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أعقل الناس أعذرهم للناس العراقي
رئيس جملس االدارة

رئيس التحرير 
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رئيس الوزراء
 يقرر عدم امليض باتفاقية
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مكافحة اإلرهاب يلقي القبض عىل منسق عمليـات »داعـش« يف مطـار بغداد
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

دع�ا نواب وخ�راء، أم�س االثنني، إىل اس�تعادة 
األم�وال العراقّية املهرّبة إىل الخارج لس�ّد العجز 
امل�ايل الذي يعان�ي منه العراق، فيم�ا قدروا هذه 

األموال بنحو ٥٠٠ مليار دوالر.
وكش�ف مقرر املالية النيابي�ة أحمد الصفار عن 
تقدي�رات لحج�م األم�وال العراقي�ة املجم�دة يف 
البنوك الخارجية، مبيناً أن غالبية تلك التقديرات 

ترجح وجود ما ال يقل عن ٥٠٠ مليار دوالر.  
وقال الصفار يف ترصيح صحفي للوكالة الرسمية 
إن »هنال�ك تقديرات وال توجد أرقام دقيقة، لكن 
الغالبية تش�ر ان حجم األموال خارج العراق، ال 

تقل عن ٥٠٠ مليار دوالر«.     
وأض�اف أن »عملية الوصول لألم�وال يف الخارج 
رضورية جداً، حيث يفرتض أن يكون هناك تحرك 
من قبل الحكومة السرتجاعها، خاصة وانها تعد 
أسهل وسيلة للحصول عىل األموال والخروج من 
األزمة«.  وأشار إىل أن »يف حال توفر املعلومات عن 
أماكن وجود األموال، وبأي األسماء مسجلة، ويف 
أي البن�وك، بإمكان الحكومة اللجوء للمس�اعدة 
الدولية الس�تعادة تلك األموال«.  وتعاني حكومة 
مصطف�ى الكاظمي، من�ذ منحها الثق�ة يف أيار 
املايض، م�ن أزمة اقت����صادية جراء انخفاض 
أس�عار النف�ط، وجائح�ة كورون�ا، وانعكس�ت 
تل�ك األزمة ع�ىل مرتب�ات املوظفني الت�ي تأخر 
توزيعه�ا خالل األش�هر املاضية، وكذلك الش�هر 
الحايل بالنس�بة للموظفني الذين كانوا يتسلمون 
مرتباته�م ما بني الخامس ع�رش والعرشين من 

كل شهر. 
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رئيس الوزراء يوجه بشمول 
حمطات الرصف الصحي بخطوط 

الكهرباء الطارئة

وزير النقل يوعز 
برصف املبالغ املدخرة ملوظفي 

املناطق املحررة

العمل: رصف رواتب »العامل 
املتقاعدين املضمونني« لشهـري 

ترشين الثاين وكانون األول

       بغداد / المستقبل العراقي

هددت فرنس�ا وبريطانيا وإيطاليا وأملاني�ا، أمس االثنني، 
بف�رض عقوبات عىل الجهات الت�ي تعرقل املفاوضات بني 
الفرقاء الليبيني، التي تهدف إىل إنش�اء مؤسسات انتقالية 
إىل ح�ني إج�راء انتخابات يف ديس�مر 2٠21. وقالت الدول 
األوروبية األربع، يف بيان مشرتك نرشته الرئاسة الفرنسية، 
»مس�تعدون التخاذ تدابر ضد الجهات التي تعرقل منتدى 
الحوار الس�يايس الليبي واملس�ارات األخرى لعملية برلني، 
وكذل�ك ضد الجه�ات التي تواصل نهب األم�وال الحكومية 
وارت�كاب انته�اكات لحقوق اإلنس�ان يف الب�الد«، وفق ما 

ذكرت وكالة رويرتز. وقالت األمم املتحدة، أمس االثنني، إن 
الفرقاء الليبيني بدأوا جولة ثانية من املحادثات بشأن آلية 
الختيار حكومة انتقالية، تقود الدولة املنكوبة بالرصاعات 
إىل انتخاب�ات يف كان�ون األول م�ن الع�ام املقب�ل. وت�رأس 
س�تيفاني ويليامز، القائم بأعمال مبعوث األمم املتحدة إىل 
ليبيا، االجتماع عر اإلنرتنت. ويأتي منتدى الحوار السيايس 
الليبي بعد أس�بوع من فش�ل الجولة األوىل م�ن املحادثات 
يف تونس، يف تعيني س�لطة تنفيذية. وتوص�ل املنتدى الذي 
ش�ارك فيه 7٥ شخصا، إىل اتفاق إلجراء انتخابات رئاسية 
وبرملانية يف 24 كانون األول 2٠21، وتسمية لجنة قانونية 

تطوعية للعمل عىل »أساس دستوري لالنتخابات«.

      بغداد / المستقبل العراقي

قال النائب عن تحالف سائرون رياض 
املس�عودي، أم�س االثن�ني، إن زعي�م 
التيار الصدري الس�يد مقتدى الصدر 
يعتق�د بأن تنصيب رئي�س وزراء من 
التي�ار م�رشوط بنيل مقاع�د تؤهله 
للحصول عىل املنصب، معتراً أن التيار 
يمتل�ك »آالف الش�خصيات القيادي�ة 

املؤثرة« لتويل رئاسة الوزراء. 
وذك�ر املس�عودي أن »الديمقراطي�ة 
عن�وان العملية السياس�ية يف العراق، 
يف  ش�ارك  الص�دري  التي�ار  وأن 

جمي�ع االنتخابات من�ذ 2٠٠6 لغاية 
االنتخاب�ات املقبلة، وكان يحصل عىل 

مقاعد ال بأس بها«.
وتاب�ع، أن »الحزب ال�ذي يريد الظفر 
بمنص�ب رئاس�ة ال�وزراء، يج�ب أن 
برملاني�اً  مقع�داً   16٥ ع�ىل  يحص�ل 
»كت�اًل  أن  مبين�ًا  االنتخاب�ات«،  يف 
سياس�ية كان�ت ترف�ض ت�ويل التيار 
الصدري رئاسة الوزراء«.ورأى النائب 
ع�ن تحال�ف س�ائرون، أن »رؤس�اء 
الحكومات الس�ابقة لم يوفقوا بأداء 
الص�دري  التي�ار  أن  رغ�م  مهامه�م 
والقوى السياس�ية األخ�رى منحتهم 

الحرية والفرصة الكاملة خالل توليهم 
املنصب«. وأردف قائالً، إن »زعيم التيار 
الصدري السيد مقتدى الصدر، يعتقد 
بأن رئاس�ة الحكومة من اس�تحقاق 
التي�ار الصدري رشط حص�ول التيار 
ع�ىل مقاع�د نيابية تؤهل�ه للحصول 
عىل املنص�ب«، مبين�ًا أن »هناك فرقاً 
بني ف�رض رئي�س حكوم�ة والتنازل 
لبع�ض األط�راف بتنصي�ب ش�خص 
للمنص�ب، وبني جهة سياس�ية تأتي 
لرئاس�ة الحكومة بأريحي�ة برنامج 
معني تق�وم بتطبيق�ه«.ويف رده عىل 
س�ؤال ح�ول رف�ض التي�ار الصدري 

تسنم رئاسة الحكومات املاضية، قال 
املسعودي إن »ما تغر، هو أن رؤساء 
ال�وزراء الس�ابقني، لم يوفق�وا بأداء 
مهامه�م، والقواع�د الش�عبية تته�م 
التيار الصدري بالتقصر كونه يحصل 
عىل املرتبة األوىل وال يقود الحكومة«.

الش�عبية،  »املطال�ب  أن  إىل  وأش�ار، 
الصدري�ني  تس�نم  ملس�اعي  دفع�ت 
منص�ب رئاس�ة ال�وزراء«، ماضياً إىل 
الق�ول إن »نواب التي�ار الصدري هم 
من ح�روا جميع جلس�ات الرملان 

دون انقطاع«.
التفاصيل ص2
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العمل: رصف رواتب »العامل املتقاعدين املضمونني« لشهري ترشين الثاين وكانون األول
     بغداد / المستقبل العراقي 

اعلن�ت وزارة العم�ل والش�ؤون االجتماعي�ة، أم�س االثن�ن، رصف روات�ب العمال 
املتقاعدين املضمونن يف بغداد واملحافظات لش�هري ترشين الثاني وكانون االول من 
العام 2020، فيما دعت املشمولن اىل التوجه نحو مراكز الرصف الستالم مستحقاتهم.   
وبين�ت مدير عام دائرة التقاعد والضمان االجتماعي للعمال خلود حريان ان »الدائرة 
وب�إرشاف مبارش من قبل الوزير الدكتور عادل الركابي اس�تكملت جميع االجراءات 
املتعلق�ة باطالق رواتب العم�ال املتقاعدين املضمونن لديها ابت�داًء من اليوم االثنن 
املوافق 2٣-١١-2020«.  واضافت ان »الدائرة اس�تنفرت جهودها الطالق الرواتب يف 
موعدها نظراً للظروف االقتصادية التي يمر بها البالد التي انعكس�ت سلباً عىل واقع 
الحياة االجتماعية لالرس العراقية عىل الخصوص رشيحة العمال املضمونن«.  ودعت 
الوزارة بحس�ب البيان »املس�تفيدين اىل مراجعة مراكز الرصف الستالم مستحقاتهم 
مبينة انها ستستمر وفق هذا املنهج دون ان يكون هنالك تأخرياً يف موعد الرصف«.  

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

دع�ا ن�واب وخ�راء، أم�س االثن�ن، إىل 
اس�تعادة األم�وال العراقّي�ة املهرّب�ة إىل 
الخارج لسّد العجز املايل الذي يعاني منه 
الع�راق، فيما قدروا ه�ذه األموال بنحو 

٥00 مليار دوالر.
وكش�ف مق�رر املالي�ة النيابي�ة أحم�د 
الصف�ار ع�ن تقدي�رات لحج�م األموال 
العراقية املجم�دة يف البن�وك الخارجية، 
مبين�اً أن غالبي�ة تلك التقدي�رات ترجح 

وجود ما ال يقل عن ٥00 مليار دوالر.  
وقال الصفار يف ترصيح صحفي للوكالة 
الرس�مية إن »هنالك تقديرات وال توجد 
أرق�ام دقيق�ة، لك�ن الغالبية تش�ري ان 
حج�م األموال خارج الع�راق، ال تقل عن 

٥00 مليار دوالر«.     
وأض�اف أن »عملية الوص�ول لألموال يف 
الخ�ارج رضوري�ة جداً، حي�ث يفرتض 
أن يكون هن�اك تحرك من قبل الحكومة 
الس�رتجاعها، خاص�ة وانها تعد أس�هل 
وس�يلة للحصول عىل األم�وال والخروج 

من األزمة«.  
وأش�ار إىل أن »يف ح�ال توف�ر املعلومات 
عن أماكن وجود األموال، وبأي األس�ماء 
مسجلة، ويف أي البنوك، بإمكان الحكومة 
اللجوء للمس�اعدة الدولية الستعادة تلك 

األم�وال«.  وتعان�ي حكوم�ة مصطف�ى الكاظمي، منذ 
منحه�ا الثق�ة يف أيار املايض، من أزم�ة اقتصادية جراء 
انخفاض أس�عار النف�ط، وجائحة كورونا، وانعكس�ت 
تل�ك األزمة عىل مرتب�ات املوظفن التي تأخ�ر توزيعها 
خ�الل األش�هر املاضية، وكذلك الش�هر الحايل بالنس�بة 
للموظف�ن الذي�ن كان�وا يتس�لمون مرتباته�م ما بن 

الخامس عرش والعرشين من كل شهر. 
واألس�بوع املايض، اق�ّر الرملان مرشوع قان�ون العجز 
امل�ايل الذي تقدمت ب�ه الحكومة. واعت�ر عضو الرملان 
كري�م علي�وي، يف وقت س�ابق، أن االق�رتاض من خالل 
مرشوع القانون الذي أرس�لته الحكومة سيجعل العراق 
يعاني طيلة ال�20 عاما املقبلة، واصفاً هذا القانون بأنه 

»جريمة بحق الشعب العراقي«.

إىل ذل�ك، ق�دم الخب�ري القانون�ي عيل التميم�ي مقرتحا 
الس�رتداد األموال العراقية املهرب�ة اىل الخارج، عر أربع 
خط�وات، فيما قّدر حجم األم�وال يف الخارج بنحو ٥00 

مليار دوالر أمريكي.  
الع�راق  إمكاني�ة  إيض�اح ع�ن  يف  التميم�ي  وتس�اءل 
املطالبة باس�رتداد االم����وال املهرب�ة إىل خارج البالد، 
ع�����قب اعرتاف رجل األعمال األس�رتايل بإع����طاء 

ِرىًش ملسؤولن عراقين يف عقود النفط.    
الع�راق  بام�كان  ان�ه  التميم�ي  ورأى 
اسرتداد األموال املهربة بالنحو التايل:    

١. التح�رك ال�دويل االفض�ل الس�رتجاع 
االم�وال املهرب�ة للخ�ارج والت�ي تق�در 
يمك�ن  أمريك�ي  دوالر  ملي�ار   ٥00 ب 
اس�رتدادها ع�ن طريق اتفاقية غس�يل 
األموال لعام 200٥ واملوقع عليها العراق 
عام 2007 بمساعدة هذه الدول، وكذلك 
بالتعاون مع الجانب األمريكي وفق املادة 
28 م�ن االتفاقي�ة العراقي�ة األمريكية 
لس�نة 2008، وايضا وف�ق املادة ٥0 من 
ميثاق األمم املتح�دة التي تؤكد عىل حق 
الدول التي تح�ارب تنظيمات موضوعة 
تحت الفصل السابع مليثاق األمم املتحدة 
طل�ب مس�اعدة األمم املتح�ده والعراق 
املوض�وع تح�ت  داع�ش  كان يح�ارب 
الفص�ل الس�ابع بموجب الق�رار 2١70 
لسنة 20١4، وبريطانيا أبدت االستعداد 

للمساعدة.    
2. هذه ال�دول تح�وي يف بلدانها الكثري 
م�ن األم�وال املهرب�ة وايض�ا مطلوبن 
للقض�اء وايضا يمكنها أن تس�اعدنا يف 

اسرتجاع هذه األموال.    
٣. يوج�د مبلغ 6٥ ملي�ار دوالر يف البنك 
الف�درايل األمريكي مجمدة عائدة للنظام 
الس�ابق يمكن للعراق املطالبة بها وفق 

االتفاقية أعاله لعام 2008.    
4. يمكن للخارجية العراقية يف أسرتاليا طلب نسخة من 
التحقيق أو حض�ور التحقيق يف أس�رتاليا ملعرفة هؤالء 
األش�خاص وهو ما يؤدي إىل اتخاذ اإلجراءات القانونية 
بح�ق الجن�اة يف الع�راق وف�ق امل�واد 6 و 9 م�ن قانون 

العقوبات العراقي.

      بغداد / المستقبل العراقي

قال النائب عن تحالف س�ائرون رياض املسعودي، 
أمس االثنن، إن زعيم التيار الصدري السيد مقتدى 
الص�در يعتقد بأن تنصيب رئي�س وزراء من التيار 
مرشوط بنيل مقاعد تؤهله للحصول عىل املنصب، 
معتراً أن التيار يمتلك »آالف الشخصيات القيادية 

املؤثرة« لتويل رئاسة الوزراء. 
وذكر املس�عودي أن »الديمقراطي�ة عنوان العملية 
السياس�ية يف الع�راق، وأن التي�ار الصدري ش�ارك 
يف جمي�ع االنتخابات من�ذ 2006 لغاية االنتخابات 

املقبلة، وكان يحصل عىل مقاعد ال بأس بها«.
وتابع، أن »الحزب الذي يريد الظفر بمنصب رئاسة 
الوزراء، يجب أن يحصل عىل ١6٥ مقعداً برملانياً يف 
االنتخابات«، مبيناً أن »كتالً سياسية كانت ترفض 

تويل التيار الصدري رئاسة الوزراء«.
ورأى النائ�ب ع�ن تحالف س�ائرون، أن »رؤس�اء 
الحكوم�ات الس�ابقة ل�م يوفق�وا ب�أداء مهامهم 
رغم أن التيار الصدري والقوى السياس�ية األخرى 
منحتهم الحري�ة والفرصة الكامل�ة خالل توليهم 
املنص�ب«. وأردف قائالً، إن »زعي�م التيار الصدري 
الس�يد مقتدى الصدر، يعتقد بأن رئاسة الحكومة 

من اس�تحقاق التيار الصدري رشط حصول التيار 
ع�ىل مقاعد نيابية تؤهله للحص�ول عىل املنصب«، 
مبين�اً أن »هن�اك فرق�اً بن فرض رئي�س حكومة 
والتنازل لبعض األطراف بتنصيب شخص للمنصب، 
وبن جهة سياسية تأتي لرئاسة الحكومة بأريحية 

برنامج معن تقوم بتطبيقه«.
ويف رده ع�ىل س�ؤال حول رف�ض التي�ار الصدري 
تس�نم رئاس�ة الحكومات املاضية، قال املسعودي 
إن »ما تغري، هو أن رؤس�اء الوزراء الس�ابقن، لم 
يوفق�وا ب�أداء مهامه�م، والقواعد الش�عبية تتهم 
التيار الص�دري بالتقصري كونه يحصل عىل املرتبة 

األوىل وال يقود الحكومة«.
وأش�ار، إىل أن »املطالب الش�عبية، دفعت ملس�اعي 
تس�نم الصدرين منصب رئاس�ة الوزراء«، ماضياً 
إىل الق�ول إن »نواب التيار الصدري هم من حرضوا 

جميع جلسات الرملان دون انقطاع«.
ويف م�ا يخ�ص مرش�حي التي�ار ملنص�ب رئاس�ة 
الوزراء، أكد املسعودي »امتالك التيار الصدري آالف 
الش�خصيات القيادي�ة املؤثرة لت�ويل املنصب، وأن 
السيد الصدر ال يهتم باالسم بل أداء املسؤول، الذي 
يج�ب أن يك�ون قوياً وق�ادراً ع�ىل اإلصالح عكس 

الشخصيات السابقة«.

الثروات املهربة تقدر حبجم »موازنات مخسة أعوام« واألموال اجملمدة باملليارات.. وإعادتها تتطلب تنسيقًا مع دول وبنوك كبرية

دعوات الستعادة األموال: 500 مليار دوالر يف اخلارج
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سائرون: التيار الصدري يمتلك آالف الشخصيات القيادية املؤثرة لتويل رئاسة الوزراء

        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن املجم�ع الفقه�ي العراق�ي، 
أمس االثنن، إصدار رئيس مجلس 
ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي قراراً 
يقيض بعدم امليض باالتفاق املشرتك 
بن الوقفن الشيعي والسني بشأن 

تقاسم عائدية أمالكهما.
وقال املجمع يف بيان تلقت املستقبل 
العراقي نس�خة منه إن »الكاظمي 
اتصل بكبري علماء املجمع الفقهي 
لالطمئن�ان  الط�ه  حس�ن  أحم�د 

ع�ىل صحته، وأكد أنه اص�در قراراً 
بع�دم امليض باالتفاق املش�رتك بن 
حس�ب  الط�ه،  الوقفن«.وتق�ّدم 
البيان، بالش�كر ل�«رئيس مجلس 
الوزراء حسن اهتمامه واستقباله 
وفد العلماء وتجاوبه مع مطلبهم«.

يذكر أن رئي����س الوقف الس�ني 
س�عد كمب�����ش أك�د، أمس، أن 
أمالك الوقفن السني والش���يعي 
غري قابلة للق���سمة، فيما أوضح 
أن القرار الذي ت�م الرتيث به اليوم 

جرى اتخاذه ل�«فكها وعزلها«.

رئيس الوزراء يقرر عدم امليض باتفاقية 
تقسيم االوقاف

        بغداد / المستقبل العراقي

اجتم�ع رئيس جبه�ة اإلنقاذ والتنمية أس�امة النجيفي، مع 
السفري الرتكي يف بغداد فاتح يلدز.

وذك�ر بيان ملكت�ب النجيفي، أنه ت�م يف اإلجتم�اع الذي عقد 
بمكت�ب النجيفي، مناقش�ة ملف�ات العالق�ات الثنائية بن 
العراق وتركيا، تطورات الوضع الس�يايس وبخاصة ما يتعلق 
بالجبه�ة العراقي�ة، أزم�ة االتفاقية ب�ن الوقفن الش�يعي 

والسني.
وق�ال النجيفي إن »تش�كيل الجبهة مرتب�ط بالرغبة الجادة 

عىل تحقي�ق إصالح املؤسس�ة الترشيعية، وحف�ظ التوازن، 
وع�دم مصادرة قرار ومصالح مكون كامل من قبل ش�خص 
أو حزب، وأكد أن الجبهة متماسكة برغم تعرض أعضائها إىل 
ضغوط كبرية، وعملها مستمر بالتنسيق والتعاون مع الكتل 

السياسية كافة«.
والجبه�ة العراقي�ة تكتل س�ني يق�وده النجيف�ي لإلطاحة 

برئيس الرملان الحايل محمد الحلبويس.
ويف ملف أخر ش�دد النجيف�ي أن األزمة األخ�رية التي أثارها 
االتف�اق بن الوقف�ن الس�ني والش�يعي ومصادقة مجلس 
الوزراء عليها تعد كارثة وجريمة خطرية لم يسبق أن ارتكبها 

مسؤول أو حاكم عىل مر التاريخ.
وأض�اف »فاالتفاق باط�ل قانونا، ومحرم رشع�ا، وهذا من 
ش�أنه أن يحدث تداعي�ات خطرية جدا، والس�بب هو الفتنة 
الت�ي أثارها االتفاق، واملطلوب هو إلغ�اء القرار حفاظا عىل 
الوح�دة الوطني�ة، وحرص�ا عىل اح�رتام القانون والتمس�ك 

برشع الله«.
وبحس�ب البيان فإن الس�فري يلدز عرض موق�ف حكومته، 
ورغبته�ا يف تطوير العالقات يف مختل�ف املجاالت، وحرصها 
ع�ىل وح�دة الص�ف، مؤك�دا »ش�كره للنجيفي ع�ىل رؤيته 

الشاملة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن جهاز مكافحة االرهاب، انه وجه رضبة 
قوية لعصاب�ات داعش االرهابي�ة يف عملية 
القبض عىل املنس�ق اإلداري العام للتنظيم يف 

عملية نوعية يف مطار بغداد الدويل.
وقال الناطق الرس�مي باس�م الجهاز صباح 
النعمان يف ترصيح صحف�ي انه »تم اعتقال 
االرهابي ف�ور دخوله اىل الع�راق عر املطار 
بعدما قدم من الخارج وبعد متابعته بش�كل 
مستمر« مش�رياً اىل ان »االرهابي كان يقوم 
بعمليات التنس�يق للتنظيم بعقد اجتماعات 
يف أطراف بغداد ولكن دقة املعلومات أسفرت 

عن القبض عليه«.
وع�د النعمان العملي�ة ب�«الرضب�ة الكبرية 
لداعش كونه من املس�توى القيادي العايل يف 
التنظي�م« الفتا اىل ان�ه »كان ينتمي للقاعدة 

ونشط يف مجال اإلرهاب«.
ونرش اع�الم جهاز مكافح�ة االرهاب صوراً 

لعملي�ة اعتق�ال االرهابي الذي يع�د بمثابة 
»الصيد الثمن« يف محاربة داعش.

وكان الناط�ق باس�م القائ�د الع�ام للقوات 

املسلحة اللواء يحيى رسول أعلن اليوم تمكن 
جهاز ُمكافحة اإلرهاب من إلقاء القبض عىل 
ما يس�مى باملنس�ق اإلداري العام لعصابات 

داع��ش اإلرهابي�ة املُكنى }أبو نب�أ{ بعمليٍة 
فريدة من نوعها يف مطار بغداد الدويل. 

وق�ال رس�ول يف بي�ان »انه ج�رى لالرهابي 
تتُب�ع دقي�ق م�ن قب�ل إس�تخبارات جه�از 
ُمكافحة اإلرهاب ُمنذ إنطالقه من أحد الدول 
ولغاية وصوله إىل الع�راق وكان يحاول عقد 
إجتماع ملفارز العصابات اإلرهابية يف أطراف 

العاصمة بغداد«.
وأش�ار اىل انه »ق�د ُع�رف املُكنى }أب�و نبأ{ 
بنش�اطه اإلرهابي ُمن�ذ الع�ام 200٣ حيث 
اإلرهابي�ة  التنظيم�ات  لعدي�د م�ن  أنتم�ى 
أبرزه�ا }القاعدة وداع�ش{ وكان يس�تقبل 
توجيه�ات برس�ائل ورقي�ة ُمح�ررة من ما 
ُيع�رف بوايل العراق، حيث ت�م تكليفه بمهام 
إدارة وتنس�يق أعمال العصابات اإلرهابية يف 
العراق وتش�كيل املفارز األمنية والعسكرية 
واإلعالمي�ة ضمن قاط�ع ُمحافظ�ة بغداد« 
مؤكدا ان »ه�ذه العملية جاءت برسية تامة 

ونجاح باهر«.

         المستقبل العراقي / زهراء علي

أك�د محاف�ظ نين�وى نج�م الجب�وري، 
أم�س االثنن، وج�ود دعم أمم�ي لعودة 
االيزيدي�ن ملناطقه�م يف س�نجار، مبيناً 
أن املمثل�ة الخاص�ة لألمن الع�ام لألمم 
املتح�دة يف الع�راق،  جينن بالس�خارت، 
أكدت دعمها التفاقية س�نجار بن بغداد 
و أربي�ل، وأنه�ا س�تقف ب�كل ق�وة مع 
الحكومة، كاش�فاً ع�ن تفاصيل زيارتها 
إىل املحافظة. وق�ال الجبوري إن »املمثلة 
الخاص�ة لألمن الع�ام لألم�م املتحدة يف 
العراق،  جينن بالسخارت، كانت داعمة 
التفاق س�نجار ب�ن الحكوم�ة املركزية 
وأقليم كردس�تان، وذكرت أنها س�تعمل 
بكل قوة يف سبيل ترجمة هذا االتفاق عىل 
أرض الواقع، ووع�دت بالعمل عىل تبديد 
هواجس االيزيدي�ن، خاصة من الناحية 
األمني�ة«، مؤكدة أنها »س�تقف بكل قوة 
أن  العراقية«.وأض�اف  الحكوم�ة  م�ع 
»بالس�خارت زارت نينوى برفقة منسقة 
الش�ؤون اإلنس�انية لألمم املتحدة، ودار 
بيننا حوار حول جهود  األمم املتحدة مع 
املنظم�ات التي تعمل ضم�ن جناحها، يف 
س�بيل تقديم أقىص م�ا يمكن من العون 
لاليزيدي�ن، وكذل�ك بقي�ة النازحن من 
العرب للعودة إىل مناطقهم يف س�نجار«. 
وأش�ار إىل أن »ممثلة األمم املتحدة طلبت 
التواص�ل الدائ�م مع املحافظة يف س�بيل 
خدم�ة محافظ�ة نين�وى، كم�ا وع�دت 
بتك�رار الزي�ارة، الس�يما س�هل نينوى 
لالطالع عىل وضع  املسيحين و الشبك«.

النجيفي يشكو للسفري الرتكي تعرض جبهته اجلديدة لـ »ضغوط كبرية«

مكافحة اإلرهاب يلقي القبض عىل منسق عمليات »داعش« يف مطار بغداد

 حمافظ نينوى 
يتحدث عن »دعم أممي« 

لتنفيذ اتفاق سنجار

        بغداد / المستقبل العراقي

قدم النائب عبد الهادي الس�عداوي، أمس االثنن، طلباً نيابياً يحمل توقيع 
أكثر من ١00 نائب، إىل رئاس�ة الرملان الس�تضافة رئي�س حكومة إقليم 
كردس�تان مرسور بارزاني ومس�ؤولن يف حكومتي بغداد وأربيل لكش�ف 
أبع�اد اتفاقية نفطية موقعة بن حكومة اإلقلي�م وتركيا مدتها ٥0 عاماً، 

وتوضيح »تبعات الغائها«.
وأشار السعداوي يف كتاب رسمي موجه إىل رئيس الرملان محمد الحلبويس، 
وحصلت املس�تقبل العراقي عىل نسخة منه، إىل »عدم شفافية الصناعات 
االس�تخراجية يف إقلي�م كردس�تان، ووجود ش�بهات يف كمي�ات صادراته 
النفطي�ة وعدم توصل حكومة االقليم والحكومة االتحادية إىل اتفاق حول 
الكميات املس�لمة )إىل بغداد(، ووجود عدد من عقود مش�اركة االنتاج مع 

أكثر من رشكة من قبل اإلقليم«.
وأضاف، أن أحد هذه العقود هو »عقد مع تركيا ملدة ٥0 س�نة، يف حن أن 
تركيا ال تعرتف بإقليم كردستان ككيان مستقل«، طالباً »استضافة رئيس 
حكوم�ة إقليم كردس�تان، ووزير النفط االتحادي ووزي�ر النفط والطاقة 
يف حكوم�ة اإلقلي�م ومدي�ر عام رشكة توزي�ع النفط العراقية )س�ومو(، 
لتوضيح االتفاقية وأبعادها االقتصادية واألمنية والتبعات الالحقة نتيجة 

الغائها«.
وأرفق النائب عبد الهادي الس�عدواي مع طلبه وثائق تتضمن توقيع ١09 

نائباً يؤيدون طلب االستضافة.

        بغداد / المستقبل العراقي

كشف منسق التوصيات الدولية يف حكومة إقليم كردستان ديندار زيباري، 
أمس االثنن، عن وجود أكثر من ٣00 متهم باالنتماء ل�«داعش« يف سجون 
إقلي�م كردس�تان.وقال زيب�اري يف مؤتم�ر صحفي عقب انته�اء اجتماع 
اللجنة العليا الخاصة بتعريف جرائم تنظيم »داعش« إنه »تم اعتقال أكثر 
من ١600 متهم باالنتماء لتنظيم داعش ما بن عامي 20١6-20١8 وتمت 

محاكمة جزء منهم، فيما تم تسليم الجزء اآلخر اىل الحكومة العراقية«.
وأض�اف، أنه »يوجد يف الوق�ت الحايل أكثر من ٣00 متهم باالنتماء لداعش 
يف سجون إقليم كردس�تان«، مبيناً: »بحسب املعلومات املتوفرة تم خطف 
نحو 6 آالف شخص من قبل التنظيم، وتم تحرير أكثر من ٣ آالف منهم«.

100 نائب يقدمون طلبًا الستضافة بارزاين
 يف الربملان االحتادي

مسؤول كردي: أكثر من )300( داعيش
 ال يزالون يف سجون كردستان

        بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن جه�از مكافح�ة االره�اب، 
أم�س االثنن، ع�ن الق�اء القبض 
ع�ىل متهم يش�غل منص�ب قيادي 
ضمن مجاميع داعش، يف محافظة 

السليمانية.  
وقال الل�واء يحيى رس�ول الناطق 
باسم القائد العام للقوات املسلحة، 
يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، ان�ه »بعملي�ٍة نوعية 
دقيق�ة  معلوم�اٍت  ع�ىل  تس�تند 

وُمتابعٍة رصينة وتنس�يق ُمشرتك 
مع أس�ايش ُمحافظة السليمانية، 
الق�ى االبط�ال يف جه�از ُمكافحة 
اإلرهاب القبض عىل املُجرم )و.ف( 
وال�ذي يش�غل منص�ب قي�ادي يف 

عصابات داع�ش اإلرهابية«.  
ُمكافح�ة  »جه�از  ان  اىل  واش�ار 
اإلره�اب س�ُيعلن ع�ن املزي�د من 
الرضب�ات املوجع���ة التي تقصم 
والت�ي  داع��ش  عصاب�ات  ظه�ر 
سُتثلج ُقلوب الشعب العراقي خالل 

األيام املُقبلة«.  

        بغداد / المستقبل العراقي

االس�تخبارات  مديري�ة  أعلن�ت 
العس�كرية العراقية، أمس االثنن، 
عن القبض عىل اثنن من املتسللن 

األجانب غربي محافظة نينوى.
تلق�ت  بي�ان  يف  املديري�ة  وقال�ت 
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه 
إن�ه »بجه�ود اس�تخبارية وامنية 
مش�رتكة وبالتنس�يق م�ع قس�م 
اس�تخبارات قي�ادة عمليات غرب 
ش�عبة  مف�ارز  تمكن�ت  نين�وى 
االس�تخبارات العسكرية يف الفرقة 

١٥ والف�وج األول لواء املش�اة 7١ 
وبالتنس�يق م�ع جه�از املخابرات 
الوطن�ي وباس�تخدام الكام�ريات 
الحراري�ة م�ن الق�اء القبض عىل 
األجان�ب  املتس�للن  م�ن  اثن�ن 
القادم�ن م�ن األرايض الس�ورية 
منطق�ة  ع�ر  اراضين�ا  باتج�اه 
التابع�ة لناحي�ة ربيعة  جلب�ارات 
س�وري  أحدهم�ا  نين�وى  غرب�ي 

واآلخر تركي الجنسية«.
واشارت املديرية اىل »تسليمهما اىل 
الجهات املختصة التخاذ االجراءات 

القانونية بحقهم«.

جهـاز مكافحـة اإلرهـاب يطيـح 
بـ »مطلوب كبري« يف السليامنية 

االستخبارات حتبط تسلل أجنبيني
 اثنني غريب نينوى
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    بغداد / المستقبل العراقي

وج�ه وزي�ر الزراع�ة محم�د كري�م الخفاج�ي بمنح 
املهندس�ني الزراعيني اجازات ال�وكاالت الخاصة ببيع 

املواد واملستلزمات الزراعية.
وذكر املكتب االعالمي للوزارة يف بيان تلقت املس�تقبل 

العراق�ي نس�خة من�ه، ان »وزير الزراعة ي�ويل اهمية 
كب�رة لرشيح�ة املهندس�ني الزراعي�ني العاطلني عن 
العمل، ومن اجل ذلك وجه بمنحهم اولوية يف الحصول 
ع�ى اج�ازات ال�وكاالت الخاص�ة ببي�ع املس�تلزمات 

الزراعية«.
وأض�اف، انه »بن�اًء عى هذا التوجي�ه رشعت الرشكة 

العام�ة للتجهي�زات الزراعية أحدى تش�كيالت وزارة 
الزراعة باع�ادة العمل بوكاالت املس�تلزمات الزراعية 

ومنحها للمهندسني الزراعيني حرصا«.
ودعا البيان، »جميع املهندس�ني الزراعيني ممن لديهم 
اج�ازة ممارس�ة مهنة ص�ادرة من نقابة املهندس�ني 
الزراعيني وهي رشط اس�ايس ملنحهم ه�ذه الوكاالت 

بتقديم طلباتهم اىل الرشكة أعاله«.
وأوض�ح، ان »ذلك هو جزء مهم من ايجاد فرص عمل 
للمهندس�ني الزراعي�ني العاطل�ني عن العم�ل لكونهم 
رشيح�ة مهم�ة وفعال�ة يف تطوي�ر القط�اع الزراعي 
والذي�ن س�يكون له�م دورا كبرا يف انع�اش االقتصاد 

الوطني وزيادة الدخل القومي للبالد«.

وزير الزراعة يوجه بمنح املهندسني الزراعيني اجازات لبيع املستلزمات الزراعية

    بغداد/ المستقبل العراقي

بت�ال  خال�د  التخطي�ط  وزي�ر  اس�تقبل 
النج�م، أمس االثن�ني، س�فر اليابان لدى 
العراق«س�وزوكي كوتارو« والوفد املرافق 
ل�ه لتوقي�ع اتفاقي�ة مهم�ة م�ع اليابان 

قريبآ.
وذكرت ال�وزارة يف بي�ان تلقت املس�تقبل 
العراقي نسخة منه، انه جرى خالل اللقاء 
الذي حرضه مدير عام دائرة التعاون الدويل 
التخطي�ط س�اهر عبدالكاظ�م،  يف وزارة 
البلدي�ن،  ب�ني  الثنائي�ة  العالق�ات  بح�ث 

وتعزيز اوارص التعاون املشرتك يف املجاالت 
االقتصادية، والتجارية، واالستثمارية«.

واك�د، الوزير ع�ى »عراق�ة العالقات بني 
العراق واليابان واهميتها يف خدمة املصالح 
املش�رتكة، مبين�ا ان البلدي�ن س�يوقعان 
قريب�ا، اتفاقية جدي�دة، لتأط�ر التعاون 
م�ع الوكال�ة الياباني�ة للتنمية)جاي�كا(، 
ستس�هم  االتفاقي�ة  »ه�ذه  ان  مش�را 
يف زي�ادة مس�توى التع�اون، يف مختل�ف 
املجاالت، داعيا الرشكات اليابانية إىل زيادة 
حج�م اس�تثماراتها يف الع�راق، يف مختلف 
القطاع�ات التنموي�ة، الت�ي تمث�ل فرصا 

اس�تثمارية واعدة، وخصوصا يف قطاعات 
الس�كن والطاقة والنقل، وغرها«.واعرب 
ب�الده  اس�تعداد  ع�ن  اليابان�ي  الس�فر 
لزيادة حجم التع�اون مع الجانب العراقي 
يف مختل�ف املج�االت، مبين�ا ان »حكومته 
قدمت الكثر من الدعم لنظرتها العراقية، 
يف مج�ال مواجه�ة جائح�ة كوفي�د ١٩، 
مضيفا، ان اتفاقية التعاون املش�رتك التي 
س�يوقعها البلدان قريبا، تمثل نقلة نوعية 
يف تعميق وتعزيز عالقات التعاون املشرتك، 
مشرا إىل وجود رغبة كبرة لدى الرشكات 

اليابانية للعمل واالستثمار يف العراق«.

وزير التخطيط: العراق سيوقع اتفاقية مهمة مع اليابان قريبًا

    بغداد / المستقبل العراقي

أص�در وزي�ر الداخلي�ة عثم�ان الغانمي، 
أمس االثنني، توجيهاً ملديرية املرور العامة 

بشأن فك زحام السر يف الشوارع.
وق�ال املكتب االعالم�ي للغانم�ي يف بيان 
تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة منه إن 
األخ�ر أكد »خ�الل لقائ�ه بمجموعة من 
الضب�اط عند زيارته مديرية املرور العامة 
الي�وم، ان أمام ال�وزارة تحدي�ات لتقديم 
أفضل الخدمات للمواطنني، وهي مسؤولة 
عن توفر األمن الداخيل، واآلن ثبتت حجر 

األساس يف التحول اإللكرتوني«.

ووج�ه الغانمي، »بب�ذل املزيد من الجهود 
لف�ك االزدحام�ات املرورية يف الش�وارع«، 
مؤكداً ان »مديرية املرور هي إحدى روافد 

إعادة الثقة بوزارة الداخلية«.
ورغم فتح عدد من الطرق ورفع الحواجز 
الكونكريتي�ة م�ن مناطق عدي�دة، إال أن 
هذي�ن األمرين ل�م ينهيا الزح�ام املروري 
ش�وارع  تش�هد  حي�ث  تخفيف�ه،  رغ�م 
العاصم�ة زحاماً مروري�اً يومياً بالذات يف 
ساعات الصباح االوىل مع توجه املوظفني 
اىل دوائرهم، وهو ما يشكل ضغطاً نفسياً 
عى املوظ�ف يف القطاعني الخاص والعام، 

واملطالب بالوصول يف وقت محدد.

وزير الداخلية يصدر توجيهًا ملديرية 
املرور لتخفيف االزدحامات

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

أص�درت وزارة املالي�ة، توضيح�اً بش�أن إلغ�اء 
اإلعف�اءات واإلس�تثناءات الكمركي�ة املمنوح�ة 

للدول واملؤسسات الحكومية.
وقال�ت ال�وزارة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه، انه »إس�تناداً اىل املادة العارشة من 
قان�ون تموي�ل العجز امل�ايل لس�نة 2020 والتي 
نصت عى }إلغاء جميع االعفاءات واالستثناءات 
الكمركية املمنوحة للدول واملؤسسات الحكومية{ 
الذي ص�وت علي�ه مجلس الن�واب ف�أن الوزارة 
خاطب�ت دائرتي الهيئة العام�ة للكمارك والهيئة 
العام�ة للرضائ�ب باتخ�اذ الالزم لتنفي�ذ الفقرة 
الع�ارشة، وان ال�وزارة معني�ة بتنفي�ذ القوانني 

والقرارات الصادرة من السلطة الترشيعية«.
اىل  وأض�اف ان »ال�وزارة وجه�ت استفس�ارها 
اللجن�ة املالية الربملانية لغرض بي�ان الرأي حول 
تطبيق اح�كام املادة العارشة م�ن قانون تمويل 
العج�ز امل�ايل لس�نة 2020 وه�ل يش�مل كاف�ة 
القوانني للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص 
واالتفاقات الدولية واالعفاءات املمنوحة للعتبات 

املقدسة«.
م�ن   ١0 »امل�ادة  ان  اىل  املالي�ة  وزارة  وأش�ارت 
القان�ون قد تتعارض مع فقرات القوانني النافذة 
مث�ل }قان�ون االس�تثمار رق�م ١3لس�نة 2006 
وقانون االس�تثمار الصناع�ي للقطاعني الخاص 
واملختلط رقم 20 لس�نة ١٩٩8 وقانون املنظمات 
الحكومي�ة رقم ١2 لس�نة 20١0 و قانون اعفاء 
ال�رشكات االجنبية واملقاول�ني الثانويني االجانب 
املتعاقدين يف عقود جوالت الرتاخيص من الرسوم 
رقم 46 لس�نة 20١7 وقانون رعاية ذوي االعاقة 
 20١3 لس�نة   38 رق�م  الخ�اص  واالحتياج�ات 
والتزاماتنا م�ع منظمة التجارة العاملية وس�وق 
العربية املش�رتكة واالتفاقيات التجارية الثنائية 

مع دول عديدة واتفاقيات دولية أخرى{«.
وتاب�ع ان الفق�رة تع�ارض أيض�اً »االعف�اءات 
الكمركي�ة وفق اح�كام قانون الكم�ارك رقم 23 
لسنة ١٩84 واالعفاءات االخرى الخاصة بشطب 
الدي�ون املرتتبة ع�ن تأجي�ل الرس�وم الكمركية 
وباق�ي الق�رارات االخ�رى املتعلق�ة باالعفاءات 
ال�وزارات  والرس�وم الكمركي�ة ضم�ن قوان�ني 

االخرى«.
ونوه�ت املالي�ة اىل ان�ه »ولح�ني ورود اإليض�اح 
من مجل�س النواب فان ال�وزارة ماضية بتطبيق 
مضم�ون القان�ون حرفي�ا ع�ى كل مؤسس�ات 
الحكوم�ة العراقي�ة فقط، بدون ش�مول القطاع 
الخاص واملؤسس�ات غر الحكومية، او اي دولة 
او مؤسسة دولية تربطنا معهم اتفاقيات تجارية 

او إعفاءات ملزمة قانونيا«.

املالية تصدر توضيحًا 
بشأن إلغاء االعفاءات 

واالستثناءات الكمركية

    بغداد / المستقبل العراقي

أوعز وزير النقل الكابتن نارص حسني بندر الشبيل، أمس االثنني، 
إىل الرشكة العامة  لس�كك حدي�د العراق برصف الرواتب ملوظفي 
السكك يف املناطق املحررة التي طالت مناطقهم االعمال االرهابية.  
جاءت تلك االستجابة بجهود ومتابعة حثيثة ومخلصة لهذا امللف 

من قبل مدير عام السكك االستاذ طالب جواد كاظم الحسيني.
وبدوره وجه املدير العام القسم املايل واالقسام املعنية يف الرشكة 
بال�رصف ع�ى وج�ه الرسع�ة و توزيعه�ا عى مس�تحقيها من 

املوظفني يف املناطق املحررة.

وزير النقل يوعز برصف املبالغ 
املدخرة ملوظفي املناطق املحررة

    المستقبل العراقي / طالب ضاحي

 استقبل محافظ بغداد املهندس  محمد جابرالعطا يف مكتبه، امس 
االثنني، السفر الكويتي سالم الزمانان.

 وج�رى  خالل اللق�اء« اس�تعراض العالقات العراقي�ة والكويتية 
والس�بل الكفيل�ة بتعزي�ز الرواب�ط االخوية ب�ني البلدي�ن ملا فيه 
مصلح�ة البلدين«.  وش�دد العط�ا عى اهمي�ة تكثي�ف اللقاءات 
للتعاون املش�رتك ب�ني الجانبني، فيم�ا اكد الس�فر الكويتي عى 
اس�تمرار دع�م بالده لبغ�داد«، الفت�ا » تنفيذ جمي�ع االتفاقيات 

وتسهيل املهمات يف املرحلة املقبلة«.

    بغداد / المستقبل العراقي

التق�ت وزيرة الهجرة واملهجرين ايفان فائق جابرو، أمس االثنني، 
يف مق�ر وزارة النفط وزير النفط احس�ان عبد الجب�ار لبحث آلية 
تجهي�ز الوقود للنازحني يف املخيم�ات وخارجها.وذكرت الوزارة يف 
بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، انه »جرى خالل اللقاء 
بحث ملف النازح�ني يف املخيمات وخارجها وكيفية دعمهم فضال 
ع�ن الت�زام وزارة النف�ط بمهامها الت�ي تقوم بها حي�ال تجهيز 
مخيم�ات النازحني بمادة الكاز لتش�غيل املولدات والنفط االبيض 
للتدفئة والطبخ مع دخول فصل الش�تاء«. واش�ادت جابرو،خالل 
اللقاء بالخدمات التي قدمته�ا وزارة النفط خالل االعوام املاضية 
وأهمه�ا تجهي�ز النازحني بمادة النفط االبيض والكاز ،  س�يما يف 
هذه الفرتة الحرجة واستئنافها توزيع مادة النفط االبيض والكاز 
بعد ان كان هناك انقطاعا بسبب االزمة املالية التي يمر بها البلد يف 
الوق�ت الراهن«. وأوضحت،« أن وزارة النفط كان لها الدور الكبر 
يف مساندة كوادر فروع الوزارة يف تقديم الدعم  ابان النزوح الكبر 
الذي ش�هدته مخيمات النزوح، فض�ال عن مواكبة حمالت الوزارة 
يف توزيع املس�اعدات والوقود خالل فرتة تحرير املناطق التي كانت 
تس�يطر عليها عصابات داعش االجرامي�ة ». من جهته اكد، وزير 
النفط ان »الوزارة حريصة كل الحرص عى توفر كافة إحتياجات 
العوائل النازحة من املشتقات النفطية ، اذ إنها تويل ملف النازحني 
إهتمام�اً كب�راً مثنيا يف الوقت نفس�ه عى دور ال�وزارة والوزيرة 
وتعاونها ومصداقيتها وش�فافيتها يف تعاملها مع جميع الوزارات 
م�ا جعل ال�وزارات تؤازرها وتق�ف معها يدا بي�د للنهوض بواقع 

العوائل النازحة سواء يف املخيمات او خارجها«.

حمافظ بغداد يبحث مع السفري  الكويتي تطوير 
العالقات الثنائية يف املجاالت اخلدمية كافة

اهلجرة والنفط تبحثان آلية جتهيز الوقود 
للنازحني يف املخيامت وخارجها

    بغداد/ المستقبل العراقي

بارش مركز تسليم الشهداء يف قضاء الزبر غرب البرصة التابع لوزارة الدفاع بتسليم رفات 
١47 من الجنود العراقيني الذين استش�هدوا يف الح�رب العراقية - االيرانية خالل ثمانينات 
الق�رن امل�ايض اىل ذويهم بعد العثور عليهم من قبل لجان مش�رتكة ب�ني البلدين.واكد احد 
موظفي املركز يف ترصيح صحفي، انه تم »البدء بتسليم الرفات اىل ذويهم بعد االنتهاء من 
الفحص الحمض النووي واجراءات الطب العديل وتحديد هوياتهم واكمال شهادات الوفاة،« 
مشرا اىل ان »تلك الرفات عثر عليهم بشكل متفرقة يف مناطق جنوبية حصلت فيها الحرب 
والتعرف عى معظمهم من خالل الهوية او قرص الهوية املعدني«. فيما ابدى مواطنون من 
محافظ�ات النجف واملثنى وبابل ونينوى والب�رصة عن تذمرهم من تأخر اجراءات اصدار 
شهادة الوفاة يف مستش�فى الفيحاء. من جهته طالبت الجمعية العراقية لحقوق االنسان 
يف الب�رصة برضورة االرساع بإجراءات اصدار ش�هادات الوفاة مع فتح مراكز للتس�ليم يف 
محافظات الوسط والشمال لتسهيل مهمة مراجعة املواطنني. وقال رئيس الجمعية حسني 
فالح نجم يف ترصيح صحفي، ان »اجراءات تس�ليم الرفات بعد حرب طويلة سببت معاناة 

لذوي املفقودين للحصول عى رفات ابنائهم ويتطلب اجراءات رسيعة إلنهاء هذا امللف«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت عض�و لجن�ة الخدم�ات واالعم�ار 
النيابي�ة، س�ناء املوس�وي، أم�س االثنني، 
ان املفاوض�ات الزال�ت قائم�ة م�ع رشكة 
داي�و الكوري�ة والرشكة الصيني�ة الجديدة 
إلنش�اء مرشوع ميناء الفاو الكبر.وقالت 
املوس�وي يف ترصيح صحفي »نحن مع اي 
رشكة ضم�ن املواصف�ات املطلوبة وتؤدي 
العمل يف وقت أرسع وليس لدينا اي مشكلة 
يف جنس�ية الرشك�ة واملطل�وب ه�و امليض 
باملرشوع« مشرة اىل ان »املفاوضات الزالت 
قائمة«.ورأت ان »الرشك�ة الكورية }دايو{ 
لديها بدايات ورؤية يف مرشوع الفاو ونحن 
ال نريد تأخر البدء يف املرشوع للعام املقبل«.

ولفتت املوسوي اىل انه »تم تخصيص مبلغ 
من القرض األخر للمرشوع«، مشرة اىل ان 
املرشوع »يعترب مكس�ب للعراق«. بالنسبة 
للقطار املعلق يف بغداد قالت »هنالك جلسات 
عدي�دة واتف�اق مبدئ�ي بش�أنه ونتأمل ان 
ي�رى املرشوع�ان الن�ور قريب�اً وانجازهن 
يف اق�رص وقت لتنش�يط اقتص�اد العراق«. 
يش�ار اىل ان الع�راق فات�ح رس�مياً الصني 

بش�أن إنش�اء مرشوع ميناء الفاو الكبر.
وبحس�ب مذكرة لوزارة الخارجية العراقية 
حصل�ت وكالة }الفرات نيوز{ نس�خة منه 
موج�ه اىل الس�فارة الصيني�ة يف بغداد جاء 
فيه�ا »ته�دي وزارة خارجي�ة جمهوري�ة 
العراق أطيب تحياتها إىل سفارة جمهورية 
الصني الشعبية يف بغداد وتترشف بأن ترفق 
إليه�ا رس�الة املوجهة م�ن الوكي�ل الفني 
لوزارة النقل إىل السفارة الصينية يف العراق 
لالس�تعالم ع�ن موق�ف الرشك�ة الصينية 
الجنس�ية الراغبة يف تنفيذ م�رشوع ميناء 
الف�او الكبر«.وأضافت الوزارة يف مذكرتها 
بانه�ا »تغدو ممتن�ة لو تفضلت الس�فارة 
بمفاتحة الجه�ات الصينية املعنية للغرض 
اع�اله واعالمها«.وكان وزي�ر النقل نارص 
الش�بيل، قال أول أمس، ان األس�بوع املقبل 
سيش�هد حس�م الرشك�ة املنف�ذة ملرشوع 
ميناء الفاو« مؤكدا »استمرار التفاوض مع 
رشكة دايو الكورية بش�أن امليناء«. وأشار 
اىل »وجود خالف مع الرشكة الكورية بشأن 
مبال�غ ومدة تنفي�ذ امليناء« كاش�فا »لدينا 
خط ثان للتباحث مع رشكة صينية لتنفيذ 

ميناء الفاو«.

البرصة تسلم »147« رفاتًا من ضحايا 
احلرب العراقية االيرانية اىل ذوهيم

اخلدمات الربملانية: هنتم برسعة اإلنجاز 
وال هيمنا جنسية الرشكة املنفذة مليناء الفاو

العتبة احلسينية ترعى مرشوعًا يف نينوى لكتابة 
موسوعة توثق جرائم »داعش« وانتصارات احلشد

الشهداء الربملانية جتتمع »لرفع احليف«
عن رشحية ذوي الشهداء والسجناء السياسيني

    كربالء / علي ابراهيم

أعل�ن قس�م النش�اطات العامة التاب�ع للعتبة الحس�ينية املقدس�ة، أمس 
االثن�ني، ع�ن تش�كيل لجنة خاص�ة لتثبيت وتوثي�ق جرائ�م تنظيم داعش 
االرهاب�ي، باالٕضافة اىل جمع معلومات عن ش�هداء عملي�ات تطهر املدن.
وقال معاون رٔييس القس�م ع�يل القرعاوي يف بيان للعتبة تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة منه، إن »القسم ش�كل لجنة من املختصني لتثبيت وتوثيق 
الجرائم التي لحقت بجميع الطوائف واملكونات التي تس�كن يف املناطق التي 
س�يطر عليها سابقا تنظيم )داعش( االرهابي وتم تطهرها بفضل الفتوى 
التاريخي�ة )فتوى الدف�اع الكفائي( للمرجعية الديني�ة العليا«. وأوضح أن 
»الهدف من املرشوع توثيق تلك الجرائم عى شكل موسوعة ليعرف الجميع 
حجم الجرائم وحجم التضحيات التي قدمها الش�هداء الذين بذلوا ارواحهم 
من اجل العراق«. وأضاف أن »هذا العمل جاء بتنس�يق عاٍل مع املٔوسس�ات 
الحكومي�ة واملٔوسس�ات غر الحكومي�ة التي ترعى وتهتم بذوي الش�هداء 
ويف مقدمته�ا املرجعية الديني�ة العليا والعتبات املقدس�ة ومنظمات الدعم 
اللوجستي ومٔوسس�ات رعاية ذوي الش�هداء«. وتابع أن »العمل بدء ومنذ 
اليوم االول حيث تم تش�كيل اللجنة يف منطقة غرب نينوى من خالل توثيق 
وكتابة ما تعرض له س�كان تلك املناطق«. وكان قسم النشاطات العامة يف 
العتبة الحس�ينية املقدس�ة، وبتوجيه من قبل ممثل املرجعية الدينية العليا 
واملتويل الرشعي للعتبة الحسينية املقدسة الشيخ عبد املهدي الكربالئي، قد 
أعلن يف وقت سابق عن تشكيل لجنة لدراسة عملية إعمار املراقد واملقامات 
والحس�ينيات والجوام�ع يف محافظة نين�وى والتي تعرض�ت للتهديم ابان 
س�يطرة تنظي�م داع�ش االرهابي ع�ى مناط�ق رشق وغرب الع�راق وذلك 

بالتنسيق مع االمانة العامة للمزارات الشيعية.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت لجنة الش�هداء والضحايا والس�جناء السياس�يني النيابي�ة، عزمها عقد 
اجتماع مع مدراء عامني »لرفع الحيف« عن حقوق عن رشيحة ذوي الش�هداء 
والسجناء السياسيني. وقال رئيس اللجنة عبداآلله النائيل يف بيان تلقت املستقبل 
العراقي نس�خة منه »من�ذ فرتة طويل�ة تعاني رشائح مضحية م�ن املعتقلني 
واملحتجزي�ن السياس�يني املش�مولني بقانون مؤسس�ة الس�جناء السياس�ني 
حي�ث صدرت بعض القرارات من قبل محلس ال�وزراء واتخذت الجهات املعنية 
اجراءاتها حسب القرارات التي صدرت وهي كانت مخالفة للقوانني النافذه لكن 
وجدن�ا ان هن�اك تلكؤ من قبل هذه الجهات  باطالق مس�تحقاتهم بالرغم من 
قانوني�ة مطلب هذه الرشائح ولكن وجدنا ان هناك تاخرا  يف تنفيذ القرارات«.

وأضاف ان »اللجنة قررت عقد اجتماع مشرتك يضم مدير عام الدائرة القانونية 
يف االمان�ة العامة مجلس ال�وزراء ومدير عام الدائرة القانوني�ة يف وزارة املالية 
ورئي�س هيأة التقاعد الوطنية لغرض رفع الحيف الذي وقع عى هذه الرشائح 
وانصافه�م وفق القانون وكذلك معالجة املش�اكل التي تواج�ه تنفيذ القرارات 
واالبتع�اد عن االجراءات التي تكون س�ببا يف ضياع حق�وق هذه الرشائح وعى 
الجه�ات املدعوة لهذا االجتماع الحضور وتأكيد حضورهم باملوعد املقرر الثبات 
حس�ن نياتهم يف معالجة املش�اكل الت�ي تواجههم يف قضاي�ا الرشائح املذكورة 
وبخالفه يعد عدم الحضور رفضا لحل املشكلة«.وأكد عى »حضور املعنيني التي 

وجهت الدعوة لهم النهاء املشكلة حسب القوانني والقرارات النافذة«.

العيداني أشاد بالشركات احمللية

حمافظ البرصة: افتتاح مرشوع ماء حميلة يف ايب اخلصيب قبل بداية الصيف القادم
    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

أك�د محاف�ظ الب�رصة أس�عد العيدان�ي، أمس 
اإلثنني دعم محافظة البرصة للرشكات املحلية 

التي تعمل عى إنجاز املش�اريع 
الخدمية بحرفية ومهنية عالية 

وبمستوى الرشكات األجنبية.
ترصي�ح  يف  العيدان�ي  وق�ال 
صحف�ي عقب تفق�ده مرشوع 
ماء محيل�ة »ان املرشوع يعترب 
م�ن املش�اريع الت�ي يمك�ن أن 
يفتخ�ر به�ا املواط�ن العراق�ي 
بع�د  خصوص�ا  والب�رصي 
إنج�ازه بأيدي برصي�ة وبعمل 
رشك�ة محلي�ة تعت�رب ناجح�ة 
بمش�اريعها«. ويعترب األول من 

نوعه يف العراق.
م�ع  »التكام�ل  أن  وأض�اف 
لنص�ب  األجنبي�ة  ال�رشكات 

املع�دات ق�د ال نحتاج�ه يف املرحل�ة املقبلة بعد 
اكتس�اب رشكاتنا املحلية للخ�ربة يف مثل هكذا 
مش�اريع«. مبينا انه وسيتم إفتتاحه قبل بداية 
الصيف القادم ليب�ارش بتجهيز املاء للمواطنني 

بع�د أن عانى مواطنو الب�رصة عى مدى عقود 
من الزمن من أبس�ط حقوقه�م وهو الحصول 

عى املاء الصالح لالستخدام البرشي ».
الفتا اىل أن »س�وء إدارة امل�وارد املائية يف الفرتة 
الس�ابقة وع�دم إيج�اد حل�ول 
حقيقية أدى إىل تراكم املش�اكل 
ومنه�ا ع�دم حص�ول املواط�ن 

البرصي عى املاء«.
قائممق�ام  ذك�ر  جانب�ه  م�ن 
قضاء ابي الخصيب، إس�ماعيل 
العامري أن »مرشوع تحلية ماء 
محيل�ة »RO« وص�ل إىل نس�بة 
إنجاز تقدر ب� 60 %، وهو بطاقة 

3000 مرت مكعب يف الساعة«.
املحط�ة  إكم�ال  »بع�د  وتاب�ع 
الرئييس  امل�رشوع  س�رتبط مع 
الذي يغ�ذي أكثر م�ن 65 % من 
املاء عى الدور السكنية يف قضاء 

ابي الخصيب«.

رئيس الوزراء يوجه بشمول حمطات الرصف 
الصحي بخطوط الكهرباء الطارئة

    بغداد / المستقبل العراقي

وج�ه رئيس مجل�س ال�وزراء مصطفى 
الكاظمي، أمس االثنني، بشمول محطات 
الكهرب�اء  بخط�وط  الصح�ي  ال�رصف 

الطارئة.
وذك�ر أم�ني بغ�داد ع�الء مع�ن يف بيان 
مقتض�ب، أن الكاظم�ي »وجه بش�مول 
بخط�وط  الصح�ي  ال�رصف  محط�ات 

الكهرباء الطارئة«.
وكان الكاظم�ي، أص�در يف وقت س�ابق 
توجيهاً عاجالً إىل ثماني وزارات وجهات 
أمنية وخدمية للمشاركة يف جهود سحب 
مي�اه األمطار بع�د غرق أغلب ش�وارع 

العاصمة.  وش�مل التوجيه »وزارات الدفاع 
والداخلية واإلعمار واإلسكان واملوارد املائية، 

فض�اًل عن قي�ادة عملي�ات بغداد والحش�د 
الشعبي وجهاز مكافحة اإلرهاب.  كما نص 
عى »استنفار الجهد الخدمي والفني ضمن 

خط�ة مركزية تخض�ع إلرشاف أمانة بغداد 
لترصي�ف مي�اه األمط�ار يف املناط�ق التي 

شهدت اختناقات«.
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جاس�م  محم�د   ( املدع�و  ق�دم 
س�لمان( طلبا اىل ه�ذه املحكمة 
يروم فيه الحصول عىل حجة وفاة 
للمدعو )قاس�م محمد جاس�م( 
عىل انه تويف بتاريخ 1991/3/2 
فم�ن تتوف�ر لدي�ه اي معلومات 
عن املدعو )قاسم محمد جاسم( 
علي�ه مراجع�ة املحكم�ة خ�ال 

عرشة أيام من تاريخ النرش .
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة استئناف النجف 

االتحادية 
محكم�ة االح�وال الش�خصية يف 

النجف
العدد : حجة وفاة 

التاريخ : 2020/11/9
من�اور  )ماج�ده  املدع�وة  اىل  

عكيل(
قدم طالب حج�ة الوفاة  )مناور 
عكي�ل( طلب�ا اىل ه�ذه املحكمة 
يروم في�ه اس�تصدار حجة وفاة 
بح�ق املدع�وة )ماج�ده من�اور 
عكي�ل( قررت املحكمة تبليغك  يف 
الصحف املحلي�ة فعليك الحضور 
أمامه�ا خ�ال ع�رشة أي�ام من 
تاريخ نرش اإلعان وبخافه سيتم 

النظر بالطلب وفق القانون 
القايض

حسن جواد الحبيب

الرشكة العامة للحديد والصلب 
برصة ـ خور الزبري 
                                  اعادة اعالن للمرة االوىل مناقصة خارجية 

 HOT ROLLED COILS لفات حديد مسحوبة عىل احلار
تعل�ن الرشك�ة العامة للحدي�د والصلب اح�دى رشكات وزارة الصناع�ة واملعادن عن 
دعوتها لكافة الرشكات املتخصصة املس�جلة رس�ميا داخل القطر وخارجه لاشرتاك 
باملناقصة اعاه(  لفات حديد مسحوبة عىل الحار HOT ROLLED COILS  )ويمكن 
الحص�ول عىل وثائق املناقصة م�ن الدائرة التجارية يف مقر الرشك�ة يف خور الزبري او 
مكتب الرشكة يف بغداد )قرب مستشفى السعدون االهيل( لقاء مبلغ قدره )150000( 
مائة وخمس�ون الف دينار غري قابل للرد ويكون اخر موعد الستام العطاءات يف مقر 
الرشك�ة حرصا يف ي�وم االربعاء املص�ادف 2020/12/2 والرشكة غ�ري ملزمة بقبول 
اوطا االس�عار ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور نرش االع�ان تقدم العطاءات 
ح�رصا اىل صندوق العطاءات يف مقر الرشكة � البرصة خور الزبري وال تقبل العطاءات 
www.( ال�واردة بعد الغل�ق وملزيد من املعلومات يمكن مراجعة رشكتن�ا عىل االنرتنت

)steel-iraq.com
 وتفتح العطاءات بحضور الراغبني من مقدمي العطاءات يف الساعة الثامنة والنصف 

من اليوم التايل للغلق ويف حالة مصادفة يوم
الغلق عطلة رسمية يؤجل يوم الغلق لليوم الذي يليه مع مراعاة ما ييل :

1 � يرفق مع العطاء ما ييل :
أ � التامينات االولية بمبلغ )24750( دوالر او ما يعادلها بالدينار العراقي عىل ش�كل 

صك مصدق او خطاب ضمان المر الرشكة
ب � وصل االشرتاك باملناقصة
ت � شهادة التاسيس الرشكة

ث � براءة الذمة من الهيئة العامة للرضائب )نافذة( المر الرشكة + الهوية الرضيبية 
للمشرتك

ج � االعمال املماثلة مؤيدة من الجهات ذات العاقة
ح � الحسابات الختامية الخر ثاثة سنوات

1 � يكون العطاء نافذا ملدة ال تقل عن )2( اشهر من تاريخ غلق املناقصة
2 � تقدم االسعار رقما وكتابة 

3 � االسعار نهائية وغري قابلة للتفاوض والرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات
4 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعان

وباالمكان االطاع عىل تفاصيل املناقصة عىل موقع الرشكة االلكرتوني اعاه ويكون 
موع�د عقد املؤتمر لاجابة عىل استفس�ارات املش�رتكني باملناقصة قبل اس�بوع من 

تاريخ الغلق
مع التقدير

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول )195(  والصادر يف 2020/11/10 
تعل�ن اللجن�ة اعاه عن تأج�ري العقارات املدرج�ة تفاصيلها  يف ادناه والعائ�دة ملكيتها اىل 
مديري�ة بلدي�ة  حمام العليل  وفقا الح�كام القانون )21( لس�نة )2013( وبطريقة املزايدة 
العلني�ة.  فعىل الراغبني بااليجار مراجعة مديرية بلدية  حمام العليل  وخال مدة )30(  يوم  
تبدأ من اليوم التايل لنرش االعان بالصحف مس�تصحبني معه�م التامينات القانونية البالغة 
)50%( م�ن القيم�ة املقدرة  وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من م�دة االعان ويتحمل من 
ترس�و عليه املزايدة اجور نرش االعان واملصاريف االخرى  عىل ان يقوم  املس�تأجر بتس�ديد 
باقي بدل االيجار  والرسوم االخرى وابرام العقد خال مدة )ثاثون يوم( من تاريخ  تصديق 
قرار االحالة وبخافه يعترب املستاجر ناكا ويعاد االعان عن تأجر امللك وعىل حساب الناكل 
وتحمل�ه فرق البدل�ني وكافة املصاريف االخرى املرتتبة عىل ذل�ك اضافة اىل مصادرة اماناته 
وع�دم الس�ماح له بالدخول باملزايدة مجددا مع عدم جواز التن�ازل عن االحالة وبخافه يعد 

املستاجر ناكا وتطبق بحقه االجراءات القانونية 
وس�تكون املزاي�دة يوم الخميس املواف�ق 2020/12/24   يف مقر مديري�ة بلديات محافظة 

نينوى .   
ماحظة / مدة االيجار سنة واحدة فقط

اعالن ابداء اهتامم
البلد : العراق

املحافظة بغداد
اس�م املرشوع : اعداد دراسة وتصاميم النشاء شبكات مجاري ومحطات الضخ ومحطة املعالجة 
ملناطق )حي ش�ال � حي بريجان � حي الصحة � حس�ن الراشد � الحردانية � عليوي الشال ( يف 

قضاء املدائن
خدمات استشارية 

التبويب )5 � 49 � 1 � 4 � 13 � 2 � 170 � 2( 
تدع�و محافظ�ة بغ�داد / مديرية مج�اري محافظة بغ�داد كافة املكات�ب االستش�ارية العراقية 
والرشكات الهندس�ية االجنبية من ذوي االختصاص والخربة املهتمة اىل تقديم طلب ابداء االهتمام 
وذلك عن مش�اريع تقديم الخدمات االستش�ارية )اعداد دراسة وتصاميم النشاء شبكات مجاري 
ومحطات الضخ ومحطة املعالجة ملناطق )حي شال � حي بريجان � حي الصحة � حسن الراشد 

� الحردانية � عليوي الشال ( يف قضاء املدائن
خدمات استشارية 

نط�اق الخدمات واملكونات واملهام واملخرجات املتوقعة حس�ب ال�رشوط املرجعية عىل الراغبني يف 
املشاركة تقديم طلب ابداء االهتمام مع توفري املتطلبات التالية :

1 � تعريف بقدم الطلب ) االسم والسرية املوجزة )رشكة � مكتب( ومجال اختصاصها واقسامها 
والهيكل التنظيمي( 

2 � وثائق تس�جيل املكتب او الرشكة )او ما يمثلها يف الدول االجنبية مصدقة ومرتجمة بالنس�بة 
للرشكات االجنبية ( وحسب السياقات املعتمدة 

3 � الخ�ربة املتخصص�ة املطلوبة لاعمال املماثلة التي س�بق انجازه�ا يف نفس االختصاص حيث 
تحتسب من ضمن املعايري والنقاط املعتمدة الختيار االستشاري

4 � الخربة يف تنفيذ املشاريع داخل العراق وخارجه خال الخمس سنوات املاضية
5 � معلومات عن كادر مقدم الطلب ) السرية الذاتية للكادر وخربات املوظفني ( 

6 � كت�اب عدم ممانعة صادر م�ن الهيئة العامة للرضائب للمكاتب العراقية اصيل ونافذ ومعنون 
اىل محافظة بغداد يف املرحلة الثانية

7 � املستمسكات الشخصية للمدير املفوض للمكتب االستشاري والرشكات الهندسية االجنبية 
8 � عىل الرشكات واملكاتب االستش�ارية مراجعة محافظة بغداد / قس�م العقود لغرض اس�تام 

املتطلبات الخاصة باملرشوع 
س�تقوم لجنة مختصة يف محافظة بغداد باختيار االستش�اريني االفض�ل تاهيا بموجب تقييمها 
للمعلومات املقدمة اعاه واعداد قائمة مخترصة من الرشكات املقدمة يف مجال املهمة املراد تنفيذها 

ومن ثم دعوتهم لتقديم عطاءاتهم الفنية واملالية الختيار االفضل لتنفيذ املهمة االستشارية
تقدم الطلبات مع الوثائق املطلوبة داخل ظرف مغلق ومختوم عىل العنوان : مبنى محافظة بغداد 

/ الصالحية / مقابل فندق املنصور  
علما ان املوعد النهائي لتسليم بيانات ابداء االهتمام هو الساعة  الثانية عرش ظهرا  من يوم )االحد 
2020/12/6( يف قس�م العقود / الطابق الثامن / مبنى محافظة بغداد   وس�يتم رفض الطلبات 
املتاخ�رة ويف حالة رغبتكم لاستفس�ار يرجى مراجعة قس�م العقود ومديري�ة مجاري محافظة 

بغداد
حمافظ بغداد

املهندس
رعد عيل نجم

مدير بلديات نينوى
رئيس اللجنة

رقم القطعة والمقاطعة 11 حمام العليل  نوع العقار ورقمه ت
966/97و966/98و966/99 فندق النهر 1
973/11و973/15و973/16 كازينو التعاون 2

1174/10 فندق ميسلون 3
1174/10 كازينو ميسلون 4

879/35/1174/9 الدكاكين / 1و2و3 ومرافق صحية  5
1174/8 السوق العصري الجديد الدكاكين / من 1الى 22 ما عدا 9 و13 6
1174/9 السوق العصري القديم الدكاكين / من 1 الى 11 7

39/2 قرب المستوصف القديم والبريد  الكابينات / من 1 الى 7 ماعدا 5 8
970/16/170 دكان /1 9

1171/1 مقابل حمام الرجال المعدنية كشك/3 10

1/T/IRS/2020/

املدير العام 
عبد الكريم خلف جابر

معاون املدير العام
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اعالن
تعل�ن الرشكة العامة لتس�ويق االدوية 
واملس�تلزمات الطبية عن اعالن ملحق 
)Med-12-2020( للمناقصة )رقم)1

والذي يتضمن تمديد موعد غلق ليكون 
12/27/ 2020 بدال من  2020/12/13 
وال�ذي ت�م االع�الن عنها ع�ى موقعنا 

www.kimadia.iq
فقدان 

فق�د الوص�ل الصادر م�ن بلدي�ة النعمانية 
املرق�م 1013458 يف 4 / 12 / 2018 بمبلغ 
ال�ف  ع�رش  وثماني�ة  اربعمائ�ة   418500
وخمس�مائة دين�ار باس�م / ع�وده كتاب 
جاسم – فعى من يعثر عليه تسليمه لجهة 

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

فقدان
فقد دفرت الحبوب والصادر من وزارة التجارة 
العراقية الرشك�ة العامة لتصني�ع الحبوب 
فرع النجف االرشف باس�م املح�ل التجاري 
مخبز بس�ام العكايش واملرقم 1149 باس�م 
املواطن بس�ام محسن نجم فمن يعثر عليه 

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

مجلس القضاء األعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد:  636/ب2019/3
التاريخ : 2020/11/18

إعالن
إىل/ الشخص الثالث ) وفاء عيل صالح (

أقام املدعي )السيد مدير بلدية النجف إضافة 
لوظيفت�ه( الدع�وى البدائي�ة املرقمة أعاله 
ض�دك والتي يطل�ب فيها ) الحك�م بإبطال 
كافة قي�ود العق�ار املرق�م 3/45002 حي 
امليالد وإعادة تس�جيله بأس�م دائرة املدعي 
أعاله ( وقررت املحكمة ادخالك شخصا ثالثا 
اىل الجانب املدع�ى عليهم الكمال الخصومة 
ونظ�را ملجهولية محل إقامتك حس�ب رشح 
املبلغ القضائي  وإش�عار مختار حي امليالد 
) محمد حسن الفتالوي( ، عليه قررت هذه 
املحكم�ة تبليغك إعالنا بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني بموع�د املرافعة املص�ادف يف يوم  
2020/12/6 وعند عدم حضورك أو إرسال 
من ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق األصول.
القايض

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

مجلس القضاء األعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد:  130/ب2020/2
التاريخ : 2020/11/18

إعالن
إىل/ املدعى عليه ) قيص خشان حنون (

أق�ام املدعي )ع�يل محمد عب�اس( الدعوى 
البدائي�ة املرقم�ة أع�اله والت�ي يطلب فيها 
الحك�م )بالتعويض عن الس�يارة املرسوقة 
املرقمة 426893 اربيل ستيش�ن خصويص 
بيضاء اللون مبلغا مق�داره اربعون مليون 
دين�ار ( ولثب�وت مجهولي�ة مح�ل إقامتك 
حسب رشح املبلغ القضائي يف محكمة بداءة 
العباسية وإشعار مختار حي اسامة املدعو 
) فاروق فاضل الجليحاوي( ، لذا قررت هذه 
املحكم�ة تبليغك إعالنا بصحيفتني محليتني 
يوميتني للحضور يف موعد املرافعة املصادف 
يف ي�وم  2020/11/30 وعند عدم حضورك 
أو إرسال من ينوب عنك قانونا سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق األصول.
القايض

حربي طارش لفتة

اعالن
اىل الرشيكة حنان عباس خلف 

اقت�ى حض�ورك اىل مديري�ة بلدي�ة النج�ف 
وذل�ك القرارك باملوافقة ع�ى اصدار اجازة بناء 
والخاص�ة بالعقار املرق�م 49860 ح�ي النداء 
مناصف�ة م�ع الرشي�ك ري�اض صال�ح محمد 
وعند عدم حضورك س�وف تصدر االجازة وفقا 

للضوابط الالزمة
������������������������������������

اىل الرشيك نضال جرب مع الله 
توج�ب علي�ك للحض�ور اىل مقر بلدي�ه النجف 
لغرض اصدار اجازه بناء للعقار املرقم 50030 
/3حي النداء خالل عرشه أيام وبخالفه س�تتم 

اإلجراءات دون حضورك طالب االجازه 
برشى حسوني جابر

������������������������������������
مجلس القضاء األعى

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد:  636/ب2018/2
التاريخ : 2019/8/7

م/إعالن
إىل/ املدع�ى علي�ه ) عب�د الرض�ا عبد الحس�ن 

طرفه(
اص�درت هذه املحكم�ة قراره�ا املرقم )636/

ب2018/2( يف 2019/5/30 واملتضم�ن ال�زام 
املدع�ى عليه ) عبد الرضا عبد الحس�ن طرفه( 
 670314466 املرقم�ة  الس�يارة  ب�)اع�ادة 
قادس�ية ن�وع كي�ا بنكومودي�ل 2008 الل�ون 
ابي�ض اىل املدع�ي عدي حس�ن عن�اد موضوع 
عق�د البيع املنظم خ�ارج مديري�ة بلدية املرور 
املختصة امل�ؤرخ يف 2015/5/5 وتحميله كافة 
الرس�وم واملصاريف واتعاب املحاماة( و لثبوت 
مجهولي�ة مح�ل إقامتكما حس�ب رشح املبلغ 
القضائي ) ثائر طعمة جرب( وإشعار مختار حي 
الريموك/1 ) عباس عبد الحس�ن الشبيل(  ، لذا 
تقرر تبليغ�ك بالقرار املذكور إعالنا بصحيفتني 
محليت�ني يوميتني ولك حق الطع�ن عى القرار 
املذك�ور خالل املدة املق�ررة بكافة طرق الطعن 
القانونية وبعكس�ه سيكتس�ب القرار املذكور 

درجة البتات وفق االصول.
القايض

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

مجلس القضاء األعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املشخاب
العدد: 335/ب/2020

التاريخ: 2020/11/22
إعالن

اىل املدعى عليه ) احمد حسني كاظم( 
أق�ام املدع�ي ) ص�الح ناظ�م منف�ي( الدعوى 
املرقم�ة )135/ب/2020 ( ض�دك أم�ام هذه 
املحكمة طالبا الحكم فيها بإلزامك بتأدية مبلغا 
ق�دره مليوني دين�ار عن قيمة بي�ع محصول 
ال�رز ) الياس�مني( وملجهولي�ة مح�ل إقامت�ك 
حس�ب ما جاء برشح القائم بالتبليغ وإش�عار 
مخت�ار منطق�ة الثورة يف املش�خاب ل�ذا تقرر 
تبليغك بواس�طة صحيفت�ني محليتني يوميتني 
رس�ميتني للحضور الساعة الثامنة صباحا من 
يوم املرافعة املصادف 2020/11/29 أو إرسال 
من ينوب عنك قانونا وبخالفه ستجري املرافعة 

بحقك وفق القانون.
القايض

عمار شهيد عبد

وزارة الدفاع
الدائرة القانونية 

 املحكمة العسكرية السابعة
اعالن 

اىل املتهمني الغائبني املدرجه اسمائهم ادناه وعناوين سكنهم  
مل�ا كنت�م متهمني وفق املواد املؤرشة ازاء اس�مائهم يف القضية املبينة ادناه   كل وبما ان محالت اقامتهم مجهولة ل�ذا اقتى تبليغهم يف الصحف املحلية  عى ان يحرضوا امام 
املحكم�ة العس�كرية الس�ابعة  خالل مدة )ثالث�ني( يوما من نرش هذا االعالن يف الصحف  وعند عدم حضوركم س�وف تجري محاكمتكم غيابيا وتحج�ز اموالكم املنقولة وغري 

املنقولة ويطلب من كافة للموظفني العموميني  القاء القبض عليكم وتسليمكم القرب جهة عسكرية او مركز رشطة

مجلس القضاء األعى
رئاس�ة محكمة اس�تئناف النجف 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد:  3811/ب2019/3
التاريخ : 2020/11/18

إعالن
إىل/ املدعى عليه ) بيداء عبد الباري 

محمد (
أق�ام املدع�ي )الس�يد مدي�ر بلدية 
النج�ف إضافة لوظيفت�ه( الدعوى 
البدائية املرقم�ة أعاله ضدك والتي 
يطلب فيها ) الحك�م بإبطال كافة 
قيود العق�ار املرقم 3/62555 حي 
امليالد وإعادة تس�جيله بأسم دائرة 
املدع�ي أع�اله ( ونظ�را ملجهولي�ة 
مح�ل إقامت�ك حس�ب رشح املبلغ 
القضائ�ي وإش�عار مخت�ار ح�ي 
الس�الم ) عيل كاظم الحس�ناوي( ، 
علي�ه قررت هذه املحكم�ة تبليغك 
إعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني 
بموع�د املرافع�ة املص�ادف يف يوم  
2020/12/6 وعن�د عدم حضورك 
أو إرس�ال م�ن ين�وب عن�ك قانونا 
سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق األصول.
القايض

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

اىل ال�رشكاء عيل عبد االمري محمود 
خرض وايمان فتحي طاهر 

صن�دوق  اىل  حضورك�م  اقت�ى 
النج�ف  ف�رع  العراق�ي  االس�كان 
وذلك القرارك�م باملوافقه عى قيام 
رشيكك�م عب�اس م�ريي حمي�دي 
حبيب بالبناء عى حصته املش�اعه 
يف للعق�ار املرق�م 16420 /2ح�ي 
الغدير خالل ع�رشه ايام ويخالفه 

ستتم االجراءات دون حضوركم

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد:  1915/ب2019/3
التاريخ : 2020/11/23

م/إعالن
إىل/ املستأنف عليهما ) عادل هالل عيل و 

هالل عيل محمد(
اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا املرقم 
 2020/2/17 يف  )1915/ب2019/3( 
واملتضم�ن الحك�م ب�)رد دع�وى املدعي 
مدير بلدي�ة النجف اضاف�ة لوظيفته( و 
لثب�وت مجهولية محل إقامتكما حس�ب 
رشح املبل�غ القضائ�ي وإش�عار مختار 
حي الجزائر/4 ) عبد مس�لم حس�ون(  ، 
لذا ق�ررت ه�ذه املحكمة تبليغ�ك إعالنا 
بصحيفت�ني محليتني يوميت�ني للحضور 
ام�ام محكمة اس�تئناف النج�ف بموعد 
املرافع�ة املصادف يف يوم  2020/11/29 
وعن�د ع�دم حضوركم�ا أو إرس�ال م�ن 
ينوب عنكما قانونا سوف تجري املرافعة 

بحقكما غيابيا وعلنا وفق األصول.
القايض

خالد جابر عبيد

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد:  636/ب2019/3
التاريخ : 2020/11/18

إعالن
إىل/ الشخص الثالث ) نجم عبد زيدان (

أق�ام املدعي )الس�يد مدي�ر بلدية النجف 
البدائي�ة  الدع�وى  لوظيفت�ه(  إضاف�ة 
املرقم�ة أعاله ض�دك والت�ي يطلب فيها 
) الحك�م بإبط�ال كاف�ة قي�ود العق�ار 
املرق�م 3/45002 ح�ي املي�الد وإع�ادة 
تس�جيله بأس�م دائ�رة املدع�ي أع�اله ( 
وقررت املحكمة ادخالك ش�خصا ثالثا اىل 
الجانب املدعى عليه�م الكمال الخصومة 
ونظ�را ملجهولي�ة مح�ل إقامتك حس�ب 
رشح املبل�غ القضائ�ي محكم�ة ب�داءة 
الرصافة  وإشعار مركز رشطة الحبيبية 
، علي�ه قررت هذه املحكمة تبليغك إعالنا 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني بموع�د 
املرافع�ة املصادف يف ي�وم  2020/12/6 
وعن�د عدم حضورك أو إرس�ال من ينوب 
عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق األصول.
القايض

خالد جابر عبيد

العميد احلقوقي
رئيس املحكمة العسكرية السابعة

ديوان حمافظة واسط 
مديرية بلديات واسط 

اعالنجلنة البيع واالجيار
تعل�ن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واس�ط عن تاجري االمالك املدرجة اوصافه�ا يف ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية الدبوني وفق قانون 
بي�ع وايج�ار اموال الدولة رقم )21(  لس�نة 2013 فعى الراغبني باالش�رتاك يف املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدي�ة الدبوني خالل فرتة )15( 
خمس�ة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل لنرشها يف الصحف اليومية مس�تصحبني معهم التامينات القانونية البالغة  من القيمة التقديرية بصك 
مصدق او نقدا وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن يف مقر مديرية  البلدية اعاله يف تمام الس�اعة )العارشة صباحا ( ويتحمل من 
ترسو عليه املزايدة اجور النرش واالعالن وكافة املصاريف االخرى وعى املستأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة واصلية ويتم االلتزام بكافة 
التعليم�ات والضواب�ط الص�ادرة من البلدية بهذا الصدد وفق املادة )15( من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 والتي تنص) 
يجري االعالن عن بيع الدور او الش�قق او االرايض الس�كنية العائدة اىل الدولة بما فيها اموال الدولة العائدة لدواوين االوقاف اىل منتسبي الدولة 
والقطاع العام املتزوجني الذين ال يملكون هم او ازواجهم او اوالدهم القارصين دارا او شقة او ارضا سكنية عى وجه االستقالل ولم يكونوا قد 

حصوا عى وحدة سكنية او قطعة ارض سكنية من الدولة او الجمعية التعاونية
1 � يجري البيع بني منتسبي الوزارة الواحدة مع اعطاء االسبقية ملنتسبي الدائرة التي تعود الدور او الشقق او االرايض السكنية لها اوال

2 � فاذا لم يتقدم احد من منتسبي الوزارة او الدائرة املعنية او بقي قسم منها فتعلن مجددا للبيع منتسبي الدوائر عامة 
3 � ويف حالة عدم حصول الراغب بالرشاء منهم او بقى قسم منهم تعلن مجددا للبيع اىل املواطنني كافة ممن تتوفر فيهم رشوط التمليك 

املستمسكات املطلوبة :
*تعهد خطي وفق قرار 120 لسنة 1982 وحسب التعليمات الخاصة بتوزيع قطع االرايض السكنية الصادرة من مجلس الوزراء 

*املستمسكات للزوج والزوجة اوحجة اعالة اذا كان اعزب 
*بيان عدم استفادة 

*تأمينات 5% من القيمة التقديرية بالنسبة ملوظفي وزارة البلديات واالشغال العامة 
*تأمينات 50% بالنسبة ملوظفي الوزارات االخرى 

*تأمينات 50% لبقية املواطنني الغري موظفني

العدد 2720
التاريخ 2020/11/22

الموقع مساحته  رقم الملك نوع الملك ت
الدبوني 325م2 439/2م32الدبوني قطعة ارض سكنية 1
الدبوني 360م2 445/2م32الدبوني قطعة ارض سكنية 2
الدبوني 300م2 672/2م32الدبوني قطعة ارض سكنية 3
الدبوني 400م2 565/2م32الدبوني قطعة ارض سكنية 4
الدبوني 400م2 566/2م32الدبوني قطعة ارض سكنية 5
الدبوني 400م2 595/2م32الدبوني قطعة ارض سكنية 6
الدبوني 400م2 596/2م32الدبوني قطعة ارض سكنية 7

املهندس 
حيدر جسام محود

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار
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حجز محار أسبوعني ألكله عشب البلدية
ذك�رت تقاري�ر صحفي�ة يف املغ�رب، 
مؤخ�را، أن س�لطات األمن اس�تمعت 
إىل عدد من األش�خاص يف قضية حجز 

حمار يف إحدى قرى إقليم تارودانت، 
جنوبي املغرب، يف سبتمرب املايض.

وبحسب موقع »هسربيس« املغربي 
ف�إن ال�درك امللكي )أم�ن األرياف( 
اس�تمع إىل رئيس جماع�ة )بلدية( 
وموظف وشاهدين، من أجل تحديد 
مالبس�ات م�ا حدث بعدم�ا قال إن 
الحمار ج�رى حجزه بس�بب أكله 

لعشب مقر البلدية.

وجاء تحرك األمن بعد ش�كاية من عيل 
وك�وز، وه�و رئي�س جمعي�ة زراعية 
تعرف ب�«أكرض نتيزي«، إىل س�لطات 

املحافظة، حيث قال إنه ترضر من حجز 
دابته التي يس�تخدمها لقضاء أغراض 
يومية.وطل�ب املش�تكي إج�راء بحث 
يف املوضوع، وقال إن�ه ترك حماره 
مربوطا داخل »حوش« مسكنه، وال 
يدري كيف ُفَك رباطه حتى يصل إىل 

مقر بلدية »تومليلني«.
ويضي�ف صاح�ب الحم�ار أن�ه ال 
يعرف س�بب اإلق�دام ع�ى التقاط 
ص�ور للحمار ال�ذي تعرض للحجز 
طيلة أس�بوعني. وبما أن س�لطات 
البلدي�ة ل�م تج�د مكانا ت�ودع فيه 

الحم�ار، فق�د اخت�ارت أن ترتكه لدى 
ش�خص آخر يف املنطق�ة ريثما يجري 
اتخاذ قرار بشأنه.ورجح عيل أن يكون 
ق�رار حج�ز الدابة عائدا باألس�اس إىل 
»حس�ابات سياس�ية« ع�ى مس�توى 
البلدية، ألنه أقدم عى تأسيس جمعية، 
وأك�د أن األم�ر أصب�ح بي�د العدال�ة، 
وف�ق هس�ربيس.وأثار الخ�رب موج�ة 
من الس�خرية والتفاع�ل عى منصات 
التواص�ل االجتماعي يف املغرب، س�واء 
عرب الرتحيب بمساعي إنصاف الحمار 

أو من خالل التضامن مع صاحبه.

طفل يقتل نفسه باخلطأ
َقَت�ل طف�ل أمريك�ي يبل�غ م�ن 
العمر 3 س�نوات نفس�ه بالخطأ 
أثن�اء عبثه بمس�دس يخص أحد 
أفراد  األرسة خ�الل احتفاله بعيد 

 ميالده. 
وقال�ت الرشطة وفًق�ا لصحيفة 

ن�ت  بند ند إل ا «
الربيطانية«: »كانت 
 العائلة واألصدقاء قد 
لالحتفال  اجتمع�وا 
الطفل،  بعيد مي�الد 
الورق،  لع�ب  وأثناء 
سمعوا طلقة نارية، 
تج�اه   فتوجه�وا 
الص�وت  مص�در 
بالرصاص�ة  ف�إذا 
صدر  اخرتق�ت  ق�د 

 الطف�ل، والذي تم نقل�ه إىل مركز 
إطفاء قريب، حيث أعلنت وفاته . 

وأوضحت أرسة الطفل أن مسدًسا 
سقط من جيب أحد أفراد  األرسة، 
وأن الطف�ل ق�د يك�ون التقط�ه 

وأطلق النار عى نفسه  بالخطأ. 

الفرق بني البيض ذي القرشة البنية والقرشة البيضاء؟
قال خبري التغذية آيتور سانش�يز، 
يف حديث مع الصحيفة اإلس�بانية 
La Vanguardia، إن�ه ال يوجد أي 
فرق بني البيض بالقرشة البيضاء، 
والداكنة، ويتمتع الصنفان بنفس 

الخصائص. 
وأوض�ح املخت�ص أن ل�ون قرشة 
البيض�ة، يرتبط بم�ادة كيميائية 
 )pigmentum( الخضاب  اس�مها 
التي تنتقل من الدجاج إىل البيض، 
وه�ي بدورها تعتم�د إىل حد كبري 

عى ساللة الطيور.
ق�رشة  ل�ون  أن  الخب�ري،  وأك�د 

البيضة، يف كل األحوال، ال يذكر شيئا عن 
خصائصها الغذائية أو عن أسلوب حياة 

الدجاج.

أح�د  تح�دث  س�ابق،  وق�ت  يف 
مس�تخدمي WeChat عن البيض، 
ال�ذي يمكن أن يرض الجس�م أكثر 

من السم.
ووفق�ا ل�ه، يج�ب توخ�ي الحذر 
الش�ديد عن�د تن�اول البي�ض غري 
املطب�وخ، ال�ذي ق�د يحت�وي عى 

بكترييا تسبب اإلسهال.
باإلضاف�ة إىل ذلك يحت�وي البيض 
أفيدي�ن  مادت�ي  ع�ى  الن�يء 
ع�ى  يؤث�ر  مم�ا  وأنتيرتيبس�ني، 
امتصاص الجسم لبياض البيض. 
لذلك يجب س�لق البيض يف حرارة 

عالية قبل األكل لقتل البكترييا.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

طبق اليوم

املقادير:
1 كيلو لحم مكعبات مسلوق

1 حبة بطاطس مكعبات
1 حبة جزر مكعبات

3 كوب شوربة »مرقة«
1 كوب ماء

ملح
فلفل أسود

خطوات التحضري:
توضع الشوربة واملاء يف وعاء عى النار حتى تبدأ يف الغليان.

توضع البطاطس والجزر وقطع اللحم يف الشوربة.
تتبل بامللح والفلفل االسود، وترتك عى نار مرتفعة حتى تغيل.

تغطى، وترتك عى نار هادئة ملدة 20 دقيقة وحتى تنضج.
توضع يف األطباق، وتقدم ساخنة.

شوربة اللحم باجلزر والبطاطس

؟؟هل تعلم
ه�ل تعلم أن ع�دد صمامات القلب يف جس�م 

اإلنسان أربعة.
هل تعل�م أن االس�عاف األويل للمغم�ى عليه 
يك�ون بإضجاعه عى ظهره ثم ترفع رجاله 
لألعى حتى ينزل الدم إىل الرأس وتعود الدورة 
الدموي�ة للعمل م�ن جديد، وينش�ق محلول 
النش�اء إن وجد أو أي عط�ور أخرى. ويحدد 
س�بب اإلغماء بواس�طة النظ�رة املتفحصة 
للمص�اب وما حوله ومن ل�ون وجه املصاب. 
وبع�د أن يمدد املصاب يفحص بدقة، ثم يدفأ 
قليالً ويعطي سوائل ساخنة إذا أفاق وإذا بدا 
عى وجه املغمى عليه اإلرهاق فهذا يعني أنه 
مصاب باالختناق فيقتيض ذلك نقله إىل مركز 

صحي.
هل تعلم أن الذباب ينقل العديد من األمراض 
لإلنس�ان وأهم هذه األم�راض: مرض الرمد 
الصديدي ومرض الرتاخوما ومرض اإلسهال 
وغريه�ا. ولذلك تجب مكافح�ة الذباب ومنع 
تواجده وذلك بالتداب�ري التالية: التخلص من 
القمامة بش�كل جيد، وضع س�لك شبك عى 
النواف�ذ، رش بعض املبي�دات يف أماكن تواجد 
الذب�اب للقض�اء عليه�ا. أما م�رض املالريا 
فهو ينتقل بواس�طة بعوض خاص يس�مى 

األنوفيل.
هل تعلم أن الوقاي�ة من األمراض أهم بكثري 
م�ن العالج منه�ا وذلك من ع�دة نواحي وقد 
ق�ال املث�ل: »دره�م وقاي�ة خري م�ن قنطار 
ع�الج« وأهم متطلب�ات الوقاي�ة وأولها هي 
النظاف�ة بكافة أش�كالها وأنواعه�ا. ويعترب 
مب�دأ الطهارة اإلس�المي من أعظ�م مبادىء 
الصحة الوقائي�ة يف العالم. وقد جاء التوجيه 
النبوي يف هذا اإلطار وذلك بمفهوم »النظافة 

من اإليمان«.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين

العدد )2264( الثالثاء  24  تشرين الثاني  2020

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
العدد : 2020/356 

التاريخ:  2020/11/22
اعالن

تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الكوف�ة من 
العقار العقار تسلسل ) 3/23607( 
الكوف�ة  الواق�ع يف  ح�ي ميس�ان 
العائد للمدين ) بدرية كاظم طالع( 
املحجوز لقاء طل�ب الدائن  ) كرار 
رعد جليل(  البالغ )10,000,000( 
عرشة مليون دين�ار   فعى الراغب 
بال�رشاء مراجع�ة ه�ذه املديري�ة 
خ�الل م�دة ثالث�ني يوما تب�دأ من 
اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه 
التأمين�ات القانوني�ة ع�رشة م�ن 
املائ�ة من القيمة املقدرة وش�هادة 
رس�م  وان  العراقي�ة  الجنس�ية 
التس�جيل والداللي�ة عى املش�رتي 
ونسبة الس�هام املراد بيعها نصف 

العقار.
املواصفات :-

1-موقع�ه ورقمه :- الكوفة/ حي 
ميسان 3/23607

2-جنسه ونوعه :-  دارين
بلدي�ة  واوصاف�ه:-  3-ح�دوده 

الكوفة
4-مش�تمالته :- العق�ار يقع عى 
شارع 10 مرت يف ساحة وهو مفرز 
اىل دارين بصورة غري رسمية الجزء 
االول : ويتأل�ف من س�احة امامية 
مبلطة بال�كايش املتهال�ك وضمن 
الساحة مرافق ثم استقبال جدرانه 
ومصبوغ�ة  باالس�منت  ملبوخ�ة 
واالرضي�ة اس�منت متهال�ك م�ع 
س�قف ثانوي ومطبخ وغرفة نوم 
واحدة وصالة وصحيات مش�رتكة 
مش�رتكة  وصحي�ات  ومكش�وفة 
داخله س�لم يؤدي اىل الطابق االول 
ويحت�وي عى غرف�ة ن�وم واحدة 
ج�دران الغرفة مطلية باالس�منت 
مغل�ف  واملطب�خ  ومصبوغ�ة 
بالس�رياميك م�ع س�قوف ثانوية 
املت�رضر   كايش  م�ن  واالرضي�ة 
ومجه�ز م�اء وكهرباء والس�قف 
من الكونكريت املس�لح، اما الجزء 
الثان�ي ) ال�دار الثاني�ة(: وكان�ت 
مغلقة اثناء الكش�ف وعى لس�ان 
ش�اغل الج�زء االول تحت�وي عى 
ساحة وغرفة نوم وصالة والسقف 
من الطابوق والشيلمان مجهز ماء 

وكهرباء.
5-مساحته:- 200م2

6-درجة العمران :- متوسط
7-الش�اغل:- الجزء االول ) جمال 
يرغ�ب  وال  الزه�رة(  عب�د  الدي�ن 
بالبق�اء بع�د البيع ، الج�زء الثاني 
كان مغلق اثناء الكشف وضع اليد

8-القيمة املقدرة:-  قيمة الس�هام 
املراد بيعه�ا والبالغة نصف العقار 

هي اربعون مليون دينار عراقي
9-موع�د املزاي�دة:- الي�وم االخري 
لالعالن الساعة الثانية عرش ظهرا

10-م�كان املزايدة:- داخل مديرية 
تنفيذ الكوفة

محكمة بداءة ابي الخصيب
العدد: 45/ب/2020 

التاريخ: 2020/11/22  
اعالن

اىل املدع�ى عليه�م: 1- ناه�ض ياس�ني 
ابراهيم 2- محمد ابراهيم عبدالواحد 3- 
خالد ناهض ياس�ني 4- أس�امة ناهض 
ياس�ني 5- بش�ار ناهض ياسني 6- ريا 
محكم�ة  أص�درت  ناهض ياسني    
بداءة اب�ي الخصيب قراره�ا يف الدعوى 
الب�داءة املرقم�ة 45/ب/2020 بتاريخ 
بإزال�ة  ق�ى  والت�ي    2020/11/28
ش�يوع العق�ار املرق�م 98 مقاطعة 20 
ش�يخ ابراهيم ، ولثبوت مجهولية محل 
اقامتك�م حس�ب رشح املجل�س البلدي 
ملنطقة شيخ ابراهيم  تقرر تبليغكم نرشا 
بواس�طة صحيفتني يوميتني رس�ميتني 
اقتى ولكم حق االعرتاض واالستئناف 
والتمييز ضمن املدة القانونية وبعكس�ه 
س�وف يكتس�ب القرار الدرجة القطعية 

وفق القانون.
القايض / مصطفى شاكر عيل

مجلس القضاء األعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة الكوفة
العدد : 972/ب/2020

التاريخ : 2020/11/22
اىل  / املدعى عليه )عيل شهيد ابو الشون(

بتاري�خ 2020/9/28اق�ام املدع�ي ) ام�ري 
محم�د ابراهي�م ( ض�دك الدع�وى البدائية 
املرقمة )972/ب/2020( طلب فيها )اعادة 
الح�ال واع�ادة ما قبض�ت من املبل�غ الذي 
قبضته عن بدل بيع العقار املرقم 3/76860 
ح�ي ميس�ان( وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك 
حسب رشح القائم بالتبليغ واشعار مختار 
واختيارية منطقة الكوفة/حي ميسان فقد 
تق�ررت تبليغك اعالن�ا بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني للحض�ور ام�ام ه�ذه املحكمة يف 
 2020/11/29 املواف�ق  املرافع�ة  موع�د 
الساعة التاسعة صباحا وعند عدم حضورك 
او ارس�ال من ينوب عن�ك قانونا او تقديمك 
ملع�ذرة مرشوع�ة فس�وف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون.
القايض

احمد كاظم املوسوي

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2602/ب2020/1

التاريخ : 2020/11/23
م/إعالن

إىل/ املدعى عليها )مروة شده حميد( 
أقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة اإلسكان 
التعاونية إضاف�ة لوظيفته الدعوى املرقمة 
أعاله ض�دك واملدعى علي�ه الثاني ) صبيح 
رس�ن محيب�س( والذي يطلب فيه�ا الحكم 
بتأديتك له و بالتكافل والتضامن مبلغا قدره 
) 2566$ عن القرض املؤرخ 2020/5/10 ( 
ونظرا لثبوت مجهولية محل إقامتك حس�ب 
رشح املبل�غ القضائ�ي يف محكم�ة  ب�داءة 
البرصة وإش�عار مركز رشطة الحس�ني لذا 
تق�رر تبليغك إعالن�ا بصحيفت�ني محليتني 
يوميت�ني  بموع�د املرافع�ة 2020/11/30 
الساعة التاسعة صباحا وعند عدم حضورك 
أو إرس�ال م�ن ين�وب عن�ك س�وف تج�ري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا  وفق األصول.
القايض

عيل جبار الخزعيل

مجلس القضاء األعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد:  3811/ب2019/3

التاريخ : 2020/11/18
إعالن

إىل/ املدعى عليه ) عيل داخل ضاحي (
أق�ام املدع�ي )الس�يد مدي�ر بلدي�ة النجف 
إضاف�ة لوظيفته( الدع�وى البدائية املرقمة 
أع�اله ض�دك والت�ي يطل�ب فيه�ا ) الحكم 
بإبط�ال كافة قيود العقار املرقم 3/62555 
ح�ي امليالد وإع�ادة تس�جيله بأس�م دائرة 
املدعي أعاله ( ونظرا ملجهولية محل إقامتك 
حسب رشح املبلغ القضائي وإشعار مختار 
حي الجزائر/2 ) باس�م فطران الحسناوي( 
، علي�ه قررت ه�ذه املحكم�ة تبليغك إعالنا 
بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد املرافعة 
املص�ادف يف ي�وم  2020/12/6 وعند عدم 
حض�ورك أو إرس�ال من ينوب عن�ك قانونا 
س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا 

وفق األصول.
القايض

خالد جابر عبيد

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
 : االضب�ارة  رق�م 

2020/1497
التاريخ : 2020/11/23 

اىل  /املنف�ذ علي�ه ) ع�يل 
منجي نصيف(

لق�د تحقق له�ذه املديرية 
املبل�غ  رشح  خ�الل  م�ن 
القضائ�ي له�ذه املديري�ة 
و مخت�ار االم�ري ) محم�د 
صالح ال�ربع( انك مجهول 
مح�ل االقام�ة ولي�س لك 
موط�ن دائ�م او مؤقت او 
مختار يمكن اجراء التبليغ  
للمادة 27  عليه واس�تنادا 
م�ن قان�ون التنفي�ذ تقرر 
تبليغ�ك اعالنا بالحضور يف 
مديرية تنفيذ النجف خالل 
خمسة عرش يوما تبدأ من 
اليوم الت�ايل للنرش ملبارشة 
التنفيذي�ة  املعام�الت 
بحض�ورك ويف حال�ة عدم 
حض�ورك س�تبارش ه�ذه 
التنفي�ذ  املديري�ة باج�راء 

الجربي وفق القانون
املنفذ العدل

احمد مسافر عبد الحسني 
الخالدي

عق�د  املح�رر:-  اوص�اف 
يف   3055 بالع�دد  زواج 
2020/8/25 والصادر من 
محكمة االحوال الشخصية 
يف النجف االرشف واملتضمن 
مه�ر مؤج�ل البالغ عرشة 
ماليني دينار لصالح الدائنة 

) انوار رشيد اسماعيل( .
����������������������

اىل ال�رشكاء ام�ري و ولي�د 
مال�ك  اوالد  ومصطف�ى 

كاظم تركي 
توج�ب عليكم للحضور اىل 
مقر بلدي�ه النجف لغرض 
اصدار اج�ازه بناء للعقار 
املرق�م 3523 /1قادس�يه 
أيام  صدام خ�الل ع�رشه 
وبخالفه س�تتم اإلجراءات 

دون حضورك 
طالب االجازه 

ندى حسن عرب وجالن
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الطلبة والنجف يفوزان يف الدوري العراقي
             المستقبل العراقي/ متابعة

ع�اد الطلب�ة إىل س�كة االنتصارات، بف�وزه عىل 
مضيف�ه أمانة بغ�داد )1-0(، ضمن منافس�ات 

الجولة الرابعة من الدوري العراقي املمتاز.
وج�اء اله�دف الوحي�د بإمض�اء الالع�ب، وكاع 
النقط�ة  إىل  فريق�ه رصي�ده  لريف�ع  رمض�ان، 
الس�ابعة، بينما تجم�د أمانة بغ�داد عند النقطة 

الثالثة.
ويف مباراة أخرى، تمك�ن النجف من تحقيق فوز 
مهم، عىل املين�اء به�دف دون رد، يف املباراة التي 

أقيمت عىل ملعب الكرخ.
وس�جل هدف النجف، محمد عبد الزهرة برضبة 

رأسية، يف الدقيقة 51.
ورف�ع النج�ف رصي�ده إىل النقط�ة السادس�ة، 

وتجمد امليناء عند النقطة الواحدة.
ويف ملع�ب الصناع�ة، خيم التعادل الس�لبي عىل 

مباراة الصناعات الكهربائية وضيفه الحدود.
وحص�د الصناع�ات الكهربائي�ة اول نقطة له يف 
ال�دوري، بينما رف�ع الحدود رصي�ده إىل النقطة 

الرابعة.

وأس�قط الس�ماوة مضيفه نفط ميس�ان يف فخ 
التع�ادل، بعد انتهاء املباراة دون أهداف، يف ملعب 

ميسان.

ورف�ع نف�ط ميس�ان رصي�ده إىل 
النقطة السادسة، فيما رفع السماوة 

رصيده للنقطة الرابعة.

منتخب العراق للسلة حيط رحاله يف املنامة
             المستقبل العراقي/ متابعة

وصل منتخب العراق لكرة السلة، 
إىل العاصم�ة البحرينية، املنامة، 
للمش�اركة يف النافذة الثانية من 

تصفيات كأس آسيا.
وقال رئيس اتحاد السلة، حسني 
الوطن�ي  »املنتخ�ب  العمي�دي 
وص�ل صب�اح الي�وم إىل املنامة، 
كأس  تصفي�ات  يف  للمش�اركة 

آسيا 2021«.
»م�ن  لك�ووورة  وأض�اف 
مباراتني  خ�وض  املنتظر 
الثانية، األوىل  الناف�ذة  يف 
أم�ام منتخ�ب البحري�ن 
املقب�ل،  الجمع�ة  ي�وم 
والثاني�ة أم�ام منتخ�ب 

لبنان األحد القادم«.
وأوضح أن منتخب أسود الرافدين 
توج�ه للمنام�ة م�ن مدين�ة أنقرة 
الرتكي�ة، حي�ث كان يعس�كر هن�اك، 

تحض�رًيا للتصفي�ات، وش�ارك يف بطولة 
ودية.

ون�وه حس�ني أن الفري�ق يعي�ش حالة 
معنوي�ة جيدة، واملدرب اس�تفاد بش�كل 
كب�ري م�ن املعس�كر الرتكي، م�ع انتظار 

تحقي�ق نتائ�ج جيدة يف تصفي�ات كأس 
آسيا. 

يش�ار إىل أن اتحاد الس�لة العراقي تعاقد 
مع املدرب البوس�ني عزيز بك�ري، لقيادة 

الفريق يف التصفيات القارية.

الديوانية يعود مللعبه 
القديم

صالح يبعث رسالة 
بعد جتاوز حمنة كورونا

              المستقبل العراقي/ متابعة

ق�ررت إدارة الديوانية العودة مجددا للعب يف ملعب اإلدارة 
املحلية يف الديوانية اعتبارا من الجولة املقبلة. 

وق�ال رئيس الديوانية حس�ني العنك�ويش »أرضيه ملعب 
الديواني�ة ال تختل�ف ع�ن أرضي�ه اربي�ل أو أمان�ه بغداد 

وغريها، لهذا قررت العودة مجددا للعب يف الديوانية«. 
وب�ني »الكلف�ة املالية العالي�ة التي ننفقها عىل كل س�فر 
خارج الديوانية سنوظفها بشكل صحيح طاملا أن مالعب 

األندية مشابهة ألرضية ملعبنا«.
وأوضح »ثبت يل عدم اس�تحقاق كثري من العبني الديوانية 
له�ذا اإلنفاق، وكان هدف اللع�ب يف ملعب كربالء من أجل 
جمالي�ة ال�دوري العراق�ي لكن بع�د ظلم الحك�م ولجنة 
االنضباط لنا، تكشف يل أن مصلحة فريقي أهم، لذا قرارنا 

نهائي بالعودة إىل ملعبنا يف الديوانية«. 

بريلو: أعامل رونالدو مثل اآلخرين

جريزمان بعد انتقاده بسبب مييس.. سأرد يف امللعب

              المستقبل العراقي/ متابعة

شدد أندريا بريلو املدير الفني ليوفنتوس، 
ع�ىل أهمية االنتصار ع�ىل فرينكفاروزي 
املج�ري غ�ًدا الثالثاء، يف إطار منافس�ات 
الجولة الرابعة من دور املجموعات لدوري 

أبطال أوروبا.
وقال بريلو، خالل املؤتمر الصحفي اليوم 
اإلثنني: »س�وف يزعجني كثريًا إذا لم أكن 
مضط�رًا للعب غ�ًدا بنف�س الكثافة مثل 
مباراة الس�بت امل�ايض )أم�ام كالياري(، 
ونح�ن ب�دون االس�تمرارية لس�نا فريقا 
رائًعا، وعلينا مواجهة فرينكفاروزي كأنه 

نهائي، من أجل التأهل«.
وأضاف: »لقد قدمن�ا عروًضا جيدة فقط 

ألنن�ا دخلنا امللعب بس�لوك صحيح، واآلن 
يعرف الالعب�ون بعضهم البعض بش�كل 

أفضل، واستغرق األمر بعض الوقت«.
وأش�ار بريلو إىل أن دانيلو س�يلعب كقلب 
دفاع وأليكس س�اندرو كظه�ري أيرس، يف 
ظل اإلصاب�ات بالخط الدفاعي، مؤكدا أن 

كييزا ليس مستعًدا للعب 90 دقيقة.
وع�ن ديب�اال، أوض�ح: »إنه جاه�ز وهو 
أفض�ل، فق�د ت�درب جي�ًدا خ�الل ف�رتة 
التوقف، وس�نرى غًدا ما إذا كان س�يلعب 

من البداية«.
فري�ق  ق�وة  نع�رف  »نح�ن  وأردف: 
فرينكف�اروزي، ولي�س علين�ا أن ننظ�ر 
إىل نتيج�ة لقاء الذه�اب ألنن�ا نعلم أنهم 
جي�د،  بش�كل  يلعب�ون  كي�ف  يعرف�ون 

ومبارياتهم مختلفة، وغًدا ستكون مباراة 
أخ�رى، وكل فريق قادم م�ن فرتة جيدة، 

لكن يجب أن نفرض قوتنا«.
وزاد: »س�تكون مب�اراة مهم�ة م�ن أجل 
ال  الالعب�ون  األداء، والي�زال  اس�تمرارية 
يعرفون إىل أي مدى يمكنهم التحسن وأين 
يمكنه�م الذه�اب من أجل املنافس�ة مرة 
أخرى يف أوروبا، وبدأ املسار قبل شهرين، 

واآلن تأتي العروض اإليجابية ببطء«.
الثالثي الهجومي 

وع�ن اللع�ب بالثالث�ي رونال�دو وموراتا 
وديب�اال، أجاب: »لق�د فكرن�ا باألمر منذ 
البداي�ة، ولألس�ف لم نحصل ع�ىل الثالثة 
جميًع�ا يف أفض�ل الظروف، وتدرب�وا مًعا 
لبضعة أي�ام فق�ط، واآلن دعون�ا ُنحقق 

الت�وازن وبعد ذلك س�نرى إمكانية الدفع 
بهم مًعا«.

وحول عالقته برونالدو، علق: »أنا أترصف 
مع�ه كم�ا أفع�ل م�ع اآلخري�ن، فنح�ن 
أش�خاص بس�يطون وجادون ونتعايش، 
وأعامله باعتباره بطال كما أعامل فرابوتا 

وبورتانوفا العبي فريق تحت 23 عاما«.
وواصل: »التأهل؟ نحن قريبون من التأهل 
غًدا، من أجل منح بعض الالعبني مساحة 
للتنفس وإجراء املداورة، ثم س�نركز أكثر 
ع�ىل الدوري«.واختتم: »برينارديس�كي؟ 
لق�د لع�ب مب�اراة رائع�ة، كم�ا تألق مع 
املنتخب الوطني، وهو بخري عىل املستوى 
العقيل وهذا هو األهم، وأعتقد أنه ستكون 

لديه فرصة للعب«.

              المستقبل العراقي/ متابعة

كرس الفرنيس أنطوان جريزمان مهاجم برشلونة، صمته 
بع�د الجدل الذي أثارت�ه التقارير الصحفي�ة حول وجود 
مش�اكل بينه وبني ليونيل مييس قائد البلوجرانا، بس�بب 

ترصيحات وكيله السابق.
وكان وكي�ل جريزمان الس�ابق، قد رصح ب�أن مييس لم 
يعجب�ه انضمام الفرن�يس، وأنه املتحك�م يف زمام األمور 
داخل البارس�ا، وانفجر األرجنتيني أمام وس�ائل اإلعالم 
مؤكدا أنه س�ئم من تحميله مسؤولية كل مشكلة تحدث 

يف النادي الكتالوني.
 Universo« وق�ال جريزم�ان، خ�الل ح�واره لربنام�ج
Valdano«: »منذ وصويل وتقديمي يف برش�لونة، لم أرغب 
يف التحدث لوسائل اإلعالم، ولكن يف امللعب، فهذا أفضل ما 

أفعله، حني تكون الكرة عند قدمي«.

المبارد: لن أشغل نفيس بوكيل جريو
              المستقبل العراقي/ متابعة

ع�رب فرانك المبارد، مدرب تش�يليس، اليوم االثنني، عن أمله 
يف بق�اء املهاجم أوليفييه جريو مع النادي، لكنه لن يقف يف 

وجه الدويل الفرنيس إذا أراد الرحيل.
وشارك جريو يف أربع مباريات بالدوري كبديل، هذا املوسم، 
حي�ث يفض�ل المب�ارد االعتم�اد عىل تيم�و فرين�ر وتامي 

أبراهام.وقال ديدييه ديش�امب، مدرب منتخب فرنس�ا، إن 
الالع�ب البال�غ من العم�ر 34 عاما يجب أن يح�دد موقفه، 

حتى ال تتعرض مسريته مع الديوك ألي تهديد.
وس�ينتهي عقد جريو يف يونيو حزي�ران املقبل، وأملح وكيل 
أعماله مؤخرا إىل أن املهاجم قد يرحل عن ستامفورد بريدج، 

يف فرتة انتقاالت يناير كانون الثاني.
ويف هذا الصدد، قال المبارد للصحفيني قبل مواجهة مضيفه 

س�تاد رين، يف دوري األبطال، غدا الثالثاء »جريو العب مهم 
جدا يف الفريق، ويريد دائما اللعب«.

وتابع »أرغب يف استمراره، تربطني به عالقة طيبة.. لو كان 
يشعر بأي يشء مختلف، فإنه يسعدني الحديث معه«.

وأض�اف »س�معت ترصيح�ات وكي�ل أعماله، ولن أش�غل 
نفيس بها.. أتفه�م رغبته يف اللعب، لكني أفكر دائما يف قوة 

التشكيلة.. أعتقد أنه يبيل بالًء حسًنا مع الفريق«.

وق�ال المبارد إن العبه األملاني، كاي هافريتز، أصبح جاهزا 
للعب بعدما أكمل ف�رتة العزل، إثر إصابته بفريوس كورونا 
هذا الش�هر، كما أصب�ح املدافع تياجو س�يلفا جاهزا، بعد 

غيابه عن آخر مباراة للفريق يف الدوري.
وتعاىف املهاجم األمريكي، كريستيان بوليسيتش، من إصابة 
يف عضالت الفخذ الخلفية، وسيكون جاهزا ملواجهة توتنهام 

متصدر الربيمريليج، يوم األحد.

ماركينيوس: ال أفهم قصد توخيل بالتضحية من أجل 
              المستقبل العراقي/ متابعة

أث�ارت كلم�ات توم�اس توخي�ل، م�درب باريس 
س�ان جريم�ان، عن نيم�ار جوني�ور، اس�تغراب 
ماركيني�وس، قائ�د ومداف�ع الفري�ق، وذل�ك قبل 
مواجهة اليبزيج األملاني، يف الجولة الرابعة بدوري 
أبطال أوروبا.وقال ماركينيوس، يف مؤتمر صحفي 
اإلثنني: »ال أعرف ما قصده توخيل بأن يضحي كل 
العب من أجل نيمار، لكن أعتقد أنه يقصد أن نيمار 

العب مهم للغاية، وقائد عىل أرض امللعب، ويتحمل 
املسؤولية، ويعمل من أجل الفريق، إال أن كل العب 
يعلم تماما واجباته«.وأض�اف: »مواجهة اليبزيج 
بمثاب�ة مب�اراة نهائي�ة، كلنا عىل دراي�ة بالوضع 
الحايل، ونتحدث س�ويا ونحفز أنفس�نا لنقدم أداء 
قويا، لدينا املقومات لتحقيق الفوز، ونحتاج فقط 
ل�رضورة الرتكي�ز م�ن أول آلخر دقيق�ة لتحقيق 
الف�وز، وحصد ه�ذه النق�اط املهم�ة«.وزاد: »يف 
مباراة الغد، يجب أال نك�رر أخطاءنا أمام موناكو 

واليبزي�ج )الجول�ة الثالثة(«.وواصل: 
»لدين�ا روح املنافس�ة، وجوع ش�ديد 

لتحقيق الف�وز، وندرك تماما أن املهمة 
ليس�ت س�هلة، وأننا ل�ن نتأه�ل لنهائي 

دوري األبطال بمجرد إش�ارة من أصابعنا، بل 
البد من التغل�ب عىل العقبات«.وتابع: »الخس�ارة 
يف مب�اراة ال تعن�ي أننا فقدنا الش�غف أو ال نتطلع 
للوصول مجددا للنهائي، بل الكل يعلم أن أهدافنا 

هذا املوسم هي نفس أهداف املوسم املايض«.

توهج هاالند حيرج شالكه
              المستقبل العراقي/ متابعة

ال أح�د يف فري�ق ش�الكه العري�ق يط�رب 
إيرلين�ج  الش�اب  املهاج�م  بس�ماع اس�م 
هاالند، فلماذا وما عالقة مهاجم دورتموند 

بالفريق األزرق؟
منذ الس�بت امل�ايض، لم يعد أح�د يف فريق 
شالكه يرغب يف س�ماع اسم هاالند املتوج 
للتّو بجائ�زة »الفتى الذهبي« التي تمنحها 
كربيات الصح�ف األوروبية.يأتي ذلك رغم 
أن هاالن�د ل�م تك�ن ل�ه مواجه�ة مبارشة 
مع فري�ق ش�الكه نهاية األس�بوع ضمن 
منافس�ات الجول�ة 8 م�ن البوندس�ليجا، 
ألن املهاج�م النرويج�ي الحام�ل لقميص 
دورتمون�د لع�ب أم�ام هريت�ا برل�ني الذي 
خ�رس املب�اراة 5-2.وواجه ش�الكه فريق 
فولس�بورج وخرج خارسا بدوره بهدفني 
ألّن  ببس�اطة،  إذا؟  الس�بب  يتيمني.فم�ا 
رصي�د هاالن�د من األه�داف يتج�اوز اآلن 
رصيد ش�الكه املتذيل قائمة الرتتيب العام.

فهذا الفريق العريق لم يس�جل منذ انطالق 
ال�دوري س�وى 5 أهداف مقاب�ل 24 هدفا 

دخلت مرماه، بينما سجل هاالند يف مباراة 
السبت وحدها سوبر هاتريك، رافعا رصيده 
إىل 10 أه�داف يف 5 مباري�ات بالدوري، أي 
3 مباري�ات أق�ل م�ن ش�الكه. ول�م ترحم 
الصحف األملاني�ة »عزيز قوم ُذل«، وأبرزت 
إمكانيات هاالن�د )20 عاما( الخيالية عرب 
مقارنت�ه بفريق كامل يعان�ي األمّرين منذ 
انط�الق ال�دوري ع�ىل جميع املس�تويات، 
حت�ى ب�ات هاالند وجه »فش�ل« ش�الكه.

أم�ا ما يتعل�ق بهاالند فال ش�ك أنه دخل يف 
األسابيع األخرية مرحلة جديدة يف مسريته 
االحرتافية.وق�د منحته صحيف�ة »كيكر« 
األملاني�ة الدرجة األوىل عىل قائمة التصنيف 
الخاص بالالعبني لهذا األسبوع.بينما قالت 
عنه صحيفة »زوددويتشه تسايتونغ« أنه 
تح�ول إىل »ظاهرة«.يأتي ذلك يف إش�ارة إىل 
أنه وبع�د ضمانه لق�ب »س�وبر هاتريك« 
ألصغر العب يف تاريخ البوندس�ليجا، غادر 
النرويج�ي امللع�ب يف الدقيق�ة 85 ليمن�ح 
فرصة تاريخي�ة ملوكوكو، الذي يصغره ب� 
4 س�نوات، ليصبح األخري أصغر العب عىل 

اإلطالق يشارك يف البوندسليجا.

               المستقبل العراقي/ متابعة

وج�ه املرصي محمد ص�الح، نج�م ليفرب�ول اإلنجليزي، 
رس�الة لجماه�ريه بعد تج�اوز محنة إصابت�ه بفريوس 

كورونا املستجد )كوفيد 19(.
وكت�ب صالح، ع�رب صفحته الرس�مية عىل »فيس�بوك«: 
»يرشفن�ي أن أحصل ع�ىل هذه الجائزة، وش�كرا للجميع 

عىل دعمهم املستمر«.
ونرش نجم ليفربول، صورة له وهو يتس�لم جائزة امللهم، 
التي منحها له االتحاد املرصي لكرة القدم، تكريما له عىل 

تتويجه بلقب الدوري اإلنجليزي، كأول العب مرصي.
وتع�اىف ص�الح م�ن ف�ريوس كورون�ا، ال�ذي أبع�ده عن 
مباراتي منتخب مرص ضد توجو، يف تصفيات كأس األمم 

األفريقية.
وع�اد ص�الح إىل إنجلرتا عىل متن طائ�رة خاصة، وخضع 
ملس�حة طبية أم�س األح�د، أثبت�ت تعافيه م�ن كورونا، 

ليشارك يف تدريبات فريقه.

ميالن يعلن مدة غياب إبراهيموفيتش
              المستقبل العراقي/ متابعة

أعل�ن ن�ادي مي�الن، م�دة غي�اب املهاجم 
زالتان إبراهيموفيتش، بعد تعرضه إلصابة 
عضلي�ة يف الف�وز )3-1( ع�ىل ناب�ويل، يف 
الدوري اإليطايل أمس األحد.وسجل الالعب، 

البال�غ م�ن العم�ر 39 عاًم�ا، هدف�ني قبل 
إصابت�ه ليحق�ق متصدر ال�دوري اإليطايل، 
أول انتصار له باملسابقة يف نابويل منذ أكثر 
من 10 سنوات.وقال متحدث باسم النادي، 
إنَّ إبراهيموفيتش، سيحتاج من أسبوعني، 
إىل ثالثة للتعايف.وسيغيب املهاجم السويدي، 

أه�داف يف 6 مباري�ات  ال�ذي س�جل 10 
بالدوري هذا املوس�م، ع�ىل األرجح عن 

املجموع�ة  متص�در  لي�ل  مواجهت�ي 
الثامنة يف الدوري األوروبي، وسيلتيك 
األس�كتلندي يوم�ي الخمي�س و3 

ديسمرب/كانون األول.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

لينجليت: هذا ما ينقص برشلونة
         المستقبل العراقي/ متابعة

اعرتف الفرنيس كليمنت لينجليت، مدافع برشلونة، 
بعيوب فريقه قبل مواجهة مضيفه دينامو كييف، 
غدا، يف رابع جوالت دور مجموعات دوري األبطال.
وقال لينجليت، خ�الل املؤتمر الصحفي التقديمي 
للمب�اراة: »ينقصنا أن نكون أكثر رشاس�ة وقوة، 
وأيضا السيطرة بشكل جيد عىل مجريات اللقاء«.

وتاب�ع: »يجب أن نكون أكث�ر انتباها.. فقد تلقينا 
هدف�ا م�ن أتلتيكو مدري�د يف وقت ح�رج، وهو ما 

أرضنا«.واس�تبعد أن تك�ون ه�ذه املش�كلة الدفاعية، 
بس�بب خط�ة لع�ب امل�درب الهولن�دي رونال�د كومان 
س�ببها  املش�كلة  أن  أعتق�د  »ال  مؤك�دا   ،)1-3-2-4(
طريقة اللع�ب.. يف بداية املوس�م فزن�ا باملباريات دون 
تلقي األهداف، وكنا نمتلك ش�عورا بالق�وة والصالبة«.

ويع�د لينجليت املدافع الوحيد الس�ليم حالي�ا يف قائمة 
البلوجران�ا، عقب إصابة ج�ريارد بيكيه، التي قال عنها 
إنها »إصابة مهمة وس�تؤثر علين�ا كثريا«.ورغم تصدر 
الفريق الكتالوني للمجموعة الس�ابعة بدوري األبطال، 

بالعالمة الكاملة )9 نقاط من 3 انتصارات(.
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ميَكةالكرد ليسوا دائاًم عىل حق ة والسَّ أمريكا.. اهَلشَّ

مصطفى منيغواثق الجابري

ص�دق النائ�ب الكردي يف بع�ض كالمه الذي يق�ول »يصوت ضدنا يف 
مجلس الن�واب، ويركب معنا الطيارة ليق�ي إجازته يف أربيل، ألننا 
منحن�اه هن�ا األمان املفق�ود يف مدنهم، فمنحنا النك�ران.. قليل من 
الوف�اء يا أهل القيم! وهنا قد يبدر الس�ؤال َمْن ال�ذي أنكَر حق َمْن؟ 

وَمْن هم أهل القيم الذين يقصدهم؟!«.  
ثمة أسباب جعلتنا نصدق بعض ما قاله النائب ونستفهم ونستغرب 
م�ن آخر.. فحني تحدث بعضه كان بحقيقة وتعصب منكرا الحقيقة 

ومصلحة الدولة والشعب يف آخر كالمه.  
س�افرت الع�ام امل�ايض يف عطلة أحد األعي�اد إىل الس�ليمانية، وحني 
تج�ويل بصحب�ة صديق�ي وعوائلن�ا يف »فاميل م�ول« صادفن�ا نائبا 
ال نري�د أن نحدد جنس�ه ذكر أم أنث�ى، بل أمي مع التس�مية التي 
تعطي للجنس�ني نفس التسمية، كون تأنيثها يعني مصيبة، والبقاء 
باس�م نائ�ب ألنهم يتوبون عن الش�عب ويمثلون صوت�ه وتطلعاته، 
وبينما كان يرشح ونحن نتقدم عوائلنا؛ اس�تغربنا وجود نائب طاملا 
هاجم كردس�تان واىل اليوم، يتجول بنفس املوانع عائلته بال حماية، 
ووقفنا مستغربني وأنظارنا باتجاهه وهو كذلك، وال نعرف هل صدم 
بمشاهدتنا؟ أم أنه أعتقد أن له جمهورا يف كردستان ويؤيدون نقده 
س�لطة األقاليم. أكملها مشوارنا يف مدينة السليمانية، بعد أن حولت 
تلك الصدفة حديثنا إىل سيايس، وتذكرنا حادثة القائد العسكري الذي 
أوقفته سلطات األقاليم ملخالفته القوانني، حينما ذهب إىل كردستان 
بس�يارة حكومية عس�كرية وه�و يرتدي مالب�س مدني�ة، وقلنا أن 
سلطات األقاليم ُتحاسب عىل مخالفة القانون وال تحاسب عىل الرأي 
ولكنه�ا بنفس الوقت تس�مح  بتواجد من يخال�ف قوانني الحكومة 
االتحادي�ة، ويخالف�ون الدولة بخطابات تحريضية منها ما يش�جع 
عىل اإلرهاب والطائفية، وما دام النائب الذي يخالفهم بالرأي يتجول 
بدون حماية، فمؤكد من ُيحابي األقاليم سيكون استقباله بالسجاد 
األحمر. امتاز اإلقليم بالنظام واالنضباط والنظافة والخدمات، وكأنك 
تشعر أن جولتك يف دولة أخرى، حينما ترى املسؤول يف ساعة متأخرة، 
يتوقف يف االش�ارة الضوئية يف ش�ارع يخلو من السيارات واملارة، وال 
تجد أصوات املنبهات كما تس�معها هن�ا وأن كنت متوقفا يف ازدحام 
خانق أو عند دخول نفق ما، وش�اهدنا الش�وارع ُمعلمة باالش�ارات 
الضوئية والفسفور والتقاطعات ال تسمح بالتوقف عىل يمينها، ولم 
ن�ر حارس�اً او رجل أمن االّ ما ندر وال س�يطرة توقف�ك لوقت طويل 
وحراس�ها منش�غلني بالحديث واملوبايل، ول�م أَر انقطاعا للكهرباء 
وعرفت أن البلدية وضعت عداد يف كل مولد أهيل لتحاس�به نهاية كل 
شهر عىل مرصوفاته وتقس�مه عىل عدد االمبريات وتحدد ما يأخذه 
يف ذلك الشهر، فال يكون اتفاق يف بداية كل شهر بني أصحاب املولدات 
ومنظوم�ة الكهرباء عىل قطعها، م�ن أجل إرغام املواطن عىل الدفع. 
توقف�ت كثرياً عن�د االقليم الذي نظم كل يشء ول�م ينظم عالقته مع 
املركز، وما تزال بعض االصوات تل�وح باالنفصال، وتعتقد بتفضلها 
بالبق�اء مع العراق، وبنف�س الوقت هناك نواب يغ�ذون هكذا أفكار 
سواء كانوا كردا أو عربا؛ فال يتذكر الكردي أهمية وجوده مع املركز، 
والعرب يس�افرون اىل كردس�تان ولم يتعلموا من تجربتهم يف تقديم 
الخدم�ات.. الغريب م�ن تلك املواقف كان مهاجمة نواب كرد للس�يد 
عم�ار الحكيم، الذي طامل�ا كان يؤكد عىل أهمية اإلجماع الوطني، بل 
ويتهم بالعالقة التي ُيس�ميها »إسرتاتيجية« مع االقليم وحصل هذا 
االته�ام، بعد إجتم�اع رعاه للتصويت عىل قان�ون االقرتاض، بعد أن 
صارت القوى السياس�ية والحكومة عىل محك يهدد الدولة باالنهيار، 
وال بد من حل ُتجمع عليه القوى السياس�ية. خرج الكرد من الربملان 
ناقمني وناقدين عىل من صوت وهيأ للتصويت، يف حني كان القرار فيه 
إلزام لإلقليم بتس�ديد الصادرات النفطية للحكومة عن طريق رشكة 
س�ومو الوطني�ة، يف الوقت ال�ذي يقولون أنهم ملتزمون بالدس�تور 
العراق�ي، ولكن الفعل مخال�ف حيث فيه ال�واردات اتحادية، وطيلة 
الس�نوات الس�ابقة لم يلتزم االقليم بالتس�ديد، وال تع�رف الحكومة 
كمية املستخرج، الذي يقولون أنه 250 ألف برميل يوميا، ويمتنعون 
ع�ن ربط رواتب املوظفني بالحكومة. إن إمتناع االقليم عن التس�ديد 
ه�و إجحاف أوال بحق موظفي كردس�تان الذين لم يس�تلموا رواتب 
منذ 6 أش�هر، وذريعة االقليم  اتهامه�م حكومة بغداد، ألجل تصعيد 
املواقف والتنصل من مس�ؤولية إرباك عالق�ة املركز باالقليم، وكذلك 
املنافذ التي يؤثر عدم السيطرة عليها، يف تهديد األمن الغذائي وحماية 
املس�تهلك واملنتوج الوطن�ي، ناهيك عن احتضان االقليم ألش�خاص 
ليس�وا مخالفني بالرأي فحسب، بل يهددون النظام السيايس ومنهم 

مطلوبون للقضاء ويحرضون عىل االرهاب والطائفية. 

التشبُّت بالبقاء عىل  نفس الكريس لم يُعد حكراً عىل ُحكام 
ال�دُّول املُتخلِّف�ة دمقراطياً، بل انترشت الع�دَوى للواليات 
املتح�دة األمريكي�ة يف ش�خص الرئيس »ترام�ب«، املُبدي 
تعنُّت�ًا غريباً وهو يرفض م�ا آلت إليه انتخابات الثالث من 
�ح الحزب  نوفم�رب الحايل، برتجيح كف�ة جو بايدن، مرشَّ
الديمقراط�ي، ولم يقف عند ه�ذا الحد، بل حرَّض أنصاره 
للتظاهر عىل مقربة من البيت األبيض إلعطاء انطباع عدم 
ا يريد، كع�دم مالحقته  الخ�روج منه إالَّ وه�و حاصل عمَّ
يف سلس�لة إتهام�ات منها تهرّب�ه من دف�ع الرضائب، إىل 
غريها املتفاوتة الحجم والقيمة، وهو غري املُدرك أنَّ موقع 
أمري�كا يف العالم، ال يحتمل مث�ل املواقف من رئيس خرس 
االنتخابات التي برأتها املحاكم الفدرالية يف بعض الواليات، 
من عمليات التزوير التي ألحت حملة ترامب تكرارها لتربير 
)حس�ب زعمها( عدم أحقية املرش�ح الفائ�ز بالرغم من 
اختيار األغلبية له، تلك األغلبية املس�جلة رس�مياً يف قائمة 
االقرتاع املبارش أو عرب الربيد الذي ش�كك ترامب ايضا )عن 
تصاريح مبارشة لوسائل االعالم األمريكية والدولية، ومن 
جراء تغريداته التي تج�اوزت أحيانا حد اللياقة واللباقة( 
ا َجلََب لش�خصه انتق�ادات أعداد ال  يف صح�ة نتائج�ه ممَّ
ُيس�تهان بها، من أعضاء حزبه الجمه�وري بالذات، لكن 
�ك الرجل بحق ال يملك�ه، القوانني املعمول بها  مهما تمسَّ
يف ه�ذا الص�دد بالواليات املتح�دة األمريكية ج�ّد صارمة، 
قد تصل إلخراجه بالقوة من البيت الرمز ألَْس�َمى ُحْكٍم يف 
ذاك البل�د املرتامي األطراف، املُقيَّد بتطبيق نص الدس�تور 
حرفي�اً، مع التش�بُّث بِقَي�ِم الديمقراطي�ة املواكبة الحياة 
السياسية / اإلجتماعية منذ اختارها رواد تأسيس اإلتحاد 
األوائل معياراً أساس�ياً لنظام س�ار بالوط�ن، عىل امتداد 
عقود طويلة ، ليصبح أول مس�يطر عىل العالم، مهما كان 
املج�ال ِعلمياً سياس�ياً اقتصادي�اً، فكان حري�اً بالرئيس 
الحايل املتبّقى من والية حكمه اس�ابيع قليلة، االنس�حاب 
بغ�ري َجلب�ة ُتذكر، م�ع تس�ليمه الس�لطة بم�ا تقتضيه 
د ل�ه الطريق لحل مش�اكله املعلومة بما  سالس�ة  قد تمهِّ
ُي�ريِض األط�راف املعني�ة، لكن ح�ب الرتبُّع عىل مكاس�ب 
ذاك الك�ريس الس�حرّي، ومنها لقب حاكم أق�وى دولة يف 
املعمورة، جعل السيد ترامب يشعر بخيبة امل فقدان مثل 
النعمة وهي تفلت من بني يديه بكيفية لم تكن تراود حتى 
أحالم يقظته، لوَْهِم الّثقة املُفرطة يف مقدراته الش�خصية 
للحفاظ عىل رئاسة والية ثانية عمرها اربعة سنني، الوَْهم 
ال�ذي أبَع�ده يف الواقع عن رؤية الحقيق�ة الناقلة أي غايل 
املَنال، ملن يس�تحق عن جدارة التخطيط بسياس�ٍة أفضل، 
تمِس�ُك بخيوٍط لم يِعرها الرئيس ترامب ما يناس�بها من 
عناية واهتمام، خاصة واملجتمع األمريكي ال يتس�اهل يف 
ه ترّصف غري مقبول يف حجم ما تعامل به  َردِّ الفعل إن َمسَّ
ترامب مع وباء »كورونا - 19، من تهاون قارب االستهتار، 
ا لحق أمريكا م�ن أرضار وخيمة بلغت إصابة  بالرغ�م ممَّ
أكثر من 12.000.000 نس�مة بع�دوى املرض املُعدي، وما 
صاحب ذلك من عجز اقتصادي متزايد الخسارة بما يعني 
فقدان املاليني لوظائفهم وما قد يؤثر سلبا عىل االستقرار 
الع�ام، إن بقيت مجمل األمور املرتبطة بمخلفات انتش�ار 
ذاك الوباء الخطري والقاتل، دون معالجة صارمة ورسيعة 

ولو بحلول وقائية متاحة.
...كان�ت مث�ل الوضعي�ة الحرج�ة وحدها كافي�ة القناع 
الرئي�س ترام�ب أن أغلبي�ة املصوتِّني لم ترقه�م الطريقة 
التي حَكَم بها الواليات املتحدة األمريكية خارجياً وداخلياً، 
فيمي�ل تلقائياً بعد ظهور نتيجة اإلق�رتاع لفائدة فوز جو 
بايدن، ملب�ادرة التعاون الكامل م�ع األخري، خدمة لصالح 
الديمقراطي�ة األمريكي�ة وما تتحىلَّ به م�ن تقدير عاملي، 
لكن هذا لن يقع كما عربَّ ترامب عن ذلك مبارشة وبنفسه، 
ا سيسبِّب حتماً يف معايشة أوقات حرجة تضع النظام  ممَّ
األمريكي عىل محّك قرار واجب أن ُيتَّخذ وس�ُيتَّخذ باختيار 
الدول�ة اللج�وء ملا ن�صَّ عليه الدس�تور األمريك�ي يف ذات 
الش�أن، للتفريق وبالقانون الرصيح والواضح، بني الهشِّ 

املتخاذل فيها والسميك املتماسك داخلها.

رشكة مودرنا  تعلن سعر لقاح »كوفيد 19«
التنفي�ذي  الرئي�س  أعل�ن 
األمريكية  “مودرن�ا”  لرشك�ة 
ع�ن  الحيوي�ة  للتكنولوجي�ا 
النطاق الس�عري املقرر للقاح 
“كوفي�د- 19” ال�ذي طورت�ه 
رشكت�ه وحقق نجاحا كبريا يف 

التجارب الرسيرية.
يف  بانس�ل  س�تيفان  وق�ال 
ترصيحات لصحيفة “فيلت أم 
زونتاغ” األملانية األسبوعية، إن 
النطاق السعري املقرر يرتاوح 
للجرع�ة  دوالرا  و37   25 ب�ني 
الواح�دة من اللقاح، وذلك بناء 

عىل الكمية املطلوبة.
الواح�د  الش�خص  ويحت�اج 
لجرعتني من اللقاح، ورجحت 
تقاري�ر إعالمية يف الس�ابق أن 
يرتاوح النطاق السعري بني 32 
و37 دوالرا. ونقل�ت الصحيفة 

عن بانسل قوله: “لقاحنا يكلف تقريبا نفس 
تكلف�ة لقاح األنفلونزا، والذي يرتاوح بني 10 
دوالرات و 50 دوالرا”. وقال مسؤول يف االتحاد 
األوروب�ي مش�ارك يف املحادث�ات مع الرشكة 

االثنني، إن “املفوضية األوروبية تريد التوصل 
إىل اتفاق مع رشك�ة “مودرنا” لتوريد ماليني 
الجرعات من اللقاح بس�عر أقل من 25 دوالرا 
للجرعة”. وأوضح بانسل: “لم يتم توقيع أي 
يشء حت�ى اآلن، لكنن�ا قريبون م�ن التوصل 

املفوضي�ة  م�ع  اتف�اق  إىل 
األوروبية، نريد أن نس�لم إىل 
أوروب�ا ونج�ري محادث�ات 
بن�اءة”، مضيف�ا أنها كانت 
مجرد “مس�ألة أي�ام” حتى 

يكون العقد جاهزا.
لقاحها  إن  قالت “مودرن�ا” 
بنس�بة  فع�ال  التجريب�ي 
م�ن  ال���وقاي�ة  يف   %94.5
ع�ىل  بن�اء   ،19 “كوفي�د- 
بيان�ات مؤقت�ة م�ن تجربة 
إكلينيكي�ة متقدم�ة. أجرى 
األوروب�ي محادثات  االتحاد 
م�ع الرشك�ة بش�أن اللقاح 
من�ذ يوليو/ تموز، بحس�ب 

“رويرتز”.
مرك�ز  ق�ال  جان�ب  م�ن 
“غام�ايل” ألبح�اث األوبئ�ة 
الدقيق�ة املصن�ع  واألحي�اء 
للق�اح “س�بوتنيك-V” ضد ف�ريوس كورونا 
املس�تجد إنه سيطرح اللقاح بس�عر أقل من 
اللقاح�ات الت�ي طورته�ا رشكت�ي “فايزر” 

و”موِدرنا” األمريكيتني.

اك�د الطبيب ال�رويس املعروف ألكس�ندر مياس�نيكوف، ان كوابيس الليل 
يمكن أن تشري إىل أمراض خطرية بينها الذبحة الصدرية وأورام املخ.

واس�تذكر الطبيب حالة رجل اش�تكى من منامات مروعة دفن فيها حيا 
وعند استيقاظه شعر برضبات قلب قوية وألم يف الصدر.

ووفق�ا لنتائ�ج تخطيط القلب، تبني أنه مصاب بش�كل متق�دم بالذبحة 
الصدرية وأش�ار الطبيب أن التأخري يف هذه القضية، كان سيهدد املريض 

بعواقب وخيمة.
كما أش�ار مياسنيكوف إىل األمراض األخرى التي قد تشري إليها الكوابيس 
وبينه�ا أمراض املناع�ة والغدد الصماء وأمراض الكب�د والقلب واألعضاء 

الداخلية.
وأض�اف أن�ه يمكن أن تنتج األحالم الليلية الس�يئة أيضا عن اضطراب ما 

بعد الصدمات النفسية وحاالت االكتئاب.

طبيب حيدد األمراض التي تسبب 
الكوابيس

علامء يكشفون خماطر عدم تناول اللحوم
أجرى أطب�اء بريطانيون من جامعة 
أكس�فورد دراس�ة أك�دت أن اتب�اع 
نظ�ام غذائي خال م�ن اللحوم يؤدي 
إىل هشاش�ة العظ�ام، وبالتايل ازدياد 

خطر حدوث كسور متكررة.
قال عالم األوبئ�ة تامي تونغ “كانت 
ه�ذه ه�ي امل�رة األوىل الت�ي أجرينا 
فيها دراس�ة شاملة عن مدى تعرض 
األشخاص )حسب نظامهم الغذائي( 

ملختلف كسور العظام”.
وأض�اف “اتض�ح أن النباتي�ني كانوا 
بالكس�ور  لإلصاب�ة  عرض�ة  أكث�ر 
م�ن الذي�ن يتناولون اللحوم بش�كل 

منتظم، وخاصة كسور الورك، التي يمكن أن 
تحدث أكثر ب�3 مرات”. ووفقا للعلماء، فإن 

األشخاص الذين يمتنعون عن تناول اللحوم، 
يتعرض�ون للكس�ور أكث�ر بنس�بة 43% عن 
أولئك الذين يتناولون اللحوم بش�كل منتظم، 

.”BMC Medicine“ وفق مجلة
وأضاف العلماء أن النباتيني تعرضوا 
لكس�ور يف األيدي واألرج�ل أكثر من 
1.5 إىل 2 مرة. ويف الوقت نفسه، فإن 
األش�خاص الذين يتناولون السمك يف 
نظامهم الغذائي، يكونون أقل عرضة 
الكاحل�ني  لك�رس   %30-20 بنس�بة 

والذراعني مقارنة بأي شخص آخر.
وبحس�ب العلماء، ف�إن االمتناع عن 
تناول اللحوم ي�ؤدي إىل فقدان الوزن 
ويقلل من احتمالي�ة اإلصابة بأنواع 
معينة من الرسطان ويحس�ن صحة 
األوعي�ة الدموية. ويف نفس الوقت، ال 
يوفر النظام الغذائي النباتي للشخص جميع 

الفيتامينات واألحماض األمينية الالزمة. 

يف ض�وء اللوائح طويل�ة األمد املتمثل�ة يف تقديم 
دروس للطالب األكرب سناً عرب اإلنرتنت فقط، يرى 
خ�رباء يف إيطاليا أن لهذا تأثرياً عىل نمو األطفال.

وقال الطبيب النفيس ماس�يمو دي جيانانتونيو 
يف روما، إن وضع الدراس�ة يف املنزل له تأثري عىل 
الحالة العقلية والنمو الشخيص للطالب.وأوضح 
الطبي�ب أن الخل�ط ب�ني الحقيق�ي واالفرتايض 

يزداد لدى الشباب املتأثرين بالفعل بالتكنولوجيا 
والوس�ائط الرقمية، مشرياً إىل أنه من املعتقد أن 
هذا يمكن أن يبطئ الوقت الذي تستغرقه مرحلة 
النضج واالستقاللية وتنمية الشعور باملسؤولية.
ويع�ارض ط�الب يف عديد من امل�دن اإليطالية ما 
يس�مى التعليم املنزيل.ويف روما وتورينو، اعتصم 
ع�رشات الش�باب أمام مدارس�هم خ�الل ال�14 

يوماً املاضية، للمطالبة بالسماح لهم مرة أخرى 
بتلقي حصصهم الدراس�ية بالحضور الشخيص 
يف املدرس�ة.ووصل عدد ح�االت اإلصابة املؤكدة 
بف�ريوس »كورونا« املس�تجد يف إيطاليا إىل 41. 1 
مليون حالة، حتى الس�اعة الس�ابعة والنصف، 
بحسب بيانات لجامعة »جونز هوبكنز« ووكالة 

»بلومربغ« لألنباء.

التعليم املنزيل يؤثر عىل الصحة العقلية للطالب

قال�ت مجل�ة Tech Explorer، إن مجموع�ة علم�اء فيزي�اء من جامعة 
مدينة نيويورك، أصبحت أول من حصل عىل مياه تبقى سائلة حتى عند 

تربيدها لدرجة حرارة ناقص 68 مئوية.
وأضاف�ت املجل�ة، أن املجموعة تمكنت خ�الل هذه الدراس�ة، من إثبات 
أن امل�اء بحد ذاته، يتكون م�ن نوعني مختلفني، عىل األقل من الس�وائل، 
اللذي�ن يتمتع�ان بخصائ�ص فيزيائية مختلفة.م�ن الناحي�ة النظرية، 
يمك�ن أن يظل املاء س�ائال عن�د درجات حرارة تق�ارب ناقص 70 درجة 
مئوي�ة، ولكن تحقيق ذلك ع�ىل أرض الواقع، كان يف غاية الصعوبة. لكن 
مجموعة الفيزيائيني األمريكيني، نجحت يف حل هذه املش�كلة، ليس عن 
طريق تربيد املاء، بل عن طريق تس�خني الجليد غ�ري املتبلور ذي الكثافة 
العالية بطريقة خاصة باس�تخدام ليزر األشعة تحت الحمراء القادر عىل 
إنتاج نبضات إش�عاع حرارية قوية جدا، ولكنها قصرية جدا. ويالحظ أن 
ومض�ات الضوء ه�ذه كانت قصرية جدا، لدرجة أن كثاف�ة عينة املاء لم 

تتغري عندما ذاب الجليد. 

ماء يبقى سائاًل عند 68 درجة 
حتت الصفر

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا


