدعوى املرقمة 
أعاله ض�دك وال�ذي يطل�ب فيها 
واملدع�ى  ل�ه  بتأديت�ك   ( الحك�م 
الثاني«نذي�ر فاض�ل عب�د  علي�ه 
الل�ه« بالتكافل والتضام�ن مبلغاً 
مقدراه ) 1650 دوالر امريكي عن 
ي�وم2020/10/13  مؤرخ  قرض 
إقامتك  (،ونظ�را ملجهولية مح�ل 
بالتبلي�غ  القائ�م  رشح  وحس�ب 
النارصي�ة  ب�داءة  محكم�ة  يف 
واش�عار مختار منطقة االس�كان 
الصناع�ي/2 ) احم�د ع�يل غايل( 
لذا تقرر تبليغك إعالنا بصحيفتني 
محليتني يوميت�ني بموعد املرافعة 
صباح�ا  التاس�عة   2021/4/21
وعند عدم حضورك أو إرس�ال من 
ينوب عنك س�وف تج�ري املرافعة 
بحقك غيابيا وعلنا  وفق األصول. 

القايض
خالد جابر عبيد

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

النجف  رئاسة محكمة اس�تئناف 
االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 1922/ب2021/3

التاريخ : 2021/4/6
اعالن

إىل/ املدع�ى عليه�ا ) حي�در جابر 
عبد( 

املف�وض  )املدي�ر  املدع�ي  أق�ام 
ملؤسسة االسكان التعاونية اضافة 
لوظيفته( الدع�وى املرقمة أعاله 
ضدك والذي يطل�ب فيها الحكم ) 
بتأديتك له واملدعى عليهم االخرين 
بالتكافل والتضامن مبلغاً مقدراه 
ع�ن  امريك�ي  دوالر   12500  (
ق�رض م�ؤرخ ي�وم2019/2/28 
إقامتك  (،ونظ�را ملجهولية مح�ل 
وحس�ب رشح القائ�م بالتبليغ يف 
محكمة بداءة النارصية واش�عار 
مخت�ار منطق�ة الح�ي املدني /2 
ل�ذا  الرشيف�ي(  ن�دى  س�فاح   (
تق�رر تبليغ�ك إعالن�ا بصحيفتني 
محليتني يوميت�ني بموعد املرافعة 
صباح�ا  التاس�عة   2021/4/21
وعند عدم حضورك أو إرس�ال من 
ينوب عنك س�وف تج�ري املرافعة 
بحقك غيابيا وعلنا  وفق األصول. 

القايض
خالد جابر عبيد

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

النجف  رئاسة محكمة اس�تئناف 
االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 1542/ب2021/4

التاريخ : 2021/4/6
اعالن

إىل/ املدع�ى عليه�ا ) عبري غناوي 
جابر ( 

أقام�ت املدعي�ة )س�المة جاس�م 
محم�د( الدعوى البدائي�ة املرقمة 
أعاله والتي تطل�ب فيها ) الحكم  
باع�ادة الح�ال اىل م�ا كان علي�ه 
قب�ل التعاق�د بخص�وص الش�قة 
الس�كنية عمارة 29 ش�قة 9 حي 
الس�الم واع�ادة بدل البي�ع البالغ 
اثن�ان وخمس�ون ملي�ون دينار ( 
،ولثب�وت مجهولية مح�ل إقامتك 
مجم�ع  يف  املبل�غ  رشح  حس�ب 
الس�الم الس�كني لذا ق�ررت هذه 
املحكمة تبليغك إعالنا بصحيفتني 
يوميتني للحضور يف موعد املرافعة 
 2021/4/28 ي�وم  يف  املص�ادف 
وعند عدم حضورك أو إرس�ال من 
ين�وب عن�ك قانونا س�وف تجري 
املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا  وفق 

األصول. 
القايض

ظاهر عباس الفتالوي
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اإلجراءات متنع اوديشو من حضور اللقاء

اليوم.. أحالم آسيوية تشعل صدام اجلوية والوحدة
             المستقبل العراقي/ متابعة

يلتقي اليوم األربعاء فريقا القوة الجوية العراقي 
والوحدة الس�عودي، عىل ملعب مدين�ة امللك عبد 
العزيز الرياضية بضاحية الرشائع بمكة املكرمة، 
يف امللحق اآلسيوي املؤهل ملجموعات دوري أبطال 
آسيا 2021.وسينضم الفائز إىل املجموعة الثانية 
إىل جانب الشارقة اإلماراتي، باختاكور األوزبكي، 

تراكتور اإليراني. 
وتقام مباريات ه�ذه املجموعة يف دولة اإلمارات 

العربية املتحدة.
ويدير املباراة طاقم تحكيم عماني بقيادة الحكم 

عمر اليعقوبي.
ويدخل الق�وة الجوية مب�اراة الغ�د، بطموحات 
كب�رة لبلوغ دور املجموعات، حيث يحتل صدارة 
ترتي�ب ال�دوري العراق�ي برصي�د 59 نقطة من 

18مباراة.
ويبتعد القوة الجوية بف�ارق 10 نقاط عن أقرب 

مالحقي�ه، فريق الرشط�ة الوصي�ف برصيد 49 
نقطة.

ويتمتع القوة الجوية بقاعدة جماهرية عريضة 
يف الع�راق، ويضم كوكبة من النجوم، تحت قيادة 

املدرب أيوب أوديشو.
كم�ا يلع�ب غالبي�ة العبي�ه للمنتخ�ب العراقي، 
وبالت�ايل يمث�ل فعليا أح�د مراكز الق�وة يف الكرة 

العراقية.
يف الجه�ة املقابل�ة، ال يعكس مرك�ز الوحدة عىل 
الئح�ة ترتيب ال�دوري الس�عودي، القيمة الفنية 
لالعبيه، إذ تكبد الفريق ثمنا غاليا لرتاجع نتائجه 
يف الجوالت ال� 6 األخرة بالدوري، فوصل للمركز 
14، برصيد 27 من 25 مباراة، بعدما كان ينافس 

عىل املراكز األوىل يف بداية املسابقة.
وتكمن قوة الفريق الوحداوي يف مجموعة العبيه 
املتميزين، عىل رأسهم الربازييل أنسيلمو مورايس 
واملدافع اإلس�باني ألربتو بوتيا، ويوسف نياكيتي 

بإالضافة لعدد من الالعبني املحليني. 

وس�تكون مباراة الغد األوىل 
جورج�وس  لليونان�ي 
الجدي�د  امل�درب  دوني�س 

للوحدة، وهو ثالث مدرب يتوىل تدريب فرسان 
مك�ة يف املوس�م الج�اري، بعد الربتغ�ايل إيفو 

فيرا، واألردني محمود الحديد.

 وحش�د الوحداويون كل إمكاناته�م إلنجاح أول 
مش�اركة آس�يوية للفريق، الضارب�ة جذوره يف 

أعماق تاريخ الكرة السعودية.
وس�تنقل مبارة الغد بني الوح�دة والقوة الجوية، 
عرب منص�ة http://gsa.live/en ، لتكون األوىل 
بعدم�ا أعلنت أمس  الرشكة الس�عودية للرياضة 
الف�وز بالحق�وق الحرصية ملباريات املس�ابقات 
للمملك�ة،  الجغ�رايف  النط�اق  داح�ل  اآلس�يوية 

واالتحاد القاري للعبة. 
ولن تخض�ع املباراة إلجراءات االتحاد الس�عودي 
لكرة القدم، الخاصة بالسماح بحضور الجماهر 
وف�ق ضوابط مح�ددة، يف املس�ابقات املحلية، يف 
مقدمته�ا الحصول ع�ىل لقاح ف�روس كورونا، 
وحضور 40% من السعة الرسمية للملعب فقط. 
ويتم تطبيق هذه املبادرة عىل املنافس�ات املحلية 

السعودية، اعتبارا من 17 مايو/ أيار املقبل.
م�ن جانب آخر من�ع مدرب فريق الق�وة الجوية 
والعبني اثن�ني، إضافة للمعد البدن�ي، من دخول 

مك�ة املكرم�ة، ضمن وف�د النادي، الذي يس�تعد 
ملواجهة فريق الوحدة الس�عودي يف ملحق دوري 

أبطال آسيا، غدا األربعاء.
وق�ال املرشف عىل الكرة بنادي القوة الجوية عيل 
زغ�ر يف ترصيحات صحفية إنه »س�يتخلف عن 
الوفد املدرب أيوب أوديشو ومدرب اللياقة البدنية 

اإلسباني كارلوس هرو«.
وتابع: »س�يتخلف عنا أيضا املحرتف الكولومبي 
جيفرس�ون كوالزوس والالعب األردني إحس�ان 

حداد كون مدينة مكة ال يدخلها إال املسلمني«.
وبنينّ زغر أن املدرب ومن معه سيقيمون يف مدينة 
مجاورة ملكة، ع�ىل أن يحرضوا الوحدة التدريبية 
اليوم واملباراة ويع�ودون ملدينة الرشائع املجاورة 
ملدينة مكة«، الفتا إىل أن »الفريق متحفز لتحقيق 

نتيجة جيدة واالنتقال لدوري املجموعات«.
يش�ار إىل أن فريق القوة الجوية وصل إىل اململكة 
العربي�ة الس�عودية قبل يومني ع�ىل متن طائرة 

خاصة.

املسابقات حتدد موعد إنطالق 
دوري الدرجة األوىل

حتديد موعد دوري 
الشباب

              المستقبل العراقي/ متابعة

قررت لجنة املس�ابقات يف الهيأة التطبيعية انطالق دوري 
الدرج�ة األوىل العام للموس�م )2020-2021( يف األول من 

أيار املقبل بمشاركة 28 فريقا.
وق�اَل عضو لجنة املس�ابقات، س�روان نجم، »س�يكون 
يوم االثن�ني، املوافق )26/4/2021(، موعدا إلجراء قرعة 

الدوري يف مقر اتحاد الكرة«.
وأض�اَف ان« دوري الدرج�ة األوىل العام س�يقام بطريقة 
منظمة تس�هم يف االرتقاء بواقع املنافسة، وتكون فاتحة 

ملستقبل أفضل للدوري يف املواسم املقبلة«. 
وأشاَر نجم، إىل »اننا نطمح ألن يكون دوري الدرجة األوىل 
محطة مهمة الكتش�اف املواهب والطاق�ات الواعدة، وأن 

يحظى بمتابعة جماهرية وإعالمية«.

الوفد اخلليجي يعتمد ثالثة مالعب الجراء مباريات البطولة يف البرصة

كورونا ترضب نجم بايرن ميونخ قبل مالقاة باريس

              المستقبل العراقي/ متابعة

اكد رئيس فري�ق تفتيش الوف�د الخليجي 
املوجود يف البرصة حاليا حميد الش�يباني، 
اعتم�اد ثالثة مالع�ب كروي�ة يف البرصة، 
ح�ال اقرار البطولة بنس�ختها الخامس�ة 
والعرشي�ن يف الب�رصة، ج�اء ذل�ك خ�الل 
االجتم�اع ال�ذي عق�د م�ع وزير الش�باب 
والرياضة عدنان درجال،  الذي زار البرصة 
اليوم يرافق�ه رئيس الهيئة التطبيعية اياد 
بنيان ومحافظ البرصة اس�عد العيداني يف 
املدينة الرياضية .وقال الش�يباني ان »كل 
م�ن ملع�ب البرصة ال�دويل س�عة 65 الف 
متفرج وملعب امليناء سعة 30 الف متفرج 
هما امللعبان الرئيسان للبطولة ويتم اعتماد 

امللعب الثانوي عرشة االف متفرج كملعب 
بديل فضالً عن مالع�ب التدريب االخرى«. 
من جهة اخرى عرب اعضاء الوفد الخليجي 
ع�ن »ثقتهم التامة بقدرة العراق والبرصة 
تحديدا عىل تضييف البطولة بافضل صورة 
ممكن�ة مش�يدين بالبن�ى التحتي�ة الت�ي 
ش�اهدوها خالل تفقدهم الكثر من موقع 
خدمي وفندقي وصحي«.وبحس�ب البيان 
»عرب اعض�اء الوفد ع�ن اعجابهم بامللعب 
الرئي�س يف املدين�ة الرياضي�ة ومرفقات�ه 
املتنوع�ة اذا احتفت اللوح�ات االلكرتونية 
وارشط�ة االعالن بق�دوم الوف�د اىل امللعب 
كم�ا وزع�ت الزهور م�ن اطف�ال البرصة 
اليه�م يف مش�اهد احتفالي�ة جميلة جرت 
عىل االنوار الكاش�فة وسط تواجد اعالمي 

كثي�ف لتغطي�ة الزي�ارة التفقدية«.وم�ن 
املؤمل ان يستمر الوفد يف تجواله بعدد آخر 

من املرافق الخدمية والسياحية يف البرصة 
لغاية الخميس املقبل.

              المستقبل العراقي/ متابعة

ب�ات يف حكم املؤكد غياب س�رج جناب�ري، جناح بايرن 
ميونخ، عن مباراة باريس سان جرمان، املقرر إجراؤها 
مس�اء األربع�اء، ضم�ن منافس�ات ذه�اب رب�ع نهائي 

مس�ابقة دوري أبطال أوروب�ا.وكان هان�ز فليك قد أكد 
غياب س�رج جنابري عن تدريبات اليوم بسبب معاناته 
م�ن التهاب يف الحل�ق، األمر الذي أثار الش�كوك حول ما 
إذا كان مصاب�اً بف�روس كورون�ا أم ال.وبحس�ب إذاعة 
“مونتي كارلو” الفرنس�ية، فإن س�رج جنابري مصاب 

بفروس كورونا، ليتأكد غيابه عن موقعة باريس س�ان 
جرم�ان، مع العلم أن الالعب غ�اب عن تدريبات الفريق 
صباح اليوم.وحتى اآلن لم يعلن بايرن ميونخ عن إصابة 
س�رج جناب�ري، ألن�ه ينتظر ما ستس�فر عن�ه نتيجة 

الفحص الثاني الذي سيخضع له الجناح األملاني.

قلق يف ريال مدريد من تزايد عدد املصابني بكورونا
              المستقبل العراقي/ متابعة

تتكالب الظروف الس�يئة عىل نادي ري�ال مدريد، وذلك قبل 
س�اعات قليلة من مواجه�ة ليفربول يف رب�ع نهائي دوري 
أبط�ال أوروب�ا، حيث أعل�ن الن�ادي امللكي إصاب�ة مدافعه 

رافائيل فاران بفروس كورونا.
وبالتايل، سيفتقد ريال مدريد يف هذا اللقاء، لخدمات كل من 

سرجيو راموس ورافائيل فاران، ما يعني أن زيدان سيكون 
مرغم�اً ع�ىل إرشاك الثنائ�ي االحتياطي ناتش�و فرنانديز 

وإيدير ميلتاو.
وبحس�ب صحيفة “آس” اإلسبانية، فإن ريال مدريد خائف 
من انتش�ار فروس كورونا ضمن صفوف الفريق، بس�بب 
االتص�ال املبارش م�ع رافائيل ف�اران، حيث ش�ارك املدافع 

الفرنيس مساء أمس االثنني يف التدريبات الجماعية.

وأضاف�ت، أن العبي الفريق أجروا الفحوصات هذا الصباح، 
وتب�ني ع�دم إصابة أي منه�م بكورون�ا، باس�تثناء فاران، 
ولك�ن زين الدي�ن زيدان ال يزال قلقاً بش�أن إمكانية ظهور 
ح�االت جديدة قبل مباراة الكالس�يكو، وأيضاً قبل مواجهة 
اإلياب أمام ليفربول.وأش�ارت، إىل أن ف�اران اجتاز االختبار 
يوم األحد وكانت النتيجة س�لبية، ولك�ن أخربه أحد أقاربه 
باألم�س بأن�ه كان مختلط�اً بحال�ة إيجابي�ة. فذه�ب إىل 

الفالديبيب�اس لعمل اختبار جديد وكان�ت نتيجته إيجابية.
وم�ن غ�ر املعروف م�ا إذا كان فاران قد اختل�ط بأي العب 
من العبي ريال مدريد قبل اجتيازه الختبار فحص كورونا، 
وهو ما يزيد من مخاوف املدرب زين الدين زيدان.وسينتهي 
عقد ال�دويل األرجنتين�ي باولو ديباال م�ع فريقه يوفنتوس 

صي�ف العام املقبل، حي�ث يتقاىض الالع�ب حالياً مبلغ 
7.5 ماليني يورو يف املوسم.

ديمبييل يثري القلق يف برشلونة بعد انفجاره مؤخرًا
              المستقبل العراقي/ متابعة

انفج�ر املهاج�م الفرن�يس عثم�ان ديمبي�يل م�ع 
برشلونة يف األس�ابيع األخرة، وأصبح العباً مهماً 
يف تش�كيلة امل�درب رونال�د كومان بعد 3 س�نوات 

عانى فيها من اإلصابات وانخفاض يف املستوى.
ونجح عثم�ان ديمبييل يف إظهار قدراته الحقيقية 
بع�د أن تطور بدني�اً وابتعد عن ش�بح اإلصابات، 
وق�اد الفريق يوم أم�س لتحقيق انتصار حاس�م 
جداً عىل بلد الوليد بتسجيله هدف قاتل يف األنفاس 

األخرة.ورغم أن الجميع س�عداء يف برش�لونة من 
تأل�ق ديمبي�يل، إال أن هناك حالة م�ن القلق حول 
مس�تقبله مع النادي بحس�ب م�ا ذكرته صحيفة 

آس اإلسبانية خالل تقرير نرشته اليوم.
وأوضح�ت الصحيف�ة يف تقريره�ا أن املفاوضات 
بني برش�لونة وعثمان ديمبييل م�ا زالت متوقفة، 
وه�ذا األمر قد يجعل رحيله عن النادي يف املركاتو 
الصيفي أمراً وارداً.وينتهي عقد ديمبييل مع يف عام 
2022، وبالتايل قد يضطر الربس�ا لبيعه يف الصيف 
الق�ادم لتجن�ب رحيل�ه مجان�اً يف الصي�ف التايل، 

هذا يف ح�ال لم يتوصل الطرف�ني التفاق خالل 
الفرتة القادمة.وأضاف التقرير أن الالعب يرى 
مس�تقبله يف برش�لونة، كم�ا أن اإلدارة مهتمة 
بشكل جدي بتجديد عقده، لكن املشكلة تكمن 

يف األزمة املالية التي يعاني منها النادي، وقد 
تكون فك�رة بيعه يف الصي�ف مغرية يف ظل 
وج�ود اهتمام م�ن أندية عدي�دة بالحصول 

عىل خدماته، باإلضافة إىل أن الالعب س�رفع 
س�قف مطالب�ه املالي�ة بع�د أن تنه�ال عليه 

العروض من األندية األخرى.

جوارديوال يوضح موقف السيتي 
من التعاقد مع هاالند

              المستقبل العراقي/ متابعة

جواردي�وال  بي�ب  اإلس�باني  �ح  وضنّ
م�درب مانشس�رت س�يتي اإلنجليزي 
موقف النادي النهائي من التعاقد مع 
إيرلينج هاالند نجم وهداف بوروس�يا 

دورتموند األملاني.
إيرلين�ج  النرويج�ي  اس�م  وارتب�ط 
هاالند بالرحيل عن صفوف بوروسيا 
دورتمون�د يف الصيف، وس�ط اهتمام 
كبار أندية أوروبا بضمه، عىل رأسهم 
“مانشس�رت س�يتي، وري�ال مدري�د، 

وبرشلونة”.
راي�وال م�ع  مين�و  ويجتم�ع حالي�اً 
مس�ؤويل األندية املهتمة بضم إيرلينج 
هاالند لالستماع إىل عروضهم، تمهيداً 

لرحيل الالعب يف الصيف.
وتط�رق بيب جواردي�وال للحديث عن 

إيرلين�ج هاالن�د يف مؤتمره الصحفي 
وبوروس�يا  الس�يتي  مب�اراة  قب�ل 
دورتموند مساء يوم الثالثاء يف ذهاب 
دور رب�ع نهائي دوري أبط�ال أوروبا 
قائالً “حتى الش�خص الكفيف يمكنه 

إدراك جودة هاالند”.
وأضاف “هاالند مهاجم مميز بالنظر 
إىل عمره، وأرقامه تتحدث عن نفسها، 

وهذا كل ما أستطيع قوله”.
وتابع “إنف�اق 100 مليون عىل العب 
واحد؟ هذا ال يعطيك األفضلية للفوز، 
حيث أن كرة القدم لعبة جماعية، هذا 

من وجهة نظري”.
وتابع “ومن وجه�ة نظر النادي فإنه 
قرر أال يصل إىل 100 مليون يف تعاقده 
م�ع العب بعين�ه، ربما يتغ�ر هذا يف 
املس�تقبل، ولك�ن اآلن ف�إن األمر غر 

مطروح”.

               المستقبل العراقي/ متابعة

أجرت، لجنة املس�ابقات يف الهيأة التطبيعية، قرعة دوري 
الش�باب للموس�م )2020-2021( يف مق�ر اتح�اد الكرة، 
بحضور عضو التطبيعية أس�عد الزم واألمني العام محمد 
فرح�ان، ورئيس لجنة املس�ابقات حيدر ع�ويف، وأعضاء 
اللجنة.وق�اَل رئي�ُس اللجنة، حي�در عويف يف بي�ان صادر 
ع�ن الهي�أة التطبيعي�ة إن »دوري الش�باب س�ينطلق يف 
الع�ارش من الش�هر الحايل بمش�اركة 20 فريقا قس�مت 
ع�ىل مجموعتني حس�ب القرعة، ضم�ت املجموعة األوىل 
)نفط الوسط والديوانية والكرخ وزاخو والزوراء والطلبة 
والنف�ط ونف�ط الب�رصة والق�وة الجوي�ة والس�ماوة(، 
وتألف�ت املجموع�ة الثانية من فرق )املين�اء وأمانة بغداد 
ونفط ميسان والحدود والقاس�م والصناعات الكهربائية 
والرشطة والنجف وأربيل والكهرباء(«.وأضاَف: »س�تقام 
مباريات دوري الش�باب بطريقة ال�دوري ملرحلة واحدة، 
وتجرى املنافس�ات عىل املالع�ب النظامية وبدون جمهور 
حس�ب ق�رار اللجنة العلي�ا للصحة والس�المة«. وأش�اَر 
رئيُس لجن�ة املس�ابقات إىل، ان »ال�دور األول للمجموعة 
األوىل س�يلتقي في�ه نفط الوس�ط مع الديواني�ة والكرخ 
يالعب زاخو والزوراء يواجه الطلبة والقوة الجوية يالعب 
السماوة والنفط يالقي نفط البرصة، أما املجموعة الثانية 
فتنطل�ق مبارياته�ا بلق�اء يجم�ع امليناء وبغ�داد ونفط 
ميسان مع الحدود والقاسم يالقي الصناعات الكهربائية 

والنجف يواجه أربيل والكهرباء يالعب الرشطة«.

بريلو يعلق عىل اجتامع رئيس يوفنتوس مع أليجري
              المستقبل العراقي/ متابعة

يوفنت�وس،  م�درب  برل�و،  أندري�ا  أع�رب 
ع�ن هدوئ�ه بش�أن اللق�اء ال�ذي جم�ع بني 
رئي�س النادي اإليط�ايل أندريا أنيي�يل واملدرب 
ماسيمليانو أليجري، وذلك وسط األخبار التي 

ُتش�ر لرغب�ة إدارة الس�يدة العج�وز يف إقالة 
املدير الفني الحايل.وتراجعت نتائج يوفنتوس 
هذا املوس�م، حيث يحتل الفريق املركز الرابع 
يف ج�دول ترتي�ب ال�دوري اإليط�ايل، كما ودع 
الفريق بطولة دوري أبط�ال أوروبا من الدور 
ثم�ن النهائي، عىل ي�د بورت�و الربتغايل.وقال 

املدرب اإليط�ايل يف ترصيح�ات صحفية 
الي�وم: “لقد أبلغني الرئيس أندريا أنيييل 
بلقائه مع ماس�يمليانو أليجري، إنهما 
أصدق�اء، لو ذهبت لتناول العش�اء مع 
باولو مالديني يف اليوم التايل س�يقولون 

إن ميالن يريدني”.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

ال توجد فرصة لبقاء دي خيا يف مانشسرت يونايتد
         المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د ري�و فردينان�د أس�طورة مانشس�رت يونايت�د رحي�ل الحارس 
اإلس�باني ديفيد دي خي�ا عن صفوف الفريق عقب نهاية املوس�م 
الحايل، مش�راً إىل ان�ه ال يملك أي فرصة للبق�اء يف النادي.وقرر 
املدرب أويل جنار سولش�اير إقصاء دي خيا من التشكيلة 
األساسية يف املباراة األخرة ضد نيوكاسل، واعتمد عىل 
الح�ارس اإلنجليزي دين هندرس�ون الذي يحظى 
بدعم الصحافة والجماهر.وانخفض مس�توى 
ديفي�د دي خي�ا يف املوس�مني امل�ايض والحايل، 

وأصبح يرتكب الكثر من األخطاء التي كلفت مانشسرت يونايتد خسارة العديد 
من النق�اط، األمر الذي جعل البعض يطالب برحيله، الس�يما وأنه يحصل عىل 
أعىل راتب يف النادي بعد بول بوجبا.وقال املدافع اإلنجليزي يف ترصيحات نقلتها 
صحيفة آس اإلس�بانية “لديك خياران، أن تقاتل من أجل مركزك، أول أن تقول: 
لقد انتهيت، سوف أذهب إىل مكان آخر”.وتابع “إذا أنهى دين هندرسون املوسم 
يف املركز األسايس، ال أرى أن دي خيا سوف يبقى. ال توجد أي فرصة، أنا ال أراها 
اطالقاً”.وأنهى فرديناند حديثه “س�يكون راتبه عام�اًل مهماً يف ذلك، ال يمكن 
أن يبقى حارس�ني أساس�يني يف الفريق، اعتقد أنه س�وف يرحل، س�وف يدعم 
دي خيا زميله، لكن عندما يعود إىل املنزل ليالً، فإن غروره وكربيائه س�يكونان 

بانتظاره، وإذا كان مفتقداً لهذا، فال يجب أن يبقى هنا”.
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التنافس الدرامي!حالة الرتدي العريب

االعالمي علي الحمداني ماجد عبد الغفار الحسناوي

من أسباب الرتدي العربي الزيف وخداع املنفردين بالسلطة أباحوا 
ألنفس�هم الغدر والنف�اق وخيان�ة األمانة وعرف التاري�خ قديماً 
بع�ض الحكام قلب�وا الحقائق وزيفوا التاريخ تعظيماً ألنفس�هم 
وتحق�راً لخصومه�م إلقناع الن�اس بأحقيته�م بالحكم وأصبح 
الح�كام العرب من زعم�اء وامراء وملوك يف يديه�م معاول الهدم 
للعبث بعقول اآلخرين ومنها وس�ائل اإلعالم التي تحارص الطفل 
ومالحق�ة اإلنس�ان حتى يف فراش�ه ولجوء األجه�زة الحاكمة إىل 
الك�ذب وتزييف الحقائ�ق والحكام ينقلون أخباره�م وآرائهم إىل 
اآلذان والعي�ون والعق�ول والتحكم يف التوجيه وسياس�ة تصديق 
الكذب عىل الناس حتى لو كان يف القوة وانكش�ف املس�تور وخلق 
ج�واً م�ن ع�دم الثقة ب�ن الحاك�م واملحك�وم وتزعزع�ت أركان 
املصداقي�ة وعرف�ت الس�احة العربي�ة حكام�اً اس�تبدوا ورفعوا 
ش�عار الحرية والديمقراطية كذباً ونفاقاً ويصبح الحاكم العربي 
امل�رع واملنف�ذ والق�ايض واالزرار يحرك�ه بإصبعه متى يش�اء 
واالتجاه لذي يختاره حسب مزاجه ورأيه يصنع االغالل والقيود 
وينصب املش�انق وينر الرعب والخوف يف قلوب الناس لتكريس 
س�لطانه وهذه إساءة لنفسه وش�عبه وأصبحت الحرية للحاكم 
يعمل بالش�عب ما يش�اء دون رقيب وحس�يب مم�ا فقدت األمة 
اس�تقرارها ورجاله�ا م�ن علماء وكف�اءات يف رسادي�ب التنكيل 
والتعذيب وعملت االجه�زة الحاكمة برملانات وهمية من صنعهم 
لخداع الناس وضوء الش�مس ال يمكن اخفاءه بالغرابيل من نهب 
اجه�زة الحكم الثروات من حاش�ية واذناب وامتد خبث الس�لطة 
الحاكم�ة إىل عقي�دة الن�اس الدينية لخدمة مش�اريعهم وتحويل 
الناس بدل التعلق باالخالق اىل االنشغال بمتابعة املطربن واالزياء 
الغ�ر محتش�مة واصبحت الصالة ال تنهى عن الفحش�اء واملنكر 
وحن الف�راغ منها يتعاطى املحرمات والغ�ش التجاري كيف نرد 
الظال�م وننت�ر للم������ظلوم وال�ذود عن األوط�ان ونصون 
األع�راض ومعالجة حالة الرتدي أساس�ها املواط�ن الحر وبفضل 
الحاكم العربي كرس الفرقة ومزق املجتمع لغرض التس�����لط 
والبقاء وعىل الش�عوب تحمل مس�ؤولياتهم والتخلص من رشور 
الحاكم الطاغ�ي ورميه يف مزبلة التاري�خ ال يمكن اصالح الواقع 
العرب�ي املرتدي دون الخالص من الحاكم املارق وحاضنة اإلرهاب 
وتبذير األموال كملوك السعودية الذين قتلوا العباد ودمروا البلدان 
كما يف س�وريا واليم�ن والعراق والش�����عوب الح�رة هي التي 
ترسم املس�تقبل املرق والشعوب الخاملة الراكدة تصنع الطغاة 
وتش�كو من جرائمه�م وت���خلق حياة س�وداء تحمل يف طياتها 

الجور والدمار.

رمضان عىل االبواب، والقنوات الفضائية، بدأت حمالتها الدعائية 
لالعمال الدرامية واملسلسالت والربامج التي ستقدمها ملشاهديها 
خالل ايام وليايل هذا الش�هر، الذي ُيعد اضخم موس�م للدراما، اذ 
يش�هد تنافسا س�اخنا، بن الشاشات، لالس�تحواذ عىل املساحة 
االك�رب من املش�اهدين، فكلما اتس�عت تلك املس�احة، كلما زادت 

االيرادات املالية املتأتية من اإلعالنات.
ويبدو واضحا، ان الدراما الخليجية، حجزت لها مقعدا متقدما يف 
الشاش�ات، اىل جانب الدراما املرية طبعا، اما كيف اس�تطاعت 
هذه الدراما، تحقيق هذا التقدم الرسيع، فان االمر يعود اىل وجود 
منتجن اقوياء، لديهم القدرة واالستعداد لالستثمار يف هذا املجال، 
ولهذا بتنا نش�اهد اعماال خليجية، مؤثرة عىل املشاهد، من خالل 
التقنيات العالية، ومس�توى االخ�راج، ويتم اس�تثمارها ايضا يف 

الرتويج للبلد بمجاالت مختلفة، كما تفعل الدراما الرتكية.
اما اذا اردنا الحديث عن الدراما العراقية، فهي ما زالت بعيدة عن 
املنافسة، وهذا يظهر بوضوح من خالل عدم وجود اعمال عراقية 
يمكنه�ا التنافس مع االعمال العربية، وبالتايل يمكن مش�اهدتها 

عرب الشاشات العربية.
مش�كلتنا ال تكمن يف غياب االعمال التي يمكن تحويلها اىل دراما، 
فلدينا م�ن الكّتاب الكبار الذين انجزوا اعماال عمالقة، عن الواقع 
العراق�ي، امليلء بالقضايا والقصص واالحداث الصالحة الن تكون 
أفالم�ا ومسلس�الت ُتح�دث تغي�را يف ترتيب املقاعد عىل خش�بة 

مرسح الفن العربي، 
فالبط�والت الفري�دة البط�ال جه�از مكافحة االرهاب والحش�د 
الش�عبي وقواتنا األمنية، يف القضاء عىل داع�ش وتحرير األرض، 
وم�ا رافق تلك البطوالت من مواقف انس�انية ق�ل نظرها، فضال 
عن القضايا االجتماعية، تمثل معينا ال ينضب من الس�ناريوهات 
املتكامل�ة ملش�اريع فني�ة عمالق�ة، ربم�ا تواجهن�ا مش�كلة يف 
املس�تويات االخراجية، وافتقارنا إىل “املمث�ل النجم”، ولكن هذه 
ال تش�كل عائقا، اذ يمكن التعامل م�ع مخرجن كبار، وان تكون 
االعمال مش�رتكة م�ع نجوم وممثل�ن عرب، مع وج�ود ممثلن 
عراقين ش�باب لديهم امكانات جيدة يمكن اس�تثمارها يف انتاج 

اعمال قوية.
ولكن اعتقد ان املشكلة الحقيقية التي تكمن وراء تواضع مستوى 
الدرام�ا يف العراق، هي عدم وجود مس�تثمرين كب�ار، يمكنهم ان 
يمولوا االعمال الدرامية القادرة عىل املنافسة، فمتى ما كان لدينا 
مثل هؤالء املستثمرين، فاننا نستطيع الحديث عن دراما، تنافس 

غرها.

دراسة تكشف عن عالقة مذهلة بني امليش الرسيع والذاكرة
كش�فت دراس�ة جدي�دة، ع�ن عالقة 
مذهل�ة بن امل�ي الرسي�ع والذاكرة، 
مؤك�دة أن “امل�ي قد يعال�ج الضعف 
اإلدراكي املعتدل وقد يحسن من صحة 
الدماغ والتفكر لدى كبار السن، الذين 

يعانون من ضعف الذاكرة”.
ووفق�ا للدراس�ة التي اس�تمرت عاما 
كام�ال، قام 70 مش�اركا م�ن الرجال 
والنس�اء، يف منتص�ف العم�ر وكب�ار 
الس�ن مم�ن ظه�رت عليه�م عالمات 
مبك�رة لفق�دان الذاك�رة، بممارس�ة 
املي الرسيع بشكل متكرر، ما أدى إىل 
رف�ع درجاتهم املعرفية، وذلك حس�ب 

صحيفة “نيويورك تايمز” األمريكية.
وطل�ب الباحث�ون يف مرك�ز جامع�ة 

داالس  يف  الطب�ي  ساوثويس�رتن  تكس�اس 
ومؤسسات أخرى من املشاركن، بأن يبدؤوا يف 
ممارس�ة مزيد من النشاط البدني، بعد إجراء 
فحوص�ات واختب�ارات لوظائفه�م الصحي�ة 

واملعرفية الحالية ولياقتهم البدنية.
وبعد ذلك، تم فحصهم مرة أخرى باس�تخدام 
املوج�ات ف�وق الصوتي�ة املتقدم�ة وتقنيات 
أخرى لقياس تصلب الريان الس�باتي، الذي 

ينقل الدم إىل املخ وكمية الدم املتدفقة إىل وعرب 
أدمغتهم.

ث�م يف نهاي�ة املطاف، تم تقس�يم املش�اركن 
املتطوع�ن إىل مجموعت�ن، ب�دأت إحداهم�ا 
برنامج�اً لتدريب�ات التم�دد الخفي�ف لتكون 
بمثاب�ة مجموعة تحك�م نش�طة، فيما بدأت 

املجموعة الثانية يف ممارسة رياضة املي.
وطل�ب الباحث�ون م�ن املش�اركن الحف�اظ 
ع�ىل نش�اطهم، بحيث يرتفع مع�دل رضبات 

ملح�وظ،  بش�كل  والتنف�س  القل�ب 
م�ع منحهم حري�ة ممارس�ة رياضة 
السباحة أو ركوب الدراجات، إىل جانب 
رياضة امل�ي، فيما تم�رن كل فرد يف 
املجموعت�ن ثالث مرات أس�بوعيا ملدة 
نصف ساعة ملدة س�تة أشهر، وبعدئذ 
أصبح بمقدورهم إكمال حوايل خمس 
حصص تدريبي�ة يف معظم األس�ابيع 

حتى نهاية العام.
املخت�رب  يف  املش�اركن  فح�ص  ت�م 
ملقارنة النتائج الجديدة، التي كش�فت 
أن املجموع�ة الت�ي قامت بممارس�ة 
التماري�ن الرياضي�ة أصبح�ت تعاني 
م�ن صالب�ة أق�ل بكث�ر يف الراي�ن 
الس�باتية، وم�ن ثم زاد تدف�ق الدم إىل 

وعرب أدمغتهم.
ولعل النتيجة األهم تجسدت يف أن أداءهم حاليا 
أصب�ح أفض�ل من مجموع�ة تماري�ن التمدد 
الخفيفة يف بعض اختب�ارات مهارات التفكر 
الت�ي ينطوي عليها التخطي�ط واتخاذ القرار، 
كم�ا أن�ه كان الفت�ا أن كال املجموعت�ن رفعا 
درجاتهما بش�كل طفي�ف يف معظم اختبارات 

الذاكرة والتفكر، وبنفس الدرجة تقريبا.

ن�ر موقع “س�اينس داييل” املتخص�ص نتائج بحث قام ب�ه علماء من 
جامعت�ي جورجيا وجن�وب كاليفورنيا اش�ارت اىل أن املروبات املحالة 

تضعف ذاكرة األطفال وقدرتهم عىل التعلم.
وأف�اد املوقع ب�أن الباحث�ن أجروا سلس�لة م�ن التجارب ع�ىل الجرذان 
واكتشفوا أن القوارض التي كانت تحصل يوميا عىل املياه املحالة بالسكر 
يف صغره�ا أصبح�ت أكث�ر عرضة ملش�كالت الذاكرة، باالضاف�ة اىل تغير 

تركيب البكتريا املعوية لديها؛ األمر الذي أثر سلبا عىل عمل دماغها.
ويف هذا االطار، يأمل الباحثون مستقبال تحديد ما إذا كان اتباع نمط حياة 
صحي يلغي األرضار الناتجة عن تناول املروبات املحالة بكثرة يف مرحلة 

الطفولة واملراهقة.
جدير بالذك�ر أن علماء جامعة آرهوس الدنماركية أجروا يف وقت س�ابق 
تجارب عىل الخنازير اتضح من خاللها أن السكر يؤثر يف منظومة املكافأة 
يف الدماغ كمادة مخدرة، مسببا إطالق النواقل العصبية -الدوبامن واملواد 
األفيونية، التي يرتبط بها الشعور باملتعة والسعادة والرفاهية التي يمكن 

تنشيطها بطرق أخرى طبيعية.

ت�رى خبرة التغذية ماريا ش�وبينا أن�ه إذا كان لديك حساس�ية من بروتن 
حلي�ب البقر، مع ع�وز الالكتاز أوعدم تحمله يجب علي�ك التخيل عن تناول 
منتج�ات األلب�ان. وأش�ارت إىل أن حلي�ب البق�ر ليس من األطعم�ة التي ال 
يمكن االستغناء عنها للبالغن ويمكن عدم إدراج منتجات األلبان يف النظام 
الغذائي، ولكن من املهم إضافة مصادر أخرى للكالس�يوم والربوتن. وقالت 
الخب�رة لقناة “زفيزدا” الروس�ية إن�ه إذا كان لديك حساس�ية من بروتن 
حلي�ب البق�ر، يمكنك البحث عن بدي�ل يف منتجات حليب املاع�ز أو األغنام. 
وأوضح�ت أنه يف حال�ة عدم تحمل الالكتوز، أو ع�وز الالكتوز – وهي حالة 
ال ينتج فيها الالكتوز يف جس�م اإلنسان بالكمية املناسبة، وهو إنزيم يكرس 
سكر الحليب، يمكنك أيًضا العثور عىل بديل. وأضافت: “يف نفس الوقت )مع 
عدم تحمل الالكتوز( يشعر الشخص بعد تناول منتجات األلبان بأحاسيس 
مزعجة يف الجهاز الهضمي. يف مثل هذه الحاالت، يتم أيًضا استبعاد منتجات 
األلبان، بدًءا من الحليب، يمكنك محاولة ترك منتجات األلبان، ألنها تحتوي 
عىل نس�بة أقل من الالكتوز، وغالًبا ما يتم تحملها بش�كل طبيعي. إذا كان 
الش�خص ال يتحمل منتجات الحليب املخمر، فيمكن تجربة بديل عىل شكل 

حليب خاٍل من الالكتوز أو تناول أدوية تحتوي عىل الالكتوز”.

خبرية تغذية توضح متى يكون املرشوبات املحالة تضعف الذاكرة
حليب البقر مرضًا

فوائد مذهلة ألشهر عصائر شهر رمضان
أي�ام ويأتي ش�هر رمض�ان، لتأت�ي معه 
تقالي�د وع�ادات تتوارثها األجي�ال، وكل 
بلد حس�ب ما ورث، إال أن العصائر تبقى 
ه�ي العام�ل املش�رتك يف أغل�ب البل�دان 

اإلسالمية.
ويظ�ل عص�ر قم�ر الدي�ن م�ن أش�هر 
وه�و  رمض�ان،  موائ�د  ع�ىل  العصائ�ر 
امل�روب الذي يتم إعداده من املش�مش، 
ويحىل بالعسل أو السكر، ويتم استخدامه 
يف إعداد الحلويات.ولقمر الدين الكثر من 
الفوائد، ونقل موقع »املواطن« السعودي، 

عن استشارية التغذية رباب أحم،د قولها إن 
»قمر الدين من أشهر املنتجات الغذائية التي 
تشتهر يف الشهر الفضيل ليس كمروب فقط 
بل ح�ىل كاملهلبية ودبيازة وغ�ر ذلك، ولكن 

ش�هرته انترت أكثر يف العصر«.ولفتت إىل 
أنه »يحتوي عىل العديد من العنارص الغذائية 
منها البوتاس�يوم وفيتامن أ، مما يساعد يف 

الوقاية من اإلصابة باألمراض القلبية«. 
وأش�ارت كذلك إىل أنه »يعترب مصدًرا لأللياف 

املهم�ة  األكس�دة  ومض�ادات  الغذائي�ة 
للوقاي�ة م�ن األم�راض خاص�ة أمراض 

الجهاز الهضمي«.
وقالت االستشارية إن تناول قمر الدين يف 
رمضان يساعد عىل إمداد الجسم بالطاقة 
والسكريات الالزمة التي يحتاجها الجسم 

بعد الصيام.
وأضافت أنه إىل »جان�ب ذلك فقمر الدين 
يحت�وي عىل الكالس�يوم والحدي�د والذي 
يس�اعد ع�ىل تقوي�ة العظام واألس�نان، 
كما يقي من هشاش�ة العظام، واإلصابة 
أن  الدم(«.وأك�دت  )فق�ر  األنيمي�ا  بم�رض 
»تناول�ه يف رمضان تحديًدا يس�اعد عىل عدم 
التعرض لإلمس�اك وتعزيز املناع�ة والوقاية 

من االلتهابات«.

بدأ تطبيق “كلوب ه�اوس” ينتر عىل مواقع 
التواص�ل، مس�تقطبا املزيد من املس�تخدمن، 

عىل الرغم من أنه حديث املولد.
وأعلن التطبيق الصوتي، أنه س�يطلق خاصية 
دفع أم�وال لصناع املحتوى ع�ىل منصته دون 
أن يحصل هو ع�ىل أي أموال نظر ذلك، مؤكدا 
أن جمي�ع املس�تخدمن س�يتمكنون تدريجيا 

واعتبارا من االثنن )يوم أمس( من إرسال أموال 
ع�رب التطبيق، وذلك حس�ب وكال�ة “رويرتز”. 
لكنه أوضح أنه “يف بادئ األمر، ستتاح خاصية 
تلقي املدفوعات ملجموع�ة اختبار صغرة عىل 
أن تتاح بعد ذلك آلخرين”، موضحا أنه “يمكن 
أن يرس�ل املس�تخدمون أمواال لصناع املحتوى 
ع�ىل كلوب هاوس ممن لديه�م هذه الخاصية 

مفعلة من خالل الدخول عىل ملفهم الشخيص 
ثم اختيار “أرسل أمواال”. كما أوضحت شبكة 
التواص�ل االجتماع�ي الصوتي�ة، أن رشيكتها 
س�رتايب لخدمات الدفع اإللكرتوني ستحصل 
رسوما بسيطة مقابل معالجة بطاقة االئتمان 
أو الخصم التي سيطلب التطبيق إضافتها عند 

محاولة الدفع األوىل.

أول تطبيق عىل مواقع التواصل االجتامعي يدفع لك أمواالً

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

العالمات السبع املنذرة الرتفاع نسبة السكر يف الدم
يختل�ف الن�وع الثان�ي م�ن م�رض 
السكري عن النوع األول من حيث أنه 
يرتبط ارتباطا وثيقا بالسمنة. ومن 
ناحية أخ�رى، يعد مرض الس�كري 
الن�وع 1 حالة م�ن أم�راض املناعة 

الذاتية غر مرتبطة بالوزن.
وهناك س�بع عالمات منبهة الرتفاع 
نسبة الس�كر يف الدم )العامل املحدد 
مل�رض الس�كري الن�وع 2(. وأكدت 
جمعية الس�كري الخرية يف اململكة 
املتحدة أن إحدى العالمات التحذيرية 
ملرض السكري النوع 2 هي »الذهاب 

إىل املرحاض كثرا«.
ويش�ر هذا بش�كل خاص إىل ما إذا 
كنت بحاجة إىل االستيقاظ أثناء الليل 

للتبول. ويوجد مؤرش آخر الرتفاع مس�تويات 
الس�كر يف الدم، ه�و الش�عور بالعطش حقا، 

بغض النظر عن الكمية التي تتناولها.
وتش�مل العالم�ات األخ�رى ملرض الس�كري 

النوع 2 ما ييل:
• التعب.

• فقدان الوزن غر املربر.
• التهابات القالع املتكررة.

• تستغرق الجروح وقتا أطول للشفاء.
• تشوش البر.

وتنصح منظم�ة الس�كري يف اململكة املتحدة 
أي شخص يعاني من أعراض مرض السكري 

بزيارة طبيبه العام.
ويمك�ن أن ي�ؤدي التش�خيص ووضع العالج 
املناس�ب إىل تقليل فرص اإلصابة بمضاعفات 
صحي�ة خط�رة. ويمك�ن الق�ول إنن�ا أكثر 
عرضة لإلصابة بمرض السكري النوع 2 عند 

املعاناة من ارتف�اع ضغط الدم، وإذا 
كنا نعاني من زيادة الوزن.

كما أن النس�اء املصاب�ات بمتالزمة 
 ،)PCOS( املبي�ض املتعدد الكيس�ات
لديهن أيضا مخاط�ر متزايدة، حيث 
ترتب�ط الحالة بمقاومة األنس�ولن، 
وهو الهرم�ون الرئييس الذي يفرزه 
البنكرياس عندما ترتفع مس�تويات 

السكر يف الدم.
ويمّك�ن إف�راز األنس�ولن يف خالي�ا 
الجس�م م�ن امتص�اص الس�كر يف 

مجرى الدم الستخدامه يف الطاقة.
ومع ذلك، إذا أصبحت خاليا الجس�م 
فسيس�تمر  لألنس�ولن،  مقاوم�ة 

السكر يف الرتاكم يف مجرى الدم.
وُتعد بعض الحاالت الصحية أيضا أحد عوامل 

الخطر لإلصابة بداء السكري النوع 2، مثل:
• انفصام ىف الشخصية.

• اضطراب ثنائي القطب.
• كآبة.

ويمك�ن لألدوية املضادة للذه�ان أن تزيد من 
خطر إصابة الش�خص بارتفاع نسبة السكر 

يف الدم.


