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اإلمام علي بن أبي طالب
 )عليه السالم(

ال جيوز القصاص قبل اجلناية العراقي
رئيس جملس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

الصحة حتدد 
»حالة واحدة« يتم بموجبها

 فرض »احلظر الكيل«
ص2

رئيس املفوضية يؤكد حضور »املراقبة األممية« يف االنتخابات ويعلن ختفيض رسوم املرشحني
صالح واملحمداوي يبحثان التحركات األخرية للحشد يف كركوك وغرب نينوى
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

قدم رئيس لجنة مراقبة تنفيذ الربنامج الحكومي 
والتخطيط االس�راتيجي النيابي�ة، النائب حازم 
الخال�دي، 9 مالحظ�ات ح�ول م�روع قان�ون 

موازنة العام الحايل.
وق�ال الخال�دي يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نسخة منه إنه »نرفض مقرح اللجنة املالية الذي 
يحم�ل مواطني االحياء الس�كنية الت�ي ال يوجد 
فيها ش�بكة كهرباء التبعات املالية إلنش�اء تلك 

الشبكات بواسطة رشكات القطاع الخاص«.
وع�رب عن رفض�ه، ب�أن »يتحمل املواط�ن كلفة 
تغي�ر ش�بكات التوزي�ع الهوائي�ة اىل ش�بكات 
ارضية والتي تدفع كمستحقات لركات القطاع 
الخ�اص املنفذة لذل�ك«، وفيما يخ�ص املالحظة 
الثالثة فقد طالب »بالزام وزارة الكهرباء باعادة 
التفاوض حول العقود االستثمارية ملحطات انتاج 
الطاقة الكهربائي�ة و بما يرفع الغبن عن الدولة 
العراقية«.وأض�اف، أن »اللجن�ة املالي�ة اقرحت 
ع�دم ترويج اي معاملة يف دوائ�ر الدولة يف حالة 
عدم تس�ديد فواتر امل�اء والكهرب�اء والصحيح 
ان ال يت�م اس�تيفاؤها من املش�مولني بالحماية 
االجتماعي�ة والفقراء ومح�دودي الدخل«، مبيناً 
أن »اللجن�ة املالي�ة اقرحت ايض�اً تعرفة جديدة 
الج�ور امل�اء بمق�دار 250 دين�ار للم�ر املكعب 
الواحد ونقرح ان يستثنى املشمولون بالحماية 
االجتماعي�ة والفقراء ومحدودي الدخل من هذه 
التغيرات«.وتاب�ع أن »اللجن�ة املالي�ة اقرح�ت 
ايضاً اعادة جدولة االقس�اط للذين قاموا براء 

عقارات الدولة يف املناطق املحررة.
التفاصيل ص2

مالحظات جديدة عىل املوازنة: اإلقرار خالل أيام
املطالبة بـ)9( تعديالت على بنود تأسيس شبكات كهربائية والبطاقة التموينية.. ومستشار حكومي: تعايف النفط سيسد »الفجوة املالية« حمافـظ البصـرة: 

مــوازنــة 2021 تــصــب فـي 
صالح املحافظة

حمافظ بغداد يبحث
 مع الوجهاء وشيوخ العشائر يف األقضية 

والنواحي املشاكل اخلدمية

األمانة العامة ملجلس الوزراء
 توجه باملبارشة الفورية بصيانة وتأهيل 

طرق مداخل بغداد
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روحاين ملريكل: إذا أرادت أوربا احلفاظ عىل االتفاق النووي فعليها إثبات ذلك
»3 ماليني زائر«.. عمليات سامراء: نجاح خطة زيارة ذكرى استشهاد اإلمام اهلادي )ع(
الشهداء تطالب الدول التي نفذ رعاياهـا عمليـات إرهابيـة بتعويضـات
ناشطون يف السليامنية يطالبون بوضع حد لـ«ممارسات احلكم البولييس« يف كردستان

اخلارجية تكشف تفاصيل جديدة عن زيارة البابا.. 
و »ال اتفاقية« مع السيد السيستاين
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األحوال املدنية:
 إصـدار أكثـر مـن »37« الـف 

جواز خالل أسبوع

سكك احلديد تناقش مع رشكة 
إيطالية انشاء مرشوع اسرتاتيجـي 

والربط السككي مع تركيا

وزير املالية يفتتح مرشوع 
التطبيق الشامل اإللكرتوين 

يف مرصف الرافدين

       بغداد / المستقبل العراقي

أكد الرئيس اإليراني حس�ن روحاني أن عىل أوروبا أن تثبت 
عمليا نيتها الحف�اظ عىل االتفاق النووي مع طهران.وقال 
يف اتص�ال هاتفي مع املستش�ارة األملانية أنغيال مركل، إن 
»إضافة قضايا جديدة إىل االتفاق النووي غر ممكنة، ونحن 
نرف�ض اس�تمرار االتفاق الن�ووي مع مواصل�ة العقوبات 
وع�دم التزام األطراف بتعهداتهم«. وأضاف »االتفاق وثيقة 
صوت عليها مجلس األمن ال�دويل وناجم عن جهود طويلة 
إليران وس�ت دول كربى لذا فهو غ�ر قابل للتغير«. وتابع 
»الطري�ق الوحي�د للحفاظ ع�ىل االتفاق الن�ووي يمر عرب 

إلغ�اء العقوب�ات األمريكي�ة الجائ�رة وعودة واش�نطن إىل 
االتفاق«. وأش�ار الرئيس اإليراني إىل أن »الحكومة اإليرانية 
ملزمة بخفض املزيد من التزامات طهران النووية كرد عىل 
العقوب�ات وعدم الت�زام الطرف املقابل باالتف�اق النووي.. 
إيران س�تعود لتنفيذ كافة التزاماته�ا يف االتفاق النووي يف 
حال رف�ع العقوبات عنها«. وش�دد روحاني ع�ىل »أهمية 
الس�الم واألمن يف املنطقة«، معتربا أن »ما تعيش�ه املنطقة 
م�ن أزم�ات ناجم ع�ن التواج�د األجنبي ون�ر اإلرهاب«. 
وق�ال »حل مش�اكل املنطقة يكم�ن يف املب�ادرات والحلول 
والح�وارات اإلقليمية، وأن دول املنطق�ة هي من ينبغي أن 

تقرر مصرها بنفسها من دون تدخل أجنبي«. 

      بغداد / المستقبل العراقي

أكدت وزارة الخارجية، أمس األربعاء، 
أن لق�اء البابا باملرج�ع الديني األعىل 
السيد عيل السيستاني لن يتضمن أي 
توقيعات أو اتفاقات، يف حني أش�ارت 
إىل أن زي�ارة البابا إىل العراق س�تكون 

بطائرة وحماية عراقية.
وقال وكيل ال�وزارة األقدم نزار الخر 
الله، بحس�ب وكالة األنباء الرس�مية، 
إن »الفاتي�كان يرغبون بمجيء البابا 
عرب طائرة عراقية مع توفر الحماية 
العراقية«، الفتاً إىل أن »زيارة البابا إىل 

النجف ستكون تأريخية ولم تشهدها 
يف تأريخ الحوزة«.

وأش�ار إىل أن »الزي�ارة له�ا بعد ديني 
ذو قيم�ة«، مضيفاً أن »هناك تواصالً 
مع النج�ف وذي قار ونينوى واإلقليم 
بش�ان زي�ارة الباب�ا وش�كلنا لجان�اً 

تحضرية«.
وشدد الخر الله، عىل »رضورة الركيز 
اإلعالمي عىل أهمية الزيارة وإنجاحها 
س�نعطي  »انن�ا  إىل  الفت�اً  للع�راق«، 

أولويات معينة للصحفيني«.
واعت�رب أن »الرويج للزيارة هو األهم 
واألصع�ب«، موضح�اً »انن�ا كلجن�ة 

نح�ث الجه�ات كافة إلص�دار بيانات 
أهمي�ة  وترجم�ة  ومهم�ة  ترحي�ب 
الزي�ارة واس�تثمارها لعملية التحول 
البلد«.وتاب�ع  واس�تقرار  الس�يايس 
الخ�ر الل�ه، ان »لقاء الباب�ا باملرجع 
الديني االعىل الس�يد عيل السيستاني 
لن يتضمن أي توقيعات أو اتفاقات«.
ونر املوقع الخاص بالبابا فرنسيس 
للكنيسة الكاثوليكية، برنامج الزيارة 
الخاص�ة اىل الع�راق املق�رر اجراؤها 
بتاري�خ )5-8 آذار 2021(. وتضم�ن 
صباح�اً  الباب�ا  »مغ�ادرة  الربنام�ج 
بالطائرة من مطار روما فيوميتشينو 

الدويل، اىل بغداد، والوصول بعد الظهر 
اىل العراق، ليتم اس�تقباله رس�ميا يف 
مطار بغداد الدويل«.وبحس�ب املوقع، 
فان »البابا فرنسيس سيتم استقباله 
يف صال�ة كب�ار الش�خصيات بمطار 
بغ�داد ال�دويل، م�ن قبل ش�خصيات 
قب�ل  املس�توى  رفيع�ي  ومس�ؤولني 
التوج�ه اىل القرص الجمه�وري ولقاء 
رئي�س الجمهورية، باالضافة اىل لقاء 
أس�اقفة وكهنة وعلم�اء الكاتدرائية 
الرسيانية الكاثوليكية )سيدة النجاة( 

يف بغداد«.
التفاصيل ص2
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ثالثي الطلبة 
يطلب رسميـًا فسخ 

عـقـده
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لليوم الثالث.. استقرار سعر رصف الدوالر أمام الدينار
     بغداد / المستقبل العراقي 

تنرش »املس�تقبل العراقي« 
مقاب�ل  ال�دوالر  أس�عار 
الدين�ار العراق�ي، والذهب 
بحس�ب  عاملي�اً  والنف�ط 
املركز العراق�ي االقتصادي 
األربعاء  للي�وم  الس�يايس، 

)17 شباط 2021(.
س�عر بي�������ع الدوالر: 

146,500
ال�دوالر:  ش����راء  س�عر 

145,500

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ق�دم رئي�س لجنة مراقب�ة تنفي�ذ الربنام�ج الحكومي 
والتخطيط االسرتاتيجي النيابية، النائب حازم الخالدي، 

9 مالحظات حول مرشوع قانون موازنة العام الحايل.
وق�ال الخالدي يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
من�ه إن�ه »نرف�ض مق�رتح اللجن�ة املالية ال�ذي يحمل 
مواطن�ي االحياء الس�كنية الت�ي ال يوجد فيها ش�بكة 
كهرباء التبعات املالية إلنش�اء تلك الش�بكات بواس�طة 

رشكات القطاع الخاص«.
وع�رب عن رفض�ه، ب�أن »يتحم�ل املواطن كلف�ة تغيري 
شبكات التوزيع الهوائية اىل شبكات ارضية والتي تدفع 
كمس�تحقات ل�رشكات القطاع الخاص املنف�ذة لذلك«، 
وفيما يخص املالحظة الثالث�ة فقد طالب »بالزام وزارة 
الكهرب�اء باعادة التف�اوض حول العقود االس�تثمارية 
ملحط�ات انتاج الطاقة الكهربائية و بما يرفع الغبن عن 

الدولة العراقية«.
وأض�اف، أن »اللجن�ة املالي�ة اقرتح�ت ع�دم ترويج اي 
معامل�ة يف دوائر الدولة يف حالة عدم تس�ديد فواتري املاء 
والكهرباء والصحيح ان ال يتم استيفاؤها من املشمولني 
بالحماية االجتماعية والفقراء ومحدودي الدخل«، مبيناً 
أن »اللجن�ة املالي�ة اقرتحت ايضاً تعرف�ة جديدة الجور 
امل�اء بمق�دار 250 دين�ار للمرت املكع�ب الواحد ونقرتح 
ان يس�تثنى املش�مولون بالحماية االجتماعية والفقراء 

ومحدودي الدخل من هذه التغيريات«.
وتاب�ع أن »اللجن�ة املالي�ة اقرتحت ايضاً اع�ادة جدولة 
االقس�اط للذين قاموا برشاء عق�ارات الدولة يف املناطق 
املح�ررة، ونقرتح التمييز بني املواطنني وبني املس�ؤولني 
الذين قاموا برشاء تلك العقارات فال يش�مل املس�ؤولون 
باعادة الجدولة من دفع االقساط و كذلك ال يتم اعفائهم 

من الغرامات التأخريية«.
ويف ما يخص املالحظة السابعة، أكمل، أن »اللجنة املالية 
اقرتحت اعفاء رشكات القطاع املختلط من دفع الرسوم 
الكمركي�ة للم�واد االولية بينم�ا كان الن�ص الحكومي 
يش�مل فق�ط القط�اع الع�ام باالعف�اء م�ن الرس�وم 

الكمركي�ة وبذل�ك ف�أن مق�رتح اللجنة يتناىف م�ع مبدأ 
تعظيم االيرادات النه سيفرط بإيرادات يمكن تحصيلها 
م�ن الرس�وم الكمركية املفروضة ع�ى رشكات القطاع 

املختلط من رشكات القطاع العام و املقاولني«.
ورفض الخالدي، »مقرتح اللجنة املالية بحجب البطاقة 
التموينية عن العائلة التي يبلغ مدخولها مليون دينار«، 
مقدم�اً اقراح�اً يتضمن أن »يكون الحج�ب عى من زاد 

مدخوله الشهري عن مليوني دينار«.
ويف النقطة التاس�عة واالخرية، اقرتحت اللجنة املالية ان 

يتم اعفاء املش�اريع االستثمارية الجديدة يف املحافظات 
والت�ي ال تزيد كلفتها ع�ن )5( مليار دينار من تعليمات 
تنفي�ذ العق�ود الحكومي�ة بضمن�ه اج�راءات االع�الن 
واالحال�ة لتل�ك املش�اريع وهو يعن�ي غياب الش�فافية 
والرقابة والتحقق من كفاءة الرشكات التي يتم التعاقد 

معها لتنفيذ تلك املشاريع«.
م�ن جانبه�ا، توقع�ت اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة، موعد 
التصوي�ت عى م�رشوع قانون املوازن�ة االتحادية لعام 

.2021

وقال عضو اللجنة شريوان مريزا يف ترصيح صحفي انه 
»لم يتم بعد تحديد موعد رسمي للتصويت عى مرشوع 
قانون املوازنة،« الفتا اىل ان »هناك حديث عن التصويت 
عليه�ا ي�وم الخمي�س او ي�وم الس�بت املقبل�ني لكن ال 
يوجد اي قرار رس�مي من رئاسة املجلس لحد اآلن بهذا 

الصدد«.
وأكد أن »وفد اقليم كردس�تان الذي يزور بغداد بانتظار 
الكتل الش�يعية لتقديم نص بديل ع�ن النص الحكومي 

فيما يتعلق بحصة االقليم يف املوازنة«.
وبني ان »وفد االقليم والكتل الكردستانية بانتظار الكتل 
النيابية الش�يعية لتقديم نص للحوار عليه بشأن حصة 
االقلي�م،« مش�ريا اىل انها »ل�م تقدم اي ن�ص لحد اآلن، 
مش�ددا عى تأييد الكتل الكردس�تانية للنص الحكومي 

ملرشوع املوازنة«.
إىل ذلك، حدد املستشار املايل لرئيس الوزراء مظهر محمد 
صالح س�عرا لربمي�ل النفط، من ش�أنه أن يغلق فجوة 

العجز، يف املوازنة، »تماما«، عى حد تعبريه.
وق�ال صال�ح إن »نقطة التع�ادل أو الت�وازن يف املوازنة 
تتطلب ان يكون متوس�ط س�عر برميل النفط السنوي 
املص�در اىل الخ�ارج بم�ا ال يق�ل ع�ن 75 - 80 دوالرا 
للربميل«، مش�ريا اىل انه »عند ذلك س�تغلق فجوة العجز 
تمام�اً وتعد مص�ادر االقرتاض لس�د العج�ز يف املوازنة 

ملغاة تلقائيا بالغالب«.
وأضاف أن »الحكومة تس�تفيد من ارتفاع أسعار النفط 
الحالي�ة التي وصلت إىل اكثر مما كتب يف املوازنة خاصة 
م�ع توج�ه البل�د اىل الغلق م�ن جديد«، مؤك�دا أن »هذا 
سيؤدي اىل تقوية الرافعة املالية للبالد ملواجهة مشكالت 

العوز االجتماعي«.
ويف وقت س�ابق، توق�ع مظهر محمد صال�ح، أن يصل 
سعر برميل النفط يصل خالل العام الحايل إىل 60 دوالر، 
ومنذ يوم االثنني املايض، بلغ س�عر برميل خام برنت 63 

دوالر.
يذكر أن أس�عار النفط بدأت باالرتف�اع يوم إعالن لقاح 
فاي�زر، بتاريخ 9 ترشين الثاني 2020، بش�كل الفت، إذ 

وصلت مكاسبه إىل 40٪ حينها.
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        بغداد / المستقبل العراقي

لوح مدي�ر عام الصح�ة العامة يف 
وزارة الصحة رياض الحلفي، أمس 
االربعاء، باللجوء اىل حظر التجوال 
ال�كيل يف حال زيادة املوقف الوبائي 

الصابات فريوس كورونا.
وق�ال الحلف�ي »س�نعتمد الحظر 
ال�كيل يف ح�ال تزاي�دت االصاب�ات 
وبدأ املوق�ف الوبائي يأخذ بالزيادة 

املستمرة«. 
وأك�د أن »انتقال الس�اللة الجديدة 
خصوص�ا  االنت����ش�ار  رسي�ع 

لالطفال«. 
واش�ار انه »بحس�ب االخب�ار التي 
ج�اءت م�ن بريطاني�ا فأن نس�بة 
االعراض التي تظه�ر لدى االطفال 
اكث�ر من نس�بة اعراض الس�اللة 

القديمة«. 
وكان وزير الصحة حسن التميمي، 
االس�بوعني  ان  أم�س  اعل�ن  ق�د 

املقبلني للموقف الوبائي سيكونان 
حاسمان وقال يف لقاء متلفز »عدنا 
اىل معركة أشد رشاسة مع فريوس 
كورونا من خالل الساللة الجديدة، 
والحظنا عدم التزام املدارس االهلية 
باجراءات الوقائي�ة وقد يتم تمديد 
تعليق الدوام الحضوري يف املدارس 
املوق�ف  وبحس�ب  والجامع�ات 

الوبائي والتزام املواطنني«.
وأض�اف »إج�راءات اللجن�ة العليا 
قد يت�م تمديدها يف حال اس�تمرار 
ارتفاع اإلصابات بكورونا وسنتابع 
املوقف خ�الل األس�بوعني املقبلني 
املس�جلة  اإلصاب�ات  وصل�ت  واذا 
يومي�اً 7 آالف او 8 آالف يومي�ًا قد 

نضطر اىل فرض الحظر الشامل«.
وتوق�ع »زي�ادة يف ع�دد اإلصابات 
اليومي�ة أكث�ر م�ن املوج�ة األوىل« 
انخف�اض  ح�ال  »يف  ان�ه  مبين�ا 
اإلصاب�ات يمكن رف�ع القيود التي 

فرضت«.

الصحة حتدد »حالة واحدة« يتم بموجبها 
فرض »احلظر الكيل«

      بغداد / المستقبل العراقي

أكدت وزارة الخارجية، أمس األربعاء، أن 
لقاء البابا باملرجع الديني األعى الس�يد 
عيل السيستاني لن يتضمن أي توقيعات 
أو اتفاقات، يف حني أش�ارت إىل أن زيارة 
البابا إىل العراق ستكون بطائرة وحماية 

عراقية.
وق�ال وكيل ال�وزارة األقدم ن�زار الخري 
الله، بحس�ب وكال�ة األنباء الرس�مية، 
إن »الفاتي�كان يرغب�ون بمج�يء البابا 
عرب طائ�رة عراقية مع توف�ري الحماية 
العراقي�ة«، الفتاً إىل أن »زي�ارة البابا إىل 
النجف ستكون تأريخية ولم تشهدها يف 

تأريخ الحوزة«.
وأش�ار إىل أن »الزيارة له�ا بعد ديني ذو 
قيم�ة«، مضيفاً أن »هن�اك تواصالً مع 
النجف وذي قار ونينوى واإلقليم بش�ان 

زيارة البابا وشكلنا لجاناً تحضريية«.
وش�دد الخري الله، عى »رضورة الرتكيز 
اإلعالمي عى أهمي�ة الزيارة وإنجاحها 
للعراق«، الفتاً إىل »اننا سنعطي أولويات 

معينة للصحفيني«.
واعت�رب أن »الرتوي�ج للزي�ارة هو األهم 
كلجن�ة  »انن�ا  موضح�اً  واألصع�ب«، 
نح�ث الجه�ات كاف�ة إلص�دار بيانات 
ترحيب ومهمة وترجم�ة أهمية الزيارة 
واس�تثمارها لعملية التحول الس�يايس 

واس�تقرار البلد«.وتاب�ع الخ�ري الله، ان 
»لقاء البابا باملرجع الديني االعى السيد 
عيل السيستاني لن يتضمن أي توقيعات 
الخ�اص  املوق�ع  اتفاقات«.ون�رش  أو 
الكاثوليكية،  للكنيسة  بالبابا فرنسيس 
برنامج الزيارة الخاصة اىل العراق املقرر 

اجراؤها بتاريخ )5-8 آذار 2021).
وتضمن الربنامج »مغادرة البابا صباحاً 
بالطائ�رة من مطار روما فيوميتش�ينو 
الدويل، اىل بغداد، والوصول بعد الظهر اىل 
العراق، ليتم اس�تقباله رسميا يف مطار 

بغداد الدويل«.
وبحس�ب املوقع، فان »البابا فرنس�يس 
كب�ار  صال�ة  يف  اس�تقباله  س�يتم 

الشخصيات بمطار بغداد الدويل، من قبل 
شخصيات ومس�ؤولني رفيعي املستوى 
قبل التوجه اىل القرص الجمهوري ولقاء 
رئي�س الجمهورية، باالضاف�ة اىل لقاء 
أس�اقفة وكهن�ة وعلم�اء الكاتدرائي�ة 
الرسيانية الكاثوليكية )س�يدة النجاة( 
يف بغ�داد«. وأوض�ح جدول الزي�ارة، أن 
»البابا فرنسيس سيغادر بغداد، متوجهاً 
اىل النج�ف، للقاء املرج�ع الديني االعى 
عيل السيس�تاني، ثم املغ�ادرة بالطائرة 
إىل النارصية لرعاية مؤتمر عقد اجتماع 

بني األديان يف مدينة أور«.
وب�ني املوق�ع، أن »الباب�ا وبع�د زيارته 
النارصية، س�يعود اىل بغداد بعد الظهر، 

أربي�ل،  اىل  الثان�ي  الي�وم  يف  ليتوج�ه 
ويجري لق�اءات مع الس�لطات الدينية 
واملدنية إلقليم كردس�تان يف صالة كبار 
الش�خصيات الرئاس�ية يف مطار أربيل، 
ثم املغادرة بالطائرة املروحية إىل املوصل 
الج�راء صالة النش�وة لضحاي�ا الحرب 
الكنيس�ة(  البيع�ة )س�احة  يف ح�وش 

باملوصل«.
بعده�ا س�يتوجه بالطائ�رة املروحي�ة 
إىل قرق�وش، ل�«تفقد املجتم�ع وزيارة 
بع�د  أربي�ل  اىل  ينتق�ل  ث�م  الكنيس�ة، 
الظهر، الجراء قداس يف ملعب »فرانسو 
احريري« بأربيل، بعدها العودة اىل بغداد 

ثم التوجه يف 8 اذار 2021 اىل روما«.

اخلارجية تكشف تفاصيل جديدة عن زيارة البابا.. و »ال اتفاقية« مع السيد السيستاين

        بغداد / المستقبل العراقي

أكدت املفوضية العليا املس�تقلة لالنتخاب�ات، أمس األربعاء، 
وج�ود مراقب�ة من األم�م املتحدة ع�ى االنتخاب�ات النيابية 

املبكرة املقررة يف 10 ترشين األول املقبل.
وق�ال رئي�س مجلس املفوض�ني جليل عدن�ان يف بيان تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه، ان »الرقابة األممية ستكون 

عى االنتخابات وكذلك من ممثيل الكيانات والقضاء«.
وأش�ار اىل »تخفيض رسوم املرش�حني إىل مليوني دينار بدال 

من خمسة ماليني«.
وكان�ت األمم املتح�دة أعلنت يف وق�ت س�ابق أن االنتخابات 
الربملاني�ة املبكرة يف العراق س�تكون عراقي�ة خالصة، وليس 

للمجتمع الدويل أي دخل فيها«.
وقالت ممثلة األمني العام األممي بالعراق جينني بالس�خارت 
»األم�م املتح�دة ال تح�ل مح�ل املفوضي�ة العلي�ا املس�تقلة 
لالنتخابات يف إجراء االنتخابات املقبلة، س�نعمل عى مراقبة 
االنتخابات، ودورنا املراقبة واملعاينة« مشرية إىل أن الحكومة 
قدمت طلبا ملجلس األمن الدويل لغرض حماية نزاهة العملية 

االنتخابية وسيتم ذلك بعدة طرق«. 
وبحس�ب مفوضي�ة االنتخابات ف�إن عدد األح�زاب املجازة 
بلغ 236 حزبا سياس�يا، مؤكدة وجود 67 حزبا مسجال منذ 
االنتخابات الس�ابقة أبدت رغبتها يف املشاركة، إضافة إىل 69 
حزبا جديدا قدم بياناته وهو قيد التسجيل، مشرية إىل أن عدد 
التحالفات السياسية بلغ 29 توزعت بواقع 25 تحالفا كانت 
قد سجلتها املفوضية منذ االنتخابات السابقة، و4 تحالفات 
س�جلت خالل املدة الحالية، إضافة إىل 8 أخرى قيد التسجيل، 

و6 تحالفات أبدت رغبتها باملشاركة.

        بغداد / المستقبل العراقي

بحث رئيس الجمهوري�ة برهم صالح يف قرص 
الس�الم ببغداد مع رئيس أركان هيئة الحش�د 
الشعبي عبد العزيز املحمداوي، اليوم األربعاء، 

التحركات األخرية للحشد الشعبي يف محافظة 
كرك�وك وغ�رب نينوى.وذك�ر مكت�ب رئي�س 
الجمهوري�ة يف بيان، تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة من�ه، ان »اللقاء تط�رق اىل التحركات 
األخرية للحشد الشعبي لضبط األمن يف كركوك 

وغ�رب نين�وى وص�وال اىل الح�دود العراقي�ة 
السورية، اضافة اىل رشح طبيعة حركة تبديل 
القطع�ات ضم�ن قواطع مس�ؤولية الحش�د 
الشعبي بهدف تعزيز جهود مكافحة االرهاب، 
وتنس�يق الجه�ود األمنية«.ولف�ت البي�ان اىل 

ان »الجانب�ان تباحث حول النق�اط الحدودية 
والس�يطرات املش�رتكة بني القوات االتحادية 
والبيشمركة، كما أكد اللقاء رفض كل االعمال 
التخريبي�ة ورضورة العم�ل ع�ى منع تس�لل 

عنارص داعش اإلرهابي عرب الحدود«.

        بغداد / المستقبل العراقي

وجهت مؤسس�ة الشهداء كتاباً رس�مياً اىل الجهات املختصة 
للمطالب�ة بتعويضات من الدول التي ش�ارك رعاياها بتنفيذ 
عملي�ات ارهابي�ة ضد العراق أو كان�وا ضمن عنارص داعش 
االجرامية.وق�ال رئي�س املؤسس�ة كاظ�م عوي�د يف ترصيح 

صحف�ي، إن »املؤسس�ة وجه�ت كتاب�اً رس�مياً اىل وزارت�ي 
الخارجي�ة والعدل للمطالبة بتعويضات م�ن الدول التي نفذ 
رعاياه�ا عملي�ات ارهابي�ة ض�د العراقيني أو كان�وا ضمن 
عنارص داعش االجرامي�ة، يف املناطق التي احتلتها«، الفتا اىل 
»ش�مول التحالف ال�دويل بذلك، لكونه تس�بب بأحيان كثرية 
بقت�ل عراقيني ع�ن طريق الخط�أ واعرتف رصاح�ة بذلك«. 

واضاف ان�ه »ال يمكن ان تتحم�ل الحكومة وحدها تعويض 
ذوي ش�هداء وجرحى العمليات االرهابي�ة، يف حني ان هناك 
دوال تش�جع دخ�ول ه�ؤالء االرهابي�ني اىل الب�الد، وتع�رتف 
رصاح�ة يف اغل�ب االحي�ان ب�أن مواطنيها ش�اركوا بتفجري 
سيارة مفخخة أو حزام ناسف ضد ابناء شعبنا، من دون أن 

تدفع أية مبالغ تعويض عن ذلك«. 

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن قائد عمليات س�امراء اللواء 
أم�س  الدراج�ي،  جب�ار  الرك�ن 
األربعاء، عن نجاح الخطة األمنية 
الخاصة بذكرى استش�هاد اإلمام 

الهادي )ع(.
وق�ال الدراج�ي يف مؤتمر صحفي 
إن »الخطة األمنية ملراس�م الزيارة 
الس�نوية لذكرى استشهاد اإلمام 
الس�الم(،  )علي�ة  اله�ادي  ع�يل 
أن  مبين�اً  نجاحه�ا«،  حقق�ت 
»القطعات املشاركة يف الخطة هي 
قيادة عمليات س�امراء والرشطة 
االتحادية والحشد الشعبي ورسايا 
أن  الدراج�ي،  الس�الم«.واضاف 
»أع�داد الزائري�ن م�ن محافظات 
كاف�ة كانت 3 مالي�ني و 400 ألف 
زائ�ر«، الفت�اً اىل ان »العم�ل كان 
موحداً من جميع القوات األمنية«.

وأكد الدراجي انه »لم يتم تسجيل 
اي خ�رق امن�ي خ�الل الزي�ارة«، 
»عمل�����ي�ات  ان  اىل  مش�رياً 
استباقية نفذت وتم تأمني الزيارة 

بشكل كبري«.

رئيس املفوضية يؤكد حضور »املراقبة األممية« يف االنتخابات ويعلن ختفيض رسوم املرشحني

صالح واملحمداوي يبحثان التحركات األخرية للحشد يف كركوك وغرب نينوى

الشهداء تطالب الدول التي نفذ رعاياها عمليات إرهابية بتعويضات

»3 ماليني زائر«..
 عمليات سامراء: نجاح 

خطة زيارة ذكرى استشهاد 
اإلمام اهلادي )ع(

        بغداد / المستقبل العراقي

طالب ناش�طون يف محافظة الس�ليمانية، أمس األربع�اء، املجتمع الدويل 
ّاها »ممارس�ات الحك�م البولييس« يف  بالتدخ�ل لوض�ع ح�د مل�ا س�م���

كردستان.
وقالت موقع IQNEWS إن العرشات من الناشطني وممثيل املنظمات املدنية 
أمام محكمة الس�ليمانية، احتجاجا عى حكم صادر من محكمة جنايات 
أربيل تقيض بالسجن ملدة ستة سنوات عى خمسة ناشطني من محافظة 
دهوك. وتال الناشطون بياناً باسم املنظمات والناشطني املدنيني املشاركني 
يف التجم�ع، جاء فيه، أنهم خرجوا »بس�بب الوض�ع الخطري الذي تواجهه 
مس�ألة حرية التعبري والحري�ات العامة خصوصا، بعدما صدر الحكم عن 
محكمة جنايات أربيل بالس�جن ملدة س�تة سنوات بحق نشطاء مدنيني يف 
ده�وك«. وأضاف، أن »التهمة الرئيس�ية  التي تواجه هؤالء النش�طاء هي 
فق�ط التعبري عن وجهة نظرهم املختلفة، ونحن يف املنظمات املدنية نعترب 
ه�ذه الحالة خطرية«، داعي�ا »املنظمات الدولية واالم�م املتحدة بالضغط 
لوضع حد ملمارس�ات الحكم البولييس يف اقليم كردس�تان  ورضورة ابعاد 

املحاكم عن الرصاعات السياسية«.
وأص�درت محكمة جنايات أربيل أمس الثالثاء حكما يقيض بالس�جن ملدة 
س�تة س�نوات عى خمس�ة ناش�طني من محافظة دهوك بتهمة املساس 

باألمن الوطني الكردستاني.

        بغداد / المستقبل العراقي

دعا املجلس الوطني الفلس�طيني، أمس األربع�اء، الربملان العراقي ل�دعم 
ومساندة إجراء االنتخابات الترشيعية الفلسطينية. وقال املكتب اإلعالمي 
لرئي�س الربملان محمد الحلبويس يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
من�ه إن األخري »اس�تقبل، س�فري دولة فلس�طني لدى بغ�داد أحمد عقل، 
وجرى، خالل اللق�اء، بحث العالقات الثنائية بني البلدين وتعزيز التعاون، 
وع�دٍد من املواضيع ذات االهتمام املش�رتك«. وأضاف البيان، أن الحلبويس 
»تس�لَّم رس�الة دعوة إىل مجلس النواب من املجلس الوطني الفلس�طيني 
ملراقب�ة ومتابع�ة س�ري العملي�ة االنتخابية يف فلس�طني، وتقدي�م الدعم 
واملساندة إلجرائها، حيث سُتجري دولة فلسطني انتخابات عامة للمجلس 

الترشيعي ومنصب رئيس الدولة خالل األشهر القادمة«.

ناشطون يف السليامنية يطالبون بوضع حد 
لـ«ممارسات احلكم البولييس« يف كردستان

فلسطني تدعو الربملان لدعمها ومساندهتا 
يف إجراء انتخاباهتا

        بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث رئيس مجل�س القضاء االعى القايض فائق زيدان مع رئيس�ة كتلة 
حزب االتحاد الوطني الكردس�تاني، أمس االربعاء، اإلشكاليات القضائية 

والقانونية يف كركوك.
مجل�س القض�اء االعى ذكر يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه 
أن »رئي�س املجل�س الق�ايض فائق زي�دان بحث م�ع رئيس�ة كتلة حزب 
االتحاد الوطني الكردس�تاني آال طالباني وأعضاء الكتلة يف مجلس النواب 

اإلشكاليات القضائية والقانونية يف محافظة كركوك«.

القايض زيدان وطالباين يبحثان اإلشكاليات 
القضائية والقانونية يف كركوك

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، أمس 
األربع�اء تس�جيل 12 حال�ة وف�اة 
و3575 اصاب�ة جدي�دة بف�ريوس 
كورونا املس�تجد، يف ارتفاع بمعدل 
والوفيات.وذك�رت  االصاب�ات 
الوزارة، يف موقفها الوبائي اليومي 

لفريوس كورونا، وتلقت “املستقبل 
العراقي” نس�خة منه، أنها سجلت 
“3575 اصاب�ة جدي�دة بف�ريوس 
كورون�ا املس�تجد، و12 حالة وفاة 

إثر اإلصابة بالفريوس”.
وأضافت، انها “سجلت أيضاً 1236 
حال�ة ش�فاء ت�ام م�ن الف�ريوس 

التاجي”.

عداد »كورونا«: ارتفاع اإلصابات من 
جديد و)12( حالة وفاة
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    المستقبل العراقي / عامر عبدالعزيز 

اك�دت وزارة التجارة ان الرشكة العام�ة لتجارة الحبوب 
وجه�ت فروعه�ا و مواقعه�ا كاف�ة بفح�ص ومعاين�ة 
ارصدتها من االغطية البالس�تيكية ) الج�وادر ( وتقدير 
الحاجة الفعلية قبل بدء موس�م تس�ويق القمح املتوقع 
ان يب�دء منتص�ف نيس�ان ٢٠٢١، اوضح ذل�ك املهندس 

عبدالرحمن الجويرباوي مدير عام الرشكة. 
وق�ال وضعت الرشكة برنامج مبكر يتم تطبيقه من االن 
لتهيئة اهم مستلزمات موسم تسويق القمح والتي ياتي 

يف مقدمتها توفري كميات كبرية من االغطية البالستيكية 
) الجوادر ( . 

وأكد الجوي�رباوي ان الب�دء بمفاتحة الف�روع و املواقع 
بتقدي�ر حاجته�ا لالغطية س�يتم اول يش فحص وادامة 
وتاهيل كافة االغطية التي لديها ليتم تحديد عدد الجوادر 
الت�ي يحتاجه�ا كل ف�رع او موق�ع ، لل�رشوع فيما بعد 

بتوفريها للجميع .  
واضاف اىل الفروع وحال توجيه االعمام بارشت رس�ميا 
العمل بعرض موقف خزين االغطية التي لديهم والحاجه 
الفعلي�ة م�ن االغطي�ة و حب�ال النايل�ون وغريه�ا م�ن 

مستلزمات. 
و ب�ن ان امل�الكات العاملة يف ف�رع الرشك�ة يف االنبار و 
املتمثلة بوحدات املخازن والسيطرة النوعية وباسناد من 
متعهد الفرع بعملية تنظي�ف وصيانة وتوظيب الجوادر 

استعدادا للموسم التسويقي.
م�ن جانب اخر كش�ف مدير ع�ام الرشك�ة اىل ان اللجنة 
التي شكلت برئاسة معاون املدير العام ملتابعة عمل فرع 
نين�وى بارشت عمله�ا وتفقدت عدد م�ن املواقع التابعة 
لف�رع نين�وى لتتفي�ذ ماج�اء يف امر تش�كيلها واالطالع 

ميدانيا وتذليل كافة العقبات امام املواقع.

جتارة احلبوب توجه فروعها ومواقعها بتقدير احلاجة الفعلية لألغطية البالستيكية
قبل بدء موسم تسويق احلنطة

    بغداد/ المستقبل العراقي

وجهت األمانة العامة ملجلس الوزراء، بتكليف 
وزارة اإلعمار واإلس�كان واألشغال والبلديات 
العام�ة ومحافظة بغ�داد، باملبارشة الفورية 
لصيان�ة وتأهي�ل مداخ�ل العاصم�ة بغ�داد 
وطرقه�ا، ورضورة قيام ال�وزارات والجهات 
الرس�مية ذات العالق�ة، بتنفي�ذ التوصي�ات 
الخاصة التي صادقت عليها اللجنة املختصة 
ب� )متابعة وتنفيذ إج�راءات تأهيل وتطوير 

مداخل العاصمة بغداد وشوارعها(.
وتضمن�ت التوصي�ات، اإلع�الن إىل الرشكات 
التصامي�م  إلع�داد  االستش�ارية  واملكات�ب 
واملخططات والدراس�ات املطلوبة من املسح 
الش�امل لكل مدخل، وتحدي�د بداية التطوير 
وتهيئته بحس�ب املتطلب�ات املُعدة، مع إعداد 
الضواب�ط الخاص�ة باملس�تثمرين والرشوط 
الواج�ب توافرها فيهم، عىل أن يراعى مواقع 

محط�ات األوزان، وذلك بالتنس�يق مع دائرة 
الطرق والجس�ور، مع األخ�ذ بنظر االهتمام 
س�احات التبادل التجاري وإكمال متطلباتها 

كافة.
وتضمن�ت التوصيات، إع�الن الهيئة الوطنية 
لالستثمار، إىل املس�تثمرين الستثمار املوانئ 
الربية، وتطوير املداخل وفق التصاميم املُعدة 
الدراسة االستش�ارية، والتنسيق  ومتطلبات 
واألش�غال  واإلس�كان  االعم�ار  وزارة  ب�ن 
والبلديات العامة وأمانة بغداد؛ لربط ساحات 
التب�ادل التج�اري بالطري�ق الَحلَق�ي الرابع 
ملدين�ة بغداد، ضمن دراس�ة النقل الش�املة 
للعاصم�ة، فض�اًل عن التنس�يق ب�ن وزارة 
الكهرب�اء ومحافظة بغ�داد ومديرية بلديات 
بغداد، الس�تكمال ربط األعم�دة الكهربائية، 
للطاق�ة  الوطني�ة  الش�بكة  خط�وط  م�ع 

الكهربائية.
وأقرت اللجنة، قيام دائرة املش�اريع يف أمانة 

بغداد، بتقدي�م مقرتحاته�ا ورؤيتها لتأهيل 
املداخ�ل الواقعة ضم�ن حدود أمان�ة بغداد، 
واس�تمرار عم�ل الفري�ق املختص بدراس�ة 
تصاميم ساحات التبادل التجاري التي أعدتها 
وزارة النقل مع تحديد مواقع تلك الساحات، 
فضالً عن تقديم دراس�ة ع�ن تطوير مداخل 

محافظة بغداد.
وتش�مل أعم�ال التأهيل والتطوي�ر )مداخل 
برصة – بغداد – األنبار، األنبار وبابل، محور 
بغ�داد – الفلوج�ة، مدخ�ل بغ�داد – موصل، 
مدخل بغداد – دي�اىل، ومدخل بغداد – كوت( 
ضمن الخطة التي أعدتها اللجنة التي يرأسها 
األم�ن الع�ام ملجلس ال�وزراء، الس�يد حميد 
نعيم الغزي، املكلف�ة بتطوير وتأهيل مداخل 
العاصم�ة بغ�داد، من خ�الل إنش�اء بوابات 
رئيس�ة تتضمن س�احات للتب�ادل التجاري، 
ع�ىل وف�ق التصامي�م الهندس�ية املتطورة، 

واملجهزة باألنظمة االلكرتونية.

األمانة العامة ملجلس الوزراء توجه باملبارشة الفورية 
بصيانة وتأهيل طرق مداخل بغداد

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

ناقش�ت الرشك�ة العامة لس�كك حديد الع�راق أمس 
االربع�اء رشك�ة )PEG( اإليطالية العريق�ة يف املجال 
الس�ككي يف مقر الرشكة  لالطالع عىل اهم مش�اريع 
الس�كك املعروض�ة لالس�تثمار ومد خطوط الس�كك 
الحديدي�ة. ونقل بيان ل�وزارة النقل تلقت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة منه عن مدي�ر عام الرشك�ة طالب 
الحس�يني قول�ه »تم خالل اللقاء مناقش�ة ودراس�ة  
الس�رتاتيجي  الش�عيبة{    - }ف�او  م�رشوع  تنفي�ذ 
باالضاف�ة اىل اه�م  املش�اريع املس�تقبلية ومح�ور 
الرب�ط اىل تركيا ع�رب  ربيعة - فيش�خابور اضافة اىل 
إعادة تأهيل الخطوط الرئيس�ة ورفع كفاءتها ضمن 
املواصفات العاملية«.وأكد ان »اللقاء مع أعضاء الوفد 
وبحض�ور املختص�ن من م�دراء االقس�ام املعنية  يف 
الرشكة تناول أبرز املش�اريع وخطوط الس�كك بغية 
االط�الع عىل امكان�ات الرشكة االيطالية عىل دراس�ة 
تنفيذ املشاريع االستثمارية املطروحة وتطوير بعض 
املفاصل التي من ش�انها رفع كفاءة الخطوط لزيادة 
وتأمن انسيابية سري قطارات املسافرين والبضائع«.
ولف�ت البي�ان اىل ان »أعضاء الرشك�ة االيطالية أبدوا 
رغبتهم بدراسة تنفيذ مشاريع  اعمال خطوط السكك 
العراقية ومواصل�ة اللقاءات واالجتماع�ات التي من 

شانها تنفيذ مشاريع السكك بطريقة االستثمار«.

سكك احلديد تناقش مع رشكة 
إيطالية انشاء مرشوع اسرتاتيجي 

والربط السككي مع تركيا

    بغداد / المستقبل العراقي

أفتت�ح وزير املالي�ة عيل عالوي، أم�س األربعاء، م�رشوع نظام 
التطبيق املرصف االلكرتوني الشامل يف مرصف الرافدين.

وق�ال املرصف يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه ان 
حف�ل االفتتاح حرضه وزير املالي�ة ومدير عام مرصف الرافدين 

وشخصيات اخرى.
وأش�ار اىل ان ه�ذا النظ�ام يعد ب�ادرة ايجابية يف تطبي�ق العمل 

االلكرتوني يف املرصف بعيدا عن الطرق الورقية التقليدية.

وزير املالية يفتتح مرشوع التطبيق الشامل 
اإللكرتوين يف مرصف الرافدين

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الهيئة العام�ة للكمارك، أمس االربعاء، ضبط ش�احنتن 
محملت�ن بم�ادة )طحن صف�ر( مخالفة لرشوط االس�ترياد يف 

مديرية كمرك املنطقة الشمالية.
وذك�ر اعالم الهيئة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه 
أن »قس�م التحري ومكافحة التهري�ب يف مديرية كمرك املنطقة 
الشمالية تمكن من ضبط شاحنتن محملة بمادة )طحن صفر( 

مخالفة لرشوط االسترياد«.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت مديرية األحوال املدنية والجوازات واإلقامة، أمس االربعاء، 
حصيلة اعمالها األسبوعية يف دوائرها ببغداد واملحافظات.

وذك�رت املديري�ة يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه 
ان »ع�دد البطاق�ات الوطنية املنجزة م�ن 7/٢ ولغاية١١/٢ بلغ 
)4١٢١3 بطاق�ة(، وبل�غ ع�دد الج�وازات املطبوع�ة )37,7٢5 

جواز(«. 
وتابع�ت، انه »ت�م منح )١4659 بطاقة س�كن(، وانجاز )١63٠ 
معامل�ة( من مديرية ش�ؤون األح�وال املدنية، وإص�دار )887( 

شهادة جنسية«. 
واشارت اىل ان »عدد الوافدين واملغادرين بلغ 96٢٢٠ شخصا«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أفصح�ت هيئة النزاه�ة االتحاديَّة، أمس االربع�اء، عن تفاصيل 
عملية الضبط التي نفذتها يف س�ايلو ميس�ان بع�د عثورها عىل 
كميَّاٍت من األرز غري صالحٍة لالس�تهالك البرشّي، فيما لفتت انه 

تم ضبط عدٍد من املُتَّهمن، من بينهم معاون مديرالسايلو.
وذك�رت دائ�رة التحقيق�ات يف الهيئ�ة، يف بيان تلقت املس�تقبل 
ذها فريق مكتب  العراقي نسخة منه، ان »عمليَّة الضبط، التي نفَّ
ة لتجارة  تحقي�ق ميس�ان الذي انتق�ل إىل مخازن الرشك�ة العامَّ
ن الفريق من ضبط )6( ُمتَّهمن،  دت تمكُّ الحبوب يف املحافظة، أكَّ
من بينهم معاون مدير س�ايلو ميس�ان؛ ع�ىل خلفيَّة العثور عىل 
)١5٠( طن�اً من مادة األرز غري صالحٍة لالس�تهالك البرشّي، بعد 
إجراء الفح�ص املُخت�ربي البايولوجّي عليها من قب�ل ُمختربات 

ة ميسان«.  دائرة صحَّ
وأضاف�ت، الدائرة إنه »ت�مَّ ضبط أوليَّات االس�تالم والفحوصات 
املُختربيَّ�ة وكتب اإلرس�ال واالس�تالم كاف�ة يف العمليَّ�ة التي تمَّ 

رة ضبٍط قضائيٍَّة«.  تنفيذها وفق ُمذكَّ
�دت، ان »ت�م تنظي�م محرض ضب�ٍط أصويلٍّ، وعرض�ه رفقة  وأكَّ
املُتَّهمن عىل قايض التحقيق املُختّص الذي قرَّر إيداعهم التوقيف؛ 
اس�تناداً ألحكام امل�ادة )34٠( من قانون العقوب�ات، إضافة إىل 
تعين حراس�ٍة قضائيٍَّة عىل املخازن التي أودعت بها كميَّات الرز 

وإغالقها؛ لضمان عدم التالعب بها«.

الكامرك: ضبط شاحنتني حمملتني بـ«الطحني 
الصفر« خمالفة لرشوط االسترياد

األحوال املدنية: إصدار أكثر من »37« الف 
جواز خالل أسبوع

النزاهة تعثر عىل أرز غري صالح لالستهالك 
يف سايلو ميسـان وتضبط متهمني

    بغداد / المستقبل العراقي

طالب�ت نقابة املحام�ن العراقين، وزارة 
املعني�ة،  الحكومي�ة  الجه�ات  و  املالي�ة 
بالتدخل العاج�ل ملعالجة ضوابط رضيبة 
ة عن رفضها املطلق  الدخل الظاملة، مع�ربّ
له�ا، فيم�ا ه�ددت بتصعي�د مواقفه�ا و 
إع�الن اإلرضاب الع�ام وتعطي�ل املحاكم، 
حت�ى معالجة التحاس�ب الرضيبي طبقاً 

للقانون .
 ج�اء ذل�ك خ�الل الوقف�ة اإلحتجاجي�ة 
املركزي�ة للمحام�ن، والت�ي ج�رت اليوم 
األربع�اء، يف مق�ر النقاب�ة ببغ�داد، حيث 
حرضها نقيب املحام�ن العراقين ضياء 
الس�عدي و وكي�ل النقاب�ة رزاق العبيدي، 
باإلضاف�ة لحضور أعضاء مجلس النقابة 
وس�ام ابو طبيخ، وإبراهيم رش�يد وشهد 
الدليم�ي، فض�اًل عن مش�اركة ع�دد من 
أعض�اء مجل�س الن�واب، وممثل�ن ع�ن 
النقاب�ات واإلتح�ادات، ومحام�ّي بغ�داد 

وجمع  كبري من وسائل اإلعالم.
وأثن�اء كلمت�ه وج�ه النقي�ب خطابه إىل 
رئاستي مجلس النواب و الوزراء، بالتدخل 
الفوري والعاجل من أجل إلغاء الضوابط - 
التي و صفها بالظاملة و املجحفة - والتي 
تصدره�ا وزارة املالية بص�ورة جزافية و 

بكيفي�ة غري موضوعي�ة،« مش�رياً اىل أن 
»ذلك يع�رب عن ع�دم املس�ؤولية يف إدراك 
اآلثار الخطرية املرتتبة، يف تحديد الرضيبة 
عىل أس�اس مسبق و اس�تحواذ عىل قوت 

املحامن دون وجه حق . 
ولف�ت نقيب املحام�ن إىل ع�دم مقبولية 
معالجة األوضاع املالي�ة املرتّدية يف البالد، 
والت�ي أنهكتها الجرائ�م الواقعة عىل املال 
الع�ام، بفرض أتاوات تحت عنوان رضيبة 
الدخل و التي ال تشكل بمجموعها إال نسباً 
ضئيل�ة جداً من املوازن�ة العامة، موضحاً 
أن املعالجة الحقيقية هي يف العمل الجدي 
ع�ىل مقاضاة مرتكبي جرائم املال العام و 

إعادة املنهوبة منها.
وخالل كلمت�ه أوضح الس�عدي الضوابط 
القانوني�ة الصحيح�ة و األس�باب الت�ي 
تس�تدعي  املعالج�ة، والحل�ول الواقعي�ة 
الت�ي يف�رتض إجراؤها، والتي أرس�لت يف 
وقت س�ابق بكتب رسمية إىل وزارة املالية 
والهيئة العامة للرضائب فضالً عن األمانة 
العام�ة ملجل�س ال�وزراء واللجن�ة املالية 

الربملانية.
الي�وم،  اإلحتجاجي�ة  الوقف�ة  أن  يذك�ر 
تزامن�ت معه�ا وقف�ات يف عم�وم غ�رف 
محام�ي محاكم اإلس�تئناف باملحافظات 

العراقية كافة.

نقابة املحامني هتدد باإلرضاب 
العام وتعطيل املحاكم

    بغداد/ المستقبل العراقي

أكدت املديرية املرور العامة، أمس األربعاء، إنها لن تعود لتطبيق نظام الزوجي والفردي 
عىل س�ري املركبات ألنه »يخالف حرية التنقل واملعيش�ة املكفولة يف الدس�تور العراقي«، 
فيما أش�ارت إىل عدم ورود تعليمات حتى اآلن بشأن الجهة التي ستفرض الغرامات عىل 

غري امللتزمن بارتداء الكمامات.
وقال مدير املرور العامة اللواء طارق إس�ماعيل إنه »حتى اآلن ال توجد تعليمات بش�أن 
الجه�ة التي س�تقوم بتغريم املخالفن عىل ع�دم ارتداء الكمامة هل امل�رور أم الرشطة 
املحلي�ة أم الق�وات املاس�كة لألرض«، مش�رياً إىل أن�ه »ال إمكانية إلع�ادة العمل بنظام 

الزوجي والفردي كونه مخالفا للدستور الذي سمح بحرية التنقل واملعيشة«.
وأضاف، أن »هناك دراس�ة عميقة إلعادة فتح الش�وارع والجس�ور املغلق�ة«، مبيناً أن 
مديريته »تمكنت خالل ثالثة أشهر من إعادة فتح عدة طرق، بتنسيق عايل املستوى بن 

املرور والقطعات املاسكة«.
وأشار إىل أن »اس�تخدام املركبات الخصويص كسيارات أجرة يخالف قانون املرور، وهو 
ته�رب رضيبي وله تبعات أمنية«، الفت�ًا إىل أن »مديرية املرور لديها موقفاً يومياً وحجز 
تقريب�اً ٢4٠ مركبة، كم أن الجمع بن وظيفتن يحاس�ب عليها القانون إضافة إىل انها 

مسألة أخالقية وأدبية«.
وحول تس�جيل املركبات الش�مالية قال إس�ماعيل، إن »هناك توقفا حسب قرار مجلس 
ال�وزراء، وتم التنس�يق م�ع وزارة الداخلية يف إقليم كردس�تان عىل الرغ�م من اختالف 
مقرراته�ا وقانونه�ا بعض اليشء عن قان�ون وزارة الداخلية االتحادي�ة«، موضحاً، أنه 
»س�يكون هناك ربطا إلكرتونيا لكل العراق بعد فرتة وجيزة وس�وف لن تكون هناك أي 

مشكلة بهذا املوضوع«.
وبشأن خلو بعض التقاطعات من اإلشارات املرورية، أكد مدير املرور العامة، أن »إشارات 
امل�رور ال تقع مس�ؤوليتها ع�ىل عاتق مديرية امل�رور العامة وإنما ع�ىل وزارة الصناعة 
وبالتنس�يق مع هندس�ة املرور«، الفتا اىل إن »املديرية جادة يف هذا املوضوع وبحاجة اىل 

طاقة كهربائية إذ أن اإلشارات التي تعمل بالطاقة الشمسية اثبتت فشلها«.

املرور تعـد نظـام الزوجـي والفـردي 
»خمالف للدستور« وتؤكد: ال عودة إليه

احالة سبع حمطات »الطاقة الشمسية« 
اىل االستثامر يف اربع حمافظات

النفط العراقي عند أعىل مستوى 
منذ 13 شهرا

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت هيئة االس�تثمار، أمس األربع�اء، عن احالة س�بع محطات للطاقة 
الشمسية اىل االستثمار يف اربع محافظات.

وقالت رئيس الهيئة الوطنية لالستثمار سها النجار، يف بيان تلقت املستقبل 
العراقي نسخة منه إن »مجلس الوزراء وافق عىل احالة سبع محطات تعمل 
بالطاقة الشمسية لالستثمار يف محافظات املثنى وواسط وكربالء وبابل«. 
واضاف�ت النج�ار ان »مجموع طاقة تل�ك املحطات يبل�غ 755 ميكاواط«، 
الفتة إىل ان »هذه الخطوة من ش�أنها االس�هام بتوف�ري الطاقة الكهربائية 
النظيفة وتقليل الضغط عىل محطات الطاقة التي تعمل بالوس�ائل االخرى 

السيما خالل فصل الصيف املقبل«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

محافظ�ة الب�رصة ارتفاع�اً جديداً 
ليصل إىل 64 دوالراً للمرة األوىل منذ 

١3 شهراً.     
وبحس�ب وكالة »رويرتز«، ارتفعت 
العقود اآلجلة لخام غرب تكس�اس 
الوس�يط األمريك�ي بنس�بة 68.٠ 
للربمي�ل،  دوالر   6٠.46 إىل  باملئ�ة، 
بتوقي�ت   ٠7:5٢ الس�اعة  بحل�ول 
غرينت�ش. فيم�ا صع�دت العق�ود 
اآلجلة لخام “برنت” بنس�بة 69.٠ 

باملئة، إىل 63.79 دوالر للربميل.  
وق�ال محلل�ون ان، أس�عار النفط 
الش�هور  خ�الل  بق�وة  ارتفع�ت 
األخ�رية، وأدت تعطي�الت اإلنت�اج 

الناجمة عن العاصفة يف تكس�اس، 
أك�رب والية منتجة للنف�ط يف البالد، 

إىل اإلبقاء عىل دعم األسعار.  
وتوقع محلل�ون لدى بن�ك “إيه إن 
زد” ومجموع�ة “س�يتي غ�روب” 
الصخ�ري  النف�ط  إنت�اج  تراج�ع 
األمريكي مليوني برميل يوميا عىل 
األقل. وتوقعت مجموعة “س�يتي” 
خس�ارة تراكمية لإلنتاج بنحو ١6 
ملي�ون برمي�ل حتى أوائ�ل مارس 

املقبل.  
ويف الس�ياق، س�جل برمي�ل نف�ط 
ال�� 64 دوالرا،  الب�رصة  الخ�ام يف 
والب�رصة الثقيل عن�د 6١.4 دوالراً 
للمرة األوىل منذ ١3 ش�هراً، بحسب 

وكالة األنباء العراقية.

حمافظ البرصة: موازنة 2021 تصب يف صالح املحافظة
    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

كش�ف محافظ الب�رصة اس�عد العيداني، أمس 
األربعاء، عن حصة محافظته يف موازنة ٢٠٢١، 
فيم�ا أك�د أنه ه�ذه املوازنة س�تصب يف صالح 

البرصة.
وقال العيداني يف ترصيح صحفي إن “ما يشيع 
ح�ول الب�رصة بأنها م�ن أكثر املدن فق�راً، غري 
منص�ف، فاملحافظات األخ�رى تأتي اىل البرصة 
من أج�ل العمل، وربم�ا العش�وائيات التي أتت 
من املحافظات س�ببت ضغط�اً كبرياً عىل موارد 
املحافظ�ة”، مؤك�داً أن “الب�رصة ه�ي أفض�ل 

محافظة عىل مستوى العمل يف العراق”.
واوض�ح أن “الكثري م�ن املناط�ق كانت تعرف 
ببح�ريات م�ن املي�اه األس�نة، واالن تحولت اىل 
أفض�ل بن�ى تحتية عىل مس�توى الع�راق، عىل 

الرغم من ظروف جائحة كورونا واألزمة االقتصادية”.
وبن أنه “لو رجعنا اىل احصائيات وزارة الداخلية فسنرى 
أن املخدرات تتواج�د يف العاصمة بغداد، أكثر من البرصة، 
اما بالنسبة لخطوط تهريب املخدرات فهي متواجدة بكل 

املحافظات الحدودية وليست البرصة فقط”.
وأك�د محاف�ظ الب�رصة، أن “محافظت�ه ش�هدت خ�الل 

السنتن املاضيتين انشاء أكثر من 6٠٠ مرشوع”.
وق�ال العيداني: إنه “بعد القبض ع�ىل عصابة املوت التي 
قامت بعملية إرهابية وقتل عديدة، تم تسجيل اعرتافتهم 

وصدقت اقوالهم امام قايض التحقيق، وسينالوا 
جزائه�م العادل وفقاً للقان�ون العراقي”، مبيناً 
أن “البرصة ل�م تطلب نقل عن�ارص العصابات 
اىل بغ�داد، فالتحقيقات والعملية كانت من قبل 
الق�وات األمني�ة يف الب�رصة، واقواله�م صدقت 
يف الب�رصة، وخرج�وا جميعهم كش�ف داللة يف 

البرصة ايضاً”.
ولفت اىل انه “اجتمع م�ع رئيس اللجنة املالية، 
لبع�ض الفق�رات املتعلقة بالبرصة يف مس�ودة 
املوازن�ة، وت�م تعديل بعض الفق�رات، حيث تم 
رفع نسبة التنمية من ترليونن دينار اىل أربعة، 
كم�ا تم رفع قيمة البرتودوالر من 5٠٠ مليار اىل 

ترليون”.
وب�ن أن “هناك نقاطا ايجابية يف موازنة ٢٠٢١ 
لو أق�رت فأن به�ا صالح كبري للب�رصة، منها، 
الط�ري الرابط ب�ن املوانئ واملط�ار، فضالً عن 
األنب�وب الواصل م�ن البدع وتحويلها اىل م�ن قناة مغلقة 
إليصال املاء اىل الب�رصة، كذلك توجد فقرة تتعلق بمحطة 
تحلية مي�اه البحر ايضاً، ذك�رت يف املوازنة، وهذه نقاط 

ايجابية”.

حمافظ بغداد يبحث مع الوجهاء وشيوخ 
العشائر يف األقضية والنواحي املشاكل اخلدمية

     المستقبل العراقي/ طالب ضاحي
                                 / عادل احمد

بح�ث محافظ بغ�داد املهن�دس محم�د جابر 
العط�ا، أم�س األربعاء، م�ع ش�يوخ ووجهاء 
أقضي�ة ونواح�ي العاصمة املش�اكل الخدمية 
الت�ي تواج�ه مناطقهم.وق�ال املحافظ خالل 
لقاءه األه�ايل، إن »الحكومة املحلية للعاصمة 
عازمة عىل تنفيذ املش�اريع، ال سيما يف مناطق 
األط�راف، الت�ي توقفت بس�بب التخصيصات 
املالي�ة وأزمة الجائحة الت�ي اجتاحت العالم«.
م�ن جانبهم، ب�ن وجهاء وش�يوخ العاصمة، 
اب�رز املش�اكل التي تواج�ه مناطقه�م، والتي 
تتعلق باإلكس�اء، والكهرباء، واملاء، واملجاري، 
والقط�اع الصح�ي والرتب�وي، مثمن�ن جهود 
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EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq. 

EXTENSION ANNOUNCEMENT  
For 

Tender No: 001-SC-21-EBS  
Provision of Heavy-duty Vehicles Service for EBS Oilfield. 

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification 
 

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong, 

with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, 

Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part. 

Tender Title: Provision of Heavy-duty Vehicles Service for EBS Oilfield. 

Tender No.: 001-SC-21-EBS 

Tender Information:  

EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the First time. All the specialist companies 

who have the ability and experience can participate in this tender, to contact EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting 

from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee (100$) after procedures mentioned below. 

Part One: Scope of work 

We are seeking 2 contractors which shall provide heavy-duty vehicles service, including Crane, Truck crane, Semitruck, Lowbed 

Truck, Lift Truck(2t), Shovel, Lorry, Excavator, Grader, Smooth Roller, Shape Roller, Bulldozer, Forklift. 

The detailed information should strictly comply with the detailed scope of work in ITB document. 

Part Two: Procedure for purchasing the ITB: 

1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Mr. Xu Xiaowei 

xuxiaowei@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance: 

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

B: Valid Copy of Company registration Documents, tax clearance, social insurance etc. 

C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email address). 
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one company. 

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

1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before the tender 

submission deadline 4:00 PM, 28 March 2021 based on the ITB documents. and now We made the first Extension, so the 
deadline for buying the ITB and Submission the proposals should be extended to 13:00 10th March 2021 Iraq 
Time. 
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp 

before the deadline mentioned above. 

Bidders Proposals shall consist of: 

A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and compiled). 

B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and compiled). 

C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value. 

3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted strictly 

in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address and contact information should 

be clearly mentioned on the envelope. 

4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P Dept. 

3 days before the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date. 

Contact Person: Mr. Xu Xiaowei xuxiaowei@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com . 

5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 

You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above this tender announcement. 

حمافظة نينوى
مديرية بلدية املوصل

الشعبة القانونية
وحدة العقود واملقاوالت

م / اعالن رقم )1( لعام 2021 للمرة االوىل
تعلن مديرية بلدية املوصل عن اجراء مناقصة رسية للمرشوع املدرجه 
تفاصيله يف الجدول ادناه  املحسوب ضمن مشاريع امليزانية لعام 2020  
، فعىل الراغبني باالشتراك بهذه املناقصة والذين تتوفر فيهم الرشوط 
التواردة يف )تعليمتات مقدمتي العطتاءات( املرفقة باالعتان مراجعة 
)مديريتة بلدية املوصتل( للحصول عليها لقاء مبلغ قتدره )50,000( 
خمسون الف دينار غري قابلة للرد عىل ان تستكمل كافة املستمسكات 
املطلوبتة وتقدم داخل ظرف مغلق ومختوم ويستجل عليه رقم االعان 
واسم املرشوع ورقمه واستم مقدم العطاء وعنوانه الكامل وتوضع يف 
صنتدوق العطتاءات يف ) مديريتة بلدية املوصل/ قاعتة االجتماعات يف 
حتي املثنى( ويكتون اخر موعد لتقديم العطاءات يتوم )االحد( املوافق 

2021/2/28 الساعة الثانية عرش ظهرا.

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن
تعلتن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري االماك   املدرجة 
تفاصيلها ادناه والعائدة اىل بلدية )العباستية ( وملدة  )ثاث ستنوات( وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال 
الدولة رقم 21 لسنة 2013 فعىل من يرغب باالشراك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة  مراجعة بلدية 
العباسية او اللجنة خال )30( يوم تبدء من اليوم التايل لنرش االعان يف احدى الصحف املحلية مستصحبا معه 
التامينات القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة بأستتثناء املستتأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون 
بالدختول اىل املزايتدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقتل عن 50% من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحستاب 
البلدية املذكورة استنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب محافظ النجف / مكتب السيد املحافظ املرقم )30( 
يف 2016/1/3 وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعان البالغة )30( يوم يف الساعة )الحادية عرشة 
صباحا( يف ديوان )بلدية العباستية( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رستمية ستتكون املزايدة يف اليوم 

الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتبة عىل ذلك 

الرشوط املطلوبة :
1 ت عتىل املستتاجر جلب صورة )هوية االحوال املدنية + بطاقة الستكن او مضبطة تأييد ستكن + شتهادة 

الجنسية العراقية( 
2 ت عىل املستتأجر مراجعة البلدية خال مدة )30 يوما( من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تستديد بدل 

االيجار والرسوم االخرى
3 ت عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خال املدة املقررة قانونا

4 ت استتنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف / مكتب الستيد املحافظ املرقم 10881 يف 2014/9/28 يلزم 
اصحاب الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد شتهادة ممارستة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل 

االماك التي تؤجر لهم

اعان 
اىل الرشيك / صباح كامل حريش 

اقتتى حضتورك اىل بلديتة التاجتي – 7 ألبور 
وذلك الستتخراج اجازة بناء عتىل العقار املرقم 

2818 / 1 – 7 ألبور .
الرشيك 

حسني محمد ماهر 
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

فقدان 
فقد الوصل الصادر من بلديتة النعمانية املرقم 
1754209 يف 30 / 5 / 2019 بمبلتغ 261000 
مائتتان وواحتد وستتون التف دينار باستم / 
حستني رزوقي شتميس – امانتات حانوت 36 
والوصتل املرقتم 1010675 يف 14 / 1 / 2018 
وخمستون  وثاثتة  مائتتان   253500 بمبلتغ 
الف وخمستمائة دينار باستم / حسني رزوقي 
شتميس – امانات حانوت رقتم 36 – فعىل من 

يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار .
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

مجلس القضاء االعىل 
الديتن  صتاح  استتئناف  محكمتة  رئاستة 

االتحادية 
دار القضاء يف الضلوعية 

محكمة االحوال الشخصية يف الضلوعية 
العدد : 200 / ش / 2020 
التاريخ : 17 / 2 / 2021 

اىل / املدعتى عليته / استعد جبتار صالح عيل 
العزاوي 

م / تبليغ 
يف  الشتخصية  االحتوال  محكمتة  اصتدرت 
الضلوعية قرارهتا املرقم 200 / ش / 2020 يف 
14 / 12 / 2020 الخاص املدعية ) كوثر محمد 
حستن ( واملدعى عليه ) اسعد جبار صالح عيل 
( واملتضمتن الحكتم بالتفريتق القضائتي بني 
املدعية اعاه واملدعتى عليه حكما غيابيا قابا 
لاعتراض والتمييتز وملجهولية محتل اقامتك 
حستب كتاب مركز رشطتة جويتزرات بالعدد 
661 يف 10 / 2 / 2021 واشتعار املختتار قترر 
تبليغك بواستطة صحيفتني محليتني واستعتي 
االنتشتار ويف حال عدم حضورك او ارستال من 
ينوب عنك لاعراض او التمييز ستوف يكتسب 

القرار الدرجة القطعية وفق القانون .
القايض 

احمد حميد حسان
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

اعان 
قدم ) جال محمد عبد الرحيم ( الدعوى لتبديل 
) لقبه ( وجعله ) الغرابي ( بدال من  ) الساعدي 
( فمتن لديه حتق االعراض عىل ذلتك مراجعة 
هذه املديرية خال مدة اقصاها ) خمسة عرش 
يومتا ( وفق املتادة ) 22 ( من قانتون البطاقة 

املوحدة رقم ) 3 ( لسنة 2006 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
املدير العام / وكالة

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة استئناف بغداد / الرصافة االتحادية 

مجمع دار العدالة يف الزهور 
محكمة االحوال الشخصية يف الزهور 

العدد : 2565 / ش / 2020 
التاريخ : 16 / 2 / 2021 

اعان 
املدعي / رسمد صباح محسن محمد 

املدعى عليه / جنان محسن محمد 
اصتدرت هذه املحكمة قرارها املرقم اعاه املتضمن 
) تصحيح قستام رشعي ( الخاص باملدعي ) رسمد 
صباح محسن محمد ( واملؤرخ يف 22 / 12 / 2020 
وملجهوليتة محتل اقامتتك قتررت املحكمتة تبليغك 
بالقترار بصحيفتني محليتتني يوميتني يف حالة عدم 
اعراضك عتىل القرار املذكور ختال ثاثون يوم من 
اليوم التايل للنرش سيكتسب القرار الدرجة القطعية 

وغري قابل للطعن تمييزا .
القايض 

شيماء كريم القرييش 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
محكمة بداءة أبي الخصيب 

العدد: 106/ب/2015
التاريخ: 2021/2/17

إعان 
تبيتع محكمة بداءة أبي الخصيتب العقار املرقم 42  
و227 مقاطعتة 60 العوجتة وذلك يف تمام الستاعة 
الثانيتة عترش من ظهتر اليتوم الخامتس عرش من 
اليتوم التايل لنرش هذا االعان. فمن له رغبة بالرشاء 
الحضتور يف ديوان هتذه املحكمة مستتصحباً معه 
التأمينتات القانونية البالغة 10% من القيمة املقدرة 
وبصك مصدق إن لم يكن رشيكاً وان أجور التسجيل 

واملناداة عىل املشري وكما مبني أوصافه أدناه. 
القايض / اياد احمد سعيد

األوصاف:     
العقتار املرقتم 42 م 60 العوجة عبارة عن بستتان 
تستقى ستيحاً بمياه املتد نوعه حق التترف وان 
مستاحته 2 دونم و 18 أولك وهو عبارة عن بستتان 
تسقى سيحاً بمياه املد نوعه وقف ذري وملك رصف 
وختايل من املغروستات ويقع عىل طريتق فرعي ابو 
كتورصه ابي الخصيتب وان القيمة املقتدرة للدونم 
الواحد مبلغ خمسة وتسعون مليون دينار، فتصبح 
القيمة العمومية للعقار مائتان وثمانية وخمستون 

مليون دينار واربعمائة ألف دينار. 
والعقتار املرقتم 227 م 60 العوجة وهتو عبارة عن 
بستان تسقى سيحاً بمياه املد نوعه وقف ذري وملك 
رصف وانه خايل من املغروستات ومشتيد عليه عدد 
متن الدور الستكنية ومحل لبيع املتواد الغذائية وان 
مستاحته 5 دونتم و10 أولك و 50 متر مربع ويقع 
عتىل طريق فرعي أبو كورصه ابي الخصيب الداخيل 
وان القيمة املقدرة للدونم الواحد خمستة وتسعون 
مليتون دينار والقيمة العمومية للعقار مبلغ وقدره 
خمستمائة وأربعتة عترش مليتون وتستعمائة ألف 

دينار.

محكمة بداءة أبي الخصيب 
العدد: 3/ب/2015

التاريخ: 2021/1/27
إعان 

تبيع محكمتة بداءة أبي الخصيب العقار املرقم 
25 مقاطعتة 6 بتاب العريتض وذلتك يف تمتام 
الستاعة الثانية عرش من ظهتر اليوم الخامس 
عترش من اليوم التايل لنرش هذا االعان. فمن له 
رغبة بالرشاء الحضتور يف ديوان هذه املحكمة 
مستتصحباً معته التأمينات القانونيتة البالغة 
10% متن القيمتة املقدرة وبصتك مصدق إن لم 
يكن رشيتكاً وان أجور التستجيل واملناداة عىل 

املشري وكما مبني أوصافه أدناه. 
القايض / اياد احمد سعيد

األوصاف:     
العقتار املرقم أعاه عبارة عن بستتان تستقى 
ستيحاً بميتاه املتد نوعته حتق التترف وان 
مستاحته اربعمائتة وخمستة وعترشون متر 
مربتع وإنها عبتارة عن قطعة ارض مستيجة 
بستياج ويفصلها عن الشتارع العتام الفرعي 
عقار آختر ويقع ضمتن منطقة ستكنية وانه 
مغروسة بأشتجار النخيل املتنوعة وان القيمة 
املقدرة للدونم الواحد مبلغ ستون مليون دينار، 
فتصبح القيمتة العمومية للعقار عرشة مايني 

ومائتا الف دينار.
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

اعان 
قتدم ) عامر عدنان حستن ( الدعتوى لتبديل ) 
لقتب والده املتويف ( وجعلته ) كياره ( بدال من  
) كبتاره ( فمن لديته حق االعتراض عىل ذلك 
مراجعتة هتذه املديرية ختال متدة اقصاها ) 
خمسة عرش يوما ( وفق املادة ) 22 ( من قانون 

البطاقة املوحدة رقم ) 3 ( لسنة 2006 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
املدير العام / وكالة 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
أعان

بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي )محسد 
قيس عبد الرزاق( الذي يطلب تبديل االسم املجر 
من)محستد( اىل )محمتد( فمن لديته اعراض 
مراجعتة هتذه املديريتة ختال متدة اقصاها 
)15( يوم وبعكسته ستوف تنظر هذه املديرية 
يف الدعتوى وفق احكام املتادة )22( من قانون 

البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 

/وكالة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة جنح الكوفة
العدد : 267/ج/2021
التاريخ  :2021/2/16

إعان غيابي
اىل / املتهم الهارب ) حيدر قاسم عبيد زغري عكاب( 
حيث انك متهم بالدعوى املرقمة ) 267/ج/2021( 
املشتتكي فيها ) محمد فليح عبد اليمه ( وفق املادة 
) 1/459 ( وملجهوليتة محتل اقامتك تقترر  تبليغك 
للحضتور امتام هتذه املحكمتة بموعتد املحاكمتة 
املوافق 2021/3/18 ويف حالة عدم حضورك تجري 

محاكمتك غيابيا وفق القانون.
القايض

محمد كامل كرماشة

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة بداءة السماوة
العدد : 2019/ب/2015

التاريخ: 2021/2/16
إعان 

اىل / املدعى عليها ) فضاء محمد شبان (
اصتدرت محكمة بداءة الستماوة قرارها بالعدد )2019/

شتيوع  بت)ازالتة  القتايض   2016/1/12 يف  ب/2015( 
العقار  66/50 م4 بساتني السماوة الغربية بيعا وتوزيع 
صايف الثمن عىل الرشكاء( وملجهولية محل اقامتك حسب 
رشح القائتم بالتبليتغ يف 2021/1/25 وحستب اشتعار 
مختار منطقة الغربي املتؤرخ 2021/1/24 ، عليه تقرر 
تبليغك بواستطة صحيفتني محليتني يوميتني رستميتني 
ويف حالتة عدم اعراضتك عىل قرار الحكتم املذكور خال 
املتدة القانونية ستوف يكتستب القرار الدرجتة القطعية 

وفق القانون. 
القايض

عماد عيل عطشان

العدد /75
التاريخ 2021/2/15

الموقع المساحة رقم الملك  جنس 
الملك ت

السوق 
العصري / 

مقابل محكمة 
العباسية    

12م2

-70/12-70/11-70/10-70/9-70/8-70/4-70/3-70/1
-70/21-70/20-70/19-70/16-70/15—70/14-70/13
-70/30-70/29-70/28-70/26-70/25-70/24-70/23

-70/43—70/42-70/41-70/40-70/39-70/34-70/33
-70/50-70/49-70/48-70/47-70/46-70/45-70/44

70/27

حوانيت 1

الدكتور 
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

العدد : 6400
التاريخ : 2021/2/16

املهندس
رضوان امحد سليامن
مدير بلدية املوصل

التامينات 
االولية 

مدة العمل / 
يوم 

درجة 
التصنيف اسم المشروع رقم 

المشروع

1% من مبلغ 
العطاء

90 / تسعون 
يوما

العاشرة / 
انشائية

انشاء مقر شعبة 
المشاريع باضافة 

الطابق الثاني لبناية 
المالية في مقر 
الدائرة الرئيسي 

)المحطة الوسيطة( 

1
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تعلن رشكة مصايف الشمال )مصفى الصمود(  أحدى تشكيالت وزارة النفط عن اعالن )مناقصات عامة محلية( وحسب 
التفاصيل املبينة يف الجدول ادناه وجدول الكميات واملواصفات الفنية واملنايشء فعىل الراغبني باالشتراك من الرشكات 
او املكاتتب املتخصصة ممن تتوفر فيهم الرشوط القانونية املذكتورة يف ادناه مراجعة موقع رشكتنا يف بيجي ت مصفى 
الصمود ، اعتبارا من تاريخ نرش االعالن الستتالم نستخة من جدول املواصفات والكميات ووثائق املناقصة  مقابل مبلغ 
قدره ) 100,000 ( فقط مائة ألف دينار عراقي غري قابلة للرد اال يف حال الغاء املناقصة  او تغيري اسلوب تنفيذها  عىل 
ان يتم تستليم العطاء بظرف مغلق يف او قبل الستاعة الواحدة ظهرا ليوم االحد املوافق 2021/3/14 ويف حالة مصادفة 
يوم الغلق عطلة رستمية او حظرا للتجوال من قبل الجهات الرستمية فيكون تاريخ الغلق يف اول يوم دوام رستمي ييل 
تاريخ العطلة او الحظر ويتحمل من تحال بعهدته املناقصة اجور نرش االعالن والرستوم القانونية  علما انه ستيتم عقد 
املؤتمر الخاص  باالجابة عىل االستفسارات  يف تمام الساعة العارشة من صباح يوم االحد  املوافق  2021/3/7 يف نفس 

مكان القطع 

اوال : املستمسكات املطلوب إرفاقها مع العطاء :
1 ت هوية الرشكة او مكتب )متخصص(  نافذة لعام 2021 مع ارفاق )شتهادة تأستيس ت اجازة ممارستة مهنة  ت عقد 

التأسيس ت النظام الداخيل للرشكة( 
2 ت التامينتات االوليتة حستب املبلغ املبني يف الجدول اعاله عىل شتكل صك مصدق ممغنتط او خطاب ضمان صادر من 
مترصف حكومتي او مرصف اهيل معتمد من قبل البنك املركزي العراقي المر رشكة مصايف الشتمال عىل اال يكون ضمن 
املصتارف املحظور التعامل معها واملبينة يف القائمة املرفقة ضمن وثائتق 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 
3 ت جلب كتاب عدم ممانعة من االشراك باملناقصة صادر من الهيئة العامة للرضائب نافذة لعام 2021 )تصوير ملون( 

باسم الرشكة مقدمة العطاء ) حرصا( 
4 ت اعمال مماثلة بالتجهيز عىل ان يتم تقديم العطاء مع املستمسكات اعاله )بظرف مغلق( 

5 ت وصل رشاء وثائق املناقصة )االصيل( 
6 ت تقديم ما يثبت حجب البطاقة التموينية او عدم شموله باجراءات الحجب 

ثانيا : تعترب الرشوط املطلوبة واملدرجة ادناه جزءا ال يتجزء من العقد :
1 ت يتم يوقيع العقد بعد االحالة من قبل املدير املفوض حرصا 

2 ت يكون التجهيز حسب ما محدد من كميات ومواصفات ومنايشء ورشوط يف جدول املواصفات او الكميات 
3 ت يعترب  العطاء نافذ ملدة )120( يوم من تاريخ غلق املناقصة ويهمل اي تحفظ يرد عىل فرة نفاذية العطاء 

4 ت يكون الصنف املطلوب بالنسبة للمناقصة اعاله للمكاتب والرشكات ال يقل عن الصنف )الثالث(  
5 ت رشكتنا غري ملزمة بقبول اوطا االسعار 

6 ت يكتون التستعري بالدينار العراقي حرصا ويتم تثبيت االستعار رقما وكتابة )طباعتة الكرونية او باملداد( عىل جدول 
الكميتات املرفقة طي  هذه املناقصة خالية من الحك والشتطب وختمهتا 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 

7 ت ال يجوز ملقدم العطاء شطب او حك اي بند من بنود وثائق املناقصة او اجراء تعديل عليها 
8 ت ال يجوز ملنتسبي دوائر الدولة او القطاع العام االشراك يف املناقصة بصورة مبارشة او غري مبارشة ويتحمل املخالف 

التبعات القانونية 

9 ت  ال يجوز للمدير املفوض يف اكثر من رشكة تقديم اكثر من عطاء واحد يف املناقصة الواحدة 
10 ت تقديم الحسابات الختامية للسنتني االخريتني كحد ادنى 

11 ت ال يجوز مطلقا بيع العقد او التنازل عنه اىل شتخص اخر ويف حال ثبوت ذلك يعد ناكال وتتخذ االجراءات القانونية 
بحقه 

12 ت يتحمل من تحال بعدته املناقصة كافة الرضائب والرسوم املفروضة بموجب القوانني النافذة 
13 ت العقد خاضع للرضيبة وكافة الرستوم القانونية وقانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 والقوانني 

العراقية النافذة
14 ت يخضع العقد لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لستنة 2014 املعدلة والضوابط امللحقة بها املعدلة والوثائق 

القياسية 
15 ت يلتزم من تحال بعهدته املناقصة تقديم كفالة حسن التنفيذ بنسبة )5%( من مبلغ االحالة تغطي كامل مدة العقد 
وفترة الضمتان للمناقصتة قبل توقيع العقد عىل شتكل خطاب ضمتان او صك مصدق صادر من مترصف حكومي او 

مرصف اهيل معتمد لدى وزارة النفط والبنك املركزي العراقي المر رشكة مصايف الشمال )ش.ع( 
16 ت عىل املتقدم تثبيت اسمه وعنوانه وارقام هواتفه والربيد االلكروني وبشكل دقيق وواضح 

17 ت يعترب مبلغ االحالة قطعيا وال يجوز التفاوض عليه
18 ت يمكنكتم االطتالع عىل صيغة العقتد والرشوط التعاقدية من خالل االطالع عىل نستخة العقد املنشتورة عىل موقع 

http://nrc.oil.gov.iq : رشكتنا عىل االنرنت
19 ت املفاضلة واالحالة ستتكون وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لستنة 2014 املعدلة والوثائق القياسية 
ومعايتري الرجيح  املرفقة طيا والتي يجب ختمها وتقديمها مع وثائق املناقصة مع مراعاة االستتثناء املمنوح لرشكتنا 
بخصوص قبول العطاء الذي يقل بنستبة اكثر من )20%( عن الكلفة التخمينية اذا كانت العطاءات مقبولة من الناحية 

الفنية حسب قرار املجلس الوزاري للطاقة رقم )1( لسنة 2019
20 ت لرشكتنتا الحتق يف تمديتد موعد غلق املناقصة او الغاءها يف اي مرحلة من مراحلهتا دون تحمل اي تبعات مالية او 

قانونية 
21 ت يتم رصف املستحقات للرشكة املحال بعهدتها املناقصة عىل حساب )IBAN( حسب نظام املدفوعات العراقي 

22 ت يلتزم املتقدم بكافة الرشوط املطلوبة باالعالن 
23 ت للجنة دراستة وتحليل العطاءات اهمال اي عطاء يف حالة وجود اخطاء يف االستعار او حك او شتطب او تصحيح او 

تعديل  حتى وان كان املتقدم اوطأ العطاءات
24 ت يكون القطع واالشراك باملناقصة يف كافة ايام االسبوع )ايام الدوام الرسمي( من الساعة التاسعة صباحا ولغاية 

الساعة الواحدة ظهرا واعتبارا من تاريخ نرش اعالن
25 ت بامكان كافة املشركني  باملناقصة او ممثليهم حضور اجتماع فتح العطاءات يف تمام الساعة التاسعة صباح من 

يوم االثنني املوافق 2021/3/15 يف مقر رشكتنا يف بيجي ت مصفى الصمود
26 ت ال ترصف املستحقات النهائية اال بعد تقديم براءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب 

27 ت تدفع املستتحقات بعد التجهيز بالكامل ومطابقتها من قبل رشكتنا حستب املواصفتات والكميات الواردة بجدول 
الكميات

28 ت لرشكات القطاع العام افضلية بالسعر بنسبة ال تزيد عن ) 10%( عن تحقق القيمة املضافة البالغة ) 20%( للمواد 
املصنعة من قبلها مع مراعاة املواصفة والنوعية وحسب الدليل السنوي املعد من قبل وزارة التخطيط الخاص بالرشكات 

العامة املصنعة استنادا اىل املادة )3( من تعليمات تنفيذ املوازنة العامة االتحادية
29  تالزام رشكات القطاع املختلط بتقديم التامينات االولية استنادا اىل كتاب وزارة التخطيط / دائرة العقود الحكومية 

العامة ت قسم االستشارات والتدريب املرقم ع/19006/7  يف 2019/8/6 
30 ت لالطتالع عتىل الرشوط الخاصة بالتقديم وجدول املواصفات الختاص باملناقصة اعاله يمكن تصفح موقع رشكتنا 

http://nrc.oil.gov.iq عىل الشبكة العاملية
31 ت يجب االطالع عىل الوثائق القياسية وختمها وتوقيعها 

32 ت لالستفسار عن املناقصة يرجى مراسلتنا عىل الربيد االلكروني 
)nrclocalcontract@nrc.oil.gov.iq(

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة بداءة السماوة
العدد : 1328/ب/2017

التاريخ: 2021/2/16
إعالن 

اىل / املدعى عليها ) فضاء محمد شبالن (
اصدرت محكمة بداءة السماوة قرارها بالعدد 
)1328/ب/2017( يف 2017/7/24 القتايض 
بت)ازالتة شتيوع العقار  66/49 م4 بستاتني 
السماوة الغربية بيعا وتوزيع صايف الثمن عىل 
الرشكاء( وملجهولية محل اقامتك حسب رشح 
القائم بالتبليغ يف 2021/1/25 وحسب اشعار 
مختار منطقة الغربتي املؤرخ 2021/1/24 ، 
عليه تقرر تبليغك بواسطة صحيفتني محليتني 
يوميتني رسميتني ويف حالة عدم اعراضك عىل 
قرار الحكم املذكور خالل املدة القانونية سوف 
يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق القانون. 

القايض
عماد عيل عطشان

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
مجلس القضاء األعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد : 796/ش2020/3
التاريخ: 2021/2/17

إعالن 
اىل / املدعتى عليته ) هشتام عبتد الحستني 

هاشم(
اصدرت هذه املحكمة قرارها بالدعوى املرقمه 
)796/ش2020/3( يف 2021/1/31 غيايبيتا 
بحقك والقايض بت)تصديتق الطالق الرجعي( 
للمدعيته ) ليىل خرض محمد( وملجهولية محل 
اقامتك وحستب رشح القائم بالتبليغ واشعار 
مختتار حتي الرباك/النجتف قتررت املحكمة 
تبليغتك بالقرار بواستطة صحيفتني محليتني 
يوميتني ولك حق االعراض عىل القرار الغيابي 
خالل املدة القانونية وبعكسه سيكتسب القرار 

الدرجه القطعية. 
القايض

رائد عبد هاشم املوسوي

أعالن
بنتاء عتىل الدعوى املقامتة من قبل املدعتي )زكيه 
مهتدي حستن( التذي تطلتب تبديتل االستم املجر 
من)زكيته( اىل )زينه( فمن لديته اعراض مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة اقصاها )15( يوم وبعكسه 
ستوف تنظر هذه املديرية يف الدعتوى وفق احكام 
املادة )22( متن قانون البطاقتة الوطنية رقم )3( 

لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنيتة والجوازات واالقامة العامة /

وكالة

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
مجلس القضاء األعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة األحوال الشخصية يف النجف

العدد : حجة وفاة
التاريخ: 2021/1/12

إىل  / املدعو ) حسني جواد الخيكاني(
إعالن

قتدم طالب حجتة الوفتاة )احمد نتارص( طلبا إىل 
هذه املحكمة يروم فيه استتصدار حجة وفاة بحق 
املدعوة )زهراء احمد نارص( قررت املحكمة تبليغك  
يف الصحتف املحليتة فعليك الحضتور أمامها خالل 
عترشة أيام من تاريخ نرش اإلعالن وبخالفه ستيتم 

النظر بالطلب وفق القانون .
القايض

ظاهر عباس الفتالوي

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
مجلس القضاء األعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة األحوال الشخصية يف النجف

العدد : حجة وفاة
التاريخ: 2021/2/16

إىل  / املدعو ) حسني جواد الخاقاني(
إعالن

قدم طالب حجتة الوفاة )احمد نارص جعفر( طلبا 
إىل هتذه املحكمة يتروم فيه استتصدار حجة وفاة 
بحق املدعوة )حتوراء احمد نارص( قررت املحكمة 
تبليغك  يف الصحتف املحلية فعليك الحضور أمامها 
ختالل عرشة أيام من تاريخ نترش اإلعالن وبخالفه 

سيتم النظر بالطلب وفق القانون .
القايض

ظاهر عباس الفتالوي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد : 2750/ب2020/5

التاريخ  :2021/2/16
إعالن

بنتاءا عتىل القرار الصتادر من هتذه املحكمة 
بازالة شتيوع العقار املرقم ) 2/13978( حي 
الضبتاط يف النجتف عليه تعلن هتذه املحكمة 
عن بيع العقار  املذكور أعاله واملبينة أوصافه 
وقيمته املقتدرة أدناه فعتىل الراغبني بالرشاء 
مراجعتة هذه املحكمة ختالل )ثالثون ( يوما 
متن اليوم التايل لنرش اإلعالن مستتصحبا معه 
التأمينات القانونية البالغة ) 10% ( من القيمة 
املقتدرة بموجتب صتك مصدق ألمتر  محكمة 
بتداءة الكوفتة وصتادر من مترصف الرافدين 
رقم )7( يف النجف وستتجري املزايدة واإلحالة 
يف الستاعة الثانيتة عرش من اليتوم األخري من 
اإلعتالن يف هتذه املحكمة وعىل املشتري جلب 
الجنستية  املدنيتة وشتهادة  األحتوال  هويتة 

العراقية .
القايض االول

عامر حمزة حسني
األوصتاف :  العقتار املرقتم ) 2/13978( حي 
الضبتاط يف النجتف عبتارة عتن دار بطابقني 
تقتع عىل شتارع بعترض 10 متر بواجهة17 
مر ويحتوي عىل كراج بمستاحة 17×6 وممر 
خلفي 1×20 ومطبخ 6×4 وصالة وسطية 4×8 
واستتقبال 3×9 غري منتظم وصحيات داخلية 
عتدد 2 وممر يتؤدي اىل ثالث غرف نتوم تقدر 
مساحة الواحدة منها 4×5 اثنان منها والثالثة 
العلتوي  الطابتق االريض والطابتق  3،5×5 يف 
يتكون من صالة 6×4 وممر يؤدي اىل صحيات 
عتدد 1 ومختزن 2،5×3،5 وغرفة نتوم واحدة 
4×5 وستطح التدار مبني بالطابوق مستقف 
بالكونكريتت املستلح مجهز باملتاء والكهرباء 
درجة عمرانها جيدة مبلطة بالكايش املوزائيك 
مشتغول من قبل املدعى عليته ) مهدي صالح 
حميد ( وهو يرغب بالبقاء يف العقار بعد البيع 
بصفتة مستتأجر ، وان القيمة الكليتة للعقار 
وثمانيتة  ثالثمائتة   )328،787،000  ( مبلتغ 
وعرشون مليون وستبعمائة وسبعة وثمانون 

ألف دينار فقط الغريها.

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف النجف 2
اعالن باعادة مزايدة

التسلسل او رقم القطعة : 3212/1
املحلة او رقم واستم املقاطعة : حي القادستية  م3 

جزيرة النجف 
الجنس: دار 

النوع : ملك رصف 
املساحة : 220 م2 

املشتمالت : -   مطبخ – صالة – استقبال – غرفتني 
– صحيات – وغرفتني وصحيات ط1

الشاغل : صاحب العقار
مقدار البيع : 80،400،000

بالنظتر العتبار املزايدة مفتوحتة املزايدة التجارية 
لبيتع العقتار املوصتوف اعتاله للراهتن )  محمتد 
سعيد شتاكر ( لقاء طلب الدائن املرتهن ) املرصف 
الصناعي( البالغ ) 18،332،130( دينار ملدة ستتة 
اشتهر اقتتى اعادتها ملدة )15( يومتا اعتبارا من 
اليتوم التتايل لتاريخ نرش هذا االعتالن فعىل الراغب 
يف االشتراك فيها مراجعة دائرة التسجيل العقاري 
يف النجتف2 خالل املتدة املذكورة مستتصحبا معه 
تأمينتات قانونية نقدية او كفالتة مرصفية التقل 
عتن )10%( متن القيمتة املقتدرة للمبيتع البالغة 
) 80،400،000( دينتار وان املزايتدة ستتجري يف 

الساعة )12( ظهرا من اليوم االخري.
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف النجف الثانية

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية
محكمة االحوال الشخصية الحر

العدد / 266/ش/2021
التاريخ 2021/2/16

اعالن
اىل املدعتى عليته / احمتد صبار كاظتم / مجهول 

محل االقامة
اقتام املدعي حيدر جتواد كاظم الدعتوى الرشعية 
املرقمتة 266/ش/2021 امام هذه املحكمة والتي 
موضوعهتا اتعتاب محامتاة والرتحالتك اىل جهتة 
مجهولة حسب اشعار مختار منطقتك تقرر تبليغك 
اعالنتا بصحيفتتني محليتتني يوميتتني رستميتني 
واستعتي االنشتار للحضور امام هتذه املحكمة يف 
موعد املرافعة املوافق 2021/3/7 الساعة التاسعة 
صباحا وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك 

سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا
القايض

عبد الرحيم عبد الحسن رباط

 مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية

محكمة بداءة الحر
العدد : 491/ب/2020

التاريخ 2021/2/11
املدعية سناء حسن عباس 

املدعى عليه : عبداالمري حسني صكر 
اعالن

بالنظتر لعدم تقدم راغب بالترشاء عىل العقار 
املرقتم 16864/1 م21 حيدريتة تعلتن هتذه 
املحكمة عن بيع العقار املردجه اوصافه ادناه 
باملزايتدة العلنية ملدة خمستة عترش يوما تبدا 
من ثانتي يوم من نترش االعالن فعتىل الراغب 
بالترشاء مراجعتة املحكمة مستتصحب معه 
شهادة الجنسية العراقية وصك مصدق بمبلغ 
10% متن قيمة العقار لحستاب هذه املحكمة 
وستجري املزايدة يف الساعة الثانية عرش ظهر 
يوم الخامس عرش واذا صادف عطلة رستمية 
فستتجري املزايدة يف اليوم الذي يليه وان رسم 

التسجيل عىل املشري
م21   16864/1 املرقتم  العقتار   : االوصتاف 
حيدريتة عبتارة عتن دار مستاحتها 200 مر 
مربع تقع يف منطقة الحر الطاقة وعىل شارع 
فرعي ترابي سكني من طابق واحد ومساحته 
200 م2 وغري  صالح للسكن ويوجد فيه ساحة 
خارجية ومرافق خارجية  وغرفة هول وصالة 
وغرفتة نوم وممر وحمتام داخيل ومطبخ وان 
البنتاء التدار متن فرمستتون وطابتوق قديم 
ومستقف بالشتيلمان واالرضية متن الكايش 
واملرمتر واملوزاييك والجدران مكستيه بارتفاع 
متر واحد متن الستريااميك اما باقتي ملبوخ 
باالسمنت مصبوغ بالبنتاليت وان الدار منثور 
قديم وردجة عمرانه دون الوستط ومستاحة 
البناء 90 م2 والعقار مشتغول من قبل املدعى 
عليه وقد قدرت قيمة االرض خمستة وثالثون 
مليون دينار وقيمة املنشاة ثمانية عرش مليون 
دينتار لتكون القيمتة العموميتة للعقار ثالثة 

وخمسون مليون وخمسمائة الف دينار
القايض

حازم حسني الشمري

وزارة النفط 
رشكة مصايف الشامل )ش.ع( / مصفى الصمود

اهليئة الفنية
قسم املشرتيات والعقود

رشكة مصاقي الشامل / مصفى الصمود / اعادة نرش اعالن مناقصات عامة حمليةشعبة العقود املحلية

مبلغ التاامينات االولية الهوية المطلوبة مدة 
التجهيز الكلفة التخمينية  عدد مرات 

االعالن
موضوع 
المناقصة

رقم 
المناقصة ت

)4,940,000( اربعة 
ماليين وتسعمائة 

واربعون  الف دينار 
عراقي )نسبة التامينات 

 )%2

هوية شركة 
او مكتب 

متخصص نافذة 
لعام 2021

60/يوم
 )000,000,247(

مائتان وسبعة 
واربعون  مليون 

دينار عراقي
للمرة الثانية

تجهيز مواد 
مختلفة لقسم 

السالمة 
واالطفاء  

 2021/5
ميزانية 
تشغيلية

1

)000,000,4( اربعة 
ماليين دينار عراقي 
)نسبة التامينات %2( 

هوية شركة 
او مكتب 

متخصص نافذة 
لعام 2021

/180
يوم

)200,000,000(

مائتان مليون دينار 
عراقي

للمرة الثانية
تجهيز كرين 
جسري عدد 

2/

 2021/6
ميزانية 
تشغيلية

2

قاسم عبد الرمحن حسني
املدير العام

رئيس جملس االدارة



www.almustakbalpaper.net العدد )2323( الخميس  18  شباط  2021 رأي6

الوعي السيايس ورهان التغيري
           سالم مكي

لالنتخاب�ات،  جدي�د  قان�ون  س�ن 
وتقدي�م موعدها، أحد أب�رز مطالب 
املتظاهري�ن الذي�ن خرجوا يف ترشين 
املايض، إليمانهم بأن ال طريق للتغيري 
سوى إجراء انتخابات مبكرة، تستند 
إىل قانون انتخابات جديد، يختلف عن 
القوانني السابقة التي أسهمت إىل حد 
كب�ري يف تكري�س الوج�ود الس�يايس 

للكتل الحالي�ة. فالقانون الذي يخدم 
الكت�ل الكب�رية، والتي تمتل�ك نفوذا 
وسطوة داخل أوس�اط املجتمع، هي 
املس�تفيدة م�ن نظ�ام س�انت ليغو 
وغريه من األنظم�ة التي تهدم فكرة 
املس�اواة بني املرشحني، عرب سماحه 
بنق�ل األص�وات من مرش�ح إىل آخر، 
وجع�ل التصوي�ت والف�وز يت�م عرب 
آلي�ات معق�دة وربما غ�ري مفهومة 
للكثريين، مم�ا يولد حالة من النفور 

لدى الناخ�ب وحتى املرش�ح، تمنعه 
من الرتش�ح لالنتخابات، واملساهمة 
فيها بأي شكل من األشكال. التعديل 
األخري للقانون الجديد، كرّس الفردية 
وجع�ل الحصول عى أع�ى األصوات 
هو املعيار األوحد للفوز باالنتخابات، 
بعي�دا ع�ن الكت�ل والقوائ�م وأفضل 
الخارسي�ن وأع�ى األص�وات داخ�ل 
القائم�ة.. وه�ذا أم�ر ي�رى كثريون 
أن�ه يخ�دم فرص�ة التغيري، ويس�هم 

يف تفكي�ك بنية الكت�ل واألحزاب التي 
تراهن ع�ى النفوذ املعن�وي والتمدد 
أوس�اط  داخ�ل  والحزب�ي  املذهب�ي 
املجتمع. لكن ثمة ما هو أهم من كل 
ما س�لف: الوعي الس�يايس، بوصفه 
سالحا قويا وفّعاال، يمكن من خالله 
امتالك تغيري ج�ذري وحقيقي داخل 
العملي�ة السياس�ية، بعي�دا ع�ن أي 
تدخالت حزبية أو سياسية، وال يمكن 
ألي جه�ة ما، أن تتدخ�ل وتمنع أحدا 

من التعبري عن رأيه. الوعي السيايس، 
أم�ر ف�ردي، داخيل، خاص باملرش�ح 
والناخب يف آن واح�د.. الناخب، وبعد 
م�رور ع�دة دورات انتخابية ال بد أنه 
امتل�ك وعيا كافيا، يمك�ن من خالله 
أن يمي�ز بني الصال�ح والطالح. فكل 
والش�خصيات،  والكت�ل  األح�زاب 
ق�د أس�همت يف العملية السياس�ية، 
واستطاع هذا الناخب أن يميز ويفرز 
من يمكنه أن يخدمه وبني من يسعى 

لخدمة نفس�ه! فالناخ�ب الحقيقي، 
ال ب�د ان ي�درك أن جميع املس�ميات 
والش�عارات، والتعكز ع�ى املايض أو 
األم�س القري�ب، دون العم�ل الج�اد 
والبناء الحقيقي للدولة، ال يمكنه أن 
يخلق دولة قادرة عى تلبية متطلبات 
املواطن والوطن. فم�ا يخدم املواطن 
هو الرغبة الحقيقية يف العمل والبناء 
وامت�الك الخ�ربة الكافي�ة والرغب�ة 
الج�ادة يف التغي�ري، وه�و ما يفرتض 

تحم�ل  الت�ي  والقي�ادات  بالنخ�ب 
مرشوع�ا حقيقيا للتغ�ري أن تطرحه 
أم�ام الناخب. وال ب�د لهذا الناخب أن 
يكف ع�ن انتخاب أي ح�زب او كتلة 
أو شخص ثبت عدم قدرته عى تلبية 
حاجات األف�راد واملواطنني والوطن.. 
أما لو استمر الناخبون يف تصوراتهم 
وآرائهم الس�ابقة، وتقديم الشعارات 
والجوان�ب املعنوي�ة ع�ى الجوان�ب 

األخرى، فال تغيري أبدا.

املحافظات اجلنوبية 
وحقوق التنمية

           باسم محمد حبيب 

ع�ى الرغم من أن العراق كله يعاني من قلة اإلعمار 
وسوء الخدمات، لكن هناك محافظات يمكن وصفها 
بأنه�ا األقل إعم�ارا واألس�وأ يف مس�توى الخدمات 
من س�واها م�ن املحافظات األخرى، وذلك لس�ببني 
رئيس�ني: األول - م�ا تعرضت له ه�ذه املحافظات 
من إهمال م�ن الحكومات العراقي�ة قبل وبعد عام 
2003، والثان�ي - غي�اب املطالب�ة القوي�ة بحقوق 
هذه املحافظات يف اإلعمار والخدمات، الس�يما من 
الفئ�ات األكثر نفوذا واألعى صوت�ا فيها كاملثقفني 

واألكاديميني وشيوخ العشائر وغريهم.
لق�د ورثت الحكوم�ات العراقي�ة تعاملها الس�لبي 
تج�اه ه�ذه املحافظات م�ن السياس�ة العثمانية، 
تجاه والية البرصة وإمارة املنتفق يف جنوب العراق، 
فضال عن س�كان األه�وار الذين وصف�وا باملعادين 
للدول�ة. فأخذت ه�ذه الحكومات تنظ�ر إليهم كما 
كان ينظر اليه�م العثمانيني، أي بوصفهم خارجني 
ع�ن القانون ورافضني للحضارة والتمدن، فكان أن 
حرموا من أبسط حقوقهم، ومن مستلزمات الحياة 
الحديث�ة، التي باتت تنس�اب إىل الديار العراقية منذ 
أواخر القرن التاسع عرش، ما جعلها يف حال مختلف 
عن بقي�ة املحافظات.وعى ما يبدو اس�تمرت هذه 
النظرة بش�كل أو بآخر حتى بعد ع�ام 2003، إلننا 
ل�م نجد إعم�ارا واضحا يف ه�ذه املحافظات، يمكن 
مقارنت�ه باإلعمار يف املحافظات األخ�رى، بينما لم 
يجر االرتقاء بالخدمات التي بقيت يف أسوأ حاالتها، 

فال كهرباء مس�تمرة، وال مشايف كافية، وال مدارس 
مناس�بة للتعلي�م، وال مي�اه صالح�ة لل�رشب، وال 
حلول ملش�كالت الفقر والجهل والبطالة وما إىل ذلك 
من األمور، التي توق�ع كثريون أن يكون لحكومات 
م�ا بع�د 2003 تعامل مختل�ف معها، لك�ن ذلك لم 

يحصل.
أم�ا املطالب�ة بحق�وق ه�ذه املحافظات فل�م تكن 
لألسف مطالبة مؤثرة، عى الرغم من أن التظاهرات 
الش�عبية لم تهدأ فيها أو تقل وتريتها، وس�بب ذل: 
لغي�اب العنرص ال�كايف م�ن الرشائح األكث�ر نفوذا 
واألق�وى تأث�ريا كالش�يوخ واملثقف�ني واملوظف�ني 
وغريهم، إذ انقس�م هؤالء بني معارض للتظاهرات 
وب�ني مؤيد لها من دون فاعلية، أي اإلكتفاء بالدعم 

الوجداني والقلبي والتعاطف الخجول غري املؤثر.
ومن ثم ال بّد أن تغري الحكومة من سياس�تها تجاه 
هذه املحافظات وتتوقف ان اعتماد أسلوبها القديم 
يف اإلهمال والتجاهل، فليس من الصحيح أن تستمر 
ه�ذه املحافظ�ات يف معاناته�ا م�ن دون حلول أو 
معالجات، وليس مناس�با للرشائح التي تملك نفوذا 
وصوتا أكرب أن تبقى يف صف املتفرجني أو الساكتني 
ع�ن حقهم وح�ق أرسهم. فع�ى هؤالء مس�ؤولية 
كبرية قد تفوق ما عى سواهم من الرشائح األخرى، 
وهي مسؤولية الضغط عى أصحاب القرار يف البالد 
لضمان الحقوق املرشوع�ة ألبناء هذه املحافظات، 
الس�يما حقه�م يف اإلعم�ار والخدم�ات، فوقوفهم 
الج�دي مع الرشائح األخرى ه�و وحده من يضمن 

الحقوق املرشوعة ويحقق املطالبة العادلة للناس.

الفضاء السيرباين.. والديمقراطية األمريكية
           توماس فريدمان 

ُع�زل دونال�د ألن�ه ح�اول نس�ف نتائ�ج انتخاباتنا 
األخ�رية، ولكن ينبغي أن نكون عى يقني بأنه بغض 
النظر عما س�يحدث يف محاكمته، فإن السالح الذي 
استخدمه ما زال متاحا آلخرين ليستخدموه بحّرية. 
إنه مجال يدعى »الفضاء الس�يرباني« – حيث نحن 
جميعا مرتابطون ولكن حيث ال أحد يتوىل املسؤولية 

عنه. 
ترام�ب، وخالف�ا ألي زعي�م م�ن قبله، اس�تغل هذا 
الفض�اء لنرش األكاذيب، وإضع�اف الثقة يف نظامنا 
االنتخابي، والتش�جيع عى ش�ن هج�وم عى مبنى 
الكونجرس األمريكي. ولهذا، فإننا يف حاجة إىل عالج 

ديمقراطي للفضاء السيرباني برسعة. 
لم نعرف كيف نوصل قيمنا الديمقراطية إىل الفضاء 
الس�يرباني لتحس�ني نمونا واس�تقرارنا. علما بأننا 

نحن مخرتعو اإلنرتنت!
والح�ال أنن�ا إذا لم نج�د طريقة ملعالجة ه�ذا األمر 
برسع�ة، فإننا س�نتخلف عن الص�ني اقتصاديا ألن 
الوب�اء رّسع رقمن�ة كل يشء بش�كل دراماتيك�ي، 
جاع�ال الفضاء الس�يرباني أكرب وأهم م�ن أي وقت 

مىض.
اليوم، بدأ الفضاء الس�يرباني يش�به دولة-أمة ذات 
س�يادة، ولكن بدون ح�دود أو حكام�ة. دولة لديها 
أنظمة اتصاالت مشفرة خاصة بها، مثل »تيليغرام«، 
تقع خارج نطاق سمع الحكومات األرضية؛ ولديها 
منص�ات لجم�ع األخب�ار العاملية وتقاس�مها، مثل 
فيس�بوك ويوتيوب وتويرت. ب�ل ولديها حتى عمالت 
خاصة بها – البيتُكوْين وغريها – لم تقم بسكها أي 

دولة ذات سيادة.
يف الس�نوات األخ�رية، تكاث�رت كل ه�ذه املنص�ات 

بش�كل كبري. منصات تس�تطيع رفع أصوات مهمة 
لم تسمع أبدا من قبل؛ ولكنها تستطيع أيضا تمكني 
ام�رأة تؤمن بنظريات مؤامرة، من قبيل أجهزة ليزر 
يف الفضاء واس�تخدمت إلشعال حرائق الغابات، من 
التواصل م�ع عدد كاف من الناخب�ني مكنها من أن 
تصبح عضوا يف الكونجرس. وتستطيع خلق حركات 
جماعي�ة مدافع�ة ع�ن املس�اواة العرقي�ة وحقوق 
النس�اء، وأيضا خلق حش�ود ملنع عملي�ات التطعيم 
ض�د كوفي�د 19 أو عرقل�ة عملي�ة انتقال الس�لطة 

املقدسة يف البالد. 
وعليه، فإن أكرب س�ؤال يف العلوم السياسية يف العالم 
اليوم هو ما هو الس�بيل إىل أخذ أفضل ما يف اإلنرتنت 
وحماية أنفس�نا من أس�وء ما فيها. الصني وأمريكا 
وأوروبا لديها جميعا اسرتاتيجيات مختلفة؛ ولكنني 

أميل إىل االسرتاتيجية األوروبية. 
ملاذا؟ ألنه يف الوقت الذي بدأ فيه الفضاء الس�يرباني 
يصعد إىل الواجهة باعتباره مكانا حيث نحن جميعا 
متصل�ون به ولكن حيث ال تتوىل املس�ؤولية فيه أي 
حكومة، اعت�ربه الحزب الش�يوعي الصيني تهديدا 
للسلطة وللنظام واالستقرار يف بلد يبلغ عدد سكانه 

1.4 مليار نسمة. 
وهكذا، أنشأت الصني وزارة خاصة – »إدارة الفضاء 
السيرباني الصينية« – لتنسيق كل القوانني واللوائح 
التنظيمي�ة الحكومية لفضائها الس�يرباني. مجرى 
دم عاملي عايل الرسعة يس�تطيع أي ش�خص إدخال 

ف�ريوس خط�ري ب�دون لق�اح«. 
ولألسف، كان مرّشعونا عالقني يف حالة شلل بسبب 
الحزبية، أو مستفيدين من تربعات مالية من جهات 
ال مصلح�ة لها يف التقنني والتنظي�م، أو يميلون هم 
أنفسهم إىل استخدام هذه املنصات. وكانت املنصات 
تق�ول: »ال تلومون�ا، ب�ل نّظمون�ا«؛ ولكنه�ا كانت 

جميعها تستخدم قوتها الكبرية يف الضغط السيايس 
ملقاومة ذلك. 

والنتيج�ة ه�ي أن�ه »إذا كان الصينيون ق�د صّمموا 
تكنولوجيات رقمية واس�تخدموها  فإن الغرب ظل 
مه�دَّدا وحائرا«، كم�ا كتبت زوبوف الش�هر املايض 
يف »نيوي�ورك تايم�ز«، مضيفة »وهذا الفش�ل خلّف 
فراغ�ا حيث ينبغي أن تكون الديمقراطية، والنتيجة 
الخطرية هي انج�راف عى مدى عقدين نحو أنظمة 
مراقب�ة خاص�ة وضب�ط الس�لوك خ�ارج إكراهات 

الحكامة الديمقراطية«. 
وله�ذا آم�ُل اآلن أن االتح�اد األوروبي، الذي يش�عر 
ال�رشكات  له�ذه  الهائل�ة  الس�لطة  إزاء  بالقل�ق 
األمريكي�ة الكبرية، وأرغم محركات بحث مثل غوغل 
عى من�ح مواطني االتحاد األوروبي حق حذف مواد 
غري الئقة أو غري دقيقة تتعلق بهم عى اإلنرتنت من 
عمليات البحث، ولديه حساسية أكرب تجاه مخاطر 
التنظيمات الهامش�ية، سيس�تخدم قوت�ه بوصفه 
أك�رب تكتل تجاري يف العالم لريينا كيف يوصل قيمنا 

إىل الفضاء السيرباني بشكل ديمقراطي. 
رامش رسينيفاس�ان، األس�تاذ بجامعة كاليفورنيا 
لوس أنجلوس ومؤلف كتاب »ما وراء الوادي )وادي 
الس�يليكون(«، ق�ال يل إن أم�ريكا يف حاجة ماس�ة 
وعاجلة إىل أن تحذو حذو االتحاد األوروبي من خالل 
تبني ميثاق حقوق رقمية »يحِدث التوازن الصحيح 
ب�ني حري�ة التعب�ري والخواريزمي�ات الت�ي تجع�ل 
خطاب الكراهية واملعلومات املغلوطة املس�تقاة من 
مصادر غري جديرة بالثقة تنترش انتشارا واسعا عى 
اإلنرتنت«.  ولهذا، علينا أن نوصل قيمنا الديمقراطية 
إىل الفضاء الس�يرباني بش�كل فع�ال مثلما أوصلت 
الص�ني قيمها الخاصة بها إليه، وعلينا أن نفعل ذلك 

برسعة. رجاء أوروبا، دلّينا عى الطريق!

مجهورية العراق
اعالن مناقصة عامةوزارة الكهرباء

م/ املناقصة املرقمة ) ش ب 2021/5(
)تشييد حمطة وهران الثانوية (

ي�رس )وزارة الكهرب�اء / الرشكة العامة لتوزي�ع كهرباء بغداد ( بدعوة مقدمي العطاءات املؤهل�ني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم 
ملرشوع )تشييد محطة وهران الثانوية( وبمدة تنفيذ ) 60 – 90( يوم وفق الرشوط التالية :

1� عى مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عى معلومات اضافية االتصال ) الرشكة العامة لتوزيع كهرباء بغداد / قسم 
الشؤون التجارية( يف مقرها الكائن () بغداد / مقابل ساحة املستنرصية قرب وزارة العمل والشؤون االجتماعية ( طيلة ايام الدوام 

الرسمي من الساعة الثامنة صباحا اىل الساعة الثالثة بعد الظهر عدا ايام الجمع والعطل الرسمية( 
2� بأمكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد يف ورقة بيانات العطاء وبعد دفع 
قيم�ة البي�ع للوثائق البالغة ) 250,000( ) مئتان وخمس�ون ال�ف دينار ( غري قابلة للرد اال يف حالة الغ�اء املناقصة حيث تعاد ثمن 

الوثائق فقط دون تعويض مقدمي العطاء
3� يتم تس�ليم العطاءات اىل العنوان االتي  )الرشكة العامة لتوزيع كهرباء بغداد / قس�م الش�ؤون التجارية / ش�عبة املناقصات/ 
الطابق االريض( يف املوعد املحدد اخر موعد لتس�ليم العطاءات )الس�اعة الواحدة بعد الظهر من يوم االثنني واملصادف 2021/3/1( 
العطاءات املتأخرة س�وف ترفض ويف حال صادف يوم الغلق عطلة رس�مية س�يكون الغلق بنفس املوعد من اليوم الذي ييل العطلة 
وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان االتي ))الرشكة العامة لتوزيع كهرباء 
بغداد / قس�م الش�ؤون التجارية / الطابق االريض / قاعة املؤتمرات(( يف الزمان والتاريخ )الساعة التاسعة صباحا من يوم الثالثاء 

واملصادف 2021/3/2( 
4� الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن 

5� يت�م تس�ليم العط�اءات باليد اىل قس�م الش�ؤون التجارية مقاب�ل وصل اس�تالم العطاء وال يس�مح بالتقديم  ع�ن طريق الربيد 
االلكرتوني 

6� كلفة العمل التخمينية تبلغ ) 497,272,500( اربعمائة وسبعة وتسعون مليون ومائتان واثنان وسبعون الفا وخمسمائة دينار 
عراقي  

7� يتم تسديد املستحقات ضمن املوازنة االتحادية لعام 2022 � 2023 وعى حساب الخطة االستثمارية بنسبة 50% لكل عام حسب 
توفر التخصيص املايل والسيولة النقدية 

8� يلت�زم مق�دم العطاء بتقديم كفالة مرصفية ضامنة )تامينات اولية( خطاب ضم�ان غري مرشوط نافذ ملدة )90( يوم من تاريخ 
الغل�ق قاب�ل للتمديد من مرصف معتمد من البن�ك املركزي العراقي ال يقل تقييمه عن جيد موقع من قبل املدير املفوض وش�خصني 
اخري�ن اس�تنادا  للفقرة )8( م�ن الضوابط الخاصة بخطاب�ات الضمان والصادرة م�ن البنك املركزي العراقي م�ع التعهد بتغطيته 
وتس�ديد مبلغه عند اول مطالبة او صك مصدق معنون اىل الرشكة العامة لتوزيع كهرباء بغداد وبمبلغ )9,945,450( تس�عة ماليني 

وتسعمائة وخمسة واربعون الفا واربعمائة وخمسون دينار والتي تمثل )2%( من الكلفة التخمينية .
www.moelc.gov.iq : 9� املوقع االلكرتوني لنرش رشوط املناقصة

مجلس القضاء االعى
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف كرب�الء 

االتحادية
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

الهندية
العدد : 302/ش/2021

التاريخ 2021/2/15
اعالن

اىل املدع�ى علي�ه / احم�د صايف عيل 
/ يس�كن الجدول الغرب�ي � منطقة 
الرجيبه سابقا مجهول محل االقامة 

حاليا
بناءا ع�ى الدعوى املقامة امام هذه 
املحكمة من قبل املدعية وسناء فاضل 
عيل بالع�دد اع�اله وملجهولية محل 
اقامتك حس�ب رشح املخت�ار كاظم 
نعمه مهدي املؤرخ يف 2021/2/10 
ق�ررت املحكمة تبليغ�ك بصحيفتني 
يوميتني رسميتني بوجوب حضورك 
او م�ن ين�وب عن�ك قانون�ا بموع�د 
 2021/2/24 املص�ادف  املرافع�ة 
الس�اعة 9 صباحا وبعكس�ه سوف 
تج�ري املرافع�ة بحقك غياب�ا وعلنا 

وفقا للقانون
القايض

قيس عبد السجاد الحسناوي
������������������������������

فقدان 
فقد س�ند العق�ار للقطع�ة املرقمة 
975  حي ب�راق بتاريخ 1990/1/1 
بأسم/ عباس حسن حسني اليارسي 
. فع�ى م�ن يعث�ر عليه تس�ليمه اىل 

جهة االصدار
������������������������������

اعالن
إىل الرشيك/سالم ماجد حميد

اقتىض حضورك إىل صندوق اإلسكان 
العراقي وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة 
ع�ى  بالبن�اء  رشي�كك  قي�ام  ع�ى 
حصت�ك املش�اعة يف القطعة املرقمة 
18  /2309 م36 ابوش�مع لغ�رض 
تس�ليفه قرض اإلسكان وخالل مدة 
أقصاه�ا خمس�ة عرش يوم�ا داخل 
الع�راق وش�هر خ�ارج الع�راق من 
تاريخ نرش اإلعالن وبعكس�ه سوف 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال
������������������������������

الحم�زه  عب�د  مه�دي  الرشي�ك  إىل 
خربيط 

اقتىض حضورك إىل مقر بلدية النجف 
لغ�رض اصدار اج�ازه بن�اء للعقار 
املرق�م 66738 /3حي الن�داء خالل 
عرشه ايام وبخالفه ستتم اإلجراءات 

دون حضورك طالب االجازه 
مريم عباس نارص

الئ الرشيك سهاد أحمد صبحي 
اقتىض حضورك إىل صندوق اإلسكان 
العراق�ي فرع النج�ف  لغرض انجاز 
معامل�ه اج�ازه البن�اء ع�ى العقار 
املرق�م 3/83781ح�ي الن�داء خالل 
مده خمس�ه عرش يوم داخل العراق 
وش�هر خارج العراق وبخالفه ستتم 
وف�ق  حض�ورك  دون  اإلج�راءات 

االصول 
طالب االجازه 

نبيل مسلم عيىس
������������������������������
إىل الرشيك حسن كاظم عبد العظيم 
توج�ب علي�ك الحض�ور إىل صندوق 
االس�كان العراقي فرع النجف وذلك 
لتثبيت اق�رارك باملوافق�ه عى قيام 
رشيك نور صباح عبد املهدي بالبناء 
القطع�ه  املش�اعه يف  ع�ى حصت�ه 
املرقم�ه 88446 /3حي امليالد خالل 
مده خمسه عرش يوما داخل العراق 
وش�هر خارج العراق من تأريخ نرش 
االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك 

باالعرتاض مستقبال
������������������������������

إىل الرشكاء ثامر و س�هري و وايناس 
و وعام�ر و كوث�ر و عواط�ف اوالد 
وبن�ات كريم حس�ن و ثمينه محمد 

رشيد
 اقت�ىض حضورك�م إىل مق�ر بلدي�ة 
النج�ف لغ�رض اصدار اج�ازه بناء 
للعق�ار املرقم 2423 /2ح�ي املثنى 
خ�الل عرشه اي�ام وبخالفه س�تتم 
اإلج�راءات دون حضورك�م طال�ب 

االجازه 
احمد قاسم نعمه شمخي

������������������������������
إىل الرشكاء باس�م عب�د الزهره عبد 
مب�ارك وايم�ان عب�د الزه�ره عب�د 

مبارك و ناديه هاشم حسوني 
توج�ب عليكم الحض�ور إىل صندوق 
االس�كان العراقي فرع النجف وذلك 
لتثبيت اقرارك�م باملوافقه عى قيام 
رشيكك�م ميثم بدر مالك بالبناء عى 
حصته املش�اعه يف القطع�ه املرقمه 
2891 /3ح�ي الجامع�ه خالل مده 
خمس�ه ع�رش يوم�ا داخ�ل العراق 
وش�هر خارج العراق من تأريخ نرش 
االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك 

باالعرتاض مستقبال
������������������������������

فقدان
املرق�م 17699  العق�ار  فق�د س�ند 
/3ح�ي النرص باس�م س�عد نعيمه 
يعث�ر علي�ه  العب�ودي م�ن  كاظ�م 

تسليمه لجهة االصدار

املهندس
حسني عطا دهش الزبيدي

املدير العام /وكالة
رئيس جملس االدارة
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ثالثي الطلبة يطلب رسميًا فسخ عقده
             المستقبل العراقي/ متابعة

حرض ثالثي الطلبة، محمد زامل وأمري 
صب�اح وصفاء جبار، ملقر اتحاد الكرة 
األربع�اء، مطالب�ن  الي�وم  العراق�ي، 
بمنحه�م االس�تغناء بش�كل مب�ارش، 
دون العودة إىل النادي، حس�ب اللوائح 

املعتمدة للجنة املسابقات.
وع�ن ذل�ك، ق�ال زام�ل يف ترصيحات 
خاصة ل�)ك�ووورة(: »طلبنا جاء ألن 
إدارة الطلبة لم تلتزم معنا بالعقد، ولم 
تدفع لنا دينارا واح�دا من قيمته، بعد 

ميض 4 أشهر من الدوري«.
وواصل: »اللوائح تتيح لالتحاد تحريرنا 
من العقد املربم مع الطلبة، دون العودة 
األخ�رية نكث�ت  الن�ادي، ألن  إدارة  إىل 

بوعودها املالية«.
وأض�اف أنه تلقى ع�ددا من العروض، 
خالل فرتة االنتقاالت الشتوية، ويركز 
حالي�ا عىل إنهاء ارتباطه بالطلبة، بعد 
موس�من ي�رى أنه قدم فيهم�ا كل ما 

لديه.
وتاب�ع الالع�ب: »لكنهما من املواس�م 
العج�اف، بس�بب الظل�م ال�ذي لح�ق 
بن�ا ماليا، حي�ث أخلف�ت إدارة الطلبة 
وعودها، يف املوسم املايض، وتكرر األمر 

يف املوسم الجاري«.
وختم زامل: »الالعبون يعانون، وإدارة 
الطلبة لن تحرك س�اكنا.. وصل الحال 

بالعبي املحافظات 
األخ�رى، أنه�م ال 
أج�رة  يملك�ون 
العودة إىل بيوتهم.. 
ه�ذا الوضع يجب 

أن ينته�ي، الطلب�ة 
ن�اٍد كب�ري ويجب أن 

يستعيد مكانته«.

احتاد السلة العراقي يعلق نشاطه
             المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن االتحاد العراقي لكرة السلة تعليق النشاط ملدة 
أس�بوعن بعد إعالن اللجنة العليا للصحة والسالمة 
إيقاف النش�اط الريايض يف البالد ملنع انتشار املوجة 

الثانية من فريوس كورونا املستجد.
وقال أم�ن رس االتحاد الدكت�ور خالد نجم يف 
ترصيحات إن االتحاد س�عى للحصول عىل 
استثناء مماثل، كما جرى يف اتحاد كرة 

القدم.
وأوضح: »لكن طلبنا ُرفض وبالتايل 
أُجربنا عىل تعليق النش�اط فيما 
يخص ال�دوري املمت�از ودوري 

الدرجة األوىل«.
وب�ننّ أن م�دة إيق�اف نش�اط 
الس�لة، متوافقة مع ما حددته 
اللجنة العليا للصحة والسالمة، 

م�ع انتظ�ار املوق�ف الوبائ�ي ومتط�ورات 
الوضع الصحي لتحديد مصري الدوري املمتاز 

وبقية النشاطات.
وأش�ار إىل أن الحدي�ث عن مصري ال�دوري حاليا 
الوض�ع  بمتغ�ريات  مرتب�ط  يشء  وكل  »مبه�م 

الصحي«.ولفت إىل أن »فرتة اإلغالق ستش�هد مشاركة املنتخب 
الوطني يف النافذة الثالثة حيث غادر املنتخب اليوم وس�يخوض 

أول مباراة له السبت املقبل أمام منتخب الهند«.
يش�ار إىل أن االتحاد العراقي لكرة الس�لة اعتمد آلية املناطق يف 
الدوري املمتاز لتجنب الس�فر املتكرر وفق�ا للظروف الصحية 

التي يعيشها العالم جراء وباء فريوس كورونا.

أليسون حيقق رقام 
مميزا مع ليفربول

باريس حيدد سعر مبايب

              المستقبل العراقي/ متابعة

حقق الربازييل أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول، رقًما 
ممي�زًا، بعد قيادة الريدز لتحقيق ف�وز مهم عىل اليبزيج، 
مس�اء أمس الثالثاء، بهدفن دون رد، يف ذهاب دور ال�16 

لدوري أبطال أوروبا.
 ووفًقا للحس�اب الرسمي لليفربول عىل عرب »تويرت« فإن 
أليس�ون حف�اظ ع�ىل نظافة ش�باكه للمرة رق�م 50 مع 

ليفربول، منذ انضمامه للريدز يف صيف 2018.
 وتع�رض أليس�ون للعدي�د م�ن االنتقادات خ�الل الفرتة 
املاضي�ة، بعدم�ا ارتك�ب أكث�ر م�ن خط�أ يف مباري�ات 

الربيمريليج ما تسبب يف هزيمة فريقه.
 وم�ن املق�رر أن يقام لقاء اإلياب ب�ن ليفربول واليبزيج، 
ي�وم 10 م�ارس/ أذار املقب�ل، بملع�ب آنفيل�د، علًما بأن 
الفريق األملاني يحتاج لتس�جيل هدف�ن عىل األقل ملعادلة 

نتيجة الذهاب قبل البحث عن تسجيل املزيد والتأهل.

جوارديوال: التوقف الدويل سيزيد اإلصابات بكورونا

نيامر يتخذ قراره وينتظر مييس

              المستقبل العراقي/ متابعة

ي�رى بيب جواردي�وال، مدرب مانشس�رت 
س�يتي، أن الربيمريلي�ج يجب أن يش�عر 
بالقل�ق، من فرتة التوق�ف الدولية املقبلة 
يف م�ارس/آذار، وإمكاني�ة ارتف�اع ع�دد 
كورون�ا  بف�ريوس  املصاب�ة  الح�االت 

بسببها.
فق�ط  إصابت�ن  الربيمريلي�ج  وس�جل 
بف�ريوس كورون�ا، ما بن يوم�ي 8 و14 
فرباير/ش�باط الجاري، وه�و نفس عدد 
حاالت األس�بوع ال�ذي س�بقه، وهي أقل 

حصيلة يسجلها هذا املوسم.
وعما إذا كانت هناك محادثات، بن األندية 
واالتح�ادات الوطني�ة، ق�ال جوارديوال يف 

ش�بكة  نقلتها  ترصيح�ات 
»سكاي سبورتس«: »ال، وال 
أعرف املوقف، لكن أعتقد أن 
أن يشعر  الربيمريليج يجب 
بالقل�ق، ب�ل كل الدوري�ات 

أيًضا«.
أن  »أع�رف  وأض�اف: 
الوطني�ة،  االتح�ادات 
بحاجة لخ�وض التصفيات 
واملباريات الودية، للتحضري 
لبطولة الي�ورو يف الصيف.. 

هذا أمر طبيعي«.
وتاب�ع: »لكن الس�بب وراء 
وجود حاالت إيجابية عديدة 

وتقلصه�ا  الس�ابق،  يف  الربيمريلي�ج،  يف 
تح�رك  اآلن، ه�و ع�دم  بش�كل واض�ح 
الالعب�ن.. فقط من املن�زل إىل التدريبات، 

والعكس«.
»عندم�ا  جواردي�وال:  وواص�ل 
تس�افر عرب الطائرات، يمكن أن 
يحدث أي يشء.. األمر صعب بما 
يكفي للس�يطرة عليه، وبالتايل 
ارتفاع�ا جدي�دا.. كنت  أتوق�ع 
أفضل قول عكس ذلك، لكن من 
خربت�ي مم�ا حدث يف الس�ابق، 
عندم�ا تتح�رك، فأن�ت تخاطر 

باإلصابة بالفريوس«.
وأتم: »ما يمكننا فعله هو اتباع 
الربوتوك�ول، ونصائ�ح األطباء 
والعلماء.. لك�ن رأيي املتواضع، 
هو أن علينا التعامل بحذر حتى 

الصيف«.

              المستقبل العراقي/ متابعة

بات نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جريمان، قريبا 
من تجديد عقده، الذي سينتهي يف صيف 2022، بحسب 
تقري�ر صحفي.فقد ذكرت صحيفة »موندو ديبورتيفو« 
الكتالونية، اليوم األربعاء، أن نيمار س�يجدد عقده حتى 

عام 2026، ليظل قائًدا ملرشوع س�ان جريمان، يف انتظار 
ق�رار زميله كيليان مبابي، ال�ذي ينتهي عقده هو اآلخر 
يف صيف 2022، ولم يحسم مصريه حتى اآلن.وأوضحت 
الصحيف�ة أن مل�ف تجديد نيمار »ش�به محس�وم« منذ 
عدة أش�هر، حيث يمر بأفضل فرتات مس�ريته الكروية، 
ومع ذلك، فإن قدوم صديقه وزميله السابق يف برشلونة، 

ليونيل مييس، سيعجل توقيع عقده الجديد.وانضم نيمار 
إىل باريس س�ان جريمان، يف صيف 2017، مقابل س�داد 
قيمة الرشط الجزائي يف عقده مع برش�لونة، التي بلغت 
222 ملي�ون يورو.وحاول برش�لونة اس�تعادة نيمار، يف 
صيف 2019، إال أن تمس�ك النادي البارييس ببقائه، حال 

دون إتمام الصفقة.

ديوكوفيتش يتعاىف عىل يد الساحر أوليسيس
              المستقبل العراقي/ متابعة

يعد الرصب�ي نوفاك ديكوفيتش، املصن�ف األول عامليا، أحد 
أبرز الالعبن يف تاريخ التنس، واستطاع خالل مسريته التي 
ب�دأت عام 2003، من تحقيق العديد من اإلنجازات واألرقام 

القياسية.
وش�هدت مس�رية ديوكوفيتش حدثا كاد أن ينهي مسريته، 

عندما تعرض إلصابة يف املرفق موسم 2017، خالل مباراته 
مع التش�يكي توم�اس بريديت�ش يف دور الثماني�ة لبطولة 
ويمبلدون.ومر ديوكوفيتش بأزمة نفسية وتراجع تصنيفه، 

وكان يخىش أن تجربه اإلصابة عىل االعتزال يف سن مبكر.
لكن كان�ت املفاجاة الس�ارة لنوفاك هي اللق�اء بأخصائي 
الع�الج الطبيعي، األرجنتيني أوليس�يس باديو، الذي تمكن 

من عالج إصابة ديكوفيتش يف وقت وجيز.

من هو أوليسيس ذو األيدي السحرية؟
أوليس�يس باديو هو فيزيائي وأخصائي عالج طبيبعي، بدأ 
حيات�ه يف األرجنت�ن، وحصل عىل ش�هادات يف علم الحركة 
والع�الج الطبيع�ي، هاج�ر إىل إيطاليا وهو يف عم�ر ال�23، 

ليكمل مسريته يف هذا املجال.
وع�ىل الرغم من أن بدايته كان�ت يف كرة القدم، إال أنه انضم 
إىل طاقم العمل الخاص بنوفاك ديوكوفيتش يف عام 2017.

وس�اهم أوليسيس يف شفاء ديوكوفيتش، من إصابة املرفق 
التي تع�رض لها وأبعدته ع�ن املالعب لف�رتة طويلة، وعاد 
الالعب بقوة وت�وج ببطولتي ويمبل�دون والواليات املتحدة 
يف الع�ام الالحق.ويس�تخدم أوليس�يس العديد م�ن الطرق 
العالجي�ة غ�ري املتع�ارف عليه�ا يف رياض�ة التن�س، حيث 
يعتمد عىل كي األعصاب والعالج باإلبر الصينية واألعش�اب 

الطبيعية.

وكيل بيل ينتقد قرار مورينيو
              المستقبل العراقي/ متابعة

انتق�د جوناث�ان بارني�ت، وكيل جاري�ث بيل 
العب توتنهام، عدم مشاركة النجم الويلزي يف 

املباريات بانتظام مع السبريز.
ويلع�ب جاري�ث بيل م�ع توتنهام عىل س�بيل 
اإلع�ارة من صف�وف ريال مدري�د حتى نهاية 

املوسم الحايل.
لصحيف�ة  ترصيح�ات  يف  بارني�ت،  وق�ال 
فاينانشيال تايمز »عدم مشاركة بيل بانتظام؟ 

إنه يقرتب من نهاية مس�ريته. عليك أن تسأل 
مورينيو عن سبب هذا األمر«.

وأض�اف »إنه�م يقولون ماذا ح�دث لبيل. لقد 
ف�از بألقاب خ�ارج إنجلرتا أكث�ر من أي العب 

بريطاني آخر يف التاريخ«.
وتاب�ع »إنه يتمتع بوضع م�ايل رائع، ولديه ما 
يكفي من املال لبقية حياته. لديه أسلوب حياة 

جيد للغاية«.
وع�ن انتق�ال بي�ل إىل توتنهام للم�رة األوىل يف 
2007، عل�ق بارني�ت »مع جاري�ث كنا نعرف 

دائًما أين يريد أن ينتقل«.
واختت�م »كن�ا نعلم أن�ه يمتل�ك موهبة، 
ل�ذا عندما حصل عىل ع�روض، أول يشء 
فعلن�اه ه�و النظ�ر إىل األندي�ة املتاحة، 
والتي تس�تطيع إحراز تقدم يف مس�رية 

بيل«.
يذك�ر أن توتنه�ام خ�اض 22 مباراة 

ه�ذا  املمت�از  اإلنجلي�زي  بال�دوري 
املوسم عقب ضم جاريث بيل، إال أن 

األخري شارك يف مباراتن فقط.

مورينيو: العب توتنهام سيغيب 
عن مواجهة الدوري األوريب

              المستقبل العراقي/ متابعة

ق�ال جوزي�ه موريني�و م�درب توتنه�ام 
هوتس�بري إن س�ريجيو ريجيل�ون لي�س 
جاه�زا لخوض ذهاب دور ال� 32 للدوري 
األوروبي لك�رة القدم أمام فولفس�ربجر 
النمساوي يف بودابست، لكن يمكنه خوض 
مباراة اإلياب يف لندن األس�بوع املقبل.ولم 
يشارك الظهري األيرس ريجيلون منذ الشهر 
املايض خالل الفوز عىل شيفيلد يونايتد يف 
ال�دوري اإلنجليزي املمتاز بس�بب إصابة 
عضلية، وقال مورينيو إنه من املبكر جدا 
أن يلحق الالعب اإلسباني بمباراة الذهاب 

يف بودابست.
ومن املقرر أن يستضيف توتنهام منافسه 
النمس�اوي ي�وم 24 فرباير/ ش�باط بعد 
ثالثة أيام من مواجهة وست هام يونايتد 

خارج الديار يف الدوري.
وأبلغ مورينيو الصحفين »األخبار ليست 

جي�دة. ريجيلون لن يذهب إىل بودابس�ت. 
لم تحدث انتكاسة ولكن عملية التعايف لم 

تمض برسعة كما توقعنا يف البداية«.
وأضاف »سنرى كيف يكون الوضع مطلع 
األس�بوع )ضد وس�ت هام( أو يف املباراة 

القادمة بالدوري األوروبي«.
وكان م�ن املف�رتض أن يس�افر توتنهام 
إىل النمس�ا ملواجه�ة فولفس�ربجر، لك�ن 
نقلت املباراة للمجر بسبب قيود السفر يف 

النمسا وسط جائحة كوفيد-19.
وخ�رس فري�ق مورينيو خمس م�ن آخر 
س�ت مباريات يف كافة املسابقات ويحتل 
املرك�ز التاس�ع يف ال�دوري، لك�ن املدرب 
الربتغ�ايل أكد أنه لي�س تحت الضغط قبل 

مباراة الخميس يف ستاد بوشكاش.
وتاب�ع »فيم�ا يتعل�ق بضغط املب�اراة ال 
أش�عر به وأتحمل املسؤولية ولدي الدافع 
والطم�وح وتحدثنا مع الالعب�ن بالفعل 

عن ذلك وسنتحدث مجددا«.

               المستقبل العراقي/ متابعة

حدد مسؤولو باريس سان جريمان الفرنيس، سعرا مبدئيا 
مقابل املوافقة عىل بيع كيليان مبابي، مهاجم الفريق.

وأشارت صحيفة »لو باريزيان« يف تقرير مطول لها إىل أن 
مبابي أثبت أنه يس�تحق أن يكون ضم�ن الفئة األوىل بعد 
تألقه يف مباراة برشلونة، وتسجيله هاتريك يف ملعب كامب 
نو، ، لكنه لن ينعم بذلك يف ظل تواجد نيمار جونيور، الذي 

اقرتب من تمديد تعاقده ألربعة مواسم إضافية.
وأضاف�ت أن مس�تقبل كيلي�ان ال�ذي ينته�ي تعاقده يف 
صي�ف 2022 يبق�ى محل ش�كوك عديدة يف ظ�ل اهتمام 
بعض األندية بضمه مثل ريال مدريد، يوفنتوس، ليفربول 
ومانشسرت سيتي، بينما ابتعد برشلونة عن السباق يف ظل 

أزمته املالية الطاحنة بعد جائحة كورونا.
ولفتت »مبابي أمام خيارين ال ثالث لهما يف الصيف املقبل، 

إما تمديد عقده أو الرحيل«.
وذكرت أن إدارة سان جريمان ومالك النادي القطرين، ال 

يخططون للتفريط يف مبابي بأقل من 200 مليون يورو.
وأش�ارت إىل أن مسؤويل سان جريمان يراهنون عىل أن أي 
ناد ينوي ضم كيليان مبابي، س�يفكر مرتن لتدبري املبالغ 
املالية املطلوب�ة إلتمام الصفقة، خاص�ة أن راتب الالعب 
الش�اب س�نويا لن يقل عن 30 مليون ي�ورو، ومؤهل ألن 
يك�ون النجم األول للكرة العاملية بعد مييس وكريس�تيانو 

رونالدو اللذين تربعا عىل العرش لنحو 15 سنة.

إصابة العب أربيل بكورونا
              المستقبل العراقي/ متابعة

الع�ب  إصاب�ة  الطبي�ة  الفحوص�ات  أك�دت 
أربي�ل، نوزاد عب�د الحميد، بفي�روس كورونا 

المستجد.

وقال المنس�ق اإلعالمي للن�ادي ريبين رمزي، 
إن الفحوصات تش�مل جميع الالعبين، للتأكد 
من س�المة الفريق قب�ل اس�تئناف التدريبات 

تحضيرا للمرحلة الثانية من الدوري.
وبي�ن أن الهيئ�ة اإلدارية للن�ادي تراقب حالة 

الالعب وتق�ف بجانبه لعب�ور األزمة والعودة 
مج�ددا للمالعب. يش�ار إل�ى أن اللجن�ة العليا 
للصح�ة والس�المة فرضت نظ�ام اإلغالق في 

البالد، بس�بب الموج�ة الثانية م�ن فيروس 
كورونا المستجد.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

مانشسرت يونايتد يضع عينه عىل نجم فرانكفورت
          المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقرير صحفي أملاني، عن اهتمام مانشسرت 
يونايت�د بالحصول ع�ىل خدمات مهاج�م آينرتاخت 

فرانكفورت.
ويقدم أندريه سيلفا )25 عاًما( مستويات مبهرة يف 
أول مواسمه مع فرانكفورت، بعد انتقاله من ميالن، 
حيث خاض 22 مباراة يف جميع املسابقات، سجل 19 

هدًفا، وصنع 5 آخرين.
وبحسب شبكة »سكاي سبورت أملانيا«، فإن مانشسرت 

يونايت�د يحت�اج لتدعيم خ�ط هجومه، رغ�م التعاقد مع 
األوروجوياني إدينس�ون كافاني، قادًما من باريس سان 
جريمان، يف الصيف املايض، إال أن بلوغه عامه ال�34، جعل 

الشياطن الحمر يفكرون يف بديل.
ورغم امتالك مانشسرت يونايتد ملاركوس راشفورد، أنتوني 
مارسيال وماس�ون جرينوود، إال أنه يرى أن توظيفهم يف 

مركز الجناح يكون أفضل.
وأف�اد التقري�ر، ب�أن مانشس�رت يونايتد س�يجهز عرًضا 
بقيمة 30 مليون يورو يف الصيف، إلغراء فرانكفورت ببيع 

املهاجم الربتغايل.
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هوليوود فتاكة اكثر من االسلحة السلسلة املعطوبة

سامي جواد كاظمثامر مراد

وأنـا أبحر قبل فـرة قليلة مـن الزمن بـن عــــــرات األمثــلة 
 A chain is only “ والِحَكـْم األجنبية واذا بي أتوقـف عند عبارة تقول
as strong as its weakest link “ وترجمتها الحرفية – قوة السلسلة 
تسـاوي قوة أضعـف حلقاتها – حقاً ان هذا املثـل أو الكالم ُيعرب عن 
حالـة مهمة يف الحيـاة بصورة عامة وعن حكومتنـا بصورة خاصة. 
قبل أن نتوغل يف السجال بشأن هذا املوضوع من الرضوري أن نبسط 
املوضـوع كالشـكل التايل ألن هنـاك يف هذا العالم من ال يسـتطيع أن 
يتوصـل اىل املفهوم املنطقي لهذا املثل اال من خالل تبسـيطه اىل اعىل 
درجات التبسـيط. لنفـرض ان هناك رشكة متقدمـة جدا من خالل 
جميـع أعضائهـا ومنتسـبيها ملـا يملكونـه مـن عقل راجـح وهمة 
متواصلة وإيثار ليس له قرار من أجل ايصال الركة اىل اعىل درجات 
االنتاج والكمال املهني والجميع يعملون عىل هيئة – كروب- او فريق 
عمل واحـد، الجميع يتفانى مـن اجل الفرد والفـرد يتفانى من اجل 
الجميـع. عىل حن غرة يكـون هناك فرد من هـذه الركة العمالقة 
متقاعسـاً عن العمل وال يهتم بقدسية العمل أو ما تنتجه الركة وال 
يهتم بسـمعتها مطلقا. نجد هذا الشـخص يجعل الركة تراجع اىل 
الخلف ألن هذا الشـخص أصبح هشـاً وبالتايل يؤثر عىل كل املجاميع 
التي تركض وتتفانى من اجل النجاح. هذا من جهة ومن جهة اخرى 
نفرض ان لدينا سلسلة من حديد قوي جدا ولكن توجد حلقة واحدة 
من تلك السلسة معطوبة او مقطوعة وبالتايل اضطر صاحب السلسة 
اىل ربطها بسلك رفع كي ال تنفرط وتتطاير اىل اشالء.. هذا األمر يجعل 
تلك السلسـلة هشة جدا عىل الرغم من أن جميع باق الحلقات سليمة 
ومـن حديـد قوي جدا. نعـود اىل حكومتنـا – مع األسـف توجد فيها 
حلقات كثرة جدا هشـة جدا ألنها غـر متخصصة يف عملها وجاءت 
نتيجـة املحاصصة واملحسـوبية والحزبيـة وهذا بالتأكيـد يؤثر عىل 
الحلقات األخرى مهما كانت متقدمة يف العلم السـيايس واالقتصادي 
واالجتماعي والربوي والصناعي والتجاري والدبلومايس ألن الحلقات 
الهشة ال تستطيع أن تتعامل مع الواقع بمنطق وحرفية مطلقة وهذا 
مـا جعـل بلدنا يتحول اىل بلد هـش يف كل النواحي عىل الرغم من املال 
الكثر املتدفق من النفط وغر النفط. لن تصمد السلسلة الحديدية اال 
بتبديل الحلقة املكسورة بواحدة من الفوالذ كي توازي بقية الحلقات 
وبالتايل تصمد يف وجه التوتـرات واملصاعب الكبرة التي تحدث يف كل 
مكان تكون فيه تلك السلسـلة. سـالما ايها الفقـراء يف ارض بالدي. 
وسـالماً لكل الشـهادات العليا التي ال زالت تفرش الشـارع وتحاول 
العثور عىل بصيص أمل ألسـناد السلسـلة املكسورة كي تحاول جعل 
البلـد يقف عىل قدميه من جديد ويتخىل عن حالة الضياع التي يعيش 

فيها الجميع منذ لحظة التغير حتى هذه اللحظة.

تابعـت بعض املواقـع والصحـف واملجالت التـي تتحدث عن افـالم هوليوود 
وخصوصـا االرقام الخاصـة بالتكاليف واالرباح والخسـائر، ومن ثم قارنتها 
بالعـداء الدائم للشـعائر االسـالمية. الفلم السـينمائي له كلفـة معينة وبعد 
عرضـه يتم احتسـاب االيرادات وطرح الكلفة والباقـي ارباح من دفع الكلفة 
ومـن دفع االيرادات؟ الكلفة دفعها املنتج او رشكات االنتاج وااليرادات دفعها 
املواطن او املشـاهد، ماذا اسـتفاد املشـاهد من الفلم؟ االفالم تصنف اىل عدة 
اصنـاف منهـا التاريخيـة واملغامرات )االكشـن( والرعـب والخيـال العلمي 
والكوميديـا واالباحية واالجتماعيـة، االفالم الثقافية الرصينـة ال يتابعها اال 
القلة وال ينتجون منها اال االقل، اما بقية االفالم وخصوصا االباحية واالكشن 
والرعـب والخيال العلمي فلها جمهورها الواسـع، وهنا ال بـد لنا من التاكيد 
عىل االجندة الخفية ال سـيما االسـتخباراتية وتاثرها يف سـيناريوهات هذه 
االفالم من خالل اسـتهداف من ال يروق لهم بـدس معلومات كاذبة يف االفالم 
او تسـقيط االخالق بواسـطة اللقطات االباحية، او اختالق افكار من الخيال 
العلمـي واقعا ان بعضها تمهيد لحـدث علمي يفتك بالبرية. دائما الجمهور 
االسـالمي يكون مسـتهدف من قبل االدارات االمريكية وضخ االفالم االباحية 
واالكشـن من عـىل اغلب وسـائل االعالم والنتيجـة مزقت الثقافـة والعادات 
واالصـول التي يربى عليها املسـلم، عندما يخصص مبلـغ النتاج فلم يراوح 
300 مليـون دوالر وبعد تسـويقه يربـح 100 مليـون دوالر )بالدينار العراق 
قرابـة 600 مليـار دينار( للفلـم الواحد، ويقول صناع االفـالم يف هوليوود ان 
االفـالم التي ميزانيتها تقريبا 70 مليون دوالر تكون كلفة دعايتها 20 مليون 
دوالر وهذه املالين يدفعها املشاهد وليست الركة املنتجة وهنا نسال ماهي 
الفائدة التي جناها املشـاهد وهو يشـاهد ارنولد وبيده الرشاش ويقتل اكثر 
من مئة شـخص، ماذا جنى وهو يرى رامبو بقوته الخارقة يسقط الطائرات 
والدبابات والجثث تتناثر يمينا وشـماال؟ هذه االفـالم جعلت املواطن العربي 
يسـتقبل الجرائـم التي تحدث يف بلده بشـكل طبيعي . هـذا ناهيكم عن هدر 
سـاعات عمره ملشـاهداتها. وبالنسـبة الفالم الخيال العلمي فاملشـاهد لها 
بعدما يسـقط يف وحل املؤامرات االمريكية يتذكر افالمها عىل سبيل املثال فلم 
حـرب النجوم الذي عرض سـنة 1977 وحقـق ارباحا طائلة بـل زد عىل ذلك 
بدأوا بصناعة دمى ألبطال واسـلحة الفلم وحققت ارباحا اكثر من ارباح دور 
العـرض تقـدر بـ )12( مليـار دوالر ) 18 ترليون دينار عراقـي ( فقط ارباح 
الدمى، وعندما جاء ريغان للبيت االبيض اصبحت حرب النجوم واقع حقيقي 
ادت اىل تفتيت االتحاد السـوفيتي، فاالفكار املسـتوحاة الفالم الخيال العلمي 
يتـم انتقائها بدقة لغايات خبيثة بعيدة االمد. والسـادة غافلون او متامرون، 
اما التسقيط االخالقي للفرد امللتزم من خالل عرض لقطات اباحية او لوطية 
او تعاطي مخدرات ومسـكرات وتظهر بشـكل طبيعي مع املالبس الخادشـة 
والوشـم القبيح عىل اجسـادهم فانها احدثت رشخا يف الثقافة السـليمة الي 

مجتمع ال يتورع من مشاهدة افالم هوليوود.

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

علامء يكشفون دور الكافيني عىل املادة الرمادية يف الدماغ
كشـف فريق من الباحثن دور مادة 
الكافين عىل املادة الرمادية املوجودة 

يف الدماغ.
قام باحثون من جامعة بازل بإجراء 
دراسـة ملتابعـة االسـتهالك املنتظم 
للكافين، وضمت الدراسة مجموعة 
من عرين شـابا يربـون القهوة 

بانتظام.
وتم تقسيم التجربة إىل مرحلتن كل 
منهما عرة أيـام. يف املرحلة األوىل، 
تلقـوا حبوبا تحتوي عـىل الكافين، 
ويف الثانيـة دواء وهميـا. يف نهايـة 

كل فـرة زمنيـة، درس العلماء حجـم املادة 
الرمادية لألشخاص ونوعية نومهم، بحسب 

..Cerebral Cortex ما نر موقع

وفًقا للبيانات التي تـم الحصول عليها، كان 
عمق نوم املشـاركن هو نفسه، بغض النظر 
عما إذا كانوا قد تناولوا الكافين أو كبسوالت 
الـدواء الوهمي. ومـع ذلك، وجـد الباحثون 

اختالفا كبرا يف حجم املادة الرمادية: 
كان أعىل لدى أولئك الذين لم يتناولوا 
الكافيـن. كان االختـالف ملحوًظـا 
بشـكل خـاص يف الفـص الصدغـي 
اإلنـي األيمن، بمـا يف ذلك الُحصن، 
وهي منطقـة الدماغ املسـؤولة عن 

تعزيز الذاكرة.
تقول الربوفيسور كارولن رايرت: 
»ال تشـر نتائـج الدراسـة إىل وجود 
تأثـر سـلبي للكافين عـىل الدماغ. 
ولكـن من الواضـح أنه عنـد تناوله 
يومًيـا، فإنـه يؤثـر عـىل الوظيفـة 
اإلدراكية«. يف النهايـة، خلص الخرباء إىل أنه 
بعد عرة أيام من االمتناع عن تناول القهوة، 

تعافت أنسجة دماغ األشخاص.

تيك توك تواجه الشكاوى يف مجيع أنحاء أوروبا
عرضـت منصـة تيك تـوك الصينية ملشـاركة 
مقاطع الفيديو القصرة اململوكة لركة بايت 
دانس إىل العديد من الشـكاوى من مجموعات 
املسـتهلكن يف االتحاد األوروبي اليوم الثالثاء 
بزعـم انتهاكهـا لقوانـن املسـتهلك يف الكتلة 
وإخفاقهـا يف حمايـة األطفال مـن اإلعالنات 

املخفية واملحتوى غر الالئق.
وتـزداد شـعبية منصـة تيـك تـوك برسعة يف 
جميع أنحاء العالم، ال سـيما بـن املراهقن، 
وهي تواجه انتقادات متزايدة بشأن سياسات 
الخصوصية والسـالمة الخاصـة بها بعد عدد 

من الحوادث.
األوروبيـة  املسـتهلكن  مجموعـة  وأشـارت 
BEUC إىل العديـد من املشـكالت يف شـكواها، 

من بينها رشوط الخدمة.
وقالـت: إن رشوط الخدمـة غامضـة وغـر 
حسـاب  عـىل  املنصـة  وتفضـل  واضحـة 
مسـتخدميها، كمـا أن رشوط حقـوق النر 
الخاصـة بهـا غر عادلـة ألنها تمنـح املنصة 
حًقـا غـر قابـل لإللغـاء السـتخدام وتوزيع 
وإعـادة إنتـاج مقاطع الفيديـو التي ينرها 

املستخدمون دون مقابل.
وأوضحـت املجموعـة أن سياسـة العنـارص 

االفراضية للركة، حيث يمكن للمستخدمن 
الهدايـا  يف  السـتخدامها  العمـالت  رشاء 
االفراضيـة ملشـاهر تيك توك الذيـن يحبون 
أداؤهـم، تحتـوي عـىل رشوط غـر عادلـة 

وممارسات مضللة.
وقالت مجموعة املستهلكن األوروبية: فشلت 
تيـك تـوك يف حمايـة األطفـال واملراهقن من 
اإلعالنـات املخفيـة واملحتوى الـذي قد يكون 

ضاًرا عرب منصتها.
وأضافـت مجموعـة املسـتهلكن األوروبيـة: 
إن ممارسـات الركـة يف معالجـة البيانـات 

الشخصية للمستخدمن مضللة.

وباإلضافة إىل شـكوى مجموعة املسـتهلكن 
األوروبية، قامت منظمات املسـتهلكن يف 15 

دولة بتنبيه سلطاتها وحثتها عىل الترصف.
وقـال متحـدث باسـم تيك تـوك: نحـن دائًما 
منفتحون عىل سـماع كيف يمكننا التحسن، 
وقـد اتصلنا بمجموعة املسـتهلكن األوروبية 

حيث نرحب باجتماع لالستماع إىل مخاوفها.
وقالـت الركـة: إنها طـورت ملخًصـا داخل 
الخاصـة  الخصوصيـة  لسياسـة  التطبيـق 
بهـا لتسـهيل فهـم املراهقن ملوقفها بشـأن 

الخصوصية.
يذكـر أن تيك توك تتطلع إىل ترسـيخ مكانتها 
باعتبارها موطًنا ملشجعي كرة القدم ملشاركة 
شـغفهم باللعبـة، وتبًعا لذلك عقـدت رشاكة 
مع UEFA EURO كراع عاملي رسمي لبطولة 

EURO 2020 األوروبية لكرة القدم.
ومع معاناة الرياضات الجماعية أثناء الوباء، 
تسـاعد املنصات املشـجعن عىل التواصل مع 

رياضتهم بطريقة جديدة تماًما.
وتمثـل هـذه الراكـة األوىل مـن نوعها عىل 
مسـتوى العالم حيث إن تيـك توك هي املنصة 
الرفيهيـة الرقميـة األوىل التي ترعـى بطولة 

دولية كربى لدوري أبطال أوروبا. 

أتقدم بأجمل التهاني والتربيكات اىل االخ العزيز ) نصر اسماعيل التميمي( 
بمناسبة زواج ولده ) حسن ( متمنياً للعريسن حياة زوجية سعيدة ودوام 

االفراح واملرسات وبالرفاه والبنن .
علي ابراهيم التميمي

مدير مكتب مؤسسة المستقبل العراقي للصحافة والنشرلمحافظات الفرات االوسط

هتنئة

تلقينـا بأسـف بالغ نـبأ وفـاة 

المدير العام السابق لموانئ العراق

 الكابتن البحري عمران رايض الالمي
 الذي تويف أثر مضاعفات فايروس كورونــا.

تعـازينــــا الـى عـائلــة الفقيـــد والـى 
الركـة ألعامة ملوانـــئ العراق وجميـــع 

منتسـبـــي وزارة النقـل بهذا املصــاب .
 لفـقــيـــدنا الرحمــــة والـمـغـفـــرة، 

انا لله وانا اليه راجعون . 

وزير النقل
الكابتن ناصر حسين بندر الشبلي

تعـزيـة


