
Issue No  ( 2365 )  April   Tue    27  2021    العدد )2365(  27   نيسان   2021                    السنة السادسة                  معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (الثالثاء

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

األعرجي للسفري الكندي: 
وجوب انسحاب »القوات املقاتلة« 

وفق جدول زمني
ص2

تقرير حقوق اإلنسان بشأن فاجعـة ابـن اخلطيـب: تقصري من أطـراف عّدة
طلب برملاين إلعفـاء الطبقـات الفقيـرة من دفـع اجـور جبايـة الكهربـاء

ص2

ص2

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ق�ال وزير الخارجية االيراني محمد جواد ظريف 
عق�ب مباحث�ات يف بغداد م�ع نظ�ره العراقي 
فؤاد حس�ني، أمس االثنني، ان ب�اده تدعم دورا 
محوريا قويا للعراق يف التهدئة واللجوء اىل الحوار 
ب�ني دول املنطق�ة من اجل تحقيق اس�تقرارها، 
فيم�ا بحث�ا الح�وار االيراني الخليج�ي. وأضاف 
ظري�ف،، خال مؤتمر صحايف يف بغداد، ان باده 
تق�در الدور املحوري للعراق يف املنطقة من خال 
تعزيز مس�اره حول القضايا االقليمية والدولية 
والتهدئ�ة واملفاوض�ات م�ن اجل بن�اء عاقات 
حس�ن جوار وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية. 
وأشار اىل انه اجرى مباحثات مع نظره العراقي 
تناول�ت تعزي�ز العاق�ات الثنائي�ة يف مج�االت 
االقتص�اد والطاقة والربط الس�ككي ومكافحة 
املخدرات، منوها اىل ان دماء العراقيني وااليرانيني 
ق�د امتزج�ت يف الح�رب ض�د تنظي�م »داعش«. 
وق�ال »نأمل أن تعود االدارة األمركية إىل االتفاق 
الن�ووي وأن تلتزم بتعهداته�ا فيه«، مضيفا »لم 
نتواص�ل مع املفاوضني األمركيني يف فيينا ولكن 
املحادثات النووية تتقدم«. من جانبه، اشار وزير 
الخارجي�ة اىل انه بحث م�ع نظره االيراني عددا 
م�ن القضايا الت�ي تهم املنطق�ة والوضع الدويل 
وتطوير عاق�ات البلدين االقتصادية خاصة بعد 
ان ب�دأت الحكومة العراقية تلع�ب دورا محوريا 
يف السياس�ة الخارجي�ة لبن�اء عاق�ات متوازنة 
م�ع مختلف الدول م�ن اجل التهدئ�ة وان تكون 
املنطقة ه�ي صاحبة الكلمة فيم�ا يخص امنها 

واستقرارها وكذلك امن العراق كجزء منها.
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       بغداد / المستقبل العراقي

قالت رئيس�ة املفوضية األوروبية أورس�وال فون دير الين، 
أم�س االثن�ني، إن االتح�اد األوروبي سيس�مح لألمركيني 
الذين حصلوا عىل تطعيم لفروس كوفيد-19، من الس�فر 
لتل�ك ال�دول لقضاء عطاته�م الصيفية فيه�ا. وأوضحت 
أورس�وال ف�ون دير الي�ن أن األمركيني مم�ن حصلوا عىل 
جرعتني من لقاح كورونا، س�يكون بمقدورهم زيارة دول 
االتحاد األوروب�ي. وتبنى االتحاد األوروب�ي قيودا صارمة 
عىل الس�فر إىل دول االتح�اد البالغ عدده�ا 27 دولة العام 
امل�ايض، إذ ال يس�مح بالرح�ات غ�ر الرضوري�ة إال م�ن 

أس�راليا ونيوزيلندا ورواندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية 
وتاياند. وأشارت رئيس�ة املفوضية األوروبية يف مقابلتها 
إىل أن قواعد االتحاد األوروبي بشأن السفر غر الرضوري، 
س�تتغر يف الوقت املناس�ب بفصل الصيف، لتأخذ أيضا يف 
االعتبار مسالة انتشار التطعيم. وأضافت أن »األمركيني، 
كم�ا أرى، يس�تخدمون لقاح�ات معتمدة من قب�ل وكالة 
األدوي�ة األوروبي�ة، وهذا األمر سيس�مح بحري�ة الحركة 
والسفر بالنس�بة لهم إىل االتحاد األوروبي«. وتابعت قائلة 
إن الس�بب يف ذلك هو »أن هناك أم�را واحدا واضحا: الدول 
األعضاء ال�27 س�تقبل، بدون قي�د أو رشط، كل الذين تّم 
تطعيمهم بلقاحات معتمدة من وكالة األدوية األوروبية«.

      بغداد / المستقبل العراقي

ناق�ش مجل�س الن�واب، االثن�ني، خ�ال 
جلسة استثنائية برئاسة محمد الحلبويس 
تداعيات فاجعة مستش�فى ابن الخطيب 

الخاصة بمرىض فايروس كورونا.    
وذكر بيان لرئاس�ة مجلس النواب، تلقى 
»ناس« نس�خة منه، )26 نيسان 2021(، 
أن »الحلبويس تقدم يف مس�تهل الجلس�ة 
بالتعزية للش�عب العراقي واهايل ضحايا 
مستش�فى ابن الخطيب يف بغ�داد، داعيا 
الله بالرحمة والغفران لش�هداء الفاجعة 
ومتمنيا الش�فاء العاجل للجرحى«،فيما 

أش�ار الحلب�ويس اىل »تكليف بش�ر حداد 
لتمثي�ل مجل�س الن�واب ضم�ن اللجن�ة 
التحقيقي�ة التي ش�كلها رئي�س مجلس 
الوزراء بخصوص حادثة مستش�فى ابن 

الخطيب«.  
حادث�ة  »حيثي�ات  املجل�س  وناق�ش 
مستشفى ابن الخطيب املخصصة ملرىض 
جائح�ة كورون�ا التي وقع�ت قبل يومني 
وراح ضحيتها عرشات املتوفني والجرحى 

بسبب االهمال وسوء االدارة«.  
وطالب عدد من النواب خال الجلسة التي 
ت�رأس جانب منها حس�ن الكعبي النائب 
االول لرئي�س املجل�س، حس�ب م�ا ذك�ر 

البي�ان، ب� »وقفة جادة ملعالجة املش�اكل 
التي تعاني منها املؤسس�ات الصحية من 
اساس�ها ومكافحة الفساد االداري واملايل 
فيها، وأن يأخذ القضاء دوره يف محاسبة 
املقرصين املس�ؤولني عن وق�وع الحادثة 
لوضع حد لهذه الحوادث املتكررة واعتبار 
ضحايا مستش�فى ابن الخطيب ش�هداء 
ومنح ذويهم حقوقهم وتعويض الجرحى 
ومعالجة الحاالت الصعب�ة خارج العراق 
وتأهيل املستش�فيات وصيانة املؤسسات 
الصحية وفك التداخ�ل يف الصاحيات بني 
الصح�ة واملحافظ�ات، واملطالب�ة  وزارة 
اختي�ار  الت�ي ق�ررت  الجه�ة  بمس�ائلة 

مستش�فى اب�ن الخطي�ب لع�زل مرىض 
فايروس كورونا رغم قدمه«.  

وطالب�ت ع�دد من املداخ�ات ب�� »إبعاد 
وزارات التعلي�م الع�ايل والربية والصحة 
من نظام املحاصصة يف تعيني الوزراء لها 
من اج�ل النهوض واالرتق�اء بالقطاعني 

التعليمي والصحي يف العراق«.  
من جهتها، اش�ارت لجنة الصحة والبيئة 
»حادث�ة  ع�ن  اويل  تقري�ر  يف  النيابي�ة 
مستش�فى ابن الخطي�ب قيامها بدورها 
الرقابي منذ وقوع الحريق يف املستشفى.
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طلب برملاين إلعفاء الطبقات الفقرية من دفع اجور جباية الكهرباء
     بغداد / المستقبل العراقي 

قدمت كتلة ائتلاف دولة القانون 
طلبلا  االثنلن،  أملس  النيابيلة، 
رسلميا اىل وزارة الكهرباء العفاء 
واملشلمولن  الفقلرة  الطبقلات 
بشلبكة الحمايلة االجتماعية من 

دفع اجور الجباية.
وقالللت الكتللة إن الطلب يسلعى 
إىل التخفيلف عن كاهلل الرشائح 
الفقلرة، خاصلة ملع تداعيلات 
جائحة »كورونا« وارتفاع االسعار 

يف االسواق املحليلة.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

قلال وزير الخارجية االيراني محملد جواد ظريف عقب 
مباحثلات يف بغلداد مع نظلره العراقي فؤاد حسلن، 
أملس االثنن، ان باده تدعلم دورا محوريا قويا للعراق 
يف التهدئلة واللجلوء اىل الحلوار بلن دول املنطقلة من 
اجلل تحقيلق اسلتقرارها، فيما بحثلا الحلوار االيراني 

الخليجي.
وأضاف ظريف،، خال مؤتمر صحايف يف بغداد، ان باده 
تقدر الدور املحوري للعلراق يف املنطقة من خال تعزيز 
مسلاره حلول القضايلا االقليميلة والدوليلة والتهدئة 
واملفاوضلات من اجلل بناء عاقات حسلن جوار وعدم 

التدخل يف الشؤون الداخلية.
وأشلار اىل انله اجلرى مباحثلات ملع نظلره العراقي 
تناوللت تعزيز العاقلات الثنائية يف مجلاالت االقتصاد 
والطاقة والربط السككي ومكافحة املخدرات، منوها اىل 
ان دملاء العراقين وااليرانين قد امتزجت يف الحرب ضد 
تنظيم »داعش«. وقال »نأملل أن تعود االدارة األمركية 
إىل االتفلاق النووي وأن تلتزم بتعهداتهلا فيه«، مضيفا 
»للم نتواصل مع املفاوضلن األمركيلن يف فيينا ولكن 

املحادثات النووية تتقدم«.
من جانبه، اشار وزير الخارجية اىل انه بحث مع نظره 
االيرانلي عددا ملن القضايا التي تهلم املنطقة والوضع 
اللدويل وتطويلر عاقلات البلديلن االقتصاديلة خاصة 
بعلد ان بلدأت الحكومة العراقية تلعلب دورا محوريا يف 
السياسلة الخارجية لبناء عاقلات متوازنة مع مختلف 
اللدول من اجل التهدئة وان تكلون املنطقة هي صاحبة 
الكلمة فيما يخص امنها واستقرارها وكذلك امن العراق 

كجزء منها.
واشلار حسلن اىل ان العراق يتابع مفاوضات فيينا بن 
ايران والدول االوروبية وروسليا حلول الربنامج النووي 

االيران وهي سعيدة للتقدم الذي تحرزه. 
واضلاف ان العلراق يشلعر باالرتيلاح لتقلدم العاقات 
االيرانية الخليجية حيث تلم تقييم دور بغداد يف التهيئة 

ملباحثاتها واستضافتها. 
ونوه اىل وجود بعض املشلاكل يف املللف االقتصادي بن 
العراق وايران و«نأمل حلهلا وتطوير التعاون بينهما يف 

مختلف املجاالت«.
بدوره،اسلتقبل رئيلس الجمهوريلة يف قلر السلام 
ببغلداد، وزيلر الخارجيلة اإليرانلي والوفلد املرافق له، 
وجرى خال اللقاء بحث آخر املستجدات السياسية عىل 
الصعيدين اإلقليمي والدويل وسلبل تعزيز فرص السام 

واالستقرار.
وبحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، فإن صالح 
أكد »عمق الروابط التاريخية مع الجمهورية اإلسلامية 
اإليرانيلة، ورضورة توسليع آفاق التعلاون الثنائي بن 
البلدين يف املجاالت كافة«، مشلدداً علىل »حرص العراق 
ليكون عامل اسلتقرار ومركزاً لتاقي املصالح املشرتكة 

لدول املنطقة وبما يرسخ السلم واألمن اإلقليمي«.
ومع تأزم العاقات بن واشنطن وطهران والذي ينعكس 
علىل العراق، أشلار رئيلس الجمهوريلة إىل أن »املنطقة 
بحاجة لبناء عاقات متوازنة وتفاهم وتنسليق مشرتك 
ورؤيلة واضحلة للوصلول إىل حللول جذريلة لألزمات 
والتوترات من خال االعتماد عىل الحوار البّناء والريح 

بن جميع األطراف الدولية«.
وطاملا جدد املسلؤولون العراقيون موقف الباد الرسمي 
السلاعي للتهدئة بلن أطراف النزاع، حيث شلدد صالح 
»علىل أن العلراق يلويل أهميلة لحمايلة سليادته وأمنه 
واسلتقراره ويتعاون ملع الحلفاء واألصدقلاء يف إطار 
االحلرتام املتبادل وعلدم التدخل يف الشلؤون الداخلية«، 

مشيداً بمواقف إيران ودعمها للعراق.
وتبلادل برهم صاللح مع نظلره اإليرانلي التحايا من 

خلال الوزيلر الضيف، كملا أعرب وزيلر الخارجية عن 
رغبلة باده بتوسليع آفاق التعاون والتنسليق الثنائي، 
ومسلاندتها للعراق يف مختلف الصعد، مشلراً إىل أهمية 
تعزيز العاقات بن دول املنطقة من أجل دعم االستقرار 

ومواصلة مكافحة اإلرهاب.
إىل ذللك، اسلتقبل رئيلس مجللس اللوزراء مصطفلى 
الكاظمي وزير خارجية الجمهورية االسلامية االيرانية 

محمد جواد ظريف والوفد املرافق له. 
ورحلب الكاظمي، يف مسلتهل اللقلاء، بالوزير الضيف 
يف العراق حيث اجواء شلهر رمضلان املبارك، كما حمله 

تحياته اىل القيادة االيرانية. 
وجلرى خال اللقلاء بحث تطور العاقلات الثنائية بن 
البلدين بالشلكل الذي يخدم املصاللح املتبادلة، وتعزيز 
التبادل التجلاري باالتجاهن، كما ناقشلا قيام البلدين 

بااليفاء بالتزاماتهما املالية والتعاقدية. 
وجلرى خلال اللقاء ايضا بحلث تعاون البلدين بشلأن 
مواجهة التهديدات االمنية املشلرتكة، بناء عىل التعاون 
اللذي حصل اثنلاء مواجهلة تنظيم »داعلش« االرهابي 

ومنع معاودة نشاطه. 
واكد الكاظمي عىل اهمية التواصل بن مسؤويل البلدين، 
يف ظلل التطلورات املتسلارعة التلي تشلهدها املنطقة 
والعالم، والتي تتطلب اسلتمرار الحلوار وتبادل االفكار 

بن دول املنطقة.
ملن جانبه، نقل وزيلر الخارجية االيرانلي محمد جواد 
ظريف تحيات القيلادة االيرانية لرئيس مجلس الوزراء، 

وبارك له حلول شهر رمضان الكريم. 
واشلار ظريلف اىل اهمية اللدور الذي تلعبله الحكومة 
العراقيلة ورئيس مجللس الوزراء مصطفلى الكاظمي 
سلواء عىل مسلتوى العاقة بن البلدين او عىل مستوى 
امللفات االقليمية بشلكل اوسلع، ودور العلراق يف تبني 
سياسلة الحوار والتهدئة من اجل امن واستقرار وسام 
املنطقلة.  كذللك اعللن ظريلف رفلللض الجمهوريلة 
االسلامية االيرانية ألي ترف او سلوك يؤثر سلبا عىل 

االمن يف العراق.

      بغداد / المستقبل العراقي

ناقش مجلس النواب، االثنن، خال جلسلة اسلتثنائية 
برئاسة محمد الحلبويس تداعيات فاجعة مستشفى ابن 

الخطيب الخاصة بمرىض فايروس كورونا.    
وذكلر بيلان لرئاسلة مجللس النلواب، تلقلى »نلاس« 
نسلخة منه، )26 نيسلان 2021(، أن »الحلبويس تقدم 
يف مسلتهل الجلسلة بالتعزية للشلعب العراقلي واهايل 
ضحايا مستشلفى ابلن الخطيلب يف بغلداد، داعيا الله 
بالرحملة والغفران لشلهداء الفاجعة ومتمنيا الشلفاء 
العاجل للجرحى«،فيما أشار الحلبويس اىل »تكليف بشر 
حلداد لتمثيل مجلس النلواب ضمن اللجنلة التحقيقية 
التي شلكلها رئيس مجللس الوزراء بخصلوص حادثة 

مستشفى ابن الخطيب«.  

وناقش املجلس »حيثيات حادثة مستشفى ابن الخطيب 
املخصصة ملرىض جائحة كورونا التي وقعت قبل يومن 
وراح ضحيتها عرشات املتوفن والجرحى بسبب االهمال 

وسوء االدارة«.  
وطالب عدد من النواب خال الجلسلة التي ترأس جانب 
منها حسلن الكعبي النائب االول لرئيس املجلس، حسب 
ما ذكلر البيان، بلل »وقفة جادة ملعالجة املشلاكل التي 
تعاني منها املؤسسلات الصحية من اساسها ومكافحة 
الفسلاد االداري واملايل فيهلا، وأن يأخذ القضاء دوره يف 
محاسبة املقرين املسؤولن عن وقوع الحادثة لوضع 
حلد لهذه الحوادث املتكررة واعتبار ضحايا مستشلفى 
ابن الخطيب شلهداء ومنح ذويهلم حقوقهم وتعويض 
الجرحلى ومعالجلة الحلاالت الصعبلة خلارج العلراق 
وتأهيل املستشلفيات وصيانة املؤسسات الصحية وفك 

التداخل يف الصاحيات بلن وزارة الصحة واملحافظات، 
واملطالبة بمسلائلة الجهة التي قررت اختيار مستشفى 
ابن الخطيب لعزل مرىض فايروس كورونا رغم قدمه«.  
وطالبت علدد من املداخات بلل »إبعلاد وزارات التعليم 
العلايل والرتبية والصحة من نظلام املحاصصة يف تعين 
اللوزراء لهلا من اجلل النهلوض واالرتقلاء بالقطاعن 

التعليمي والصحي يف العراق«.  
ملن جهتها، اشلارت لجنة الصحلة والبيئلة النيابية يف 
تقرير اويل عن »حادثة مستشلفى ابن الخطيب قيامها 
بدورهلا الرقابي منذ وقلوع الحريق يف املستشلفى من 
خال االتصال مع رئاسلة مجلس النلواب وزيارة وزارة 
الصحلة لطرح التسلاؤالت عىل كادرهلا املتقدم لتدوين 
املاحظلات الفنية واالدارية، اضافلة اىل زيارة اللجنة اىل 
مستشلفى ابن الخطيب لاطاع عىل الكارثة املؤسلفة 

منوهة اىل ان الخلل يف القطاع الصحي هو نتاج تراكمات 
سوء االداء يف القطاع التنفيذي«.  

ولفتلت اىل أن »بناية املستشلفى قديمة وال يحتوي عىل 
منظومة حرائلق مركزية وعدم وجلود مراقبة وفحص 
نظاملي من قبل مديرية الدفاع املدنلي اضافة اىل وجود 
تقصر من جانب افراد حماية املستشفى وادارتها بعدم 
سليطرتها علىل اعداد املرافقلن والزائريلن للمرىض ما 
يتسلبب بدخول اعداد كبرة منهم فضا عن اسلتخدام 
الهيلرتات الكهربائيلة وطهلي الطعام داخلل الردهات 
وتراكلم قنانلي االوكسلجن داخلهلا، اضافلة اىل عدم 
وجلود تخصيصلات مالية لتعيلن الكلوادر الخدمية يف 

املستشفيات«.  
ويف ذات الشأن دعا حسن الكعبي اىل »انهاء ملف ارتباط 

دوائر الصحة والرتبية يف املحافظات«.  

ظريف يلتقي الرئاسات الثالث ويناقش معهم »احلوار مع اخلليج« و«اخلالفات االقتصادية«.. والربط السككي يهيمن على احلوارات

إيران تدعم دور العراق يف »هتدئة املنطقة«

العدد )2365(   27     نيسان    2021                السنة السادسة                 معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (الثالثاء

رئاسة الربملان: إلزام املالية بتوجيه التخصيصات إلكامل املستشفيات النظامية
إعادة فك ارتباط الدوائر الصحية والرتبوية من احملافظات واعادتها للوزارتني

130 شهيدًا يف أربع ردهات »مكتظة«.. وال وجود ألجهزة احلرائق.. واإلطفاء وصل متأخرًا

        بغداد / المستقبل العراقي

اسلتقبل مستشلار األمن القومي، 
قاسلم األعرجلي، بمكتبله أملس 
اإلثنن، السلفر الكنلدي يف بغداد، 

أولريك شانون.
وجلوب  علىل  األعرجلي،  وأكلد 
انسلحاب القلوات املقاتللة ضمن 
التحاللف اللدويل من العلراق، وفق 
جدول زمنلي متفق عليه، مبينا أن 
كندا عضلو يف التحالف الدويل وهي 

معنية بهذا األمر. 

كملا بحلث األعرجي مع السلفر 
الكنلدي، آخر مسلتجدات األوضاع 
املنطقلة،  يف  واألمنيلة  السياسلية 
تعزيلز  بحلث  أيضلا،  وجلرى 
العاقلات الثنائية بلن البلدين بما 
يخدم مصاللح البلدين والشلعبن 

الصديقن.  
وجلرت مناقشلة أوضلاع مدينلة 
سلنجار وأهميلة أن تكلون لكنلدا 
مشاركة واضحة يف إعادة إعمارها، 
وبحث الجانبلان أيضا، األوضاع يف 

مخيم الهول الحدودي مع سوريا.

األعرجي للسفري الكندي: وجوب انسحاب 
»القوات املقاتلة« وفق جدول زمني

        بغداد / المستقبل العراقي

نلرشت مفوضية حقلوق اإلنسلان، أمس االثنلن، تقريرها 
الرصلدي بشلأن حادثلة حريق مستشلفى ابلن الخطيب يف 
بغداد، وأرّشت خاله وصول فرق الدفاع املدني إىل املكان بعد 
ساعة عىل اندالع الحريق، خافاً ملا قاله املتحدث باسم وزارة 

الداخلية اللواء خالد املحنا عن »رسعة« وصولها.
وقاللت املفوضيلة يف التقرير اللذي تلقت املسلتقبل العراقي 
نسلخة منه إن »فلرق تقيص الحقائق الرصديلة للمفوضية 
العليلا لحقوق اإلنسلان وبعلد التحقق امليدانلي ألثار حادث 
حريلق مستشلفى ابلن الخطيب يف بغلداد أرشت األسلباب 
الرئيسية للحادث األليم«. وفيما ييل نص ما أوردته مفوضية 

حقوق اإلنسان عن »أسباب الحريق«:
1- الحريق كان بسلبب انفجار قنينة أوكسجن داخل ردهة 

إنعاش الرئة،
2- اكتظاظ الردهات بأعداد الزوار من ذوي املرىض الراقدين 
يف املستشلفى، وهذا دليل علىل عدم التزام ادارة املستشلفى 
بتعليملات اللوزارة فيما يخلص دخول املرافقلن إىل ردهات 

اإلنعاش والعزل.
3- علدم وجلود منظومة إنلذار مبكر يف املستشلفى لتحذير 

واشعار املواطنن بالحريق أو الخطر.
4- ان معظلم عمليلة اإلنقلاذ خلال الحريق للملرىض تمت 
ملن قبل املرافقلن واألهايل، ولم يتم اسلتخدام مسلتلزمات 
اطفلاء الحريق املوجلودة لعلدم االنتباه لوجودهلا من قبل 
املواطنلن، وهو ما يؤرش تقاعسلًا يف اداء الواجبات من قبل 
إدارة املستشلفى وفريق الدفاع املدني الذي وصل بعد سلاعة 
من اندالع الحريق.5- نقاً عن شهود العيان لفريق املفوضية 

أكدوا أن الطابق األوسلط للمستشلفى احرتق بالكامل وهو 
يضلم أربعلة ردهلات كل ردهة فيهلا أكثر ملن 30 مريضاً، 
إضافة إىل تأثر الطوابق األخرى يف املستشفى وحصول حاالت 
اختنلاق بلن امللرىض واملرافقن لهم بسلبب غللق منظومة 
األوكسلجن كلون معظم املرىض هم ملن املصابن بفروس 

كورونا وحاالت حرجة.
6- عدد الشهداء التقريبي وفقاً لشهادات حصل عليها فريق 
املفوضيلة قلد يصلل إىل 130 شلهيداً من ضمنهلم مرافقن 
للملرىض الراقدين يف املستشلفى، فضاً عن وجلود عدد من 
الشلهداء الذيلن لم يتلم التعرف عىل هويتهم بسلبب شلدة 

الحريق الذي شوه أجسادهم.
7- أرشت املفوضيلة ملن خلال فريقهلا ان هناك تقاعسلاً 
واضحاً من قبل إدارة املستشفى وعدم التحرك الرسيع إلنقاذ 
املرىض، فضاً عن تأخر اسلتجابة فرق الدفاع املدني التابعة 
للمستشلفى وهذا يدل عىل عدم وجود علدد كاف من الكادر 
املختلص اللييل املدرب ملراقبة الحلاالت الطارئة، وعدم التزام 
كوادر الدفاع املدني يف املستشلفى بواجباتهم، وتأخر وصول 
فلرق الدفاع املدنلي التابعة للوزارة الداخليلة.  إن املفوضية 
العليا لحقوق اإلنسان إذ تعرض هذه الحقائق أمام الجهات 
املعنيلة واللرأي العام وتطبيقلاً ملبدأ) الحلق يف الحصول عىل 
املعلوملة(  فأنهلا تؤرش قصلوراً واضحاً يف مسلتوى تقديم 
الخدملات الصحيلة للمواطنلن وانتهلاكاً صارخلاً  لحقوق 
اإلنسلان خاصلة ) الحلق يف الصحلة ( ملن قبلل الجهلات 
الحكوميلة متمثللة بلوزارة الصحلة وإدارة املستشلفى«. 
وطالبت مفوضية حقوق اإلنسان :«إحالة كل من يثبت عليه 
التعمد أو التقصر أو اإلهمال بصورة مبارشة أو غر مبارشة 
يف كل ملا ذكر يف الفقرات أعلاه يف وزارتي الصحة والداخلية 

إىل القضاء ووفق القانون«. ودعت إىل »تشكيل  لجان رقابية 
ذات مسلتوى عاٍل ملن املهنية ملراقبة عمل املستشلفيات يف 
بغلداد واملحافظات لياً ونهاراً  للحفاظ عىل أرواح املواطنن، 
ومراجعلة تطبيلق رشوط السلامة واألملان يف املؤسسلات 
الصحية والطبية ومشاريعها،وهو ما أكد عليه تقرير ديوان 
الرقابلة املالية حول سياسلة وزارة الصحة بتوفر متطلبات 
الوقاية والسلامة املهنية يف املؤسسلات الصحيلة يف العراق 
لسلنة 2017«. واسلتذكرت املفوضيلة، أنها فاتحلت وزارة 
الصحة، »بكتابها ذي العلدد  )3504( بتاريخ 5/17/201٨ 
لتوفلر منظوملات اإلطفلاء الذاتلي واإلنذار املبكلر للحريق 
وخراطيلم املياه الخاصلة بإطفلاء الحرائق، وزيلادة أعداد 
أعضاء لجلان الدفاع املدنلي املدربن عىل إجراءات السلامة 
واإلنقاذ باإلضافة إىل الكوادر الهندسية املتخصصة باألجهزة 
الطبيلة واملوللدات الكهربائيلة وخزانلات الوقلود يف كافلة 
املستشلفيات«. طالبت بل«تشلكيل لجنة مهنية للتحقيق يف 
سبب استمرار وتزايد الحرائق منذ سنوات يف الدوائر الرسمية 
وغر الرسمية، واتخاذ التدابر الازمة ملعالجة ذلك، والتأكيد 
عىل االسلتجابة الرسيعة من قبل الجهلات الحكومية املعنية 
تجلاه هكذا حلوادث لتقليلل األرضار مع تشلديد اإلجراءات 
العقابيلة للمقرين يف هذه الحوادث«. وحثت عىل »تحقيق 
جلرب الرضر الذي لحق بلاألرس اثر وفلاة أو إصابة ذويهم يف 
حريق ابن الخطيب، واالقتصاص العادل للفاعلن واملسلببن 
واملقرين يف أداء واجباتهلم الوظيفية والقانونية«، مؤكدة 
أنها »سلوف تقوم باسلتكمال تحققها وتراقب عمل اللجنة 
التحقيقية الوزارية املشلكلة من مجلس الوزراء، وتأمل بأن 
تكون توصيات اللجنة بحجم املسؤولية والرضر املتحقق بما 

يسهم يف منع وقوع هكذا حوادث مستقباً«.

        بغداد / المستقبل العراقي

تمكنت مفارز أفواج طوارئ بغداد 
من تحرير مخطوفن اثنن وتنفيذ 
أوامر قبلض ملطلوبلن وفق مواد 
فيملا  مختلفلة،  قانللللللونيلة 
نفذت مفارز مديرية رشطة بغداد 
الرصافلة ) 22 ( أملر قبض وفق 
مواد قانونيلة مختلفة، باإلضافة 
إىل القبلض علىل)11( متهما وفق 
مخالفلات وملواد قانونية أخرى، 
وكذلك نفذت مفارز مديرية رشطة 
بغداد الكرخ )12( أمر قبض وفق 
مواد قانونية مختلفة. ومن جانب 
آخلر تمكنللللت مفلارز مديرية 
شلؤون السليطرات ملن القبض 
علىل متهملن اثنن وفلق املادة 4 
إرهلاب، باإلضافلللللة إىل ضبط 
)12( مخالفا ملع  عجلة، وضبط 
)4( عجات تحمل ملواد ممنوعة 
من االستراد، وضبط عجلة عليها 

إشارة حجز. 
وضملن حملتهلا ملكافحة ظاهرة 
التسول القت مفارز رشطة بغداد 

القبض عىل )23( متسوال.

تقرير حقوق اإلنسان بشأن فاجعة ابن اخلطيب: تقصري من أطراف عّدة
بغداد: حترير خمطوفني 

والقبض عىل متهمني 
باإلرهاب 

        بغداد / المستقبل العراقي

 33 الللواء  يف  مقاتلل  استشلهد 
بالحشلد الشلعبي وأصيلب أربعة 
آخلرون بانفجلار عبوات ناسلفة 
أثنلاء تنفيلذ عملية أمنيلة جنوب 
غرب املوصلل وذكر اعام الحشلد 
يف بيلان تلقلت املسلتقبل العراقي 
نسخة منه، ان »املصابون ثاثة من 
الفلوج األول ضمن الللواء املذكور، 
وآخلر من الفلوج الثانلي يف اللواء 
وشهيد قىض بانفجار عبوة ناسفة 

أثناء تقدم القوات املنفذة للعملية، 
فضلا علن أن املصابلن جميعهم 
أصيبلوا بانفجلار عبوات ناسلفة 
أيضلا«. وأطلقلت قيلادة عمليات 
نينوى يف الحشلد الشلعبي متمثلة 
بالفوجلن األول والثانلي يف اللواء 
33 وبمشلاركة الجيلش العراقلي 
عمليلات دهلم وتفتيلش وتعقلب 
خايلا داعش جنوب غلرب املوصل 
وذللك وفق معلومات اسلتخبارية، 
انتهت بتطهر سلت قرى والعثور 

عىل عدد من العبوات الناسفة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

صدقت محكمة تحقيلق الحمزة أقوال املتهم بجريمة قتل املُعلمة )مريم( 
يف مدينة السدير بالديوانية.

وذكر بيلان للمركز االعاملي ملجلس القضاء األعلىل أن »محكمة تحقيق 
الحملزة صدقت أقوال املتهم )ح. م. ش( الذي اعرتف رصاحة بقتل املجني 
عليها ورمي جثتها يف شط السدير جراء مقاومتها له اثر محاولته االعتداء 
عليها«. واضاف أن »املحكمة صدقت أقوال املتهم باالعرتاف وأجرت كشف 

الداللة الذي جاء مطابقاً العرتافه«.

        بغداد / المستقبل العراقي

دمرت قطعات فرقة الرد الرسيع، أمس االثنن، 7 أوكار و5 عبوات ناسفة 
مزدوجة يف ناحية ابي صيدا بمحافظة دياىل.

وذكرت خلية اإلعام األمني يف بيان تلقت املسلتقبل العراقي نسلخة منه، 
انلله، » تمكنت قطعلات فرقة اللرد الرسيع ضمن قاطع قيلادة عمليات 
دياىل، من تدمر 7 أوكار و 5 عبوات ناسفة مزدوجة والعثور عىل 9 اوكار 
لتصنيلع العبوات الناسلفة ووكرين لارزاق تلم تفجرهم من قبل مفرزة 
الهندسلة، بعد القيام بواجب تفتيش و تطهر مناطق يف ناحية ابي صيدا 

بمحافظة دياىل«.  

نينوى: استشهاد وإصابة مخسة من احلشد 
الشعبي بانفجار عبوات ناسفة 

تصديق أقوال املتهم بقتل ُمعلمة
 يف الديوانية

الرد الرسيع يدمر أوكارًا وعبوات 
لـداعش يف دياىل

        بغداد / المستقبل العراقي

رجح ممثل وزارتي داخلية إقليم كردسلتان وشلؤون البيشلمركة 
يف قيلادة العمليلات العراقية، الللواء عبدالخالق طلعلت، أن تكون 
هنلاك »مقاصد سياسلية« تدفلع العراق لتايف العمل املشلرتك بن 
البيشمركة والجيش لسلد الفراغ األمني بينهما وقطع الطريق عىل 

تحركات داعش فيه.
ورصح طلعلت يف تريلح صحفي بأن »تحلركات داعش ترتكز يف 
املناطلق الواقعة بلن محافظتي دياىل وكركلوك، وذلك باإلفادة من 
الفراغ األمني الفاصل بن العراق وإقليم كردستان، حيث لم تتمكن 
اللجان املشلرتكة للبيشلمركة والجيلش العراقي ملن أداء مهامها 
كما يجب حتى اآلن، ولم تبد الحكومة العراقية االسلتعداد للسماح 
للقوات املشلرتكة بأداء مهامها، وتقف وراء هذا مقاصد سياسلية 

يف الغالب«. 
وأضاف طلعت ان »الفراغ األمني بن كركوك ودياىل واملناطق املحيطة 
بمخملور هو السلبب الرئيس السلتمرار وتصاعد وتلرة تحركات 
داعش، يف حن لم تتمكن قوات الجيش العراقي والحشلد الشلعبي 
من السليطرة كما يجب عىل تلك املناطق، هذا الفراغ ال يمكن سده 
بدون التنسليق بن قوات البيشمركة والجيش العراقي، وبالتايل لن 

يكون ممكناً الحد من تحركات داعش فيه« حسب قوله.  
وتشلر بيانات وزارة شلؤون البيشلمركة إىل أن الفراغ األمني بن 
قوات البيشلمركة والجيش العراقلي يمتد يف بعض املناطق املتنازع 
عليها إىل 40 كيلومرتاً، كما تشر إحصائيات الوزارة إىل تنفيذ داعش 
خال السنوات الثاث األخرات بشن 970 هجمة يف هذه املناطق.  

من جهة أخرى اسلتهدفت طائلرات التحالف الدويل يف 2020 وحتى 
شلباط من السنة الحالية مواقع لداعش يف حدود مخمور جبل قرة 

جوخ ٨3 مرة، قتل خالها 156 من مسلحي داعش. 

مسؤول كردي: مقاصد سياسية متنع العمل 
املشرتك بني اجليش والبيشمركة 
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    بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث وزير النقل العراقي نارص الش�بيل، االثنني، 
مع س�فري هنغاري�ا لدى العراق اتي�ا تار، تفعيل 

خطوط للطريان الجوي بني البلدين.
 وأفاد بيان لوزارة النقل تلقت املس�تقبل العراقي 
نسخة منه، ان، »وزيُر النقل نارص حسني الشبيل 
التقى يف مقر الوزارة السفرَي الهنغاري لدى العراق 

اتيا تار لبحِث ومناقش�ِة س�بل التعاوِن املشرتك 
بني البلدين يف مجال النقل«. 

وقال الشبيل بحسب البيان، أنه »تم التباحُث حوَل 
اهم واب�رز القضاي�ا ذاَت االهتمام املش�رتك التي 
تتعل�ق بقطاعات النق�ل املختلفة بص�ورة عامة 
، والنق�ل الج�وي بصورة خاص�ة، اذ تم البحث يف 
امكاني�ة فتح آفاق جديدة وتفعيل خطوط طريان 
ب�ني الع�راق وهنغاريا وتعزي�ز رواب�ط الصداقة 

بني البلدين واالس�تفادة من الخ�رات واالمكانات 
الكفيلة بتطوير واقع النق�ل والطريان يف الباد« . 
وأض�اف البيان، ان«الس�فرُي الهنغاري ابدى رغبَة 
واس�تعداَد بادِه يف ابداِء التعاون املتواصل والدعِم 
للع�راق يف قطاِع النق�ل من خال تب�ادل وجهات 
النظ�ر والعمل ع�ى تقديِم التس�هيات والطاقات 
املمكنة للوص�ول بالنقل يف الباد اىل مصاف النقل 

يف دول العالم« .

وزير النقل يبحث مع السفري اهلنغاري تفعيل خطوط الطريان بني البلدين

    نينوى / مروان ناظم

اعلنت الحكومة املحلي�ة يف محافظة نينوى، 
أمس االثن�ني، عن الرشوع باعم�ار اكثر من 

كنيسة مدمرة جنوب رشق املوصل.
وق�ال محاف�ظ نين�وى نج�م الجب�وري ان 
»مديرية بلديات نين�وى رشعت باعمار اكثر 
من كنيس�ة مدمرة يف ناحي�ة النمرود.جنوب 
رشق املوص�ل »مبين�ا ان » الك�وادر رشع�ت 
باعم�ار االس�يجة الخارجي�ة والداخلية مع 
االدي�رة الت�ي اقدم�ت عصاب�ات داعش عى 
تفجريها »مضيفا ان«مبالغ اعمار الكنائس 

من مبالغ االعمار واالستقرار وان مدة العمل 
التتجاوز ال )عرشة (اشهر .«

من جان�ب آخر، أعل�ن محاف�ظ نينوى نجم 
الجبوري تش�كيل لجنة إلع�ادة إعمار مدينة 
املوصل.  وقال الجبوري، يف ترصيح صحفي، 
أن »اجتم�اع املحافظ�ني م�ع اللجن�ة املالية 
النيابي�ة جاء لتب�ادل اآلراء ووجه�ات النظر 
لغ�رض اإلرساع يف تنفيذ املش�اريع باالقضية 
والنواح�ي«، مؤك�داً »رضورة اإلرساع برف�ع 
لتدقيقه�ا  للمش�اريع  املالي�ة  املخصص�ات 
من قب�ل اللجن�ة املالية وبحس�ب املظلومية 
والكثافة الس�كانية وبعدها ترف�ع اىل وزارة 

التخطيط«.  
وأضاف أن »هناك تلكؤاً يف املشاريع التي تنفذ 
من قب�ل الوزارات«، موضح�اً أن »املوازنة لم 

تنصف محافظة نينوى«.  
وأش�ار اىل أن »هن�اك لجنة ش�كلت برئاس�ة 
رئيس ال�وزراء إلعمار املوصل وتخصيصاتها 
تختل�ف عن م�ا موج�ود يف املوازن�ة«، مبيناً 
أن »هن�اك لق�اًء قريباً س�يكون م�ع رئيس 
ال�وزراء لبحث الخطوط التي ستس�ري عليها 

املحافظة«.  
وتابع أن« محافظ�ة نينوى بحاجة إىل أموال 

كثرية، وال بد من االستثمار«.

حمافظ نينوى يعلن الرشوع بإعامر الكنائس املدمرة 
جنوب رشق املوصل

شكى حصة احملافظة من املوازنة.. ويعول على لقاء مع الكاظمي

    بغداد / المستقبل العراقي

رصح األم�ني الع�ام ملنظم�ة »أوب�ك« 
محم�د باركين�دو، أمس االثن�ني، بأن 
»أوبك« ترى إش�ارات إيجابية يف تطور 
االقتص�اد العامل�ي ويف آف�اق صناع�ة 

النفط.    
م�ؤرشات  »هن�اك  باركين�دو:  وق�ال 
إيجابية يف االقتص�اد العاملي وتوقعات 
الصناعة«، مش�ددا ع�ى أن العديد من 
العوامل ال تزال تتطلب املراقبة واليقظة 

املستمرة.  
وتأت�ي الترصيح�ات قبل اجتم�اع مزمع 
ملجموع�ة »أوب�ك+«، والذي م�ن املخطط 

عقده يوم األربعاء.  
ويف وقت س�ابق، قال نائب رئيس الوزراء 
الرويس ألكس�ندر نوف�اك، للصحفيني، إن 
االجتماع يه�دف لتحليل والنظر يف الوضع 
القائم يف س�وق النفط العاملية. وأش�ار إىل 
أنه حتى اآلن يتم تقييم وضع السوق عى 

أنها متوازنة.  وقلص�ت »أوبك+« إنتاجها 
بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا منذ 2020 
بسبب انخفاض الطلب عى النفط الناجم 
عن جائحة ف�ريوس كورون�ا، وتم تعديل 
التخفيض�ات لتصب�ح 6.9 ملي�ون برميل 
يومي�ا يف أبريل الج�اري.  ويف مايو املقبل، 
من املف�رتض تقليص التخفيضات لتكون 
6.55 مليون برميل يوميا، وإىل 6.2 مليون 
برميل يومي�ا يف يوني�و 2021، وإىل 5.76 

مليون برميل يوميا يف يوليو 2021.

»أوبك« تطلق توقعات متفائلة
يف آفاق صناعة النفط

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

اش�تكى العديد من املواطنني، أم�س االثنني، يف مدينة 
الص�در رشق�ي العاصم�ة واالعظمية ش�مايل بغداد، 
من ش�حة املي�اه الصالحة لل�رشب يف مناطقهم منذ 
س�اعات.وقال مواطن�ون من منطق�ة االعظمية، إن 
»معظم االزقة تعاني من انقطاع تام للمياه الصالحة 
للرشب من�ذ أكثر من 12 س�اعة«، مطالبني يف الوقت 
نفسه الجهات املعنية ب� »إيجاد الحلول الرسيعة لحل 
هذه االزمة«.يف املقابل، قال مواطنون يف مدينة الصدر، 
إنهم »يعانون من شحة كبرية يف مياه )االسالة(، من 

دون معرفة االسباب وراء هذا االنقطاع التام«.
من جانبها، كش�فت دائرة ماء بغداد، عن عودة املياه 
الصالح�ة للرشب إىل جان�ب الرصافة بعد انقطاع دام 
ساعات.وقال مس�ؤول بدائرة ماء بغداد إن »انقطاع 
املياه كان بسبب كرس يف أنبوب رئيس بمنطقة كرسة 

وعطش وسط بغداد«.
وأضاف املس�ؤول الذي فضل عدم الكشف عن أسمه، 
أن »كوادر ماء بغداد عملت عى اصاح الكرس وعادت 
املياه بش�كلها الطبيعي«.هذا وأكد املستشار يف وزارة 
امل�وارد املائية، عون ذياب عبدالله، يف وقت س�ابق من 
الش�هر امل�ايض، أن الع�راق س�يواجه نقصاً ح�اداً يف 
مناس�يب املياه خال الس�نوات املقبلة، فيما أشار إىل 

أن الحل يكمن بتوقيع اتفاقية مشرتكة مع تركيا.

»كرس أنبوب« يتسبب بأزمة مياه 
يف مدينة الصدر واالعظمية.. 

واألمانة: تم اإلصالح

    بغداد/ المستقبل العراقي

أكدت لجنة األمن والدفاع النيابية، أمس االثنني، أن املوازنة املالية للعام الجاري ال تتضمن 
درجات وظيفية جديدة للحشد الشعبي، أو أية آلية إلعادة املفسوخة عقودهم إليه.

وق�ال رئيس اللجنة محمد رضا آل حيدر يف ترصيح لوكالة األنباء الرس�مية، إن املوازنة 
املالي�ة لع�ام 2021 ل�م تتضمن درجات جديدة للحش�د الش�عبي إن كان تحت مس�مى 
املفس�وخة عقودهم أو غري ذلك، واقترص التضمني عى منتسبي الحشد الذين يتسلمون 

نصف راتب وهم مستمرون بالخدمة.
وأض�اف: »ال توج�دأ ية آلية أو تضمني إلعادة املفس�وخة عقودهم للحش�د الش�عبي«، 
مبين�اً أن »املفصولني من وزارة الدفاع وأصحاب الش�هادات من الدفاع والداخلية لم يتْم 

تضمينهم أيضاً باملوازنة أسوة بالحشد الشعبي«.
ويوم أمس، وقعت صدامات بني معتصمني مفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي وبني 
القوات األمنية يف منطقة الجادرية وس�ط بغداد، انتهت بانسحاب املعتصمني من مكان 

اعتصامهم املقابل لدائرة تابعة لهيئة الحشد.

    بغداد/ المستقبل العراقي

تداول�ت بع�ض وكاالت االنب�اء يف األون�ة 
األخ�رية ترصيح�ات وأخبار مبال�غ فيها 

بشأن أرتفاع امللوحة يف مياه شط العرب
وذك�رت ال�وزارة يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه، ان »وزارة امل�وارد 
يف  املس�تفيدين  تطم�ن  أن  ت�ود  املائي�ة 
كاف�ة محافظات العراق ب�أن املياه خال 
املوس�م الصيفي الحايل س�تكون متوفرة 
مس�تمرة  ال�وزارة  جي�دة،وأن  وبنوعي�ة 
حالي�اً بأيص�ال كمية املي�اه املتفق عليها 
من نهر دجلة اىل ش�ط العرب عند الحدود 
الفاصلة م�ع محافظة ميس�ان والتي لم 
تق�ل ع�ن 75م٣/ثا وه�ذه الكمية كافية 
أليقاف تقدم املد امللحي ملس�افات كبرية يف 

ش�ط العرب وأن االرتفاع النسبي لألماح 
يف مياه ش�ط الع�رب يف منطقة س�يحان 
يع�ود اىل النق�ص يف كمي�ة املي�اه الواردة 
م�ن نهر الكارون أضاف�ة اىل قيام الجانب 
األيراني بترصيف مياه البزل الزراعي عند 
مصب نهر الكارون يف ش�ط العرب والذي 

أعرتضت عليه الوزارة لعدة مرات«.
واشارت اىل أن »الوزارة حالياً تدير تشغيل 
القن�اة األروائي�ة الت�ي تنق�ل املي�اه من 
منطقة كتيبان اىل منطقة رأس البيشة يف 
أقىص الجنوب وهذه القناة تضمن تأمني 
مياه جيدة لكافة مشاريع األسالة الواقعة 
عليها ولكاف�ة األقضية والنواح�ي أبتداًء 
من قضاء ش�ط الع�رب وص�والً اىل الفاو 
وبضمنه�ا ناحية الس�يبة والتي س�تلبي 

أحتياجات مياه الرشب والبلديات«.

األمن الربملانية: موازنة 2021 لـم تتضمن 
إعادة املفسوخة عقودهم من احلشد

املوارد املائية ترد عىل أنباء ارتفاع 
ملوحة شط العرب وتطمئن

البنك املركزي يعلن إطالق 
مبادرة من 3 حماور بخصوص 

فاجعة أبن اخلطيب
    بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن البنك املركزي العراقي، أمس االثن�ني، إطاق مبادرة من ثاثة محاور 
لتخفي�ف اإلرضار الت�ي أصاب�ت ذوو الش�هداء والجرح�ى يف حادث�ة »ابن 
الخطي�ب« وإلعادة تأهيل املش�فى ودع�م جهود الحكوم�ة يف معالجة آثار 

الحادث.
وذكر البنك املركزي يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه، ان » البنك 
املرك�زي يش�ارك ش�عبنا أحزانه للح�ادث األلي�م الذي وقع يف مش�فى إبن 
الخطي�ب يوم الس�بت املواف�ق 24/4/2021، وال�ذي راح ضحيته عدد من 

الشهداء والجرحى.  
وكش�ف البي�ان،أن« البنك املرك�زي العراقي واملصارف واملؤسس�ات املالية 
غ�ري املرصفية أطلق�ت مبادرة من أجل تخفي�ف األرضار التي أصابت ذوي 
الش�هداء والجرح�ى، وإلع�ادة تأهيل املش�فى، ولدعم جه�ود الحكومة يف 
معالجة آثار هذا الحادث األليم«،منوها إىل ان املبادرة تضمنت ثاثة محاور، 
اوله�ا » تخصيص منحة لذوي ش�هداء الحادث«، وتضم�ن املحور الثاني،« 
تخصي�ص منحة لكل جريح من جرحى الح�ادث«، فيما كان الثالث،« دعم 
جهود الحكومة يف إعادة تأهيل املش�فى وفقا ملا يتم التنس�يق به مع دولة 

رئيس الوزراء«.  
وكان حريق أندلع يف وحدة العناية املرّكزة يف مستشفى ابن الخطيب جنوب 
رشق العاصمة بغداد مساء السبت املايض وأسفر الحادث عن استشهاد 82 
ش�خصاً واصابة 110 آخرون بحسب وزارة الداخلية. وقرر مجلس الوزراء 
يف اجتماع استثنائي أمس األحد برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
اج�راء تحقيق برئاس�ة وزير الداخلية، وعضوية وزراء ومس�ؤولني وومثل 

عن مجلس النواب، وتحديد املقرصين ومحاسبتهم.

العتبة احلسينية تكشف نسبة انجاز مركز الشفاء يف املوصل
    بغداد/ المستقبل العراقي

تواصل الكوادر التابعة لقس�م املش�اريع 
الهندس�ية والفني�ة يف العتبة الحس�ينية 
املقدس�ة، اعمالها النجاز مركز الشفاء يف 
الجانب األيمن من مدينة املوصل، والخاص 
بدعم جهود وزارة الصحة ملواجهة تفيش 
فريوس )كورونا( وزيادة السعة الرسيرية 

يف محافظة نينوى.
وقال رئيس القس�م حس�ني رض�ا مهدي 
يف بي�ان للعتب�ة، إن »كوادرن�ا الهندس�ية 
والفنية تواصل اعمالها يف مركز الش�فاء 

بالجان�ب األيمن م�ن املوص�ل«، مبينا أن 
»العم�ل يس�ري بخط�وات متس�ارعة من 
اجل االنتهاء من تنفيذه وادخاله للخدمة 
بهدف زيادة السعة الرسيرية يف محافظة 

نينوى«. 
وأضاف أن »املركز يتم تنفيذه وفق نظام 
الرده�ات والغرف املنعزل�ة«، موضحا أن 
»الطاقة االس�تيعابية للمركز تبلغ )200( 
رسير وبمساحة بناء تصل اىل )5000( مرت 
مربع، وأن نس�بة انجازه بلغت )٪80(«.  
وأش�ار إىل أن »املركز س�يجهز بمنظومة 
اوكس�جني مركزية، اضاف�ة اىل انه صمم 

وفقا للمواصفات الفنية والجمالية لرياعي 
الجانب الصحي والنفيس للمريض، فضا 
ع�ن احتوائه ع�ى ردهات للعناي�ة املركز 

وصالتني للعمليات«.  
يذكر أن العتبة الحس�ينية املقدسة، وبناء 
ع�ى توجيه�ات ممث�ل املرجعي�ة الدينية 
الش�يخ  له�ا  الرشع�ي  واملت�ويل  العلي�ا، 
عب�د امله�دي الكربائ�ي، وضع�ت كاف�ة 
امكانياتها للدعم واملش�اركة يف السيطرة 
عى تفيش جائحة )كورونا( لتكون عضدا 
س�اندا لوزارة الصحة واملواطنني يف أغلب 

املحافظات العراقية.

حمافظ البرصة يف البحرين: خليجي 25 
قاب قوسني أو أدنى من الفيحاء

   المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

وصل محافظ البرصة املهندس اسعد العيداني، 
أم�س االثنني، إىل مملكة البحرين برفقة وزير 

الشباب والرياضة عدنان درجال.
ويج�ري محاف�ظ الب�رصة جول�ة خليجي�ة 
للحص�ول عى أصوات تؤه�ل البرصة لتنظيم 

خليجي 25.
وتلق�ى الوفد، حّت�ى اآلن، وع�ود كبرية بدعم 
الخليجي�ة  البطول�ة  اس�تضافة  يف  الب�رصة 

املهمة.
وخال زيارتهم إىل البحري�ن، يلتقي العيداني 
ودرج�ال وزير الش�باب والرياض�ة البحريني 
ورئيس االتحاد البحريني لكرة القدم الش�يخ 
ع�يل ب�ن خليفة حي�ث ملناقش�ة دع�م اقامة 

بطولة خليجي)25( يف البرصة .

مصدر يف املحافظة: حمافظ بغداد واملحافظة ال يتحمالن 
مسؤولية حريق ابن اخلطيب

     بغداد/ طالب ضاحي/ عادل احمد

اكد مصدر مسؤول يف محافظة بغداد، أمس 
االثن�ني، ان حريق مستش�فى ابن الخطيب 
وما نتج عنه من احداث مؤس�فة بس�قوط 
ش�هداء وجرحى ال تتحمله محافظة بغداد 

او املحافظة. 
واوضح املصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، 
ان م�ن »يتحمل الحريق بالدرجة االس�اس 
مس�ؤول الردهة وامل�اكات الصحية يف ابن 
الخطيب وم�ن ثم مدير املستش�فى فدائرة 
صحة الرصاف�ة وانتهاء ب�وزارة الصحة«، 
مشريا اىل ان »محافظة بغداد دورها يقترص 
للمؤسس�ات  واالس�ناد  الدع�م  تقدي�م  يف 
الصحي�ة، كم�ا ان املحاف�ظ واملحافظ�ة ال 
يتدخل�ون باالم�ور االتحادية الس�يما فيما 

يتعل�ق بتوف�ري وتام�ني الرعاي�ة الصحي�ة 
الطبية  للمرىض والعاج�ات واملس�تلزمات 
منها قناني االوكس�جني وهي تتعلق بوزارة 

الصحة ودوائرها«.
وتاب�ع ان »س�لطة املحاف�ظ يف العاصم�ة 
بغداد مقيد الصاحيات ويعاني من تداخلها 
مع املؤسسات االتحادية عى العكس تماًما 
مم�ا موجود يف جميع املحافظات، وليس له 
الح�ق باقالة مدير ع�ام او حتى عزل مدير 
مستشفى دون الرجوع اىل دائرة الصحة او 
وزارة الصح�ة«، مبينا ان »التقصري االداري 
سببه موظفني بس�بب اإلهمال او القصور 
جراء الضغط عى املؤسس�ات الصحية مع 
ارتف�اع نس�بة االصابات وغ�ري املعقول زج 
اس�م املحافظ باج�راءات س�حب اليد وهو 

بعيد كل البعد عن هذه االمور«.

    البصرة / محمد الجابري

بحث نائب محافظ البرصة املهندس محمد طاهر التميمي، ، مع 
الس�فري اإلندونييس املعتمد ل�دى جمهورية الع�راق إيلمار إيوان 
لوبس، ملفي الصحة والتعليم العايل، وتبادل الخرات العلمية بني 

الجانبني .
وذكر التميمي بحس�ب للمرك�ز اإلعامي لدي�وان املحافظة، أنه 
ت�م خ�ال اللقاء، بح�ث العديد م�ن القضايا وامللف�ات التي تهم 
الجانب�ني، ويف مقدمتها ملفا الصحة والتعلي�م العايل، وإمكانية 

إرسال البعثات الدراسية العليا إىل جمهورية إندونيسيا. 
وأضاف«، بحثنا كذلك مع الوفد الضيف، تطوير العاقات الثنائية 
وتبادل وجه�ات النظر للعديد من القواس�م املش�رتكة، وتطوير 
آفاق التعاون املش�رتك بني الجانبني من خ�ال الزيارات املتبادلة 

عى املدى القريب.

نائب حمافظ البرصة يبحث مع السفري 
اإلندونييس تطوير آفاق التعاون املشرتك

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن مرصف الرشيد اطاق الوجبة السادسة من سلف منتسبي 
الداخلية وكذلك الوجبة الثانية من سلف املتقاعدين

ودع�ا املكتب االعامي للمرصف يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه، »كافة املس�تفيدين ممن ترس�ل لهم رسائل نصية 
مراجع�ة فروع امل�رصف او مكات�ب الدفع االلكرتوني الس�تام 

املبلغ«.  
واضاف ان »العمل مس�تمر عى رفع املبالغ يف ارصدة املس�جلني 

عى السلف من خال التطبيق الخاص باملرصف«.

    بغداد / المستقبل العراقي

قدم إداريون ومح�ارضون يف محافظة الديوانية، طلبا إلعفائهم 
م�ن رس�وم العق�ود الت�ي س�وف يرمونها م�ع مديري�ة تربية 

القادسية، يف محافظة الديوانية.
وجاء يف كتاب وجهه مدير تربية القادس�ية، عقيل عبد الس�ادة، 
يف كت�اب وجهه إىل مكتب محافظ الديوانية، »قدم إلينا لفيف من 
املحارضين واإلداريني طلبات يرومون فيها إعفائهم من رس�وم 
العق�ود التي س�وف يرمونها م�ع مديريتنا راجني بي�ان رأيكم 
باملوافقة من عدمها، لإلعفاء من الرس�وم التقاعدية ليتسنى لنا 

إجراء الازم«.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن مرصف الرافدين، أمس االثنني، توطني رواتب منتسبي عدد 
م�ن الدوائر االمني�ة يف املحافظات ومنحهم بطاقة املاس�رت كارد 

الدولية.
وذكر املكتب االعامي للمرصف يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة من�ه، انه »ت�م توطني رواتب ع�دد من منتس�بي القوات 
االمنية يف واسط وصاح الدين والبرصة وكرباء والنجف واالنبار 
ومنحهم البطاقة االلكرتونية واستام رواتبهم الشهرية عرها«.

واش�ار البيان اىل ان�ه »بإمكان حاميل املاس�رت كارد االس�تفادة 
من املمي�زات والخدمات املالية التي اطلقه�ا املرصف مؤخرا من 
س�لف وقروض والتقديم عى تلك الس�لف من قبل فروع املرصف 

املنترشة يف بغداد واملحافظات«.

الرشيد يطلق الوجبة السادسة من سلف 
منتسبي الداخلية والثانية للمتقاعدين

حمارضون وإداريون يف الديوانية 
يطلبون إعفائهم من »رسوم العقود«

الرافدين يعلن توطني رواتب منتسبي بعض 
الدوائر األمنية باملحافظات ومنحهم السلف
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اعالن رقم )1( 
تبي�ع محكمة اس�تئناف النج�ف االتحادية واملحاك�م التابعة لها 
املوج�ودات واالثاث املس�تهلك املبينه اوصاف�ه واقيامه يف القوائم 
املرفقة اس�تنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 
2013 املع�دل فع�ى الراغبني بالرشاء مراجعة محكمة اس�تئناف 
النج�ف االتحادية خالل خمس�ة عرش يوما من الي�وم التايل لنرش 
االعالن مس�تصحبني معهم التامين�ات القانونية البالغة 20% من 
القيمة املق�درة االجمالية البالغة )20,313,000( عرشون مليون 
وثالثمائ�ة وثالث�ة عرش الف دين�ار بموجب صص�ك مصدق المر 
محكمة اس�تئناف النجف االتحادية وس�تجري املزاي�دة واالحالة 
يف الس�اعة الثانية ع�رش ظهرا من اليوم االخري م�ن االعالن وعى 
الراغب�ني بالرشاء جلب هوية االحوال املدنية وش�هادة الجنس�ية 

العراقية 
رئيس اللجنة

مجلس القضاء األعى 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2022/ب2021/2

التاريخ : 2021/4/26
اعالن

إىل/ املدع�ى علي�ه الثان�ي ) حي�در حس�ني عب�د 
السيد( 

أق�ام املدعي )املدير املفوض ملؤسس�ة االس�كان 
التعاوني�ة اضاف�ة لوظيفت�ه( الدع�وى املرقم�ة 
أع�اله ضدك والذي يطلب فيه�ا الحكم ) بالزامك 
بالتكاف�ل  و  ل�ه  بتأديت�ك  االول  واملدع�ى علي�ه 
والتضام�ن مبلغ�اً ق�دره ) 800$ ع�ن الق�رض 
امل�ؤرخ 2017/5/10 (،ونظرا لثب�وت مجهولية 
مح�ل إقامتك ك�ون العنوان وهميا حس�ب رشح 
املبلغ القضائي يف محكمة بداءة كربالء واش�عار 
مختار حي العام�ل/1 ) فاضل جياد عبد الرضا( 
ل�ذا تق�رر تبليغ�ك إعالن�ا بصحيفت�ني محليتني 
يوميت�ني بموع�د املرافعة املص�ادف 2021/5/6 
الس�اعة التاس�عة صباحا وعند عدم حضورك أو 
إرسال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا  وفق األصول. 
القايض

حربي طارش لفتة
����������������������������������������

مجلس القضاء األعى 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2051/ب2021/4

التاريخ : 2021/4/26
اعالن

إىل/ املدعى عليه الثاني ) مهند عبود رشهان( 
أق�ام املدعي )املدير املفوض ملؤسس�ة االس�كان 
التعاوني�ة اضاف�ة لوظيفت�ه( الدع�وى املرقم�ة 
أع�اله ضدك والذي يطلب فيه�ا الحكم ) بالزامك 
بالتكاف�ل  و  ل�ه  بتأديت�ك  االول  واملدع�ى علي�ه 
والتضام�ن مبلغ�اً ق�دره ) 300$ ع�ن الق�رض 
امل�ؤرخ 2016/1/24 (،ونظرا لثب�وت مجهولية 
مح�ل إقامتك ك�ون العنوان وهميا حس�ب رشح 
املبلغ القضائي يف محكمة بداءة كربالء واش�عار 
مخت�ار حي العس�كري قط�اع 16 ) ايوب محمد 
ع�ي( لذا تقرر تبليغك إعالنا بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني بموع�د املرافع�ة 2021/5/4 الس�اعة 
التاس�عة صباح�ا وعند عدم حضورك أو إرس�ال 
من ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا  وفق األصول. 
القايض

ظاهر عباس الفتالوي

مجلس القضاء األعى
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية 

محكمة بداءة الرميثة
العدد : 206/ب/2020

التاريخ  : 2021/4/12
إعالن

بناءا عى القرار الصادر من محكمة بداءة الرميثة 
بالعدد )206/ب/2020( واملؤرخ يف 2020/3/10 
واملكتس�ب الدرجة القطعية وال�ذي يقيض بإزالة 
ش�يوع العقار املرقم )1441/65 م26 ام الخيل( 
ل�ذا تق�رر االعالن عن بيع�ه يف املزاي�دة العلنية يف 
صحيفتني محليتني يوميتني واس�عتي االنتش�ار 
ويتم لصق نس�خة من االعالن يف لوحة االعالنات 
ونس�خة يف موقع العقار اس�تنادا الح�كام املادة 
) 95/اوال( م�ن قانون التنفي�ذ املعدله بالقانون 
رقم )13( لسنة 2019 املنشور بالوقائع العراقية 
املرقم�ة )4553( يف 2019/9/2 ومل�دة ثالث�ون 
يوما اعتبارا من الي�وم الثاني لتاريخ النرش فعى 
الراغبني بال�رشاء مراجعة محكمة بداءة الرميثة 
يف تمام الس�اعة الثانية عرش ظهرا مس�تصحبني 
معهم معه التأمين�ات القانونية البالغة 10% من 
القيم�ة املقدرة للعقار املرق�م اعاله ان لم يكونوا 
من ال�رشكاء علم�ا ان القيمة التقديري�ة للعقار 
بمبل�غ اجمايل وق�دره )75،000،000( خمس�ة 
وس�بعون مليون دينار وعند انتهاء املدة املذكورة 
ستجري االحالة القطعية وفقا لالصول القانونية 
مع العلم ان الدفع نقدا )والداللية عى املش�ري( 
واذا ص�ادف ي�وم املزايدة عطلة رس�مية فيكون 

اليوم الذي يليه موعدا للمزايدة
القايض 

رحيم عبد الحسن عاشور
االوص�اف: 1- ان العقار املرق�م 1441/65 م26 
ام الخي�ل مس�احته ىالعمومي�ة )2 أولك( يقع يف 
مدينة الرميثة منطقة حي الش�هداء داخل مربع 
س�كني وهو عب�ارة عن دار مكون�ة من طابقني 
الطاب�ق االول يحتوي عى غرفتني ن�وم وكليدور 
وصالة واس�تقبال ومطبخ وحم�ام داخي ودرج 
وبيتون�ة وس�احة امامية ومراف�ق صحية مبنية 
من الطابوق ومس�قفة بالكونكريت املس�لح اما 
الطاب�ق الثان�ي يحتوي ع�ى غرفت�ني مبنية من 
الطاب�وق ومس�قفه بالش�يلمان ودرج�ة البناء 
متوس�طة واالرضي�ة مبلط�ة بال�كايش والعقار 

مجهز باملاء والكهرباء.
2- ان العقار مشغول من قبل املدعيه ) اقبال عبد 
النبي حس�ن( مع كافة افراد عائلتها وان شاغلة 
العقار لي�س لديها رغبة  يف البقاء بعد بيعه بأ�ي 

صفة قانونية.

مجلس القضاء األعى 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2036/ب2021/2

التاريخ : 2021/4/26
اعالن

إىل/ املدع�ى عليهم�ا ) عم�ر ماه�ود ع�ي و عي 
ماهود عي( 

أق�ام املدعي )املدير املفوض ملؤسس�ة االس�كان 
اضاف�ة  خليف�ة  حي�در  مصطف�ى  التعاوني�ة 
لوظيفت�ه( الدع�وى املرقمة أعاله ض�دك والذي 
يطل�ب فيه�ا الحك�م ) بالزامكم�ا بتأديتكم�ا له 
و بالتكاف�ل والتضامن مبلغاً ق�دره ) 600$ عن 
لثب�وت  (،ونظ�را   2019/1/7 امل�ؤرخ  الق�رض 
املبل�غ  رشح  حس�ب  إقامت�ك  مح�ل  مجهولي�ة 
القضائي يف محكمة بداءة بغداد الجديدة واشعار 
مخت�ار محلة 2/779 بغ�داد حي العامل ) عيىس 
رايض املصلوخ�ي( ل�ذا تق�رر تبليغكم�ا إعالن�ا 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني بموع�د املرافعة 
املصادف يف 2021/5/6 الساعة التاسعة صباحا 
وعند عدم حضوركما أو إرس�ال من ينوب عنكما 
س�وف تجري املرافعة بحقكما غيابيا وعلنا  وفق 

األصول. 
القايض

حربي طارش لفتة
����������������������������������������

مجلس القضاء األعى 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2099/ب2021/4

التاريخ : 2021/4/26
اعالن

إىل/ املدعى عليه الثالث ) سمري خزعل سلوم( 
أق�ام املدعي )املدير املفوض ملؤسس�ة االس�كان 
التعاوني�ة اضاف�ة لوظيفت�ه( الدع�وى املرقم�ة 
أع�اله ضدك والذي يطلب فيه�ا الحكم ) بالزامك 
واملدع�ى عليه�م االخرين بتأديتك ل�ه و بالتكافل 
والتضام�ن مبلغ�اً ق�دره ) 4800$ ع�ن القرض 
امل�ؤرخ 2019/7/28 (،ونظرا لثب�وت مجهولية 
مح�ل إقامتك ك�ون العنوان وهميا حس�ب رشح 
املبل�غ القضائ�ي يف محكم�ة ب�داءة االعظمي�ة 
واش�عار مركز رشطة القاه�رة يف االعظمية، لذا 
تق�رر تبليغك إعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني 
بموع�د املرافع�ة 2021/5/4 الس�اعة التاس�عة 
صباح�ا وعند عدم حضورك أو إرس�ال من ينوب 
عنك س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا  

وفق األصول. 
القايض

ظاهر عباس الفتالوي

مجلس القضاء األعى 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2048/ب2021/4

التاريخ : 2021/4/26
اعالن

إىل/ املدعى عليهما ) صنعاء هادي بجاي و احمد 
خريي عي ( 

أق�ام املدعي )املدير املفوض ملؤسس�ة االس�كان 
التعاونية مصطفى حيدر خليفة اضافة لوظيفته( 
الدع�وى املرقم�ة أعاله ضدك وال�ذي يطلب فيها 
الحك�م ) بالزامكم�ا بتأديتكم�ا ل�ه و بالتكاف�ل 
والتضامن مبلغاً قدره ) 731$ عن القرض املؤرخ 
2013/9/29 (،ونظ�را لثب�وت مجهولي�ة محل 
إقامتك حس�ب رشح املبل�غ القضائي يف محكمة 
الب�داءة يف ابي غرق واش�عار مختار حي الرشطة 
ناح�ي اب�ي غرق ) خض�ري حمزة مه�دي الكيم( 
لذا تق�رر تبليغكم�ا إعالنا بصحيفت�ني محليتني 
يوميت�ني بموع�د املرافع�ة 2021/5/4 الس�اعة 
التاس�عة صباحا وعند عدم حضوركما أو إرسال 
من ينوب عنكما س�وف تج�ري املرافعة بحقكما 

غيابيا وعلنا  وفق األصول. 
القايض

ظاهر عباس الفتالوي
����������������������������������������

مجلس القضاء األعى 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 1964/ب2021/2

التاريخ : 2021/4/26
اعالن

إىل/ املدعى عليه االول ) ضياء معيدي شومان( 
أق�ام املدعي )املدير املفوض ملؤسس�ة االس�كان 
التعاوني�ة اضاف�ة لوظيفت�ه( الدع�وى املرقم�ة 
أع�اله ضدك والذي يطلب فيه�ا الحكم ) بالزامك 
واملدع�ى عليه�م االخرين بتأديتك ل�ه و بالتكافل 
والتضام�ن مبلغ�اً ق�دره ) 334$ ع�ن الق�رض 
امل�ؤرخ 2006/5/21 (،ونظرا لثب�وت مجهولية 
مح�ل إقامتك ك�ون العنوان وهميا حس�ب رشح 
املبلغ القضائي يف محكمة بداءة الكرادة واش�عار 
مخت�ار محل�ة 909 ) عماد رزوقي حم�ادي( لذا 
تق�رر تبليغك إعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني 
بموع�د املرافعة املص�ادف 2021/5/6 الس�اعة 
التاس�عة صباح�ا وعند عدم حضورك أو إرس�ال 
من ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا  وفق األصول. 
القايض

حربي طارش لفتة

مجلس القضاء األعى 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2180/ب2021/4

التاريخ : 2021/4/26
اعالن

إىل/ املدعى عليه االول ) هشام وهاب هشام( 
أق�ام املدعي )املدير املفوض ملؤسس�ة االس�كان 
التعاوني�ة اضاف�ة لوظيفت�ه( الدع�وى املرقم�ة 
أع�اله ضدك والذي يطلب فيه�ا الحكم ) بالزامك 
واملدع�ى عليه�م االخرين بتأديتك ل�ه و بالتكافل 
والتضام�ن مبلغ�اً ق�دره ) 29164$ عن القرض 
امل�ؤرخ 2019/7/21 (،ونظرا لثب�وت مجهولية 
مح�ل إقامتك ك�ون العنوان وهميا حس�ب رشح 
املبلغ القضائي يف محكمة استئناف بابل واشعار 
مختار حي املحاربني/2 ) اياد عباس عس�كوره( 
ل�ذا تق�رر تبليغ�ك إعالن�ا بصحيفت�ني محليتني 
يوميت�ني بموع�د املرافع�ة 2021/5/2 الس�اعة 
التاس�عة صباح�ا وعند عدم حضورك أو إرس�ال 
من ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا  وفق األصول. 
القايض

ظاهر عباس الفتالوي
����������������������������������������

مجلس القضاء األعى 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2096/ب2021/4

التاريخ : 2021/4/26
اعالن

إىل/ املدعى عليهما ) حس�ام كتاب موىس و نرص 
كتاب موىس( 

أق�ام املدعي )املدير املفوض ملؤسس�ة االس�كان 
التعاونية مصطفى حيدر خليفه اضافة لوظيفته( 
الدع�وى املرقم�ة أعاله ضدك وال�ذي يطلب فيها 
الحك�م ) بالزامكم�ا بتأديتكم�ا ل�ه و بالتكاف�ل 
والتضامن م�ع املدعى عليه الثان�ي فراس كتاب 
موىس  مبلغاً ق�دره ) 2081$ عن القرض املؤرخ 
2014/1/28 (،ونظ�را لثب�وت مجهولي�ة محل 
إقامتك حس�ب رشح املبل�غ القضائي يف محكمة 
البداءة يف بابل واش�عار مخت�ار حي املحاربني/2 
) اياد عباس عس�كوره( لذا تق�رر تبليغك إعالنا 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني بموع�د املرافعة 
2021/5/4 الساعة التاس�عة صباحا وعند عدم 
حضورك أو إرس�ال من ينوب عنك س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا  وفق األصول. 
القايض

ظاهر عباس الفتالوي

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن
تعل�ن لجن�ة البيع وااليجار الثانية ملحافظ�ة النجف االرشف عن اجراء املزاي�دة العلنية لتأجري 
االمالك   املدرجة تفاصيلها ادناه والعائدة اىل بلدية )الحرية ( وملدة  )سنة واحدة( وفقا الحكام 
قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 فعى من يرغب باالش�راك باملزايدة ممن 
تتوف�ر فيه الرشوط املطلوبة  مراجع�ة بلدية الحرية او اللجنة خالل )15( يوما تبدء من اليوم 
التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة %200 
من القيمة املقدرة بأس�تثناء املستأجرين الش�اغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة 
يح�ق لهم دف�ع مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحس�اب البلدية 
املذكورة استنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب محافظ النجف / مكتب السيد املحافظ املرقم 
)30( يف 2016/1/3 وس�تجري املزاي�دة يف الي�وم االخري م�ن مدة االعالن البالغ�ة )15 ( يوما 
يف الس�اعة )الحادية عرشة صباح�ا( يف ديوان )بلدية الحرية( ويف حال�ة مصادفة يوم املزايدة 
عطلة رس�مية س�تكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش 

واملصاريف املرتبة عى ذلك 

الرشوط املطلوبة :
1 � عى املس�تاجر جلب صورة )هوية االحوال املدنية + بطاقة الس�كن او مضبطة تأييد سكن 

+ شهادة الجنسية العراقية( 
2 � عى املستأجر مراجعة البلدية خالل مدة )30 يوما( من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض 

تسديد بدل االيجار والرسوم االخرى
3 � عى املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا

4 � اس�تنادا اىل كت�اب محافظ�ة النج�ف االرشف / مكت�ب الس�يد املحافظ املرق�م 10881 يف 
2014/9/28 يلزم اصحاب الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد ش�هادة ممارسة 

املهنة عند الدخول باملزايدة عى االمالك التي تؤجر لهم

العدد اسم المادة ت العدد اسم المادة  ت
26 سرير منام  15 8 ميز قاضي 1
2 قاطة حديد 16 99 ميز موظف 2
26 طابعة ليزرية  17 14 مكتبة خشبية  3
27 كيس حاسبة 18 2 منصة مرافعات  4
108 كيبورد 19 4 تخم طبالت  5
30 شاشة حاسبة 20 2 ميز تلفزيون  6
22 جهاز البتوب 21 2 ميز حاسبة  7
11 جهاز يو بي اس 22 4 كرسي خشب 8
6 جهاز اسكنر 23 29 طقم قنفات خشب  9
19 جهاز استنساخ  24 13 شمعة مالبس  10
3 شمعة مالبس خشب 25 17 كرسي قاضي خشب 11
3 ميز حاسبة 26 32 مصطبة جلوس 12
2 منصه خطابات  27 17 فايل كابنيت 13
3 طبلة خشب 28 6 دوالب حديد 2 باب 14

الموقع المساحة رقم الملك جنس الملك ت

السوق العصري 19/1 حانوت 1

سوق ذو الطابقين الطابق االول 19/3-7/3-18/3 حانوت 2

الشارع العام / مقابل الشعبة الزراعية 9/2 كشك 3

مجاور بريد الحرية 10/2-20/2 كشك  4

السوق العصري  داخل السوق 6/1 حانوت 5

سوق ذو الطابقين 33/3-18/3-2/3 حانوت 6

السوق العصري / الشارع الفرعي 24/1 حانوت 7

سوق القصابين / داخل السوق 7/5 حانوت 8

العدد / 123
التاريخ 2021/4/18

الدكتور 
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية
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 )fs 0000778( فقدت مني الهوية املرقمة
والص�ادرة م�ن وزارة التج�ارة الرشك�ة 
العامة لتجارة امل�واد الغذائية فرع النجف 
االرشف يف 1 / 7 / 2019 بأس�م ) هال�ه 
احم�د حس�ن( / فع�ى م�ن يعث�ر عليها 

تسليمها إىل جهة االصدار. 
���������������������������������

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

االتحادية 
محكمة بداءة النجف

العدد : 650/ب2020/1
التاريخ  : 2021/4/12

إعالن
بناءا عى القرار الصادر من هذه املحكمة 
بإزالة ش�يوع العقار املرق�م )3/77577 
ح�ي الن�ر( يف النجف علي�ه تعلن هذه 
املحكم�ة عن بي�ع العقار  املذك�ور أعاله 
واملبين�ة أوصاف�ه وقيمت�ه أدن�اه فع�ى 
الراغب�ن بالرشاء مراجع�ة هذه املحكمة 
خالل )خمسة عرش( يوما من اليوم التايل 
لنرش اإلعالن مس�تصحبا مع�ه التأمينات 
القانوني�ة البالغة 10% من القيمة املقدرة 
بموجب صك مص�دق ألمر  محكمة بداءة 
النجف وصادر م�ن مرف الرافدين رقم 
)7(  يف النجف وس�تجري املزايدة واإلحالة 
يف الس�اعة الثانية عرش م�ن اليوم األخري 
من اإلعالن يف هذه املحكمة وعى املشرتي 
جل�ب هوي�ة األح�وال املدني�ة وش�هادة 

الجنسية العراقية .
القايض األول

عامر حسن حمزة
االوصاف: العق�ار املرقم )3/77577 حي 
الن�ر( يف النج�ف عبارة ع�ن  مفرزة اىل 
جزئ�ن  بصورة غري رس�مية الجزء االول 
عرص�ة فارغة والجزء الثان�ي يتكون من 
دار بطابقن مساحة الجزء  الثاني )100( 
م�رت وهي  ركن عى ش�ارع بعرض )15( 
مرت والثاني بعرض )10( مرت ويتكون من 
كراج ومطبخ واس�تقبال  وصالة وسطية 
وغرف�ة ن�وم ومجموعت�ن صحيت�ن يف 
الطابق االريض  اما الطابق العلوي يتكون 
م�ن صال�ة ومجموع�ة صحي�ة  وث�الث 
غ�رف نوم بابع�اد مختلفة العق�ار مبني 
بالطاب�وق مس�قف بالكونكري�ت مجهز 
باملاء والكهرباء مبلط بالبولرسين هزارته 
من الس�رياميك مش�غولة من قبل  املدعى 
علي�ه وهو يرغ�ب  بالبق�اء يف العقار بعد 
البيع بصفة مس�تأجر املساحة االجمالية 
للعق�ار ) 200( مرت  مرب�ع درجة عمران 
ال�دار جي�دة  وان القيمة املق�درة للعقار 
مبل�غ ) 200،000،000( مائت�ان ملي�ون 

دينار الغريها.
���������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
تنفيذ 30

رقم االضبارة : 2018/206
التاريخ : 2021/4/22 

اىل  /املنف�ذ علي�ه ) احم�د عب�د الجب�ار 
شاكر(

لقد تحقق لهذه املديرية من ) خالل اشعار 
منطق�ة الغري /2 املخت�ار كاظم محمود 
االسدي(  انك مجهول محل االقامة وليس 
لك موطن دائ�م او مؤقت او مختار يمكن 
اج�راء التبلي�غ  علي�ه واس�تنادا للمادة ) 
27 ( م�ن قان�ون التنفي�ذ تق�رر تبليغ�ك 
اعالنا بالحضور يف مديري�ة تنفيذ النجف 
خالل خمس�ة ع�رش يوما تبدأ م�ن اليوم 
الت�ايل للنرش ملبارشة املعام�الت التنفيذية 
بحضورك ويف حالة عدم حضورك ستبارش 
هذه املديري�ة باج�راءات التنفيذ الجربي 

وفق القانون.
املنفذ العدل 

احمد مسافر عبد الحسن الخالدي
اوص�اف املح�رر :-  ق�رار محكم�ة بداءة 
يف  )78/ب2018/4(  املرق�م  النج�ف 
2018/1/16 ق�رار الحك�م بالزام املدعى 
عليه ) احمد عبد الجبار ش�اكر ( بتأديته 
للمدعي ) حس�ن مصح�ب خضري( مبلغا 
مالي�ن  ع�رشة   )10،000،000( ق�دره 

دينار.
���������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ العباسية
تنفيذ 30

رقم االضبارة : 2021/71
التاريخ : 2021/4/22

اىل  /املنف�ذ علي�ه املدي�ن ) ع�زام محمود 
عباس (

لقد تحقق له�ذه املديرية من خالل رشح 
املبلغ واش�عار  املخت�ار انك مجهول محل 
االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او 
مختار يمكن اجراء التبليغ  عليه واستنادا 
للم�ادة ) 27 ( م�ن قان�ون التنفي�ذ تقرر 
تبليغك اعالنا بالحض�ور يف مديرية تنفيذ 
العباس�ية خ�الل )خمس�ة ع�رش( يوم�ا 
من الي�وم التايل للنرش ملب�ارشة املعامالت 
ع�دم  حال�ة  ويف  بحض�ورك  التنفيذي�ة 
حضورك ستبارش هذه املديرية باجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون.
املنفذ العدل 

الزه�رة   عب�د  الحس�ن  عب�د  محم�د 
العيساوي

اوص�اف املح�رر :-  ق�رار محكم�ة بداءة 
يف   397/ب/2020  املرق�م   العباس�ية 
املدي�ن  الل�زام   املتضم�ن   2020/12/9
بتس�ديد الدين البالغ الف وثمانمائة دوالر 
امريكي باالضبارة التنفيذية املرقمة 71/

ت/2021

)االعالن(
املناقصة : مناقصة عامة لرشاء ادوية

مناقصة رقم : Vass 1/ 2021A عىل املوازنة اجلارية  
 )A1( رقم كتاب الدعوة

2� تدع�و )وزارة الصحة/البيئ�ة /الرشك�ة العام�ة لتس�ويق االدوية واملس�تلزمات الطبية 
)كيماديا( مقدمي العطاءات املؤهلن لتقديم العطاءات املختومة  واملوقعة للتعاقد  )لتجهيز 

االدوية (
3 � س�وف تعتمد اجراءات املناقصة العامة يف عملية العطاء حيث يس�مح باملشاركة لجميع 

مقدمي العطاءات من الدول املؤهلة قانونيا كما تم تحديده يف وثيقة املناقصة 
يمكن ملقدمي العطاءات املهتمن ومن ذوي االهلية القانونية الحصول عى معلومات اضافية 
من )وزارة الصحة / البيئة / الرشكة العامة لتسويق االدوية واملستلزمات الطبية  )كيماديا( 
/ قس�م االع�الم الدوائ�ي والعالق�ات العام�ة  � الطابق الخام�س مق�ر وزارة الصحة الربيد 

www.kimadia.iq واملوقع االلكرتوني لكيماديا dg@kimadia.iq االلكرتوني
واالط�الع ع�ى وثائق املناقصة ع�ى العنوان ادناه من الس�اعة الثامنة والنص�ف صباحا اىل 

الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت بغداد 
4 � ع�ى مقدم�ي العطاءات ان يس�توفوا متطلبات املؤهالت بما يف ذل�ك املتطلبات  القانونية  
والفنية واملالية وكما مذكور يف وثائق املناقصة  وسوف يعتمد« هامش افضلية للسلع الطبية 
م�ن املجهزي�ن / املصانع املحلي�ن ان التفاصيل االضافي�ة يتم تحديده�ا يف وثائق املناقصة 
)انظر الفقرة 30/االفضلية املحلية من تعليمات اىل مقدمي العطاءات والفقرة 30 من ورقة 

بيانات العطاء ( 
5 � يمك�ن ملقدم�ي العط�اءات املهتم�ن رشاء املجموع�ة الكامل�ة لوثائق املناقص�ة باللغة 
)االنكليزية اوالعربية( عند تقديم اس�تمارة تحريرية عى العنوان ادناه وبعد تس�ديد الرس�م 

غري القابل لالسرتداد بمبلغ مقطوع وكالتايل : 
أ � مليون دينار عراقي عن املناقصة التي تقل قيمتها عن مليون دوالر 

ب � مليوني دينار عراقي عن املناقصة التي تزيد كلفتها عى مليون دوالر 
وبخالفه فان العروض سوف تهمل 

� طريقة دفع هذا الرس�م ستكون نقدا سوف يتم ارسال وثائق املناقصة وكما مشار اليها يف 
تعليمات مقدمي العطاء  وعى مقدم العطاء الذي سبق له االشرتاك يف املناقصة املعاد اعالنها 

ان يقدم وصل الرشاء السابق لها مع وثائق العطاء
6 � تاريخ اعالن املناقصة 2021/4/27 وسيكون تاريخ انعقاد املؤتمر الخاص باالجابة عى 
استفسارات املشاركن يف املناقصة يوم 2021/5/23 يتم تسليم العطاءات عى العنوان ادناه 
عند او قبل )2021/5/30( لغاية نهاية الدوام الرس�مي سوف يتم رفض العطاءات املتأخرة 
سيتم فتح العطاءات بحضور ممثلن عن مقدمي العطاءات الذين اختاروا الحضور شخصيا 
ع�ى العنوان ادن�اه ويكون موعد فتح العط�اءات اليوم التايل من يوم غل�ق املناقصة يف مقر 

كيماديا وبصورة علنية ودعوة املناقصن للحضور يف يوم الفتح العلني
يج�ب عى جميع العط�اءات ان ترفق بضمان للعطاء )املبلغ بالدينار العراقي( بقيمة 1% من 
الكلف�ة التخمينية تكون صادرة من مرف معتمد يف الع�راق بموجب نرشه يصدرها البنك 

املركزي العراقي عن الكفاءة املالية للمرف ويعتمد ما ييل :
ا � ال تقبل التأمينات االولية ملقدمي العطاءات اال اذا كانت عى ش�كل خطاب ضمان او صك 

مصدق او سفتجة وال يقبل سويفت خطاب الضمان او كفالة مبارشة 
ب   � تق�دم التأمين�ات االولي�ة  م�ن قبل مقدم العط�اء او )اي من املس�اهمن يف الرشكة او 
الرشكات املش�اركة بموجب عقد مش�اركة ( ملصلحة جهة التعاقد وكما يف النموذج املرفق يف 

مستندات العطاء / القسم الرابع
ج  � تعف�ى ال�رشكات العام�ة من تقدي�م التأمينات االولي�ة وخطاب ضمان حس�ن التنفيذ 

املنصوص عليها وحسب تعليمات تنفيذ العقود رقم 2 لسنة 2014 
د � تصدر الكفالة بأمر الرشكة املتعاقد معها او من تخوله اصوليا الصدار الكفالة وبموجب 

تخويل رسمي مصدق 
ه� � تقرتن الكفالة بكتاب صحة صدور )رسي وشخيص( يرسل اىل الرشكة العامة لتسويق  

االدوية واملستلزمات الطبية )كيماديا( من قبل املرف املصدر للكفالة 
و � ان تك�ون غ�ري مرشوطة ولصالح الرشكة العامة لتس�ويق االدوية واملس�تلزمات الطبية 

)كيماديا( 
ز � ان تكون صادرة باللغتن )العربية واالنكليزية ( 

ح � يتم مصادرة التأمينات االولية ملن ترس�و عليه املناقصة  عند نكوله عن توقيع العقد بعد 
التبلي�غ بأمر االحالة وتتخذ بحقه كافة االجراءات القانونية االخرى املنصوص عليها يف هذه 
التعليم�ات ويتم مص�ارة التأمينات االولية ملن تحال اليه املناقصة عند س�حب مقدم العطاء 
لعط�اءه خالل ف�رتة نفاذيته بعد غلق املناقصة او رفض التصحيح عى اخطاءه الحس�ابية 
يف العطاء وانعكاس�ها عى قرار االحالة وتتخذ بحقه االجراءات القانونية املنصوص عليها يف 

تعليمات تنفيذ العققود الحكومية 
ط � تك�ون م�دة نفاذية التأمينات االولية س�ارية اىل ما بعد انتهاء نفاذي�ة العطاء املحدد يف 

وثائق املناقصة 
1 � العناوين املشار اليها سابقا هي بغداد   �  باب املعظم  � وزارة الصحة  / البيئة  / الرشكة 
العامة لتس�ويق االدوية واملس�تلزمات الطبية )كيماديا( /  الطابق الس�ادس  / القسم املايل  

لتقديم التأمينات االولية او لجنة استالم وفتح العروض لتقديم العطاءات 
هاتف � : 4157667 ، رقم هاتف النقال: 07705419074

هاتف البدالة : 4158401,5,7,8
بدالة ذات اربعة خطوط

فقدان 
فقدت مني الهوية الصادرة من وزارة  
الكهرباء باس�م )عيل محم�د جعفر( 
الرج�اء من يعث�ر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار.
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مجلس القضاء األعى 
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 2164/ب2021/2
التاريخ : 2021/4/26

اعالن
إىل/ املدعى عليهم ) بشار نوري جواد 
وس�عد مهدي صالح و ص�الح مهدي 

صالح( 
أق�ام املدعي )املدير املفوض ملؤسس�ة 
اضاف�ة   CHF التعاوني�ة  االس�كان 
أع�اله  املرقم�ة  الدع�وى  لوظيفت�ه( 
ضدك�م والذي يطل�ب فيه�ا الحكم ) 
بالزامك�م بتأديتك�م ل�ه و بالتكاف�ل 
والتضامن بينكم مبلغاً قدره ) $2400 
ع�ن الق�رض امل�ؤرخ 2018/11/26 
(،ونظرا لثبوت مجهولية محل إقامتك 
كون العنوان وهميا حسب رشح املبلغ 
القضائي يف محكمة اس�تئناف الكرخ 
واش�عار قائممقامية قضاء الكرخ /

حي الصالحية ) ضياء حسن مبارك( 
محل�ة 222 ومختار ح�ي املأمون لذا 
بصحيفت�ن  إعالن�ا  تبليغك�م  تق�رر 
محليت�ن يوميت�ن بموع�د املرافع�ة 
2021/5/4 الس�اعة التاسعة صباحا 
وعن�د ع�دم حضوركم أو إرس�ال من 
ين�وب عنك�م س�وف تج�ري املرافعة 

بحقكم غيابيا وعلنا  وفق األصول. 
القايض

حربي طارش لفتة

فقدان 
فق�دت من�ي الهوي�ة الص�ادرة م�ن 
العام�ة  الرشك�ة  الكهرب�اء/  وزارة  
لتوزي�ع كهرباء بغداد باس�م )س�ارة 
ع�يل صكبان( الرجاء م�ن يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار.
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مجلس القضاء األعى 
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 2582/ب2021/4
التاريخ : 2021/4/26

اعالن
وه�اب  حس�ن   ( علي�ه  املدع�ى  إىل/ 

رايض( 
أقام�ت املدعيه )زينب ضي�اء محمد( 
أع�اله  املرقم�ة  البدائي�ة  الدع�وى 
والت�ي تطلب فيها الحك�م ) الزامكما 
بتأديتك للمدع�ي اعاله مبلغا مقداره 
ثالث�ة وثالثون ملي�ون دين�ار عراقي 
بموج�ب الكمبي�االت املرقم�ة 2412 
يف 2020/5/6 بمبل�غ خمس�ة ع�رش 
مليون دينار والكمبيالة املرقمة 3918 
يف 2020/6/15 بمبلغ اثنا عرش مليون 
دينار ومبلغ ستة مالين دينار مستحق 
االداء (،ولثبوت مجهولية محل إقامتك 
حس�ب رشح املبلغ القضائي واشعار 
مخت�ار حي الجديدة/4 د  ) عيل كامل 
الفي�اض( ل�ذا ق�ررت ه�ذه املحكمة 
تبليغ�ك إعالن�ا بصحيفت�ن محليتن 
يوميت�ن للحض�ور يف موع�د املرافعة 
املص�ادف يف ي�وم  2021/5/23 وعند 
عدم حضورك أو إرسال من ينوب عنك 
س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا 

وعلنا  وفق األصول. 
القايض

ظاهر عباس الفتالوي

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف الهندية

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 108/ 13

املحل�ة او رقم واس�م املقاطع�ة : 19 عبد 
عوينات

الجنس:  دار
النوع : ملك رصف 

املساحة : 68سم -36م2 -1اولك
املش�تمالت : عبارة عن دار س�كن تحتوي 
عى استقبال وهول وغرفتن نوم ومطبخ 
–صحي�ات يف الطاب�ق األريض وغرفة نوم 
يف الطاب�ق العلوي وبنائها من الش�يلمان 
الحدي�ث تق�ع يف نهاي�ة الحي ومس�احة 

البناء 156م2
الش�اغل : س�جودة عبي�د يوس�ف وخالد  
ومهن�د ورائد وضمي�اء وايمان واش�واق 

وبتول وشهالء أوالد رزاق شمعون 
مقدار البيع : تمام العقار

ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف الهندية 
يف املزايدة العلني�ة العقار املوصوف اعاله 
العائد للراهن )سجودة عبيد يوسف وخالد 
ومهن�د ورائد وضمي�اء وايمان واش�واق 
وبتول وش�هالء أوالد رزاق شمعون( لقاء 
طل�ب الدائن املرتهن ) م�رف الصناعي 
البال�غ )25000000(  العام�ة(  اإلدارة   /
خمس�ة وع�رشون  ملي�ون  دين�اراً فعى 
الراغ�ب يف االش�رتاك فيه�ا مراجعة هذه 
الدائرة خ�الل )30( يوماً اعتباراً من اليوم 
التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مس�تصحباً 
معه تأمين�ات قانوني�ة نقدي�ة او كفالة 
مرفي�ة ال تق�ل ع�ن 10% م�ن القيم�ة 
 )55175000( البالغ�ة  للمبي�ع  املق�درة 
خمسة وخمس�ون مليون ومائة وخمسة 
وس�بعون الف ديناراً وان املزايدة ستجرى 

يف الساعة )12( ظهراً من اليوم األخري. 
مدير التس�جيل العقاري يف الهندية / ليث 

شاكر جرب

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الرميثة

رقم االضبارة: 2021/443
التاريخ: 2021/4/25

اعالن
تبيع مديرية تنفيذ الرميثة سهام املدين يف 
العقار تسلس�ل )38 م 21 الهورة( الواقع 
يف الرميث�ة والعائ�د للمدي�ن )نديم�ه عبد 
الرضا عواد( املحج�وز لقاء طلب الدائن ) 
حميد نعيم ع�واد( البالغ ) 3،500،000 ( 
ثالثة مالين وخمس�مائة الف دينار، فعى 
الراغ�ب بال�رشاء مراجعة ه�ذه املديرية 
خ�الل م�دة ) ثالثن( يوما تب�دأ من اليوم 
الت�ايل للنرش مس�تصحبا مع�ه التأمينات 
القانوني�ة ع�رشة م�ن املائة م�ن القيمة 
املق�درة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان 

رسم التسجيل والداللية عى املشرتي .
مدير التنفيذ

ثابت نافع عبد الخرض
املواصفات:-

م21   38 الرميث�ة  ورقم�ه:  1-موقع�ه 
الهورة

2- جنس�ه ونوع�ه: ارض زراعيه منش�أ 
عليها عدد من الدور السكنية

3- حدوده واوصافه : ارض زراعيه
4- مش�تمالته:  دور س�كنية دار املدي�ن 

تتكون من ثالث غرف واستقبال وهول.
5- مساحته: 270 مرت مربع

6- درجة العمران : وسط
7- الشاغل : املدين

املق�درة: )3،24000( ثالث�ة  القيم�ة   -8
مالي�ن واربعة وعرشون ال�ف دينار فقط 

الغري.

تنويه
االع�الن  املنش�ور  يف صحيف�ة  الع�راق 
يف   )1392( بالع�دد  االخباري�ة  
2021/4/26 مديري�ة تنفي�ذ الرميث�ة 
رقم االضبارة 2020/647 التاريخ 25/ 
2021/4 تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الرميثة 
س�هام املدين يف العقار تسلسل ) 2/41 
مقاطع�ة 12 ش�ط خنجر( حي�ث ورد 
مديرية تنفيذ  السماوة خطأ والصحيح 
ه�و  مديرية تنفي�ذ الرميثة  لذا  اقتىض 

التنويه.
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اعالن
اىل املتهم الغائ�ب العريف ) احمد صالح 

عيل حسن(
مح�ل العمل : مديري�ة رشطة محافظة 

النجف االرشف واملنشآت
العنوان: محافظة النجف / الكوفة

حيث انك متهم وفق�ر احكام املادة )5( 
من قانون عقوب�ات قوى األمن الداخيل 
رقم )15 ( لسنة 2008 املعدل وملجهولية 
مح�ل اقامت�ك اقتىض تبليغك بواس�طة 
هذا االعالن عى ان تحرض امام محكمة 
قوى االمن الداخيل املنطقة الرابعة خالل 
مج�ة اقصاه�ا ثالثون ي�وم اعتبارا من 
تاريخ تعليق هذا االعالن يف محل اقامتك 
وتجي�ب عى التهم�ة املوجه ضدك وعند 
عدم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك 
غيابيا اس�تنادا الحكام املواد )65 و 68 
و 69 ( م�ن قان�ون اص�ول املحاكمات 

الجزائية لقوى االمن الداخيل.
اللواء الحقوقي

سعد عيل شمس
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل

املنطقة الرابعة
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مجلس القضاء األعى 
املثن�ى  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة الرميثة

العدد : 394/ب/2021
التاريخ : 2021/4/18

اعالن
إىل/ املدع�ى علي�ه ) حس�ن ط�ه نور( 
يس�كن مدين�ة الرميثة حي الحس�ن /

مجهول منحل االقامة حاليا
بتاري�خ 2021/4/1 اق�ام املدعي ) اياد 
جبري عب�د عيل( الدعوى املرقمة )394/

ب/2021( يط�ال الزام�ك باع�ادة حال 
الس�يارة املرقم�ة ) 11150 أ ذي ق�ار ( 
نوع هونداي موديل 2000 اللون برتقايل 
مصفر وملجهولية محل اقامتك حس�ب 
اش�عار املخت�ار ) كري�م عيد الحس�ن 
جاس�م( وكت�اب مرك�ز رشط�ة ث�ورة 
العرشين بالعدد 4033 يف 2021/4/14 
ل�ذا تق�رر تبليغ�ك ع�ن طري�ق الن�رش 
بصحيفت�ن محليتن يوميت�ن وتحديد 
ي�وم  صب�اح  م�ن  التاس�عة  الس�اعة 
2021/5/2 موع�دا للمرافع�ة وبعكس 
ذلك س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول القانونية.
القايض

حميد كاظم عيل 
���������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
تنفيذ 30

رقم االضبارة : 3133/ت/2018
التاريخ : 2021/4/14 

اىل  /املنفذ عليه ) حسن عيل حميد(
لقد تحقق له�ذه املديري�ة انك مجهول 
مح�ل االقامة وليس لك موط�ن دائم او 
مؤق�ت او مخت�ار يمكن اج�راء التبليغ  
عليه واس�تنادا للمادة ) 27 ( من قانون 
التنفي�ذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف 
مديري�ة تنفيذ النجف خ�الل )60( يوم 
لغ�رض تس�ديد النفق�ه تبدأ م�ن اليوم 
التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية 
حض�ورك  ع�دم  حال�ة  ويف  بحض�ورك 
ستبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون.
املنفذ العدل 

احمد مسافر عبد الحسن الخالدي
اوصاف املحرر :-  قرار محكمة االحوال 
الش�خصية يف النجف بالع�دد )6399/

ش/2015 يف 2015/11/26 واملتضمن 
الزامك بتس�ديد النفقه املستمرة للدائنة 

) اشواق طالب عبد(. 
���������������������������������

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

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املناذرة

العدد :  351/ش/2021
التاريخ : 2021/4/25

م/إعالن
مدل�ول  عب�اس   ( علي�ه  املدع�ى   / اىل 

مطرود( مجهول محل االقامة
)االء  عطي�ة غ�زاي(  املدعي�ه  أقام�ت 
)351/ش/2021(  املرقم�ة  الدع�وى 
وموضوعها )تفريق ( وان موعد املرافعة 
فيها الس�اعة التاس�عة م�ن صباح يوم 
إقامتك  مح�ل  2021/5/5،وملجهولي�ة 
محليت�ن  بصحيفت�ن  تبليغ�ك  تق�رر 
رس�ميتن ويف حال�ة عدم حض�ورك أو 
حض�ور م�ن ينوب عن�ك قانونا س�وف 
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا  وفقا 

لألصول.
القايض

باسم يوسف الزيادي

جه�ة التعاق�د : )وزارة الصح�ة /البيئة/ الرشكة العامة لتس�ويق االدوية املس�تلزمات 
الطبية )كيماديا( 

سلطة التعاقد : )الصيدالني : عيل حسن البلداوي(
املنصب : )مدير عام الرشكة العامة لتسويق االدوية واملستلزمات الطبية )كيماديا(   

التوقيع ) موقع  (
التاريخ )  /   /2021(
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اسباب تناقص خمزون البويضات
أثبت�ت عدة دراس�ات بحثي�ة أن   تناقص 
املبيض)ج�ودة  البويض�ات  مخ�زون 
وعدده�ا( س�بب ش�ائع لعق�م 10% من 
النس�اء يف الهند.وأشارت الدراسات وفًقا 
ملوقع«ذا هيل�ث س�ايت« الربيطاني، إىل 
أن متوس�ط  عدد البويض�ات يعتمد عىل 
العم�ر، ففي خ�ال فرتة البل�وغ يرتاوح 
 العدد ما بني 300 ألف و500 ألف بويضة، 
تصل إىل 7  مايني يف الخمسة أشهر األوىل 
من الحم�ل، تتناق�ص إىل 2 ملي�ون  بعد 
ال�والدة، وتص�ل يف عم�ر 37 عاًما إىل 20 
ألف بويضة،  تنخفض إىل ألف يف س�ن 51 

عاًما.  

نقص املخزون 
تعترب الش�يخوخة والتقدم يف العمر أحد 
أس�باب تناقص هذا  املخزون، لكن هناك 
أس�باًبا ش�ائعة أخ�رى، منه�ا، تعرض 
والتدخ�ني،  إش�عاعي،  لع�اج   املبي�ض 
ومرض الب�وق، والتهابات  بطانة الرحم، 
واضطراب�ات املناع�ة الذاتي�ة، والع�اج 
الوراثي�ة،  الكيميائ�ي،  والتش�وهات 
الدرقي�ة،  للغ�دة  املض�ادة  واألجس�ام 
العائ�ي  والتاري�خ  بال�درن،   واإلصاب�ة 
النقطاع الطمث املبكر. وذكر اختصاصيو 
عليه�م  توج�د  املصاب�ني   ال  أن  العق�م، 
أعراض  ملحوظة، لكنهم قد تظهر لديهم 

بعض العامات، منها، مشاكل  يف الحمل، 
تأخر فرتات الحيض وق�د تغيب، دورات 
الحي�ض  أقل م�ن املتوس�ط )28 يوًما(، 

تدفق الحيض الثقيل،  واإلجهاض. 
العاج

وأك�دت الدراس�ات أن 33% من النس�اء 
املصابات بهذه الحالة حملن  ببويضاتهن 
أداء  الع�اج، وال�ذي يعتم�د ع�ىل  بع�د 
املكمات مثل  ديهيدرو إيبي أندروستريون  
  )DHEA(، وه�ذا الهرمون يحس�ن  من 
حالة الخصوبة، خاصة أن مستواه يقل 
مع التقدم يف العمر،  باإلضافة لذلك هناك 

عمليات أطفال األنابيب. 

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
1 حبة تفاح أخرض مقطع

2 عيدان كرفس مقطع
1 معلقة كبرية زبادي

رشة ملح
رشة كمون

مكرسات مجروشة للتزيني
خطوات التحضري:

يوضع التفاح يف بولة، ويضاف إليه الكرفس والزبادي.
يخلط جيدا، ثم يتبل بامللح والكمون، ويخلط مرة اخرى.

يوضع يف الطبق، ويزين باملكرسات.
يقدم بارد.

سلطة الكرفس بالتفاح األخرض للدايت

استخدام جل تعقيم اليدين مفيد ولكن!
يتم اس�تخدام جل تعقي�م اليدين، الذي 
يحتوي عىل نس�بة 70% من الكحول، يف 
حالة عدم توافر ماء وصابون ومنشفة، 
وذل�ك من�ذ أن ب�دأت جائح�ة كورونا يف 
التفيش ببقاع األرض. فأصبح ذلك الجيل 
هو أحد أهم السلع التي يتم البحث عنها 
باملتاجر. وتكمن الفائدة الرئيسية يف أنه 
يمكن اس�تخدامه يف أي مكان، ويس�هل 

حمله طوال الوقت.
يس�اعد الكح�ول كأح�د مكون�ات ج�ل 
التعقي�م ع�ىل قت�ل الجراثي�م وبع�ض 
الفريوس�ات والبكتريي�ا، لكنه ال يقيض 
عىل كل الفريوسات أو الجراثيم، حيث إن 

بعضا منها ال يتأثر بمفعول الكحول.
وفيما يي مزيد من التفاصيل من تقرير 
نرشه موق�ع »ويبم�د« WebMD حيث 
يض�ع مطهر أو معقم اليدي�ن يف املرتبة 

الثانية بعد امل�اء والصابون للحماية من 
فريوس كورونا املُستجد وباقي الجراثيم 
ضواب�ط  ع�ىل  ع�اوة  وامليكروب�ات، 

ومحاذير محددة الستخدامه.
1-للتعقيم املؤقت

يمك�ن أن يق�يض معق�م اليدي�ن ع�ىل 
الجراثي�م، لكن�ه ال ينظ�ف اليدي�ن من 
األوس�اخ. ويع�د امل�اء والصاب�ون ه�و 
الوس�يلة األساس�ية واآلمن�ة لتنظي�ف 
اليدي�ن من أي أوس�اخ. وال يقترص دور 
امل�اء والصابون ع�ىل التنظيف والتعقيم 
فحس�ب، بل إنهما يف الواقع أكثر فعالية 

يف قتل الجراثيم والفريوسيات.
وتع�د رغ�وة الصاب�ون أكث�ر فعالية يف 
التخلص من املواد الكيميائية التي يمكن 

أن تعلق باليدين.
2-ال يخرتق املخاط

أظهرت إحدى الدراسات أن معقم اليدين 
ربما ال يعمل بشكل جيد إذا علق املخاط 
ع�ىل اليدي�ن. ويق�ول الخرباء إن س�مك 
املخاط يس�اعد يف حماية الجراثيم، ومن 
ثم فإن غس�يل اليدين بامل�اء والصابون 
بع�د  لتعقيمه�ا  طريق�ة  أفض�ل  ه�و 
العط�س، خاصة املصاب�ني بنزالت الربد 

واإلنفلونزا.
3-نسب الكحول

يويص املركز األمريكي ملكافحة األمراض 
والوقاية منها CDC باستخدام مطهرات 
لليدين تحتوي عىل 60% كحول عىل األقل. 
ولهذا ينصح الخرباء برضورة التأكد من 
نس�بة الكح�ول املدونة ضم�ن مكونات 
مطه�ر اليدين لضمان التخلص من أكرب 
قدر ممكن م�ن الجراثيم والفريوس�ات 

عند االستعمال.

حرك عود الثقاب

الكشف عام يساعد يف زيادة نمو الشعر
يمك�ن أن يحدث فقدان الش�عر بس�بب 
مجموعة متنوعة من العوامل بما يف ذلك 

العوامل الوراثية والعمر.
وكم�ا يعل�م الكثريون، يمك�ن أن يكون 
لإلجهاد تأث�ري وخيم عىل صح�ة الفرد، 
بم�ا يف ذل�ك صح�ة الش�عر. وكش�فت 
دراس�ة أنه من خال تقليل مس�تويات 
الكورتيكوس�تريون، يمك�ن زي�ادة نمو 

الشعر.
ووج�د الباحث�ون أن�ه من خ�ال زيادة 
الربوت�ني املع�روف باس�م GAS6، يت�م 

تعزيز نمو الشعر حتى تحت الضغط.

ووج�د باحثون من جامع�ة هارفارد أن 
الكورتيكوس�تريون، وهو هرمون ُيطلق 
ل�دى الفرئان أثناء اإلجه�اد، يثبط إنتاج 

.GAS6 بروتني يسمى
ويع�زز GAS6 نم�و بصي�ات الش�عر، 
أو  الش�خص  يتع�رض  وعندم�ا 
مس�تويات  ف�إن  لإلجه�اد،  الحي�وان 
تمن�ع  العالي�ة  الكورتيكوس�تريون 

تكوينه.
الخاي�ا  أس�تاذ  الدراس�ة  مع�د  وق�ال 
الجذعي�ة والبيولوجي�ا التجديدي�ة م�ن 
جامعة هارفارد، يا تشيه هسو: »تعمل 

هرمون�ات اإلجه�اد ع�ىل تثبي�ط النمو 
يف الف�رئان الت�ي تؤثر عىل نم�و الخايا 

الجذعية لبصيات الشعر«.
مجل�ة  يف  ُن�رشت  الت�ي  الدراس�ة  ويف 
Nature، حقق الباحثون يف دور هرمون 
التوتر عىل الفرئان عن طريق إزالة الغدد 

الكظرية التي تضخ املادة الكيميائية.
ولم تكن الفرئان املعدلة قادرة عىل صنع 
الكورتيكوستريون، محاكية ما هو عليه 

يف بيئة خالية من اإلجهاد.
 GAS6 ��وحق�ن الباحث�ون الف�رئان ب

ووجدوا أنه نجح يف إعادة نمو الشعر.

جد الفرق بين الصورتين

العدد )2365( الثالثاء  27  نيسان  2021

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

البحث عن الكلمة

حل اللغز

اعان
اىل املتهم الغائب / )املفوض حس�ن 

مجيد عبد الحسني( 
رشط�ة  مديري�ة   / اىل  املنس�وب 
محافظة النجف االرشف واملنشات  

العن�وان / محافظ�ة النجف / حي 
ميسان 

بم�ا ان�ك متهم وف�ق اح�كام املادة 
/5/ من قانون  عقوبات قوى االمن 
الداخي رقم 14 لسنة 2008 املعدل 

وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك اقت�ى 
تبليغ�ك بواس�طة ه�ذا االعان عىل 
ان تحرض ام�ام محكمة قوى االمن 
الداخ�ي  / املنطق�ة الرابع�ة خال 
م�دة اقصاه�ا ثاثون يوم�ا اعتبارا 
من تاريخ تعليق هذا االعان يف محل 
اقامتك  وتجيب ع�ىل التهمة املوجه 
ض�دك وعند ع�دم حضورك س�وف 
تج�ري محاكمت�ك غيابيا اس�تنادا 
الح�كام املواد  )65 و 68 و 69( من 
قان�ون اصول املحاكم�ات الجزائية 

لقوى االمن الداخي 
اللواء الحقوقي

سعد عي شميس
رئيس محكمة قوى االمن الداخي 

املنطقة الرابعة

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف الهندية

اعان بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 1567/ 24

املحلة او رقم واسم املقاطعة : 4 الرشيدة
الجنس:  عرصة مشيد عليها مخزن

النوع : ملك رصف 
املساحة : 25م2 -2 اولك

املش�تمات : عبارة عن عرصة مشيد عليها مخزن من 
الكونكريت القديم

الشاغل : جبار محمد حسن علوان
مقدار البيع : تمام العقار

س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف الهندي�ة يف املزايدة 
العلني�ة العقار املوص�وف اعاه العائ�د للراهن )جبار 
محمد حسن علوان( لقاء طلب الدائن املرتهن ) مرصف 
الصناعي / اإلدارة العامة( البالغ )14000000( اربعه 
ع�رش ملي�ون  دين�اراً فعىل الراغ�ب يف االش�رتاك فيها 
مراجعة هذه الدائرة خال )30( يوماً اعتباراً من اليوم 
التايل لتاريخ نرش هذا االعان مستصحباً معه تأمينات 
قانوني�ة نقدية او كفال�ة مرصفية ال تقل عن 10% من 
القيم�ة املقدرة للمبي�ع البالغ�ة )112500000( مائة 
واثنا عرش مليون وخمس�مائة الف دين�اراً وان املزايدة 

ستجرى يف الساعة )12( ظهراً من اليوم األخري. 
مدير التسجيل العقاري يف الهندية / ليث شاكر جرب

فقدان
فق�دت من�ي الهوي�ة املرقم�ة 2787 يف 2021/3/31 
الجنسية افغاني والصادرة من مديرية الجنسية العامة 
مديري�ة االقامة يف النجف باس�م عصم�ت الله بصريي 

فعىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار 
���������������������������������������������

اعان
اىل الرشيك / حاتم كريم فاضل 

اقتى حضورك اىل صندوق االس�كان الكائن يف النجف 
وذل�ك لتثبيت اق�رارك باملوافقة عىل قي�ام رشيكك عي 
ص�ادق جاب�ر بالبناء ع�ىل حصته املش�اعة يف القطعة 
املرقم�ة 72445/ 3 مقاطع�ة 4 / ح�ي العروبة حدود 
بلدية النجف ولغرض تس�ليفه قرض االس�كان وخال 
مدة اقصاها خمس�ة ع�رش يوما داخل العراق وش�هر 
واح�د خارج الع�راق من تاريخ نرش االعان وبعكس�ه 

سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبا 
���������������������������������������������

إىل الرشيك ثامر نارص عبد الحسن
 اقت�ى حضورك إىل مقر بلدية النج�ف لغرض اصدار 
اج�ازه بناء للعقار املرق�م 53745 /3حي النداء خال 

عرشه ايام وبخافه ستتم اإلجراءات دون حضورك 
طالب االجازه

 نبيل حيدر عبد الكاظم

اىل الرشيك / عي رسول عباس 
اقتى حض�ورك اىل مديري�ة بلدية 
النجف االرشف لغرض اصدار اجازة  
البناء للرشيك س�ماح هادي هاش�م 
للقطعة املرقمة 3/51596 يف النجف 

حي النداء مقاطعة 4

���������������������������
إىل الرشيك زيد سعد عبد االمري

 اقت�ى حض�ورك إىل مق�ر بلدي�ة 
النج�ف لغ�رض اصدار اج�ازه بناء 
للعقار املرق�م 84256 /3حي النداء 
خ�ال عرشه اي�ام وبخافه س�تتم 

اإلجراءات دون حضورك 
طالب االجازه 

عي عبد زيد غازي

���������������������������
إىل الرشيك عي جابر حسني 

 توج�ب عليك الحض�ور إىل صندوق 
االس�كان العراقي فرع النجف وذلك 
لتثبيت اق�رارك باملوافق�ه عىل قيام 
رشيك اتفاق عزيز محمد بالبناء عىل 
حصتها املش�اعه يف القطعه املرقمه 
76487 /3ح�ي ميس�ان يف الكوفه 
خال مده خمس�ه عرش يوما داخل 
الع�راق وش�هر خ�ارج الع�راق من 
تأريخ نرش االعان وبعكس�ه سوف 

يسقط حقك باالعرتاض مستقبا

���������������������������
إىل الرشيك حسني عبد الرزاق مزهر

 اقت�ى حض�ورك إىل مق�ر بلدي�ة 
النج�ف لغ�رض اصدار اج�ازه بناء 
للعقار املرق�م 56962 /3حي النداء 
خ�ال عرشه اي�ام وبخافه س�تتم 

اإلجراءات دون حضورك 
طالب االجازه 

محمد دايخ رفه

���������������������������
اعان

اىل الرشيك : كرار رزاق حيدر
اقتى حض�ورك اىل مديري�ة بلدية 
باملوافق�ة  الق�رارك  وذل�ك  النج�ف 
عىل ص�دور اج�ازة بن�اء والخاصة 
بالعقار املرقم 3/58377 حي املياد 
مناصف�ة مع الرشي�ك كاظم محمد 
حمادي وخال عرشة ايام وبعكسه 
سوف تصدر االجازة وفقا للضوابط 

الازمة

محم�د  عب�د  نج�م  الرشي�ك  إىل 
إسماعيل

 اقت�ى حض�ورك إىل مقر بلدية 
النجف لغرض اصدار اجازه بناء 
للعق�ار املرق�م 58304 /3ح�ي 
النداء خال عرشه ايام وبخافه 

ستتم اإلجراءات دون حضورك 
طالب االجازه 

أحمد زلزال نعمه
���������������������������

تنويه
نرش يف صحيفة املستقبل العراقي 
بالع�دد 2364  يف 2021/4/26 
اعان مديرية تنفيذ الرميثة رقم 
التاري�خ   2020/647 االضب�ارة 
2021/4/25 تبيع مديرية تنفيذ 
الرميثة س�هام املدي�ن يف العقار 
تسلس�ل قطع�ة 2/41 مقاطعة 
12 ش�ط خنجر حيث ورد سهوا 
خط�أ مديري�ة تنفي�ذ الس�ماوة 
والصحيح مديرية تنفيذ الرميثة 

لذا اقتى التنويه.
���������������������������

اىل الرشي�ك ن�ارص حس�ني عبيد 
محسن 

اقتى حض�ورك إىل مق�ر بلدية 
النج�ف لغ�رض اص�دار اج�ازه 
بن�اء للعقار املرقم 7330 /1حي 
اي�ام  ع�رشه  خ�ال  الق�دس 
وبخافه س�تتم اإلج�راءات دون 

حضورك 
طالب االجازه

 شيماء بداي مريوش
���������������������������

إىل ال�رشكاء قاس�م وش�يماء و 
زين�ب و ماج�د  و يارس و فاضل 

الوالد وبنات عبد الجليل 
اقتى حضورك�م إىل مقر بلدية 
الح�ريه  لغ�رض اص�دار اجازه 
املرق�م 478 /92  للعق�ار  بن�اء 
املن�اذره  الح�ريه خ�ال عرشه 
اي�ام وبخافه س�تتم اإلجراءات 

دون حضوركم 
طالب االجازه 

عذراء طالب عاجل

مجلس القضاء األعىل
القادسية  رئاسة محكمة استئناف 

االتحادية
يف   الش�خصية  األح�وال  محكم�ة 

غماس
العدد : 157/ش/2021
التاريخ : 2021/4/22

املدعية ) مروه ماجد حسن (
املدعى عليه ) عي ناجح حسن(

ناج�ح  )ع�ي  علي�ه  املدع�ى  اىل/ 
حسن(

الدع�وى  اع�اه  املدعي�ة  اقام�ت 
ام�ام  )157/ش/2021(  املرقم�ة 
ه�ذه املحكمة تطل�ب فيها )الحكم 
بتصديق الطاق منك الواقع بتاريخ 
مح�ل  وملجهولي�ة   )2014/3/17
اقامت�ك ق�ررت املحكم�ة  تبليغ�ك 
يوميت�ني  محليت�ني  صحيفت�ني  يف 
موع�دا   2021/5/2 ي�وم  وع�ني 
التاسعة صباحا  للمرافعة الس�اعة 
ويف حال�ة عدم حضورك او ارس�ال 
من يمثلك قانونا س�تجري املرافعة 
بحق�ك  غيابيا وعلنا وف�ق القانون 

واالصول.
القايض

احمد برهان حميد
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اليوم.. سحب قرعة كأس العرب غدًا بحضور دويل كبري
             المستقبل العراقي/ متابعة

تقام يف الساعة التاسعة بالتوقيت املحيل للعاصمة القطرية الدوحة، 
مراس�م سحب قرعة بطولة كأس العرب، والتي ستقام خالل الفرتة 
من 1 وحتى 18 ديس�مرب/كانون أول املقبل.ويش�ارك يف منافس�ات 
البطول�ة، 23 منتخًبا عربًيا، وتقام ع�ى 6 من مالعب مونديال قطر 
2022.وتضم قائمة الفرق املشاركة، منتخبات قطر البلد املستضيف، 
ومرص والسعودية والعراق واإلمارات والجزائر والبحرين وجزر القمر 
وجيبوتي واألردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا واملغرب وعمان 
وفلس�طني والصومال وجنوب السودان والس�ودان وسوريا وتونس 
واليمن. ويحرض مراسم إجراء القرعة، العديد من املسؤولني بالفيفا، 
وكذلك رؤس�اء االتحادات للدول املش�اركة يف البطول�ة، باإلضافة إىل 
مدربي املنتخبات.ومن املنتظر حضور العديد من النجوم البارزين يف 
كرة القدم س�واء العربي�ة أو العاملية، وذلك إلضفاء املزيد من النجاح 
ع�ى حفل مراس�م القرعة.ويكتمل الي�وم، وصول الوف�ود املختلفة 
التي تش�ارك يف البطولة، وتدخل يف الفقاعة الطبية التي بدأت اعتباًرا 
من األحد.وتس�عى اللجنة املنظم�ة للبطولة، لتوف�ر أفضل األجواء 
الصحية، من حيث اإلجراءات االحرتازية املتعبة، للحفاظ عى سالمة 

الجميع، يف ظل أزمة تفيش فروس كورونا املستجد.
 نظام القرعة

وعى صعيد القرعة، م�ن املتوقع أن تتجنب أفضل 10 منتخبات 

حس�ب التصنيف العامل�ي للفيفا، خ�وض األدوار التمهيدية، 
األوىل،  الفئ�ة  املجموعات.وتض�م  ل�دور  مب�ارشة  للتأه�ل 
املنتخب�ات العربية العرشة األوائ�ل يف التصنيف العاملي، وهي 

تون�س والجزائر واملغ�رب ومرص وقطر والس�عودية والعراق 
واإلمارات وسوريا وعمان. أما بقية املنتخبات )13( ستخوض 

ال�دور التمهيدي، من أجل تأهل 6 ل�دور املجموعات الذي يتكون 
م�ن 16 منتخًب�ا، وس�يتم توزيعهم عى 4 مجموعات.وس�تقام 
املباراة النهائية لبطولة كأس العرب يف 18 ديس�مرب/كانون أول 

املقبل، بالتزامن مع اليوم الوطني لدولة قطر.

محزة هادي: القوة 
اجلوية لـم يفقد األمل

العراق يالعب النيبال وديًا 
حتضريًا للتصفيات املزدوجة

              المستقبل العراقي/ متابعة

أكد املدرب املس�اعد للقوة الجوية، حمزة هادي، أن فريقه 
لم يفقد األمل يف بلوغ ثمن نهائي دوري أبطال آسيا

وقال حمزة هادي يف ترصيح صحفي، ان »القوة الجوية ال 
زال يملك حظوظ التأهل حسابًيا«.

وأضاف ان »تقارب مستويات الفرق يف املجموعة، يمنحك 
فرصة املنافسة يف حال الفوز يف آخر جولتني«.

وتاب�ع ان »القوة الجوي�ة رغم تأخره يف الئح�ة الرتتيب، 
لكنه قدم أداء مميزًا، نحتاج فقط للمس�ة األخرة وبعض 

التوفيق«.
وأش�ار إىل أن«اإلصابات الكثرة قب�ل وأثناء البطولة، عى 
غ�رار أيم�ن حس�ني، أث�رت بش�كل واضح عى مس�توى 

التهديف«. 
يشار إىل أن »القوة الجوية يحتل املركز األخر يف مجموعته 

برصيد نقطتني«.

4 العبني أساسيني يف برشلونة مهددين بالغياب عن مباراة فالنسيا

تورال: لقد إستحقينا الفوز

              المستقبل العراقي/ متابعة

ذكرت صحيفة موندو ديبوريتفو اإلسبانية 
أن برشلونة مهدد بخسارة 4 العبني مهمني 
يف مباراة الفريق ضد فالنس�يا التي ستقام 
عى ملعب امليس�تايا خالل األسبوع القادم.

ويمل�ك برش�لونة مص�ره بيني�ه يدي�ه يف 
سباق الدوري اإلسباني، حيث يحتاج للفوز 
عى غرناطة يوم الخميس القادم يف املباراة 
املؤجل�ة لكي يعت�يل الصدارة عى حس�اب 
أتلتيك�و مدري�د وغريم�ه التقلي�دي ري�ال 
مدريد.وأوضحت الصحيف�ة يف تقريرها أن 
كل م�ن ليونيل مييس، فرينك�ي دي يونج، 
أنتوان جريزمان وأوسكار مينجويزا لديهم 

4 بطاقات صفراء، وإذا تحصل أي منهم عى 
بطاقة صفراء يف مب�اراة غرناطة القادمة، 
فإنه س�يغيب ع�ن مواجهة فالنس�يا.ومن 
املستبعد أن يقوم املدرب الهولندي فرينكي 
دي يون�ج بإراح�ة أي الع�ب منه�م ض�د 
غرناط�ة، ربما فقط مينجي�وزا ألنه مدافع 
وق�د يضطر الرتكاب خطأ تكتيكي.وس�بق 
لرونال�د كوم�ان أن اعتمد ع�ى مييس ودي 
يونج ضد بلد الوليد رغم أنهما كانا مهددين 
بالغي�اب عن مب�اراة الكالس�يكو ضد ريال 
مدريد يف حال تحصلهما عى إنذار، وبالتايل 
ال يبدو أنه س�ريح أي منهما ضد غرناطة، 
واألمر نفس�ه ينطبق عى جريزمان املتألق 

يف عام 2021.

              المستقبل العراقي/ متابعة

عربرّ مدرب فريق اتلتيك بلباو مارس�يلينو غارس�يا تورال 
ع�ن س�عادته بالفوز املحقق ع�ى فري�ق اتلتيكو مدريد 

ضمن منافسات الدوري اإلسباني لكرة القدم وقال: »لقد 
تغلبن�ا عى متصدر الدوري 2 - 1. يف العديد من املباريات 
الت�ي تعادلنا فيها يف الدوري كنا نس�تحق الفوز. يف هذه 
املباراة كان لدينا نقل كرة جيد، ولعب اوهيان سانس�يت 

أفض�ل مباراة ل�ه. بعد العم�ل الجيد ال�ذي قدمه فريقي 
لقد كان أداءهم مرضًيا ولقد إس�تحقينا الفوز. الالعبون 
يعملون بش�كل جي�د للغاية عى أس�اس يومي من اجل 

اإلستعداد للمباريات«.

جوارديوال يعلن عن انتقال جارسيا إىل برشلونة
              المستقبل العراقي/ متابعة

أزاح بي�ب جواردي�وال، مدرب نادي برش�لونة، الس�تار عن 
السبب الذي دفعه الستبعاد إيريك جارسيا من نهائي كأس 
الرابطة اإلنجليزية، وال�ذي فاز به فريقه بهدف نظيف عى 

حساب توتنهام هوتسبر.
وارتبط جارس�يا بالعودة إىل فريقه األم برشلونة، حيث لعب 

ترعرع هناك يف أكاديمية الماس�يا قبل أن يرحل إىل مانشسرت 
سيتي يف 2017، بحثاً عن فرص أرحب.وقال املدرب اإلسباني 
بع�د فوزه ع�ى توتنه�ام: “إيريك جارس�يا هو أح�د العبي 
املفضل�ني، أود أن يك�ون لدي 15 نس�خة منه، ل�م يكن عى 
مقاع�د الب�دالء اليوم ولم أقم باس�تدعائه، ألنه س�ينتقل إىل 
برش�لونة بعدما رفض تجديد عقده”.وش�هدت املفاوضات 
بني برش�لونة وجارس�يا تقدماً ملحوظاً خالل األيام القليلة 

املاضي�ة، بع�د أن كان�ت يف طريقها للفش�ل، بس�بب ابتعاد 
وجهات النظر بني الطرفني بخصوص الراتب الذي س�يحصل 
علي�ه املدافع الش�اب.وكان برش�لونة قد ح�اول التعاقد مع 
إيريك جارسيا يف الصيف املايض، ولكن الصفقة فشلت، بعدما 
تمسك مانشسرت سيتي بالحصول عى 15 مليون يورو، فيما 
أرص البارس�ا عى دفع 10 ماليني فقط.كش�ف الفرنيس زين 
الدين زيدن املدير الفني لريال مدريد عن موقف توني كروس 

وفرالند ميندي من املش�اركة يف مباراة تشيليس يوم 
غد الثالثاء، والتي س�تقام عى ملعب ألفريدو دي 

س�تيفانو، يف ذهاب نص�ف نهائي بطولة دوري 
أبط�ال أوروبا.وغ�اب توني كروس ع�ن آخر 3 

مباريات لريال مدريد بسبب معاناته من مشاكل 
عضلي�ة، واألمر نفس�ه ينطبق عى فرالن�د ميندي 

الذي تعرض إلصابة عضلية يف باطن الساق.

كلوب: لست صانعا للمعجزات
              المستقبل العراقي/ متابعة

يعود فريق ليفرب�ول إىل التدريبات االثنني، 
تح�ت قيادة مدربه األملان�ي يورغن كلوب، 
الذي يعمل عى خطة لحل مش�كلة تراجع 
عدد األه�داف التي يس�جلها الفريق، لكنه 
أش�ار إىل أن�ه لي�س بمق�دوره أن »يصنع 
املعج�زات« يف ه�ذا الش�ق. ونقل�ت وكالة 
األنباء الربيطانية “بي ايه ميديا” عن كلوب 

قول�ه أمس األح�د: “الوضع ح�رج للغاية، 
ألننا ندرك أن اللوم يقع علينا وحدنا«.

وأض�اف: “لكن األم�ر ال يتعلق باملعجزات، 
الت�ي إذا طبقته�ا س�تقول حينها حس�نا 
كل األم�ور أصبحت ع�ى ما ي�رام مجددا، 
ال، علي�ك أن تعم�ل من أجل ه�ذا، وهذا ما 

سنفعله«.
وتابع: “اآلن أحتاج إىل وقت من أجل الشعور 
باإلحب�اط، أحت�اج إىل وق�ت أش�عر خالله 

بالغضب وعندما ينتهي ذلك سننطلق 
مج�ددا، لك�ن بمثل تل�ك النتائج لن 
تقط�ع خط�وات ك�ربى لألم�ام«. 
وج�اء ه�دف التعادل لنيوكاس�ل 
يف الوق�ت بدل الضائ�ع يف اللقاء، 
الذي انتهى بنتيجة 1/1، ليلحق 
رضرا شديدا بمساعي الريدز يف 
احتالل أحد املراكز األربعة األوىل 

املؤهلة لدوري األبطال.

اليويفا تتوعد أندية السوبر االوريب: 
يظنون األرض مسطحة ولن يفلتوا

              المستقبل العراقي/ متابعة

ملرّ�ح رئيس االتح�اد األوروبي لك�رة القدم، 
ألكس�ندر تش�يفرين، إىل إمكاني�ة ف�رض 
عقوب�ات عى أندية ريال مدريد وبرش�لونة 
ويوفنتوس، عى خلفي�ة اإلعالن عن دوري 
السوبر األوروبي.وردا عى سؤال يف مقابلة 
أجراها مع صحيفة »دييل ميل« الربيطانية، 
ع�ن إمكانية ف�رض عقوبات ع�ى األندية 
املؤسس�ة لدوري الس�وبر األوروبي، أجاب 
تشيفرين: »سنرى ذلك. يجب عليهم جميعا 
تحم�ل نتائج ما فعلوه، وال يمكننا التعامل 
مع ما ح�دث كما أنه ل�م يحدث«.وأضاف: 
»ه�ذه األندية ليس لديها مش�اكل س�وى 
أنفسهم هم. ما فعلوه ليس جيدا وسنرى يف 
األيام املقبلة ما ينبغي علينا فعله«، حسبما 
نقلت صحيفة »آس« اإلسبانية.وعن وجود 
فروق بني األندية ال�12 املؤسس�ة للبطولة، 
ب�نيرّ تش�يفرين: »بالنس�بة يل هن�اك فارق 

واض�ح ب�ني األندي�ة اإلنجليزي�ة والنوادي 
األخ�رى، إذ انس�حبت األندي�ة اإلنجليزي�ة 
أوال، واعرتف�وا أنه�م ارتكب�وا خطأ«.وتابع 
قائال: »يجب أن تتحى بمس�ؤولية لتعرتف 
بخطئ�ك. بالنس�بة يل هن�اك 3 مجموعات: 
املجموع�ة األوىل ه�ي األندي�ة اإلنجليزي�ة 
الت�ي انس�حبت أوال، يأت�ي بعده�م ثالث�ة 
أندي�ة أخ�رى ه�م )أتلتيكو مدري�د، ميالن 
وإنرت ميالنو«، وبعدهم يأت�ي الثالثة أندية 
األخ�رى الذين يظنون أن األرض مس�طحة 
ويعتق�دون أن دوري الس�وبر األوروب�ي ال 
�ل تش�يفرين األندي�ة  ي�زال موجودا«.وحمرّ
كلها مس�ؤولية اإلعالن عن دوري الس�وبر 
األوروب�ي، مضيفا: »هناك ف�ارق كبر بني 
تلك األندية، ولكن جميعهم مسؤولون عما 
حدث. ال أري�د القول إن هناك إجراء تأديبيا 
س�يتخذ ضدهم، ولكن بالطب�ع ينبغي عى 
بطريق�ة  مس�ؤولني  يكون�وا  أن  الجمي�ع 

مختلفة. اتخاذ إجراء تأديبي.

               المستقبل العراقي/ متابعة

تلق�ت الهي�أة التطبيعي�ة كتاباً رس�مياً م�ن االتحاد 
النيب�ايل لك�رة القدم، ُيبلغ�ه باملوافقة الرس�مية عى 
خ�وض مب�اراة ودية تجم�ع املنتخبني نهاية الش�هر 
املقبل، وذلك ضمن تحضراتهما للتصفيات اآلسيوية 

املزدوجة.
وس�تقاُم املباراة يف التاسع والعرشين من أيار / مايو 
املقبل عى ملعب البرصة ال�دويل، وهي املباراة الثانية 
الت�ي س�تكون ألس�ود الرافدين خالل املعس�كر الذي 

سيقام يف محافظة البرصة نهاية الشهر املقبل.
منتخ�ب  نظ�ره  الوطن�ي  منتخبن�ا  وس�يالعُب 
طاجيكس�تان يف الرابع والعرشين من الش�هر املقبل 
ع�ى ملعب الب�رصة ال�دويل، ومن ثم مالق�اة منتخب 
النيب�ال، قب�ل الس�فر إىل البحرين لخ�وض مباريات 

التصفيات اآلسيوية املزدوجة للمجموعة الثالثة. 
وكان مدرب منتخبنا الوطني، الس�لوفيني سرتيشكو 
كاتانيت�ش، قد طال�ب بتأمني مب�اراة ثانية للمنتخب 
خالل معس�كر البرصة مع أحد املنتخبات القريبة من 
منتخب�ي هونغ كون�غ وكمبوديا من ناحية أس�لوب 
اللعب، وذلك من أجل االستفادة من املباراة الودية قبل 

الذهاب لخوض مباريات التصفيات.

اصابة مدرب عراقي بفريوس
كورونا

             المستقبل العراقي/ متابعة

تأكدت إصابة مدرب فريق الكهرباء لكرة 
الس�لة ماج�د نعم�ة، وطاقمه املس�اعد 
بفروس كورونا املس�تجد، قبل دخولهم 

مرحلة الحجر الصحي
لن�ادي  اإلعالم�ي  املكت�ب  مدي�ر  وق�ال 
الكهرب�اء خي�ام الخزرج�ي يف ترصي�ح 
الخاص�ة  »الفحوص�ات  إن  صحف�ي، 
بكوفي�د-19 أثبتت إصابة املدرب ماجد 
نعمة مدرب فريق كرة السلة وطاقمه 
ف�ور  ودخل�وا  بالف�روس  املس�اعد 
التأك�د من إصابته�م مرحلة الحجر 
الصحي«.وأوضح أن »اإلدارة أجرت 
بش�كل احرتازي فحوصات كاملة 
لفريق الس�لة والنتائج أكدت سالمة 
الالعبني«.يش�ار إىل أن الكهرب�اء يحت�ل 

املركز الرابع يف دوري السلة املمتاز.

هنري يشن هجومًا الذعًا عىل إدارة ارسنال
              المستقبل العراقي/ متابعة

أكد تيري هنري مهاجم آرس�نال السابق، أنه 
لم يك�ن يتوقع الترصف�ات التي أق�دم عليها 
نادي�ه الس�ابق يف اآلون�ة األخ�رة، املتعلق�ة 
بانضمامه إىل دوري السوبر األوروبي الجديد، 

كما أش�اد بدور الجمهور يف إفش�ال املرشوع 
املث�ر للجدل.وانه�ار مرشوع دوري الس�وبر 
األوروب�ي بعد أي�ام فقط من إع�الن 12 ناديا 
أوروبي�ا ب�ارزا عنه األس�بوع امل�ايض، نتيجة 
احتجاج�ات واس�عة النط�اق م�ن الجمهور 
واتحادات اللعبة والحكومات. وتظاهر اآلالف 

من مشجعي النادي اللندني ضد مالكه ستان 
كرونك�ي، قبل مباراته يف ملعبه أمام إيفرتون 
يف الدوري االنكليزي املمت�از. ونقلت صحيفة 
“ذا تليغ�راف” ع�ن هن�ري ه�داف آرس�نال 

التاريخ�ي: “ال أص�دق أن ه�ذا ه�و النادي 
الذي أنتمي إليه وكل ما يحدث اآلن.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

ترصيح مثري من سيميوين بعد اخلسارة من بيلباو
            المستقبل العراقي/ متابعة

علق دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، عى الخسارة التي 
ُمني بها فريقه أمام أتلتيك بيلباو، بهدفني لهدف، يف اللقاء الذي 
جمعهما مس�اء األحد، ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة 

الدوري اإلسباني.
وبهذه الخسارة، اشتعلت املنافسة برضاوة عى اللقب، حيث 
توقف رصيد أتلتيكو مدريد عند 73 نقطة باملركز األول، فيما 
بات برشلونة عى مش�ارف اقتناص الصدارة يف حال فوزه 

عى غرناطة يوم الخميس القادم.
وقال س�يميوني بعد اللقاء: “لقد ضيعن�ا 45 دقيقة .. ولم 

نفعل ما نريد القيام به، الشوط األول سيئ، لم نستعد للمباراة جيداً 
بما يكفي كمدربني”.

وتاب�ع: “علين�ا اللعب وتحضر املباريات بش�كل أفض�ل، يف املرحلة 
النهائي�ة، هن�اك عامل ذهني.. الفري�ق األفضل ذهنياً س�وف ينهي 
املس�ابقة يف الص�دارة”.وأردف: “يف إس�بانيا يفوز برش�لونة وريال 
مدريد دائماً، هذا املوس�م حققن�ا أداًء جيداً لكن أدركنا أن تلك الفرق 
الكبرة سوف تستمر بالقتال، وأعتقد أن هذه املُنافسة لطيفة جداً”.

واختتم بالقول: “كل يشء متغر للغاية، ال نعرف ما الذي سنواجهه، 
س�نحاول الفوز باملباريات املتبقية، وسيعتمد ذلك عى القوة العقلية 
والش�خصية التي يمكننا إظهارها، نحن نفكر يف مباراة تلو األخرى، 

وسنحاول أن نقدم مستوى أفضل ضد إلتيش”.
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امـضـاءاتمساحة للرأي

وجد عندها رزقًامن هو رئيسنا القادم؟!

محمد محمد علي جنيديمحمد حسن الساعدي

تش�ر األخبار ال�واردة من الغرف املغلقة، أن هن�اك حركة تقوم بها 
األحزاب الكردية، حيث تش�ر التقارير أن الرئيس القادم، س�يكون 
من الحزب الديمقراطي الكردس�تاني، كما أن هناك تغيرات مؤكدة 

يف التحالفات السياسية القادمة، للدخول يف االنتخابات.
„الترسيب�ات“ تؤكد أن هناك احتماال كبرا، لتب�ادل املواقع واألدوار 
ب�ن الديمقراط�ي واالتحاد وتباعا لذلك وبحس�ب األخبار س�يكون 
الرئي�س العراقي القادم )نجرفان بارزاني( الرئيس الحايل لإلقليم.. 
وهذا ما يعكس املتغرات الكبرة واملهمة، يف مشهد التحالفات والتي 

قد تتغر إىل خارطة جديدة..
الالف�ت يف رئيس�نا القادم أن صح�ت هذه االحتم�االت، وعىل الرغم 
م�ن إتقانه اللغات األخ�رى، إال انه ال يجيد اللغة العربية والتي تعترب 
اللغ�ة األم يف العراق.. إىل جانب عدم إدراك�ه وإملامه بواقع املكونات 
االجتماعية والجغرافي�ة العراقية، إضاف�ة إىل الرتكيبة الديمغرافية 
للش�عب العراقي، خصوصا، وان الس�يد بارزاني غائب عن املش�هد 
الس�يايس العراق�ي، حيث عاش بعي�دا عن العراق من�ذ عام ١٩٧٥، 

وعاش فرتة شبابه وأكمل دراسته خارج العراق..
م�ن املنطقي التس�اؤل عن قدرته كمرش�ح، إلدارة ه�ذه الخالفات 
بروح شفافة، بعيدا عن التعنت واالصطفافات القومية، التي أبعدت 
األكراد عموما عن املش�هد العراقي واملش�اركة يف القرار الس�يايس، 
ومنها القرارات غر املدروس�ة التي يطلقها، الكرد والتي تجعلهم يف 
موقف اإلحراج، كما حصل من اس�تفتاء، رفضته القوى السياس�ية 

العراقية، إضافة إىل الرفض اإلقليمي والدويل.
الس�يد نجرف�ان يمتل�ك عالقة طويلة ومتش�عبة م�ع دول الغرب، 
تجعل منه تحت دائرة الضوء والتش�كيك، وتضعه كصيد سهل أمام 
منتقديه، والذين يتهمونه بعالقته وارتباطاته الدولية، ما يؤرش عند 
اغل�ب القوى السياس�ية أن مجيئه ربما س�يؤرش لتنفيذه ألجندات 
خارجية، تس�بب الفرقة وتؤثر عىل املشهد السيايس والذي بات أمام 
مفرتق ط�رق، ويف خطر انهيار كبر إذا ل�م تحكم خيوطه، أو ترمم 

أركانه..
م�ن جهة أخرى يرى منارصوه أن املرش�ح، يمثل الطاقات الش�ابة 
املتج�ددة، إىل جان�ب امتالكه الثقاف�ة الالزمة، والت�ي تؤهله لقيادة 
الب�الد، وتأصيل األوارص واللحمة الوطنية ب�ن جميع املكونات، بما 
يحقق الوحدة الوطنية يف ظل عراق واحد وموحد.. ولكن يف كل هذه 
االحتماالت يبق�ى الخيار لصناديق االقرتاع، والتي هي من س�تحدد 
ش�كل الحكوم�ة القادمة، كم�ا أنها س�تكون حجر أس�اس لنظام 
س�يايس جديدة، أنه�ى حقبة فاش�لة يف تاريخ الحكم الس�يايس يف 

البالد.

هي الس�يدة مريم العذراء التي اصطفاها الله تعاىل، فتكفل برزقها وهي 
يف املحراب تصيل دون وجود أيِّ وس�يط، ثم اصطفاها بقدرة كن فيكون 
فأنجبت املس�يح عيىس بن مريم عليه الس�الم دون أٍب..  تلك القصة هي 
قص�ة العبودية والرزق الذي يباركه الرزاق ذو القوة املتن وذلك موضوع 
ه�ذه الس�طور. إن هذا العطاء املب�ارك من الرزق وعىل ه�ذا النحو الذي 
تفض�ل به عىل الع�ذراء مريم يف أع�ىل درجاته دون وس�يط يتفضل الله 
تع�اىل به كذلك عىل عباده املتقن، ولكن باتخاذهم األس�باب نحو طلبه، 
فيب�ارك لهم في�ه لتقواهم ويجود بمن�ة الربكة عليهم ع�ىل كلٌّ بدرجته 
ومنزلت�ه وقربه منه تبارك وتعاىل.. والالفت - بداية - يف قضية الرزق أنها 
قضي�ة عاملية ودولية واجتماعية وش�خصية، فنجد أنَّ الدول تحارب من 
أجلها، ويقتتل األفراد كذلك، فيمكرون ويخططون ويكذبون ويخدعون، 
وع�ىل ه�ذا النحو تس�ر قواف�ل األمم بكل أس�ف. ومع كل م�ا تقدم من 
أخالق فاس�دة، وإيعازات ش�يطانية وأطماع برشية تبقى مشكلة الرزق 
هي املش�كلة الرئيس�ية التي يدور يف فلكها العال�م أجمع دون وجود حلِّ 
جوهري ُيريض س�كان هذا الكوكب العجوز، وذل�ك إغفاال من عاملنا عن 
الحكمة التي أوىص بها وقدَّرها الله تعاىل إلسعاد عباده وإصالح قلوبهم. 
إن الح�ل عىل الوجه الصحيح واألكم�ل كما قدَّره الله تعاىل مرتبط بمدى 
د أنَّ كلَّ إنس�ان س�وف  تقوى أهل القرى دوالً وأفراداُ لله تعاىل. ومن املؤكَّ
يتحصل عىل رزقه كثراً كان أم قليالً وليس�ت هذه القضية، وإنما تبقى 
قضيته يف هل سيكفيه رزقه.. هل سيغنيه.. هل سرضيه.. هل سيقىض 
حاجت�ه؟ تلك هي املش�كلة الحقيقي�ة والتي من أجلها أوج�ب وألزم الله 
عب�اده بتقواه ليفيض عليهم من بركات�ه فيغنيهم ويكفيهم ويرضيهم 
إذا م�ا التزم�وا باب التقوى.. وم�ن التقوى أال نظلم بعضن�ا بعضا، فهل 
نح�ن كذل�ك؟! وكذل�ك من التق�وى أن نتكاف�ل وأن نتعاون وأن نس�اعد 
أنفس�نا، وال ُنيسء الظن بإخوانن�ا، ألن بعَض الظنِّ إثم، وأن يكون عملك 
خالص�ا لله، فال تنظ�ر خلفك وقد حفظ وبارك الل�ه عملك، ومن التقوى 
أن تش�يع األمانة بن الناس، وأن يكون حديثه�م صدقا ووعدهم حّقا... 
هك�ذا ُيمكننا أن ننعَم بربكة الله فيما رزق، فهل نحن فاعلون، تلك أمنية 

أرجو أن تكون.
يقول الشاعر )يا َمْن َتْعَجُل ِرْزَق الَْباِري

َتْشُكو اللَه لَِعْبٍد َفاِن!
إْن لَْم ُيْعِطَك َربِّي ُقْل يل

َمْن أْعَطاَك َوَمْن أْعَطاِني!
ويقول الحق تبارك وتعاىل:

َماِء َواأْلَْرِض  َن السَّ )َولَْو أَنَّ أَْهَل الُْقرَٰى آَمُنوا َواتََّقوْا لََفَتْحَنا َعلَْيِهم َبرََكاٍت مِّ
َولَِٰكن َكذَُّبوا َفأََخْذَناُهم ِبَما َكاُنوا َيْكِسُبوَن ( )٩6( سورة األعراف(.

صدق الله العظيم.

اكتشف علماء نوعا جديدا من األخطبوط العمالق، يعيش يف الجزء الشمايل 
من الجبال البحرية اإلمرباطورية، وهي سلسلة تمتد عىل طول قاع شمال 
 Grimpoteuthis غربي املحيط الهادئ.وأطلق العلماء عىل هذا النوع اسم
imperator، وتم�ت الدراس�ة باس�تخدام الرن�ن املغناطي�يس والتصوير 

املقطعي باإلضافة لتحليل الجينات من عينات األنسجة.
وقال العلماء بأن معظم الحاالت تتم دراستها من خالل الترشيح، اىل أنهم 

قرروا االعتماد عىل تطبيق ال يرض باألخطبوط وذلك لندرة هذا النوع.
وتمك�ن املرشف�ون عىل الدراس�ة م�ن تحليل ش�كل القرشة والخياش�يم 
والجهاز الهضم�ي، باإلضافة إىل الخصائص الفردي�ة يف الجهاز العصبي 
واألعضاء الحس�ية. اتضح أن Grimpoteuthis imperator لها شكل قلب 
فريد من نوعه لألخطبوطات. كان للرخويات أيضا زعانف رأس�ية كبرة، 
وهي سمة مميزة ألعضاء جنس Grimpoteuthis. بسببها، غالبا ما يطلق 

عىل هذه األخطبوطات “دامبو”، تيمنا بشخصية ديزني الكالسيكية.

اعتمدت رشكة »أمازون«، نظام الدفع بمس�ح راحة اليد كنظام دفع خاص 
بها يف مختلف متاجرها، وبدأت عملية تجربته بفعالية.

وحس�ب ش�بكة »CNBC« االقتصادية، فإن رشكة »أمازون« ستقدم نظام 
الدف�ع الخاص به�ا إىل متجر »هول فود« يف والية س�ياتل األمريكية، ليكون 
الخي�ار األول من بن عدة مقرتح�ات أخرى من الوارد أن يطرح نظام الدفع 
فيها.وظه�ر ه�ذا النظام ألول مرة يف س�بتمرب املايض، واتس�ع ليصل اليوم 
لعرشة متاجر من متاجر »أمازون«، ويسمح هذا النظام للمتسوقن بالدفع 

عن طريق وضع راحة يدهم فوق جهاز مسح ضوئي.
ويف املرة األوىل التي يس�تخدم فيها املتس�وقون املتجر، يتوجب عليهم إدخال 
بطاق�ة ائتمان لربطه�ا مع بصمة الي�د، ومن ثم يمكن للمتس�وقن الدفع 
بس�هولة.وإىل جانب ه�ذه التقنية، تس�تخدم الرشكة تقني�ة أخرى تعتمد 
فقط عىل تصوير املتس�وقن ملشرتياتهم والخروج من املتجر، وعندها يقوم 

التقنيون بالعمل، وتستخدم أمازون هذه الطريقة يف مختلف متاجرها.

العثور عىل نوع جديد من »األخطبوط 
العمالق« يف املحيط اهلادئ

»أمازون« تطلق تقنية جديدة 
للدفع بواسطة راحة اليد

فوائد مذهلة لعصري الزبيب والقولون عىل رأس القائمة 
يعترب عصر الزبيب من العصائر الش�ائعة يف 
بع�ض املناطق العربي�ة، ويقدم يف الكثر من 
األحيان كمرشوب رسيع يف السهرات الصيفية 
مع إضافة قطع الثلج، األمر الذي يجعله من 
املرشوبات املنعش�ة ذات امل�ذاق املميز.يتميز 
الزبي�ب املس�تخلص من العنب الط�ازج بعد 
تجفيفه م�ن املنتجات ذات الفوائ�د التنوعة 
ج�دا واملفيدة للصح�ة، باإلضاف�ة إىل طعمه 
اللذي�ذ واملمي�ز، لك�ن الكثري�ن ال يعلم�ون 

بفوائد عصر الزبيب عىل الصحة والجسم.
وتتنوع فوائد مرشوب عصر الزبيب الصحية 
ما ب�ن معالجة بعض األمراض والوقاية من 
أخرى، بحس�ب موقع “webteb” املتخصص 
باألخبار الطبية، لكن مع تحذيرات من بعض 
األخط�ار يف حال اإلكثار من�ه، وهذه الفوائد 

هي: الحماية من القولون العصبي: تس�اهم 
مستويات األلياف الغذائية املوجودة يف عصر 
الزبيب بمنح هذا املرشوب فوائد عدة بالنسبة 
للجهاز الهضمي بشكل عام والقولون بشكل 
خ�اص، حيث تخف�ف من أع�راض القولون 

العصبي، وهو مش�كلة ش�ائعة يعاني منها 
الكثرون يف العال�م، باإلضافة إىل ذلك، يعالج 
عصر الزبيب اإلمس�اك ويحمي من رسطان 
القولون. الوقاية من فقر الدم:  يقدم عصر 
الزبي�ب مجموع�ة متنوعة م�ن الفيتامينات 
واملعادن عىل رأسها الحديد، لذلك يقدم جرعة 
قليلة من هذا املرشوب بشكل معتدل تشكيلة 
متنوعة من العنارص الغذائية تحمي وتجنب  

من حاالت فقر الدم.
تحس�ن عملية الهضم: من املي�زات الرائعة 
الت�ي يقدمها هذا العصر، هو مس�اهمته يف 
تحسن عملية الهضم، والتي يمكن أن تكون 
مفي�دة يف حاالت عرس الهضم، خصوصا بعد 
تناول الوجبات الدس�مة، حيث يس�اعد عىل 

تحسن وتنظيم حركة األمعاء والهضم.

كش�ف املحل�ل يف وكال�ة “تيليك�وم داي�يل” إيلي�ا 
ش�اتيلن ع�ن إمكانية إع�ادة الهات�ف الذكي بعد 
الخط�وات  الحي�اة، مبين�ا  إىل  امل�اء  يف  س�قوطه 
الواج�ب اتباعها بوض�وح عند التع�رض ملثل هذا 
الحادث.وقال: “الهوات�ف الذكية الرائدة من )آبل( 
و)سامس�ونغ(، و)هواوي( وغرها من العالمات 
التجاري�ة الك�ربى مقاوم�ة للماء بدرج�ة عالية، 

ولكنه�ا ال تضم�ن ذات املس�توى م�ن املوثوقي�ة 
بعد االس�تخدام طويل املدى”.وأضاف: “الش�قوق 
والخ�دوش واألرضار امليكانيكية األخرى تؤدي إىل 
حقيقة أن الرطوبة يمكن أن تدخل الهاتف الذكي”.
وأش�ار إىل أن “اس�تخدام مجفف الش�عر ال يمكن 
بالتأكيد من إصالح الجه�از، خاصة عندما يتعلق 
األم�ر بهاتف جدي�د إىل حد ما، حي�ث يمكنك نفخ 

املياه بش�كل أعمق يف الهاتف باس�تخدام مجفف 
الشعر”.وأوضح الخبر أن “العلبة البالستيكية قد 
تتأثر أيضا تح�ت تأثر درجات الحرارة املرتفعة”.

وأضاف: “األرز يمكن أن يس�اعد حقا يف استنزاف 
الدواخل من الجهاز.. ينبغي وضعه يف األرز أو هالم 
الس�يليكا ألنه يجت�ذب الرطوبة.. هالم الس�يليكا 

أفضل، لكن ربما ال يتوفر لديك يف املنزل”.

خبري: الرز ينقذ هاتفك الغريق

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

دراسة: فريوس كورونا موجود منذ 25 ألف عام
رجح�ت دراس�ة جدي�دة أن فروس 
كورون�ا ق�د أصاب أس�الف س�كان 
رشق آس�يا املعارصين قب�ل 2٥ ألف 
عام واستمر يف إصابتهم آالف السنن 

بعد ذلك.
ب�أن   Live Science موق�ع  وأف�اد 
»جائح�ة كورونا الت�ي أودت بحياة 
أكث�ر م�ن 3 مالي�ن ش�خص حول 
العال�م، تعت�رب واحدة م�ن األمراض 
الحديث�ة، ولك�ن بقدر ما يب�دو هذا 
التهدي�د جدي�دا، فقد ح�ارب البرش 
فروس�ات خطرة منذ بداية الزمن، 

وقد يكون بينها فروس كورونا«.
وقال كبر الباحثن يف الدراس�ة ديفيد إينارد، 
والتط�ور  البيئ�ة  عل�م  املس�اعد يف  األس�تاذ 
بجامعة أريزونا األمريكية: »لطاملا كانت هناك 
فروسات تصيب البرش، وباعتبار أن الجينات 
التي تزيد من فرص الن�اس يف البقاء عىل قيد 
الحي�اة ومواجهة األمراض، فم�ن املرجح أن 

تنتقل تلك الجينات إىل األجيال الجديدة«.
وقام إينارد وفريقه عرب هذه النظرية بتحليل 
جين�ات 2٥04 أش�خاص ع�رب 26 مجموع�ة 
برشي�ة مختلف�ة ح�ول العالم، يف دراس�ة تم 

ن�رش نتائجها يف ١3 يناير ع�ىل قاعدة بيانات 
bioRxiv، وه�ي قيد املراجع�ة للنرش يف مجلة 
أعط�ت  إذا  أن�ه  إىل  الدراس�ة  علمية.وتش�ر 
الطف�رة الجن ميزة مث�ل القدرة األفضل عىل 
محارب�ة الفروس، س�تكون ل�دى الفروس 

فرصة أفضل يف أن ينتقل إىل الجيل التايل.
وكشفت الدراسة أن األشخاص املنحدرين من 
أصل رشق آس�يوي، يمتلك�ون جينات معينة 
معروف�ة بالتفاع�ل م�ع فروس�ات كورونا، 
أو بعب�ارة أخ�رى لديهم طف�رات جينية أكثر 
مقاوم�ة للف�روس. وتؤك�د ه�ذه النتائ�ج 

تعرض األشخاص الذين يعيشون يف 
رشق آسيا الحديثة منذ آالف السنن 
إىل ف�روس مش�ابه لكورون�ا، األمر 
الذي منح أسالفهم قدرة جينية أكرب 

عىل مقاومته.
كذل�ك، كش�فت الدراس�ة اس�تمرار 
انتش�ار املتغرات املفيدة حتى حوايل 
٥000 عام، مما يشر إىل أن الفروس 
القديم استمر يف تهديد هؤالء السكان 

لفرتة طويلة.
وقال جويل ويرثيم األس�تاذ املساعد 
يف قس�م الطب بجامع�ة كاليفورنيا 
إن   Live Science��ل حدي�ث  يف 
»الفروسات تمارس نوعا من أقوى الضغوط 
االنتقائي�ة ع�ىل البرش للتكي�ف، ويفرتض أن 
فروس�ات كورون�ا كانت موج�ودة منذ فرتة 

طويلة قبل ظهور البرش«.
وأض�اف: »تقدم هذه الدراس�ة تحقيقا رائعا 

حول كيف ومتى حدث ذلك«.
وتاب�ع: »من الصعب للغاي�ة تأكيد ما إذا كان 
الفروس الذي تسبب يف هذا التطور هو أيضا 
فروس كورونا أم ال، لكنه يبدو كنظرية عمل 

معقولة«.

دراسة تكشف أرضارًا صحية بالغة للنوم أقل من 6 ساعات يوميًا
كش�فت دراس�ة حديث�ة ع�ن أرضار 
صحية بالغة تصيب من ينامون يوميا 

أقل من 6 ساعات.
وبحسب الدراس�ة التي نرشتها مجلة 
ه�ذا   ،Nature Communications
األس�بوع، فإنك ح�ال حاولت تقليص 
ع�دد س�اعات نومك إلنج�از املزيد من 
األشياء فأنت يف الواقع تؤذي عقلك عىل 
املدى الطويل وقد تؤدي به إىل حالة من 

الخرف يف املستقبل.
ووج�د معدو الدراس�ة أن األش�خاص 
الذي�ن ترتاوح أعماره�م بن ٥0 أو 60 
عام�ا والذي�ن ينام�ون بانتظام س�ت 
س�اعات أو أق�ل كل ليل�ة كان�وا أكثر 
عرضة لإلصاب�ة بالخرف مقارنة بمن 

ينامون سبع ساعات.
القلبي�ة  املتغ�رات  يف  التحك�م  بع�د  وحت�ى 
والصحي�ة واملتعلقة بالتمثيل الغذائي، وجدت 
الدراس�ة أن األشخاص البالغن من العمر ٥0 
عام�ا الذي�ن ينامون س�ت س�اعات أو أقل يف 
الليلة كانوا أكثر عرضة بنس�بة 22% لإلصابة 
بالخ�رف يف وق�ت الحق م�ن حياته�م. وكان 
األش�خاص يف سن الستن أكثر عرضة بنسبة 

3٧% لإلصابة بهذا االضطراب.
ليس�ت هذه هي امل�رة األوىل التي يرتبط فيها 
الحرمان من النوم، خاصة عىل أساس منتظم، 

بالعديد من اإلصابات الصحية طويلة األمد.
تش�مل الحاالت املرتبطة بالحرمان املزمن من 
الن�وم م�رض الس�كري وارتفاع ضغ�ط الدم 
وأم�راض القل�ب- وكله�ا يمك�ن أن تؤدي إىل 

قرص متوسط   العمر املتوقع.
الن�وم مهم لحس�ن س�ر الجس�م كل�ه، كما 

أنه مه�م يف عملية تطه�ر الدماغ 
م�ن الربوتين�ات الت�ي ترتاكم فيه 
وتس�بب أمراضا تنكس�ية للدماغ 

مثل الخرف.
حتى أن األبحاث الس�ابقة وجدت 
أن�ه حت�ى القيلول�ة، خاص�ة إذا 
اس�تمرت ألكثر من ساعة، ليست 
صحي�ة حًق�ا وق�د تك�ون عالمة 

مبكرة عىل مرض الزهايمر.
البح�ث  م�ن  عق�ود  تك�ن  ول�م 
ق�ادرة حت�ى اآلن ع�ىل أن ت�ؤدي 
إىل تطوي�ر األدوي�ة التي س�تكون 
ق�ادرة ع�ىل وق�ف أو تقليل رضر 
الخرف بش�كل فع�ال، لذلك حتى 
اليوم، ف�إن الطريقة الوحيدة ملنع 
امل�رض من الحدوث أو تأخ�ر عواقبه هي أن 
تعيش الحي�اة بصحة جيدة. ن�رشت منظمة 
الصحة العاملية يف عام 20١٩ األس�باب ال� ١2 
الرئيسية للخرف، من بينها التدخن والسمنة 
وارتفاع ضغط الدم وس�وء التغذية وغر ذلك. 
قدرت املنظمة الصحية نفسها أن عدد مرىض 
الخ�رف يف جميع أنحاء العال�م من املتوقع أن 

يتضاعف ثالث مرات يف غضون 30 عاما.


