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اإلمام علي بن أبي طالب
 )عليه السالم(

ال غنى كالعقل، وال فقر كاجلهل، 
وال مرياث كاألدب العراقي

رئيس جملس االدارة
رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

برتحيب األهايل.. 
قوة من الرد الرسيع تصل دياىل 

لضبط األمن
ص2

القضـاء يقرر توقيف مدير مستشفى أبن اخلطيب حلني إكمـال التحقيقـات
املالية تدعو وحدات إنفاق الوزارات كافة إىل مراجعتها الستالم تعليامت تنفيذ املوازنة

ص2

ص2

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أوق�ف رئيس الوزراء مصطف�ى الكاظمي، أمس 
األحد، وزير الصحة ومسؤولني اخرين عن العمل 
واحالتهم اىل التحقيق يف حادث حريق مستشفى 
مخص�ص ملعالجة املصاب�ني ب�«كورون�ا« الذي 
ارتفع عدد ضحاياه اىل 82 شهيدا و110 مصابني 

مصاباً.
وقرر الكاظمي، خالل ترؤسه اجتماعاً استثنائياً 
لحكومته لبحث تداعيات حريق مستش�فى ابن 
الخطي�ب يف بغداد، اجراء تحقي�ق من قبل لجنة 
برئاس�ة وزي�ر الداخلية وعضوي�ة كل من وزير 
التخطي�ط ووزير الع�دل ورئيس هيئ�ة النزاهة 
ورئي�س دي�وان الرقابة املالية االتح�ادي وممثل 

عن مجلس النواب/ عضو مراقب.
وكلف الكاظمي اللجنة بالتحقيق يف حادث حريق 
املستشفى وتحديد املقرصين ومحاسبتهم، فيما 
قرر ايقاف كل من وزير الصحة حس�ن التميمي 
ومحافظ بغداد ومدير عام دائرة صحة الرصافة 
عن العم�ل واحالتهم اىل التحقيق، بحس�ب بيان 
لرئاسة الوزراء تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
منه.وامر رئيس ال�وزراء بإنجاز التحقيق خالل 
خمس�ة ايام ويقدم التقرير حول�ه امام مجلس 
الوزراء ويمكن االس�تعانة يف التحقيق بخرباء يف 

مجال الداخلية والصحة.
وتق�رر تكليف الدائرة القانونية يف األمانة العامة 
ملجلس ال�وزراء بإعداد مرشوع قان�ون باعتبار 
ضحايا فاجعة مستشفى ابن الخطيب )شهداء( 
وإحالت�ه اىل مجل�س النواب ومن�ح مبلغ عرشة 

ماليني دينار )حوايل 7 االف دوالر( .
التفاصيل ص2

فاجعة مستشفى ابن اخلطيب: مسؤولون رهن التحقيق
احلصيلة ارتفعت إىل )82( شهيدًا و)110( مصابًا.. وتضامن عربي وإقليمي ودولي مع بغداد.. ونتائج التحقيق خالل أيام وزيـر العمـل:

 600 ألـف عــامــل أجـنـبـي
 فـي العـراق!

امانة جملس الوزراء
 حتدد آخر موعد لتسليم ملفات 

املفصولني السياسيني

بالتفاصيل.. 
التخطيط تعلن احصائية عن منتجات 

العراق الزراعية واحليوانية

ص3

ص3

ص3

إثيوبيا: 200 قتيل باشتباكات أكرب جمموعتني عرقيتني
مستشار حكومي يدعو إىل تفعيل قانون حتويل الرشكات العامة إىل »عامة مسامهة«
مؤسسة الشهداء: اصدار دفعة رابعة من اهلويات التقاعدية لضحايا التظاهرات
املرصف الزراعي ينفي إيقاف سلف املوظفني: مفتوحة للموطنة رواتبهم 

مفوضية االنتخابات: حيق للناخب التصويت 
بالبطاقة االلكرتونية 

ص2

ص2

ص3 ص3 ص3

الطاقة الربملانية:
 العراق ال يستطيع سد نقص الكهرباء 

خلمس سنوات مقبلة

الرافدين: مستمرون
 بـمـنـح السلـف للموظفيـن 

ومنتسبي الداخلية

تعليامت جديدة 
بشـأن استيـراد السيـارات 

اىل اقليم كردستان

       بغداد / المستقبل العراقي

كشف املس�ؤول املعني بالتحقيق يف الشكاوى بالحكومة 
اإلثيوبية، أمس األحد، عن حصيلة قتىل االش�تباكات التي 
وقعت هذا الش�هر بني أكرب مجموعتني عرقيتني يف البالد، 
أورومو وأمهرة. وقال إندال هاييل، كبري محقق الشكاوى 
يف إثيوبيا، إن أن عدد القتىل باالشتباكات يف منطقة أمهرة 
بشمال البالد، قد يصل إىل 200 قتيل، ارتفاعا من التقارير 
الس�ابقة ع�ن 50 عىل األقل. ونقلت »روي�رز« عن هاييل 
قوله: »وفقا للمعلومات الت�ي أبلغنا بها النازحون، فإننا 
نقدر أن ما يصل إىل 200 ش�خص ربم�ا لقوا حتفهم من 

املنطقتني، لكننا ما زلنا بحاجة للتحقق من العدد«.
ومن جانبهم، قال سكان ومسؤولون يف منطقة أوروميا، 
وهي منطقة يف أمهرة يسكنها غالبية من عرق األورومو، 
وبل�دة أتاي إن اش�تباكات دامية وقع�ت يف املنطقة يف 16 
نيس�ان. ونفذ مس�لحون هجوما يف ش�مال إقليم أمهرة، 
يف 20 نيس�ان، مما أس�فر عن ن�زوح أكثر م�ن 10 آالف 
من املواطنني. وأش�ار رئيس منطقة ش�مال شوا، تاديس 
جربس�ادق، إىل أن هجوم�ا نف�ذه مس�لحون يف منطق�ة 
ش�مال شوا، تس�بب يف نزوح ما يراوح بني 10 آالف و15 
ألف�ا من املواطنني، معتربا أن موجة النزوح الكبرية تفوق 

طاقة إدارة املنطقة وحتى حكومة اإلقليم.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت مفوضية االنتخابات، أمس األحد، 
استمرارها بعملية توزيع بطاقة الناخب 
البايومرية املوجودة يف مراكز التسجيل 
كاف�ة، وفيما أك�دت ح�ق الناخب ممن 
لديه البطاق�ة االلكرونية )طويلة االمد 

والقصرية االمد( املشاركة يف التصويت.
وذكرت املفوضية يف بيان تلقت املستقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه، أنها »مس�تمرة 
بعملية توزيع بطاقة الناخب البايومرية 
كاف�ة،  التس�جيل  مراك�ز  يف  املوج�ودة 
وطباعة بطاق�ات للناخبني الذين حّدثوا 

بياناتهم خ�الل مرحل�ة التحديث الذين 
بل�غ عددهم عن�د انتهاء م�دة التحديث 
)1.733.030( ناخباً محدثاً لبياناته من 
ضمنه�م الناخبون النازح�ون الذين بلغ 
عددهم )27.771( ناخًبا بالتنس�يق مع 
رشكة أندرا اإلس�بانية املكلف�ة بطباعة 
البايومرية«.وأش�ارت  الناخ�ب  بطاقة 
املفوضية إىل أنه »يحق للناخب بحس�ب 
لس�نة   )9( رق�م  االنتخاب�ات  قان�ون 
2020 ال�ذي يمتلك بطاق�ة قصرية األمد 
أو البطاق�ة البايومري�ة طويل�ة األم�د 
املش�اركة يف التصوي�ت النتخاب مجلس 
النواب العراق�ي 2021«.ولفت البيان اىل 

أن »ع�دد الناخب�ني الذي�ن لديهم بطاقة 
انتخابي�ة )قصرية األم�د، طويلة األمد( 
تج�اوز )21( ملي�ون ناخ�ب يح�ق لهم 
املش�اركة منذ انطالق توزي�ع البطاقات 
 ،2013 ع�ام   نهاي�ة  يف   اإللكروني�ة 
 .« نهاي�ة ع�ام 2017  والبايومري�ة يف 
وأوضح�ت مفوضي�ة االنتخاب�ات أنه�ا 
»ما تزال مس�تمرّة باس�تقبال تس�جيل 
التحالف�ات السياس�ية وتس�لّم قوائ�م 

املرشحني األفراد لغاية 2021/5/1«.
ع�دد  بل�غ  فق�د  املفوضي�ة،  وبحس�ب 
املرش�حني األفراد )847( مرش�حاً، من 
املك�ون  م�ن  مرّش�حني   )6( ضمنه�م 

املك�ون  األيزي�دي، و) 8( آخري�ن م�ن 
الصابئ�ي املندائي، و)12( مرش�حاً من 
املكون الكرد الفييل و)16( مرش�حاً من 
املكون املسيحي و)2( مرشحاً من املكون 
الشبكي. وبما فيهم )357( مرشًحا من 
األحزاب السياس�ية، و)22( مرشًحا من 
التحالفات السياسية. وبشأن التحالفات 
السياس�ية، أكدت املفوضي�ة أن »)13( 
تحالفاً سياسياً أبدى رغبته يف املشاركة 
يف االنتخاب�ات املقبل�ة م�ن أص�ل )33( 
تحالفاً سياس�ّياً مصّدًق�ا عليه، و)13( 

تحالًفا قيد التسجيل«.
التفاصيل ص2

ص7

عينه عىل اخلامسة..
 العراق يتزعم بطولـة 

كأس العرب

ص2

بإشراف وتواجد وكيل وزير الداخلية لشؤون 
الشرطة ووكيل االستخبارات
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املرصف الزراعي ينفي إيقاف سلف املوظفني: مفتوحة للموطنة رواتبهم 
     بغداد / المستقبل العراقي 

أكد امل�رف الزراع�ي التعاوني، أم�س األحد، 
اس�تمرار تقديم الس�لف والقروض للموظفني 
أش�يع بش�أن  نافي�ا م�ا  رواتبه�م،  املوطن�ة 

ايقافها. 
وقال املرف يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه أن�ه »ت�م يف اآلونة األخ�رة تداول 
اشاعة ليس لها أساس من الصحة بشأن ايقاف 

ترويج سلف املوظفني املوطنة رواتبهم«.
واكد »استمرار املرف الزراعي برتويج السلف 
للموطن�ني رواتبه�م ع�ى امل�رف والحاملني 

ماسرت كارد املرف«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أوق�ف رئي�س ال�وزراء مصطفى الكاظم�ي، أمس 
األح�د، وزير الصحة ومس�ؤولني اخرين عن العمل 
واحالته�م اىل التحقيق يف حادث حريق مستش�فى 
مخص�ص ملعالج�ة املصاب�ني ب�«كورون�ا« ال�ذي 
ارتفع عدد ضحاياه اىل 82 ش�هيدا و110 مصابني 

مصاباً.
وقرر الكاظمي، خالل ترؤس�ه اجتماعاً اس�تثنائياً 
لحكومت�ه لبح�ث تداعي�ات حريق مستش�فى ابن 
الخطي�ب يف بغ�داد، اج�راء تحقيق من قب�ل لجنة 
برئاس�ة وزي�ر الداخلي�ة وعضوي�ة كل م�ن وزير 
التخطي�ط ووزي�ر الع�دل ورئي�س هيئ�ة النزاهة 
ورئي�س ديوان الرقابة املالي�ة االتحادي وممثل عن 

مجلس النواب/ عضو مراقب.
وكلف الكاظمي اللجن�ة بالتحقيق يف حادث حريق 
املستش�فى وتحديد املقرين ومحاس�بتهم، فيما 
ق�رر ايقاف كل م�ن وزير الصحة حس�ن التميمي 
ومحافظ بغ�داد ومدير عام دائ�رة صحة الرصافة 
ع�ن العم�ل واحالته�م اىل التحقيق، بحس�ب بيان 
لرئاس�ة الوزراء تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 

منه.
وامر رئيس الوزراء بإنجاز التحقيق خالل خمس�ة 
اي�ام ويق�دم التقرير حول�ه امام مجل�س الوزراء 
ويمك�ن االس�تعانة يف التحقي�ق بخ�راء يف مجال 

الداخلية والصحة.
وتق�رر تكليف الدائ�رة القانونية يف األمان�ة العامة 

ملجلس ال�وزراء بإعداد مرشوع قان�ون باعتبار ضحايا 
فاجعة مستش�فى اب�ن الخطيب )ش�هداء( وإحالته اىل 
مجلس النواب ومنح مبلغ عرشة ماليني دينار )حوايل 7 

االف دوالر( لذوي كل ضحية من ضحايا الفاجعة.
م�ن جانب�ه، اعل�ن مجلس القض�اء االع�ى ان محكمة 
تحقي�ق الرصاف�ة اتخذت االج�راءات القانونية بش�ان 
حادث�ة حريق مستش�فى ابن الخطيب وق�ررت توقيف 

اكتم�ال  ح�ني  اىل  املستش�فى  مدي�ر 
التحقيق ومعرفة املقرين يف الحادثة. 
واش�ار اىل أن »الق�ايض املختص ش�كل 
فريق عمل م�ع مديرية مكافحة اجرام 
بغ�داد ملعرفة مالبس�ات الحادث�ة«. إىل 
ذلك، قال رئيس الجمهورية برهم صالح 
ان »فاجع�ة مستش�فى اب�ن الخطيب 
هي ج�رح كل الوط�ن، ونتيج�ة تراكم 
دم�ار مؤسس�ات الدولة جراء الفس�اد 
وس�وء االدارة«. واض�اف يف تغريدة عى 
»تويرت« ان »اظهار األلم واملواس�اة مع 
ابنائنا ذوي الشهداء واملصابني ال يكفي 

ين ومن دون اجراء  من دون محاس�بة عس�رة للمقررّ
مراجعة ش�املة وج�ادة ألداء املؤسس�ات لضمان عدم 

تكرار مثل هذه الكوارث«.
وارتفع ع�دد ضحاي�ا الحريق يف املستش�فى املخصص 
للمصابني بفايروس كورونا اىل 82 شهيدا و110 مصابني 
بس�بب انفج�ار ناج�م عن خل�ل يف تخزين اس�طوانات 
االوكس�جني يف املستش�فى ورسعان ما انترش يف البناية 
بس�بب عدم وج�ود نظام حماية من الحريق وس�محت 

الس�قوف الثانوية بانتش�ار ألس�نة الله�ب لتتحول اىل 
منتجات شديدة االشتعال.

وتعاني املستش�فيات العراقية من اث�ار حروب واهمال 
اكث�ر م�ن 30 عاما، فيما ق�ال الدفاع املدن�ي إن غالبية 
الضحايا ماتوا بس�بب اضطرارهم إىل نقلهم وإخراجهم 
من أجهزة التنفس الصناعي فيما اختنق اآلخرون بسبب 
الدخان.ووجه رئيس ديوان الوقف الس�ني سعد كمبش 
بإقامة صالة الغائب يف مس�اجد وجوام�ع العراق كافة 

ترحم�ا عى أرواح ضحايا مستش�فى ابن الخطيب 
تقام بعد صالة العشاء اليوم وقبل صالة الرتاويح.

واعلنت العديد من الدول العربية يف بيانات وبرقيات 
تعزي�ة اىل رئيس ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي عن 
تضامنه�ا مع الع�راق يف مواجه�ة تداعيات حريق 
املستش�فى وما سببه من خس�ائر برشية ومادية 

كبرة.
بال�غ  ع�ن  الس�عودية  الخارجي�ة  وزارة  وع�رت 
االىس لح�ادث الحري�ق وما نت�ج عنه م�ن وفيات 
واصابات، وعرت عن »خالص التعازي واملواس�اة 
الرس الضحايا ولجمهورية العراق الش�قيقة قيادة 
وحكومة وش�عبا مع التمنيات للمصابني بالشفاء 

العاجل«.
وم�ن جانبها، قالت الس�فارة االمركي�ة يف العراق 
»تتق�دم الواليات املتح�دة بأحر التع�ازي لضحايا 
حريق مستشفى ابن الخطيب ببغداد الليلة املاضية 
وعائالتهم. وقلوبنا وصلواتنا معهم ونأمل الشفاء 

العاجل للمصابني«.
كم�ا قدمت كل م�ن قطر ومر واي�ران ومنظمة 
املؤتمر االس�مي وبريطانيا وكن�دا تعازيها مؤكدة 
تضامنه�ا م�ع الع�راق. وايض�ا ع�زت املاني�ا عر 
س�فارتها يف العراق قائل�ة »لقد صدمن�ا بالحادث 
املأس�اوي الذي وقع يف مستش�فى ابن الخطيب يف 
بغ�داد والذي تس�بب يف ح�زن ومعاناة إنس�انية ال 
توصف، نتقدم بتعازين�ا القلبية الخالصة لعائالت 
الضحايا ونتمنى لجميع الجرحى الشفاء العاجل«.

واعربت س�فارة جمهورية الصني لدى العراق »عن 
صدمتها بحادث الحريق يف مستشفى ابن الخطيب الذي 
أدى اىل وف�اة وإصاب�ة الكثر م�ن املواطن�ني العراقيني 
وتتق�دم الس�فارة بأخلص التع�ازي لضحاي�ا الحادث 

وعوائلهم، متمنية للمصابني شفاء عاجل«.
 ام�ا كوري�ا، فقال�ت س�فارتها يف بغداد »تلقت س�فارة 
جمهوري�ة كوريا ببالغ الح�زن واالىس نبأ وفاة واصابة 

عدد من املواطنني العراقيني يف حادثة الحريق«. 
وع�زت س�فارة تون�س يف بغ�داد أيضاً 
اث�ر  »ع�ى  وق������ال�ت  بالحادث�ة 
الحادث االليم الذي ش�هده مستش�فى 
اب�ن الخطي�ب ببغ�داد، يتق�دم كاف�ة 
التونس�ية  الجمهورية  اعضاء س�فارة 
بب����غ�داد بخالص تعازيهم اىل جميع 
الس�لطات العراقية ولعائالت الضحايا، 
معرين عن تضامنهم وتع�����اطفهم 
مع كافة اف������راد الش�عب العراقي 
متمن�ني ان يتغمد الل�ه الضحايا بوافر 
الجرح�ى  يع�����ايف  وان  رحم���ت�ه 

واملصابني«.

احلصيلة ارتفعت إىل )82( شهيدًا و)110( مصابًا.. وتضامن عربي وإقليمي ودولي مع بغداد.. ونتائج التحقيق خالل أيام

فاجعة مستشفى ابن اخلطيب: مسؤولون رهن التحقيق

العدد )2364(   26     نيسان    2021                السنة السادسة                 معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االثنين

ورئيس اجلمهورية يدعو إىل حماسبة عسرية للمقرصين.. منح مبلغ )10( ماليني دينار لذوي كل ضحية من ضحايا الفاجعة
        بغداد / المستقبل العراقي

دع�ت وزارة املالية، أمس األحد، 
ال�وزارات  انفاق  كافة وح�دات 
تعليمات  الس�تالم  بمراجعته�ا 

تنفيذ املوازنة /2021.
وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان تلقت 
املس�تقبل العراقي نسخة منه، 
إنه »ت�م انجاز تعليم�ات تنفيذ 
قان�ون املوازن�ة االتحادية لعام 
2021 املصادق من قبل رئاس�ة 
الجمهوري�ة«.   وأضاف�ت ان�ه 
»نظ�راً للترشي�ع ون�رش قانون 
رق�م 23 لس�نة 2021 املوازن�ة 
للدول�ة  االتحادي�ة  العام�ة 
لجمهورية العراق للسنة املالية 
2021 يف جريدة الوقائع العراقية 
يف   ٤٦2٥ الع�دد  ذي  الرس�مية 

داعي�ة   ،»2021 نيس�ان   12
الوزارات  انف�اق  »كافة وحدات 
واملحافظات والهيئات والجهات 
غر املرتبطة بوزارة الحضور اىل 
وزارة املالية / دائرة املوازنة يوم 
اإلثن�ني املوافق 2٦ / ٤ / 2021 
تنفيذ  لغرض اس�تالم تعليمات 
املوازن�ة العام�ة للس�نة املالية 
2021 و تعليمات تنفيذ املوازنة 
الع�ام  للقط�اع  التخطيطي�ة 
والهيئ�ات وال�رشكات املمول�ة 
ذاتي�اً«.   واك�دت املالي�ة ع�ى 
»االنتهاء من تعليم�ات املوازنة 
االتحادية لعام 2021 بعد اجراء 
التدقيق النهائي من قبل وزارتي 
املالية والتخطيط«، مؤكدة عى 
ان »الطعون يف املوازنة لن يؤخر 

بتنفيذها«.

املالية تدعو
 وحدات إنفاق الوزارات كافة إىل مراجعتها 

الستالم تعليامت تنفيذ املوازنة

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت مفوضية االنتخاب�ات، أمس األحد، 
اس�تمرارها بعملية توزيع بطاقة الناخب 
البايومرتي�ة املوجودة يف مراكز التس�جيل 
كاف�ة، وفيم�ا أك�دت ح�ق الناخ�ب ممن 
لدي�ه البطاق�ة االلكرتوني�ة )طويلة االمد 

والقصرة االمد( املشاركة يف التصويت.
وذك�رت املفوضية يف بيان تلقت املس�تقبل 
أنه�ا »مس�تمرة  العراق�ي نس�خة من�ه، 
بعملية توزيع بطاق�ة الناخب البايومرتية 
املوجودة يف مراكز التسجيل كافة، وطباعة 
بطاق�ات للناخب�ني الذين حدرّث�وا بياناتهم 
خ�الل مرحلة التحديث الذي�ن بلغ عددهم 

عند انتهاء م�دة التحدي�ث )1.733.030( 
ضمنه�م  م�ن  لبيانات�ه  محدث�اً  ناخب�اً 
الناخب�ون النازح�ون الذي�ن بل�غ عددهم 
)27.771( ناخًبا بالتنسيق مع رشكة أندرا 
اإلس�بانية املكلفة بطباعة بطاقة الناخب 

البايومرتية«.
وأش�ارت املفوضية إىل أنه »يح�ق للناخب 
بحس�ب قانون االنتخابات رقم )9( لس�نة 
2020 ال�ذي يمتلك بطاق�ة قصرة األمد أو 
البطاقة البايومرتية طويلة األمد املشاركة 
الن�واب  مجل�س  النتخ�اب  التصوي�ت  يف 

العراقي 2021«.
ولف�ت البي�ان اىل أن »ع�دد الناخبني الذين 
لديه�م بطاق�ة انتخابي�ة )قص�رة األمد، 

طويلة األم�د( تج�اوز )21( مليون ناخب 
يح�ق لهم املش�اركة من�ذ انط�الق توزيع 
البطاقات اإللكرتونية يف  نهاية عام  2013، 

والبايومرتية يف نهاية عام 2017 ».
وأوضح�ت مفوضية االنتخاب�ات أنها »ما 
تزال مستمررّة باستقبال تسجيل التحالفات 
السياسية وتس�لرّم قوائم املرشحني األفراد 

لغاية 1/٥/2021«.
وبحسب املفوضية، فقد بلغ عدد املرشحني 
ضمنه�م  م�ن  مرش�حاً،   )8٤7( األف�راد 
�حني م�ن املك�ون األيزي�دي، و)  )٦( مرشرّ
8( آخري�ن م�ن املكون الصابئ�ي املندائي، 
و)12( مرش�حاً م�ن املكون الك�رد الفييل 
و)1٦( مرش�حاً من املكون املسيحي و)2( 

مرش�حا ًمن املكون الش�بكي. وبما فيهم 
)3٥7( مرش�ًحا م�ن األحزاب السياس�ية، 
و)22( مرشًحا من التحالفات السياسية. 

أك�دت  السياس�ية،  التحالف�ات  وبش�أن 
املفوضية أن »)13( تحالفاً سياس�ياً أبدى 
رغبته يف املشاركة يف االنتخابات املقبلة من 
أصل )33( تحالفاً سياس�يرّاً مصدرًّقا عليه، 

و)13( تحالًفا قيد التسجيل«.
وأعلنت املفوضية اس�تمرار عملية تسجيل 
األح�زاب والتنظيم�ات السياس�ية، فيم�ا 
أش�ارت إىل منح إجازة تأس�يس ل� )2٦٤( 
حزب�اً سياس�يرّاً، كم�ا بل�غ ع�دد طلب�ات 
التس�جيل لألحزاب التي هي قيد التأسيس 
نح�و )٥٥( طلباً، يف حني بل�غ عدد طلبات 

األح�زاب التي أبدت رغبتها يف املش�اركة يف 
االنتخابات الرملانية املقبلة )122( حزباً.

وأكدت املفوضية  أنها تويل اهتمامها الكبر 
بعملية تقاط�ع بصمات جمي�ع الناخبني 
املصوتني يف ي�وم االقرتاع )العام والخاص( 
إلكرتوني�ة  بطاق�ات  يمتلك�ون  مم�ن 
وبايومرتية )قص�رة األمد وطويلة األمد(، 
لغ�رض التأك�د من ع�دم تك�رار تصويت 
الناخب ألكث�ر من مرة، وتجري خالل املدة 
املنص�وص عليه�ا قانوًنا وقب�ل التصديق 
عى النتائ�ج النهائية، وتت�م املطابقة عى 
عدة مستويات تشمل: )العراق واملحافظة 
والدائرة االنتخابية( وسيتخذ بحق املخالف 

االجراءات القانونية. 

مفوضية االنتخابات: حيق للناخب التصويت بالبطاقة االلكرتونية 
كشفت موقف تسجيل األحزاب واملرشحني

        بغداد / المستقبل العراقي

تعت�زم مؤسس�ة الش�هداء اص�دار دفع�ة رابعة من 
الهوي�ات التقاعدية لضحايا التظاهرات من الجرحى 

وذوي الشهداء يف بغداد.
وق�ال مدير عام دائ�رة ضحايا االرهاب يف املؤسس�ة 
ط�ارق املن�دالوي يف حدي�ث صحف�ي، ان »املديري�ة 
س�تصدر خالل اليوم�ني املقبلني الدفع�ة الرابعة من 

الهويات التقاعدية لذوي شهداء تظاهرات بغداد«. 
واضاف ان »الدفعة الجديدة تشمل 33 هوية، بينما تم 
توزي�ع 1٥1 هوية خالل املدة املاضية ضمن الدفعتني 

االوىل والثانية يف بغداد، مع انجاز معامالت متظاهري 
املحافظات«. 

وذك�ر ان »املؤسس�ة قام�ت بدوره�ا عى ات�م وجه 
من اج�ل ش�مول جمي�ع املتظاهري�ن بالتعويضات 
تنفي�ذا لق�رار مجلس ال�وزراء رقم 81 لس�نة 2020 
الذي تضمن ش�مول الضحايا من املتظاهرين س�واء 
كان�وا ش�هداء أو مصاب�ني بقانون ضحاي�ا االرهاب 
والعمليات العس�كرية واالخطاء العس�كرية رقم ٥7 

لسنة 201٥«. 
ولف�ت املن�دالوي اىل ان »املؤسس�ة س�بق ان اطلقت 
اس�تمارة الكرتوني�ة م�ن اج�ل تروي�ج املعام�الت 

وانجازه�ا بالرسع�ة املمكن�ة، فضال ع�ن زيارة أرس 
الش�هداء لتس�لم املعامالت ميدانيا، اىل جانب تشكيل 
غرف�ة عمليات يف كل مديرية باملحافظات الس�تقبال 
ذوي الشهداء واملصابني، ما اسهم بانسيابية اجراءات 

انجاز املعامالت بشكل كبر«. 
واف�اد بان »املؤسس�ة لديها تنس�يق عال م�ع دوائر 
الصحة كافة، وش�كلت فرقا جوالة مشرتكة من اجل 
اج�راء فحوص�ات للمصاب�ني وتحديد نس�بة العجز 
لتحديد شمولهم بالقانون من عدمه، اذ ان املشمولني 
هم فقط من تبلغ نس�بة عجزهم 30 باملئة فما فوق، 
وكذل�ك يوجد تنس�يق م�ع الجهات االمني�ة من اجل 

التحقق من س�المة املوقف االمن�ي للمصابني وايضا 
مع هيئة املس�اءلة والعدالة من اجل رفع اسماء ذوي 

املعامالت الذين تبلغ مواليدهم 1987 فما دون«. 
وب�ني املن�دالوي ان »عددا م�ن متظاه�ري محافظة 
ذي ق�ار طالب�وا بتعويضهم بموج�ب القانون رقم 2 
لس�نة 201٦، بيد ان رسيان احكام القانون ال ينطبق 
عليه�م لكون�ه محددا بف�رتة زمنية معين�ة ويخص 
ضحايا النظام املقبور وكذلك الحشد الشعبي لذا فان 
رئاس�ة الوزراء وجه�ت برفع ذلك التداخ�ل القانوني 
اىل مجل�ي الوزراء والنواب من اج�ل ايجاد حل لذلك 

وتحديد الجهة التي ستعمل عى تعويضهم«.

مؤسسة الشهداء: اصدار دفعة رابعة من اهلويات التقاعدية لضحايا التظاهرات
خالل األيام املقبلة

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الداخلية، أمس األحد، 
ع�ن وصول ق�وة م�ن ق�وات الرد 
الرسيع إىل محافظ�ة دياىل، لضبط 

األمن هناك. 
تلق�ت  بي�ان  يف  ال�وزارة  وقال�ت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه انه 
»حس�ب توجيهات وزي�ر الداخلية 
عثمان الغانمي، يواصل وكيل وزارة 
االس�تخبارات  لش�ؤون  الداخلي�ة 
ووكي�ل  االتحادي�ة  والتحقيق�ات 
وزارة الداخلي�ة لش�ؤون الرشطة، 
امليدان�ي يف محافظ�ة  تواجدهم�ا 
دي�اىل، وذل�ك ل�إرشاف عى س�ر 
التحقيقات الجارية بش�أن حادث 
قري�ة الجيزان�ي يف ناحي�ة العبارة 

ضمن قضاء بعقوبة«.
وأش�ار البي�ان إىل »عق�د سلس�لة 

من اللق�اءات واملبارشة بمجموعة 
جوالت به�دف الوصول إىل منفذين 
اىل  وتقديمه�م  الجريم�ة  ه�ذه 
القض�اء لينال�وا جزائه�م الع�ادل 
ويكون�وا ع�رة لكل من تس�ول له 

نفسه العبث بأمن املواطنني«.
وبينت ال�وزارة، أن »قوة من فرقة 
ه�ذه  إىل  وصل�ت  الرسي�ع  ال�رد 
الناحي�ة لتعزيز األمن واالس�تقرار 
وبارشت باالنتش�ار هناك، وس�ط 
ترحي�ب من أهايل قري�ة الجيزاني، 
وبارشت هذه القوة بمسك األرض 
والواجب�ات املناطة بها خالل هذه 

املرحلة«.
يش�ار إىل أن األسبوع املايض، شهد 
وقوع جريمة نفذها تنظيم داعش 
اإلرهاب�ي يف قرية الجيزاني يف دياىل 
أس�فرت عن مقتل وج�رح نحو ٦ 

أشخاص بينهم شقيقني.

برتحيب األهايل.. قوة من الرد الرسيع 
تصل دياىل لضبط األمن

بإشراف وتواجد وكيل وزير الداخلية لشؤون الشرطة 
ووكيل االستخبارات

        بغداد / المستقبل العراقي

دعا مستش�ار رئيس ال�وزراء االقتصادي مظه�ر محمد صالح، إىل 
تفعيل قانون الرشكات رقم 22 لس�نة 1997 الذي يس�مح بتحويل 

الرشكات العامة إىل عامة مساهمة.
وق�ال صالح يف حديث صحفي، إن »تطبيق قانون الرشكات العامة 
رق�م 22 لس�نة 1997يس�مح بإعط�اء فرص�ة للعامل�ني يف ه�ذه 
ال�رشكات بأن يكونوا مس�اهمني بأس�همها، وبالتايل ف�إن العمال 
سيعملون بأسهمهم، وهو ما يسهم يف زيادة كمية اإلنتاج وتحسني 

نوعيته«. 
وش�دد عى »أهمي�ة أن يرشع قانون الرشاكة ب�ني القطاعني العام 
والخاص، باعتباره نموذجاً من امللكية املشرتكة لرفع كفاءة االنتاج، 
وهو تعاون مشرتك بني الحكومة والقطاع الخاص، ويستند اىل هذا 
الشكل من الرشاكة قرابة 27 % من النشاط اإلنتاجي يف العالم، وهو 
يصب يف مصلحة العراق وأفضل أس�لوب للتشغيل والتنمية، إضافة 

اىل امتداداته بتقليص البطالة«. 
وأضاف، أن »هناك مش�اريع سيادية س�رتاتيجية ويصب إنجازها 
ملصلحة العراق بشكل عام، مثل ميناء الفاو، وهي ال تخص اقتصاد 
محافظة معينة وإنما تش�كل مشاريع سرتاتيجية عراقية بامتياز، 
وتؤدي خدماته�ا ومنافعها لنمو ورفاهية البل�د، ويجب أن ينصب 

جهد الحكومة والدولة بصفة عامة عى مثل هذه املشاريع«.

مستشار حكومي يدعو 
إىل تفعيل قانون حتويل الرشكات العامة 

إىل »عامة مسامهة«

بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مجل�س القضاء األعى، أمس االحد، عن 
توقيف مدير مستشفى ابن الخطيب وعدد من 
منتسبي املستشفى، إىل حني إكمال تحقيقات 

فاجعة الحريق التي وقعت أمس. 

وقال القضاء يف بيان تلقت املستقبل العراقي 
نس�خة من�ه عى نس�خة من�ه، إن »محكمة 
تحقي�ق الرص������اف�ة اتخ�ذت اإلجراءات 
القانونية بشأن حادثة حري�����ق مستشفى 
ابن الخطيب الذي راح ضحيت����ه العرشات 

من الشهداء أمس«.

واضاف البي�ان، ان »املحكمة ق�ررت توقيف 
مدير املستش�فى اىل ح�ني اكتم�ال التحقيق 
ومعرف�ة املقري�ن يف الحادثة«، مش�رة إىل 
أن »«القاض����ي املختص ش�كل فريق عمل 
مع مديرية مكافح�ة إج���رام بغداد ملعرفة 

مالبسات الحادث«.

القضاء يقرر توقيف مدير مستشفى أبن اخلطيب حلني إكامل التحقيقات
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    المستقبل العراقي / عامر عبدالعزيز 

انج�ز الجه�د الهنديس التاب�ع للرشكة العام�ة لتجارة 
الحب�وب يف ص�اح الدي�ن اص�اح املي�زان الجرسي يف 
مجمع حب�وب الدور التابع لف�رع الرشكة يف محافظة 
صاح الدين بعد عمل متواصل اس�تمر يومان، اكد ذلك 
مدي�ر عام الرشك�ة العامة لتج�ارة الحب�وب املهندس 

عبدالرحمن الجويرباوي. 

وقال إنه اس�تعداداً لبدء موسم تسويق الحنطة انجزت 
ماكاتن�ا الفنية يف مجمع حبوب ال�دور تصليح امليزان 
الجرسي ت�م خالها اس�تبدال احدى الخاي�ا للميزان، 
اضاف�ة اىل مطابق�ة اركان املي�زان وبانتظ�ار س�يارة 
االوزان القياس�ية ملعايرة امليزان اس�تعدادا لبدء موسم 

تسويق الحنطة. 
م�ن جانب اخ�ر، واصلت امل�اكات الفني�ة يف صومعة 
الط�وز بابدال بولربينات/2ماطور جك قاب هيدروليك 

جديد ضمن االس�تعدادات التي تنفذها ماكات الرشكة 
قبل بدء تسويق  2٠2١ يف القضاء .

من جانب اخر كش�ف مدير عام الرشكة العامة لتجارة 
الحب�وب املهندس عبدالرحم�ن الجويرباوي عن كميات 
الحنطة املحلية التي اس�تلمت من الفاحني و املزارعني 
لغاي�ة الي�وم بلغ�ت ) ١٠3,77١( ال�ف طن يف موس�م 
تسويق سيكون افضل بكثري من املواسم السابقة باذن 

لله .

جتارة احلبوب: اجلهد اهلنديس يصلح ميزان جممع حبوب صالح الدين.. 
وادامة معمل صومعة الطوز

قبل بدء موسم تسويق احلنطة يف احملافظة

    بغداد/ المستقبل العراقي

وج�ه رئي�س دي�وان الوق�ف الس�ني س�عد 
كمب�ش، أمس االح�د، بإقامة ص�اة الغائب 
ترحم�ا عىل ضحايا مستش�فى ابن الخطيب 
يف مس�اجد العراق كافة.الوقف السني قال يف 
بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه أن 

»كمبش وجه بإقامة صاة الغائب يف مساجد 
وجوام�ع الع�راق كاف�ة، ترحما ع�ىل أرواح 
ضحايا مستش�فى ابن الخطيب بعد الحادث 
األلي�م الذي فجع به العراقي�ون جميعا فجر 
اليوم«، موضحا ان »ص�اة الغائب تقام بعد 
صاة العشاء وقبل الرتاويح«.واضاف البيان 
أن »دي�وان الوق�ف الس�ني وبقل�وب حزينة 

مؤمنة بقض�اء الله وقدره يع�زي العراقيني 
عامة وأه�ل الضحايا عىل وج�ه الخصوص، 
بهذا املص�اب األليم الذي راح ضحيته املرىض 
املصابون بفايروس كورون�ا«، داعياً الله عز 
وج�ل ان »يرحم الش�هداء برحمته الواس�عة 
وأن يله�م أهلهم وذويهم الصرب والس�لوان ، 

وللجرحى واملصابني الشفاء العاجل«.

الوقف السني يوجه بإقامة صالة الغائب ترمحًا 
عىل ضحايا مستشفى ابن اخلطيب

    بغداد / المستقبل العراقي

وزع�ت جمعية اله�ال األحم�ر العراقي، 
أم�س األحد، منحا مالية لعوائل الش�هداء 
والجرحى واملترضرين من تفجري س�احة 

الطريان يف بغداد.
وأكد مدير قسم الكوارث يف الجمعية احمد 
الجبوري انه »من أجل تقديم املس�اعدات 
العاجلة توزعت مس�اعدات الهال االحمر 
املالي�ة بني ثاثة ان�واع من املترضرين من 
التفجريات، وهم: عوائل الشهداء، وجرحى 
التفج�ريات، واملتأثري�ن بالتفجريات وهو 
اصحاب )البسطيات( واالكشاك الصغرية 
القريبة م�ن الحادث«.وأضاف »تم تقديم 
مبال�غ مالية ملس�اعدتهم يف تعدي األزمة، 
 ، حي�ث كان ع�دد الش�هداء 32 ش�هيدا 

والجرحى ١١٠ جرحى ، واملترضرين ١٠٠ 
من أصحاب البسطيات واملحال«.

املس�اعدات  »ش�ملت  الجب�وري  وتاب�ع 
الت�ي قدم�ت بالتعاون مع االتح�اد الدويل 
لجمعيات الصليب االحمر والهال االحمر 
توزي�ع من�ح مالية حيث ق�دم مبلغ 735 
ال�ف دين�ار لعائل�ة الش�هيد، و435 ال�ف 
دين�ار للجريح، و١45 الف دينار ألصحاب 
األكش�اك البس�يطة واملحات القريبة من 
الح�ادث واملتأث�رة من�ه«. وكانت س�احة 
الطريان، وهي منطقة تقع وسط العاصمة 
بغ�داد وتضم س�وقا للمابس املس�تعملة 
يرتاده الفقراء والبسطاء، قد تعرضت اىل 
هجومني انتحاريني تس�بب بمقتل وجرح 
أكثر من ١٠٠ ش�خص، وهذا التفجري هو 

العارش يف هذه املنطقة منذ 2٠٠3.

اهلالل االمحر يقدم منحًا مالية لعوائل الضحايا 
واملترضرين من تفجري ساحة الطريان

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

اس�تضافت لجنة االقتصاد واالستثمار النيابية، 
س�ها النجار رئي�س الهيئة الوطنية لاس�تثمار 
لاط�اع ع�ىل س�ري العم�ل يف الهيئ�ة فضا عن 

مناقشة عدد من املشاريع االستثمارية املهمة.
وقال رئيس اللجنة احمد سليم الكناني، ان«لجنة 
االقتص�اد واالس�تثمار تؤي�د توج�ه الحكوم�ة 

بسحب االجازات االستثمارية املتلكئة«.
اىل  الوطني�ة  الكنان�ي هيئ�ة االس�تثمار  ودع�ا 
»دراس�ة ملفات االجازات االس�تثمارية املتلكئة 
واتباع الس�ياقات القانونية بحق املخالفني وفق 

قانون االستثمار النافذ«.
واض�اف الكنان�ي، ان »اللجن�ة س�بق وان دعت 
هيئ�ة االس�تثمار الوطني�ة اىل س�حب االجازات 
االستثمارية املتلكئة والتي مىض عىل منحها مدة 
طويل�ة ولم يت�م تحقيق اي تقدم يف مش�اريعها 
باالس�تناد اىل قان�ون االس�تثمار ال�ذي ف�رض 
بموجبه عقوب�ات وغرامات بحق املخالفني ومن 

ضمنها سحب االجازة االستثمارية«.
واوضح الكناني ان الغاء االجازة االس�تثمارية ال 
يتعل�ق بأنتهاء مدة تنفيذ امل�رشوع ذاته ولم يتم 
البدأ ب�ه وانما الغاء االجازة يت�م وفق املخالفات 
الت�ي نص عليها قان�ون االس�تثمار ، ويف الوقت 
الذي نش�دد ب�ه ع�ىل رضورة تنفيذ االج�راءات 
القانوني�ة بح�ق املخالفني، فان هن�اك كثري من 
املش�اريع متلكئ�ة بس�بب االج�راءات الروتينية 
والبريقراطي�ة يف اللدوائر الحكومية التي تتعامل 
مع املستثمر، فضا عن تعارض بعض القرارات 
الت�ي تص�در خافا للقوان�ني الناف�ذة مما يعقد 

العمل االستثماري ويدخله يف حلقات معقدة.
وب�ني الكناني انه يج�ب ان تكون هناك توقيتات 
مح�ددة تلتزم بها الجه�ات الحكومية والتي من 
ش�ائنها ان تس�هل عملية االس�تثمار ب�دءا من 
منح االجازة اىل املصادقة ع�ىل التصاميم وباقي 
االج�راءات التنفيذي�ة الت�ي تلتزم به�ا الجهات 
، باملقاب�ل يج�ب ان يك�ون هن�اك  الحكومي�ة 
الت�زام من قبل املس�تثمر يف اكمال املرشوع وفق 
التوقيت�ات املحددة وفرض االج�راءات القانونية 
بح�ق املس�تثمر املتلكئ يف حال ع�دم وجود عذر 

حقيقي يدعوا اىل تاخري العمل.

جلنة االقتصاد تعلن تأييدها 
توجه احلكومة بسحب 

االجازات االستثامرية املتلكئة

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن رئيس دائرة شؤون املفصولني السياسيني يف االمانة العامة 
ملجلس الوزراء، رس�ول عبد عيل ان آخر موعد لتسليم امللفات من 
ال�وزارات والجهات غري املرتبطة بوزارة ومديريات الخزائن كافه 

يف 5/6/2٠2١«.
ونق�ل بي�ان لامان�ة عن ع�يل الق�ول خ�ال زيارت�ه إىل خزينة 
محافظة بغداد لاطاع عىل س�ري العمل وتذليل املعوقات لغرض 
حس�م ملفات الفصل السيايس ان آخر موعد لتسليم امللفات من 
ال�وزارات والجهات غري املرتبطة بوزارة ومديريات الخزائن كافة 
يف 2٠2١/5/6، فضا عن االلتزام باملدد الزمنية املحددة بموجب 
التعليم�ات رق�م ١ لس�نة 2٠٠9 بخصوص من ص�درت بحقهم 

قرارات تكليف باالثبات، وبعكس ذلك تهمل امللفات«.

امانة جملس الوزراء حتدد آخر موعد 
لتسليم ملفات املفصولني السياسيني

    بغداد / المستقبل العراقي

اصدرت وزارة الداخلية يف اقليم كردس�تان، أمس األحد، تعليمات 
جديدة بشأن استرياد السيارات.

وجاء يف بيان للوزارة، بحسب موقع االتحاد الوطني الكردستاني 
ان »اجتم�اع الوزارة مع املديري�ة العامة للكمارك ومديرية مرور 
اقلي�م كردس�تان، انتهى باص�دار عدة قرارات بش�أن اس�ترياد 
السيارات اىل االقليم، وبحسب التعليمات، ان السيارات املستوردة 
يجب ان تكون وسادات الحماية بحالة جيدة، وايضا، لم تتعرض 

الحرتاق او غرق«.
واضاف ان »الس�يارات املستوردة يجب ان تكون تحت املوديل ب� 
١٠ سنوات، كما ان رس�وماتها مليون و5٠٠ الف دينار«، مشريا 
اىل ان »مديري�ة الكمارك العامة، هي من تحدد التعرفة الكمركية 

للسيارات املستوردة دون املوديل«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت مديرية زراع�ة املثنى، أم�س األحد، اكمال اس�تعداداتها 
ملواجه�ة موج�ات الج�راد الت�ي وصفته�ا باملح�دودة يف الوقت 

الحارض، من خال تشكيل غرفة عمليات خاصة.
وقال مدي�ر زراعة املثنى عامر جبار، يف حدي�ث لوكاالت محلية، 
إن »مديريته اعدت فرق فنية ملواجهة الجراد بعد استام حصتها 

من املبيدات من دائرة الوقاية يف وزارة الزراعة«.
وأش�ار جبار إىل أن »منظمة الصليب االحمر س�اعدت املحافظة 
ملواجه�ة الج�راد من خال تزويده�ا بمعدات املكافح�ة والرش، 
فضا عن قيامها بتدريب عدد من رعاة األغنام لإلباغ عن ارساب 

للجراد عند ظهورها يف مناطق البادية«.

تعليامت جديدة بشأن استرياد 
السيارات اىل اقليم كردستان

زراعة املثنى: مستعدون 
ملواجهة أرساب اجلراد

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت محكمة ميس�ان، األحد، فتح تحقيقا مع موظفي معمل السكر يف املحافظة عىل 
خلفية ش�بهات فس�اد. وذكر اعام القضاء يف بي�ان تلقت }الفرات نيوز{ نس�خة منه، 
إن »محكم�ة التحقي�ق املتخصص�ة بالنظر بقضاي�ا النزاهة يف ميس�ان تجري تحقيقا 
مع موظفي معمل الس�كر يف املحافظة عىل خلفية ضبط )24٠٠( طن من مادة الس�كر 
التالف�ة والغ�ري صالحة لاس�تهاك البرشي يف مخ�ازن املعمل«.   وبحس�ب البيان فان 
»املحكم�ة املختصة بع�د انتقالها اىل معمل الس�كر ضبطت كافة االولي�ات التي تخص 
املادة املضبوطة والتحقيق مع املنتسبني وفق املادة )34٠( عقوبات ملعرفة مصدر املادة 

والغرض املخصص له ومعرفة أسباب التلف«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت وزارة التخطيط، أمس األحد، مقارنة 
لكمي�ات املنتوج�ات املحلي�ة املختلف�ة ما 
ب�ني أع�وام 2٠١9 و2٠2٠ و2٠2١. وذك�ر 
املتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي 
يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، 
أن »انخفاض انتاج محصول الش�لب خال 
عام 2٠2٠ بنسبة ١9 يف املئة عما كان عليه 
عام 2٠١9، فيم�ا زاد انتاج محصول زهرة 
الش�مس خال ع�ام 2٠2٠ بنس�بة ١34 يف 
املئ�ة مقارن�ة بع�ام 2٠١9«.   وأض�اف،ان 
»ارتفاع انت�اج الفواكه الصيفية خال عام 
2٠2٠ بنس�بة 3 يف املئ�ة، وتش�مل الفواكه 
الصيفية: العنب، الرمان، التفاح، املشمش، 
العرموط، الت�ني، الخوخ، الزيت�ون وكانت 
أع�ىل نس�بة ارتف�اع ه�ي يف انت�اج الرمان 

١٠٪، ت�اه الخ�وخ بنس�بة 7٪«.   وتاب�ع، 
ان »أنت�اج اللح�وم الحم�راء ش�هد زي�ادة 
خ�ال ع�ام 2٠2٠ بنس�بة 2٪، وانخفاض 
انتاج اللحوم البيضاء بنس�بة 5٪«.   وبني، 
ان«انت�اج الحليب ارتفع خ�ال عام 2٠2٠ 
بنس�بة 2٪، وكذل�ك انت�اج بي�ض املائ�دة 
خ�ال ع�ام 2٠2٠ بنس�بة ١5.5٪، مقارنة 
مع عام 2٠١9«، موضحا »س�اهم القطاع 
الخاص بنس�بة 7٨٪ من انتاج بيض املائدة 
خ�ال عام 2٠2٠«.   ولفت إىل أنه »بلغ عدد 
مش�اريع الدواجن يف عموم العراق )4٨2٨( 
مرشوع�ا، و)7١( مرشوع�ا تحت التش�ييد 
خال ع�ام 2٠2٠«.  وأش�ار إىل ان »ارتفاع 
إنت�اج االس�ماك النهرية خال ع�ام 2٠2٠ 
بنس�بة 27.5٪، واالس�ماك البحرية بنسبة 
١٠٪، وكذلك انتاج التمور ولجميع االصناف 

خال عام 2٠2٠، بنسبة ١5٪.

القضاء يتخذ اإلجراءات القانونية 
عن جريمة السكر التالف يف ميسان

بالتفاصيل.. التخطيط تعلن احصائية عن منتجات 
العراق الزراعية واحليوانية

الرافدين: مستمرون بمنح السلف 
للموظفني ومنتسبي الداخلية

العمل ختصص »42« مليار دينار لرصف 
رواتب املعني املتفرغ املرتاكمة

    بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن مرصف الرافدي�ن، أمس االحد، اس�تمراره بمنح الس�لف للموظفني 
ومنتسبي الداخلية.

وذكر املكت�ب االعامي للمرصف يف بيان مقتضب تلقت املس�تقبل العراقي 
نسخة منه أن »املرصف مستمر بمنح السلف للموظفني ومنتسبي الداخلية 
وع�رب فروع امل�رصف املنترشة يف بغ�داد واملحافظات مع اتخ�اذ االجراءات 

الوقائية من كورونا«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

خصصت وزارة العمل والش�ؤون 
االجتماعية 42 مليار دينار لرصف 
روات�ب املع�ني املتف�رغ املرتاكمة 

لثاثة اعوام والشمول الجديد.
وق�ال الوزي�ر ع�ادل الركاب�ي يف 
»التخصيص  ان  حديث صحف�ي، 
رص�د ل�رصف الروات�ب املرتاكمة 
و2٠١٨«،  و2٠١7   2٠١6 ألع�وام 
منوه�ا ب�أن »ال�وزارة كان�ت قد 
الروات�ب   2٠١9 الع�ام  رصف�ت 
املرتاكمة لنح�و ١3 الف ارسة من 
املش�مولني براتب املع�ني املتفرغ، 
م�ن  باملئ�ة   45 تس�لموا  كم�ا 
ألعوام  املرتاكم�ة  اس�تحقاقاتهم 

2٠١6 و2٠١7 و2٠١٨«. 
واعلن�ت ال�وزارة يف وقت س�ابق، 
أن هيئ�ة رعاية ذوي االعاقة فيها 
حصل�ت ع�ىل تخصيص�ات جيدة 
الحايل، وتس�عى  الع�ام  بموازن�ة 
إلجراء تعديل يف راتب املعني املتفرغ 
ملراعاة اوضاع هذه الرشيحة التي 
ه�ي بحاجة الش�كال عدي�دة من 

الخدمات. 
وافص�ح الركاب�ي ع�ن »تكثي�ف 
الوزارة لجهوده�ا من اجل اكمال 

رصف باقي استحقاقاتهم املالية، 
فضا عن رصف الرواتب املرتاكمة 
كامل�ة لنح�و س�بعة االف ارسة 
لألع�وام الثاث�ة املذك�ورة مم�ن 

لديهم قرارات بالشمول«. 
وبني ان »الوزارة تعمل عىل رصف 
للش�مول  املالي�ة  االس�تحقاقات 
الجديد للمتقدم�ني البالغ عددهم 
تقريبا 6٠ ال�ف ارسة ضمن العام 
املايض، ممن لم يتسلموا رواتبهم 
للع�ام املايض بس�بب ع�دم اقرار 
موازنت�ه”، مؤك�دا ان “رواتبه�م 
مؤمن�ة وس�ترصف بأث�ر رجعي 
الت�ي  واالش�هر  امل�ايض  للع�ام 

يستحقونها من العام الحايل«. 
وتاب�ع وزي�ر العم�ل ان »الوزارة 
وزع�ت بمناس�بة ش�هر رمضان 
ب�ني  غذائي�ة  س�ات  املب�ارك، 
الحماي�ة االجتماعية  مس�تفيدي 
وذوي االعاقة واالرامل واملطلقات 
يف عدد م�ن مناطق بغداد بمبادرة 
الفضي�ل، والتي  خاصة بالش�هر 
ايام�ه بالتعاون  ستس�تمر طيلة 
م�ع الجمعي�ة العراقي�ة الطبية، 
وش�ملت مدين�ة الص�در اضاف�ة 
والش�عب  البلدي�ات  مناط�ق:  اىل 

والحرية والدورة والبياع«.

وزير العمل: 600 ألف عامل أجنبي يف العراق!
    بغداد / المستقبل العراقي

كشف وزير العمل والشؤون االجتماعية، 
أم�س األح�د، عن وج�ود 29 ال�ف عامل 
بنغايل يعملون يف مصفى كرباء ومجمع 
أن  إىل  أش�ار  فيم�ا  الس�كني،  بس�ماية 
الجهات الرسمية ال تمتلك العدد الحقيقي 

لأليدي العاملة األجنبية يف العراق.
وق�ال الركاب�ي، يف ترصي�ح صحفي، إن 
»مصفى كرباء يعمل فيه ١٨ ألف بنغايل 
مقاب�ل 2٠٠٠ عراق�ي، فيم�ا يعم�ل يف 

مجمع بسماية ١١ ألف بنغايل«.
وأض�اف ان “الجهات الرس�مية ال تمتلك 
العدد الحقيقي لألي�دي العاملة األجنبية 

يف العراق«.
ورّجح وزير العم�ل »وجود نحو 5٠٠ إىل 

6٠٠ ألف عامل أجنبي يف العراق«.
ولف�ت الركاب�ي اىل ان “أغل�ب العمال�ة 
األجنبي�ة يدخلون بطرق غ�ري رشعية”، 
موضح�ا أن�ه “ال توج�د إىل اآلن ضوابط 
رسمية تحد من دخول العمالة األجنبية«.

ويجرب القانون العراقي الرشكات األجنبية 
عىل تشغيل العراقيني يف املشاريع بالنسبة 
األك�رب من القوة العامل�ة، لكن هذا »يتم 

االحتيال عليه«، بحسب خرباء.
ووفقاً لدراسة لوزارة التخطيط، فإن 2٠ 
باملئة م�ن العراقيني يعانون من البطالة، 

وترتفع النس�ب يف بع�ض املحافظات إىل 
5٨ باملئة.

ويق�ول املختص�ون إن ه�ذه األرقام قد 
»كورون�ا«  أزم�ة  بس�بب  »تضاعف�ت« 
والتده�ور االقتص�ادي الكبري يف الس�وق 

العراقية.

الطاقة الربملانية: العراق ال يستطيع سد نقص 
الكهرباء خلمس سنوات مقبلة

    بغداد / المستقبل العراقي

أق�رت لجنة النفط والطاقة والث�روات الطبيعية يف 
مجل�س النواب ببطء اج�راءات الرب�ط الكهربائي 
مع الخليج واوروبا، يف حني توقعت تحس�ن تجهيز 

الطاقة يف فصل الصيف املقبل.
وقال عضو اللجنة، صادق الس�ليطي، يف 
حدي�ث صحفي ان »العراق يعاني نقص 
الطاق�ة يف البلد بأكثر م�ن ١2 ألف ميكا 
واط«، مؤك�داً »ع�دم اس�تطاعة العراق 
س�د هذا النق�ص باالنت�اج املحيل خال 
الس�نوات الخم�س املقبلة، لع�دم توفر 
التخصيص�ات الازم�ة الت�ي تمكن من 

انشاء املحطات الكهربائية«. 
وش�دد الس�ليطي ع�ىل »اهمي�ة الربط 
الكهربائ�ي م�ع الخليج وتركي�ا ليكون 
الع�راق محورا لاتصال بني دول الخليج 
واوروب�ا«، معرب�اً ع�ن »اس�فه من أن 

هذين املرشوعني يس�ريان بخط�وات بطيئة، وكان 
م�ن املفرتض ع�ىل الحكوم�ة االرساع بربط هاتني 

املنظومتني ملا لذلك من فائدة للعراق«. 
وأض�اف ان »االختاف يف اوق�ات الذروة بني العراق 
واملناطق الش�مالية املتمثلة برتكيا واوروبا، يمكننا 

م�ن أن نصبح مم�را لتصدير الطاقة م�ن املناطق 
الح�ارة صيف�ا باتج�اه تركي�ا ذات الج�و املعتدل 
وتحويله�ا اىل بل�دان اخ�رى«، مبين�اً أن »الع�راق 
يس�تهلك من املحطات االس�تثمارية ١3 الف ميكا 
واط يف فصل الشتاء يف حني ان املتوفر هو بنحو ١9 
الف ميكا واط، مم�ا يضطره اىل اطفاء 
نح�و 5 االف مي�كا واط وخروجه�ا من 

العمل يف هذا الفصل«. 
واضاف السليطي ان »اللجنة اكدت عىل 
رضورة ترشي�ع قان�ون النف�ط والغاز 
خ�ال املرحل�ة القليل�ة املقبل�ة، اال انه 
يحت�اج اىل اكمال التصوي�ت عىل قانون 
رشكة النفط الوطني�ة«، مبينا ا«كتمال 
مرحل�ة  اىل  ووصول�ه  النف�ط  قان�ون 
التصوي�ت، اال ان العم�ل لن يت�م به بعد 
التصوي�ت اال بعد اق�رار قانون الرشكة، 
ألن هن�اك فقرات مرتبطة مع بعضها يف 

القانونني«.

تعزية 
تعزي رشكة اور العامة / مكتب بغداد 
بوفاة أحد منتس�بيها الفقيد الراحل / 
خال�د غازي العبودي / اب�و حوراء اثر 
حادث مؤسف سائلني الله العيل القدير 

يتغم��ده  أن 
س�����ع  بوا
حمت�����ه  ر
يس�كن���ه  و
جناته  فسيح 
وأن�ا لل�ه وانا 
اليه راجعون.
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مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )51(
تعلن اللجنة وللمرة الثانية عن ايجار العقارات التالية وفق قانون )21( لسنة )2013( فعىل 
الراغبني باالش�راك يف املزايدة العلنية مراجعة س�كرتري اللجن�ة يف بلدية املوصل خالل ) 15( 
خمس�ة عرش يوما  تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط 
مستصحبني معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن والتأمينات القانونية البالغة )%30( 
من القيمة املقدرة مع الترصيح االمني للمش�رك باملزايدة وتجري املزايدة يف ديوان محافظة 
نينوى / قاعة الحدباء    الس�اعة العارشة صباح�ا لليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من 

ترسو بعهدته اجور نرش االعالن واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار 
1 �   القطعة املرقمة :

)1 بلدي( م40 نينوى الرشقية املش�يد عليها )مجمع صناعي / الخليل( وبمس�احة )1200( 
م2  وحسب واقع الحال  وملدة ثالث سنوات.

2 � القط�ع املرقم�ة )17أو156/16(  م40 نينوى الرشقية املش�يد عليه�ا )مجمع صناعي(  
وبمساحة )380( م2 لكل قطعة وحسب واقع الحال  وملدة ثالث سنوات

3 � ورشة صناعية عىل القطعة املرقمة :
)605( املش�يدة عىل جزء من القطعة املرقمة )156( م40 نينوى الرشقية  وبمساحة )100( 

م2 وحسب واقع الحال  وملدة ثالث سنوات.
4 � جزء من القطعة املرقمة :

)153/169( م41 نينوى الش�مالية النش�اء ) متنزه وملعب اطفال(  وبمس�احة )828( م2 
الواقع يف حي النور وحسب واقع الحال  والول مرة وملدة ثالث سنوات.

5 � انشاء كشك رقم )1( عىل جزء من القطعة  املرقمة :
)32/40( م 52قوجاق يف حي شقق الخرضاء  وبمساحة )18( م2 وحسب واقع الحال والول 

مرة  وملدة ثالث سنوات.
6 � املطع�م ع�ىل القطعة املرقمة )3001( بلدي م 40 نينوى الرشقية  وبمس�احة )125( م2 

وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
7  � القطعة املرقمة )197 أ( م 40 نينوى الرشقية املشيد عليها ) كراج بائع ادوات احتياطية 

( وبمساحة )97,50( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
8 � القطع�ة املرقم�ة )192( م 40 نينوى الرشقية املش�يد عليها ) كراج حداد باب وش�باك ( 

وبمساحة )720( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات

تنويه 
حمافظة بغداد

ينوه قسم العقود يف محافظة بغداد، انه ورد 
س�هوا يف املناقصة رقم )10( لس�نة 2021 
املعلنة سابقا يف عدد من الصحف، حول املبلغ 
املكت�وب      ) 949،000،000  ( تس�عمائة 
وتس�عة واربعون مليون دين�ار، والصحيح 
هو ) 949،500،000  (  تس�عمائة وتسعة 

واربعون مليون وخمسمئة الف دينار.
اقتىض التنويه

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2002/ب2021/5

التاريخ : 2021/4/20
اعالن

إىل/ املدعى عليها )كلثومه سيد منصور( 
أق�ام املدعون ) نبيهه مهدي مصطفى وجماعتها( الدعوى البدائية 
املرقمة أعاله والتي يطلب فيها الحكم ) بازالة شيوع حق الترصف 
للقطعت�ني )24 و 25( مقاطع�ة 20 بح�ر النج�ف ان كان قاب�ل 
للقس�مة وبعكسه بيعه وتوزيع صايف الثمن عىل الرشكاء (،ولثبوت 
مجهولي�ة مح�ل إقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي واش�عار 
مخت�ار حي العامرية ) س�عد عبد الرزاق االبراهيم�ي( عليه قررت 
ه�ذه املحكمة تبليغك إعالن�ا بصحيفتني محليتني يوميتني يف موعد 
املرافعة املصادف يف 2021/5/9 وعند عدم حضورك أو إرس�ال من 
ينوب عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك غيابي�ا وعلنا  وفق 

األصول. 
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد: 2834/ش2021/2

التاريخ: 2021/4/24
إىل/ املدعى عليه ) عماد عبد الحسن عزوز( 

إعالن
أقامت املدعية ) امل عبد الرضا عبد العباس( الدعوى املرقمة اعاله 
تطلب فيها )نفقة ماضية ومستمرة لها والوالدها( وملجهولية محل 
اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي واشعار مختار الجديدة  الثالثة 
يف النجف ل�ذا تقرر تبليغك بواس�طة صحيفت�ني محليتني يوميتني 
فعليك الحضور أمام ه�ذه املحكمة يف موعد املرافعة القادم املوافق 
يوم 2021/5/5 الس�اعة التاس�عة صباحا وعن�د عدم حضورك أو 
إرس�ال من ين�وب عنك قانونا س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول.
القايض

عمار هادي املوسوي

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2002/ب2021/5

التاريخ : 2021/4/20
اعالن

إىل/ املدعى عليها ) سعوده سيد منصور( 
أق�ام املدعون ) نبيهه مهدي مصطفى وجماعتها( الدعوى البدائية 
املرقمة أعاله والتي يطلب فيها الحكم ) بازالة شيوع حق الترصف 
للقطعت�ني )24 و 25( مقاطع�ة 20 بح�ر النج�ف ان كان قاب�ل 
للقس�مة وبعكسه بيعه وتوزيع صايف الثمن عىل الرشكاء (،ولثبوت 
مجهولي�ة مح�ل إقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي واش�عار 
مخت�ار حي العامرية ) س�عد عبد الرزاق االبراهيم�ي( عليه قررت 
ه�ذه املحكمة تبليغك إعالن�ا بصحيفتني محليتني يوميتني يف موعد 
املرافعة املصادف يف 2021/5/9 وعند عدم حضورك أو إرس�ال من 
ينوب عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك غيابي�ا وعلنا  وفق 

األصول. 
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2002/ب2021/5

التاريخ : 2021/4/20
اعالن

إىل/ املدعى عليه ) محمد سيد منصور( 
أق�ام املدعون ) نبيهه مهدي مصطفى وجماعتها( الدعوى البدائية 
املرقمة أعاله والتي يطلب فيها الحكم ) بازالة شيوع حق الترصف 
للقطعت�ني )24 و 25( مقاطع�ة 20 بح�ر النج�ف ان كان قاب�ل 
للقس�مة وبعكسه بيعه وتوزيع صايف الثمن عىل الرشكاء (،ولثبوت 
مجهولي�ة مح�ل إقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي واش�عار 
مخت�ار حي العامرية ) س�عد عبد الرزاق االبراهيم�ي( عليه قررت 
ه�ذه املحكمة تبليغك إعالن�ا بصحيفتني محليتني يوميتني يف موعد 
املرافعة املصادف يف 2021/5/9 وعند عدم حضورك أو إرس�ال من 
ينوب عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك غيابي�ا وعلنا  وفق 

األصول. 
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

العدد : 224
التاريخ : 2021/3/31

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل
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تنويه
مرصف الرافدين 

الع�دد  يف  الخط�أ  س�هوا  ورد 
)2360( بتاريخ 2021/4/20 
عدم ذكر كلمة اللج يف التسلسل 
واملحلة والصحيح هو التسلسل 
او رق�م القطع�ة 1/686 اللج  

لذا اقتىض التنويه

فقدان 
فق�د س�ند العق�ار املرق�م 777ب�راق  
جدي�ده  الع�دد171/ك/1984 مجل�د 
م�وىس  حس�ن  محم�د  باس�م   254
جعفرم�ن  يعث�ر عليه تس�ليمه لجهة 

االصدار
�������������������������������

إىل الرشيك عيل حسني جواد
 توج�ب علي�ك الحض�ور إىل صن�دوق 
االس�كان العراق�ي فرع النج�ف وذلك 
لتثبي�ت اق�رارك باملوافق�ه ع�ى قيام 
رشي�ك مري�م حس�ني ج�واد بالبن�اء 
القطع�ه  يف  املش�اعه  حصته�ا  ع�ى 
املرقم�ه 50869 /3ح�ي الن�داء خالل 
مده خمس�ه عرش يوم�ا داخل العراق 
وش�هر خارج العراق م�ن تأريخ نرش 
االعالن وبعكس�ه س�وف يسقط حقك 

باالعرتاض مستقبال
�������������������������������

فقدان
فقد س�ند العقار املرقم 7676 /2حي 
األنص�ار باس�م ظاهر زاي�ر ظاهرمن 

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

مجلس القضاء االعى
رئاس�ة محكمة استئناف صالح الدين 

االتحادية 
دار القضاء يف االسحاقي

يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
االسحاقي

العدد / 50/ش/2021
التاريخ 2021/4/25

تبليغ املدعى عليه )احمد بكر طلفاح(
الدع�وى الرشعية  ملقتضي�ات حس�م 
املرقم�ة 50/ش/2021 واملقام�ة من 
قب�ل املدعي�ة )وحيده جاس�م طلفاح 
( و املدع�ى عليه )احم�د بكر طلفاح( 
للهج�ر   تفري�ق  دع�وى  واملتضمن�ة 
اقامت�ك   مح�ل  ملجهولي�ة  وبالنظ�ر 
وحسب رشح القائم  بالتبليغ لذا تقرر 
اجراء تبليغ�ك بصحيفتني  يوميتني يف 
موع�د املرافعة املص�ادف 2021/5/2 
الساعة التاسعة صباحا ويف حال عدم 
حض�ورك او حض�ور من ين�وب عنك 
قانونيا س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وفق القانون
القايض

فائق مشعل صالح
�������������������������������

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

االتحادية 
محكمة بداءة العباسية 

العدد / 74/ب/2021
التاريخ 2021/4/22

اعالن
تبي�ع املحكمة بداءة العباس�ية العقار 
املرق�م 34 مقاطع�ة 36 الهطروجي�ة 
زراعي�ة  ارض  ع�ن  عب�ارة  وه�ي 
مس�احتها 6 دون�م و10 اول�ك وه�ي 
خالية من املغروسات واملنشئات وانها 
الحنطة  لزراع�ة بمحص�ويل  صالح�ة 
والش�لب تقع يف منطق�ة الهطروجية 
تطل عى ش�ارع معب�د وانها تبعد عن 
مرك�ز مدين�ة العباس�ية ح�وايل 5 كم 
فع�ى الراغب�ني بال�رشاء الحض�ور يف 
بناي�ة هذه املحكم�ة الس�اعة الثانية 
عرش ظه�را للي�وم الثالثني م�ن اليوم 
التايل لنرش االعالن مستصحبني معهم 
املستمسكات الرسمية وايداع تامينات 
بنس�بة 10% م�ن القيم�ة التقديري�ة 
للعق�ار البالغة اربعة وس�تون مليون 
دينار عراقي بموجب صك مصدق ومن 
ترس�و عليه املزايدة يتحمل مصاريف 

البيع والنرش واالعالن
� املوق�ع : الهطروجية بع�د عن مركز 

املدينة حوايل 5 كم
� االوصاف : 

 36 مقاطع�ة   34 العق�ار   رق�م   �  1
الهطروجية 

2 � املساحة 10 اولك و 6 دونم
 64,000,000 النقدي�ة  القيم�ة   �  3

اربعة وستون مليون دينار عراقي 
القايض

يارس مالك جميل
�������������������������������

فقدان
فق�دت من�ي الوثيقة املرقم�ة 101 يف 
2021/4/25 الصادرة من متوس�طة  
الش�هيد حمي�د كاظم عل�وان املعنونة 
اىل ثانوي�ة االمام زين العابدين باس�م 
/ احمد س�اجت جبار م�ن يعثر عليها 

تسليمها لجهة االصدار
�������������������������������

مجلس القضاء االعى
واس�ط  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكم بداءة الكوت

العدد / 292/ب/2011
التاريخ 2021/3/16

اعالن بيع عقار باملزايدة
املدع�ي الدائ�ن / ناظ�م جعفر عباس 

وجماعته
املدعى عليه / املدين / 1 � مدير بلدية 

الكوت / اضافة لوظيفته 
2  �سمرية عبد الرحمن عبد الحافظ

تنفي�ذا لقرار الحك�م الصادر من هذه 
292/ب/2011  بالع�دد  املحكم�ة 
الزال�ة  املزاي�دة  اع�الن  واملتضم�ن 
ش�يوع العقار املرق�م 5141/2  م38 
الخاجي�ة وتوزي�ع ص�ايف الثم�ن بني 
فق�د  س�هامه  حس�ب  كال  ال�رشكاء 
تقرر اعالن عن بيع�ه باملزايدة العلنية 
خ�الل )30( يوم�ا  اعتبارا م�ن اليوم 
الت�ايل للن�رش يف صحيفت�ني محليت�ني 
فع�ى الراغبني بال�رشاء مراجعة هذه 
املحكمة مستصحبني معهم التامينات 
القانوني�ة البالغ�ة 10% م�ن القيم�ة 
التقديري�ة للعق�ار بص�ك معن�ون اىل 
)محكمة بداءة الكوت( وسوف تجري 
املزايدة يف  اليوم االخري الس�اعة الثانية 
عرش ظه�را واذا صادف الي�وم االخري 
عطلة رس�مية فيعترب اليوم الذي يليه 
من ال�دوام الرس�مي موع�دا للمزايدة 
ويتحمل من ترسو عليه املزايدة  اجور 

االعالن واملزايدة 
القايض االول

محمد حران الرساي
مواصفات العقار :

جنس�ه / قطع�ة ارض صنفه�ا مل�ك 
الخاجي�ة  منطق�ة  يف  تق�ع  رصف 
مالصقة الفرازات مديرية بلدية الكوت 

وبجواره عقارات مشيدة 
املساحة / 100 دونم

الشاغل / اليوجد
القيمة التقديرية / 81,250,000,000 
ومائت�ان  ملي�ار  وثمان�ون  واح�د 
وخمس�ون مليون دين�ار  دينار قيمة 
ملي�ون   57,000,000 و  املش�تمالت 

دينار قيمة االرض

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
تنفيذ 30

رقم االضبارة : 2021/1157
التاريخ : 2021/4/21 

اىل  /املنف�ذ علي�ه املدي�ن ) فائ�ق وط�ن 
محمود(

لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة م�ن ورق�ة 
تكليف بالحضور و رشح املبلغ واش�عار 
املختار بتاري�خ 2021/4/20 بأن املدين 
قد ارتحل اىل جه�ة مجهولة انك مجهول 
مح�ل االقامة ولي�س لك موط�ن دائم او 
مؤق�ت او مخت�ار يمك�ن اج�راء التبليغ  
عليه واس�تنادا للم�ادة ) 27 ( من قانون 
التنفي�ذ تقرر تبليغ�ك اعالنا بالحضور يف 
مديرية تنفيذ النجف خالل خمس�ة عرش 
يوم�ا تبدأ من اليوم الت�ايل للنرش ملبارشة 
املعامالت التنفيذية بحض�ورك ويف حالة 
ع�دم حض�ورك س�تبارش ه�ذه املديرية 

باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون.
املنفذ العدل 

احمد مسافر عبد الحسني الخالدي
اوص�اف املحرر :- ق�رار محكم�ة بداءة 
يف  476/ب2021/3(   ( بالع�دد  النج�ف 
2020/2/17 ق�رار الحكم بالزام املدعى 
عليه ) فائق وط�ن محمود( بتأدية مبلغ 
مق�داره اربع�ة ماليني وخمس�مائة الف 

دينار للمدعي ) محسن درويش بنوان(.
����������������������������������

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

االتحادية 
محكمة بداءة النجف

العدد : 1046/ب2020/3
التاريخ  : 2021/4/25

إعالن
نتيج�ة للمزايدة العلني�ة التي جرت هذه 
والت�ي  بتاري�خ 2021/4/22  املحكم�ة 
احيل بموجبها العقار املرقم )3/7851( 
ح�ي ص�دام يف النجف بعهدة املش�رتي ) 
به�اء الدي�ن كاظ�م عباس( بب�دل قدره 
)121،000،000( دينار فقط مائة وواحد 
وعرشون ملي�ون دين�ار الغريها ولطلب 
الضم املقدم من قبل طالب الضم )حمودي 
عباس احمد( بنسبة 5% من البدل االخري 
اع�اله ليك�ون قيم�ة العقار اع�اله بعد 
الض�م مبلغ�ا ق�دره  )127،050،000( 
دينار فقط مائة وسبعة وعرشون مليون 
وخمس�ون الف دين�ار الغريه�ا وبعهدة 
طال�ب الضم ، عليه تعلن ه�ذه املحكمة 
عن بي�ع العق�ار  املرق�م )3/8751 حي 
صدام يف النجف( املبينة أوصافه يف أدناه 
باملزاي�دة العلنية والتي س�تجري يف هذه 
املحكم�ة يف تم�ام الس�اعة الثانية عرش 
ظهرا من اليوم الثالث لنرش االعالن  فعى 
الراغب�ني بال�رشاء الحض�ور يف الزم�ان 
وامل�كان الحقيقيني مس�تصحبني معهم 
تأمينات قانونية نس�بة 10% من القيمة 
املق�درة للعقار البال�غ )107،000،000( 
مائة وس�بعة مليون دينار فقط الغريها  
بموجب صك مصدق ألمر  محكمة بداءة 
النجف وصادر من مرصف الرافدين رقم 
)7(  يف النجف وستجري املزايدة واإلحالة 
النهائي�ة يف الس�اعة الثاني�ة ع�رش م�ن 
ظه�ر اليوم الثالث لنرش االعالن مع جلب 
شهادة الجنسية العراقية وهوية األحوال 

املدنية .
القايض األول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوص�اف : -  العقار املرقم ) 3/7851 ( 
حي ص�دام يف النجف عبارة عن خمس�ة 
مح�الت وداري�ن تق�ع ركن عى ش�ارع 
بعرض )25( م�رت والثاني بعرض ) 20( 
مرت مس�احة املحل الواح�د تقدر )3×3( 
مرت املحالت غري مش�غولة من احد لحظة 
الكش�ف ، الدار االوىل تقع وسط القطعة 
عى ش�ارع بع�رض )25( م�رت وتحتوي 
ع�ى مطبخ واس�تقبال وصحي�ات فقط 
غري مشغول من احد لحظة الكشف ، اما 
ال�دار الثانية تتكون م�ن ممر وصحيات 
واس�تقبال وصال�ة )4×5( وغرف�ة نوم 
)4×4( يف الطاب�ق االريض ام�ا الطاب�ق 
العلوي يتكون من غرفتني نوم كل واحدة 
)4×4( وصحيات وس�طح الجزء املذكور 
مش�غول من قبل ) حمودي عباس احمد 
( م�ع افراد عائلت�ه وهو يرغ�ب بالبقاء 
يف العق�ار بع�د البي�ع بصف�ة مس�تأجر 
العق�ار بالكامل مبلط بالكايش مس�قف 
بالكونكري�ت مجه�ز بامل�اء والكهرب�اء 
درج�ة عمران�ه متوس�طة ، وان القيمة 
الكلي�ة للعق�ار مبل�غ )107،000،000( 
مائة وسبعة مليون دينار فقط الغريها .

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
تنفيذ 30

رقم االضبارة : 2021/1326
التاريخ : 2021/4/25 

اىل  /املنفذ عليه املدينه ) فاطمه صاحب 
شوان(

لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة م�ن ورق�ة 
تكلي�ف بالحض�ور و رشح املبلغ بتاريخ 
2021/4/20 واش�عار مخت�ار املنطق�ة 
بأن املدعوه ) فاطمة صاحب شوان ( قد 
ارتحلت اىل جهة غري معلومة وبدون علم 
املختاران�ك مجهول مح�ل االقامة وليس 
لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن 
اج�راء التبلي�غ  عليه واس�تنادا للمادة ) 
27 ( م�ن قان�ون التنفي�ذ تق�رر تبليغك 
اعالنا بالحض�ور يف مديرية تنفيذ النجف 
خالل خمس�ة ع�رش يوما تب�دأ من اليوم 
التايل للنرش ملب�ارشة املعامالت التنفيذية 
حض�ورك  ع�دم  حال�ة  ويف  بحض�ورك 
س�تبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون.
املنفذ العدل 

احمد مسافر عبد الحسني الخالدي
اوص�اف املحرر :- ق�رار محكمة االحوال 
الش�خصية يف النج�ف بالع�دد ) 1476/ 
الحك�م   2021/4/18 يف   )2021 ش5/ 
بال�زام املدع�ى عليها ) فاطم�ة صاحب 
شوان ( بمطاوعة زوجها املدعي ) عباس 
صاح�ب ياس�ني( يف الدار املهي�أة لها من 
قبل�ه الواقع�ة يف محافظ�ة النج�ف حي 

النرص املرقم ) 3/71124(.
����������������������������������

تنويه
وردة س�هون يف املستقبل العراقي بالعدد 
2363 املص�ادف يف ي�وم االح�د  يف تاريخ 
2021/4/25 الخط�اء اس�م اب الدائن�ه 
الخطاء )معبدي( وهو الصحيح اسم اب 

الدائنه )معيدي(
قضية تنويه 

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

اىل ال�رشكاء / احمد كام�ل جمال وغنيه 
محمد عبد .

التاج�ي  بلدي�ة  اىل  حضورك�م  اقت�ىض 
الس�تخراج اجازة بناء عى العقار املرقم 

13562 سبع البور .
الرشيكة 

صبيحه حنون سيد
����������������������������������

 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 : 3839
التاريخ : 2021/4/14

بناء عى طل�ب املواطن )عطا الله دخيته 
داي�ش( طلبا لغرض تبدي�ل لقبه وجعله  
)الفت�الوي ( بدال من ) الحمزاوي( الوارد 
يف قيده فمن لديه اعرتاض  مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش 
يوم وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية 
يف الدع�وى وف�ق احكام امل�ادة )22( من 
قان�ون البطاق�ة الوطني�ة رقم 3 لس�نة 
2016 واالم�ر االداري املرق�م 24195 يف 

2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ السماوة

تنفيذ 18
رقم االضبارة: 2020/647

التاريخ: 2021/4/25
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ الرميثة س�هام املدين 
يف العقار تسلسل )قطعه 2/41 مقاطعة 
12 شط خنجر ( الواقع يف الوركاء العائد 
للمدين )هناء سعيد غالب ومنتهي سعيد 
غالب( املحجوز لقاء طلب الدائن ) حيدر 
مجب�ل عبي�د( البالغ ) مائ�ة واثني عرش 
ملي�ون وخمس�مائة الف دين�ار ( ، فعى 
الراغ�ب بال�رشاء مراجعة ه�ذه املديرية 
خالل مدة ) ثالث�ون( يوما تبدأ من اليوم 
التايل للنرش مس�تصحبا مع�ه التأمينات 
القانوني�ة عرشة م�ن املائة م�ن القيمة 
املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان 
رس�م التس�جيل والداللية عى املشرتي ، 
وتم هذا االع�الن لعدم بلوغ قيمة املزايدة 

مبلغ 80%  وفق احكام املادة 1/98.
املنفذ العدل

عالء حبيب الهدابي
املواصفات:-

1-موقعه ورقم�ه: الوركاء قطعة 2/41 
مقاطعة 12 شط خنجر

2-جنسه ونوعه: ارض زراعيه 
3-مش�تمالته:  خالي�ه من املغروس�ات 

واملشيدات
4-مس�احته: 11 دون�م و 17 أول�ك و34 

مرت
5-الشاغل : 

وخمس�ون  اثن�ان  املق�درة:  6-القيم�ة 
ملي�ون وس�تمائة وواحد وع�رشون الف 

ومائتي دينار.
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مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة اس�تئناف بغداد / الكرخ 

االتحادية 
محكمة بداءة الكاظمية 

العدد : 1456 / ب / 2021 
التاريخ : 14 / 4 / 2021 

اعالن 
اىل / املدعى عليه / برشى جمعه خزعل 

اصدرت هذه املحكمة يف الدعوى البدائية 
املرقم�ة اع�اله بتاري�خ 21 / 8 / 2019 
حكم�ا غيابي�ا يق�ي بالزام�ك بتاديتك 
للمدع�ي عيل فاضل عب�اس مبلغ عرشة 
مالي�ني دين�ار وبالنظ�ر ملجهولي�ة محل 
اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ 
وتايي�د املجلس البل�دي وانتقالك اىل جهة 
مجهول�ة – علي�ه ق�ررت ه�ذه املحكمة 
تبليغ�ك بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني 
ولك حق االعرتاض خ�الل املدة القانونية 
وبعكسه س�وف يكتس�ب القرار الدرجة 

القطعية وفق االصول .
القايض

����������������������������������
فقدان 

فق�دت من�ي الهوي�ة الصادرة م�ن كلية 
الرافدين الجامعة بأس�م / عباس عدنان 
ابراهي�م – فمن يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار .

مجلس القضاء األعى 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2002/ب2021/5

التاريخ : 2021/4/20
اعالن

إىل/ املدعى عليها ) معصومه حاج ابراهيم( 
أق�ام املدع�ون ) نبيهه مه�دي مصطف�ى وجماعته�ا( الدعوى 
البدائية املرقمة أعاله والتي يطلب فيها الحكم ) بازالة شيوع حق 
الت�رصف للقطعتني )24 و 25( مقاطعة 20 بحر النجف ان كان 
قابل للقس�مة وبعكس�ه بيعه وتوزيع صايف الثمن عى الرشكاء 
(،ولثب�وت مجهولية مح�ل إقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي 
واشعار مختار حي العامرية ) سعد عبد الرزاق االبراهيمي( عليه 
قررت هذه املحكم�ة تبليغك إعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني 
يف موعد املرافع�ة املصادف يف 2021/5/9 وعند عدم حضورك أو 
إرس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا  وفق األصول. 
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي
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مجلس القضاء األعى 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2002/ب2021/5

التاريخ : 2021/4/20
اعالن

إىل/ املدعى عليها ) حجه سيد عيل( 
أق�ام املدع�ون ) نبيهه مه�دي مصطف�ى وجماعته�ا( الدعوى 
البدائية املرقمة أعاله والتي يطلب فيها الحكم ) بازالة شيوع حق 
الت�رصف للقطعتني )24 و 25( مقاطعة 20 بحر النجف ان كان 
قابل للقس�مة وبعكس�ه بيعه وتوزيع صايف الثمن عى الرشكاء 
(،ولثب�وت مجهولية مح�ل إقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي 
واشعار مختار حي العامرية ) سعد عبد الرزاق االبراهيمي( عليه 
قررت هذه املحكم�ة تبليغك إعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني 
يف موعد املرافع�ة املصادف يف 2021/5/9 وعند عدم حضورك أو 
إرس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا  وفق األصول. 
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي
�����������������������������������������������������

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

محكمة بداءة بلد 
العدد : 137 / ب / 2021 
التاريخ : 25 / 4 / 2021 

اعالن 
اىل / املدعى عليها / افتخار عباس محمد 

للدع�وى املقامة م�ن قبل املدع�ي املدير املفوض ملرصف اش�ور 
الدويل لالس�تثمار املرقم�ة 137 / ب / 2021 وال�ذي يدعي فيها 
بمش�غولية ذمتك املالي�ة بمبل�غ ق�دره 000 ، 766 ، 38 ثمانية 
وثالثون مليون وسبعمائة وستة وستون الف دينار عراقي فقط 
وملجهولية محل اقامت�ك قررت هذه املحكمة تبليغك بصحيفتني 
محليت�ني يوميتني لغرض حض�ورك بيوم املرافعة 9 / 5 / 2021 
ويف حال�ة ع�دم حضورك او حضور من ينوب عنك قانونا س�وف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وفق االصول .
القايض 

مكي حسن سعيد

اىل الرشي�ك الذي ال يحرض / احم�د غازي كاظم اقتىض حضورك 
اىل مقر بلدية الحيدري�ة لغرض اصدار إجازة البناء للعقار املرقم 
)6368 / 116( خ�ان الحم�اد خ�الل م�دة عرشة أي�ام وبخالفه 
س�يتم اصدار االجازة دون حضورك طالب االجازة / كاظم حاتم 

مايش .
�����������������������������������������������������

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
رقم االضبارة / 22 / خ / 2021

التاريخ / 21 / 4/ 2021
مديرية تنفيذ الكوفة

اع�الن تبيع مديرية تنفيذ الكوفة العقار تسلس�ل 3/32928 م4 
حي ميس�ان  الواق�ع يف الكوفة العائد للمدي�ن محمد عيل عيىس 
املحج�وز لق�اء طل�ب الدائ�ن  عبد ال�رزاق كري�م عب�اس البالغ 
)4745000( أربع�ة ماليني و س�بعمائة وخمس�ة واربعون الف 
دين�ار فع�ى الراغب بال�رشاء مراجعة هذه املديري�ة خالل مده 
ثالث�ني يوم�ًا تبدأ م�ن الي�وم التايل للن�رش يف الصحف الرس�مية 
مس�تصحبا معه التأمين�ات القانونية عرشة باملائ�ة من القيمة 

املقدرة وشهادة الجنسية العراقية
املنفذ العدل

عماد بجاي عبود  
املواصفات :�

1- موقعه ورقمه :- 32928 / 3 م4 حي ميسان 
2- جنسه ونوعه :- عرصه خالية  

3- حدوده و اوصافه :- بلدية الكوفة
4- مش�تمالته :- العق�ار يقع ركن عى الش�ارع عريض ش�ارع 
ثالثون مرت تجاري وعى ش�ارع 40 مرت م�ن جهه ويتألف هيكل 
و مح�الت عدده�ا أربعة مح�الت محالت من جه�ه ومحلني من 
جهه أخرى مش�رتك من جهتني س�قف املحالت م�ن الكونكريت 
املس�لح واملحالت قيد االنش�اء محالت واجهه اليكابون اما الجزء 
الباقي من العقار وهو عباره عن هيكل يتألف من سقف وهيكل 

كونكريت وبعض الجدران مبنيه من الطابوق وهو قيد االنشاء
5- مساحته :- 280 م2  

6- درجة العمران :- قيد االنشاء
7- الشاغل :- قيد االنشاء ال يوجد

8- القيمة املقدرة :-   147000000 ديناراً   مائة وسبعة واربعون 
مليون ديناراً

9- موعد املزايدة :- اليوم األخري لإلعالن
10- مكان املزايدة :- داخل مديرية تنفيذ الكوفة

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

تعل�ن مديرية الوقف الش�يعي يف املثنى عن اج�راء مزايدة علنية 
لتأج�ري دكان جام�ع االم�ام ع�يل ع الواق�ع يف الس�ماوة الح�ي 
العس�كري  فع�ى الراغبني االش�رتاك باملزايدة الحض�ور اىل مقر 
مديريتنا الكائن يف الس�ماوة � املدخل الجنوبي � قرب االذاعة بعد 
عرشة ايام من تاريخ نرشه بالجريدة الرسمية وذلك  يوم االربعاء 
املصادف 2021/5/5 الساعة )9( التاسعة صباحا مستصحبني 
معه�م التأمينات القانونية البالغة 20% من بدل التقدير ويتحمل 

من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واالعالن 
مديرية الوقف الشيعي 

يف املثنى

اعالن مزايدة علنية
تعلن رئاسة جامعة الكوفة/ قسم القانونية عن إجراء املزايدة العلنية لتاجري 
النادي الطالبي يف كلي�ة التخطيط العمراني وبقيمة تقديرية /6081000/ 
س�تة ماليني وواحد وثمانون الف دينار فعى الراغبني يف االش�رتاك باملزايدة 
املذك�ورة مراجع�ة دي�وان الجامعة / الش�ؤون القانونية الواق�ع يف املدينة 
الجامعية طري�ق كوفة / نجف لالطالع عى التفاصي�ل والعقار املعلن عنه 
موقعيا وخالل مدة  ثالثون يوما ابتداء من اليوم التايل لنرش االعالن إذ ستجري 
املزاي�دة يف الس�اعة الع�ارشة صباحا من الي�وم التايل للمده أع�اله  بديوان 
الجامعة مس�تصحبني معهم التأمينات القانوني�ة البالغة 25% من القيمة 
املق�درة وبصك مصدق معنون إىل رئاس�ة جامعة الكوفة / صندوق التعليم 
الع�ايل وكتاب براءة ذمة من دوائ�ر الرضيبة املختصة تتضمن عدم املمانعة 
يف الدخ�ول باملزايدات لنفس س�نة املزايدة وكتاب يتضم�ن الرقم الرضيبي 
للمزايد إضافة إىل بطاقة السكن و هوية األحوال املدنية أو البطاقة الوطنية 
املوح�دة عى أن يتم جلب كتاب عدم املحكومية للمتقدم للمزايدة وبحس�ب 
محافظته عى أن يقوم املس�تأجر بإيداع تأمين�ات مقدارها 10% من قيمة 
عقد االيجار الس�نوي يتم ارجاعها بعد إنتهاء مدة العقد يف حالة عدم ترتب 
مبال�غ بذمته نتيجة مخالف�ة رشوط العق�د أو أرضاره باملاجور وال يجوز 
اش�رتاك املوظفني الذي�ن ذكرتهم أحكام املادة /4/ م�ن قانون بيع وايجار 
أموال الدولة النافذ يف هذه املزايدات وسيتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور 

الخدمة وكافة املصاريف وفق القانون املشار إليه أعاله

م/ متديد موعد غلق 

ن�ود اعالمكم بتمديد موعد الغلق للطلبية أعاله 
لغاية يوم االربعاء املوافق 5/5/ 2021 الساعة 
الثانية عرشة ظهرا بدال من 01/ 4/ 2021 ويف 
حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يستمر 
االعالن إىل ما بعد العطلة لذا اقتىض التنويه ... 

مع التقدير

م/ متديد موعد غلق 

ن�ود اعالمكم بتمديد موعد الغل�ق للمرة الثانية  
للطلبي�ة أعاله لغاية يوم االثنني  املوافق 3/ 5/ 
2021 الساعة الثانية عرشة ظهرا بدال من 19/ 
4/ 2021 ويف حال�ة مصادف�ة يوم الغلق عطلة 
رس�مية يس�تمر االعالن إىل ما بع�د العطلة لذا 

اقتىض التنويه ... 
مع التقدير

حسام حسني ويل 
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب

حسام حسني ويل 
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عزيزي برج الحمل،الكسوف الشميس يف الحوت 
قد يجلب لك بعض التوتر واملش�اكل عىل صعيد 
العمل فعليك الحذر م�ن القرارات املتهورة وأن 
تفكر قبل الرد عىل أي س�ؤال ، بالنسبة لالمور 
الصحية قد تس�وء يف فرتة املساء فعليك الحذر 

وإراحة جسدك قدر اإلمكان.

عزي�زي برج الثور،كس�وف الش�مس يف الربج 
املقاب�ل ل�ك أال وه�و العقرب س�وف يجلب لك 
بعض املش�اكل وباألخص العاطفية والصحية 
فحاول أن تهتم برشيك حياتك وال تتناقش معه 

كما ال تأخذ القرارات املهمة بعالقتك معه.

عزيزي برج الجوزاء،كس�وف الش�مس يف برج 
الحوت ليس له تأثريات سلبية عليك يا صديقي 
ل�ذا فاس�تمتع بهذا الي�وم الذي ب�ه الكثري من 
الربام�ج واملناس�بات التي تس�عدك، لكن عليك 
أن تنتب�ه عىل أمورك العاطفي�ة التي قد تكون 

متوترة قليالً

عزيزي برج الرسطان، الكسوف الشميس الذي 
يحدث يف الحوت اليوم له تأثريات إيجابية لديك 
يا صديقي الرسطان فحاول أن تستغل الفرص 
التي قد تأتيك بس�ببه ابتداًءا م�ن اليوم وحتى 
نهاية األس�بوع والتي قد تخ�ص مجال العمل 

عىل وجه الخصوص .

عزيزي برج األسد،كسوف الشمس لن يؤثر عليك 
يا صديقي األس�د بتاتاً ولكن أم�ورك اليوم تكون 
جيدة جًدا وذلك بسبب وجود القمر يف برج الحوت 
مم�ا يدعم�ك بالحظ واألم�ور الجي�دة، حاول أن 
تس�تغل اليوم لعمل املبادرات وامليش بمش�اريعك 
وباألخص إذا كنت من مواليد شهر أب أغسطس.

عزيزي برج العذراء، االجواء اليوم سوف تكون 
عادية جدا وكسوف الشمس يف الحوت لن تؤثر 
عليك سلبيا لكن عليك االنتباه عىل وضعك املايل 
الذي قد يتدهور فجاءة، أيضاً عليك االنتباه من 
الدخ�ول يف صفقات مالية خالل هذا االس�بوع 

واالسبوع القادم

عزي�زي برج امليزان،كس�وف الش�مس يف برج 
الحوت ق�د يكون ليس ب�ه اي تأثري مهم عليك 
لكن قدتحدث لديك بعض التعطيالت يف الس�فر 
و ق�د تتأجل س�فرتك اىل وقت أخ�ر، كما عليك 
االنتباه اكثر يف دراس�تك النك قد تصبح كسوال 

بها. 

يف  الش�مس  العقرب،كس�وف  ب�رج  عزي�زي 
برجك س�وف يؤثر عليك بش�كل كبري وس�وف 
تك�ون عصبًيا وعدوانًي�ا يا صديقي ل�ذا عليك 
أن ال تس�تعجل بقراراتك واسنتاجاتك وال تأخذ 

القرارات ألنها لن تكون لصالحك.

عزيزي برج القوس، كس�وف الش�مس يف برج 
الحوت لن يؤثر بك يا صديقي لكن وجود القمر 
يف الح�وت قد يجعل التعطي�الت متواجدة لديك 
كم�ا أن نفس�يتك لن تكون كما تري�د لذا عليك 
الح�ذر عليها جيًدا وباألخ�ص مناطق الضعف 

لديك.

يف  الش�مس  الجدي،كس�وف  ب�رج  عزي�زي 
ب�رج الجدي ل�ن يؤثر علي�ك يا صديق�ي الثور 
وقد تك�ون تأثريات�ه مقترصة عىل اإلش�اعات 
واألقاويل التي قد تش�تعل ضدك، لكن بالنسبة 
للي�وم فاألوض�اع عائلية جًدا وق�د تكون لديك 

الكثري من اإللتزامات والدعوات.

عزي�زي ب�رج الدلو،كس�وف الش�مس يف برج 
الح�وت يعطيك بع�ض النق�اط اإليجابية لهذا 
الي�وم ويجع�ل الح�ظ يق�ف يف صف�ك فحاول 
أن تس�تغل الفرص التي قد تأتي�ك حتى نهاية 
ه�ذا األس�بوع و باألخ�ص ع�ىل نط�اق العمل 

والدراسة

عزي�زي ب�رج الحوت،تتعرقل بجمي�ع ما يقع 
أمام�ك يف فرتة الصباح وتش�عر باإلنزعاج منذ 
اس�تيقاظك من النوم، كن أكثر سالسة وبطئاً 
يف تنفيذك أي أمر أو عمل تقوم به، ألنه س�وف 
تلقى عىل عاتقك مس�ؤوليات جمة وخاصة يف 

فرتة الظهرية .

العذراء

احلوت

أسباب الصداع يف شهر رمضان
مش�كالت  الصائم�ن  بع�ض  يعان�ي 
صحيَّة خالل شهر رمضان، كالصداع، 
ي  حيث تزداد ح�دَّة هذا العارض الصحِّ
يف فرتة ما بعد الظهر أو يف املس�اء قبل 
اإلفط�ار بوقت قص�ري، أو بع�د تناول 

هذه الوجبة مبارشًة.
ويرى األطباء أن الس�بب األكثر شيوعا 
لح�دوث الصداع يف رمض�ان هو نقص 
الكافي�ن، وغالب�اً م�ا يك�ون بس�بب 
اس�تهالك كمي�ة كب�رية م�ن الكافين 

خالل األسابيع التي تسبق رمضان.
ونس�تعرض خالل التقري�ر التايل أبرز 

أس�باب الص�داع خالل ش�هر رمضان 
وط�رق الوقاي�ة من�ه خالل س�اعات 

الصيام:
أسباب الصداع يف رمضان

- نق�ص الكافي�ن وغالب�اً م�ا يكون 
بس�بب اس�تهالك كمي�ة كب�رية م�ن 
الكافين خالل األس�ابيع التي تس�بق 

رمضان.
- اختالل النظام الغذائي وتغريرّ مواعيد 
الت�ي  والكمي�ات  ونوعيت�ه  الطع�ام 
يحصل عليها الصائم، ويزداد هذا األمر 
خاصًة عند املصابن بالصداع النصفي 

أو صداع الش�قيقة إذا شعروا بالجوع 
والعطش يف شهر رمضان.

القل�ب  الش�عور برسع�ة رضب�ات   -
وع�دم  بالج�وع،  الش�ديد  والش�عور 

الرتكيز والتعب.
- انخفاض نس�بة الس�كر يف الدم عن 

املعدل الطبيعي يف رمضان.
- تغ�ريرّ مواعي�د النوم واالس�تيقاظ يف 
ز اإلصابة بالصداع. شهر رمضان يحفرّ

- قل�ة رشب امل�اء بع�د اإلفط�ار وهو 
ما يتس�بب باإلمس�اك والصداع خالل 

رمضان يف أغلب األحيان.

اإلفراط يف تناول السكر يضعف الذاكرة
أظهرت دراس�ة أن اس�تهالك الكثري من 
الس�كر يف مرحلة البلوغ  يمكن أن يؤدي 
إىل زي�ادة مس�توى ن�وع م�ن   بكتريي�ا 
األمع�اء   يس�مى  بارابكتريوي�د، و  كلم�ا 
ارتف�ع مس�توى بارابكتريوي�د، كان له 
تأث�ري  مع�ريف س�لبي ع�ىل أداء الذاك�رة 

ومهمة التعلم.
وأعطى الباحث�ون وفًقا ملوقع »ذا هيلث 
س�ايت« الربيطان�ي،  الف�ران الصغرية 
طعامهم الطبيعي ومحلول سكر بنسبة 
11   % ، فوجدوا أن الفران التي استهلكت 
الس�كر يف بداي�ات  حياتها كان�ت تعاني 
ضعفا يف القدرة عىل التمييز بن أش�ياء 
 معينة، بينما كانت الفران التي لم تعط 

السكر قادرة عىل التمييز. 

وكش�فت النتائ�ج ع�ن أن املس�تويات 
املرتفعة من البارابكتريويد  يف ميكروبيوم 
الفران تسبب يف بعض القصور املعريف، 
وهو  ما أثب�ت أن البكترييا وحدها كانت 
كافي�ة إلضعاف الذاك�رة بنفس  طريقة 
الس�كر، لكنها أضعفت أنواًعا أخرى من 

وظائف الذاكرة . 
العالجي�ة  التغذي�ة  خ�رباء  وينص�ح   
باستبدال السكر األبيض املكرر  بمحليات 

طبيعية. 
العسل الصايف

من أق�دم املحليات الطبيعي�ة، ويحتوي 
ع�ىل كمي�ات م�ن  اإلنزيم�ات واملعادن 
والفيتامينات، ويساعد عىل زيادة املناعة 
الش�ائعة،  الحساس�ية  ض�د  مس�ببات 

باإلضاف�ة    للمس�اعدة يف عالج مش�اكل 
 الجهاز الهضمي. 

سكر الجاجري »الحرفية«
هو ش�كل غ�ري متبلور من الس�كر غري 
املك�رر وغري املقط�ر، يعد م�ن النباتات 
الت�ي تحت�وي ع�ىل كمي�ة كب�رية م�ن 
السكروز أو السكر مثل قصب السكر أو 
أش�جار النخيل، ويسمى »دبس السكر« 
بس�بب حالت�ه الصلبة؛ ويمي�ل لونه إىل 
البن�ي الداكن.وه�و يعت�رب مغذي�ا أكثر 
م�ن الس�كر األبي�ض املكرر ول�ه العديد 
من الفوائد  الصحي�ة،  فهو مفيد لصحة 
الجهاز الهضم�ي،   وفقر الدم ويس�اعد 
 يف إزال�ة الس�موم من الكب�د ويعمل عىل 

تحسن وظائف املناعة.

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
باذنجان مقطع ، مشوي

فلفل أحمر مقطع ، مشوي
بقدونس مقطع

ثوم مفروم
خل

ملح
بابريكا

ليمون معصور
خطوات التحضري:

يف بولة كبرية الحجم ضعي الباذنجان و الفلفل األحمر و قلبي.
ضعي الثوم عىل مزيج الباذنجان و الفلفل ثم تبليه بامللح و الليمون و الخل و 

البابريكا و قلبي برفق.
اضيفي البقدونس اىل السلطة و قلبي مرة اخرى.

ضعي السلطة يف بوالت التقديم ثم قدميها.

سلطة الباذنجان اآلسيوية

عادات ترسع ظهور التجاعيد عىل البرشة
تتأثر حالة الب�رشة بالعادات اليوميرّة التي نتبناها خالل روتن 
العناي�ة بها. ويس�اهم تك�رار بعض الع�ادات يف ترسي�ع آليرّة 
ش�يخوخة الجلد ب�دل تأخريها، تعررّف�وا عىل أكثرها انتش�اراً 

لتتمكنوا من تجنرّب نتائجها املؤذية.
1- إهمال تطبيق كريم الحماية من الشمس:

تتمتع أشعة الشمس بتأثري إيجابي عىل الصحة ولكن اإلفراط 
ع يف ش�يخوخة البرشة، كما أن  ض لها يمك�ن أن يرسرّ يف التع�ررّ
أش�عتها ما فوق البنفسجيرّة مؤذية وتزيد من خطورة اإلصابة 
برسط�ان الجل�د، أم�ا أفضل طريق�ة لتجنرّب أرضار الش�مس 
ص يف تطبيق مستحرض حماية من الشمس طوال العام.  فتتلخرّ
يمك�ن اختيار كري�م نهار مزورّد بعامل حماية من الش�مس يف 
األيام العاديرّة وترك كريم الحماية من الشمس ألوقات الخروج 

إىل الطبيعة والذهاب إىل الشاطئ.
2- فرك العينن بقوة:

ُيعت�رب فرك العين�ن بقوة من العادات الش�ائعة التي نقوم بها 

حتى من دون التفكري باألمر، ولكنها تسبب ضغوطاً عىل مقلة 
العن كما تلحق الرضر بب�رشة محيط العينن كونها تؤدي إىل 
ع يف ظهور  تلف أنس�جة اإللستن املكورّنة للبرشة. وهذا ما ُيرسرّ

الخطوط والتجاعيد يف هذه املنطقة الحساسة من الوجه.
3- استهالك الكثري من السكر:

يتس�بب اإلفراط يف اس�تهالك الس�كر بإلح�اق األذى بالصحة 
بشكل عام وبالبرشة بشكل خاص. فهو يتسبب يف جعل ألياف 
الكوالجن املكونة ألنس�جة البرشة أكثر قس�اوًة، مما يؤدي إىل 
ترسي�ع ظهور التجاعي�د التعبرييرّة وعالمات الش�يخوخة عىل 

البرشة.
4- عدم الكفاية يف النوم:

ة لكامل الجس�م، أما  يلعب النوم دورا يف عمليرّة إصالح أساس�يرّ
ع�دم الحصول عىل كفايتنا من النوم فيحول دون تجدد الخاليا 
ويتسبب يف ظهور الهاالت الداكنة والتجاعيد املبكرة يف منطقة 

محيط العينن.

حرك عود الثقاب

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

كلمات متقاطعةكلمات متقاطعة

البحث عن الكلمة

حل اللغز

�َماِء َماًء  1- قال تع�اىل: ))َوأَْنزَلَْنا ِمَن السَّ
َطُهوًرا((الفرق�ان 48، فم�ا معن�ى م�اء 

طهوراً .
وا إىَِل الِْفْتَن�ِة  2- ق�ال تع�اىل: ))ُكلَّ َم�ا ُردُّ
أُْرِكُس�وا ِفيَها((النس�اء 91، فما املقصود 

من الفتنة * أكملت .
3- احدى هيئات الصالة )باملايض( * ضد 

أتيقن )معكوسة( .
4- يق�ال لل�ذي يصم�د * ح�رف نص�ب 

)معكوسة( * ثلثا قلع .
5- الطريق واملسلك الغامض والبعيد )ذكر 

يف القرآن الكريم( * أحرف متشابهة .
6- مس�جد حك�م علي�ه النبي ص�ىلرّ الله 
عليه وآله بهدم�ه وحرقه + عن يف الجنة 

)معكوسة( .
7- أحد األنبياء * أوجاع )معكوسة( .

8- كلم�ة وردت بالق�رآن الكري�م تعن�ي 
مش�وي بالحجارة املحماة * وحدة قياس 

)معكوسة( * حرف رشط )معكوسة( .
9- حف�ظ النف�س عم�ا يؤثم * س�خرية 

وتهاون يف العمل .
10- معابد النصارى * أحرف متشابهة .

1- جرس ما بن الجنة والنار )معكوس�ة( 
* حال�ة ذكرها القرآن الكريم تختص بها 

النساء )معكوسة( .
2- اسم آخر لسورة الجحد .

3- ساجت شبه عمي )مبعثرة( .
4- أح�رف متش�ابهة * ظاه�رة كوني�ة 
طبيعية )معكوسة( + يتهم )معكوسة( .

5- أح�د أعض�اء الجس�م )معكوس�ة( * 
سأم * ثلثا نوع .

6- بداي�ة خل�ق االنس�ان ذكره�ا القرآن 
الكريم بكلمتن .

7- ضم�ري للمتكلم * أقوام س�كنوا وادي 
النيل قديماً .

8- قَت�َل ع�ىل ح�ن غ�رة وغفل�ة * م�ن 
االمراض الخطرية * للجمع .

لُِدُل�وِك  �اَلَة  الصَّ ))أَِق�ِم  تع�اىل:  ق�ال   -9
�ْمِس((االرساء 78 فم�ا املقصود من  الشَّ

دلوك الشمس )معكوسة( .
10- آن�اء اللي�ل )معكوس�ة( * خصل�ة 

ذميمة .

عموديأفقي
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عينه عىل اخلامسة.. العراق يتزعم بطولة كأس العرب
             المستقبل العراقي/ متابعة

يعد املنتخب العراقي األكثر تتويجا بلقب بطولة 
كأس العرب، حيث توج ب�4 نس�خ سابقة، كما 

يتطلع للقب خامس يف الدوحة.
ويرتقب الشارع الريايض العراقي، قرعة بطولة 
كأس العرب الثالثاء املقبل، بمش�اركة 23 دولة 

عربية يف قطر.
وتع�د البطولة التي تقام بني 1 و18 ديس�مرب/
كان�ون أول املقب�ل، بروف�ة ملوندي�ال 2022 يف 

الدوحة.
ه�ي النس�خة الثاني�ة لبطول�ة كأس الع�رب، 
وأقيم�ت يف ش�هر نوفم�رب/ ترشي�ن الثان�ي يف 

الكويت.
كس�ب املنتخ�ب العراق�ي لق�ب البطول�ة، كما 
ت�وج الالعب العراقي هش�ام عطا عجاج هدافا 

للبطولة بعد إحرازه 5 أهداف.
وشارك يف البطولة 5  منتخبات »الكويت، األردن، 

ليبيا، العراق ولبنان«. 
وحل املنتخب العراقي أوالً ب�7 نقاط، بينما حل 

منتخب ليبيا يف املركز الثاني ب�6 نقاط.
ت�وج املنتخ�ب العراق�ي بط�ال للنس�خة الت�ي 
احتضنتها العاصمة بغداد يف شهر أبريل/ نيسان 

بمشاركة 10 منتخبات عىل مجموعتني.
وضم�ت املجموع�ة األوىل »س�وريا، فلس�طني، 
ليبي�ا، اليم�ن الش�مايل وعم�ان«، فيم�ا ضمت 
املجموع�ة الثاني�ة »الع�راق، األردن، البحري�ن، 

الكويت ولبنان«.
تأهل املنتخب العراق�ي بعد صدارته للمجموعة 
ب�7 نقاط، كما تأهل منتخب لبنان ثانيا بنفس 

عدد النقاط. 
الليب�ي  املنتخ�ب  تص�در  األوىل  املجموع�ة  يف 
املجموع�ة ب�6 نق�اط، ولحقه منتخب س�وريا 

ب�5 نقاط. 
ويف نص�ف النهائ�ي، فاز املنتخ�ب العراقي عىل 
ليبيا )3–1(، كما فاز منتخب سوريا عىل لبنان 

 .)0–1(
ويف النهائ�ي ف�از املنتخب العراقي عىل س�وريا 
بنتيج�ة )2–1(، وبذلك حص�ل عىل ثاني بطولة 

له يف كأس العرب.
 19 دام  توق�ف  بع�د   
عاًما عادت مرة أخرى 

البطول�ة وأقيم�ت التصفيات النهائي�ة الرابعة 
ل�كأس الع�رب يف مدين�ة الطائ�ف، يف اململك�ة 

العربية السعودية بشهر يوليو / تموز.
وش�ارك يف البطول�ة 6 منتخب�ات قس�مت عىل 
مجموعتني، املجموعة األوىل ضمت »السعودية، 
قط�ر واألردن«، فيم�ا ضمت املجموع�ة الثانية 

»العراق، البحرين وموريتانيا«.
يف املجموع�ة األوىل تأه�ل منتخ�ب الس�عودية 
ب��4 نقاط، وكذلك منتخب قط�ر بنقطتني، ويف 
املجموعة الثاني�ة تأهل املنتخ�ب العراقي ثانيا 

بعد البحرين.
ويف الدور نص�ف النهائي ف�از املنتخب العراقي 
عىل السعودية )3–2(، كما فاز منتخب البحرين 
ع�ىل قط�ر بال�ركالت الرتجيحي�ة )5–2(، بعد 

انتهاء وقت املباراة األصيل بالتعادل )1-1(.
واحتك�م منتخب�ا الس�عودية وقط�ر لل�ركالت 
الرتجيحية لتحديد املركز الثالث بعد انتهاء وقت 
املباراة األصيل بالتعادل الس�لبي، وكانت نتيجة 

الركالت الرتجيحية )4–1( لصالح السعودية.
ويف املب�اراة النهائي�ة فاز املنتخ�ب العراقي عىل 

منتخب البحرين بهدف مقابل ال يشء.
الع�رب  ل�كأس  الخامس�ة  النس�خة  أقيم�ت 
بالعاصمة األردنية عمان، يف شهر يوليو/ تموز، 

وبمشاركة 10 منتخبات.
األردن،  »س�وريا،  األوىل  املجموع�ة  وضم�ت 
الكوي�ت، البحري�ن والجزائ�ر«، فيم�ا ضم�ت 
لبن�ان،  م�ر،  »الع�راق،  الثاني�ة  املجموع�ة 

السعودية وتونس«.
من املجموعة األوىل تأهل منتخبا األردن وسوريا 
ب�5 نقاط، ومن الثانية تأهل منتخب مر ب�6 
نقاط، وتأهل املنتخب العراقي ثانيا ب�5 نقاط.

ويف ال�دور نصف النهائي، ف�از املنتخب العراقي 
ع�ىل األردن )3-0(، ويف مباراة املركز الثالث فاز 

منتخب مر عىل األردن )2–0(.
 يف النهائ�ي ف�از املنتخ�ب العراقي عىل س�وريا 
بال�ركالت الرتجيحية )4–3(، بعد انتهاء املباراة 

سان جريمان حيدد مدى 
خطورة إصابة كيليان مبايب

مدرب الكهرباء يكشف عن طريقة 
لعب فريقه للمبارايات املتبقية

            المستقبل العراقي/ متابعة

حدد باريس س�ان جريمان مدى قوة اإلصابة التي تعرض 
لها كيليان مبابي، خالل مباراة ميتز، اليوم السبت، ضمن 

منافسات الدوري الفرنيس.
وس�يخوض باريس سان جريمان مواجهة مرتقبة وقوية 
يوم األربعاء املقبل أمام مانشس�رت سيتي، يف ذهاب نصف 
نهائ�ي دوري أبط�ال أوروبا ع�ىل ملعبه حديق�ة األمراء، 

ويبدو أن مبابي سيكون جاهزاً للمشاركة يف ذلك اللقاء.
وبحس�ب محطة “مونتي كارلو” الفرنس�ية، فإن باريس 
س�ان جريمان يؤكد عدم خطورة اإلصابة التي تعرض لها 
كيليان مبابي يف الركبة ضد ميتز، ولن تبعده عن مواجهة 
مانشس�رت س�يتي يف ذه�اب نص�ف نهائ�ي دوري أبطال 

أوروبا.
ويف س�ياق متص�ل، ق�ال بوتش�يتينو م�درب الفري�ق يف 
تريح�ات صحفية: “مبابي عانى م�ن رضبة يف الفخذ، 
لك�ن أعتقد أنه بخري ويف حالة جي�دة، ونأمل أن يكون كل 

يشء عىل ما يرام”.
ونجح كيليان مبابي يف تس�جيل هدف�ني ضد ميتز، ليقود 
فريقه لتحقيق االنتصار بنتيجة 1/3، وبتلك النتيجة رفع 

حامل اللقب رصيده إىل 72 نقطة باملركز األول مؤقتاً.

االستقرار عىل رأس عوامل قوة العراق قبل كأس العرب
              المستقبل العراقي/ متابعة

األكث�ر  العراق�ي  املنتخ�ب  يع�د 
تتويجا بلقب بطولة كأس العرب، 
حيث توج ب�4 نس�خ سابقة، كما 
يتطل�ع للقب خام�س يف الدوحة.
ويرتقب الشارع الريايض العراقي، 
قرعة بطولة كأس العرب الثالثاء 
املقبل، بمش�اركة 23 دولة عربية 
يف قطر. وتع�د البطولة التي تقام 
ب�ني 1 و18 ديس�مرب/كانون أول 
املقب�ل، بروفة ملوندي�ال 2022 يف 

الدوحة.
ويرصد هذا التقرير، عوامل القوة 
التي يتمت�ع بها املنتخب العراقي، 
ونقاط الضعف التي يعاني منها:

يم�ر املنتخ�ب العراق�ي بمرحل�ة 
اس�تقرار فن�ي جيد لم يش�هد له 
مثي�ل من�ذ ف�رتة طويل�ة، وه�و 

الحفاظ عىل الجه�از الفني الذي يقوده 
املدرب السلوفيني رسيتشكو كاتانيتش، 

ملدة تجاوزت 3 س�نوات، ما منح املدرب 
فرص�ة اس�تدعاء الالعب�ني وف�ق رؤية 
ناضج�ة ومعرف�ة دقيق�ة بمس�تويات 

الالعبني، وبالتايل االستقرار ورقة مهمة 
يراهن عليها املنتخب.

حضور مميز

يع�د حض�ور املنتخ�ب العراقي يف 
بطولة كأس العرب حضورا مميزا، 
حيث سبق وأن توج بلقب البطولة 
يف 4 نس�خ متتالي�ة، مم�ا يمن�ح 
املنتخ�ب العراق�ي زخم�ا معنوي�ا 
للدخول يف منافسات البطولة بقوة 

للمنافسة عىل لقبها.
مجموعة شبابية

القائم�ة املتواجدة اآلن يف املنتخب 
العراق�ي، تعد مجموعة ش�بابية 
ج�راء  كب�رية  خ�ربة  اكتس�بت 
خوضهم عدد كبري م�ن املباريات 

واملنافسات القارية والدولية.
وبدأ النضج يتضح عىل تلك الوجوه 
الش�ابة، واالنس�جام بات حارضا 
بصفوف املنتخب العراقي، واملدرب 
يمل�ك رؤي�ة واضح�ة ع�ن  ب�ات 
الالعب�ني، وبالتايل ه�ذه املجموعة 
تمثل جي�ل جديد للك�رة العراقية، 
وهناك تفاؤل ب�أن تحقق هذه املجموعة 

إنجازات كبرية.

ذهبيتان للعراق بالقوس والسهم يف األندية العربية للسيدات
              المستقبل العراقي/ متابعة

الرشطة تنهي حفلة غري قانونية لالعبي تشيليس
ش�ارك كالً من بن تش�يلويل الظهري األيرس لفريق تشيليس 
وزميله ميس�ون ماونت يف حفل غري قانوني يف لندن قبل ما 

يقرب من أسبوع، مما أدى لتدخل الرشطة.
وكشفت صحيفة ذا صن أن كال الالعبني اللذين سيواجهان 
ريال مدري�د يف نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ش�اركا يف 
الحف�ل غري القانون�ي يف كوبهام، وتدخل�ت الرشطة لفض 

الحفل بناءاً عىل طلب بعض الجريان.

وبحس�ب الصحيف�ة اإلنجليزية فقد تم إب�الغ الرشطة من 
قب�ل بعض س�كان املنطقة حوايل الس�اعة 11 لي�اًل بعد أن 
تس�ببت الحفلة التي شارك فيها عدد كبري من األشخاص يف 

اضطرابات وإزعاج شديد يف املنازل املجاورة.
أدى تدخل الرشطة لتفكيك ذلك التجمع والذي انتهك جميع 
إج�راءات مكافحة ف�ريوس كورونا، وحس�ب التقرير فإن 
هذه ليس�ت املرة األوىل التي يتورط فيها الالعبني يف نش�اط 

مثل ذلك.
فف�ي أكتوبر املايض من عام 2020 اعتذر بن تش�يلويل بعد 
مشاركته يف حفل بمناس�بة عيد ميالد زميله تامي أبراهام 

وتواج�د معه ميس�ون ماونت، كما ت�م القبض عىل ماونت 
وه�و يلعب كرة الق�دم يف حديقة مع دي�كالس رايس العب 

وسط توتنهام وزميله يف املنتخب اإلنجليزي.
تعث�ر فريق ليفربول بقي�ادة املدرب األملان�ي يورجن كلوب 
مجدداً أمام نظريه نيوكاس�ل يونايتد عىل ملعب أنفيلد رود 
التاريخ�ي بنتيج�ة التع�ادل اإليجابي بهدف ملثله لحس�اب 
األس�بوع الثال�ث والثالث�ون من عم�ر ال�دوري اإلنجليزي 
املمتاز.وخ�رس ليفرب�ول نق�اط املب�اراة وكان هدفه األول 
تحقي�ق نقاط اللقاء كاملة دون وج�ود أي خيار آخر حيث 
وضع الفريق نفس�ه يف أزمة س�وف تعي�ق التأهل إىل دوري 

أبط�ال أوروبا يف ظل منافس�ة رشس�ة مع ليس�رت س�يتي، 
تشيليس، وست هام وتوتنهام.

محمد دخل تاريخ ليفربول مجدداً بعد هدفه ضد نيوكاسل
ونجح املري محمد صالح بتس�جيل هدف ليفربول أمس 
ليصل هذا املوس�م إىل رق�م 20 هدفاً مع الري�دز األمر الذي 
أدخل�ه التاريخ كونه أول العب يف تاريخ النادي يس�جل 20 

هدفاً أو أكثر يف 3 مواسم متتالية.
وس�بق وأن نجحا لويس سواريز وروبي فاولر مع ليفربول 
ولكن يف موس�مني فقط وليس يف ثالث�ة مثلما حقق صالح 

أمس.

توخيل يراكم األرقام القياسية مع تشيليس
              المستقبل العراقي/ متابعة

نجح تش�يليس يف مواصلة سلس�لة نتائج�ه اإليجابية 
تحت قي�ادة املدرب األملاني توم�اس توخيل، وذلك إثر 
تغلبه عىل وس�ت ه�ام يونايتد به�دف نظيف، ضمن 

منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري اإلنجليزي.
وتمكن تيمو فرينر من تس�جيل هدف املباراة الوحيد، 
وبهذا الفوز، ارتفع رصيد تش�يليس بهذا الفوز إىل 58 
نقطة، بفارق 3 نقاط عن وس�ت هام، صاحب املركز 

الخامس.

وإليكم أبرز 5 أرقام من فوز تش�يليس عىل وست هام 
يونايتد:

1. توم�اس توخي�ل ل�م يخ�رس يف جمي�ع مباريات�ه 
العرش خارج أرضه مع تش�يليس )رب�ح 8 تعادل 2(، 
ثاني م�درب يف التاريخ ال يخ�رس يف أول 10 مباريات 
خارج أرضه يف جميع البطوالت مع فريق من الدوري 
املمت�از، بع�د كالوديو رانيريي مع ليس�رت س�يتي يف 

.)11( 2015
2. توم�اس توخيل هو أول مدرب ال يخرس يف أول 10 
مباريات خ�ارج أرضه مع تش�يليس )ربح 8 وتعادل 

.)2
3. توم�اس توخي�ل ع�ادل رق�م 
لوي�ز فيليبي س�كوالري كأرسع 
مدرب يصل إىل 10 ش�باك نظيفة 
يف تاريخ ال�دوري املمتاز )بعد 14 

مباراة(.
4. تش�يليس س�ينهي جولة الدوري املمت�از يف املركز 
الرابع أو أعىل للمرة الخامس�ة تح�ت قيادة توماس 
توخيل )يف 14 مباراة(، أكثر مما حققه يف 19 مباراة 

تحت قيادة فرانك المبارد هذا املوسم )4 مرات(.

ظهري برشلونة املعار ينال إشادة 
واسعة ضد ريال مدريد

              المستقبل العراقي/ متابعة

تلقى الربازييل إيمرسون، ظهري برشلونة 
املع�ار إىل ري�ال بيتيس، إش�ادة واس�عة 
بعدم�ا بص�م عىل مس�تويات جي�دة ضد 
ري�ال مدري�د، يف اللقاء الذي أقيم مس�اء 
اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 33 

من بطولة الدوري اإلسباني.
وانته�ت مواجه�ة ري�ال مدري�د وري�ال 
بيتيس، مس�اء الي�وم الس�بت، بالتعادل 
الس�لبي دون أه�داف، لترتاج�ع ف�رص 
الن�ادي امللك�ي يف التتويج بلق�ب الدوري 
اإلسباني، حيث بات مهدداً بفقدان املركز 

الثاني، قبل 5 جوالت من النهاية.
وقالت صحيفة “س�بورت” اإلسبانية، إن 
إيمرسون قدم أداًء قوياً ضد ريال مدريد، 
األم�ر ال�ذي س�يجعل اإلدارة الكتالوني�ة 
تفكر جدي�اً يف قطع إعارته وإحضاره إىل 

الكامب نو خالل املوسم القادم.

فيم�ا كت�ب الصحف�ي بصحيف�ة )آس( 
يمك�ن  “ال  ميجي�ل:  خ�ايف  اإلس�بانية، 
لربش�لونة أن يرتك إيمرسون يهرب منه. 
9 مالي�ني للربازييل هي صفقة جيدة. قبل 
عام دفعنا 7.5 مقابل ماثيوس فرينانديز، 
و ه�و العب درجة ثانية. إيمرس�ون لديه 
مس�توى برش�لونة، يمكنه اللعب كجناح 
كل  ولدي�ه  مرك�زي،  مداف�ع  أو  خلف�ي 

الخصائص للنجاح يف الكامب نو”.
وكانت التقارير الصحفية، قد أش�ارت يف 
وقت س�ابق، إىل أن برش�لونة س�يدفع 9 
مليون يورو من أجل استعادة إيمرسون، 
إذا كان�وا  لك�ن م�ن غ�ري الواض�ح م�ا 

سيقومون ببيعه أو االحتفاظ به.
يذكر أن البارس�ا اش�رتى إيمرس�ون قبل 
موس�مني م�ن أتلتيك�و مين�ريو، وأعاره 
إىل ري�ال بيتيس حت�ى يتأقلم م�ع أجواء 
الليجا، ولكن هناك بند ينص عىل رضورة 

دفع البارسا ملبلغ مايل إن أراد استعادته.

               المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د أحمد ص�الح مدرب الكهرب�اء، أن الفري�ق يركز عىل 
املباري�ات املتبقية يف ال�دوري العراق�ي، ويلعبها بطريقة 

الكؤوس، ألنه ال يتحمل تعثرات جديدة.
وقال ص�الح، اليوم: »الجه�از الفني ح�اول رفع الضغط 
ع�ن الالعبني وإبعادهم عن التفك�ري بقضية الهبوط، كي 
ال تشكل هاجسا نفسيا س�لبيا، وطالبناهم بالرتكيز عىل 
نتائ�ج املباريات ونخ�وض كل مباراة بنظ�ام الكأس، من 

أجل تأمني وضع الفريق يف ترتيب الدوري«.
وأضاف: »املباراة يوم الثالثاء يف الجولة 29 س�تكون أمام 
الديوانية يف ملعبنا، وهي فرصة لفريقنا الس�تثمار عامل 
األرض لتحقي�ق الفوز وكس�ب 3 نقاط س�تمنحنا دافعا 

معنويا مهًما ملا تبقي من الجوالت الحاسمة يف الدوري«.
وأش�ار إىل أن الفري�ق س�يفتقد خدم�ات الالعب�ني ع�الء 
محيسن ومهيمن س�ليم لإلصابة، ومرتىض هديب لظرف 
عائيل، بينما عاد من اإلصابة كل من س�يف حاتم واموري 
عيدان.وش�دد ص�الح عىل أن الغيابات ل�ن تؤثر عىل رغبة 

الفريق يف الفوز واقتناص النقاط الثالث.
يذك�ر أن الكهرباء يحتل املركز الس�ابع ع�رش برصيد 25 
نقط�ة، فيما يحتل الديوانية املركز الرابع عرش برصيد 27 

نقطة.

االنضباط توقف عقوبة مدرب
              المستقبل العراقي/ متابعة

اوقف�ت لجنة االنضباط ايق�اف عقوبة مدرب 
فري�ق الرشط�ة لك�رة الص�االت اث�ري جمال.

وذك�رت اللجنة، انه بالنظ�ر للطلب املقدم من 

ن�ادي الرشطة إىل لجن�ة االنضباط بخصوص 
إيق�اف عقوبة م�درب فري�ق الرشط�ة لكرة 
الص�االت )أث�ري جم�ال(، وملرشوعي�ة الطلب 
والتزام�ه بعقوب�ة لجنة االنضب�اط، وقضائه 
أكث�ر من نص�ف املدة.قررت لجن�ة االنضباط 

إيقاف تنفيذ العقوبة املتبقية بحقه، وفق 
املادة )24(، عىل أن يكون تحت املراقبة 

ملعرفة تحسن س�لوكه من عدمه، ويف 
حالة تكرار املخالفة سيتم استئناف 

العقوبة بحقه مع عقوبة جديدة.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

كورتوا يلوم هازارد: جيب أن تكون أكثر أنانية
            المستقبل العراقي/ متابعة

الم البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، 
زميل�ه يف الفري�ق، إدين هازارد، عىل ع�دم أنانيته يف 
فرصة س�انحة للتس�جيل أمام مرمى ريال بيتيس 

مساء السبت.
وع�اد البلجيكي هازارد للمش�اركة م�ن جديد مع 
ري�ال مدري�د، حيث دفع ب�ه مدرب�ه الفرنيس زين 
الدين زي�دان كبديل ضد الفري�ق األندليس يف اللقاء 
ال�ذي انته�ى عىل وق�ع التع�ادل الس�لبي، يف ملعب 
ألفريدو دي ستيفانو، ضمن منافسات املرحلة الثالثة 

والثالثني من الدوري اإلسباني.
اللق�اء  كورت�وا ق�ال يف تريح�ات صحفي�ة عق�ب 

“كان�ت لعب�ة عظيمة من ه�ازارد، لكنها تؤملن�ي حقاً، لقد 
اختار التمرير لفينيس�يوس جونيور بدالً من تس�ديد الكرة 

بنفسه”.
وأض�اف لربنام�ج الرتانزيس�تور ع�رب إذاع�ة أوندا س�ريو 
اإلس�بانية، مفيداً ” يف بع�ض األحيان يجب أن يكون الالعب 

أكثر أنانية أمام املرمى”.
وكان ه�ازارد قد غاب عن ريال مدريد يف الفرتة املاضية ولم 
يش�ارك يف عدة مباريات بس�بب دخوله يف سلس�لة إصابات 

متتالية مع اللوس بالنكوس.
وقلص ري�ال مدريد حظوظه يف نيل لقب الدوري اإلس�باني 
هذا املوس�م بفق�دان نقطتني أم�ام ريال بيتي�س، حيث قد 
يصل الف�ارق مع املتص�در أتلتيكو مدري�د إىل خمس نقاط 

حال انتصاره عىل أتلتيك بلباو مساء األحد.
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دمقرطة العراق »كارثة« ابن اخلطيب تدق ناقوس اخلطر 

عدنان أبوزيدمحمد كاظم خضير

اس�تيقظ العراق ع�ى فاجعة يف مستش�فى ابن الخطيب 
الحكومي، لم يكن عنوانها س�وى اإلهمال الذريع، فتأخر 
إطفاء الحريق وعدم وجود مطفيات حريق يف املستش�فى 
لم يكن نتيجة مش�كلة نق�ص يف التزويد م�ن املصدر، أو 
ضغط�اً يعرب ع�ن وجود مش�كلة عامة يف توزيع�ه، األمر 
ببس�اطة أن أحداً لم يس�تجب يف الوقت املناسب ملجموعة 
من النداءات يف املستشفى، والنتيجة وفاة 100 من مرىض 

كورونا حرقا خالل ساعة واحدة. 
ما حدث يف مستشفى ابن الخطيب لم يكن مفاجئا، ال من 
جه�ة أوضاع »وزارة الصحة « العامة ومس�تلزماتها التي 
ترددت شكاوى املواطنني حول تراجعها وتواضعها أيضا، 
 وال م�ن جهة زي�ادة الطلب عى األوكس�جني يف األقس�ام 
املخصص�ة للمصابني بكورونا وغريها، وع�دم قيام إدارة 
املستشفى بتغطية هذه الزيادة املتوقعة والتحوط من أي 

طارئ قد يحدث ويتسبب يف ما حصل. 
 نح�ن مع كورون�ا منذ أكثر من ع�ام يف » حرب مفتوحة«  
دفعن�ا فواتريها- وما زلنا - م�ن أرواح الناس ومعاناتهم 
وأرزاقهم، لم يكن ينقصنا بالطبع أن ندفع فواتري اإلهمال 
والتقص�ري، وال ان نخ�وض حرب�ا موازي�ة ضد اس�تهانة 
بعض املس�ؤولني بحياة الناس، وله�ذا كان البد أن تتحرك 
الحكوم�ة ع�ى الفور إلطف�اء »غضب » املواطن�ني الذين 
أحس�وا يف لحظ�ة الفاجع�ة أن ال عزاء لهم إال بمحاس�بة 
،  وان ال إجابة عى تس�اؤالتهم إىل إجابة »  من أهمل وقصرّ
الحزم » ووق�ف هذا الخلل الذي يمكن أن تنتقل عدواه إىل 
أماكن أخرى، ليس فقط يف املستشفيات و القطاع الطبي، 
وإنم�ا يف كافة مراف�ق الدولة التي لها عالق�ة بملف وباء 

كورونا.
يجب اس�تقالة وزير الصحة، وثم فت�ح التحقيق من قبل 
القضاء ملعرفة تفاصيل الحادثة وخلفياتها، وربما نشهد 
محاس�بات أخ�رى ملن يثب�ت تورطه يف اإلهم�ال، كل هذا 
مفهوم ويجب أن نقدره ونحرتمه، لكن األهم من ذلك هو 
أال تتك�رر الحادثة مرة أخرى يف أي مستش�فى وال تتكرر 
»بروفة« املحاس�بات الطارئة التي »تنقش�ع« رسيعا بعد 
ذل�ك وينال أصحابها مكاف�آت موازية كما حدث يف كارثة 
البح�ر املي�ت.  ما كش�فته الحادث�ة يض�ع الحكومة أمام 
امتح�ان جديد، فه�ي بحاج�ة أوال إىل مراجعة خطابها يف 
إدارة »األزمة« أي ازمة، س�واء فيم�ا يتعلق بالتصيحات 
التي تصدر او باش�تباكها مع اإلج�راءات والقرارات التي 
تتخذها للتعامل م�ع األزمة، كما أنها بحاجة - ثانيا - إىل 
فت�ح ملف وزارة الصحة هذا املتعل�ق بمواجهة كورونا أو 
املتعلق بالوض�ع العام للمرافق الصحية من حيث الكوادر 
البرشي�ة والكف�اءات واإلدارات أو من حيث املس�تلزمات 

واإلمكانيات املتوفرة والالزمة.
 وه�ي مدع�وة - ثالثا - إىل تجميع الجه�ود الوطنية ماديا 
ومعنويا، يف س�ياق أولوية »الس�المة الصحية« يف املرحلة 
القادمة  فمع تزايد اإلصاب�ات وتصاعد املوجة الكورونية 
الت�ي تب�دو أخطر مم�ا نتوقع، الب�د أن تض�ع الدولة كل 
إمكانياتها وقدراتها ملواجهة الوباء وتداعياته عى مختلف 

املجاالت التي تمس حياة الناس.
 كل م�ا أتمن�اه أن تفتح هذه الكارثة الت�ي صدمتنا اعني 
املس�ؤولني يف بالدن�ا ع�ى كاف�ة القضايا واألزم�ات التي 
تتعمق يف مجتمعنا، وأن نغادر منصة العجز واالرتباك التي 
ما ت�زال تحارصنا، نحن - يا س�ادة - بحاجة إىل مراجعة 
ش�املة لكل ما جرى منذ سنة، سواء يف املجال الصحي أو 
االقتصادي أو السيايس، ال وقت »للتالوم« وال مجال لقبول 
التربيرات واالعذار، وال الس�تفزاز الناس والتذاكي عليهم، 
البد أن نعرتف بأن اس�تحقاقات العام املايض ستتكش�ف 
يف ه�ذا العام، بم�ا قد تحمله م�ن انفج�ارات اجتماعية، 
 وعليه البد أن نستبق ذلك بمصارحات وحلول رسيعة، وأن 
نتعامل معها بمنطق أننا يف« حرب مفتوحة« فال نس�مح 
ب�أي خطأ او إهمال او تقصري، وال ن�رتك الحد ان » يفتح 
» أي�ة جروح جديدة عى املواطن�ني الذين أدركهم » التعب 

» مما حدث.

اش�درّ م�ا تعانيه األنظم�ة الديمقراطي�ة يف العالم، هي االنقس�امات 
الداخلي�ة، يف املجتمع�ات التي ال تتق�ن اللعبة، فيما ه�ي يف األنظمة 

العريقة، أضداد إيجابية تولد من رحم املنافسة.  
يعان�ي العراق صاح�ب التجرب�ة الديمقراطية اليافعة من انقس�ام 
حول السياس�ات الداخلي�ة والخارجية، وحول القرار الرس�مي، وال 
يمكن تصنيفها يف نطاق الخالفات املعهودة يف األنظمة الديمقراطية، 
النه�ا تس�ببت منذ الع�ام 2003 بالكثري من اش�كال النزاع املس�لح، 
واالرتب�اكات العميقة يف الش�ارع، واالنهيارات الواضح�ة يف التنمية، 

وينسحب االنقسام الوطني، عى العالقات الخارجية مع الدول.  
لة لهيكلة  يبدو العراق الذي يعاني من هيمنة الهويات العرقية املش�كرّ
الش�بكات السياس�ية، واحدا من ال�دول الديمقراطي�ة الحديثة التي 
تحت�اج اىل إدامة الوحدة السياس�ية، وان ال يؤدي التنوع اىل التصدع، 

ي املجتمع اىل قبائل سياسية.  وتشظرّ
لكن ذلك يحتاج اىل تنش�يط األس�ئلة األساس�ية ح�ول كيفية فهمنا 

للمؤسسات الديمقراطية، ودور الفاعلني فيها. 
املقارن�ة م�ع النظ�ام الس�يايس األوروب�ي املتط�ور، يفي�د كثريا يف 
اس�تخالص الِعرب من ه�ذه التجربة العريقة، ومعرف�ة العوامل التي 

أدت اىل صعود نوعي للديمقراطيات الغربية. 
يف ه�ذه ال�دول، ثمة مجه�ودات تعاضدية عى الرغم م�ن الخالفات 
األيديولوجي�ة العميقة بني الكيانات السياس�ية، التي لم تتوغل يوما 
عى حساب الدولة، كما انها أوهن بكثري من اْن تقف حجر عثرة امام 
الدولة ومؤسساتها، االمر الذي جعل من ديناميات تغيري الحكومات، 
ممه�دا.   ع�ى مدى نصف قرن، ش�اركت أوروبا يف تجربة سياس�ية 
ن�ت م�ن رصرّ القواعد  واس�عة النط�اق يف التنظي�م والحك�م، وتمكرّ
ن دولها ذات  األساسية الصلبة للمرشوع الديمقراطي، األمر الذي مكرّ
الس�يادة من املش�اركة الطوعية وبكل ثقة يف وحدة سياسية أكرب يف 
االتحاد األوروبي.  انرّ أحد األسباب العظيمة التي عزرّزت تطور النظام 
السيايس األوروبي هو اضفاء الطابع املؤسيس حتى يف طريقة تعامل 
الكيانات السياس�ية م�ع بعضها، االمر الذي يقل�ل من فرص العنف 

املعهود يف الديمقراطيات غري الراسخة. 
يش�رتك العراق مع الكث�ري من بل�دان الديمقراطيات الناش�ئة يف ان 
الهيمنة الجهوية عى القرار، تقورّض املمارسة الديمقراطية التقليدية 
وتح�درّ م�ن مش�اركة املواطنني بالط�رق الت�ي تحدده�ا التنظريات 
الت�ي وضع�ت القوانني، ومن أس�باب ذل�ك، التفاوت�ات االجتماعية 
واالقتصادية، والس�لوك غ�ري الحضاري م�ع الديمقراطية، والجهل، 
االمر الذي يوجب نهجا ينس�ل أجياال تستطيع التعامل مع مخرجات 

االنتخابات. 

اكدت طبيبة األعصاب واألخصائية النفسية العصبية أولغا غولوبنسكايا، 
إن اإلنس�ان يتثاءب عادة، عند رغبته يف النوم، أو عند حاجته لنيل قس�ط 

من الراحة.
ونوهت الخبرية، بأن التثاؤب هو رد انعكايس ال إرادي، يس�مح بتنش�يط 
الدماغ. وأوضحت طبيبة األعصاب، أن من أس�باب التثاؤب حدوث تغريات 
يف ج�دول العم�ل املعت�اد، وكذل�ك االنتقال م�ن منطقة زمني�ة إىل أخرى 
بالطائ�رة، وحدوث أي اضطراب�ات يف اإليقاعات البيولوجي�ة، واملزيد من 
التغري يف النوم. وشددت عى أنه، إذا كان النوم غري فعال، فسيتثاءب املرء 
أحيان�ا خالل النهار. وقالت: “نادرا ما يتثاءب الناس أثناء النهار، لكن إذا 
بدأوا يف التثاؤب باستمرار، فقد يكون ذلك إشارة إىل وجود أمراض خطرية. 
يمكن أن يصاحب التثاؤب، عى سبيل املثال، وجود فشل قلبي. وقد يكون 
سببه وجود االضطرابات العصبية املرتبطة بحدوث خلل يف وظيفة النوم. 

ومع وجود واالكتئاب، قد يظهر التثاؤب املستمر”.

كشفت دراسة جديدة صادرة عن معهد بحوث االٔحماض الدهنية االٔمريكي، 
ع�ن وجود ارتباط ب�ني أوميجا 3 وخط�ر الوفاة، حيث تبني أن االٔش�خاص 
الذين لديهم مس�تويات أعى من أوميج�ا 3 بمجرى الدم لم يتعرضوا لخطر 
الوفاة واالٔمراض، طبًقا ملاورد يف موقع ميديكال إكسربيس. وقالت الدراسة 
إن االٔش�خاص الذين تناولوا أوميجا 3 عاش�وا لفرتة أط�ول من أولٔيك الذين 
لديهم مس�تويات أقل. وأوضح الباحثون أن هٔوالء االٔشخاص الذين تعرضوا 
للوفي�ات جراء أمراض القلب كانت لديهم مس�تويات منخفضة نس�بًيا من 
أوميج�ا 3، حيث تبني عالقة أوميجا 3 باالٔمراض التي تصيب القلب والدماغ 
والعينني واملفاصل. وأشارت الدراسة اىٕل أن اليابانيني لديهم مستويات أعى 
من أوميجا 3 مقارنة بالبلدان االخرى، ولذلك يزداد العمر االفرتايض للشعب 
اليابانى مقارنة بغريهم. وأكد الباحثون أهمية تناول االٔسماك التى تحتوي 
ع�ي مس�تويات عالية من أوميج�ا 3، الذي تبني قدرته ع�ي تخفيف التوتر 

واالٕجهاد، بجانب دوره يف الحماية من عدوى فريوس كورونا.

طبيبة أعصاب حتدد متى يكون 
التثاؤب خطريًا

تناول أوميجا 3 يقلل الوفيات الناجتة
 عن أمراض القلب والرسطان

عرشة منتجات غذائية تطيل فرتة الشباب
 ،Milliyet وضعت الصحيفة الرتكية اليومية
قائم�ة م�ن 10 منتج�ات غذائية تس�اعد يف 

مكافحة الشيخوخة وتطيل فرتة الشباب.
وتضمن�ت القائم�ة، الجوز الغن�ي بالدهون 
املتع�ددة غ�ري املش�بعة، وكذل�ك بأحم�اض 
أوميغا 3 التي تنظم مستويات الكوليسرتول 

وتقلل من مخاطر اإلصابة بأمراض القلب.
ويحتوي سمك السلمون كذلك عى مستويات 
عالي�ة من ه�ذه األحماض. ويس�اعد تناول 
هذا الس�مك يف الحفاظ عى صفاء الذهن مع 
التق�دم يف العم�ر، وهو يحتوي ع�ى كميات 
عالي�ة م�ن الربوت�ني ويتمت�ع بخصائ�ص 
م�ن  الب�رشة  تحم�ي  لاللتهاب�ات  مض�ادة 
عالم�ات الش�يخوخة املختلفة مث�ل العيوب 

وحب الشباب والتجاعيد.

ويعت�رب العن�ب ال�ربي م�ن امل�واد املض�ادة 
لألكسدة بش�كل قوي بسبب املستوى الكبري 
م�ن الربوانثوس�يانني واألنثوس�يانني، الت�ي 
املبك�رة.  الش�يخوخة  مكافح�ة  يف  تس�اعد 
وتحتوي الس�بانخ أيضا عى نسبة عالية من 

مضادات األكسدة. ويمكن أن يقلل ذلك بشكل 
كبري م�ن التده�ور العق�ي املرتب�ط بالعمر 
ومش�اكل الرؤي�ة وتنكس العظ�ام. ويمكن 
أن تمن�ع الس�بانخ، أمراض القل�ب واألوعية 
الدموي�ة، وخف�ض ضغط الدم ومس�تويات 
الكوليسرتول، وحتى خطر اإلصابة برسطان 

الجهاز الهضمي.
ويتمتع الش�اي األخرض بخصائص مماثلة. 
يحس�ن صحة الجل�د ويمنع أيض�ا مخاطر 
اإلصاب�ة بمجموعة من األمراض، مثل مرض 

السكري من النوع 2 وأمراض القلب.
مركب�ات  خ�الل  م�ن  ال�ربوكي،  ويس�اعد 
الس�لفورافان واإلندول، ع�ى حماية الخاليا 
م�ن التل�ف الناتج ع�ن اإلجهاد التأكس�دي، 

ويقلل من خطر اإلصابة بالرسطان.

تس�تعد رشكة “فايزر” إلنتاج نسخة من لقاحها 
املض�اد لف�ريوس كورون�ا ه�ذا الصي�ف، يمك�ن 
تخزينه�ا ألش�هر يف ثالج�ات األدوي�ة العادي�ة، 
فيم�ا يحتاج تخزين لقاحه�ا اآلن 70 درجة تحت 
الصف�ر. وق�ال الرئي�س التنفيذي للرشك�ة ألبري 
بورال: “متفائل بش�أن قدرة املص�ل عى مواجهة 
الس�اللة املتحورة يف الهند”، مدافعا عن السياسة 

الس�عرية التي تعتمدها الرشكة. وأضاف: “لدينا 
بيانات عن املتحور الربيطاني املنترش عى س�بيل 
املثال يف إرسائيل، وتبلغ فعالية اللقاح ضده %97، 
ويف جن�وب إفريقي�ا، اللق�اح فعال ض�د املتحور 
املحي بنسبة 100%، وتظهر البيانات من الربازيل 
أنه يؤمن عى نحو جيد جدا التحصني ضد املتحور 
الربازيي”. وتابع: “بالنسبة للمتحور الجديد الذي 

رصد يف الهند، ليس لدينا أي بيانات، لكنني متفائل 
بش�أن قدرتنا عى الس�يطرة عليه”. وأشار إىل أن 
“الرشكة تحاول معرفة ما إذا كان بوسعها تمديد 
وقت التربيد الذي يمك�ن خالله إخراج اللقاح من 
الثالجات الخاص�ة التي تضمن حرارة تربيد تصل 
إىل 70 درجة تحت الصفر، ووضعه يف ثالجة أدوية 

كالسيكية يف درجة 20 تحت الصفر”.

»فايزر« تعد للقاح يمكن ختزينه يف الثالجات العادية

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

نقـابـة الصحفييـن العراقييـن تتقـدم بالتعـازي واملـواسـاة 
للشعب العراقي ولذوي ضحايا فاجعة مستشفى ابن اخلطيب

بغداد / املستقبل العراقي
تتق�دم نقاب�ة الصحفيني العراقي�ني واألرسة 
الصحفي�ة بأح�ر التع�ازي واملواس�اة ألبن�اء 
ش�عبنا وعوائ�ل ش�هداء فاجع�ة مستش�فى 
ابن الخطي�ب والتي راح ضحيته�ا العديد من 

االبرياء من املرىض واملواطنني.
ان تل�ك الفاجعة األليم�ة ماكانت لتحدث لوال 
اإلهمال والالمباالة وعدم الش�عور باملسؤولية 
كونها تح�دث يف مكان يجب إن يقدم خدماته 

اإلنس�انية للم�رىض م�ن املواطن�ني الذين لم 
يفكروا يوما ان املوت يف انتظارهم .

وم�ن هنا تدع�و نقابة الصحفي�ني العراقيني 
الجهات املسؤولة اىل تحمل مسؤولياتها للحد 

من تلك املآيس وعدم تكرارحدوثها.
نس�أل الله ان يتغمد الش�هداء بواسع رحمته 
ويسكنهم فسيح جناته وان يمن عى الجرحى 

واملصابني بالشفاء العاجل .
وليحفظ الله العراق وشعبه من كل سوء.

»املستقبل العراقي« تروي قصة شاب برصي صنع »تكتك« بجهود فردية
البصة املستقبل العراقي خاص / نهلة الحمداني 

تمكن ش�اب من محافظة الب�صة من صناعة تكتك محي 
بجهود ذاتية وعى حس�ابه الشخيص. وقال الشاب مجتبى 
البصي الذي يعمل »فيرت« للدراجات النارية، انه تمكن من 
صناعة تكتك بطريقته الخاصة وبجهود ذاتية عى حسابة 
الش�خيص، مشرياً ان هذا التكتك شبيه بسيارة حمل سبعة 
راك�ب واالدوات الت�ي اس�تخدمها يف صناع�ة التكت�ك هي 
عبارة عن مواد مشرتكة بني الس�يارات والدرجات النارية.  
وبعد نجاح الفكرة عى مس�توى محافظة البصة ونرشها 
يف مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي، ب�دء اقب�ال الراغبني من 
املحافظ�ات العراقية برشاء التكت�ك املصنع محلياً، ومن ثم 
جاءت املطالب�ات االخرى عى حجز التكتك للدول املجاورة، 
لك�ن الش�اب غ�ري متمكن م�ن وجود م�كان كب�ري للعمل 
عى انش�اء كمية لس�د الحجوزات من ال�دول واملحافظات 
العراقية. وطالب البصي يف حديث ل�«املس�تقبل العراقي« 
أن الحكوم�ة االتحادية والجهات املعني�ة بدعمه واعطاءه 
فرص�ة م�ن اجل توس�ع عملة كش�اب عراقي لدي�ه طاقة 
وامكاني�ة لصنع منت�وج محي يف جنوب الع�راق.  بدوره، 
تح�دث الصحف�ي عادل عب�د الجب�ار عن تغبي�ب واقصاء 
الطاق�ات العراقية، وقال ان »الجهات الحكومية انش�غلت 
بالصاعات السياسية واملكاسب الشخصية وبالتايل تناست 
دعم الطاقات العراقية«. وأضاف »لذلك يوجد عدد كبري من 

االمكانيات املتوفرة لدى الش�باب العراق�ي لكنها كانت وال 
زال�ت مهمل�ة اذا لم تكن التفات�ة من قبل املعني�ني اليها«.  
م�ن جانبه، قال الش�اب زيد النعيم�ي ان املعاهد والكليات 
والنخب والكفاءات يف البصة لديهم امكانيات عالية بحيث 
ان هن�اك اخرتاعات مغيبة إعالمًيا ل�و نبحث عنها وتخرج 
اىل ال�رأي الع�ام ع�ن طريق املؤسس�ات اإلعالمي�ة ألذهلت 
العال�م باألفكار املوج�ودة لدى النخب والكف�اءات العلمية 
س�واء كان يف البصة او بقي�ة املحافظات العراقية. وأردف 
بالق�ول »لكن املنت�وج املحي واالف�كار العلمية بدأت تغيب 
من قبل السلطات املعنية عن علم وعمد وهذا مؤرش خطري 
عى الشاب العراقي الذي يمتلك طموح مستقبلية«.  وختم 
النعيمي بالق�ول إن »اغلب الدول العربية واالجنبية نجحت 

باستقطاب الكفاءات العراقية وهذا واضح للجميع«.


