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الربملان خفض مبلغ االقرتاض إىل ( )١٠تريلونات دينار وألزم احلكومة بإجياد «حل لالقتصاد» جينب العراق الديون
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الـنـفـط
تعتزم إطالق جولة الرتاخيص
ص3
الـخـامسـة

حمافـظ نينـوى
يكشف عن أكثر من « »100مرشوع لربنامج
ص3
األمم املتحـدة

ّ
متأخرة أم�س األربعاء،
ق�رّر الربملان ،يف س�اعة
االتفاق عىل عقد جلسة تمرير قانون «االقرتاض»
بع�د منتصف الليل ،فيما ّ
خفض�ت اللجنة املالية
مبل�غ االق�رتاض م�ن  ٤١ترلي�ون دين�ار إىل ١٠
ترليونات دينار.
وعق�د رئيس الربملان محم�د الحلبويس اجتماعا ً
مع الكت�ل الربملانية الش�يعية وأبرزها كتلة تيار
الحكم�ة ،واعضاء اللجنة املالية النيابية لحس�م
بع�ض االعرتاض�ات والخالف�ات ح�ول قان�ون
تمويل العجز املايل (االقرتاض) ،بحس�ب ما أفاد
به مصدر نيابي.
واتفقت الكتل النيابية ع�ىل تمرير قانون العجر
امل�ايل (االق�رتاض) ليتم رصف روات�ب املوظفني
اليوم الخميس.
وتعترب الرواتب العصب الرئييس املحرك للس�وق
الداخلي�ة العراقي�ة ،إذ يعتم�د القط�اع الخاص
العراق�ي بش�كل كب�ر ع�ىل إنف�اق املوظفني يف
القط�اع العام من أج�ل االس�تمرار ،خاصة وأن
غالبية التبادالت التجارية يف السوق العراقية هي
لس�لع استهالكية مس�توردة ،أو س�لع مصنعة
أو مزروع�ة داخلي�ا موجه�ة للس�وق املحلي�ة،
فيم�ا ال يص�در الع�راق أي س�لع بش�كل كبر،
باس�تثناء النفط .بدورها ،أعلن�ت اللجنة املالية
الربملاني�ة ،الثالث�اء رفعها قان�ون تمويل العجز
املايل «االقرتاض» إىل التصويت يف جلسة الربملان.
وقالت اللجنة يف بي�ان ورد إىل موقع ،IQ NEWS
إنه�ا «عق�دت اجتماع�ا ً برئاس�ة النائ�ب هيثم
الجبوري وحضور أعضائها.

التفاصيل ص2

األمـن الربملـانيـة تنتهـي مـن منـاقشـة قـانـون جرائـم املعلـومـاتـيـة
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األمن الوطني يوجه األعرجي بمتابعة تطورات
الوضع األمني بدياىل

بغداد  /المستقبل العراقي
وج�ه املجلس ال�وزاري لألم�ن الوطني،
أم�س األربعاء ،مستش�ار األمن الوطني
قاسم األعرجي بمتابعة تطورات الوضع
األمني يف محافظة دياىل ،فيما ش�دد عىل
رضورة إبع�اد امللف األمني عن التأثرات
السياسية.
وق�ال مكتب رئيس الوزراء يف بيان تلقت
املس�تقبل العراقي نسخة منه إن «القائد
العام للقوات املسلحة مصطفى الكاظمي
ترأس ،اليوم ،اجتماعا للمجلس الوزاري
لألمن الوطن�ي» ،مبينا أن «املجلس وجه

أعامل شغب يف األردن احتجاج ًا عىل نتائج االنتخابات
بغداد  /المستقبل العراقي

اندلع�ت أعمال ش�غب يف مناط�ق متعددة م�ن العاصمة
األردنية عمان وعدد من محافظات اململكة ،عقب اإلعالن
عن خسارة مرشحني يف االنتخابات النيابية.
وق�ال مصدر أمن�ي ،إن «عددا من األش�خاص من أنصار
أحد املرتش�حني قاموا بأعمال شغب بمنطقة شفا بدران
وإح�راق إطارات يف الش�ارع العام ،احتجاج�ا عىل نتائج
االنتخابات».
وأكد املصدر أن القوات األمنية تتعامل مع مثري الش�غب
يف املوقع ،وأنها تمكنت من انهاء االحتجاج وإعادة األمور

وزارة النقل:
اعادة أكثـر مـن « »٣،٥٦٤نـازح
اىل حمافظة املوصل
ص3

مستش�ار األمن الوطني قاسم األعرجي
بمتابع�ة تط�ورات الوض�ع األمن�ي يف
محافظة دياىل» ،مبينا أن «املجلس ناقش
أيض�ا م�روع إص�دار س�مات الدخول
واإلقامة اإللكرتوني».
وأض�اف ،أن «الكاظم�ي وج�ه أيض�ا
بمواصل�ة العمليات االس�تباقية وإبعاد
األمن عن التأثرات السياسية ،فضال عن
مواصل�ة العمليات االس�تباقية» ،مؤكدا
«أهمي�ة حماي�ة املواطن وتوف�ر األمن
واالستقرار له من أولويات عمل األجهزة
األمنية».
وبحس�ب البي�ان ،ش�دد الكاظم�ي عىل

«رضورة إبعاد امللف األمني عن التأثرات
السياسية».
يذك�ر أن املجلس األعىل لألمن الوطني تم
تشكيله بهدف تحقيق أمن الدولة العراقية
وس�المتها من جمي�ع الجوان�ب االمنية
واالقتصادي�ة واالجتماعي�ة والثقافي�ة
والبيئية وغرها ،وعادة ما يعقد جلسات
دورية ملناقش�ة أهم املس�تجدات يف البلد
واتخ�اذ قرارات بش�أنها ،فضال عن عقد
جلسات طارئة عند الحاجة لذلك.
من جان�ب آخ�ر ،بحث مستش�ار األمن
القومي قاسم األعرجي مع وفد من وزارة
الخارجي�ة النرويجية ،الدع�م النرويجي

عىل الصعيدين العسكري واملدني.
وذكر بيان للمكت�ب االعالمي لألعرجي،
ان األخر استقبل بمكتبه وفدا من وزارة
الخارجي�ة النرويجية ،برئاس�ة املبعوث
الخاص هيلداه�ار ،والتي «أكدت عىل أن
الزي�ارة تأتي لتأطر العالق�ة مع العراق
عىل الصعيدين ،العسكري واملدني ،مبينة
أن بالدها س�تلعب دورا دبلوماسيا مهما
لتقدي�م الدع�م الالزم للع�راق ،من خالل
التحال�ف الدويل وحلف الناتو ،يف املجاالت
اإلنسانية والعسكرية».

التفاصيل ص2

الكعبي يطالب احلكـومـة بفتـح ملفـات اآلثـار املهـربـة واسرتدادهـا

لطبيعتها ،وضبط عدد من املشاركني يف أعمال الشغب.
كما احتج عدد من أنصار مرتشح لالنتخابات النيابية أمام
مركز اقرتاع تالع العيل ،بعد خسارة املرشح باالنتخابات.
وقال مص�در أمني ،إن «معلوم�ات وردت ملديرية رشطة
ش�مال عمان تفيد بوجود تجمهر وتجمع عدد من أنصار
أح�د املرش�حني أم�ام مركز اق�رتاع الصال�ة الرياضية يف
منطقة تالع العيل احتجاجا عىل عدم نجاحه باالنتخابات
النيابية».
وأكد املصدر أنه «لم ترد أي مالحظات حول إطالق عيارات
نارية» .ويف بلدية الحم�راء باملفرق أرضم محتجون النار
يف مبنى البلدية احتجاجا عىل النتائج.

الداخلية حتيص ( )٦0ألف بني شهيد وجريح يف صفوفها ..وتؤكد :اختذنا قرارات لـ «إنصافهم»

احلشد الشعبي واجليش يطوقان اهدافهام يف عمق صحراء االنبار

العراق يصدر
« »100ألف طن من التمور :سنرفعها
اىل « »٥اضعاف قريب ًا
ص3

العمل تعلن تلقي
 100ألف طلب عىل قروض
العاطلني عن العمل
ص3

الطلبـة
عىل أعتاب االنسحاب
من كأس العراق
ص7

ص2

ص2

ص2

التعليم ترفع الطاقة االستيعابية يف كليات املجموعة الطبية اىل ( )50باملئة
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

وج�ه وزير التعليم العايل والبح�ث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب ،أمس األربع�اء ،بزيادة خطة القبول يف
كليات املجموعة الطبية اىل  %50من طاقتها االس�تيعابية لتغطية أعداد الطلبة خريجي الس�ادس اإلعدادي
م�ن فئ�ة أصحاب املعدالت العالية .وذكر بيان للوزارة ،تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه ،ان «ذلك لدى
ترؤس�ه اجتماع�ا لعمداء كلي�ات املجموعة الطبي�ة يف العراق وبحض�ور مدير دائرة الدراس�ات والتخطيط
واملتابع�ة ايه�اب ناج�ي عباس حيث تدارس�وا رفع مس�توى الطاقة االس�تيعابية للمجموع�ة الطبية عىل
مس�توى الجامعات الحكومية كافة الستيعاب مخرجات الدراس�ة االعدادية للعام الدرايس .»2020/2021
واضاف ان «املجتمعني اس�تعرضوا بيانات الطلبة من مخرجات الدور األول التي س�جلت معدالت استثنائية
وصل بعضها اىل أعىل من عتبة ال�( )100وبواقع ستة آالف وأربع وخمسني طالبا وناقشوا الخيارات املمكنة
ملعالجة مؤرش الزيادة الكبرية يف أعداد الطلبة واملعدالت العالية التي س�تتنافس عىل حجز مقاعد املجموعة
الطبية» .ووجه وزير التعليم «برفع الطاقة االستيعابية اىل  % 50يف كليات املجموعة الطبية التي سيتنافس
فيها الجميع عىل وفق املعدل ورغبة الطالب يف تسجيل االختيارات املناسبة يف استمارة القبول املركزي».
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ّ
متأخرة أمس
قرّر الربمل�ان ،يف س�اعة
األربع�اء ،االتف�اق ع�ىل عق�د جلس�ة
تمرير قانون «االقرتاض» بعد منتصف
الليل ،فيما ّ
خفضت اللجنة املالية مبلغ
االقرتاض م�ن  ٤1ترليون دينار إىل 10
ترليونات دينار.
وعقد رئي�س الربملان محمد الحلبويس
اجتماعا ً مع الكتل الربملانية الش�يعية
وأبرزه�ا كتلة تيار الحكم�ة ،واعضاء
اللجن�ة املالي�ة النيابية لحس�م بعض
االعرتاض�ات والخالفات ح�ول قانون
تمويل العجز املايل (االقرتاض) ،بحسب
ما أفاد به مصدر نيابي.
واتفق�ت الكت�ل النيابي�ة ع�ىل تمرير
قان�ون العج�ر امل�ايل (االق�رتاض)
ليت�م رصف روات�ب املوظف�ني الي�وم
الخميس.
وتعترب الرواتب العصب الرئييس املحرك
للس�وق الداخلي�ة العراقي�ة ،إذ يعتمد
القط�اع الخاص العراقي بش�كل كبري
عىل إنف�اق املوظف�ني يف القطاع العام
من أجل االستمرار ،خاصة وأن غالبية
التبادالت التجارية يف الس�وق العراقية
ه�ي لس�لع اس�تهالكية مس�توردة،
أو س�لع مصنع�ة أو مزروع�ة داخلي�ا
موجهة للس�وق املحلية ،فيما ال يصدر العراق أي س�لع
بشكل كبري ،باستثناء النفط.
بدورها ،أعلن�ت اللجنة املالية الربملاني�ة ،الثالثاء رفعها
قانون تموي�ل العجز املايل «االق�رتاض» إىل التصويت يف
جلس�ة الربمل�ان .وقالت اللجن�ة يف بي�ان ورد إىل موقع
 ،IQ NEWSإنها «عقدت اجتماعا ً برئاس�ة النائب هيثم
الجب�وري وحضور أعضائه�ا ،اكملت فيه مناقش�اتها

بش�أن قانون تمويل العجز املايل نظ�را ً لتأخر الحكومة
بارس�ال قانون املوازنة االتحادية لعام  2020واستمرار
االنخفاض باس�عار النفط الخام وبما يضمن اس�تمرار
تمويل روات�ب املوظف�ني واملتقاعدين وش�بكة الرعاية
االجتماعية».
وأضاف�ت «خالل االجتم�اع الذي حرض ج�زء منه نائب
رئيس مجلس النواب بش�ري ح�داد وجرى يف مقر اللجنة
املالي�ة ،اتمت اللجن�ة مناقش�اتها بش�أن القانون بعد

اج�راء تعديالت تلزم الحكومة باج�راء اصالحات فعلية
تجن�ب البلد مث�ل هذه االزم�ات االقتصادي�ة الخانقة،
فضال عن عدم االعتماد املس�تمر عىل سياسة االقرتاض
واثقال كاهل الدولة بالديون».
وبلغ�ت واردات النفط العراقي -بحس�ب بيانات رشكة
س�ومو النفطية العراقية – لش�هر ترشين األول املايض
– الذي لم يستلم العراقيون رواتبه حتى اآلن – نحو 3.٤
مليار دوالر .وحاولت الحكوم�ة العراقية ترشيع قانون

لالقرتاض الداخ�ي ،يمكنها من توفري
رواتب املوظفني لثالثة أشهر ،لكن هذا
الس�عي يواجه باالعرتاض�ات من قبل
الربمل�ان العراق�ي ،خاصة بع�د مرور
ثالثة أش�هر فق�ط من تمري�ر قانون
س�مح للحكومة باقرتاض  15ترليون
دين�ار عراق�ي م�ن املص�ارف املحلية
(نح�و  12ملي�ار دوالر) وخمس�ة
مليارات من البنك الدويل.
وأك�د رئي�س اللجن�ة املالي�ة ،هيث�م
الجب�وري ،وف�ق البي�ان ،أن «القرض
س�يمكن الحكوم�ة م�ن دف�ع رواتب
املوظفني لالش�هر الثالثة املتبقية من
سنة  ،2020فضال عن تخصيص جزء
من القرض للمش�اريع االس�تثمارية،
وتنمية االقالي�م واملحافظات ،عىل ان
توزع بش�كل ع�ادل ع�ىل املحافظات
وحس�ب النس�ب الس�كانية ودرج�ة
املحرومية فيها».
وح�ددت اللجن�ة املالي�ة «ج�زء م�ن
الق�رض لدعم القطاع الزراعي وتوفري
م�ا يحتاجه الفالح من اس�مدة وبذور
ومبيدات من اجل الوصول اىل االكتفاء
الذاتي ،فضال عن الزام الحكومة باتمتة
الكمارك واعتماد البطاقة البايومرتية
للموظفني والغاء االعفاءات الرضيبية
الكمركي�ة باس�تثناء الص�ادرة منه�ا
بقانون االستثمار والزام رشكات الهاتف النقال بتسديد
ما عليها من مبالغ وغرامات والجباية عىل الخدمات من
اج�ل تعظيم االيرادات غري النفطية ورفد املوازنة العامة
بها» ،كما ورد يف البيان.
وتابع�ت «يف خت�ام االجتم�اع ،صوت�ت اللجن�ة املالي�ة
ع�ىل الفقرات االصالحي�ة املضافة ع�ىل القانون ورفعه
للتصويت تحت قبلة مجلس النواب».

األمن الوطني يوجه األعرجي بمتابعة تطورات الوضع األمني بدياىل
بغداد  /المستقبل العراقي
وج�ه املجلس الوزاري لألمن الوطني ،أمس
األربع�اء ،مستش�ار األمن الوطني قاس�م
األعرجي بمتابعة تط�ورات الوضع األمني
يف محافظ�ة دياىل ،فيما ش�دد عىل رضورة
إبعاد امللف األمني عن التأثريات السياسية.
وق�ال مكتب رئي�س ال�وزراء يف بيان تلقت
املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه إن «القائد
العام للقوات املس�لحة مصطفى الكاظمي
ترأس ،الي�وم ،اجتماعا للمجل�س الوزاري
لألم�ن الوطن�ي» ،مبين�ا أن «املجلس وجه

احلشد الشعبي
واجليش يطوقان
اهدافهام يف عمق
صحراء االنبار
بغداد  /المستقبل العراقي
أكد قائ�د عمليات األنبار للحش�د
الش�عبي قاس�م مصل�ح ،أم�س
األربعاء ،ان قوات الحشد الشعبي
والجيش طوقت األهداف املرسومة
يف عمق صح�راء االنبار لتطهريها
من فلول داعش.
وق�ال مصل�ح يف ب���ي�ان تلقت
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه
انه «ضم�ن الصفح�ة الثانية من
عملي�ات لبيك يا رس�ول الله غرب
االنب�ار تواص�ل قط�����ع�ات
الحش�د الش�عبي والجي������ش
تقدمها لتطه�ري مناطق مهمة يف
عمق صحراء االنب�ار الغربية التي
نش�طت فيها مؤخرا خاليا داعش
« ،الفت�ا اىل ان «العمليات انطلقت
وف�ق معلوم�ات اس�تخبارية
ومتابع�ة دقيق�ة ح�ول تحركات
داعش يف الودي�ان بعمق الصحراء
غرب األنبار.
وأض�اف مصل�ح ان «القطع�ات
العس�كرية طوق�ت أهدافه�ا
املرسومة والعملية ستستمر لحني
تأمينها من فلول داعش «.

مستش�ار األم�ن الوطني قاس�م األعرجي
بمتابعة تطورات الوضع األمني يف محافظة
دي�اىل» ،مبين�ا أن «املجل�س ناق�ش أيض�ا
م�رشوع إصدار س�مات الدخ�ول واإلقامة
اإللكرتوني».
وأضاف ،أن «الكاظمي وجه أيضا بمواصلة
العملي�ات االس�تباقية وإبع�اد األم�ن عن
التأث�ريات السياس�ية ،فضال ع�ن مواصلة
العملي�ات االس�تباقية» ،مؤك�دا «أهمي�ة
حماية املواطن وتوفري األمن واالستقرار له
من أولويات عمل األجهزة األمنية».
وبحس�ب البي�ان ،ش�دد الكاظم�ي ع�ىل

الخارجية النرويجية ،الدعم النرويجي عىل
الصعيدين العسكري واملدني.
وذك�ر بيان للمكت�ب االعالم�ي لألعرجي،
ان األخري اس�تقبل بمكتبه وف�دا من وزارة
الخارجي�ة النرويجي�ة ،برئاس�ة املبع�وث
الخ�اص هيلداه�ار ،والتي «أك�دت عىل أن
الزي�ارة تأت�ي لتأط�ري العالقة م�ع العراق
ع�ىل الصعيدين ،العس�كري واملدني ،مبينة
أن بالده�ا س�تلعب دورا دبلوماس�يا مهما
لتقدي�م الدع�م ال�الزم للع�راق ،م�ن خالل
التحالف ال�دويل وحلف النات�و ،يف املجاالت
اإلنسانية والعسكرية».

وأضاف البيان ،ان مستش�ار األمن القومي
قاسم األعرجي أش�ار اىل أن العراق بحاجة
اىل دعم املجتمع الدويل ،وهو جاد يف مسألة
إنه�اء معاناة النازحني ،وتأمني عودتهم اىل
مناطقهم» ،مبين�ا« ،أن العراق يؤمن بمبدأ
الحوار ،ألنه كفيل بحل اإلشكاالت الحاصلة
يف املنطقة ،وس�تكون له آث�ار إيجابية عىل
األمن واالس�تقرار ،مبينا أن حكومة السيد
الكاظم�ي ،ق�د وضع�ت خارط�ة طري�ق
واضح�ة يف عالقاته�ا م�ع دول املنطق�ة
والعالم ،أساسها االحرتام املتبادل والتعاون
ّ
البناء ،خدمة ملصالح شعوبها».

املفوضية ترشع بالتحضري لالنتخابات وتؤكد :ما زلنا بانتظار «السيولة املالية»
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت املفوضية العليا لالنتخاب�ات ،أمس االربعاء ،الرشوع
بمهامها إلجراء االنتخابات يف موعدها الذي ح ّددته الحكومة
يف حزيران 2021
وذكرت املفوضية العليا لالنتخابات يف بيان تلقت املس�تقبل
العراقي نس�خة منه ،انه «بع�د التصديق عىل قانون انتخاب
مجلس النوّاب العراقي رقم ( )9لسنة  2020أصبح لزاما ً عىل
املفوّضية ال�رشوع بمهامها إلجراء االنتخاب�ات يف موعدها
الذي ح ّددته الحكومة».
وأضاف�ت أنه «بن�ا ًء عىل ذلك فقد جرى وض�ع األنظمة التي
تنظم س�ري للعملي�ة االنتخابي�ة ،والتي يس�تلزم القيام بها
توف�ري التخصيص�ات املالية الالزمة التي ما ت�زال املفوّضية
بانتظار إق�رار املوازنة االنتخابية ،وتوفري الس�يولة النقدية
الالزمة لتنفيذها».
وتابع�ت انه «لإلفادة من التجارب االنتخابية الس�ابقة التي
أجرتها املفوّضية ،ال سيّما االنتخابات الربملانية األخرية التي

أجرتها يف شهر آيار من عام  ،2018يسعى مجلس املفوّضني
إىل التقيي�م وإحكام الضب�ط يف العملية االنتخابية املقبلة ،إذ
يجري العمل عىل إعداد دراس�ة ملتابعة الش�كاوى والطعون
القابلة للقي�اس بموضوعية ومنطقية يف العملية االنتخابية
الس�ابقة ،ونتائج األداء يف حينها؛ للوقوف عىل أبرز املشاكل
والعقبات املرافقة لها ،وأس�بابها وتحدي�د أثرها عىل نزاهة
العمل؛ لوضع اإلجراءات التصحيحية الرامية إىل منع حدوثها
مرّة أخرى ،وتجاوز تلك املس�بّ بات ع�ن طريق إيجاد الحلول
املناسبة لتفاديها وعدم تكرارها».
ولفت البي�ان اىل انه ّ
«للتكيّف الرسيع واملس�تم ّر وللمواءمة
ّ
املتغريات املحيطة بالعمل االنتخابي ،فقد جرى
الكاملة م�ع
تش�كيل لجان َّ
مؤلفة من أعضاء مجلس املفوّضني مع فرق
ّ
مش�كلة من األقسام الفنية والقانونية
س�اندة لعمل اللجنة
ّ
ّ
تتوىل عملية التفاوض مع رشكة (اندرا) اإلسبانية
املختصة،
ّ
املختص�ة بإع�داد آلية لتحدي�ث قاعدة البيان�ات وتطويرها
الخاصة ُ
ّ
بع ّدة التس�جيل البايومرتي
بما يتالءم والربامجيات
والجدول الزمني الالزم للطباعة والنقل بما يتناسب واملوعد

ً
ّ
ّ
املوظفني
فض�ال ع�ن تدري�ب
املح�دد إلج�راء االنتخاب�ات،
العاملني عليها».
وأش�ار البيان اىل ان «التفاوض مع رشك�ة (مريو) الكورية
بش�أن إع�داد مرك�ز التأهيل وتجهي�زه ،وتحدي�د الكميات
ً
فضال
التعويضية واإلضافية ألجه�زة ترسيع إعالن النتائج،
ّ
التحق�ق اإللكرتوني ،ولجنة
عن تش�كيل لجنة تجهي�ز ع ّدة
أخرى تعمل عىل التفاوض مع رشكة (غرين كلوي) اللبنانية
ّ
ّ
واملحط�ات التابعة لها،
املتخصص�ة بع� ّدة مراك�ز االق�رتاع
ّ
الخاص
وتوجيههم بإنج�از األعمال ضمن الج�دول الزمني
بعمل املفوّضية».
وتاب�ع البيان «والس�تمرارية عم�ل املفوّضي�ة وديمومتها،
فق�د أكم�ل مجل�س املف���وّض�ني بن�اء الهي������كل
التنظيم�ي واإلداري للمفوّضي�ة ع�ىل نحو يضم�ن تحقيق
أهداف املفوّضية وبرامجه�ا بفاعلية وواقعية متميّ����زة،
ع�ن طريق تفوي�ض العم�ل ،وتوض����يح خط�وط تدفق
الصالحيات ،ورسم قنوات ّ
االتصال والتنسيق لنجاح العملية
االنتخابية ونزاهتها».

الداخلية حتيص ( )٦0ألف بني شهيد وجريح يف صفوفها..
وتؤكد :اختذنا قرارات لـ «إنصافهم»
بغداد  /المستقبل العراقي
ن�رشت وزارة الداخلية ،أم�س األربعاء،
إحصائي�ة بع�دد الضحاي�ا يف الس�لك
التاب�ع لها ،فيم�ا أعلنت اتخ�اذ قرارات
ل�»إنصافه�م» .وقال�ت ال�وزارة يف بيان
تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه إن

« 29ألف جريح و 29ألف شهيد مسجلني
ً
مش�رية إىل
يف س�لك جه�از الداخلي�ة»،
أن «هن�اك ق�رارات ع�دة إلنص�اف هذه
الرشيحة».
وأضاف�ت «م�ن ضم�ن الق�رارات إعادة
النظر يف موضوع إحدى الرشكات املكلفة
بتزويد الجرحى فاقدي األطراف والتعاقد

رئيس هيئة احلشد يف دمشق للقاء
الرئيس السوري
بغداد  /المستقبل العراقي
وصل رئيس هيئة الحش�د الشعبي
فال�ح الفياض ،أم�س األربعاء ،اىل
العاصمة السورية دمشق.
وذك�ر املكت�ب االع������الم�ي

م�ع رشكات عاملي�ة رصين�ة ،إضافة إىل
إرسال الجرحى للعالج يف خارج البالد».
وأش�ارت وزارة الداخلي�ة ،إىل أن «الوزير
عثم�ان الغانم�ي وض�ع برنامج�ا ً
للق�اء الجرحى ش�هريا ً لس�ماع آرائهم
واحتياجاته�م» .يذكر أن وزارة الداخلية
تع�د أك�رب وزارات الدول�ة العراقي�ة من

ناحي�ة ع�دد املنتس�بني ،وش�هدت بع�د
ع�ام  2003توس�عا ً يف أعداد منتس�بيها
واملؤسس�ات واملديريات التابع�ة لها ،إذ
كان لديها قبل ذلك العام  36ألف منتسب
ً
الحق�ا إىل  650ألف
فق�ط ،لريتفع العدد
منتسب ،بحس�ب املتحدث األسبق باسم
الوزارة عبد الكريم خلف.

للفي�اض يف بي�������ان تلق�ت
املس�تقبل العراقي نس�خة منه أن
«رئيس هيئة الحش�����د الشعبي
فال�ح الف�����ي�اض وص�ل إىل
دمش�ق للق�اء الرئي�س الس�وري
بشار األسد».

األمن الربملانية تنتهي من مناقشة قانون
جرائم املعلوماتية
بغداد  /المستقبل العراقي
أنه�ت لجن�ة األمن والدف�اع النيابية ،مناقش�ة م�رشوع قان�ون الجرائم
املعلوماتي�ة خ�الل اجتماع عق�د يف مقرها بمبن�ى مجلس الن�واب الليلة
املاضية.
وق�ال عضو لجنة األمن والدفاع النيابية س�عد مايع الحلف�ي ،ان اللجنة،
«انتهت من مناقش�ة م�رشوع قانون جرائم املعلوماتية ،والذي س�يحقق
التوازن بني حرية التعبري وحماية األمن االجتماعي العام».
وذك�ر الحلفي ،ان« ،لجنة األمن والدفاع النيابية عقدت اجتماعا ً يف مقرها
بمبن�ى مجلس النواب لفت�ح أبواب النقاش حول الق�راءة الثانية ملرشوع
قان�ون جرائ�م املعلوماتية ،مبينا ً أن�ه يهدف إىل توفري الحماي�ة القانونية
وايجاد نظام عقابي ملرتكبي جرائم الحاسوب وشبكة املعلومات».
وأضاف ،وقد تم ادراج عدد من التعديالت من أجل إنضاج مرشوع القانون
وتضمين�ه فقرات جدي�دة تضمن متطلبات الحق�وق والحريات الواردة يف
الدس�تور واالتفاقيات الدولية لحقوق االنس�ان ،الفتا ً إىل أن لجنته عازمة
عىل ترشيع القانون خالل الجلسات املقبلة.
وأش�ار إىل انتهاء لجنة االمن والدفاع النيابية من مناقش�ة مرشوع قانون
جرائ�م املعلوماتي�ة وانج�از التعدي�الت وال�واردة عىل م�رشوع القانون
بالتع�اون مع اللج�ان الن������يابية الس�اندة والفري��ق االستش�اري ،
مؤكدا ً يف ذات الوقت أنه س�يحقق التوازن بني حرية التعبري وحماية األمن
االجتماعي العام .

الداخلية حتبط هتريب آثار يف نينوى
والقبض عىل العصابة
بغداد  /المستقبل العراقي

التقى وفداً من النرويج لبحث الدعم العسكري واملدني
«رضورة إبع�اد امللف األمن�ي عن التأثريات
السياسية».
يذك�ر أن املجل�س األعىل لألم�ن الوطني تم
تشكيله بهدف تحقيق أمن الدولة العراقية
وس�المتها م�ن جمي�ع الجوان�ب االمني�ة
واالقتصادي�ة واالجتماعي�ة والثقافي�ة
والبيئي�ة وغريها ،وعادة ما يعقد جلس�ات
دوري�ة ملناقش�ة أه�م املس�تجدات يف البلد
واتخ�اذ ق�رارات بش�أنها ،فض�ال عن عقد
جلسات طارئة عند الحاجة لذلك.
م�ن جان�ب آخ�ر ،بح�ث مستش�ار األمن
القومي قاس�م األعرجي مع وفد من وزارة
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أعلن�ت وزارة الداخلي�ة ،أم�س
االربع�اء ،القب�ض ع�ىل عصاب�ة
تهريب آثار يف محافظة نينوى.
وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان تلق�ت
املس�تقبل العراقي نس�خة منه ،ان
«مفارز ش�ؤون الداخلي�ة تمكنت
م�ن إحب�اط عملية تهري�ب اثار يف

إح�دى مناط�ق محافظ�ة نينوى،
وإلقاء القبض ع�ىل العصابة التي
حاولت تهريب هذه اآلثار».
واضاف�ت ،ان «ه�ذه االثار تنوعت
م�ن ب�ني مخطوط�ات أثري�ة
ومسكوكات واختام ،حيث اتخذت
االج�راءات القانوني�ة بح�ق هذه
العصاب�ة ،والتعام�ل م�ع اآلث�ار
املضبوطة أصولياً».

اإلعالم األمني يكشف نتائج عملية تطهري
جبال خانوكة
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت خلية اإلع�الم األمني ،أمس االربع�اء ،نتائج عملية سلس�لة جبال
خانوكة يف محافظة صالح الدين.
وذكرت الخلية يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه« ،بعد ان أطلقت
يوم الثامن من الشهر الجاري وبتوجيه رئيس مجلس الوزراء القائد العام
للقوات املس�لحة مصطفى الكاظمي ،وبإرشاف قيادة العمليات املشرتكة،
قطع�ات الجي�ش العراقي وقيادة ق�وات الرشطة األتحادية وتش�كيالتها
ول�واء مِ ن الرد الرسيع وقطعات وتش�كيالت الحش�د الش�عبي وبأس�ناد
ط�ريان الجيش والقوة الجوي�ة وطريان التحالف الدويل بعملية عس�كرية
وأمنية واسعة يف سلسلة خانوكة ملالحقة بقايا عصابات داعش اإلرهابية
وتطهري هذه املناطق حققت مجموعة نتائج».
واض�اف البي�ان «كانت نتائ�ج هذه العملي�ة تدمري  ٤عج�الت و 56وكرا
والعثور عىل  3قواعد رشاشة و 106عبوة ناسفة ومدفع ما يسمى جهنم
وقاعدة راجمة وصاروخني و 5عجالت مرتوكة وخندقني و 15موضع رمي
و ٤5نفق�ا ً و 3ركائز ه�اون ومنصتي إطالق صواري�خ و 11قنربة هاون
ومسطرة تفجري وهاون ومرصد للعدو ،كما تم تطهري  3طرق» .واشار اىل
«إصابة  ٤مقاتلني وترضر آلية».

الكعبي يطالب احلكومة بفتح ملفات اآلثار
املهربة واسرتدادها
بغداد  /المستقبل العراقي
دعا النائب االول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي ،أمس االربعاء،
الحكومة لفتح ملفات اس�رتداد االثار املهربة خ�ارج العراق وبذل الجهود
الكبرية يف انهاء كافة املعضالت بهذا الشأن لإلرساع باستعادتها.
وذك�ر بيان ملكتب نائ�ب رئيس الربملان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة
من�ه ان «الكعب�ي وخالل رعايت�ه للمؤتمر الع�ام لتأهيل املواق�ع االثرية
واالهتم�ام باآلثار العراقية والذي نظمته لجنة الثقافة والس�ياحة واالثار
النيابية تحت ش�عار (اثارنا هويتنا لنرس�م بها مستقبل عراقنا) بحضور
رئي�س واعض�اء اللجن�ة ،ووزير الثقافة والس�ياحة ،وعدد م�ن الباحثني
واألكاديمي�ني بمبن�ى مجلس النواب ،ش�دد عىل اهمي�ة االرساع يف تفعيل
وتنش�يط قطاع الس�ياحة واالثار لتعظيم موارد البالد غري النفطية يف ظل
االزمة االقتصادية الراهنة».
وأك�د الكعبي بحس�ب البي�ان ان «املجلس حريص عىل اق�رار الترشيعات
واج�راء التعديالت التي تس�اهم يف تفعي�ل القطاع الس�ياحي واالثاري يف
البالد ،وتفعيل مذكرات التفاهم مع دول الجوار والعالم».
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حمافظ البرصة يعلن قرب افتتاح جرس
وزارة النقل :اعادة أكثر من « »٣،٥٦٤نازح اىل حمافظة املوصل
النجيبية خالل أيام
استحدثت آلية دقيقة الحتساب إيرادات حركة اآلليات يف املوانئ

بغداد  /المستقبل العراقي

المستقبل العراقي /صفاء الفريجي
اعل�ن محاف�ظ البرصة املهندس اس�عد
عبد االم�ري العيداني ،أمس األربعاء ،عن
قرب افتتاح ج�ر النجيبية الذي يربط
مركز املحافظة بش�مال البرصة والذي
يعترب من املش�اريع املهمة التي احالتها
حكومة البرصة إلحدى الرشكات املحلية
يف املحافظة.
وق�ال العيداني يف بيان تلقت املس�تقبل
العراقي نس�خة من�ه ان املرشوع يعترب
من املش�اريع املهمة التي ستس�اهم يف
حل مش�كلة الزخم امل�روري للمركبات
ع�ىل بواب�ة مدخ�ل منطق�ة الكرم�ة
ش�مال املحافظة ال سيما طلبة املدارس
والجامع�ات واملوظف�ني ومختل�ف
ً
مبين�ا أن االفتتاح س�يكون
املواطن�ني،
خال األيام القليلة القادمة.
من جهته ،اوضح املدير املفوض لرشكة
ماء الس�ماء الدولية والء عبد سلمان ان

مرشوع ج�ر النجيبي�ة اكتمل بعد ان
ً
مبين�ا انه لم
انج�زت الرشكة املرشوع،
يتبقى سوى األرشعة الخاصة بالجر

والتي س�يتم نصبها الحق�ا ً بعد ان يتم
افتت�اح الج�ر لغرض تخفي�ف الزخم
املروري الذي يعاني منه املواطنني.

اعلن�ت وزارة النق�ل  /الرشك�ة العامة
لنق�ل املس�افرين والوفود اع�ادة االف
النازح�ني م�ن مخيم�ات االي�واء اىل
مناطقه�م االصلية يف محافظة املوصل
ضم�ن جه�ود وزارة النق�ل يف اللجن�ة
العليا العادة توطني النازحني .
وبني مدير عام الرشكة املهندس كريم
كاظ�م حس�ني :اس�تنادا لتوجيه�ات
معايل وزير النقل الكابتن نارص حسني
الش�بيل تمكن�ت م�اكات الرشكة من
نق�ل ( )3،٥6٤نازح بواس�طة حافات
الرشك�ة من مخيم�ات حم�ام العليل،
الجدع�ة االول والجدع�ة الخام�س اىل
مناط�ق س�كناهم االصلي�ة يف (ت�ل عبط�ة ،القيارة،
البعاج ،مخم�ور ،املحلبية ،الق�ريوان ،ربيعة ،تلعفر،
زمار ،والكسك وسنجار).
واش�ار حس�ني إىل ان جه�ود الرشكة مس�تمرة بنقل
كل العوائ�ل التي نزحت خ�ال العمليات العس�كرية
والنازح�ني العراقي�ني املتواجدي�ن يف االرايض الرتكية
والس�ورية واعادته�م اىل ارض الوط�ن ومناطقه�م

االصلية وحسب الخطط والتوقيتات املتفق عليها مع
وزارة الهجرة واملهجرين والجهات املعنية مضيفا ،ان
ماكات الرشكة اثبتت للجميع قدراتها يف ادارة اصعب
امللفات وتحقيق نجاحات كب�رية والتي جاءت نتيجة
لحرص وعمل موظفي الرشك�ة بروح الفريق الواحد
وتفانيهم من اجل الدافع االنساني والوطني.
بدوره�ا ،أعلن�ت وزارة النق�ل الرشك�ة العامة ملوانئ
العراق عن اس�تحداث اس�تمارة تنظيم جدول لحركة

النفط تعتزم إطالق جولة الرتاخيص اخلامسة
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�دت وزارة النف�ط ،أم�س األربع�اء ،أنها بص�دد اعادة
النظ�ر ببعض فقرات العق�ود املربمة مع رشكات جوالت
الرتاخيص ذات الكلف املرتفعة النتاج الخام ،كاشفة عن
نيته�ا احياء جول�ة الرتاخيص الخامس�ة الحتوائها عىل
عدد من الحقول الغازية التي تسعى الوزارة الستثمارها
بالشكل االمثل ،إضافة اىل إجراء مفاوضات مع الرشكات
املتخصصة الستثمار حقيل عكاز واملنصورية الغازيني.
وق�ال مدير عام دائرة العقود والرتاخيص يف الوزارة ،عيل
معارج يف ترصيح صحف�ي إن “قانون املوازنة االتحادية
أك�د رضورة اع�ادة النظ�ر ببعض فق�رات عقود جوالت
الرتاخي�ص ،وان الوزارة بصدد تفعي�ل هذا املوضوع من

خ�ال اختي�ار بع�ض الحق�ول النفطي�ة ذات الكلف
املرتفعة وايجاد الحلول املناسبة بما يصب يف مصلحة
الجانبني السيما يف ظل الظروف الراهنة التي تشهدها
السوق النفطية العاملية”.
وأضاف معارج ان “ال�وزارة ونتيجة لتخفيض حصة
العراق من تصدي�ر النفط (اوبك اباس) عمدت اىل ان
تقوم رشكات جوالت الرتاخيص بتخفيض نس�ب من
حج�م االنتاج املتاح من الحقول التي تس�تثمرها وان
ه�ذا االمر غري موجود يف صيغ�ة العقود املربمة وعليه
ت�م االتفاق م�ع الرشكات عىل التخفي�ض عىل ان يتم
تعويضه�م يف مراح�ل اخرى وهن�اك مفاوضات بهذا
الصدد”.ولف�ت مع�ارج اىل ان “ال�وزارة لديه�ا ثاثة
خي�ارات للتعوي�ض؛ االول ه�و تمدي�د م�دة العقود مع

الرشكات املخفضة الش�هر عدة ووف�ق جدولة معينة او
التعوي�ض التدريجي من خ�ال زيادة الكمي�ات املنتجة

جتارة احلبوب  :مدير عام الرشكة يزور فرع الديوانية
ويؤكد و ضعنا برنامج خطة عمل من اربع مراحل
الديوانية  /عامر عبدالعزيز
اس�تعرض املهن�دس االستش�اري
عبدالرحم�ن عج�ي طوف�ان مدي�ر عام
الرشك�ة العامة لتجارة الحبوب الربنامج
ال�ذي وض�ع ملوس�م تس�ويق ( - ٢0٢0
 ) ٢0٢١والذي حدد باربع مراحل .
وق�ال خ�ال زيارت�ه لف�رع الرشك�ة يف
الديواني�ة ولقائه مع مستش�ار محافظ
الديواني�ه م�وىس عي�ى و مدب�ر ف�رع
الرشك�ة يف الديواني�ة و رئيس الجمعيات
الفاحي�ة يف املحافظ�ة محم�د كش�اش
ان املرحل�ة االوىل م�ن الربنامج ه�ي مرحلة

التسويق و تبدء من ( ١١- ١ولغاية )١١- ١٥
 ،املرحلة الثانية وتبدء من يوم  ١٢-١وتس�ري

قريب ًا ..مدير املرور :افتتاح موقعني
جديدين لتسجيل املركبات يف بغداد
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت مديري�ة امل�رور العامة ،أم�س االربع�اء ،إفتتاح موقع�ني جديدين
لتسجيل املركبات يف بغداد قريباً.
وقال�ت املديري�ة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه ،إنه «س�يتم
افتت�اح موقع�ني جديدين لتس�جيل املركب�ات يف بغداد خال أقل من ش�هر
لتخفيف زخم املراجعة عىل نافذة الحجز اإللكرتوني».
واضاف�ت« :اقرتبنا م�ن انجاز مرشوع أتمت�ة النظ�ام اإللكرتوني الخاص
بمراقبة حركة مرور العجات ورصد املخالفات الكرتونيا ً بدالً عن الوصوالت
الورقية».

األنبار ختصص قوة مشرتكة حلامية
«الفرق الزلزالية»
االنبار  /المستقبل العراقي
ناق�ش محافظ األنب�ار عيل فرحان
الدليم�ي م�ع وزارة النف�ط ،أمس
األربع�اء ،آلي�ات دخ�ول الف�رق
الزلزالية الستكشاف الغاز الطبيعي
يف املحافظ�ة ،مش�ريا ً إىل تخصيص
قوة مشرتكة لحماية تلك الفرق.
وذكر املكت�ب اإلعام�ي للمحافظ،
يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل العراق�ي
نس�خة منه ،أن األخري «التقى وفدا ً
من رشكة االستكش�افات النفطية
التابع�ة لوزارة النف�ط يف العاصمة
بغ�داد» ،مضيف�ا ً أن الطرفني بحثا
«آلي�ات دخ�ول الف�رق الزلزالي�ة
الستكش�اف الغ�از الطبيع�ي يف
األنبار».وأكد الدليمي ،وفقا ً للبيان،

«أهمية تحقي�ق خطة وزارة النفط
بالتوجه الستكش�اف حق�ول الغاز
الطبيع�ي يف املنطق�ة الغربية وهي
خط�وة واثقة نحو تحقيق االكتفاء
الذات�ي وس�د حاج�ة البلد».وتابع،
أن «الحكوم�ة املحلي�ة يف محافظة
األنبار تكرس كل الجهود ومستعدة
لتقديم الدعم األمني الازم ،حيث تم
تخصيص قوة حماية مش�رتكة من
الجيش والرشطة والحش�د الشعبي
لتأم�ن حماي�ة الف�رق الزلزالي�ة
اثناء جولته�م باملناطق املخصصة
لاستكش�اف».وكان وزي�ر النفط
إحسان عبد الجبار أعلن ،الثاثاء (3
ترشي�ن الثان�ي  ،)٢0٢0بدء أعمال
االستكش�اف والحف�ر يف محافظة
األنبار ،للوصول إىل النفط والغاز.

بخطني استمرار التس�ويق و بدء تجهيز
املجارش .
واضاف اىل ان املرحلة الثالثة تبدء يف -٢0
 ١٢وتضم ثاث مسارات اوفعاليات داخل
املواق�ع التس�ويقية من خال اس�تمرار
التس�ويق و اس�تمرار تجهي�ز املجارش
بالش�لب يضاف لها اس�تام الرز املصنع
يف املجارش وتنته�ى املرحلة يف ، ١٢-٢0
عىل ان تب�دء املرحلة الرابعة و هي االهم
والتي تبدء من يوم (  ٥اىل )٢0٢١-١ - ١0
ومن خالها يت�م تجهيز الرز للمواطنني
من خال توزيعه ضمن مفردات البطاقة
التموينية .

الزراعة تعلن تشكيل
فرق فنية بني العراق
السعودية
بغداد  /المستقبل العراقي
كش�ف وزير الزراعة محمد الخفاجي ،أمس االربعاء،
نتائج االجتماعات مع الجانب الس�عودي يف ما يتعلق
بالتعاون يف املجال الزراعي.
وق�ال الخفاج�ي يف ترصي�ح صحف�ي ان «زي�ارة
الوفد الس�عودي ج�اءت ضمن اطار اللجن�ة العراقية
الس�عودية التنسيقية العليا واس�تكماال لاجتماعات
الس�ابقة لتفعيل مذكرات التفاهم ولتعزيز العاقات
الثنائي�ة بني البلدي�ن يف قطاعات الزراع�ة والصناعة
والنفط واالستثمار ،فضا عن الصحة والتعليم».
وأش�ار اىل ان «الوفد السعودي ،ضم عددا ً من الوزراء
الس�عوديني م�ن بينهم وزي�ر البيئ�ة والزراع�ة عبد
الرحم�ن الفض�يل ،حي�ث عق�د الوف�د ع�دة لقاءات
واجتماعات مع املس�ؤولني يف وزارة الزراعة ملناقش�ة
جمل�ة م�ن امللف�ات املدرج�ة ع�ىل ج�دول االعم�ال
اس�تعرض خاله�ا مج�االت التع�اون والرشاكة بني
القطاع العراقي الخاص مع القطاع السعودي ،خاصة
فيم�ا يتعل�ق بتصدير وصناع�ة التم�ور والصناعات
التحويلية االخرى الس�ائدة للقطاع الزراعي وخاصة
تقنيات الري بالرش وتبادل الخربات يف مجاالت املياه
والسدود وتحلية املياه املالحة واملياه املعالجة وادارة
ملف املياه».
وتابع الخفاجي ان «االجتماعات ناقشت ايضا تقرير
التعاون والتنسيق املشرتك بني البلدين يف مجال البيئة
والتغي�ريات للمناخية وبما يعززم�ن التنوع االحيائي
ومكافح�ة التصح�ر» ،مؤك�دا ً ان�ه «ت�م االتفاق عىل
تش�كيل فرق فني�ة بني الجانب�ني يف متابع�ة وتنفيذ
االتفاقات التي تحقق تعزيز األمن الغذائي».

او التعوي�ض املب�ارش ،وهذا ت�م االبتعاد عنه بس�بب
االوضاع املالية التي تشهدها الباد” ،مبينا ان “الوزارة
سددت ما نسبته  60باملئة من استحقاقات الرشكات
ملا تنتجه من نفوط”.
وذك�ر أن “الوزارة وضعت اهتمامه�ا يف هذه املرحلة
لتطوير صناعة املصايف والغاز باعتبار ان كميات انتاج
النف�ط الخ�ام متاحة وعليه فهناك ني�ة الحياء جولة
الرتاخيص الخامس�ة التي اقرتها الحكومة الس�ابقة
وتحوي اس�تثمار عدد من الحق�ول الغازية ككابات
وقمر وغريها من الحقول الغازية واملكثفات” ،كاشفا
عن “وج�ود مفاوضات مع عدد من الرشكات العاملية
املتخصصة الس�تثمار حقيل عكاز يف محافظة االنبار
واملنصورية يف محافظة دياىل”.

العراق يصدر « »100ألف طن من التمور:
سنرفعها اىل « »5اضعاف قريب ًا
بغداد  /المستقبل العراقي
توقع�ت وزارة الزراع�ة ،أم�س األربع�اء،
تصدي�ر  600أل�ف طن من مختل�ف انواع
التمور خال املوس�م الح�ايل ،بينما اكدت
العم�ل عىل اعادة حصة العراق باالس�واق
العاملي�ة للتمور.وقال وكيل الوزارة مهدي
س�هر الجبوري ان «الكميات املصدرة من
التم�ور بلغت  ١00ألف طن اىل دول الصني
وبنغاديش و تركيا والهند ومرص وسوريا
واألردن واإلمارات».وأض�اف الجبوري ،ان

«عملي�ات التصدي�ر من املتوق�ع ان تصل
اىل اكثر من  600ألف طن للموس�م الحايل
م�ن مختل�ف التم�ور العراقية» ،مش�ريا
اىل ان م�ن «أهم االصناف املص�درة حاليا
الزهدي والخس�تاوي وكميات من الربحي
واملكتوم».ولفت اىل ان «من اهم املحافظات
املنتج�ة للتم�ور هي كرباء ودي�اىل وبابل
والب�رصة” ،موضح�ا ان «ال�وزارة تق�دم
جميع التس�هيات اىل املصدرين ورشكات
التس�ويق الزراعي من اج�ل إعادة حصة
العراق يف األسواق العاملية للتمور».

املوارد تعلن املبارشة برفع التجاوزات
عىل املياه اجلوفية يف كركوك
بغداد /المستقبل العراقي
أعلن�ت وزارة املوارد املائية ،أم�س االربعاء ،املبارشة برفع التج�اوزات عىل املياه الجوفية
يف كركوك.وذك�ر بيان للوزارة تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه أن «لجنة التجاوزات
وبالتنسيق مع شعبة املوارد املائية يف داقوق وبمساندة القوات االمنية بارشت بحملة رفع
التجاوزات عىل املياه الجوفية واملنش�أ عليها أحواض األس�ماك يف قضاء داقوق ،بردم ()7
آبار وقطع املياه الجوفية املستغلة تجاوزا ً عن ( )١0أحواض لألسماك».واضاف ان»العمل
مستمر لرفع التجاوزات عىل املياه الجوفية حفاظا ً عىل هذه الثروة كما ً ونوعاً».

العمل تعلن تلقي  100ألف طلب
عىل قروض العاطلني عن العمل
بغداد /المستقبل العراقي
أغلقت وزارة العمل والشؤون االجتماعية،
التسجيل عىل القروض الخاصة بالعاطلني،
بع�د أن س�جلت اكثر م�ن  ١00الف منهم
خ�ال  ٢0يوم�ا .وق��ال م�دي��ر ع��ام
دائ��رة ال�ع�م�ل وال�ت�دري�ب امل�ه�ن�ي
ب��ال���وزارة رائ��د ج�ب�ار ب�اه�ض يف
ترصيح صحفي ان «غ��دا ال�خ�م�ي�س
س��ي�ك�ون م��وع���دا ل�غ�ل�ق عملية
ت�ح�دي�ث ب�ي�ان�ات امل�ت�ق�دم�ني م�ن
العاطل�ني للع�ام  ٢0١8ممن ل�م يحصلوا
ع�ىل الق�رض ح�ي�ن�ه��ا ،ب��ه���دف
امل��ب��اش���رة ب�ع�م�ل�ي��ة ف��رز
املتقدم�ني الكرتونيا لش�مول املس�تحقني
منهم» ،منوها انه «سيتم اع�ان االسماء
ع�رب امل�وق��ع االلكرتون�ي الك�م��ال
اج���راءات الحصول عىل القرض».وب�ني
ان��ه «س�يجري ف��رز املش�مولني منهم
الطاق القروض لهم ضمن الدفعة ال� ٢9
للمب�ارشة بمش�اريعهم التنموي�ة ،والتي
س�تتضمن من خمسة اىل ستة آالف اسم،
ليتم تباعا ً اط�اق وجبات اخ�رى بحسب

ال�ت�خ�ص�ي�ص��ات ال��خ��اص���ة
ب��ك���ل وج��ب���ة «.واوض�ح باهض
ان «آلي�ة ش�مول املتقدم�ني ع�ل��ى
ال��ق���رض ال�ت��ي اش��ت�رط�ت ان
ي�ك��ون عاط�ا وغري موظف ،س�تعتمد
حصوله�م ع�ىل النق�اط او امتي�ازات
الش�مول ،وتش�مل اح��ت��س���اب
ن��ق���اط ق����دم ال�ت�س��ج�ي�ل
ع�ل��ى ال�ق��رض خ��ال ال�وج�ب��ات
امل�اض�ي�ة ،وع��دم ح�ص�ول�ه ع�ل�ي�ه
آن��ذاك ول�ك�ل ش�ه�ر نقطة للمتقدم»،
مبينا انه «س�يتم احتساب نقاط لكل من:
نوع التحصيل الدرايس للمتقدم ،ول��ذوي
االع�اق�ة واالح�ت�ي�اج�ات ال�خ�اص�ة،
وملن اشرتكوا بالدورات التدريبية واملهنية
التي اقامتها الوزارة مسبقاً».ومن جانبها
بينت مدي�ر عام دائ�رة التقاعد والضمان
االجتماعي للعمال يف الوزارة خلود حريان
انه «تم التنسيق مع لجنة العمل الربملانية
لإلرساع باق�رار القان�ون الجديد النصاف
رشيح�ة العم�ال» مش�رية اىل ان «الوزارة
تطم�ح اىل ان تك�ون قوانينها منس�جمة
م�ع تطلعاتها تجاه مستفيديها».

اآلليات يف الساحات واألرصفة يف ميناء
أم قرص لضمان اإليرادات بشكل دقيق،
فيما بين�ت إدارة امليناء أن مس�تجدات
العمل تتطلب احتس�اب الجهد والوقت
اإلضافيني ومعالجة التحديات.
وق�ال املدير العام لرشكة موانئ العراق
الدكت�ور املهن�دس فرح�ان محيس�ن
الفرط�ويس :تنفي�ذا ً لتوجيه�ات وزير
النق�ل الكابت�ن نارص حس�ني الش�بيل
بإنجاز االعمال بش�كل دقيق والحرص
ع�ىل اي�رادات الرشكة اس�تحدث ميناء
أم ق�رص الش�مايل اس�تمارة جدي�دة
تعتمد تنظيم جدول حركات األعمال يف
الس�احات واألرصفة واحتساب عملها
بشكل دقيق.
م�ن جانب�ه أكد مدير مين�اء أم قرص الش�مايل رئيس
مهندس�ني ف�رزدق عبدال�رزاق أن مقتضي�ات العمل
الجديد يتطلب احتس�اب دقيق للجه�د والوقت ملوارد
املين�اء ومعالج�ة التحدي�ات أن وج�دت ،مبين�ا ً أن
االس�تمارة الجديدة تتضمن تفاصي�ل دقيقة لحركة
اآللي�ات من حيث س�اعات العمل والجهة املس�تفيدة
وترفع بتقرير كامل لإلدارة العليا بالرشكة.

حمافظ نينوى يكشـف عن أكثـر من
« »100مرشوع لربنامج األمم املتحدة
المستقبل العراقي  /زهراء علي

ّ
رج�ح محاف�ظ نينوى نجم الجب�وري ،أمس األربع�اء ،أن تكون
الحص�ة األكرب م�ن الربنامج اإلنمائي للمحافظة ،فيما أش�ار إىل
وجود أكثر من  ١00مرشوع لألمم املتحدة داخل املحافظة.
وق�ال الجبوري يف ترصيح صحفي إن «برنامج إعادة االس�تقرار
التابع لربنامج األمم املتحدة اإلنمائي انعكس إيجابياً عىل املحافظة
التي ترضرت يف املعارك مع عصابات داعش اإلرهابي».
ورجح أن «تكون الحصة األكرب ملحافظة نينوى ،ألنها أكثر ترضرا ً
ّ
من بقية املدن املحررة ،وال زال أكثر النازحني من املحافظة».
وأض�اف ،أن «برنامج األم�م املتحدة وضع أكثر من  ١00مرشوع
داخ�ل املحافظ�ة ،وس�يكون هنال�ك تنس�يق فيما بينن�ا ،وغلق
الثغرات املوجودة».
وأك�د أن «الوضع األمني جيد يف ه�ذه املحافظة ،والقوات األمنية
واملواطن�ون يبذل�ون جهدا ً كب�ريا ً للحفاظ عىل اس�تقرار الوضع
األمني».

افتتاح النفق الرابط بني قناة اجليش
وجرس املثنى أمام املركبات
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت مديرية املرور العامة ،أمس االربعاء ،افتتاح النفق الرابط
بني قناة الجيش وجر املثنى أمام املركبات.
وذك�رت مديرية املرور يف بيان مقتضب تلقت املس�تقبل العراقي
نس�خة منه «افتتاح نفق جر الش�عب الرابط ب�ني طريق قناة
الجي�ش وج�ر املثنى امام س�ري املركب�ات بعد إكم�ال عمليات
صيانته».

النزاهة :ضبط حاالت رشى باجلرم
املشهود يف ثالث حمافظات
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت دائرة التحقيقات يف هيئة النزاهة ،أمس األربعاء ،عن تنفيذ
ضبط لحاالت تعاطي الرش�وة بالجرم املش�هود يف
ثاث عمليَّات
ٍ
محافظات البرصة وبغداد وكرباء.
وقال�ت الهيئ�ة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه ،إن
“الدائ�رة ،ويف مع�رض حديثه�ا عن العمليَّ�ة األوىل الت�ي َّ
نفذتها
ماكات عمل مديريَّة تحقيق البرصة ،أش�ارت إىل ضبط مسؤول
قس�م تقاعد قضاء القرنة ،مُ تل� ِّبساً بالجرم املشهود أثناء تسلُّم
الرش�وة ،لقاء تس�هيل قب�ض الفروق�ات املاليَّة من ف�رع هيئة
التقاعد يف البرصة ،مُ ب ِّي ً
نة أن العمليَّة أس�فرت عن ضبط عد ٍد من
ُ
األضابري التقاعديَّ�ة بحوزة امل َّتهم”.
َّ
وأضاف البي�ان أن “فريق عمل مديريَّة تحقي�ق بغداد تمكن من
ضب�ط موظفٍ يف وزارة الكهرباء بالجرم املش�هود أثناء تس�لُّمه
الكهربائي ال�ذي ت َّم فصله من
مبلغ رش�وةٍ ،مقابل إع�ادة التيار
ِّ
املصدر الرئيس عن إحدى البنايات ،وإعادة املقاييس للعمل ،كما
َّ
الخاصة بالبناية خال العمليَّ�ة”.
ت َّم ضبط املعاملة
وتابع أن “ماكات مكتب تحقيق كرباء ،التي انتقلت اىل مديريَّة
تنفي�ذ املحافظ�ة ،قام�ت يف عمليَّ� ٍة منفصل� ٍة بضبط مس�ؤول
ً
األضاب�ري يف املديريَّة مُ
تلبس�ا بالرش�وة مقابل تس�ليم اإلضبارة
التنفيذيَّة العائدة ألحد املراجعني” ،مبينا أنه “ت َّم تنظ�يم محارض
ضب�ط أصول َّي ٍة باملربزات املضبوطة مع األوليات يف العمليات التي
ٍ
ُن ِّف َ�ذت؛ بنا ًء عىل مذك�راتٍ قضائ َّي ٍة ،وعرضه�ا بصحبة املُ َّتهمني
عىل الس�ادة قضاة محكمة التحقيق املُ َّ
ختصة بقضايا النزاهة يف
البرصة وبغداد وكرباء ،الذين قرَّروا توقيف املتهمني”.
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وزارة النفط
رشكة مصايف الشامل (ش.ع)
اهليئة الفنية
قسم املشرتيات والعقود
شعبة العقود املحلية

(رشكة مصايف الشامل  /مصفى الصمود ـ اعالن مناقصة عامة حملية)

تعلين رشكية مصايف الشيمال (مصفيى الصمود) أحدى تشيكيالت وزارة النفط عن اعالن (مناقصة عامة محلية) وحسيب التفاصيل املبينية يف الجدول ادناه وجدول الكمييات واملواصفات الفنية
واملنيايشء فعيىل الراغبني باالشيراك من الرشكات او املكاتب املتخصصة ممن تتوفر فيهم الرشوط القانونية املذكورة يف ادنياه مراجعة موقع رشكتنا يف بيجي ي مصفى الصمود  ،اعتبارا من تاريخ
نرش االعالن الستالم نسخة من جدول املواصفات والكميات ووثائق املناقصة مقابل مبلغ قدره (  ) 100,000فقط مائة ألف دينار عراقي غر قابلة للرد اال يف حال الغاء املناقصة او تغير اسلوب
تنفيذهيا عيىل ان يتم تسيليم العطاء بظرف مغلق يف او قبل السياعة الواحيدة ظهرا ليوم االحد املوافق  2020/12/6ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسيمية او حظيرا للتجوال من قبل الجهات
الرسيمية فيكون تاريخ الغلق يف اول يوم دوام رسيمي ييل تاريخ العطلة او الحظر ويتحمل من تحال بعهدته املناقصة اجور نرش االعالن والرسيوم القانونية علما انه سييتم عقد املؤتمر الخاص
باالجابة عىل االستفسارات يف تمام الساعة العارشة صباحا من صباح يوم االثنني املوافق  2020/11/30يف نفس مكان القطع
ت

رقم المناقصة

موضوع المناقصة

عدد مرات االعالن

الكلفة التخمينية

مدة التجهيز

الهوية المطلوبة

مبلغ التاامينات االولية

1

2020/62
ميزانية تشغيلية

معايرة الخزانات النفطية

للمرة االولى

( )000,000,410فقط اربعمائة
وعشرة ماليين دينار عراقي

/60يوم

هوية شركة او مكتب
متخصص نافذة لعام 2020

( )6,150,000ستة ماليين ومائة
وخمسون الف دينار عراقي

اوال  :املستمسكات املطلوب إرفاقها مع العطاء :
 1ي هوية الرشكة او مكتب (متخصص) نافذة لعام  2020مع ارفاق (شهادة تأسيس ي اجازة ممارسة مهنة ي عقد التأسيس ي النظام الداخيل للرشكة)
 2ي التامينات االولية حسب املبلغ املبني يف الجدول اعاله عىل شكل صك مصدق ممغنط او خطاب ضمان صادر من مرصف حكومي او مرصف اهيل معتمد من قبل البنك املركزي العراقي المر رشكة
مصايف الشمال عىل اال يكون ضمن املصارف املحظور التعامل معها واملبينة يف القائمة املرفقة ضمن وثائق املناقصة ويتم مصادرة التامينات عند النكول عن توقيع العقد بعد التبليغ بكتاب االحالة
او عند سحب مقدم العطاء لعطائه خالل فرة نفاذه وبعد غلق املناقصة او رفض التصحيح عىل اخطاءه الحسابية يف العطاء وتتخذ بحقه االجراءات القانونية
 3ي جلب كتاب عدم ممانعة من االشراك باملناقصة صادر من الهيئة العامة للرضائب نافذة لعام ( 2020تصوير ملون) باسم الرشكة مقدمة العطاء ( حرصا)
 4ي اعمال مماثلة بالتجهيز عىل ان يتم تقديم العطاء مع املستمسكات اعاله (بظرف مغلق)
 5ي وصل رشاء وثائق املناقصة (االصيل)
 6ي تقديم ما يثبت حجب البطاقة التموينية او عدم شموله باجراءات الحجب
ثانيا  :تعترب الرشوط املطلوبة واملدرجة ادناه جزءا ال يتجزأ من العقد :
 1ي يتم يوقيع العقد بعد االحالة من قبل املدير املفوض حرصا
 2ي يكون التجهيز حسب ما محدد من كميات ومواصفات ومنايشء ورشوط يف جدول املواصفات او الكميات
 3ي يعترب العطاء نافذ ملدة ( )120يوم من تاريخ غلق املناقصة ويهمل اي تحفظ يرد عىل فرة نفاذية العطاء
 4ي رشكتنا غر ملزمة بقبول اوطا االسعار
 5ي يكيون التسيعر بالدينيار العراقيي حرصا ويتم تثبيت االسيعار رقما وكتابة (طباعية الكرونية او باملداد) عىل جيدول الكميات املرفقة طي هيذه املناقصة خالية من الحك والشيطب وختمها
ومصادقتها عىل جميع الصفحات ويعول عىل السعر املدون كتابة يف حال اختالفه مع السعر املدون رقما كما يعول عىل سعر الوحدة يف حالة عدم صحة مبلغ الفقرة
 6ي ال يجوز ملقدم العطاء شطب او حك اي بند من بنود وثائق املناقصة او اجراء تعديل عليها
 7ي ال يجوز ملنتسبي دوائر الدولة او القطاع العام االشراك يف املناقصة بصورة مبارشة او غر مبارشة ويتحمل املخالف التبعات القانونية
 8ي ال يجوز للمدير املفوض يف اكثر من رشكة تقديم اكثر من عطاء واحد يف املناقصة الواحدة
 9ي تقديم الحسابات الختامية للسنتني االخرتني كحد ادنى
 10ي ال يجوز مطلقا بيع العقد او التنازل عنه اىل شخص اخر ويف حال ثبوت ذلك يعد ناكال وتتخذ االجراءات القانونية بحقه
 11ي يتحمل من تحال بعدته املناقصة كافة الرضائب والرسوم املفروضة بموجب القوانني النافذة
 12ي العقد خاضع للرضيبة وكافة الرسوم القانونية وقانون تحصيل الديون الحكومية رقم  56لسنة  1977والقوانني العراقية النافذة
 13ي يخضع العقد لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم  2لسنة  2014املعدلة والضوابط امللحقة بها املعدلة والوثائق القياسية
 14ي يلتزم من تحال بعهدته املناقصة تقديم كفالة حسين التنفيذ بنسيبة ( )%5من مبلغ االحالة تغطي كامل مدة العقد وفرة الضمان للمناقصة قبل توقيع العقد عىل شيكل خطاب ضمان او صك
مصدق صادر من مرصف حكومي او مرصف اهيل معتمد لدى وزارة النفط والبنك املركزي العراقي المر رشكة مصايف الشمال (ش.ع)
 15ي عىل املتقدم تثبيت اسمه وعنوانه وارقام هواتفه والربيد االلكروني وبشكل دقيق وواضح
 16ي يعترب مبلغ االحالة قطعيا وال يجوز التفاوض عليه
 17ي يمكنكم االطالع عىل صيغة العقد والرشوط التعاقدية من خالل االطالع عىل نسخة العقد املنشورة عىل موقع رشكتنا عىل االنرنت https: //NRC.OIL.GOV.I
 18ي املفاضلة واالحالة ستكون وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ( )2لسنة  2014املعدلة والوثائق القياسية ومعاير الرجيح املرفقة طيا والتي يجب ختمها وتقديمها مع وثائق املناقصة
مع مراعاة االسيتثناء املمنوح لرشكتنا بخصوص قبول العطاء الذي يقل بنسيبة اكثر من ( )%20عن الكلفة التخمينية اذا كانت العطاءات مقبولة من الناحية الفنية حسيب قرار املجلس الوزاري
للطاقة رقم ( )1لسنة 2019
 19ي لرشكتنا الحق يف تمديد موعد غلق املناقصة او الغاءها يف اي مرحلة من مراحلها دون تحمل اي تبعات مالية او قانونية
 20ي يتم رصف املستحقات للرشكة املحال بعهدتها املناقصة عىل حساب ( )IBANحسب نظام املدفوعات العراقي
 21ي يلتزم املتقدم بكافة الرشوط املطلوبة باالعالن
 22ي للجنة دراسة وتحليل العطاءات اهمال اي عطاء يف حالة وجود اخطاء يف االسعار او حك او شطب او تصحيح او تعديل حتى وان كان املتقدم اوطأ العطاءات
 23ي يكون القطع واالشراك باملناقصة يف كافة ايام االسبوع (ايام الدوام الرسمي) من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الواحدة ظهرا واعتبارا من تاريخ نرش اعالن
 24ي بامكان كافة املشركني باملناقصة او ممثليهم حضور اجتماع فتح العطاءات يف تمام الساعة التاسعة صباح من يوم االثنني املوافق  2020/12/7يف مقر رشكتنا يف بيجي ي مصفى الصمود
 25ي ال ترصف املستحقات النهائية اال بعد تقديم براءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب
 26ي تدفع املستحقات بعد التجهيز بالكامل ومطابقتها من قبل رشكتنا حسب املواصفات والكميات الواردة بجدول الكميات
 27ي لرشكات القطاع العام افضلية بالسعر بنسبة ال تزيد عن (  )%10عند تحقق القيمة املضافة البالغة (  )%20للمواد املصنعة من قبلها مع مراعاة املواصفة والنوعية وحسب الدليل السنوي املعد
من قبل وزارة التخطيط الخاص بالرشكات العامة املصنعة استنادا اىل املادة ( )3من تعليمات تنفيذ املوازنة العامة االتحادية
 28ي الزام رشكات القطاع املختلط بتقديم التامينات االولية استنادا اىل كتاب وزارة التخطيط  /دائرة العقود الحكومية العامة ي قسم االستشارات والتدريب املرقم ع 19006/7/يف 2019/8/6
 29ي لالطالع عىل الرشوط الخاصة بالتقديم وجدول املواصفات الخاص باملناقصة اعاله يمكن تصفح موقع رشكتنا عىل الشبكة العاملية ()WWW.NRC.OIL.GOV.I
 30ي يجب االطالع عىل الوثائق القياسية وختمها وتوقيعها
قاسم عبد الرمحن حسني
 31ي لالستفسار عن املناقصة يرجى مراسلتنا عىل الربيد االلكروني ()nrclocalcontract@nrc.oil.gov.iq
املدير العام
رئيس جملس االدارة

وزارة النقل
الرشكة العامة ملوانىء العراق
قسم االمالك واالرايض

العدد 17392/39/5/1 :
التاريخ 2020/11/10 :

نرشاعالن مزايدة 2020/3
لبيع عقارات يف منطقة املعقل  /الداودية

ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

القطعة
944/5
929/5
937/5
1012/5
1016/5
985/5
986/5
1025/5
998/5
1013/5
967/5
984/5
972/5
930/5
1022/5

المقاطعة
/36الداودية
/36الداودية
/36الداودية
/36الداودية
/36الداودية
/36الداودية
/36الداودية
/36الداودية
/36الداودية
/36الداودية
/36الداودية
/36الداودية
/36الداودية
/36الداودية
/36الداودية

المساحة م2
214,00
200,00
200,00
200,00
223,92
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
224,00

ت
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

وزارة االعامر واالسكان والبلديات العامة
مديرية البلديات العامة
مديرية بلديات حمافظة دياىل
جلنة البيع واالجيار لبلديات االقضية والنواحي
ايميل ديوان مديرية بلديات دياىل mmpwdiyala@yahoo.com/

اعالن

تعلين اللجنة وللمرة االوىل عن تأجير االمالك املبني اوصافها ادناه
والعائيدة اىل مديرية بلدية دار السيالم ملدة (ثالثة سينوات) بطريقة
املزايدة العلنية وفق لقانون بيع وايجار اموال الدولة  21لسنة 2013
املعدل فعىل من يرغب االشيراك يف املزايدة مراجعة مديرية بلدية دار
السالم خالل مدة ( )30ثالثون يوم تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن
مسيتصحبني معهيم التامينيات القانونية البالغية  %20من القيمة
التقديريية ولكامل مدة التأجر بموجب صك مصدق او نقدا وتبقى
قائمة املزاييدة مفتوحة طيلة هذه املدة وسيتجري املزايدة يف اليوم
التيايل النتهاء املدة القانونية اعاله تمام السياعة العارشة صباحا يف
دييوان مديرية بلدية دار السيالم ويتحمل من ترسيو عليه املزايدة
اجور خدمة بنسيبة  %2واجور اللجان واملرافقني واالعالن واملناداة
وكافة املصاريف االخرى .
نوع الملك ورقمه

الموقع

ارضية كشك
41/ـ42

دار السالم  /مركز المدينة على جزء من
قطعة االرض المرقمة  2121/1م 8قلعة
القصاب بمساحة 6م 2لكل منها

م.ر  /مهندسني
عبد النارص مظفر نرص اهلل
مدير بلديات حمافظة دياىل
ر .اللجنة
جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النعمانية
رقم االضبارة 2018/ 14:
التاريخ 2020/11/9 :
اىل  /املنفيذ علييه  /كاظيم
ذياب مطر
لقيد تحقيق لهيذة املديرية
مين ذات اختصياص انيك
مجهول محل االقامه وليس
ليك موطين دائيم او مؤقت
اومختار يمكن التبليغ عليه
 ,واسيتنادا ً للميادة ()27
مين قانيون التنفييذ تقرر
تبليغك اعالنيا بالحضور يف
مديريية تنفييذ النعمانيية
خيالل خمسية عيرش يوما ً
تبيدأ من الييوم التايل للنرش
ملبارشة املعامالت التنفيذية
بحضيورك ويف حالية عيدم
حضيورك سيتبارش هيذه
املديريية باجيراءات التنفيذ
الجربي وفق القانون :
منفذ العدل
محميد عبيد الرضيا زيدان
الطائي
اوصاف املحرر:
عقيد زواج بالتسلسيل
2411يف  2000/9/4مهير
مؤجل مليون دينار

ييييييييييييييييييييي

تعلن الرشكة العامة ملوانىء العراق احدى تشكيالت وزارة النقل عن اجراء املزايدة العلنية لبيع العقارات البالغ عددها ( )30ثالثون عقار واملبينه
ارقامها واوصافها ادناه ملنتسيبي رشكتنا بصورة اصولية وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ( )21لسينة  2013املعدل وخالل مدة ()30
ثالثون يوم تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الجريدة الرسمية والتي ستجري الساعة العارشة صباحا يف قسم االمالك واالرايض فعىل الراغبني
باالشراك باملزايدة العلنية تقديم طلباتهم اىل قسم االمالك واالرايض يف هذه الرشكة واالطالع عىل رشوط املزايدة مستصحبني معهم املستمسكات
التالية هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية وبطاقة السكن ودفع تأمينات بنسبة  %5خمسة باملائة من القيمة التقديرية للعقار بصك مصدق
المر الرشكة العامة ملوانىء العراق او نقدا ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور نرش االعالن
املرفقات
فرحان حميسن غضيب
جدول ()1
املدير العام /وكالة
للرشكة العامة ملوانىء العراق
رئيس جملس االدارة
اعالن مزايدة علنية 2020/3
القطعة
1050/5
1030/5
923/5
1005/5
1032/5
1018/5
980/5
990/5
946/5
1011/5
987/5
1051/5
1000/5
926/5
1028/5

العدد 1127 :
التاريخ 2020/10/22 :

المقاطعة
/36الداودية
/36الداودية
/36الداودية
/36الداودية
/36الداودية
/36الداودية
/36الداودية
/36الداودية
/36الداودية
/36الداودية
/36الداودية
/36الداودية
/36الداودية
/36الداودية
/36الداودية

المساحة م2
229,18
200,00
200,00
200,00
200,00
229,74
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
220,00
200,00
200,00
200,00

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النعمانية
رقم االضبارة 2020/ 124:
التاريخ 2020/11/9 :
اىل  /املنفيذ علييه  /كاظيم
ذياب مطر
لقيد تحقيق لهيذة املديرية
مين ذات اختصياص انيك
مجهول محل االقامه وليس
ليك موطين دائيم او مؤقت
اومختار يمكن التبليغ عليه
 ,واسيتنادا ً للميادة ()27
مين قانيون التنفييذ تقرر
تبليغك اعالنيا بالحضور يف
مديريية تنفييذ النعمانيية
خيالل خمسية عيرش يوما ً
تبيدأ من الييوم التايل للنرش
ملبارشة املعامالت التنفيذية
بحضيورك ويف حالية عيدم
حضيورك سيتبارش هيذه
املديريية باجيراءات التنفيذ
الجربي وفق القانون :
منفذ العدل
محميد عبيد الرضيا زيدان
الطائي
اوصاف املحرر:
قيرار محكمية االحيوال
الشيخصية يف النعمانيية
/22ش2018/
بالعيدد
يف  2018/1/29نفقيه
مسيتمره للدائنه و الطفل
عبد الله

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوت
:
الضبيارة
رقيم
2019/2581
التاريخ 2020/11/11 :
اىل  /املنفذ عليه  /حسين
عبيد بريسم
لقيد تحقق لهيذة املديره
من جهيه ذات اختصاص
انك مجهول محل االقامه
وليس لك موطين دائم او
مؤقيت اومختيار يمكين
اجيراء التبلييغ علييه ,
واستنادا ً للمادة ( )27من
قانون التنفيذ الكوت تقرر
تبليغك اعالنا بالحضور يف
مديرية تنفيذ الكوت خالل
خمسة عرش يوما ً تبدأ من
اليوم التايل للنرش ملبارشة
التنفيذيية
املعاميالت
بحضيورك ويف حالة عدم
حضيورك سيتبارش هذه
املديرية باجراءات التنفيذ
الجربي وفق القانون :
منفذ العدل
عيل رضا عيل الخطاوي
اوصاف املحرر:
(دين)
بتبلييغ مقيدار التسيويه
الباليغ مقدارهيا ملييون
دينار اىل كل شهر
ييييييييييييييييييييي
م/انذار
اىل /ورييث الفالحية
املتوفيية حالهين محميد
صرب (عيل ايدايم خليفه)
نظير الرتحالك عن االرض
املوزعية عيىل مورثتكيم
اعالهيو امليوزع عليهيا
مساحة ( )17دونم ضمن
السلف  1\1مقاطعة 32
 /الدبونيي بموجب قرار
التوزييع املرقيم  6203يف
 1981\3\28وامليربم
وفق القانون  117لسينه
 1970لذا ننيذرك بوجوب
العيودة لغيرض مراجعه
شيعبة زراعيه الدبونيي
الكميال معامليه نقيل
حقوق و التزامات وخالل
فرة  30ييوم من التاريخ
نرش هيذا االنذار وبخالفه
يتيم تروييج معاملة نقل
و التزامات اىل احد الورثة
التي تتوفير فيه الرشوط
القانونية و التعاقدية
م ر  0مهندسني زراعيني
اركان مريوش حسني
مديير زراعيه محافظيه
واسط

5

العدد ( )2256الخميس  12تشرين الثاني 2020

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة2020/1394 :
التاريخ2020/11/10/
أعالن
تبيع مديري�ة تنفيذ الك�وت ()1693
س�هم م�ن س�هام املدي�ن يف العق�ار
تسلس�ل  595/2م 39اله�ورة الواقع
يف الك�وت العائ�ده اىل للمدي�ن (حذام
جعف�ر عب�اس ) املحج�وزه لق�اء
طل�ب الدائ�ن (من�ذر حس�ن ع�ي )
البال�غ ( )65,000,000ملي�ون دينار
فعىل الراغ�ب بال�راء مراجعة هذه
املديري�ة خالل مدة ( 30يوم ) تبدأ من
الي�وم الت�ايل للنر مس�تصحبا معه
التأمين�ات القانونية ع�رة من املائة
من القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية
العراقية وان رس�م التسجيل والداللية
عىل املشرتي .
املنفذ العدل
كريم براهيم عنكود
املواصفات
-1موقع�ة ورقم�ه  -:خل�ف معم�ل
النسيج
-2جنسه ونوعه -:ارض زراعية
-3حدوده واوصافه  :حسب ما مثبت
يف خارطة التسجيل العقاري
-4مشتمالته  -:خاليه من الشواخل
-5مس�احتة 28 -:دون�م و  6اولك و
 20,50مرت
-6درجة العمران  :ارض زراعية طابو
رصف
 –7الشاغل / -:
_8القمي�ة املق�درة155,000,000 :
مائ�ه و خمس�ه و خمس�ون مليون
دينار

��������������������������

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النعمانية
رقم االضبارة /61:خ 2019/
التاريخ 2020/11/9 :
اىل  /املنفذ عليه  /عي حسان مطرود
لق�د تحق�ق له�ذة املديري�ة م�ن ذات
اختصاص ان�ك مجهول محل االقامه
ولي�س ل�ك موط�ن دائ�م او مؤق�ت
اومختار يمكن التبليغ عليه  ,واستنادا ً
للمادة ( )27من قان�ون التنفيذ تقرر
تبليغ�ك اعالن�ا بالحض�ور يف مديرية
تنفي�ذ النعمانية خالل خمس�ة عر
يوم�ا ً تب�دأ م�ن الي�وم الت�ايل للن�ر
ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك
ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه
املديري�ة باج�راءات التنفي�ذ الجربي
وفق القانون :
منفذ العدل
محمد عبد الرضا زيدان الطائي
اوصاف املحرر:
ق�رار محكم�ة االحوال الش�خصية يف
بغ�داد بالع�دد /7710ش 2017/يف
 2017/10/21نفق�ات مس�تمره
لدائنة و االطفال

��������������������������

مديري�ة بلديات واس�ط  /لجنة البيع
وااليجار
تنويه
الحاق�ا باعالنن�ا املرق�م 2441
يف  2020/11/1املنش�ور يف
جري�دة املس�تقبل بالع�دد يف 2249
 2020/11/3بي�ع قطع س�كنية ورد
تأمينات  %50بالنسبة لبقية املوظفن
خط�ا والصحي�ح  %5بالنس�بة لبقية
املوظفن لس�قوطها سهوا العائدة اىل
مديرية بلدية الدبوني
لذا اقتىض تنويه

��������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /700 :ب2020/3
التاريخ 2020/11/11
اعالن
اىل املدعى عليه  /محمد تقي كاظم
اقام�ت املدعي�ة (ن�وال عب�د عباس)
الدعوى البدائية املرقم�ة اعاله والتي
تطل�ب فيه�ا الحك�م بابط�ال القيود
املزورة عىل قيد العقار املرقم 3/8538
حي صدام واملس�جل باسمها واعتبار
قيدها ثابت الحك�م ولثبوت ملجهولية
مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ
القضائ�ي واش�عار مخت�ار منطق�ة
الشهيد الصدر  3أ املدعو حسن صفاء
الجب�وري ل�ذا ق�ررت ه�ذه املحكمة
تبليغ�ك اعالن�ا يف صحيفتن محليتن
يوميت�ن للحض�ور يف موع�د املرافعة
املصادف يف يوم  2020/11/17وعند
عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك
قانون�ا س�وف تجري املرافع�ة بحقك
غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
خالد جابر عبيد

فقدان
فقدت مني االقامة الصادرة من اقامة
النجف االرشف واملرقمة ()0033108
بأس�م املواطن االيراني ( جبار جاسم
اق�ا ابراهي�م ) عىل م�ن يعث�ر عليها
تسليمها اىل جهة االصدار

��������������������������

فقدان
فقد الوصل الصادر من بلدية النعمانية
املرق�م  1754101يف 19/5/2019
بمبل�غ  2445000مليونان واربعمائة
وخمس�ة واربع�ون الف دينار باس�م
(س�عد مراح فن�دي ) فعىل م�ن يعثر
عليه تسليمه لجهة االصدار

��������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين
االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بلد
العدد  / 302 :ش 2020 /
التاريخ 2020 / 11 / 8 :
اعالن
اىل املدعى عليه  /مصعب خالد رش�يد
 /مجهول محل االقامة .
للدعوى املقامة من قبل املدعية فائزة
لفت�ه حس�ن املرقم�ة  / 302ش /
 2020واملدع�ى علي�ه مصع�ب خالد
فقد اصدرت ه�ذه املحكمة بتاريخ 3
 2020 / 11 /حكم�ا غيابي�ا بالع�دد
 / 302ش  2020 /املتضم�ن الحك�م
بالتفريق القضائي للهجر بن املدعية
فائ�زة لفت�ه حس�ن واملدع�ى علي�ه
مصع�ب خالد رش�يد واعتباره طالقا
بائنا بينونة صغرى واقعا للمرة االوىل
واعتب�ارا م�ن تاري�خ الحك�م يف / 3
 2020 / 11تاريخ�ا للط�الق بموجبه
اليحل لطريف الدعوى اس�تئناف الحياة
الزوجي�ة بينهم�ا اال بعق�د ومه�ر
جديدي�ن وع�ىل املدعي�ة ل�زوم العدة
الرعية البالغة ثالثة ق�روء واعتبارا
م�ن تاريخ الحك�م يف 2020 / 11 / 3
اذ اليحل لها االقرتان برجل اخر اال بعد
انقض�اء عدته�ا الرعية واكتس�اب
الحكم درجة البت�ات وملجهولية محل
اقامتك�م فق�د تق�رر تبليغك�م بقرار
الحك�م اع�اله بواس�طة صحيفت�ن
محليتن ولكم حق االعرتاض والتمييز
خالل ثالث�ون يوما اعتب�ارا من اليوم
التايل لتاريخ النر يف الصحف املحلية
وبعكسه سوف يكتسب القرار الدرجة
القطعية .
القايض
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فقدان
فق�دت مني هوي�ة وكال�ة التموينية
الصادرة م�ن وزارة التج�ارة – مركز
تموين الرسول االعظم بأسم  /تركيه
ع�كار حاف�ظ – فم�ن يعث�ر عليه�ا
تسليمها اىل جهة االصدار .
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فقدان
فق�دت من�ي وكال�ة امل�واد الغذائي�ة
الصادرة م�ن وزارة التج�ارة – مركز
تموين الرسول االعظم بأسم  /تركيه
ع�كار حاف�ظ – فم�ن يعث�ر عليه�ا
تسليمها اىل جهة االصدار .
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فقدان
فق�د الوص�ل الص�ادر م�ن بلدي�ة
النعماني�ة املرق�م  1013922يف / 19
 2018 / 12بمبلغ  423000اربعمائة
وثالثة وع�رون الف دينار باس�م /
ع�ي كاظ�م كط�وش فعىل م�ن يعثر
عليه تسليمه لجهة االصدار .
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اعالن
قدم املدعي ( عبد االمري علوان فرحان
) طلب�ا يروم فيه تبديل ( لقبه ) من (
املس�اري ) اىل ( العام�ري ) فمن لديه
اعرتاض ع�ىل الدع�وى مراجعة هذه
املديري�ة خ�الل مدة اقصاها خمس�ة
ع�ر ي�وم وبعكس�ه س�وف ينظ�ر
بالدع�وى وفق اح�كام امل�ادة ( ) 22
م�ن قانون البطاق�ة الوطنية رقم ( 3
) لسنة .2019
اللواء
رياض جندي الكعبي
املدير العام  /وكالة
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اعالن
قدم املدعي ( س�الم عل�وان فرحان )
طلبا ي�روم فيه تبدي�ل ( لقبه ) من (
املس�اري ) اىل ( العام�ري ) فمن لديه
اعرتاض ع�ىل الدع�وى مراجعة هذه
املديري�ة خ�الل مدة اقصاها خمس�ة
ع�ر ي�وم وبعكس�ه س�وف ينظ�ر
بالدع�وى وفق اح�كام امل�ادة ( ) 22
م�ن قانون البطاق�ة الوطنية رقم ( 3
) لسنة . 2019
اللواء
رياض جندي الكعبي
املدير العام  /وكالة

اعالنات
اعالن
ق�دم املدع�ي ( ش�كر عب�د الجبار
مهدي ) طلبا يروم فيه تس�جيل (
لقب�ه ) من ( ف�راغ ) اىل ( العامري
) فم�ن لديه اع�رتاض عىل الدعوى
مراجع�ة هذه املديري�ة خالل مدة
اقصاها خمسة عر يوم وبعكسه
س�وف ينظر بالدعوى وفق احكام
امل�ادة (  ) 22م�ن قان�ون البطاقة
الوطنية رقم (  ) 3لسنة . 2019
اللواء
رياض جندي الكعبي
املدير العام  /وكالة
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة اس�تئناف بغداد /
الكرخ االتحادية
محكمة بداءة الكاظمية
العدد  / 2030 :ب 2018 /
التاريخ 2020 / 10 / 21 :
اعالن
اىل  /املدع�ى علي�ه  /خاتون امن
كمال
اق�ام املدعي ( عالء خضري هاش�م
) الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة اعاله
يطل�ب فيها الحك�م بالتعويض يف
الرضر الذي اصاب املدعي من قبل
املشتكى عليها بقدر مئتان وخمسة
وثمانون مليون دين�ار وملجهولية
مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح املبلغ
القائ�م بالتبلي�غ وتايي�د املجل�س
البلدي – عليه تق�رر تبليغك اعالنا
بصحيفتن محليتن للحضور امام
ه�ذه املحكم�ة يف موع�د املرافعة
املص�ادف ي�وم 2020 / 11 / 19
الساعة التاسعة صباحا وعند عدم
حضورك او من ين�وب عنك قانونا
سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا
وعلنا وفق القانون .
القايض
جاسم حسن دنان
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مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف انجف
االتحادية
محكم�ة االح�وال الش�خصية يف
النجف
العدد /4337 :ش2020/5
التاريخ 2020/11/11
اعالن
اىل املدع�ى عليه�ا  /بت�ول عب�اس
محسن
اق�ام املدعي (حس�ن محم�د عبد
زي�د ) الدع�وى بالع�دد /4337
ش 2020/5ام�ام ه�ذه املحكم�ة
والتي تطلب فيها مش�اهدة الطفل
(ع�ي) وملجهولي�ة مح�ل اقامتك
حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ
واشعار مختار حي النداء /النجف
ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك بموضع
الدع�وى وبموع�د املرافع�ة اعالنا
بواس�طة صحيفت�ن محليت�ن
يوميتن وعليك الحضور امام هذه
املحكم�ة يف موعد املرافع�ة القادم
املوافق يوم  2020/12/2الس�اعة
التاس�عة صباح�ا ويف حال�ة عدم
حضورك او ارس�ال من ينوب عنك
قانونا سوف تجري املرافعة بحقك
غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عامر طعمة الحار
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مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف النجف
االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /3810 /ب2019/5
التاريخ 2020/11/10
اعالن
اىل املدع�ى علي�ه  /س�عران كاظم
رايض
اق�ام املدع�ي الس�يد مدي�ر بلدية
النج�ف اضافة لوظيفت�ه الدعوى
البدائي�ة املرقمة اعاله ضدك والتي
يطلب فيه�ا الحكم بابط�ال كافة
قي�ود العق�ار املرق�م 3/44475
حي امليالد واعادة تس�جيله باس�م
دائرة املدعي اعاله ونظرا ملجهولية
مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح املبلغ
القضائي واش�عار مختار الش�قق
الس�كنية ع�ي كاظ�م الحميداوي
عليه قررت ه�ذه املحكمة تبليغك
اعالن�ا بصحيفت�ن محليت�ن
يوميتن بموع�د املرافعة املصادف
يف ي�وم  2020/11/23وعن�د عدم
حضورك او ارس�ال من ينوب عنك
قانونا سوف تجري املرافعة بحقك
غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عي عبد الرضا حسن

وزارة الداخلية
وكال�ة ال�وزارة للش�ؤون االدارية
واملالية
مديرية االح�وال املدنية والجوازات
واالقامة
يف النجف االرشف
قس�م ش�ؤون االح�وال املدني�ة /
الواقعات
العدد  :ج/ش4736/
التاريخ 2020/11/10
اعالن
قدم املواطن (ريسان ناجي هادي)
طلب�ا لغ�رض تبديل لقب�ه وجعله
(القري�يش) ب�دل من (ش�ريوزه)
فم�ن لديه اع�رتاض مراجعة هذه
املديري�ة خ�الل م�ده اقصاه�ا
(خمس�ة ع�ر ي�وم) وبعكس�ه
س�وف تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف
الدع�وى وف�ق احكام امل�ادة ()22
من قانون البطاقة الوطنية رقم 3
لس�نة  2016واالمر االداري املرقم
 24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي عبد الكاظم
مدير الجنسية العام وكالة
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وزارة الداخلية
وكال�ة ال�وزارة للش�ؤون االدارية
واملالية
مديرية االح�وال املدنية والجوازات
واالقامة
يف النجف االرشف
قس�م ش�ؤون االح�وال املدني�ة /
الواقعات
العدد  :ج/ش4737/
التاريخ 2020/11/10
اعالن
قدم املواط�ن (رائد ناج�ي هادي)
طلب�ا لغ�رض تبديل لقب�ه وجعله
(القري�يش) ب�دل من (ش�ريوزه)
فم�ن لديه اع�رتاض مراجعة هذه
املديري�ة خ�الل م�ده اقصاه�ا
(خمس�ة ع�ر ي�وم) وبعكس�ه
س�وف تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف
الدع�وى وف�ق احكام امل�ادة ()22
من قانون البطاقة الوطنية رقم 3
لس�نة  2016واالمر االداري املرقم
 24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي عبد الكاظم
مدير الجنسية العام وكالة
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وزارة الداخلية
وكال�ة ال�وزارة للش�ؤون االدارية
واملالية
مديرية االح�وال املدنية والجوازات
واالقامة
يف النجف االرشف
قس�م ش�ؤون االح�وال املدني�ة /
الواقعات
العدد  :ج/ش4740/
التاريخ 2020/11/10
اعالن
ق�دم املواط�ن (ع�ي حمي�د باقر)
طلب�ا لغ�رض تبديل لقب�ه وجعله
(القري�يش) بدل م�ن (فراغ) فمن
لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية
خالل مده اقصاها (خمس�ة عر
يوم) وبعكس�ه س�وف تنظر هذه
املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة
( )22من قان�ون البطاقة الوطنية
رقم  3لس�نة  2016واالمر االداري
املرقم  24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي عبد الكاظم
مدير الجنسية العام وكالة
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فقدان
فق�دت من�ي الوثيق�ة املدرس�ية
املرقم�ة(  )1056115ذي الع�دد
 278 /بتاري�خ 2015 /11 /18
والص�ادرة م�ن اعدادي�ة /س�درة
املنتهى للبنن واملعنونة إىل /املعهد
التقن�ي يف النجف االرشف .بأس�م
الطال�ب  /فائ�ز رش�يد غثيث من
يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل جه�ة
االصدار
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فقدان
فق�دت من�ي الوثيق�ة املدرس�ية
املرقم�ة (  )25-00018531ذي
العدد (  ) 2بتاري�خ 2020/1/13
والص�ادرة م�ن ثانوي�ة /املس�جد
األق�ى للبن�ات واملعنون�ة اىل /
اعدادية الغري املهنية للبنات بأسم
الطالبة  /دع�اء كاظم كريم فعىل
م�ن يعثر عليها تس�ليمها إىل جهة
االصدار

www.almustakbalpaper.net
وزارة الداخلية
وكال�ة ال�وزارة للش�ؤون االداري�ة
واملالية
مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات
واالقامة
يف النجف االرشف
قس�م ش�ؤون االح�وال املدني�ة /
الواقعات
العدد  :ج/ش4739/
التاريخ 2020/11/10
اعالن
ق�دم املواطن (س�مري مه�دي صالح)
طلب�ا لغ�رض تبدي�ل لقب�ه وجعل�ه
(القرييش) بدل من (ش�ريوزه) فمن
لدي�ه اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية
خ�الل م�ده اقصاها (خمس�ة عر
ي�وم) وبعكس�ه س�وف تنظ�ر ه�ذه
املديرية يف الدعوى وف�ق احكام املادة
( )22من قانون البطاقة الوطنية رقم
 3لس�نة  2016واالم�ر االداري املرقم
 24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي عبد الكاظم
مدير الجنسية العام وكالة
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وزارة الداخلية
وكال�ة ال�وزارة للش�ؤون االداري�ة
واملالية
مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات
واالقامة
يف النجف االرشف
قس�م ش�ؤون االح�وال املدني�ة /
الواقعات
العدد  :ج/ش4738/
التاريخ 2020/11/10
اعالن
قدم املواطن (فالح ناجي هادي) طلبا
لغرض تبديل لقبه وجعله (القرييش)
ب�دل م�ن (ش�ريوزه) فم�ن لدي�ه
اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل
م�ده اقصاه�ا (خمس�ة ع�ر يوم)
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف
الدع�وى وفق احكام امل�ادة ( )22من
قانون البطاقة الوطنية رقم  3لس�نة
 2016واالمر االداري املرقم  24195يف
2016/6/12
اللواء
رياض جندي عبد الكاظم
مدير الجنسية العام وكالة
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وزارة الداخلية
وكال�ة ال�وزارة للش�ؤون االداري�ة
واملالية
مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات
واالقامة
مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات
واالقامة
ملحافظة املثنى  /قسم شؤون االحوال
املدنية
اعالن
ق�دم املواط�ن ( عباس جليل ش�عالن
) طلب�ا اىل ه�ذه املديري�ة يطلب فيه
تس�جيل اللق�ب يف قي�ده وجعل�ه (
الحس�اني) وعم�ال باح�كام املادة (
/24ثانيا) من قانون البطاقة الوطنية
رقم  3لس�نة  2016املع�دل تقرر نر
الطل�ب باحدى الصح�ف املحلية فمن
لدي�ه اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية
خ�الل ف�رتة ع�رة اي�ام م�ن تاريخ
النر وبعكس�ه سوف ننظر يف الطلب
حسب االصول
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدي�ر االح�وال املدني�ة والج�وازات
واالقامة /وكالة
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مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
الهيئة االستئنافية
العدد /12 :س2020/
التاريخ 2020/11/10
اىل املس�تأنف علي�ه  /احم�د حس�ن
عباس
تحية طيبة
للطع�ن االس�تئنايف املق�دم م�ن قب�ل
املس�تأنف (اياد جاس�م حمادي) عىل
الق�رار الص�ادر م�ن محكمة ب�داءة
النج�ف املرق�م /1758ب2019/5
وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح
القائ�م بالتبليغ واش�عار مختار حي
الشهيد الصدر حسن صفاء الجبوري
علي�ه تقرر تبليغ�ك اعالنا بصحيفتن
محليت�ن يوميت�ن بالحض�ور ام�ام
ه�ذه املحكم�ة صب�اح ي�وم املرافعة
املص�ادف  2020/11/23الس�اعة
الثامن�ة والنص�ف صباح�ا ويف حالة
عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك
سوف تجري املرافعة بحقك حضوريا
وعلنا وفق االصول
القايض
خضري سابط البدري
رئي�س الهيئ�ة االس�تئنافية بصفتها
االصلية

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة استئناف املثنى
االتحادية
قس�م الحس�ابات /ش�عبة
املخازن
العدد /1020 :ح2020/
التاريخ 2020/11/11
اعالن
اش�ارة اىل كتاب مجلس القضاء
االع�ىل  /دائرة الش�ؤون املالية
واالداري�ة  /مكت�ب املدير العام
 /ش�ؤون اللجان املرق�م بالعدد
/97م.ح ش�طب 2020/يف
 2020/9/22تعلن هذه الرئاسة
عن بيع املوجودات الثابتة االثاث
يف رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف
املثنى واملحاكم واملكاتب التابعة
له�ا فع�ىل الراغب�ن بال�راء
مراجع�ة ه�ذه الرئاس�ة خالل
( )15خمسة عر يوما واعتبارا
م�ن ثاني ي�وم االع�الن والنر
يف الصح�ف املحلي�ة وس�وف
تجري املزايدة ظهر اليوم االخري
لالع�الن مس�تصحبن معه�م
التامين�ات القانوني�ة والبالغ�ة
 %20من القيم�ة املقدرة لالثاث
والبالغ�ة ( )4,240,000فق�ط
اربعة مالي�ن ومائتان واربعون
الف دينار ال غريها
القايض
طالب حسن حربي
رئيس محكمة اس�تئناف املثنى
االتحادية
��������������������������
اىل الريك مهى نعمه كاظم
اقتىض حض�ورك اىل مقر بلديه
النج�ف لغ�رض اص�دار اجازه
بن�اء للعقار املرق�م 3/ 51547
حي النداء
طالب االجازه
حسن جبار شنن
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اىل الريك وسام حميد عليوي
اقتىض حض�ورك اىل مقر بلديه
النج�ف لغ�رض اص�دار اجازه
بن�اء للعقار املرق�م 3/ 58006
حي النداء
طالب االجازه
اعتقال عبد الله حمزة
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اىل الريك جاسم محمد مهدي
اقتىض حض�ورك اىل مقر بلديه
النج�ف لغ�رض اص�دار اجازه
بن�اء للعقار املرق�م 3/ 60097
حي النداء
طالب االجازه
ماجده كاظم جبار
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اىل الريك حسن هادي حسن
توجب عليك الحضور اىل صندوق
االس�كان العراقي ف�رع النجف
وذل�ك الق�رارك باملوافق�ه ع�ىل
قيام رشيكك بالبناء عىل العقار
املرقم  3/17489حي النرص
طالب القرض
زيد ماجد محمد
��������������������������
اىل الركاء دموع كاظم علوان
ومحمد باقر كاظم علوان
توج�ب عليكم�ا الحض�ور اىل
صندوق االس�كان العراقي فرع
النجف وذلك القراركما باملوافقه
عىل قي�ام رشيككما بالبناء عىل
العق�ار املرق�م  3/8187ح�ي
صدام
طالب القرض
معد جميل عبد الحسن
��������������������������
اىل الريك نسوم طعمه عمران
توجب عليك الحضور اىل صندوق
االس�كان العراقي ف�رع النجف
وذل�ك الق�رارك باملوافق�ه ع�ىل
قيام رشيكك بالبناء عىل العقار
املرقم  3/57244حي النداء
طالب القرض
حوراء محمد عبد االمري
��������������������������
فقدان
فق�دت من�ي الوثيق�ة املرقم�ة
(  )122246يف / 11 / 12
 2019والص�ادرة م�ن معه�د
الفنون الجميلة النجف االرشف
واملعنونة إىل جامعة الكوفة كلية
الرتبي�ة بأس�م ( رقية محس�ن
مرتىض رايض) فع�ىل من يعثر
عليها تسليمها إىل جهة اإلصدار
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سودوكو

اعداد :ايهاب فاضل

www.almustakbalpaper.net

كلمات متقاطعة

حرك عود الثقاب

قط عمالق عمره  2100عام

طبق اليوم

حلمة بالبصل والقرفة

اكتش�ف علماء آثار يف ب�ريو صورة قط
عم�الق عىل منح�در ،يرجع نقش�ها إىل
أكثر من  2100عام ،حسبما أعلنت وزارة
الثقافة يف البلد األمريكي الجنوبي.
ويظهر الش�كل املكتش�ف قط�ا ضخما
يص�ل طول�ه إىل  37مرتا ،يرتفع رأس�ه
عالي�ا عىل ت�ل وينظ�ر لألم�ام مبارشة
بينم�ا يمتد الجس�م والذيل نح�و الجزء
السفيل من املنحدر.
وقالت الوزارة إن االكتشاف حدث عندما
كان علم�اء اآلثار البريوفي�ون يقومون
بأعم�ال الصيان�ة يف منطق�ة ن�ازكا
التاريخي�ة جنوبي بريو ،ويرجع نقش�ه
إىل ما بني عامي  200و 100قبل امليالد.

هل تعلم

املقادير:
 1كيلو لحمة مكعبات
 2حبة بصل مقطع
ربع كوب زيت زيتون
 1معلقة كبرية ثوم مفروم
ملح  -فلفل أسود
 2عيدان قرفة
 1معلقة صغرية قرفة ناعمة
 2كوب ماء للتسوية
خطوات التحضري:
يوضع الزيت يف وعاء عىل النار حتى يسخن ،ثم يوضع فيه البصل واللحمة.
تيقلب حتى يتغري لونها ،ثم يضاف الثوم ،ويقلب مرة أخرى.
تتبل بامللح والفلفل االسود والقرفة ،وتقلب جيدا ً حتى تتشوح.
تضاف املاء ،وتقلب مرة أخرى.
تغطى ،وترتك عىل نار هادئة ملدة من  30إىل  40دقيقة وحتى تنضج.
توضع يف الطبق ،وتقدم ساخنة مع األرز بالشعريية.

المتاهات

ويف بي�ان مكت�وب ،أوضح�ت ال�وزارة
أن ه�ذا الرس�م كان مرئيا بال�كاد وعىل
وش�ك االختف�اء ،ألن�ه ت�م رس�مه عىل
منحدر شديد ،وتعرض لتأثريات التعرية
الطبيعية.وت�م تمثيل القط�ط بكثرة يف
صناعة الخ�زف واملنس�وجات وعنارص
أخرى من حضارة ب�اراكاس التي كانت
تس�كن جبال اإلنديز يف أمريكا الجنوبية،
وينس�ب إليه�ا أيض�ا إنش�اء األش�كال
والخط�وط الش�هرية يف صح�راء نازكا
التي تعرف باسم «خطوط نازكا».
وقال جوني إيس�ال كب�ري علماء اآلثار يف
بريو لوكال�ة األنباء اإلس�بانية (إيفي):
«من املذهل أننا ما زلنا نعثر عىل أشكال

؟؟

تعل�م أن الغ�دة الت�ي تف�رز م�ادة
األنس�ولني ه�ي غ�دة البنكري�اس،
ومعلوم أن يف الجسم عدة غدد أهمها:
الغ�دة النخامي�ة ،والغ�دة الدرقي�ة،
والغدة الكظري�ة .ولكل منها وظائف
ً
مث�ال :مع�دل النم�و والحج�م
ع�دة
النهائ�ي للجس�م وتوزي�ع الش�عر
والوزن اإلجمايل وغريها...
هل تعلم أن آخر حاسة يفقد اإلنسان
قبل موته هي حاسة السمع ،وليست
حاسة اللمس كما يظن العديد.
ه�ل تعل�م أن ع�دد فصائ�ل ال�دم يف
الجنس البرشي هي أربعةO, AB, B, :
 Aهل تعل�م أن الفصيلة الوحيدة من
هؤالء األربعة الت�ي تقبل الدم من أي
فصيلة أخرى هي فصيلة .AB
هل تعلم أن رقبة اإلنسان تحتوي عىل
س�بع فقرات ،وان ع�دد عظام القدم
هو  32عظم�ة ،وأن اإلنس�ان عندما
يضحك يحرك  16عضلة.
ه�ل تعلم أن لس�ان اإلنس�ان يحتوي
ع�ىل  12000حليم�ة ذوقي�ة ،فأم�ا
وسط اللس�ان فهو ال يميز أي مذاق.
وأم�ا جانبي اللس�ان فيميزان الطعم
الحام�ض ،وأم�ا آخر اللس�ان فيميز
الطعم املر.

جديدة ،لكننا نعل�م أيضا أن هناك املزيد
ال�ذي يمكن العثور عليه».وتابع« :خالل
السنوات القليلة املاضية ،سمح استخدام
الطائرات م�ن دون طيار بالتقاط صور
ملنح�درات التالل».وأوضح إيس�ال أن ما
ب�ني  80و 100ش�خصية جديدة ظهرت
خالل الس�نوات األخ�رية يف وديان نازكا
وبالبا ،وعىل س�فوح التالل.والعديد من
خطوط نازكا ع�ىل األرض بالكاد تكون
مرئي�ة وال يمك�ن التعرف عليه�ا لكنها
ترى من الس�ماء ،وه�ي يف الغالب صور
لحيوان�ات ونباتات ،وبينم�ا لم يتم فهم
معناها بالكامل ،يرى بعض الخرباء أنها
كانت قرابني إلرضاء اآللهة.

عادات سيئة تؤثر عىل التمثيل الغذائي

قد تس�اور البعض ش�كوك ب�أن قدرة
أجس�امهم عىل هضم الطع�ام تتباطأ
ً
ووفقا
بالفع�ل مع التق�دم يف العم�ر.
لبح�ث يف الدوري�ة العلمي�ة Public
 ،Health Nutritionفإن هذه الشكوك
يف محلها .يف مراجعة لبيانات استهالك
الطاقة ،اكتشف الباحثون أن التقدم يف
السن مرتبط باالنخفاض التدريجي يف
مع�دل األيض األس�ايس ،عالوة عىل أن
هن�اك العديد من العادات اليومية التي
تستنزف عملية التمثيل الغذائي بشكل
أكرب.

لك�ن الخ�رب الس�ار م�ن موق�ع My
 Fitness Palه�و أنه يمك�ن التخلص
من العادات الس�يئة وتحسني مستوى
التمثي�ل الغذائ�ي تدريجي�ا من خالل
اتباع النصائح التالية:
 -1تناول إفطار مغ ٍذ
يعد تناول وجبة إفطار مغذية طريقة
رائع�ة لب�دء الي�وم .نظ�رًا ألن األيض
يتباطأ أثن�اء النوم ،يف ح�ني أن تناول
إفط�ار مغ ٍذ ومفيد يؤدي إىل تنش�يطه
ويساعد عىل حرق املزيد من السعرات
الحرارية عىل مدار اليوم.

نصائح لتفادي التجسس عىل هاتفك

تح�دث رئي�س قس�م التقنيات
املعلوماتية يف رشكة الربمجيات
الروسية «ريكس�وفت» يفغيني
تشريتوك ،عما يمكن أن يستعني
ب�ه مس�تخدم ع�ادي م�ن أجل
التخلص من التجسس عليه عن
طريق هاتفه الذكي.
فيما أش�ار الخبري إىل اس�تحالة
إلغ�اء التجس�س ال�ذي تق�وم
ب�ه املخاب�رات التي ب�دأت تبدي
اهتمامها بأحد.
جاء ذلك عىل لسانه يف حديث أدىل
به لوكالة «برايم» الروسية.
م�ع ذل�ك ف�إن الخبري ق�ال إنك
تستطيع التخلص من التجسس
ال�ذي تق�وم ب�ه علي�ك بع�ض
رشكات الدعاي�ة التجاري�ة

ً
ووفق�ا للمركز الطب�ي بجامعة راش
فإن «تناول وجبة اإلفطار ،هو بمثابة
البعث برسالة إىل الجسم إلخباره بأن
هن�اك الكثري م�ن الس�عرات الحرارية
التي يج�ب تناولها يف اليوم .ولكن عند
تخطي وجب�ة اإلفطار ،فإن الرس�الة
التي يتلقاها الجسم هي أنه يحتاج إىل
الحفاظ عىل أي سعرات حرارية واردة
بدالً من حرقها».
وينص�ح الخ�رباء باختي�ار إفط�ار
م�يلء بالربوتني واأللي�اف مثل البيض
والزب�ادي اليونان�ي والت�وت أو خب�ز

القم�ح الكام�ل املغطى بزب�دة الفول
السوداني.
 -2الحركة بنشاط وحيوية
يؤدي الروتني الثابت للنش�اط البدني،
ال�ذي يقت�ر ع�ىل االنتق�ال م�ن
كريس املكت�ب إىل الس�يارة إىل األريكة
وبالعك�س ،والجلوس لف�رتات طويلة
إىل وضع الجس�م يف حالة الحفاظ عىل
الطاق�ة ،مما يعن�ي أن عملية التمثيل
الغذائ�ي تتباط�أ وتص�اب بالكس�ل.
ً
وفق�ا لهيئ�ة الصح�ة الوطني�ة NHS
الربيطانية.

الكلمة المفقودة

وذل�ك ع�ن طريق ح�ذف بعض
التطبيقات املنقولة التي حملتها
عىل هاتفك الذكي.
وأوض�ح أن كل التطبيق�ات
الت�ي حملته�ا تتجس�س عليك.
ويمكن�ك التأك�د م�ن ذل�ك عن
طريق جهاز تس�جيل االتصاالت
الخارجي�ة الذي س�يظهر مئات
االتص�االت املجهولة بني هاتفك
الذك�ي والعال�م .وتجم�ع مث�ل
ه�ذه التطبيق�ات يف معظ�م
األحي�ان معلومات ع�ن موقعك
واهتماماتك.
وأض�اف الخب�ري قائ�ال »:م�ع
تحمي�ل التطبيق�ات عىل هاتفك
الذكي تجع�ل كامريتك وأخبارك
ومذياعك متاحة تماما لها».

جد الفرق بين الصورتين

احلمل
عزيزي برج الحمل،يأتي اليوم مصحو ًبا ببعض
املش�كالت ،فس�وف تقاب�ل مواق�ف ال يمك�ن
التغلب عليها إال من خالل تغيري رؤيتك لألمور.
افصل نفس�ك ع�ن كل ما هو قدي�م ومعروف،
وتطلع لكل ما هو جديد.

امليزان
عزي�زي ب�رج امليزان،س�تجني ثم�ار مواقفك
الج�ادة واإليجابي�ة م�ع اآلخرين ،مم�ا يجلب
ل�ك دع�م ومس�اندة من مص�ادر ل�م تتوقعها
ولم تفك�ر فيها من قبل .اغتن�م هذه الفرصة
إلخبارهم بتوقعاتك وتطلعاتك الش�خصية عن
أهم القضايا التي تشغلك

الثور
عزيزي ب�رج الثور،بما أنك ش�خص اجتماعي
بحق ،وبما أن�ك ربما قد تكون قد أهملت واحد
أو اثنني م�ن معارفك مؤخرًا ،يج�ب عليك اآلن
إص�الح ه�ذه العالقات م�رة أخ�رى ومعاودة
التواص�ل .ترتفع فرص حل نزاع ما بني األرسة
أو األصدقاء لألبد.

العقرب
عزي�زي ب�رج العقرب،حت�ى ل�و ج�اء النجاح
بطريق�ة طبيعية يف العمل ،يجب أن تس�تمر يف
االحتفاظ بسالمك الداخيل وأسلوبك املتواضع.
بهذه الطريقة ،تس�تطيع االحتفاظ بصداقات
العم�ل .اس�مح ألحبائ�ك باإلحس�اس ب�دفء
عاطفتك.

اجلوزاء
عزي�زي ب�رج الجوزاء،أنت عىل وفاق وانس�جام
تام مع محيطك ،سواء عىل املستوى الشخيص أو
املهن�ي .انتفع من هذا التناغ�م يف تقوية عالقاتك
والرواب�ط القائمة بينك وبني اآلخرين للتس�لح يف
األوقات العصيبة التي تكون فيها مجموعة األبراج
الكونية غري مبرشة واألحوال ليست لصالحك.

القوس
عزيزي برج القوس،بم�ا أنك اآلن تنضح بهالة
خاصة من القوة واالستقرار ،فإن الناس سوف
يلجئون إليك من أجل املس�اعدة والدعم .حاول
اس�تخدام طاقت�ك يف مس�اعدة اآلخرين ،حيث
أنهم س�وف ي�ردون الجمي�ل بالتأكي�د يف املرة
القادمة التي تحتاج فيها إىل مساعدة.

السرطان
عزيزي ب�رج الرسط�ان،ال تص�اب بخيبة أمل
كبرية مع س�ري مجري�ات األمور الي�وم ،فعىل
الرغم من خططك ،فإنك ل�ن تتمكن من إنجاز
الكث�ري .قاوم الرغبة يف لوم اآلخرين إذا س�ارت
األمور ض�د رغبتك .توقعاتك غ�ري الواقعية قد
تصيبك بخيبة األمل .عىل أية حال ،ال تيأس

اجلدي
عزي�زي ب�رج الجدي،أنت اليوم غ�ري متفق مع
ذاتك ،وه�ذا واضح يف عدم الرضا العميق وكذلك
يف التقلب�ات املزاجي�ة الت�ي تري�د فرضه�ا عىل
اآلخرين .يج�ب أن تتقبل الهزائم ُ
أيضا يف الوقت
الحايل .انظر لألمر عىل أنه مس�اعدة للمستقبل
وحاول استخراج بعض اإليجابيات من املوقف.

االسد
عزي�زي ب�رج األس�د،أنت مفع�م بالحيوي�ة
ً
ظروفا أفض�ل لتنفيذ
والش�جاعة ،ول�ن تج�د
طموحات�ك .لك�ن تق�دم بحذر ،ألن�ه يمكن أن
تفق�د الرتكيز بس�هولة م�ن خ�الل التفاصيل
املعقدة التي قد تبدو شيقة للغاية.

الدلو
عزيزي برج الدلو،األمر يزداد صعوبة يف العمل،
لذلك يجب أن تقبل عروض املساعدة من زمالئك
حتى يقل جبل العمل الذي يقبع أمامك تدريج ًيا
إىل أن يصبح مهامً ا يمكن التعامل معها.

العذراء
عزي�زي ب�رج العذراء،األش�خاص يف محي�ط
العمل يتعاملون بإيجابية خاصة معك؛ فانتفع
م�ن هذه الفرتة ملواجهة املش�اكل الصعبة مع
فريقك وبالتايل االقرتاب أكثر من هدفك .سوف
تس�اعد الديناميكية التي تنمو بني الفريق عىل
الوقوف بصالبة أمام أصعب التحديات

احلوت
عزيزي ب�رج الحوت،من املحتمل ظهور أزمات
عن قريب ،فحاول أن ال تفقد مزاجك وأعصابك.
اذا حافظ�ت ع�ىل رابط�ة جأش�ك ،وواجه�ت
األحداث غري السارة والقالقل التي تثريها ،فلن
تدوم كث ً
ريا ولن تسبب خسائر مهمة.
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احتاد السلة يقرر اعفاء العبي ومدريب
واداريي الدوري املمتاز من نسبة العقود

الطلبة عىل أعتاب االنسحاب من كأس العراق
المستقبل العراقي /متابعة
بات فريق الطلبة عىل بعد خطوة من اإلعالن
الرسمي عن انسحابه من منافسات بطولة
كأس العراق بسبب الضائقة املالية.
وق�ال مص�در م�ن داخ�ل ن�ادي الطلبة يف
ترصيح�ات خاص�ة لك�ووورة إن اإلدارة
بحثت مع الطاقم الفني مسألة االنسحاب
من منافس�ات بطولة كأس العراق وهناك
تواف�ق ما ب�ني الطرفني وقد يعل�ن النادي
انس�حابه يف اليوم�ني املقبل�ني بش�كل
رسمي.
وب�ني أن الالعب�ني أب�دوا غضبه�م بش�كل
كبري من تأخ�ر مس�تحقاتهم املالية بينما
تعاني اإلدارة لحل األزمة لكن الدعم املقدم
م�ن وزارة التعلي�م متوق�ف لع�دم توف�ر
التخصيصات ولع�دم إق�رار املوازنة للعام
الحايل.
وأش�ار إىل أن الطاق�م الفن�ي طالب اإلدارة
ب�رورة تأمني روات�ب الالعب�ني واإلدارة
سعت بكل جهودها ولم تؤمن نصف املبلغ،

المستقبل العراقي /متابعة

الفتا إىل أن عالء كاظم رئيس الهيئة اإلدارية
أمن من حسابه الشخيص  50مليون لحني
إط�الق التخصيص�ات ونف�س املبل�غ ت�م
تأمينه من الوزارة لكن املبلغ مازال لم يغط
رواتب الالعبني.يش�ار إىل أن قرعة دور 32

استئناف التصفيات اآلسيوية
يف آذار املقبل

ق�رر االتح�اد العراق�ي لكرة الس�لة،
اعف�اء العب�ي ومدرب�ي واداري�ي
الدوري املمتاز من نس�بة العقود
للموس�م الجديد.وذكر االتحاد يف
بي�ان ان «االتح�اد العراقي قرر
وباإلجم�اع ،اعفاء جميع العبي
ومدرب�ي واداري الدوري املمتاز
له�ذا املوس�م  2021–2020من
نسبة العقود  3%لهذا املوسم فقط
متمن�ني لجمي�ع انديتن�ا العزيزة
والعبيه�ا ومدربيه�ا وإدارييها كل
املوفقي�ة م�ع خال�ص التحي�ات».
واوض�ح ان «الق�رار ج�اء نتيج�ة
للظ�روف الت�ي يم�ر بها بلدن�ا العزيز
خ�الل الع�ام امل�ايض وهذا الع�ام من

من بطولة كأس العراق
وضعت الطلبة بمواجهة
نوروز يف ملعب املنافس بمدينة السليمانية
والس�فر يتطل�ب مصاري�ف تس�عى إدارة
النادي الختصارها.

بايرن ميونخ يسعى لتمديد عقد نجمه مبكر ًا

فيدال ينضم
ملنتخب تشييل

المستقبل العراقي /متابعة
ذك�ر تقري�ر إخب�اري ،األربع�اء ،أن باي�رن ميونخ
األملاني يرغب يف التمديد املبكر لعقد أحد نجومه.
وأشارت مجلة «ش�بورت بيلد» ،إىل أنه ينتظر أن
يجري العمالق الباف�اري محادثات ،حول عقده
م�ع العب الوس�ط ،لي�ون جوريتس�كا ،يف وقت
الحق من العام الجاري.
وب�دأ جوريتس�كا مش�واره م�ع باي�رن ميونخ

المستقبل العراقي /متابعة
صادقت لجنة املس�ابقات يف االتحاد اآلس�يوي لكرة القدم
عىل مواعي�د مباريات التصفيات اآلس�يوية لكأس العالم
 2022يف قط�ر وكأس آس�يا  2023يف الص�ني ،وذلك خالل
االجتماع الثاني لل�دورة  2023-2019الذي عقدته اللجنة
يوم األربعاء برئاس�ة ت�راك ووك توان ،ع�ر تقنية فيديو
االتصال.واتفق�ت اللجن�ة عىل اس�تكمال جميع مباريات
الدور الثاني من التصفيات اآلس�يوية بحلول  15حزيران،
حيث تقام مباريات الجولتني الس�ابعة والثامنة يف ش�هر
آذار/مارس ،والجولتني التاس�عة والع�ارشة يف حزيران/
يوين�و  ،2021ع�ىل أن تنطل�ق مباريات ال�دور النهائي يف
ش�هر أيل�ول .2021واتفقت اللجنة عىل أنه بعد التنس�يق
مع االتحاد الدويل لكرة الق�دم ،فإن مباريات الدور الثالث
املكونة من  10جوالت س�وف تستكمل بحلول نهاية شهر
آذار/مارس  ،2022عىل أن تقام مباريات امللحق اآلسيوي
وامللح�ق العامل�ي يف ش�هري أيار/ماي�و وحزيران/يونيو
 ،2022حيث س�تقام مواجهة امللحق اآلسيوي من مباراة
واحدة.واعتم�دت اللجنة عملية تقديم طلبات اس�تضافة
نهائيات كأس آس�يا تح�ت  23عاما ً  ،2022حيث كان من
املق�رر أن تقام البطول�ة عام  2022يف الص�ني كجزء من
االستعداد الس�تضافة نهائيات كأس آس�يا  ،2023ولكن
االتح�اد الصيني لكرة القدم قام بإعالم االتحاد اآلس�يوي
بعدم رغبته يف تنظيم البطولة.

قال كيث هاكي�ت ،رئيس لجنة الحكام الس�ابق يف إنجلرا،
إن ح�كام الريمريلي�ج ال يتمتعون بكف�اءة كافية ،كما أن
تكنولوجيا حكم الفيديو املس�اعد «ف�ار» ال تؤدي الغرض،
واللعبة أصبحت «مرتبكة» أمام ملسات اليد.
وأثار نظام حكم الفيديو املس�اعد الجدل مجددا ،يف الدوري

المستقبل العراقي /متابعة

رغ�م التأثري الكبري ألزم�ة جائحة كورونا
ع�ىل ك�رة الق�دم ،ال يف�رض بالالعب�ني
الناش�طني يف أملانيا ،الشعور بالخوف إزاء
رواتبهم ،حيث أن األندية ليس لديها طرق
حقيقي�ة لتخفيضها ،وإنما يمكن أن يتم
ذلك فقط بشكل طوعي.
ول�م يك�ن كريس�تيان س�رايش ،املدي�ر
الفني لفرايب�ورج ،س�عيدا للغاية عندما
ن�ر إيرميدي�ن ديمريوفيت�ش ،مهاج�م
الفريق ،صورة سيارته الرياضية الجديدة
عر «إنستجرام» ،ووصف ترصف الالعب
بأنه «ساذج».
لك�ن س�رايش أض�اف يف الوقت نفس�ه
«نحن نعيش يف دولة حرة ،وديمريوفيتش

المستقبل العراقي /متابعة
انض�م نجم خط الوس�ط املخ�رم أرتورو فيدال مس�اء
الثالثاء إىل منتخب بالده التش�ييل ،الذي يستعد ملواجهتي
بريو وفنزويال بتصفيات امريكا الجنوبية املؤهلة ملونديال
قطر .2022
كم�ا وص�ل بصحبة في�دال ،الع�ب إن�ر مي�الن اإليطايل
وبرش�لونة س�ابقا ،واملهاجم فابي�ان أوريان�ا ،العب بلد
الوليد.
وينتظ�ر املنتخ�ب أيض�ا وص�ول الع�ب فيورنتين�ا ،إريك
بولج�ار ،ال�ذي حصل ع�ىل إذن ناديه للس�فر إىل تش�ييل
لالنضم�ام ملعس�كر املنتخب يف مدينة خ�وان بينتو دوران
بالعاصمة.
وانض�م للمنتخ�ب بالفع�ل نجم�اه املهاج�م أليكس�يس
سانش�يز (إن�ر ميالن) و ح�ارس املرمى كالودي�و برافو
(ريال بيتيس) ،اللذان بدءا التدرب منذ األمس.
وسيس�تعد منتخب تش�ييل بقيادة رينالدو رويدا ملواجهة
بريو يوم  13نوفمر ،وفنزويال بعدها بأربعة أيام.
وس�قطت تش�ييل يف الجول�ة األوىل بهدف�ني لواح�د أمام
أوروجواي ،قبل أن تتعادل عىل أرضها بهدفني ملثلهما أمام
كولومبيا .م س  /أ ح /م و.

اإلنجليزي هذا املوس�م ،وكذلك احتساب ركالت جزاء بسبب
ملسات اليد ،وسط استياء من النقاد.
ويعتق�د هاكيت ،الحكم بالدوري اإلنجليزي حتى  ،1994أن
نظام حكم الفيدي�و يحتاج للمراجعة ،كما أن حكام امللعب
بحاجة للركيز يف أنفسهم.
وأض�اف «معايري التحكيم تراجع�ت ،عندما كنت أدير لجنة
الح�كام ،كن�ا نحظ�ى بعرة ح�كام أو أكثر من املس�توى

برياميدز يزيد الغموض حول
مفاوضات بالوتييل
المستقبل العراقي /متابعة

زاد مس�ؤولو نادي برياميدز الغموض
ح�ول مفاوض�ات التعاقد م�ع النجم
اإليطايل ماريو بالوتييل العب بريشيا.
وقال عمرو بس�يوني مدير التعاقدات
بن�ادي بريامي�دز يف ترصيح�ات
للصحفيني بحضور مراس�ل كووورة
إن هذه الكالم مجرد أحاديث يف اإلعالم
وال يريد التعليق عىل مدى صحتها.
وأشار إىل أن برياميدز ال يغايل يف سوق
االنتق�االت بال�دوري امل�رصي ولك�ن
البعض يريد إعطاء صورة ذهنية للجميع
أن النادي يسعى إلفساد سوق االنتقاالت
وهو أمر غري صحيح.
وأب�رم برياميدز  4صفق�ات جديدة بضم
محم�ود وادي وأحم�د فتح�ي ورمض�ان
صبحي ورشيف إكرامي.

عام  ،2018ويس�تمر عقده الح�ايل مع النادي ،حتى عام
.2022
ويعت�ر الدويل األملاني يف الوق�ت الحايل ،أحد أبرز العنارص
املؤث�رة يف الفري�ق ،املتوج خالل املوس�م امل�ايض بثالثية
الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا.
ويحظ�ى بايرن بمس�رية مميزة أيضا هذا املوس�م ،حيث
يتص�در البوندس�ليجا ومجموعت�ه يف دوري األبط�ال،
وحقق فوزا مهما مؤخرا عىل غريمه بوروس�يا دورتموند
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الكرة األملانية تبحث عن حلول ألزمتها الكربى

المستقبل العراقي /متابعة

يمكنه فعل ما يريده بأمواله».
وم�ع ذلك ،يعد التباهي باألش�ياء باهظة
الثمن ،أمرا غ�ري مفضل يف أملانيا وغريها،
يف ظ�ل معان�اة الكثريي�ن م�ن مصاعب
مالية ،بسبب تداعيات أزمة كورونا.
وقال كريس�تيان هوف�ز ،الخبري يف قانون
العم�ل األملان�ي« :إذا كان ع�ىل العب كرة
القدم أن يخىش ش�يئا ،فهو السؤال :ماذا
سيحدث عندما ينتهي عقدي ،أو إذا أفلس
النادي؟».
وذكر جريجور راير ،املدير اإلداري لرابطة
وكالء ك�رة القدم يف أملانيا (دي.إف.يف.يف)،
أن أغلب الالعبني مرتبطني بعقود ،وُقعت
قب�ل أزمة الوباء وال يمك�ن تغيريها ،وإن
تخفي�ض األج�ور يمك�ن أن يتم بش�كل
طوعي فقط.

ويرى راير أن األمور تتوقف بشكل كبري،
عىل موع�د عودة الجماهري م�ن جديد إىل
االس�تادات ،وهو ما س�ريفع دخل األندية
بش�كل أكر.وق�ال إن تقلي�ص الروات�ب
بش�كل طوعي ،يكون بنس�بة تراوح بني
 10و ،%20وذل�ك يف الوق�ت الذي يتقاىض
فيه العديد من الالعبني عرات املاليني.
وقد يتغري الوضع فق�ط ،إذا تقدم النادي
بطلب إعالن إفالس ،حسب ما قاله هوفز،
ال�ذي أض�اف أن «العق�ود الت�ي تتضمن
رواتب كبرية لن تساوي الكثري حينذاك».
خفض التكاليف
ون�ادى كريس�تيان ش�ايفرت ،رئي�س
رابطة ال�دوري األملان�ي ،األندية بتقليص
التكاليف.
وه�و م�ا ال ينطبق فق�ط ع�ىل العاملني

يقرب األرجنتين�ي الوتارو مارتينيز ،مهاجم إنر ميالن،
م�ن الغياب ع�ن مباراة منتخ�ب بالده أم�ام باراجواي،
ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية ملونديال  ،2022بس�بب

العامل�ي ،وبميزاني�ة  5ماليني جنيه إس�رليني ( 6.6مليون
دوالر) ،أم�ا اآلن يوجد حكمان فقط من الصفوة ،وامليزانية
أكثر من  20مليون إسرليني».
ويف الواقع ،يس�مح االتحاد الدويل (الفيفا) بثالثة حكام من
«الصفوة» ،يف كل دولة.
وتابع هاكيت «يبدو أن هناك عدم تحمل للمسؤولية ،هؤالء
الحكام ليس�وا هواة ،ويحصلون عىل رواتب من ستة أرقام،

اإلصابة.
وبحسب صحيفة « »TYCاألرجنتينية ،فإن الوتارو يعاني
من إجهاد يف عضلة الفخذ الخلفية ،وهي نفس املش�كلة
الت�ي واجهته أثن�اء فقرة اإلحم�اء ،قبل مب�اراة أتاالنتا
األخرية يف الكالتشيو.وأوضحت الصحيفة أن األقرب ،هو

ويجب أن يرتقوا».
وواصل «يوجد حكام أفضل يف أوروبا ..تحدث ثالثة أو أربعة
أخطاء بارزة ،يف كل أس�بوع بالريمريليج اآلن ،أو قد تحدث
ثالث�ة أخطاء يف املباراة الواحدة ،واملعايري ليس�ت جيدة بما
يكفي».
وخ�الل فرت�ه بلجن�ة الحكام ،لع�ب هاكي�ت دورا بارزا يف
إدخال تكنولوجيا مراقبة خط املرمى ،يف الدوري املمتاز.

هافريتز يفصح عن أسباب اختياره لتشيليس
المستقبل العراقي /متابعة
كش�ف األملان�ي كاي هافريت�ز ،نجم تش�يليس،
األربعاء ،رس تفضيله االنضمام إىل البلوز الصيف
امل�ايض ،رغم العديد من الع�روض التي تلقاها.
وانض�م هافريت�ز إىل تش�يليس قادمً ا م�ن باير

ليفرك�وزن ،مقابل  71مليون جنيه إس�رليني،
رغ�م أن العديد م�ن التقاري�ر الصحفية ربطته
برش�لونة وريال مدري�د وباي�رن ميونخ.وقال
هافريتز ،يف ترصيحات لصحيفة «بيلد» األملانية:
«بالنس�بة يل ،كان من املهم االنتقال لنا ٍد يتمتع
برؤي�ة ،ن�ا ٍد يتحرك ويتق�دم باس�تمرار ..نحن

فريق ش�اب يضم الكثري من الالعبني الرائعني».
وأض�اف« :تش�يليس يلعب كرة ق�دم هجومية،
وه�ذا يحفزن�ي ..انتقال مثل ه�ذا ال يحدث بني
ليل�ة وأخرى ،كان لدي الوق�ت الالزم للمفاضلة
بني كل العروض ،إال أنني كنت أشاهد الكثري من
مباريات الدوري اإلنجليزي.

كومان :هذا الالعب أكثر من فاجأين يف برشلونة
المستقبل العراقي /متابعة
من جانبه أكد هاني سعيد املدير الريايض
للنادي يف ترصيحات صحفية أن برياميدز
سيخوض أول تدريباته اليوم األربعاء.
وأوض�ح أن املس�حات الت�ي خض�ع له�ا
الفري�ق ج�اءت س�لبية عدا الع�ب واحد
مؤك�دا أن الفريق س�يبحث عن معس�كر
مغلق ولقاءات ودية.

كشف الهولندي رونالد كومان ،املدير الفني
لرش�لونة ،عن أكثر العب تفاجأ بمس�تواه
بعد توليه مهمة تدريب البارسا.
وقال كومان يف مقابلة مع صحيفة «موندو
ديبورتيف�و» اإلس�بانية« :الالع�ب ال�ذي
فاجأني أكثر هو بيدري».
ويخوض الثنائي كومان وبيدري موسمهما

واإلداري�ني ،وإنم�ا ع�ىل روات�ب الالعبني
أيض�ا ،حيث ذكر آخر تقري�ر للرابطة ،أن
رواتب الالعبني واملدربني يف البوندس�ليجا،
وصل�ت إىل 4ر 1مليار ي�ورو (7ر 1مليار
دوالر).ون�ادت الكيان�ات الجماهريي�ة
بطريقة جدي�دة للتعامل مع الوضع ،كما
أنه يجرى مناقش�ة وضع سقف للرواتب،
م�ن قبل فري�ق عم�ل مكلف م�ن جانب
الرابطة.ول�م يتضح بعد ،م�ا إذا كان ذلك
س�يتماىش مع قوانني االتح�اد األوروبي،
لكن شايفرت دعا إىل «املحاولة عىل األقل»،
ألن وضع مثل هذا السقف سيقلص أيضا
الرسوم الخاصة بالوكالء والصفقات.
وكان أويل هونيس ،الرئيس السابق لنادي
بايرن ميونخ ،قد انتقد وكيل أعمال املدافع
ديفيد أالبا ،بسبب املبالغة يف الطلبات.

شكوك حول مشاركة الوتارو ضد باراجواي

رئيس احلكام السابق :الفار غري ناجح بالربيمريليج

المستقبل العراقي /متابعة

ظروف صعبة بسبب جائحة كرونا وتأخري
بدا الدوري العراقي يف املوسم املايض بسبب
املظاه�رات وتأجي�ل وتعطي�ل يف مباريات
الدوري مما جعل كثري من االندية العراقية

تمتنع وتحجب كثري من متعلقات الالعبني
املادية وللظروف الصعبة املستمرة ولكون
وفقن�ا الله يف هذه الس�نة برعاي�ة مادية
ممتازة من املرصف العراقي للتجارة».

األول يف كامب نو ،حيث توىل املدرب الهولندي
ً
خلفا لكيكي سيتني،
قيادة الفريق الكتالوني
بينم�ا انضم بي�دري ( 17عامً �ا) يف الصيف
قادمً ا من الس باملاس.
وأضاف كومان« :كنت أعلم أن برشلونة وقع
مع العب صغري من الس باملاس ،فش�اهدت
له بعض التسجيالت ،لم يتوقع أحد تطوره
بهذه الرسعة ويف هذا العمر الصغري».
وتاب�ع« :املس�تويات الت�ي يقدمه�ا وعدم

الرهب�ة م�ن التدري�ب م�ع أفضل
العب�ي العال�م ،أم�ور تجعلن�ي
سعي ًدا».
ويعتمد كومان عىل بيدري بشكل
أس�ايس رغم صغر س�نه ،حيث
دف�ع ب�ه يف أكثر م�ن مركز ويف
مباريات كرى ،مثل الكالسيكو
أم�ام ري�ال مدري�د ،وكذل�ك أمام
يوفنتوس بدوري األبطال.

غياب الوتارو عن مباراة بارجواي ،املقررة الجمعة املقبل
عىل ملعب «ألرتو خوس�يه أرماندو» باألرجنتني.وشارك
الوتارو يف مباراتي األرجنتني بالتصفيات ،الشهر املايض،
ش�باك بوليفيا خالل الفوز
وس�جل يف
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صحيفة يومية سياسية
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مساحة للرأي

امـضـاءات

د .فاضل البدراني

عبد الخالق الفالح

اخلوف من مرشوع بايدن
ثمة من يرى أن التحليل الس�يايس عندما يتعامل بالطرح مع املعطيات الحقيقية
فأنه ينتج رأيا عميقا يجنبه من الرأي العاطفي والس�طحي الذي غالبا ما يقع يف
وطأته املتحزبون واملحس�وبون عىل السياس�ين لكنهم طارئ�ن ،وقراءة األحداث
بدقة وبصرة ثاقبة توفر للكاتب تفس�را منصفا وعميقا لألحداث ،وبالتايل توفر
للق�راء فرصة فهم مجريات األحداث واس�ترشاف املس�تقبل بعقلية عميقة .ومع
انش�غال العالم باالنتخابات األمركية خالل الش�هرين املاضين وصوال لألس�بوع
األخر منها ،بدأت التكهنات حول من س�يكون رئيس�ا للواليات املتحدة األمركية،
وانش�غلت وسائل االعالم والتواصل االجتماعي بجعجعة الدعاية والضخ اإلعالمي
املتس�ارع عىل مدى س�اعات الليل والنهار ،وس�ط حملة دعائية نشيطة للرئيس
ترام�ب تف�وق كث�را حمل�ة منافس�ه الديمقراطي جو باي�دن ال�ذي كان يفتقر
لألس�لوب الحم�ايس يف خطابات�ه لجمه�وره ،لكني تعمق�ت بالرؤيا السياس�ية
مبنية عىل معطيات تش�كل منظوم�ة من املتغرات التي جعلتن�ي أرى بأن بايدن
ه�و الرئيس الق�ادم للوالي�ات املتحدة ووثقت ذلك بحس�ابي عىل توي�ر بتغريدة
قب�ل االنتخابات بأيام قليلة وج�اءت بالنص اآلتي «برغم كل املربرات لفوز ترامب
برئاس�ة ام�ركا ،أرى أن باي�دن األقرب له�ا ،ذلك يعن�ي أن العراق أم�ام خارطة
جدي�دة وواقع جدي�د ،وإن عاد ترام�ب فالعراق باق عىل وق�ع الجعجعة والحرب
الب�اردة» .وإذ نش�اهد حقيق�ة الفوز لباي�دن فما ال�ذي جعلني ال ات�ردد بإعالن
ف�وز بايدن قبل ب�دء االنتخابات بأيام ،بطبيعة الحال هذا الرأي اس�تند عىل جملة
حقائ�ق ماثلة للعيان تجعل كل مراقب يجمع بن الثوابت واملتغرات يف السياس�ة
األمركية مع قراءة توجهات الش�ارع األمركي وسياس�ة الرئيس السابق ترامب
يصل لنتائج تعكس مس�توى عمق دراس�ة املعادلة السياس�ية يف الواليات املتحدة
وتأثرها ع�ىل أداء االنتخابات ونتائجه�ا ،وقراءتي التحليلي�ة اعتمدت الثوابت يف
السياسة األمركية ،وكذلك املتغرات بغض النظر عن الرئيس إن كان جمهوريا أو
ديمقراطيا ،وعليه فأن املعطيات تشر اىل رغبة واشنطن بتجزئة كثر من البلدان
بالرشق األوس�ط ومنها العراق عىل نظ�ام الفيدرالية واالقاليم ،اىل جانب س�لبية
سلوك ترامب كرئيس يف البيت األبيض وتجاوزاته وعنرصيته واستهانته باألقليات
واألديان وأصحاب البرشة الس�وداء ومواجهة املهاجرين بش�تى الطرق التعسفية
التي ال تقيم لإلنس�انية اعتبارا .أن طريقة الديمقراطين بالحكم هي قضم الدول
وشعوبها وتش�ظيها وافقارها بطرق ش�تى مخفية ،واملقابل إبراز شعار حقوق
االنس�ان وإشاعة أس�س الديمقراطية والعدل بن جميع الناس من كل األجناس،
واملرحل�ة املقبلة تتطلب وجود الديمقراطين الذين يجيدون ثقافة التهدئة والعمل
بمنهجية الذكي واملاكر يف تمزيق الدول وابتكار الوكالء وأمراء الطوائف السياسية،
فم�ن أتى بتنظيم داعش نهاية 2013؟ ومن أتى بثورات الخريف العربي وس�اهم
بتأجيج الوضع يف سوريا واليمن ولبنان والعراق وليبيا ،كل هذه املتغرات الفاعلة
عملي�ا هي نتاج سياس�ات الحزب الديمقراط�ي ،بينما اتباع الح�زب الجمهوري
فأنه�م يمارس�ون هدفا منف�ردا يف غال�ب األحي�ان ،ويذهبون لخي�ارات الحرب
والعقوب�ات بمنهجية مكش�وفة ،لكن العالم تبدلت مفاهيم السياس�ة فيه ،لذلك
خ�ويف عىل بالدي من أن تمزقه�ا فيدرالية بايدن وعىل بل�دان املنطقة منها عربية
وأخريات إقليمية والحبل عالجرار ،وبايدن ال يس�تخدم الجعجعة والحرب الباردة
بل هو أمام مهمة أيجاد خارطة جديدة لبلدان الرشق األوس�ط ومنها العراق ،فال
أحد ينىس مرشوع بايدن لوضع العراق يف الخارطة الفيدرالية.

منـح الشهـادات الـدراسيـة
برشطها ورشوطها

كـاريكـاتـير

شاب عراقي يصنع طائرة مسرية تعمل بالطاقة الشمسية

صن�ع ش�اب م�ن اه�ايل قض�اء الرشق�اط
بمحافظ�ة ص�الح الدي�ن ،طائ�رة ب�ال طيار
{مسرة} تعمل بالطاقة الشمسية.
{غي�ث الحدي�س} صن�ع الطائ�رة الت�ي يتم
التحكم بها عن بعد.

وتس�ر الطائرة بارتف�����اع  300مر كحد
أق�ى ،وتعم�ل بنظام�ن :الكه���ربائ�ي
والطاق�ة الشمس�ية لك�ي توف�����ر طاقة
الشحن ليالً.
كم�ا انه�ا م�زودة ب��  6مح�ركات محورية

مربوك الدكتوراه

احذروا خطر استخدام بصمة اإلصبع
لفتح اهلاتف!

ومروحة ه�واء أي يتم الضغ�ط عىل املروحة
لتس�هيل عملية اإلقالع وعند اإلقالع يبدأ جهد
املح�ركات األخ�رى كل واح�دة منها حس�ب
وظيفتها واملحركات موزعة بالتس�اوي عىل
اليمن واليسار.

أعل�ن رئيس مخت�رب ال�ذكاء االصطناع�ي والتكنولوجي�ا العصبونية
الرويس ،تيمور ساديكوف ،أنه من األفضل عدم استخدام ميزة بصمة
اإلصبع لفتح الهاتف أو الكمبيوتر ،كون األجهزة نفس�ها تمثل أنظمة
تتبع عالية الجودة ألصحابها ،وال يوجد داعي إلرسال بصمات األصابع
من خاللها أيضا.
وق�ال الخبر ملوقع «براي�م» الرويس «أوال ،يمك�ن حماية الهاتف عرب
كلم�ات مرور قوي�ة ،التي يجب تغيره�ا بش�كل دوري ،حيث يمكن
اختي�ار كلم�ات معقدة وصعبة جدا ،بينما بصم�ة اإلصبع هي واحدة
فقط».
وأض�اف «ثاني�ا ،مع التط�ور التكنولوج�ي الكبر ألجهزة استش�عار
بصمات األصابع الحديثة ،فإن عملها يفش�ل بشكل دوري .حيث أنها
حساس�ة لألوس�اخ ،كما أن إصابة اإلصبع يمكن أن تش�كل مش�كلة
كبرة تمنعك من فتح الهاتف» ،مشرا إىل أنه يف هذه الحالة يتم إدخال
كلم�ة مرور احتياطية من لوحة املفاتيح ،لكن مع مرور الوقت يمكن
نسيانها».
وأردف «وأخ�را ،يع�د اس�تخدام الهواتف املزودة بمستش�عر بصمات
األصابع ،وس�يلة فعالة لجمع املعلومات عن األشخاص ،وهناك أعداد
كبرة من األشخاص ممن ال يريدون مشاركة معلوماتهم البيولوجية
مع رشكات أخرى».
ووفق�ا له ،إن أفض�ل طريقة لحماية الهاتف ه�ي اختيار كلمة مرور
معقدة وصعبة ،وتغيرها بشكل دوري.

هل يمكن اإلصابة بفريوس كورونا عند تناول وجبات املطاعم؟

اتقدم بأس�مى آي�ات التربي�كات والتهاني اىل األخ
العزيز ( الدكتور عادل فاضل العبودي ) بمناس�بة
حصول�ه عىل ش�هادة الدكتوراه
بأمتي�از م�ن جامع�ة بغ�داد
متم��ني�ا ً ل�ه دوام الصح�ة
وال���ع�اف����ي�ة ورب��ي
يحفظ��ك�م جميع���ا ً مع
خالص تقدي�ري واحرامي
ل��ك ي�ا غال�ي.

اخوك هشام الشمري

العراقـي

أعلن كبر الخرباء يف مركز التشخيص
املجهري لدى الهيئة الروسية لحماية
حق�وق املس�تهلكن ،ميخائي�ل
ليبيدي�ف ،أن احتم�ال اإلصاب�ة
بف�روس كورونا جراء تناول الطعام
يف املطاع�م واملقاه�ي ضع����ي�ف
جداً .ج�اء ذلك عىل لس�انه يف حديث
أدىل به االث����ن�ن  9نوفمرب لوكالة
«نوفوستي» الروسية.
وأش�ار إىل آن عدم ارت�داء الكمامات
الطبي�ة وع�دم التقي�د بالتباع�د
االجتماعي يش�كالن خط�را أكرب عىل
كل من يزور األماكن العامة.
وأوض�ح أن خرباء املركز قد أخذوا  220ألف
عينة للتأكد من وجود فروس كورونا فيها،

فاكتشفوا العدوى يف  321عينة منها فقط،
ما يع�ادل نحو  %0.15من إجم�ايل العينات
املأخ�وذة .أما وجبات الطعام فلم يكتش�ف
فيها فروس أبدا.

وأض�اف قائ�ال »:م�ن أج�ل تجن�ب
اإلصابة بف�روس كورونا يف األماكن
العام�ة م�ن ال�روري املراع�اة
الصارم�ة للمتطلبات الت�ي طرحتها
هيئة حماية حقوق املستهلكن وهي
التقي�د بالتباعد االجتماع�ي وارتداء
األقنع�ة وغي�����ره�ا من وس�ائل
الوقاي�ة الفردي�ة وااللت�زام بقواع�د
الصح�ة العامة.مع ذلك فإن رئيس�ة
الهيئ�ة الروس�ية لحماي�ة حق�وق
املس�تهلكن (روس بوتريب نادزور)،
آن�ا بوبوفا ،أعلنت يف وقت س�ابق أن
فروس كورونا يصيب املواطنن غالبا ما يف
وسائط النقل العام حيث من الصعب التقيد
بإجراءات التباعد االجتماعي.

هذا ما تفعله «املكرسات» بخصوبة الرجال!
يب�دو أن للمك�رات فوائ�د أخ�رى إىل جان�ب
طعمها اللذيذ كوجبة خفيفة أو إضافة مميزة
إىل الطعام ،وفق دراسة حديثة كشفت العالقة
بينه�ا وب�ن الخصوب�ة عن�د الرجال.ووجدت
الدراس�ة اإلسبانية التي س�لطت الضوء عليها
صحيف�ة «دييل مي�ل» الربيطاني�ة ،أن الرجال
الذين يستهلكون املكرات بكميات أكرب ترتفع

جريــدة المســتقبل العراقــي

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة
للصحافــة والطباعــة والنشــر

لديه�م مس�تويات الخصوبة بش�كل ملحوظ.
وأجري�ت الدراس�ة تح�ت إرشاف باحث�ن من
وحدة التغذية يف جامع�ة روبرا األول برجييل
يف تاراغونا بإسبانيا.
وعموم�ا ،تش�ر إحص�اءات دولي�ة إىل تراجع
مع�دالت الخصوب�ة ل�دى الرجال ،األم�ر الذي
يقل�ل من ف�رص اإلنجاب عن�د الزواج.ويرجع

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

الخرباء ذلك إىل عدة أس�باب من بينها الس�منة
ورشب الكحوليات والتوتر وتناول املنش�طات،
وأحيانا تعاط�ي املخدرات.ولتقوية الخصوبة،
وج�دت الدراس�ة التي قادها باحثون إس�بان،
أن الرجال الذين يضيفون حفنة من املكرات
إىل نظامه�م الغذائي يمكن أن يزيدوا من جودة
الحيوانات املنوية وخصوبتها.

07801969233
07901463050
07709670606

الش�ك ان إكمال الدراس�ة ونيل الش�هادات الجامعي�ة األولية والعلي�ا ،حلم كل
مجته�د وباحث عن النجاح ،رغم تكاليفه العايل يف الوقت الحايل  ،وحجم الجهد
املبذول يف س�بيل الوصول اىل الهدف االسمى ،إال أنها اصبحت لتحقيق الذات عند
الكثر من الطلبة وغاية لتحسن الوضع االجتماعي ،وسبيل لالرتقاء الوظيفي،
ما دفع العديد من الباحثن عنه للبحث عن أفضل الفرص املتاحة للحصول عىل
الش�هادات العلمية ،واملهنية لتحقيق هذا الحلم ،والتوجه اىل التعليم عن بعد ،ما
وفر الجهد والعناء واملال ،وهي فرصة متاحة يف الوقت الحايل اذا ما تم االستفادة
منه بالشكل الس�ليم يف ظل العالم االفرايض الواسع ،واستغالال للوضع الراهن
من اجل الحصول عليها ومستويات التعليم والتعلم يختلف واالختصاصات التي
يخوض�ون فيها بحوثه�م يف الجامعات ايضا ً تختلف ومس�توى الربية والتعليم
بدون فلس�فة وال دعم حكومي ومايل خاصة ل�ه وعدم تخيل الدولة عن مهمتها
االساسية يف صناعة االنسان وجعلها سلعة يدخل فيها الربح والخسارة.
ان مجل�س النواب العراقي عندما اعطى الرشعية لنفس�ه يف اقرار قانون تعادل
الش�هادات والدرج�ات العلمي�ة العربية واالجنبي�ة كان قد اخط�اء يف فعلته اال
بموافق�ة والتنس�يق مع وزارة التعلي�م العايل والبحث العلم�ي الن هذه الوزارة
صاحب�ة الصالحي�ة يف ذلك ويجب ابعاد مثل هذه االم�ور العلمية من املناكفات
والرصاعات السياس�ية ألصحابها لتقيم الطلبة ونيلهم االس�تحقاقات العلمية
املطلوب�ة اذا كان�ت النواي�ا هي بن�اء جيل مس�تقبيل واعي ومخت�ص يف علمه
وتخصص�ه ومن ال�رورة تقديم حل�ول واضح�ة ،ومعنية لقضي�ة االلتحاق
بالجامع�ات ،واملؤسس�ات التعليمية ،والربامج األكاديمية خاصة يف الدراس�ات
العلي�ا داخل وخ�ارج الدولة ،ويجب وضع قوانن م�ن ذوي االختصاص ملعادلة
الش�هادات وتك�ون ضم�ن الجهة الفاعل�ة لحماي�ة الراغبن يف االلتح�اق بتلك
الربامج واملؤسس�ات من الطامحن الس�اعن إىل مس�تقبل مرشق بأنوار العلم
واملعرف�ة ،ولحمايتهم من االصط�دام مع واقع من عدم اعتماد الش�هادات من
الجهة املعنية يف الدولة .
مازال العديد من املتعطشن للشهادات او املعرفة يقعون ضحايا لجهات عابثة،
لذا نتمنى من جميع املقبلن عىل اس�تكمال دراساتهم املهنية واألكاديمية ،عدم
االنس�ياق خلف االعالنات الوهمية ملثل هذه املؤسس�ات ،والبحث والتحري عن
مصداقيته�ا واعتماداته�ا قب�ل االلتحاق به�ا لكي ال يقع يف الش�عور باإلحباط
ً
الحق�ا ،وضي�اع الجهد والوق�ت ،وتكاليف الدراس�ة ،والعمل عىل تقي�م التمييز
ب�ن الحاصلن ال عىل الش�هادات فق�ط وانما يف الكفاءة والق�درة لكي ال تجعل
م�ن االنت�اج هش�ا ً وضعيفا ً وتجع�ل االجي�ال ذات صناعة راقي�ة اذا ما توفرت
رشوط�ه العلمي�ة الصحيح�ة ُ
وتعد اس�اس الصناعات كلها والتط�ور ،وتصبح
من عالمات تقدم الدول ،وميزة هذه الصناعة اس�تثمار االنس�ان ،بشكل سليم
ويجب أن تحمل الوثائق املدلة بها مصادقة السلطات املختصة للبلد املنتمي لها
وتخص املناهج الدراسية ومقارنة الربامج التعليمية للشهادة موضوع املعادلة
وللحقيق�ة فإنن�ا غالبا ال نتعلم م�ن أجل العلم ذاته وعدم االعتداد بأي ش�هادة
دراسية أو درجة علمية غر معادلة من الوزارة.
أن اإلس�الم بنصوص القرآن الكريم ،والسنة النبوية ،يأمرنا ويحضنا عىل العلم؛
ونح�ن دوم�ا نقول ب�أن أول كلمة نزلت من الق�رآن الكريم هي (اق�رأ) يف زمن
ووق�ت لم يكن فيه العالم عموما والعرب خصوصا يهتمون كثرا بالقراءة وأداة
الكتابة مع أننا نردد هذا دوما فإننا ال نس�عى وراء تحصيل العلم بإنفاق الوقت
واملال لتعليق الش�هادات من أج�ل العلم بحد ذاته انما من اج�ل التفاخر وهذه
املش�كلة انترشت بس�بب الظروف العابثة التي مرت بالعراق ووسيلة للحصول
ع�ىل مهن�ة أو وظيفة يعتاش منها –إال قلة قليلة ج�دا -وال يفكر كثرا بأهمية
العل�م من حيث هو علم يف أي مجال كان ،كما أن الحصول عىل درجة وش�هادة
ّ
الس�لم االجتماعي والش�هادة عند
علمية كان من أدوات الحصول عىل درجة يف
الكثري�ن هي بمثابة جواز س�فر أو بطاقة مرور إىل الحي�اة العملية ،ألن البيئة
عندن�ا تقوم عىل ذلك والش�هادات لم تع�د مفتاح النجاح يف الحي�اة بالرورة،
وأن لدينا تضخما كبرا يف أعداد املتعلمن والغر متعلمن ،مما س�بب مش�كالت
تراك�م وتنذر بانفجار أزمات فوق ما هو مش�تعل من أزم�ات متوالدة ...هذه
حقيقة يدركها الجميع .ان الشهادة التي يحصل عليها الشخص يجب ان تكون
له�ا أث�ار يف تطوير مس�تقبله ،واالرتقاء بمس�توى املؤهل يف س�وق العمل أو يف
العمل األكاديمي نفسه ،فإذا كان االعتماد يشر إىل االعراف الذي تمنحه الجهة
املعنية للمؤسس�ة ،بأن برامج الجامع�ة األكاديمية مطابق�ة للمعاير املحددة
واملقبول�ة من جهة هيئة االعتماد ،فم�ن هنا تأتي رضورة توفر وتأمن أنظمة
فاعل�ة للطلبة بما يتناس�ب مع معاير االرتقاء األكاديم�ي التي تحددها الجهة
املعني�ة يف الدولة ،وهي مفوضي�ة االعتماد األكاديمي مع املؤسس�ات املعنية يف
الوزارات املعنية التعليم والجامعات ومن هنا يسعى البعض استكمال دراساته
العلي�ا ،وحصوله عىل ش�هادة  ،بما يؤهل�ه لالرتقاء يف عمل�ه ،أو الحصول عىل
وظيفة أخرى مرموقة،ولكن هناك من يذهب بأتجاه جامعات وهمية ،ال عالقة
له�ا بالعلم والتعلي�م ،وغر ذات مصداقية ،قائمة عىل الغش والتدليس ،تس�عى
فقط للكس�ب املادي ،يف ضوء أن هذه أو تلك م�ن الجامعات الخارجية صاحبة
اإلعالن�ات ،لي�س معرفا ً بها يف الدولة ،وليس�ت معتمدة م�ن الجهات املختصة
فيها والذي يؤس�ف له أن تجارة الشهادات األكاديمية الوهمية واملزورة ،اتسع
نطاقها يف ظ�ل تنامي تيار عوملة التعليم الجامعي ،والطفرة يف تقنية املعلومات
واالتصاالت ،باإلضافة إىل طفرة وسائل التواصل االجتماعي التي ألغت املسافات،
وأسقطت الكثر من الضمانات األمنية.

خرباء يرشحون العالقة بني تساقط
الشعر والقهوة

يتس�اقط ش�عر اإلنس�ان من جراء عوام�ل مختلفة ،س�واء تعلق األمر
بالتقدم يف العمر ،أو ألس�باب جينية وهرمونية ،وس�ط تس�اؤالت حول
الطريقة املثىل لوقف «الصلع».
وبحس�ب موقع «هيلث الين» املختص يف الش�ؤون الطبية ،فإن القهوة،
والكافي�ن ع�ىل وجه التحديد ،تس�اعد عىل وقف تس�اقط الش�عر ،كما
يحفزه أيضا عىل النمو.ويقول الخرباء إن تس�اقط الشعر يزداد تسارعا
من جراء كثرة الهرمون املعروف ب�»ديهيدرو تستوس�ترون» ألنه يؤثر
بش�كل مبارش عىل بصيالت الشعر.وال يقترص هذا الهرمون عىل الرجال
فق�ط ،ألن�ه موجود لدى النس�اء أيض�ا ،وحينما يزداد يف الجس�م ،فهو
يؤثر أيضا عىل تس�اقط الش�عر لديهن.وتترر بصيالت الشعر من هذا
الهرمون الذكوري بش�كل تدريج�ي إىل أن يحصل الصلع الذي يخش�اه
الكثرون.وكشفت دراسة سابقة ،أن مادة الكافين التي توجد يف القهوة
تس�تطيع أن تحم�ي بصي�الت الش�عر من تأث�رات هرم�ون «ديهيدرو
تستوسترون».
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