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اإلمام علي بن أبي طالب
 )عليه السالم(

نوم على يقني خري من صالة 
على شك العراقي

رئيس جملس االدارة
رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

الشهر املقبل.. عقد االجتامع 
الثالث للجنة التحقيق باغتيال 

سليامين يف بغداد
ص2

مسـتـشـار حكـومـي عـن مـوازنـة 2022: هـذه أبـرز مـالحمهـا
اخلـارجيـة: أمـن واستقـرار العـراق ليـس خيـارا بـل مسـار حتمـي

ص2

ص2

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اعلن وزير البيئة جاس�م الفالحي، أمس السبت، 
عن أبرز املش�كالت التي تواجه الربنامج الوطني 
لش�ؤون األلغ�ام يف الع�راق، فيم�ا أك�د وج�ود 
مس�احات شاس�عة بأرب�ع محافظ�ات ال تزال 
ملوث�ة بالعبوات واأللغام. وقال الفالحي، لوكالة 
األنباء الرس�مية، إن »موضوع التل�وث باأللغام 
والعبوات الناس�فة والرشاك املخادعة واملخلفات 
الحربية إحدى املش�كالت الجدي�ة التي يواجهها 
الربنام�ج الوطني لش�ؤون األلغ�ام يف العراق«، 
مبيناً أن »الربنامج س�لمي مرتبط بوزارة البيئة 
بمس�اعدة ال�رشكاء الوطني�ن يف وزارة الدف�اع 
- الهندس�ة العس�كرية، والدفاع املدني يف وزارة 
الداخلية، وهندس�ة مديرية املتفجرات بالتنسيق 

مع األجهزة األخرى والحكومات املحلية«.
وأض�اف، أن »الربنام�ج هدف�ه الحقيق�ي ه�و 
تنظي�ف ه�ذه األرايض م�ن األلغ�ام والعب�وات 
الناس�فة واملخلفات الحربي�ة وتأمينها وجعلها 
قابلة لالستثمار وإعادة الحياة فيها خصوصاً يف 

املناطق املحررة«.
أن »دائ�رة ش�ؤون األلغ�ام يف وزارة  وأوض�ح، 
البيئ�ة ترشف ع�ى وضع التعليم�ات والضوابط 
وف�ق االتفاقيات الدولي�ة الحاكمة«، مش�راً إىل 
»الجان�ب اإلنس�اني املتمثل بمس�اعدة الضحايا 
نفس�ياً وجس�دياً وإقحامه�م يف املجتمع«. وعن 
أب�رز املس�ببات النتش�ار العبوات واأللغ�ام قال 
الفالحي: »إن تنظيم داعش اإلرهابي الذي وضع 
هدفاً أساسياً عرب استهداف اإلنسان واستهداف 

بيئته، فكانت العبوات الناسفة .
التفاصيل ص2

»أرايض املوت«: »4« حمافظات مليئة باأللغام
مساحات شاسعة مليئة بـ »العبوات« واملخلفات احلربية.. وأكثر من »6« أعوام عمل للخالص منها حمافظ البرصة: 

خاطبنا املالية بشأن حتويل »عقود 
الصحة« إىل »عقود وزارية«

االتصاالت تعلن
 ارتفاع عـدد املشرتكيـن بخدمـة 

»الفايرب توهوم«

الـتـربـيـة:
 امتحانات نصف السنة »حضورية« 

مع إجراءات خاصة

ص3

ص3

ص3

أمريكا تعد »18 سيناريو« للرد عىل »الغزو الرويس« ألوكرانيا
نائب يتحدث عن »سينـاريو جديـد«: ساسة العراق سُيحرمون من أي دور

التنسيقي يكشف حماور »لقاء قريب« بني اإلطار والتيار الصدري
اجلبهة الرتكامنية: تم إبعاد ملف كركوك من مباحثات تشكيل احلكومة

وكيل الداخلية لشؤون الرشطة يصدر االمر اخلاص
 بالعالوة السنوية للضباط واملراتب

ص2

ص2

ص3 ص3 ص3

اإلعالم واالتصاالت تتحرك 
لفرض ضوابط ورسوم عىل رشكات 

التواصل االجتامعي

املنتجات النفطية
 تـكـشـف خطـتـهـا السـعـار 

الـبـانـزيـن

الطاقة الدولية 
تتوقع نـمـوًا كبريًا باستهالك 

الكهرباء يف العراق

       بغداد / المستقبل العراقي

قال�ت نائب�ة وزير الخارجية األمريكي للش�ؤون السياس�ية 
فيكتوري�ا نوالند، أم�س الس�بت، إن إدارة الرئيس األمريكي 
جو باي�دن حرضت 18 احتماال للرد يف حالة »الغزو الرويس« 
ألوكراني�ا. وأضاف�ت نوالن�د، يف مقابل�ة نرشته�ا صحيف�ة 
»فايننش�ال تايم�ز« الربيطاني�ة، »مبدئي�ا ل�ن أتح�دث عن 
السيناريوهات ال�18 املختلفة. سأقول فقط إننا مع الحلفاء 
عى استعداد للتسبب بألم حاد بشكل رسيع إذا اتخذت روسيا 
أي خطوة ]عدوانية[«. وشددت نوالند عى أن العقوبات التي 
تفرضه�ا الواليات املتح�دة والدول األوروبية عى روس�يا قد 

تختل�ف عن بعضها البع�ض. وقالت، »أحيان�ا يكون أصعب 
علين�ا من أوروبا القيام ببعض األش�ياء، م�ن الصعب علينا، 
وأحيانا يكون العكس«. ويف وقت سابق، قالت املتحدثة باسم 
البيت األبيض جن بس�اكي، دون تقديم أي دليل، إن الواليات 
املتحدة »ح�ددت« توقيت »الغزو« ال�رويس ألوكرانيا. ووفقا 
لها، قد تختلق موسكو الذريعة الرضورية ملثل هذه األعمال. 
ونفت روس�يا مرارا وجود أي خطط لديها لشن أي »جهوم« 
ع�ى أوكرانيا، ورفضت االتهام�ات الغربية واألوكرانية بذلك. 
ووصفت الس�فارة الروس�ية يف واش�نطن، ترصيحات البيت 
األبي�ض بش�أن توقي�ت »غ�زو« روس�يا ألرايض أوكراني�ا، 

باملعلومات املضللة، واعتربتها بمثابة ضغط إعالمي.

      بغداد / المستقبل العراقي

اصدر الفريق عم�اد محمد محمود وكيل 
وزارة الداخلي�ة لش�ؤون الرشط�ة االم�ر 
االداري الخ�اص بمن�ح العالوة الس�نوية 

للضباط واملراتب.
 وذكرت ال�وزارة يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراقي نسخة منه، إن »االمر ضمن جدول 
كانون الثاني 2022 ملقر الوكالة وتوابعها  
يف مديري�ات رشطة املحافظ�ات والدوائر 
االختصاصي�ة اعتب�ارا م�ن 9/1/2022 

وفق�اً الس�تحقاقهم القانون�ي بموج�ب 
كتابنا املرقم 6731 يف 14/1/2022«. 

وجاء االمر بحسب البيان كما ييل: 
-من�ح ع�الوة س�نوية للضب�اط و البالغ 

عددهم ) 5528 ( 
  -من�ح عالوة س�نوية اضافي�ة للضباط 
كونهم من حملة الشهادات العليا والبالغ 

عددهم )17( 
-منح عالوة السنوية للضباط مستحقي 

الجداول السابقة والبالغ عددهم )67( 
- من�ح الع�الوة الس�نوية ضم�ن جدول 

كانون الثاني 2022 للمراتب ملقر الوكالة 
وتوابعها يف مديري�ات رشطة املحافظات 
والدوائ�ر االختصاصي�ة بموج�ب كتابنا 
والبال�غ   14/1/2022 يف   6732 املرق�م 
وفق�اً  منتس�باً   ))  57175  (( عدده�م 

الستحقاقهم القانوني«.
إىل ذل�ك، ألق�ت الق�وات االمني�ة، القبض 
ع�ى عدد من املتهم�ن بجرائم متنوعة يف 

محافظتي البرصة وكربالء.
تلق�ت  بي�ان  الداخلي�ة يف  وقال�ت وزارة 
املستقبل العراقي نسخة منه، إن »مفارز 

قس�م رشط�ة البل�دة الثاني�ة التاب�ع اىل 
قي�ادة رشطة البرصة نفذت عمليات تحٍر 
ومط�اردة لعدد م�ن املتهم�ن املطلوبن 
للقض�اء، أس�فرت ع�ن القب�ض عى 23 
متهم�اً بقضاي�ا جنأيية مختلف�ة أبرزها 
القت�ل وفق امل�ادة 406 ومته�م بالنصب 

واالحتيال«. 
واضاف�ت: »حي�ث ت�م اتخاذ اإلج�راءات 
القانوني�ة بحقه�م وإحالته�م للقض�اء 

لينالوا جزاءهم العادل«. 
التفاصيل ص2

ص7

الزوراء والنجف 
يتعادالن اجيابيًا وأربيل يعود 

بنقطة ثمينة من الكرخ

ص2

الوكالة اعتقلت متهمني جبرائم متنوعة يف البصرة وكربالء
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أمانة جملس الوزراء: شمول املحارضين بقرار 315 وتضمينه بموازنة العام اجلاري
     بغداد / المستقبل العراقي 

أكد األم�ن العام ملجلس الوزراء حمي�د الغزي، أمس 
السبت، اهتمام الحكومة بملف املحارضين.

ونقل�ت وكالة األنباء الرس�مية، عن الغ�زي قوله إن 
»الحكومة ت�ويل أهمية لرشيح�ة املحارضين وكذلك 
بقي�ة الرشائ�ح حيث ت�م تمدي�د واس�تمرار التعاقد 

معهم«.
إىل »تضم�ن وش�مول املحارضي�ن ضم�ن  وأش�ار 
ق�رار 315 وادراج�ه يف مرشوع املوازن�ة العامة لعام 

.»2022
وكان رئي�س الوزراء مصطف�ى الكاظمي وجه بحل 

مشكلة املحارضين يف موازنة عام 2022.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اعل�ن وزير البيئ�ة جاس�م الفالحي، أمس 
الس�بت، عن أب�رز املش�كالت الت�ي تواجه 
الربنامج الوطني لشؤون األلغام يف العراق، 
فيما أكد وجود مس�احات شاس�عة بأربع 
محافظات ال تزال ملوثة بالعبوات واأللغام. 
وقال الفالحي، لوكالة األنباء الرس�مية، إن 
»موضوع التلوث باأللغام والعبوات الناسفة 
والرشاك املخادعة واملخلفات الحربية إحدى 
املش�كالت الجدية التي يواجهه�ا الربنامج 
الوطني لش�ؤون األلغام يف الع�راق«، مبيناً 
أن »الربنامج س�لمي مرتبط ب�وزارة البيئة 
وزارة  يف  الوطني�ن  ال�رشكاء  بمس�اعدة 
الدف�اع - الهندس�ة العس�كرية، والدف�اع 
املدني يف وزارة الداخلية، وهندس�ة مديرية 
املتفجرات بالتنس�يق م�ع األجهزة األخرى 

والحكومات املحلية«.
وأض�اف، أن »الربنامج هدفه الحقيقي هو 
تنظيف ه�ذه األرايض من األلغام والعبوات 
وتأمينه�ا  الحربي�ة  واملخلف�ات  الناس�فة 
وجعله�ا قابلة لالس�تثمار وإع�ادة الحياة 

فيها خصوصاً يف املناطق املحررة«.
يف  األلغ�ام  ش�ؤون  »دائ�رة  أن  وأوض�ح، 
وزارة البيئ�ة ترشف عىل وض�ع التعليمات 
الدولي�ة  االتفاقي�ات  وف�ق  والضواب�ط 
الحاكم�ة«، مش�راً إىل »الجانب اإلنس�اني 
املتمثل بمساعدة الضحايا نفسياً وجسدياً 
وإقحامهم يف املجتمع«. وعن أبرز املسببات 

النتشار العبوات واأللغام قال الفالحي: »إن تنظيم داعش 
اإلرهابي الذي وضع هدفاً أساسياً عرب استهداف اإلنسان 
واس�تهداف بيئت�ه، فكان�ت العبوات الناس�فة والرشاك 
املخادع�ة واح�دة من أه�م األس�لحة التي يس�تخدمها 
لإليق�اع بأكرب ع�دد ممكن م�ن الضحاي�ا«، مضيفاً أن 
»مناطق شاس�عة من محافظة نين�وى ملوثة باأللغام 
والعبوات الناس�فة كذلك املخلفات الحربية التي أزهقت 

أرواح الكثر من املواطنن األبرياء«. وأشار إىل أن »واحدا 
من أهم رشوط اس�راتيجية إعادة االس�تقرار واإلعمار 
أن تك�ون األرض نظيف�ة وخالية من جمي�ع املخلفات 
والعب�وات الخط�رة«، مؤك�داً أن »الوزارة تب�ذل جهوداً 
جدي�ة وبالتع�اون مع املنظم�ات الدولي�ة ذات التمويل 
الدويل ومن خ�الل دائرة األمم املتح�دة لألعمال املتعلقة 
باأللغ�ام )أونماس(، تم إجراء تنظي�ف لهذه األرايض«. 
وتابع الفالحي، أن »الوزارة تبذل جهوداً كبرة خصوصا 

يف املناط�ق املدني�ة داخ�ل املدين�ة وابت�دأت بالجامعات 
واملعاهد واملدارس واملستشفيات واملستوصفات والطرق 
والجس�ور ومحط�ات الكهرباء، واس�تطاعت أن تحقق 
أش�واطاً طويلة«. وبن، أن »هناك مس�احات شاس�عة 
ال ت�زال ملوثة بالعبوات الناس�فة واأللغ�ام يف محافظة 
نينوى إضاف�ة إىل بقية املحافظات وخصوصاً عىل طول 
الحدود العراقية اإليرانية وهذا يتطلب املزيد من الجهود 
واملزي�د من الدعم وتوفر إمكاني�ات مادية«، الفتاً إىل أن 

»رئيس مجلس ال�وزراء هو املرشف األعىل 
ع�ىل الربنام�ج الوطن�ي لش�ؤون االلغ�ام 
وتحظ�ى ال�وزارة بدع�م واهتم�ام كب�ر 
م�ن قبل�ه«. ون�وه إىل أن »هن�اك خطة تم 
وضعها للتخلص م�ن األلغام يف نهاية عام 
2028«، معرب�اً ع�ن أمل�ه يف »التمكن من 
أداء املهم�ة ضم�ن االس�راتيجية الوطنية 
والنجاح بتحقيقه�ا«. وأردف وزير البيئة، 
ب�أن »محافظة نينوى لها اهتمام خاص يف 
ه�ذا الربنامج وهناك العدي�د من املنظمات 
الدولية التي تعمل يف إطار إنساني بتنظيف 
هذه األماكن وبإرشاف الوزارة، حيث قمنا 
بزيارات متعددة لهذه املنطقة يف محافظة 
نين�وى وبتوجيه من رئيس مجلس الوزراء 
ليض�ع موضوع�ة الحف�اظ ع�ىل س�المة 
املدنين وتطوير االستثمار يف هذه املناطق 
يف س�لم أولويات�ه«. وأك�د، أن »موض�وع 
األلغام والعبوات الناسفة موضوع أسايس 
ومهم كونها واحدة من أهم األس�لحة التي 
اس�تخدمتها عصاب�ات داع�ش اإلرهابي�ة 
إليق�اع أك�رب ع�دد ممك�ن م�ن الضحاي�ا 
املدني�ن كونه�ا تنظيما بربري�ا يعمل عىل 
سياس�ة الغدر والتأثر عىل املدنين والبنية 
التحتي�ة«، مش�راً إىل أن »محافظة األنبار 
كذلك فيها مناطق شاسعة ملوثة باإلضافة 
الدي�ن وقس�م م�ن  إىل محافظ�ة ص�الح 
محافظة دياىل«. ونب�ه، بأن »الوزارة لديها 
خرائط مسح لكل مر يف العراق ومعلومات 
تفصيلي�ة يف بنك املعلومات يف وزارة البيئة، 
وهذا املسح دقيق جداً، إضافة اىل املناطق الجنوبية وعىل 
ط�ول الح�دود العراقي�ة اإليرانية إذ تمتلك ال�وزارة دقة 
كبرة يف كل املس�احات امللوثة فضالً ع�ن وجود بيانات 
يف قاعدة البيان�ات«، مؤكداً أن »ال�وزارة وبالتعاون مع 
املنظم�ات الدولية ومن خالل التموي�ل الدويل إضافة اىل 
جهود الحكومة العراقية تسعى إىل توفر األموال الالزمة 

للتخلص من هذه اآلفة«.

مساحات شاسعة مليئة بـ »العبوات« واملخلفات احلربية.. وأكثر من »6« أعوام عمل للخالص منها

»أرايض املوت«: »4« حمافظات مليئة باأللغام

العدد )2530(   16     كانون الثاني    2022                السنة السادسة                 معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االحد

      بغداد / المستقبل العراقي

اص�در الفريق عم�اد محمد محم�ود وكيل 
االم�ر  الرشط�ة  لش�ؤون  الداخلي�ة  وزارة 
االداري الخ�اص بمن�ح الع�الوة الس�نوية 

للضباط واملراتب.
 وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة منه، إن »االمر ضمن جدول 
كان�ون الثاني 2022 ملق�ر الوكالة وتوابعها  
يف مديري�ات رشط�ة املحافظ�ات والدوائ�ر 
االختصاصي�ة اعتبارا من 9/1/2022 وفقاً 

الستحقاقهم القانوني بموجب كتابنا املرقم 
6731 يف 14/1/2022«. 

وجاء االمر بحسب البيان كما ييل: 
-من�ح ع�الوة س�نوية للضب�اط و البال�غ 

عددهم ) 5528 ( 
  -من�ح ع�الوة س�نوية اضافي�ة للضب�اط 
كونهم م�ن حملة الش�هادات العليا والبالغ 

عددهم )17( 
-منح عالوة الس�نوية للضباط مس�تحقي 

الجداول السابقة والبالغ عددهم )67( 
- منح العالوة السنوية ضمن جدول كانون 

الثاني 2022 للمراتب ملقر الوكالة وتوابعها 
يف مديري�ات رشط�ة املحافظ�ات والدوائ�ر 
االختصاصية بموجب كتابنا املرقم 6732 يف 
14/1/2022 والبالغ عددهم )) 57175 (( 

منتسباً وفقاً الستحقاقهم القانوني«.
إىل ذل�ك، ألق�ت الق�وات االمني�ة، القب�ض 
ع�ىل عدد م�ن املتهم�ن بجرائ�م متنوعة يف 

محافظتي البرصة وكربالء.
وقالت وزارة الداخلية يف بيان تلقت املستقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه، إن »مف�ارز قس�م 
رشط�ة البلدة الثانية التابع اىل قيادة رشطة 

البرصة نفذت عملي�ات تحٍر ومطاردة لعدد 
من املتهم�ن املطلوب�ن للقضاء، أس�فرت 
عن القبض عىل 23 متهم�ًا بقضايا جنأيية 
مختلفة أبرزها القتل وفق املادة 406 ومتهم 

بالنصب واالحتيال«. 
اإلج�راءات  اتخ�اذ  ت�م  »حي�ث  واضاف�ت: 
القانوني�ة بحقهم وإحالتهم للقضاء لينالوا 

جزاءهم العادل«. 
ويف كرب�الء تمكن�ت اقس�ام قي�ادة رشطة 
املحافظة من إلقاء القبض عىل )11( متهماً 
م�ن خالل إج�راء حمالت أمنية يف االس�واق 

واالماكن العامة والخاصة. 
واش�ارت الداخلية يف بيان اىل »تنفيذ مفارز 
من قس�م مكافحة اإلجرام )6( أوامر قبض 
صاردة من القضاء العراقي, فيما نفذ قسم 
رشطة البلدة )3( أوامر قبض بحق مطلوبن 

وفق مواد قانونية مختلفة«. 
وبينت ان مفارز من قس�م رشطة األقضية 
بح�ق  قب�ض  أم�ري  تنفي�ذ  تمكن�ت م�ن 
مطلوبن للقضاء, لتت�����م إحالة املتهمن 
اىل الجه�ات املختص�ة الكم�ال اإلج�راءات 

القانونية بحقهم«.

وكيل الداخلية لشؤون الرشطة يصدر االمر اخلاص بالعالوة السنوية للضباط واملراتب
الوكالة اعتقلت متهمني جبرائم متنوعة يف البصرة وكربالء

        بغداد / المستقبل العراقي

لرئيس  املايل  املستش�ار  كش�ف 
ال�وزراء، مظهر محم�د صالح، 
أمس السبت، عن مالمح املوازنة 

املالية للعام الجاري 2022.
إن »م�����وازنة  وقال صال�ح 
بش�كل  تش�به   2022 الع�ام 
كب�ر موازنة ال���ع�ام 2021، 
التش�غيل  اب�واب  ناحي�ة  م�ن 

واالستثمار وغرها«. 
املوازن�ة  »بق�اء  ان  واض�اف 
يعت�����مد  الحالي�ة  بصيغتها 
ع�ىل مجل�س ال�وزراء ومجلس 
الن�واب«، مبين�ا ان »م�ن ح�ق 
تخفي�ض  الن�واب  مجل�س 
التخص���يصات او امل����ناقلة 
ب�ن االب�واب، وه�ذا يعتمد عىل 
لترشي�ع  الدس�توري  املس�ار 

املوازنة املقبلة«.

مستشار حكومي عن موازنة 2022:
 هذه أبرز مالحمها

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئيس الجبهة الركمانية أرشد الصالحي، أنه تم إبعاد 
ملف كرك�وك من ملف تش�كيل الحكوم�ة العراقية خالل 

املفاوضات بن األطراف السياسية.
وقال الصالحي، »تحدثنا مع القيادات الس�نية والش�يعية 
بخص�وص تش�كيل الحكوم�ة، وطلبن�ا منهم م�ن خالل 
مفاوضاتهم مع الجانب الكوردي عدم إقحام ملف كركوك 

اإلداري يف قضية تشكيل الحكومة«.
واضاف أن »األطراف الس�نية والش�يعية وعدتنا بالحديث 
مع الكورد بهذا الخصوص، وأكدوا أن هذه القضية تخص 
ممث�يل مكونات كركوك، وبذلك تم إبع�اد ملف كركوك من 

ملف تشكيل الحكومة العراقية«.
أم�ا بخصوص وض�ع محافظة كرك�وك، ذك�ر الصالحي 
أن�ه »الزال التوازن القوم�ي منذ 2003 ولغاي�ة 2017 بيد 

الجان�ب الك�وردي يف بعض االمور، ويف ي�د الجانب العربي 
ببع�ض االمور، س�واء كان منص�ب املحاف�ظ أو مناصب 
أخرى«، الفت�ا اىل ان »املناصب األمني�ة هي محصورة بن 

الكرد والعرب«.
ون�ّوه اىل ان »املناصب التي تهم عصب كركوك، بخصوص 
امل�دراء العام�ن هن�اك، قي�ادة الرشط�ة للك�رد والصحة 
للركم�ان والربي�ة للع�رب«، مردفا ان »ه�ذا األمر موزع 
بش�كل متس�او، لك�ن دوائ�ر الدولة واألقس�ام والش�عب 
أيض�اً بحاجة إىل نوع من إعادة الت�وازن ولدينا لجنة بهذا 

الخصوص«.
رئي�س الجبه�ة الركمانية أرش�د الصالحي، دع�ا ممثيل 
املكونات والنواب الجدد اىل »التعاون يف إعادة توزيع العدالة 
ب�ن مكونات كرك�وك جميعاً«، موضح�ا ان »هنالك بوادر 
ايجابية بتقريب وجهات النظر بن التيار الصدري واإلطار 
التنسيقي، وهنالك أخبار عن ق�����رب وجود ات����فاق 

آخر للملمة البيت الشيعي«.
»نح�ن مع وحدة الكلمة والص�ف بن املكونات جميعاً، وال 
نريد أي تفرقة، سواء داخل املكون الشيعي أو داخل املكون 
السني أو داخل املكون الكردي أو داخل املكون الركماني«، 
وفق�اً للصالح�ي ال�ذي رأى أن »املطلوب أن يك�ون تمثيل 
لل�كل يف هذه الحكومات، لكن كل حس�ب حاجته الوطنية 

والقومية وحجمه االنتخابي«.
وعقد مجلس النواب العراقي بدورته الخامسة، األحد، أوىل 
جلس�اته الربملانية بحضور ق�ادة وأعضاء الكتل واألحزاب 
الفائ�زة يف االنتخاب�ات املبكرة التي ج�رت يف ترشين األول 

.2021
وافتتحت الجلسة برئاسة النائب، محمود املشهداني، حيث 
ت�م اختيار رئي�س تحالف تق�دم محمد الحلبويس رئيس�اً 
للربملان، حاكم الزاميل نائباً أول لرئيس الربملان، وشاخوان 

عبدالله نائباً ثانياً لرئيس الربملان.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن مساعد رئيس القضاء االيراني للشؤون 
الدولي�ة وأم�ن لجنة حقوق االنس�ان كاظم 
غري�ب آب�ادي، إن االجتم�اع الثال�ث للجن�ة 
التحقيق املش�ركة اإليرانية العراقية بش�أن 
اغتي�ال الش�هيد قاس�م س�ليماني س�يعقد 
يف بغ�داد الش�هر املقبل.وقال غري�ب آبادي، 
يف ترصي�ح، ان “قضي�ة استش�هاد الفري�ق 
سليماني ُفتحت بش�كل قانوني وُعقدت أوىل 

جلساتها يف 3 كانون الثاني، ويجري النظر يف 
حوايل 80 ملفا يف هذا الصدد من خالل 2500 
ش�كوى ألرس الش�هداء املدافيعن عن املراقد 
املقدس�ة يف دائ�رة عدلي�ة طهران”.واضاف 
انه “تم فتح قضية جنائية يف قس�م الشؤون 
الدولية بعدلية بطهران وشكلنا لجنة تحقيق 
مش�ركة مع العراق واجتمع�ت هذه اللجنة 
مرتن حتى اآلن”.واش�ار غريب آبادي اىل ان 
“االجتم�اع الثال�ث للجنة االيراني�ة العراقية 
املش�ركة س�يعقد يف بغداد منتصف ش�باط 

القادم”، مبينا انه “ستقوم املحكمة املختصة 
بالقضاي�ا الدولية قريًبا بإعداد الئحة االتهام 
وإرس�الها إىل عدلي�ة طهران«.واوض�ح ان�ه 
“يف قضية الش�هيد س�ليماني، فإن استخدام 
صالحيات أخرى هو أيضا عىل جدول األعمال، 
وقال: نس�قنا مع الرئاسة االيرانية والجهات 
ذات الصلة ل�إلرساع يف التحقيق حتى نتمكن 
من التوصل عاج�اًل إىل ما إذا كان من املمكن 
الرجوع إىل مؤسس�ات قانونية دولية أو رفع 

دعوى قضائية يف امركا أم ال”.

ادان�ت وزارة الخارجّي�ة أّي عمل ُيَعدُّ 
الع�راق،  واس�تقرار  ألم�ن  مزعزع�اً 
مش�رًة إىل أن »إج�راءات الحكوم�ة 
الُجن�اة وإن�زال  العراقي�ة بمالحق�ة 

العقاب بحقهم وفق القانون«.
وتعرضت املنطقة الخرضاء اىل قصف 
صاروخي اس�تهدف محيط السفارة 
االمركي�ة يف املنطقة الخرضاء، حيث 
ذكرت خلية االعالم االمني يف بيان لها 
ان�ه »يف عم�ل إرهابي جب�ان، تعرض 
الس�كان األبرياء يف املنطقة الخرضاء 
الدبلوماسية  ببغداد ومقرات البعثات 
التي تتحمل الق�وات االمنية العراقية 
مسؤولية حمايتها اىل هجوم بواسطة 
ع�دد م�ن الصواري�خ انطلق�ت م�ن 

منطقة الدورة جنوبي العاصمة«.
 وأض�اف البي�ان أن القص�ف تس�بب 
بإصابة طفلة وإمرأة بجروح، وسقط 
أح�د ه�ذه الصواريخ داخل مدرس�ة 

إيالف داخل املنطقة ذاتها.
 الهجوم تم بثالث�ة صواريخ انطلقت 
م�ن منطق�ة ك�رارة التابع�ة ملدين�ة 
ال�دورة جنوبي بغداد، حي�ث تمكنت 
منظوم�ة الدف�اع الج�وي »يس رام« 
التابعة للس�فارة األمركي�ة يف بغداد 
اع�راض صاروخ�ن، وس�قط  م�ن 

الثالث ضمن مقربات السفارة.

اجلبهة الرتكامنية: تم إبعاد ملف كركوك من مباحثات تشكيل احلكومة

الشهر املقبل.. عقد االجتامع الثالث للجنة التحقيق باغتيال سليامين يف بغداد

اخلارجية:
 أمن واستقرار العراق ليس 

خيارًا بل مسار حتمي

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف القيادي يف تحال�ف الفتح عيل الفتالوي، أمس الس�بت، عن 
لقاء قريب سيجمع بن اإلطار التنسيقي والكتلة الصدرية لالتفاق 

عىل تسمية رئيس وزراء مقبول لدى الطرفن.
وق�ال الفتالوي، يف ترصيح صحف�ي، إن »مخرجات اجتماع اإلطار 
التنس�يقي الذي عق�د يوم امس بمنزل الس�يد عم�ار الحكيم جاء 
لغرض مناقش�ة كل التداوالت التي تخص العملية السياس�ية وآلية 
اإلط�ار التنس�يقي فيم�ا يتعل�ق بالذه�اب للمعارضة أو لتش�كيل 

حكومة توافقية مع الكتلة الصدرية«.
وأض�اف الفتالوي انه »س�تكون هناك زيارة قريب�ة اىل منزل زعيم 
التي�ار الصدري الس�يد مقت�دى الصدر لط�رح مخرج�ات اجتماع 
األم�س«، مبين�ا ان »املباحثات تج�ري بصورة جي�دة بن الطرفن 

واألبواب ليست مغلقة ما بن اإلطار والتيار«.
وأوضح أن »الحوار مستمر من اجل االتفاق عىل رئيس وزراء يخدم 

مصالح الشعب العراقي«.
وعقد يوم الجمعة اجتماع أعضاء اإلطار التنسيقي يف منزل الحكيم 

ببغداد لبحث اليات تشكيل الحكومة وتكوين التحالفات.

        بغداد / المستقبل العراقي

بن االتحاد الوطني الكردس�تاني، أمس الس�بت، ع�دم وجود بيان 
أو كتاب رس�مي من قبل الحزب الديمقراطي الكردس�تاني لرفض 

ترشيح برهم صالح ملنصب رئاسة الجمهورية.
وقال�ت عضو االتحاد املاس فاضل يف ترصي�ح إن “االتحاد الوطني 
رش�ح برهم صال�ح لوالية ثاني�ة وال يوجد رفض رس�مي من قبل 
الح�زب الديمقراط�ي عىل املرش�ح “موضحة أن “الجميع يس�عى 

بشكل مكثف لتشكيل الحكومة”.
وأضافت أن “جميع الكتل تسعى كي ال تكون الرصاعات السياسية 
حاج�زاً للعملي�ة السياس�ية، ونح�ن نؤمن ب�ان الكتل السياس�ية 

تستطيع أن تصل اىل اتفاق بشأن رئيس الجمهورية “.
ولفت�ت اىل أن “املكونات جميعها تعمل لتش�كيل الحكومة املقبلة، 
ونأم�ل أن تكون الظ�روف الخاصة بعيدة عن خدم�ة املوطن ويتم 

تجاوزها بشكل او باخر”.
وكان مصدر سيايس مطلع كشف يف وقت سابق، عن إرصار رئيس 
الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني عىل رفض ترشيح 

برهم صالح لرئاسة الجمهورية.

التنسيقي يكشف حماور »لقاء قريب« 
بني اإلطار والتيار الصدري

االحتاد: الديمقراطي ال يرفض ترشيح 
برهم صالح  للرئاسة

        بغداد / المستقبل العراقي

الن�واب  مجل�س  عض�و  رأى 
العراق�ي ماج�د ش�نكايل، أمس 
حرم�ان  س�يتم  أن�ه  الس�بت، 
ساس�ة العراق من لعب اي دور 
يف املنطق�ة، عازي�ًا الس�بب اىل 

رصاعاتهم.
وكتب شنكايل، يف تغريدة بموقع 
توير، انه »حسب تقارير، %75 
من الق�وات االيرانية انس�حبت 
من س�وريا وبالتأكيد الفصائل 

العراقية من ضمنها«.
يش�يد  »الف�روف  ان  وأض�اف 
الع�راق  يف  اربي�ل  بتجرب�ة 
واملنطق�ة ويدع�و اىل نقله�ا اىل 

س�وريا، س�يناريو جديد سيتم 
رسمه للمنطقة وساسة العراق 
س�يحرمون العراق من لعب اي 
دور يف اي سيناريو مقبل بسبب 

رصاعاتهم«.
يش�ار اىل ان وزي�ر الخارجي�ة 
الرويس س�رغي الفروف، أشاد 
بتجربة اربيل يف العراق واملنطقة، 

عاداً اياها »مختلفة«.
وزير الخارجية الرويس سرغي 
الفروف، وخالل مؤتمر صحفي 
سنوي يف موس�كو، قال لشبكة 
»تجرب�ة  ان  االعالمي�ة  رووداو 
واملنطق�ة  الع�راق  يف  أربي�ل 
مختلف�ة، ويج�ب نق�ل تجربة 

الكورد يف العراق إىل سوريا«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أتفق شيوخ وعشائر قضاء الفجر 
شمال ذي قار عىل وثيقة عهد تضم 
مجتمعي�ة  اصالح�ات  مجموع�ة 

هامة.
واهم م�ا تضمن�ت الوثيق�ة »ترك 
تقاليد االكل عىل حس�اب اصحاب 
الجنازة يف النجف االرشف.. ورفض 

ظاهرة الرمي يف املناسبات«.

نائب يتحدث عن »سينـاريو جديـد«:
 ساسة العراق سُيحرمون من أي دور

عشائر يف ذي قار تتفق عىل »وثيقة عهد«: 
جتاوز أساليب بالية 
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    بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت هيئة االتص�االت واإلعالم، أمس الس�بت، التحرك 
لف�رض رضائ�ب ع�ى ال�ركات املس�ؤولة ع�ن مواقع 
التواص�ل االجتماع�ي، فيم�ا كش�فت عن أه�م مطالب 
الع�راق بش�أن القضايا املخالف�ة للقان�ون والتي تمس 
األم�ن القومي والت�ي تنر عرب تلك املواق�ع عرب 5 أنواع 

من الجرائم.

وقال املدير التنفيذي لهيئة اإلعالم واالتصاالت عيل املؤيد، 
رداً عى س�ؤال بش�أن قيام تلك ال�ركات بحذف كلمات 
معينة أو حظر حسابات أصحابها، إن »رشكات التواصل 
االجتماعي تعمل يف الغالب وفق رؤى ورشوط خاصة بها، 
بغ�ض النظر عن خصوصيات البلدان والدول املس�تهلكة 
وتس�عى لفرض تلك الروط عى الجمي�ع بما تتمتع به 

من انتشار وقوة مالية كبرية«.
وأض�اف، أن »هن�اك مح�اوالت عاملي�ة بش�كل جمع�ي 

وبص�ورة منف�ردة للتفاوض مع ه�ذه الركات لفرض 
ضوابط ورشوط عمل لها، هذه املحاوالت ال تزال مستمرة 
بناء عى االشكاليات املطروحة يف العراق ويف العالم كذلك 

بخصوص عمل تلك الركات«.
وتاب�ع أن »الع�راق ومن�ذ م�دة يح�اور ه�ذه الركات 
لف�رض ضواب�ط ورشوط ع�ى عمله�ا وهن�اك مرون�ة 
من ه�ذه اإلط�راف ولكن ل�م تص�ل اىل مرحل�ة االتفاق 
والعم�ل، والس�باب كثرية«. وكش�ف املؤيد ع�ن »تحرك 

لف�رض الرضائب عى هذه الركات والعمل مس�تمر يف 
هذا املجال«. وبخصوص ما يس�مح بن�ره عرب مواقع 
التواص�ل ويؤثر عى األم�ن القومي يف الع�راق أوضح أن 
»للع�راق مطالب بهذا الخصوص م�ن تلك الركات وفق 
ثنائي�ة حفظ الحريات ومنع ما يخال�ف القانون ويمس 
األم�ن القوم�ي العراق�ي ملن�ع ت�داول ما ين�ر ويتصل 
بالجرائ�م املنظمة )االتجار بالب�ر، واملخدرات، والعملة 

املزيفة، وعمليات االبتزاز، واإلرهاب( وغريها«.

اإلعالم واالتصاالت تتحرك لفرض ضوابط ورسوم عىل رشكات التواصل االجتامعي

    بغداد/ المستقبل العراقي

بينت وزارة املوارد املائية، أمس السبت، أهمية 
الس�يول واألمطار املتساقطة يف البالد، وفيما 
أكدت أن محافظة أربيل شهدت أعى سقوط 
مطري، أشارت إىل أن األمطار يف املوصل جيدة 

ولها تأثري إيجابي عى الزراعة الديمية.
وق�ال املتح�دث باس�م وزارة امل�وارد املائية، 
عون ذياب، إن »الس�يول بش�كل عام لها أثر 
إيجابي والذي س�قط يف أربيل من أمطار كان 
أعى س�قوط مطري بحيث يف بعض األماكن 
تج�اوز 700 مل�م وبالتايل أن ه�ذه الكميات 
جي�دة، واألمط�ار اس�تمرت لف�رة طويل�ة 
وليس كالسابق كانت قصرية وشكلت سيوالً 

رغماً من بع�ض األرضار لكن هي بادرة خري 
بالتأكيد«.

وأض�اف ذياب أن »الس�يول يف أربي�ل تتوجه 
إىل نه�ر ال�زاب األع�ى واألمطار والس�يول يف 
الس�ليمانية تخ�دم س�د دوكان، وأيض�اً م�ا 
يفيض من بعض السدود مثل سد دبس الذي 
في�ه مياه كثرية تص�ل اىل 800 مر مكعب يف 
الثاني�ة، وهذه س�تخدم الزاب األس�فل الذي 
يص�ب يف نهر دجل�ة ». ولف�ت إىل أنه »ضمن 
الخطة االعتيادية للوزارة تم الخزن يف السدود 
نتيجة احتوائها عى فراغات قصدية«، مبيناً 
أن »م�ا يأت�ي يف س�د املوص�ل بش�كل كامل 
يخزن يف خزان أو منخفض الثرثار، ولذلك لن 
يكون الف�رق واضحاً يف نهر دجلة بالعاصمة 

بغداد«.
وأكد أنه »حالياً الوضع س�ابق ألوانه لتحديد 
الكمي�ات التي من املمكن أن تتحقق وكميات 
الخ�زن يف خزاناتنا يف عم�وم البالد ويف نهري 
دجل�ة والف�رات، وتحديداً يف نه�ر دجلة كون 
الجان�ب الغربي الذي يم�ر خالله نهر الفرات 
ال�ذي ل�م يك�ن في�ه أمط�ار«. وأش�ار إىل أن 
»املوصل أيضاً كان فيها أمطار جيدة، وقسم 
منه�ا تج�اوزت 30 مل�م ولها تأث�ري ايجابي 
وخاصة للزراع�ة الديمية، علم�ا أن األمطار 
ستس�تمر خالل األس�بوع القادم ،وستكون 
هناك ذروة يف ي�وم االثنني القادم، ونتوقع أن 
تكون هناك أمطار عى الجانب الرقي يف سد 

دربندخان وحمرين وهذا مهم لنهر دياىل«.

املوارد: األمطار يف املوصل جيدة وتأثريها إجيايب 
عىل الزراعة الديمية

     المستقبل العراقي / احمد عبد الصاحب كريم

اعلن�ت دائرة صحة بغ�داد الكرخ - مركز 
التدري�ب وتطوي�ر والتنمي�ة البرية عن 
تدريبي�ة  وورش�ة  دورة   )121( اج�راء 
وتدريب )2467( طالب من خالل التدريب 
الصيف�ي واملنهج�ي والتطبيق�ي لطلب�ة 
الجامعات واملعاهد وتزويد طلبة الدراسات 
االولي�ة والعليا ب��)322( بكتب تس�هيل 
املهمة الع�داد البح�وث العلمي�ة وبحوث 

التخرج خالل عام 2021 املنرصم.
ذكر ذلك مدير التدري�ب وتطوير والتنمية 
البري�ة الدكت�ور )احم�د خلي�ل نايف( 
أن ه�ذه ال�دورات و ورش�ات العمل هي 
ضمن الخط�ة التدريبية للدائ�رة و لكافة 
ب�ني  ال�دورات  وتوزع�ت  االختصاص�ات 
الدورات التي يقيمها املركز يف املؤسس�ات 

الصحية والتي تش�مل املوظفني )املالكات 
الطبي�ة، الصحية، االدارية( حيث بلغ عدد 
ال�دورات وورش العمل )121( بمش�اركة 
)3363( مش�ارك من مختلف املؤسس�ات 
الطبي�ة  امله�ن  الصحي�ة وم�ن مختل�ف 
والصيادلة واطباء االسنان واملهن الصحية 

واإلدارية.
واضاف ناي�ف تم تزويد طلبة الدراس�ات 
االولية والعليا )322( كنال تس�هيل مهمة 
الع�داد البح�وث توزعت ب�ني )17( كتاب 
ترقي�ة و)72( كت�اب للدراس�ات االولي�ة 
و)233( كتاب للدراس�ات العليا باالضافة 
وطالب�ة  طال�ب   )2467( تدري�ب  اىل 
لطلب�ة  واملنهج�ي(  الصيف�ي  )التدري�ب 
املعاه�د والكلي�ات توزعت ب�ني )1473( 
طالب يف التدريب الصيفي و)944( طالب 

يف التدريب املنهجي والتطبيقي.

صحة الكرخ تعلن اجراء »121« دورة وورشة 
تدريبية يف 2021: دربنا »2467« طالب

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

توقع�ت وكال�ة الطاق�ة الدولية، نمو اس�تهالك 
الطاقة الكهربائية يف العراق ألكثر من 6% سنويا، 
مبين�ة أن الطاق�ة الشمس�ية لتولي�د الطاقة لن 

تساهم بشكل كبري خالل الفرة 2024-2022.
وقال�ت الوكال�ة، يف تقري�ر له�ا، ان »اس�تخدام 
الكهرباء يف الرق األوس�ط نما بأكثر من %3.5 
يف العام 2021 وس�وف تواصل بمعدل متوس�ط 
قدره 2% خ�الل الف�رة 2022-2024 مع زيادة 
للنم�و الس�كاني، وزي�ادة الطل�ب ع�ى تكييف 
الهواء وتحلية مياه البحر، والتوسع يف استخدام 

الطاقة«.
وتوقعت الوكالة أن »ينمو اس�تهالك الكهرباء يف 
الع�راق بمعدل رسيع أكثر من 6 % س�نوًيا حتى 
الع�ام 2024«، من�وة إىل أن »الدول�ة العراقي�ة 
تق�وم بتخفيض عج�ز الطاقة بش�كل تدريجي 
مع اس�تكمال مروع واحد عى األقل الستثمار 
الغاز )حلفايا( والعديد من مشاريع إعادة إحياء 

محطات التي تعمل بالغاز«.
كما اش�ارت الطاقة الدولية ان�ه »عى الرغم من 
الخط�ط الطموحة لتكثي�ف الطاقة الشمس�ية 
توليد الطاقة املتجددة، إال أنه ليس من املتوقع أن 
تساهم بشكل كبري ملتطلبات الطاقة يف العراق يف 

الفرة 2024-2022«.
ويجري الع�راق مباحثات مع دول خليجية وعى 
رأس�ها الس�عودية الس�ترياد الكهرباء منها عرب 
ربط منظمتها مع منظومة الخليج، بعد أن كان 
يعتمد عى إيران لوحدها خالل السنوات املاضية 
عرب اس�ترياد 1200 ميغ�اواط وكذلك وقود الغاز 

لتغذية محطات الطاقة الكهربائية املحلية.
كما يعتزم العراق اس�ترياد الكهرب�اء من األردن 
وتركيا، يف مس�عى من بغداد لس�د النقص لحني 
بن�اء محط�ات طاق�ة تكون ق�ادرة ع�ى تلبية 

االستهالك املحيل.
ويعان�ي الع�راق من أزمة نق�ص كهرباء مزمنة 
منذ عق�ود ج�راء الحص�ار والح�روب املتتالية. 
ويحتج السكان منذ سنوات طويلة عى االنقطاع 
املتك�رر للكهرب�اء وخاصة يف فص�ل الصيف، إذا 

تصل درجات الحرارات أحياناً إىل 50 مئوية.

الطاقة الدولية
 تتوقع نموًا كبريًا باستهالك 

الكهرباء يف العراق

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الثقاف�ة والس�ياحة واآلث�ار، أم�س الس�بت، عن 
تأجيل توزيع املنحة التش�جيعية عى املستحقني من الصحفيني 
والفنان�ني واألدباء والتش�كيليني والش�عراء الش�عبيني يف مراكز 
التوزيع بمحافظات البرصة والنجف وكركوك إىل الثالثاء املقبلة.  
وقالت ال�وزارة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
إن�ه »لتس�هيل توزيع املنح�ة، وانس�يابيتها، وضم�ان وصولها 
إىل املس�تحقني من الصحفي�ني والفنانني واألدباء والتش�كيليني 
والش�عراء الش�عبيني يف محافظاتن�ا العزي�زة فقد تق�رر تأجيل 
عملي�ة التوزيع إىل ي�وم الثالثاء املوافق للثامن عر من الش�هر 

الجاري«.  
وأضاف البيان، »ما التوزيع يف بغداد فيجري حسب الجدول املعلن 

سابقاً للمستحقني من بغداد واألنبار ودياىل، وواسط.

الثقافة تؤجل توزيع املنحة 
التشجيعية يف ثالث حمافظات

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت هيئ�ة املنافذ الحدودية، أمس الس�بت، ضب�ط 14 حاوية 
مخالف�ة ل�روط وضواب�ط االس�ترياد يف منفذ مين�اء أم قرص 

الشمايل.  
وقالت الهيئة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي«، نسخة منه، إن 
»مديري�ة منفذ ميناء أم قرص الش�مايل تمكن�ت من ضبط )14( 
حاوية مخالفة لروط وضوابط االس�ترياد وذلك بعد استحصال 
موافق�ة قايض التحقيق وتش�كيل لجنة لهذا الغ�رض بالتعاون 

والتنسيق مع مركز كمرك ام قرص الشمايل«.  
وأوض�ح البيان، أنه »من خالل الكش�ف ع�ى الحاوية املضبوطة 
تب�ني أنها تحتوي )خط�وط إنتاجي�ة وادوات احتياطية ومعامل 

مختلفة ومستلزمات طبية وادوات احتياطية للسيارات(«.  
وأضاف�ت الهيئ�ة أن »عملي�ة الضبط تم�ت وذلك لتج�اوز املدة 
القانونية املس�موحة عى بقائها يف امليناء دون مراجعة اصحاب 
العالقة، وتم تش�كيل لجنة و تنظيم محرض ضبط أصويل واحالة 

املواد إىل القضاء التخاذ اإلجراءات القانونية بحق املخالفني«.

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت رشكة املنتجات النفطية يف وزارة النفط، أمس الس�بت، 
عن خطتها ألسعار البنزين يف العراق، مؤكدة وفرته.

وقال مدير عام الركة حس�ني طالب، إنه »ال توجد اي نية حتى 
االن بتغيري او اجراء اي تعديالت عى اس�عار الوقود من البانزين 

عايل االوكتان }املحسن{ والبنزين العادي«. 
وأض�اف، »حتى االن االس�عار باقي�ة عى حالها وامل�واد متوفرة 

بنسبة عالية ونستبعد وجود اي شحة يف البنزين«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الربية، أمس الس�بت، أن متح�ور )أوميكرون( لن 
يؤث�ر عى العملي�ة التعليمية يف الب�الد.  وقال املتحدث الرس�مي 
باسم الوزارة حيدر فاروق السعدون إن »أي قرارات قد تصدر من 
قبل الوزارة بش�أن الدوام أو االمتحانات ترتب�ط بقرارات اللجنة 
العليا للصحة والسالمة الوطنية«.  وأكد فاروق »استمرار الدوام 
الحضوري للمدارس، وأن هناك تش�ديداً لإلجراءات الوقائية فيها 
وه�ي التعفري وارت�داء الكمامات والتباعد االجتماعي«.  وأش�ار 
الس�عدون إىل »اس�تكمال الوزارة لجميع اس�تعداداتها الخاصة 
بإجراء امتحانات نصف الس�نة وباعتماد خطة اس�تباقية أعدت 
بالتنس�يق ب�ني مديري�ات تربية بغ�داد، واملحافظ�ات واإلدارات 
املدرس�ية«.  وكان�ت الوزارة قد ح�ددت األول من الش�هر املقبل 
موعداً المتحانات نصف الس�نة للمرحل�ة االبتدائية، وال� 25 من 

الشهر الحايل موعداً المتحانات املرحلة الثانوية.

املنافذ: ضبط 14 حاوية خمالفة لرشوط 
وضوابط االسترياد يف أم قرص الشاميل

املنتجات النفطية تكشف 
خطتها السعار البانزين

الرتبية: امتحانات نصف السنة 
»حضورية« مع إجراءات خاصة

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت إدارة معلوم�ات الطاق�ة األمريكية، أمس الس�بت، عن ارتفاع  ص�ادرات العراق 
النفطي�ة إىل الوالي�ات املتحدة لتص�ل إىل 317 ألف برميل يوميا كمتوس�ط ليتجاوز بذلك 

صادرات السعودية النفطية ألمريكا خالل األسبوع املايض.
وقال�ت اإلدارة يف تقري�ر، ان »متوس�ط االس�تريادات األمريكية من النف�ط الخام خالل 
األس�بوع املايض من ثمان دول بلغت 5.153 ماليني برمي�ل يوميا منخفضة بمقدار 89 

الف برميل باليوم عن األسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.242 ماليني برميل يوميا«.
واضاف�ت ان »امريكا اس�توردت النفط الخام من العراق بمع�دل 317 ألف برميل يوميا 
خالل األسبوع املايض، مرتفعة عن األسبوع الذي سبقه والذي بلغت متوسط الصادرات 

فيه 226 ألف برميل يوميا«.
واش�ارت اىل ان »اكثر اإليرادات النفطية ألمريكا خالل األس�بوع املايض جاءت من كندا 
بمع�دل بلغ 3.340 مليون برميل يوميا، تلتها املكس�يك بمع�دل 584 الف برميل يوميا، 
تالها العراق بمعدل 317 الف برميل، ومن ثم السعودية بمعدل 294 ألف برميل يوميا ثم 
كولومبيا بمعدل 241 ألف برميل يوميا«. ووفقا لإلدارة فان »كمية االستريادات األمريكية 
من النفط الخام من الربازيل بلغت بمعدل 195ألف برميل يوميا، تليها ترينيداد وتوباغو 
بمع�دل 124 الف برميل يوميا، ثم ج�اءت االكوادور ب�معدل  58 الف برميل يوميا، فيما 

لم يتم االسترياد خالل االسبوع املايض من روسيا ونيجرييا«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعل�ن م�رصف النهري�ن االس�المي أح�د 
تش�كيالت وزارة املالي�ة، أم�س الس�بت، 
ارتفاع من�ح التس�هيالت املرصفية خالل 
ش�هر كان�ون االول.  وقالت مديرة قس�م 
التمويل واالستثمار وديان كاظم مهدي، يف 
بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، 
إن »عمليات املنح خالل شهر كانون االول 
ارتفعت بفضل توجيهات االدارة العامة اذ 
وصل عدد معامالت من�ح التمويالت وفق 
الصي�غ االس�المية اىل )199( معامل�ة«. 
وأضافت، أن »هذه املعامالت توزعت عى 
فروع املرصف )الرئييس وفرع حي الجهاد 
وفرع الس�الم وف�رع الفراهي�دي( والتي 
ش�ملت جمي�ع التموي�الت الت�ي يمنحها 

امل�رصف وف�ق الصي�غ االس�المية والتي 
تش�مل )العق�ار والس�يارات واملش�اريع 
والزواج والسلع والتعليم («.  فيما اشارت 
إىل أن »اب�واب امل�رصف بجمي�ع فروع�ه 
مفتوح�ة للمواطنني من اجل االس�تفادة 
من التموي�الت التي يمنحها املرصف وفق 
التعليم�ات واالليات املعتم�دة«.   وبنفس 
الس�ياق، اصدر مرصف النهرين االسالمي 
تعليم�ات )مرابحة رشاء العقار( الخاصة 
بمبادرة البنك املركزي.  حيث أكدت مديرة 
قسم الدراس�ات ملى عبدالعزيز مصطفى 
رشاء  تموي�ل  تتضم�ن   »التعليم�ات  ان 
وحدات س�كنية جاه�زة او رشاء وحدات 
داخ�ل املجمعات الس�كنية ملوظفي دوائر 
املوطن�ة  ش�هداءالرطة  وذوي  الدول�ة 

رواتبهم لدى املرصف«.

األسبوع املايض.. العراق يتجاوز السعودية
 يف صادراته النفطية ألمريكا

املالية تعلن عن »منح ميرسة«من خالل مرصف 
النهرين اإلسالمي

الرافدين يعلن االستمرار ببيع 
سندات البناء عرب فروعه

التخطيط توضح بشأن الدوام
50 باملئة يف مالكاهتا

ارتفاع الصادرات االردنية 
اىل العراق بنسبة 2 باملئة

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن م�رصف الرافدين، أمس الس�بت، اس�تمرار بي�ع س�نداء البناء عرب 
فروعه.

وق�ال املرصف يف بي�ان مقتضب تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، إنه 
مستمر »ببيع سندات البناء للمواطنني الراغبني بالراء«. 

واض�اف امل�رصف ان »البيع يك�ون عرب ف�روع املرصف املنت�رة يف بغداد 
واملحافظات«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أوضح�ت وزارة التخطي�ط، أم�س 
السبت، بشأن آلية الدوام 50 باملائة 

يف مالكاتها.
وقال متح�دث الوزارة عب�د الزهرة 
الهن�داوي، إن »التخطي�ط ملتزمة 

للصح�ة  العلي�ا  اللجن�ة  بق�رار 
والس�المة الوطنية بالنسبة للدوام 

 .»%50
واض�اف، ان »ال�دوام مح�دد وفقا 
للمس�تويات الوظيفية التي حددها 
القرار يف دوام املدراء العامني ومدراء 

االقسام واملوظفني«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت وسائل اعالم اردنية، أمس السبت، ارتفاع صادرات بالدها اىل السوق 
العراقية بنسبة %2.

 وبحس�ب وكال�ة انباء برا الرس�مية، فان »صادرات غرف�ة صناعة عمان 
العام املايض اىل السوق العراقية بنسبة 2 باملئة، مسجلة 559 مليون دينار، 

مقابل 548 مليون دينار يف عام 2019«. 
يف املقاب�ل، انخفضت ص�ادرات صناعة عم�ان اىل الس�عودية العام املايض 
بنس�بة 3 باملئة، مراجع�ة اىل 581 مليون دينار، مقاب�ل 596 مليون دينار 
عام 2019. وأش�ارت املعطيات االحصائية اىل ارتفاع صادرات الغرفة خالل 
نف�س العام اىل الجارة س�وريا بنس�بة 36 باملئة، لتص�ل اىل نحو 95 مليون 

دينار، مقابل 69 مليون دينار عام 2019.

حمافظ البرصة: خاطبنا املالية بشأن حتويل 
»عقود الصحة« إىل »عقود وزارية«

     المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

أعلنت حكومة البرصة املحلية عن توجيه كتاب رس�مي 
إىل وزارة املالي�ة من اجل تحويل عقود العاملني يف دائرة 

الصحة إىل عقود وزارية.
وق�ال محاف�ظ الب�رصة املهن�دس أس�عد العيداني، يف 
ترصي�ح صحف�ي، إن دائ�رة املوازن�ة العام�ة يف وزارة 
املالية هي الجهة املسؤولة عن تحويل العاملني يف صحة 
املحافظة إىل عقود وزارية ضمن مالكات وزارة الصحة 
مع إبق�اء تخصيصاتهم املالية م�ن ضمن مخصصات 
الحكوم�ة املحلية.وأض�اف أن ع�دد العامل�ني ضم�ن 
مالكات صحة البرصة 3514 عامال وس�ننتظر موافقة 
وزارة املالية ع�ى ذلك.ويواصل الع�رات من العاملني 
ضمن ال� 30 ألف درجة وظيفية يف دائرة صحة البرصة 
اعتصامه�م أمام ب�اب الدائرة للي�وم الراب�ع للمطالبة 

برصف مستحقاتهم املالية املتأخرة.

االتصاالت تعلن ارتفاع عدد املشرتكني بخدمة 
»الفايرب توهوم«

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة االتصاالت، أمس السبت، عن 
ارتف�اع عدد املش�ركني بخدم�ة )الفايرب 
توهوم( يف جانب الكرخ، فيما أش�ارت إىل 
ممي�زات ه�ذه الخدمة، مبين�ة أن خدمة 
االنرن�ت املجاني ش�مل أربع�ة مناطق يف 

بغداد.
وقال املتحدث باسم الوزارة رعد املشهداني، 
إن »ال�وزارة لديه�ا ع�دد م�ن املش�اريع 
مثل م�روع الكيبل الضوئ�ي واملروع 
الوطن�ي ومروع الفايرب ت�و هوم  الذي 
ب�دأت أع�داد املش�ركني علي�ه تتكاثر يف 
جانب الكرخ«، مبيناً أن »مروع الفايرب 
تو هوم لن يتوقف نهائياً، وسيكون محط 

جذب أعداد أكثر من  املشركني النه املروع الوحيد 
الذي يتعامل بالدينار العراقي«.

وأض�اف أن »ع�دد املش�ركني يف خدم�ة الفاي�رب تو 

ه�وم بلغ 55 ألف مش�رك يف عدة مناطق 
يف جان�ب الكرخ، حيث توفر فتح عدد من 
 gameالقن�وات التليفزيوني�ة واأللعاب ال
من خالل Dolwod التي تحتاج إىل نت فائق 
الرسع�ة ونق�اوة الصوت وع�دم تأثريها 
بالتضاري�س الجوية، إضافة إىل أن س�عر 
املكامل�ة الواحدة خمس دنانري من األريض 
إىل أريض وم�ن أريض اىل موبايل خمس�ني 
دين�ار ومن أريض إىل أريض محافظات 15 

دينار«.
وأشار إىل أن »الوزارة وفرت خدمة االنرنت 
املجاني يف مناط�ق عديدة من بغداد وهي 
منطقة أبو نؤاس وشارع املتنبي وتقاطع 
ال�رواد يف املنص�ور وب�اب امل�راد يف مرقد 
اإلمام الكاظم )عليه السالم(، وذلك بسبب 

عدد الزائرين يف هذه املناطق«.
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تنويه

وردة س�هون يف املس�تقبل العراق�ي  
املص�ادف يف ي�وم األربع�اء   يف تاريخ 
1/12/ 2022 يف العدد 2528 الخطاء 
يف القيمة املق�دره مليون و ثمانمائة 
ال�ف دين�ار ه�و الصحي�ح مائتان و 

خمسون مليون دينار 
قضية تنويه 

�������������������������������
إعالن 

يعلن الس�يد عبد املنعم كيتاوي عبيد 
متويل وقف  املرح�وم )كيتاوي عبيد( 
الواقع يف الكوت قرب مديرية كهرباء 
واس�ط و املش�يد عىل العق�ار املرقم 
مزاي�دة  الج�راء  ال�راي   66/375
الع�ره  املح�الت  إليج�ار  علني�ة  
امللحق�ه  بالوقف و املب�ن تفاصيلها 
ادناه فعىل الراغبن باملزايدة مراجعة 
الوقف الش�عي يف واسط و بعد عرة 
ايام  من االعالن  يف الصحف الرسمية  
التأمين�ات  معه�م  مس�تصحبن  
القانوني�ة البالغ�ه  10% م�ن القيمة 
املق�درة و كذلك جلب املستمس�كات 
االربع�ه و ال يح�ق للمدين�ن للوقف  

داخل املزايدة 
مساحة املحل  ت 

القيمه املقدره 
44,5م2   �1

6,240,000مليون 
25,28م2    �2

3,120,000مليون 
25,17م2   �3

3,120,000مليون 
51,17م2   �4

6,240,000مليون 
 3,120,000 24,92م2   �5

مليون  
 3,120,000 24,92م2   �6

مليون
 3,120,000 24,92م2   �7

مليون
 3,120,000 27,70م2   �8

مليون
 3,120,000 24,70م2   �9

مليون
10�  24,92م2 

3,120,000مليون
املتويل 

عبد املنعم كيتاوي عبيد

جملس القضاء األعىل
رئاسة حمكمة استئناف البرصة االحتادية

حمكمة البداءة املختصة بالدعاوى التجارية يف البرصة
العدد 139/ ت/ 2021 

التاريخ 3/ 1/ 2022 
إعالن باحلكم الغيايب

إىل املدع�ى علي�ه / ايهاب ص�ادق عبد الحس�ن / صاحب مكتب 
ايهاب صادق 

أقام املدعي / املدير العام لركة مصايف الجنوب إضافة لوظيفته 
الدعوى املرقمة 139/ ت/ 2021  ضدك يطلب فيها الزامك بفسخ 
العقد الخاص بقرار اإلحالة املؤرخ 17/ 11/ 2016 املتعلق بطلبية 
ال�راء املرقمة 1010/ 2016 تحميلك كافة الرس�وم واملصاريف 
القانونية واتعاب املحاماة وقد أصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم 
2/ ت/ 2021 واملؤرخ 25/ 11/ 2021 والذي يقيض بفسخ العقد 
املذك�ور أعاله وامل�رم بينك وبن املدعي وإع�ادة الحال إىل ما كان 
عليه قبل التعاقد وتحميلك الرس�وم واملصاري�ف واتعاب محاماة 
ولكون إقامتك مجهول محل إالقامة حس�ب رشح املبلغ القضائي 
وتأييد املجلس البل�دي يف منطقة حي صنعاء قررت هذه املحكمة 
تبليغك إعالن�ا يف صحيفتن محليتن يوميتن رس�ميتن ولك حق 
االع�راض واالس�تئناف والتمييز خ�الل املدة القانونية وبعكس�ه 

سوف يكتسب الحكم الدرجة القطعية

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الهندية 
العدد : 21/ش/2022
التاريخ 2022/1/12

اعالن
اىل املدعى عليه / عيل شاكر جواد يسكن سابقا قضاء الهندية حي 

الكص الجنوبي  مجهول محل االقامة حاليا
بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعية وجدان صالح الدين مهدي 
بالع�دد اع�اله والذي تطلب فيه�ا الحكم تصديق الط�الق الرجعي  
وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح مخت�ار منطقة حي الكص 
الجنوب�ي محمد م�ردان عيىس   امل�ؤرخ يف 2022/1/15 لذا قررت 
املحكم�ة تبليغ�ك بصحيفت�ن يوميتن رس�ميتن للحض�ور امام 
هذه املحكمة يف موعد املرافعة ليوم 2022/1/23 الس�اعة الثامنة 
صباح�ا ويف ح�ال عدم حضوركم او من ينوب عنكم س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا ووفقا للقانون
القايض

باسم كريم عذاب العماري 
�������������������������������������������������������

اعالن 
قدم املواطن ) رش�يد حس�ن محم�د (  الدعوى لتبدي�ل ) اللقب  ( 
وجعله ) الش�مري ( بدال م�ن ) العبيدي ( فمن لديه حق االعراض 
عىل ذلك مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها خمسة عر يوما 

وفق املادة 22 من قانون البطاقة املوحدة رقم 3 لسنة 2006.
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف املناذرة
العدد / 7/ش/2022
التاريخ 2022/1/13

  اىل املدعى عليه حيدر عماد عبد الزهرة مجهولة محل االقامة 
اعالن

اقام�ت املدعية م�روة جليل غني  الدع�وى املرقمة  7/ش/2022 
املرافع�ة فيه�ا ي�وم  للهج�ر  وان موع�د  وموضوعه�ا تفري�ق 
2022/1/20 الس�اعة الثامنة صباح�ا   وملجهولية محل اقامتك 
تق�رر  تبليغك بصحيفت�ن محليتن رس�ميتن يوميتن ويف حالة 
ع�دم حض�ورك او حضور م�ن ينوب عن�ك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وفقا لالصول
القايض

باسم يوسف الزيادي

فقدان 
فقد س�ند العقار املرقم 7441/3 حي النرص باس�م صالح 

عامر حنون من يعثر عليه تسليمه إىل جهة اإلصدار

�������������������������������������������
إعالن 

بن�اء عىل الطلب املقدم من قبل الس�يد دري�د موىس كريم 
الذي يطلب فيه تبديل االس�م م�ن دريد اىل احمد خالل مدة 
أقصاها خمس�ة ع�ر يوم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه 
املديرية يف الطلب وفق أحكام املادة 22 من قانون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016 
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير األحوال املدنية والجوازات واإلقامة العامة

فقدان جواز سفر 
فقد مني جواز س�فر املرقم U36036229 باس�م / 
فائزة محمد نهائي الصادر من الجمهورية اإلسالمية 

اإليرانية من يعثر عليه تسليمه إىل جهة اإلصدار
�������������������������������������������

إىل الري�ك فاض�ل كاظم جواد اقت�ى حضورك إىل 
مقر بلدية النجف لغرض اص�دار اجازه بناء للعقار 
املرق�م 56225/3 ح�ي الن�داء خ�الل ع�ره اي�ام 

وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضورك 
طالب االجازه 

هناء حميد جفات

اعالن 
قدم املواطن ) مختايه طه حس�ن (  الدعوى لتبديل ) االس�م  ( 
وجعل�ه ) رسور ( بدال من ) مختايه ( فمن لديه حق االعراض 
عىل ذلك مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها خمسة عر 
يوم�ا وفق املادة 22 م�ن قانون البطاقة املوحدة رقم 3 لس�نة 

. 2006
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام 

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الحريه

العدد / 366/ب/2021
التاريخ 2022/1/13

  اىل املطلوب تبليغه / عامر عبد العباس عبود 
تبليغ

اقام�ت املدعي�ة زينب كري�م ش�عالن الدعوى املرقم�ة  366/
ب/2021 ام�ام محكمة االح�وال الش�خصية يف  الحرية والتي 
ص�در فيها الحكم الغيابي بالعدد اعاله بتاريخ 2021/12/27 
املتضمن الزامك بنفقة ماضية ومس�تمرة لها  ولطفلتها تبارك 
ولعدم حضورك قررت املحكمة تبليغك بالحكم اعاله بواس�طة 

صحيفتن يوميتن 
القايض

عيل خليل محمد

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن
تعل�ن لجن�ة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك   املدرجة تفاصيلها ادناه 
والعائدة اىل بلدية )العباس�ية ( وملدة  )حس�ب ما مؤرش ازاءها  (  وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 
2013 فعىل من يرغب باالش�راك باملزايدة ممن تتوفر فيه الروط املطلوبة  مراجعة بلدية العباس�ية او اللجنة خالل )30( 
يوما تبدء من اليوم التايل لنر االعالن يف احدى الصحف املحلية مستصحبا معه التامينات القانونية بما ال يقل عن  20% من 
القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحساب البلدية املذكورة استنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب محافظ النجف / مكتب 
الس�يد املحاف�ظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وس�تجري املزايدة يف الي�وم االخري من مدة االعالن البالغة )30 ( يوم يف الس�اعة 
)العارشة صباحا( يف ديوان )بلدية العباسية( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة يف اليوم الذي يليه 

ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النر واملصاريف املرتبة عىل ذلك 

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

2 � عىل املس�تأجر مراجعة البلدية خالل مدة )30 يوما( من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تس�ديد بدل االيجار والرس�وم 
االخرى

3 � عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا
4 � اس�تنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف / مكتب الس�يد املحافظ املرقم 10881 يف 2014/9/28 يلزم اصحاب الحرف 

والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر لهم

Extension Announcements for Public Tender 018-PC-21-EBS 
Provision of Steam Boiler for PTF Upgrading 

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 Steam Boiler for PTF Upgrading
Tender No.: 018-PC-21-EBS 
Tender Extension Information: 
Due to the original deadline which is set on weekend and the request 
to extend deadline by bidders, the deadline for proposal submission 
shall extend from January 15th, 2022 04:00 PM Iraq Time to 
January 25th, 2022 04:00 PM Iraq Time.
This extension announcement shall be effective on January 13th, 
2022, firstly announced on EBS official website www.ebspetroleum.
com, and will be announced on four local newspapers )الصباح الجديد 
- Assabah Aljadeed - http://newsabah.com/pdfالعدال�ة - Al-Adala
.Almustakbal AlIraqi - www.almustakbalpaper - املس�تقبل العراق�ي
netالنه�ار - Al-nhar( on January 16th, 20221 the first working day 
of next week.
In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the 
technical details of the tender, please inform the C&P Dept no less 
than seven days before the submission deadline date for the purpose 
of swift answering. Contract Person: Mr. Xu Xiaowei xuxiaowei@
ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com and Mr. Pan Youjun 
panyoujun@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com

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

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

Extension Announcements for Tender No: 026-SC-21-EBS
Provision of Drilling Rig and Integrated Services for Drilling 32 Development Wells on Turnkey 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 32 Development Wells on Turnkey Basis 
Tender No.: 026-SC-21-EBS
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 four )4( set of 1500-2000 HP land drilling rig from one )1( contractor 
who have the qualified international professional experience in Iraq oil fields service market. The Scope of Work 
covers drilling & completion of 32 development wells on turnkey basis in EBS field using four )4( 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 Mr. Yang Guang yangguang@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com and Ms. Bao 
Xiaofang baoxiaofang@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. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately 
before the tender submission deadline 4:00 PM 20th January, 2022 based on the ITB documents. As per this 
extension announcement, now the submission deadline is extended to 4:00 PM 30th January 2022.
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 1,000,000.00 USD )One Million USD(.
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 not later than 7 days before the submission deadline date for the purpose of swift answering before 
the bidding date.
Contract Person: Mr. Yang Guang yangguang@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com and Ms. Bao xiaofang 
baoxiaofang@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.

مدة التاجير الموقع المساحة رقم الملك  جنس الملك ت

ثالث سنوات الشارع العام / قرب صورة االمام علي )ع(  12م2 12/25 كشك 1

السوق العصري / مقابل محكمة العباسية  سنة واحدة  12م2 -70/38-70/37-70/36-70/17
70/23 حوانيت 2

الشارع الفرعي / خلف المخزن  سنة واحدة  14م2 14/15 حانوت 3

الشارع الفرعي سنة واحدة  10م2 13/15 حانوت 4

السوق العصري سنة واحدة  10م2 13/17 حانوت 5

السوق العصري / مقابل ساحة الفواكة  سنة واحدة 
والخضر  10م2 13/25-13/4 حوانيت 6

الشارع الفرعي / مقابل كراج ال  بدير سنة واحدة  18م2 14/47 حانوت 7

مقابل البطاقة الوطنية الموحدة  سنة واحدة  6,25م2 10/9 كشك 8

سوق العباسية القديم  سنة واحدة  14م2 14/5-14/3 حوانيت 9

خلف محكمة العباسية  سنة واحدة  6,25م2 10/3-10/2 اكشاك 10

الشارع الفرعي / مقابل كراج ال بدير  سنة واحدة  14م2 14/43 حانوت 11

منتصف سوق العباسية القديم  سنة واحدة  27,52م2 14/52 حانوت 12

العدد / 11
التاريخ 2022/1/13

الدكتور 
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

القايض 
مصطفى شاكر عيل
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اعالن 

قلدم املواطلن ) عماد عدنان طلالل (  الدعوى لتبديل ) 
اسلم ابنه ( وجعله ) در ( بدال من ) سلدن ( فمن لديه 
حق االعرتاض عىل ذلك مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
اقصاها خمسلة علر يوما وفق امللادة 22 من قانون 

البطاقة املوحدة رقم 3 لسنة 2006 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام 

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
اعالن 

قلدم املواطن ) جواد كاظم حسلن (  الدعوى لتبديل ) 
اللقلب  ( وجعله ) العبادي ( بلدال من ) الجنابي( فمن 
لديله حق االعلرتاض عىل ذللك مراجعة هلذه املديرية 
خالل مدة اقصاها خمسة عر يوما وفق املادة 22 من 

قانون البطاقة املوحدة رقم 3 لسنة 2006 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام 

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
جمهورية العراق

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ سدة الكوت 
رقم االضبارة |748|2021

التاريخ/2022/1/12 
أعالن 

تبيع مديرية تنفيذ سلدة الكوت حصة املدين يف العقار 
التسلسل املرقم 791/3 م 38 الخاجية  الواقع يف ألكوت 
العائدة للمدين )عباس عبد الحسلن شلاكر( املحجوز 
لقلاء طللب الدائنه )حلوراء مهدي محملد عيل(البالغ 
)10,000,000(مليلون دينلار فعلىل الراغلب بالراء 
مراجعلة هلذه املديرية خلالل مدة )30يلوم ( تبدأ من 
اليوم التايل للنر مسلتصحبا معه التأمينات القانونية 
عرة من املائة من القيمة املقدرة وشلهادة الجنسلية 

العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل

فائد عبد الكريم احمد
املواصفات 

1-موقعة ورقمه :-  كوت/حلي الخليج العقار  املرقم  
791/3م38 الخاجية  

2-جنسه ونوعه : بستان 
3-حلدوده واوصافه : كما مثبت يف سلند العقار ارض 

خالية من الشواغل تقع يف منطقة كوت/حي الخليج
4-مشتمالته :- ال يوجد

5-مساحتة :-  حصة املدين البالغ 115 سهم من اصل 
االعتبار الكيل

6-درجة العمران : 
7– الشاغل :-  ال يوجد

8– القيملة املقلدرة : 20,000,000  علرون مليلون 
دينار عراقي ال غريها

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
جمهورية العراق

وزارة العدل
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة |1491|2021

التاريخ/2022/1/12 
أعالن 

تبيلع مديريلة تنفيذ الكوت  العقار التسلسلل  48/1م 
37 ام هليل الواقع يف ألكوت العائدة للمدينن )محمد و 
عبد الحسلن و ايمن و عيل و ايرس و عائدة ابناء جري 
شمام و خوله جواد ياسن ( املحجوز لقاء طلب الدائن 
)محسلن خلف محمد(الباللغ )10,000,000(  مالين  
دينار فعىل الراغب بالراء مراجعة هذه املديرية خالل 
مدة )30 يوما ( تبدأ من اليوم التايل للنر مسلتصحبا 
معه التأمينلات القانونية عرة ملن املائة من القيمة 
املقدرة وشهادة الجنسلية العراقية وان رسم التسجيل 

والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل

عيل رضا عيل الخطاوي
املواصفات 

1-موقعلة ورقمله : العقار يقع يف منطقلة  ام هليل / 
طريق كوت ل بغداد من جهة اليسار بعيده عن الشارع 
العلام و يطل عىل نهر دجلة العقلار املرقم 48/1م 37 

ام هليل 
2-جنسه ونوعه : ارض زراعيه تسقى بالواسطه 

3-حدوده واوصافه  : كملا مثبت يف صورة قيد العقار 
ارض خاليه من الشواغل وقت اجراء الكشف 

4-مشتمالته :-  
يعلادل  ملا  اي  دونلم(   7(   -: 5-مسلاحتة 
)490000سهم( من السهام العائدة للمدينن و البالغة 

)28679168سهم(
6-درجة العمران :

7– الشاغل :- 
8القيملة املقلدرة : 12,500,000 اثنلا علر مليون و 

خمسمائة الف دينار عراقي الغري
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة |1702|2021
التاريخ/2022/1/12 

أعالن 
تبيلع مديرية تنفيلذ الكوت  العقار التسلسلل 74/2م 
37 ام هليلل الواقلع يف ألكوت العائلدة للمدين )محمد 
سعيد عزيز  ( املحجوز لقاء طلب الدائن )عماد عاشور 
حسن(البالغ )5,000,000(  مالين  دينار فعىل الراغب 
باللراء مراجعة هذه املديرية خالل ملدة )30 يوما ( 
تبدأ من اليلوم التايل للنر مسلتصحبا معه التأمينات 
القانونية عرة من املائة من القيمة املقدرة وشلهادة 
الجنسلية العراقية وان رسلم التسلجيل والداللية عىل 

املشرتي .
املنفذ العدل

عيل رضا عيل الخطاوي
املواصفات 

1-موقعلة ورقمه : كوت /يف منطقة  ام هليل / طريق 
كوت ل بغداد العقار املرقم 74/2م 37 ام هليل 

2-جنسه ونوعه : ارض زراعيه تسقى بالواسطه 
3-حدوده واوصافه  : كملا مثبت يف صورة قيد العقار 

ارض خاليه من الشواغل وقت اجراء الكشف
4-مشتمالته :-  

5-مساحتة :-  500سهم 
6-درجة العمران :

7– الشاغل :- 
8القيمة املقدرة : 6,000,000 ستة مليون دينار عراقي 

ال غري 
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ سدة الكوت

رقم االضبارة : 2022/105
التاريخ : 2021/1/12

اىل / املنفذ عليه /)محمد غانم عباس (
لقلد تحقلق لهذة املديريلة جهلة ذات اختصاص محل 
االقامله وليس لك موطن دائم او مؤقت اومختار يمكن 
اجلراء التبليغ عليه , واسلتناداً للمادة )27( من قانون 
التنفيلذ تقرر تبليغك اعالنلا بالحضور يف مديرية تنفيذ 
سدة الكوت خالل )15( يوماً تبدأ من اليوم التايل للنر 
ملبارشة املعاملالت التنفيذية بحضلورك ويف حالة عدم 
حضلورك سلتبارش هلذه املديريلة باجلراءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون : 
منفذ العدل

فائد عبد الكريم احمد 
اوصاف املحرر:

نفقه )قرار حكم(

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة |421|2018
التاريخ/2022/1/10 

أعالن 
تبيلع مديرية تنفيذ الكوت العقار التسلسلل 1/1م 14 
الجنكلة و العبلاره محطلة الشلمس يف بلدره  الواقع  
الكوت  العائلدة للمدين)محمد رايض رحيم  ( املحجوز 
لقاء طلب الدائن )بشلار كاظلم عيىس(البالغ )مليار و 
تسلعمائة الف دينار( فعلىل الراغب باللراء مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة )30 يوما ( تبدأ من اليوم التايل 
للنر مسلتصحبا معه التأمينات القانونية عرة من 
املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان 

رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل

كريم ابراهيم عنكود
املواصفات 

1-موقعة ورقمه : كوت / بدره رقم العقار 1/1 م 14 
الجنكة و العباره

2-جنسله ونوعه : محطة وقود الشمس تقع يف قضاء 
بلدره عىل شلارع رئييس و هي تحتوي علىل )4( بوزر 
بانزيلن جديلد + )4( مضخات بانزيلن + )4( خزانات 
بانزيلن كبلريه + مولد كهربائي كبلري الحجم  + غرف 
علدد )4( احدى الغرف تحتوي لواردات و جهاز تحويل 
للكهربلاء + مجموعلة صحيات و كذللك احدى الغرف 
تحتوي عىل رسيرين و الغرفة الثالثة تحتوي عىل ثالث 
كلرايس بالسلتك و )2( لوكلر حديد )مجلرات( + )8( 
مطفئات حريق + كرفان فارغ + سلخان ماء كهربائي 
+ مغسلة و ان السياج املحطة من الطابوق و األسمنت 
و توجلد غرفتن اىل جلوار املحطة واحده مسلتخدمه 
ملطبلخ و الثانيلة مطعلم يحتلوي عىل كرايس سلتيل 
جيدتله و ثالجه بيضاء اللون كبلرية الحجم و براد ماء 
و ميز طعام غري مسلتعمل محسنة االسلعار السائدة 
ملحتويات املحطة و مشليدات  مذكور يف حجز الكشف 

ضمن مرفقات االعالن 
3-حدوده واوصافه  : 

4-مشتمالته :-  
5-مساحتة :- 

6-درجة العمران : متكاملة العمران  
7– الشاغل :-  حارس قضائي

8القيمة املقدرة : )250,000,000( مائتان و خمسون 
مليون دينار عراقي ال غري

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف الحر

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة :   12938 / 1

املحلة او رقم واسم املقاطعة : 21 حيدرية
الجنس:  دار مفرز منه دارين و محل شيلمان قديم

النوع : ملك رصف 
رقم الباب : 

رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املساحة :  250  م2
املشلتمالت :  اللدار املباعة / مملر و غرفتن و مطبخ 

وصحيات / تقع خلف الدار األوىل 
املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوي : 

الشاغل :املالك
مقدار البيع : ) 95 ( سهم من اعتبار ) 250 ( سهم

سلتبيع دائلرة التسلجيل العقلاري يف الحلر يف املزايدة 
العلنيلة العقار املوصوف اعاله العائد للراهن )حسلام 
علارف حميلد( لقاء طللب الدائلن املرتهلن ) مرصف 
الصناعي( البالغ ) 20000000( عرون مليون ديناراً 
فعلىل الراغب يف االشلرتاك فيهلا مراجعة هلذه الدائرة 
خلالل )30( يوماً اعتبلاراً من اليوم التلايل لتاريخ نر 
هلذا االعالن مسلتصحباً معه تأمينلات قانونية نقدية 
او كفاللة مرصفية ال تقل علن 10% من القيمة املقدرة 
للمبيلع البالغلة ) 30000000( ثالثون مليلون ديناراً 
وان املزايدة سلتجرى يف السلاعة )12( ظهراً من اليوم 

األخري. 
عباس عبد املنتظر عيل

مديرية التسجيل العقاري يف الحر
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بلد 
العدد : 749 / ش / 2021 
التاريخ : 10 / 1 / 2022 

اعالن 
اىل املدعلى عليه / منذر جاسلم مرعي / مجهول محل 

االقامة 
للدعلوى املقامة ملن قبل املدعية نرسيلن نايف علوان 
منلذر  عليله  واملدعلى   2021  / ش   /  749 املرقملة 
جاسلم مرعلي فقلد اصلدرت هلذه املحكملة بتاريخ 
30 / 12 / 2021 حكملا غيابيلا بالعلدد 749 / ش / 
2021 املتضمن الحكلم بالتفريق القضائي بن املدعية 
نرسين نايف علوان وزوجها املدعى عليه منذر جاسلم 
مرعلي واعتباره طالقا رجعيا واقعلا للمرة االوىل يحل 
للمدعى عليه الرجوع بزوجته املدعية خالل فرتة العدة 
دون عقلد ومهر جديدين وعىل املدعيلة االلتزام بالعدة 
الرعية البالغلة ثالثة قروء اعتبارا من تاريخ التفريق 
يف 30 / 12 / 2021 وحتى تنقيض عىل الوجه الرعي 
وليس لهلا حق الزواج من رجل اخلر اال بعد انقضائها 
واكتسلاب الحكلم الدرجلة القطعيلة وملجهولية محل 
اقامتكم فقد تقرر تبليغكم بقرار الحكم اعاله بواسطة 
صحيفتن محليتن ولكم حق االعرتاض والتمييز خالل 
ثالثلون يوملا اعتبارا ملن اليوم التلايل لتاريخ النر يف 
الصحف املحلية وبعكسه سوف يكتسب القرار الدرجة 

القطعية .
القايض 

عبد الرحمن حميد جاسم 
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2594/ب2019/2

التاريخ 2022/1/12
اعالن

بناءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بازالة شيوع 
العقلار املرقلم ) 3/21887 حلي النلرص  ( يف النجلف  
عليه تعلن هلذه املحكمة عن بيع العقار املذكور اعاله 
واملبينة اوصافلة وقيمته املقدرة ادنلاه فعىل الراغبن 
بالراء مراجعة هذه املحكملة خالل ثالثون يوما من 
اليوم الثاني لنر االعالن مسلتصحبا معله التامينات 
القانونيلة البالغلة 10% ملن القيمة املقلدرة  بموجب 
صك مصدق الملر هذه املحكمة بلداءة النجف وصادر 
ملن ملرصف الرافدين / رقم )7( يف النجف وسلتجري 
املزايدة واالحالة يف الساعة الثانية عر من اليوم االخري 
من االعالن يف هذه املحكمة وعىل املشلرتي جلب هوية 

االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية
القايض االول

حربي طارش لفته
االوصاف : العقار املرقم 3/21887 حي النرص يف النجف 
عبارة عن دار مفرزة اىل جزئن بصورة غري رسمية عىل 
شلارع بعرض 15 ملرت الجزء االول يتكون من سلاحة 
امامية  2×3 وصحيات خارجية وغرفة نوم واحدة 4×7 
ومطبخ 3×4 ومكشلوفة 1×3 الجزء املذكور مشلغول 
ملن قبلل املراة امتنعت عن اعطلاء اسلمها وهويتها 
بمسلاحة 50 ملرت مربع املا الجزء الثانلي يتكون من 
غرفتلن ومطبخ وصحيلات مبلطة بالكايش مسلقفة 
بالكونكريلت مطيل بالبورك  مجهز باملاء والكهرباء لم 
تتمكن املحكمة من الدخول يف الجزء الثاني لعدم وجود 
شلاغل وتم معاينته من خالل الجزء االول وان مساحة 
الجلزء الثاني 150 مرت مربلع وان درجة عمران العقار 
دون الوسط واملساحة االجمالية للعقار 200 مرت مربع 
وان القيملة املقدة للعقار مبللغ مقداره 96,000,000 

ستة وتسعون مليون دينار ال غريها

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
العدد 111/ت/ 2019

التاريخ 13/ 1/ 2022
اعالن

تبيع مديريلة تنفيذ النجف السليارة املرقمة 534335 
بغلداد فحص مؤقت  نوع شلوفرليت افيو اللون اصفر   
املوديلل 2010 والعائدة للمدين عاملر كريم عبد دحام  
لقاء طلب الدائن محسن داخل غانم  واملدرجه أوصافها 
أدنلاه فمن له رغبة بالراء الحضور يف تمام السلاعة 
الرابعلة عرصا يف اليلوم العارش من اليلوم التايل للنر 
يف الصحلف املحلية يف معرض بلركات البتول  الواقع يف 
املعارض الجديدة  مستصحبا معه التأمينات القانونية 
البالغلة علرة باملئلة ملن القيملة املقدرة وشلهادة 
الجنسلية  وهوية األحوال املدنية هلذا وإن الثمن يدفع 

نقدا والداللية عىل املشرتي 
املنفذ العدل 

نصري حسن عبد زيد الكالبي
املواصفات 

1 ل النوع  شوفرليت افيو  
2 ل املوديل  2010

3 ل االطارات غري صالحة  
4 ل البطارية  غري موجودة  

5 ل بدن السيارة دون الوسط  
6 ل زجاج السيارة صالح

7 ل دواخل السيارة متوسطة
8 ل القيمة  املقدرة مليون وثمنمائة وخمسون  الف 

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الهندية 

العدد 1952/ش/2021
التاريخ 2022/1/13

اعالن
اىل / املدعلى عليله فالح حسلن خضري يسلكن كربالء  

الهندية / حي الحسن  مجهول محل االقامة حاليا
اصلدرت هلذه املحكمة قرارهلا الغيابلي املرقم اعاله 
بتاريلخ 2021/12/27 الذي يقيض الحكلم بالتفريق 
القضائلي لعلدم االنفاق اللذي اوقعته زوجتلك املدعية 
خريية محمد عباس    وملجهولية محل اقامتك  حسلب 
رشح مختلار منطقلة حلي الحسلن   املختلار فيصل 
حسلن ملوىس  يف 2021/12/29 تقرر تبليغلك بقرار 
الحكم الغيابي   بصحيفتن محليتن وعند تبلغك وعدم 
اعرتاضك خالل املدة القانونية سيكتسب القرار الدرجة 

القطعية وفقا للقانون
القايض

باسم كريم عذاب العماري 
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ كربالء
رقم االضبارة : 2021/708

التاريخ : 2022/1/12 
اىل املنفذ عليه  / زينب جاسم عبد 

لقلد تحقلق لهلذه  املديريلة ملن كتاب مركلز رشطة 
الهنديلة ذو العلدد 4517 يف 2021/4/22 انك مجهول 
محلل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار 
يمكلن اجلراء التبليلغ  عليه واسلتنادا للملادة 27 من 
قانون التنفيلذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية 
تنفيلذ كربلالء  خالل خمسلة عر يوم تبلدأ من اليوم 
التلايل للنر ملبلارشة املعاملالت التنفيذيلة بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك سلتبارش هذه املديرية باجراء 

التنفيذ الجربي وفق القانون 
املنفذ العدل

رسول كريم املسلماوي
اوصاف املحرر

قلرار محكملة بداءة كربلالء املرقلم 2230/ب/2019 
يف 2021/1/31 املتضملن اللزام املدين بتسلديد مبلغ 
قدره  131225000 اىل الدائن ضياء صاحب محسن  يف 

االضبارة املرقمة 2021/708 
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الهندية 
العدد : 43/ش/2022
التاريخ 2022/1/12

اعالن
اىل املدعى عليه / عيل شلاكر جواد يسكن سابقا قضاء 
الهنديلة حلي الكص الجنوبلي  مجهول محلل االقامة 

حاليا
بنلاء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعية وجدان صالح 
الدين مهدي بالعدد اعاله والذي تطلب فيها الحكم تاييد 
حضانتها  وملجهولية محل اقامتك حسب رشح منطقة 
حي الكلص الجنوبي محملد مردان عيلىس   املؤرخ يف 
2022/1/15 للذا قلررت املحكمة تبليغلك بصحيفتن 
يوميتن رسميتن للحضور امام هذه املحكمة يف موعد 
املرافعة ليوم 2022/1/23 الساعة الثامنة صباحا ويف 
حال علدم حضوركم او من ينوب عنكم سلوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا ووفقا للقانون
القايض

باسم كريم عذاب العماري 
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل
اعالن تبليغ مدين مجهول االقامة

اىل / الراهن حصة / جواد كاظم ابو السود
نوع التبليغ / اول

التسلسل او رقم القطعة : 3 / 4533 ميالد
املحلة او رقم واسم املقاطعة : 4 جزيرة النجف

الجنس: دار
رقم الباب : 

رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

مقلدار الديلن / 40000000 دينلاراً  اربعلون مليلون 
دينار  

اسم الدائن املرتهن / العراقي / ظافر حبيب كاظم 
تاريخ االستحقاق /  12 / 5 / 2021

وصف سلجل التأمينات العينية / 11 حزيران / 2019  
محلة  12 مداينه 

محل االقامة املبن بالعقد : نجف / نفس العقار 
بنلاء عىل اسلتحقاق الديلن املبن اعاله وطللب الدائن 
تحصيلله وبالنظلر لعدم اقامتك يف املحلل املبن بالعقد 
وانله ليس للك محل اقاملة معلوم غلريه فتعترب بذلك 
مجهول محلل االقامة فعليه قررنلا تبليغك بلزوم دفع 
الديلن وتوابعه خلالل 15 يوماً اعتباراً ملن اليوم التايل 
لتاريخ نر االعالن واال فسيباع عقارك املوصوف اعاله 

باملزايدة وفقاً للقانون . 
مدير التسجيل العقاري يف النجف االوىل

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
وزارة الداخلية

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات

اعالن
بنلاء عىل الدعوة املقامة ملن قبل املواطن  قدم املواطن 
)عبد الحسن هادي جاسم ( طلبا لغرض تسجيل لقبه  
وجعله )ال شلبل( بدل من ) فلراغ( فمن لديه اعرتاض 
مراجعلة هلذه املديريلة خالل ملده اقصاهلا )عرة 
ايام ( وبعكسله سلوف تنظر هلذه املديرية يف الدعوى 
وفلق احكام امللادة )24( من قانون البطاقلة الوطنية 
رقلم 3 لسلنة 2016 واالملر االداري املرقلم 24195 يف 

2016/6/12
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

جمهورية العراق
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ سدة الكوت 
رقم االضبارة |747|2021

التاريخ/2022/1/12 
أعالن 

تبيلع مديريلة تنفيذ سلدة الكلوت حصة املديلن يف العقار 
التسلسلل املرقلم 791/3 م 38 الخاجيلة  الواقع يف ألكوت 
العائدة للمدين )عباس عبد الحسلن شاكر( املحجوز لقاء 
طلب الدائن )صفاء حسلن نعيم(الباللغ )10,000,000(
مليون دينلار فعىل الراغب بالراء مراجعلة هذه املديرية 
خالل مدة )30يوم ( تبدأ من اليوم التايل للنر مسلتصحبا 
معه التأمينات القانونية عرة من املائة من القيمة املقدرة 
وشلهادة الجنسلية العراقية وان رسم التسلجيل والداللية 

عىل املشرتي .
املنفذ العدل

فائد عبد الكريم احمد
املواصفات 

1-موقعلة ورقمله :-  كوت/حلي الخليلج العقلار  املرقم  
791/3م38 الخاجية  

2-جنسه ونوعه : بستان 
3-حدوده واوصافه : كما مثبت يف سند العقار ارض خالية 

من الشواغل تقع يف منطقة كوت/حي الخليج
4-مشتمالته :- ال يوجد

5-مسلاحتة :-  حصلة املديلن البالغ 115 سلهم من اصل 
االعتبار الكيل

6-درجة العمران : 
7– الشاغل :-  ال يوجد

8– القيملة املقدرة : 20,000,000  علرون مليون دينار 
عراقي ال غريها

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة |1492 |2021
التاريخ/2022/1/12 

أعالن 
تبيلع مديريلة تنفيذ الكوت يف العقار التسلسلل 1/2 م 27 
السلواده  الواقع يف ألكلوت العائدة للمدين )عماد جاسلم 
عبلود( املحجلوز لقلاء طللب الدائن )مهنلد عبلد الكريم 
سلعدون(البالغ )5,000,000 ( خمسة مالين دينار  فعىل 
الراغلب بالراء مراجعة هلذه املديرية خالل مدة )30يوم 
( تبلدأ من اليلوم التايل للنر مسلتصحبا معله التأمينات 
القانونيلة علرة ملن املائة ملن القيمة املقدرة وشلهادة 
الجنسلية العراقيلة وان رسلم التسلجيل والدالليلة علىل 

املشرتي .
املنفذ العدل

عيل رضا عيل الخطاوي
املواصفات 

1-موقعلة ورقمله :- الكلوت/ يقلع يف منطقة السلواده 
خلف  سيطرة كوت ل ميسان من جهة اليمن و بعيده عن 
الشلارع العلام و بعيده عن نهر دجلله العقار  املرقم 1/2 

م27 السواده  
2-جنسه ونوعه : بستان  

3-حدوده واوصافه : ارض خالية من الشواغل وقت اجراء 
الكشف 

4-مشتمالته :-  
5-مساحتة :- 7 دونم

6-درجة العمران : 
7– الشاغل :- 

8–القيمة املقدرة :  6,000,000 سلتة مليون دينار عراقي 
ال غي
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

يبدو يف الوق�ت الحايل أنك تواجه ع�دًدا متزايًدا 
م�ن التعقيدات غري املتوقع�ة. ال يقع اللوم عىل 
م�ن هم حول�ك – يف بعض األحي�ان تكون أنت 
املخطئ. حاول أن تظل هادًئا وأن ترى العقبات 
املوجودة يف طريقك كوس�يلة الكتشاف مداخل 

جديدة.

تس�تطيع أخذ نف�س عميق واالس�رخاء، وقد 
ح�ان الوقت لكي تفكر يف نتائ�ج املجهود الذي 
قمت به. اس�تغل هذه املرحلة لتحسني حالتك 
الصحية. س�وف تعطيك الفيتامين�ات والهواء 
النقي عقًدا جديًدا من الحياة والذي سيكون يف 

غاية األهمية.

التحدي�ات بص�ورة متك�ررة  س�وف تقابل�ك 
بش�كل غري عادي اليوم، مس�ببة لك الكثري من 
الضغ�وط. ربم�ا يج�ب أن تبتعد ع�ن الطريق 
أحياًنا بدالً من تحمل مسئولية كل يشء. سوف 
يس�اعك هذا عىل توفري طاقتك لألشياء الهامة 

بحق، خاصة يف العمل.

باإلره�اق  تش�عر  فق�د  بصحت�ك،  اعتن�ي 
واالضطراب اليوم، حيث هناك بشائر بمصاعب 
وشيكة الحدوث يف األفق. تعلم كيفية مواجهتها 
بالص�ر والركيز يف تحقيق توازن داخيل وكبح 

رغبتك يف إحراز تقدًما مهما كلف األمر.

باإلره�اق  تش�عر  فق�د  بصحت�ك،  اعتن�ي 
واالضطراب اليوم، حيث هناك بشائر بمصاعب 
وشيكة الحدوث يف األفق. تعلم كيفية مواجهتها 
بالص�ر والركيز يف تحقيق توازن داخيل وكبح 

رغبتك يف إحراز تقدًما مهما كلف األمر.

إن العراقي�ل الت�ي تنب�أت بقدومه�ا منذ فرة 
طويلة تظه�ر تدريجًيا وتتحول إىل واقع، وبات 
تفاديه�ا مس�تحيالً. واج�ه تل�ك التحدي�ات يف 
أرسع وق�ت، حت�ى وإن كانت املهم�ة صعبة. 

كلما تأخرت يف ذلك.

أنت أنس�ان م�رن وتتقبل التغي�ري، كما أنك تمر 
بفرة سلسة، فكل ما تقوم به ال يتطلب مجهود 
من قبلك ونتيجته جيدة. انتفع من هذه األوقات 
املمتع�ة للتقدم يف تحقي�ق أحالمك وطموحاتك! 
م�ع ذلك، يج�ب اتخ�اذ الحذر م�ن تحمل عبء 

القيام بعدد كبري من األعمال دفعة واحدة.

بس�بب الظروف املتغرية، يبدو أن هدفك خارج 
الس�يطرة من جديد. ال يج�ب أن ينتابك اليأس 
واإلحباط؛ ابدأ بإعادة التفكري يف املوقف بتمعن. 
قد يكون مجرد انطباع ويمكن جعل الخس�ارة 
يف أضيق الحدود باتخاذ اإلجراءات املناسبة. اذا 

لم يكن هذا هو الوضع

بم�ا أن�ك اآلن تنض�ح بهالة خاصة م�ن القوة 
واالستقرار، فإن الناس سوف يلجئون إليك من 
أجل املس�اعدة والدعم. حاول استخدام طاقتك 
يف مس�اعدة اآلخرين، حيث أنهم سوف يردون 
الجمي�ل بالتأكيد يف املرة القادم�ة التي تحتاج 

فيها إىل مساعدة.

بما أنك ش�خص اجتماعي بحق، وبما أنك ربما 
قد تك�ون قد أهملت واحد أو اثنني من معارفك 
مؤخرًا، يجب علي�ك اآلن إصالح هذه العالقات 
مرة أخرى ومعاودة التواصل. ترتفع فرص حل 

نزاع ما بني األرسة أو األصدقاء لألبد.

الخط�ط التي قم�ت بوضعها من�ذ وقٍت طويل 
أوش�كت أن تتحقق، فال تتباطأ بعد اآلن وحتى 
وإن كانت لديك بعض الش�كوك. سوف تحصل 
عىل مس�اعدة من جميع الجوان�ب، لكن يجب 
أيًضا أن تستجيب بانفتاح للنقد البّناء فالهدف 

الوحيد منه هو مساعدتك.

الي�وم يمكنك تحفي�ز من هم حول�ك، ولكن ال 
تهم�ل احتياجات�ك الخاص�ة ألن أهداف�ك اآلن 
أصبحت أوضح عن ذي قبل. أس�لوبك النش�ط 
معدي ملن هم حولك ويلحظه اآلخرون. ال يوجد 
س�بب يمن�ع االحتفال بأف�كارك واالس�تمتاع 

بوقتك.

العذراء

احلوت

»واتساب« حيذر من عملية احتيال واسعة
األمريكي�ة  ميت�ا  رشك�ة  ح�ّذرت 
مس�تخدمي تطبي�ق واتس�اب م�ن 
عملية احتيال واس�عة، حيث رصدت 
أكث�ر م�ن 39 أل�ف موق�ع إلكروني 
تنتحل شكل واس�م التطبيق الشهري 

بهدف رسقة كلمات املرور.
أن  إىل  بي�ان،  يف  الرشك�ة،  ونّوه�ت 
هذه املواقع املزيفة تس�تهدف أيضاً 

»ماس�نجر،  تطبيقات:  مس�تخدمي 
مش�ريًة  وإنس�تقرام«،  وفيس�بوك، 
إىل أنه�ا رفع�ت دع�وى قضائية ضد 
القائمني عىل تلك الهجمات إليقافها.
كم�ا طالبت مس�تخدمي تطبيقاتها 
بتغي�ري  اإللكروني�ة  ومنصاته�ا 
كلم�ات املرور ع�ىل الف�ور، مضيفًة 
أن الهجم�ات تتضّمن رس�ائل نصية 

أو رس�ائل ع�ر الري�د اإللكرون�ي 
والت�ي  واتس�اب،  ع�ىل  رس�ائل  أو 
تطل�ب إدخ�ال البيان�ات واملعلومات 

الشخصية.
وش�ّددت الرشكة عىل أهمي�ة تجّنب 
النقر عىل أي روابط تصل عر الرسائل 
املذكورة، الفتًة إىل أن التجاهل يكون 

الحل األمثل يف مثل هذه الحاالت.

امراض واطعمة ترض بالكبد
ُتعد الكب�د أكر أعضاء الجس�م الداخلية 
حجًم�ا، كم�ا أنها من األعض�اء الداخلية 
املس�ؤولة ع�ن القي�ام بمئ�ات العمليات 
الهامة يف الجس�م، لذا ف�إن الحفاظ عىل 

صحتها هو أمر يف غاية األهمية.
وتتأثر الكبد كغريها من أعضاء الجس�م 
بما نأكل ونرشب، س�واًء كان ذلك طعاما 
أو رشاب�ا أو دواء أو غريه�ا، وهن�اك من 
تلك األشياء ما يرض بصحة الكبد، والذي 
ينعكس بالتايل عىل حالة الجسم العامة.

نس�تعرض هن�ا عددا م�ن الس�لوكيات، 
واألطعمة التي ترض بالكبد وقد ال يعرفها 

الكثريون.
1- الكث�ري م�ن الس�كر ق�د ي�رض الكبد 
ال�ذي يس�تخدم نوًعا واحًدا من الس�كر، 
ُيس�مى الفركتوز، إلنتاج الده�ون، التي 
تراك�م نتيجة تن�اول الكثري من الس�كر 
املض�اف وتصي�ب الكبد باألم�راض، قلل 
من األطعمة املحتوية عىل السكر املضاف 

خاصة مع زيادة الوزن.
 2- املكم�الت العش�بية حت�ى إذا كان�ت 
التس�مية تعن�ي أنها »طبيعي�ة«، فقد ال 
تكون مناس�بة لك، فمثال عش�ب »الكافا 
كاف�ا« يس�اعد ع�ىل االس�رخاء، لك�ن 

الدراس�ات تظهر أنه قد يؤدي إىل التهاب 
الكب�د وفش�لها، كم�ا أن بع�ض البلدان 
حظرت األعشاب أو فرضت قيوًدا عليها، 
فيجب استش�ارة الطبيب قب�ل تناول أي 

أعشاب للتأكد من أنها آمنة.
 3- الس�منة يمك�ن أن تراك�م الده�ون 
الزائ�دة يف خاليا الكبد وتؤدي ملرض الكبد 
الدهن�ي غ�ري الكح�ويل، وتنتف�خ الكبد، 
وتترضر أنس�جتها فيما ُيع�رف بالتليف، 
وت�زداد احتمالية اإلصابة بهذه األمراض 
م�ع زيادة ال�وزن أو الس�منة أو كونك يف 

منتصف العمر أو إصابتك بالسكري.

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
- الفاصوليا الخرضاء : 3 اكواب )مقطعة ومغسولة ومصفاة(

- ملح : حسب الرغبة
- فلفل أسود : حسب الرغبة )مطحون(

- بهارات مشكلة : حسب الرغبة
- زيت الزيتون : 3 مالعق كبرية

- البصل : 2 حبة )مفروم ناعم(
- فلفل أخرض حار : 2 قرن )مفروم ناعم(

- لحم مفروم : 300 غراماً
- ماء ساخن : لر ونصف

طريقة التحضري:
يف الطنجرة ضعي زيت الزيتون وقلبي البصل والفلفل األخرض الحار.

ح�ني يذبل البصل قلي�اًل أضيفي اللحم�ة املفرومة واتركيه�ا حتى تنضج مع 
االستمرار بالتحريك كل فرة وأخرى.

عند التأكد من نضوج اللحمة أضيفي الفاصولياء الخرضاء إىل اللحمة واسكبي 
املاء املغيل ليغطي كمية الفاصولياء.

بعد الغليان بمدة أضيفي البهارات حسب الرغبة مع امللح ودعيها تغيل لتنضج 
ويترشب املاء وقدميها ساخنة مع الزيتون األخرض والفجل.

فاصوليا خرضاء باللحم املفروم للرجيم

اكثر الطيور غرابة يف العالـم
 يعيش أكثر من 10 آالف نوع 
من الطيور عىل سطح األرض، 
ويع�رّف العلم�اء واملختصون 
الطيور بأنها فقاريات داخلية 
الح�رارة تتمّي�ز ع�ن غريه�ا 
املع�ارصة بعدة  الكائنات  من 

صفات.
وتتضّمن تلك الصفات اكتساء 
وامتالكها  بالريش،  جس�دها 
األس�نان،  عدي�م  منق�اراً 
ووضعه�ا بيوض�اً ذات قرشة 
وامتالكها  خارجية س�ميكة، 
قلباً رباع�ي الحجرات، فضالً 

عن هيكلها العظمي الخفيف الذي يساعدها عىل الطريان.
وفيما ييل نستعرض قائمًة ألكثر 10 طيور غرابًة عىل مستوى 

العالم، وفقاً ملوسوعة »britannica« الريطانية:
1- طائر »هواتزين«: أحد أنواع الطيور االس�توائية التي تعيش 
يف املس�تنقعات والغابات النهرية واملانجروف يف األمازون ودلتا 
أورينوكو يف أمريكا الجنوبية، وتتميز صغارها بامتالك مخالب 

يف اثنتني من أصابعها املوجودة يف أجنحتها.
 2- طائر »أبو مركوب«: وُيعرف أيضا بأبي حذاء النيل األبيض، 

الطي�ور  أن�واع  أح�د  وه�و 
الجن�س  وحي�دة  الخواض�ة 
الت�ي  باالنق�راض  امله�ددة 
الس�ودان، ويتمّيز  تعي�ش يف 
بمنقاره الكب�ري املمتد ولونه 

الرمادي املعروف.
3- طائ�ر »الحم�ام املت�وج   
الفيكت�وري«: وه�و نوع من 
الحم�ام األزرق والرمادي مع 
رأس ريش�ية ملون�ة، وقد تم 
فكتوري�ا،  بامللك�ة  تش�بيهه 
غيني�ا  جزي�رة  يف  ويتواج�د 
الجدي�دة، حي�ث ُيعت�ر أكر 
أن�واع الحم�ام حجم�اً. 4- طائ�ر »دودو«: أحد أن�واع الطيور 
املنقرض�ة العاج�زة ع�ن الط�ريان، وكان يس�توطن جزي�رة 
موريش�يوس رشقي مدغش�قر، ويبلغ طوله 40 س�م، وأقرب 
طائر م�ن فصيلته حالياً هو حمام نيكوب�ار يف خليج البنغال. 
5- طائ�ر »غاق�ة غاالباغ�وس«: أح�د الطيور الت�ي تنتمي إىل 
فصيل�ة الغاقيات العاج�زة عن الطريان، ويس�توطن جزيرتي 
فرناندين�ا وإيزابال يف أرخبيل غاالباغ�وس يف اإلكوادور، ويبلغ 

طوله 89 سم، ويتمّيز بجناحيه القصريين.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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بيرتوفيتش يفتح النار عىل االعالم العراقي: 
تصدير مشاكل املنتخب يوجع قلبي جدا

الزوراء والنجف يتعادالن اجيابيًا وأربيل 
يعود بنقطة ثمينة من الكرخ

             المستقبل العراقي/ متابعة

انتق�د مدرُب املنتخب الوطن�ي العراقي، 
زيليك�و بيرتوفيت�ش، االع�ام العراق�ي 

بتصدير مشاكل املنتخب اىل الخارج.
وق�ال بيرتوفيتش يف ترصي�ح صحفي، 
ان�ه :«لاس�ف االع�ام العراق�ي ومن�ذ 
وق�ت امل�درب اف�وكات يعل�م تمام�ا ان 
ع�دد كبري م�ن الاعبني لديهم مش�اكل 
يف جوازاتهم لذا االع�ام العراقي يتعامل 
بس�لبية مع هذا املوضوع ووصل الحال 
ببعض االعاميني تصدير هذه املش�اكل 
اىل الخارج«.واضاف »اذ يف بطولة العرب 
سالني احد االعاميني يف مؤتمر صحفي 

وامام 40 اعاميا عربيا وعامليا عن الجوازات وهذا 
امر معيب كون مش�اكلنا يج�ب ان تبقى داخلياً 
فق�ط«. وتابع بيرتوفيتش »اما موضوع الاعبني 
فان املدير االداري غي�ث مهنى طلب من الاعبني 
تجديد جوازاتهم منذ ش�هرين واكثر ولاسف لم 

يتم تجديد الجوازات وهذه مشكلة كبرية«.

وب�ني »هذا منتخ�ب الع�راق وخري ممث�ا للباد 
وتصدير مش�اكل منتخب يوج�ع قلبي جداً؛ لذلك 
طلب�ت من رئي�س االتح�اد العراقي لك�رة القدم 
عدنان درجال وضع حد لهذه املهازل، وانه يجب 
عدم تش�ويه س�معة لاعبني مثل�وا املنتخب من 
خال الحديث عن التاعب باعمارهم لذلك اسعى 

مع درجال اليجاد حل لهذه املعضلة«.

وبما يخص موضوع املدربني املساعدين، 
اوض�ح بيرتوفيتش »كان ق�رار االتحاد 
يف املق�ام االول ومن ثم ق�راري لذلك هو 
ق�رار جماع�ي وقابلت جمي�ع املدربني 
م�ع  للعم�ل  املرش�حني  املس�اعدين 
املنتخ�ب الوطن�ي وبعدها جلس�ت مع 
م�رف املنتخب يونس محمود من اجل 
اختيار افض�ل االدوات ولذلك جاء خرينا 
صحيحة«.واكد »كل االس�ماء املرش�حة 
نج�وم عراقي�ني قريب�ني م�ن الاع�ب 
العراق�ي، اما فيما يخ�ص املدرب احمد 
صاح يف حال عد تفريغ نادي الرطة له 
س�تكون لدي جلسة مع درجال ويونس 
محم�ود م�ن اج�ل معرفة م�دى اهمية 
اضافة مدرب مساعد من عدمه رغم امنياتي بان 

يكون احمد صاح ضمن الكادر«.
وختم بيرتوفيتش »حزين جدا التخيل عن خدمات 
احم�د رحي�م الذي تع�رض اىل هجم�ة كبرية من 
االعام والجمهور بالرغم من عمله برفقتي عما 

كبريا لذلك انا متاسف ملغادرته الكادر«.

             المستقبل العراقي/ متابعة

حس�م التع�ادل االيجابي لق�اء فريقي 
ال�زوراء والنج�ف بهدفني ل�كل منهما 
االرشف  النج�ف  ملع�ب  ع�ى   }2-2{
ضمن الجول�ة 19 واألخرية من الدوري 

العراقي املمتاز..
واه�دَر ال�زوراء فوز محقق م�ن امام 
فري�ق النجف ، بعد ان قلب االخري عليه 
النتيجة يف شوط املباراة الثاني لينتهي 

اللقاء بنتيجة التعادل )2-2(.
وانته�ى الش�وط االول بتق�دم الزوراء 
بهدفني دون مقابل، حيث س�جل احمد 

فاض�ل يف الدقيقة 19، وجاء اله�دف الثاني يف 
الدقيقة 37 عن طريق مؤيد عبد الباسط.

ويف الش�وط الثاني عادل النج�ف النتيجة، عن 
طريق الاعب معني احمد يف الدقيقة 52، وجاء 
اله�دف الثاني م�ن ركلة جزاء للنج�ف نفذها 

بنجاح ذو الفقار عايد بالدقيقة 60.
وبه�ذا التع�ادل، ارتف�ع رصيد ال�زوراء إىل 35 

نقطة، ليقفز مؤقتا إىل الوصافة، بينما حافظ 
النجف عى ترتيبه السادس، برصيد 29 نقطة.
ويف لقاء اخر عاد فريق أربيل من بغداد بنقطة 
ثمينة، إثر تعادله الس�لبي من دون أهداف مع 
مس�تضيفه الكرخ يف املباراة التي أقيمت عرص 
اليوم الس�بت، يف ملع�ب الراح�ل أحمد رايض، 
ضمن الجولة 19 واألخرية من الدوري العراقي 
املمتاز.ول�م يظهر تاميذ املدرب حس�ن أحمد، 

بالص�ورة املطلوبة، واتس�مت طريقة 
اللع�ب بالح�ذر املبال�غ ال�ذي أثر عى 
صناعة الفرص الهجومي�ة، وباملقابل 
ف�رض م�درب أربي�ل ن�زار مح�روس 
أس�لوب غلق املناف�ذ وزي�ادة الكثافة 
العددية يف املنتص�ف للحد من خطورة 

الكناري.
وبه�ذا التعادل رفع الك�رخ رصيده إىل 
17 نقط�ة، يف املرك�ز 16، بينما حافظ 
أربي�ل عى ترتيب�ه ال�� 12 برصيد 21 
نقطة، محققا التعادل الس�ادس له يف 

املوسم الحايل.
ملع�ب  ضيفه�ا  أخ�رى،  مب�اراة  ويف 
الس�ليمانية، تع�ادل فريق ن�وروز أمام ضيفه 
نفط الوس�ط بالنتيجة ذاتها، يف مباراة لم تفي 
بوعوده�ا، وخرجت بحصيلة س�لبية من دون 
النجاح يف اهتزاز الشباك.ويف ضوء هذا التعادل، 
أضاف ن�وروز نقطة جدي�دة لرصيده ليصبح 
17 نقطة بالرتتيب ال�� 17، فيما أصبح رصيد 

نفط البرصة 26 نقطة باملركز ال�ثامن.

وكيل أراوخو يرد عىل أنباء 
ارتباطه بريال مدريد

كاسيمريو: مواجهة 
بيلباو صعبة

              المستقبل العراقي/ متابعة

ذك�رت تقاري�ر صحفي�ة مؤخ�رًا، أن ري�ال مدري�د أبدى 
اهتماما بالتعاقد مع األوروجوياني رونالد أراوخو، مدافع 

برشلونة، لضمه يف صفقة انتقال حر.
ويرتبط أراوخو بعقد مع برشلونة حتى صيف 2023، ولم 

يوقع عى عقد جديد حتى اآلن مع النادي الكتالوني.
وقال فافيو بريشمان، وكيل أعمال أراوخو، يف ترصيحات 
نقلته�ا صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلس�بانية: »رونالد 
العب يف برش�لونة، ويتبقى يف عقده ع�ام ونصف، وأنا ال 

أفهم الحديث عن اهتمام ريال مدريد«.
وأض�اف: »رونال�د س�عيد للغاي�ة يف برش�لونة، ويري�د 

االستمرار مع الفريق«.
وأش�ارت الصحيفة، إىل أن رونالد أراوخو س�يجدد عقده 
مع برش�لونة، ليكون أحد قادة امل�روع الريايض للنادي 

يف السنوات املقبلة.
وكس�ب أراوخو محب�ة جماهري برش�لونة، خاصة بعدما 
لعب نصف نهائي كأس السوبر اإلسباني ضد ريال مدريد 

بعد أيام قليلة من خضوعه لعملية جراحية يف يده.

مانشسرت سيتي يسقط تشيليس بلدغة دي بروين

نفاد تذاكر هنائي السوبر اإلسباين

              المستقبل العراقي/ متابعة

واصل مانشسرت سيتي تحليقه يف صدارة 
الربيمريليج، بعدما حس�م موقعة ضيفه 
تشيليس بهدف دون رد عى ملعب االتحاد، 
الس�بت، يف قم�ة لقاءات الجول�ة رقم 22 

من الدوري اإلنجليزي املمتاز.
وس�جل هدف الس�يتي الوحيد كيفني دي 
بروين يف الدقيق�ة )70(، ليعزز موقعه يف 
الصدارة بعدما رفع رصيده إىل 56 نقطة، 
بينما تجمد رصيد تشيليس عند 43 نقطة 

يف املركز الثاني.
املب�اراة لصال�ح  أت�ت املحاول�ة األوىل يف 
الدقيق�ة 14، بعدم�ا أرس�ل  الس�يتي يف 
س�رتلينج عرضي�ة م�ن الجان�ب األيرس 

تابعها ستونز برأسية، أمسك بها كيبا.
وم�رر جريلي�ش الك�رة إىل دي بروي�ن يف 
الجان�ب األي�رس م�ن منطق�ة الج�زاء يف 

الدقيقة 24، ليسدد البلجيكي كرة 
ضعيفة أمسك بها كيبا بسهولة.

وكاد الس�يتي أن يفتتح التسجيل 
أخط�أ  بعدم�ا   ،39 الدقيق�ة  يف 
كوفاس�يتش يف الخ�روج بالك�رة، 
لتص�ل إىل جريلي�ش ال�ذي انف�رد 
بكيب�ا، وس�دد ك�رة أرضي�ة تألق 
الح�ارس اإلس�باني يف إبعادها إىل 

ركلة ركنية.
ومهد جريليش الكرة إىل دي بروين 
 ،44 الدقيق�ة  يف  املنطق�ة  داخ�ل 
لرياوغ كانتي ويس�دد ك�رة قوية 

ذهب�ت أع�ى العارض�ة، لينتهي الش�وط 
األول بالتعادل السلبي.

وبدأ تش�يليس الشوط الثاني بقوة، بعدما 
مرر كوفاس�يتش بينية مميزة للوكاكو يف 
الدقيقة 47، لينفرد بإديرس�ون ويس�دد 
كرة تألق حارس الس�يتي يف التصدي لها، 

وتابعها زياش بتسديدة من داخل منطقة 
الجزاء، ذهبت أعى العارضة.

وتبعه ألونسو بتس�ديدة قوية من خارج 
املنطق�ة يف الدقيق�ة 49، ذهبت بعيًدا عن 

املرمى.
وتحص�ل الس�يتي عى مخالف�ة من عى 
حدود منطقة الجزاء يف الدقيقة 62، نفذها 

دي بروين مس�دًدا ك�رة مبارشة 
أبعدها كيب�ا إىل ركلة ركنية.وعاد 
الس�يتي لتش�كيل الخط�ورة من 
جديد يف الدقيق�ة 68، بعدما مرر 
فودي�ن الكرة إىل س�رتلينج داخل 
املنطقة، ليسدد كرة أرضية قوية 

مرت بقليل إىل جوار القائم.
ونجح السيتي يف افتتاح التسجيل 
يف الدقيق�ة 70، بع�د توغ�ل م�ن 
العمق من قبل دي بروين، قبل أن 
يسدد كرة مقوسة من عى حدود 
منطقة الجزاء، س�كنت الش�باك.

وكاد الس�يتي أن يضي�ف الهدف الثاني يف 
الدقيقة 84، بعدما مهد سرتلينج الكرة إىل 
فودين عى حدود املنطقة، ليس�دد األخري 
كرة مبارشة ذهبت أعى العارضة، لينتهي 
اللقاء بفوز مانشس�رت سيتي بهدف دون 

رد.

              المستقبل العراقي/ متابعة

نفدت 30 ألف تذكرة ُطرحت للبيع، لحضور نهائي كأس 
السوبر اإلس�باني، املقرر إقامته بني أتلتيك بيلباو وريال 
مدريد، مس�اء اليوم األحد )يف الساعة 18:30 ت.ج.( عى 

استاد امللك فهد الدويل بالرياض.
وهكذا س�يمأل الجمهور السعودي، للمرة الثانية يف هذه 
النس�خة من كأس السوبر، 50% من السعة املسموح بها 
من املدرجات، بس�بب القيود الصحي�ة املرتبطة بجائحة 

فريوس كورونا.

وكانت املرة األوىل يف مباراة نصف النهائي، بني برش�لونة 
وريال مدريد، التي أقيمت عى نفس امللعب.

وكان الحض�ور أق�ل من ذلك، يف مواجه�ة نصف النهائي 
األخرى، بني أتلتيكو مدري�د وأتلتيك بيلباو، حيث اقترص 

يف  ش�خص  آالف   10 استاد امللك فهد.ع�ى 

كرييوس: ديوكوفيتش ليس سالحًا نوويًا.. وأين نادال من دعمه؟!
              المستقبل العراقي/ متابعة

أبدى األسرتايل نيك كرييوس، دعمه مجدًدا للمصنف األول 
عاملًيا نوفاك ديوكوفيتش، املتحجز حالًيا يف أسرتاليا، بعد 

قرار وزير الهجرةإ لغاء تأشرية الاعب الرصبي.
وعى الرغم من أنَّ مواقف كرييوس الس�ابقة، كانت ضد 
ترصف�ات ديوكوفيت�ش، إال أن�ه أبدى ع�ن غضبه تجاه 

بقية الاعبني؛ بسبب عدم وقوفهم مع نوفاك. 
وق�ال كريي�وس يف ترصيح�ات نقلها موقع »س�بورتس 
كيدا«، مس�اء الس�بت:« وزي�ر الهجرة يق�ول إن نوفاك 
يش�كل خطرًا عى حدودنا! ه�ذا األمر ليس صحيًحا فهو 
ليس س�اًحا مدمرًا. إنه يلعب تنس وال يفعل ش�يًئا غري 

ذلك«.
وتاب�ع: »أتفه�م يف ذات الوق�ت غض�ب الن�اس هنا عى 

نوف�اك؛ ألنه�م م�روا بأوق�ات عصيب�ة خ�ال العام�ني 
املاضي�ني، لكنه حصل عى إعف�اء طبي للدخول إىل الباد 

من غري تطعيم«.
وأوض�ح: »نوفاك عى املس�توى اإلنس�اني يحتاج لدعم 
العب�ني آخرين. أي�ن دعم نادال للرج�ل!؟. تخيلوا ما يمر 
ويش�عر به اآلن. هو يري�د الدعم من الاعبني، لكنه ياخذ 

الدعم مني يف النهاية )اللعنة(!«.

وأردف: »أنا هنا أتحدث بكل وضوح، لكن وسائل اإلعام 
ال تهتم إال بما يناسبها من أجل إثارة الضجة. الكثري من 
االش�خاص عربوا عن غضبهم تجاهي بعد وقويف بجانب 
ديوكوفيت�ش، وه�و ب�دوره ق�ام بالتواص�ل مع�ي عى 

إنستجرام وشكرني عى دعمه«.
وأتم :« يف حال ش�ارك بالبطول�ة اتمنى أن يتوج باللقب، 

وسأسري يف ملبورن بارك وانا احمل قميصه.«

رقم سلبي غري مسبوق لتشيليس مع توخيل
              المستقبل العراقي/ متابعة

انتهى الشوط األول من موقعة مانشسرت سيتي وضيفه 
تش�يليس بالتعادل الس�لبي، الس�بت، يف قمة مباريات 
الجول�ة ال�22 من الدوري اإلنجليزي املمتاز.وبحس�ب 
ش�بكة »أوبتا« لإلحصائيات، فش�ل تشيليس يف تسديد 

أي كرة طوال الشوط األول، وهذه أول مرة يحدث فيها 
ه�ذا األم�ر للبل�وز يف الربيمريليج، تحت قي�ادة املدرب 
توم�اس توخيل، كما أنها األوىل بش�كل ع�ام منذ مايو 
آي�ار 2018 أمام نيوكاس�ل.يف املقابل، تمكن تش�يليس 
من حرمان خصومه من التسجيل خال الشوط األول، 
يف 16 مب�اراة م�ن أصل 22 مواجه�ة خاضها بالدوري 

اإلنجليزي، هذا املوس�م.وال يتفوق عليه يف هذا 
الصدد س�وى مانشسرت س�يتي ب�20 مباراة، 

بحس�ب ش�بكة »س�كواكا«.يذكر أن الس�يتي 
يتصدر جدول ترتيب الربيمريليج قبل هذا اللقاء، 

برصيد 53 نقطة، بينما يتواجد تشيليس يف املركز 
الثاني، ويف جعبته 43 نقطة.

أنشيلويت يتغنى بسالح ريال 
مدريد الفتاك

              المستقبل العراقي/ متابعة

قال اإليطايل كارلو أنشيلوتي، املدير الفني 
لريال مدريد، إنه سعيد ألن الفريق بارع يف 

الهجمات املرتدة.
صحف�ي،  مؤتم�ر  يف  أنش�يلوتي  ورصح 
عش�ية نهائي كأس الس�وبر اإلس�باني، 
أمام أتلتي�ك بلباو، الي�وم األحد، يف ملعب 
»املل�ك فه�د ال�دويل« يف الري�اض: »لع�ب 
الهجم�ات املرتدة ليس س�ها. الهجمات 
املرتدة أمام برش�لونة )يف نصف النهائي( 
لم تك�ن بلمس�ة واحدة ولك�ن من خال 
4 أو 5 تمري�رات. س�جلنا اله�دف الثالث 

بوجود 6 العبني داخل منطقة الجزاء«.
وأبرز أنشيلوتي أن الفريق تعاىف جيدا قبل 
النهائ�ي، وأوضح: »تدربن�ا أمس وأعتقد 

أننا لم نواجه مشكات بدنية. هناك شكوك 
فقط حول مشاركة آالبا وأسينسيو. علينا 
أن نقي�م حالتهما يف مران اليوم«.وش�دد 
أنش�يلوتي عى أنه »لم يخاطر قط باعب 
ليس يف حالة جي�دة.. إذا لم يكونا جيدين 
س�يلعب محلهما العبان آخران.. ناتش�و 
ق�دم أداء جي�دا للغاي�ة أمام برش�لونة«.
وع�ن مواجه�ة بلب�او أبرز أنش�يلوتي أن 
مواجهات الفريق الباسكي األخرية كانت 
متكافئة س�واء يف بلباو أو مدريد، مشريا 
إىل خط�ة النهائي »س�تكون مختلفة عن 
مب�اراة نص�ف النهائي«.وبس�ؤاله عم�ا 
إذا كان الفري�ق قد تأث�ر معنويا بإصابة 
داني كارفاخال بفريوس كورونا املستجد 
أجاب أنش�يلوتي بأن الفري�ق بات معتادا 

عى هذا.

               المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د الربازي�يل كاس�يمريو، نجم وس�ط ريال مدري�د، أنَّ 
مواجهة أتلتيك بيلباو يف نهائي كأس الس�وبر اإلس�باني، 

اليوم األحد، ستكون صعبة للغاية
كان ريال مدريد، تأهل للمباراة النهائية بعد فوزه الصعب 
واملثري عى برش�لونة بنصف النهائ�ي )3-2(، فيما تغلب 

أتلتيك بيلباو عى أتلتيكو مدريد )1-2(.
وقال كاس�يمريو، يف ترصيحات نقلته�ا صحيفة »موندو 
ديبورتيفو« اإلسبانية، اليوم السبت: »نضع كامل تركيزنا 
عى املب�اراة النهائية. نعلم تماًما أنه�ا لن تكون مواجهة 
س�هلة ع�ى اإلطاق«.وأض�اف: »عندم�ا أخ�وض مباراة 
نهائي�ة مع ري�ال مدريد يكون األم�ر ممي�زًا. هنا جميع 
املباريات مهمة، لكن املباريات النهائية دائًما ما يكون لها 
طابع خاص«.وتابع: »نري�د الفوز وحصد اللقب من أجل 
الجماه�ري، لكن يجب دائًما احرتام الخصم؛ ألنها س�تكن 
مباراة صعب�ة للغاية«.وأكم�ل: »بيلباو يمل�ك العديد من 
الاعبني املميزين، وبالطبع فريق رائع. لقد نجح يف إقصاء 
أتلتيك�و مدري�د، وبالتايل علينا خ�وض املب�اراة بجدية«.
وخت�م: »قبل كل مب�اراة أش�عر بحالة من التوتر، س�واء 
كان�ت مباراة نهائي�ة، أو حتى يف الليجا، لك�ن عندما يبدأ 

اللقاء يختفي كل هذا القلق ونبدأ يف االستمتاع«.

تضارب األنباء حول عرض تشيليس لدي يونج
              المستقبل العراقي/ متابعة

تضاربت األنباء، الس�بت، حول حقيقة تقديم 
تشيليس لعرض رس�مي، من أجل التعاقد مع 
الهولن�دي فرينك�ي دي يون�ج، العب وس�ط 

برشلونة، خال املريكاتو الشتوي الجاري.
وكانت صحيف�ة »دييل مي�ل« الربيطانية، قد 

قالت إن تشيليس قدم عرًضا بقيمة 33 مليون 
إسرتليني، للتعاقد مع دي يونج.

وذك�رت أن البارس�ا يقي�م الاع�ب الهولندي 
ب��50 مليون إس�رتليني، لكنه ق�د يوافق عى 

رحيله، مقابل 42 مليون إسرتليني فقط.
لكن فابريزيو رومانو، خبري انتقاالت الاعبني 
واملدرب�ني يف أوروب�ا، ق�ال ع�رب حس�ابه عى 

»توي�رت«: »أك�دت مص�ادر يف برش�لونة عدم 
وج�ود أي يشء يتعلق بعرض تش�يليس، الذي 
يبلغ 33 مليون جنيه إسرتليني لراء فرينكي 
دي يونج«.وأض�اف: »نادي برش�لونة لم يتلق 
أي اقرتاح رس�مي أو ش�فهي، حتى اآلن، كما 
أن تش�يليس يركز حالًيا عى التعاقد مع ظهري 

جديد، يف املريكاتو الشتوي الجاري«.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

فرديناند: مييس ال يقارن بصالح املدمر
            المستقبل العراقي/ متابعة

يرى ري�و فرديناند، أس�طورة مانشس�رت يونايتد، أن 
ليوني�ل مييس، نجم باريس س�ان جريم�ان، ال يمكن 
مقارنت�ه بمحمد صاح، مهاجم ليفربول، عند اختيار 

الفريق األفضل لعام 2021.
وقال فرديناند، عرب قناته عى موقع »يوتيوب«: »منذ 

ذه�اب مي�يس إىل س�ان جريم�ان، ال يمكن�ه الدخول 
ضمن مقارنات األفضل، بس�بب س�وء أدائه بعد فرتة 
االنتقاالت، من حيث األهداف والتمريرات الحاسمة«.

وأض�اف: »صاح أفضل الع�ب يف ال�دوري اإلنجليزي 
املمت�از خ�ال 2021.. لق�د كان رائًعا، لم يس�جل أي 
الع�ب نفس ع�دد أه�داف ص�اح يف الربيمريليج عام 

.»2021

وواص�ل: »إن�ه يتفوق ب��6 أهداف ع�ى األقل عى أي 
الع�ب آخ�ر، كما ش�ارك بش�كل مب�ارش يف 35 هدًفا، 
متفوًقا ب�11 هدًفا عى أقرب منافس.. لقد دمر صاح 

كل املنافسني، هذا الرجل حاسم للغاية«.
وس�يعلن الفيف�ا، االثنني املقب�ل، عن الفائ�ز بجائزة 
أفض�ل العب يف 2021، من بني مييس وصاح وروبرت 

ليفاندوفسكي.
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ُبنية املجتمع اإلنساني ِعبارة عن شبكة ِمن أنظمِة التاريخ املعرفية، وانساِق 
مة، وظواهِر الُوجود الثقافية، وتقاطعاِت اللغة الرمزية. وهذه  املعنى املُنظَّ
الش�بكة ُتمثِّ�ل األس�اَس العقالن�ي للمنهج الفك�ري الذي َيمن�ح الرشعيَة 
م النش�اَط  للبن�اء االجتماعي، وُيك�وِّن املفاهيَم املركزية الحياتية التي ُتنظِّ
االجتماع�ي، وَتُقوده َنْح�َو تحقيِق الحاجات اإلنس�انية، وَتلبي�ِة الرغبات 
الفردي�ة، وَتفعي�ِل األح�الِم الجماعية. وبم�ا أن أفراد الجماع�ة ُمرتبطون 
بعالق�ات أخالقي�ة، وُملتزم�ون بمبادئ التاري�خ املُش�رك، وُمنخرطون يف 
عملي�ات نفعية ُمتبادلة، فال ُبد أن َتظهر قواع�د جديدة للوَْعي االجتماعي، 
ء ِمن ِجهة، والحقيقِة  َتُكون بمثابة أنوية لُِس�لطة التفاعل بني الذاِت والشَّ
والِفْعل ِمن ِجهة أُخرى. وُسلطة التفاعل ذات طبيعة تراكمية، ال ُتولَد َدْفَعًة 
لطُة  واحدًة، وإنَّما ُتولَد َوْفق مراحل َقْصِديَّة َغري تلقائية، َحيث َتبدأ هذه السُّ
ل كمفهوم، ُثمَّ ُتصبح ُس�لوًكا ُمعاًش�ا وعادًة يوميًَّة، ُثمَّ تتحوَّل إىل  بالتََّش�كُّ
ِقَي�م وجودية ومعايري إنس�انية، ُثمَّ َتِصري ِكَياًنا فلس�فيًّا َيعرف به األفراد، 
ة. وُكلُّ  ق املنفعَة الش�خصيَّة، واملصلح�َة العامَّ �ون َحوله، ألنَّ�ه ُيحقِّ وَيلَْتفُّ
ِكَيان فلس�في إذا صاَر رضورًة للُمجتمع أفراًدا وُمؤسسات، فإنَّه سيتطوَّر 
إىل بن�اء اجتماعي. وإذا اكتمَل هذا البن�اُء، فإنَّ املنظومة اإلبداعية الحياتية 
ستصبح كاملًة، وقابلًة للتطبيق عىل أرض الواقع. وهذه املنظومة هي التي 
ُتولِّد خصائَص الِفعل االجتماعي، وُتحدِّد وظيفَة اإلنسان االجتماعية داخل 
النس�ق الحضاري الش�امل، وُتعطي الزخَم للنش�اط االجتماعي َكي يتحرَّر 
ع العنارَص الفكرية املُبعثرة يف تفاصيل الحياة  من الضغوطات املاديَّة، وُتجمِّ
س الوَْعَي اإلنس�اني عىل قاعدة اجتماعية ُصلبة. وهذا  االس�تهالكية، وُتؤَسِّ
رات قبل املَوجودات.  د يف التصوُّ ل يف الذهن قبل الواقع، ويتجسَّ الحراك يتشكَّ
النظ�ام االجتماعي ه�و تنظيٌم إلفرازات الوَْعي التاريخ�ي، وتكثيٌف ملناهج 
ية يف االغراب  �عور، وَتوحي�ٌد ألجزاء ال�ذات اإلنس�انية املُتش�ظِّ تحلي�ل الشُّ
باٍت  الوِجداني، وتفس�رٌي ملص�ادر املعرفة التي ُتمثِّل وح�داٍت وظيفية وُمركَّ
حضارية. لذلك َيس�تطيع النظ�اُم االجتماعي أن ُيكيِّف َنْفَس�ه مَع املراحل 
ة. لكنَّ اإلشكالية  الزمنية املُختلفة، ويتأقلم مَع الحاجاِت اإلنس�انية املُتغريِّ
َتكمن يف إيجاد حاضنة للنظام االجتماعي، َتضمن له النُُّموَّ بش�كل طبيعي، 
�لوك االجتماعي الواعي َغري االرتجايل. والحاضنُة  ن ِمن توليد السُّ حتى يتمكَّ
هي َكينونٌة معنوية لها أهداف واضحة، ووجودها يعني منَع التعارض بني 
ُبنيِة املجتمع اإلنساني والوظيفِة الوجودية التي ُيؤَدِّيها النظام االجتماعي. 
ِل الذوات اإلنس�انية إىل  والتوفي�ُق ب�ني الُبني�ة والوظيفة َيُح�ول ُدون َتَح�وُّ
ِل األفكار املُْبَتَكرَة إىل  ِل النظام االجتماعي إىل ُطقوس، وَتَح�وُّ أصن�ام، َوَتَحوُّ
أِجنَّ�ة َميتة. لذلك، يجب املحافظة عىل حركة العنارص اإلبداعية يف املجتمع، 
فها، حتى َتِصري َتيَّاًرا معرفيًّا ُمس�تمرًّا، وَمرشوًعا تنمويًّا دائًما،  ومن�ع َتوَقُّ
ونموذًجا حضاريًّا رائًدا. وُعذوبُة املاء تتجىلَّ يف َجَريانه وعدم ثباته، وُكلُّ ماء 

راكد َسُيصبح آِسًنا ينتظر الَحَجَر الذي ُيحرِّكه.

الثق�ة باآلخ�ر عرف�ت كمف�ردة حس�ب آراء علم�اء االجتماع والفالس�فة 
بمصطلح�ات وجمل ع�دة، لعل أبرزها هو االعتقاد بصدق احد األش�خاص 

واخالصه.
وذهب آخرون إىل وصفها باليقني او االيمان بأحدهم، يف حني فرسها بعض 
آخ�ر بأنها الركون واالطمئنان إىل ش�خص ما يرون�ه جديرا بتلك الثقة، مع 
وج�ود تفس�ريات أخرى لعل أبرزها يذهب اىل أن تل�ك الكلمة تطلق عىل من 
يع�ول علي�ه وحامل االرسار والناص�ح وكذلك القريب من�ك دون منفعة او 

مصلحة ما.
ان الثقة بأش�خاص محددين تع�د احدى مقومات وركائ�ز مفاهيم الخري 
والرش لدى االنس�ان يف االغل�ب، كونها تعتمد يف س�لوكياتها املجتمعية عىل 
املقارنة بني من يستحقون منح تلك الثقة او العكس، وبالتايل فإن تعامالته 
التجارية او الوظيفية او عالقاته مع محيطه تكون مبنية عىل هذا األساس 
وبصورة ال ارادية أحيانا اذا ما اس�تثنينا انحياز االنس�ان يف بعض األحيان 

ملصالحه يف انتهاج مخالف ملا ارشنا اليه سلفا.
وبن�اء ع�ىل ما تقدم ف�إن الباحثني يف عل�م االجتماع ي�رون ان فقدان هذه 
الصفة لدى االنسان، هي نتيجة النعكاسات حياتية معينة او خذالن البعض 
م�ن األعزاء او صدمة االنس�ان يف أحبائه س�تدخله يف ازمة نفس�ية خطرة 
جدا تس�مى )ازم�ة الثقة( وتوصف هذه االزمة بأنها من اخطر املش�كالت 
الت�ي بإمكانها تدم�ري العالقات اإلنس�انية كاف�ة يف حياة الف�رد، كما من 
شأنها التأثري عىل مدى رفاهية اإلنسان وقدرته عىل الحياة بصورة طبيعية 
ب�ني الناس. ل�ذا، فإن واجبنا يحتم علينا كُكّت�اب أن نقف عند هذه املرحلة 
الت�ي م�ن املمكن ان تواج�ه أيا من الناس وترك من الس�لبيات الس�لوكية 
الشء الخطر والذي لو وصل إليه اإلنس�ان، فإن انعكاس�اته س�تظهر عىل 
املجتم�ع ككل وليس عىل الفرد املعني فقط. ان املعالجات التي يمكن لنا ان 
نحصن انفس�نا من خاللها ونقي ذاتنا م�ن الوقوع بني ظلمات هذا املرض 
الس�ايكولوجي الخطر، تعتمد باألس�اس عىل طبيعة الشخصية اإلنسانية 
وقدرتها ع�ىل الصمود بوجه أي صدمة اجتماعية يمكن ان تتلقاها س�واء 
من الذي�ن يمتلكون ثقتنا او مم�ن كانوا يمثلون قيم�ا اجتماعية عليا من 
الش�خصيات العام�ة. وهنا يتب�ادر اىل ذهن الق�ارئ الكريم س�ؤال يتعلق 
بكيفية مقاومة هذا الشعور الذي يصل أحيانا اىل مرحلة اليقني او االيمان، 
ولع�ل اإلجابة عن ذلك االستفس�ار تكم�ن وباختصار فيما ارشن�ا إليه، يف 
القدرة الذاتية للفرد، وتعزيز هذه القدرة املقاومة لذلك الش�عور يعتمد عىل 
عوامل عدة منها بدءا النظر اىل املجتمع بش�كل نس�بي ال مطلق أي بمعنى 
ان الح�االت ذات التماس مع الفرد املعني ال يمكن اعمامها عىل كل املجتمع 
أي ان هناك تراوحا بني الصفات اإليجابية والسلبية صعودا ونزوال يف شكل 
يش�ابه اىل حد كبري الخط البياني الهنديس، فأحيانا نش�هد صعودا يف القيم 

اإليجابية يقابلها هبوط يف الصفات املبتذلة واحيانا العكس.

دراسة: ال أعراض خطرية ألوميكرون حتى مع غري املطعمني ممثل املرجعية يوجه باهناء معاناة سيدة من أهايل الصويرة والتكفل بعالجها
 كشفت دراسة أجريت يف جنوب أفريقيا، اليوم 
الجمع�ة، أن املصابني بمتح�ور »أوميكرون« 
الذي�ن ل�م يحصل�وا ع�ىل أي لقاح، ربم�ا أقل 
عرض�ة لإلصابة بأع�راض خط�رية أو دخول 
املستش�فيات أو الوفاة، مقارنة بما كان عليه 
الح�ال م�ع الس�الالت الس�ابقة م�ن فريوس 
كورونا. وقارنت الدراس�ة الت�ي أجراها املعهد 
الوطني لألمراض املعدية يف منطقة ويس�رن 
كي�ب، التي لم تخض�ع بعد ملراجع�ة النظراء، 
نح�و 11600 مريض من املوجات الثالث األوىل 
للجائحة مع حوايل 5100 مصاب بأوميكرون. 
ونق�اًل عن »روي�رز«، فإن أوميكرون يس�بب 
أعراض�ا أق�ل خط�ورة، وتق�ل ع�دد الوفيات 
الناجمة ع�ن اإلصابة به عىل مس�توى العالم 

مقارنة بالسالالت السابقة.
ويح�اول العلم�اء معرف�ة ما إذا كان الس�بب 
يف ذل�ك ارتف�اع مع�دالت املناع�ة الناتجة عن 
التطعي�م، أو اإلصاب�ة الس�ابقة بالفريوس أو 

نتيجة ضعف املتحور الجديد.
وخلص�ت الدراس�ة إىل أن انخف�اض مخاط�ر 
اإلصابة بأعراض ش�ديدة ُيعزى إىل خصائص 

املتحور أوميكرون نفسه.
ورغ�م أنه يتس�بب بعوارض أقل ش�دة، إال أن 

مدير منظمة الصحة العاملية تيدروس أدهانوم 
غيربييس�وس، نبه من جديد لخطورة متحور 
أوميك�رون، ال�ذي ينترش بوترية لم يش�هدها 
العالم منذ بدء وباء فريوس كورونا مؤكدا أنه 

»يبقى فريوسا خطرا«.
وباملقاب�ل، يأم�ل البع�ض أن�ه بس�بب معدل 
انتش�اره الرسي�ع، أن يحل أوميك�رون محل 
املتحورات األكثر خطورة ويتيح تحويل الوباء 

إىل مرض يمكن التحكم به بشكل أسهل.
وج�دد مدير منظمة الصحة العاملية، تيدروس 
امل�ايض،  األربع�اء  غيربييس�وس  أدهان�وم 

تحذيره من أن متحور أوميكرون الذي ينترش 
بوترية لم يشهدها العالم منذ بدء وباء كوفيد-

19 »يبق�ى فريوس�ا خطرا« رغم أنه يتس�بب 
بعوارض أقل شدة.

أن  »رغ�م  صحف�ي:  مؤتم�ر  خ�الل  وق�ال 
أوميك�رون يس�بب عوارض أق�ل خطورة من 
دلت�ا )املتحور ال�ذي كان مهيمن�ا حتى اآلن(، 
إال أنه يبقى فريوسا خطرا خاصة لألشخاص 

غري املطعمني«.
وانترش ه�ذا املتحور الذي كش�ف للمرة األوىل 
يف جن�وب أفريقي�ا يف نهاي�ة ترشي�ن الثاني/

نوفمرب 2021، بكثافة منذ ذلك الحني يف العالم 
بمستويات غري مسبوقة منذ بدء الوباء.

ودفعت عوارض أوميكرون األقل شدة خصوصا 
بالنسبة لألش�خاص امللقحني بالكامل والذين 
تلق�وا الجرعة املع�ززة، بالبع�ض إىل اعتباره 
مرضا »خفيفا«. لكن غيربييس�وس حذر من 
أن »املزي�د من العدوى يعن�ي املزيد من دخول 
املستش�فيات، واملزيد من الوفي�ات، املزيد من 
الناس الذين لن يتمكنوا من العمل بما يش�مل 
املعلمني والطواقم الطبية، واملزيد من املخاطر 
لظهور متحور آخر يكون أكثر عدوى ويتسبب 

بوفيات أكثر من أوميكرون«.

 أعلنت العتبة الحس�ينية املقدسة، عن تكفلها 
بع�الج املريضة )مري�م( من اه�ايل محافظة 

واسط.
واش�ارت اىل ان ذل�ك ج�اء بن�اًء ع�ىل توجيه 
ممثل املرجعي�ة الدينية العليا واملتويل الرشعي 
للعتبة الحسينية املقدس�ة الشيخ عبد املهدي 
الكربالئي، وبعد توجيه نداء من قبل ذويها عرب 
مواقع التواصل االجتماعي لغرض املس�اهمة 

بعالجها.
وق�ال مس�ؤول العالق�ات الطبي�ة يف العتب�ة 
الحسينية املقدسة أحمد الشيخ، إنه »بناًء عىل 
توجيه ممثل املرجعية الديني�ة العليا، واملتويل 
الرشعي للعتبة الحسينية املقدسة الشيخ عبد 
املهدي الكربالئي، توجه فريق ملدينة الصويرة 
التابعة ملحافظة واسط لنقل املريضة )مريم( 
إىل مؤسس�ة وارث الدولي�ة لع�الج االورام يف 
كرب�الء«، مبين�ا أنه »بع�د وصولها ت�م إجراء 

الفحوصات الالزمة لها داخل املؤسسة«.
وأوضح »بعد اس�تكمال الفحوصات تم نقلها 
إىل مستش�فى اإلم�ام زي�ن العابدي�ن )علي�ه 

السالم( التخصيص الستئصال االورام«.
وأضاف أن »املريض�ة مصابة برسطان الجلد، 
والعتبة الحس�ينية تعهدت بمعالجتها بشكل 

كامل وتقديم الخدم�ات الصحية والطبية لها 
)مجانا(«. يذكر أن العتبة الحس�ينية املقدسة 
تبن�ت ع�الج آالف الحاالت االنس�انية بش�كل 
مجان�ي، باإلضاف�ة إىل اطالقه�ا العدي�د م�ن 

الحمالت املجانية للمواطنني عرب مستشفياتها 
ومراكزها املنترشة يف محافظة كربالء، انطالقا 
من املبادئ االنس�انية واس�نادا للمؤسس�ات 

الطبية الحكومية.

 ذك�رت بع�ض املواق�ع املهتمة بش�ؤون اإلنرن�ت أن تطبيق »إنس�تغرام« 
سيحصل عىل بعض امليزات التي ستجعل استخدامه أكثر سهولة وعملية.

وتبعا للمواقع فإن القائمني عىل التطبيق بدأوا باختبار ميزة جديدة تس�اعد 
املس�تخدمني ع�ىل ترتيب الص�ور ومقاط�ع الفيديو املوج�ودة بصفحاتهم 
بالطريق�ة التي يختارونها ودون التقييد بتواريخ نرشها، أي أن املس�تخدم 

يمكنه نقل صورة أو مقطع معني ليظهر يف رشيط صفحته قبل غريه.
وباإلضافة لهذه امليزة حصل بعض مس�تخدمي التطبيق يف تركيا والربازيل 
إيضا عىل إمكانية تصفح »القصص«  املتاحة لهم لتظهر لهم خلف بعضها 
بش�كل عمودي، وسهلت هذه الطريقة إمكانية التنقل بني »القصص« التي 

ينرشها عدة أشخاص يف نفس الوقت.
وحصل »إنس�تغرام« يف األش�هر األخرية عىل العديد من امليزات الجديدة مثل 
مي�زة Profile Embed الت�ي تمن�ح املس�تخدمني إمكانية تضمني نس�خة 
مصغ�رة من حس�اباتهم عىل التطبيق ع�رب مواقع الوي�ب املختلفة، وميزة 
Visual Replies الت�ي تتي�ح له�م الرد ع�ىل التعليقات عىل املنش�ورات عرب 

.Reels مقاطع فيديو باستخدام خدمات

ميزات جديدة يف تطبيق إنستغرام

 جددت القيادة العراقية، موقفها املساند للشعب اللبناني يف تخطي ازماته.
وذك�رت وزارة الداخلية اللبنانية، إن »وزير الداخلية اللبناني بس�ام مولوي 

تلقى اتصاالً هاتفياً من مستشار االمن القومي العراقي قاسم االعرجي«.
واضاف�ت ال�وزارة انه »جرى خ�الل االتص�ال التأكيد عىل التنس�يق االمني 

املستمر والتعاون املشرك بني البلدين«.
واش�ارت اىل ان »االعرجي اعرب عن موقف القيادة العراقية املساند للشعب 
اللبناني لتخطي ازماته«، مبينة ان »الوزير مولوي ش�كر وقوف العراق مع 

لبنان يف مختلف القطاعات واالصعدة«.

العراق جيدد موقفه املساند للبنان 
يف ختطي ازماته

اتصاالت دياىل : الرشكة املشغلة ملرشوع الكابل الضوئي تستلم مهام عملها
 وال انقطاع يف اخلدمة املقدمة للمواطنني

أعل�ن املهندس ط�ارق خضري عب�اس مدير 
مديرية االتص�االت واملعلوماتية يف محافظة 
دياىل عن اس�تالم رشكة الفا والناقل الحائزة 
عىل مرشوع تنصيب وتشغيل وصيانة خدمة 
االنرن�ت بتقني�ة الكابل الضوئ�ي FTTH يف 

محافظة دياىل. 
هذا واوض�ح مدير املديرية ان�ه تمت عملية 
تسليم واس�تالم االجهزة الخاصة باملرشوع 
من رشكة IQ إىل رشكة الفا والناقل، لتبارش 
األخ�رية اعماله�ا بالتنس�يق م�ع م�الكات 
مديرية اتصاالت دياىل، مش�رياً إىل اس�تمرار 
الخدم�ة املقدمة للمواطن�ني والبالغ عددهم 

قرابة 1500 مشرك يف مركز املحافظة. 
اما عن الخطط املس�تقبلية، فأش�ار عباس 

إىل أن املديري�ة وضعت خارطة عمل تضمنت 
التوس�ع يف أماك�ن التغطي�ة لتش�مل كافة 
االقضي�ة والنواح�ي ، م�ع مراع�اة ج�ودة 
وكذل�ك  للمواطن�ني،  املقدم�ة  الخدم�ات 
التحضري لحملة اعالمية تس�ويقية لضمان 
نجاح املرشوع وتعريف املواطنني بمميزاته. 
تجدر االش�ارة إىل أن مالكات الرشكة العامة 
الزم�ن  تس�ابق  واملعلوماتي�ة  لالتص�االت 
لتحقي�ق رسع�ة انج�از مش�اريع الكاب�ل 
الضوئ�ي املقدمة عرب البن�ى التحتية التابعة 
للرشكة، وكذلك عرب شبكة املرشوع الوطني 
لالنرن�ت و يف كاف�ة املحافظ�ات، وحس�ب 
توجيه�ات االدارة العلي�ا يف وزارة االتصاالت 

والرشكة العامة لالتصاالت واملعلوماتية.

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

كش�فت وزارة االتص�االت، اليوم الس�بت، تطورات 
مرشوع القمر الصناعي يف العراق.

وق�ال الناطق باس�م ال�وزارة رع�د املش�هداني  إن 
»م�رشوع القم�ر الصناعي انجز م�ن ناحية اكمال 

جميع العطاءات وس�يتم دراس�تها وفتحها الحالة 
املرشوع اىل احدى الرشكات املختصة هذا العام«.

واضاف: »ج�رى تحديد مواصف�ات عالية ورصينة 
للمرشوع«.

االتصاالت تكشف تطورات مرشوع القمر الصناعي
 يف العراق


