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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ش�كا رئي�س حكوم�ة اقلي�م كردس�تان العراق 
مرسور بارزاني، أمس األربعاء، لقناصل ورؤساء 
البعث�ات والدبلوماس�يني املعتمدين ل�دى اإلقليم 
م�ن زج الق�وى السياس�ية العراقي�ة يف بغ�داد 
قضية رواتب موظفي االقليم يف الرصاع السيايس 
بش�كل يجعله�ا ورق�ة ضغ�ط ض�د كردس�تان 
وعملية تجويع ملوظف�ي االقليم الذين يتقاضون 
الرواتب، بحس�ب زعمه. وقال م�رسور بارزاني، 
خ�ال اجتماع�ه يف أربيل مع القناصل ورؤس�اء 
البعث�ات والدبلوماس�يني املعتمدين ل�دى اإلقليم 
بعد ان استعرض الوضع الداخيل إلقليم كردستان 
وبرنام�ج اإلصاح الذي تنفذه حكومته والعاقة 
مع الحكومة االتحادي�ة، إن االقليم »يعمل دائماً 
عىل إقامة أفضل العاقات مع الحكومة االتحادية 
يف بغ�داد وح�ل جميع املش�اكل بصورة ش�املة 
وعىل أس�اس الدستور«، مش�را اىل ان اإلقليم قد 
أوىف بجمي�ع التزامات�ه بهدف التوص�ل إىل اتفاق 
يخدم مصلحة جميع املواطنني العراقيني. وش�دد 
بارزاني، بحس�ب بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي 
نسخة منه، عىل رضورة عدم زج مسألة الرواتب 
بالرصاع السيايس وبما يجعلها ورقة ضغط ضد 
إقلي�م كردس�تان واللج�وء إىل سياس�ة التجويع 
تجاه املوظفني الذين يتقاضون الرواتب. واوضح 
ان حكومت�ه تعم�ل حالي�ا عىل تنوي�ع االقتصاد 
وزيادة مصادر الدخل وخف�ض النفقات وإعادة 
تنظي�م الرضائ�ب وتس�هيل عم�ل املس�تثمرين 
األجان�ب واملحلي�ني، وق�ال »لق�د بذلن�ا قصارى 

جهدنا لتوفر رواتب موظفي اإلقليم«. 
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       بغداد / المستقبل العراقي

أدى جو بايدن اليمني الدس�تورية، أمس األربعاء، ليصبح 
الرئيس السادس واألربعني للواليات املتحدة.

وقال باي�دن بينما اعتىل منصة التنصيب واضعا يده عىل 
نس�خة من اإلنجيل تملكها عائلته�ا وتعود إىل 127 عاما: 
»أقس�م بأن أخلص يف أداء عميل رئيس�ا للواليات املتحدة، 
وسأفعل كل ما يمكنني فعله للحفاظ عىل دستور الواليات 

املتحدة وحمايته والدفاع عنه، فلتساعدني يالله«.
ودعا يف كلمة عقب القس�م إىل »الوحدة«، متعهداً بإلحاق 
الهزيمة بنزعة االعتقاد بتفّوق العرق األبيض وب�«اإلرهاب 

الداخيل«. وأشاد بيوم »أمل« و«انتصار للديمقراطية«.
وانطلقت املراسم يف مقر الكابيتول األمريكي بعد أسبوعني 

من حصار أنصار ترامب للمبنى.
وكان�ت كاماال هاري�س قد أدت اليمني الدس�تورية نائبة 

للرئيس السادس واألربعني للواليات املتحدة.
ومتجاه�ا التقاليد، غادر الرئيس املنتهي�ة واليته دونالد 
ترامب واش�نطن صباح الي�وم األربعاء قبل التنصيب بدال 

من مرافقة خليفته إىل مبنى الكابيتول.
وحرض املراس�م الرؤس�اء الس�ابقون جورج دبليو بوش 
وباراك أوباما وبيل كلينتون. وأعلن الرئيس السابق اآلخر 

جيمي كارتر البالغ من العمر 96 عاما أنه لن يحرض.

        بغداد / المستقبل العراقي

أم�س  االع�ىل،  القض�اء  مجل�س  بح�ث 
االربع�اء، م�ع بعث�ة االتح�اد االوروب�ي 
وبرنامج االمم املتحدة االنمائي يف العراق، 
التفاصيل الفنية ملس�ودة وثيقة مرشوع 
دع�م مب�ادرات العدالة ملكافحة الفس�اد 
وتعزيز تس�وية املنازعات.  وبحسب بيان 
للمجلس تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
منه انه »عقد اجتماعاً للتشاورات الفنية 
ب�ني ممثيل مجلس القض�اء االعىل وبعثة 
االتحاد االوروبي يف العراق وبرنامج االمم 
املتح�دة االنمائ�ي يف العراق عىل مس�ودة 

وثيق�ة م�رشوع والت�ي حمل�ت عن�وان 
)دعم مب�ادرات العدالة ملكافحة الفس�اد 
وتعزي�ز تس�وية املنازع�ات التجارية(«.   
البي�ان أن »الجلس�ة تضمن�ت  واض�اف 
الق�ايض  فيه�ا  ناق�ش  س�تة مواضي�ع 
جاس�م محمد عبود رئيس هيئة االرشاف 
القضائ�ي موض�وع ق�درات واحتياجات 
هيئ�ة االرشاف القضائي«.  واش�ار اىل أن 
»الق�ايض حي�در عيل ن�وري املرشف عىل 
املرك�ز االعام�ي ناق�ش االحتياج�ات يف 
نطاق االعام والتوعية يف مجلس القضاء 
االع�ىل«.   وناقش املجتمع�ون »موضوع 
الق�درات واالط�ار الترشيع�ي للمحاك�م 

التجارية من قبل ق�ايض محكمة البداءة 
املختص�ة بالدع�اوى التجاري�ة يف الكرخ 
محم�د ع�يل محم�ود ندي�م ، وان كل من 
ق�ايض اول محكمة تحقيق الكرخ الثانية 
ضياء جعف�ر لفتة وق�ايض اول محكمة 
تحقيق نزاهة الرصافة اياد محسن ضمد 
ناقشا موضوع االطار الترشيعي ملكافحة 
الفساد واالس�راتيجية الوطنية ملكافحة 
الفس�اد«.  وأش�ار البيان إىل أن »موضوع 
اس�رداد االموال نوقش م�ن قبل القايض 
فؤاد فاضل مصطف�ى نائب املدعي العام 
امام محكمة تحقي�ق الرصافة وبدورها 
ناقش�ت مدير عام املعه�د القضائي فاتن 

محسن هادي موضوع قدرات واحتياجات 
معهد التدري�ب القضائي مع الركيز عىل 
الدع�م الفني املطل�وب لقض�اة التحقيق 
واملحاكم�ة«.  ولفت إىل أن »اجتماعا ثانيا 
عقد قبل الظهر من اليوم نفس�ه حرضه 
ممثل�وا عن مجلس القضاء االعىل كل من 
الق�ايض ضاري جابر نائب رئيس االدعاء 
العام ورحيم عبد حس�ن مدير عام دائرة 
الحراس�ات القضائي�ة العامة م�ع بعثة 
االتح�اد االورب�ي وبرنامج االم�م املتحدة 
االنمائ�ي يف الع�راق تضم�ن ذات املحاور 

التي طرحت يف االجتماع األول.
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»بدون فائدة«.. صندوق االسكان يرفع أموال قروض البناء 
     بغداد / المستقبل العراقي 

اوضح صندوق االسكان العراقي احد تشكيالت وزارة األعمار 
واإلس�كان والبلديات، أمس االربع�اء، ان القروض املرفوعة 
ستكون لغرض البناء او إضافة البناء من دون فائدة. وذكر 
املكت�ب االعالمي للصندوق يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نسخة منه انه »سيبارش بأقراض املواطنني بمبلغ ال يتجاوز 
ع�ن 75 مليون دينار يف بغ�داد و50 مليون دينار يف األطراف 

واملحافظات للبناء«. 
واضاف أن »القرض س�يكون لغرض البن�اء من دون فائدة 
ومل�دة س�داد 20 عام�ا مقاب�ل عمول�ة إدارية تس�تويف ملرة 
واحدة وقدرها 5٪ وبضمانة العقار نفس�ه وبكفالة يقبلها 

الصندوق«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ش�كا رئي�س حكوم�ة اقلي�م كردس�تان العراق 
مرسور بارزاني، أمس األربعاء، لقناصل ورؤساء 
البعث�ات والدبلوماس�يني املعتمدين ل�دى اإلقليم 
من زج القوى السياس�ية العراقية يف بغداد قضية 
رواتب موظفي االقليم يف الرصاع السيايس بشكل 
يجعله�ا ورق�ة ضغ�ط ض�د كردس�تان وعملية 
تجويع ملوظف�ي االقليم الذين يتقاضون الرواتب، 

بحسب زعمه.
وق�ال مرسور بارزان�ي، خالل اجتماع�ه يف أربيل 
م�ع القناصل ورؤس�اء البعثات والدبلوماس�يني 
املعتمدين ل�دى اإلقليم بعد ان اس�تعرض الوضع 
الداخيل إلقليم كردس�تان وبرنامج اإلصالح الذي 
تنفذه حكومته والعالقة مع الحكومة االتحادية، 
إن االقليم »يعمل دائماً عىل إقامة أفضل العالقات 
م�ع الحكوم�ة االتحادي�ة يف بغ�داد وح�ل جميع 
املش�اكل بصورة شاملة وعىل أس�اس الدستور«، 
مش�را اىل ان اإلقلي�م ق�د أوىف بجمي�ع التزاماته 
به�دف التوصل إىل اتف�اق يخ�دم مصلحة جميع 

املواطنني العراقيني.
وش�دد بارزان�ي، بحس�ب بي�ان تلقت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه، ع�ىل رضورة ع�دم زج 
مس�ألة الرواتب بالرصاع الس�يايس وبما يجعلها 
ورق�ة ضغط ض�د إقلي�م كردس�تان واللجوء إىل 
سياسة التجويع تجاه املوظفني الذين يتقاضون 
الروات�ب. واوض�ح ان حكومته تعم�ل حاليا عىل 

تنويع االقتصاد وزيادة مصادر الدخل وخفض النفقات 
وإع�ادة تنظي�م الرضائب وتس�هيل عمل املس�تثمرين 
األجان�ب واملحلي�ني، وقال »لق�د بذلنا قص�ارى جهدنا 
لتوف�ر رواتب موظفي اإلقلي�م«. واكد رئيس الوزراء أن 
إقليم كردس�تان سيبقى عامالً مهماً الستقرار املنطقة، 
مبين�اً أن اإلقلي�م يري�د عالق�ات ودية م�ع دول الجوار 
وتطوير العالق�ات مع املجتمع الدويل بش�كل عام، كما 

أش�ار إىل أهمية اس�تمرار التعاون والتنس�يق مع إقليم 
كردستان ملواجهة التهديدات التي يشكلها اإلرهاب.

ومس�اء أم�س، أعل�ن رئيس حكوم�ة إقليم كردس�تان 
م�رسور بارزاني أن وفداً كردياً تفاوضياً س�يزور بغداد 
األس�بوع املقبل للتباحث مع الحكومة االتحادية بشأن 

املسائل املالية العالقة بني الطرفني.
وكت�ب بارزاني يف تغريدة عىل تويرت، إن »وفدنا س�يعود 
ال�ی بغ�داد االس�بوع املقب�ل الج�راء املباحثات بش�أن 

املوازنة« املالية لعام 2021.
وأض�اف، أن »هدفن�ا ضم�ان موازن�ة تخ�دم مصلحة 

الشعب الكردستاني والعراقي ورواتب املوظفني«.
وكان رئي�س اقلي�م كردس�تان نجرف�ان بارزان�ي ق�د 
اعترب نهاية الش�هر املايض ممارسات القوى السياسية 
العراقية الرئيس�ة يف الربملان العراق�ي خالل عام 2020 
ظامل�ة جدا تجاه االقليم ومتخمة بالعداء هدفها تعطيل 
الخدمات وتجويع شعب كردستان، اذ بذلت كل جهدها 

من خالل قانون تمويل العجز املايل وبكل الس�بل 
وتحت غطاء القانون لحرمان املوظفني ومتقايض 
الروات�ب يف االقليم م�ن رواتبهم ومس�تحقاتهم 

املالية.
ودعا الحكومة االتحادية اىل تعويض اإلقليم عما 
حرم منه من اس�تحقاقاته املالية لس�نة 2020، 
والتي حددتها االتفاقيات السابقة، مناشدا األمم 
املتح�دة واملجتمع الدويل وم�ن رشكاء االقليم اىل 

ممارسة دورهم يف حل املشاكل.
وم�ن جهته، اش�ار نائب رئيس ال�وزراء يف إقليم 
كردس�تان رئي�س الوفد التف�اويض ٳل�ی بغداد، 
قوباد طالبان�ي اىل أن الوفد أبدى خالل مباحثاته 
م�ع الحكومة االتحادية اس�تعداد ٲربيل لتس�ليم 
250 ألف برميٍل من النفط يوميا اىل رشكة النفط 
الوطنية العراقية يف حال تم تصويت الربملان علی 
مرشوع موازن�ة عام 2021 بصيغت�ه الحالية يف 
الربمل�ان، والذي ح�دد حصة االقليم فيها بنس�بة 

12.67 باملائة منها.
وكان�ت بغداد واربيل ق�د توصلتا يف آب املايض اىل 
اتفاق يقيض بإرس�ال الحكوم�ة االتحادية 320 
ملي�ار دينار )ح�وايل 280 مليون دوالر( ش�هرياً 
إىل إقلي�م كردس�تان لحني التصوي�ت عىل قانون 
املوازن�ة العامة وملدة ثالثة أش�هر، لك�ن الربملان 
العراقي ص�ادق يف 12 نوفمرب املايض عىل قانون 
تموي�ل العج�ز املايل رغم انس�حاب ن�واب الكتل 
الكردية اعرتاضاً عىل املادة التي تنص عىل تحديد 
حص�ة إالقليم فيه�ا من مجموع اإلنف�اق الفعيل 
رشط الت�زام إالقلي�م بتس�ديد أقيام النف�ط املصدر من 
اإلقليم وبالكميات التي تحددها رشكة النفط االتحادية 
حرصاً وكذلك اإليرادات غر النفطية، ومنها املستحصلة 
من املناف�ذ الحدودية لالقليم مع تركيا وايران وس�وريا 
ويف حال�ة ع�دم الت�زام اإلقلي�م بذل�ك ل�ن يتم تس�ديد 
النفقات لإلقليم ويتحمل ملخالفته هذا النص املسؤولية 

القانونية.

      بغداد / المستقبل العراقي

استبعد عضو لجنة األمن والدفاع النيابية 
عبد الخالق العزاوي، أمس األربعاء، إقرار 
قانون التجني�د اإللزامي يف العراق، خالل 

الدورة الحالية ألسباب عدة.
صحيف�ة  بحس�ب  الع�زاوي،  وق�ال 
»التجني�د  إن  الرس�مية،  »الصب�اح« 
االلزام�ي برغ�م أهميت�ه الكب�رة يف درء 

املش�هد  يف  معق�دة  مش�كالت  مخاط�ر 
العراق�ي، أبرزه�ا الطائفي�ة املقيتة، مع 
خلق مشاركة لجميع املكونات واألطياف 
يف خدمة العلم، إال أنه لن يرى النور خالل 
الحكومة الراهنة، وتم تأجيله اىل إش�عار 

آخر لعدة أسباب«.
وأض�اف، أن »الحكوم�ة الس�ابقة كانت 
متفاعل�ة م�ع مل�ف التجني�د االلزامي، 
وكان�ت لدينا آم�ال يف ترشيع�ه يف أروقة 

مجل�س ال�وزراء وإرس�اله اىل الربملان يف 
ظ�ل وجود أغلبي�ة مؤيدة إلق�راره، لكن 
أس�بابا كث�رة عرقلت حس�مه م�ن قبل 
الحكوم�ة الحالية، ونعتق�د بأن املرشوع 
مؤجل حالياً اىل إش�عار آخر، وربما يعود 

اىل املشهد مع تشكيل الحكومة املقبلة«.
وكان رئي�س لجنة األمن والدفاع النيابية 
النائ�ب محم�د رضا كش�ف، الس�بت )9 
كان�ون الثاني 2021(، ع�ن عزم مجلس 

النواب مناقش�ة قانون الخدمة االلزامية 
بعد وروده من مجلس شورى الدولة.

وتق�ول اوس�اط سياس�ية إن الس�لطة 
التنفيذية حركت مس�ودة قانون التجنيد 
االلزام�ي املتوقف�ة من�ذ أش�هر تمهي�داً 

إلرسالها اىل مجلس النواب.  
وق�ررت لجن�ة األم�ن والدف�اع الربملانية 
يف وقت س�ابق من العام امل�ايض 2020، 
تحدي�د موع�د الس�تضافة وزي�ر الدفاع 

جمع�ة عن�اد ملناقش�ته عن م�واد هذه 
املس�ودة التي ينتظر وصولها إىل السلطة 
الترشيعي�ة، إال أن الوض�ع الصحي للبلد 
جراء ازمة كورون�ا وتداعياتها حال دون 

ذلك.
وارس�لت وزارة الدف�اع مس�ودة قان�ون 
التجنيد اإللزامي إىل شورى الدولة لتدقيقه 
املق�رر  القانوني�ة، وم�ن  الناحي�ة  م�ن 

وصولها إىل مجلس النواب إلقراره.

أربيل حتاول التنصل من تسليم عائدات النفط واملنافذ احلدودية.. وتفاوض احلكومة للحصول على )13( باملئة من أموال املوازنة

بارزاين يشكو بغداد لدى السفراء والقناصل: يرتكونا نجوع

العدد )2303(   21     كانون الثاني    2021                السنة السادسة                 معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (الخميس

»التجنيد اإللزامي« عىل طاولة الربملان.. والدفاع الربملانية: نستبعد إقراره

        بغداد / المستقبل العراقي

حدد وزير الداخلية عثمان الغانمي، 
أمس األربعاء، موع�داً أولياً إلطالق 
الخدم�ة لجمي�ع  مكاف�أة نهاي�ة 

عوائل شهداء الوزارة.
وذك�رت الداخلي�ة يف بي�ان تلق�ت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه، أن 
»الغانم�ي التق�ى عددا م�ن عوائل 
الش�هداء، وأكد انه فخور جدا وهو 
يق�ف ب�ني عوائ�ل م�ن رووا ارض 

العراق بدمائهم الطاهرة«. 
وق�ال الغانمي بحس�ب البيان، إن 
»كل ش�هيد خ�ط تاريخ�ا وقص�ة 
مج�د يف الع�راق الجدي�د«، مبين�اً: 
»نح�ن كمؤسس�ة امني�ة ل�م ولن 
نتخ�ىل ع�ن عوائل ش�هدائنا الذين 
ضحوا بانفس�هم وترك�وا عوائلهم 

امانة يف اعناقنا«. 
ان  جاهدي�ن  »سنس�عى  واردف: 
نكمل لجميع عوائل شهدائنا توزيع 
قط�ع اراٍض ونعمل عىل التنس�يق 

مع وزارة االسكان واإلعمار لغرض 
البناء«. 

وأوض�ح وزي�ر الداخلي�ة: »اتفقنا 
م�ع رئيس ال�وزراء ع�ىل كثر من 
االم�ور التي تخدم عوائل ش�هدائنا 
انفس�هم  والجرح�ى  وجرحان�ا، 
لتسهيل كل االمور التي تأخرت من 
روات�ب او مس�تحقات او مكاف�أة 
نهاية الخدمة او الس�كن اوالرعاية 

الصحية«. 
وأكم�ل: »قطعنا يف جلس�ة واحدة 
اكثر م�ن 40 إىل 45 ٪ من مكافآت 
نهاي�ة الخدم�ة قبل اق�رار املوازنة 
وستسلم بعد اقرارها لجميع عوائل 
شهدائنا مس�تحقاتهم من مكافأة 

نهاية الخدمة«.  
وأك�د الغانم�ي: س�نحث مواردن�ا 
املتمثلة بصندوق ش�هداء الرشطة 
وصن�دوق الضمان الصحي لتقديم 
كل ما لديهم، وسنس�عى جاهدين 
كل  لتذلي�ل  مس�تمرة  للق�اءات 

العقبات واملشاكل واملعوقات«.

وزير الداخلية: سنسعى جاهدين لتوزيع قطع 
اراٍض لعوائل الشهداء

        بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث مجلس القضاء االعىل، أمس االربعاء، مع بعثة االتحاد 
االوروبي وبرنامج االمم املتحدة االنمائي يف العراق، التفاصيل 
الفنية ملس�ودة وثيقة مرشوع دعم مبادرات العدالة ملكافحة 

الفساد وتعزيز تسوية املنازعات.  
وبحس�ب بيان للمجلس تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه انه »عقد اجتماعاً للتش�اورات الفنية بني ممثيل مجلس 
القض�اء االعىل وبعثة االتح�اد االوروبي يف الع�راق وبرنامج 
االمم املتحدة االنمائي يف العراق عىل مس�ودة وثيقة مرشوع 
والتي حملت عنوان )دعم مبادرات العدالة ملكافحة الفس�اد 

وتعزيز تسوية املنازعات التجارية(«.  
واضاف البيان أن »الجلسة تضمنت ستة مواضيع ناقش فيها 
القايض جاس�م محمد عبود رئي�س هيئة االرشاف القضائي 

موضوع قدرات واحتياجات هيئة االرشاف القضائي«.  
واش�ار اىل أن »الق�ايض حيدر عيل نوري امل�رشف عىل املركز 
االعالم�ي ناق�ش االحتياجات يف نط�اق االع�الم والتوعية يف 

مجلس القضاء االعىل«.  
وناق�ش املجتمعون »موض�وع القدرات واالط�ار الترشيعي 
للمحاك�م التجارية من قبل قايض محكم�ة البداءة املختصة 
بالدع�اوى التجارية يف الكرخ محمد ع�يل محمود نديم ، وان 
كل م�ن ق�ايض اول محكم�ة تحقيق الك�رخ الثاني�ة ضياء 
جعف�ر لفتة وق�ايض اول محكم�ة تحقيق نزاه�ة الرصافة 
اياد محس�ن ضمد ناقشا موضوع االطار الترشيعي ملكافحة 

الفساد واالسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد«.  
وأش�ار البي�ان إىل أن »موضوع اس�رتداد االم�وال نوقش من 
قب�ل القايض ف�ؤاد فاضل مصطفى نائب املدع�ي العام امام 
محكمة تحقيق الرصافة وبدورها ناقش�ت مدير عام املعهد 

القضائي فاتن محس�ن هادي موضوع ق�درات واحتياجات 
معهد التدريب القضائي مع الرتكيز عىل الدعم الفني املطلوب 

لقضاة التحقيق واملحاكمة«.  
ولفت إىل أن »اجتماعا ثانيا عقد قبل الظهر من اليوم نفس�ه 
ح�رضه ممثلوا عن مجل�س القضاء االع�ىل كل من القايض 
ض�اري جابر نائب رئي�س االدعاء العام ورحيم عبد حس�ن 
مدير عام دائرة الحراسات القضائية العامة مع بعثة االتحاد 
االوربي وبرنامج االمم املتحدة االنمائي يف العراق تضمن ذات 
املحاور الت�ي طرحت يف االجتماع األول ، لكن من وجهة نظر 
االدعاء العام فيما تناولت مدير عام املعهد القضائي الجانب 

التدريبي لنواب االدعاء العام«.  
ووفقا للبيان »سيس�تمر التعاون بني الطرفني يف سبيل دعم 
امل�رشوع ملواجه�ة جرائم الفس�اد املايل والح�د منها يف ضوء 

اسرتاتيجيه شاملة لكل املؤسسات املعنية باملوضوع«.  

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د وزير الدف�اع الرتكي، خل�ويص أكار، أن 
املرحة املقبلة ستش�هد تط�ورات مهمة بني 

العراق وتركيا يف مجال مكافحة اإلرهاب.
وق�ال أكار، إن »املرحل�ة املقبل�ة ستش�هد 

تطورات مهمة ع�ىل صعيد تعاون أنقرة مع 
كل من بغداد وأربيل يف مكافحة اإلرهاب«. 

مصمم�ان  وتركي�ا  »الع�راق  أن  وأض�اف، 
عىل إنه�اء اإلرهاب من خ�الل التعاون الذي 
س�نقيمه م�ع الحكوم�ة املركزي�ة يف بغداد 

وحكومة إقليم شمال العراق«. 

وأش�ار إىل أن »تركيا تتابع ع�ن كثب إخراج 
املس�لحني م�ن محي�ط س�نجار، وأن أنقرة 

مستعدة لتقديم الدعم يف هذا الخصوص«. 
أكار زي�ارة  ومن�ذ مس�اء اإلثن�ني، يج�ري 
رس�مية إىل العراق، عقد خاللها مباحثات يف 
العاصمة بغداد، مع نظ�ره العراقي جمعة 

عن�اد، ورئيس ال�وزراء مصطفى الكاظمي، 
والرئي�س بره�م صال�ح، ووزي�ر الداخلي�ة 
عثمان الغانمي.  وتوجه وزير الدفاع الرتكي، 
إىل أربيل والتقى رئيس وزراء إقليم الش�مال 
مرسور بارزان�ي، والرئيس الس�ابق لإلقليم 

مسعود بارزاني، يف أربيل.

        بغداد / المستقبل العراقي

ال������وطن�ي،  األم�ن  جه�از  اعل�ن 
أم�س االربع�اء، اعتق�ال احد مس�ؤويل 
تموي�ل مضافات داع�ش يف قضاء بهرز 

بمحافظة دياىل.

وذكر اعالم الج�������هاز يف بيان تلقت 
املستقبل العراقي نسخة منه انه »استناداً 
دق���يق�ة،  اس�تخبارية  معلوم�ات  اىل 
القانونية،  املوافق�ات  وبعد اس�تحصال 
تمكن�ت مف�ارز جهاز األم�ن الوطني يف 
محافظة دياىل بالتنسيق مع مديرية أمن 

ص�����الح الدين وبمشاركة ال����قوة 
املاس�كة لالرض من نص�ب ك�����مني 
محك�م اف�ى اىل اعتقال احد مس�ؤويل 
تمويل مضافات م�ا يعرف بقاطع دياىل 
التاب�ع لعصاب�ات داع�ش االرهابي�ة«.

واضاف البي�ان ان »املتهم اع�رتف اثناء 

التحقي�ق االويل بوج�ود مضاف�ة تح�ت 
االرض يف منطقة بهرز تحتوي عىل مواد 

غذائية »ولوجستية.
واشار اىل انه »جرى تدوين اقواله اصوليا 
واحالت�ه اىل الجه�ات القضائي�ة التخاذ 

اإلجراءات الالزمة بحقه«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وكال�ة االس�تخبارات التابع�ة 
لوزارة الداخلية، أمس االربعاء، القبض 
ع�ىل ثالث�ة م�ن االرهابي�ني البارزي�ن 
بداعش االرهابي بعملية اس�تخباراتية 
يف كرك�وك. وذك�رت الوكال�ة يف بي�ان 
تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة منه 
املس�تمرة  املتابع�ة  أن�ه »م�ن خ�الل 
لقواط�ع املس�ؤولية، تمكن�ت مف�ارز 
وكالة االس�تخبارات املتمثل�ة بمديرية 
اس�تخبارات كركوك يف وزارة الداخلية 
م�ن الق�اء القب�ض ع�ىل ثالث�ة م�ن 
االرهابي�ني البارزي�ن ضم�ن صف�وف 
وف�ق  مطلوب�ني  االرهاب�ي  داع�ش 
اح�كام امل�ادة )4/اره�اب( النتمائهم 
لعصابات داع�ش االرهابي«. واضافت 
أن »االرهابي االول املكنى طارق تسنم 
منصب مايس�مى عنرص اس�تخبارات 
ومن ثم أح�د عنارص ديوان الحس�بة، 
فيما عمل االهاربي الثاني املكنى سعد 
بمايس�مى ديوان الجند وكان املسؤول 
ع�ن توزي�ع امل�اء ع�ىل نق�اط واوكار 
داع�ش املتواج�دة يف ناحي�ة الري�اض 
انذاك واعرتف بأش�رتاكة بثالث غزوات 
داعشية عام 2014 ضد القوات االمنية، 
فضالً عن عمل االرهابي الثالث واملكنى 
حس�ام بمايس�مى الرشطة االسالمية 
واعرتف بأش�رتاكه بنصب الس�يطرات 
االجرامية ضمن ناحية الزاب«. واش�ار 
البي�ان اىل أن »االرهابي�ني ت�م تدوي�ن 
البيعة  باالع�رتاف وترديده�م  اقوالهم 
ضمن العصابات االجرامية عام 2014 
واتخذت »بحقهم االجراءات القانونية.

جملس القضاء يبحث مع وفد أممي رفيع )6( ملفات بينها اسرتداد األموال 

وزير الدفاع الرتكي يعد العراق بـ »تطورات مهمة« عىل صعيد العالقات

األمن الوطني يطيح بمسؤول متويل مضافات »داعش« يف دياىل

االستخبارات تقبض
 عىل )3( ارهابيني بارزين 

بـ »داعش« يف كركوك

        بغداد / المستقبل العراقي

بدأت اللجنة املالية، أمس األربعاء، جولة جديدة من املناقشات حول قانون 
املوازنة العامة لعام 2021.  

وقالت اللجنة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، إنها »تواصل 
مناقش�ة مس�ودة مرشوع قانون املوازنة العامة االتحادي�ة لعام 2021 ، 
وت�درس إضافة مواد يف القانون تدعم القطاع الخاص وتس�هم بتنش�يط 

االقتصاد العراقي«.  
وأض�اف البي�ان، أن »اللجان الفرعية من اللجنة املالية تس�تضيف األمانة 
ال�����عامة ملجلس الوزراء وزارتي الص����ناعة والنقل وش�بكة اإلعالم 
العراقي، ملناقش�ة تخصيصاتهم املالي�ة يف موازنة عام 2021 ».   بدورها، 
أك�دت اللجنة القانونية يف مجلس النواب عىل رفض أعضاء مجلس النواب 
أي قروض جديدة يف موازنة العام 2021.   وقال النائب عن اللجنة حس�ني 
العقابي يف ترصيح لوكالة األنباء الرسمية إن »هناك خلالً جوهرياً يف شكل 
ومضم�ون املوازنة العام�ة لعام 2021 ألنها لم تحدد اإلي�رادات االتحادية 
والنفق�ات بش�كل واض�ح ، إضاف�ة إىل وجود خل�ل يف توزي�ع األموال بني 
املحافظات«.  وش�دد العقابي عىل »أهمية خفض نفقات املوازنة بنس�بة 
30 باملئة والرتكيز عىل قاعدة النفقات الحقيقية لعام 2020«، مش�دداً أن 

الربملان »لن يسمح بقروض جديدة«.  
وأش�ار إىل »العج�ز املايل والديون املس�تحقة الس�يما القرض�ني املاضيني، 
وأحدهم�ا تبلغ قيمت�ه 15 ترليون دين�ار، فيما تبلغ قيم�ة القرض اآلخر 
12 ترلي�ون دينار، إضاف�ة إىل قرض بقيمة 5 مليارات دوالر، وغر ذلك من 

القروض القديمة«.  

جلنتان برملانيتان
 تطالبان بخفض نفقات املوازنة وإضافة 

مواد واستضافة )4( جهات

الدفاع،  وزارة  شكلت 
ث�الث  لج�رد  لجن�ة 
رتب علي�ا يف مالكات 
ال�وزارة.  ومفاص�ل 
كت�اب  وبحس�ب 
جمعة  الدف�اع  لوزير 
عن�اد حصل�ت وكالة 
العراقي{  }املس�تقبل 
من�ه،  نس�خة  ع�ىل 
رئي�س  اىل  موجه�اً 
أركان الجي�ش فان�ه 
أوع�ز فيه »بتش�كيل 
مه�ام  تت�وىل  لجن�ة 
القي�ام بج�رد كاف�ة 
املناصب برتبة }فريق 
ولواء وعم��يد{ ضمن 
الجي�ش  مالك���ات 

وبكافة مفاصله. 

بالوثيقة.. الدفاع تقلص ثالث رتب
 يف اجليش اىل %30

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت قيادة قاطع عمليات سامراء 
للحش�د الش�عبي، أم�س األربعاء، 
العثور ع�ىل مضافة تابع�ة لفلول 
داع�ش اإلرهاب�ي يف حويج�ة البو 

جواد شمال مدينة سامراء.
وذكر إعالم القي�ادة يف بيان، تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
أن »معلوم�ات اس�تخبارية دقيقة 

وردت إىل اس�تخبارات الل�واء 315 
بالحش�د الش�عبي أف�ادت بوجود 
داع�ش  لفل�ول  تابع�ة  مضاف�ة 
اإلرهاب�ي يف حويج�ة الب�و ج�واد، 
حيث كان يستغلها داعش يف تنفيذ 

هجماته عىل القوات األمنية«. 
وأض�����اف البي�ان، أن »قوة من 
الل�واء 315 وف�وج ط�وارئ اللواء 
املضاف�ة  تل�ك  بمداهم�ة  قام�ت 

ومعالجتها فوراً«.

احلشد يعلن معاجلة »مضافة داعشية« 
شامل سامراء



www.almustakbalpaper.net العدد )2303( الخميس  21  كانون الثاني  2021 محليات3

    بغداد / عامر عبدالعزيز

اعلنت وزارة التجارة ان اللجنة الحسابية املكلفة بتنظيم 
و رصف املس�تحقات املالية لفرع الرشكة العامة لتجارة 
الحب�وب يف كركوك قام�ت بتدقيق املعامالت الحس�ابية 
وتنظيم صكوك الفالحني الخاصة باقيام الحنطة املحلية 

املسوقة للموسم التسويقي لعام ٢٠٢٠ . 
اك�د ذلك مدير ع�ام الرشكة املهن�دس عبدالرحمن عجي 
طوف�ان ، وق�ال ان عملي�ة توزي�ع ورصف مس�تحقات 

الفالح�ني ش�ملت مركزي تس�ويق الحويج�ة والرياض 
للموسم التسويقي لعام ٢٠٢٠ ، ووفق الية الرصف التي 
تت�م بعد تدقيق املعامالت واس�تحصال املوافقات االمنية 
املطلوب�ة وبحض�ور الف�الح الش�خيص وحس�ب اولوية 

التسويق .
مبينا »ان س�ايلو خان بني س�عد اكم�ل توزيع الصكوك 
ع�ى الفالحني واس�تالم الصك الجدي�د وايداعه باملرصف 

لغرض املقاصة .
م�ن جانب اخر » اش�ار طوف�ان ان س�ايلوات خان بني 

س�عد و خان ضاري و الرصافة بارشت بتجهيز املطاحن 
بالحص�ص املقررة من م�ادة الحنطة للحصة املخصصة 
للرعاية االجتماعية لشهري ترشين الثاني وكانون االول 

٢٠٢٠ وحسب خطة قسم التسويق . 
الفتا »ان س�ايلو الرصافة انتهى من اس�تالم كامل كمية 
الحنطة املنقولة من مجمع حبوب سامراء يف فرع صالح 
الدي�ن والبالغ�ة عرشون ال�ف طن ضمن خط�ة املناقله 

لتعزيز ارصدة مواقع بغداد .
ويف للمثنى واصل سايلو السماوه عملية تجهيز املطاحن 

واس�تالم وتفري�غ الحنطة ال�واردة م�ن ) مجمع حبوب 
النعمانية ( يف واسط .

واختت�م حديثه اىل الجهد الفن�ي يف مجمع حبوب. بيجي 
انجز اكس�اء املمرات بني البناكر م�ن اجل املحافظة عى 
الحنطة خالل موس�م التسويق او خالل تجهيز املطاحن 

و املناقله. 
مبينا ان الكمية التي تم اس�تالمها قد بلغت)٩.٣٦١(طن 
من مجم�وع الكمية املخصصة للفرع والبالغة)١٠٠٠٠( 

وذلك لدعم الخزين من الحبوب داخل الفرع.

التجارة: فرع رشكة احلبوب يف كركوك يبارش برصف مستحقات الفالحني للموسم التسويقي لعام ٢٠٢٠

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت رشك�ة أور العامة إح�دى رشكات 
إط�ار  ويف  واملع�ادن  الصناع�ة  وزارة 
الع�راق  يف  صن�ع  بمع�رض  مش�اركتها 
املق�ام حالي�ا ع�ى أرض مع�رض بغ�داد 
ال�دويل عن تجهيز الرشك�ة العامة لتوزيع 

كهرباء الوس�ط بمنتجاته�ا من القابلوات 
الكهربائية«.

وأف�اد مدي�ر ع�ام الرشك�ة حي�در س�هر 
الحس�يناوي ب�أن رشكته قام�ت بتجهيز 
رشك�ة كهرباء الوس�ط بقابل�و كهربائي 
)١ ×١5٠( بط�ول )٦٠( ك�م وقابلو ريفي 
بط�ول )١٠٠( كم ، الفتا اىل أن التجهيز تم 

ضمن املعايري الفنية والتسويقية املعتمدة 
وبفرتة زمنية محددة ».

مؤك�دا أن رشك�ة أور العام�ة تع�د م�ن 
ال�رشكات الحيوي�ة والتي تس�هم بش�كل 
فاعل يف رفد وزارة الكهرباء ووزارات الدولة 
االخ�رى بمنتجاتها املهمة م�ن القابلوات 

واالسالك الكهربائية.

رشكة أور العامة تعلن عن جتهيز كهرباء الوسط 
بمنتجاهتا من القابلوات الكهربائية

يف إطار مشاركتها مبعرض صنع يف العراق

    بغداد / المستقبل العراقي

أص�درت وزارة التعلي�م الع�ايل والبح�ث 
العلمي، أمس األربعاء، توجيهات بش�أن 
املحارضات اإللكرتونية لطلبة الجامعات 

الحكومية واألهلية.
وأكدت وثيقة صادرة عن دائرة الدراسات 
ال�وزارة، ع�ى »اعتم�اد  والتخطي�ط يف 
التفاعلي�ة  اإللكرتوني�ة  املح�ارضات 
املتزامنة وليس الرشح الفيديوي املرفوع 

بصيغ�ة ملف صوت�ي أو فيديوي أو عى 
.»)pdf( صيغة

»االلت�زام  التوجيه�ات  وتضمن�ت 
للمح�ارضات  املح�ددة  بالتوقيت�ات 
اإللكرتونية وفق الجداول املعلنة مس�بقاً 
للدراس�تني الصباحي�ة واملس�ائية وعدم 
و«تحدي�د  بش�كل عش�وائي«،  إلقائه�ا 
ع�دد الطالب يف الص�ف اإللكرتوني بما ال 
يتجاوز )5٠ طالباً( وتقسيم الطلبة وفقاً 

لذلك إىل صفوف إلكرتونية متعددة«.
وحث�ت أيض�اً ع�ى »تس�جيل وتوثي�ق 
ورفعها  وأرش�فتها  املحارضات 
عى املنصات التعليمية )فيديوية 
م�ن  الطلب�ة  لتمك�ني   )pdf أو 
الرج�وع إليها عند الحاجة وأيام 
إىل  االمتحانات«.يش�ار  مراجعة 
أن وزارة التعلي�م العايل والبحث 
العلم�ي اتبع�ت آلي�ة التدري�س 
اإللكرتون�ي لتعوي�ض انقط�اع 
ال�دوام الحض�وري إث�ر جائحة 

كورونا.

التعليم تصدر توجيهات جديدة 
بشأن املحارضات اإللكرتونية

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

افتتح�ت وزارة الرتبي�ة ٣٠ بناي�ة تربوي�ة من 
أصل ٣٠٠ مرشوع يف نينوى خالل العام املايض، 
بينما انجزت مديرية تربية كركوك ٢٠ مدرس�ة 

وادخلتها الخدمة.
وقال املدير العام يف مديرية تربية نينوى يوسف 
فرج الس�بعاوي يف حديث صحفي إن »البنايات 
التي ت�م الب�دء ببنائها يف محافظ�ة نينوى هي 
من خالل مش�اريع تنمية األقاليم، كاش�فاً عن 
وج�ود٣٠٠ مرشوع تربوي بني مدارس ومالعب 
رياضية وقاعات امتحاني�ة من املؤمل انجازها 
خ�الل الفرتة املقبلة، ال س�يما أن نس�ب العمل 

فيها بلغت ٣٠ اىل 7٠ باملئة«.
واكد وضع »خطة مسبقة لحل ازدواجية الدوام 
باملحافظة من اجل فك الدوام الثنائي والثالثي«، 
مشريا اىل ان »املديرية تسعى الستحصال جميع 
املس�تحقات املالي�ة ملوظفيه�ا وس�يتم رصف 
روات�ب املتعينني الجدد بعد إص�دار أمر التمويل 

الخاص بهم«.
من جانب اخر، قال مدير تربية محافظة كركوك 
عبد عيل حسني ان »قسم االبنية املدرسية التابع 
ملديريته انج�ز ٢٠ بناية مدرس�ية وتم ادخالها 
الخدمة الستيعاب اعداد الطلبة«، مشريا اىل أنها 
»ضمن مشاريع العام ٢٠٢٠، و٢٠١٩ ، ويتكون 
بعضها من ٢4 صف�ا واخرى من ١8 صفا و١٢ 
صف�ا، وحرصت ال�رشكات املنفذة ع�ى بنائها 
وفق الط�رق الحديثة باحتوائه�ا عى الصفوف 
املناس�بات  وقاع�ة  االدارة  واقس�ام  وقاع�ات 
والصحي�ات، ومنه�ا يف مناط�ق مرك�ز كركوك 
واخرى يف املناطق املح�ررة ويف النواحي التابعة 

للمحافظة«.
وب�ني ان »كرك�وك حصل�ت ع�ى املرك�ز االول 
ضم�ن املحافظ�ات يف انج�از االبنية املدرس�ية، 
فقد أس�همت يف فك االزدواجات الثالثية واعادت 
م�دارس اىل ابنيتها مع توس�يع اخرى وانش�اء 
جديدة يف مناط�ق تخلو منها وكانت تعتمد عى 
مدارس ليس�ت ضمن الرقعة الجغرافية لسكن 
الطال�ب، وهناك بناي�ات ملدارس يج�ري العمل 
فيها بنس�ب انجاز مختلفة وسيتم انهاء العمل 

خالل هذه السنة«.
واض�اف حس�ني ان »املحافظة افتتح�ت كذلك 
البناي�ة الجدي�دة املنج�زة م�ن قب�ل امل�الكات 
الهندس�ية والفنية والتي خصصت الس�تيعاب 
القس�م بش�عبه كافة وتتكون من ع�دة طوابق 

وبنيت بطراز عمراني مميز«.

الرتبية تفتتح »5٠« 
بناية تربوية يف نينوى 

وكركوك

    نينوى / زهراء علي

كش�ف محاف�ظ نينوى نج�م الجبوري  عن ب�دء اكثر من رشكة 
تركية انشاء مالعب جديدة وبطراز جديد يف عموم املحافظة.

وأك�د الجب�وري ان مجموع�ة من ال�رشكات الرتكية املس�اهمة 
باعم�ار محافظة نينوى رشع�ت باعمار ثالث�ة مالعب رياضية 
س�عة كل ملع�ب منها اكثر م�ن  ٣٠ الف متفرج منه�ا يف مدينة 

املوصل وقضاءي )تلكيف وسنجار( شمال غرب املوصل«.
الفت�ا اىل ان “م�دة العمل مفتوحة وان الخربة الهندس�ية الرتكية 
وبالتع�اون مع مالكاتنا رشعت بالعمل م�ن اجل انهاض الواقع 

الريايض ومالعب املوصل يف عموم املحافظة “.

حمافظ نينوى يعلن البدء بإنشاء 
»3« مالعب بسعة »3٠« ألف متفرج

    بغداد / المستقبل العراقي

تب�ارش الرشكة الكورية املح�ال عليها تنفيذ مين�اء الفاو الكبري 
اعماله�ا قريب�ا بع�د اتمام بع�ض االج�راءات االداري�ة واملالية، 

وحضور 4٠ خبريا كوريا النجاز املرشوع.
وق�ال مدير ع�ام الرشك�ة العامة ملوان�ئ العراق التابع�ة لوزارة 
النقل فرحان محيسن الفرطويس،يف حديث صحفي، ان »الرشكة 
الكورية ستبارش العمل بشكل فعيل يف ميناء الفاو خالل االسابيع 
القليل�ة املقبل�ة، اي بعد االنتهاء من االج�راءات االدارية بمتابعة 
وزير النقل ومدي�ر التخطيط، والتأكيد عى تخصيص مبلغ 4٠٠ 
مليار دينار لحس�اب رشكة املوان�ئ، ليجري بعدها فتح االرصدة 
بش�كل مبارش«، مؤك�دا أن »هذا االمر اصبح ش�به محس�وم«. 
واض�اف ان »الرشكة الكوري�ة طلبت املبارشة بالعم�ل قبل ايام 
ع�دة الجراء الفحوص�ات لرتبة قاع قن�اة خور الزب�ري بالتعاون 
م�ع مدير املالحة ملنطق�ة خور الزبري، عرب ادخ�ال بعض القطع 
البحرية للقيام بهذه العملية، بيد ان هذا االمر يتطلب الس�يطرة 
عى عمليات حركة البواخر املوجودة يف املنطقة تحاشيا لحصول 

حوادث«. 

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة املالية، أمس األربع�اء، موافقتها عى تمويل رواتب 
املوظفني لشهر كانون الثاني ٢٠٢١، وذلك بعد أنباء عن تعرقلها 

بسبب تأخر إقرار املوازنة.
وبحس�ب وثيقة صادرة ع�ن الوزارة، أنه »لغ�رض البدء بتمويل 
روات�ب ش�هر كان�ون الثان�ي حي�ث أن الس�ياق املتبع ب�أن يتم 
التمويل بعد يوم ١٢ من كل ش�هر ونظراً لقلة السيولة النقدية يف 
الوق�ت الحايل نرتأي ببدء عملية التمويل بعد يوم ٢٠ من الش�هر 

الحايل«. 
وتضمن�ت الوثيق�ة أن »تمويل الرواتب واألجور س�واء من فصل 
تعوي�ات املوظف�ني أو النفق�ات التش�غيلية لكافة دوائ�ر الدولة 

املمولة مركزياً وذاتياً«.

الرشكة الكورية تبارش اعامهلا يف ميناء الفاو 
بحضور »4٠« خبريًا كوريًا

املالية توافق عىل متويل رواتب املوظفني 
لشهر كانون الثاين ٢٠٢1

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم االربعاء، القبض عى متهمني اثنني باإلرهاب، وتهريب 
اآلثار، واالتجار بالبرش، يف مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.

وذكرت عمليات بغداد يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، ان »القوات االمنية 
يف الل�واء )٢7( ووف�ق معلومات اس�تخبارية دقيق�ة تمكنت من اعتق�ال متهمني اثنني 
باإلتج�ار بالبرش، غربي بغداد، فضال عن مواصلة نص�ب كامريات املراقبة ضمن قاطع 
املس�ؤولية«. واوضح البيان ان«فرقة املشاة السادس�ة تمكنت من تنفيذ عمليات بحث 
وتفتيش يف مناطق شمال وغربي بغداد ضمن قاطع مسؤولية الفرقة، نتج عنها اعتقال 

عدد من املتهمني وفق مواد قانونية مختلفة، وضبط أسلحة واعتدة غري مرخصة«. 
واضاف البيان ان«ضمن واجبات البحث والتفتيش يف قاطع شمال الرصافة لفرقة املشاة 
الحادي�ة ع�رش تمكنت القوات األمنية م�ن اعتقال عدد من املتهمني وف�ق مواد قانونية 
مختلفة، بينهم متهم برتويج املواد املخدرة، وضبط أس�لحة غري مرخصة، باإلضافة إىل 
االس�تمرار بنصب كامريات املراقبة يف الط�رق واملحال التجارية وبالتعاون مع املواطنني 
ضم�ن قاطع الرصاف�ة«. وأكمل البي�ان ان«الفرقة األوىل يف الرشط�ة االتحادية تمكنت 
م�ن إلقاء القب�ض عى عدد م�ن املطلوبني وفق م�واد قانونية مختلف�ة بينهم متهمني 
بالرسق�ة، وترويج املواد املخدرة، وضبط أس�لحة واعتدة غري مرخص�ة جنوبي بغداد«. 
واكدت القيادة ان«الفرقة الثانية رشطة اتحادية وبناء عى معلومات استخبارية دقيقة 
تفي�د بوجود ش�خص يمتهن املتاج�رة بالقطع األثرية، وبعد كم�ني محكم نصب له تم 
إلقاء القبض عليه وهو يس�تقل عجلة مدني�ة، وضبط بحوزته )١٩( قطعة آثرية معدة 
للتهريب، باإلضافة إىل اعتقال عدد من املتهمني وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهم 

وفق املادة ١/4 إرهاب، وضبط أسلحة غري مرخصة واعتدة مختلفة«. 

    بغداد/ المستقبل العراقي

أم�س  الرافدي�ن،  م�رصف  اعل�ن 
االربع�اء، مبارشته باط�الق القروض 
بكاف�ة انواعها بما فيها االس�تثمارية 

والتسهيالت املرصفية االخرى.
وذك�ر املكت�ب االعالم�ي للم�رصف يف 

بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
من�ه ان »املرصف اصدر توجيها لكافة 
فروعه املنترشة يف بغ�داد واملحافظات 
برتويج معامالت القروض للزبائن بما 
فيها القروض االستثمارية التي تخدم 
الدول�ة وذلك به�دف تنش�يط القطاع 

الخاص«.

عمليات بغداد تلقي القبض
عىل متهمني يتاجران باآلثار وبالبرش

الرافدين يعلن اطالق القروض بكافة أنواعها 
ويعلن تسهيالت مرصفية

العراق حيل باملرتبة الثالثة كأكرب 
مصدر نفط للصني خالل عام ٢٠٢٠

الدفاع املدين ختمد حريقًا اندلع بمقر 
افواج طوارئ بغداد يف االعظمية

    بغداد / المستقبل العراقي

أظه�رت بيانات حكومي�ة صينية، أمس األربع�اء، أن العراق ج�اء باملرتبة 
الثالثة كأكرب مصدر للنفط للصني خالل العام املايض ٢٠٢٠.

ووفقا للبيانات، فان الطلب الصيني ظل عى النفط قويا العام املايض حتى 
مع انتشار جائحة كوفيد -١٩ حيث استوردت 54٢.4 مليون طن خالل عام 
٢٠٢٠ او ما يعادل ١٠.85 مليون برميل يوميا وبزيادة بلغت 7.٣% عن العام 

الذي سبقه، علما أن الطن الواحد يعادل تقريبا 7 براميل. 
وأوضح�ت ان صادرات العراق النفطية ارتفع�ت للصني خالل العام املايض 
٢٠٢٠ بنس�بة ١٦.١ باملئ�ة إىل ٦٠.١٢ ملي�ون طن او نح�و 7١5 الف برميل 
يومي�ا يف ٢٠٢٠ مقارن�ة بالع�ام الس�ابق، ليحت�ل ثالث أكرب م�ورد للنفط 

للصني. 
واضافت ان »السعودية احتلت املرتبة االوىل يف صادرات النفط للصني خالل 
الع�ام املايض حيث بلغ�ت 84.٩٢ مليون طن ، أو نح�و ١.٦٩ مليون برميل 

يوميا ، بزيادة ١.٩ باملئة عن العام السابق«. 
واش�ارت اىل ان روس�يا جاءت باملرتبة الثانية، حيث بلغت ش�حنات 57.8٣ 

مليون طن ، أو ١.٦7 مليون برميل يوميا ، بزيادة 7.٦% عن ٢٠١٩.

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلنت مديرية الدف�اع املدني، أمس 
األربعاء، تمكن فرقها من السيطرة 
واخم�اد حري�ق اندل�ع داخ�ل مقر 
اف�واج ط�وارئ بغ�داد يف منطق�ة 

االعظمية الكرسة.
تلق�ت  بي�ان  يف  املديري�ة  وذك�رت 
املس�تقبل العراق�ي نس�خة منه أن 
»فرق الدف�اع املدني طوقت الحريق 

ال�ذي نش�ب داخل عدد م�ن طوابق 
البناي�ة املتخ�ذة ملن�ام املنتس�بني، 
وانهت الحادث دون تسجيل اصابات 
برشية مع تحجيم خسائرها املادية 

داخل املقر«. 
وأضاف�ت، »ع�ى إث�ر ذلك ت�م فتح 
تحقي�ق يف مركز الرشطة املس�ؤول 
عن الرقعة الجغرافية باالعتماد عى 
تقرير خرباء االدلة الجنائية لتحديد 

اسباب اندالع الحريق«.

حمافظ البرصة يطالب بديون املحافظة املستحقة عىل بغداد
    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

طالب�ت حكوم�ة الب�رصة املحلي�ة نظريتها 
االتحادية بإط�الق مس�تحقات البرصة من 
البرتو دوالر، وذلك أسوة بما أقرته الحكومة 
القلي�م كردس�تان يف املوازن�ة م�ن االموال، 
منبه�ة اىل ان تلك الدي�ون )اموال املحافظة( 
دقق�ت من دي�وان الرقاب�ة املالية لس�نوات 
٢٠١4-٢٠١5-٢٠١٦ وه�ي تفوق ديون كل 

الوزارات وحتى االقليم نفسه.
وق�ال املحافظ اس�عد العيدان�ي »يف املوازنة 
الحكوم�ة  اقرته�ا  اس�تحقاقات  يوج�د 
االتحادي�ة ومجلس ال�وزراء كدي�ون إلقليم 
كردس�تان، فنحن ال نعارض ه�ذا املوضوع 
الن الدول�ة يج�ب ان ترعى جمي�ع أبناءها، 
ولك�ن البرصة لها مس�تحقات اكرب مما اقر 
لإلقلي�م، حيث دق�ق دي�وان الرقاب�ة املالية 
مستحقات البرتودوالر ألعوام ٢٠١4 و٢٠١5 
و ٢٠١٦ واق�رت م�ن قب�ل الديوان ب�أن تلك 
الديون مستحقة للمحافظة بذمة الحكومة 
املركزية، وعندما تدقق مستحقات املحافظة 

ألعوام ٢٠١8 و٢٠١٩ و٢٠٢٠ فستكون اكرب 
من مستحقات اي  وزارة وكذلك االقليم .. ويف 
حني ام الب�رصة تراعي مصالح البلد بصورة 
عام�ة دوم�ا فيج�ب ان ال تعب�ن حقوقها ال 
سيما من قبل اعضاء الربملان لدى التصويت 

عى املوازنة«.
ويف وقت سابق قال النائب اسعد العبادي ان 

الب�رصة تطلب الحكومة االتحادية ١١ مليار 
دوالر م�ن مبالغ الب�رتو دوالر، والخمس�ني 
باملئة من اي�رادات املنافذ الحدودية املتوقفة 
والت�ي لم تمنح للمحافظ�ة منذ عام ٢٠١4، 
الفت�ًا اىل اتف�اق بش�أن من�ح اس�تحقاقات 
املحافظات املصدرة للنف�ط دون الذهاب اىل 

الحكومة االتحادية.

حمافظ بغداد يبحث ملف »االعتداء 
وتعيينات وتقاعد« االطباء

    المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

بح�ث محاف�ظ بغ�داد املهن�دس محم�د جابر 
العط�ا، م�ع نقي�ب االطب�اء الدكت�ور جاس�م 
مط�رش الع�زاوي، مل�ف االعتداء ع�ى االطباء، 
وتعيينات الجدد منهم، وقرار احالة املش�مولني 

اىل التقاعد.
وقال املحاف�ظ خالل زيارته نقاب�ة االطباء، إن 
»رشيح�ة االطب�اء تتع�رض اىل معان�اة كثرية، 
تتعلق باالعتداء الذي يقع عليها، يف املستشفيات، 
باإلضافة اىل مش�كلة احالتهم اىل التقاعد، وفق 
القان�ون الجديد، يف س�ن يعت�رب الطبيب يف اوج 
عط�اءه، مؤك�دا تضم�ني كل مش�اكل االطباء 
ضم�ن برنام�ج املحافظة لع�ام ٢٠٢١ لالرتقاء 
بواقع نقابة االطباء العراقيني ودعمهم بالشكل 

املطلوب«.

م�ن جانبه، أكد نقيب االطباء جاس�م العزاوي، 
ان�ه »ناقش مع الس�يد املحافظ هم�وم االطباء 
واملش�اكل التي ترافق عملهم، كذلك حل مشكلة 

السكن لتلك الرشيحة املهمة، مثمنا زيارة السيد 
املحافظ ودوره الكبري يف خدمة القطاع الصحي، 

وصوال اىل خدمة املواطن البغدادي«.
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EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq. 
Second Extension Announcement for Tender No: 018-SC-20-EBS 

Provision of air ticket booking and accommodation services 
Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification 

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the 
laws of Hong Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS 
Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern 
Part. 

Tender Title: Provision of air ticket booking and accommodation services 
Tender No.: 018-SC-20-EBS 
Tender Information:  
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for the First time. All the 
specialist companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with EBS 
Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by 
paying the tender fee (100$) after procedures mentioned below. 
Part One: Scope of work 
EBS Petroleum Company Limited is to seek two to four contractor to execute project Provision of air ticket 
booking and accommodation services，For more details, please refer to ITB document. 
Part Two: Purchase the ITB: 
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to 
Tan Li tanli@ebspetroleum.com  and submit the following documents one day in advance: 
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company 
B: Valid Copy of Company registration Documents, tax return, Social securities etc.  
C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email) 
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one 
company 
People who directly come to purchase ITB without confirmation from above email would not be accepted. 
Part Three:  
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed 
separately before the SECOND EXTENDED tender submission deadline 4:00 PM January 31st, 2021 based 
on the ITB documents. 
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, 
Nahrawan S2 Camp before the deadline of tender mentioned above. 
Bidders Proposals shall consist of: 
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read 
and compile). 
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be 
read and compile). 
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value. 
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall 
be submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s 
address and contact information should be clearly mentioned on the envelope. 
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please 
inform the C&P Dept. three days before the deadline for the purpose of swift answering before the bidding date. 
Contract Person: Ms. Tan Li Email: tanli@ebspetroleum.com. 
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above this tender 
announcement. 

اعالن مناقصة  عامة استريادية )للمرة االوىل( 
اىل السادة : 

م / املناقصة املرقمة 1/م/أ/2021 
اعالن للمرة االوىل 

يرس )رشكة اور العامة اح�دى رشكات وزارة الصناعة واملعادن( 
لتقدي�م  الخ�رة  وذوي  املؤهل�ن  العط�اءات  مقدم�ي  بدع�وة 

عطاءاتهم 
اكمال تجهيز ونصب وتش�غيل خطوط مصنع االكسدة وبضمان 

ملدة سنة 
وحس�ب  التقرير الفني املرفق  يف القس�م الس�ادس م�ن الوثائق 

العطاء القياسية 
مبلغ الكلفة التخمينية :

)396667 دوالر( DAP واص�ل مخازن الرشكة + )20833( دوالر 
كلفة تنفيذ فقرة االيفاد

مقدار مبل�غ التامينات االولي�ة للمناقصة املطل�وب تقديمها مع 
العطاء )1%( من مبلغ الكلفة التخمينية الكلية بمبلغ 4175 دوالر 

او ما يعادله بالدينار العراقي يف يوم فتح العروض
� فرتة  التنفيذ : )120(  يوم 

� طريقة الدفع 
يكون دفع املس�تحقات املالية  نقدا بالدينار العراقي بموجب صك 
مصدق وحس�ب س�عر رصف الدوالر يف يوم دفع املس�تحقات مع 

مالحظة ما يأتي :
1 � عىل مقدمي العط�اء من رشكات املقاوالت املؤهلن والراغبن 
يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال ب� )رشكة اور العامة( 

عر الريد االلكرتوني 
urscoe@ur.industry.gov.iq
urcoe@gmail.com

خ�الل ايام ال�دوام الرس�مي من االح�د اىل الخميس من الس�اعة 
الثامنة وحتى الساعة الثانية بعد الظهر 

2 � سعر بيع مستندات املناقصة 500000 دينار )خمسمائة الف 
دين�ار ال غريها( غري قابلة للرد اال يف حالة الغاء املناقصة من قبل 
رشكتنا حيث تعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض ملقدمي العطاء 

ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن 
3 � بام�كان مقدم�ي العطاء املهتم�ن رشاء وثائ�ق العطاء بعد 
تقدي�م طل�ب تحري�ري اىل رشك�ة اور العامة يف مقره�ا الرئييس 

الكائن يف مدينة 
النارصي�ة  او مكتب بغداد العائ�د اىل رشكتنا يف منطقة الكرادة � 
الب�و جمع�ة � رقم الدار 139 � ش�ارع ابو ن�ؤاس � مجاور فندق 
ديان�ا الس�ياحي ) رق�م املوباي�ل 07711223235 للحصول عىل 
اوراق املناقص�ة بعد دف�ع قيمة البيع للوثائ�ق املوضح يف الفقرة 

)4( اعاله
4 � عىل مقدم العطاء ان يس�تخدم نموذج صيغة العطاء املوجود 
يف القس�م الرابع )نم�اذج العطاء( ويجب ان يت�م تعبئة النموذج 
بالكام�ل باملعلوم�ات املطلوبة دون تغيري يف ش�كله ولن تقبل اي 

بدائل
5 � متطلبات التاهيل املطلوبة : )كما مبينة  يف وثائق املناقصة( 

6 � يتم تس�ليم العطاءات اىل العن�وان االتي ) رشكة اور العامة / 
القسم التجاري � العنوان : محافظة ذي قار � النارصية � تقاطع 
سوق الشيوخ( يف املوعد املحدد )لغاية الساعة الواحدة بعد الظهر 
حس�ب التوقيت املحيل  ملدينة النارصية م�ن تاريخ غلق املناقصة 
يف )2021/2/9( وان العط�اءات املتأخرة س�وف ترفض وس�يتم 
فت�ح العطاءات بحضور مقدمي العط�اءات او ممثليهم الراغبن 
بالحض�ور يف العن�وان االتي : املقر الرئييس لرشك�ة اور العامة يف 
النارصي�ة / غرفة لجنة فتح الع�روض( يف الزمان والتاريخ الذي 
ي�يل يوم الغلق ) الس�اعة التاس�عة صباحا لي�وم 2021/2/10( 

حسب التوقيت املحيل ملدينة النارصية
7 � س�يعقد مؤتم�ر خ�اص لالجابة ع�ن االستفس�ارات بتاريخ 
2021/2/3 يف تمام الساعة التاسعة صباحا بتوقيت املحيل ملدينة 
النارصي�ة وذلك عىل قاع�ة االجتماع�ات وان كل االستفس�ارات 
املتعلق�ة بوثائ�ق املناقصة يجب ان تقدم يف موعد اقصاه س�بعة 
ايام تس�بق تاريخ انعقاد املؤتمر واذا صادف موعد انعقاد املؤتمر 
او موع�د غلق املناقصة عطلة رس�مية فان موع�د انعقاد املؤتمر 
او موع�د غلق املناقصة  حس�ب الحال س�يكون يف اليوم الذي ييل 
العطلة وبتمام الس�اعة املحددة يف التاريخ االس�اس لعقد املؤتمر 

وساعة الغلق
مع التقدير

املدير العام

حمافظة بغداد
مديرية الزراعة يف حمافظة بغداد /الكرخ

انذار
اىل املتعاق�د )س�الم ن�ارص محم�د( بالعق�د 
الزراع�ي املرق�م 2 يف 1963/11/1 املرم وفق 
احكام القانون 117 لسنة 1970 تعليمات  رقم  
)6( بالقطع�ة املرقمة 4/6 مقاطعة 14/ ابار 
اليساري وبمساحة ) 45( دونم بالنظر لرتككم 
املس�احة املوصوف�ه اع�اله ننذرك�م بوجوب 
اس�تغالل مس�احة العقد خالل م�ده اقصاها 
30 يوم من تاريخ نرش االعالن وبخالفه سيتم 
اتخاذ االجراءات القانونية لفسخ العقد معكم 

حسب الضوابط والتعليمات

مدير الزراعة يف حمافظة بغداد /الكرخ

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 2456/ب2020/1
التاريخ : 2021/1/18

ش�هيد  )فليح�ه  الثال�ث  الش�خص  إىل/ 
ياسن( 

أقام املدعي ) محمد حس�ن جعفر هادي 
اضاف�ة لرتك�ة مورثت�ه املرحوم�ة ملوك 
ابراهي�م( الدعوى البدائي�ة املرقمة أعاله 
والت�ي يطلب فيها الحك�م )بابطال كافة 
القيود التي وردت عىل قيد مورثته املدعي 
اعاله واعتبار قيدها بالعدد 218 ك1 1968 
رقم الجل�د 130 ثاب�ت الحكم(وقد قررت 
املحكمة ادخالك ش�خصا ثالثا يف الدعوى 
منظم اىل جانب املدع�ى عليه ،وملجهولية 
محل إقامتك حسب رشح املبلغ القضائي 
واش�عار مختار حي الزه�راء/2  )عباس 
شهيد ابو حية( عليه قررت هذه املحكمة 
تبليغك إعالنا بصحيفتن محليتن يوميتن 
للحضور يف موعد املرافعة املصادف يف يوم 
2021/2/3 وعند عدم حضورك أو إرسال 
من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا  وفق األصول.
القايض

عيل جبار الخزعيل

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 2456/ب2020/1
التاريخ : 2021/1/18

جعف�ر  )فوزي�ة  الثال�ث  الش�خص  إىل/ 
هادي( 

) محم�د حس�ن جعف�ر  املدع�ي  أق�ام 
ه�ادي اضافة لرتك�ة مورثت�ه املرحومة 
مل�وك ابراهيم( الدع�وى البدائية املرقمة 
أع�اله والتي يطلب فيه�ا الحكم )بابطال 
كافة القيود الت�ي وردت عىل قيد مورثته 
املدعي اعاله واعتب�ار قيدها بالعدد 218 
ك1 1968 رق�م الجل�د 130 ثابت الحكم(

وقد قررت املحكمة ادخالك ش�خصا ثالثا 
يف الدع�وى منظم اىل جان�ب املدعى عليه 
،وملجهولي�ة مح�ل إقامتك حس�ب رشح 
املبلغ القضائي واشعار مختار حي الفرات  
)نارص حس�ن الح�دراوي( علي�ه قررت 
ه�ذه املحكمة تبليغك إعالن�ا بصحيفتن 
موع�د  يف  للحض�ور  يوميت�ن  محليت�ن 
ي�وم 2021/2/3  املص�ادف يف  املرافع�ة 
وعند ع�دم حضورك أو إرس�ال من ينوب 
عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا  وفق األصول.
القايض

عيل جبار الخزعيل

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 3246/ب2020/3
التاريخ : 2021/1/17

م/إعالن
إىل/ املدع�ى علي�ه )ل�ؤي وس�يم ناظ�م 
املدي�ر املف�وض لرشكة اتصالن�ا( إضافة 

لوظيفته 
أق�ام املدع�ي) عالء غ�ايل عب�د( الدعوى 
املرقم�ة أع�اله والتي يطل�ب فيها الحكم 
)الزام�ك بتأديت�ك لللمدع�ي اع�اله مبلغ 
االيج�ار البالغ تس�عة مالي�ن وثالثمائة 
واربع�ة وع�رشون الف دين�ار للفرتة من 
 ) العق�د  انته�اء  ولغاي�ة   2017/6/16
ولثب�وت مجهولي�ة محل إقامتك حس�ب 
رشح املبل�غ القضائ�ي وإش�عار مخت�ار 
محلة 601 ناحية املنصور املدعو )عدنان 
فاض�ل حم�د( لذا ق�ررت ه�ذه املحكمة 
تبليغك إعالنا بصحيفتن محليتن يوميتن  
للحضور يف موعد املرافعة املصادف يف يوم 
2021/2/1 وعند عدم حضورك أو إرسال 
من ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا  وفق األصول.
القايض

خالد جابر عبيد

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد : حجة وفاة/190

التاريخ: 2021/1/14
إىل  / املدعو ) قيس فاضل مهدي (

إعالن
قدم طالب حج�ة الوفاة )نجيحه باقر ناجي( 
طلب�ا إىل هذه املحكم�ة يروم فيه اس�تصدار 
حجة وفاة بح�ق املدعو )قيس فاضل مهدي( 
ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك  يف الصح�ف املحلية 
فعلي�ك الحضور أمامها خ�الل عرشة أيام من 
تاري�خ نرش اإلع�الن وبخالف�ه س�يتم النظر 

بالطلب وفق القانون .
القايض

عيل حميد الحيدري

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة األحوال الشخصية يف النجف

العدد : حجة وفاة/189
التاريخ: 2021/1/12

إىل  / املدعوة ) سناء فاضل مهدي (
إعالن

قدم طالب حج�ة الوفاة )نجيحه باقر ناجي( 
طلب�ا إىل هذه املحكم�ة يروم فيه اس�تصدار 
حجة وفاة بحق املدعو )س�ناء فاضل مهدي( 
ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك  يف الصح�ف املحلية 
فعلي�ك الحضور أمامها خ�الل عرشة أيام من 
تاري�خ نرش اإلع�الن وبخالف�ه س�يتم النظر 

بالطلب وفق القانون .
القايض

عيل حميد الحيدري

فقدان 
فق�دت مني الهوي�ة الصادرة م�ن نقابة 
املهندس�ن العراقين بأس�م ) سعيد داود 
س�ليمان رض�ا ( الرجاء من يعث�ر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار.
����������������������������������

مديرية الزراعة 
يف محافظة النجف االرشف 

التعاقد والتوزيع
العدد :1065

التاريخ: 2021/1/20
اىل الف�الح ) كش�اش حس�ون عكموش (

امل�وزع علي�ه مس�احة 10 دون�م ضم�ن 
القطع�ة املرقم�ة 1/107 مقاطع�ة 1 / 
املويه�ي بموجب ق�رار التوزي�ع املرقم 1 
الرتحال�ك  بالنظ�ر   ،  1962/11/19 يف 
عن املنطقة وترك املس�احة املوزعة عليك 
عرض�ه للتج�اوزات واالس�تغالل من قبل 
الغ�ري وع�دم امتثال�ك للتعليم�ات رقم 4 
لس�نة 1970 لذا ننذركم بوج�وب التقييد 
بما اوجبه القانون واس�تغاللك املس�احة 
ف�رتة 10 ايام من تاري�خ النرش ومراجعة 
واملس�احة  االرايض  قس�م   / مديريتن�ا 
وبخالف�ه س�وف نق�وم بالغاء املس�احة 
املوزعة عليك وف�ق الضوابط والتعليمات 

املعمول بها.
منعم شهيد حسن

مدير الزراعة يف محافظة النجف االرشف/ 
وكالة

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 3202/ب2020/1
التاريخ : 2021/1/20

اعالن
إىل/ املدع�ى علي�ه الثاني ) نصري خش�ان 

عبيد( 
أق�ام املدعي )الس�يد مدير بلدي�ة النجف 
اضافة لوظيفته( الدعوى البدائية املرقمة 
أع�اله ض�دك والتي يطل�ب فيه�ا الحكم 
)بابط�ال كافة قيود العقار املرقم 29154 
/3 حي الجامعة واعادة تس�جيله باس�م 
دائرة املدعي اعاله( ،ونظرا ملجهولية محل 
إقامتك حسب رشح املبلغ يف محكمة بداءة 
الكوفة وحس�ب اش�عار مختار حي دعبل 
الخزاع�ي ) حيدر محم�د عبد العكاييش(، 
عليه قررت ه�ذه املحكم�ة تبليغك إعالنا 
بصحيفت�ن محليت�ن يوميت�ن بموع�د 
املرافعة املصادف يف يوم 2021/2/2 وعند 
ع�دم حضورك أو إرس�ال من ين�وب عنك 
قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا  وفق األصول.
القايض

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

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

االتحادية
محكمة جنح الحرية
العدد : 1/ج/2021

التاريخ : 2021/1/20
اعالن

اىل املته�م اله�ارب ) محمد جاس�م محمد 
الرماحي ( بالنظر لتبليغك اصوليا وصدور 
مذكرة قبض وتحري بحقك وعدم حضورك 
علي�ه ق�رر تبليغ�ك بواس�طة صحيفتن 
ه�ذه  اىل  الحض�ور  لغ�رض  محليت�ن 
املحكم�ة صباح ي�وم املحاكم�ة املصادف 
2021/2/28 وبخالف ذلك س�وف تجري 

املحاكمة بحقك غيابيا وعلنا.
القايض

باسم يوسف الزيادي
����������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2020/140

التاريخ : 2021/1/14 
اىل  /املنفذ عليه ) ضياء محمد جاسم( 

لق�د تحقق له�ذه املديرية من خالل رشح 
املبل�غ القضائي يف ه�ذه املديرية ومختار 
الحس�ن  عب�د   ( ب  الص�در/3  الش�هيد 
الش�حماني ( امل�ؤرخ 2021/1/17 ان�ك 
مجه�ول مح�ل االقامة وليس ل�ك موطن 
دائ�م او مؤق�ت او مخت�ار يمك�ن اجراء 
التبلي�غ  علي�ه واس�تنادا للم�ادة ) 27 ( 
م�ن قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغ�ك اعالنا 
بالحضور يف مديرية تنفيذ النجف االرشف 
خالل خمس�ة عرش يوم�ا تبدأ م�ن اليوم 
الت�ايل للنرش ملبارشة املعام�الت التنفيذية 
بحضورك ويف حالة عدم حضورك ستبارش 
ه�ذه املديرية باجراء التنفيذ الجري وفق 

القانون.
املنفذ العدل

نصري حسن عبد زيد الكالبي
اوص�اف املح�رر:- قرار محكم�ة االحوال 
/4402 بالع�دد  النج�ف  يف  الش�خصية 

ش2016/2 يف 2016/9/29 الطالق وكذلك 
عقد الزواج املرقم 1 يف 2015/2/1.

العدد : 820
التاريخ 2021/1/20

المواصفات المساحة 
بالدونم

رقم 
المقاطعة

رقم 
القطعة

غير 
مستصلحة 45 14/ابار 

اليساري 4/6

العدد : 831
التاريخ 2021/1/18
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ظاهرة الدبلوماسية كوسيلة اجتامعية يف املجتمع الدويل
     خالد مؤيد يونس الزهاوي 

     الجزء الثاني
 

2 -أم�ا دول االتحاد فيختلف الحكم فيها 
بالنسبة لنوع االتحاد: 

أ-ففي االتحاد الش�خيص تملك كل دولة 
من ال�دول املكونة لالتح�اد مبارشة حق 
التمثيل الدبلومايس عن نفس�ها, يف حني 
أن ه�ذا الحق تب�ارشه هيئ�ة واحدة عن 

الدول املكونة لالتحاد الحقيقي.
الكونف�درايل  االتح�اد  يف  ب-أم�ا 
او  معاه�دة  اىل  )التعاهدي(:فريج�ع 
دس�تور التعاهد ملعرفة م�ا اذا كانت كل 
من دول التعاهد تملك أو ال تملك مبارشة 

حق التمثيل الدبلومايس.
وظيفة الدبلوماسية.

يمك�ن  ال  أدواراً  الدبلوماس�ية  لعب�ت 
نكرانه�ا يف تهدئة الرصاعات و العودة اىل 
طاولة املفاوضات الت�ي تعد الحل االخري 
ل�كل املش�اكل الدولي�ة املزمن�ة و االنية 
وبذلك يكون للدبلوماس�ية ورجالها دور 
ممي�ز وق�وي لت�اليف االنح�دار يف مواجة 
الرصاعات الدامية التي أرهقت البرشية. 
الصعي�د  ع�ى  وظائ�ف  وللدبلوماس�ية 

الدويل, وعى الصعيد القومي.
اوال:وظيف�ة الدبلوماس�ية ع�ى الصعيد 

الدويل و العاملي.
كثرياً ما تلعب االسرتاتيجية الدبلوماسية 
تجن�ب  او  العالق�ات  تقوي�ة  يف  دوراً 
الرصاعات و الصدمات العسكرية , وهي 
أيض�اً املهم�ة الت�ي تنعك�س نتائجها يف 
صالح البل�د وتتخللها انواع من العالقات 
و املفاوض�ات التي يس�اعدها يف النجاح 
عوام�ل عدي�دة منه�ا رسع�ة البديهة و 
املعرفة الش�املة للمقابل وحسن التعبري 
و ال�ذكاء يف ترتي�ب الخط�وات للوصول 
اىل الغاي�ة املطلوب�ة , ويش�كل التصاعد 
املفاج�ئ و املتزاي�د لالتص�االت املرئي�ة 
التناف�س االقتص�ادي  و االلكرتوني�ة و 
و العس�كري التجس�يد الح�ي للتعبئ�ة 
اغل�ب  يف  الدبلوماس�ية  االس�رتاتيجية 

عالقات الدولة يف املجتمع الدويل.
ثاني�ا: وظيفة الدبلوماس�يةعى الصعيد 

القومي و الوطني.
 ه�ي االس�اليب و الطرق الت�ي تطبقها 

وزارة الخارجي�ة مبارشت�اً او بواس�طة 
ممثليها الدبلوماس�يون يف سبيل تحقيق 
ه�دف او اه�داف معينة. ويراع�ي فيها 
املالئم�ة  الطريق�ة   املناس�ب و  الوق�ت 
التخ�اذ مب�ادرة او التق�دم باق�رتاح او 
اصدار بيان يتضمن التأكيد أو االستنكار 
او الرتيث يف االجابة ع�ن املوضوع ريثما 
تتج�ى الحقائ�ق وتس�تقر الظ�روف او 
عدم االجابة مطلق�ًا او تجاهل املوضوع 
او كشف الس�تار عن معلومات خفية او 
التأجيل و التسويف و املماطلة او املناورة 
و الدوران ح�ول املوضوع او اللجوء تارة 
اىل املس�ايرة او املالينة و ت�ارة اىل تحذير 
و التنبيه. أو اس�تدراج الجه�ة الثانية اىل 
إف�راغ م�ا يف جعبته�ا أو القي�ام بحملة 
إعالمية واس�عة النط�اق أو أيفاد بعثات 
رشف عى مس�توى عال للتهيئة بتسليم 
الرئاس�ة او الجل�وس ع�ى الع�رض او 
بالحصول عى االس�تقالل , بعقد االتحاد 
او القي�ام بحم�الت دبلوماس�ية ل�رشح 
قضي�ة معين�ة او رفع مس�توى التمثيل 
توطي�د  او  اس�تئنافه  أو  الدبلوم�ايس 
عالق�ات الصداقة مع جه�ة دون غريها 
او عقد االحالف ومعاه�دات الصداقة او 
تقديم املساعدات املالية او وقفها او عقد 
اجتماع قمة او دعوة ش�خصية كربى أو 
هيئة رس�مية و ش�عبية , ال�خ... عى ان 
تراع�ي يف كل ذلك اح�كام القانون الدويل 
وقواع�د املجاملة و االخ�الق الدولية. كل 
ذلك يجعل من الس�رتاتيجية أداة لتسخري 
سياس�ة البل�د الخارجية ملصالح ش�عبه 
و الوص�ول اىل غايت�ه بالطرق الس�لمية 
و بالط�رق الدبلوماس�ية التي ع�ادة ما 

تتماىش و العرف الدويل.
املمثلني الدبلوماسيني:

ظهور انواع املمثلني الدبلوماس�يني كان 
يف القرن السادس عرش ومنتصف القرن 
الس�ابع عرش, حيث بدئ تقس�يمهم اىل 

ثالث طبقات:
الطبقة االوىل:هم الطبق�ة الذين يمثلون 
بأعم�ال  يقوم�ون  و  الدول�ة  ش�خص 
دولته�م, وكان�وا يطلقون عليه�ا عبارة 
س�فراء. وهذه الطبقة له�ا حق الصدراة 
و االس�بقية و التق�دم. كما ان مراس�يم 
اس�تقبال أفرادها كانت تفوق مراس�يم 

استقبال االخرين.
الطبق�ة الثانية: تش�مل الذي�ن يقومون 
بأعم�ال دولته�م دون أن يعتربوا ممثلني 
لش�خص رئيس الدولة, و كانوا يطلقون 

عليهم عبارة مندوبني عاديني.
الطبق�ة الثالثة:اضاف العرف الدويل هذه 
الطبقة , و هي تشمل الوزراء املفوضون, 
وكان�وا يعت�ربون يف الدرج�ة الثانية من 

الطبقة االوىل.
ه�و  الدبلوم�ايس«  »باملمث�ل  يقص�د 
الش�خص املقيم او املواط�ن الذي يعيش 
يف الدولة بش�كل مس�تمر ويمارس فيها 
نش�اط أعماله, ويلقبون بأعضاء السلك 

الدبلومايس.
 وظيفة املمث�ل الدبلوم�ايس و واجباته: 
ويتلخص عمل املمثل الدبلومايس يف امور 

ثالثة:
-1التفاوض:

أ-فاملمثل الدبلومايس هو واسطة االتصال 
ب�ني دولته و الدولة املعتمد لديها. ب-هو 
الذي يعرب ع�ن رغبات دولته و الذي يبلغ 
طلباتها و ش�كواها. ان كان هناك محل 

للشكوى, للدولة االخرى.
ج-اذا دع�ى االمر اىل مفاوض�ة او تبادل 
اراء ب�ني الدولت�ني قام هو به�ا مع وزير 
خارجية الدول�ة املبعوث لديها او مندوب 
عنه�ا. وهك�ذا تج�د الدول�ة يف ش�خص 
ممثله�ا من يق�وم بالتعبري ع�ن رأيها و 
الدفاع عن مصالحها لدى الدولة االخرى.

د-يق�وم عى قدر االم�كان بالتقريب بني 
وجهة نظرها ووجهة نظر هذه الدولة اذا 

كان هناك يف الرأي بني الدولتني.
-2تتب�ع الح�وادث يف الدول�ة التي يؤدي 

املمثل فيها عمله و مراقبة الحالة فيها:

أ-فعلي�ة واجب تتبع الح�وادث يف الدولة 
املبعوث لديه�ا وخصوصا م�ا كان منها 

متعلقا بدولته او ماسا بمصالحها.
ب- وعليه أن يس�توثق م�ن ميول الدولة 
االخ�رى نح�و دولت�ه و م�ن تقديرها ملا 

يصدر عنها من الترصفات.
ج- وأن يبلغه�ا ذلك حتى تكون عى علم 
ب�ه وان يبلغه�ا كذلك ما يص�ل اىل علمه 
مما يتعل�ق بوظيفته ومما يهم دولته ان 

تكون عى علم به.
-3حماي�ة مواطني�ه: وعى املمث�ل اخرياً 
واجب حماية أموال وأش�خاص مواطنيه 
يف الدول�ة التي هو مبع�وث لديها. ولكي 
يت�م له ذل�ك تكلف الدول�ة رعاياها عادة 
وكاالته�ا  س�جالت  يف  أس�مائهم  بقي�د 
السياس�ية يف الدول التي يوجدون بها. و 
الواجب عى املمثل الدبلومايس اال يتدخل 
لحماي�ة احد من رعاي�ا دولته اال اذا ثبت 
ان�ه اس�تنفد الط�رق العادي�ة لتعويض 

الرضر ولم ينجح.
-4يبلغ املمث�ل الدبلومايس الش�كوى اىل 
وزي�ر خارجي�ة الدولة: وال يص�ح له أن 
يلجأ مبارشة اىل السلطات املحلية ادارية 
كان�ت او قضائي�ة. ويج�ب علي�ه كذلك 
أن يراع�ي الحيط�ة و االعت�دال يف اب�الغ 
الشكوى و اال يستعمل وسائل االكراه او 
الضغ�ط. و يالح�ظ ان اغلب الدول تحيل 
حماي�ة رعاياها ع�ى القنصلي�ات دون 
السياس�ية وان كان بعضه�ا  ال�وكاالت 

يحيلها عليها معا.
-5للدول�ة أن تكلف ممثله�ا الدبلومايس 
فوق ه�ذا بالقيام بأعم�ال أخرى: تنص 
عليه�ا يف قوانينه�ا الداخلي�ة, م�ن ذل�ك 
تكليفه بتسجيل الوفيات و املواليد وعمل 
عقود ال�زواج او التصديق عليها واصدار 
ج�وازات الس�فر و التأش�ري عليه�ا وما 
ش�ابه ذلك. عى أنه اليجوز بحال تكليفه 
بالقي�ام بأعم�ال تدخ�ل يف اختص�اص 
موظف�ي الدول�ة املعتمد لديه�ا او تعترب 
اعت�داء ع�ى س�يادتها. فال يمل�ك املمثل 
الدبلوم�ايس مث�اًل حق القض�اء ولو عى 
مواطني�ه املوجودي�ن عى اقلي�م الدولة 
املعتم�د لديها, وال يملك س�ماع ش�هادة 
الش�هود بع�د تحليفه�م اليم�ني اذا كان 
قان�ون هذه الدول�ة يعترب ه�ذا داخال يف 

اختصاص موظفيها دون غريهم.

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن
بناءا عى ما جاء بكتاب مديرية بلدية الحرية املرقم ب/ 66/25 يف 2021/1/11 وكتاب 
مديرية البلديات العامة /االمالك املرقم 20915 يف 2020/11/23 واملبلغ بموجب كتاب 
مديرية بلديات محافظة النجف / االمالك املرقم 5584/ 13337 يف 2020/12/7 تعلن 
لجن�ة البي�ع وااليجار الثانية ملحافظة النج�ف عن اجراء املزايدة العلني�ة لبيع القطعة 
الس�كنية  املدرجة اوصافها ادناه  والعائدة لبلدية )الحرية وفقا للمادة )15/اوال( من 
قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 وسيجري البيع اىل منتسبي وزارة 
البلديات وتكون االسبقية اىل منتسبي بلدية الحرية فعى من يرغب باالشرتاك باملزايدة 
مم�ن تتوف�ر فيه ال�رشوط املطلوبة  مراجعة بلدي�ة الحرية  خ�الل )30( ثالثون يوما 
تب�دء من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التامينات 
القانوني�ة البالغ�ة ) 5%( م�ن القيم�ة املق�درة بموجب ص�ك مصدق لحس�اب البلدية 
املذك�ورة اس�تنادا اىل املادة )17/ثالثا( م�ن القانون اعاله  وس�تجري املزايدة يف اليوم 
التايل النتهاء  مدة االعالن البالغة )30( يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن  يف الساعة 
)الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية الحرية( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة 
رس�مية ستكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش 

واملصاريف املرتتبة عى ذلك 

الرشوط املطلوبة :
1 � ان يك�ون املتق�دم للمزاي�دة من منتس�بي ال�وزارة واالس�بقية اىل منتس�بي بلدية 

الحرية  
2 � يقدم املش�رتك باملزايدة ما يؤيد عدم استفادته وزوجته واوالده القارصين بقطعة 
ارض سكنية او وحدة سكنية من الدولة او الجمعيات التعاونية او دارا او شقة او ارض 

سكنية عى وجه االستقالل وفقا للقرار 120 لسنة 1982 
3 � يقدم املش�رتك باملزايدة اقرار عائيل وتعهد خطي مصدق من الدائرة القانونية وفقا 

للقرار 120 لسنة 1982
4 � يستثنى البيع من ضوابط مسقط الرأس

5 � ال يكون البيع قطعيا اال بموافقة الجهات العليا 
6 � املستمسكات املطلوبة ) هوية االحوال املدنية للمشرتك وزوجته واوالده القارصين + 

بطاقة السكن او مضبطة تأييد سكن + شهادة الجنسية العراقية للمتقدم وزوجته(

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن
تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك   املدرجة 
تفاصيله�ا ادن�اه والعائدة اىل بلدية )الحرية ( وملدة  )حس�ب ما مؤرش ازاءها( فعى من يرغب باالش�رتاك 
باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة  مراجعة بلدية الحرية او اللجنة خالل )30( يوما تبدء من اليوم 
التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة 200% من القيمة 
املقدرة بأستثناء املستأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق لهم دفع 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 وستجري املزايدة يف اليوم االخري 
م�ن مدة االعالن البالغة )30( يوما يف الس�اعة )الحادية عرشة صباحا( يف دي�وان )بلدية الحرية( ويف حالة 
مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور 

النرش واملصاريف املرتتبة عى ذلك 

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

الجنسية العراقية( 
2 � عى املس�تأجر مراجعة البلدية خالل مدة )30 يوما( من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تس�ديد بدل 

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

4 � اس�تنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف / مكتب السيد املحافظ املرقم 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

اىل ال�رشكاء س�اهره عزي�ز حم�زه 
وانتصار عزيز حمزه 

اقت�ى حضورك�م إىل مق�ر بلدي�ة 
النج�ف لغرض اص�دار اج�ازه بناء 
للعق�ار املرق�م 85905 /3حي النداء  
خ�الل ع�رشه اي�ام وبخالفه س�تتم 

اإلجراءات دون حضوركم

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

رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف 
االتحادية 

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد : حجة وفاة

التاريخ: 2021/1/14
إىل  / املدعو ) محمد جواد محمود (

إعالن
قدم طالب حجة الوف�اة )انوار جواد 
محمود( طلبا إىل هذه املحكمة يروم 
فيه استصدار حجة وفاة بحق املدعو 
)محمد جواد محمود( قررت املحكمة 
تبليغ�ك  يف الصح�ف املحلي�ة فعليك 
الحضور أمامها خالل عرشة أيام من 
تاريخ ن�رش اإلعالن وبخالفه س�يتم 

النظر بالطلب وفق القانون .
القايض

حميد جخم علوان

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

رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف 
االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد : 3620/ش2020/3

التاريخ : 2021/1/16
م/إعالن

ظاه�ر  لي�ى   ( عليه�ا  املدع�ى  إىل/ 
أبريرب(

قراره�ا  املحكم�ة  ه�ذه  أص�درت 
بالدعوى املرقم )3620/ش2020/3( 
بحق�ك  غيابي�ا   2020/12/28 يف 
نفق�ة  قط�ع   ( قط�ع  والق�ايض 
املستمره ( للمدعى عليها يف الدعوى 
املقامة من قب�ل املدعي ) اياد عبادي 
إقامت�ك  حبي�ب( وملجهولي�ة مح�ل 
وحسب رشح القائم بالتبليغ واشعار 
مخت�ار حي ميس�ان / النجف قررت 
املحكم�ة تبليغ�ك بالق�رار بواس�طة 
صحيفتني محليتني يوميتني ولك حق 
االع�رتاض عى الق�رار الغيابي خالل 
امل�دة القانوني�ه وبعكس�ه يكتس�ب 

القرار الدرجة القطعية.
القايض

رائد عبد هاشم املوسوي

مجلس القضاء األعى
رئاسة محكمة اس�تئناف النجف 

االتحادية 
محكم�ة األح�وال الش�خصية يف 

النجف
العدد : 187

التاريخ: 2021/1/14
وس�ام  ش�هد   ( املدع�وه   / إىل  

حاكم(
إعالن

قدم طال�ب حجة الوفاة )وس�ام 
ه�ذه  إىل  طلب�ا  ع�وده(  حاك�م 
املحكمة يروم فيه استصدار حجة 
وفاة بحق املدعوه )ش�هد وس�ام 
حاكم( ق�ررت املحكمة تبليغك  يف 
املحلي�ة فعليك الحضور  الصحف 
أمامها خالل عرشة أيام من تاريخ 
نرش اإلعالن وبخالفه سيتم النظر 

بالطلب وفق القانون .
القايض

عيل حميد الحيدري
����������������������������

مجلس القضاء األعى 
رئاسة محكمة اس�تئناف النجف 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 2066/ب2020/3
التاريخ : 2021/1/20

م/إعالن
إىل/ املدع�ى عليه ) مهدي حس�ن 

حاتم ( 
أقام املدعي) محمد حسني كاظم( 
الدعوى املرقمة أعاله والتي يطلب 
فيه�ا الحك�م ) الزام�ك بتأديت�ك 
للمدعي اعاله مبلغا قدره ثمانية 
واربع�ون ملي�ون دين�ار عراق�ي 
بموج�ب عقد بيع ال�دوالر بدينار 
عراقي مس�تحق الدف�ع( ولثبوت 
مجهولي�ة مح�ل إقامتك حس�ب 
رشح املبل�غ القضائ�ي وإش�عار 
الرشق�ي  الغدي�ر  قري�ة  مخت�ار 
)عبد الكاظم دح�ام الجنابي( لذا 
قررت هذه املحكمة تبليغك إعالنا 
يوميت�ني   محليت�ني  بصحيفت�ني 
املرافع�ة  موع�د  يف  للحض�ور 
املصادف يف يوم 2021/2/1 وعند 
عدم حضورك أو إرسال من ينوب 
عنك س�وف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا  وفق األصول. 
القايض

خالد جابر عبيد

إىل الرشيك أحمد عبد عبود 
اقت�ى حض�ورك إىل مق�ر بلدية 
النجف لغ�رض اصدار اجازه بناء 
/3ح�ي   44578 املرق�م  للعق�ار 
امليالد خ�الل عرشه ايام وبخالفه 
س�تتم اإلج�راءات دون حضورك 

طالب االجازه 
دالل كريم سموم

����������������������������
إىل الرشيك زيد كاظم عالوي 

اقت�ى حض�ورك إىل مق�ر بلدية 
النجف لغ�رض اصدار اجازه بناء 

للعقار املرقم 
79570/3 ح�ي العروب�ه خ�الل 
س�تتم  وبخالف�ه  اي�ام  ع�رشه 
اإلج�راءات دون حض�ورك طالب 

االجازه 
حسن عبد غازي

����������������������������
فقدان هوية

م�ن  الص�ادرة  الهوي�ة  فق�دت 
نقابة املهندس�ني العراقيني باسم 
املواط�ن ) محم�د رايض س�هر( 
رق�م االنتس�اب 208997 بتاريخ 
عليه�ا  يعث�ر  فم�ن   2019/4/6

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

تنويه
نرش يف صحيفة املستقبل العراقي 
بالع�دد ) 2302( يف 2021/1/20 
اعالن محكمة جنح الوركاء العدد 
282/ج/2020 حي�ث ورد موعد 
املحاكم�ة املصادف 2020/1/18 
خطأ والصحيح 2020/2/18 لذا 

اقتى التنويه 
����������������������������

تنويه 
نرش يف صحيفة املستقبل العراقي 
بالع�دد )2302( يف 2021/1/20 
الرميث�ة  ب�داءة  اع�الن محكم�ة 
بالعدد 627/ب/2021 حيث ورد 
الع�دد 672/ب/2020 والصحيح 
627/ب/2020 وكذل�ك اص�درت 
/672 املرق�م  املحكم�ة  ه�ذه 

ب/2020 خطأ والصحيح قرارها 
لذا اقتى  املرقم 627/ب/2020 

التنويه.

مدة التاجير الموقع المساحة رقم الملك  جنس الملك ت

ثالث سنوات امام مستشفى الحرية الجديد على جزء من القطعة المرقمة 38/26 121م2 29/2 هيكل مسقف 1

ثالث سنوات امام مستشفى الحرية الجديد على جزء من القطعة المرقمة 38/26 137م2 30/2 هيكل مسقف 2

ثالث سنوات امام مستشفى الحرية الجديد على جزء من القطعة المرقمة 38/26 150م2 31/2 هيكل مسقف 3

ثالث سنوات امام مستشفى الحرية الجديد على جزء من القطعة المرقمة 38/26 140م2 32/2 هيكل مسقف 4

ثالث سنوات امام مستشفى الحرية الجديد على جزء من القطعة المرقمة 38/26 150م2 33/2 هيكل مسقف 5

ثالث سنوات امام مستشفى الحرية الجديد على جزء من القطعة المرقمة 38/26 160م2 34/2 هيكل مسقف 6

سنة واحدة سوق العصري / مقابل الجامع 9م2 30/1 حانوت  7

سنة واحدة سوق العصري 9م2 28/1-5/1 حوانيت  8

سنة واحدة سوق ذو الطابقين 19م2 18/3 حانوت 9

سنة واحدة الشارع الفرعي مقابل السوق العصري 19م2 18/7 حانوت  10

سنة واحدة قرب مدرسة امنة بنت وهب 7,5م2 4/2 حانوت  11

سنة واحدة قرب الجامع الفرعي 7,5م2 11/2 حانوت  12

سنة واحدة سوق القصابين 13م2 -15/5
16/5 حوانيت 13

العدد /29
التاريخ 2021/1/13

الدكتور 
محزة جواد كاظم العلياوي

قائممقام قضاء الكوفة املقدسة 
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

المساحة رقم القطعة والمقاطعة والحي ت
300م2 81/26م48 حي السالم  1

العدد /28
التاريخ 2021/1/13

الدكتور 
محزة جواد كاظم العلياوي

قائممقام قضاء الكوفة املقدسة
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عزي�زي ب�رج الحمل،وج�ه طاقات�ك بالدرجة 
األوىل باتج�اه تطوير م�واردك الداخلية، حتى 
تتجن�ب ق�در اإلم�كان نوبات الغض�ب وتبادل 
األلفاظ العدوانية والبذيئة وأيًضا أي مواجهات 
قد تتطور إىل اس�تخدام العنف البدني، ألن هذا 

السلوك لن يرجع عليك بأي منفعة.

عزي�زي ب�رج الثور،الي�وم ال تب�دو ق�ادًرا عىل 
إنج�از أي يشء، ولكن ال تدع ذلك يرجعك كثريًا 
للخل�ف. إذا اس�تمريت يف العمل بثبات، س�وف 
تكتش�ف النجاح مرة أخرى. الوضع مشابه يف 
حيات�ك الخاصة، مع رشيك حيات�ك وأيًضا مع 

األصدقاء.

عزيزي برج الجوزاء،صحتك الجسدية والعقلية 
يف أحسن أحوالها، فال تدع اللحظة تمر دون أن 
تس�عى وراء أفكارك. س�وف تكس�ب املؤيدين 
الذي�ن يش�اركوك يف األه�داف ويمكنهم امليض 

قدًما كفريق.

عزي�زي ب�رج الرسطان،مهارات�ك التنظيمي�ة 
مطلوب�ة يف العمل الي�وم، ويمكنك جمع أفكار 
زمالئ�ك وبالت�ايل تتفوق. قد يك�ون لذلك تأثريًا 
إيجابًي�ا ع�ىل ثقت�ك بذاتك، كما س�وف يالحظ 
األصدق�اء أيًضا النزعة املتناغمة فيك حيث أنك 

قادر عىل جمع الشخصيات املختلفة مًعا.

عزيزي برج األسد،س�تواجه تحديات وعراقيل 
صعب�ة. ق�د يتواجد من يعمل ضدك أو يس�بب 
مضايق�ات بتواج�ده بامل�كان، وذل�ك س�عًيا 
لإلخ�الل بتوازن�ك. بالت�ايل يج�ب األخ�ذ بعني 
االعتبار أقل تأثري س�لبي قد يكون لتلك العوائق 

العابرة عىل مسار حياتك

عزي�زي ب�رج الع�ذراء،يف الغالب ل�ن تصادفك 
أي�ة عقبات م�ن اآلخرين، وس�وف تتعرف عىل 
أش�خاص ج�دد برسع�ة وبأق�ل مجه�ود. إذا 
اس�تخدمت ه�ذه املعرف�ة، فس�وف تتحق�ق 

الصداقات املجدية عىل املدى البعيد.

عزي�زي ب�رج امليزان، س�وف تتع�رض للكثري 
من األس�ئلة اليوم، وس�وف ُيطلب منك النصح 
يف  الس�الم  ع�ىل  تحاف�ظ  أن  ذل�ك  ويتطل�ب 
موضوعات حساسة. لكن ال تدع الغرور يصيبك 

نتيجة لهذه الثقة املوضوعة فيك

عزيزي برج العقرب،اذا وجدت شكوك أو ظنون 
غري مؤكدة يف حياتك، فهذا هو الوقت املناس�ب 
أن تطمنئ نفس�ك وتتخلص منها مما يوفر لك 

بنية وإطار عمل أكثر استقراًرا. 

عزيزي ب�رج القوس،أن�ت حازم وق�ادر أخريًا 
عىل تنفيذ رغباتك الت�ي احتفظت بها رًسا ملدة 
طويلة. س�وف تنجح إذا استجمعت الشجاعة 
الكافي�ة لتحوي�ل أف�كارك إىل أفع�ال، وعندئذ، 
يمكنك تشكيل حياتك بصورة أكثر إيجابية عىل 

املدى البعيد.

عزيزي ب�رج الجدي،عىل الرغم من أن كل يشء 
كان يس�ري بسالس�ة م�ن قبل، يق�ف يشء أو 
ش�خص ما يف طريقك اآلن. ح�دد مقدار القوة 
الت�ي تحتاجها للتغلب عىل هذه العقبات أو ما 

إذا كان من األفضل تجاهلها ببساطة.

عزيزي برج الدلو،مع طاقتك وحماس�ك اللذين 
اكتش�فتهما حديًث�ا، الوقت اآلن جي�د للبدء يف 
اكتش�اف ف�رص جديدة ق�د ت�ؤدي إىل تجارب 
مثرية ال ُتنىس. لكن توخ الحذر حتى ال تدخل يف 

مرشوعات كثرية مختلفة وترهق نفسك.

عزي�زي برج الحوت،ألول م�رة خانتك األنماط 
الس�لوكية االعتيادي�ة الخاص�ة ب�ك ووضعتك 
يف مواق�ف حرج�ة. اس�راتيجية الحل�ول التي 
تنتهجها يف املعتاد ال تحس�ن من األمور، مهما 

حاولت مراًرا وتكراًرا.

العذراء

احلوت

حاالت يمنع فيها املريض من زراعة األسنان
أوض�ح استش�اري يف زراع�ة 
وط�ب األس�نان التجمي�ي، أن 
هن�اك 4 ح�االت يمن�ع فيه�ا 
إج�راء عمليات  املري�ض م�ن 
زراع�ة األس�نان، قبل دراس�ة 
وضعه م�ن قب�ل املُتخصصني 

وتحديد املناسب له.
وقال الدكتور زياد ربايعة وفقاً 
ل�«ع�كاظ«، إن تل�ك الح�االت 
األرب�ع املمن�وع فيه�ا زراع�ة 
األس�نان، تش�مل األش�خاص 
عام�اً،   18 ال��  س�ن  دون 

ومرىض الضغ�ط املُرتفع وغري 
املنضبط.

ون�وه إىل أن الح�االت تتضمن 
أيضاً مرىض الس�كري خاصًة 
فاقدي الس�يطرة عىل أغذيتهم 
املصاب�ني  وأدويته�م، وكذل�ك 

بأمراض هشاشة العظام.
ون�وه إىل أن الح�االت تتضمن 
أيضاً مرىض الس�كري خاصًة 
فاقدي الس�يطرة عىل أغذيتهم 
املصاب�ني  وأدويته�م، وكذل�ك 

بأمراض هشاشة العظام.

متى يكون تناول اليوسفي مرضًا باجلسم؟
روس�يا  يف  تغذي�ة  خ�راء  ق�ال 
إن اليوس�في ق�د يك�ون م�راً 
يف  اإلنس�ان  أف�رط  إذا  بالصح�ة 
تناوله، حيث يؤدي ذلك إىل تفاقم 
أمراض الجه�از الهضمي املزمنة 
لكون�ه يحتوي عىل نس�بة عالية 

من األلياف الغذائية. 
وأضاف الخ�راء أن تناوله بكثرة 
الحساس�ية  تط�ور  إىل  ي�ؤدي 
وانتف�اخ البط�ن، محذري�ن م�ن 
تناوله عىل الريق، وإنما يفضل أن 
يكون تناوله م�ن الصباح وحتى 

الساعة الخامسة مساء. 
وذك�رت الخبريت�ان تامارا برونتس�يفا 
ويلين�ا تيخومريوف�ا أن�ه يمك�ن للفرد 

تن�اول 4 حب�ات م�ن اليوس�في يوميا، 
مؤكدين أنه من الفواكه التي تس�اعد يف 

تحسني املزاج وتعزيز املناعة. 
وأضافتا »تيخومريوفا« أن اليوسفي تعد 

الحرارية  الس�عرات  فاكهة قليلة 
ومنه�ا  بالفيتامين�ات  وغني�ة 
فيتامني С، مش�ددة عىل رضورة 
غس�له بامل�اء قب�ل تناول�ه، ألنه 
يعالج بمواد معينة ضارة للجسم 
من أجل بقائه صالحا لالستخدام 

أطول فرة ممكنة. 
وأكدت�ا أن اليوس�في يس�اعد يف 
ط�رد الس�موم من الجس�م، وأن 
لب اليوسفي وقش�وره مفيد، إذ 
يحتوي عىل م�واد عديدة مضادة 
لألكسدة، كما أن األغشية البيضاء 
الت�ي تفصل ب�ني فص�وص الحمضيات 
تحتوي عىل م�ادة فلوفانويد نوبيليتني، 

املضاد القوي لاللتهابات.

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
4/1 كوب نش�ا - 4/3 كيلو رشائح لحم - 4/3 كوب ماء - 4/3 كوب صوص 

صويا - 4/3 كوب سكر بني - 2/1 كوب جزر مبشور
3 بصل أخر ، مقطع - 2 ملعقة كبرية زيت زيتون

2 ف�ص ثوم مف�روم - 2/1 ملعقة صغ�رية زنجبيل مطح�ون – ملح - فلفل 
اسود مطحون

خطوات التحضري:
ضعي النش�ا يف طبق كبري الحجم ثم ضعي رشائح اللحم و قلبيها يف النش�ا ثم 

ضعيها يف كيس بالستيك محكم الغلق.
يف بولة كبرية الحجم ضعي املاء و صوص الصويا و السكر البني و الجزر.

اضيفي البصل األخر و زيت الزيتون و الثوم و الزنجبيل و امللح و الفلفل اىل 
البولة و قلبي جيدا ثم ضعيها عىل رشائح اللحم يف الكيس البالستيك ثم قلبيها 

و ضعيها يف الثالجة حتى تترشب من التتبيلة.
يف مقالة عىل نار متوسطة ضعي القليل من الزيت يسخن.

ضعي رشائح اللحم يف الزيت و قلبيها من حني آلخر حتى تنضج.
قدمي رشائح اللحم بالبصل األخر و الجزر مع األرز بصوص الصويا.

رشائح اللحم بالبصل األخرض و اجلزر

العثور عىل زهرة من عرص الديناصورات
تم الكشف عن زهرة مذهلة أينعت وازدهرت يف عرص كانت 
الديناصورات مهيمنة عىل كوكب األرض، وتجمدت بمرور 
الوق�ت. وعثر عليه�ا محفوظة يف العن�ر بتفاصيل رائعة. 
والق�ت الزهرة التي تب�دو »مثل رشوق الش�مس« ترحيباً 

واسعاً باعتبارها من أروع هدايا أعياد امليالد لعام 2020.
الالفت أنه حتى حبوب اللقاح ال تزال باقية يف الزهرة. وأطلق 
العلم�اء عليها اس�م »فالفيلوكيولس بلرييس�تامينيس«، 
بع�د أن عث�روا عليه�ا مدفون�ة داخ�ل العص�ارة اللزج�ة 
لشجرة اس�توائية وتصلبت داخل قرشة ش�فافة. وتعرف 
الش�جرة باس�م العنر البورمي. وبدت هذه الشجرة أمام 
العلماء أش�به بنافذة تطل عىل حلم يكش�ف عوالم ضائعة 
م�ن حقبة ما قب�ل التاريخ. وقد ظه�رت »فالفيلوكيولس 
بلرييس�تامينيس« يف وقت كان ال ي�زال أمام الديناصورات 
35 مليون عاماً يف تس�يدهم الكوكب. وم�ن املعروف أنهم 

كان�وا يتغ�ذون ع�ىل األزه�ار، حس�ب صحيف�ة )ميرو( 
اللندنية.

من جهته، قال الروفسور جورج بوينار من جامعة والية 
أوريغ�ون، رئي�س فريق الباحث�ني الذي اكتش�ف الزهرة: 
»ربما ال تش�به ه�ذه الزهرة األخ�رى التقليدي�ة املرتبطة 
بأعي�اد امليالد، لكنها فاتنة - خاص�ًة بالنظر إىل أنها كانت 

جزًءا من غابة كانت موجودة منذ 100 مليون سنة«.
ويذك�ر أن العنر يمتاز بقدرة ممت�ازة يف الحفاظ عىل أدق 
تفاصي�ل النبات�ات والحيوان�ات. وعند التالم�س، يترسب 
الراتن�غ إىل األنس�جة، مم�ا يوف�ر حماية ض�د الفطريات 
والتعفن، ويس�اعد يف الوقت ذاته ع�ىل التجفيف. املعروف 
أن آس�يا غنية بأحفوريات الديناصورات، وتضم بقايا من 
س�الالت مختلفة منها فيلوس�ريابتور وديلوفوس�وروس 

الذي ظهر يف سلسلة أفالم »جوراسيك بارك«.

حرك عود الثقاب

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

كلمات متقاطعةكلمات متقاطعة

البحث عن الكلمة

حل اللغز

1- صوت املياه – من املعادن )معكوسة(.
2- عك�س ب�ارد )معكوس�ة( – لالس�تفهام 

)معكوسة(.
املين�اء  يف   – )معكوس�ة(  يخل�ص   -3

)معكوسة(.
4- ثلثي فني – نصف باهظ )معكوسة(.

6- مرتفع عن االرض )معكوسة( – ثلثي يي.
7- وجه�ة نظ�ر – الجزي�رة الت�ي نف�ى اليها 

القديس يوحنا الالهوتي.
8- يظهر يف الرأس – مخدر.

9- بمعج�زة م�ن الل�ه ل�م تس�مع يف اللي�ل 
اثن�اء خروج م�وىس النبي وش�عبه من مرص 

)معكوسة( – حماة راعوث )معكوسة(.

1- كان يف العه�د القدي�م رمزا للفداء 
العظي�م ال�ذي اتم�ه ال�رب ل�ه املجد 

بكفارة الصليب.
2- حرفة يوسف البار خطيب السيدة 
العذراء )معكوس�ة( –اوىل الشهيدات 

وتلميذة بولس الرسول.
3- يعطف – فزع.
4- بحر – للتوجع.

6- عبودية – من الوالدين.
يف  تجده�ا   – )مبعث�رة(  ن�ادي   -7

برطمان.
8- ابنة يعقوب اب االباء – يغل اليد.

عموديأفقي
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نفط ذي قار بطاًل لكأس وزير النفط لكرة الصاالت
             المستقبل العراقي/ متابعة

ت�ّوج فريق رشك�ة نفط ذي ق�ار بطالً لكأس وزي�ر النفط 
بنسخته األوىل لفرق الرشكات واملؤسسات واملعاهد النفطية 
التي استضافها مدينة البرصة عىل مدار أسبوع كامل .وتأتي 
ه�ذه النتيجة املرشفة التي حققها نفط ذي قار ، بعد األداء 
املميز الذي قدمه طوال أيام املنافسات التي ختمها يف املباراة 
النهائية وحس�مها لصالحه بنتيجة خمس�ة أهداف مقابل 
هدف�ن لفريق رشك�ة خطوط األنابي�ب النفطي�ة . وظهر 
مبك�راً عزم فرس�ان ذي ق�ار عىل مواصل�ة تألقهم والظفر 
ب�كأس البطول�ة ، حتى حققوا م�ا أرادوا بتقديم مس�توى 
متميز أبهر الحارضين ، بعد أن أستهلوا الشوط األول بهدف 
املتألق حي�در محمد من كرة مباغته لعبه�ا بحرفنة لتعانق 

الش�باك ، أعقبها الالعب نفسه بتس�جيل هدف التقدم الثاني 
من كرات متبادلة مع زميله كتاب حسن ، رواغ فيها الحارس 
وركنه�ا يف اق�ى الش�باك ، فيم�ا كث��ّف خط�وط األنابيب 
هجماتهم ونظموا خطوطهم ليشنوا هجمات متالحقة تكفل 
الح�ارس عمر مؤي�د يف رد اغلبها ، حتى تمكنوا من تس�جيل 
هدف تقليص الفارق ، تاله هدف التعديل من كرة ثابتة أنتهى 
بها الشوط األول بالتعادل بهدفن لكال الفريقن .وفرض نفط 
ذي قار سيطرته الكاملة عىل أحداث الشوط الثاني واستمر يف 
املحافظ�ة عىل حضوره القوي يف اللقاء بفضل حنكة وبراعة 

مدربه الشاب عيل طالب الذي زج بأنسام نعمة دون أن يكذب 
خ�راً ، ليتمكن من إحراز هدف التق�ّدم الثالث ويغادر امللعب 
بعد اكماله دقائق مشاركته متحامالً عىل إصابته ، ولم تمِض 
دقائ�ق حتى ع�زز احفاد س�ومر تقدمهم ع�ن طريق الالعب 
املقاتل ، أمن فالح ، مس�جالً هدف ترجيح كفة نفط ذي قار 
، فيما وضع س�يف عبد الهادي ، إمضاءه عىل مس�ك الختام 
بالخماس�ية التأريخية للرشكة الفتّي�ة التي وضعت قدماً لها 
بن كبار األندية النفطية ، وخطَّ كوكبة من الالعبن الواعدين 
اس�مائهم بح�روف من ذه�ب ، بتميزه�م يف تب�ادل أدوراهم 
ومش�اركة الجمي�ع يف اإلنجاز الري�ايض الباه�ر .وهنأ مدير 

رشكة نف�ط ذي قار املهندس عيل خض�ر العبودي ، أبطال 
الرشك�ة بفوزهم يف البطولة العزي�زة عىل القطاع النفطي ، 
وإحرازهم النس�خة األوىل من كأس الوزير ، مش�يداً باألداء 
الفني الجيد الذي قدموه طوال مش�وار البطولة وإرصارهم 
ع�ىل رفع راية الرشكة واملحافظة عالي�ًا ، و وفائهم بالعهد 
وعودتهم إىل ذي قار محّملن بالذهب ، فيما ش�ارك معاون 
املدير املهندس س�الم ضي�ول أفراح الفري�ق بالتتويج وقلّد 
الالعبن امليداليات الذهبية وس�ط حضور لكبار املس�ؤولن 
يف ال�رشكات النفطية ، و حرض اللقاء مدير هيأة املش�اريع 
املهندس جبار كريم وعضو مجلس اإلدارة ثائر األسماعييل 

م�ن  والشعب وع�دد  األقس�ام  مسؤويل 
يف رشكة نف�ط ذي قار 
، واحتف�ى الحارضون 
املت�ّوج  الفري�ق  م�ع 
معري�ن   ، بالذه�ب 
ع�ن فرحهم بنيل 
لقب  رشكته�م 

البطولة .

صالح يعتذر عن عدم االستمرار يف زاخو
             المستقبل العراقي/ متابعة

قدم امل�درب أحم�د ص�الح، اعتذاره 
عن عدم االس�تمرار مع زاخو 
العراق�ي، ليص�ل ع�دد تغير 
املدربن يف فرق الدوري املمتاز 

بعد 14 جولة إىل 15 حالة.
وق�رر ص�الح، االبتع�اد ع�ن 
ش�خصية،  ألس�باب  عمل�ه، 
متع�ب  »هيث�م  مطالب�ا 
وم�ازن عب�د الس�تار وغان�م 
العم�ل،  إبراهي�م« بمواصل�ة 
وتس�جيل نتائج تسعد اإلدارة 

والجماهر.
وتمنى أحمد ص�الح، التوفيق 
تحقي�ق  واس�تمرار  للفري�ق 
النجاح�ات، كما ش�كر حميد 
س�لمان رئي�س ن�ادي زاخو، 
الف�رة  يف  عم�ل  م�ن  وكل 

السابقة.
يشار إىل أن زاخو يحتل املركز 

الس�ادس برصيد 22 نقط�ة، مبتعدا 
ع�ن املتص�در الجوي�ة بفارق س�ت 

نقاط.

وس�جل زاخ�و نتائ�ج متمي�زة هذا 
املوس�م بتغلبه عىل الجوية والزوراء 

وتعادله مع الرشطة والطلبة.

نعمة: نقاط مواجهة 
امليناء مفصلية

خيارات لتعويض أالبا 
يف بايرن ميونخ

              المستقبل العراقي/ متابعة

أوضح عادل نعمة مدرب كرة القاس�م، أن نقاط مواجهة 
املين�اء، يف الجول�ة ال��15 من ال�دوري العراق�ي املمتازز 

ستكون مفصلية بالنسبة لفريقه.
وق�ال نعمة يف ترصيح�ات خاص�ة لك�ووورة، إن مباراة 
امليناء مهمة بالنسبة لفريقنا، إذ أن النقاط الثالث ستؤمن 
موقعن�ا يف الئحة الرتيب، لحن فتح االنتقاالت الش�توية 
والت�ي نع�ول عليها إلح�داث تط�ورات مهم�ة لتصحيح 

خطوط الفريق.
وأض�اف أن النادي أكمل تعاقدات�ه مع 4 العبن محرفن 
وهن�اك مس�اٍع إلضاف�ة العب�ن محلي�ن أن حصلنا عىل 
النوعية التي تناس�ب فكرن�ا التكتيكي ليك�ون الفريق يف 

حال مختلف بعد هذه اإلضافات.
وأش�ار إىل أن الفري�ق جاهز للمباراة وعملن�ا خالل األيام 
املاضي�ة، لتحضر الفريق فنيا ونفس�يا والجميع متحفز 
لتحقي�ق النقط الث�الث، الس�يما وأن املباراة س�تكون يف 
ملعبنا يف استاد الكفل وبالتايل نراهن عىل العبينا لتحقيق 

العالمة الكاملة من النقاط.

كلوب: لـم نرتاجع.. وال يمكن تفسري أهداف ستونز

سيميوين يتهرب من اإلجابة عىل هذا السؤال

              المستقبل العراقي/ متابعة

قال يورجن كلوب، مدرب ليفربول، اليوم 
األربع�اء، إن أداء فريقه لم ينخفض، رغم 
الراجع للمركز الرابع، وعدم تس�جيل أي 
هدف يف آخر 3 مباريات بالريمرليج.وأكد 
كل�وب أن فريق�ه ال يعاني م�ن اإلرهاق، 

لكنه يحتاج للتحسن يف إنهاء الهجمات.
وأبل�غ الصحفي�ن قب�ل اس�تقبال برنيل 
يف ال�دوري، غ�دا الخمي�س »ل�م نس�جل 
الكث�ر م�ن األه�داف، لكن ه�ذا ال يعني 
أن األداء تراجع«.وأض�اف »نع�رف أننا يف 
مكان ال نريده، واألس�باب ليس�ت مهمة 
ج�دا.. يجب أن نلع�ب كرة القدم بنس�ق 
مرتف�ع، وهذا لم يتحق�ق يف الثلث األخر 

من امللعب«.وواص�ل »يجب أن نعمل عىل 
تسجيل األهداف.. انظروا إىل جون ستونز 
يف مانشسر س�يتي، لقد أحرز 3 أهداف، 
وال يمك�ن تفس�ر ذل�ك.. نحت�اج للتحيل 
باله�دوء واتخاذ قرارات جيدة، وس�يتغر 
الوضع«.وأحرز املدافع س�تونز أول هدف 
ل�ه، خ�الل أكثر م�ن ث�الث س�نوات مع 
س�يتي، عند الفوز )2-0( عىل مانشسر 
يونايتد، يف قبل نهائي كأس رابطة األندية 
املحرف�ة، يف الس�ادس من يناي�ر كانون 
الثان�ي الجاري.وس�جل بعده�ا هدف�ن، 
خالل الفوز )4-0( عىل كريس�تال باالس 
يف الريمرليج، األحد املايض.ويرى املدرب 
األملاني أن ليفرب�ول، يجب أن يلعب بأداء 
»ش�به مث�ايل« لالحتفاظ بلق�ب الدوري.

وتاب�ع »التغي�رات مس�تمرة دائم�ا، ألن 
املراك�ز متقارب�ة، وه�ذا يجع�ل س�باق 
ال�دوري مختلف�ا ه�ذا الع�ام.. يج�ب أن 
نس�تعد جيدا، وأع�رف أن النتائج وحدها 

تهم، وآخ�ر نتيجة كانت جي�دة )التعادل 
أم�ام يونايتد(«.وق�ال كل�وب إن املداف�ع 
جوي�ل ماتي�ب، ال�ذي عان�ى م�ن إصابة 

بالعضلة الضامة، الشهر املايض.

              المستقبل العراقي/ متابعة

علق األرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، عىل 
املعلومات التي تش�ر إىل ع�رض محتمل من الن�ادي لتجديد 
عقده، ال�ذي ينتهي يف عام 2022، إن�ه »ال يوجد يشء يمكن 

اإلعالن عنه حاليا«، وأكد أنه »سعيد« وأنه ما زال أمامه »عاما 
مهما للغاية«.ويف مؤتمر صحفي عن بعد عشية مباراة فريقه 
أمام إيبار املقررة الخميس عىل ملعب إيبوروا يف الجولة ال�19 
من الدوري اإلس�باني لكرة القدم.وأكد س�يميوني »ال شك يف 
أنه يف اللحظة التي سنعقد فيها اجتماعا مهما، أو حن نكون 

بصدد القيام بذلك، سيتم إخطاركم كما هو الحال دائما حتى 
تكون�وا أول من يعلم«.وكان�ت تقارير صحفية، قد أوردت أن 

من أتلتيكو مدريد قدم عرضا للمدرب  األرجنتين�ي 
أجل تجديد عقده حتى عام 

.2024

كومان: سنتظلم ضد عقوبة مييس
              المستقبل العراقي/ متابعة

أكد الهولندي رونالد كومان املدير الفني لرشلونة، جاهزية 
فريق�ه لخوض مواجه�ة كورنيال، يف ال�دور 32 لكأس ملك 

إسبانيا.
وقال كومان خالل املؤتمر الصحفي للمباراة اليوم األربعاء: 
»نعل�م أن مواجه�ات ال�كأس قد تحم�ل مفاج�آت، وفرق 

الدرج�ات األدنى تلعب ع�ىل أرضها، املعش�بة صناعيا، ولم 
نعتد عىل ذلك«.

وأكد: »س�تكون مواجهة صعبة ألنها بالنس�بة لهم مباراة 
العام، ويجب أن نلعب بجدية«.

عقوبة مييس
وع�ن عقوبة إيق�اف مييس، علق: »الن�ادي ال يوافق عىل ما 
حدث، وأعتقد أننا س�نتظلم، واألمر م�روك للنادي وآمل أن 

يت�م تخفيضها، وإذا لم يح�دث ذلك، فعلين�ا لعب مباراتن 
دون مييس«.وأض�اف: »مي�يس تدرب برغبة كب�رة، ولم أر 
ش�يئا غريبا منه، وكان الجميع حزينا بسبب نتيجة نهائي 
كأس الس�وبر، لكنن�ا واصلنا التقدم، ويف طريقنا لتحس�ن 
األمور«.وأشار كومان إىل أن مييس بخر وتعاىف من اإلصابة 
الت�ي أث�ارت القلق يف األي�ام املاضية.ترصيح�ات ليوناردو. 
وتاب�ع: »لقد انهرنا بعد خس�ارة النهائي ض�د بيلباو، وهذا 

طبيع�ي ألنن�ا كنا قريبن ج�دا من تحقيق اللق�ب، ولم يعد 
هناك وقت للراجع، ونحن عىل املس�ار الصحيح، خاصة يف 
الليج�ا مؤخرا«.وحول ترصيحات ليون�اردو املدير الريايض 
لباري�س عن ضم مييس، علق: »إذا س�ألوني أيض�ا عما إذا 
كن�ت مهتما بنيمار أو مبابي س�أقول نع�م«.وأردف: »لقد 
تحدث�ت مع العب�ي خط الدفاع ح�ول الركيز ع�ىل الكرات 

الثابتة، واملباريات يتم حسمها من تفاصيل صغرة«.

كوفاسيتش: زيدان أصابني بخيبة األمل
              المستقبل العراقي/ متابعة

آرسنال ينهي عقد سوكراتيس
قال آرسنال إنه توصل التفاق مع املدافع اليوناني 
عق�ده  إلنه�اء  باباس�تاثوبولوس  س�وكراتيس 

بالرايض.
ولم يش�ارك س�وكراتيس مع آرس�نال يف املوسم 
الج�اري بع�د خروج�ه م�ن تش�كيلة الفريق يف 

الدوري اإلنجليزي املمتاز والدوري األوروبي.
وكان عقد الالعب اليوناني مع الجانرز س�ينتهي 

يف يونيو/ حزيران املقبل.
وانضم سوكراتيس »32 عاما« إىل النادي اللندني 
يف 2018 قادم�ا من بوروس�يا دورتموند األملاني 
وخاض 69 مباراة يف جميع املسابقات مع آرسنال 
وس�اعده يف التتويج بكأس االتحاد اإلنجليزي يف 

املوسم املايض.

وقال إيدو املدير الفني للنادي يف بيان: »لعب دورا 
مهم�ا يف املجموعة وكان نموذجا لالحراف خالل 

فرته«.
وأض�اف: »مفاوضات إنهاء العقد تمت بتعاون 
مش�رك ونتمن�ى لالع�ب وعائلت�ه التوفيق يف 

املستقبل«.
ويحتل آرسنال املركز العارش يف الريمرليج 

برصيد 27 نقطة من 19 مباراة.

سان جريمان هيدد صفقة 
برشلونة املنتظرة

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقرير صحفي إسباني، عن خطر 
داهم يهدد صفقة انتقال إريك جارس�يا، 
مدافع مانشس�ر س�يتي، إىل برشلونة يف 

يناير/كانون ثان الجاري.
وارتبط اس�م جارس�يا بق�وة بالعودة إىل 
برش�لونة، يف املركاتو الش�توي الجاري، 
بن�اًء ع�ىل رغب�ة رونال�د كوم�ان، املدير 
الفني، يف تدعيم خط الدفاع، وتردد أنه تم 

التوصل التفاق مع مانشسر سيتي.
وبحس�ب صحيفة »مون�دو ديبورتيفو« 
اإلس�بانية، ف�إن باري�س س�ان جرمان 
مهت�م بق�وة بض�م الالعب، ال�ذي يتبقى 
6 أش�هر فق�ط يف عق�ده مع مانشس�ر 

سيتي.
تأجي�ل  أن  إىل  الصحيف�ة،  وأش�ارت 
برش�لونة لقرار التعاقد م�ع الالعب حتى 
الصيف املقبل، س�يجعل أي فرضية واردة 

الحدوث.
وأوضح�ت الصحيف�ة، أن الس�عر الحايل 
لجارس�يا وال�ذي يبل�غ 5 مالي�ن ي�ورو 
ومثلهم متغرات، يف متناول سان جرمان 

ومعظم الفرق اإلنجليزية.
وبالت�ايل، ف�إن تأجيل االتف�اق الذي أتمه 
برش�لونة مع الالعب بالتوقيع 5 مواس�م 
ونصف للصيف، قد يتس�بب يف ما ال يحمد 

عقباه.
وأضافت الصحيفة، أن جارس�يا متمسك 
باالنتق�ال إىل برش�لونة، لك�ن يف يناي�ر/
كانون ثان الجاري، حيث يرغب يف اللعب، 
بعدم�ا خ�رج من حس�ابات مدرب�ه بيب 
جوارديوال.وبالنسبة لرونالد كومان، فإنه 
يرى أن تأجيل الصفقة للصيف سيتسبب 
يف أزم�ة كبرة، خصوصا يف ظل اإلصابات 
التي يعاني منها مدافعيه، كما أن الالعب 
قد يتلقى عروًضا أخرى من أندية تشارك 

يف دوري األبطال أيًضا.

               المستقبل العراقي/ متابعة

يبحث باي�رن ميونخ عن بديل ملدافعه النمس�اوي، ديفيد 
أالبا، الذي بات رحيله وشيًكا عن النادي، فور نهاية عقده 
هذا املوس�م.وأفادت تقارير صحفية إسبانية مؤخرا، بأن 
ري�ال مدري�د اتفق بالفع�ل مع صاحب ال��28 عاًما، عىل 

االنتقال لصفوفه يف صفقة مجانية، الصيف املقبل.
وكش�فت ش�بكة »س�كاي س�بورتس أملانيا« عن دخول 
الفرن�يس داي�وت أوباميكان�و، مداف�ع اليبزي�ج، قائم�ة 
املرش�حن لخالفة أالب�ا يف بايرن، نظ�ًرا لقدرات�ه الهائلة 

وصغر سنه، حيث يبلغ 22 عاًما فقط.
لكن يقف س�عر املدافع الش�اب، حائاًل أمام نجاح النادي 
الباف�اري يف ضمه، حيث تقدر قيمت�ه حالًيا ب�67 مليون 
يورو، وهو ما يصعب دفعه يف ظل توابع جائحة كورونا.

رغم ذلك، أشارت الش�بكة إىل وجود رشط جزائي، يف عقد 
أوباميكان�و م�ع اليبزيج، يمكن�ه من الرحيل ع�ن ناديه 
الصيف القادم، لكنها لم تكشف عن قيمته.ويأتي الرازييل 
إيدير ميليتاو، مدافع ريال مدريد، ضمن املرشحن لخالفة 
أالبا، وذلك بعدما خرجت تقارير مؤخرًا، تؤكد تواصل بطل 
أوروبا مع ممثيل الالعب.وإذا فش�ل باي�رن يف إيجاد بديل 
مناس�ب يف املركاتو، س�واء من الناحية الفنية أو املادية، 

فإنه قد يلجأ لتعويض رحيل أالبا بخيارات داخلية.

مستقبل ثنائي الريال عىل طاولة برييز ورئيس يوفنتوس
              المستقبل العراقي/ متابعة

علّق تقرير صحفي إس�باني، عىل لقاء الثنائي 
فلورنتين�و بريز، رئيس ري�ال مدريد، وأندريا 
أنيي�يل، رئي�س يوفنت�وس، وأبرز م�ا دار بن 
الطرفن.وظه�رت ص�ورة تجم�ع ب�ن بريز 
وأنيييل، ع�ىل هامش زيارة رئي�س يال مدريد 

ملق�ر يوفنت�وس يف تورينو.وبحس�ب صحيفة 
موندو ديبورتيفو اإلس�بانية، لم يقترص لقاء 
الرئيس�ن عىل املصالح املش�ركة واملناقشات 
بش�أن دوري السوبر األوروبي فقط، وإنما تم 
التط�رق لالعبن يف الطرف�ن.ويف ظل الحديث 
عن تض�اؤل فرص اس�تمرار الثنائي إيس�كو 
ومارس�يلو يف ريال مدريد، بعد خروجهما من 

حس�ابات زين الدين زيدان، تطرق بريز 
التقرير  وأنيييل لبحث موقفهما.وأش�ار 
إىل أن الرئيسن تحدثا عن إمكانية انتقال 
الالعب�ن إىل تورين�و يف الصي�ف املقب�ل.

باإلضافة إىل ذلك، تم الحديث عن زين الدين 
زي�دان، الذي ارتبط اس�مه بيوفنتوس أيًضا 

عقب رحيل ماكس أليجري منذ موسمن.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

مهاجم ميالن السابق عىل طاولة يوفنتوس
            المستقبل العراقي/ متابعة

يسعى نادي يوفنتوس، للتعاقد مع أحد املهاجمن السابقن 
مليالن، خالل املركاتو الشتوي الجاري.

وكان�ت العديد م�ن التقارير، زعمت أن أندري�ا برلو مدرب 
يوفنتوس، اش�رط ع�ىل إدارة الن�ادي، التعاق�د مع مهاجم 

جديد هذا الشتاء.
ووفًقا ملوقع »فوتبول إيطاليا«، فإن يوفنتوس يسعى للتعاقد 
مع البولندي كريس�توف بيونتيك مهاجم هرتا برلن، لدعم 

هجوم الس�يدة العجوز، إىل جانب كريستيانو رونالدو وألفارو 
موراتا.

وأش�ار إىل أن يوفنت�وس يع�رض عىل الن�ادي األملاني، صفقة 
تبادلي�ة ينتقل خالله�ا بيونتيك إىل ج�دران الس�يدة العجوز، 
مقاب�ل الحصول عىل خدم�ات فيدريكو برنارديس�كي جناح 

اليويف.
وس�بق أن تألق بيونتي�ك من قبل يف ال�دوري اإليطايل بقميص 
مي�الن وجنوى، قب�ل أن يتخلص من�ه الروس�ونري، بمجرد 

التعاقد مع النجم السويدي زالتان إبراهيموفيتش.
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أسهم اإلعالم املحيل والعاملي بش�كل أو بآخر، بنرش مفاهيم خارجة 
ع�ن الذائقة ودفع�وا معنى كثري من املف�ردات وازاحوها عن عملها، 

فصارت متداولة إعالمياً لوصف ما يخالف أصل الفعل.. 
تداوله�ا إعالمياً ف�رض إدخالها كمف�ردة جديدة عىل اللغ�ة، وكأنه 
يحولها لنفس الس�ياق الذي يصطنعه اآلخر، وأن كان عدواً والتربير 
جاه�ز، إنها »األمانة الصحفي�ة«.. وأن كانت الكلمات مثار للفوىض 

غري آمنة. 
م�ا أثار انتباهنا الي�وم عند قراءة خرب اعتق�ال داعيش يقوم بتوزيع 
األموال عىل عنارص املجاميع اإلرهابية وعوائلهم، ويف أكثر من وكالة 
أنب�اء، ُذكر الخرب ع�ىل أنه إلقاء القبض عن مس�ؤول » الكفاالت« يف 
املوصل، وُربَّ س�امع بس�يط قبل تعريف املفه�وم ومقاصده، فأنه 
يتوق�ع ويفهم معن�ى الكفالة املعه�ود، والتي نعني به�ا التكافل يف 
املعام�الت الحكومي�ة، أو تكفلن�ا لش�خص آلخ�ر أو مجموعة بأداء 
الت�زام، أو كفالة يتيم مث�ال.. وما يعني يف كلها أن الكفيل يقوم بدور 
األصي�ل يف ح�ال تع�ذر التزام�ه، أو يؤدي الكفي�ل كل امله�ام التي ال 

يستطيع األصيل أدائها. 
تختل�ف كف�االت »داعش« ع�ن كل الكف�االت آنفة الذك�ر، وهي من 
املف�ردات التي أراد اإلرهاب تس�ويقها، فيما ح�اول بعض املختصني 
من تداولها، إلظهار أنفس�هم كخرباء بشؤون الجماعات اإلرهابية.. 
فيتحدث�ون بصيغة تعلو عىل مس�امع املتلقي، كم�ن يزج باملفردات 
واملصطلح�ات من لغات أخرى.. ومنهم من ال يعرف ترجمتها حرفياً 
وال أص�ل نش�وئها، أو لغ�رض ترس�يخ تل�ك املفاهيم، وكث�رياً ممن 

يتداولها ال يعرفون غاية إختيارها.
نقل املتح�دث  الكلمات كما يرويها إع�الم اإلرهاب من مصطلحات، 
مقص�ودة اإلختي�ار أو مخالف�ة لغاية الفع�ل، وماضية يف ترس�يخ 
املفاهي�م الجديدة ع�ىل أنها حقيقة الفعل، وتن�اول مفردات تداولها 
اإلع�الم والبيانات الرس�مية منها؛ الوالية، البيع�ة، املضافة، الغزوة، 
املجاهدي�ن، املرتد، ومن يقع بقبضة القوات األمنية يس�مى اس�رياً، 
وم�ا ت�زال بعض املس�اجد ترفع يف أدعيته�ا القول؛ » اله�م فرج عن 
أرسانا« وتس�مي الس�جناء املجرم�ني أرسى.. بمن فيه�م املتهمون 
بالقضايا اإلرهابية والجنائية، وكأنها تعطي تربير للجريمة وتشكك 
برشعية القوانني!  أس�اءت مسميات أخرى للمعنى واألديان والقيم، 
كاس�تخدام توصيفات؛ جيش املجاهدين، مجلس شوري املجاهدين، 
أم�ري املؤمن�ني.. ومس�ميات ع�دة للمواق�ع واملناص�ب والعملي�ات 
اإلجرامية، مس�تخدمني سياس�ة التضلي�ل وتحريف تفس�ري اآليات 
القرآنية، واالس�تناد لألحاديث الضعيفة غري املسندة، لتربير أعمالهم 

الوحشية بكنى مختلفة.

مس�ترشق كلم�ة متداول�ة بكثرة تعن�ي ان الش�خص ال�ذي يخوض او 
يتخصص يف علوم الرشق وهذا التعريف يقود اىل متاهات واس�تفهامات، 
ماهي علوم ال�رشق هل هي الديانة ام الع�ادات والتقاليد االجتماعية ام 
اللغ�ات، ومن يدرس�ها بغية االطالع عليها ليتخصص به�ا او لكي يعمل 
بها سواء اعتناق دين او تغيري عادات؟ والرشق بحكم جهة الرشق عكس 
الغرب، ولكن الذي نقف عنده من هو هذا الذي يمنح لقب مسترشق؟ هل 
برشط الديانة ام القومية؟ ان قلتم الديانة فهذا يعني املسيحي العربي لو 
قرا علوم االس�الم هل يقال عنه مس�ترشق؟ كال ألنه يسكن الرشق، ولو 
هاجر وس�كن يف الغرب وقرا علوم الرشق هل يقال عنه مسترشق؟ االمر 
االخر اين يقرا علوم الرشق يف دولته ام يف الرشق؟ هذا املصطلح يتضارب 
مع املس�تغرب، الن املس�تغرب هو من يتقمص ع�ادات الغرب حتى وان 
تضاربت مع عادات الرشق بل وحتى مع الديانة االس�المية. املس�ترشق 
وحس�ب نواياه املفروض ال يرىض ان يقال عنه مسترشق، البعض منهم 
يمتهن�ون مهنة اخرى غطاؤها االس�ترشاق، منها مث�ال التالعب والدس 
بم�ا امكن�ه من معلوم�ات مزيف�ة يف تاريخ االس�الم، او يم�ارس مهنة 
التجس�س بحج�ة العلم، وق�د تمكنوا من ذل�ك وتالعبوا ببع�ض الثوابت 
واث�روا ع�ىل العقول املنغلقة. )يش�هد الله كتبت هذه العب�ارة ولم اطلع 
عىل راي املفكر املرحوم ادوارد س�عيد ال�ذي توافق مع راي(. فمن يبحث 
يف الثقافة االس�المية بنزاهة يسمى باحثا اسالميا وهذا ما اكده األستاذ 
الجامعي األمريكي جون إسبوزيتو يف أحد حواراته يقول »ال أود أن أُسمى 
مس�ترشًقا؛ ملا تحمله كلمة االسترشاق من انطباع يسء، فادعوني باحثا 
إس�الميا«. واملثري كذلك املس�ترشق الش�هري برنارد لويس يرفض وصفه 
باملس�ترشق! عندما يقتنع املس�ترشق بمفاهيم االسالم ويعتنق االسالم 
يق�ال عنه مس�لم وال يقال عنه مس�ترشق، واذا نقل الثقافة االس�المية 
بأمان�ة يق�ال عنه باحث اس�المي، واذا رشقي مس�لم غ�ري ديانته يقال 
عنه مس�يحي او يهودي وال يقال عنه مس�تغرب واذا تخصص بالثقافة 
الغربي�ة ونقله�ا بأمانة يق�ال عنه باحث بالش�أن الغربي، ام�ا العادات 
الرشقي�ة االجتماعية او ال�راث الرشقي من ملبس وم�أكل فهذا ال جدل 
وخجل من دراستها والتعرف عليها بل البعض يرغب بممارستها من باب 
املتع�ة وحتى الرشقي عندما يرغب بممارس�ة ع�ادات الغرب رشط ان ال 
تتعارض مع الش�ارع املقدس فال باس يف ذلك . هنا التفاتة اس�توقفتني 
وهي عبارة االس�ترشاق االملاني، وعند االطالع ع�ىل حيثياته وجدته حقا 
يختلف عن االس�ترشاق االنكلي�زي والفرنيس واالمريكي الن الدراس�ة يف 
املاني�ا ال تدعمها الحكوم�ة وليس موظف فمن يري�د ان يطلع او يدرس 
ثقاف�ة الرشق يتحمل اتعاب البحث ماديا وجهدا، اما البقية فكانوا بدعم 
حكوماته�م وتبني انهم جواس�يس جاءوا لكي يعبثوا ب�راث الرشق من 

جهة وان يكونوا عيونا لحكوماتهم يف بلدان الرشق.

مرشوبات تسبب اإلمساك... جتنبوها!
غالبا ما يكون اإلمساك نتيجة لسوء 
النظام الغذائي وعادات نمط الحياة، 
حي�ث يعاني بعض الن�اس منه بعد 
تناول أطعم�ة أو مرشوبات معينة، 
بينما يعاني الصنف اآلخر منهم من 

اإلمساك املزمن.
بش�كل عام، تختلف ع�ادات األمعاء 
من ش�خص آلخر، ولكن األشخاص 
الذين يعان�ون من اإلمس�اك املزمن 
ع�ادة ما يكون لديه�م أقل من ثالث 
ح�ركات أمع�اء يف األس�بوع، وذلك 
وفق�ا لتقري�ر نرشه موق�ع »تايمز 
أوف إيندي�ا«. وذكر التقرير أن هناك 
ثالث�ة مرشوبات تس�بب اإلمس�اك 

وتزيد من سوء الحالة، وتشمل ما ييل: 
الكح�ول: يمك�ن أن يؤدي االس�تهالك املفرط 
للكح�ول إىل العدي�د م�ن املش�كالت الصحية، 
واإلمساك أحدها، تؤثر املرشوبات التي تحتوي 
ع�ىل الكح�ول عىل الجس�م بعدة ط�رق، فهي 
تؤدي إىل الجفاف ويمكن أن تؤثر عىل الوظيفة 
الداخلية للجسم، يمكن أن يؤدي ذلك إىل إبطاء 
حركة الجهاز الهضمي، مما قد يسبب صعوبة 
يف حرك�ة األمعاء، ويمكن أن يس�بب الكحول 

ف�رط نمو بكترييا األمعاء الس�يئة التي يمكن 
أن تس�بب أعراض االنتفاخ واإلمساك، ويمكن 
أن يؤدي أيضا إىل التهاب يف بطانة األمعاء الذي 
يمكن أن يكون س�ببا ملش�اكل أخرى متعلقة 
باملعدة. ويعتمد ما إذا كان الكحول سيتسبب يف 
اإلمساك أم ال عىل كمية ونوع الكحول الذي يتم 
تناوله، ولكن بش�كل عام يجب الحد من رشب 
الكح�ول، والحرص عىل رشب املزي�د من املاء 
بعده.الحلي�ب: الحليب م�رشوب صحي ميلء 
بالعنارص الغذائية مثل الكالس�يوم وفيتامني 

ب 12 والربوت�ني، ولك�ن يمك�ن أن 
يك�ون أيضا س�ببا ملش�اكل الجهاز 
الهضمي يف بعض الحاالت، ويس�بب 
الجف�اف ال�ذي ه�و س�بب رئي�يس 
لإلمس�اك، وإذا كن�ت تعاني بالفعل 
من مشاكل يف الجهاز الهضمي، فإن 
الحليب يمكن أن يجعل الحالة أسوأ، 
وتجدر املالحظة أن الرضع واألطفال 
الصغ�ار معرض�ون للخطر بش�كل 
خاص بسبب الحساسية للربوتينات 
الت�ي تس�مى الكازين املوج�ودة يف 
حليب البقر. القهوة: تساعد القهوة 
بالنس�بة لبعض األشخاص يف ليونة 
األمعاء، بينما قد تكون سببا للبعض 
اآلخر لالنتفاخ أو اإلمساك، إذ يمكن أن تجعلك 
تتبول أكثر مما يؤدي إىل فقدان السوائل ويزيد 

من فرصة اإلصابة باإلمساك.
إذا كن�ت تعان�ي بالفعل من متالزم�ة األمعاء 
املتهيج�ة، فقد ي�ؤدي ذلك إىل تفاق�م الوضع، 
ولتجن�ب ذلك، ح�اول رشب القه�وة منزوعة 
الكافي�ني لكونها ال تؤثر ع�ىل النظام الداخيل 
للجس�م مقارن�ة بالقه�وة الت�ي تحتوي عىل 

الكافيني.

ط�ور علماء صيني�ون عالجا جينيا جدي�دا يمكنه إبط�ال بعض تأثريات 
الش�يخوخة يف الفرئان وإطالة عمرها وهي النتائج التي قد تس�هم يوما 

ما يف عالج مماثل للبرش.
وتتضمن الطريقة، الت�ي وردت بالتفصيل يف بحث نرشته دورية جورنال 
س�اينس ترانسليشن ميديس�ن، تعطيل جني يسمى كات7 والذي اكتشف 

العلماء أنه مساهم رئييس يف شيخوخة الخاليا، بحسب رويرز.
وقالت املرشفة املشاركة عىل املرشوع الربوفيسور تشو جينغ )40 عاما( 
واملتخصصة يف طب الش�يخوخة والطب التجديدي من معهد علم الحيوان 
يف األكاديمية الصينية للعلوم إن العالج املحدد الذي اس�تخدموه والنتائج 
كانت األوىل من نوعها عىل مس�توى العالم. وأضافت “ُتظهر هذه الفرئان 
بعد فرة من س�تة إىل ثمانية أشهر تحس�نا عاما يف املظهر وقوة التشبث 
واأله�م من ذلك امتداد عمره�ا بنحو 25 يف املئة”. اس�تخدم فريق علماء 
األحياء التابع لألكاديمية الصينية طريقة لفحص آالف الجينات بحثا عن 
تلك الت�ي تعد محركات قوية عىل نحو خاص للش�يخوخة الخلوية، وهو 

املصطلح املستخدم لوصف شيخوخة الخاليا.

أكد علماء، أن العظام املتحجرة لديناصور اكُتش�فت يف األرجنتني س�ار عىل 
األرض قبل 98 مليون سنة، ربما تعود ألكرب حيوان بري عىل اإلطالق.

وعث�ر علماء الحفريات املحليون عىل البقايا، التي تش�مل 24 فقرة من ذيل 
املخل�وق الضخم وبعض عظ�ام الحوض املج�اورة، يف مقاطعة نيوكوين يف 
عام 2012.وُيعتقد أنها تعود لتيتانوصور، أحد أكرب الصوربوديات )سحليات 
األرجل(، وهو صنف م�ن الديناصورات التي تتميز بحجمها الكبري وأرجلها 

الشبيهة بالعمود والرقاب والذيول الطويلة.
ويف حني أن الفريق لم يتمكن من تأكيد ذلك كنوع جديد حتى اآلن، ال يبدو أن 

الحفريات تتطابق مع بقايا ديناصورات الصوربودا املعروفة األخرى.
وقد يساعد هذا االكتشاف الخرباء عىل فهم أفضل لكيفية تطور الديناصورات 

العمالقة الرصبودية التي عاشت قبل ماليني السنني.
وع�ىل الرغم من االكتش�اف الجديد، ما ي�زال الح�وت األزرق يحتفظ بلقب 

“أكرب حيوان عىل اإلطالق”، والذي ُعرف بطوله 110 أقدام )33.6 مرا(.

العثور عىل اضخم هيكل لديناصورعالج صيني يمكنه تأخري الشيخوخة
 يف العالـم

علامء يكتشفون أداة حربية مدهشة استخدمت قبل مخسة آالف عام
عثر فريق بحثي متخصص 
حربي�ة  أداة  ع�ىل  باآلث�ار 
قديمة فريدة جدا ومدهشة، 
اعت�ربت األوىل م�ن نوعه�ا 
اس�تخدمها إنس�ان ع�اش 

قبل 5 آالف عام.
الباحث�ون  واكتش�ف 
بالقرب من مدينة إش�بيلية 
برشي�ة  بقاي�ا  اإلس�بانية 
مدفون�ة بطريق�ة فري�دة، 
لك�ن ال�يشء األكث�ر غرابة 

الذي تم العثور عليه هو س�الح قديم مصمم 
بطريق�ة غريب�ة ج�دا وباحرافي�ة عالي�ة 
 ”zmescience“ مجل�ة  وبحس�ب  وفري�دة. 
العلمية، وجد فريق البحث خنجر جميل جدا 

مصنوع من الكريستال الصخري، بطول 8.5 
بوصة، يعود تاريخه بحسب التقديرات ألكثر 

من 3 آالف عام قبل امليالد.
واعت�رب العلم�اء، بحس�ب املجل�ة، أن ه�ذا 
الس�الح هو من “املجموعة األكثر تطوًرا من 

الناحي�ة الفني�ة واألكث�ر إثارة 
لإلعجاب م�ن الناحية الجمالية 
بس�بب نقاوة مادة الكريس�تال 
الصخ�ري واألكث�ر ح�دة ع�ىل 
اإلط�الق التي تم العث�ور عليها 
إلنس�ان ما قبل التاريخ”. وعىل 
الرغم من أن أدوات الكريس�تال 
الصخري كانت أكثر صعوبة من 
ناحية القدرة عىل التصميم ولم 
تكن امل�واد الخام متوفرة بكثرة 
مث�ل الصخور الرس�وبية، لكن 
املجلة أش�ارت إىل أنه من املحتم�ل أن الناس 
يف عص�ور ما قبل التاري�خ كانوا يعتزون بها 
بسبب قيمتها االجتماعية، “تماما كما نقف 

يف حالة من الرهبة اليوم وهي أمام أعيننا”.

اكتش�ف علم�اء األحي�اء الصيني�ون أن املواد 
 Ecklonya طحال�ب  خالي�ا  م�ن  الس�كرية 
Kurome بإمكانه�ا وق�ف عمل أه�م إنزيمات 
الف�ريوس التاجي ومنعها م�ن التوغل يف خاليا 

اإلنسان.
ويأمل العلماء بأن ُيعدوا عىل أس�اس تلك املواد 

دواء ضد عدوى فريوس كورونا.

يذك�ر أن العلماء يس�تخدمون ع�ادة من أجل 
مقاومة انتش�ار وب�اء فريوس كورون�ا أدوية 
تم إثب�ات فاعليتها يف مكافح�ة أمراض أخرى 
ويبحث�ون يف الوق�ت نفس�ه ع�ن م�واد فعالة 
أخرى يمكن استخدامها كأدوية ضد الفريوس 

التاجي.
واتض�ح ع�ىل س�بيل املث�ال أن بع�ض األدوية 

 С املس�تخدمة ملكافحة م�رض الته�اب الكبد
ومرض اإليبوال تصلح لعالج املصابني بفريوس 

كورونا.
ويجري العلماء عىل وجه الخصوص دراس�ات 
ته�دف إىل فحص قدرة مس�تخلصات الش�اي 
األس�ود وس�م الثعبان واألفس�نتني ع�ىل منع 

فريوس كورونا من التكاثر.
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تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

ما هي درجة حرارة اجلسم الطبيعية وأفضل طريقة لقياسها؟
تع�رب درجة ح�رارة الجس�م 
عن ق�درة الجس�م عىل توفري 
الحرارة والتخلص منها، إذ أن 
الجسم لديه آلية تساعده عىل 

تنظيم حرارته.
ووفقا ملا نرشه موقع “تايمز 
عندم�ا  فإن�ه  ني�وز”،  ن�او 
للح�رارة  الجس�م  يتع�رض 
غ�ري املالئمة، تتس�ع األوعية 
لتحم�ل  الب�رشة  الدموي�ة يف 
الح�رارة الزائ�دة املراكمة يف 
الجسم إىل سطح البرشة ويبدأ 
وعندم�ا  بالتع�رق،  الجس�م 
يتبخر العرق، فإن ذلك يساعد 
ع�ىل تربي�د الجس�م وخفض 
حرارته. وعندما يكون الجسم 

ب�اردا ج�دا، تتضي�ق األوعي�ة الدموي�ة، مما 
يقلل من تدفق ال�دم إىل البرشة لتوفري حرارة 
الجسم، وقد يبدأ الجسم يف االرتعاش، وعندما 
ترتج�ف العض�الت به�ذه الطريق�ة، فإنه�ا 

تساعد عىل زيادة الحرارة.
وتظهر موازين الحرارة درجة حرارة الجس�م 
إم�ا كدرج�ة فهرنهاي�ت أو كدرج�ة مئوي�ة 

بحس�ب نوع املي�زان، وتك�ون ق�راءة درجة 
الح�رارة عن طري�ق املس�تقيم أو األذن أعىل 
قلي�ال م�ن القراءة ع�ن طريق الف�م، وتكون 
الق�راءة املأخ�وذة م�ن اإلبط أق�ل بقليل من 
القراءة عن طريق الفم، وتعترب القراءة األكثر 
دقة هي عن طريق املس�تقيم. تختلف درجة 
ح�رارة الجس�م اعتم�ادا عىل مدى النش�اط 
أو الوق�ت م�ن اليوم، إذ يبلغ متوس�ط درجة 

ح�رارة الجس�م 98.6 درجة 
فهرنهايت )37 درجة مئوية(، 
لكن يمكن أن ت�راوح درجة 
حرارة الجس�م الطبيعية بني 
97 درج�ة فهرنهايت )36.1 
درج�ة   99 مئوي�ة(  درج�ة 
درج�ة   37.2( فهرنهاي�ت 
أن  أكثر.ونق�ول  أو  مئوي�ة( 
الش�خص مصابا بالحمى إذا 
كانت درجة حرارة الفم فوق 
100.4 درجة فهرنهايت )38 
درجة مئوية( أو درجة حرارة 
املس�تقيم أو األذن أع�ىل م�ن 
101 درجة فهرنهايت )38.3 
بالنس�بة  مئوي�ة(،  درج�ة 
للبالغني. وبالنس�بة لألطفال، 
عندم�ا تكون درجة حرارة املس�تقيم 100.4 
درج�ة فهرنهايت )38 درجة مئوية( أو أعىل. 
وت������عت�رب الحم�ى بدورها آلي�ة رد فعل 
للجسم ملحاربة ما يعتربه تهديدا لص��حته، 
مث�ل الع�دوى أو الحساس�ية أو الصدم�ة أو 
اإلصاب�ة أو حاالت مث�ل الته�اب املفاصل أو 

أمراض مثل الرسطان وما إىل ذلك. 


