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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ترددت أنباء، أمس األحد، عن مصادقة رئاس�ة 
الجمهوري�ة ع�ى اكث�ر م�ن 340 حك�م اعدام 
صادراً من املحاكم العراقية املختصة، وهي قيد 

التنفيذ وفق االجراءات املتبعة يف وزارة العدل.
وأك�د مص�در مس�ؤول يف رئاس�ة الجمهورية 
مصادقة الرئاسة عى اكثر من 340 حكم اعدام 
صادرا م�ن املحاكم العراقي�ة املختصة بقضايا 
ارهابية وجنائية مكتسبة الدرجة القطعية ويف 

قضايا مختلفة ارهابية وجنائية.
وأش�ار املص�در يف ترصيح صحف�ي اىل ان هذه 
املراس�يم الجمهوري�ة ص�درت وفقا للدس�تور 
والقان�ون من دون االش�ارة اىل تاريخ املصادقة 
عى هذه االحكام الت�ي يعتقد ان معظمها ضد 
املتهمني بتنفيذ او املش�اركة يف عمليات ارهابية 
كما لم توضح جنسيات املصادقني عى اعدامهم. 
وأضاف املصدر الرئايس ان املصادقات جرت بعد 
تدقيق القضايا املرسلة من جوانبها الدستورية 
والقانونية كافة بما فيها استنفاذ جميع طرق 
الطعن وعدم الش�مول بالعفو الع�ام رقم 27ل 
لع�ام 2016 وهي قي�د التنفيذ وف�ق االجراءات 
املتبع�ة يف وزارة العدل. وأش�ار اىل ان الرئاس�ة 
ال ت�زال مس�تمرة يف مصادقة االح�كام الواردة 
اليها تباعا وفقا للس�ياقات املتبعة وتتعامل مع 
ه�ذا امللف بتوخي الدق�ة والحذر بعي�دا عن اي 
اعتبارات اخرى. وتق�دم 70 نائبا عراقيا بطلب 
لرئاسة مجلس النواب للتصويت عى قرار يلزم 
رئيس الجمهورية باملصادقة عى احكام االعدام 

بحق االرهابيني يف السجون.
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       بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت رئيس�ة الوزراء األس�كتلندية نيكوال س�تورجون، 
أمس األحد، أنها تعتزم إجراء استفتاء عام حول انفصال 
بالدها عن بريطانيا، عى الرغم من معارضة لندن للخطوة. 
وتظهر استطالعات الرأي أن غالبية األسكتلنديني يؤيدون 

االنفصال عن بريطانيا، بحسب رئيسة الوزراء.
ويف ح�ال نال الحزب الوطني األس�كتلندي ال�ذي تتزعمه 
س�تورجون، نتائج طيبة يف االنتخاب�ات اإلقليمية املقررة 
يف أيار املقبلة، فإن رئيس�ة الوزراء س�تدعو إىل اس�تفتاء 
االنفص�ال. وتأت�ي ه�ذه الترصيحات عى الرغ�م من أن 

رئيس ال�وزراء الربيطان�ي، بوريس جونس�ون، يعارض 
الخطوة، وقال إن اس�تفتاء كهذا يجب أن يعقد مرة يف كل 
جيل. ونقلت صحيفة »التايمز« عن مصدر رفيع املستوى 

يف حكومة جونسون أن األخري سريفض طلب االنفصال.
وتقول ستورجون إن أحد أس�باب نيتها إجراء االستفتاء 
يع�ود إىل اس�تطالعات ال�رأي الت�ي تظه�ر ب�أن غالبي�ة 

األسكتلنديني تؤيد االستقالل التام.
غري أن اس�تطالعا للرأي أجرته صحيف�ة »التايمز« أظهر 
أن 50 م�ن الناخب�ني يف اس�كتلندا يريدون اس�تفتاًء آخر 
خالل الس�نوات الخمس املقبل�ة، و49 يف املئة فقط منهم 

يريدون االستقالل، و44 يف املئة يرفضونه.

      بغداد / المستقبل العراقي

مفوضي�ة  باس�م  املتحدث�ة  اك�دت 
االنتخابات جمانة الغ�الي، اليوم االحد، 
انه تم التعاقد م�ع رشكة مريو الكورية 

بشأن اجهزة العد والفرز.
وقالت الغ�الي إن »رشكة مريو الكورية 
ت�م التعاقد معها يف ال�دورات االنتخابية 
»العق�ود  أن  اىل  مش�رية  الس�ابقة«، 
جميعها ترس�ل اىل هيئة دي�وان الرقابة 

املالية لتدقيقها ومراجعتها«. 
وأضاف�ت أن »هناك اقب�ال جيد من قبل 
املواطنني من خالل تس�جيلهم وتحديث 

أن   مؤك�دة  البايومرتي�ة«،  بطاقاته�م 
»النس�بة متزاي�دة خاص�ة بع�د دعودة 
الكاظم�ي  مصطف�ى  ال�وزراء  رئي�س 
لتس�جيل  التس�جيل  مراك�ز  ملراجع�ة 

البيانات«. 
»مفوضي�ة  أن  اىل  الغ�الي  واش�ارت 
االنتخاب�ات خاطب�ت جمي�ع الجه�ات 
املعنية بعودة املس�تبعدين وتثبيت عقود 

مفوضية االنتخابات«.
ولفت�ت اىل أن »املفوضية بامس الحاجة 
اىل مث�ل ه�ذه االمكانات والكف�اءات ملا 
لديه�م من خربة فنية جي�دة«، مبينة أن 
»اخر كتاب وصل يف الس�ابع من الش�هر 

الح�ايل ولم يصل بعدها اي تأكيد بش�أن 
هذا القبيل«.

وكان�ت مفوضي�ة االنتخاب�ات اقرتحت 
ع�ى مجلس ال�وزراء يف بداية األس�بوع 
املايض تأجيل موع�د االنتخابات املبكرة 
املقررة يف الس�ادس م�ن حزيران املقبل، 
حت�ى الس�ادس عرش من ش�هر ترشين 
األول املقب�ل، وبعده�ا بيوم�ني اختارت 
العارش من ترشين االول من العام الحايل 

موعدا الجراءها.
وقالت املفوضي�ة يف بيان تلقته }الفرات 
ني�وز{ ان »س�بب اقرتاح املوع�د الجديد 
إلج�راء االنتخاب�ات، يع�ود إىل أن ذل�ك 

جاء نظراً النتهاء املدة املحددة لتس�جيل 
ع�دد  ولقل�ة  السياس�ية،  التحالف�ات 
التحالف�ات املس�جلة يف دائ�رة ش�ؤون 
األحزاب والتنظيمات السياس�ية للفرتة 
املحددة يف ج�دول العمليات، مما يتطلب 
تمدي�د ف�رتة تس�جيل التحالف�ات، وما 
يرتت�ب عى ذلك من تمديد فرتة تس�جيل 
املرش�حني وإلفس�اح املجال أمام خرباء 
األمم املتح�دة واملراق����ب�ني الدوليني، 
ليك�ون له�م دور يف تحقي�ق أك�رب قدر 
ممكن من الرقابة والشفافية يف العملية 

االنتخابية املقبلة.
التفاصيل ص2
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الرافدين والرشيد يعلنان رصف رواتب املوظفني
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن مرصف الرش�يد، أم�س األحد، عن املبارشة 
برفع رواتب موظف�ي الدوائر الحكومية املوطنة 

رواتبها لدى املرصف.
ودع�ا إعالم امل�رصف »كافة املوظف�ن مراجعة 
االيل ح�ال  ال�رصف  امل�رصف ومكات�ب  ف�روع 

استالمهم رسائل نصية تعلمهم برفع الراتب«.
وأض�اف، أن »امل�رصف سيس�تمر برف�ع كاف�ة 

التمويالت حال وصولها«.
وأعلن مرصف الرافدين، األحد، )24 كانون الثاني 
2021(، ع�ن املب�ارشة بإطالق روات�ب املوظفن 

املمولة ذاتياً ومركزياً.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ت�رددت أنباء، أم�س األحد، ع�ن مصادقة 
رئاس�ة الجمهوري�ة ع�ى اكثر م�ن 340 
حكم اعدام ص�ادراً من املحاك�م العراقية 
املختصة، وهي قيد التنفيذ وفق االجراءات 

املتبعة يف وزارة العدل.
وأكد مصدر مسؤول يف رئاسة الجمهورية 
مصادقة الرئاس�ة عى اكثر من 340 حكم 
اعدام صادرا من املحاكم العراقية املختصة 
بقضايا ارهابية وجنائية مكتسبة الدرجة 
القطعي�ة ويف قضاي�ا مختلف�ة ارهابي�ة 

وجنائية.
وأش�ار املص�در يف ترصيح صحف�ي اىل ان 
ه�ذه املراس�يم الجمهورية ص�درت وفقا 
للدس�تور والقان�ون من دون االش�ارة اىل 
تاري�خ املصادق�ة عى هذه االح�كام التي 
يعتق�د ان معظمها ضد املتهمن بتنفيذ او 
املشاركة يف عمليات ارهابية كما لم توضح 

جنسيات املصادقن عى اعدامهم.
وأض�اف املص�در الرئ�ايس ان املصادقات 
ج�رت بع�د تدقي�ق القضايا املرس�لة من 
جوانبها الدس�تورية والقانونية كافة بما 
فيها اس�تنفاذ جميع ط�رق الطعن وعدم 
الشمول بالعفو العام رقم 27ل لعام 2016 
وهي قيد التنفيذ وفق االجراءات املتبعة يف 

وزارة العدل.
وأش�ار اىل ان الرئاس�ة ال ت�زال مس�تمرة يف مصادق�ة 
االح�كام ال�واردة اليها تباع�ا وفقا للس�ياقات املتبعة 
وتتعامل مع هذا املل�ف بتوخي الدقة والحذر بعيدا عن 

اي اعتبارات اخرى.
وتقدم 70 نائب�ا عراقيا بطلب لرئاس�ة مجلس النواب 
للتصويت عى ق�رار يلزم رئيس الجمهورية باملصادقة 

عى احكام االعدام بحق االرهابين يف السجون.
وقالت عالية نصيف، النائب�ة عن ائتالف دولة القانون 
بزعامة رئيس الوزراء االسبق نوري املالكي، إن الربملان 
يتج�ه لتحديد ف�رة مصادقة رئاس�ة الجمهورية عى 

أحاكم اإلعدام.
وأضافت نصيف يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة 
من�ه ان هن�اك »توجه�ات نيابية نح�و إج�راء تعديل 
قان�ون ليتم بموجبه منح رئاس�ة الجمهورية مدة 90 
يوم�اً للمصادقة عى أحكام اإلع�دام وبخالف ذلك يعد 
مصادقاً عليه وعى وزارة العدل تنفيذ الحكم خالل مدة 

اقصاها 60 يوماً«.
ودع�ت النائب�ة »رئي�س الجمهورية إىل نرش مراس�يم 
املصادق�ة عى أحكام اإلعدام ال� 340 التي تحدث عنها 
املصدر يف رئاسة الجمهورية«. واشارت اىل ان »الشعب 
العراق�ي يتمنى أن يرى يف وس�ائل اإلعالم نس�خة من 

املرس�وم الجمه�وري املتضم�ن املصادقة ع�ى أحكام 
اإلع�دام ليش�عر ب�أن العدال�ة تحقق�ت، كم�ا أن نرش 
املرسوم يعزز ثقة الشعب العراقي برئاسة الجمهورية 

خصوصاً بعد أن طال انتظار تنفيذ أحكام اإلعدام«.
يش�ار اىل ان منظم�ة العفو الدولية ق�د صنفت العراق 
ع�ام 2019 كخامس دولة يف العال�م يف عدد االعدامات 

التي نفذت فيه.
وكان الع�راق ش�هد يف 11 نوفمرب امل�ايض تنفيذ حكم 
اإلع�دام ش������نقا بح�ق 21 مدانا بته�م تتع���لق 
باإلره�اب حيث تم التنفيذ يف س�جن النارصية املركزي 
عاصمة محافظة ذي قار الجنوبية من بينهم مرتكبي 

جرائم تفجريات .
مع�روف ان تنفي�ذ أح�كام اإلع�دام وفق 
الدس�تور العراقي يتطلب مصادقة رئيس 
الجمهوري�ة ع�ى أن تت�وىل وزارة الع�دل 
تنفيذ أحكام اإلعدام بعد اس�تالم املراسيم 

الخاصة من الرئاسة.
وأعادت الس�لطات العراقية العمل بتنفيذ 
عقوب�ة اإلعدام ع�ام 2004 بعدم�ا كانت 
ه�ذه العقوب�ة معلق�ة خ�الل امل�دة التي 
أعقب�ت دخول الق�وات األمريكي�ة للعراق 
ربي�ع ع�ام 2003، وهو ما أث�ار انتقادات 

منظمات دولية مناهضة لهذه العقوبة.
ويته�م القان�ون العراقي كل م�ن ارتكب 
بصفت�ه فاعالً أصلي�اً أو رشي�كاً بأعمال 
القت�ل العمد والتفج�ريات ب�«اإلرهاب« يف 
ظل نش�اط تنظيمي القاع�دة و«داعش« 
بالبالد. وال توجد إحصائيات رس�مية عن 
عدد املنفذ بحقهم أحكام اإلعدام إجماال يف 

البالد منذ ذلك الوقت.
إىل ذل�ك، أعلنت وزارة الع�دل صدور العدد 
الجديد من جريدة   الوقائع العراقية بالرقم 
)4612(، موضح�ة إن�ه تضمن ع�دداً من 
املراس�يم  والقرارات واالنظمة والتعليمات 
التي صادق�ت عليها رئاس�ة  الجمهورية، 
ضمنها قرارات تجميد اموال االرهابين«. 

وقالت مدي�رة دائرة إعالم ال�وزارة هيفاء 
ش�كر محم�ود   إن »العدد تضم�ن صدور 
مرس�وم جمهوري رقم )43( لس�نة2020، وتعليمات 
رقم )2( لس�نة 2020 التعديل االول لتعليمات تس�هيل 
تنفيذ قانون تش�غيل حملة الشهادات العليا رقم )59( 

لسنة 2017«. 
وأضافت، أن »العدد تضمن أيضاً صدور النظام الداخيل 
لدار الش�ؤون الثقافية )رشكة عامة( رقم )1( لس�نة 

.»2020
وأوضحت، أن »العدد تضم�ن أيضا قرارات صادرة عن 
لجنة تجميد ام�وال االرهابين املرقمة )46( و )47( و 

)48( لسنة 2020«.  

      بغداد / المستقبل العراقي

اكدت املتحدثة باس�م مفوضي�ة االنتخابات 
جمان�ة الغالي، اليوم االحد، ان�ه تم التعاقد 
مع رشكة مريو الكورية بش�أن اجهزة العد 

والفرز.
وقال�ت الغ�الي إن »رشك�ة م�ريو الكورية 
ت�م التعاق�د معه�ا يف ال�دورات االنتخابي�ة 
الس�ابقة«، مش�رية اىل أن »العقود جميعها 
ترسل اىل هيئة ديوان الرقابة املالية لتدقيقها 

ومراجعتها«. 
وأضاف�ت أن »هن�اك اقب�ال جي�د م�ن قبل 
املواطن�ن م�ن خ�الل تس�جيلهم وتحديث 
بطاقاتهم البايومرية«، مؤكدة أن  »النسبة 
متزايدة خاص�ة بعد دعودة رئي�س الوزراء 
مصطفى الكاظمي ملراجعة مراكز التسجيل 

لتسجيل البيانات«. 
واشارت الغالي اىل أن »مفوضية االنتخابات 
خاطب�ت جمي�ع الجه�ات املعني�ة بع�ودة 
مفوضي�ة  عق�ود  وتثبي�ت  املس�تبعدين 

االنتخابات«.
ولفت�ت اىل أن »املفوضي�ة بامس الحاجة اىل 
مث�ل هذه االمكان�ات والكف�اءات ملا لديهم 
من خربة فنية جيدة«، مبينة أن »اخر كتاب 
وصل يف الس�ابع من الشهر الحايل ولم يصل 

بعدها اي تأكيد بشأن هذا القبيل«.
وكان�ت مفوضية االنتخاب�ات اقرحت عى 
مجل�س ال�وزراء يف بداي�ة األس�بوع املايض 
تأجيل موع�د االنتخابات املبك�رة املقررة يف 
الس�ادس من حزيران املقبل، حتى السادس 

عرش من ش�هر ترشين األول املقبل، وبعدها 
بيومن اختارت العارش من ترشين االول من 

العام الحايل موعدا الجراءها.
وقال�ت املفوضي�ة يف بي�ان تلقت�ه }الفرات 
نيوز{ ان »سبب اقراح املوعد الجديد إلجراء 
االنتخاب�ات، يع�ود إىل أن ذل�ك ج�اء نظ�راً 
النته�اء املدة املح�ددة لتس�جيل التحالفات 
السياس�ية، ولقلة عدد التحالفات املس�جلة 
والتنظيم�ات  األح�زاب  ش�ؤون  دائ�رة  يف 
ج�دول  يف  املح�ددة  للف�رة  السياس�ية 

العملي�ات، مما يتطلب تمديد فرة تس�جيل 
التحالف�ات، وما يرتب عى ذل�ك من تمديد 
ف�رة تس�جيل املرش�حن وإلفس�اح املجال 
أمام خرباء األمم املتحدة واملراقبن الدولين، 
ليك�ون لهم دور يف تحقي�ق أكرب قدر ممكن 
من الرقابة والشفافية يف العملية االنتخابية 
املقبل�ة، ولضم�ان نزاهتها وانس�جاماً مع 
قرار مجلس الوزراء بشأن توسيع التسجيل 
البايومري وإعطاء الوقت الكايف للمشمولن 

به، وإكمال كافة االستعدادات الفنية«.

مدانون جبرائم جنائية وإرهابية.. واستنفذوا مجيع طرق الطعن.. وغري مشمولني بـ »العفو العام«

العراق جيهز املشانق لـ)340( إرهابيا

العدد )2305(   25     كانون الثاني    2021                السنة السادسة                 معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االثنين

املفوضية تعلن تزايد اقبال املواطنني عىل حتديث بياناهتم

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د رئي�س تحالف الفت�ح، هادي 
ع�ودة  ال  أن�ه  األح�د،  العام�ري، 
لإلره�اب والطائفي�ة يف ظل وجود 
الحشد الش�عبي، كاشفاً عن أربعة 
عوام�ل دح�رت مؤامرة”داع�ش” 

اإلرهابية.
وقال العامري يف كلمة القاها خالل 
محفل تأبيني كبري بمناسبة ذكرى 
استشهاد قادة النرص، إن »مؤامرة 
داع�ش لم تكن س�هلة إنم�ا كانت 
تحديا كبريا الن وراء داعش ماكنة 
إعالمية وامكانيات وآلة عس�كرية 
ودوال والجمي�ع اعتق�د ان الع�راق 
انته�ى ولن يع�ود«، مش�ريا إىل أن 
»الفتوى املباركة لالمام السيستاني 
وشجاعة الش�عب العراقي والدعم 
اإليران�ي ودور الفصائ�ل بتنظي�م 

صفوف املتطوعن ابطل املؤامرة«.
وأضاف، أن« س�ليماني دخل قلوب 
كل العراقي�ن ألنه تس�ابق للدفاع 
انن�ي  يق�ول  وكان  الع�راق  ع�ن 
ان استش�هد ع�ى ارض  اس�تحق 
العراق«، مؤكدا أنه« مادام الحش�د 
الش�عبي موجودا فلن يكون هناك 

إرهاب وال طائفية«.
كما أكد العام�ري أنه »ال يمكن ان 
تك�ون للدولة هيبة م�ن دون هيبة 
األجه�زة األمنية”، الفت�ا إىل أن “بر 
الش�هداء يكون بتحقي�ق ما كانوا 
يصبون اليه وهو تحقيق الس�يادة 

الوطنية كاملة«.
ودع�ا العام�ري إىل رضورة »إيجاد 
مصالح�ة مجتمعي�ة والعم�ل عى 
إع�ادة جمي�ع النازحن م�ن دون 
املتاجرة بقضيتهم«، مشددا بالقول 

عى أن “النازحن يف رقبتنا«.

العامري: ال عودة لإلرهاب والطائفية
 بوجود احلشد الشعبي

        بغداد / المستقبل العراقي

طالب عضو لجن�ة االقتصاد النيابية مازن 
الفي�يل، أم�س األح�د، ب�رورة تخفيض 
النفقات املقرحة بموازنة 2021، مبينا ان 

احداها يتعلق باملوظفن.
وق�ال الفي�يل يف مؤتمر صح�ايف انه »يجب 
تخفي�ض النفق�ات املقرح�ة يف موازن�ة 
2021 املبال�غ بها كثريا«، مبينا »اننا نعتقد 

باالعتماد عى املرصوفات الفعلية لسنوات 
)2018(،)2019(،)2020( ف�ان النفق�ات 
الواقعي�ة املطلوب�ة لع�ام 2021 ال تتجاوز 
)102( تريليون وفق األرقام املبينة ادناه :

1-تعويض�ات املوظف�ن ) 53( تريلي�ون 
دينار .

2-النفق�ات الحاكمة ) وتش�مل البطاقة ، 
التمويني�ة ، األدوية ، دع�م رشاء محصول 
الحنطة والشلب ، استرياد الطاقة ( تساوي 

) 7( تريليون دينار .
3- شبكة الرعاية االجتماعية )5( تريليون 

دينار .
4- منح معي�يل ذوي االحتياجات الخاصة 

)318( مليار دينار.
5-التقاع�د املدن�ي والعس�كري واملكافآت 

التقاعدية ) 18،3( تريليون دينار .
لل�وزارات  والخدم�ات  6-الس��������لع 
األمني�ة والصح�ة ولقط�اع الطاق�ة ) 5( 

تريلي���ون دي���نار .
7-صيانة املوجودات )150( مليار دينار .

8- القروض )3( تريليون دينار .
9-املوازنة االستثمارية ) 8( تريليون دينار 

.
10-تنمية املحافظات )2( تريليون دينار 

وتاب�ع ان »املجم�وع للنفق�ات الرورية 
لسنة 2021 يساوي ) 102( تريليون دينار 

تقريبا«.

        بغداد / المستقبل العراقي

بحث مستش�ار األمن القومي قاس�م األعرجي، أمس االحد، 
مع الس�فري األمريكي يف بغداد ماثيو تولر اس�تمرار التعاون 
يف إط�ار التحالف الدويل ض�د اإلرهاب.  وذكر مكتب االعرجي 
يف بيان، تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، ان »مستشار 

األم�ن القومي، قاس�م األعرجي، اس�تقبل بمكتبه الس�فري 
األمريك�ي يف بغ�داد، ماثي�و تولر.  وق�ّدم الس�فري األمريكي 
بحس�ب البيان، »التعازي بش�هداء س�احة الطريان وشهداء 
قوات الحش�د الش�عبي، الذين تصّدوا للمجامي�ع اإلرهابية، 
الس�بت«، مؤكدا »اس�تمرار دعم ب�الده للع�راق يف مواجهة 
اإلره�اب ضمن إطار التحال�ف الدويل«.  وأش�ار األعرجي إىل 

أن »الع�راق يتطلع إىل اس�تمرار دعم التحالف الدويل يف مجال 
مكافح�ة اإلره�اب، وتب�ادل املعلوم�ات بش�أن اإلرهابين، 
حت�ى القض�اء عى الخالي�ا اإلرهابية املتبقي�ة«.   من جانبه 
أوضح الس�فري األمريكي أن خالفات بالده مع إيران مازالت 
موجودة، وأن واشنطن تس�عى لحلها بالطرق الدبلوماسية، 

مشريا إىل أن الحل الدبلومايس يحتاج إىل جهود كبرية .  

        بغداد / المستقبل العراقي

دعا حس�ن كريم الكعبي النائب االول لرئيس 
الب�دء بصول�ة  الن�واب اىل رضورة  مجل�س 
امنية اس�تباقية »قاسية وحاسمة« وواسعة 
النطاق لتطهري جميع اوكار االرهاب، مؤكدا 
ان الحشد الذي كرس عنق داعش بإنتصارات 
تاريخية بمس�اندة مختلف تشكيالت القوات 

االمنية »كفيل« بسحق بقايا فلوله وتجفيف 
منابع�ه وحواضن�ه.  واش�ار الكعب�ي اىل ان 
الهجم�ات االرهابي�ة الت�ي ش�هدها العراق 
مؤخرا س�واء يف س�احة الطريان وسط بغداد 
او الهجوم الغادر عى ابطال الحش�د الشعبي 
يف صالح الدين هي محاوالت يائسة ستتحطم 
بإرادة وبطولة قواتنا االمنية الصلبة، اال انها 
يف الوق�ت ذات�ه تس�تدعي مزيدا م�ن تكثيف 

الجهد االس�تخباري ورفع مستوى التنسيق 
ب�ن القوات االمنية بكاف�ة صنوفها و تعزيز 
الق�درات التس�ليحية لهم ، بم�ا يمكنها من 
تطه�ري كل بقاع البالد و افش�ال املخططات 
االرهابية . واش�اد الكعبي ببطوالت الش�هيد 
ابو علي�اء الحس�يناوي ام�ر الف�وج الثالث 
باللواء 22 حشد شعبي، واالبطال الذين نالوا 
رشف الش�هادة يف محافظ�ة ص�الح الدين ، 

واصف�ا رحيلهم بالخس�ارة الكب�رية التي ال 
تع�وض ، مطالبا الحكوم�ة لإلهتمام بعوائل 
شهداء القوات االمنية بضمنهم ابطال الحشد 
التي قّدم ابناؤها دماءه�م دفاًعا عن العراق 
واملقدس�ات. واعرب النائب االول عن تعازيه 
الحارة لعوائل شهداء اللواء 22 حشد شعبي، 
س�ائال الباري عز وجل ان يس�كنهم فس�يح 

جناته ويمن عى الجرحى بالشفاء العاجل.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت قي�ادة عملي�ات بغداد تس�نم 
اللواء الركن أحمد س�ليم مهام عمله 

بصفة قائد للعمليات بغداد.     
تلق�ت  بي�ان  يف  القي�ادة  وقال�ت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه، إنه 
»تنفي�ذاً لتوجيه�ات رئي�س مجل�س 
الوزراء القائد العام للقوات املس�لحة 
جرت صباح هذا اليوم مراسيم تسليم 
منصب قائد عمليات بغداد بن الفريق 
الركن قيس رحيمة املحمداوي واللواء 

الركن أحمد سليم بهجت«.  
وأشار البيان إىل أن »مراسيم االستالم 
والتس�ليم  جرت خالل مؤتمر عقد يف 
مقر القيادة عى قاعة الش�هيد اللواء 
الركن عبد الحس�ن التميم�ي، أوجز 
فيه الفري�ق الركن قي�س املحمداوي 
عمل القيادة، وجهودها، وكذلك وجه 
ش�كره وتقدي�ره لجمي�ع العامل�ن 
للقائ�د  تمني�ه  إىل  باإلضاف�ة  فيه�ا. 

الجديد النجاح يف عمله.  
وبحس�ب البي�ان، »ت�م تودي�ع اللواء 
القي�ادة،  واس�تخبارات  ام�ن  مدي�ر 
متمنن ل�ه النجاح واملوفقية، وحر 
املؤتمر نواب قائ�د العمليات وضباط 
الل�ه  عاه�دوا  الذي�ن  الرك�ن  هيئ�ة 
والش�عب عى بذل املزيد م�ن الجهود 
والتضحي�ات خدمًة لعراقن�ا الحبيب 

وجيشه الباسل«.   

املالية الربملانية تقدم مالحظات جديدة عن املوازنة وتطالب بتخفيض النفقات

األعرجي يستقبل السفري األمريكي: نتطلع إىل مزيد من التعاون يف مكافحة اإلرهاب

الكعبي يعزي باستشهاد أبطال احلشد ويدعو لـصولة امنية »حاسمة« لتطهري اوكار االرهاب

اللواء الركن أمحد سليم 
يتسلم مهامه قائدًا 

لعمليات بغداد

        بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن جهاز مكافحة االرهاب، أمس االحد، ان�ه يواصل ولليوم الثالث عى 
التوايل سلس�لة عملياته الناجحة ب�دك اوكار االرهاب، والتي انطلقت فجر 
يوم الجمعة املايض. وذكر الجهاز يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة 
منه، ان »تش�كيالت جهازنا تمكنت من رضب ش�بكة إرهابي�ة لها صالت 
عديدة م�ع بقايا عصابات داع��ش اإلرهابي�ة«. واض�اف الجهاز انه«تم 
إلق�اء القبض ع�ى } 3 { عناص�ر إرهابي�ة يف قض�اء هيت ش�مال مدينة 
الرم�ادي ُمحافظة األنبار ُعثر خاللها عى وثائق هامة وناظور يس�تخدم 
ملُراقبة األرتال العسكرية«. وتابع البيان ان »عدد اإلرهابين الذين تم إلقاء 

القبض عليهم إىل } 10 { عنارص خالل األيام الثالثة املاضية«.

مكافحة االرهاب يرضب »شبكة ارهابية« 
يف االنبار 

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد عض�و لجن�ة الثقاف�ة النيابية ع�يل الحميداوي، أم�س االحد، 
تضمن مكافأة االدباء والصحفين يف املوازنة العامة لعام 2021. 

وذكر الحمي�داوي ان »اللجنة النيابية مرصة ع�ى تضمن املكافأة 
التش�جيعية لالدب�اء والصحفي�ن«، مبين�ا ان »ج�رى التأكيد عى 
اللجنة املالية عى رضورة ادراجها ضمن موازنة وزارة الثقافة عرب 

تبويبها يف املوازنة«.
وتاب�ع ان »ميزانية الوزارة كانت خالية م�ن املنحة وطالبنا اللجنة 
املالي�ة برفع ابواب وادراج املنحة بدال عنها«، مؤكدا »عدم وجود اي 
رفض لهذا االمر«.واشار اىل ان »هذا يشء بسيط يقدم اىل الصحفين 

واالدباء وال يضاهي ما يقدموه من عطاء للوسط الثقايف«.

الثقافة الربملانية تؤكد تضمني منحة الصحفيني 
واألدباء يف موازنة 2021

        بغداد / المستقبل العراقي

اك�د رئيس مجل�س القضاء االعى القايض فائق زي�دان امليض بكل عزيمة 
وارصار، عى االس�تمرار يف الحفاظ عى اس�تقالل القضاء. وقال زيدان يف 
كلمة بمناسبة عيد القضاء العراقي الرابع ، بحسب بيان العالم القضاء :« 
نحن ماضون بكل عزيمة وارصار عى االس�تمرار يف الحفاظ عى استقالل 
القضاء ، كونه املحور االس�اس الذي يستند عليه بناء الدولة الديمقراطية 
الحرة الكريمة التي يسود فيها تطبيق القانون عى الجميع ». ودعا رئيس 
مجلس القضاء االعى الجهات االمنية اىل بذل الجهود االس�تثنائية لكشف 
مرتكبي جريمة س�احة الطريان االخرية ليتسنى للقضاء القصاص منهم 
بموج�ب القانون وفاًء لدماء الش�هداء. واضاف:« هناك مس�عى لتحقيق 
اله�دف الذي تمس�كنا ب�ه منذ البداي�ة ، واملتمث�ل بإيجاد أبني�ة للمحاكم 
تلي�ق بمكان�ة القضاء يف الدولة ». كما دعا زي�دان ، عى وجه الخصوص ، 
املرشعن يف مجلس النواب اىل ترشيع القوانن الخاصة بالقضاء وفق رؤية 

مؤسساتية بعيدة عن شخصنة النصوص .

القايض زيدان: ماضون بكل عزيمة وارصار 
يف احلفاظ عىل استقالل القضاء

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف عضو مجلس النواب جمال 
املحم�داوي، أمس األحد، عن وجود 
ما يزيد عن )54( مليار دينار بذمة 
قوات التحالف الدويل لصالح فندق 
الرشيد وفندق بابل السياحي، داعيا 
إىل اس�ردادها بش�كل عاجل.وقال 
املحمداوي يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة من�ه وجهنا كتابا 
رس�ميا إىل مكتب رئيس الوزراء /

فريق اس�رداد أموال الع�راق. وقد 
خاطبنا وزارة الثقافة سابقا بسؤال 
برملاني يف )14/ 12 / 2020( بشأن 

املبالغ املرتبة عى ق�وات التحالف 
الرش�يد  فندق�ي  لصال�ح  ال�دويل 
وباب�ل والبالغ�ة اربعة وخمس�ن 
ملي�ارا وثمانمائ�ة ملي�ون دينار ، 
حسب تقارير ديوان الرقابة املالية 
االتحادية .وطالب املحمداوي ببيان 
اج�راءات مكتب رئيس ال�وزراء /

فريق اسرداد األموال ، بشأن هذه 
املبالغ .ودعا إىل: اسردادها بشكل 
عاجل وعدم التهاون يف استحصال 
أم�وال الش�عب العراق�ي ، وإعداد 
قاعدة بيانات باملبالغ املرتبة بذمة 
قوات التحالف الدويل ووضع آليات 

مناسبة السردادها.

نائب يدعو السرتداد اكثر من )٥4( مليار دينار 
بذمة التحالف الدويل 
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    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الكهرباء، أمس األحد، عن اس�تهداف عدد 
م�ن خطوط نق�ل الطاق�ة، ترضرت إثره�ا محافظات 

نينوى وصالح الدين وكركوك.
وذكرت الوزارة، يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة 
منه أنه »يف اليومني املاضيني استهدف االرهاب الظالمي 
بعدة هجم�ات عدد من خطوط نقل الطاقة الكهربائية 

يف املنطقة الش�مالية يف محافظ�ات )نينوى - كركوك - 
ص�الح الدين(  والتي ش�ملت خط رشق املوصل - س�د 
املوصل جه�د ٤٠٠ ك.ف بتاري�خ ٢١/١/٢٠٢١ تفجري 
ارجل الربج رقم )٩( بتفجري ارهابي قرب محطة غرب 

املوصل يف محافظة نينوى« .
وأضاف�ت، »خط قيارة - س�د املوصل جه�د ٤٠٠ ك.ف 
سقوط الربج )٧٣( تفجري يف منطقة البوير غرب املوصل 
يف محافظ�ة نينوى بتاري�خ ٢٢/١/٢٠٢١، ويف التاريخ 

نفسه اعاله ساعة )١١( ليال تفجري االبراج )٣٧٣( ادى 
اىل سقوط االبراج )٣٧٠٣٧١٣٧٢( يف منطقة تل الرمان 

قرب سيطرة العقرب يف محافظة نينوى ».
وأكمل�ت »بتاري�خ ٢٤/١/٢٠٢١ تفج�ري خ�ط قي�ارة 
- كرك�وك ٤٠٠ ك.ف يف منطق�ة الصف�رة يف محافظ�ة 
كركوك ادى اىل س�قوط الربج )٣٤( ن�وع XYD ادى اىل 
سقوط االبراج املرقمة )٣٠-٣١-٣٢-٣٣-٣٥-٣٦-٣٧-

.». )٣٨

وأش�ارت إىل أن »ه�ذه االعمال االرهابي�ة أدت اىل عزل 
وتحدي�د احمال منظومة الطاقة الكهربائية الش�مالية  
وال�ذي انعكس ع�ى فقدان كب�ري للطاق�ة الكهربائية 

وخاصة ونحن نمر بفرتة الربد القارص« .
وناش�دت »القوات االمنية بكافة مس�مياتها بالحفاظ 
عى اب�راج نقل الطاق�ة الكهربائية كونه�ا من صميم 
عملهم وواجباتهم كونها تقع خارج املدن و يف املناطق 

النائية«.

الكهرباء تعلن استهداف خطوط نقل الطاقة وترضر التجهيز بثالث حمافظات

   المستقبل العراقي / عامر عبدالعزيز 

اك�دت وزارة التج�ارة ان اللجن�ة املركزي�ه 
للتس�ويق يف الرشكة العامة لتجارة الحبوب 
استقبلت عددا من طلبات اصحاب املجارش 
االهلية يف محافظات الديوانية و ميس�ان و 
بابل التي ترغب. بالتعاقد مع الرشكة للبدء 
بتصنيع الرز يف مجارشها وتوفري الرز لدعم 

مفردات البطاقات التموينية.
اك�د ذلك املهندس عبدالرحمن عجي طوفان 

خالل تروؤس�ة الجلس�ة الرابع�ة الجتماع 
اللجنة املركزية للتسويق.

وقال اتخذنا اليوم قرار رفع الكمية املجهزة 
للمج�ارش التي تتعاقد م�ن )٥٠٠( طن اىل 

)١٠٠٠( طن. 
واضاف اىل قدم عدد م�ن اصحاب املجارش 
يف محافظ�ة واس�ط وبغ�داد بالتعاق�د مع 
الرشكة ولها اس�تعداد بمناقلة الش�لب من 
املحافظ�ات الش�لبية لغ�رض التعاق�د عى 

تصنيع الرز.

جتارة احلبوب: رفع كمية الشلب املصنع من »٥٠٠« طن 
اىل ألف طن

بعد تقديم جمارش اهلية عدد من طلبات التعاقد

    بغداد / المستقبل العراقي

أفتتح وزير الصناعة واملعادن، أمس االحد، 
معم�ل املنتج�ات االس�فلتية يف محافظة 
نين�وى األول من نوعه يف املحافظة ويعلن 
عزم الوزارة إنشاء معامل أخرى يف جميع 

املحافظات لتغطية حاجة البلد
وذك�رت ال�وزارة يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة من�ه، ان »وزير الصناعة 
واملع�ادن منه�ل عزي�ز الخب�از يرافق�ه 
محافظ نينوى نجم الجبوري افتتح معمال 
للمنتجات االسفلتية يف قضاء الحمدانية/ 
ناحية برطلة بمحافظ�ة نينوى والذي تم 
انش�اؤه بالرشاك�ة ب�ني الرشك�ة العامة 
رشكات  وإح�دى  التعديني�ة  للصناع�ات 
بمج�ال  املتخصص�ة  الخ�اص  القط�اع 

التعدين عى مساحة )١٥( دونما«. 
واضاف ان »املعم�ل األول يعد من نوعه يف 
املحافظة ومن املعامل الحديثة التي تعمل 
بتكنولوجيا متط�ورة وبمواصفات عالية 
الج�ودة واألداء اذ يحت�وي ع�ى خط�وط 
إنتاجي�ة رصينة املنش�أ إلنت�اج أنواع من 
املنتجات االسفلتية تشمل منتجات الربايم 
كوت بانواعه والسوبر برايمر والكات باك 
ومنتج األسفلت بطاقة إجمالية )٦٠( الف 
طن/س�نويا«.  وقال الوزير يف ترصيحات 
صحفية عقب االفتتاح أن »املعمل يختص 
بانت�اج امل�واد االس�فلتية الت�ي يس�تفاد 

منها يف تقدي�م الخدمات الت�ي لها عالقة 
بمش�اريع البناء واألعمار ويف مجال تعبيد 
وإكس�اء الطرق إىل جانب إس�تخدامها يف 
مج�ال الع�زل املائي وكم�واد أولية النتاج 
م�واد أخرى كالفلنكوت واللباد واملاس�تك 
وغريها«،مش�ريا إىل أن »ه�ذا املعمل األول 
من نوعه يف محافظة نينوى واملعمل الرابع 
ال�ذي ت�م افتتاحه خ�الل الف�رتة القليلة 

املاضية بالرشاكة مع القطاع الخاص«. 
وتاب�ع ان«ال�وزارة عازمة إنش�اء معامل 
م�ن  محافظ�ة  كل  يف  مش�ابهة  أخ�رى 
محافظات العراق لتغطية الحاجة املحلية 
م�ن املنتج�ات االس�فلتية والت�ي تدخ�ل 
بشكل أسايس يف توفري كثري من الخدمات 
ملحافظ�ة نينوى«،الفت�آ إىل أن »حض�ور 
املوص�ل  مدين�ة  وقائممق�ام  املحاف�ظ 
ووجه�اء وأعيان املنطقة يف س�هل نينوى 
خ�ري دلي�ل عى تع�اون وتكات�ف الجميع 
م�ن أجل إعادة إحي�اء املصانع والصناعة 
يف مدين�ة املوصل ملاتعرضت ل�ه من دمار 

واذى كبري يف السنوات املاضية«. 
ش�كره  »ع�ن  نين�وى  محاف�ظ  وبب�ن 
وامتنان�ه وزير الصناعة وال�وزارة إلنجاز 
ه�ذا املرشوع امله�م ملحافظ�ة نينوى من 
أجل تحس�ني وتطوير الطرق يف املحافظة 
السيما وأنها تشهد حملة بناء واعمار وأن 
ه�ذا املرشوع س�ينعكس ايجابا عى واقع 

املحافظة«.

الصناعة: افتتاح معمل املنتجات اإلسفلتية 
االول من نوعه يف نينوى

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة التعلي�م الع�ايل والبحث العلم�ي نتائج 
القبول املركزي لطلبة الدور الثالث للس�نة الدراس�ية 
٢٠٢٠/٢٠٢١.وق�ال املتحدث الرس�مي للوزارة حيدر 
العبودي يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه 
ان نتائ�ج القب�ول ش�ملت ايضا طلب�ة الدورين االول 
والثاني الذين ليس لديهم قبول مركزي.واضاف :« ان 
العدد االجمايل للطلبة املتقدمني بلغ )١٧٥٧٣( س�بعة 
عرش ألفا وخمس�مئة وثالثة وس�بعني طالبا ، بينهم 
)١٦٤٣٣( س�تة عرش ألفا وأربعمئ�ة وثالثة وثالثون 
طالب�ا ناجحا من الدور الثالث فيما كان )١١٤٠( ألف 
ومئة وأربعون طالبا من الدورين األول والثاني«.وبني 
:« ان نتائ�ج القب�ول يمكن االطالع عليه�ا عرب بوابة 
www.dirasat-gate.(الدراسات والتخطيط واملتابعة
org(.كما اعلن�ت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
نتائج توسعة القبول املركزي للطلبة من ذوي الشهداء 
للسنة الدراس�ية ٢٠٢٠/٢٠٢١.وذكر بيان للوزارة ان 
اع�داد الطلبة املقبولني من خريج�ي االعدادية لالدوار 
االول والثاني والثالث بلغت ٢٥٢١٨ موزعني عى فئات 
ذوي ش�هداء الحش�د الش�عبي وذوي ضحايا جرائم 
ح�زب البعث املنحل وذوي ضحاي�ا العمليات الحربية 

واالخطاء العسكرية والعمليات االرهابية.

التعليم تعلن نتائج القبول املركزي 
للدور الثالث.. وتؤكد توسعة 
القبول املركزي لذوي الشهداء

    البصرة / المستقبل العراقي

أعلنت رشكة نف�ط البرصة، أمس األحد، تحقي�ق إنجاز وصفته 
بأن�ه »كبري« يف حق�ل الرميلة النفطي.وقال مدي�ر الرشكة خالد 
حمزة إن »حقل الرميلة النفطي حقق انجازا كبريا حيث أنتج اكثر 
من ٥ مليار برميل نفط منذ أن بدأت هيئة تش�غيل حقل الرميلة 
بتش�غيل وادارة الحقل عام ٢٠١٠ ولغاية هذا العام«.وأضاف، أن 
»حق�ل الرميلة يع�د مصدراً لحوايل ثلث اجم�ايل انتاج العراق من 
النفط«. وأوضح، أن »هيئة تش�غيل الرميل�ة متكونة من رشكة 

نفط البرصة ورشكة )بي بي( ورشكة )برتوتشاينا(«.

نفط البرصة حتقق »إنجاز 
كبري« يف حقل الرميلة

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة النفط، أمس األحد، تزويد املواطنني بحصة إضافية 
من م�ادة النف�ط األبي�ض، وذلك تزامن�اً مع انخف�اض درجات 
الحرارة.وذكرت الوزارة يف بيان مقتضب تلقت املستقبل العراقي 
نس�خة منه، إنه »بالنظر لالنخفاض يف درج�ات الحرارة، قررت 
وزارة النف�ط يف االجتم�اع القيادي للعملي�ات وبتوجيه من وزير 
النفط بتجهيز املواطنني يف بغداد واملحافظات بحصة إضافية من 
النف�ط االبيض«.   واش�ارت اىل، أن »الحصة س�تكون بواقع ٥٠ 
لرتاً خارج الحصة املقررة وبدون البطاقة الوقودية، وبسعر ٣٠٠ 

دينار للرت الواحد«.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن وزي�ر الداخلي�ة عثم�ان الغانمي، أم�س االح�د، املبارشة 
باملرحلة الثانية من توطني رواتب الداخلية

وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، 
ان »االهتم�ام باملنتس�بني يولد لديهم املزيد م�ن العطاء وان هذا 
األهتم�ام هو م�ن حقهم علين�ا«، مبين�اً انه »تابعنا باس�تمرار 

موضوع توطني الرواتب ويجب ان نساوي بني الجميع«.  
وب�ني أنه »بعد انته�اء املرحلة االوىل من التوط�ني والتي تضمنت 
ثالث محافظ�ات، اوعزنا باملبارشة بارسع وق�ت إلكمال املرحلة 
الثانية وتوطني رواتب املنتسبني من املراتب واملوظفني املدنيني يف 

جميع املحافظات«. 
وتابع البيان انه »وجهنا بنصب الرصاف اآليل يف التش�كيالت التي 

قامت بتوطني رواتب املنتسبني فهم يستحقون كل الخري«.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الرتبي�ة، أم�س االح�د، عن ارتف�اع اع�داد املتقدمني 
الداء االمتحان�ات الخارجية له�ذا العام اىل ٥ اضعاف التقديم خالل 
الس�نوات الس�ابقة ويف بعض املديريات تج�اوز ١٠ اضعاف.وقال 
املتحدث باس�م الوزارة حيدر فاروق يف ترصيح صحفي، ان اسباب 
ذلك الزخم عى التقديم اىل قرار الوزارة اىل حذف بعض املواد الدراسية 
م�ن االمتحانات للصف�وف املنتهية )الس�ادس االبتدائ�ي و الثالث 
املتوس�ط والسادس االعدادي(«. واشار اىل ان »اعداد املتقدمني غري 
مكتمل�ة وقابلة للزيادة كون ان االس�بوع الحايل خصص الس�تالم 
معام�الت املواطنني املتقدمني عى االمتحان�ات الخارجية والتي لم 

تكتمل االسبوع املايض وليس سحب استمارة التقديم«.

»حتسبًا للربد«.. تزويد املواطنني 
بحصة إضافية من النفط األبيض

الغانمي: املبارشة باملرحلة الثانية 
من توطني رواتب الداخلية

الرتبية تعلن ارتفاع عدد املتقدمني 
لالمتحانات اخلارجية اىل مخسة أضعاف

    بغداد/ المستقبل العراقي

اطلق الجهاز املركزي لإلحصاء تقريره النوعي للرقم القيايس ألس�عار املس�تهلك لشهر 
كانون االول لسنة ٢٠٢٠ ، وهو اول تقرير يصدره الجهاز بعد تغيري سعر الرصف . 

وقال املتحدث الرس�مي لوزارة التخطي�ط عبدالزهرة الهنداوي يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة من�ه ان التقرير اظهر ارتفاعا يف مؤرشات التضخم لش�هر كانون االول 
املايض بنسبة )٣.٣%(، مقارنة مع شهر ترشين الثاني الذي سبقه.وأضاف »ارتفع معدل 
التضخم الس�نوي باملقارنة مع ش�هر كانون االول ٢٠١٩ بنس�بة )٣.٢%( متأثرا بتغيري 
سعر رصف الدوالر »، مبينا ان »اسعار قسم التبغ سجلت ارتفاعا بنسبة )١٠.١%( بسبب 
ارتفاع اس�عار الس�كائر املس�توردة، كما سجل قس�م الصحة ارتفاعا يف اسعاره وصل 
اىل )٨.٨%(، وارتفعت اس�عار قسم الرتفيه بنس�بة )٧.٥%( بسبب ارتفاع اسعار معدات 
االس�تقبال والصور مث�ل اجهزة التلفزي�ون والكامريات والحواس�يب«.وتابع الهنداوي 
»س�جل قس�م النقل ارتفاعا بنس�بة )٧.٢%(، بس�بب ارتفاع اسعار الس�يارات، السيما 
الخصويص، وكذلك ارتفاع اس�عار الدراجات الهوائية واس�عار قط�ع الغيار كاإلطارات 
والبطاريات، فيما س�جلت اسعار قسم السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة )٤.٩%(، نتيجة 
ارتفاع اسعار الذهب يف عموم العراق«.وسجلت اسعار قسم التجهيزات واملعدات املنزلية 
والصيانة، هي االخرى ارتفاعا بنس�بة )٣.٧%(بس�بب ارتفاع اس�عار مجموعة االجهزة 
املنزلية ومجموعة االثاث ، اما اس�عار قسم السكن فقد سجلت ارتفاعا بنسبة )٣.٢%(، 
نتيجة ارتفاع اس�عار مجموعة ام�دادات املاء والكهرب�اء وكان االرتفاع مرتكزا يف فقرة 
اجور اش�رتاك املولدة ، فيما كانت نس�بة االرتفاع يف اسعار قس�م االتصال )٣%( بسبب 
ارتفاع اس�عار الهواتف النقالة، وسجل قسم االغذية واملرشوبات غري الكحولية ارتفاعا 
طفيفا بلغ )٠.٥%(، بس�بب ارتفاع اس�عار مجاميع الخبز والحبوب واللحوم واالسماك 
واللب�ن والجبن والبيض، والزيوت والس�كر، واملرشوبات غري الكحولي�ة. الفتا يف الوقت 
نفس�ه اىل ارتفاع معدل التضخم االساس خالل ش�هر كانون االول املايض بنسبة )٤%(، 
مقارنة مع شهر ترشين الثاني الذي سبقه، فيما سجل معدل التضخم االساس السنوي 

ارتفاعا بنسبة )٤.٢%( مقارنة مع نفس الشهر من عام ٢٠١٩.

التخطيط تؤرش ارتفاع معدل التضخم خالل شهر كانون 
االول املايض بنسبة »3.3« باملئة

طوارئ البرصة تعلن إلقاء القبض 
عىل »19« متهام بقضايا جنائية خمتلفة

العيادات الطبية تبارش بتجهيز عياداهتا 
باالدوية املزمنة والعامة لشهرين متتاليني

    البصرة / محمد الجابري

اعلنت اف�واج طوارئ رشطة البرصة، أمس االحد، القبض عى )١٩( متهماً 
خالل ال� ٢٤ ساعة املاضية.

 وذك�رت وكال�ة وزارة الداخلي�ة لش�ؤون الرشطة يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة منه انه »تنفيذا لتوجيهات وزي�ر الداخلية عثمان الغانمي 
ووكي�ل ال�وزارة لش�ؤون الرشطة الفريق عم�اد محمد محم�ود وبارشاف 
قائد رشطة محافظة الب�رصة بارشت مفارز افواج طوارئ رشطة البرصة 
ب�رضورة إجراء املمارس�ات ونص�ب الس�يطرات املفاجئة ومس�ك املداخل 
والتقاطع�ات والش�وارع الرئيس�ية والفرعي�ة يف عم�وم املحافظة لغرض 
حماي�ة املواطنني وفرض هيبة الدولة والقب�ض عى مطلوبني للقضاء بناء 
عى الخطة املوضوعة مس�بقاً فقد تم القبض عى متهمني وضبط اس�لحة 

وعجالت ودراجات نارية«.
واضافت أن »حصيلة تلك املمارسات هي القبض عى )١٩( متهم مطلوبني 
بقضاي�ا جنائية مختلفة بضمنه�م متهمني برتويج امل�واد املخدرة اعتقال 
)٥( متهم�ني متش�اجرين ومتس�ولني واربع�ة متجول�ني،و ضب�ط )١٦(  
عجل�ة مخالفة للتعليمات والقواعد املروري�ة،و)٢٠( دراجة نارية مخالفة 

للتعليمات والقواعد املرورية«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

الطبي�ة  العي�ادات  دائ�رة  ب�ارشت 
الش�عبية بتجهي�ز عياداتها بادوية 
االم�راض املزمنة والعام�ة يف بغداد 

واملحافظات لشهرين متتاليني .
وق�ال مدي�ر ع�ام الدائ�رة الدكتور 
بي�ان  الفرط�ويس يف  محم�د ع�ي 
تلق�ت املس�تقبل العراق�ي نس�خة 
من�ه ان »الدائ�رة ب�دأت، من خالل 
قس�م الصيدل�ة واملخ�ازن، بتوزيع 
ادوي�ة االم�راض املزمن�ة والعام�ة 
الش�عبية  الطبي�ة  عياداته�ا  ع�ى 
واالستشارية يف بغداد واملحافظات، 

وهي حصة ش�هري كان�ون الثاني 
وش�باط ويب�دأ التجهيز م�ن اليوم 
االحد ولغاية يوم الثالثاء الثاني من 
ش�باط املقبل«.واش�ار اىل ان قسم 
الصيدل�ة واملخ�ازن يق�وم بأيصال 
االدوية اىل العيادات الطبية الشعبية 
واالستش�ارية يف بغداد واملحافظات 
من خالل نقلها يف الربادات الخاصة 
بالدائرة لضمان وصولها بانسيابية 
عالية دون ح�دوث اي خلل. ويأتي 
ه�ذا االج�راء ملن�ع حص�ول الزخم 
اثن�اء التوزيع ولتطبي�ق االجراءات 
االحرتازي�ة املتخذة م�ن قبل الدائرة 

ضد مرض كورونا«.

العيداين و درجال يناقشان االستعدادات الستقبال الوفد اخلليجي
االتفاق على إعادة تأثيث الفنادق الرياضية

    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

بحث وزي�ر الش�باب والرياضة عدن�ان درجال مع 
محاف�ظ البرصة اس�عد العيداني ورئي�س واعضاء 
الهيئة التطبيعية إلتحاد الكرة االستعدادات الجارية 
الس�تقبال الوفد الخليجي ومب�اراة منتخبي العراق 

والكويت يف املدينة الرياضية بالبرصة . 
وذكر مص�در مطلع ان االجتماع ال�ذي عقد بفندق 
آخ�ر مس�تجدات  اس�تعرض  الب�رصة،  ش�رياتون 
الربنام�ج الخاص لزي�ارة وفد التفتي�ش الخليجي 
ومب�اراة الع�راق والكوي�ت الودي�ة ي�وم األربع�اء 

املقبل».
واضاف :« ان الوزير س�يصطحب الوفد الخليجي يف 

زيارة تفقدية للمنشآت الرياضية بالبرصة ».
وكانت بعثة وفد املنتخب العراقي لكرة القدم وصلت 
مس�اء السبت اىل البرصة تحضريا للقاء املرتقب مع 
املنتخب الكويتي يف الس�ابع والعرشين من الش�هر 

الجاري عى ملعب املدينة الرياضية .
إىل ذل�ك، أعلن�ت الحكوم�ة املحلي�ة يف الب�رصة عن 
االتف�اق م�ع وزارة الش�باب والرياضة ع�ى إعادة 

تأثيث الفنادق الرياضية.
وق�ال املحاف�ظ اس�عد العيدان�ي إن فن�ادق املدينة 
الرياضية الثمانية س�تكون جاه�زة ومؤثثة بعد أن 
يتم تعفريها وتعقيمها بالكامل قبل انطالق بطولة 

خليجي ٢٥.
وأضاف أن كافة املش�اريع الس�اندة ملرشوع املدينة 
الرياضي�ة الواقع�ة ع�ى عات�ق الحكوم�ة املحلية 
فيما يتعلق بالش�وارع والجس�ور والط�رق املؤدية 
له�ا يجري العمل فيها دون أي توقف وس�تكتمل يف 

موعدها املحدد.
وح�ول ع�دم وج�ود أي إدام�ة مس�تمرة للمدين�ة 
الرياضية بني العيداني أن الحكومة املحلية تس�عى 

أن تكون هذه املدينة ضمن صالحيتها ليتم تشغيل 
رشك�ة خاص�ة تق�وم بإدام�ة وتهيئتها ع�ى مدار 
العام ووزير الش�باب والرياضة متفه�م لهذا األمر 

وسيسعى إلستحصال املوافقات الالزمة.
وأشار إىل أن الحكومة املحلية ستقوم بنصب شاشة 
عمالق�ة خ�ارج أروقة امللع�ب باإلضاف�ة إىل تأهيل 
الحدائ�ق الخارجي�ة لتكون مكاناً ترفيهي�اً للعوائل 

البرصية خالل الفرتة القليلة املقبلة.

حمافظ بغداد يعلن عن تقدم مراحل انجاز 
مشاريع االكساء يف ناحية اللطيفية

     المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

اعل�ن محاف�ظ بغ�داد املهن�دس محمد 
جابر العطا تقدم مراحل انجاز مشاريع 
االكس�اء يف ناحية اللطيفي�ة  التي تمت 
املب�ارشة به�ا بعد االنتهاء من مش�اريع 

املاء واملج�اري ».وقال املحافظ 
خالل جولت�ه امليداني�ة لالطالع 
عى س�ري االعمال املنفذة ضمن 
مرشوع اكساء ناحية اللطيفية 
الحلق�ة  يعت�رب  االكس�اء  ان 
االخرية ضمن سلس�لة املشاريع 
الت�ي تنفذه�ا املحافظ�ة ضمن 
اىل  باالضاف�ة  املنطق�ة  ه�ذه 
االعمال التي سيتم تنفيذها عى 
الت�وايل كأعمال ص�ب االرصفة 
والجزرات  والتشجري  واملقرنص 

الوسطية واالنارة.
واوض�ح ان االكس�اء االن ينفذ 
ضم�ن محلتي الس�الم والزهور 
الت�ي تعترب من أك�رب املحالت يف 
الناحي�ة، مؤك�دا ح�ال االنتهاء 

من االعم�ال ضمن هذه املحالت س�يتم 
واالحي�اء  املناط�ق  بقي�ة  اىل  االنتق�ال 
االخ�رى باإلضافة اىل املش�اريع الخدمية 
يف مختل�ف القطاع�ات الس�يما يف قطاع 
الصحة والرتبية والكهرباء.واشار العطا 
اىل س�عي املحافظة وبشكل جاد إلظهار 

جميع مناطق االطراف بش�كل نموذجي 
وادخال كاف�ة الخدمات الت�ي يحتاجها 
املواطن، موجها برفع كش�وفات جديدة 
ألحياء الخرضاء و١٤ تموز والقادس�ية 
م�ن اجل املب�ارشة بأكس�ائها خالل هذا 

العام.
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مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )11(
تعل�ن اللجنة وللمرة االوىل  عن بيع حديد التس�ليح 
الناتج من مرشوع اعمال هدم ورفع انقاض عمارات 
س�وق االربعاء )3و4و5(  وفق قانون )21( لس�نة 
)2013( فعىل الراغبني باالش�راك يف املزايدة العلنية 
مراجعة سكرتري اللجنة يف بلدية املوصل خالل ) 10( 
اي�ام  تب�دا من اليوم التايل لن�رش االعالن يف الصحف 
املحلي�ة لالطالع ع�ىل الرشوط مس�تصحبني معهم 
هوي�ة االح�وال املدنية وبطاقة الس�كن والتأمينات 
القانوني�ة البالغ�ة )30%( م�ن القيم�ة املقدرة مع 
الترصيح االمني للمش�رك باملزايدة وتجري املزايدة 
يف ديوان محافظة نينوى / قاعة الحدباء   يف الساعة 
العارشة صباحا لليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل 
من ترس�و بعهدته اجور نرش االعالن واجور خدمة 

بنسبة )2%( من بدل البيع.

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )12(
تعل�ن اللجنة وللمرة االوىل  عن بيع حديد التس�ليح 
النات�ج من مرشوع اعمال هدم ورفع انقاض بناية 
مبنى محافظة نينوى يف الجانب االيرس وفق قانون 
)21( لس�نة )2013( فع�ىل الراغبني باالش�راك يف 
املزاي�دة العلنية مراجعة س�كرتري اللجن�ة يف بلدية 
املوصل خ�الل ) 10( ايام  تبدا من اليوم التايل لنرش 
االع�الن يف الصح�ف املحلي�ة لالطالع ع�ىل الرشوط 
مس�تصحبني معهم هوية االح�وال املدنية وبطاقة 
الس�كن والتأمين�ات القانونية البالغ�ة )30%( من 
القيمة املقدرة مع الترصيح االمني للمشرك باملزايدة 
وتجري املزاي�دة يف ديوان محافظ�ة نينوى / قاعة 
الحدباء   يف الساعة العارشة صباحا لليوم االخري من 
مدة االعالن ويتحمل من ترس�و بعهدته اجور نرش 

االعالن واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل البيع.

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

تنويه
سبق وان نرشنا باعالننا االول املرقم )8( 
لس�نة 2021 والص�ادر يف 2021/1/10 
واملنش�ور بجري�دة املس�تقبل العراق�ي 
بالع�دد ) 2300( يف 2021/1/18 حيث 
وردت عبارة والعائ�دة ملكيتها اىل بلدية 
زمار )خطأ( و)الصحيح( بلدية البعاج 

لذا اقتىض التنويه

فقدان 
فقد مني س�ند العقار الص�ادر من مديرية 
التس�جيل العق�اري يف محافظ�ة النج�ف 
االرشف للقطعة املرقمة م4 / 3 / 66024 
حي النداء بأس�م / فوزي عباس خضري – 
فمن يعثر عليه تس�ليمه للجهات املختصة 

ولكم االجر والثواب .
�����������������������������������

فقدان 
فقدت مني الهوية الصادرة من امانة بغداد 
بأس�م / مق�دام محمد ثام�ر – فمن يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار .

فقدان 
فقدت مني الهوية الصادرة من امانة بغداد بأس�م 
/ احمد زكي هادي – فمن يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار .

�����������������������������������
تنويه 

نرش يف صحيف�ة العراق االخباري�ة اليومية بالعدد 
املس�تقبل  وصحيف�ة   2021/1/19 يف   )1327  (
العراق�ي بالع�دد )2301( يف 2021/1/19 االعالن 
الخاص بالعقار )13/1586( علوة الفحل الخاص 
بمديرية تنفيذ الكوفة 1- لم يذكر اس�م مورثهم ) 

عيل شاكر كاظم(
2- ذكر قياس احد الغرف 5،2م×3 خطأ والصحيح 

هو 2 مر وخمسون سنتيمر ×3.
لذا اقتىض التنويه.

تنويه 
ن�رش يف صحيف�ة الع�راق االخباري�ة 
يف   )1327  ( بالع�دد  اليومي�ة 
املس�تقبل  وصحيف�ة   2021/1/19
يف   )2301( بالع�دد  العراق�ي 
2021/1/19 االعالن الخاص بالعقار 
)19/1403( حي املتنبي لم يذكر اسم 

مورثهم ) عيل شاكر كاظم(
لذا اقتىض التنويه.

�������������������������������
وزارة العدل

مديرية التسجيل العقار العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الخرض

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة: 30/144

املحل�ة او رق�م واس�م املقاطع�ة: 3 
الخرض

الجن�س: داري�ن مفرزة بص�ورة غري 
رسمية ودكان 

النوع: ملك رصف
املساحة: 300 م2

املش�تمالت : 1- ال�دار االوىل غرفت�ني 
وهول ومطبخ وحمام ومرافق صحية 
تحتاني وغرفتني وهول فوقاني /2- 
ال�دار الثانية اس�تقبال وغرفة واحدة 
ومطبخ وهول وحمام ومرافق صحية 
تحتاني وغرفتني وهول فوقاني /3- 

دكان.
الشاغل: نهاد حميد جابر شاغل الدار 

الثانية
العق�اري  التس�جيل  دائ�رة  س�تبيع 
يف الخ�رض باملزاي�دة العلني�ة العقار 
املوصوف اعاله العائ�د للراهن )نهاد 
حميد جابر( لقاء طلب الدائن املرتهن 
) م�رصف الرافدي�ن ف�رع الخ�رض( 
البال�غ) 19،478،200( دين�ار فع�ىل 
الراغ�ب يف االش�راك فيه�ا مراجع�ة 
ه�ذه الدائرة خالل )30( يوما اعتبارا 
م�ن الي�وم الت�ايل لتاري�خ ن�رش هذا 
االع�الن مس�تصحبا مع�ه تأمين�ات 
قانوني�ة نقدي�ة او كفال�ة مرصف�ة 
التق�ل عن 10% م�ن القيم�ة املقدرة 
للمبيع البالغة )36،750،000( دينار 
وان املزايدة ستجري يف الساعة )12( 

ظهرا من اليوم االخري .
مالحظ التسجيل العقاري يف الخرض

الحقوقي
حازم عطية عودة الريشاوي

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الرصافة
اىل  /املنفذ عليه  / كريم ساجت مبارك 

لق�د تحقق له�ذه املديرية من اش�عار القائ�م بالتبليغ  انك مجه�ول محل االقامة 
وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ  عليه واستنادا للمادة 
27 م�ن قان�ون التنفيذ تقرر تبليغك اعالن�ا بالحضور يف مديري�ة التنفيذ الرصافة  
خالل خمس�ة عرش يوما تب�دأ من اليوم الت�ايل للنرش ملبارشة املعام�الت التنفيذية 
بحض�ورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية باج�راء التنفيذ الجربي 

وفق القانون 

اوص�اف املحرر : قرار محكمة بداءة الكاظمي�ة املتضمن الزام املدعي ضياء عباس 
عب�د الصمد وكريم س�اجت مب�ارك بالتكافل والتضام�ن بتاديتهم للجه�ة الدائنة 
مرصف الرافدي�ن مبلغ 14,585,000 مليون دينار م�ع الفائدة االتفاقية 15% من 

تاريخ 2015/5/1

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الرصافة
اىل  /املنفذ عليه  / سمرية يد اهلل الياس   / جاسم حممد جوري

م606  ز50  دار18
لق�د تحق�ق لهذه املديرية من االش�عار الوارد من مركز رشطة املام�ون بموجب كتابهم بالعدد 
12525 يف 2020/11/3 وتاييد مختار املحلة  انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم او 
مؤق�ت او مختار يمكن اجراء التبليغ  عليه واس�تنادا للمادة 27 من قانون التنفيذ تقرر تبليغك 
اعالنا بالحضور يف مديرية التنفيذ الرصافة  خالل خمس�ة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش 
ملب�ارشة املعام�الت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية باجراء 

التنفيذ الجربي وفق القانون 

اوص�اف املحرر : قرار محكمة بداءة الكرخ بالعدد 1227/ب/2016 يف 2016/5/31 واملتضمن 
الحك�م بال�زام املدعي عليهما بالتكاف�ل والتضامن ب�ان يؤديا للمدعي اضاف�ة لوظيفته مبلغا 
ق�دره )مليون�ان وثماني�ة وعرشون الف وس�بعمائة وخمس�ون دين�ار عن املتبق�ي من مبلغ 
الق�رض والزامهم�ا الفوائد القانونية املتف�ق عليها البالغة ) 7%( اعتبارا م�ن تاريخ املطالبة يف 
2016/4/11 ولح�ني التادي�ة الفعلية وتحميلهم�ا املصارف واتعاب املحام�ات البالغة )مائتان 

واثنان الف وثمانمائة دينار(

العدد : 17
التاريخ : 2021/1/18

العدد : 13
التاريخ : 2021/1/11

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل
رقم االضبارة : 2019/1388

التاريخ : 2021/1/12

املنفذ العدل 
صفا عبد املنعم حممد

رقم االضبارة : 2019/1644
التاريخ : 2021/1/12

املنفذ العدل 
صفا عبد املنعم حممد
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ظاهرة الدبلوماسية كوسيلة اجتامعية يف املجتمع الدويل
           خالد مؤيد يونس الزهاوي 

           الجزء الثاني

6-محظور عىل املمثلني الدبلوماس�يني 
كذل�ك التدخ�ل يف الش�ؤون الخاصة و 
القومي�ة للدولة املعتمدي�ن لديها أو أن 
ين�روا فريقاً عىل فري�ق من االحزاب 
الداخلي�ة فيها, كما هو محظور عليهم 
ان يعوقوا الس�لطات املحلية عن القيام 
اال فيم�ا  ام يتعرض�وا له�ا  باعماله�ا 
كان متعلق�اً بوظيفتهم.فان صدر من 
احدهم شئ من هذا أصبح للدولة الحق 
يف تطل�ب اىل دولته إعادته أو ان تطرده 
ه�ي م�ن اقليمه�ا إذا كان�ت املخالف�ة 

جسيمة.
ان�واع أعضاء الذي�ن يمارس�ون املهام 

الدبلوماسية وهم نوعني : 
1-دبلوماسيني فوق العادة )املفاوضون 
– املمثل�ني – املبعوث�ني – النيابي�ني (: 
وه�م لس�ان و اذان الدول�ة يف املجتمع 
الدويل عامًة و يف املنظمات و املعاهدات 
وله�م  خاص�ًة,  ال�دويل  االتفاقي�ات  و 
س�لمان للتت�درج س�لم اداري و س�لم 
دبلومايس. الس�لم االداري وهو التدرج 
الوظيف�ي االداري ال�ذي ج�رى العرف 
و العم�ل عليه, ب�ان املوظف يتدرج من 
درجة الحادي عرش اىل درجة اوىل, وهذا 
مغاير للسلم االداري يف وزارة الخارجية 
, وبالت�ايل املوظف يكون مش�مول بهذا 
الس�لم و ي�ري عليه, حت�ى من حيث 
القانون فهو يخضع اىل قانون انضباط 
موظف�ني الدول�ة لع�ام 1991 و ايضا 
قانون حق�وق و امتيازات املوظف رقم 
22 لع�ام 2008, وه�ذا النظ�ام يك�ون 
عندم�ا يكون املوظف داخ�ل الوزارة او 

احد تشكيالتها.
لكنه�م ايض�ا له�م س�لم اخ�ر و ه�و 
م�ن  يب�دأ  ال�ذي  الدبلوم�ايس  الس�لم 
ملحق – س�كرتري ثال – س�كرتري ثاني 
– س�كرتري اول – مستش�ار – وزي�ر 
مف�وض – ث�م الس�فري , و ال�ذي ه�و 
قم�ة اله�رم الدبلوم�ايس , الن�ه رئيس 
البعثة الدبلوماس�ية. و هؤالء يتمتعون 
بالس�لم الثاني – الدبلوم�ايس – عندما 
تكلفهم الدولة بالتفاوض يف املعاهدات 
و االتفاقي�ات و ابرامه�ا, لذل�ك يطل�ق 
عليهم لسان الدولة , وايضا اذان الدولة 
النهم من مهامهم هي كتابة التقارير و 
املالحظات الج�ل وضع الدولة عىل بينة 
مما جرى, وايضا يف املنظمات الدولية , 
الذين يكونون املمثلني و النائبني عنها.

اذن به�ذا الصنف من الدبلوماس�يون , 
انهم موظفي�ني يف وزارة الخارجية لهم 
سلم اداري اس�وتاً باملوظفني االداريني 
وله�م  الع�ام  القط�اع  و  ال�وزارات  يف 
حقوق و امتيازات و عليهم وواجبات و 
التزامات اتجاه الوزارة خاصًة و الدولة 
عامًة. فضال عن ذل�ك يقومون باعمال 
تفاوضي�ة و نيابي�ة , ينبون عن دولهم 
يف االتفاقي�ات و املعاهدات و املنظمات 
الدولية وهنا يس�تخدم السلم الثاني – 
الدبلوم�ايس – طامل�ا هم ي�ؤدون هذه 

املهام املكلفون بها.
       وه�ذا الس�لم يك�ون فق�ط اثن�اء 
و  املعاه�دات  انعق�اد  و  اجتماع�ات 
االتفاقيات الدولية يف املنظمات الدولية 
و االقليمية العامة و املتخصصة, حيث 
ان املعاهدات ليس دائما , انها تكون عند 
دواع�ي الحاجة له�ا او يف موعد انعقاد 
دورة املنظمة الدولية التي تكون الدولة 
عضوًة يف ه�ذه املنظمة, الن ثمة هناك 

منظم�ات دولي�ة و اقليمية له�ا ميعاد 
النعقاد دورة او اجتماع الدول االعضاء, 
فاذا عىل الصعيد املنظمة الدولية العامة 
مثال االم�م املتحدة, الذي تك�ون الدولة 
عض�واً فيه�ا , وبالت�ايل يج�ب حضور 
الدولة كش�خص او كعض�و يف املنظمة 
الدولي�ة و وأيضاً يف املنظم�ة االقليمية 
– جامع�ة الدول العربية – ,لكن  الدولة 
شخص معنوي او شخص دويل , اعتبار 
الدول�ة ش�خص , هذه كيان�ة , الن من 
املع�روف ان الدول�ة ش�خص افرتايض 
مثايل , وبالتايل حكومة الدولة هي التي 
يج�ب ان تح�ر , فهن�ا تق�وم وزارة 
الخارجية بارسال اشخاص , ينبون عن 
الدولة و يمثلوها , وهم الدبلوماسييون 
فوق العادة او املفاوضون , الذين يكون 
بمثابة الدولة و لسانها و اذانها , النهم 
مفاوضون و ايضا كتاب التقارير , لذلك 
يج�ب تهيئ�ة ه�ؤالء االش�خاص لهذه 
املهمة التفاوضية و التمثيلية الجل رفع 
راس البلد و تقديم البلد يف اجمل صورة 
امام املجتمع الدويل.و هذه هي مهمة و 
وظيف�ة معهد الخدمة الخارجية التابع 

لوزارة الخارجية للدولة القومية.
م�ن  الثان�ي  الصن�ف  او  2-الن�وع 
الدبلوماس�يني  ه�م  الدبلوماس�يني 
البعث�ات: وه�م املوظفي�ني االداريني يف 
الوزارة التي تقتر مهامهم و اعمالهم 
يف العم�ل االداري , س�واء ه�م كانوا يف 
ال�وزارة داخل الدولة الرئيس�ية لهم او 
يف الس�فارات و الوكاالت السياس�ية يف 
ال�دول القومية االجنبية او يف املنظمات 
او  مفاوضي�ني  غ�ري  لكنه�م  الدولي�ة 
ممثل�ني ع�ن دوله�م, اي وجوده�م يف 
املنظمة الدولية او املعاهدة او االتفاقية 
هو فق�ط مس�اعدة و تقدي�م و كتابة 

التقارير اذا كان الدبلومايس املتفاوض 
طلب ذل�ك او كان يتكل�م او يتحدث او 

يتفاوض.
ايض�ا ه�ذا النظ�ام يك�ون عندم�ا يتم 
نق�ل املوظف م�ن مقل ال�وزارة يف البلد 
القومي , اىل احد الس�فارات و الوكاالت 
السياس�ية يف دول املجتمع الدويل , فهو 
يك�ون موظ�ف اداري , وطبيع�ة عمله 

هي طبيعة ادارية.                      
اذن هؤالء يطلق عليهم لقب البعثات و 
لي�س املبعوثني, النه�م فقط موظفيني 
اداري�ني, وان تدرجوا يف املنصب اىل رتبة 
عالي�ة مثال مدير عام او مدير قس�م و 
غريه�ا من الت�درج الوظيف�ي االداري. 
و  الحصان�ات  اخت�الف  ع�ن  فض�ال 
االمتيازات التي تمنح للمفاوض الدويل.

امتيازات املمثل الدبلومايس: 
جرى الع�رف الدويل ع�ىل تمتع املمثلني 
الدبلوماسيني بأمتيازات عديدة بعضها 
خاص بأشخاصهم و بعضها بأمالكهم 
وبدور الوكاالت السياسية. وقد تقررت 
لهم هذه االمتيازات تحقيقاً الستقاللهم 

التع�رض  خش�ية  تمنعه�م  ال  وحت�ى 
الش�خاصهم من القي�ام بمهمتهم عىل 
أتم وجه, ورغبة يف معاملة ممثل الدولة 
االجنبية ال�ذي يجئ ضيفاً ع�ىل الدولة 
بش�ئ من الرعاية الخاص�ة , وإظهاراً 
لالح�رتام الواج�ب نح�و الدول�ة الت�ي 
يمثله�ا بعض ه�ذه االمتي�ازات يتمتع 
بها املمثل�ون الدبلوماس�يون من قديم 

التاريخ.
الدبلوماس�يني  املمثل�ني  امتي�ازات  ان 
التمت�ع به�ا يكون قارص ع�ىل املمثلني 
الدبلوماس�يني الدائمني, تميزاً لهم عن 
الذي�ن ينتدب�ون الداء مهم�ة خاصة او 
لتمثيل دولتهم يف مفاوضة او ما اشبه, 
فهؤالء االخريون اليتمتعون قانونا بأي 
اعف�اء. وهذه ه�ي امتي�ازات املمثلني 

الدبلوماسيني.
1-واجب عدم التعرض لش�خص املمثل 
الدبلومايس: وهذا يعترب اهم امتياز من 
امتيازات املمثل الدبلومايس, حيث يضع 
عىل الدولة واجب اال تتعرض لش�خصه 
وان تمنع عنه كل اعتداء, س�واء يف ذلك 
االعتداء الذي يقع من موظفيها و الذي 
يق�ع من االف�راد, ه�ذا و تن�ص اغلب 
القوان�ني القومية و الداخلي�ة يف اغلب 
الدول عىل توقيع عقوبة خاصة عىل كل 

من يخل بهذا الواجب.
2-ع�دم خض�وع املمث�ل الدبلوم�ايس 

لقضاء الدولة املبعوث لديها: 
أ-االعفاء من القضاء الجنائي: اليخضع 
املمث�ل الدبلومايس للقض�اء الجنائي يف 
الدولة املبعوث لديها, فال يجوز ان ترفع 
عليه دع�وى جنائية أمام محاكمها وال 
أن تطبق عليه قانون عقوباتها. وليس 
معنى خضوعه لقوانني الدولة الجنائية 
أن عدم اتباعها مباح له, فهو مفروض 

فيه أنه س�رياعي عدم االخ�الل بها من 
تلقاء نفسه.فاذا ارتكب يف الدولة املعتمد 
لديها جريم�ة معاقب�اُ عليها بمقتىض 
قوانينه�ا بلغ�ت ذلك اىل دولت�ه وطلبت 
اعادته, ويجوز له�ا طرده من اقليمها 
اذا كان العم�ل املنس�وب الي�ه ارتكابه 
جس�يماً. ويف جميع هذه الحاالت تقوم 
دولة املمثل – الدولة التي اوفده ويقصد 
بها دولة املمثل الدبلومايس – بمعاقبته 

عىل الجريمة التي ارتكبها.   
املته�م  اىل  املنس�وب  العم�ل  كان  اذا 
م�ن الجس�امة بحيث يكون ط�رده او 
طل�ب ابعاده غ�ري كاف لدفع الخطر و 
املحافظة عىل س�المة الدول�ة جاز لها, 

دفاعاً عن كيانها, ان تقبض عليه.
ان�ه واجب عىل الدولة أن تقر القبض 
عىل الح�االت التي البد لها من مبارشته 
لدفع الخطر عنه�ا, وأن تقف فيها عند 
حد القبض عليه, فال تبقيه تحت ترف 
س�لطاتها او تحاكم�ة ام�ام محاكمها 
جنائيا, وانما تس�لمه لس�لطات دولته 
ملحاكمت�ه, ف�اذا ل�م يكن عم�ل املمثل 
الدبلوماس�يني مما يهدد سالمة الدولة 
تهديداً فعلياً وج�ب االكتفاء بطرده او 

طلب اعادته كما قلنا.
الفرق بني الدبلوماسية و القنصليلة:

1-من حيث طبيعة العمل او اليه العمل:
أ-الدبلوماس�ية: طبيعة عملها س�يايس 
تف�اويض تمثييل نيابي , ينوب عن دولته 
الدولي�ة و  املعاه�دات و االتفاقي�ات  يف 

املؤتمرات الدولية, يف املجتمع الدويل.
ب-القنصلية:طبيع�ة عمله�ا اقتصادي 
و تج�اري , فه�ي ب�رز دورها م�ع بروز 
التج�ارة الدولي�ة و الخارجي�ة او يع�ود 
الفض�ل يف ب�روز القنصلي�ة و العالقات 
القنصلية اىل بروز العالقات االقتصادية و 

التجارية بني الدول يف العالقات الدولية.
2-من حيث االسبقية و القدم: القنصلية 
اق�دم من الدبلوماس�ية, بس�بب التبادل 
التج�اري و االقتصادي بني الحضارات و 

املجتمعات القديمة.
3-من حيث املصادر: 

أ-الدبلوماسية:مصدرها العرف الدويل.
االتفاقي�ات  مصدره�ا  ب-القنصلي�ة: 

الثنائية.    
4-من حيث التقنني:

اعرفه�ا  تقني�ني  ت�م  أ-الدبلوماس�ية: 
فيين�ا  اتفاقي�ة  يف  قان�ون  واصبح�ت 
للعالق�ات الدبلوماس�ية لع�ام 1961, و 

التي اصبحت قيد النفاذ عام 1963.
و  اعرفه�ا  تقن�ني  ت�م  ب-القنصلي�ة: 
اصبحت قانون يف اتفاقية فيننا للعالقات 
القنصلي�ة لع�ام 1963 و الت�ي اصبحت 

قانون قيد النفاذ عام 1967.
انواع الدبلوماسية.

أ-الدبلوماسية العادية او الدبلوماسييون 
فه�م  الع�ادة:  ف�وق   – املفاوض�ون   –
جنراالت املعاهدات و االتفاقيات الدولية 
يف املنظم�ات الدولية و يف الدول القومية, 
التي تكون طبيع�ة عملهم التفاوضات , 
وهي اس�لوب قتال لكن اس�لوب سلمي 
, تك�ون الكلم�ات ولغ�ة الجس�د و ف�ن 
االقن�اع و املجام�الت هي الس�الح الذي 
يتس�لح و يقاتل ب�ه الدبلومايس س�عياً 
لتحقيق اهداف الدولة – الدولة املوفدة – 
القومية , الذي ه�و موفد الجلها, وايضا 
كتاب�ة التقاري�ر الت�ي ه�ي بواس�طتها 
و  الحكوم�ة  اىل  املعلوم�ات  نق�ل  يت�م 
الس�لطة السياس�ية, الج�ل معرف�ة ما 
جرى يف املعاه�دة و االتفاقية و ايضا ما 
ج�رى يف املؤتمر او املنظم�ة عند انعقاد 

االجتماعات و الدورات.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد /الكرخ االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف اللطيفية 
العدد / 76/ش/2021

التاريخ 2021/1/24
اعالن

املدعية ملياء عبد خضري
املدعى عليه اركان عدنان جيجان 

اق�ام املدعي الدعوى الرشعي�ة املرقمة اعاله يطلب 
في�ه دعوت�ك للمرافعة وال�ذي طلب في�ه بالدعوى 
املرقم�ة اعاله والحكم بالتفري�ق للهجر وملجهولية 
محل اقامتك حس�ب كتاب مرك�ز القرية العرية 
بالعدد 504 يف 2021/1/21 واملؤيد باشعار املختار 
يف ناحية االسكندرية تقرر تبليغك بالصحف املحلية 
وبواس�طة صحيفتني محليتني يوميتني رس�ميتني 
للحض�ور ام�ام ه�ذه املحكمة يف موع�د املرافعة يف 
2021/1/31 الس�اعة الثامن�ة صباح�ا وعند عدم 
حضورك ستجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا ووفق 

االصول
القايض

عدنان محمود رشيد
������������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2020/1146

التاريخ: 2021/1/24
اعالن

تبي�ع مديرية تنفي�ذ النجف العقار تسلس�ل  ) 1401 /1 
الحوي�ش  الواقع يف النجف ( العائد للمدين )صالح بجاي 
زغ�ري( املحج�وز لقاء طلب الدائن ) اياد ش�اكر ش�فيق( 
البالغ )350,000,000( ثالثمائة وخمسون مليون دينار  
فع�ىل الراغب بال�رشاء مراجعة هذه املديري�ة خالل مدة 
ثالث�ني يوما تبدا م�ن اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه 
التامين�ات القانونية عرشة من املائة م�ن القيمة املقدرة 
وشهادة الجنس�ية العراقية وان رسم التسجيل والداللية 

عىل املشرتي.
املنفذ العدل

احمد مسافر عبد الحسني الخالدي
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه  : النجف 1/1401 الحويش 
2 � جنسه ونوعه : فندق 

3 � حدوده واوصافه: بلدية النجف
4 � مش�تمالته : العق�ار يق�ع عىل ش�ارعني عرض 10م 
ويتم الدخول اليه عن طريق س�لم خمس بايات ويحتوي 
ع�ىل رسداب يت�م الدخ�ول اليه ع�ن طريق س�لم ، يتألف 
م�ن مطبخ يطل ع�ىل الصالة التي تحت�وي عىل صحيات 
مش�رتكة عدد ) 2( ومصعد كهربائي وارضية الصالة من 
الكرانيت والجدران مغلفة بالسرياميك اىل االعىل والسقف 
من الكونكريت املس�لح مغلف بالس�قف الثانوي ، وسلم 
اخر من خمسة عرش باية يؤدي اىل الطابق االريض للفندق 
والس�لم مطيل بالكرانيت ومن ثم س�لم ي�ؤدي اىل الطابق 
االول الصال�ة تحت�وي ع�ىل اربع غ�رف نزم اثن�ان منها 
مس�احتها ) 4×3م( واثن�ان ) 2،5×3م( والغ�رف مبلطة 
بمادة الكرانيت لالرضية والسقف من الكونكريت املسلح 
ومغلف بالس�قف الثان�وي والجدران مطلية باالس�منت 
وم�ادة الفابيانو وكل غرفة تحت�وي عىل صحيات مغلفة 
بم�ادة الس�رياميك كما تحتوي الصالة عىل مس�ند مغلف 
بال�)cnc( ونوافذ وشبابيك عدد )5( بسعة )3،2 مرت( من 
الزجاج تطل عىل الشارعني وارضية الصالة من الكرانيت 
والس�قف من الكونكري�ت مغل�ف باليقف الثان�وي، اما 
الطاب�ق االول يحت�وي ع�ىل )7( غرف ن�وم ارضيتها من 
الكراني�ت وجدرانها مطلي�ة بالفابيانو والس�قف مغلف 
بالس�قف الثان�وي وكل غرف�ة فيه�ا صحي�ات مطلي�ة 

بالسرياميك.
ككما يوجد س�لم ي�ؤدي اىل الطابق الثان�ي والذي يحتوي 
ع�ىل )7( غرف نوم وايضا بنفس مواصفات الطابق االول 
تماما جميع ارضياتها من الكرانيت والسقوف كونكريت 
مغلف باليقف الثانوي والجدران من الفابيون والصحيات 
لكل غرفة من الس�رياميك كما يوجد سلم يؤدي اىل سطح 
العقار مبلط بمادة الكايش االس�منتي ) الش�تايكر( وان 

جميع الطوابق والرداب مجهزة باملاء والكهرباء.
5 �مساحته : 150،88 م2

6 �  درجة العمران : جيدة 
7 � الش�اغل  : عبدالرضا محي عيل ) مس�تأجر( ويرغب 

بالبقاء بصفة مستأجر
8 � القيم�ة املق�درة :  543،168،000 خمس�مائة وثالثة 

واربعون مليون ومائة وثمانية وستون الف دينار.

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف  كربالء املقدسة
العدد / 3635/ش/2020

التاريخ 2021/1/20
اعالن

اىل املدعى عليه / طه عبد الكريم كاظم 
اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا املرق�م  3635/
ش/2020 يف 2020/12/9 والذي يقيض وملجهولية 
محل اقامتك حس�ب اشعار القائم بالتبليغ لذا تقرر 
تبليغ�ك اعالنا بالصحف املحلي�ة فلك حق االعرتاض 
والتميي�ز ضم�ن امل�دة القانونية وبعكس�ه س�وف 

يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق االصول
القايض

مهند عبد الكاظم الهاليل
������������������������������������������

فقدان 
النج�ف  بلدي�ة  الوص�ل الص�ادر م�ن  فق�د من�ي 
باس�م عباس عب�د االمري ج�والن بالرق�م 3687 يف 
2020/12/17  فعىل من يعثر عليه تس�ليمه لجهة 

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

وزارة العدل
دائرة التسجيل العقار العامة

مديرية التسجيل العقاري يف النجف الثانية
العدد: مجدد/1727

التاريخ: 2021/1/24
اعالن

البيانات الخاصة بالعائدية يف السجل االسايس

تنفي�ذا الحكام امل�ادة ) 1( من امل�ادة )50( مكرره 
من قانون التس�جيل العق�اري رقم ) 1971( املعدل 
فق�د تقرر االعالن عن مبارشة التس�جيل باجراءات 
التس�جيل املجدد للعقارات املبينة اعاله وفق احكام 
املادة ) 3( من املادة )45( من القانون املذكور فعىل 
م�ن يدع�ي امللكي�ة او اي حق�وق عقاري�ه يف هذه 
العقارات املذكورة اع�اله تقديم ما لديه من بيانات 
اىل ه�ذه الدائرة خالل ثالث�ني يوما من تاريخ النرش 
االعالن والحضور يف موقع العقار الس�اعة العارشة 
م�ن صباح الي�وم التايل النته�اء مدة االع�الن وذلك 
الثبات ادعائه بمختلف وس�ائل االثب�ات عند اجراء 
الكش�ف املوقعي ع�ىل العقار من قب�ل لجنة تثبيت 

امللكية وبحضور املجاورين الذين تقرر حضورهم.
الحقوقي/ هادي مصيلح الزهريي

مدير التسجيل العقاري الثانية بالنجف االرشف
������������������������������������������

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد : 5997/ش2020/4

التاريخ : 
م/إعالن

إىل/ املدعى عليها ) محمد سليم حمزه (
أص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا بالدع�وى املرقم 
)5998/ش2020/4( يف 2021/1/14 غيابيا بحقك 
والقايض بتأدية) نفقه ماضيه ومستمره ( للمدعية 
) زه�راء عظيم حم�زه( ونفقه مس�تمره الوالدك 
كل من ) جعفر وحس�ني وزين�ب( وملجهولية محل 
إقامتك وحسب رشح القائم بالتبليغ واشعار مختار 
حي الرحمه/ النجف قررت املحكمة تبليغك بالقرار 
بواس�طة صحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني ولك حق 
االع�رتاض عىل القرار الغيابي خ�الل املدة القانونيه 

وبعكسه يكتسب القرار الدرجة القطعية.
القايض

عيل حميد الحيدري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الحلة  
العدد 5365/ش/2020

التاريخ 2021/1/20
اعالن 

اىل / املدعى عليه / عباس عبود مشعان
اص�درت هذه املحكمة قراره�ا املرقم اعاله بتاريخ 
2020/12/27 املتضم�ن الحكم بصح�ة وتصديق 
الط�الق الرجع�ي الذي اوقع�ه املدع�ى عليه عباس 
عبود مش�عان بحق زوجت�ه املدعية علياء س�لمان 
حم�زة الواقع بتاريخ 2020/6/11 واعتبارة طالقا 
رجعي�ا واقع�ا للم�رة االوىل انقل�ب اىل ط�الق بائن 
بينونة صغ�رى النتهاء فرتة الع�دة ال يحق للمدعى 
عليه الرجوع باملدعية واستئناف الحياة الزوجية اال 
بعق�د ومهر جديدين وال عدة ع�ىل املدعية النتهائها 
وتنبي�ه املدعي�ة بع�دم ال�زواج برج�ل اخ�ر اال بعد 
اكتس�اب القرار الدرجة القطعي�ة وملجهولية محل 
اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ يف 2021/1/13 
واشعار مختار منطقة قضاء الكوفة القديمة املدعو 
مختار ابراهيم عزيز حي ميسان منطقة الرشيط يف 
النجف االرشف لذا تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني ول�ك ح�ق االع�رتاض والتمييز وبعكس�ه 

يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق القانون
القايض

������������������������������������������
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
العدد : 2019/755

التاريخ: 2021/1/20
اعالن

 تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الكوف�ة س�هام م�ن العقار 
تسلس�ل  ) 107 /762 كريش�ات  الواقع يف الكوفة 
( العائ�د للمدين )كريم تركي عبد الكاظم( املحجوز 
لق�اء طلب الدائن ) ش�ريين ذي�اب بدي�وي( البالغ 
ال�ف  وخمس�مائة  مالي�ني  س�بعة   )7,500,000(
دين�ار  فعىل الراغب بال�رشاء مراجعة هذه املديرية 
خالل م�دة ثالثني يوم�ا تبدا من الي�وم التايل للنرش 
مستصحبا معه التأمينات القانونية عرشة من املائة 
من القيمة املقدرة بصك مصدق وش�هادة الجنسية 
العراقية ويتحمل املشرتي اجور التسجيل والداللية 
، عدد الس�هام املراد بيعها )1900( س�هم من اصل 

االعتبار الكيل ) 22638( سهم.
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه  : كوفة /كريشات 762/107 
2 � جنسه ونوعه : دارين 

3 � حدوده واوصافه: بلدية الكوفة
4 � مش�تمالته : العق�ار عب�ارة عن داري�ن مفرزة 
بصورة غري رس�مية يقعان عىل ش�ارعني فرعيني، 
ال�دار االوىل : عب�ارة ع�ن هي�كل غري مس�قف قيد 
االنش�اء ، الدار الثانية: يكون النزول اليه بواس�طة 
اربعة بايات وممر يؤدي اىل س�احة الدار واستقبال 
وباح�ة مكش�وفة وغرفة ن�وم عدد ثالث�ة وتواليت 
ارضي�ة االس�تقبال مكن الكايش املوزئي�ك اما بقية 
ارض ال�دار مبلط�ة باالس�منت ام�ا ارضي�ة املم�ر 
م�ع الباحه املنكش�وفة مبلطة باالش�تايكر العادي 
املتهالك وال يحتوي عىل س�لم الس�قف من الطابوق 
والش�يلمان مجه�ز م�اء وكهرب�اء علم�ا ان ال�دار 

بمستوى الشارع.
5 �مس�احته : اثن�ان اول�ك وس�تة وع�رشون مرت 

وثمانية وثالثون سنتمرت 226،38م2
6 �  درج�ة العم�ران : الدار االوىل قيد االنش�اء الدار 

الثانية رديء
7 � الش�اغل  : الدار االوىل اليوجد الدار الثانية رحيم 
ونوم�ي اوالد ترك�ي ويرغب�ون بالبق�اء بع�د البيع 

بصفة مستأجر
لس�هام  املق�درة  القيم�ة   : املق�درة  القيم�ة   �  8
املدي�ن خمس�ة مالي�ني وخمس�مائة ال�ف دين�ار 

)5،500،000(
9- موع�د املزاي�دة: الي�وم االخ�ري لالعالن الس�اعة 

الثانية عرشة ظهرا
10- مكان املزايدة: داخل مديرية تنفيذ الكوفة

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

دار القضاء يف سامراء
محكمة بداءة سامراء

العدد: 2021/2066
التاريخ:2021/1/24

اىل/ املدعى عليه اياد حياوي سلوم
اعالن

/35 املرق�م  الحك�م  ق�رار  محكمتن�ا  اص�درت 
اس�تمالك/2011 يف 2011/1/30 واملتضم�ن نزع 
ملكي�ة عموم العقار املرقم 3/171 م رشقية بمبلغ 
ق�دره خمس�مائة واربع�ة وعرشون ملي�ون دينار 
يف  35/اس�تمالك/2011  املرق�م  والق�رار  عراق�ي 
2011/1/31 والصادر عن هذه املحكمة واملتضمن 
ن�زع عموم العق�ار 3/171 م رشقي�ة بمبلغ قدره 
مئتان وتس�عة وخمس�ون مليون وخمسمائة الف 
دين�ار وألطالع املحكمة عىل الص�ك املرقم 006361 
علي�ه قررت املحكم�ة الزامكم بتأديتك�م اىل املدعي 
رئيس ديوان الوقف الشيعي اضافة لوظيفته مبلغاً 
قدره مئتان واربعة وستون مليون وخمسمائة الف 
دينار عراقي وتحميلكم الرسوم واملصاريف واتعاب 
املحام�اة واتعاب محام�اة وكيل املدع�ي الحقوقي 
احم�د حيدر عب�د الصاحب مبلغ قدره خمس�مائة 
ال�ف دينار ونظراً الرتحال�ك اىل جهة مجهولة قررت 
ه�ذه املحكم�ة ابالغك�م بالقرار ع�ن طريق النرش 
بصحيفتني يوميت�ني محليتني لالعرتاض او التمييز 
عىل الحكم خالل ثالثون يوماً من قبلك او من ينوب 
عن�ك قانوناً م�ن تاريخ نرشه وبعكس�ه س�يكون 

القرار نافذاً بحقك ومكتسباً الدرجة القطعية.
القايض

سعدون محمد عويد
������������������������������������������

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

دار القضاء يف سامراء
محكمة بداءة سامراء
العدد: 991/ب/2020
التاريخ:2021/1/21

اىل/ املدعى عليه/ سعد رشيد عايد
م/ تبليغ

للدع�وى البدائية املقامة من قب�ل املدعي )رعد عيل 
حسني( موضوعها حجز مركبة املرقمة )13589ر( 
ص�الح الدين نوعه�ا )مارس�دس تك قم�ارة لوري 
ق�الب( مودي�ل )1982( وبالنظر لثب�وت مجهولية 
مح�ل اقامتك حس�ب رشح املبل�غ القضائي عيىس 
صالح محم�د بتاري�خ 2020/12/23 تع�ذر علية 
تبليغة كون املطلوب تبليغة كان يسكن الدار وارتحل 
اىل جه�ة مجهولة حس�ب ادع�اء املخت�ار ومرفقة 
اش�عار مختار)فاروق امري صبحي مخلف( مختار 
ح�ي الكارات ناحي�ة دجلة وقد تم تأيي�ده من قبل 
قائمقامي�ة قضاء س�امراء يف 2020/12/23 عليه 
قررت املحكمة تبليغك بواسطة صحيفتني محليتني 
يوميتني بموعد املرافعة املصادف 2021/2/4 وعند 
عدم حضورك يف موعد املرافعة او ارس�ال من ينوب 
عن�ك قانون�اً او تقديم معذرة مرشوعة  فس�تجري 

املرافعة بحقك غيابياً وفق القانون.
القايض

سعدون محمد عويد
������������������������������������������

فقدان
فق�دت مني الوثيقة املرقم�ة 69/ 29-00046837 
الصادرة من مدرس�ة راهب ال محمد ع املعنونة اىل 
ثانوية السياب املس�ائية باسم / احمد داخل كاظم 

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

فقدان
فق�دت من�ي الوثيقة املرقم�ة 35 تحمل التسلس�ل 
0978966  يف 2018/10/14 الصادرة من متوسطة 
صف�ني املعنون�ة اىل متوس�طة الرافدي�ن باس�م / 
حس�ني بطاح مش�كور من يعث�ر عليها تس�ليمها 

لجهة االصدار

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

اىل ال�رشكاء وس�ام حمي�د رض�ا وضي�اء حس�ني 
محسن

 اقت�ىض حضوركم اىل صندوق االس�كان العراقي يف 
محافظ�ة النج�ف خل�ف مديرية م�اء النجف وذلك 
باق�رارك باملوافقة عىل تس�ليف رشيككم يف العقار 
املواطن محمد جاب�ر عباس للعقار املرقم 2/3115 
ح�ي العروبة مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم داخل 
العراق وش�هر خارج العراق وبعكسه سوف تصدر 

املوافقة وفقا للضوابط الالزمة
������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف  الكوت 
العدد / 47/ش/2021

اىل املدعى عليه / خالد ماجد عريبي
اقام�ت املدعية س�اجدة محس�ن مص�اول الدعوى 
املرقم�ة اعاله والت�ي تطلب فيها دعوت�ك للمرافعة 
والحكم بالتفري�ق للهجر وملجهولي�ة محل اقامتك 
حسب اش�عار مختار محلة امليمون واملرفق بكتاب 
مركز رشط�ة الخلود بالع�دد 230 يف 2021/1/19 
تقرر تبليغك بواس�طة صحيفتني محليتني يوميتني 
رس�ميتني يوميت�ني للحض�ور امام ه�ذه املحكمة 
بتاريخ 2021/1/31 الساعة التاسعة صباحا وعند 
عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وحسب االصول
القايض

حيدر شعيوط سدخان
������������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة : 2018/819

التاريخ 2020/12/9
اعالن

تسلس�ل  العق�ار  الك�وت  تنفي�ذ  مديري�ة  تبي�ع   
3943/2م 38   الواق�ع يف ك�وت / الخاجي�ه العائد 
للمدي�ن  عيل كريم عبد الرض�ا  املحجوز لقاء طلب 
الدائ�ن عبري كريم عبد الرضا البالغ ثالثة وتس�عون 
مليون وس�تمائة وعرشون الف دينار  فعىل الراغب 
بال�رشاء مراجعة هذه املديرية خ�الل مدة 15 يوما 
تبدأ من اليوم التايل للنرش مستصحبا معه التامينات 
القانوني�ة ع�رشة م�ن املائ�ة م�ن القيم�ة املقدرة 
وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رس�م التس�جيل 

والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل
املواصفات :

1 � موقع�ه ورقم�ه : ك�وت /الخاجي�ه 3943/2 
مقاطعة 38 

2 � جنسه ونوعه : دار سكن 
3 � ح�دوده واوصاف�ه : يق�ع يف منطق�ة الخاجيه 

الثانية يف شارع فرعي مقسم اىل جزئني 
4 �  مشتمالته : جزئني كل جزء 125م2 

5 � مساحته 250م2 
6 � درجة العمران : جيدة جدا

7 � الشاغل عيل كريم عبد الرضا
8 � القيم�ة املق�درة : 110,000,000 مائة وعرشة 

ماليني دينار

رقم ت
العقار

اسم 
المحلة

جنس 
العقار

بيانات 
المالحظاتالعقار

111/41دارينالبراق1959

اسم طالب 
سهام 

مجهولة 
المالك

زهير 
حسن 
محمود 
المذحجي
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

اليوم مثايل لتصحيح أي مش�اكل نشأت مؤخرًا 
يف عالقت�ك بالحبي�ب، لكن أنت م�ن تحتاج إىل 
اتخاذ الخط�وة األوىل، ويجب أن تضع كربياءك 
جانباً وتت�وىل األمور، وس�يكون رشيك حياتك 

منفتًحا عىل االقرتاحات التي تقدمها اليوم.

لديك العديد من الخطط الجيدة التي س�تتمكن 
من تنفيذها يف عملك بش�كل جيد للغاية، والتي 
م�ن املمكن أن تتس�بب يف غرية بع�ض الزمالء 
منك، وعليك أن تكون أكثر حذًرا حتى ال تخوض 

مشاكل مع زمالئك فيما بعد.

هناك اس�تقرار ىف الجانب املهن�ى والعمىل من 
حياتك س�تحصل عىل العديد من الفرص لتعلم 
املزي�د ومش�اركة ه�ذه املعرفة م�ع اآلخرين 
أيًضا. ومع ذلك ، قد تكون هناك بعض الظروف 
غري املتوقعة التي قد تس�بب لك خس�ارة مالية 

فادحة

العازب�ون منكم كانوا يخطط�ون لبداية قوية 
لعالقتهم العاطفة، وسيسعى أولئك املتزوجون 
بالفع�ل إىل إيجاد ط�رق إلضافة الرومانس�ية 
املفقودة إىل عالقتهم، س�تتخذ خطوات جريئة 
مع رشيك حياتك وستزيل الخوف إذا كان هناك 

أي يشء.

قد يتحقق حلمك باالس�تقرار يف الخارج اليوم، 
حيث قد تحصل عىل عروض للعمل مع رشكات 
مرموق�ة تأسس�ت يف أراض أجنبية، ومع ذلك، 
قد تواجه مشكالت يف التوثيق، ولكن سيتم حل 
هذه املشكالت يف أي وقت من األوقات، وعندما 
يكون لديك كل ما تريد، سيتبعك املال بالتأكيد.

كن�ت تتبع نظاًم�ا غذائًيا غري صح�ي أو كنت 
تتن�اول الطعام بالخ�ارج كثريًا، اليوم س�وف 
األك�رب، ق�د تش�عر  الع�بء  تتحم�ل معدت�ك 
باأللم،خذها ببس�اطة و تناول طعاًما بسيًطا 
ومطبوًخا يف املنزل، زد من اس�تهالكك للمياه، 

ستعود قريبا إىل املسار الصحيح.

ق�د تتمك�ن الي�وم بالفع�ل م�ن ع�الج جميع 
الضغوطات واملش�اكل التي كن�ت تعاني منها 
الفرتة الس�ابقة بش�كل ملحوظ، وكل ما عليك 
فعهل اليوم هو االس�رتخاء وقضاء وقت ممتع 

مع أصدقائك.

ه�ذا الي�وم مناس�ب إلح�داث تغ�ري يف حياتك 
املهني�ة، وهذه هي أعظم فرص�ة لك يف عملك، 
فحاول االق�رتاب إىل كبار املديرين�ن والتواصل 
معه�م بفاعلي�ة، فه�ذه ه�ي أك�رب فرصة لك 

لزيادة دخلك بشكل كبري الفرتة املقبلة. 

م�ن ال�روري تكري�س الوقت لعائلت�ك اآلن، 
حيث تستحوذ الوظيفة واالعتبارات الخارجية 
عالقت�ك  وأصبح�ت  انتباه�ك،  ع�ىل  األخ�رى 
بالحبي�ب محفوف�ة باملخاطر إىل ح�د ما خالل 
األي�ام القليل�ة املاضي�ة، لذا من ال�روري أن 

ترعى عائلتك ورشيك حياتك اآلن

أنت جاد جًدا وربما تبالغ يف التفكري يف مشكالت 
عالقت�ك العاطفي�ة، فاجعله�ا فرص�ة لقضاء 
الوقت مع رشيك حياتك. بمجرد أن تتوقف عن 
محاول�ة اكتش�اف املعنى املزدوج ل�كل إيماءة 
يقوم بها، س�تجد أن عالقتك مبنية عىل أساس 

قوي

ال تب�ذل قص�اري جه�دك يف تقدي�م املس�اعدة 
لش�خص لم يطلبه�ا من�ك، فلقد كن�ت داعًما 
كث�رًيا لآلخري�ن، ولكن يب�دو أنه�م ال يهتمون 
بمصلحتهم حتى اآلن، وال تهتم باملنافس�ن لك 
عىل االط�الق، وحاول الرتكيز عىل كافة أعمالك 

إلنجازها جيًدا. 

أنت ميلء بالطاقة اإليجابي�ة اليوم، عىل الرغم 
م�ن ذلك ف�إن نصيحتك غري املرغ�وب فيها لن 
تكون موض�ع ترحيب يف كل مكان، وقد ينتهي 
ب�ك األمر إىل إنفاق مبلغ كب�ري من أجل راحتك، 

ومع ذلك.

العذراء

احلوت

متجر جماين للعرائس
يمتلئ متجر يف بلدة بابينيسريي الهندية 
بوالي�ة ك�ريال بمالب�س العرائ�س، م�ن 
التنان�ري التقليدي�ة امللون�ة إىل الس�اري 
الالمع�ة  الس�لوار  وب�دالت  والعب�اءات 
الت�ي تزّي�ن عارضات املتجر باألقمش�ة 
الوفرية، إىل الصنادل واألحذية واألس�اور 
والحقائب املصنوعة من الخرز املعروضة 
عىل الط�اوالت، وص�والً إىل أدوات املائدة 

ومفارش الرسير املبعثرة يف املكان.
»كهف س�ندريال!« هكذا تصف صاحبة 

املتجر س�ابيثا متجرها والذي أسسته يف 
2020 وسط اإلقفال التام، لتوفري كل ما 
تحتاجه العروس لحف�ل زفافها الهندي 

التقليدي الكبري مجاناً.
قال�ت مصمم�ة األزي�اء الت�ي تبلغ 41 
عام�اً لصحيفة »غاردي�ان« الربيطانية 
إن مصمم�ن وأثري�اء يتربعون ملتجرها 
واس�مه »قوس القزح« ببدالت الزفاف، 
وه�ي بدوره�ا توزعها ع�ىل املحرومات 
الالت�ي ال يمكنه�ن تحم�ل رشاء أزي�اء 

خاصة يف ب�الد حيث الكثري م�ن املتاجر 
مقامة لحفالت الزفاف الباهظة الثمن.

والالف�ت يف األم�ر هو أن املتجر يس�مح 
للزائ�رات بأخ�ذ الفس�اتن دون االلتزام 
بإعادته�ا. وق�د أوضح�ت س�ابيثا: »ال 
بأس بذلك، فأنا أريد أن تش�عر العرائس 
بملكي�ة الفس�تان، فليس هن�اك ما هو 
أكثر إرضاء من مشاهدة عروس متألقة 
تخرج من متجري، وهي تش�عر وكأنها 

سندريال«.

»آبل« حتذف تطبيقات من متجرها اخلاص بالصني
ق�ررت رشك�ة »آب�ل« األمريكي�ة حذف 
م�ن  التطبيق�ات  م�ن  اآلالف  ع�رات 
 متجره�ا الصين�ي بالتزامن م�ع حلول 

العام الجديد. 
 وكش�ف مص�در بحس�ب موق�ع »آب�ل 
إنس�ايدر »   أن العدد اإلجمايل  للتطبيقات 
املحذوفة وصل إىل نحو 46 ألفا، معظمها 
 من   األلعاب، مرجًح�ا أن قرارات الحذف 

ق�د تكون ص�درت بن�اء  ع�ىل طلب من 
السلطات الرسمية يف   الصن . 

وأقرت الصن قبل سنوات قانوًنا يفرض 
ع�ىل كل لعبة للهوات�ف  الذكية الحصول 
ع�ىل ترخي�ص رس�مي قب�ل الس�ماح 

بطرحها عىل  متاجر   التطبيقات . 
ويشار إىل أن «  آبل«    حذفت العام املنرصم 
نحو 94 ألف تطبيق  من متجرها الرسمي 

الخاص بالصن . 
وأقرت الصن قبل سنوات قانوًنا يفرض 
ع�ىل كل لعبة للهوات�ف  الذكية الحصول 
ع�ىل ترخي�ص رس�مي قب�ل الس�ماح 

بطرحها عىل  متاجر   التطبيقات . 
ويشار إىل أن «  آبل«    حذفت العام املنرصم 
نحو 94 ألف تطبيق  من متجرها الرسمي 

الخاص بالصن . 

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
»تكفي 5 أشخاص«

1 كيلو حليب طازج كامل الدسم
8 ملعقة كبرية »ملعقة طعام« سكر أبيض

4 ملعقة كبرية »ملعقة طعام« نشا
نصف كوب ماء بارد

مكرسات مجروشة أو قرفة ناعمة للتزين
طريقة عمل مهلبية الشيكوالتة

خطوات التحضري:
نذيب النشا يف املاء، ونضعهم جانباً.

يف وعاء كبري عىل النار، نضع الحليب حتى يغيل.
نضيف السكر وخليط النشا، ونقلبهم جيداً حتى يثقل قوامها.

نوزع الخليط يف بوالت متوس�طة، ونضعه يف الثالجة ملدة ساعتن عىل األقل أو 
لحن التقديم.

ُنزين املهلبية بالقرفة الناعمة أو املكرسات املجروشة، ثم نقدمها.

املهلبية
اغذية تقوي جهاز املناعة وحتسن الصحة

يمكن أن تساعد األطعمة واملروبات 
الت�ي نتناولها يف دعم نظ�ام املناعة 
يف الجس�م والحف�اظ ع�ىل الصحة، 
ومقاوم�ة األم�راض، وبالطب�ع لن 
تكون األطعم�ة أو العنارص الغذائية 
عالجا معجزا للمرض، لكنها تأتي يف 

إطار نظام غذائي صحي متكامل.
1- البطاطا الحلوة

تحت�وي مثل الج�زر عىل م�ادة بيتا 
كاروتن، والذي يتحول داخل الجسم 
إىل فيتامن A، ويقيض - مثل الشاي 

- عىل الجذور الحرة الضارة، كما تساعد البطاطا الحلوة يف تقوية 
جهاز املناعة وتحسن حالة الجسم عند الكرب.

 2- الفطر )املروم(
 B يزود الفطر الجس�م بالس�يلينيوم املعدن�ي ومجموعة فيتامن
الريبوفالف�ن والنياس�ن، اللذي�ن لهما دور كب�ري يف نظام املناعة 
الصح�ي، وه�و مفي�د للجس�م كث�ريا، ف�إذا كان لدي�ك نقص يف 

السيلينيوم، ستكون أكثر عرضة لإلصابة بإنفلونزا أكثر حدة.
 3- املحار

م�يلء بالزنك وله الق�درة عىل مكافح�ة الفريوس�ات، وقد يرجع 
ذلك إىل أن الزنك يس�اعد يف تكوين خاليا الدم البيضاء وتنش�يطها 
للمشاركة يف االستجابة املناعية للجسم، كما يساعد املحار جهاز 

املناعة يف مهامه كالتئام الجروح.

 4- البطيخ
لي�س مرطب�ا ومنعًش�ا فق�ط، ب�ل 
يحت�وي ع�ىل الكث�ري م�ن مضادات 
الجلوتاثيون،  التي تس�مى  األكسدة 
م�ا يق�وي جه�از املناع�ة ويحارب 
العدوى، وللحصول عىل أكرب نس�بة 
م�ن الجلوتاثي�ون يف البطيخ، تناول 

الجزء األحمر القريب من القرة.
 5- جنن القمح

حب�وب القم�ح قب�ل النض�ج، غنية 
الغذائي�ة، وطريقة جيدة  بالعنارص 
للحص�ول ع�ىل الزنك ومض�ادات األكس�دة وفيتامين�ات B، وبها 
مزيج جيد من األلياف والربوتن وبعض الدهون الصحية، ويمكن 

استخدامها بدال من الدقيق العادي يف بعض الوجبات.
 6- زبادي قليل الدسم

ق�د تخف�ف م�ادة »بروبيوتيك«، املوج�ودة يف الزب�ادي واملنتجات 
املخمرة األخرى من حدة نزالت الربد، وابحث عن الزبادي املحتوي 
ع�ىل فيتامن D، ألن انخفاضه يف الجس�م يعرض لإلصابة بنزالت 

الربد أو اإلنفلونزا.
 7- السبانخ

ستجد الكثري من العنارص الغذائية يف هذا »الطعام الفائق«، أحدها 
حم�ض الفوليك، الذي يس�اعد الجس�م عىل تكوي�ن خاليا جديدة 

وإصالح الحمض النووي.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين

العدد )2305( االثنين  25  كانون الثاني  2021

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

كلمات متقاطعةكلمات متقاطعة

البحث عن الكلمة

حل اللغز

1 - مطرب قطري.
2 - عاصمة األردن - فتل )معكوسة(.

3 - مسلسل لغازي حسن )معكوسة(.
4 - ن�اد ريايض قطري - ح�رف إنجليزي 

- غري ناضج.
5 - )ال� ......( من أس�ماء الله الحسنى - 

عملة اليابان.
6 - )ال� ......( مدينة عراقية )معكوسة( 

- سقى النبات - متشابهان.
املوس�يقى  أن�واع  م�ن   - أصلح�ه   -  7

)معكوسة(.
8 - من الغزالن )معكوسة( - )ال� .......( 

عاصمة قطر.
9 - آلة موسيقية )معكوسة(.

10 - )ي�ا ....( أغني�ة للطيف�ة - للتخيري 
)معكوسة( - مناص.

1 - )ال� ......( دولة خليجية.
عربي�ة  ممثل�ة   - األب  ش�قيق   -  2

)معكوسة(.
3 - ثلث�ا )دار( - لعب - أقوم باإلمامة 

)معكوسة(.
4 - تجده�ا يف )أزمان( - عكس )فر( 

- ثلثا )ترى(.
5 - طول.

6 - أديب فرنيس.
7 - )...... نهاري( أغنية لعمرو دياب 

- أقوم بتكرار السؤال )معكوسة(.
8 - أبس�ط )معكوس�ة( - أعطى بال 

مقابل )معكوسة(.
9 - ضد خائن )معكوسة(.
10 - أغنية لفهد الكبييس.

عموديأفقي
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رايض شنيشل : التفكري يف مجع النقاط 
اهم والبحث عن حمرتف اجنبي وارد

             المستقبل العراقي/ متابعة

اكد مدرب فريق الزوراء بكرة القدم 
ان املباريات املقبل�ة للزوراء هدفها 
جمع النقاط، وهذا يحتاج اىل تركيز 

عايل ودقة يف تنفيذ الواجبات .
وق�ال شنيش�ل، ان »التفكري الحايل 
بالنس�بة لفريق ال�زوراء هو جمع 
النقاط مع رضورة تقديم اداء جيد، 
وب�دون اداء ال يمكن ان نفوز ولكن 
كل املباري�ات م�ع الف�رق املتذيل�ة 
س�تكون صعبة الن العب�ي الفريق 
يعط�ون كل ما عنده�م امام الفرق 
الجماهريي�ة للبح�ث عن الش�هرة. 
لذل�ك يكون الحافز اك�ر من العبي 
الفرق الكبرية الذين تقل حماستهم 

مع قوة الفرق التي يواجهونها .«

ال�دوري  يف  االخ�رية  مب�اراة  وع�ن 
العراقي بكرة القدم امام الس�ماوة، 
قال: »قدمنا جهدا كبريا النها كانت 
بع�د مبارتني كبريتني م�ع الديوانية 

ونفط الوس�ط،  لذل�ك كان يجب ان 
نستثمر فريق الس�ماوة الستشفاء 
عدد م�ن الالعبني مما صعب املهمة 
علين�ا يف هذه املب�اراة والتي حققنا 

فيها االهم ثالث نقاط .«
لي�س  الق�ادم  ان  اىل  واش�ار 
جه�ود  اىل  ويحت�اج  بالس�هل 
وتركيز عىل املس�توى العايل، لكن 

االهم تجاوزنا مرحلة صعبة 
بسبب الجهد الكبري 

بذل�وه  ال�ذي 
الالعبني.

دائرة شؤون األقاليم واملحافظات تسعى 
إلنجاح احلدث الريايض اخلليجي

             المستقبل العراقي/ متابعة

األقالي�م  دائ�رة ش�ؤون  ق�ال مدي�ر ع�ام 
واملحافظات طالب املوسوي: »اننا جاهزون 
الس�تضافة املباري�ات الرس�مية والبطوالت 
الخليجي�ة من ع�ام 2017 من خ�الل توفري 
وكان�ت  والفني�ة  اللوجس�تية  االمكاني�ات 
الس�نوات املاضي�ة فرصة جي�دة لالرتقاء 
بالعم�ل.« وب�ني املوس�وي ان »الع�راق 
نجح باستضافة بطولة الصداقة االوىل 
ع�ام 2018 بحض�ور منتخب�ات قط�ر 
وس�وريا، والنس�خة الثانية عام 2019 
مع منتخبات االردن وسوريا، فضال عن 
لقاء منتخبنا نظريه السعودية مبينا انه 
جرى تشكيل لجان تضم وزارة الشباب 
والرياض�ة والصحة والكهرب�اء وقيادة 
عملي�ات البرصة، فضال ع�ن العرشات 

م�ن الش�باب املتوطعني الذي�ن اب�دوا رغبته 
يف التع�اون معن�ا.« وتوق�ع ان اللق�اء الودي 
م�ع االزرق الكويت�ي س�يكون بروف�ة ضمن 
املل�ف العراقي الس�تضافة خليج�ي 25 وهو 
اس�تحقاق ومطلب جماهريي. مش�ريا اىل ان 

املرافق األخرى تم تهيئتها ابتداء من املنظومة 
الكهربائي�ة والبواب�ات واملصاع�د وان جميع 
االمور ت�م تامينه�ا النجاح الح�دث الريايض 
وتقدي�م صورة مرشفة عن ق�درة العراق عىل 

تنظيم البطوالت واملباريات الدولية.

إصابة جديدة تباغت 
ريال مدريد

درجال: ملعب امليناء سيكون 
جاهزًا قبل خليجي 25

              المستقبل العراقي/ متابعة

تع�رَّض أح�د العبي ري�ال مدريد لإلصابة، الس�بت، خالل 
الفوز ع�ىل ديبورتيفو أالفيس )4-1( يف الجولة ال�20 من 

الدوري اإلسباني.
وقالت صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية، إنَّ استبدال 
مارك�و أسينس�يو، جناح املرينجي، يف الش�وط الثاني من 

املباراة لم يكن بهدف منح الالعب بعض الراحة.
وأش�ارت إىل أنَّ »أسينس�يو ش�عر بانزعاج يف ساقه، كما 
ش�وهد وهو يضع الثل�ج عند الوص�ول إىل مقاعد البدالء، 

وقام بإيماءات واضحة من األلم«.
وأوضحت أنَّه »رغم مغادرة أسينسيو للملعب وهو يعرج، 
لكن ري�ال مدريد لم يصدر أي بيان بش�أن إصابة الجناح 

اإلسباني«.
وذكرت أنَّ »أسينس�يو س�يحصل عىل راحة من التدريبات 
مع الفريق حتى الثالثاء املقبل، وعند اس�تئناف التدريبات 
سيظهر مدى استمرار معاناة الالعب من اآلالم، أو تعرضه 

إلصابة عضلية«.

أرتيتا كلمة رس رحيل أودجيارد إىل آرسنال

بنيان: الوفد اخلليجي هو من يقرر احقية البرصة الحتضان البطولة

              المستقبل العراقي/ متابعة

أكد تقرير صحفي إسباني، أن آرسنال 
النرويج�ي  بالفع�ل صفق�ة  حس�م 
مارت�ن أوديجارد، العب وس�ط ريال 

مدريد، خالل يناير الجاري.
وطل�ب أوديج�ارد الرحيل ع�ن ريال 
مدري�د يف املريكات�و الش�توي الحايل، 
بعدم�ا تأكد من إنه خارج حس�ابات 
الدي�ن زي�دان، عق�ب  مدرب�ه زي�ن 
اس�تبعاده م�ن مب�اراة ديبورتيف�و 

ألكويانو يف كأس امللك.
»س�بورت«  صحيف�ة  وبحس�ب 
الكتالونية، تلقى أوديجارد مكاملة من 
ميكيل أرتيتا، املدير الفني آلرس�نال، 

خ�الل الس�اعات املاضي�ة، إلقناع�ه 
بالق�دوم إىل ملع�ب اإلم�ارات، وه�و 
ما رح�ب به الالعب، ملا ش�عر به من 

اهتمام املدرب اإلسباني بضمه.
موافق�ة  أن  الصحيف�ة،  واضاف�ت 
أوديجارد س�هلت أم�ر التفاوض مع 
ري�ال مدري�د، ورسع�ة االتف�اق عىل 
كاف�ة بن�ود اإلع�ارة لنهاية املوس�م 

الحايل.
وأش�ارت الصحيفة، إىل أن أوديجارد 
فّضل االنتقال إىل آرسنال، عىل اللعب 

ألًيا من ريال سوسيداد أو أياكس.
وم�ن املق�رر أن ينتقل أوديج�ارد إىل 
الجان�رز مل�دة 6 أش�هر فق�ط، دون 

وجود أي خيار للرشاء.

              المستقبل العراقي/ متابعة

قال رئيس الهيأة التطبيعي�ة باتحاد الكرة اياد بنيان انه 
ت�م االنتهاء من وضع اللمس�ات االخرية بش�أن الخطط 
االمنية واللوجس�تية التي بما فيها االس�تعدادات لدخول 

الجمه�ور من عدم�ه والذي يبقى حس�ب مقررات خلية 
االزمة للبت فيه وال عالقة لالتحاد بهذا املوضوع.

وفيم�ا يخ�ص وفد االتح�ادات الخليجي�ة لتقرير احقية 
الب�رصة الحتض�ان البطول�ة من عدم�ه، اكد بني�ان انه 
س�يكون ل�دى الوف�د معاي�ري خاص�ة بتقييم املنش�ات 

وجاهزية املدينة وبناها التحتية.
وتمن�ى ان تكون جميع االس�تعدادات جاهزه التي نريد 
له�ا ان توصلن�ا اىل النتيج�ة االبرز وهي الظف�ر بتنظيم 

بطولة خليجي 25 .

أوزيل ينضم رسميًا إىل فنربخشة
              المستقبل العراقي/ متابعة

قال آرس�نال، إن العب الوسط األملاني مسعود أوزيل، 
انتقل إىل فنربخشة الرتكي، اليوم األحد.

وأعل�ن فنربخش�ة األس�بوع امل�ايض أنه اق�رتب من 
التعاق�د مع أوزيل الذي خرج من حس�ابات آرس�نال 

وتم استبعاده من تشكيلة الفريق هذا املوسم.

وقال أوزيل »أود توجيه الشكر للنادي عىل هذه الرحلة 
الرائع�ة عىل م�دار آخر 7 أعوام ونص�ف العام. الدعم 
ال�ذي تلقيته من الفري�ق والجماهري خالل فرتتي هنا 

كان مذهالً حًقا، وهو أمر سأكون ممتًنا له دائما«.
ولم يلعب أوزيل، البالغ عمره 32 عاًما، والفائز بكأس 

العالم مع أملانيا، منذ مارس/آذار املايض.
وق�ال ميكيل أرتيتا مدرب آرس�نال يف بيان »مس�عود 

كان قل�ب العديد من اللحظات الرائع�ة يف هذا النادي 
ع�ىل م�دار الس�نوات منه�ا الف�وز ب�كأس االتح�اد 
اإلنجليزي ث�الث مرات هذه النجاحات س�تظل دائما 
جزءا من تاريخنا. نش�كر مسعود ونتمنى له التوفيق 

يف فنربخشة«.
وانض�م أوزي�ل إىل أرس�نال قادما من ري�ال مدريد يف 
2013 يف صفقة قياس�ية للنادي اللندني يف ذلك الحني 

مقاب�ل 42 ملي�ون جني�ه اس�رتليني )57.47 مليون 
دوالر(. وترك الالعب األملاني بصمة مع املدرب السابق 
أرس�ني فينجر حي�ث قاد أرس�نال إلنه�اء غيابه عن 
األلقاب عندما نال كأس االتحاد اإلنجليزي يف موسمه 
األول. لكن أوزيل ابتعد عن املشاركة مع املدربني أوناي 
إيمري وميكيل أرتيتا الذي قال إن استبعاد الالعب من 

التشكيلة »ألسباب متعلقة بكرة القدم«.

إنرت يرفض صفقة تبادلية للتخيل عن إريكسن
              المستقبل العراقي/ متابعة

رفض�ت إدارة إن�رت ميالن إبرام صفق�ة تبادلية خالل 
املريكات�و الش�توي الج�اري، للتخ�ي ع�ن خدم�ات 
وس�ط  الع�ب  إريكس�ن،  كريس�تيان  الدنمارك�ي 

النرياتزوري.
وكان إريكس�ن انضم من توتنهام إىل إنرت يف املريكاتو 
الش�توي املايض، لكنه لم يحظ بثق�ة مدربه اإليطايل 
أنطونيو كونتي، ويسعى للرحيل يف يناير/كانون ثان 

الجاري.
ووفًقا ملوقع »كالتشيو مريكاتو« اإليطايل، فإنه ظهرت 
فكرة يف املريكاتو الجاري بش�أن صفق�ة تبادلية بني 
إنرت وروما تتضمن إريكسن باإلضافة إىل إدين دجيكو 

مهاجم الذئاب الذي يرغب يف ترك ناديه.
وأش�ار إىل أن روما اق�رتح تبادل الالعبني عىل س�بيل 
اإلعارة، لكن س�تيفن تش�انج رئيس إنرت رفض هذه 
الفكرة، رغ�م أن أنطونيو كونتي م�درب النرياتزوري 

معجب جًدا بدجيكو، وسبق أن طلب ضمه.

وأوض�ح أن إدارة إنرت ال تريد ض�م دجيكو، حتى 
وإن كانت الصفقة مجانية، بسبب أن الالعب 

عم�ره 34 عاًما، ويحصل ع�ىل راتب 7.5 
مليون يورو سنوًيا.

وترغ�ب إدارة النريات�زوري يف تقليل 
رواتب الفريق بشكل عام، بسبب 

الت�ي  االقتصادي�ة  املش�كالت 
أزم�ة  الن�ادي عق�ب  أصاب�ت 

فريوس كورونا.

بريلو: كان علينا قتل املباراة 
أمام بولونيا

              المستقبل العراقي/ متابعة

الفن�ي  املدي�ر  بريل�و،  أندري�ا  ش�دد 
ليوفنتوس، عىل أن فريقه يجب أن يكون 
أكث�ر فاعلية عىل املرم�ى، بعد الفوز عىل 
بولونيا )2-0(، اليوم األحد، بمنافس�ات 

الجولة 19 من الدوري اإليطايل.
لش�بكة  ترصيحات�ه  يف  بريل�و  وق�ال 
»DAZN«: »كان مهًما أن نزيد من قوتنا 
يف املب�اراة، وه�و م�ا فعلناه يف الش�وط 
األول، لك�ن كان علين�ا أن نقت�ل اللقاء، 
وإذا ل�م نفع�ل ذل�ك فس�تكون الفرص 

متاحة للفريقني«.
وأض�اف: »بولوني�ا هاجم بق�وة كبرية، 
ونحن أحس�نا يف تحقيق أقىص استفادة 
من املس�احات التي تركها لن�ا، لقد فزنا 
بمباراة مهمة ضد نابويل قبل أيام، وأردنا 
أن نظه�ر أننا لم نك�ن الفريق الذي ظهر 

ضد إنرت«.
وتاب�ع »لم يكن م�ن الصع�ب التحضري 
له�ذه املباراة، رأينا أي�ن ارتكبنا أخطاء، 
نح�ن فري�ق ق�وي، ونعل�م أن كل ه�ذا 

يتوقف علينا«.
وزاد بريلو »الدفع بموراتا كبديل؟ قررنا 
الدف�ع بمهاج�م آخر، كان هن�اك العديد 
من املس�احات وكنا نع�رف أن العًبا مثل 

موراتا كان سيساعدنا«.
وأردف »ه�ذا طبيع�ي، نرغ�ب دائًم�ا يف 
الس�يطرة ع�ىل املباري�ات، الي�وم كانت 
لدينا 20 تس�ديدة ع�ىل املرمى، لكن كان 
يج�ب علينا القضاء ع�ىل املباراة يف وقت 

مبكر«.
وأتم »عودة كيليني كانت مهمة، فهو لم 
يلعب 4 مباريات متتالي�ة لفرتة طويلة، 
تش�يزني ح�ارس مرمى رائع ومس�تعد 

دائًما«.

               المستقبل العراقي/ متابعة

عر وزير الش�باب والرياضة عدن�ان درجال، اليوم االحد، 
عن ثقته بجهوزية ملعب امليناء قبل موعد بطولة خليجي 

.25
وقال درجال يف ترصيح صحفي، ان »ملعب امليناء سيكون 
جاهزا الس�تقبال بطولة خليج�ي 25 باالضافة اىل ملعب 

املدينة الرياضية«.
 واش�ار درج�ال اىل ان »العمل مس�تمر بوترية متس�ارعة 
وطلبن�ا م�ن الرشكة املكلفة بانش�اء امللعب زي�ادة وترية 

العمل«.
وبش�أن دخول الجماهري اىل املالعب اكد درجال ان »القرار 
من مس�ؤولية خلية االزمة وليس لوزارة الشباب او اتحاد 
الك�رة دخل يف االمر«، مبينا ان »الوزارة س�تعمل عىل نقل 

املباراة اىل جميع القنوات بشكل مجاني«.

اإلصابة تبعد مازن فياض عن صفوف اسود الرافدين
              المستقبل العراقي/ متابعة

أبعدت اإلصاب�ة العب منتخبن�ا الوطني لكرة 
القدم مارن فياض عن صفوف املنتخب ملباراة 
الكويت الودية التي ستقام االربعاء املقبل عىل 

ملعب البرصة الدويل.

وكش�فت الفحوص�ات الطبي�ة ع�ن تع�رض 
الالع�ب م�ازن في�اض إىل التم�زق يف العضلة 
الضامة، وهو بحاجة إىل الراحة ملدة لخمس�ة 

أيام، ليتأكد غيابه عن مباراة الكويت الودية.
يذكر ان املباراة ستقام يوم االربعاء املقبل عىل 

ملعب البرصة الدويل.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

كوليبايل حيسم وجهته يف الربيمريليج
            المستقبل العراقي/ متابعة

حسم الس�نغايل كاليدو كوليبايل، مدافع نابويل، النادي 
ال�ذي يرغ�ب يف االنتق�ال إلي�ه بال�دوري اإلنجلي�زي 

املمتاز.
وارتب�ط كوليبايل يف املواس�م األخ�رية باالنتقال إىل 
مانشس�رت يونايتد وليفربول وتشيليس ومانشسرت 
س�يتي، باإلضافة إىل باريس س�ان جريم�ان وريال 
مدري�د. ووفًق�ا لصحيفة »ذا ص�ن« الريطانية، فإن 

رغب�ة كوليبايل ه�ي اللعب يف مانشس�رت يونايتد، ما يمنح 
أويل جونار سولس�كاير، م�درب الش�ياطني الحمر، دفعة 
كبرية يف الصفقة، ال سيما أنه من املعجبني للغاية باملدافع 

السنغايل.
وأش�ارت إىل أن األزم�ة تظ�ل الرشوط املالي�ة التي يطلبها 
أوريليو دي لورينتيس، رئيس نابويل، والبالغة 100 مليون 

إسرتليني.
يذك�ر أن عقد كوليب�ايل مع نادي ناب�ويل ينتهي يف يونيو / 

حزيران 2023.



العراقـي
صحيفة يومية سياسية 

مستقلة 

األخيـرة

العدد   2305   االثنين   25  كانون الثاني   2021

العراقـي

لالشتراك واإلعالن 

07801969233هـاتـف رئاسة التحريـر
07901463050
07709670606

tahaa.iraq@yahoo.com : البريد االلكتروني

رقم االيداع في دار الكتب والوثائق العراقية 1530 لسنة 2011

العنوان : بغداد - الكرادة داخل

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

كـاريكـاتـير

امـضـاءاتمساحة للرأي
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اسعد عبد الله عبد علي

يتمث�ل الهدف الرئي�ي للضبط اإلداري يف صيان�ة املجتمع وحماية 
نظام�ه الع�ام ووقايت�ه م�ن األخط�ار واالنته�اكات والت�ي تزداد 
اهميتها وتتطور وفق�اً للرضورات والظ�روف االجتماعية املحيطة 
وتطور املجتمعات االنس�انية والوظيفية لذلك اصبحت هناك اجهزة 
مس�ؤولة عن حفظ النظام العام ف�ا يمكن تصور مجتمع من غري 
نظام يضبط س�لوك افراده�ا والذي اذا ما ُت�رك دون متابعة فحتماً 
س�تعم الفوىض املجتمعي�ة، ولهذا تف�رض القوانني قي�وداً محددة 
عىل النش�اطات واالعمال الفردية من قبل جهات معينة وبما يخدم 

املصلحة العامة. 
 ويف اط�ار ذلك وم�ن اجل النه�وض بالواقع الخدمي واملؤسس�اتي 
فق�د خولت القوانني بعض املرافق املهني�ة يف املتابعة واالرشاف عىل 
اعم�ال جهات معينة من ضمن رح�م واقعها املهني لضمان انتظام 
س�لوكها العميل وُحسن االداء الوظيفي، والتي منحها النظام بعض 
امتي�ازات القان�ون العام واخضعه�ا ألحكام القان�ون اإلداري فيما 
يتعلق بممارس�تها ألس�اليب القانون العام مثل الق�رارات التأديبية 
ألعضائه�ا وتنظي�م املهنة، كما تقوم بأنش�طة اخ�رى كالدفاع عن 
مصالح األعضاء ورعاية مصالحهم، وتتم إدارة هذه املرافق بواسطة 
هيئات أعضائها ممن يمارسون ذات املهنة ويخولهم القانون بعض 

امتيازات السلطة العامة والتي نقصد بها النقابات. 
ولعلن�ا نود م�ن ذلك هو نق�ل بعض الترصف�ات الامهني�ة لبعض 
األطب�اء بحق امل�رىض واملراجع�ني لعياداتهم الخاص�ة، فباإلضافة 
اىل ارتفاع اس�عار الكش�فية والتي الوجود لضواب�ط ُتحدد مبالغها، 
اضافة اىل ع�دم نظافة العيادات وعدم توفر ادنى الرشوط الصحية، 
وكذلك الفوقية التي يتعامل بها الطبيب مع املريض وس�وء املعاملة 
والامب�االة يف تش�خيص حال�ة املري�ض م�ع اعطاء وصف�ة طبية 
)طلس�مية( طويلة اليقرأها اال صاحب الصيدلية الذي يتعامل معه 
ذلك الطبيب وفق نس�بة ربحية من املبيعات ان لم تكن هي اساس�اً 
مل�كاً له لتك�ون املحصلة النهائية هي االبتعاد عن األنس�انية والتي 
هي اس�مى واعىل درجات الرحمة البرشي�ة التي جاءت بقوله تعاىل 
»وال تأكل�وا أموالك�م بينكم بالباط�ل وتدلوا بها اىل الح�كام لتأكلوا 

فريقاً من أموال الناس باألثم وأنتم تعلمون«.
ولع�ل من اهم اهداف الضبط اإلداري ه�ي الصحة العامة ومهمتها 
املحافظ�ة ع�ىل ام�ن املواطن الصح�ي لذلك اصب�ح لزام�اً ان تأخذ 
املؤسس�ات املعنية دورها يف متابعة س�لوكيات بعض االطباء والتي 
اذا ما قورنت بالتضحيات الجس�ام التي قدمه�ا اغلب ابناء الجيش 
األبيض س�نجد ان من الواجب الوطن�ي ان نتضامن لبقاء صورتهم 

الناصعة عالقة يف األذهان.

يف منتصف القرن املايض كانت االفكار يف اس�تخدام الس�اح لتحقيق 
مكاس�ب سياس�ية يف نمو، حيث تنطلق جموع املس�لحني للشارع، 
لتحقي�ق طموحات سياس�ية، وتغي�ري خارطة التنافس الس�يايس، 
حيث وجدت احزاب مثل حزب البعث ان ال فرصة لهم بالتس�لق نحو 
الحكم، اال بالغدر واس�تخدام الساح واإلرهاب، وتحت مظلة الكفاح 
املس�لح الفضفاض�ة، والتي تح�ت طياتها س�يكون القتل والخطف 
والس�لب مربرا له�م! ففي ع�ام 1950 قدم جورج حبش اىل مش�يل 

عفلق اقرتاحا يقصد منه اعطاء انياب لحزب البعث.
املق�رتح كان يتضم�ن انش�اء منظمة ش�به عس�كرية تلحق بحزب 
البع�ث، وواف�ق عفلق ف�ورا ع�ىل املقرتح، م�ع اش�رتاطه ان يكون 

اعضائها بعثيني. 
حي�ث أصبح عندها لحزب البعث ذراع مس�لح متدرب مهماته القتل 
والخطف والرسقة وماحقة من يختلفون معه، واستمر العمل الرسي 
للذراع املسلح حتى اعطى ثماره يف محاولة اغتيال عبد الكريم قاسم 
ع�ام 1959، والت�ي اثبتت ان االني�اب نمت وكربت، واح�داث 1963 
اثبتت نمو مخي�ف للقدرات االجرامية لل�ذرع الرسية، حيث تغلغلت 

املنظمة العسكرية الرسية للبعث داخل الجيش العراقي.
لذلك عندما حصل االنقاب عىل عبد الكريم تحركت مجاميع املنظمة 
البعثية العس�كرية الرسية بلباس عس�كري, لكن مع وضع ارشطة 
خرضاء ح�ول اكمامهم, حيث تدفق 2000 رجل مس�لح اغلبهم من 
ح�ي االعظمي�ة )معقل القومي�ني يف تلك الف�رتة(, وتوجهت بعضها 
ملح�ارصة وزارة الدف�اع، وبعضه�ا االخ�ر ملط�اردة رم�وز النظ�ام 
واغتيالهم، واخرين توجهوا لبث الرعب بني الناس، حتى قتل يف خضم 
س�اعات ما بني )1500-4500( ش�خص يف شوارع بغداد، حيث كان 
هدف الجناح العس�كري نرش الرعب والخوف بني املجتمع، والقضاء 

عىل املدنيني املؤيدين لعبد الكريم والشيوعيني ورموز النظام.
ه�ذا االمر ش�اهدناه تماما من داعش عندما احتل�ت املوصل، اي ان 

داعش والبعث يف املوصل وجهان لعملة واحدة.
بع�د ذل�ك كانت حم�ات التفتيش املس�عورة التي قام�ت بها االذرع 
املس�لحة للحزب، بحثا عن م�ا تبقى من رموز النظام والش�يوعيني 
وم�ن يظن انه مؤي�د لعبد الكريم، وهذا يدلل ع�ىل ان الجهاز الرسي 
املسلح كان يضم منظومة معلوماتية ممتازة قامت بجمع املعلومات 

الدقيقة.
وبعد السيطرة اتجهت تلك املجموعات املسلحة للسيطرة عىل النوادي 
الرياضي�ة، ودور الس�ينما، وبعض املن�ازل الخاصة بكبار الس�لطة 
الس�ابقة، وتحوي�ل بعضها ملق�رات رسية، وبعضها االخر لس�جون 

مؤقتة.

فيسبوك األكثر إنفاًقا عىل ممارسة الضغط السيايس
انفق�ت رشكات التكنولوجيا الك�ربى املايني 
م�ن الدوالرات من أجل الضغط الس�يايس عىل 
الكونجرس بش�أن قضايا ت�رتاوح من نزاهة 
بيان�ات  وكش�فت  الهج�رة.  إىل  االنتخاب�ات 
اإلنف�اق بالنس�بة ل�رشكات التكنولوجيا عن 
تقلب�ات كبرية من ع�ام 2019 إىل عام 2020. 
وم�ع ذلك، ف�إن رشكات التكنولوجيا الخمس 
الك�ربى مجتمع�ة )أم�ازون وآبل وفيس�بوك 
وجوج�ل ومايكروس�وفت( أنفقت أق�ل قلياً 
يف 2020 مقارن�ة بالعام الس�ابق عند 61.09 

مليون دوالر، بانخفاض بنسبة 1.8 يف املئة.
وش�هدت جمي�ع هذه ال�رشكات، باس�تثناء 
يف  التحقي�ق   2020 ع�ام  يف  مايكروس�وفت، 
أعمالها من اللجنة القضائية الفرعية التابعة 
ملجلس النواب بش�أن مكافحة االحتكار، التي 

خلصت إىل أن كل منها يمتلك سلطة احتكار.
وش�هدت كل م�ن فيس�بوك وجوج�ل دعاوى 
قضائية جدي�دة ملكافحة االحتكار من كل من 
جهات تطبيق القانون الحكومية والفيدرالية، 
ويق�ال: إن كا م�ن أم�ازون وآب�ل تخضعان 
للتحقي�ق من ال�وكاالت الفيدرالية. ويف الوقت 
نفسه، أدت االنتخابات والوباء إىل طرح أسئلة 
أخرى حول ممارس�ات رشكات التكنولوجيا، 

بم�ا يف ذل�ك كيفية تنس�يق املحت�وى وعرض 
اإلعانات وحماية خصوصية املستخدمني.

فيس�بوك: أنفقت رشكة فيسبوك للعام 2020 
بأكمله مبلغ 19.68 مليون دوالر، أي أكثر من 
أي رشكة تكنولوجيا أخرى، وزاد إنفاقها عىل 
جماع�ات الضغط الس�يايس بنس�بة 17.8 يف 
املئ�ة مقارنة بعام 2019 عندم�ا قدمت لجنة 
التج�ارة الفيدرالي�ة و 48 مدعًي�ا عاًم�ا م�ن 
الواليات واألقاليم ش�كاوى ضد االحتكار ضد 
الرشكة. ومارس�ت فيس�بوك يف الرب�ع الرابع 
ضغوًط�ا بش�أن قضايا، مثل: إص�اح حقوق 

النرش، ونزاهة االنتخابات، وسياسة املحتوى، 
وسياسات الهجرة والرضائب الدولية.

أم�ازون: جاءت رشكة أمازون يف املركز الثاني 
ب�ني أقرانها م�ن رشكات التكنولوجيا الكربى 
يف ع�ام 2020 من حيث اإلنف�اق عىل الضغط 
الس�يايس عن�د 17.86 ملي�ون دوالر، بزي�ادة 

10.7 يف املئة عن العام السابق.
وضغطت أمازون يف الربع الرابع بشأن قضايا، 
الفكري�ة  العري�ض وامللكي�ة  النط�اق  مث�ل: 
واإلص�اح الربيدي والرعاي�ة الصحية وقانون 

العدالة يف العمل الرشطي.
جوجل: قلصت رشكة جوجل إنفاقها بش�كل 
ملح�وظ بنس�بة 36.2 يف املئة ع�ىل جماعات 
الضغط الس�يايس يف عام 2020 مقارنة بعام 
2019، بإجم�ايل 7.53 ماي�ني دوالر. كما أنها 
خفضت إنفاقها عىل الضغط الس�يايس بأكثر 
م�ن 44 يف املئ�ة م�ن 2018 إىل 2019 عندم�ا 
تخلص�ت م�ن العدي�د م�ن رشكات الضغ�ط 
الخارجي�ة. وضغطت جوج�ل يف الربع األخري 
من عام 2020 بشأن موضوعات تشمل تنظيم 
اإلع�ان عرب اإلنرتن�ت والخصوصي�ة الرقمية 
الوبائ�ي وقان�ون  االتص�ال  للط�اب وتتب�ع 

املنافسة.

حظرت محكمة محلية يف س�انت بطرس�ربغ الروس�ية بعض مسلسات 
األنم�ي، بم�ا يف ذل�ك Death Note و Tokyo Ghoul و Inuyashiki، ع�رب 
بعض مواقع البث بس�بب مخاوف من أن املراهقني الروس يعيدون تمثيل 

املشاهد العنيفة التي تم تصويرها يف الرسوم الكرتونية الشهرية.
وخ�ال املحاكمة، فحص االدعاء الحلقات لتأكيد حجته، ووفًقا لصحيفة 
موس�كو تايمز، ذكرت محكمة منطقة كولبينس�كي يف سانت بطرسربغ 

أن كل حلقة تحتوي عىل القسوة والقتل والعنف.
ويف منتصف شهر ديسمرب، تم رفع خمس دعاوى قضائية ضد 49 موقًعا 
روس�ًيا يوزعون الرس�وم املتحركة كما دعا املدعون العامون املحكمة إىل 
حظ�ر العروض األخرى، بما يف ذل�ك Elfen Lied و Naruto، يف دعاوى لم 
 ،Oleg Erlikh )يتم البت فيها بعد. ووفًقا ملوقع ميدوزا، قال )أوليغ إيرليخ
 Death الخبري من أكاديمية س�انت بطرس�ربغ للتعليم العايل الرتبوي: إن
Note م�ن املحتم�ل أن يكون خط�رًا عىل الطفل الحدي�ث. ويحظر الحكم 
عىل موقعني عرب ش�بكة اإلنرتنت توزيع مسلسات األنمي Death Note و 

.Tokyo Ghoul وموقع ويب واحد من عرض Inuyashiki

أعلن وزير الصحة األملاني ينس سبان، أن باده ستبدأ استخدام عقار لعاج 
»كوفيد -19« يعتمد عىل األجس�ام املضادة وحيدة النسيلة، التي استخدمت 

لعاج الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب.
وق�ال وزير الصح�ة األملاني يف مقابلة م�ع صحيفة »بيلد أم س�ونتاغ«، إن 
الحكومة اشرتت 200 ألف جرعة من العقار مقابل 400 مليون يورو )ألفي 

يورو للجرعة الواحدة(.
ووفقا لس�بان، ستصبح أملانيا أول دولة يف االتحاد األوروبي تبدأ يف استخدام 
األجس�ام املضادة وحيدة النس�يلة يف عاج املصابني بفريوس كورونا، بداية 

من األسبوع املقبل.
وأوض�ح وزير الصحة أن اس�تخدام هذا العق�ار يف مراحل مبكرة من مرض 
»كوفي�د 19« الناتج عن اإلصابة بفريوس كورون�ا، بإمكانه تجنيب املرىض 

املعرضني ملخاطر عالية من تفاقم وضعهم الصحي.

لعالج »كوفيد 19«.. الكشف عن عقار روسيا حتظر مسلسالت األنمي بسبب العنف
يعتمد تقنية حديثة

تقنيات خاصة ملحاربة الوحدة
وص�ف خ�رباء م�ن رشك�ة االتصاالت 
مكافح�ة  ب�أن   Telenor النرويجي�ة 
الرئي�ي  االتج�اه  س�تكون  الوح�دة 

لعملهم يف هذا العام.
وبحس�ب إحصاءات الرشكة فإن عدد 
األش�خاص الوحيدي�ن يف العال�م ق�د 
زاد بش�كل ملح�وظ م�ع ظه�ور وباء 
الف�ريوس التاج�ي، مم�ا س�يؤثر عىل 
وفق�ا  للمجتم�ع،  النفس�ية  الصح�ة 

.RBC لتقارير
وأشار الخرباء إىل أن “عام 2020 أظهر 

لنا أن الوحدة هي مشكلة صحية أساسية يف 
املجتمع، ونعتقد أنه سيكون هناك استجابة 

تكنولوجية غري مسبوقة يف عام 2021”.
ويف رأيهم، ستش�هد البل�دان عالي�ة التقنية 

قريب�ا أمثل�ة ع�ىل اس�تخدام الواق�ع املعزز 
واالف�رتايض يف االتص�االت الثاثي�ة األبع�اد. 
س�تظهر روبوتات محادث�ة جديدة مدعومة 
بال�ذكاء االصطناع�ي يف الس�وق ملس�اعدة 
األف�راد. وت�م بالفع�ل تحديد االتج�اه نحو 

الح�ل التكنولوج�ي ملش�كلة الوح�دة. 
لذلك يف الواليات املتح�دة، أثناء الوباء، 
نما االهتمام بخدمات املواعدة وبرامج 

الدردشة بشكل كبري.
التطبيق�ات  ه�ذه  أح�د  وبمس�اعدة 
املعروف باسم Replika يمكنك إنشاء 
صدي�ق اف�رتايض ع�ن طري�ق اختيار 

مظهره وصوته وسماته الشخصية.
ويس�تخدم حوايل مليون ش�خص هذا 
التطبيق كل ش�هر. أصبح�ت خدمات 
الصح�ة العقلية مث�ل تطبي�ق التأمل 
Calm أكث�ر ش�يوعا. ويف روس�يا، ملحارب�ة 
 ،Realy توج�د منص�ة  بالوح�دة،  الش�عور 
التي تضع نفس�ها كمكان لقاء ألولئك الذين 

يبحثون عن أصدقاء.

نع�رف كوك�ب األرض، حالي�ا، وف�ق خريطته 
األحدث، فنقسم العالم إىل قارات محددة الشكل 
واملساحة واملوقع، لكن األمور لن تظل عىل هذا 
الحال خال مايني الس�نوات القادمة. وتشهد 
األرض تحوالت بارزة، فتبتعد قارة عن األخرى، 
أو تلتحم الواحدة باألخرى بها فتصبحان قارة 
واح�دة ُتوص�ف ب�«العماقة«. ويق�ول علماء 

األرض، إن القارات العماقة تنشأ بشكل بطيء 
للغاي�ة، عندما تلتحم ق�ارة بأخرى، وال يحدث 
هذا األمر س�وى مرة واحدة يف كل 600 مليون 
سنة. وبحس�ب مجلة »ساينس ماغ« العلمية، 
فإن علماء الجيولوجيا يرجحون أن يحدث هذا 
األمر مس�تقبا، لكننا لن نشهده عىل اإلطاق 
ألنه يتطلب مايني الس�نني. ويرشح الباحثون 

أن هذه القارات العماقة ستنش�أ، ألن األرض 
تتأث�ر بظاهرة »زخف الصخ�ور« يف طبقة من 
األرض تع�رف ب�«الوش�اح« أو »الدثار«. وهذا 
الوش�اح هو طبقة تحت األرض بسمك يقارب 
2885 كيلومرت، ويس�جل هذا املس�توى درجة 
ح�رارة مرتفع�ة ومتفاعل�ة عىل هيئ�ة ماء يف 

طور الغليان.

علامء حيددون موعد »التحام القارات«

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

بأشراف مباشر من مدير دار املسنني يف الرشاد علي الغراوي ..

مركز البصري يعلن نجاح )9( عمليات زرع العدسات 
وسحب ماء من العيون

بغداد / املستقبل العراقي
 أج�رى مركز البصري للعي�ون الكائن يف منطقة 
العرص�ات ببغداد نجاح تس�ع عمليات كوجبة 
اوىل يف زرع العدسات وس�حب ماء من العيون. 
ومرك�ز البصري هو مركز اهيل ب�إدارة د. مهند 

املي�ايل، ويحّق�ق تقدم�اً كبرياً يف ع�اج مرىض 
العيون. وأش�ار مرك�ز البصري إىل نجاح تس�ع 
عمليات كوجبة اوىل يف زرع العدس�ات وس�حب 
م�اء، م�ن أص�ل 14 عملي�ة أجراه�ا بتاري�خ 
2020/12/28. وأوض�ح املرك�ز أن�ه فح�ص 

املس�نني ومنحه�م 43 نظاره وعاج�ات، فيما 
ش�خص 14 حال�ه تحت�اج اىل عملي�ات وبارش 
بإجرائه�ا. وحّدد املركز موع�داً إلجراء عمليات 
ع�ىل املس�تفيدين من الوجب�ة الثاني�ة، والبالغ 

عددهم 5 مستفيدين.
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