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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اعلن بطريك الكنيسة الكلدانية يف العراق والعالم 
الكردينال لويس روفائيل ساكو، أمس األربعاء، 
ان بابا الفاتيكان فرنسيس لن يوقع مع املرجع 
الش�يعي االعىل السيد عيل السيستاني اي وثيقة 
خالل لقائهم�ا بالنجف الس�بت املقبل فيما اكد 
الباب�ا تصميمه عىل القي�ام بالزيارة بالرغم من 
الصواري�خ التي رضبت قاعدة عني االس�د غرب 

البالد.
وقال الكردينال س�اكو خ�الل مؤتمر صحايف يف 
بغداد ان البابا لن يوقع مع الس�يد السيس�تاني 
اي وثيقة، منوها اىل ان لقائهما املنتظر يف مدينة 
النجف يهدف اىل تعزيز حوار األديان والتواصل. 

واش�ار اىل ان أكثر من 100 ش�خصية مس�لمة 
س�تنظم اىل الصالة الت�ي من املق�رر أن يقيمها 
البابا يوم السبت املقبل بكنيسة سيدة النجاة يف 

بغداد .
وأضاف أن »البابا س�يلتقي ع�دداً من العراقيني 
نين�وى  محافظ�ة  يف  واملس�لمني  املس�يحيني 
الشمالية ثم يوجه رسالة تضامن مع العراقيني 
ح�ول األخ�وة والعيش املش�رك ونب�ذ الكراهية 
والعن�ف. واوضح ان من ب�ني اهداف الزيارة هو 
دع�م مس�يحيي البالد وتش�جيعهم ع�ىل البقاء 
والتواصل والتمسك باألمل وفتح صفحة جديدة 

من التعايش والعالقات والتعاون.
وأك�د البابا فرنس�يس، بدوره، ان�ه مصمم عىل 
القي�ام بزيارت�ه الت����اريخي�ة إىل العراق رغم 
الهج�وم الصاروخي الذي اس�تهدف قاعدة عني 

األسد يف األنبار. 
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       بغداد / المستقبل العراقي

قال وزي�ر الخارجية الفرنيس جان إي�ف لو دريان، أمس 
األربع�اء، إن تركي�ا توقف�ت ع�ن إهانة فرنس�ا واالتحاد 
األوروبي وقدمت بعض التطمينات، لكن العالقات ستظل 

هشة حتى تقوم أنقرة بعمل ملموس.
ويف أكث�ر من م�رة تبادلت أنق�رة االنتق�ادات الالذعة مع 
باريس بش�أن سياستهما يف س�وريا وليبيا ورشق البحر 
املتوس�ط وقضايا أخ�رى. لكن البلدي�ن العضوين بحلف 
ش�مال األطليس قاال يف ش�باط املايض إنهم�ا يعمالن عىل 
خريط�ة طريق إلع�ادة العالق�ات إىل طبيعته�ا. وتحدث 

الرئيس الركي رج�ب طيب أردوغان مع نظريه الفرنيس 
إيمانويل ماكرون الثالثاء يف إطار هذه الجهود. وأضاف أن 
إبعاد س�فن التنقيب الركية عن املياه القربصية يف رشق 
البحر املتوس�ط وإبداء أنقرة رغبة يف استئناف املحادثات 
مع اليونان بش�أن النزاع البح�ري طويل األمد بينهما تعد 
إش�ارات إيجابية. وأضاف أن العالقات »هش�ة ألن قائمة 
الخالفات طويلة جدا، لكننا نريد عالقة صحية مع تركيا« 
يف إشارة إىل الخالفات بشأن ليبيا والعراق وإقليم ناغورنو 
كاراباخ. وأضاف »هناك حاجة ألفعال، وسيكون بوسعنا 
اتخاذ موقف عند تنفيذ هذه األفعال. حتى اآلن هي أقوال 

فقط«. 

      بغداد / المستقبل العراقي

للصح�ة  العلي�ا  اللجن�ة  اص�درت 
والس�المة الوطني�ة، أم�س األربعاء، 

قرارات جديدة بشأن حظر التجوال.
ونقلت الوكالة الرس�مية ع�ن اللجنة 
قولها ان »الحظر الشامل أيام الجمعة 
والس�بت واالحد سيس�تمر، مع ابقاء 
الحظ�ر الجزئي بعد الس�اعة الثامنة 

مساًء«.
واضاف�ت انه »س�يتم تقيي�م املوقف 
الوبائي والتقرير بش�أن الحظر االحد 

املقبل«.

بدوره�ا، أفادت مص�ادر مطلعة  بأن 
وزارة الصح�ة أوص�ت اللجن�ة العليا 
حظ�ر  بف�رض  الوطني�ة  للس�المة 
ش�امل عىل التج�وال يف بغ�داد وبقية 
املحافظات ملدة 10 أي�ام بدءاً من بعد 

غد الجمعة.
وكانت اللجنة العليا للصحة والسالمة 
ال�وزراء  رئي�س  برئاس�ة  الوطني�ة 
مصطف�ى الكاظم�ي فرض�ت يف 18 
شباط الجاري، إجراءات مشددة للحد 
من تفيش فريوس كورونا بعد تصاعد 
نس�ب اإلصاب�ات به، وش�ملت فرض 
حظ�ر عىل التج�وال ووقف ال�دوام يف 

امل�دارس والكلي�ات وإغالق املنش�آت 
الرفيهي�ة واملطاع�م واملقاهي، حتى 

8 آذار.
يف الغضون، اكدت اللجنة العليا للصحة 
والس�المة الوطنية عىل ض�����رورة 
الت�زام املواطن�ني بلب�س الكمام�ات 
وفرض الغرامات عىل م����ن اليلتزم 
حفاظ�ا عىل صح�ة املواطن�ني ومنع 

انتشار الوباء.
تلق�ت  الحكوم�ي،  البي�ان  يف  وج�اء 
املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه ان« 
اللجن�ة العلي�ا ق�ررت تكلي�ف وزارة 
الوبائ�ي  املوق�ف  بتقيي�م  الصح�ة 

والصحي يوم االحد املقبل السابع من 
اذار وتقدي�م تقرير بخصوص الحظر 

.«
وأض�اف »كم�ا اك�دت اللجن�ة ع�ىل 
بلب�س  املواطن�ني  الت�زام  رضورة 
الكمامات وف�رض الغرامات عىل من 
ال يلتزم حفاظا ع�ىل صحة املواطنني 
ومنع انتش�ار الوب�اء«، موجهة« كل 
االجه�زة االمني�ة بلب�س الكمام�ات 

وفرض عقوبات عىل من ال يلتزم«.
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املرصف الزراعي يعلن رصف القروض والسلف للموظفني املوّطنة رواتبهم
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعل�ن امل�رف الزراع�ي التعاون�ي، 
أم�س األربع�اء، ع�ن اط�اق رصف 
القروض والسلف للموظفني املوطنة 

رواتبهم.  
وق�ال املكت�ب االعام�ي للم�رف، 
يف بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي«، 
نس�خة منه انه »تم اط�اق الرف 
آذار،  م�ن  الثال�ث  األربع�اء  الي�وم 
لق�روض وس�لف املوظف�ني املوطنة 
رواتبهم، وت�م دفع الوجبة األوىل عىل 

بطاقة الخري«.  

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اعل�ن بطري�ك الكنيس�ة الكلداني�ة يف الع�راق والعال�م 
الكردينال لويس روفائيل س�اكو، أمس األربعاء، ان بابا 
الفاتيكان فرنسيس لن يوقع مع املرجع الشيعي االعىل 
السيد عيل السيستاني اي وثيقة خال لقائهما بالنجف 
الس�بت املقب�ل فيم�ا اك�د الباب�ا تصميمه ع�ىل القيام 
بالزي�ارة بالرغم من الصواريخ التي رضبت قاعدة عني 

االسد غرب الباد.
وقال الكردينال س�اكو خال مؤتمر صحايف يف بغداد ان 
البابا لن يوقع مع الس�يد السيستاني اي وثيقة، منوها 
اىل ان لقائهم�ا املنتظر يف مدينة النجف يهدف اىل تعزيز 

حوار األديان والتواصل. 
واش�ار اىل ان أكثر من 100 ش�خصية مس�لمة ستنظم 
اىل الص�اة التي من املقرر أن يقيمها البابا يوم الس�بت 

املقبل بكنيسة سيدة النجاة يف بغداد .
وأضاف أن »البابا سيلتقي عدداً من العراقيني املسيحيني 
واملسلمني يف محافظة نينوى الشمالية ثم يوجه رسالة 
تضامن م�ع العراقيني ح�ول األخوة والعيش املش�رك 

ونبذ الكراهية والعنف. 
واوضح ان م�ن بني اهداف الزيارة هو دعم مس�يحيي 
الباد وتشجيعهم عىل البقاء والتواصل والتمسك باألمل 
وفتح صفحة جديدة من التعايش والعاقات والتعاون.
وأك�د البابا فرنس�يس، بدوره، انه مصم�م عىل القيام 
بزيارت�ه التاريخية إىل العراق رغ�م الهجوم الصاروخي 

الذي استهدف قاعدة عني األسد يف األنبار. 
وقال البابا، يف تريح نقلته الوكالة الفرنس�ية لانباء، 
»بعد غد إن ش�اء الله س�أذهب إىل الع�راق يف زيارة حج 
لثاث�ة أيام«. وأض�اف »أردت لوقت طوي�ل مقابلة هذا 

الشعب الذي عانى كثرياً«.
وش�دد البابا قائا إنه ذاهب إىل الع�راق الذي لم يتمكن 
الباب�ا الراحل يوحنا بولس من التوج�ه إليه عام 2000 
ألن�ه »ال يمكن خذل الناس مرة ثانية«. وناش�د بالدعاء 
والص�اة حت�ى تت�م الزي�ارة »بأفضل طريق�ة ممكنة 

وتحقق الثمار املرجوة«.
من جهت�ه، اعترب وزي�ر الثقافة العراقي حس�ن ناظم 
زي�ارة الباب�ا اىل الع�راق تتويج حركة عاملي�ة يف الحوار 
االسامي املسيحي لتعزيز االمن والسام يف العراق الذي 

يعيش مخاضا يشوبه نزعات العنف والاتسامح. 
واش�ار اىل ان زيارة البابا فرصة للعراق لاستفادة منها 
اجتماعياً لتعزيز الس�لم والوئام املجتمعي كما سيكون 
لها أثر اقتصادي وس�ياحي م�ا ان يضع البابا قدميه يف 
املحجات الدينية ألهميتها بالنسبة التباع البابا والديانة 

املسيحية الكاثوليكية.
وأوض�ح الوزي�ر العراق�ي ان مجل�س ال�وزراء اوىص 
بمراعاة طلب�ات االعامي�ني العرب واألجان�ب لتغطية 
الزي�ارة منوه�ا اىل ان وزارته قد تلق�ت حوايل ألف طلب 
لتغطية الزي�ارة ما وضع امامها تحديا كبريا لتس�هيل 

مهمتهم .
ويشري جدول زيارة البابا اىل العراق التي ستستمر ثاثة 
اىل ان�ه س�يصل اىل مطار بغ�داد الدويل صب�اح الجمعة 
املقبل حيث س�يكون رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
عىل رأس مستقبليه ثم ينتقل بعدها إىل القر الرئايس 
حيث س�تقام مراس�م ترحيبية ولقاء الرئيس العراقي 
بره�م صال�ح وبعدها ق�ادة املجتم�ع املدني والس�لك 

الدبلومايس. 
ويف اليوم نفس�ه س�يتوجه البابا اىل كاتدرائّية »س�يدة 
النجاة« للرسيان الكاثوليك يف بغداد حيث س�يقيم فيها 

صاة بحضور مسيحيني ومسلمني.
والسبت س�يتوجه البابا اىل محافظة النجف )110 كلم 

جن�وب بغ�داد( حيث س�يلتقي املرجع الش�يعي االعىل 
آية الله الس�يد عيل السيس�تاني، ومن هناك س�يتوجه 
اىل مدين�ة أور االثري�ة بمحافظة باب�ل )00 كم جنوب 
بغداد( التي يعتقد انها مسقط رأس ابو االنبياء ابراهيم 
الخليل. ويف عر اليوم نفسه سيرشف البابا عىل قداس 

يف كاتدرائّية »مار يوسف« للكلدان يف بغداد.
اما يف يوم األحد فسيتوجه البابا إىل إربيل عاصمة إقليم 
كردس�تان الش�مايل )220 كم ش�مال بغداد( ومنها اىل 
املوص�ل )375 كم ش�مال رشق بغداد( حيث س�يتوقف 
يف حوش البيعة للص�اة عن راحة نفس ضحايا الحرب 

وينتقل إىل كنيسة »الطاهرة« الكربى يف قره قوش.
ث�م يعود إىل إربيل حيث س�يحتفل عر األحد بالقداس 
يف ملع�ب »فرنس�و حريري« بحضور 4 االف ش�خص، 
ويختت�م زيارت�ه اىل الع�راق صباح االثنني ح�ني يغادر 
مط�ار بغداد عائداً اىل روما حيث س�تتم مراس�يم وداع 
رس�مي له. وكانت وزارة الخارجي�ة العراقية قد أعلنت 
يف الس�ابع م�ن كانون األول ع�ن زيارة باب�ا الفاتيكان 

فرنسيس اىل العراق معتربة هذا الحدث التاريخي »دعم 
لجميع العراقيني بمختلف تنوعاتهم ورسالة سام ضد 

التطرف والراعات.
واضاف�ت ان الزي�ارة تمث�ل رس�الة س�ام إىل الع�راق 
واملنطق�ة بأجمعها وتؤك�د وحدة املوقف اإلنس�اني يف 
مجابهة التطرف والراعات وتعزز التنوع والتس�امح 

والتعايش.
وس�بق للرئي�س العراقي بره�م صال�ح ان وجه يف 20 
حزي�ران عام 2019 دعوة رس�مية اىل البابا فرنس�يس 
لزي�ارة العراق مؤكدا انها ستس�هم يف تعزيز التماس�ك 
االجتماعي بني مكونات الشعب العراقي. وشدد عىل ان 
الزيارة ستكتس�ب أهمية تاريخية كبرية يف دعم العراق 
دولي�اً مل�ا تحمله م�ن دالالت ومعاني كب�رية فضا ًعن 
انها تس�هم يف تعزيز التماس�ك االجتماعي بني مكونات 
الشعب العراقي. وأش�اد »بالدور املهم الذي اضطلع به 
ابناء الديانة املسيحية يف تاريخ العراق مؤكداً إسهامهم 
املتمي�ز يف تمت�ني عاق�ات التآخي ونرش قي�م املواطنة 

والتسامح بني ابناء الشعب العراقي دون تمييز« .
يشار اىل ان الحروب والراعات التي شهدها العراق قد 
أدت إىل نزوح املس�يحيني عن الباد ودول أخرى بالرشق 
األوس�ط، إذ عان�وا من صعوبات خاصة عندما س�يطر 

تنظيم داعش عىل أجزاء كبرية من بادهم.
وكان رئيس أس�اقفة أربي�ل عاصمة إقليم كردس�تان 
الع�راق املط�ران بش�ار مت�ى وردة قد ح�ذر يف خطاب 
عاطف�ي بلن�دن يف وق�ت س�ابق م�ن ان »املس�يحيون 
العراقي�ون عىل وش�ك االنق�راض بع�د 1400 عام من 
االضطه�اد«. وأضاف إنه »منذ الغ�زو األمريكي للعراق 
الذي أطاح بنظام صدام حس�ني يف ع�ام 2003 تضاءل 
عدد املس�يحيني بنسبة 83 يف املئة من حوايل 1.5 مليون 
إىل 250 أل�ف فق�ط .. منوه�ا اىل إن الكنيس�ة العراقية 
واحدة م�ن أقدم الكنائ�س يف العالم إن ل�م تكن األقدم 

وتقرب من االنقراض بشكل متسارع ».
وأشار إىل التهديد الذي مثله االرهابيون يف تنظيم داعش 
باعتب�اره »كفاحاً أخرياً يف س�بيل البق�اء« بعد هجوم 
التنظي�م عام 2014 وال�ذي أدى إىل نزوح أكثر من 125 

ألف مسيحي من أرض أجدادهم التاريخية.
يش�ار اىل ان الباب�ا الراحل يوحنا بول�س الثاني كان قد 
أراد ع�ام 2000 زيارة مدين�ة أور العراقية األثرية التي 
يعتقد أنها مسقط رأس النبي إبراهيم الخليل وكان من 
املق�رر أن تكون الزيارة هي املحط�ة األوىل ضمن رحلة 
تش�مل العراق ومر وإرسائي�ل إال أن املفاوضات بهذا 
الش�أن مع الحكومة العراقية آنذاك انهارت ولم يتمكن 

من الذهاب.

ال توقيع لوثيقة مع »املرجع األعلى«.. و »احلرب األعظم« سيوجه رسالة اىل العراقيني.. و »1000« إعالمي أجنيب سيتواجدون يف بالد الرافدين

البابا يقطع التكهنات: سآيت إىل العراق

العدد )2331(   4     آذار    2021                السنة السادسة                 معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (الخميس

        بغداد / المستقبل العراقي

الن�واب  اس�تقبل رئي�س مجل�س 
محمد الحلبويس، السفري األمريكي 

لدى العراق السيد ماثيو تولر. 
وناق�ش اللقاء العاق�ات الثنائية، 
التع�اون  اس�تمرار  وتعزي�ز 
االس�راتيجي بني العراق والواليات 
املتح�دة، وعدداً م�ن املواضيع ذات 

االهتمام املشرك.
وبحث اللق�اء جهود صندوق النقد 
الدويل ومجموعة دول السبع لدعم 
العراق يف املج�ال االقتصادي، بغية 

تحقيق التنمية واالستقرار.

كما ع�ربرَّ الس�فري األمريكي، خال 
اللقاء، عن موقف باده وترحيبهم 
لقان�ون  الن�واب  مجل�س  بإق�رار 
الناجي�ات االيزيدي�ات، مش�ريا إىل 
أن ه�ذا القان�ون ُينص�ف ضحاي�ا 
ارتكبتها  الت�ي  الوحش�ية  الجرائم 
عصاب�ات داع�ش اإلرهابي، مؤكدا 
مواصلة باده دعم العراق ملكافحة 

اإلرهاب.
وتط�ررَّق اللق�اء إىل زي�ارة قداس�ة 
الباب�ا فرنس�يس التاريخي�ة للباد 
وأهميته�ا به�ذه الظ�روف، والتي 
تع�د بمثابة رس�الة س�ام للعراق 

واملنطقة.

رئيس الربملان والسفري االمريكي يبحثان 
زيارة البابا ودعم العراق اقتصاديًا 

      بغداد / المستقبل العراقي

اص�درت اللجن�ة العلي�ا للصحة والس�امة 
الوطني�ة، أم�س األربع�اء، ق�رارات جديدة 

بشأن حظر التجوال.
ونقلت الوكالة الرس�مية ع�ن اللجنة قولها 
ان »الحظ�ر الش�امل أيام الجمعة والس�بت 
واالحد سيس�تمر، مع ابقاء الحظر الجزئي 

بعد الساعة الثامنة مساًء«.
واضافت انه »س�يتم تقيي�م املوقف الوبائي 

والتقرير بشأن الحظر االحد املقبل«.
بدوره�ا، أفادت مصادر مطلع�ة  بأن وزارة 
للس�امة  العلي�ا  اللجن�ة  أوص�ت  الصح�ة 
الوطنية بفرض حظر ش�امل ع�ىل التجوال 
يف بغ�داد وبقية املحافظات ملدة 10 أيام بدءاً 

من بعد غد الجمعة.

وكان�ت اللجن�ة العلي�ا للصح�ة والس�امة 
الوطنية برئاس�ة رئيس ال�وزراء مصطفى 
الكاظم�ي فرض�ت يف 18 ش�باط الج�اري، 
إج�راءات مش�ددة للحد م�ن تفيش فريوس 
كورون�ا بع�د تصاعد نس�ب اإلصاب�ات به، 
وش�ملت فرض حظ�ر عىل التج�وال ووقف 
الدوام يف املدارس والكليات وإغاق املنش�آت 

الرفيهية واملطاعم واملقاهي، حتى 8 آذار.

يف الغض�ون، اك�دت اللجن�ة العلي�ا للصحة 
الت�زام  رضورة  ع�ىل  الوطني�ة  والس�امة 
املواطنني بلبس الكمامات وفرض الغرامات 
عىل من اليلتزم حفاظا عىل صحة املواطنني 

ومنع انتشار الوباء.
وج�اء يف البيان الحكومي، تلقت املس�تقبل 
العراقي نسخة منه ان« اللجنة العليا قررت 
تكليف وزارة الصحة بتقييم املوقف الوبائي 

والصح�ي يوم االحد املقبل الس�ابع من اذار 
وتقديم تقرير بخصوص الحظر ».

وأض�اف »كم�ا اك�دت اللجنة ع�ىل رضورة 
الت�زام املواطن�ني بلبس الكمام�ات وفرض 
الغرامات عىل من ال يلتزم حفاظا عىل صحة 
املواطنني ومنع انتش�ار الوب�اء«، موجهة« 
كل االجهزة االمنية بلبس الكمامات وفرض 

عقوبات عىل من ال يلتزم«.

اللجنة العليا للصحة والسالمة جتدد »احلظر اجلزئي« وترتك قرار »الرفع« لألسبوع املقبل 
اكدت ضرورة التزام املواطنني بلبس الكمامات 

        بغداد / المستقبل العراقي

عد عض�و اللجن�ة القانوني�ة النيابية حس�ني العقابي، 
أم�س األربع�اء، محاول�ة ق�������وى سياس�ية ربط 
تمرير قان�ون املوازنة املالية للعام الح�ايل داخل الربملان 
بالتصوي�ت عىل قانون املحكمة االتحادية »أس�لوباً غري 

أخاقي وال دستوري«.

وقال العقابي إن »أسلوب الربط بني قضايا متعددة غري 
دس�توري وغري قانوني وغري اخاقي يف الوقت نفس�ه«، 
ع�اداً أن »ربط التصويت عىل املوازن�ة املالية بالتصويت 
عىل قان�ون املحكم�ة االتحادية خياراً لي�س وطنياً عىل 

األطاق وال توجد عاقة بني القانونني«.
وأضاف، »ال استغرب هذا األمر يف الوسط السيايس، ألننا 
تعودنا عىل هذه األس�اليب البعيدة عن مصالح الش�عب 

والحس الوطني«، مش�دداً بالق�ول »ينبغي أن نضع حداً 
لهذه الخيارات«.

يشار إىل أن النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني 
إخاص الدليمي قالت يف وقت س�ابق، إن قوى سياسية 
ش�يعية تحاول وضع قانون املوازن�ة املالية لعام 2021 
وقان�ون املحكمة االتحادي�ة والتصويت عىل حل الربملان 

قبيل االنتخابات املبكرة يف سلة واحدة.

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد تحالف الفتح، أمس األربعاء، ان دول الناتو 
تح�اول وبأع�ذار واهي�ة إيجاد موط�ئ قدم يف 
العراق لرس�يخ وجودها.وقال عضو التحالف، 
عباس شعيل يف تريح صحفي ان” الهجمات 

الت�ي تتع�رض له�ا البعث�ات الدبلوماس�ية يف 
الع�راق مدب�رة وان دول النات�و تح�اول م�ن 
خال هذه الهجمات إيج�اد موطئ قدم لها يف 
الب�اد ملد نفوذه�ا اىل املنطقة من خ�ال بوابة 
العراق”.ونوه اىل ان” الق�وات األمنية العراقية 
أصبحت عىل مستوى عايل من الكفاءة والقدرة 

واالس�تعداد لحماي�ة األرايض م�ن التحدي�ات 
اإلرهابية وانه باإلمكان االس�تغناء عن القوات 
األرايض  ان”  ش�عيل،  األجنبية”.وأض�اف، 
الحدودي�ة الي�وم هي بي�د الق�وات األمنية من 
الجيش والحش�د الش�عبي وهناك تحسن كبري 
يف مس�توى األم�ان ال�ذي تتواجد في�ه القوات 

العراقي�ة عكس ماهو موج�ود يف املناطق التي 
تتواجد بها القوات االمريكية وقوات التحالف”.

وأشار اىل انه” لن نقبل بان تطبق سياسية دول 
الناتو يف املنطق�ة انطاقا من األرايض العراقية 
وهذا امر متفق عليه بان يكون العراق بلد ذات 

سيادة وبعيد عن جميع الراعات”.

أكدت خلي�ة اإلعام األمني، أمس األربعاء، العثور عىل منصة 
إط�اق الصواري�خ الت�ي اس�ت�����هدفت قاعدة األس�د، يف 

محافظة األنبار.
وذكرت الخلية، يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه 

أن »10 صواري�خ نوع كراد س�قطت عىل قاعدة عني األس�د 
الجوية صباح اليوم، دون خسائر تذكر«.

واضاف�ت، »حي�ث عثرت الق�وات األمنية ع�ىل منصة إطاق 
هذه الصواريخ«، دون ذكر املزيد من التفاصيل.

وأف�اد مصدر أمني، يف وقت س�ابق، باس�تهداف قاعدة عني 
األسد ب�10 صواريخ.

وأوضح املصدر أنه »تم تش�غيل صاف�رات االنذار للدخول اىل 
املاجئ«، مشرياً إىل »عدم تسجيل إصابات حتى اآلن«.

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف املحافظ املكلف لذي قار عبد 
الغني األس�دي، الي�وم االربعاء، عن 
امتاك�ه صاحيات واس�عة يف إدارة 

املحافظة.
 وق�ال األس�دي خ�ال حديث�ه مع 
م�دراء الدوائ�ر واالقس�ام يف ديوان 
محافظة ذي قار: »أمتلك صاحيات 
واس�عة وأطل�ب منك�م العمل معي 
فوق الخطط املرس�ومة ول�ن نقبل 

بالنزول تحت الخط«.
ان  املعق�ول  غ�ري  »م�ن  وأض�اف 
ع�ام   16 بعم�ر  يستش�هد ش�باب 
ملج�رد خروجهم للمطالبة بأبس�ط 

الحقوق«.
وأعرب األس�دي عن اس�تغرابه »من 
وج�ود ج�رس ت�م قصف�ه م�ن قبل 
طائ�رات F16 م�ن ع�ام 1991 وإىل 
االن ل�م ُيعمر رغم وج�ود املوازنات 

املالية املخصصة للمحافظة«.

القانونية الربملانية ترفض ربط مترير املوازنة بقانون املحكمة االحتادية 

الفتح: دول الناتو حتاول إجياد موطئ قدم هلا بأعذار واهية

اإلعالم األمني: العثور عىل منصة إطالق الصواريخ التي استهدفت »عني األسد«

األسدي يعلن
 امتالكه صالحيات واسعة 

يف ذي قار: أطلب منكم 
العمل معي

        بغداد / المستقبل العراقي

قدم�ت عضو مجل�س النواب وفاء س�لمان، مقرحاً لتعوي�ض املواطنني 
املش�مولني بمفردات البطاق�ة التموينية بمبالغ مالي�ة، توزع خال فرة 
الحظ�ر الوقائي.   وبحس�ب وثيقة ص�ادرة عن مكتب النائبة إىل رئاس�ة 
الربمل�ان، تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منها انه »يرج�ى تفضلكم 
باملوافقة عىل عرض مقرح )تعويض كافة املواطنني املشمولني بمفردات 
البطاقة التموينية( بمبالغ مالية فورية توزع خال فرة الحظر الصحي، 
وذلك بالنظر ملا يعاني منه ابناء شعبنا العراقي من ظروف معيشية قاهرة 

بسبب جائحة كورونا«.  

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت مديرية االس�تخبارات العس�كرية، أمس االربعاء، القاء القبض عىل 
ثاثة ارهابيني يف منطقة االعظمية بالعاصمة بغداد.

وذكرت املديرية يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه انه »تعضيدا 
ملهامه�ا يف ماحق�ة ما تبقى من فل�ول داعش االرهاب�ي وخاياه النائمة 
وبالتنس�يق مع قس�م اس�تخبارات قيادة عملي�ات بغ�داد تمكنت مفارز 
شعبة االستخبارات العسكرية يف الفرقة الحادية عرش والفوج الثاني لواء 
املش�اة 44 م�ن القاء القبض عىل ثاثة ارهابي�ني يف منطقة راغبة خاتون 

)الكم( التابعة لقضاء االعظمية يف بغداد الرصافة«. 
وأضاف البيان أن »االرهابيني، من املطلوبني للقضاء بموجب مذكرة قبض 

وفق أحكام املادة 4 إرهاب«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت خلي�ة اإلع�ام األمني، أم�س األربع�اء، عن النتائ�ج األولية 
ل�«عملي�ة واس�عة« انطلق�ت صباح الي�وم يف املنطق�ة املحصورة 
بني ش�مايل صاح الدي�ن وجنوب غربي كركوك، مش�ريًة إىل تفكيك 
70 عبوة ناس�فة والعثور عىل 10 براميل تحتوي مادة C4 ش�ديدة 

االنفجار، وتدمري 25 وكراً.
وقال�ت الخلية، إنه »بتوجيه من قيادة العمليات املش�ركة، رشعت 
قطع�ات من الجي�ش املتمثلة بقيادة عمليات ص�اح الدين، وقوات 
الرشط�ة االتحادية، واملق�ر املتقدم لقي�ادة العمليات املش�ركة يف 
كركوك، والحش�د الش�عبي، ولواءين من القوات الخاصة، وقوة من 
فرقة الرد الرسيع، وقوة أخرى من الفرقة املدرعة التاسعة، والجهد 
 16_F الهن�ديس، بع�د سلس�لة الرضب�ات الت�ي وجهتها طائ�رات
العراقية ، صباح اليوم، يف املنطقة املحصورة بني شمايل صاح الدين 
وجن�وب غربي كركوك، بعملية واس�عة ومن ع�دة محاور ملاحقة 
بقايا عصابات داعش اإلرهابية وتطهري األرايض يف هذه املناطق«.

وأضاف�ت الخلية يف بي�ان ورد ملوق�ع IQ NEWS، أن »هذه العملية 
أس�فرت حتى س�اعة إعداد هذا البيان عن تفكيك 70 عبوة ناسفة 
وتدم�ري 6 انف�اق، والعثور عىل 10 برامي�ل C4 وتدمري 25 وكراً و5 
دراج�ات وزورق�ني، كما تم ضبط 26 مس�طرة تفج�ري، وما زالت 

العملية مستمرة«.

نائبة جتمع تواقيع لتعويض املشمولني 
بالبطاقة التموينية بمبالغ مالية

االستخبارات تلقي القبض عىل ثالثة 
ارهابيني يف األعظمية

نتائج أولية لـ«عملية واسعة«
 يف حمافظتني: تفكيك )70( ناسفة وضبط 

)C4( براميل )10(

        بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا النائ�ب االول لرئي�س مجلس 
الن�واب، حس�ن الكعب�ي، لوقف�ة 
عاجل�ة للرج�وع اىل س�عر رصف 
ال�دوالر السابق.وبحس�ب الدائ�رة 
االعامية للمجلس، بان الكعبي اكد 
خال ترؤسه جلسة ان« رفع سعر 

رصف الدوالر اثر بشكل سلبي كبري 
ج�دا عىل حي�اة املواط�ن العراقي، 
بش�كل  االقتص�ادي  ولاس�تقرار 
عام«.واضاف الكعبي انه« ال بد من 
وقفة جادة وعاجلة لجميع اعضاء 
املالي�ة  واللجن�ة  الن�واب  مجل�س 
النيابي�ة للرجوع اىل س�عر الرف 

السابق«.

النائب األول لرئيس الربملان
 يدعو لوقفة عاجلة للرجوع اىل سعر 

رصف الدوالر السابق
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    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة التخطيط، أمس األربعاء، عن ارتفاع مؤرش 
التضخم لش�هر كانون الثاني بنس�بة 0.9%، والس�نوي 

بنسبة %3.3.. 
وقال املتحدث الرس�مي لل�وزارة عبدالزهرة الهنداوي، يف 
بني تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة إن »مؤرش التضخم 
الش�هري لكان�ون الثان�ي امل�ايض ارتف�ع بنس�بة %0.9 
مقارنة بالش�هر الذي سبقه«، مبينا أن »مؤرش التضخم 
الس�نوي هو اآلخر ارتفع بنسبة 3.3% مقارنة مع نفس 

الشهر من عام 2020«.الفتا اىل ان مؤرش التضخم ارتفع 
خالل الفرتة من ش�هر ترشين الثاني ع�ام 2020، لغاية 

شهر كانون الثاني 2021, بنسبة %4.2.
أس�عار رصف  يف  الت�ي ج�اءت  »الزي�ادة  أن  وأض�اف، 
ال�دوالر من�ذ منتص�ف ش�هر كان�ون االول ع�ام 2020 
تس�ببت بتخفيض قيم�ة العملة املحلية وارتفاع أس�عار 
الس�لع والخدمات لك�ون أغلب هذه الس�لع املحلية هي 

مستوردة«.
وأش�ار الهنداوي إىل أن »ارتفاع مؤرش التضخم الشهري 
لكان�ون األول ترك�ز يف أرتفاع قس�م الس�لع والخدمات 

ارتفاعا بلغت نس�بته 2.1% وذلك بس�بب ارتفاع أس�عار 
الذهب يف عموم العراق ».

وتابع، ان »قسم الصحة شهد ارتفاعا ايضا بنسبة %1.3 
نتيجة ارتفاع املجموعة الرئيس�ية للمنتجات والخدمات 
الطبية التي تش�مل املنتج�ات الصيدالنية كعالج الضغط 
والسكر وارتفاع اجرة الطبيب يف العيادات االهلية وارتفاع 

اجور خدمات املستشفيات االهلية«.
وأوضح ان »قسم السكن سجل ارتفاعا بلغ 1.4% بسبب 
ارتف�اع مجموعة إم�دادات امل�اء والكهرب�اء ومجموعة 
الوق�ود ومجموع�ة االيجار بنحو 0.2%«، مبينا ان قس�م 

التعليم س�جل ارتفاعا ايضا نتيجة ارتفاع قسم الدروس 
الخصوصية يف عدد من املحافظات ».

واك�د الجه�از، ان ارتفاع املؤرش الس�نوي لش�هر كانون 
الثان�ي مقارنة مع نفس الش�هر من كان�ون الثاني عام 
2020 جاء نتيجة ارتفاع قس�م التبغ بنسبة 11.2%، كما 
ان قسم السكن سجل ارتفاعا سنويا قدره 0.3%، وسجل 

قسم الصحة ارتفاعا سنويا بلغ %13.6 ».
وتابع ان قسم النقل سجل ارتفاعا سنويا بلغ 9.7% كما 
س�جل قس�م االتصاالت ارتفاعا س�نويا بلغ 5.8%، فيما 

سجل قسم الرتفيه والثقافة ارتفاعا بلغ نسبته.

التخطيط: ارتفاع مؤرش التضخم الشهري والسنوي يف العراق
نتيجة لتغيري سعر الصرف

    نينوى / المستقبل العراقي

قبل حواىل س�تة أعوام، دمر تنظيم داعش الكنوز األثرية يف متحف 
املوص�ل الثق�ايف )ش�مايل الع�راق(، وحط�م املنحوتات اآلش�ورية 
التاريخية، ويف الذكرى الس�نوية السادسة للهجوم اإلرهابي، رصد 
موق�ع »Artnet« املتخصص بأخبار الفنون واآلث�ار، يف تقرير له، 
أعم�ال البناء داخل املتحف ن�ارشاً مجموعة من الصور التي تظهر 
املح�اوالت الفنية إلنق�اذ اإلرث التاريخي. وقال ريتش�ارد كورين، 
عضو يف مؤسس�ة »سميثسونيان« األمريكية وكان من أوائل الذين 
زاروا املتح�ف بعد تحريره: »أتذك�ر املرة األوىل التي قضيتها هناك، 
لق�د كان�ت منطقة حرب كاملة.«  وش�اركت »سميثس�ونيان« يف 
الجهود املحلي�ة والدولية للوصول إىل األرضار التي لحقت باملتحف 
وإجراء إصالحات طارئة والقيام بأعمال الصيانة الشاملة الالزمة 
إلع�ادة فت�ح املتحف للجمه�ور يوما ما.  وأض�اف كورين: »كانت 
هذه كارثة ثقافية هائل�ة يف بلد يعترب أحد مصادر الحضارة، لكل 
م�ن الرشق والغرب«. واعترب أن »داعش فعل ما لم يفعله أحد، ألن 

املتح�ف أو املواق�ع الثقافية األخرى لم يكن لها أي أهمية عس�كرية،  
التنظي�م كان يدم�ر البني�ة التحتية املدنية، ويس�لب الناس أس�لوب 
حياتهم«. ويف هذا السياق، ذكر التقرير أن أعمال الرتميم بدأت بتوثيق 
األرضار وجمع األدلة ولكن بعد كل هذه الس�نوات ال يزال من الصعب 

تقييم حالة املتحف ولم يتم تحديد ما تم تدمريه أو نهبه بالضبط
ولف�ت إىل »إنقاذ ع�دد كبري من التحف واملقتنيات ع�ى يد العاملني يف 

املتحف الذين قاموا بنقلها عرب النهر إىل نينوى«. 

وتشمل خطة إعادة إعمار املتحف، تركيب شبكة رصف صحي جديدة، 
إص�الح الج�دران واألرضيات والس�قف، واس�تكمال العم�ل عى بناء 
مخترب ترميم ملعالجة األش�ياء التالفة واملنحوتات. وتس�ببت عمليات 
اإلغ�الق الوبائي يف تباطؤ العمل خ�الل العام املايض، ولكن يف نوفمرب، 
نظ�م املتح�ف معرًضا مؤقتا ألعم�ال فنان محيل يف قاعة االس�تقبال 

امللكية التي تم ترميمها جزئيا، بحسب التقرير. 
ولفت التقرير إىل إمكانية فتح أبواب املبنى الرئييس للمتحف للزائرين 

مرة أخرى بحلول عام 2023.

بعد »6« سنوات عىل تدمريه.. متحف املوصل يتجهز 
لفتح أبوابه يف 2023

إيران عن الربط السككي وتطوير الطرق مع العراق: 
سيزيد عدد الزوار إىل »5« ماليني

   بغداد / المستقبل العراقي

قال وزير الداخلية اإليراني عبدالرضا رحماني 
فض�يل، األربع�اء، إن العالق�ات العراقي�ة – 
اإليرانية ال تندرج يف اطار االتفاقات ومذكرات 
التفاه�م، فيما أش�ار إىل أن الربط الس�ككي 
وتطوي�ر الطرق ب�ني العراق وإيران، س�يزيد 

عدد الزوار إىل 5 ماليني.    
وأوضح فضيل خالل استقباله وفداً من وزارة 
الداخلية العراقية، وفقا ملا نقلته وكالة »أنباء 
فارس« اإليرانية،أن »العالقات بني الجمهورية 
اإليراني�ة والعراق ال تندرج يف إطار االتفاقات 
ومذكرات التفاهم، وتق�وم تلك العالقات بني 
البلدي�ن عى املعتقدات والقواس�م املش�رتكة 
الثقافية والدينية والدينية، نحن نحب الشعب 
العراقي مثل شعبنا، وكذلك شعبنا يحب جداً 

الشعب العراقي«.  
وأشار فضيل إىل أننا »حاولنا توسيع العالقات 
ب�ني البلدي�ن خ�الل الس�نوات القليل�ة التي 
أمضيته�ا يف وزارة الداخلي�ة«، مبينا »يمكن 
ل�وزارة الداخلي�ة العراقي�ة ووزارة الداخلية 
اإليراني�ة لع�ب دور مه�م للغاي�ة يف تعزي�ز 

العالقات بني البلدين«.  
وتابع وزي�ر الداخلية بالقول، إنه »كان لدينا 
تعاون جيد للغاية وفعال مع وزيري الداخلية 
العراقي�ني الس�ابقني«، موضح�اً  »نأم�ل يف 
تعزيز عالقاتنا وتطويرها وتوس�يع نطاقها 

يف امتداد التعاون السابق«.  
وأش�ار إىل مج�االت مكافحة اإلره�اب قائالً 
»يف ه�ذا املجال كان البلدان نش�يطني للغاية، 
وبن�اء عى طل�ب الحكوم�ة العراقي�ة، كلما 
إي�ران  بذل�ت  واملش�ورة،  املس�اعدة  طلب�وا 

قص�ارى جهدها ملس�اعدة الش�عب العراقي 
والحكومة«.  

وأض�اف، أن »الحف�اظ ع�ى القي�م الديني�ة 
واالمانة التي وصلت الينا من دماء الش�هداء 
والتي هي س�الم الع�راق وأمنه واس�تقراره 
ورفعة الشعب ، هي واجب الحكومة العراقية 

وكذلك واجبنا كصديق لكم«.  
وأش�ار رحماني فضيل إىل »اجتماعات الوفد 
العراق�ي يف إيران خالل األي�ام الثالثة االخرية 
إيجاب�ي  االجتماع�ات بش�كل  وقّي�م ه�ذه 
للغاي�ة«، قائالً: إنه »بامكانن�ا تعزيز تعاوننا 
اكثر من الس�ابق يف مج�ال التعاون الرشطي 
ب�ني البلدي�ن و مكافح�ة اإلره�اب واألم�ن 
وحركة امل�رور عرب الحدود وتهريب املخدرات 

والرعايا«.  
وقال، إن »من أهم أوجه التعاون بني الوزارتني 
موضوع أربعني اإلمام الحسني، وان األربعني 
للشعبني االيراني والعراقي هي مسألة إيمان 
واعتق�اد وثقاف�ة، والت�ي بامكانه�ا تعزي�ز 

العالقات بني البلدين أكثر فأكثر«.  
وأك�د وزي�ر الداخلي�ة: »ال نعت�رب التعاون يف 
األربعني مجرد عمل إداري عادي بني البلدين، 
لكنن�ا نعت�ربه واجب�ا دينيا وخطوة لكس�ب 

الثواب«.  
وتاب�ع رحمان�ي فض�يل: »نتمن�ى م�ن الله 
تعاىل وبربكة دم اإلمام الحس�ني )ع( واألئمة 
الطاهرين أن يعود هذا النشاط والجهود التي 
تبذل لخدمة زوار اإلمام الحسني وأبو الفضل 
العب�اس بالربكة والتنمية واألم�ن واالزدهار 

لشعبي البلدين ».  
وق�ال إن�ه »يف آخ�ر ع�ام م�ن توجه ال�زوار 
االيرانيني إىل األربعني، شارك نحو ثالثة ماليني 

زائر يف هذه املراسم بالعراق«، مضيًفا: »نحن 
عى يقني من أنه إذا كانت الظروف مناس�بة 
وتوف�ري ظ�روف اكرب ع�رب تفعي�ل املزيد من 
الق�درات وتطوي�ر املراف�ق، بم�ا يف ذلك خط 
س�كك الحديد املتف�ق عليه، والذي س�يكتمل 
قريباً وتوسيع الطرق من مهران وكرمانشاه 
وخوزس�تان إىل امل�دن العراقية، س�يزيد عدد 

الزوار إىل 5 ماليني«.  
وقال وزير الداخلية: »نتوقع أن يزداد التعاون 

بني الوزارتني يف اطار األربعني«.  
وأش�ار إىل موض�وع مواجهة كورون�ا قائال: 
»هذه القضية قد تكون قضية أخرى للتعاون 
الوزارت�ني، ففي إيران مق�ر مكافحة كورونا 
بعه�دة وزارة الداخلي�ة، وبالعمل الذي قامت 
ب�ه وزارة الصحة والجه�ات األخرى وتعاون 
األه�ايل، حققن�ا نجاًح�ا جي�ًدا يف مكافح�ة 

كورونا.  
وأض�اف رحمان�ي فض�يل انه »يت�م يف ايران 
انت�اج ث�الث لقاح�ات وت�م إنج�از جمي�ع 
الخط�وات ونأمل أن تك�ون متاحة للجمهور 
يف األش�هر الثالثة املقبلة كما أننا مس�تعدون 
تماًم�ا للتعاوعن كث�ب مع الع�راق يف مجال 
مكافح�ة كورونا؛ ألنه إذا انترش املرض يف أي 
م�ن البلدين إي�ران والعراق فه�و خطري عى 
الجانبني بسبب وجود حدود مشرتكة والنقل 
اليوم�ي«. ويف الختام قال وزي�ر الداخلية إنه 
»ينبغ�ي أن ندعو ان يعيش العالم اإلس�المي 
بع�زة وش�موخ، وأن تعيش األمة اإلس�المية 
يف س�الم وأمن ، وان يقوم املس�لمون بتوفري 
االمن والس�الم يف بلدانهم بانفسهم المن قبل 
القوى االجنبية التي تسعى لتامني مصالحها 

الخاصة وال ينبغي أن ننتظر منهم العون«.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

حمافظ البرصة يوجه قسم االسكان  بتخصيص 
مقاطعة »80« يف باب زيد للكوادر الصحية

    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

وّج�ه رئي�س لجن�ة الس�كن العلي�ا يف 
الب�رة املحاف�ظ اس�عد عب�د االم�ري 
العيداني، أمس األربعاء، قس�م الس�كن 
يف ديوان محافظ�ة البرة بتخصيص 
مقاطع�ة )80( يف ب�اب زي�د للك�وادر 

الصحية يف البرة.
وقال مكتب رئيس لجنة الس�كن العليا 
يف الب�رة املحافظ اس�عد عب�د االمري 
املس�تقبل  تلق�ت  بي�ان  يف  العيدان�ي، 
العراق�ي نس�خة من�ه أن األخ�ري وجه 
قسم السكن يف ديوان محافظة البرة 
بتخصي�ص مقاطع�ة )80( يف باب زيد 

للكوادر الصحية يف البرة.

النقل: مرشوع بوابة وطريق مينائي أم قرص 
اكتمل بنسبة »95« يف املئة

    بغداد / المستقبل العراقي

قالت وزارة النقل، أمس األربعاء، إنها أنجزت أعمال 
مرشوع »بوابة وطريق ميناءي أم قر« بنسبة 95 

باملئة، بكلفة إجمالية بلغت 26 مليار دينار.   
وأوض�ح وزي�ر النقل نارص الش�بيل يف بي�ان تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة منه أن�ه »يبلغ طول 
الطري�ق املنف�ذة واملمت�دة إىل بوابة مين�اء أم قر 
الش�مايل 4 كيل�و مرت، حي�ث تمت توس�عة الطريق 
إىل ع�رض 16 مرتا، وإنش�اء ثالث�ة مداخل مرتبطة 
ببوابات رئيس�ة إلكرتونية حديثة عرضها 70 مرتا، 
ويحت�وي املرشوع ع�ى بوابات رئيس�ة إلكرتونية، 
بوابة K9، بوابة س�ونار، بوابة ط�وارئ، وكامريات 

مراقبة متطورة«.  
من جانب�ه لفت مدير ع�ام رشكة تنفيذ مش�اريع 
النقل زيد االس�دي ان »املرشوع يساهم يف انسيابية 

حرك�ة دخول الش�احنات من وإىل مين�اء أم قر، 
وزي�ادة الطاق�ة االس�تيعابية مل�رور الش�احنات، 

ويواكب التطور الحاصل يف امليناء والزيادة املتوقعة 
للتبادل التجاري«.

    بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا هيأة رئاس�ة مجلس الن�واب، أمس االربع�اء، اللجنة املالية 
النيابي�ة اىل االرساع بتقدي�م تقريره�ا الخ�اص بمق�رتح قانون 

صندوق العراق السيادي.
وبحسب بيان الدائرة االعالمية للمجلس، تلقت املستقبل العراقي 
نس�خة منه ان« النائب االول لرئيس املجلس حسن كريم الكعبي 
دعا اللجن�ة املالية اىل االرساع بتقدي�م تقريرها الخاص بمقرتح 
قانون صندوق العراق الس�يادي الذي ُقّدم من قبل النائبني انعام 
الخزاعي وناجي الس�عيدي والذي حصل عى تأييد ومباركة اكثر 

من 90 نائباً«.
واك�د الكعبي ان« مق�رتح قانون صندوق العراق الس�يادي مهم 
ورضوري ج�دا بإعتب�اره يمثل ضمانة لالجي�ال القادمة يف ظل 

هدر املال العام والفساد املوجود«.

الكعبي يدعو املالية الربملانية باالرساع بتقديم 
تقرير مقرتح قانون صندوق العراق السيادي

    بغداد / المستقبل العراقي

أصدرت محكمة العمل يف ميس�ان، أمس األربع�اء، قرارا بتغريم 
رشكة صينية بأكثر من 800 مليون دينار بسبب مخالفتها لبنود 

تشغيل العمال االجانب .
وذكر املركز اإلعالمي ملجلس القضاء األعى، يف بيان تلقت املستقبل 
العراقي نس�خة من�ه إن »محكم�ة العمل أصدرت ق�راراً يقيض 
بتغريم إحدى الرشكات الصينية النفطية بمبلغ )875364000( 

مليون دينار عراقي لصالح وزارة العمل والشؤون االجتماعية.
ولف�ت إىل أن الحكم صدر بس�بب مخالفة الرشكة الصينية لبنود 
تشغيل العمال األجانب الذي يقدر عددهم ب� )613( اي ما يعادل 
ثالث إضعاف الحد األدنى لالجر الشهري وفقا ألحكام املادة )30( 

من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 ».
واش�ار إىل انه إيداع مبلغ الغرامة يف صن�دوق هذه املحكمة ليتم 

ايداعة بعد ذلك لصالح وزارة العمل والشؤون االجتماعية«.

    النجف / المستقبل العراقي

اعلن مدير تربية النج�ف االرشف مردان البديري، أمس االربعاء، 
عن تخصيص درجات )الحذف واالستحداث( للمحارضين.

 وق�ال البدي�ري يف بي�ان مقتض�ب، تلق�ت املس�تقبل العراق�ي 
نس�خة منه« س�نجعل الدرجات الوظيفي�ة املتحققة من حركة 
امل�الك )الحذف واالس�تحداث( لهذه الس�نة والس�نوات القادمة 
مخصصة للمحارضين وحسب آلية القدم لتشمل الجميع وبدون 

استثناء«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أنق�ذت دوري�ات نجدة العاصم�ة بغداد، أمس األربعاء، ش�خصاً 
حاول االنتحار من أعى جرس 14 رمضان.    

وقالت وزارة الداخلية يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه، إنه »تمكن�ت دوريات نج�دة االعظمية من إنقاذ ش�خص 

حاول االنتحار برمي نفسه من أعى جرس 14 رمضان«.  
وأضاف البيان، »حيث تمت مش�اهدته من قبل الدورية املتواجدة 
ع�ى الجرس وتم عى الفور إش�عار الس�يطرة املركزي�ة والتوجه 
له وإنقاذه قبل رمي نفس�ه وتس�ليمه إىل مركز الرشطة اصوليا 

حفاظاً عى سالمته«.

القضاء يغرم رشكة صينية 
بأكثر من 800 مليون دينار

تربية النجف: ختصيص درجات احلذف 
واالستحداث للمحارضين

نجدة بغداد تنقذ مواطنًا حاول 
االنتحار من أعىل جرس 14 رمضان

    بغداد / قصي المسعودي

بن�اء ع�ى توجيه�ات مدير ع�ام الرشكة 
العام�ة لتوزي�ع كهرب�اء بغ�داد املهندس 
بش�أن  الزبي�دي  ده�ش  عط�ا  حس�ني 
ارضار  ملعالج�ة  الجه�ود  قص�ارى  ب�ذل 
الش�بكة الكهربائية وتحسني أدائها وحل 

االختناقات واكمال انجاز املشاريع.
وبمتابعة من معاون املدير العام لش�ؤون 
التوزي�ع املهن�دس ف�راس حس�ني كاظم 
وارشاف مدير ف�رع توزيع كهرباء الصدر 
املهندس س�عدون النداوي وتواجد ميداني 
ملسؤول قس�م تدعيم الش�بكات املهندس 
مالك حس�ني، انجزت املالكات الهندس�ية 
والفنية يف قس�م تدعيم الش�بكات اعمال 
مد قابلوات ض.ع بطول 4300 مرت بواقع 
خط�ني33k.v من متنقل�ة محطة الصدر 
الغازي�ة لتغذية محطة الث�ورةD  والثورة 
E.وت�م تش�غيل الخط االول وال�ذي يغذي 
محط�ة الثورة D  يف س�اعات متاخرة من 

الليل والعمل مس�تمر ألكمال الخط الثاني 
الذي  يغذي محطة الثورة E .وأكدت كهرباء 
الص�در أن مالكاته�ا عازم�ة ع�ى انجاز 
اعمال حل االختناق�ات وتخفيف االحمال 
الحاصلة ضم�ن الش�بكة الكهربائية من 

اجل االرتقاء بعمل املنظومة الكهربائية.

كهرباء الصدر تعلن تدعيم الشبكات تشغيل 
خط »33« ك.ف الذي يغذي حمطة الثورة

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت مديري�ة املرور العامة، أمس األربعاء، فتح مجرس الش�عب يف بغ�داد أمام حركة 
السري بعد اكتمال صيانته.

وقالت املديرية يف بيان مقتضب تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه إن »مجرس الشعب 
ببغداد فتح امام سري املركبات بعد اكتمال أعمال الصيانة«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

حذَّرت هيئة النزاهة االتحاديَّة من انتشار 
عمليَّات نصٍب واحتياٍل تمارسها رشكاٌت 
فني واملُتقاعدين  وهميٌَّة بحّق بعض املُوظَّ
من خالل إيهامهم بمنح قروٍض رسيعٍة.

وأكدت دائرة التحقيقات يف النزاهة قيامها 
بتنفي�ذ عمليَّات ضب�ٍط ملُتَّهمني بالنصب 
واالحتي�ال أقدم�وا ع�ى اس�تدراج بعض 
ف�ني واملُتقاعدي�ن، وإيهامهم بمنح  املُوظَّ
ق�روٍض ال تتجاوز خمس�ة مالي�ني ديناٍر 
مقاب�ل س�حب البطاقة الذكيَّ�ة الخاصة 
بالدف�ع اإللكرتون�ي م�ع املُستمس�كات، 
الفتًة إىل قيام املُتَّهمني بسحب مبالغ أكثر 
من مبلغ القرض والفائدة، ُمستغلني عدم 
فني واملُتقاعدين باإلجراءات  املُوظَّ معرفة 

املاليَّة واملرفيَّ�ة.
النص�ب  عمليَّ�ات  إنَّ  الدائ�رة  وأضاف�ت 
فني يف رشكة  واالحتيال تتمُّ بمساعدة ُموظَّ

الدفع اإللكرتوني )البطاقة الذكيَّة(، ُمبّينًة 
قيامها بتنفيذ عمليَّاٍت أسفرت عن ضبط 
ع�دٍد من املُتَّهمني بممارس�ة تلك األعمال 

غري القانونيَّة.
ودعت املُواطنني للحذر من تلك املمارسات 
الت�ي ب�دأت باالنتش�ار يف اآلون�ة األخرية 
 ، عن طريق وس�ائل التواص�ل االجتماعيِّ
ُمش�ّددًة ع�ى أهميَّ�ة تحص�ني املُواطنني 
م�ن تلك األفعال غري القانونيَّة؛ بغية الحدِّ 
منها والكشف عن مرتكبيها عرب االتصال 
بنواف�ذ الهيئ�ة املنش�ورة ع�ى موقعه�ا 

الرسمّي.
يذكر ان هي�أة النزاه�ة أعلنت عن ضبط 
أصح�اب رشكتني وهميَّتني ملنح القروض 
الفوريَّ�ة يف محافظة نين�وى؛ إلقدامهما 
ع�ى اس�تغالل املُتقاعدي�ن وكبار الس�ّن 
عرب اس�تقطاع مبالغ ماليَّ�ٍة كبريٍة منهم 
ع�ن طريق حج�ز بطاقات تس�لُّم الراتب 

ة بهم. الخاصَّ

املرور تعيد فتح جمرس الشعب 
يف بغداد بعد اكتامل صيانته

الـنزاهة حتذر املوظفني واملتقاعدين 
من عمليات نصب وابتزاز



www.almustakbalpaper.net العدد )2331( الخميس  4  آذار  2021 اعالنات4
فقدان 

فق�دت من�ي الهوي�ة الص�ادرة 
من الجامعة املس�تنرصية قسم 
املرحل�ة   – السياس�ية  العل�وم 
الرابع�ة باس�م / حس�نني عب�د 
الكريم محسن – فمن يعثر عليها 

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

وزارة العدل 
العق�اري  التس�جيل  مديري�ة 

العامة 
يف  العق�اري  التس�جيل  دائ�رة 

الكوفة
مجه�ول  مدي�ن  تبلي�غ  اع�ان 

االقامة
 : القطع�ة  رق�م  او  التسلس�ل 

496/70
املحل�ة او رقم واس�م املقاطعة : 

51/البزل والتيل
الجنس: عرصة

مق�دار الدي�ن : )22،000،000( 
اثنان وعرشون مليون دينار 

اس�م الدائ�ن املرته�ن : مرصف 
الرافدين/ فرع مسلم بن عقيل 

تاري�خ االس�تحقاق : مس�تحق 
االداء

وصف سجل التأمينات العينية : 
6 )آب( /2011/مجلد 9 مداينة 
الرافدين/مسلم  مرصف  لصالح 

بن عقيل
مح�ل االقام�ة املب�ني بالعق�د : 

ناحية الحرية
بناء عىل اس�تحقاق الدين املبني 
الدائ�ن تحصيله  اع�اه وطل�ب 
وبالنظ�ر لعدم اقامت�ك يف املحل 
املبني بالعق�د وانه ليس لك محل 
اقامة معل�وم غريه فتعترب بذلك 
مجه�ول مح�ل االقام�ة فعلي�ه 
قررن�ا تبليغك بل�زوم دفع الدين 
يوم�ا   )15  ( خ�ال  وتوابع�ه 
اعتب�ارا م�ن اليوم الت�ايل لتاريخ 
نرش االعان واال فس�يباع عقارك 
املوص�وف اعاه باملزاي�دة وفقا 

للقانون.
عبد النارص جواد كاظم

مدير دائرة التسجيل العقاري يف 
الكوفة

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

مديرية تنفيذ النجف
تنفيذ/30

رقم االضبارة : 2020/774
التاريخ : 2021/2/22 

اىل  /املنف�ذ علي�ه ) عب�د االل�ه 
عبدالجليل ابراهيم الطريف ( 

لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة من 
خ�ال رشح املبل�غ القضائ�ي يف 
هذه املديرية ومختار العباس�ية 
) محمد ش�مران ( ان�ك مجهول 
مح�ل االقامة وليس ل�ك موطن 
دائ�م او مؤق�ت او مختار يمكن 
اج�راء التبلي�غ  عليه واس�تنادا 
للم�ادة ) 27 ( من قانون التنفيذ 
تقرر تبليغ�ك اعانا بالحضور يف 
مديري�ة تنفي�ذ النج�ف االرشف 
خ�ال خمس�ة ع�رش يوم�ا تبدأ 
م�ن الي�وم التايل للن�رش ملبارشة 
بحضورك  التنفيذي�ة  املعام�ات 
ويف حالة عدم حضورك ستبارش 
هذه املديرية بإج�راءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون.
املنفذ العدل

نصري حسن عبد زيد الكابي
اوصاف املح�رر:- مذكرة االخبار 
بالتنفي�ذ لاموال الغ�ري منقولة 
ع�ىل العقاري�ن كل م�ن العق�ار 
املرقم ) 2/14904( حي الحسني 
 )3/83606  ( املرق�م  والعق�ار 
حي النداء لغرض تس�ديد مبلغ ) 
تسعة وثاثون مليون وسبعمائة 
وخمسون الف وثمانمائة واربعة 
وتس�عون دين�ار للدائ�ن ) رضا 
جب�ار كاظم( ويف خافه س�وف 

يتم بيع العقارين اعاه.
���������������������������

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد:  2933/ب2021/3
التاريخ : 2021/2/23

إعان
إىل/ املدع�ى عليه�ا ) رش�ا رزاق 

منديل (
املحكم�ة قرارها  اصدرت ه�ذه 
)2933/ب2021/3(  املرق�م 
واملتضم�ن الحكم )بالزام املدعى 
عليها رش�ا رزاق مندي�ل بتأدية 
مبل�غ  مق�داره ملي�ون ومائ�ة 
وخمس�ة وخمس�ون الف دينار 
للمدعي مرتىض عبد عيل حسن( 
إقامتك  ولثبوت مجهولي�ة محل 
القضائ�ي  املبل�غ  رشح  حس�ب 
وإش�عار مختار حي الجزائر/5 
 ،  ) الغانم�ي  عي�ى  جمي�ل   (
ل�ذا تق�رر تبليغ�ك بصحيفت�ني 
ح�ق  ول�ك  يوميت�ني  محليت�ني 
الطعن عىل الق�رار املذكور خال 
املدة املق�ررة بكافة طرق الطعن 
سيكتس�ب  وبعكس�ه  القانونية 
القرار املذكور درجة البتات وفق 

األصول.
القايض

خالد جابر عبيد

جملس القضاء األعىل 
رئاسة حمكمة استئناف املثنى االحتادية

م/إعالنحمكمة بداءة الساموة
عطف�ا ع�ىل الحكم الص�ادر م�ن محكم�ة ب�داءة الس�ماوة بالع�دد )1940/ب/2015 ( بتاريخ 
2016/7/31 املتضم�ن ازالة ش�يوع العق�ار املرق�م ) 149/م8 ( ابو جويان�ة واملوصوف ادناه 
باملزاي�ده العلني�ة مل�دة ) ثاثني ( يوما واعتب�ارا مكن اليوم الت�ايل للنرش، فع�ىل الراغبني بالرشاء 
مراجعة محكمة بداءة الس�ماوة يف تمام الس�اعة الثانيه عرش ظهرا مستصحبني معهم التأمينات 
القانوني�ه )10%( من القيمة املقدرة البالغ�ة )1،014،000،000( مليار واربعة عرش مليون دينار 
بص�ك مص�دق ان لم يكونوا من ال�رشكاء ) مع تقديم البطاق�ة الوطنية او هوي�ة االحوال املدنية 
وش�هادة الجنس�ية العراقي( وعند انتهاء املده املذكوره س�تجري االحالة القطعيه وفقا لاصول 
مع العلم ان الدفع نقدا والداللية عىل املش�ري واذا صادف يوم االحالة عطلة رسميه فيكون اليوم 

الذي يليه موعدا لذلك.

االوصاف:- املساحة ) 35 دونم و8 أولك(
1-جنس�ه العق�ار حس�ب واقع الحال ارض زراعية تس�قى بالواس�طة ش�يدت عليها س�تة دور 
س�كنية ومش�تمل ملحق باحدها مغروس�ا فيها بعض اش�جار النخيل املتفرقة يف الجزء الجنوبي 
منها وان الدار االوىل تعود اىل ) بش�ري زغري جبار( مبنية من الطابوق واالس�منت مسقفة بالحديد 
) الش�يلمان( واالرضي�ة مبلطة بالكايش وتش�تمل عىل ثاث غرف نوم وصالتني وغرفة اس�تقبال 
مبلط�ة بالس�رياميك وصالة ومطبخ ومجموعة صحية ، وان جدار الس�رياميك بارتفاع 120 س�م 
والطارمة والبيتونة مس�قفة بالكونكريت املس�لح وان الدار مشغولة من قبل زوجة املتويف ) بشري 

زغري جبار( وابنه ) محمد بشري ( وبقية الورثة.
2- ال�دار الثاني�ة تع�ود اىل ) وحيد بش�ري زغري جب�ار ( مبنية من الطابوق واالس�منت ومس�قفة 
بالكونكريت املس�لح تش�تمل عىل غرفتي نوم واستقبال وصالة ومطبخ ومجموعة صحية ارضية 
ال�دار مبلطة من الس�رياميك وجزء من الجدار بارتفاع )120س�م( والس�قوف منقوش�ة بالنقش 

املغربي درجة عمرانها جيدة جداً .
3- ال�دار الثالث�ة تع�ود اىل ) داخل زغري جب�ار( مبنية من الطابوق واالس�منت مس�قفة بالحديد 

الشيلمان االرضية مبلطة بالكايش وساحة مكشوفة )3×10 م (.
4- والدار الرابعة تعود اىل ) خالد ساجت زغري ( مبنية من الطابوق واالسمنت مسقفة بالشيلمان 
ماع�دا الطارم�ة بالكونكري�ت املس�لح تش�تمل عىل ثاث غ�رف نوم واس�تقبال وصال�ة ومطبخ 
ومجموع�ة صحي�ة ارضية الدار مبلطة بالكايش ) االش�تايكر( 50×50 س�م ، ارضية الدار مبلطة 

بالكايش وسرياميك الجدران بارتفاع مر واحد.
5- ال�دار الخامس�ة تع�ود اىل ) فاضل س�اجت زغ�ري( مبنية من الطابوق واالس�منت ومس�قفة 
بالكونكريت املس�لح االرضية مبلطة بالكايش تش�تمل عىل غرفتي نوم واستقبال وصالة ومطبخ 

ومجموعة صحية.
6- الدار السادس�ة تعود اىل ) عبد الحس�ني بش�ري زغري( مبنية من الطابوق واالس�منت ومسقفة 
بالكونكريت املس�لح تش�تمل عىل ث�اث غرف نوم واس�تقبال وصالة ومطب�خ ومجموعة صحية 
ارضية الدار مبلطة بالكايش واملجموعة الصحية مغلفة بالسرياميك درجة عمرانها جيدة ، لوحظ 
وجود هيكل مس�قف يعود للمدعو ) داخل زغري حسني( وهي عبارة عن هيكل مبني من الطابوق 

واالسمنت ومسقفة بالكونكريت املسلح وكان قيد اإلنشاء وقت الكشف.

حمافظة املثنى
مديرية ماء حمافظة املثنى

إىل/ كافة الرشكات واملكاتبالشعبة القانونية
م/ إعالن مناقصة للمرة األوىل

ي�ر مديرية ماء املثن�ى دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم للمرشوع ) نصب وتش�غيل 
وحدة ماء مجمعة سعة 100 م3/ساعة مع الشبكة ملنطقة الجمجة الغربية يف ناحية الهال( ضمن املوازنة التشغيلية 
ملديريتن�ا فعىل الرشكات واملقاولني من ذوي الخربة واالختصاص الراغبني باالش�راك يف املناقصة مراجعة مديرية ماء 
محافظة املثنى لغرض رشاء مس�تندات املناقصة اعتبارا من 2021/3/5 ويكون آخر موعد لقبول العطاءات الس�اعة 
الثانية عرش ظهرا من يوم 2021/4/3 يف مقر املديرية ) املثنى – الس�ماوة – قرب دائرة تفتيش املثنى( ويكون موعد 
فت�ح العط�اءات يف 2021/4/3 وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات او املراس�لة ع�ىل الربي��د االلكرون��ي: 

)mut_water@yahoo.com ( وفق الرشوط املبينة ادناه:
•متطلبات التأهيل املطلوبة

•املتطلبات القانونية
•هوية تصنيف املقاولني او الرشكات التقل عن ) الدرجة الخامسة / الصنف/ إنشائي(

•إرفاق وصل رشاء العطاء عند تقديم العطاء
•تقديم كتاب ) عدم املمانعة من االشراك يف املناقصات(

•تقديم تأمينات أولية بمبلغ )430،940( أربعمائة وثاثون ألف وتسعمائة واربعون دينار عراقي عىل شكل صك مصدق 
او سفنجة او خطاب ضمان( وتكون بمدة التقل عن )120( مائة وعرشون يوما تبدأ من تاريخ غلق املناقصة

•املتطلبات املالية
•تقديم ما يثبت توافر الس�يولة النقدية للمناقصني بموجب كش�ف مصدق من مرصف معتمد يبني حركة التدفق املايل 
وبمبلغ ال يقل عن ) 144،365،118( مائة وأربعة وأربعون مليون وثاثمائة وخمسة وستون الف ومائة وثمانية عرش 

دينار عراقي وبمدة ال تقل عن )100( مائة يوم
•املتطلبات الفنية

•تقدي�م األعم�ال املماثلة مع العق�ود ) وبما اليقل ع�ن عمل واحد( واملنفذة خال ) العرش س�نوات االخ�رية( وبتأييد 
الجهات التعاقدية

•املنهجية املقرحة ) سري االعمال وتوزيع املوارد( من مقدمي العطاءات لتنفيذ املرشوع
•تقدي�م ج�دول تقدم العمل أويل ومنهجية تقدم العمل عىل أن يتم تقديم جدول تقدم العمل التفصييل بعد توقيع العقد 

لغرض املصادقة عليه
•املعدات التخصصية املعدة للمرشوع وحسب املحددات املذكورة يف استمارة املعدات

•كادر العمل املخصص للمرشوع مع س�ريتهم الذاتية وجنس�ياتهم مع نس�خة من عقودهم املربمة مع الرشكة والتي 
يج�ب ان تكون وفقا لنم�وذج العقد الهنديس املرفق بمس�تندات املناقصة وحس�ب الكادر املطلوب بموجب اس�تمارة 

العاملني والكوادر
•بإم�كان مقدم�ي العطاءات املهتم�ني ، رشاء وثائق املناقصة بعد تقديم ) طلب تحريري اىل دائرة ماء املثنى / ش�عبة 

الحسابات ( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )250،000( مائتان وخمسون الف دينار عراقي غري قابلة للرد
•تحتس�ب الغرام�ة التأخريية وفق املعادلة التالية : مبلغ العقد االصيل+ - اي تغي�ري يف املبلغ / مدة العقد الكلية ) مدة 

العقد االصلية + - اي تغيري يف املدة( × 10% = غرامة اليوم الواحد
•مدة االعان /)30( ثاثون والتي تبدأ من تاريخ آخر نرش لاعان

•تك�ون نس�بة التحميات االدارية عند قيام جهة التعاقد او من خال ش�خص آخر بتنفي�ذ اي من التزامات املقاول او 
املتعاقد االخر )20%( من الكلفة الفعلية لتنفيذ ذلك االلتزام  

•مكان وموعد بيع مس�تندات املناقصة ) دائرة ماء املثنى / ش�عبة التخطيط واملتابعة/ املوعد / من الس�اعة التاسعة 
صباحا وحتى الس�اعة الواحدة والنصف ظهرا( وعىل الراغب بالرشاء جلب هوية املقاولني مع نس�خة ملونة باالضافة 

اىل جلب التخويل الخاص بالرشاء او املراجعة
•فرة نفاذية العطاء / مدة التقل عن )120( مائة وعرشون يوما تبدأ من تاريخ غلق املناقصة

•الكلف�ة التخميني�ة للم�رشوع )430،940،650( فقط اربعمائة وثاثون مليون وتس�عمائة واربعون الف وس�تمائة 
وخمسون دينار الغريها

•جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات 
•يق�دم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اس�م ورقم املناقص�ة مع التوقيع والختم عىل جميع صفحات 

ومستندات املناقصة 
•يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واإلعان وألخر إعان عن املناقصة

•يلتزم مقدمي العطاءات بما تتطلبه الوثيقة القياسية وبكافة أقسامها وبخافه سيتم استبعاد عطاءاتهم مما يقتيض 
مراعاة ذلك عند التقديم.

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكرادة
اىل  /املنفذ عليه  / املدير احلقوقي لرشكة اضواء الربوج للمقاوالت العامة املحدودة /اضافة لوظيفت

لقد تحقق لهذه املديرية من رشح القائم بالتبليغ وتاييد مختار املدائن /قرب مستش�فى املدائن 
ان�ك مجه�ول محل االقامة وليس لك موط�ن دائم او مؤقت او مختار يمكن اج�راء التبليغ  عليه 
واس�تنادا للمادة 27 من قان�ون التنفيذ تقرر تبليغك اعانا بالحض�ور يف مديرية التنفيذ الكرادة 
خال خمسة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامات التنفيذية بحضورك ويف حالة 

عدم حضورك ستبارش هذه املديرية باجراء التنفيذ الجربي وفق القانون 
املنفذ العدل 

اوصاف املحرر : 
قرار محكمة استئناف بغداد الرصافة االتحادية بالعدد 518/س2017/1 يف 2019/9/29 املتضمن 
تاييد قرار محكمة البداءة املتخصصة بالدعاوى التجارية بالعدد 489/ب/2016 يف 2017/7/31 
املتضمن الزامك بتاديتك للمدعي) املدير العام لرشكة نقل الطاقة الكهربائية / اضافة لوظيفته ( 
مبلغا مقداره مليار وتسعمائة وثاثة وتسعون مليون وتسعمائة وثاثة واربعون الفا وثاثمائة 
وثاثة وثاثون دينار وهو املبلغ الذي يستحقه املدعي عن انجاز العمل من قبل لجنة االرساع مع 
كلفة االبراج املفقود وكذلك الزامك بتاديتك مبلغ مليارين واربعمائة وستة وثاثون مليون ومائة 
وواحد وعرشون الفا وس�تمائة وخمس�ون دينار وهو املبلغ عن االعمال املنفذة من قبل الجهات 

االخرى غري لجنة االرساع وتحميلك الرسوم واملصاريف

حمافظة كربالء املقدسة 
جلنة البيع واالجيار

تصحيح فقرة
الحق�ا باعاننا الص�ادر بالعدد ) 2 يف 
بجري�دة  واملنش�ور   )  2021/2/22
املس�تقبل العراق�ي بالع�دد 2325 يف 
2021/2/23( تق�رر تصحي�ح مبلغ 
ب�دل االيج�ار الفق�رة رابع�ا للعق�ار 
املرق�م )264 رق�م الب�اب 271( م�ن 
)2,282,500 اىل 3,410,000( وب�دل 
االيجار الح�ايل م�ن )2,075,000 اىل 
3,100,000( لوروده سهوا يف محرض 

التقدير

اعان 
يوس�ف  تم�ارض   / الرشيك�ة  اىل 

عيى 
اقتىض حضورك اىل بلدية التاجي – 
س�بع البور لغرض استخراج اجازة 
البن�اء للقطعة املرقمة ) 1 / 5008 

( سبع البور 
الرشيكة 

عائده عبد سلمان 
�����������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ بلد 
رقم االضبارة : 133 / ت / 2019 

اعان 
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ بلد الس�يارة 
املرقمة  )60654( ن بغداد خصويص 
– نيس�ان تاي�ده - العائ�د للمدين 
هاش�م مه�دي ابراهي�م املحج�وز 
لقاء طلب الدائ�ن اثري حمزة ناجي 
ثماني�ة   )  18  /  40000  ( البال�غ 
ع�رش مليون واربعمائ�ة الف دينار 
فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه 
املديرية خال م�دة ثاثني يوما تبدا 
من الي�وم التايل للنرش مس�تصحبا 
معه التامينات القانونية عرشة من 
املائة م�ن القيمة املقدرة وش�هادة 
رس�م  وان  العراقي�ة  الجنس�ية 

التسجيل والداللية عىل املشري .
منفذ العدل 

هادي مهيل حبر 
املواصفات :

1-الشاغل : هاشم مهدي ابراهيم .
2-القيمة املقدرة : 10875000 

�����������������������������
اعان 

اىل ال�رشكاء / نورا احس�ان خليفة 
ونرباس عبد الستار صادق .

اقتىض حضوركما اىل بلدية التاجي 
الجراء اجازة بناء عىل العقار املرقم 

 15884
الرشيك 

جاسم محمد حميد

اعان 
اىل الرشيكة / ثماخر يوسف عيى 
اقتىض حضورك اىل بلدية التاجي – 
س�بع البور لغرض استخراج اجازة 
البن�اء للقطعة املرقمة ) 1 / 5008 

( سبع البور 
الرشيكة 

عائده عبد سلمان 
�����������������������������

فقدان 
فقد مني الوص�ل املرقم ) 065238 
( يف 1 / 12 / 2020 والص�ادر م�ن 
مديري�ة بلدية بل�د / صاح الدين / 
باسم املس�تاجر ) سام عبد عباس 
( فع�ىل م�ن يعثر عليه تس�ليمه اىل 
جهة االصدار او االتصال عىل الرقم 

 07801513693 /
�����������������������������

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

الدين االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بلد 

العدد : 28 / ش / 2021 
التاريخ : 2 / 3 / 2021 

اعان 
اىل املدع�ى علي�ه / مهن�د مظه�ر 

حسني 
للدع�وى املقام�ة من قب�ل املدعية 
هدى محمد عب�ار املرقمة 28 / ش 
/ 2021 والت�ي تطل�ب فيها النفقة 
املاضي�ة واملس�تمرة له�ا والبنته�ا 
الري�ن مهند مظهر وملجهولية محل 
اقامتك قررت هذه املحكمة تبليغك 
يوميت�ني  محليت�ني  بصحيفت�ني 
املرافع�ة  بي�وم  لغ�رض حض�ورك 
املص�ادف 17 / 3 / 2021 ويف حالة 
عدم حض�ورك او حضور من ينوب 
عنك قانونا س�وف تج�رى املرافعة 

بحقك غيابيا وفق االصول .
القايض 

عبد الرحمن حميد جاسم

العدد : 7
التاريخ : 2021/3/3

طه عباس صرب
معاون املحافظ للشؤون املالية واالدارية 

رئيس اللجنة

العدد: 2646
التاريخ: 2021/2/22

امحد منفي جودة
حمافظ املثنى

العدد : 1940/ب/2015
التاريخ : 2021/2/17

القايض االول
فليح حسن جاسم

رقم االضبارة : 2020/421
التاريخ : 2021/2/4
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EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq. 

Public Tender Announcement for Tender No: 005-PC-21-EBS 
Provision of Chemicals for EPF 

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 Chemicals for EPF 
Tender No.: 005-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 with EBS 
Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by 
paying the tender fee (100$) after procedures mentioned below. 
Part One: Scope of work 
EBS Petroleum Company Limited is to seek one contractor to execute project Provision of Chemicals for EPF，
For more details, please refer to ITB document. 
Part Two: Purchase the ITB: 
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to 
Zhang Xianqiao zhangxianqiao@ebspetroleum.com  and submit the following documents one day in advance: 
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company 
B: Valid Copy of Company registration Documents, tax return, Social securities etc.  
C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email) 
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one 
company 
People who directly come to purchase ITB without confirmation from above email would not be accepted. 
Part Three:  
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed 
separately before the tender submission deadline 4:00 PM 17th March, 2021 based on the ITB documents. 
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, 
Nahrawan S2 Camp before the deadline of tender mentioned above. 
Bidders Proposals shall consist of: 
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read 
and compile). 
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be 
read and compile). 
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value. 
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall 
be submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s 
address and contact information should be clearly mentioned on the envelope. 
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please 
inform the C&P Dept. three days before the deadline for the purpose of swift answering before the bidding date. 
Contract Person: Mr. Zhang Xianqiao Email: zhangxianqiao@ebspetroleum.com. 
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above this tender 
announcement. 

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

Public Tender Announcement for Tender No: 008-SC-21-EBS 
Provision of watchman for well sites for EBS project 

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification 
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the 

laws of Hong Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS 
Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern 
Part. 

Tender Title: Provision of watchman for well sites for EBS project 
Tender No.: 008-SC-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 with EBS 
Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by 
paying the tender fee (100$) after procedures mentioned below. 
Part One: Scope of work 
EBS Petroleum Company Limited is to seek one contractor to execute project Provision of watchman for well 
sites for EBS project，For more details, please refer to ITB document. 
Part Two: Purchase the ITB: 
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to 
Zhang Xianqiao zhangxianqiao@ebspetroleum.com  and submit the following documents one day in advance: 
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company 
B: Valid Copy of Company registration Documents, tax return, Social securities etc.  
C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email) 
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one 
company 
People who directly come to purchase ITB without confirmation from above email would not be accepted. 
Part Three:  
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed 
separately before the tender submission deadline 4:00 PM 17th March, 2021 based on the ITB documents. 
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, 
Nahrawan S2 Camp before the deadline of tender mentioned above. 
Bidders Proposals shall consist of: 
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read 
and compile). 
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be 
read and compile). 
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value. 
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall 
be submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s 
address and contact information should be clearly mentioned on the envelope. 
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please 
inform the C&P Dept. three days before the deadline for the purpose of swift answering before the bidding date. 
Contract Person: Mr. Zhang Xianqiao Email: zhangxianqiao@ebspetroleum.com. 
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above this tender 
announcement. 

1 � ي�ر )رشكة توزي�ع املنتجات النفطية /صاحب العمل(  دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي 
الخ�رة  لتقدي�م عطاءاته�م للعمل الخاص يف )مناقصة نقل منتس�بي فرع ميس�ان( واملعلنة للمرة 

االوىل  
2 � تتوفر لدى ) رشكة توزيع املنتجات النفطية /صاحب العمل( التخصيصات املالية ضمن املوازنة 
االتحادية وينوي اس�تخدام جزء منها لتنفيذ الخدمات )مناقصة رقم )1( لسنة 2021 نقل منتسبي 
فرع ميس�ان( وبكلفة تخمينية تبلغ ) 435,600,000( اربعمائة وخمس�ة وثالثون مليون وستمائة 

الف دينار وبمدة تنفبذ )365( يوم تبدا من تاريخ املبارشة 
3 � بامكان  مقدمي العطاء الراغبني  يف رشاء وثائق العطاء باللغة )العربية( بعد تقديم طلب تحريري 
اىل )الشعبة القانونية /فرع ميسان( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري قابلة للرد البالغة )150,000( 

مائة وخمسون الف دينار عراقي
4 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن يف الصحف الرسمية وسيكون استالم الوثائق 

باليد ويكون العطاء نافذا ملدة ثالثة اشهر من تاريخ غلق املناقصة 
5 � بام�كان مقدمي العطاء الراغبني يف الحصول عىل املزيد من املعلومات املراجعة عىل العنوان املبني 

املبني يف ادناه 
6 � ان املناقصة لهذا املرشوع نرشت يف الصحف الوطنية )تحدد الحقا( 

7 � تسلم العطاءات اىل العنوان االتي ) مقر رشكة توزيع املنتجات النفطية /فرع ميسان / استعالمات 
الفرع / صندوق تقديم العطاءات الكائن يف محافظة ميس�ان / العمارة / منطقة الش�بانة / مقابل 
ج�ر الجمهوري�ة / قرب نقابة املهندس�ني الزراعيني ( ويكون اخر يوم الس�تالم العطاءات )نهاية 
الدوام الرسمي ليوم الثالثاء املصادف 2021/3/23 ( وسوف ترفض العطاءات املتاخرة وسيتم فتح 
العط�اءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليه�م الراغبني بالحضور اىل العنوان االتي ) مقر رشكة 
توزيع املنتجات النفطية / فرع ميس�ان / الطابق االول / قاعة االجتماعات ( صباحا من يوم الغلق 

املذكور 
8 � سيعقد مؤتمر خاص لالجابة عن استفسارات املقاولني يف تمام الساعة التاسعة صباحا من يوم 

)االثنني( املصادف 2021/3/15 وذلك يف نفس مقر الفرع املثبت يف عنوانه اعاله 
9 � اذا ص�ادف موع�د الغلق او موعد انعقاد املؤتمر عطلة رس�مية فان موعد غلق املناقصة حس�ب 
الحال سيكون اليوم الذي ييل العطلة وبتمام الساعة املحددة يف التاريخ االساس لعقد املؤتمر وساعة 

غلق املناقصة 
يجب ان تتضمن العطاءات املستمسكات واملتطلبات االساسية االتية :-

أ � ضمان العطاء يكون بش�كل صك مصدقا او س�فتجة او خطاب ضمان صادر من مرصف عراقي 
معتمد وحسب النرشة الصادرة من البنك املركزي العراقي يف حينها ومعنون اىل رشكة توزيع املنتجات 
النفطي�ة ويكون نافذ ملدة )28( يوم بعد انتهاء نفاذية العطاء وبمبلغ ) 8,750,000( ثمانية ماليني 

وسبعمائة وخمسون الف دينار
ب � ش�هادة تاس�يس رشكة ) يف حال تقديم العطاء من قبل رشكة( ام�ا املكاتب املتخصصة بالنقل 

فيتم تقديم ما يؤيد ذلك 
ج � كت�اب ع�دم ممانعة نافذ لس�نة املناقصة 2021 من الرضيبة معن�ون اىل رشكة توزيع املنتجات 

النفطية 
د � تقديم الهوية الرضيبية مع الرقم الرضيبي ملقدم العطاء
ه� � تقديم ما يؤيد حجب البطاقة التموينية ملقدمي العطاء

و � الس�يولة النقدية ملقدم العطاء ) 65,340,000( خمس�ة وس�تون مليون وثالثمائة واربعون الف 
دينار

مالحظة:
*يلتزم مقدمو العطاء بملء القسم الثالث من الوثيقة القياسية وبخالفه يتم استبعاد عطائه

*يلتزم مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية باقسامها كافة بعد ختمها بالختم الحي

مجلس القضاء األعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف كربالء 

االتحادية
الش�خصية يف  االح�وال  محكم�ة 

كربالء
العدد:  4680

التاريخ : 2021/3/2
إعالن

إىل/ املدع�ى عليه ) حس�ام راوي 
عبد (

اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا 
4680/ش/2020(   ( املرق�م 
يق�ي  وال�ذي   2021/3/1 يف 
ب�)التفريق القضائي( بني املدعية 
) س�هى س�الم وحي�د( واملدع�ى 
عليه ) حسام راوي عبد( اعتباره 
طالق�ا بائ�ن بينونة صغ�رى من 
تاريخ ص�دور الحكم اعاله وليس 
لها الت�زوج من آخر اال بعد انتهاء 
الع�دة الرشعية واكتس�اب الحكم 
وملجهولي�ة  القطعي�ة  الدرج�ة 
اش�عار  حس�ب  اقامت�ك  مح�ل 
القائم بالتبلي�غ ، لذا تقرر تبليغك 
اعالنا بالصح�ف املحلية فلك حق 
االع�راض والتميي�ز ضم�ن املدة 
القانونية وبعكسه سوف يكتسب 
القطعي�ة وف�ق  الدرج�ة  الق�رار 

االصول.
القايض

محمد مريي جبار
����������������������������

اعالن
تعلن ادارة ن�ادي الكوفة الريايض 
عن اجراء املزايدة العلنية للمحالت 
التجاري�ة التي تنته�ي عقودها يف 
2021/3/1 وكذلك كراج الغس�ل 
حي�ث  البدني�ة  االلع�اب  وقاع�ة 
سيكون موعد املزايدة يوم االربعاء 
الواح�دة  الس�اعة   2021/3/10

ظهرا
����������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة اس�تئناف النجف 

االتحادية
الش�خصية يف  االح�وال  محكم�ة 

النجف
العدد : 89/ش2021/2

التاريخ 2021/3/3
اعالن

اىل/ املدع�ى علي�ه ) باقر حس�ان 
عباس(

اقام�ت املدعي�ة ) فضيل�ه كاظم 
/89( بالع�دد  الدع�وى  وش�يل( 

ش2021/2 ( ام�ام هذه املحكمة 
تطل�ب فيها )تفري�ق( وملجهولية 
محل اقامتك حس�ب رشح القائم 
بالتبليغ واشعار مختار محلة حي 
الجامع�ة /النجف قررت املحكمة 
تبليغك بموضوع الدعوى وبموعد 
املرافعة اعالنا بواسطة صحيفتني 
محليتني يوميتني وعليك الحضور 
امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة 
القادم املواف�ق يوم 2021/3/15 
الساعة التاسعة صباحا ويف حالة 
عدم حضورك او ارسال من ينوب 
عنك قانونا س�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول.
القايض

عمار هادي املوسوي

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد:  2930/ب2020/3

التاريخ : 2021/2/23
إعالن

إىل/ املدعى عليه ) اياد امانة يوسف (
اصدرت هذه املحكم�ة قرارها املرقم )2930/

ب2020/3( واملتضمن الحك�م )بالزام املدعى 
عليه اياد امانة يوس�ف بتأدي�ة مبلغ  مقداره 
ملي�ون ومائة وخمس�ة وخمس�ون الف دينار 
للمدع�ي مرت�ى عب�د ع�يل حس�ن( ولثبوت 
مجهولي�ة مح�ل إقامت�ك حس�ب رشح املبلغ 
القضائي وإشعار مختار الزهراء/1) ميثم عبد 
االم�ري الخزعيل ( ، لذا تقرر تبليغك بصحيفتني 
محليت�ني يوميتني ولك ح�ق الطعن عىل القرار 
املذكور خالل امل�دة املقررة بكافة طرق الطعن 
القانونية وبعكس�ه سيكتس�ب القرار املذكور 

درجة البتات وفق األصول.
القايض

خالد جابر عبيد

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد:  2931/ب2020/3

التاريخ : 2021/2/23
إعالن

إىل/ املدعى عليه ) عيل نعمه نذير (
اصدرت هذه املحكم�ة قرارها املرقم )2931/
ب2020/3( واملتضمن الحك�م )بالزام املدعى 
علي�ه عيل نعم�ه نذي�ر بتأدية مبل�غ  مقداره 
س�تة ماليني دين�ار للمدعي مرت�ى عبد عيل 
حس�ن( ولثبوت مجهولية محل إقامتك حسب 
رشح املبلغ القضائي وإش�عار مختار القاسم 
7 أ ) محمد ع�يل الذبحاوي ( ، لذا تقرر تبليغك 
بصحيفتني محليت�ني يوميتني ولك حق الطعن 
ع�ىل القرار املذك�ور خالل املدة املق�ررة بكافة 
ط�رق الطعن القانونية وبعكس�ه سيكتس�ب 

القرار املذكور درجة البتات وفق األصول.
القايض

خالد جابر عبيد

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد:  2932/ب2020/3

التاريخ : 2021/2/23
إعالن

إىل/ املدعى عليه ) فارس كاظم رحيم (
اصدرت هذه املحكم�ة قرارها املرقم )2932/
ب2020/3( واملتضمن الحك�م )بالزام املدعى 
علي�ه فارس كاظم رحيم بتأدية مبلغ  مقداره 
ملي�ون ومائة وخمس�ة وخمس�ون الف دينار 
للمدع�ي مرت�ى عب�د ع�يل حس�ن( ولثبوت 
مجهولي�ة مح�ل إقامت�ك حس�ب رشح املبلغ 
القضائ�ي وإش�عار مخت�ار ح�ي الجزائ�ر/1 
) ج�واد حس�ني الكفائ�ي ( ، لذا تق�رر تبليغك 
بصحيفتني محليت�ني يوميتني ولك حق الطعن 
ع�ىل القرار املذك�ور خالل املدة املق�ررة بكافة 
ط�رق الطعن القانونية وبعكس�ه سيكتس�ب 

القرار املذكور درجة البتات وفق األصول.
القايض

خالد جابر عبيد

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد:  2929/ب2020/3

التاريخ : 2021/2/23
إعالن

إىل/ املدعى عليه ) لؤي عاشور جاسم (
اصدرت هذه املحكم�ة قرارها املرقم )2929/
ب2020/3( واملتضمن الحك�م )بالزام املدعى 
عليه لؤي عاشور جاسم بتأدية مبلغ  مقداره 
مليون وس�تمائة وخمسون الف دينار للمدعي 
مرت�ى عب�د عيل حس�ن( ولثب�وت مجهولية 
مح�ل إقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ القضائي 
وإش�عار مختار ح�ي الزه�راء/1 ) ميثم عبد 
االم�ري الخزعيل ( ، لذا تقرر تبليغك بصحيفتني 
محليت�ني يوميتني ولك ح�ق الطعن عىل القرار 
املذكور خالل امل�دة املقررة بكافة طرق الطعن 
القانونية وبعكس�ه سيكتس�ب القرار املذكور 

درجة البتات وفق األصول.
القايض

خالد جابر عبيد

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف بغ�داد الك�رخ / 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الكرخ 

رقم الدعوى : 1803 / ش / 2021 
التاريخ : 2 / 3 / 2021 

اىل / املدعى عليه ) جون باتريك ديكس ( 
م / اعالن 

اقام�ت املدعية ) تغريد عبد الحميد س�عدون ( 
الدعوى الرشعي�ة املرقمة اعاله والذي تطالبك 
فيها ) ايقاف الوالية الجرية ( وملجهولية محل 
اقامتك حس�ب ماجاء برشح املبل�غ القضائي 
عىل ورقة التبليغ واملؤيدة بختم مديرية ناحية 
املام�ون تق�رر تبليغ�ك بصحيفت�ني محليتني 
يوميت�ني ويف حالة عدم حض�ورك او من ينوب 
عنك قانون�ا يف موعد املرافعة املوافق 17 / 3 / 
2021 سوف تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا 

وفق القانون .
القايض 

بيداء كاظم حسني 

اعالن /دعوة تقديم العطاء 
وزارة النفط العراقية

رشكة توزيع املنتجات النفطية 
اىل / رشكات ومكاتب النقل املتخصصة 

م / املناقصة املرقمة )2021/1( نقل منتسبي فرع ميسان 

رئيس مهندسني
فراس كاظم محادي

مدير فرع ميسان
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إىل الرشيك انتصار كتاب مزهر 
اقتىض حضورك إىل مقر بلدية النجف لغرض اصدار 
اجازه بناء للعقار املرقم 51750 /3حي النداء خالل 
عرشه ايام وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضورك 

طالب االجازه
 منتظر مهدي صالح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 2791/ب2020/4
التاريخ : 2021/3/3

اعالن
إىل/ املدعى عليه ) منعم عبد الحسني مهدي( 

أقام املدعيان )عـي ابراهيم كاظم و حوراء ابراهيم 
كاظم ( الدعوى البدائية املرقمة أعاله والتي يطلبان 
فيهـا الحكـم ) بابطـال القيـود املسـجلة باسـماء 
املدعـى عليهمـا كل مـن منعم عبد الحسـني مهدي 
وجبار حبيب حسـني( يف هذه الدعوى املرقمة اعاله 
والخاصـة بالعقار املرقـم ) 4/10609 حي صدام( 
،ولثبـوت مجهولية محل إقامتك حسـب رشح املبلغ 
القضائي واشعار مختار الشهيد الصدر/ الرشيط ) 
حسني ريسان السالمي (، عليه قررت هذه املحكمة 
تبليغك إعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور 
يف موعد املرافعة املصادف يف يوم  2021/3/18 وعند 
عدم حضورك أو إرسـال من ينوب عنك قانونا سوف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا  وفق األصول. 
القايض

عامر حسني حمزة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة البداءة يف الحيدرية
العدد : 120/ب/2021

التاريخ: 2021/3/3
اىل / املدعى عليه ) عدي صادق محسن (

م/ تبليغ
اقـام املدعـي ) عـي احمـد مهـدي عيـى ( امـام 
هـذه املحكمة الدعـوى املرقمـة )120/ب/2021( 
يطلـب الحكـم بموجبها بتسـديد مبلـغ الدين وهو 
)5850000( خمسـة ماليني وثمانمائة وخمسـون 
الـف دينـار وملجهولية محـل اقامتك حسـب رشح 
القائـم بالتبليغ واشـعار مختار منطقـة املزوكة ) 
عويـد عبد عـون الرحيمي( قررت املحكمـة تبليغك 
اعالنا بصحيفتـني محليتني يوميتني بموعد املرافعة 
املصـادف 2021/3/11 السـاعة التاسـعة صباحا 
وعند عدم حضورك او ارسـال من ينوب عنك قانونا 
سـوف تجـري املرافعـة بحقـك  غيابيـا وعلنا وفق 

االصول.
القايض

عيسم عي الجبوري  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 277 / 20

املحلة او رقم واسم املقاطعة : 46 عباسية
الجنس: دار

النوع : ملك رصف 
املساحة :300 مرت مربع

املشـتمالت : دارين و محل  يحتوي الدار االول غرفة 
وصالة ومطبخ وصحيات واسـتقبال البناء شيلمان 
/ وتحتـوي الـدار الثانيـة غرفة وصالة واسـتقبال 

ومطبخ وصحيات البناء ) مسلح (  
الشاغل :املالك

مقدار البيع :خمسة وسبعون مليون دينار
سـتبيع دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة يف املزايدة 
العلنية العقار املوصوف اعاله العائد للراهن ) نوريه 
عطيـه جوده ( لقاء طلب الدائـن املرتهن ) املرصف 
الصناعي / الكرار ( البالغ ) 19000000(تسعة عرش 
مليوندينـاراً فعىل الراغب يف االشـرتاك فيها مراجعة 
هذه الدائرة خالل )30( يوماً اعتباراً من اليوم التايل 
لتاريـخ نرش هذا االعالن مسـتصحباً معـه تأمينات 
قانونية نقديـة او كفالة مرصفيـة ال تقل عن %10 
مـن القيمة املقـدرة للمبيع البالغـة ) 75000000(
خمسة وسبعون مليونديناراً وان املزايدة ستجرى يف 

الساعة )12( ظهراً من اليوم األخري. 
مدير دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة

عبد النارص جواد كاظم

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 1066 / 19

املحلة او رقم واسم املقاطعة : 18 علوة الفحل
الجنس: دار مفرز منه محل

النوع : ملك رصف 
املساحة : 2 أولك 30 مرت مربع 

ومطبـخ  واسـتقبال  وصالـة  غرفـة   : املشـتمالت 
وصحيات وغرفتني وصحيات بالعلوي

الشاغل :املالك
مقدار البيع :مائة وخمسة وعرشون مليون

سـتبيع دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة يف املزايدة 
العلنية العقار املوصوف اعاله العائد للراهن )سـتار 
كيكـو كاظم( لقـاء طلب الدائـن املرتهن ) املرصف 
الصناعـي / الكـرار ( البالـغ ) 48000000(ثمانية 
واربعون مليونديناراً فعىل الراغب يف االشـرتاك فيها 
مراجعة هـذه الدائرة خالل )30( يومـاً اعتباراً من 
اليـوم التـايل لتاريـخ نرش هـذا االعالن مسـتصحباً 
معه تأمينـات قانونية نقديـة او كفالة مرصفية ال 
تقـل عن 10% من القيمـة املقدرة للمبيـع البالغة ) 
125000000(مائة وخمسـة وعرشون مليونديناراً 
وان املزايدة ستجرى يف الساعة )12( ظهراً من اليوم 

األخري. 
مدير دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة

عبد النارص جواد كاظم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 77 / 36

املحلة او رقم واسم املقاطعة : 46 عباسية
الجنس: دار

النوع : ملك رصف 
املساحة :      75  97   7  مرت مربع  اولك

املشـتمالت : غرفتـني وصالـة واسـتقبال ومطبـخ 
وصحيات وغرفتني بالعلوي البناء شيلمان

الشاغل :املالك
مقدار البيع :ستون مليون دينار

سـتبيع دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة يف املزايدة 
العلنية العقار املوصوف اعاله العائد للراهن )خضري 
عبـاس عبد( لقـاء طلـب الدائن املرتهـن ) املرصف 
الصناعـي / الكـرار ( البالـغ ) 7000000(سـبعة 
ماليني ديناراً فعىل الراغب يف االشـرتاك فيها مراجعة 
هذه الدائرة خالل )30( يوماً اعتباراً من اليوم التايل 
لتاريـخ نرش هذا االعالن مسـتصحباً معـه تأمينات 
قانونية نقديـة او كفالة مرصفيـة ال تقل عن %10 
مـن القيمة املقـدرة للمبيع البالغـة ) 60000000(
سـتون مليونديناراً وان املزايدة سـتجرى يف الساعة 

)12( ظهراً من اليوم األخري. 
مدير دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة

عبد النارص جواد كاظم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 2854 / 19

املحلة او رقم واسم املقاطعة : 18 علوة الفحل
الجنس: دار

النوع : ملك رصف 
سم   مرت مربع  اولك

املساحة : 57 / 58 / 1 
املشـتمالت : غرفتني وصالة واسـتقبال و مطبخ و 

صحيات الدار ركن شيلمان
الشاغل :املالك

مقدار البيع :خمسة وستون مليون دينار
سـتبيع دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة يف املزايدة 
العلنيـة العقار املوصوف اعاله العائد للراهن )حيدر 
هـادي حبيـب عبود( لقـاء طلـب الدائـن املرتهن ) 
املرصف الصناعي / الكـرار ( البالغ ) 50000000(
خمسـون مليونديناراً فعىل الراغب يف االشرتاك فيها 
مراجعة هـذه الدائرة خالل )30( يومـاً اعتباراً من 
اليـوم التـايل لتاريـخ نرش هـذا االعالن مسـتصحباً 
معه تأمينـات قانونية نقديـة او كفالة مرصفية ال 
تقـل عن 10% من القيمـة املقدرة للمبيـع البالغة ) 
65000000(خمسة وستون مليونديناراً وان املزايدة 

ستجرى يف الساعة )12( ظهراً من اليوم األخري. 
مدير دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة

عبد النارص جواد كاظم

جمهورية العراق 
وزارة العدل

 دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف

رقم االضبارة / 243 / 2021
التاريخ / 1 / 3 / 2021

اعالن 
تبيـع مديرية تنفيـذ النجف االرشفالعقار تسلسـل 
80374 /3 الواقـع فيحي العروبـة  العائد للمدين ) 
حيدر هاشـم عبـد عي ( املحجوز لقـاء طلب الدائن 
)عباس هاتـف انور ( البالغ ) 19000000( تسـعة 
عرش مليـون دينار فعـىل الراغب بالـرشاء مراجعة 
هـذه املديرية خالل مده ثالثني يومـًا تبدأ من اليوم 
التـايل للنرش مسـتصحبا معه التأمينـات القانونية 
عرشة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية 

العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي 
املنفذ العدل

احمد مسافر عبد الحسني الخالدي
املواصفات :ـ

1- موقعه ورقمه :- 80374 / 3 حي العروبة 
2- جنسه ونوعه :- دارين 

3- حدوده و اوصافه :- بلدية النجف
4- مشتمالته :- خلف االعالن 

5- مساحته :- 200 مرت واملراد بيعه مائة مرت 
6- درجة العمران :- متوسط

7- الشـاغل :- الراهن سيف عبد الغني عطيه يرغب 
بالبقاء بعد البيع بصفته مستأجر

مليـون  واربعـون  :-ثمانيـة  املقـدرة  القيمـة   -8
وسبعمائه وخمسون الف دينار

مشتمالته 
العقـار يقع يف شـارع فرعـي وهو  مفـرز بصورة 
غـري رسـمية اىل دارين ويحتـوي الجزء املـراد بيعة 
واسـتقبال  خارجيـة  صحيـات  اىل  يـؤدي  مدخـل 
مغلـف بالسـرياميك وصالة وحمـام ومطبخ مغلف 
بالسـرياميك ومكشـوفة وغرفـة نوم وسـلم يؤدي 
اىل غرفـة نوم بالطابق العلـوي والبناء من الطابوق 
والجـص ومسـقف بالشـيلمان والحديـد والبـورك 

وهزار 40 سم سرياميك ومجهز ماء وكهرباء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
دار القضاء يف سامراء 

محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
العدد:2021/2814 

التاريخ :2021/3/2
نرش اعالن

قدمـت املسـتدعية )نرجس كاظم محمـد( طلب اىل 
هـذه املحكمـة تطلب فيه اصـدار حجـر وقيمومة 
لزوجهـا املفقود )محمـد ثابت عبـاس( والذي فقد 
بتاريخ 2015/1/26 عليه واسـتنادا لقانون رعاية 
بصحيفتـني  نـرشه  املحكمـة  قـررت  القارصيـن 

محليتني يوميتني لغرض التثبت من حياة املفقود
مـــــــــــع التــقــــــــديـــــــر...

القايض 
كاظم متعب داود

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انذار

اىل املستاجرين 
1 ـ تعمه حميد هوير
2 ـ ذهنه نعمة حميد

3 ـ بدر جالب شجر
نظـر لعـدم تسـديد بـدالت االيجـار وتجديـد العقد 
الزراعي البالغة مسـاحته 612  دونم ضمن القطعة 
1/1 مقاطعة 5 ازنيبري املرقم 897 يف 1990/5/12 
املـرم وفـق القانـون 35 لسـنة 1983 لـذا ننذركم 
بوجوب تجديد العقد اعاله وتسـديد ما بذمتكم من 
بـدالت االيجار وخالل مـده ثالثة اشـهر من تاريخ 
نرش هذا االنذار وبخالفه يتم فسـخ العقد واسرتداد 

االرض وتاجريها وفق  الضوابط والتعليمات 
ر . مهندسني زراعيني
اركان مريوش حسني 

مدير زراعة محافظة واسط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إىل الرشيك انتصار كتاب مزهر
 توجب عليك الحضور إىل صندوق االسـكان العراقي 
فـرع النجف وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقه عىل قيام 
رشيـك منتظـر مهـدي صالـح بالبناء عـىل حصته 
املشـاعه يف القطعه املرقمـه 51750 / 3 حي النداء 
خـالل مده خمسـه عرش يوما داخل العراق وشـهر 
خارج العراق من تأريخ نرش االعالن وبعكسه سوف 

يسقط حقك باالعرتاض مستقبال

إىل الـرشكاء عي عامر حسـني وحسـون جاسـم 
محمد  حسون

 اقتـىض حضوركـم إىل مقر بلديـة النجف لغرض 
اصدار اجازه بناء للعقـار املرقم 58820 /3 حي 
النداء خالل عرشه ايام وبخالفه ستتم اإلجراءات 

دون حضورك طالب االجازه
 سام رائد عبد عي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إىل الرشيك افراح عبد الرضا كريم

 اقتـىض حضـورك إىل مقـر بلديـة النجف لغرض 
اصدار اجازه بناء للعقـار املرقم 52026 /3 حي 
النداء خالل عرشه ايام وبخالفه ستتم اإلجراءات 

دون حضورك طالب االجازه 
كرار حسني وايل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الداخلية

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

ملحافظة املثنى / قسم شؤون االحوال املدنية 
اعالن

قدم املواطنة ))اخالص عبد الحسـني عبد الحسن  
( طلبـا اىل هـذه املديرية تطلب فيه تبديل االسـم  
وجعله ) نهى ( بدال من )اخالص(  وعمال باحكام 
املـادة ) 22( مـن قانون البطاقـة الوطنية رقم 3 
لسـنة 2016 املعـدل تقـرر نـرش الطلـب باحدى 
الصحـف املحلية فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل فرتة  خمسة عرشة يوما من تاريخ 
النرش وبعكسـه سـوف ننظـر يف الطلب حسـب 

االصول
اللواء 

رياض جندي عبد الكاظم الكعبي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة /وكالة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان وثيقة

فقـدت الوثيقـة الصـادرة من متوسـطة حذيفة 
للبنني معنونة اىل ثانوية الفرزدق االهلية واملرقمة 
0612703 يف 2021/2/8 باسـم الطالب / سيف 
سـعد حسـني فمن يعثر عليهـا تسـليمها لجهة 

االصدار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن
اىل الرشيك نضال حسن حسني

اقتـىض حضـورك اىل مديرية بلديـة النجف وذلك 
القرارك باملوافقة عىل اصدار اجازة بناء والخاصة 
بالعقار املرقم 3/51084 حي النداء مناصفة مع 
الرشيك ريـاض نعمه هادي مـدة اقصاها عرشة 
ايام وبعكسه سوف تصدر االجازة وفقا للضوابط 

الالزمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن
اىل الرشيك حاكم عباس علوان 

اقتـىض حضـورك اىل مديرية بلديـة النجف وذلك 
القرارك باملوافقة عىل اصدار اجازة بناء والخاص 
بالعقـار املرقم 86508/ حـي النداء مناصفة مع 
الرشيك سـماح كاظم نارص مـدة اقصاها عرشة 
ايام وبعكسه سوف تصدر االجازة وفقا للضوابط 

الالزمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف الهندية
العدد : 396/ش/2021

التاريخ : 2021/3/1
اعالن

إىل/ املدعـى عليه ) فالح حسـن خضري( يسـكن 
الهنديـة/ حي الحسـني سـابقا ومجهـول محل 

اإلقامة حاليا
أقامت املدعية )رسل فالح حسن( الدعوى املرقمة 
بـ)النفقـة  فيهـا  تطالـب  )396/ش/2021( 
املسـتمرة( وملجهوليـة محـل إقامتـك لـذا تقرر 
تبليغـك بواسـطة صحيفتـني محليتـني يوميتني 
عىل موعـد املرافعة املصادف يـوم  2021/3/10 
الساعة التاسـعة صباحا ويف حالة عدم حضورك 
أو مـن ينـوب عنك قانونا سـوف تجـري املرافعة 

بحقك غيابا وعلنا  وفق األصول. 
القايض

قيس عبد السجاد الحسناوي

مع الصورة 
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املسيب

العدد / بال
التاريخ 2021/3/2

اعالن

فقد الشخص املدعو / محمد عي خضري
املبينـه صورته اعـاله  بتاريـخ 2014/10/26 بعد 
مغادرتـه داره الكائنـه يف منطقة املسـيب ولم يعد 
لحـد االن وكان يرتـدي دشداشـة رصايص وسـرتة 
رصايص وهو متوسط القامة وابيض البرشة وخايل 
مـن العالمات الفارقـة عىل من يعثـر عليه مراجعة 
مراجعـة هذه املحكمة خالل ثالثـون يوما من ثاني 
يوم النرش بالصحف املحلية ويف حالة العكس سوف 
تقوم هذه املحكمة بتنصيب والده املدعو عي خضري 

عباس قيما لغرض ادارة شؤونه واملحافظة عليها 
القايض

حسني حمود عباس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد / 2572

التاريخ 2021/3/3
بناء عـىل الدعوة املقامة من قبل املسـتدعي )يحيى 
كريـم عبد اللـه(  طلبا لغـرض تبديل لقبـه وجعله 
)العابـدي ( بدل مـن ) الطريف(  فمـن لديه اعرتاض 
مراجعـة هذه املديريـة خالل مدة اقصاها خمسـة 
عرش يوم وبعكسـه سـوف تنظـر هـذه املديرية يف 
الدعوى وفق احـكام املادة )22( من قانون البطاقة 
الوطنيـة رقم 3 لسـنة 2016 واالمـر االداري املرقم 

24195 يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي عبد الكاظم 
مدير الجنسية العام وكالة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الداخلية

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف النجف االرشف
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تنفيذ/ حيدر كامل
متى تكون فعالية الكاممات أعىل؟

ميزات غري مسبوقة لـ »آيفون« اجلديد

اكتشـف علماء أمريكيـون، فائدة جديـدة للكمامة، فقد ظهر 
أنهـا تضمن رطوبة أعـىل للهواء املستنشـق، وكلمـا ارتفعت 
نسـبة رطوبة البلعوم األنفي، تزداد فعالية منظومة املناعة يف 

مكافحة الفريوسات.
وتشـري مجلـة Biophysical Journal، إىل أن هذه اآللية تعمل 
بشـكل خـاص يف مواسـم الـرد . وكما هـو معـروف تحمي 
الكمامات الطبية من اإلصابة بفريوس SARS-CoV-2 وتمنع 

انتشار العدوى.
واآلن اكتشـف علماء املعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز 
الهضمـي والـكىل )NIDDK( ، وهو جزء مـن املعاهد الوطنية 
األمريكيـة للصحة )NIH( ، فائدة أخـرى الرتداء األقنعة. فقد 
أظهـرت نتائـج الدراسـة التي أجروهـا ، أن رطوبـة الهواء يف 
الجهـة الداخلية للكمامة، أعىل بكثري مما يف الخارج. وكما هو 
معروف، تساعد الرطوبة عىل مكافحة أمراض الجهاز التنفيس 

بما فيها »كوفيد-19«.
ويقـول الباحث أدريان باكـس، »اكتشـفنا أن الكمامات تزيد 
مـن رطوبة الهواء املستنشـق، لذلـك نعتقد أن زيـادة رطوبة 
املسـالك الهوائيـة، قـد تكون عامال يف تخفيض شـدة مسـار 
املرض عند املصابني الذين كانوا يرتدون الكمامات. وقد سـبق 
أن أثبت سـابقا، أن ارتفاع مستوى الرطوبة، يخفض من شدة 

اإلنفلونزا. ويبدو أن اآللية ذاتها تعمل يف حالة »كوفيد-19«.
ويعتقد الباحثون، أن ارتفاع مستوى الرطوبة يحد من انتشار 
الفـريوس يف الرئتـني، ما يعزز عمليـة إزالة املخـاط والدقائق 
الضـارة من الرئتني. كمـا أن زيادة الرطوبة تسـاعد منظومة 

املناعة عىل إنتاج اإلنرتفريون- بروتينات تكافح الفريوسات.
ومقابـل هذا، يؤدي انخفاض الرطوبـة وخاصة مع انخفاض 
درجة حرارة الهواء، إىل ضعف عملية إزالة املخاط، واالستجابة 

لإلنرتفريون.

كشـفت ترسيبـات تقنيـة حديثة عن 
أن »آيفـون 13« املرتقب طرحه خالل 
مـن  بحزمـة  سـيأتي   ،2021 العـام 

التعديالت املميزة.
وذكـر موقع »آبـل إنسـايدر« التقني، 
أن »آبـل« اسـتعانت بشاشـة من نوع 
منخفـض  البلـورات  متعـدد  أكسـيد 
الحـرارة »LTPO«، املوفرة للبطاريات، 

برتدد 120 هرتز.
ووفقـا للترسيبـات سـتقدم »آيفون« 

ميزة »شاشـة القفل« بحيث يتم إتاحة 
بعـض املعلومـات واإلشـعارات املهمة 

أثنـاء وضع قفـل الشاشـة، إضافة إىل 
إمكانية إظهار الساعة ورمز البطارية، 
كمـا هـو موجـود يف بعـض هواتـف 

»أندرويد«.
وبينـت أن اإلشـعارات سـتعرض عىل 
الشاشـة بوضع القفل، بشكل مؤقت 
سـتتضمن  كمـا  خافتـة،  وبإضـاءة 
هواتـف آيفون الجديدة قـارئ بصمة 

األصابع املدمج يف الشاشة.
وسـتدخل »أبل« عدًدا من التحسينات 
الكامـريا، حيـث سـتكون فائقـة  يف 
االتسـاع وبتقنيـة التصويـر الفلكـي 
التلقائـي لتحسـني تصويـر النجـوم 
والقمر، وبميزات اسـتثنائية عن باقي 

الطرازات األخرى.

طبق اليوم

املقادير:
2 رشيحة سمك فيليه - 1 حبة طماطم مكعبات - 1 حبة خيار رشائح - خس 
رشائـح - 1 معلقة كبرية - بهارات سـمك - عصري ليمونـة – ملح – كمون - 

فلفل أسود - رشة ثوم بودرة - زيت
خطوات التحضري:

يتبل السمك بامللح والفلفل االسود والكمون والبهارات.
تسخن الشواية الكهربائية، وتدهن بالزيت.

يوضع السمك عىل الشواية، ويقلب عىل الجانبني حتى ينضج.
يرفع السمك من عىل الشواية، ويقطع.

توضـع الطماطـم يف بولة، ويضـاف إليها الخيار والسـمك والخـس، وتخلط 
جيداً.

تتبل بامللح والكمون وعصري الليمون، وتخلط مرة أخرى.
توضع يف الطبق، وتقدم.

سلطة سمك فيليه مشوي
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كوركيس يوضح أفضلية اختيار البحرين 
لتصفيات العراق وودية أوزباكستان

             المستقبل العراقي/ متابعة

أوضح املدي�ر االداري للمنتخب الوطني، 
باسل كوركيس، أفضيلة اختيار البحرين 
كبل�د مضي�ف للمباري�ات املتبقي�ة من 
مجموعة العراق يف التصفيات املزدوجة.

وق�ال كوركي�س يف ترصي�ح صحف�ي 
تصفي�ات  ضم�ن  مباري�ات  توج�د  »ال 
مجموعتنا مع البحرين كما أنه بلد قريب 

علينا واألجواء ال تختلف ومناسبة«.
وأض�اف كم�ا ان »لدين�ا مباراتي ذهاب 
م�ع هون�غ كونغ واي�ران« الفت�ا اىل اننا 
»س�نلعب يف املنام�ة بنظ�ام التجم�ع« 
مؤك�دا ان »اختيار البحري�ن يف مصلحة 

املنتخب الوطني«.
ولف�ت اىل ان ودية العراق وأوزباكس�تان 
باقية عىل موعدها هذا الشهر خالل أيام 

}فيفا دي{.
وب�ن »س�نذهب اىل طش�قند يف 22 من 
الش�هر الجاري ولق�اء املنتخب املضيف 
ان  مبين�ا  من�ه«   29 يف  أوزباكس�تان 

»استدعاء الالعبن سيكون حسب 
امل�درب ووالتجم�ع لالعبن  قرار 
سيكون يف اوزباكس�تان الن من 

الصعب توقف الدوري املمتاز«.

انسحاب فيدرر من دورة ميامي للتنس
             المستقبل العراقي/ متابعة

قرر الس�ويرسي روجيه فيدرر الذي من املتوقع 
أن يع�ود إىل املالع�ب االس�بوع املقب�ل 
للمش�اركة يف دورة الدوح�ة بع�د فرتة 
توقفت دامت 13 ش�هرا، ع�دم الدفاع 
عن لقبه يف دورة ميامي ماسرتز لأللف 
نقطة لدى املحرتفن، بحسب ما افادت 

تقارير أمريكية.
واش�ارت صحيف�ة ميامي 
هريال�د إىل أن وكي�ل الرقم 
1 عاملي�ا س�ابقا طوني 

غودس�يك ج�زم صح�ة 
تناقلتها  التي  املعلومة 
يف بداي�ة االم�ر قناة 
التلفزة السويرسية 
أس”،  ت�ي  “آر 
أن  واضاف�ت 
الفائ�ز  في�درر 
لقب�ا   20 ب�� 
يأم�ل  كب�ريا 

آذار( وث�م يف   13  - املش�اركة يف دورة قط�ر )8  يف 
دب�ي )14 - 20 آذار( قب�ل أن يحص�ل ع�ىل فرتة من 
الراحة.ويبدو أن فيدرر )39 عاما( الذي بات يتقاسم 
الرقم القيايس لعدد من االس�ابيع يف صدارة تصنيف 
نوف�اك  الرصب�ي  )310( م�ع  املحرتف�ن  الالعب�ن 
ديوكوفيتش الفائز مؤخرا ببطولة اسرتاليا املفتوحة 
للم�رة التاس�عة يف مس�ريته، ال يريد ارهاق نفس�ه 
كثريا مع عودته إىل مالعب كرة املرضب بعد عمليتن 
جراحيت�ن يف ركبت�ه اليمن�ى. ول�م ي�رضب فيدرر، 
املصنف خامس�ا عامليا، الكرة الصفراء منذ خسارته 

يف نصف نهائي بطولة اسرتاليا املفتوحة يف كانون 
الثان�ي 2020، علما انه ل�ن يتمكن من الدفاع عن 
لقبه الذي احرزه عام 2019 يف دورة ميامي، بينما 
لم تنظم نس�خة عام 2020 بس�بب تفيش فريوس 
كورون�ا.وكان الس�ويرسي قرر عدم املش�اركة يف 
ملبورن الشهر املايض بعدما شعر بعدم جهوزيته 
م�ن الناحي�ة البدنية وت�ردده يف الخضوع للحجر 
الصح�ي املفروض م�ن قب�ل املنظمن، ليس�تغل 
ديوكوفيتش املناسبة ويحتفظ بلقبه، بينما فّضل 
في�درر أن يع�ود يف الدوح�ة وه�ي “دورة صغرية 
وليس�ت كبرية، م�ع كل الضغوط الت�ي تتطلبها” 
كما قال. وطمأن فيدرر عشاق كرة املرضب الذين 
يخش�ون عىل مسريته قبل شهر قائال :”للمرة االوىل، 
اش�عر ان ركبتي جاهزة للمنافسة من جديد”. ويعد 
غيابه عن دورة ميامي املقررة من 22 الش�هر الحايل 
حتى 4 نيس�ان املقبل صفعة بوج�ه املنظمن الذين 
كان�وا يأملون يف اعادة لم ش�مل الثالثي “بيغ3” مع 
“ديوك�و” واالس�باني رافاي�ل ن�ادال، يف ح�ال تعاىف 
الرصب�ي م�ن آالم�ه يف البط�ن والثاني م�ن آالمه يف 
الظهر، بينما تم تأجيل دورة إنديانا ويلز للماس�رتز 

ألف نقطة والتي كان من املقرر اقامتها يف الربيع.

تطور اجيايب بشأن 
حالة فايت

شنيشل: مواجهة 
الطلبة اليوم صعبة

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�فت تقارير صحف اس�بانية، عن آخر تطورات تعايف 
نجم فريق برشلونة الشاب من اإلصابة.

وكان الدويل االس�باني قد خضع لعملي�ة جراحية، بعدما 
أصيب يف الغرضوف املفصيل الداخيل للركبة اليرسى.

وذك�رت تقاري�ر أن عودة فات�ي للمباريات س�تتأجل ملدة 
شهر عىل األقل، بسبب تدهور حالة ركبته.

وبحس�ب إذاعة »كادينا سري« اإلس�بانية، فإن حالة فاتي 
تحسنت اآلن، بحيث أن الالعب لم يعان من أي التهابات يف 

ركبته خالل آخر أسبوعن.
وأشارت إىل أن عملية تعايف فاتي من اإلصابة كانت بطيئة، 
لكنه تحسن اآلن بش�كل إيجابي، ويعمل يف صالة األلعاب 

الرياضية.

اليوم.. »الغيابات وتربعات الطعام«.. حتديات أخرى للطلبة قبل لقاء الزوراء

دولة عربية تدخل املنافسة لرشاء إنرت ميالن

              المستقبل العراقي/ متابعة

ق�ال م�درب الطلبة، حس�ن أحم�د، أن 
»الفريق يعد من أفضل الفرق يف الدوري 
العراق�ي ع�ىل املس�توى الفن�ي، لكن�ه 
يعان�ي من االنتكاس�ة النفس�ية جراء 
الظروف الصعبة التي يمر بها باإلضافة 

إىل األخطاء التحكيمية«.
وذكر أحمد يف ترصيح صحفي »فريقنا 
م�ن بن أفض�ل ث�الث ف�رق يف الدوري 
فني�ا وبجميع مبارياتن�ا نكون الطرف 
األفض�ل لك�ن الفريق يعاني م�ن أزمة 
نفس�ية جراء املش�اكل املالية واإلدارية 
الت�ي عصفت به باإلضاف�ة إىل األخطاء 
التحكيمي�ة الت�ي تك�ررت م�ع الطلبة 
وحرمت�ه م�ن 12 نقطة خ�الل خمس 

مباريات«.
وب�ن: »مواجهة الزوراء 
لن�ا  بالنس�بة  مهم�ة 
يع�ون  الطلب�ة  والعب�و 
الديرب�ي  مباري�ات  أن 
وجمي�ع  اس�تثنائية 
س�تكون  التفاصي�ل 
بجانب واملباراة يف جانب 
اللق�اء  س�ندخل  آخ�ر، 
وتراجعنا  عالي�ة  ب�روح 
يف الئح�ة الرتتيب البد أن 
لنا لتحقيق  يكون حافزا 

الفوز«.
»الفري�ق  أن  إىل  وأش�ار 

سيفتقد لخدمات ثالثة العبن هم حيدر 
حس�ن بس�بب اإليقاف ومحمد جفال 

وأم�ري صباح بعدما أرضب�ا عن خوض 
االلتزام بمستحقاتهما  لعدم  التدريبات 

املالية«.

»إس�تقالة  ان  اىل  ولف�ت 
الفري�ق  وضع�ت  اإلدارة 
بفراغ إداري حتى وجبات 
الطعام لم يتمكن مرشف 
الفريق من توفريها وتربع 
بها الفنان }ماجد الحميد{ 
ومع ذلك سندخل مواجهة 

الزوراء بعزيمة عالية«.
يشار إىل أن الطلبة تعرض 
لهزيمة قاس�ية يف الجولة 
املاضية عىل يد الصناعات 
الكهربائية بهدفن مقابل 
وبالوق�ت  واح�د  ه�دف 

القاتل.
املرك�ز 17 يف ترتي�ب  الطلب�ة  ويحت�ل 

الدوري املمتاز برصيد 20 نقطة.

              المستقبل العراقي/ متابعة

تعاني رشكة »سونينغ« الصينية، املالكة لنادي إنرت ميالن 
لكرة القدم، من مشاكل مالية كبرية جراء تداعيات أزمة 
تف�يش فريوس كورونا، وهو ما دفعه�ا لطرح فكرة بيع 

أغلبية أس�هم الفريق اإليطايل.وترغ�ب الرشكة الصينية 
العمالق�ة يف الحصول عىل مبل�غ يفوق 200 مليون يورو 
م�ن الصفقة، ووضع�ت موعدا نهائيا إلغ�الق العروض، 
وه�و ي�وم 31 م�ارس الحايل.وذك�رت تقاري�ر إعالمية 
إيطالية وفرنس�ية، أن الصندوق السيادي القطري، دخل 

املنافس�ة لرشاء 68.55 باملئة من أسهم الفريق اإليطايل، 
.»bc partners« وينافس�ه صندوق االس�تثمار يف لن�دن

وتملك قطر فريق باريس سان جريمان الفرنيس، وترغب 
يف ض�م إن�رت مي�الن اإليط�ايل أيضا م�ن خالل اس�تغالل 

ت  ب�ا لصعو املالية للرشكة الصينية املالكة.ا

أرتيتا: املخرضمون قادوا مركبنا لألمام وهذا ما نحتاجه من بيبي
              المستقبل العراقي/ متابعة

حس�م التع�ادل الس�لبي قم�ة الجولة ال��26 م�ن الدوري 
اإلنكلي�زي املمت�از، التي جمعت بن تش�يليس ومانشس�رت 

يونايتد،  عىل ملعب ستامفورد بريدج.
 بهذه النتيجة، رف�ع البلوز رصيدهم إىل 44 نقطة يف املركز 
الخامس، فيما ظل املان يونايتد يف املرتبة الثانية برصيد 50 

نقطة. فرض تش�يليس أس�لوبه عىل اليونايتد من�ذ البداية، 
حي�ث تحك�م يف مجريات اللع�ب كلًيا، لكنه فش�ل يف تهديد 

ضيفه بأي فرصة يف الدقائق األوىل.
 وجاء أول تهديد ع�ن طريق اليونايتد عرب ركلة حرة خارج 
منطقة الجزاء نفذها راشفورد بإتقان، لكن ميندي تصدى 
لتسديدته برباعة. وجاءت املحاولة األوىل للبلوز عرب تسديدة 
أرضي�ة زاحفة أطلقها زياش، اس�تقرت ب�ن يدي الحارس 

دي خيا.ولج�أ الحكم لتقني�ة الفيديو بعد ربع س�اعة عىل 
بداي�ة اللقاء، لتبن مدى وجود ركلة جزاء لصالح اليونايتد، 
نظرًا لوجود ش�ك يف ملس هودسون أودوي الكرة بيده، لكن 
الحك�م رأى ع�دم وجود مخالفة وأش�ار باس�تمرار اللعب. 
وشن الفريق اللندني هجمة مرتدة رسيعة انتهت عند أقدام 
هودسون أودوي، الذي سدد كرة قوية نحو مرمى اليونايتد، 
لكنها ذهبت إىل خارج امللعب. وكاد جريو أن يصطاد ش�باك 

دي خي�ا بعدما ح�اول مقابل�ة عرضية من الجه�ة اليمنى 
برضبة رأس�ية من الوضع طائرًا، لكنه فشل يف ملس الكرة، 
لتم�ر الدقائ�ق التالي�ة دون جدي�د وينته�ي الش�وط األول 
بالتعادل الس�لبي.بداية الشوط الثاني جاءت ساخنة، حيث 
كاد زياش أن يس�جل هدف تقدم البلوز بعدما قابل عرضية 
بن تشيلويل بلمسة مبارشة نحو مرمى اليونايتد، لكن دي 

خيا ذاد عن مرماه برباعة.

مرسيليا يتحدى املتصدر وجرمان يفتقد مبايب
              المستقبل العراقي/ متابعة

بعدم�ا أفلت م�ن رضبة قاس�ية أخ�رى يضيفها 
اىل الخ�روج من ال�دور الثان�ي ملس�ابقة »يوروبا 
لي�غ« وتجنب الس�قوط األول له ع�ىل أرضه أمام 
سرتاس�بورغ منذ 2007، يجد ليل املتصدر نفس�ه 
الي�وم األربعاء يف املرحلة 28 م�ن الدوري الفرنيس 
أمام تح�دي مرس�يليا الذي يخ�وض مباراته قبل 
األخ�رية بقيادة مدرب�ه املؤقت.ويدخ�ل ليل اللقاء 
بعد تعادله املخيب األحد ضد سرتاسبورغ يف مباراة 
كان متخلفا خاللها به�دف حتى الدقيقة 87 قبل 

أن ينقذه قائده الربتغايل جوزيه فونتي من هزيمة 
أوىل يف الدوري منذ السقوط أمام أنجيه عىل أرضه 
أيض�اً 1-2 يف الس�ادس من كان�ون الثاني، مجنبا 
إياه رضبة أخرى يضيفها اىل خروجه من “يوروبا 
ليغ” بهزيمتن ايابا وذهابا أمام أياكس الهولندي. 
وقبل مباراته الشاقة اليوم ضد مرسيليا، يجد ليل 
نفس�ه ع�ىل بعد نقطت�ن فقط من باريس س�ان 
جرمان حامل اللقب الذي فاز السبت عىل مضيفه 
ديجون برباعية نظيفة، ما يجعله مطالبا بتجنب 
سيناريو مواجهته األخرية عىل أرضه أمام الفريق 

املتوسطي حن خرس 1 - 2 يف شباط 2020.

ولن تك�ون مواجه�ة اليوم 
س�هلة بتاتا عىل ليل أمام 

الس�اعي  مرس�يليا 
ع�ىل  االبق�اء  اىل 

من  خالي�ا  س�جله 
الهزائ�م للمرحلة 
السادس�ة تواليا 
تنتق�ل  أن  قب�ل 

مهمة اإلدارة الفنية 
خورخ�ي  لألرجنتين�ي 

سامباويل.

بايرن ميونخ يفسح الطريق امام 
االندية خلطف هاالند

              المستقبل العراقي/ متابعة

كشف تقرير صحفي أملاني، عن موقف 
بايرن ميونخ من التعاقد مع النرويجي 
بوروس�يا  مهاج�م  هاالن�د،  إيرلين�ج 

دورتموند، يف الصيف املقبل.
وم�ن املتوق�ع أن يك�ون هاالن�د )20 
عاًم�ا( مح�ط اهتمام عمالق�ة أوروبا 
يف الصي�ف، يف ظل املس�تويات واألرقام 
التهديفية التي يحققها مع دورتموند.

وبحس�ب صحيف�ة »س�بورت بيل�د« 
األملاني�ة، ف�إن بايرن ميون�خ ال يفكر 
حالًي�ا يف التعاق�د مع هاالند لس�ببن، 
األول هو تواجد نجمه البولندي وأفضل 
العب يف العالم روبرت ليفاندوفس�كي، 
الذي يمتد عقده حتى عام 2023، ولن 

يقبل هاالند أن يكون بدياًل له.
ويقدم ليفاندوفسكي مستويات رائعة 

ويس�جل الكث�ري من األه�داف وهو ما 
يجع�ل مركز رأس الحربة بعيدا عن أي 

مشاكل.
والس�بب الثاني ه�و أنه س�يكون من 
الصعب عىل بايرن تحمل هذه الخطوة 
مالًي�ا يف التوقي�ت الح�ايل م�ع جائحة 

كورونا.
وأوضح�ت الصحيف�ة أن هاالن�د لديه 
رشط جزائ�ي بحوايل 100 مليون يورو 

متاح اعتباًرا من صيف 2022.
يذكر أن تقارير سابقة كانت قد أكدت 
أن الرشط الجزائي يف عقد هاالند يصل 

إىل 75 مليون يورو فقط.
وم�ن املع�روف أن هن�اك ع�دة أندي�ة 
ترغب يف ضم هاالن�د يف الصيف املقبل، 
أبرزها ريال مدريد من إسبانيا، إضافة 
إىل مانشس�رت س�يتي وتش�يليس م�ن 

إنجلرتا.

               المستقبل العراقي/ متابعة

قال م�درب ال�زوراء، رايض شنيش�ل، إن مواجهة الطلبة 
صعبة، وكل من يرى أن املباراة محس�ومة ملصلحة فريقه 

»واهم«.
ويلتق�ي الفريق�ان، اليوم الخميس، ضم�ن الجولة ال�22 

من الدوري املمتاز.
وقال شنيش�ل ع�ن املب�اراة، يف ترصيح صحف�ي »الفرق 
الكب�رية، وم�ن بينه�ا الطلب�ة، تم�رض وال تم�وت، ويف 
املباريات الكبرية ترتك مشاكلها جانبا، وتخوض املواجهة 

بشخصية قوية«.
وواصل: »املباراة مهمة جدا بالنسبة لنا، بعد التعادل أمام 
النف�ط، وابتعاد املتصدر بفارق س�بع نقاط عنا، وضغط 
املالحق�ن لنا يدفعن�ا لالجتهاد، من أج�ل الظفر بالنقاط 

الثالث«.
وأردف: »الفريق مكتمل الصف�وف، نفتقد فقط الحارس 
ال�دويل جالل حس�ن، ولدينا ثقة فيمن يعوض�ه، أما بقية 
الالعبن فعىل أت�م الجاهزية، والجميع يعي أن املباراة مع 

فريق محرتم وكبري بحجم الطلبة«.

توخيل: كلوب عبقري
              المستقبل العراقي/ متابعة

وصف املدرب توماس توخيل نظريه يورغن كلوب 
بأنه »عبق�ري« بينما قلل من أهمي�ة املقارنات 
مع مدرب ليفربول قبل رحلة تشيليس إىل آنفيلد.

وق�ال توخي�ل: »بالطب�ع هناك مدرب�ون هنا يف 
الدوري اإلنكلي�زي من األفضل يف العالم، أحدهم 
ه�و يورغ�ن بوضوح، وق�د أثبت ذل�ك يف العديد 
من األندية. إن�ه يخرجني من الرسير مبكرًا ألنه 
يمثل تحدًيا يل أن ألعب ضده. إنه عبقري لكن يف 

النهاي�ة لن نلتقي يف مب�اراة تنس، نلعب مع 
فرقن�ا وعلينا أن نكون مس�تعدين«.وأضاف: 

»أثبت يورغن أنه رائع. لقد حقق نجاحا كبريا. 
ال يزال ملعب أنفيلد أحد أصعب التحديات ونريد 

تحقيق أقىص استفادة«.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

رونالدو ينفرد برقم لـم يصل إليه أحد من قبل
            المستقبل العراقي/ متابعة

أح�رز كريس�تيانو رونال�دو هدف�ه 20 يف دوري الدرج�ة األوىل 
اإليطايل لكرة القدم هذا املوس�م خالل مباراته 600 يف مسابقات 
الدوري ليقود يوفنتوس للفوز 3- صفر عىل سبيتسيا ، وتقليص 

الفارق مع ميالن صاحب املركز الثاني إىل ثالث نقاط.
وس�جل املهاجم الربتغايل الهدف الثالث لفريقه املباراة التي تعد 
رقم 600 لرونالدو خالل مباريات الدوري يف البطوالت األوروبية 

الخمس الكربى، حيث سجل 472 هدفا، وفقا لشبكة »أوبتا«.
وأصبح رونالدو، الذي س�دد أيضا يف القائم خالل الش�وط األول، 
أول العب يسجل 20 هدفا عىل األقل يف آخر 12 موسما يف بطوالت 

الدوري األوروبية الخمس الكربى.
ولع�ب رونالدو مع ريال مدريد 292 مباراة بالدوري اإلس�باني، 
و196 م�ع مانشس�رت يونايت�د بال�دوري اإلنجلي�زي، و85 مع 
يوفنت�وس بال�دوري اإليط�ايل و27 مب�اراة م�ع لش�بونة منهم 

مباراتن بدوري الدرجة الثالثة.
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ابتهال العربيبسمة النسور

نمارس، منذ الطفولة، بشكل فطري، عنرصيًة قبيحة، حني نعترب تسمية 
نوٍع ش�ائٍع من الشوكوالته »راس العبد« مسألة عادية، ال تتضّمن إساءة 
لع�رٍق ج�رى عرب التاريخ اس�تعباده وتس�خريه بضاعًة تباع وتش�رى، 
ومصادرة إنس�انيته وحرمانه من الحرية والحياة الكريمة، بحيث اقترص 
معن�ى وج�وده عقوداً ع�ى الخدمة وال�ذّل والعبودية، من ب�اب االعتقاد 
بالتف�ّوق العرق�ي واألحقي�ة بالحياة واالس�تيالء ع�ى الث�روات، مدّعماً 
بنظري�اٍت أنثروبولوجية بائدة ثبت بطالنه�ا، قامت عى وهم تفّوق عرق 
عى آخر، بيولوجياً وثقافياً وحضارياً وأخالقياً، وبّررت أشكال املمارسات 
الفردية واملجتمعية التي تقوم عى التمييز بني األعراق املختلفة. وإضافة 
إىل التميي�ز بني األفراد عى أس�اس الجنس أو الدين أو االنتماء الس�يايس، 
غالب�اً ما نتفّوه بعب�اراٍت أو نطلق نكاتاً تبدو بريئ�ة ال تضمر أي تجريح 
متعمد، غري أن التأمل فيها يدفعنا إىل اس�تنتاج أنها تنطوي عى عنرصيٍة 
بغيضٍة، تس�للت إىل الوعينا، نعرب عنها يف خطابن�ا اليومي من دون إدراك 
كب�ري، مثل إقدامنا عى اس�تهداف أبن�اء منطقٍة ما من بل�ٍد ما بالطرائف 
والنكات الس�اخرة الت�ي تظهرهم جماعة من األغبياء مح�دودي الذكاء، 
وهذه ظاهرة س�لوكية متعاَرف عليها، تح�ُدث يف كل بالد الدنيا، غري أنها 
ت�ي بموقف عن�رصي، مبنيٍّ ع�ى التنمي�ط وإطالق األحكام املس�بقة. 
وتّتخذ العنرصية أش�كاالً مختلفة يف داخل املجتمعات، لعل أكثرها قسوة 
ما يتعرّض له الالجئون من اضطهاد وتمييز، بس�بب معوقات انصهارهم 
يف مجتمعاته�م الجدي�دة. كذل�ك يدفع أصح�اب املعتقد الدين�ي املختلف 
يف بع�ض املجتمع�ات املتطرّف�ة ثمن ذلك االخت�الف، اضطه�اداً وحرماناً 
م�ن الحقوق املدنية والدس�تورية من مس�اواة وحرية ممارس�ة العبادة، 
باعتبارهم مواطنني من الدرجة الثانية، يطلق عليهم، يف أحس�ن األحوال، 
اسم أقلية. ويثور الخالف العقيم أحياناً بشأن جواز تقلدهم مناصب عليا 
أو الرح�م عى موتاهم أو تهنئتهم بمناس�باتهم الديني�ة. كذلك يتعرّض 
املعارض�ون السياس�يون للقمع واملنع من التعبري ع�ن أفكارهم، وأحياناً 
التصفي�ة الجس�دية، أو التعّفن يف الس�جون ط�وال الحي�اة، عقوبًة عى 
مواقفهم السياس�ية، غري املنس�جمة مع توجه حكوماته�م. أما مظاهر 
العنرصية بس�بب الجنس فإن الشواهد عليها يف مختلف بقاع العالم أكثر 
م�ن أن ُتحىص. حتى يف أكثر الدول تقّدماً تش�كو املرأة من عدم املس�اواة 
يف األج�ور مع زميلها الرج�ل، إضافة إىل معاناتها م�ن التمييز والتحرّش 
الجنيس والعنف األرسي. وتتفوق مجتمعاتنا الرشقية، بشكٍل مثرٍي للخزي 
والع�ار، يف مج�ال التمييز ضد امل�رأة، واعتبارها ضلعاً قارصاً وممارس�ة 
وصاي�ة جائرة عليه�ا، كونه�ا ناقصة عقل ودي�ن، حيث تعم�ل الثقافة 
الس�ائدة عى الحّط من شأنها، واالس�تهانة بحياتها، وتربير االعتداء عى 
حقها يف الحياة، بذريعة الرشف، كما تس�اهم الثقافة الشعبية يف تكريس 

الجو املعادي للمرأة، حيث يحفل املوروث بأمثاٍل ومقوالٍت كثرية.

تناولُت يف مقطع فيديو حديث مقتضب حول عزوف الش�باب 
عن الزواج وطبعا أقصد ش�بابنا العراق�ي، واألمر أيضاً يخص 
الش�ابات وبش�كل ع�ام فإن كالهم�ا له نظرة س�لبية تخص 
الزواج وهذه النظرة هي نتيجة س�لبية.. ألن كل ما يحدث هو 
رسائل تصل اىل املجتمع، وحسب علم النفس والتنمية البرشية 
فإن الطفل أو الش�خص اىل حد س�ن 18 تقريباً يستقبل 148 
ألف رس�الة س�لبية، وإن 80 % من أفكار اإلنس�ان هي سلبية 
وذلك بسبب املحيط الذي حوله، وعليه نحن نعيش وسط عالم 
يفرض�ه علينا م�ن حولنا عن طريق الرس�ائل وتلك الرس�ائل 
مثل الس�م يف العس�ل.. تصل إلينا فنصدقها أو نقتنع فيها عن 
رض�ا أو باإلكراه ونجد أنفس�نا نتأقلم معها واألس�وأ من ذلك 
أن البع�ض يدافع عنها رغم أنها س�بب تعاس�ته لكنه ال يدرك 
أنها ليس�ت إال زي�ف مصنوع من مواد برشي�ة وليس مقدس 
مثلما يظن.. ومن تلك الرس�ائل أن الصب�ي ُيعامل منذ الصغر 
بأن�ه ملك زمانه وله قيمة أكرب م�ن قيمة البنت وأن البنت أقل 
أهمي�ة وجاه من�ه يف العائلة وذل�ك ألن األرسة األبوية صنعت 
القدس�ية للرجل منذ طفولته بل بعضهم يصبح الصبي املدلل 
ال�ذي ينال ما يطلب دون تعب، ومثل هذا األس�لوب ُينَّمي عند 
البعض ش�عور الالمس�ؤولية ولذلك فيما بعد يكون غري قادر 
عى تحمل مس�ؤولية االرتباط وبناء أرسة ورعاية أوالد، وتلك 
عزوبية ال إرادية تفرضها الرسائل السلبية من املحيط العائيل 
واملجتمعي، وربما يحدث العكس وتكون تلك الرسائل سلبية اىل 
حد الس�واد فتخلق شخص يعاني شعور النقص فال يستطيع 
أن ُيقدم إىل الزواج.. وما أقوله هنا إحدى األسباب الكثرية التي 
تجعل الش�باب ترك طريق الزواج، لكن الس�بب األهم واألكرب 
هو تج�ارة الزواج التي أيض�ا تفرضه�ا األرسة األبوية ومنها 
ف�رض رضيبة ال�زواج عى الش�اب.. فيعاني غالبية الش�باب 
من هذه املش�كلة التي يمارس�ها البعض ظناً م�ن والد البنت 
أنه يصن�ع كرامة وجاه ألبنته لذلك هن�ا يتحول املوضوع من 
قضية إنس�انية إىل تجاري�ة ويصبح الزواج بي�ع ورشاء وهذا 
لي�س بيء جديد علينا ألننا يف املجتم�ع العراقي نعترب الزواج 

ليس عقد رشاكة بل عقد تملك.
إذن مصاري�ف ال�زواج أو ال�رشوط املفروضة أحيان�اً هي عبأ 
ثقيل ال يتحمله الش�اب فيتأخ�ر يف ال�زواج أو يؤجل االرتباط 
خاص�ة يف ظل الظ�روف االقتصادية واالجتماعي�ة العصيبة.. 
والنتيجة أتت بها كل تلك األس�باب الت�ي ُذكرت والتي لم تذكر 

يف هذه املقالة.

باحثون يكشفون رس كون دهون البطن األكثر مقاومة لفقدان الوزن
وج�دت دراس�ة جدي�دة أن ده�ون املعدة هي 
األصع�ب من ب�ني جميع أنواع دهون الجس�م 
التي يمكن فقدانها إذا ما اُتبع أس�لوب النظام 

الغذائي املعروف ب�«الصيام املتقطع«.
واكتش�ف باحثون أن دهون البطن هي األكثر 
مقاومة بس�بب »وضع الحفظ«، الذي يسمح 
لها بالبق�اء بينما يجري ح�رق الدهون حول 

باقي الجسم للحصول عى الوقود.
وال يق�رح الباحث�ون طريق�ة ملواجهة وضع 
الحف�اظ عى ده�ون البطن، لكنه�م يقولون 
إن األنظم�ة الغذائي�ة األخ�رى، وليس الصيام 
املتقط�ع، قد تك�ون أكثر نجاحا، مث�ل تقييد 

السعرات الحرارية.
وحل�ل باحثو جامعة س�يدني أكثر من 8500 
بروتني موجود يف رواس�ب الدهون يف أجس�ام 
ه�ذه  ع�ى  التغي�ريات  وُس�جلت  الف�ران. 

الربوتينات طوال وبعد الصيام.
وُتعرف الدهون الحش�وية بأنها االسم التقني 
للدهون املوج�ودة يف البطن، والتي تلتف حول 

األعضاء الداخلية وهي مصممة لحمايتها.
ووجدت الدراس�ة أن هذا النوع من الدهون له 
آلية خلوية تمنع الصي�ام املتقطع من القدرة 

عى تكسري الدهون.

وقال كبري الباحثني الدكتور مارك الرانس، من 
جامعة س�يدني: »بينما يعتق�د معظم الناس 
أن جميع األنس�جة الدهنية متش�ابهة، إال أن 

املوقع يحدث فرقا كبريا يف الواقع«.
وترى طريقة الصي�ام املتقطع - دورات األكل 
بشكل طبيعي ونوبات عدم تناول الطعام - أن 
احتياطي�ات الدهون يف الجس�م توفر الطاقة 
ع�ن طري�ق التكس�ري إىل جزيئ�ات األحماض 
الدهني�ة، الت�ي تحل م�كان الطع�ام كمصدر 

رئييس للوقود.

ولك�ن تحلي�ل ده�ون البط�ن يكش�ف أنها ال 
تخض�ع له�ذا التحول بس�هولة مث�ل الدهون 

املوجودة يف أماكن أخرى من الجسم.
وق�ال الدكت�ور الران�س: »يش�ري ه�ذا إىل أن 
الدهون الحش�وية يمكن أن تتكيف مع نوبات 
الصي�ام املتك�ررة وتحم�ي مخ�زون الطاق�ة 

الخاص بها«.
وقد يكون هذا النوع من التكيف هو السبب يف 
أن الدهون الحش�وية يمك�ن أن تقاوم فقدان 
ال�وزن بع�د ف�رات طويل�ة م�ن اتب�اع نظام 

غذائي.
وأجريت الدراس�ة عى الفران، مع التحكم يف 
النظ�م الغذائي�ة لحيوانات املخت�رب وفحصها 

عرب مقياس الطيف الكتيل.
وأض�اف الدكتور الرانس: »فس�يولوجيا الفأر 
تشبه البرش، لكن التمثيل الغذائي لديها أرسع 
بكثري، ما يسمح لنا بمراقبة التغيريات برسعة 
أكرب من التجارب البرشية، وفحص األنس�جة 
التي يصعب أخذ عينات منها عند البرش. واآلن 
بع�د أن أظهرنا أن دهون البط�ن لدى الفران 
تقاوم هذا النظام الغذائي، فإن السؤال الكبري 
سيكون هو اإلجابة عن السبب، وكيف نتعامل 

معها بشكل أفضل؟«.

يمك�ن الحبار االنتظار ما ب�ني 50 ثانية وأكثر م�ن دقيقتني للحصول عى 
وجبة طعام أفضل بدال من الخضوع إلغراء ابتالع الطعام املتاح فورا، وفقا 
لدراس�ة نرشت األربعاء يف مجلة »بروس�يدينغز أوف ذي رويال سوسايتي 
بي« العلمي�ة. وحتى اآلن، كان من املعروف أن قردة الش�مبانزي والغربان 
والببغ�اوات فقط هي التي اجتازت »اختبار املارش�ميلو« الذي يخترب قدرة 
الكائن�ات عى الريث يف أخذ مكافأة من خالل إفهامها أنها س�تحصل عى 
مكاف�أة أفض�ل الحقا. وبعد اجتياز س�تة حباب�ري بالغة ه�ذا االختبار، بدأ 
العلم�اء قياس قدرة هذه الرخويات عى ضبط النفس والتعلم. ويف البداية، 
قام�وا بتدري�ب الرخويات الس�تة عى االختي�ار، بعد تحدي�د األطباق التي 
تفضلها، وفقا للدراس�ة. بعد ذلك، أعطي كل حبار فرصة االختيار بني أقل 
نوع مفضل لديه من الرخويات )قطعة من الروبيان امللكي( واملتوافرة عى 
الفور، وأكثر نوع يفضله )روبيان صغري حي( س�تقدم له بعد وقت معني. 

وانتظرت هذه الحبابري ما بني 50 و130 ثانية إلشباع شهيتها.

حذرت رشك�ة »مايكروس�وفت« من أن مجموع�ة من القراصن�ة التابعني 
للحكومة الصينية استغلوا ثغرة يف برمجيتها املخصصة للرسائل اإللكرونية 

»Exchange« الستهداف مؤسسات أمريكية.
ووصف�ت الرشكة القراصنة بأنهم يملكون »متمرس�ون ويملكون مهارات 
عالية«، وأن الش�بكة التابعة للحكومة الصينية حاولت رسقة معلومات من 
ع�دة أهداف أمريكية، م�ن ضمنها الجامع�ات ورشكات متعاقدة مع وزارة 

الدفاع ورشكات محاماة وأبحاث األمراض املعدية.
وأكدت مايكروسوفت أنها وفرت تحديثا إلصالح الثغرات األمنية يف برمجيات 

.»Exchange Server«
ولم تذكر الرشكة أس�ماء األه�داف األمريكية أو عدد املنظم�ات التي تأثرت 

باستغالل الثغرة يف برمجياتها.

دراسة حديثة تكشف قدرات 
»خارقة« للحبار

حتذير خطري من مايكروسوفت 
للمستخدمني

تناول اللحوم والدواجن 3 مرات أسبوعيًا هيددك هبذه األمراض
حذرت دراس�ة علمية من أن تناول 
اللح�وم والدواج�ن 3 م�رات فقط 
أس�بوعيا، يمكن أن يزي�د مخاطر 
القلب وااللتهاب  اإلصابة بأمراض 

الرئوي والسكري.
وقال�ت الدراس�ة الت�ي أجري�ت يف 
الربيطانية  “أوكس�فورد”  جامعة 
منتظ�م  بش�كل  اللح�وم  أكيل  إن 
أكثر عرض�ة للمعان�اة من حاالت 
صحي�ة مزمن�ة، أكث�ر م�ن أولئك 
يقلل�ون م�ن  أو  يتجنب�ون  ال�ذي 
تناول منتجات الحيوانات، بحسب 
صحيف�ة “دي�يل مي�ل”. وخلصت 

الدراس�ة إىل أن محبي اللحوم الذين يتناولون 
أو غ�ري  املعالج�ة  اللح�وم  70 جرام�ا م�ن 

املعالج�ة، أكثر عرضة م�ن أقرانهم لإلصابة 
ولإلصاب�ة   ،%15 بنس�بة  القل�ب  بأم�راض 
بالسكري بنس�بة 30%، ولإلصابة بااللتهاب 

الرئوي يف املستقبل بنسبة %30.
مخاط�ر  أن  الدراس�ة  وأظه�رت 
النظ�ام الغذائي املزدح�م باللحوم 
تنطبق أيضا عى الدواجن، مشرية 
إىل أن محب�ي الدج�اج يصبح�ون 
أكثر عرضة لنفس األمراض بنسب 

متفاوتة.
وتوصلت الدراس�ة التي اس�تمرت 
عق�دا م�ن الزمن إىل ه�ذه النتائج 
بع�د تحلي�ل بيانات م�ا يقرب من 

نصف مليون بريطاني.
أن  الدراس�ة  بيان�ات  وكش�فت 
األش�خاص الذين يتناولون اللحوم 
ث�الث م�رات أو أكث�ر يف األس�بوع ه�م أكثر 

عرضة للتدخني ورشب الكحول والسمنة.

يتوقع علم�اء جامع�ة توهو الياباني�ة ومعهد 
جورجيا للتكنولوجيا يف الواليات املتحدة، أن يفقد 
الغالف الجوي لألرض جميع األكسجني الحر يف 
 ،Nature Geoscience املستقبل. وتش�ري مجلة
إىل أن العال�م الياباني كازوم�ي أوزاكي وزميله 
األمريكي كريس�توفر رينه�ارد، صمما نموذجا 
لتطور الغ�الف الجوي لألرض، مع أخذ العوامل 

الجيولوجي�ة والبيولوجي�ة واملناخية باالعتبار. 
وتوصلوا إىل اس�تنتاج يفيد ب�أن الغالف الجوي 
ل�ألرض س�يبقى مس�تقرا ح�وايل مليار س�نة 
أخ�رى، ولكن بعدها س�يفقد خالل بضعة آالف 
عام كل األكسجني الحر. ووفقا للباحثني، يعود 
سبب هذه الكارثة، إىل ازدياد النشاط الشميس، 
الذي س�يؤدي إىل انخفاض مستوى ثاني أكسيد 

الكرب�ون يف الج�و ، وعندم�ا يصل إىل املس�توى 
الح�رج، سيس�بب اضط�راب عملي�ة الركيب 
الضوئ�ي، وبالت�ايل توق�ف إنتاج األوكس�جني. 
ويق�ول الباحثان، “لن يتمك�ن املحيط الحيوي 
من التكيف برسعة مع هذه التغريات الهامة يف 
البيئة، وتعود امليكروبات البدائية التي تختبئ يف 

الظل حاليا، إىل استعادة دورها من جديد”.

توقعات باحتامل حدوث كارثة يف الغالف اجلوي لألرض

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

أول رخصة لسيارة طائرة يف العالـم: تسافر 160 كم بالساعة
اق�رب حلم الس�يارة الطائ�رة خطوة 
واح�دة من الواقع، بعد أن منحت إدارة 
الط�ريان الفدرالي�ة FAA املوافقة عى 
مركبة أرضية-جوي�ة هجينة يمكنها 

التحليق برسعة 100 ميل يف الساعة.
وحصلت Terrafugia Transition عى 
ش�هادة صالحي�ة الطائ�رات للطريان 
م�ن  الخفيف�ة  للرياض�ات  الخاص�ة 
الوكال�ة، م�ا يمنحها الض�وء األخرض 

لإلقالع.
ويتوف�ر اآلن إص�دار خ�اص بالطريان 
فقط للطيارين ومدارس الطريان، عى 
الرغم من مرور ع�ام آخر أو نحو ذلك 

قبل أن تصبح مكونات س�يارتها »قانونية يف 
الش�وارع« - ما تزال بحاج�ة إىل تلبية معايري 

السالمة عى الطرق.
وسيتمكن السائقون من التحول من الطريان 
إىل القيادة يف أقل من دقيقة، واإلقالع والهبوط 

يف املطارات الصغرية أو الطريق الرسيع.
وتأم�ل Terrafugia يف الحص�ول ع�ى اإلنتاج 
ذات  الهجين�ة  الس�يارة  ع�ى  واملوافق�ات 
املقعدي�ن، كامل�ة لعام 2022، لك�ن املهتمني 
قي�ادة  رخص�ة  إىل  س�يحتاجون  بتجربته�ا 

وشهادة طيار ريايض.
 912iS Sport Rotax وتعمل املركبة بمح�رك
الذي يعمل بالوقود بقوة 100 حصان، وتتميز 
Transition برسع�ة طريان قصوى تبلغ 100 
ميل يف الساعة ومدى يبلغ زهاء 400 ميل، مع 

ارتفاع 10000 قدم.
ويمكن تش�غيل محرك الطائرة إم�ا بالبنزين 
املمت�از أو وق�ود الطائرة 100 ل�ر، بينما يتم 

تشغيل السيارة بمحرك كهربائي هجني.
وتش�مل املي�زات القياس�ية: فرام�ل قرصية 
هيدروليكي�ة للعج�الت األرب�ع، وقفص أمان 

صلب من ألياف الكربون ومظلة هيكل 
الطائرة. ويوجد لدى الس�يارة معدات 
هب�وط ثابت�ة وجناح�ني بع�رض 27 

قدما.
وُتط�وى األجنح�ة بالفع�ل للس�ماح 
بالتخزي�ن الس�هل يف م�رآب لس�يارة 

واحدة.
وتتصور Terrafugia أن يهبط أصحاب 
سياراتهم االنتقالية يف مطار صغري أو 
عى امتداد طريق رسيع، ثم يقودونها 

إىل املنزل.
إىل  الط�ريان  م�ن  الس�يارة  وتتح�ول 
القي�ادة يف أق�ل م�ن دقيق�ة، وفقا ل�

.Terrafugia
وتق�وم Terrafugia بتطوير ع�دة نماذج من 
 TF-X الس�يارات الطائرة، بما يف ذلك س�يارة
الت�ي تتس�ع ألربعة أش�خاص، وهي س�يارة 
كهربائي�ة هجينة بأربعة مقاعد مع إمكانات 

إقالع وهبوط رأسية.
ومن املقرر أن تكون TF-X شبه مستقلة، مع 
عنارص تحك�م بالكمبيوتر. وس�تكون قادرة 
عى تجن�ب الحركة الجوية والطقس الس�يئ 

واملجال الجوي املحظور تلقائيا.


