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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

كش�ف مصدر سيايس رفيع املستوى أن األسبوع 
الحايل سيش�هد لقاءات واجتماع�ات مكثفة بني 
الزعام�ات والقوى السياس�ية يف العراق من أجل 
حس�م مصري االنتخاب�ات املبكرة، فيما تس�تمر 
مفوضي�ة االنتخاب�ات، باملقابل، بتحديث س�جل 
الناخب�ني واالس�تمرار بتس�جيل األح�زاب.وكان 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حدد الس�ادس 
م�ن حزي�ران املقب�ل موع�داً إلج�راء االنتخابات 
املبكرة، وفيما لم تعرتض القوى السياس�ية عىل 
املوع�د املذكور علن�ًا، فإنه؛ طبقاً مل�ا يدور خلف 
الكواليس، بات من الصع�ب إجراء االنتخابات يف 
ه�ذا املوعد. ووفقا للمصدر الس�يايس، فإن »هذا 
األسبوع سيش�هد حراكاً سياس�ياً مهماً يقوده 
رئي�س الجمهوري�ة بره�م صالح م�ع القيادات 
السياس�ية يف الب�الد، فضالً ع�ن املفوضية العليا 
املس�تقلة لالنتخاب�ات«، مبين�اً أن »اله�دف من 
لق�اء الزعام�ات السياس�ية ه�و بل�ورة موقف 
نهائ�ي حي�ال االنتخابات، ال س�يما أنه�ا تجري 
وسط سلس�لة من األزمات والخالفات«. وبشأن 
املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات، قال املصدر 
إن »املطلوب من املفوضية تحديد موقفها النهائي 
بش�أن ما إذا كانت قادرة عىل إج�راء االنتخابات 
يف املوع�د الذي حددته الحكوم�ة أم يف موعد آخر 
حتى تتضح الصورة«.وأوضح أنه »بعد استكمال 
هذه النقاشات، سيتم اإلعالن بشكل رسمي عما 
إذا كان�وا قادري�ن عىل إجراء انتخاب�ات يف املوعد 
الحكوم�ي }6 - 6 - 2021{ أم يف موعد آخر؛ كأن 

يكون شهر ترشين األول من العام الحايل«.
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       بغداد / المستقبل العراقي

نرش مجل�س الن�واب بالكونغ�رس األمريكي، أم�س االثنني، 
مرشوع قانون يدعو إىل عزل رئي�س الواليات املتحدة، دونالد 
ترام�ب، ويتهمه بارت�كاب »جرائم وتج�اوزات بالغة« يف ظل 
حادث اقتحام الكابيتول. وقال مؤلفو الوثيقة، التي من املتوقع 
أن يت�م عرضها عىل أعضاء مجلس الن�واب من الديمقراطي، 
ديفي�د ساس�يليني، إن ترامب، »يف انهاك للقس�م الذي قطعه 
بموجب الدس�تور... تورط يف ارتكاب جرائم وتجاوزات بالغة 
ع�ر التحريض ع�ىل العنف ض�د حكومة الوالي�ات املتحدة«. 
وأش�ارت الوثيقة إىل أن ترامب »أصدر مرارا وتكرارا ادعاءات 

كاذب�ة تزعم أن نتائج االنتخابات الرئاس�ية كانت ناجمة عن 
تزوير واس�ع ويج�ب عد قبولها من قبل الش�عب األمريكي«، 
مذك�رة بإعالن الرئيس الحايل فوزه يف الس�باق الرئايس ودعا 
»للقتال الش�يطاني« أمام حش�د م�ن أنصاره ي�وم 6 يناير، 
تزامنا مع جلسات الكونغرس إلقرار نتائج التصويت. واعتر 
معدو م�رشوع القرار أن ترامب ح�رض أنصاره عىل اقتحام 
الكونغ�رس وممارس�ة النهب والدمار والقتل فيه، مش�ددين 
عىل أنه أظهر بذلك أنه »سيواصل تمثيل تهديدا لألمن القومي 
والديمقراطية والدستور حال السماح له بالبقاء يف منصبه«. 
ودع�ت الوثيق�ة إىل »ع�زل ترام�ب ومحاكمته وإبع�اده من 

مكتبه« مع منعه من تويل أي منصب يف الواليات املتحدة.

        بغداد / المستقبل العراقي

عقدت اللجنة املالية برئاسة هيثم الجبوري 
وحضور عض�اء اللجنة واللج�ان النيابية 
األخرى، أمس االثنني، ملناقشة التقرير املعد 
م�ن قبلها بش�أن مرشوع قان�ون املوازنة 
العام�ة االتحادي�ة لع�ام 2021.  وذك�رت 
اللجن�ة يف بي�ان، تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه ان« تقريرها تضم�ن رؤيتها 
بشأن املوازنة واهدافها من خالل تخفيض 
مس�توى العجز وإع�ادة ترتي�ب أولويات 
اإلنف�اق ، وتحقي�ق العدال�ة االجتماعي�ة 
وتوجيه الدعم اىل الرشائح الفقرية ، فضال 

عن زيادة موارد الدولة وتحس�ني اس�اليب 
جبايته�ا وتنويع مصادرها غ�ري النفطية 
ع�ىل«  اللجن�ة  اك�دت  وتعظيمها«.كم�ا 
رضورة دعم املش�اريع االس�تثمارية وفق 
اليات رصف تعتمد العدالة يف التوزيع ودعم 
القطاع الخاص وارشاكه يف عملية التنمية 
باإلصالح�ات  واالس�تمرار   ، االقتصادي�ة 
التي ينعكس اثرها عىل الواقع االقتصادي 
كش�فت  بدوره�ا،  للبل�د«.  واالجتماع�ي 
اللجنة املالية النيابية عن وجود توجه لدى 
مجلس الن�واب إللغاء االس�تقطاعات من 
رواتب املوظفني واملتقاعدين.  وقال عضو 
اللجنة ش�ريوان ميزرا يف ترصيح صحفي 

ان »م�رشوع قان�ون املوازن�ة االتحادي�ة 
للعام 2021 لدى اللجنة املالية التي ستقوم 
بدورها بمناقش�ته.  واضاف »هناك توجه 
يف مجلس النواب إللغاء اس�تقطاعات من 
رواتب املوظفني واملتقاعدين او تخفيضها 
بشكل يصب يف مصلحة املواطنني«.  وكانت 
اللجن�ة املالية النيابية، قد ش�ددت يف وقت 
سابق، عىل أهمية معالجة العجز الكبري يف 
موازنة العام الحايل، وعدم االعتماد بشكل 
كام�ل عىل أس�عار النفط كونه�ا معرضة 
للتغي�ري.  وذك�رت يف بي�ان، ان »اللجن�ة 
حددت خالل االجتماع الذي عقد يف مقرها، 
جمل�ة م�ن النق�اط االساس�ية يف فقرات 

قانون املوازنة أهمها نسبة العجز الكبرية 
واالس�تقطاعات املفروض�ة ع�ىل روات�ب 
املوظف�ني وحج�م التخصيص�ات املالي�ة 
للمحافظ�ات«. واك�دت اللجن�ة »أهمي�ة 
معالجة العج�ز الكب�ري يف املوازنة، واألخذ 
بنظ�ر االعتبار وضع جائحة كورونا وعدم 
االعتم�اد بش�كل كامل عىل أس�عار النفط 
الحالي�ة كونه�ا معرض�ة للتغي�ري، فضال 
ع�ن مراع�اة نس�ب التخصيص�ات املالية 
للمحافظات مع مراع�اة درجة املحرومية 

لكل محافظة«. 

التفاصيل ص2
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النفط تقرر تعيني خرجيي معهد التدريب النفطي للعام 2018 - 2019
     بغداد / المستقبل العراقي 

اك�د النائب محمد ش�ياع الس�وداني، 
االثن�ن، موافق�ة وزارة النف�ط ع�ى 
تعين خريجي معهد التدريب النفطي 
للعام ٢٠١٨/٢٠١٩، استجابة للطلب 

الذي قدمه النائب.
وق�ال الس�وداني يف بي�ان مقتض�ب، 
تعي���ن  ق�ررت  النف�ط  »وزارة  أن 
خريجي معهد التدريب النفطي للعام 
٢٠١٨/٢٠١٩، مطل�ع الع�ام الجاري 
وحس�ب توفر القدرة املالية لرشكات 

الوزارة«. 

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

كش�ف مص�در س�يايس رفي�ع املس�توى 
لق�اءات  سيش�هد  الح�ايل  األس�بوع  أن 
واجتماعات مكثفة بن الزعامات والقوى 
السياس�ية يف العراق من أجل حسم مصري 
االنتخابات املبكرة، فيما تس�تمر مفوضية 
س�جل  بتحدي�ث  باملقاب�ل،  االنتخاب�ات، 

الناخبن واالستمرار بتسجيل األحزاب.
وكان رئي�س الوزراء مصطف�ى الكاظمي 
حدد الس�ادس م�ن حزيران املقب�ل موعداً 
إلجراء االنتخابات املبكرة، وفيما لم تعرتض 
القوى السياس�ية عى املوعد املذكور علناً، 
فإن�ه؛ طبق�اً مل�ا ي�دور خل�ف الكواليس، 
ب�ات من الصعب إج�راء االنتخابات يف هذا 
املوعد. ووفقا للمصدر السيايس، فإن »هذا 
األس�بوع سيش�هد حراكاً سياس�ياً مهماً 
يقوده رئيس الجمهورية برهم صالح مع 
القي�ادات السياس�ية يف الب�الد، فضالً عن 
املفوضي�ة العلي�ا املس�تقلة لالنتخابات«، 
مبين�اً أن »اله�دف م�ن لق�اء الزعام�ات 
السياس�ية هو بلورة موق�ف نهائي حيال 
االنتخاب�ات، ال س�يما أنه�ا تجري وس�ط 

سلسلة من األزمات والخالفات«. 
املس�تقلة  العلي�ا  املفوضي�ة  وبش�أن 
لالنتخاب�ات، قال املص�در إن »املطلوب من 
املفوضي�ة تحدي�د موقفها النهائي بش�أن 

م�ا إذا كانت قادرة عى إج�راء االنتخابات يف املوعد الذي 
حددته الحكومة أم يف موعد آخر حتى تتضح الصورة«.

وأوض�ح أن�ه »بعد اس�تكمال هذه النقاش�ات، س�يتم 
اإلعالن بش�كل رس�مي عما إذا كانوا قادرين عى إجراء 
انتخابات يف املوعد الحكومي }6 - 6 - ٢٠٢١{ أم يف موعد 

آخر؛ كأن يكون شهر ترشين األول من العام الحايل«.
وتابع املصدر، أن »من بن املسائل التي تحتاج إىل حسم 

نهائ�ي واتخ�اذ موقف بش�أنها من قبل جمي�ع القوى 
السياس�ية، مس�ألة إج�راء االنتخابات ع�ر البطاقات 
البايومرتي�ة بوصفه�ا األس�لوب الصحي�ح للح�د م�ن 
عمليات التزوير، وكذلك اإلرشاف األممي عى االنتخابات، 

وتخصيص األموال الكافية إلجرائها«.
ويف ح�ن لم يعلَ�ن حتى اآلن عن أي تحالفات سياس�ية 
جديدة، فإن هناك مفاوضات بن أطراف سياسية كثرية 
من أجل الدخول يف قوائم موحدة يف االنتخابات أو إلقامة 

تحالفات ما بعد ظهور نتائج االنتخابات.
بدوره�ا، أعلن�ت املفوضي�ة العلي�ا لالنتخاب�ات، أمس 
االثنن، تحديث أكثر م�ن 65 ألفاً و5٠٠ ناخب بياناتهم 
يف مراكز التس�جيل لغاية التاس�ع من هذا الشهر، فيما 
بلغ�ت طلب�ات األح�زاب للمش�اركة يف االنتخابات 433 
طلباً.   وقالت املتحدثة، باس�م املفوضية جمانة الغالي، 
يف ترصيح صحفي، إن »عملية تحديث البيانات ستستمر 
لغاي�ة الثان�ي م�ن الش�هر املقب�ل، حيث تس�ري بوترية 

متصاع�دة يف مراكز التس�جيل اإللكرتوني 
)البايومرتي(«.  

وأضاف أن »هنالك زيادة يف أعداد الراغبن 
بتحدي�ث بياناتهم يف أي�ام العطل لضمان 
غالبي�ة  ألن  االنتخاب�ات،  يف  املش�اركة 
الناخبن هم من املوظفن الذين يستغلون 
العطل�ة لزيارة تل�ك املراك�ز البالغ عددها 

١٠7٩ مركزاً«.  
زودت  الهج�رة  »وزارة  أن  إىل  وأش�ارت 
يف  للنازح�ن  موق�ف  بآخ�ر  املفوضي�ة 
واربي�ل  واالنب�ار  نين�وى  محافظ�ات 
ودهوك والس�ليمانية، حي�ث يبلغ عددهم 
أن  موضح�ة  نازح�اً«،  و57٩  الف�ا   ٢٢٠
»املفوضية س�جلت 57١ نازح�اً من خالل 
تس�يريها فرقاً جوالة بن املخيمات يف تلك 
املحافظات لضمان مش�اركتهم يف العملية 
االنتخابي�ة«.  وبينت أن »املفوضية فتحت 
باب التس�جيل للتحالفات السياس�ية من 
٩ إىل ١6 م�ن كانون الثاني الحايل، وتس�لم 
قوائم املرش�حن من ٩ إىل ٢٨ من الش�هر 
نفس�ه، حيث بلغ املجموع الكيل للطلبات 
التي تس�لمتها املفوضية لتسجيل األحزاب 
433 طلباً، يف حن أجازت ٢٢5 حزباً، بينما 
بلغ ع�دد طلبات التس�جيل لألح�زاب قيد 
التأس�يس 63 طلب�اً، اما طلب�ات األحزاب 
املرفوض�ة بق�رار مجل�س املفوضن فقد 
بلغت  ١٢٨ طلباً، اما عدد طلبات تس�جيل 
األح�زاب التي تقدمت بس�حب طلبها فه�و ١7 حزباً«.   
وأك�دت املتحدث�ة باس�م الهيئة عى أن » ع�دد الناخبن 
الذين سيش�اركون يف االنتخابات املقبلة يبلغ ٢5 مليونا 
و١3٩ الفا و375، و نس�بة عملية التسجيل 5٨ باملئة،يف 
حن بلغ�ت نس�بة توزيع البطاق�ة للناخ�ب ٨٢ باملئة، 
ووص�ل مجموع البطاقات التي وزعت ١٢ مليونا و564 

ألفا و٨46 بطاقة«.   

املفوضية حتّدث أكثر من )65( ألف سجل للناخبني خالل أيام.. واستمرار تسجيل األحزاب.. وقوى سياسية تطرح موعدًا جديدًا لالقرتاع

حراك »عايل املستوى« لضبط موعد االنتخابات

العدد )2296(   12     كانون الثاني    2021                السنة السادسة                 معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (الثالثاء

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن األمن الع�ام ملجلس الوزراء، 
حميد نعي�م الغزي، أم�س اإلثنن، 
أن الحكوم�ة العراقي�ة وصل�ت إىل 
مراحل متقدمة يف برنامج الحوكمة 

اإللكرتونية.
وقال الغزي يف بيان تلقت املستقبل 
العراقي نس�خة منه إن »الحكومة 
العراقية وصلت إىل مراحل متقدمة 
يف خطواته�ا الج�ادة نح�و إنج�از 
برنام�ج الحوكمة اإللكرتونية، من 
خالل مراح�ل التش�غيل التجريبي 
الخاص�ة بتداول الوثائق الرس�مية 
العام�ة  واألمان�ة  ال�وزارات  ب�ن 

ملجلس الوزراء«.
بالفري�ق  لقائ�ه  خ�الل  وأض�اف 

االستش�اري للرنامج، أن »اللجنة 
العليا وخالل فرتة س�نة من العمل 
اس�تقطاب  ع�ى  دأب�ت  الج�اد، 
العراقي�ة م�ن مختلف  الكف�اءات 
للعمل عى  الرس�مية،  املؤسس�ات 
تطوير الرنامج، م�ن خالل وضع 
الخطط الخاص�ة بتدريب وتطوير 
مه�ارات العامل�ن ع�ى الرنامج، 
والتنس�يق م�ع الجهات الرس�مية 

ذات العالقة«.
ووفقا للبيان، قدم »أعضاء الفريق 
بالخط�ط  عرض�اً  االستش�اري، 
املستقبلية التي سيتم اعتمادها يف 
الرنامج للفرتة املقبلة، معززة بعدد 
م�ن التوصيات التي تمت املصادقة 
عليه�ا، وس�يتم العم�ل عليه�ا يف 

املراحل املتبقية للمرشوع«.

األمانة لعامة ملجلس الوزراء 
تكشف عن »مراحل متقدمة« من برنامج 

احلوكمة اإللكرتونية

      بغداد / المستقبل العراقي

أوض�ح مستش�ار رئاس�ة الوزراء لش�ؤون 
االنتخاب�ات عبد الحس�ن الهن�داوي، أمس 
االثن�ن، أن الع�راق بصدد دراس�ة واختيار 
االنتخابي�ة  املراقب�ة  يف مش�اريع  األفض�ل 
املقدم�ة م�ن مجموع�ة م�ن ال�دول، فيما 
أك�د أن مجلس األم�ن الدويل، ي�درس حالياً 
ق�رار املراقب�ة الدولي�ة عى عملي�ة املراقبة 

لالنتخابات العراقية.  
وق�ال الهن�داوي إن »مجل�س األم�ن الدويل 
يدرس حالياً قرار املراقبة الدولية عى عملية 
املراقبة لالنتخابات العراقية اىل جانب اهتمام 
كب�ري ملجموعة من الدول، قدمت من خاللها 
عدة مش�اريع، تخص املراقب�ة االنتخابية«، 
ولف�ت اىل أن »الع�راق بص�دد دراس�ة هذه 

املشاريع واختيار ما هو األفضل منها«.  
دراس�ة  »معاي�ري  أن  الهن�داوي،  وأض�اف 

مش�اريع املراقبة املقدمة، تعتمد بالنس�بة 
لن�ا ع�ى م�ا يحم�ي الس�يادة الوطنية من 
جهة، ويحقق رقابة جيدة ملسار االنتخابات 
من جه�ة أخرى«، مؤك�داً »أهمي�ة املراقبة 
االنتخابي�ة إلعادة الثقة بالعملية االنتخابية 

من قبل املواطنن«.  
وتاب�ع، أن »العملي�ة االنتخابي�ة ال تج�رى 
بدون ضمانات، منها األتمتة ومحاولة إبعاد 
اليد ألق�ى ما يمكن عن التدخل يف املس�ار 

االنتخاب�ي ومراح�ل التصوي�ت البايومرتي 
وحت�ى النتائ�ج بم�ا يمهد الطري�ق لتحقق 

الرقابة االنتخابية بدقة«.  
وح�دد الهن�داوي ثالثة مس�تويات للرقابة، 
»األول الرقاب�ة الحزبي�ة لكافة املش�اركن 
املراقب�ة  االنتخاب�ي، والثان�ي  التناف�س  يف 
الوطني�ة من ش�بكات املراقبة الت�ي تمتلك 
االنتخاب�ات،  متابع�ة  يف  ممت�ازة  خ�رات 
إذ بل�غ مجم�وع ه�ذه الش�بكات ٢٠ أل�ف 

مراق�ب عراق�ي مح�رتف، كم�ا يمكن خلق 
ودعم ش�بكات جديدة ضمن هذا املس�توى 
للمحام�ن والقض�اة واملفكري�ن واألدب�اء، 
واملس�توى الثالث، الرقاب�ة األممية وتكون 

بإدارة األمم املتحدة«.  
وأش�ار إىل »رضورة إع�ادة الثق�ة بالعملية 
االنتخابية من خ�الل تفعيل قانون األحزاب 
وتوف�ري األم�ن بما يضم�ن انتخابات أفضل 

ومصداقية أوضح«.  

مستشار حكومي: جملس األمن يدرس مراقبة انتخابات حزيران

        بغداد / المستقبل العراقي

عقدت اللجنة املالية برئاس�ة هيثم الجبوري وحضور عضاء 
اللجن�ة واللج�ان النيابي�ة األخرى، أم�س االثنن، ملناقش�ة 
التقرير املعد من قبلها بش�أن مرشوع قانون املوازنة العامة 

االتحادية لعام ٢٠٢١.
 وذكرت اللجنة يف بيان، تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه 
ان« تقريرها تضمن رؤيتها بشأن املوازنة واهدافها من خالل 
تخفيض مس�توى العجز وإع�ادة ترتيب أولوي�ات اإلنفاق ، 
وتحقي�ق العدال�ة االجتماعي�ة وتوجي�ه الدع�م اىل الرشائح 
الفق�رية ، فض�ال عن زيادة موارد الدولة وتحس�ن اس�اليب 

جبايتها وتنويع مصادرها غري النفطية وتعظيمها«.
كما اكدت اللجنة عى« رضورة دعم املش�اريع االس�تثمارية 

وف�ق الي�ات رصف تعتمد العدال�ة يف التوزيع ودع�م القطاع 
الخاص وارشاكه يف عملية التنمية االقتصادية ، واالس�تمرار 
باإلصالح�ات الت�ي ينعك�س اثرها ع�ى الواق�ع االقتصادي 

واالجتماعي للبلد«.
بدورها، كش�فت اللجنة املالية النيابية عن وجود توجه لدى 
مجل�س الن�واب إللغاء االس�تقطاعات من روات�ب املوظفن 

واملتقاعدين.
 وق�ال عض�و اللجنة ش�ريوان ميزرا يف ترصي�ح صحفي ان 
»م�رشوع قانون املوازنة االتحادية للع�ام ٢٠٢١ لدى اللجنة 

املالية التي ستقوم بدورها بمناقشته. 
واض�اف »هناك توجه يف مجلس النواب إللغاء اس�تقطاعات 
من رواتب املوظفن واملتقاعدين او تخفيضها بش�كل يصب 

يف مصلحة املواطنن«. 

وكانت اللجنة املالية النيابية، قد ش�ددت يف وقت سابق، عى 
أهمي�ة معالجة العج�ز الكبري يف موازنة الع�ام الحايل، وعدم 
االعتم�اد بش�كل كامل ع�ى أس�عار النفط كونه�ا معرضة 

للتغيري. 
وذكرت يف بيان، ان »اللجنة حددت خالل االجتماع الذي عقد يف 
مقرها، جملة من النقاط االساسية يف فقرات قانون املوازنة 
أهمها نس�بة العجز الكبرية واالس�تقطاعات املفروضة عى 

رواتب املوظفن وحجم التخصيصات املالية للمحافظات«. 
واكدت اللجنة »أهمية معالجة العجز الكبري يف املوازنة، واألخذ 
بنظ�ر االعتبار وض�ع جائحة كورونا وعدم االعتماد بش�كل 
كامل عى أس�عار النف�ط الحالي�ة كونها معرض�ة للتغيري، 
فضال عن مراعاة نسب التخصيصات املالية للمحافظات مع 

مراعاة درجة املحرومية لكل محافظة«. 

        البصرة / صفاء الفريجي

ح�ذر نواب محافظة البرصة ، الحكومة من 
الغب�ن واالس�تخفاف بحق�وق محافظتهم 
يف م�رشوع قان�ون املوازنة العام�ة ٢٠٢١، 
مؤكدي�ن رضورة من�ح الب�رصة حقوقه�ا 
املرشوعة لدورها السرتاتيجي واملستقبيل يف 

حياة جميع العراقين.
وقال النائ�ب جمال املحم�داوي ، يف مؤتمر 
صحفي مش�رتك ان » موازن�ة العام الحايل 
٢٠٢١ ل�م تنص�ف الب�رصة وأهله�ا الذي�ن 
و  البيئي�ة  ل�ألرضار  يومي�ا  يتعرض�ون 
الصحية نتيجة لعمليات اس�تخراج و انتاج 
وتصدي�ر النف�ط »، مش�ريا اىل ان املوازن�ة 
ح�ددت اس�تحقاق الب�رصة بح�وايل )١,١( 
تريليون دينار بينما منحت اقليم كردستان 

)١3,١٩( تريلي�ون دين�ار يف الوق�ت ال�ذي 
تش�رتط ان يس�لم االقليم ما يساوي قيمة 
)٢5٠( ال�ف برميل م�ن النفط اي ما يعادل 
)7%( م�ن االي�رادات الكلي�ة يف الحن الذي 
ترف�د محافظة الب�رصة املوازن�ة بما يقدر 
ب)٩٠%( م�ن االيرادات الكلي�ة , فهل يوجد 

جور وظلم أشد من هذا.
واض�اف » لقد ثبتت تقارير دي�وان الرقابة 
املالية اس�تحقاقات مالية كب�رية ملحافظة 
الب�رصة مرتتبة ع�ى وزارة املالي�ة لالعوام 
٢٠١4 و ٢٠١5 و ٢٠١6 يص�ل مجموعه�ا 
اىل ح�وايل )٢٠( تريليون دينار لم تس�تلمها 
املحافظة لغاية االن ، عى الرغم من تعرض 
بنيته�ا التحتية للتخري�ب نتيجة الحروب و 
لوجود مئات املش�اريع املتوقفة و املعرضة 
لالندث�ار نتيجة لع�دم توف�ر التخصيصات 

املالية النجازها«.
واوضح » لقد تضمن قانون املوازنة اجحافا 
كبريا لحقوق املحافظة حن اقر مبدأ جديدا 
، ظامل�ا يف ت����������وزي�ع نس�بة م�ن 
عائدات النفط اذ تضمن�ت املادة )٢ – اوال( 
عى اعتماد نس�بة )5%( من ايرادات النفط 
الخ�ام املنت�ج و )5%( م�ن اي�رادات النفط 
الخام املكرر )5%( من ايرادات النفط الخام 
الغ�از الطبيع�ي املنت�ج و اخ�������تي�ار 
احد هذه االيرادات ع�ى ان ال يتجاوز املبلغ 
)5٠٠( ملي�ار دينار توزع ع�ى املحافظات 
املنتج�ة جميع�ا بما فيه�ا االقلي�م »، مبينا 
أن » حص�ة املحافظ�ة س�تكون اق�ل م�ن 
النس�������بة الس�ابقة املق�ررة و البالغة 
)7٢,١46%( الن ذلك يعني تخفيض نس�بة 
النص����ف  البت�������رودوالر اىل  مبال�غ 

تقريبا مقارنة بموازنة ٢٠١٩ ».
وانتقد املحم�داوي ، غياب املعايري يف توزيع 
اس�تحقاق املحافظ�ات اذ لم ت�راِع املوازنة 
النس�بة الس�كانية أو األرضار التي يتعرض 
له�ا س�كان املحافظ�ات املنتج�ة للنفط أو 

مقدار املحرومية.
واوضح ان » نواب مح������افظة البرصة 
اجمعوا ع�ى عدم تم�����رير هذه املوازنة 
بش�كلها الحايل مل�ا يتعرض ل�ه أبناؤها من 
ظلم واستخفاف بحق�����وقهم ، إلن أكثر 
من )3٠( ال�ف درجة وظيفية ت�م تعيينهم 
وفق قرار )3١5( املعدل )337( ضمن حزمة 
اإلص�����الحات التي أقرها مجلس الوزراء 
وتم تش�غ������يلهم ملدة سنة كاملة، دون 
توف�ري التخصيصات املالي�ة الالزمة لرصف 

مستحقاتهم«.

        بغداد / المستقبل العراقي

الوطنية لالستثمار،  الهيئة  أعلنت 
الكش�ف  االثن�������ن،  أم�س 
ع�ن أك�ر عملي�ة فس�اد لرشكة 
اس�تثمارية من خالل اس�تغاللها 
والرضيب�ي  الجمرك�ي  اإلعف�اء 
خارج امل�رشوع املكلفة به، وبيعه 

يف األسواق املحلية.  
وذك�رت الهيئ�ة يف بي�ان، تلق�ت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه، 
أنه�ا »ضبطت وثائق ومس�تندات 
وأوراق تتعل�ق باإلعفاء الجمركي 
والرضيبي يف األسواق املحلية تعود 
إلح�دى الرشكات االس�تثمارية يف 

املحافظات«.  
وأضاف البي�ان، أن�ه »ومن خالل 
املتابعات املستمرة والح�����ثيثة 
وبإرشاف  املش�اري������ع  لتل�ك 
الهيئ������ة  رئيس�ة  قب�ل  م�ن 
س�هى الياس نجار، قامت اللجان 
وإج�راء  بالتحق�ق  املختص�ة 
وثب�������ت  املوقع�ي  الكش�ف 
قي�ام املس�ت������ثمر بالترصف 
يف  وبيع�ه  الجمرك�ي  باإلعف�اء 

األسواق املحلية«.  
م�ع  »يتن�اىف  ه�ذا  أن  إىل  ولف�ت 
القوان�ن واألنظمة املعم�ول بها، 
حيث سيتم اتخاذ كافة اإلجراءات 
القانوني�ة واملالية عى وفق قانون 

االستثمار رقم ١3 لسنة ٢٠٠6«. 

بالتفاصيل.. حماور التقرير اخلاص بموازنة 2021.. واملالية الربملانية:
 توجهان يف استقطاع الرواتب

نواب البرصة: املوازنة »تستخف« بحقوق حمافظتنا

هيئة االستثامر تكشف
 عن إحباط »أكرب عملية 

فساد« للتهرب 
من الكمرك والرضيبة

        بغداد / المستقبل العراقي

ع�د رئيس هيأة الحش�د الش�عبي، فال�ح الفي�اض، ق�رار وزارة الخزانة 
االمريكية بفرض عقوبات ضده بانها تمثل »إساءة للعراق وللعراقين«.

 وذكر بيان ملستش�ارية األمن القومي تلقت املستقبل العراقي نسخة منه 
ان مستش�ار األمن القومي قاس�م األعرجي، زار مقر هيأة الحشد والتقى 
رئيس�ها، الفياض »وجرى خالل اللقاء بحث آخر املس�تجدات السياس�ية 
واألمني�ة، والتأكيد ع�ى وحدة املوقف، والتعاون والتنس�يق املش�رتك بن 
مستش�ارية األمن القومي وهيئة الحش�د الش�عبي، يف مجال تعزيز األمن 

والحفاظ عى البلد واملواطن«.
وثم�ن الفي�اض موق�ف األعرج�ي، »بخصوص ق�رار الخزان�ة األمريكية 

األخري،« مؤكدا أن »القرار يمثل إساءة للعراق والعراقين«. 
من جانبه أش�اد األعرجي »باملواقف الوطنية للفي�اض، وبطوالت مقاتيل 
الحشد الش�عبي ومشاركتهم إخوانهم يف القوات املس�لحة يف تعزيز األمن 
واالس�تقرار، ومالحقة ماتبق�ى من خاليا إرهابي�ة، والحفاظ عى بلدهم 

وشعبهم«.
وكان�ت وزارة الخزان�ة األمريكية، فرضت الجمع�ة املاضية، عقوبات عى 
رئيس هيأة الحشد الشعبي فالح الفياض وقالت إنه »عى صلة بانتهاكات 

خطرية لحقوق اإلنسان« حسب قولها. 
من جانبها أس�تنكرت وزارة الخارجية العراقي�ة، القرار االمريكي معترة 
اي�اه »إس�اءة بحق الش�عب« مش�رية اىل ان » الفياض ش�خصية وطنية 
عراقية ولها تضحيات يف البالد، وان عقوبات واش�نطن عى فالح الفياض 

تشكل إساءة للعراق حكومة وشعبا«.

رئيس هيئـة احلشد الشعبـي: قرار اخلزانة 
االمريكية يمثل إساءة للعراق والعراقيني

        بغداد / المستقبل العراقي

قالت وزيرة الدفاع الفرنس�ية، فلورن�س باريل، إن تنظيم داعش قد 
يعود إىل الظهور مجددا يف سوريا والعراق.

وقال�ت ب�اريل يف ترصي�ح صحفي إن »فرنس�ا ت�رى أن }داعش{ ال 
يزال موجودا، حتى أنه يمكن الحديث عن ش�كل من أش�كال عودة 

ظهوره يف سوريا والعراق«. 
وأك�دت باريل أن داعش »يعيد بناء صفوفه يف العراق أيضا«، معترة 
أنه »لم يتم اجتثاته بالكامل يف بالد الشام لذا نحن ال نزال هناك عر 

مهمات تدريبية وعر مقاتالتنا«. 
وتأتي ترصيحات باريل بعدما أعلنت إدارة الرئيس األمريكي املنتهية 
واليت�ه، دونالد ترامب، أنها تعتزم س�حب 5٠٠ جندي من العراق يف 

منتصف فراير/ شباط املقبل وإبقاء ٢5٠٠ جندي فقط هناك. 
وس�بق أن غ�ادرت الغالبية الس�احقة من قوات ال�دول األعضاء يف 

التحالف الدويل ملكافحة داعش مع بدء تفيش وباء كورونا. 
وتش�ارك فرنس�ا يف التحالف الدويل ال�ذي تقوده الوالي�ات املتحدة 

ملكافحة داعش بأربع طائرات من طراز »رافال«.

فرنسا حتذر من »عودة« تنظيم »داعش« 
إىل العراق وسوريا

        بغداد / المستقبل العراقي

لالتح�اد  املش�رتك  الرئي�س  أك�د 
الوطني الكردس�تاني، الهور شيخ 
جنك�ي، أم�س اإلثن�ن، أن توصل 
حكوم�ة االقلي�م وم�ع الحكوم�ة 
االتحادية إىل اتفاق سيحل مشاكل 

الرواتب وموازنة اإلقليم.
وق�ال اله�������ور ش�يخ جنكي 
املس�ت����قبل  تلق�ت  بي�ان  يف 
العراقي عقب اجتماعه مع جمعية 
البيش�مركة القدام�ى، إن »توصل 
حكومت�ي االقلي�م واالتحادي�ة إىل 
اتف�اق س�يحل مش�اكل الروات�ب 
واملناط�ق  اإلقل���ي�م  وموازن�ة 
املتنازعة«، مؤك�دا »رضورة العمل 

يف إط�ار الجه�د الرملان�ي لضمان 
الدع�م  وكس�ب  ش�عبنا  حق�وق 
بمس�تحقات  املتعلق�ة  للفق�رات 
إقليم كردستان ضمن موازنة العام 

 .»٢٠٢١
وشدد عى »رضورة توحيد مواقف 
وتكثي�ف  السياس�ية  االط�راف 
الجه�ود يف بغداد، م�ن أجل تجاوز 

هذه املرحلة الحساسة«.
ويعان�ي إقلي�م كردس�تان العراق، 
من أزمة اقتصادية خانقة منذ عام 
٢٠١6 بسبب تراجع أسعار النفط، 
ولم يس�تلم موظ������فو اإلقليم 
رواتبهم منذ أش�هر بسبب خالفات 
االتح�����ادي�ة  الحكوم�ة  ب�ن 

وحكومة اإلقليم.

شيـخ جنكـي عـن رواتـب كردستـان:
 اتفاقنا مع بغداد سيحل املشكلة
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    المستقبل العراقي / عامر عبدالعزيز 

اكد املهندس عبدالرحمن عجي طوفان مدير عام الرشكة 
لتجارة الحبوب ان الرز العنرب الذي تم تصنيعة يف مجرشة 
العم�ارة الحكومي�ة الذي انتج من الش�لب املس�وق هذا 
العام س�يكون ع�ى موائد املواطن�ن يف مدينة بغداد من 
خالل توزيعة ضم�ن مفردات البطاقة التموينية لتكملة 

الحصة الرابعة.
وقال تنفيذا لتوجيه الدكتور عالء الجبوري باكمال توزيع 
الحصة الرابعة لوكالء التموين يف بغداد وجهنا ادارة فرع 
الرشك�ة يف ميس�ان بمناقلة  كمي�ة )٤٥٠( طن من الرز 
العنرب الذي تم تصنيعه يف مجرش�ة العمارة الحكومية ، 
و التي بارشت فعليا بعملية املناقلة صباح اليوم وتوجيه 

اسطول النقل اىل مخازن الرز يف كرسة وعطش ببغداد .
واض�اف اىل ان العم�ل متواص�ل يف املج�ارش الحكومية 
النت�اج وتصني�ع الرز و تهيئي�ة ليكون جاه�زا للتوزيع 

ضمن مفر دات البطاقة التموينية ، 
م�ن جان�ب اخر اش�ار مدير ع�ام الرشكة اىل 
ان مجرش�ة الحل�ة الحكومي�ة التابعة لفرع 
الرشك�ة يف باب�ل تواصل تصني�ع و انتاج الرز  
املحيل من الشلب املسوق هذا املوسم لتوزيعه 

ضمن مفردات البطاقة التموينية . 
وق�ال ان مجرش�ة الحل�ة الحكومي�ة الت�ي 
ب�ارشت يف عملي�ة التصنيع منذ التاس�ع من 
كان�ون االول بلغ�ت كمي�ة ش�لب الياس�من 
املس�تلم لغرض عملية  التصنيع حتى الحادي 
والثالث�ن م�ن كان�ون االول ٢٠٢٠ بح�دود ) 
١٥٥١،١٨١( طن و محقق�ة كمية رز مصنع 
بلغ ) ٩٢٧،٨٥٥( طن و بمعدل استخالص بلغ 

بحدود  )٦٢.٨٪( .
واض�اف اىل املجرش�ة ومع بداية ع�ام ٢٠٢١ 

واصل�ت اس�تالم الش�لب م�ن صومع�ة الحل�ة ملواصلة 
عملية التصنيع و بلغ ماس�تلم لغاي�ة يوم امس  بحدود 
) ٥٥٥،٦٦٠( ط�ن ، صنع منه لغاي�ة اليوم )١٧٩،٢٠٠( 

طن .
وع�ن االلي�ة املتبع�ة والعمل ب�ن طوفان ان 
العمل متواصل بواقع ثالثة شفتات )صباحي 
و مس�ائي ولييل ( وياتي ذل�ك من اجل تامن 
املزي�د من الرز وتهيئته ليك�ون متاح للتوزيع 

ضمن مفردات البطاقة التموينية .
» طوف�ان » اك�د اىل الجهد الفني يف املجرش�ة 
يتابع اعمال الصيانة بشكل يومي يتم خاللها 
ابدال االجراء املترضرة لغرض اعادة االليات و 
املعدات اىل الوضع الذي يؤمن اس�تمرار العمل 

بدون توقف.
ب�دوره، بن مدير فرع الرشك�ة يف بابل احمد 
س�الم الس�لطاني ان مخ�ازن الرز يف س�ايلو 
الحلة الجدي�د جهز وكالء املحافظة باكثر من 
)٤٠٠( ط�ن ولدين�ا خزين من ال�رز يمكن ان 

يسد حاجه اي موقع.

جتارة احلبوب تعلن جاهزيتها لتوزيع الرز العنرب بعد البدء بمناقلة كمية »٤٥٠« طن من جمرشة العامرة

    المستقبل العراقي /  قصي المسعود 

تنفيذا لتوجه�ات مدير ع�ام الرشكة العامة 
لتوزي�ع كهرباء بغداد املهندس حس�ن عطا 
دهش الزبيدي برضورة تعظيم موارد الجباية 

وتقليل الضائعات.
ت�رأس مع�اون مدي�ر ع�ام الرشك�ة العامة 
التوزي�ع  لش�ؤون  بغ�داد  كهرب�اء  لتوزي�ع 
املهندس فراس حسن كاظم الفرطويس هذا 
الي�وم ٩/١/٢٠٢١ اجتماعا موس�عاً يف مقر 

فرع توزيع كهرباء الصدر .
وبحض�ور مدي�ر الف�رع املهندس س�عدون 
م�وىس فلي�ح النداوي.ضم جميع مس�ؤويل 
القطاعات ومس�ؤويل قس�م املبيعات وقسم 
الش�ؤون القانونية واعضاء  اللجنة املركزية 

لتعظيم موارد الجباية يف الفرع.
تم مناقش�ة واقع الجباية وكيفية تعظيمها 

بش�كل صحيح  وناقش�ا االجتم�اع املغذيات 
املتداخل�ة ب�ن الرقعة الجغرافي�ة لكل قطاع 
ملعرفة كمي�ة الطاقة املباعة والضائعات لكل 
قطاع من اج�ل تقييم عم�ل القطاعات التي 
س�اهمت بتقلي�ل الضائعات وارتفاع نس�بة 
الجباية.وتم خالل االجتماع تقديم مقرتحات 
عملي�ة قابل�ة للتنفيذ لتطوير واقع الش�بكة 
ومناقش�ة ح�االت التجاوز الت�ي تحدث عى 
الش�بكة الكهربائي�ة م�ن بع�ض املواطن�ن 
واالحياء العش�وائية وايجاد الحلول املناسبة 

لها بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة..
كما ناقش االجتماع الية عمل نصب املقاييس 
من اج�ل تعظيم الجباي�ة اضافة اىل رضورة 
عمل جرد للمناطق الزراعية والعش�وائية من 
اجل ترقيمه�ا وايجاد الحل�ول القانونية من 
اج�ل نصب مقايي�س لها من اج�ل النهوض 

بواقع الجباية وتوفري مستلزمات العمل.

ووجه السيد املعاون رضورة متابعة املخالفن 
ما بعد القطوعات وإجراء املعامالت األصولية 
والقانوني�ة بحق املتجاوزي�ن واملمتنعن عن 
دف�ع أجور الجباية وإدخالهم بش�كل أصويل 
عى الش�بكة الكهربائية وبعكس�ه س�يتخذ 
بحقه�م اإلج�راءات القانوني�ة بع�د أنذارهم 

باعتبار ذلك مخالف رشعا وقانونا.
واس�تمع س�يادته إىل العديد م�ن املقرتحات 
واالجراءات من السادة الحضور واحتياجاتهم 
من أجل الوقوف عليه�ا وتذليلها النجاح تلك 
الحم�الت .الفت�ا ان طموحن�ا يك�رب وي�زداد 
لس�اعات تجهيز عى مدار الس�اعة وهذا لن 
يتحقق اال ببذل الجهود املضاعفة لنس�تطيع 
ادامة الشبكة الكهربائية وتطويرها لالفضل 
وبما يضمن استمرار تجهيز املواطنن بالتيار 
الكهربائي املس�تمر واملس�تقر خ�الل فرتات 

التجهيز.

معاون مدير عام كهرباء الصدر يرتأس اجتامعًا لتعظيم 
اجلباية وحل اختناقات الشبكة الكهربائية

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة االتص�االت، أم�س االح�د، 
إطالق خدمة تقف�ي البعائث الربيدية من 
خ�الل مكاتبها املنترشة يف بغداد وذلك بعد 
االنته�اء من تجهيز مكاتب الربيد بأجهزة 
الحاسوب والطابعات الليزرية وربطها من 

   .IPS خالل شبكة إلكرتونية وفق نظام
وق�ال املتح�دث الرس�مي، باس�م الوزارة 
رعد املش�هداني، يف بيان، تلقت »املستقبل 
»وزارة  إن  من�ه،  نس�خة  العراق�ي« 
االتصاالت وبتوجيه من قبل الوزير أركان 
أحمد ش�هاب الش�يباني اطلق�ت الرشكة 
العام�ة للربي�د والتوفري إحدى تش�كيالت 
ال�وزارة خدمة تقفي البعائث الربيدية من 
خ�الل مكاتبها املنترشة يف بغداد وذلك بعد 
االنتهاء من تجهي�ز مكاتب الربيد بأحدث 
أجه�زة الحاس�وب والطابع�ات الليزري�ة 
وربطه�ا من خالل ش�بكة إلكرتونية وفق 

.»IPS نظام
وأض�اف أن�ه »أصب�ح بإم�كان املواط�ن 
مراجع�ة أق�رب مكتب بري�دي عى موقع 
س�كناه والتقف�ي ع�ن بعيثت�ه الربيدية 
والت�ي تتضمن ) طرد - رس�الة - رزمة - 
مطب�وع - أو أي م�ادة أخ�رى ( ومعرفة 
مكان تواجدها وخط سريها وبكل سهولة 
ويرس. . علما إن هذا النظام يشمل إدخال 
كافة املعلومات والبيانات املتعلقة بالبعيثة 

الصادرة أو الواردة«.
والتوف�ري  الربي�د  »رشك�ة  أن  إىل  وأش�ار 
وبمتابعة مبارشة من قب�ل مديرها العام 
صف�وان جاس�م محم�د ش�يت قامت  يف 
والربام�ج  التقني�ات  واس�تخدام  إدخ�ال 
املعتمدة من االتحاد العاملي للربيد لالرتقاء 
بخدماته األساس�ية والثانوي�ة اإلضافية 
وصوال إىل خدمة تتميز )بالرسعة - الدقة 
- األمانة( وهو الشعار الذي اعتمده الربيد 

العراقي بالتعامل مع زبائنه«.

وزارة االتصاالت تعلن جتهيز مكاتب الربيد 
وتطلق خدمة تقفي البعائث الربيدية

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

جه�زت رشك�ة توزي�ع املنتج�ات النفطي�ة حق�ول 
الدواج�ن واملفاق�س بمنتوج�ي زي�ت الغ�از والنفط 
األبيض وبالس�عر الرس�مي املدع�وم رشط ان تكون 
حاصلة ع�ى كتاب صادر م�ن وزارة الزراعة أو هيأة 
االس�تثمار، وتتم عملية التجهيز وفق خطة تجهيزية 
تضم�ن س�د اإلحتياج الكام�ل لهم من الوق�ود الالزم 
حرص�اً عى ديموم�ة عمله�ا لتقديم املنت�ج األفضل 
للمواطن�ن. وأوضح وكيل مدير عام الرشكة حس�ن 
طال�ب عبود بان التعليمات الوزارية نّصت عى أهمية 
تزويد حق�ول الدواجن واملفاقس باملحروقات الكافية 
تنفي�ذاً للربنامج الوطني والخطط التنموية لتش�غيل 
تل�ك املش�اريع ألجل دعم وتنش�يط القط�اع الخاص 
وخل�ق بيئة مناس�بة مس�توفية لرشوط اإلس�تثمار 
والعم�ل وبالت�ايل تحقي�ق مع�دالت نم�و يف اإلقتصاد 
الوطني«.م�ن جانب�ه أوض�ح مدير هي�أة التجهيز يف 
الرشكة آلية تحدي�د الكميات املخصصة من منتوجي 
النف�ط األبيض وزيت الغ�از لغرض تجهي�ز املولدات 
وكذل�ك البويل�رات والبرين�رات املس�تخدمة ألغراض 
التدفئ�ة، فقد تم تجهيز املول�دات ب� )٥( لرت من زيت 
الغاز لكل kva مع إعتماد الحدود العليا لقدرة مولدات 
الحق�ول العامل�ة بنظ�ام األقف�اص الحديث�ة وه�ي 
١٧٥ kva و ١٠٠ kva ل�كل قاع�ة بالنس�بة للحق�ول 
التي تعمل بنظ�ام )القاعات األرضي�ة أو الرسحية(، 
أم�ا بخص�وص البويل�رات والربنرات فق�د ذكر مدير 
التجهيز بأن تجهيزها حس�ب نوع املنتوج املستخدم 
يف تش�غيلها حي�ث تجه�ز البويلرات ب�� )٢٠٠٠/ لرت 
شهرياً ( والربنرات ب� )٤٥٠ لرت / شهرياً ( ، علماً بأن 
السعرالرسمي لزيت الغاز )٤٠٠ دينار / لرت( وللنفط 

األبيض يبلغ )3٠٠ دينار / لرت (.

املنتجات النفطية جتهز حقول الدواجن 
بأنواع الوقود وبالسعر املدعوم

    المستقبل العراقي / زهراء علي

افتت�ح محافظ نين�وى نجم الجب�وري، أمس االثن�ن، عدداً من 
املشاريع الخدمية يف اقضية ونواحي غرب املوصل 

وق�ال الجبوري يف ترصيح صحفي ان »الجهد الهنديس والفني يف 
مديرية بلديات نينوى انتهى من انجاز عدد من املشاريع الخدمية 
والصحية والرتفيهية التي افتتحت لخدمة س�كان املحور الغربي 

من مدينة املوصل وعدد من مدن املحافظة«.

حمافظ نينوى يفتتح »2٠« مرشوعا 
خدميا غرب املوصل

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة العمل والش�ؤون االجتماعي�ة، أمس االثنن، جدول 
إصدار بطاقة املاسرت كارد، للمعن املتفرغ بسبب الزخم الحاصل 

عى إصدار البطاقة.      
وقالت الوزارة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه إنه 
»نظ�راً للزخ�م الحاصل من قبل املواطن�ن الراغبن يف الحصول 
عى بطاقات الدفع االلكرتوني املاسرت كارد من املشمولن براتب 
املع�ن املتف�رغ، وحرص�ًا م�ن إدارة الهيئة عى صحة وس�المة 
املواطن�ن الكرام يف ظل جائحة كورون�ا، وإلعطاء املهلة الزمنية 
الكافية لتنظيم عمل األقس�ام املكلفة بهذا األمر، لذا تقرر اعتماد 
الج�دول اآلتي ملراجعة املعن املتف�رغ فقط راجن تعاونكم معنا 

خدمة للصالح العام«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت لجنة الخدم�ات النيابية، أم�س االثنن، ان اعم�ار مدينة 
الصدر يشمل البنى التحتية والطرق والجسور.

 وق�ال عض�و لجن�ة الخدم�ات النيابي�ة م�رض االزيرج�اوي يف 
ترصي�ح صحف�ي، ان “املؤتمر س�يجمع الجه�ات التنفيذية مع 
بعض املواطنن والس�لطة الترشيعي�ة لوضع خطة طريق للعمل 

املستقبيل يف اعادة اعمار مدينة الصدر«.  
واض�اف، ان اعمار املدينة يش�مل املرافق كافة، م�ن بنى تحتية 
وط�رق وجس�ور وغريه�ا، مؤك�دا ان “مدين�ة الصدر س�تكون 

االنطالقة لباقي مناطق العاصمة«. غفران الخالدي

    بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت وزارة الرتبية، أمس االثنن، اس�تمرار دوام املدارس، فيما 
دع�ت الطلب�ة اىل االبتع�اد عن املواق�ع املزيفة لضمان اس�تمرار 

العملية التعليمية.
وقال�ت ال�وزارة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه ان 
»الدوام الرس�مي يس�تمر لي�وم واحد لكل صف درايس وحس�ب 
املرحل�ة الدراس�ية )ابتدائ�ي او ثانوي(«، الفتًة اىل ان�ُه »ال توجد 

لديها أي نية إليقافه«.
وأش�ارت اىل »تطلعها لزي�ادة ايام الدوام يف امل�دارس خاصًة بعد 
االنخفاض الكب�ري ألعداد االصابة يف العراق والتزام الطلبة بطرق 

الوقاية والسالمة«.
ودعت الوزارة »وس�ائل االعالم كافة والطلبة اىل رضورة االعتماد 
ع�ى املصادر الرس�مية يف نق�ل األخبار واالبتعاد ع�ن الصفحات 
واملواق�ع الوهمي�ة الت�ي تبغي اث�ارة الذعر بن صف�وف الطلبة 

والتأثري عى مسرية التعليم يف العراق«.

العمل تعلن جدول إصدار بطاقة 
»ماسرت كارد« للمعني املتفرغ

اخلدمات الربملانية: اعامر مدينة الصدر 
يشمل البنى التحتية والطرق واجلسور

الرتبية تدعو الطلبة اىل االبتعاد عن املواقع 
املزيفة لضامن استمرار العملية التعليمية

    بغداد/ المستقبل العراقي

اس�تبعَدت نقابة أطباء بغداد، أمس االثنن، ارتفاع أجور كشفية عيادات األطباء بسبب 
التط�ورات االقتصادي�ة التي حصلت مؤخرا يف البالد.   وقال نقي�ب أطباء بغداد الدكتور 
مصطفى باس�م الس�عدي يف ترصيح إن »النقابة تس�تمر بممارس�ة عملها بكل مهنية 
يف إج�راء جوالت تفتيش�ية عى عيادات األطباء ومراقبة أس�عار الكش�فية فيها، فضال 
عن مراقبة الوصفات الطبية املش�فرة والتي سبق للنقابة إن منعت ذلك إلمكانية رصف 
املريض لتلك الوصفة من أي صيدلية قد يرى أن أس�عارها مناس�بة إلمكانياته املادية«.  
وأض�اف أن »أنظمة وضوابط نقابة األطباء ال تس�مح برفع أس�عار كش�فية املرىض يف 
عي�ادات األطباء، إذ أن هناك أس�عارا ثابتة حس�ب اللق�ب الطبي إذا كان استش�ارياً أو 
أخصائيا أو ممارسا«.  وأشار السعدي إىل »وجود إجراءات من قبل النقابة يف حال مخالفة 
األطب�اء ذلك.  ودعا نقيب األطب�اء » املواطنن إىل رضورة إبالغ النقابة بأي مخالفات قد 
تجري يف مناطق بغداد، خاصة النائية منها، كنوع من املساعدة للنقابة يف تنفيذ أعمالها 

والخروج بجوالت تفتيشية للكشف عن تلك التجاوزات التي قد تحصل ضدهم«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

وزارة  يف  االس�تخبارات  وكال�ة  أعلن�ت 
الداخلية، أمس االثنن، اعتقال متهم اعتدى 
جنس�يا ع�ى اح�دى الفتي�ات القارصات 
يف العاصم�ة بغ�داد. وذك�رت الوكال�ة يف 
بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه 
ان�ه »وم�ن خ�الل ورود ب�الغ م�ن احدى 
املواطنات بقي�ام احد املتهم�ن باالعتداء 
ع�ى ابنتها الق�ارص جنس�ياً، وعى الفور 

تم تش�كيل فريق عمل مختص من مفارز 
املتمثل�ة بمديري�ة  وكال�ة االس�تخبارات 
اس�تخبارات بغ�داد وبع�د تكثي�ف الجهد 
االس�تخباري وتدقيق املوقف السكاني تم 
القب�ض ع�ى املته�م مرتك�ب الجريمة يف 
منطق�ة الكاظمية بمحافظة بغداد والذي 
كان مخموراً اثن�اء عملية القبض عليه«.
وأضاف البيان انه »تم تدوين أقوال املتهم 
املختصة  للجه�ات  باالع�رتاف وتس�ليمه 

بموجب وصل استالم أصويل«.

نقابة األطباء تطلق جوالت تفتيشية لضبط أسعار الكشفية

االستخبارات تعتقل مغتصب 
فتاة قارص يف بغداد

النفط تعلن افتتاح مصفى صالح الدين /2 
وارتفاع انتاج بيجي اىل »17٠« الف برميل

    بغداد / المستقبل العراقي

افتت�ح وزير النفط احس�ان عبد الجبار اس�ماعيل، أمس االثن�ن، مرشوع تأهيل 
وح�دة صالح الدي�ن /٢ يف مصفى الصمود يف بيجي بطاقة )٧٠( الف برميل باليوم 
لرتتفع  الطاقة التكريرية اىل ١٤٠ الف برميل باليوم. وقال وزير النفط احسان عبد 
الجبار اس�ماعيل يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه ان »الجهد الوطني 
نج�ح وباالعتماد عى االمكانيات املتاحة يف اعادة بناء وتاهيل مصفى صالح الدين 
/٢، بطاق�ة )٧٠( ال�ف برميل بالي�وم،  بع�د ان دمرته عصابات داع�ش االرهابي 
وادى اىل ايق�اف االنتاج الكيل للمصفى الذي كان بطاقة ٢٨٠ الف برميل«، مبيناً ان 
»خطط الوزارة تهدف اىل اعادة املصفى اىل طاقاته الس�ابقة ، وهو هدف عظيم لنا 
جميعاً، فضالً  عن اضافة وحدات تحس�ن البنزين والتي تهدف اىل االرتقاء بنوعية 
املش�تقات النفطية«.واش�ار اس�ماعيل اىل »اهمية اعادة تأهيل مصفى الصمود يف 
تغطي�ة جزء كب�ري من الحاجة املحلية من املش�تقات النفطي�ة، وان اضافة طاقة 
تكريرية جديدة من خالل اعادة تش�غيل مصفى  صالح الدين /٢ فانها تعد خطوة  
مهمة يف االعتماد عى املصايف املحلية والتقليل من االس�ترياد«، مش�يداً ب� »الجهود 
الوطنية املخلصة يف رشكة مصايف الش�مال والرشكات النفطية الس�اندة يف تحقيق 
ه�ذا االنجاز الكبري«.وتاب�ع وزير النفط ان »االنتاج الكيل للمصفى من املش�تقات 
النفط قد اس�هم يف رفع الطاقة التكريرية من وقود زيت الغاز  اىل )3.3٨3( مليون 
ل�رت بالي�وم، والنفط االبي�ض )٢.3٠٠ ( مليون لرت بالي�وم، والكازولن اىل )١.٢٠٠ 
( ملي�ون ل�رت باليوم، والنفث�ا اىل )٢.٥٠٠( مليون لرت، والنفط االس�ود اىل ) ٦.٦٥٠ 
( ملي�ون لرت، والغاز الس�ائل اىل  )١٦٠ (طن باليوم«.من جانب�ه قال وكيل الوزارة 
لش�ؤون التصفية حامد يونس ان »خطط الوزارة تهدف اىل رفع الطاقة التكريرية 
ملصف�ى الصم�ود اىل )٢٨٠( ال�ف برمي�ل بالي�وم من خ�الل اع�ادة  تأهيل مصايف 
الشمال«، مضيفاً ان »الطاقة التكريرية للبالد قد ترضرت كثرياً بعد توقف املصفى 
ع�ن االنت�اج بعد عام ٢٠١٤  بس�بب الحرب عى العصابات االرهابي�ة، وان الوزارة 
تعمل عى اعادته اىل طاقاته الس�ابقة  رغ�م التحديات املالية واالقتصادية«.بدوره 
اكد مدير عام مصايف الشمال قاسم عبد الرحمن ان »عمليات تأهيل وبناء املنشآت 
النفطية قد تحققت بجهود العاملن يف رشكة مصايف الش�مال والرشكات النفطية 
الس�اندة ومنها رشكة املش�اريع النفطي�ة ، واملعدات الهندس�ية ، ورشكة خطوط 
االنابي�ب النفطي�ة ، وغريها وبمتابعة ودعم واس�ناد من قبل وزي�ر النفط وقيادة 
القط�اع النفطي«.يذكر ان مصفى الصمود يف بيج�ي بمحافظة صالح الدين يضم 

مصفى صالح الدين /١ ومصفى صالح الذين /٢ ، ومصايف الشمال.

وزير العدل من البرصة: نشكر جهود 
املحافظ الداعمة للدوائر العدلية

ّ
    المستقبل العراقي / مصطفى األسدي

اس�تقبَل محافظ البرصة أس�عد عبد األم�ري العيدانّي يف 
مكتبِه، أمس اإلثنن، وزيُر العدل ساالر عبد الستار، بعد 

زيارة األخري للمحافظة واطالعه 
ع�ى دوائر ال�وزارة، مؤك�داً عى 
دوِر املحافظ�ة يف تقدي�م الدع�م 

لهذه الدوائر.
للمرك�ز  الس�تار  عب�د  وق�ال 
اإلعالم�ّي إن “زيارتن�ا للب�رصة 
العدلّية  جاءت للنهوض بالدوائر 
موظفيه�ا  حق�وق  واكتس�اب 
التابع�ة ل�وزارة الع�دل، وبدورنا 
نق�دم الش�كر واالمتن�ان لدع�م 
له�ذه  واملحاف�ظ  املحافظ�ة 
“هن�اك  أن  موضح�اً  الدوائ�ر”، 
مش�اريع س�ابقة متلكئة سوف 
الب�دء  لغ�رض  الي�وم  نزوره�ا 
باس�تكمالها”.من جانب�ِه، ق�ال 

محافظ البرصة إنُه “ترشفن�ا بلقاِء وزير العدل وبحثنا 
مع�ه القضاي�ا املتعلقة بال�وزارة يف املحافظ�ة، وكانت 
الزيارة مهمة للنهوِض بواقع دوائر وزارة العدل س�يما 

املشاريع املتلئكة والعمل عى إعادة العمل بها”.

الكهرباء تبارش بصيانة حمطة خور الزبري الغازية
    بغداد / المستقبل العراقي

ب�ارَشت مالكات وزارة الكهرباء املختصة بصيانة محطة 
خ�ور الزبري الغازية لرفد املنظوم�ة ب�١٠٠ ميغاواط قبل 
موس�م الصيف املقب�ل، بينما إدخلت محولة ثانية س�عة 
)3١.٥( )ام يف اي( اىل محطة سومر الثانوية القديمة 33 
/١١ )كي.يف(. وقال الناطق باس�م الوزارة احمد العبادي 
يف ترصيح صحفي ان مالكات الوزارة املختصة استنفرت 
جهودها لصيانة عدد كبري من الوحدات التوليدية بالبالد، 
برغ�م محدودية التخصيص�ات املالي�ة، بضمنها محطة 
خ�ور الزبري الغازي�ة املؤمل انجازها قبل موس�م الصيف 
لرفد املنظومة ب� ١٠٠ ميغاواط .وذكر ان اعمال الصيانة 
البالغة اربعة اش�هر، تضمنت فتح التورباين واس�تبدال 
املت�رضر من�ه، وفتح جمي�ع االجهزة املس�اعدة للوحدة 
االوىل، منوها بانه ستتم بعد االنتهاء اعادة الوحدة للعمل 
بطاق�ة ٦٠ ميغاواط، مش�ريا اىل معالج�ة الرضر ببعض 
اجزاء الوحدة الخامس�ة، وما زال العمل مستمرا وبنسب 

انجاز متقدمة.
وتاب�ع العب�ادي: ان امل�الكات ادخلت الوحدة السادس�ة 
باملحط�ة يف صيانة ش�املة ملدة 3٥ يوم�ا، تضمنت فتح 
انابي�ب الغ�از والوقود، وفت�ح مراجل التورباي�ن الثابتة 
واملتحرك�ة، معربا ع�ن امله باعادته�ا اىل العمل وربطها 

باملنظومة ضمن املواعيد املحددة بطاقة ١٠٠ ميغاواط.
عى صعي�د متصل، ذكر ان فرع توزي�ع كهرباء ذي قار، 

ادخ�ل محولة الق�درة الجديدة الثانية س�عة )3١.٥( )ام 
يف اي( للعمل بمحطة س�ومر الثانوي�ة القديمة 33 /١١ 
)ك�ي.يف(، وضمن املرحلة الثانية ألعم�ال تأهيل املحطة، 
مبينا ان اعمال التأهيل تضّمنت اس�تبدال محولة القدرة 
القديم�ة الثانية بأخرى جديدة س�عة)3١.٥( )ام يف اي(. 
واش�ار الناطق باسم الوزارة ان املحولة الجديدة سُتسهم 
بتحس�ن الوض�ع التش�غييل للمحطة وتزيد من س�عتها 
وتضم�ن ع�دم خروجه�ا املفاجئ ع�ن العمل م�ا يؤمن 

اس�تمرار التيار املجهز لعدد م�ن مناطق صوب الجزيرة، 
مشيدا بجهود مالكات الشعب وانجازهم العمل يف خضم 
تحديات ع�دة  كحظر التجوال ومخاطر انتش�ار جائحة 
كورونا.وكان�ت املحطة قد ش�هدت العام امل�ايض اعمال 
تأهي�ل نفذت ع�ى مرحلتن، تضمنت اس�تبدال محولتي 
الق�درة وبعض األعمال املدنية، وتم إدخال محولة القدرة 
الجدي�دة األوىل للعم�ل الصي�ف امل�ايض، ام�ا الثانية فتم 

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

Public Tender Announcement for Tender No: 021-SC-20-EBS  
Provision of Geological and Engineering Proposal Service for East Baghdad Oil Field/Southern Part 

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 Geological and Engineering Proposal Service for East Baghdad Oil Field/Southern Part 

Tender No.: 021-SC-20-EBS 

Tender Information:  

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

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

tender fee (100$) after procedures mentioned below. 

Part One: Scope of work 

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

2.1 Geological Proposal  

a) Drilling Geological Proposal including exploration, evaluation and 

development wells 

b) Well Testing Geological Proposal 

c) Completion or Recompletion Geological Proposal 

d) Geological Proposal of Damage Remove (including Acidizing and acid-

fracturing) 

e) Geological Proposal of Water injection  

f) Proposal of Transient testing or Deliverability testing 

g) Geological Proposal of Workover 

2.2 Engineering Proposal 

 a) Acid-fracturing Engineering Proposal 

 b) Damage Remove(Including Acidizing) Engineering Proposal 

c) Water Injection Engineering Proposal 

d) Well Test Engineering Proposal 

e) Well Completion Engineering Proposal 

f) Workover Engineering Proposal 

 

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

Part Two: Procedure for purchasing the ITB: 

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

the following documents one day in advance: 

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

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

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

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

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

Part Three:  

1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before the tender submission deadline 12:00 PM, 7 

Feb 2021 based on the ITB documents. 

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

Bidders Proposals shall consist of: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن ثاين )2(  والصادر يف 2021/1/4 
تعلن اللجنة اعاله عن تأجري العقارات املدرجة تفاصيلها  يف ادناه 
والعائ�دة ملكيتها اىل مديري�ة بلدية  تلعفر  وفقا الحكام القانون 
)21( لس�نة )2013( وبطريق�ة املزايدة العلني�ة.  فعىل الراغبني 
بااليجار مراجعة مديرية بلدية  تلعفر  وخالل مدة )15(  يوم  تبدأ 
من اليوم التايل لنرش االعالن بالصحف الرسمية مستصحبني معهم 
التامينات القانونية عىل ان ال تقل عن  )50%( من القيمة املقدرة  
وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من م�دة االعالن يف مقر البلدية 
ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور ن�رش االعالن  واملصاريف 
االخرى عىل ان يقوم  بتس�ديد باقي بدل االيجار والرسوم االخرى 
واب�رام العق�د خالل مدة )ثالث�ون يوم( من تاري�خ  تصديق قرار 
االحالة وبخالفه يعترب املستاجر ناكال ويعاد االعالن عن تأجر امللك 
وعىل حساب الناكل وتحمله فرق البدلني وكافة املصاريف االخرى 
املرتتب�ة عىل ذل�ك اضافة اىل مص�ادرة اماناته وعدم الس�ماح له 
بالدخول باملزايدة مجددا وستكون املزايدة  يوم االربعاء املصادف 

2021/1/27 يف مقر مديرية بلدية تلعفر.   
مالحظة / مدة االيجار سنة واحدة فقط

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )176(
تعلن اللجنة عن كرس قرار العقار ادناه وفق قانون 
)21( لس�نة )2013( فع�ىل الراغبني باالش�رتاك يف 
املزاي�دة العلني�ة مراجعة س�كرتري اللجن�ة يف بلدية 
املوصل خالل ) 7( س�بعة ايام تبدا م�ن اليوم التايل 
لن�رش االع�الن يف الصح�ف املحلي�ة لالط�الع ع�ىل 
الرشوط مس�تصحبني معهم هوي�ة االحوال املدنية 
وبطاقة السكن والتأمينات القانونية البالغة )%30( 
م�ن القيمة املق�درة مع الترصيح االمني للمش�رتك 
باملزاي�دة وتجري املزايدة يف دي�وان محافظة نينوى 
/ قاع�ة الحدباء   يف الس�اعة العارشة صباحا لليوم 
االخ�ري من مدة االعالن ويتحمل من ترس�و بعهدته 
اجور نرش االع�الن واجور خدمة بنس�بة )2%( من 

بدل االيجار.
*مكتب رق�م )1( مقاطعة 17 رجم حديد الواقع يف 
س�وق املعاش وبمس�احة )168(م2 وحس�ب واقع 

الحال  وملدة ثالث سنوات

تنويه
وردة سهون يف جريدة املس�تقبل العراقي يف 
الع�دد 2293  املص�ادف يف ي�وم الخميس  يف 
تاري�خ 2021/1/7 الخط�اء حصة املدين يف 
العقار التسلسل 792/2 م38الخاجيه  وهو 

الصحيح 792/3
قضية تنويه

������������������������������������
أعالن

بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي )عيل 
حس�ني داور( ال�ذي يطلب اضاف�ة لقبه من 
)الف�راغ( اىل )الدغريي( فم�ن لديه اعرتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل م�دة اقصاها 
)15( يوم وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الدعوى وفق احكام املادة )22( من قانون 

البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االح�وال املدني�ة والج�وازات واالقامة 

العامة /وكالة
������������������������������������

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 1670/ب2020/2

التاريخ: 2021/1/11
إعالن 

اىل / املدعى عليه ) يوسف نعمه سعدون (
اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم )1670/

واملتضم�ن   2020/11/2 يف  ب2020/2( 
الحك�م ب�)ال�زام املدعى عليه يوس�ف نعمه 
س�عدون بأن يؤدي للمدعية  انتصار عالوي 
محمد مبلغا مقداره اربعة ماليني وثالثمائة 
ال�ف دينار ع�ن ب�دالت ايجار العق�ار املرقم 
3/12309 مقاطع�ة 4 جزيرة النجف للفرتة 
املطال�ب به�ا املحص�ورة ب�ني 2017/2/1 
ولحني اقامة هذه الدعوى يف 2020/8/26م( 
ولثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
املبلغ القضائي واشعار مختار الرسالة االوىل 
) عيل جاهم الشمري( لذا تقرر تبليغك اعالنا 
بالقرار املذكور بصحيفتني محليتني يوميتني 
ولك ح�ق الطعن ع�ىل القرار املذك�ور خالل 
املدة القانونية بكافة طرق الطعن القانونية 
وبعكس�ه سيكتس�ب القرار املذك�ور درجة 

البتات وفق االصول. 
القايض

حربي طارش لفتة

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 1826/ب2020/5

التاريخ : 2021/1/11
اعالن

إىل/ املدعى عليها الثانية ) ناهده موىس عبد 
العباس( 

أق�ام املدع�ي )الس�يد مدي�ر بلدي�ة النجف 
اضاف�ة لوظيفته( الدع�وى البدائية املرقمة 
أع�اله ض�دك والت�ي يطل�ب فيه�ا الحك�م 
)بابط�ال كافة قي�ود العق�ار املرقم 20790 
/3 حي النرص واعادة تس�جيله باسم دائرة 
املدعي اعاله( ،ونظرا ملجهولية محل إقامتك 
حس�ب رشح املبلغ القضائي وحسب اشعار 
مختار حي القاسم/3 املدعو  ) مجيد شاكر 
الكعبي(، عليه قررت ه�ذه املحكمة تبليغك 
إعالنا بصحيفتني محليت�ني يوميتني بموعد 
املرافعة املصادف يف يوم 2021/1/25 وعند 
عدم حضورك أو إرسال من ينوب عنك قانونا 
س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابي�ا وعلنا  

وفق األصول.
القايض

عيل عبد الرضا حسن
������������������������������������

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2390/ب2020/5

التاريخ: 2021/1/10
إعالن 

اىل / املدعى عليه ) احمد ممتاز حميد (
اقام املدعي ) احمد حس�ني ادريس( الدعوى 
البدائي�ة املرقم�ة اع�اله والتي يطل�ب فيها 
الحك�م ) بالزام�ك بتأديت�ك للمدع�ي اعاله 
مبلغا قدره اربعة وعرشون مليون دينار عن 
قرضة حسنة  مستحقة االداء يف 2014/4/3 
ولثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
املبلغ القضائي واشعار مختار حي الجامعة 
/4 ) محم�د كاظم عب�د اليارسي( لذا قررت 
ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفتني 
محليت�ني يوميتني للحضور يف موعد املرافعة 
املص�ادف يف ي�وم 2021/1/25 وعن�د عدم 
حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عن�ك قانونا 
س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابي�ا وعلنا 

وفق االصول .
القايض

عيل عبد الرضا حسن

مجلس القضاء االعىل 
الدي�ن  رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف ص�الح 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف تكريت 

العدد/935/ش/2020 
التاريخ/2020/12/21 

اعالن 
اىل املدعى عليه/عبد القادر عيل محمد 

خل�ف(  عدن�ان  املدعية)صابري�ن  اقام�ت 
يطال�ب  املرقم�ة935/ش/2020  الدع�وى 
فيه�ا الحك�م بالتفري�ق لل�رر وملجهولية 
مح�ل اقامتك علي�ه قررت املحكم�ة تبليغك 
بموع�د املرافع�ة 2021/1/18 ع�ن طري�ق 

النرش بالصحف املحلية 
القايض

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

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف

تنفيذ/30
رقم االضبارة : 2021/22

التاريخ : 2021/1/11 
اىل  /املنفذ عليه ) سليمه موله عداي( 

لق�د تحقق له�ذه املديرية من  خ�الل ورقة 
التبلي�غ بالحض�ور ورشح املبل�غ واش�عار 
مختار رشيط الريم�وك املختار ) عباس عبد 
الحس�ن الش�بيل( بأن املدعو) س�ليمه موله 
عداي( هي غري مس�جله بسجالت منطقتنا 
يف الوقت الح�ارض انك مجهول محل االقامة 
ولي�س لك موط�ن دائم او مؤق�ت او مختار 
يمكن اج�راء التبليغ  عليه واس�تنادا للمادة 
27 م�ن قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا 
بالحض�ور يف مديري�ة تنفي�ذ النج�ف خالل 
خمسة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش 
ملبارشة املعام�الت التنفيذي�ة بحضورك ويف 
حالة عدم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية 

باجراء التنفيذ الجربي وفق القانون.
املنفذ العدل

نصري حسن عبد زيد الكالبي
اوص�اف املحرر:- قرار محكمة بداءة النجف 
بالعدد )3415/ب2020/3( يف 2021/1/4 
ق�رار الحكم بال�زام املدعى عليها ) س�ليمه 
موله عداي( بتأديتها مبل�غ مقداره ) واحد 
وع�رشون مليون وخمس�مائة ال�ف دينار ( 

للمدعي ) مسلم كاظم رمضان(.

العدد: 538
التاريخ: 2020/12/28

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

ر. املهندسني
رعد عيل نجم

مدير بلديات حمافظة نينوى
رئيس اللجنة

المشيدة على القطعة المرقمة نوع الملك ورقمه ت

جزء من 181 وجزء من 
46/18 قلعة سنجار

الدكاكين من )1 الى 12( و 
)14و15و18و20و21( 1

157/3 القلعة الدكاكين )44و45و64( 2
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التنمر االلكرتوين وحمنة املجتمع املعارص
           د. سالمة الصالحي

تعد ث�ورة االتص�االت من أه�م التحوالت 
الك�رى يف تاريخ البرشي�ة، وهي معجزة 
الع�ر الت�ي حول�ت املجتم�ع الب�رشي 
املرتام�ي الوج�ود اىل قرية صغ�رة تعرف 
بعضه�ا  أخب�ار  واملجتمع�ات  الش�عوب 
وأحوالهم، ويرست ه�ذه الثورة العظيمة 
لالنس�ان س�بال كث�رة للمعرف�ة والعل�م 
والتطور واختصار الزمن واملس�افة ولكن 
م�ع كل نعم�ة تقبل ع�ى االنس�ان هناك 
نقم�ة ترافقه�ا، تمام�ا مثل حب�ل املوت 
الذي يرافق حبل الحياة، وكأي ثروة يساء 
اس�تخدامها، او سالح يس�اء استخدامه،  
خض�ع ه�ذا املنج�ز العظي�م للبرشية اىل 
سوء اس�تخدام وتفريط يف قيمة االنسان 
وكرامته، وهو الذي قطع شوطا طويال يف 
االبتكار وتطوير املسرة البرشية، غالبا ما 

يصبح الضحية االوىل لهذا التطور والتقدم 
يف املس�رة، تجعل�ه خط�وة للرتاجع بدال 
من الس�ر القويم والحكي�م، وألن الوعي 
الب�رشي يعد قارصا لدى البعض، والرتبية 
االرسية قد تكون قارصة ايضا وقد يتدخل 
بها تربية املجتمع، الذي يحيط الفرد كذلك، 
وانعكاساته عى سلوكه وتجربته وخرته 
يف الحي�اة وق�د يكون تخل�ف املجتمعات، 
وس�وء التعليم وقصور االرس عن متابعة 
أفراده�ا، ه�و الس�بب وراء االس�تخدام 
الجائر وغر الصحيح للثورة االلكرتونية، 
الت�ي أخذت بي�د كثر م�ن املجتمعات اىل 
آفاق واسعة وس�بل تمدن وارتقاء مهمة، 
ه�ذا االس�تخدام ال�رديء له�ذه الث�روة 
العظيم�ة تصنع�ه املجتمع�ات العصابية 
واملتخلفة وتك�ون ضحيتها أيضا، لذلك ال 
بدَّ م�ن التنبيه، ووقف�ة ملصارحة البعض 
التنم�ر  مم�ن يس�تخدم ه�ذا املج�ال يف 

واستعداء اآلخرين واالساءة اليهم. تتضح 
ظاه�رة التنمر االلكرتون�ي كإحدى املحن 
التي تعاني منها حتى املجتمعات املتقدمة 
والرصينة والتي ل�م تواجه محنة الخراب 
االجتماعي وانعكسات الحروب والضياع، 
وب�دال م�ن أن تك�ون وس�ائل التواص�ل 
االجتماع�ي، التي يرست لالنس�ان الكثر 
م�ن معض�الت الحياة، وس�يلة مقدس�ة 
وتحاطها القيم والس�لوك االيجابي وبدال 
م�ن أن تك�ون لتنمية املجتم�ع وارتقائه، 
فقد تحول�ت يف بعض حاالتها اىل وس�يلة 
واش�اعة  املجتمع�ات،  رشخ  يف  قاس�ية 
الكراهي�ة واألحقاد وتصفية الحس�ابات 
الش�خصية، وب�دال م�ن أن تكون س�الح 
ق�وة لتماس�ك املجتم�ع وقوت�ه أصبحت 
وسيلة للتحريض ونرش السلبية والبذاءة، 
التي يأنف منها الضم�ر الحي والوجدان 
الرشي�ف، ه�ذه العش�وائية والفوىض يف 

االستخدام وبعد شيوع وسهولة الحصول 
عى الهوات�ف الذكية، تحولت حياة الناس 
اىل أرض مش�اعة، كل يح�ط ركاب�ه به�ا 
ويفعل ما يش�اء، وقد تك�ون هناك بعض 
الضوابط اآلنية وال�رشوط، لكنها ال تلبث 
أن تعود عى وجوه الناس برش�ق س�لبي 
آخر وصارت الوس�يلة القذرة يف االس�اءة 
والتن�در عى كثر من الغافل�ن واألبرياء، 
وه�ذا يعك�س محنة االنس�ان املعارص يف 
التعامل مع وسائل الحضارة والتقدم، ان 
كان أساس�ه من الهشاش�ة األخالقية ما 
يجعل هذه الوسائل وباال ووباء يقع عى 
رأس املجتمع ويش�يع الكثر م�ن الكآبة 
واالل�م واملعاناة. نعم أنها بهذه القس�وة 
وأكثر احيان�ا، ألن ال خصوصية وال ذاتية 
يف االمر، فما تقوله ويعنيك ذاتيا يكون قد 
تحول اىل موضوع�ي وموجه لآلخرين، أن 
ل�م يوضع له من القوانن ما يحمي اآلخر 

من االستخدام الس�يئ والال انساني والال 
أخالقي يف كثر من األحيان، فهذه القرية، 
تتوارد األخب�ار يف ما بينها وتتوارد البذاءة 
واالس�اءة والش�تائم، التي أدمنها البعض 
وصارت م�ن مظاهر حياته وس�لوكياته 
الش�ائنة، التي تبدو غريبة ومستهجنة يف 
مجتم�ع تربى عى القيم الثمينة وأس�س 
الرتابط والرتاحم، لذلك لزاما عى الس�لطة 
الت�ي تمنح ه�ذا الهامش م�ن الحرية أن 
تراق�ب ما يحص�ل وأن تحاف�ظ عى بنية 
املجتمع من التصدع االلكرتوني، الذي صار 
أش�به بفروس شديد االنتشار والرضاوة، 
األخالقي�ة  الضواب�ط  ل�ه  توض�ع  وأن 
والدراس�ات، الت�ي تجع�ل م�ن ايجابيات 
اس�تخدامه تطغى ع�ى س�لبياته، وتحد 
منها وأن يحاس�ب قضائيا كل من يختبئ 
تحت اسم مستعار أو صفحة وهمية، وقد 
جعل من لوحه االلكرتوني مجاال لتشويه 

سمعة الناس وخدش كرامتهم وحيائهم، 
الن هذا التنمر ال يعني ش�خصا بذاته انما 
يمتد ألرسته واقربائ�ه واصدقائه وييسء 
وبطريق�ة مؤمل�ة وقاس�ية اىل وجوده�م 
ووضعه�م االجتماع�ي، فق�د يمس أش�د 
خصوصياته�م اعتزازا وقدس�ية، وهنا ال 
تدخل الحرية الش�خصية كقيمة معنوية 
وس�يلة  كان�ت  إن  ومحرتم�ة،  مصان�ة 
قذرة لالس�اءة اىل اآلخر وانتهاكا لكرامته 
وخصوصيته وسمعته، التي قد تكون من 

أهم ما يعني الفرد ويهمه. 
بع�د االنفتاح االلكرتون�ي ودخول الهاتف 
النق�ال البدائ�ي اىل مجتمعن�ا، ب�دأت اوىل 
مراحل هذا التنمر عر رس�ائل االساءة او 
التهديد والتي أسهمت رشكات االتصاالت 
بكش�ف أصحابها واحالتهم عى القضاء، 
الذي اتخذ أش�د االج�راءات وأوقف اىل حد 
كبر هذا االس�تخدام املريب واملقلق لهذه 

الوس�يلة، وبعد وص�ول الهوات�ف الذكية 
وس�هولة اس�تخدامها ل�دى الكثرين من 
الجهل�ة واملتعلم�ن أيضا، تم اس�تخدامه 
للتن�در  وكوس�يلة  وااليج�اب  بالس�لب 
والس�خرية والح�ط م�ن كرامة وس�معة 
اآلخري�ن، أي م�ا يطل�ق علي�ه بالتنم�ر 
االلكرتون�ي، التي ل�م تعد ممارس�ته من 
قب�ل فرد بل من قب�ل مجاميع وصفحات 
فيه�ا  تت�م  ونس�اء،  رج�اال  جماعي�ة، 
االطاح�ة بكث�ر من الناس عى مس�توى 
ش�خصيات عامة أو هامشية، مما يدخل 
املجتمع والفرد بمحنة كبرة، ال يستطيع 
مواجهته�ا وهو االعزل اال بهجوم مقابل، 
وتك�ون  االث�ر،  ع�ر  املعرك�ة  وتصب�ح 
والنفس�يات  امله�دور  الوق�ت  ضحيته�ا 
املدمرة، التي صبوا عليها مركبات نقصهم 
و أمراضهم الذهانية وتش�في ذلك الجزء 

السيئ باالنسان.

فقدان
فقدت مني هوية االقامة املرقمة 34194 والصادرة 
م�ن مديرية الجنس�ية العام�ة مديري�ة االقامة يف 
النجف الجنس�ية لبنانية مدة االقامة س�نة واحدة 
باس�م )نر الله محمد عبد الل�ه ( فعى من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار
����������������������������������������

فقدان 
 1405528659 املرقم�ة  الوثيق�ة  من�ي  فق�دت 
والص�ادرة م�ن مدرس�ة ط�ارق اب�ن زي�اد تربية 
الرصافة الثانية باس�م / مصطفى محمد نجيب – 

فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
����������������������������������������

مجلس القضاء األعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد : 4719/ش2020/3

التاريخ: 2021/1/10
إعالن

إىل/ املدعى عليها ) بسيمه اليف عبيد( 
اق�ام املدعي )مصطفى قيس نجم( الدعوى بالعدد 
4719/ش2020/3 ام�ام ه�ذه املحكم�ة والت�ي 
يطل�ب فيها اثبات نس�ب املدعى علي�ه وملجهولية 
محل اقامتك وحسب رشح القائم بالتبليغ واشعار 
مخت�ار حي الغدير / كربالء قررت املحكمة تبليغك 
بموضوع الدعوى وبموعد املرافعة اعالنا بواس�طة 
صحيفت�ن محليت�ن يوميت�ن وعلي�ك الحض�ور 
ام�ام هذه املحكم�ة يف موعد املرافع�ة املوافق يوم 
2021/1/19 الس�اعة التاس�عة صباحا ويف حالة 
عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا سوف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق األصول.
القايض

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

مجلس القضاء األعى 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 1584/ب2021/1

التاريخ : 2021/1/11
إىل/ املدعى عليه )حكيم كريم هادي( 

أقام املدعي )عبد الحس�ن عب�اس صالح( الدعوى 
البدائي�ة املرقمة أعاله والتي يطل�ب فيها ) الحكم 
بتأديت�ك للمدع�ي اع�اله مبلغ�ا ق�دره ثالثة االف 
وخمس�مائة دوالر امريك�ي مس�تحق االداء ح�ن 
الطل�ب( ،ولثب�وت مجهولية محل إقامتك حس�ب 
رشح املبلغ القضائي واش�عار مختار حي القاسم 
5 ) نعي�م حس�ون الخاقان�ي( ل�ذا ق�ررت ه�ذه 
محليت�ن  بصحيفت�ن  إعالن�ا  تبليغ�ك  املحكم�ة 
يوميت�ن للحض�ور يف موع�د املرافع�ة املصادف يف 
ي�وم 2021/1/17 وعند عدم حضورك أو إرس�ال 
من ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا  وفق األصول.
القايض

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

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ املشخاب

رقم االضبارة: 470/ت/2017
التاريخ: 2021/1/7

اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ املش�خاب العق�ار تسلس�ل 
)2/111 م3( الواق�ع يف املش�خاب س�هام العائ�د 
للمدي�ن ) فائ�ق عب�د الكاظ�م مجب�ل( املحج�وز 
لق�اء طل�ب الدائن ) صائ�ل عضيد محم�د( البالغ 
) 150,000,000( دين�ار فع�ى الراغ�ب بال�رشاء 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل م�دة )15( يوما تبدأ 
من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا مع�ه التأمينات 
القانوني�ة ع�رشة م�ن املائة م�ن القيم�ة املقدرة 
وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رس�م التس�جيل 

والداللية املشرتي.
املنفذ العدل

ثائر كناوي حمود
املواصفات:-

1-موقعه ورقمه: شارع مشخاب ديوانية
2-جنسه ونوعه: ارض زراعية

3-حدوده واوصافه:
4-مشتمالته: ثالث دور االول طابقن الطابق االول 
بناء حج�ر فيه غرف ن�وم)2(  6×4 وصالة 18×4 
ومطبخ 9×5 وصالة والطابق بناء طابوق فيه )4( 
غرف نوم 6×4 واستقبال 9×5 وحمامات اربعه اما 
البي�ت الثاني فيه غ�رف عدد )2( 6×4 واس�تقبال 
9×5 ومطب�خ 6×4 وحمام�ات ع�دد )2( اما البيت 
الثال�ث فيه غرف ع�دد ) 2( 6×4 واس�تقبال 9×5 

ومطبخ 6×4 وحمامات عدد )2(.
5-مساحته: اربعة دونم و2 اولك

6-درجة العمران: جيدة
7-الشاغل: املدين/فائق عبد الكاظم مجبل

6-القيمة املقدرة: 622،713،000 س�تمائة واثنان 
وعرشون مليون وسبعمائة وثالثة عرش الف دينار
����������������������������������������

اىل الرشيك حسن عيل راهي 
اقت�ى حضورك إىل مقر بلدي�ة النجف لغرض اصدار 
اجازه بناء للعقار املرقم 74943 /3حي النر خالل 
عرشه ايام وبخالفه س�تتم اإلج�راءات دون حضورك 

طالب االجازه 
رباب حسوني سلمان

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
تنفيذ/30

رقم االضبارة : 2020/1584
التاريخ : 2021/1/11 

اىل  /املنفذ عليه املدين) عمار صالح مهدي( 
لق�د تحقق لهذه املديري�ة من  خالل رشح املبلغ 
واش�عار مخت�ار املنطق�ة املخت�ار ) عيل نارص 
ال عري�ف( انك مجهول مح�ل االقامة وليس لك 
موط�ن دائ�م او مؤق�ت او مختار يمك�ن اجراء 
التبلي�غ  علي�ه واس�تنادا للمادة 27 م�ن قانون 
التنفيذ تقرر تبليغ�ك اعالنا بالحضور يف مديرية 
تنفيذ النجف خالل خمس�ة ع�رش يوما تبدأ من 
الي�وم التايل للن�رش ملبارشة املعام�الت التنفيذية 
بحضورك ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه 

املديرية باجراء التنفيذ الجري وفق القانون.
املنفذ العدل

نصر حسن عبد زيد الكالبي
اوص�اف املحرر:- ق�رار محكمة اح�وال النجف 
بالعدد )4480/ش2020/4( يف 2021/11/11 
واملتضم�ن ال�زام املدي�ن ) عمار صال�ح مهدي( 
بتأديته نفق�ة ماضية ونفقة مس�تمرة لصالح 

الدائنة ) دنيا فاضل جلوب( وألولدها .
����������������������������������������

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 

محكمة االحوال الشخصية يف االسحاقي 
العدد/1713 

التاريخ/2020/12/30 
م / نرش فقدان 

للطل�ب املق�دم م�ن قب�ل املدعوه)صائل�ة عبد 
الرحم�ن حميد عيل( التي تروم فيه نصبها قيمة 
عى زوجها املفقود)ري�اض تركي مجيد( قررت 
هذه املحكمة نرش فق�دان املدعو )رياض تركي 
مجي�د( ال�ذي فق�د يف محافظة ص�الح الدين /
قض�اء بل�د بتاري�خ 2018/5/27 ول�م يع�رف 
مص�ره لحد االن وع�ى من يعثر علي�ه وتتوفر 
لديه معلومات عنه االتصال بذويه الس�اكنن يف 
)ناحية االس�حاقي/ابو صفة( او مركز رشطة 
االس�حاقي خالل ش�هر م�ن اليوم الت�ايل لنرش 

االعالن 
مع التقدير 

القايض 
يعرب عيل جاسم 

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

دائرة التسجيل العقاري يف النجف
العدد :367/ مجدد

التاريخ : 2021/1/10
اعالن

البيانات الخاصة بالعائدية يف السجل االسايس 

تنفي�ذا الحكام املادة )1( من املادة )50( مكرره 
من قانون التسجيل العقاري 

رق�م )1971( املع�دل فق�د تق�رر االع�الن ع�ن 
مبارشة التس�جيل باج�راءات التس�جيل املجدد 
للعقارات املبينة اعاله وفق احكام املادة )3( من 
املادة )45( م�ن القانون املذكور فعى من يدعي 
امللكي�ة او اي حقوق عقارية يف ه�ذه العقارات 
املذكورة اعاله تقديم ما لديه من بيانات اىل هذه 
الدائرة خالل ثالثن يوما من تاريخ النرش االعالن 
والحضور يف موقع العقار الس�اعة العارشة من 
صب�اح الي�وم الت�ايل النته�اء مدة االع�الن وذلك 
الثبات ادعائه بمختلف وسائل االثبات عند اجراء 
الكشف املوقعي عى العقار من قبل لجنة تثبيت 
امللكية وبحضور املجاوري�ن الذين تقرر  اللجنة 

حضورهم
الحقوقي / هادي مصيلح الزهري

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

لجنة االرايض واالستيالء االوىل
يف محافظة النجف 

العدد :2
التاريخ 2021/1/11

اعالن
االرايض  بتاري�خ 2021/1/24 س�تقوم لجن�ة 
واالس�تيالء االوىل يف محافظ�ة النج�ف االرشف 
 /72 مقاطع�ة   15 القطع�ة  عائدي�ة  بتثبي�ت 
العباس�ية  وفق�ا لقانون االص�الح الزراعي رقم 
117 لس�نة 1970 وتعليماته�م وع�ى م�ن لديه 
ادع�اء بح�ق الت�رف او اع�رتاض الحضور يف 
الزم�ان وامل�كان املحددي�ن باالع�الن وبخالف�ه 

ستقوم اللجنة باجراءاتها لذا اقتى التنويه 
املشاور القانوني

عون حسن عبادي
رئيس لجنة االرايض واالستيالء االوىل

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون اإلدارية واملالية

مديرية األحوال املدني�ة والجوازات واإلقامة يف النجف 
االرشف 

قسم شؤون االحوال املدنيه/ الواقعات 
العدد : 6224

التاريخ: 27/ 12/ 2020
اعالن 

بن�اء ع�ى طل�ب املواط�ن ) عيل عب�د الرضا حس�ن( 
ووكيل�ه املحام�ي ) انم�ار ص�الح مه�دي( املتضمن 
حصول املوافقة عى ترويج معاملة تبديل لقب وجعله 
)االس�دي( بدال من ) ماز( فمن لديه اعرتاض مراجعة 
هذه املديرية خالل مده أقصاها ) خمس�ة عرش يوم( 
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديري�ة يف الدعوة وفق 
أحكام امل�ادة )22( من قانون البطاق�ة الوطنية رقم 
3 لس�نة 2016 واألمر اإلداري املرق�م 24195 يف 12/ 

 2016 /6
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام وكالة

����������������������������������������
وزارة الداخلية

وكالة الوزارة للشؤون اإلدارية واملالية
مديرية األحوال املدني�ة والجوازات واإلقامة يف النجف 

االرشف 
قسم شؤون االحوال املدنيه/ الواقعات 

العدد : 6226
التاريخ: 27/ 12/ 2020

اعالن 
بن�اء ع�ى طل�ب املواطن )ح�ازم عبد الرضا حس�ن( 
ووكيل�ه املحام�ي ) انم�ار ص�الح مه�دي( املتضمن 
حصول املوافقة عى ترويج معاملة تبديل لقب وجعله 
)االس�دي( بدال من ) ماز( فمن لديه اعرتاض مراجعة 
هذه املديرية خالل مده أقصاها ) خمس�ة عرش يوم( 
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديري�ة يف الدعوة وفق 
أحكام امل�ادة )22( من قانون البطاق�ة الوطنية رقم 
3 لس�نة 2016 واألمر اإلداري املرق�م 24195 يف 12/ 

 2016 /6
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام وكالة

����������������������������������������
وزارة الداخلية

وكالة الوزارة للشؤون اإلدارية واملالية
مديرية األحوال املدني�ة والجوازات واإلقامة يف النجف 

االرشف 
قسم شؤون االحوال املدنيه/ الواقعات 

العدد : 6222
التاريخ: 27/ 12/ 2020

اعالن 
بن�اء عى طل�ب املواطن ) عم�اد عبد الرضا حس�ن( 
ووكيل�ه املحام�ي ) انم�ار ص�الح مه�دي( املتضمن 
حصول املوافقة عى ترويج معاملة تبديل لقب وجعله 
)االس�دي( بدال من ) ماز( فمن لديه اعرتاض مراجعة 
هذه املديرية خالل مده أقصاها ) خمس�ة عرش يوم( 
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديري�ة يف الدعوة وفق 
أحكام امل�ادة )22( من قانون البطاق�ة الوطنية رقم 
3 لس�نة 2016 واألمر اإلداري املرق�م 24195 يف 12/ 

 2016 /6
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام وكالة

����������������������������������������
فقدان

فقدت مني هوية االقامة املرقمة 0031513  والصادرة 
من مديرية الجنسية العامة مديرية االقامة يف النجف 
الجنس�ية باكس�تاني مدة االقامة 3 س�نوات باس�م 
)تصور عب�اس خان( فعى من يعثر عليها تس�ليمها 

اىل جهة االصدار

����������������������������������������
مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد / حجة وفاة 
التاريخ 2021/1/11

اىل  / املدعوه / امره طارق صاحب
اعالن

ق�دم طالب حجة الوفاة  زياد ط�ارق صاحب طلبا اىل 
ه�ذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار حج�ة وفاة بحق 
املدع�وة ) ام�ره ط�ارق صاح�ب ( ق�ررت املحكمة 
تبليغ�ك  يف الصحف املحلي�ة فعليك الحض�ور امامها 
خ�الل عرشة اي�ام من تاري�خ نرش االع�الن وبخالفه 

سيتم النظر بالطلب وفق القانون 
القايض

ظاهر عباس الفتالوي

����������������������������������������
لجنة االرايض واالستيالء االوىل

يف محافظة النجف 
العدد :1

التاريخ 2021/1/11
اعالن

بتاريخ 2021/1/24 ستقوم لجنة االرايض واالستيالء 
االوىل يف محافظ�ة النج�ف االرشف بتثبي�ت عائدي�ة 
القطع�ة 16 مقاطعة 72/ العباس�ية  وفق�ا لقانون 
االص�الح الزراعي رقم 117 لس�نة 1970 وتعليماتهم 
وع�ى م�ن لدي�ه ادع�اء بح�ق الت�رف او اعرتاض 
الحضور يف الزمان واملكان املحددين باالعالن وبخالفه 

ستقوم اللجنة باجراءاتها لذا اقتى التنويه 
املشاور القانوني

عون حسن عبادي
رئيس لجنة االرايض واالستيالء االوىل

المالحظات بيانات 
العقار

جنس 
العقار

اسم 
المحلة

رقم 
العقار ت

اسم طالب 
التسجيل 20/70 دار حويش 1016 1

ورثة / 
رؤوف كاظم 

جواد 
2

احد الورثة / 
محمد رؤوف 
كاظم جواد 

3

4
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عزيزي برج الحمل،أنت تعيش يف أفضل أيامك لهذا 
الش�هر يا مولود الجوزاء، فعلي�ك اتخاذ القرارات 
الي�وم وإب�داء رأيك يف كل يشء وع�دم الخوف من 
رفض اآلخرين ألنه لن يكون هنالك معاكس�ة لك 
لقوة شخصيتك وحضورك عىل من حولك، الناحية 

العملية هي أكثر النواحي املستفيدة.

عزي�زي ب�رج الثور،الي�وم ه�و نهاي�ة تعبك، 
فمن كان منكم مريض�ا بوعكة صحية فاليوم 
ستتحس�ن أم�وره قلي�ًا احذر من معاكس�ة 
األم�ور لك وضغط العمل املتزايد عليك يف فرتتي 

الصباح والظهرية. 

عزي�زي برج الجوزاء، »لح�ق حالك واعمل اليل 
بدك اياه« هذه هي نصيحتي لك، فعليك اإلرساع 
بتنفيذ ما تريد عمله هذا اليوم، وخاصة يف فرتة 
الصب�اح التي تعد داعمة بالنس�بة اليك وطلتك 

البهية ما تزال ترسق اإلعجاب من حولك.

عزي�زي ب�رج الرسطان،من�ذ الصب�اح تتحىل 
بأجم�ل ثيابك لك�ي تقوم بالعديد م�ن املواعيد 
واملقابات، يوم عميل ناجح بالنسبة اليك وذلك 
لحس�ن ترصفك والحظ الذي يدعم�ك منذ يوم 

أمس. 

عزي�زي برج األس�د،ما تزال تعان�ي من األمور 
املالي�ة وخاصة املصاريف التي ال تجد لها حا، 
اترك كل يشء يسري كما هو واهتم بعملك أكثر 
كي ال تنتقد من رؤس�ائك. ف�رتة ما بعد الظهر 
سوف تلحظ تطورا ملحوظا عىل املسار العائيل 

لن يعجبك بتاتا.

عزيزي برج العذراء،انتبه إىل صحتك فقد تكون 
األكثر ترضرا الي�وم وبخاصة معدتك وجهازك 
التنف�ي، أم�ا بالنس�بة لألح�داث الت�ي قد ال 
تعجب�ك فلديك منها يف فرتة الظهرية، فنصيحة 

ال ترتبط بمواعيد ألنها ستتغري جميعها.

عزيزي برج امليزان،يبدو أن حجم املش�كات يف 
تزايد، ولكن يجب أن ال تطغى املش�كات عليك، 
فقط عندما تواجه مشكلة واحدة تلو األخرى، 
سوف تبدأ يف الشعور بالسعادة مرة أخرى، من 
ال�رضوري أن تترصف يف الحال ، وإال فس�وف 

تواجه تعقيدات أكثر

عزيزي برج العقرب،األحداث التي قد تمر عليك 
يا صديقي املي�زان يلزمها هدوء وتفكري، لكنك 
لن تفعل ذلك وس�وف ترسع باتخ�اذ القرارات 
وجرأت�ك س�وف تص�ل اىل أعىل مس�توى لها يف 
الظهرية، لكن الحظ الذي يرافقك سوف ينجيك 

من الخطأ

عزيزي ب�رج القوس،أنت نش�يط منذ الصباح 
ومتلهف لعمل الكثري م�ن األعمال، وخصوصا 
املهنية منه�ا؛ حيث تنجز العدي�د من األعمال، 
لكن احذر بع�ض التعطيات التي قد تحصل يف 
فرتة الظه�رية وما بعدها لكنها لن توقفك عما 

تريد فعله.

عزي�زي ب�رج الجدي،علي�ك برتتي�ب أم�ورك، 
والتفك�ري جي�دا قب�ل الخ�وض باملناقش�ات، 
وخاص�ة أن الجمي�ع يق�ف ض�دك وخاصة يف 
العمل الذي تلقى به كثريا من املشاكل واختافا 

يف وجهات النظر.

عزي�زي ب�رج الدل�و، »معمي ضوك ومش ش�ايف 
قدامك« ال رغبة لك بالعمل وتريد النوم فقط، تغلب 
عىل كسلك وخصوصا أن الكثري من املهام تنتظرك 
يف الظهرية واستعد اىل التساؤل من قبل رئيسك عن 
خطأ فعلته قبل فرتة، يوم ليس بجيد وبه كثري من 

املشاكل واملعاكسات فأجل القرارات املهمة.

عزي�زي برج الحوت،يوم به ضغط عال بالعمل 
ي�ا صديق�ي العذراء وق�د تقابلك املس�ؤوليات 
من�ذ الصب�اح وحتى وق�ت متأخ�ر. عليك بأن 
تفك�ر جيدا قبل اتخاذ أي قرار ألنه قد ال يكون 
لصالح�ك وق�د تواجه�ك مش�كلة يف العم�ل يف 

الظهرية لكنك تنجح يف حلها.

العذراء

احلوت

جهاز يساعد عىل شفاء أمراض اجللد
»ووري�ك«  جامع�ة  م�ن  باحث�ون  ط�ّور 
الربيطاني�ة، والجامعة الصيني�ة يف هونغ 
كون�غ )CUHK(، تقني�ة تصوي�ر واع�دة 
لعاج األمراض الجلدية املس�تعصية، مثل: 
األكزيم�ا والصدفي�ة ورسط�ان الجلد، من 
خال كش�فها ع�ن طبق�ات تح�ت الجلد 
بدقة غري مس�بوقة وبطريق�ة آمنة طبياً.

وبحس�ب موقع Technology.org العلمي، 
كشف الفريق البحثي عن تطويرهم جهاز 
تصوي�ر يس�تخدم طريقة جدي�دة لتحليل 
أش�عة ترياهريتز، التي تعرف باسم األشعة 
»ت�ي«، من خ�ال إطاقها من ع�دة زوايا 

مختلفة، لبن�اء صورة أكثر تفصياً لهيكل 
الجل�د ومس�توى رطوبته، بطريق�ة أكثر 

كفاءة من الطرق الحالية.
أشعة »تي« 

ورشح الفريق البحثي، أن أش�عة التصوير 
الطبقت�ن  خ�ال  فق�ط  تع�رب  »ت�ي« 
الخارجيت�ن م�ن الجل�د، وهم�ا القرني�ة 
والبرشة، ما يجعلها طريقة فعالة محتملة 
لرصد ه�ذه الطبقات الخارجي�ة، وإلجراء 
ذلك يتم تركيز ضوء أشعة »تي« عىل الجلد 
ع�رب وس�يط ش�فاف »موش�ور«، ملحاذاة 
الش�عاع يف مس�توى بؤري معن، واعتماداً 
ع�ىل خصائ�ص الجلد س�وف ينعكس هذا 
الضوء بشكل مختلف قلياً، ليسمح للعلماء 
بمقارن�ة خصائ�ص الضوء قب�ل وبعد أن 

يدخل الجلد إلجراء الفحص الطبي.

اخطاء ترض بصحة عينيك
نعمة النظر عظيم�ة، والبعض يعتربها 
من املس�لمات فيهمل يف العناية بعينيه، 
لكن من ال�رضوري الحرص عىل فحص 
العين�ن ومتابع�ة حالتهم�ا الصحي�ة، 

واالبتعاد عما يرض بهما.
1- ع�دم إج�راء الفحص س�نوياً : يجب 
زيارة طبي�ب العيون كل عام لاطمئنان 
ع�ىل صح�ة العين�ن، خاصة بعد س�ن 
األربعن، سيفحص الطبيب قوة الرؤية، 
ويطم�ن عىل الحدقة وأنها ال تعاني من 
الجلوكوما أو اعتال الشبكية السكري، 

وغريهما.
 2- تجاه�ل العي�ون امللتهب�ة : يمك�ن 
الدامع�ة،  الحم�راء  العي�ون  تك�ون  أن 
والت�ي تعان�ي م�ن الحك�ة وااللته�اب، 

إش�ارة تحذير عىل اإلصابة بالحساسية 
األل�م،  عاماتهم�ا  وم�ن  الع�دوى،  أو 
وحساس�ية الض�وء، ووج�ود إف�رازات 

تشبه املخاط، والرؤية الضبابية.
 3- التغايض عن عاجها: يجب استشارة 
الطبيب يف أق�رب وقت إذا حدث أي يشء 
للعن، خاصة صعوبة الرؤية، أو الشعور 
بأل�م أو اضطراب الع�ن، أو عدم القدرة 
عىل فتحه�ا أو وجود دم يف بياض العن، 

أو اختاف حدقة عن نظريتها.
 4- إهم�ال ارت�داء النظارة الشمس�ية : 
تحمي النظارة العينن من أشعة الشمس 
فوق البنفسجية، التي قد تجعلهما أكثر 
عرض�ة لإلصابة بإعتام عدس�ة العن يف 
س�ن الش�باب، أو الضم�ور البقعي، أو 

»الظف�رة«، وه�ي نم�و األنس�جة فوق 
الج�زء األبي�ض م�ن العين�ن، وُيفضل 
اختيار نظارة شمسية تحجب ما ال يقل 

عن 99% من تلك األشعة.
 5- ف�رك العينن : يمك�ن لهذا الفعل أن 
يهي�ج العينن ويتلف األوعي�ة الدموية، 
ويجعل حالتهما أسوأ، كما ينقل الجراثيم 
الت�ي يجب أال تقرتب من العينن إليهما، 
فيج�ب التأكد من نظافة اليدين، إذا كان 

هناك حاجة للمس العينن.
إن   : بكث�رة  الشاش�ات  إىل  النظ�ر   -6  
االقرتاب كثريا من أجهزة مثل الحاسوب 
والتابلت والج�وال يجهد عضات العن، 
ويتسبب يف الصداع، فعليك تطبيق قاعدة 
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سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
2/1 كيلو لحم مفروم

1 علبة
شوربة جبن كريمي

2/1 كوب صوص حار
8 رشائح

تورتيا
2 كوب خس مبشور

خطوات التحضري:
يف مق�اة عىل نار متوس�طة ضعي اللحم املفروم و قلب�ي من حن آلخر حتى 

النضج.
ضعي الش�وربة و الص�وص الحار عىل اللح�م و قلبي ثم اترك�ي املزيج حتى 

يصبح ساخنا.
ضع�ي مق�دار 3/1 كوب من مزي�ج اللحم عىل كل رشيح�ة تورتيا ثم الخس 

املبشور.
قومي بلف رشائح التورتيا فوق مزيج اللحم و الخس ثم قدميها س�اخنة مع 

البطاطس املحمرة.

تاكو اللحم بالصوص احلار

ما ال تعرفه عن السكتة القلبية املفاجئة
تعترب السكتة القلبية املفاجئة س�ببا شائعا للوفاة يف الواليات 
املتحدة ودول أخرى، وفيها يتوقف القلب بشكل مفاجئ نتيجة 

مشكلة يف النظام الكهربائي له.
وكشف تقرير ملوقع »كليفاند كلينيك«، أن هذه املشكلة تقتل 
تقريب�ا 95% م�ن املصابن بها، وم�ع ذلك، يمك�ن نجاتهم إذا 
تلقوا املس�اعدة الرسيعة.ويقول طبيب القلب بروس ويلكوف، 
وه�و خبري يف اضطراب�ات نظم القلب، إن »نح�و 5% فقط من 
أولئك الذين يعانون من الس�كتة القلبي�ة املفاجئة يبقون عىل 
قي�د الحي�اة لف�رتة كافي�ة للوص�ول إىل املستش�فى أحياء ثم 
الخروج م�ن املستش�فى«.كما أضاف »ربما كان�وا بمفردهم 
أو مع ش�خص ال يعرف اإلنع�اش القلبي الرئوي، أو لم يتصلوا 
بالطوارئ. أو لم يتمكن فريق الطوارئ من الوصول إىل هناك يف 

غضون 10 دقائق مطلوبة ملنع املوت الدماغي«.
ويف الس�كتة القلبي�ة املفاجئ�ة، يعم�ل القل�ب ع�ادة بطريقة 
مشوش�ة وغري منظم�ة، وتتوقف ال�دورة الدموي�ة، وال يصل 

ال�دم إىل الرئت�ن أو الدماغ، ث�م يفقد الناس الوع�ي فجأة، وال 
يستجيبون، ويتوقفون عن التنفس وال ينبضون.

ويؤكد الدكتور ويلكوف أنه »ال أحد يس�تطيع تحمل هذا ألكثر 
من أربع أو خمس ثوان دون فقدان الوعي«.

وهن�اك 5 أم�ور تزيد خط�ر اإلصاب�ة بالس�كتة القلبية وهي 
كالتايل:

1- التندب
يمكن أن ُتعزى مش�كات النظ�م يف كثري من األحيان إىل عضلة 
القل�ب املتندب�ة، حيث يتس�بب يف تش�وش وتفتت اإلش�ارات 

الكهربائية للقلب«.
أما األسباب األكثر شيوعا هي مرض الرشيان التاجي واعتال 
عضلة القلب، كما تؤثر النوبات القلبية عىل عضلة القلب، مما 

يتسبب يف موت األنسجة وتندب.
ويمك�ن أيضا للعدوى الفريوس�ية والوراث�ة أو أمراض املناعة 

الذاتية والسمية الكيميائية أن تتلف عضلة القلب وتندبها.

حرك عود الثقاب
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

كلمات متقاطعةكلمات متقاطعة

البحث عن الكلمة

حل اللغز

1 - من معالم الهند الشهرية.
2 - )ال�............( مدينة قطرية.

3 - )يا.......( أغنية إلليسا � تعب.
4 - بحر � متشابهة.
5 - عاصمة املغرب.

6 - يستقبل بحفاوة )معكوسة(.
7 - مطرب عربي شهري.

8 - كذب )مبعثرة( � عىل الزهور.
9 - نوع من أنواع املوسيقى � عاصمة 

سوريا.
أجي�ب   � - دك � ش�هر هج�ري   10

)معكوسة(.

 � اس�طنبول  عاصمته�ا  دول�ة   -  1
)ال�.........( مدينة قطرية.

2 - سأم � جمع )أبد(.
3 - طمع � ذئب )مبعثرة(.

4 - أزال � خاطر.
5 - ظهر )معكوسة( � عاصمة سويرسا.

ن�اد  )ال��.......(   � - نم�ل )مبعث�رة(   6
ريايض قطري.

ش�هري  مط�رب  )عم�رو.......(   -  7
)معكوسة(.

8 - يتع�ب )معكوس�ة( � طلي�ق � ضمري 
الغائبن )معكوسة(.

9 - ضمري الغائبة � عكس )خري(.
10 - أغنية لكاظم الساهر.

عموديأفقي
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بتوقيع انفانتينو ومسامهة كويتية.. 
العراق يقرتب من رفع احلظر عن مالعبه

             المستقبل العراقي/ متابعة

من املؤمل ان تشهد املباراة الودية بني العراق والكويت، 
حض�ور رئي�س االتح�اد ال�دويل بك�رة الق�دم جياني 

انفانتينو.
وس�تقام املب�اراة ب�ني املنتخب�ني ع�ى ملع�ب البرصة 
ال�دويل »جذع النخلة« يف الس�ابع والعرشين من ش�هر 
كانون الثاني الحايل.وقال مدير قس�م االعالم واالتصال 
الحكوم�ي موفق عب�د الوه�اب، ان »اللجن�ة املركزية 
املش�كلة لتهيئة متطلبات زي�ارة الوفد الخليجي ملدينة 
البرصة، عق�دت اجتماعها اليوم لبح�ث تنظيم مباراة 
الع�راق والكويت«.واوض�ح ان »اللجنة تكثف جهودها 
من اج�ل اظه�ار املباراة بافضل ش�كل ممك�ن، حيث 
يجري التنسيق الس�تقبال وفد االتحاد الخليجي فضالً 
عن رئيس فيفا انفانتينو«.واضاف ان »وزير الش�باب 

والرياض�ة عدنان درج�ال، وجه دعوة رس�مية لرئيس فيفا من 
اج�ل حضور مب�اراة العراق والكويت وانفانتين�و رحب بالدعوة 

وتحمس لحض�ور اللقاء«.وبني عبد الوهاب، ان »املباراة 
تعد اختباراً حقيقياً مللف رفع الحظر عن املالعب العراقية، 

حيث تم مناقشة امللف بني درجال وانفانتينو يف قطر«.

وزير الشباب والرياضة يطمٔين مجاهري االنيق
             المستقبل العراقي/ متابعة

طم�أن وزي�ر الش�باب والرياضة 
عدن�ان درج�ال، جماه�ر ن�ادي 
الطلبة بإيجاد مخرج قانوني لحل 

أزمة الفريق.
م�ن  الع�رشات  وتظاه�ر 
ام�ام  الطلب�ة  جماه�ر 
الش�باب  وزارة  مق�ر 
ملطالب�ة  والرياض�ة، 
بإص�الح  درج�ال 
الن�ادي،  اوض�اع 

اليوم االثنني.
درج�ال  وق�ال 
مخاطباً جماهر 
وبحضور  االنيق 
عدد من وس�أيل 
إن  االع�الم، 
عم�ي  »صالحي�ات 
يخ�ص  فيم�ا  مح�ددة 
نادي الطلبة وهناك قوانني 

ال استطيع الحياد عنها«.
واضاف »س�أنقل جميع طلباتكم 
اىل رٔييس ن�ادي الطلبة عالء كاظم 
الٕيج�اد ح�ل لالزم�ة، وقف�ت مع 
الطلب�ة دأيماً ليس لش�خص عالء 

وانما بسبب حبي للفريق«.
ويعاني ن�ادي الطلبة م�ن تراجع 
النتأي�ج فض�اًل ع�ن ازم�ة مالية 
وتأري�خ  اناق�ة  بعث�رت  خانق�ة 

الفريق.

صافرة عامنية ملباراة 
اإلمارات والعراق

فالدانو لريال مدريد: ال تكرروا 
سيناريو كريستيانو رونالدو

             المستقبل العراقي/ متابعة

يدير طاقم تحكيم من س�لطنة عم�ان، مواجهة منتخبي 
اإلمارات والعراق الودية، املقررة مس�اء الثالثاء، يف س�تاد 

زعبيل بنادي الوصل.
وذل�ك ضم�ن تحض�رات املنتخب�ني ملباري�ات التصفيات 
املش�ركة، املؤهلة إىل نهائيات كأس العالم 2022، وكأس 

آسيا 2023، والتي ستستأنف يف مارس/آذار املقبل.
ويض�م طاقم التحكيم الدويل كال من، أحمد الكاف، حكما 
للس�احة، وأب�و بكر س�الم العمري، كحكم مس�اعد أول، 
وراشد حمد الغيثي، كحكم مساعد ثان، ويعاونهم الحكم 

الرابع اإلماراتي، سلطان محمد صالح.
وكان »األبي�ض« اإلماراتي قد أكمل اس�تعداداته للمباراة 
الودي�ة، من خالل أداء مجموعة م�ن الحصص التدريبية، 
عى امللع�ب الفرع�ي بنادي الوص�ل، تحت قي�ادة املدرب 

الهولندي فان مارفيك وجهازه املساعد.

إبراهيموفيتش يستهدف العودة ملستواه من بوابة الكأس

النجف خيطف فوزًا قاتاًل عىل الكرخ

              المستقبل العراقي/ متابعة

مع انطالق منافس�ات ثم�ن نهائي كأس 
إيطالي�ا الثالثاء بلق�اء ميالن مع تورينو، 
يأم�ل النجم الس�ويدي املخ�رم زالتان 
إبراهيموفيتش يف العودة تدريجيا ألفضل 
مس�توياته م�ع مي�الن متص�در الدوري 
اإليط�ايل، بع�د ف�رة غي�اب طويل�ة عن 

املالعب بسبب اإلصابة.
وتتجدد املواجهة ب�ني ميالن وتورينو غدا 
بعد أن التقى الفريقان أمس األول السبت 
يف املرحلة السابعة عرش من الدوري، وقد 
انته�ت املب�اراة بف�وز مي�الن 2 / صفر، 
وقد ش�هدت ع�ودة إبراهيموفيتش الذي 
ش�ارك يف الدقائق األخرة م�ن املباراة من 

مقع�د البدالء.وتغلب ميالن عى تورينو 2 
/ صفر ليتف�وق يف صدارة الدوري بفارق 
أرب�ع نقاط أم�ام إنر ميالن ال�ذي تعادل 
م�ع روم�ا 2 / 2 يف ال�دوري ويتطل�ع إىل 
اس�تعادة م�ذاق االنتص�ار ع�ر مواجهة 
مضيفه فيورنتينا يف بطولة الكأس مساء 
األربعاء.وقال ستيفانو بيويل املدير الفني 
مليالن بش�أن ع�ودة إبراهيموفيتش الذي 
بدأت ف�رة غيابه يف أواخ�ر ترشين ثان/
نوفمر امل�ايض: »كان من املهم للغاية أن 
يعود«.وأض�اف بي�ويل: »رغ�م حقيقة أن 
الفريق اس�تعرض براع�ة يف الحفاظ عى 
إيقاع اللعب وتحقيق النتائج، زالتان مهم 
للغاية بالنس�بة لنا. وبالطبع سيستغرق 
األم�ر بع�ض الوقت ك�ي يع�ود إىل أفضل 

مس�توياته«.ويفتتح إنر ميالن املباريات 
املقررة مساء األربعاء يف دور الستة عرش 
ببطول�ة ال�كأس، عندما يح�ل ضيفا عى 
فيورنتين�ا، ثم يلتقي حام�ل اللقب نابويل 
مع فريق الدرج�ة الثانية إمبويل، ويلتقي 
يوفنتوس حامل لقب الدوري مع جنوى.

ورغم فوز نابويل ويوفنتوس عى أودينيزي 
وساس�ولو، عى الرتيب، هذا األسبوع يف 
ال�دوري اإليطايل، يفتق�د الفريقان أفضل 
مستوياتهما.وقال جينارو جاتوزو املدير 
الفن�ي لنابويل عقب الف�وز عى أودينيزي 
2 / 1 أم�س األح�د: »علين�ا أن نتحس�ن 
بش�كل كبر، ال نكون مس�تعدين لتقديم 
رد فع�ل دائما ح�ني ال تس�ر األمور عى 
نحو طيب، الفريق بحاجة إىل التطور من 

الناحية الذهنية«.كذلك طالب أندريا برلو 
املدي�ر الفن�ي ليوفنتوس، العبي�ه باملزيد 
م�ن الركيز، وذل�ك بعد أن واج�ه الفريق 
صعوب�ة يف الفوز ع�ى ساس�ولو 3 / 1، 
حيث حس�مت املباراة بهدف�ني متأخرين 
يف شباك ساس�ولو الذي طرد أحد العبيه.

وقال برلو: »بالنس�بة للهدف الذي سكن 
شباكنا، كنا سلبيني يف خط الوسط، وكان 
التمركز يف الدفاع سيئا«.وإىل جانب األمور 
التكتيكي�ة، يفتق�د برلو جه�ود ألكيس 
س�اندرو وخوان ك�وادرادو وماتييس دي 
ليخ�ت، حي�ث تب�ني قب�ل اي�ام إصابتهم 
بع�دوى ف�روس كورون�ا املس�تجد، كما 
تعرض ويس�تون ماكيني وباول�و ديباال 

لإلصابة خالل مباراة ساسولو.

             المستقبل العراقي/ متابعة

خطف النجف فوزا ثمين�ا، يف الوقت القاتل، عى مضيفه 
الكرخ )2-1(، اليوم االثنني، يف مباراة مؤجلة عن الجولة 
السادس�ة بالدوري العراقي املمتاز، عى ملعب الس�احر 

أحمد رايض.
وافتتح أحمد كوني التس�جيل للضيوف، يف الدقيقة )66( 
من املباراة، قبل أن يحرز عمر عبد الرحمن هدف التعادل 

للكرخ، يف الدقيقة )83(.
وعاد كوني ليسجل هدفا قاتال لصالح النجف، يف الدقيقة 

األوىل م�ن الوقت من ب�دل الضائع، ليخ�رج فريقه فائزا 
بالنقاط الثالث.

به�ذه النتيجة، حل النجف يف املركز الس�ابع، برصيد 20 
نقط�ة، بينم�ا تجم�د الكرخ عن�د النقط�ة 14، يف املركز 

الرابع عرش.

بايرن ميونخ يداوي جرحه بمباراة كأس أملانيا
              المستقبل العراقي/ متابعة

تختت�م منافس�ات ال�دور الثان�ي م�ن بطول�ة كأس أملانيا، 
بمباراتي باير ليفركوزن أمام آينراخت فرانكفورت، وبايرن 
ميون�خ أمام هولش�تاين كيل بع�د غد األربعاء.ويس�عى كل 
من باي�رن ميونخ وليفركوزن إىل الف�وز لنفض غبار الكبوة 
الت�ي تع�رض لها يف ال�دوري األملان�ي، مطلع هذا األس�بوع.

ويحل بايرن ضيفا عى هولشتاين كيل نادي الدرجة الثانية، 
مس�اء األربعاء، بعد أن خرس أمام بوروس�يا مونشنجالدباخ 
2-3 مس�اء الجمع�ة، يف مب�اراة أهدر خاللها باي�رن تقدمه 
بهدفني، حيث قلب مونشنجالدباخ موازين املواجهة لصالحه 
بثالثة أه�داف بعدها ليخرج البافاري صف�ر اليدين.أما باير 
ليفرك�وزن، س�يلتقي آينراخ�ت فرانكفورت للم�رة الثانية 
خالل عرشة أيام، ويتطلع إىل استعادة مذاق االنتصارات، بعد 

أن أخف�ق ليفركوزن يف تحقيق أي انتصار يف مبارياته الثالث 
املاضية بالدوري حيث ش�هدت خس�ارته أمام بايرن ميونخ 
1-2 وأم�ام آينراخت فرانكفورت بالنتيجة نفس�ها، قبل أن 
يتعادل م�ع فردر بريمن 1-1 أمس األول الس�بت.وكان من 
املف�رض أن تق�ام املباراتني األخرت�ني يف ال�دور الثاني من 
كأس أملانيا يف كانون أول/ديسمر املايض، لكن بايرن ميونخ 
وباير ليفركوزن نجحا يف الحصول عى املوافقة عى التأجيل، 

للتخفيف م�ن ضغط مباريات الفريقني يف ذلك الوقت ش�يئا 
ما.لكن املباراتني أضيفتا إىل جدول مباريات كانون ثان/يناير 
الج�اري، ورغم أن بايرن ميون�خ حامل لقب الدوري، ال يزال 
يربع ع�ى الصدارة، يفتقد الفريق البافاري حالته املعهودة.
ويبدو أن إجازة الكريس�ماس القصرة لم تكن كافية إلعادة 

شحن طاقة الفريق، وقد ارتكب عدة أخطاء كلفته الهزيمة 
أمام مونشنجالدباخ بعد أن كان متقدما.

برايثوايت: لن أرحل.. وخطوة برشلونة ال ختيفني
              المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د الدنمارك�ي مارت�ن برايثواي�ت، مهاجم 
برش�لونة، أنه ينوي االستمرار ضمن صفوف 
البلوجران�ا، ُمش�ًرا إىل ع�دم وج�ود أي رغبة 
للرحيل سواء يف االنتقاالت الشتوية أو بنهاية 

املوسم.
ولع�ب برايثوايت أساس�ًيا يف 10 مباريات من 
19 مب�اراة م�ع الفري�ق ونجح يف تس�جيل 5 

أهداف يف مختلف املسابقات.
وق�ال برايثواي�ت، خ�الل ترصيح�ات نقلتها 
صحيفة »ماركا« اإلسبانية: »ال يوجد أي نية 
للرحيل يف سوق االنتقاالت الشتوية أو حتى يف 

نهاية املوسم«.
وتابع: »يعجبن�ي أن النادي يبحث عن العبني 
آخري�ن يف الس�وق، وم�ن املف�رض أن يكون 
األم�ر كذل�ك يف فري�ق مث�ل برش�لونة، حيث 
يس�عى الن�ادي دائًما لضم أفض�ل الالعبني يف 

العالم«.
وأردف: »املنافسة الداخلية مطلوبة، وذلك ال 
ُيخيفني بل يحفزني، فالفريق دائًما بحاجة 

إىل أفضل الالعبني لتحفيز الجميع«.
وأت�م: »يف املوس�م املقب�ل، س�وف أواص�ل 
القت�ال من أجل أهدايف، وهذا املوس�م لدينا 
الق�درة عى حصد املزيد من األلقاب، وهذا 
ه�و هديف وال أفك�ر يف أي يشء آخر، ولذلك 

أستيقظ كل يوم وأعمل بجد«.

أرتيتا ينتظر »مباراتني حاسمتني« 
لقياس تطور آرسنال

              المستقبل العراقي/ متابعة

ق�ال ميكي�ل أرتيت�ا م�درب آرس�نال، إن 
املباراتني املقبلتني أمام كريس�تال باالس 
ونيوكاس�ل يونايتد يف الدوري اإلنجليزي، 
س�تحددان مدى التطور الحقيقي للفريق 

اللندني يف األسابيع األخرة.
وف�از آرس�نال يف آخ�ر ث�الث مباري�ات 
بالدوري وبدأ حملة الدفاع عن لقب كأس 
االتح�اد اإلنجليزي بالف�وز 2-صفر عى 
نيوكاس�ل يوم الس�بت، بفضل هدفني يف 

الوقت اإلضايف.
يف  ب�االس  أرتيت�ا  فري�ق  وسيس�تضيف 
س�تاد اإلمارات غدا الثالثاء قبل استقبال 

نيوكاسل بعد أربعة أيام.
»املبارات�ان  الصحفي�ني  أرتيت�ا  وأبل�غ 
املقبلتان حاس�متان لرؤي�ة االتجاه الذي 

اتخذناه لتحسني األوضاع«.

وأضاف أرتيت�ا الذي يحت�ل فريقه املركز 
11 بع�د انطالق�ة متواضعة »س�نرى إن 
كان يمكننا البناء ع�ى النتائج األخرة يف 

املباراتني املقبلتني«.
جابريي�ل  املهاج�م  دم�وع  وانهم�رت 
مارتينيي عقب إصابت�ه يف الكاحل خالل 
إحم�اء قب�ل مب�اراة الكأس لك�ن املدرب 
اإلسباني يأمل عودة الرازيي )19 عاما( 

خالل وقت قريب.
وتاب�ع »لم نفحصه بعد املب�اراة ألنه كان 
يتألم بشدة ولكنه خضع لفحوص باألمس 
وتب�دو حالت�ه أفض�ل وليس�ت خط�رة 
ويمكنن�ا االعتماد عليه يف وق�ت قريب«.
كم�ا أش�ار إىل أن الع�ب الوس�ط توماس 
بارت�ي أصب�ح جاه�زا للع�ودة بينما قال 
إن موقف مس�عود أوزيل لم يتغر وس�ط 
توقع�ات برحيل العب الوس�ط األملاني إذا 

تلقى النادي عرضا جيدا.

               المستقبل العراقي/ متابعة

نادى األرجنتيني خورخي فالدانو نجم ومدرب ريال مدريد 
الس�ابق، بعدم تكرار ما فعله الن�ادي امللكي مع الرتغايل 
كريستيانو رونالدو أسطورة الريال الذي رحل ليوفنتوس، 

مع سرجيو راموس مدافع وقائد الفريق الحايل.
ورح�ل رونالدو عن ري�ال مدريد يف صي�ف 2018، لينضم 
إىل صف�وف يوفنتوس يف صفق�ة بلغت قيمتها حوايل 112 

مليون يورو.
وحالي�ا، ما زال ري�ال مدريد لم يصل التف�اق مع راموس 
ح�ول تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية املوس�م الحايل، ما 
يعن�ي أن قائ�د امللكي قد يرح�ل عن املرينج�ي يف الفرة 

املقبلة.
وقال فالدانو يف ترصيحاته بإذاعة »أوندا سرو« اإلسبانية: 
»س�ينتهي األم�ر بالتجديد مع ريال مدريد، لكن س�يكون 

خطأ من الطرفني إذا لم يحدث ذلك«.
وأض�اف »نفس ال�يء حدث مع كريس�تيانو، وبس�بب 
ذل�ك لم يفز ري�ال مدريد بدوري أبط�ال أوروبا منذ رحيل 
الرتغايل، كما لم يفز رونالدو بالكرة الذهبية من وقتها«.

قدوح إىل الدوري العراقي
              المستقبل العراقي/ متابعة

انتقل مهاجم العه�د اللبناني، محمد جالل 
ق�دوح، إىل أمانة بغداد العراقي، عى س�بيل 
اإلعارة ملدة 5 أشهر، حسبما علم »كووورة« 

اليوم االثنني. 
وس�يكون انتقال قدوح إىل الفريق العراقي، 
بمثاب�ة دعم كب�ر لصفوف�ه، خصوصا أن 
الالعب يتصدر هدايف العهد يف الدوري حاليا، 
برصي�د 7 أهداف.كما يحت�ل قدوح وصافة 

ه�دايف ال�دوري اللبناني، خلف حس�ن 
معتوق صاحب ال�10 أهداف.وتتوقف 
الكرة اللبنانية حاليا، بس�بب ظروف 
اإلغالق ملواجهة تفي فروس كورونا 

يف البالد.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

حلم لقب الكالتشيو يراود نجم ميالن
               المستقبل العراقي/ متابعة

ش�دد إبراهيم دياز، نجم وس�ط ميالن، ع�ى أن فريقه يريد 
تحقي�ق الف�وز دائًما، مؤك�ًدا أن جميع العبي الروس�ونري 

يريدون القيام بأشياء عظيمة مع الفريق.
ويتص�در مي�الن، ج�دول ترتيب مس�ابقة ال�دوري اإليطايل 
برصي�د 40 نقط�ة، بعد ف�وزه 2-0 عى تورين�و، بفارق 3 
نقاط كاملة عن أقرب مالحقي�ه إنر ميالن، صاحب املركز 
الثاني برصي�د 37 نقطة.وقال دياز يف ترصيحات لش�بكة 
س�كاي س�بورت إيطاليا »األفضل لم ي�أت بعد، كلنا بخر 

وأش�عر أنني بحالة جيدة، أنا س�عيد بركلة الجزاء والتمريرة 
الحاسمة والحصول عى النقاط الثالث«.

وأضاف »الظفر بلقب الكالتشيو؟ نحن ميالن، وهذه الكلمة 
كافية لفهم أننا نريد الفوز دائًما ثم سنرى ما سيحدث«.

وأت�م »الحلم؟ نعم، نحن مجموعة متح�دة للغاية، والجميع 
يريد القيام بأشياء عظيمة«. 

وتمك�ن دياز من صناعة هديف ميالن أم�ام تورينو، يف اللقاء 
الذي انتهى بفوز الروس�ونري )2-0(، بينما ش�ارك الالعب 
اإلس�باني يف 13 مباراة هذا املوسم بالكالتشيو، وسجل هدًفا 

وصنع 3 آخرين.
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من سمات الرشيعة اإلسالمية محاولتها تشجيع الخصال الحميدة يف 
اإلنس�ان ومنها خصلة كرم الضيافة.. وأساس الشعوب يف تماسكها 
ووحدتها هو العشائر العربية التي تحمل كل معاني الكرم والجود.. 
س�طر لن�ا التاريخ ع�دة قصص ومواقف عن عش�ائرنا امت�داداً من 
العصور القديمة وصوال لعرص اإلسالم والقصص تتناول بكل اعتزاز 
حكايات كرم  حاتم الطائي.. وبعد انتش�ار الفتوح االس�المية غزت 
« وأخذوا من بني السبايا سفانة بنت حاتم  خيل اإلس�الم قبيلة »طيِّ
الطائ�ي، وكانت ام�رأة بليغة عاقلة، أصبح أخوه�ا نرصانيا وفر من 
أرض الروم قبل أن ُيس�لم ويحسَن إسالمه. مر عليها النبي صىل الله 
عليه واله وسلم، فقالت له: »يا رسول اللَّه! اْم�ُنْن عَل َمنَّ اللَّه عليك، 
ْت بى أحياء العرب، فإنى بنُت  فقد هلك الوالد وغاب الوافد، وال ُتش�مِّ
س�يد قومي، كان أبى يفك األس�ر، ويحمى الضعيف وَيْقرِى الضيف 
ويش�بع الجائع، ويفّرج عن املكروب ويطعم الطعام ويفىش السالم، 
ول�م يرد طال�ب حاجة قط، أنا بن�ت حاتم الطائي«.فق�ال لها النبي 
األك�رم عليه وأله أفضل الصل�وات، »يا جارية، هذه صفة املؤمن، لو 
كان أب�وك مس�لماً لرتحمنا علي�ه«.. ثم قال ألصحاب�ه: »خلوا عنها، 
ف�إن أباه�ا كان يحب م�كارم األخالق«.. هكذا اس�س االس�الم فينا 
روح الش�هامة، تل�ك الصفة الت�ي مدحها األنبياء والرس�ل واالولياء 
تجس�دت يف عشائرنا األصيلة، من كرم الضيافة.بعض ممن ال يفهم 
تلك الخصال، بل وال يجدها يف نفس�ه ن�راه يملؤه الغيض، وما نراه 
م�ن رد فعل بعضهم خالل زيارات الس�يد عمار الحكيم إىل العش�ائر 
يف محافظات العراق واللقاء مع أبناء ش�عبه الذي ش�اطره الويالت 
يف زمن النظام الس�ابق، دليل واض�ح عىل هذا الغيض. هذه الزيارات 
إح�دى مرتكزات تيار الحكي�م للتواصل االجتماعي ومن أساس�يات 
منهجه�م.. وما إن تنتهي زيارة للحكيم حتى نرى صفحات التواصل 
االجتماعي، تعج بالس�ب والشتم واالبتعاد عن قيم السماء واألرض، 
وما هذا أال س�ببه دوافع سياس�ية جندوا لها من أجل تسقيط الحق 
والحقيق�ة، فكما ج�اء يف القرآن الكريم »أكثره�م للحق كارهون«..  
تجس�دت هذه الفكرة يف عدة أمور فق�د تكون، قلة الثقافة والوعي، 
وربما قلة اإليمان يف صدورهم، وكما قال الباري َقْد َبَدِت الَْبْغَضاُء ِمْن 
أَْفوَاِهِه�ْم َوَما ُتْخِفي ُصُدوُرُه�ْم أَْكَبُ ﴿١١٨ آل عمران{، وال يمكن أن 
ينسب لهم الجهل، لكن ترصفاتهم بعيدة عن صفات مكارم االخالق، 
ألن الكرم والتماس�ك العش�ائري موجود حتى يف زمن الجاهلية. هل 
أصبح التواصل املجتمعي بني زعيم سيايس والعشائر صفة مكروه؟ 
فلم�اذا ال تك�ون ردود االفعال مع�ه كما هي مع غ�ره؟ كأن الدنيا 
قام�ت ولم تقعد م�ن بعض النفوس الضعيف�ة، والتهجم بكلمات ال 

تدل عىل خلق وعقل كاتبها ضد الشيوخ الكرام وضيوفهم!

م�ن قبل أْن تحدث احداث وحوادث مس�اء األربعاء الفائت يف اقتحام 
املتظاهري�ن من انصار ترامب للكونغ�رس األمريكي، فكاَن مرصوداً 
ومتوّقع�اً حدوث أم�ٍر ما او اكثر لتجيره وتوظيف�ه لصالح الرئيس 
ترام�ب ضّد نظره بايدن، كمحاولٍة مس�تميتة لعرقلة الفوز املطلق 
لباي�دن يف اإلنتخابات الرئاس�ية، وقد امل�َح ترامب بإش�اراٍت ورموٍز 
ش�به او نصف مكشوفة ملفاجآٍت ما محتملة الحدوث يف هذا الصدد، 
وب�ذاِت الص�دِد ايضاً فب�دا أّن الرئيس ترامب كاَن ع�ىل ادراٍك ضمنٍي 
ومس�بق بأّنه يس�تخدم س�الحاً ذو حّدي�ن، او يلعب لعب�ًة انتخابية 
مزدوجة وبعنايٍة ليس�ت فائقة! واّتضَح أّنه ل�م يجيد اللعب بما فيه 
الكفاية يف هذا املضمار وبمعرفته املس�بقة يف ذلك! وقد تكّش�فَ علناً 
لإلع�الم »منذ يوم�ني ونيف« بأّن ترامب ناقَش مع بعض مس�اعديه 
األقرب خصوصية مس�ألة اصداره لعفٍو عن نفس�ه! ضد املخالفات 
الدستورية بما يتعلق بس�لوكه يف خوض غمار معركة األيام األخرة 
ومداخالته�ا، لكّن ترّصفه هذا كاَن متبايناً ج�داً عّما قام به الرئيس 
الرويس الس�ابق بوريس يلتس�ني حني اجرى تفاهم�اٍت خاصة مع 
فالديمر بوتني لرتش�يحه لرئاس�ة روس�يا مقابل تزكي�ة العفو عن 
يلتسني الذي أحاطه الفساد السيايس وغر السيايس يف فرتة رئاسته، 
رغم االختالف الجذري للبيئة الرئاس�ية – السياس�ية يف روس�يا عّما 

هي يف الواليات املتحدة.
عملية اقتحام الكونغرس لم تنته بانسحاب املتظاهرين – املقتحمني 
ملبنى »الكابيتول«، بل س�تبدأ عىل املس�تويني القانوني واألمني ولها 
م�ا لها من تبعات، وهذه العملية هي غلطة س�رتاتيجية – تكتيكية 
اوقع ترامب نفس�ه فيها، فطاملا دخ�ل يف هذه »املعركة« فكان عليه 
االس�تمرار فيها رغم فداحتها، بدالً م�ن اصدار تعليماته للمقتحمني 
للع�ودة اىل منازله�م! فل�و بق�ي املتظاه�رون داخل ابني�ة وقاعات 
الكونغرس وتحّصنوا في�ه، ألرغموا الرشطة والقوات األمنية األخرى 
من االمتناع عن اطالق الغازات املسيلة للدموع داخل صاالٍت وقاعاٍت 
مغلقة، ولو استمرّوا بالبقاء والتحّصن، لكان أن شّجعوا اعداداً كبرًة 
اخرى لاللتحاق بهم، وربما جرى كرس حظر التجوال اىل حٍد ما، وهذا 
التمركز داخل »الكابيتول« كان البّد له من فرض واقٍع جديد يغدو يف 
اق�ّل اعتباراته منع اعضاء مجلس الن�واب األمريكي لالجتماع وعقد 
جلسة خاصة لحس�م نتائج االنتخابات لصالح بايدن، وال يعني ذلك 
ايض�اً قلب املعادلة وتحويل دّفة الفوز لصالح ترامب بنس�بة ١00 % 
١00، لكن�ه كان البّد من ظهور افرازاٍت جديدة ليجري التعامل معها 
وف�ق معطياٍت جدي�دة كلّما تضاعف�ت اعداد الذين س�ينضّمون اىل 
رفقائهم داخل الكونغرس، وبتفويت او عرقلة انعقاد جلسة البملان 

األخرة التي حسمت األمر!

ماهو تطبيق سيكنال الذي يتهافت املستخدمون
 عىل حتميله؟

تصدر تطبيق املراسلة »س�يغنال« قائمة التطبيقات 
األكث�ر تحمي�ال عىل متج�ري »آبل س�تور« و«غوغل 
بالي« يف بلدان عدة منذ إعالن منافس�ته »واتس�اب« 
الخميس عزمها عىل تش�ارك مزيد م�ن البيانات مع 

الشبكة األّم »فيسبوك«. 
ومنذ إبداء مستخدمني كثر ل�«واتساب« عب شبكات 
التواصل االجتماعي نيتهم النزوح إىل »سيغنال«، عىل 
غ�رار رئيس »تيس�ال« إلون ماس�ك، يرتب�ع التطبيق 
املجان�ي ع�ىل رأس قائمة التطبيق�ات األكثر تحميال 
يف الهن�د وأملانيا وفرنس�ا وأيض�ا يف هونغ كونغ، عىل 
ما ذكرت »س�يغنال« عب »تويرت«. والستقطاب مزيد 
م�ن املس�تخدمني الجدد، ن�رشت »س�يغنال« رشحا 
مبس�طا لقواع�د االس�تخدام ملس�اعدتهم ع�ىل نقل 
محادثاتهم بس�هولة من تطبيق آخر للمراس�لة. وقد 
تسبب اإلقبال املستجد عىل التطبيق بمشكالت تقنية 
الخمي�س والجمعة. وأوضحت »س�يغنال« أن »رموز 
التحق�ق تتأخ�ر حالي�ا )...( ألن كثري�ن يحاول�ون 
االنضم�ام إىل س�يغنال يف الوق�ت الراه�ن«. وُتصنف 
»س�يغنال« الت�ي أطلق�ت س�نة 20١4، م�ن جان�ب 
الخ�باء من أكثر تطبيقات املراس�لة أمان�ا يف العالم 
خصوصا بفضل قدرتها عىل التش�فر التام للرسائل 

واالتص�االت بالصوت أو الفيديو ب�ني طريف االتصال. 
وحقق التطبيق رسيعا شعبية يف أوساط الصحافيني 
واملبلّغني عن االنتهاكات، خصوصا بفضل دعم إدوارد 
س�نودن الذي رّسب بيانات رسية عن أساليب أجهزة 

االستخبارات األمركية يف التجسس عىل االتصاالت. 
وتواج�ه خدمة »واتس�اب« انتقادات إث�ر طلبها من 
مستخدميها البالغ عددهم حواىل مليارين حول العالم، 
املوافقة عىل رشوط استخدام جديدة تتيح لها تشارك 
مزي�د من البيانات مع »فيس�بوك« املالك�ة للتطبيق. 
وس�ُيمنع املس�تخدمون الذين يرفضون املوافقة عىل 
الرشوط الجديدة من استعمال حساباتهم اعتبارا من 

الثامن من شباط/فباير.
 وتس�عى املجموع�ة إىل تحقي�ق إي�رادات نقدية عب 
الس�ماح للمعلنني بالتواصل م�ع زبائنهم من طريق 
»واتس�اب«، أو حت�ى بي�ع منتجاته�م مب�ارشة عب 
املنص�ة، وهو ما ب�دأت الش�بكة العمل ب�ه يف الهند. 
ولفتت الرشكة إىل أن البيانات التي قد يجري تشاركها 
بني »واتساب« ومنظومة تطبيقات »فيسبوك« )بينها 
»إنس�تغرام« و«مس�نجر«( تش�مل جه�ات االتصال 
ومعلومات امللف الش�خيص، لكنها ال تطال مضمون 

الرسائل التي تبقى مشفرة. 

قال علماء من جامعة كاالبريا اإليطالية وجامعة سالفورد البيطانية، إن 
نبات البغموت يقتل الخاليا الرسطانية.

ووج�د الخباء أن مادتي البوتريدي�ن وامليليتيدين املوجودة يف البغموت 
تثب�ط إنزيمات الكوليس�رتول وتس�اهم يف م�وت ووقف انقس�ام الخاليا 

الجذعية الرسطانية.
والح�ظ الباحثون، أنه عىل عكس عقاقر الس�تاتني املس�تخدمة يف الطب 

الحديث، فإن البغموت ليس له آثار جانبية خطرة.
ويعتقد العلماء أنه يمكن اس�تخدام البغموت لصنع عقاقر جديدة غر 

سامة ملحاربة الرسطان، بحسب ما نرش يف مجلة »بيوإنرجيتكس«.
يف وقت سابق، أظهرت دراسة أجراها فريق من العلماء يف سويرسا فاعلية 
اس�تخدام البكتريا املغناطيس�ية الس�تهداف األورام مب�ارشة يف األدوية 

القاتلة للرسطان.

نصح مؤس�س تطبيق الرتاس�ل الفوري الش�هر “تلغ�رام”، بافل دوروف، 
املس�تهلكني باس�تخدام أنظم�ة “أندروي�د” بدال م�ن “آبل”، ك�ون األخرة 

تقوض الحريات.
وقال دوروف: “آبل وغوغل تشكالن مشكلة أكب بكثر من تطبيق “تويرت”، 

حيث باستطاعة آبل تقييد الوصول إىل التطبيقات بشكل كامل”.
وأشار دوروف إىل أن االنتقال إىل نظام “أندرويد” هو خطوة يمكن للمستخدم 

العادي اتخاذها للحفاظ عىل حرية معلوماته.
وشن بافل دوروف، أمس األحد، هجوما الذعا عىل رشكة فيسبوك األمريكية، 

مطالبا إياهم باحرتام مستخدميهم.
وركز دوروف هجومه عىل فيس�بوك، بسبب سياسات الخصوصية الجديدة 
التي أعلنتها فيس�بوك، وطبقتها عىل تطبيقها للرتاسل الفوري “واتسآب”، 

وطالبها بمراجعة سياسات الخصوصية الجديدة املعلنة.

مادة تضاف إىل الشاي تقتل
 اخلاليا الرسطانية

مؤسس »تلغرام« ينصح باستخدام أنظمة 
»أندرويد« بدالً من »آبل«

ماذا حيدث جلسم اإلنسان عندما يموت قريب له؟
يدخ�ل الناس ع�ادة يف ح�زن عمي�ق عندما 
يتوىف أحد أقاربه�م، لكن تداعيات خب الفقد 
عىل اإلنس�ان ق�د ال تق�ف عند ح�دود اآلثار 

النفسية.
ووفق�ا آلراء طبي�ة، ي�ؤدي تلق�ي نب�أ موت 
ش�خص عزيز أحيان�ا إىل اضطرابات صحية 

عضوية، ربما تكون خطرة للغاية.
وبحس�ب صحيفة »واش�نطن بوست«، فإن 
الش�خص الذي يس�مع عن وفاة قريب، ربما 
تتس�ارع وت�رة تنفس�ه، إىل جان�ب ارتفاع 

ضغط الدم لديه وشعوره بالغثيان.
وعندم�ا يتأث�ر اإلنس�ان بش�كل بال�غ، فإن 
الحي�اة قد تصبح منقس�مة بالنس�بة له إىل 
مرحلت�ني، أي مرحلة ما قبل وفاة الش�خص 

القريب ومرحلة ما بعد تلك الوفاة.

ويقول الباحث يف عل�م النفس ومؤلف كتاب 
»بنية الحزن« دوروتي هولينغر، إن الجس�م 
يش�هد ع�ددا من التغي�رات عقب معايش�ة 

حوادث وفاة األقارب.
ويوض�ح الباح�ث أن »الح�زن ال�ذي يغ�ىش 

اإلنس�ان، يدف�ع الدم�اغ إىل إقام�ة رواب�ط 
عصبي�ة جدي�دة، وه�ذا األمر من ش�أنه أن 
يقود إىل عادات جديدة يف ظل غياب الشخص 
ال�ذي كان مألوفا وربما كان يش�كل محورا 

للحياة«.
وهذا ما يحصل مبارشة بعد مفارقة شخص 
من العائلة، أما يف وقت الحق، ف�«ربما يتطور 
األم�ر إىل تغ�رات مقلق�ة، مث�ل اضطرابات 
النوم والجهاز املناعي وضغط الدم«.ويش�ر 
األطب�اء إىل حال�ة تعرف ب�«متالزم�ة القلب 
املنك�رس«، ويقصد به�ا أن يفقد إنس�ان ما 
ش�خص مقرب�ا، فتحدث تفاع�الت ضارة يف 
جس�مه، مثل تأث�ر عضلة القلب، ب�ل إنه قد 
يرح�ل ع�ن الحي�اة يف غضون ف�رتة قصرة 

ويلحق بسابقه.

ُع�رف امتداد جليد القطب الش�مايل ب�ني غرينالند 
باس�م  الش�مايل  القط�ب  يف  الكن�دي  واألرخبي�ل 
“منطق�ة الجلي�د األخ�رة”، ويعتق�د العلم�اء أن 
لديه�ا أفضل فرصة للنجاة م�ن أزمة املناخ. ولكن 
األبح�اث الجدي�دة تش�ر إىل أنه�ا قد تك�ون أكثر 
عرضة لالختفاء مما اعُتقد سابقا . ويعد هذا أقدم 
وأثخ�ن امتداد للجليد يف منطقة القطب الش�مايل، 

وحتى هذه اللحظة تمكن من البقاء يف أحر فصول 
الصي�ف املس�جلة. وهن�اك آم�ال يف أنه سيش�ّكل 
يف النهاي�ة أساس�ا ملنطقة جليد القطب الش�مايل 
املنترشة، إذا تمكنا من جعل الكوكب يبدأ يف البودة 
م�رة أخرى. وربما ال، وفق�ا لتحليل جديد لبيانات 
األقم�ار الصناعية التي تبح�ث تحديدا يف األقواس 
الجليدي�ة عىل طول مضيق “ناري�س”، الذي يبلغ 

عرض�ه 40 كيلومرتا وطوله 600 كيلومرت. وال تعد 
األق�واس الجليدية أقواس�ا تقليدي�ة عىل اإلطالق، 
فهي بقع جليدية أساسية تتشكل موسميا وتمنع 
قط�ع الجلي�د األخ�رى من دخ�ول جس�م مائي. 
ويمكن أن يلعب مضيق “ناريس” وأقواس�ه دورا 
حاس�ما يف بقاء منطق�ة الجليد األخ�رة عىل قيد 

الحياة خالل ذروة االحتباس الحراري.

الكشف عن عالمات مقلقة ومثرية آلخر منطقة جليدية يف القطب الشاميل

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

عيل الغراوي يواصل الليل بالنهار لرعاية املسنني يف دار الرشاد
امنوذجًا لالخالص واملسؤولية الوطنية

بغداد / املستقبل العراقي

يواص�ل عل عبد الس�ادة الغ�راوي الليل بالنه�ار لخدم���ة 
املسن���ني يف دار الرش���اد. بدأ الغراوي العمل يف دار املسنني 

الرش�اد ع�ام 2007، واس�تلم مه�ام مع�اون املدي�ر بتاريخ 
2020/٨/25. وبعد انفكاك مدير الدار، تسلم الغراوي مهام 
اإلدارة باالضاف�ة اىل مهام املعاوني�ة منذ تاريخ انفكاك مدير 
الدار 2020/١١/4 ولغاية االن. يتابع الغراوي احوال املسنني 

الراقدين يف املستشفيات حّتى ساعات متأخرة من الليل.
ويسطر عىل الغراوي اروع نماذج التفاني واالخالص بالعمل 
انطالقاً من مسؤوليته الوطنية، متعهداً ببذل كل الجهود من 

اجل خدمة كبار السن ورعايتهم خدمة للعراق والعراقيني.


