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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

تكش�ف الدول األوروبي�ة زياراته�ا واتصاالتها 
بالع�راق، وفيما يهيمن ع�ى تواصلها مع بغداد 
القضاي�ا االقتصادي�ة، إال أن الجانب الس�يايس 
يظ�ّل يأخذ حي�زاً من هذه العالق�ات التي تزداد 

قوّة.
وأمس الس�بتا، أك�د الرئيس الفرن�ي إيمانويل 
ماك�رون لرئي�س مجل�س ال�وزراء مصطف�ى 
الكاظمي رغبة الرشكات الفرنس�ية باالستثمار 

يف مختلف القطاعات داخل العراق.
وق�ال املكت�ب اإلعالمي للكاظم�ي يف بيان تلقت 
املستقبل العراقي نس�خة منه، إن األخري »تلقى 
اتص�ااًل هاتفًيا م�ن الرئيس الفرن�ي إيمانويل 
ماك�رون، وج�رى خ�الل االتص�ال بح�ث أط�ر 
العالقات الثنائية بني العراق وفرنس�ا سياس�يا 
واقتصادي�ا وثقافيا ويف املجاالت االخرى وس�بل 
تعزيزه�ا واالرتق�اء به�ا بم�ا يخ�دم مصلح�ة 
الش�عبني العراقي والفرن�ي«. وبحث الطرفان 
أيضاً، »مجمل األوضاع اإلقليمية والدولية وسبل 
تعزيز التهدئة واالس�تقرار، فض�اًل عن التطرق 
اىل القضايا ذات االهتمام املش�رك«.ونقل البيان 
ع�ن رئيس مجلس الوزراء قوله، خالل االتصال، 
إن »العراق م�اض يف بناء عالقات تعاون وتبادل 
متزن�ة م�ع كل ال�رشكاء الدوليني، وبعي�داً عن 
سياس�ة املح�اور والتصعيد«.من جانبه، أش�اد 
الرئيس الفرني، وفق البيان، ب�«مواقف العراق 
يف ه�ذا املج�ال، وجه�ود رئيس مجل�س الوزراء 
مصطفى الكاظمي الت�ي تصب يف صالح تعزيز 

األمن واإلستقرار الدوليني«.
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       بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال قائد الدفاع الجوي اإليراني العميد عيل صباحي فرد، 
أمس الس�بت، إن قوات�ه تراقب »تح�ركات العدو ما وراء 
الح�دود«، مضيف�ا أنه�ا بلغ�ت يف هذه املرحلة مس�توى 
يمكنها من رصد وكش�ف وتدمري أي جس�م طائر عى أي 
ارتف�اع. وتطرق العميد صباحي فرد، إىل حرب الس�نوات 
الثمان�ي )1988-1980( قائ�ال إن الدف�اع الج�وي اتخذ 
إجراءات فاعلة خالل ف�رة »الدفاع املقدس« ولم تجر أي 
عملي�ة إال تحت مظل�ة الدفاع الجوي ما يش�كل مفخرة 
عظيمة لهذه القوة، حس�بما نقلت وكالة األبناء اإليرانية 

»إرنا«. خالل فرة الدفاع املقدس تمركزنا يف أكثر من 250 
نقط�ة يف جمي�ع أنحاء البالد، ولم نس�مح برضب املراكز 
الحيوية مثل القواعد العسكرية واملطارات، وقمنا بإقرار 
األمن الجوي بش�كل كامل.وتاب�ع صباحي فرد أن الدفاع 
الج�وي، خاصة يف جزيرة خارك، عمل بش�كل حافظ فيه 
عى اس�تمرار هذا الرشيان الحيوي يف بي�ع ونقل الطاقة 
ول�م يس�مح أب�دا للعدو بقط�ع ه�ذا الرشي�ان. وأكد أن 
س�الح الدفاع الجوي يتمتع الي�وم باملعرفة والتكنولوجيا 
التجهي�زات واملنظوم�ات  الحديث�ة، ويس�تخدم أح�دث 
الحديث�ة واملتطورة، ويف الوقت الذي يحرس س�ماء البالد 

فإنه يرصد أيضا تحركات العدو يف ما وراء الحدود.

      بغداد / المستقبل العراقي

كشف النائب طه الدفاعي، أمس السبت، 
معلوم�ات جدي�دة ع�ن خفاي�ا األم�وال 
العراقي�ة املهرب�ة، واصاف�ا إياه�ا بأنها 
ب�«ش�خصيات  وتتص�ل  ج�دا«  »كب�رية 
مهم�ة ومافيات ومس�ؤولني«، فيما لفت 
إىل وج�ود أم�وال تحمل »ك�ودات رسية« 
غ�ري معروفة لح�د اآلن وتتعلق بتعامالت 

مخابرات النظام السابق. 
 وق�ال الدفاع�ي يف ترصي�ح صحف�ي إن 
»األموال املهربة خرجت بطرق ش�تى وال 
تحمل اس�ما واحدا وإنما اس�ماء وهمية 

أو ع�ن طريق إدخال بضائ�ع وهمية عرب 
فات�ورة مزورة«، مبين�ا أن »هذه األموال 
ليست باسم شخص واحد حتى يكون من 

السهل متابعته أو القاء القبض عليه«.  
وأشار اىل أن »شخصيات مهمة ومافيات 
ومس�ؤولني ج�رى عليه�م حج�ز أم�وال 
وعملي�ات القاء قب�ض، ومن املفرض أن 
تت�وىل النزاه�ة ودائرة االس�رداد متابعة 
األم�وال يف أي دولة اس�رجاع األموال بعد 

إلقاء القبض عى الشخص املهرب«. 
وأض�اف، أن »حجم األم�وال املهربة كبري 
جدا وطرق تهريبها متنوعة، ومن الصعب 
معرف�ة أماكن تلك األم�وال يف أي مرصف 

أوي دولة، ألن طرق التهريب فيها احتيال 
كبري واحراف«، مبين�ًا أن »حجم األموال 
التي هربت من الع�راق منذ 2003 وحتى 
اليوم يرواح بني 300 إىل 350 مليار دوالر، 
وهذه االحصائية تعتمد عى تقارير دولية 

وتقديرات هيئة النزاهة«. 
وأوض�ح الدفاع�ي، أن  «األم�وال املهرب�ة 
تقسم اىل نوعني، أموال هربت بعد سقوط 
ام�وال فس�اد،  الس�ابق، وه�ي  النظ�ام 
واخ�رى تع�ود للنظام الس�ابق باس�ماء 
أشخاص مختلفني ورشكات وشخصيات 
كان يتعام�ل عربها ذل�ك النظام مع دول 
الخارج يف اس�ترياد األس�لحة وعن طريق 

مذك�رات التفاه�م، فض�اًل ع�ن وأم�وال 
تعاملت بها مخابرات النظام الس�ابق مع 
الجهات األمنية تحمل كودات رسية وهي 
لحد اآلن غري معروفة وموجودة يف مختلف 
الدول«. ولف�ت إىل أن »الدول�ة لم تتعامل 
بالش�كل الصحي�ح للوص�ول إىل األرق�ام 
الرسية  والكشف عن هذه األموال«، مبيناً 
أن »الكثري من الوسطاء ابدوا استعدادهم 
 ملس�اعدة الع�راق يف الوص�ول إىل األرق�ام 
الرسية مقابل اموال وعموالت، لكن الدولة 

تأخرت كثريا يف التعامل مع هذا املبدأ«.

التفاصيل ص2
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جلنة برملانية تطالب بتوزيع رواتب املوظفني بالدوالر
     بغداد / المستقبل العراقي 

طالب رئيس لجنة حقوق االنسان أرشد الصالحي الحكومة بتوزيع رواتب املوظفني 
لالش�هر الثالثة املقبلة بالدوالر عقب بيان وزارة النفط العراقية عن كمية صادراتها 
النفطي�ة لش�هر اذار. وذكر الصالحي يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه 
ان »اي�رادات العراق بحس�ب بيان وزارة النفط بلغت 5.8 ملي�ار دوالر وكمية النفط 
املصدر 91 مليون و311 الف و929 برميل وبمعدل سعر بلغ 63.329 دوالرا للربميل 
الواح�د، رغم قرار اوب�ك بتخفيض االنت�اج، وبالنظر لتعرض الرشيح�ة الفقرية اىل 
ال�رر الفاحش ج�راء ارتفاع س�عر الدوالر مقاب�ل الدينار العراقي م�ن قبل البنك 
املركزي«. وتابع »لكون املسؤولية امللقاة علينا ضمن واجباتنا الرقابية، وانطالقا من 
مب�دأ املحافظة عىل حقوق املواطن، فاننا نطال�ب الحكومة برورة توزيع الرواتب 
لالش�هر الثالثة املقبلة بالدوالر ليتس�نى للمواطن املترر م�ن اعادة جزء من حقه 

املسلوب والتي ستؤدي اىل رفع قيمة الدينار العراقي طرديا«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

تكشف الدول األوروبية زياراتها واتصاالتها 
بالع�راق، وفيما يهيمن ع�ىل تواصلها مع 
بغ�داد القضايا االقتصادي�ة، إال أن الجانب 
السيايس يظّل يأخذ حيزاً من هذه العالقات 

التي تزداد قوّة.
الفرن�ي  الرئي�س  أك�د  الس�بتا،  وأم�س 
إيمانويل ماكرون لرئي�س مجلس الوزراء 
ال�رشكات  رغب�ة  الكاظم�ي  مصطف�ى 
الفرنسية باالستثمار يف مختلف القطاعات 

داخل العراق.
وق�ال املكت�ب اإلعالمي للكاظم�ي يف بيان 
تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، إن 
األخري »تلق�ى اتصااًل هاتفًي�ا من الرئيس 
الفرني إيمانويل ماك�رون، وجرى خالل 
االتصال بح�ث أطر العالق�ات الثنائية بني 
العراق وفرنسا سياسيا واقتصاديا وثقافيا 
تعزيزه�ا  وس�بل  االخ�رى  املج�االت  ويف 
واالرتقاء بها بما يخدم مصلحة الش�عبني 

العراقي والفرني«.
وبح�ث الطرف�ان أيضاً، »مجم�ل األوضاع 
اإلقليمي�ة والدولية وس�بل تعزي�ز التهدئة 
واالستقرار، فضاًل عن التطرق اىل القضايا 

ذات االهتمام املشرتك«.
ونق�ل البي�ان عن رئي�س مجل�س الوزراء 
قوله، خ�الل االتص�ال، إن »الع�راق ماض 

يف بن�اء عالقات تع�اون وتبادل متزنة م�ع كل الرشكاء 
الدوليني، وبعيداً عن سياسة املحاور والتصعيد«.

م�ن جانب�ه، أش�اد الرئي�س الفرن�ي، وف�ق البي�ان، 
ب�«مواق�ف العراق يف هذا املجال، وجهود رئيس مجلس 
ال�وزراء مصطفى الكاظمي التي تصب يف صالح تعزيز 

األمن واإلس�تقرار الدوليني«، مؤكًدا »دعم بالده للعراق 
والرغبة يف توس�يع التعاون وباالخص اقتصاديا ورغبة 
ال�رشكات الفرنس�ية باالس�تثمار يف الع�راق بمختلف 

القطاعات«.
ب�دوره، أعلن وزي�ر الخارجي�ة فؤاد حس�ني تفاصيل 
املباحث�ات مع نظريه الس�ويرسي إجنازيو كاس�يس، 

ضمنه�ا »األموال العراقية املجمدة«، وافتتاح الس�فارة 
السويرسية يف بغداد.

وق�ال حس�ني خ�الل مؤتم������ر صحف�ي مش�رتك 
»سعيد بالزيارة التأريخ�����ية لوزير الخارجي�����ة 
اىل  البلدي�ن  إىل بغ�داد«، مش�ريا لتط�رق  الس�ويرسي 

»العالقات الثنائية يف املجاالت املختلفة«.

كما تطرق حسني وكاس�يس، اىل »األموال 
العراقية املجمدة بالبنوك السويرسية«.

واش�ار حسني اىل ان »لس�ويرسا دور مهم 
يف خلق حاالت االستقرار«، الفتا اىل »توقيع 

مذكرة تفاهم بني العراق وسويرسا«.
وتابع حسني، »ناقشنا قضايا الهجرة عىل 
املس�توى الس�ويرسي واألوروب�ي ووضع 
ح�ل لالجئني أو طالب�ي اللج�وء«، كما تم 
التط�رق اىل »مس�ألة إعادة فتح الس�فارة 

السويرسية يف بغداد«.
الخارجي�ة  وزي�ر  ق�ال  جانب�ه  وم�ن 
السويرسي كاس�يس، إن »هذه أول زيارة 
لوزي�ر خارجية س�ويرسا إىل الع�راق عىل 
اإلط�الق«، مبين�ا ان »زيارتن�ا لبغ�داد لن 

تكون األخرية«.
واضاف، »س�أجري جولة يف لبنان واألردن 

باألهداف نفسها التي تدعم االستقرار«.
وكش�ف كاس�يس ع�ن س�عي ب�الده، إىل 
»إقام�ة عالق�ات صحيح�ة به�دف إعادة 

االستقرار للمنطقة«.
واع�رب كاس�يس ع�ن اعجاب س�ويرسا 
»برسالة البابا بش�أن العراق«، معلنا دعم 

بالده الصالحات العراق.
السويس�����ري حضوره  الوزي�ر  واك�د 
الس�فارة  فت�ح  »إلع�����ادة  مج�ددا، 

السويرسية يف العراق«.
الس�ويرسي  الخارجي�ة  وزي�ر  ووص�ل 
إجنازيو كاس�يس، أمس السبت، إىل مطار بغداد الدويل، 
وتع�د هذه الزي�ارة األوىل م�ن نوعها منذ ع�ام 1979، 
وتأتي يف وقت تشهد فيه املفاوضات الدولية بشأن امللف 
النووي اإليراني تقدماً كبرياً تمثل باجتماع عقد السبت 

بني مجموعة )4 +1(.

      بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف النائب ط�ه الدفاع�ي، أمس الس�بت، معلومات 
جدي�دة ع�ن خفايا األم�وال العراقي�ة املهرب�ة، واصافا 
إياها بأنه�ا »كبرية جدا« وتتصل ب�«ش�خصيات مهمة 
ومافيات ومس�ؤولني«، فيما لفت إىل وجود أموال تحمل 
»كودات رسية« غري معروفة لحد اآلن وتتعلق بتعامالت 

مخابرات النظام السابق. 
 وق�ال الدفاعي يف ترصيح صحف�ي إن »األموال املهربة 
خرجت بطرق شتى وال تحمل اسما واحدا وإنما اسماء 

وهمية أو عن طريق إدخ�ال بضائع وهمية عرب فاتورة 
مزورة«، مبينا أن »هذه األموال ليس�ت باس�م ش�خص 
واحد حتى يكون من الس�هل متابعت�ه أو القاء القبض 

عليه«.  
وأش�ار اىل أن »ش�خصيات مهمة ومافيات ومس�ؤولني 
ج�رى عليهم حجز أم�وال وعمليات الق�اء قبض، ومن 
املف�رتض أن تت�وىل النزاه�ة ودائ�رة االس�رتداد متابعة 
األموال يف أي دولة اس�رتجاع األموال بع�د إلقاء القبض 

عىل الشخص املهرب«. 
وأض�اف، أن »حج�م األم�وال املهرب�ة كبري ج�دا وطرق 

تهريبها متنوعة، ومن الصعب معرفة أماكن تلك األموال 
يف أي م�رصف أوي دولة، ألن طرق التهريب فيها احتيال 
كب�ري واحرتاف«، مبيناً أن »حجم األموال التي هربت من 
العراق من�ذ 2003 وحتى اليوم يرتواح بني 300 إىل 350 
ملي�ار دوالر، وهذه االحصائية تعتمد عىل تقارير دولية 

وتقديرات هيئة النزاهة«. 
وأوض�ح الدفاعي، أن  «األموال املهربة تقس�م اىل نوعني، 
أم�وال هربت بعد س�قوط النظام الس�ابق، وهي اموال 
فس�اد، واخرى تعود للنظام الس�ابق باسماء أشخاص 
مختلف�ني ورشكات وش�خصيات كان يتعام�ل عربه�ا 

ذل�ك النظام مع دول الخارج يف اس�ترياد األس�لحة وعن 
طريق مذكرات التفاهم، فض�اًل عن وأموال تعاملت بها 
مخاب�رات النظام الس�ابق م�ع الجه�ات األمنية تحمل 
ك�ودات رسية وهي لحد اآلن غ�ري معروفة وموجودة يف 

مختلف الدول«.
ولفت إىل أن »الدولة لم تتعامل بالشكل الصحيح للوصول 
إىل األرقام الرسية  والكش�ف عن هذه األموال«، مبيناً أن 
»الكثري من الوس�طاء ابدوا استعدادهم  ملساعدة العراق 
يف الوص�ول إىل األرق�ام الرسية مقابل ام�وال وعموالت، 

لكن الدولة تأخرت كثريا يف التعامل مع هذا املبدأ«.

      بغداد / المستقبل العراقي

وّق�ع لبنان والع�راق اتفاق�اً إطاري�اً ينّص 
ع�ىل توفري بغداد نفطاً مقاب�ل تقديم لبنان 
خدمات طبية واستش�فائية، وفق ما أفادت 

الوكالة الوطنية لإلعالم اللبنانية الرسمية.
وس�يتلقى لبنان بموج�ب االتفاق 500 ألف 
طن من النفط العراقي، أي سدس حاجاته، 
وفق ما أف�اد وزير الطاق�ة اللبناني ريمون 

غجر لوكالة فرانس برس.
وأف�ادت الوكال�ة الوطنية لإلع�الم أن وزير 
الصحة اللبناني حمد حسن ونظريه العراقي 
حسن التميمي الذي يزور بريوت قاما بتوقيع 
»اتف�اق إطار ب�ني البلدي�ن، يش�مل النفط 
الطبية واالستش�فائية«.  الخدم�ات  مقابل 
ويعي�ش لبنان أزم�ة سياس�ية واقتصادية 

سببت صعوبات يف التزود بالطاقة.
وواف�ق مجل�س الن�واب يف نهاي�ة آذار عىل 

قرض لرشاء الوقود الالزم لتوليد الكهرباء.
ويمث�ل 500 ألف طن م�ن البرتول نحو 3,5 
مالي�ني برميل، أي حج�م ص�ادرات العراق 

النفطية اليومية.
ويش�مل االتفاق أيض�اً »التع�اون يف مجال 
إدارة املستش�فيات«، يش�ارك في�ه خ�رباء 
لبنانيون وفرق طبية مختصة ستس�اهم يف 
إدارة مؤسس�ات جدي�دة و«م�دن طبّية« يف 

العراق، وفق الوكالة الوطنية لإلعالم.

كما ين�ص عىل تع�اون يف مج�ال »التدريب 
الطبي«.

وأش�ار وزي�ر الصح�ة اللبنان�ي إىل زي�ارة 
مرتقبة له إىل بغداد مع وفد حكومي.

والع�راق هو أكثر ال�دول العربية ترراً من 
كوفي�د-19، ويش�هد من�ذ عق�ود نقصاً يف 

األطباء واألدوية والتجهيزات الصحية.
يف املقاب�ل، لطامل�ا اعترب لبنان »مستش�فى 
العالم العربي« نظراً لخدماته االستشفائية 

املتط�ورة يف القطاع الخاص وكفاءة أطبائه 
الذي�ن ي�درس أغلبه�م يف أوروب�ا والواليات 

املتحدة.
لكن القط�اع الصحي اللبناني تراجع وغادر 
مئات األطباء البالد عىل وقع األزمة العميقة. 
وتفاه�م لبن�����ان والع�راق عىل تش�كيل 
»لجن�ة فني�ة مش�رتكة« لضم�ان تطبي�ق 
م�ا ورد يف االتف�اق اإلط�اري، وف�ق الوكالة 

الوطنية لإلعالم.

سويسرا تقرتب من إطالق »األموال اجملمدة« وتعتزم فتح سفارة يف بغداد.. وماكرون: فرنسا ترغب باالستثمار يف بالد الرافدين

أوربا تتحرك إىل العراق: »االقتصاد« متقدما عىل »السياسة«
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نائب يكشف عن »أموال ضخمة خمفية« ملخابرات صدام خارج العراق

اتفاق بني بريوت وبغداد: النفط مقابل اخلدمات الطبية

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن بش�ري الح�داد النائ�ب الثاني 
أم�س  الن�واب،  مجل�س  لرئي�س 
الس�بت، إحال�ة م�رشوع موازن�ة 
2021 إىل الدائ�رة املختص�ة، فيم�ا 
رج�ح املصادق�ة عليه�ا م�ن قبل 
رئاس�ة الجمهورية خالل األسبوع 

الحايل.  
وق�ال الح�داد، يف ترصيح صحفي، 
إن�ه »بعد أن ص�وت مجلس النواب 
املوازن�ة  قان�ون  م�رشوع  ع�ىل 
اإلتحادي�ة لعام2021، ت�م تحويل 

مرشوع القانون إىل الدائرة املختصة 
للمراجعة والتدقيق«.  

وأضاف، أن�ه »بعد إق�رار املوازنة، 
س�تدقق دائ�رة الش�ؤون النيابي�ة 
بمواد القانون ومطابقة نصوصها 
بالصيغة النهائية قبل إرس�الها إىل 

رئاسة الجمهورية«.  
ورّجح »إرس�ال القانون إىل رئيس 
الجمهوري�ة خ�الل هذا األس�بوع 
للمصادقة علي�ه ونرشه بالجريدة 
الرس�مية ليدخل حّي�ز التنفيذ بعد 
اصدار تعليم�ات تنفيذ املوازنة من 

قبل وزارة املالية«.

رئاسة الربملان: املوازنة دخلت مسارًا جديدًا 
يسبق مصادقة رئاسة اجلمهورية

        بغداد / المستقبل العراقي

ح�دد تحال�ف الفت�ح، أم�س الس�بت، مطلبني ام�ام الحوار 
االس�رتاتيجي ب�ني الع�راق والوالي�ات املتح�دة، فيما وصف 

املفاوض العراقي ب�«الضعيف«.
وق�ال النائب ع�ن التحالف محمد كريم البل�داوي يف ترصيح 
صحفي إن »الحوار الس�رتاتيجي يج�ب ان يصب يف مصلحة 
العراق ويهدف لتطبي�ق قرار مجلس النواب العراقي بإخراج 
الق�وات األمريكي�ة من الع�راق«، مبين�ا ان »ذل�ك يعترب من 
املبادئ األساسية ألي قرار يتخذه العراق  مع الواليات املتحدة 

األمريكي�ة«. واض�اف ان »املطال�ب الرئيس�ية للح�وار هي 
مراع�اة مصلحة الع�راق  وتحرير الق�رار العراقي من هيمنة 
الس�يادة األمريكية«، مشريا اىل ان »الهيمنة االمريكية منعت 
العراق عقد الكثري من االتفاقيات منها اتفاقية الصني  والتي 
أراد الع�راق توقيعها لرشاء منظومة الدفاع الجوي  اضافة اىل 

اتفاقية أخرى يف مجال الطاقة والكهرباء«.
واك�د البلداوي ان »املف�اوض العراقي يف  الحوارات الس�ابقة 
مع الحكومة االمريكية لم يؤدي دوره فيها ولم يس�تطيع أن 
يفرض سلطة القرار العراقي«، عازيا ذلك اىل »وضع املفاوض 
العراقي يف موقع الضعف بس�بب تاثري الجانب االمريكي عىل 

امل�دى البعي�د«. واكد ان »التحالف س�يقف بالضد إذا ما وجد 
أن ه�ذا االتفاق يقيد العراق وال يحقق املصلحة العليا ويجعل 
س�لطة البلد وس�يادته يف ي�د الجانب األجنب�ي«، موضحا ان 
»العراق طبق س�ابقا اتفاقيات جعلت سيادته مرهونة يف يد 

الغري والدليل مايجري حاليا«.
أن  اذار 2021،  الخارجي�ة األمريكي�ة يف 30  وأعلن�ت وزارة 
الجول�ة املقبلة من الحوار االس�رتاتيجي العراقي - األمريكي 
س�تجري يوم 7 نيس�ان املقبل، مبينة ان املحادثات ستتناول 
قضاي�ا األم�ن ومكافح�ة اإلره�اب، واالقتص�اد والطاق�ة، 

واملسائل السياسية والتعاون يف مجال التعليم والثقافة.

        بغداد / المستقبل العراقي

ج�رت صباح أمس الس�بت مراس�م تش�ييع 
جثمان الفقيد الراح�ل القايض محمد عريبي 
ال�ذي وافاه االج�ل اث�ر مضاعف�ات اصابته 
بفايروس كورونا. وش�ارك بالتش�ييع رئيس 
مجلس القضاء االعىل الق�ايض الدكتور فائق 
زي�دان وعدد م�ن القضاة. وتخ�رج عريبي يف 
كلية الحقوق يف جامعة بغداد عام 1992، وعنّي 

قاضيا عام 2000 بموجب مرسوم جمهوري. 
واش�تهر بعد أن ت�م تعيينه ق�ايض تحقيق يف 
محاكمة ص�دام ونظام�ه يف آب 2004. وتوىل 
الحق�ا منص�ب كبري قض�اة محاكم�ة صدام 
بتهمة اإلبادة الجماعية، التي شملت أيضاً ابن 
ع�م صدام عيل حس�ن املجيد، املعروف باس�م 
عيل الكيماوي وخمسة متهمني آخرين يف تهم 
تتعلق بأدوارهم يف حملة 1987-1988 الدموية 
ضد األكراد، واملعروفة باسم »حملة األنفال«. 

وح�ّل عريبي محل القايض عب�د الله العامري 
الذي أقيل وسط اتهامات بأنه كان لينا للغاية 
مع صدام أثناء محاكمته. وتحمل عريبي عددا 
قليال ج�دا من املقاطعات من صدام واملتهمني 
اآلخرين خالل املحاكمة، حتى أنه طرد الزعيم 
العراقي املخلوع من قاعة املحكمة عدة مرات 
وس�ط تبادل كلمات ن�اري بينهما. ويف إحدى 
الجلس�ات، وبعد صياح بينهما، أمر باحتجاز 

صدام يف الحبس االنفرادي لعدة أيام.

أك�د وزير الدفاع الرتك�ي خلويص أكار، 
العملي�ات  اس�تمرار  الس�بت،  أم�س 
العس�كرية ضد »اإلرهابيني« يف العراق، 
الفًت�ا إىل اس�تعداد ب�الده للتع�اون مع 
ش�مايل  ومحم�ور  س�نجار  يف  بغ�داد 
العراق. وق�ال أكار، خالل زيارته لوالية 
ش�ريناق الحدودية مع الع�راق، ونقلت 
الرتكي�ة،  »حريي�ت«  صحيف�ة  عن�ه 
»ننتظر م�ن العراق القي�ام بما يلزم يف 
أقرب وقت ممك�ن لتحييد اإلرهابيني يف 
سنجار ومخمور.. ومستعدون للتعاون 
م�ع الع�راق لتحييد اإلرهابي�ني يف هذه 
املناط�ق«. وأضاف: »نراق�ب التطورات 
عن كثب شمايل العراق ونقوم بالتنسيق 
مع أش�قائنا العراقيني.. وعملياتنا ضد 
اإلرهابيني س�تتواصل بشدة«. يشار إىل 
أن�ه بجانب العمليات التي ينفذها األمن 
الرتكي داخل البالد ضد مس�لحي حزب 
العمال الكردستاني، تشن أنقرة عمليات 

عسكرية يف العراق ضد التنظيم.

الفتح يستبق احلوار االسرتاتيجي بمطلبني 

قضاة جملس القضاء يشيعون جثامن القايض حممد عريبي

أنقرة تؤكد استعدادها 
للتعاون مع بغداد

 يف حماربة اإلرهابيني

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد التحالف الدويل، أمس الس�بت، عىل احرتام السيادة العراقية، مشرياً اىل 
أن مهمته هي هزيمة داعش اإلرهابي. وقال املتحدث الرسمي لقوة املهام 
املش�رتكة يف التحالف الدويل العقيد واين موراتو، بحسب الوكالة الرسمية، 
إن »ق�وة املهام املش�رتكة يف العراق تتواجد بدعوة م�ن الحكومة العراقية 
وتعمل بتنس�يق وثيق معها مع االحرتام الكامل لس�يادة العراق«. وأش�ار 
اىل أن »مهم�ة قوة املهام املش�رتكة بالتعاون مع الق�وات األمنية العراقية 
والبيش�مركة، وهي هزيم�ة داعش االرهابي وفلول�ه يف مناطق محددة يف 
العراق وس�وريا«، مبيناً أن »ذلك يتبع رشوًطا لعمليات املتابعة التي تصب 
يف زيادة االستقرار اإلقليمي«. وكان التحالف الدويل، قد نفى يف وقت سابق 
وجود قوات قتالية يف العراق.  وذكر املكتب االعالمي لقوة املهام املش�رتكة 
لعملي�ة العزم الصلب التابعة للتحالف الدويل، إن الحديث عن وصول قوات 
قتالي�ة للعراق عار عن الصح�ة«.  واضاف أن »جمي�ع االفراد املوجودون 
يف العراق هم مستش�ارون يعملون بأمرة وتحت قيادة العمليات املشرتكة 

العراقية والحكومة العراقية«.

        بغداد / المستقبل العراقي

كشفت اللجنة املالية النيابية، أمس السبت، عن زيارات قريبة لوفود كردية 
إىل بغداد ملناقش�ة عدة ملفات. وقال النائب عن اللجنة، شريوان مريزا، إن 
»وزارة الثروات الطبيعية يف حكومة اقليم كرستان ستناقش آليات تسيلم 

واردات النفط مع وزارة النفط واملسؤولني يف الحكومة االتحادية«.
وأضاف: »كما س�تقوم وزارة املالية وديوان الرقابة املالية يف حكومة اقليم 
كردس�تان بتس�وية املس�تحقات املالية مع وزارة املالية ودي�وان الرقابة 

املالية يف الحكومة االتحادية«. 

التحالف الدويل يصدر توضيحًا جديدًا 
تتعلق بمهامه يف العراق

إقليم كردستان يرسل وفدًا مفاوضًا جديـدًا 
إىل بغداد حلل »امللفات االقتصادية« العالقة

        البصرة / محمد الجابري

ق�ال قائد عملي�ات البرصة اللواء الركن أكرم صدام مدنف، أمس الس�بت، 
إن ه�روب القتلة وتركهم ملناطقهم التي يس�كنون فيها، ال يعني إفالتهم 

من العقاب.
وبني مدنف، يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه إن »هروب بعض 
القتلة واملجرمني من البرصة وتركهم ملناطق س�كناهم، ال يعني أن يفلتوا  

من العقاب وملطاردة القانونية مهما طالت املدة أو قرصت«. 
وأش�ار قائد العمليات إىل أن »القوات األمنية تمكنت من مطاردة املطلوبني 
للقضاء خارج قاطع املس�ؤولية وإلق�اء القبض عليهم واحالتهم للقضاء 

بالعمل والتنسيق مع القيادات يف املحافظات املجاورة«. 
وأضاف، أن »التدخل واملساهمة يف حل النزاعات العشائرية ال يعني فرض 
الس�نن العش�ائرية م�ن دون س�لطة القان�ون، ألن القان�ون يفرض عىل 

الجميع دون استثناء«. 
وأردف، »عملنا بش�كل جدي من خالل عملي�ات الوعد الصادق عىل تفعيل 
مذكرات إلقاء القبض وتمكنت القوات األمنية والعسكرية من اعتقال إعداد 

كبرية من املطلوبني وفق مواد جنائية مختلفة تم إحالتهم للقضاء«.

عمليات البرصة: هروب القتلة ال يعني
 إفالهتم من العقاب

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الداخلية، أمس السبت، 
يف  األمني�ة  ممارس�اتها  حصيل�ة 
محافظ�ات كربالء وباب�ل والنجف 
املاضية.وذكرت  ال�24 ساعة  خالل 
ال�وزارة يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه، إن »مفارز 
قي�ادة رشط�ة بابل نفذت سلس�لة 
ممارسات أمنية استهدفت عددا من 
املتهمني الص�ادرة بحقهم مذكرات 
قبض قضائية بمناطق متفرقة من 
املحافظة، تمكنت من إلقاء القبض 
عىل )37( مطلوب�ا بقضايا جنائية 
قانوني�ة«.   وأض�اف  ومخالف�ات 

البي�ان، ان املتهمني »ت�م نقلهم إىل 
مراك�ز التحقي�ق االٔمني�ة بحس�ب 
قاطع املس�ٔوولية إلكمال اإلجراءات 
القانوني�ة«.   ويف محافظة كربالء، 
»تمكن قس�م مكافحة اإلجرام من 
تنفي�ذ أربعة أوامر قبض وفق املادة 
)406 (ق ع م�ع تنفيذ  أوامر قبض 
ع�دد اثنني وف�ق امل�ادة 446 ق ع«.  
اىل ذلك، »تمكنت أيضا مفارز قس�م 
مكافحة اإلجرام املتواجدة يف سيطرة 
محور النجف من القبض عىل متهم 
مطلوب اىل محكم�ة جنايات املثنى 
وف�ق امل�ادة 406 ق ع، وتمت إحالة 
اىل  واملطلوب�ني  املهتم�ني  جمي�ع 

القضاء لينالوا جزاءهم العادل«.   

الداخلية تكشف حصيلة ممارساهتا يف ثالث حمافظات: 
القبض عىل )37( مطلوبًا 
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    المستقبل العراقي/ الغانم

بحض�ور وكي�ل وزارة التخطي�ط الدكت�ور ماهر حماد 
جوهان وزع محافظ واس�ط س�ندات تميلك 284 وحدة 
س�كنية واطئة الكلف�ة بني مس�تحقيها ضمن مرشوع 

وزارة التخطيط »اسرتاتيجية التخفيف من الفقر«
وتم�ت عملي�ة التوزي�ع بحض�ور الس�يد وكي�ل وزي�ر 
التخطي�ط مع وفد من امل�دراء العامني يف ال�وزارة حيث 

شاركو بعملية توزيع السندات بني املواطنني املستحقني 
ضم�ن مجم�ع الكرامة الس�كني قرب ح�ي الوافدين يف 

مدينة الكوت.
كم�ا تم باملناس�بة افتت�اح مدرس�تني ابتدائي�ة واخرى 
متوس�طة 18 صف ل�كل منهما مع قاع�ات ومختربات 
وتأثي�ث كامل وتضمنت االعمال املنجزة يف الحي املذكور 
تنفي�ذ جمي�ع أعم�ال البنى التحتي�ة من خدم�ات املاء 

واملجاري والكهرباء والشوارع.

وأوض�ح املحافظ أن عملية التوزيع اس�تهدفت الرشائح 
االكثر فقراً وفق تصنيف املعايري القياسية التي وضعتها 

وزارة التخطيط.
وأثنى يف كلمة له عىل جهود وزارة التخطيط وعىل رأسها 
الوزي�ر والوكي�ل، لجهوده�م وجديته�م يف التعامل مع 
محافظتنابمهني�ة عالية، وقال نحن ومن خالل التعاون 
مع الوزارة نتطلع لحس�م الكثري من املش�اريع، لخدمة 

املواطن الواسطي الكريم..

حمافظ واسط يوزع سندات »284« وحدة سكنية عىل الفقراء ويفتتح مدرستني
حبضور وكيل وزير التخطيط

    بغداد/ عامر عبدالعزيز

أعلنت وزارة التجارة ع�ن مواصلة فروع 
الرشكة العامة لتجارة الحبوب وأسطولها 
بتجهي�ز ال�رز واملطاح�ن، أكد ذل�ك مدير 
عام رشكة الحب�وب املهندس عبدالرحمن 
متس�ارعة  بوت�رية  وق�ال  الجوي�رباوي. 
تواصل مالكاتن�ا الفنية يف فرع / كركوك  
عملها بتجهيز املطاح�ن بالحنطة ضمن 
الخلط�ة املعتم�دة ع�ن الحصة/الثالث�ة 
حيث بلغت الكمي�ة املجهزة )14٧4( طن 

، وفرع دياىل بل�غ تجهيز املطاحن )٩٠٠،٧41(  
ط�ن ، كم�ا أس�تلم الف�رع حنط�ة محولة من 
س�ايلوا الطوز بكمية بلغت )٣1٧،٥٦٠(  طن، 
فيم�ا يخص فرع ميس�ان بلغ�ت كمية تجهيز 
املطاح�ن ع�ن الحص�ة /٣ ، )1٦٠٠( ط�ن ، 
واملثنى بلغ�ت تجهيز املطاح�ن اليوم )٣44٠( 
ط�ن فيم�ا يس�تمر الف�رع بأس�تالم الحنطة 
املحلية املحولة من فرع صالح الدين عن طريق 

أس�طول وزارة التج�ارة  حي�ث بلغ�ت الكمية 
املس�تلمة اليوم )٩812( طن م�ن أصل الكمية 
املقررة للفرع والبالغة )12٠٠٠( طن ، اما فرع 
/بابل فقد جهز املطاحن بكمية بلغت )1٩2٦( 
ط�ن ع�ن الحص�ة /٣  ، وق�د اعلن ف�رع بابل 
ع�ن تجهيز الحنطة الخاص�ة بالطحني الصفر 
بكامل الكمية املقررة ، ومن جانب اخر يواصل 
موق�ع الصوي�رة تجهيز املطاح�ن الحصة /٣ 
حيث بلغت الكمي�ة املجهزة اليوم )٠4٠،4٣1( 

طن ويف سياق متصل بني الجويرباوي عن 
مواصلة تجهيز وكالء املواد الغذائية بالرز 
املحيل لصال�ح البطاق�ة التموينية. وقال  
عىل الرغم من رسيان حظر التجوال اال ان 
مالكات الرشكة العامة لتجارة الحبوب يف 
جميع املواقع والفروع تواصل تجهيز الرز 
حي�ث جهز موق�ع الصوي�رة وكالء املواد 
الغذائي�ة بال�رز بكمية بلغ�ت )٧٧2،٧2( 
طن ، وجه�ز فرع بابل ال�رز بواقع )8٠( 
طن كما اس�تلم رز مصنع من املجرش�ة 
الحكومية بكمية بلغت )٥8( طن ، وفرع 
املثنى جهز الوكالء بكمية بلغت )14٠٠( طن ، 
حيث جهز فرع البرصة بالرز الياسمني بكمية 
بلغ�ت اليوم)٥1٩( ط�ن ، ويواصل ف�رع دياىل 
تجهيز وكالء امل�واد الغذائية بالرز بكمية بلغت 
الي�وم )12٠،2٣1( ط�ن ، وف�رع كركوك جهز 
ال�وكالء بالرز بكمية بلغت اليوم)44٦( طن اي 
مايع�ادل ٣٥% من الحصة املقررة للوكالء يأتي 

ذلك لدعم مفردات البطاقة التموينية.

جتارة احلبوب تواصل جتهيز الرز واملطاحن 
باحلصة »3« للبطاقة التموينية

االستمرار بأعمال املناقلة حسب اخلطط املقررة

العتبة احلسينية تعلن إنفاق »13« مليار 
دينار لعالج مقاتلني جرحى

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت العتبة الحس�ينية، أمس الس�بت، إنف�اق 1٣ مليار دينار لعالج 
جرحى القوات األمنية والحشد الشعبي داخل البالد وخارجها.    

وقال مدي�ر إعالم العتبة عقيل الرشيفي يف ترصيح صحفي إن »إدارة 
العتب�ة ومنذ انطالق فت�وى الدفاع الكفائي لتحري�ر األرض من دنس 

داعش، تتوىل رعاية املقاتلني وأرسهم«.  
وأضاف أن »العتبة لم تدخر جهدا اال وقدمته لهذه الرشيحة املضحية 
بينه�ا انفاق أكثر م�ن 1٣ مليار دين�ار منذ الع�ام 2٠14 ولغاية اذار 

املايض«.  
وأش�ار الرشيف�ي إىل أن »املبال�غ توزعت بواقع أربعة ملي�ارات دينار 
للجرح�ى منه�ا أكثر من ملي�ار و٦22 ملي�ون دين�ار ملعالجة 2٠41 
جريح�ا داخل البلد، فض�ال عن مليار و٧2٩ ملي�ون دينار لعالج 4٧٠ 

جريحا خارج العراق يف دول الهند ولبنان وايران وروسيا«.  
 وتاب�ع مدي�ر إع�الم العتب�ة ان »إدارة العتبة انفقت أكثر من تس�عة 
ملي�ارات دين�ار عىل رعاي�ة ارس الش�هداء والجرحى ممن لب�وا نداء 
املرجعي�ة الديني�ة العلي�ا والذين بل�غ عددهم أكثر من خمس�ة االف 
و٧٠1 ارسة ش�هيد وجريح«، مؤكدا »وجود متابعة متواصلة للحاالت 
اإلنس�انية وبالخصوص املناش�دات التي توجه ع�رب مواقع التواصل 

االجتماعي«.  
وب�ني، أن »مث�ل هك�ذا ح�االت تت�م متابعته�ا وعرضه�ا ع�ىل مالك 
طب�ي متخصص يف  مستش�فى اإلم�ام زين العابدين )عليه الس�الم( 
التخصيص التابع للعتبة الحس�ينية إلجراء ال�الزم لها من فحوصات 

طبية وغريها«.   
ولفت الرشيف�ي إىل أن »ممثل املرجعية الدينية العليا واملتويل الرشعي 
للعتبة الحسينية عبد املهدي الكربالئي  استجاب خالل األسبوع املايض 
لن�داء الفتاة فاطمة محمد من أه�ايل قضاء بعقوبة يف محافظة دياىل 
التي تبلغ من العمر )2٣( عاما بعد لحظات من اس�تغاثتها باملرجعية 
الديني�ة العليا وه�ي يف لحظات نزاع مع املوت، ووجه بتش�كيل فريق 

طبي ملتابعة حالتها الصحية والتكفل بجميع مصاريف العالج«.   

    بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت وزارة املوارد املائية، أمس الس�بت، 
تأمني املي�اه للخط�ة الزراعي�ة الصيفية 
يف عم�وم املحافظات باس�تثناء محافظة 

واحدة.
وق�ال املستش�ار يف وزارة امل�وارد املائي�ة 
عون ذياب، بحس�ب الوكالة الرسمية، إن 
»الوزارة حاولت تأمني أو بناء خزين مائي 
عىل شكل خزانات ملواجهة الصيف املقبل، 
خاصة عىل نهري دجلة والفرات«، الفتاً اىل 
أن »الخزين املتاح جيد ويؤمن هذا الصيف 
لغرض إنجاح الخطة الزراعية الصيفية يف 

عموم نهري دجلة والفرات«.
وأش�ار اىل أن »هن�اك بع�ض الصعوب�ات 
لربم�ا س�تحصل يف نه�ر دي�اىل فقط ألن 
األمطار ه�ذا الع�ام قليلة ج�داً يف حوض 
دي�اىل، إضاف�ة اىل أن كمي�ات املي�اه التي 
تأتي من نهر سريوان الوادي الرئييس لسد 
دربنديخان قليلة أيضاً، وهذه األس�باب يف 
الحقيق�ة قد تؤدي اىل بع�ض املضايقة يف 

تأمني كافة االحتياجات اىل دياىل«.
وب�ني أن »ال�وزارة عمل�ت ع�ىل أن تكون 
الخط�ة الزراعي�ة الصيفي�ة يف محافظ�ة 
اىل  املي�اه  تأم�ني  دي�اىل مخت�رصة ع�ىل 
البس�اتني وزراع�ة الخرض فق�ط، وليس 
جمي�ع املحاصي�ل، وم�ن املمك�ن تأجيل 
زراعة املحاصيل خالل الصيف الحايل مثل 

محصول الذرة الصفراء«.
عم�وم  يف  متوف�رة  »املي�اه  أن  وأض�اف 
املحافظات ما عدا دي�اىل، وهناك إجراءات 

اتخذتها الوزارة تمكنت من خاللها تجاوز 
الصعوبات يف تأمني مياه الرشب لألغراض 
يف  والبس�اتني  الخ�رض  البلدي�ة وزراع�ة 

دياىل«.
وتاب�ع أن »هن�اك مناط�ق له�ا أولوية يف 
تأمني املياه وفقاً للخطة الزراعية الخاصة 
بمحص�ول الرز مث�ل محافظت�ي النجف 
والديواني�ة، وأيض�اً يف منطق�ة الرميثة يف 
محافظ�ة املثنى، ويف ذنائب نهر الفرات يف 
منطقة س�وق الشيوخ يف النارصية أيضاً، 
ويمكن اعطاؤها نسباً محددة، وهذا األمر 
يعتم�د ع�ىل الخطة الت�ي س�يتم االتفاق 
عليها بني وزارتي الزراع�ة واملوارد املائية 
لتحدي�د املس�احات املس�تهدف زراعته�ا 

خالل الصيف املقبل«.
وأوض�ح أن »وزارة امل�وارد املائي�ة دائم�اً 
م�ا تمنع زراع�ة الرز عىل نه�ر دجلة ألنه 
يس�تهلك كميات كبرية من املياه ويؤثر يف 

باقي املحاصيل«.
وفيما يتعلق بمس�ألة املتجاوزين، نوه إىل 
أن »املتجاوزين مشكلة عامة، وأن الوزارة 
تتعامل معهم بشدة، وتم رفع التجاوزات، 
وال يمك�ن املوافق�ة ع�ىل التج�اوزات، أياً 
كانت، س�واء عىل الحصص املائية أو عىل 
حوض النهر«.ونبه اىل أن »الوزارة اتخذت 
عدة إجراءات، خاصة يف ما يتعلق بتجاوز 
بعض الفالح�ني عىل املس�احات الزراعية 
التي تؤثر يف زيادة استهالك املياه، وهناك 
رص�د له�ذه الح�االت عن طري�ق الصور 
الجوي�ة ملعرف�ة املس�احات الت�ي تم�ت 

زراعتها يف أي محصول من املحاصيل«.

املوارد: اخلزين املائي يؤمن احتياجات
 الصيف باستثناء حمافظة واحدة

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة النفط، أمس الس�بت، عن ارتفاع طفيف بانتاج الغاز 
املصاحب خالل شهر شباط عن شهر كانون الثاني من العام الحايل.

وذكرت الوزارة يف إحصائية نرشت عىل موقعها الرسمي إن »انتاج 
الغ�از املصاحب من قبل الرشكات النفطي�ة يف عموم العراق خالل 
ش�هر شباط املايض بلغ 2٦12 مقمق باليوم«، مبينة أن »املحروق 
بلغ 1٣1٥ مقمق باليوم«.واوضحت ان »انتاج رشكة نفط الشمال 
والوسط من الغاز املصاحب بلغ ٣٠٧ مقمق باليوم واملحروق منه 
بلغ٥8 مقم�ق باليوم، يف حني بلغ انتاج الغ�از املصاحب من نفط 
البرصة وذي قار وميس�ان 2٣٠٥ مقمق بالي�وم واملحروق 12٧٥ 
مقمق باليوم«.واش�ارت اىل ان »انتاج العراق من الغاز الجاف بلغ 
122٧ مقمق يومياً، فيما بلغ انتاج الغاز السأيل ٦٠٠٠ طن يوميا، 
حيث بلغ انتاج الغاز املصاحب من قبل الرشكات النفطية يف عموم 

العراق لشهر كانون الثاني املايض 2٥8٠ مقمق يوميا.

النفط: ارتفاع طفيف بإنتاج الغاز 
املصاحب خالل الشهر املايض

    بغداد / المستقبل العراقي

التقى وف�د وزارة النق�ل/ الرشكة العام�ة إلدارة النقل الخاص، 
أمس الس�بت، محافظ ذي قار املكلف عبد الغني االس�دي لبحث 
س�بل االرتقاء وتطوير واقع منظوم�ة النقل يف محافظة ذي قار 

خدمًة للمواطنني.
وق�ال مدير عام الرشك�ة كريم الجابري يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة من�ه انه »حس�ب توجيهات وزي�ر النقل نارص 
حس�ني بن�در الش�بيل ومتابعته الحثيثة عىل التنس�يق املش�رتك 
م�ع الحكومات املحلي�ة والدوائر ذات العالقة لحلح�ة املتعلقات 
واإلش�كاالت الت�ي تواج�ه عم�ل منظوم�ة النقل بص�ورة عامة 
والنق�ل الخاص بص�ورة خاصة تم لقاء محاف�ظ ذي قار لبحث 
اخر مس�تجدات عمل الرشكة واالرتق�اء بواقعها الخدمي خدمًة 
للصال�ح العام«.   وبحس�ب البي�ان »اس�تعرض الجابري خالل 
اللقاء ال�ذي عقد يف مقر قيادة ذي قار املش�اريع الخدمية للنقل 
الت�ي انجزته�ا ال�وزارة والت�ي س�تنجزها الرشك�ة م�ن تطوير 
وصيان�ة واع�ادة تأهي�ل للبنى التحتي�ة للمرائب بص�ورة عامة 
خدم�ة للمواطن�ني الك�رام«.  من جانب�ه، قدم محاف�ظ ذي قار 
»شكره وامتنانه لجهود الوزارة يف متابعة املشاريع التي تنفذها 
يف املحافظ�ة واالطالع ميدانياً عليها«، مؤكداً عىل »دعم املحافظة 
الكامل ملش�اريع الرشكة وداعياً بنفس الوقت االبتعاد عن حاالت 

التجاوز عىل عمل النقل الخاص«.

النقل تبحث مع االسدي سبل االرتقاء 
وتطوير واقع مهامها يف ذي قار

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت قيادة ح�رس الحدود، أمس الس�بت، ع�ن وجود خطط 
للسيطرة عىل ملف التهريب بشكل كامل.

وقال قائد حرس الحدود الفريق ركن حامد الحس�يني، بحس�ب 
الوكال�ة الرس�مية، إن »هنال�ك اجتماع�ات عقدت م�ع الجانب 
اإليران�ي ودونت مالحظات تخص الحدود مع قاطع اللواء الثالث 
يف الس�ليمانية التاب�ع لإلقلي�م، فض�اًل عن وجود ثغ�رات تخص 
مل�ف التهري�ب، والل�واء بحاجة اىل زي�ادة الدعم للس�يطرة عىل 
ملف التهريب بش�كل كامل«.وش�دد عىل »عدم السماح بعمليات 
التهري�ب أو التس�لل أو التح�رك اإلرهابي، وهنال�ك جهود بذلت 
ع�ىل الحدود الس�ورية، وهي اآلن مس�تقرة«.وأضاف أن »املنافذ 
الحدودية يف إقليم كردستان تعاني من مشاكل التهريب، ما أثرت 
يف املنتج الوطني بش�كل كبري«، موضحاً أن »بعض منافذ اإلقليم 

غري رسمية ومعمول بها منذ تسعينيات القرن املايض«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت أمانة بغداد، أمس الس�بت، عزمها تحويل مداخل بغداد إىل 
»نموذجية«، فيما أشارت إىل أن التصاميم قيد التنفيذ.    

وذك�رت األمانة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
نق�ال عن أمينها عالء مع�ن وخالل جولة له لالط�الع عىل اعمال 
اكساء مدخل بغداد-بابل، قوله إن »حملة االكساء الكربى ضمن 
م�رشوع نهض�ة بغداد مس�تمرة بمناط�ق العاصمة ونس�تثمر 
اوق�ات الحظر ليوم�ي الجمعة والس�بت اس�بوعياً لتنفيذ اغلب 

اعمال االكساء لتجنب العقد املرورية يف األيام األخرى«.  
وأض�اف أن »اعم�ال تطوير طري�ق بغداد بابل تتضمن اكس�ائه 
بمس�احة 1٦ ألف مرت مرب�ع وبمواصفات فنية عالية تتناس�ب 
وطبيعة استخدامه من قبل الشاحنات ذات الحموالت الكبرية«.  

وتاب�ع، أن »هناك خطة طموحة لتطوير مداخل بغداد الرئيس�ة 
وتحويلها إىل مداخل نموذجية، ج�اٍر العمل عىل تنفيذ التصاميم 
الخاصة بها«.  وأش�ار إىل، أن »اقرار املوازنة س�يخفف من كاهل 
أمان�ة بغداد وس�يوفر التخصيص�ات املالية املطلوب�ة عىل الرغم 
من ان م�رشوع نهضة بغداد يعتمد ع�ىل إدارة مثىل للموارد عرب 
تحش�يد جهد الوزارات واس�نادها يف العمل الخدم�ي«.  وأكد، أن 
»توفر التخصيصات املالية واس�ناد الوزارات وادارة املوارد بشكل 

صحيح سيرسع يف زخم تقديم خدمات ممتازة ملدينة بغداد«.

خطة جديدة إليقاف التهريب بـ«شكل كامل« 
يف املنافذ احلدودية

أمانة بغداد تعلن تفاصيل خطة 
تستهدف مداخل العاصمة     المستقبل العراقي / زهراء علي

اعلنت الحكومة املحلية يف محافظة نينوى عن بدء عمليات اعمار كنائس س�هل نينوى 
بعد تعرض اغلبها للتخريب من قبل عصابات داعش االرهابية.

وقال محافظ نينوى نجم الجبوري ان »املالكات الهندسية يف محافظة نينوى والبلديات 
بارشت باعمار اقدم ثالث كنائس فجرها داعش االرهابي، يف قضاءي الحمدانية وتلكيف 

وناحية قرقوش، ضمن سهل نينوى، من مبالغ اعمال االستقرار يف نينوى«.
واض�اف ان »الحكوم�ة املحلي�ة تتجه العمار ع�رشات الكنائس الت�ي دمرتها عصابات 

داعش االرهابية، مع عودة النازحني املسيحيني اىل مناطقهم يف سهل نينوى«.

الرشوع باعامر الكنائس املخربة يف سهل نينوى

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعل�ن جهاز األم�ن الوطن�ي، أمس الس�بت، تفكيك 
ش�بكة لتجارة املخ�درات ش�مال العاصم�ة بغداد.    
وذك�ر الجه�از يف بيان تلق�ت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، أن�ه »بناًء ع�ىل معلومات اس�تخبارية 

ومتابعة ميدانية؛ تمكن جهاز األمن الوطني يف بغداد 
من القاء القب�ض وفق اوامر قضائية عىل احد تجار 
املخدرات وبحوزته )نصف كغم( من مادة الكرستال 
بكم�ني محكم ش�مال رشقي العاصم�ة«.   واوضح 
البيان، »بداللته ج�رى اعتقال جميع افراد العصابة 
البالغ عددهم خمس�ة اشخاص، كما اعرتف بوجود 

وك�ر خ�اص بهم وس�ط بغ�داد؛ اذ تم�ت مداهمته 
ومص�ادرة )كغم واحد( من الكرس�تال وكميات من 
مادت�ي )الحشيش�ة واملرجوانا( م�ع ادوات تعاطي 
وميزان الكرتوني«.  وأكد عىل« تدوين اقوالهم اصوليا 
وتس�ليمهم مع املضبوط�ات اىل الجه�ات القانونية 

املختصة التخاذ االجراءات الالزمة بحقهم«.

خالل »120« دقيقة.. األمن الوطني يفكك شبكة لتجارة 
املخدرات يف بغداد

حمافظ البرصة: رواتب الـ »30« ألف سترصف حال رصف 
األموال املخصصة للمحافظة

أكد تضمن املوازن نقاطًا إجيابية ستسهم بإنعاش املشاريع

    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

 أكد محافظ البرصة املهندس أسعد العيداني، 
أمس السبت، أن رواتب ال� ٣٠ ألف سترصف 
ح�ال رصف األم�وال املخصص�ة للمحافظة 
باملوازن�ة االتحادية أو توفر الس�يولة املالية 

من واردات املنافذ الحدودية.
وقال العيداني، يف تغري�دة عىل موقع تويرت، 
إن روات�ب ال� ٣٠ ألف س�ترصف حال رصف 
باملوازن�ة  للمحافظ�ة  املخصص�ة  األم�وال 
املالي�ة م�ن  الس�يولة  توف�ر  أو  االتحادي�ة 
واردات املنافذ الحدودية.من جانب آخر، أكَد 
محافُظ البرصة أس�عد عبد األم�ري العيدانّي 
أن املوازن�َة االتحادّي�ة لع�اِم 2٠21 تضمنت 
الكثري من النق�اط اإليجابية التي ستس�هم 
وتنفي�ذ  املحافظ�ة  يف  املش�اريع  بإنع�اش 
خطة 2٠1٩ بالكامل.وق�ال العيدانّي، خالل 
لقاء متلفز، إن »خطَة مش�اريع عام 2٠1٩ 
س�تنفذ بالكامل بعد وص�ول موازنة 2٠21 

إىل املحافظة، والتي تضمنت الكثري من املواد 
اإليجابية التي ستنمي حركة اإلعمار«.ووعد 
محاف�ظ البرصة ب�أن تكوَن الب�رصة بوجٍه 
آخٍر ما أن تطبق بنود املوازنة بش�كٍل كامل.
وتاب�ع العيداني أن »موازن�ة 2٠21 تضمنت 
تخصي�ص ٥٠% من واردات املنافذ الحدودّية 

للبرصة، باإلضافة لصندوِق البرتودالر وإعادة 
فائض تس�عرية برميِل النف�ط إىل الصندوق، 
وتخصيص مبلغ ترليون دينار بشكٍل عام”، 
موضحاً كما تضمن�ت »املوازنة تخصيصات 
الطري�ق الحويل الرابط بني املوان�ئ العراقّية 

ومطار البرصة والخط الدويلّ«.

حمافظ بغداد يدعو املواطنني إىل أخذ لقاح 
»كورونا« وحتديث البايومرتية

    بغداد/ طالب ضاحي/ عادل احمد

دعا محافظ بغداد محمد جابر العطا، املواطنني 
اىل مراجع�ة املناف�ذ التلقيحي�ة الصحي�ة، الخذ 
لقاح فايروس كورونا، واهمية تحديث بياناتهم 

البايومرتية.
وق�ال بيان ملحافظ بغداد ان »العطا أجرى زيارة 
ملديري�ة األح�وال املدنية والج�وازات واإلقامة يف 
منطق�ة الكرادة، وح�ث املواطنني ع�ىل تحديث 

بياناتهم االنتخابية وتسجيلها بايومرتياً«.
وأض�اف أن »املحافظ اطلع ع�ىل واقع العمل يف 
عدد من املراكز الصحية يرافقه مدير عام صحة 
بغداد الرصافة عبد الغني الس�اعدي، وأثنى عىل 
التنظي�م العال وانس�يابية اخذ اللق�اح من قبل 
املراجعني، وال س�يما ان اللق�اح متوفر يف املنافذ 

التلقيحية«.
وش�دد العط�ا ع�ىل رضورة االلت�زام بالرشوط 
الوقائية من الجائحة املتعلقة بالتباعد الجسدي، 
وعدم االختالط وكذل�ك االلتزام بمقررات اللجنة 

العليا للسالمة الوطنية.
ودعا محاف�ظ بغداد اىل تكثيف الجهد التنظيمي 

من قبل القائمني عىل التلقيح، بعد االقبال العايل 
عىل اخ�ذ اللقاح، مثمناً جه�ود دوائر الصحة يف 
بغ�داد مل�ا يقدمونه م�ن عمل خدم�ة للمصلحة 
العامة.م�ن جانب�ه، اكد مدير ع�ام صحة بغداد 
الرصاف�ة عب�د الغن�ي الس�اعدي وج�ود اكث�ر 
م�ن ٦٦٠  منف�ذا تلقيحي�ا يف الع�راق تعمل عىل 
اعط�اء لق�اح كورونا، م�ن بينه�ا ٦٠ منفذا يف 

جان�ب الرصاف�ة بع�د ان كان�ت ٣٥  منفذا، من 
اجل تش�جيع املواطنني وحثهم عىل اخذ اللقاح، 
رصينة«.وأش�ار  عاملي�ة  رشكات  م�ن  املعتم�د 
الس�اعدي اىل ان »هناك خيارين امام املواطن يف 
اخذ اللقاحات، اولها سينوفارم الصيني وثانيها 
أس�رتا زيني�كا الربيطان�ي، وس�يصل يف القريب 

العاجل لقاح فايزراالمريكي«.
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جلنة البيع واالجيار

الثانية يف حمافظة نينوى
اعالن اول مساطحة )61( والصادر يف 2021/3/30

بناءا عىل ما جاء بكتاب مديرية بلديات نينوى / قسم االمالك ذي العدد  )2924( يف 2021/3/3 
ولحصول موافقة الس�يد املحاف�ظ تعلن لجنة البيع وااليجار الثاني�ة يف مديرية بلديات نينوى 
عن تاجري القطعة التجارية املرقمة 182/4 م 63 القوش الش�مالية وبمساحة 520م2 النشاء 
عمارة تجارية عن طريق املساطحة وفق املخططات والجدوى االقتصادية املوضوعة لها وملدة 
)15( خمس�ة عرش س�نة   ع�ىل ان يتضمن املرشوع انش�اء مبنى تجاري مؤل�ف من طابقني  
يحتوي الطابق االريض عىل )5( خمس�ة محالت مع مراف�ق صحية ودرج والطابق االول قاعة 
م�ع ملحقاته�ا  ع�ىل ان يدفع بدل االيج�ار دفعة واحدة بداية كل س�نة  وان يع�اد تقدير بدل 
االيجار كل خمس�ة س�نوات وليس للمس�تأجر الحق باالعرتاض عىل قرار التقدير الجديد الذي 
س�يعاد التقدير فيه كل خمس سنوات كما يلتزم املستاجر باقامة املشيدات خالل املدة املحددة 
يف عقد املس�اطحة مع تقديم مبلغ الضمان للتش�ييد يعادل بدل املساطحة لتلك املدة ويف حالة 
عدم التشييد خاللها يصادر مبلغ الضمانة ويعترب عقد املساطحة الغيا ويؤول ما هو قائم من 
مش�يدات اىل مديرية بلدية القوش  دون مقابل وتكون املس�اطحة وفقا الحكام القانون )21( 
لس�نة )2013( املعدل وللبلدية الحق باجراء الكش�ف عىل املرشوع وقت ما شاأت لالطالع عىل 
واقع الحال عىل ان تكون املس�اطحة باملزايدة العلنية ويك�ون البناء بارشاف مهندس من قبل 
البلدية وستؤول كافة املشيدات اىل مديرية بلدية القوش بعد انتهاء العقد بدون نواقص وبحالة 
جيدة مع االرض وبواقع حال البناية بعد االنتهاء من تشيدها ويف حالة وجود نواقص يف البناية 
ملا كان عليهما عند االنتهاء من تش�يدها فعىل املس�اطح اكمال ه�ذه النواقص ويف حالة عدم 
اكماله هذه النواقص فتس�تكمل من تاميناته فان لم تكفي فمن امواله املنقولة وغري املنقولة 
ووفق�ا لالحكام والقوانني املرعية بذلك وبما يخدم مصلحة البلدية فعىل الراغبني باملس�اطحة 
مراجعة مديرية بلدية القوش وخالل مدة )30( يوم تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن بالصحف 
مستصحبني معهم التامينات القانونية عىل ان ال تقل عن )50%( من القيمة املقدرة وستجري 

املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترسو عليه املزايدة    
اجور نرش االعالن واملصاريف االخرى عىل ان يقوم بتسديد باقي بدل االيجار والرسوم االخرى 
وابرام العقد خالل مدة )ثالثون يوم( من تاريخ تصديق قرار االحالة وبخالفه يعترب املس�تأجر 
ناكال  وفق احكام املادة ) 11( فقرة ثانيا من قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21( لسنة 
)2013( املعدل ويعاد االعالن عن تأجري امللك وعىل حس�اب الناكل وتحمله فرق البدلني وكافة 
املصاريف االخرى املرتتبة عىل ذلك ومصادرة اماناته وعدم الس�ماح له بالدخول باملزايدة علما 
ان كافة الرشوط املطلوبة باملس�اطحة س�تقرأ عىل املزايدين يوم املزايدة وستكون املزايدة يوم 

الثالثاء املصادف  2021/5/4 يف مديرية بلدية القوش الساعة )12( الثانية عرش ظهرا

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )54(
تعل�ن اللجنة وللمرة االوىل عن ايج�ار العقارات التالية وفق قانون )21( 
لسنة )2013( فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري 
اللجنة يف بلدية املوصل خالل ) 30( ثالثون يوما تبدا من اليوم التايل لنرش 
االعالن يف الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط مستصحبني معهم هوية 
االحوال املدنية وبطاقة الس�كن والتأمينات القانونية البالغة )30%( من 
القيمة املقدرة مع الترصيح االمني للمشرتك باملزايدة وتجري املزايدة يف 
ديوان محافظة نينوى /قاعة الحدباء يف الس�اعة العارشة صباحا لليوم 
االخري م�ن مدة االعالن ويتحمل من ترس�و بعهدته اج�ور نرش االعالن 

واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار 
1 � ساحة وقوف السيارات املشيدة عىل القطع املرقمة )1/91 و 1/97 
و 1/98 ( م 20 وادي حجر الشمالية الواقعة يف منطقة موصل الجديدة 

وبمساحة )2900,90( م2  وحسب واقع الحال وملدة سنة واحدة  
2 � ساحة وقوف السيارات املشيدة عىل القطعة املرقمة )44/32( م 10 
وادي حجر الغربية الواقعة يف بداية حي الشهداء وبمساحة ) 2200( م2  

وحسب واقع الحال وملدة سنة واحدة  
3 � دكان رق�م )83( الواقع�ة يف منطقة الصناعة القديمة / اليابس�ات 

وملدة ثالث سنوات
4 � القطعة املرقمة )16,15 بلدي( م 40 نينوى الرشقية املش�يد عليها) 
معم�ل نجارة( وبمس�احة ) 315(م2 وحس�ب واقع الح�ال وملدة ثالث 

سنوات

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول )60(  والصادر يف 2021/3/30 
تعلن اللجنة اعاله عن تأجري العقارات املدرجة تفاصيلها  يف ادناه والعائدة 
ملكيتها اىل مديرية بلدية  القوش  وفقا الحكام القانون )21( لسنة )2013( 
وبطريق�ة املزايدة العلنية.  فع�ىل الراغبني بااليجار مراجع�ة مديرية بلدية 
الق�وش وخالل مدة )30(  يوم  تبدأ م�ن اليوم التايل لنرش االعالن بالصحف 
مس�تصحبني معهم التامينات القانونية البالغ�ة )50%( من القيمة املقدرة  
وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترس�و عليه 
املزاي�دة اجور نرش االعالن  واملصاريف االخرى عىل ان يقوم  بتس�ديد باقي 
بدل االيجار والرسوم االخرى وابرام العقد خالل مدة )ثالثون يوم( من تاريخ  
تصديق قرار االحالة وبخالفه يعترب املس�تاجر ناكال ويعاد االعالن عن تأجر 
امللك وعىل حس�اب الن�اكل وتحمله ف�رق البدلني وكاف�ة املصاريف االخرى 
املرتتب�ة ع�ىل ذلك اضاف�ة اىل مصادرة اماناته وعدم الس�ماح ل�ه بالدخول 
باملزاي�دة مجددا مع ع�دم جواز التنازل عن االحالة وبخالفه يعد املس�تأجر 
ن�اكال وتطبق بحق�ه االجراءات القانوني�ة املقتضاة وس�تكون املزايدة يوم 
الثالثاء املصادف 2021/5/4  يف مديرية بلدية القوش الساعة )12( الثانية 

عرش ظهرا 
مالحظة / مدة االيجار سنة واحدة

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )49(
تعلن اللجنة وللمرة االوىل  عن ايجار العقارات التالية وفق قانون )21( لسنة 2013 
فعىل الراغبني باالش�رتاك يف املزايدة العلنية مراجعة س�كرتري اللجنة يف بلدية املوصل 
خالل ) 30( ثالثون يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحف املحلية لالطالع 
عىل الرشوط مس�تصحبني معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن والتأمينات 
القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مع الترصيح االمني للمش�رتك باملزايدة 
وتجري املزايدة يف ديوان محافظة نينوى / قاعة الحدباء  يف الساعة العارشة صباحا 
للي�وم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترس�و بعهدت�ه اجور نرش االعالن واجور 

خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار 
1 � القطعة املرقمة )138/1( م س�وق الصغري املنطقة الرسجخانة واملتخذة عمارة 

تجارية وبمساحة ) 60( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات 
2 � ج�زء من القطع�ة املرقمة ) 80/1( م جامع خزام املنطق�ة باب لكش واملتخذة 

)دكان( )باب ودرج( وبمساحة )3( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات 
3 � جزء من القطعة املرقمة ) 1/1( م خوش الخان  الواقع يف منطقة )مدخل( النبي 

واملتخذة )تواليت( وبمساحة )38( م2  وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
4 � االكش�اك املرقمة ) 1و3( املش�يدة عىل جزء من القطعة املرقمة )1/1( م حوش 
الخان مدخل النبي جرجيس بمس�احة )18,81( م2 لكل كش�ك وحسب واقع الحال 

وملدة ثالث سنوات
5 � الكش�ك املرقم ) 2( املشيدة عىل جزء من القطعة املرقمة )1/1( م حوش الخان 

مدخل النبي جرجيس و بمساحة )18( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
6 � االكش�اك املرقمة ) 4و5( املش�يدة عىل جزء من القطعة املرقمة )1/1( م حوش 
الخان مدخل النبي جرجيس بمس�احة )16,64( م2 لكل كش�ك وحسب واقع الحال 

وملدة ثالث سنوات
7 � الكش�ك املرق�م ) 6( املش�يدة ع�ىل ج�زء من القطع�ة املرقم�ة )1/1( م حوش 
الخان مدخل النبي جرجيس بمس�احة )17,16( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث 

سنوات

املهندس
رعد عيل نجم

مدير بلديات حمافظة نينوى
رئيس اللجنة

رقم القطعة والمقاطعة  نوع العقار ورقمه ت
147 م68 بيادر وجوار القوش كازينو بلدية 1

2/151 م 68 بيادر وجوار القوش  مقهى شعبي 2
2/153 م68 بيادر وجوار القوش دكان )4( عمارة تجارية 3
5/166 م63 القوش الشمالية  دكان )1( سوق تجاري  4

املهندس
رعد عيل نجم

مدير بلديات حمافظة نينوى
رئيس اللجنة

العدد : 222
التاريخ : 2021/3/30

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

العدد : 227
التاريخ : 2021/3/31

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل
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EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq. 

Public Tender Announcement for Tender No: 006-PC-21-EBS 
Provision of cable and accessories and Grease and lubricant and General consumption 

Materials 
Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification 

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the 
laws of Hong Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS 
Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern 
Part. 

Tender Title: Provision of cable and accessories and Grease and lubricant and General consumption Materials 
Tender No.: 006-PC-21-EBS 
Tender Information:  
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for the First time. All the 
specialist companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with EBS 
Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by 
paying the tender fee (100$) after procedures mentioned below. 
Part One: Scope of work 
Company to seek TWO contractors who have qualified international professional experience and can supply the 
grease and lubricant & cable and accessories & general consumables，For more details, please refer to ITB 
document. 
Part Two: Purchase the ITB: 
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to 
Zhang Xianqiao zhangxianqiao@ebspetroleum.com  and submit the following documents one day in advance: 
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company 
B: Valid Copy of Company registration Documents, tax return, Social securities etc.  
C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email) 
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one 
company 
People who directly come to purchase ITB without confirmation from above email would not be accepted. 
Part Three:  
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed 
separately before the tender submission deadline 4:00 PM 18th April 2021 based on the ITB documents. 
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, 
Nahrawan S2 Camp before the deadline of tender mentioned above. 
Bidders Proposals shall consist of: 
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read 
and compile). 
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be 
read and compile). 
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value. 
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall 
be submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s 
address and contact information should be clearly mentioned on the envelope. 
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please 
inform the C&P Dept. three days before the deadline for the purpose of swift answering before the bidding date. 
Contract Person: Mr. Zhang Xianqiao Email: zhangxianqiao@ebspetroleum.com. 
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above this tender 
announcement. 

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

Public Tender Announcement for Tender No: 007-PC-21-EBS 
Provision of mechanical maintenance materials  

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification 
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the 

laws of Hong Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS 
Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern 
Part. 

Tender Title: Provision of mechanical maintenance materials 
Tender No.: 007-PC-21-EBS 
Tender Information:  
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for the First time. All the 
specialist companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with EBS 
Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by 
paying the tender fee (100$) after procedures mentioned below. 
Part One: Scope of work 
Company to seek TWO contractors who have qualified international professional experience and can supply the 
mechanical maintenance materials，For more details, please refer to ITB document. 
Part Two: Purchase the ITB: 
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to 
Zhang Xianqiao zhangxianqiao@ebspetroleum.com  and submit the following documents one day in advance: 
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company 
B: Valid Copy of Company registration Documents, tax return, Social securities etc.  
C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email) 
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one 
company 
People who directly come to purchase ITB without confirmation from above email would not be accepted. 
Part Three:  
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed 
separately before the tender submission deadline 4:00 PM 18th April 2021 based on the ITB documents. 
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, 
Nahrawan S2 Camp before the deadline of tender mentioned above. 
Bidders Proposals shall consist of: 
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read 
and compile). 
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be 
read and compile). 
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value. 
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall 
be submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s 
address and contact information should be clearly mentioned on the envelope. 
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please 
inform the C&P Dept. three days before the deadline for the purpose of swift answering before the bidding date. 
Contract Person: Mr. Zhang Xianqiao Email: zhangxianqiao@ebspetroleum.com. 
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above this tender 
announcement. 

ديوان حمافظة واسط
مديرية بلديات واسط

اعالنجلنة البيع واالجيار
بالنظر لحصول حالة نكول...

تعل�ن لجن�ة البيع وااليج�ار يف مديرية بلديات واس�ط عن تاجري االمالك املدرج�ة اوصافها يف 
ادن�اه والعائ�دة اىل مديرية بلدية النعمانية  وف�ق قانون بيع وايجار ام�وال الدولة رقم )21( 
لسنة 2013 فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية النعمانية  خالل 
ف�رتة )15( خمس�ة عرش يوما تبدأ من الي�وم التايل لنرشها يف الصحف اليومية مس�تصحبني 
معهم التامينات القانونية البالغة )30%( من القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا  وستجري 
املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن يف مقر مديرية البلدية اعاله يف تمام الس�اعة )العارشة 
صباحا( اذا ويتحمل من ترس�و علي�ه املزايدة اجور النرش واالعالن وكاف�ة املصاريف االخرى 
وعىل املس�تأجر جلب هوية االح�وال املدنية مص�ورة واصلية ويتم االلت�زام بكافة التعليمات 

والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد

مديرية بلديات واسط
جلنة البيع واالجيار

اعالن
بالنظر لحصول حالة نكول بالتاجري

تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واس�ط عن تاجري االمالك 
املدرج�ة اوصافه�ا يف ادناه والعائدة اىل مديري�ة بلدية العزيزية  وفق 
قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لس�نة 2013 فعىل الراغبني 
باالش�رتاك يف املزاي�دة العلني�ة مراجعة مديرية العزيزي�ة  خالل فرتة 
)15( خمس�ة ع�رش يوما تبدأ من اليوم التايل م�ن صدور هذا االعالن  
مس�تصحبني معهم التامين�ات القانونية البالغ�ة )30%( من القيمة 
التقديري�ة بصك مص�دق او نقدا  وس�تجري املزاي�دة يف اليوم االخري 
م�ن مدة االع�الن اذا صادف يوم املزايدة عطلة رس�مية تكون املزايدة 
يف الي�وم الذي يلي�ه يف مقر البلدي�ة اعاله يف تمام الس�اعة )العارشة 
صباحا( ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واالعالن وكافة 
املصاريف االخرى وعىل املس�تأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة 
واصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية 

بهذا الصدد عىل ان يتحمل الناكل فرق البدلني

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

مديرية احوال بغداد / الرصافة 
قسم شؤون احوال بغداد / الرصافة 

العدد : 5536 
التاريخ : 22 / 3 / 2021 

اعالن 
ق�دم املواط�ن ) عب�اس جاس�م رشاد ( طلب�ا 
لتبدي�ل ) اللق�ب ( وجعل�ه ) الع�اريض ( ب�دال 
م�ن ) الربيعي ( فم�ن لديه اع�رتاض مراجعة 
ه�ذه املديرية خالل ) 15 ( خمس�ة عرش يوما 
م�ن تاريخ النرش وبعكس�ه س�وف تنظر هذه 
املديرية بطلبه اس�تنادا اىل احكام املادة ) 22 ( 
م�ن قان�ون البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لس�نة 
2016 املع�دل عىل ان يكون النرش باس�م مدير 

الجنسية املحرتم .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
املدير العام / وكالة 

�����������������������������������
وزارة الداخلية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
مديرية احوال بغداد / الرصافة 

قسم شؤون احوال بغداد / الرصافة 
العدد : 5538 

التاريخ : 22 / 3 / 2021 
اعالن 

ق�دم املواط�ن ) كري�م جاس�م رشاد ( طلب�ا 
لتبدي�ل ) اللق�ب ( وجعل�ه ) الع�اريض ( ب�دال 
م�ن ) الربيعي ( فم�ن لديه اع�رتاض مراجعة 
ه�ذه املديرية خالل ) 15 ( خمس�ة عرش يوما 
م�ن تاريخ النرش وبعكس�ه س�وف تنظر هذه 
املديرية بطلبه اس�تنادا اىل احكام املادة ) 22 ( 
م�ن قان�ون البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لس�نة 
2016 املع�دل عىل ان يكون النرش باس�م مدير 

الجنسية املحرتم .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
املدير العام / وكالة 

اعالن 
اىل الرشيك / احالم صربي احمد 

اقت�ى حضورك اىل بلدية التاجي – س�بع 
البور لغرض استخراج اجازة بناء للقطعة 

املرقمة 1 / 16845 
الرشيك 

حسن رسول ازبار 
�����������������������������������

فقدان 
فق�دت مني الهوي�ة املرقم�ة 89373592 
والص�ادرة م�ن وزارة الكهرب�اء – دائ�رة 
محطة كهرب�اء التاجي باس�م / نزار عبد 
الحس�ن جرب – فمن يعثر عليها تس�ليمها 

اىل جهة االصدار .
�����������������������������������

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

مديرية احوال بغداد / الرصافة 
قسم شؤون احوال بغداد / الرصافة 

العدد : 5537 
التاريخ : 22 / 3 / 2021 

اعالن 
ق�دم املواطن ) محمد جاس�م رشاد ( طلبا 
لتبديل ) اللق�ب ( وجعله ) العاريض ( بدال 
من ) الربيعي ( فمن لديه اعرتاض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خالل ) 15 ( خمس�ة عرش 
يوما من تاريخ النرش وبعكسه سوف تنظر 
هذه املديرية بطلبه استنادا اىل احكام املادة 
) 22 ( من قان�ون البطاقة الوطنية رقم ) 
3 ( لسنة 2016 املعدل عىل ان يكون النرش 

باسم مدير الجنسية املحرتم .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
املدير العام / وكالة

فقدان 
فقد الوصل الصادر م�ن بلدية النعمانية املرقم 
1754172 يف 29 / 5 / 2019 بمبل�غ 252500 
مائتان واثنان وخمسون الف وخمسمائة دينار 
باسم / مالك فليح حسن – فعىل من يعثر عليه 

تسليمه لجهة االصدار .

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

اىل الرشيك / عيل خضري رائد 
اقتى حضورك اىل بلدية التاجي – س�بع البور 
لغرض اس�تخراج اجازة البناء للقطعة املرقمة 

1 / 11809 سبع البور .
الرشيك 

مشتاق نايل جاسم 

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

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الدجيل 

رقم االضبارة : 436 / ت / 2021 
التاريخ : 1 / 4 / 2021 

اىل / املنفذ عليه 
املدين / محمد حسن شيحان 

لق�د تحق�ق له�ذه املديرية م�ن ان�ك مجهول 
مح�ل االقامة وليس لك موط�ن دائم او مؤقت 
او مخت�ار يمكن اجراء التبليغ عليه واس�تنادا 
للم�ادة 27 م�ن قان�ون التنفي�ذ تق�رر تبليغك 
اعالن�ا بالحضور يف مديرية تنفيذ الدجيل خالل 
خمس�ة عرش يوما تبدا من الي�وم التايل للنرش 
ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة 
عدم حضورك ستبارش هذه املديرية باجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون :
منفذ العدل 

عيل حسني عيل 
اوصاف املحرر :

قررت هذه املديرية تبليغك بالجريدة الرس�مية 
كونك مجهول محل االقامة حسب رشح املختار 
كون�ك مدين باالضب�ارة التنفيذية املرقمة 436 
/ ت / 2021 للدائ�ن عب�د ال�رزاق خض�ري عبد 
بمبل�غ مق�داره 000 / 060 / 16 س�تة عرش 
مليون وستون الف دينار بموجب وصل االمانة 

وباملبلغ اعاله .

اىل الرشي�ك الذي ال يحرض / يرس حميد 
عب�د الحمي�د اقتى حض�ورك اىل مقر 
بلدية الكوفة لغرض اصدار إجازة البناء 
للعقار املرقم )3/85689( حي ميسان 
خالل مدة ع�رشة أيام وبخالفه س�يتم 
اص�دار االج�ازة دون حض�ورك طال�ب 

االجازة / هدى كاظم حسن .
��������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الدجيل 
رقم االضبارة : 437 / ت / 2021 

التاريخ : 1 / 4 / 2021 
اىل / املنفذ عليه 

املدين / محمد حسن شيحان 
لقد تحقق لهذه املديرية من انك مجهول 
مح�ل االقامة وليس ل�ك موطن دائم او 
مؤق�ت او مخت�ار يمكن اج�راء التبليغ 
علي�ه واس�تنادا للمادة 27 م�ن قانون 
التنفيذ تق�رر تبليغك اعالن�ا بالحضور 
يف مديري�ة تنفيذ الدجيل خالل خمس�ة 
ع�رش يوما تب�دا من اليوم الت�ايل للنرش 
التنفيذية بحضورك  ملبارشة املعام�الت 
ويف حال�ة عدم حضورك س�تبارش هذه 
املديرية باج�راءات التنفيذ الجربي وفق 

القانون :
منفذ العدل 

عيل حسني عيل 
اوصاف املحرر :

قررت ه�ذه املديرية تبليغ�ك بالجريدة 
الرس�مية النك مجه�ول مح�ل االقامة 
مدي�ن  كون�ك  املخت�ار  رشح  حس�ب 
باالضبارة التنفيذي�ة املرقمة 437 / ت 
/ 2021 للدائن عيل سامي محمد بمبلغ 
ع�رشون   20  /  440  /  000 مق�داره 
ملي�ون واربعمائة واربع�ون الف دينار 

بموجب وصل االمانة وباملبلغ اعاله .
��������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكمة اس�تئناف صالح الدين 

االتحادية 
دار القضاء يف يثرب 

محكمة االحوال الشخصية يف يثرب 
العدد : 112 / ش / 2021 

التاريخ : 1 / 4 / 2021 
م / تبلي�غ / املدع�ى علي�ه ) عب�د الله 

صباح مهدي ( 
الدع�وى الرشعي�ة  ملقتضي�ات حس�م 
املرقمة 112 / ش / 2021 املدعية فيها 
املدعوة ) فزاره عبي�د عيل ( وملجهولية 
مح�ل اقامتك ق�ررت املحكم�ة تبليغك 
بصحيفت�ني محليتني – علم�ا ان موعد 
املرافعة ي�وم 14 / 4 / 2021 ويف حالة 
عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك 

ستجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا .
القايض 

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

اع�الن / إىل ال�رشكاء ) احم�د نعم�ان 
صالح، محمود نعمان صالح، ياس�مني 

نعمان صالح، اعيان نعمان صالح(
 اقت�ى حضورك�م إىل مديري�ة بلدي�ة 
الكوفة  / قس�م اج�ازات البناء لغرض 
اصدار اجازة بناء للعق�ار املرقم 1595 
/ 13 / عل�وة الفح�ل رق�م املقاطعة ) 
18( خالل م�دة اقصاها عرشة ايام من 
تاريخ نرش االعالن وبخالفه س�وف يتم 

إصدار االجازة / طالب االجازة
عباس جاسم محمد

إىل الرشيك ستار جبار واجد 
اقت�ى حضورك إىل مق�ر بلدية النجف 
لغرض اصدار اجازه بناء للعقار املرقم 
53330 /3 حي للنداء خالل عرشه ايام 
وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضورك 

طالب االجازه
 كرار حسون جاسم

��������������������������������
إىل ال�رشكاء احمد و عيل وحس�ن اوالد 
ماج�د عب�د الحس�ني وايمان عب�د زيد 
جواد توجب عليكم الحضور إىل صندوق 
االس�كان العراق�ي ف�رع النج�ف وذلك 
لتثبي�ت اقرارك�م باملوافق�ه ع�ىل قيام 
رشيكك�م ابته�ال عب�د الكاظ�م كريم 
بالبناء عىل حصتها املش�اعه يف القطعه 
املرقم�ه 54141 /3ح�ي الن�داء خ�الل 
مده خمس�ه ع�رش يوما داخ�ل العراق 
وش�هر خارج الع�راق م�ن تأريخ نرش 
االعالن وبعكس�ه س�وف يس�قط حقك 

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

إىل الرشيك راشد حمدان مشعل 
اقت�ى حضورك إىل مق�ر بلدية النجف 
لغرض اصدار اجازه بناء للعقار املرقم 
54948 /3حي النداء خالل عرشه ايام 
وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضورك 

طالب االجازه 
صاحب محمد مزهر عيل

��������������������������������
بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل 

رئاس�ة محكمة اس�تئناف صالح الدين 
االتحادية

دار القضاء يف سامراء
محكمة االحوال الشخصية يف سامراء

العدد: 459/ش/2020
التاريخ:2021/3/31

اىل املدعى عليه / حارث سعيد ياسني
م/نرش مجهول محل اقامة

بتاريخ 2020/12/27 اصدرت محكمة 
ويف  س�امراء  يف  الش�خصية  االح�وال 
الدعوى املرقم�ة 459/ش/2021 قراراً 
غيابياً بحقك قاب�اًل لالعرتاض والتمييز 
واملتضمن تأديتك نفقة ماضية للمدعية 
)بي�داء كري�م صال�ح( مبلغ�اً مقداره 
خمس�ون ال�ف دين�ار ش�هرياً ونفق�ة 
مس�تمرة مبلغ�اً مقداره س�بعون الف 
دينار ونفق�ة للطفلني )ن�ور وعثمان( 
مبلغاً مقداره خمسة وستون الف دينار 
وبالنظر لثب�وت مجهولية محل اقامتك 
حس�ب كت�اب مرك�ز رشط�ة املت�وكل 
املرق�م 1377 يف 2021/2/17 ومرفقة 
ورقة التبليغ بالحك�م الغيابي املرشوح 
عليه من قبل القائم بالتبليغ واملتضمن 
ارتحال�ك اىل جه�ة مجهول�ة ومرفق�ه 
اش�عار مختار حي الشهداء 2 واملصدق 
م�ن قب�ل قائممقامية قضاء س�امراء 
عليه ق�ررت املحكمة تبليغك بواس�طة 
صحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني بق�رار 
الحك�م اع�اله ويف حال ع�دم االعرتاض 
او التمييز خالل ش�هر من تاريخ النرش 
فسوف يكتسب القرار الدرجة القطعية 

واتخاذ االجراءات القانونية بحقك. 
القايض

كاظم متعب داود

إىل الرشيك حسني صالح كشوش
 اقت�ى حض�ورك إىل مق�ر بلدي�ة 
النج�ف لغرض اصدار اج�ازه بناء 
للعقار املرقم 53559 /3حي النداء 
خالل ع�رشه ايام وبخالفه س�تتم 
اإلج�راءات دون حض�ورك طال�ب 

االجازه 
زينب مكي كاظم

�����������������������������
وزارة الداخلية 

الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 

املنطقة الخامسة
قسم الدعاوى

القضية املرقمة 2020/442
مقتبس حكم غيابي

1 � اس�م املحكم�ة  : محكمة قوى 
املنطق�ة  االوىل  الداخلي�ة  االم�ن 

الخامسة 
2 � اس�م املجرم الغائ�ب : املفوض 
عب�د حبي�ب حس�ن ع�يل  ه�ادي 

العبادي    
3 � رقم الدعوى 2020/442

4 � تاري�خ ارت�كاب الجريم�ة عام 
2008

5 � تاريخ الحكم : 2020/12/23
6 � املادة القانونية ) 35/اوال وثانيا 

( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 
7 � املنس�وب اىل /مديري�ة رشط�ة 

محافظة البرصة واملنشات  
8 � خالص�ة الحك�م :  ع�دم اجراء 
محاكمة املجرم املفوض هادي عبد 
حبيب حسن عيل العبادي وفق املادة 
5 م�ن ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 
لس�بق الحكم عليه عن نفس فرتة 
الغياب بموجب قرار هذه املحكمة 
املرقم�ة 2019/805 يف  بالقضي�ة 

 2019/10/15
9 � تبدي�ل م�ادة االحال�ة من املادة 
32/اوال وثاني�ا م�ن ق ع د رقم 14 
لس�نة 2008 املع�دل اىل املادة 35/

اوال وثانيا من ق ع د رقم 14 لس�نة 
2008 ك�ون الفعل وقع قبل صدور 
تعديل قان�ون قوى االم�ن الداخيل 
واالكث�ر انطباق�ا وعم�ال باح�كام 
امل�ادة 31  من ق أ د رقم 17 لس�نة 

 2008
10 � الحك�م عىل املج�رم )املفوض 
عب�د حبي�ب حس�ن ع�يل  ه�ادي 
العب�ادي(  ابراهي�م بالس�جن ملدة 
س�بع س�نوات وف�ق اح�كام املادة 
35/اوال م�ن ق ع د رقم 14 لس�نة 
2008 وبداللة املواد 61/اوال و 69/

اوال من ق أ د رقم 17 لس�نة 2008 
الحكومي�ة  البندقي�ة   الختالس�ه 

املرقمة 
ن�وع كالش�نكوفنصف اخمس مع 
مخ�ازن ع�دد )7( س�بعة و 210 
مائت�ان وع�رشة اطالق�ه بتاري�خ 

 2008/12/12
مق�داره  مبل�غ  تضمين�ه   �  11
6,750,000 ستة  ماليني وسبعمائة 
وخمس�ون ال�ف دينار  ع�ن قيمة 
املوصوف�ة  الحكومي�ة  البندقي�ة  
اع�اله  وملحقاته�ا املش�ار اليه�ا 
اعاله  وحس�ب االس�عار الس�ائدة 
وقت الحادث اس�تنادا للفقرة ثانيا 
من املادة 35 من ق ع د تستوىف منه 

بالطرق التنفيذية 
12 � ط�رده من الخدم�ة وتنحيته 
ع�ن الوظيفة نهائي�ا عمال باحكام 
املادة 41/اوال /أ من ق ع د رقم 14 
لس�نة 2008 بعد اكتس�اب الحكم 

الدرجة القطعية 
13 � اعتبار جريمت�ه اعاله  مخلة 
بالرشف اس�تنادا للم�ادة 21/أ � 6 

ق.ع 
14 � اعط�اء املوظف�ني العموميني 
صالحي�ة القاء القب�ض عليه اينما 
وج�د لتنفيذ الحك�م الصادر بحقه 
والزام املواطن�ني باالخبارعن محل 
اختفائه اس�تنادا الحكام املادة 69 
/ثانيا وثالث�ا من من ق أ د رقم 17 

لسنة2008
15 �   حج�ز امواله املنقولة والغري 
منقولة اس�تنادا الحكام املادة 69/

رابعا من ق ا د  رقم 17 لسنة
البندقي�ة الحكومي�ة  16 � تنزي�ل 
املوصوف�ه وملحقاته�ا اع�اله من 
الذمة بعد تس�ديده مبلغ التضمني 

واكتساب الحكم الدرجة القطعية
البندقي�ة  اوص�اف  تعمي�م   �  17
الحكومي�ة املوصوف�ه اع�اله وفق 

القانون
محام�اة  اتع�اب  تحدي�د    �  18
للمحام�ي املنت�دب )خل�ف حمدان 
شاهني( البالغة ) 25,000( خمسة 
وعرشون الف دينار عراقي ترصف 
ل�ه من خزينة الدولة بعد اكتس�اب 

الحكم الدرجة القطعية 
 حكم�ا  غيابيا صادرا باتفاق االراء 
اس�تنادا الحكام املادة 60/ سادسا 
أ د رق�م 17 لس�نة 2008  م�ن ق 
قاب�ال لالعرتاض والتمييز اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة 71/اوال وثانيا من 
بتاري�خ  وافه�م  القان�ون  نف�س 

2020/12/23
العميد الحقوقي 

عباس نارص غريب
رئيس محكمة ق�وى االمن الداخيل 

االوىل
 املنطقة الخامسة

العدد /1085
التاريخ 2021/3/30

املهندس 
حيدر جسام محود

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

المالحظات مدة 
االيجار الموقع  مساحته رقم 

الملك
نوع 
الملك ت

سنة 
واحدة

مقابل 
مركز 
شرطة 
النعمانية

6م2 471 ارضية 
كشك 1

يتم انشاء الكوفي من قبل 
المستاجر ووفق الشروط 

والمواصفات الفنية المعده من 
قبل مديريتنا وبخالفه يتحمل 
المستاجر كافة التبعات المالية 

والقانونية واخذ تعهد قانوني بذلك 

ثالث 
سنوات

فوق بناية 
البلدية 

والواقعة 
في الكراج 
الموحد 

160م2 1
مقهى 
)كوفي 
شوب(

2

العدد /994
التاريخ 2021/3/22

اسم الناكل مدة 
االيجار

مساحة 
الملك 

رقم 
الملك نوع الملك ت

سليم ضيف 
جار هللا 

سنة 
واحدة 1750م2 339 قطعة 

االرض 1

املهندس 
حيدر جسام محود

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار



النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

دار القضاء يف سامراء
محكمة االحوال الشخصية يف سامراء

العدد: 443/ش/2020
التاريخ:2021/3/31

اىل املدعى عليه / حارث سعيد ياسني
م/نرش مجهول محل اقامة

االح�وال  بتاري�خ 2020/12/27 اص�درت محكم�ة 
الش�خصية يف س�امراء ويف الدع�وى املرقم�ة 443/
لالع�راض  قاب�اًل  بحق�ك  غيابي�اً  ق�راراً  ش/2021 
والتميي�ز الحك�م بالتفريق بينك وب�ني زوجتك املدعى 
املدعية)بي�داء كريم صالح( لزواج�ك من زوجة ثانية 
دون الحص�ول ع�ىل اذن من املحكم�ة وبالنظر لثبوت 
مجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب كت�اب مركز رشطة 
املت�وكل املرق�م 1378 يف 2021/2/17 ومرفقة ورقة 
التبلي�غ بالحك�م الغياب�ي امل�رشوح علي�ه م�ن قب�ل 
القائ�م بالتبليغ واملتضمن ارتحال�ك اىل جهة مجهولة 
ومرفقه اش�عار مختار حي الش�هداء 2 واملصدق من 
قبل قائممقامية قضاء س�امراء عليه قررت املحكمة 
تبليغك بواس�طة صحيفتني محليت�ني يوميتني بقرار 
الحك�م اعاله ويف حال عدم االعراض او التمييز خالل 
ش�هر من تاريخ النرش فسوف يكتسب القرار الدرجة 

القطعية واتخاذ االجراءات القانونية بحقك. 
القايض

كاظم متعب داود

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد 941/ب2020/3
التاريخ 2021/3/16

اعالن
اىل / املدع�ى عليهم�ا ) فهد غال�ب زري وهاني هادي 

منشد( 
اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم 941/ب2020/3 
يف 2021/1/4 واملتضمن الحكم بالزام املدعى عليهما 
فه�د غال�ب زري وهان�ي هادي منش�د بتادي�ة مبلغ 
مق�داره  مليون�ان واربعمائ�ة وس�بعة وثمانون الف 
وس�بعمائة وثمانية ع�رش دينار ع�ن متبقي القرض 
ومبلغ مقداره ثالثمائة وواحد وثمانون الف ومائتان 
واربع�ون دينار ع�ن  فائدت�ه االتفاقية لغاي�ة تاريخ 
اقام�ة الدع�وى يف 2020/2/19 والزامهم�ا بالفائدة 
التاخريية بنس�بة 2% عند التس�ديد الفع�ي اىل املدعي 
مدير عام مرصف الرش�يد اضافة لوظيفته   و لثبوت 
مجهولية مح�ل اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي 
واش�عار مختار حي الش�هيد الصدر / 5 علوان جابر 
الدحيدحاوي  لذا تقرر تبليغكما اعالنا بالقرار املذكور 
بصحيفت�ني محليتني يوميت�ني ولكما حق الطعن عىل 
الق�رار املذكور خالل املدة املق�ررة بكافة طرق الطعن 
القانونية وبعكس�ه سيكتس�ب الق�رار املذكور درجة 

البتات وفق االصول
القايض

خالد جابر عبيد

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد / 2001/ش2021/7
التاريخ 2021/4/1

اعالن
اىل املدعى عليه  ) رزاق خريي عمران( 

اقام�ت املدعية  دنيا جواد عبد الدعوى بالعدد 2001/
ش2021/7 ام�ام ه�ذه املحكم�ة والت�ي تطلب فيها 
نفق�ة ماضي�ة ومس�تمرة للمدعية ونفقة مس�تمرة 
لطفله�ا ع�ي  وملجهولية محل اقامتك وحس�ب رشح 
القائم بالتبليغ واشعار مختار حي الرسالة 3/ النجف  
ق�ررت املحكم�ة تبليغك بموض�وع الدع�وى وبموعد 
املرافعة اعالنا بواس�طة صحيفتني محليتني يوميتني 
وعلي�ك الحضور امام هذه املحكم�ة يف موعد املرافعة 
الق�ادم املوافق يوم 2021/4/13 الس�اعة التاس�عة 
صباح�ا ويف حالة ع�دم حضورك او ارس�ال من ينوب 
عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

اثري فاهم محسن

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد: 166/ج2021/2
التاريخ : 2021/3/31

اعالن
 اىل املتهم الهارب / حامد عوده كزار

حي�ث ان�ك مته�م يف الدع�وى املرقم�ة )166/
ج2021/2( والخاص�ة باملش�تكي )عب�د الكريم 
دروي�ش رس�ول( وف�ق اح�كام امل�ادة 457 من 
قانون العقوبات  وملجهولية محل اقامتك  حسب 
االش�عار املرفق يف ثنايا هذه الدعوى عليه قررت 
املحكمة تبليغك اعالنا بواسطة جريدتني رسميتني 
بوجوب الحضور يف موعد املحاكمة املصادف يوم 
2021/5/16 وعن�د عدم حضورك س�وف تجري 

محاكمتك غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض

عدنان كريم عبد عي
����������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

 مديرية تنفيذ الكوفة 
رقم االضبارة : 2019/755

التاريخ 2021/3/30
اعالن 

نظرا لبل�وغ بدل املزايدة لرشاء  س�هام يف العقار 
تسلس�ل ) 762/107 كريشات الكائن يف الكوفة  
العائ�د للمدين  )كريم تركي عب�د الكاظم ( لقاء 
طل�ب الدائ�ن ) ش�ريين ذي�اب بدي�وي( البال�غ 
7,500,000 سبعة ماليني وخمسمائة الف دينار  
80% من القيم�ة املقدرة لذا تق�رر تمديد املزايدة 
ملدة خمسة عرش يوما من اليوم التايل للنرش فعىل 
الراغ�ب يف ال�رشاء  مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
املدة املذكورة مستصحبا معه التامينات القانونية 
البالغ�ة ع�رشة م�ن  املائة م�ن القيم�ة املقدرة  
وشهادة الجنس�ية العراقية وان رسوم التسجيل 
والداللية عىل املش�ري وذلك اس�تنادا للمادة 98 
من قانون التنفيذ عدد السهام املراد بيعها 1900 

سهم من اصل االعتبار الكي 22,638 سهم 
املواصفات : 

كريش�ات   / كوف�ة    : ورقم�ه  موقع�ه   �  1
762/107

2 � جنسه ونوعه : دارين
3 �  حدوده واوصافه : بلدية الكوفة

4 � مش�تمالته : العقار عب�ارة عن دارين مفرزة 
بصورة غري رسمية يقعان عىل شارعني فرعيني 

ال�دار االوىل : عب�ارة ع�ن هي�كل غ�ري مس�قف 
قي�د االنش�اء ال�دار الثاني�ة : يكون الن�زول اليه 
بواسطة اربعة بايات وممر يؤدي اىل ساحة الدار 
واستقبال وباحة مكشوفة وغرفة نوم عدد ثالثة 
وتواليت ارضية االس�تقبال من الكايش املوزائيك 
اما بقية ارض الدار مبلطة باالس�منت اما ارضية 
املمر م�ع الباحه املكش�وفة مبلطة باالش�تايكر 
العادي املتهالك وال يحتوي عىل س�لم السقف من 
الطابوق والشيلمان مجهز ماء وكهرباء علما ان 

الدار بمستوى مر تحت مستوى الشارع   
5 � مس�احته : اثن�ان اولك وس�تة وعرشون مر 
وثمانية وثالثون س�نتمر 226,38م2  6 � درجة 
العم�ران ال�دار االوىل : قيد االنش�اء ال�دار الثانية 

رديىء 
7 � الش�اغل : ال�دار االوىل ال يوج�د ال�دار الثانية 
رحيم ونوم�ي اوالد تركي ويرغب�ون بالبقاء بعد 

البيع بصفة مستاجر 
8 � القيم�ة املق�درة : القيم�ة املق�درة لس�هام 
املدي�ن خمس�ة ماليني وخمس�مائة  ال�ف دينار 

 5,500,000
9  � موعد املزايدة : اليوم االخري لالعالن الس�اعة 

الثانية عرشة ظهرا
10 � مكان املزايدة : داخل مديرية تنفيذ الكوفة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 1459/ب2021/1

التاريخ : 2021/4/1
اىل املدعى عليه  ) عي راجح مهدي(

اق�ام املدعي ) مه�دي رزاق جواد  ( الدع�وى البدائية 
املرقم�ة اع�اله والت�ي يطلب فيه�ا الحك�م )بالزامك 
بتاديت�ك للمدع�ي اع�اله مبلغ�ا  مقداره س�تة عرش 
ملي�ون وخمس�مائة ال�ف دين�ار بموج�ب الكمبيالة 
املرقمة 21907 يف 2017/7/2  ولثبوت مجهولية محل 
اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي واش�عار مختار 
حي الشهداء /2 كاظم شبيب الخزعي  لذا قررت هذه 
املحكم�ة تبليغك اعالنا بصحيفت�ني محليتني يوميتني 
بموع�د املرافعة املصادف يف ي�وم  2021/4/11  وعند 
عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عامر حسني حمزة

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 331/ب2021/4
التاريخ : 2021/4/1

اىل املدعى عليها  ) دالل عبد الرضا حسون(
اقام املدعي ) نرص عباس عبد حسن( الدعوى البدائية 
املرقمة اعاله والتي يطلب فيها الحكم )الزامك بتاديتك 
واملدعى عليهم االخرين اضافة لركة مورثكم للمدعي 
اعاله مبلغا مقداره س�تمائة وخمسون مليون دينار 
عن عقد بيع العق�ار املرقم 2/1188 حي االمري املربم 
خارجي�ا واملس�تلم فيه املبل�غ من قبل م�ورث املدعى 
عليهم املتويف ) عباس عبد حس�ن(  ولثبوت مجهولية 
مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح املبلغ القضائي واش�عار 
مخت�ار جميل عيىس الغانمي  لذا قررت هذه املحكمة 
تبليغك اعالنا بصحيفت�ني محليتني يوميتني للحضور 
يف موعد املرافعة املصادف يف يوم  2021/4/19  وعند 
عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عامر حسني حمزة

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

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الهاشمية

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 971 / 95

املحلة او رقم واسم املقاطعة : 37  الرشفه
الجنس:  دار

النوع : ملك رصف
رقم الباب :

رقم الطابق :
رقم الشقة :

املساحة :  2 اولك
املشتمالت :   استقبال – مطبخ – غرفتني نوم – صالة 

- صحيات
املزروعات واملغروسات :
واردات املبيع السنوي :

الشاغل :
مقدار البيع : تمام العقار

ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف الهاشمية يف املزايدة 
العلني�ة العقار املوصوف اعاله العائ�د للراهن )محي 
عب�اس كاظ�م( لقاء طل�ب الدائن املرته�ن ) مرصف 
الصناع�ي( البالغ ) 7000000( س�بعة ماليني ديناراً 
فع�ىل الراغب يف االش�راك فيها مراجعة ه�ذه الدائرة 
خ�الل )30( يوماً اعتباراً من الي�وم التايل لتاريخ نرش 
هذا االعالن مس�تصحباً معه تأمين�ات قانونية نقدية 
او كفال�ة مرصفية ال تقل عن 10% من القيمة املقدرة 
للمبيع البالغة ) 76615000( س�ته وس�بعون مليون 
وس�تمائة وخمس�ة ع�رش ال�ف  دين�اراً وان املزاي�دة 

ستجرى يف الساعة )12( ظهراً من اليوم األخري.
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف الهاشمية

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف الهاشمية
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 1800 / 1
املحلة او رقم واسم املقاطعة : 7 العالك

الجنس:  دار
النوع : ملك رصف

رقم الباب :
رقم الطابق :
رقم الشقة :

املساحة :  2 اولك  و 40 مر
املش�تمالت :   غرف�ه – اس�تقبال – ه�ول – 

مطبخ – طابق اريض غرفه فوقانيه
املزروعات واملغروسات :
واردات املبيع السنوي :

الشاغل :
مقدار البيع : تمام العقار

ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف الهاشمية 
يف املزاي�دة العلني�ة العق�ار املوص�وف اعاله 
العائد للراهن )محمد طالب جرب( لقاء طلب 
الدائ�ن املرته�ن ) مرصف الصناع�ي( البالغ 
) 10000000( ع�رشة مالي�ني دين�اراً فعىل 
الراغب يف االشراك فيها مراجعة هذه الدائرة 
خ�الل )30( يوم�اً اعتب�اراً م�ن الي�وم التايل 
لتاري�خ ن�رش هذا االع�الن مس�تصحباً معه 
تأمين�ات قانونية نقدي�ة او كفالة مرصفية 
ال تق�ل عن 10% م�ن القيمة املق�درة للمبيع 
البالغة ) 60000000( س�تون  مليون ديناراً 
وان املزايدة س�تجرى يف الس�اعة )12( ظهراً 

من اليوم األخري.
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف الهاشمية
����������������������������������������

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف الهاشمية
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 1235  مدحتية
املحلة او رقم واسم املقاطعة : مدحتية

الجنس:  دار
النوع : ملك رصف

رقم الباب :
رقم الطابق :
رقم الشقة :

املساحة :  37  - 91 م2
املشتمالت : محل تجاري
املزروعات واملغروسات :
واردات املبيع السنوي :

الشاغل :
مقدار البيع : تمام العقار

ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف الهاشمية 
يف املزاي�دة العلني�ة العق�ار املوص�وف اعاله 
العائد للراهن ) صبيحه س�وادي عجه( لقاء 
طل�ب الدائن املرته�ن ) م�رصف الصناعي( 
البالغ ) 47000000( سبعه واربعون مليون 
ديناراً فعىل الراغب يف االشراك فيها مراجعة 
هذه الدائرة خالل )30( يوماً اعتباراً من اليوم 
التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مستصحباً معه 
تأمين�ات قانونية نقدي�ة او كفالة مرصفية 
ال تق�ل عن 10% م�ن القيمة املق�درة للمبيع 
البالغ�ة ) 80000000( ثمانون مليون ديناراً 
وان املزايدة س�تجرى يف الس�اعة )12( ظهراً 

من اليوم األخري.
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف الهاشمية

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف الهاشمية
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 146 / 1
املحلة او رقم واسم املقاطعة : 7 العالك

الجنس:  دار
النوع : ملك رصف

رقم الباب :
رقم الطابق :
رقم الشقة :

املساحة :  2 اولك  و 10  مر
املش�تمالت :   أربعة غرف نوم واستقبال وحمام 

ومطبخ
املزروعات واملغروسات :
واردات املبيع السنوي :

الشاغل :
مقدار البيع : تمام العقار

س�تبيع دائ�رة التس�جيل العقاري يف الهاش�مية 
يف املزاي�دة العلنية العقار املوص�وف اعاله العائد 
للراه�ن ) حلي�م ش�ياع عب�د( لقاء طل�ب الدائن 
املرتهن ) مرصف الصناعي( البالغ ) 10000000( 
عرشة ماليني ديناراً فعىل الراغب يف االشراك فيها 
مراجعة هذه الدائرة خالل )30( يوماً اعتباراً من 
اليوم الت�ايل لتاريخ نرش هذا االعالن مس�تصحباً 
معه تأمينات قانونية نقدية او كفالة مرصفية ال 
تق�ل عن 10% من القيمة املقدرة للمبيع البالغة ) 
75000000( خمسه وسبعون مليون ديناراً وان 
املزايدة س�تجرى يف الساعة )12( ظهراً من اليوم 

األخري.
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف الهاشمية

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد  : 1277
التاريخ : 2021/4/1

اىل املدعو / احمد حسني علوان
اعالن

قدم طالب حجة الوفاة  عمار حسني علوان حمزة 
طلبا اىل هذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار حجة 
وف�اة بحق املدعو )احمد حس�ني عل�وان رايض ( 
قررت املحكمة تبليغ�ك يف الصحف املحلية فعليك 
الحض�ور امامه�ا خالل ع�رشة ايام م�ن تاريخ 
نرش االعالن  وبخالفه س�يتم النظر بالطلب وفق 

القانون
القايض

عي جبار الخزعي
����������������������������������������

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة  للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات 
العدد : 3413

التاريخ : 2021/3/31
بناء عىل طلب املواطن )قاس�م عبد محمد ( الذي 
ي�روم تبدي�ل اس�ماء اوالده كل م�ن ) فاطم�ة( 
وجعله ) زين( و )محمد( اىل )سؤدد( و )حسنني( 
اىل )ام�ري( ال�وارد يف قيده�ا لع�ام 1957  فم�ن 
لدي�ه اعراض  مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة 
اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكسه سوف تنظر 
هذه املديرية يف الدع�وى وفق احكام املادة )22( 
م�ن قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 

واالمر االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

فوائد فرتات الراحة القصرية يف العمل
القص�رية  االس�راحة  ف�رات  تس�مح 
أثناء العمل لإلنس�ان بتقسيم احتياطي 
الطاق�ة، وتكون مفي�دة عندم�ا يختار 
املوظف وقتها، لذا يجب عدم فرض لوائح 
صارمة بهذا الش�أن، فريب�ح املوظفون 
 Journal ورب العمل معا.وتش�ري مجلة
ال  أن�ه  إىل   ،of Applied Psychology
يمكن لدماغ اإلنسان العمل بفعالية، إذا 
كان دائما منش�غال يف حل نفس املسألة. 
وأن تغيري النش�اط حت�ى لفرة قصرية 

يساعد الدماغ عىل »االنتعاش«.
وتقليديا يعترب أصح�اب العمل، املوظف 
ال�ذي ي�رك م�كان العم�ل للتدخ�ني أو 
الحدي�ث مع زمالئه، غ�ري مهتم أو حتى 
ش�ارد الذه�ن. ولك�ن اتض�ح أن ه�ذا 
االنطب�اع قد يكون خاطئا.فقد كش�فت 
دراس�ة جدي�دة، أن تكرر االس�راحات 

القص�رية غ�ري املق�ررة، أثناء س�اعات 
العم�ل  تس�اعد العامل�ني عىل الش�عور 
بالنش�اط وتحس�ن م�ن أداء مهمتهم. 
ألنه حتى اس�راحة ملدة خم�س دقائق، 
تزي�ل التع�ب املراكم خ�الل النهار.وقد 
ش�ارك يف الدراس�ة التي أجراه�ا علماء 
م�ن الوالي�ات املتحدة، 98 م�ن العاملني 
يف املكاتب بالوالي�ات املتحدة، و222 من 
العامل�ني يف املكات�ب بكوري�ا الجنوبية. 
جميعهم أجاب�وا عن أس�ئلة عن نوعية 
وحركته�م  تعبه�م  ومس�توى  نومه�م 
يف املكت�ب خالل ي�وم عمل واح�د.وكان 
الباحث�ون ينوون من ه�ذا معرفة كيف 
يؤث�ر التع�ب الصباح�ي، بعد ليل�ة نوم 
مضطرب، يف عدد االس�راحات القصرية 
أثن�اء العم�ل. وبالطبع، اتض�ح أن أكثر 
العاملني إرهاقا، يقضون فرات قصرية 

أثن�اء العم�ل أكث�ر م�ن غريه�م. ولكن 
اتض�ح أن أداء ه�ؤالء العامل�ني بالذات 
أفضل من اآلخرين، ويشعرون بتعب أقل 
من اآلخري�ن يف نهاية الدوام.واس�تنتج 
الباحث�ون من ه�ذه النتائ�ج، أن فرات 
االس�راحة القصرية أثناء العمل تسمح 
لإلنس�ان بتقس�يم احتياط�ي الطاق�ة، 
بحيث يكفي ليوم عمل كامل. وكان هذا 
مفيدا بص�ورة خاصة يف األيام التي كان 
فيه�ا احتياط�ي الطاق�ة منخفضا منذ 
الصباح.ويعتق�د الباحث�ون، أن ف�رات 
االسراحة القصرية، تكون مفيدة بالذات 
عندما يختار املوظف وقتها. وهذا يعني 
أن عىل أصحاب العمل عدم فرض لوائح 
صارمة بهذا الشأن. ألنه عند وجود ثقة 
متبادلة يرب�ح الجمي�ع: املوظف يرتاح 

عندما يكون بأمس الحاجة لها.

طبق اليوم
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اجلبوري: الزوراء أكرب من احتاد الكرة.. ويعلن رشوط 
النادي يف انتخابات االحتاد

             المستقبل العراقي/ متابعة

قال أم�ن رس نادي الزوراء ش�اكر الجبوري، 
ان الن�ادي أكرب من أي منصب يف اتحاد الكرة« 

وفقاً لقوله.
وذك�ر الجب����وري يف 
بثته  }كوورة{  برنامج 
قن�اة الفرات الفضائية 
»ن�ادي  الي�وم  مس�اء 

م�ن  أك�رب  ال�زوراء 
كون  الك�رة  اتحاد 
فيه مشاق وعمل 
كبري ج�داً ومتعة 
وال نقصد  أيض�اً 
م�ن  االس�تفزاز 
ذل�ك« مبين�ا ان 
»ال�زوراء رق��م 
1 ف���ي العراق 

ولك�ن ميزانيت�ه خاوي�ة جداً«.وأضاف »من 
ي�وم اعالن وزي�ر النق�ل باعتب�ار ان الوزارة 
املؤسس�ة الراعية للنادي برصف امليزانية لنا 
قبل خمسة أشهر لكن لم ترصف اي ميزانية 

حتى اآلن اال النزر القليل«.
وأك�د الجبوري ان »ال�زوراء يعاني مادياً من 
تأسيس�ه ووزي�ر القل لم يف بوعده بس�بب 
ع�دم اق�رار املوازنة املالية لع�ام 2021 طيلة 
األش�هر املاضية ولألس�ف املدراء العامن لم 
يتفاعلوا مع اي توجيه من الوزير بخصوص 
االنفاق«.وأقرتح »ربط تمويل الزوراء من اي 
رشكة رابحة يف وزارة النقل كالنقل البحري 
العراقي�ة  الجوي�ة  الخط�وط  رشك�ة  او 
وغريهم�ا« مبينا ان »ما يرصف للزوراء ال 
يقارن بنسبة 5% ألموال األندية األخرى«.

وعن أجتماع ممث�ي أندية الدوري املمتاز 
اليوم مع ممثي الفيفا واالتحاد اآلسيوي 
بخصوص النظام األس�ايس التحاد الكرة 

املقبل ق�ال أمن رس نادي الزوراء ان »االتحاد 
ال�دويل جاء لبغداد لح�ل التقاطعات بعمومية 
القدم« مش�ريا اىل ان »ممث�ي الجوية وزاخو 
أب�رز الغائبن ع�ن اجتماع االتحادي�ن الدويل 
واآلس�يوي يف بغداد اليوم«.واوضح الجبوري 
موقف ال�زوراء من لوائح النظ�ام بالقول »ال 
نري�د أزدواجية املناصب وبالنس�بة لش�هادة 
املرش�حن ف�ال نج�د مش�كلة لحم�ل رئيس 
االتحاد لش�هادة االعدادية ونحن مع ان يتوىل 

رئيس االتحاد دورتن ولي�س أكثر«.وأضاف 
»النظ�ام االس�ايس التح�اد الكرة س�يقر يف 
اجتم�اع يوم األح�د املقبل بعملي�ة تصويت« 
منوها اىل ان »13 ناديا يؤيد النظام األسايس 
لعام 2021 وس�بع أندية م�ن الدوري املمتاز 
مع النظام األسايس لعام 2017 ».وتابع »لم 
نناقش م�ع الفيفا س�وى النظام االس�ايس 
واج�راء االنتخاب�ات« منوه�ا اىل ان�ه »وبعد 
اجراء انتخابات اتحاد الكرة قد يكون لبغداد 
اتحاد فرعي«.وق�ال »حتى اللحظة لم يبلغنا 
وزير الشباب عدنان درجال عن نيته الرتشيح 
لرئاس�ة اتح�اد الك�رة لكن�ه يمتل�ك القبول 
الواس�ع من الهي�أة العام�ة ولدي�ه مؤهالت 
كافية للرتشح اىل املنصب وال توجد اي قوانن 
مفصل�ة له«.وأختت�م كالم�ه بالق�ول »عمل 
الهي�أة التطبيعية فيه الكثري م�ن االيجابيات 
ولكن هناك بعض الس�لبيات« مش�دداً »علينا 

إبعاد املصالح الشخصية لتصحيح املسار«.

ريفالدو يوجه نصيحة ثمينة 
إىل مدرب برشلونة

تشيليس يراقب وضع 
باولو ديباال يف يوفنتوس

              المستقبل العراقي/ متابعة

وجه ريفالدو العب برش�لونة الس�ابق، نصيحة إىل رونالد 
كوم�ان، حيث ش�دد ل�ه ع�ى رضورة الرتيث قب�ل اتخاذ 
قراره النهائي بشأن التعاقد مع سريجيو أجويرو، مهاجم 
مانشس�رت س�يتي.وارتبط أجويرو بالرحيل إىل برش�لونة، 
ولك�ن التقاري�ر الصحفية أش�ارت إىل أن رونالد كومان ال 
يرغ�ب يف التوقيع معه، ألنه يفضل ق�دوم ممفيس ديباي 
أو إيرلين�ج هاالند.وق�ال ريفالدو يف ترصيح�ات صحفية 
اليوم: “يجب أن يتذكر كومان أنه لم يتبّق سوى عام واحد 
ع�ى عقده، لذلك إذا لم يفز باأللقاب من اآلن وحتى نهاية 
املوسم املقبل، فمن املحتمل أنه لن يكون لديه الوقت إلكمال 
مرشوعه”.وتاب�ع: “س�معت ب�أن رونال�د كوم�ان رفض 
أجويرو، ولكن�ي أعتقد بأنه خيار جي�د للغاية، ألن ديباي 
وهاالند سيكلفون رسوماً كبرية، لذلك يجب عى كومان أن 
يوازن الخيارات بعناية قبل رفضها، خاصة عندما نتحدث 
ع�ن العب بج�ودة أجوي�رو”.وأردف: “أجويرو س�ُيضيف 
الجودة والخربة إىل برش�لونة. قد يكون توقيع أجويرو عى 
صفقة انتق�ال مجانية بمثابة انقالب للربس�ا لديه عالقة 
جي�دة مع مي�ي، ومع غياب س�واريز ق�د يفيد”.واختتم 
بالقول: “هاالند موهبة ضخمة وأمامه مس�تقبل مرشق، 
لكن التعاقد معه سيعني استثماراً هائالً من النادي ولست 
متأكداً مما إذا كان برشلونة لديه هذا املبلغ يف الوقت الحايل 

ألنهم يمرون ببعض املطبات االقتصادية”.

برشلونة حيدد مهامجني لتعويض فشل صفقة هاالند

أرتيتا: أعمل بجد مع أوباميانغ لكي يستعيد مستواه

              المستقبل العراقي/ متابعة

حدد برش�لونة أس�ماء بع�ض املهاجمن 
ف�رتة  خ�الل  بينه�م  س�يفاضل  الذي�ن 
االنتقاالت الصيفية املقبلة، وذلك تحس�باً 
لفش�ل صفق�ة إيرلين�ج هاالن�د مهاجم 
بوروس�يا دورتموند، والت�ي يوجد إجماع 

عى أنها معقدة للغاية.
ديبورتيف�و  مون�دو  صحيف�ة  وذك�رت 
اإلس�بانية أن هاالند هو هدف برش�لونة 
الرئيي لتدعيم خ�ط الهجوم يف الصيف، 
لكن وجود منافس�ة رشس�ة عى الالعب 
م�ن عمالق�ة أوروب�ا مث�ل ري�ال مدريد، 
مانشس�رت س�يتي، مانشس�رت يونايت�د، 
مهم�ة  يجعل�ون  وليفرب�ول  تش�يلي 

الربس�ا صعبة.كم�ا يعاني برش�لونة من 
أزمة مالية خانق�ة يف الوقت الراهن، ولن 
يتمكن النادي من توفري سعر هاالند الذي 
يرتاوح ما ب�ن 150 إىل 180 مليون يورو 
إال يف ح�ال بي�ع بع�ض الالعبن بأس�عار 
مرتفع�ة، وهو ما يس�اعد ع�ى تخفيض 
فات�ورة األج�ور أيضاً، لكن ه�ذا األمر لن 

يكون سهالً:-
أن  تقريره�ا  يف  الصحيف�ة  وأوضح�ت 
برش�لونة وض�ع بدائ�ل أخ�رى لصفق�ة 
هاالند، ويأتي عى رأسها روميلو لوكاكو 
مهاج�م إن�رت ميالن ال�ذي يقدم موس�م 
ممتاز، فهو العب يمت�از بقدرة تهديفية 
عالي�ة، وقادر ع�ى س�حب املدافعن عن 
ليوني�ل مي�ي، ويق�در س�عره ب��120 

ملي�ون يورو.االس�م الثاني ه�و الوتارو 
مارتيني�ز زمي�ل لوكاكو يف اإلن�رت، والذي 
حاول النادي ضمه خالل الصيف املايض، 
ويمتاز املهاج�م األرجنتيني أنه قادر عى 
االنس�جام م�ع ليوني�ل مي�ي بحكم أنه 
زميل�ه يف املنتخب، كما يمكنه تأدية أدوار 
مختلف�ة يف خ�ط الهجوم.ومن األس�ماء 
املطروح�ة بق�وة مؤخراً هو ه�اري كن 
مهاجم توتنهام، الالعب يفكر بالرحيل يف 
الصي�ف لالنتقال إىل ن�اٍد كبري يحقق معه 
األلق�اب، بالطبع إدارة الس�بريز ال تفكر 
يف بيع�ه، لك�ن يف ح�ال أرص الالع�ب عى 
ذلك، سيكون برش�لونة خياراً جيداً، ألنها 
ال تري�د بيعه ألح�د املنافس�ن املبارشين 
يف ال�دوري اإلنجليزي.كم�ا هن�اك حديث 

أيضاً ع�ن اهتمام برش�لونة بالس�ويدي 
ألكس�ندر إي�زاك مهاجم ريال سوس�يداد 
الشاب، وكان النادي يفكر بضمه بالفعل 
قب�ل التوقيع م�ع مارت�ن بريثويت، فهو 
ال  واملهارة.وبالطب�ع  بالرسع�ة  يمت�از 
يمكن أن ننىس ممفيس ديباي نجم ليون 
وس�ريجيو أجوي�رو مهاج�م مانشس�رت 
س�يتي، فكالهما متاحان بش�كل مجاني 
يف الصيف�ي، لكن بع�ض املصادر تؤكد أن 
التعاقد مع أحدهم�ا ال عالقة له بصفقة 
هاالند أو املهاجم الرئيي.االسم األخري يف 
قائمة برشلونة هو داروين نونيز مهاجم 
بنفيكا وصاح�ب 21 عام�اً، حيث ارتبط 
بالن�ادي يف العام املايض عندما كان يلعب 

يف الدوري اإلسباني.

              المستقبل العراقي/ متابعة

يعرتف مدرب أرسنال، مايكل أرتيتا، بأنه كان يعمل بجد 
مع بيري إيمريك أوباميانغ ملساعدته عى العودة إىل أفضل 

حاالته.

وكش�ف أرتيتا عن »محادثات�ه العديدة« م�ع أوباميانغ 
وقال: »تحدثنا ألشهر عن نس�بة األهداف التي نريده أن 
يسجلها ليمنحنا أفضل فرصة ممكنة لنكون يف القمة«.

وتابع: »ل�م يكن هذا الوضع قائما يف الس�نوات األخرية. 
لك�ن م�ن الواض�ح أنن�ا بحاج�ة إىل أوباميانغ يف ش�كل 

مختل�ف يف املباري�ات املقبلة ملنحنا أفض�ل فرصة إلنهاء 
املوسم حيث نريد أن نكون، هذا واضح«.

وأض�اف: »الحف�اظ عى هذا املس�توى معق�د حًقا لكنه 
يب�ذل قصارى جهده، إن�ه يحاول جاهدا. ه�ذا ما ينوي 

فعله«.

مييس حيدد ثالثة رشوط لبقائه يف صفوف برشلونة
              المستقبل العراقي/ متابعة

ق�دم قائ�د ن�ادي برش�لونة، األرجنتيني ال�دويل، ليوني�ل ميي، 
قائمة طلباته لرئيس نادي برش�لونة الجديد، خوان البورتا، قبل 
التفاوض عى تجدي�د عقده الذي ينتهي يف يوني�و املقبل.ووفقا 
لوسائل إعالم إسبانية، فإن ميي أبلغ الرئيس بموافقته املبدئية 
ع�ى فكرة البق�اء مع الن�ادي إىل أن يقرر االعت�زال، لكن حدد 3 

رشوط، حت�ى ال يش�عر بالن�دم عى ق�راره بعد ع�ام أو عامن.
وأش�ارت التقارير إىل أن صاحب ال��33 عاما )ميي(، لم يطلب 
املس�تحيل، بل اش�رتط تعزيز القوة الضاربة للفريق بصفقة من 
الطراز العاملي، إىل جانب ذلك، يرغب يف اس�تمرار سياسة تصعيد 
أملع جواهر أكاديمية برش�لونة »ال ماس�يا«، مع رضورة اإلبقاء 
عى أسماء شابة مثل أنسو فاتي، بيدري.وطلب »الربغوث« أيضا، 
أن يكون التواصل مس�تمر مع املدرب الهولندي لنادي برشلونة، 

رونال�د كومان، حيث يش�عر ميي باإلحباط م�ن الطريقة التي 
كان يتعامل بها املدربون الس�ابقون، وهو ما سبب التوتر داخل 
الفري�ق من خ�الل التواصل معهم ع�ن طريق الس�كرتري الفني 
فقط، ويريد ميي الحفاظ عى هذه العالقة الجيدة مع كومان، 
باإلضافة إىل املزيد من الحوار مع الس�كرتري الفني رومان بالنز، 
والرئيس البورتا نفس�ه.وكان الهداف التاريخي لربش�لونة، قاب 
قوس�ن أو أدن�ى من مغادرة الن�ادي يف نافذة انتق�االت الالعبن 

الصيفية األخرية، ضمن توابع الخسارة املذلة ل�«البالغرانا« عى 
يد بايرن ميونيخ يف ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، إال أن 

الرئيس الس�ابق للنادي، جوسيب ماريا بارتومو، 
فعل املستحيل إلفس�اد محاولة ليو، وصلت 

لحد مقايض�ة األيقونة بالرشط الجزائي 
إط�الق  مقاب�ل  عق�ده،  يف  الخي�ايل 

رساحه.

هاالند يفضل ريال مدريد عىل برشلونة ولكن!
              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�فت صحيفة آس اإلس�بانية ع�ن تفاصيل مثرية 
بش�أن مفاوضات ريال مدري�د للتعاقد مع النرويجي 
إيرلين�ج هاالند مهاجم بوروس�يا دورتموند الش�اب، 

خالل فرتة االنتقاالت الصيفية املقبلة.
ويع�د إيرلين�ج هاالن�د من أكث�ر الالعب�ن املطلوبن 
يف س�وق االنتق�االت، فهن�اك العديد م�ن األندية التي 
تتناف�س للحص�ول ع�ى خدمات�ه، مث�ل برش�لونة 
ومانشس�رت س�يتي ومانشس�رت يونايتد وتش�يلي، 

باإلضافة طبعاً إىل ريال مدريد.

وأوضحت الصحيفة يف تقريرها أن والد إيرلينج هاالند 
أبلغ خوس�يه مانويل سانش�يز املدير التنفيذي لريال 
مدري�د أن نجله يفضل اللعب بقمي�ص النادي امللكي 
ع�ى بقية األندية املهتمة بضمه.ورغم أن ريال مدريد 
مهتم�اً للغاي�ة بالتوقيع م�ع هاالند، لكن�ه لن يدخل 
يف امل�زاد الذي يصممه وكيل أعمال�ه مينيو رايوال بن 
األندية الكبرية، ويفضل النادي التفاوض مع بوروسيا 
دورتموند بالطريقة الكالس�يكية.وأضاف التقرير أن 
بوروسيا دورتموند ال يفكر بالتخي عن الالعب، حيث 
يريد املدير الريايض مايكل زورك الحفاظ عى املهاجم 
النرويج�ي، وذل�ك بهدف بن�اء فريق ق�وي قادر عى 

املنافسة يف املواسم القادمة.لكن معظم املصادر 
الصحفي�ة تؤك�د أن الوضع امل�ايل الصعب الذي 
يعيش�ه النادي األملاني يف�رض عليه بيع هاالند 
أو جادون سانش�و يف املريكاتو الصيفي.وأكدت 
آس ع�ى أن ريال مدريد غري معج�ب بالطريقة 
الت�ي يدي�ر به�ا مينيو راي�وال مس�تقبل هاالند، 

ويريد أن تس�ري املفاوض�ات بطريقة ش�فافة مع 
إدارة بوروس�يا دورتموند بش�كل مب�ارش، لكن قبل 
التقدم بعرض رسمي، ينتظر النادي أن يبادر الالعب 
بتقديم طلب رسمي للرحيل، وهو أمر متعارف عليه 

يف إنجلرتا فقط.

اعرتاف من بيويل بعد تعثر ميالن 
أمام سامبدوريا

              المستقبل العراقي/ متابعة

اع�رتف س�تيفانو بي�ويل م�درب مي�الن 
ب�أن العبيه ل�م يفعلوا الكث�ري للفوز عى 
س�امبدوريا، وذلك بعد التع�ادل اإليجابي 

بن الفريقن عرص اليوم.
التوق�ف  ف�رتة  م�ن  الروس�ونريي  ع�اد 
ال�دويل بش�كٍل غ�ري مث�ايل بع�د التع�ادل 
س�ريو،  س�ان  يف  البلوتش�ريكياتي  م�ع 
ولك�ن الفري�ق األحم�ر واألس�ود كاد أن 
يحق�ق الفوز لوال كرة فران�ك كيي التي 

اصطدمت بالعارضة عند نهاية اللقاء.
قال بيويل لقناة ميالن الرسمية بعد نهاية 
املباراة : “أنا أتفق تماماً..لقد فعلنا القليل 
ج�داً اليوم حت�ى ل�و كان بإمكاننا الفوز 
باملباراة بتس�ديدة كي�ي بالنهاية، لعبنا 
اليوم بدون إيقاع وبدون أس�لوبنا املعتاد 

وكانت مباراة معقدة”.

اس�تطرد مدرب ميالن :س�امبدوريا لعب 
أمامن�ا بنف�س طريق�ة مب�اراة الذهاب، 
لكننا لم نتمتع باإليقاع املطلوب وقد كان 
دفاعهم منظماً للغاية ولذلك أجد صعوبة 
يف أن أشعر بالسعادة بعد هذا األداء..كان 
علين�ا أن نتواج�د يف امللع�ب بكثافة أكرب، 

لكن علينا أن نبدأ من جديد عى الفور”.
تعادل هاوجي مليالن بعد تقدم كوالياريال 
يف النتيج�ة عرب خطأ من ثي�و هرينانديز، 
وعن موقف النرويجي قال بيويل: “آمل أن 
يكتسب جينس هاوجي مزيداً من الثقة..
لقد س�جل اليوم هدفاً مهماً للفريق وهذا 
سيزيد من قناعته بنفسه”.اختتم حديثه 
بقوله: “قمت باالختيارات اليوم بناءاً عى 
حالة الالعبن وخصوصاً بعد أن عادوا من 
اللعب مع منتخباتهم الوطنية..لكن األداء 
الذي قدمنا اليوم يس�تحق النقد، لم نقدم 

املستوى املفرتض”.

               المستقبل العراقي/ متابعة

يراقب نادي تشيلي وضع باولو ديباال يف يوفنتوس.
وقد يكون ديباال عى استعداد ملغادرة العمالقة اإليطالين 
يف ف�رتة االنتقاالت الصيفية بعد تدهور كبري يف عالقته مع 

رؤساء النادي.
ويبحث تش�يلي عن مهاج�م إضايف قبل املوس�م الجديد 
ويق�ال إنه ح�دد ديباال كبدي�ل محتمل ملهاجم بوروس�يا 

دورتموند، إيرلينغ هاالند.
وعانى ديباال من موس�م ميء باإلصابات مع فريق دوري 
الدرج�ة األوىل اإليطايل، ولم يش�ارك منذ كانون الثاني بعد 
معاناته من مش�كلة مزعجة يف أربطة الركبة أبقته خارج 

املالعب منذ ذلك الحن.
وع�ى الرغ�م من حظ�ه الس�يئ، فق�د كافح باس�تمرار 
لالحتف�اظ بم�كان يف الفريق تح�ت قيادة امل�درب الحايل 
أندريا بريلو، وكذلك مع ماوريس�يو ساري وماسيميليانو 

أليغري يف السنوات السابقة.
ويقول كالتش�يومريكاتو إن كابوس الالعب مع يوفنتوس 
ق�د ينتهي أخ�رًيا يف األش�هر املقبل�ة بعدما ب�ات من غري 

املحتمل إنقاذ عالقته بالنادي.

الالعب الذي رفض ريال مدريد من أجل بارما !
              المستقبل العراقي/ متابعة

هاي كورة_ سابقا كان الدوري اإليطايل يتفوق 
حتى ع�ى ري�ال مدري�د وبرش�لونة يف جذب 
النج�وم نظ�را لك�رب الرواتب وج�ودة املالعب 

والحي�اة يف إيطاليا س�ابقا ولك�ن دوام الحال 
من املح�ال . زي ماريا العب املنتخب الربازيي 
الس�ابق وإنرت مي�الن أيضا كش�ف عن قصة 
مثرية ج�دا حيث قال : قب�ل االنتقال إىل بارما 
تلقيت عرًضا من ريال مدريد حيث عرضوا عي 

عقًدا مدته خمس س�نوات”. أضاف زي ماريا 
قائ�ال ” كنا قريبن من أنهاء جميع التفاصيل 
لكنن�ي أردت أن ألع�ب يف أيطاليا،لذل�ك طلبت 
املزيد ولم تكتمل الصفقة وبعد أيام قليلة جاء 

العرض من بارما “

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

كلوب هياجم مدرب منتخب إنجلرتا ويشبه أرنولد بمييس
            المستقبل العراقي/ متابعة

انتقد يورجن كل�وب املدير الفني لليفربول قرار جاريث س�اوثجيت 
مدرب منتخب إنجلرتا باس�تبعاد الظهري الشاب ألكسندر أرنولد من 
القائمة الرس�مية، مش�رياً إىل أنه ال يوجد مربر لهذا القرار الغريب.
وانخفض مس�توى ألكس�ندر أرنولد قليالً يف املوس�م الحايل، األمر 
ال�ذي دفع س�اوثجيت لعدم اس�تدعائه للمنتخب خ�الل الجولة 
الدولي�ة التي لعبت االس�بوع امل�ايض، مما أثار اس�تياء املدرب 
األملاني يورجن كلوب.ويرى يورجن كلوب أن أرنولد هو أفضل 
ظهري أيمن يف العالم، وانخفاض مس�تواه ال يعني أنه لم يعد 

األفض�ل، ضارباً مث�االً بليونيل مي�ي مهاجم برش�لونة الذي يصنف 
دائم�اً كأفضل الع�ب يف العال�م حتى لو تراج�ع مس�تواه قليالً.وقال 
يورجن كلوب يف ترصيحات نقلتها صحيفة ديي مريور الربيطانية “لم 
أفهم ما حدث بأي ش�كل من األشكال، ألن ألكسندر أرنولد يف املوسمن 
السابقن عى األقل كان أفضل ظهري أيمن يف العالم”.وتابع “أنا مدرب، 
واتخ�ذ قرارات بنهاية كل اس�بوع غري مفهومة بالنس�بة لآلخرين، أنا 
أح�رتم أن غاري�ث يتخذ قراراته بنفس�ه، لكنني لم أفهمه�ا بالطبع”.

وأنها كلوب حديثه “إذا قارنت ليونيل ميي كل عام بأفضل موس�م يف 
تاريخه، فربما ال يؤدي اآلن نفس املس�توى الذي كان عليه عام 2005 

و2006، لكنه ال يزال أفضل العب يف العالم، هذا يشء ال نقاش فيه”.

مسؤول ريايض: وفد من جلنة خليجي 
25 يزور البرصة اليوم

             المستقبل العراقي/ متابعة

أعل�ن مدير ع�ام دائرة ش�ؤون األقالي�م واملحافظات 
يف وزارة الش�باب والرياض�ة، طال�ب 
جابر، ان وفد لجنة خليجي 25 سيزور 
محافظ�ة البرصة اليوم األحد، لالطالع 
ع�ى اس�تعدادت الع�راق الس�تضافة 
»امل�الكات  ان  جاب�ر  البطولة.وب�ن 
الفنية والهندسية تواصل تهيئة مدينة 
جاه�زة  لتك�ون  الرياضي�ة  الب�رصة 
الس�تقبال وفد خليج�ي 25«، الفتا اىل 
انه »تم تشكيل خلية أزمة بن الوزارة 
والحكومة املحلي�ة يف البرصة والدوائر 
العراق�ي،  املل�ف  النج�اح  الخدمي�ة 
وتس�يري االم�ور باالتج�اه االفضل«.

وتابع ان »الحكوم�ة العراقية متمثلة 
بال�وزارة س�تلبي كل متطلبات اللجنة 
سواء من خالل تهيئة املدينة الرياضية 

يف البرصة وفنادقها وملعب امليناء، فضال عن الفنادق 
واملستشفيات والطرق واملطار وغريها من املستلزمات 
التي تع�زز موقف العراق وأحقيته بتضييف النس�خة 

25 لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم«.
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يس�ود ريفنا بع�ض االعتق�ادات القائلة بأن امزج�ة الناس وميوله�م وحالتهم 
النفس�ية تختلف حس�ب ايام األس�بوع، فمثالً ي�وم االحد ابتهاج وي�وم الثالثاء 
انقب�اض وي�وم االربعاء امور مي�رة.. وهكذا ولك�ن مرد ذلك كل�ه ال يزيد عىل 
خراف�ات متوارثة تلقي آذانا صاغية من بعض الن�اس وتفتقر اىل اي دليل علمي 
أو س�ند منطقي وحقيقة االمر ان اجدادنا لم يكونوا قد توصلوا اىل اس�باب تأثر 
االنس�ان بتقلب�ات الحرارة وتغ�رات الضغط الجوي وهبوب العواصف ونش�اط 
العواصف املغناطيس�ية الشمس�ية ومن�ازل القمر والربط ب�ن كل وقت واملزاج 
العصبي للش�خص لتحدي�د مدى قلقه أو اتزان مش�اعره أو انحراف احساس�ه 
أو توتر أعصابه وأس�هل ما نلمس�ه دائماً يف الصيف هو تهيج اعصاب الكثرين 
عندم�ا ترتفع درجة الح�رارة وعندما تزيد نس�بة الرطوبة يف الج�و عندئذ تكثر 
املش�اجرات وتحتدم املناقش�ات وتعل�و االصوات التفه االس�باب وتضيق أنفاس 
كثرين ويصبح�وا رسيعي الغضب لذلك من الواضح ان هناك عالقة بن أعصاب 
االنس�ان وتقلبات الجو وما يحيط بنا من عوامل طبيعية والتفسر العلمي لذلك 
ان الضغط الجوي له تأثره عىل انس�جة الجس�م كلها ومنها الرشاين واالوردة 
التي تنظم خاللها الدورة الدموية وله تأثره يف حبال االعصاب ومراكز السيطرة 
يف املخ ومن ثم يحدث يف الجس�م تمددات ويف بعض االنسجة انتفاضات باختالف 
الضغ�ط الجوي ت�ؤدي اىل التأثر يف االعص�اب والضغط الداخيل يف الجس�م ولقد 
أك�د بع�ض الفلكي�ن الرابطة بن منازل�ة القمر ونوب�ات التهي�ج العصبي لدى 
االش�خاص العادين ولدى املصاب�ن بتوتر االعصاب والتفس�ر العلمي لذلك هو 
ان جس�م االنس�ان يتكون 80% منه من س�ائل املاء ألن الخلي�ة البرشية يتكون 
املاء الجزء األكرب من وزنها وما دام القمر يس�تطيع أن يش�د اليه بقوى الجاذبية 
كتل املاء التي عىل س�طح الكرة األرضية ويحدث فيه ما نس�ميه املد والجزر وأن 
القمر يس�تطيع أيضا ان يؤثر يف أجس�ام الناس الذين عىل االرض وتقع السوائل 
التي يف خاليا أجس�امهم تحت تأثر جاذبيته ولذلك يشدها اليه وتتأثر خاليا املخ 
ش�أنها ش�أن كل خاليا الجس�م بهذا الش�د والجذب ويصبح املزاج تحت سيطرة 
القم�ر واملعروف أن للقمر منازل فهو يتدرج من هالل اىل تربيع اىل بدر ثم يتدرج 
يف األضمح�الل من بدر اىل الرتبيع اىل املحاق وظاهرتا امل�د والجزر تتأثران بتدرج 
القمر يف منازله ويصل املد اىل حده األقىص عندما يكون القمر بدراً ويدلل أصحاب 
نظرية الربط بن األعصاب ومنازل القمر اىل أمتالء مستشفيات األمراض النفسية 
والعقلية بالنزالء عندما يكتمل ظهور القمر بدراً يف السماء وعىل هذا يتوجب عقد 
املؤتم�رات والن�دوات واالجتماعات بن الكتل السياس�ية عندما يكون القمر غر 
كامل لعدم تأثره عىل املزاج والتش�نج بن السياس�ين مما يساعد عىل التفاهم 
واألت�زان والحوار األخ�وي والبحث بهدوء ودون عصبية أليج�اد الحلول لألزمات 
وبعض املش�اكل التي تعاني منها العملية السياس�ية والحاجة اىل س�عة الصدر 
وتقب�ل اآلخر وأن يجلس املختلفون عىل طاولة واحدة وتحت رعاية خيمة الوطن 
ومالمس�ة هم�وم املواطن ومعاناة الش�ارع العراق�ي والتناف�س يف العمل البناء 
لتش�ييد رصح الدولة العرصية وبمس�اعدة القمر املس�يطر عىل املزاج السيايس 
تتوحد جهودنا ألنجاح التماس�ك الوطني ورص الصفوف لرتفرف رايات الس�الم 

واملحبة ورسم االبتسامة عىل شفاه املحرومن من أبناء الوطن.

شبك االنسان مع االش�ياء بفعل الذكاء االصطناعي، واالنتقال 
م�ن الخيال للحقيقة، ومن مواقع التجربة واملختربات اىل ارض 
الواق�ع، وأصبح�ت االل�ة تحاكي العق�ل البرشي، هن�ا نقطة 

التحول يف  سلب االنسان إلنسانيته. 
التط�ور وانت�اج األجي����������ال الجدي�دة م�ن الش�بكات 
واآلالت، التي يعتقد الكثر انها لخدمة االنسان، واالنتقال خالل 
مرحل�ة التطور، ويف بعض االمور من الخيال للتطبي����ق عىل 
أرض الواق�ع، مم�ا جعل اآللة ت�وازي العقل الب�رشي، يف أمور 

الحياة اليومية. 
التطور الحديث يسعى لجعل االنس����ان يتفاعل مع األشياء، 
وه�ي تتفاعل معه.. بحيث ان براد املاء يستش�عر، بكمية املاء 
الت�ي يطرحها الجس�م، من خ�الل التعب، و يق�دم كأس املاء، 
حس�ب م�ا يتطلب الجس�م وكذلك التلف�از يستش�عر بالحالة 
املزاجية له، ويقوم بعرض مقاطع موسيقية ومناظر طبيعية 

تخفف الحالة النفسية. 
وهذا التفاعل يحصل، من خالل جهاز يوضع يف األشياء، وغرس 
ه�ذا جه�از الذي هو بق�در حجم حبة ال�رز يف ذراع االنس�ان، 
ويدع�ى  RFID(( وهذه الخطوة التي يتحول بها االنس�ان اىل 
مج�رد يشء وتكون قد س�لبت الق�درة والطاق�ة العقلية  التي 

تحي االنسانية. 
عندما اصبح االنس�ان كباقي األش�ياء، يمك�ن التحكم به من 
خالل ش�بكة االنرتنيت التي تدعى انرتنيت األش�ياء، ويرمز لها 
ب�)IOT( وهي عملية ش�بك االنس�ان مع االش�ياء التي حوله، 
والسيطرة التامة عليه، من املالك للشبكة وقد تكون الحكومات 

او غرها.
اذا اس�تمرار التط�ور، وانت�اج األجي�ال الجدي�دة الت�ي تعم�ل 
االستهداف العقل البرشي، وإرسال إشارات ضمنية، للتأثر عىل 
البرش، وتغير سلوكياته وعاداته وعقائده، وهذه اإلشارات قد 
تدس حسب دراس�ة معية، وبأسلوب محرتف، مع مواد يرغب 
بها االنس�ان، الدينية او املجتمعية، بحيث ال يش�عر بها من لم 

يتخذ الحذر. 
لذا يس�توجب علين�ا الحذر الش�ديد، مما ي�دور حولنا من امر 
نجهل تأثرها أحيانا، ونس�اعد يف تنميتها وانش�اء جذور لها، 
لتثم�ر رضرا ال يطاق، والس�الح ملكافحتها أن ال نردد ما يقال، 
مجرد لقلقة لس�ان او مجامالت، وانعدام الخصوصية يس�مح 
تمري�ر االش�ارات الضمنية الت�ي هي كلمة عصاراتها س�موم 

لألحداث.

كم يكلف العيش عىل سطح القمر؟

طرح�ت رشك�ة بريطاني�ة متخصص�ة يف 
الوس�اطات املالية والعقاري�ة أول دليل من 
نوع�ه يرشح تكاليف املعيش�ة عىل س�طح 
القم�ر، بما يف ذلك التكلفة املقدرة لتش�ييد 
مس�كن عقاري هناك، وذلك يف الوقت الذي 
يتس�ابق في�ه البرش م�ن أجل االس�تيطان 
ع�ىل القم�ر والبح�ث عن موطئ ق�دم لهم 
يف الفض�اء الخارج�ي. وأص�در الخ�رباء يف 
رشك�ة )Money(، وه�ي وس�يط ائتم�ان 
ملنتجات املستهلكن، أول دليل عىل اإلطالق 
للره�ن العق�اري ع�ىل س�طح القمر حيث 
يكش�ف الدلي�ل ألول م�رة أن العي�ش عىل 

سطح القمر س�يكلف 325 ألفاً و67 دوالراً 
ش�هرياً. وبحس�ب املعلومات التي نرشتها 
جري�دة “دي�يل مي�ل” يف تقري�ر مفصل  “، 
فإن الس�عر يش�مل إضافة تفاصيل منقذة 
للحياة إىل املنازل، مثل موانع ترب الهواء، 
ومضخ�ات اله�واء ذات الق�وة الصناعية، 
والس�خانات، والنواف�ذ املقاوم�ة للنيازك، 
والعزل، ومص�ادر الطاقة العضوية، وهذه 
يصل مجموعها إىل 40 مليون دوالر. وجمع 
الدليل أيضاً أكثر املواقع املرغوبة عىل سطح 
 Sea( القمر، عىل اعتبار أن املنطقة املسماة
of Rains( سوف تكون “الضاحية العائلية 
املثالي�ة”، وتقع ه�ذه املنطقة يف الش�مال 
وه�ي واحدة من أكرب الفوهات الصدمية يف 
النظام الش�ميس، والتي تعني حفرة ناتجة 
ع�ن اصطدام عني�ف لكتلة صخري�ة غالباً 
ما تك�ون نيزكاً. ومن املقرر أن تقلع مهمة 
)Artemis( التابعة لوكالة “ناس�ا” يف عام 
2024، لرتسل طاقماً إىل القمر الستكشاف 
سطحه عىل أمل بناء موطن مستقر للبرش 
هن�اك. وعىل الرغ�م من أن وكال�ة الفضاء 
األمركية تركز فقط عىل إرسال رواد فضاء، 
إال أن رشكات أخ�رى تتطل�ع إىل املس�تقبل 

ملعرفة متى سيستعمر البرش القمر.

حذرت عاملة الطيور الروس�ية ناتاليا إيوفتش�ينكو� م�ن مخاطر إطعام 
الحمام يف الش�وارع والس�احات، خاصة من قبل الجدات واألمهات الالتي 
لديه�ن أطف�ال صغار. وقال�ت إيوفتش�ينكو يف ترصيح ملوق�ع “زفيزدا” 
ال�رويس: “عندم�ا يتطاير رسب م�ن الحمام فإنه ينرش كمي�ة هائلة من 

املواد املسببة للحساسية. وغالًبا ما يصاب األطفال بهذه الحساسية”.
أوضحت إيوفتش�ينكو أن الطيور تس�بب داء الببغائي�ة، وغالًبا ما ُتعزى 
مظاهر هذا املرض إىل نزالت الربد، مش�رة إىل أن املصدر الرئييس لإلصابة 

بهذا املرض هو االتصال املبارش مع الطيور.
وتابع�ت قائلة: “يف كثر من األحيان، عندما يعثر س�كان البلدة عىل طائر 

مريض يصطحبونه إىل املنزل لالعتناء به، هذا بالطبع خطر للغاية”.
ووفقا للخبرة يمكن التعرف عىل الطيور املصابة بداء الببغائية من خالل 
ش�كل ريشها، باإلضافة إىل املخاط يف محيط املنقار، فضال عن أن الحمام 

املريض، عادة اليطر، بل يميش.

أكدت أخصائية التغذية الروس�ية أليونا س�تيبانوفا، أن أسباب ظهور رغبة 
مفاجئ�ة يف تن�اول منتج مع�ن دون غره دلي�ل عىل وجود نق�ص يف مواد 
معين�ة يف الجس�م. وقالت س�تيبانوفا يف ترصيح لقناة »زفيزدا« الروس�ية: 
»عند ظهور رغبة يف تناول مأكوالت حامضة، هذا دليل عىل أن الجسم يعاني 
م�ن اضطرابات يف نس�ب الحموضة ويح�اول موازنتها«. وتابع�ت بقولها: 
»تش�ر الرغبة الش�ديدة يف تناول املل�ح إىل متالزمة التع�ب الكظرية، والتي 
يمك�ن أن ترتافق مع اإلحس�اس بالتع�ب وحدوث اضطراب�ات يف النوم. أما 
الرغبة يف تناول الس�كريات فهي دليل عىل أن نمو بكتري يحدث يف الجس�م 
الذي تس�ببه بكتريا املبيضات«. وأشارت ستيبانوفا إىل أن نقص الكالسيوم 
يف الجس�م يخل�ق الرغبة يف تناول الطباش�ر، أما الرغب�ة يف تناول األطعمة 
الدهني�ة فهي دليل عىل ح�دوث اضطرابات يف عمل البنكري�اس. واختتمت 
س�تيبانوفا بقولها: »الش�هية غر املنضبطة دليل ع�ىل وجود اضطرابات يف 

عمل الهرمونات املسؤولة عن الشبع والشهية. 

عاملة طيور تكشف خماطر إطعام 
احلامم يف الشارع

طبيبة تكشف أسباب الرغبة يف تناول 
املأكوالت الدسمة

الشيخ الكربالئي يفتتح جمموعة مدارس نموذجية
للعتب�ة  الرشع�ي  املت�ويل  افتت�ح 
عب�د  الش�يخ  املقدس�ة،  الحس�ينية 
املهدي الكربالئي، الس�بت، مجموعة 
من امل�دارس النموذجية،فيما اش�ار 
اىل انه نس�عى لبناء عدة مجاميع من 
املدارس االبتدائية والثانوية يف كربالء 

املقدسة واملحافظات االخرى.
وقال الش�يخ الكرب�الئ�ي يف ترصيح 
صحفي، خالل حفل افتتاح مجموعة 
ان  النموذجي�ة،  ال�وراث  م�دارس 
»الرس�الة االنسانية ملش�اهد ومراقد 
املعصوم�ن )ع( االساس�ية انما هي 
البقاء فكرهم ونهجهم واخالقياتهم 
حيًة ما بقي االنسان عىل وجه االرض 

والش�ك ان العلم املمت�زج بالرتبي�ة والحكمة 
هو االس�اس يف ابقاء املجتمع حيويا وناشطا 
وفاع�ال ومؤثرا يف تحقيق تل�ك الغاية االلهية، 
وهي خالف�ة الله تع�اىل يف االرض، وما اعظم 
هذه املهم�ة والوظيفة، والبد من االس�تعداد 
لها بما يناس�ب عظمة وقداس�ة هذه املهمة 

االلهية«.
واضاف، ان »االمانة العامة للعتبة الحس�ينية 
املقدس�ة والعتب�ات االخرى عق�دت عىل ايالء 
التعليم والرتبية اهتماماً واس�عاً، اذا من دون 
ذلك ال نحقق الغرض االساس من احياء امرهم 
وادام�ة ذكرهم وبناء املجتم�ع بناءاً صحيحاً 

وس�ليما، ولكن برشطه�ا ورشوطها، اال وهو 
اح�رتام التعلي�م االكاديم�ي الرص�ن وتزكية 
النف�س وغ�رس املب�ادئ والقي�م االنس�انية 
النبيل�ة يف نف�وس الطلبة ومنه�ا حب الوطن 
وصدق االنتماء له والتحيل بفضائل الش�مائل 
االنس�انية، من االخ�الص واالمان�ة والصدق 
وحب الخر وتكوين روابط اجتماعية سليمة، 
والدف�اع عن الوط�ن واملقدس�ات واالعراض، 
املواطن�ن  وخدم�ة  الوط�ن  ع�ىل  والغ�رة 

واملستضعفن واملحرومن«.
وتابع، ان »هذا االق�رتان واالمتزاج الرضوري 
والحيوي انما هو منهج فطري اوالً، وانساني 
عام ل�كل البرشي�ة والهي ثانياً، ارش�دنا اليه 

االنبياء واملعصومون عليهم الس�الم 
الدينية  جميعاً، وتوصيات مرجعيتنا 

االلهية الحكيمة«.
واك�د ممثل االمام السيس�تاني، عىل 
بجع�ل  العم�يل  االلت�زام  »رضورة 
االس�اس  فيه�ا  والتعلي�م  امل�دارس 
االكرب واملحور االهم يف بناء شخصية 
الطال�ب واملواطن ال�ذي يأخذ بوطنه 
نحو التط�ور واالرتق�اء، ومن خالل 
بن�اء الش�خصية التي تعّم�ر وتبني 
االنس�ان واملجتم�ع علمي�اً وثقافي�اً 
الزمن�ا  ولذل�ك  واخالقي�اً،  وتربوي�اً 
م�دارس العتبة الحس�ينية املقدس�ة 
االكاديم�ي  التعلي�م  ب�ن  بالجم�ع 
الرص�ن وغ�رس القي�م واالخ�الق واملب�ادئ 
االنسانية، بل ان نحبب للطالب تحصيل العلم 
والدراس�ة والعمل الج�اد واالتقان واالخالص 

وحب الوطن وصدق االنتماء له«.
واشار اىل، ان »العتبة الحسينية املقدسة تسعى 
اىل بن�اء ع�ّدة مجاميع من م�دارس االبتدائية 
والثانوي�ة يف كرب�الء املقدس�ة، واملحافظ�ات 
االخرى ايضاً، وهذا املجمع بمدارس�ه الس�تة 
انما هو بداية الطري�ق لعرشات املدارس التي 
تخط�ط ادارة العتب�ة املقدس�ة لبناءها وفق 
اح�دث املواصف�ات التعليمي�ة واالكاديمية يف 

مختلف محافظات العراق«.

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

َحـفـِيـٌظ َعـِلـيـم
أبو تراب كرار العاملي

مراكز متنوّعة وأماكن متكاثرة
مناصب عديدة ووظائف متعّددة

أمور العباد العاّمة واسعة االنتشار
مصال�ح الَخلْ�ق الحياتّي�ة متواج�دة بش�كل غر 

محصور
ويف هذا العرص، أنظمة سياسّية حاكمة ذات طابع 
تنظيمي معّن، يطغى عليها الّطابع املؤّسس�اتي، 
حي�ث للّدول�ة هيكلّيته�ا الوظيفّي�ة وتقس�يمها 

اإلدراي. فنجد فصالً للّسلطات الحاكمة: 
ترشيعّي�ة )مجل�س الن�ّواب(، تنفيذّي�ة )مجلس 

الوزراء/الحكومة( وقضائّية.
وال ننىس رئاس�ة الجمهورّية، وال تنس�وا بدوركم 

املحافظات، األقضية والبلدّيات.
وال تغفلوا عن الّش�ّق العس�كري واملسلك األمني: 

جيش، أمن داخيل، أمن عام وأمن دولة.
ويف ه�ذا الكي�ان اإلداري وذاك ال�رّصح الكذائ�ي، 
قد تجد مناصب، مس�ؤولّيات ومهّم�ات وظيفّية 
وغره�ا م�ن األدوار الّت�ي تحتاج إىل َم�ْن ينّفذها 
ويح�رص عىل ُحْس�ن س�����رها ويراق�ب بجّد 
واجتهاد مس�الك األمور يف طٌياته�ا إىل أن تصل إىل 

خواتيمها املرجوّة.
ويف كّل م�ورد م�ن أماكن الخدم�ات العاّمة والّتي 
ع  ُتْعنى بالّش�أن العام ومصال�ح الَخلْق، من املَُتوَقَّ
أن تج�د َم�ْن هو مس�ؤوالً عنه واملُن�اط به تحّمل 

أعباء تسير شؤونه.
وم�ن الّطبيعي أن يتّم اختيار لكّل منصب عاّم َمْن 
ُيْعَت�رَب من أه�ل االختصاص، أْي َم�ن اختصاصه 
يتواف�ق أو يتطاب�ق مع املجال املعن�ي به املنصب 

الّذي يحتاج َمن يمسك زمامه ويدير شؤونه.
وع�ىل اخت�الف االختصاص�ات وتع�ّدد املج�االت 
وتنّوع العلوم والوجوه والّشخصّيات وطرق إدارة 
املناص�ب وتوجيه األم�ور، إاّل أّن »املق�ام اإلداري 
العام« ال يخلو من وضعّية مش�رتكة تعّم مختلف 
مراكز املسؤولّية املناط بها االهتمام بالّشأن العام 

واملصلحة العاّمة.
]َق�اَل اْجَعلِْني َعىَلٰ َخزَاِئِن اأْلَْرض إِنِّي َحِفيٌظ َعلِيٌم 

)55([ )سورة يوسف(.
}و قد علل س�ؤاله ذلك بقوله: »إني حفيظ عليم« 
ف�إن هاتن الصفتن هما ال�الزم وجودهما فيمن 
يتصدى مقاما هو س�ائله و ال غن�ى عنهما له، و 
قد أجيب إىل ما س�أل و اشتغل بما كان يريده كل 
ذلك معلوم من سياق اآليات و ما يتلوها{ ]امليزان 

يف تفس�ر القرآن[ »العالمة الس�يد محمد حسن 
الطباطبائي )قدس رسه(«.

فاملرك�ز االجتماع�ي الع�ام، ع�ىل تع�ّدد وجوهه 
واختالفه�ا، ال ُب�ّد أن يتحىّل املس�ؤول عنه بهاَتْن 
َتْن األساِسيََّتْن: الِحفظ  الّصفَتْن الجميلََتْن املُِهمَّ

والِعلم. 
فيج�ب عىل املتص�ّدي للوظيفة العاّم�ة أن يحفظ 

هذا املورد الّذي بن َيَدْيه.
كيف يحفظه؟

يحفظ�ه باالمتن�اع عن الّرقة في�ه ومنع رسقة 
الغر له، الح�رص عىل عدم تدهوره، والعمل بجّد 
وإخالص لتقدي�م أفضل خدمة ممكنة للمواطنن 

ضمن اإلمكانات املتاحة واألدوات املتوّفرة.
ولك�ي يتمّك�ن من تطبي�ق هذا املفه�وم، مفهوم 

»الِحفظ«، ال ُبّد من عنرَصْين:
أّولهما:

ضمر نقي، كّف نظيف، رسيرة طّيبة، نّية صافية 
وم�ا ِش�ئَت َفَع�ربِّ م�ن مصطلح�ات وتعابر ذات 

توّجه مشابه.
ثانيهما:

الّصفة الّثانية املشار إليها أعاله: الِعلم.
فم�ن الواض�ح أهّمّي�ة ورضورة أن يك�ون املتويّل 

لش�ؤون الخلق عالِماً بمجال املنص�ب الّذي تحت 
إدارت�ه وُمْدِركاً مل�ا ينبغي القيام ب�ه من مهّمات، 
خطوات، مش�اريع وغرها من متطلّبات املنصب، 
فرتقي باملجتمع إىل مس�توى راٍق، مرتبة سامية 
ومكان�ة مرموق�ة، ويجّنب�ه الّتده�ور، االنف�الت 

والخراب.
وإذا توّف�ر العن�رص األّول دون الّثان�ي، قد تصدق 

لْها... َفَعميها«. عليه العبارة العاّمّية »إِجا لَْيَكحِّ
وإذا توّف�ر العن�رص الّثان�ي دون األّول، قد يذهب 

بأعناق العباد إىل الهاوية الّسحيقة.
وعليه:

ال مهرب من الّصَفَتّن الكريَمَتن
الِحفظ والِعلم

نَّا لُِيوُس�فَ يِف اأْلَْرِض َيَتَبوَّأُ ِمْنَها َحْيُث  لِ�َك َمكَّ ]َوَكَذٰ
َيَش�اُء ُنِصيُب ِبرَْحَمِتَنا َمن نََّش�اُء  َواَل ُنِضيُع أَْجَر 

الُْمْحِسِنَن )56([ )سورة يوسف(
املسرة العاطلة ُتهبط صاحبها إىل أسفل سافلن

واملسرة الصالحة ترفع صاحبها إىل أعىل ِعلِّيِّن
لَِك َفلَْيَتَناَفِس الُْمَتَناِفُسوَن[ ]َويِف َذٰ

ة وللحكاية َتِتمَّ
]َولََق�ْد َكَتْبَن�ا يِف الزَُّبوِر ِم�ن َبْعِد الذِّْك�ِر أَنَّ اأْلَْرَض 

الُِحوَن[ َيرُِثَها ِعَباِدَي الصَّ


