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كش�ف جهاز مكافحة االره�اب، أمس االربعاء، 
عن اس�راتيجية وتغيري االساليب ضد املجاميع 
االرهابي�ة، مبينا ان هذه االس�اليب تمنع تنقل 

االرهابيني لتنفيذ عملياتهم.  
وقال رئيس الجهاز الفريق أول ركن عبد الوهاب 
الس�اعدي، للوكال�ة الرس�مية، إن�ه »ت�م وضع 
اسراتيجية وخطة بتغيري االساليب ضد املجاميع 
االرهابي�ة ملنع تنقلها والقيام بعملياتها«، مبينا 
ان »هن�اك تنس�يقا م�ع القوة الجوي�ة وطريان 
الجيش والتحالف ال�دويل، ونرشنا اكثر من 100 
قناص للقضاء ع�ى ما تبقى من فلول داعش«.  
واض�اف الس�اعدي ان »عملي�ة األس�د املُتاهب 
نفذت يف املناطق الت�ي يصعب وصول القطعات 
االمنية اليها كونها مناط�ق جبلية ووعرة وهي 
اشبة بالحدود الفاصلة بني قطعات البيشمركة 
ووزارة الدفاع«، موضحا ان »هذه املنطقة تؤمن 

تنقل االرهابيني«.  
واكد ان »العملية دمرت اكثر من 320 كهفاً كان 
ت�أوي ارهابي�ني فيه�ا«، الفت�ا اىل ان »قطاعات 
الجهاز لديه�ا اتصال مع جمي�ع طائرات القوة 
الجوي�ة والتحالف الدويل«.  بدوره، أعلن الناطق 
باس�م القائد العام للقوات املسلحة اللواء يحيى 
رس�ول نتائج عملية »األسد املتأهب« يف سلسلة 
جبال مخمور جنوب رشقي مدينة املوصل والتي 
استهدفت بقايا عنارص داع�ش، فيما كشف عن 
قتل 27 داعش�ياً والعث�ور عى 120 كهفاً.  وقال 
رس�ول يف تدوينة، انه »بتوجيه من القائد العام 

للقوات املُسلحة.
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       بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال وزي�ر الخارجي�ة األمريك�ي، أنتوني بلينك�ن، أمس 
األربع�اء، إن ب�الده تأم�ل يف إقامة عالقات مس�تقرة مع 
موس�كو، فيم�ا كان وصف الرئيس، ج�و بايدن، لنظريه 
ال�رويس، فالديم�ري بوت�ن، ب�«القات�ل« ق�د أج�ج أزم�ة 

ديبلوماسية بني البلدين.
ويأتي تأكيد واش�نطن عى س�عيها إىل عالقات مس�تقرة 
مع موس�كو، فيما كانت روسيا قد استدعت سفريها من 
العاصمة األمريكية، بس�بب الترصيحات التي صدرت عن 
بايدن. وسئل بايدن، خالل مقابلة تلفزيونية، حول ما إذا 

كان يعتق�د بأن الرئيس الرويس قات�ل، فأجاب بأن بوتن 
كذلك بالفعل. وأكد بايدن أن الرئيس الرويس سيدفع الثمن، 
عى خلفية اتهام واش�نطن لروسيا بالضلوع يف محاوالت 
لتقوي�ض الديمقراطية األمريكية والتداخل يف انتخاباتها. 
ويف رده ع�ى باي�دن، قال الرئيس ال�رويس إن املرء يصف 
اآلخرين بالصفات التي يجدها يف نفسها، وقصده يف ذلك 
أن باي�دن يصف اآلخ�ر بالقاتل، ألنه ه�و »القاتل«. ويوم 
االثنني، أعربت روس�يا عن أس�فها، ل�«رفض واشنطن« 
إجراء حوار علني بني الرئيسني الرويس ونظريه األمريكي، 
بعد مبادرة أطلقها األول، عقب الراش�ق الكالمي بينهما، 

األسبوع املايض.

      بغداد / المستقبل العراقي

أك�د نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية 
القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، 
أمس األربعاء، بمناسبة زيارته الرسمية 
إىل العاصم�ة العراقي�ة بغ�داد، االتف�اق 
ع�ى إع�ادة تفعيل اللجنة املش�ركة بني 
البلدي�ن، موضحاً، خ�الل مؤتمر صحايف 
مشرك مع نظريه العراقي فؤاد حسني، 

أّن اللجنة ستعقد اجتماعاتها قريباً. 
وأض�اف قائ�ال »لدين�ا لق�اءات مثم�رة 
مع رئي�ي الجمهورية )بره�م صالح( 
وال�وزراء )مصطفى الكاظم�ي(«. وأكد 
أنه جرى بحث كيفية تنمية العالقات بني 
البلدين، الفتاً إىل االتفاق عى تفعيل لجنة 

التعاون االقتصادي.
وأشار وزير الخارجية القطري إىل »وجود 
فرصة مهمة جداً لدعم استقرار العراق، 
وتقديم املش�اريع االقتصادية التي تعود 
بالنف�ع ع�ى الش�عب العراق�ي«، مؤكداً 
وجود توافق يف وجه�ات النظر بني قطر 

والعراق بشأن الوضع اإلقليمي.
م�ن جهته، ق�ال وزي�ر الخارجي�ة فؤاد 
اللجن�ة  تفعي�ل  ع�ى  »نعم�ل  حس�ني 
املش�ركة العراقي�ة القطري�ة الخاص�ة 

بالقضايا االقتصادية«. 
واس�تقبل الرئي�س برهم صالح الش�يخ 
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بحس�ب 
أّن الوزي�ر  بي�ان رئ�ايس عراق�ي، أك�د 
القط�ري س�لّم الرئيس العراقي رس�الة 

خطي�ة من أمري دولة قطر الش�يخ تميم 
بن حمد آل ثاني، تضمنت دعوة رس�مية 

لزيارة الدوحة.
كذلك تضّمن اللق�اء، وفق البيان، »بحث 
العالق�ات الثنائي�ة ب�ني البلدين، وس�بل 
املش�ركة  للمصال�ح  خدم�ة  تعزيزه�ا 
للشعبني الش�قيقني، إضافة إىل تطورات 
األوضاع اإلقليمية والدولية ذات الصلة«. 
وأك�د صالح خالل اللقاء أن�ه »أمام دول 
املنطقة مسؤولية كبرية يف تجاوز األزمات 
والتوت�رات ع�ر تنس�يق الجه�ود لدعم 
الحوار والدفع بمسارات الحل السيايس يف 
تسوية املشاكل فيها، والعمل عى تثبيت 
دعائ�م االس�تقرار اإلقليم�ي ومواجه�ة 
اإلره�اب والفكر املتط�رف، ودعم فرص 

التعاون االقتصادي والتجاري والتنمية«، 
مش�رياً إىل أّن »ضم�ان أم�ن واس�تقرار 
العراق وس�يادته يمثل مرتكزاً أساس�ياً 
ومصلحة مش�ركة ألمن واس�تقرار كل 

املنطقة ومصالح شعوبها«.
وكان وزير الخارجية العراقي قد أجرى، 
منتص�ف الش�هر الحايل، زي�ارة إىل قطر 
جرت خاللها مناقش�ة عدٍد من القضايا 

املشركة التي تهم الجانبني.
وقالت وزارة الخارجية العراقية، يف وقت 
س�ابق، إّن حس�ني بحث م�ع أمري قطر، 
ومسؤولني قطريني آخرين، العالقات بني 
البلدين، وكيفية خلق فرص االستثمار يف 

املرحلة املقبلة.
التفاصيل ص2
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البنك املركزي: إطالق قروض ميرسة بقيمة )15( مليون دينار 
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلنـت رابطة املصارف الخاصـة العراقية، أمس األربعاء، أن البنك املركـزي اطلق قرض الـ15 
مليـون دينار للمواطنن املوطنـن رواتبهم باملصارف، والذين ال تتجـاوز رواتبهم مليون دينار 
يف الشـهر،« مشرية إىل أن »البنك املركزي العراقي بهذا االجراء يدعم أصحاب الرواتب املنخفضة 
واملتوسـطة. وقال املديـر التنفيذي لرابطـة املصارف الخاصـة العراقية، عيل طـارق، إن البنك 
املركزي قرر تخصيص قرض الـ 15 مليون دينار، فقط للمواطنن املوطنن رواتبهم يف املصارف 
والذين ال تتجاوز رواتبهم مع املخصصات اكثر من مليون دينار،« مشـريا إىل أن »البنك املركزي 
خصص هذا القرض لدعم رشائح املجتمع املختلفة وتحديدا أصحاب الرواتب الدنيا واملتوسـطة 

وعن طريق املصارف الحكومية والخاصة«. 
وأضـاف أن »القـرض يشـمل جميع املوظفـن يف القطاع الخـاص والعام، وبـرط ان يكونوا 
موطنـن رواتبهم، وهو ال يشـمل العاملن يف القطاع املوازي، موضحا أن مبلغ تسـديد قسـط 

القرض يجب ان ال يكون اكثر من نصف الراتب الذي يتقاضاه املستفيد. 

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

كشـف جهـاز مكافحـة االرهـاب، أمـس 
االربعاء، عن اسرتاتيجية وتغيري االساليب 
ضـد املجاميـع االرهابيـة، مبينـا ان هذه 
االسـاليب تمنع تنقـل االرهابيـن لتنفيذ 

عملياتهم.  
وقـال رئيس الجهاز الفريـق أول ركن عبد 
الوهاب السـاعدي، للوكالة الرسـمية، إنه 
»تـم وضـع اسـرتاتيجية وخطـة بتغيـري 
االسـاليب ضـد املجاميـع االرهابيـة ملنع 
ان  مبينـا  بعملياتهـا«،  والقيـام  تنقلهـا 
»هناك تنسـيقا مع القوة الجوية وطريان 
الجيـش والتحالـف الـدويل، ونرنـا اكثر 
مـن 100 قنـاص للقضـاء عىل مـا تبقى 
من فلـول داعش«.  واضاف السـاعدي ان 
»عمليـة األسـد املُتاهب نفـذت يف املناطق 
التي يصعب وصول القطعات االمنية اليها 
كونها مناطـق جبلية ووعرة وهي اشـبة 
بالحدود الفاصلة بن قطعات البيشـمركة 
ووزارة الدفاع«، موضحا ان »هذه املنطقة 

تؤمن تنقل االرهابين«.  
واكـد ان »العمليـة دمـرت اكثـر من 320 
كهفـاً كان تـأوي ارهابيـن فيهـا«، الفتا 
اىل ان »قطاعـات الجهـاز لديها اتصال مع 
جميـع طائرات القـوة الجويـة والتحالف 
الدويل«.  بدوره، أعلن الناطق باسـم القائد 

العام للقوات املسـلحة اللواء يحيى رسول نتائج عملية 
»األسـد املتأهـب« يف سلسـلة جبـال مخمـور جنـوب 
رشقـي مدينة املوصـل والتي اسـتهدفت بقايا عنارص 
داعــش، فيما كشـف عـن قتـل 27 داعشـياً والعثور 
عىل 120 كهفاً.  وقال رسـول يف تدوينـة، انه »بتوجيه 
من القائـد العام للقوات املُسـلحة، وبـإرشاف من قبل 

رئيـس جهـاز ُمكافحة اإلرهـاب، ومنذ الــ ٩ من أذار 
للعام 2021 انطلقت عملية )األسـد املُتأهب( يف سلسلة 
جبـال مخمـور جنـوب رشقـي مدينـة املوصـل والتي 
اسـتهدفت بقايـا عصابات داعــش اإلرهابيـة، حيُث 
بارش جهاز ُمكافحة اإلرهـاب بهذه العملية بعزٍم عايل 
وُجهد إسـتخباري وعملياتي كان األول من نوعه، حيث 
شـهدت هذه العملية أسلوب تكتيكي ُمتقدم من خالل 

نر مفارز قناصن عىل مسـافٍة مـن مداخل ومخارج 
الكهوف واالوكار يف املناطق الشاهقة من جبال مخمور 
والتي الُيمكن الوصول أليها بالعجالت العسكرية والذي 

مكن بقايا داعـش من التخفي فيها«.    
واضـاف رسـول ان »أبطـال القـوة الجويـة العراقيـة 
وطـريان الجيش العراقـي والتحاُلف الدويل اشـرتكوا يف 
إسـناد رجال جهاز ُمكافحة اإلرهـاب من خالل توجيه 

)312( رضبة جويـة، كان لها دوًرا مهًما 
من خـالل تدمـري ) 120 ( كهفـا وموقعا 
تسـببت بقتلهـم وهروبهم بعـد أنهيارها 
عليهـم، فتلقوا نار الحق من قنايص جهاز 
ُمكافحة اإلرهاب األمـر الذي دفع عنارص 
عصابات داعـش إىل إعالن إستسالمهم إىل 

رجالنا األشاوس«.    
واشار اىل ان »عملية األسد املُتاهب استمرت  
) 1٤( يوًمـا ُقتل فيهـا ) 27 ( إرهابيا من 
عصابـات داعـش تم رصد قتلهم بشـكل 
ُمبارش فيما لم يتسـنى معرفة عدد القتىل 
الذيـن ُطمـرت ُجثثهـم تحـت الصخـور 
الجبيلة، وقد شـهدت العملية تنسيق كبري 
بن أبطال جهاز ُمكافحة اإلرهاب والقوات 

األمنية والبيشمركة«.    
اإلرهـاب  ُمكافحـة  ان »جهـاز  واوضـح 
كان ومـازال عنواًنـا للمهنيـة والتفانـي 
يف خدمـة وحب هـذه الوطـن وأن رجاله 
أبتـداًء من رئيس جهـاز ُمكافحة اإلرهاب 
مـروًرا بالقـادة والُضبـاط واملُقاتلن هم 
اليد الضاربـة للعراق والقائد العام للقوات 
املُسلحة يف دحر املجاميع اإلرهابية والفكر 

املُتطرف«.    
من جهتهـا قالت، خلية االعـالم االمني يف 
بيان تلقت املسـتقبل العراقي نسـخة منه 
انه فقاً ملعلومات استخبارية دقيقة، وبأمر 
وتنسـيق مـن قيـادة العمليات املشـرتكة 
فقـد نفذ طريان التحالف الدويل سلسـلة رضبات جوية 
بلغـت 18 رضبة يوم امس يف مناطـق جبال قره جوغ 
ضمن قاطع عمليات محافظة نينوى الشمالية أسفرت 
عـن تدمري 3٩ وكـراً لإلرهابين . وشـددت عىل تصميم 
االجهزة العسكرية وقادتها عىل دحر املجاميع اإلرهابية 

والفكر املُتطرف.

      بغداد / المستقبل العراقي

أكد نائب رئيـس الوزراء، وزيـر الخارجية 
القطـري، محمد بن عبـد الرحمن آل ثاني، 
أمس األربعاء، بمناسـبة زيارته الرسـمية 
إىل العاصمـة العراقية بغـداد، االتفاق عىل 
إعادة تفعيل اللجنة املشـرتكة بن البلدين، 
موضحاً، خالل مؤتمر صحايف مشـرتك مع 
نظـريه العراقـي فـؤاد حسـن، أّن اللجنة 

ستعقد اجتماعاتها قريباً. 
وأضـاف قائـال »لدينـا لقـاءات مثمرة مع 
رئييس الجمهورية )برهم صالح( والوزراء 
)مصطفـى الكاظمـي(«. وأكـد أنـه جرى 
بحث كيفيـة تنمية العالقات بـن البلدين، 
الفتـًا إىل االتفاق عىل تفعيـل لجنة التعاون 

االقتصادي.
وأشـار وزير الخارجية القطري إىل »وجود 
فرصة مهمة جـداً لدعم اسـتقرار العراق، 

وتقديـم املشـاريع االقتصاديـة التي تعود 
بالنفع عىل الشعب العراقي«، مؤكداً وجود 
توافـق يف وجهات النظر بـن قطر والعراق 

بشأن الوضع اإلقليمي.
من جهته، قال وزير الخارجية فؤاد حسن 
»نعمل عىل تفعيل اللجنة املشرتكة العراقية 

القطرية الخاصة بالقضايا االقتصادية«. 
واسـتقبل الرئيـس برهـم صالـح الشـيخ 
محمـد بن عبـد الرحمن آل ثاني، بحسـب 
بيـان رئايس عراقي، أكد أّن الوزير القطري 
سلّم الرئيس العراقي رسالة خطية من أمري 
دولة قطر الشـيخ تميم بن حمـد آل ثاني، 

تضمنت دعوة رسمية لزيارة الدوحة.
كذلـك تضّمن اللقـاء، وفق البيـان، »بحث 
العالقـات الثنائيـة بـن البلديـن، وسـبل 
تعزيزها خدمة للمصالح املشرتكة للشعبن 
الشـقيقن، إضافـة إىل تطـورات األوضاع 

اإلقليمية والدولية ذات الصلة«. 

وأكـد صالـح خالل اللقـاء أنه »أمـام دول 
املنطقة مسـؤولية كبرية يف تجاوز األزمات 
والتوترات عرب تنسيق الجهود لدعم الحوار 
والدفع بمسـارات الحل السيايس يف تسوية 
املشـاكل فيهـا، والعمل عىل تثبيـت دعائم 
االسـتقرار اإلقليمـي ومواجهـة اإلرهـاب 
والفكـر املتطـرف، ودعـم فـرص التعاون 
االقتصادي والتجاري والتنمية«، مشرياً إىل 
أّن »ضمان أمن واستقرار العراق وسيادته 
يمثل مرتكزاً أساسـياً ومصلحة مشـرتكة 
ومصالـح  املنطقـة  كل  واسـتقرار  ألمـن 

شعوبها«.
وكان وزيـر الخارجية العراقـي قد أجرى، 
منتصف الشهر الحايل، زيارة إىل قطر جرت 
خاللها مناقشة عدٍد من القضايا املشرتكة 

التي تهم الجانبن.
وقالـت وزارة الخارجيـة العراقية، يف وقت 
سـابق، إّن حسـن بحـث مـع أمـري قطر، 

ومسـؤولن قطرين آخرين، العالقات بن 
البلديـن، وكيفية خلق فرص االسـتثمار يف 
املرحلـة املقبلـة، فضالً عن بحـث األوضاع 
األمنيـة، والتأكيد عىل رضورة البدء بالعمل 
باتجاه خلق املبـادرات الجماعية للحفاظ 
عـىل أمـن دول املنطقـة، وإيجـاد األُطـر 
الحواريـة الصحيحة واملمكنـة للوصول إىل 
األهداف املرجوة.  كما وّجه وزير الخارجية 
العراقـي خـالل زيارتـه إىل الدوحـة دعوة 
للركات القطرية من أجل العمل يف العراق 

عىل مختلف األصعدة.
إىل ذلـك، قال وزير الخارجيـة القطري عبد 
الرحمـن آل ثانـي لرئيس مجلـس الوزراء 
مصطفى الكاظمي ان بالده تنتظر زيارته 
»أقـرب فرصـة  يف  الدوحـة  العاصمـة  اىل 

ممكنة«.
وذكـر املكتـب اإلعالمـي لرئيـس مجلـس 
الـوزراء يف بيان تلقـت املسـتقبل العراقي 

نسـخة منه، ان الكاظمي »اسـتقبل نائب 
رئيـس الـوزراء وزيـر الخارجيـة القطري 
محمد بـن عبـد الرحمـن ال ثانـي والوفد 

املرافق له«.
واضـاف البيان ان آل ثانـي »نقل اىل رئيس 
مجلس الوزراء تحيـات دولة قطر حكومة 
وشـعبا، واسـتعداد قطـر لدعـم العراق يف 
مختلـف املجـاالت وتطلع القيـادة يف دولة 
قطر السـتقبال الكاظمي يف الدوحة باقرب 

فرصة ممكنة«. 
وتابـع خالل اللقاء »بحـث تنمية العالقات 
الثنائيـة بن البلديـن، ومناقشـة القضايا 
االقليمية ذات االهتمام املشـرتك ومساعي 
التهدئـة يف املنطقة، كما جرى بحث سـبل 
تعزيز التعاون املشرتك وتطويره بن بغداد 
والدوحة، عىل جميع املسـتويات، السـيما 
االقتصادية واالمنية والسياسية، ويف مجال 

االستثمار«.

تنفيذ )330( ضربة جوية وتدمري عشرات الكهوف لعناصر التنظيم.. ومكافحة اإلرهاب يكشف اسرتاتيجية جديدة متنع تنقل اإلرهابيني

عمليات برا وجوا: »رضبات قاضية« لفلول »داعش«

العدد )2342(   25     آذار    2021                السنة السادسة                 معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (الخميس

العـراق وقطـر يتفقـان عىل استئنـاف عمـل اللجنـة املشرتكـة
وزير اخلارجية القطري التقى رئيسا الوزراء واجلمهورية ووجه هلما دعوة لزيارة الدوحة

        بغداد / المستقبل العراقي

اكـدت املتحدثـة باسـم مفوضيـة 
االنتخابـات جمانة الغـالي، أمس 
االربعـاء، ان دعـوات حـل مجلس 
النواب ليس لها اي تأثري عىل عملية 

سري االنتخابات.
وقالـت الغـالي نحـن »ملتزمـون 
العـارش  يف  االنتخابـات  بموعـد 
مـن تريـن االول العـام الجاري، 
ومسـتمرين وفق جـدول عمليات 
وتوقيتـات الزمنية لكل مرحلة من 
االنتخابية وقطعنا  العملية  مراحل 
شـوطا كبريا جـدا من اجـل اجراء 

هذه االنتخابات«.
واضافت املتحدثة باسـم مفوضية 
االنتخابـات انـه »اىل االن لم يصدر 
من مجلس املفوضن اي قرار بشأن 
الدعايـات االنتخابية«، مسـتدركة 
االنتخابـات  يف  »لكـن  بالقـول، 
تنسـيق  هنـاك  كان  السـابقة 
مـع امانـة بغـداد وزارة االعمـار 
واالشـغال  والبلديـات  واالسـكان 

العامة للمراقبة واالطالع«.
واشـارت اىل أن »مجلس املفوضن  
اصـدر نظـام الحمـالت االنتخابية 
العقوبـات وكيفية معالجة  وفيها 
العمـل، وسـيعلن عنـه  وتنسـيق 
فيمـا بعد«.من جانب آخـر، أكدت 
قـرار  أن  االنتخابـات  مفوضيـة 
املفوضيـة بإلغاء أصـوات الخارج 

غـري بـات وقابـل للطعـن، يف حن 
أشارت إىل »استحالة« إلغاء أصوات 

عنارص القوات األمنية.
وقالـت املتحدثـة باسـم املفوضية 
إن »التسـجيل البايومـرتي للقوات 
جيـدة  بصـورة  يسـري  املسـلحة 
والبطاقـات )املوزعـة( وصلـت إىل 
أكثـر من ٩0%«، مضيفـًة أنه »من 
القوات  إلغـاء أصـوات  املسـتحيل 

األمنية«.
وأضافت، أن »مفوضية االنتخابات 
ملتزمة بموعد االنتخابات يف تاريخ 
التصويـت  وبمشـاركة   10/10
الخـاص قبـل ٤8 سـاعة، والـذي 
يشمل القوات املسـلحة والنازحن 
املحكومن دون  السـجون  ونـزالء 
5 سـنوات«. وأوضحـت، أن »قرار 
إلغـاء أصـوات  املفوضيـة بشـأن 
الخارج غري بات وقابل للطعن أمام 
الهيئة القضائية لالنتخابات وخالل 
ثالثة أيام من تاريخ نره«، متابعة 
أن »الهيئـة القضائيـة لالنتخابات 
هي املسـؤولة عن الجـواب إيجاباً 
أو سـلباً، واملفوضية تلتـزم بقرار 

الهيئة القضائية«.
يف  املفوضـن  مجلـس  وكان 
مفوضيـة االنتخابات، الثالثاء )23 
آذار 2021(، عـدم إجراء انتخابات 
مجلس النواب »لعراقيي الخارج«، 
يف االنتخابات املقررة يف العارش من 

ترين االول املقبل.

املفوضية تعلق عىل »حل الربملان« وتؤكد: 
قرار إلغاء انتخابات اخلارج غري بات

        بغداد / المستقبل العراقي

رأى النائـب املسـتقل منصـور البعيجي، أمـس األربعاء، أن 
قرار رفع سـعر رصف الـدوالر »دماراً للفقـراء ومصاً لدماء 
الشعب«، متعهداً بوقفة جادة يف الربملان الرجاع سعر الرصف 

اىل 11٩ الف دينار مقابل 100 دوالر امريكي.
وقـال البعيجـي، يف بيـان تلقـت املسـتقبل العراقي نسـخة 
منـه إن »عىل جميـع النواب الرفـاء الوقـوف وقفة جادة 
من اجل ارجاع سـعر رصف الدوالر اىل سـعره السابق كونه 
ارض بريحة كبرية من ابناء الشـعب العراقي الذين تحملوا 
اهات وويـالت كبرية جدا ورفع سـعر رصف الدوالر دمرهم 
تدمـري ومعاناتهم التوصف«. وأضاف »يجـب عىل الحكومة 

اذا ارصت عـىل بقاء سـعر الرصف للدوالر عـىل ماهو عليه، 
أن تتخـذ اجـراءات رسيعة منها رفع رواتـب موظفي الدولة 
خصوصـا الرواتـب املتدنيـة ورواتـب شـبكة الحمايـة بما 
يتالئم مع الوضع الحايل وأن تسـيطر عىل االسـواق«، مشددا 
عـىل أن »التقف موقف املتفرج عىل مايحصل باالسـواق من 
ارتفاع غري مشـهود عىل املواد الغذائية«. وأشـار البعيجي اىل 
ان »االسـواق العراقية احرتقت بصعود االسـعار بسبب رفع 
سعر الدوالر وترضر ابناء الشعب العراقي«، موضحا أن »هذا 
الصعـود شـمل جميع البضائـع وبدون اسـتثناء ناهيك عن 

صعود االدوية، فأين يتجه الفقري الذي اليملك قوت يومة«.
وشدد عىل رضورة أن »تكون هنالك وقفه جادة ومرفة من 
قبل النواب الرفاء لنرصة شـعبهم املظلوم طيلة السـنوات 

السـابقة واىل يومنا هذا من خالل ارجاع سعر رصف الدوالر 
اىل 11٩ الف دينار مقابل 100 دوالر«.

واضـاف البعيجي »سـتكون لنـا وقفة جادة بأرجاع سـعر 
رصف الـدوالر اىل سـعره القديم ولـن نقبل بغـري ذلك، ولن 
نسـاوم عىل حساب ابناء شـعبنا املظلوم الذي عاني وتحمل 
الكثـري« وفق قوله. وتابـع قائال »عىل كل مـن يحاول خلط 
االورق مـن خـالل رفع سـعر رصف الدوالر مقابـل مصالح 
فئوية خاصة به سـنقف بالضد منه ولن نسمح بان يستمر 
الوضع عىل ماهو عليه«. وتعهد بأن »كلمتنا سـتكون داخل 
قبة الربملان هي ارجاع سـعر رصف الدوالر اىل سعره القديم 
ولـن نقبل بما يحصل البناء شـعبنا من قبـل اي جهة كانت 

تقدم مصلحتها عىل مصلحة ابناء شعبنا الجريح«.

        بغداد / المستقبل العراقي

انطلقـت يف العاصمة األردنيـة عّمان صباح 
أمـس األربعـاء، جولـة املباحثات الرسـمية 
بـن الوفديـن العراقـي واألردنـي حضورياً، 
بمشاركة الوفد الوزاري املرصي عرب الدائرة 

التلفزيونية املُغلقة.
وأكد رئيـس املجلس، وزيـر التخطيط خالد 
بّتال النجم، رغبة الحكومة العراقية بتفعيل 

مذكـرات التفاهـم عـىل أرض الواقـع، التي 
شـهدت تطوراً ملموساً وتتجه نحو خطوات 
إيجابيـة، بعد أن قطعت أشـواطاً متقدمة يف 

مجاالت التبادل التجاري والصناعي. 
وأشـار إىل أن الجانـب العراقـي حريص عىل 
اإلرساع يف تنفيذ املشـاريع املشرتكة الهادفة 
والتكامـل  والتعـاون  التنسـيق  تعميـق  إىل 
االسـرتاتيجي بن الدول الشـقيقة الثالث يف 

جميع القطاعات الحيوية. 

وناقـش الوفـد العراقـي، التعاون املشـرتك 
األولويـة،  ذات  العراقيـة  املصانـع  لتأهيـل 
وإنشاء املدينة االقتصادية العراقية األردنية، 
فضـال عـن تفعيـل رشكـة الجـر العربي 
للنقـل البحـري. وناقشـت الوفـود، أيًضـا، 
مذكـرات التفاهـم املوقعـة بشـأن التعاون 
الزراعي واألمن الغذائـي، فضالً عن مجاالت 
الزراعيـة  واملبيـدات  الدوائيـة  الصناعـات 
والصناعات الكيمياوية. ودعا الوفد العراقي، 

الفرق الفنية من الجانبن األردني واملرصي، 
إىل زيارة العراق؛ لالطالع عىل املواقع املحددة 
إلقامـة املروعات املدرجة ضمـن مذكرات 
التفاهـم املوقعـة. وسـيتم إعـداد املحـرض 
النهائـي لجولـة النقاشـات، وعرضـه أمام 
زعمـاء الـدول الثـالث؛ لغرض الوصـول إىل 
التوصيـات الختاميـة التي سـتتم املصادقة 
عليهـا خـالل انعقاد القمـة الثالثيـة املقرر 

عقدها يف بغداد.

        بغداد / المستقبل العراقي

اكدت خلية االزمة النيابية ان االسبوع 
املقبل سيشـهد زيادة قياسـية باعداد 
االصابات بفايروس كورونا يف العراق.
وذكر مقرر الخلية جواد املوسـوي ان 
»هناك اخفاق يف ادارة ملف االمتحانات 
اخفاقا ذريعا«.  واشـار املوسـوي ان 
شكاوى كثرية وردت اىل اللجنة يف سوء 
ادارة ملف االمتحانـات وقرار اجرائها 
ستتسـبب  انهـا  حتـى  خاطـئ  كان 
بكارثـة وبائية عنيفة خالل االسـبوع 
املقبل«، مشـريا اىل ان الفسـاد يف ادارة 
ملفـات ادارة املـدارس وعـدم اختيار 
الشـخصيات املناسـبة زاد من اخفاق 
االمتحانـات  ملـف  ادارة  يف  الـوزارة 
يف ظـل الظـروف الراهنـة.  وبـن ان 
اللجنة سـتتخذ اجراءات مناسبة بحق 
املتسـببن بهذا االمر واالخفاق، وانها 
رصدت ودونت تلـك الخروقات لغرض 

محاسبة املتسببن.

بعد »ارتفاع األسعار«.. تعهد نيايب بخفض سعر الدوالر جمددًا

حتضريًا للقمة الثالثية.. انطالق جولة املباحثات الوزارية بني العراق واألردن ومرص

االزمة الربملانية:
 االسبوع املقبل سيشهد 

انفجار يف إصابات 
»كورونا«

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلـن مجلـس القضاء االعـىل، اليـوم االربعاء، اختيـار التشـكيل الجديد 
للمحكمة اإلتحادية العليا.

وذكر بيان صادر عن مجلس القضاء االعىل تلقت املستقبل العراقي نسخة 
منه، »عقد القضاة املنصوص عىل مناصبهم يف املادة )3/ ثانياً( من قانون 
التعديل األول لألمر )30( لسـنة 2005 )قانـون املحكمة االتحادية العليا( 
اجتماعـا االربعاء ضم كالً مـن رئيس مجلس القضاء األعـىل فائق زيدان 
ورئيس املحكمـة االتحادية العليـا مدحت املحمود ورئيـس االدعاء العام 

سالم محمد نوري ورئيس هيئة االرشاف القضائي جاسم محمد عبود«.
واضـاف البيـان انه »تـم اختيار رئيس ونائـب الرئيس وعـدد من أعضاء 

املحكمة االتحادية العليا األصل واالحتياط«. 
واشار اىل انه »سيتم إرسال التشكيل الجديد للمحكمة اىل رئيس الجمهورية 
إلصدار املرسـوم الجمهوري بتعيينهم يف مناصبهم وسوف تعقد مداوالت 

الحقة خالل األيام القادمة الختيار بقية األعضاء«. 
وصوت مجلس النواب عىل قانون املحكمة االتحادية العليا رقم 30 لسـنة 
2005، وتـم تمرير التعديل بأغلبية األصوات خالل الجلسـة التي حرضها 
20٤ نـواب مـن أصـل 32٩. وبعد اكمـال التصويـت دعا رئيـس مجلس 
القضاء االعىل القايض فائق زيدان اعضاء مجلس القضاء االعىل لالجتماع 
صبـاح االثنن املوافق 22 آذار 2021 لتطبيق قانون تعديل قانون املحكمة 
االتحاديـة رقـم 30 لسـنة 2005 الـذي اقره مجلـس النـواب بتاريخ 18 
آذار 2021، وتكريـم رئيس واعضاء املحكمة االتحادية الحالية بمناسـبة 

احالتهم عىل التقاعد.  

جملس القضاء يعلن اختيار التشكيل اجلديد 
للمحكمة االحتادية

        بغداد / المستقبل العراقي

عثرت قوة من اللواء 313 ضمن قيادة قاطع سـامراء للحشـد الشـعبي، 
أمـس األربعاء، عـىل عدد من األسـلحة الخفيفـة واملتوسـطة يف قرية أم 

الرحال جنوب سامراء.
وذكر اعالم الحشـد يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، ان »القوة 
تحركت بناء عىل معلومات اسـتخباراتية وردت للواء تفيد بوجود أسلحة 
خفيفة ومتوسـطة كان يسـتخدمها الدواعش يف قريـة أم الرحال جنوب 

سامراء، وعىل أثرها تحركت القوة واستولت عىل السالح«.

احلشد الشعبي يعثر عىل عدد من األسلحة 
اخلفيفة واملتوسطة جنوب سامراء

        بغداد / المستقبل العراقي

العليـا  األمنيـة  اللجنـة  تواصـل 
برئاسـة  باالنتخابـات  الخاصـة 
الفريق الركن عبد االمري الشـمري 
نائـب قائـد العمليـات املشـرتكة 
لتأمـن  عاليـة  بوتـرية  أعمالهـا 
باالنتخابات  الخاصـة  اإلجـراءات 
املقبلـة بالتنسـيق والتعـاون مع 

الجهات املختصة األخرى.
وذكـرت وزارة الداخليـة يف بيـان 
تلقت }الفرات نيوز{ نسـخة منه« 
كما تـرأس وكيـل وزارة الداخلية 
الفريـق عماد  لشـؤون الرطـة 

محمد محمـود اجتماعاً موسـعاً 
للجنة االدارية الخاصة بانتخابات 
مجلس النواب العراقي لعام 2021 
لبحـث االسـتعدادات اللوجسـتية 

املهمة لتامن مراكز االنتخابية«. 
بحـث  جـرى  انـه«  واضافـت 
ومناقشـة احتياجـات املراكز من 
مواد التحكيم واالسـالك الشائكة 
واملطبـات لغـرض تامينها، فضال 
املخـازن  تأمـن  مالحظـة  عـن 
وحفـظ وايـداع صناديـق االقرتاع 
ورفدها بمنتسبي الحماية ونصب 
الكامريات لها مـع بقية الخدمات 

األخرى«.

القوات األمنية تعقد اجتامعًا موسعًا 
بخصوص تأمني االنتخابات 
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    بغداد / عامر عبدالعزيز

اعلنت وزارة التجارة ع�ن متابعة الرشكة العامة لتجارة 
الحب�وب مع املج�ارش االهلي�ة االرساع يف عملية تصنيع 
ال�رز لتامني كامل الحص�ص ضمن املف�ردات التموينية 
تزامن�ا  م�ع اطالق حصة ش�هر رمضان، اك�د ذلك مدير 
عام الرشكة العامة لتجارة الحبوب املهندس عبدالرحمن 
الجوي�راوي خالل لقائ�ه بادارة ف�رع الرشكة يف النجف 
ملناقش�ه االليه التي يمكن من خاللها تامني كامل كمية 
الش�لب ليكون جاهزا كمادة رز  قبل حلول شهر رمضان 

املبارك. 
ووجه ادارة فرع النجف عىل حث كافه اصحاب املجارش 
االهلي�ة املتعاق�دة م�ع الرشكة بب�ذل الجه�د املضاعف 
لتصنيع الرز وتحويله ملخازن الرشكة للمبارشة بمناقلته 

للمحافظات اول باول  .
واس�تعرش اه�م االليات الت�ي يمكن م�ن خاللها تامني 
انسيابية عملية تصنيع الرز وفق السقف املحدد قبل بدء 

توزيع حصه  رمضان املوحده .
كم�ا وج�ه يف الوق�ت ذات�ه »القس�م القانون�ي برشكته  
بانجاز كافه عقود املجارش االهلية التي تقدمت للتعاقد 
وانجازها بالرسعه لتبارش عملها يف تصنيع الرز وتهيئته 

ليك�ون ضمن مف�ردات البطاق�ة التمويني�ة املخصصه 
للشهر الفضيل.

من جان�ب اخر اش�ار الجوي�راوي إىل انش�اء )3(ثالثة 
بناكر لخزن الحنطة يف س�ايلو البرصة اس�تعداداً ملوسم 
التس�ويقي 2021، وذل�ك من قبل اللجن�ة الفرعية بفرع 
الب�رصة وبتوجي�ه وإرشاف لجن�ة الطاق�ات الخزنية يف 
مكت�ب رئيس ال�وزراء وبأبعاد )80*20( م�ر وبأرتفاع 
)3.5( م�ر  وبطاق�ة خزنية تق�در ب)18000( طن من 

الحبوب املحلية أثناء مواسم التسويق.
من جانب آخر، وتنفيذا لتوجيهات وزير التجارة الدكتور 
ع�الء احمد الجبوري تفقد الوكيل االداري لوزارة التجارة 
ولي�د حبيب املوس�وي مقر الرشكة العام�ة لتجارة املواد 
الغذائي�ة وكان باس�تقباله مدير عام الرشك�ة املهندس 

قاسم حمود منصور.
وف�ور وص�ول الوكيل تم عق�د اجتماع موس�ع بحضور 
معاوني املدير العام لش�ؤون التس�ويق واالداري ومديرو 
اقس�ام الرشك�ة تم خالله ط�رح خطة ال�وزارة الجديدة 
بتوف�ر مف�ردات البطاق�ة التمويني�ة للمواطن�ني وقبل 
حلول ش�هر رمضان املب�ارك واثنى الوكي�ل عىل الجهود 
االس�تثنائية املبذول�ة م�ن ادارة وكادر الرشك�ة يف بغداد 
واملحافظ�ات ومن جانب�ه اعلن حمود عن اس�تنفار كل 

امل�الكات االدارية والفنية يف الرشكة لتوفر املواد الغذائية 
للمواطنني يف ظل الظروف االستثنائية يف البلد .

كم�ا زار مدير عام الرشكة العام�ة لتجارة املواد الغذائية 
املهن�دس قاس�م حم�ود منص�ور وبرفق�ة مدي�ر ع�ام 
الرشك�ة العام�ة للمنتوجات الغذائي�ة يف وزارة الصناعة 
املهندس محمد جبار حس�ني مصنع االم�ام عيل الهادي 
)عليه الس�الم( يف ميسان ويرافقهم كادر متخصص من 
االستراد والسيطرة النوعية واالستثمار لالطالع وبشكل 
مب�ارش وميداني ع�ىل امكانية والية انت�اج زيت الطعام 
ب�دء من اول خطوات االنتاج وانته�اء بالتعبئة والتجهيز 

وتم خالل اللقاء دراس�ة امكانية زي�ادة االنتاج  لتجهيز 
وزارة التج�ارة وضمن مفردات البطاقة التموينية وتأتي 
هذه الخطوًة لدعم املنتوج الوطني وتش�جيعه ملنافس�ة 

املنتجات.
من جانب آخر، وتنفيذا لتوجيهات وزير التجارة الدكتور 
عالء احمد الجبوري وجه املهندس قاس�م حمود منصور 
بتالي�ف خلي�ة ازم�ة فورية يف مق�ر الرشك�ة ومواقعها 
وفروعها يف بغداد واملحافظات وبارشاف مبارش وميداني 
م�ن قبله النجاح خطة الرشك�ة بتوفر مفردات البطاقة 
التموينية قبل حلول ش�هر رمضان املبارك وذلك بتوجيه 
مديرو اقس�ام الرشكة بالتواجد امليداني يف مواقع وفروع 
الرشك�ة يف بغداد واملحافظات عند اس�تالم وتجهيز املواد 

الغذائية .
يف غضون ذلك، تستمر ادارة الرشكة العامة لتجارة املواد 
الغذائي�ة املتمثل�ة بمديرها العام املهندس قاس�م حمود 
منصور  بمقابالت املواطنني واملوظفني عىل مدار االسبوع 
ل�إرساع بحلها وبالطرق القانوني�ة واالدارية الصحيحة 
خصوص�ا يف ظل الظروف االس�تثنائية التي يمر بها البلد 
واض�اف حم�ود ان اب�واب الرشك�ة مفتوح�ة لتلقي اي 
شكوى اومشكلة تواجه اي موظف يف الرشكة او مواطن 

من خالل شعبة شؤون املواطنني واملواقع اإلعالمية.

التجارة: رشكة احلبوب تتابع مع املجارش االهلية انسيابية تصنيع الرز
لتأمني احلصص ضمن املفردات التموينية يف رمضان

    بغداد/ المستقبل العراقي

االربع�اء،  أم�س  الداخلي�ة،  وزارة  اعلن�ت 
حصيلة العمليات االمنية خالل ال�24 س�اعة 
املاضي�ة يف العاصمة بغداد. وذك�رت الوزارة 
يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه 
أن »رشطة بغداد الق�ت القبض عىل متهمني 
بالقت�ل و الخط�ف ومروج�ي امل�واد املخدرة 
ومطلوبني وفق م�واد قانونية مختلفه خالل 
24 ساعة املاضية يف إطار جهود قيادة رشطة 

بغداد بالحد من الجريمة والقبض عىل الجناة 
وتنفيذ أوامر القبض القضائية و تعزيز األمن 

واالستقرار ضمن قواطع املسؤولية«.  
واض�اف البي�ان أن »مف�ارز مديرية رشطة 
بغداد الرصافة تمكنت م�ن القبض عىل )٧( 
متهم�ني بالقت�ل و )3( متهم�ني بالخط�ف 
فيما نفذت مف�ارز املديرية ) 15 ( أمر قبض 
بح�ق مطلوب�ني  باإلضاف�ة إىل القبض عىل) 
10 ( متهمني وف�ق مخالفات ومواد قانونية 

أخرى«.

وبحسب البيان »نفذت مفارز مديرية رشطة 
بغ�داد الك�رخ ) ٧ ( أم�ر قب�ض وف�ق مواد 
قانونية مختلفة«.  ويف سياق متصل، »نصبت 
مف�ارز ودوريات مديرية أفواج طوارئ بغداد 
) 42 ( س�يطرة لتعزيز األمن واالس�تقرار تم 
خالله�ا القب�ض ع�ىل )5( متهم�ني برويج 
املواد املخدرة«.   واش�ار البيان اىل ان »مفارز 
مديرية ش�ؤون السيطرات تمكنت من ضبط 
)10(  مخال�ف م�ع عجل�ة، و )3( عج�الت  

تحمل مواد ممنوعه من االستراد«.

الداخلية تعلن حصيلة لعمليات الرشطة يف بغداد

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

ب�دأت وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية ترويج معامالت 
القروض الصغرة للمستفيدين من العاطلني ضمن الدفعة 
30. وق�ال مدي�ر دائرة العم�ل والتدريب املهن�ي رائد جبار 
باه�ض يف ترصي�ح صحفي، ان�ه »تمت املب�ارشة برويج 
معام�الت الق�روض الصغرة للعاطلني ضم�ن الدفعة 30، 
وس�يتم اكم�ال معام�الت املقرض�ني رشط وج�ود كفيل 
موظف عسكري اومدني او متقاعد«.  واعلنت وزارة العمل 
خ�الل املدة املاضية رصف 29 دفع�ة من القروض الخاصة 
بالعاطل�ني، ويعتمد يف تخصيصها عىل االموال املس�رجعة 
من القروض السابقة، التي اكدت وجود تلكؤ يف اسردادها 
من قبل املقرضني نتيجة الظروف األخرة التي مر بها البلد، 
إضافة اىل انتشار فروس كورونا.  واوضح باهض ان« عدد 
املس�تفيدين ممن ظهرت اسماؤهم ضمن الدفعة املذكورة 
يبلغ 224 ألف عاطل، لكن الدائرة ستطلق القروض لخمسة 
االف منهم وتم نرش االسماء عىل املوقع االلكروني الخاص 
بال�وزارة، اما بقية الدفعات فس�يجري ش�مولهم الحقا«. 
وب�ني ان »تس�ديد القروض س�يكون بعد ميض س�نة من 
تس�لم الصك الخاص بالقرض«، منوها بان« املس�تفيدين 
من القروض س�رفع اس�ماؤهم من قاعدة بيانات الوزارة 
الخاصة بالباحثني عن العمل«.  واشار باهض اىل« التنسيق 
م�ع االمانة العامة ملجلس الوزراء والبنك املركزي والجهات 
ذات العالق�ة لدعم م�رشوع القروض الخاص�ة بالعاطلني 
بهدف اطالق كل الدفعات تباعاً لتوفر بيئة معيش�ية لهذه 

الرشيحة تتالءم مع الوضع االقتصادي الراهن«.

العمل تعلن إطالق دفعة 
جديدة من قروض العاطلني

    بغداد / المستقبل العراقي

دع�ت وزارة النق�ل الرشك�ة العامة ملوان�ئ العراق اىل اس�تثمار 
ساحات الخزن يف ميناء ام قرص الشمايل للبضاعة املتنوعة، وفيما 
اكدت ان بعض الساحات ستكون لخزن السيارات املترضرة التي 

سمح بدخولها العراق
وق�ال املدي�ر الع�ام لرشك�ة موان�ئ الع�راق فرح�ان محيس�ن 
الفرط�ويس يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل العراق�ي نس�خة منه، ان 
»خالل جولته يف مينائي ام قرص الش�مايل والجنوبي واستنادا اىل 
توجيهات وزير النقل نارص حس�ني بندر الشبيل وجهنا برضورة 
ان ُتس�تثمر الس�احات يف ميناء ام قرص الشمايل لخزن البضاعة 
ال�واردة« مؤك�دا ،ان »بعض الس�احات يف امليناء كس�احة )80( 
تمتلك مس�احة تستوعب اعدادا من السيارات املترضرة املسموح 
بدخوله�ا البالد وخزنها يف هذه الس�احة« .  وبني الفرطويس ان 
»س�احة الخزن )80 ( التي تبلغ مساحتها 95 الف مر مربع لها 
امكانيات متعددة االغراض الستيعاب انواع البضاعة حيث تمتلك 

اليات نمطية وشوكية وشاحنات للمناولة« .

النقل تطرح ساحات يف ميناء أم قرص لالستثامر 
وأخرى للسيارات املستوردة املترضرة

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت هيئة املناف�ذ الحدودية، أم�س االربعاء، احب�اط محاولة 
تهري�ب حاوية تحتوي عىل ادوي�ة برشية يف منفذ ميناء أم قرص 

األوسط.
وذك�ر اعالم الهيأة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه 
أن »مفارزها وبالتعاون والتنس�يق مع جهاز املخابرات الوطني 
العراق�ي تمكنت من احباط محاولة تهري�ب حاوية تحتوي عىل 

ادوية برشية يف منفذ ميناء أم قرص األوسط«.

    البصرة / المستقبل العراقي

أعلنت مديرية املرور يف محافظة البرصة، أمس االربعاء، تش�كيل 
مفارز ملحاسبة املخالفني من سائقي املركبات الخصويص الذين 

يعملون أجرة.
وذك�رت املديرية يف بي�ان، تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه 
انه »استجابة ملناشدات س�ائقي املركبات األجرة وجهت مديرية 
املرور العامة بتشكيل مفارز ملحاسبة املخالفني سائقي املركبات 

الخصويص ويعمل أجرة«.
واضاف�ت املديرية انه »س�يتم اتخ�اذ اإلج�راءات القانونية بحق 

املخالفني بالغرامة او حجز املركبة ملدة قد تصل عرشة أيام«.
بالتعليم�ات  »االلت�زام  اىل  الس�ائقني  كاف�ة  املديري�ة  ودع�ت 

والتوجيهات الصادرة لتجنب املحاسبة القانونية«.

    بغداد / المستقبل العراقي

اصدرت وزارة الربية،أمس االربعاء، قراُر جديد بش�أن امتحان 
التالميذ والطلبة املتغيبني يف اليوم األول »الس�بت« لالمتحانات 

رشيطة ان يكون إداءُه ضمن الفرة املحددة لالمتحانات.
وذك�رت الوزارة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، 
ان »وزارة الربي�ة وافق�ت  عىل اداء التالمي�ذ والطلبة ولجميع 
املراحل الدراس�ية الذين لم يتمكنوا م�ن الحضور المتحان يوم 
الس�بت املوافق ال�20 من شهر آذار الحايل بسبب ظروف الوباء 
والحظر الش�امل املقر من قبل اللجنة العليا للصحة والس�المة 
ب�إداء ذل�ك االمتح�ان يف يوم آخ�ر ضمن نفس الف�رة املحددة 

لالمتحانات«. 
واض�اف البيان ان »هذا اإلج�راء يأتي حرصاً م�ن الوزارة عىل 
استمرار املس�رة التعليمية للتالميذ والطلبة وعدم ضياع العام 

الدرايس«.

احباط حماولة هتريب ادوية برشية يف ميناء 
ام قرص االوسط

مرور البرصة توجه بمحاسبة مركبات 
اخلصويص التي تعمل بصفة »األجرة«

الرتبية تصدر »قرار جديد« بشأن امتحان 
التالميذ والطلبة املتغيبني

    بغداد / المستقبل العراقي

يق�رب مين�اء الف�او يوم�ا بع�د اخ�ر 
ل�رى الن�ور يف ظل خطوات متس�ارعة 

لتنفيذه.
وكش�فت الرشكة العامة ملوانئ العراق 
عن ق�رب وص�ول 200 خب�ر ومعدات 
ومعامل كب�رة للرشوع ب�ه، وذلك بعد 
مبارشة الرشكة الكورية املكلفة باعمال 
تحضرية تشمل مس�ح منطقة امليناء 
م�ن االلغام واملخلف�ات الحربية لتأمني 

سالمة العاملني.   
وقال مدير الرشكة العامة ملوانئ العراق 
التابع�ة لوزارة النقل  فرحان محيس�ن 
ان  صحف�ي،  ترصي�ح  يف  الفرط�ويس 
»رشك�ة دايو الكوري�ة وجهت دعوة اىل 
200 خب�ر للمس�اهمة بانج�از ميناء 
الفاو، م�ع اقراب وصول معدات كبرة 
منه�ا مطرق�ة عمالق�ة ل�دق الركائ�ز 
الٔرصفة امليناء، فضال عن التعاقد لرشاء 
معام�ل النج�از املش�اريع املكلف�ة بها 

الرشكة املنفذة بشكل رصني«.  
واضاف ان »الرشكة الكورية بارشت منذ 

م�دة قليلة بعدد م�ن التحضرات الكثر 
من م�رشوع منها عملية مس�ح امليناء 
من االلغام واملنفلقات الحربية للحفاظ 
ع�ىل س�المة العاملني، وقد اس�تقدمت 
عددا من الرشكات املتخصصة بالكشف 
عنه�ا وازالته�ا، فض�ال ع�ن املب�ارشة 
بعملي�ة مس�ح لق�اع قناة خ�ور الزبر 
للبدء باعمال النف�ق الذي يربط الضفة 
للطري�ق الرسي�ع  بالغربي�ة  الرشقي�ة 
الراب�ط بني ميناء الف�او � ام قرص، مع 
املبارشة بعملية املسح الخاصة بالقناة 
املالحي�ة«.  واك�د ان »املين�اء سيش�هد 
حرك�ة كب�رة وعمالق�ة يف العمل حال 
اط�الق املوازن�ة والتخصيص�ات املالية 
للمرشوع«.  واش�ار الفرط�ويس اىل ان 
»العاملني يف مرشوع ميناء الفاو هم من 
رشك�ة تكنتيال االيطالي�ة، وهي رشكة 
استش�ارية تعم�ل بصفته�ا املهن�دس 
املقي�م يف امل�رشوع، فض�ال ع�ن خراء 
ومهندس�ني من رشك�ة داي�و الكورية 
والتعاون مع املالكات الهندسية والفنية 
يف هيئ�ة مين�اء الف�او الكب�ر التابع�ة 

لرشكة املوانئ«.  

تطورات ميناء الفاو: 200 خبري ومعدات 
كبرية تدخل املرشوع 

    بغداد/ المستقبل العراقي

بح�ث وزير التعليم مع الس�فر الهن�دي، أمس االربعاء، ملف الزماالت واملنح الدراس�ية 
املتبادلة بني بغداد ونيودلهي.    

وذكرت الوزارة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه انه »استقبل وزير التعليم 
الع�ايل والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب س�فر جمهوري�ة الهند يف بغداد برندر 

سينغ ياداف وناقشا ملف الزماالت واملنح الدراسية املتبادلة«.  
وأكد »وزير التعلي�م خالل اللقاء بحضور املدير العام لدائرة البعثات والعالقات الثقافية 
حازم باقر طاهر استعداد الجامعات العراقية كافة للتعاون والتنسيق وتطوير العالقات 
العلمية والثقافية مع الجامعات الهندية مقرحا تشكيل فريق عمل مشرك بني البلدين 

بشأن آليات برامج الزماالت واملنح الدراسية املتبادلة«.  
 ودعا اىل »تعزيز س�ياقات التواصل العلمي من خالل املنح البحثية والدراس�ية وتسهيل 
إجراءاته�ا والنرش العلمي املش�رك يف املس�توعبات العاملية وتبادل األس�اتذة واإلرشاف 
املش�رك يف االختصاص�ات املختلفة والتع�اون يف مجاالت الطب البرشي بش�كل خاص 
فضال عن هندس�ة الطب الحياتي وهندسة امليكاترونيك وهندسة املعلومات واالتصاالت 

واالختصاصات النادرة«.  
من جهته »رحب الس�فر بالرؤى املش�ركة بني الجانبني«، مؤكدا أن »العراق عن والهند 
يتمتعان بعالقات متميزة يف العديد من املجاالت والسيما االقتصادية والثقافية منها«.  

واعرب الس�فر، ع�ن »تقديره العايل لتواج�د الطلبة العراقيني يف املؤسس�ات الجامعية 
الهندية«.

التعليم تعلن استعدادها للتعاون مع اهلند 
يف ملف الزماالت واملنح الدراسية

الزراعة: كربالء تنتج حصيلة قياسية 
من بيض املائدة يف شهر

الرشطة املجتمعية تدعو املواطنني 
لتحديث بياناهتم وبطاقاهتم االنتخابية

    كربالء / المستقبل العراقي

أكدت وزارة الزراعة انتاج أكثر من 1٧ مليون من بيض املائدة خالل شهر آذار الحايل، 
تم تس�ويقها إىل األسواق املحلية يف كربالء املقدسة. واوضحت الوزارة يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه انه »ومن خالل مديرية زراعة كربالء املقدسة أن 
هناك )٧( مش�اريع إلنتاج بيض املائدة تعمل بنظام الربية باألقفاص أنتجت خالل 
ش�هر آذار الج�اري 1٧250٧٧9 بيضة.واكدت ان وزارة الزراع�ة ومن خالل خطط 
منع االس�تراد تهدف إىل حماية وتنمي�ة املنتج املحيل، فضال عن توفر األعالف ذات 

األسعار املدعومة، والقيام بمتابعات بيطرية لحماية الحقول من األمراض.

    بغداد/ المستقبل العراقي

دعت الرشط�ة املجتمعي�ة يف دائرة 
الداخلية  ب�وزارة  العالقات واإلعالم 
بياناته�م  تحدي�ث  اىل  املواطن�ني 
البايومرية،  وبطاقاتهم  االنتخابية 
تمهي�دا للمش�اركة الديمقراطية يف 
االنتخاب�ات الرملانية املبكرة املزمع 
اجراؤها يف العارش من شهر ترشين 

األول القادم.
أن  املجتمعي�ة  الرشط�ة  وبين�ت   
»الدعوة ج�اءت من خالل تنظيمها  
لج�والت توعوي�ة ميداني�ة يف أغلب 
ش�عار  تح�ت  الب�الد  محافظ�ات 
)اس�تلم بطاقتك وخلي�ك حارض(، 
تحدي�ث  ع�ىل  املواطن�ني  لح�ث 
وزي�ادة  البايومري�ة  بطاقاته�م 

وعيهم الديمقراطي«.

الدفاع املدين يصدر توضيحًا بشأن حريق مرصف الرافدين
    بغداد/ المستقبل العراقي

اوضحت مديرية الدفاع املدني، أمس االربعاء، 
مالبس�ات الحريق ال�ذي اندلع داخ�ل بناية 
م�رصف الرافدين يف منطقة الكرادة وس�ط 
بغداد.وذك�ر اع�الم املديري�ة يف بي�ان تلقت 
املستقبل العراقي نس�خة منه أنه »بغضون 

دقائ�ق تمكن�ت ف�رق الدف�اع املدن�ي م�ن 
الس�يطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل 
بناية م�رصف الرافدين فرع القرص األبيض 
يف منطقة الكرادة وسط بغداد«. واضافت أن 
»ف�رق الدفاع املدني طوق�ت وعزلت الحريق 
ال�ذي اندل�ع يف الطابق الثال�ث حيث يحتوي 
عىل اثاث مس�تهلك وابعد النران عن طوابق 

امل�رصف وانه�ت الحري�ق دون تأث�ر عم�ل 
املرصف ودون تس�جيل اصابات او خس�ائر 
برشية مع تحجيم ارضاره�ا املادية«. يذكر 
ان الدفاع املدني طل�ب فتح تحقيق يف مركز 
الرشط�ة املس�ؤول ع�ن الرقع�ة الجغرافية 
باالعتماد ع�ىل تقرير خبر االدل�ة الجنائية 

ملعرفة اسباب اندالع الحريق بادئ األمر.

حمافظ البرصة يوافق عىل ختصيص قطع اراض ملوظفي 
دائرة العمل والتدريب املهني

وجه دائرتي اجملاري واملاء بأجراء محلة لرفع التجاوزات على الشبكات

    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

واف�ق محاف�ظ البرصة اس�عد العيدان�ي، أمس 
األربع�اء، عىل تخصي�ص قطع ارايض س�كنية 
ملوظفي دائرة العمل والتدريب املهني يف البرصة.
»املس�تقبل  واظه�رت وثيق�ة حصل�ت عليه�ا 
العراق�ي« ان »محافظ البرصة اس�عد العيداني 
ارايض س�كنية  واف�ق ع�ىل تخصي�ص قط�ع 
اىل موظف�ي دائ�رة العم�ل والتدري�ب املهن�ي يف 

البرصة«.
م�ن جانب آخ�ر، وج�ه محافظ البرصة اس�عد 
العيدان�ي تحذيراً لدائرتي مج�اري وماء البرصة 
ب�رضورة متابع�ة التج�اوزات الحاصل�ة ع�ىل 

شبكات املجاري.
وحصلت »املس�تقبل العراقي« ع�ىل وثيقة تفيد 
بتوجي�ه محافظ البرصة ب�رضورة اجراء حملة 
واس�عة لرص�د ورف�ع التجاوزات عىل ش�بكات 
املجاري يف عموم املحافظة بالتنسيق مع مراكز 
الرشطة وافواج الطوارئ ومفارز رشطة النجدة 
املنت�رشة يف ارجاء املحافظ�ة فضال عن رضورة 
توجي�ه اإلن�ذارات للمس�ؤولني ع�ن املخالفات 

برضورة رفع التجاوزات رسيعاً.
وأش�ارت الوثيق�ة إىل أن “كث�رة التجاوزات عىل 
ش�بكات ال�رصف الصح�ي واألمطار ي�ؤدي اىل 
انس�دادات كث�رة ومعق�دة يف بع�ض مناط�ق 

املحافظة«.

وزير الصحة وحمافظ بغداد يبحثان 
االجراءات املتخذة ملكافحة »كورونا«

المستقبل العراقي/ طالب ضاحي / عادل احمد

التقى وزير الصحة والبئية حس�ن محمد التميمي 
يف مكتب�ه، أم�س األربع�اء، محافظ بغ�داد محمد 

جابر العطا.
وذكر بيان لوزارة الصحة تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه، ان�ه »تم خ�الل الزيارة بح�ث تعزيز 
الصح�ة  وزارة  ب�ني  الجه�ود  وتوحي�د  التع�اون 
واملحافظة ، خاصة يف مجال السيطرة عىل فروس 
كورونا واتخ�اذ االج�راءات املطلوبة به�ذا الصدد 

ودعم املؤسسات الصحية يف بغداد«.
واك�د محافظ بغداد اعت�زازه وافتخاره باملالكات 
الصحية وم�ا تقدمه من جهود عظيمة يف محاربة 
وب�اء كورون�ا، وق�ال ان »ابطال الجي�ش االٔبيض 
يستحقون منا كل الدعم واالسناد تقديرا لجهودهم 

البطولية«.
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مجهورية العراق 
جملس القضاء االعىل

رئاسة حمكمة استئناف البرصة االحتادية 
حمكمــة بداءة البصــرة 

اعــالن 
اىل املدعى عليه / عدنـان عوده حمـد 

اقام املدعي )مدير بلدية البرصة / إضافة بوظيفته( الدعوى 
البدائيـة املرقمـة 742/ب/2021ضدك يطلـب فيها الحكم 
بأبطـال قيــد العقـار 6895/137 الربـاط الكبـر وإعادة 
تسجيله باسم مديرية بلدية البرصة باعتبارها مالكة للعقار 
اصالً، وملجهولية محل اقامتك وحسب رشح القائم بالتبليغ 

وتأييد املجلس.
قررت هـذه املحكمة تبليغك اعالنــًا يف صحيفتني محليتني 
يوميتني للحضور يف موعد املرافعة املصادف 2021/4/6 ويف 
حالة عدم حضورك او ارسـال من ينوب عنك قانوناً فسوف 

تجري املرافعة بحقك غيابياً وعلناً.

اعالن 
اىل الرشيك / مصطفى سامي زيدان 

اقتىض حضورك اىل بلديـة التاجي / 7 البور 
وذلك الستخراج اجازة بناء عىل العقار املرقم 

1 / 15648 7 البور .
الرشيك 

محمد شهاب احمد 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل 

الديـن  رئاسـة محكمـة اسـتئناف صـالح 
االتحادية 

دار القضاء يف الضلوعية 
محكمة االحوال الشخصية يف الضلوعية 

العدد : 52 / ش / 2021 
التاريخ : 22 / 3 / 2021 

اىل / املدعى عليه / رضوان درويش احمد 
م / تبليغ 

اقامـت زوجتك املدعوة ) نـور صباح لطيف 
 / ش   /  52 املرقمـة  الرشعيـة  الدعـوى   )
2021 طالبة فيها التفريق القضائي للرضر 
كتـاب  حسـب  اقامتـك  محـل  وملجهوليـة 
محكمـة االحوال الشـخصية يف يثرب بالعدد 
278 يف 15 / 3 / 2021 واشـعار املختار قرر 
تبليغك بواسطة صحيفتني محليتني واسعتي 
االنتشار عىل موعد املرافعة املصادف 11 / 4 
/ 2021 ويف حال عدم حضورك او ارسال من 
ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابا 

وعلنا وفق القانون .
القايض 

احمد حميد حسان 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل 

الديـن  رئاسـة محكمـة اسـتئناف صـالح 
االتحادية 

دار القضاء يف الضلوعية 
محكمة االحوال الشخصية يف الضلوعية 

العدد : 53 / ش / 2021 
التاريخ : 22 / 3 / 2021 

اىل / املدعى عليه / رضوان درويش احمد 
م / تبليغ 

اقامـت زوجتـك املدعـوة ) ميسـان لطيـف 
احمـد ( الدعوى الرشعيـة املرقمة 53 / ش 
/ 2021 طالبـة فيهـا التفريـق القضائـي 
للرضر وملجهولية محل اقامتك حسب كتاب 
محكمـة االحوال الشـخصية يف يثرب بالعدد 
278 يف 15 / 3 / 2021 واشـعار املختار قرر 
تبليغك بواسطة صحيفتني محليتني واسعتي 
االنتشار عىل موعد املرافعة املصادف 11 / 4 
/ 2021 ويف حال عدم حضورك او ارسال من 
ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابا 

وعلنا وفق القانون .
القايض 

احمد حميد حسان

مجلس القضاء االعىل 
رئاسـة محكمة اسـتئناف صالح الدين 

االتحادية 
دار القضاء يف الضلوعية 

محكمة االحوال الشخصية يف الضلوعية 
العدد : 54 / ش / 2021 

التاريخ : 22 / 3 / 2021 
اىل / املدعـى عليـه / رضـوان درويـش 

احمد 
م / تبليغ 

اقامـت زوجتك املدعوة ) شـيخة لطيف 
احمـد ( الدعـوى الرشعيـة املرقمة 54 
التفريـق  فيهـا  طالبـة   2021  / ش   /
القضائي للرضر وملجهولية محل اقامتك 
حسب كتاب محكمة االحوال الشخصية 
يف يثرب بالعـدد 278 يف 15 / 3 / 2021 
واشـعار املختار قـرر تبليغك بواسـطة 
صحيفتني محليتني واسـعتي االنتشـار 
عىل موعـد املرافعة املصـادف 11 / 4 / 
2021 ويف حال عدم حضورك او ارسـال 
مـن ينـوب عنك سـوف تجـري املرافعة 

بحقك غيابا وعلنا وفق القانون .
القايض 

احمد حميد حسان 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل 
رئاسـة محكمة اسـتئناف صالح الدين 

االتحادية 
دار القضاء يف الضلوعية 

محكمة االحوال الشخصية يف الضلوعية 
العدد : 44 / ش / 2020 

التاريخ : 24 / 3 / 2021 
اىل / املدعى عليه / لؤي عز الدين احمد 

م / تبليغ 
اصـدرت محكمـة االحـوال الشـخصية 
يف الضلوعيـة قرارهـا املرقـم 44 / ش 
/ 2020 يف 24 / 12 / 2020 الخـاص 
باملدعية ) بيداء عبيد عيل ( واملدعى عليه 
) لؤي عز الدين احمد سعود ( واملتضمن 
الحكـم بالتفريـق للرضر حكمـا غيابيا 
قابـال لالعـراض والتمييـز وملجهوليـة 
محـل اقامتـك حسـب كتـاب محكمـة 
االحوال الشـخصية يف يثرب بالعدد 277 
يف 15 / 3 / 2021 واشـعار املختار قرر 
تبليغـك بواسـطة صحيفتـني محليتني 
واسعتي االنتشار ويف حال عدم حضورك 
او ارسـال مـن ينوب عنـك لالعراض او 
التمييز سـوف يكتسـب القـرار الدرجة 

القطعية وفق القانون .
القايض 

احمد حميد حسان

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
تنفيذ30

رقم االضبارة : 2021/920
التاريخ : 2021/3/24 

اىل  /املنفذ عليه ) وحيدة كاظم عبد الله(
لقـد تحقـق لهـذه املديرية مـن خالل رشح 
مبلـغ مركـز الغـري ومختار الجديـدة3ج ) 
عـادل عبد الحسـني الظاملي(  انـك مجهول 
محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت 
او مختار يمكن اجراء التبليغ  عليه واستنادا 
للمادة ) 27 ( من قانون التنفيذ تقرر تبليغك 
اعالنـا بالحضـور يف مديريـة تنفيـذ النجف 
االرشف خـالل خمسـة عرش يومـا تبدأ من 
اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية 
بحضورك ويف حالة عدم حضورك سـتبارش 
هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق 

القانون.
املنفذ العدل 

نصر حسن عبد زيد الكالبي
اوصـاف املحـرر :-  قـرار محكمـة بـداءة 
يف  4407/ب2019/1   ( بالعـدد  النجـف 
بتأديـة  الزامـك  2019/12/25واملتضمـن 
مبلغ سبعون مليون لصالح الدائنة ) فاطمة 

عيل عبيد( .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة الحرة

العدد : 163/ب/2020
التاريخ : 2021/3/17

اعالن مزايدة
تعلـن هذه املحكمـة عن بيع العقـار املرقم 
) 685  البديريـة ( باملزايـدة العلنيـة ، فعىل 
الراغبني بالرشاء الحضور اىل هذه املحكمة يف 
اليوم ) الثالثون ( لنرش االعالن مستصحبني 
معهـم التأمينـات القانونيـة البالغة )%10( 
من القيمـة املقدرة ويتحمل املشـري اجور 

االعالن.
القايض

منارهادي الجشعمي
خمسـة  عـن  عبـارة  العقـار  االوصـاف:- 
محـالت مفـرزة بصـورة غر رسـمية يطل 
عـىل الشـارع الطـويل يف مدينـة الحـرة ) 
شـارع تجـاري( مسـاحته ) 165،54 م2( 
وان القيمة التقديريـة للعقار ارضا وبناءا ) 
359،080،000( ثالثمائة وتسعة وخمسون 

مليون وثمانون الف دينار عراقي.

اعالن 
اىل الرشيك / مريم عدنان محمود 

اقتىض حضورك اىل بلدية التاجي الستخراج 
اجـازة البنـاء للقطعة املرقمـة 1 / 11252 

سبع البور .
الرشيك 

وسام عيل عبد 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد : 90/ب/2021

التاريخ : 2021/3/24
م/إعالن

اىل / املدعـى عليه ) محمد عـيل عبد الحميد 
سعيد لطفي(

أقام املدعي )عبـد الله ثابت نعمان( الدعوى 
البدائية املرقمـة )90/ب/2021( املتضمنة 
طلبـه )بازالـة شـيوع العقـار املرقـم 39/

الزويـة( ،وبالنظـرا ملجهولية محـل إقامتك 
حسـب رشح املبلغ القضائـي وتأييد مختار 
املنطقـة ،عليه قررت هـذه املحكمة تبليغك 
إعالنـا بصحيفـة رسـمية يوميـة محليـه  
للحضور امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة 
الثامنـة  السـاعة   2021/3/31 املصـادف 
صباحـا ويف حالـة عدم حضورك أو إرسـال 
من ينوب عنك قانونا سـوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا  وفق األصول.
القايض

عيل حميد الحيدري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء األعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف الكوفة

العدد: 810/ش/2021
التاريخ: 2021/3/24

إىل/ املدعى عليه ) فالح حسن جاسم( 
إعالن

أقامت املدعية ) سعاد صاحب جبار( الدعوى 
املرقمة اعاله أمام هذه املحكمة تطلب فيها 
ضـم حضانـة طفلهـا املدعو ) حسـن فالح 
حسـن( وملجهولية محـل اقامتـك فقد قرر 
تبليغك إعالنا بصحيفتـني محليتني يوميتني 
للحضور أمام هذه املحكمة يف موعد املرافعة 
القـادم املوافـق يـوم 2021/4/8 السـاعة 
التاسـعة صباحا ويف حالة عدم حضورك أو 
إرسـال من ينـوب عنك قانونا سـوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون.
القايض

عمار شهيد عبد

ديوان حمافظة واسط
قسم العقود

متديد مناقصة
الحاقا باعالننا املرقم 3192 يف 2021/3/4 
الخـاص املناقصـة املرقمـة 4/1/ 2021  
ونظرا لتاخـر املصارف يف اصدار خطابات 
االلكرونيـة  للمنصـة  وفقـا  الضمـان 
لخطابـات الضمـان لذا تقـرر تمديد فرة 
املناقصة املذكورة ليوم الخميس املصادف 

2021/4/1 لذا اقتىض التنويه

العدد: 742/ب/2021
التاريخ: 2021/3/23

القايض 
عالء حسني صيهود

العدد : 4060
التاريخ : 2021/3/24

الدكتور
حممد مجيل املياحي

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

Extension Announcement for Public Tender No: 005-PC-20  

PROVISION OF CASING FOR EBS OILFIELD 

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification 

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong, with its headquarters in Hong Kong 

and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part. 

Tender Title: PROVISION OF CASING FOR EBS OILFIELD 

Tender No.: 005-PC-20 

Tender Information:  

EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the FIRST time. All the specialist companies who have the ability and experience 

can participate in this tender, to contact EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by paying the 

tender fee (100$) after procedures mentioned below. 

Part One: Scope of work 

To seek ONE contractor to provide drilling casing for EBS oilfield, the casing must be made in origin Western Europe, Japan, USA and Canada. Estimated quantity 

and brief description as below: 

Item Description Estimated Quantity  

1 Casing 9-5/8" L80-1 11.99mm 47ppf BTC length 9.5-12.0m 70000m 

2 Casing 7" L80-1 10.36mm 29ppf BTC length 9.5-12.0m 40000m 

3 Casing coupling 13-3/8" N80 12.19mm 68ppf BTC 30 pc 

4 Casing coupling 9-5/8" L80-1 11.99mm 47ppf BTC 30 pc 

5 Casing coupling 7" L80-1 10.36mm 29ppf BTC 30 pc 

6 Pup joint 7" L80-1 10.36mm 29ppf BTC length 2.5m Box × Pin 40 joints 

The detailed information should strictly comply with the ITB documents. 

Part Two: Procedure for purchasing the ITB: 

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

Yang Guang yangguang@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance: 

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

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

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

2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one company. 

People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted. 

Part Three:  

1. All bidders should submit their Technical Proposal, Commercial Proposal and Bid Bond which sealed separately before the Extended tender submission deadline 

16:00, 21st April 2021 based on the ITB documents. 

2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp before the deadline mentioned above. 

Bidders Proposals shall consist of: 

A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and compiled). 

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

C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value. 

3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted strictly in accordance with the ITB documents 

and the tender name, tender number and bidder’s address and contact information should be clearly mentioned on the envelope. 

4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P Dept. 3 days before the bid submission 

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

Contact Person: Mr. Tang Xing tangxing@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com . 

5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 

You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of this tender announcement above. 

تنويه 
نرش س�هوا يف صحيفة املستقبل 
بالع�دد 2341 يف 24 /3 / 2021 
حول العقار املرقم 1784 / 2 حي 
الحس�ن خمسه وسبعون مليون 
وس�بعة ال�ف وس�تمائة وثالث�ة 
والصحي�ح  خط�أ  دين�ار  ع�رش 
خمسة وس�بعون مليون وسبعة 
الف وس�تمائه وثالث�ه وعرشون 

دينار لذا اقتىض التنويه .
���������������������������

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف

تنفيذ 18
 رقم االضبارة:  706 / 2020

التاريخ : 24 / 3 / 2021
اعالن 

النج�ف  تنفي�ذ  مديري�ة  تبي�ع 
االرشف العقار تسلسل ) 14300 
/2( حي االم�ر الواقع يف النجف  
العائد للمدين ) عادل عبد فرحان 
( املحجوز لقاء طلب الدائن )عماد 
جواد س�كر ( البالغ )864،000( 
ثمانمائ�ة واربع�ة وس�تون الف 
الراغ�ب  فع�ى  امارات�ي  دره�م 
بال�رشاء مراجع�ة ه�ذه املديرية 
خالل م�ده ثالثن يوم�ًا تبدأ من 
اليوم التايل للنرش مستصحبا معه 
القانوني�ة عرشة من  التأمين�ات 
املائة من القيمة املقدرة وشهادة 
رس�م  وان  العراقي�ة  الجنس�ية 
التسجيل والداللية عى املشرتي .

املنفذ العدل
نصر حسن عبد زيد الكالبي

املواصفات :�
1- موقع�ه ورقم�ه :- حي االمر 

 14300/
2- جنسه ونوعه :- دار سكن

3- ح�دوده و اوصاف�ه :- بلدية 
النجف

4- مش�تمالته :-  العق�ار يتكون 
من كراج وحديقة بمساحة )50( 
م�رت وممر بع�رض م�رت ونصف 
ي�ؤدي اىل املطب�خ وجدران�ه م�ن 
الس�راميك ويوج�د في�ه مخزن 
وتوجد ب�اب داخ�ل املطبخ يؤدي 
اىل الصال�ة ومس�احتها )7×4( م 
وان جدرانها من الخش�ب الصاج 
بارتف�اع )2( م ويوجد فيها باب 
اىل غرفة نوم ) 6×5( م وجدرانها 
واليق�ف م�ن الب�ورك وفيها باب 
تؤدي لالستقبال  الذي مساحته ) 
9×5( م وان جدران�ه واليقف من 
البورك ويطل االستقبال عى غرفة 
وفيه ايضا باب للخارج ) س�احة 
البي�ت( وتوج�د صحي�ات داخل 
الصال�ة جدرانها من الس�راميك 
كم�ا توجد غرف�ة من�ام اخرى ) 
5×4( م جدرانه�ا وس�قفها م�ن 
الب�ورك وتوج�د صحي�ات اخرى 
)1×1( م ومن�ور يف نهاي�ة ال�دار 
بع�رض الدار ويوجد س�لم معلق 
املحجر من الخشب الجاوي يؤدي 
اىل الس�طح والسطح من الفريش 
وعم�وم ارضية ال�دار من الكايش 
املوزائي�ك وال�دار مجه�زة بامل�اء 
والكهرباء وان درجة العمران هي 

دون املتوسط.
5- مساحته :- 300 م 

دون   -: العم�ران  درج�ة   -6
املتوسط

7- الشاغل :- زينب احمد محمد
 -: املق�درة  القيم�ة   -8
324،000،000 ثالثمائ�ة واربعة 

وعرشون مليون دينار.
���������������������������

إىل الرشيك صبحه سيف عبيد 
اقت�ىض حض�ورك إىل مق�ر بلدية 
الحيدري�ة لغرض اص�دار اجازه 
 1028 املرق�م  للعق�ار  بن�اء 
/116الحيدرية خالل عرشه ايام 
وبخالفه س�تتم اإلج�راءات دون 

حضورك طالب االجازه
 مهند عيل هادي

���������������������������
تنويه 

 ورد يف صحيفة املستقبل العراقي 
بالعدد ) 2312( يف 3 / 2/ 2021 
يف اع�الن مديرية االح�وال املدنية 
والج�وازات واإلقام�ة يف النج�ف 
االرشف والخاص باملدعو ) ستار 
جابر محمد عبد الله( حيث جاءت 
امل�ادة ) 24( خط�أ والصحي�ح ) 
22( من قان�ون البطاقة الوطنية 
رقم 3 لسنة 2016 واالمر االداري  
24195 يف 12 / 6 / 2016 / ل�ذا 

اقتىض التنويه
���������������������������

تنويه 
 ورد يف صحيفة املستقبل العراقي 
بالعدد ) 2312( يف 3 / 2/ 2021 
يف اع�الن مديرية االح�وال املدنية 
والج�وازات واإلقام�ة يف النج�ف 
االرشف والخاص باملدعو ) شاني 
محم�د عب�د الل�ه م�وىس ( حيث 
جاءت املادة ) 24( خطأ والصحيح 
) 22( من قانون البطاقة الوطنية 
رقم 3 لسنة 2016 واالمر االداري  
24195 يف 12 / 6 / 2016 / ل�ذا 

اقتىض التنويه

مجلس القضاء األعى 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 856/ب2021/4

التاريخ : 2021/3/24
اعالن

إىل/ املدعى عليه ) سماح كاظم داود( 
أق�ام املدع�ي )املدي�ر املف�وض ملؤسس�ة 
لوظيفت�ه(  اضاف�ة  التعاوني�ة  االس�كان 
الدعوى املرقمة أعاله ض�دك والذي يطلب 
فيه�ا ) الحك�م بتأديت�ك له واملدع�ى عليه 
االخ�ر بالتكافل والتضام�ن مبلغاً مقداره  
2200 دوالر امريك�ي ع�ن ق�رض م�ؤرخ 
يوم 2019/7/30 (،ونظرا ملجهولية محل 
إقامت�ك وحس�ب رشح القائ�م بالتبليغ يف 
محكمة بداءة كربالء واشعار مختار ناحية 
الحر ) كفاح عبد ال�رزاق عباس( لذا تقرر 
تبليغك إعالنا بصحيفتن محليتن يوميتن 
التاس�عة   2021/4/4 املرافع�ة  بموع�د 
صباحا وعند عدم حضورك أو إرس�ال من 
ينوب عنك س�وف تج�ري املرافع�ة بحقك 

غيابيا وعلنا  وفق األصول. 
القايض

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

مجلس القضاء األعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف الكوفة
العدد: 676/ش2021/3

التاريخ: 2021/3/24
صكب�ان  جاس�م   ( علي�ه  املدع�ى  إىل/ 

شمران( 
إعالن

أقام�ت املدعي�ة ) راوي�ه ع�يل صاح�ب( 
الدعوى املرقمة اع�اله أمام هذه املحكمة 
تطلب فيها ) التفريق القضائي( وملجهولية 
مح�ل اقامت�ك فق�د ق�رر تبليغ�ك إعالن�ا 
بصحيفت�ن محليت�ن يوميت�ن للحضور 
أمام هذه املحكمة يف موعد املرافعة املوافق   
2021/3/31 الس�اعة التاس�عة صباح�ا 
وعن�د عدم حض�ورك أو إرس�ال من ينوب 
عن�ك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق القانون.
القايض

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

مجلس القضاء األعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف الحيدرية
العدد : 148/ش/2021

التاريخ: 2021/3/23
إىل / املدعى عليه ) مهدي غازي رضيوي (

م/ تبليغ
اقام�ت املدعية ) زهراء ع�يل حميد ( امام 
ه�ذه املحكم�ة الدع�وى املرقم�ة )148/
ش/2021( وتطل�ب الحك�م ) بالتفريق ( 
بين�ك وبينها وذلك لهجرك لها ملدة اكثر من 
سنتن وملجهولية محل اقامتك حسب رشح 
القائم بالتبليغ ) ثائر طعمة جرب( واشعار 
مختار حي الرس�الة3 /يف النجف االرشف 
) حاك�م جبوري ش�نن( ق�ررت املحكمة 
تبليغك اعالنا بصحيفتن محليتن يوميتن 
بموعد املرافعة املصادف يف 2021/4/4 او 

ارسال من ينوب عنك.
القايض

حكم شاكر ابو طبيخ

مجلس القضاء االعى 
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف ص�الح الدين 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بلد 

العدد : 731 
التاريخ : 24 / 3 / 2020 

م / نرش فقدان 
قدم�ت املدع�وة فضيل�ه عب�د حمد س�هو 
املجمعي طلبا اىل هذه املحكمة الستصدار 
حجة حجر وقيمومة ع�ى زوجها املفقود 
لواء عكاب يوس�ف حمد الكرن�ي – والذي 
فق�د يف قضاء بل�د بتاريخ 27 / 6 / 2014 
ول�م يعرف اي يشء عن مص�ره لحد االن 
وهو من س�كنة محافظة ص�الح الدين – 
قض�اء بلد – الحض�رة الغربي�ة – املختار 
ش�مس عدن�ان اس�ماعيل فعى م�ن لديه 
معلوم�ات عن�ه االتص�ال بذوي�ه او بهذه 

املحكمة او باي مركز للرشطة .
القايض 

مكي حسن سعيد
�����������������������������������

مجلس القضاء األعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد : حجة وفاة/4823

التاريخ: 2019/12/12
إىل  / املدعوه ) فهيمة جاسم رشيف (

إعالن
ق�دم طالب حج�ة الوفاة )رائ�د عبد عيل( 
طلبا إىل هذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار 
حجة وف�اة بحق املدعوه )فهيمة جاس�م 
رشيف( قررت املحكمة تبليغك  يف الصحف 
املحلية فعليك الحضور أمامها خالل عرشة 
أيام من تاريخ نرش اإلعالن وبخالفه سيتم 

النظر بالطلب وفق القانون .
القايض

عمار هادي املوسوي
�����������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف الحر
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 15943 / 1
املحلة او رقم واسم املقاطعة :21 حيدرية

الجنس: دار/ مسلح قديم / ركن
النوع : ملك رصف 
املساحة : 240 م2 

ومخ�زن   2 ع�دد  -مراف�ق   : املش�تمالت 
خارجي وكليدور و هول واستقبال وموزع 
وغرفتن و مطبخ وحمام ومرافق تحتاني 

وصالة فوقاني
مقدار البيع :تمام العقار

س�تبيع دائرة التس�جيل العق�اري يف الحر 
يف املزاي�دة العلنية العق�ار املوصوف اعاله 
العائد للراهن )مشتاق جاسم محمد( لقاء 
طل�ب الدائ�ن املرتهن ) م�رف الصناعي 
/ باب�ل( البال�غ ) 50000000( خمس�ون 
ملي�ون دين�اراً فع�ى الراغب يف االش�رتاك 
فيه�ا مراجع�ة ه�ذه الدائرة خ�الل )30( 
يوماً اعتب�اراً من اليوم الت�ايل لتاريخ نرش 
ه�ذا االع�الن مس�تصحباً مع�ه تأمين�ات 
قانوني�ة نقدية او كفال�ة مرفية ال تقل 
عن 10% من القيمة املقدرة للمبيع البالغة 
) 128000000(مائ�ة وثماني�ة وعرشون 
مليونديناراً وان املزايدة ستجرى يف الساعة 

)12( ظهراً من اليوم األخر. 
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف الحر

املدير / عباس عبد املنتظر عيل

تنويه
لم يذكر يف جريدة املستقبل العراقي بالعدد 
) 2334( يف الخمي�س 2021/3/11 قيمة 
سهام املدين ) سيف عيل هالل ( بالعقار  ) 
3/78098( حي النر وهو ) مائة وسبعة 
ع�رش مليون وخمس�مائة الف دين�ار( لذا 

اقتىض التنويه.
�����������������������������������

مجلس القضاء األعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد : 702/ب2020/3
التاريخ  : 2021/3/24

إعالن
نتيج�ة للمزاي�دة العلنية الت�ي جرت هذه 
املحكمة بتاريخ 2021/3/18 والتي احيل 
بموجبه�ا العقار املرق�م )3/1031( براق 
جدي�دة يف النج�ف بعهدة املش�رتي ) مهند 
حاتم س�تار( وكيله املحام�ي ) مصطفى 
مهدي جبار( ببدل قدره ) 169،000،000( 
دينار فقط مائة وتس�عة وس�تون مليون 
دينار الغرها ولطلب الضم املقدم من قبل 
طال�ب الض�م املدع�ى عليه الس�ادس عيل 
عارف محمد جلي�وي وكيله املحامي مؤيد 
ش�اكر كعيد بنس�بة 5% من الب�دل االخر 
اع�اله ليكون قيمة العقار اعاله بعد الضم 
مبلغ�ا ق�دره  177،450،000 دينار فقط 
مائة وس�بعة وس�بعون مليون واربعمائة 
وخمس�ون ال�ف دين�ار الغره�ا وبعهدة 
طالب الضم ، عليه تعلن هذه املحكمة عن 
بيع العقار  املرق�م )3/1031 براق جديدة 
يف النجف( املبينة أوصافه يف أدناه باملزايدة 
العلنية والتي س�تجري يف هذه املحكمة يف 
تمام الس�اعة الثانية عرش ظهرا من اليوم 
الثالث لنرش االعالن  فعى الراغبن بالرشاء 
الحض�ور يف الزم�ان وامل�كان الحقيقي�ن 
مستصحبن معهم تأمينات قانونية نسبة 
10% م�ن القيمة املق�درة للعق�ار البالغ ) 
240،702،000( مائت�ان واربع�ون مليون 
وس�بعمائة واثن�ان ال�ف دين�ار الغره�ا  
بموج�ب صك مصدق ألم�ر  محكمة بداءة 
النج�ف وصادر من م�رف الرافدين رقم 
)7(  يف النجف وس�تجري املزايدة واإلحالة 
النهائية يف الس�اعة الثانية عرش من ظهر 
اليوم الثالث لنرش االعالن مع جلب شهادة 

الجنسية العراقية وهوية األحوال املدنية .
القايض األول

عامر حسن حمزة
األوصاف:- العقار املرقم 1031 براق جديدة 
يف النج�ف عبارة ع�ن دار مفرزة اىل جزئن 
بص�ورة غر رس�مية وهي خرب�ة تحتوي 
عى عدد من الغرف مبنية بالطابوق القديم 
مس�قفة بالش�يلمان والخش�ب وج�ذوع 
النخي�ل ل�م تتمك�ن املحكمة م�ن الدخول 
فيه�ا كون معظ�م اجزائها ايلة للس�قوط 
وهي خربة وغر مشغولة من احد تقع عى 
ش�ارعن كل ش�ارع بعرض 3 مرت بالقرب 
من املدرس�ة الش�ربية الدينية بالقرب من 
اذاع�ة املعارف احد الش�وارع املطلة عليها 
ال�دار ت�ؤدي اىل دار املرج�ع الدين�ي االعى 
ع�يل الحس�يني السيس�تاني ) دام ظل�ه( 
مس�احة العقار االجمالية )218,82( مرت 
مرب�ع ، وان القيم�ة الكلي�ة للعق�ار مبلغ 
)240،702،000( مائت�ان واربعون مليون 

وسبعمائة واثنان الف دينار الغرها.

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة: 480/ت/2019

اعالن
نظرا لعدم بلوغ بدل املزايدة لرشاء س�هام 
يف العق�ار تسلس�ل ) 4913/19 ( الكائ�ن 
النجف/الكوفة حي س�يد ابراهيم ، العائد 
للمدي�ن ) هات�ف كاظ�م حم�زه ( لق�اء 
طلب الدائن ) سيف مس�لم بريهي( البالغ 
)75،000،000( خمسة وس�بعون مليون 
دين�ار )80%( من القيمة املق�درة لذا تقرر 
تمدي�د املزاي�دة خمس�ة ع�رش يوم�ا من 
الي�وم التايل للنرش، فع�ى الراغب يف الرشاء 
مراجعة ه�ذه املديرية خالل املدة املذكورة 
القانوني�ة  التأمين�ات  مع�ه  مس�تصحبا 
البالغ�ة عرشة من املائة من القيمة املقدرة 
وش�هادة الجنس�ية العراقي�ة وان رس�وم 
التس�جيل والداللي�ة ع�ى املش�رتي وذلك 
اس�تنادا للمادة )98( من قان�ون التنفيذ، 
عدد الس�هام املراد بيعها هي نصف العقار 

من اصل )250( مرت مربع .
املنفذ العدل
املواصفات :

1 � موقع�ه ورقم�ه : كوف�ة /ح�ي س�يد 
ابراهيم/ 4913/19 /علوة الفحل

2 � جنسه ونوعه : عرصة
3 � حدوده واوصافه : بلدية الكوفة 

4 � مش�تمالته : العق�ار يقع عى ش�ارع 
فرعي بعرض 10 مرت وهو مشرتك يف البناء 
مع العق�ار املج�اور 19/4915 ومفصول 
عنه بقاطع جينكو بضمنه باب ويتألف من 
صحيات وحديقة وس�احة امامية تحتوي 
ع�ى اربع نخ�الت ثم مدخ�ل وممر صغر 
وصال�ة ، ج�دران املدخل مغلف�ة بالحجر 
وبقية اج�زاء الصالة مغلفة بالس�راميك 
واالرضي�ة  بالبالس�تك  مغل�ف  والقاط�ع 
مبلط�ة باملرم�ر وه�و متخ�ذ م�ع العقار 
املجاور مدرس�ة اهلية ) مدرس�ة السفراء 
االبتدائية املختلطة( وس�لم مش�رتك وممر 
صغر وغرفة داخلي�ة تحتوي عى رحالت 
طالب وكذلك مكش�وفة بجانب السلم ، اما 
الطابق االول يحتوي عى غرفة )4×5( مرت 
وتحتوي عى رحالت طالب وغرفة بجانبها 
مطلة عى االس�تقبال )2×3(مرت ومخزن، 
ارضي�ة الطابق االول م�ن املرمر والجدران 
بورك ويحتوي عى حواجز حديد والخشب 
، س�قوف العق�ار من الكونكريت املس�لح 
،ام�ا الطاب�ق االريض الج�دران س�راميك 

واالرضية مرمر ومجهز ماء وكهرباء.
5 � مساحته: 250 مرت مربع 

6 � درجة العمران : فوق املتوسط 
7 � الشاغل : هاتف كاظم حمزة – ويرغب 

بالبقاء بعد البيع بصفة مستأجر 
8 � القيم�ة املق�درة: لس�هام املدي�ن املراد 
واثن�ان  مائ�ة   )122،000،000( بيعه�ا 

وعرشون مليون دينار عراقي .
9- ب�دل املزاي�دة االخر : ل�م يحصل راغب 

بالرشاء
10- موع�د املزايدة: الس�اعة الثانية عرش 

ظهرا من اليوم االخر لالعالن
11- مكان املزاي�دة : يف مقر مديرية تنفيذ 

الكوفة.

إىل الرشيك ليث هيثم عدنان 
اقت�ىض حض�ورك إىل مق�ر بلدي�ة النجف 
لغ�رض اصدار اج�ازه بناء للعق�ار املرقم 
6807 /3ح�ي العروبه خ�الل عرشه ايام 
وبخالفه س�تتم اإلج�راءات دون حضورك 

طالب االجازه
 قحطان عدنان هاشم

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف الكوفة

العدد: فقدان/2021
التاريخ: 2021/3/24

إىل/ املفقود ) عالء حمزة عبود( 
إعالن

بن�اءا عى الطل�ب املقدم من قب�ل املدعوة 
) مري�م عالء حمزة( الص�دار حجة فقدان 
واالخب�ار املقدم اىل محكمة تحقيق الكوفة 
حول فقدانك يف محافظة النجف – الكوفة 
– الرباكي�ة وع�دم معرف�ة مص�رك كونك 
ح�ي ام متويف لذا تقرر االب�الغ عن فقدانك 
يف صحيفت�ن محليتن للحضور أمام هذه 
املحكمة خالل مدة س�بعة اي�ام من اليوم 
الت�ايل للن�رش لالع�رتاض ع�ى االج�راءات 
املتخ�ذة بحق�ك ويف حال�ة ع�دم حضورك 
القانوني�ة  االج�راءات  املحكم�ة  س�تتخذ 

بحقك وفق القانون.  
القايض

عمار شهيد عبد
�����������������������������������

مجلس القضاء األعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف الكوفة
العدد: 1629/ش/2020

التاريخ: 2021/3/24
إىل/ املدعى عليه ) فالح حسن جاسم( 

إعالن
ه�ذه  م�ن  الص�ادر  الق�رار  ع�ى  بن�اءا 
املحكم�ة بالع�دد ) 1629/ش/2020( يف 
بال�زام  الحك�م  املتضم�ن   2020/12/27
املدعى عليه ) فالح حس�ن جاسم( بتأدية 
مبلغ قدره ) مائة وخمس�ة وعرشون الف 
دين�ار ش�هريا( كنفق�ة ماضي�ة للمدعية 
ملدة س�نة س�ابقة القامة ه�ذه الدعوى يف 
)مائ�ة وخمس�ون  2020/11/8 ومبل�غ 
ال�ف دين�ار ش�هريا ( كنفق�ة مس�تمرة 
للمدعية منذ تاري�خ 2020/11/8 ولحن 
زوال اس�باب فرضها رشعا وقانونا ومبلغ 
) مائ�ة وخمس�ة وع�رشون ال�ف دين�ار 
ش�هريا( كنفق�ة مس�تمرة للطف�ل ) زين 
العابدين( من تاريخ اقامة هذه الدعوى يف 
2020/11/8 ولحن زوال اسبابها وتخويل 
والدت�ه املدعي�ة باس�تالمها النفاقها عى 
الطفل ) زي�ن العابدين( وفق اوجه النفقة 
الرشعية والقانوني�ة وتحميل املدعى عليه 
الرسوم واملصاريف القضائية ومنها مبلغ 
) ع�رشة االف دينار ( لوكيل املدعية وصدر 
الحكم اس�تنادا الحكام املواد ) 23 و 24 و 
59( احوال شخصية و ) 21 و 22 و 140( 
اثبات و )156 و 159 و 161 و 166 و 177 
و 203( مرافع�ات مدنية و ) 63( محاماة 
املعدل�ة حكم�ا غيابي�ا قاب�ال لالع�رتاض 
والتميي�ز وافه�م علن�ا يف 2020/12/27 
الغياب�ي  بالحك�م  تبليغ�ك  تق�رر  علي�ه 
بصحيفت�ن محليتن يوميت�ن وعند عدم 
اعرتاضك عى القرار املذكور سوف يكتسب 

القرار الدرجة القطعية وفق القانون.
القايض

عمار شهيد عبد

SUBMISSION EXTENSION 
for 
Public Tender Announcement for Tender No: 001-PC-21-EBS
Provide laboratory chemicals, related accessories and consumable Materials
Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong, with 
its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of 
East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Provide laboratory chemicals, related accessories and consumable Materials
Tender No.: 001-PC-21-EBS
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the First time. All the specialist companies who 
have the ability and experience can participate in this tender, to contact EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from 
this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee )100$( after procedures mentioned below.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek TWO contractors whose have enough experience and ability to Provide laboratory chemicals, 
related accessories and consumable Materials. Contractors shall perform study and design the implementation plan for the proposal 
include but not limited to the following:

The detailed information should strictly comply with the detail scope of work in ITB document.
Part Two: Procedure for purchasing the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Mr. Ni Dawei nidawei@
ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company.
B: Valid Copy of Company registration Documents, tax clearance, social insurance etc.
C: Information for S2 Camp entry pass )form could be obtained from the above email address(.
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one company
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted.
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately on or before the tender 
submission deadline 12:00 PM, 25th March 2021 based on the ITB documents. and now We made the first Extension, so the deadline 
for buying the ITB and Submission the proposals should be extended to 11:300 am 1st April 2021 Iraq Time.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp before the 
deadline mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal )one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and compiled(.
B. Commercial proposal )one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and compiled(.
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted strictly 
in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address and contact information should be 
clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P Dept. 3 
days before the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date. If any bidder need apply to extend 
the submission deadline, please Contact with C&P Dept. to apply before 21st March, Company has the right to agree or refuse according 
to Company Production Plan.
Contact Person: Mr. Ni Dawei nidawei@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com .
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of this tender announcement above.

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

Item Description UOM  Quantity

1
 Chemicals

(Details Refer to ITB document for Chemicals)
LOT 1

2
 Related accessories and consumables

 (Details Refer to ITB document for Related accessories and consumables)
LOT 1
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كلمات متقاطعة

حل اللغز

١ - مسلسل سوري- طريق واسع م
٢- كساد - محافظة عراقية م

٣- صحبة م- من أقسام الكالم م
٤- نبدأ الحرب - هيئات م

٥- يكتمل - مشيُت م 
٦- أه�ل مبعثرة - ح�رف انكليزي م- 

للمناداة 
٧- اعرتف م- املرهق م

٨- وجع - عميق م
٩- يسبغ - حب- دار حول نفسه 

١٠- كتاب كالمي مشهور

١- مالئكة العذاب - انحياز
٢- متشابهة - من فصول السنة
٣- الطريق الواضح م - يبس م 

٤- اضطراب بالنوم - عودة م
٥- خمول 

٦- االحتضار
٧- رق�م انكليزي - دق م - حاجز بني 

شيئني م
٨- تقليدي

٩- يصعد م - العظيم
١٠- يمسح الدموع م - وجد

عموديأفقي

تنفيذ/ حيدر كامل

طبيبة تتحدث عن املخاطر املحتملة للسباحة
أعلن�ت أولغا ش�ميلفا، املتخصصة يف 
الرتبية البدنية العالجي�ة، أن التدريب 
املكثف عىل الس�باحة يمكن أن يكون 
خطريًا مع هشاشة العظام املتقدمة.

التلفزيونية:  وقالت لقن�اة »زفي�زدا« 
كثاف�ة  تصحي�ح  إىل  أوالً  »تحت�اج 
عظامك بالعالج الصحيح وبالتمارين 
الرياضي�ة. بع�د ذل�ك فق�ط يمكن�ك 
ع�ىل  مكث�ف  تدري�ب  إىل  الذه�اب 

السباحة«.
وبحس�ب االختصاصية، ف�إن العالج 
برف�ع األثق�ال يقوي مش�د العضالت 

ويمنع الكس�ور حتى يف حالة اإلصابة 
بهشاش�ة العظ�ام. باإلضافة إىل ذلك، 
تؤث�ر مركب�ات الفيتامين�ات املعدنية 
التي يجب  واملستحرضات الهرمونية، 
أن يصفها طبيب الغ�دد الصماء، عىل 

كثافة العظام.
وأضافت شميلفا: »ال يمكن السباحة 

إال بعد إجراء العالج«.
هشاش�ة العظام هي السبب الرئييس 
لكس�ور العم�ود الفق�ري. والنس�اء 
بعد س�ن الخمس�ني معرضات بشكل 

أسايس لإلصابة بهذا املرض.

وفاة خمرتع رشيط الكاسيت
ت�ويف املخ�رتع الهولندي، لو 
أوتن�ز، ال�ذي قام بتس�جيل 
أول رشيط صوتي يف العالم، 
الق�رن  س�تينيات  خ�الل 
ث�ورة،  وأح�دث  امل�ايض، 
حينها، يف املحتوى السمعي.

وبحس�ب ما نقلته صحيفة 
ه�ذا  ف�إن  مي�ل«،  »دي�ي 
املخرتع تويف ع�ن ٩٤ عاما، 
فيما تش�ري تقدي�رات إىل أن 
رشي�ط  ملي�ار   ١٠٠ نح�و 
جرى بيعه يف العالم منذ ذلك 

الحني.
الرشي�ط  اخ�رتاع  وأدى 
الس�معي »الكاسيت«، سنة 
١٩٦٣، إىل إحداث نقلة كبرية 
يف طريقة استماع الناس إىل 

املوسيقى والكتب املسجلة.
الرشي�ط  ه�ذا  وبفض�ل 
الناس  اس�تطاع  الس�معي، 
إىل  يس�تمعوا  أن  م�رة  ألول 
يتحركون،  وهم  املوس�يقى 
وغري مضطري�ن إىل مالزمة 

أماكنهم.

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
١ كوب قطع دجاج مسلوقة

٢/١ كوب حبات رمان
مايونيز

رشة فلفل اسود
بابريكا

خطوات التحضري:
يف بولة متوسطة الحجم ضعي قطع الدجاج و الرمان.

ضع�ي املايوني�ز ع�ىل قط�ع الدج�اج و قلب�ي برفق حت�ى تمام 
االختالط.

تبي الس�لطة بالفلفل و البابريكا و قلبي مرة اخرى و ضعيها يف 
الثالجة لحني التقديم.

سلطة الدجاج بالرمان

قتـل زوجته وانـتحر بطريقة بشعة
قت�ل رجل سبيعني زوجته بشاكوش وان�تحر بطريقة مروعة 

تحت عجالت سيارة ثقيلة تحمل ٥٠ طناً وفرمته.
ونجح�ت مباح�ث الجي�زة املرصية بقي�ادة الل�واء محمد عبد 
الت�واب، مدي�ر اإلدارة العام�ة ملباح�ث الجيزة، يف فك طالس�م 
مقت��ل املجن�ي ربة بي�ت داخ�ل من�زل الزوجية ث�م ان�تحار 
زوجه�ا، من خالل فح�ص مرسح الجري�مة، وه�و عبارة عن 
الشاهد الصامت الذي يساعد فرق البحث الجنائي يف البوح عن 
مالبس�ات الج�رائ�م، وتبني أن الزوج قت��ل زوجته عن طريق 
تهشيم رأسها خالل مشاجرة بينهما لم تستغرق سوى دقائق 

قليلة وفق صحيفة الوطن.
وبحس�ب تحري�ات املباحث، التي أرشف عليه�ا العميد طارق، 
رئي�س قطاع غرب الجيزة، فقد كش�فت رواي�ة جريان املجني 
عليه�ا، الت�ي جمعه�ا الفري�ق األمني ال�ذي انتق�ل إىل مرسح 
الج�ريم�ة، بقيادة العقيد أيمن الرشقاوي، مفتش املباحث، أن 
الضحية عادت من السوق بعدما كانت تحمل احتياجات املنزل، 
وبع�د دخولها الش�قة، س�معوا صوت مش�اجرة جمعتها مع 

زوجه�ا، وكانت أصواتهما عالية واس�تمرت لدقائق، وبعد ذلك 
عم الهدوء، وأنهم ش�اهدوا الزوج خارًجا من الش�قة مرسًعا، 
وأغل�ق بابه�ا، وكانت تظه�ر عليه عالمات االرتب�اك والخوف، 
وأنه�م لم يعتقدوا أنه قت�ل زوجت�ه حتى تأكدوا من الج�ريمة 
بعدما حرضت ابنته واكتش�فت الج�ريمة، و»لقيتهم مكلوش 

الفراخ«.
وبينت تحريات املقدم مصطفى عبد الله رئيس مباحث قس�م 
الجي�زة أنه تم رصد زوج املجني عليها بع�دة كامريات مراقبة 
وكان يس�ري بال هدف حتى صع�د للطريق الدائري بعد الغروب 
حيث اس�تغل الكثافة املروري�ة وقام بالنوم أمام س�يارة نقل 
ثقيل »دوبل مقطورة« محملة ب�٥٠ طن س�كر كانت متوقفة 

ما تسببت فرمته عند تحركها.
وأوضحت معاينة معاوني املباحث رائد يوس�ف طارق يوسف 
ط�ارق والنقيب�ان محم�د املاوى وهش�ام فتحى تب�ني العثور 
عىل جث�ة مدرسة س�ابقا بها كرس بقاع الجمجمة وبجوارها 

شاكوش و نظارة طبية ومالبس منزل تخص الزوج املت�ويف.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد : ٣٠٣٩

التاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨
تنويه

نرش يف عددكم املرقم )٢٣٢٦( يف ٢٠٢١/٢/٢٤ 
ادناه نموذج االعالن الخاص باملواطن ) خالد 
حنون هاشم(  ادناه يرجى نرشه عىل نفقته 
الخاص�ة )تنوي�ه ( حيث جاءت امل�ادة )٢٤( 
خط�أ والصحي�ح )٢٢( م�ن قان�ون البطاقة 
الوطني�ة املوح�دة رقم ٣ لس�نة ٢٠١٦ واالمر 
االداري ٢٤١٩٥ يف ٢٠١٦/٦/١٢ ل�ذا اقت�ى 

التنويه
اللواء الحقوقي

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد : ٣٠٣٩

التاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨
تنويه

نرش يف عددكم املرقم )٢٣٢٦( يف ٢٠٢١/٢/٢٤ 
ادن�اه نم�وذج االع�الن الخ�اص باملواط�ن ) 
حس�ني حنون هاش�م(  ادن�اه يرجى نرشه 
ع�ىل نفقت�ه الخاص�ة )تنويه ( حي�ث جاءت 
املادة )٢٤( خط�أ والصحيح )٢٢( من قانون 
البطاقة الوطنية املوحدة رقم ٣ لس�نة ٢٠١٦ 
واالم�ر االداري ٢٤١٩٥ يف ٢٠١٦/٦/١٢ ل�ذا 

اقتى التنويه
اللواء الحقوقي

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد : ٣٠٣٩

التاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨
تنويه

نرش يف عددكم املرقم )٢٣٢٦( يف ٢٠٢١/٢/٢٤ 
ادناه نموذج االعالن الخاص باملواطن ) محمد 
حنون هاشم(  ادناه يرجى نرشه عىل نفقته 
الخاص�ة )تنوي�ه ( حيث جاءت امل�ادة )٢٤( 
خط�أ والصحي�ح )٢٢( م�ن قان�ون البطاقة 
الوطني�ة املوح�دة رقم ٣ لس�نة ٢٠١٦ واالمر 
االداري ٢٤١٩٥ يف ٢٠١٦/٦/١٢ ل�ذا اقت�ى 

التنويه
اللواء الحقوقي

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد : ٣٠٣٩

التاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨
تنويه

نرش يف عددكم املرقم )٢٣٢٦( يف ٢٠٢١/٢/٢٤ 
ادناه نموذج االع�الن الخاص باملواطن ) عي 
حنون هاشم(  ادناه يرجى نرشه عىل نفقته 
الخاص�ة )تنوي�ه ( حيث جاءت امل�ادة )٢٤( 
خط�أ والصحي�ح )٢٢( م�ن قان�ون البطاقة 
الوطني�ة املوح�دة رقم ٣ لس�نة ٢٠١٦ واالمر 
االداري ٢٤١٩٥ يف ٢٠١٦/٦/١٢ ل�ذا اقت�ى 

التنويه
اللواء الحقوقي

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

وزارة الداخلية 
وكال�ة ال�وزارة للش�ؤون االداري�ة 

واملالية 
مديري�ة االحوال املدني�ة والجوازات 

واالقامة 
يف النجف االرشف

/ املدني�ة  االح�وال  قس�م ش�ؤون 
الواقعات

العدد : ٣٠٣٩
التاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨

تنويه
ن�رش يف عددك�م املرق�م )٢٣٢٦( يف 
٢٠٢١/٢/٢٤ ادن�اه نموذج االعالن 
الخ�اص باملواط�ن ) باس�م حنون 
هاش�م(  ادن�اه يرجى ن�رشه عىل 
نفقت�ه الخاص�ة )تنوي�ه ( حي�ث 
جاءت امل�ادة )٢٤( خطأ والصحيح 
)٢٢( م�ن قانون البطاق�ة الوطنية 
املوح�دة رقم ٣ لس�نة ٢٠١٦ واالمر 
االداري ٢٤١٩٥ يف ٢٠١٦/٦/١٢ لذا 

اقتى التنويه
اللواء الحقوقي

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة 

�����������������������������
فقدان

فقدت مني الوثيقة الدراسية العائدة 
 ٤٦٠ بالع�دد   ١٦٢٤٣٥ بالرق�م  يل 
 ٢٠٠٥/٩/٢٨ بتاري�خ  والص�ادرة  
والصادرة من اعدادية النجف املهنية 
فع�ىل م�ن يعث�ر عليه�ا تس�ليمها 
اىل جه�ة االص�دار علم�ا ان تاري�خ 
الفق�دان يف ٢٠٢١/٣/١٣ يف النجف 

الكوفة � شارع السهلة 
مقدم الطلب

هيثم محمد عي نارص
�����������������������������

اعالن
تبلي�غ بالحض�ور اىل مديري�ة بلدية 

الكوفة
اىل الرشيك�ني / ه�دى عب�د الواحد 
عبد الرضا وازهار عب�د الواحد عبد 

الرضا
توج�ب عليكم�ا الحض�ور اىل مقر 
مديرية بلدية الكوفة لغرض اصدار  
اجازة بناء للعقار املرقم ٣٢٩٢١/٣ 
مقاطع�ة ٤ جزي�رة النجف والواقع 
يف الكوف�ة  حي ميس�ان ولكونكما 
رشيك�ني بالعقار اع�اله  وبما اني 
اجه�ل مح�ل اقامتك�م ل�ذا تق�رر 
تبليغكم�ا بالحض�ور اىل مقر بلدية 
الكوفة عن طريق االعالن بصحيفة 

يومية رسمية 
الرشيك

حسن سامي عمران

مقتبس الحكم الغيابي
اس�م املحكم�ة /  محكم�ة ق�وى 
االم�ن الداخي للمنطقة الخامس�ة 

بالبرصة
اس�م املته�م ورتبت�ه ووحدت�ه  / 
الرشطي وس�ام عدي عزيز رسن / 

مديرية رشطة محافظة البرصة
وتاريخه�ا   الدع�وى  رق�م 

 ٢٠١٣/١٢٠٨
الجريم�ة  ارت�كاب  تاري�خ    �

٢٠٠٩/٤/٦
� تاريخ الحكم ٢٠١٤/١/٢٨

� امل�ادة القانوني�ة ٥ من ق ع د رقم 
١٤ لسنة ٢٠٠٨ 
خالصة الحكم :

حكمت محكمة قوى االمن الداخي 
للمنطقة الخامس�ة باس�م الشعب 
عىل امل�دان الغائب الرشطي وس�ام 

عدي عزيز رسن غيابيا بما يي :
١ � الحب�س البس�يط مل�دة )س�تة 
اش�هر( وفق احكام امل�ادة ٥ من ق 
ع د رق�م ١٤ لس�نة ٢٠٠٨ وبدالل�ة 
امل�واد ٦١/اوال و ٦٩ / اوال م�ن ق أ 
د رق�م ١٧ لس�نة ٢٠٠٨ لغيابه عن 
مق�ر عمله من تاري�خ ٢٠٠٩/٤/٦ 

ولحد االن  
٢ � اعط�اء املوظف�ني العمومي�ني 
صالحية الق�اء القبض علي�ه اينما 
وجد لتنفيذ الحك�م الصادر يف حقه 
اس�تنادا الحكام املادة ٦٩/ثانيا من 

ق أ د رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٨ 
٦ � ال�زام املواطن�ني االخب�ار ع�ن 
محل اختفاء املحكوم اعاله استنادا 
الح�كام امل�ادة ٦٩/ ثالثا م�ن ق أ د  

رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٨ 
٧ � حج�ز اموال�ه املنقول�ة والغ�ري 
منقولة اس�تنادا الحكام املادة ٦٩/
رابعا من ق أ د رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٨

٨ � اخراج�ه م�ن الخدمة اس�تنادا 
للمادة ٤٢/ ثانيا من ق ع د رقم ١٤ 

لسنة ٢٠٠٨
٦ � تحديد اتعاب محاماة للمحامي 
املنت�دب ماج�د هادي جخي�م مبلغ 
ق�دره ع�رشون الف دين�ار ترصف 
ل�ه بع�د اكتس�اب الحك�م الدرج�ة 

القطعية 
حكم�ا غيابيا صادرا باتف�اق االراء  
اس�تنادا الحكام املادة ٦١/اوال   من 
ق أ د قاب�ال لالعرتاض وافهم علنا يف  

/   / ٢٠١٤ م 
عميد الرشطة الحقوقي

نزار دمرتي هاشم
رئيس املحكمة
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استبعاد 7 مرشحني بارزين عن 
االنتخابات االوملبية

             المستقبل العراقي/ متابعة

أستبعدت اللجنة القضائية الس�باعية املرشفة عىل االنتخابات 
األوملبية سبعة مرشحني وذلك ألسباب مختلفة.

وقال مدير املكتب االعالمي يف اللجنة األوملبية حسني عيل حسني، 
ان »اللجنة القضائية درس�ت ملّفات جميع املرشحني وأبعدت 
}رسمد عبداألله{ النتهاكه مدّونة الخلق الريايض، و}عيل جعفر 
س�ماكة{ لش�موله باجراءات هيئة املس�اءلة والعدالة، و}رند 
سعد محمود{ النتهاكها قانون مكافحة املنشطات، و}شعالن 
عبد الكاظم{ لثبوت توثي�ق قيد جنائي، و}جميل عزيز جعني{ 
لعدم إستكماله متطلبات الرتشيح، و}سمري صادق املوسوي{ 
لوج�ود قرار ع�دم معارضة بتس�ليم رئاس�ة اتح�اد الجودو، 
و}ع�دي ط�ارق الربيع�ي{ لع�دم وجود إع�رتاف م�ن األوملبية 
الدولية«.وأضاف ان »اللجنة القضائية مّكنت إتحاد الطائرة من 
تقديم مرشح بديل، مستوٍف للرشوط، بدالً عن املستبعد، كون 
االتحاد من املكونات الرئيسة للجنة األوملبية«.وتابع حسني، ان 
»اللجنة القضائية املرشفة عىل االنتخابات قبلت ترشيح }أحمد 

شمس الدين مولود{ مرش�حاً عن اتحاد املصارعة بدالً 
عن املرش�ح املس�تبعد«.يذكر ان الجمعية العامة للجنة 
األوملبي�ة الوطني�ة، س�تنعقد غداً الخمي�س، وعىل مدار 
يومني، النتخاب أعضائها التكميليني واملكتب التنفيذي 

الجديد للجنة األوملبية الوطنية العراقية.

وكيل اعامله: استغرب عدم استدعاء حممد 
مصطفى لصفوف اسود الرافدين

             المستقبل العراقي/ متابعة

اب�دى ماه�ر نوف�ل، وكيل اعم�ال مدافع 
نادي الفج�رية االماراتي مصطفى 
محم�د، اس�تغرابه م�ن عدم 
اس�تدعاء موكل�ه لصفوف 

املنتخب الوطني.
يف حدي�ث  نوف�ل  وق�ال 
ان�ه  ني�وز  للس�ومرية 
»م�ا زل�ت ال أفه�م ملاذا 
ال يت�م اس�تدعاء محمد 
للمنتخ�ب العراق�ي، هذا 
الالع�ب ق�دم اداًء ممتازاً 
يف الف�رتة املاضي�ة وآم�ل 
أن يأخ�ذ فرصت�ه إلثب�ات 

نفسه«.
وب�ني أن »ه�ذه النوعي�ة من 

املدافع�ني رضوري�ة حق�ًا للمنتخ�ب الوطني، 
خاص�ة يف ظ�ل املس�تويات الت�ي يقدمها مع 

الفجرية يف الوقت الحايل وهو نجم يف فريقه«.

وس�اهم محم�د مع الفج�رية باحت�الل املركز 
ال�12 يف سلم الرتتيب، برصيد 14 نقطة، وأحرز 

معه 3 أهداف حاسمة لفريقه هذا املوسم.

ميالن حيدد بدائل 
جيانلوجيي دوناروما

              المستقبل العراقي/ متابعة

يجري ميالن محادثات لتمديد عقد حارسه الشاب جيجيو 
دوناروم�ا، لكن وفق�اً لتقاري�ر عدي�دة يف إيطاليا يدرس 
الروسونريي أيضاً بدائل محتملة للحارس الدويل اإليطايل.

ينته�ي عق�د دوناروما الذي تبل�غ قيمت�ه 6 ماليني يورو 
يف الس�نة يف يوني�و القادم، وذكرت صحيف�ة جازيتا ديلو 
س�بورت أن النادي قدم عرضاً له للتجديد مقابل 8 ماليني 

يورو يف السنة.
وحتى اآلن لم يقبل مينو رايوال وكيل الالعب أو يرفض هذا 

العرض، ولكنه استغرق بعض الوقت قبل اتخاذ القرار.
يعت�ر ميالن أن التجديد لدوناروما هو أولويته لكن العديد 
من التقارير يف إيطاليا تشري أن النادي يقوم بتقييم البدائل 

املحتملة لحارس منتخب إيطاليا.
وظهرت أس�ماء ماي�ك مينيان من ليل، خوان موس�و من 
أوديني�زي وبيريلويج�ي جولين�ي م�ن أتاالنت�ا كأه�داف 

محتملة لتدعيم مركز الحراسة.
معج�ب  إبراهيموفيت�ش  زالت�ان  أن  الصحيف�ة  ذك�رت 
بالح�ارس ماي�ك ميني�ان حي�ث لع�ب الفرن�ي يف فريق 
الش�باب يف باريس س�ان جريم�ان عندما كان الس�ويدي 
هناك، أما بالنس�بة ملوس�و أو جوليني فس�وف يكلف كل 

واحد منهما ما يقرب من 30 مليون يورو.

تفاصيل جديدة ومثرية عن رسقة منزل دي ماريا

كوتينيو خيضع لعملية جراحية ثانية تبعده عن برشلونة

              المستقبل العراقي/ متابعة

أن  الس�يراني  لألم�ن  رشك�ة  كش�فت 
اللص�وص الذي�ن اقتحم�وا من�زل نج�م 
فريق باريس جريم�ان، أنخيل دي ماريا، 
اس�تعملوا طائرات بدون طيار يف الحادث 
ال�ذي دف�ع الالع�ب األرجنتين�ي ملغادرة 
أرضي�ة امللع�ب م�ن مب�اراة فريق�ه ضد 
ضيف�ه نان�ت، وفقا مل�ا ذكرت�ه صحيفة 

»ماركا« اإلسبانية.
ونقل�ت الصحيفة عن إيناك�ي غوريغي، 
العضو املؤسس لرشكة مارس إنتليجنس، 
وهي وكالة استخبارات لألمن السيراني، 
أن اللص�وص اس�تخدموا طائ�رات بدون 

طيار ملعرفة النقاط التي يمكن 
عرها التسلل إىل املنزل.

وأش�ار الخب�ري األمن�ي إىل أن 
ال  طي�ار  ب�دون  الطائ�رات 
تس�تعمل ملراقبة الضحايا، بل 
ملعرفة أماكن الدخول والتحقق 
م�ن وج�ود أنظم�ة للحماي�ة 

األمنية.
وقال�ت الصحيف�ة إن رسق�ة 
من�زل دي ماري�ا تأت�ي ضمن 
عمليات سطو أخرى استهدفت 
نج�وم ك�رة الق�دم بم�ا فيها 
منازل إيس�كو وكري�م بنزيمة 

وجريارد بيكيه وألفارو موراتا يف إسبانيا.
وكان�ت إذاع�ة مون�ت كارلو الفرنس�ية 
ذكرت أن من�زل دي ماريا تعرض لعملية 

س�طو عنيفة ج�دا يف حضور 
عائلته وأطفال�ه، موضحة أن 
من�زل والد قائد باريس س�ان 
ق�د  ماركيني�وس   جريم�ان، 
تع�رض للس�طو أيض�ا خالل 
املباراة.باملقابل ذكرت صحيفة 
دي  أرسة  أن  باريزي�ان«  »ل�و 
ماري�ا ورغم تواجدها يف املنزل 
أثناء الرسقة، إال أنها لم تسمع 
أي أص�وات، إذ ج�رت رسق�ة 
يف  الخزين�ة  م�ن  محتوي�ات 
الطابق العلوي، فيما تم إرسال 
وح�دة رشطي�ة متخصصة يف 

التعامل مع الرسقات إىل املنزل.

              المستقبل العراقي/ متابعة

خض�ع فيليب كوتينيو لعملية جراحية ثانية لعالج 
إصابته بالغرضوف املفصيل يف ركبته اليمنى، والتي 

أصيب بها يف مباراة برشلونة األخرية لعام 2020.
منع�ت تل�ك اإلصاب�ة الع�ب الوس�ط الرازييل من 

العودة للتدرب عىل العشب حتى اآلن يف عام 2021، 
ومن املتوقع أن تطول مدة غيابه لفرتة أطول.

خض�ع الالعب لعملي�ة جراحية يف الركب�ة يف يناير 
2021 عىل يد الدكتور جوان كارليس مونيالو وكان 
من املتوقع أن تكون مدة غيابه 5 أش�هر أو 3 أشهر 
 ESports3 يف أفضل األحوال.ولكن اآلن وحسب قناة

ف�إن كوتينيو ع�اد لغرفة العمليات م�ن جديد بعد 
التدخ�ل األول وبعد أن خض�ع لفحص طبي لحالته 
تم إجراء عملية جراحية جديدة.وبهذا الش�كل فإن 
نج�م ليفربول الس�ابق لن يع�ود إىل كتيب�ة رونالد 
كومان قريب�اً، ومن املتوقع أن يغيب ملدة 3 أش�هر 

إضافية.

برشلونه يتوج باالفضل يف العالـم خالل 2021-2020
              المستقبل العراقي/ متابعة

 ،»IFFHS« أعلن املركز الدويل لتاريخ وإحصاءات كرة القدم
أن ن�ادي برش�لونة اإلس�باني ه�و أفض�ل ن�اد يف العالم يف 
السنوات العرش األخرية، وتحديدا بني عامي 2011 و2020.
املخت�ر املفي�د.. يف االخب�ار الهامة تجده يف قن�اة الفرات 

نيوز عىل التلكرام  .. لالشرتاك اضغط هنا

وأح�رز برش�لونة املرك�ز األول برصي�د 2877 نقط�ة يليه 
غريم�ه ريال مدري�د برصيد 2782 نقطة، فيم�ا حل بايرن 

ميونخ األملاني يف املركز الثالث برصيد 2594.5 نقطة.
وجاء باريس سان جريمان الفرني يف املركز الرابع )2357 

نقطة( وأتلتيكو مدريد يف املركز الخامس )2302 نقطة(.
وذكر برش�لونة يف بيان أن هذه هي امل�رة الثانية التي ينال 
فيها الفريق الكتالوني هذا اللقب بعد العقد السابق )2001-

2010(.وأوضح برش�لونة أنه يتم تجميع النقاط بالنظر إىل 
عدد االنتص�ارات والتعادالت التي تحققت يف كل مس�ابقة، 

باإلضافة إىل عدد األلقاب.
وأش�ار الفريق الكتالوني إىل أن�ه حصد 22 لقبا خالل العقد 
املايض، موزعة عىل 6 يف »الليغا«، 5 بكأس امللك، 2 يف دوري 
األبطال، 2 بكأس الس�وبر األوروبي، 2 بكأس العالم لألندية 

و5 يف كأس السوبر اإلسباني.

تفاصيل عقد إيريك جارسيا مع برشلونة
              المستقبل العراقي/ متابعة

كشفت صحيفة سبورت الكاتالونية عن كامل 
التفاصي�ل الخاصة باالنتق�ال املتوقع للمدافع 
اإلس�باني إيريك جارس�يا إىل برش�لونة.لن يتم 
اإلعالن الرس�مي عن انتقال جارس�يا للبارس�ا 
حتى نهاية املوس�م وذلك برغب�ة من الطرفني، 
لكن توقيع جارسيا أصبح حقيقة بالفعل حيث 
اتفق برشلونة عىل رشوط العقد التي تم التوصل 

له�ا يف اتف�اق مبدئ�ي يف يناير.وس�يتم إضفاء 
الطابع الرس�مي عىل عقد إيريك جارسيا خالل 
الشهر املقبل، حيث سيصل قلب دفاع مانشسرت 
س�يتي يف صفق�ة انتق�ال مجانية بع�د رفض 
تجدي�د عقده م�ع السيتيزنس.س�يوقع إيريك 
جارسيا عىل عقد ملدة 5 سنوات مع البالوجرانا، 
وذلك بع�د مفاوضات اس�تمرت من�ذ أكثر من 
ل النادي الكاتالوني االنتظار  ع�ام وإىل اآلن.فضَّ
حتى نهاية عقد جارسيا والذي كان يريد دائماً 

العودة إىل ملعب كامب نو، إال أن االتفاق 
لم يكن س�هالً يف الشهور األخرية بسبب 
انتخاب�ات النادي.ويحظى تواجد إيريك 
جارس�يا بموافق�ة من رونال�د كومان 
م�درب برش�لونة وال�ذي ي�راه كأح�د 
الركائز األساس�ية يف املس�تقبل، حيث 
يتمت�ع الالعب بالش�خصية عىل الرغم 

من صغر س�نه ولديه خرة مع السيتي 
وحتى مع منتخب إسبانيا.

أسطورة مانشسرت يونايتد ينصح 
سولشاير بضم أجويرو

              المستقبل العراقي/ متابعة

نص�ح ب�ول إن�س، أس�طورة فري�ق 
اإلنجلي�زي،  يونايت�د  مانشس�رت 
النرويجي أويل جونار سولشاير،املدير 
الفني للش�ياطني الحمر بض�م الدويل 
األرجنتيني س�ريخيو أجويرو، مهاجم 
النج�م  سيتي.مس�تقبل  مانشس�رت 
األرجنتين�ي م�ع م�ان س�يتي أصبح 
غامًضا، يف ظل نهاية عقده مع النادي 

بنهاية املوسم الحايل، وارتبط باالنتقال إىل 
صفوف برشلونة.وقال إنس يف تريحات 
نقلتها صحيفة “دييل مي�ل” الريطانية: 
“ليس األمر كما لو أن هاري كني وإيرلينج 
ب�راوت هاالن�د هم�ا الخي�ارات املتاحان 
فقط ملان يونايتد”.وأضاف: “ربما يغادر 
أجويرو مانشسرت سيتي، فلماذا ال يتعاقد 
يونايت�د معه؟”.وتاب�ع: ” يمكن�ك رؤيته 

اآلن، إذا أراد البق�اء يف ال�دوري اإلنجليزي 
وكان يعيش يف مانشس�رت ، فال أعتقد أنه 
سيكون أمرًا س�يًئا عىل اإلطالق إذا ذهبوا 
وحصل�وا ع�ىل أجويرو”.وأت�م أس�طورة 
الش�ياطني الحمر تريحاته: “يمكن أن 
يحدث، م�ن يدري؟”.ولم يش�ارك الالعب 
صاحب ال��32 عاًما س�وى يف 14 مباراة 
منذ بداية املوس�م الحايل مع السيتيزنز يف 

كل البطوالت، وسجل ثالثة أهداف فقط.

               المستقبل العراقي/ متابعة

كش�فت وس�ائل اإلع�الم اإلنجليزية ع�ر األربعاء بعض 
التحديثات واألخبار التي تخص مستقبل اإلنجليزي هاري 
كني مهاج�م فريق توتنه�ام ورشوط بيعه م�ن قبل إدارة 
السبريز.وأفادت بعض املعلومات أن هاري كني قرر البقاء 
يف توتنهام وعدم الرحيل عن الس�بريز حتى نهاية مسريته 
لحب�ه وتعلق�ه بالفريق ال�ذي ترعرع بداخل�ه والجماهري 
التي دعمته.وكانت صحيف�ة “األتلتيك” اإلنجليزية ذكرت 
منذ أي�ام قليلة أن ه�اري كني صع�ق إدارة فريق توتنهام 
اإلنجليزي بش�كل صادم بخصوص مس�تقبله مع الفريق 
الف�رتة القادمة.وأك�د الس�يد ديفي�د أورنس�تن الصحفي 
العال�م بجريدة األتلتيك اإلنجليزية أن هاري كني أبلغ إدارة 
توتنه�ام برغبت�ه بالرحيل ع�ن الفريق مع نهاية املوس�م 
الحايل خالل سوق االنتقاالت الصيفي القادمة، قبل أن يتم 
تغي�ري املوقف رسيعاً.وذكر أورنس�تن يف تقريره أن هاري 
كني يري�د الرحيل عن صفوف توتنهام من أجل البحث عن 
تجربه جديدة تقربه من الحصول عىل البطوالت واالنجازات 
قبل فوات األوان.ويقرتب هاري كني خالل أشهر قليلة من 
إتم�ام عامه رق�م 28 لذلك فس�يكون الصي�ف القادم هو 
األنس�ب لرحيل املهاج�م اإلنجليزي عن صف�وف توتنهام 

هوتسبري، أو اتخاذ قرار بقاءه حتى نهاية مسريته.

نيدفيد حيسم مستقبل رونالدو وبريلو مع يوفنتوس
              المستقبل العراقي/ متابعة

حسم الس�يد بافل ندفيد أس�طورة التشيك السابق 
ونائ�ب رئي�س ن�ادي يوفنت�وس اإليط�ايل الح�ايل 
مس�تقبل الالع�ب الرتغ�ايل كريس�تيانو رونال�دو 
مهاج�م وجناح الفريق بش�كل ش�به نهائي وأيضاً 

املدرب الشاب أندريا بريلو.وأكد بافل نيدفيد أن نادي 
يوفنتوس قرر اإلبقاء بشكل نهائي عىل كريستيانو 
رونالدو ضمن صفوفه املوسم القادم قائالً:” قررنا 
االحتفاظ بكريستيانو رونالدو يف الفريق، هو أفضل 
العب يف العالم وس�يبقى معنا، ه�و ال يمس وأيضاً 
بريلو س�يكون مدربن�ا العام القادم.وس�قط فريق 

يوفنتوس اإليطايل بقيادة املدرب الش�اب أندريا 
بريلو بش�كل مفاج�ئ وصادم أم�ام بينفينتو 
صاحب املركز السادس عرش بالدوري اإليطايل 
بنتيج�ة هدف نظيف يف املب�اراة التي جمعتهما 

ع�ىل ملعب يويف أرينا ضمن منافس�ات األس�بوع 
الثامن والعرشون من عمر الكالشيو.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

دي بروين منزعج من األسئلة حول هازارد
            المستقبل العراقي/ متابعة

ظه�ر كيف�ني دي بروين نج�م منتخب بلجيكا ومانشس�رت 
س�يتي يف املؤتمر الصحفي لإلجابة عىل بعض األسئلة وذلك 
قبل مواجهة منتخب ويلز يف التصفيات املؤهلة لكأس العالم 
2022.س�تكون تلك املب�اراة األوىل ملنتخب الش�ياطني الُحمر 
والذي يغيب عنه بعض الالعبني عىل رأسهم إيدين هازارد الذي 
تكررت مش�اكله العضلية مع ريال مدريد بشكٍل مستمر.قال 
دي بروين أوالً عن إصابته: “لم أعاني من مش�كلة منذ عودتي 
من اإلصابة، إنها ليس�ت سهلة أبداً والفريق استمر يف 

العمل، كانت نتائج الس�يتي جيدة لذلك لم أشعر بالضغط”.وعن 
إقص�اء ويلز لبلجيكا يف يورو 2016 وما إذا كان ذلك س�يؤثر عىل 
املنتخب قال: “لقد مرت 5 سنوات عىل ذلك ونحن نريد امليض قدماً 
والتفكري فيما هو قادم، لعبنا ضد ويلز عدة مرات وغداً أول مباراة 
تأهيلي�ة يف التصفيات مع وجود العبني مختلف�ني عن املرة األوىل 
لذلك ال يمكن املقارنة”.وعندما سأله أحد الصحفيني عن إصابات 
إيدي�ن ه�ازارد املتك�ررة ووضعه يف ري�ال مدريد انزع�ج وأجاب: 
“أنا أركز فقط عىل علمي، يجب أن تكتب وس�ائل اإلعالم عن تلك 
األم�ور، ولكن يمكن أن يح�دث الكثري يف األش�هر القليلة املقبلة، 

بالطبع آمل أن يكون الجميع متواجداً يف نهائيات اليورو“.

تغيري مفاجئ يف مستقبل 
هاري كني مع توتنهام
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امـضـاءاتمساحة للرأي

ما تفكر به وختطط له واشنطن!حمنة اهلوية الوطنية

عادل الجبوريواثق الجابري

الكتابة والحديث أحياناً أن لم يكن مجمالً فهو جزء من سياس�ية، وهناك 
ف�رق بني م�ا يكتبه العق�الء إلنهاء االختالف�ات، وهناك من الساس�ة من 
َتمكن من الكتابة واإلعالم، ليحول الواقع اىل لغز حتى ال يرى أحدنا أسباب 

الرضر. 
الحدي�ث والكتاب�ة تعبري إجم�ايل وجمايل، يرس�م طموح املعن�ى واملقصد 
واله�دف،  وعن�د إدراك الق�درة نعرف فائدة األش�ياء، من معرفة أنفس�نا 
وتقاليدنا وثقافتن�ا وجغرافية أرضنا، وطموحنا املعق�ول، الذي ال يأخذه 
األن�ا الواضح والضمني، ونتحرر عن ما حولن�ا اىل قيمة تفكري يف محيطنا 
الجماع�ي، بإعتب�ار اإلنتماء الجماع�ي ثقافة وقصص تس�تذكر تاريخنا 
وتداخالتنا الجيوسياسية، التي تكشف إندماج العرقيات املتخطية للحدود 
القومي�ة والطائفية والقبلية، ويكون نش�اطنا وناش�طنا؛ إمتدادا ألقوالنا 

وأفعالنا، ويجعلنا حديثنا اىل إيجابني أكثر مما نحن انتقاديني.
نتحدث عن الهوية الوطنية، التي ال تمنح بمجرد بطاقة من دائرة النفوس، 
أو وثيقة نس�لتم بها حصة غذائية، أو ورق�ة جباية يمكن أن ندفعها ألننا 

ضمن حدود الوطن وتنطبق علينا قوانينه.. 
هويتن�ا أن نملك بيتاً وجارا نألفه ومحلة نعيش تفاصيلها لنا مالها وعلينا 
م�ا عليه�ا، ال يفرقنا عن أحد فيه�ا موقع حكومي أو حزب�ي أو طائفة أو 
قومية أو ثروة مادية، فيها املس�اواة والعدال�ة االجتماعية تنطبق عىل كل 
مواطنيه�ا، دون تأثري للطبقة والعرقية والق�رب والبعد واالختالف بالرأي 

مع جهة ما كانت سياسية أو حكومية.. 
محلتنا يف وطن كبري فيه من الشواهد واملشاهد، التي ال يتجاوزها التاريخ 
وال تتن�اىس تضحياته، الت�ي تدفعنا للتضحية والعم�ل الجماعي، ال تنىس 
بحديث إعالمي انتقادي، وال حديث ابتعد عن الحقيقة ألسباب ضيقة فوق 

املصلحة العليا.
يتح�دث مفهوم الهوي�ة الوطنية عن أرض وطن وأهميته�ا، واالعتزاز بها 
وزي�ادة الرغب�ة باالهتمام به�ا وتطويرها، ومس�اعدة الف�رد يف مواجهة 
التحديات، وتجميع الش�تات وخلق روح التعاون بني األفراد، وتتحول فيه 
كل هوية اىل مرشوع س�يايس واجتماعي بوالء الوطن دون تقديم اإلنتماء 

املذهبي عىل الهوية الوطنية.. 
أثبتت الهوية الشيعية مثالً مصداقا واضحا للهوية الوطنية، وأهم مصداق 
ما قدمه املرجع األعىل  السيد السيستاني بإطالق فتواه للدفاع عن مناطق 
عراقي�ة لم يحدد قوميتها أو طائفيتها، وحديثه مع قداس�ة البابا بلس�ان 
عراقي محايد، وذكره املس�حيني  وبقية املكونات سواسية، وبمدلوالت أو 
ضحها املرجع أن الحفاظ عىل الهوية باالعتدال والتس�امح، وألن الش�يعة 
أغلبي�ة فالبد له�م أن يكونوا حاضن�ة االعتدال وذوي هوية ش�يعية تعني 
الوطني�ة والخيم�ة قبل الهوي�ة الطائفي�ة، ويمثل عمق مدرس�ة النجف، 

بتاريخها املؤثر يف مايض العراق وحارضه ومستقبله.

مر حوايل ش�هرين عىل تويل االدارة االمريكية الجديدة برئاسة الديمقراطي 
ج�و بايدن مقاليد االمور، ولم تلح يف االف�ق، ولم تتبلور مواقف وتوجهات 
واقعية ملموس�ة عىل نية واشنطن انهاء وجودها العسكري يف العراق، بل 
ربما كانت املؤرشات باالتجاه االخر اكثر وضوحا واكرب زخما. واذا لم يكن 
ممكنا االحاطة بحقيقة التوجهات والنوايا االمريكية من خالل ترصيحات 
املسؤولني الرس�ميني، فأنه من خالل التوقف عند ما يطرح من قبل بعض 
مراكز االبحاث والدراس�ات االس�راتيجية، التي تعد من ابرز مطابخ صنع 
القرارات ومصادر تس�ويق السياسات يف الواليات املتحدة االمريكية، يمكن 
معرف�ة طبيعة التفكري االمريكي، وااله�داف املوضوعة، برصف النظر عن 
الهوي�ة الحزبية ملن يمتلك ادوات الس�لطة ومفاتي�ح القرار. وتحت عنوان 
»الوج�ود األمريك�ي يف العراق ال يزال يمثل مصلح�ة حيوية لألمن القومي 
للواليات املتحدة«، كتب املساعد السابق يف وزارة الخارجية االمريكية ديفيد 
ش�ينكر، مطلع ش�هر اذار الج�اري، مقاال مطوال لصالح معهد واش�نطن 
لسياس�ات الرشق االدن�ى، تطرق فيه اىل مجمل تجربت�ه يف العراق، حينما 
كان يش�غل منصب نائب وزير الخارجية لش�ؤون الرشق االوس�ط يف عهد 
دونالد ترامب. صحيح ان شينكر لم يعد يشغل موقعا رسميا يف ادارة بايدن 
الجدي�دة، بيد انه مازال يعد عنرصا مؤثرا وفاع�ال، وما يقوله ويتحدث به 
يحظى باهتمام الكثري من االوس�اط واملحافل السياسية وغري السياسية، 
فالرجل جاء به ترامب من معهد واش�نطن، حيث كان مديره لعدة اعوام، 
اىل فضاء الدبلوماس�ية، ليتوىل ملف دبلوماسية واشنطن يف منطقة الرشق 
االوس�ط الحافلة بالكثري من املشاكل واالزمات والتقاطعات والتناقضات، 
الت�ي تعد بؤرة املصالح االس�راتيجية االمريكية عىل النطاق العاملي، وكان 
ذلك التعيني محس�وبا بدقة، اذ ان شينكر معروف بصالته الوثيقة والقوية 
باوس�اط اللوبي الصهيون�ي يف الواليات املتحدة، ودعم�ه الكبري لتل ابيب، 
ومعادات�ه اليران واصدقائها وحلفائها، واكثر من ذلك كله، يعترب من دعاة 
استخدام القوة العسكرية املسلحة لضمان مصالح بالده وفرض هيمنتها 
ونفوذه�ا ع�ىل ارض الواق�ع.ويف الوق�ت الذي يس�تعرض ش�ينكر رؤيته 
ومخرجات تحركاته ولقاءاته مع كبار املسؤولني العراقيني يف عهد حكومة 
عادل عبد املهدي، ومن ثم يف عهد خلفه مصطفى الكاظمي، يخرج بنتيجة 
مفاده�ا انه »ع�ىل الرغم من هذه التحدي�ات، يبقى الوج�ود االمريكي يف 
العراق مصلحة حيوية لألمن القومي للواليات املتحدة، فالقوات االمريكية 
ومعه�ا قوات من تحالف كبري من الدول، موجودة يف العراق بناء عىل دعوة 
الحكومة العراقي�ة، وبهدف هزيمة تنظيم الدولة االس�المية، ومنع عودة 
ظه�وره، ويف غي�اب الق�درات االمريكية، والس�يما قدرات االس�تخبارات 
واملراقبة واالس�تطالع أو الطائرات املس�رية، س�تبوء املهمة بالفش�ل، ويف 
الوقت نفس�ه، فإن االنس�حاب االمريكي س�وف يقلل من ق�درات الجيش 

العراقي، ويقوض الثقة بالدولة، ويفاقم من األزمة االقتصادية الحادة.

دراسة تكشف مخس طرق لتحسني املناعة يف الربيع
يأتي فصل الربيع حامال معه التفاؤل السعادة 
واألمل للكثريين، ولكن من جهة أخرى، يسبب 
العديد من االضطرابات الجسدية كالحساسية 

ونزالت الربد وغريها من االضطرابات.
وبالطبع س�وف تؤث�ر تل�ك االضطرابات عىل 
صحة الجس�م وجهاز املناع�ة بالدرجة األوىل، 
ووفق�ا مل�ا ن�رشه موق�ع “ميدي�ك فوريوم” 
الطب�ي، يج�ب العمل عىل تحفي�ز ذلك الجهاز 
باتباع بعض الخطوات والطرق للبقاء بصحة 

جيدة وذهبية.
وتش�مل تلك الطرق التي تس�اعد عىل تحسني 

عمل جهاز املناعة يف فصل الربيع ما ييل:
تناول الوجبات الصحية: يزودنا الغذاء الصحي 
بالعدي�د من العن�ارص الغذائي�ة املفيدة، ومن 
املهم بش�كل خاص تضمني املنتجات النباتية 
يف النظ�ام الغذائ�ي كالخ�رضوات والفواك�ه 
واألعشاب ألنه يمكن من خاللهم تحسني أداء 
الجهاز املناعي بش�كل كب�ري، وهذه األطعمة 
لديها تأث�ريات مضادة للفريوس�ات ومضادة 
للميكروب�ات، مم�ا يس�اعد ع�ىل التعامل مع 
الع�دوى أيض�ا، وتحت�وي عىل أه�م العنارص 
الغذائي�ة الرضوري�ة لعم�ل الجه�از املناع�ي 
وتش�مل الحديد والنحاس والزنك والسيلينيوم 

وفيتامين�ات A و C و E و B6 و B12 ، كم�ا 
يج�ب تضم�ني الربوت�ني أيض�ا ألن األحماض 
املناعي�ة  األميني�ة تس�مح بتكوي�ن الخالي�ا 

والحفاظ عليها.
تقليل مس�تويات التوتر قدر اإلم�كان: يمكن 
أن يؤدي اإلجهاد طوي�ل األمد إىل زيادة فرصة 
اإلصابة باألم�راض املزمنة، وقد تم إثبات ذلك 
م�ن قب�ل العلماء، إذ أف�ادوا ب�أن الكورتيزول 
املرتفع باستمرار يتسبب يف منع جهاز املناعة 
م�ن أداء عمل�ه بش�كل طبيع�ي، وبالت�ايل لن 
يكون الجس�م فع�اال يف مقاومة الفريوس�ات 
والبكتريي�ا، ل�ذا لتقليل التوتر يجب ممارس�ة 

التأمل واليوغا والحصول عىل مزيد من الراحة 
وممارس�ة أي ن�وع م�ن أن�واع الرياض�ة أو 

الهوايات.
الن�وم الكايف: أك�دت العديد من الدراس�ات أن 
الجسم يتعاىف بشكل كامل أثناء النوم، ويكون 
قادرا ع�ىل محاربة البكترييا، لذلك فإن الراحة 
والنوم لس�اعات كافية يف اللي�ل أمر رضوري 
ج�دا، وبخالف ذلك، س�يزداد مس�توى التوتر 
ويؤثر ب�دوره عىل كفاءة عم�ل جهاز املناعة 

بشكل واضح.
ممارس�ة الرياض�ة يف الصب�اح: اح�رص عىل 
ممارس�ة أي نوع من أن�واع الرياضة وخاصة 
يف الصب�اح الباك�ر، ولكن يجب ممارس�ة تلك 
الرياضة بشكل مستمر ويوميا لتحقيق أقىص 
فائ�دة يف تعزيز عمل الجه�از املناعي، كما أن 
هذا األمر يس�هم يف تحس�ني الحال�ة املزاجية 

بسبب إطالق هرمون اإلندورفني.
قل�ل م�ن تن�اول الكح�ول: تؤث�ر املرشوبات 
الكحولية بشكل كبري عىل جهاز املناعة، فتقل 
إمكانية محاربة املرض والتخلص برسعة من 
الكائن�ات الحي�ة الدقيقة الض�ارة إىل الصفر، 
لذا يج�ب الحد من تناول الكحول قدر اإلمكان 

للبقاء بصحة جيدة بعيدا عن املرض. 

يلج�أ الكثريون عن�د انزعاجه�م إىل تناول الطع�ام، ظنا منه�م أن تناول 
األطعمة يساعد عىل محاربة القلق وتحسني املزاج والحالة النفسية.

ويف هذا اإلطار، يميل الناس لتناول املثلجات يف س�بيل تحسني املزاج، لكن 
نتيجة لوجود كميات عالية من الس�كر فيها تسبب اضطرابا يف هرمونات 
الجس�م. ومع ذلك توجد أن�واع األغذية التي تس�اعد يف حماية الخاليا من 
التوت�ر، مثل التوت الربي الذي يعمل كمض�اد لالكتئاب، إضافة ألنواع من 
الخرضاوات مثل الس�بانخ والس�لق الحتوائها عىل املغنيزيوم الذي يحقق 

الشعور بالسكينة، بحسب ما ذكر موقع ” ibelieveinsci” العلمي.
ويعم�ل الش�وفان أيض�ا ع�ىل تعدي�ل امل�زاج، عن طري�ق إمداد الجس�م 

بالسريوتونني التي تصل إىل الدماغ مما يحقق ثباتا يف طاقة الجسم.
وكذلك يعمل الكاكاو عىل خفض ضغط الدم إضافة الحتوائه عىل مضادات 
لألكس�دة، التي تس�اهم يف خفض مس�تويات القلق، لذا تعترب الش�وكوال 

السوداء يف تحسني وتعديل املزاج.

بعد عقود من التخطيط، أعطت السلطات النرويجية الضوء األخرض إلنشاء 
ما يعرف ب�« »أول نفق للس�فن يف العالم«. وس�يخرق هذا النفق الذي يبلغ 

طوله 1700 مر شبه جزيرة »ستادهافيت« الجبلية يف شمال غربي البالد.
وستبلغ كلفة بناء هذه »التحفة الهندسية« 330 مليون دوالر، وستستغرق 

عملية التشييد بني 3 و4 سنوات بدءا من العام 2022.
أما عن ه�دف بناء هذا النفق، فتوضح هيئة إدارة الس�واحل النرويجية أنه 
غالًبا ما تتأثر السفن التي تبحر يف هذه املنطقة باملد والجزر وسوء األحوال 

الجوية إذ تشهد أعتى العواصف واألعاصري يف النرويج.
ونتيج�ة ذل�ك، تضط�ر بع�ض الس�فن إىل االنتظار أيام�ا عدي�دة يف املرافئ 
املج�اورة قبل إكمال رحلتها. لكن م�ع بناء هذا النفق، فلن يكون للعواصف 
واألعاصري تأثريها عىل الس�فن يف الداخل. إىل ذلك، ستس�تغرق السفن وقتا 
أقرص إلكمال رحالتها بش�كل آمن وسلس بفضل هذا املرشوع، وسيسهم يف 

تعزيز األنشطة الصناعية والتجارية يف املنطقة.

أطعمة غذائية تندرج ضمن خطة
 مكافحة القلق

بناء اول نفق بالعالـم خاص بالسفن
 يف النرويج

دراسة: الفياغرا مفيدة وتطيل العمر
دواء  أن  حديث�ة،  طبي�ة  دراس�ة  كش�فت 
“الفياغ�را” ال�ذي يج�ري تناول�ه يف الع�ادة 
ملعالج�ة مش�كلة االنتص�اب ل�دى الرج�ال، 
يع�ود بمناف�ع جم�ة، كم�ا يحمي م�ن عدة 
اضطراب�ات صحية ُيصاب بها اإلنس�ان مع 
التق�دم يف العمر. وبحس�ب صحيف�ة “دييل 
مي�ل” الربيطانية، فإن الفياغرا تس�اعد عىل 
إطالة عم�ر الرجل ووقايته م�ن مضاعفات 
م�رض تصل�ب الرشاي�ني التاجي�ة. وعملت 
هذه الدراس�ة عىل املقارنة ب�ني مجموعتني 
م�ن الرجال املصابني مس�بقا بمرض تصلب 
الرشايني التاجية والضعف الجنيس يف الوقت 

نفسه.
وقام�ت مجموع�ة أوىل تض�م 16 ألفا و500 
مش�ارك بأخذ الفياغرا أو ما يعرف ب�”الحبة 

الزرقاء”، بينما قام�ت مجموعة ثانية وعدد 
أفرادها ألفان بأخذ دواء “الربوستاديل” الذي 
يوس�ع األوعية الدموية ويس�اعد عىل تدفق 

الدم إىل العضو التناسيل للرجل.
وق�ال الباح�ث مارت�ن هولزم�ان، وهو أحد 

املرشفني عىل الدراس�ة، إن األش�خاص الذين 
تناول�وا الفياغرا عاش�وا ملدة أط�ول مقارنة 

بمن أخذوا دواء الربوستاديل.
وأض�اف أن النتائ�ج تؤك�د وج�ود “عالق�ة 
س�ببية”، أي وجود رابط بني الفياغرا وهذه 
املنافع الصحية، لكن ليس ثمة تفسرٌي واضح 
لألمر. وينجم مرض تصلب الرشايني التاجية 
باألس�اس ع�ن تش�كل م�واد دهني�ة، تقف 
بمثاب�ة عقب�ة وحاجز أمام التدفق الس�لس 
للدم، ويف هذه الحالة يقع االضطراب ويرتبك 

إمداد السائل الحيوي يف جسم اإلنسان.
أم�ا الضع�ف الجن�يس وس�ط الرج�ال فتتم 
معالجت�ه بالدواءين، أي عن طريق الفياغرا، 
أو إعطاء حقنة من الربوستاديل الذي يوسع 

األوعية الدموية.

تقس�م توبل�ة الكزب�رة، املش�هورة يف املطب�خ 
الرشق�ي، األش�خاص إىل الذي�ن يحب�ون هذه 
التوبلة والذين يكرهونها، ووجد العلماء السبب 
وراء ه�ذه املش�كلة عند البعض وملاذا تفس�د 
الكزبرة ش�هيتهم.وعثر الخ�رباء عىل عدد من 
العوام�ل التي تؤثر عىل املذاق الس�يئ للكزبرة، 

بحسب بيانات مجلة “فليفور جورنال”.

يختل�ف الطع�م حس�ب املنطق�ة: ويصف ما 
يق�رب من واحد من كل خمس�ة أش�خاص يف 
أوروب�ا ورشق آس�يا وأفريقي�ا طع�م الكزبرة 
بأنه كالصابون الفاس�د، بينم�ا يفضل معظم 
الناس يف جنوب رشق آس�يا والرشق األوس�ط 
ه�ذه التوبلة.وأظه�رت دراس�ات مختلفة ان 
الس�بب وراء ه�ذه االختالفات ه�و الجينات، 

س�واء كن�ت تحب ه�ذا النب�ات أم ال. الجينات 
هي الس�بب: وبتعب�ري أدق فالس�بب هو جني 
مس�تقبالت ش�مية “OR6A2” يرمز ملستقبل 
حس�اس ملجموعة مركبات تدعى األلدهيدات، 
وه�ذه املركب�ات مس�ؤولة إىل ح�د كب�ري عن 
رائح�ة ونكهة الكزبرة. ومن هنا، الحساس�ية 

لأللدهيدات تسبب رائحة ونكهة الصابون.

ملاذا يبدو طعم الكزبرة مقرفًا لبعض الناس

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

الشيخ الكربالئي يتابع عمل أول جامعة من نوعها يف العراق
تابع وكي�ل املرجعية الدينية 
العلي�ا، يف كرب�الء املقدس�ة، 
للعتب�ة  الرشع�ي  املت�ويل 
الشيخ  املقدس�ة  الحس�ينية 
عبد امله�دي الكربالئي س�ري 
العمل ومراحله يف أول جامعة 
مس�توى  ع�ىل  نوعه�ا  م�ن 
العراق. ومن املقرر ان تفتتح 
وه�ي  كرب�الء  يف  الجامع�ة 
ح�رصاً  للبن�ات  مخصص�ة 

قريباً بمواصفات عالية.


