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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

علقلت مفوضيلة االنتخابلات على دعوات 
تأجيلل االنتخابات النيابية املبكرة املقررة يف 

السادس من حزيران املقبل.
وقاللت املتحلدث باسلم املفوضيلة جمانة 
الغلاي »للم يصدر علن مجللس مفوضية 
التأجيلل،  االنتخابلات أي يشء بخصلوص 
ونحن نعمل بأمر مجلس املفوضية وال نملك 

املعلومات بها الصدد«.
وبينت ان »قوائم األسماء لم ترسل حتى اآلن 
اىل هيأة املسلاءلة والعداللة }إجتثاث البعث 
سلابقا{ للتدقيق لعدم انتهاء فرتة التسجيل 
وبعد ذلك يتم إرسلالها« مبينلة ان »إكتمال 
قوائم املرشلحني لحني انتهلاء الفرتة يف 28 

من الشهر الحايل«. 
قوائلم  »اسلتقبال  ان  الغلاي  وأضافلت 
املرشحني جيد وتسجيل األحزاب ومراجعتها 
لدائرة األحزاب يف املفوضية بوترية متصاعدة 

وجيدة«.
وأشارت اىل ان »األحزاب املسجلة بالعمليات 
االنتخابيلة اىل اآلن هي 230 حزباً تم منحها 
إجازة تأسيس والذين قدموا طلبات تأسيس 
بلغلت 438 حزباً«.وبالنسلبة لألحزاب التي 
تمتللك فصائلل وجماعلات مسللحة، قالت 
متحدثة املفوضية انه »ووفق قانون األحزاب 
السياسلية رقلم 36 لسلنة 2015 فانله ال 
يجيز لألحزاب اتخاذ شكل عسكري او شبه 

عسكري وعدم مشاركتها يف االنتخابات«.
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       بغداد / المستقبل العراقي

تعهلد آرملني الشليت، الزعيلم الجديلد لحلزب االتحلاد 
الديمقراطي املسليحي يف أملانيا، والذي يقرتب من خافة 

أنجيا مريكل بمحاربة أعداء الديمقراطية
وقلال الشليت »سليجري حلواراً ملع جميلع األحلزاب 
الديمقراطيلة يف الباد«، مطالبلا الديمقراطيني بالوقوف 

معا يف مثل هذه األوقات. 
وأضاف الشليت »صارت عبارة الوحدة والعدالة والحرية 
ذات أولويلة أكثر من أي وقت مىض، خاصة يف هذه األيام 
التي نشلهدها يف العالم«، مشريا إىل مطلع النشيد الوطني 

األملاني. ومىض يقول »دعونا نحارب سلويا من أجل هذه 
املبادئ ضد كل من يريد تعريضها للخطر«.  

وفاز أرمني الشليت، رئيلس حكومة والية شلمال الراين 
وسلتفاليا غربلي أملانيلا، برئاسلة الحلزب الديمقراطي 

املسيحي الحاكم »يمني وسط«.
ويعلد فلوز أرمني الشليت بمثابلة وضع قدمله عى أوىل 
خطوات خافة أنجيا مريكل عى رأس الحكومة األملانية. 
وأجلرى املؤتملر العلام للحلزب الديمقراطي املسليحي، 
انتخابات رئاسلة الحزب يف أجواء استثنائية، حيث صوت 
نحو 1000 مندوب عرب اإلنرتنت ألول مرة بسلبب جائحة 

كورونا.  

      بغداد / المستقبل العراقي

التقى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
بعدد من جرحى وزارة الداخلية، فيما أكد 
أن العاقة بني الدولة واملواطن هي عاقة 

حقوق وواجبات.   
وذكر املكتلب االعامي لرئيس الوزراء، يف 
بيان تلقت املسلتقبل العراقي أن »رئيس 
مجللس اللوزراء القائلد العلام للقلوات 
خلال  الكاظملي  مصطفلى  املسللحة 
لقائله جرحلى وزارة الداخليلة األبطلال 
يف مقلر الرشطلة االتحادية تعهلد بتلبية 
مطالبهلم«، قائا: »سلعيد بتواجدي مع 

أبطال الرشطلة العراقيلة الحصن املنيع 
للكل عراقي ملن زاخلو اىل الفلاو، وهم 
أبطال ضحوا بانفسلهم ونالوا الشهادة، 

وهناك من أصيب أثناء تأدية الواجب«.  
قضايلا  بمتابعلة  »وعدتكلم  وأضلاف، 
الرشطلة املصابني شلخصياً عنلد لقائي 
بكم يف عيلد الرشطة، وجميلع حقوقكم 
مضمونة، وتواجدي معكم اليوم هو لحل 
مشلاكلكم«.  وتابع، »حرضت بوفد كبري 
ملع السلادة وزراء الداخليلة واإلسلكان 
واإلعملار والصحة والعملل وامني بغداد 
ووكيل وزارة املالية ودائرة التقاعد لتذليل 
العقبات وتجاوز البريوقراطية التي حالت 

دون الحصول عى بعض حقوقكم«.  
واشار الكاظمي اىل أن »هناك خلل كبري يف 
توفلري الدعم لرشيحة كبرية من الجرحى 
ممن لم يحصلوا عى حقوقهم، وبعضهم 
تعلرض إلعاقلة كليلة، رغم ملرور وقت 
طويلل على مراجعاتهلم، وهلذا تقصري 
واضلح ملن قبلل الدوللة والحكوملات 

املتعاقبة«.  
وأكلد أن »العاقة بني الدولة والحكومات 
وبني املواطن هي عاقة حقوق وواجبات 
مثلملا يلؤدي االبطلال واجباتهلم فهلم 
يسلتحقون منا حقوقاً غلري منقوصة«، 
متعهدا: »سنعمل عى تذليل كل العقبات 

لدينلا  تكلون  الن  ونسلعى  والتحديلات 
عيادات صحية ومستشفيات تفي بعاج 
االبطال املصابني وباالملكان جلب أطباء 
أجانب وأجهزة طبية متطورة لعاجهم«.  
وأوضح أنه »نحتاج إىل أن نتعاون سلوية 
ونفتح صفحة جديدة من األمل والتفاؤل، 
ونواجله كل املصاعلب التلي مررتلم بها 
بواقعيلة«.  وقلال الكاظملي، »وضعلت 
برنامجاً ملقابلة الجرحى األبطال يف وزارة 
الدفلاع وجهاز مكافحلة اإلرهاب وهيئة 

الحشد الشعبي وباقي األجهزة األمنية.
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الرتبية تفاتح اجلهات املعنية لتثبيت حمارضي املدارس املهنية
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلنت وزارة الرتبية، أمس السبت، عن مفاتحة الجهات املعنية لتثبيت املحارضين عىل املالك الدائم 
يف امل�دارس املهنية. وقال مدير ع�ام التعليم املهني بالوزارة دريد ض�اري إن »املديرية اعدت خطة 
للنهوض بواقع التعليم املهني بالبالد«، منوها بانه عقد اجتماع موسع مع مسؤويل التعليم املهني 
بمديري�ات تربية بغداد واملحافظات لتس�وية املش�كالت العالقة بما يخ�ص املحارضين باملدارس 
املهني�ة«، فيما كش�ف ع�ن مفاتحة الجه�ات ذات العالق�ة لتثبيتهم ع�ىل املالك الدائ�م باملدارس 
املهنية لس�د الشواغر الحاصلة واالس�تفادة من خرباتهم الرتبوية. واوضح ان »املديرية تعمل عىل 
ف�ك ازدواجية الدوام بمدارس التعليم املهني واعداد خطة اس�تباقية لوض�ع تعليمات االمتحانات 
الخارجي�ة للطلبة املتقدمني عىل امل�دارس املهنية بعد تكييف املناهج املهنية بحس�ب الخطة التي 
اعدته�ا ال�وزارة واملديرية العامة للمناهج للعام الدرايس الحايل«. وأش�ار ضاري اىل »طبع وتوزيع 
ثماني�ة االف و747 كتاب�ا منهجي�ا للتعليم املهني يف محافظة البرصة ألكثر من 50 مادة دراس�ية 

ملراحل املتوسطة واالعدادية املهنية باملحافظة«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

علقت مفوضية االنتخابات عىل دعوات 
املبك�رة  النيابي�ة  االنتخاب�ات  تأجي�ل 

املقررة يف السادس من حزيران املقبل.
وقالت املتحدث باسم املفوضية جمانة 
الغالي »لم يصدر عن مجلس مفوضية 
االنتخابات أي يشء بخصوص التأجيل، 
ونحن نعمل بأمر مجلس املفوضية وال 

نملك املعلومات بها الصدد«.
وبين�ت ان »قوائم األس�ماء لم ترس�ل 
حت�ى اآلن اىل هي�أة املس�اءلة والعدالة 
}إجتثاث البعث س�ابقا{ للتدقيق لعدم 
انته�اء ف�رتة التس�جيل وبع�د ذلك يتم 
إرس�الها« مبين�ة ان »إكتم�ال قوائ�م 
املرشحني لحني انتهاء الفرتة يف 28 من 

الشهر الحايل«. 
وأضاف�ت الغ�الي ان »اس�تقبال قوائم 
األح�زاب  وتس�جيل  جي�د  املرش�حني 
ومراجعتها لدائرة األحزاب يف املفوضية 

بوترية متصاعدة وجيدة«.
املس�جلة  »األح�زاب  ان  اىل  وأش�ارت 
ه�ي  اآلن  اىل  االنتخابي�ة  بالعملي�ات 

230 حزب�اً ت�م منحه�ا إجازة تأس�يس 
والذين قدموا طلبات تأس�يس بلغ�ت 438 حزباً«.

وبالنس�بة لألحزاب التي تمتل�ك فصائل وجماعات 
مس�لحة، قالت متحدث�ة املفوضية انه 
»ووفق قانون األحزاب السياس�ية رقم 
36 لس�نة 2015 فانه ال يجيز لألحزاب 
اتخاذ ش�كل عسكري او شبه عسكري 

وعدم مشاركتها يف االنتخابات«.
وكان رئيس الوزراء االتحادي مصطفى 
الكاظم�ي ق�د ح�دد ال�� 6 من ش�هر 
حزيران م�ن العام 2021 موعدا الجراء 
االنتخاب�ات املبكرة، وت�رددت أنباء عن 
تأجيلها عقب اجتماع الرئاسات الثالث 
مع املفوضية وبعث�ة يونامي الخميس 

املايض.
لك�ن مفوضي�ة االنتخاب�ات نفت ذلك 
وأكدت اس�تعدادها إلج�راء االنتخابات 
يف موعده�ا املقرر أو تمديده اىل ش�هر 

أيل�ول كأقىص ح�د« مبّين�ة أن »25 مليون مواطن 
يحق له�م االنتخ�اب، بينما يبلغ عدد من تس�لموا 

البطاقة البايومرتية هم 14 مليون ناخب«. 
وبعد إحصاء عدد املواليد يف األعوام 2001، و2002، 

و2003، وص�ل ع�دد م�ن يح�ق له�م االنتخاب يف 
الع�راق إىل 25 مليون�ا، بزي�ادة مليون�ي ناخ�ب، 
حيث تم تس�جيل 60% منه�م يف البايومرتي، أي ما 
يع�ادل 15 ملي�ون ناخب.بدورها، أك�دت املتحدثة 

باس�م ائتالف النرص النائب آيات نوري 
وج�ود انقس�ام بني القوى السياس�ية 
بخص�وص موع�د االنتخاب�ات املبكرة 
التي من املقرر إجراؤها يف السادس من 

حزيران املقبل.
وكانت النائب عن ائتالف دولة القانون 
عالية نصيف رجحت تغيري موعد إجراء 
االنتخاب�ات، املق�رر يف الس�ادس م�ن 
حزي�ران 2021، فيما كش�فت أن قرارا 
بش�أن املوعد سُيحس�م، اليوم السبت، 
حيث س�يعقد رئيس الوزراء مصطفى 

الكاظمي اجتماعاً مع الكتل.
وقالت ن�وري إن »مفوضية االنتخابات 
أعلنت عن إمكانيتها إجراء االنتخابات 
يف الس�ادس من حزيران لكن بصعوبة، 
ع�ىل خالف موعد األول من أيلول والذي 
يمك�ن م�ن خالل�ه إج�راء االنتخابات 

بصورة أسهل«.
وأضاف�ت، أن »الن�رص وبع�ض القوى 
السياس�ية األخرى مثل سائرون وتيار 
الحكمة تؤك�د عىل إجراء االنتخابات يف 
موعدها برشط أن تكون حرة ونزيهة، 
ألن التأجي�ل إىل أيل�ول ق�د يؤجلها مرة 
أخرى«. وأشارت إىل أن »الكتل السياسية 
األخرى منقس�مة لقس�مني، فريق غ�ري متحمس 
إلجراء االنتخابات املبك�رة، وفريق يعتربها مبكرة 
جداً بسبب قرص فرتة تحالفات املرشحني، وفقدان 

القاعدة الجماهرية«.
وتابعت، أن »اجتماع مجلس الوزراء مع 
رؤساء الكتل السياس�ية )اليوم( يأتي 
لتحديد موعد االنتخابات، وستطرح كل 
كتلة موقفها، وعىل املجلس واملفوضية 
تحديد ذلك وتحمل املس�ؤولية وإيضاح 

سبب التأخري ».
وكان مستش�ار رئيس الوزراء لشؤون 
االنتخابات عبد الحس�ني الهنداوي قال 
إن تأجي�ل موعد االنتخابات املبكرة هو 
وجهة نظ�ر بعض القوى السياس�ية، 
أن  مبين�اً  الرس�مي،  املوق�ف  ولي�س 
املفوضي�ة تعمل حس�ب املوع�د املحدد 

إلجرائها.

انقسام سياسي بشأن حزيران.. و »اقرتاع أيلول« حيظى بتوافق القوى الكبرية.. واملفوضّية مستعدة جلميع املواعيد

موعد االنتخابات بانتظار »االجتامع احلاسم«
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        بغداد / المستقبل العراقي

وص�ف حزب الل�ه اللبنان�ي، أمس 
الس�بت، الحمل�ة األمريكي�ة ض�د 
الحشد الشعبي ب�«الشعواء«، فيما 
رد ع�ىل العقوب�ات االوروبي�ة ضد 
وزي�ر الخارجي�ة الس�وري فيصل 
املقداد. وق�ال الحزب يف بيان تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه ان 
»الحمل�ة األمريكية الش�عواء ضد 
الحش�د الش�عبي يف الع�راق بات�ت 
ومعروف�ة  األه�داف  مكش�وفة 
املقاص�د«، داعياً الش�عب العراقي 
»الوق�وف  إىل  السياس�ية  وق�واه 
بش�كل حازم ضد ه�ذه االجراءات 

دفاعاً عن بلدهم«.
ويف رد عىل العقوبات األوروبية عىل 

وزي�ر الخارجي�ة الس�وري فيصل 
املق�داد، اعل�ن الح�زب يف بي�ان له 
املق�داد«،  الوزي�ر  »تضامن�ه م�ع 
الدبلوماس�ية  »بخربت�ه  مش�يدا 
وب�دوره الفعال يف خدمة الش�عب 
الس�وري«.  واع�رب الح�زب ع�ن 
أس�فه »العتماد االتح�اد األوروبي 
سياس�ة الع�داء وخل�ق التوت�رات 
االتح�اد  تج�اه س�وريا«. واعل�ن 
األوروبي وزير الخارجية الس�وري 
الجديد، فيص�ل املق�داد، إىل قائمة 

العقوبات املفروضة عىل سوريا. 
ون�رشت مجل�ة االتح�اد األوروبي 
بإضاف�ة  تفي�د  رس�مية  وثيق�ة 
اس�م املقداد، إىل قائم�ة العقوبات 
املفروض�ة ض�د س�وريا م�ن قبل 

االتحاد.

حزب اهلل اللبناين يصف احلملة األمريكية 
ضد احلشد الشعبي بـ »الشعواء«

      بغداد / المستقبل العراقي

التق�ى رئي�س ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي بع�دد من 
جرح�ى وزارة الداخلية، فيما أك�د أن العالقة بني الدولة 

واملواطن هي عالقة حقوق وواجبات.   
وذك�ر املكت�ب االعالمي لرئي�س الوزراء، يف بي�ان تلقت 
املستقبل العراقي أن »رئيس مجلس الوزراء القائد العام 
للقوات املسلحة مصطفى الكاظمي خالل لقائه جرحى 
وزارة الداخلية األبط�ال يف مقر الرشطة االتحادية تعهد 
بتلبي�ة مطالبهم«، قائال: »س�عيد بتواج�دي مع أبطال 
الرشط�ة العراقية الحصن املنيع ل�كل عراقي من زاخو 
اىل الفاو، وهم أبطال ضحوا بانفس�هم ونالوا الشهادة، 

وهناك من أصيب أثناء تأدية الواجب«.  
وأض�اف، »وعدتك�م بمتابعة قضايا الرشط�ة املصابني 
ش�خصياً عن�د لقائ�ي بك�م يف عي�د الرشط�ة، وجميع 
حقوقك�م مضمون�ة، وتواج�دي معكم الي�وم هو لحل 

مشاكلكم«.  
وتاب�ع، »حرضت بوفد كبري مع الس�ادة وزراء الداخلية 
واإلسكان واإلعمار والصحة والعمل وامني بغداد ووكيل 
وزارة املالي�ة ودائ�رة التقاع�د لتذليل العقب�ات وتجاوز 
البريوقراطي�ة الت�ي حال�ت دون الحص�ول ع�ىل بعض 

حقوقكم«.  
واش�ار الكاظمي اىل أن »هناك خلل كبري يف توفري الدعم 
لرشيح�ة كب�رية م�ن الجرح�ى مم�ن لم يحصل�وا عىل 

حقوقه�م، وبعضه�م تع�رض إلعاقة كلي�ة، رغم مرور 
وق�ت طويل ع�ىل مراجعاتهم، وه�ذا تقصري واضح من 

قبل الدولة والحكومات املتعاقبة«.  
وأك�د أن »العالقة بني الدول�ة والحكومات وبني املواطن 
ه�ي عالق�ة حق�وق وواجب�ات مثلم�ا ي�ؤدي االبط�ال 
واجباتهم فهم يس�تحقون منا حقوق�اً غري منقوصة«، 
متعهدا: »س�نعمل عىل تذلي�ل كل العقب�ات والتحديات 
ونس�عى الن تكون لدينا عيادات صحية ومستش�فيات 
تف�ي بعالج االبط�ال املصاب�ني وباالمكان جل�ب أطباء 

أجانب وأجهزة طبية متطورة لعالجهم«.  
وأوضح أنه »نحتاج إىل أن نتعاون سوية ونفتح صفحة 
جدي�دة من األم�ل والتفاؤل، ونواج�ه كل املصاعب التي 

مررتم بها بواقعية«.  
وق�ال الكاظم�ي، »وضع�ت برنامج�اً ملقابل�ة الجرحى 
الدف�اع وجه�از مكافح�ة اإلره�اب  األبط�ال يف وزارة 
وهيئة الحشد الش�عبي وباقي األجهزة األمنية، ملعالجة 
قضاياهم فهم يس�تحقون منا كل اإلهتمام«، مؤكدا ان 
»البلد يمر بظروف صعبة ووضع إقتصادي معقد سببه 
سوء اإلدارة والتخطيط خالل السنوات املاضية.  نريد ان 
نبني البلد ونوجه شبابنا عىل اساس ثقافة الحياة واالمل 

باملستقبل، وليس عسكرة املجتمع وثقافة املوت«.  
وتاب�ع، »كل حقوقك�م س�تلبى بع�د تذلي�ل العقب�ات 
وسنش�كل فريق عمل ملتابعة حقوقكم وس�تكون هناك 

لقاءات الحقة ملتابعة ما سيتم إنجازه«.  

رئيس الوزراء جلرحى الداخلية: مجيع حقوقكم مضمونة

        بغداد / المستقبل العراقي

اقرتح�ت اللجنة املالي�ة النيابي�ة، أمس الس�بت، الرجوع 
إىل قان�ون رضيب�ة الدخ�ل وتطبيق�ه يف ح�ال اللج�وء إىل 

االستقطاع من رواتب املوظفني.  
وقال�ت عض�و اللجنة النائ�ب ماجدة التميم�ي يف ترصيح 
للوكالة الرسمية، تابعه »ناس«، إن »اللجنة املالية والربملان 
بصورة عامة، يرفضان تلك االستقطاعات الكبرية لرواتب 
املوظفني«، الفتة إىل أن »االس�تقطاعات يف املوازنة، جاءت 

بعنوان قانون رضيبة الدخل«.  
وأوضح�ت التميمي، أن قان�ون املوازنة يطب�ق من تاريخ 
نرشه يف الجريدة الرس�مية، تعليقا عىل معلومات أش�ارت 

إىل تطبيق االستقطاعات بأثر رجعي.  
واألس�بوع املايض، قالت اللجنة املالية النيابية إنها ماضية 
بخفض نسبة العجز يف املوازنة دون املساس بُسلّم الرواتب، 

فيم�ا طالب�ت وزارة املالي�ة تزويده�ا بأع�داد املحارضين 
املجانيني يف عموم العراق.  

وذكرت اللجنة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه، أنها »عق�دت اجتماعا مطوال برئاس�ة النائب هيثم 
الجبوري، واصلت فيه مناقش�اتها بش�أن مرشوع قانون 
املوازن�ة العامة االتحادية لع�ام 2021 ، طالبت فيه وزارة 
املالية بتزويدها باألعداد النهائية للمحارضين املجانيني«.      
واض�اف البي�ان، ان الجبوري وجه بتش�كيل لجان فرعية 
ملناقش�ة املوازنات الخاصة بال�وزارات كافة وإعداد تقرير 
مفصل ودراسة مس�تفيضة بشأن تلك املوازنات وعرضها 

عىل اللجنة الرئيسية .      
وأكدت اللجنة املالية إنها »ستميض بفلسفة جديدة إلعداد 
موازن�ة رصين�ة تجعل ال�وزارات واملؤسس�ات الحكومية 
منتجًة ايضاً وليس�ت مستهلكة فقط ، كما طالبت اللجنة 
الوزارات كافة بتقديم مش�اريعها االستثمارية و خططها 

لع�ام 2021 وم�ا تحقق من ارب�اح العام املن�رصم إلعادة 
تقييمها وبحث سبل تحسينها«.      

وش�ددت اللجنة عىل »أهمي�ة تخفيض نس�بة العجز قدر 
االم�كان يف املوازن�ة بما يتواف�ق مع قان�ون اإلدارة املالية 
وبش�كل علم�ي وم�دروس ، لك�ن دون املس�اس بروات�ب 
االجتماعي�ة  الرعاي�ة  وش�بكة  واملتقاعدي�ن  املوظف�ني 
عم�ل  يعط�ل  وال  واملقاول�ني  الفالح�ني  ومس�تحقات 
الحكومة«. واشار البيان اىل ان »اللجنة بحثت سبل تعظيم 
االي�رادات غري النفطي�ة وضغط النفقات غ�ري الرضورية 
ودمج املؤسس�ات واملديريات املتش�ابه ، فض�ال عن إعادة 

النظر بجوالت الرتاخيص النفطية«.      
وطالب�ت اللجنة، بحس�ب »رئاس�ة ال�وزراء تزويدها بكل 
أولي�ات ق�رار )5٩( لس�نة 2020 ، فض�ال ع�ن مطالبتها 
ل�وزارة املالي�ة تزويده�ا باع�داد املحارضي�ن املجانيني يف 

عموم العراق«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أصدر رئي�س الجبه�ة الرتكماني�ة العراقية 
أرشد الصالحي، أمس السبت، بيانا بمناسبة 
»ي�وم الش�هيد الرتكماني«، فيم�ا أكد عزمه 
عىل اسرتداد ما اسماه ب�«الحقوق القومية 

املسلوبة واملغتصبة«.

وق�ال الصالح�ي، يف بي�ان تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة منه إنه »يف مث�ل هذا اليوم، 
16 كانون الثاني م�ن كل عام ننحني اجالالً 
واكرام�اً لدماء ش�هداء الرتك���م�ان الذين 
ضح�وا بأرواحه�م يف طري������ق النضال 
القومي دفاعاً عن املبادئ القومية والوطنية 

السامية لشعبنا األبي«.

وأضاف، »تخليداً لذكراهم يف أرواحنا وأرواح 
األجيال القادم�ة فإننا نجدد التأكيد عىل أننا 
عازم�ون يف امل�يض قدم�ًا إلحق�اق الحقوق 
القومي�ة املس�لوبة واملغتصب�ة من الش�عب 
الرتكماني وإننا نس�تمد قوتنا وعزيمتنا من 

تضحيات شهدائنا األبرار«.
وأردف: »نح�ث جمي�ع أبناء ش�عبنا الكريم 

اس�تذكار ه�ذا الي�وم والتباه�ي بتضحيات 
املناضلني واملقاتلني الرتكمان ودماء الشهداء 
الذي�ن رووا القضي�ة الرتكماني�ة بدمائه�م 
الزكي�ة الطاهرة، وقدموا لنا دروس�اً ملهمة 
يف معن�ى الوف�اء ل�ألرض وللراي�ة القومي�ة 
الرتكماني�ة، الت�ي س�تظل بعون الل�ه تعاىل 

ترفرف عىل كل ربوع توركمن اييل«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت مديرية االستخبارات العسكرية، 
أمس الس�بت، عن تفكيك أكرب ش�بكة 
لتجارة املخ�درات يف العاصم�ة بغداد. 
وذك�رت وزارة الدف�اع، يف بي�ان تلقت 
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه، انه 
تمك�ن  كب�رية،  اس�تثنائية  »بجه�ود 
أبطال مديرية االستخبارات العسكرية 
ومكافح�ة  االس�تخبارات  خلي�ة  يف 
اإلره�اب من إلق�اء القب�ض عىل أكرب 
املخ�درات  وتروي�ج  لتج�ارة  ش�بكة 
العملي�ة  ان«  الع�راق«. واضاف�ت،  يف 
النوعية استمرت ألكثر من ثالثني يوماً 
من العمل املتواصل والتعقب للمتهمني 
وق�د تمكن فريق العمل من االس�تيالء 
ع�ىل كميات كب�رية من امل�واد املخدرة 
ومبال�غ مالي�ة وع�دد م�ن األس�لحة 
والرمان�ات اليدوي�ة ومواد تس�تخدم 
يف تعاط�ي املخ�درات ودراج�ات نارية 

تستخدم للتنقل بني مناطق بغداد«.

املالية الربملانية ترفض »االستقطاعات« إذا ما فرضت »رضيبة الدخل« عىل الرواتب 

اجلبهة الرتكامنية: عازمون عىل اسرتداد حقوقنا املسلوبة واملغتصبة

االستخبارات تكشف 
»تفاصيل مثرية« عن 

تفكيك أكرب شبكة لتجارة 
املخدرات يف بغداد

        بغداد / المستقبل العراقي

 أصدرت اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية جملة قرارات ملنع وصول 
الساللة املتحورة من فريوس كورونا كوفيد 1٩.

وذكرت يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خ منه ان »القرارات الجديدة 
نصت عىل تحديث قائمة الدول املمنوع السفر إليها بعد ظهور إصابات فيها 
بالس�اللة الجديدة، وه�ي كل من )بريطانيا والنمس�ا وبلجيكا والدنمارك 
وفنلن�دا وفرنس�ا واليون�ان وإس�بانيا وجورجي�ا واملانيا ولوكس�مبورغ 
وس�لوفاكيا والهند وامريكا والربازيل واس�رتاليا واليابان وجنوب افريقيا 

وزامبيا(. 
واضاف ان »يس�تثني من االجراءات فئة الدبلوماس�يني وحاميل الجوازات 
الدبلوماس�ية، والوف�ود الحكومي�ة الرس�مية، والعامل�ني يف الس�فارات 
واملنظم�ات الدولية، والخرباء العامل�ني يف املرشوعات الخدمية حرصا، مع 
مراعاة مبدأ املعاملة باملثل، عىل ان يجلبوا فحص )PCR( خالل 72 ساعة 

قبل دخولهم العراق، يثبت خلوهم من االصابة.
وب�ني »كما تضمن القرار اعتماد مب�دأ املعاملة باملثل مع رشكات الطريان 

غري املحلية يف فرض رسوم تخص فحوصات PCR للمسافرين«.

الصحة والسالمة تصدر قرارات ملنع وصول 
الساللة املتحورة لـ »كورونا« 

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مجلس النواب، أمس السبت، االنتهاء من قراءة مرشوع قانون املوازنة 
املالية لعام 2021. 

وقال�ت الدائرة اإلعالمية للمجلس يف بيان مقتضب، تلقت املس�تقبل العراقي 
نسخة منه إن »مجلس النواب انهى قراءة مرشوع قانون املوازنة املالية لعام 

.»2021
 وكان الربملان قد عقد، الس�بت، جلس�ته ال�35 برئاس�ة النائب األول لرئيس 

مجلس النواب حسن الكعبي.

جملس النواب يعلن إهناء مناقشة
 قانون موازنة 2021

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د الق�ايض املكلف بنظ�ر قضية 
اغتيال الش�هيد أبو مهدي املهندس 
ورفاقه، أن »إصدار مذكرة القبض 
املنتهية  الرئي�س األمريك�ي  بح�ق 
واليته جاء بعد استكمال اإلجراءات 
وتدوي�ن  القضي�ة  يف  التحقيقي�ة 
أق�وال املدع�ني بالح�ق الش�خيص 
ذوي الش�هداء واملمث�ل القانون�ي 
عن السفارة االيرانية«. ويف مقابلة 
خاص�ة أجراه�ا املرك�ز اإلعالم�ي 
ملجلس القض�اء األعىل مع القايض 
املخت�ص، ذك�ر األخ�ري أن »مذكرة 
محكم�ة  ع�ن  الص�ادرة  القب�ض 
التحقيق املختصة يف الرصافة بحق 
املنتهي�ة واليته  الرئي�س األمريكي 
دونالد ترامب جاء اس�تنادا ألحكام 
امل�ادة 406 م�ن قان�ون العقوبات 
العراق�ي بع�د اتهام�ه بقت�ل قادة 
النرص الش�هيد أبو مهدي املهندس 
 .»2020/  1/  3 بتاري�خ  ورفاق�ه 
وأضاف القايض أن »املذكرة صدرت 
مؤخرا بعد أن اس�تكملت املحكمة 
اإلج�راءات التحقيقي�ة كاف�ة من 
الكش�ف عىل الحادث وجمع األدلة 
الش�هود واملدعني  أق�وال  وس�ماع 
بالحق الشخيص«. وذكر القايض أن 
»متابعة املمثل القانوني للس�فارة 
اإليراني�ة يف الع�راق للقضية كانت 
تقت�رص عىل تمثي�ل املدعني بالحق 
الش�خيص ع�ن الش�هداء االيرانني 

ملعرفة االج�راءات املتخذة من قبل 
املحكمة بصدد القضية »

وأوضح القايض أن »املدعني بالحق 
الشخيص ووكالءهم كافة أجمعوا 
ع�ىل توجي�ه االته�ام اىل الرئي�س 
األمريك�ي املنتهي�ة واليت�ه دونالد 
ترام�ب ودوره يف تنفي�ذ الجريم�ة 
اس�تنادا لترصيحات�ه العلنية التي 

نرشتها وسائل اإلعالم«.
ان  املخت�ص  الق�ايض  واض�اف 
القضي�ة  اىل  نظ�رت  »املحكم�ة 
باعتباره�ا قضي�ة جنائي�ة وقعت 
وحس�ب  العراقي�ة  االرايض  ع�ىل 
قواع�د االختص�اص ف�ان القانون 
العراقي هو الواجب التطبيق وليس 
قانون او دستور الدولة التي ينتمي 
اليها من وجه له االتهام وهذا مبدأ 
عامل�ي تتفق علي�ه قوان�ني جميع 
الدول كذلك وجود قسم من املجنى 
والجان�ي  العراقي�ني  عليه�م م�ن 
معلوم ي�رصح بارتكاب�ه الجريمة 
وال يوج�د نص قانوني عراقي نافذ 
او اتفاقي�ة ب�ني الع�راق وامري�كا 
تجي�ز ل�ه ارت�كاب ه�ذه الجريمة 
وه�ذا م�ا تحقق�ت من�ه املحكمة 
بعد سلس�لة مخاطبات مع مكتب 
الخارجية  ال�وزراء ووزارة  رئي�س 
باعتباره�ا الجه�ة املختص�ة ع�ن 
االتفاقي�ات واملعاه�دات مع الدول 
خالل فرتة التحقيق التي استغرقت 
اكثر من س�نة عىل تاري�خ ارتكاب 

الجريمة«.

القضاء عن مذكرة القبض بحق »ترامب«: 
صدرت بعد استكامل اإلجراءات التحقيقية 

وتدوين أقوال عوائل الشهداء

األمم املتحدة تعني مسؤولة جديدة مللف االنتخابات يف العراق
    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن األم�ني العام لألمم املتح�دة أنطونيو 
غوترييش، أمس السبت، تعيني إنغيبيورغ 
س�ولرون ِغيش�الدوتري من آيس�لندا نائبًة 
جديدة ملُمثله الخاص للش�ؤون السياسية 
واملساعدة االنتخابية يف بعثة األمم املتحدة 

ملساعدة العراق )يونامي(.
وس�تخلف ِغيش�الدوتري أليس وولبول من 

اململك�ة املتح�دة، والتي س�تتم مهمتها يف 
نهاية ش�باط، وفقا لبيان صادر عن األمم 

املتحدة.
وعمل�ت ِغيش�الدوتري ملكت�ب املؤسس�ات 
الديمقراطي�ة وحقوق االنس�ان، ومنظمة 
األمن والتعاون يف أوربا، ومؤخرا كرئيس�ة 
يف  االنتخاب�ات  ملراقب�ة  املنظم�ة  لبعث�ة 

اوكرانيا.
وشغلت منصب املدير االقليمي لهيئة االمم 

املتح�دة للمرأة يف أوربا وآس�يا الوس�طى، 
وممثلتها القطرية يف تركيا ويف افغانستان، 
وق�د كان�ت وزي�رة خارجية آيس�لندا من 
2007 – 200٩، وعضو يف برملان بلدها ملدة 

7 سنوات.
وغيش�الدوتي����ر حاصل�ة عىل ش�هادة 
م�ن  واألدب  التاري�خ  يف  البكالوري�وس 
جامعة آيس�لندا كما اكملت دراسات عليا 

يف التاريخ يف جامعة كوبنهاغن.
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    بغداد / المستقبل العراقي

افتت�ح الدكتور ع�اء احمد الجب�وري وزير 
التجارة، أمس السبت، معمل خياطة وانتاج 
االكياس يف س�ايلو الدورة ببغداد الذي انش�أ 
ضمن املش�اريع االستثمارية للرشكة العامة 

لتجارة الحبوب.
وقال الوزير الجب�وري يف كلمة القاها بهذه 
املناس�بة ان ه�ذه املش�اريع تعط�ي فرصة 
كبرية باالعتم�اد عىل االمكاني�ات والخربات 
واملجه�ودات العراقي�ة، وان�ه مكم�ًا لعمل 
رشكت�ي الحب�وب وتصنيع الحبوب الس�يما 
وان الطاقة االنتاجية ممكن تسد حاجتهما، 

فض�ا ع�ن توف�ري ف�رص عم�ل للش�باب 
العراقي.   

واش�ار الجبوري ب�رورة ان تتعامل ادارة 
املعم�ل م�ع مراح�ل االنت�اج وف�ق معاي�ري 
التكامل، وان يس�عى املعم�ل اىل توفري كافة 
امل�واد االولي�ة الداخل�ة باإلنت�اج يف املوق�ع 
لضمان اس�تمرار العمل بدون توقف تحسباً 

ألي طارئ .
م�ن جانبه اك�د مدير ع�ام الرشك�ة العامة 
لتجارة الحب�وب املهندس عبد الرحمن عجي 
طوف�ان ان ه�ذا املرشوع االس�تثماري الذي 
نف�ذ ع�ىل ارض صومع�ة ال�دورة يف بغداد و 
الذي تبلغ طاقته االنتاجية السنوية بحدود ) 

٦٠ ( مليون كيس بكافة االنواع واملواصفات 
، س�يغطي الحاجة الفعلية ل�رشكات الغذاء 
يف وزارة التجارة ) تج�ارة الحبوب و تصنيع 
الحب�وب ( من اكياس الجوت و اكياس البويل 
بروبلني، ويمك�ن الحصول عليها يف اي وقت 
وكم�ا ويؤمن هذا امل�رشوع  مايني االكياس 
الج�وت قب�ل بدء  موس�م تس�ويق الش�لب 
وكذلك االكياس املخصصة لتعبئة الرز املحيل 
، واكياس تعبئ�ة الطحني املخصص للبطاقة 
التموينية  .هذا وتجول وزير التجارة والسادة 
املدي�رون العامون الذي ح�رو االفتتاح يف 
املعم�ل واطلعوا ميدانيا ع�ىل مفاصل العمل 

واالليات املتبعة يف االنتاج.

وزير التجارة: ندعم املشاريع االستثامرية التي توفر فرص عمل للشباب
خالل حضوره افتتاح معمل خياطة االكياس يف سايلو الدورة

    المستقبل العراقي/ الغانم

ج�رت يف مق�ر قيادة رشطة واس�ط 
عملي�ة القرعة لتوزيع أكثر من ألفي 
قطع�ة أرض س�كنية بني منتس�بي 
الق�وات االمني�ة بجمي�ع صنوفها يف 

مدينة الكوت كوجبة أوىل.
وأكد املحافظ يف كلمة له اثناء عملية 
التوزيع التي تمت بحضور املشمولني 
بتل�ك القطع م�ن منتس�بي وزارتي 
الداخلي�ة والدف�اع وجه�ازي االم�ن 
الوطن�ي واملخابرات وجهاز مكافحة 

االرهاب ممن هم من أبناء املحافظة وحسب 
مسقط الرأس.

وأشار اىل أن هذا القطع تمثل وجبة أوىل وهناك 
وجب�ات الحقة س�تكون يف جمي�ع االقضية 
والنواحي سيتم توزيعها يف غضون االسابيع 
القليل�ة املقبل�ة وأن هذه القط�ع اختريت يف 
أماكن جيدة وسيتم شمولها بخطط املحافظ 

ألعم�ال التطوير والتاهي�ل وتنفيذ الخدمات 
املختلفة مثل شبكات املاء الكهرباء واملجاري 

إضافة اىل االعمال البلدية.
وضم�ن جوالت�ه اليومي�ة املتك�ررة يف عموم 
أقضي�ة ونواح�ي املحاف�ظ تاب�ع محاف�ظ 
واسط الدكتور محمد جميل املياحي االعمال 
واملش�اريع الخدمي�ة الت�ي تنف�ذ يف قض�اء 
النعمانية برفقة قائممقام القضاء وعدد من 

مدراء الدوائر الخدمية فيه.
واطلع املحافظ عىل االعمال التي تنفذ 
يف شارع الشيشان الرابط بني شارعي 
السوق وش�ارع املجمع الطبي حيث 
تجري صب الباندن�ك وتهيئة أعمال 
الش�ارع  الكاربس�تون واملقرنص يف 
املذكور والذي يعد أحد أهم الش�وارع 
يف املدين�ة ويربط ب�ني منطقتني ذات 

حركة وكثافة سكانية عالية.
كما اطل�ع عىل أعمال االكس�اء التي 
وش�ارع  الربي�د  ش�وارع  يف  تج�ري 
اىل أعم�ال تهذي�ب  الخلي�ل إضاف�ة 
االرصف�ة وف�ق الخطة التي تق�وم بها بلدية 
القضاء، موضحاً أن الخطة مستمرة يف قضاء 
النعمامي�ة لتطوير وتأهي�ل مجموعة اخرى 
م�ن الش�وارع واملناطق وف�ق التخصيصات 
الت�ي اقرته�ا املحافظ�ة ضمن خط�ة 2٠21 
به�دف إحداث تغي�ري حقيقي بواق�ع املدينة 

الخدمي والعمراني.

حمافظ واسط يرشف عىل اجراء القرعة لتوزيع أكثر من ألفي 
قطعة سكنية بني منتسبي القوات االمنية

تابع تنفيذ االعمال اخلدمية يف قضاء النعمانية ومنها اكساء الشوارع

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزيرة الهج�رة واملهجري�ن ايفان 
فائق جابرو، أمس السبت، عودة أكثر من 
٦8 ألف عائلة نازحة خال األش�هر الستة 
املاضي�ة، مش�ريًة إىل إنه�اء مل�ف النزوح 
»قريباً جداً«.وقال�ت جابرو يف بيان تلقت 
املستقبل العراقي نسخة منه إنه »بتوجيه 
م�ن رئي�س مجل�س ال�وزراء مصطف�ى 
الكاظم�ي، ت�م توف�ري كافة التس�هيات 
وتهيئة الظروف املناس�بة لعودة النازحني 
طوع�اً إىل مناطقهم األصلي�ة بهدف غلق 
ملف النزوح بش�كل نهائي وإنهاء معاناة 
مئات اآلالف من هذه الرشيحة التي عانت 
ظروفاً قاسية منذ عدة سنوات«.وأشارت 
جاب�رو، إىل »التنس�يق م�ع مستش�ارية 
األم�ن القومي وقي�ادة العملي�ات لغرض 
تدقيق الكثري من األس�ماء الت�ي لم تدقق 

أثناء فرتة الحكومات السابقة، وتم إنجاز 
معاماتهم يف وق�ت قيايس لم يتجاوز 72 
ساعة بعد أن كان التدقيق سابقاً يستغرق 
عدة أسابيع«.وأضافت، أن »عدد العائدين 
طوعاً حت�ى اآلن تجاوز ٦8 ألف عائلة من 
املتواجدي�ن يف املخيم�ات وم�ن خارجها، 
وذل�ك بناًء ع�ىل رغبتهم بالع�ودة وإلنهاء 
معاناتهم التي اس�تمرت عدة سنوات منذ 
االحتال الداعيش الذي تسبب يف ترشيدهم 
الطبيعي�ة«. حياته�م  م�ن  وحرمانه�م 
واختتمت وزي�رة الهجرة البي�ان بالقول: 
»قريباً جداً س�ينتهي مل�ف النزوح وتعود 
الحياة يف املناطق املحررة إىل ما كانت عليه 
س�ابقاً«.وكانت وزيرة الهجرة واملهجرين 
إيفان فائق جابرو قالت، األحد )9 ترشين 
الثان�ي الح�ايل(، يف ترصي�ح صحف�ي إن 
»الوزارة أعدت خطة وطنية إلغاق جميع 

املخيمات مطلع العام 2٠21«.

وزيرة اهلجرة تتعهد بطي صفحة 
النزوح »قريبا جدا«

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت األمان�ة العام�ة ملجلس ال�وزراء، أمس 
الس�بت، عن أه�داف زيارة وفدي�ن من رشكتني 
صينية وتركي�ة ملحافظة ذي ق�ار ملتابعة مطار 

النارصية الدويل.  
وق�ال املتح�دث باس�م األمان�ة حي�در مجي�د يف 
ترصي�ح صحف�ي إن »الحكوم�ة املركزي�ة تويل 
اهتمام�اً خاص�اً بمحافظ�ة ذي ق�ار، وهن�اك 
توجيه�ات من رئيس مجلس ال�وزراء مصطفى 
الكاظم�ي لاهتمام بجميع املش�اريع من بينها 
مط�ار النارصي�ة ال�دويل والذي س�يتم تطويره 
ضمن االتفاقية العراقية الصينية«، مشرياً إىل أن 
»الحكومة تعاقدت مع رشكة استش�ارية تركية 
ملتابعة عمل الرشكة الصينية املنفذة وتدقيقه«.  
وأض�اف، أن »الرشك�ة االستش�ارية الرتكي�ة يف 
طور االطاع عىل التصاميم التي وضعت من قبل 
الرشكة الصينية، وقد س�جلت بعض املاحظات 
وهي مس�ؤولة عن التدقيق واملتابعة ومحاسبة 
الرشكة املنفذة إذا م�ا تلكأت يف العمل، أو حدثت 

أخطاء فنية خارج التصاميم املتفق عليها«.  
وأوضح، أن »الفرتة املقبلة ستش�هد توقيع عقد 
نهائي بني الرشكتني للبدء بتنفيذ مرشوع تأهيل 
مط�ار النارصية ال�دويل والبنى التحتي�ة املؤدية 

إليه«.

أمانة جملس الوزراء توقع عقًد مع 
الصني لتأهيل مطار النارصية.. 
وآخر مع رشكة تركية للمراقبة

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن مرشف معرب }تمرجني{ الحدودي الواقع شمال غرب ايران واملحاذي القليم كردستان 
العراق، عن إستئناف حركة حافات نقل املسافرين بین الجانبین بدءا من اليوم السبت.
وقال فرامرز محمديان يف ترصيح صحفي أن معرب }تمرجني{ يف مدينة }بريانش�هر{ تم 
إغاقه من قبل الجانب العراقي منذ مارس/آذار املايض، أمام حركة املس�افرين بس�بب 
جائحة كورونا«.وأكد أن »حركة تدفق املس�افرين وباتفاق بني الجانبني قد إس�تؤنفت، 
كما أن للمعرب اس�تخدامات تجارية يف إطار الصادرات والرتانزيت«.وأشار محمديان اىل، 
أنه »ويف السنة املالية الفائتة املنتهية 19 مارس/آذار 2٠2٠، سجلت الحركة املرورية 2٦ 
الف حافلة ركاب وسيارة عرب معرب }تمرجني{ »مستدركا أن »قرار املنع لم يشمل حركة 
الش�احنات وترانزيت السلع، فيما ش�مل املسافرين الذين سمح لهم مؤخرا مع رضورة 

األخذ باإلجراءات االحرتازية الطبية«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت وزارة املوارد املائية، أمس الس�بت، 
إيق�اف العم�ل بمرشوع له�ا يف االعظمية 

ببغداد، بعد العثور عىل قطع أثرية.
وذكرت ال�وزارة، يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة منه أنه »م�ن منطلق أن 
االرث العراق�ي ه�و مل�ك ل�كل العراقيني 
والحفاظ عليه مس�ؤولية الجميع وجهت 
وزارة امل�وارد املائي�ة ماكاته�ا العامل�ة 
بأعمال كري نهر دجل�ة يف املقطع الواقع 
يف كورني�ش االعظمي�ة بإيق�اف أعمالهم 
بع�د ان الح�ظ مهندس�ونا وج�ود قط�ع 

من االحج�ار اضافة اىل عظ�ام مع نواتج 
الك�ري«. وأوضح�ت، »نعتق�د أنه�ا لقى 
أثرية وللش�عور الوطني العايل الذي يتحىل 
ب�ه ه�ؤالء االبط�ال، ت�م االباغ ف�ورا عن 
ماحظاتهم حيث وجه وزير املوارد املائية 
بإيق�اف العمل لحني قي�ام وزارة الثقافة 
هي�أة االث�ار بفحص املوق�ع واخذ عينات 
من نواتج الك�ري، وبعد مخاطبات عديدة 
ومتابع�ة ش�خصية ب�ني وزي�ري امل�وارد 
املائي�ة والثقافة، تمت االس�تجابة وخرج 

فريق فني من هيأة االثار ألخذ العينات«.
وأش�ارت إىل أن »وزارة الثقاف�ة أعلنت أن 

العينات لقًى أثرية«.

استئناف حركة املسافرين بمعرب 
»مترجني« بني العراق وايران

املوارد: إيقاف العمل بمرشوع يف االعظمية 
بعد العثور عىل قطع أثرية

الرافدين يعلن منح القروض لتمويل 
وتسويق املشاريع االستثامرية

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن مرصف الرافدين، أمس الس�بت، منح قروض لبناء إنشاء وتأهيل عدد 
من املشاريع االستثمارية والسكنية يف بغداد واملحافظات.

وذك�ر املكت�ب االعامي للمرصف يف بيان، تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
من�ه، إن�ه »تم تمويل وتس�ويق عدد من املش�اريع واس�تقطاب العديد من 
الرشكات واملستثمرين الذين يرومون التعاون مع املرصف لغرض الحصول 

عىل تلك القروض«.   
وأشار إىل أن »املشاريع التي تم تمويلها هي )مجمع ديوان السكني - مجمع 
الزهراء الس�كني- مجمع الكوثر الس�كني- مجمع الون الس�كني- مجمع 
ب�اب النارصية الس�كني- مجمع مدين�ة االندلس الس�كني- مجمع ارض 
بابل الس�كني - مجمع جبل عامل السكني-  مجمع االمل السكني- مجمع 
اسكان الدوحة السكني- مجمع الزقورة السكني- مجمع العزيز السكني-  
مجم�ع النزاه�ة الس�كني- مجمع بيس�ان الس�كني- جامع�ة حمورابي 
-  مجمع درة كرباء الس�كني- مجمع اليمامة الس�كني- مجمع بس�ماية 
الس�كني- مول تاون س�نرت- مجمع كلي�ات اهيل متكامل م�ع ملحقاته- 
مدين�ة االلعاب املائي�ة- مجمع مبدعون التجاري- مجم�ع جوهرة تكريت 
الس�كني- مجمع تجاري مع موقف السيارات يف النجف- فندق برج الباقر 
الس�ياحي يف كرب�اء - مجمع جواهر دجلة الس�كني- مجمع مكي مول - 
مستشفى االمام زين العابدين- مستشفى الوارث- مدارس السام لايتام- 
محطة كهرباء العمارة الغازية- خليفة مول-مستش�فى الش�فاء- مجمع 
بيتي الس�كني- فندق واجنحة فندقية- مول تجاري يف بغداد- مجمع الوند 
الس�كني-  مجمع املحبة الس�كني- مجمع مدينة املثنى الس�كني- مجمع 
مرجان س�تي الس�كني-  رشكة جنة الف�ردوس لتطوير مين�اء ام قرص/ 
رصي�ف 8و9 - مستش�فى دار الش�فاء االهيل - مجمع املاس�ة الس�كني- 
مجمع السري وليام السياحي- مجمع بيتي السكني يف صاح الدين - فندق 
رم�ادة م�ع اجنحة فندقية يف النج�ف االرشف - مول تجاري يف ش�ارع اكد 
بالكاظمية املقدس�ة - مجمع الوند السكني يف خانقني - مجمع مكي مول 

يف دياىل(«   
ودع�ا املرصف املس�تثمرين وال�رشكات الراغب�ني بالحصول ع�ىل التمويل 
والتس�ويق امل�ايل لهم اىل »زيارة امل�رصف لغرض االطاع ع�ىل رشوط منح 

القروض وخدمة للصالح العام«.

حمافظة البرصة: الرشكة الكورية تواصل 
عملها إلنجاز ميناء الفاو

    البصرة/ المستقبل العراقي

أكد ممث�ل محافظ الب�رصة وليد 
أن  الس�بت،  أم�س  الرشيف�ي، 
الرشك�ة الكورية تواص�ل عملها 
يف مين�اء الف�او التم�ام املرشوع 

بالكامل.
ترصي�ح  يف  الرشيف�ي  وق�ال 
صحف�ي: إن�ه »بحس�ب االتفاق 
امل�ربم مع الرشك�ة الكورية، فأن 
الرشك�ة تواص�ل عمله�ا التم�ام 
مرشوع مين�اء الفاو الكبري لحني 

إنجازه بالكامل«.
واض�اف، ان »الرشكة الكورية لم 
تواجه اي مش�اكل او عوائق تحد 

من سري إنجاز املرشوع«.

حمافظ بغداد يعلن ادراج بناء جممع تربوي ضخم واكساء 
عرشة حمالت سكنية يف احلسينية

   المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

اعل�ن محاف�ظ بغ�داد، محم�د جابر 
العطا، أمس السبت، ادراج بناء مجمع 
ترب�وي ضخ�م يف قضاء الحس�ينية، 
وكذلك تنفيذ اعمال االكس�اء يف عرش 
محات جديدة ضمن خطة هذا العام.
وذك�ر بيان ملكتب�ه، تلقت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه، ان« املحافظ 
اك�د خال جولت�ه امليداني�ة يف قضاء 
اكس�اء  اعم�ال  ملتابع�ة  الحس�ينية 
خمس محات س�كنية، ان املحافظة 
تويل اهتماما بالغا لقضاء الحس�ينية 
ولجمي�ع مناطق ح�زام بغداد«. وبني 
العط�ا ان« اعم�ال االكس�اء املنف�ذة 
وضم�ن  متصاع�دة  بوت�رية  تس�ري 

ال�رشوط والضواب�ط واملعايري الفنية 
والهندس�ية املتبع�ة  ».فيم�ا اضاف، 
ان« خطة مش�اريع محافظ�ة بغداد 
له�ذا الع�ام تضمنت ادراج مش�اريع 
بمختل�ف القطاع�ات لتش�مل قضاء 
ع�ىل  العم�ل  مؤك�دا«   ، الحس�ينية 
تخصي�ص قطعة ارض كب�رية لينفذ 
عليها مجمع ترب�وي ضخم يضم 2٦ 
مدرس�ة وكليات باإلضاف�ة اىل ادراج 
مش�اريع اكساء عرش محات سكنية 
يف القض�اء ».كم�ا اش�ار العط�ا اىل« 
التوجيه بإزالة التجاوزات عىل االماكن 
العامة واالرصفة والجزرات الوسطية 
اىل جان�ب متابع�ة االعم�ال البلدي�ة 
والخدمية املقدمة بش�كل مس�تمر يف 

املنطقة ».

    بغداد / المستقبل العراقي

ق�رر مجل�س ال�وزراء، أم�س الس�بت، اعتم�اد بطاق�ة الناخب 
البايومرتي�ة طويلة األمد كمستمس�ك ثبوت�ي لصاحبها بدءاً من 
1 ش�باط القادم.وقال�ت األمان�ة العامة للمجل�س يف بيان تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه إن »مجلس ال�وزراء قرر اعتماد 
البطاقة البايومرتية كإحدى املستمسكات الثبوتية املعتمدة لدى 
دوائ�ر الدولة«.وأض�اف البيان، أن »القرار ح�ث جميع املوظفني 
واملتعاقدين العاملني يف مؤسس�ات الدولة كافة، تحديث بياناتهم 
البايومرتي�ة خ�ال )٦٠( يوم�اً، والحصول عىل بطاق�ة الناخب 
البايومرتي�ة طويلة األمد«، مبيناً أنه »س�ينفذ بدءاً من 1 ش�باط 
2٠21«.يش�ار إىل أن بطاق�ة الناخ�ب البايومرتي�ة تحت�وي عىل 
معلوم�ات حيوي�ة عن صاحبه�ا مثل الص�ورة وبصم�ات اليد، 
عكس البطاق�ة االنتخابية القديمة، حس�بما أوضحت مفوضية 

االنتخابات يف وقت سابق.

جملس الوزراء حيدد موعد اعتامد البطاقة 
البايومرتية مستمسكًا ثبوتيًا

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت مديرية املرور العامة، أمس السبت، عن دخول قرارها بشأن 
الدراجات حيز التنفيذ، كاش�فة عن أسباب تأخر تطبيقه والذي ال 
يقترص عىل العاصمة بغداد بل يشمل جميع املحافظات.وقال مدير 
عاقات واعام املديرية العميد حيدر كريم ان »مديرية املرور العامة 
لجأت اىل محاس�بة الدراجات التي يقودها اكثر من شخص لدوافع 
أمني�ة، ب�دءا من يوم أم�س«، مش�ريا اىل انه »تمت اعادة تش�كيل 
املف�ارز، الن هذا القرار ليس ولي�د اليوم«.واضاف كريم »من خال 
التوجيهات العليا اوعزت املرور اىل اعادة املحاسبة للمخالفني«، الفتا 
اىل ان »التنفيذ كان موجودا س�ابقا، ولكن بسبب امور أكثر أولوية 
تأخر تنفيذه بدقة«.وتابع »يوم امس ايضا نوهنا اىل تش�كيل هذه 
املف�ارز، ولكن املواطن اعترب الق�رار مفاجئا ويف الحقيقة هو ليس 
بالجدي�د«، منوها اىل أن »القرار يش�مل كل املحافظات وال يقترص 
ع�ىل بغ�داد فقط«.وكان�ت مديرية امل�رور العامة قد ق�ررت امس 

الجمعة، حجز الدراجات النارية التي يستقلها شخصان او أكثر.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الرتبي�ة/ هيئة رعاية املوهوبني، أمس الس�بت، عن اس�ماء 
الطلبة املقبول�ني يف مدارس املوهوبني ملحافظة بغداد للعام الدرايس 2٠2٠ 
– 2٠21.وقال�ت ال�وزارة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه إن 
»القبول تم وفق الرشوط والضوابط التي أقرتها الوزارة«.واضاف ان »العدد 
ال�كيل للمتقدم�ني بلغ ٣٣٤ طال�ب، والذين نجحوا يف االختب�ار االلكرتوني 
1٠٣ طالب، فضاً عن الذين خضعوا للمقابلة كانوا ٣1 طالب، حيث كانت 

نتيجة املقبولني يف مدرسة املوهوبني / بغداد 1٥ طالب لهذا العام«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أكد املتحدث باس�م وزارة التعليم العايل حيدر العبودي، أمس السبت،  
أن إجراء امتحانات الطلبة يف الكليات أمر مرتوك للجامعات، والتي لها 
الحق يف اختيار املناسب تحت عنوان التعليم املدمج.وقال العبودي إنه 
»يف ظ�ل أزمة فايروس كورونا أصبحت األمور تدار وفق منطق إدارة 
املتغ�ريات«، مبين�ًا أن »الوزارة أدت العام املايض متطلبات الدراس�ة 
واالمتحانات والتواصل عن طريق املنصات الرقمية«.وأوضح، أنه »يف 
العام الحايل، اعتمدنا آلية التعليم املدمج والذي يوفر مناخاً مناس�باً 
لتأدية التدريب الرسيري بالنس�بة للتخصصات التطبيقية، ويغطي 
الجان�ب االلكرتوني مس�احة الجوانب النظري�ة يف االختصاصات«.

وأش�ار إىل أنه بخصوص »قضية امتحانات الطلبة سيكون للجامعة 
حق تقدير املوقف، وتمتلك الس�لطة العلمية يف اختيار املناسب تحت 
عن�وان التعليم املدمج«.وكانت وزارة التعلي�م العايل والبحث العلمي 
أعلن�ت، االثن�ني )٤ كانون الثان�ي 2٠21(، أن العمل بنظ�ام التعليم 

االلكرتوني سيبقى معتمداً لحني زوال جائحة كورونا.

املرور تعلن عن دخول قرارها 
بشأن الدراجات حيز التنفيذ

الرتبية تعلن اسامء املقبولني 
يف مدارس املوهوبني ببغداد

التعليم: إجراء امتحانات الطلبة يف الكليات 
مرتوك للجامعات
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مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )2(
تعل�ن اللجنة وللمرة االوىل ع�ن ايجار العقارات التالية وفق قانون )21( لس�نة 
)2013( فع�ى الراغبني باالش�راك يف املزاي�دة العلنية مراجعة س�كرتري اللجنة 
يف بلدي�ة املوص�ل خالل ) 30( ثالث�ون يوما تبدا من اليوم الت�ايل لنرش االعالن يف 
الصح�ف املحلية لالطالع عى الرشوط مس�تصحبني معهم هوية االحوال املدنية 
وبطاقة الس�كن والتأمين�ات القانونية البالغ�ة )30%( من القيم�ة املقدرة مع 
الترصيح االمني للمش�رك باملزايدة وتج�ري املزايدة يف ديوان محافظة نينوى / 
قاعة الحدباء الساعة العارشة صباحا لليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من 

ترسو بعهدته اجور نرش االعالن واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار 
1 � القطع املرقمة )116 بلدي و117 بلدي(  م40 نينوى الرشقية  املش�يد عليها 
)مجمع صناعي( وبمس�احة )1000( م2 لكل قطعة وحس�ب واقع الحال وملدة 

ثالث سنوات.
2 � القطعة املرقمة )156/26 عقاري ( )5 بلدي(  م40 نينوى الرشقية  املش�يد 
عليها )مجمع صناعي /الشهد( وبمساحة )783( م2 وحسب واقع الحال وملدة 

ثالث سنوات.
3 � القطع�ة املرقم�ة )156/25( عق�اري   م40 نينوى الرشقية  املش�يد عليها 
)مجمع صناعي /الس�هر( وبمساحة )783( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث 

سنوات.
4 � القط�ع املرقم�ة )11و12 بلدي( و )13و14 بل�دي( و )14و15 بلدي(  م40 
نين�وى الرشقية  املش�يد عليها )مجم�ع صناعي( وبمس�احة )2000( م2 لكل 

قطعة وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
5 � القطع�ة املرقمة )156/2192( م40 نينوى الرشقية واملتخذة )معمل ملح ( 

وبمساحة )2751( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
6  � القطع�ة املرقم�ة )2240/156(  م40 نينوى واملتخذة كراج ) كراج غس�ل 
وتش�حيم للس�يارات(  وبمس�احة )575( م2 وحس�ب واقع الح�ال وملدة ثالث 

سنوات.

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )1(
تعلن اللجنة وللمرة االوىل  عن ايجار العقارات التالية وفق قانون )21( لسنة )2013( 
فعى الراغبني باالش�راك يف املزايدة العلنية مراجعة س�كرتري اللجنة يف بلدية املوصل 
خالل ) 30( ثالثون يوما  تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحف املحلية لالطالع 
ع�ى الرشوط مس�تصحبني معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن والتأمينات 
القانوني�ة البالغة )30%( من القيمة املقدرة مع الترصيح االمني للمش�رك باملزايدة 
وتجري املزايدة يف ديوان محافظة نينوى / قاعة الحدباء   يف الساعة العارشة صباحا 
للي�وم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترس�و بعهدته اج�ور نرش االعالن واجور 

خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار.
1 � بناء االكشاك املرقمة )26و41( عى شارع موصل � كركوك  وبمساحة )12( م2 

لكل كشك وحسب واقع الحال  وملدة ثالث سنوات
2 � القطعة املرقمة ) 43(م 45 كوبكلية واملتخذة زراعة موسمية نهاية حي الصديق 

وبمساحة )12( دونم وحسب واقع الحال وملدة سنة واحدة
3 � القطعة املرقمة ) 264/3( م35 الرش�يدية التخاذها زراعة وبمساحة )6( دونم 

و14 اولك و)42( م2 وحسب واقع الحال وملدة سنة واحدة
4 � القطعة املرقمة ) 770/180( م41 نينوى الشمالية النشاء اسواق تجارية الواقعة 
يف حي االخاء قرب ) جامع الله اكرب( وبمساحة )276( م2 وحسب واقع الحال وملدة 

)15سنة ( 
5 � القطعة املرقمة ) 156/16( عقاري م40 نينوى الرشقية املش�يد عليها ) ورش�ة 

صناعية ( وبمساحة )375( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات 
6 � القطعة املرقمة ) 6044( بلدي  م40 نينوى الرشقية املشيد عليها ) ورشة صناعية 

( وبمساحة )240( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
7 � القطعة املرقمة ) 29/156( عقاري )1 بلدي(  م40 نينوى الرشقية املشيد عليها 

) مجمع صناعي( وبمساحة )1305( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
8 � القطعة املرقمة ) 10 بلدي( م40 نينوى الرشقية املش�يد عليها )مجمع صناعي 

/دجلة( وبمساحة )1260( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
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مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )4(
تعل�ن اللجنة وللمرة الثانية عن ايجار العقارات التالية وفق قانون )21( 
لسنة )2013( فعى الراغبني باالشراك يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري 
اللجن�ة يف بلدي�ة املوصل خالل ) 15( خمس�ة عرش يوم�ا  تبدا من اليوم 
التايل لنرش االعالن يف الصحف املحلية لالطالع عى الرشوط مس�تصحبني 
معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن والتأمينات القانونية البالغة 
)30%( من القيمة املقدرة مع الترصيح االمني للمشرك باملزايدة وتجري 
املزاي�دة يف دي�وان محافظة نين�وى / قاعة الحدباء    الس�اعة العارشة 
صباح�ا لليوم االخ�ري من مدة االعالن ويتحمل من ترس�و بعهدته اجور 

نرش االعالن واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار 
1 �   القطع املرقمة :

)201و202و203و204و206و311و312( م40 نينوى الرشقية املش�يد 
عليه�ا محل )وكيل ادوات احتياطية( وبمس�احة )300( م2 لكل قطعة  

وحسب واقع الحال  وملدة ثالث سنوات.
2 � القطع�ة املرقم�ة )197أ(  م40 نين�وى الرشقية املش�يد عليها كراج 
)بائ�ع ادوات احتياطية( وبمس�احة )97,50( م2 وحس�ب واقع الحال  

وملدة ثالث سنوات
3 � القطع املرقمة :

)123و124و126و137و138و146و147و148و150و155و158و1
60( م40 نين�وى الرشقية املش�يد عليها محل )وكي�ل ادوات احتياطية( 
وبمس�احة )50( م2 ل�كل قطع�ة  وحس�ب واق�ع الح�ال  ومل�دة ث�الث 

سنوات.
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مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )3(
تعل�ن اللجنة وللمرة الثانية عن ايجار العقارات التالية وفق قانون )21( لس�نة 
)2013( فعى الراغبني باالش�راك يف املزايدة العلنية مراجعة س�كرتري اللجنة يف 
بلدية املوصل خالل ) 15( خمسة عرش يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف 
الصح�ف املحلية لالطالع عى الرشوط مس�تصحبني معهم هوية االحوال املدنية 
وبطاقة الس�كن والتأمين�ات القانونية البالغ�ة )30%( من القيم�ة املقدرة مع 
الترصيح االمني للمش�رك باملزايدة وتج�ري املزايدة يف ديوان محافظة نينوى / 
قاعة الحدباء الساعة العارشة صباحا لليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من 

ترسو بعهدته اجور نرش االعالن واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار 
1 � القطع�ة املرقم�ة )1044(  م40 نينوى الرشقية  املش�يد عليها )معمل اثاث 

معدنية( وبمساحة )562,5( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
2 � القطع�ة املرقم�ة )3(  م40 نين�وى الرشقي�ة  املش�يد عليها )وكي�ل ادوات 

احتياطية( وبمساحة )50( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
3 � القطعة املرقمة )70ب(  م28 الهرمات  املشيد عليها )معمل نجارة( وبمساحة 

)200( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
4 � القطعة املرقمة )16(  م28 الهرمات  املشيد عليها )معمل نجارة( وبمساحة 

)225( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
5 � القط�ع املرقم�ة )565و266(  م24 وادي ع�كاب  املش�يد عليه�ا )س�باك( 

وبمساحة )200( م2 لكل قطعة وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
6 � القطعة املرقمة )1182(  م24 وادي عكاب  املش�يد عليها )ورش�ة سباكة ( 

وبمساحة )200( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
7 � القطع�ة املرقم�ة )1120(  م40 نين�وى الرشقية املش�يد عليها )محل حداد 

تانكيات ( وبمساحة )420( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
8 � القطع�ة املرقم�ة )7017(  م40 نين�وى الرشقية املش�يد عليها )توكمجي( 

وبمساحة )250( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.

العدد : 5
التاريخ : 2021/1/11

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل



www.almustakbalpaper.net العدد )2300( االحد  17  كانون الثاني  2021 اعالنات5
EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq. 

Announcement for Tender No: 029-SC-20-EBS 
Provision of General Well pads and access road building Package 

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 General Well pads and access road building Package 
Tender No.: 029-SC-20-EBS 
Tender Information:  
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for the First time. All the 
specialist companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with EBS 
Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by 
paying the tender fee (100$) after procedures mentioned below. 
Part One: Scope of work 
EBS Petroleum Company Limited is to seek five contractors to execute project Provision of General Well pads 
and access road building Package，For more details, please refer to ITB document. 
Part Two: Purchase the ITB: 
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to 
Tan Li tanli@ebspetroleum.com  and submit the following documents one day in advance: 
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company 
B: Valid Copy of Company registration Documents, tax return, Social securities etc.  
C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email) 
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one 
company 
People who directly come to purchase ITB without 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 4:00 PM January 31st, 2021 based on the ITB documents. 
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, 
Nahrawan S2 Camp before the deadline of tender mentioned above. 
Bidders Proposals shall consist of: 
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read 
and compile). 
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be 
read and compile). 
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value. 
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall 
be submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s 
address and contact information should be clearly mentioned on the envelope. 
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please 
inform the C&P Dept. three days before the deadline for the purpose of swift answering before the bidding date. 
Contract Person: Ms. Tan Li Email: tanli@ebspetroleum.com. 
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above this tender 
announcement. 

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

Announcement for Tender No: 030-SC-20-EBS 
Provision of T-wall watchtower, BRC and barbed wires Package for well pads 

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 T-wall watchtower, BRC and barbed wires Package for well pads 
Tender No.: 030-SC-20-EBS 
Tender Information:  
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for the First time. All the 
specialist companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with EBS 
Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by 
paying the tender fee (100$) after procedures mentioned below. 
Part One: Scope of work 
EBS Petroleum Company Limited is to seek five contractors to execute project Provision of T-wall watchtower, 
BRC and barbed wires Package for well pads，For more details, please refer to ITB document. 
Part Two: Purchase the ITB: 
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to 
Tan Li tanli@ebspetroleum.com  and submit the following documents one day in advance: 
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company 
B: Valid Copy of Company registration Documents, tax return, Social securities etc.  
C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email) 
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one 
company 
People who directly come to purchase ITB without 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 4:00 PM January 31st, 2021 based on the ITB documents. 
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, 
Nahrawan S2 Camp before the deadline of tender mentioned above. 
Bidders Proposals shall consist of: 
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read 
and compile). 
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be 
read and compile). 
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value. 
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall 
be submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s 
address and contact information should be clearly mentioned on the envelope. 
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please 
inform the C&P Dept. three days before the deadline for the purpose of swift answering before the bidding date. 
Contract Person: Ms. Tan Li Email: tanli@ebspetroleum.com. 
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above this tender 
announcement. 

اىل الرشيك احمد عالء نارص
 اقت�ى حض�ورك إىل صن�دوق االس�كان 
العراق�ي فرع النجف وذل�ك لتثبيت اقرارك 
باملوافق�ه ع�ى قي�ام رشي�ك واث�ق عزيز 
محس�ن بالبن�اء عى حصته املش�اعه عى 
القطع�ه املرقم�ه 52835 /3ح�ي الن�داء 
خالل مده خمسه عرش يوما داخل العراق 
وشهر خارج العراق من تأريخ نرش االعالن 
وبعكس�ه سوف يس�قط حقك باالعرتاض 

مستقبال

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

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
مديرية احوال بغداد / الرصافة 

قسم شؤون احوال بغداد / الرصافة 
العدد : 381 

م / اعالن 
قدم املواطن ) كريم شبيب كباش ( دعوى 
قضائية لتبديل ) اللقب ( وجعله ) االزيرج 
( ب�دال م�ن ) الزبرج ( فم�ن لديه اعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل ) 15 ( خمسة 
ع�رش يوم�ا م�ن تاري�خ النرش وبعكس�ه 
س�وف تنظر هذه املديرية بطلبه اس�تنادا 
اىل اح�كام املادة ) 22 ( من قانون البطاقة 
الوطني�ة رق�م ) 3 ( لس�نة 2016 املع�دل 
عى ان يكون النرش باس�م مدير الجنسية 

املحرتم .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
املدير العام / وكالة

��������������������������������
بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعى

رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف ص�الح الدين 
االتحادية

دار القضاء يف سامراء
محكمة بداءة سامراء
العدد: 991/ب/2020
التاريخ:2021/1/13

اىل املدعى عليه/ سعد رشيد عايد
م/ تبليغ

للدع�وى البدائي�ة املقامة م�ن قبل املدعي 
)رعد عيل حسني( موضوعها حجز مركبة 
املرقم�ة )13589ر( ص�الح الدي�ن نوعها 
)مارس�دس تك قمارة لوري قالب( موديل 
)1982( وبالنظ�ر لثب�وت مجهولية محل 
اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي عيىس 
صالح محمد بتاريخ 2020/12/23 تعذر 
علية تبليغة كون املطلوب تبليغة كان يسكن 
الدار وارتحل اىل جهة مجهولة حسب ادعاء 
املختار ومرفقة اشعار مختار )فاروق امري 
صبحي مخلف( مختار حي الكارات ناحية 
دجلة وقد ت�م تأييده من قبل قائممقامية 
قض�اء س�امراء  يف 2020/12/23، علي�ه 
قررت املحكمة تبليغك بواسطة صحيفتني 
محليتني يوميتني بموعد املرافعة املصادف 
2021/1/20 وعند عدم حضورك يف موعد 
املرافعة او ارس�ال من ينوب عنك قانوناً او 
تقديم معذرة مرشوعة فس�وف س�تجري 

املرافعة بحقك غيابياً وفق القانون. 
القايض

سعدون محمد عويد

وزارة الداخلية 
مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات 

واالقامة 
مديرية احوال بغداد / الرصافة 

قسم شؤون احوال بغداد / الرصافة 
العدد : 382 

م / اعالن 
ق�دم املواط�ن ) كريم ش�بيب كباش ( 
دع�وى قضائي�ة لتبديل ) اس�م الجد ( 
وجعل�ه ) كب�ايش ( بدال م�ن ) كباش 
( فم�ن لدي�ه اع�رتاض مراجع�ة هذه 
املديري�ة خ�الل ) 15 ( خمس�ة ع�رش 
يوما من تاريخ النرش وبعكس�ه سوف 
تنظ�ر هذه املديرية بطلبه اس�تنادا اىل 
احكام املادة ) 22 ( من قانون البطاقة 
الوطنية رقم ) 3 ( لس�نة 2016 املعدل 
الن�رش باس�م مدي�ر  ان يك�ون  ع�ى 

الجنسية املحرتم .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
املدير العام / وكالة 

��������������������������������
بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة اس�تئناف صالح الدين 
االتحادية

دار القضاء يف سامراء
محكمة االحوال الشخصية يف سامراء

العدد: 504/ش/2020
التاريخ:2021/1/12

اىل املدع�ى عليه / مروان عبد الس�تار 
محمد

نرش اعالن
قدمت املدعية )جهينة هاشم ابراهيم( 
504/ش/2020  املرقم�ة  الدع�وى 
ضدك تطالب بتثبيت الطالق الخارجي 
وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح 
القائم بالتبليغ املبلغ القضائي )عيىس 
صال�ح محم�د( وتبني ان�ك مرتحل اىل 
جهة مجهولة وحس�ب اشعار  املختار 
مخت�ار  علي�وي(  ابراهي�م  )خلي�ل 
بتوقي�ع  واملذي�ل  القاط�ول  منطق�ة 
الش�اهدين )عثم�ان هاش�م ابراهي�م 
وهش�ام ابراهيم عطية( واملصدق من 
قائممقامية قضاء س�امراء  وقد صدر 
ق�رار من هذه املحكم�ة بالرقم 504/

ش/2020  بتصدي�ق الطالق الخارجي 
علي�ه قررت املحكمة تبليغك بواس�طة 
صحيفت�ني يوميتني محليتني ويف حالة 
ع�دم تقديم�ك اعرتاض�اً او تمييزاً من 
قبلك او من قب�ل من ينوب عنك قانوناً 
خالل املدة القانونية فس�وف يكتس�ب 

القرار الدرجة القطعية.
القايض

كاظم متعب داود

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

رئاسة محكمة جنايات النجف
العدد : 2021/41

التاريخ 2020/1/12
اعالن

اىل املته�م )ف�الح حس�ن فاض�ل عب�اس 
الغزايل(

اقتى حضورك امام هذه املحكمة الجراء 
محاكمتك حول التهمه املس�ندة اليك وفق 
احكام امل�ادة 28/اوال من قانون املخدرات 
واملؤثرات العقلية  وملجهولية محل اقامتك 
تقرر تبليغك اعالنا يف محل اقامتك وقس�م 
ش�ؤون املخدرات واملؤثرات العقلية وهذه 
املحكم�ة  باحض�ور امامه�ا صب�اح يوم 

2021/7/12
الرئيس 

حليم نعمة حسني

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

فقد مني سند العقار املرقم 3/27523 حي 
الوف�اء باس�م / كريم جرب نارص حس�ون 
الصادر من تس�جيل العقار يف النجف االوىل 

فمن يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار

��������������������������������
إىل الرشيك احمد حسن مهدي 

اقت�ى حض�ورك إىل صن�دوق االس�كان 
العراق�ي فرع النجف وذل�ك لتثبيت اقرارك 
باملوافقه عى قي�ام رشيك كرار عبد االمري 
فرم�ان بالبن�اء ع�ى حصت�ه املش�اعه يف 
القطع�ه املرقم�ه 52915 /3ح�ي الن�داء 
خالل مده خمسه عرش يوما داخل العراق 
وشهر خارج العراق من تأريخ نرش االعالن 
وبعكس�ه سوف يس�قط حقك باالعرتاض 

مستقبال

��������������������������������
اىل الرشيك نسوم طعنه عمران

 اقت�ى حض�ورك إىل صن�دوق االس�كان 
العراق�ي فرع النجف وذل�ك لتثبيت اقرارك 
باملوافق�ه ع�ى قيام رشيك ح�وراء محمد 
عب�د االمري بالبن�اء عى حصتها املش�اعه 
يف القطع�ه املرقم�ه 57244 /3حي النداء 
لغرض تسليفه فرض اإلسكان خالل مده 
خمس�ه ع�رش يوما داخ�ل العراق وش�هر 
خ�ارج الع�راق م�ن تأري�خ ن�رش االعالن 
وبعكس�ه سوف يس�قط حقك باالعرتاض 

مستقبال

��������������������������������
إىل الرشيك ناهده حميد حسني 

اقت�ى حض�ورك إىل مق�ر بلدي�ة النجف 
لغ�رض اصدار اج�ازه بناء للعق�ار املرقم 
5541 /3ح�ي العروبه خ�الل عرشه ايام 
وبخالفه س�تتم اإلج�راءات دون حضورك 

طالب االجازه 
عيل عبد املهدي حسن

فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة من جامعة بغداد / طلية الطب 
/ املرحلة السادس�ة بأسم ) زهراء قاسم مهبش( عى من 

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

اىل الرشيك عبد الحسني إبراهيم كريم
 اقتى حضورك إىل مقر بلدية النجف لغرض اصدار اجازه 
بن�اء للعقار املرقم 3879 /2ح�ي الغدير خالل عرشه ايام 

وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضورك طالب االجازه 
ضباء حسني عبد محمد عيل

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

فقدت الهويه الصادره م�ن تقاعد النجف االرشف املرقمه 
5210093007 باس�م عبود محمد عيل عبود عى من يعثر 

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

إىل الرشيك معصومة احمد حسني رضا 
اقتى حضورك إىل مقر بلدية النجف لغرض اصدار اجازه 
بناء للعقار املرقم 36584 /3حي العدالة خالل عرشه ايام 

وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضورك طالب االجازه 
عيل عبد الحسني جاسم حمادي

������������������������������������������������
اىل الرشيك عبد الكريم عيدان عبيد 

اقت�ى حض�ورك إىل مقر بلدية العباس�يه لغ�رض اصدار 
اجازه بناء للعقار املرقم 16 /106مقاطعه 32 حي املنتظر 
يف العباس�يه خالل ع�رشه ايام وبخالفه س�تتم اإلجراءات 

دون حضورك 
طالب االجازه 

اسماعيل جاسم محمد

إىل الرشيك حميد عباس عبد الزهره 
اقتى حضورك إىل مقر بلدية النجف لغرض اصدار اجازه 
بناء للعقار املرق�م 60215 /3حي النداء خالل عرشه ايام 

وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضورك طالب االجازه 
ستار جبار ابو حسن

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

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الحيدرية

رقم االضبارة : 113/ت/2020
التاريخ : 2021/1/13 

اىل  /املنف�ذ علي�ه  / رضغام باقر كني�وي  عنوانه الكوفة 
حي الصحة / النجف 

لقد تحقق لهذه املديرية من اشعار مختار املنطقة ومذكرة 
االخبار بالتنفي�ذ وكتاب تنفيذ الكوفة 2020/12/6/198 
ان�ك مجهول محل االقامة وليس ل�ك موطن دائم او مؤقت 
او مخت�ار يمكن اج�راء التبليغ  عليه واس�تنادا للمادة 27 
م�ن قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية 
تنفي�ذ الحيدري�ة  خالل خمس�ة عرش يوما تب�دأ من اليوم 
الت�ايل للنرش ملب�ارشة املعام�الت التنفيذي�ة بحضورك ويف 
حالة عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية باجراء التنفيذ 

الجربي وفق القانون 
املنفذ العدل االقدم
احمد حسن داخل

اوصاف املحرر : قرار محكمة بداءة الحيدرية املرقم 125/
ب/2020 يف 2020/11/22 مبلغ الدين ستة ماليني دينار

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )5(
تعل�ن اللجنة وللمرة الثانية عن ايجار العقارات التالية وفق قانون )21( لس�نة 
)2013( فعى الراغبني باالش�رتاك يف املزايدة العلنية مراجعة س�كرتري اللجنة يف 
بلدية املوصل خالل ) 15( خمسة عرش يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف 
الصح�ف املحلية لالطالع عى الرشوط مس�تصحبني معهم هوية االحوال املدنية 
وبطاقة الس�كن والتأمين�ات القانونية البالغ�ة )30%( من القيم�ة املقدرة مع 
الترصيح االمني للمش�رتك باملزايدة وتج�ري املزايدة يف ديوان محافظة نينوى / 
قاعة الحدباء الساعة العارشة صباحا لليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من 

ترسو بعهدته اجور نرش االعالن واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار 
1 � القطع املرقمة )41و59و88و122و148و161و163و171و172و179و18
1و191و205و209(  م40 نينوى الرشقية  املشيد عليها كراج )حداد باب وشباك( 

وبمساحة )240( م2 لكل قطعة وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
2 � القطع�ة املرقمة )15(  م40 نينوى الرشقية  املش�يد عليها كراج )حداد باب 

وشباك( وبمساحة )145,5( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
3 � القطع�ة املرقمة )95(  م40 نينوى الرشقية  املش�يد عليها كراج )حداد باب 

وشباك( وبمساحة )405( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
4 � القطع�ة املرقمة )96(  م40 نينوى الرشقية  املش�يد عليها كراج )حداد باب 

وشباك( وبمساحة )420( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
5 � القطع�ة املرقم�ة )118 بل�دي ( م40 نينوى الرشقية املش�يد عليها )مجمع 

صناعي( وبمساحة )600( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
6  � القطعة املرقمة )222(  م40 نينوى الرشقية املشيد عليها كراج )حداد باب 

وشباك( وبمساحة )269( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
7 � القطعة املرقمة )213(  م40 نينوى الرشقية املش�يد عليها كراج )حداد باب 

وشباك( وبمساحة )390( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

العدد : 7
التاريخ : 2021/1/11
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أمن املعلومات والبيانات الشخصية

إفالس ليربايل
           محمد شريف أبو ميسم

حني أعلنت الربازيل رسميا أنها أصبحت سادس اكرب 
اقتصاد يف العام 2011، دهش املراقبون من التحول 
الذي صنعه الرئيس الربازييل»لويس لوال دا سيلفا« 
الش�هري ب� »لوال« خ�ال ثماني س�نوات من توليه 
الحك�م ب�ني 2003- 2010 والذي تولت�ه من بعده 
»ديلما روس�يف« بذاتالنهج، فق�د تحولت الربازيل 
من بلد عىل حافة االفاس، اىل أقوى اقتصاد صاعد، 
وأصب�ح صندوق النق�د الدويل مدين له�ا بنحو 14 
ملياردوالر. بعد أن كانت مدينة له بنحو 250 مليار 
دوالر، ويرف�ض منحه�ا املزيد من الق�روض جراء 
حالة عدم الثقة باقتصادها. و«لوال« و«روس�يف« 
كاهما يس�اريان، فكي�ف ملثليهم�ا أن يزاوجا بني 
ليربالية الس�وق والفكر االش�راكي ليصنعا دولة - 
أخذت مكانا ب�ني العرشين الكبار- من خامةالفقر 
وف�خ املديونية؟ وما هو رس اع�ان افاس الربازيل 
الخميس املايض عىل لس�ان الرئي�س الحايل »جايري 
بولس�ونارو« الذي ع�رف بوصفهيمينيا ش�عبويا، 
عازيا الس�بب إىل جائحة كورونا؟.واالجابة هنا قد 
ال يس�عها مقال صغري، ولكننا سنقف عند املفارقة 
الكب�رية بني م�ن يدع�و الىاالش�راكية ويجرب عىل 
العمل ب�أدوات ليربالية الس�وق يف ظ�ل خصخصة 
وظائ�ف الدول�ة، وينج�ح يف ج�ذب االس�تثمارات 
وتشغيل سوق العملومعالجة بعض مظاهر الفقر، 

وب�ني م�ن يؤم�ن بالليربالي�ة بوصفه�ا س�بيا اىل 
االزدهار والتنمية، بينما يعلن بعد سنتني من توليه 
ادارة هذااالقتصاد الليربايل عن افاسه وهو سادس 
أكرب اقتص�اد يف العالم.وهذه املفارقة تكش�ف عن 
نموذجني مختلفني يف ادارة الدولة، األول عملبأدوات 
الثان�ي وه�و غ�ري مؤم�ن به�ا، يف ظ�روف س�يئة 
وتحدي�ات كب�رية، ولكنه أدهش اآلخري�ن، والثاني 
وهو املؤمن باألدوات، اس�تلم نج�اح األولوحوله اىل 
فش�ل، وقد يقول قائل إن منهج »ل�وال« كان قائما 
ع�ىل الليربالية االش�راكية، وهنا ال ب�ّد من التذكري 
ان تجرب�ة »لوال« مع اقتصادمنهار ومكبل برشوط 
تحرير الت�داوالت والتعام�ات وخصخصة القطاع 
الع�ام، لم تع�ط للرجل فرص�ة العتم�اد الليربالية 
االشراكية يف بنية النظاماالقتصادي. فكان مكرها 
عىل امليل نحو ليربالية الس�وق واعطاء سلطة رأس 
املال مساحة أكرب يف ادارة شؤون الحياة، مستهدفا 
النهوضباالقتص�اد ومعالجة الفق�ر واملديونية بما 
متاح، فكانت البنية األساسية لنمو معدالت الناتج 
االجمايل التي جعلت من الربازيل بني العرشينالكبار 
قائمة عىل نش�اط الرشكات الخاصة، وحني جاءت 
الجائح�ة كان�ت مدعاة الع�ادة هيكلة مس�ؤولية 
الرشكات بس�هولة بهدف منحه�ا املزيد منالحرية، 
يف ظل توىل الليربايل بولس�وناريو مسؤولية الحكم، 
لتكش�ف عن هشاش�ة العاقة بني ليربالية السوق 

والناتج القومي االجمايل.

املسؤولية القانونية عن النرش االلكرتوين
           القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

من الحقوق الرئيس�ة املسلم بها ألي انسان يف القانون حرية الرأي 
والتعبري، التي تعد بدورها املرآة العاكس�ة لرأي املجتمع وتطلعاته، 
وبهايق�اس تقدم األمم من عدمه، إذ ال فكر وال إبداع با حرية وقد 
نص الدس�تور العراقي النافذ لع�ام 2005 يف املادة )38( عىل حرية 
الرأيوالتعب�ري، اذ تكف�ل الدولة وبما ال يخل بالنظ�ام العام و اآلداب 
حرية التعبري عن الرأي بكل الوس�ائل وحري�ة الصحافة والطباعة 
واالعان واالعاموالنرش، فوس�ائل التعبري تتعدد بحس�ب الوسائل 
املس�تخدمة ل�إدالء بالرأي، س�واء كان�ت صحفا ام وس�ائل اعام 

مقروءة ام مسموعة ام مرئية.
وم�ن ابرز الوس�ائل التي ب�دأت باالنتش�ار يوما بعد اخر الش�بكة 
العاملية االنرنت ومواقع التواصل االجتماعي، اذ اصبحت الوس�يلة 
االكثرانتش�ارا، اذ يح�ق لكل ش�خص ان ينرش ما يش�اء من اخبار 
ومعلوم�ات واس�تعمال هذا الحق لإس�اءة  لآلخري�ن  يف صفحته 
الش�خصية، ألنهذا الحق مكفول يف جميع الدس�اتري، ولكن برشط 
عدم التعسف فيه، وظهر مصطلح الصحافة االلكرونية واملدونات 

والتي اتسمت برسعةاالنتشار.
وبالرغم من ان هذه الوس�ائل االلكرونية اس�همت بشكل مبارش 
يف تعزي�ز حرية التعبري عن الرأي، اال انها لم تس�لم من االس�تغال 
والس�لوكاالجرامي النتهاك خصوصية االفراد والتش�هري بهم، وان 
وجود الحريات يف الدس�تور امر غ�ري كاف، بل يجب ان تكون هناك 
قوان�ني تنظم تلكالحري�ات وتحميها من االنته�اكات يف ظل غياب 
الترشيعات القانونية لتنظي�م النرش االلكروني، اذ يحتاج االمر اىل 
الرج�وع للقواعد العامة فيالقانون، وه�ذا نقص ترشيعي يتوجب 

عىل املرّشع  ايجاد قوانني خاصة من اجل صيانة حقوق االفراد من 
جهة واملحافظة عىل حري�ة الرأيوالتعبري من جهة اخرى، اذ اصبح 
الن�رش عرب املواق�ع االلكروني�ة يتفوق عىل جميع وس�ائل النرش، 
واملرّشع العراقي لم يعرف النرش، بل تطرقاىل بعض تطبيقات النرش 
يف بعض القوانني  مثل قانون املطبوعات وقانون تقاعد الصحفيني 
وقانون حماي�ة حق املؤلف، ويمكن تعري�ف النرشااللكروني بأنه 
اس�تخدام الوس�ائل التقنية الحديثة يف بث او استقبال او نقل املواد 
املكتوبة واملرئية واملس�موعة، س�واء كانت ثابتة او متحركةبقصد 
التداول العام، وتطرح املواقع االلكرونية خدماتها امام املستخدمني 
ع�رب ش�بكة االنرن�ت، اذ يمكنه�م م�ن خاله�ا بث ما يش�اؤون 
مناملحت�وى االلكروني وقد تكون املواضي�ع املطروحة، ذات طابع 
عام وموجهة اىل الجمهور، او قد تكون مواضيع ذات طبيعة خاصة 
موجهةلش�خص محدد، وان من اهم وابرز الصعوبات، التي تواجه 
التنظي�م القانوني للمس�ؤولية القانونية املدني�ة والجزائية للنارش 
االلكرون�ي هيطبيعة تلك املواقع االلكرونية، اذ يس�تطيع النارش 
اس�تخدام االسماء الوهمية واملستعارة يف منشوراتهما، بالرغم من 
ان جمي�ع املواقعااللكرونية تطلب الكثري من البيانات مثل االس�م 
وتاري�خ املياد والجنس والربيد االلكرون�ي ورقم الهاتف، اذ تكون 
ل�كل ش�خص هوي�ة تعريفية،وتعد ه�ذه الهوية هي الش�خصية 
القانوني�ة، اال ان�ه م�ن املمك�ن لألش�خاص الدخ�ول اىل املواق�ع 
االلكرونية بإدخال بيانات غري صحيحة والسببفي ذلك عدم وجود 
رقابة من قبل اصحاب هذه املواقع عىل البيانات، التي يتم ادخالها 
عن�د التس�جيل يف املوق�ع وان تطبي�ق القواعد العامةللمس�ؤولية 
املدني�ة ع�ن الن�رش االلكرون�ي، يعد م�ن اه�م الصعوب�ات، التي 
تنظ�م املس�ؤولية القانوني�ة، نظ�را الخت�اف القواع�د القانونية 

املنصوصعليه�ا يف القان�ون املدني عن قواعد املس�ؤولية عن النرش 
االلكرون�ي، وان قان�ون املطبوعات العراقي الناف�ذ يتعلق بتنظيم 
النرش يف الصحفواملجات وغري قابل  للتطبيق عىل غريها من وسائل 
النرش، وبعد صدور االمر 65 لس�نة 2004، لم يتم تنظيم املسؤولية 
عن الن�رش االلكرونيويعد ذلك تناقضاً مع احكام القس�م )4( من 
االمر نفس�ه، الذي اشار اىل ان من اهداف هذا االمر تشجيع التطور 
يف االعام االلكروني وفيش�بكات االتص�االت، من اجل تحقيق اكرب 
قدر من املنفعة لجميع املقيمني يف العراق وبس�بب التطور الرسيع، 
الذي يحصل يف هذا املجالوالتنوع الحاصل يف اس�تخدام هذه املواقع 
تنبث�ق حاج�ات مجتمعي�ة، تتطلب توف�ري الحماي�ة القانونية لها 
ووضع اطار قانوني ينظمها، ولحلهذه االشكاليات وتذليل كل هذه 
الصعوبات يتوج�ب عىل املرّشع العراقي، أن يق�وم بترشيع قانون 
خ�اص ينظم النرش االلكرون�ي وتتعدد صورالجرائ�م التي ترتكب 
من خال النرش االلكروني ومنها السب والشتم والقذف والتشهري، 
من خال مواق�ع التواصل االجتماعي وان ح�ق النقدوالتعليق عىل 
الظواه�ر املجتمعي�ة من اجل توعي�ة املجتمع ولي�س الهدف منها 
التس�قيط، ويج�ب االلت�زام برشوط النق�د الهادف والبن�اء ومنها 
انتك�ون الواقعة محل االنتقاد تخص املجتم�ع أي تتعلق باملصلحة 
العامة، وال تتعرض لحي�اة األفراد، وتتمثل املصلحة العامة بجميع 
االمور التيتهم حياة الناس العامة، مثل عمل املؤسس�ات العامة او 
الواق�ع الصحي او التعليمي للدولة، ولك�ن يجب ان يكون يف حدود 
عملهم املؤسس�اتيوعدم التع�رض لحياتهم  الش�خصية، كما تربز 
مس�ؤولية معي�د النرش، وهو الش�خص الذي يتفاعل مع املنش�ور 
عن طريق اعادة نرش املنش�ورعىل صفحته الش�خصية ومسؤولية 

صاحب التعليق عىل املنشور. 

           حسين نجم عبد

نتيج�ة لتط�ور تكنولوجي�ا املعلومات يف عرصن�ا الحارض 
والث�ورة املعلوماتية الضخمة التي يش�هدها العالم، ظهرت 
أن�واع جديدة م�ن الجرائم املس�تحدثة الناتجة ع�ن انتهاك 
حق�وق املس�تخدمني، ويطلق عليه�ا الجرائ�م املعلوماتية، 
ورسعان ما تطورت هذه الجرائم بفعل الشبكات العنكبوتية 
الرقمي�ة والذاك�رات العماق�ة التي تحت�وي يف طياتها عىل 

بن�وك من البيان�ات واملعلوم�ات، مما يتوج�ب علينا وضع 
الحلول الازمة من اجل الحد من خطورة هذه الجرائم التي 
أصبحت تنتهك خصوصية االفراد، ومن بني تلك الجرائم هي 
جريم�ة االحتفاظ بالبيانات الش�خصية مل�دة تتجاوز الحد 
املرصح به قانونا، اذ ان العلة من تجريم هكذا أفعال تتجسد 
يف حماي�ة البيانات الش�خصية لألف�راد م�ن مخاطر بنوك 
املعلومات، وامكانياتها الواس�عة يف حفظ البيانات املختلفة 
وأجهزته�ا التي تتطور بمرور الوقت، وخصوصا ما تمتلكه 

ال�رشكات العاملي�ة م�ن وحدات تخزي�ن البيانات وس�عات 
تخزي�ن مفتوح�ة ومتفاوتة ،عىل س�بيل املث�ال نجد موقع 
)توير( ُيعلِم مستخدمي املوقع أّن مّدة االحتفاظ بالبيانات 
الش�خصية ه�ي )30( يوم�اً وبعده�ا يوق�ف الوص�ول إىِل 
بيانات املستخدم، أماَّ موقع )فيسبوك( فيعلم املستخدمني، 
بأنَّ م�دة االحتف�اظ بالبيانات ه�ي )90( يوم�اً بعد حذف 
ع قد الزم مقدمة الخدمة بمدة زمنية  الحس�اب، إِذ ان املرشِّ
مح�ددة قانونا لحف�ظ البيانات الش�خصية، إضافة إىِل أخذ 

املوافق�ات الرس�مية م�ن الجه�ات املختصة الت�ي يحددها 
ع،  القان�ون، وعند عدم االلتزام بهذه املدة التي حددها املرشِّ
فأّنه يعرض نفسه إىِل املس�ؤولية الجزائية، وهذه الجريمة 
لم ترد يف م�رشوع قانون الجرائ�م املعلوماتية العراقي عىل 
الرغ�م من أهميته�ا عىل عكس املرشع امل�رصي، الذي أورد 
نصوص�ا خاصة له�ذه الجريم�ة وذلك يف قان�ون مكافحة 
جرائم تقني�ة املعلومات املرصي رقم )175 لس�نة 2018(، 
الذي ح�دد مدة االحتفاظ بالبيانات الش�خصية واملعلومات 

يف النظام االلكروني مدة ال تتجاوز )180( يوما، إضافة اىل 
قانون حماية البيانات الش�خصية املرصي رقم )151 لسنة 
2020(، الذي اعترب رشط عدم تج�اوز املدة املحددة قانونا، 
احد االلتزامات التي تفرض عىل املس�ؤولني عن إدارة املوقع 
)املتحك�م او املعالج(، لذا نأمل من املرشع العراقي ان يدرج 
هذه الجريمة ضم�ن قانون الجرائ�م املعلوماتية، من اجل 
مواجهة االعت�داءات التي تتعرض لها البيانات الش�خصية 

واملعلومات ومواكبة تطورات العرص الرقمي.

مالمح التعايف االقتصادي يف الصني
           كيو جين

االقتص�اد الصيني يف طريقه إىل التعايف بع�د صدمة »كوفيد 19«، التي 
ب�دأت يف ربيع عام 2020، حيث انقلب مس�ار معدالت النمو الس�لبية 
يف االس�تثمار والنش�اط التصنيعي واالس�تهاك، وانتق�ل إىل املنطقة 
اإليجابي�ة، ب�ل إن بعض املؤرشات فاق�ت التوقعات، مث�ل الصادرات، 
التي س�جلت معدل نمو إيجابياً تجاوز 10% يف الربع الثالث من العام.
تح�دد الكيفية، التي يتعاىف بها أي اقتصاد من صدمة اقتصادية، مدى 
ق�وة تعافيه. وبالعودة إىل عام 2009، أدت خطة التحفيز التي قدمتها 
الحكوم�ة الصينية، والت�ي بلغت أربعة تريليونات ي�وان صيني )605 
ملي�ارات دوالر أمريك�ي( يف أعقاب األزم�ة املالية العاملي�ة، إىل تحفيز 
حدوث طف�رة ائتماني�ة أدت بدورها إىل تضخم قط�اع الظل املرصيف، 
ورف�ع مس�تويات الديون إىل مس�تويات مرعبة.ال ش�ك أن اس�تجابة 
الصني الش�املة أنقذت االقتصاد وحافظت ع�ىل معدالت نمو مذهلة، 
لكن تدفق االستثمارات عىل مش�اريع البنية التحتية واإلسكان، وعىل 
امليزانيات العمومية للرشكات الكربى اململوكة للدولة، تسّبب يف إحداث 
تش�وهات اقتصادية تتجاوز تلك التي كانت قائمة بالفعل قبل األزمة، 
وظ�ل نمو اإلنتاجية اإلجمايل يف حالة انخفاض خال العقد التايل.هذه 
امل�رة، يعتمد تعايف الصني م�رة أخرى عىل وضع خطة تحفيز ضخمة، 
إىل جانب اتخاذ تدابري للس�يطرة عىل الفريوس، حتى يتسنى استئناف 
األعمال واألنش�طة االقتصادية األخرى، لكن معظم اإلنفاق حتى اآلن 
يأت�ي م�ن القطاع الع�ام، ال من ال�رشكات الخاصة. ع�اوة عىل ذلك، 
ُتظه�ر األرقام األخ�رية أن االس�تثمارات يف البنية التحتية واإلس�كان 
تص�درت مظاهر تع�ايف الصني ما بع�د أزمة كوفي�د 19، يف حني كان 
نمو االس�تهاك بطيئاً ولم يقرب من اتجاه م�ا قبل األزمة.ورغم أن 
الس�كان بدأوا يعيشون حياتهم الطبيعية بأمان، فإن قطاع الخدمات 
ال ي�زال بعيداً كل البعد عن التعايف الحقيقي؛ فمن باب الحرص، يدخر 
الن�اس املزي�د من املال وال يخرج�ون من منازلهم إال قلي�ًا، وقد ينذر 
ه�ذا االتج�اه بالس�وء، ليس بالنس�بة إىل الص�ني فقط، ولك�ن أيضاً 
لبقي�ة العالم، ألنه قد يكون بمنزلة م�ؤرش عىل ما ينتظر االقتصادات 

األخرى.
توجد أيضاً ثاثة أسباب أخرى، عىل األقل، تدعو للقلق:

أوالً، يف ح�ني تجاوزت أرقام الصادرات الصيني�ة التوقعات هذا العام، 

م�ن املحتمل أن تك�ون مخيبة لآلم�ال يف العام املقب�ل. يف عام 2020، 
عمل�ت الص�ني بمنزلة »ماذ أخ�ري لإم�دادات العاملي�ة«، حيث أبقت 
مصانعه�ا مفتوح�ة يف حني أُغلق�ت املصانع يف أماكن أخ�رى. ونظراً 
ألن ج�زءاً من نمو الصني الحايل تق�وده صادرات البضائع ذات الصلة 
بالتص�دي للجائح�ة )مث�ل أقنعة الوج�ه( إىل بقية العال�م، ال تعكس 
إحصاءات التجارة اإليجابية انتعاشاً يف الطلب العاملي بقدر ما تعكس 
تح�والً يف اإلنت�اج إىل الص�ني. لك�ن يف الواقع، س�ينقلب اتج�اه هذه 
العملي�ة عندما ُيعاد فتح مواقع اإلنتاج العاملية وتبدأ ساس�ل التوريد 
يف العمل مرة أخرى.الش�اغل الثاني هو أن االنتعاش تس�بب يف تدهور 
بنيوي عىل نطاق أوسع، بعد س�نوات من إعادة توجيه االقتصاد نحو 
االس�تهاك، بعيداً عن الصادرات واالستثمار، وقد تحقق بعض التقدم 
يف هذا الصدد يف الس�نوات األخرية، لك�ن امليزان يتحول اآلن مرة أخرى 
نح�و االس�تثمار والتجارة، حيث يس�بق العرض الطل�ب خال عملية 
التع�ايف االقتصادي.وبالت�ايل، يخف�ي تعايف الصني ع�ىل الصعيد الكيل 
تحديات عىل املستويات األصغر، فبحلول الربع الثالث من عام 2020، 
ل�م يحقق نمو الدخل أي تع�اٍف ُيذكر، وانكمش الدخ�ل املتاح لألرس، 
كم�ا ترضر الطلب عىل العمال املهاجرين بش�دة ول�م ُيظهر أي بوادر 
للتعايف. وظل معدل املش�اركة يف القوى العاملة يف حالة تقلص منذ أن 
انخفض مع بداية الجائحة.يتمثل الس�بب الثال�ث، الذي يدعو للقلق، 
يف مخاط�ر مالية تلوح يف األفق، وهي هذه املرة ناش�ئة عن االقتصاد 
الحقيقي. س�تبدو امليزاني�ات العمومية للرشكات أس�وأ كثرياً بمرور 
الزمن، خصوصاً بالنس�بة إىل الرشكات الصغرية واملتوس�طة الحجم، 
حي�ث ارتفعت الفجوة بني اقراض ال�رشكات واالدخار، خال النصف 
األول من عام 2020، إىل مستويات غري مسبوقة، لتصل إىل أكثر من 10 
تريليونات يوان صيني. وقد تستغرق هذه املشكلة ما ال يقل عن سنة 
إىل س�نتني لحله�ا، حتى يف ظل الظروف العادي�ة، وإذا ظلت التدفقات 
النقدية منخفضة فرة طويلة فسوف ترتفع مخاطر الديون املعدومة، 
خصوصاً يف قطاعات النقل والس�فر واملطاعم. وستشكل هذه الديون 
تهديدات كبرية للمؤسس�ات املالية، يف ظل تدهور جودة أصول البنوك 
)وبالتايل محافظ القروض(. لحسن الحظ، عىل الرغم من أن إجراءات 
التعايف القص�رية األمد، الت�ي اتخذتها الحكومة، أبط�أت التقدم فيما 
يتعل�ق باإلصاحات الطويلة األمد، ف�إن فورة اإلنفاق ما بعد الجائحة 

أصبحت ذات أهداف أكثر تحديداً من املرة السابقة.

الرشكة العامة لسكك حديد العراق
قسم العقود والشؤون التجارية

شعبة املناقصات 
املوضوع / مناقصة عامة رقم /1

)اعامر جرس السكة عىل كم 403 خط بغداد ـ موصل( 
نهديكم تحياتنا ...

يرس الرشكة العامة لس�كك حديد العراق دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني 
وذوي الخ�ربة لتقدي�م عطاءاته�م للعمل ) اعادة اعمار جرس الس�كة عىل 
ك�م 403 خط بغداد � موصل( عىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف 
الحصول عىل معلومات اضافية االتصال )قسم العقود والشؤون التجارية 
/مدير قس�م العقود والشؤون التجارية / رقم الهاتف / 07714256970 
وخال الدوام الرسمي وكما موضح يف التعليمات ملقدمي العطاءات وضمن 
رشوط الوثائق القياس�ية الصادرة م�ن وزارة التخطيط وبامكان مقدمي 
العط�اء املهتم�ني رشاء وثائق املناقصة بمبلغ 250 ال�ف دينار عراقي غري 
قابلة للرد بعد تقديم طلب تحريري اىل قس�م العقود والشؤون التجارية /

شعبة املناقصات 
يتم تس�ليم العطاءات اىل اس�تعامات الرشكة العامة لس�كك حديد العراق 
صندوق العطاءات يف املوعد املحدد يف ظرف مغلق يكتب عليه اسم املناقصة 
عىل ان تكون مصحوبة بخطاب ضمان او صك مصدق بمبلغ )8,000,000 
ثماني�ة مليون دينار عراقي( والتي تمث�ل التامينات االولية 3% من الكلفة 
التخميني�ة البالغ�ة )264,172,000( مئت�ان واربع وس�تون مليون ومئة 

واثنان وسبعون الف دينار.
وسوف يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثلبهم الراغبني 
بالحض�ور يوم املوافق 2021/1/26 الس�اعة الثانية عرش ظهرا وس�وف 

ترفض العطاءات املتأخرة
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العدد :6
التاريخ : 2021/1/14

طالب جواد كاظم 
املدير العام وكالة 

رئيس جملس االدارة

املواصفات :
1 � النوع  هونداي اكسنت

2 � املوديل : 2014
3 � االطارات بحالة جيدة 

4 � البطارية  بحالة جيدة 
5 � بدن السيارة بحالة جيدة مع وجود شخوط الجملغ 

والباب الخلفي االيمن 
6 � زجاج السيارة : بحالة جيدة
7 � دواخل السيارة بحالة جيدة 

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

�����������������������������������������
دائرة كاتب عدل ) الكاظمية املسائي ( 

العدد : 218 
التاريخ : 10 / 1 / 2021 

نرش انذار 
اىل السيد ) نبيل جواد حسن ( العنوان – الشعلة م 454 
ز 29 د 11 بالنظر ملجهولية اقامتك وحسب رشح املبلغ 
ع�ىل ورقة التبلي�غ املرقم�ة ) 218 ( املؤرخة يف 10 / 1 
/ 2021 واملختوم�ة م�ن مرك�ز رشطة الش�علة وختم 
املجلس البلدي بموجب كتاب مركز الرشطة املرقم 690 

يف 13 / 1 / 2021 تقرر تبليغك بالصحف املحلية .
الكاتب العدل 

جهة االنذار 
س�بق وان وكلتكم وكالة مصدقة من قبل الكاتب العدل 
يف الكاظمي�ة املس�ائي بعدد عمومي 5617 وس�جل 29 
تاريخ 8 / 9 / 2015 والنتفاء الحاجة من الوكالة عليه 
قررت عزلك وعدم اس�تعمالها اعتبارا من تاريخ تبليغك 

بهذا االنذار .
املنذر : سجاد رسحان حسن

إىل الرشيك ناظم داخل حسن 
اقت�ى حض�ورك إىل مق�ر بلدي�ة النج�ف لغرض 
اصدار اج�ازه بناء للعقار املرق�م 52465 /3حي 
النداء خال عرشه ايام وبخافه س�تتم اإلجراءات 

دون حضورك طالب االجازه 
احمد جواد ذياب

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

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2020/1162

التاريخ 2021/1/13
اعان

 تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ النج�ف الس�يارة املرقمة ) 
29173 أ ( نوع  )هونداي اكس�نت( النجف  اللون 
)ابي�ض غري محدد(  املوديل 2014  العائدة للمدين 
)عب�اس عيل محم�د ( لقاء طل�ب الدائن )امل طه 
جاس�م (  واملدرجة اوصافه�ا ادناه فمن له  رغبة  
بال�رشاء الحض�ور يف تمام الس�اعة الرابعة عرصا 
يف الي�وم العارش من اليوم الت�ايل للنرش يف الصحف 
املحلي�ة يف مع�رض )الن�ور( الواق�ع يف )معارض 
النج�ف الحديث�ة(  مس�تصحبا مع�ه التامين�ات 
القانوني�ة البالغة عرشة باملئ�ة من القيمة املقدرة 
وشهادة الجنس�ية وهوية االحوال املدنية هذا وان 

الثمن يدفع نقدا والداللية عىل املشري
املنفذ العدل

نصري حسن عبد زيد الكابي
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البرصة جاهزة لودية العراق 
والكويت

             المستقبل العراقي/ متابعة

والرياض�ة،  الش�باب  وزارة  أعلن�ت 
جاهزي�ة املدينة الرياضي�ة يف البرصة 
الس�تقبال لجنة خليج�ي 25 واملباراة 
الودية َبنَي املنتخبني العراقي والكويتي 
يف ال��27 م�ن ش�هر كان�ون الثان�ي 

.2021
وق�ال مدير عام دائرة ش�ؤون األقاليم 
بي�ان  يف  جاب�ر  طال�ب  واملحافظ�ات 
للوزارة إن »مالكات الوزارة ومحافظة 
الب�رصة ب�ارشت وحس�ب توجيه�ات 
وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، 
الرياضي�ة  الب�رصة  مدين�ة  بتهيئ�ة 
الت�ي تضم ملعبني رئيس�ني فضالاً عن 
مالع�ب التدريب�ات واملنش�آت األُخرى 
لتكون جاهزة الس�تقبال وفد خليجي 

ا احتض�ان الديربي الخليجي  25 وأيضاً
َبنَي الع�راق والكويت«.وأض�اف جابر 
ق�دٍم  َتج�ري ع�ى  »االس�تعدادات  أن 
وساق إلظهار قدرة العراق عى تنظيم 
النسخة الجديدة من بطولة خليجي 25 

يف الب�رصة بطريقٍة مبهرة«.
ومن املؤم�ل أن تزور اللجنة 
املكلف�ة م�ن قب�ِل االتحاد 
الخليجي، البرصة يف ال�26 

من الشهر الجاري.

العراق أمام اختبار حقيقي 
الستضافة »خليجي 25«

             المستقبل العراقي/ متابعة

اك�د وزير الش�باب والرياضة عدن�ان درجال، ان 
العراق يمر باختبار حقيقي الس�تضافة بطولة 

كأس الخليج »خليجي 25«.
وق�ال درج�ال ع�ر صفحت�ه الرس�مية ع�ى 
»فيسبوك« ان »وزارة الشباب والرياضة ومعها 
الرياضي�ة والحكومي�ة واملدني�ة  املؤسس�ات 
واإلعالم ولجان العمل التطوعي س�تكون أمام 
مس�ؤولية واختبار حقيقي للنجاح يف أس�بوع 

ا بامتياز«. عمل يجب أن يكون ناجحاً
وأض�اف »اننا مقبل�ون عى اس�تضافة لجنة 
فنية مختص�ة من دول الخليج العربي لتقييم 
وضع البرصة ومنشآتها الرياضية والخدمية 
وإمكانياتها الستضافة بطولة كأس الخليج 

25 نهاية العام الحايل، فضالاً عن املباراة الودية التي 
س�تجمع منتخبنا الوطني بكرة القدم مع ش�قيقه 

املنتخب الكويتي«.
وم�ن املق�رر ان يصل الوفد اىل الب�رصة يف الرابع والعرشين 

من الشهر الحايل.

الساموة هيزم الصناعات.. 
وتعادل بغداد مع الديوانية

أوزيل يتفق مع آرسنال 
عىل خطة الوداع

              المستقبل العراقي/ متابعة

تمك�ن الس�ماوة من الظف�ر بنق�اط املباراة الث�الث، بعد 
فوزه عى ضيفه الصناعات الكهربائية، بهدفني نظيفني، 

لحساب الجولة ال�14 من الدوري العراقي املمتاز.
 وسجل هدف السماوة األول، عيل محمد يف الدقيقة )51(، 

وعزز أحمد سجاد النتيجة بهدف ثان، يف الدقيقة )90(.
 وارتقى السماوة بذلك إىل املركز ال�14، برصيد 15 نقطة، 
بينما واص�ل الصناعات تذيله للرتتيب الع�ام، برصيد 10 

نقاط.
 ويف ذات التوقي�ت، خيم التع�ادل )1-1( عى مباراة أمانة 

بغداد وضيفه الديوانية.
 وافتتح فالح عبد الكريم س�جل التهديف، يف الدقيقة )7( 
لصال�ح الديوانية، بينما انتظر أمان�ة بغداد حتى الدقيقة 

)71(، ليعدل جبار كريم النتيجة.
بذل�ك، وصل أمانة بغداد إىل النقط�ة 19، يف املركز الثامن، 

بينما حل الديوانية يف املركز ال�12، برصيد 17 نقطة.

نفط ذي قار يمطر شباك رشكة احلفر العراقية بثامنية أهداف يف كأس وزير النفط لكرة الصاالت

دفعة قوية لليفربول قبل موقعة مانشسرت يونايتد

              المستقبل العراقي/ متابعة

حق�ق فريق رشك�ة نفط ذي ق�ار لكرة 
الص�االت فوزااً كب�رااً ع�ى فريق رشكة 
الحف�ر العراقية وأمطر ش�باكه بثمانية 
أه�داف مقاب�ل هدف�ني ، ضم�ن إط�ار 
بطول�ة كأس مع�ايل وزير النف�ط األوىل 

التي تستضيفها محافظة البرصة .
وس�يطر نف�ط ذي ق�ار ع�ى مجريات 
املب�اراة طيلة ش�وطي اللق�اء ، وفرض 
اس�لوبه ع�ى منافس�ه ، بع�د أن ظه�ر 
بأحس�ن حاالت�ه وتمك�ن العب�وه م�ن 
تقدي�م جمل كروي�ة تكتيكية أجاد فيها 
الثنائي كتاب حسن وانسام نعمة وعادا 
لهوايته�م التهديفي�ة ، فيما ق�ّدم أمني 

فال�ح ، اوراق اعتم�اده ملدربه كموهبة 
كروي�ة مميزة يف البطولة ، وكان حارس 
النفط عمر مؤيد يف املوعد كعادته بالذود 
عن ش�باكه بق�وة واستبس�ال يتقدمه 
املدافع الصلب أحمد عبد الس�تار وباقي 
زمالئهم الذين لفتوا األنظار كخر ممثل 

لكرة ذي قار .
م�ن جهت�ه ، هن�أ مدي�ر ع�ام الرشكة 
املهن�دس ع�يل خض�ر ، مدير الش�عبة 
الرياضية والوفد اإلداري والجهاز الفني 
والالعبني ملس�تواهم املتميز يف أوىل نسخ 
بطولة كأس معايل وزي�ر النفط ، معربااً 
عن أمل�ه بمواصلة نف�ط ذي قار التألق 
وتقدي�م األداء ال�ذي يؤهله�م لالنتق�ال 

للدور ربع النهائي .

              المستقبل العراقي/ متابعة

تلق�ى ليفرب�ول، دفع�ة قوية قب�ل مواجهة مانشس�رت 
يونايتد، األح�د، يف الجولة 19 من عمر الدوري اإلنجليزي 
ف�إن  الريطاني�ة،  �ا لصحيف�ة »م�رور«  املمتاز.ووفقاً

الكامروني جويل ماتيب مدافع ليفربول، عاد للمشاركة 
يف التدريبات الجماعية للريدز، ومرشح للتواجد يف مباراة 

الغد.
ويعاني ليفربول بقوة عى مس�توى الدفاع هذا املوس�م، 
عق�ب تع�رض الثنائي فرجيل ف�ان دايك وج�و جوميز 

إلصاب�ات طويل�ة، باإلضاف�ة إىل ع�دم ض�م الفريق ألي 
صفق�ات جدي�دة يف الخط الخلف�ي.وكان ماتيب تعرض 
إلصاب�ة يف الفخ�ذ خ�الل التع�ادل مع وس�ت بروميتش 
ألبيون بالريمرليج، ورصح يورجن كلوب مدرب الريدز، 

أن الالعب سيغيب عن املباريات ملدة 3 أسابيع.

روين: استمتعت بكل دقيقة.. وسأفتقد ارتداء حذائي كل أسبوع
              المستقبل العراقي/ متابعة

قال واين روني إنه س�يفتقد لعب ك�رة القدم، ولكنه جاهز 
لفعل أي يشء يف وسعه لتحقيق النجاح يف وظيفته الجديدة 

كمدير فني لفريق ديربي كاونتي اإلنجليزي.
ووقع روني /35 عاما/ عى عقد مدته عامني ونصف العام 
أم�س الجمع�ة لتدريب ديرب�ي كاونتي، ال�ذي يحتل املركز 

الثالث من القاع بدوري الدرجة األوىل )دوري البطولة(، بعد 
أن قاد الفريق يف تسع مباريات كمدرب مؤقت.

وأض�اف رون�ي، اله�داف التاريخ�ي للمنتخ�ب اإلنجلي�زي 
ومانشسرت يونايتد، أنه س�يحتاج لبعض الوقت لكي يعتاد 

عى عدم ارتداء حذائه كل أسبوع.
وتابع روني للصحفيني: »قدمت مس�رة رائعة واس�تمعت 

بكل دقيقة«.

وواص�ل: »بالطبع، س�أفتقد ه�ذا ولكنني كن�ت محظوظا 
للغاي�ة للعب لفرق كبرة«.وأكد: »اللعب إليفرتون كان حلم 
طفولت�ي، وبعد ذلك اللعب ملانشس�رت يونايتد ملدة 13 عاما 
ه�و أبرز ما يف مس�رتي. البقاء يف أكر ن�اد يف العالم لفرتة 
طويل�ة والف�وز بالعديد م�ن الكؤوس يشء س�أظل أقدره 
دائما«.وقال روني إنه كان عى تواصل مع بعض من العبي 
جيله، بما يف ذلك س�تيفن ج�رارد، العب ليفربول واملنتخب 

اإلنجليزي السابق، الذي يدرب جالسكو رينجرز االسكتلندي 
حاليا.وأش�ار: »تحدثت مع ستيفن يوم األربعاء، إنه صديق 
جيد يل. وسار يف طريق التدريب وهو يف سن صغرة، نتعامل 
مع املباريات بطرق مختلفة ولكن ال يوجد رضر يف التحدث 
مهم واالس�تفادة من خراتهم وما مروا به«.وقال روني إنه 
س�يأخذ اإللهام من العديد من زمالئه يف املنتخب اإلنجليزي 

السابقني، الذين يعملون يف مجال التدريب.

الوتارو: مزاملة مييس حلم
              المستقبل العراقي/ متابعة

عل�ق األرجنتين�ي الوتارو مارتيني�ز، مهاجم 
الن�ادي  إن�رت مي�الن، ع�ى مس�تقبله م�ع 
اإليطايل، وعالقته بمواطنه ليونيل مييس قائد 

برشلونة.
وقال الوتارو يف ترصيحات لصحيفة الجازيتا 
ديللو سبورت »اللعب بجانب مييس؟ لقد كان 

ا كبراًا بالنسبة يل«. حلماً

وأض�اف »من املذه�ل اللعب مع مي�يس. إنه 
أفض�ل الع�ب يف العالم وأنا محظ�وظ للغاية 
باللع�ب معه يف منتخب األرجنتني. إنه مصدر 

إلهام لالعبني الشباب«.
وسبق أن ارتبط الوتارو باالنتقال إىل صفوف 
برشلونة خالل الصيف املايض، من أجل اللعب 

مع ليونيل مييس.
وتاب�ع »مفاوض�ات التجدي�د م�ع إن�رت؟ أنا 
س�عيد هن�ا، ميالن�و مدين�ة رائع�ة، كما أن 

وكييل يتحدث مع النادي بشأن التجديد، أنا 
هادئ تجاه ذلك. أريد فقط منح كل ما لدي 

للفريق، ثم سنتوصل إىل اتفاق«.
وأتم »االنس�جام مع لوكاكو؟ أتعامل معه 
بش�كل جيد داخل وخارج امللعب. إنه رجل 
لطي�ف ويتح�دث 8 لغ�ات، وه�ذا مهم يف 
فريقنا. إن�ه متواضع للغاية، ولديه تاريخ 
مش�ابه يل، أنا وه�و جئنا من الع�دم، لذا 

نفهم بعضنا البعض«.

رونالدو: حكيمي العب غري عادي.. 
ريال مدريد أخطأ بالتفريط فيه

              المستقبل العراقي/ متابعة

الظاه�رة رونال�دو، أس�طورة  تح�دًّث 
إن�رت ميالن وريال مدريد، عن املنافس�ة 
يف ال�دوري اإليط�ايل، هذا املوس�م.وقال 
لصحيف�ة  ترصيح�ات  يف  رونال�دو، 
»الجازيت�ا ديلل�و س�بورت«: »مواجهة 
إن�رت ويوفنت�وس؟ ل�ن تك�ون مب�اراة 
حاسمة لسباق اللقب. الفوز يمنح ثقة 
ملن سيتفوق«.وأضاف »ال أستبعد ميالن 

من سباق اللقب. إنهم يفاجئونني ويلعبون 
ك�رة قدم هجومي�ة بج�ودة عالية«.وتابع 
�ا إنه يعترني  »إبراهيموفيت�ش يقول دائماً
مثل�ه األعى. إنه العب فريد من نوعه. إنني 
حت�ى لو لم أتعرض إلصابات يف مس�رتي، 
ما كنت س�أصل إلنجازه باللعب حتى سن 
األربعني«.وواصل »هل سيلعب كريستيانو 
حت�ى نفس العمر؟ ال أعرف، لكنه بالتأكيد 

س�يحاول. إن�ه مختل�ف عن الالع�ب الذي 
رأيت�ه يف ري�ال مدري�د؛ حيث يع�رف كيف 
يدير نفسه اآلن. هل شاهدته ضد ساسولو 
حت�ى لو ظ�ل غائباً�ا ط�وال املب�اراة، فقد 
يعاقب املناف�س يف غضون دقيقة واحدة«.

وأتم »إنرت وقع مع العب غر عادي )أرشف 
حكيمي(. لقد أخطأ ريال مدريد يف السماح 
برحيله. أفك�ر أحياًانا )تخيل أنت تلعب مع 

حكيمي.. سننطلق برسعة مذهلة(«.

               المستقبل العراقي/ متابعة

توص�ل األملاني مس�عود أوزيل، العب وس�ط آرس�نال، إىل 
اتفاق مع الجانرز بش�أن الرحيل خالل املركاتو الش�توي 

الجاري.
ا لصحيفة »ذا صن«، فإن أوزيل توصل إىل اتفاق مع  ووفقاً
آرس�نال بشأن فس�خ العقد يف يناير/كانون ثان الجاري، 

قبل انتقاله إىل صفوف فنربخشة.
وأشارت إىل أن هذا األمر س�يجعل أوزيل ينتقل إىل الدوري 
الرتك�ي يف صفقة مجاني�ة، نظر التخيل ع�ن راتبه حتى 

نهاية املوسم، والذي يبلغ 7 ماليني جنيه إسرتليني.
ويعد مس�عود أوزيل من أصحاب أك�ر الرواتب يف الدوري 
اإلنجلي�زي املمت�از، حيث أنه يحصل ع�ى 350 ألف جنيه 

إسرتليني أسبوعياًا.
ودخل أوزيل يف عالقة متوترة مع اإلس�باني ميكيل أرتيتا، 
م�درب الجان�رز، منذ املوس�م امل�ايض، مما جع�ل الالعب 

األملاني ال يشارك مع آرسنال منذ مارس/آذار 2020.

الريال حيمل اإلخراج التليفزيوين مسؤولية وداع السوبر
              المستقبل العراقي/ متابعة

ما زال�ت مب�اراة أتلتيك بيلباو يف كأس الس�وبر 
اإلسباني، ُتلقي بظاللها داخل ريال مدريد، حتى 
بعد يوم�ني من نهايتها.وخرس ريال مدريد أمام 
بيلباو، بنتيجة )2-1(، يف نصف نهائي الس�وبر 

اإلس�باني، لي�ودع البطول�ة التي يحم�ل لقبها.
وبحسب موقع »ديفينسا س�ينرتال« اإلسباني، 
ف�إن فلورنتين�و بري�ز، رئي�س ري�ال مدري�د، 
غاض�ب من الب�ث التليفزيون�ي ملب�اراة بيلباو، 
حيث يعتق�د أن املرنجي لدي�ه ركلتي جزاء، لم 
تظهرهما اإلعادات التليفزيونية.وأشار التقرير، 

إىل أن املسؤولني يف ريال مدريد تقبلوا قرارت 
حكم املباراة، رغم أحقيتهم يف الحصول عى 
أخطاء، لكن الغضب من عدم تكرار اإلعادات 
للح�االت املثرة للجدل.وأوض�ح التقرير، أن 

ري�ال مدريد يرى أن�ه يس�تحق ركلتي جزاء 
ملاريانو دياز وماركو أسينسيو.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

بريلو: كونتي جعلني مدربًا.. وغدًا سريى الوجه اآلخر
            المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف أندريا برلو، املدير الفن�ي ليوفنتوس، أن 
أنطونيو كونتي مدربه السابق ومدرب إنرت ميالن 

الحايل، هو من جعله يرغب يف أن يصبح مدرباًا.
ويستعد يوفنتوس ملواجهة إنرت ميالن، غداًا األحد، 
عى ملعب سان س�رو، يف إطار منافسات الجولة 
18 م�ن الدوري اإليطايل.وق�ال برلو يف ترصيحاته 
�ا من  باملؤتم�ر الصحفي: »أتوقع أن أرى إنرت رشساً
البداية، لكننا يوفنتوس، لذلك نريد الذهاب لسان سرو 

ونلع�ب بأس�لوبنا«.وأضاف: »يج�ب أال يك�ون هناك 
خ�وف وال خج�ل، حتى يف مثل ه�ذه املباريات املهمة، 
يجب أن نحرر عقولنا، نحن يوفنتوس ويجب أن نتعود 
ع�ى مواقف الضغط«.وتابع: »الفوز س�يمنحنا دفعة 
حقيقية بخالف النقاط الثالث، قد تكون لدينا فلسفة 
مختلف�ة يف هذه اللحظة، لكن كال الفريقني س�يقاتل 
حت�ى النهاية؛ من أجل اللق�ب«. وواصل: »أنا وكونتي 
ا، لقد تحدثنا قبل بدء  لدينا شخصيتان مختلفتان تماماً
املوس�م وال ي�زال هناك احرتام كبر وم�ودة بيننا، لقد 

صنع تاريخ يوفنتوس وتعلمت منه الكثر.
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امـضـاءاتمساحة للرأي

غياب املنظومة السياحيةالتبعية الوظيفية بني التجريم واإلباحة

اسعد عبد الله عبد علي

إن فك�رة املوظ�ف العام ترتب�ط بصفة عام�ة بالدولة، حيث 
ُيعت�ر املوظف العام أحد الوس�ائل التي تس�تخدمها الدولة يف 
ممارس�ة نش�اطها، والقيام بواجباتها، ولكون املوظف العام 
هو القاعدة األساس�ية، وجب عىل الدولة االلت�زام بتعهداتها 
تجاه�ه، كما أن عىل املوظ�ف مجموعة م�ن الواجبات يتعني 
عليه القيام بها والتي تتأثر بالعوامل االقتصادية والسياسية 
واالجتماعي�ة اضاف�ة اىل طبيع�ة الوظيفة يف الس�لم اإلداري، 
والتي يرتتب عىل إخالله بها توقيع الجزاء االنضباطي بحقه.

حي�ث يقع عىل عات�ق املوظف مجموعة م�ن الواجبات والتي 
تفرضه�ا عليه الترشيعات الوظيفي�ة، انطالقاً من حقيقة أن 
الوظيف�ة العامة هي تكلي�ف أكثر مما ه�ي ترشيف وأنها يف 

جوهرها خدمة للوطن واملواطن.
وألن الوظيف�ة العام�ة تقوم ع�ىل التدرج الهرم�ي من خالل 
تقس�يم الوظائف لدرجات يعلو بعضها البعض والتي تتطلب 
طاعة املرؤوس للرئيس طبقاً للقوانني الوظيفية والتي ُتعتر 

واجباً اساسياً يف العمل اإلداري.
فاملوظف ومن�ذ التحاق�ه بالوظيفة العامة، يخضع لس�لطة 
رئاس�ية يف مواجهة رئيس�ه األع�ىل بحيث يخض�ع املرؤوس 
لرئيس�ه يف كل ما يتعلق بش�خصه كموظف ويف كل ما يخص 
األفع�ال والترصفات الصادرة عنه يف ح�دود اللباقة والتعامل 
بأدب العم�ل الوظيفي من خ�الل الطاعة للرئي�س يف األوامر 
التي تصدر منه، وهنا تنتج التبعية الوظيفية يف العمل اإلداري 

تبعاً للرابطة الوظيفية.
 ولش�مول موظفي الدولة بالتدوي�ر الوظيفي وفقاً للضوابط 
والتعليم�ات الوظيفي�ة والت�ي ينت�ج عنها تح�رر إداري من 
س�لطة املدي�ر والتي دائماً ما ُتس�بب اس�تغالالً لحداثة املدير 

الجديد لخلق تبعية جديدة.
 وغالب�اً م�ا ُتعتر التبعي�ة ذنباً يف نظر البعض الس�يما اذا تم 
تدوي�ر املدي�ر ملنصب ال س�لطة له ع�ىل املوظف�ني او اذا كان 
التدوي�ر بدون منص�ب او مكان اخ�ر لي�س ذات اهمية فإن 
التبعية س�تكون اجراماً بحقهم وس�يتحملون اعباء واخطاء 
املدراء الس�ابقني وهي مشكلة ازلية بها او بدونها يصطنعها 
ضعاف النف�وس والتي ج�اء ذكرها يف الق�رآن الكريم بقوله 

نْت أُخَتها{. تعاىل }ُكٌلما َدخلَْت أٌمٌة لعَّ
لذا صار لزاماً ع�ىل املرشع حماية املوظف من هذا الترصفات 
ألن العم�ل اإلداري مس�تمر والتبعي�ة الوظيفي�ة بتجدد وبال 

نهاية.

ع�ىل مدار ثالث ايام بحثنا انا واصدقائي عن اي عرض ممكن تقدمه 
رشكة س�ياحية بغدادية بشان قيامها برحالت لزيارة اثار بابل، لكن 
فش�لت كل محاوالتنا! فالس�ياحة التاريخية يف الع�راق ميتة تماما، 
بس�بب غياب الوع�ي والفكر االقتص�ادي الذي يمكن ان ي�در اموال 
كبرية جدا للبلد، فقط لو يتجه االهتمام بالجانب الس�ياحي، والعراق 

ممتلئ باألماكن السياحية املهملة.
ال اعل�م ملاذا يصيب عق�ل الحاكم فايروس الب�الدة عندما يحكمون! 

فيتحولون اىل كائنات غري واعية ال تفهم اين املصلحة؟
االفكار س�هلة وممكن�ة جدا لالنطالق باثار بابل مث�ال نحو العاملية، 
ولتصبح قبلة لس�واح العالم، لكن الحاجة للقرار الس�يايس ولدخول 
املستثمرين امر يف غاية األهمية، مع تحصني بابل عن نفوذ عصابات 
االحزاب ومكاتبها االقتصادية )س�يئة الصيت( لكي يكون االيرادات 
للعراق وحدة وليس لبالوعات االحزاب العفنة، هذه االمور ان توفرت 
فعنده�ا يمك�ن ان يتحق�ق املطلب، ويغ�ري واقع البلد ال�يء يف كل 

االتجاهات.
تجهي�ز خطوط نقل اىل اث�ار بابل: من املهم ان يك�ون هناك باصات 
بتوقيت�ات معلومة، يتوجه ألثار بابل ويعود، كي يش�جع الناس عىل 
الذهاب، فتوفر وس�يلة النقل امر أسايس، هذا االمر مفقود االن وهو 
يرجع اىل الحكومة حيث يمكنها تس�هيل هذا املطلب وتوفري خطوط 
نق�ل حت�ى لو اس�بوعية اي تتواج�د يف اي�ام الجمع والعط�ل، وهذا 
س�ينعكس ايجابا ع�ىل املجتمع وعىل املكان التاريخي حيث س�ينتج 
حال�ة من التواصل املطلوب�ة، فالخطوة االوىل عر توفري خطوط نقل 

وهي سهلة جدا عىل الحكومة ويمكن انطالقتها من هذه الجمعة.
االتفاق مع فنادق الستضافة الزائرين: من اهم دعائم نجاح السياحة 
هو توفر فنادق راقية بخدمة ممتازة، حيث تمثل جزء مهم لكل زائر، 
فالس�ائح يحتاج للراحة بعد تعب السفر والتنقل، وقد يفكر باملبيت، 
وهذا يعني تش�غيل االسواق ايضا الن الس�ائح سيشرتي من اسواق 
بابل كذكرى، فالنش�اط الس�ياحي ينعكس عىل االسواق والخدمات 
باإليج�اب، انه�ا فكرة ممكنة التحق�ق بقليل من االهتم�ام من قبل 

مجلس محافظة بابل او من قبل رئيس الوزراء.
الحاجة اىل اعالم محرتف: كل عمل كي ينجح يحتاج ملنظومة اعالمية 
تق�دم العمل للعالم وتدفعهم للتفاعل معه إيجابا، وهذا ما نفقده يف 
الع�راق )غياب االعالم املحرتف( الذي يس�وق الفكرة ويخاطب االخر 
ويقنعه بتجريب ما نعرض، فاإلعالم يمكن ان يجذب العالم من اقىص 
البق�اع نح�و ارض بابل، حيث تص�ل الفكرة الجاذبة لعقل االنس�ان 
الغربي الساعي لالطالع عىل اول الحضارات اإلنسانية، عندها يحقق 

البلد نجاحات اقتصادية وسياسية واجتماعية كبرية.

عالجات منزلية بسيطة لعالج تشقق اليدين يف الشتاء
هواء التدفئة، الغسل املتكرر لليدين واستخدام 
املطهرات بكثرة، وهو ما أصبح أكثر من املعتاد 
اآلن بس�بب وب�اء كورونا، كل هذا يتس�بب يف 
جف�اف اليدي�ن وتش�ققهما. هن�اك عالجات 

منزلية طبيعية ينصح باستخدامها.
قد يؤدي الهواء البارد والجاف للتدفئة وغس�ل 
اليدي�ن املتكرر واس�تخدام املطه�رات بكثرة ، 
وهو ما أصبح أكثر من املعتاد اآلن بسبب وباء 
كورونا، إىل جفاف اليدين وتش�ققهما. كما أن 
منتج�ات العناية الكالس�يكية، مث�ل كريمات 
اليدين قد ال يكون لها تأثري طويل األمد بسبب 

كثرة املواد الكيميائية املضافة لها.
يف ال�رد، تنت�ج الغ�دد الدهني�ة دهون�اً أق�ل، 
وتهاج�م منتجات الصاب�ون الغالف الحميض 
الواقي للجلد، والذي ب�دوره يفقد القدرة عىل 
الحفاظ عىل حاجز الدهون يف الجلد أيضاً. ويف 
أسوأ الحاالت، يكون الجلد املتشققأكثر عرضة 
الخ�رتاق البكتريي�ا. لذلك من امله�م أن تعتني 
بيدي�ك دون إهمال تداب�ري النظافة الرضورية 

الحالية.
لست بحاجة إىل اقتناء منتجات باهظة الثمن 
للحفاظ عىل نعومة يديك يف فصل الش�تاء، بل 
هن�اك عالج�ات متوف�رة يف منزل�ك وتقدم لك 

 msn أفض�ل النتائ�ج، كم�ا ينصح به�ا موقع
:lifestyle

اس�تخدام الزيوت الطبيعية ليالً: الزيوت تفيد 
ضد تش�قق جل�د برشت�ك، ألنها تس�اعد عىل 
االحتف�اظ بالرطوبة وحمايته�ا من التأثريات 
البيئية والبكترييا. يمكنك أيضاً ارتداء قفازات 

قطنية رقيقة لتحسني امتصاص الزيت.
حم�ام زي�وت لليدي�ن:  للحص�ول ع�ىل عالج 
أكثرفعالية، يمكن�ك وضع يديك يف حمام زيت 
م�دة خم�س دقائ�ق عىل األق�ل. كم�ا ُينصح 
باس�تخدام زي�ت الزيتون يف ه�ذه الحالة مع 

مراعاة تدفئة الزيت قليالً. ثم ترك بقايا الزيت 
مدة خمس دقائق أخرى عىل اليدين ومع عدم 
غس�لهما واالكتف�اء فق�ط بتجففيه�ا برفق 

بقطعة قماش نظيفة.
قن�اع لليدي�ن م�ن الش�وفان: يحت�وي دقيق 
الش�وفان عىل العدي�د من الفيتامين�ات منها 
فيتامني B التي يمكن أن تس�اهم يف الحصول 
عىل ب�رشة جميلة وعناية جي�دة. يمكن عمل 
عجينة س�ميكة ش�به صلبة مكونة من حوايل 
ك�وب م�ن رقائ�ق الش�وفان وقليل م�ن املاء 
الفات�ر. ض�ع ه�ذه القناع بش�كل كثيف عىل 
الجل�د املتش�قق ع�ىل يدي�ك، وق�م بتغطيتها 
بقطع�ة قماش. ينصح يوضع ه�ذا القناع إىل 
مدة تص�ل إىل ع�رش دقائق، وبعدها اش�طف 

يديك باملاء الفاتر.
كري�م األفوكادو: يحتوي ل�ب ثمرة األفوكادو 
أيضاً عىل العديد م�ن الفيتامينات التي ترسع 
تجديد الخالي�ا. باإلضافة إىل ذلك، فإن نس�بة 
الده�ون العالية يف األف�وكادو تحمي البرشة. 
ُيم�زج لحم ثم�رة األف�وكادو الناضجة بقليل 
من زيت الزيتون، مما يجعل منه كتلة كريمية 
يمكن�ك وضعها عىل يديك مدة ربع س�اعة ثم 

يغسل بدون صابون.

كش�ف باحثون أمريكيون عن السبب األسايس وراء طنني األذن الذي يواجه 
الكثري من األش�خاص يف حياتهم، مش�ريين أن هذا األم�ر قد يكون مردوده 
 ”Express“ س�لبيا عىل الش�خص نفس�ه صحي�ا ونفس�يا. وذك�ر موق�ع
الريطاني نقال عن الدراس�ة األمريكية بشأن طنني األذن، أن هذه الظاهرة 
منت�رشة عند الكثري من األش�خاص والذين يعانون م�ن نقص يف الفيتامني 
“بي 12” يف الجس�م. وبحسب الخراء، فإن هذا الفيتامني مهم جدا للجسم 
بحي�ث أن دوره يق�وم ع�ىل إنت�اج الكرات الحم�ر يف الدم وخالي�ا الحمض 
النووي، كما أن الفيتامني مس�ؤول عن تنظيم عمل الجهاز العصبي. وأشار 
التقرير املنش�ور أن نقص فيتامني “أ” يف الجس�م ي�ؤدي إىل ضعف االتصال 
بني األعصاب، ما يساهم بحدوث طنني باألذن مرفق بتنميل يصيب الذراعني 
والس�اقني وضع�ف يف العضالت وقد يص�ل األمر إىل حد فق�دان ردود الفعل 
املرس�لة من األعصاب. أما عن العالجات الدوائية، فإنه ال توجد حالًيا أدوية 
مصمم�ة خصيًص�ا لعالج طن�ني األذن، حيث ثب�ت أن بع�ض األدوية، مثل 
بع�ض األدوية املس�تخدمة لعالج القلق، تخفف من طن�ني األذن لدى بعض 

األشخاص، لكن يجب الرجوع إىل الطبيب املختص قبل تناول تلك األدوية.

قررت »واتساب« تعليق تحديث سياساتها بشأن حفظ بيانات املستخدمني، 
والذي أثار جدال واسعا ودفع العديد من املستخدمني للتخيل عن التطبيق.

وأكدت »واتساب« ، أن املستخدمني لن يتعرضوا لحجب أو حذف حساباتهم 
ع�ىل التطبيق بحلول 8 فراير، وس�يكون بوس�ع املس�تخدمني التعرف عىل 
السياس�ات الجديدة حتى 15 ماي�و املقبل. وقالت »واتس�اب« إن التحديث 
األخري ال يوس�ع من قدرتها عىل تقدي�م البيانات ل�«فيس�بوك« التي تمتلك 
التطبي�ق، مضيفة أنه�ا لن تقدم املعلومات حول مكان وجود املس�تخدم أو 
اتصاالته ل�«فيس�بوك«. وأضافت أن التحديث يتضمن »معلومات شفافة« 
حول كيفية جمع واس�تخدام التطبيق للبيانات الش�خصية للمس�تخدمني. 
وأثارت خطط »واتس�اب« لتحديث سياس�اتها يف مج�ال الخصوصية قلقا 
لدى العديد من املس�تخدمني، حيث أش�ار التحديث إىل أن تطبيق »واتساب« 
سيتقاسم املعلومات مع منتجات أخرى لرشكة »فيسبوك« بهدف »تحسني 
عم�ل الخدم�ات« التي تقدمه�ا الرشكة. وت�م إبالغ املس�تخدمني برضورة 
قبول السياس�ات الجديدة أو إزالة التطبيق بحلول 8 فراير، وذلك باستثناء 

املستخدمني يف االتحاد األوروبي وبريطانيا.

طنني األذن..إشارة صحية خطرية
 عىل اإلنسان

»واتساب« تعلق التحديث املثري للجدل 
لسياساهتا بشأن البيانات

من خالل اربع نقاط .. عزز مهارات التواصل االجتامعي لديك
من أه�م املهارات التي البد أن تكون 
متوافرة عند أي شخص هي “مهارات 
 communication( أو  التواص�ل” 
skills(، نج�د الكث�ري م�ن األفراد ال 
يس�تطيع أيص�ال أفكاره بالش�كل 
املطل�وب، وهن�اك أيض�اً اش�خاص 
يفهم حديثهم بشكل خاطئ أو بغري 
املعن�ى املطلوب التعب�ري عنه، وعىل 
الرغم من أن هناك أش�خاص أقل يف 
الخرة واملهارة؛ ولكنهم يستطيعون 
أيصال افكاره�م وحديثهم والتأثري 
ع�ىل الن�اس؛ وذلك ألنه�م يمتلكون 
جي�د،  بش�كل  التواص�ل  مه�ارات 
وأيضاً لديهم الوعي بأهمية مهارات 
التواص�ل؛ ألنها هى التى تس�تطيع 

من خاللها أيصال أفكارك لألخرين.  
وم�ن أنج�ح النم�اذج يف أي عمل أو 
يف الحي�اة اليومي�ة ذل�ك الش�خص 
الذى يمتلك القدرة عىل التواصل مع 
غريه، وأيضاً يس�تطيع أن يس�تمع 
إىل وجه�ات نظ�ر مختلفة ويتفاعل 
معه�ا، وم�ن ث�م يس�تطيع تقريب 
وجه�ات النظ�ر، والعم�ل ع�ىل حل 

املشكلة.
و م�ن أفض�ل األمثلة ع�ىل مهارات 
التواص�ل ه�ي عندم�ا يت�م اختيار 
أحد األش�خاص يف وظيف�ة ما،  يتم 
اختي�ار افض�ل األش�خاص الذي�ن 
تتوافر لديهم مهارات التواصل أكثر 

من غريهم.

حذر الطبيب املرصي هاني الناظر، استشاري 
األم�راض الجلدي�ة، ورئي�س مرك�ز البح�وث 
امل�رصي األس�بق، من تن�اول عص�ري الليمون 

دافئا أو إضافته للمرشوبات الساخنة.
وجاء ذلك يف منش�ور للناظر عر صفحته عىل 
“فيس�بوك”، قال فيه: “تن�اول عصري الليمون 
دافئا أو إضافته للشاي أو ألي مرشوب ساخن 

يعتر خطأً شائعاً عند كثري من الناس”.
وتاب�ع الناظر: “أثبت�ت الدراس�ات العلمية أن 
تس�خني الليم�ون ي�ؤدي إيل انخف�اض تركيز 
ڤيتامني “يس” الذي ال يتحمل درجات الحرارة 
املرتفع�ة وبالتايل يصبح العص�ري بال أي قيمة 
قائ�ال:  منش�وره،  الناظ�ر  صحية”.واختت�م 
“تناول�وا دائم�ا عص�ري الليم�ون طازج�ا وال 

تضيفونه للمرشوبات الس�اخنة واحصلوا عىل 
فيتام�ني “يس” ال�الزم لرف�ع مناعة الجس�م 

ومقاومة األمراض املعدية ومنها كورونا”.
يف سياق متصل، توصلت دراسة علمية جديدة 
إىل فائ�دة جديدة وس�حرية لفاكه�ة الليمون، 
وه�ي أن رائحته تس�اعد الناس عىل الش�عور 

بالنحافة.

حتذير من تناول عصري الليمون الدافئ أو إضافته ملرشوبات ساخنة

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

أخطاء متنعك من فقدان الوزن.. إحذرها
يف حني أن التمارين الرياضية 
مهمة لحرق الدهون وتقوية 
الخط�وات  أن  إال  العض�الت، 
املضلل�ة أو النصائح الس�يئة 
يمك�ن أن تؤث�ر ع�ىل فقدان 

الوزن بشكل سلبي.
فيما ييل بعض األخطاء التي 
يج�ب تجنبها أثن�اء محاولة 
فق�دان ال�وزن، بحس�ب م�ا 
أوردت صحيف�ة تايم�ز أوف 

إنديا:
الرتكي�ز ع�ىل رق�م املي�زان : 
فق�دان الوزن يتج�اوز الرقم 
ال�ذي يظهر عىل املي�زان. إنه 
الخط�أ األكث�ر ش�يوًعا الذي 
يرتكب�ه الن�اس. تأك�د م�ن 
البحث عن التغيريات يف عوامل 

مث�ل مس�تويات الطاق�ة والتمثي�ل الغذائي 
والعافية العقلية وعادات األكل.

عدم ممارسة الرياضة بشكل كاٍف أو النشاط 
املفرط: التمري�ن رضوري، لكن احرص عىل 
أن يك�ون بمق�دار معتدل، فالقلي�ل جًدا من 
التمري�ن أو اإلفراط يف النش�اط البدني، قد ال 

يناسب احتياجاتك وأهدافك يف فقدان الوزن، 
وقد ال يؤدي إىل نتائج جيدة.

تجاه�ل رف�ع األثق�ال : تعت�ر تمارين رفع 
األثق�ال واملقاومة م�ن أكثر الط�رق فعالية 
لتحس�ني تكوين الجسم بش�كل عام، ويجب 
تضمينه�ا يف روت�ني التمري�ن الخ�اص ب�ك، 
خاص�ة إذا كن�ت ته�دف إىل إنق�اص دهون 

عض�الت  وتقوي�ة  البط�ن 
البطن.

بالنظ�ام  االهتم�ام  ع�دم 
الغذائ�ي قبل وبع�د التمرين 
: قد ال يس�اعدك ع�دم تزويد 
ال�الزم قبل  جس�مك بالغذاء 
التمرين أو بعده يف الحصول 
عىل أفض�ل الفوائ�د، كما أن 
الكربوهي�درات  الكث�ري م�ن 
والده�ون أو ع�دد أق�ل م�ن 
الروتينات قد يضعف عملية 

التعايف والراحة.
التمرين:  أنظم�ة  تبديل  عدم 
يع�د االلت�زام بنظ�ام مع�ني 
أم�راً خاطئ�اً، إذا كن�ت تريد 
أن تكون عملية فقدان وزنك 
أنظمة  تبديل  ناجحة، فجرّب 
التمري�ن، فه�ذا يبق�ي جس�مك يف مواجهة 

التحديات املختلفة.
الرتكي�ز فق�ط ع�ىل التمري�ن: م�ن املهم أن 
تس�تمر يف الحركة ط�وال الي�وم، فالجلوس 
لس�اعات طويلة بعد التمرين ق�د يكون أمرًا 

سيًئا. حاول أن تظل نشًطا طوال اليوم.

اللواء الدكتور عدي سمير حليم الحساني


