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ال جيوز القصاص قبل اجلناية العراقي
رئيس جملس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

وزير الداخلية يطلع 
ميدانيًا عىل »وضع داقوق« 

وخطة زيارة سامراء
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رئيس اجلمهورية لسفري دمشق: استقرار املنطقة مرتبط بالعراق وسوريا
الـصـدر يشخـص »3 صـراعـات« بيـن الـسـيـاسـيـيـن تسبـق االنتخـابـات
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اعل�ن وزير الصح�ة والبيئة حس�ن التميمي عن 
دخول الساللة الجديدة لجائحة كورونا يف العراق 
والرسيعة االنتش�ار محذرا م�ن خطورتها.وبني 
الوزي�ر خالل املؤتمر الصحف�ي الذي عقد يف مقر 
ال�وزارة بحض�ور ال�وكالء وم�دراء دوائ�ر مركز 
الوزارة ودوائر الصحة يف بغداد واملتحدث الرسمي 
للوزارة، بعد اجراء العديد من الفحوصات املختربية 
التش�خيصية يف مخت�رب الصحة العام�ة املركزي 
أظهرت النتائج زيادة ملحوظة يف أعداد االصابات 
بالساللة الجديدة ومن ضمنها حاالت اصابة لعدد 
م�ن االطفال. ولفت اىل ان ال�وزارة وضعت خطة 
التخ�اذ كافة االج�راءات ملجابه�ة الجائحة وفقا 
لقرارات اللجنة العليا للصحة والس�المة الوطنية 
مع استمرار املٔوسسات الصحية بتقديم خدماتها 
الصحية العامة للمواطنني وتهيئة مراكز كورونا 
الس�تقبال املصابني بالساللة الجديدة لكوفيد ١٩ 
وكاف�ة العالج�ات املعتم�دة وفق�ا للربوتوكوالت 
الخاصة بعالج مصاب�ني كورونا. وأكد عىل نزول 
الفرق الصحية بدءا من يوم الثالثاء اىل الش�وارع 
واالس�واق واملحال التجارية وفرض غرامة مالية 
ع�ىل كل من يخال�ف ااتباع التعليم�ات الصحية. 
واش�ار اىل ان الحظ�ر س�يكون صحي�اً وااللتزام 
باملس�اكن سيقلل من نس�ب االٕصابات والوفيات 
بني املواطنني. واضاف نسقنا مع نقابة الصيادلة 
ملراقبة أس�عار الكمامات لتك�ون متاحة للجميع 
م�ن ابناء بلدنا.  ودعا املواطنني ووس�ائل االعالم 
وكاف�ة الجه�ات واملؤسس�ات الحكومي�ة وغري 

الحكومية .
التفاصيل ص2

»كورونا املتحور« يصل العراق: »خطر حمدق«
االتصاالت تعتزم إطالق »تطبيق الكرتوني« حلجز موعد اللقاح.. والصحة: العالج فعال لسالليت الفايروس حمافظ البرصة يبحث مع السفري 

الربيطاين فرص االستثامر والتجارة 
والبنية التحتية والصحة

حمافظ بغداد يبحث
 مع سفرية العراق يف ايطاليا االستفادة 

من التجارب األوربية

رئيس الوزراء
 يوجه الكهرباء بتلبية حاجة املواطنني 

وتقليص ساعات القطع

ص3

ص3

ص3

أول امرأة وأول إفريقية مديرة ملنظمة التجارة العاملية

وزير الدفاع يزور دياىل ويؤكد عىل بذل املزيد من اجلهود 
لدعم ديمومة استتباب األمن

ص2 ص3 ص3

الـزراعـة 
مع قرب بدء احلظر تطمئن املواطنني: 

األسعار ثابتة

الالمي يؤكد رضورة
دعم الصحفيني لتمكينهم من 

اداء رسالتهم

طريان اجليش يوجه
 )5( رضبات دقيقة لـ »داعش« 

يف بحرية محرين

       بغداد / المستقبل العراقي

ُعين�ت الخبرية االقتصادية النيجريي�ة نغوزي أوكونجو-
إيوي�ال، أم�س االثن�ني، مديرة ملنظم�ة التج�ارة العاملية، 
لتصبح أول امرأة وأول إفريقية تتوىل هذا املنصب. وقالت 
منظم�ة التج�ارة العاملي�ة يف بي�ان إن »أعض�اء منظمة 
التج�ارة العاملية وافقوا للتو ع�ىل تعيني الدكتورة نغوزي 
أوكونجو-إيوي�ال يف منصب املديرة العامة«، وذلك بعد ١5 
دقيقة من افتتاح اجتماع ع�ام عقد لهذه الغاية. ونقلت 
فرانس برس عن املنظمة إن »أكونجو-إيويال أصبحت أول 
امرأة وأول إفريقية مديرة ملنظمة التجارة العاملية. ستتوىل 

منصبها يف األول من آذار، وتنتهي واليتها القابلة للتجديد 
يف 3١ آب 2025«. وبع�د تعيينه�ا، ألق�ت أكونجوإيوي�ال 
كلمة عن بعد أمام ممثيل الدول األعضاء يف املنظمة خالل 
اجتماع مغل�ق، وفقا للمصدر. نهاية ترشين األول عطلت 
إدارة دونال�د ترام�ب التي س�عت خالل أربع س�نوات إىل 
تقوي�ض املنظم�ة، يف اللحظة األخرية التواف�ق الذي كان 
يرتس�م ح�ول النيجريية البالغة 66 عام�ا. وكان تعيينها 
متوقعاً بعد انسحاب منافستها الوحيدة وزيرة الخارجية 
الكوري�ة الجنوبية ي�و ميونغ-هي يف 5 ش�باط. واتخذت 
األخرية قرارها بعدما تش�اورت مع الواليات املتحدة التي 

كانت داعمتها الرئيسية يف ظل إدارة دونالد ترامب.

      بغداد / المستقبل العراقي

عقد وزير الدف�اع، جمعة عناد، أمس 
االثنني، اجتماع�ات امنية مهمة فور 
وصوله اىل محافظة دياىل. وذكر بيان 
ملكتبه، تلقت املستقبل العراقي نسخة 
من�ه، ان »عن�اد زار يرافق�ه مع�اون 
رئي�س أركان الجيش للعمليات وقائد 
الق�وات الربية وعدد م�ن كبار ضباط 

وزارة الدف�اع قي�ادة عملي�ات دي�اىل، 
حي�ث كان يف اس�تقباله قائد عمليات 
دي�اىل وقائد فرقة املش�اة الخامس�ة 
وهئية ُرك�ن القيادة«. وأضاف »حيث 
عق�د الوزير يف مقر القي�ادة اجتماعاً 
أمنياً ضم آمري التشكيالت العسكرية 
وآم�ري الوح�دات وال�وكاالت األمنية 
اس�تمع في�ه اىل إيج�از مفص�ل عن 
الواجب�ات  األمن�ي وطبيع�ة  الواق�ع 

واألنش�طة ضمن قاطع املس�ؤولية«، 
مؤك�داً عىل »ب�ذل املزيد م�ن الجهود 
لدعم ديمومة اس�تتباب األمن وفرض 
القان�ون يف املناط�ق الواقع�ة ضم�ن 

حدود مسؤولية عمليات دياىل«.
واش�ار اىل »عقده اجتماعاً أمنياً اخر 
مع ضباط االس�تخبارات يف تشكيالت 
قيادة عملي�ات دياىل ُمس�تمعاً منهم 
اىل عرض موج�ز عن أه�م واجباتهم 

الرامية اىل  وخططهم االس�تخباراتية 
افشال مخططات االرهابيني والقضاء 
ع�ىل ما تبق�ى م�ن فلوله�م«، مؤكداً 
عىل »اعط�اء الجهود االس�تخباراتية 
اهتمام�اً كب�رياً وزي�ادة تفعيلها بما 
يضم�ن الحف�اظ ع�ىل أمن وس�المة 

املواطنني واملمتلكات العامة«.

التفاصيل ص2

ص7

الفيفا يثني
 عىل عمـل »تطبيعية« 

االحتاد العراقي

الكعبي يستغرب حذف »مادة مهمة« من املوازنة ويعلق عىل زيادة سعر الرصف
قائد عمليات البرصة: لدينا قاعدة بيانات متكاملة للمطلوبني

وفاة نائب رئيس الوزراء األسبق القيادي الكردي روز نوري شاويس
جملس القضاء يوجه بتفعيل قضايا الكسب غري املرشوع
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الرافدين يفتح التقديم االلكرتوين لسلف املوظفني ويؤكد: التسلم يف نفس اليوم
     بغداد / المستقبل العراقي 

اك�د م�رف الرافدي�ن ان التقديم عىل 
الس�لف للموظف�ن يجري بانس�يابية 

عالية و دون توقف.
وق�ال املكتب االعالمي للمرف يف بيان 
تلق�ت املس�تقبل العراق�ي نس�خة منه 
ان امل�رف مس�تمر يف من�ح الس�لف 
للموظفن يف عدد من الفروع املخصصة 
للمنح »، مش�را اىل ان آلية التقديم عىل 
السلف من الفروع الكرتونية، وتسلمها 
يف نفس ي�وم التقدي�م بطريقة رسيعة 

وسلسة.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

حس�ن  والبيئ�ة  الصح�ة  وزي�ر  اعل�ن 
التميم�ي عن دخ�ول الس�اللة الجديدة 
لجائح�ة كورون�ا يف الع�راق والرسيع�ة 

االنتشار محذرا من خطورتها.
وبن الوزير خالل املؤتمر الصحفي الذي 
عق�د يف مق�ر ال�وزارة بحض�ور الوكالء 
وم�دراء دوائ�ر مرك�ز ال�وزارة ودوائ�ر 
الصح�ة يف بغ�داد واملتح�دث الرس�مي 
للوزارة، بعد اجراء العديد من الفحوصات 
املختربية التشخيصية يف مخترب الصحة 
العام�ة املرك�زي أظهرت النتائ�ج زيادة 
ملحوظ�ة يف أع�داد االصابات بالس�اللة 
الجديدة ومن ضمنها حاالت اصابة لعدد 

من االطفال.
ولفت اىل ان الوزارة وضعت خطة التخاذ 
كافة االجراءات ملجابه�ة الجائحة وفقا 
لقرارات اللجنة العليا للصحة والس�المة 
املٔوسس�ات  اس�تمرار  م�ع  الوطني�ة 
الصحي�ة  خدماته�ا  بتقدي�م  الصحي�ة 
العامة للمواطنن وتهيئة مراكز كورونا 
الس�تقبال املصاب�ن بالس�اللة الجديدة 
لكوفي�د ١٩ وكاف�ة العالج�ات املعتمدة 
بع�الج  الخاص�ة  للربوتوك�والت  وفق�ا 

مصابن كورونا. 
وأك�د عىل نزول الف�رق الصحية بدءا من 

ي�وم الثالثاء اىل الش�وارع واالس�واق واملح�ال التجارية 
وفرض غرامة مالية عىل كل من يخالف ااتباع التعليمات 

الصحية.
واشار اىل ان الحظر س�يكون صحياً وااللتزام باملساكن 

سيقلل من نسب االٕصابات والوفيات بن املواطنن.

واض�اف نس�قنا م�ع نقاب�ة الصيادل�ة ملراقبة أس�عار 
الكمامات لتكون متاحة للجميع من ابناء بلدنا. 

الجه�ات  وكاف�ة  االع�الم  ووس�ائل  املواطن�ن  ودع�ا 
واملٔوسس�ات الحكومي�ة وغ�ر الحكومي�ة واملرجعيات 
الديني�ة والعش�ائر اىل مس�اندة وزارة الصحة والجيش 
االبي�ض يف مجابه�ة الس�اللة الجديدة، مش�يدا بجهود 

الجي�ش االبي�ض وتضحياتهم ملواجه�ة الجائحة، حاثا 
اياهم اىل بذل املزيد خدمة ألبناء البلد.

كما أعلنت وزارة الصحة والبيئة املوقف الوبائي الخاص 
بفروس »كورونا« خالل ال�24 ساعة املاضية.     

وقالت الوزارة يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
منه، إن »عدد اإلصابات املس�جلة )االثنن( بلغت 27٩8 

إصابة، مقابل ١١١٩ حالة ش�فاء، فيما 
سجلت الصحة 6 وفيات فقط«.   

قالت الصح�ة إن اإلصابات املس�جلة يف 
املوق�ف الوبائ�ي اليوم�ي لكورون�ا من 

ضمن الساللتن.  
وذكر املتحدث باسم الوزارة سيف البدر 
إن »اإلصابات املسجلة يف املوقف الوبائي 
لكورونا من ضمن الساللتن، وستوضح 

باقي التفاصيل يف وقت الحق«.  
وأض�اف، أن »الربتوك�ول العالجي فعال 
لكال الساللتن، وقد يكون هناك تحديث 
بالربتوكول بحس�ب املس�تجدات«، الفتا 
إىل أن »وزارة الصحة لديها أرسة كافية، 
تف�ي  ح�ال  يف  مهي�أة  منه�ا  واالآلف 

فروس كورونا«.  
االتص�االت،  وزارة  اعلن�ت  ذل�ك،  إىل 
اس�تضافة التطبيق االلكرتوني الخاص 
 ١٩-Covid بوزارة الصحة لحج�ز لقاح

عرب سرفراتها.
وقال املتحدث الرسمي لوزارة االتصاالت 
رعد املش�هداني يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراقي نسخة منه ان وزارة االتصاالت 
سوف تستضيف عرب سرفراتها التطبيق 
اإللكرتوني الخاص بلقاح كوفيد ١٩ الذي 
س�تطلقه وزارة الصحة يف الفرتة املقبلة 
لغرض حج�ز املواطنن للق�اح املذكور.

وأض�اف ان الوزارة س�توفر املس�احات 
الخزني�ة الالزم�ة الس�تيعاب األع�داد الكب�رة املتوقعة 
لطلب اللقاح وحس�ب توجيهات وزير االتصاالت أركان 
شهاب الش�يباني الذي امر بتوفر املس�تلزمات والدعم 
اللوجس�تي كاف�ة للتعاون م�ع وزارة الصح�ة إلنجاح 

مساعيها الحثيثة للتخفيف من حدة الجائحة«.

      بغداد / المستقبل العراقي

عقد وزير الدفاع، جمعة عناد، أمس االثنن، 
اجتماع�ات امني�ة مهم�ة ف�ور وصوله اىل 
محافظ�ة دياىل. وذك�ر بيان ملكتب�ه، تلقت 
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه، ان »عناد 

زار يرافق�ه مع�اون رئي�س أركان الجي�ش 
للعمليات وقائد القوات الربية وعدد من كبار 
ضب�اط وزارة الدف�اع قيادة عملي�ات دياىل، 
حيث كان يف اس�تقباله قائ�د عمليات دياىل 
وقائ�د فرقة املش�اة الخامس�ة وهئية ُركن 
القيادة«. وأضاف »حيث عقد الوزير يف مقر 

القيادة اجتماعاً أمنياً ضم آمري التشكيالت 
وال�وكاالت  الوح�دات  وآم�ري  العس�كرية 
األمنية اس�تمع في�ه اىل إيج�از مفصل عن 
الواقع األمني وطبيعة الواجبات واألنش�طة 
ضمن قاطع املس�ؤولية«، مؤك�داً عىل »بذل 
املزي�د من الجه�ود لدعم ديمومة اس�تتباب 

األم�ن وفرض القان�ون يف املناط�ق الواقعة 
ضمن حدود مسؤولية عمليات دياىل«.

واش�ار اىل »عق�ده اجتماعاً أمني�اً اخر مع 
ضب�اط االس�تخبارات يف تش�كيالت قي�ادة 
عمليات دياىل ُمستمعاً منهم اىل عرض موجز 
عن أهم واجباتهم وخططهم االستخباراتية 

الرامي�ة اىل افش�ال مخطط�ات االرهابي�ن 
والقضاء عىل م�ا تبقى من فلولهم«، مؤكداً 
عىل »اعطاء الجهود االستخباراتية اهتماماً 
كبراً وزي�ادة تفعيلها بم�ا يضمن الحفاظ 
ع�ىل أم�ن وس�المة املواطن�ن واملمتل�كات 

العامة«.

      بغداد / المستقبل العراقي

أطلع وزير الداخلية عثمان الغانمي، برفقة الفريق الركن 
عبد االمر الش�مري نائب قائد العمليات املشرتكة ووفد 
رفيع املس�توى مقر اللواء العرشين يف الفرقة الخامسة 
بالرشط�ة االتحادية يف قضاء داقوق بمحافظة كركوك، 
عىل األوضاع األمنية هناك وللوقوف عن كثب عىل س�ر 

الخطط واإلجراءات املتخذة لتعزيز األمن واالستقرار.

 وذكر بيان ملكتب الوزير تلقت املستقبل العراقي نسخة 
منه ان الغانمي والوفد املرافق له »تجول يف وادي الشاي 
جنوبي محافظة كركوك ونقطة الرشطة االتحادية التي 
تعرض�ت قبل أي�ام اىل عمل إرهابي، كما عق�د اجتماعاً 
أمنياً ملناقش�ة ه�ذا التعرض«.وأش�ار الغانم�ي اىل، ان 
»مهم�ا يكن الجهد الخارجي فإن�ه ال يعوض عن الجهد 
املس�تدام،« مش�دداً عىل »أهمية التع�اون بن القطعات 
املاس�كة لألرض داخل محافظة كرك�وك وتفعيل الجهد 

االستخباري والعمليات االستباقية والتعرضية، وتعزيز 
القطع�ات بش�كل اس�تباقي ولي�س بش�كل آن�ي وان 
تجهز جمي�ع القطعات«.وبن أيض�اً ان »دماء الضباط 
واملنتس�بن يف جمي�ع األجهزة األمني�ة عزيزة ويجب أن 
يوفر لهم الدعم الكامل والتجهيزات الالزمة الدامة زخم 
املعرك�ة وإيصال املعلوم�ة األمنية ب�ن القطعات كافة 
والتعام�ل معها بمهنية«.اىل ذلك توج�ه الغانمي والوفد 
املرافق له اىل مدينة سامراء املقدسة لإلطالع عىل الخطة 

األمني�ة املعدة لزيارة اإلمام عيل الهادي )عليه الس�الم( 
يف ذك�رى استش�هاده.وعقد الوزير اجتماع�اً ضم قائد 
عمليات سامراء والقادة االمنين يف هذه املدينة، واستمع 
اىل رشح موجز عن الخطة األمنية بهذه املناسبة وتأمن 
جموع الزائرين القاصدين اىل هذه املدينة املقدسة، وقد 
اشاد بالجهود الكبرة التي تبذلها القوات األمنية املكلفة 
بحماي�ة الزائري�ن والتعاون املثمر ب�ن الجميع النجاح 

هذه الزيارة.

االتصاالت تعتزم إطالق »تطبيق الكرتوني« حلجز موعد اللقاح.. والصحة: العالج فعال لسالليت الفايروس

»كورونا املتحور« يصل العراق: »خطر حمدق«
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وزير الدفاع يزور دياىل ويؤكد عىل بذل املزيد من اجلهود لدعم ديمومة استتباب األمن

وزير الداخلية يطلع ميدانيًا عىل »وضع داقوق« وخطة زيارة سامراء

        البصرة / محمد الجابري

أعل�ن قائد عمليات الب�رة اللواء 
الرك�ن أكرم ص�دام مدن�ف، أمس 
اإلثنن، تحقيق تقدم يف إدارة امللف 
األمن�ي باملحافظ�ة، فيم�ا أش�ار 
إىل وج�ود قاعدة بيان�ات متكاملة 
للمطلوب�ن وإمكانية فرض حظر 
القادمة.وق�ال  األي�ام  يف  تج�وال 
مدن�ف يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، إنه »حققنا 
تقدم�اً كب�راً يف إدارة امللف األمني 
يف  خصوص�ا  الب�رة  ملحافظ�ة 
الجان�ب االس�تخباري، وأصبح�ت 
متكامل�ة  بيان�ات  قاع�دة  لدين�ا 
للمطلوب�ن للقض�اء والخارج�ن 
ع�ن القانون واملتورط�ن بقضايا 
وأض�اف،  وإرهابي�ة«.    جنائي�ة 
يحت�اج  االس�تخباري  »العم�ل 

وتقاط�ع  واملطاول�ة  الص�رب  إىل 
وذل�ك  االس�تخبارية،  املعلوم�ات 
املرضي�ة  النتائ�ج  الس�تحصال 
والجي�دة بغ�ض النظر ع�ن طول 
املدة وبذل الجهد والوقت«.  وتابع، 
»ال�وكاالت األمنية واالس�تخبارية 
تحق�ق أهدافها بالش�كل املطلوب 
وقدمت انجازاً كبراً وطفرة نوعية 
يف العمل االستخباري ضمن قاطع 
»الق�وات  أن  مبين�ا  املس�ؤولية«، 
األمني�ة تالحق املطلوب�ن للقضاء 
يف إط�ار النزاعات العش�ائرية، وال 
نريد االنشغال بتلك النزاعات وترك 

واجباتنا األصلية«.   
وب�ن، »األي�ام القادم�ة ستش�هد 
التج�ول  حظ�ر  ف�رض  عملي�ات 
ننتظ�ر  الب�رة  محافظ�ة  يف 
الجهات  الص�ادرة من  التوجيهات 

العليا يف الرشوع واالنتشار«.   

قائد عمليات البرصة: لدينا قاعدة بيانات 
متكاملة للمطلوبني

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د رئيس الجمهورية برهم صالح للس�فر الس�وري لدى 
بغ�داد س�طام الدن�دح، أمس االثن�ن، أن اس�تقرار املنطقة 
مرتب�ط باس�تقرار العراق وس�وريا.وقال املكت�ب اإلعالمي 
لرئاس�ة الجمهورية يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة 

منه إن »برهم صالح استقبل يف قر السالم ببغداد، السفر 
السوري لدى العراق سطام جدعان الدندح«، مبينا انه »جرى 
خالل اللقاء، بحث العالقات املش�رتكة بن البلدين والشعبن 
الش�قيقن اللذي�ن تجمعهما رواب�ط تاريخي�ة واجتماعية 
وثيقة، وأهمية العمل عىل تطويرها بما يخدم أمن واستقرار 
ومصالح البلدين«.ونق�ل البيان عن رئيس الجمهورية قوله 

خالل اللقاء إن »املجتمع الدويل ودول املنطقة أمام مسؤولية 
كبرة يف تجاوز األزمات والتوترات يف الرشق األوس�ط«، الفتاً 
إىل »رضورة تعاضد الجهود وإيجاد حوارات مشرتكة لتثبيت 
دعائم االس�تقرار اإلقليمي«.وأش�ار صالح إىل أن »استقرار 
املنطقة مرتبط باس�تقرار العراق وس�ورية، ودعم مسارات 

التعاون والتكامل بن بلدان املنطقة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

تعه�د النائب محمد ش�ياع الس�وداني بأنه 
وأبن�اء  لعوائ�ل  وممث�ال  داعم�ا  س�يكون 
يف  وصوته�م  الداخلي�ة  وجرح�ى  ش�هداء 
مجل�س النواب من أج�ل إنصافه�م لينالوا 
االستحقاقات القانونية املكفولة لهم، ألنهم 
يس�تحقونها لتضحياته�م يف س�بيل كرامة 

العراق والعراقين، وذلك إثر استقباله مدير 
ع�ام مديرية الش�هداء والجرح�ى يف وزارة 
الداخلي�ة الل�واء زام�ل الس�اعدي يف مكتبه 

ببغداد وبصحبة ضباط املديرية .
وطلب الس�اعدي خالل اللقاء دع�م النائب 
يف مس�ألة تعين )87٥( من ذوي الش�هداء 
املختص�ة  الجه�ات  ومفاتح�ة  والجرح�ى 
التخصي�ص  ع�رب  حقوقه�م  الس�تحصال 

امل�ايل، كون أوام�ر تعيينهم ص�ادرة لكنهم 
ل�م يبارشوا بس�بب التخصيص امل�ايل، كما 
طالب مدير عام مديرية الشهداء والجرحى 
بتح�رك برملان�ي من أجل مفاتح�ة الجهات 
ذات العالق�ة لتخصيص األرايض الس�كنية 
لذوي ش�هداء وجرحى الداخلية، وبما يليق 

بتضحياتهم التي قدموها يف سبيل الوطن.
وبع�د االس�تماع للمطال�ب الخاص�ة بهذه 

الفئ�ة املضحي�ة، ق�دم الس�وداني ش�كره 
للضيف ع�ىل الزي�ارة وجهوده�م املبذولة، 
واع�دا إي�اه بالعم�ل الج�اد ع�ىل التح�رك 
الفاع�ل داخل مجلس الن�واب ومع الجهات 
املتخصص�ة الس�تحصال حقوق الش�هداء 
والجرح�ى وابنائه�م وعوائله�م ع�ىل وفق 
القوان�ن الناف�ذة م�ن أج�ل توف�ر العيش 

الكريم لهم.

ت�ويف القيادي يف الح�زب الديمقراطي 
الكردس�تاني نائ�ب رئي�س ال�وزراء 
األس�بق، روز ن�وري ش�اويس، أمس 
اإلثن�ن، عن 74 عاماً بع�د رصاع مع 
املرض.وولد ش�اویس يف العام ١٩47 
بمدينة الس�ليمانية، وانهى دراس�ته 
الجامعي�ة يف مدين�ة املوصل، وحصل 
عىل شهادة الدكتوراه يف الهندسة من 

املانيا. 
اصب�ح عض�وا يف املكت�ب الس�يايس 
الكردس�تاني  الديمقراط�ي  للح�زب 
وت�رأس قائم�ة الح�زب يف انتخابات 
الع�ام ١٩٩2، وتس�لم منص�ب نائب 
رئيس الوزراء يف اول تشكيلة لحكومة 
برمل�ان  وت�رأس  كردس�تان،  اقلي�م 
كردس�تان يف الفرتة من ١٩٩٩ ولغاية 

العام 2003. 
وبعدها شغل منصب نائب للوزراء يف 
حكومة إبراهي�م الجعفري يف 200٥، 
ويف س�نة 20١0، أصب�ح نائب رئيس 
ال�وزراء مرة أخ�رى يف حكومة نوري 
املالك�ي الثاني�ة، ويف س�نة 20١4، تم 
اختياره لش�غل منص�ب نائب رئيس 
مجل�س ال�وزراء يف حكوم�ة حي�در 
العبادي، كما تقلد العديد من املناصب 

الحزبية والحكومية االخرى.

رئيس اجلمهورية لسفري دمشق: استقرار املنطقة مرتبط بالعراق وسوريا

النائب السوداين يتعهد لعوائل الشهداء اجلرحى بأنه يكون ممثاًل وصوتًا هلم يف الربملان

وفاة نائب رئيس الوزراء 
األسبق القيادي الكردي 

روز نوري شاويس

        بغداد / المستقبل العراقي

ش�خص زعي�م التيار الصدري الس�يد مقت�دى الصدر، أمس 
االثنن، ثالثة مس�تويات للراع الس�يايس قب�ل اإلنتخابات 

املقبلة.
وقال الس�يد الصدر يف تغريدة عىل حس�ابه بموقع تويرت إنه 

»يف هذه األيام ومع اقرتاب االنتخابات، تتعاىل الراعات بن 
الفرقاء السياس�ين مم�ن هم مقبلون ع�ىل االنتخابات، وال 

سلطان يل عىل أغلبهم وال سيما الفاسدين منهم«.
وقّسم »الراع الس�يايس اىل ثالثة مستويات«، قائالً »األول: 
الراع الدموي، كالخطف والقتل والرضب وما ش�اكل ذلك، 
وكل ذلك ممنوع عندنا، والثاني: الراع الخداع، وهو الراع 

الذي يبتن�ي عىل الحقد بن أبناء الوطن الواحد وأول أسس�ه 
الكذب والخداع وكيل التهم بال دليل وال حجة واضحة«.

وب�ن، أن »ال�راع الديمقراط�ي هو ال�راع الثال�ث الذي 
يتضم�ن رصاعاً اخالقياً صادقاً، وال�ذي ال يكون إال بن أبناء 
الوطن الواحد مهما اختلفت انتماءاتهم وأفكارهم وعقيدتهم 

وتوجهاتهم«.

الصدر يشخص »3 رصاعات« بني السياسيني تسبق االنتخابات

        بغداد / المستقبل العراقي

وج�ه مجلس القضاء االع�ىل، اليوم االح�د، بتفعيل قضايا الكس�ب الغر 
م�رشوع والتي ب�دأ العمل فيها بالتحقيق بعدد م�ن القضايا التي عرضت 

امام املحاكم.
وذك�ر املرك�ز االعالم�ي ملجل�س القض�اء االعىل يف بي�ان تلقت املس�تقبل 
العراقي نسخة منه أن »معهد التطوير القضائي نظم ورشة حملت عنوان 
)دور القضاء يف مواجهة الفس�اد امل�ايل واالداري( حارض فيها قايض اول 
محكم�ة تحقيق الكرخ الثانية ضياء جعف�ر، بحضور عدد من االعالمين 

والصحفين«. 
واوض�ح البي�ان محوري�ن اثن�ن يف ه�ذه الورش�ة »املح�ور االول يتعلق 
بموض�وع االطار الترشيعي ملكافحة الفس�اد، اما املحور الثاني فكان عن 

اسرتاتيجية مجلس القضاء االعىل بمكافحة الفساد«. 
وأض�اف البيان أن »القايض املختص تحدث عن دور مجلس القضاء االعىل 
بعد ان عمل يف وقت سابق عىل وضع اسرتاتيجية او خطة ملكافحة الفساد 
والتي وضعها يف اربعة محاور هامة وهي منع وقوع الفساد والوقاية منه 
وانفاذ القانون واملالحقة القضائية ورفع املس�توى التثقيفي واملش�اركة 

القضائية فضال عن التعاون الدويل«. 
كم�ا تطرق القايض ضياء جعفر أن »مجل�س القضاء االعىل وجه بتفعيل 
قضاي�ا الكس�ب الغر مرشوع والتي ب�دأ العمل فيه�ا بالتحقيق بعدد من 

القضايا التي عرضت امام املحاكم«. 
كم�ا أوضح املرشف ع�ىل املركز االعالم�ي من خالل الورش�ة أن »مجلس 
القض�اء االعىل ومن خ�الل محاكم التحقي�ق جاء يف مكافح�ة ومواجهة 
جرائ�م الفس�اد االداري وامل�ايل الت�ي تتطلب وج�ود ارادة قوي�ة وتظافر 
جهود مؤسس�ات الدولة كافة يف سبيل الحد من انتشارها والقضاء عليها 

ومعالجة اثارها السلبية«.

جملس القضاء يوجه بتفعيل قضايا الكسب
 غري املرشوع

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت خلية االعالم األمني، أمس االثن�ن، ان طران الجيش وجه بخمس 
رضبات دقيقة ضد داعش يف بحرة حمرين.

وذكرت الخلية، يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، ان »القوات 
االمنية تواصل مالحقة بقايا عصابات داعش االرهابية، من خالل املتابعة 
املس�تمرة والتنس�يق من قبل قي�ادة العمليات املش�رتكة، وبعملية نوعية 
متميزة  وجه طران الجيش خمسة رضبات جوية دقيقة، استهداف فيها 
عنارص عصابات داعش يف بحرة حمرين دون ذكر املزيد من التفاصيل«. 
وكان�ت خلي�ة االع�الم االمن�ي أعلن�ت ان طائ�رات F_١6 العراقية نفذت 
رضبتن جويتن ضد أهداف منتخبة يف سلسلة جبال حمرين، وقد أسفرت 

عن تدمر أوكار لإلرهابين«.

طريان اجليش يوجه )5( رضبات دقيقة 
لـ«داعش« يف بحرية محرين

        بغداد / المستقبل العراقي

أبدى النائب االول لرئيس مجلس 
الن�واب، حس�ن كري�م الكعبي، 
أمس االثنن، استغرابه من حذف 
مادة مهم�ة يف م�رشوع قانون 
املوازن�ة املالي�ة االتحادي�ة لعام 
202١.وح�ذر الكعب�ي يف بي�ان 
تلقت املس�تقبل العراقي نسخة، 
بتخصيص�ات  املس�اس  »م�ن 
ش�بكة الرعاي�ة االجتماعي�ة او 
التقليل منها يف ظل تفي جائحة 
كورونا واالزمة االقتصادية التي 
يمر بها العراق« مبينا ان »زيادة 
قرار س�عر رصف ال�دوالر الذي 
ساهم بشكل كبر بتقليل مقدار 
الرواتب بشكل عام وجعل قيمة 
الدينار ضعيفة جدا وانهك كاهل 
والوس�طى،  الفق�رة  الرشائ�ح 
امل�ادة  ح�ذف  م�ن  مس�تغربا 

املتف�ق عليها بمس�ودة املوازنة 
العم�ل والخاصة  بحضور وزير 
الرعاي�ة  تخصيص�ات  بزي�ادة 

االجتماعية«. 
واوض�ح ان »الوقت ال�ذي نثمن 
في�ه الجه�ود املبذولة م�ن قبل 
اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة طيل�ة 
الف�رتة املاضية م�ن اجتماعات 
واستضافات الستكمال مرشوع 
اياه�ا  املوازنة«.داعي�ا  قان�ون 
اىل« ع�دم التأث�ر بالضغوط�ات 
السياس�ية وااله�واء واملزاجات 
تنمي�ة  بحج�ة  تم�ارس  الت�ي 
تخصيصات  وزي�ادة  وتش�جيع 
القطاعات عىل حس�اب  بع�ض 
الرعاي�ة  بروات�ب  املش�مولن 
االج�راء  معت�ربا  االجتماعي�ة، 
بليغ�ا  رضرا  يلح�ق  املُتّخ�ذ 
بالرشائح الفقرة والوسطى من 

ابناء املجتمع العراقي«.  

الكعبي يستغرب حذف »مادة مهمة« من املوازنة 
ويعلق عىل زيادة سعر الرصف
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    بغداد / المستقبل العراقي

ترأس�ت وزي�رة الصناع�ة والتج�ارة والتموي�ن االردنية 
املهندس�ة مها عيل ووزير الصناعة واملعادن منهل عزيز 
الخباز، االجتماع غري العادي للجمعية العمومية للرشكة 
العراقي�ة األردني�ة للصناع�ة يف عمان، حي�ث تم االطالع 
عىل واقع الرشكة واستثماراتها وتوجهاتها االستثمارية 

األولية للسنوات املقبلة .
وتمت خ�الل االجتماع الذي حرضه األم�ن العام لوزارة 
الصناعة والتجارة والتموين يوس�ف الش�مايل والس�فري 
العراقي لدى األردن حيدر منصور هادي وأعضاء مجلس 
إدارة الرشك�ة ومس�ؤولون م�ن البلدي�ن، مناقش�ة آخر 
التطورات املتعلقة بمرشوع املدينة االقتصادية املشرتكة 
يف ضوء تكليف الرشكة العراقية األردنية للصناعة بالقيام 

باإلجراءات والدراسات األولية الالزمة له .
وكلف�ت الجمعي�ة العمومية إدارة الرشك�ة بامليض قدما 
باإلج�راءات الالزمة لطلب الع�روض »RFP » حول اعداد 

دراسة جدوى للمرشوع وتقديم خدمات استشارية له.
وأكد الوزيران رضورة ترسيع االجراءات بهذا الخصوص. 
وأوص�ت الجمعي�ة العمومية بتش�كيل لجن�ة توجيهية 
مش�رتكة تضم الجه�ات املختص�ة يف كال البلدين لغرض 

متابعة سري العمل يف املرشوع.
كم�ا ق�ررت الجمعي�ة العمومي�ة تكليف مجل�س إدارة 
الرشك�ة بوض�ع خط�ة عم�ل وتص�ور ش�امل للرشكة 

للسنوات الثالث املقبلة.
وق�د تأسس�ت الرشكة العراقي�ة األردني�ة للصناعة عام 
1981 مناصف�ة ب�ن حكومت�ي األردن والع�راق ولديها 

مساهمات استثمارية لدى الجانبن األردني والعراقي.

وزير الصناعة يبحث مع نظريه األردين ترسيع اجراءات اقامة املدينة االقتصادية املشرتكة

    بغداد/ المستقبل العراقي

ناقش وزير النقل نارص حسن الشبيل، أمس 
االثنن، آلية عملية النقل بالخطوط وتسهيل 
اج�راءات الس�فر للمواطن�ن ب�ن البلدي�ن، 
مش�ريا اىل تفعيل عملية ترانزيت املس�افرين 

عرب مطارات العراق وبلغاريا.
وذك�ر بي�ان ل�وزارة النق�ل تلقت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة منه أن »وزي�ر النقل نارص 

حسن بندر الشبيل بحث مع السفري البلغاري  
فالي�ت نيكول�وف التعاون املش�رتك يف مجال 

النقل الربي والبحري والجوي«. . 
وقال الشبيل بحس�ب البيان انه »تم التباحث 
بش�أن ع�دة ام�ور تخ�ص مج�ال النقل بن 
الجانب�ن العراق�ي م�ع التأكي�د ع�ىل عق�د 
مش�رتكة  ثنائي�ة  ومباحث�ات  اجتماع�ات 
لالتفاق والتنس�يق عىل آلي�ات العمل وتوأمة 
ش�هادة البح�ارة ب�ن االكاديمي�ة البحري�ة 

البلغارية والبحرية العراقية«.   
واضاف وزير النقل: »تم مناقشة آلية عملية 
النق�ل بالخطوط وتس�هيل اجراءات الس�فر 
للمواطنن ب�ن البلدين باالضاف�ة اىل تفعيل 
عملي�ة ترانزي�ت املس�افرين ع�رب مط�ارات 

العراق وبلغاريا«.   
ووجه نيكولوف دعوة رس�مية اىل وزير النقل 
لزيارة بلغاريا لبحث س�بل التعاون املش�رتك 

بن البلدين.

وزير النقل والسفري البلغاري يناقشان تفعيل عملية 
ترانزيت املسافرين

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

اكد رئيس لجنة الزراعة واملياه واالهوار سالم الشمري، 
أم�س االثنن، أن املواد الغذائي�ة وكل ما يتعلق بالقوت 
اليومي غري مش�مولة بقرارات حظر التجوال التي تبدأ 
يوم الخميس املقبل.وقال الش�مري إن »املواد الغذائية 
م�ن الفواكة والخ�رضوات وكل مايتعلق باالس�تهالك 
اليومي غري مش�مولة بقرارات الحظ�ر لتوفري وتأمن 
االمن الغذائي للمواط�ن يف جميع املحافظات«. وتابع: 
»س�تكون لنا متابعة ميدانية يف كل املحافظات وسيتم 
تقس�يم عمل اللجان« مبينا: »س�نحافظ عىل اس�عار 
امل�واد الغذائي�ة والفواكة والخرضوات ق�در االمكان«. 
واشار الشمري اىل ان »القطاع الزراعي املحيل يف تطور 
مس�تمر«، موضح�ا ان »الع�راق كان مس�توردا الكثر 
م�ن 5 مالي�ن طن من الش�عري واكثر م�ن مليون طن 
ذرة وه�ذا مؤرش خطري جدا الخ�راج العملة الصعبة«.
وم�ى رئيس لجنة الزراع�ة النيابية بالق�ول: »اليوم 
اعلنا االكتفاء الذاتي للمحاصيل السرتاتيجية وايرادات 
وزارة الزراعة والتجارة ملتابعة اللجنة الزراعية«. وبن 
أن »اي�رادات العراق من محصول الحنطة وصلت الكثر 
من 5 مالين طن واعلنت وزارة الزراعة تهيئتها لتصدير 
اكثر من 700 الف طن شعري وهذا مؤرش ايجابي جدا«.
اما يف ما يخص الذرة الصفراء اوضح ان »هناك ايرادات 

تغطي اكثر من 40% من احتياجات العراق«. 
واختتم الش�مري ان »هناك مشاريع قيد التطوير وقيد 
االنج�از«، الفتا اىل ان�ه »نأمل بازدياد طاق�ات العراق 
س�نتي 2023 و 2024 وبعدها يعل�ن العراق جاهزيته 
لتصدير جميع الفواكة والخرض ويف ما يخص  الرصوة 

الحيوانية ايضا«.       
وكانت اللجنة العليا للصحة والس�المة أصدرت السبت 

املايض جملة قرارات بينها: 
ف�رض حظر التجول الش�امل أي�ام الجمعة والس�بت 
واألحد من كل أسبوع اعتبارا من يوم 18 شباط 2021 
، فيم�ا يكون الحظ�ر الجزئي الي�ام االثن�ن والثالثاء 
واالربعاء والخميس من الس�اعة الثامنة مساء ولغاية 
الساعة الخامسة فجرا ولغاية يوم 8 اذار 2021  ويعاد 

النظر حسب املوقف الوبائي باستثناء :
محال بيع املواد الغذائية ومحال بيع الفواكه والخرض، 
واالفران والصيدليات، وتكون أوقات عملها من الساعة 
الخامسة صباحاً لغاية الساعة السابعة مساًء ) خالل 
فرتة الحظر الش�امل(، وال يسمح لها بالبقاء مفتوحة 
بع�د تل�ك األوق�ات وألي س�بب كان، ع�دا الصيدليات 
الخافرة )تخصص م�ن قبل نقابة الصيادلة( للعمل يف 
س�اعات الحظر، م�ع مراعاة ) التوزي�ع الجغرايف لها( 
والتأكي�د عىل توفري املعقمات )التي تحتوي عىل كحول 
بنس�بة 70 ( عند مدخل املحل او األسواق او الصيدلية، 
وتطبيق إجراءات التباعد الجسدي بن الزبائن بمسافة 
ال تقل عن 2 مرت من جميع االتجاهات وبمعدل شخص 

واحد لكل 2 مرت .

الزراعة مع قرب بدء 
احلظر تطمئن املواطنني: 

األسعار ثابتة

    بغداد / المستقبل العراقي

ت�رأس رئيس مجلس الوزراء مصطف�ى الكاظمي، أمس االثنن، 
اجتماعا للمجلس الوزاري للطاقة.  

وذكر بيان لرئاس�ة مجل�س الوزراء، تلقت »املس�تقبل العراقي« 
ناس�خة من�ه، أن »الكاظمي ت�رأس اجتماعا للمجل�س الوزاري 
للطاق�ة«، مش�ريا اىل أن »االجتم�اع بحث االس�تعدادات الجارية 
الخاص�ة بتأمن الطاقة الكهربائي�ة، وتوفريها للمواطنن خالل 
موس�م الصي�ف املقبل اضافة اىل عدد م�ن املواضيع املدرجة عىل 

جدول االعمال«.  
وش�دد الكاظمي عىل »رضورة بذل اقىص الجهود من اجل زيادة 
انتاج الطاقة الكهربائية وتلبية حاجة املواطنن وتقليص ساعات 
القطع«، موجها »وزارة الكهرباء باالستمرار باجراءات الصيانة 
املطلوب�ة للمحط�ات االنتاجية واملحوالت، وتج�اوز كل العراقيل 

التي قد تؤثر يف توفري متطلبات الطاقة الكهربائية«.

رئيس الوزراء يوجه الكهرباء بتلبية حاجة 
املواطنني وتقليص ساعات القطع

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت هي�أة املناف�ذ الحدودية، أم�س االثنن، إحب�اط محاولة 
تهريب أدوية برشية يف منفذ ميناء ام قرص االوسط.

وذكر اعالم الهيأة يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه انه 
»وفق�ا معلومات واردة من جهاز املخابرات الوطني، تمكن منفذ 
ميناء أم قرص األوس�ط من  إحباط محاولة تهريب ادوية برشية 
مخب�أة يف حاويتن حجم 40 قدم ال يس�مح باس�تريادها التزاما 

بالضوابط والتعليمات«.
واضاف انه »تم ضبط الحاويتن داخل الحرم الكمركي واحالتها 
وف�ق مح�رض اص�ويل اىل الجه�ات القضائي�ة املختص�ة التخاذ 

اإلجراءات القانونية الالزمة بحقها«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن املرشوع الوطني لالنرتنت يف الع�راق، أمس االثنن، إنطالق 
خدماته الفعلية.

وقال مركز االعالم الرقمي يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة 
منه انه جرى إعالن اس�عار االشرتاك الشهري للمرشوع الوطني 

لالنرتنت، وهي:
- اشرتاك برسعة 15 ميجابت/ث بسعر 35 الف دينار.
- اشرتاك برسعة 40 ميجابت/ث بسعر 45 الف دينار.
- اشرتاك برسعة 75 ميجابت/ث بسعر 65 الف دينار.

- اش�رتاك انرتن�ت برسع�ة 150 ميجاب�ت/ث بس�عر 100 الف 
دينار.

وكان املتحدث الرس�مي للمرشوع مصطفى سعدون قال لوكالة 
}الفرات نيوز{ أمس »املرشوع الوطني لالنرتنت هو أكرب مرشوع 
لالنرتنت يف العراق وتم مد أكثر من 5 االف كم من األلياف الضوئية 

يف عموم البالد باستثناء اقليم كردستان«.
وأض�اف »املرشوع س�يقدم خدماته اىل اكثر م�ن 4 مالين منزل 
ومؤسس�ة عراقي�ة م�ن القطاع�ن الخ�اص والع�ام« مبينا ان 
»امل�رشوع هو األحدث تقنياً باس�تخدام تقني�ة القابلو الضوئي 
الذي نفذ من قبل رشكتي ايرثلنك وسمفوني بالرشاكة مع وزارة 

االتصاالت«.
وأوضح س�عدون، ان »املرشوع س�يقدم خدمة انرتنت مس�تمرة 
ومس�تقرة وال يوجد فيها قطوعات كم�ا موجود حالياً يف }الواي 
فاي{ كما س�يقدم واردات كب�رية للدولة وهن�اك طريقة تعامل 
جديدة بن املس�تخدم }املش�رتك{ والوكي�ل او صاحب الربج من 
خ�الل العقد والتعاق�د، كما س�يكون هناك اتصال ع�رب الهاتف 

األريض«.
وتاب�ع »أم�ا أس�عار االش�رتاك فانها س�تكون موازية بالنس�بة 

للخدمة املقدمة ولن تكون مرتفعة مقابل خدمة رديئة«.
ويقول مختصون ان »املرشوع سيساعد عىل توفري سعات إنرتنت 
مستقرة للمواطن العراقي، كما أنه يضمن أكرب شبكة ُبنى تحتية 
يف الرشق األوسط فضالً عن توفريه آالف فرص العمل، باإلضافة 
إىل أن العراق س�يكون م�ن خالل هذا امل�رشوع - وللمرة األوىل - 

محطة ملرور سعات اإلنرتنت للُبلدان اإلقليمية«.
وبين�وا ان »املرشوع الوطني لإلنرتنت س�يوفراً أيضاً ُبنية تحتية 
مل�رشوع الحكوم�ة اإللكرتونية فضالً ع�ن الفوائ�د االقتصادية 

للبالد«.

املنافذ: إحباط حماولة هتريب أدوية برشية 
يف منفذ ميناء ام قرص االوسط

إطالق املرشوع املرشوع الوطني لالنرتنت: 
هذه أسعار االشرتاك

    بغداد / المستقبل العراقي

ح�دد املعه�د القضائي ي�وم الخميس 
املقب�ل املواف�ق 18 من ش�هر ش�باط 
الحايل موع�دا جديدا الج�راء االختبار 
الخ�اص باملرحل�ة الثاني�ة )االمتحان 
الشفهي( بدال من املوعد السابق الذي 
كان م�ن املق�رر ي�وم 20من الش�هر 

نفسه.
وأوضح املركز االعالمي ملجلس القضاء 
االعىل يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه، ان ي�وم الخميس القادم 
املوافق 18 /2 /2021 سيكون موعدا 
باملرحل�ة  الخ�اص  االختب�ار  الج�راء 

الثاني�ة )االمتح�ان الش�فهي ( وعند 
الساعة الثامنة صباحا يف مقر مجلس 
القض�اء االع�ىل ممن اجت�ازوا اختبار 
املرحل�ة االوىل)االمتح�ان التحري�ري( 
،وذل�ك التزام�ا بتوجيه�ات مق�ررات 
والس�المة  للصح�ة  العلي�ا  اللجن�ة 
الوطنية بش�أن تطبيق حظر التجوال 
الت�ام يف العاصمة بغ�داد واملحافظات 

اليام الجمعة والسبت واالحد«.
وأض�اف:« أن االعرتاض�ات عىل نتائج 
امتح�ان الكف�اءة للمتقدم�ن للدورة 
43 لس�نة 2020 – 2021 )االمتح�ان 
التحريري( وبعد اتخاذ كافة االجراءات 

فكانت جميع النتائج )مطابقة(«.

املعهد القضائي حيدد اخلميس املقبل موعدًا 
جديدًا لالمتحان الشفهي

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن�ت محطة قطار النارصية، أمس االثنن، اس�تئناف رح�الت القطار للخط الجنوبي 
م�ن بغداد اىل البرصة مرورا بمحافظة ذي قار، بعد توقف دام 4 ايام لصيانة معابر خط 

السكك الحديدية.
وقال مدير املحطة كمال داغر يف ترصيح صحفي، انه »تم استئناف العمل برحالت الخط 
الجنوبي من بغداد اىل البرصة مرورا بمحافظة النارصية، واعتبار من اليوم بمعدل رحلة 

واحدة يوميا«. 
واش�ار اىل ان »الرحل�ة االوىل تنطلق من النارصية الس�اعة 10:15 لي�ال تصل اىل بغداد 5 

فجرا، فيما كان سبب التوقف صيانة عىل معابر خط السكك الحديدية«. 
واك�د ان »الرشك�ة العامة للس�كك الحديد، ت�م تخصيص ملدينة النارصي�ة عربة واحدة 

للمسافرين تصم 66 مقعدا ونطمح للزيادة يف املستقبل«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

برعاي�ة وزي�ر الرتبي�ة ع�يل حميد 
العام�ة  املديري�ة  اقام�ت  الدليم�ي 
للتخطيط الرتبوي / شعبة التقاطع 
ش�عار  تح�ت  مؤتم�راً  الوظيف�ي، 
»التقاطع الوظيفي ودورُه يف حرص 
والوهمي�ن  الفضائي�ن  املوظف�ن 
ومكافح�ة الفس�اد اإلداري واملايل » 
بحضور امل�دراء العام�ن للرتبية يف 
املحافظات وذلك عىل قاعة أحمد بن 

فضالن يف مبنى الوزارة . 
وذكر بيان أص�درُه املكتب اإلعالمي 
ان املؤتمر سلط الضوء عىل مضامن 
الئح�ة ومس�ؤولية كل موظف الذي 
والتعه�د  االلت�زام  علي�ه  يتوج�ب 
بتطبيق التعليمات تجنباً للمس�ائلة 
اإلدارية واملحاس�بة القانونية ، وان 
ي�ؤدي واجباته بكل نزاهة وإخالص 
، الفتاً اىل ان لجنة التقاطع الوظيفي 
بال�وزارة اس�تطاعت م�ن رصد ما 

ُيق�ارب 37 ألف حال�ة مخالفة لدى 
املوظف�ن حيث تم اس�رتجاع مبلغ 
مايل ُقدرت ب�4,800  أربعة مليارات 
وثمانمائ�ة ملي�ون دين�ار عراق�ي 

لخزينة الدولة .     
ه�ذا واث�ريت خ�الل املؤتم�ر جملة 
اراء ووجه�ات نظ�ر ح�ول رضورة 
التشدد عىل الحلقات القيادية والزام 
املوظف�ن بتطبيق القوان�ن النافذة 
يف انجاز الواجب�ات املناطة بهم ، اىل 
ذلك أشارت الوزارة اىل وجود تنسيق 
عايل املستوى بن )الدفاع ، الداخلية 
، دي�وان الرقاب�ة املالي�ة االتحادي ، 
العمل والشؤون االجتماعية ، وزارة 
املالية( بغية تحقيق الهدف املنشود 
الذي يخ�دم الصالح العام ، يذكر ان 
رئي�س ال�وزراء االس�تاذ مصطفى 
الكاظم�ي قد أثن�ى يف وقٍت س�ابق 
ع�ىل جه�ود وزارة الرتبي�ة يف ه�ذا 
امللف ودعا بقي�ة الوزارات ان تحذوا 
حذوها للقضاء ع�ىل هذه الظاهرة 

السلبية يف جميع املؤسسات .

استئناف حركة القطارات يف ذي قار 
بعد توقف دام ألربعة أيام

الرتبية: عازمون عىل اهناء ملف »الفضائيني« 
واسرتجاع »4« مليارات دينار

الرتبية تكشف »موقف جديد« بشأن 
العام الداريس وآليات امتحانات 

نصف السنة

اخلطوط اجلوية تستقدم جهاز 
»DAF-3000« لتعفري الطائرات

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الرتبية، أمس االثنن، موقفا جديدا بش�أن العام الداريس الحايل، 
فيما لفتت اىل أنها تدرس مقرتحا ملعالجة امتحانات نصف السنة. 

وق�ال الوكي�ل االداري بالوزارة ف�الح القي�ي إن »خرباء الوزارة يدرس�ون 
مقرتح�ا يتضمن تخصيص اي�ام الج�راء امتحانات نصف الس�نة للمراحل 
الدراسية االبتدائية الست«، موضحا أن »املقرتح هو ان يكون االسبوع االول 
ملرحلة االول االبتدائي، واالس�بوع الثان�ي المتحانات الصف الثاني االبتدائي، 

والذي يليه للثالث االبتدائي وهكذا«.
وأض�اف، أن »املوافق�ة عىل املقرتح من قبل هيئة ال�رأي، تتوقف عىل املوقف 
الوبائ�ي لجائح�ة كورونا للمدة من ال� 18 من الش�هر الحايل ولغاية 13 من 
اذاراملقب�ل«، مؤك�دا ان�ه »يف حال حصول زي�ادة بأعداد االصابات س�يجري 

االعالن عنه العتماده«.
وبش�أن املرحلتن املتوس�طة واالعدادية، كش�ف القيي ع�ن »رفع مقرتح 
باجراء امتحانات نصف السنة الكرتونيا عرب املنصات بالتنسيق بن االدارات 

املدرسية والطلبة لكون اعمارهم تسمح باداء االمتحانات الكرتونيا لهم«.
وبش�أن انباء تأجيل الع�ام الداريس، اكد »ع�دم وجود نية لل�وزارة بتأجيله 
أوالغائ�ه، بيد انها س�تفعل يف حال طلب اللجنة الوطنية للس�المة منها ذلك 

تحقيقا للمصلحة العامة«.
وناش�د القي�ي املؤسس�ات االعالمي�ة ووزارة الصحة واالتص�االت وهيئة 
االعالم واالتصاالت ورشكات الهاتف النقال، ب�«مساندة وزارة الرتبية يف دعم 
التعليم االلكرتوني من خالل تخصيص س�اعات من البث املبارش لبث دروس 
للطلب�ة يف امل�واد العلمية لكون الوزارة تعمل جاهدة م�ن اجل تغطية جميع 

الدروس الكرتونيا«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

الجوي�ة  الخط�وط  رشك�ة  اعلن�ت 
االثن�ن، اس�تقدام  أم�س  العراقي�ة، 
جهاز DAF-3000 لتعفيري الطائرات 
املعتم�د ل�دى رشكة PSA الفرنس�ية 
حفاظاً عىل سالمة املسافرين وطواقم 
الطائ�رات. وذك�رت الرشك�ة يف بيان 
تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه، 
ان« عملي�ة التعف�ري تنف�ذ بواس�طة 
ستش�مل  وانه�ا  متخص�ص،  كادر 
جميع انواع الطائرات قبل وبعد تنفيذ 

الرحالت«.واضاف�ت ان�ه« عن�د البدء 
بعملي�ة التعف�ري يتم تش�غيل الجهاز 
داخ�ل الطائ�رة وتغل�ق بالكام�ل«،، 
الفتى اىل« اس�تمرار التعف�ري ملدة 30 
 ne+blokem دقيقة باس�تخدام مادة
ان�ه«  اىل  الرشك�ة  dsam«. واش�ارت 
بعد االنتهاء يق�وم الكادر املتخصص 
بالتعف�ري اليدوي لجس�م الطائرة من 
الخارج حس�ب املواصف�ات واللوائح 
الصحية املعتمدة عاملي�ًا«، مبينة ان« 
هذا االجراء يه�دف للوقاية من تفيش 

فريوس كورونا وخطر االصابة به«.

حمافظ البرصة يبحث مع السفري الربيطاين فرص 
االستثامر والتجارة والبنية التحتية والصحة

     المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

بح�ث محافظ البرصة اس�عد العيداني مع الس�فري الربيطاني 
يف العراق س�تيفن هيكي، أمس االثنن، التنس�يق لتوفري فرص 
اس�تثمارية يف مجاالت التج�ارة والبنية التحتية.وقال الس�فري 
الربيطان�ي »انه س�عيد بوج�وده يف البرصة مع وف�د كبري من 
الس�فارة الربيطاني�ة لبح�ث افاق التعاون املش�رتك ب�ن بلدنا 
والب�رصة بعد لقائنا محافظها يف مجاالت االس�تثمار والتجارة 
والبني�ة التحتي�ة والصحة والطاق�ة الشمسية«.واش�ار اىل انه 
متفائل بهذا الحوار البناء بن الجانبن والذي سيسهم يف دعمنا 
للمحافظة يف املجاالت التي تم مناقشتها.من جانبه، قال محافظ 
البرصة اسعد العيداني خالل اللقاء »ملسنا خطوات ايجابية من 
السفري الربيطاني يف دعم املشاريع ومنها تحلية املياه الصالحة 
للرشب ومجاالت اخرى يف البرصة«.ولفت العيداني اىل انه ناقش 
دعم بريطانيا لالنتخابات القادمة .واضاف »كما ناقش�نا عددا 

من النقاط اهمهما تزويد بريطانيا البرصة بلقاح ضد فايروس كورونا 
مب�ارشة، فضال عن التعاون املش�رتك يف مجاالت الرياض�ة والثقافة ملا 

تتمتع به البرصة من عالقات تاريخية مع اململكة املتحدة.

حمافظ بغداد يبحث مع سفرية العراق يف ايطاليا 
االستفادة من التجارب األوربية

     المستقبل العراقي/ طالب ضاحي
                                / عادل احمد

بح�ث محاف�ظ بغ�داد املهن�دس محم�د جابر 
العط�ا، مع س�فرية الع�راق يف ايطاليا الس�يدة 
صفية الس�هيل، تعزيز التعاون ب�ن املحافظة 
وال�رشكات االوربي�ة الرصينة لالرتق�اء بواقع 

العاصمة.
بي�ان ص�ادر م�ن  الجانب�ان بحس�ب  وش�دد 
قس�م االعالم واالتصال الحكوم�ي للمحافظة، 
عىل رضورة التنس�يق م�ع البلدي�ات االوربية، 
والرشكات العاملية الرصينة، بهدف االس�تفادة 

من التجارب الغربية الناجحة.
واك�د العطا خالل اللقاء، »وج�ود برنامج عمل 
للمحافظ�ة، لرتس�يخ اط�ر التعاون ب�ن بغداد 
وروما«. من جانبها اكدت الس�هيل، استعدادها 

االيطالي�ة  ال�رشكات  وج�ذب  للتع�اون  الت�ام 
الخاص�ة بقط�اع االس�تثمار للعم�ل يف بغ�داد، 
كذلك دعم القطاع الزراعي، مش�ددة عىل اهمية 

»تعزيز الرشاكة بن وزارة الخارجية واملحافظة، 
س�واء من الس�فارة العراقية يف ايطاليا او بقية 

السفارات االوربية«.
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حمافظة النجف االرشف

اعالنجلنة البيع واالجيار الثانية 
تعل�ن لجن�ة البيع وااليجار الثانية ملحافظ�ة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك   املدرج�ة تفاصيلها ادناه والعائدة اىل بلدية 
)الكوفة ( وملدة  )حسب ما مؤرش ازاءها  ( وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة  رقم 21 لسنة 2013 فعىل من يرغب باالشرتاك باملزايدة 
ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة  مراجعة بلدية )الكوفة( او اللجنة خالل )15( يوما تبدء من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية 
مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة بأس�تثناء املس�تأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة 
يح�ق له�م دفع مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا اىل ما ج�اء بالقانون انفا وكتاب 
محافظ النجف / مكتب السيد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن البالغة )15( يوما يف الساعة 
)الحادي�ة عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون املزاي�دة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من 

ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك 

الرشوط املطلوبة :
1 � عىل املستاجر جلب صورة )هوية االحوال املدنية + بطاقة السكن او مضبطة تأييد سكن + شهادة الجنسية العراقية( 

2 � عىل املستأجر مراجعة البلدية خالل مدة )30 يوما( من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تسديد بدل االيجار والرسوم االخرى
3 � عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا

4 � اس�تنادا اىل كت�اب محافظة النجف االرشف / مكتب الس�يد املحافظ املرقم 10881 يف 2014/9/28 يل�زم اصحاب الحرف والصناعات بجلب 
الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر لهم

وزارة الدفاع
الدائرة القانونية

اعالن حكم غيايباملحكمة العسكرية الثامنة
رزمة ) 2020/6( 

اىل املحكومني الغائبني املدرجة اس�مائهم ادناه والس�اكنني يف العناوين املؤرشة ازائهم وبما انكم مدانني وفق املواد املبينة ازاء اس�م كل منكم من 
قان�ون العقوب�ات العس�كرية رقم )9 لس�نة 2007(  املعدل وقانون العقوبات رقم )111( لس�نة 1969 املعدل يف القضايا املؤرشة ازاء اس�مائهم 
وبم�ا ان مح�ل اقامتكم مجهولة لذا اقتىض تبليغكم يف الصحف املحلية ولكم الحق يف االعرتاض والتمييز وفق احكام املادة )81( من قانون اصول 
املحاكمات الجزائية العس�كري رقم )22( لس�نة 2016 واملادة )243( من قانون اصول املحاكمات الجزائية رقم )23( لس�نة 1971 املعدل اعتبارا 
م�ن تاري�خ النرش ويف حال انقضاء املدة املحددة دون ان تقدموا انفس�كم اىل محكمتن�ا او اىل اي مركز رشطة ودون ان تعرتضوا عليها خالل املدة 

املذكورة فان الحكم الغيابي باالدانة والعقوبات االصلية والفرعية يكون بمنزلة الحكم الوجاهي استنادا الحكام املادة اعاله

العميد احلقوقي
رئيس املحكمة العسكرية الثامنة

مدة التاجير الموقع المساحة رقم الملك )القديم/الجديد( جنس الملك ت

سنة واحدة حي ميسان/على 
القطعة 3/14265 )3×4(م 716/19 حانوت 1

سنة واحدة حي ميسان/على 
القطعة 3/31411 )3×4(م 744/20 حانوت 2

سنة واحدة سوق ميثم التمار )2,5×5(م -623/50-615/42-605/32-586/13-584/11-583/10
625/53-620/47-596/23-593/20-716/19-628/52 حوانيت 3

ثالث سنوات خلف ملعب الكوفة 77م2 )ب10ق1(/1026-)ب10ق7(/1022 قطع صناعية 4
ثالث سنوات خلف ملعب الكوفة 72م2 )ب10ق17(/1042 قطعة صناعية 5

ثالث سنوات خلف ملعب الكوفة 78م2 )ب10ق15(/1040-)ب10ق2(/1027-)ب10ق3(/1028-
)ب10ق9(/1034-)ب10ق11(/1036-)ب10ق13(/1038 قطع صناعية 6

ثالث سنوات خلف ملعب الكوفة 66م2 )ب10ق5(/1030 قطعة صناعية 7

ثالث سنوات خلف ملعب الكوفة 78م2 )ب11ق4(1051-)ب11ق5(/1052-)ب11ق8(/1056-
)ب11ق9(/1057-)ب11ق15(/1064 قطع صناعية 8

ثالث سنوات خلف ملعب الكوفة 77م2 )ب11ق7(/1055 قطعة صناعية 9

ثالث سنوات خلف ملعب الكوفة 72م2 )ب11ق17(/1066 قطعة صناعية 10

ثالث سنوات خلف ملعب الكوفة 90م2 )ب12ق4 ب( /1075 قطعة صناعية 11
ثالث سنوات خلف ملعب الكوفة 72م2 )ب12ق3(/1074-)ب12ق5(/1077 قطع صناعية 12
ثالث سنوات خلف ملعب الكوفة 77م2 )ب12ق9(/1081 قطعة صناعية 13

ثالث سنوات خلف ملعب الكوفة 78م2 )ب12ق10(/1082-)ب12ق12(/1084-)ب12ق13(/1085-
)ب12ق11(/1083 قطع صناعية 14

ثالث سنوات خلف ملعب الكوفة 68م2 )ب12ق23(/1095 قطعة صناعية 15
ثالث سنوات خلف ملعب الكوفة 90م2 )ب13ق6(/1102-)ب13ق7(/1103 قطع صناعية 16

العدد /73
التاريخ 2021/2/14

الدكتور 
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

وزارة املالية 
رشكة التأمني الوطنية 

م/ اعالن
 تعل�ن رشك�ة التأم�ني الوطنية / رشك�ة عامة 
ف�رع التأم�ني ع�ىل الس�يارات ع�ن حاجتها اىل 
خ�راء) رشكات أو أش�خاص ( للكش�ف ع�ىل 
األرضار الحاصل�ة لح�وادث الس�يارات واملؤمنة 
لدى رشكتنا فمن يجد يف نفس�ه الكفاءة والخرة 
تقديم املستمسكات األصولية من شهادة الخرة 
وهوية ممارسة املهنة وتقديمها إىل ديوان التأمني  

للحصول عىل إجازة الخرة.
 ء/ املدير العام

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

دار القضاء يف سامراء 
محكمة االحوال الشخصية يف سامراء

العدد: 2021/2019
التاريخ:2021/2/15

م/ اعالن
قدم�ت املس�تدعية )مروة ثابت حس�ن( طل�ب اىل هذه 
املحكم�ة تطلب في�ه اصدار حج�ر وقيموم�ة لزوجها 
املفق�ود )رع�د احم�د حس�ن( وال�ذي فق�د بتاري�خ 
2015/3/9 عليه واس�تنادا لقان�ون رعاية القارصين 
ق�ررت املحكمة ن�رشه بصحيفت�ني محليت�ني لغرض 

التثبت من حياة املفقود.  
القايض

كاظم متعب داود
����������������������������������������������
إىل الرشيك�ه إيم�ان عب�ود عزي�ز اقتىض حض�ورك إىل 
بلدي�ة التاجي إال ج�راء اجازت بناء ع�ىل العقار املرقم 

11753الرشيكه كوثر فاضل عباس
����������������������������������������������

اعالن 
اىل الرشيك / والء كريم جبار 

اقتىض حض�ورك اىل صندوق االس�كان العراقي الكائن 
يف بناي�ة قائممقامي�ة قض�اء بلد وذلك لتثبي�ت اقرارك 
باملوافقة عىل قيام رشيكك الس�يد ) عيل فليح حس�ن ( 
بالبن�اء عىل حصته املش�اعة يف القطعة املرقمة ) 34 / 
52 ( مقاطع�ة ) 44 النهرية الغربية ( لغرض تس�ليفه 
قرض االس�كان وخالل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم 
داخل العراق وشهر خارج العراق من تاريخ نرش االعالن 

وبعكسه سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال .
����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ / االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الكرخ 
العدد : 3427 

التاريخ : 3 / 2 / 2021 
اعالن 

بناءا عىل الطلب املقدم من قبل املستدعي ) عيل محسن 
علوي ( الصدار حجة وفاة للمدعو مؤيد محس�ن علوي 
فعىل من لديه معلومات عن املتويف او اسباب الوفاة وان 
للمع�رتض عىل اصدار حجة الوف�اة الحضور امام هذه 
املحكم�ة خالل عرشة ايام من اليوم التايل لتاريخ النرش 

وبعكسه ستتخذ املحكمة االجراءات وفق القانون .
القايض 

نور عدنان ارحيم 
����������������������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ املناذرة
رقم االضبارة : 11/ت/2016

التاريخ : 2021/2/8 
اىل  /املنفذ عليه ) محمد سالم مهدي(

لق�د تحق�ق له�ذه املديرية م�ن مركز رشط�ة الحرية 
واش�عار مختار املنطق�ة ) كاظم مه�دي ادريس(  انك 
مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او 
مختار يمكن اجراء التبليغ  عليه واستنادا للمادة 27 من 
قانون التنفيذ تقرر تبليغ�ك اعالنا بالحضور يف مديرية 
تنفي�ذ املناذرة خالل خمس�ة عرش يوما تب�دأ من اليوم 
التايل لنرش هذا االعالن ويف حالة عدم حضورك س�يقوم 

الدائن باقامة دعوة تفريق لدى الجهات الرسمية.
املنفذ العدل الحقوقي

كرار عماد ثابت
اوص�اف القرار:- ق�رار محكمة االحوال الش�خصية يف 
 2015/5/13 يف  338/ش/2015(   ( املرق�م  املن�اذرة 
املتضمن حادثة ال�زواج الواقعة خارج املحكمة بتاريخ 
2015/4/3 بني املدعية ) انعام صالح مهدي ( واملدعى 
عليه ) محمد س�الم مهدي( عىل مهر معجله ) خمس�ة 
ماليني دينار( مقب�وض ومؤجل ) ثمانية ماليني دينار( 
يح�ق عن�د املطالب�ة وامليرسة وق�رار محكم�ة االحوال 
1018/ش/2015(   ( املرق�م  املن�اذرة  يف  الش�خصية 
يف 2015/11/30 املتضم�ن ال�زام املدع�ى علي�ه اعاله 
بتأديته للمدعية نفقة ماضية ) خمس�ة وسبعون الف 
دين�ار( م�ن تاري�خ 2015/11/12 ونفق�ة مس�تمرة 
مقدارها ) مئة وخمس�ة وعرشون ال�ف دينار( اعتبارا 
من 2015/11/12 ، وقد تم امهالك مدة ) ستون( يوما 
لتس�ديد النفق�ة املرتاكمة البالغ�ة ) اربعة عرش مليون 

دينار( .

محكمة األحوال الشخصية يف البرصة 
العدد: 71/بحث/2021 

التاريخ: 2021/1/21 
اعالن 

اىل املدعى عليه / جعفر عبداالمري عبدالهادي  
اقام�ت زوجت�ك املدعي�ة / عب�ري ميثم قاس�م الدعوى 
املرقمة 71/بحث/2021 واملنظورة امام هذه املحكمة 
بالعدد 851/ش/2021 والتي تطلب فيها التفريق منك 
ولدى تبليغ�ك بموجب كتاب مركز رشطة القبلة بالعدد 
153 يف 2021/1/14 فق�د تب�ني إن�ك مرتح�ل اىل جهة 
مجهولة ولرشح مختار منطقة القبلة / حي الش�هداء 

والذي ايد ارتحالك اىل جهة مجهولة. 
وعليه قررت املحكمة تبليغك اعالناً بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني للحضور ام�ام البحث االجتماع�ي والحضور 
امام هذه املحكمة يوم 2021/2/21 الس�اعة التاسعة 
صباح�اً ويف ح�ال عدم حضورك س�وف تجري جبس�ة 

البحث واملرافعة بحقك غيابيا وعلنا.
القايض / راغب محمد حسن املظفر 

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

اىل الرشيكة / ايمان عبود عزيز 
اقتىض حضورك اىل بلدية التاجي الجراء اجازة بناء عىل 

العقار املرقم 11753 .
الرشيكة 

كوثر فاضل عباس 
����������������������������������������������

اعالن 
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية 

اقام املدعي ) صياح عبد الكريم جدوع ( دعوى قضائية 
لتبديل اس�مه وجعله ) صباح ( بدال من ) صياح ( فمن 
لديه حق االعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل خمسة 
ع�رش يوما م�ن تاري�خ النرش وبعكس�ه س�يتم النظر 
يف الدع�وى وف�ق احكام امل�ادة 22 من قان�ون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016 املعدل .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير عام االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

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

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكاظمية 

رقم االضبارة : 239 / 2021 
التاريخ : 15 / 2 / 2021 

اىل / املنف�ذ عليه / نارص كاظم مزهر  / الكاظمية م / 
425 ز / 18 د / 46 .

لقد تحقق لهذه املديرية من اش�عار مبلغ هذه املديرية 
امل�ؤرخ يف 18 / 1 / 2021 ومؤيدا من مختار املحلة انك 
مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او 
مختار يمكن اجراء التبليغ عليه واستنادا للمادة 27 من 
قانون التنفيذ تقرر تبليغ�ك اعالنا بالحضور يف مديرية 
التنفيذ الكاظمية خالل خمسة عرش يوما تبدا من اليوم 
الت�ايل للنرش ملبارشة املعام�الت التنفيذية بحضورك ويف 
حال�ة عدم حضورك س�تبارش هذه املديري�ة باجراءات 

التنفيذ الجري وفق القانون :
املنفذ العدل 

ثامر احمد حسني 
اوص�اف املحرر : قرار محكمة ب�داءة الكاظمية بالعدد 
واملتضم�ن   2020  /  10  /  18 يف   2020  / ب   /  919
الحكم بالزامك بتادية للدائنة س�ندس عبد كاظم مبلغا 
قدره اربعة ماليني وتس�عمائة وستة وخمسون الف و 

720 دينار .
����������������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة الكاتب العدل يف / بلد 

العدد : 66 
التاريخ : 14 / 2 / 2021 

اىل / املدعو وليد مناور احمد حسني 
م / انذار وتبليغ بعزل وكالة 

للطل�ب املق�دم من قبل املن�ذر ) مخير احمد حس�ني ( 
لغ�رض تبلي�غ الس�يد وليد من�اور احمد حس�ني بعزل 
الوكال�ة املرقمة / 2086 س�جل 11 يف 16 / 4 / 2014 
ونظ�را ملجهولية اقامتك بناءا عىل الرشح الوارد يف ورقة 
التبلي�غ املعزز بكتاب مركز رشط�ة بلد / املحطة  بعدد 
ض 19 / 818 يف 14 / 2 / 2014 واالش�عار املص�دق 
م�ن مختار منطق�ة محطة بلد / الرفيع�ات / يف 14 / 
2 / 2021 تق�رر تبليغك بالجريدة املحلية وعند انقضاء 
خمسة عرش يوما من تاريخ النرش تعتر الوكالة اعاله 

الغية وال يحق لك استخدامها وفق القانون .
الكاتب العدل االول 
ايمان سلمان داود 

كاتب العدل / بلد
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تكلفة فقر األطفال
           نيكوالس كريستوف 

تخّيل أن لديك جاراً يف منزل بآخر الشارع 
حي�ث تس�كن، يدلّل أح�د أطفال�ه غاية 
التدليل من خالل بطاقة ائتمان، وأحسن 
مدرس�ة خاصة، وس�يارة »تيس�ال«، يف 
ح�ن يعامل الوال�دان معظ�م أطفالهما 
اآلخري�ن بطريقة ال بأس بها ولكن ليس 
بب�ذخ. وبع�د ذل�ك، تكتش�ف أن األرسة 
تحب�س أح�د أطفالها يف غرف�ة من دون 
تدفئة وموبوءة بالحرشات، وتحرمه من 
االعتناء بأس�نانه، وكثرياً م�ا ترتكه من 

دون طعام. 
بالطبع، س�تتصل بالرشطة للتبليغ عن 
إس�اءة معاملة طفل. لكن هذا هو حالنا 
يف الحقيق�ة؛ فتل�ك األرسة ه�ي أم�ريكا 
بع�ض  إن  األخالقي�ة.  ووصم�ة عارن�ا 

األطفال األمريكي�ن يذهبون إىل حضانة 
أطف�ال تبلغ رس�ومها 70 أل�ف دوالر يف 
الس�نة، يف حن يعي�ش 12 مليون طفل 
يف أرس ال تمل�ك ق�وت يومه�ا. والواق�ع 
أن�ه كثرياً م�ا كان لدى الوالي�ات املتحدة 
واحد م�ن أعىل معدالت فق�ر األطفال يف 
العال�م املتق�دم، لكن جاء وب�اء كورونا 
ليزي�د الطن بل�ة. غري أنه باس�تطاعتنا 
تحقيق تقدم مه�م: فالرئيس جو بايدن 
ضّمن مقرتحاً يف برنامجه »خطة اإلغاثة 
األمريكية« التي تبلغ قيمتها 1.9 تريليون 
الدراس�ات  دوالر، والت�ي قال�ت إح�دى 
إن م�ن ش�أنها أن تقلّص فق�ر األطفال 
بالنص�ف. وإذا كن�ا، نح�ن العامل�ن يف 
وس�ائل اإلعالم، قد رّكزنا عىل املساعدات 
املالية التي تدفع لألفراد بش�كل مبارش، 
فإن العنرص التاريخي يف خطة بايدن هو 

سعيها لخفض فقر األطفال. 
ويف هذا الصدد، قال يل جايس�ون فرمان، 
بجامع�ة  االقتصادي�ة  العل�وم  أس�تاذ 
هارف�رد: »إن خط�ة اإلغاث�ة األمريكي�ة 
هي أكثر مقرتح لتقلي�ص فقر األطفال 
طموح�اً يقرتح�ه رئي�س أمريك�ي عىل 

اإلطالق«. 
بع�د بضع�ة عق�ود م�ن اآلن، س�تظل 
أمريكا نفس�ها إىل حد كبري، سواء أكانت 
املساعدات املالية املبارشة التي سترصف 
دوالر،   1400 أم  دوالر   1000 األخ�ري  يف 
غري أن أحوالنا كبلد ستتغري إذا استطعنا 
تقلي�ص فقر األطف�ال يف حياتنا. ولهذا، 
فإن الجزء األكثر إث�ارًة للقلق يف املقرتح 
أعض�اء   10 ب�ه  تق�دم  ال�ذي  املض�اد 
»جمهورين« يف مجلس الشيوخ هو قرار 
إس�قاط خطة الح�د من فق�ر األطفال. 

لكن رجاًء، س�يدي الرئي�س، ال تقّدم أي 
تنازل بخصوص هذا املوضوع. 

أما أنتم يا أعضاء مجلس الش�يوخ، فما 
الذي تفكرون فيه؟ هل بات الحزب الذي 
يّدع�ي »الدفاع ع�ن األرسة« يناضل اآلن 

من أجل اإلبقاء عىل فقر األطفال؟ 
لبع�ض  ُيحس�ب  مم�ا  أن�ه  والح�ق 
الس�يناتورات الجمهوري�ن، مث�ل مايك 
يل )م�ن والية يوتا( ومارك�و روبيو )من 
والية فلوري�دا(، أنهم تحّدث�وا بإيجابية 
عن عنارص يف خط�ة بايدن ملحاربة فقر 
األطفال. لكن املثري للذهول، بشكل عام، 
ه�و أن يلقى برنامج جد مهم ملس�تقبل 
أمريكا مثل هذا االهتمام القليل. ويف هذا 
الصدد قال لوك ش�ايفر، الخبري يف الفقر 
بجامع�ة ميش�يغن: »بالنس�بة يل، إن�ه 
اليشء األكثر ثورية ال�ذي يناَقش حالياً، 

ومع ذلك فال أحد يتحدث عنه«. 
الج�زء األس�ايس، ضمن خط�ة محاربة 
فق�ر األطف�ال، ه�و توس�يع االئتم�ان 
الرضيبي للطفل ليصل إىل 3600 دوالر يف 
الس�نة عن األطفال الصغار، وهو ما من 
ش�أنه أن يكلّ�ف ما يص�ل إىل 120 مليار 
دوالر س�نوياً، واألهم من ذلك أن يرصف 
ش�هرياً لألرس التي تكسب أقل من املبلغ 
الذي يس�توجب دفع الرضائب. وال ش�ك 
أن حت�ى مبلغ�اً متواضع�اً مث�ل 3600 
دوالر يمك�ن أن ُيح�ِدث فرق�اً بالنس�بة 
لكثري م�ن األرس ذات الدخ�ل املنخفض. 
وأحد األسباب لالعتقاد بأن هذا سيكون 
ناجح�اً ج�داً ه�و أن الكثري م�ن البلدان 
األخرى استخدمت اسرتاتيجيات مماثلة 
لتقلي�ص فقر األطف�ال بهام�ش كبري. 
فمقارب�ة كن�دا قلّص�ت فق�ر األطف�ال 

ب�20 إىل 30 يف املئ�ة، اعتماداً عىل الجهة 
الت�ي تق�وم باإلحص�اء، وبريطاني�ا يف 
عهد تون�ي بلري نجح�ت يف تقليص فقر 
األطف�ال بالنص�ف.  وال ش�ك أن ال يشء 
م�ن ه�ذا مضم�ون وس�هل، واملؤكد أن 
املس�اعدات املالي�ة الش�هرية ال تحّل كل 
املش�اكل. فطفل واح�د م�ن كل ثمانية 
أطفال يعيش م�ع والد يعاني من إدمان 
املخدرات. ولنئ سبق يل أن رأيُت عدة أرس 
تسعى جاهدًة لفعل ما بوسعها من أجل 
أطفاله�ا رغم أنها مس�حوقة يف وظائف 
ذات داخ�ل منخفض، فقد زرُت ذات مرة 
منزالً يف والية أركانس�و حي�ث كان لدى 
ول�د ثالثة أجه�زة تلف�از يف غرفة نومه، 
لك�ن ال طع�ام يف املن�زل. وعلي�ه فلنكن 
صادق�ن: إن االئتم�ان الرضيبي للطفل 
من ش�أنه أن يساعد كثرياً، لكننا بحاجة 

أيض�اً إىل برامج زي�ارة املن�ازل، وتعليم 
ع�ايل الجودة يف مرحلة ما قبل املدرس�ة، 
ومعالج�ة اإلدمان، ووس�ائل دعم أخرى 
لألمه�ات واآلباء، وجهود ج�ادة ملحاربة 
ترشد األرس، ومبادرات ملساعدة الوالدين 
يف الحص�ول عىل وظائف أحس�ن بطرق 

تنتشلهم وأطفالهم من الفقر. 
قد تعتق�د أن هذا مكلِّف جداً، لكن إحدى 
فق�ر  أن  إىل  تش�ري  الب�ارزة  الدراس�ات 
األطف�ال يكلّ�ف الواليات املتح�دة حوايل 
تريليون دوالر س�نوياً م�ن حيث تقلص 
إنتاجية الكبار، وتفيش الجريمة، وارتفاع 
تكاليف الرعاية الصحي�ة. وبالتايل، فإن 
الس�ؤال لي�س هو م�ا إذا كان�ت أمريكا 
تستطيع تحّمل كلفة مساعدة األطفال؟ 
وإنما هو: هل تستطيع تحمل كلفة عدم 

القيام بذلك؟

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 

EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq 

EXTENSION Announcements for Tender No: 008-SC-20 

Provision of Drilling Rig and Integrated Services for 

Drilling 25 Development Wells on Turnkey Basis and 2 Evaluation wells on Daily Rate Basis 

 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 Drilling Rig and Integrated Services for 

Drilling 25 Development Wells on Turnkey Basis and 2 Evaluation wells on Daily Rate Basis 

Tender No.: 008-SC-20 

Tender Information:  

EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for 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 fill and sign Bidding Documents Purchase Request. 

Part One: Scope of work 

EBS Petroleum Company Limited is to seek three (3) set of 1500-2000 HP land drilling rig from two to three (2-3) contractors who have the qualified international professional 
experience in Iraq oil fields service market. The Scope of Work covers drilling & completion of 25 development wells on turnkey basis and 2 evaluation wells on daily rate basis 
in EBS field using three (3) set of 1500-2000 HP land drilling rig for project management, well engineering, well construction and well completion,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 before the deadline of submission.please email to Bao Xiaofang 

baoxiaofang@ebspetroleum.com and yangguang@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance.  

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

B: Valid Copy of Company registration Documents,  tax clearance, Social securities etc.  

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

D: One person can only represent one company 

2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp.  

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

1. For the First Announcement, all bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before the deadline 4:00 PM 

Feb 23rd, 2021 based on the ITB documents.and now we made the first Extension, so the deadline for buying the ITB and Submission the proposals should be extended 

to 16:00 pm 10th March 2021 Iraq Time. 

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

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

Contract Person: Ms. Bao xiaofang  baoxiaofang@ebspetroleum.com  

and Mr. Yang Guang yangguang@ebspetroleum.com  

5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above announcement. 

م / نرش مناقصة خارجية
تعلن رشكة مصايف الجنوب رشكة عامة عن اعالن املناقصة التالية :  

فعىل الراغبن باالشرتاك باملناقصة الحضور اىل مقر الرشكة الكائن يف منطقة الشعيبة / محافظة البرصة للحصول عىل وثائق املناقصة وحسب املبلغ املؤرش 
ازائها وغري قابلة للرد وفقا للرشوط املدرجة ادناه :

1 � س�يتم تنفيذ العطاء من خالل اجراءات العطاءات التنافس�ية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لس�نة 2014 والصادرة من 
وزارة التخطيط

2 � يتم تسليم العطاءات وبظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اسم مقدم العطاء وعنوانه االلكرتوني ورقم الهاتف واسم ورقم املناقصة اىل العنوان االتي  
) قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية / االس�تعالمات الرئيس�ية / رشكة مصايف الجنوب ،رشكة عامة  � الش�عيبة � محافظة البرصة / جمهورية العراق ( 
يف املوعد املحدد 3/24 /2021 الس�اعة الثانية عرش ظهرا حس�ب توقيت مدينة البرصة املحيل( ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رس�مية يس�تمر االعالن اىل 
م�ا بعد العطلة ويعترب اليوم الذي ييل العطلة اخر يوم لغلق املناقصة العطاءات املتأخرة س�وف ترفض  وس�يتم فت�ح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او 
ممثليهم الراغبن بالحضور يف العنوان االتي ) قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية / االستعالمات الرئيسية / رشكة مصايف الجنوب / رشكة عامة � الشعيبة 

� محافظة البرصة / جمهورية العراق يف 2021/3/24 الساعة الواحدة بعد الظهر حسب توقيت مدينة البرصة املحيل او اليوم الذي يليه .
3 � املبلغ التخميني للمناقصة )640,000$( ستمائة واربعون الف دوالر امريكي

4 � تقدي�م كاف�ة الوثائق املش�ار اليها يف الوثيقة القياس�ية املرفقة ) تعليمات ملقدم�ي العطاءات وورقة بيانات العطاء ( ابتداء م�ع العطاء مصادقة من قبل 
الجهات املختصة ذات العالقة والبيانات التي تؤكد اس�تمرار اهلية مقدم العطاء بموجب االس�تمارات املدرجة يف القس�م الرابع من الوثيقة ويف حالة عدم توفر 

اي من الوثائق او البيانات املذكورة سيتم استبعاد العطاء وال تتحمل رشكتنا اي مسؤولية بذلك
5 � متطلب�ات التأهي�ل : ع�ىل مقدم العط�اء ان يقدم ادلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املدرجة يف القس�م الثالث )متطلب�ات التاهيل الالحق( من 

الوثيقة القياسية ابتداء مع العطاء
6 � تقدي�م العط�اءات الفنية والتجارية وفق النماذج والجداول الكاملة وجداول االس�عار املطلوبة يف القس�م الرابع من الوثيقة القياس�ية وان تكون وموقعة 

ومختومة
 7 � تحديد مدة نفاذية العطاء بفرتة ال تقل عن )120( يوما من تاريخ الغلق عىل ان يكون مبلغ العطاء التجاري املقدم بالدوالر االمريكي او اليورو او الدينار 

العراقي ويكون املبلغ االجمايل للعطاء رقما وكتابة
8 � تقدي�م تأمين�ات اولي�ة )صك مصدق او خطاب ضمان او س�فتجة ( صادر ع�ن مرصف  عراقي معتمد ل�دى البنك املركزي العراقي ويك�ون بمبلغ قدره  
)12,800$( اثنى عرشالف وثمانمائة دوالر امريكي ال غري والمر رشكتنا ويتضمن االش�ارة فيها اىل رقم واس�م املناقصة عىل ان ال تقل مدة نفاذيته عن )28( 

يوما من تاريخ انتهاء نفاذ العطاء 
9 �  ش�مول العم�ال العراقين العاملن لدى الرشكات االمني�ة املتعاقدة مع الرشكات املقاولة بقانون التقاعد والضم�ان االجتماعي والزام تلك الرشكات بذلك 

وتتحمل التبعات القانونية املرتتبة عن عدم التطبيق 
10 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن

11 � جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 
12 � لجهة التعاقد الحق يف الغاء املناقصة يف اي مرحلة من مراحلها قبل صدور كتاب االحالة بناء عىل اسباب مربرة دون تعويض مقدمي العطاءات 

13 � لالطالع عىل تفاصيل الطلبية والرشوط االخرى يمكنكم زيارة موقع الرشكة 
www.SRC.GOV.IQ

14 � لالستفسار عن اي معلومات يمكنكم مراسلة رشكتنا وعىل العنوان التايل : 
contracts@src.gov.iq

15 � عىل مقدمي العطاءات االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 344/ب2021/2

التاريخ : 2021/2/15
اعالن

إىل/ املدعى عليهن ) سليمه حاتم حسن و رنا مهدي 
عبد نور و هناء هادي حسن( 

أقام املدعي )املدير املفوض ملؤسس�ة أملكم للتطوير 
االقتصادي اضافة لوظيفت�ه( الدعوى املرقمة أعاله 
ضدكن والذي يطلب فيها الحكم )بالزامكن بتأديتكن 
ل�ه و بالتكاف�ل والتضامن مبلغاً ق�دره ) 300 $ عن 
القرض املؤرخ 2019/7/30 ،ونظرا لثبوت مجهولية 
محل إقامتكن حسب رشح املبلغ القضائي يف محكمة 
ب�داءة الكوفة/الرباكية 2 ) حيدر عبد الله الش�باني( 
لذا تقرر تبليغكن إعالنا بصحيفتن محليتن يوميتن 
بموعد املرافعة 2021/2/25 الساعة التاسعة صباحا 
وعند عدم حضوركن أو إرسال من ينوب عنكن سوف 

تجري املرافعة بحقكن غيابيا وعلنا  وفق األصول. 
القايض

حربي طارش لفتة

������������������������������������
مجلس القضاء األعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف الحيدرية

العدد : 13/ش/2021
التاريخ: 2021/2/14

إىل / املدعى عليه ) مهدي غازي رضيوي (
م/ تبليغ

اقامت املدعية ) زهراء عيل حميد ( امام هذه املحكمة 
واس�تحصلت  )13/ش/2021(  املرقم�ة  الدع�وى 
عىل ق�رار الحكم بتأييد )حضان�ة طفلتها » بيان »( 
وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ 
) ثائر طعمة جرب( واش�عار مختار حي الرس�الة3 /
يف النج�ف االرشف ) حاك�م جب�وري ش�نن( قررت 
املحكمة تبليغ�ك اعالنا بصحيفتن محليتن يوميتن 
بق�رار الحك�م الغياب�ي املرق�م ) 13/ش/2021( يف 
2021/1/15 والص�ادر بحقك م�ن محكمة االحوال 

الشخصية يف الحيدرية .
القايض

ستار مالك الفتالوي

جمهورية العراق 
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف

رقم االضبارة : 3108 / 2019
التاريخ : 15 / 2 / 2021

اعالن 
تبي�ع مديري�ة تنفيذ النجف س�هام العقار تسلس�ل 
41439 /3 الواق�ع فيح�ي الوفاء  الواق�ع يف النجف 
العائ�د للمدين ) ماجد جعفر ه�ادي ( املحجوز لقاء 
طل�ب الدائ�ن )ثائ�ر عب�د ال�رزاق عب�اس (  البالغ ) 
14500000( اربع�ة ع�رش مليون وخمس�مائة الف 
دين�ار فعىل الراغب بال�رشاء مراجعة ه�ذه املديرية 
خ�الل مده ثالث�ن يوماً تب�دأ من الي�وم التايل للنرش 
مستصحبا معه التأمينات القانونية عرشة من املائة 
من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان 

رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي 
املنفذ العدل

احمد مسافر عبد الحسن الخالدي
املواصفات :�

1- موقعه ورقمه :- 41439 / 3  حي الوفاء
2- جنسه ونوعه :- دارين 

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

5- مساحته :- 200 مرت واملراد بيعها مائة مرت 
6- درجة العمران :- دون املتوسط

7- الشاغل :- ماجد جعفر هادي ويرغب بالبقاء بعد 
البيع بصفته مستأجر

8- القيم�ة املقدرة :-45000000  خمس�ة واربعون 
مليون دينار

مشتمالته 
العقار مفرز بصورة غري رس�مية يتكون من س�احة 
امامية من ضمنها صحيات مشرتكة وممر يقع عىل 
جانبه االيرس اس�تقبال واحد و سلم يؤدي اىل مطبخ 
صغري وباب يؤدي اىل كليدور وغرفة نوم واحدة وسلم 
ي�ؤدي اىل س�طح العق�ار وان جميع ج�دران الطابق 
االريض من الطابوق واالسمنت ومطلية بمادة الجص 
وه�زاره والس�رياميك يف املطب�خ والكليدوربأرتف�اع 
60 س�م متهالكة وان س�قف العقار للطابق االريض 
من الش�يلمان والطابوق واالرضي�ة مبلطة بالكايش 
العادي وان درجة العمران دون املتوسط ومجهز ماء 

وكهرباء

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 340/ب2021/2

التاريخ : 2021/2/15
اعالن

إىل/ املدعى عليها ) اقبال حميد جابر( 
أق�ام املدع�ي )املدير املف�وض ملؤسس�ة أملكم 
للتطوير االقتصادي اضاف�ة لوظيفته( الدعوى 
املرقمة أعاله ضدكن وال�ذي يطلب فيها الحكم 
)بالزام�ك واملدعى عليهما االخري�ن ) هدى عبد 
الخال�ق عبد ع�يل و ايم�ان عبد الزه�رة خليل( 
بتأديتكم له واملدع�ى عليهما االخرين  بالتكافل 
والتضام�ن فيما بينك�م مبلغاً ق�دره ) $1200 
ع�ن القرض املؤرخ 2019/8/29 ،ونظرا لثبوت 
مجهولي�ة مح�ل إقام�ت حس�ب رشح املبل�غ 
القضائ�ي يف محكم�ة ب�داءة الكوف�ة واش�عار 
مخت�ار الكوف�ة/ الرش�ادية ، لذا تق�رر تبليغك 
إعالن�ا بصحيفت�ن محليت�ن يوميت�ن بموعد 
املرافعة 2021/2/25 الس�اعة التاسعة صباحا 
وعند ع�دم حضورك أو إرس�ال م�ن ينوب عنك 
س�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا  وفق 

األصول. 
القايض

حربي طارش لفتة
������������������������������������

أعالن
بن�اء ع�ىل الدع�وى املقام�ة م�ن قب�ل املدع�ي 
)وس�ام فاضل فرحان( ال�ذي يطلب تبديل لقبه 
من)الزام�يل( اىل )املهن�اوي( فمن لديه اعرتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة اقصاه�ا 
)15( يوم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية 
يف الدع�وى وفق اح�كام امل�ادة )22( من قانون 

البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 

/وكالة

أعالن
بناء ع�ىل الدع�وى املقامة من قب�ل املدعي 
)بس�يم مطرش فرحان( ال�ذي يطلب تبديل 
لقبه من)الزام�يل( اىل )املهناوي( فمن لديه 
اع�رتاض مراجعة هذه املديري�ة خالل مدة 
اقصاه�ا )15( يوم وبعكس�ه س�وف تنظر 
ه�ذه املديرية يف الدعوى وف�ق احكام املادة 
)22( من قان�ون البطاقة الوطنية رقم )3( 

لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدي�ر االحوال املدني�ة والج�وازات واالقامة 

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

تنويه 
ورد سهوا يف جريدة املستقبل العراقي بالعدد 
املحكم�ة  2311يف 2021/2/2 رق�م ق�رار 
199/ب/ 2020خط�ا والصحيح هو 199/
ب/2019الصادر من محكمة بداءة الس�دة 

لذا اقتىض التنويه
������������������������������������

فقدان 
فقدت مني ب�راءة الذمة املرقمة ) 42426 ( 
ذي الع�دد / 15291 بتاري�خ 2013/7/15 
والص�ادرة من الهيئ�ة العام�ة للرضائب / 
ف�رع النج�ف االرشف واملعنون�ة اىل الهيئ�ة 
العامة للرضائب/فرع واس�ط بأسم / أمري 
جابر هواس  فعىل من يعثر عليها تس�ليمها 

إىل جهة االصدار
������������������������������������

إىل الرشيك حسن عليوي ياسن 
اقت�ىض حض�ورك إىل مق�ر بلدي�ة النج�ف 
لغ�رض اص�دار اجازه بن�اء للعق�ار املرقم 
56773 /3ح�ي الن�داء خ�الل ع�رشه ايام 
وبخالف�ه س�تتم اإلج�راءات دون حضورك 

طالب االجازه
 أمريه عيل صياح

إىل الرشيك حسن نجم عبيد 
اقت�ىض حض�ورك إىل مقر بلدي�ة النجف لغرض 
اص�دار اجازه بناء للعق�ار املرقم 3383 /3حي 
العروب�ه خ�الل ع�رشه اي�ام وبخالف�ه س�تتم 

اإلجراءات دون حضورك طالب االجازه 
باسم جياد حسون

������������������������������������
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية
محكمة بداءة الهندية

العدد : 248/ب/2020
التاريخ 2021/2/14

املدعون / 1 � حميد عبد الزهرة عذاب 2 � نصري 
عبد الزهرة عذاب  

3 � فاطم�ة عبد الزهرة ع�ذاب   4 � التفات عبد 
الزهرة عذاب

5 � نعيم�ة عب�د الزهرة ع�ذاب 6 � انتصار عبد 
الزهرة عذاب

بن�اءا ع�ىل الق�رار الصادر ع�ن ه�ذه املحكمة 
بالدع�وى املرقم�ة اع�اله واملكتس�ب الدرج�ة 
القطعي�ة ولعدم حضور راغ�ب بالرشاء بتاريخ 
املزاي�دة العلني�ة االوىل ل�ذا تعلن ه�ذه املحكمة 
مج�ددا عن بيع العقار املرقم 1081/3 مقاطعة 
1 جناج�ه بيع�ا باملزايدة العلنية فع�ىل الراغبن 
خ�الل  املحكم�ة  ه�ذه  اىل  الحض�ور  بال�رشاء 
خمس�ة عرش يوما تبدا من الي�وم الثاني للنرش 
يف صحيفت�ن يوميت�ن محليتن مس�تصحبن 
معه�م التامين�ات القانوني�ة البالغ�ة 10% من 
القيمة املقدرة للعق�ار والبالغة 106,125,000 
مائة وستة مليون ومائة وخمسة وعرشون الف 
دينار وس�تجري املزايدة يف الساعة الثانية عرش 
ظهرا من اليوم الخامس عرش واذا صادف عطلة 
رسمية فستجري املزايدة يف اليوم الذي يليه وان 

رسم التسجيل عىل املشرتي
القايض

راسم رحيم اليارسي

ITEM REQ NO DESCRIPTION PRICE

1 REQ.6182021/  
اعالن للمرة االولى Balancing Machine 150.000 IQD

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عزيزي برج الحمل،ال يشء يسري حسب رغبتك 
يف الوقت الحايل، ولكن إذا قمت بتغيري مدخلك، 
قد تنجز أهدافك بش�كل أرسع، كما قد تساعد 
آراء اآلخرين. س�وف تواج�ه يف حياتك الخاصة 
جمي�ع أنواع املش�كالت، ولكن يج�ب أن تكون 

وجهة نظرك واضحة يف هذا املوقف.

عزي�زي برج الثور،يأتي اليوم مصحوًبا ببعض 
املش�كالت، فس�وف تقاب�ل مواق�ف ال يمك�ن 
التغلب عليها إال من خالل تغيري رؤيتك لألمور. 
افصل نفس�ك ع�ن كل ما هو قدي�م ومعروف، 

وتطلع لكل ما هو جديد. 

عزي�زي ب�رج الجوزاء،األش�خاص يف محي�ط 
العمل يتعاملون بإيجابية خاصة معك؛ فانتفع 
م�ن هذه الفرتة ملواجهة املش�اكل الصعبة مع 

فريقك وبالتايل االقرتاب أكثر من هدفك. 

عزي�زي ب�رج الرسطان، يب�دو يف الوقت الحايل 
أن�ك تواجه ع�دًدا متزاي�ًدا م�ن التعقيدات غري 
املتوقع�ة. ال يق�ع الل�وم عىل من ه�م حولك – 
يف بع�ض األحيان تك�ون أنت املخط�ئ. حاول 
أن تظ�ل هادًئ�ا وأن ترى العقب�ات املوجودة يف 

طريقك كوسيلة الكتشاف مداخل جديدة.

عزي�زي ب�رج األسد،اس�تعد ل�كل م�ا هو غري 
متوق�ع، فاملفاجآت الس�ارة يف انتظارك. فوق 
ذل�ك، رشي�ك حياتك يحتفظ ب�يء خاص لك، 
ولك�ن ال تجعل توقعاتك ترتفع أكثر من الالزم، 
وكن ش�كوًرا عىل كل ما تتلقاه. سوف يتفاعل 

األصدقاء معك بإيجابية.

عزيزي برج العذراء،اليوم، مهاراتك التنظيمية 
واالجتماعي�ة قوية عىل غري الع�ادة، فيجب أن 
تستغل ذلك للسيطرة عىل األمور. سوف تنجح 
يف العمل وخارجه، وحتى يف حياتك الشخصية، 
س�وف ينتج عن نظرتك الدافئ�ة لألمور الكثري 

من الفوائد.

عزيزي برج امليزان، أنت عىل وفاق وانس�جام تام 
مع محيطك، س�واء عىل املس�توى الش�خيص أو 
املهن�ي. انتفع من هذا التناغ�م يف تقوية عالقاتك 
والرواب�ط القائمة بينك وبني اآلخرين للتس�لح يف 
األوقات العصيبة التي تكون فيها مجموعة األبراج 

الكونية غري مبرشة واألحوال ليست لصالحك.

بالتجدي�د  تش�عر  العقرب،أن�ت  ب�رج  عزي�زي 
والحيوي�ة، خاص�ة عندما تكتس�ب وتستش�عر 
اإلشارات اإليجابية من محيطك. عليك اآلن البدء يف 
مرشوعات معتمًدا عىل خيالك وإبداعك الشخيص. 
بفض�ل ثقتك بالنفس الفطري�ة، فبإمكانك اليوم 

أكثر من ذي قبل أن تساعد اآلخرين.

عزيزي برج القوس،بس�بب الظ�روف املتغرية، 
يب�دو أن هدفك خارج الس�يطرة م�ن جديد. ال 
يج�ب أن ينتابك اليأس واإلحب�اط؛ ابدأ بإعادة 
التفك�ري يف املوق�ف بتمع�ن. ق�د يك�ون مجرد 
انطباع ويمكن جعل الخسارة يف أضيق الحدود 

باتخاذ اإلجراءات املناسبة.

عزيزي برج الجدي، هناك ما يعوقك عن التقدم 
يف اتج�اه أهداف�ك، ف�ال تي�أس أو تتوقع تلقي 
الكثري من املواساة من أي شخص. احشد قوتك 
واس�تمر يف تتبع أحالمك – حت�ى وإن كان البد 

من تغيريها بعض اليء.

عزيزي ب�رج الدلو،يجب أن تكون أكثر حذًرا يف 
العمل، فأنت رسي�ع الغضب مع الزمالء. يجب 
أن يك�ون هدف�ك الج�ودة ولي�س الكمية! كن 
دبلوماس�ًيا فيما يتعلق بالخالفات. هذا ينطبق 
ع�ىل األم�ور الش�خصية. أنت تع�ادي اآلخرين 

بصورة متكررة.

بالطاق�ة  مفع�م  الحوت،أن�ت  ب�رج  عزي�زي 
والتفاؤل، وال عجب أن كل يشء تواجهه ينجح 
برسعة وبكفاءة ويثم�ر نتيجة جيدة. إعجاب 
كل من حولك بك واضح ويعزز من ثقتك بذاتك. 
لكن احذر من التمادي يف األهداف نتيجة للغرور 

أو الكثري من التمحيص.

العذراء

احلوت

كيف ختتار »بنك الطاقة« املناسب لك؟
أصبح�ت ش�واحن بن�وك الطاق�ة م�ن 
وانت�رش  اليومي�ة،  حياتن�ا  متطلب�ات 
اس�تخدامها عىل نطاق واسع خصوصا 
مع ظه�ور تطبيقات تس�تنزف الطاقة 
م�ن هواتفنا. وبن�وك الطاقة هي عبارة 
ع�ن أجه�زة إلكرتونية تض�م بطاريات 
محمول�ة يمكن ش�حنها الس�تخدامها 
يف وق�ت الحق يف ش�حن الهواتف الذكية 
واألجهزة اإللكرتونية عن طريق منفذ ال� 
»USB«. وتنقس�م بنوك الطاقة إىل ثالثة 
أن�واع، بنوك تعم�ل بالطاقة الشمس�ية 

لتوليد الكهرباء عند تعرضها للش�مس، 
بش�كل  تك�ون  الت�ي  الطاق�ة  وبن�وك 
حافظ�ات الهواتف النقالة وهي ليس�ت 
منت�رشة بكث�رة ل�كل الهوات�ف، وبنوك 

الطاقة العادية وهي األكثر انتشارا.
السعة

 م�ن أه�م األمور الت�ي تج�ب مراعاتها 
عن�د التفك�ري باقتناء »بن�ك طاقة« هو 
سعة التخزين القادر عىل تحملها، والتي 
 ،)mAh( تق�اس باملي�ي أمب�ري س�اعة
وعىل س�بيل املثال إذا كان هاتفك بسعة 

بطاري�ة mAh 4500، ف�إن بنك الطاقة 
ب�س�عة mAh 10000 قادر عىل ش�حن 

هاتفك مرتني فقط.
وكلما زادت س�عة بن�ك الطاقة كان ذلك 
أفض�ل، وينص�ح الخ�راء ب�رشاء بنوك 
الطاق�ة ذات الس�عة م�ن 20 أل�ف ميي 

أمبري فما فوق.
 2.1A 1 أوA معظم البنوك تتوفر بمنفذ
أو بكليهم�ا، ويع�د منف�ذ 1A مناس�باً 
لش�حن الهوات�ف الجوال�ة بينم�ا منفذ 

2.1A يناسب األجهزة اللوحية.

ملاذا ال ينصح بتحمل الصداع؟
كشف الدكتور بافل براند، أخصائي طب 
األعص�اب، م�ا الذي يجب عىل اإلنس�ان 
عمله عندما يشعر بالصداع، وهل يمكن 
دائم�ا التعامل م�ع هذه املش�كلة دون 

الحاجة ملراجعة الطبيب.
يش�ري الدكتور، إىل أن كل شخص يعاني 
م�ن الص�داع ولو م�رة يف حيات�ه. وهذا 
الصداع أسبابه مختلفة وعديدة. لذلك ال 
ينص�ح بتحمل ألم الصداع، حتى إذا كان 

خفيفا، واألفضل تناول دواء مسكن.
ويقول، »ال يملك اإلنسان موهبة لتحديد 
ما إذا كان الصداع س�يخف أو سيش�تد، 
لذلك م�ن األفضل تناول الدواء املس�كن 
ف�ورا. ولك�ن إذا كان الص�داع يتطل�ب 

ال�دواء بص�ورة دوري�ة، فه�ذا  تن�اول 
س�بب وجيه ملراجعة الطبيب. وإذا كان 
الش�خص يتن�اول األدوية املس�كنة عىل 
م�دى ثالثة أي�ام متتالية وأكث�ر، فهذه 
عالم�ة غري صحي�ة، وتؤكد عىل رضورة 
مراجعة الطبي�ب، ملنع تحول الصداع إىل 

مرض مزمن«.
ويضيف، يمكن للش�خص اختيار الدواء 
املس�كن لتناوله مرة واح�دة، ولكن عند 
تك�رر الحال�ة م�ن األفض�ل استش�ارة 
للش�خص  »يمك�ن  ويق�ول،  الطبي�ب. 
اختي�ار أي دواء غري س�تريويدي مضاد 
لاللتهاب�ات لتخفيف األلم م�رة واحدة. 
ولك�ن إذا كان األمر يتطلب تناول الدواء 

بصورة منتظمة، فمن األفضل استشارة 
الطبيب األخصائي ليص�ف الدواء املالئم 
وفقا لتش�خيص الس�بب، ألن�ه ال يوجد 

دواء عام لعالج الصداع«.
ويش�ري الدكت�ور، إىل أن تن�اول بع�ض 
األدوي�ة يك�ون أحيانا س�ببا يف الصداع، 
ويقول، »لألس�ف هناك نوع من الصداع 
املزم�ن نات�ج ع�ن تن�اول األدوي�ة غري 
املالئم�ة. لذل�ك يج�ب ع�دم االس�تمرار 
بتناول هذه األدوية واستش�ارة الطبيب 

بشأن استبدالها«.
ويضي�ف، اس�تخدام املراه�م ومنق�وع 
األعش�اب هي وس�يلة غري فعالة، لعالج 

الصداع.

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
1 حبة فلفل أحمر مقطع

1 حبة فلفل أصفر مقطع - 1 حبة فلفل أخرض رشائح
1 حبة بصل رشائح - 1 حبة خيار رشائح

نصف كوب طماطم شريي أنصاف
1 كوب جبنة فيتا مكعبات

عصري ليمون
للتقديم:

4 أوراق خس كابوتش
4 أوراق كرنب بنفسجي

خطوات التحضري:
يوضع الفلفل يف بولة، ويضاف إليه البصل والطماطم والخيار، ويقلب جيداً.

تضاف الجبنة وعصري الليمون، وتقلب مرة أخرى.
ت�رص أوراق الخ�س والكرن�ب البنفس�جي يف بول�ة التقديم، ويوض�ع فوقها 

السلطة.
تقدم باردة.

سلطة الفلفل امللون باجلبنة

أمراض قد يقيك منها تناول الثوم يوميًا
»الوقاي�ة خري من العالج« حكمة ذهبية، تعلمنا أن خري طريق 
للصحة ه�و أال نصاب باألمراض، األمر ال�ذي يتوقف عىل عدة 
عوامل بينها بعض األغذية الطبيعة، ويف هذا التقرير نستعرض 
فوائ�د »الثوم« ك�واٍق من عدة أم�راض تتدرج م�ن العادية إىل 

الخطرية..
القلب

إىل تقلي�ل مس�تويات  الث�وم بش�كل منتظ�م  ي�ؤدي تن�اول 
الكوليس�رتول يف الدم؛ ما يؤدي النخف�اض ضغط الدم، ويقي 

من أمراض القلب والسكتة القلبية.
السكري

يمك�ن للثوم أيًضا أن يس�اعد يف موازنة مس�تويات الس�كر يف 
الدم، وأن يس�اهم يف تقليل مضاعفات املرض، كأمراض الكىل 

والجهاز العصبي ومشاكل شبكية العني.
مضاد لألكسدة

يحتوي الثوم عىل مضادات األكس�دة، وخصائص تقوي جهاز 
املناعة يف الجس�م، بل ذهبت بعض الدراسات إىل كونه يقي من 
احتمالي�ة اإلصاب�ة ببعض أن�واع الرسطان املتعلق�ة بالجهاز 

الهضمي.
صحة النساء

يعتر الثوم مفيًدا يف تخفيف آالم الحيض، وقد يعالج االلتهابات 
املهبلي�ة، ويقل�ل الش�عور باإلرهاق خ�الل الحم�ل ويقلل من 

مخاطر مقدمات تسمم الحمل.
مكافحة األمراض املعدية

يع�د الثوم من األطعمة الغنية بمركبات الكريت وفيتامني يس 
وعدة معادن وأمالح، كاملغنس�يوم والبوتاس�يوم والكالسيوم، 
وهو ما يجعله مضاًدا طبيعيا للفريوس�ات والعدوى الفطرية، 

ويستخدم يف تصنيع املراهم والقطرات.
الزكام

أشارت بعض الدراس�ات إىل أنه يمكن لفصوص الثوم أن تقلل 
من حدة اإلصابة بالزكام، ويرسع من عملية الشفاء.

تقصف الشعر
يعزز تن�اول الثوم إنتاج الكوالجني، الذي يغذي الش�عر ويمنع 
تقصفه، كم�ا أن احتواءه عىل عدد م�ن الفيتامينات يقي من 

تساقط الشعر ويجدد خالياه.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

كلمات متقاطعةكلمات متقاطعة

البحث عن الكلمة

حل اللغز

إعالمي يف قناة العراقية
حرف جر )م(، مرادف توثيق.

للحدي�ث  املصب�اح)م(،  يخ�رج م�ن 
مضارع.

اداة رشطي�ة لالمتناع، م�رادف جمع 
نملة.

مفرد عنادلة، ضمري للمخاطبة.
حرف جر، اسم مؤنث.

اغنية ملحمد عبد الجبار.
فاكهة، يف السماء.

مرادف طيف، قاتل + نون )م(.
ممثلة عراقية.

مغني عراقي.
مرادف ضوء، احد األنبياء.

ضمري للمتكلم، دين ونمل )مبعثرة(
نرشب�ه كل يوم )م(، ضم�ري للمتكلمني، 

أداة نافية.
ذراع، مصدر مضنون.

أصغ�ر من الجبل، متصف�ح النت، مدينة 
عربية.

معدن صلب، مرادف الفتى)م(.
اطار من حديد للتثبيت، اململة )مبعثرة(.

انها + يا )مبعثرة(، رب املنزل.
َصَن�ع النِّب�ال وأَْحَس�ن إعداده�ا، جمع 

الّتي.

عموديأفقي
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الفيفا يثني عىل عمل »تطبيعية« االحتاد العراقي
             المستقبل العراقي/ متابعة

تلق�ت الهيئ�ة التطبيعية لالتح�اد العراقي لكرة 
القدم رس�الة رس�مية م�ن االتحاد ال�دويل لكرة 
القدم »فيفا«، يعلُن فيها دعمُه الكامل للخطوات 
الهيئ�ة  اتخذته�ا  الت�ي  والس�ليمة  الصحيح�ة 
التطبيعية يف إكمال خارط�ة الطريق، وصوالً إىل 
إج�راء االنتخابات الختيار مكت�ب تنفيذي جديد 

إلدارة املرحلة املقبلة ألربع سنوات.
وج�اَء يف رس�الة االتحاد ال�دويل »إنهم تس�لموا 
ق�رارات محكم�ة )كاس( يف ال��21 م�ن يناير/ 
كانون الثاني املايض، كما تلقوا كذلك رسالة غري 
مؤرخة من أعض�اء يف الهيئة العامة، بخصوص 
املطالبة بإجراء انتخابات رسيعة خالل 90 يوماً، 

الفيف�ا يرى أن الهيئة التطبيعية أحرزت تقدماً كبرياً يف 
إكم�ال النظام األس�ايس لالتحاد العراق�ي لكرة القدم، 
وس�يكون جاهزاً وفق التوقيتات وامله�ام املحددة عىل 
إقام�ة االنتخابات يف موعٍد ال يتجاوز ال�30 من ش�هر 

يونيو/ حزيران املقبل«.
وأوضح »فيفا« يف رسالته: »أن الفرتة الحالية من أعمال 
الهيئة التطبيعية تتماىش مع متطلبات قرارات )كاس( 

بقدر م�ا قد يكون قاب�اًل للتطبيق«. مش�دداً عىل: »أن 
االتحادين الدويل واآلسيوي نسقا مع الهيئة التطبيعية 
لالتحاد العراقي لكرة القدم عىل مواصلة االسرتاتيجية 

املتفق عليها وفق املواعيد املتفق عليها مسبقاً«.
وحّددت رس�الة االتح�اد الدويل لكرة الق�دم التوقيتات 
املطلوبة يف إنجاز املهام املوكلة للهيئة التطبيعية، حيث 
يج�ب أن تت�م املوافقة ع�ىل النظام األس�ايس لالتحاد 
العراقي لكرة القدم وقانون االنتخابات يف موعد أقصاه 

الرابع من أبريل/ نيس�ان املقب�ل، فيما املوافقة 
واالنتخاب�ات بم�ا يتعل�ق باالتح�ادات الفرعية 

يتج�اوز  ال  تاري�خ  يف 
ماي�و/  م�ن  ال��31 
أي�ار املقب�ل، وتنتهي 
التطبيعي��ة  مهم�ة 
يف موع�د أقص���اه 
ال��30 م�ن يونيو/ 
املقب���ل،  حزي�ران 

بعد إج�راء انتخابات 
تنفي��ذي  مكت�ب 

جديد لالتحاد 
ق�ي  لعرا ا

ة  لك��ر
الق�دم ألرب�ع 
سن�����وات 

مقبلة.

مدرب الصناعات: خرسنا نقطتني
يف املتناول

             المستقبل العراقي/ متابعة

قال م�درب الصناعات الكهربائية، عب�اس عبيد، إن 
فريقه فقد نقطتني كانتا يف متناول اليد، بعد التعادل 
القات�ل ال�ذي انتزعه الرشط�ة )1-1(، أم�س األحد، 
ضم�ن الجولة ال��19 من ال�دوري العراق�ي املمتاز.
وأض�اف عبي�د: »فريقنا ق�دم مباراة كب�رية، ولعبنا 
بانضباط عال، وتمكنا م�ن إيقاف مفاتيح لعب 
الرشط�ة، وتقدمنا يف النتيج�ة.. لكن الرشطة 
فقدن�ا  لحظ�ة  يف  األخ�ري،  الرم�ق  يف  ع�اد 
خالله�ا الرتكيز«.وقال إنه ال ي�ود الحديث 
عن الح�كام و«األخط�اء الت�ي تكررت«، 
مس�تدركا: »لك�ن إلغ�اء ه�دف رشعي 
لفريقن�ا، والتغ�ايض ع�ن حال�ة طرد 

لالعب الرشطة عالء مهاوي، هذه تفاصيل ال شك 
أنه�ا أثرت عىل نتيجة املباراة، وصادرت نقطتني 
مهمتني كن�ا األقرب لهما«.وواص�ل: »البعض 

يصف سقوط العبينا، بأنها طريقة إلهدار الوقت، لكن الحقيقة 
أنه�م مجهدون نتيجة ضغط املباري�ات، وبعضهم خاضوا أغلب 
مباريات الدوري دون اس�رتاحة، ما أدى لخروج 3 العبني بداعي 

اإلصابة، وسيغيبون عن املباراة املقبلة«.

ناجلسامن: ليفربول يعاين 
حمليا وليس أوربيا

عودة بيكيه تبث احلامس 
يف تدريبات برشلونة

              المستقبل العراقي/ متابعة

ق�ال جوليان ناجلس�مان، املدير الفن�ي لاليبزيج األملاني، 
اليوم االثنني، إنه ال يجب االستهانة بمواجهة ليفربول، يف 
دوري أبطال أوروبا، رغم تلقي األخري 3 هزائم متتالية، يف 

الدوري اإلنجليزي املمتاز.
وأضاف ناجلسمان، قبل مواجهة الفريقني املقررة الثالثاء، 
يف ذهاب دور الس�تة عرش بدوري األبطال: »هم ال يعانون 
من أزمة يف النتائج بدوري األبطال، وإنما يواجهون ذلك يف 

الدوري اإلنجليزي«.
وتابع: »اآلن تركيزهم منصب بالكامل عىل دوري األبطال، 

وسيحاولون التخلص من األمور السلبية«.
وتقام مباراة الغد يف العاصمة املجرية بودابس�ت، بدال من 
إقامتها ع�ىل ملعب اليبزيج يف أملانيا، حي�ث حالت القيود 
املفروضة هناك بس�بب جائحة فريوس كورونا املستجد، 

دون دخول ليفربول البالد.
وسيفتقد اليبزيج جهود صانع األلعاب، إميل فورسبريج، 

حيث ال زال يعاني من مشكلة يف الركبة.

كومان: يمكننا هزيمة أي خصم.. وجيب محاية نيامر وكريستيانو

حتديد موعد وصول حمرتف الصناعات

              المستقبل العراقي/ متابعة

شدد الهولندي رونالد كومان، املدير الفني 
لربش�لونة، عىل صعوب�ة مواجهة ضيفه 
باري�س س�ان جريم�ان، يف ذه�اب ثم�ن 

نهائي دوري أبطال أوروبا.
وق�ال كوم�ان، خ�الل املؤتم�ر الصحفي 
التقديمي للمباراة: »أواًل، نحن متحمسون 
للغاي�ة للق�اءات دوري األبط�ال، وعرفنا 
من�ذ فرتة طويل�ة أنها س�تكون مواجهة 
صعب�ة جًدا، ألنهم يمتلك�ون فريًقا قوًيا، 

وستكونان مباراتني رائعتني«.
وأردف: »أتذكر م�ا قلته عقب القرعة، أنا 
أؤم�ن بالفريق والالعب�ني، وكنت واضحا 
والنتائ�ج..  اللع�ب  يف  التحس�ن  بش�أن 

س�نخوض هاتني املباراتني بطموح كبري، 
وبالتحس�ن والثقة، يمكننا الفوز بمباراة 

مهمة ضد فريق قوي«.
وأض�اف: »بيكيه بخ�ري، وكان يتدرب مع 
املجموعة ملدة 4 أو 5 أيام، ولدينا مش�اعر 
جيدة بش�أن لياقته البدني�ة.. يتبقى يوم 
آخر ألقرر إذا ما كان سيتواجد يف القائمة، 

سنقرر صباح الغد«.
بيكيه 

وتاب�ع: »أزمة الدف�اع؟ يمكنن�ا االعتماد 
ع�ىل املوجودي�ن.. لعب ه�ؤالء املدافعون 
مباري�ات جيدة ج�ًدا، وارتكب�وا األخطاء 
التي هي ج�زء من كرة القدم، وليس لدي 
شك يف قدرتهم عىل الدفاع ضد فريق قوي، 

مثل باريس سان جريمان«.

وعن غياب نيمار، أجاب: »أعتقد أنه يجب 
علين�ا حماية هذا النوع من الالعبني، مثل 
نيمار ومييس وكريستيانو، ألنهم سمحوا 
لنا باالس�تمتاع بجودتهم كثريًا«.وواصل: 
»يف ك�رة الق�دم توج�د التحام�ات قوية، 
ويجب عىل الالعبني معرفة متى يعتمدون 
ع�ىل قدراته�م الفردي�ة.. كم�ا يجب عىل 
الح�كام أن يق�رروا، مت�ى يك�ون الخطأ 
قبيًح�ا م�ن الخلف«.وح�ول أراوخو، قال 
كوم�ان: »لم يت�درب، ولن يلح�ق بمباراة 
الغد.. وبالنس�بة ألي الع�ب، إذا تواجد يف 

القائمة فلديه خيارات للعب«.
بقول�ه:  رد  باري�س،  إصاب�ات  وبش�أن 
»نيمار ودي ماريا يمثالن خس�ارة مهمة 
لهم، ونحن نفتقد أنسو فاتي، وكوتينيو، 

وأراوخو، وس�ريجي روبريت�و، ويجب أن 
تتعايش مع هذه املش�اكل، وهم يملكون 
العبني آخرين جاهزين«.واسرتسل: »جزء 
كبري من تغري ديمبيل يعود له، فهو يعمل، 
ويج�ب ع�ىل امل�درب محاولة خل�ق بيئة 
جيدة داخ�ل الفريق، وتحدي�د التدريبات 
املطلوب�ة، ليس لعثمان فق�ط، بل العديد 
من الالعبني تحس�نوا.. وم�ن املهم للغاية 
أن تك�ون جي�د بدني�ا وعقلي�ا، ملواجه�ة 

الضغط املوجود هنا«.
مييس ومبابي

وأضاف: »ل�ن تكون مواجه�ة بني مييس 
ومبابي، ب�ل مباراة ب�ني فريقني.. مييس 
أفضل الع�ب يف العالم، ونحتاجه يف أفضل 

حاالته«.

              المستقبل العراقي/ متابعة

ينتظ�ر الصناع�ات الكهربائية العراق�ي وصول محرتفه 
األرجنتين�ي، جوس�تو أوجس�تو، لاللتح�اق بتدريب�ات 

الفريق، تحضريا للمرحلة الثانية من الدوري املمتاز.

وقال املدرب املس�اعد للصناعات، عيل حس�ني رحيمة، يف 
ترصيحات خاص�ة ل�)كووورة(، إن أمس ش�هد وصول 
املح�رتف املوريتان�ي، إبراهي�م ش�يباني، وقبل�ه التحق 
بشكل مبارش السرياليوني فوفونا، الذي اشرتك يف مباراة 
الرشطة، لتواجده من األساس يف العراق، بسبب ارتباطه 

السابق بنفط الوسط.
وأش�ار إىل وجود مساعي حثيثة من إدارة النادي، إلصدار 
تأش�رية الدخول للمح�رتف املايل، مامادو ن�داي، ليكتمل 
عق�د العبي الفري�ق األجانب، قب�ل املرحل�ة الثانية التي 

يهدف الصناعات فيها لالبتعاد عن مؤخرة الرتتيب.

الداخلية األملانية تتجاهل طلب فليك
              المستقبل العراقي/ متابعة

رفض�ت وزارة الداخلية األملاني�ة، التعليق عىل مطالب هانز 
فليك، املدير الفني لبايرن ميونخ، بش�أن وضع إسرتاتيجية 

للنشاط الريايض، يف ظل جائحة كورونا.
وكان فلي�ك قد طالب الساس�ة والخ�رباء باالجتماع، إلعداد 
إس�رتاتيجية تضع ض�وءا يف آخر النفق للنش�اط الريايض، 

الذي يعاني قيود السفر والغياب الجماهريي.
وقال ش�تيفه الرت، املتحدث باسم وزارة الداخلية )املسؤولة 
ع�ن األنش�طة الرياضي�ة يف أملاني�ا(، اليوم االثن�ني: »يدرك 
الجميع يف قط�اع الرياضة، وال س�يما الرياضة االحرتافية، 
أنه�م يضطلعون بدور القدوة، وم�ن ثم فليس هناك حاجة 

إىل التذكري بهذا«.
ورفض ال�رت التعليق عىل ترصيحات فليك، مش�ريا إىل كثرة 

الترصيح�ات الص�ادرة يف الوق�ت الراه�ن، ح�ول موضوع 
كورون�ا، وق�ال إن األمر س�يمتد بش�كل زائد ع�ن الحد، إذا 

قامت الوزارة بتقييم كل ترصيح.
واكتف�ى الرت بالق�ول: »ليس هن�اك قاعدة تحظ�ر مغادرة 
البالد بأي ش�كل من األشكال«، وأضاف أن القواعد السارية 
يف الوق�ت الراهن، تتعلق بمع�ادوة القدوم إىل البالد، من بؤر 

كورونا الخطرية.

قرار صادم من راموس بشأن مستقبله
              المستقبل العراقي/ متابعة

كشف تقرير صحفي إسباني، موقف 
س�ريجيو راموس مدافع ريال مدريد، 
م�ن البق�اء أو الرحي�ل ع�ن صفوف 

املريينجي، بنهاية املوسم الجاري.
ومن املقرر أن ينتهي عقد راموس مع 
ري�ال مدري�د يف صي�ف 2021 املقبل، 
وبالت�ايل يح�ق له االتفاق م�ع أي ناٍد 

خالل األيام الجارية، تمهيًدا لالنضمام 
إليهم يف املريكاتو املقبل.

»التش�ريينجتو«  برنام�ج  وذك�ر 
اإلس�باني، أن�ه ال توج�د أي فرص�ة 
لبقاء راموس يف ريال مدريد باملوس�م 

املقبل.
وأضاف أنه بعد لقاء راموس مع املدير 
الع�ام لري�ال مدريد، أك�د الالعب عىل 
رغبت�ه يف تغيري األج�واء والرحيل عن 

النادي بع�د 16 عاًما، ارتدى خاللهم 
قميص املريينجي.

يش�ار إىل أن راموس طل�ب الحصول 
عىل 12 مليون يورو كراتب س�نوي، 
ويف املقابل، أكد النادي اإلس�باني أنه 
ال يمك�ن تقديم نف�س املبلغ لالعب، 
الالع�ب  رات�ب  تخفي�ض  وع�رض 
بنسبة 10% وهو ما لم يقبله املدافع 

املخرضم.

أسطورة ليفربول يتنبأ بمصري 
حممد صالح

              المستقبل العراقي/ متابعة

أعرب إيان راش، أسطورة نادي ليفربول، 
ع�ن ثقته يف بق�اء الدويل امل�رصي محمد 
صالح داخل صف�وف الريدز خالل الفرتة 

املقبلة.
األس�ابيع  تقاري�ر عدي�دة يف  وانت�رشت 
املاضية، بأن صالح غري سعيد يف ليفربول 
ويبح�ث الرحي�ل ع�ن الري�دز يف الف�رتة 
املقبلة.وق�ال راش يف ترصيح�ات أبرزتها 
صحيفة »م�ريور« الربيطانية: »ليفربول 
لديه جاذبية واس�عة، أعتقد بأنه سيبقى 
يف ليفرب�ول ملوس�م أو موس�مني آخري�ن 
ع�ىل األقل«.وأضاف »فرق مثل برش�لونة 
وري�ال مدريد لديها تاري�خ مثل ليفربول 
ومانشس�رت يونايت�د، وبالنس�بة ل�ه أن 
ترتب�ط بمثل هذه األندية فهو رشف كبري 
لالعب، لكن�ي أعتقد أن صالح س�يظل يف 
ليفربول«.وتاب�ع راش »الجماهري تحبه، 

وهو يحب الجماهري، ال�دوري اإلنجليزي 
ه�و األصع�ب وال�دوري األكث�ر طلًب�ا يف 
العالم«.وأت�م »عندما تنظر إىل برش�لونة 
وريال مدريد يف الليجا، ويوفنتوس وميالن 
يف الكالتش�يو، فأين يمكنك الحصول عىل 
دوري حي�ث تتف�وق الفرق الت�ي تعاني 
وتتزي�ل جدول الرتتيب ع�ىل أندية القمة، 
مثل فوز شيفيلد عىل مانشسرت يونايتد؟ 

هذا يحدث فقط يف الربيمريلييج«.

               المستقبل العراقي/ متابعة

أج�رى فري�ق برش�لونة تدريبات�ه اس�تعدادا للمواجه�ة 
املرتقبة، أمام باريس سان جريمان يف يف ذهاب ثمن نهائي 

دوري أبطال أوروبا.
وسيواجه الفريق الكتالوني نظريه الفرنيس الذي سيغيب 

عنه نجمه الربازييل نيمار لإلصابة.
ويتوج�ه الفري�ق الباري�يس الثالث�اء إىل ملع�ب كامب نو 
ليخوض مباراته مع برشلونة بدون جمهور، حامال ذكرى 
سيئة من خسارته الشهرية أمام البلوجرانا بنتيجة )1-6( 

قبل 4 مواسم يف إياب الدور ربع النهائي لدوري األبطال.
وكان برش�لونة مه�ددا بافتقاد جه�ود مدافعه املخرضم 
ج�ريارد بيكي�ه، بس�بب اإلصاب�ة، قبل أن يصب�ح الالعب 

مرشحا للعودة إىل صفوف الفريق.
وس�تمنح ع�ودة بيكي�ه الثقة للم�درب الهولن�دي رونالد 

كومان الذي يعاني من مشاكل يف خط الدفاع.
كم�ا يخوض الربس�ا اللقاء وه�و يعول ع�ىل تألق نجمه 

األرجنتيني ليونيل مييس يف اآلونة األخرية.
ويسعى الربسا لتحقيق نتيجة إيجابية يف مشواره بدوري 
األبط�ال يف ظل تراجع نتائجه يف الدوري اإلس�باني، حيث 
يحت�ل املرك�ز الثال�ث يف ترتي�ب الليجا خلف ري�ال مدريد 

وأتلتيكو املتصدر.

نادال يسحق فونيني يف أسرتاليا
              المستقبل العراقي/ متابعة

س�حق النج�م اإلس�باني رفائي�ل ن�ادال، 
منافسه اإليطايل فابيو فونيني )6-3 و4-6 
و6-2(، وتأهل لدور الثمانية يف منافس�ات 
فردي الرج�ال، ببطولة أس�رتاليا املفتوحة 

الك�ربى  األرب�ع  البط�والت  أوىل  للتن�س، 
للموس�م الحايل، اليوم االثنني.ويف مواجهة 
م�ع الالع�ب، ال�ذي أخرج�ه م�ن أمري�كا 
املفتوح�ة يف 2015، صمد نادال تماما أمام 
الرضبات القوية، الت�ي يتميز بها اإليطايل، 
ومن ثم نجح يف حس�م املباراة، التي أقيمت 

يف أج�واء ح�ارة بملع�ب رود ليف�ر.
واس�تمرت املباراة س�اعتني و16 

دقيق�ة، وتعرض خالله�ا نادال 
الختب�ار ق�وي، عندما أضطر 

يف   )2-4( تأخ�ره  لقل�ب 
املجموعة الثانية.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

حتول جديد يف خطة مبايب للرحيل عن سان جريمان
         المستقبل العراقي/ متابعة

ح�دد كيلي�ان مبابي، نج�م باريس س�ان جريمان، 
موقف�ه م�ن الرحيل عن صف�وف الن�ادي الفرنيس، 
خالل فرتة االنتقاالت الصيفية املقبلة، وسط ارتباط 
اس�مه بالرحيل ألح�د قطبي إس�بانيا، برش�لونة أو 
ريال مدريد.وذكرت صحيفة »س�بورت« اإلس�بانية، 
أن مبابي لن يرحل عن باريس س�ان جريمان يف نهاية 
املوس�م، ول�ن يلع�ب دور البطولة يف صي�ف عام 2021 
الجاري.وأضاف�ت »مباب�ي اتخ�ذ ق�راًرا مهًم�ا بإنهاء 

الشائعات التي خرجت يف الفرتة األخرية، وأكد أنه سيفي 
بعقده الذي س�ينتهي يف عام 2022«.ولفتت الصحيفة 
إىل أن مباب�ي قرر بدعم من والدي�ه، أن هذا ليس الوقت 
املناس�ب للرحيل عن باريس سان جريمان، حيث يدرك 
الالع�ب أن التحدي البارييس لم ينته بعد، ووافق عىل أنه 
من األفضل الوفاء بعقده الذي يتبقى فيه موسم واحد. 
وأش�ارت إىل أن مبابي يؤي�د تغيري وجهته يف عام 2022 
بع�د نهاية عقده، ب�ل إنه مصمم عىل مغ�ادرة الدوري 
الفرن�يس لخوض تحديات جديدة س�واء يف الربيمريليج 

أو الليجا.
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منير حداد

النظام العام قد يكون ذات مفهوم مادي او معنوي وان اي فعل من شأنه 
ان يكون مخالفاً للمفاهيم األخالقية واألدبية سيشكل رد فعل اجتماعي 
ينعكس س�لباً عىل االستقرار املجتمعي، الن معيار األخالق العامة يف ذلك 
هو املعيار االجتماعي الذي يؤثر يف البيئة االجتماعية، ألنها تعرب عن واقع 
س�لوكي معتمد يف مجتمع تجس�دت وتوارث فيه القيم واملبادئ، والتي ال 
يمكن ألي مجتمع أن يتساهل يف التفريط بها لكونها مغروسة يف النفوس 

واملشاعر وُتعرب عن األخالق الفطرية لألفراد.
ويشرتط يف األخالق العامة كي ُيعتد بها وتكون ُملزمة للسلطة التنفيذية 
يف حمايتها أن تتصف بالعمومية اي ان تكون هامة لعموم املجتمع، وان 
تك�ون من مقومات�ه الذاتية وليس�ت طارئة عليه. والع�راق  كغريه من 
البلدان التي شهدت تطوراً يف جميع املجاالت ومنها الثقافية واالجتماعية، 
والت�ي تعرضت وبتأثري بع�ض العوامل الخارجي�ة والداخلية إىل تحديات 
ساهمت يف زيادة  خطر التمايز الثقايف واالجتماعي، وأدت بشكل أو بآخر 
إىل تصدعها بس�بب التحديات التي طرأت عىل املجتم�ع، وتغري الثقافات 
وانح�راف بعض الع�ادات والتقالي�د يف املجتمع بأفكار دخيلة س�اهمت 
وبش�كل مبارش يف انحراف بعض الس�لوكيات األخالقي�ة لطائفة معينة 
من الش�باب شوهت الصورة الناصعة للفئة الش�بابية، بذريعة الحريات 
الش�خصية. وقد يمنعن�ا الحياء من التط�رق ملثل ه�ذه املواضيع والتي 
ق�د نعتقد ان�ه من املخجل التحدث به�ا ولكن نجد من ال�رورة األدبية 
واألخالقي�ة ان نضعه�ا ام�ام الرأي الع�ام والذي ُيعترب األس�اس يف الحد 
م�ن هذه االفعال الدخيلة والتي تؤثر وبش�كل مب�ارش عىل امن املجتمع 
واس�تقراره. حيث انت�رت مؤخراً فئة من الش�باب املتحولني جنس�ياً 
وبس�لوكيات منحرف�ة بعي�دة كل البعد ع�ن واقعنا األخالق�ي واصبحت 
تنت�ر بني الفئ�ات العمري�ة الش�ابة والقارصين ويعود ذل�ك يف ضعف 
الرقاب�ة األرسية وضعف الجان�ب الرقابي عىل بع�ض املفاصل املهمة يف 
املجتمع السيما االس�تخدام الخاطئ للتكنلوجيا اإللكرتونية والتي ُتعترب 
التهديد األكرب خطورة يف املجتمع املتمثل بالفضائيات ووسائل االتصاالت 
الحديثة التي اصبح بموجبها العالم عبارة عن قرية صغرية س�اهمت يف 
نر ثقافات دخيلة وغريبة، كما وساهم انتشار بعض املقاهي والحانات 
الغ�ري مرخص�ة  يف ظ�ل عومل�ة الثقاف�ات املحلي�ة واس�تغالل الحريات 
الش�خصية بمفه�وم خاطئ، والتي تزايدت وبش�كل ملح�وظ من خالل 
الت�ربج الالأخالقي ونره يف الفيس�بوك والتيك ت�وك واليوتيوب وغريها 
من خالل مقاطع مخدش�ه للحياء وتس�ويقها عىل اس�اس انها دعايات 
واعالن�ات تجارية. وهنا اصبح من واجب س�لطات الضبط يف اس�تخدام 
س�لطتها الضبطية للحد من هذه الس�لوكيات من خ�الل فرض جزاءات 
اداري�ة وجنائية ملعاقب�ة مرتكبيها لحماية املجتمع م�ن آفة كبرية تر 

بشكل مبارش يف مستقبل األجيال القادمة.

ُلِقَب أبو جعفر محمد بن عيل بالباقر؛ لبقره العلوم بقراً، أي: »ش�ق 
العل�م ش�قا« ولد خامس املعصوم�ني محمد الباقر ي�وم 1 رجب 57 
ه�� يف املدينة املنورة وتويفيّ فيها 7 ذو الحج�ة 114 ه� إماما تقتديه 
االمة يف ذكرى والدته، مس�تحرين مآثره الدينية والعلمية وحسبه 

ونسبه.
الحس�ب يف اللغة، يعني الصفات الشخصية، والنسب شجرة العائلة، 
وه�ي الدوح�ة املحمدية وارف�ة التقوى، التي ينتس�ب إليه�ا الباقر، 
فه�و من أهل البيت.. والده عيل بن الحس�ني بن عيل بن أبي طالب.. 
بر به الرس�ول محمد.. ص�ىل الله عليه وآله، برواي�ة جابر بن عبد 
الله األنصاري »يا جابر س�تعيش حتى تدرك رجاًل من أوالدي اس�مه 

اسمي، يبقر العلم بقرًا«.
اد، يف الصحيحني  يعد من فحول علماء اإلس�الم، حدث عن أبيه السجيّ
وهما من كتب الحديث عند أهل الس�نة، وكان م�ن اآلخذين عنه أبو 

حنيفة وبقايا التابعني والفقهاء.
تبدأ نش�أته مع واقعة الطف وس�بي نس�اء أهل البيت بع�د الواقعة، 
ة أُخرى كوقعة  وهو يف سنيّ الرابعة، شاهدا عىل فصوال تاريخية مهميّ
الحريّة بأهل املدينة، وغزو مكة املكرمة، وعارص فرتة نش�وء الثورات 
والحركات املعارض�ة للدولة األموية كثورة املدينة املنورة، وثورة ابن 
الزبري، وث�ورة املختار الثقفي، وثورة القريّاء، وث�ورة التويّابني، وثورة 

ابن األشعث، وبدايات تحريّك زيد بن عيل، وتباشري الدعوة العباسية.
وصف�ه معارصوه بحامل َش�مائل الرس�ول.. مرب�وع القامة، جعد 
�عر، أس�مر، له خ�ال عىل خده، حس�ن الصوت، مط�رق الرأس.  الشيّ

يتختم بخاتم جديّه اإلمام الحسني، ونقشه »إنيّ الله بالغ أمره«.
عاش مع جديّه الحس�ني بن عيل أربع سنوات ومع أبيه تسًعا وثالثني 
س�نة، مالزما له.. ل�م يفارقه.. تأثيّ�ر بهديه وعلمه وتق�واه وورعه 

وزهده وشدة انقطاعه عن الدنيا وإقباله عىل الله.
أنيّ�ه خليف�ة أبي�ه ووصييّ�ه والقائ�م باإلمامة م�ن بع�ده، وبرز عىل 

جماعتهم بالفضل يف العلم والزهد والسؤدد.
ت�ويف يف ع�ر الخليفة األموي هش�ام بن عب�د امللك س�نة 114 ه� 

مسموماً.
ختم الله الرس�ل بمحم�د.. صىل الله عليه وآله، تاركا نس�له نعتصم 
بهم من كل س�وء، عىل مر الدهور واالزم�ان والعصور.. فاملعصوم.. 

لغة: “بياض مطلق ال يشوبه سواد”.
وم�ن ش�اء تقدي�س آل بي�ت محم�د.. م�ن مجتمعاتنا املع�ارصة.. 
فليقتدي نزاهتهم وزهدهم بالدنيا من دون تفريط، وإيثارهم الناس 
عىل ذواتهم، وترفعهم عن مغانم الدنيا نظري ثواب اآلخرة، واستقامة 

السلوك ورفعة الجانب بتواضع وقور.

خمرتع مغريب يصمم قميصًا ذكيًا حيمي األطفال من االختطاف
ن املهندس املغربي أنيس ِكرامة من اخرتاع  تمكيّ
قمي�ص يحمي األطف�ال من االختط�اف، وهو 
عب�ارة عن لباس داخيل يعمل عن طريق تطبيق 
�ن األرسة من  يتميّ ع�ربه تتبيّ�ع الحركة، إذ يمكيّ
تحديد مكان طفلها يف حال تعرضه ألي تهديد. 
أنيس ِكرامة، 26 سنة، مهندس يف اإللكرتونيات 
األول  الحس�ن  بجامع�ة  درس  واالتص�االت. 
بس�طات، حيث حص�ل عىل إجازة يف الهندس�ة 
الكهربائية، ثم شهادة مهندس دولة يف االتصاالت 
بالعاصم�ة  اآلن  يقط�ن  وه�و   .2016 س�نة 
االقتصادي�ة الدار البيضاء حيث يس�ري رشكته 
املتخصص�ة يف اإللكرتوني�ات والتكنولوجيا. يف 
حديث ل�«س�كاي ني�وز عربية«، ق�ال املخرتع 
املغربي: »فك�رة تصميم ه�ذا القميص الذكي، 
ج�اءت بع�د فاجع�ة اختط�اف وقت�ل الطف�ل 
عدنان بوش�وف، بمدينة طنجة. لقد كان حدثا 
صادما بالنس�بة يل، مثل جمي�ع املغاربة. وقلت 
يف نف�ي، ملاذا ال نس�خر التكنولوجي�ا لحماية 
التح�رش واالعت�داءات؟«. كان  األطف�ال م�ن 
هذا هو الس�ؤال ال�ذي دفع أني�س إىل االنطالق 
يف أبحاث�ه. فق�ام بالتواص�ل م�ع ع�دة أطباء 
متخصصني يف صحة األطفال، لجمع املعلومات 
وفهم الظاهرة. وداخل ورشته الصغري، اشتغل 

أنيس ملدة أس�ابيع إلخراج مروعه إىل الوجود، 
وهو عبارة عن قميص به عدد من الحساس�ات 
املتصلة بجس�م الطفل والتي تستش�عر خوفه 
أو إحساس�ه بالخطر، وذل�ك اعتمادا عىل وترية 
نبضات القلب، وتغري حرارة الجسم، واضطراب 
التنف�س، وارتفاع منس�وب األدرينالني يف الدم.

ويتوف�ر القمي�ص أيض�ا عىل حاس�وب صغري 
يدرس كل ه�ذه املعطي�ات، ويق�وم باالتصال 
هاتفي�ا باآلب�اء فور تعرض الطف�ل ألي خطر، 
ويس�معون حينه�ا كل م�ا يج�ري يف محي�ط 
طفله�م، كما تمك�ن من تحدي�د موقعه وتتبع 

تحركات�ه لحظة بلحظة. وأك�د املخرتع املغربي 
أن فكرة قميص ذكي يف حد ذاتها رادعة. ألن أي 
مغتصب سيرتدد يف التحرش باألطفال إذا أصبح 
القميص منت�را. كما يمكن ارت�داء القميص 
كلب�اس داخيل، ال يمكن ألحد أن يراه.  ويطمح 
أنيس حاليا لتس�جيل اخرتاعه دوليا، ليتمكن يف 
مرحل�ة مقبل�ة، من ال�روع يف تصنيعه. وهو 
اآلن قي�د التواص�ل م�ع مجموعة م�ن املصانع 
للحصول عىل الرخص الالزمة للروع يف اإلنتاج 
والتوزي�ع عىل مس�توى العالم. وأك�د يف حديث 
ل�«س�كاي نيوز عربية« أنه يعتزم طرحه قريبا 
يف األس�واق وبثمن مناس�ب، ألنه عىل حد قوله، 
»يريد أن يس�تفيد منه الفقري قبل الغني، بحكم 
أن األطفال الفقراء يعيش�ون يف أحياء ش�عبية 
ويتنقل�ون كثريا عرب امليش«.ويتذكر أنيس كيف 
أنه كان ش�غوفا باالبتكار من�ذ نعومة أظافره 
وتفكيكه لأللع�اب التي كان يقتنيها والداه، إىل 
قطع رغبة منه يف س�رب أغواره�ا وفهم طريقة 
عملها.وكان�ت أول م�رة تفتقت فيه�ا موهبته 
اإلبداعية، س�نة 2012، عندما قام بإعداد جهاز 
للوقاي�ة من حوادث الس�ري، يت�م وضعه داخل 
الس�يارة، ليق�وم بتنبي�ه الس�ائق إىل العالمات 

التشوير وتذكريه عند تشتت انتباهه.

كشفت دراسة حديثة العالقة بني تناول البيض واإلصابة بأمراض األوعية 
الدموية وزيادة نسبة الوفيات وأمراض القلب.

واس�تند الباحث�ون يف جامعة جيجيان�غ يف الصني إىل بيانات من دراس�ة 
تغذية واسعة النطاق اشرتك فيها أكثر من 500 ألف إنسان، حسب املوقع 

الطبي األملاني “أبونيت”.
واكتش�ف الباحثون وجود عالقة بني اس�تهالك البيض وبني ارتفاع معدل 
الوفيات، فكلما ارتفعت نسبة الكولسرتول املستهلك زادت نسبة الوفيات. 
ويتس�بب تناول نصف بيضة واحدة يف زيادة معدل الوفاة بنس�بة س�بعة 
باملائة. وش�ملت الدراس�ة رجال ونس�اء ينتمون إىل س�ت واليات صينية 
ومدينت�ني يف الواليات املتح�دة األمريكية. وتراوحت أعمارهم بني 50 و71 

عاما. وقدمت لهم استمارات تتضمن أسئلة حول نظامهم الغذائي.
وتوص�ل الباحثون إىل نتيجة مفادها وجود عالقة بني اس�تهالك الربوتني 

وبدائل البيض بانخفاض معدل الوفيات. 

توصل�ت دراس�ة حديثة إىل أن الكواكب الفائقة ليس�ت م�ن مخلفات نبتون 
صغرية ما يش�كل تحديا لفهمن�ا لتكوين الكواكب الخارجي�ة. وتعد كواكب 
نبت�ون الصغ�رية واألرض الفائق�ة، التي تص�ل أحجامه�ا إىل أربعة أضعاف 
حجم كوكبنا، أكثر الكواكب الخارجية شيوعا التي تدور حول النجوم خارج 
نظامنا الش�مي. وحتى اآلن، كان ُيعتق�د أن الكواكب األرضية الفائقة هي 
النوى الصخرية لنبتون الصغرية التي تطاير غالفها الجوي الغازي بعيدا. ويف 
دراسة جديدة أظهر علماء الفلك من جامعة ماكجيل أن بعض هذه الكواكب 
الخارجي�ة لم يكن لها أبدا غالف جوي غ�ازي لتبدأ به، ما يلقي ضوءا جديدا 
عىل أصولها الغامضة. وتقول إحدى النظريات أن معظم الكواكب الخارجية 
تولد عىل شكل نبتون صغرية لكن بعضها يجرد من أغلفته الغازية بواسطة 
إش�عاع النجوم املضيفة، تاركا وراءه نواة صخرية كثيفة فقط. وتتنبأ هذه 
النظرية بأن مجرتنا بها عدد قليل جدا من الكواكب الخارجية بحجم األرض 

وأصغر. ومع ذلك، تظهر املالحظات األخرية أن هذا قد ال يكون هو الحال.

هل يزيد البيض من الوفاة 
بأمراض القلب

علامء الفلك يكتشفون األصول
 الغامضة لألرض

مفاجاة من الصحة العاملية.. 13 ساللة لكورونا قبل أول ظهور!
منذ ظهور ف�ريوس كورونا املس�تجد أواخر 
كان�ون االول من ع�ام 2019، وحت�ى اليوم، 
تستمر سلسلة املفاجآت القادمة من ووهان 
بالخروج للعل�ن، خصوصاً بعد وصول فريق 
منظم�ة الصحة العاملية ملس�قط رأس الوباء 

وفتح التحقيق.
ويف جدي�د األبح�اث التي يجريه�ا املحققون 
الباحث�ون يف أص�ول الوب�اء يف الص�ني، أنهم 
اكتشفوا عالمات تشري إىل أن تفيش الفريوس 
كان أوس�ع بكث�ري يف ووه�ان يف تل�ك الفرتة 
مما كان يعتقد س�ابًقا، ما جعلهم يسابقون 
الزمن من أجل الوص�ول إىل مئات اآلالف من 
عين�ات الدم م�ن املدينة التي لم تس�مح لهم 

الصني بفحصها حتى اآلن.
فق�د أوضح املحق�ق الرئي�ي لبعثة منظمة 

الصحة العاملية، بيرت ب�ن امباريك، يف مقابلة 
ُمطول�ة م�ع ش�بكة CNN، أن البعثة وجدت 
عدة عالمات عىل انتش�ار يف 2019 عىل نطاق 
أوسع، بما يف ذلك املنشأ األول حيث كان هناك 

أكثر من 12 س�اللة من الف�ريوس يف ووهان 
بالفعل يف ديس�مرب/كانون األول، حيث تأكد 
الفري�ق بعد فرصة أتيحت له للتحدث إىل أول 
مري�ض قال املس�ؤولون الصينيون إنه حمل 
اإلصاب�ة، وهو عامل يف مكت�ب باألربعينيات 
من عمره، وليس لديه س�جل سفر ملحوظ، 

يف 8 ديسمرب/كانون األول.
وله�ذه املعلوم�ة أهمي�ة بالغ�ة، فبحس�ب 
الفري�ق، قد يؤدي الظه�ور البطيء للبيانات 
األكث�ر تفصيالً والتي ت�م جمعها حول رحلة 
منظمة الصحة إىل الص�ني إىل زيادة املخاوف 
الت�ي أع�رب عنها علم�اء آخرون يدرس�ون 
أصول املرض من احتمال انتش�اره يف الصني 
قبل فرتة طويلة من ظهوره الرسمي األول يف 

منتصف ديسمرب.

أطلق�ت رشكة “غوغ�ل” األمريكية ع�ددا من 
التحديث�ات الت�ي وصف�ت ب�”االس�تثنائية”، 

لعشاق مقاطع الفيديو املتنوعة.
وأوضح التقرير املنش�ور عرب موقع “جي إس 
إم آرينا” التقني املتخصص، أن تطبيق “غوغل 
فوت�وز” للص�ور، ط�رح رس�ميا ت����حديثا 
جدي�دا يضي�ف ع�ددا ك���ب�ريا م�ن امله�ام 

ل�”محرر الفيديو” داخل التطبيق.
وأش�ار التقري�ر إىل أن ذل�ك التحدي�ث يؤك�د 
الترسيبت الس�ابقة، بإجراء غوغل تحديثات يف 
خي�ارات تعديل الفيديو، بإضافة عدد كبري من 

األدوات الجديدة.
وتتضمن تل�ك األدوات الجدي�دة التي أضافتها 
“غوغ�ل” لتطبيقه�ا للصور، خي�ارات جديدة 

للق�ص وتغي�ري املنظور، وعددا م�ن التعديالت 
الدقيق�ة مث�ل الس�طوع والتباي�ن والتش�بع 
والدفء، عالوة عىل إضافتها عدد من املرشحات 

املدمجة.
ويف الس�ابق، كان “محرر الفيدي�و” يف تطبيق 
غوغ�ل يس�مح فق�ط بق�ص ط�ول الفيديو، 

وتدوير املحتوى الخاص باملستخدم.

تعرف عىل حتديثات غوغل االستثنائية

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

الالمي يؤكد رضورة دعم الصحفيني لتمكينهم من اداء رسالتهم
النقابة تشرع بتجديد هويات األعضاء بدءًا من اليوم

بغداد/ املستقبل العراقي

أكد نقيب الصحفيني العراقيني رئيس أتحاد 
الصحفيني العرب مؤيد الالمي، امس االثنني، 
رضورة دع�م الصحفيني لتمكينهم من اداء 

رسالتهم وواجباتهم اإلعالمية. 
وقالت النقابة يف بيان رس�مي، ان رئيس�ها 
»التقى ام�س، األمني العام ملجل�س الوزراء 
حمي�د الغ�زي، لبح�ث أوض�اع الصحفيني 
اداء  م�ن  لتمكنه�م  ودعمه�م  العراقي�ني 
رس�التهم وواجباتهم اإلعالمي�ة عىل الوجه 

األكمل«.
م�ن جانب�ه، أش�اد األم�ني الع�ام ملجل�س 
الوزراء، بالدور البارز الذي تنهض به نقابة 
الصحفي�ني العراقي�ني وتواص�ل عملها مع 
املؤسس�ات اإلعالمية والصحفي�ني.إىل ذلك، 
تب�دأ نقابة الصحفي�ني العراقي�ني واعتبارا 
من الي�وم الثالثاء بتجديد هويات أعضائها.

ودع�ت النقاب�ة يف بيان لها تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة منه »الصحفيني ملراجعتها 
وإمالء االس�تمارة الخاص�ة باملعلومات مع 

صورة ش�خصية والهوي�ة القديمة لغرض 
إصدار الهوية الجديدة لعام 2021«.يشار اىل 
ان مروع قانون املوازن�ة املالية االتحادية 

لع�ام 2021 تضمن�ت املنح�ة التش�جيعية 
للصحفيني واألدب�اء والفنانني وتبلغ مليون 

دينار وذلك بعد توقفها منذ عام 2014.

اللواء الدكتور عدي سمير حليم الحساني


