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 ال تفرح بسقوطك غريك، فإنك ال تدري 
ما تضمر لك األيام العراقي

رئيس جملس االدارة
رئيس التحرير 
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عام عىل »كورونا«: 
أكثر من )680( ألف إصـابـة 

و)13( الف وفاة يف العراق
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العراق يدعو اىل رشق أوسط خال من السـالح النـووي والدمـار الشامـل
الدفاع الربملانية تؤيد تسليم ملفات األمن يف )9( حمافظات لوزارة الداخلية 
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

بحلث وزيلر املاليلة علي عبداألمري علاوي مع 
القطلاع الخلاص ووكاء بعض اللوزرات، اآلثار 
االيجابيلة لتغيلري سلعر اللرف، فضلا علن 
إجلراءات الورقلة البيضلاء اإلصاحيلة، وفيما 
تظاهلر علرات التجلار أملام البنلك املركزي، 
سلجلت. وزارة التخطيط ارتفاعاً بأسلعار املواد 

الغذائية نتيجة النخفاض سعر الدينار.
وذكلر بيان صلادر علن املكتب اإلعاملي لوزير 
املالية، وتلقت »املسلتقبل العراقي« نسخة منه، 
إنله »ترأس وزيلر املالية عي عبلد االمري عاوي، 
اجتماعاً موسلعاً لتدارس األهداف املتحققة عن 

تغيري سعر رصف العملة«.  
اسلتعراض  االجتملاع  أثنلاء  »جلرى  وأضلاف 
ومناقشة اآلثار االيجابية املرتتبة عىل تغيري سعر 
رصف الدينار مقابل اللدوالر وتأثري تلك الخطوة 
عىل إعادة التلوازن يف الواقع االقتصادي العراقي 
املثقل بالتحديات والعقبات وحمايته من مخاطر 

االنهيار«.   
وتابلع، »كما ناقلش االجتماع آليلات تغيري بيئة 
االستثمار ودعم القطاع الخاص واسناد الصناعة 
والزراعة بما ينسجم مع اإلجراءات التصحيحية 

ملسار االقتصاد الوطني«.   
وبني »تلداول االجتملاع اإلجراءات التشلجيعية 
املتعلقلة بعملل القطلاع امللريف ومسلاهمته 
بتوفري الدعم ملختلف القطاعلات املنتجة، فضا 
عن إجراءات أتمتة النظلام الرضيبي والكمركي 
وتبسليط مجمل العمليات اإلدارية انسجاما مع 

متبنيات الورقة البيضاء«.
التفاصيل ص2

املالية للقطاع اخلاص: لن نغري سعر الدوالر
املواد الغذائية تشهد ارتفاعًا بسبب خفض قيمة الدينار.. والوزارة تكشف عن تدابري حلماية »الطبقات الفقرية« ودعم الصناعة والزراعة وزارة النفط

 جتـدد التـزامهـا بقـرارات 
»أوبـك+«

نفط البرصة 
تصدر توضيحًا بشأن صادراهتا 

لشهر شباط

إطالق رواتب
 شبكة احلامية وذوي اإلعاقة خالل 

اليومني املقبلني
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املانيا حتكم بالسجن )10( سنوات »للعقل املدبر« لتنظيم »داعش« 
بالتفاصيل.. أبرز ما يف املكاملة اهلاتفية بني الكاظمي وبايدن
عضو يف املالية الربملانية عن املوازنة: أحرجنا الكتل السياسية
املساءلة والعدالة تعلن إلغاء مجيع االستثناءات غري املكتملة الرشوط من إجراءات اجتثاث البعث

مفوضية االنتختابات متنح إجازة مرشوطة لثالثة أحزاب 
وتعلن ارتفاع عدد املحّدثني لـ »البايومرتية«
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النقل: عازمون 
علـى تفعيـل وإعـادة العـمـل 

بالتكيس النهري

الرتبيـة تعلـن
 املـضـي بـإكـمـال الـسـنـة 

الدراسية الكرتونيًا

املصارف اخلاصة 
تطلق قرض 100 مليون لرشاء 

الوحدات السكنية 

       بغداد / المستقبل العراقي

أصلدرت محكمة أملانية، أمس األربعاء، حكما بالسلجن 10 
سلنوات ونصف السلنة عىل عراقي يكنى بل«أبو والء«، الذي 
جلرى وصُفه بل«العقلل املدبر« لتنظيم داعلش اإلرهابي يف 
البللد األوروبلي. ويف ختلام محاكمة طويلة اسلتمرت ثاث 
سلنوات، أدين الرجل اللذي يبلغ 37 عاما، ووصلل إىل أملانيا 
يف 2001، باالنتملاء إىل منظملة إرهابيلة وتمويلل اإلرهاب 
واملسلاعدة يف التحضلري ألعملال عنيفلة. وكان »أبلو والء« 
متهما بتجنيد الشلباب وإرسلالهم من أجل القتال يف سوريا 
والعراق إىل جانب جماعات متطرفة. ووصل الرجل إىل أملانيا 

طالبا للجوء يف عام 2001، وتم اعتقاله يف نوفمرب 2016 بعد 
تحقيق اسلتخباراتي داخي مطول يف أملانيلا. وأقام أبو والء 
يف مسجد يقع يف هيلدسلهايم، ساكسونيا السفىل، مروع 
تجنيد فعي. وغادر ما ال يقل عن ثمانية أشخاص »معظمهم 
من الشباب«، بحسب االدعاء، من بينهم توأمان أملانيان نفذا 
تفجريا انتحاريا يف العراق عام 2015. وقضت محكمة مدينة 
سليل األملانية بالسجن ملدد ترتاوح بني أربع وثماني سنوات، 
لثاثة متهمني آخرين بتهمة التواطؤ. واستند االدعاء بشكل 
أسايس إىل شلهادة أحد املخربين الذين جمعوا عىل مدى عدة 
أشلهر أدلة ضد الرجلل العراقي، وأُعفي شلاهد اإلثبات من 

الحضور لإلدالء بشهادته حرصا عىل حياته.

        بغداد / المستقبل العراقي

أملس  االنتخابلات،  مفوضيلة  اعلنلت 
االربعلاء، منلح إجلازة ملروط لثاثلة 

أحزاب، مبينة عدد املحّدثني لبطاقاتهم.
تلقلت  بيلان  يف  املفوضيلة  وذكلرت   
املسلتقبل العراقي نسخة منه انه »ضمن 
استعداداتها إلجراء االستحقاق االنتخابي 
املقبل / مرحلة االقرتاع وبحسلب املرحلة 
الزمنيلة لتنفيذ الجدول العملياتي، تجري 
اإلجلراءات  مناقشلة  الحلايل  الوقلت  يف 
الخاّصلة بعمليلة االقلرتاع  والتعليملات 
اسلتناًدا إىل  قانلون االنتخابلات رقلم 9 

لسلنة 2020، إذ قام مجلس املفوّضني يف 
هذا الشلان بالتصديق عىل خّطة االنتشار 
ملراكلز االقلرتاع العلاّم البالغلة )8273( 
مركلزًا«.  وأضلاف انله »جلرى توجيله 
املكاتلب االنتخابيلة كاّفة بإيجلاد أماكن 
قريبة من املراكز التي يتطلّب إجراء تغيري 
علىل مواقعها ضملن الرقعلة الجغرافية 
ملراكز التسلجيل والدائلرة االنتخابية بما 
يؤّملن وصلول الناخبلني إليها بسلهولة 
ويرس، ووضع الفتات استدالل عىل املراكز 
القديملة علىل أن يكلون املركلز الجديلد 
حامًا السلم املركز القديم بواسطة الفتة 
اسلتدالل توّضلح ذلك« . وتابلع: »منحت 

مفّوضيلة االنتخابلات بقرار صلادر عن 
التسلجيل  إجلازات  املفوّضلني  مجللس 
املروطة لألحزاب والتحالفات السياسية 
الراغبلة للمشلاركة يف االنتخابلات لحني 
ورود اإلجابة ملن الهيئلة الوطنية العليا 
للمساءلة والعدالة، األدلة الجنائية، وزارة 
الرتبيلة، وزارة التعليلم العلايل والبحلث 
العلملي، وهيئة النزاهة عىل أن تسلتكمل 
هذه األحلزاب اإلجلراءات املتعلّقة بها يف 
ملّدة ال تزيد علن ) 90( يوًملا من صدور 
قلرار منح اإلجلازة، وعليه منلح مجلس 
املفوضني اجازة تسجيل مروطة لل )3( 

احزاب سياسية يوم 2021/2/17«.

ويف السلياق ذاته أصدر مجلس املفوّضني 
قلراًرا بل«تخفيض التأمينلات املفروضة 
علىل املرّشلحني، ليكلون املبللغ مليونلي 
دينار بداًل من خمسلة مايني دينار،  كما 
ُخفِّضت أجور التحّقق من أهلية املرّشلح 
إىل مئة وسلبعة وستني ألف  دينار، فضًا 
عن التنسليق مع الجهات ذاتها املسؤولة 
عن التحّقق بلورود اإلجابة يف مّدة ال تزيد 
عن )15( يوًما«.  وقد جاءت هذه الجهود 
يف إطلار سلعي مفّوضيلة االنتخابات إىل 
تقديم التسهيات و تخفيف األعباء املالية 

عىل املرّشحني؛.
التفاصيل ص2
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التعادل يفرض نفسه 
عىل مواجهة أربيل وبغداد.. وامليناء 

يكتفي بالتعادل مع احلدود
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املصارف اخلاصة تطلق قرض 100 مليون لرشاء الوحدات السكنية 
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن�ت رابط�ة املص�ارف الخاصة العراقي�ة، أمس األربع�اء، أن املصارف الخاص�ة تمنح قروض 
س�كنية للمواطن�ن بقيمة 100 مليون دينار وبفائدة س�نوية متناقصة قدره�ا 4٪. وقال املدير 
التنفيذي للرابطة، عيل طارق، يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه، إن »املصارف الخاصة 
تمن�ح للمواطنن، قروض س�كنية تبل�غ 100 مليون دين�ار وبفائدة تناقصي�ة قدرها 4٪ ضمن 
مب�ادرة الواح�د تريلي�ون التي اطلقها البن�ك املركزي العراق�ي،« مش�را إىل أن »املواطن يحق له 
أخ�ذ أعىل مبلغ وهو 100 مليون دينار او اقل حس�ب احتياجه، باإلضاف�ة إىل أن الفائدة يجب ان 
ال تتج�اوز ال�� 4٪ متناقص�ة«. ونوه إىل أن »املوظف يح�ق له رشاء عقار يف اإلحياء الس�كنية او 
املجمعات الس�كنية االستثمارية، بينما غر املوظف فله خيار واحد وهو رشاء العقار باملجمعات 
الس�كنية االس�تثمارية،« مبينا أن »قرض املجمعات السكنية يش�رط ان يكون هناك اتفاق بن 
املرصف واملجمع السكني«. ولفت طارق إىل أن »الفائدة تحتسب لتاريخ تسديد القرض وهي غر 

مقطوعة، »مؤكدا أن »املبادرة ستساهم يف حل ازمة السكن التي يعيشها البلد«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

بح�ث وزير املالي�ة ع�يل عبداألمر ع�اوي مع 
القطاع الخ�اص ووكاء بعض ال�وزرات، اآلثار 
االيجابي�ة لتغي�ر س�عر ال�رصف، فض�ا ع�ن 
إج�راءات الورق�ة البيض�اء اإلصاحي�ة، وفيما 
تظاه�ر ع�رات التج�ار أم�ام البن�ك املركزي، 
س�جلت. وزارة التخطيط ارتفاعاً بأسعار املواد 

الغذائية نتيجة النخفاض سعر الدينار.
وذكر بي�ان صادر ع�ن املكتب اإلعام�ي لوزير 
املالية، وتلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، 
إنه »ت�رأس وزير املالية عيل عب�د االمر عاوي، 
اجتماعاً موس�عاً لتدارس األهداف املتحققة عن 

تغير سعر رصف العملة«.  
اس�تعراض  االجتم�اع  أثن�اء  وأض�اف »ج�رى 
ومناقش�ة اآلث�ار االيجابي�ة املرتبة ع�ىل تغير 
س�عر رصف الدين�ار مقابل ال�دوالر وتأثر تلك 
الخطوة عىل إعادة التوازن يف الواقع االقتصادي 
العراق�ي املثقل بالتحدي�ات والعقبات وحمايته 

من مخاطر االنهيار«.   
وتاب�ع، »كم�ا ناق�ش االجتم�اع آلي�ات تغي�ر 
بيئة االس�تثمار ودعم القطاع الخاص واس�ناد 
الصناع�ة والزراعة بما ينس�جم م�ع اإلجراءات 

التصحيحية ملسار االقتصاد الوطني«.   
وبن »ت�داول االجتم�اع اإلجراءات التش�جيعية 
املتعلق�ة بعم�ل القط�اع امل�رصيف ومس�اهمته 
بتوفر الدعم ملختل�ف القطاعات املنتجة، فضا 

عن إجراءات أتمتة النظام الرضيبي والكمركي وتبسيط 
مجمل العمليات اإلدارية انس�جاما مع متبنيات الورقة 
البيض�اء«، مبين�ا أن�ه »كم�ا اس�تمع الوزي�ر إىل اغلب 
املش�اكل الت�ي طرحه�ا املمثلون ع�ن القط�اع الخاص 

والصناعين«.   
وأكد عاوي، وفقا للبي�ان، عىل أن »وزارة املالية اتخذت 
ع�دة تدابر داعمة آلث�ار تغير الرصف وهي مس�تمرة 

بالعم�ل عىل ترجمته�ا فعليا لحماي�ة الطبقات الفقرة 
بالتزامن مع اقراب تصويت مجلس النواب عىل مروع 

قانون املوازنة العامة«.   
وأشار البيان، إىل أن »االجتماع تم بحضور وكاء وزارتي 
املالية والتخطيط ومستش�ار مكتب رئيس الوزراء عبد 
الحسن العنبكي، واملستش�ار املايل لوزارة املالية، وعدد 
م�ن امل�دراء العامن، ورؤس�اء الهيئ�ات ومجموعة من 

املمثلن عن القطاع الخاص والصناعين«.

من جانبه�م، تظاهر الع�رات من املواطن�ن والتجار 
امام البنك املركزي للمطالبة باعادة النظر بسعر رصف 

الدوالر، وارجاعه اىل 1٢0 الف دينار مقابل املائة دوالر.
إىل ذلك، اعلنت وزارة التخطيط ، أن ارتفاع أسعار الدوالر 
أدى إىل إرتفاع أسعار املواد اإلنشائية يف األسواق املحلية. 
وق�ال الجهاز املركزي لإلحص�اء التابع للوزارة يف تقرير 
له ان�ه “نتيجة ارتفاع س�عر رصف الدوالر يف االس�واق 
املحلية ادى ذلك بدوره اىل رفع اس�عار املواد االنش�ائية 

املحلية واملس�توردة يف القطاع الخاص بنس�ب 
متفاوتة عىل مس�توى املحافظات كافة ما عدا 
اقلي�م كوردس�تان”، مبين�ا انه “تم�ت متابعة 
وتس�جيل 64 مادة بناء تم تسجيلها يف األسواق 

املحلية”.
االكث�ر  للم�واد  امل�ؤرشات  “اه�م  ان  واض�اف 
استخداما و تأثرا يف األسواق كانت لثاثة مواد 
شملت الطابوق واالس�منت وشيش التسليح”، 
مبينا ان “معدل س�عر الطابوق العادي لش�هر 
كان�ون االول املايض بل�غ 160 ال�ف دينار لكل 
1000 طابوق�ة مس�جا ارتفاعا بل�غ 14٪ عن 
معدل س�عر ش�هر ترين الثاني ال�ذي كان قد 
بلغ 140 ال�ف دينار ل�كل 1000 طابوقة، فيما 
بلغ س�عر الطاب�وق الجمهوري لش�هر كانون 
طابوق�ة   1000 ل�كل  دين�ار  ال�ف   171 االول 
مس�جا ارتفاع�ا بنس�بة 6٪ عن معدل س�عر 
ش�هر ترين الثان�ي الذي بل�غ 161 الف دينار 
ل�كل 1000 طابوقة”.واضاف ان “معدل س�عر 
االسمنت العادي لشهر كانون االول املايض بلغ 
10٢ والفي دينار للطن الواحد مس�جا ارتفاعا 
بنسبة 13٪ عن معدل سعر شهر ترين الثاني 
بس�عر 90 الف دين�ار للطن الواح�د ، فيما بلغ 
معدل سعر االسمنت املقاوم لشهر كانون االول 
1٢4 ال�ف دين�ار للطن الواحد مس�جا ارتفاعا 
بنسبة 11٪ عن معدل سعر شهر ترين الثاني 
بس�عر 11٢ الف دينار للطن الواحد”. واشار اىل 
ان “اسعار الحديد ” الشيش” من املنشأ األجنبي 
لش�هر كان�ون االول بلغت مليونا و37 ال�ف دينار للطن 
الواح�د مس�جا ارتفاعا بنس�بة 33٪ عن معدل س�عر 
ش�هر ترين الثاني بسعر 779 الف دينار للطن الواحد 
، فيما بلغ معدل سعر الحديد” الشيلمان” لشهر كانون 
االول ٢٢ الف دينار للمر الواحد مس�جا ارتفاعا بنسبة 
47٪ عن معدل س�عر ش�هر ترين الثاني الذي بلغ 15 

الف دينار للمر الواحد”.

      بغداد / المستقبل العراقي

سجل العراق أكثر من 680 ألف إصابة و13 
ألف وفاة و6٢5 ألف ش�فاء، كحصيلة ملرور 
عام كامل عىل الجائح�ة التي رضبت العام 

ووصلت العراق يف مثل هذا اليوم.
ج�اء ذل�ك وزي�ر الصح�ة حس�ن التميمي 
لجن�ة  م�ع  مش�رك  صحف�ي  مؤتم�ر  يف 

األزم�ة الصحي�ة النيابي�ة، مش�ددا عىل ان 
الع�راق م�ا زال يعان�ي تحدي�اً يف مواجهة 
الجائح�ة خصوص�ا م�ع ظه�ور الس�الة 
الثانية وتس�جيل اكثر م�ن 300 طفل تحت 
ال��14 عام�اً ورق�ود اع�داد كب�رة منه�م 
باملستش�فيات نتيج�ة االصاب�ة بالس�الة 
الجديدة. مستدركا ان وزارة الصحة وخال 
الف�رة املاضي�ة تمكنت من تحقيق نس�بة 

ش�فاء قارب�ت ال��9٢٪، وذلك بع�د اضافة 
اكثر من 80 مستش�فى ملواجه�ة الجائحة 
وتوف�ر 14 الف رسير وإضافة اكثر من 1٢ 
الف جهاز تنفس اصطناعي، واضافة اكثر 
من 70 مخترب متخصص الكتش�اف كوفيد 
19 والسالة الجديدة. واضافة أكثر من 50 
معم�ل لألوكس�جن. واضافة اكث�ر من 47 

جهاز مفراس بالعراق.

ونوه اىل ان الفروس ورشاسته قد توثر عىل 
واق�ع الخدمات وق�درة اس�تيعاب املرىض، 
الفت�ًا اىل ان توف�ر اللق�اح س�يكون قريباً 
سيما بعد تأمن املبالغ الازمة لذلك تمهيداً 

إلطاق 13 مليون جرعة.
النيابي�ة  األزم�ة  خلي�ة  أعلن�ت  بدوره�ا، 
تفاصيل قانون »مواجهة كورونا« املرس�ل 

من الحكومة، واملتضمن 6 مواد.    

وق�ال مق�رر اللجنة النائب جواد املوس�وي 
يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه، إن�ه »وصل قان�ون مواجه�ة جائحة 
كورون�ا ف�روس املرس�ل من قب�ل مجلس 
ال�وزراء الق�راره والتصوي�ت عليه بارسع 
وقت ممكن، للروع بالبدء بحملة التلقيح 
ضد جائحة كورونا، وحس�ب طلب منظمة 
الصحة العاملية أسوة بجميع دول العالم«.  

املواد الغذائية تشهد ارتفاعًا بسبب خفض قيمة الدينار.. والوزارة تكشف عن تدابري حلماية »الطبقات الفقرية« ودعم الصناعة والزراعة
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عام عىل »كورونا«: أكثر من )680( ألف إصابة و)13( الف وفاة يف العراق
األزمة الربملانية أعلنت تفاصيل قانون مواجهة الفايروس املرسل من احلكومة

        بغداد / المستقبل العراقي

اّك�د وزي�ر الخارجية فؤاد حس�ن، 
�ك حكومة الع�راق بإّتفاقيات  تمسُّ
وع�دم  الس�اح  ن�زع  وُمعاه�دات 
كلم�ة  حس�ن  وألق�ى  اإلنتش�ار.  
العراق يف الجلس�ة رفيعة املُس�توى 
ملُؤتَم�ر ن�زع الس�اح الت�ي عُقدت 
�ك حكومة  إفراضياً أّكد فيها »تمسُّ
الع�راق بإّتفاقي�ات وُمعاهدات نزع 
الس�اح وعدم اإلنتشار، إيماناً منها 
بأن اإلنضمام العاملي إىل اإلتفاقيات 
الدولّية ذات الصلة بأس�لحة الدمار 
الش�امل واإلمتثال العامل�ي لها دون 
تمييز، والقضاء عىل هذه األسلحة، 
ُتع�د م�ن الركائ�ز األساس�ية التي 
ُتعّزز الس�ام واإلس�تقرار العاملي«. 
جائح�ة  »إنتش�ار  أّن  إىل  واش�ار 
كورون�ا وتداعياته�ا ع�ىل مختل�ف 
املج�االت، يؤّك�د م�ن جدي�د أهمية 
تضافر الُجُهود يف مواجهة التحديات 
املشركة«.وإس�تعرض  والتهديدات 
موق�ف الع�راق من القضاي�ا األربع 
املطروح�ة عىل جدول أعمال املُؤتَمر 
وهي »)نزع الساح النووي، معاهدة 
حظ�ر املواد اإلنش�طارية، ضمانات 
األمن الس�لبية، منع حدوث س�باق 
تسلُّح يف الفضاء الخارجي(«، داعياً 
»جميع الدول األعض�اء إىل التحل�ِّي 
ة، واملُُرونة إلخراج  باإلرادة السياس�يَّ
املُؤتَمر من الُجُمود الذي يمرُّ به منذ 
أكثر م�ن عقدين من الزمن«.ورحب 

حسن ب�«اإلتفاق الذي جرى مؤخراً 
بن روس�يا والواليات املتحدة بشأن 
تمدي�د معاهدة }س�تارت الجديدة{ 
لخم�س س�نوات إضافي�ة«، ع�اّداً 
»ه�ذه الخط�وة دافع�اً نح�و مزيد 
م�ن التهدئ�ة واإلس�تقرار اإلقليمي 
والعاملي«، مؤّكداً بأن »هذه الخطوة 
ليس�ت بدي�ًا ع�ن الهدف األس�اس 
للُمؤتَم�ر، واملُتمث�ل بن�زع الس�اح 
الن�ووي بش�كل عام«.وأّك�د الوزير 
»دعم العراق إلنش�اء مناطق خالية 
من األسلحة النووية يف جميع أنحاء 
العال�م« داعي�اً املُجتم�ع ال�دويل إىل 
»رضورة تنفيذ قرار الرق األوسط 
لع�ام 1995«، ُمعرب�اً ع�ن »خيب�ة 
األم�ل إزاء فش�ل مؤتم�ر املُراجع�ة 
األخ�ر ملعاهدة منع اإلنتش�ار لعام 
٢015، مطالباً ال�دول الراعية لقرار 
دات  ال�رق األوس�ط بتنفي�ذ التعهُّ
ع�ىل  قطعته�ا  الت�ي  واإللتزام�ات 
نفس�ها يف إنش�اء املنطقة الخالية، 
ُمضيف�اً إن امليُض ُقدماً لعقد املُؤتَمر 
يف العام ٢019، ش�ّكل خطوة ُمهمة 
تهدف إىل تجنُّب األثر الس�لبي لهذه 
القضية عىل ُمؤتَمر املُراجعة ملعاهدة 
عدم اإلنتش�ار يف العام ٢0٢0«. كما 
رح�ب الوزير ب�«ُمخرج�ات ُمؤتَمر 
إنش�اء املنطقة الخالية من األسلحة 
النووّي�ة وغرها من أس�لحة الدمار 
الشامل يف الرق األوسط الذي ُعِقَد 
يف مق�ّر األم�م املتح�دة يف نيويورك 

ترين الثاني من عام ٢019«.

العراق يدعو اىل رشق أوسط خاٍل من السالح 
النووي والدمار الشامل

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت مفوضي�ة االنتخاب�ات، أم�س االربعاء، من�ح إجازة 
مروط لثاثة أحزاب، مبينة عدد املحّدثن لبطاقاتهم.

 وذك�رت املفوضية يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
من�ه انه »ضمن اس�تعداداتها إلجراء االس�تحقاق االنتخابي 
املقب�ل / مرحلة االق�راع وبحس�ب املرحلة الزمني�ة لتنفيذ 
الجدول العملياتي، تجري يف الوقت الحايل مناقشة اإلجراءات 
والتعليم�ات الخاّص�ة بعملي�ة االق�راع اس�تناًدا إىل  قانون 
االنتخابات رقم 9 لس�نة ٢0٢0، إذ ق�ام مجلس املفوّضن يف 
هذا الشان بالتصديق عىل خّطة االنتشار ملراكز االقراع العاّم 

البالغة )8٢73( مركزًا«. 
وأض�اف انه »جرى توجي�ه املكاتب االنتخابي�ة كاّفة بإيجاد 
أماك�ن قريب�ة م�ن املراك�ز الت�ي يتطلّ�ب إج�راء تغير عىل 
مواقعها ضم�ن الرقعة الجغرافية ملراكز التس�جيل والدائرة 
االنتخابي�ة بما يؤّمن وصول الناخبن إليها بس�هولة ويرس، 
ووضع الفتات اس�تدالل ع�ىل املراكز القديمة ع�ىل أن يكون 
املرك�ز الجدي�د حامًا الس�م املرك�ز القديم بواس�طة الفتة 
اس�تدالل توّضح ذلك« . وتابع: »منحت مفّوضية االنتخابات 
بق�رار ص�ادر ع�ن مجل�س املفّوض�ن إج�ازات التس�جيل 
املروطة لألحزاب والتحالفات السياسية الراغبة للمشاركة 
يف االنتخاب�ات لحن ورود اإلجابة من الهيئ�ة الوطنية العليا 
للمس�اءلة والعدال�ة، األدل�ة الجنائي�ة، وزارة الربية، وزارة 
التعليم العايل والبحث العلمي، وهيئة النزاهة عىل أن تستكمل 
ه�ذه األح�زاب اإلجراءات املتعلّق�ة بها يف م�ّدة ال تزيد عن ) 
90( يوًم�ا من صدور قرار من�ح اإلجازة، وعليه منح مجلس 

املفوضن اجازة تس�جيل مروطة ل� )3( احزاب سياس�ية 
يوم 17/٢/٢0٢1«.

ويف الس�ياق ذاته أصدر مجل�س املفوّضن قراًرا ب�«تخفيض 
التأمين�ات املفروضة عىل املرّش�حن، ليك�ون املبلغ مليوني 
دين�ار ب�داًل من خمس�ة ماين دين�ار،  كم�ا ُخفِّضت أجور 
التحّقق من أهلية املرّش�ح إىل مئة وسبعة وستن ألف  دينار، 
فضًا عن التنس�يق مع الجهات ذاتها املس�ؤولة عن التحّقق 

بورود اإلجابة يف مّدة ال تزيد عن )15( يوًما«. 
وقد جاءت هذه الجهود يف إطار س�عي مفّوضية االنتخابات 
إىل تقديم التس�هيات و تخفيف األعباء املالية عىل املرّشحن؛ 
بغية فس�ح مجال أوس�ع لألح�زاب والتحالفات السياس�ية 

الراغبة يف املشاركة يف االنتخابات النيابية املقبلة.
ولضمان أصوات الناخبن النازحن ش�ّكل مجلس املفوّضن 
لجنة )إحصاء أعداد النازحن( برئاس�ة أحد أعضاء املجلس 
وعضوي�ة ع�دد م�ن املوّظف�ن املختّص�ن إلحص�اء أع�داد 
النازح�ن م�ن الناخب�ن، إذ قام�ت اللجن�ة بإج�راء جوالت 
تفّقدية إىل مخّيم�ات النازحن يف املحافظات )دياىل، كركوك، 
الس�ليمانية، ده�وك، أربيل( بالتع�اون مع مدي�ري املكاتب 
االنتخابية يف تلك املحافظات، فضًا عن تش�كيل لجان أخرى 
يف ه�ذه املحافظ�ات؛ لتفّق�د مخّيم�ات النازح�ن ومتابعة 
عم�ل الفرق الجوّالة وتقديم الدعم واإلس�ناد خال تحديثهم 
وتس�جيل بياناتهم بايومريًّا، وتشر اإلحصاءات إىل تسجيل 

) 1٢،81٢( ناخًبا نازًحا .
وبدعوة من مفوّضية االنتخابات، وّجهت وزارة التعليم العايل 
والبح�ث العلمي الجامعات الحكومي�ة واالٔهلية بحّث الطلبة 
من ذوي االختصاص�ات التي ترتب�ط بتكنولوجيا املعلومات 

)علوم الحاس�وب، نظ�م املعلوم�ات، هندس�ة الربامجيات، 
هندس�ة الحاس�وب(، وتش�جيعهم ع�ىل العم�ل التطوع�ي 
وإمكاني�ة تأدية طلبة  املرحلتن الدراس�ية الثاني�ة والثالثة 
املراح�ل املنتهية التدريب الصيفي يف مراكز التس�جيل وعمل 

الفرق الجّوالة التابعة للمفوّضية.
وعىل صعيد التعاون الحكومي والتنس�يق املٔوّسس�اتي لدعم 
العملية االنتخابية، وّقعت مفّوضية االنتخابات )8( مذّكرات 
تفاهم لدعم واس�ناد عمل املفّوضية مع املؤّسسات والدوائر 
الحكومي�ة.  وم�ن أجل تفعي�ل ه�ذا التعاون املش�رك ُعِقد 
اجتماع ضّم األمن الع�اّم ملجلس املفوّضن، ومعاوني رئيس 
اإلدارة االنتخابية للش�ؤون الفّنية، والشؤون اإلدارية واملالية 
يف مفوّضية االنتخابات، والفريق االستش�اري لألمانة العاّمة 
ملجل�س الوزراء املؤلَّف من مستش�ارية األم�ن الوطني وعدد 
م�ن ال�وزارات بحضورعدد م�ن موّظفي املفوّضي�ة الفّنين 
املختّص�ن م�ن دائ�رة العملي�ات وتكنولوجي�ا املعلوم�ات؛ 
ملناقش�ة وضع برامج تخّص تكنولوجي�ا املعلومات وبرامج 
)الحوكمة( و )األتمتة( التي تخّص عمل املفّوضية و تساعد 

يف إجراء انتخابات حرّة نزيهة. 
وتق�وم مفوّضية االنتخابات عن طري�ق مكاتبها االنتخابية 
يف املحافظ�ات كاّف�ة بتنفيذ حملة تثقي�ف وتوعية لجمهور 
الناخب�ن بالطرق املبارشة مع الفئات املس�تهدفة من خال 
عق�د الن�دوات والجلس�ات الحواري�ة م�ع ممّث�يل األح�زاب 
والتحالفات السياس�ية ومنّظمات املجتم�ع املدني والهيئات 
التدريس�ية وإعام مؤّسسات الدولة وجميع رشائح املجتمع 
الت�ي لها دور يف مس�اندة العملي�ة الديمقراطي�ة مع حفظ 

التباعد االجتماعي ومراعاة رشوط الصّحة والسامة.

ص�درت بيان�ات رس�مية عن أبرز م�ا دار يف 
االتصال الهاتفي بن رئيس الوزراء مصطفى 

الكاظمي، والرئيس االمريكي جو بايدن.
وذك�ر املكت�ب االعام�ي لرئيس ال�وزراء يف 
بيان تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة منه 

أن الكاظم�ي »تلق�ى اتص�اال هاتفي�ا م�ن 
رئيس الوالي�ات املتح�دة األمريكية جوزيف 
باي�دن، جرى خاله بح�ث العاقات الثنائية 
ب�ن البلدين، ومناقش�ة االوض�اع يف العراق 
واملنطقة، فضا ع�ن بحث عدد من القضايا 

االقليمية والدولية ذات االهتمام املشرك«. 
وأض�اف البي�ان ان الجانب�ن »بحث�ا تعزيز 
التعاون املش�رك بن بغداد وواشنطن وسبل 
تطوي�ره يف مج�االت متع�ددة، يف مقدمتها 
مج�ال  ويف  واالمن�ي  االقتص�ادي  التع�اون 

مكافحة االرهاب«. 
كم�ا بح�ث الرئيس�ان »اس�تئناف الح�وار 
االسراتيجي بن البلدين، بالشكل الذي يسر 
بالعاقة قدما، عىل اساس املصالح املشركة 

وتعزيز السيادة الوطنية العراقية«. 

ق�ال عض�و اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة 
ثامر ذيبان، أم�س األربعاء، إن لجنته 
»أحرج�ت« الكت�ل السياس�ية عندما 
أرسلت كتاباً إىل رئاسة الربملان تطلب 
فيه تحديد يوم غد موعداً لعقد جلسة 
إق�رار املوازن�ة، لكن�ه اس�تبعد عقد 

الجلسة غداً. 
وقال ذيب�ان إن »اللجنة املالية أكملت 
مس�ودة قانون موازنة ٢0٢1  وأنهت 
عمله�ا قبل 15 يوماً وم�ا تبقى منها 
حصة اإلقليم فقط«، مبيناً أنه »حتى 
هذه اللحظة ل�م تحصل الدعوة لعقد 
الجلس�ة«. وأضاف، أن »اللجنة املالية 
أرسلت إىل رئاسة مجلس النواب كتاباً 
بتحدي�د يوم غد الخميس موعداً لعقد 
جلسة التصويت عىل قانون املوازنة«، 
مس�تدركاً أن »الجلس�ة لن تعقد غداً 
بس�بب ع�دم التوص�ل إىل اتف�اق مع 
أن  اللحظ�ة«. وتاب�ع،  اإلقلي�م لح�د 
»موض�وع تحدي�د مهل�ة للتصوي�ت 
ع�ىل املوازنة أم�ر غ�ر وارد«، معترباً 
الكت�ل  املالي�ة أحرج�ت  أن »اللجن�ة 
السياس�ية بإرس�الها كتاب�اً لتحديد 
موع�د جلس�ة، وه�ذا الكت�اب ورقة 
ضغط عىل اإلقليم والكتل السياس�ية 
للوص�ول إىل حل�ول«. وأك�د، أن�ه »يف 
حال استمرار الخافات بشأن املوازنة 
وعدم التوصل إىل اتفاق، سيكون لزاماً 
عىل مجلس النواب والكتل السياس�ية 
االتف�اق عىل عق�د جلس�ة للتصويت 
عىل قانون املوازنة ووضع النص الذي 
تراه اللجنة املالية والكتل السياس�ية 

مناسباً لخدمة البلد«.

مفوضية االنتختابات متنح إجازة مرشوطة لثالثة أحزاب وتعلن ارتفاع عدد املحّدثني لـ »البايومرتية«

بالتفاصيل.. أبرز ما يف املكاملة اهلاتفية بني الكاظمي وبايدن

عضو يف املالية الربملانية 
عن املوازنة: أحرجنا 

الكتل السياسية

        بغداد / المستقبل العراقي

أبدت لجنة االمن والدفاع يف مجلس النواب تأييدها لتس�ليم امللف االمني يف 
9 محافظ�ات بضمنه�ا العاصمة بغداد، مؤكدًة ان هذه الخطوة س�تضع 

امللف االمني يف مسؤولية شخص واحد.
وقال رئيس اللجنة، محمد رضا ال حيدر، يف حديث صحفي، ان »الوحدات 
العس�كرية يف العاصمة عبارة عن س�يطرات، يمكنه�ا الذهاب اىل مناطق 
ح�زام بغ�داد لحفظ االمن فيها«، مبين�اً أن »تلك القوات س�تكون جاهزة 
يف ح�ال احتاجت وزارة الداخلية اليها للمش�اركة يف حفظ االمن س�واء يف 

مراكز املحافظات او العاصمة«.
وأض�اف ان »ه�ذه الخطوة س�تمكن من وض�ع امللف االمني بمس�ؤولية 
شخص واحد او جهة معينة، ملنع تداخل القرارات واألوامر األمنية، مؤكداً 
ان الوقت قد حان لتسليم امللف االمني اىل وزارة الداخلية التي لديها قدرات 
كبرة جدا يف االس�تخبارات ومكافحة االرهاب ورشطة اتحادية وفرقة رد 

رسيع وقوات سوات«.
من جانبه قال نائب رئيس اللجنة نايف الشمري، ان »تسليم امللف االمني يف 
9 محافظات اولها بغداد سيمكن من تحديد جهة واحدة تتحمل املسؤولية 

يف حال حصول اي خرق«.
واضاف الشمري، ان »امللف ُطرح عىل رئييس الحكومتن السابقتن حيدر 
العبادي وعادل عبد املهدي، لكي تكون هناك جهة مس�ؤولة واحدة يف حال 
حص�ول خ�رق امني«، مبين�اً ان »التداخل يف املس�ؤوليات االمنية تس�بب 

بمعاناة للجنة يف محاسبة الجهة التي تسببت بالخروقات«.
وتابع انه »صار لزاماً ان تتس�لم وزارة الداخلية مس�ؤولية امللف االمني يف 
املحافظات، يف حن ان الجميع يعلم ان الجيش يستخدم يف حماية املدن يف 
حال حصول كوارث طبيعية او خروج الوضع االمني عن الس�يطرة، وملدة 

قصرة ومن ثم يعود اىل ثكناته ومعسكراته«.
وبن الش�مري ان »اللجنة سيكون لها موقف بالتأكيد عىل رضورة تسليم 
املل�ف االمن�ي يف بغ�داد واملحافظات ل�وزارة الداخلية، لوج�ود تداخل بن 
الرط�ة االتحادي�ة واملحلية والجيش مما سيتس�بب بإرب�اك لدى القادة 
االمنين«.واشاد نائب رئيس اللجنة ب�«وزيري الدفاع والداخلية اللذين كانا 
قادة ميدانين ومن قادة النرص ويمتازان باملهنية والكفاءة، وس�يتمكنان 

من ادارة جميع الوحدات يف بغداد واملحافظات بكل خربة«. 

الدفاع الربملانية تؤيد تسليم ملفات األمن 
يف )9( حمافظات لوزارة الداخلّية 

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت هيئة املس�اءلة والعدالة عن 
خط�وات جدي�ة لتفعيل إج�راءات 
املس�اءلة والعدال�ة وقان�ون حظر 
ح�زب البع�ث املنح�ل واملنظم�ات 
اإلرهابية بشكل ينسجم مع طبيعة 
املرحل�ة، مبين�ة أن الهيئ�ة بارشت 
االس�تثناء  طلب�ات  جمي�ع  إلغ�اء 
من إج�راءات االجتث�اث لكون تلك 
الطلب�ات لم يص�ادق عليها مجلس 
النواب.  وقال رئيس هيئة املساءلة 
والعدال�ة باس�م الب�دري يف حديث 
الت�ي  “االس�تضافة  إن  صحف�ي، 
ج�رت يف مجل�س الن�واب بحضور 
اللج�ان النيابية املختصة، ش�ملت 
الهيئ�ة ودائرة األح�زاب ومفوضية 
ع�ىل  الركي�ز  وكان  االنتخاب�ات، 
تطبي�ق اإلج�راءات وعدم الس�ماح 
بأي تدخات سياس�ية، مع التأكيد 

ع�ىل رضورة تنفي�ذ قان�ون حظر 
حزب البعث، وهن�اك توجه لتكون 

هيئة االجتثاث معنية بتنفيذه”. 
وأض�اف، أن “الهيئة بدأت مراجعة 
دقيقة وفّعالة لإلجراءات الس�ابقة 
ومتابع�ة عم�ل ال�وزارات وكل من 
اتخ�ذ بحق�ه إج�راء، ملعرف�ة مدى 
الت�زام تلك ال�وزارات  بتنفيذ ذلك”، 
وأكد أن “هيئة املس�اءلة والعدالة/ 
االجتث�اث، ب�ارشت إلغ�اء جمي�ع 
طلب�ات االس�تثناء من إالج�راءات، 
لكون تلك الطلبات لم يصادق عليها 
مجلس النواب”. وأش�ار البدري، إىل 
أن “الهيئ�ة س�تنفذ حملة واس�عة 
ملتابع�ة املوض�وع م�ع ال�وزارات، 
وسيجري اس�تدعاء اللجان املحلية 
الجتثاث البعث يف الوزارات والجهات 
الحكومية، وس�نطلب منها تقارير 
ملعرفة م�دى التزام ه�ذه الوزارات 

بتنفيذ إجراءات املساءلة”.

املساءلة والعدالة تعلن إلغاء مجيع االستثناءات غري 
املكتملة الرشوط من إجراءات اجتثاث البعث
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    بغداد / المستقبل العراقي

ي�زور وزي�ر الزراع�ة محم�د كري�م الخفاج�ي اقلي�م 
كردس�تان مطل�ع االس�بوع املقب�ل للوقوف ع�ى ملف 
اس�تراد املحاصي�ل الزراعي�ة غ�ر املس�موح بدخولها 
وتحديدا محصول الطماطم، فيما اش�ارت الوزارة اىل ان 
تقيي�م تطبيق الروزنامة الزراعية عى منافذ كردس�تان 

0% وان الجه�ات املعنية غ�ر ملتزمة بالتعليمات ويجب 
تطبيقها.

وق�ال املتحدث باس�م ال�وزارة حميد الناي�ف يف ترصيح 
صحف�ي، ان »الوزارة عملت عى حماي�ة املنتج الزراعي 
لغرض السيطرة عى املنافذ الحدودية يف اقليم كردستان 
وضبطها،« مش�را اىل »الحد من ع�دم ادخال املحاصيل 

املستوردة من منافذ املحافظات بنسبة %60«.

كم�ا لف�ت اىل، ان »هناك تواص�ل ماب�ن وزارة الزراعة 
وحكوم�ة االقلي�م للوص�ول اىل تفاهم�ات تف�ي لحل 

املشكلة برمتها.
وبن ان عدم تشديد االجراءات االمنية والرتاخي من قبل 
القوات االمنية املاسكة املنافذ الحدودية ومرور املركبات 
م�ن خاللها وال�ذي ادى اىل اس�تمرار دخ�ول املنتوجات 
غ�ر املس�موح به�ا« منوه�ا اىل »ع�دم الس�يطرة عى 

املنافذ س�يؤدي اىل خس�ارة الطرفن ولكاف�ة املنتوجات 
الزراعية«.

وكان مزارعو قضاء الزبر يف محافظة البرصة قد نظموا 
سلس�لة احتجاج�ات ومطالب�ات تتعلق بمنع اس�تراد 
محص�ول الطماطم عرب مناف�ذ اقليم كردس�تان ما اثر 
بشكل كبر عى املحاصيل املحلية وتدني سعرها اىل 100 

دينار للكيلو غرام الواحد.

وزير الزراعة يزور اإلقليم بسبب »هتريب الطامطم«

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعل�ن مدير عام هيئة املناف�ذ الحدودية عمر 
الوائيل، أمس األربعاء أن قرار السماح بدخول 
العج�الت املترضرة دخل حي�ز التنفيذ، مبيناً 
أن الق�رار يه�دف لدع�م الطبق�ة الصناعية 

وتشغيل االيدي العاملة.
وق�ال الوائ�يل إن »قرار مجلس ال�وزراء رقم 
)57( لس�نة 2021، والذي ورد يف الفقرة )1( 
من�ه الس�ماح بدخول العج�الت املترضرة اىل 
البلد، ت�م تعميمه بموجب كت�اب من األمانة 
العام�ة ملجلس الوزراء، ودخ�ل حيز التنفيذ، 
وأصبح ملزم التطبيق عى الدوائر ذات العالقة 
كافة منها املرور والجمارك واملنافذ وغرها«.
واض�اف ان »هذا القرار جاء بناًء عى طلبات 

متك�ررة ومطالب�ات حثيث�ة من قب�ل هيئة 
املناف�ذ الحدودي�ة اىل األمان�ة العامة ملجلس 
الوزراء واىل مكتب رئيس الوزراء اس�تنادا اىل 
مطال�ب املس�توردين وغرفة تج�ارة بغداد«، 
الفت�ًا اىل انه »يهدف لدع�م الطبقة الصناعية 
وتشغيل االيدي العاملة للشباب والعاطلن«.

واك�د الوائ�يل ان »الق�رار ت�م برعاية خاصة 
من قبل رئي�س الوزراء مصطف�ى الكاظمي 
م�ن اجل تفعيل�ه، ألنه س�بق وان تم عرضه 
ألكث�ر من مرة عى الحكومات الس�ابقة ولم 
يَر النور«، الفتاً اىل أن »هيئة املنافذ الحدودية 
قريبة من املس�توردين وس�يكون لها دور يف 
اس�تحصال ق�رارات مهمة تخ�دم الطبقات 

الفالحية والصناعية والتجارية كافة«.
ويف ي�وم أم�س األول االثن�ن، أعلن�ت هيئ�ة 

املنافذ الحدودية، موافقة مجلس الوزراء عى 
استراد السيارات املترضرة.

 ،IQ NEWS وقالت الهيئة يف بي�ان ورد ملوقع
إنه »بعد سلس�لة م�ن املخاطبات الرس�مية 
من هيئ�ة املنافذ الحدودي�ة واملتضمنة إلغاء 
قرار لجنة الش�ؤون االقتصادية بالرقم 435 
لس�نة 2018 والذي ينص عى عدم الس�ماح 
باستراد السيارات املترضرة إىل داخل العراق، 

وافق مجلس الوزراء عى استرادها«.
وتابع�ت أن »مجل�س ال�وزراء اتخ�ذ ق�راره 
بالرقم 57 لس�نة 2021 واملتضمن الس�ماح 
باس�تراد الس�يارات املترضرة ضمن املوديل 
املس�موح به ح�رصا، عى أن يت�م تصليحها 
داخ�ل الع�راق من أج�ل توفر ف�رص العمل 

ألصحاب املهن الحرة«.

املنافذ تعلن دخول قرار السامح باسترياد العجالت 
املترضرة حيز التنفيذ

    بغداد / المستقبل العراقي

اك�د مدير عام رشك�ة نفط البرصة 
خالد حمزة، أمس االربعاء، استقرار 
النفطي�ة م�ن  الص�ادرات   مع�دل 
املؤان�ى الجنوبي�ة لهذا الش�هر عند 
)2( ملي�ون و)700( ال�ف برمي�ل 
باليوم، نافياً ماتم تداوله من ارقام 
اخ�رى غر دقيق�ة بهذا الش�أن  يف 
بع�ض وس�ائل االع�الم والصح�ف 

اليومية.
 واك�د مدي�ر ع�ام رشك�ة يف بي�ان 

مقتضب تلقت املس�تقبل العراقي نسخة 
من�ه »التزام الع�راق ومنه�ا رشكة نفط 
البرصة بمحددات االنت�اج التي التزم بها 

العراق ضمن اتفاق اوبك بالس«.
وناش�د وس�ائل االعالم ت«وخي الدقة يف 
نرش االخبار واملعلومات املتعلقة بالشأن 

النفطي«.

نفط البرصة تصدر توضيحًا بشأن 
صادراهتا لشهر شباط

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة الزراعة، أمس األربعاء، منع استراد 
محصول البصل، عازية السبب إىل وفرة املحصول 

محلياً.
 وقال الناطق باسم الوزارة حميد النايف يف بيان، 
تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، إنه »استناداً 
للصالحيات املخولة اىل وزير الزراعة بمنع وفتح 
االستراد يف ضوء وفرة وشح املنتج الزراعي املحيل 
ووفق�اً ملا جاء يف كتاب مجلس ال�وزراء --لجنة 
الش�ؤون االقتصادية والذي نص عى منع دخول 
السلع املش�مولة باملنع وفق الروزنامة الزراعية، 
حصل�ت املوافق�ة ع�ى من�ع اس�تراد محصول 
البص�ل ومن جمي�ع املنافذ الحدودي�ة ابتداًء من 

اليوم األربعاء«.
وأض�اف أن »عملي�ة املنع ج�اءت نتيجة لوفرته 
املنتج املح�يل«، موضحاً أن »الق�رار منح عرشة 
أيام للمستوردين الحاصلن عى موافقة مسبقة 
والذي�ن قام�وا بأدخ�ال ج�زٍء م�ن االرس�اليات 
املس�توردة وذلك ملنحهم الوقت الكايف الستكمال 

ما تبقى منها«.
�د الناي�ف أن »سياس�ة الوزارة ه�ي حماية  وأكَّ
املنت�ج املحيل من جان�ب وحماية املس�تهلك من 
جانب آخر من خالل تطبيق الروزنامة الزراعية، 
فضال ع�ن البيانات الواردة من مديريات الزراعة 
والتي تب�ن مدى وفرة اوش�حة املنت�ج الزراعي 

املحيل«.
وطالب »جميع املناف�ذ الحدودية االلتزام بتنفيذ 

هذا القرار دعماً لحماية املنتج املحيل«.

لوفرته حمليًا.. 
الزراعة متنع استرياد 

»البصل«

    بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس األربعاء، توفر النية 
الج�ادة لدى العراق واألردن لتطبيق االتفاقيات الثنائية خاصة يف 
قطاعات االس�كان والطاقة والصحة والتعلي�م والصناعة، فيما 
أشار إىل أهمية التعاون األمني والسيايس الثالثي الذي ضم مرص 
أيضا.وق�ال مكت�ب الكاظم�ي يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه إن »األخر »استقبل وفدا رسميا أردنيا برئاسة وزير 
األشغال العامة واإلسكان األردني يحيى الكسبي، يرافقه عدد من 
املسؤولن األردنين وممثلن عن القطاع الخاص األردني«، مبينا 
أن »الوفد حم�ل تحيات جاللة امللك عبد الله الثاني عاهل اململكة 
األردنية الهاش�مية اىل س�يادته، وتأكيدات األردن حكومة وشعًبا 
ع�ى عمق أوارص التع�اون والرغبة يف تطوير املصالح املش�رتكة 
م�ع العراق«.أكد الكاظمي، حس�ب البيان، »أهمي�ة دور القطاع 
الخ�اص يف البلدي�ن، وأهمية التع�اون الذي ب�دأ يف اإلطار األمني 
والسيايس ضمن التعاون الثالثي الذي ضّم كذلك جمهورية مرص 
العربية، ليتس�ع ويشتمل األمن واالس�تقرار بمفهومه األوسع«.

وأكد الكاظمي، »تطلع العراق اىل تعاون أوثق مع األردن، وترسيخ 
أمن املنطقة واستقرارها«.ومن جانبه أكد الوفد األردني، »أهمية 
تعزي�ز التعاون بن البلدين يف مختل�ف املجاالت بما فيه مصلحة 

الشعبن األردني والعراقي«

رئيس الوزراء يؤكد جدية تطبيق 
االتفاقيات الثنائية مع األردن

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن وزير التجارة، عالء الجبوري، أم�س األربعاء، إطالق دفعة 
500 ملي�ار دين�ار من مس�تحقات الفالحن املس�وقن للحبوب 
االس�بوع املقبل.وكان رئي�س مجلس النواب، محم�د الحلبويس 
كش�ف يف 17 من الش�هر الج�اري ان »مجلس الن�واب عمل عى 
دع�م رشيحة الفالحن من خالل املوازن�ة، وذلك بإلزام الحكومة 
ووزارة املالية دفَع مس�تحقات الفالحن السابقة قبل رصف أي 

مستحقات وأي إنفاق آخر بكلِّ مؤسسات الدولة«.

    كربالء / المستقبل العراقي

اتخذت إدارة العتبة الحس�ينية املقدسة مجموعة اجراءات لتقلل 
احتمالية انتش�ار جائحة كورونا ضمن املوجة الثانية عن طريق 

الزيارة، فيما بينت أن لديها تنسيق عاٍل مع وزارة الصحة. 
واوض�ح املتح�دث الرس�مي للعتبة الحس�ينية املقدس�ة افضل 
الش�امي يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه إن تلك 
االجراءات تمثلت بتقليل عدد املنتس�بن املتواجدين يف العتبة من 
خالل تخفيض الدوام اىل نس�بة )50%(، فيما تواصل إدارة العتبة 
العم�ل بقرارها الس�ابق بإيق�اف اقامة ص�الة الجمعة، وصالة 
الجماع�ة والتجمع�ات، فضال عن ايقاف كافة املراس�م العبادية 
والتجمع�ات مع رفع كافة انواع الس�جاد املوجود داخل الصحن 
الرشيف، عدا املوجود يف باب قبلة اإلمام الحس�ن ]عليه السالم[ 
، الفت�ا اىل وج�ود قرار بس�حب كاف�ة الكتب م�ن املكتبات داخل 

الصحن الرشيف واستبدالها بكتيبات صغرة.
واضاف الش�امي انه كما ُيفضل للزائ�ر ان يصطحب معه )تربة 
الصالة( وكتابه الخاص به النه بحسب املختصن بالجانب الطبي 

من املمكن أن يكون هذا التالمس وسيلة النتشار الفروس.

وزير التجارة حتدد موعد إطالق 500 مليار 
دينار من مستحقات الفالحني

العتبة احلسينية تعلن ايقاف كافة املراسم 
العبادية والتجمعات داخل الصحن الرشيف

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت وزارة العمل والشؤون االجتماعية، أمس األربعاء، أن إطالق رواتب شبكة الحماية 
وذوي االعاقة والعمال املضمونن خالل اليومن املقبلن.

وق�ال مدير العالقات واإلعالم بالوزارة نجم العقابي يف ترصيح صحفي تابعه إن الوزارة 
خاطب�ت وزارة املالي�ة إلطالق رواتب الرشائ�ح الثالث املذكورة، التي أك�دت أن توزيعها 

سيجرى بموعده املحدد ومن دون أي تأخر.
وأض�اف أن  ال�وزارة تعم�ل ع�ى توزي�ع رواتب املس�تفيدين املس�جلن لديه�ا، وهناك 

استعدادات استباقية بهذا الصدد من أجل إطالق الرواتب«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن مرصف الرشيد، أمس االربعاء، 
الضواب�ط والضمانات والية التقديم 
الخاصة بقروض ذوي املهن الطبية 

من املوظفن.
وذك�ر املكتب االعالمي يف بيان تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه، ان 
»الق�رض يوث�ق بموج�ب عقد بن 

املرصف املقرض واملقرتض«.  
ح�ددت  »التعليم�ات  ان  واض�اف 
املمن�وح  املبل�غ  حس�ب  الضمان�ة 
وتضمنت توثي�ق املبلغ الذي يرتاوح 

م�ا ب�ن )15-25( بكفال�ة كفي�ل 
موظ�ف مثب�ت ع�ى امل�الك الدائ�م 
وكفال�ة موظف�ن ع�دد )2( ملبل�غ 
ي�رتاوح م�ا ب�ن )26-40( ملي�ون 
 )100-41( مبل�غ  ويمن�ح  دين�ار 
مليون دينار بكفالة كفيل باالضافة 
اىل ضمان�ة عقاري�ة تره�ن لصالح 

املرصف«.  
يشار اىل ان املرصف ويف وقت سابق 
اعل�ن ع�ن من�ح ق�روض تص�ل اىل 
)100( ملي�ون دين�ار ل�ذوي امله�ن 
الطبية من املوظفن ويكون التقديم 

من خالل مراجعة فروع املرصف.

العمل عن رواتب االعانات وذوي 
اإلعاقة: ستطلق خالل اليومني املقبلني

الرشيد يعلن الضوابط والضامنات اخلاصة 
بمنح قروض ذوي املهن الطبية

األمن الوطني يطيح بعصابة 
خمدرات يف بغداد

إطالق رواتب شبكة احلامية وذوي 
اإلعاقة خالل اليومني املقبلني

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن جهاز األمن الوطني، أمس األربعاء، اإلطاحة بعصابة لتجارة املخدرات 
يف بغداد.

وقال الجهاز يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه »بناء عى معلوماٍت 
استخبارية ومتابعة ميدانية القت قوة من جهاز االمن الوطني القبض عى 
عصابة لتجارة املخدرات مؤلفة من ش�خصن بمنطقة الشعلة غربي بغداد 

بعد استحصال املوافقات القضائية«.
وأض�اف، »ضبطت بحوزة املعتقلن )3 كغم من مادة الحش�يش و89 غرام 
من مادة الكريس�تال و2500 حبة مخ�درة نوع كبتاغون، عالوة عى ادوات 

تعاطي وبندقية نوع بمبكشن«.
وأك�د، »تدوين اقوالهم�ا اصولياً واحالتهم�ا اىل الجه�ات القانونية التخاذ 

االجراءات الالزمة بحقهما«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

والش�ؤون  العم�ل  وزارة  تطل�ق 
االجتماعية رواتب شبكة الحماية 
وذوي االعاقة والعمال املضمونن 
خالل اليومن املقبلن. وقال مدير 
العالق�ات واالعالم بال�وزارة نجم 
العقاب�ي يف حدي�ث صحف�ي، إن 
»ال�وزارة خاطب�ت وزارة املالي�ة 

الط�الق روات�ب الرشائ�ح الثالث 
املذكورة، التي اك�دت أن توزيعها 
س�يجري بموع�ده املح�دد ومن 

دون أي تأخر«.
وأض�اف أن ال�وزارة تعم�ل ع�ى 
املس�تفيدين  روات�ب  توزي�ع 
وهن�اك  لديه�ا،  املس�جلن 
استعدادات استباقية بهذا الصدد 

من اجل اطالق الرواتب«.

الرتبية تعلن امليض بإكامل السنة الدراسية الكرتونيًا
    بغداد/ المستقبل العراقي

االربع�اء،  أم�س  الرتبي�ة،  وزارة  اك�دت 
مضيها  يف اكمال السنة الدراسية.

وذكرت ال�وزارة يف بيان، تلقت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة منه، ان »وكي�ل الوزارة 
للش�ؤون الفني�ة حس�ن ص�ربي الالمي 

أك�د عى ان ال�وزارة تعمل ب�روح الفريق 
الواحد م�ع رشكائها الداعمن لها إلكمال 
الع�ام الدرايس وخاصًة بعد تفيش جائحة 
كورونا الت�ي عصفت بالنظ�ام التعليمي 
يف جمي�ع دول العالم بغية إعداد وصناعة 
جيل قوي من أبنائنا س�واعد الغد ليقودوا 
وطنه�م  نهض�ة  يف  ويس�هموا  املرحل�ة 

ومجتمعهم متسلحن بالعلم واملعرفة«.   
وأوضح الالمي ان »هن�اك تحديات كثرة 
ه�ذه  يف  التعليمي�ة  باملنظوم�ة  ُتحي�ط 
املرحل�ة الحرجة، أذ يتطلب م�ن الجميع 
التكات�ف من اج�ل تهيئة البيئ�ة املحفزة 
للمعلم والطالب لتحقيق الهدف املنش�ود 
والح�ث ع�ى اتب�اع التعليم )ع�ن ُبعد( يف 

ظل الظ�رف الراهن، فضالً ع�ن املنصات 
التعليمية األخرى«.  

وبن ان »التعليم الحقيقي ُيعد أداة فاعلة 
يف مسرة التنمية االقتصادية واالجتماعية 
إىل  والوص�ول  العراق�ي  اإلنس�ان  لبن�اء 
املعرفة وبناء الش�خصية السوية القادرة 

عى العطاء«.

وزارة النفط جتدد التزامها بقرارات »أوبك+«
    بغداد / المستقبل العراقي

ج�ددت وزارة النفط الت�زام العراق بقرارات 
»أوبك+«، ونف�ت رشكة نفط البرصة إحدى 
كربي�ات رشكات النفط يف العالم، ما أش�يع 
يف بعض وس�ائل اإلعالم بشأن ارتفاع حجم 
التصدير النفطي من موانئ البالد الجنوبية، 
مبين�ة أن مع�دالت التصدي�ر خ�الل ش�هر 
ش�باط الجاري م�ا زالت مس�تقرة باألرقام 

املعلن عنها.
 وق�ال مدير عام الرشكة خالد حمزة الرشع 
يف حدي�ث صحف�ي، إن »مع�دل الص�ادرات 
النفطية للش�هر الحايل ال يزال مستقراً عند 
3 مالي�ن و700 ألف برمي�ل يومي قيايس«، 
نافياً »ما تردد م�ن أنباء تحدثت عن ارتفاع 
يف مع�دالت التصدي�ر من املناف�د البحرية يف 

مياهنا الدولية«. 
ولفت الرشع إىل أن »وزير النفط إحسان عبد 
الجبار، ش�دد ع�ى أهمية االلت�زام بقرارات 
)أوب�ك بل�س( يف تحقيق التوازن يف أس�واق 
النف�ط وف�ق املح�ددات األخ�رة لتحس�ن 

اقتصادات البلدان املنتجة«. و كشف الرشع 
ع�ن أن »وزارة النف�ط اعتم�دت مصدري�ن 
لتموي�ل م�رشوع )األنابي�ب البحري�ة( من 
أجل زيادة ق�درات تصدير النفط الخام عرب 
املوان�ئ الجنوبي�ة، طبقاً ملا ه�و مخطط له 
من قبل وزارة النفط ورشكة نفط البرصة«، 
مبين�اً أن »املص�در األول يأت�ي ع�رب قي�ام 

)امل�رصف العراق�ي للتجارة( باملش�اركة يف 
جزء من التمويل وفقا لقرار مجلس الوزراء 
األخر، أما مصدر التمويل الثاني، فيأتي من 
إي�رادات حصة رشكة نف�ط البرصة يف عقد 
الخدمة مع رشكة )إيني( االيطالية املش�غل 
لحق�ل الزب�ر غ�رب الب�رصة ضم�ن جولة 

الرتاخيص النفطية األوىل عام 2010«. 

النقل: عازمون عىل تفعيل وإعادة العمل 
بالتكيس النهري

    بغداد / المستقبل العراقي

اجرت وزارة النقل متمثلة بالوكيل الفني للوزارة 
طالب بايش، أمس االربع�اء، جولة تفقدية عى 
التك�ي النهري التابع لل�وزارة إلعادة العمل به 

وتفعيله من جديد.
 وأش�ار بايش يف بي�ان للوزارة تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة منه اىل »رضورة تفعيل التكي 
النهري يف نهر دجلة واعادته لخدمة املواطن من 
جديد تم تنظيم هذه الجولة للكش�ف والوقوف 
ع�ى تهيئة املحط�ات الرئيس�ية وامل�رايس كما 
تم وض�ع خطة مدروس�ة لتنظي�م عملها منها 
بناء خمس محطات رئيس�ة وتحدي�د مواقعها 
بالتعاون والتنس�يق مع امل�وارد املائية والطرق 

والجسور«. 
ولف�ت البي�ان اىل ان�ه »س�تنظم رحل�ة قادم�ة 

بحض�ور كل من املعنين بهذا الش�أن من امانة 
بغداد والطرق والجس�ور وامل�وارد املائية لوضع 

اللمس�ات األخ�رة لتهيئ�ة واس�تعداد املحطات 
الرئيسة وامكانيتها للعمل«.
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة بداءة بدره 
العدد / 115/ب/2020

التاريخ 2021/2/10
اىل املدعى عليه ) رحمن جاسم موىس( 

اعالن
اق�ام املدعي الس�يد وزير الداخلي�ة اضافة 
لوظيفته الدع�وى  املرقمة 115/ب/2020 
وال�ذي ي�روم في�ه اطف�اء ح�ق الت�رف 
واالس�تمالك بمس�احة 6 دونم م�ن االرض 
الزراعي�ة الواقعة عىل العق�ار املرقم 1/16 
مقاطعة 3 نهري قرياوي كونها مستغله من 
قبل القطعات العس�كرية التابعة لوزارتهم 
بناي�ة القلعة وملجهولية مح�ل اقامتك عليه 
ق�ررت املحكم�ة تبليغكم اعالن�ا بصحيفة 
محلية رسمية للحضور امام هذه املحكمة 
التاس�عة  الس�اع   2021/2/28 بتاري�خ 
صباح�ا وعند عدم حض�ورك او حضور من 
ينوب عن�ك قانونا س�تجري املرافعة بحقك 

غيابا وعلنا وفق االصول
القايض

صباح حسن العتابي
������������������������������������

فقدان 
فق�د مني الوص�ل املرق�م 673385 الصادر 
م�ن مديري�ة بلدي�ة الحيدرية بمبل�غ قدره 
275000 بأسم / احمد عبد زيد شباط فعىل 

من يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

دار القضاء يف يثرب 
محكمة االحوال الشخصية يف يثرب 

العدد : 245 / 2021 
التاريخ : 24 / 2 / 2021 

م / نرش فقدان 
م / نرش فقدان 

قدم�ت املدعوة ) نج�الء مطلك انصي�ف ( طلب 
نصبها قيمة عىل زوجه�ا املفقود ) صالح احمد 
حس�ن ( ال�ذي فق�د بتاري�خ 28 / 12 / 2014 
ول�م يت�م العث�ور علي�ه لح�د االن تق�رر نرشه 
يف صحيفت�ن محليت�ن رس�ميتن وم�ن لدي�ه 
معلومات عن املفقود الحضور اىل هذه املحكمة 
خالل عرشة اي�ام من تاريخ االعالن لذا الحضور 

اىل اقرب مركز رشطة .
القايض 

فائق مشعل صالح 

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

اىل الرشيك / رياض عبد الرحمن مهدي 
اقتىض حض�ورك اىل صندوق االس�كان العراقي 
/ف�رع النهضة –وذلك لتثبيت اق�رارك باملوافقة 
عىل قيام الرشيك الس�يد )محم�د احمد عباس ( 
بالبناء عىل حصته املشاعة يف القطعة املرقمة )1 
/ 8915( بلدي�ة التاجي – س�بع البور - لغرض 
تس�ليفه قرض االس�كان . وخالل مدة اقصاها 
خمس�ة عرش ي�وم داخ�ل العراق وش�هر خارج 
العراق من تاريخ العراق وشهر خارج العراق من 
تاريخ نرش االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك 

يف االعرتاض مستقبال 
وزارة االعمار واالسكان 

صندوق االسكان العراقي

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف ص�الح الدي�ن 

االتحادية 
دار القضاء يف يثرب 

محكمة االحوال الشخصية يف يثرب 
العدد : 246 / 2021 

التاريخ : 24 / 2 / 2021 
م / نرش فقدان 
م / نرش فقدان 

قدمت املدعوة ) نجالء مطلك انصيف ( طلب 
نصبه�ا قيم�ة عىل ولده�ا املفق�ود ) وحيد 
صال�ح احم�د ( الذي فقد بتاري�خ 28 / 12 
/ 2014 ول�م يتم العثور عليه لحد االن تقرر 
نرشه يف صحيفتن محليتن رسميتن ومن 
لديه معلومات عن املفقود الحضور اىل هذه 
املحكمة خالل عرشة ايام من تاريخ االعالن 

لذا الحضور اىل اقرب مركز رشطة .
القايض 

فائق مشعل صالح 
������������������������������������

اعالن 
اقام�ت املدعي�ة ) فهيم�ه محم�د عطي�ه ( 
دع�وى قضائي�ة لتبدي�ل اس�مها وجعله ) 
ف�رح ( بدال م�ن ) فهيمه ( فم�ن لديه حق 
االع�رتاض عىل ذل�ك مراجعة ه�ذه املديرية 
خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوما وفق 
امل�ادة 22 من قانون البطاقة املوحدة رقم 3 

لسنة 2006 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام / وكالة

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة بداءة السماوة
العدد : 1940/ب/2015

التاريخ : 2021/2/17
م/إعالن

عطف�ا ع�ىل الحكم الص�ادر م�ن محكمة 
بداءة السماوة بالعدد )1940/ب/2015 ( 
بتاريخ 2016/7/31 املتضمن ازالة شيوع 
العق�ار املرق�م ) 149/م8 ( اب�و جويالنة 
واملوصوف ادن�اه باملزاي�ده العلنية ملدة ) 
ثالث�ن ( يوما واعتب�ارا مكن الي�وم التايل 
للنرش، فع�ىل الراغب�ن بال�رشاء مراجعة 
محكم�ة بداءة الس�ماوة يف تمام الس�اعة 
الثاني�ه ع�رش ظه�را مس�تصحبن معهم 
التأمين�ات القانوني�ه )10%( م�ن القيمة 
املقدرة البالغ�ة )1،014،000،000( مليار 
واربع�ة عرش ملي�ون دين�ار بصك مصدق 
ان ل�م يكون�وا من ال�رشكاء ) م�ع تقديم 
البطاق�ة الوطنية او هوي�ة االحوال املدنية 
وش�هادة الجنس�ية العراقي( وعند انتهاء 
امل�ده املذكوره س�تجري االحالة القطعيه 
وفق�ا لالص�ول م�ع العل�م ان الدف�ع نقدا 
والداللي�ة ع�ىل املش�رتي واذا ص�ادف يوم 
االحالة عطلة رس�ميه فيك�ون اليوم الذي 

يليه موعدا لذلك.
القايض االول

فليح حسن جاسم
االوصاف:- املساحة ) 35 دونم و8 أولك(

1-جنس�ه العقار حسب واقع الحال ارض 
زراعية تس�قى بالواس�طة ش�يدت عليها 
ستة دور س�كنية ومشتمل ملحق باحدها 
النخي�ل  اش�جار  بع�ض  فيه�ا  مغروس�ا 
املتفرقة يف الج�زء الجنوبي منها وان الدار 
االوىل تعود اىل ) بش�ري زغ�ري جبار( مبنية 
من الطابوق واالسمنت مس�قفة بالحديد 
) الش�يلمان( واالرضي�ة مبلط�ة بالكايش 
وتش�تمل ع�ىل ثالث غ�رف ن�وم وصالتن 
وغرفة استقبال مبلطة بالسرياميك وصالة 
ومطب�خ ومجموع�ة صحي�ة ، وان ج�دار 
الس�رياميك بارتف�اع 120 س�م والطارمة 
والبيتونة مسقفة بالكونكريت املسلح وان 
الدار مشغولة من قبل زوجة املتويف ) بشري 
زغ�ري جبار( وابنه ) محمد بش�ري ( وبقية 

الورثة.
��������������������������������������

وزارة العدل
مالحظية التسجيل العقاري يف الرميثة

اعالن طلب تسجيل عقار مجدد
طال�ب التس�جيل املجدد ) حمي�د عبد الله 

رايض(
بن�اءا ع�ىل الطلب املق�دم اىل ه�ذه الدائرة 
تم�ام  لتس�جيل   2021/2/16 بتاري�خ 
العقار تسلسل ) 1062( محلة ) الرشقي( 
الواق�ع يف الرميثة بأس�مه باعتباره حائزا 
له بصف�ة املالك للم�دة القانونية ولغرض 
تثبي�ت امللكي�ة املذكورة تمهيدا للتس�جيل 
وف�ق القان�ون )43( لس�نة 1971 املع�دل 
، قررن�ا اعالن هذا الطل�ب فعىل من يدعي 
بوجود عالقة او حقوق عينية او شخصية 
عىل هذا العقار تقدي�م ما لديه من طلبات 
او دفوع او اعرتاضات خالل مدة ) ثالثون( 
يوم�ا اعتبارا من الي�وم التايل لنرش االعالن 
وكذلك الحضور يف موقع العقار يف الساعة 
الع�ارشة صباحا م�ن اليوم الت�ايل النتهاء 
مدة ه�ذا االعالن وذلك الثب�ات ما لديه من 
حقوق موقعيا اثناء الكشف الذي سيجري 
يف املوع�د املذكور اعاله وس�وف يتم لصق 
نس�خة من هذا االعالن يف موقع العقار ويف 
لوح�ة االعالنات الخاصة بدائرة التس�جيل 
العقاري وس�وف يت�م تزويد دوائ�ر املالية 

واالوقاف بنسخة منها.
رئيس الدائرة

املالحظ/ سالم نعيم عبد الله 
��������������������������������������

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة األحوال الشخصية يف النجف

العدد : حجة وفاة/3648
التاريخ: 2020/12/29

إىل  / املدعو ) زيد عميد غثيث (
إعالن

قدم طالب حجة الوفاة )ليىل ش�هيد عيل( 
طلبا إىل هذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار 
حجة وفاة بح�ق املدعو )زيد عميد غثيث( 
قررت املحكم�ة تبليغك  يف الصحف املحلية 
فعلي�ك الحضور أمامها خ�الل عرشة أيام 
م�ن تاري�خ نرش اإلع�الن وبخالفه س�يتم 

النظر بالطلب وفق القانون .
القايض

حسن جواد الحبيب

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 796/ب2021/2

التاريخ : 2021/2/24
اعالن

إىل/ املدع�ى عليهما ) س�يف محم�د كاظم و 
صادق محمد كاظم( 

أقام املدعي )املدير املفوض ملؤسس�ة االسكان 
التعاوني�ة اضافة لوظيفت�ه( الدعوى املرقمة 
أع�اله ضدكم�ا والذي يطل�ب فيه�ا الحكم ) 
بالزامكما بتأديتكما له و بالتكافل والتضامن 
بينه�م مبلغ�اً ق�دره ) 1250$ ع�ن الق�رض 
امل�ؤرخ 2019/2/13 ،ونظرا لثبوت مجهولية 
محل إقامتكما حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
يف محكمة بداءة مدينة الصدر واش�عار مركز 
رشط�ة الكرام�ة ج ح 14/محاك�م ، لذا تقرر 
تبليغكم إعالنا بصحيفت�ن محليتن يوميتن 
بموعد املرافعة 2021/3/3 الس�اعة التاسعة 
صباح�ا وعند ع�دم حضوركما أو إرس�ال من 
ينوب عنكما س�وف تجري املرافع�ة بحقكما 

غيابيا وعلنا  وفق األصول. 
القايض

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

وزارة العدل
 دائرة تنفيذ  

مديرية تنفيذ النجف 
رقم االضبارة: 698/ 2016

التاريخ : 24 / 2/ 2021
))اعالن((

تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ النجف العقار تسلس�ل 
النج�ف  الواق�ع يف  االم�ري  )1085/ 2( ح�ي 
لرشك�ة  املف�وض  املدي�ر   ( للمدي�ن  العائ�د 
مرف االقتصاد واالس�تثمار والتمويل مازن 
كام�ل الياس( حس�ب الكت�اب املرق�م )ش/

ه�/12243( يف 2019/4/30 الصادر من دائرة 
مس�جل الرشكات املحجوز لقاء طلب الدائنن 
) مليع�ة عزيز عبود ونجاة عب�د نجف  و احمد 
و وئام و حيدر و س�الم و عيل و س�ليم ونعيم 
و فاتن و منى اوالد وبنات س�امي عبد الكريم 
( اضافة اىل تركة مورثهم س�امي عبد الكريم 
حس�ن ، البالغ )126،726،844( مائة وستة 
وعرشون مليون وس�بعمائة وس�تة وعرشون 
ال�ف وثمانمائة واربعة واربع�ون دينار، فعىل 
الراغ�ب بالرشاء مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
م�دة )ثالثن( يوما تبدأ م�ن اليوم التايل للنرش 
مس�تصحبا معه التأمين�ات القانونية عرشة 
من املائ�ة من القيمة املقدرة بصك مصدق مع 
بطاقة االحوال املدنية وش�هادة الجنسية وان 

رسوم التسجيل والداللية عىل املشرتي.
املواصفات :�

1- موقع�ة ورقم�ه / جزي�رة النج�ف – حي 
االمري 2/1085

2- جنسة ونوعة : دار
3- حدوده واوصافه : بلدية النجف 

4- مش�تمالته : العق�ار يق�ع ع�ىل الش�ارع 
الخدم�ي واملوازي لش�ارع الكوف�ة وهو ركن 
ويحتوي ع�ىل ثالثة ابواب يتكون من س�احة 
امامي�ة مبلط�ة بالكراني�ت وحديق�ة وهناك 
مدخل يؤدي اىل قاعة مبلطة بالشتايكر العادي 
وصال�ة اس�تقبال س�قفها مرتب�ط بالطابق 
االعىل وحمام وتواليت وكليدور وغرفة وغرفة 
اخرى محصنة فيها الخزينة وهناك منور وان 
ارضية الطابق االول مبلطة بالكايش املوزائيك  
والج�دران ملبوخ�ة بالورق ومطلي�ة بالبوية 
وهناك اجزاء مغلفة بالس�رياميك ويوجد سلم 
يؤدي اىل الطاب�ق االول ويوجد يف الطابق االول 
كليدور وغرفة وصالة وان االرضية من الكايش 
املوزائي�ك والج�دران مطلي�ة بال�ورق وغرفة 
متخ�ذة كمخ�زن س�قفه من الس�ندويج وان 
الس�قف من الكونكريت املس�لح وهناك س�لم 
يؤدي اىل الس�طح واالرضي�ة مبلطة بالفريش 
وان عموم العقار مجهز باملاء والكهرباء علما 
ان الكهرب�اء مقطوعة م�ن الرئييس الكثر من 

ثالث سنوات حسب افادة الحارس.
5- مساحته : حسب الس�ند املرفق باالضبارة 

688م2
6- درجة العمران : جيد

7- الش�اغل : الحارس ) حاتم محمد سلمان( 
ول�م يب�ن يرغ�ب بالبقاء بع�د البي�ع بصفة 

مستأجر من عدمه
8- القيمة املقدرة : )969،600،000( تسعمائة 

وتسعة وستون مليون وستمائة الف دينار
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التعليم اإللكرتوين.. احلاجة واملتطلبات
           حسين المولى

صار من الواض�ح للعيان ان العالم يتقدم 
برسعة كبرية، وه�ذا التقدم التقني يحتم 
علينا الس�ري مع َركب�ِه وال يمكن الهروب 
لل�وراء م�ن دون الول�وج يف ه�ذا العالم، 
الراف�ُد الحقيق�ي لبن�اِء  فالتقني�ة ه�ي 
املجتمع�ات وتقدمها وتطوره�ا ال يمكن 

لل�دول التق�دم لتك�ون يف مص�اف الدول 
الذكية م�ن دون التقنية، وأبرز ما ارفدتنا 
التقنية من وس�ائل تساعدنا عىل ديمومة 
األعم�ال وممارس�ة النش�اطات اليومية 
والتعليمية ه�و ما يعرف الي�وم بالتعليم 
عن ُبعٍد، فيعرف بأنه وسيلة تدعم العملية 
التعليمي�ة وتنقلها من طور التلقني لطور 
اإلبداع والتفاعل، إذ يمتاز بالحس االبداعي 

من خالل تفاعل األستاذ مع الطلبة، كم انه 
يوفر الرجوع للمادة يف وقٍت الحق وغريها 
من املميزات التي تواكب هذا التطور، فمع 
ظهور جائحة كورونا نج�د غالبية الدول 
ق�د َسعت ُخطى تطبيق ه�ذه التقنية يف 
التعليم بع�د ان كانت مهملة يف بعٍض من 
ال�دوِل التي ال تؤمن بالتعلي�م اإللكرتوني 
وتعزو السبب يف ان هذه الوسيلة تقلل من 

الجهد العقيل للطالب، ولكن يمكننا القول 
بأن هذا الرأي محل نظر ونقد لدينا النه ال 
يجان�ب الحقيقة والواقع بيشء، فالتعليم 
ع�ن ُبع�د ما هو إالاّ وس�يلة ترتك�ز عليها 
العملية التعليمية يف س�بيل ديمومة الحق 
البرشي يف التعليم وليست ظاهرة وحدها، 
فالتعلي�م عن ُبعد وس�يلة يف نقل املعلومة 
م�ن الواق�ع الحقيقي للواق�ع االفرتايض 

برشوطه وُمحددات�ِه، فالصف فيه تحول 
م�ن صورٍة اعتدن�ا عليها لص�ورٍة حديثة 
تواك�ب الرَك�ب العاملي، وما نش�اهده يف 
دول العالم الثالث هو صورة يمكن القول 
بأنه�ا نظ�ام تعليم بدائي؛ بس�بب فقدان 
البني�ة التحتية التي يحتاجه�ا هذا الرافد 
م�ن التقنية، لذلك يتوجب توافر مجموعة 
منظوم�ة  وبن�اء  ال�رشوط  م�ن  كب�رية 

متكاملة يف س�بيل العمل بصورة ُمثىل من 
أجل تطبيق نظ�ام تعليمي حديث ومميز، 
ف�ال يمكن ان تكون هناك بدائية يف العمل 
وهناك تجارب حية لهكذا أنموذج فيمكن 
االهتداء ب�أي أنموذج ناج�ع ويتالءم مع 
الواقع التعليمي الحديث، وال يمكن انكار 
ان الكث�ري من الدول تحت�اج لِبنية تحتية 
يف ش�بكة اإلتصال حتى تس�اعد من نمو 

ه�ذا املرشوع ألنه يف النهاية وبال ش�ك ان 
ش�بكة االتصال تلعب الدور املهم والبارز 
يف تفعي�ل هذه املنظومة ان ل�م نقل انها 
ُكلاّ يشء فيه�ا، فمن غ�ري املتصور وجود 
تعلي�م ع�ن ُبعد م�ن غري اتصال ش�بكي 
معلوماتي مؤمن وَفعال بش�كل يس�اعد 
الطالب واألس�تاذ عىل االس�تخدام االمثل 

له.

من املسؤول عن تقلص احلصة التموينية؟
           زهير كاظم عبود  

ش�كلت مفردة الحصة التموينيَّة للمواط�ن العراقي عوناً ملواجهة 
األوضاع االقتصادية الحرجة التي تمرُّ بها البالد والعباد، واعتمدت 
ة  الغالبي�ة من طبقات العراقيني الفقرية يف تدبري أمورها املعيش�يَّ
عىل مف�ردات هذه الحصة الت�ي كانت متنوعة ومنصفة وتس�رت 

الحال. 
ونتذك�ر جميعاً أنَّ أصل هذه الحص�ة التي لجأت إليها الحكومات 
املتعاقبة بس�بب فرض العقوبات الدوليَّ�ة عىل العراق بعد احتالله 
لدول�ة الكوي�ت يف آب 1991، إذ قررت األم�م املتحدة فرض حصاٍر 
ق�اٍس وش�امٍل عىل الش�عب العراق�ي لم يؤث�ر قطعاً يف الس�لطة 
الحاكم�ة حينها، وبناًء عىل هذا الحصار تعرض الش�عب العراقي 
اىل حالة من ش�ح وانعدام الغذاء والدواء، بالنظر لتوقف أو عرقلة 
عملي�ات بيع النف�ط العراق�ي، وهو املص�در األس�اس للميزانيَّة 
العراقية، وإيراداته تش�كل املصدر األول يف عمليات اس�ترياد املواد 
الغذائيَّة واألدويَّة والسلع وحركة االقتصاد والسوق، ما أثر يف واقع 
الحي�اة االقتصاديَّ�ة واالجتماعيَّ�ة للعراقي�ني وخصوصاً رشيحة 
الفقراء، ونتيجة ملعان�اة الناس بادرت اللجان املختصة يف املنظمة 
الدوليَّ�ة اىل ط�رح مرشوع تصدي�ر النفط العراقي ب�إرشاف األمم 
املتحدة مقابل استرياد السلع الغذائيَّة واألدوية املسموح بها وذلك 

يف العام 1995. 
ة  بقي هذا الربنامج يمد املواطن العراقي باملواد الغذائية األساس�يَّ
وبأسعار رمزيَّة فرضتها الحكومة، كانت معيناً للمواطن العراقي 
وخصوصا ذوي الدخل املحدود والفقراء، واس�تمرت عملية توزيع 
املواد الغذائية بني املواطنني بموجب نظام البطاقة التموينية، وبعد 
نهاي�ة النظ�ام الدكتاتوري يف نيس�ان 2003 أعل�ن برنامج الغذاء 
العاملي التابع لألمم املتحدة أنَّ الحصة التموينية التي كانت ُمتبعة 
أيام النظام السابق نتيجة العقوبات االقتصادية سوف ُيعاد العمل 
بها بعد انقطاع ملا يزيد عىل الش�هرين بس�بب الحرب، وبعد العام 
2003 تراج�ع نظام الحص�ة التموينيَّة تدريجي�اً، فخرس املواطن 
مفردات عديدة غابت عن التموينية، فصالً عن حالة عدم االنتظام 

وعدم االنسيابيَّة يف مواعيد التوزيع، رافق ذلك إلزام املواطن بتسلم 
س�لٍع غذائيَّة رديئ�ة أو تالف�ة، وأحيانا غري صالحة لالس�تهالك، 
واقرتنت الحصة التموينية باالرتباك وعدم وجود تربيرات لحجبها 

فرتات غري قصرية.
وم�ع ظهور حاالت الفس�اد، ازدادت أعداد الفق�راء واملحرومني يف 
املجتمع العراقي، كما ازدادت أعداد العاطلني عن العمل، وتوسعت 
عمليات اس�ترياد املواد الغذائية وال�دواء، إال أنَّ ما يصل اىل املواطن 
ي�كاد يكون ضئيالً ال يس�د رم�ق األس الفق�رية وال تضمها رزمة 
الحص�ة التمويني�ة، ومع التوس�ع يف عمليات تصدي�ر النفط بعد 
أْن رفع�ت األمم املتحدة أح�كام العقوبات املفروض�ة عىل العراق، 
وازدياد صادرات النفط مع ارتفاع أسعاره يف تلك الفرتة، لم يلمس 
املواط�ن تربي�راً مقنعاً إليق�اف توزيع تل�ك الحص�ة التموينية أو 
التلك�ؤ بمفردات ووقت التوزي�ع، ووصل األمر أن تطرح الحكومة 
مرشوع�ًا تبدل في�ه نظام الحص�ة التموينيَّة بنظ�ام التعويضات 
النقدي للمواطن كبدي�ٍل عن القيمة النقديَّة لرشاء الطعام، مع ما 

يجتاح السوق من ارتفاع بأسعار املواد الغذائيَّة الرضوريَّة. 
وم�ع طرح هذا املرشوع الذي واجهه العراقيون بالرفض والغضب 
وع�دم االهتمام، بادرت الحكومة اىل طرحه كمرشوع قانون، بقي 
العراقي�ون ينتظرون قوانني وقرارات تعينه�م وتنصفهم ملواجهة 

أعباء الحياة مع تفيش البطالة وتوقف املشاريع.
مثلم�ا راف�ق كل ه�ذه األم�ور ارتف�اٌع تدريج�يٌّ يف أس�عار املواد 
الغذائيَّة واألدويَّة، وتردي الخدمات بش�كل ع�ام، ومع توفر اغلب 
السلع الغذائية يف الس�وق العراقية من قبل تجار القطاع الخاص، 
يش�ري ذل�ك اىل عدم ق�درة وزارة التجارة عىل التناف�س مع التجار 
الذي�ن ب�دؤوا يفرض�ون أس�عارهم العالية عىل املواط�ن من دون 
رادٍع أو رقي�ب. فإذا كانت البطاقة التمويني�ة ضماناً للفقراء من 
أبن�اء العراق فإنها بالتأكيد تحتاج اىل نظ�ام عميل وعلمي يضمن 
ديمومة واستمرار اس�ترياد املواد الرضوريَّة وإيصالها اىل املواطن 
العراقي، وفق برنامج يضمن جودة نوعيتها وتنافس�ها مع السلع 
البديلة، مع التصدي لحاالت الفساد وفق الصيغ القانونية الفاعلة 
واملش�ددة بوصفها تشكل جناية تس�تهدف الشعب يف ظل أوضاع 

اقتصادية حرجة، واإلفادة من تجربة األمم املتحدة يف اإلرشاف عىل 
الربنامج املذكور ونجاحه.

ومن الجدير بالذكر أنَّ مهمة توزيع الغذاء بني الفقراء واملحرومني 
من بني أولويات مهمة الحكومة، والتي ال يمكن التنصل عنها ألي 
س�بٍب كان، كما أنَّ املس�اهمة يف اس�تقرار الس�وق وثبات أسعار 
الس�لع الغذائية مهم�ة وطنيَّة يتضمنها الربنام�ج الحكومي، ويف 
بل�ٍد تصل ميزانيته وإيراداته اىل مبالغ تش�به الخي�ال، ال يعقل أْن 
يبحث أبناؤه عن موادَّ غذائية تعينهم عىل قساوة العيش وظروف 
الحياة، كما أنَّ نظاماً بديالً ال يمكن أْن يكون ثابتاً مع تغري أسعار 

السوق وارتفاع أسعار العملة األجنبية مقابل الدينار.
إنَّ إع�ادة النظ�ر يف قضية توزيع املواد الغذائي�ة للمواطن العراقي 
م�ن قبل لجان مختص�ة أضحت مطلباً ملحاً، يس�توجب أْن تقوم 
الحكومة بدورها الفاعل والدستوري يف العمل عىل أسس اقتصاديَّة 
حديثة بما يضمن كرامة املواطن ويشجع القطاع الخاص وتنميته. 
الحص�ة التموينيَّة رضورة تواجه به طبقة الفقراء غالء وجش�ع 
تج�ار املواد الغذائي�ة، ونظام البطاق�ة التموينية يوف�ر للمواطن 
حاجاته األساسية بأسعار رمزية ال يمكن أْن يعوضها البديل املايل، 
كما أنَّ نس�بة الفقر قد زادت يف املجتمع العراقي، فضال عن ازدياد 

ملحوظ يف نسبة البطالة.
علينا أْن نفكر بصوٍت عاٍل بأاّنَّ تلك الحصة التموينية التي ساعدت 
أساً كث�رية وطبقة واس�عة م�ن الفقراء يف ضم�ان لقمة العيش، 
أسهمت يف سد رمقهم وأش�بعتهم بكرامة، وأنَّ توقفها بأي شكل 
من األشكال ال يخدم العراق ومستقبله وال يوفر ضمانة اجتماعية 
أو صحيَّ�ة وال مقومات العيش االساس�ية التي أوجبها الدس�تور، 
ويتطلب األمر س�ؤال مجلس النواب يف معرفة أسباب تردي حصة 
العراقيني من الغذاء؟ وأن نتساءل ملاذا صار حال البطاقة التموينيَّة 

اىل ما صار إليه اليوم؟
ال تستهينوا بمطالبات الفقراء ألنهم القاعدة العريضة التي تحتاج 
للدعم واملس�اندة، كونوا حريصني عىل تأمني قوتهم، وكونوا ايضا 
صادقني يف تشخيص الخلل والوقوف ضد كل محاوالت املماطلة أو 

التسويف يف مجال البطاقة التموينية للناس.

  
  

 شركة غازبروم نفت بدرة بي. في.
 GAZPROM NEFT BADRA B.V. 

 TENDER ANNOUNCEMENT مناقصةالعالن إ
  

الشركات ("مقدمي  المشغل")“لمنطقة بدرة التعاقدية (المشار إليها بـ بدرة لحقلنتاج اإلو التطويرعقد مشغل  ،في.نفت بدرة بي  غازبروم شركةتدعو 
 :") للمشاركة في المناقصة التاليةالعطاءات

Gazprom Neft Badra B.V., the Operator under the Development and Production Service Contract for the 
Badra Contract Area (the “Operator”), hereby invites the companies (the “Bidders”) to participate in the 
following Open (Public) Tender: 

  
1393المناقصة رقم   TENDER No.  1393 

 TENDER NAME:  ACID STIMULATION OF WELLS, BADRA OILFIELD, THE REPUBLIC OF IRAQ اسم المناقصة: التحفيز الحمضي لآلبار في حقل بدرة النفطي، جمهورية العراق
  

ل من قبل ممث ةلشركة المقدمة العطاء موقععلى ورقة رسمية لالمناقصة بعد تقديم طلب خطي ( وثائق هذهعلى  االعطاءات أن يحصلويمكن لمقدمي و
) يحتوي على االسم الكامل لمقدم العرض ورقم الهاتف والفاكس والعنوان البريدي والبريد اإللكتروني حيث ستُرسل الوثائق للمناقصة، لها مخول

 عنوان التالي التابع للمشغل:. ويرسل هذا الطلب الخطي للاالسم الكامل ووظيفة الشخص المخول لالتصالوأيضا على 
 

Please be informed that the Bidders may receive the Tender Documentation under this Tender upon 
submission of a written request (made on the Bidder’s letterhead and signed by the authorized 
representative) indicating the full name of the Bidder, phone, fax, post address, e-mail address for 
sending the Tender Documentation and full name and position of the contact person to the following 
Operator’s e-mail address: 

  
Tenders-Services@gazpromneft-badra.com. Tenders-Services@gazpromneft-badra.com. 

  

بعد استالم الطلب الخطي من مقدم العطاء سيرسل المشغل وثائق المناقصة إلى مقدم العطاء عن طريق البريد اإللكتروني دون أن يتحمل أية 
 مسؤولية عن الفقدان أو التأخر.

 
 إرسال وثائق المناقصة إلى مقدمي العطاءات بعد توقيعهم اتفاقية السرية مع المشغل.مالحظة: يتم 

Upon receipt of a written request from the Bidder, the Operator will send the Tender Documentation to 
such Bidder by e-mail without any responsibility for loss or late delivery. 
 
Note: Tender Documentation will be sent to the Bidders upon signing a Confidentiality Agreement with 
the Operator.  

  
الحد يرجى المالحظة أنه من أجل المشاركة في عمليات التقييم ضمن هذه المناقصة يجب على مقدم العطاء أن يستجيب للشروط التالية التي تعتبر 

 األدنى المطلوب:
Please note that in order to be considered for further evaluation under this Tender, the Bidder as a 
minimum shall:  

  

 امتالك خطاب عدم ممانعة صادر من الهيئة العامة للضرائب في وزارة المالية -
 ؛ةتفجرمواد م امتالك رخصة للعمل ونقل -
 جمهورية العراق؛تجربة عمل في  -
 تجربة عمل في مجال التحفيز الحمضي في جمهورية العراق؛ -
 أشهر من تاريخ توقيع العقد؛ 3القدرة والرغبة في بدء العمل في البئر في خالل  -
 امتالك ورشة عمل في العراق أو االستعداد إلنشاء ورشة العمل في العراق؛ -
 نطاق العمل؛ تقديم المعدات والتكنولوجيا التي تتناسب مع شروط -
 يوما؛ 30ورشة العمل في العراق أو القدرة على توصيلها إلى حقل النفط في خالل  مخازنتوفر السدادات للعزل المؤقت في  -
 امتالك البرامج والقدرة على احتساب مختلف سيناريوهات التحفيز أثناء مرحلة التخطيط؛ -
 ال تقل عن ثالث سنوات؛ لديه خبرة عمل في هذا المجال ماامتالك فريق صحة وسالمة  -
 امتالك معايير السالمة؛ -
 ) ومعدات الحماية الشخصية؛H2Sامتالك معدات السالمة بما في ذلك معدات السالمة ( -
 دوالر أمريكي؛ 50,000.00تقديم ضمان مصرفي بمقدار -
 العقد إلى المشارك؛% من قيمة العقد في حال إحالة 10االستعداد لتقديم ضمان األداء المصرفي بمقدار ال يقل عن  -
 ناسب مع المتطلبات األمنية للمشغل؛توفير شروط تت -
 األساسية الواردة في مسودة العقد التي سيقدمها المشغل ضمن هذه المناقصة.حكام قبول الشروط واأل -

- have a No-Objection letter issued by Ministry of Finance, General Commission for Taxes; 
- have licenses for handling and transportation of explosives; 
- have an experience of working in the Republic of Iraq; 
- have an experience in acid stimulation in the Republic of Iraq; 
- to be capable and willing to start work on the well within 3 months from the date of the contract 

signing; 
- to have a workshop facility in Iraq or to be ready to set up a workshop facility in Iraq; 
- propose equipment and technology that comply with the requirements of Scope of Work; 
- to have available plugs for temporary isolation in workshop facility in Iraq or to be able to deliver 

it to the oilfield within 30 days; 
- have software and be able to calculate different stimulation scenarios during planning stage; 
- to have competent HSE Staff with at least 3 years of experience in HSE; 
- to have Safety Standards; 
- to have Safety Equipment including H2S Safety Equipment and PPE; 
- to provide the bank guarantee (bid bond) in the amount of USD 50,000.00; 
- be ready to provide the bank guarantee (performance bond) in the amount of 10% of the contract 

price, in case the Bidder is awarded the contract; 
- to comply with the Operator’s security requirements;  
- Accept key terms and conditions of the draft contract provided by the Operator under this 

Tender. 
 

إعالنها، أو إعالن التمديد اإلضافي، إذا انطبق األمر، من الفاتورة األولي ضمن العقد مبلغا محددا في وثائق المناقصة مقابل باستقطاع المشغل سيقوم 
 الموقع مع مقدم العطاء الفائز.

 
 

  ضمن هذه المناقصة (يوم وساعة انتهاء تقديم العطاءات) هو الساعة الخامسة مساًء (بالتوقيت العالمي / غرينتشإن أقصى موعد لتقديم العطاءات 
 .2021  18اذار  ) (3:00+

 

The Operator will deduct an amount specified in the Tender Documentation for tender announcement 
and further extension announcement, if applicable, from the first invoice under the contract signed with 
the successful Bidder. 
 
The deadline for submission of bids under this Tender (Bid Due Date & Time) is 17:00 (UTC/GMT+3:00) 
March 18, 2021. 

  

 في حال تمديد الموعد النهائي بموجب هذا المناقصة، سيقوم المشغل بنشر المعلومات عن يوم وساعة االستحقاق الجديدين.
 

 .تباعا لعرض التجاريللعرض الفني ولالمناقصة مفتوحة، حيث ُيقدم ظرفان منفصالن : االستراتيجية
 
 

) يتم تقييم العروض التجارية فقط للمقدمين الناجحين في التقييم الفني، حسب إجراءات المناقصة 2تقييم العروض الفنية أوال. (فتح و) يتم 1التقييم: (
 ظرف المحتوية على العروض التجارية للمشاركين الذين فشلوا في التقييم الفني دون فتحها بطلب منهم.) يتم إرجاع األ3( المعتمدة من قبل المشغل.

 
 سُتوضح تفاصيل شروط وأحكام المناقصة في وثائق المناقصة.

 
حمل أية مسؤولية تجاه يت أنالعقد دون  حالةإفي أي وقت قبل  المناقصةإلغاء و أ، بموجب المناقصة الحق في قبول أو رفض أي عطاء شغلالميملك 

 أو دون أن يبرر أسباب اتخاذه الخطوات من هذا القبيل. عطاء ي مقدمأ

In case of the deadline extension under this Tender, the extended Bid Due Date & Time will be 
published by the Operator accordingly.  
 
Strategy: Open (Public) Tender with two (2) separate envelopes for Technical bid and Commercial bid. 
 
Evaluation:  (1) Technical bids shall be opened and evaluated first. (2) Commercial Evaluation shall be 
conducted only for technically qualified bidders in accordance with the Operator’s Tender Procedures. 
(3) Envelopes with commercial offers of the disqualified bidders should be returned unopened upon 
request. 
 
Detailed terms and conditions of the Tender will be provided in the Tender Documentation.  
 
The Operator reserves the right to reject any bid submitted by the Bidder under this Tender, or 
terminate this Tender, at any time prior to award of the contract, without incurring any liability towards 
any Bidder submitted the bid or justifying the grounds for such actions. 

  
./  قسم العقود والمشترياتفينفت بدرة بي  غازبروم شركة  Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department 

 

اعادة اعالن
مناقصة استريادية 

 KV ملحوالت التوزيع سعة R144/B 14/م / د ي ا/2020 )تجهيز 150 طن رشيط نحايس ذو الرقم الرمزي
11/400 وحسب املواصفات الفنية وقائمة جدول التسليم

تاريخ الغلق ) 2021/3/28( )معلنة للمرة الثانية( 
ي�رس )وزارة الصناع�ة واملعادن  /رشكة دي�اىل العامة( بدعوة مقدم�ي العطاءات املؤهل�ني وذوي الخربة لتقديم  

عطاءاتهم بموجب الوثائق القياسية االلزامية وبعكسه يهمل العطاء مع مالحظة ما يأتي :
1 � عىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال )رشكة دياىل العامة (  وعرب 
الربي�د االلكرتون�ي  )WWW.dialacompany.com( وكما موضحة بالتعليمات ملقدم�ي العطاءات مع مالحظة ما 

ييل :
أ � املبل�غ التخميني االجم�ايل لكلف التصنيع للمناقصة هو )330000( دوالر امريكي )فقط ثالثمائة وثالثون الف 
دوالر  الغريه�ا( يض�اف اليه س�عر LME للنحاس الجمايل الكمية يف يوم فتح العطاءات لغرض احتس�اب الس�عر 

االجمايل للعطاء ، واصل CIP مخازن رشكة دياىل العامة
ب � مقدار  مبلغ التأمينات االولية للمناقصة هو   ) 9900( دوالر امريكي )فقط تس�عة االف وتس�عمائة دوالر ال 

غريها ( واملطلوب تقديمها مع العطاء
 ج � ان سعر بيع مستندات للمناقصة هو  )150000( دينار عراقي ) مائة وخمسون الف دينار عراقي( 

غ�ري قاب�ل لل�رد اال يف حال الغ�اء املناقصة  من قب�ل رشكتنا حيث تعاد ثم�ن الوثائق فق�ط دون تعويض ملقدمي 
العطاءات

ه� � عىل مقدم العطاء ان يستخدم نموذج صيغة العطاء املوجود يف القسم الرابع ) نماذج العطاء( ويجب ان يتم 
تعبئ�ة النموذج بالكامل دون اي تغيري يف ش�كله لن تقبل اي بدائل كما ويجب تعبئ�ة جميع الفراغات باملعلومات 

املطلوبة 
*مالحظة / تعفى الرشكات االجنبية الرصينة التي ليس لديها فرع او تمثيل رس�مي او وكيل تجاري مس�جل يف 

العراق من تقديم وصل رشاء  مستندات املناقصة
*ان رشكتنا غري ملزمة بقبول اوطا العطاءات سعرا 

*يف ح�ال كانت طريق�ة الدفع )نقدا( فيتم الدفع ب� )الدينار العراقي وبما يعادل قيمة الدوالر حس�ب نرشة البنك 
املركزي العراقي  ليوم اطالق املستحقات للمواد املجهزة

*تقدي�م تعهد خطي يف القس�م القانوني لرشكتن�ا بعدم التعامل م�ع الكيان الصهيوني واملؤسس�ات والرشكات 
التابعة لها 

2 �  متطلبات التاهيل املطلوبة :  )كما مبينة يف وثائق العطاء( 
3 � يت�م تس�ليم العط�اءات اىل العن�وان االتي ) رشكة دياىل العام�ة / طريق بغداد بعقوبة الجدي�د  � قرب تقاطع 
القدس(  وان اخر موعد لتسليم العطاء سيكون الساعة الثانية ظهرا من تاريخ غلق املناقصة يف 2021/3/28 وان 
العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور 
يف العنوان االتي ) مقر رشكتنا / غرفة لجنة فتح العروض ( يف الس�اعة التاس�عة صباحا ليوم 2021/3/29 ويف 
حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رس�مية يكون اليوم التايل للدوام الرس�مي هو اخر موعد لتس�ليم العطاء ويعترب 

موعد الغلق
املهندس

عبد الستار خملف عليوي
معاون املدير العام / وكالة
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اعالن
رزمة )1/ 2021(

اىل املتهمني الغائبني املدرجة اس�مائهم وعناوين س�كنهم، ملا كنتم متهمني وفق املواد املؤرشة ازاء اس�مائكم يف القضية املبينة ادناه وبما ان محالت اقامتكم 
مجهول�ة ل�ذا اقتىض تبليغكم يف الصحف املحلية عىل ان تحرضوا امام املحكمة العس�كرية االوىل خالل م�دة ثالثني يوما من نرش هذا االعالن يف الصحف وعند 
عدم حضوركم سوف تجرى محاكمتكم غيابيا وتحجز اموالكم املنقولة وغري املنقولة ويطلب من كافة املوظفني العموميني القاء القبض عليكم وتسليمكم 

اىل اقرب جهة عسكرية او مركز رشطة ويلزم االهليني الذين يعلمون محل اختفائكم باخبار الجهات املسؤولة بذلك.

وزارة العدل
 دائرة تنفيذ  

مديرية تنفيذ النجف 
رقم االضبارة: 2028/ 2018

التاريخ : 24 / 2/ 2021
))اعالن((

تبيع مديرية تنفيذ النجف السيارة املرقمة 
)26608( ن�وع ) بيج�و تك�ي( الل�ون ) 
اصف�ر( املودي�ل )2010( العائدة للمدين ) 
ك�رار كاظم بدر( لقاء طل�ب الدائن ) آمال 
ن�ارص عب�د الرض�ا( ، واملدرج�ة اوصافها 
ادن�اه، فم�ن ل�ه رغب�ة الحض�ور يف تمام 
الس�اعة الرابع�ة ع�را يف الي�وم العارش  
من الي�وم التايل للن�رش يف الصحف املحلية 
يف مع�رض رشك�ة ) اريج النج�ف( الواقع 
يف ) املعارض( مس�تصحبا معه التأمينات 
القانونية ع�رشة باملائة من القيمة املقدرة 
وش�هادة الجنس�ية وهوية االحوال املدنية 
ه�ذا وان الثمن يدف�ع نق�دا والداللية عىل 

املشرتي.
املنفذ العدل

نصري حسن عبد زيد الكالبي
املواصفات :�

1- النوع: بيجو تكي
2- املوديل : 2010

3- االطارات : مستخدمة 
4- البطارية : مستخدمة

5- ب�دن الس�يارة: في�ه ارضار يف الجه�ة 
الخلفية لجهة السائق

6- زجاج السيارة: صالح لالستخدام
7- دواخل السيارة : مستخدمة

8- القيمة املقدرة : )2،920،000( مليونان 
وتسعمائة وعرشون الف دينار.

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

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوفة

رقم االضبارة : 2021/317
التاريخ : 2021/2/14 

اىل  /املنفذ عليه ) داود محمد داود/ كربالء 
العباسية الرشقية(

لق�د تحقق لهذه املديرية من ) خالل رشح 
املبلغ احمد ابراهيم صفر واش�عار مختار 
منطقة العباسية الرشقية يف كربالء  ) عيل 
جاسم محمد( املؤرخ يف 2021/2/9(  انك 
مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم 
او مؤق�ت او مخت�ار يمكن اج�راء التبليغ  
عليه واستنادا للمادة 27 من قانون التنفيذ 
تق�رر تبليغ�ك اعالنا بالحض�ور يف مديرية 
تنفيذ الكوفة خالل خمس�ة عرش يوما تبدأ 
م�ن اليوم الت�ايل للنرش ملب�ارشة املعامالت 
التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك 
س�تبارش ه�ذه املديري�ة باج�راء التنفيذ 

الجربي وفق القانون.
املنفذ العدل 

اوص�اف املح�رر:- ق�رار محكم�ة ب�داءة 
يف  578/ب2020/2(   ( املرق�م  الكوف�ة 
2020/12/17 املتضمن الزامك بتأدية مبلغ 
مقداره مليونان دينار للمدعي ) عقيل عيل 
عيدان( واتعاب محاماة للمحامي ) حسني 
ع�يل الفتالوي( مبلغ مقداره ) مائتان الف 

دينار( مع الرسوم واملصاريف.
�����������������������������������

اىل الرشيك/ عباس حمزة كاظم 
توجب عليك الحضور اىل صندوق االسكان 
العراقي فرع النجف وذلك القرارك باملوافقه 
عىل قي�ام رشي�كك بالبن�اء ع�ىل القطعة  

املرقمة 3/50203 حي النداء
طالب القرض 

عدنان جعفر موىس 
�����������������������������������

اىل الرشيك/ بشار سعد خضري
توجب عليك الحضور اىل صندوق االسكان 
العراقي فرع النجف وذلك القرارك باملوافقه 
عىل قي�ام رشي�كك بالبن�اء ع�ىل القطعة  

املرقمة 3/52133 حي النداء
طالب القرض 

حنان حسن عبد عيل
�����������������������������������

فقدان
فق�د مني الوثيقة املرقم�ة 000164355-

29 يف 2020/11/23 باس�م / رقي�ة عدي 
ابراهيم الصادرة من مدرسة الزمرد للبنات 
املعنون اىل متوس�طة االمل من يعثر عليها 

تسليمها لجهة االصدار
�����������������������������������

اىل ال�رشكاء/ حن�ني هادي مج�دي وانس 
رافت سلمان 

توجب عليكم الحضور اىل صندوق االسكان 
القرارك�م  وذل�ك  النج�ف  ف�رع  العراق�ي 
باملوافقه ع�ىل قيام رشيكك�م بالبناء عىل 

القطعة  املرقمة 3/4118 حي السالم
طالب القرض 

رياض محسن تومان

مجلس القضاء األعىل 
اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

النجف االتحادية
محكمة جنح الكوفة

العدد: 281/ج/ 2021
التاريخ : 2021/2/24

إىل/ املته�م الهارب ) عس�كر 
امعيطي جلوع املوسوي(

م/إعالن غيابي
بالدع�وى  ان�ك مته�م  حي�ث 
281/ج/2020  املرقم�ة 
املش�تكي فيها ) نهله رسحان 
حس�ني ( وف�ق امل�ادة )432( 
مح�ل  وملجهولي�ة  عقوب�ات 
للحضور  تبليغك  تقرر  إقامتك 
أم�ام ه�ذه املحكم�ة بموعد 
املحاكمة املوافق 2021/3/28 
ويف حالة عدم حضورك تجري 
املحاكمة غيابيا وفق القانون.

القايض
محمد جاسم عبيد

�������������������������
تنويه

جري�دة  يف  س�هون  وردة 
الع�دد  العراق�ي يف  املس�تقبل 
2322  يف تاريخ 2021/2/17 
الخط�اء يف العق�ار التسلس�ل 
الصحيح  وهو  29/9السواده 
29/9 م 27 السواده و الخطأ 
الثان�ي 360س�هم م�ن اصل 
الصحي�ح  ه�و  و  120س�هم 

36سهم من اصل 120سهم
قضية تنويه

�������������������������
جمي�ل  الرشيك/ظاف�ر  اىل 

حسني
اقتىض حضورك اىل مقر بلدية 
النجف االرشف لغرض اصدار 
املرق�م  للعق�ار  بن�اء  اج�ازة 
)3/57404( حي النداء  خالل 
ع�رشة أي�ام وبخالفه س�تتم 

اإلجراءات دون حضورك .
طالب اإلجازة 
عيل ناظم رضا

مجلس القضاء األعىل 
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النجف 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 898/ب2021/3
التاريخ : 2021/2/24

اعالن
إىل/ املدع�ى علي�ه االول ) مهند عبد 

السادة ضايع( 
أقام املدعي )املدير املفوض ملؤسسة 
االسكان التعاونية اضافة لوظيفته( 
الدع�وى املرقمة أع�اله ضدك والذي 
يطل�ب فيه�ا الحك�م ) بتأديت�ك له 
بالتكاف�ل  االخ�ر  علي�ه  واملدع�ى 
والتضام�ن مبلغ�اً مق�دراه ) 800 
دوالر امريك�ي عن قرض مؤرخ يوم 
2019/1/16 ،ونظرا ملجهولية محل 
إقامتك وحسب رشح القائم بالتبليغ 
يف محكم�ة ب�داءة كرب�الء واش�عار 
مختار حي العامل/1 ) فاضل جياد 
عب�د الرضا( لذا تق�رر تبليغك إعالنا 
بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد 
التاس�عة   2021/3/10 املرافع�ة 
صباحا وعند عدم حضورك أو إرسال 
من ينوب عنك سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا  وفق األصول. 
القايض

خالد جابر عبيد

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

رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النجف 
االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 112/ب2021/4

التاريخ : 2021/2/24
اعالن

إىل/ املدع�ى علي�ه ) عام�ر م�وىس 
عليوي( 

أق�ام املدعي )حس�ن غالم حس�ني( 
الدعوى املرقمة أع�اله والتي يطلب 
بتأديت�ك  بالزام�ك   ( الحك�م  فيه�ا 
مق�داره   مبلغ�اً  اع�اله  للمدع�ي 
خمس�ون ال�ف دوالر امريكي وذلك 
ع�ن تعام�ل تج�اري( وذلك حس�ب 
اقرارك يف الدعوى الجزائية املرقمة ) 
773/ج/2017( ،ولثبوت مجهولية 
مح�ل إقامتكما حس�ب رشح املبلغ 
ح�ي  مخت�ار  واش�عار  القضائ�ي 
الغري/ 1 ) كريم حسون الجنابي(، 
ل�ذا ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغك 
إعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني 
للحضور يف موع�د املرافعة املصادف 
ع�دم  وعن�د   2021/3/9 ي�وم   يف 
حضورك أو إرس�ال م�ن ينوب عنك 
قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا  وفق األصول. 
القايض

عامر حسني حمزة

اعالن
تعلن رئاس�ة جامعة املثنى عن اجراء املزايدة العلنية لبيع املواد املش�طوبة يف 
مخازن رئاس�ة جامعة املثن�ى واملدرجة ضمن القائم�ة يف ادناه وفق قانون 
بي�ع وايجار اموال الدول�ة  رقم ) 21 لس�نة 2013( وتعديالته فعىل الراغبني 

بالرشاء املراجعة.
دفع تأمينات التقل عن ) 20%( من القيمة املقدرة للمال والبالغة 

ايداع اجور خدمة )2%( من مبلغ البيع 
تع�د قائم�ة املزايدة مفتوحة مل�دة )30( يوم من اليوم الت�ايل لنرش االعالن يف 

الجريدة الرسمية 
يتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف القانونية االخرى

اىل الرشيك/عيل عامر حسني 
اقت�ىض حض�ورك اىل مق�ر بلدي�ة النجف 
االرشف لغ�رض اصدار اج�ازة بناء للعقار 
الن�داء  خ�الل  املرق�م )3/58820( ح�ي 
عرشة أيام وبخالفه س�تتم اإلجراءات دون 

حضورك .
طالب االجازة 

سام رائد عبد عيل
�����������������������������������

اىل الرشيك/سعد عيل هادي
اقت�ىض حض�ورك اىل مق�ر بلدي�ة النجف 
االرشف لغ�رض اصدار اج�ازة بناء للعقار 
الن�داء  خ�الل  املرق�م )3/58302( ح�ي 
عرشة أيام وبخالفه س�تتم اإلجراءات دون 

حضورك .
طالب االجازة 

حسن سعيد مجيد
�����������������������������������

اىل الرشيك/ابراهيم فليح حسن 
اقت�ىض حض�ورك اىل مق�ر بلدي�ة النجف 
االرشف لغ�رض اصدار اج�ازة بناء للعقار 
املرق�م )3/88532( ح�ي املي�الد  خ�الل 
عرشة أيام وبخالفه س�تتم اإلجراءات دون 

حضورك .
طالب االجازة 

حميدة عزيز عبد الحسني
�����������������������������������

اىل الرشيك/عقيل ادريس عزيز
اقت�ىض حض�ورك اىل مق�ر بلدي�ة النجف 
االرشف لغ�رض اصدار اج�ازة بناء للعقار 
الن�داء  خ�الل  املرق�م )3/67198( ح�ي 
عرشة أيام وبخالفه س�تتم اإلجراءات دون 

حضورك .
طالب االجازة 

عباس عيل هاشم
�����������������������������������

تنويه
ورد يف صحيف�ة املس�تقبل العراقي بالعدد 
2323 بتاريخ 2021/2/18 حيث ذكر رقم 
الكلفة التخمينية 000,000,247 املناقصة 
رق�م 5/2021 خطأ والرق�م الصحيح هو 
التامين�ات  مبل�غ  ورق�م   247,000,000
 6/2021 املناقص�ة   000,000,4 االولي�ة 
خطأ والصحيح هو 4,000,000 لذا اقتىض 

التنويه 
�����������������������������������

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

ملحافظة املثنى 
قسم شؤون االحوال املدنية

اعالن
ق�دم املواطن�ني كل من ) به�اء / صفاء / 
ضي�اء / مصطف�ى / عيل / س�جاد اوالد 
فيص�ل رب�اط(  طلب�ا اىل ه�ذه املديري�ة 
يطل�ب فيه تبدي�ل اللقب يف قي�ده  وجعله 
)الش�نابره( بدال من )الش�نايره(  وعمال 
باح�كام امل�ادة )22(  من قان�ون البطاقة 
الوطني�ة رق�م 3 لس�نة 2016 املعدل تقرر 
ن�رش الطلب باحدى الصح�ف املحلية فمن 
لديه اعرتاض  مراجعة  هذه املديرية خالل 
فرتة خمس�ة عرشة يوما من تاريخ النرش 
وبعكس�ه س�وف ننظ�ر يف الطلب  حس�ب 

االصول
اللواء

رياض جندي عبد الكاظم الكعبي
مدي�ر االحوال املدنية والجوازات واالقامة/ 

وكالة
�����������������������������������

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف

 قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات
 العدد : 2329

التاريخ 2021/2/24
اعالن

بناء ع�ىل الدعوة املقامة م�ن قبل املواطن  
)محم�د عيل مهدي صاح�ب( طلبا لغرض 
تبدي�ل لقبه  وجعله ) الفض�يل( بدل من ) 
الحس�اوي( فم�ن لديه اع�رتاض مراجعة 
هذه املديرية خالل مده اقصاها )خمس�ة 
ع�رش يوم( وبعكس�ه س�وف تنظ�ر هذه 
املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة )22( 
من قان�ون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 
يف   24195 املرق�م  االداري  واالم�ر   2016

2016/6/12
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

الــــسعــــر العـــدد      اســــم المــــــــــادةت
18900000حاسبة مكتبية1
1365000جهاز ستاليت2
9135000طابعة عادية3
18180000طابعة ملونة4
16240000ماطور ماء5
10200000تلفزيون ملون6
816000مدفئة كهربائية7
5250000الب توب8
240000مكنسة كهربائية9

525000ٍمروحة عمودية10
1470000مروحة جدارية11
19152000جهاز اتصال السلكي12
72100000جهاز استنساخ13
14DVRٍ440000
4100000كاميرة تصوير15
17170000كاميرة مراقبة16
1785000تلفون نقال17
330000جهاز بصمة18
19RO 330000منظومة
1545000مروحة سقفية20
690000مكيف هواء21
360000يراد ماء22
4100000سبلت جداري23
3120000سبلت كنتوري24
315000مبردة هواء25
210000مجمدة26
420000ثالجة27
324000ميز مكتب 180 سم28
540000ميز مكتب 120 سم29
312000ميز تلفزيون خشب30
1080000ميز مكتب 140 سم31
210000 سيتطبالت خشب32
618000ميز حاسبة خشب33
3150000 تخمقنفات34
1050000سرير منام حديد35
330000ميز 120 سم حديد36
250000قاصة حديد37
515000شمعة مالبس حديد38
35175000كرسي دوار حديد39
30150000كرسي مداولة حديد40
1050000كرسي حاسبة حديد41
728000كرسي ستول حديد42
77385000كرسي مطعم حديد43
20100000ميز طعام حديد44
550000سجاد45
100100000 مكاربد46
50100000كرسي بالستك47

6905000 ستة ماليين وتسعمائة وخمسة المجموع      
الف الغيرها

االستاذ الدكتور
عامر عيل حسني العطوي

رئيس اجلامعة

العميد احلقوقي
ياسني عبد حسني

رئيس املحكمة العسكرية االوىل
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رياضة7
العدد )2327( الخميس  25  شباط  2021

ضمن منافسات الدوري املمتاز

التعادل يفرض نفسه عىل مواجهة أربيل وبغداد.. وامليناء يكتفي 
بالتعادل مع احلدود

             المستقبل العراقي/ متابعة

تع�ادل فريق أربيل أمام فريق أمانة بغداد 2-2، 
ضمن مباريات الجولة األوىل من املرحلة الثانية 

للدوري العراقي املمتاز، مساء األربعاء.
وأقيم�ت املب�اراة ع�ى ملع�ب ده�وك، امللع�ب 
االفرتايض ألربيل بس�بب وجود أعمال صيانة يف 

ملعب فرانسو حريري.
 تقدم أربيل أوال بهدف شريكو كريم يف الدقيقة 
6، قب�ل أن يدرك فريق أمان�ة بغداد التعادل عن 

طريق رضا فاضل يف الدقيقة 24. 
 وتمك�ن أمان�ة بغداد م�ن إنهاء الش�وط األول 

متقدما 2-1، بعدما سجل حسني عيل يف الدقيقة 
.47

وتمك�ن فري�ق أربي�ل م�ن ف�رض س�يطرته يف 

الش�وط الثاني، ليحقق التعادل مع رضبة حرة 
مبارشة عن طري�ق الالعب كورست بايز بحلول 

الدقيقة 80. 
 ورف�ع أربي�ل رصيده إىل النقط�ة 20 ، يف املركز 

14، بينم�ا بق�ي فري�ق أمان�ة بغ�داد باملركز 
التاسع برصيد 25.

م�ن جان�ب آخر خط�ف املين�اء تع�ادال قاتال 
بنتيج�ة 1-1 من مضيفه الح�دود يف املباراة 
الت�ي أقيمت مس�اء اليوم يف ملع�ب التاجي 
لحس�اب الجول�ة األوىل من املرحل�ة الثانية 

للدوري العراقي املمتاز.
 الش�وط األول انتهى س�لبيا ول�م يتمكن كال 

الفريق�ني من الوصول إىل ش�باك اآلخر 
لكن م�ع بداية الش�وط الثاني 

تمكن منار طه من تسجيل 
ه�دف التق�دم للحدود يف 

الدقيقة 47.
طرد  املب�اراة  وش�هدت 

الحدود  صاحب هدف 

منار طه يف الدقيق�ة 75 بينما طرد العب امليناء 
محمد شوكان يف الدقيقة الرابعة 

من الوقت بدل الضائع.
ويف الدقيق�ة السادس�ة م�ن 
الوقت ب�دل الضائ�ع تمكن 
حس�ني يون�س م�ن تعديل 
املب�اراة  لتنته�ي  النتيج�ة 
به�دف  اإليجاب�ي  بالتع�ادل 
امليناء  الفريقني.ورف�ع  لكال 
رصي�ده إىل النقط�ة 22 يف 
الثان�ي عرش  املرك�ز 
الحدود  رف�ع  فيما 
رصيده إىل النقطة 
16 يف املركز التاسع 

عرش.

يويفا حيقق يف إساءة عنرصية 
إلبراهيموفيتش

              المستقبل العراقي/ متابعة

قرر االتح�اد األوروبي لكرة الق�دم »يويفا«، 
اليوم األربعاء، التحقيق يف تعرض الس�ويدي 
مي�الن،  مهاج�م  إبراهيموفيت�ش،  زالت�ان 
إلساءة عنرصية خالل مواجهة النجم األحمر 

الرصبي، الخميس املايض.
ووفًق�ا لش�بكة »س�كاي س�بورتس«، ف�إن 
االتحاد األوروب�ي فتح تحقيق�ا تأديبًيا، بعد 
تعرض إبراهيموفيت�ش النتهاكات عنرصية، 
خالل تع�ادل فريقه مع النجم األحمر )2-2( 
يف رصبي�ا، لحس�اب ذه�اب دور ال��32 من 

اليوروبا ليج.
وقالت الش�بكة إن اإلس�اءة جاءت من ش�خص، 
يجلس يف مقاعد الش�خصيات املهمة، حيث أشار 

إىل األصول البوسنية إلبراهيموفيتش.
ولم يش�ارك مهاج�م ميالن يف املب�اراة، لكنه كان 

يجل�س يف املدرج�ات، إىل جان�ب العب�ي فريق�ه 
البدالء.

من جانبه، اعتذر النجم األحمر إلبراهيموفيتش، 
يف بيان رس�مي، عن الواقعة العنرصية، وقال إنه 

سيعمل مع السلطات لتحديد هوية الجاني.

نادال يطمح إلزاحة 
مييس وهاميلتون

جوتا يشارك يف تدريبات 
ليفربول اجلامعية

              المستقبل العراقي/ متابعة

ضمت قائمة املرش�حني النهائيني لجوائ�ز »لوريوس 2021«، 
التي س�يتم اإلعالن عنها يف مايو/أيار، والتي س�تقام بش�كل 
افرتايض هذا العام، بس�بب فريوس كورونا املس�تجد، كال من 
رافا نادال، وأنسو فاتي، وجوان مري، وفريق الرجبي األرجنتيني 
)بوماس(.وحصل نادال، وهو أحد املرش�حني الستة النهائيني 
ألفضل ريايض، عى هذه الجائزة بالفعل يف عام 2011، عندما 
ذهب�ت جائ�زة أفضل فري�ق إىل املنتخب اإلس�باني، بعد فوزه 
بكأس العال�م 2010.ويطمح أس�طورة التنس اإلس�باني، إىل 
إزاحة األرجنتيني ليونيل مييس، والربيطاني لويس هاميلتون، 
اللذين حصال ع�ى جائزة أفضل ريايض، يف النس�خة املاضية.
ويتناف�س عى جائزة أفضل فري�ق، التي حصل عليها منتخب 
الرجبي لجن�وب إفريقيا، العام امل�ايض، كل من فريق الرجبي 
األرجنتيني، وبايرن ميونخ، وكانس�اس س�يتي تش�يفز )كرة 
قدم أمريكية(، وليفربول ولوس أنجليس ليكرز )كرة الس�لة(، 
ومرس�يدس برتون�اس )فورم�وال واحد(.ويتناف�س مهاج�م 
برش�لونة، اإلسباني الدويل الشاب، أنسو فاتي، مع بطل العالم 
للدراجات النارية، جوان مري، باإلضافة إىل شخصيات رياضية 
عاملي�ة أخرى، مث�ل األمريكي باتري�ك ماهومي�س )كرة قدم 

أمريكية(.

اللجنة املؤقتة: عازمون عىل اجراء انتخابات االوملبية هبذا املوعد

العب البايرن مجال موسياال خيتار بني املانيا وانكلرتا

              المستقبل العراقي/ متابعة

اوضح رئيس اللجنة املؤقتة لالدارة العامة 
لالوملبية، أك�رم نعيم، االربع�اء، ان هناك 

مهمتني للجنة.
وق�ال نعي�م إن »املهم�ة االوىل تكم�ن يف 
ادارة العم�ل اليومي للجنة، والثانية ادارة 

العملية االنتخابية«.
واكد نعي�م أن »كل الترشيع�ات موجودة 
م�ن قان�ون اتح�ادات وقان�ون اللجن�ة 

االوملبية والنظام الداخيل«.
واشار اىل أنه سيتم االنتهاء من انتخابات 
نيس�ان  م�ن  االول  يف  االوملبي�ة  اللجن�ة 

املقبل«.  
  وكان ممثلو االتحادات األوملبية العراقية، 
أجتمع�وا يف 10 ش�باط الح�ايل يف ن�ادي 
العلوي�ة ببغ�داد، لتحدي�د خارطة طريق 

للخ�روج م�ن األزم�ة الحالي�ة، وتحدي�د 
أعضاء اللجن�ة الثالثية، وموعد انتخابات 

املكتب التنفيذي للجنة األوملبية. 
 وتم االتف�اق عى تس�مية اللجنة املؤلفة 

من: أكرم نعيم عطوان، وقاسم الخاقاني، 
وآزاد محم�د أم�ني، إلدارة املل�ف األوملبي، 
ملدة ال تزيد ع�ن 50 يوما، وذلك للتحضري 
للجن�ة  التنفي�ذي  املكت�ب  النتخاب�ات 

األوملبية.
وص�وت 16 اتح�ادا أوملبي�ا ع�ى أس�ماء 
أعضاء اللجنة الثالثية، من بني 25 اتحادا 
أوملبي�ا ح�روا االجتم�اع، وبالتايل تمت 

تسمية اللجنة واملصادقة عليها.
وتق�رر أن تق�ام االنتخاب�ات، يف أبري�ل/

نيس�ان املقبل، لتش�كيل مكت�ب تنفيذي 
بش�كل  األوملبي�ة،  اللجن�ة  أم�ور  يس�ري 

رسمي.
يش�ار إىل أن محكمة التحكي�م الريايض، 
أبطل�ت االنتخاب�ات الت�ي أقيم�ت يف 14 
نوفمرب/ترشي�ن الثان�ي املايض، بس�بب 

الخروقات القانونية.

              المستقبل العراقي/ متابعة

اختار جمال موس�ياال، العب وسط بايرن ميونيخ تمثيل 
منتخ�ب أملاني�ا بدال من انكلرتا، بع�د أن أصبح يوم امس 
أصغر العب يس�جل لفريقه األملاني بدوري أبطال أوروبا 

لك�رة القدم.وأصبح الالعب البال�غ 17 عاما أصغر العب 
إنجلي�زي يس�جل هدفا يف املس�ابقة القاري�ة عندما هز 
الش�باك مع بايرن خالل الفوز 4-1 عى التسيو يف ذهاب 

دور الستة عرش بدوري أبطال أوروبا.
وبعد س�اعات م�ن اللقاء، أعل�ن جمال موس�ياال قراره 

باختي�ار منتخ�ب أملانيا.وق�ال موس�ياال ملحط�ة »إي�ه.
آر.دي« التلفزيوني�ة األملانية: »قلبي مع أملانيا وقلبي مع 
إنكلرتا. فكرت كثريا يف األمر، لكن يف النهاية اس�تمعت إىل 

مش�اعري، وأن القرار الصحيح سيكون 
اللعب ل أملانيا«.

مؤرش جديد يعزز طموحات الريال يف صفقة مبايب
              المستقبل العراقي/ متابعة

واصل كيلي�ان مبابي، مهاجم فريق باريس س�ان جريمان 
هيمنت�ه عى ص�دارة قائمة خاصة، مع تغي�ري طفيف عن 
الع�ام امل�ايض، ربما يع�زز طموحات ريال مدريد الس�اعي 
لخطف النج�م الفرنيس، الصيف املقبل. وكش�فت دراس�ة 
أجرته�ا رشكة )كي بي إم جي( االستش�ارية أن مبابي هو 

أغ�ى الالعبني س�عرا يف العالم، بقيمة تقدر ب��185 مليون 
يورو، يف حني أن نجم برش�لونة الصاعد، بيدري، هو األكثر 
تقييم�ا عاملي�ا خالل الع�ام املايض.ويعد املهاج�م الفرنيس 
الالع�ب األكث�ر قيمة للعام الثاني عى الرغم من أن س�عره 
قد انخفض بمقدار 15 مليونا مقارنة بش�هر يناير/ كانون 
الثان�ي من العام املايض )2020(.ويتص�در مبابي القائمة، 
الت�ي تضم أيضا ه�اري كني، مهاجم توتنه�ام بقيمة 125 

مليون، يف املركز الثاني، وهو نفس س�عر رحيم س�رتلينج، 
العب مانشسرت سيتي.ويظهر يف املراكز العرشة األوىل أيضا 
جادون سانشو العب بوروس�يا دورتموند، بقيمة تقديرية 
تبل�غ 118 مليونا، وكذلك نيمار، الذي انخفض س�عره 10 
ماليني ليبلغ 115 وهي نفس قيمة محمد صالح وماركوس 
راش�فورد. وبلغت قيمة كيف�ني دي بروين )114(، وترينت 
ألكس�ندر أرنولد )111(، وس�اديو ماني )110(.وخرج من 

العرشة األوائل إيرلينج هاالند نجم بوروسيا دورتموند، 
الذي حل يف املركز  11بسعر 110 ماليني.ويوجد 7  من 

أفضل 7 العبني يف الدوري اإلنجليزي بينما ليس من بينهم 
أي العب يف الدوري اإلس�باني.أما بالنس�بة لألكثر تقييما، 
يتص�در بيدري القائم�ة، بزيادة قدره�ا 26 مليونا مقارنة 
بالعام املايض، يليه فيل فودين نجم مانشس�رت سيتي، الذي 

زادت قيمته بمقدار 20 مليونا.

باريت تنافس هاليب وأوساكا يف أملانيا
              المستقبل العراقي/ متابعة

تخ�وض نجم�ة التنس األس�رتالية، آش�يل بارتي، 
املصنفة األوىل عامليا، س�باق بطولة بورش الكربى 
يف  األوىل،  للم�رة  األملاني�ة،  ش�توتجارت  بمدين�ة 
نيس�ان/أبريل املقبل، يف مس�تهل موس�م املالعب 

الرتابية األوروبية.
وأعلنت اللجن�ة املنظمة للبطولة، الي�وم األربعاء، 
أن بارتي س�تنضم إىل الرومانية س�يمونا هاليب، 
املصنفة الثانية عامليا، واليابانية ناعومي أوساكا، 

املتوجة حديث�ا ببطولة أس�رتاليا املفتوحة، والتي 
تحت�ل املركز الثالث عامليا، يف الحدث الذي س�يقام 
خالل الفرتة من 19 حتى 25 نيسان/أبريل القادم.
وقالت بارتي »بطولة ش�توتجارت ستكون وسيلة 
رائع�ة، لبدء موس�م املالع�ب الرتابي�ة األوروبية.. 
لقد س�معت أش�ياء رائع�ة عنها، ل�ذا أتطلع حقا 
لخوض هذه املس�ابقة ألول مرة«.وما زال املوقف 
غامضا، بشأن إمكانية حضور الجماهري ملباريات 
البطول�ة، ال س�يما يف ظ�ل قيود ف�ريوس كورونا 
املستجد.ورصح ماركوس جنثارت، مدير البطولة 

»تنظيم ح�دث مثل هذه البطول�ة الكربى، يف هذا 
الوقت، يمثل تحديا كبريا لجميع املش�اركني«.وأكد 

جنثارت »رغ�م ذلك، فإننا نب�ذل قصارى جهدنا 
حت�ى يتم إقامة البطولة، ومن ثم إعادة بعض 

األم�ور إىل طبيعته�ا، ليس فق�ط من خالل 
حض�ور الجماهري«.وأض�اف »مش�اركة 

نجمات اللعبة، بما يف ذلك املصنفة األوىل 
عامليا، والالعبة املتوجة ببطولة أسرتاليا 

مؤخ�را، يف مثل ه�ذه املرحلة املبكرة، 
يعترب بمثابة تعزيز لتفاؤلنا«.

أوكوشا: رونالدينيو كان يقلدين.. 
وأنصح صالح بالرحيل لربشلونة

              المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د النيج�ريي ج�اي جاي أوكوش�ا، 
نجم منتخب بالده األس�بق، أن الفرتة 
الحالي�ة تش�هد عملية بن�اء املنتخب 

النيجريي وتجديد الدماء.
وأش�ار أوكوش�ا عرب قن�اة )أون تايم 
أن�ه كان يف طريق�ه  إىل  س�بورتس(، 
للرحي�ل إىل توتنه�ام اإلنجليزي ولكن 
الصفقة تعث�رت، مؤك�دا أن الربازييل 
رونالدينه�و لعب بج�واره يف صفوف 

باريس سان جريمان الفرنيس.
وأضاف: »رونالدينو حاول تقليد بعض 
مهارات�ي ومراوغاتي، فق�د كان العبا 
صغ�ريا يف باريس قبل رحييل إلنجلرتا، 

ثم انضمامه إىل برشلونة اإلسباني«.
واعترب أوكوشا النجم الليبريي جورج 
وي�ا أفض�ل الع�ب يف تاري�خ أفريقيا، 

مؤكدا أن ويا كان ملهما لنجوم القارة 
الس�مراء، بعدم�ا لع�ب يف أندية كربى 
وحصل عى جائزة أفضل العب يف قارة 

أفريقيا.
وأش�ار إىل أن أفض�ل الع�ب م�رصي 
واجه�ه كان حس�ام حس�ن وأحم�د 
حس�ام مي�دو، فكالهم�ا كان يمل�ك 

قدرات تهديفية وفنية عالية.
وتطرق النج�م النيج�ريي إىل املرصي 
محمد صالح نجم ليفربول اإلنجليزي، 
مؤكدا أنه العب عاملي وحقق نجاحات 

كبرية مع الريدز.
ونص�ح أوكوش�ا ص�الح بالرحي�ل إىل 
برش�لونة اإلس�باني، إذا تلقى عرضا 
بحاج�ة  ص�الح  أن  موضح�ا  لذل�ك، 
ملغامرة جديدة بعدما اس�تنفذ قدراته 
بال�دوري اإلنجلي�زي وحقق نجاحات 

كبرية.

               المستقبل العراقي/ متابعة

أعل�ن ليفربول أخباًرا س�عيدة لجماهريه، بش�أن الجناح 
الربتغايل الشاب دييجو جوتا.

ونرش الحس�اب الرس�مي لليفرب�ول عرب »توي�رت« صوًرا 
لجوت�ا من تدريب�ات الفري�ق الجماعية، بع�د تعافيه من 
إصاب�ة الركب�ة الت�ي تع�رض له�ا يف مب�اراة ميدتيالن�د 
الدنمارك�ي بدوري أبطال أوروبا يوم 9 ديس�مرب/ كانون 

األول املايض.
 وكان جوت�ا يت�درب منفرًدا طوال األي�ام املاضية، قبل أن 

ينضم للتدريبات الجماعية ألول مرة اليوم.
 وب�دا الالع�ب الربتغايل جاه�ًزا ملواجهة ش�يفيلد يونايتد، 

األحد املقبل، يف الدوري اإلنجليزي.
وعانى ليفربول كثريا هذا املوس�م من لعنة اإلصابات التي 

حرمته من بعض نجومه.

كريسبو: نصحت الوتارو برفض برشلونة وكنت عىل حق
              المستقبل العراقي/ متابعة

أكد األرجنتيني هرينان كريس�بو، مهاجم إنرت 
ميالن وتش�يليس ومي�الن الس�ابق، أنه نصح 
مواطنه الوتارو مارتينيز، مهاجم النرياتزوري، 
بع�دم االنتق�ال إىل برش�لونة يف الصيف.وكان 

الوتارو عى رأس أمنيات برش�لونة يف الصيف 
امل�ايض لخالف�ة لوي�س س�واريز، ل�وال أزمة 
فريوس كورونا، التي تسببت يف مشاكل مالية 
كب�رية لألندية.وقال كريس�بو، يف ترصيحات 
لصحيفة »ال جازيتا ديلو سبورت« اإليطالية: 
»أعرف الوت�ارو منذ فرتة طويل�ة، نصحته يف 

الصيف برفض برش�لونة وعدم مغادرة إنرت، 
ويف النهاية كنت عى حق«.وأضاف: »الوتارو 
قاتل داخل منطقة الج�زاء، تحركاته دائًما 

ما تشكل إزعاجا للخصوم، ويلعب باستمرار 
ع�ى املرمى، كما يملك ارتق�اءات مرتفعة مع 

املدافعني أصحاب الطول«.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

ميالن يقرتب من حسم ملف كاهلانوجلو
            المستقبل العراقي/ متابعة

أكد تقرير صحفي إيطايل، أن مس�ؤويل ميالن س�وف يجتمعون 
بوكيل الالعب هاكان كالهانوجلو خالل الساعات املقبلة. 

وينتهي عق�د النجم الرتكي مع ميالن يف ختام املوس�م الجاري، 
ويسابق مسؤولو الروسونريي الزمن من أجل غلق ملف التجديد 

لالعب، خوفا من العروض األخرى.
وبحس�ب موق�ع »فوتب�ول إيطاليا«، ف�إن املدير التقن�ي باولو 

مالديني واملدير الريايض فريدريك ماس�ارا سوف يعقدان جلسة 
مع وكيل الالعب جوردون ستيبيك اليوم األربعاء.

وأضاف التقرير، أن ميالن س�يحافظ عى عرضه البالغ 4 ماليني 
ي�ورو يف املوس�م، يف حني يتمس�ك الالع�ب بالحص�ول عى 5.5 
مليون يورو، قد تقل إىل 5 ماليني فقط مع إدراج بعض املكافآت 

يف العقد.
وانض�م كالهانوجل�و ملي�الن يف صي�ف 2017، قادم�ا م�ن باير 

ليفركوزن، مقابل 23 مليون يورو.
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املبادئ واملصالـح النـفـعـيةالعشائر ودورها يف حل النزاعات! 

فاضل حسين الخفاجيمحمد محمد سالم

تعد مشياكل رجيال االعمال مين رشيحة املقاولين من اهم 
املشاكل التي خيمت عىل الواقع العشائري بسبب قلة األموال 
وضعف االقتصادي بعد نكسة انخفاض أسعار النفط العاملية 
فكانت حصية العراق كبرية جدا حييث ان االقتصاد العراقي 
يعتميد بالصورة الكاملة عيىل واردات وعائيدات بيع النفط، 
وبعدميا ألغيت كافة الروافد االقتصادية الصناعية والزراعية 
وحتى السيياحية بسبب سيوء االدارة مما أدى اىل استفحال 
امليادة النقدية اضافة اىل ذلك ظهور افة الفسياد واملشياريع 
الوهميية التيي انتهجها الفاسيدين مما انعكيس عىل اجور 
العاملن واصحاب رؤوس األموال، ومن هنا ظهرت وبصورة 
واضحية عدة مشياكل كانيت طرفها العشيائر واملقاولن او 
املقاولن ورشيحة املمولن للمشياريع مين رجال االعمال او 

تجار املال.
ويعيد ظهيور املشياكل ايضيا بسيبب سياسية الحكوميات 
املحلية فكانت حصة األسيد مشياريع البرصة االسرتاتيجية 
التي توقفت وعطلت بسيبب عدم وصيول األموال املخصصة 
للمحافظة منها التشغيلية او أموال تنمية األقاليم او موازنة 
املحافظية او البيرتو دوالر او اميوال املنافيذ الحدوديية مين 

الحكومة املركزية.
ومين هنيا ظهير دور شييوخ العشيائر يف حيل النزاعيات 
والخصوميات التيي حدثت خالل هيذه األزمة واسيتطاعت 
ان تذليل الكثيري مين القضايا واملشياكل يف اصعيب الفرتات 
التيي مرت بهيا البيرصة الفيحياء، وبالتعيييييييياون مع 
اتحياد املقاولين العراقين فيرع البرصة والحكومية املحلية 
وخيالل فيرتة مين الزمين اسيتطاعوا القضياء عيىل معظم 
املشياكل  مين النزاعيات والخصومات بين املقيييييياولن 
واصحياب األمييييييييييوال بعدما تم االلتجياء البعض اىل 
اسيتخدام القوة والسالح والتهديد والخطف يف بعض األحيان 
كالعييييالج مع االسيف يف حل املشياكل التي حدثت بينهم، 
وقيام البعيض باالنتحار وعىل اثر ذلك تم تأسييس لجنة حل 
النزاعات العشيائرية واملدنية يف مقر اتحياد املقاوليييييين 
بالتعاون مكتب شييييييؤون عشيائر دييوان املحافظة مع 
االستاذ محسن الحساني واألستاذ صاحب الجويبيييييراوي 
وبإشييييراف الشييخ محميد  الزييداوي رئييس لجنية حل 
النزاعات ومستييييشيار محافظ البرصة لشيؤون العشائر 
ونخبييييية من الشييوخ والوجهاء البيرصة والحمد لله تم 

حل الكثري من القضايا.

امليعيروف عين اليكيثيري مين الذييين يتيعاملون باليسياسيية يف 
العراق بيالوقت الحارض هيمهييم امليصلحية الضيييقة، والنيظرة 
الينيفيعييية، نيراهيم ييقيميون ميعايريهيم مينطلقن من هذه 
النظيرة، فالقيضييية االسياسيية بالنسييبة لهيم هيي تيحيقييق 
مصالحهيم الضييقية ومنافيعيهم الخاصية، وذلييك بيغض النظر 

عن املبيادئ.
وبيهييذا تيصبييح املبيادئ برقيعياً جميياًل يخيفيي وراءه وجهياً 
بشييعاً، وتيغدو كالماً عىل اللسييان معسيوالً ييغطي فيعالً أثييماً، 
وهكذا ييفعييييييل الذين يركضيون وراء املصالح الضييقة ركضاً 
جاعلن النظرة النيفعية الخاصة نيرباسياً لهم، بغيض النيظر عين 

املبادئ او العيقائيد أو املثل العلييا.
لقييد اصيبحييت العيالقيية بين السيياسيية واملبيادئ يف اكثيير 
الحاالت، عالقة التينافير واليتباعيد.. فيقيلما نيرى من ييقييمون 
سيياسياتهم وفق منظومييية من املبياديء التي يعرتفيون بها هم 
أنفسهم ي فال ييحييدون عنها مهما كلف االمر. وقلما نرى التماسك 
يف تطيبييق تليك املباديء عيىل الحاالت التيي تقع ضمين نطاقهيا، 
فياليدنييييا تقيييوم وتيقيعييد حيين يينيتهكيهيا الخصييوم، 
وتيصيبيح مينيسيية حين يينتهكها هيو نفسييه او صديقيه او 
حلييفيه. لنيأخذ عىل سييبيل املثال…. ميبيدأ رفييض التيدخيييل 
فيي الشييؤون الداخيليية للدول االخرى.. فينرى الجيميييع ييعلن 
انييه ييؤييده وييتبناه ويعيتبيره أسياسياً للعيالقيات الدوليية.. 
ولكيين نيرى عيدداً من السياسية من بن هيذا الجمييع يسيوغون 
انيتهاكه يف هيذه الحالة، ويينزلونيه عليى قييلوبهييييييم بييرداً 
وسييالماً، ثييم يرفيضيون انيتهاكييه يف حالة اخيرى مشييابهية 
رفيضيياً قاطيعاً، وييعيتربونيه أميراً خيطرياً وشييراً مسييتطرياً، 
أميا كييييييييف يفسيير هييذا التيالعب باملبيياديء؟ فالبعض ال 
يييرى يف ذلك حاجيية اىل تفيسيري، فيهيذه هيي الحييياة، وهييذا 
قيانونهييا، فالكل مين طيينة البشيير، او لينقل هيذا هو الواقيع. 
وهناك من يعطي تفسييرياً لذلك مسييتينيداً اىل املوضوعيية القائلة 

ان كل حالة تقع ضمن ظروفها، فرتاه يبحث عن تفاصيل
شيكلية يف قليب الحياالت املشيابهة ي ليفييرق بينهيا مين أجيل ان 
ييحيرم الحييالل، ويحيل الحيرام… فما داميت بعض التيفاصييل 
التافيهة ميوجودة فهذا ييعني ان الجوهير اخيتلف، ومن ثم يسيوغ 
انيتهياك امليبييدأ، وال يسييمي ذلك انتهياكاً، بيل قيل يسييمي ذلك 
عيمياًل ميبدئيياً… فيان املبييادئ تقيييوم لتيحكم حاالت تيختلف 
عن بعضيها يف التفاصيل كثرياً او قيليالً، ومن ثيم فان من السييهل 

اضياعية امليبيدأ يف الدهياليز.

فريوس غامض يثري حرية وقلق مستخدمي »أبل«
املألوف يف أوسياط التقنية هو أن أجهزة 
“ماك” التي تطورها رشكة “أبل” تتمتع 
بقيدر عال مين األميان والحمايية، لكن 
فريوسيا غامضا أثيار مخياوف عارمة، 
خيالل اآلونية األخيرية، بعيد تقارير عن 

انتشاره عىل نطاق واسع.
ونرش الباحث والخبري يف األمن السيرباني، 
رييد كوناري، بيانات عن تمكن الفريوس 
من إصابة 29 ألفا و139 من أجهزة ماك 

يف أكثر من 150 بلدا.
لكين ما يثيري الحيرية إزاء الفريوس، هو 
عدم معرفة ما الذي يسعى إليه بالضبط، 
وما الذي يريُد تحقيقه من خالل عمليات 

االخيرتاق الواسيعة، ألنه لم يسيبب أي أذى عىل 
اإلطالق.

وبحسيب ما جرى الكشيف عنه من قبل الخبري 
وبرناميج مضياد يف الربمجييات الخبيثية، فإن 
سياللة الفريوس الجديدة التي تستهدف أجهزة 
مياك تعيرف بي”العصفور الفيض” أو “سييلفر 

سبارو”.
وذكير الخبري أن هذا الفريوس يسيتطيع إصابة 
معالجات كل من رشكتيي “إنتل” و”أبل”، فيما 
أقرت هاتيان الرشكتان بيأن الربناميج الخبيث 

منترٌش عىل نطاق كاف حتى يشكل تهديدا جديا. 
وأوضحيت أن هذا الربنامج الخبيث يشيكل هذا 
التهديد الخطري حتى وإن لم يقم بسلوك “مؤذ”، 
كميا هيو معتياد عندما يتمكين الفيريوس من 

التسلل إىل أجهزة.
وكتيب موقع “مياك وورلد” املختص يف شيؤون 
التقنية، “باختصيار، ال يقوم هذا الفريوس بأي 
يشء يف األجهزة التي يقوم باخرتاقها”، أي أنه ال 

يبادر إىل رسقة البيانات عىل سبيل املثال.
وعقيب إجيراء تحقيقات واسيعة، تبين أن هذا 
الربنامج الخبيث يقوم بإيصال شحنة ذات تأثري 

يف الجهياز، لكنه ال يقيوم بأي يشء مثري 
للريبة بعد ذلك. ويف تجاوبها مع “األزمة”، 
قاميت رشكية “أبل” بسيحب شيهادات 
املطوريين الذين تعتقيد أن ثغراتهم كان 

سببا يف وصول هذا الفريوس.
وبادرت “أبل” أيضا إىل الطمأنة، قائلة إن 
األجهزة التي سيتتم صناعتها مسيتقبال 
سيتكون عصية عىل اخيرتاق “العصفور 

الفيض” وما شابهه.
واعتميدت رشكة “أبيل” يف تقريرها عىل 
ما نبه إليه الخبيري كوناري، لكن لم يجر 
عيرض أي معلومية بشيأن “أثير ميؤذ” 

للربنامج الخبيث.
ولم تجر اإلشارة أيضا إىل الطريقة التي يستطيع 
بهيا هيذا الربنامج الخبييث أن يصيل إىل أجهزة 
“مياك”، لكنيه قيد يكيون خطيريا أيضيا، نظرا 
إىل انتشياره العامليي الواسيع ومعيدل اإلصابية 

املرتفع.
لكين فيريوس “العصفيور الفييض” لييس أول 
برنامج خبيث يصيب رقاقة “إم 1” التابعة ألبل، 
بينميا قيال الخبيري باترييك واردل، إن الفريوس 
صمم أساسيا ألجل اسيتهداف عدد مين أجهزة 

“أبل” مثل “ماك ميني” و”ماك بوك برو”. 

سيجلت دولة آسييوية أدنى معدل والدات يف التاريخ ميع انخفاض معدل 
الوفيات بالرغم من انتشار وباء فريوس كورونا املستجد.

أعلنيت وزارة الصحيية اليابانية، األعيداد النهائية للموالييد الجديد للعام 
املايض، حيث بليغ إجمايل عدد األطفال املولودين يف اليابان )بن املواطنن 
اليابانين يف الخارج( حوايل 872683 يف عام 2020، وهو معدل يقل بنحو 

26 ألف مولود عن عام 2019.
وبحسيب وكالة األنباء اليابانية “كيودو”، فقد ُولد العام املايض يف اليابان 

أقل عدد من األطفال يف تاريخ إحصاءات املواليد.
وبينت الوكالة أنيه، من املثري لالهتمام، انخفاض معدل الوفيات يف البالد، 
عيىل الرغم من جائحة فريوس كورونا التيي رضبت العالم يف عام 2020، 
حيث تويف ما يقرب من عرشة آالف شيخص يف اليابان بمعدل أقل من عام 
2019. وهيذا أول انخفاض يف عدد الوفيات منذ 11 عاًما، وفًقا لخرباء من 

وزارة الصحة.
فيميا يتعلق بالزيجيات، انخفض عدد الزيجيات يف اليابيان العام املايض 

بنسبة 12.7 يف املائة، وهو أكرب انخفاض منذ عام 1950.

إليك طرق فّعالة لتنظيف الكتابة عن اجلدراندولة حتتل أدنى معدل والدات يف التاريخ
مهميا كان نوع القلم، فإن اسيتخدامه من قبل 
األطفال عىل الجدران، يفسدها. ويف هذا اإلطار، 
نعيّدد لك طيرق تنظيف الجيدران مين الكتابة، 
باستخدام منتجات متوافرة يف كل بيت. عالمات 
القليم الرصاص: تسيتخدم ممحياة يف التخلّص 
مين آثار القليم الرصياص، مع التحيّ� بالصرب 
أثنياء العميل. وثمة طريقية ثانيية، إذا لم تنفع 
األوىل، عبيارة عين خليط كيّم ضئيل مين صودا 
الخبز يف وعاء، مع املياء، فتغمس قطعة قماش 
نظيفية يف املحلول، لفرك الكتابة. يمكن ملعجون 
األسينان األبييض أن يسياعد، بيدوره، يف نيزع 
عالمات القليم الرصاص عن الجدران، من خالل 
وضيع كّم قلييل منه عىل قطعة قمياش ناعمة، 
فالفيرك، برفق. تعّد املنظفيات الخفيفة فعالة، 
يف هذا اإلطيار، فيخفف كم قلييل من املنظف يف 

املاء، وتسيتخدم قطعة قماش نظيفة، يف مسح 
العالمات. آثار الحرب: يمكن لألسييتون نزع آثار 
الحيرب عين الجدران، عين طريق غميس قطعة 
قطين يف املسيتحرض املذكيور، ومحاولية إزالة 
العالمات برفيق. علًما أن دعك الجيدران، بقوة، 

قد يتسبب بتساقط قرشة الطالء أيًضا. معجون 
األسنان مسياعد أيًضا يف إزالة عالمات الحرب، إذ 
يوضيع كّم صغري منه عىل قطعة قماش ناعمة، 
بغية مسيح البقع. عالمات أقالم التلوين: عادًة 
ميا تكون أقيالم التلوين منتجيات مصنوعة من 
الشمع، ما يعني أنها يمكن أن تذوب، عند توجيه 
مجفف الشعر إليها. وحن ترشع البقع املذكورة 
يف الذوبان، هي تمسيح برفق باسيتخدام قطعة 
قمياش، والقليل من املنظيف الخفيف. املايونيز 
فّعال أيًضا يف إزالة عالمات التلوين من الجدران، 
عندميا يوضع كم كبري منه عيىل العالمات، التي 
تيرتك لبضع دقائيق. بعد ذلك، تسيتخدم قطعة 
قماش نظيفة، يف مسح أقالم التلوين واملايونيز. 
وتسيتخدم قطعة قماش أخرى نظيفة وناعمة 

وبعض املاء، يف مسح الحائط.

تعتزم مؤسسية “كالشيينكوف” إنشاء مجموعة 
من املعدات املصممة لالسيتخدام يف ظروف شديدة 
الحيرارة. وبحسيب موقيع “تيوب وور”، سييتم 
تنفييذ التطويير مين قبيل “مجموعية 99، وهي 
جزء مين العمل. وفق ما أعلنته الخدمة الصحفية 
لكالشيينكوف. وفًقيا للتقرير، سييبدأ العمل عىل 
معيدات جدييدة مناسيبة للمناخات الحيارة هذا 

العيام، ولم يتيم تقديم تفاصيل أخيرى حتى اآلن. 
تفييد التقاريير أيًضا أن املعيدات الخاصة لظروف 
القطيب الشيمايل التي طورتها املؤسسية تسيمى 
“نانيوك” وحصلت عىل اسيم جديد هيو “القطب 
الشيمايل”.اعتباًرا مين اليوم، تمت إعادة تسيمية 
مرشوع “نانوك” Nanook إىل “القطب الشيمايل” 
مين أجل انعكاس أوضح وأكثير وضوًحا للجوهر. 

كجيزء من هيذا امليرشوع، يسيتمر العميل، ويتم 
تحسين مجموعية املعيدات باسيتمرار. يف وقيت 
سيابق، أفيد أن أحدث املعدات تشمل بدلة مداهمة 
تسيمى “نانوك”، وهي حقيبة مصممة خصيًصا 
لالستخدام يف درجات الحرارة املنخفضة، وحاويات 
نقيل لألدوية وحصص اإلعاشية، وأكثير من ذلك 

بكثري، أي ما مجموعه أكثر من 40 عنرًصا.

كالشينكوف تكشف عن تطويرها معدات جديدة

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

العتبة احلسينية تتكفل بعالج املواطن الذي أرضم النار
 بسيارته يف كركوك

 أعلنيت العتبية الحسيينية املقدسية، اميس 
االربعياء، تكفلها بعالج املواطين ابو عبد الله 
مين ذوي االحتياجيات الخاصة اليذي أرضم 

النار بسيارته يف محافظة كركوك.

وقيال مسيؤول العالقيات الطبيية يف العتبية 
الحسينية احمد الشيخ يف حديث صحفي، إنه 
»بتوجيه مبارش من قبل ممثل املرجعية الدينية 
العلييا، واملتيويل الرشعيي للعتبة الحسيينية 

املقدسة الشييخ عبد املهدي الكربالئي، توجه 
اىل  الحسيينية  العتبية  فرييق مختيص مين 
محافظة كركوك لنقل املواطن )نوزاد قاسم( 
اىل مدينة كربالء املقدسة لغرض تقديم العالج 
الكامل له يف مستشيفى اإلميام زين العابدين 

)عليه السالم( التخصيص ».
واوضح أن«)نوزاد قاسيم( يعاني من حروق 
يف اجيزاء مين جسيده جيراء ارضاميه النار 
بسييارته«، مبينا أن »جميع الخدمات الطبية 
سيتقدم له بشيكل مجاني وعىل نفقة العتبة 

الحسينية املقدسة«.
العتبية  أن »باإلضافية اىل تكفيل  اىل  وأشيار 
الحسيينية بالعالج، تم التربع مين قبل مدير 
مركيز ديرميان لألطيراف الصناعية بشيكل 

شخيص بطرفن صناعين«.
نيوزاد قاسيم مين ذوي  املواطين  أن  يذكير 
االحتياجيات الخاصة، اقدم عيىل ارضام النار 
بسييارته ييوم الجمعية )19شيباط /فرباير 
الحيايل(، بعيد تحرير مخالفية مرورية ضده 
بسيبب مخييييييالفتيه ليييقيرارات حظر 

التجوال الشامل.

عيىل الرغم مين أن غالبية العناكب ليسيت خطيرية، إال أن لدغيات بعضها 
يمكن أن تسيبب مضاعفات صحيية خطرية. وتعترب بعض أنيواع العناكب 
مثل عنكبوت األرملة السيوداء وعنكبوت الناسك البني، من األنواع الخطرية 
ألنها تمتلك أنيابا طويلة يمكنها اخرتاق جلد اإلنسيان وسموما قوية يمكن 
أن تسيبب أعراضا خطرية، وذلك بحسيب ما نرشه موقع “ذا هيلث سايت” 
الطبي. عادًة ما تسيبب لدغة العنكبوت أعراضا طفيفة مثل االحمرار واأللم 
والتيورم، والتيي قيد ال يالحظها املرء عيىل اإلطالق، وعادة ميا تلتئم لدغات 
العنكبيوت غيري املؤذيية يف غضون أسيبوع أو نحو ذلك. ولكين إذا تعرضت 
للعض من قبل عنكبوت األرملة السيوداء، فقد تعاني أيضا من ألم شيديد يف 
البطن أو تقلصات، إىل جانب األلم والتورم حول اللدغة، وقد تسيبب لدغات 
عنكبوت األرملة السيوداء قشيعريرة أو غثيان أو تعرق أيضا. يف حن يمكن 
أن تسبب لدغة العنكبوت الناسك البني أملا حادا يزداد خالل الساعات القليلة 
األوىل بعد اللدغة. قد تعاني أيضا من الحمى والقشيعريرة وآالم الجسم، ويف 
الحاالت الشيديدة، يمكن أن تتسيبب لدغات العنكبوت الناسك البني يف موت 

الجلد املحيط، مما يؤدي إىل تكوين قرحة مفتوحة يف الجلد.

دراسة تكشف مضاعفات خطرية للدغة العنكبوت


