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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

كش�فت اللجن�ة املالي�ة يف الربمل�ان، أمس الس�بت، 
ع�ن موع�د تمري�ر موازن�ة 2021، فيما أك�دت أن 
االس�تقطاع من روات�ب املوظفني يف الع�ام الجاري 
س�يقترص عىل الدرج�ات العليا فق�ط. وقال عضو 
اللجنة النائب ناجي السعيدي يف ترصيح متلفز، »ال 
يوجد أي استقطاع من رواتب املوظفني لعام 2021، 
باس�تثناء الدرجات العلي�ا«. وأض�اف، أن »األموال 
التي س�يتم اس�تقطاعها من بع�ض مواطن الرتف 
يف مؤسس�ات الدول�ة س�تحول إىل ق�رار 315، وأن 
اللجن�ة املالية لديه�ا رؤية فنية حول ه�ذا القرار«. 
وين�ص القرار 315 عىل تحوي�ل العاملني يف الدوائر 
واملؤسسات الحكومية بأجور إىل عقود. من جانبه، 
أش�ار مقرر اللجنة ذاتها، النائ�ب أحمد الصفار إىل 
أن »االنف�اق الع�ام يف موازنة العام 2021 سيش�هد 
تخفيض�ا واضحا«، مبينا أن اللجن�ة املالية »حددت 
جيوب ونقاط واضحة يف املوازنة ستمكن الحكومة 
من تعظيم االيرادات«. وأش�ار الصفار إىل أن »حجم 
العجز يف املوازنة س�يخفض ولن يبق�ى 71 ترليون 
دين�ار«، موضح�اً أن »التغيري س�يطال حتى س�عر 
النفط ال�ذي احتس�بت بموجبه املوازن�ة«. وأكد أن 
لجنت�ه »ج�ادة يف إجراء تغي�ريات ع�ىل املوازنة بما 
ينس�جم مع الوضع الحايل للبلد، وبما يحقق أفضل 
استخدام أو استغالل لاليرادات العامة«، مشرياً إىل أن 
»هناك بعض النق�اط الخالفية وبعض النقاط التي 
تحت�اج اىل تك�رار االس�تضافات الن اللجنة بحاجة 
اىل معرف�ة بعض وحدات االنف�اق وتحت�����اج اىل 
مع���لومات أكثر لتتمكن اللجنة من تحديد وبشكل 

دقيق املبالغ التي تحتاجها هذه الوحدات«.
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       بغداد / المستقبل العراقي

ذكر نش�طاء الحق�وق املدني�ة أن أكثر من 1600 ش�خص 
اعتقل�وا خ�الل املظاه�رات الداعي�ة إىل اإلف�راج ع�ن رم�ز 
املعارضة الروس�ية أليكيس نافالني. وأحص�ت منظمة »أو 
دبليو دي« معظم االعتقاالت التي تمت يف العاصمة موسكو 
ويف سانت بطرس�ربغ. ومن بني من تم القبض عليهم يوليا 
نافالني، زوجة نافالني، يف مظاهرة احتجاجية يف موس�كو 
تطالب باإلفراج عن زوجها. ونرشت نافالني صورة لنفسها 
يف مكان مظلم عىل إنس�تغرام وكتبت أس�فلها: »آسفة عىل 
الج�ودة الس�يئة. فاإلنارة يف حافل�ة صغرية )ف�ان( تابعة 

للرشط�ة س�يئة للغاي�ة«. وظه�رت يف صورة س�ابقة عىل 
حس�ابها وهي تش�ارك يف مظاه�رة موس�كو. وكان فريق 
نافالن�ي قد نرش صورة لوالدته يف مظاهرة غري مرصح بها. 
وألقي القبض أيضا عىل أقرب املتعاونني مع نافالني املحامي 
ليوبوف سوبول. ومن ناحية أخرى، حذرت وزارة الخارجية 
الروس�ية الق�وى األجنبية م�ن التدخل يف التظاه�رات التي 
تقام يف عطالت نهاية األس�بوع ووجهت انتقادات للسفارة 
األمريكية يف موسكو إلدراج تفاصيل عدد من املظاهرات عىل 
موقعها اإللكرتوني. وناشدت السفارة األمريكية مواطنيها 
»تجنب تل�ك املظاهرات وأي أنش�طة مرتبطة باملظاهرات« 

ولكن الوزارة تقول إن نيتها الفعلية هي الرتويج لها.

      بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف عب�اس صب�اح قاس�م مدي�ر 
مفوضي�ة االنتخابات مكت�ب بغداد/ 
الرصاف�ة، أم�س الس�بت، عن نس�بة 
االنتخابية عىل  لبطاقاته�م  املحدث�ني 
مستوى العراق، فيما تحدث عن وضع 

األموال املرصودة للمفوضية. 
وقال قاسم إن »نسبة تجديد البطاقات 
انتخاب�ات  مرك�ز  داخ�ل  االنتخابي�ة 
الرصافة بغداد وصلت اىل 47% ونسبة 
املحدث�ني لبطاقاته�م ع�ىل مس�توى 
العراق 58 %«، مبينا أن »الذين تسلموا 

بطاقاتهم بلغو نحو مليون و500 الف 
ناخب«. 

وأشار اىل »عدم وجود معوقات صعبة 
لتجدي�د البطاق�ة االنتخابي�ة وقامت 
املفوضية بتسهيالت عديدة مثل الغاء 
املطالبة بالبطاق�ة القديمة واالكتفاء 
بالتعهد القانوني امام مركز التسجيل 
م�ن اج�ل تجني�ب املواط�ن املراجعة 
لدى املحكمة واب�الغ مركز الرشطة«، 
موضحا أن »املفوضية تقوم بالتحديث 
وتص�در البطاق�ة وكل يشء مجان�ي 
بمج�رد الوصول اىل املرك�ز االنتخابي 

مع وجود املستمسكات االساسية«. 

وأوضح، أن »مكتب مفوضية الرصافة 
يسري يوميا 250 اىل 300 فرق جوالة«، 
مبين�ا أن »الع�دد قل بس�بب الضغط 
الحاصل عىل مراكز التس�جيل وانتقل 
العم�ل اىل داخل املركز، وتم تقليل عدد 

الفرق اىل 110 فرقة جوالة«. 
البايومرتي�ة  »البطاق�ة  أن  وأك�د، 
والعادي�ة صالحت�ان للتصويت لغاية 
االن داخل مركز االقرتاع، ومن الصعب 
اخرتاقها ولكن هنالك رغبة من الربملان 
بأن يكون التصوي�ت عرب البايومرتية 
االنتخاب�ات يف  فق�ط، وه�ذا يش�مل 

الخارج والقوات االمنية والنازحني«. 

وبشأن التمويل قال، إن »االموال التزال 
ضمن االجراءات الرسمية والتحويالت 
املالي�ة بني البنوك«، الفتا اىل أن »وضع 
وخط�ط  لألم�وال  ال�رصف  اب�واب 
ال�رصف يج�ب أن تك�ون ع�رب أبواب 
خاصة م�ن اجل تجهيزها وارس�الها 
اىل مكاتب املحافظات الس�تخدامها يف 

االنتخابات«. 
وأش�ار اىل أن »املفوضية لم تس�تخدم 
اي مبلغ من االم�وال التي رصدت من 
التمويل والتي اقرت يف مجلس النواب، 

ويجري العمل اآلن بجهود ذاتية«.  
التفاصيل ص2
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الربملان يصوت عىل توسعة ملقاعد الدراسات العليا 
     بغداد / المستقبل العراقي 

صوت مجلس النواب، أمس السبت، عىل قرار نيابي بإجراء توسعة 
ملقاعد الدراسات العليا يف الجامعات.

ويل�زم الق�رار، كما أظه�رت وثائ�ق وزارة التعليم العايل بتوس�عة 
مقاعد الدراس�ات العليا »ثالثة مقاعد لقناة القب�ول العام، وثالثة 
مقاع�د لقن�اة القبول الخ�اص، ومقعد واحد لكل فئ�ة لقناة ذوي 
الش�هداء وضحاي�ا االرهاب وتدوي�ر املقاعد العرشة الش�اغرة بني 

الفئات الثالث للقناة«.
كم�ا نص الق�رار عىل إضافة »مقع�د واحد لقناة امل�الكات الطبية 
والصحية وتدوير املقاعد الش�اغرة من قناة القب�ول العام إىل قناة 
املالكات الطبية بمن فيهم الذين حصلوا عىل عدم ممانعة للدراس�ة 

قبل تاريخ 30 أيلول 2020«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

كش�فت اللجن�ة املالية يف الربمل�ان، أمس 
الس�بت، عن موعد تمرير موازنة 2021، 
فيم�ا أك�دت أن االس�تقطاع م�ن رواتب 
املوظفني يف العام الجاري س�يقترص عىل 

الدرجات العليا فقط.
وقال عضو اللجنة النائب ناجي السعيدي 
يف ترصيح متلفز، »ال يوجد أي استقطاع 
من رواتب املوظفني لعام 2021، باستثناء 

الدرجات العليا«.
س�يتم  الت�ي  »األم�وال  أن  وأض�اف، 
اس�تقطاعها من بع�ض مواطن الرتف يف 
مؤسسات الدولة س�تحول إىل قرار 315، 
وأن اللجنة املالية لديه�ا رؤية فنية حول 

هذا القرار«.
وينص القرار 315 ع�ىل تحويل العاملني 
يف الدوائر واملؤسس�ات الحكومية بأجور 

إىل عقود.
م�ن جانبه، أش�ار مق�رر اللجن�ة ذاتها، 
النائب أحمد الصفار إىل أن »االنفاق العام 
يف موازنة العام 2021 سيش�هد تخفيضا 
واضحا«، مبين�ا أن اللجنة املالية »حددت 
جيوب ونقاط واضحة يف املوازنة ستمكن 

الحكومة من تعظيم االيرادات«.
وأش�ار الصف�ار إىل أن »حج�م العج�ز يف 
املوازنة س�يخفض ولن يبقى 71 ترليون 

دينار«، موضحاً أن »التغيري س�يطال حتى س�عر النفط 
الذي احتسبت بموجبه املوازنة«.

وأك�د أن لجنت�ه »جادة يف إج�راء تغيريات ع�ىل املوازنة 
بم�ا ينس�جم م�ع الوض�ع الح�ايل للبل�د، وبم�ا يحقق 

أفضل اس�تخدام أو اس�تغالل لاليرادات العامة«، مشرياً 
إىل أن »هن�اك بع�ض النق�اط الخالفية وبع�ض النقاط 
التي تحت�اج اىل تكرار االس�تضافات الن اللجنة بحاجة 
اىل معرف�ة بع�ض وح�دات االنف�اق وتحت������اج اىل 
مع���لوم�ات أكث�ر لتتمكن اللجنة من تحديد وبش�كل 

دقيق املبالغ التي تحتاجها هذه الوحدات«.
وتاب�ع عضو مجلس النواب، أن »اللجن�ة املالية النيابية 
ال تحت�اج أكثر من عرشة أيام أو أس�بوعني للوصول اىل 
دراس�ة نهائية للموازنة«. بدوره، عض�و اللجنة املالية 
جمال كوجر إن »اللجنة املالية مس�تمرة يف من�اقشاتها 

بشأن املوازنة التي أصبحت شبه منتهية 
وب�دأت بصياغته�ا النهائي�ة، لذلك فانه 
من املحتمل ان تعرض املوازنة للتصويت 
نهاية ه�ذا األس�بوع أو بداية األس�بوع 

املقبل«.  
للموازن�ة  معضل�ة  »اك�رب  أن  وأض�اف 
هي حص�ة اإلقلي�م التي قد تحس�م مع 
وص�ول وفد من اإلقليم إىل بغداد لحس�م 
حصتهم من املوازن�ة والتوصل اىل اتفاق 
ان  بش�أنها”، مس�تدركا  نهائ�ي  ش�به 
“اللجنة ستس�تضيف وفداً من املصنعني 
واالقتصاديني، كما سيكون لها استضافة 
للمحافظ�ني للوقوف ع�ىل موازنة تنمية 
االقاليم واملحافظات واالستماع اىل ارائهم 
وبهذا تنهي اللجنة استضافتهم الخاصة 

باملوازنة«.  
وبني كوجر أن »اللجنة عملت العديد من 
التغيريات منها تغيري موازنة الطوارئ من 
500 مليار دين�ار إىل 150 ملياراً، إضافة 
إىل فق�رة االس�تقطاعات م�ن املوظفني، 
واتجهت اللجنة اىل خي�ار رضيبة الدخل 
ال�ذي جاء بأغلب األصوات باالعتماد عىل 
قانون 113«، منوها بان »خيار الحكومة 
باالس�تقطاعات يوفر 4 ترليونات دينار، 
وخي�ار رضيب�ة الدخ�ل يوف�ر 2 ترليون 

و600 مليون دينار«.  
واش�ار اىل ان »اللجنة اتجه�ت نحو رفع 
س�عر برمي�ل النف�ط م�ن 42 دوالراً اىل 45 دوالراً، وهذا 
س�يدر عىل الدولة أكث�ر من 5 ترليونات دين�ار«، مؤكدا 
ان »ال�يء الوحي�د الذي بقي ثابتاً يف املوازنة هو س�عر 

رصف الدوالر مقابل الدينار«.   

      بغداد / المستقبل العراقي

مدي�ر  قاس�م  صب�اح  عب�اس  كش�ف 
مفوضي�ة االنتخاب�ات مكت�ب بغ�داد/ 
الرصاف�ة، أم�س الس�بت، ع�ن نس�بة 
املحدث�ني لبطاقاته�م االنتخابي�ة ع�ىل 
مس�توى العراق، فيما تحدث عن وضع 

األموال املرصودة للمفوضية. 
وقال قاس�م إن »نسبة تجديد البطاقات 
االنتخابية داخل مركز انتخابات الرصافة 
بغداد وصل�ت اىل 47% ونس�بة املحدثني 

لبطاقاتهم عىل مس�توى العراق 58 %«، 
مبينا أن »الذين تس�لموا بطاقاتهم بلغو 

نحو مليون و500 الف ناخب«. 
وأش�ار اىل »عدم وج�ود معوقات صعبة 
وقام�ت  االنتخابي�ة  البطاق�ة  لتجدي�د 
املفوضية بتس�هيالت عدي�دة مثل الغاء 
املطالب�ة بالبطاق�ة القديم�ة واالكتفاء 
بالتعه�د القانوني امام مركز التس�جيل 
من اج�ل تجنيب املواط�ن املراجعة لدى 
املحكمة وابالغ مركز الرشطة«، موضحا 
أن »املفوضي�ة تق�وم بالتحديث وتصدر 

بمج�رد  مجان�ي  يشء  وكل  البطاق�ة 
الوص�ول اىل املرك�ز االنتخابي مع وجود 

املستمسكات االساسية«. 
وأوضح، أن »مكت�ب مفوضية الرصافة 
يس�ري يوميا 250 اىل 300 فرق جوالة«، 
مبين�ا أن »الع�دد ق�ل بس�بب الضغ�ط 
الحاص�ل عىل مراك�ز التس�جيل وانتقل 
العم�ل اىل داخل املركز، وت�م تقليل عدد 

الفرق اىل 110 فرقة جوالة«. 
وأك�د، أن »البطاقة البايومرتية والعادية 
صالحت�ان للتصوي�ت لغاي�ة االن داخل 

مركز االق�رتاع، ومن الصع�ب اخرتاقها 
ولكن هنالك رغبة من الربملان بأن يكون 
التصوي�ت عرب البايومرتي�ة فقط، وهذا 
يش�مل االنتخاب�ات يف الخ�ارج والقوات 

االمنية والنازحني«. 
وبش�أن التمويل قال، إن »االموال التزال 
ضم�ن االجراءات الرس�مية والتحويالت 
املالية ب�ني البنوك«، الفت�ا اىل أن »وضع 
اب�واب الرصف لألم�وال وخطط الرصف 
يج�ب أن تكون ع�رب أب�واب خاصة من 
اج�ل تجهيزه�ا وارس�الها اىل مكات�ب 

املحافظات الستخدامها يف االنتخابات«. 
وأش�ار اىل أن »املفوضي�ة ل�م تس�تخدم 
اي مبل�غ من االم�وال الت�ي رصدت من 
التموي�ل والتي اق�رت يف مجلس النواب، 

ويجري العمل اآلن بجهود ذاتية«.  
املوظ�����ف�ني  »اع����داد  أن  وأردف، 
داخل مكت�ب الرصاف�����ة كافية لحد 
اآلن وممك�ن االس�����تعانة بموظفني 
بالتنس�يق  االنتخاب�ات  اق�رتاع يف ي�وم 
يف عملي�ة االق�رتاع والوق�وف عىل عمل 

األجهزة«.

ختفيض »اإلنفاق العام« وإلغاء »مواطن الرتف« وتغيري سعر النفط.. ولألجهزة األمنية »حصة األسد« والتصويت خالل اسبوعني

حتديد موعد مترير املوازنة واالستقطاع حصة »الدرجات العليا«
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بالتفاصيل.. املفوضية تكشف نسب املحدثني لبطاقاهتم االنتخابية يف العراق

        بغداد / المستقبل العراقي

اكدت وزارة الداخلية، أمس السبت، 
ان الخط�ة األمنية التي س�تجريها 
ملالحق�ة االرهابيني ل�ن تتضمن اي 
قطعاً للط�رق أو تقيي�داً للحريات. 
وزارة الداخلي�ة اكدت يف ترصيحات 
ان التغيريات يف بعض املواقع األمنية 

هو انع�كاس لتفكري القيادة العامة 
للقوات املس�لحة يف كيفية معالجة 
الخرق األمني. واش�ارت الوزارة اىل 
ان الخطط األمنية الجديدة س�رتكز 
عىل الجانب االستخباراتي الذي اثبت 
فاعليته يف إحباط عرشات املحاوالت 
اإلجرامي�ة قب�ل حدوثه�ا وتفكي�ك 

العديد من الشبكات اإلرهابية.

الداخلية تطلق خطة حلامية بغداد وتؤكد: 
لن نقطع الطرق أو نقيد احلريات

        بغداد / المستقبل العراقي

استبعدت اللجنة القانونية يف الربملان، أمس السبت، امكانية 
تقلي�ص أعضاء مجلس النواب، فيما بينت أن الدس�تور الزم 

نفسه بآليات معقدة تجعل من تعديله أمراً صعباً.
وقال عضو اللجنة يحيى إن »الدس�تور العراقي الزم نفس�ه 
بآلي�ات معق�دة ج�داً، بحي�ث يصع�ب تعدي�ل الدس�تور اال 

باالستفتاء«، مبيناً أن »مطالب تعديل الدستور موجودة منذ 
2005، وتزداد بسبب املواد الدستورية يف القانون«.

وب�ني، أن »مجل�س النواب ش�كل لجنة تخت�ص بالتعديالت 
الدس�تورية ولك�ن اللجنة لم تص�ل اىل اتفاق ي�ريض جميع 
األطراف عىل املواد«، مشرياً إىل ان »االشكالية تبقى قائمة اال 

بتوافق الكتل السياسية جميعاً«.
وأضاف، أن »تقليل أع�داد اعضاء مجلس النواب احدى املواد 

التي يطالب بتعديلها«، مؤكداً »صعوبة تقليل أعضاء مجلس 
النواب واجراء التعديل عىل الدستور«.

وختم املحمدي، أن »جهات تطالب بتعديل النظام من برملاني 
اىل رئايس او مختلط، وهذه عليها اشكالية كبرية ايضا«.

ويأت�ي ذلك، بع�د تداول انباء ع�ن وجود مقرتح يت�م تداوله 
سياس�ياً، لتقليل أعضاء مجلس النواب، فيما تطالب جهات 

بتغيري نظام الحكم من برملاني اىل رئايس.

        بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال وزي�ر الخارجي�ة فؤاد حس�ني، أمس 
الس�بت، إن الع�راق س�يطلب م�ن اإلدارة 
األمريكي�ة الجدي�دة، بح�ث تواج�د القوات 

األمريكية يف العراق.
وذكر حسني خالل محارضة ألقاها يف مركز 
النهرين للدراسات االسرتاتيجية، »سنطلب 

م�ن اإلدارة األمريكي�ة الجدي�دة اس�تمرار 
اجتماع�ات الح�وار االس�رتاتيجي وتحديد 

فريق التفاوض الجديد من جانبهم«.
»بح�ث  أيض�اً  س�يطلب  أن�ه  وأض�اف، 
الخاصة  األمنية والعس�كرية  املوضوع�ات 
بتواجد القوات األمريكية يف العراق«. يش�ار 
إىل أن مجلس النواب، صوت يف الخامس من 
ش�هر كانون الثاني من الع�ام املايض، عىل 

قرار يل�زم الحكومة بإنه�اء تواجد القوات 
األجنبية يف العراق. وكانت وزارة الخارجية 
أعلنت، الخميس )15 ترشين األول 2020(، 
تش�كيل لجن�ة فني�ة عراقي�ة تض�م ع�دة 
دوائ�ر حكومي�ة للتنس�يق م�ع واش�نطن 
لجدول�ة إع�ادة انتش�ار الق�وات األمريكية 
خ�ارج الع�راق. ويف حزي�ران املايض، جرى 
حوار اس�رتاتيجي أول بني العراق وامريكا، 

افىض اىل نتائج أبرزها االتفاق عىل تقليص 
التواجد العس�كري األمريك�ي يف البالد، كما 
قدمت واشنطن عرضاً اقتصادياً، وتعهدت 
العراق����ي وأرش�يف  األرش�يف  بإع�ادة 
حزب البعث، يف ح�ني تصدر ملف االقتصاد 
والطاق�ة فعالي�ات الح�وار االس�رتاتيجي 
الثاني الذي استضافته العاصمة األمريكية 

واشنطن يف آب املايض.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت محافظ�ة صالح الدي�ن، أمس الس�بت، إنش�اء اربع 
س�يطرات نموذجية يف مداخلها لحماية املحافظة من تس�لل 
وهجمات الجماعات املس�لحة وتفادي اي خروق او هجمات 
تطال مناطقها.وقال محافظ ص�الح الدين عمار جرب خليل، 

يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه، انه »اجتمع مع 
نائ�ب قائد العمليات املش�رتكة، وقائد عملي�ات صالح الدين، 
يف بغ�داد ملناقش�ة الوضع االمن�ي وكذلك »التأكي�د عىل دعم 
محافظ�ة صالح الدين لقوى االمن.  وب�ني ان »االجتماع نتج 
عنه االتفاق عىل تأمني الجزء الغربي والرشقي من املحافظة، 
ومنع محاوالت تس�لل الجماعات املس�لحة اىل صالح الدين«.  

واض�اف املحافظ ان »االتفاق تم عىل انش�اء اربع س�يطرات 
نموذجية يف مداخل املحافظة بدالً من القديمة، مجهزة بكامل 
االحتياجات االمنية، وتستلمها قوات الرشطة املحلية«.  وشدد 
محافظ صالح الدين عىل »رضورة التعاون والتنسيق املشرتك 
ب�ني االدارة املحلي�ة يف املحافظ�ة والقوى االمني�ة والعمليات 

املشرتكة لغرض فرض االستقرار يف عموم املحافظة«. 

أعلن�ت قيادة رشطة محافظ�ة املثنى، أمس 
الس�بت، إطالق عملية استباقية يف الصحراء 
املمتدة مع محافظات االنبار والنجف وصوال 

اىل الح�دود مع الس�عودية تحس�با ألي عمل 
إرهابي بعد التفجريات ساحة الطريان.

وقال املتحدث الرس�مي باسم قيادة الرشطة 

محم�د الخفاج�ي يف ترصي�ح صحف�ي إن 
»قيادة عمليات س�ومر بالتنس�يق مع قيادة 
رشطة املثنى أطلقت، اليوم، عملية استباقية 

لتمشيط وتفتيش الصحراء كإجراء احرتازي 
وتحسبا ألي عمل ارهابي قد يمر للمحافظة 

من خالل هذه املناطق«. 

        بغداد / المستقبل العراقي

الوطن�ي  االتح�اد  عض�و  أك�د 
غ��������ازي  الكردس����تاني 
أن  الس�بت،  أم�س  كاكائ�ي، 
الرئي�س الرتكي رجب  ترصيحات 
طي�ب أردوغان بخصوص تهديده 
بشأن عملية عسكرية عىل سنجار، 
هي تهديدات مس�تفزة وتعرب عن 

استهاره بسيادة العراق.
وق�ال كاكائ�ي إن “ه�ذا التهدي�د 
يج�ب أن اليمر م�رور الكرام، وأن 
يتخ�ذ موق������فا قويا من قبل 
الحكومة االتحادي����ة وحكومة 
إقلي�م كردس�تان، ال أن يتم التزام 

الصمت املخجل”.
وأض�اف أنه “من غ�ري املعقول أن 
ي�زور وزي�ر الدفاع الرتك�ي بغداد 
يوم����ني  وبع�د  وأربي�������ل 
م�ن  الترصيح�ات  ه�ذه  تخ�رج 
أردوغ�ان، والب�د م�ن وض�ح حد 
له�ا، وال�رد عليه������ا بطريقة 
البل�د،  قوي�ة تع�رب ع�ن س�يادة 
واس������تعداده لح�����ماي�ة 

مواطنيه”.
الرتك�ي  الرئ��������ي�س  وكان 
رج�ب طي�ب أردوغ�ان ق�د ه�دد 
يوم أمس بع�د حض��������ورة 
إىل ص�الة الجمع�ة بش�ن عملي�ة 
س�نجار  قض�اء  يف  عس�كرية 
بمحافظ�ة نينوى ملالحقة عنارص 

حزب العمال الكردستاني.

نائب عن »التعديالت الدستورية«: لـم نصل التفاق ومن الصعب تقليص عدد النواب

العراق يوجه أول طلب اىل بايدن خيص القوات األمريكية عىل أراضيه

إنشاء نقاط تفتيش جديدة يف صالح الدين حلامية املحافظة من تسلل اإلرهاب

املثنى: إطالق عملية واسعة يف الصحراء وصوالً للحدود السعودية 

نائب كردي 
يطالب بغداد وأربيل 
بـ«موقف حازم« إزاء 

ترصحيات أردوغان

        بغداد / المستقبل العراقي

طال�ب القي�ادي يف ح�راك الجي�ل الجدي�د ريب�وار محمد، أمس الس�بت، 
باس�تضافة رئي�س إقليم كردس�تان نيجريفان بارزاني لكش�ف تفاصيل 
االجتماع�ات الت�ي حدث مع وزي�ر الدفاع الرتكي أثن�اء زيارته األخرية إىل 
اإلقليم. وقال محمد إنه “من غري املنطقي أن يرصح الرئيس الرتكي رجب 
طيب أردوغان ويهدد بش�ن عملية عس�كرية يف قضاء س�نجار، وذلك بعد 
يوم�ني فقط م�ن زيارة وزي�ر دفاعه إىل أربي�ل”. وأضاف أنه “س�نطالب 
باس�تضافة بارزاني يف برملان اإلقليم، وذلك للكشف عن التدخالت الرتكية، 
وأس�باب عدم ال�رد عليه�ا، وحقيقة وجود اتف�اق مع أنقرة يس�مح لها 
بالتوغل وش�ن عملية عس�كرية يف س�نجار”. وكان الرئيس الرتكي رجب 
طيب أردوغان قد هدد يوم أميس بش�ن عملية عسكرية يف قضاء سنجار، 

وذلك ملالحقة عنارص حزب العمال الكردستاني.

        بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا رئيس تحالف عراقي�ون عمار الحكيم، أمس الس�بت، اىل معالجة ما 
وصفه�ا ب�«التقاطعات« بني االجهزة االس�تخبارية. وق�ال الحكيم خالل 
زيارت�ه الطارمية والتاجي ش�مايل بغداد، »يجب معالج�ة التقاطعات بني 
االجهزة االستخبارية وتحديد مهام كل منها ونحتاج اىل اسرتاتيجية امنية 
جدي�دة«.  وأض�اف أن »اعتماد الس�يطرات بهذه الطريقة ل�م يعد مجدياً 
وه�ي ال تمثل حال امنيا«، محذراً من »اس�تغالل االزم�ات يف تمزيق وحدة 
الصف وجعلها ش�ماعة للنيل من بعضنا«. ودعا الحكيم اىل »اس�رتاتيجية 

امنية متكاملة وانهاء حالة السيطرات التي استهلكت الجهد البرشي«.

        بغداد / المستقبل العراقي

س�لّم التحال�ف الدويل بقي�ادة الواليات املتحدة، أمس الس�بت، الق�وات العراقية 
مجموعة م�ن العجالت، فيما ذكر أن ذلك يأتي وفقا ل�«املهام املش�رتكة«. وقال 
التحالف يف تدوينة نرشها حسابه عىل تويرت »تلقت قوات األمن العراقية سيارات 
الند كروزر تقدر قيمتها بحوايل مليون دوالر من خالل عمليات سحب استثمارات 

CTEF األخرية الستخدامات النقل األساسية الالزمة يف مهمتنا املشرتكة«.  

        بغداد / المستقبل العراقي

اطاح جهاز األمن الوطني يف كركوك بش�بكة من الخاليا االرهابية النائمة شارك 
افرادها يف معارك البش�ري وبيجي وذكر الجهاز يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نسخة منه انه »بعد ورود معلوماٍت استخبارية دقيقة وبمتابعة ميدانية تمكنت 
مف�ارز جه�از االمن الوطني يف كركوك من القبض عىل ش�بكة ينتمي افرادها ملا 
يعرف بالخاليا النائمة مكونة من خمسة افراد مطلوبني وفق املادة »4 /ارهاب«.  
وب�ني انهم » اعرتف�وا اثناء التحقي�ق بتلقيهم توجيهات العادة تنظيمهم لش�ن 
عملي�ات ارهابية ، وكذلك اعرتافهم باالنتماء س�ابقاً ملا يس�مى بديوان »الجند« 
والي�ة كركوك ، ش�ارك بعضهم يف هجم�ات ارهابية عىل قرية البش�ري ومصفى 
بيج�ي والقيام بتعرضاٍت عىل القوات االمنية يف املحافظة، وجرى تدوين اقوالهم 

اصوليا واحالتهم اىل القضاء إلتخاذ االجراءات العادلة بحقهم«.

»اجليل اجلديد« يطالب باستضافة بارزاين
 يف برملان اإلقليم 

احلكيم من الطارمية: جيب معاجلة 
التقاطعات بني االجهزة االستخبارية

التحالف الدويل يسّلم العراق عجالت 
بقيمة مليون دوالر 

األمن الوطني ُيطيح بشبكة من اخلاليا 
اإلرهابية النائمة يف كركوك

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف عضو لجنة االم�ن والدفاع 
النيابية النائب مهدي تقي، السبت، 
عن اخر مستجدات قانون التجنيد 
االلزامي، معربا عن أمله بإمكانية 
اقراره. وقال تق�ي يف ترصيح ل�/ 
التجني�د  “قان�ون  املعلوم�ة/،ان 
االلزام�ي الي�زال موض�ع نقاش يف 
مجل�س الوزراء حت�ى االن”، نافيا 
“ما يرتدد بان امللف اجل اىل اش�عار 
اخر م�ن قبل الحكوم�ة”. واضاف 
والدف�اع  االم�ن  لجن�ة  تق�ي،ان” 

النيابي�ة رفع�ت ع�دة مقرتح�ات 
حيال قانون التجني�د االلزامي من 
اج�ل تدعي�م بن�وده ومضامينه”. 
وتاب�ع، “لدينا امال يف اكماله قريبا 
من اجل ارس�اله اىل مجلس النواب 
من اج�ل دراس�ته قب�ل التصويت 
عليه كونه من القوانني املهمة التي 
س�يكون لها اث�ر ايجابي يف ملفات 
ع�دة ومنه�ا االمني�ة”. وكان ملف 
التجنيد االلزامي توقف العمل به يف 
العراق بع�د 2003 ورغم محاوالت 
ع�دة الحي�اء القان�ون وف�ق اطار 

جديد اال ان يجري تاجيله.

االمن الربملانية: »التجنيد االلزامي« 
ال يزال موضع نقاش
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    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة النف�ط، أمس الس�بت، أن ص�ادرات البالد 
النفطية خ�الل العام املايض بلغت أكثر من مليار برميل، 
فيم�ا أش�ارت إىل أن ال�ركات الصيني�ة والهندية كانت 

األكثر رشاَء للنفط.
وذكرت ال�وزارة يف بيان صحفي، أن »مجموع الصادرات 
النفطي�ة لع�ام 2020 بلغ ملي�اراً و96 مليوناً و345 ألف 
برميل، بمعدل تصدير ش�هري بلغ 91 مليوناً و362 ألف 

برميل، وبمعدل يومي بلغ مليونني و362 ألف برميل«. 
واضافت، أن »الركات النفطية الصينية والهندية كانت 

األكثر رشاء للنفط العراقي، تليها الركات األمريكية«. 
وأشارت وزارة النفط العراقية، إىل أن »اإليرادات املتحققة 
م�ن مبيعات النفط الخام بلغ�ت 41 ملياراً و755 مليون 
دوالر، بمعدل 3 مليارات و479 مليون دوالر شهريا، حيث 
بلغ معدل الس�عر الش�هري للنفط الخام 38 دوالراً و86 

سنتا للربميل«. 
وأك�دت، أن »مجم�وع الص�ادرات من الحق�ول النفطية 
يف الب�رة ووس�ط العراق، املص�درة عن طري�ق موانئ 
الب�رة، بلغ�ت ملي�اراً و60 مليون�ا و454 أل�ف برميل، 

بإيرادات بلغت 40 ملياراً و488 مليون دوالر«. 
وبين�ت ال�وزارة، أن »مجم�وع الكمي�ات املص�درة م�ن 

الحقول النفطية يف كركوك )ش�مال الع�راق( عن طريق 
مين�اء جيهان الرتك�ي بل�غ 33 مليون�اً و8 آالف برميل، 
بإي�رادات بلغ�ت ملي�اراً و196 ملي�ون دوالر، فيم�ا بلغ 
مجم�وع الصادرات من حقل القي�ارة 617 مليوناً و894 
ألف برميل، بإيرادات بلغت 12 مليوناً و765 ألف دوالر«. 
وتابع�ت، أن »مجموع الص�ادرات النفطية إىل األردن بلغ 
مليون�ني و265 أل�ف برميل، بإي�رادات بلغ�ت 58 مليوناً 

و381 ألف دوالر«. 
إىل ذل�ك، أكدت وزارة النف�ط تأمينها خزيناً اس�رتاتيجياً 
جيداً من مادة النفط األبيض لتوزيعه بني املواطنني خالل 

فصل الشتاء الحايل.

وقال وكيل الوزارة لشؤون التوزيع حامد يونس يف حديث 
نقلته وكالة األنباء العراقية إن »الوزارة تمكنت من تأمني 
الحصص املخصص�ة للمواطنني من مادة النفط األبيض 
ليتم توزيعها بينهم بموجب البطاقة النفطية التي أعدتها 

الوزارة بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة«.
ولف�ت إىل أن »الوزارة جهزت املواطنني يف محافظة بغداد 
بكمي�ات من مادة النفط األبيض بلغت أكثر من مائة لرت 
ومن ثمة تجهيز املواطن بخمس�ني لرتاً بموجب البطاقة 
الوقودي�ة، فيما تم تجهيز املواطن�ني يف باقي املحافظات 
بحصة نفطي�ة بلغت 100 لرت لكل عائل�ة باالعتماد عىل 

البطاقة التموينية«.

النفـط: صادراتنـا جتـاوزت املليـاري برميـل فـي عـام 2020
أكدت تأمينها خزينًا اسرتاتيجيًا جيدًا من »النفط األبيض«

    المستقبل العراقي / منى خضير عباس

أكدت الهيأة العامة للمي�اه الجوفية عزمها 
خالل ع�ام 2020 لتحقيق اهدافها من خالل 
السعي للوصول اىل اعىل النسب العمال حفر 
االب�ار ونصب طواقم الضخ يف جميع الفروع 
املوزعة عىل اغلب محافظاتنا العزيزة خدمًة 
منه�ا للمواطنني وس�اعد اعتم�اد تخفيض 
اس�عار الحف�ر يف الفرتة االخ�رة  زيادة عدد 
االبار املنج�زة وكانت حصيلة ه�ذه الجهود 
انج�از )325( برئ يف العديد م�ن املحافظات 
للفرتة من 2020/1/1 لغاية 2020/12/31 
إىل فح�ص )328( ب�رئ ونص�ب  باإلضاف�ة 
)185( طاقم ضخ وصيانة )40( طاقم ضخ 
واس�تغالل ه�ذه االب�ار لالغ�راض الزراعية 
باالضافة اىل االس�تخدامات اليومية املختلفة 

وارواء الحيوانات« . 
وكذلك االس�تمرار يف اعمال غلق ابار التدفق 
الذاتي يف بح�ر النجف املقامة عليها احواض 
االس�ماك املتج�اوزة للحف�اظ ع�ىل الخزين 
الجويف يف املنطقة  وعدم اس�تنزافه وواصلت 
الهي�أة متابع�ة موض�وع اب�ار التج�اوزات 
ومراقب�ة اعم�ال الحف�ر لل�ركات االهلية 
الغر مجازة واتخاذ كافة االجراءات االدارية 
والقانوني�ة بحقه�م ، والتأكي�د ع�ىل حملة 
تج�اوزات بح�رات االس�ماك يف محافظ�ة 
كركوك / قضاء داقوق بالتعاون مع مديرية 

املوارد املائية يف املحافظة.
كما اك�د املص�در االعالمي يف الهي�أة العامة 
للمي�اه الجوفي�ة ع�ىل س�عيها م�ن خ�الل 
تحقي�ق اهدافه�ا لخدمة املواطن�ني وتوفر 
املياه ال�ذي يعترب عصب الحياة واس�تغالله 

يف املج�االت املختلفة ومن اجل الحصول عىل 
اك�رب رقعة خ�راء يف بلدن�ا متحملني بذلك 
كل الصعوب�ات اثناء العمل للحيلولة دون ان 
تكون س�بب يف تاخ�ر اعمال الحف�ر ، ومن 
خ�الل جهود العاملني يف الهيأة فقد تم انجاز 
حف�ر )48( برئاً يف ش�هر كان�ون االول لعام 
2020 باالضاف�ة اىل فحص )48( برئ ونصب 
)26( طاقم ضخ مع صيانة )6( طواقم ضخ 

.
ففي العاصمة بغ���داد تم انجاز حفر برئين 
خالل ش�هر كانون االول لعام 2020 هما برئ 
معمل بيبيس التاج�ي /2 وبرئ معمل بيبيس 
التاجي /3 بعمق )24( لكل منهما باالضافة 
اىل فحص برئ واحد بجهود العاملني يف فرقتي 
حف�ر )111�112( التابع�ة مل�روع بغ�داد  
وذل�ك لتوف�ر املي�اه الكافية لالس�تخدمات 
اليومي�ة املختلف�ة وكذلك نص�ب طاقم ضخ 

واحد .
وتس�تمر الهي�أة العام�ة للمي�اه الجوفي�ة 
من خ�الل جه�ود عامليه�ا يف ف�رع النجف 
االرشف ع�ىل توف�ر املياه لس�د احتياجاتها 
العدي�د م�ن  املواطن�ني يف  للمي�اه لخدم�ة 
املناطق والق�رى التي تقع بعي�دة عن املياه 
الس�طحية حيث ت�م انج�از )11( برئ خالل 
الشهر املنرم يف املحافظة باعماق مختلفة 
ترتواح ماب�ني )50�160(م منها برئ مجمع 
الق�دس الس�كني /1  بجه�ود فرق�ة حف�ر 
)160( العامل�ة يف الفرع بعمق 160م وكذلك 
برئ مدرس�ة الرحبة االبتدائي�ة بعمق )70(م 
وبجهود فرق�ة حفر )101( م�ع نصب )5( 
طاق�م ض�خ . عملت الهي�أة العام�ة للمياه 
الجوفية ع�ىل تكثيف جهوده�ا يف محافظة 

االنبار لتوف�ر املياه يف املناط�ق البعيدة عن 
لالغ�راض  واس�تخدامه  الس�طحية  املي�اه 
ارواء  اىل  باالضاف�ة  والصناعي�ة  الزراعي�ة 
الحيوان�ات . حيث بلغ عدد االب�ار املنجزة يف 
املحافظ�ة )4( آبار خالل ش�هر كانون االول 
وباعماق مختلفة ت�رتاوح بني )102�252(

م منها برئ )مس�جد النخيب ( وبرئ )مدرسة 
النخيب ( بسواعد فرقة حفر )63( باالضافة 
اىل فحص )15( برئ ونص�ب )3( طاقم ضخ 
. ويف محافظ�ة كربالء املقدس�ة فقد بارشت 
الك�وادر الفني�ة والهندس�ية العاملة يف فرع 
كرب�الء املقدس�ة بانج�از )9( اب�ار بجهود 
ف�رق الحف�ر التابعة للفرع  لالس�تفادة من 
املياه الجوفية يف س�قي املزروعات باالضافة 
اىل االس�تخدامات اليومي�ة املختلفة مثل برئ 
)تش�جر طري�ق كرب�الء - نجف رق�م /2 ( 
باالضافة اىل فحص )5( ابار ونصب )2( طاقم 
ضخ . تواص�ل الهيأة العامة للمياه الجوفية 
جهوده�ا يف محافظة نين�وى من خالل فرق 
الحف�ر العاملة يف الفرع وح�ث الخطى التي 
تكللت  بانجاز عدد من االبار ملناطق مختلفة 
من املحافظة حيث ت�م انجاز )5( آبار خالل 
الش�هر املنرم باعم�اق مختلفة ترتاوح ما 
بني )180 � 252( م منها برئ )قرية الجاسم 
/ 2( وبرئ )س�احة مش�رفة للحب�وب /1(  
وكذل�ك  فحص )7( اب�ار ونصب )6( طواقم 
ضخ باالضاف�ة اىل وصيانة )4( طواقم ضخ 
بهدف تأم�ني الحصص املائي�ة لتلك املناطق 
واس�تثمار املياه الجوفية لس�قي املزروعات 
وارواء الحيوانات باالضافة اىل االستخدامات 
اليومي�ة املختلفة من قبل املواطنني يف القرى 

واملناطق البعيدة عن املياه السطحية .

بالتفاصيل.. أهم منجزات هيئة املياه اجلوفية خالل عام 2020

إجرام بغداد تلقي القبض
 عىل »9« متهمني بجرائم خمتلفة 

احدهم رسق 32 مليون دينار
    بغداد / المستقبل العراقي

القت مديري�ة مكافحة اجرام بغداد، أمس الس�بت، القبض عىل 9 متهمني 
احدهم رسق 32 مليون دينار.

وذك�رت وكال�ة وزارة الداخلية لش�ؤون الرط�ة يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة من�ه، انه »مدير مكافحة اجرام بغ�داد تمكنت من القبض 
عىل مرتكبيه�ا للحد من الجريمة،حيث تمكنت م�ن القاء القبض عىل عدد 
من املتهمني واملطلوبني بقضايا جنائية مختلفة ضمن حصيلة ممارساتها 

االمنية خالل ال24 ساعة املاضية«. 
واضاف�ت، ان »مفارز مكت�ب مكافحة اجرام الكاظمي�ة القت القبض عىل 
متهم وفق املادة 446 ق.ع لقيامه برسقة احدى املحالت التجارية يف منطقة 

الكاظمية مبلغ قدره 32 مليون دينار عراقي«. 
وتابعت انه »تم القبض عىل متهم بجريمة قتل وفق احكام املادة 406 ق.ع 
ضم�ن مكتب مكافحة اجرام الك�رادة، يف حني تمكنت مف�ارز املديرية من 
القبض عىل اربعة متهمني بجرائم تزوير ملستمس�كات ومحررات رس�مية 
وف�ق املواد 292 و160 ق.ع ضمن مكاتب مكافحة اجرام البياع والكاظمية 

واملحمودية والدورة«. 
وبين�ت الوكالة ان »املفارز القت القبض عىل ثالثة متهمني آخرين لقيامهم 
برسقة دراجات نارية ودراجات التك تك ضمن مكاتب مكافحة اجرام بغداد 
الجديدة والحبيبية وحس�ينية املعامل وفق املادة 446 ق.ع،فضال عن ضبط 
عجلة من نوع ش�وفرليت س�وبر بان موديل 2007 لع�دم وجود معلومات 
بش�أنها ضمن قاعدة البيانات والقبض عىل حائزها ضمن مكتب مكافحة 

رسقة سيارات الكرخ«.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

اك�د مق�رر اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة احم�د الصفار، 
السبت، االتفاق عىل تضمني تخصيصات مالية للعقود 

واملحارضين«.
وذك�ر الصف�ار انه »ت�م االتفاق ع�ىل تضميني عقود 
ق�رار 315 و املحارضين املجاني�ني اال ان االعداد التي 
س�تضمن غر واضحة حتى االن، الن هذا االمر يعترب 
من النقاط الخالفية والتي تحتاج اىل عمل اجلت منها 

املناقالت وحصة االقليم«. 
وقال ان »املوازنة يف ش�كلها الحايل غر اصالحية وان 
اللجن�ة عاكفة عىل تخفيف ال�رر االقتصادي الذي 
احدثت�ه الحكوم�ة جراء تغير س�عر رصف الدوالر«، 
مبينا انها اشعلت السوق اثر بشكل كبر عىل محدودي 

الدخل لذلك نحاول تعويض جزء من الرر«. 
وع�ن موعد اقرار املوازنة قال »انها من املمكن ان تقر 
يف نهاية الش�هر الحايل او االس�بوع االول من الش�هر 
املقبل، ون ما يأخر اقرارها االس�تضافات، يف محاولة 
تعضيم االيرادات وتقليل النفقات«، الفتا اىل »تش�كيل 

لجان فرعية الستضافة اكرب عدد من املسؤولني«.

مقرر املالية يعلن االتفاق 
عىل ختصيص مبالغ 
العقود واملحارضين

    بغداد / عامر عبدالعزيز

اعلنت وزارة التجارة، أمس السبت، عن 
»وص�ول )5( ش�احنات محملة بكمية 
)163( طن من الرز املحيل نوع ياسمني 
اىل مخ�ازن الرز يف كرسة وعطش التابع 
للرك�ة العام�ة لتج�ارة الحبوب ومن 
الكمي�ات التي تم تصنيعه يف مجرش�ة 
باب�ل الحكومية، فيما ب�ارشت مالكات 
سايلو خان بني س�عد استالم و تفريغ 
ثمان شاحنات محملة بالحنطة املحلية 
املحولة من مركز تس�ويق بيجي ضمن 

خطة املناقلة املقررة.
وقال مدير ع�ام الركة العامة لتجارة 
الحبوب عبدالرحمن عج�ي طوفان انه 
»ضم�ن خط�ة املناقل�ة الت�ي تعتمدها 
الركة لتعزيز ارصدة الفروع و املواقع 
بخزي�ن اض�ايف م�ن الحنط�ة لتام�ني 
تجهي�ز املطاحن بالحص�ص املقررة تم 
تخصي�ص مناقلة ع�رة االف طن من 
الحنطة من مجمع حبوب بيجي لسايلو 

خان بني سعد.
وب�ني اىل ف�رع الرك�ة يف دي�اىل واصل 
ولساعات متأخرة استالم وتفريغ )44( 
ش�احنة محمل�ة بكمي�ة )1893( طن 
من الحنط�ة املحلية املحولة من مجمع 
حب�وب س�امراء ضم�ن خط�ة مناقلة 

عرة االف طن للمحافظة. 
من جان�ب اخر انهى س�ايلو خان بني 
س�عد تجهيز مطحنة املقداد الحكومية 
بالحص�ة املق�ررة للوجب�ة الع�ارشة ، 
اضافة اىل تجهيز املطاحن وجبة جديدة 
م�ن الحنط�ة املخصص�ة للمش�مولني 

بحصص الرعاية االجتماعية . 
فيم�ا واص�ل س�ايلو بعقوب�ة بتجهيز 
 )1545( بكمي�ة  املحافظ�ة  مطاح�ن 
طن م�ن الحنط�ة املقررة للمش�مولني 

بالرعاية االجتماعية . 
ويف ميسان فقد واصلت ااملالكات تجهيز 
املطاحن بالحنطة اضافة اىل. اس�تمرار 

مناقلة الحنطة لفرع البرة . 
» طوف�ان » بني قائال ان س�ايلو الطوز 
واص�ل تجهي�ز مطحن�ة رسمد س�تار 
بالحصص املقررة للمشمولني بحصص 
الرعاي�ة االجتماعي�ة وبلغ�ت الكمي�ة 
ليصب�ح  ط�ن   )154.320  ( املجه�زة 
اجم�ايل الكمي�ة املجه�زة ) 699.520( 

طن .
واختت�م مدير ع�ام الرك�ة اىل وصول 
خمس ش�احنات محملة بكمية )163( 
ط�ن م�ن ال�رز الياس�مني املصن�ع يف 
مجرشة الحله الحكومية لتعزيز ارصدة 
مخ�ازن ال�رز يف بغ�داد لتوزيعة ضمن 

مفردات البطاقة التموينية .

التجارة: وصول »5« شاحنات حمملة 
بالرز ملخازن كرسة وعطش

    بغداد/ المستقبل العراقي

كش�فت الوزارة عن تصدي�ر عدد من املحاصي�ل اىل دول الجوار يف مقدمتها الس�عودية 
واالردن، باملقابل حذرت من دخول املحاصيل املستوردة عرب منافذ اقليم كردستان والتي 

تزاحم الفالحني بإنتاجهم وتؤثر بشكل مبارش عىل املحاصيل املحلية.
 وق�ال مدير اعالم وزارة الزراعة حميد النايفي حديث صحفي انه »تم منع اس�تراد 24 
م�ادة زراعية دعما للمنتج الوطني، اخرها )مقطع�ات( اللحوم، اضافة اىل بيض املائدة 
واالس�ماك«، منوه�ا بانه  »تم تعميم القرار بني الس�يطرات االمني�ة يف املنافذ الحدودية 

بهدف منعها من دخول البالد بسبب توفرها محليا«.
واردف الناي�ف ان »ق�رارات من�ع االس�تراد ع�ىل املحاصيل، تت�م اعتمادا ع�ىل تطبيق 
)الروزنام�ة الزراعي�ة( التي تتضمن املواد املتوفرة محلي�ا، وتتحكم يف عملية فتح ومنع 

االستراد، وبالتايل يعد السالح الذي نتعامل به ضد اي مادة مستوردة«.
واش�ار اىل ان »الهدف منها زيادة املواد املتوف�رة محليا، فضال عن تصدير الفائض منها 

كالطماطم والخيار والتمور والشعر وغرها، اىل الدول املجاورة كالسعودية واالردن«.
وح�ذر اع�الم وزارة الزراعة من »ظاهرة ادخ�ال املواد الزراعية املمنوع اس�ترادها عرب 
منافذ اقليم كردستان  ما يزاحم الفالحني بإنتاجهم ويؤثر يف انتاج املحاصيل يف البالد«.
واك�د انه »ال يمكن تطوير القط�اع الزراعي اال بحماية املنتج واملس�تثمر، والتأكيد عىل 
زيادة املس�احات الزراعية، فضال عن وجود فرص اس�تثمارية بالقطاع مع زيادة كمية 

ونوعية املحاصيل املنتجة وتصدير الفائض منها«.
وضمن برنامج )جعل الديوانية سلة غذاء العراق الغذائية( كشف مدير زراعة املحافظة 
حس�ن الوائيل عن ارتفاع انتاج الزيتون، مش�را اىل ان »الزيادة املتحققة باإلنتاج خطوة 

إيجابية يمكن تطويرها خالل املواسم املقبلة«.
واضاف ان »الزيادة باالنتاج شملت القطاع بشقيه النباتي والحيواني«، مؤكدا »استعداد 
مديريته لتس�هيل االجراءات أمام املس�تثمرين الذين يرومون تنفيذ مشاريع استثمارية 

زراعية ملا تتمتع به الديوانية من مؤهالت استثمارية واعدة«.

الزراعة حتذر من دخول املحاصيل 
املستوردة عرب كردستان

العيداين يعلن استعداد البرصة التامم الستقبال خليجي 25
حتضري الفنادق وجتهيز خطط أمنية جديدة

     المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

ق�ال محاف�ظ الب�رة أس�عد العيدان�ي إن 
املحافظة جاهزة وعىل أتم االستعداد الستقبال 
خليجي 25 ولديها الوقت الكايف إلكمال بعض 

املتعلقات الخدمية لحني إنطالق البطولة.
وقال العيدان�ي يف تريح للمربد إن االجتماع 
األخ�ر الذي عقد اليوم مع رئاس�ة اتحاد كرة 
الق�دم والقيادات األمني�ة والدوائ�ر الخدمية 
طرح كام�ل االس�تعدادات الس�تقبال مباراة 
العراق والكويت والت�ي أصبحت جاهزة ومن 

كل النواحي.
مبيناً أن االس�تعدادات األمنية تأتي يف مقدمة 
تلك االس�تعدادات والتي س�يكون الجمهور يف 

حال تم إقرار حضوره الريك األسايس ملساندة القوات 
األمنية إلنجاح املباراة.

واض�اف أن الحكومة املحلية قدم�ت كل الدعم املطلوب 
منه�ا إلنجاح املباراة وتهيئة الفن�ادق واملرافق املطلوبة 

الستقبال خليجي 25.
بدوره�ا، أك�دت حكومة الب�رة وعىل لس�ان ممثلها 
معاون محافظ البرة للشباب والرياضة مهند السعد 
“وجود 8 فنادق الستقبال كبار الضيوف والشخصيات، 
وان عدي�د الدعوات وجهت لنجوم س�ابقني يف تش�كيلة 

األزرق الكويت�ي لزيارة الب�رة، مع أرسهم 
وحضور )ديربي( الخليج، األربعاء، مع انجاز 
أعم�ال أخ�رى كانت تمث�ل عوائق م�ن دون 

استضافة البرة إلحدى النسخ الفائتة.
وع�ىل صعي�د املل�ف االمن�ي، ذك�رت قي�ادة 
بتغي�ر  س�تقوم  بانه�ا  الب�رة  عملي�ات 
الخطط الخاصة بعمليات )الوعد الصادق( يف 
املحافظة، وان “ قواتنا األمنية اتخذت جميع 
اإلجراءات الخاصة بتأمني الحماية للمهرجان 
الري�ايض، الذي س�يقام يف املدينة الرياضية “ 
مضيفة “نطم�ن أبناء املحافظة بأن البرة 
آمن�ة بأهله�ا وما تناقل�ه البع�ض يف مواقع 
التواص�ل االجتماعي هي أخبار غر صحيحة 
الغاية منه�ا إرباك الوض�ع يف املدينة«. وكان 
مدرب منتخبنا الوطن�ي كاتانيتش قد وصل اىل البرة 
الخميس املايض بانتظار وصول تش�كيلة األسود اليوم 
الس�بت، الس�تئناف الوح�دات التدريبية تأهب�ا ملقابلة 

األزرق الكويت األربعاء يف ملعب البرة الدويل.

حمافظ بغداد يوعز بتشكيل »جلنة عاجلة« 
إلنجاز معامالت ضحايا تفجريات الباب الرشقي

    المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

أوع�ز محافظ بغ�داد محمد جابر العطا، بتش�كيل لجنة 
متخصص�ة م�ن دائ�رة التعويض�ات النج�از معام�الت 

ضحاي�ا تفجرات الب�اب الرقي 
وسط العاصمة.

تلق�ت  بي�ان  يف  املحاف�ظ  وق�ال 
نس�خة  العراق�ي”  “املس�تقبل 
من�ه، ان “محافظ�ة بغ�داد ت�ويل 
اهتماماً بالغاً لريحة املتررين 
اإلرهابي�ة  العملي�ات  م�ن ج�راء 
مؤك�داً  العس�كرية”،  واالخط�اء 
“االيعاز بتشكيل لجنة متخصصة 
م�ن موظف�ي دائ�رة التعويضات 
إلنجاز معامالتهم التعويضية عىل 

الفور”.

وق�دم العط�ا، تعازي�ه ل�ذوي الش�هداء داعياً امل�وىل عز 
وج�ل ان يتغمده�م بواس�ع رحمته ومغفرت�ه وان يلهم 
ذويهم الصرب والس�لوان وكذلك الشفاء العاجل للجرحى 

واملصابني.

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت وزارة النق�ل ع�ن وج�ود مش�اريع س�تعرض كفرص 
استثمارية واخرى قيد الدراسة منها خط سكك )برة – الفاو( 
وخ�ط )الب�رة – الفاو – الكوت- بغ�داد – بعقوبة – كركوك – 
اربي�ل – املوص�ل – دهوك – زاخ�و( وخط ) بغ�داد – بعقوبة – 

كركوك – اربيل – موصل – دهوك – زاخو(.
 واش�ار مدير ع�ام الركة العامة للس�كك الحدي�د طالب جواد 
الحس�يني يف حديث صحفي اىل »وجود تعاون مشرتك مع رشكة 
صيني�ة حكومي�ة تع�د من اك�رب ال�ركات االكاديمي�ة العاملية 
املتخصص�ة يف جمي�ع املج�االت وتنفيذ البن�ى التحتية وخطوط 

السكك الحديدية«. 
واضاف انه »تمت مناقش�ة تنفيذ مش�اريع السكك االستثمارية 
ضمن قانون االس�تثمار وف�ق الجدوى االقتصادي�ة والعمل عىل 
رفع كفاءة الخطوط الس�ككية اهمه�ا تفعيل مروع }البرة 
- الفاو{ الخدمي السرتاتيجي، وربطه عرب القناة الجافة وطريق 
الحري�ر بهدف نقل البضائع الواردة اىل ميناء الفاو باتجاه تركيا 

اىل اوروبا باجور الرتانزيت«.
ه�ذا واب�دت تركيا خالل امل�دة القليلة املاضية اس�تعدادها لربط 
الخط الس�ككي من محطة )فيش�خابور - نصيبني( بطول 133 
كيلومرتا البالغة كلفته 800 مليون دوالر، والذي يعد احد مشاريع 

احياء الربط السككي مع تركيا. 
ولف�ت الحس�يني اىل »مس�اعي الرك�ة الس�تقطاب الركات 
الرصينة للمس�اهمة يف تاهيل الخطوط السككية الفرعية ضمن 
املواصف�ات العاملي�ة من اجل س�هولة انس�يابية س�ر قطارات 

املسافرين والبضائع«.

النقل تعلن إحياء مشاريع القناة اجلافة 
وسكك حديد تربط الفاو برتكيا

    بغداد / المستقبل العراقي

نفت وزارة الرتبية، أمس الس�بت، اعتمادها درجة نصف الس�نة 
كدرجة نهائية للعام الدرايس الحايل 2020- 2021، فيما أش�ارت 

إىل أن العام الدرايس ماض وحسب مقررات خلية األزمة.
وقال املتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق إن »خرب اعتماد الوزارة 
درجة نصف الس�نة درج�ة نهائية للعام ال�درايس الحايل 2020-

2021، عار عن الصحة، والهدف منه خلخلة النظام الرتبوي«.
وأض�اف أنه »خ�الل األيام املقبلة س�يكون هناك ج�دول لنصف 
الس�نة وبعده إيضا يكون هناك فصل ثان«، مشراً اىل أن »العام 
الدرايس ماض وحس�ب مقررات خلية األزم�ة، دوام يوم واحد يف 
األسبوع مع أداء اختبارات إلكرتونية واختبارات تقليدية تفاعلية 

داخل الصف«.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت مديري�ة املرور العامة، أمس الس�بت، عن املبارشة بحجز 
الدراج�ات املخالفة. وقالت املرور العامة يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة منه، إنه »تمت املبارشة بحجز الدراجات التي ال 
تحمل لوحات مرورية«.وأصدرت مديرية املرور العامة، قبل أيام، 

توجيهاً بحجز الدراجات النارية التي يستقلها شخصان فأكثر.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن مرف الرافدين ان الحد االعىل ملنح املوظفني قروض رشاء 
الوحدات الس�كنية يف املجمعات االس�تثمارية تبل�غ 100 مليون 
دينار.واوضح املكتب االعالمي للمرف يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراقي نسخة منه ان من رشوط منح القرض ان يكون املوظف 
مس�تمر بالخدمة ويفضل ان يكون من الذين تم توطني رواتبهم 
ع�ىل مرف الرافدين. واش�ار البي�ان اىل ان يغطي 50 باملئة من 

راتبه الكيل مبلغ القسط الشهري للقرض.

الرتبية: لن نعتمد درجات نصف السنة للعام 
الدرايس احلايل كـ«درجة هنائية«

املرور تعلن املبارشة بحجز 
الدراجات املخالفة

الرافدين يعلن احلد االعىل 
للقروض السكنية
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EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq. 

Public Tender Announcement for Tender No: 023-SC-20-EBS  
Provision of Well Testing Service 

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 Well Testing Service 

Tender No.: 023-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 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 

Contractor shall perform competitive services for well testing for one firm year, such as give Oil/gas/water production rate 

measurement or injection capacity evaluation and deliver real time testing data, conduct well test operations such as Monitoring 

wellhead conditions, operating well test equipment, taking pressures, temperatures, flow rate, densities, BSW and other 

associated measurement, including surface liquid and gas sampling, downhole liquid (PVT) and transfer to PVT cylinder, and 

sample analysis, provide laboratory surveys for determination of content of surface gas/oil/water, and will deliver high qualify 

raw data for geology and reservoir study. 

The detailed information should strictly comply with the detail scope of work in ITB document. 

Part Two: Procedure for purchasing the ITB: 

1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Mr. Tang Xing 

tangxing@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance: 

A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company. 

B: Valid Copy of Company registration Documents, tax clearance, social insurance etc. 

C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email address). 
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 the above application procedure would not be accepted. 
Part Three:  
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before the tender 

submission deadline 12:00 PM, 14 Feb 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 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 compiled). 

B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and compiled). 

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. 

3 days before the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date. 

Contact Person: Mr. Tang Xing tangxing@ebspetroleum.com & cp@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 this tender announcement above. 

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

Public Tender Announcement for Tender No: 027-SC-20-EBS  
Provide Rental Pick-up Service 

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: Provide Rental Pick-up Service 

Tender No.: 027-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 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 contractors whose have enough experience and ability to Provide Rental Pick-up Service. 

Contractors shall perform study and design the implementation plan for the proposal include but not limited to the following: 

Item Estimated 
Quantity Unit 

Estimated days for 
Contractual Period 

(Days) 
Description 

1 6 
(24hours on duty) PC 365 

TOYOTA 4WD HILUX double cabin with diesel engine, the pickup model shall be 
2017 and after. three Drivers, every driver works 8 hours as a shift 

 Position with 3 working shifts (According to Iraqi Labor Law) per Each Unit per day 

2 30 
(8:00-16:00) PC 365 TOYOTA 4WD HILUX double cabin with diesel engine with One Driver Position per 

Each Unit (According to Iraqi Labor Law), The pickup model shall be 2017 or after. 

The detailed information should strictly comply with the detail scope of work in ITB document. 

Part Two: Procedure for purchasing the ITB: 

1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Mr. Ni Dawei 

nidawei@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance: 

A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company. 

B: Valid Copy of Company registration Documents, tax clearance, social insurance etc. 

C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email address). 

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 the above application procedure would not be accepted. 

Part Three:  

1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before the tender submission 

deadline 12:00 PM, 7th Feb 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 

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 compiled). 

B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and compiled). 

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. 3 days before 

the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date. 

Contact Person: Mr. Ni Dawei nidawei@ebspetroleum.com & cp@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 this tender announcement above. 

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

Announcement for Tender No: 026-SC-20-EBS 
Provision of Human Resource Service (Local Employees) for EBS Project 

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 Human Resource Service (Local Employees) for EBS Project 
Tender No.: 026-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 one contractor to execute project Provision of Human Resource 
Service (Local Employees) for EBS Project，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 tender submission deadline 4:00 PM February 14th, 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. 

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

Public Tender Announcement for Tender No: 031-SC-20-EBS  
Provision of Dynamic Pressure Surveillance and Data Interpretation Service 

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 Dynamic Pressure Surveillance and Data Interpretation Service 

Tender No.: 031-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 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 

Contractor shall perform competitive services for dynamic pressure surveillance for one firm year, such as downhole sampling, 

downhole pressure gradient survey, downhole pressure/temperature survey, running and pulling completion tools, fishing etc., 

and will deliver high qualify raw data and interpretation reports/recommendations for reservoir surveillance and production 

optimization. 

The detailed information should strictly comply with the detail scope of work in ITB document. 

Part Two: Procedure for purchasing the ITB: 

1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Mr. Tang Xing 

tangxing@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance: 

A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company. 

B: Valid Copy of Company registration Documents, tax clearance, social insurance etc. 

C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email address). 
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 the above application procedure would not be accepted. 
Part Three:  

1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before the tender 

submission deadline 12:00 PM, 14 Feb 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 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 compiled). 

B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and compiled). 

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. 

3 days before the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date. 

Contact Person: Mr. Tang Xing tangxing@ebspetroleum.com & cp@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 this tender announcement above. 

اعالن 
اىل الرشيك / عبد الله حمد ربيع 

اقتىض حضورك اىل مديرية بلدية 
الشعلة – لغرض استخراج اجازة 
البن�اء للقطعة املرقمة 3887 / 1 

بلدية الشعلة .
الرشيك 

مشتاق طالب سلمان 
رقمي / 07702566895 

���������������������������
فقدان 

الص�ادرة  الهوي�ة  من�ي  فق�دت 
م�ن وزارة الثقاف�ة وكذلك اجازة 
السوق باسم / حارث نعيم علوان 
– فمن يعثر عليهما تسليمهما اىل 

جهة االصدار .
���������������������������

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوت

رقم الضبارة : 2021/261
التاريخ : 2021/1/18

اىل / املنف�ذ علي�ه / اىل املدي�ن/ 
حسني عبد عباس

لقد تحقق لهذة املديرية من خالل 
اش�عار املختار منطقة الش�هداء 
بالعدد 8 وبتاري�خ 2021/1/17  
االقام�ه  مح�ل  مجه�ول  ان�ك 
وليس ل�ك موطن دائ�م او مؤقت 
اومخت�ار يمك�ن اج�راء التبلي�غ 
 )27( للم�ادة  واس�تناداً   , علي�ه 
من قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغك 
اعالن�ا بالحضور يف مديرية تنفيذ 
الكوت خالل خمس�ة ع�رش يوماً 
تبدأ من اليوم التايل للنرش ملبارشة 
املعامالت التنفيذية بحضورك ويف 
حالة عدم حضورك ستبارش هذه 
املديرية باجراءات التنفيذ الجربي 

وفق القانون :
منفذ العدل

محمد عبد الرضا زيدان الطائي 
اوصاف املحرر:

 )3093  / )بالع�دد  زواج  عق�د 
وبتاريخ 2020/12/1

)املهر املؤجل(
���������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة : 2021/28

التاريخ : 2021/1/21 
اىل  /املنف�ذ عليه  / االء حيدر عيل 

/ الكوفة � الرشادية    
لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة من 
خ�الل كتاب مركز رشطة مس�لم 
ب�ن عقيل حس�ب الكت�اب املرقم 
واش�عار   2021/1/17 يف   1056

مختار املحلة يف 2021/1/17 
انك مجهول مح�ل االقامة وليس 
لك موطن دائم او مؤقت او مختار 
يمكن اجراء التبليغ  عليه واستنادا 
للمادة 27 من قانون التنفيذ تقرر 
تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية 
تنفيذ الكوفة  خالل خمسة عرش 
يوما تب�دأ من اليوم الت�ايل للنرش 
التنفيذي�ة  املعام�الت  ملب�ارشة 
بحضورك ويف حالة عدم حضورك 
س�تبارش هذه املديرية باجراءات  

التنفيذ الجربي وفق القانون 
املنفذ العدل 

محمد عبد الحس�ني عب�د الزهرة 
العيساوي

اوص�اف املح�رر : ق�رار محكمة 
/1030 بالع�دد  الكوف�ة  ب�داءة 

 2020/12/7 يف  ب2020/2 
واملتضم�ن الزام�ك بتادي�ة مبلغ 
دين�ار  ملي�ون  ثالث�ون  ق�دره 
ملي�ون   )30,000,000( عراق�ي 
دين�ار للدائن�ة ليىل عب�د الحمزة 
يحي�ى وتحميل�ك كافة الرس�وم 

واملصاريف واتعاب املحاماة 
���������������������������

 مجلس القضاء االعىل
اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

القادسية االتحادية
محكمة بداءة غماس

العدد : 1586/مجدد/2017
التاريخ 2017/7/23

قرار رفض تثبيت ملكية
تثبي�ت  مح�ر  اىل  اس�تنادا 
امللكي�ة امل�ؤرخ يف  2017/7/23 
املرق�م   العق�ار  بش�ان   املنظ�م 
1586/ الغ�رب  ونتائج التحقيق 
واملستندات املطلع عليها  واستنادا 
اىل الصالحي�ة املخول�ه يل بموجب 
امل�ادة 48/ من قانون التس�جيل 
العق�اري املرقم 43 لس�نة 1971 
ونتيجة للبينة املس�تمعة يف موقع 
الكش�ف واملخت�ار ولع�دم توف�ر 
الرشوط القانونية املتمثلة بوجود 
حيازه هادئه ملدة اكثر من خمسة 
عرش سنة ودون معارضة من اي 
شخص قررت اللجنة رفض تثبيت 
ملكية العقار املرقم 1586  الغرب 
باس�م طال�ب التس�جيل املجدد ) 
عبد الرضا صايل جراب( وعىل ان 
يتم اعالن هذا الق�رار ملدة ثالثون 
يوما وفقا للقانون ويكون القرار 
خاضعا للتمييز خالل مدة االعالن 

وافهم علنا يف 2017/7/23 
القايض

كفاح حبيب عكض

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد : 44/ب2021/5
التاريخ 2021/1/21 

اعالن
اىل املدعى عليه / )فهد مجيد طاهر واحمد عماد عبد 

ربه( 
اق�ام املدع�ي )رئيس مجل�س ادارة مؤسس�ة املكم 

للتطوير االقتصادي/ اضافة لوظيفته( 
الدعوى املرقمة اعاله ضدك والذي يطلب فيها الحكم 
)بالزامكم�ا بتاديتكم�ا له وبالتكاف�ل والتضامن مع 
املدع�ى عليه االخ�ر مبلغا ق�دره 1960$ عن القرض 
امل�ؤرخ 2018/8/1  ونظ�را لثب�وت مجهولي�ة محل 
اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي يف محكمة بداءة 
كربالء واش�عار مختار حي الثورة /2 هاشم سلومي 
خلي�ل العب�ودي  لذا تق�رر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني بموع�د املرافع�ة  2021/1/28 
الس�اعة التاس�عة صباح�ا  وعن�د عدم حض�ورك او 
ارس�ال من ينوب عنك س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عيل عبد الرضا حسن

وزارة العدل
دائرة الكتاب العدول 

دائرة الكاتب العدل يف /الكوفة
العدد : 234

التاريخ 2021/1/21
اعالن
انذار

بواسطة السيد الكاتب  العدل يف الكوفة املحرتم
وجه الس�يد ) عالء حس�ن رمضان ( بواسطة وكيله 
املحام�ي حكم�ت فليح ع�يل العاريض االن�ذار املرقم 
بالع�دد العموم�ي 1115 بتاري�خ 2021/1/18 ويف 
س�جل االنذارات بالع�دد 301 اىل الس�يدة )امرية نور 
س�لمان( ربة بي�ت � تس�كن الكوفة � حي ميس�ان 
والت�ي س�بق وان اس�تاجرت م�ن موكيل الس�هام يف 
العقار املرق�م 3/77146 مقاطع�ة 4 جزيرة النجف 
حي ميس�ان ولعدم س�كنك يف العق�ار املذكور اعاله 
وبع�د االنتقال اىل محل س�كنك بموج�ب كتاب مركز 
رشطة ميس�ان بالعدد 1243 بتاري�خ 2021/1/19 
تعذر تبليغك حس�ب رشح مختار املنطق�ة )ابراهيم 
عزي�ز العيايش( لذا قررن�ا تبليغك عن طريق النرش يف 
الصحيفت�ني املحليتني والذي يعت�رب فيه التبليغ نافذا 

من تاريخ النرش
كاتب العدل يف الكوفة

عقيل عبد حسون

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة استئناف النجف 

االتحادية 
محكم�ة االح�وال الش�خصية يف 

النجف
العدد / 3011 

التاريخ 2020/11/17
اىل  / املدع�وه / عالي�ه مه�دي 

عباس
اعالن

ق�دم طالب حج�ة الوف�اة  منري 
ه�ذه  اىل  طلب�ا  عب�اس  مه�دي 
املحكم�ة ي�روم في�ه اس�تصدار 
حجة وفاة بح�ق املدعوة ) عاليه 
مه�دي عب�اس( ق�ررت املحكمة 
تبليغك  يف الصحف املحلية فعليك 
الحض�ور امامه�ا خ�الل عرشة 
اي�ام م�ن تاري�خ ن�رش االع�الن 
وبخالف�ه س�يتم النظ�ر بالطلب 

وفق القانون 
القايض

حسن جواد الحبيب

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 

االتحادية 
محكمة بداءة بلد 

العدد : 4 / ب / 2021 
التاريخ : 19 / 1 / 2021 

اعالن 
اىل / حس�ني طارق جاسم / مجهول 

محل االقامة 
للدع�وى املقامة من قبل املدعي احمد 
محمد حس�ن املرقمة 4 / ب / 2021 
والتي يطلب فيها اعادة حال الس�يارة 
14528 ص�الح الدين / خصويص من 
نوع ش�وفرليت كامارو موديل 2012 
وملجهولي�ة محل اقامت�ك قررت هذه 
املحكمة تبليغ�ك بصحيفتني محليتني 
يوميتني لغرض حضورك بيوم املرافعة 
املصادف 8 / 2 / 2021 ويف حالة عدم 
حض�ورك او حض�ور من ين�وب عنك 
قانون�ا س�وف تجري املرافع�ة بحقك 

غيابيا وفق االصول .
القايض 

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

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد : 4153/ش2019/5
التاريخ: 2021/1/21

إعالن 
ج�واد  ع�يل   ( علي�ه  املدع�ى   / اىل 

عطيوي(
اصدرت هذه املحكمة قرارها بالدعوى 
يف   ) )4153/ش2019/5  املرقم�ة 
2019/6/30 غيابي�ا بحقك والقايض 
ومس�تمرة  ماضي�ة  نفق�ه  بتأدي�ة 
للمدعيه ) ضحى هادي جعفر ( ونفقه 
مستمرة لطفلته ) جنات ( وملجهولية 
مح�ل اقامت�ك وحس�ب رشح القائم 
بالتبليغ واش�عار مختار  حي الرساي 
/ النارصي�ه ق�ررت املحكم�ة تبليغك 
بالقرار بواس�طة صحيفتني محليتني 
يوميتني ولك حق االعرتاض عىل القرار 
الغيابي خالل املدة القانونية وبعكسه 

يكتسب القرار الدرجة القطعيه.
القايض

عامر طعمة الحار
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وزارة التجارة 

الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية
مناقصة رقم )2021/1( اىل / كافة الراغبني يف االشرتاك

االعالن املرقم )2021/2( 
)للمرة االوىل ( 

1 � ي�ر الرشك�ة العامة لتجارة املواد الغذائية  االعالن ملقدمي العط�اءات املؤهلني من الرشكات واملكاتب لتقديم عطاءاتهم للعمل 
الخاص )ملناقصة تنظيف بناية املركز العام للرشكة يف املنصور وقسم الشحن والنقل (  

2 � تتوفر لدى )الرشكة اعاله( التخصيصات املالية ضمن املوازنة االتحادية /التشغيلية وينوي استخدام جزء منها لتنفيذ الخدمات 
) التنظيف كما مبني يف الرشوط الخاصة ( 

3 � بامكان مقدمي العطاءات الراغبني يف رشاء لرشوط املناقصة  العطاء باللغة )العربية( بعد تقديم طلب تحريري اىل  مديرالقسم 
القانون�ي / الطاب�ق الثاني / الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية / املنصور ش�ارع النقابات � مج�اور وزارة الكهرباء وبعد دفع 
قيم�ة البيع رشوط املناقصة غري املس�ردة البالغة )500,000( خمس�مائة ال�ف دينار عراقي بأمكان مقدم�ي العطاء الراغبني يف 

الحصول عىل املزيد من املعلومات االستعالم عىل العنوان املبني اعاله 
4 � تس�ليم العطاءات اىل العنوان االتي :  )صندوق العطاءات الكائن يف الطابق االريض االس�تعالمات قبل الساعة )12( الثانية عرش 
ظهرا بتوقيت بغداد ليوم )االحد( املصادف 7/ 2021/2 وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي 
العطاءات او ممثليهم الراغبني  بالحضور اىل مكتب رئيس لجنة الفتح  يف يوم )االحد ( املصادف 2021/2/7 بعد الساعة 12  الثانية 
ع�رش ظه�را ( يجب ان تتضمن العطاءات ضمان العطاء خطاب ضمان او صك مصدق صادر من مرصف معتمد من البنك املركزي 

بمبلغ )2,000,000( مليونا دينار عراقي كتأمينات اولية نافذ ملدة العطاء البالغة )90( تسعون يوم من تاريخ غلق املناقصة  
اسعار الكلفة التخمينية 

وترفق الوثائق التالية : 
1 � كتاب عدم املمانعة من الهيئة العامة للرضائب نافذ لسنة 2021 

2 � هوية غرفة التجارة للمكاتب ووثائق الرشكة يف حالة تقديم العطاء من قبل رشكة 
3 � الكفاءة املالية للمناقصني وذلك من خالل تحديد رأس املال والسيولة النقدية املعتمدة لهم مع تاييد الجهة املختصة 

4 � االعمال املماثلة املنجزة خالل السنوات العرشة السابقة مؤيدة من الجهات التعاقدية 
العنوان : جمهورية العراق � بغداد � املنصور � شارع النقابات 

Address: Republic of Iraq – Baghdad – Al -Mansoor

وزارة النقل
الرشكة العامة ملوانىء العراق

قسم االمالك واالرايض 
نرشاعالن مزايدة 2021/2/2 

لبيع عقارات يف منطقة املعقل / الداودية 
تعلن الرشكة العامة ملوانىء العراق احدى تشكيالت وزارة النقل  عن اجراء املزايدة العلنية 
للمرة الثانية لعدم تقدم راغب لبيع العقارات )عرصة خالية( البالغ عددها )15( خمسة 
عرش عقار واملبينه ارقامها واوصافها ادناه ملنتس�بي دوائر الدولة  بصورة اصولية وفق 
قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لس�نة 2013 املعدل وخالل مدة )15( خمس�ة 
عرش  يوم تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الجريدة الرس�مية والتي س�تجري الساعة 
الع�ارشة صباحا يف قس�م االم�الك واالرايض فعىل الراغبني باالش�راك  باملزاي�دة العلنية 
تقدي�م طلباتهم اىل قس�م االمالك واالرايض يف هذه الرشكة واالط�الع عىل رشوط املزايدة 
مستصحبني معهم املستمسكات التالية هوية االحوال املدنية  وشهادة الجنسية وبطاقة 
الس�كن ودفع تأمينات بنس�بة ) 5% ( خمس�ة باملائة من القيمة التقديرية  للعقار بصك 
مصدق المر الرشكة العامة ملوانىء العراق  او نقدا ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور 

نرش االعالن 
املرفقات

جدول )1(
اعالن مزايدة علنية 2021/2/2

إىل الرشيك عيل رجيم حسون
 اقت�ى حض�ورك إىل مق�ر بلدي�ة 
النجف لغ�رض اصدار اج�ازه بناء 
للعقار املرقم 38994 /3حي الوفاء 
خالل ع�رشه ايام وبخالفه س�تتم 
طال�ب  حض�ورك  دون  اإلج�راءات 

االجازه 
مخلد صباح فليح

�����������������������������
إىل الرشي�ك الذي ال يحظر /  س�عد  

عبد مسلم حريجه
 اقت�ى حض�ورك إىل مق�ر بلدي�ة 
النجف لغ�رض اصدار اج�ازه بناء 
 116/  1528 املرقم�ة  للقطع�ة  
الحيدري�ة  بلدي�ة   / الحيدري�ة 
خالل ع�رشه ايام وبخالفه س�تتم 

اإلجراءات دون حضورك 
طالب االجازه 

نديمه لفته عرد
�����������������������������

إىل الرشيك راجحه عيل هاشم  
توج�ب عليك الحض�ور إىل صندوق 
النج�ف  ف�رع  العراق�ي  االس�كان 
وذل�ك لتثبي�ت اق�رارك ع�ىل قي�ام 
رشيك ع�الء كاظم زامل بالبناء عىل 
حصته املش�اعه يف القطعه املرقمه 
54987 /3 ح�ي الن�داء خالل مده 
خمس�ه ع�رش يوم�ا داخ�ل العراق 
وش�هر خ�ارج الع�راق م�ن تأريخ 
نرش االعالن وبعكسه سوف يسقط 

حقك باالعراض مستقبال

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2020/1162

التاريخ 2021/1/13
اعالن

 تبي�ع مديري�ة تنفيذ النجف الس�يارة 
املرقم�ة ) 29173 أ ( ن�وع  )هون�داي 
اكس�نت( النج�ف  الل�ون )ابي�ض غري 
محدد(  املودي�ل 2014  العائدة للمدين 
)عباس عيل محم�د ( لقاء طلب الدائن 
)امل طه جاس�م (  واملدرجة اوصافها 
ادناه فم�ن له  رغبة  بالرشاء الحضور 
يف تمام الس�اعة الرابعة عرصا يف اليوم 
العارش من اليوم التايل للنرش يف الصحف 
املحلي�ة يف مع�رض )الن�ور( الواقع يف 
)معارض النجف الحديثة(  مستصحبا 
معه التامينات القانونية البالغة عرشة 
باملئ�ة م�ن القيم�ة املق�درة وش�هادة 
الجنس�ية وهوي�ة االح�وال املدنية هذا 
وان الثم�ن يدف�ع نق�دا والداللي�ة عىل 

املشري
املنفذ العدل

نصري حسن عبد زيد الكالبي
املواصفات :

1 � النوع  هونداي اكسنت
2 � املوديل : 2014

3 � االطارات بحالة جيدة 
4 � البطارية  بحالة جيدة 

5 � بدن السيارة بحالة جيدة مع وجود 
شخوط الجملغ والباب الخلفي االيمن 

6 � زجاج السيارة : بحالة جيدة
7 � دواخل السيارة بحالة جيدة 

8 � القيمة املقدرة : خمسة عرش مليون 
وسبعة وستون الف وخمسمائة دينار 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف االسكندرية
العدد : 1063/ش/2020

التاريخ 2021/1/20
اعالن

اىل املدعى عليه ) ياسني خرض شمران(
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة  اص�درت 
االسكندرية قرارالحكم الغيابي املرقم 1064/

ش/2020 يف 2020/12/14 وال�ذي يق�ي 
الحك�م بتصديق الط�الق الخلع�ي الخارجي 
بينك وبني املدعية عهود حسني ياس والواقع 
  2020/7/13 بتاري�خ  املحكم�ة  خ�ارج 
وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم 
بالتبلي�غ وتاييد مختار املنطق�ة عليه قررت 
هذه املحكمة بتبليغ�ك بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني ولك ح�ق االعراض وخ�الل عرشة 
اي�ام من الي�وم الت�ايل للن�رش ويف حالة عدم 
حض�ورك او من ين�وب عنك قانونا يس�قط 

حقك يف االعراض
القايض

عادل خضري عباس
�������������������������������������

اىل الرشكاء مهند عبد الحسني يوسف وميثم 
حسن عطشان 

االس�كان  صن�دوق  اىل  حضورك�م  اقت�ى 
العراقي فرع النجف خلف مديرية ماء النجف 
وذلك القراركم باملوافقة عىل تسليف رشيككم 
بالعقاراملرق�م  3/83872 حي النداء للرشيك 
املواط�ن راجح كن�ان عبد عيل م�دة اقصاها 
خمس�ة عرش يوم داخل العراق وشهر خارج 
العراق  وبعكسه س�وف تصدر االجازة وفقا 

للضوابط والتعليمات

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الصوب الكبري
6/خ/2020

التاريخ 2021/1/21
اعالن

م�ن   %5 والبال�غ  الحاص�ل  الض�م  لب�دل 
القيم�ة التقديرية م�ن البدل االخ�ري والبالغ 
89,000,000 عىل العقار املرقم 5/473 اكرا 
تبي�ع مديرية تنفي�ذ الصوب الكب�ري العقار 
املرقم 5/473 اكراد الواقع يف الحلة / ش�ارع 
االطب�اء العائ�د للمدين وحدي�ة ناظم كاظم 
املحج�وز لقاء طل�ب الدائن حس�نني محمد 
ع�يل البال�غ 128,750,000 دين�ار ال غريها 
فع�ىل الراغب�ني بال�رشاء الحض�ور اىل هذه 
املديرية خالل ثالثة ايام من اليوم التايل للنرش 
مس�تصحبني معه�م التامين�ات القانوني�ة 
البالغة 10%  من القيمة التقديرية وش�هادة 
الجنسية العراقية وان اجور الداللية واملناداة 

عىل املشري
املنفذ العدل

كرار حسن مسلم الكعبي
املواصفات : 

� موقع العقار ورقمه / بداية شارع االطباء 
بالقرب من ابن عجام يف الحلة
� جنسه ونوعه : عرصة خالية

� اوصافه  : عرصة خالية 
� مشتمالته : ال توجد

� الشاغل : ال يوجد 
� املساحة الكلية : 1 اولك و 11 مر

� القيم�ة التقديرية : مائة واحد عرش مليون 
دينار

مجهورية العراق
جملس القضاء االعىل

رئاسة حمكمة استئناف البرصة االحتاديـة 
حمكمــة بداءة البصــرة 

اعــــــالن 
ال�ى املدعى عليهما/ 1- مه�دي دروي�ش الخطي�ب

2- ناف�ع سعي�د سلوم�ي
اق�ام املعرض اع�راض الغري مدي�ر بلدية الب�رصة / إضافة 
بوظيفته الدعوى البدائية املرقمة 486/ب/2019 ضدك يطلب 
فيها االعراض عىل الحكم الصادر بالدعوى املرقمة 004854 
يف 2005/11/21 وابط���ال السن�د الذي بموجب�ه تم اسقاط 
س�ن�د دائرت���ه، وملجهولي�ة محل اقامتكما وحس�ب رشح 

القائم بالتبلي�غ وتأيي�د املجلس البل�دي بريه�ه والكزارة.
ق�ررت ه�ذه املحكم��ة تبليغ��ك اعالن���اً يف صحيفتي��ن 
محليتي�ن يوميتي�ن للحضور يف موعد املرافع�ة املصادف يوم 
2021/2/8 ويف حالة عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك 

قانوناً فسوف تجري املرافعة بحقك غيابياً وعلناً.

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ املحمودية
رقم االضبارة : 2021/1
التاريخ : 2021/1/20 

اىل  /املنف�ذ عليه  / املدين / املدير املفوض 
لرشكة هماليا انرابرايز /اضافة لوظيفته 
لق�د تحقق لهذه املديرية م�ن كتاب مركز 
وامل�ؤرخ   352 املرق�م  املنص�ور  رشط�ة 

  2021/1/9
ان�ك مجهول محل االقامة وليس لك موطن 
دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ  
عليه واستنادا للمادة 27 من قانون التنفيذ 
تق�رر تبليغ�ك اعالنا بالحض�ور يف مديرية 
تنفيذ املحمودية  خالل خمس�ة عرش يوما 
تبدأ من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت 
التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك 
س�تبارش هذه املديرية باج�راءات  التنفيذ 

الجربي وفق القانون 
املنفذ العدل 

ساهره عيال عمران
اوص�اف املح�رر : ق�رار حك�م ص�ادر من 
بالدع�اوي  املختص�ة  الب�داءة  محكم�ة 
التجاري�ة يف الك�رخ املرق�م 141 تجاري�ة 

2019 يف 2019/10/14
�����������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية

محكمة بداءة الهاشمية 
العدد : 50/ب/2021
التاريخ 2021/1/20

اعالن
اىل املدع�ى علي�ه / محم�د كري�م عطي�ه 

مرهج
50/ب/2021  املرقم�ة  الدع�وى  القام�ة 
بحق�ك من قب�ل املدعي )احم�د عبد االمري 
عل�وان( امام ه�ذه املحكم�ة والتي يطلب 
فيها دعوتك للمرافع�ة والحكم بتاديتك له 
مبلغ قدره ) 600,000( ستمائة الف دينار 
وبالنظ�ر ملجهولية محل اقامت�ك لذا تقرر 
تبليغك اعالنا بواسطة صحيفتني محليتني 
رسميتني وعند عدم حضورك او ارسال من 
ينوب عن�ك قانونا بموعد املرافعة املصادف 
الس�اعة 9 صباح�ا فس�وف   2021/2/7
تج�ري املرافعة بحق�ك غيابي�ا وعلنا وفق 

القانون
القايض

ليث عبود مهدي
�����������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف بغداد / الكرخ 

االتحادية
محكمة بداءة ااملحمودية

العدد : 214/ب/2020
التاريخ 2021/1/21

اعالن
/214 املرق�م  الحك�م  ق�رار  ع�ىل  بن�اءا 
 2020/10/12 يف  وامل�ؤرخ  ب/2020 
املتضم�ن ازالة ش�يوع العق�ار املرقم 397 
م املحمودية واملكتس�ب الدرج�ة القطعية 
عليه قررت هذه املحكمة االعالن عن بيعه 
باملزاي�دة العلنية وملدة ثالث�ني يوم تبدا من 
اليوم التايل لنرش االع�الن واملوصوف ادناه 
فع�ىل الراغب�ني بال�رشاء مراجع�ة ه�ذه 
املحكمة يف تمام الساعة الثانية عرش ظهرا 
مس�تصحبني معه�م التامين�ات القانونية 
البالغ�ة 105 من القيمة املقدرة خمس�ون 
مليون دينار ارض وبناء وبصك مصدق واذا 
ص�ادف يوم املزايدة عطلة رس�مية فاليوم 
الذي يليه يعترب موعدا للمزايدة وس�تجري 

وفق االصول
القايض االول

محمد عبد الله سهيل
االوصاف : 

جنس العقار / دار
نوع العقار / ملك رصف

مساحة العقار / 83م و3سم 
يقع العقار يف املحمودية حي الراي

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري يف بابل 

لجن�ة تثي�ت امللكي�ة يف محكم�ة ب�داءة 
الكفل

العدد :3/مجدد/2019
التاريخ 2020/2/26

قرار تثبيت عائدية عقار
اس�تنادا اىل محرض كش�ف تثبيت امللكية 
امل�ؤرخ يف  2020/2/6  الخاص بالعقار 
املرق�م )298 الكف�ل(  ونتائ�ج التحقيق 
املبينه  فيه واستنادا للصالحية املخوله يل 
بموجب املادة 48/ من قانون التس�جيل 
العق�اري يف باب�ل رق�م 43 لس�نة 1971 
املعدل قررت تثبي�ت تمام عائدية  العقار 
اعاله باس�م )نجاة طه عبد( واعالن هذا 
القرار ملدة ثالثني يوما وفقا الحكام املادة 

49 من القانون املذكور 
ومن ل�ه حق الطع�ن يقدم الطع�ن امام 
رئاس�ة هيئة أس�تئناف باب�ل االتحادية 
بصفته�ا التمييزي�ة وخالل ف�رة النرش 

وفق األصول
رئيس لجنة تثبيت امللكية

قايض البداءة يف الكفل 
 �����������������������������������

اعالن
اىل املتهم الغائب / )الرشطي عالء حسني 

خضري( 
املنس�وب اىل / مديرية رشط�ة محافظة 

البرصة واملنشات 
العن�وان / محافظ�ة الب�رصة � قض�اء 

الزبري
بم�ا انك مته�م وفق املادت�ني 260 و456 
/ م�ن ق ع رقم 111 لس�نة 1969 املعدل  
وذل�ك النتح�ال صف�ة موظف يف رئاس�ة 

الوزراء ملمارسة النصب واالحتيال   
وملجهولي�ة اقامت�ك اقت�ى تبليغك بهذا  
االعالن عىل ان تحرض امام محكمة قوى 
االم�ن الداخ�يل االوىل املنطقة الخامس�ة 
الب�رصة  خ�الل م�دة ثالث�ون يوم�ا  من 
تاري�خ ن�رش ه�ذا االع�الن  يف صحيف�ة 
محلي�ة يومي�ة وتعليقه يف مح�ل اقامتك 
ومقر دائرت�ك وتجيب  عن التهمة املوجه 
ض�دك وعند عدم حضورك س�وف تجري 
محاكمتك غيابيا اس�تنادا الح�كام املواد  
اص�ول  قان�ون  م�ن   )69 و   68 و   65(
املحاكمات الجزائي�ة لقوى االمن الداخيل 

رقم 17 لسنة 2008
اللواء الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل 
املنطقة الخامسة

�����������������������������������
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية
محكمة بداءة ابي غرق

العدد : 23/ب/2021
التاريخ 2021/01/20

اعالن
اىل املدع�ى علي�ه / عب�د الحمي�د عي�ى 

حمزة
اقام املدعي )فوزي حمزة ياسني( بحقك 
دعوى دي�ن بمبلغ قدره خمس�ة ماليني 
دين�ار وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب 
اش�عار مختار منطقتك املخت�ار )حبيب 
خضري رسبوت( مختار منطقة حي الجواد 
يف ناحي�ة اب�ي غرق ل�ذا ق�ررت املحكمة 
تبليغ�ك ع�ن طريق صحيفت�ني محليتني 
يوميت�ني بالحض�ور امام ه�ذه املحكمة 
يوم املرافعة املص�ادف 2021/1/28 ويف 
حال عدم حضورك س�وف تتم االجراءات 

القانونية بحقك وفق القانون
القايض

محمد عبد الحمزة غزاي

محكمة قوى االمن الداخيل الثالثة
للمنطقة )الثالثة( 

رقم القضية / 2020/812
التاريخ 2020/8/24

قرار حكم غيابي
عقدت  محكمة قوى االمن الداخيل الثالثة � للمنطقة الثالثة 
جلس�تها العلنية ليوم االثنني املوافق 2020/8/24 برئاسة 
الل�واء الدكتور عبد الرزاق حس�ني كاظ�م وعضوية كل من 
العمي�د الحقوق�ي احمد ش�اكر جعفر والعمي�د الحقوقي 
قحطان عبد الله س�لمان واص�درت بحق املتهم الهارب ن . 
ع )محمود جاس�م عليوي حميد( املنس�وب اىل قيادة حدود 

الثالثة بأسم الشعب )قرارها ( االتي :
1 � تعدي�ل م�ادة االحالة من املادة )5( م�ن ق ع د رقم 14 
لس�نة 2008 املع�دل اىل امل�ادة 5/اوال م�ن نف�س القانون 
اس�تنادا الح�كام املادة 31 م�ن ق ا د رقم 17 لس�نة 2008  

لكونها اكثر انطباقا وفعل املدان 
2 � الحب�س الش�ديد ملدة  )خمس�ة س�نوات ( وفق احكام 
امل�ادة 5/اوال من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 املعدل لغيابه 

من 2018/8/1 ولحد االن
3 �  ط�رد املحكوم عليه من الخدم�ة يف قوى االمن الداخيل 
اس�تنادا الحكام امل�ادة 38/ثانيا من ق ع د رقم 14 لس�نة 

2008 املعدل بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
4 � اعطاء املوظفني العموميني صالحية القاء القبض عليها 
اينم�ا وج�د لتنفيذ الحكم الص�ادر بحقه وال�زام املواطنني 

باالخبار عن محل اختفائه 
5 � حجز امواله املنقولة وغري املنقولة 

6 �الحك�م باتع�اب محاماة للمحامي املنت�دب عدي محمد 
حس�ن  البالغة 25,000 خمسة وعرشون الف دينار عراقي 
تدفع ل�ه من خزين�ة الدولة بعد اكتس�اب الحك�م الدرجة 

القطعية 
7 � � قرارا غيابيا علنيا صادرا باتفاق االراء استنادا الحكام 
املادة 60/سادس�ا وبداللة املادة 61/اوال من ق أ د  رقم 17 
لسنة 2008 وبداللة املادة 69/اوال  وثانيا وثالثا ورابعا منه 
قابال لالعراض استنادا الحكام املادة 71 وبداللة املادة 72/

رابعا من نفس القانون وافهم بتاريخ 2020/8/24 
اللواء الدكتور

عبد الرزاق حسني كاظم
رئيس املحكمة

محكمة قوى االمن الداخيل الثالثة
للمنطقة )الثالثة( 

رقم القضية / 2019/912
التاريخ 2020/9/15

قرار حكم غيابي
عق�دت  محكم�ة قوى االم�ن الداخ�يل الثالث�ة � للمنطقة 
الثالثة جلس�تها العلنية ليوم الثالثاء املوافق 2020/9/15 
برئاس�ة العمي�د الحقوقي احمد ش�اك  جعف�ر  وعضوية 
كل م�ن العميد الحقوقي قحطان عبد الله س�لمان والعميد 
الحقوقي عمار كاظم محسن واصدرت بحق املتهم املطرود 
ش.م محمد عباس جلوب حمادي  املنسوب اىل قيادة حدود 

املنطقة الثالثة بأسم الشعب )قرارها ( االتي :
1 � تعدي�ل م�ادة االحالة من املادة )5( م�ن ق ع د رقم 14 
لس�نة 2008 املع�دل اىل امل�ادة 5/اوال م�ن نف�س القانون 
اس�تنادا الح�كام املادة 31 م�ن ق ا د رقم 17 لس�نة 2008  

لكونها اكثر انطباقا وفعل املدان 
2 � الحبس البسيط ملدة  )ستة اشهر( وفق احكام املادة 5/

اوال من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل لغيابه للفرة من 
2017/1/1 ولحد امر طرده بتاريخ 2018/7/24  

3 � لم تتطرق املحكمة اىل فرض العقوبة التبعية وفق املادة 
38/ثانيا من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل لكون سبق 
وتم طرده من الخدمة بموجب االمر االداري املرقم 64764 

يف 2018/7/24 الصار من مديرية املوارد البرشية 
4 � اعطاء املوظفني العموميني صالحية القاء القبض عليها 
اينم�ا وج�د لتنفيذ الحكم الص�ادر بحقه وال�زام املواطنني 

باالخبار عن محل اختفائها 
5 � حجز امواله املنقولة وغري املنقولة 

6 �الحكم باتعاب محام�اة للمحامية املنتدبة فضاء طالب 
فاضل البالغة 25,000 خمس�ة وعرشون الف دينار عراقي 
تدفع ل�ه من خزين�ة الدولة بعد اكتس�اب الحك�م الدرجة 

القطعية 
7 � � قرارا غيابيا علنيا صادرا باتفاق االراء استنادا الحكام 
املادة 60/سادس�ا وبداللة املادة 61/اوال من ق أ د  رقم 17 
لسنة 2008 وبداللة املادة 69/اوال  وثانيا وثالثا ورابعا منه 
قابال لالعراض استنادا الحكام املادة 71 وبداللة املادة 72/

رابعا من نفس القانون وافهم بتاريخ 2020/9/15 
العميد الحقوقي  

احمد شاكر جعفر 
رئيس املحكمة

العدد: 486/ب/2019
التاريخ: 2021/1/20

القايض 
حسن فاضل ياسني

العدد /747
التاريخ 2021/1/18

رقم التبويب / حـ / 3369

Web site : www.iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff1@ iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff2@ iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff3@ iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff4@ iraqsfsc.org

Generalfood staff@yahoo.com

االجر الشهري )6,800,000( ستة ماليين وثمانمائة الف دينار عراقي
االجر السنوي )81,600,000( واحد وثمانون وستمائة الف دينار عراقي

املهندس
قاسم محود منصور
املدير العام وكالة

المساحة م2 المقاطعة القطعة ت المساحة م2 المقاطعة القطعة ت

200,00 /36
الداودية 952/5 9 207,00 /36

الداودية 900/5 1

200,00 /36
الداودية 956/5 10 190,00 /36

الداودية 889/5 2

200,00 /36
الداودية 961/5 11 200,00 /36

الداودية 920/5 3

260,5 /36
الداودية 963/5 12 200,00 /36

الداودية 928/5 4

240,00 /36
الداودية 964/5 13 200,00 /36

الداودية 933/5 5

200,00 /36
الداودية 1072/5 14 200,00 /36

الداودية 945/5 6

207,00 /36
الداودية 1057/5 15 200,00 /36

الداودية 924/5 7

216,00 /36
الداودية 950/5 8

العدد : 1636/21/12/1
التاريخ : 2021/1/21

فرحان حميسن غضيب
املدير العام /وكالة

للرشكة العامة ملوانىء العراق 
رئيس جملس االدارة
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عزي�زي ب�رج الحمل،ق�د يغ�رك ه�ذا اله�دوء 
والرتابة، التي تعيش�ها يف صبيح�ة هذا اليوم، 
فاحذر ما ه�ذه إال خدعة م�ن الفلك ليفاجئك 
بي�وم قاس بع�ض اليشء، وبخاص�ة منذ فرتة 
الظهرية فاحذر من املبادرات واملش�اكل وراقب 

كالمك الذي قد يخرسك الكثري أمام من تحب.

عزيزي ب�رج الثور،لم يتبق الكث�ري، لكن حتى 
ترتاح علي�ك باجتي�از ما تبقى م�ن العاصفة 
الت�ي أث�رت علي�ك يف نهاي�ة األس�بوع املايض، 
األم�ور تتحس�ن يف فرتة م�ا بعد الظه�ر، لكن 
املس�ؤوليات البيتية تبقى قائمة بش�كل كبري، 

ما يجعلك عصبياً قليالً.

عزي�زي ب�رج الجوزاء،كث�ري م�ن الضغوطات 
تواجه�ك، لكنك تق�وم بها بكل يرس وس�هولة 
وبابتس�امة أيض�اً، األم�ور العائلية ق�د تأخذ 
حي�زا من وقتك يف الظهرية، أما يف فرتتي ما بعد 
الظهر واملس�اء، فتكتش�ف أنك قد قمت بعمل 

مواعيد كثرية لهذه الليلة

عزيزي برج الرسطان،ما تزال يف صدارة األبراج 
وق�د تجد ذلك يف طريقة س�ري األم�ور وتأثريك 
ع�ى غريك بكالمك وأس�لوبك املقنع. يف فرتة ما 
بع�د الظهر ترك�ز أكثر عى عالقت�ك العاطفية 
الت�ي أصابها بعض التده�ور يف األيام املاضية، 

وفرصة جيدة إلصالح الوضع مع الحبيب.

عزي�زي برج األس�د،األمور تس�ري كم�ا ترغب 
برتاب�ة ورسع�ة، ولك�ن فجأة يتغ�ري كل يشء 
وتهب الري�اح الهوجاء يف فرتة م�ا بعد الظهر. 
اح�ذر يا مول�ود العذراء م�ن انفعاالتك وحاول 
الس�يطرة عليها كي ال تفق�دك النجاحات التي 

عشتها. 

عزي�زي ب�رج العذراء،تهدأ حالتك الهس�تريية، 
والتي عش�تها يف األيام املاضي�ة، تبدأ بالتفكري 
بعقالني�ة وحكم�ة أكثر، لكن ه�ذا قد يكون يف 
ف�رتة ما بع�د الظهر، لكن يف الصب�اح فأنت ما 

تزال مهمال يف واجباتك وأعمالك.

عزي�زي ب�رج امليزان،األم�ور الجي�دة م�ا تزال 
تؤثر عليك لكن عصبيت�ك قد تضيع عليك هذه 
األج�واء يف الصباح، يف فرتة ما بعد الظهر احذر 
م�ن س�وء تفاهم ق�د يحص�ل بين�ك وبني من 
تح�ب، وبخاصة إذا كان م�ن مواليد برج الثور 

أو القوس. 

عزي�زي ب�رج العقرب،األم�ور املرتبك�ة الت�ي 
رافقت�ك منذ اليوم�ني املاضي�ني يف طريقها إىل 
ال�زوال، لك�ن علي�ك بإمهالها لف�رتة الظهرية 
وبعدها ستش�عر بالق�وة والنش�اط والثقة يف 

قراراتك ومشاريعك. 

عزي�زي ب�رج القوس،علي�ك احتم�ال بع�ض 
الساعات اإلضافية يف صباح هذا اليوم فمزاجك 
وصحت�ك أيضاً ليس�ا بجيدين. يف ف�رتة ما بعد 
الظه�ر تب�دأ أمورك بالتحس�ن بش�كل طفيف 
لكنك تش�عر بالفرق، املس�اء جيد للجلوس مع 

العائلة والنقاش ببعض األمور.

عزي�زي ب�رج الجدي،عليك باس�تعجال أمورك 
الي�وم والعم�ل ع�ى تنفيذها قب�ل أن تواجهك 
املش�اكل والعراقي�ل. فرتتا الصب�اح والظهرية 
ال ب�أس بهما ولديك الكثري م�ن املواعيد لتقوم 

بها. 

عزيزي برج الدلو، يوم فيه أكثر من شكل، لكن 
اليشء األهم، هو أنه قد توكل إليك مس�ؤوليات 
عدي�دة يف فرتت�ي الصب�اح والظهرية فتش�عر 
بضغ�ط. أما يف فرتة ما بعد الظهر فقد تش�عر 
ببع�ض الكآبة وامللل من الروتني الذي تعيش�ه 

منذ أكثر من أسبوع.

عزيزي ب�رج الحوت،علي�ك باالهتمام بالوضع 
العائيل أكثر وإعطاء أفراد عائلتك بعض الوقت 
الذي يريدونه. اإلش�اعات قد ت�دور حولك وقد 
يتهمك أحد بيشء لم ترتكبه، ما يجعلك منزعجاً 

بعض اليشء.

العذراء

احلوت

آبل تطور هاتفًا قاباًل للطي
كش�فت ترسيبات، جديدة أن رشكة 
»آب�ل« تعم�ل عى تصمي�م جديد لم 
تقدمه من قبل يف إصدارات هواتفها 

السابقة.
وبحس�ب الترسيب، ف�إن آبل تخترب 
هاتًف�ا قاب�اًل للطي، تحدي�ًدا متانة 
املفصل الخ�اص بالهاتف الذي يأتي 
بتصميم شبيه بهاتف »سامسونغ« 

من طراز » زد فليب«.

وقال مخت�ص الترسيب�ات التقنية، 
ج�ون ب�رورس، إن الهاتف س�يدعم 
شاشة بتقنية »أوليد«، مشريا إىل أن 
»آبل« اختربت أيضا هاتًفا بشاش�ة 

مزدوجة.
وأوضح ب�رورس أن آبل قد تطلقه يف 
سبتمرب 2022، مش�دًدا عى أن هذا 
التاريخ قد يتغري وفق العقبات التي 

قد تظهر يف مرحلة التصنيع.

»جييل« تطلق سيارة الدفع الرباعي
رسبت رشكة Geely بعض املعلومات 
التي تتعلق بس�يارتها رباعية الدفع 
الكبرية KX11، التي ستكشف عنها 
رس�مًيا يف معرض ش�نغهاي القادم 

للسيارات.
وبحس�ب الترسيبات، الت�ي نرشها 
موقع »روس�يا اليوم«، فإن السيارة 
س�تبنى ع�ى منص�ات CMA الت�ي 
اخت�ربت يف مركبات Geely وفولفو، 
الس�يارة  هي�كل  ط�ول  وس�يكون 
4 أمت�ار و73 س�م، واملس�افة ب�ني 

محوري العجالت فيه 280 سم.
داخلًيا ستتس�ع الس�يارة ل�� 3 صفوف 

من املقاعد، تكفي ل� 7 ركاب، وس�تأتي 
»ملتيميدي�ا«  بنظ�ام  القي�ادة  واجه�ة 
متط�ور يعم�ل باللم�س، بمق�اس 12 

بوصة.
بأنظم�ة  الس�يارة  س�تزود  كم�ا 
كهربائي�ة لتدفئ�ة أو تربي�د املقاعد 
والتحكم بوضعيتها، وأنظمة لشحن 
الهواتف السلكًيا وحساسات للضوء 

واملطر.
وحساس�ات  لكام�ريات  إضاف�ة 
أمامية وخلفية، وأنظمة  مس�افات 
إلكرتوني�ة متط�ورة، للمس�اعدة يف 
الرك�ن يف األماك�ن الضيق�ة، فضاًل 
أنظمة قيادة تناس�ب أنواع مختلفة 
من الطرق، وأخرى للحفاظ عى املس�ار 

أثناء الحركة عى السيارات الرسيعة.

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
4/3 كيلو لحم مفروم - 1 4/1 ملعقة صغرية ملح

1 بيضة - فلفل اس�ود مطحون - 1 كوب بقس�ماط مطحون ) ناعم ( - 2/1 
ك�وب لبن - 3/1 كوب  - صوص الربج�ر - 1 ثمرة بصل مقطعة - 2/1 كوب 

فلفل اخرض مقطع
خطوات التحضري:

سخني الفرن عى درجةحرارة 180 درجة مئوية.
ضعي القليل من الزيت يف صينية قابلة لإلستخدام يف الفرن.

يف بول�ة كب�رية الحج�م ضعي اللح�م املف�روم و املل�ح و الفلف�ل و البيض و 
البقسماط املطحون.

ضعي اللبن و 3 ملعقة كبرية من صوص الربجر و البصل و الفلفل عى مزيج 
اللجم املفروم و قلبي جيدا.

ضع�ي مزي�ج اللحم يف الصينية ث�م افرديه يف الصينية جيدا ث�م ادهني املزيج 
بباقي كمية الصوص.

ضعي الصينية يف الفرن ملدة 45 دقيقة.
قطعي اللحم ثم ضعيه يف اطبق التقديم و قدمية مع األرز باملكرسات.

قالب اللحم املفروم بالبصل و الفلفل

طرق طبيعية حلرق السعرات احلرارية
ُتع�د املحافظة ع�ى وزن مثايل وصحة جيدة ضم�ن آمال جميع 
البرش، ويمكن تحقيق ذلك جزئيا بتقليل السعرات الحرارية التي 
نتناوله�ا يف طعامن�ا عى مدار الي�وم، إضافة إىل تعزي�ز التمثيل 
الغذائي، إال أن مدى رسعة حرق الجسم للسعرات الحرارية يعتمد 
عى عدة أشياء.1- التمثيل الغذائي: يمكن للبعض أن يرث التمثيل 
الغذائي الرسيع، حيث يميل الرجال إىل حرق سعرات حرارية أكثر 
من النس�اء، حتى أثناء الراحة. ويتباطأ التمثيل الغذائي بش�كل 
مط�رد بعد س�ن األربعني، مع معظم الن�اس. 2- بناء العضالت: 
يحرق الجسم السعرات الحرارية باستمرار، ويكون معدل األيض 
)تفاع�الت كيميائية يف الخاليا تحافظ ع�ى الحياة( أثناء الراحة 
أعى بكثري ملن لديهم عضالت أكثر، فكل رطل عضالت يس�تخدم 
6 س�عرات يومي�ا ليبق�ى صحيا، بينم�ا يحرق رط�ل الدهون 2 
س�عرة حراري�ة فقط للغرض نفس�ه، نش�ط عضالت�ك، لرتفع 
األي�ض، وتتخلص من الس�عرات الحرارية. 3- رشب املاء: يعالج 
الجسم السعرات الحرارية باملاء، حيث كشفت دراسة أن البالغني 
الذي�ن يرشبون 8 أك�واب ماء يومًي�ا يحرقون س�عرات حرارية 
أكث�ر ممن يرشبون أق�ل، فارشب ماء أو مرشوب�ات غري محالة 
قب�ل الوجبات، وتناول الفواكه والخ�رضاوات الطازجة، بدالً من 
املعجنات أو رقائق البطاطا. 4- مرشوبات الطاقة: يمكن لبعض 

مكونات مرشوبات الطاقة أن تعزز األيض يف الجسم؛ فهي مليئة 
بالكافي�ني، ما يزيد من كمية الطاقة التي يس�تخدمها الجس�م، 
كم�ا تحتوي أحيانا عى الحم�ض األميني »التورين« وهو يرسع 
»األيض« وحرق الدهون، لكن هذه املرشوبات قد تسبب مشاكل 
ارتفاع ضغط الدم والقلق ومش�اكل النوم للبعض، كما ال يوىص 
بها لألطفال واملراهقني. 5- الوجبات الخفيفة : قد يساعد تناول 
الطع�ام يف كثري من األحيان ع�ى إنقاص ال�وزن، فتناول وجبة 
صغ�رية أو وجبة خفيفة كل 3 إىل 4 س�اعات يحافظ عى معدل 
التمثيل الغذائي، وُتحرق املزيد من الس�عرات الحرارية عى مدار 
اليوم، وأثبتت دراسة أن من يتناول وجبات خفيفة بانتظام يأكل 
أقل. 6- التوابل الحارة: تحتوي األطعمة الغنية بالتوابل عى مواد 
كيميائي�ة طبيعية ترفع معدل التمثيل الغذائي، فبإضافة ملعقة 
كب�رية من الفلفل األحمر أو الحار املف�روم تزيد معدالت األيض، 
فإذا داومت عى ذلك تزداد الفوائد، ولذا احرص عى تتبيل أطباق 
املعكرونة بالفلفل الحار، واإلدام برقائق الفلفل األحمر. 7- تناول 
الربوتني: يحرق الجسم سعرات حرارية أثناء هضم الربوتني أكثر 
مم�ا يحرقه مع تناول الده�ون أو الكربوهي�درات، لذا يمكن أن 
يؤدي استبدال بعض الكربوهيدرات لتحل محلها األطعمة الغنية 

بالربوتني الخالية من الدهون لزيادة التمثيل الغذائي.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين

العدد )2304( االحد  24  كانون الثاني  2021

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

كلمات متقاطعةكلمات متقاطعة

اعالن
اىل املتهم الغائب/ ن.ع  ضياء صالح مهدي عبد الصاحب

محل العمل / قيادة حرس حدود املنطقة الثالثة
العنوان  محافظة واسط / الكوت  

بما انك متهم وفق احكام املادة )5( من قانون ق ع د  رقم 14 لسنة 2008 املعدل وملجهولية 
مح�ل اقامتك اقتىض تبليغك بواس�طة هذا االعالن عى ان تح�رض امام محكمة قوى االمن 
الداخ�يل املنطقة الثالثة املنطقة الثالث�ة   خالل مدة اقصاها ثالثون يوما اعتبارا من تاريخ 
تعلي�ق هذا االع�الن يف محل اقامتك وتجيب ع�ى التهمة املوجه ض�دك وعند عدم حضورك 
سوف تجري محاكمتك غيابيا استنادا الحكام املواد )65 و66( من قانون اصول املحاكمات 

الجزائية لقوى االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008
اللواء الحقوقي

عبد الرزاق حسني كاظم
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل الثالثة

املنطقة الثالثة
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وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوى
القضية املرقمة 2020/351

مقتبس حكم غيابي
1 � اسم املحكمة  : محكمة قوى االمن الداخلية االوىل املنطقة الخامسة 

2 � اسم املجرم الغائب : الرشطي ابراهيم عبد الرزاق عبد الحسني عيدي االسدي)مطرود من الخدمة( 
3 � رقم الدعوى 2020/351

4 � تاريخ ارتكاب الجريمة عام 2014
5 � تاريخ الحكم : 2020/11/15

6 � املادة القانونية ) 35/اوال وثانيا ( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 
7 � املنسوب اىل /مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشات  

8 � خالص�ة الحك�م :  تبدي�ل مادة االحالة من املادة 32/اوال وثانيا من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 املعدل اىل 
امل�ادة 35/اوال وثاني�ا من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 كون الفعل وقع قبل ص�دور تعديل قانون قوى االمن 

الداخيل واالكثر انطباقا وعمال باحكام املادة 31  من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 
9 � الحكم عى املجرم الرشطي ابراهيم عبد الرزاق عبد الحس�ني عيدي االس�دي بالس�جن ملدة س�بع سنوات 
وفق احكام املادة 35/اوال من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 وبداللة املواد 61/اوال و 69/اوال من ق أ د رقم 17 
لس�نة 2008 الختالسه املس�دس الحكومي املرقم )GMN288( نوع كلوك مع ملحقاته وهي مخزن مسدس 

عدد 2 اثنان
وم�رود تنظي�ف عدد 1 واحد وفرش�ة تنظيف عدد 1 واحد وماليه عتاد عدد 1 واحد وحافظة مس�دس عدد 1 

واحد  وعتاد مسدس عدد 30 اطالقه من نوعه والذي استصحبه معه عند غيابه 2014/7/4
10 � تضمينه مبلغ مقداره 7,195,000 سبعة  ماليني ومائة وخمسة وتسعون الف دينار  عن قيمة املسدس 
الحكومي املوصوف اعاله  وملحقاته وحس�ب االسعار الس�ائدة وقت الحادث استنادا للفقرة ثانيا من املادة 

35 من ق ع د تستوىف منه بالطرق التنفيذية 
11 � طرده من الخدمة وتنحيته عن الوظيفة نهائيا عمال باحكام املادة 41/اوال /أ من ق ع د رقم 14 لسنة 

2008 بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
12 � اعتبار جريمته اعاله  مخلة بالرشف استنادا للمادة 21/أ � 6 ق.ع 

13 � اعط�اء املوظف�ني العموميني صالحية القاء القبض عليه اينما وج�د لتنفيذ الحكم الصادر بحقه والزام 
املواطنني باالخبارعن محل اختفائه استنادا الحكام املادة 69 /ثانيا وثالثا من من ق أ د رقم 17 لسنة2008

14 �   حجز امواله املنقولة والغري منقولة استنادا الحكام املادة 69/رابعا من ق ا د  رقم 17 لسنة
15 � تنزيل املس�دس الحكومي املرقم اعاله من الذمة بعد تس�ديده مبلغ التضمني واكتس�اب الحكم الدرجة 

القطعية
16 � تعميم اوصاف املسدس الحكومي املوصوف اعاله وفق القانون

17 � تحديد  اتعاب محاماة للمحامي املنتدب )خلف حمدان ش�اهني ( البالغة ) 25,000( خمس�ة وعرشون 
الف دينار عراقي ترصف له من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 

 حكما  غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة 60/ سادس�ا من ق أ د رقم 17 لس�نة 2008 قابال 
لالعرتاض والتمييز استنادا الحكام املادة 71/اوال وثانيا من نفس القانون وافهم بتاريخ 2020/11/15

العميد الحقوقي 
عباس نارص غريب

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
 املنطقة الخامسة
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كاتانيتش يستدعي داود بعد إصابة 
عبد الزهرة

             المستقبل العراقي/ متابعة

الس�لوفيني سرتيشكو  اس�تدعى 
منتخ�ب  م�درب  كاتانيت�ش، 
العراق، الع�ب النفط، محمد داود، 
لالنضم�ام لقائم�ة املنتخ�ب التي 
تواجه الكويت ودي�ا، يوم األربعاء 

املقبل، عىل ملعب البرصة الدويل. 
اإلعالم�ي  املنس�ق  وأوض�ح 
للمنتخب، هش�ام محمد، أن داود 
جاء بديال لع�الء عبد الزهرة، الذي 
أثبتت الفحوصات الطبية تعرضه 
إلصابٍة بتم�زق عضيل من الدرجة 

الثانية.
وتجددت إصابة عبد الزهرة، خالل 
مباراة فريقه الزوراء أمام السماوة، 
أمس الجمعة. وتابع محمد: »وفد 

البرصة  املنتخب سيصل محافظة 
مساء اليوم، لبدء تحضرياته ملباراة 

الكوي���ت 
الودية«.

رسميًا.. شهد مدربًا لنفط الوسط
             المستقبل العراقي/ متابعة

س�مت الهيئة اإلداري�ة لنادي نفط الوس�ط العراقي، عبد الغني 
ش�هد، مدرب�ا للفري�ق خلف�ا للمدي�ر الفن�ي 

املستقيل، جمال عيل، اليوم السبت.
وقال عضو الهيئة اإلدارية للنادي، عماد 
عب�اس، إن اإلدارة اتفقت رس�ميا 
م�ع ش�هد ع�ىل ت�ويل املنص�ب، 
وستحسم معه تشكيل الجهاز 

الفني املساعد.
اإلدارة  أن  وأض�����اف 
تتق��دم بجزي�����ل 
للم��درب  الش�كر، 
السابق جم���ال 
ولطاقمه  عل�ي، 
الفن���ي، مل���ا 
للفريق،  قدموه 
يف  وتفانيه���م 
وتتمن�ى  العمل، 

لهم التوفيق.
يش�ار إىل أن امل�درب 

جمال عيل، قدم اس�تقالته من املهمة، بينما يحتل نفط الوسط 
املرك�ز الثالث حاليا، يف ج�دول ترتيب ال�دوري العراقي املمتاز، 

برصيد 28 نقطة.

امليناء يتفق مع عادل نارص 
خلالفة تيتا فالرييو

بريلو: السوبر منحنا 
النشوة وأريد املزيد

              المستقبل العراقي/ متابعة

اتفقت إدارة نادي امليناء، مع املدرب عادل نارص عىل قيادة 
الفريق، خلفا للمدرب املقال الروماني تيتا فالرييو.

وقال مصدر مقرب من داخل النادي يف ترصيحات خاصة 
ل�«كووورة« إن اإلدارة حس�مت هوية املدرب القادم، وتم 

االتفاق مع عادل نارص بشكل نهائي.
وأض�اف: »لك�ن الخالف قائ�م حالًيا حول الجه�از الفني 

املساعد تحديدا مدرب حراس املرمى«.
وأوض�ح: »عادل ن�ارص يرغب يف التعاقد م�ع قيص جبار 
كمدرب للحراس، فيما تريد اإلدارة التمسك بمدربها الحايل 
ص�دام س�لمان الذي تحمل عبًئ�ا كبريًا يف املب�اراة األخرية 
بقي�ادة الوح�دات التدريبي�ة للفريق بعد إقال�ة الروماني 

تيتا«.
وأش�ار إىل أن األمور ستحس�م بش�كل نهائي مساء اليوم 
السبت، حيث ستجتمع اإلدارة باملدرب عادل نارص الختيار 

الطاقم املساعد وإعالنه بشكل رسمي.

كومان: رحيل سواريز ليس قراري.. وإهدار ركالت اجلزاء أزمة

نيامر يغازل سان جريمان بعد ليلة تارخيية

              المستقبل العراقي/ متابعة

عل�ق الهولن�دي رونالد كوم�ان، املدير 
الفني لربشلونة، عىل أزمة تسديد ركالت 
الجزاء يف فريقه، قبل مواجهة إلتيش، يف 

إطار الجولة ال�20 من الليجا.
وق�ال كومان، خ�الل املؤتمر الصحفي 
التقديمي للمباراة: »س�ريجي روبريتو 
س�يكون معنا قريًبا، فاليوم تدرب مع 
املجموعة.. وإذا كان لدينا العب مرهق، 
سنقوم بإجراء تغيريات، ونحتاج للحظ 

بعدم التعرض للمزيد من اإلصابات«.
وعن س�ريجينو ديست، قال: »لقد لعب 
العديد من املباريات، وهذا موسمه األول 
م�ع الفري�ق، فهو العب صغري الس�ن، 
واألمر معقد بالنس�بة له.. لقد أصيب، 
لكن يبدو أنه تع�اىف، وعلينا أن نقرر ما 

إذا كان بإمكان�ه اللع�ب أساس�ًيا غًدا، 
وآمل أن يستعيد مستواه مرة أخرى«.

قم�ت  لق�د  الج�زاء؟  »ركالت  وتاب�ع: 
بتحليل املوضوع، حيث حصلنا عىل 12 
ركل�ة وأهدرنا 7 منها، وهو رقم كبري.. 
نعلم أن املس�دد الرئي�ي يف الفريق هو 
مي�ي، لك�ن إذا ل�م يكن معن�ا فنحن 
بحاجة ألش�خاص آخري�ن، وهي أزمة 

يمكن حلها بالتدريبات«.
وبسؤاله عمن س�ينفذ ركلة الجزاء، لو 
حص�ل عليها الفريق غ�ًدا، أجاب: »غًدا 
س�نقرر خ�الل الحدي�ث قبل املب�اراة، 

والقرار النهائي دائًما يف يد القائد«.
سواريز

وحول تألق لويس س�واريز مع أتلتيكو 
مدريد، قال كوم�ان: »ال أريد أن أجيب، 
أنت�م تس�ألونني فق�ط ح�ن يس�جل 

األهداف، وه�و العب رائع.. لكن رحيله 
كان قرار النادي، وهذا كل يشء«.

وع�ن االنتقادات املوجهة ل�ه وللفريق، 
أج�اب: »لن أك�ذب، أنا أفك�ر فيما أراه 
وأقوم بتحليل املباريات، وتقييم الفريق 
املب�اراة املاضي�ة كان 10، وأتمن�ى  يف 
تك�رار األمر غًدا.. يف برش�لونة املطالب 

كبرية«.
وأض�اف: »لقد خضنا مباريات ش�ارك 
فيه�ا الب�دالء، وم�ن الصع�ب أن تتألق 
حن تكون لديك فرص قليلة، نحتاج إىل 

املزيد من املنافسة يف بعض املراكز«.
وبخصوص جوني�ور فريبو، قال: »هو 
الع�ب يف الفري�ق، وأنج�ز عمل�ه حن 
حصل عىل دقائق للمشاركة.. كل العب 
ش�اب يج�ب أن يفك�ر فيما يري�د، وال 
يمكننا أن نخرس جميع الالعبن، فنحن 

بحاجة إىل فريق لخوض املباريات التي 
تنتظرنا«.

وبش�أن لقائه مع املرش�حن لرئاس�ة 
الن�ادي، للحدي�ث ع�ن الصفق�ات، رد 
كوم�ان: »لقد تحدثت معه�م، لكن كل 
يشء يتوق�ف ع�ىل الوض�ع االقتصادي 

للنادي، ولم أقرر أي يشء«.
وواصل: »جريزم�ان؟ ال يجب الضغط 
عليه، هو دائًما يقاتل من أجل الفريق.. 
املاضي�ة لع�ب  القليل�ة  املباري�ات  ويف 
بش�كل جيد، وس�جل هدف�ن يف نهائي 

كأس السوبر«.
وأتم: »نحن بحاجة إىل تسجيل الالعبن 
يمكنن�ا  ال  أيًض�ا،  لأله�داف  اآلخري�ن 
الرتكي�ز ع�ىل جريزمان فق�ط.. فنحن 
لدينا ديمب�يل، وترين�كاو، وبرايثوايت، 

وعليهم جميًعا التقدم«.

              المستقبل العراقي/ متابعة

تح�دث نيمار جونيور، نجم باريس س�ان جريمان، بلهجة 
إيجابي�ة للغاية عن فريقه، بع�د الفوز عىل مونبيلييه 0-4 
مس�اء الجمعة، يف الجولة 21 من الدوري الفرني.ورصح 

نيمار، عرب قناة ناديه: »أنا س�عيد جدا لخوض 100 مباراة 
بالقمي�ص الباري�ي، وم�ا ضاع�ف فرحتي، أنن�ا حققنا 
الفوز وسجلت هدفا«.وتابع: »سعيد باألهداف والتمريرات 
الحاسمة، لكنني أتطلع للمزيد، وإحراز املزيد من األهداف، 
ومس�اعدة زمالئي يف الفري�ق بش�كل أكرب«.وختم الالعب 

الربازي�يل ترصيحات�ه: »كم�ا أش�كر كيلي�ان مباب�ي عىل 
تمريرت�ه الحاس�مة يل، كم�ا أن اله�دف الذي س�جله كان 
رضوريا الس�تعادة ثقته بنفسه«.وتقدم ترصيحات نيمار 
جونيور مؤرشات إيجابي�ة، يف ظل تأكيد إدارة بي إس جي 
التفاوض معه لتمديد التعاقد الذي ينتهي يف صيف 2022.

ساوثهامبتون جيرد آرسنال من كأس إنجلرتا
              المستقبل العراقي/ متابعة

ودع آرس�نال حامل لقب كأس إنجلرتا، املس�ابقة من الدور 
الرابع، بخسارته أمام مضيفه ساوثهامبتون 1-0.

 وسجل مدافع آرسنال جابرييل ماجالهاييس، هدف املباراة 
الوحيد بالخطأ يف شباك فريقه بالدقيقة 24.

ولم يتمكن آرسنال من مواصلة نتائجه املميزة التي حققها 

يف اآلون�ة األخ�رية بال�دوري اإلنجلي�زي، فق�دم أداء دون 
التوقعات أمام خصم بذل جهدا واضحا لتحقيق الفوز.

واعتم�د مدرب آرس�نال ميكي�ل أرتيتا، عىل طريق�ة اللعب 
4-2-3-1، حي�ث وق�ف الربازي�يل ماجالهايي�س إىل جانب 
روب هولدينج يف عمق الخط الخلفي، بإسناد من الظهريين 
هكت�ور بيلريي�ن وس�يدريك س�واريس، وتمرك�ز الثنائ�ي 
جرانيت تش�اكا ومحمد النني يف وس�ط امللعب، بينما تحرك 

الثالثي نيكوالس بيب�ي وويليان وجابرييل مارتينييل، خلف 
املهاجم الرصيح إيدي نكيتياه.

رال�ف  لج�أ م�درب س�اوثهامبتون  املقابل�ة،  الناحي�ة  يف 
هوزنته�ال، إىل طريق�ة اللع�ب 4-4-2، حي�ث تكون الخط 
الخلفي من كايل ووكر-بيرتز ويان بيدناريك وجاك ستيفنز 
وراي�ان بريتران�د، وتواجد عىل الجناحن كل من س�تيوارت 
أرمسرتونج وثيو والكوت، وتمركز إبراهيما ديالو وجيمس 

وارد ب�روس يف منتص�ف امللعب، وتعاون ت�يش أدامز وداني 
إينجز فيما بينهما بالخط األمامي.

بدأ س�اوثهامبتون املب�اراة مهاجم�ا، وكاد وارد بروس 
أن يباغت آرس�نال بهدف يف الدقيقة الخامس�ة، عندما 
ملح الحارس مبتع�دا عن القائم القريب عن تنفيذ ركلة 
ركنية، نفذها الدويل اإلنجليزي بطريقة ماكرة، ليبعدها 

الحارس بمساعدة إطار املرمى.

جريارد: فخور بعميل.. وأتطلع للتحسن كمدرب
              المستقبل العراقي/ متابعة

قبل قيادة الفريق يف املباراة رقم 150، يقول ستيفن 
ج�ريارد، مدرب جالس�جو رينجرز متص�در الدوري 
االسكتلندي املمتاز، إنه يركز تماما عىل عملية إعادة 
بن�اء الفري�ق، وقيادته نح�و تحقي�ق النجاح.وقال 
ج�ريارد للصحفين، قب�ل مباراة فريق�ه يف الدوري 
املح�يل أم�ام روس كاونتي، يف وقت الح�ق من اليوم 
السبت »أنا حقا فخور بقيادة الفريق كمدرب، طوال 

149 مباراة، وفخور باملجه�ود الذي قدمه الالعبون 
والطاق�م الفن�ي تح�ت قيادتي.. وكيل أم�ل يف املزيد 
مستقبال«.وأضاف جريارد )40 عاما(، قائد ليفربول 
الس�ابق »أتطل�ع وبكل ش�وق للمس�تقبل وللميض 
قدم�ا، نح�و تحقيق النج�اح كمجموع�ة.. هذا هو 
التحدي بالنس�بة يل، وبالنس�بة للجميع يف النادي«.

وواص�ل »لقد اس�تمتعت تمام�ا بهذه الرحل�ة.. أنا 
يف حال أفضل عىل املس�توى الف�ردي، ومن خالل ما 
تعلمته، وأود االس�تمرار يف التقدم يف كافة الجوانب، 

حتى أصب�ح مدربا أفضل«.وعن�د انتهاء 
موسم الدوري االسكتلندي 2020-2019، 
قبل موعده بسبب فريوس كورونا، كان 
رينج�رز يحتل املركز الثان�ي، بفارق 13 

نقط�ة ومباراة مؤجلة خلف س�يلتيك.لكن 
ج�ريارد ال�ذي ت�وىل املهم�ة يف 2018، ب�ات يف 

وضع يمكنه م�ن خالله، منح الفريق أول لقب 
يف الدوري، خالل عقد كامل، كما أنه قاده إىل 

دور ال�32، يف الدوري األوروبي.

ريال مدريد حيدد خياراته حتسبًا 
لرحيل زيدان

              المستقبل العراقي/ متابعة

ال ي�زال مس�تقبل امل�درب الفرن�ي زين 
الدين زيدان، حائرًا بن البقاء والرحيل عن 
ريال مدريد، ال س�يما يف ظل تذبذب نتائج 
امللكي هذا املوس�م.وتلقى ريال مدريد، يف 
األي�ام األخرية، رضبت�ن متتاليتن بعدما 
تع�رض لإلقصاء من نص�ف نهائي كأس 
الس�وبر اإلس�باني عىل يد أتلتي�ك بيلباو، 
قبل خروجه مبكرًا من دور ال� 32 بكأس 
امللك بخسارته أمام ديبورتيفو ألكويانو، 
ال�ذي ينش�ط يف دوري الدرج�ة الثالث�ة.

وتش�ري العديد من التقاري�ر إىل احتمالية 
رحي�ل زي�دان يف القري�ب العاجل، س�واء 
خالل املوس�م الحايل أو بع�د انتهائه، من 
أجل التعاقد مع مدرب من الطراز الرفيع.

وبحس�ب م�ا نقلت�ه صحيفة »س�بورت 
بيلد« ع�ن تقارير إس�بانية، فإن جوليان 
ناجلس�مان م�درب اليبزي�ج، م�ن أب�رز 

املرشحن لخالفة زيدان.وأفادت التقارير 
بأن ناجلس�مان هو املرشح األقرب لتويل 
املهمة، ح�ال رحيل زي�دان، رفقة املدرب 
اإليط�ايل ماس�يميليانو أليج�ري، الذي ال 
يش�غل أي منصب حالًيا من�ذ رحيله عن 
يوفنت�وس قبل عامن.وتريد إدارة امللكي، 
بدء املوس�م الق�ادم مع م�درب مرن من 
الناحي�ة الخططي�ة، وه�و م�ا يتمتع به 
ناجلس�مان، ال�ذي يتمي�ز أيًض�ا بقدرته 
عىل تطوير املواهب الش�ابة.وحال تحرك 
املرينج�ي فعلًيا للتعاقد مع ناجلس�مان، 
فإن�ه بذل�ك س�يكون ثال�ث أملان�ي يتوىل 
تدري�ب ري�ال مدريد، بعد ي�وب هاينكس 
وبرين�د شوس�رت.ونجح صاح�ب ال� 33 
عاًم�ا يف موس�مه األول م�ع اليبزي�ج، يف 
قيادته لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، 
قبل الخروج عىل يد باريس سان جريمان، 
فضاًل عن منافس�ته لباي�رن ميونخ، عىل 

لقب البوندسليجا هذا املوسم.

               المستقبل العراقي/ متابعة

ش�دد أندريا بريلو، املدير الفني ليوفنت�وس، عىل أن التتويج 
بالسوبر، منح اليويف الحماس والنشوة بعد الفوز عىل نابويل، 
مؤك�ًدا أن فريق�ه مس�تعد جيًدا ملب�اراة الغد أم�ام بولونيا، 
بال�دوري اإليطايل.وق�ال بريل�و، خالل ترصيحات�ه باملؤتمر 
الصحفي: »الفوز يساعدنا عىل تحقيق املزيد، والسوبر منحنا 
حماًسا ونش�وة كبرية، ما يس�مح لنا بالتدرب جيًدا بالرغم 
من ش�عورنا بالتع�ب يف األيام املاضية، أذهانن�ا بالفعل عىل 
األهداف املستقبلية ونحن مس�تعدون ملباراة الغد«.وأضاف: 
»نحن مستعدون ملباراة الغد، حمايس ال يتغري، ألنني شعرت 
باليشء نفس�ه منذ اليوم األول، الفوز بالكأس ال يغري ش�يًئا 
بالنس�بة يل، أريد الف�وز باملزيد«.وتابع: »لقد ش�هدنا بعض 
الصعود والهبوط يف املس�توى تماًما مث�ل أي فريق آخر هذا 
املوس�م، إنه بس�بب توايل املباريات وقل�ة التحضري، الجميع 
يش�عر بالتع�ب العقيل، ليس من الس�هل البق�اء مركزًا ملدة 
90 دقيق�ة كل 3 أيام لكننا نعمل ع�ىل ذلك«.وعن اإلصابات 
بفريق�ه، أوض�ح بريلو: »اس�تعدنا جميع الالعب�ن تقريًبا، 
ديم�ريال تدرب م�ع الفريق وبالتايل هو متاح، س�أختار بن 
كيلين�ي وديمريال غ�ًدا، بينما قد يلعب دراجوس�ن يف كأس 
إيطاليا يوم األربعاء«.وقال ميهايلوفيتش مدرب بولونيا، إنه 
كان أفضل من بريلو يف تنفيذ الركالت الحرة، وعن هذا رصح 
بريل�و: »ما عليك س�وى إلقاء نظرة عىل اإلحص�اءات لتقرر 
ذلك«.وأت�م: »هناك 5 أو 6 فرق يف س�باق اللقب، لكن الفريق 
الذي يجب التغلب عليه اآلن هو ميالن ألنهم يف الصدارة، لدينا 
الكث�ري من االش�تباكات وجًها لوجه م�ن اآلن وحتى أبريل/

نيسان، لذلك سنرى أين نحن يف غضون بضعة أشهر«.

برشلونة يرد عىل عناد ديمبيل بقرار حاسم
              المستقبل العراقي/ متابعة

يخطط نادي برشلونة لعرض الفرني عثمان 
ديمب�يل، جناح الفريق، للبي�ع خالل املريكاتو 
الصيف�ي املقب�ل، إذا ل�م يظه�ر والءه للنادي 

الكتالوني.

ووفًق�ا لصحيفة »س�بورت« اإلس�بانية، فإن 
ديمب�يل أظه�ر قيمت�ه الفني�ة مع برش�لونة 
يف الف�رتة األخ�رية، لك�ن األزمة حالًي�ا تتعلق 

بالوضع التعاقدي للنادي الكتالوني.
برش�لونة  يف  الرياضي�ة  اإلدارة  إىل  وأش�ارت 
حاول�ت تجدي�د عق�د ديمبيل يف وقت س�ابق، 

لك�ن الالع�ب ووكيله ل�م يرغبا يف االس�تماع 
إىل أي عروض.وأوضح�ت أن الرئي�س الجديد 
لربشلونة س�يتخذ القرار النهائي بشأن وضع 
ديمبيل، لكن إذا أرص األخري عىل عدم التجديد، 
سيتم بيعه يف الصيف املقبل قبل انتهاء عقده 

يف يونيو/حزيران 2022.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

صالح: وضع ليفربول ليس رائعًا
            المستقبل العراقي/ متابعة

فاز املرصي محمد صالح، نجم ليفربول، بجائزة أفضل العب 
يف صفوف الريدز عن شهر ديسمرب/كانون أول املايض.

وقال صالح عقب تس�لم الجائزة »شكرًا جزيالً لكم.. إنه يشء 
جميل لكننا نحتاج فقط للفوز ببعض املباريات املقبلة«.

وأضاف »الوضع ليس رائًعا يف الوقت الحايل، لكننا نحتاج فقط 

إىل الرتكي�ز عىل كل مب�اراة، وأن نظل متحدي�ن والحفاظ عىل 
االستمرارية«.

وأتم »أريد ش�كر الجماه�ري كثريًا، وأقول لهم ش�كرًا لكل من 
ص�وت يل. نحن بحاجة فقط للبقاء مًع�ا ودعم الفريق، أثق يف 

أن كل يشء سيكون كما يجب«.
يذك�ر أن ليفربول حام�ل اللقب، يحتل املرك�ز الرابع يف جدول 

ترتيب الدوري اإلنجليزي املمتاز برصيد 34 نقطة.
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امـضـاءاتمساحة للرأي

للشجاعة رجال.. ومواقفدين االرهاب

د. عقيل طالب الفريحيمحمد عبد الجبار الشبوط

عى املسلتوى العراقي يف االقل، ال اوافق على العبارة املضللة 
القائلة: »االرهاب ال دين له«، الن الذي قتل السليد محمد باقر 
الحكيلم، وفجلر رضيحي االمامني العسلكريني يف سلامراء، 
واسلتباح املوصلل واالنبلار، وحصلد االالف ملن العراقيلني 
املدنيلني االبرياء يف الكرادة وغريها ملن مدن العراق الجنوبية 
والوسلطى، وليلس انتهلاء بالعمليلة االجراميلة يف سلاحة 
الطلريان.... الذي قلام بكل هلذه العمليلات االرهابية عنده 
دين؛ ودينه هو السللفية الجهادية املتشلددة واملتطرفة. هذا 
االرهابي الذي يضحي بنفسله من اجلل قتل عدد من االبرياء 
له دين. انه انسان متدين يعتقد انه بتنفيذ عمليته االنتحارية 
ضد االبرياء سلوف يكون شلهيدا عند الله، ويسلتقبله النبي 

محمد عند بوابة الجنة. 
قاملت السللفية الجهادية بغسليل عقول االالف ملن االفراد 
من العراقيني وغريهم منذ زمن يسلبق تاريخ سلقوط صدام 
حسلني، ثم ضاعفت عملها بعد سلقوطه، وخاصة حني فتح 
االمريكيون الحدود العراقية، فاستباح السلفيون الجهاديون 
ارض العلراق، بحجة التصدي لاحتلال االمريكي، لكن قوائم 
ضحاياهلم من العراقيني كانت اكرب بكثري من قوائم الضحايا 
االمريكيني، وحني سلئل احد قادتهم مللاذا ال تحاربون اليهود 
َها  الذين يحتلون فلسلطني، تى االيلة القرانية التاليلة: »َيا أَيُّ
لاِر َولَْيِجُدوا ِفيُكْم  َن الُْكفَّ الَِّذيلَن آَمُنلوا َقاِتُلوا الَِّذيَن َيُلوَنُكلم مِّ
ِغلَْظلًة * َواْعلَُملوا أَنَّ اللََّه َمَع الُْمتَِّقنَي«. واستشلهد بتفسلري 
الطربي الذي قلال ان معنى هذه االية: »ابلدأوا بقتال األقرب 
فاألقلرب إليكم داًرا، دون األبعد فاألبعد.« وفرس االقرب بأنهم 
»الرافضة واملرتدون«. اما الرافضة فهم املسللمون الشليعة، 
واما املرتدون فهم املسللمون السنة املتعاونون مع الرافضة. 
واملحصلة النهائية ان السللفيني الجهاديلني يقاتلون كل من 
يرفلض تفسلريهم للنصلوص الدينيلة. وقلد رشح كل هذه 
املتبنيات الفقهية للسللفية الجهادية كتابهم املرجعي »واقع 
الجهلاد يف العلراق«، والذي انطلق ملن القاعلدة التالية: »ان 
الوارث الرشعي لرسلالة االسلام والعامل الحقيقي لفريضة 
الجهاد واملمثل الوحيد الهل السلنة يف العراق ومصدر قرارهم 
هلم راية الحلق من املجاهديلن فقلط« اىل ان يقلول: »وبما 
ان املواطنلة املعتلربة رشعا ليسلت املواطنة بل االسلام فهم 
الوارث الرشعلي الوحيد للعراق«. وبهذا النص اسلقط الفكر 
السللفي الجهادي صفة املواطنة من كل العراقيني، وحرصها 
بالسللفيني الجهاديني الذين يقاتلون عى االرض العراق. وقد 
اسلتند تنظيم داعش عى هذه الرؤية حني انشأ دولة خرافته 

يف االرايض العراقية التي استباحها.
الفئلة السللفية الجهاديلة، وهي طائفلة دينية مسلتحدثة 
ومنحرفة عن االسلام والفهم الحضاري للقلران، هي العدو 
االول اللذي ال يعلرف بمواطنيلة العراقيلني، ويبيلح قتلهم، 
وحتلى قتلل من يتملرس بهلم. وان النرص العسلكري الذي 
تحقلق يف املوصل عى داعلش لم يتضمن القضلاء عى الفئة 
السللفية الجهادية يف العراق حيث الزالت تعشلعش يف العديد 
من مناطقه، وهي تعيد تأهيل نفسلها مسلحًة بنفس الفكر 

السلفي االرهابي املتطرف.
واي عملل يسلتهدف تحقيلق االملن يف العلراق البلد ان يبدأ 
بالقضاء عى السللفية الجهادية، فكرا وممارسلة ونشاطا. 
وهلذا يتطلب مسلتويات علدة مللللللن االعملال، تبدأ من 
تجفيف املنابع الفكرية والفقهية لهم، مرورا بكل املستويات 

االمنية واالستخبارية والعسكرية االخرى. 
يتطلب االمر، كخطلوة اوىل، صدور فتاوى صارمة من مراكز 
الفتوى الدينية املعرف بها يف العالم االسامي وخاصة االزهر 
والسعودية بشقني: االول اخراج السلفية الجهادية من دائرة 
املسللمني، والثاني االعراف بإسامية الشليعة، وحللللرمة 
دمائهم ونسلائهم واموالهم. وقد يتّوج هذا النشلاط بمؤتمر 
علام للفقهاء املسللمني من جميلع املذاهب، يعقلد يف بغداد، 
ويعلن هذه الفتلاوى باإلجماع. وبني هذا وذاك، البد من جهد 
مكثف يف املدارس واملنابر االسلامية إلشاعة الفهم الحضاري 
للقلران الذي يؤكد عى التعايش السللمي وحرمة القتل: »َمن 
َقَتَل َنْفًسلا ِبَغلرْيِ َنْفٍس أَْو َفَسلاٍد يِف اأْلَْرِض َفَكأَنََّما َقَتَل النَّاَس 

َجِميًعا َوَمْن أَْحَياَها َفَكأَنََّما أَْحَيا النَّاَس َجِميًعا«. 

عندما تشلاهد مسؤول يف الدولة يثني عى جهود من سبقه يف العمل 
ووضع حجر األساس وعبد طريق العمل باالتجاه الصحيح، ويرحم 
على ارواح الذيلن سلبقوه فأعللم ان هذا املسلؤول هو رجلل دولة 

حقيقي..
ملا لفلت نظلري يف االجتملاع التحضريي والتنسليقي اللذي عقده 
محافظ البرصة االسلتاذ اسلعد العيداني بخصلوص بطولة خليجي 
)٢٥( هلو الشلجاعة وروح االيثار يف موقف رجلل دولة ميز محافظ 

البرصة دائما..
للم يلردد ولم يجامل وللم يدخل قلبه الشلك او الخوف ابلداً يف قول 
الحق وترحم عى روح الشهيد محمد مصبح الوائيل محافظ البرصة 
االسبق وذكر واشار لفضله وجهوده يف فكرة اقامة املدينة الرياضية 

يف البرصة وايضاً ترحم عى روح املهندس عبد الله عويز الجبوري..
هو موقف لكنه درس ملن يريد ان يكون رجل دولة..

هي كلمات لكنها شجاعة فرسان واخاق النباء..
طاملا ملسلت والحظت من خال مشلاهداتي شلجاعة القلرار وروح 
الثبات وشلهادة الحق واعطاء الحقوق وعدم بخس حق أحد يف عمل 

محافظ البرصة االستاذ اسعد العيداني ...
شكراً ملحافظنا الذي كرس الصمت جعلنا نشعر بالزهو والفخر دائما 

والعز الن البرصة الزالت والدة لرجال الدولة 
كانت كلمة حق ال اكثر .. 

قلراءة الفاتحلة ال تكلف جهد وليسلت بيشء صعب لكنها شلجاعة 
وايثار عجز ولم يوفق كثريين للوصول اليه.. 

كشلف مختص رويس عن ملرشوب يتناولله الجميع يمكلن أن يؤدي إىل 
اإلصابة بالسل وعواقب وخيمة أخرى عى الجسم.

قال الطبيب الرويس، مقدم الربامج التلفزيونية ألكسندر مياسنيكوف عى 
أثري قناة “روسليا 1 إن رشب الحليب الطلازج يمكن أن يؤدي إىل اإلصابة 

بالسل وعواقب وخيمة أخرى عى الجسم.
وذكلر الطبيب الرويس اليوم أن:”الحليب الطبيعي الحي الطازج ضار ألنه 

يحتوي عى الكثري من البكترييا، تصل إىل بكترييا السل”.
وأضلاف مياسلنيكوف أن الحليلب الطلازج يحتلوي أيًضا على هرمون 

األسروجني الذي يمكن أن يرض بصحة األطفال.
باإلضافلة إىل ذلك، قد يحتوي هلذا املرشوب عى عنارص ترقق الدم، وحذر 

الطبيب من أن “الطفل قد يبدأ بالنزيف من خدش صغري”.

يسلتخدم الكثري من األشخاص وسلائل التعقيم يومياً، من أجل السامة 
والقضاء عى البكترييا وامليكروبات، وقد زاد اسلتعمال هذه املطهرات إىل 
حد كبري بعد انتشلار فريوس »كورونا« املستجد هذه السنة، لكن اإلفراط 

يف استخدامها من املمكن أن يدمر الطبقة الخارجية للجلد.
أوضحلت اختصاصية املناعة الروسلية، إيرينا يارتسليفا، أن »اإلنسلان 
بحاجة إىل أن يكون أكثر حذراً يف اسلتخدام وسلائل التطهري وأشلارت إىل 
أنله رغم فائدتها يف القضلاء عى البكترييا واملكروبات، إال أن االسلتخدام 
املفرط لها يرض بجهاز املناعة والجسم ككل«، حسبما نقله موقع »تي يف 
زفيزدا« الرويس. وقالت يارتسيفا: إنه »إذا أسأنا استخدام املواد الكيميائية 
املطهرة، فإنه يؤثر سللباً عى الغشلاء املخاطي لألنف والغشلاء املخاطي 
التنفيس للشلخص ومن حوله، فكل هذه املواد سامة للغاية، فهي ليست 

طبيعية وليست فسيولوجية بالنسبة لنا، ومزعجة لآلخرين«.
وقلد الحظت يارتسليفا أن مظاهر هذا التهيج غالبا ملا يتم الخلط بينها 
وبني الحساسية. وقالت: إنه »إذا أساء الناس استخدام املطهرات، فسيتم 

تدمري حاجز الجلد لديهم«.
كما أوضحت يارتسليفا بأن »الجلد مغطى بعدد كبري من الكائنات الحية 
الدقيقة، فإذا كنت تقتل باسلتمرار البكترييا الصحية الطبيعية لإلنسان، 

فإن هذا يؤثر عى التوازن الطبيعي لوجود البكترييا يف الجسم«.
وأضافلت: »هذا يتيح الفرصة للفطريات يف اللجوء إىل الظهور والنمو عى 
سلطح البرشة الخارجيلة وباألخص البلرشة الجافة، ما يسلبب أمراضا 

جلدية مختلفة«.

البصل هو الصنف األكثر شليوعا عى مستوى العالم، فهو العنرص األسايس 
الذي يضاف إىل جميع األطعمة وذو فوائد صحية مذهلة أيضا. يحتوي البصل 
عى العديد من العنارص الغذائية التي تجعله من األغذية الصحية الرضورية، 
ولكلن بينما يقدم العديد من الفوائلد، هناك بعض اآلثار املرتبة عى اإلفراط 
يف تناوله، إذ يمكن أن يسلبب تناوله الزائد مشلاكل لبعض األشخاص، وذلك 
بحسلب ما نرشه موقع “ذا هيلث سلايت” الطبي. ويعد البصل مصدرا غنيا 
بفيتاملني “c” وامللواد الكيميائيلة النباتية والفافونويلد، كما أنه منخفض 
السعرات الحرارية. وُيعتقد بأن البصل يسهم يف تنظيم صحة املناعة، وإنتاج 
الكوالجني، وإصاح األنسلجة، وتسلاعد املواد الكيميائيلة املوجودة فيه عى 
تقليلل االلتهلاب وتقليل الضغط على األشلخاص املصابني بالربلو وتقليل 
مسلتويات الكوليسلرول والسلكر يف الدم. من جهة أخلرى، يحتوي البصل 
عى نسلبة عالية من الكربوهيدرات، والتي يمكن أن تسبب االنتفاخ والتعب 

وتشنجات البطن وسوء الهضم وحرقة املعدة لدى بعض األشخاص.

كشلف الدكتلور ميخائيلل بولويكتوف، األسلتاذ املسلاعد يف قسلم األمراض 
العصبية وجراحة األعصاب بجامعة سيتشينوف الطبية، طريقة بسيطة للنوم 
الرسيع. و يشلري الدكتور بولويكتوف، يف حديث لوكالة »موسلكفا« الروسية 
لألنبلاء، إىل أنه من أجلل النوم برسعة، يجب تناول الحلويات قبل الخلود للنوم 
بأربع ساعات. ويقول موضحا، »إن تناول طعام ذي مؤرش جايسيمي مرتفع 
 ،GI أو مؤرش نسلبة السكر يف الدم ويرمز له بالرمز  )GLYCEMIC INDEX(
يحتوي عى عدد كبري من الكربوهيدرات رسيعة الهضم. وقبل 4 سلاعات من 
النوم، تجعل اإلنسلان يغفو برسعة، مقارنة بالطعام الذي ال يحتوي عى مثل 
هلذه الكربوهيلدرات«. وأكد الدكتور يف نفس الوقت، على أن تناول الحلويات 
مبلارشة قبلل النوم ليس له مثل هلذا التأثري. كما أنه حذر ملن تناول أطعمة 

غنية بكربوهيدرات رسيعة الهضم قد يؤثر سلبا يف صحة الشخص.

طبيب يكشف عن مرشوب يتناوله اجلميع 
يمكن أن يسبب السل

جهاز مناعتكم بخطر إذا أفرطتم
 يف استخدام املطهرات

ماذا حيصل عند تناول الكثري
 من البصل؟

طريقة بسيطة جتعلك تغفو برسعة!

أربع قواعد غذائية إلطالة العمر
كشلف الدكتور مارك غيلربت أخصائي 
ملع  مقابللة  يف  الربيطانلي  التغذيلة 
التلي  التغذيلة  قواعلد  علن   Express
تسلاعد عى تحسلني الحاللة الصحية 

وإطالة العمر.
ملن  أنله  إىل  األخصائلي،  ويشلري 
اللرضوري أوال وقبلل كل يشء تقليلل 
كمية السعرات الحرارية التي يتناولها 
الشخص. ألن املواد الغذائية املنخفضة 
السلعرات الحراريلة قادرة على إبطاء 
عملية الشليخوخة وتحملي من تطور 
الرسطلان وملرض السلكري ومرض 
الزهايملر. وأضاف، وملن املهم وجود 

تلوازن ملسلتوى فيتاملني D يف الجسلم. ألن 
مسلتوى هذا الفيتامني يف الجسلم يتناسلب 

عكسليا ملع خطلر امللوت، وقلال موضحا، 
ارتلللللباطلا وثيقلا   D فيتاملني  “يرتبلط 
بمنللللللظوملة املناعلة ويسلاعد الخايلا 

التائية عى االستجابة املناعية”.
وينصلح الخبلري بإضافلة الثملار إىل 
النظلام الغذائلي، ألنها تحسلن صحة 
القلب وتعزز املناعة وتخفض مستوى 
ضغط الدم. كما أن الثمار تسلاعد عى 
تحسلني الدورة الدمويلة وتمنع تراكم 

الكوليسرول.
بالنلوع  اإلصابلة  خطلر  ولتخفيلض 
الثانلي ملن ملرض السلكري، ينصح 
الخبري غيلربت بتناول الشلاي األخرض 
بصلورة منتظمة. ويقلول، اتباع هذه 
القواعد األربع حتلى خال فرة زمنية 
قصرية، يحسن الحالة الصحية العامة 
للشلخص، ولدى اتباعها خال فلرة طويلة 

فإنها تزيد من فرص إطالة العمر.

حلذر تقريلر طبي، من كثلرة تنلاول فاكهة 
التفاح، ألنه قد ينتلج عنها آثار جانبية ترض 
الصحة. وأكد الخرباء أنله بالرغم من احتواء 
التفلاح مجموعة ملن العنلارص الغذائية، إال 
أن اإلفراط يف تناوله يسلبب أرضارا للجسلم، 
بحسلب موقلع “تايملز أوف إنديا”.وأوضح 
يس  فيتاملني  يحتلوي  التفلاح  أن  الخلرباء 

واأللياف والبوتاسليوم، وهي امللواد الغذائية 
التي تساعد يف دعم الصحة، لكن الكثري منها 
يمكلن أن يكون له تأثري سللبي عى الصحة، 
ومن هذه األرضار: الجهاز الهضمي: اإلفراط 
يف تنلاول األليلاف يمكلن أن يلؤدي إىل نتائج 
عكسلية، مما يلؤدي إىل االنتفاخ واإلمسلاك. 
مسلتويات السكر يف الدم: كثرة تناول التفاح 

يمكن أن يؤدي إىل ارتفاع نسبة السكر يف الدم 
ألنه غني بالكربوهيدرات.

املواد الكيميائية: بسلبب تصدر التفاح قائمة 
الفواكه والخلرضاوات التي تحتوي عى أعى 
نسلبة من املبيلدات الحرشية كل علام، فإن 
تنلاول الكثري منله يمكن أن يلؤدي إىل تناول 

الكثري من املواد الكيميائية.

أرضار من كثرة تناول التفاح

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

مبادرة انسانية من شاب »فلوجي« عىل روح بائع الشاي
 يف تفجريي بغداد

قلام أحلد باِئعلللي الشلاي يف مدينلللللة 
مجانلا  وامللاء  الشلاي  بتوزيلع  الفلوجلة 

ملللقابل قراءة سلللللورة الفاتلللللحة 
عى روح بائع الشلاي وأرواح الشللللهداء 

الذين سلقلللللطوا اثلللناء تفجلللريات 
بغداد االرهابية قبل يومني.


