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كلما اخلصت عماًل بلغت من اآلخرة اماًل العراقي
رئيس جملس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

وزير الداخلية 
يكافئ رشطة وضباط كربالء
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

مع مرور عام عىل ذكرى اندالع االحتجاجات 
الش�عبية يف العراق، يتوق�ع خرباء ومحللون 
أن تعود تلك التظاهرات بش�كل أشمل، وذلك 

مع تفاقم األوضاع االقتصادية.
»أتالنت�ك  مرك�ز  ن�ره  تقري�ر  وبحس�ب 
كونس�ل« ف�إن األس�ابيع املقبلة قد تش�هد 
تج�ددا لالحتجاجات الش�عبية التي اندلعت 
يف تري�ن األول م�ن العام امل�ايض وأدت إىل 
مقت�ل نحو 700 ش�خص وج�رح واعتقال 
آالف املحتجني. وأوضح�ت الباحثة العراقية 
رغد قاس�م التي أع�دت التقرير أن�ه ينبغي 
عىل املتظاهرين والنشطاء توخي الحذر من 
املفس�دين الذين قد يحبطون أو يختطفون 
توج�ه املظاه�رات يف محاول�ة للتأث�ر عىل 

األحداث لصالحهم.
وأش�ارت إىل أن الحكومة ستكون قادرة عىل 
الس�يطرة عىل الوض�ع إذا التزم�ت بحماية 
املتظاهرين والحفاظ عىل سلمية التظاهرات 
واتخ�اذ خط�وات جريئة لفض�ح املتورطني 
يف أي تصعي�د. ويؤكد التقري�ر أن الحكومة 
العراقية برئاس�ة مصطفى الكاظمي باتت 
تتع�رض لضغوط كب�رة، إذ تواج�ه العديد 
من التحديات الناجمة عن األزمات الصحية 
واالقتصادية بسبب جائحة فروس كورونا، 
وانخفاض أسعار النفط، باإلضافة إىل تجدد 
االحتجاج�ات املتوق�ع والت�ي س�يكون لها 

»عواقب بعيدة املدى«.

التفاصيل ص2
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 من تثبت إدانته بجريمة بلد
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جتارة احلبوب تعلن عزمها 
عىل جتاوز كل اخفاقات املوسم املايض 

قبل بدء تسويق الشلب
اإلدارة وفـن

 القيادة

معهد الفنون اجلميلة 
للبنني ببغداد يشهـد هنضة 

جديدة

       بغداد / المستقبل العراقي

قال وزير الخارجية األمركي مايك بومبيو، أمس األربعاء، إن 
الواليات املتحدة سرتفع اسم السودان من قائمة الدول الداعمة 
لإلره�اب قريب�ا، الفت�ا إىل أن واش�نطن بدأت عملية ش�طب 
الخرطوم من القائمة. وكش�ف بومبيو يف مؤتمر صحفي، أن 
بالده رشعت يف عملية رفع اس�م الس�ودان م�ن قائمة الدول 
الراعية لإلرهاب، دون أن يحدد موعدا التخاذ القرار الذي أثقل 
كاهل االقتصاد الس�وداني. ويف رده عىل ربط شطب السودان 
من قائمة اإلرهاب بإقامة عالق�ات مع إرسائيل، قال بومبيو 
إن »ق�رار العالقة من إرسائيل قرار س�يادي يع�ود للحكومة 

الس�ودانية«، معربا عن أمله يف أن يعرتف الس�ودان بإرسائيل 
قريب�ا. وتاب�ع الوزير األمرك�ي قائال »نواص�ل العمل معهم 
بنش�اط إلظهار ملاذا من مصلحة الحكومة الس�ودانية اتخاذ 
هذا القرار الس�يادي. نأمل أن يقوموا بذلك، ونأمل أن يقوموا 
ب�ه رسيعا«. ويف امللف الليبي، أثنى بومبيو عىل الجهود الليبية 
خالل اجتماع�ات جنيف لتمديد التهدئة ووق�ف إطالق النار، 
مؤكدا تأييد الواليات املتحدة لخروج املرتزقة وجميع العنارص 
األجنبية من ليبيا. وفيما يتعلق بالش�أن السوري، أكد بومبيو 
دعم واش�نطن الحل السلمي للرصاع، مشددا عىل أن الواليات 
املتحدة لن تغر سياس�تها تجاه س�وريا لتأم�ني اإلفراج عن 

الصحفي أوستن تايس ومحتجزين أمركيني آخرين.

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د رئيس هيئة الحش�د الش�عبي فالح 
الفياض، أمس االربعاء، اس�تعداد الهيئة 
لتقديم العون بش�أن حادثة بلد التي راح 
ضحيتها ثمانية اشخاص السبت املايض، 
متوعداً باتخاذ جميع اإلجراءات بحق من 

تثبت إدانته.
وق�ال الفي�اض بحس�ب وكال�ة األنب�اء 
العراقي�ة إن »رئي�س ال�وزراء مصطفى 
الكاظم�ي أعط�ى اهتمام�اً بالغ�اً لهذه 
الحادث�ة، حيث ذهبنا بوفد رس�مي أمني 
كب�ر، لتتبع الحادث�ة ولدين�ا تحقيقات 

بشأنها«.وش�ّدد ع�ىل »اس�تعداد هيئ�ة 
الحش�د الش�عبي لتقديم العون والدعم، 
وسنتخذ جميع اإلجراءات بحق من تثبت 

إدانته، بهذه الجريمة«.
ولف�ت الفي�اض إىل أن »ك�وادر الحش�د 
الش�عبي تربطه�ا عالق�ات جي�دة م�ع 
مس�عود الربزاني وقيادة ح�زب البارتي، 
حيث كنا يف موقع الدفاع عن مقر الحزب 
الديمقراطي«. وأضاف، أن »ثقافة الحرق 
س�ادت يف الع�راق باآلون�ة األخ�رة، من 
خ�الل تتويج أي احتجاج بحرق وتخريب 
املق�رات«، مؤكداً »إدانة ه�ذه األعمال«، 
واصفاً إياها بأنها »عمل إجرامي يحاسب 

عليه القانون«.
وأشار الفياض إىل »عدم وجود إي رسالة 
س�لمت من قب�ل ممثلة األم�م املتحدة يف 
العراق جنني بالس�خارت إىل رئيس أركان 
الحش�د الش�عبي أبي ف�دك«، مؤك�دا أن 

اللقاء روتيني اعتيادي«.
إىل ذل�ك، كش�فت لجن�ة األم�ن والدف�اع 
النيابي�ة، ع�ن إع�الن نتائ�ج التحقيق يف 
جريمة الفرحاتية خالل اليومني املقبلني.
وق�ال عض�و اللجن�ة ب�در الزي�ادي، يف 
ترصي�ح صحفي، ان »اللجن�ة االوىل التي 
وصل�ت اىل م�كان الحادث واملش�ّكلة من 
مجلس الن�واب والقطاعات العس�كرية، 

اطلع�ت ع�ىل املعلوم�ات االمنية بش�كل 
كامل من املدنيني واهايل الضحايا وتولدت 
معلومات دقيقة حول الحادث«، مبيناً ان 
»أربعة من بني املغدورين ينتمون اىل هيئة 

الحشد الشعبي )الحشد العشائري(«.
املش�كلة  العلي�ا  »اللج�ان  ان  واض�اف، 
م�ن قب�ل القائد الع�ام للقوات املس�لحة 
الكاظم�ي واخ�رى بتوجي�ه  مصطف�ى 
رئي�س مجلس النواب محم�د الحلبويس، 
توصلت من خالل الخيوط األولية للحادثة 

اىل الجهة االجرامية.

التفاصيل ص2

ص7

الكهرباء 
يفتقد حمرتفيه أمام
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الرشيد يقرر منح سلفة زواج للموظف املتزوج للمرة الثانية
     بغداد / المستقبل العراقي 

قرر مرصف الرش�يد، أمس األربعاء، منح سلفة 
زواج للموظف املتزوج للمرة الثانية.

واشرتط املرصف يف بيان تلقت املستقبل العراقي 
نس�خة من�ه ان »ع�ى املس�تلف ان ال يك�ون قد 

استفاد من سلفة زواج هو وزوجته األوىل«.
وأوض�ح، ان »الس�لفة تمن�ح للموظف�ن كافة 
بغض النظر ع�ن التوطن وبكفالة كفيل برشط 
ان يك�ون موظ�ف عى امل�اك الدائ�م وان ال تقل 

خدمته عن سنتن«.
وأش�ار البي�ان اىل، ان »مبلغ الس�لفة 10 ماين 

دينار«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

مع م�رور ع�ام ع�ى ذك�رى اندالع 
الع�راق،  يف  الش�عبية  االحتجاج�ات 
يتوقع خ�راء ومحللون أن تعود تلك 
التظاهرات بشكل أش�مل، وذلك مع 

تفاقم األوضاع االقتصادية.
وبحسب تقرير نرشه مركز »أتانتك 
كونس�ل« ف�إن األس�ابيع املقبلة قد 
تش�هد تجددا لاحتجاجات الشعبية 
الت�ي اندلع�ت يف ترشي�ن األول م�ن 
الع�ام امل�ايض وأدت إىل مقت�ل نح�و 
700 ش�خص وج�رح واعتقال آالف 
املحتجن. وأوضحت الباحثة العراقية 
رغد قاس�م الت�ي أع�دت التقرير أنه 
املتظاهرين والنش�طاء  ينبغي ع�ى 
توخ�ي الحذر م�ن املفس�دين الذين 
ق�د يحبط�ون أو يختطف�ون توجه 
املظاه�رات يف محاول�ة للتأث�ر عى 

األحداث لصالحهم.
وأش�ارت إىل أن الحكوم�ة س�تكون 
قادرة عى الس�يطرة عى الوضع إذا 
التزمت بحماية املتظاهرين والحفاظ 
واتخ�اذ  التظاه�رات  س�لمية  ع�ى 
خط�وات جريئ�ة لفض�ح املتورطن 
أن  التقري�ر  أي تصعي�د. ويؤك�د  يف 
العراقية برئاسة مصطفى  الحكومة 

الكاظم�ي باتت تتعرض لضغ�وط كبرة، إذ تواجه 
العديد من التحديات الناجمة عن األزمات الصحية 
واالقتصادي�ة بس�بب جائح�ة ف�روس كورون�ا، 
وانخف�اض أس�عار النف�ط، باإلضاف�ة إىل تج�دد 
االحتجاج�ات املتوقع والتي س�يكون لها »عواقب 
بعيدة املدى«، وخاصة وأن املطالب الشعبية لم تعد 
تركز فقط عى القضاي�ا االجتماعية واالقتصادية 

بل تعدته�ا إىل الناحية السياس�ة، للمطالبة بإقرار 
قانون انتخابات عرصي وإجراء انتخابات مبكرة. 
ومع ذلك، فإن أحد أكر بواعث القلق لدى املحتجن 

هو استمرار دائرة العنف ضدهم.
وشهدت التظاهرات العام املايض يف العاصمة بغداد 
واملحافظ�ات الجنوبي�ة مس�تويات متفاوت�ة من 
العن�ف، حيث وقعت إصاب�ات يف أماكن املظاهرات 

بإحدى عرشة محافظة يف جنوب ووسط العراق.

ونتيجة ألن احتجاجات ترشين األول كانت عفوية، 
فق�د افتقر املتظاهرون إىل إطار منظم، مما أعطى 
األحزاب السياسية اليد العليا يف التأثر عى الحركة 
االحتجاجي�ة. ولكن ناش�طون ب�ارزون يف الحركة 
االحتجاجية أكدوا أن التظاهرات السلمية التي من 
املتوقع انطاقها يف الخامس والعرشين ستكش�ف 
عن رغبة يف تنظيم االحتجاجات بش�كل أفضل من 
العمل عى تش�كيل أحزاب ج����دي�دة للدخول يف 

العملية السياسية.
كما أعلنوا ع�ن مبادرة إلجراء حملة 
توعي�ة عام�ة لتش�جيع العراقي�ن 
عى املش�اركة يف االنتخاب�ات املقبلة 

لتشكيل دائرتهم االنتخابية.
بدوره، اكد مستش�ار االمن الوطني 
املصلح�ة  أن  االعرج�ي،  قاس�م 
العامة تقتيض ح�ق الدماء وحماية 
ع�ى  التج�اوز  ومن�ع  املتظاهري�ن 

القوات األمنية.
وذكر بي�ان ملكتبه، تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة منه، ان�ه« بتوجيه 
من القائ�د الع�ام للقوات املس�لحة 
مصطفى الكاظمي، شارك االعرجي 
يف اجتم�اع أمن�ي، بمناس�بة إحياء 
الذكرى األوىل لثورة ترشين، بحضور 
وزير الداخلية، ونائب قائد العمليات 
املش�رتكة ووكاء ال�وزارات األمنية، 
وق�ادة العمليات وق�ادة الرشطة يف 
املحافظات«. واضاف« هذا االجتماع 
يأتي للحفاظ عى أرواح املتظاهرين 
والقوات األمنية، واتخاذ أعى درجات 
التظاه�رات  حماي�ة  يف  االنضب�اط 
ع�ى  والحف�اظ  معه�ا،  والتعام�ل 
ع�ى  الحف�اظ  وكذل�ك  س�لميتها، 
املمتل�كات العام�ة والخاصة«. وأكد 
الق�ادة األمني�ون، خ�ال االجتماع، 
عى« تنفيذ توجيهات القائد العام للقوات املسلحة، 
والتي تضمنت عدم استخدام العتاد الحي واملطاطي، 
والتعامل الحِس�ن مع املتظاهرين السلمين، وفرز 
وتش�خيص املندس�ن يف التظاهرات، بالتعاون مع 
املتظاهرين السلمين«. من جانبه قال األعرجي أن 
»املصلحة العامة تقتيض بأن نحقن الدماء ونحمي 

املتظاهرين، ونمنع التجاوز عى القوات األمنية«.

      بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف رئيس مجلس الخدمة العامة االتحادي، محمود 
محم�د التميم�ي، أن م�رشوع قان�ون الخدم�ة املدنية 
االتح�ادي - الذي هو اآلن قيد اإلقرار يف مجلس النواب- 
يتضم�ن يف نصوصه مقرتحاً لتوحيد س�لم الرواتب من 

خال نظام يحدد الراتب االسمي للموظف«.
وق�ال التميمي يف ترصيح صحفي، ان مرشوع القانون 
»يش�ر اىل س�لم الرواتب والزي�ادة الس�نوية للموظف 
ومدد ترفيعه بحس�ب الدرجة املحددة يف جدول الرواتب 
املوح�د، مع معالجة الفوارق بن رواتب موظفي الدولة 

لتحقيق العدالة واالستقرار الوظيفي«.
وأض�اف ان »القانون املذكور، يع�د أحد أهم القوانن يف 
الباد، وإقراره س�ينهي العم�ل بالعديد من الترشيعات 
التي كانت س�بباً من أس�باب الرتهل الوظيفي يف دوائر 

الدول�ة والقط�اع العام وس�اهمت يف إضف�اء تعقيدات 
روتيني�ة كان�ت نتيجتها م�ا ناحظه اليوم م�ن بطالة 

مقنعة تسود هذه الدوائر«.
وكش�ف التميمي، أن »مجلس الخدم�ة بانتظار دعوته 
من قبل مجلس النواب لتقديم املاحظات بشأن القانون 
قبل إقراره، ويضيف بشأن إدراج الدرجات الوظيفية يف 

موازنة العام املقبل«.
وبن »لقد قدم مجلس�نا خط�ة قصرة األمد اىل مجلس 
ال�وزراء، اس�تجابة لق�راره رق�م )92( لس�نة 2020، 
ونح�ن بانتظار اس�تضافتنا يف املجلس املوقر بحس�ب 
الفق�رة )8( م�ن القرار اآلن�ف الذكر، لبي�ان تفصيات 
ه�ذه الخطة، التي بتحق�ق مواردها س�يكون املجلس 
عى أتم الجهوزية إلدارة ملف التعيينات يف دوائر الدولة 

والقطاع العام«.
وف�ق ترصيح�ات املس�ؤولن يف الس�لطتن الترشيعية 

والتنفيذي�ة؛ فإنه ال علم لهم بأع�داد وبيانات املوظفن 
يف دوائر ومؤسس�ات الدول�ة، وهذه واح�دة من املهام 
الرئيس�ة ملجل�س الخدم�ة العام�ة االتح�ادي، ويقول 
التميمي: »من املهام الرئيس�ة املناط�ة باملجلس، إعداد 
الهيكل الوظيفي للوزارات والجهات غر املرتبطة بوزارة 
وكل مؤسس�ة فيها وظيفة عامة، ووضع السياس�ات 
والضوابط الكفيلة بتحقي�ق التوازن بن عدد املوظفن 

يف دوائر الدولة املختلفة وبن الخدمة املؤداة«.
وأكد ان »هذه املهام تقتيض وال شك إعداد قاعدة بيانات 
رصين�ة تتيح للمجلس تحقيق أهدافه يف تطوير الجهاز 
اإلداري وإع�ادة هيكلت�ه وتأهيل�ه، وق�د بارشنا بهذه 
املهمة، إذ تم عقد اجتماعات تشاورية مع ممثيل جميع 
الوزارات واملؤسسات غر الحكومية واملحافظات، وكان 
من مخرجات تلك االجتماعات، الطلب من جميع دوائر 
الدولة والقطاع العام تزويدنا ببيانات محددة عى وفق 

جداول أعدها املجلس لتك�ون نواة قاعدة البيانات التي 
سيبارش املجلس بإنشائها«. 

يشار اىل ان ملجلس الخدمة العامة االتحادي؛ صاحيات 
واس�عة بعد إقرار قانونه، منها تنفيذية تتعلق بقضايا 
التعي�ن يف الوظائ�ف العام�ة، وأخ�رى رقابي�ة تتمثل 
بتخطيط ش�ؤون الوظيفة العام�ة واإلرشاف والرقابة 
عليها يف دوائر الدولة ورس�م سياس�ات الخدمة العامة 
وتحدي�د وس�ائل تنفيذه�ا وتقيي�م مس�توى اإلنجاز، 
وصاحي�ات تدخل ضمن دائرة الترشيع، تتمثل باقرتاح 
مرشوعات القوانن واألنظمة الخاصة بتنظيم وتطوير 

شؤون الوظيفة العامة أو إبداء الرأي فيها.
ويؤك�د خ�راء ومختص�ون، أن إق�رار قان�ون الخدمة 
االتح�ادي وبالت�ايل ظه�ور مجلس�ه يف س�احة العم�ل 
الفع�يل؛ س�ينهي الكثر من مش�كات الب�اد الداخلية 

املتعلقة بمؤسسات الدولة ووزاراتها.

القوات األمنية عقدت اجتماعًا لوضع خطط لعدم تكرار »األخطاء السابقة«.. ومستشار األمن الوطين: املصلحة العامة تقتضي حقن الدماء

ذكرى االحتجاجات: توقعات بعودهتا وحتضري لـ »احلامية«

العدد )2241(   22     تشرين االول    2020                السنة السادسة                 معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (الخميس

جملس اخلدمة االحتادي يتحدث عن قانون يوحد سلم رواتب املوظفني

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د رئيس هيئة الحش�د الش�عبي فالح الفي�اض، أمس 
االربعاء، اس�تعداد الهيئة لتقديم العون بش�أن حادثة بلد 
التي راح ضحيتها ثمانية اشخاص السبت املايض، متوعداً 

باتخاذ جميع اإلجراءات بحق من تثبت إدانته.
وق�ال الفياض بحس�ب وكالة األنب�اء العراقية إن »رئيس 
ال�وزراء مصطفى الكاظم�ي أعطى اهتمام�اً بالغاً لهذه 
الحادث�ة، حي�ث ذهبنا بوف�د رس�مي أمني كب�ر، لتتبع 

الحادثة ولدينا تحقيقات بشأنها«.
وشّدد عى »اس�تعداد هيئة الحشد الشعبي لتقديم العون 
والدعم، وس�نتخذ جميع اإلجراءات بحق من تثبت إدانته، 

بهذه الجريمة«.
ولف�ت الفي�اض إىل أن »ك�وادر الحش�د الش�عبي تربطها 
عاقات جيدة مع مس�عود الرزاني وقيادة حزب البارتي، 

حيث كنا يف موقع الدفاع عن مقر الحزب الديمقراطي«.

وأض�اف، أن »ثقاف�ة الح�رق س�ادت يف الع�راق باآلون�ة 
األخ�رة، من خ�ال تتوي�ج أي احتجاج بح�رق وتخريب 
املق�رات«، مؤكداً »إدانة هذه األعمال«، واصفاً إياها بأنها 

»عمل إجرامي يحاسب عليه القانون«.
وأش�ار الفياض إىل »عدم وجود إي رسالة سلمت من قبل 
ممثلة األمم املتحدة يف العراق جنن باس�خارت إىل رئيس 
أركان الحش�د الشعبي أبي فدك«، مؤكدا أن اللقاء روتيني 

اعتيادي«.
إىل ذلك، كش�فت لجن�ة األمن والدفاع النيابي�ة، عن إعان 
نتائ�ج التحقي�ق يف جريم�ة الفرحاتي�ة خ�ال اليوم�ن 

املقبلن.
وق�ال عضو اللجن�ة بدر الزي�ادي، يف ترصيح صحفي، ان 
»اللجن�ة االوىل الت�ي وصلت اىل م�كان الحادث واملش�ّكلة 
م�ن مجلس الن�واب والقطاعات العس�كرية، اطلعت عى 
املعلومات االمنية بشكل كامل من املدنين واهايل الضحايا 
وتول�دت معلومات دقيقة حول الحادث«، مبيناً ان »أربعة 

م�ن ب�ن املغدوري�ن ينتم�ون اىل هيئة الحش�د الش�عبي 
)الحشد العشائري(«.

واضاف، ان »اللجان العليا املش�كلة م�ن قبل القائد العام 
للق�وات املس�لحة مصطف�ى الكاظم�ي واخ�رى بتوجيه 
رئيس مجلس النواب محمد الحلبويس، توصلت من خال 
الخيوط األولي�ة للحادثة اىل الجه�ة االجرامية التي قامت 
بهذا العمل، فمن خال األدلة وش�هود العيان، تم التوصل 
اىل ان القضي�ة جنائية والتحقيق مس�تمر وخال اليومن 

املقبلن ستعلن نتائج اللجان«.
وأشار الزيادي، اىل ان »اللجنة املشكلة من الرملان، حددت 
قص�ور الجهات املاس�كة لألرض، وس�يتم إرس�ال تقرير 
مفص�ل اىل رئاس�ة مجل�س الن�واب وهي بدوره�ا ترفع 
توصياته�ا اىل القائد الع�ام للقوات املس�لحة واىل وزارتي 
الدفاع والداخلية«. وكان مس�لحون قتلوا السبت املايض 8 
أشخاص وخطف أربعة آخرين يف قرية الفرحاتية جنوبي 

محافظة صاح الدين.

        بغداد / المستقبل العراقي

ناقش محافظ البن�ك املركزي مصطفى 
غالب مخيف، أمس االربع�اء، يف اململكة 
املتح�دة املتطلب�ات النهائي�ة النضم�ام 

العراق للبنك األوربي. 
وقال البنك املركزي يف بيان تلقت املستقبل 
العراقي نس�خة منه، إن »محافظ البنك 

املرك�زي العراق�ي اجتم�ع يف العاصم�ة 
لندن مع محافظ بنك انكلرتا، وقد تناول 
االجتماع سبل تطوير العاقات املرصفية 
وزي�ادة حج�م التعامات االس�تثمارية 
ب�ن البلدين فض�ًا عن أهمي�ة التعاون 
يف مجال مكافحة غس�ل االموال وتمويل 
اإلره�اب وتذليل املعوق�ات التي تعرتض 
عملية فتح الف�روع للمصارف االجنبية 

العاملة يف العراق«.
وأض�اف أن املحاف�ظ »التق�ى يف اط�ار 
زيارت�ه اىل اململك�ة املتح�دة م�ع رشكتا 
و   Ernst&Young الدوليت�ن  التدقي�ق 
PWC، حي�ث بح�ث معه�م تعزيز حجم 
العمل مع البنك املركزي العراقي ملا لهذه 
ال�رشكات من خرة وموثوقي�ة«، مؤكداً 
حرصه عى »ادام�ة العاقة معهم خال 

الفرتة القادمة«.
اختت�م  »املحاف�ظ  أن  البي�ان  وتاب�ع 
اجتماعاته مع االمن العام للبنك األوربي 
لاعم�ار والتنمي�ة )EBRD(، وتضم�ن 
النهائي�ة  املتطلب�ات  مناقش�ة  اللق�اء 
النضم�ام الع�راق للبن�ك األوربي فضا 
ع�ن رغبته�م يف التعام�ل م�ع الرشكات 

واملصارف العراقية الخاصة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

ق�رر وزير الداخلية عثم�ان الغانمي، 
أم�س االربع�اء، من�ح كت�اب ش�كر 
وتقدير لضباط رشط�ة كرباء وقدم 

ملنتسبي هذه املحافظة.
وذك�ر بيان لل�وزارة تلقت املس�تقبل 
العراقي نسخة منه ان »الغانمي وبعد 
الجه�ود الكب�رة التي بذله�ا ضباط 
ومنتس�بو مديرية رشط�ة محافظة 
كرباء املقدسة، خال زيارة أربعينية 
اإلم�ام الحس�ن عليه الس�ام، وجه 
بمن�ح جمي�ع ضب�اط ه�ذه املديرية 
كت�اب ش�كر وتقدير فيم�ا منح قدم 

ملدة سنتن ملنتسبي هذه املديرية«.
الزي�ارة  »ه�ذه  ان  البي�ان  وأض�اف 
س�جلت نجاح�ا باه�را ع�ى جمي�ع 
املس�تويات، وس�ط حض�ور مليوني 
من قب�ل جموع الزائري�ن، وقد جرت 
وف�ق  عالي�ة  بانس�يابية  مراس�مها 

الخطط املرسومة لها«.

رئيس هيئة احلشد الشعبي: سنتخذ مجيع اإلجراءات بحق من تثبت إدانته بجريمة بلد
األمن الربملانية كشفت معلومات جديدة وأعلنت موعد نتائج التحقيق

البنك املركزي يناقش املتطلبات النهائية النضامم العراق للبنك األوريب

وزير الداخلية 
يكافئ رشطة وضباط 

كربالء بقدم سنتني

        بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث رئيس الرملان، محمد الحلبويس، أنس األربعاء، مع مستش�ار األمن 
القومي قاس�م األعرجي امللف األمني وسبل الحفاظ عى األمن واالستقرار 

املتحققن يف الباد بشكل عام.
 وذكر بيان للمكتب اإلعامي ملستش�ار األمن القومي، أن »مستشار األمن 
القومي، قاس�م األعرجي، التقى رئيس مجلس الن�واب محمد الحلبويس، 
وش�هد اللقاء بحث  مواضيع عدة، أبرزها مايتعلق بالجانب األمني وسبل 
الحف�اظ عى األمن واالس�تقرار املتحققن يف الباد بش�كل عام، واملناطق 

املحررة عى وجه الخصوص«.
وأكد رئيس مجلس النواب، »أهمية تكاتف جهود مؤسسات الدولة املعنية 
للعمل عى تقديم الخدم�ات للمواطنن يف املناطق املحررة، وكذلك اإلرساع 

بعودة النازحن وتأمن مناطقهم«.
واستعرض األعرجي، خال اللقاء، »توجيهات القائد العام للقوات املسلحة، 
مصطف�ى الكاظم�ي، فيم�ا يتعلق بعمل األجه�زة األمني�ة وإجراءاتها يف 
الحفاظ عى أمن املواطن والدولة، مؤكدا أن مستش�ارية األمن القومي قد 
رسمت مساراً واضحاً ورؤية واقعية لتعزيز دور األجهزة األمنية، ورفدها 

بكل أسباب النجاح يف مهامها«. بحسب البيان.
وأوضح البيان، ان »اللقاء ختم بتأكيد الجانبن عى أهمية مشاركة الجميع 
يف إسناد دور املؤسسات األمنية وتعزيز ثقة املواطن بقواته األمنية، لتقوم 

بدورها الوطني بمهنية عالية«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئة، أم�س االربعاء، عن تس�جيل 3667 اصابة 
جديدة بفروس كورونا لهذا اليوم.  

وذكرت الوزارة يف بيان، تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان »عدد 
الفحوص�ات املختري�ة بلغ�ت 20214، لرتفع عدد الفحوص�ات الكيل اىل 
2685744«.   واش�ار البي�ان اىل ان »الوزارة س�جلت 3667 اصابة جديدة 
بف�روس كورون�ا، باالضاف�ة اىل 52 حالة وف�اة«، مبين�اً ان »عدد حاالت 

الشفاء املسجلة لهذا اليوم بلغت 2876«.  

األعرجي واحللبويس يبحثان إنجاح مهام 
األجهزة األمنية

عداد »كورونا«: تسجيل )3667( اصابة 
جديدة

        بغداد / المستقبل العراقي

أصدر القضاء، أمس األربعاء، أحكاماً باإلعدام عى س�تة مدانن بحادثة قتل شاب 
داخل منزله قرب ساحة الوثبة وسط بغداد، يف كانون األول 2019.   وصدر الحكم 
عن املحكمة الجنائية املركزية التابعة لرئاسة محكمة استئناف بغداد/ الرصافة.   
ونص الحكم، عى اإلعدام ش�نقاً لكل واحد من املدانن: حس�ن عيل، محمد عادل، 
عبد الرحمن عبد الزهرة، هند بش�ار، أحمد نوري، ومحمد حامد.   واس�تند الحكم 
إىل أح�كام امل�ادة 2/406/ب من قانون العقوبات العراق�ي، وقد صدر بتاريخ 20 

ترشين األول 2020.  

القضاء يصدر )6( أحكام إعدام ضد املدانني 
بجريمة الوثبة

        بغداد / المستقبل العراقي

ال�وزراء  رئي�س  مكت�ب  اص�در 
مصطفى الكاظمي، أمس االربعاء، 
أمرا بإعادة تشكيل اللجنة املرشفة 
ع�ى الق�روض.   واش�ارت وثيقة 
صادرة عن املكتب، تلقت »املستقبل 

العراقي« نسخة منها، اىل أن »اللجنة 
العليا املرشفة عى القروض س�يتم 
اعادة تشكيلها لتكون برئاسة عبد 
الكريم حس�ن محم�د عيل )رئيس 
املستش�ارين(، وعضوية 9  هيئ�ة 
اخرين بن م�دراء عام�ن ومدراء 

مشاريع«.  

        بغداد / المستقبل العراقي

ألقت مف�ارز وكالة االس�تخبارات 
يف وزارة الداخلي�ة، أم�س األربعاء، 
القب�ض ع�ى ش�قيقن مطلوب�ن 
باإلره�اب ضم�ن مايس�مى والية 

نينوى بداعش يف محافظة بغداد.
 وذك�ر بي�ان له�ا تلقت املس�تقبل 
العراقي نسخة منه انه »ومن خال 
املتابعة املس�تمرة لعصابات داعش 
اإلرهابي�ة وبع�د مراقبة مس�تمرة 
لع�دة أي�ام، تمكنت مف�ارز وكالة 
بمديري�ة  املتمثل�ة  االس�تخبارات 
استخبارات بغداد يف وزارة الداخلية 
م�ن الق�اء القب�ض ع�ى ارهابين 
أش�قاء يف منطق�ة ال�دورة ببغداد 
 4 امل�ادة  اح�كام  وف�ق  مطلوب�ن 
ارهاب النتمائهما لعصابات داعش 
اإلرهابية والذين عما بما يسمى يف 
والية نينوى تحت كنى }ابو موىس{ 
بصفة عس�كر يف ديوان الخدمات و 
}ابودجان�ة{ بصفة عس�كر ضمن 
املف�ارز األمني�ة«. وبن ان�ه »ومن 
خ�ال التحقيق�ات األولي�ة معهما 

اعرتفا بإنتمائهم�ا لتلك العصابات 
اإلجرامي�ة وهرب�ا م�ن محافظ�ة 
نينوى اىل محافظة بغداد بعد تضيق 
الخن�اق عليهم�ا م�ن قب�ل القوات 
التحري�ر  عملي�ات  أثن�اء  األمني�ة 
وت�م إيداعهما التوقيف إلس�تكمال 
اإلج�راءات  وإلتخ�اذ  التحقي�ق 

القانونية بحقهما«.
إىل ذلك، اعلنت وكالة االس�تخبارات 
ضب�ط 5 صهاريج لتهري�ب النفط 
وخ�رق باالنبوب الناق�ل ملادة الكاز 

بمحافظات مختلفة من الباد.
وذك�ر بي�ان للوكالة انه »اس�تنادا 
دقيق�ة،  اس�تخباراتية  ملعلوم�ات 
ضبطت مفارز وكالة االستخبارات 
اس�تخبارات  بمديري�ة  املتمثل�ة 
رشطة الطاق�ة 5 صهاريج وإلقاء 
القبض عى سائقيها يف محافظات 
)بغ�داد والنج�ف األرشف والبرصة 
وص�اح الدي�ن( محمل�ة بمنت�وج 
نفط�ي مجه�ول الكمي�ة والنوعية 
وذلك ملخالفة اإلج�راءات القانونية 
والرس�مية يف عملي�ة نق�ل املنتوج 

وتغير خط السر«. 

أمر ديواين إلعادة تشكيل اللجنة املرشفة 
عىل القروض

االستخبارات تلقي القبض عىل شقيقني 
داعشيني يف بغداد
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    المستقبل العراقي / عالء الياسري

انطالق�ة  جديدة تحي وتعيد هيبة هذا الرصح الحضاري 
معه�د الفن�ون الجميل�ة الذي اهم�ل لف�رة طويلة من 
قبل املس�ؤولني عن ادارة هذا املعهد ف�وزارة الربية التي 
ابتعدت عن االهتمام بالف�ن والثقافة هذه الثروة الفنية 
التي حقق�ت من خالل تخريجها ك�وادره فنية وثقافية 
كان له�ا  دور مه�م يف احي�اء حض�ارة وتاري�خ الع�راق 
الفني�ة والثقافية، ورغم كل الظ�روف الصعبة التي يمر 
به�ا عراقن�ا الحبي�ب ، فق�د اس�تطاعت االدارة الجديدة 
الت�ي يقدودها مدير معهد الفنون الجميلة للبنني الس�يد 
غس�ان هاشم باعادة جزء من هيبة هذا املعهد من خالل 
تغي�ر الواجهات الخارجي�ة وصيانة املعهد م�ن الداخل 
وتعف�ره بجه�ود ش�خصية ، اضاف�ة اىل التواص�ل مع 
جميع املدرس�ني والطلبة عن طريق التواصل االجتماعي 

) الوات س�اب وبرنامج الزوم( الذي حقق نتائج ايجابية 
بتقدي�م نتاجاتهم الفنية ضم�ن متطلبات النجاح لطلبة 
الص�ف الخامس عن طريق برنامج الزوم الذي ش�اركت 
فيه لجان من اقسام املعهد قدم من خاللة طلبة الخامس 
اطروحاته�م الفني�ة بش�كل مب�ارش من خ�الل برنامج 
ال�زوم  الكم�ال درج�ات الطلب�ة الخريج�ني ، كما كلف 
مدير املعهد ثالث مدرس�ات لرئاس�ة  اقسام فنية مهمه 
وهي قسم الس�معية واملرئية وقس�م الفنون التشكيلية 
وقس�م التصمي�م / والتي تعد س�ابقة ل�م يألفها معهد 
الفن�ون الجميلة للبنني  منذ زم�ن بعيد االمر الذي اعطى 
دافع�ا ايجابيا باملثابرة والنجاح يف هذه االقس�ام ، كذلك 
وبتوجي�ة من قبل مدير عام تربية الك�رخ االوىل الدكتور 
ف�الح القي�ي وارشاف مب�ارش من قبل الس�يد غس�ان 
هاش�م مدير املعهد ت�م انتاج فلم توع�وي لطلبة الصف 
الس�ادس االعدادي يحثهم عىل االلتزام بالوقاية الصحية 

والتباعد االجتماعي اثناء تادية امتحان البكلوريا والفلم 
بعنوان )س�المتك بكمامتك( والذي كان له صدى واس�ع 
لدى الطلبة واملدرس�ني يف اكم�ال االمتحان�ات البكلوريا 

بنج�اح ت�ام ، كما تم انجاز جدارية كبرة من قبل قس�م 
الفنون التش�كيلية تم تعليقه�ا يف تربية الكرخ االوىل وتم 
افتتاحه�ا من قبل املدير العام الدكتور فالح القيي ، كل 
ذل�ك تحقق نتيجة ملثاب�رة مدير املعه�د بتواصله اليومي 
م�ع جميع مدريس اقس�ام  املعه�د والطلب�ة ، رغم عدم 
توف�ر االمكانيات املالي�ة اال ان املتابعة الحقيقية حققت 
نتائج ايجابية مهمه وبفرة قياسية رغم ظروف جائحة 
كورون�ا وهذا دليل الهمه العالي�ة ملدير املعهد الذي اعادة 
االلفة واملحبة بني املدرس�ني والطلبة الذي حقق طفرات 
نوعية يف حياة املعهد ،  الف تحية لوزارة الربية باختيارها 
كفاءات ادارية وفنيه لتعي�د مجد هذا الرصح الحضاري 
ملعهد الفنون الجميله ، وال بد من دعوة اضافية اىل وزارة 
النربية اىل رعاية املعهد واالهتمام به كثروه فنية وثقافية 
بتخصيص دعم مادي ومتابعة كونه اول معهد يف الرشق 

االوسط ومن الله التوفيق.

معهد الفنون اجلميلة للبنني ببغداد يشهد هنضة جديدة
اإلدارة اجلديدة أدخلت آليات التعليم اجلديد

    المستقبل العراقي / توفيق علي لفتة  

قام�ت كلي�ة الربي�ة بقض�اء القرن�ة اح�دى 
تش�كيالت جامع�ة الب�رصة باملب�ارشة بالعام 
ال�درايس الجدي�د واس�تقبال طلبة الدراس�ات 
العلي�ا واالنته�اء م�ن اختباره�م والذي�ن بلغ 
يف  علي�ا  دراس�ات  طال�ب  اربع�ون  عدده�م 
الكلي�ة  .وتس�تعد  واملاجس�تر   الدكت�وراه 
للعام ال�درايس الجدي�د 2020 _ 2021 والقيام 
بالصيان�ة لالجهزة ومع�دات ومختربات الكلية 
التي من مناش�ئ عاملية عالية الدقة والتقنيات 
املواكب�ة للعالم ومن جانب�ه  حدثنا عميد كلية 
الربيةبقضاء القرنة االس�تاذ املساعد الدكتور 
عدنان السلطان ان الكلية اصبحت حاليا«بأربعة 
اقس�ام مهم�ة وهي )قس�م الكيمياء, وقس�م 
اللغة العربية,  وقس�م اللغة االنكليزية,  وقسم 
علم الحياة(وسيتم افتتاح اقسام اخرى تتعلق 
باملجال العلوم االنسانية وقسم للعلوم الرصفة 

.واضاف انه ت�م انجاز مبنى املختربات العلمية 
يف الكلي�ة ونصب مختربات الكيمياء فضال«عن 
انش�اء مبنى مجمع القاعات الدراسية الجديد 
وبتصامي�م معماري�ة رصين�ة متمي�زة ووفق 
النظ�ام العاملي املمتاز. .كم�ا انتهت الكلية من 
اعداد تصميم إلنش�اء بوابة الكرونية للكلية يف 
املدخ�ل الرئيي يلي�ق بالكلية وحجمها,   ومن 
جهته قال معاون عميد الكلية للشؤون االدارية 

االستاذ املس�اعد الدكتور منذر زيارة قاسم ان 
الكلية س�تعتمد بعض املستلزمات االلكرونية 
الخاص�ة ل�رشح امل�ادة الدراس�ية وبحض�ور 
الطلب�ة يف الكلي�ة والقاع�ات الدراس�ية ومنها 
اعتماد الدراس�ات االنسانية بش�كل الكروني 
والدراس�ة للعلوم الرصف�ة والقضايا املختربية 
س�تكون يوم واحد يف اإلس�بوع وتم التوسع يف 

افتتاح اقسام اخرى.

كلية الرتبية بقضاء القرنة يف البرصة ختترب طلبة الدراسات العليا. ..وافتتاح اقسام 
علمية جديدة وحصول الكلية عىل شهادة اآليزو يف البحوث التطبيقية العملية

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت الرشكة العامة للمعدات الهندس�ية 
الثقيلة تنفيذ عدد من العقود التصنيعية.

وقال�ت الرشكة يف بي�ان تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة من�ه أن أهم تل�ك العقود 
تأهيل خزان رقم5102( ( س�عة )62000 
م3(  يف مس�تودع الطوب�ة لصال�ح رشكة 
نفط البرصة، وتصنيع خزانات سعة3000 
م3 ذات س�قف عائم  م�ع اعمال الحماية 
الكاثودي�ة لصالح رشكة خطوط االنابيب 
النفطي�ة، وإنش�اء وتجهيز وح�دة تكرير 
النفط الخام س�عة ع�رشة االف برميل \ 
يوم يف مصفى النجف التابع لرشكة مصايف 
إنش�اء وحدتي  الوس�ط.وأكدت الرشك�ة 
تكري�ر النف�ط الخام س�عة ع�رشة االف 
برميل\يوم لكل وحدة مع االعمال املدنية 

والكهربأيي�ة واالآلت الدقيقة والش�بكات 
الداخلية يف مصف�ى حديثة لصالح رشكة 
مصايف الش�مال وتأهيل وحدتي الهدرجة 
وتحسني البنزين / صالح الدين/2 وإزالة 
وإنش�اء  ثالث خزانات س�عة 6500م3   ) 
س�قف ثاب�ت ومتح�رك ( وخ�زان س�عة 
)8000(م3 سقف متحرك وتأهيل كابسة 
تحس�ني البنزي�ن 402JT لصال�ح رشكة 
مص�ايف الش�مال / مصف�ى الصم�ود و 
إنش�اء أربع خزانات سعة ) 3000 (م3 يف 
مستودع الش�عيبة لصالح رشكة خطوط 
االٔنابيب النفطي�ة و تصنيع ونصب  عرش 
مس�قفات قي�اس ) 20×60م( يف موقعي 
كطيع�ة وخميس�ات لصال�ح رشكة نفط 
ذي ق�ار وتصنيع ونص�ب خزانني كرويني 
س�عة 3000م3 يف موق�ع التاجي لصالح 

الرشكة العامة لتعبٔية وخدمات الغاز.

الرشكة العامة للمعدات اهلندسية الثقيلة 
تنفذ عدد كبري من العقود التصنيعية

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف صندوق اإلس�كان العراقي أحد 
واإلس�كان  اإلعم�ار  وزارة  تش�كيالت 
والبلدي�ات، أم�س األربعاء، ع�ن موعد 

تقديم الطلبات عىل القروض.  
وذك�ر املكت�ب اإلعالم�ي للصن�دوق يف 
بيان، تلقى املس�تقبل العراقي نس�خة 
من�ه، أن »الصندوق ح�دد موعد الحجز 
وتقديم طلبات الكش�ف واملعامالت يوم 
23 من كل ش�هر، بينم�ا حدد يوم األول 
من كل ش�هر موعداً لتقدي�م املعامالت 

اإلقراضية«.  
التقدي�م  أن »موع�د  البي�ان،  وأوض�ح 
يك�ون الس�اعة الثامن�ة صباح�اً وعرب 
املوقع االلكروني«، مبيناً، أنه » يف حال 
موافق�ة ه�ذا التاريخ مع أي�ام الجمع 
وأيام الس�بت أو العطل الرسمية يكون 
املوعد ثابتاً، لكن يكون التقديم الساعة 

العارشة صباحاً«.

صندوق اإلسكان 
يكشف مواعيد تقديم 
الطلبات عىل القروض

    بغداد / المستقبل العراقي

أكدت س�لطة الط�ران املدن�ي، أمس االربع�اء، ب�رورة اعتماد 
فح�ص PCR من قبل املراكز الصحي�ة املعتمدة لدى وزارة الصحة 
للمس�افرين املغادرين قبل 72 س�اعة من موع�د الرحلة.  وذكرت 
الس�لطة يف بيان، تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، انها »تود 
أن توض�ح لل�رأي العام ولجميع مس�افرينا الك�رام بأنها ملتزمة 
بالقرارات والتوصيات التي تصدرها الجهات العليا يف البالد واملتمثلة 
باللجن�ة العليا للصحة والس�المة الوطنية بما يخ�ص اإلجراءات 
الخاصة لحماية املس�افرين من ف�روس » كورونا » وكذلك تنفيذ 
جميع اللوائح االسرشادية املعدة من قبل منظمة الدولية للطران 
املدني ) lCAO ( من أجل توفر الس�فر اآلمن للمواطنني«.  واكدت 
الس�لطة بأنها »أبلغ�ت جميع النواقل الوطني�ة ورشكات الطران 
العاملة يف املطارات العراقية برورة اعتماد فحص PCR من قبل 
املراكز الصحية املعتمدة لدى وزارة الصحة للمس�افرين املغادرين 
قبل 72 س�اعة من موعد الرحلة، إضافة إىل ارتداء جميع العاملني 
واملسافرين الكمامات وبشكل مستمر واعتماد التباعد الصحي يف 
تأدية امله�ام والواجبات ياتي ذلك انس�جاماً مع توصيات منظمة 
الصحة العاملية«.  وأوضحت السلطة بأن »هناك تعليمات أصدرتها 
لرشكات الطران بعدم صعود املسافرين للطائرة اال بعد التأكد من 
إجراء فحص PCR بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة من موعد الرحلة 
للوافدي�ن اىل الع�راق، كما تتحمل رشك�ة الطران كاف�ة التبعات 
القانونية والصحية املخالفة لتلك التعليمات الصادرة من قبلها«. 

الطريان املدين ترد عىل النزاهة بشأن 
فحوصات »كورونا« يف مطار بغداد

    بغداد / المستقبل العراقي

وج�ه وزير الربية عيل حميد الدليمي، أمس األربعاء، الس�ماح لتالميذ 
وطلب�ة الصف�وف غر املنتهي�ة واملتغيبني ع�ن االمتح�ان ب�)مادة أو 
مادتني( يف ال�دور الثاني )حرصاً( ، إداء االمتحان للعام الدرايس 2019 
– 2020 . وأوض�ح بي�ان للوزارة أن »الدليمي أوع�ز للمديريات العامة 
للربي�ة يف املحافظات كافة ، بالس�ماح لتالميذ وطلب�ة الصفوف غر 
املنتهي�ة املتغيبني ب�)م�ادة أو مادتني( عن إداء امتح�ان الدور الثاني 
)حرصاً( ، ألسباب مختلفة والصحية منها بسبب جائحة كورونا، حيث 

سيكون االمتحان يومي األثنني والثالثاء 26 - 27 / 10 / 2020«.

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف املدير املف�وض لرشكة »ل�وك أوي�ل ميد إيس�ت«، إيغور 
زوباريف، أمس األربعاء، عن خطط رشكة »لوك أويل«، ثاني أكرب 

منتج يف روسيا، بشأن مشاريعها يف العراق.
وقال زوباريف يف ترصيح صحفي إن »لوك أويل حريصة عىل زيادة 
إنتاجه�ا النفطي يف الع�راق بمجرد إنته�اء تخفيضات مجموعة 
»أوب�ك+«. وتابع زوباريف: »الوضع الحايل يجربنا ورشكاءنا عىل 

مراجعة خططنا ملعرفة كيف تتوافق مع احتياجات الوقت«.
وأضاف أن »الرشكة الروسية تعتزم تقديم مقرحات إىل السلطات 
العراقي�ة قريبا لتطوير منطق�ة منفصلة يف جنوب العراق تعرف 
باس�م )البلوك 10(«. ويبلغ إنتاج العراق الحايل من النفط الخام 
ح�وايل 3.6 مليون برميل يومي�ا، بموجب اتف�اق »أوبك+«، لكن 
البالد ستكون مضطرة إىل إجراء تخفيضات إضافية أعمق بحلول 

نهاية العام لتعويض عدم االمتثال لالتفاق يف األشهر السابقة.
وبس�بب اتف�اق »أوبك+« أبل�غ الع�راق رشكات النف�ط العاملية 
العاملة يف حقوله النفطية الكبرة برورة خفض اإلنتاج. وتعد 
»لوك أويل« و«إكسون موبيل« و«BP« من أكرب املنتجني األجانب 
يف الع�راق، وق�د طلب منهم جميع�ا خفض اإلنت�اج. وبلغ إنتاج 
حق�ل »غرب القرن�ة -2« يف 2019 نحو 400 أل�ف برميل يوميا. 
وبدأت »ل�وك أويل« حفر آبار جديدة كجزء م�ن مرحلة التطوير 
الثانية يف حقل النفط، وكان هدف الرشكة الروسية زيادة اإلنتاج 

يف »غرب القرنة -2« إىل 480 ألف برميل يوميا هذا العام.

الرتبية تسمح لفئة من املتغيبني 
بإداء امتحان الدور الثاين

»لوك أويل« الروسية تكشف عن خططها 
النفطية يف العراق

العراق حيتل الصدارة يف صادرات ايران اخلارجية

العمل تعلن استبعاد »20« ألف متجاوز 
عىل شبكة احلامية واملعني املتفرغ

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مدير الش�ؤون العربية واالفريقية بمنظمة التنمية التجارية االيرانية، عن تصدير 
س�لع لس�ت دول عربية مجاورة بقيمة 5.348 مليار دوالر يف النصف االول من الس�نة 
املالي�ة الجارية فرة 20 م�ارس/آذار حتى 20 س�بتمرب/أيلول 2020.وأوضح “فرزاد 
بيلت�ن” يف بيان أن العراق تصدر قائمة الدول الس�ت، بتوري�د 2.971 مليار دوالر، تلته 
االمارات ب� 1.933 مليار دوالر.وجاءت عمان ثالثا ب� 165 مليون دوالر والكويت رابعا 
ب� 73 مليون دوالر وقطر خامس�ا ب� 62 مليون دوالر.وأشار اىل أن الصادرات للبحرين 

سجلت 3 ماليني دوالر والسعودية صفر.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن وزير العمل والشؤون االجتماعية عادل الركابي، أمس األربعاء، أنه بلغ املستبعدين 
من املتجاوزين عىل رواتب شبكة الحماية واملعني املتفرغ، اكثر من 20 الفاً.وقال الركابي 
يف ترصيح صحفي إن “االس�تبعاد س�يضمن ش�مول الطبقة الفقرة التي تنطبق عليها 
الرشوط برواتب ش�بكة الحماية”، مش�را اىل “التنس�يق مع هيئة النزاه�ة بهذا الصدد 
للكش�ف عن اكرب عدد من املتجاوزين عىل الش�بكة بهدف تعزيز أوارص التعاون املُشرك 
بني الجانبني”.واكد انه “سيتم اسرداد املبالغ التي حصلوا عليها بدون وجه حق، مشرا 
اىل ان االس�تقطاع س�يكون من الرواتب الخاصة باملتجاوز عىل ش�كل دفعات عىل ان ال 
يتجاوز الس�قف الزمني لتس�ديدها الخمس�ة اعوام. ونوه الركابي بأن اس�رداد املبالغ 
س�يحقق العدالة يف شمول املستحقني الحقيقيني بشبكة الحماية”.ولفت الركابي اىل أن 
“الكش�ف عن كل موظف تجاوز عليها سيفس�ح املجال امام االرس الفقرة التي تنطبق 

عليها رشوط الشمول براتب املعني املتفرغ او شبكة الحماية االجتماعية”.

    بغداد/ المستقبل العراقي

وصفت وزارة املالية، أمس األربعاء إعادة هيكلة القطاع املرصيف بالرورة امللحة، داعية 
إىل تفعيل الجباية من قطاع الكهرباء، فيما أش�ارت إىل أن ورقة اإلصالح املايل تس�عى إىل 

وضع معالجات »علمية وحقيقية للتدني الحايل باالنتاجية والدخل«.
وذكرت الوزارة، يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه أنه »يف إطار س�عي وزارة 
املالية املستمر وانطالقاً من مسؤوليتها يف اصالح الواقع االقتصادي واملايل الراهن، تسر 
ال�وزارة ومن خالل ال�رؤى التي تحملها ورقة االصالح املايل نح�و اقتصاد متنوع متعدد 

املصادر«.
وتابع�ت، أن »اص�الح وتفعي�ل القطاع الخ�اص يتم عن طري�ق خلق بيئة اس�تثمارية 
مستقرة واعادة النظر ببعض الرشكات العامة املمولة ذاتياً، باإلضافة اىل تفعيل الجباية 
م�ن قط�اع الكهرباء«.وأضاف�ت، أن »الورق�ة االصالحية تس�عى أيضاً إىل تغير مس�ار 
االقتص�اد الوطني من دور س�يطرة الدول�ة اىل دور التنظيم وف�رض القانون واالهتمام 
بالفئ�ات الهش�ة والرعاية االجتماعي�ة والعمل عىل ادخال تحس�ينات جذرية عىل ادارة 

الدولة لنظام املالية العامة للحد من الهدر املستمر للموارد«.
وأردفت، ان »اعادة هيكلة القطاع املرصيف رضورة ملحة باعتباره العصب االساس ألي 
توسع اقتصادي من خالل تطوير الودائع والقروض بآلية مختلفة عن الحايل«، مضيفًة 
أن »التدن�ي الحايل باالنتاجية والدخل بس�بب هيمنة القطاع العام غر املنتج يس�تدعي 

وضع معالجات علمية وحقيقية وهذا ماتسعى له ورقة االصالح املايل«.
وكان وزي�ر املالي�ة، ع�يل ع�الوي ق�ال، االثن�ني )19 ترشي�ن األول 2020( إن »الورقة 
االصالحي�ة التي تبنته�ا الحكومة الحالية ته�دف إىل إعادة التوازن لالقتص�اد العراقي، 
ووضعه عىل مس�ار يس�مح للدولة باتخاذ الخطوات املناسبة يف املس�تقبل لتطويره إىل 

اقتصاد ديناميكي متنوع يخلق الفرص للمواطنني لعيش حياة كريمة«.

املالية: إعادة هيكلة القطاع 
املرصيف رضورة ملحة

جددت احلديث عن الورقة البيضاء

وزير النقل يعلن تقليل السقف الزمني إلنجاز القطار املعلق يف بغداد
كشف معلومات جديدة ختص ميناء الفاو والناقل الوطين

   بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت وزير النقل عن اس�تمرار 
املفاوضات بش�أن تقليل الس�قف 
الزمني إلنجاز القطار املعلق، فيما 
أكد أنه ناقش يف أوروبا كيفية ربط 
مين�اء الفاو الكبر بطريق الحرير 
لغرض تطوير الخط السككي من 

بغداد اىل أوروبا.
وق�ال وزي�ر النق�ل الكابتن نارص 
صحفي�ة  ترصيح�ات  يف  الش�بيل 
املفاوض�ات مس�تمرة بص�دد  إن 
تقلي�ل الس�قف الزمن�ي مل�رشوع 

القطار املعلق املزم�ع انجازه خالل 
خمس س�نوات، الفتاً إىل أن العمل عىل التعاقد 
مع استش�اري لل�رشاف عىل مرشوع القطار 
املعلق.وأش�ار الش�بيل إىل أن م�رشوع القطار 
املعل�ق س�يضفي طابع�اً حضاري�اً للعاصمة 
بغ�داد ويقلل الزخ�م املروري الحاص�ل، فيما 
أفصح أن القطار املعلق سيبدأ من عالوي الحلة 

والكاظمية وبراثا والحديد انتهاًء بالشعب. 
وأردف الشبيل »مرشوع القطار املعلق سيوفر 
6000 فرصة عمل خالل فرة االنجاز ويف جميع 
املحطات«.وع�ن جولته األوروبية برفقة الوفد 
العراقي الذي يق�وده رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظم�ي، ق�ال الش�بيل »ناقش�نا الخطوات 

املطلوب�ة لخ�روج الناقل الوطن�ي )الخطوط 
الجوية العراقية( م�ن الحظر األوربي«، فضالً 
عن أنه »ناقشنا كيفية ربط ميناء الفاو الكبر 
بطريق الحرير لغرض تطوير الخط الس�ككي 
م�ن بغ�داد اىل أوروبا«.وفيم�ا يخ�ص تطوير 
املالح�ة الجوية العراقية، قال الش�بيل »يتمتع 
الع�راق بموقع جغرايف مهم ب�ني قارات العالم 
تم�ر ع�رب اجوائ�ه 260 طائ�رة يومي�ا، مكنه 
من كس�ب املزيد م�ن الواردات املالي�ة للبالد«، 
موضح�اً أن »العمل جار ع�ىل تخريج عدد من 
املراقب�ني الجوي�ني العراقيني باالس�تفادة من 

الخربات والطاقات االوربية يف هذا املجال«.
ولف�ت إىل »تطوي�ر واق�ع النق�ل البحري من 

خ�الل تحديث االس�طول البحري 
»هدفن�ا  أن  مؤك�داً  العراق�ي«، 
الرئي�ي هو أنج�از مين�اء الفاو 
الكبر النه من املوانئ االقتصادية 
املهم�ة ولكون�ه س�يحدث طفرة 

كبرة يف االقتصاد العراقي«.
مين�اء  »توجهن�ا النج�از  وأردف 
الف�او الكب�ر ونح�ن طلبن�ا من 
رشكًة دايوو الب�دء باملرحلة االوىل 
لتنفيذ خمس�ة ارصفة زائد القناة 
التي تمتد 14كم عىل عرض البحر 
ثم حوض الرسو وايضا نفق يربط 
بني ميناء الفاو وخور الزبر الذي 
يقل�ل بح�دود 100كيل�و بالوق�ت 
وطلبن�ا يكون س�كة حدي�د من النف�ق ومدة 

العقد 3سنوات و3 ونصف«.
وخلص إىل القول أن »توجه دولة رئيس الوزراء 
اىل فتح افاق كبر مع االتحاد االوربي بالكامل 
وذل�ك لتطور البلد م�ع رشكات رصينة له باع 
طويل يف كل االعمال واروبا«، موضحاً أن الوفد 
ملس م�ن خالل اللق�اءات الت�ي اجراها رئيس 
وزراء الع�راق م�ع رئي�س الفرن�ي ورئي�س 
وزراءه وجدن�ا الكل متفاع�ل لوضع العراقي 
وس�تكون بداي�ة خ�ر لالنفتاح ع�ىل االتحاد 
االوربي وان ش�اء الله ستكون بداية خر هذه 

الزيارة.

جتارة احلبوب تعلن عزمها عىل جتاوز كل اخفاقات 
املوسم املايض قبل بدء تسويق الشلب

   المستقبل العراقي / عامر عبد العزيز 

كشفت الرشكة العامة لتجارة الحبوب عن عزمها بارسال 
فرق فني�ة متخصصة لزيارة و متابع�ة الحقول املزروعة 
بمحص�ول الش�لب يف املحافظ�ات الش�لبية للوق�وف عىل 
جودة االنتاج ، اضاف�ة اىل متابعة وزيارة املجارش االهلية 
للوقوف عىل اهليته�ا قبل بدء التعاقد لتصنيع الرز  2020 

. 2021 -
وفيم�ا اك�دت ع�ىل ان اللجن�ة املكلف�ة باع�داد الضوابط 
التصنيعي�ة انه�ت مناقش�ة الضوابط الخاص�ة بتصنيع 
الش�لب يف املجارش االهلية لتكون جاهزة قبل بدء املوسم 
التس�ويقي ، اضافة اىل ان اللجنة املركزية للتسويق انهت 

من اعداد خطة تسويق الشلب للموسم 2021-2020 .
وق�ال املهن�دس عبدالرحم�ن عج�ي طوف�ان  مدي�ر عام 
الرشك�ة ، وجهنا االقس�ام ذات العالق�ة بتكثيف الجوالت 
عىل املواقع ميدانيا كل حس�ب اختصاصة من خالل توجه 
فري�ق فن�ي من  الس�يطرة النوعي�ة يف الف�روع و املواقع 
الشلبية وبالتنس�يق مع دوائر الزراعة يف املحافظة لزيارة 

الحقول املزروعة بمحصول الش�لب للوقوف عىل جودة املحصول 
قبل الحصاد بخصوص اختالط وارتفاع نس�ب الشوائب وخاصة 
) الدن�ان ( الن هناك مورشات ارتفاع نس�بة )الدنان ( يف الحقول 

بسبب ردائة املبيدات الزراعية التي وزعت للفالحني .
»طوف�ان » اكد ت�م االيعاز بتوج�ه فريق فن�ي متخصص يتفقد 
جمي�ع املج�ارش االهلية التي ترغ�ب بالتعاقد ع�ىل تصنيع الرز 

للوقوف عىل جاهزيتها قبل بدء العمل . 
واض�اف مصمم�ون باذن الله ع�ىل تجاوز كل اخفاقات املوس�م 
املايض قبل بدء موسم تسويق الشلب الذي حدد بدئه يف االول من 

الشهر املقبل .
مش�را اىل فروعنا الشلبية تواصل اس�تعدادتها االدارية و الفنية 
من اللقاءات مع مواقعها كافة لتكون جاهزة ملوس�م التس�ويق 

وتاليف اي حالة تلكؤ ان وجدت.
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الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية

اىل / كافة الراغبني يف االشرتاك
مناقصة رقم )2020/4( 
اعالن رقم )2020/14( 

)للمرة االوىل ( 
1 � ي�ر الرشك�ة العامة لتج�ارة املواد الغذائية  االع�ان ملقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخ�رة لتقديم عطاءاتهم للعمل الخ�اص ملناقصة تحميل 

وتفريغ املواد الغذائية يف محافظة )ذي قار( 
2 � تتوف�ر ل�دى )الرشك�ة اعاه( التخصيص�ات املالية ضمن املوازنة االتحادية وينوي اس�تخدام ج�زء منها لتنفيذ الخدمات ) تحمي�ل وتفريغ املواد 

الغذائية كما مبني يف الرشوط الخاصة ( 
3 � بام�كان مقدي�م العط�اء الراغب�ني يف رشاء وثائق العط�اء باللغة )العربية( بع�د تقديم طلب تحريري اىل  مديرالقس�م القانون�ي / الطابق الثاني 
/ الرشك�ة العام�ة لتج�ارة املواد الغذائية / املنصور ش�ارع النقاب�ات � مج�اور وزارة الكهرباء وبعد دفع قيم�ة البيع للوثائق غري املس�ردة البالغة 

)600,000( ستمائة الف دينار  بأمكان مقدمي العطاء الراغبني يف الحصول عىل املزيد من املعلومات عىل العنوان املبني اعاه
4 � تس�ليم العط�اءات اىل العن�وان االتي :  )صندوق العطاءات الكائن يف الطابق االريض االس�تعامات قبل الس�اعة )12( الثاني�ة عرش ظهرا بتوقيت 
بغ�داد لي�وم )الخميس( املصادف 12/ 2020/11 وس�وف ترفض العطاءات املتأخرة وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدم�ي العطاءات او ممثليهم 
الراغب�ني  بالحض�ور اىل مكت�ب رئيس لجنة الفتح  يف يوم )الخميس ( املصادف 2020/11/12 بعد الس�اعة 12  الثانية عرش ظهرا ( يجب ان تتضمن 
العط�اءات ضم�ان العطاء خطاب ضمان او ص�ك مصدق صادر من مرصف معتمد م�ن البنك املركزي بمبلغ )50,000,000( خمس�ون مليون دينار 

عراقي كتأمينات اولية نافذ ملدة العطاء البالغة )90( تسعون يوم من تاريخ غلق املناقصة  
اسعار الكلفة التخمينية 

العنوان : جمهورية العراق � بغداد � املنصور � شارع النقابات
Address: Republic of Iraq – Baghdad – Al -Mansoor

Web site : www.iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff1@ iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff2@ iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff3@ iraqsfsc.org

Generalfood staff@yahoo.com

الرشكة العامة لتجارة احلبوب
Lawdep@grainp.iq القسم القانوين
Import1@grainb.iq قسم االسترياد
market@grainb.iq قسم التسويق

computer@grainb.iq : اعالن للمرة االوىلقسم احلاسبة
1 � ي�ر الرشك�ة العامة لتجارة الحبوب االعان لذوي الخرة  من الرشكات او املكاتب او االش�خاص الطبيعيني لتقديم عطاءاتهم للعمل الخاص 

ب � ) تحميل وتفريغ الحبوب يف )فرع املثنى / سايلو السماوة( 
2 � تتوفر لدى )الرشكة العامة لتجارة الحبوب ( التخصيصات املالية ضمن املوازنة االتحادية وينوي استخدام جزء منها لتنفيذ الخدمات )اعمال 

التحميل والتفريغ لكميات الحبوب التي تخص )فرع املثنى /سايلو السماوة( 
3 � بامكان مقديم العطاء الراغبني يف رشاء وثائق للعطاء باللغة )العربية( بعد تقديم طلب تحريري اىل الرشكة العامة لتجارة الحبوب / القس�م 
القانون�ي الكائ�ن يف بغ�داد �  باب املعظم � مدخل الش�يخ عمر � الطابق االول ( وبعد دف�ع قيمة البيع للوثائق غري املس�ردة البالغة )750000( 

سبعمائة وخمسون الف دينار  بأمكان مقدمي العطاء الراغبني يف الحصول عىل املزيد من املعلومات عىل العنوان املبني اعاه
4 � يرفق مع العطاء املستمسكات التالية :

�  كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب
� هوية االحوال املدنية ملقدم العطاء 

� بطاقة السكن
�   البطاقة التموينية 

 � شهادة تأسيس الرشكة بالنسبة للرشكات
5 � تس�لم العطاءات يف العنوان :  )الرشكة العامة لتجارة الحبوب / القس�م القانوني الكائن يف بغداد  � باب املعظم � مدخل الش�يخ عمر � الطابق 
الثاني (  يف املوعد املحدد لغاية الس�اعة الثانية عرش ظهرا من يوم )الخميس( املصادف 2020/11/12 وس�وف ترفض العطاءات املتأخرة وسيتم 
فت�ح العط�اءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغب�ني  بالحضور يف العنوان ) الرشكة العامة لتجارة الحب�وب / بغداد � باب املعظم � 
مدخل الش�يخ عمر � الرشكة العامة لتجارة الحبوب � قاعة مكتب الس�يد املدير العام ( يف الزمان والتاريخ ) الس�اعة الثانية عرش ظهرا من يوم 
)الخمي�س( املواف�ق  2020/11/12 يجب ان تتضمن العطاءات التأمينات االولية املطلوبة م�ن مقدمي العطاءات ومدة نفاذيتها )خطاب ضمان 
م�رصيف او صك مصدق( وبمبل�غ )100000000( مائة مليون دينار عراقي صادر من مرصف معتمد يف العراق / البنك املركزي العراقي � علما ان 

الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات
جدول الفعاليات )فرع املثنى /سايلو السماوة(

ماحظات : 
1 � تكون نفاذية العروض )90( يوم من تاريخ غلق املناقصة 

2 � سيتم انعقاد املؤتمر الخاص لاجابة عىل استفسارات املشاركني يف املناقصة وقبل موعد ال يقل عن )7( ايام من تاريخ غلق املناقصة واملصادف 
يوم 2020/11/5

3 � تكون مدة نفاذية خطاب الضمان سارية املفعول اىل ما بعد انتهاء مدة نفاذية العطاء املحددة يف وثائق املناقصة بمدة ال تقل عن )28( يوم
4 � يكون مكان وموعد فتح العطاءات الساعة الثانية عرشة يف 2020/11/12 يف قاعة االجتماعات بمكتب السيد املدير العام

مجلس القضاء االعىل
محكمة استئناف النجف االتحادية 

الهيئة االستئنافية 
العدد / 222/س/2013

التاريخ 2020/10/15
اىل / االش�خاص الثالثة سمري وحوراء وقاسم 

وميساء اوالد سعد حسن 
تبليغ 

تحية طيبة ..
لاس�تئناف املقدم امام هذه املحكمة من قبل 
املستأنف غانم سوادي جلوب  بخصوص القرار 
الصادر م�ن محكمة بداءة النج�ف يف الدعوى 
املرقم�ة 2615/ب2012/3 وال�ذي يطلب فيه 
فس�خ الحكم البدائي ولثب�وت  ملجهولية محل 
اقامتك حسب رشح مختار  عليه تقرر تبليغكم 
اعانا  بصحيفتني محليتني يوميتني بالحضور 
ام�ام ه�ذه املحكم�ة صب�اح ي�وم املرافعة يف 
2020/11/4 الساعة الثامنة والنصف صباحا 
ويف حال�ة عدم حضوركم او ارس�ال من ينوب 
عنكم  س�وف تجري املرافعة بحقكم حضوريا 

وعلنا  وفق القانون
القايض

خضري سابط البدري
رئيس الهيئة االستئنافية بصفتها االصلية

�����������������������������������������
اىل الرشيك مليس سلمان عبد زيد 

توج�ب عليك الحض�ور إىل مقر بلدي�ه النجف 
لغ�رض اص�دار اج�ازه بن�اء للعق�ار املرق�م 
3/28006 ح�ي املي�اد خ�ال ع�رشه أي�ام 

وبخافه ستتم اإلجراءات دون حضورك 
طالب االجازه 

احسان شويني عبد
�����������������������������������������

اىل الرشيك عزيز يوسف عبود 
توج�ب عليك الحض�ور اىل مقر بلدي�ه النجف 
لغرض اصدار اجازه بناء للعقار املرقم 79781 
/3  ح�ي العروبه خال ع�رشه ايام وبخافه 

ستتم اإلجراءات دون حضورك 
طالب االجازه

 ليىل عبد االمري مرزه
�����������������������������������������

اىل الرشيك ) محمد ستار جبار(
االس�كان  صن�دوق  اىل  حض�ورك  اقت�ى 
العراق�ي/ ف�رع النجف االرشف وذل�ك لتثبيت 
اق�رارك باملوافق�ة ع�ىل قي�ام رشيكك)يحيى 
محم�د يحيى ( بالبناء عىل حصته املش�اعة يف 
القطعة املرقمة)14003/3( حي ميسان رقم 
املقاطع�ة)4( اس�م املقاطعة جزي�رة النجف 
لغرض تس�ليفه قرض اإلس�كان. خ�ال مدة 
أقصاها خمسة عرش يوم داخل العراق وشهر 
خارج العراق من تاريخ نرش اإلعان وبعكسه 

سوف يسقط حقك يف االعراض مستقبا

جمهورية العراق
مجلس القضاءاألعىل

رئاسة محكمة استئناف واسط ا التحادية
محكمة بداءة الكوت

العدد:841 /ب/ 2020
التاريخ :2020/10/21

اىل املدعي عليه/ سعد عيل فرج
أع����������ان

اق�ام املدعي )املدير املفوض ملرصف لاس�تثمار و 
التموي�ل  ( الدع�وى املرقمة اع�اه يطلب دعوتك 
للمرافع�ة والحك�م  بتس�ديد مبلغ ق�دره اربعني 
ملي�ون دين�ار ع�ن قيم�ة ق�رض  و ملجهولي�ة 
محل اقامتك حس�ب اش�عار مخت�ار منطقة حي 
الجمعي�ة الثاني�ة /النعماني�ة  واملرف�ق  بكت�اب 
رشط�ة النعمانية بالع�دد 5820 يف 2020/9/14 
تقرر تبليغ�ك بمضمون عريضة الدع�وه املرقمة 
841/ب/2020 و النرش  بصحيفتني محليتني  لذا 

اقتى حضورك يف يوم 2020/10/27 
القايض

محمد حران الراي
�����������������������������������������

فقدان
فق�د من�ي س�ند العق�ار املرق�م 28439 /3حي 
الجامعه باسم  ارحيم جر جار الله و رشنه حسن 

عيدان من يعثر عليه تسليمه لجهة االصدار
�����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد : 3526/ب2019/5

التاريخ  :2020/10/20
اعان

بن�اء عىل القرار الصادر من ه�ذه املحكمة بازالة 
ش�يوع العق�ار املرقم )3/21822 ح�ي النرص  يف 
النج�ف  عليه تعلن هذه املحكم�ة عن بيع العقار  
املذك�ور اعاه واملبين�ه اوصافه وقيمت�ه املقدره 
ادن�اه فع�ىل الراغب�ني بال�رشاء مراجع�ة ه�ذه 
املحكم�ة خال )خمس�ة ع�رش( يوما م�ن اليوم 
الت�ايل لن�رش االعان مس�تصحبا مع�ه التامينات 
القانوني�ة البالغة 10% من القيمة املقدرة  البالغة  
بموج�ب صك مصدق الم�ر  هذه املحكم�ة بداءة 
النج�ف  وصادر من م�رصف الرافدين / رقم )7(  
يف النجف   وس�تجري املزايدة واالحالة يف الس�اعة 
الثاني�ة عرش من الي�وم االخري من االعان يف قاعة 
املحكمة وعىل املش�ري جلب هوية االحوال املدنية 

وشهادة الجنسية العراقية 
القايض االول

عامر حسني حمزة
االوص�اف : العقار املرقم 3/21822 حي النرص يف 
النجف عب�ارة عن عرصة فارغة تم وضع س�ياج 
ع�ىل واجهتها فق�ط وبواجهة 10 مر ومس�احة 
اجمالي�ة ) 210 مر غري مش�غولة من احد لحظة 
الكشف وان القيمة املقدرة للعقار مبلغ مقداره ) 
72,980,000( اثنان وس�بعون مليون وتسعمائة 

وثمانون الف دينار ال غريها

الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية
اىل / كافة الراغبني يف االشرتاك

مناقصة رقم )2020/3( 
اعالن رقم )2020/15( 

)للمرة االوىل ( 
1 � ي�ر الرشك�ة العامة لتج�ارة املواد الغذائية  االع�ان ملقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخ�رة لتقديم عطاءاتهم للعمل الخ�اص ملناقصة تحميل 

وتفريغ املواد الغذائية يف محافظة )املثنى( 
2 � تتوف�ر ل�دى )الرشك�ة اعاه( التخصيص�ات املالية ضمن املوازنة االتحادية وينوي اس�تخدام ج�زء منها لتنفيذ الخدمات ) تحمي�ل وتفريغ املواد 

الغذائية كما مبني يف الرشوط الخاصة ( 
3 � بام�كان مقدي�م العط�اء الراغب�ني يف رشاء وثائق العط�اء باللغة )العربية( بع�د تقديم طلب تحريري اىل  مديرالقس�م القانون�ي / الطابق الثاني 
/ الرشك�ة العام�ة لتج�ارة املواد الغذائية / املنصور ش�ارع النقاب�ات � مج�اور وزارة الكهرباء وبعد دفع قيم�ة البيع للوثائق غري املس�ردة البالغة 

)600,000( ستمائة الف دينار  بأمكان مقدمي العطاء الراغبني يف الحصول عىل املزيد من املعلومات عىل العنوان املبني اعاه
4 � تسليم العطاءات اىل العنوان االتي :  )صندوق العطاءات الكائن يف الطابق االريض االستعامات قبل الساعة )12( الثانية عرش ظهرا بتوقيت بغداد 
لي�وم )الثاثاء( املصادف 10/ 2020/11 وس�وف ترفض العطاءات املتأخرة وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدم�ي العطاءات او ممثليهم الراغبني  
بالحض�ور اىل مكت�ب رئيس لجنة الفتح  يف يوم )الثاثاء ( املصادف 2020/11/10 بعد الس�اعة 12  الثانية ع�رش ظهرا ( يجب ان تتضمن العطاءات 
ضمان العطاء خطاب ضمان او صك مصدق صادر من مرصف معتمد من البنك املركزي بمبلغ )50,000,000( خمسون مليون دينار عراقي كتأمينات 

اولية نافذ ملدة العطاء البالغة )90( تسعون يوم من تاريخ غلق املناقصة  
اسعار الكلفة التخمينية 

العنوان : جمهورية العراق � بغداد � املنصور � شارع النقابات
Address: Republic of Iraq – Baghdad – Al -Mansoor

Web site : www.iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff1@ iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff2@ iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff3@ iraqsfsc.org

Generalfood staff@yahoo.com

الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية
اىل / كافة الراغبني يف االشرتاك

مناقصة رقم )2020/2( 
اعالن رقم )2020/16( 

)للمرة االوىل ( 
1 � ي�ر الرشك�ة العامة لتج�ارة املواد الغذائية  االع�ان ملقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخ�رة لتقديم عطاءاتهم للعمل الخ�اص ملناقصة تحميل 

وتفريغ املواد الغذائية يف محافظة )واسط( 
2 � تتوف�ر ل�دى )الرشك�ة اعاه( التخصيص�ات املالية ضمن املوازنة االتحادية وينوي اس�تخدام ج�زء منها لتنفيذ الخدمات ) تحمي�ل وتفريغ املواد 

الغذائية كما مبني يف الرشوط الخاصة ( 
3 � بام�كان مقدي�م العط�اء الراغب�ني يف رشاء وثائق العط�اء باللغة )العربية( بع�د تقديم طلب تحريري اىل  مديرالقس�م القانون�ي / الطابق الثاني 
/ الرشك�ة العام�ة لتج�ارة املواد الغذائية / املنصور ش�ارع النقاب�ات � مج�اور وزارة الكهرباء وبعد دفع قيم�ة البيع للوثائق غري املس�ردة البالغة 

)600,000( ستمائة الف دينار  بأمكان مقدمي العطاء الراغبني يف الحصول عىل املزيد من املعلومات عىل العنوان املبني اعاه
4 � تس�ليم العط�اءات اىل العن�وان االتي :  )صندوق العطاءات الكائن يف الطابق االريض االس�تعامات قبل الس�اعة )12( الثاني�ة عرش ظهرا بتوقيت 
بغداد ليوم )االحد( املصادف 8/ 2020/11 وس�وف ترفض العطاءات املتأخرة وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني  
بالحضور اىل مكتب رئيس لجنة الفتح  يف يوم )االحد ( املصادف 2020/11/8 بعد الساعة 12  الثانية عرش ظهرا ( يجب ان تتضمن العطاءات ضمان 
العطاء خطاب ضمان او صك مصدق صادر من مرصف معتمد من البنك املركزي بمبلغ )50,000,000( خمسون مليون دينار عراقي كتأمينات اولية 

نافذ ملدة العطاء البالغة )90( تسعون يوم من تاريخ غلق املناقصة  
اسعار الكلفة التخمينية 

العنوان : جمهورية العراق � بغداد � املنصور � شارع النقابات
Address: Republic of Iraq – Baghdad – Al -Mansoor

Web site : www.iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff1@ iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff2@ iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff3@ iraqsfsc.org

Generalfood staff@yahoo.com

العدد /10625
التاريخ 2020/10/18

رقم التبويب / حـ / 3342

مبلغ التنظيف 
المقطوع شهريا 

اصناف البضائع 
واوزانها

اجور الوزن واكمال 
الوزن

اجور التوظيب داخل 
المخازن او عزل المواد 

او فتح االكداس

اجور التحميل 
والتوظيب على ظهر 

واسطة النقل
اجور التفريغ والتوظيب 

داخل المخازن

 )400,000(

اربعمائة الف دينار

كيس زنة 5 كغم 
فما فوق مجانا  مجانا )120(مائة 

وعشرون دينار
)120(مائة وعشرون 

دينار

صندوق او كارتون 
او برميل او صفيحة 
زنة 3 كغم فما فوق

مجانا مجانا
)225( مائتان 

وخمسة وعشرون  
دينار

)225( مائتان وخمسة 
وعشرون  دينار

المجموع )690( ستمائة وتسعون دينار 

املهندس 
قاسم محود منصور
املدير العام وكالة

رقم املناقصة 2020/23
رقم التبويب / 351

الكلفة التخمينية  الفقرة ت
المبلغ كتابة المبلغ رقما

الفان ومائة دينار 2100 تفريغ الحبوب المكيس 1
الفان وثمنمائة دينار 2800 تفريغ الحبوب الفل 2
الفان ومائة دينار 2100 تحميل الحبوب المكيس 3
الفان ومائة دينار  2100 تحميل الحبوب الفل 4
الف واربعمائة دينار 1400 تعبأة الحبوب الفل بالكيس 5

الف ومائتا دينار 1200 تهيأة وسائط النقل  6
مليون واربعمائة الف دينار شهريا 1400000 التنظيف 7

عامر جاسم محود
مدير القسم القانوين

العدد /10626
التاريخ 2020/10/18

رقم التبويب / حـ / 3342

العدد /10627
التاريخ 2020/10/18

رقم التبويب / حـ / 3341

املهندس 
قاسم محود منصور
املدير العام وكالة

املهندس 
قاسم محود منصور
املدير العام وكالة

مبلغ التنظيف 
المقطوع شهريا  اصناف البضائع واوزانها اجور الوزن 

واكمال الوزن
اجور التوظيب داخل 

المخازن او عزل 
المواد او فتح االكداس

اجور التحميل 
والتوظيب على ظهر 

واسطة النقل

اجور التفريغ 
والتوظيب داخل 

المخازن

 )400,000(
اربعمائة الف 

دينار

كيس زنة 5 كغم فما فوق مجانا  مجانا )55(خمسة  
وخمسون دينار

)55(خمسة  
وخمسون دينار

صندوق او كارتون او برميل او 
صفيحة زنة 3 كغم فما فوق مجانا مجانا )120( مائة 

وعشرون دينار 
)120( مائة 

وعشرون دينار 

المجموع )350( ثالثمائة وخمسون  دينار 

مبلغ التنظيف 
المقطوع شهريا 

اصناف البضائع 
واوزانها

اجور الوزن واكمال 
الوزن

اجور التوظيب داخل 
المخازن او عزل 

المواد او فتح االكداس

اجور التحميل 
والتوظيب على ظهر 

واسطة النقل

اجور التفريغ 
والتوظيب داخل 

المخازن

 )400,000(
اربعمائة الف دينار

كيس زنة 5 كغم فما 
فوق مجانا  مجانا )170(مائة وسبعون 

دينار
)170(مائة وسبعون 

دينار
صندوق او كارتون او 
برميل او صفيحة زنة 

3 كغم فما فوق
مجانا مجانا )160( مائة وستون 

دينار 
)160( مائة وستون 

دينار 

المجموع )660( ستمائة وستون دينار 
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اعالن مناقصة خارجية للمرة االوىل

تعلن رشكة مصايف الجنوب رشكة عامة عن اعالن املناقصة التالية :

فع�ى الراغبني باالش�راك باملناقصة الحض�ور اىل مقر الرشكة الكائن يف منطقة الش�عيبة / محافظة 
البرصة للحصول عى وثائق املناقصة وحسب املبلغ املؤرش ازائها وغري قابلة للرد وفقا للرشوط املدرجة 

ادناه :
1 � س�يتم تنفيذ العطاء من خالل اجراءات العطاءات التنافس�ية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ 

العقود الحكومية رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط
2 � يت�م تس�ليم العط�اءات وبظ�روف مغلق�ة ومختومة ومثب�ت عليها اس�م مقدم العط�اء وعنوانه 
االلكروني ورقم الهاتف واسم ورقم املناقصة اىل العنوان االتي  ) قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية 
/ االس�تعالمات الرئيس�ية / رشك�ة مصايف الجن�وب ،رشكة عامة  � الش�عيبة � محافظ�ة البرصة / 
جمهوري�ة الع�راق ( يف املوعد املحدد 11/21 /2020 الس�اعة الثانية عرش ظهرا حس�ب توقيت مدينة 
البرصة املحيل( ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رس�مية يس�تمر االع�الن اىل ما بعد العطلة ويعترب 
اليوم الذي ييل العطلة اخر يوم لغلق املناقصة العطاءات املتأخرة سوف ترفض  وسيتم فتح العطاءات 
بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان االتي ) قاعة لجنة فتح العطاءات 
الخارجي�ة / االس�تعالمات الرئيس�ية / رشكة مصايف الجن�وب / رشكة عامة � الش�عيبة � محافظة 
البرصة / جمهورية العراق يف 2020/11/21 الساعة الواحدة بعد الظهر حسب توقيت مدينة البرصة 

املحيل او اليوم الذي يليه .
3 � املبلغ التخميني للمناقصة ) 316,000( ثالثمائة وستة عرش الف دوالر امريكي فقط 

4 � تقديم كافة الوثائق املش�ار اليها يف الوثيقة القياس�ية املرفقة ) تعليمات ملقدمي العطاءات وورقة 
بيانات العطاء ( ابتداء مع العطاء مصادقة من قبل الجهات املختصة ذات العالقة والبيانات التي تؤكد 
اس�تمرار اهلية مقدم العطاء بموجب االس�تمارات املدرجة يف القس�م الرابع من الوثيقة ويف حالة عدم 

توفر اي من الوثائق او البيانات املذكورة سيتم استبعاد العطاء وال تتحمل رشكتنا اي مسؤولية بذلك
5 � متطلب�ات التأهي�ل : ع�ى مقدم العط�اء ان يقدم ادلة موثق�ة تثبت قدرته عى القي�ام باملتطلبات 

املدرجة يف القسم الثالث )متطلبات التاهيل الالحق( من الوثيقة القياسية ابتداء مع العطاء
 6 � تقدي�م العط�اءات الفنية والتجاري�ة وفق النماذج والجداول الكاملة وجداول االس�عار املطلوبة يف 

القسم الرابع من الوثيقة القياسية وان تكون وموقعة ومختومة
 7 � تحدي�د م�دة نفاذي�ة العطاء بف�رة ال تقل عن )120( يوما م�ن تاريخ الغلق ع�ى ان يكون مبلغ 
العط�اء التجاري املقدم بال�دوالر االمريكي او اليورو او الدينار العراقي ويك�ون املبلغ االجمايل للعطاء 

رقما وكتابة
8 � تقدي�م تأمين�ات اولية )صك مصدق او خطاب ضمان او س�فتجة ( )بالنس�خة االصلية ابتداء مع 
العط�اء( صادرع�ن مرصف عراق�ي معتمد لدى البنك املرك�زي العراقي وبمبلغ قدره ) 6,320( س�تة 
االف وثالثمائة وعرشون  الف دوالر   امريكي فقط والمر رشكتنا ويتضمن االشارة فيها اىل رقم واسم 

املناقصة عى ان ال تقل مدة نفاذيته عن )28( يوما من تاريخ انتهاء نفاذ العطاء
9 �  ش�مول العم�ال العراقيني العاملني ل�دى الرشكات االمنية املتعاقدة مع ال�رشكات املقاولة بقانون 
التقاع�د والضم�ان االجتماعي والزام تلك ال�رشكات بذلك وتتحمل التبع�ات القانونية املرتبة عن عدم 

التطبيق 
10 �  يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن

11 � جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 
12 � لجهة التعاقد الحق يف الغاء املناقصة يف اي مرحلة من مراحلها قبل صدور كتاب االحالة بناء عى 

اسباب مربرة دون تعويض مقدمي العطاءات 
13 � لالطالع عى تفاصيل الطلبية والرشوط االخرى يمكنكم زيارة موقع الرشكة

www.SRC.GOV.IQ 
14 � لالستفسار عن اي معلومات يمكنكم مراسلة رشكتنا وعى العنوان التايل :

contracts@src.gov.iq 
15 � عى مقدمي العطاءات االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها

حمافظة النجف االرشف
اعالنجلنة البيع واالجيار اخلاصة بامالك بلدية احليدرية

 تعل�ن لجن�ة البي�ع وااليجار الخاصة بامالك بلدي�ة الحيدرية ملحافظة النجف االرشف اليجار العق�ار املبينة تفاصيله ادناه العائد اىل بلدية الحيدري�ة وفقا الحكام قانون بيع 
وايج�ار ام�وال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 فعى من يرغب االش�راك باملزايدة مراجعة بلدية الحيدرية او اللجنة خالل )30( ثالثون ي�وم  من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى 
الصح�ف املحلي�ة لالطالع عى الرشوط املطلوبة مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة )200%( من القيمة املقدرة  و50% من القيمة املقدرة ملس�تاجري العقار س�ابقا  
بموجب صك مصدق وفقا للقانون وكتاب مكتب الس�يد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وس�تجري يف بلدية الحيدرية الس�اعة التاسعة  من صباح اليوم التايل النتهاء مدة 
الن�رش وعن�د مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية فيؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل الرس�مي ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة مصاريف املزاي�دة وتكون مدة كرس القرار 

خمسة ايام من يوم اجرائها 

الرشوط:
1 � تقديم براءة ذمة املزايد من ديوان البلدية مع صورة هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن 

2 � تب�دأ مدة العقد من تاريخ االحالة القطعية وعى املس�تأجر تس�ديد ب�دل االيجار وكافة املصاريف خالل )30( يوم من صدور االحالة م�ع تنظيم العقد وتصديقه وفق املدة 
املحددة بالقانون وتعليماته وبخالفه يعترب ناكال بالتزامه

3 � يحق للبلدية فسخ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع الغراض االستثمار او مرشوع للمصلحة العامة دون الحاجة اىل انذار او اللجوء اىل املحاكم ووفقا لرشوط العقد املربم
4 � ال يجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء العقد

5 �  يتحمل املستأجر تثبيت لوحة داللة تحتوي عى رقم امللك 
6 � عى املتقدم ان يكون قد مارس نفس نوع االستعمال وعليه اثبات ذلك باية وثيقة حكومية او نقابية ويتحمل قانونيا وقضائيا صحة بياناتها تنفيذا لكتاب محافظة النجف 

االرشف / مكتب السيد املحافظ املرقم )12078( يف 2012/11/21
7 � يلزم املستاجر لالمالك الواقعة يف واجهة شارع النجف � كربالء الشارع الرئييس بعمل واجهة من مادة K-spane بطول 4م   

8 � جلب املوافقة االمنية من قبل املزايدين الذين يسكنون خارج املحافظة استنادا اىل كتاب السيد املحافظ املرقم 6782 يف 2018/5/20 
9 � تكون القيمة التقديرية املعلنة للسنة الواحدة وعى املستاجر دفع بدل االيجار للمدة كامال 

10 � االلتزام برشوط السالمة  من لبس الكفوف والكمامات والتباعد االجتماعي

اعالن
تعل�ن عم�ادة كلي�ة الزراع�ة / جامع�ة 
املثنى ع�ن بيع عدد من الحيوانات املدرجه 
تفاصيله�ا ادن�اه وذل�ك يف ي�وم االربع�اء 
املص�ادف 2020/11/4 الس�اعة العارشة 
صباح�ا فعى الراغبني بالرشاء الحضور يف 
الزمان واملكان املحددين علما ان املش�ري 
يتحمل اجور النرش واالعالن /عمادة كلية 

الزراعة

فقدان
فق�دت من�ي اج�ازة م�رشوع 
يف  الكائ�ن  دواج�ن  مفق�س 
الك�وت    / واس�ط  محافظ�ة 
العائد للسيد ) مؤيد عبد فاضل 
ورشيك�ه حاف�ظ ع�يل كريم ( 
الصادرة م�ن الرشك�ة العامة 
لخدم�ات الثروة الحيوانية رقم 
)ز/12/واس�ط(  الرخص�ة 
رق�م   14/5/2012 تاريخه�ا 
االج�ازة ) 12( ع�ى م�ن يعثر 
جه�ة  اىل  تس�ليمها  عليه�ا 

االصدار

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة |1498|2020
التاريخ/2020/10/21 

أعالن 
تبيع مديرية تنفيذ الكوت  العقارالتسلسل 81/1م 
37 ام هليل  الواقع يف ألكوت العائدة اىل املدين)جبار 
اس�ماعيل خلي�ل  ( املحج�وز لق�اء طل�ب الدائن 
)صادق بايش س�لمان (البال�غ )100,000,000(  
مليون  دين�ار فعى الراغب بالرشاء مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة )30 يوما ( تبدأ من اليوم التايل 
للنرش مستصحبا معه التأمينات القانونية عرشة 
م�ن املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية 
العراقية وان رسم التسجيل والداللية عى املشري 

.
املنفذ العدل

عيل رضا عيل الخطاوي
املواصفات 

1-موقع�ة ورقم�ه :- 81/1م 37 ام هليل الواقع 
يف الكوت 

2-جنس�ه ونوع�ه : ارض مملوك�ه للدوله و حق 
الترصف للمدين جبار اسماعيل خليل 

3-حدوده واوصافه  : 
4-مشتمالته :-  

5-مساحتة :- 10دونم 
6-درجة العمران :

7– الشاغل :- 
8القيمة املق�درة : 160,000,000 مائة وس�تون 

مليون دينار 
�����������������������������������������

فقدان 
فقد الوص�ل الصادر م�ن بلدي�ة النعمانية املرقم 
1754185 يف 3 / 5 / 2019 بمبلغ 139500 مائة 
وتس�عة وثالثون الف وخمس�مائة دينار بأسم / 
محم�د صادق حس�ني والوصل رق�م 956648 يف 
24 / 1 / 2017 بمبل�غ 185000 مائة وخمس�ة 
وثمانون الف دينار باس�م / محمد صادق حسني 
والوصل املرقم 1011459 يف 5 / 4 / 2018 بمبلغ 
135000 مائة وخمس�ة وثالثون الف دينار باسم 
/ محم�د صادق حس�ني فع�ى من يعث�ر عليهما 

تسليمهم لجهة االصدار

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : 3691/ش2020/5

التاريخ 2020/10/21
اعالن

اىل / املدعى عليها / شيماء اياد عيل حميد 
اق�ام املدعي )عباس عبد الس�الم محمد( الدعوى 
بالع�دد 3691/ش2020/5 ام�ام ه�ذه املحكمة 
يطلب فيها اثبات نسب الطفل ) عيل (  وملجهولية 
محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ واشعار 
مختار ش�قق العدال�ة / النجف  ق�ررت املحكمة 
تبليغك بموضوع الدع�وى وبموعد املرافعة اعالنا 
بواس�طة صحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني وعليك 
الحض�ور ام�ام هذه املحكم�ة يف موع�د املرافعة 
الس�اعة    2020/11/12 ي�وم  املواف�ق  الق�ادم 
التاسعة صباحا ويف حالة عدم حضورك او ارسال 
من  ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة  بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول  
القايض

عامر طعمه الحار 
�����������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة الكوفة
العدد 876/ب/2020

التاريخ 2020/10/20
اعالن

اىل املدعى عليه / جبوري عباس صالح
اق�ام املدعي ) حازم مح�ي ماجد ( ضدك الدعوى 
البدائي�ة املرقم�ة 876/ب/2020 طل�ب فيه�ا ) 
اعادة بدل الرهان البالغ خمسة عرش مليون دينار 
عراقي وملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم  
بالتبليغ واش�عار مخت�ار واختيارية منطقة حي 
ميث�م التمار فقد تقرر تبليغ�ك اعالنا بصحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني للحض�ور اىل ه�ذه املحكم�ة 
يف موع�د املرافع�ة املوافق 2020/11/5 الس�اعة 
التاس�عة صباحا وعند عدم حضوركم او ارسالك 
من ين�وب عنك قانونا وتقديم�ك ملعذرة مرشوعة 
فس�وف تجري املرافعة بحقك غيابي�ا وعلنا وفق 

القانون
القايض

حسني ابراهيم وايل

تنويه 
ذك�ر يف صحيف�ة املس�تقبل بالع�دد 2239 نغ�م 
ماضب�ي ش�عالن خط�أ والصحي�ح نغ�م مايض 
شعالن وذكر سبق وان استاجرت مني العدد خطا 
والصحيح س�بق وان اس�تأجرت من�ي العقار لذا 

اقتىض التنويه 
�����������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد / حجة وفاة 

التاريخ 2020/9/28
اىل  / املدعو / احمد عيل جواد محمد

اعالن
ق�دم طالب حجة الوفاة  هيفاء احمد عيل طلبا اىل 
هذه املحكمة يروم فيه استصدار حجة وفاة بحق 
املدع�و ) احمد عيل جواد محم�د( قررت املحكمة 
تبليغك  يف الصحف املحلية فعليك الحضور امامها 
خ�الل عرشة ايام من تاريخ نرش االعالن وبخالفه 

سيتم النظر بالطلب وفق القانون 
القايض

حسن  جواد الحبيب
�����������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد / 2065

التاريخ 2020/10/13
اىل  / املدعوه / بنني حيدر فاخر 

اعالن
ق�دم طالب حجة الوفاة  حيدر فاخر حس�ن طلبا 
اىل ه�ذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار حجة وفاة 
بحق املدعوة ) بنني حي�در فاخر( قررت املحكمة 
تبليغك  يف الصحف املحلية فعليك الحضور امامها 
خ�الل عرشة ايام من تاريخ نرش االعالن وبخالفه 

سيتم النظر بالطلب وفق القانون 
القايض

حسن  جواد الحبيب

المالحظات مكان البيع العدد نوع 
الحيوان ت

تعاج كبش
محطة االبحاث 

االولى ال 
مناجي

9 اغنام 1

بربري 
قبرصي

محطة االبحاث 
االولى 7 ماعز 2

افغاني 
محلي

محطة االبحاث 
االولى 1 نعامة 3

بقرة محلية 
مع مولود

محطة االبحاث 
الثانية ال بندر 2 ابقار 4

العدد : 43
التاريخ 2020/10/21

مدة التأجير المساحةم2 الرقم البلدي الجديد نوع الملك والموقع واالستعمال
اثنان سنة  15م2 467 كشك مؤقت ـ سوق الشعبي ـ مجاور متنزه الحيدرية 
اثنان سنة  15م2 693 كشك مؤقت ـ مقابل فرن الصمون 
اثنان سنة  )10×10(م2 89 ساحة لخزن وبيع الصناديق ـ داخل ساحة رقم )55( 
اثنان سنة  )10×25(م2 1206 مخزن لبيع المواد االحتياطية ـ خلف ساحة رقم )34( 
اثنان سنة  )10×10(م2 1204ـ1205 انشاء مساحة لغرض استغاللها مطععم داخل ساحة رقم )55(
اثنان سنة  180م2 1188ـ1192ـ1198ـ1199 مكتب )كرفان( بابعاد )4×5( لالدارة ومساحة ارض لبيع الخضر داخل ساحة رقم )55(
اثنان سنة  24م2 240 محل ـ السوق العصري ـ مجاور متنزه الحيدرية
اثنان سنة  30م2 261 مخزن لالقمشة ـ السوق الشعبي ـ مجاور متنزه الحيدرية 
اثنان سنة  15م2 686 محل ـ مقابل فرن الصمون
اثنان سنة  15م2 795ـ827ـ835ـ836ـ837 محل ـ الجانب االيسرـ الشارع العام ـ نجف ـ كربالء
اثنان سنة  50م2 1163 مخزن للمواد االنشائية ـ شارع المعمل 
اثنان سنة  777م2 20 ساحة كمخزن ـ الشارع العام ـ خلف المحالت 
اثنان سنة  15م2 680ـ555 محل ـ السوق الشعبي مجاور متنزه الحيدرية 
اثنان سنة  15م2 731 محل الجانب االيسر ـ طريق نجف ـ كربالء 
اثنان سنة  665م2 90 جزء من ساحة رقم )4( استغاللها حمامكو ـ الشارع العام ـ الجانب االيسر
اثنان سنة  7.5م2 1201ـ1151 كشك حديد ـ الجانب االيمن طريق نجف ـ كربالء
اثنان سنة  60م2 838 مخزن ـ الشارع العام الجانب االيسر نجف ـ كربالء 
اثنان سنة  83,20م2 8 محل شارع المدخل ـ قرب مصرف الرافدين ـفرع الحيدرية 
اثنان سنة  28,20 1175 محل شارع المدخل ـ قرب مصرف الرافدين ـفرع الحيدرية 
اثنان سنة  9060م2 1174 محل شارع المدخل ـ قرب مصرف الرافدين ـفرع الحيدرية 
اثنان سنة  14م2 1173 محل شارع المدخل ـ قرب مصرف الرافدين ـفرع الحيدرية 
اثنان سنة  1225م2 4 ساحة للبيع المباشر للسيارات ـ الشارع العام ـ الجانب االيسر
اثنان سنة  600م2 28 ساحة استغاللها مشتل ـ الشارع الحولي 
اثنان سنة  100م2 1141 مخزن للمواد الغذائية ـ حي القاسم 
اثنان سنة  400م2 1166 مخزن للمواد الغذائية ـ خلف العمارة التجارية 
اثنان سنة  15م2 250 محل ـ خلف علوة االسماك
اثنان سنة  15م2 691ـ688 محل ـ مقابل فرن الصمون
اثنان سنة  15م2 188ـ195 حانوت الشارع العام ـ الجانب االيمن 
اثنان سنة  15م2 753 حانوت الشارع العام ـ الجانب االيسر 
اثنان سنة  30م2 181 حانوت الشارع العام ـ الجانب االيمن 
اثنان سنة  15م2 42ـ43 محل ـ السوق العصري
اثنان سنة  15م2 102ـ109ـ253 محل ـ السوق العصري
اثنان سنة  24م2 33 محل السوق العصري ـ مقابل دائرة بريد واتصاالت الحيدرية
اثنان سنة  15م2 843 محل ـ الجانب االيسر ـ الشارع العام ـ واجهة ساحة رقم )5( 
اثنان سنة  15م2 156 حانوت ـ السوق العصري 
اثنان سنة  30م2 180 حانوت ـ الشارع العام ـ الجانب االيمن
اثنان سنة  60م2 435 مخزن ـ السوق الشعبي ـ مجاور متنزه الحيدرية
اثنان سنة  7.5م2 1159 كشك حديد ـ شارع نجف ـ كربالء
اثنان سنة  300م2 1169 مخزن للمواد االحتياطية للسيارات قرب معرض السيارات مجاور علوة المخضرات حي التحدي

امحد تقي اليارسي
مدير ناحية احليدرية 

رئيس اللجنة

ITEM REQ NO DESCRIPTION PRICE

1 601/2020/ E 
للمرة االولى

مقاييس جريان المبلغ التخميني للمناقص )316,000( 
ثالثمائة وستة عشر الف دوالر امريكي فقط 100.000 IQD

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب
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مجلس القضاء االعىل

رئاس�ة محكمة اس�تئناف النجف 
االتحادية 

يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
النجف

العدد / حجة وفاة
التاريخ 2020/10/21

اىل  / املدع�وه / س�كينة خ�ر 
كاطع
اعالن

قدم طالب حجة الوفاة  باقر خر 
كاطع طلبا اىل هذه املحكمة يروم 
في�ه اس�تصدار حجة وف�اة بحق 
املدع�و ) س�كينة خ�ر كاطع ( 
قررت املحكمة تبليغك  يف الصحف 
املحلي�ة فعلي�ك الحض�ور امامها 
خ�الل عرشة ايام م�ن تاريخ نرش 
النظ�ر  االع�الن وبخالف�ه س�يتم 

بالطلب وفق القانون 
القايض

حسن  جواد الحبيب
����������������������������

اىل الرشيك الذي ال يحر  / فاطمة 
عبد حذية فياض

توج�ب عليك الحض�ور اىل مديرية 
بلدية النجف وذل�ك لغرض اصدار 
اج�ازة البن�اء للقطع�ة  املرقم�ة 

3/12454 حي صدام  
طالب االجازة

زينب فالح عبد الواحد
����������������������������

�����
مجلس القضاء االعىل

رئاس�ة محكمة اس�تئناف النجف 
االتحادية

محكمة بداءة املناذرة
العدد : 701/ب/2019

التاريخ : 2010/10/18
اعالن مزايدة

باملزاي�دة  املحكم�ة  ه�ذه  تبي�ع 
العلنية القطعة املرقمة 3 مقاطعة 
32 الح�رة  فعىل الراغبني بالرشاء 
الحض�ور اىل ه�ذه املحكمة خالل 
ثالث�ون يوم من الي�وم التايل لنرش 
معه�م  مس�تصحبني  االع�الن 
التأمين�ات القانوني�ة البالغة %10 
م�ن القيم�ة التقديري�ة للقطع�ة 
ويتحم�ل املش�ري اج�ور االعالن  

والداللية 
القايض

ظاهر عباس الفتالوي
االوصاف /

بس�تان  ع�ن  عب�ارة  القطع�ة  
مس�احته  4 دون�م و24 اولك تقع 
ع�ىل نهر الحس�يني وتس�قى منه 
االرض خصب�ة وفيه�ا ع�دد م�ن 
اش�جار النخي�ل تقدر بح�وايل 20 
نخل�ة مثم�رة وعدد من الفس�ائل 
واش�جار الفواكة االخ�رى   قيمة 
املغروس�ات )3,905,000( ثالث�ة 
ماليني وتس�عمائة وخمس�ة االف 
 ( االرض  وقيم�ة  عراق�ي  دين�ار 
54,560,000( اربع�ة وخمس�ون 
مليون وخمس�مائة وس�تون الف 
الكلي�ة  والقيم�ة  عراق�ي  دين�ار 
ثماني�ة   )58465000  ( للقطع�ة 
واربعمائ�ة  ملي�ون  وخمس�ون 

وخمسة وستون الف دينار
����������������������������

تنويه 
ن�رش يف صحيفة املس�تقبل بالعدد 
االع�الن   2020/10/20 يف   2239
الصادر من محكمة جنح السماوة 
س�قط  1846/ج/2020  بالع�دد 
سهوا عىل هذه املحكمة لذا اقتىض 

التنويه 

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف 

االتحادية 
محكمة بداءة الكوفة

العدد : 2030/ب/2019
التاريخ  :2020/9/17

اعالن
بن�اء ع�ىل الق�رار الصادر م�ن هذه 
املحكمة بازالة شيوع العقار تسلسل 
)68248/3 محلة جزي�رة النجف يف 
النجف  عليه تعلن هذه املحكمة عن 
بي�ع العق�ار  املذكور اع�اله واملبينه 
اوصافه وقيمت�ه املقدره ادناه فعىل 
ه�ذه  مراجع�ة  بال�رشاء  الراغب�ني 
املحكم�ة خ�الل )ثالث�ون( يوما من 
اليوم التايل لنرش االعالن مس�تصحبا 
معه التامينات القانونية البالغة %10 
من القيمة املق�درة  البالغة  بموجب 
صك مصدق المر  هذه املحكمة بداءة 
الكوفة  وصادر من مرصف الرافدين 
/ ف�رع مس�لم ب�ن عقي�ل )ع(  يف 
الكوفة   وستجري املزايدة واالحالة يف 
الساعة الثانية عرش من اليوم االخر 
م�ن االع�الن يف قاع�ة املحكمة وعىل 
املش�ري جلب هوية االح�وال املدنية 

وشهادة الجنسية العراقية 
القايض 

حسني ابراهيم وايل
االوصاف : دارين مفرزة بصورة غر 
رس�مية ويتالف كل واح�د من غرفة 
ن�وم ومطبخ وصالة واس�تقبال وقد 
يش بالطابوق ومس�قف بالش�يلمان 
ومجه�ز بامل�اء ومبل�ط بالش�تايكر 

ومجهز باملاء والكهرباء 
القيمة املقدرة 

قيمة ارض العق�ار ) 137000000( 
دينار

قيمة االبنية واملنشات ) 20000000( 
دينار

 )157000000  ( الكللي�ة  القيم�ة 
دينار

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

رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف 
االتحادية 

محكمة بداءة الكوفة
العدد : 2340/ب/2019

التاريخ  :2020/9/17
اعالن

بن�اء ع�ىل الق�رار الصادر م�ن هذه 
املحكمة بازالة شيوع العقار تسلسل 
)384/19 محل�ة  م18 عل�وة الفحل 
( يف النج�ف عليه تعلن هذه املحكمة 
عن بيع العقار  املذكور اعاله واملبينه 
اوصافه وقيمت�ه املقدره ادناه فعىل 
ه�ذه  مراجع�ة  بال�رشاء  الراغب�ني 
املحكم�ة خ�الل )ثالث�ون( يوما من 
اليوم التايل لنرش االعالن مس�تصحبا 
معه التامينات القانونية البالغة %10 
من القيمة املق�درة  البالغة  بموجب 
صك مصدق المر  هذه املحكمة بداءة 
الكوفة  وصادر من مرصف الرافدين 
/ ف�رع مس�لم ب�ن عقي�ل )ع(  يف 
الكوفة   وستجري املزايدة واالحالة يف 
الساعة الثانية عرش من اليوم االخر 
م�ن االع�الن يف قاع�ة املحكمة وعىل 
املش�ري جلب هوية االح�وال املدنية 

وشهادة الجنسية العراقية 
القايض 

حسني ابراهيم وايل
االوصاف : ساحة مكشوفة وحديقة 
واس�تقبال وغرف�ة وصال�ة وه�ول 
وس�طح ومجموع�ة صحي�ة ويوجد 
درج ي�ؤدي للس�طح ويوج�د غرف�ة 
ومس�قف    بال�كايش  ومطب�ك  ن�وم 
بالش�يلمان ومجهز باملاء والكهرباء 

والبناء قديم 
القيمة املقدرة 

قيمة االرض مبل�غ ) 140000000( 
دينار

قيمة املنش�ات مبل�غ  ) 5000000( 
دينار

 )145000000  ( الكللي�ة  القيم�ة 
دينار

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد / 4713/ش2019/1
التاريخ 2020/10/21

اعالن
اىل الش�خص الثالث / س�امي كاظم 

عبود
قراره�ا  املحكم�ة  ه�ذه  اص�درت 
بالدعوى املرقمة 4713/ش2019/1 
الحك�م  يف 2020/2/20 واملتضم�ن 
بوف�اة ولدك ) س�الم س�امي كاظم(  
وملجهولية محل اقامتك وحسب رشح 
القائ�م بالتبليغ واش�عار مختار حي 
االوق�اف / املن�اذره ق�ررت املحكمة 
تبليغ�ك بالقرار بواس�طة صحيفتني 
محليتني يوميتني ولك حق االعراض 
امل�دة  خ�الل  الغياب�ي  الق�رار  ع�ىل 
القانونية وبعكس�ه يكتس�ب القرار 

الدرجة القطعية 
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي
����������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف 

العدد 1746/ش2020/3
التاريخ 2020/10/21 

اعالن
اىل املدعى عليه / ناهض عبد الزهرة 

عبد الحسني
اقام�ت املدعية )علياء س�الم زباله( 
1746/ش2020/3  بالع�دد  الدعوى 
ام�ام ه�ذه املحكم�ة تطل�ب فيه�ا 
حضان�ة االطف�ال كل م�ن )محم�د 
واي�ات ( وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك 
حس�ب رشح القائم بالتبليغ واشعار 
مختار ح�ي الجمهوري�ة /الديوانية 
ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك بموض�وع 
اعالن�ا  املرافع�ة  وبموع�د  الدع�وى 
بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني 
وعلي�ك الحضور امام ه�ذه املحكمة 
يف موعد املرافعة الق�ادم املوافق يوم 
التاس�عة  الس�اعة   2020/11/17
صباح�ا ويف حال�ة عدم حض�ورك او 
ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف 
تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

حيدر طالب الطالقاني
����������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف 

العدد 3620/ش2020/3
التاريخ 2020/10/20 

اعالن
اىل املدعى عليه / ليىل طاهر بريرب 

اق�ام املدع�ي )اي�اد عب�ادي حبيب( 
3620/ش2020/3  بالع�دد  الدعوى 
ام�ام هذه املحكمة يطلب فيها قطع 
نفقة املدعى عليها   وملجهولية محل 
اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ 
واش�عار مخت�ار محلة حي ميس�ان  
/الكوف�ة  ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك 
بموض�وع الدعوى وبموع�د املرافعة 
اعالنا بواس�طة صحيفتني محليتني 
يوميت�ني وعليك الحض�ور امام هذه 
املحكم�ة يف موع�د املرافع�ة الق�ادم 
املوافق يوم 2020/11/15 الس�اعة 
ع�دم  حال�ة  ويف  صباح�ا  التاس�عة 
حض�ورك او ارس�ال من ين�وب عنك 
قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

حيدر طالب الطالقاني

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد / 2066
التاريخ 2020/10/13

اىل  / املدعوه / سجى حيدر فاخر
اعالن

قدم طال�ب حجة الوفاة  حيدر فاخر 
حس�ن طلبا اىل ه�ذه املحكمة يروم 
في�ه اس�تصدار حج�ة وف�اة بح�ق 
املدعوة ) س�جى حيدر فاخر( قررت 
املحكم�ة تبليغ�ك  يف الصحف املحلية 
فعليك الحض�ور امامها خالل عرشة 
اي�ام من تاريخ نرش االعالن وبخالفه 

سيتم النظر بالطلب وفق القانون 
القايض

حسن  جواد الحبيب
����������������������������

 مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد / 2064
التاريخ 2020/10/13

اىل  / املدعو / صفاء حيدر فاخر
اعالن

قدم طالب حجة الوفاة  داخل عبيس 
اتليل طلبا اىل هذه املحكمة يروم فيه 
اس�تصدار حجة وفاة بح�ق املدعو ) 
صف�اء حيدر فاخر( ق�ررت املحكمة 
تبليغ�ك  يف الصح�ف املحلي�ة فعليك 
الحضور امامها خالل عرشة ايام من 
تاريخ ن�رش االعالن وبخالفه س�يتم 

النظر بالطلب وفق القانون 
القايض

حسن  جواد الحبيب
������������������������������

���
مجلس القضاء االعىل

رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف 
االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /2063

التاريخ 2020/2/12
اىل  / املدعوه / نضال عيل حسن 

اعالن
قدم طالب حجة الوفاة حسني ناظم 
عيل طلب�ا اىل هذه املحكمة يروم فيه 
اس�تصدار حجة وفاة بحق املدعوة ) 
نضال عيل حس�ن ( ق�ررت املحكمة 
تبليغ�ك  يف الصح�ف املحلي�ة فعليك 
الحضور امامها خالل عرشة ايام من 
تاريخ ن�رش االعالن وبخالفه س�يتم 

النظر بالطلب وفق القانون 
القايض

حسن  جواد الحبيب
����������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد / 2062
التاريخ 2020/2/12

اىل  / املدعو / محمد عيل حسن
اعالن

قدم طالب حجة الوفاة  حسني ناظم 
عيل طلب�ا اىل هذه املحكمة يروم فيه 
اس�تصدار حجة وفاة بح�ق املدعو ) 
محم�د عيل حس�ن( ق�ررت املحكمة 
تبليغ�ك  يف الصح�ف املحلي�ة فعليك 
الحضور امامها خالل عرشة ايام من 
تاريخ ن�رش االعالن وبخالفه س�يتم 

النظر بالطلب وفق القانون 
القايض

حسن  جواد الحبيب

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف النجف 

االتحادية 
محكمة بداءة النجف

العدد : 4264/ب2019/5
التاريخ  :2020/10/18

اعالن
بن�اء عىل القرار الص�ادر من هذه 
املحكمة بازالة شيوع العقار املرقم 
)3/17263 حي العروبة  يف النجف  
عليه تعلن ه�ذه املحكمة عن بيع 
العق�ار  املذك�ور اع�اله واملبين�ه 
اوصافه وقيمته املقدره ادناه فعىل 
الراغب�ني بال�رشاء مراجع�ة هذه 
املحكمة خ�الل )ثالثون( يوما من 
اليوم التايل لنرش االعالن مستصحبا 
مع�ه التامينات القانوني�ة البالغة 
10% م�ن القيم�ة املق�درة  البالغة  
بموج�ب ص�ك مصدق الم�ر  هذه 
املحكمة ب�داءة النجف وصادر من 
م�رصف الرافدي�ن / رق�م )7( يف 
النجف  وستجري املزايدة واالحالة 
يف الس�اعة الثانية ع�رش من اليوم 
االخر من االعالن يف قاعة املحكمة 
وعىل املش�ري جلب هوية االحوال 
املدنية وشهادة الجنسية العراقية 

القايض االول
عامر حسني حمزة

االوصاف : العقار املرقم )3/17263 
ح�ي العروبة  يف النجف  عبارة عن 
دار تق�ع عىل ش�ارع بع�رض 25 
مر وبمس�احة اجمالية 210 مر 
مرب�ع وتحتوي عىل كراج وحديقة 
واس�تقبال  خارجي�ة  وصحي�ات 
وهول ومطبخ وحم�ام وصحيات 
داخلية وغرفتني نوم مبلط بالصب 
غر املسلح  مس�قف بالكونكريت 
بامل�اء والكهرباء  املس�لح مجه�ز 
درجة عمرانه متوس�طة مشغول 
من قبل املدعي عمار صباح عباس  
العق�ار  يف  بالبق�اء  يرغ�ب  وه�و 
بصفة مس�تاجر ان القيمة الكلية 
 )150,000,000( مبل�غ  للعق�ار 
مائة وخمسون مليون دينار فقط 

ال غرها 
����������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف النجف 

االتحادية
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

الكوفة
العدد 703/ش/2020

التاريخ 2020/10/20
اعالن

اىل املدع�ى علي�ه / س�عد حم�زة 
عباس

عب�ود  رساج   ( املدعي�ة  اقام�ت 
شطب( الدعوى املرقمة اعاله امام 
ه�ذه املحكمة تطل�ب فيها الزامك 
بتاديتك نفقة مضية لها ملدة س�نة 
كاملة ومستمرة لها والطفالها كل 
م�ن رقية وف�دك ومحم�د وعباس  
وملجهولية مح�ل اقامتك  فقد قرر 
تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني 
ه�ذه  ام�ام  للحض�ور  يوميت�ني 
املحكم�ة يف موع�د املرافعة القادم 
الساعة  املوافق يوم 2020/11/5 
التاس�عة صباح�ا ويف حال�ة عدم 
حضورك او م�ن ينوب عنك قانونا  
سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق القانون
القايض

عيل لفته جادر
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»التطبيعية« تؤكد التزامها 
بتعليامت خلية األزمة

             المستقبل العراقي/ متابعة

دع�ت الهيئ�ة التطبيعي�ة لالتح�اد العراق�ي، األندي�ة 
واالتح�ادات الفرعي�ة كاف�ة إىل االلتزام الت�ام بتطبيق 
قرارات خلية األزمة الحكومية بعدم السماح للجمهور 
بدخ�ول املالعب.وق�ال رئي�س الهيئة التطبيعي�ة، إياد 
بنيان: »يف ضوء قرار خلية األزمة الحكومية تقرر إلزام 
األندية واالتحادات الفرعية بمنع الجمهور من الدخول 

إىل املالعب يف مباريات املوسم 2021-2020«.
وأض�اف: »يف حال�ة مخالف�ة ه�ذا القرار ف�إن األندية 
املس�تضيفة س�تتحمل النتائج املرتتبة عىل ذلك، كونه 

أمرا يخالف تعليمات خلية األزمة الحكومية«.
واختتَم بنيان بالقول: »قرار دخول الجماهري للمالعب 
يف مباري�ات الدوري، وجميع البط�والت التابعة التحاد 
الك�رة، مرتبط بق�رارات خلي�ة األزمة حرصي�اَ، ومن 
الصعب أن تتقاطع التطبيعية مع التوجهات الحكومية 

لحماية الجمهور الكريم من جائحة كورونا«.

الكهرباء يفتقد حمرتفيه أمام القوة اجلوية
             المستقبل العراقي/ متابعة

يخوض الكهرباء مباراته أمام القوة الجوية، 
يف افتتاح منافس�ات الدوري العراقي املمتاز، 

األحد املقبل، دون محرتفيه األجانب.
عطي�ة،  عب�اس  الكهرب�اء،  م�درب  وق�ال 
الي�وم األربع�اء، يف ترصيح�ات خاصة 
األوىل  »املواجه�ة  ل�)ك�ووورة(: 
س�تكون مع الفري�ق األقوى، 
واملؤهل إلحراز درع الدوري، 
مطالب�ون  نح�ن  وبالت�ايل 
باالجته�اد أكث�ر للخروج 

بنتيجة إيجابية«.
افتق����اده  وأك�د 

املحرتفني، لعدم 
وصوله��م 

العراق  إىل 
حت�ى 
 ، آلن ا
بسبب 

إج��راءات 

باس�تثناء  الدخول،  تأش�ريات 
الغاني حس�ن منساه، وهو 
اآلخر التح�ق بالتدريبات يف 
وقت متأخ�ر، وغري جاهز 

للمباراة األوىل.

وأضاف: »وقت اإلعداد لم يكن كافيا، وبالتايل 
س�تكون املباريات األوىل صعبة عىل الالعبني 
واألجهزة الفنية.. مع ذلك، نس�عى جاهدين 
ألن تك�ون نقطة االنطالق جي�دة، وأن نقدم 

مستوى يليق بكرة الكهرباء«.

حمرتف احلدود 
يف طريقه لبغداد

              المستقبل العراقي/ متابعة

يصل مس�اء األربع�اء العاصم�ة بغداد مح�رتف الحدود، 
النيج�ريي جوزي�ف، لاللتح�اق بالفري�ق قب�ل انط�الق 

منافسات الدوري املمتاز.
وق�ال املنس�ق اإلعالمي لن�ادي الح�دود، زي�د الزيدي، يف 
ترصيح�ات خاصة ل�)كووورة(: »م�ن املؤمل أن يخوض 
جوزيف غدا، أول وح�دة تدريبية جماعية، قبل التوجه إىل 
مدين�ة الصربة تحض�ريا ملواجهة املين�اء، يف أوىل مباريات 

الدوري«.
وأضاف أن املح�رتف اآلخر، اإليفواري عب�د الله كويف، من 
خالل تدريباته مع الفريق يف معس�كر أربيل، بدأ يس�تعيد 
جاهزيته، ويحقق االنس�جام الكامل، وستكون مشاركته 

يف املباراة األوىل مرهونة بيد املدرب، مظفر جبار.
وأوضح أن الفريق سيغادر يوم الجمعة إىل مدينة البرصة، 

تحضريا للقاء امليناء يف مستهل الدوري العراقي.

برشلونة يتجاهل العبيه يف قرار مصريي

يويفا حيسم مصري مباراة بايرن وأتلتيكو

              المستقبل العراقي/ متابعة

س�ار نادي برش�لونة يف اتج�اه معاكس 
لرغب�ة العبيه، م�ن أجل تخفي�ف األعباء 
املالية يف ظل األزم�ة االقتصادية الناجمة 

عن تداعيات فريوس كورونا املستجد.
وقال النادي الكتالون�ي اليوم األربعاء إنه 
بدأ رسميا عملية لتخفيض أجور الالعبني 
واملوظف�ني، يف أحدث خط�ورة للتخفيف 
م�ن التأثري الف�ادح للجائحة ع�ىل املوارد 
املالي�ة للنادي.وأعلن برش�لونة تس�جيل 
خس�ائر قياس�ية بقيمة 97 مليون يورو 
)114.89 ملي�ون دوالر( يف بداية الش�هر 
يف   %14 انخف�اض  ع�ن  فض�ال  الح�ايل، 

إيراداته مقارنة بالعام املايض.

لكن�ه ق�ال إنه يس�تعد لتخفيض�ات أكرب 
بكثري هذا املوسم.

وف�رض بلوجران�ا خفضا مؤقت�ا لألجور 
بنس�بة 70%، يف وق�ت س�ابق ه�ذا العام 
خالل حال�ة الطوارئ يف الب�الد التي بدأت 
يف م�ارس آذار، واس�تمرت حت�ى يونيو/ 

حزيران.
وقال برشلونة يف بيان: »تأثري الجائحة هذا 
العام أقوى بكث�ري مقارنة بالعام املايض، 
حي�ث اقترص ال�رر عىل الرب�ع األخري. 
املوس�م الحايل س�يتأثر بأكمل�ه، وبالتايل 

التأثري السلبي سيتضاعف كثريا«.
وأوض�ح: »يتوق�ع الن�ادي انخفاض�ا يف 
اإلي�رادات بأكثر م�ن 30%، وبالتايل يوجد 
رضورة إليجاد حلول فورية تس�اعد عىل 

تقليل اإلنفاق«.
وتس�ببت الجائح�ة يف توق�ف ال�دوري 3 
جماه�ري،  دون  اس�تئنافه  قب�ل  أش�هر 
مما أثر بش�كل س�يئ عىل الدخ�ل يف أيام 

املباريات واإليرادات التجارية.
وم�ن غ�ري املتوق�ع ع�ودة الجماه�ري إىل 
مالع�ب إس�بانيا لح�ني توفر عق�ار عىل 
نطاق واس�ع اعتب�ارا من يناي�ر/ كانون 

الثاني املقبل عىل أقرب تقدير.
معارضة الالعبني

ويف حني وافق جميع الالعبني عىل تخفيض 
األجور الس�ابق، واتخ�ذوا خطوة إضافية 
لضمان اس�تمرار حص�ول املوظفني غري 
الرياضيني عىل رواتبهم كاملة أثناء حالة 
الط�وارئ يف الب�الد، ع�ارض العديد منهم 

الجولة األخرية من التخفيضات.
ووافق الحارس مارك-أندريه تري شتيجن 
واملدافعان كليمو لينجليت وجريارد بيكيه 
والعب الوس�ط فرينكي دي يونج بالفعل 
ع�ىل تخفيض أجورهم مؤقت�ا، وتم دمج 
ذلك يف العقود الجديدة لهذا الرباعي، التي 

تم اإلعالن عنها أمس الثالثاء.
وقال اتح�اد العبي كرة القدم يف إس�بانيا 
يف وقت س�ابق اليوم إنه يساند الالعبني يف 
رف�ض تخفيض أجورهم ألنهم لم يحظوا 

بالتمثيل املناسب خالل املفاوضات.
وتجاه�ل العبو الفريق األول اختيار العب 
يمثلهم يف املفاوضات بسبب معارضتهم، 
رغ�م أن الن�ادي ق�ال إنه يرح�ب بتمثيل 

الالعبني.

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف متح�دث باس�م االتح�اد األوروب�ي لك�رة القدم 
)يويفا(، أن مباراة بايرن ميونخ األملاني وأتلتيكو مدريد 
اإلس�باني، يف الجولة األوىل م�ن مباريات دور املجموعات 

ب�دوري أبط�ال أوروبا، س�تقام يف موعدها املق�رر اليوم 
األربعاء.

وق�ال املتح�دث: »املباراة س�تقام طبقا مل�ا هو مخطط 
ل�ه«، ولم يدل بمزيد م�ن التفاصيل.وكانت الفحوص قد 
كش�فت، أم�س الثالثاء، ع�ن إصابة س�ريجي جنابري، 

مهاجم بايرن ميونخ، بعدوى فريوس كورونا املس�تجد.
وخضع جناب�ري للعزل الصحي، وس�يغيب ع�ن مباراة 
اليوم، باإلضافة ملواجه�ة آينرتاخت فرانكفورت، املقررة 
السبت املقبل يف الدوري األملاني )بوندسليجا(، وربما عن 

املزيد من اللقاءات.

مانشسرت يونايتد يتربأ من الدوري األورويب املمتاز
              المستقبل العراقي/ متابعة

قال إد وودوارد، نائب الرئيس التنفيذي ملانشس�رت يونايتد، 
إن�ه ال يع�رف من أين خرج�ت تقارير، عن مش�اركة ناديه 
يف تأس�يس مس�ابقة جديدة تحت اس�م »الدوري األوروبي 

املمتاز«.
وكان تقري�ر ملحط�ة )س�كاي ني�وز( ق�د ذك�ر أن يونايتد 

وليفرب�ول، م�ن األندي�ة الكربى الت�ي تعمل ع�ىل مرشوع 
لتأسيس هذه البطولة.

وأبلغ وودوارد مس�تثمرين، عرب مكاملة »شاهدت التقارير، 
وال أع�رف برصاحة من أين خرج�ت، وال يوجد يشء لنقوله 
حقا من جانبنا«.وش�دد عىل أن يونايتد ملتزم باملفاوضات 
الرس�مية، مع االتح�اد األوروبي )اليويف�ا(، لتطوير دوري 
األبطال بعد 2024.ويعارض اليويفا فكرة الدوري األوروبي 

املمتاز بشدة، لكنه ينفتح عىل فكرة تطوير مسابقة دوري 
األبط�ال، وتحدي�ث نظامها.كما طال�ب وودوارد الحكومة 
الربيطانية، بالس�ري عىل نهج دول أوروبية أخرى، بالسماح 
بع�ودة الجماه�ري للمالع�ب، مع�ربا ع�ن إحباطه بس�بب 
»التناقض�ات« يف قي�ود كوفيد-19.وُمنع�ت الجماه�ري من 
حض�ور املباري�ات، بمس�ابقات املحرتفني يف إنجل�رتا، منذ 
مارس آذار، وأقيمت كل املباريات خلف أبواب مغلقة.وأعلن 

يونايتد، عن خس�ارة صافية بقيمة 23.2 مليون جنيه 
إس�رتليني )30.3 مليون دوالر(، يف العام املايل الس�ابق.

وتاب�ع وودوارد »نق�ر ب�أن الصحة العامة له�ا األولوية 
دائما، وما نريده هو االتس�اق.. إذا ُس�مح للناس بالوجود 
يف طائرة لس�اعات، أو يف دار سينما أو يف حفالت، فلماذا ال 

ُيس�مح يف مكان مفتوح؟ يف استاد يمكن التحكم 
فيه باحرتافية؟«.

ليفربول يستقبل صدمة جديدة حول فان دايك
              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقري�ر صحفي بريطان�ي، عن تط�ور جديد 
بش�أن حال�ة الهولن�دي فريجيل ف�ان داي�ك، مدافع 

ليفربول.
وكان ليفربول قد أعلن األحد املايض، إصابة فان دايك 

بقطع يف الرباط الصليبي، خالل مباراة إيفرتون، بعد 
تدخل قوي من جوردان بيكفورد حارس التوفيز.

ووفًق�ا لصحيفة »دييل ميل«، ف�إن إصابة فان دايك 
جاءت أسوأ من التوقعات، والرر الذي لحق بركبته، 

أكرب من كونه مجرد قطع يف الرباط الصليبي.
وأش�ارت إىل أن ه�ذا األم�ر يعن�ي زيادة ف�رتة غياب 

الالع�ب الهولندي ع�ن املباريات، وبالت�ايل تأكيد 
ع�دم مش�اركته يف أي لقاء حتى مطلع املوس�م 

املقبل.
يذك�ر أن ليفرب�ول لم يعلن يف بيانه الرس�مي، عن 

م�دة غياب ف�ان دايك ع�ن املباريات، عق�ب إجراء 
جراحة الركبة.

أنسو وبيدري حيطامن األرقام 
القياسية مبكرا

              المستقبل العراقي/ متابعة

س�يكمل أنس�و فات�ي عام�ه ال��18 بعد 
ع�رشة أي�ام، وكذل�ك الح�ال م�ع بيدرو 
س�يحتفل  ال�ذي  »بي�دري«  جونزالي�س 
بنفس السن الش�هر القادم، لكن كالهما 
احتف�ل ب�ه ليل�ة الثالث�اء حينما س�جال 
هدف�ني لربش�لونة يف دوري أبطال أوروبا 
يف شباك فريينتسفارويش املجري )1-5(، 
ليصبحا أول قارصين يس�جالن أهدافا يف 

نفس املباراة يف تاريخ التشامبيونزليج.
فأنس�و، الذي يصفه البعض بأنه خليفة 
للن�ادي،  التاريخ�ي  واله�داف  النج�م 
األرجنتين�ي ليوني�ل مييس، الذي يش�ارك 
ع�ىل األرج�ح يف آخ�ر مواس�مه بقميص 
البالوجرانا، س�جل الهدف الثاني للفريق 
من صناعة فرينكي دي يونج يف الش�وط 
األول، بينما تكفل بيدري بتسجيل الهدف 
الراب�ع للبارس�ا بع�د تألق م�ن الفرنيس 

عثمان ديمبييل يف الشوط الثاني.
وج�ذب الالعبان الش�ابان االنتب�اه نظرا 
ملردودهم�ا املنتظم م�ع الفري�ق، ليتألقا 
مجددا وبش�كل الفت ويصبح�ا إىل جانب 
فرانسيس�كو ترين�كاو، يف طليع�ة الجيل 
الجديد لربش�لونة، فهم يس�تمتعون بكل 
تنب�ئ  أعينه�م  يف  ولديه�م رشارة  وق�ت 
ع�ن أنه�م الزال�وا ينتظ�رون األفض�ل يف 

املستقبل.
يف  األول  الف�وز  عق�ب  بي�دري  ورصح 
مستهل مش�وار البارس�ا بدوري األبطال 
»عندما أدخل إىل امللعب أحاول الهروب من 
الواقع والتفكر يف أنني يف منزيل وألعب مع 
شقيقي«.وأنهى بيدري، والهاتف املحمول 
يف ي�ده، اللقاء بنرش مقطع فيديو مصور 
له مع أنس�و يف ملعب كامب ن�و، قبل أن 
يغ�ادر امللعب ومعه كيس بالس�تيكي من 
املتج�ر متجها إىل منزله عىل متن س�يارة 

أجره كانت يف انتظاره.

               المستقبل العراقي/ متابعة

بعث الربتغايل كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس اإليطايل، 
رسالة إىل الجمهور، من داخل الحجر الصحي.

ويعان�ي ص�اروخ ماديرا م�ن اإلصابة بف�ريوس كورونا، 
حيث تم اكتش�اف األمر أثناء تواج�د رونالدو مع منتخب 

الربتغال خالل فرتة التوقف الدويل األخرية.
ونرش رونالدو عرب حس�ابه عىل شبكة إنستجرام، مقطع 
فيديو له أثن�اء إجراء تدريبات من داخ�ل الحجر الصحي 

بمنزله.
وكتب كريستيانو عىل الفيديو »النجاح يف الحياة ال يقاس 

بما تحققه، لكن بالعقبات التي تتغلب عليها«.
يذك�ر أن رونال�دو يأم�ل يف اللح�اق بمواجهة برش�لونة، 
األس�بوع املقب�ل، يف الجول�ة الثانية م�ن دور املجموعات 

بدوري أبطال أوروبا.
وتف�وق يوفنت�وس يف الجولة األوىل بالبطول�ة عىل دينامو 
كيي�ف األوكران�ي، أمس الثالث�اء، بنتيج�ة 2-0، يف غياب 

رونالدو.

ريال مدريد وبرشلونة يقدمان عرضني لديباال
              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقري�ر صحف�ي إيط�ايل، ع�ن الوجه�ات املحتمل�ة 
لألرجنتيني باولو ديباال، مهاجم يوفنتوس، حال رحيله عن 

صفوف البيانكونريي يف نهاية املوسم الجاري.
وال يبدو أن أندريا بريلو، املدير الفني ليوفنتوس، يريد الرهان 
كث�رًيا عىل ديباال، لدرجة أنه لم يدفع به أمام كروتوني، رغم 

غياب كريستيانو رونالدو.
وينطبق نفس األمر عىل إدارة السيدة العجوز، فلم يعد فابيو 

باراتيتيس، املدير الريايض للنادي، مس�تعًدا للوفاء بمطالب 
ديباال املالية، فيما يتعلق بتجديد العقد.

وبحس�ب موقع »كالتش�يو مريكاتو« اإليطايل، ف�إن ديباال 
تلقى عروًضا عديدة للرحيل عن يوفنتوس، بنهاية املوس�م، 
أبرزه�ا من برش�لونة وري�ال مدري�د، وكذلك مانشس�رت 
يونايت�د وأندية إنجليزية عديدة.وأض�اف التقرير أن إنرت 
ميالن، بات عىل اس�تعداد أيضا لرشاء ديباال، حيث يرغب 
امل�درب أنطوني�و كونت�ي يف ضم�ه، لكي يع�وض رحيل 

الوتارو مارتينيز املرتقب.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

كوريتخا: نادال سحق ديوكوفيتش حرفيًا
  

المستقبل العراقي/ متابعة

أكد املصنف الثاني عامليا سابقا ، اإلسباني أليكس 
كوريتخا، أن مواطنه رافائيل نادال قدم أداء مبهراً يف 
نهائي بطولة فرنسا املفتوحة، متخطيا الكثري من العواقب 
الت�ي وقف�ت يف طريق�ه. وق�ال كورتيخ�ا يف ترصيحات 
صحفي�ة اليوم األربع�اء: »لقد تمكن ن�ادال من الفوز 

ببطولة فرنسا وتجاوز أصعب الطروف، لقد سحق نوفاك 
ديوكوفيتش يف النهائي حرفياً.« وتابع: »بدون أدنى ش�ك 
ن�ادال هو الري�ايض اإلس�باني األكثر ش�عبية، وال يمكن 
ألي ري�ايض آخر أن يضاهي ش�عبيته، إن�ه يحظى بدعم 
الجمي�ع هنا«. وأتم: »لقد تاب�ع أكثر من 3 ماليني ونصف 
مباراة ن�ادال النهائية يف بطولة فرنس�ا، إنه مصدر إلهام 
لجمي�ع الش�بان«.  وتوج اإلس�باني رافائيل ن�ادال بلقب 
روالن جاروس، بعد تغلبه يف املباراة النهائية، عىل املصنف 
أول عاملًيا نوفاك ديوكوفيت�ش، بثالث مجموعات دون رد 

بواقع )6-0( و)6-2( و)5-7(.

رونالدو: النجاح يف احلياة 
يقاس هبذه الطريقة
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امـضـاءاتمساحة للرأي

القايض برملانيًااإلدارة وفن القيادة

القاضي ناصر عمران

ُتعت�رب الخربات املكتبية األس�اس العم�ي لخلق املدير الناج�ح، ألن هذه الخربات 
ن�اتجة ع�ن تجارب فعلية مر بها املوظف وتكونت لدي�ه معلومات فنية وعملية 
وعلمي�ة قد تؤهله إلدارة األعمال التي ت�وكل اليه.  ولعل من اهم متطلبات العمل 
الوظيف�ي ه�ي تنصي�ب املدراء م�ن اجل قي�ادة مجموع�ة م�ن العاملني ضمن 
املؤسس�ة تحقيقاً للغايات التي تنش�دها الدولة من خ�ال القيادة اإلدارية والتي 
اذا م�ا حللن�ا مفهومه�ا املركب س�يتضح لنا ب�ان اإلدارة هي كي�ف تخطو نحو 
أهداف�ك، أما القيادة فهي أن تهيئ لخطوات�ك من خال تحديد األهداف التي تريد 
تحقيقها، اي ان مفهوم القيادة أوس�ع من مفهوم اإلدارة وان الس�لوك القيادي 
أوس�ع من الس�لوك اإلداري وكاهما ُيعترب يف جوهره عملية ادارية ذات نش�اط 
إيجابي يمارس�ه ش�خصاً توفرت فيه خصائص وس�مات قيادية خوله القانون 
س�لطة معينة لقيادة مجموع�ه لتحقيق أهداف واضحة بوس�ائل التأثري الذاتية 
والتي ُتعترب »فن من فنون التأثري يف االخرين«. وهذا التأثري يكون متبادل األطراف 
بعملية تبادل عكس�ية اي )يؤثر ويتأثر( ان كانت بأس�س علمية مدروسة والتي 
م�ن اول خطواتها الخدم�ة العملية املبارشة. وحتماً فأن القي�ادة ال توهب وانما 
هي س�لوكاً تربوياً نش�أ منُذ الصغر وانصقلت شخصيته بمرور الزمن من خال 
ترويض النفس عىل تحمل املسؤولية بإيجابيه وواقعيه وعلميه وصدق وشفافية 
واخاص وامانة وعدل ومس�اواة  حيث أن تفعيل هذه القيم يأتي من قمة الهرم 
اإلداري لتس�اهم وبش�كل فع�ال يف تخفيف الكثري من املش�اكل اإلدارية الس�يما 
العاقات بني الرئيس واملرؤوس�ني والتي يمكن أن تؤثر بالعاملني أكثر بكثري من 
التلويح باستخدام القوة واألفراط يف استخدام الصاحيات بالعقاب والثواب وبعيداً 
عن األفكار السلبية والتش�اؤم املحبط للعمل اإلداري. فالقائد الناجح هو املُتميز 
دائماً بمهاراته واس�لوبه القيادي العلمي الكف�ؤ والذي يجعله متفنن ومتجدد يف 
ادارت�ه من خال الش�جاعة واالندفاع وفق كاريزما قيادي�ة خاصة توافرت فيها 
مجموعه م�ن الصفات واملميزات الت�ي تؤهل صاحبها ملمارس�ة دور القائد. اي 
انهما يشكان معاً يشكان جناحي اإلنجاز والنجاح، فالقيادة بدون إدارة تجعلنا 
نعي�ش يف عالم املس�تقبل ونهمل اإلنج�از الفعي الذي بدونه ال يمكن أن تس�تمر 
العملية اإلدارية. كما ان القائد االداري الناجح يدرك توقعات مرؤوس�يه ويتعامل 
معه�ا بوض�وح ضمن ما تس�مح ب�ه القوانني واألنظم�ة وأخاقي�ات الوظيفة، 
ويجعله�م يدرك�ون توقعاته منهم بكل وض�وح ودون مبالغ�ة يف تحديد معايري 
األداء للوظيف�ة. وإن تط�ور العل�وم واملع�ارف واملجتمع�ات ودخولها إىل )عرص 
العوملة( أصبح يفرض عىل األفراد الذين يتسنمون مراكز قيادية أنماطاً وأساليب 
جدي�دة م�ن اإلدارة القيادية، أولها تمتع الفرد القائ�د بمهارات االتصال املختلفة 
باإلضافة إىل إتقان اس�تخدام التقنيات الحديثة كالحاس�وب واالنرتنيت من اجل 
تحقيق أعىل مس�تويات النجاح يف املؤسسة التي يرأسها. اذن العمل اإلداري يمتد 
عرب ثاث مستويات عليا ومتوسطة ودنيا اي انه عمل تكامي بني جميع األطراف 
طية والتي ابدعت يف تجسيد  العاملة ضمن اطار املؤسسة السيما مؤسستنا الشرّ
دوراً رائداً يف عاقاتها مع املواطنني من خال بناء جسور التعاون والثقة بمفهوم 
خاص وهو اإلدارة االس�رتاتيجية والتي اتضحت يف عمل وزارتنا من خال الرؤية 
الحكيمة لقائدها األعىل نزوالً اىل من تولوا القيادات يف اختيارهم ملن هم يف مواقع 
املس�ؤولية من القي�ام بالواجبات املناطة به�م بكل احرتافي�ة ومهنية وهذا هو 

األساس العمي الذي جعل من هذه الوزارة املحور األساس يف بلدنا.

نتفق أن صفة القايض / الس�لطة والوظيفة مرتبطة باالس�تمرارية بأداء الوظيفة، 
فهذه املهنة املقدس�ة واملرتبطة بالحك�م والقضاء لها اعتباراته�ا والبد من التمييز 
ب�ني الذات كمنتج ش�خيص وبني ال�ذات الوظيفية التي تقرتن بصف�ة القايض، واذا 
كانت صفة القايض مقرتنة ب�ٔاداء الوظيفة القضائية، فان لها صفة اعتبارية ايضاً 
مقرتنة بالحقوق الش�خصية للفرد فممارس�ة املهنة القضائي�ة والجلوس عىل دكة 
القضاء هو اعتبار تحصيي ال يمكن تجريد الشخص منه بمجرد ترك الوظيفة، لذلك 
تظل صفة القايض مقرتنة به كما هي صفة املناصب املهمة التي تقرتن بالتسميات 
الدال�ة عليها والتي ترتبط بذات متوليها بالرغم من تركه لها مثاله مناصب رئاس�ة 
الجمهورية ورئاس�ة الوزراء ولذلك تقرتن صفة التقاعد او صفة الس�ابق بالقايض، 
لذلك يدخل الكثريون وبخاصة يف الجانب االعامي يف اش�كالية القايض عند تس�نمه 
وظيف�ة تنفيذية خارج الس�لطة القضائية فهو ال يحمل ه�ذه الصفة كقايض عند 

ادائه لعمل اخر ويتصف باملنصب الذي يتواله.
وم�ن ه�ذه االعمال الت�ي تبعد القايض ع�ن صفت�ه القضائي�ة دون ان تجرده من 
اعتبارات�ه التحصيلية هو العمل الربملاني، والحقيقة ان حق الرتش�ح ملجلس النواب 
وهو من الحقوق السياسية الخاصة باالٕنسان وال يوجد يف القانون العراقي ما يمنع 
القايض من الرتش�ح ملجل�س النواب، بعكس قانون الس�لطة القضائية املرصي رقم 
)46( لس�نة 1972 يف امل�ادة )73( والذي ينص بش�كل رصيح يف الفق�رة الثانية منه 
عىل ما نصه: )يحرض كذلك عىل القضاة االش�تغال بالعمل الس�يايس، وال يجوز لهم 
الرتشح النتخابات مجلس الش�عب او الهيئات االقليمية او التنظيمات السياسية اال 
بعد تقديم اس�تقاالتهم(، وينته�ي ارتباط القايض بعد ف�وزه يف االنتخابات النيابي 
قب�ل اداء اليمني القانونية نائب�اً يف مجلس النواب والعمل الج�اري ان القايض يقدم 
استقالته من العمل القضائي وينفك ليلتحق بعمله الجديد، فا يجوز للقايض الجمع 

بني العملني القضائي والربملاني.
والحقيق�ة وباملتابع�ة لعمل مجل�س النواب والقض�اة الذين نجح�وا يف الوصول اىل 
مجل�س النواب بعد مرحلة التغيري النيس�اني الذي ش�هده العراق س�واء عن طريق 
مراك�ز البحوث والدراس�ات او املراكز البحثي�ة املتابعة لعمل مجل�س النواب او عن 
طريق وس�أيل االعام املرئية واملس�موعة او مواقع التواص�ل االجتماعي، فان هناك 
ام�ورا وجد القضاة املرش�حون انفس�هم إزاءها فالرتش�يح البد ان يت�م عن طريق 
كيان�ات وائتاف�ات سياس�ية، نعم يف القان�ون االنتخاب�ي ان هناك ترش�ح بقائمة 
مفردة وهناك قوائم انتخابية ملس�تقلني او مهنيني لكنها باالستقراء العمي للنتائج 
االنتخابية تصطدم بالنظام االنتخابي الذي ال تجد القوائم املفردة والقوائم املستقلة 
فرصتها الكبرية يف الوصول اىل قبة الربملان، فثمة عتبة انتخابية تفرض عىل القائمة 
الحصول ع�ىل مجوعة من االصوات للوصول اليها حس�ب القان�ون االنتخابي وهذا 
االٔم�ر غ�ري متيرس ع�ىل القوائم املفردة او املس�تقلة، لذلك رش�ح القضاة انفس�هم 
بقوائ�م وائتافات له�ا حضورها الس�يايس باعتبارها قوائم لها تجربتها الس�ابقة 
وله�ا حضوره�ا يف االدارة التنفيذية للحكوم�ة ومجالس النواب الس�ابقة والقانون 
االنتخابي يصب بمصلحتها وان تحقيق الفوز يف االنتخابات يقتيض اختيار احد هذه 
القوائم للرتش�ح من خالها وهو ما فعله القايض باعتبارهم مرش�ح مستقل ضمن 
القائمة وهو اس�تفتاء ملقبولية القايض شعبيا يف تويل املنصب النيابي والحصول عىل 
اص�وات الناخب�ني يعني ان املواطن وضع ثقته يف املرش�ح الق�ايض ليكون ممثله يف 
مجل�س النواب بصفته رجل قان�ون وقضاء ومجلس النواب بأم�س الحاجة لوجود 

رجال قانون وقضاء يف املٔوسسة الصانعة للتشيع القانوني.
واذا علمنا ان الدعاية االنتخابية يس�بقها نش�اط اجتماع�ي وان القايض ليس لديه 
النش�اط االجتماعي كغريه من املرشحني بحسب طبيعة عمله امكننا معرفة اهمية 
نج�اح القايض يف الوص�ول اىل مجلس الن�واب عن طريق اص�وات الناخبني وكم كنا 
نتمنى لو ان السادة النواب من القضاة كتبوا عن تجربتهم يف العمل الربملاني لاطاع 
عىل ورٔويتهم املس�تقبلية عند العمل يف مجلس الن�واب واملتحقق منها وغري املتحقق 
وأس�باب كل ذل�ك للكتابة عن هذه التجربة باالس�تناد اىل تجارب القضاة واالش�ارة 
اليه�ا، اال ان ذل�ك لم يحص�ل وبالتأكيد ان ذلك س�يحصل مس�تقباً، لكننا يمكن ان 
نٔورش ومن خال املتابعة ان ما يحس�ب لتجربة الق�ايض الربملانية هو الحصول عىل 
ثق�ة الناخب والتزامه واحرتامه للمنصب الذي يمثل�ه وبالتأكيد للموقع القادم منه، 
مع ان هناك صعوبات كثرية رافقت عمله اال اننا نٔورش عىل تجربة القايض الربملانية 
ان الق�ايض / النائ�ب ظل حبيس رٔوي�ة القائمة التي قدمته كمرش�ح فصار ضمن 
التكت�ات السياس�ية يف مجل�س النواب مع انه مس�تقل واس�تقاليته كانت البد ان 
تنعك�س عند ادائه لدوره الربملاني وان اختلفت مع توجهات قائمته االنتخابية، وكم 
كنا نتمنى ان نرى منهج ورٔوية القايض / النائب يف عمله الربملاني بش�قيه املهمني: 
الرقابة والتشيع ففي الجانب الرقابي يمتلك النائب تجربة كبرية يف تطبيق القانون 
ال يملكها غريه من النواب االخرين واعتقدنا اننا س�نرى رقابة تشيعية واستجواب 
برملان�ي يتماهى مع الضخام�ة القانونية للنائب وتكون محط دراس�ة االكاديميني 
يف العم�ل النياب�ي فضاً عن حديث ال�رأي العام واالعام وقبله�ا املواطن ويف النهاية 
تنعك�س ايجابا ع�ىل عمل الربملان، لكننا لم ناحظ ذل�ك، والحظنا ان النائب القايض 
دخ�ل ضمن مس�رية العمل الربملاني القائ�م عىل التجاذبات السياس�ية او االتفاقات 
السياس�ية وكان صوت�اً للتحال�ف املنتم�ي الي�ه اكثر منه نائبا مس�تقاً ل�ه رٔويته 
ومنهجيته يف مجلس النواب. بل اننا لم نر للنائب اي دور يف تشيع القوانني املنظمة 
للسلطة القضائية وجاءت بشكل معتل بمجملها وخارج السياقات التنظيمية لرٔوية 
الس�لطة القضائية لذلك ل�م تصمد بكليتها احيانا او ببع�ض موادها القانونية امام 
النقض الدس�توري، ول�م يكن له دور يف الدفع بالقوانني عىل االقل املنظمة للس�لطة 
القضائية واملعززة الستقالية القضاء والقضاة كما لم يكن له دور واضح ومٔوثر يف 
عمل اللجان باعتباره عضواً فيها واهمها:  اللجنة القانونية ولجنة النزاهة الربملانية 
والتي اعتقدنا بانهما س�يكونان من انش�ط اللجان ويمنحان العم�ل الربملاني رٔوية 
ومنهجا وعما جديدا ومتغريا اال ان الحال لم يكن بحسب املتوقع، ان تجربة القايض 
الربملانية لم تكن باملس�توى الذي كان الجميع يطمح برٔويتها، فالقايض له حضوره 
سواء اكان يف العمل القضائي او اي عمل اخر ونجاحه سيكون انعكاسا بالتأكيد عي 
مؤسس�ته القادم منها وعىل املؤسس�ة التشيعية التي يمثلها، لذلك نرى بان وجود 
القايض يف املؤسس�ة التشيعية مه�م جدا لتحقيق التنوع يف مجل�س النواب بوجود 
رج�ال يحمل�ون ثنائية القانون والقض�اء ويمنحون املٔوسس�ة التشيعية فاعليتها 
وبخاص�ة يف اللجان القانونية الصانعة للتشيع وهو عامة صحة لبناء مؤسس�ات 
الدول�ة وتحقي�ق النظ�ام الديمقراط�ي واملٔوسس�ة القضائي�ة هي املح�ور الرٔييس 
والضامن للحقوق والحريات وهي الس�احة الحقيقية لتطبيق القوانني وكلما كانت 
القوان�ني من االهمية بحس�ب منظومتها الصانعة إنس�انياً ووطني�اً وقانونياً كلما 
كان التطبيق القضائي س�ليماً واخرياً كلنا آم�ل يف ان نرى القايض يف العمل الربملاني 

مستقبا اكثر استثناًء وفاعلية وتأثريا يف املؤسسة التشيعية.

الروبوتات تقيض عىل 85 مليون وظيفة
توصلت دراس�ة للمنتدى االقتصادي العاملي إىل أن الروبوتات ستقيض 
ع�ىل 85 مليون وظيفة يف الشكات متوس�طة وكب�رية الحجم، خال 

السنوات الخمس القادمة. 
ووجد مسح شمل ما يقرب من 300 رشكة عاملية أن املديرين التنفيذيني 
يف أربع من كل خمس رشكات يرسعون خطط رقمنة العمل ويطبقون 
تقني�ات جديدة ويبددون مكاس�ب التوظيف، التي حدث�ت منذ األزمة 
املالي�ة يف عامي 2007-2008. وقالت س�عدية زهيدي، املديرة اإلدارية 
للمنتدى االقتص�ادي العاملي: “رسعت جائحة كوفي�د-19 االنتقال إىل 
مس�تقبل العم�ل”. ووج�دت الدراس�ة أن العمال الذين س�يحتفظون 
بأدواره�م يف الس�نوات الخمس القادمة س�يتعني ع�ىل نصفهم تعلم 
مه�ارات جدي�دة، وأنه بحل�ول عام 2025، سيقس�م أصح�اب العمل 
أعماله�م بالتس�اوي بني الب�ش واآلالت. وبش�كل ع�ام، يتباطأ خلق 
فرص العمل، فيما يتس�ارع تدمري الوظائف، حيث تستخدم الشكات 
ح�ول العالم التكنولوجي�ا عوضا عن البش يف إدخ�ال البيانات ومهام 

الحسابات واإلدارة. 
وقال املنتدى العاملي، ومقره جنيف، إن النبأ السار هو أن أكثر من 97 
مليون وظيفة ستنش�أ يف اقتصاد الرعاي�ة يف الصناعات التكنولوجية، 
مث�ل ال�ذكاء االصطناع�ي وإنش�اء املحتوى. وأض�اف: “امله�ام التي 
س�يحتفظ البش فيها بميزتهم التنافسية تشمل اإلدارة واالستشارات 
وصن�ع الق�رار والتفكري والتواص�ل والتفاعل”. وس�يزداد الطلب عىل 
العمال، الذين يستطيعون شغل الوظائف املرتبطة باالقتصاد الصديق 
للبيئة ووظائف البيانات املتطورة والذكاء االصطناعي وأدوار جديدة يف 

الهندسة والحوسبة السحابية وتطوير املنتج.

تويرت تغري طريقة إعادة التغريد بشكل مؤقت
قام�ت منص�ة توي�رت بتغري طريق�ة إعادة 
التغري�د بش�كل مؤق�ت قب�ل االنتخاب�ات 
الرئاس�ية األمريكي�ة يف 3 نوفم�رب، وذل�ك 
للمساعدة يف منع إس�اءة االستخدام ونش 

املعلومات املضللة.
ويظ�ل بإمكانك اس�تخدام املي�زة، لكن لن 
يك�ون م�ن الس�هل إع�ادة تغري�د يشء ما 
لجميع متابعيك كاملعتاد حتى نهاية أسبوع 

االنتخابات عىل األقل.
وتق�وم تويرت بعرض التغري�دة مع اقتباس 
لتشجيعك عىل كتابة يشء عن تلك التغريدة 
قب�ل مش�اركتها عندم�ا تنقر ع�ىل أيقونة 

إعادة التغريد أو تضغط عليها.
ولس�ت مضطرًا لكتاب�ة أي يشء إذا كنت ال 

تريد ذل�ك، ويمكنك ترك م�كان الكتابة فارًغا 
والضغ�ط عىل زر إعادة التغريد إلعادة التغريد 

كما تفعل عادًة.
وتأمل تويرت أن يفكر األشخاص بشكل أفضل 
يف م�ا يعي�دون تغري�ده أو ينته�زوا الفرصة 

إلضافة وجهة نظرهم إىل التغريدة.
وقال�ت الشك�ة: بالرغ�م من أن ه�ذا التغيري 
يضي�ف بع�ض الخط�وات اإلضافي�ة ألولئ�ك 
الذين يريدون ببس�اطة إع�ادة التغريد، فإننا 

نأمل أن يش�جع الجميع عىل التفكري يف سبب 
تضخيم تغريدة ما، وزيادة احتمال أن يضيف 
األش�خاص أفكارهم وردود أفعالهم ووجهات 

نظرهم إىل املحادثة.
وقد ال تك�ون التغيريات يف إع�ادة التغريد هي 
االختافات الوحيدة الت�ي قد تراها يف تجربتك 

عرب تويرت.
 ”liked by“ ولن تعرض املنصة أيًضا توصيات
أو “followed by” م�ن أش�خاص ال تتابعهم، 
بينما يعرض مربع االتجاهاِت االتجاهاِت مع 

معلومات إضافية مضمنة فقط.
ومث�ل التغيريات يف إعادة التغريد، س�تكون 
هذه التعديات س�ارية حتى نهاية أسبوع 

االنتخابات عىل األقل يف الواليات املتحدة،
وأعلن�ت منص�ة تويرت عن ه�ذه التغيريات 
ألول م�رة يف 9 أكتوب�ر، لكنها لم تدخل حيز 

التنفيذ إال بعد 11 يوًما.
وادع�ى الرئي�س ترام�ب وغريه م�ن قادة 
يف  الكونج�رس  يف  الجمه�وري  الح�زب 
مناس�بات متعددة – خال جلسات استماع 
متعددة حول هذا املوضوع – أن هناك تحيزًا 
مناهًض�ا للمحافظ�ني يم�ر ع�رب منصات 
التكنولوجيا الكربى يخن�ق االبتكار وحرية 

التعبري.
ووجد ترامب نفسه عىل خاف علني مع تويرت، 
خاصة بعد أن أضافت الشكة عامة تحذيرية 
تش�ري إىل خاصية التحقق من الحقائق ضمن 

إحدى تغريداته.
وتأتي ه�ذه التغيريات أيًضا بعد تعرض تويرت 
وفيس�بوك النتقادات شديدة بس�بب الحد من 
ق�درة املس�تخدمني ع�ىل مش�اركة مق�ال يف 
صحيفة نيويورك بوس�ت ينتقد نجل املرش�ح 

الديمقراطي للرئاسة )جو بايدن(. 

توصل فريق من العلماء اىل اكتش�اف جديد يف جس�م اإلنس�ان وتحديدا يف 
منطقة الرأس، حيث تم اكتش�اف زوج من الغ�دد اللعابية الكبرية، كامنا 
يف الزاوي�ة حي�ث يلتق�ي تجويف األنف م�ع الحلق. وأعلن فري�ق العلماء 
الهولن�دي أن�ه إذا تأك�دت النتائج، فإن ه�ذا املنبع املخف�ي للعاب يمكن 
أن يمث�ل أول اكتش�اف م�ن نوعه منذ نح�و ثاثة قرونق. وق�ال الدكتور 
ماتيس فالس�تار، الجراح والباحث يف معهد الرسطان الهولندي، واملشارك 
يف الدراس�ة »اآلن، نعتق�د أن هن�اك غدة رابعة«. وقال�ت الدكتورة فالريي 
فيتزه�و، اختصاصية علم األمراض يف جامعة روتجرز، والتي لم تش�ارك 
يف البحث، إن الدراس�ة كان�ت محدودة وصغرية، وفحص�ت عددا محدودا 
م�ن املرىض، مضيف�ة: »لكن يبدو أنه�م عثروا ع�ىل يشء. وإذا كان األمر 
حقيقيا، فقد يغري الطريقة التي ننظر بها إىل األمراض يف هذه املنطقة من 
الجسم«. أما الدكتورة إيفون موري، وهي مختصة عاج األورام باإلشعاع 
يف جامعة ديوك، فقد عربت عن دهش�تها من االكتش�اف، قائلة: »صدمت 

تماما، ألننا يف عام 2020 ولدينا عضو جديد اكتشف يف جسم اإلنسان«.

علامء يكتشفون أعضاء جديدة 
يف جسم اإلنسان

طبيبة تتحدث عن خماطر ارتداء الكاممة عىل الذقن
حثت رئيسة أطباء الصحة يف شبه 
جزي�رة الق�رم وسيفاس�توبول، 
حماي�ة  هيئ�ة  قس�م  رئيس�ة 
“روس  الروس�ية  املس�تهلك 
بوتريب نادزو” يف املنطقة، ناتاليا 
بينكوفسكايا، عىل مراعاة قواعد 
ارت�داء الكمامات الت�ي يجب أن 
تتناسب بشكل مريح مع الوجه، 
وارت�داء كمام�ة ع�ىل الذقن يعد 

رضًرا للذات ولآلخرين.
وقالت يف اجتماع ملق�ر العمليات 
اإلقليمي�ة ملن�ع انتش�ار فريوس 
كورون�ا: “هن�اك قواع�د الرتداء 
إنزالها  الكمام�ات. عندم�ا يت�م 
ع�ىل الذقن، وما إىل ذل�ك، فهو يف 

الواقع أمر س�يئ لك وملن حولك. 
هذا مهم بشكل خاص يف وسائل 
النق�ل الع�ام، ألن هذه مس�احة 
مغلق�ة، هن�اك ع�دد كب�ري م�ن 
الناس، هذه س�اعة الذروة، مما 
يخل�ق مخاط�ر معين�ة يف تعقيد 

الوضع الوبائي”.
وحثت بينكوفسكايا سكان القرم 
ع�ىل االلت�زام بنظ�ام الكمام�ة، 

خاصة يف األماكن املزدحمة.
وت�م تس�جيل أكثر م�ن 7.5 ألف 
حال�ة إصاب�ة بف�ريوس كورونا 
خ�ال  الجمهوري�ة  يف  الجدي�د 
الف�رتة الحالي�ة، وش�في  4132 

شخًصا.

تمكن فريق علماء أملان، من تس�جيل أقرص فاصل 
زمني عىل اإلطاق، وهو ما ساعدهم عىل أن يقيسوا 
املدة التي تس�تغرقها جزيئة م�ن الضوء حتى تعرب 

جزيئا واحدا فقط من الهيدروجني.
وبحس�ب موقع »يس إن بي يس«، فإن هذا الفاصل 
القص�ري بش�كل كبري ج�دا، اس�تغرق 247 »زيبتو 
ثانية«، واملعروف يف الفيزياء هو أن »الزيبتو ثانية« 

جزء من أجزاء الثانية الكثرية. ووفق علم الفيزياء، 
ف�إن »الزيبت�و ثانية« يس�اوي واحدا ع�ىل ترليون 
ملي�ار من الثاني�ة، أي ما يعادل رقم�ا تليه 20 من 
ج  األصف�ار. وي�رى خ�رباء أن ه�ذا االكتش�اف يتورّ
جهودا عاملي�ة حثيثة من أجل قياس فواصل زمنية 
متناهية القرص يف الفيزياء، ولم يجر تسجيلها من 
قبل. وربما يتس�اءل البعض حول الفائدة من هذه 

القياسات، وهنا يقول الخرباء إنهم يستفيدون من 
النتائج من أجل قياس أدق لتغيريات الذرة من خال 
ما يع�رف بتأثري »الكهروضوئية«. وق�درّم العبقري 
األملاني، ألربت أينش�تاين، نظريته الش�هرية بشأن 
تأثري »الكهروضوئية« يف س�نة 1905، فقدم وصفا 
للظاهرة التي تحصل عندما تنبعث اإللكرتونات من 

الذرة، من جررّاء تعرضها للضوء.

علامء أملان يسجلون أقرص فاصل زمني عىل اإلطالق

كشف موقع فيسبوك، االثنني، عن برمجية آلية جديدة قائمة عىل الذكاء 
االصطناعي، قال إنها ستكون األوىل القادرة عىل ترجمة مئة لغة من دون 
االعتم�اد عىل اإلنكليزية. وجرى تطوير ه�ذه الربمجية املفتوحة املصدر 
املعتم�دة عىل الذكاء االصطناعي، ملس�اعدة الش�بكة االجتماعية الرائدة 
عامليا يف تحسني املحتوى الذي تقدمه يف 160 لغة ملستخدميها الذين يفوق 
عددهم ملياري ش�خص حول العالم. وقالت املساعدة يف مجال البحث يف 
الش�بكة أنغيا فان، يف رس�الة عرب مدونة »هذا اإلنجاز هو نتيجة تراكم 
سنوات من العمل األس�ايس ل فيسبوك عىل صعيد الرتجمة اآللية القائمة 
ع�ىل ال�ذكاء االصطناعي«. وأش�ارت ف�ان إىل أن النم�وذج الجديد يتمتع 
بدقة أكرب من األنظمة األخرى ألنه ال يعتمد عىل اإلنكليزية كلغة وسيطة 
للرتجمة. وكتبت فان: »عند الرتجمة من الصينية إىل الفرنسية عىل سبيل 
املث�ال، تعمل معظم النماذج املتمحورة ع�ىل اإلنكليزية عىل الرتجمة أوال 
م�ن الصينية إىل اإلنكليزية، ثم من اإلنكليزية غىل الفرنس�ية، ألن بيانات 

التدريب باإلنكليزية هي األكثر توافرا حول العالم«.

نموذج جديد من فيسبوك ال يعتمد 
عىل اإلنكليزية

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

اللواء الدكتور عدي سمير حليم الحساني


