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احلشد الشعبي يعلن انتهاء
 واجب إعادة األمن واالستقـرار
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تفـاصيـل املكـاملـة اهلـاتفيـة بيـن رئيـس اجلمهـوريـة وملـك السعـوديـة
مستشار رئيس الوزراء: نحو نصف مليـون موظف يتلقـون رواتـب دون عمـل
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أث�ارت خطوات وزارة املالية لتطبيق االس�تقطاع 
الرضيب�ي، بم�ا في�ه الرضائ�ب املفروض�ة عىل 
املوظفن الحكومي�ن يف كافة دوائر الدولة، جدالً 
بن الحكوم�ة والربملان، ووس�ط مواقف رافضة 
من قبل قوى سياس�ية، دفعت الوزارة ملطالبتهم 
باالبتع�اد عم�ا وصفت�ه ب�«املزايدات«، ال س�يما 
أن تل�ك الجهات صوت�ت عىل االس�تقطاع ضمن 
املوازن�ة املالية للع�ام 2021. وكان وزي�ر املالية 
ع�ي عب�د األمري عالوي ق�د أصدر الجمع�ة قراراً 
بتطبيق قرار االس�تقطاع الرضيب�ي من مرتبات 
املوظف�ن بنس�ب محددة مس�بقا وبأث�ر رجعي 
من�ذ مطلع كان�ون الثاني املايض. وب�دأت وزارة 
املالي�ة بخطوات عملية به�ذا االتجاه، وأكدت أن 
»القرار منصوص علي�ه يف قانون املوازنة العامة 
لع�ام 2021 ال�ذي ص�وت علي�ه الربمل�ان أخريا، 
بموافق�ة القوى السياس�ية، وقالت ال�وزارة، يف 
بيان أصدرت�ه الجمعة، إن »خطوات الوزارة نحو 
تطبيق االس�تقطاع ل�م تخرج عن م�واد املوازنة 
العام�ة«. وتبنت أطراف سياس�ية وقوى برملانية 
موقف�اً رافض�اً لخط�وة وزارة املالي�ة، ملوح�ة 
بإج�راءات قانونية ضد الوزير. ودعا النائب األول 
لرئيس الربملان، حسن الكعبي، الوزارة إىل »سحب 
كتابه�ا وتوصيتها وعدم اللجوء إىل اس�تقطاع أو 
تقلي�ل روات�ب املوظفن مطلقاً«، مؤك�داً يف بيان 
تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه أن »املوازنة 
لم تنص أو تذكر أي استقطاعات أو رضائب عىل 
املوظفن، وبأي شكل من األشكال وليس له عالقة 

مطلقاً برضيبة الدخل الخاصة باملوظف«.
التفاصيل ص2

املالية تعد »رضبة ثانية« لرواتب املوظفني
شبح »الضريبة« بعد »الدوالر« يالحق املرتبات.. ونزاع بني الربملان واحلكومة واألحزاب.. واملالية ترد: »ابتعدوا عن املزايدات«! حمافظ البرصة 

وقائد العمليات يطويان صفحة نزاع 
عشائري عمره ربع قرن

حمافظ بغداد
 عن خطط إعامر العاصمة: جاهزة 

لكنها تنتظر التخصيص

مستشار األمن القومي
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حمادثات فيينا: »تفاهم جديد« بشأن االتفاق النووي اإليراين
رفض لتصميم جامع النوري اجلديد يف نينوى: »ليست املوصل بل الشارقة«
ايران تدين التفجريات يف العراق: ندعم البلد الشقيق ونسانده
التحالف الدويل يقدم أسالك شائكة لتأمني احلدود العراقية

مفوضية االنتخابات تكشف أسباب عدم متديد 
فرتة حتديث سجل الناخبني
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وزير العمل
 يكشف عملية الشمول اجلديدة بإعانات 

شبكة احلامية

الرافدين يرفع فائدة 
حسابات التوفري للمودعني 

امواهلم

بالتفاصيل.. 
حتقيق نينوى تكشـف »الكنز 

الداعيش« يف أيمن املوصل

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت إي�ران، أمس الس�بت، عن ظه�ور »تفاهم جديد« 
ب�ن أطراف محادثات فيينا الرامية إىل إنقاذ االتفاق حول 

الربنامج النووي اإليراني. 
وق�ال نائب وزي�ر الخارجي�ة اإليراني، عب�اس عراقجي، 
يف خت�ام الجول�ة الثانية م�ن محادثات اللجنة املش�ركة 
ملتابعة تنفيذ االتفاق ح�ول الربنامج النووي اإليراني، إن 
اجتماع اليوم شهد »مناقشات جيدة« حول نتائج أنشطة 
فريقي العمل بشأن رفع العقوبات األمريكية وااللتزامات 
النووية. وأضاف عراقجي، الذي يقود وفد بالده يف فيينا: 

»يب�دون أن تفاهم�ا جديدا آخ�ذ يف الظه�ور، وثمة هدفا 
مش�ركا لدى الجميع، الس�بيل الذي يجب سلكه معروف 
اآلن بصورة أفضل... لكن الطريق ليس سهال وهناك بعض 
الخالفات الشديدة«. وأعلن عراقجي أن »املحادثات وصلت 
إىل مرحل�ة يمكن فيها العمل عىل وثيقة مش�ركة« حول 
الع�ودة إىل االتفاق الن�ووي. وتس�تضيف فيينا محادثات 
برعاي�ة االتحاد األوروبي حول س�بل إنق�اذ االتفاق حول 
الربنامج النووي اإليراني يف ظل انسحاب الواليات املتحدة 
من�ه ع�ام 2018 خ�الل والي�ة رئيس�ها الس�ابق، دونالد 
ترامب، الذي فرض عقوبات موجعة عىل الطرف اإليراني، 

لريد بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت مفوضية االنتخابات عن أسباب 
ع�دم تمديد فرة تحديث س�جل الناخبن 

التي انتهت الخميس.
وذك�ر بي�ان للمفوضية تلقت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه »تتاب�ع مفوضية 
االنتخابات جميع ردود األفعال السياسية 
والش�عبية املرتبط�ة بح�دث االنتخاب�ات 
املرتق�ب، ومنه�ا م�ا وصلها م�ن طلبات 
لتمديد فرة تحديث سجل الناخبن، وهنا 
تود املفوضية أن تبن إنها سعت يف عملها 
خالل فرة تحديث س�جل الناخبن للفرة 

من ال�� 2 من كانون الثاني 2021 ولغاية 
ال�� 15 م�ن نيس�ان الج�اري، إىل إتاح�ة 
الفرص�ة لتس�جيل أكرب ع�دد ممكن من 
الناخبن، وإن هذه الفرة لتحديث سجل 
الناخب�ن، ه�ي أط�ول ف�رة مقارنة مع 
االستحقاقات االنتخابية السابقة، ومهم 
هن�ا أن نوضح أيضاً إن للمفوضية جدوالً 
زمنياً يجب أن تنفذ جميع فقراته وصوالً 
إىل ي�وم االق�راع العام، ومن ه�ذه املهام 

املرتبطة بتحديث سجل الناخبن: 
الناخب�ن  بيان�ات  تقاط�ع  -عملي�ة  أ 

املسجلن خشية التسجيل املتكرر.
ب- إرس�ال البيانات إىل الرشكة املسؤولة 

عن طباعة بطاقة الناخب. 
ج- استقبال البطاقات مركزياً وتوزيعها 

عىل مكاتب املحافظات.
د- إج�راء عملية فح�ص وتوزيع بطاقة 

الناخب عىل الناخبن. 
ه�� - توري�ع الناخب�ن ع�ىل محط�ات 
ومراك�ز االق�راع وبالتايل معرف�ة األعداد 
النهائية والتي سيتم عىل أساسها التعاقد 
للم�واد اللوجس�تية ملواد مرك�ز ومحطة 

االقراع.  
ولفت البي�ان اىل ان »ولكل ما ُذكر أعاله، 
ف�إن تمديد فرة تحديث س�جل الناخبن 
يتع�ارض م�ع الج�دول الزمن�ي لدائ�رة 

العملي�ات، يف حن كان توحيد مدد فرتي 
كل من استقبال قوائم املرشحن وتسجيل 
التحالف�ات السياس�ية لغاي�ة األول م�ن 
لألح�زاب  أخ�رية  فرص�ة  املقب�ل،  أي�ار 
الراغبة باملش�اركة يف العملية االنتخابية، 
الس�تكمال  منه�ا،  الجدي�د  وباألخ�ص 
إجراءات الرش�يح، باالس�تفادة من هذا 

املوعد«. 
وش�ددت مفوضية االنتخ����ابات »عىل 
إن موع�د الع�ارش من تش����رين األول، 
موعد حت��م�ي عىل الجمي�ع االلتزام به 

واحرامه.
التفاصيل ص2
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شـنـيـشـل:
 مباراتنا اليوم امام امليناء
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الرافدين يرفع فائدة حسابات التوفري للمودعني امواهلم
     بغداد / المستقبل العراقي 

اعلن مرصف الرافدين، أمس الس�بت، رفع نسبة الفائدة لحسابات التوفري الخاصة 
للمواطنني لتصبح 4.5 باملئة. وذكر املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت املستقبل 
العراقي نس�خة منه، انه »انطالقا مع سياس�ة املرصف الهادفة اىل تعظيم االيرادات 
من اجل جذب السيولة النقدية وتشجيع الزبائن عىل ادخار اموالهم بدال من اكتنازها 
يف املنازل فقد قرر املرصف زيادة نسبة الفائدة عىل حسابات التوفري اىل 4.5 باملئة«. 
وأض�اف البيان أن »املرصف قرر زيادة نس�بة الفائدة عىل الودائع ملدة س�تة اش�هر 
لتصب�ح 4.5 باملئة وزيادة نس�بة الفائدة ع�ىل الودائع الثابتة ملدة س�نة لتكون 5.5 

باملئة باالضافة اىل زيادة نسبة الفائدة عىل الودائع ملدة سنتني لتصبح 6.5 باملئة«. 
واش�ار البيان اىل ان »املرصف قرر دفع الفائدة للودائع الثابتة لتمنح مقدما عىل ان 
يتعهد املواطن بعدم كرسها وس�حبها وبخالفه تستقطع الفائدة املمنوحة من اصل 
مبلغ الوديعة ويكون ذلك اساسا للمفاضلة بني الوديعة وحساب التوفري وللزبون«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أث�ارت خط�وات وزارة املالي�ة لتطبي�ق االس�تقطاع 
الرضيب�ي، بما فيه الرضائب املفروضة عىل املوظفني 
الحكوميني يف كاف�ة دوائر الدولة، جدالً بني الحكومة 
والربمل�ان، ووس�ط مواق�ف رافض�ة م�ن قب�ل قوى 
سياس�ية، دفع�ت ال�وزارة ملطالبتهم باالبتع�اد عما 
وصفته ب�«املزايدات«، ال سيما أن تلك الجهات صوتت 

عىل االستقطاع ضمن املوازنة املالية للعام 2021.
وكان وزي�ر املالي�ة ع�ي عبد األمري ع�الوي قد أصدر 
الجمعة قراراً بتطبيق قرار االس�تقطاع الرضيبي من 
مرتبات املوظفني بنسب محددة مسبقا وبأثر رجعي 

منذ مطلع كانون الثاني املايض.
وب�دأت وزارة املالي�ة بخطوات عملية به�ذا االتجاه، 
وأك�دت أن »القرار منصوص علي�ه يف قانون املوازنة 
العام�ة لع�ام 2021 الذي صوت علي�ه الربملان أخريا، 
بموافق�ة القوى السياس�ية، وقالت ال�وزارة، يف بيان 
أصدرت�ه الجمع�ة، إن »خطوات ال�وزارة نحو تطبيق 

االستقطاع لم تخرج عن مواد املوازنة العامة«.
وتبنت أطراف سياس�ية وقوى برملانية موقفاً رافضاً 
لخطوة وزارة املالية، ملوح�ة بإجراءات قانونية ضد 

الوزير.
ودع�ا النائ�ب األول لرئي�س الربملان، حس�ن الكعبي، 
الوزارة إىل »س�حب كتابها وتوصيتها وعدم اللجوء إىل 
استقطاع أو تقليل رواتب املوظفني مطلقاً«، مؤكداً يف 
بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه أن »املوازنة 
ل�م تن�ص أو تذك�ر أي اس�تقطاعات أو رضائب عىل 
املوظفني، وبأي ش�كل من األش�كال وليس له عالقة 

مطلقاً برضيبة الدخل الخاصة باملوظف«.
وحذر الكعبي من أي تفس�ري أو توجي�ه غري قانوني 

يخالف إرادة امل�رع العراقي، ويف حال ميض الوزارة 
به�ذا اإلج�راء س�نتخذ جمي�ع اإلج�راءات القانونية 

الالزمة بحقها. 
بدوره، أكد عضو »ائتالف دولة القانون«، النائب عبد 
الهادي الس�عداوي، رفض كتلته لالس�تقطاع، مبيناً 
أن »امل�ادة التي تحدثت عنه�ا وزارة املالية تم إرفاقها 
بالجداول وليس يف نصوص املوازنة، وأن الجميع يعلم 
أن الجداول مهمة ج�داً، وهذه الفقرة لم تظهر حتى 

ألعضاء اللجنة املالية«.
عض�و اللجنة املالية، عن »تحالف س�ائرون«، النائبة 
ماجدة التميمي، عربت ع�ن رفض تطبيق التعليمات 
املشار إليها من قبل وزارة املالية، مشددة يف بيان عىل 
أن�ه »ال يجوز تع�رض املوظف إىل انخف�اض مزدوج 
خالل فرتة ال تتجاوز األربعة أشهر من تخفيض قيمة 
الدين�ار مقاب�ل الدوالر، وم�ن ثم فرض االس�تقطاع 

الرضيبي«.
يش�ار إىل أن املوظفني الحكومي�ني تعرضوا إىل أرضار 
كب�رية، م�ن خ�الل الق�رار الحكومي بخف�ض قيمة 
الدين�ار العراقي مقابل الدوالر، والذي تس�بب تلقائيا 
بخف�ض رواتبهم بنس�ب كبرية، فضال ع�ن تأثرياته 
الس�لبية عىل الس������وق املحلية، وارتفاع األسعار 

بشكل كبري.
يج�رى ذلك، يف ظ�ل أزمة مالي�ة خانقة لم يس�تطع 
الع�راق تجاوزها، منذ انخفاض أس�عار النفط عاملياً 
بعد جائح�ة كورونا، بالت�وازي مع الفس�اد املهيمن 
عىل مؤسس�ات الدولة وسيطرة أحزاب ومافيات عىل 
مناف�ذ ال�واردات العراقي�ة، ومنها املعاب�ر الحدودية 
إذ تجته�د  النف�ط وغريه�ا،  واملوان�ئ وإدارة مل�ف 
الحكوم�ة بالعم�ل لفك تلك املؤسس�ات من الفس�اد 

لدعم االقتصاد العراقي.

      بغداد / المستقبل العراقي

الربيطاني�ة  »تيليغ�راف«  صحيف�ة  نقل�ت 
عن مهندس�ني وعلم�اء وباحث�ني عراقيني 
انتقادهم خطة األم�م املتحدة إلعادة إعمار 
جامع الن�وري التاريخ�ي، يف مدينة املوصل 
العراقية، ال سيما بتصميمه »املستوحى من 

الخليج«.
وكان�ت منظم�ة »يونس�كو« التاب�ع لألمم 
املتح�دة قد كش�فت، الخميس، ع�ن اختيار 

رشكة مرصية إلعادة إعمار الجامع النوري، 
ما أثار انتقادات بشأن عدم اختيار مهندس 

عراقي لإلرشاف عىل املروع.
ووفقا للصحيفة، فقد توقع العديد من أهايل 
املوص�ل أن تت�م إعادة اإلعمار م�ع الحفاظ 
ع�ىل القب�اب واألقواس بش�كل يتس�ق مع 
الطراز املعماري التاريخي للمدينة، ما جعل 

التصميم التكعيبي مخيبا آلمالهم.
»هذه ليست املوصل، تبدو تماما كالشارقة«، 
قال�ت املحلل�ة يف معه�د »نيوالين�ز«، رش�ا 

العقي�دي، للصحيفة يف س�ياق تعليقها عىل 
إعادة اإلعمار يف املدينة القديمة.

م�ن جهت�ه، أك�د عال�م اآلث�ار يف املوص�ل، 
جنيد الفاخري، أن »املس�جد واملنارة مواقع 
أثري�ة وتاريخي�ة يجب الحف�اظ عليها، وال 
يجوز تغي�ري أي تفاصيل تقل�ل من قيمتها 

األثرية«.
وعرب الفاخري عن استغرابه من عدم اختيار 
التصميم ال�ذي قدمته املهندس�ة املوصلية، 
حس�نية جرجس، خصوصا وأنه�ا قالت يف 

مقرتحها إنها ترغب بالحفاظ »عىل الطابع 
األصي وأصالة« الجامع.

وكان الع�راق قد توصل إىل اتف�اق مع دولة 
اإلمارات، ش�هر نيس�ان امل�ايض، عىل إعادة 
إعم�ار جام�ع الن�وري ومن�ارة الحدب�اء، 
وأعلنت اإلمارات حينها أنها س�تمول أعمال 

البناء بمبلغ قدره 50.4 مليون دوالر.
وُدمر مسجد النوري ومنارته الحدباء، املعلم 
الش�هري يف املوصل منذ الق�رن الثاني عر، 
يف حزي�ران 2017، واته�م الجي�ش العراقي 

تنظيم داعش بتفجريه.
ومسجد النوري هو املكان نفسه الذي شهد 
الظهور العلن�ي الوحيد لزعي�م التنظيم أبو 

بكر البغدادي يف العام 2014.
وبعد ثالث سنوات من سيطرة تنظيم داعش 
عىل املوصل، أعلن العراق استعادة السيطرة 
عىل املدينة يف تموز 2017، بعد نحو تس�عة 
أش�هر م�ن املع�ارك الدامي�ة، قب�ل إع�الن 
»الن�رص« النهائ�ي ع�ىل التنظي�م يف كانون 

االول من العام ذاته.

شبح »الضريبة« بعد »الدوالر« يالحق املرتبات.. ونزاع بني الربملان واحلكومة واألحزاب.. واملالية ترد: »ابتعدوا عن املزايدات«!

املالية تعد »رضبة ثانية« لرواتب املوظفني
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رفض لتصميم جامع النوري اجلديد يف نينوى: »ليست املوصل بل الشارقة«
مولته اإلمارات وصممه مصري ويرفضه علماء من العراق

        بغداد / المستقبل العراقي

القوم�ي  االم�ن  مستش�ار  دع�ا 
قاس�م االعرج�ي، أم�س الس�بت، 
االح�زاب واملكون�ات واملنظمات اىل 
انج�اح »الح�وار الوطن�ي«.  وقال 
االعرج�ي يف تدوين�ة، إن »الح�وار 
الوطن�ي طريقن�ا اآلم�ن وفرصتنا 
الحقيقية لتعزي�ز وحدتنا الوطنية 
الوطن«. ودعا  وتلبية استحقاقات 

جميع املكون�ات واألحزاب والقادة 
والشخصيات واملنظمات ل� »إنجاح 

هذه املبادرة الصادقة«.
اآلم�ن  طريقن�ا  الوطن�ي  الح�وار 
وفرصتنا الحقيقية لتعزيز وحدتنا 
اس�تحقاقات  وتلبي�ة  الوطني�ة 
املكون�ات  الوط�ن، ندع�و جمي�ع 
واألح�زاب والق�ادة والش�خصيات 
واملنظم�ات إلنج�اح ه�ذه املبادرة 

الصادقة.  

مستشار األمن القومي يدعو األحـزاب 
واملنظامت إىل إنجاح »احلوار الوطني«

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت مفوضية االنتخابات عن أس�باب ع�دم تمديد فرتة 
تحديث سجل الناخبني التي انتهت الخميس.

وذك�ر بيان للمفوضية تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه 
»تتابع مفوضية االنتخابات جميع ردود األفعال السياس�ية 
والش�عبية املرتبط�ة بحدث االنتخاب�ات املرتق�ب، ومنها ما 
وصلها من طلبات لتمديد فرتة تحديث سجل الناخبني، وهنا 
تود املفوضية أن تبني إنها سعت يف عملها خالل فرتة تحديث 
س�جل الناخبني للف�رتة من ال� 2 م�ن كان�ون الثاني 2021 
ولغاية ال� 15 من نيسان الجاري، إىل إتاحة الفرصة لتسجيل 
أك�رب ع�دد ممكن م�ن الناخب�ني، وإن هذه الف�رتة لتحديث 
س�جل الناخبني، هي أطول فرتة مقارنة مع االس�تحقاقات 
االنتخابية السابقة، ومهم هنا أن نوضح أيضاً إن للمفوضية 

ج�دوالً زمني�اً يج�ب أن تنفذ جمي�ع فقراته وص�والً إىل يوم 
االق�رتاع الع�ام، ومن ه�ذه امله�ام املرتبطة بتحديث س�جل 

الناخبني: 
أ -عملية تقاطع بيانات الناخبني املس�جلني خشية التسجيل 

املتكرر.
ب- إرس�ال البيانات إىل الركة املس�ؤولة عن طباعة بطاقة 

الناخب. 
ج- اس�تقبال البطاق�ات مركزي�اً وتوزيعه�ا ع�ىل مكات�ب 

املحافظات.
د- إج�راء عملي�ة فح�ص وتوزي�ع بطاق�ة الناخ�ب ع�ىل 

الناخبني. 
ه�� - توريع الناخبني عىل محط�ات ومراكز االقرتاع وبالتايل 
معرف�ة األع�داد النهائية والتي س�يتم عىل أساس�ها التعاقد 

للمواد اللوجستية ملواد مركز ومحطة االقرتاع.  

ولف�ت البي�ان اىل ان »ولكل م�ا ُذكر أعاله، ف�إن تمديد فرتة 
تحديث س�جل الناخبني يتعارض مع الج�دول الزمني لدائرة 
العملي�ات، يف ح�ني كان توحيد مدد فرتتي كل من اس�تقبال 
قوائم املرشحني وتس�جيل التحالفات السياسية لغاية األول 
م�ن أيار املقب�ل، فرصة أخرية لألح�زاب الراغبة باملش�اركة 
يف العملي�ة االنتخابي�ة، وباألخ�ص الجديد منها، الس�تكمال 

إجراءات الرتشيح، باالستفادة من هذا املوعد«. 
وش�ددت مفوضي�ة االنتخابات »ع�ىل إن موع�د العارش من 
ترين األول، موعد حتمي عىل الجميع االلتزام به واحرتامه، 
وإنن�ا يف الوق�ت الذي تعلن في�ه املفوضية اس�تعدادها التام 
إلج�راء االنتخابات يف املوعد املقرر، نتطلع ملش�اركة ش�عبية 
واس�عة يف ه�ذا الحدث؛ لتك�ون هذه االنتخاب�ات معربة عن 
طموحات العراقيني يف التغيري واختيارهم لنواب يمثلونهم يف 

الدورة النيابية املقبلة«. 

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د املستش�ار املايل لرئيس ال�وزراء مظهر 
محم�د صالح، أم�س الس�بت، أّن 72 % من 

الركات اململوكة للدولة خارسة.    
وقال صالح يف ترصيحات، إن »من بني 173 
رشكة عامة أو مملوكة للدولة ال يوجد منها 

سوى 28 % تعمل وتحقق الربح والباقي 72 
% تع�د رشكات خ�ارسة«، مبين�اً أنَّ »هناك 
قرابة 400 ألف عامل يتلقون منحاً ش�هرية 
بش�كل مرتبات من دون أداء أعمال منتجة 

منذ ثمانية عر عاماً«.  
وأض�اف أن�ه »من�ذ الع�ام 2003 تع�رض 
إىل  الحكوم�ي  للقط�اع  اإلنت�اج  نش�اط 

التوق�ف واإلهم�ال، وأن أكثر م�ن 20% من 
تل�ك ال�ركات أزيلت م�ن الوجود بس�بب 

الحروب«.  
العام�ة  »الش�������ركات  أن  إىل  ولف�ت 
الرابحة ه�ي التي ترتبط بالنش�اط الريعي 
لقط�اع النف�ط والت�ي تتمتع بمزايا ش�به 
احتكاري�ة يف الحص�ول ع�ىل امل�واد األولية 

وتس�ويق املنت����ج واألسعار، بما يجعلها 
يحيطه�ا  ربحي�ة  عملي�ات  وه�ي  رابح�ة 
الكثي�����ر م�ن الدع������م«، مؤك�داً أنَّ 
س�بب  يتحمل�ون  ال  واملوظف�ني  »العم�ال 
السياس�ة  يف  واإله����م�ال  التقص�ري 
االقتصادية املعتمدة عىل النفط وإهمال أي 

مورد آخر«.  

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت محكمة تحقيق نينوى عن تحفظها 
ع�ىل مبالغ مالية كب�رية وموجودات ثمينة 
منطق�ة  يف  دار  انق�اض  تح�ت  ضبط�ت 
الش�هواني يف املوص�ل لغرض تس�ليمها إىل 

البنك املركزي العراقي.
وذكر املركز اإلعالمي ملجلس القضاء األعىل 

يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة 
منه، ان »املحكمة أعلن�ت العثور عىل مبلغ 
مليون وستمائة الف دوالر أمريكي وعمالت 
ذهبي�ة وفضية وس�بائك ومقتنيات ذهبية 
يف املنطق�ة القديم�ة الش�هواني اثناء قيام 
احدى الحفارات بإزالة انقاض دور املنطقة 

القديمة«.
وأضاف، أن »األم�وال واملواد املذكورة كانت 

مخبأة برباميل بالس�تيكية واكياس نايلون 
ومدفون�ة بعم�ق ح�وايل ثالثة أمت�ار تحت 

األرض«. 
كان  األم�وال  »ه�������ذه  ان  ورج�ح، 
االرهاب�ي  التنظ������ي�م  يس�تخدمها 
لتمويل عملياته اإلرهابية اثناء انس�حابهم 
م�ن  االيم�����ن  الج�����ان�ب  اىل 

امل����دين����ة القديمة«. 

وأكد، ان »قايض محكمة تحقيق نينوى قرر 
التحفظ عىل املضبوطات تمهيدا لتس�ليمها 

اىل البنك املركزي«.
وكان ق�����ائ�د رشط�ة مح�����افظ�ة 
نين�وى أعل�ن أم�س العث�ور ع�ىل مبال�غ 
مالية ضخم�ة اس�توىل علي�����ها داعش 
االرهاب�ي، خ�الل س�ي��طرته ع�ىل مدينة 

املوصل يف 2014.

        بغداد / المستقبل العراقي

الخارجي�ة  باس�م  املتح�دث  اعت�رب 
االيرانية سعيد خطيب زادة امن العراق 
بانه جزء ال يتجزا من امن واس�تقرار 
اي�ران واملنطقة، مؤكدا ب�ان ايران لن 
تتوانى عن تقديم اي مس�اعدة ممكنة 
يف س�ياق دعم واس�ناد البل�د الصديق 
والش�قيق العراق. واعرب خطيب زادة 
يف ترصي�ح لوكال�ة }إرن�ا{ اإليراني�ة 
الرسمية عن القلق الشديد ازاء احداث 
ان  الع�راق وق�ال:  االخ�رية يف  االي�ام 
االيرانية تدعم  الجمهورية االس�المية 
ع�ىل ال�دوام ام�ن واس�تقرار ووحدة 
اي  بق�وة  وترف�ض  الع�راق  ارايض 
اج�راء يهدد ه�ذه املبادئ االساس�ية 
الت�ي ال يمكن املس�اس به�ا. واضاف 
ان »الع�راق يميض اىل االمام يف مس�ار 
فاع�ل  دور  واداء  الداخلي�ة  التنمي�ة 
وبن�اء يف املنطق�ة اال ان البعض بصدد 
الحيلول�ة دون تحقيق ه�ذه االهداف 
يف الع�راق ع�رب التفج�ريات واالعم�ال 
االرهابي�ة وزعزعة االم�ن واالجراءات 
املثرية لالزمة. واعل�ن بان الجمهورية 
االس�المية االيرانية تعتقد بان العراق 
ويف ضوء الطاقات التي يمتلكها يمكنه 
العبور م�ن هذه املنعطف�ات الصعبة 
وب�ني ان »امن واس�تقرار العراق جزء 
ال يتج�زأ م�ن ام�ن واس�تقرار اي�ران 
واملنطقة وسوف لن نتوانى عن تقديم 
اي مس�اعدة ممكن�ة يف دعم واس�ناد 
البلد الصديق والشقيق العراق«. وشهد 
الع�راق االربعاء امل�ايض قصف مطار 
أربيل بطائرة مسرية مفخخة وانفجار 
س�يارة محمل�ة باملتفجرات يف س�وق 

شعبي بمنطقة الحبيبية ببغداد.

مفوضية االنتخابات تكشف أسباب عدم متديد فرتة حتديث سجل الناخبني

مستشار رئيس الوزراء: نحو نصف مليون موظف يتلقون رواتب دون عمل

بالتفاصيل.. حتقيق نينوى تكشف »الكنز الداعيش« يف أيمن املوصل

ايران تدين 
التفجريات يف العراق: ندعم 

البلد الشقيق ونسانده

        بغداد / المستقبل العراقي

اجرى رئيس الجمهورية برهم صالح  مكاملة هاتفية مع ملك السعودية.
وذكرت رئاس�ة الجمورية يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه ان 
»رئي�س الجمهورية بره�م صالح، أجرى اتصاالً هاتفياً  امللك س�لمان بن 
عبد العزيز ملك اململكة العربية السعودية، حيث جرى خالله تبادل التهاني 
بحلول ش�هر رمضان املبارك، داعني املوىل عز وجل أن يعيد هذه املناس�بة 

عىل الشعبني والبلدين الشقيقني بالخري واألمن واالستقرار والتقدم. 
وب�ني انه »تم خالل االتصال الهاتفي، بح�ث العالقات الثنائية بني البلدين 
وتعزيزها يف مختلف املجاالت وبما يخدم مصالح الش�عبني، ودعم إرس�اء 
األمن والس�الم يف املنطقة، والتعاضد يف مواجه�ة التحديات املختلفة، كما 
ج�رت اإلش�ارة إىل الزي�ارة الناجحة التي ق�ام بها رئيس مجل�س الوزراء 
الس�يد مصطفى الكاظمي إىل اململكة، وأهميتها يف تعزيز أوارص العالقات 

املشرتكة بني البلدين الشقيقني.

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئيس مجلس القضاء األعىل القايض فائق زيدان، أمس السبت، عىل ان 
بعض السياسيني اليحرتمون استقاللية القضاء.

وقال زيدان يف ترصيح متلفز: »ان مجلس القضاء االعىل ال يتفق مع رهن 
تعيني بعض املناصب القضائية بموافقة مجلس النواب«.

وأض�اف، ان »اج�راءات رفع الحصانة تمن�ع اتخاذ االج�راءات القانونية 
بح�ق املطلوب منه�م للقضاء« مؤك�داً ان »عىل ان العالقة بني الس�لطات 
الث�الث التريعية والتنفيذية والقضائية حالي�ا جيدة قائمة عىل التعاون 

املتبادل«.
وأوض�ح زيدان، ان »األعراف العش�ائرية س�اهمت بش�كل ايجابي يف حل 
املنازع�ات بني املواطنني يف القضايا البس�يطة وبعضها اآلخر كان لها دور 

سلبي عىل أمن املواطنني وابرزها }الدگة العشائرية{«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أكدت قيادة العمليات املش�رتكة، أمس الس�بت، مس�اهمة قوات التحالف 
الدويل يف تأمني الحدود العراقية.

وقالت القيادة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي عىل نسخة منه، إن »قوات 
التحالف الدويل قدمت عددا من املواد التي تس�اهم يف عملية ضبط الحدود 

وباألخص الحدود العراقية السورية«.
وبينت، أن »قوات التحالف منحت أس�الك ش�ائك������ة وموانع سلكية 
تعترب هذه هي الدف��عة األوىل من سلسلة دفعات سوف تستلمها القوات 

األمن العراقية«.

تفاصيل املكاملة اهلاتفية بني رئيس اجلمهورية 
وملك السعودية

القايض زيدان: بعض السياسيني ال حيرتمون 
استقاللية القضاء 

التحالف الدويل يقدم أسالك شائكة
 لتأمني احلدود العراقية

        بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن قائ�د عمليات دياىل للحش�د 
الش�عبي طال�ب املوس�وي، انتهاء 
واجب إع�ادة األمن واالس�تقرار يف 

مناطق شمال ناحية جلوالء.
وقال املوس�وي يف ترصيح صحفي 
ان “قوات الحشد الشعبي بمختلف 
صنوفها اكمل�ت خطة إعادة االمن 

ملناط�ق زور الش�يخ بابا واالصالح 
جل�والء”،  ش�مال  الحنط�ة  وام 
مبين�ا ان “عملي�ة )ثأر الش�هداء( 
التي انطلقت قب�ل 40 يوما تكللت 

بالنجاح الكامل”. 
واض�اف ان “االه�ايل اب�دوا تعاونا 
وارتياح�ا كب�ريا مل�ا بذل�ه الحش�د 
الش�عبي بالقض�اء ع�ىل تحركات 

داعش وفلوله باملناطق املذكورة”.

احلشد الشعبي يعلن انتهاء واجب إعادة 
األمن واالستقرار يف مناطق شامل جلوالء
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    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة العم�ل والش�����ؤون االجتماعي�ة من�ح 
محافظة نينوى النس�بة االكرب للشمول الجديد باعانات 
ش�����بكة الحماي����ة، تتبعها بقي�ة املحافظ����ات 

املحررة.
وق�����ال وزي�ر العمل ع�����ادل الركاب�ي يف ترصيح 
صحف�ي، ان »عملي�����ة الش�����مول باعان�����ات 
ش�����بكة الحماي�����ة االجتماعي����ة س�����تتم 
بحس�����ب الش�����روط والضواب�ط املع�دة، حي�ث 
سيجري اضافة 400 الف اس����رة جدي����دة يف عموم 

املحافظات«.
واوض�ح أّن »الش�����مول وتوزي�ع اع�داد االرس ب�ن 
املحافظات سيكون بانصاف وبحسب الكثافة السكانية 

ومستوى الفقر«.
ون�����وه الركاب�ي ب����ان »املحافظ�����ات املحررة 
س�تأخذ اس�����تحقاقها بزيادة نس�بة ش�مول االرس، 
وه�ي االنب�ار وكرك�وك وص�اح الدين وبع�ض مناطق 
دي�اىل، وهناك زي�ادة كبرية يف نس�����بة الش�����مول 
املخصص�����ة ملحافظ�ة نين�����وى النه�����ا م�ن 
اكث�����ر املحافظ�����ات الت�ي ت�ررت ج�����راء 
العمليات االرهابية لداعش، فض����ا ع����ن انخفاض 

ع�����دد املش�����مولن باالعان�ات منذ الع�ام 2016 
وحتى 2018«.

وب�����ن الركاب�ي أنَّ »ال�وزارة تس�����تعد الط�اق 
الش�����مول  بش�����أن  توعي�����ة  حمل�����ة 
الجدي�����د لتعلي�م االس�����ر الفق�رية كيفي�ة م�لء 

البيانات واملعطيات التي تؤهلها للشمول«.
واش����ار إىل »ان هناك تشديدا وتركيزا عىل متابع����ة 
املعلومات التي س����يقدمها الراغب بالش����مول عرب 
التقدي�����م االلكرتوني، للحد م�ن ايق����اف عمليات 
تقدي�����م الفضائين او املوظف�����ن او املتقاعدين، 
وس�����تكون هن�اك عقوب�����ة قانوني�����ة بح�ق 

كل ش�����خص يق�دم معلومات مضلل�ة وهو من غري 
املستحقن«.

واش�����ار إل�����ى »وج����ود تنس�����يق م����ع 
وس�����ريفرات  برامجي�ات  لتهيئ�ة  االتص�االت  وزارة 
حديث�����ة للعم�ل ضم�����ن برنام�����ج الكرتوني 
يس�توعب االف املتقدمن ويحقق الش�فافية يف الشمول 

الجديد«.
واف�����اد ب�����ان »ال����وزارة تعم�ل من����ذ اكثر 
من خمس�����ة اع�وام عىل تدقي�����ق االف املعامات 
للمتقدم�ن، وتم توقيف قس�����م منها بس�بب تقديم 

معلومات مضللة«.

وزير العمل يكشف عملية الشمول اجلديدة بإعانات شبكة احلامية

    بغداد/ المستقبل العراقي

ح�ددت وزارة الداخلية، أمس الس�بت، موعد 
إغ�اق الدوائر املكتظ�ة باملراجع�ن تطبيقاً 

لقرار اللجنة العليا للصحة والسامة العليا.
وقال ال�ن�اط�ق ب�اس��م ال��داخ��ل��ي��ة 
امل��ح��ن���ا،  خ��ال���د  ال���ل����واء 
»ب�ح�س��ب  إن���ه  صحف�ي،  ترصي�ح  يف 
م�ق��ررات اللجنة العليا للصحة والس�امة، 
فل�ن يس�مح بمراجع�ة املواطنن لل�وزارات 
والدوائر ذات الطبيعة املكتظة )دائرة التقاعد، 
مديريات املرور، مديريات الجوازات، مديريات 
االحوال املدنية والجنس�ية وغريها( من دون 
األخذ ب����االج����راءات ال��ص��ح��ي��ة 

امل�ع�ت�م��دة وك�ذل��ك ع�دم ال�س��م�اح 
ملوظفي هذه ال�دوائ��ر ب�ال�دوام ب�دءاً من 
تاريخ 20 ن�ي�س�ان املوافق الثاثاء املقبل، اذ 
اش���رت ال�ف�رق ال�ص�ح�ي�ة ال�ت�اب�ع�ة 
اللقاح�ات  إج���راء  الصح�ة  ل����وزارة 
للفئات املش�مولة ب��ال��درج��ة األول���ى 
وال��ذي���ن  األم�ن�ي��ة  ل��ل��ق���وات 
م�ب�اش��ر  اح��ت��ك���اك  ل��دي��ه���م 
م�ع امل�واط�ن��ن ف�ي ال�دوائ��ر الخدمية 
امل���ذك����ورة آن��ف���ا وال���ق����وات 

األم�ن�ي�ة املرابطة يف السيطرات«.
ب�ال�ن�ق�ط��ة  ي�ت�ع�ل��ق  م��ا  وف���ي 
)ج( م�ن م���ق����رارات ال��ل��ج��ن���ة 
}تتحم�ل  تن�ص  وال��ت���ي  ث��ام��ن���اً، 

ال��وزارات والجه�ات غري املرتبطة ب��وزارة 
تطبي�ق  مس�ؤولية  ك�اف��ة  واملحافظ�ات 
وع��د  منس�وبيها  ومتابع�ة  االج���راءات 
املوظف املخالف غائب�ا بدون رات�ب{، أوضح 
امل�ح�ن�ا أن��ه »ف��ي ال�ن�ظ�ام العس�كري 
ال ي��وج���د م��ن ي�خ�ال��ف أو ي�رف�ض 
أخ�ذ ال�ل�ق�اح، كما أن هنالك ج�داول إلعطاء 
اللق�اح ملوظفي هذه الدوائر وت��م تلقيحهم 
ق�ب�ل ت�ن�ف�ي�ذ ال�ق�رار بالتاريخ امل�ح�دد 
20 نيس�ان، ويف م�ا يتعلق باملواطنن س�يتم 
التدقي�ق ب���االج����راءات امل�ت�ع�ل�ق��ة 
 PCR ب�ه��م س���واء إن ك���ان ف�ح��ص
ق��د أج��ري خ�ال أس��ب�وع أو م�ا يثبت 

أخذهم لجرعتن من اللقاح«.

الداخلية حتدد موعد بدء إغالق الدوائر املكتظة 
باملراجعني

جتارة احلبوب ترشع باستالم كميات احلنطة املحلية 
لعام ٢٠٢١

     المستقبل العراقي / عامر المعموري 

اعلن�ت وزارة التج�ارة الي�وم الخميس فتح 
محافظ�ات  يف  التس�ويقية  املراك�ز  اب�واب 
الجن�وب و الوس�ط التابعة للرشك�ة العامة 
لتجارة الحبوب ايذانا ببدء موس�م تس�ويق 
الحنط�ة لعام 202 بارش س�ايلو الس�ماوة 
الحنط�ة م�ن  اول كمي�ات  الي�وم اس�تام 
الفاح�ن ، حيث بلغت الكميات املس�وقة يف 

اول يوم ) 220،140( طن  . 
وقالت ان اللجنة املركزية للتس�ويق وجهت 
واس�تام  باس�تقبال  مواقعه�ا  و  فروعه�ا 
الحنطة من الفاحن و املسوقن ممن حصد 
ارض�ة، اوض�ح ذل�ك املهن�دس عبدالرحمن 
الجويرباوي مدير عام الرشكة العامة لتجارة 

الحبوب. 
وق�ال م�ع اطالة ي�وم الخام�س عرش من 
نيس�ان توجهن�ا لف�رع الرشكة يف ميس�ان 
لتك�ون اول املراك�ز التس�ويقية التي نلتقي 
فيه�ا ماكاتن�ا و مجاهدون�ا لاط�اع عىل 
االس�تعدادات التي اعدت و اتخذت ، الس�يما 
املحافظ�ات  م�ن  ميس�ان  محافظ�ة  وان 
الجنوبية التي تتمتع بغزارة يف االنتاج وتضم 
ارب�ع مراكز تس�ويق هي ) س�ايلو العمارة 
و مركز تس�ويق املجمع املخزن�ي يف الطيب 
و مرك�ز تس�ويق مط�ار البت�رية و مجم�ع 
االنتصار املخزني موزعة يف عموم املحافظة 
.  واضاف اىل ان مجاهدوا الرشكة يف ميسان 
يواصلون العمل  رغم التحديات الكبرية التي 
يواجهونها بعزيمة وارصار عىل اداء الواجب 
االس�مى واملتمثل بايصال مف�ردات البطاقة 

التموينية للمواطن امليساني .
الجوي�رباوي التق�ى بمدير ف�رع الرشكة يف 
ميس�ان منتظ�ر صف�اء ال�ذي ق�دم رشحا 
مفصا عن عمل الف�رع واالجراءات املتخذة 
بخص�وص الزم�اء العامل�ن واللذين حاليا 

قيد التحقيق 
وتحدث عن عمل املجرشة الحكومية و عمل 
املج�ارش االهلي�ة املتعاقدة ورصيد الش�لب 
ورصي�د ال�رز املتوف�ر يف املوق�ع ، واس�تمع 
لحدي�ث مهنديس وحدة املخت�رب اللذين بينوا 
اىل هن�اك الكثري م�ن النواق�ص الفنية التي 
من الروري ان تتوفر للنهوض بمس�توى 

االداء . 
وخ�ال زيارت�ه التق�ى مدي�ر ع�ام الرشكة 
بمنتس�بي الف�رع والت�ي ب�دء حديث�ه م�ع 
فاح�ي املخت�رب و رضورة العم�ل من اجل 
تامن موس�م تس�ويقي ناجح ه�ذا العام و 
نري�د ان نتجاور حالة االرب�اك التي يمر بها 

الفرع . 
الجويرباوي مخاطبا مهنديس وحده املخترب 
يف الف�رع انتم ابناء الرشك�ة ونريد ان نكون 

عند حسن ظن الجميع . 
وتحدث مدير املجرشة الحكومية يف العمارة 
عن االليه التي يمكن نتجاوز من خالها كل 
املعوقات بما يس�هم يف املحافظة عىل الشلب 

و السعي النناح رز متميز . 
واس�تمع مدير عام الرشك�ة اىل حديث مدير 

الوحدة الفنية 
واك�د مدير عام الرشك�ة عىل رضورة  توفري 
كل االحتياج�ات للنه�وض بمس�توى االداء 

لسايلو العمارة .
وب�ن مدير عام الرشك�ة اىل ان موظفو فرع 
ميس�ان الي�وم يقدمون مثال اخ�ر  يف الوالء 
ب�اداء الواج�ب من خ�ال اعانه�م بانتهاء 
كافة االس�تعدادات للموسم التسويقي الذي 
دخ�ل الي�وم االفتت�اح الرس�مي و مواقعها 
مهيئة لاستام الفعيل للحنطة من الفاحن 

و املزارعن .
 وخ�ال زيارته لف�رع ميس�ان التقى مدير 
ع�ام الرشك�ة باصح�اب املج�ارش االهليه 
العامل�ة يف املحافظ�ة وطالبه�م ب�رورة 
الس�عي الحقيقي بالعم�ل ان يكون عملهم 

داعم للرشكة .
الجويرباوي طالب اصحاب املجارش االهلية 
املتعاق�دة مع ف�رع ميس�ان بتقدي�م تعهد 
باس�تام الش�لب املتبقي يف مخازن الرشكة 
وس�يتم توزيع�ه بطريق�ة قس�مة الغرماء 
رشط ان يت�م االنته�اء م�ن تصنيع�ه خال 
خم�س ايام حت�ى يت�م انجاز حصة ش�هر 
رمضان التي تتابع بش�كل خاص من السيد 
الوزي�ر اىل جان�ب اهتم�ام الحكوم�ة و عىل 
لس�ان رئيس ال�وزراء الذي وج�ه باالهتمام 
بالبطاق�ة التموينية و الذي يريد من خالها 
اع�ادة الثق�ة بالبطاق�ة التمويني�ة  و اك�د 
اصح�اب املجارش االهلية ممن التقوا بمدير 
ع�ام الرشكة س�نكون عند حس�ن ظنكم و 
س�ننجز املهمه بنجاح ومطالبن بتس�هيل ، 
االمر خال اس�تام الرز  املصنع يف املجارش 

وان ال يكون تلكوء باالستام . 
وطالب مدير عام الرشكة اصحاب املجارش 
االهلية برورة االهتم�ام بالرز و ان يكون 
وف�ق املواصف�ات الفني�ة والتصنيعية و ان 

اليكون هناك خلل يف املواصفه . 
م�ن جان�ب اخ�ر ب�ارشت م�اكات ف�رع 
املثن�ى باالس�تام الفعيل ملحص�ول الحنطة 
اول  وبلغ�ت   ، لع�ام 2021  الفاح�ن  م�ن 
الكميات املس�وقة )220.140 ( طن موزعة 
) 1٩6.240( ط�ن حنط�ة  درج�ه اوىل و ) 

2٣.880( طن حنطة درجه ثانيه. 
الجدير بالذكر اىل ان اول كمية تم اس�تامها 
املوس�م املايض كان�ت قد اس�تلمت  يوم 20 

. 2020-4-

    بغداد / المستقبل العراقي

أكدت عضو الفريق الطبي االعامي لوزارة 
الصحة ربى فاح حسن، أن جميع لقاحات 
فريوس كورونا املوجودة يف املراكز الصحية 
يف الباد آمنة، وهي قادرة عند أخذ الجرعة 
الثانية من التخفيف من ش�دة اإلصابة، إن 
حدث�ت، وبمثابة وقاية م�ن الوفاة. وقالت 
حس�ن، يف حدي�ث صحف�ي، إن »الفئ�ات 
غري املش�مولة باللقاح، سيتم االعتماد عىل 
املس�حة عن�د مراجع�ة الدوائر أو الس�فر 
والتأك�د م�ن خلوهم م�ن امل�رض، ويف ما 
يتعل�ق بالفئ�ات األخرى فس�يتم االعتماد 
ع�ىل بطاق�ة التلقي�ح بجرعتن.وبينت أن 
»أخ�ذ اللقاح ليس إجباري�اً، ولكن يف حالة 
أن الفرد أصبح يش�كل خطراً عىل اآلخرين، 
فهنا تنتهي حريته باالختيار بحدود الرر، 
ل�ذا يصبح م�ن ال�روري أخ�ذ اللقاح«، 
موضح�ة أنه »يف م�ا يتعلق بالفئ�ات التي 

تعم�ل باملطاع�م واملوالت والفن�ادق، فمن 
ضمن رشوط االج�راءات الصحية املعمول 
به�ا أخذ لق�اح )كوفي�د �1٩( كونهم أكثر 
الفئات التي تتعامل مع املواطنن«.وأكدت 
أنه »خال األيام املقبلة ستصل وجبات من 
اللق�اح م�ن رشكات منتجة أخ�رى، والتي 
ت�م التعاقد معها من قب�ل وزارة الصحة«، 
مبين�ة أن »ال�وزارة لم تس�جل أية أعراض 
الحي�اة، فق�ط األع�راض  جانبي�ة ته�دد 
العادي�ة عن�د أخ�ذ الجرع�ة األوىل املتمثلة 
بارتف�اع بس�يط بدرج�ة الح�رارة وبعض 
الوهن«.وأضاف�ت ، أن »اإلصاب�ة بع�د أخذ 
الجرع�ة األوىل، تتوق�ف عىل الش�خص، إذ 
يجب أن يلتزم باالجراءات الوقائية بارتداء 
الكمام�ة والتباع�د االجتماع�ي وغريهما، 
فالجرع�ة األوىل ال تعط�ي مناع�ة كامل�ة، 
كم�ا أن املواطن يمكن أن يص�اب بعد أخذ 
الجرعة الثانية، ولكن شدة اإلصابة خفيفة 

وتقيه من الوفاة«

الصحة: اللقاحات آمنة وتقي من الوفاة 
عند اإلصابة بـ »كورونا«

وزيرها أكد وصول مليون و300 الف جرعة لقاح نهاية الشهر

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التخطيط، ع�ن انتهاء مهامها املتعلقة بمش�اريع 
املحافظات ضمن موازنة العام 2021 الجاري.

وق�ال املتحدث باس�م الوزارة عب�د الزهرة الهن�داوي يف ترصيح 
صحفي »ان�ه وبعد أن تم�ت املصادقة عليه بات�ت الكرة بملعب 

وزارة املالية«.
وب�ن، ان »األم�ر م�رتوك ع�ىل املالي�ة الط�اق التخصيص�ات 
للمحافظ�ات لتب�ارش االخ�رية بتنفي�ذ خططها التي س�بق وان 

قدمتها للحكومة الدراجها يف املوازنة العامة«.
وكان رئي�س الجمهوري�ة برهم صالح، صادق يف الثامن الش�هر 
الجاري، عىل قانون املوازنة املالية العامة االتحادية للعام الحايل، 
وأشار بعد املصادقة اىل انها »تأتي لتأمن االحتياجات الرورية 
ألبناء ش�عبنا، ولتمويل رواتب املوظف�ن واملتقاعدين والنفقات 
الحكومي�ة الروري�ة وبما يحق�ق العدال�ة االجتماعية لجميع 

مناطق العراق ورشائح املجتمع كافة«.

التخطيط تصادق عىل مشاريع 
املحافظات: الكرة بملعب املالية

    بغداد / المستقبل العراقي

طالب النائب عن محافظة كرباء حامد املوس�وي، أمس الس�بت، 
بإع�ادة ضم ناحيتن يف محافظة االنبار إىل كرباء.وقال املوس�وي 
يف كتاب موجه إىل رئاسة مجلس الوزراء، إنه »سبق أن قام النظام 
البعثي بفك ارتب�اط ناحيتّي الرحالية والنخيب التابعتن ملحافظة 
كرباء والحاقهما بمحافظة األنبار«.واشار اىل ان »هذين القرارين 
كان�ا بناء عىل طلب من وزير الداخلي�ة آنذاك لدواٍع أمنية ولم يكن 
طلباً ورغبة من املحافظتن او من قبل االهايل، مما يؤرش استهدافاً 
ممنهجاً م�ن قبل النظام البعثي وسياس�اته الطائفية املعروفة«.

وطال�ب املوس�وي ب�«إعادة الناحيت�ن الكربائيت�ن اىل الخارطة 
اإلدارية ملحافظة كرباء وفك ارتباطهما من محافظة االنبار«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن مرصف الرافدين، ان فروع املرصف املخصصة ملنح ش�قق 
بس�ماية اس�تقبلت اعداد كب�رية من املواطن�ن الراغبن برتويج 
معاماته�م للحصول عىل قروض رشاء ش�قق مجمع بس�ماية 
الس�كني يف العاصم�ة بغداد.وقال املكتب االعام�ي للمرصف يف 
بيان تلقت وكالة }الفرات نيوز{ نس�خة من�ه، ان »الزخم الكبري 
الذي ش�هده بع�ض فروع املرصف كان بس�بب االقبال الواس�ع 
لتمش�ية معامات الحصول عىل بسماية«. وأشار اىل ان »الفروع 
التي تمنح الوحدات السكنية لبسماية هي : املستنرص، والخلفاء، 
واالم�ن، والب�اب الرشق�ي، والفردوس، وح�ي الزه�راء، وبراثا، 
والقرص االبيض، والحي العربي، وحي العامل، واملعرفة، وس�بع 

قصور، والحرية، واملدائن. االمانة العامة ملجلس الوزراء«.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت خلي�ة االع�ام االمني ع�ن االطاح�ة بتاج�ري مخدرات 
بحوزتهم كميات من الكريستال والحبوب. وذكرت يف بيان تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه انه »بعملية نوعية وجهد ميداني 
تمكن�ت مف�ارز جهاز األم�ن الوطن�ي يف بغداد بعد اس�تحصال 
املوافقات القانونية من القاء القبض عىل اثنن من تجار املخدرات 
وبحوزتهما اكثر من )1( كغم من مادة الكريستال، و4400 حبة 
مخ�درة يف احدى احي�اء العاصمة«.  وبن انه »ق�د جرى تدوين 
اقوالهم�ا اصولياً بعدم�ا اعرتفا بتجارة املواد املخ�درة وتوزيعها 
عىل ارجاء املحافظة، وتمت إحالتهما مع املضبوطات اىل الجهات 

القانونية املختصة التخاذ االجراءات الازمة بحقهما. 

نائب يطالب بفك ارتباط بلدتني 
من األنبار واعادهتام إىل كربالء

الرافدين: فروع املرصف استقبلت اعدادًا كبرية 
من الراغبني برتويج معامالت قروض بسامية

اإلعالم األمني: االطاحة بتاجري خمدرات بحوزهتم 
كميات من الكريستال واالف احلبوب

    بغداد/ المستقبل العراقي

تتجه وزارة الزراعة نحو خفض مس����احات األرايض التي تزرع رياً ضمن الخطة الصيفية 
الحالية.وق�ال الناطق االعامي للوزارة حميد الناي�����ف ان »الوزارة بانتظار االجتماع الذي 
س����يعقد من قب����ل اللجنة املش����رتكة بن وزارتي الزراعة وامل����وارد املائية لتحديد 
نس�����ب املس����احات التي س����تزرع خال املوس�����م الصيفي الحايل، باعتم����اد 
املتوفر م����ن خزين الب����اد املائ����ي وواردات نهري دجلة والفرات«.وب����ن أن »خطة 
الوزارة للموس����م الس����ابق تضمنت زراعة م����ا يقارب 18 مليون دونم خصص����ت 
معظمه�ا لزراعة محصويل الحنط����ة والش�����عري، ما مك����ن الب�اد م����ن تحقيق 
االكتف����اء الذاتي منهم����ا واالتجاه إل����ى تصدير الفائض إىل دول العالم، الس����يما 
ان هناك طلبات واقباال عىل اس�����ترياد املنتج�ات العراقية من قبل الدول العربية واالجنبية 
مل�ا تمت�از به م�ن ج�ودة وم�ذاق جيد«.وكان�ت وزارة الزراعة ق�����د طالبت الع�ام املايض 
عل����ى خلفية توفر خزي����ن جيد من املياه حينها، بزيادة املس����احات املخصص����ة 
لزراع�ة محاصيل الخرة واملحاصيل الصناعية وحس�����ب قدرة الفاح����ن واملزارعن 
كونه�ا ع�����ن حاج�ة املواطنن املاس�����ة اليه�ا ذات ج�����دوى اقتصادي����ة فضا 
واس�����تمرارية الوفرة املحلية للس�����لة الغذائية اليومي، واس�����هاما يف تحقيق االمن 
الغذائي للباد.وافصح النايف ع����ن »نجاح الوزارة بتحقيق وفرة بإنتاج عدد كبري م����ن 
املحاصيل الزراعي����ة املحلية كالباذنج����ان والطماطم والبطاطا والخي����ار والث����وم 
م�ن خ����ال الدعم ال�����ذي قدمته وما زال����ت تقدمه للفاحن واملزارعن، الس�يما يف 
ما يتعلق بتوفري البذور واالس�مدة واملبي����دات واالالت الزراعية وبأس����عار مدعوم����ة 

لحثهم عىل زراعة اكرب قدر من املساحات املتوفرة لديهم«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

كش�فت رشطة كرباء، أمس الس�بت، تفاصيل 
جريمة قتل حدثت يف املحافظة، فيما تمكنت من 
الق�اء القبض عىل القاتل.وذك�ر بيان للرشطة، 
تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، أن »مفارز 
قسم مكافحة اإلجرام يف كرباء تمكنت من إلقاء 
القب�ض عىل مته�م بجريمة القت�ل العمد ألحد 
املواطنن وتس�ليم القات�ل اىل العدالة بعد جهود 
أمنية عالي�ة«.   وأوض�ح أن »العملية تمت بعد 

أن استخرب قس�م مكافحة اإلجرام بوجود جثة 
تعود لشخص مرمية يف أحد شوارع منطقة حي 
الوفاء تعرضت لع�دة طعنات يف منطقة الرأس، 
ونظ�راً ألهمية الح�ادث وخطورته تم تش�كيل 
فريق عمل لكشف مابس�ات الجريمة، ونتيجة 
للجهود املس�تمرة وعمل متواصل من قبل فريق 
العمل وبعملية أمنية وخال 12 ساعة فقط تم 
القبض عىل املته�م وبعد مواجهته باألدلة انهار  
واع�رتف رصاحًة قيامه بقتل املجنى عليه وذلك 

بسبب خافات فيما بينهم عىل مبالغ مالية«.

بسبب املياه.. الزراعة تعلن خفض 
مساحات الزراعة الصيفية يف العراق

خالل 12 ساعة.. رشطة كربالء تطيح بمتهم قتل شخصًا بسبب خالف مايل

حمافظ البرصة وقائد العمليات يطويان صفحة 
نزاع عشائري عمره ربع قرن

    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

عقد محافظ البرصة أس�عد العيداني، وقائ�د العمليات اللواء أكرم صدام 
العملية جلسة تحاورية لحل الخاف العشائري بن عشريتي »الكرامشة« 
و«الفريج�ات« الذي يمت�د لس�نوات طويلة.وذكر بي�ان مقتضب ملكتب 
املحافظ تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه إن االجتماع عقد بحضور 
وجهاء عشائر »الفريجات«.بدوره، أعلن قائد عمليات البرصة، اللواء اكرم 
صدام حل نزاع عشائري كان مستمرا منذ تسعينيات القرن املايض.وقال 
صدام إن »قيادة عملي�ات البرصة وبرعاية الحكومة املحلية يف املحافظة 
تدخلت لحل نزاع عش�ائري مستمر القتال فيه بن الحن واآلخر منذ عام 
1٩٩7، أي من�ذ قراب�ة ربع ق�رن«، الفتا إىل أن »النزاع كان بن عش�ريتي 
الگرامش�ة والفريجات«.وأضاف، أن »النزاع وقع يف القرن املايض بس�بب 
خاف عىل علوة خضار، واستمر إىل الوقت الحايل، وتسبب بازهاق العديد 
من األرواح، فضا عن دخول العرشات بس�ببه اىل السجن«.وتابع صدام، 
أن »الصلح تم اليوم بن الطرفن ووقع اتفاق عىل حصول صلح عشائري 
)مشية( يوم الخميس املقبل يتم بموجبه دفع الفصل العشائري«.وتشهد 

بعض مناطق البرصة بن حن وآخر مواجهات عشائرية مسلحة بعضها 
عنيف�ة تس�فر عن قتىل وإصاب�ات نتيجة خاف�ات تجدد، فيم�ا تتحرك 
األجهزة األمنية إللقاء القبض عىل مفتعيل تلك النزاعات، وس�ط فعاليات 

اجتماعية مختلفة تدعو إلنهاء تلك النزاعات.

حمافظ بغداد عن خطط إعامر العاصمة: 
جاهزة لكنها تنتظر التخصيص

     بغداد/ طالب ضاحي/ عادل احمد

أكد محافظ بغداد محم�د جابر العطا اعداده 
خططا العادة اعمار العاصمة، اال أنها بحاجة 

إىل تخصيصات مالية.  
وق�ال العط�ا يف ترصيح للوكالة الرس�مية إن 
»هن�اك خطط�اً اس�رتاتيجية أُعدت مس�بقاً 
م�ن قب�ل محافظ�ة بغ�داد تتعل�ق باملجاري 
واملستش�فيات واملدارس«، الفت�ًا إىل أن »هذه 

الخطط بحاجة اىل اموال كافية لتنفيذها«.  
واشار اىل ان »فقرة املناطق املحاذية للتصميم 
األس�اس املضافة إىل قان�ون املوازن�ة العامة 
االتحادي�ة للس�نة املالي�ة 2021 بحاج�ة اىل 
تفس�ريها من قبل وزارة املالية وديون الراقبة 
املالي�ة وامان�ة العاصم�ة ه�ل انها مش�مول 

بالخدمات أم مناطق عشوائية«.  
وبن اننا »بانتظار نرش قانون املوازنة العامة 
االتحادي�ة للس�نة املالي�ة 2021، يف جري�دة 

الوقائع العراقية، وصدور التعليمات الخاصة 
بتنفيذها«.
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ديوان حمافظة واسط
مديرية بلديات واسط

اعالنجلنة البيع واالجيار
تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واسط عن تاجري االمالك املدرجة اوصافها يف ادناه والعائدة 
اىل مديري�ة بلدي�ة ناحية واس�ط وفق الحكام امل�ادة 12 الفقرة )ثالث�ا أ( من قانون بي�ع وايجار اموال 
الدولة رقم )21( لس�نة 2013 فعىل الراغبني باالش�راك يف املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية ناحية 
واسط  خالل فرة )30( ثالثون يوما تبدأ من اليوم التايل لنرشها يف الصحف اليومية مستصحبني معهم 
التامين�ات القانوني�ة البالغ�ة )30%( من القيم�ة التقديرية بصك مصدق او نق�دا  ولكامل مدة االيجار 
وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن يف مقر مديرية البلدية اعاله يف تمام الساعة )العارشة 
صباحا( اذا صادف يوم املزايدة عطلة رس�مية تكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترس�و عليه 
املزايدة اجور النرش واالعالن وكافة املصاريف االخرى وعىل املستأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة 

واصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد

ديوان حمافظة واسط
مديرية بلديات واسط

اعالنجلنة البيع واالجيار
بالنظر لحصول حالة نكول...

تعل�ن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واس�ط عن تاجري االم�الك املدرجة اوصافها يف ادناه والعائدة اىل 
مديرية بلدية الصويرة  وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لس�نة 2013 فعىل الراغبني باالشراك 
يف املزاي�دة العلني�ة مراجعة مديرية بلدية الصويرة  خالل فرة )15( خمس�ة عرش يوما تب�دأ من اليوم التايل 
لنرشها يف الصحف اليومية مستصحبني 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 الساعة 
)العارشة صباحا( اذا صادف يوم املزايدة عطلة رس�مية تكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترس�و 
عليه املزايدة اجور النرش واالعالن وكافة املصاريف االخرى وعىل املستأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة 

واصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد 
املالحظات :

1 � عدم اقامة املشيدات الثابتة
2 � تستخدم معرض لبيع االثاث

3 � اخذ تعهد خطي باالزالة عند حاجة البلدية دون سابق انذار

مجلس القضاء األعىل
النجف  رئاس�ة محكمة اس�تئناف 

االتحادية
يف  الش�خصية  األح�وال  محكم�ة 

الكوفة
العدد 1/ وفاة / 2021
التاريخ 15/ 4/ 2021

اعالن
قدم املدعو / سامي كشاش عبد

طلبا ي�روم فيه الحصول عىل حجة 
وفاة للمدعو فرقان سامي كشاش 
عىل أنه ت�ويف بتاريخ 2/ 8/ 1993 
فم�ن تتوف�ر لدي�ه معلوم�ات عن 
املدعو فرقان س�امي كشاش عليه 
مراجعة املحكمة خالل مدة أقصاها 
ع�رشة أي�ام  م�ن تاري�خ الن�رش 

وبخالفه سيتم إصدار الحجة 
القايض 

عيل لفتة جادر

مجلس القضاء االعىل
النجف  رئاس�ة محكمة اس�تئناف 

االتحادية
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

الحرية
العدد : 66/ش/2021
التاريخ 2021/4/15

اىل املدع�ى علي�ه / حس�ام حبي�ب 
عكظ فرج االسدي

اعالن
اقام�ت زوجت�ك املدعي�ة ) س�هام 
املرقمة  مجنون نغيمش (الدع�وى 
والت�ي تطلب فيها   66/ش/2021 
قراربالحك�م الغياب�ي بالعدد 66/

ش/2021 وبالنظر ملجهولية محل 
اقامت�ك عليه قررت ه�ذه املحكمة 
تبليغك اعالنا   بصحيفتني محليتني 

يوميتني رسميتني مع التقدير
القايض

منار هادي الجشعمي

العدد /1158
التاريخ 2021/4/11

املهندس 
حيدر جسام محود

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

مدة االيجار الموقع  المساحة 
م2 رقم الملك نوع الملك ت

سنة واحدة تقع على القطعة المرقمة 1426/15 م 
47 نصف الدجيلة الشرقي 9762م العروبة 

 )80(
علوة بيع الفواكه 

والخضر 1

سنة واحدة يقع على القطعة المرقمة 1628/15 
م 47  7.5م العروبة 

)110( محل تجاري 2

سنة واحدة يقع على القطعة المرقمة 1627/15 
م 47  24 العروبة 

 )89( كشك 3

العدد /1165
التاريخ 2021/4/14

املهندس 
حيدر جسام محود

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

مدة االيجار الموقع  مساحته  رقم الملك نوع الملك ت

سنة واحدة طريق بغداد حلة  560م2 514/104و516/104م28 جويميسة  قطعة تجارية 1

رشكة مصايف الشامل /مصفى الصمود ـ اعالن مناقصة عامة حملية
تعلن رشكة مصايف الش�مال )مصفى الصمود(  أحدى تش�كيالت وزارة النفط عن اعالن 
)مناقص�ة عام�ة محلية( وحس�ب التفاصيل املبين�ة يف الجدول ادناه وج�دول الكميات 
واملواصف�ات الفنية واملنايشء فعىل الراغبني باالش�راك من ال�رشكات  املتخصصة ممن 
تتوف�ر فيها الرشوط القانونية املذكورة يف ادناه مراجعة مقر رشكتنا يف بيجي � مصفى 
الصمود  اعتبارا من تاريخ نرش االعالن الس�تالم نس�خة من جدول املواصفات والكميات 
ووثائق املناقصة  مقابل مبلغ قدره ) 100,000 ( فقط مائة ألف دينار عراقي غري قابلة 
للرد اال يف حال الغاء املناقصة  او تغيري اسلوب تنفيذها  عىل ان يتم تسليم العطاء بظرف 
مغلق يف او قبل الساعة الواحدة ظهرا ليوم االحد املوافق 2021/5/23 ويف حالة مصادفة 
يوم الغلق عطلة رسمية او حظرا للتجوال من قبل الجهات الرسمية فيكون تاريخ الغلق 
يف اول يوم دوام رس�مي ييل تاريخ العطلة او الحظر ويتحمل من تحال بعهدته املناقصة 
اجور نرش االعالن والرس�وم القانونية  علما انه سيتم عقد املؤتمر الخاص  باالجابة عىل 
االستفس�ارات  يف تمام الس�اعة العارشة من صباح يوم االح�د  املوافق  2021/5/16 يف 

نفس مكان القطع 

اوال : املستمسكات املطلوب إرفاقها مع العطاء :
1 � هوي�ة الرشك�ة )انش�ائية( ناف�ذة لعام 2021 مع ارفاق )ش�هادة تأس�يس � اجازة 

ممارسة مهنة  � عقد التأسيس � النظام الداخيل للرشكة( 
2 � التامينات االولية حسب املبلغ املبني يف الجدول اعاله عىل شكل صك مصدق ممغنط او 
خط�اب ضمان صادر من مرصف حكومي او مرصف اهيل معتمد من قبل البنك املركزي 
العراقي المر رشكة مصايف الش�مال عىل اال يكون ضمن املصارف املحظور التعامل معها 
واملبينة يف القائمة املرفقة ضمن وثائق املناقصة ويتم مصادرة التامينات عند النكول عن 
توقي�ع العقد بعد التبليغ بكتاب االحالة  او عند س�حب مقدم العطاء لعطائه خالل فرة 
نف�اذه وبعد غلق املناقصة او رفض التصحيح عىل اخطاءه الحس�ابية يف العطاء وتتخذ 

بحقه االجراءات القانونية 
3 � جلب كتاب عدم ممانعة من االش�راك باملناقصة ص�ادر من الهيئة العامة للرضائب 
ناف�ذة لع�ام 2021 )تصوير ملون( باس�م الرشك�ة مقدمة العطاء ) ح�رصا( مع هوية 

رضيبية
4 � اعم�ال مماثل�ة بالتنفيذ عىل ان يت�م تقديم العطاء مع املستمس�كات اعاله )بظرف 

مغلق( 
5 � وصل رشاء وثائق املناقصة )االصيل( 

6 � تقديم ما يثبت حجب البطاقة التموينية او عدم شموله باجراءات الحجب 
ثانيا : تعترب الرشوط املطلوبة واملدرجة ادناه جزءا ال يتجزء من العقد :

1 � يتم يوقيع العقد بعد االحالة من قبل املدير املفوض 
2 � يكون التنفيذ حس�ب ما محدد من كميات ومواصفات ومنايشء يف جدول املواصفات 

او الكميات 
3 � يعترب  العطاء نافذ ملدة )120( يوم من تاريخ غلق املناقصة ويهمل اي تحفظ يرد عىل 

فرة نفاذية العطاء 
4 � رشكتنا غري ملزمة بقبول اوطا االسعار 

5 � يك�ون التس�عري بالدينار العراقي حرصا ويتم تثبيت االس�عار رقم�ا وكتابة )طباعة 
الكروني�ة او بامل�داد( عىل جدول الكمي�ات املرفقة طي  هذه املناقص�ة خالية من الحك 
والش�طب وختمها ومصادقتها عىل جميع الصفحات ويعول عىل الس�عر املدون كتابة يف 
حال اختالفه مع السعر املدون رقما كما يعول عىل سعر الوحدة يف حالة عدم صحة مبلغ 

الفقرة 
6 � ال يجوز ملقدم العطاء ش�طب او حك اي بند من بنود وثائق املناقصة او اجراء تعديل 

عليها 

7 � ال يجوز ملنتسبي دوائر الدولة و القطاع العام االشراك يف املناقصة بصورة مبارشة او 
غري مبارشة ويتحمل املخالف التبعات القانونية 

8 �   ال يج�وز للمدي�ر املفوض يف اكثر من رشكة تقدي�م اكثر من عطاء واحد يف املناقصة 
الواحدة 

9 � تقديم الحسابات الختامية للسنتني االخريتني كحد ادنى 
10 � ال يج�وز مطلق�ا بيع العقد او التنازل عنه اىل ش�خص اخر ويف ح�ال ثبوت ذلك يعد 

ناكال وتتخذ االجراءات القانونية بحقه 
11 � يتحمل من تحال بعدته املناقصة كافة الرضائب والرسوم املفروضة بموجب القوانني 

النافذة 
12 � العقد خاضع للرضيبة وكافة الرس�وم القانونية وقانون تحصيل الديون الحكومية 

رقم 56 لسنة 1977 والقوانني العراقية النافذة
13 � يخضع العقد لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 املعدلة والضوابط 
امللحقة به�ا املعدلة والوثائق القياس�ية والرشوط العامة ملقاوالت الهندس�ة الكهربائية 

وامليكانيكية 
14 � يلتزم من تحال بعهدته املناقصة تقديم كفالة حسن التنفيذ بنسبة )5%( من مبلغ 
االحال�ة تغطي كام�ل مدة العقد وفرة الضم�ان للمناقصة قبل توقيع العقد عىل ش�كل 
خط�اب ضمان او صك مص�دق صادر من مرصف حكومي او م�رصف اهيل معتمد لدى 

وزارة النفط والبنك املركزي العراقي المر رشكة مصايف الشمال )ش.ع( 
15 � عىل املتقدم تثبيت اس�مه وعنوانه وارقام هواتفه والربيد االلكروني وبش�كل دقيق 

وواضح 
16 � يعترب مبلغ االحالة قطعيا وال يجوز التفاوض عليه

17 � املفاضلة واالحالة ستكون وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لسنة 2014 
املعدلة والوثائق القياسية ومعايري التاهيل  املرفقة طيا والتي يجب ختمها وتقديمها مع 
وثائق املناقصة مع مراعاة االس�تثناء املمنوح لرشكتنا بخصوص قبول العطاء الذي يقل 
بنس�بة اكث�ر من )20%( عن الكلف�ة التخمينية اذا كانت العط�اءات مقبولة من الناحية 

الفنية حسب قرار املجلس الوزاري للطاقة رقم )1( لسنة 2019
18 � لرشكتن�ا الح�ق يف تمديد موعد غلق املناقصة او الغاءه�ا يف اي مرحلة من مراحلها 

دون تحمل اي تبعات مالية او قانونية 
19 � يتم رصف املستحقات للرشكة املحال بعهدتها املناقصة عىل حساب )IBAN( حسب 

نظام املدفوعات العراقي 
20 � يلتزم املتقدم بكافة الرشوط املطلوبة باالعالن 

21 � للجنة دراسة وتحليل العطاءات اهمال اي عطاء يف حالة وجود اخطاء يف االسعار او 
حك او شطب او تصحيح او تعديل  حتى وان كان املتقدم اوطأ العطاءات

22 � يكون القطع واالش�راك باملناقصة يف كافة ايام االسبوع )ايام الدوام الرسمي( من 
الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الواحدة ظهرا واعتبارا من تاريخ نرش اعالن

23 � بام�كان كافة املش�ركني  باملناقصة او ممثليهم حض�ور اجتماع فتح العطاءات يف 
تمام الس�اعة التاس�عة صباح من يوم االثن�ني املواف�ق 2021/5/24 يف مقر رشكتنا يف 

بيجي � مصفى الصمود
24 � ال ترصف املستحقات النهائية اال بعد تقديم براءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب 
25 � تدفع املستحقات بعد التنفيذ بالكامل  عىل شكل ذرعات ومطابقتها من قبل رشكتنا 

حسب املواصفات والكميات الواردة بجدول الكميات
26  �ال�زام رشكات القط�اع املختل�ط بتقديم التامين�ات االولية اس�تنادا اىل كتاب وزارة 
التخطي�ط / دائ�رة العق�ود الحكومي�ة العام�ة � قس�م االستش�ارات والتدري�ب املرقم 

ع/19006/7  يف 2019/8/6 
27 � لالطالع عىل الرشوط الخاصة بالتقديم وجدول املواصفات الخاص باملناقصة اعاله 

http://nrc.oil.gov.iq يمكن تصفح موقع رشكتنا عىل الشبكة العاملية
28 � يجب االطالع عىل الوثائق القياسية وختمها وتوقيعها 

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

مبلغ التامينات 
االولية

الهوية 
المطلوبة

مدة 
التنفيذ الكلفة التخمينية 

عدد 
مرات 
االعالن

موضوع 
المناقصة

رقم 
المناقصة ت

 )5,000,000(
خمسة ماليين 
دينار عراقي

هوية 
شركة 
انشائية 

نافذة لعام 
2021

/300
يوم

 )255,000,000(
مائتان وخمسة 
وخمسون مليون 

دينار عراقي

للمرة 
االولى

انشاء بناية 
الدارة شعبة 

مخازن 
المواد 

المشطوبة

 2021/41
ميزانية 
تشغيلية

1

قاسم عبد الرمحن حسني
املدير العام

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

First Extension 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 28th 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: 005-PC-21-EBS (2nd Announcement) 
Provision of Chemicals for EPF 

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 Chemicals for EPF 
Tender No.: 005-PC-21-EBS (2nd Announcement) 
Tender Information:  
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for the Second 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 the qualified international professional experience and can supply 
chemicals (include Demulsifier, Antifoam, Corrosion Inhibitor and Asphaltene Dispersant) for EPF. 
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 5th May 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. 

اعالن 
) هاش�م ع�ي صي�وان  املواط�ن  ق�دم 
(  الدع�وى لتبدي�ل ) اللق�ب ( وجعل�ه ) 
املوس�وي ( بدال من ) الالمي ( فمن لديه 
ح�ق االعرتاض ع�ى ذل�ك مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها خمسة عرش 
يوم�ا وفق املادة 22 م�ن قانون البطاقة 

املوحدة رقم 3 لسنة 2006 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام

����������������������������
إىل الرشيك ليى نعمه عبد 

اقت�ى حض�ورك إىل مقر بلدي�ة النجف 
لغرض اصدار اجازه بن�اء للعقار املرقم 
67847 /3حي الن�داء خالل عرشه ايام 
وبخالفه س�تتم اإلجراءات دون حضورك 

طالب االجازه
 سعد كريم عبيد

حمافظة نينوى
مديرية بلدية املوصل

الشعبة القانونية
وحدة العقود واملقاوالت

م / اعالن رقم )3( لعام 2021 للمرة االوىل
تعلن مديرية بلدية املوصل عن اجراء مناقصة رسية للمرشوع املدرجه تفاصيله 
يف الجدول ادناه  املحسوب ضمن مشاريع امليزانية لعام 2021 وبكلفة تخمينية 
قدرها ) 27,655,000( س�بعة وعرشون مليون وس�تمائة وخمسة وخمسون 
الف دينار عراقي  ، فعى الراغبني باالش�رتاك بهذه املناقصة والذين تتوفر فيهم 
ال�رشوط ال�واردة يف )تعليم�ات مقدمي العط�اءات( املرفقة باالع�الن مراجعة 
)مديري�ة بلدية املوصل/ الش�عبة القانونية ( للحصول عليه�ا لقاء مبلغ قدره 
)50,000( خمسون الف دينار غري قابلة للرد عى ان تستكمل كافة املستمسكات 
املطلوب�ة وتق�دم م�ن قب�ل صاحب العط�اء  او م�ن يخوله داخل ظ�رف مغلق 
ومختوم ويس�جل عليه رقم االعالن واس�م املرشوع ورقمه واسم مقدم العطاء 
وعنوان�ه الكامل وتوضع يف صندوق العطاءات يف ) مديرية بلدية املوصل/ قاعة 
االجتماع�ات يف حي املثنى( ويكون اخر موع�د لتقديم العطاءات يوم )االربعاء( 
املواف�ق 2021/4/28 الس�اعة الثانية عرش ظهرا ويؤجل املوع�د اىل اليوم الذي 

يليه يف حالة كون يوم الغلق عطلة رسمية .

وزارة العدل 
العق�اري  التس�جيل  مديري�ة 

العامة 
يف  العق�اري  التس�جيل  دائ�رة 

املناذرة
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 288
املحلة او رقم واس�م املقاطعة : 

زوية 
الجنس:  دارين

النوع : ملك رصف 
رقم الباب : 

رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املساحة : 79 س�نتيمرت 83 مرت  
اولك 1

املشتمالت :   1- غرفة واستقبال 
و مطب�خ و حم�ام و مراف�ق / 

شيلمان
2- صالة وغرفتني نوم و مطبخ

املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوي : 

الشاغل : مالكيه
مقدار البيع : حصة زينب كريم 

عي و فاضل كريم عي
ستبيع دائرة التسجيل العقاري 
العلني�ة  املزاي�دة  يف  املن�اذرة  يف 
العق�ار املوصوف اع�اله العائد 
للراهن )زينب كريم عي وفاضل 
كري�م ع�ي ( لقاء طل�ب الدائن 
املرته�ن ) م�رف الصناعي / 
الك�رار( البال�غ ) 10000000( 
عرشة ماليني ديناراً فعى الراغب 
يف االش�رتاك فيها مراجعة هذه 
الدائ�رة خالل )30( يوماً اعتباراً 
م�ن الي�وم الت�ايل لتاري�خ نرش 
ه�ذا االع�الن مس�تصحباً معه 
تأمينات قانونية نقدية او كفالة 
مرفي�ة ال تق�ل ع�ن 10% من 
القيمة املق�درة للمبي�ع البالغة 
) 70000000( س�بعون مليون 
دين�اراً وان املزايدة س�تجرى يف 
الس�اعة )12( ظهراً م�ن اليوم 

األخري. 
مالحظ دائرة التسجيل العقاري 

يف املناذرة

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول )65(  والصادر يف 2021/4/10 
تعل�ن اللجنة اعاله عن تأجري العق�ارات املدرجة تفاصيلها  يف ادناه والعائدة 
ملكيتها اىل مديرية بلدية  تلعفر  وفقا الحكام القانون )21( لس�نة )2013( 
وبطريقة املزايدة العلنية.  فعى الراغبني بااليجار مراجعة مديرية بلدية تلعفر 
وخالل مدة )30(  يوم  تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن بالصحف مستصحبني 
معهم التامينات القانونية البالغة )50%( من القيمة املقدرة  وستجري املزايدة 
يف الي�وم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترس�و علي�ه املزايدة اجور نرش 
االعالن  واملصاريف االخرى عى ان يقوم  بتس�ديد باقي بدل االيجار والرسوم 
االخرى وابرام العقد خالل مدة )ثالثون يوم( من تاريخ  تصديق قرار االحالة 
وبخالف�ه يعترب املس�تاجر ناكال ويعاد االع�الن عن تأجر امللك وعى حس�اب 
الن�اكل وتحمله فرق البدلني وكافة املصاريف االخرى املرتتبة عى ذلك اضافة 
اىل مصادرة اماناته وعدم الس�ماح له بالدخول باملزايدة مجددا مع عدم جواز 
التن�ازل عن االحال�ة وبخالفه يعد املس�تأجر ناكال وتطبق بحق�ه االجراءات 
القانونية املقتضاة وس�تكون املزايدة ي�وم الثالثاء املصادف 2021/5/18  يف 

مديرية بلدية تلعفر  الساعة )12(  الثانية عرش ظهرا 
مالحظة / مدة االيجار سنة واحدة فقط

إىل الرشيك رحيم تنان جاسم 
اقت�ى حض�ورك إىل مق�ر بلدية 
النجف لغ�رض اصدار اجازه بناء 
/3ح�ي   51522 املرق�م  للعق�ار 
النداء خالل ع�رشه ايام وبخالفه 
اإلج�راءات دون حضورك  س�تتم 

طالب االجازه 
 زمن رستيب عبد الكاظم

����������������������������
إىل الرشيك عي جرب هادي 

اقت�ى حض�ورك إىل مق�ر بلدية 
النجف لغ�رض اصدار اجازه بناء 
/3ح�ي   18652 املرق�م  للعق�ار 
النر خالل عرشه ايام وبخالفه 
اإلج�راءات دون حضورك  س�تتم 

طالب االجازه 
االء هاتف خليل

إىل الرشيك فالح حسن مهدي 
اقت�ى حض�ورك إىل مق�ر بلدية 
النجف لغ�رض اصدار اجازه بناء 
للعقار املرقم 7492 /3حي صدام 
خالل عرشه ايام وبخالفه س�تتم 
اإلج�راءات دون حض�ورك طالب 

االجازه 
طارق جابر محسن

����������������������������
إىل الرشيك مديره منشور حسن 

اقت�ى حض�ورك إىل مق�ر بلدية 
اج�ازه  اص�دار  لغ�رض  النج�ف 
بناء للعقار املرق�م 5585 /3حي 
العروبه خالل عرشه ايام وبخالفه 
اإلج�راءات دون حضورك  س�تتم 

طالب االجازه 
مسلم هاني كامل

املهندس
رعد عيل نجم

مدير بلديات حمافظة نينوى
رئيس اللجنة

رقم القطعة والمقاطعة  نوع العقار ورقمه ت

98ـ 440/99 حسنكوي الدكاكين من )1و2و3و4و5و6و7و8و9و10و11و12( 1

202/113 م القلعة  الدكاكين من ) 1و2و3( 2
107/592 م 74 بئر الطير كشك رقم 1 3

202/113 م القلعة شقة رقم )1و2( 4
62/972 م 76 اكل وقرمز ملعب خماسي 5

م 76 اكل وقرمز
معارض بيع السيارات ) 

180و181و183و199و200و201و202و204

و206و208و212و62/214(
6

1/552 م 69 قرمز دره  ساحة تجميع وبيع الحبوب 7
62/956م76اكل وقرمز  ساحة تجميع وبيع الحبوب 8
133/42م74بئر الطير ساحة تجميع وبيع الحبوب 9

م 69 قرمز دره قبان جسري ) 1/504 و 1/500( 10
م 74 بئر الطير قبان جسري 133/8 11

العدد : 11548
التاريخ : 2021/4/15

املهندس
رضوان امحد سليامن

مدير بلدية املوصل

التامينات االولية مدة العمل / يوم  درجة التصنيف اسم المشروع التسلسل

1% من مبلغ 
العطاء

35/ خمسة 
وثالثون يوما العاشرة / انشائية تنظيم مدخل 

حي المثنى 1
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سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
نص�ف رأس كرن�ب ابيض مف�روم - نصف رأس كرنب بنفس�جي مفروم - 2 
ك�وب ذرة صفراء - نصف كوب  مخلل خيار مقطع - ربع كوب زيتون اس�ود 

رشائح - ربع كوب زيتون اخرض رشائح
الدريسنج:

1 كوب  - مايونيز - نصف كوب زبادي
نص�ف كوب عصري ليم�ون - نصف كوب زيت زيتون – ملح -  فلفل أس�ود - 

زعرت
خطوات التحضري:

نبدأ بتحضري الدريس�نج أوالً .. يوضع املايوني�ز يف بولة، ويضاف إليه الزبادي 
وزيت الزيتون وعصري الليمون، ويخلط جيداً.

يتب�ل بامللح والفلفل االس�ود والزعرت، وتخلط مرة أخ�رى حتى يصبح كريمي 
القوام.

يض�اف الكرنب األبيض والبنفس�جي ومخلل الخيار والذرة والزيتون االس�ود 
واالخرض، وتقلب جيداً حتى تتجانس.

تقدم باردة مع الوجبات املختلفة.

سلطة الكرنب بالذرة الصفراء

العدد )2358( االحد  18  نيسان  2021

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2284/ب2020/1

التاريخ : 2021/4/15
اعالن

اىل املدعى عليهم  )الثالث فرهود عليوي محسن (
اق�ام املدعي ) الس�يد مدي�ر بلدية النج�ف اضافة 
لوظيفت�ه ( الدع�وى البدائية املرقم�ة اعاله والذي 
يطلب فيها دعوى املدعى عليهم السيد وزير العدل 
اضاف�ة لوظيفت�ه وجماعت�ه للمرافع�ة والحك�م 
بابط�ال كاف�ة القي�ود الخاص�ة بالعق�ار املرق�م 
3/77862 ح�ي الن�ر واع�ادة تس�جيل العق�ار 
املذكور باس�م دائرة املدعي ) مديرية بلدية النجف 
( وتحميل املدعى عليهم كافة الرس�وم واملصاريف  
ولثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ 
القضائي واش�عار مختار  املنطقة محمد ش�مران 
الس�عيدي عليه قررت هذه املحكمة تبليغك اعالنا 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني للحض�ور يف موعد 
املرافع�ة املصادف يف يوم  2021/4/25  وعند عدم 
حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك قانونا س�وف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عامر حسني حمزة
��������������������������������������������

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد : 3857

التاريخ 2021/4/15
ق�دم املواط�ن )عيل غ�ازي ادريس(  طلب�ا لغرض 
تس�جيل لقبه وجعله )الخزعيل( بدال من )الفراغ( 
فمن لدي�ه اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
مدة اقصاها عرشة ايام وبعكسه سوف تنظر هذه 
املديري�ة يف الدع�وى وفق اح�كام امل�ادة )24( من 
قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 واالمر 

االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 3133/ت/2018

التاريخ : 2021/4/12
اىل / املنفذ عليه / حسني عيل حميد 

لق�د تحق�ق له�ذه املديرية م�ن  انك مجه�ول محل 
االقام�ة ولي�س لك موطن دائ�م او مؤق�ت او مختار  
يمكن اج�راء التبلي�غ عليه واس�تنادا للم�ادة ) 27( 
من قان�ون التنفيذ تقرر تبليغك اعالن�ا بالحضور  يف 
مديري�ة تنفي�ذ النجف خالل 60  يوم لغرض تس�ديد 
النفق�ة تبدء من اليوم الت�ايل للنرش ملبارشة املعامالت 
التنفيذية بحضورك  ويف حالة عدم حضورك ستبارش 
هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون

املنفذ العدل 
احمد مسافر عبد الحسني الخالدي

اوصاف املحرر :
ق�رار محكم�ة االحوال الش�خصية يف النج�ف بالعدد 
6399/ش/2015 يف 2015/11/26 واملتضمن الزامك 

بتسديد النفقات املستمرة للدائنة اشواق طالب عبد 
 ��������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2284/ب2020/1

التاريخ : 2021/4/15
اعالن

اىل املدعى عليهم  )الرابع زهرة رحيم حسني (
اق�ام املدع�ي ) الس�يد مدي�ر بلدي�ة النج�ف اضافة 
لوظيفت�ه ( الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة اع�اله والذي 
يطل�ب فيها دع�وى املدعى عليهم الس�يد وزير العدل 
اضافةلوظيفته وجماعت�ه للمرافعة والحكم بابطال 
كاف�ة القيود الخاصة بالعق�ار املرقم 3/77862 حي 
الن�ر واعادة تس�جيل العق�ار املذكور باس�م دائرة 
املدع�ي ) مديري�ة بلدي�ة النج�ف ( وتحمي�ل املدعى 
عليه�م كاف�ة الرس�وم واملصاري�ف  ولثبوتمجهولية 
مح�ل اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي واش�عار 
مخت�ار  منطق�ة ح�ي الجهاد جب�ار كري�م البديري  
علي�ه قررت هذه املحكمة تبليغ�ك اعالنا بصحيفتني 
محليتني يوميتني للحضور يف موعد املرافعة املصادف 
يف ي�وم  2021/4/25  وعند عدم حضورك او ارس�ال 
من ين�وب عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عامر حسني حمزة

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل 
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 3/14470 حي ميسان   
املحلة او رقم واسم املقاطعة : 4 جزيرة النجف 

الجنس : دارين 
النوع : ملك رصف

رقم الباب 
رقم الطابق
رقم الشقة 

املساحة  : 260م2
املش�تمالت : حصت�ه / غرف�ة وصالة ومطب�خ وصحيات 

سقوفه شيلمان   
املزروعات او املغروسات

واردات املبيع السنوية:
الشاغل : عباس حسن جابر

مقدار املبيع : حصته من العقار
س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف النج�ف االوىل باملزايدة 
العلني�ة العق�ار املوص�وف اع�اله العائد للراه�ن حصة / 
عب�اس حس�ن جابر  لق�اء طل�ب الدائ�ن املرتهن مرف 
الرافدين / فرع مس�لم بن عقيل  البال�غ ) 41,040,000(  
واح�د واربع�ون ملي�ون واربعون ال�ف دينار ع�دا الفوائد  
فعىل الراغب يف االش�رتاك فيه�ا مراجعة هذه الدائرة خالل 
)30( يوما اعتب�ارا من اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن  
مستصحبا معه تامينات قانونية نقدية او كفالة مرفية 
ال تق�ل ع�ن 10% م�ن القيم�ة املق�درة  للمبي�ع البالغة ) 
30,000,000( ثالثون مليون دينارا  وان املزايدة س�تجري 

يف الساعة )12( ظهرا من اليوم االخري 
مدير دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل

جمهورية العراق
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ بلد
رقم االضبارة: 252/ت/2021

التاريخ: 2021/4/14
اىل املنفذ عليه/ محمود جبار جواد

لق�د تحقق له�ذه املديري�ة من انك 
مجه�ول مح�ل اإلقام�ة ولي�س لك 
موط�ن دائ�م او مؤق�ت او مخت�ار 
يمكن اجراء التبليغ عليه واس�تناداً 
للمادة )27( من قانون التنفيذ تقرر 
تبليغ�ك اعالنا بالحض�ور يف مديرية 
التنفيذ بلد خالل خمس�ة عرش يوماً 
تب�دأ من اليوم الت�ايل للنرش ملبارشة 
املعام�الت التنفيذي�ة بحضورك ويف 
حال�ة عدم حضورك س�تبارش هذه 
املديري�ة بإج�راءات التنفيذ الجربي 

فوق القانون:
اوصاف املحرر:

قرار الحكم املرقم 46/ش/2020 يف 
2020/3/5 املتضمن نفقة ماضية 

ومستمرة
املنفذ العدل

القايض
مكي حسن سعيد

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة :54/ت /2020
التاريخ : 2021/4/15

اىل / املنف�ذ علي�ه / ع�يل جبار عبد 
الرضا

لقد تحق�ق لهذة املديري�ة من جهه 
ذات اختص�اص  ان�ك مجهول محل 
االقام�ه وليس ل�ك موط�ن دائم او 
التبلي�غ  يمك�ن  اومخت�ار  مؤق�ت 
علي�ه , واس�تناداً للم�ادة )27( من 
قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا 
بالحض�ور يف مديري�ة تنفيذ الكوت 
خالل خمس�ة ع�رش يوم�اً تبدأ من 
اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت 
التنفيذية بحض�ورك ويف حالة عدم 
املديرية  حض�ورك س�تبارش ه�ذه 
باج�راءات التنفي�ذ الج�ربي وف�ق 

القانون :
منفذ العدل

محمد عبد الرضا زيدان الطائي
اوصاف املحرر:

كتاب محكم�ة االحول الش�خصية 
كت�ب  م�ن   2019/9/26 املرق�م 
محامات البالغه )420( اربعمائة و 
عرشون الف دينار عراقي و تحميله 

املصاريف

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية

محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�يل 
االوىل 

املنطقة الخامسة
قسم الدعاوى

القضية املرقمة 2018/1481
مقتبس حكم غيابي

1 � اسم املحكمة  : محكمة قوى 
االم�ن الداخلي�ة االوىل املنطق�ة 

الخامسة 
2 � اسم املدان الغائب : الرشطي 

احسان عبد الله لفتة مايع
3 � رقم الدعوى 2018/1481

4 � تاري�خ ارتكاب الجريمة عام 
2010

 : الحك�م  تاري�خ   �  5
2018/11/28

6 � امل�ادة القانونية ) 37( من ق 
ع د رقم 14 لسنة 2008 

7 �  املنس�وب اىل مديرية رشطة 
محافظة البرة واملنشأت 

8 � خالصة الحكم : عدم شمول 
العف�و  بقان�ون  اع�اله  املته�م 
العام رقم 27 لس�نة 2016 لعدم  

تسديده املبالغ املرتتبة بذمته 
9 � الحب�س ملدة )س�نة واحدة( 
وفق اح�كام املادة 37 من ق ع د 
رقم 14  لسنة 2008 الهماله مما 
تس�بب حص�ول ارضار بالعجلة 
الحكومية املرقمة )1322( نوع 
كيا بوكس املس�تخدمة يف مركز 

رشطة القرنة عام 2010 
10 � تضمين�ة مبل�غ مق�داره 
ومائ�ة  ملي�ون   )1,190,000  (
وتس�عون الف  دينار وفق املادة 
ثاني�ا م�ن ق ع د رق�م 14   37
لس�نة 2008 ع�ن قيمة االرضار 
التي حصلت  بالعجلة املوصوفة 
اعاله  تس�تحصل من�ه بالطرق 

التنفيذية 
11  � اخراج�ه م�ن الخدم�ة يف 
اس�تنادا  الداخ�يل  االم�ن  ق�وى 
الحكام املادة )42/اوال( من ق ع 
د رقم 14 لسنة 2008 املعدل بعد 
اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
بداللة املادة )89/اوال ( من ق ا د 

رقم 17 لسنة 2008 
12 � اعطاء املوظفني العموميني 
صالحية القاء القبض عليه اينما 
وجد لتنفيذ الحكم الصادر بحقه 
باالخبارع�ن  املواطن�ني  وال�زام 
مح�ل اختفائه اس�تنادا الحكام 
املادة 69 /ثانيا وثالثا من من ق 

أ د رقم 17 لسنة2008
13 � حجز امواله املنقولة والغري 
منقول�ة اس�تنادا الح�كام املادة 
69/رابع�ا م�ن ق ا د  رق�م 17 

لسنة 2008
14 �  تحدي�د  اتع�اب محام�اة 
للمحام�ي املنتدب ) حس�ني عبد 
االمري جابر( البالغة ) 25,000( 
خمس�ة وع�رشون ال�ف دين�ار 
عراق�ي ترف ل�ه م�ن خزينة 
الحك�م  اكتس�اب  بع�د  الدول�ة 

الدرجة القطعية 
 � ق�رارا غيابي�ا ص�ادرا باتفاق 
االراء استنادا الحكام املادة 60/ 
سادس�ا من ق أ د رقم 17 لسنة 
2008 قاب�ال لالعرتاض والتمييز 
اس�تنادا الحكام امل�ادة 71/اوال 
وثانيا من نف�س القانون وافهم  

بتاريخ 2018/11/28
اللواء الحقوقي 

عمران جسام محمد الطائي
االم�ن  ق�وى  محكم�ة  رئي�س 

الداخيل االوىل
 املنطقة الخامسة

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية 

محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�يل 
االوىل 

املنطقة الخامسة
قسم الدعاوى

القضية املرقمة 2018/727
مقتبس حكم غيابي

: محكم�ة  املحكم�ة  �اس�م    1
قوى االمن الداخيل االوىل املنطقة 

الخامسة
2 � اسم املتهم الغائب ن ع  محمد 

عبد الباري خضري منصور
3  � رقم الدعوى 2018/727

الجريم�ة   ارت�كاب  تاري�خ   �  4
2014/10/1

5 � تاريخ الحكم 2018/7/23
6 � املادة  القانونية )5(  من ق ع 

درقم 14 لسنة 2008 
ع�دم   : الحك�م  خالص�ة     �  7
ش�مول املته�م اع�اله بقان�ون 
العفو العام رقم 27 لسنة 2016 
ع�ن التهمة املس�ندة الي�ه وفق 
اح�كام املادت�ني 5 و32 من ق ع 
د رق�م 14 لس�نة 2008 لغياب�ه 
م�ن تاري�خ 2014/10/1 ولحد 
االن وانه غري مفصول او مطرود 
او مس�تقيل حسب كتاب دائرته 

املرقم 4994 يف 2018/4/15 
8 � الحبس البس�يط  ملدة )ستة 
اش�ه( وفق احكام املادة 5 من ق 
ع د رقم 14 لسنة 2008 وبداللة 
امل�واد  61/اوال  و 69 /اوال م�ن 
ق أ د رقم 17 لس�نة 2008 وذلك 
لغيابه من تاريخ  2014/10/1  
ولحد االن اس�تنادا الحكام املادة 
2/2 م�ن ق ع  رقم 111 لس�نة 

1969 املعدل
9 � اخراجه من الخدمة استنادا 
الح�كام امل�ادة 42/ثاني�ا من ق 
ع د رق�م 14 لس�نة 2008 بع�د 
اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
وبداللة امل�ادة 89/اوال من ق أ د 

رقم 17 لسنة 2008 
10 � اعطاء املوظفني العموميني 
صالحية القاء القبض عليه اينما 
وجد لتنفيذ الحكم الصادر بحقه 
وال�زام املواطن�ني باالخب�ار عن 
مح�ل اختفائه اس�تنادا الحكام 
املادة 69 / ثانيا وثالثا  من ق  أ د  

رقم 17 لسنة 2008  
11 � حجز امواله املنقولة والغري 
منقولة  اس�تنادا الح�كام املادة 
69 / رابع�ا م�ن ق أ د رق�م 17 

لسنة 2008  
محام�اة  اتع�اب  تحدي�د   �  12
للمحامي املنت�دب ) جبار عاتي 
جرب( البالغة )25,000(  خمسة 
وعرشي�ن ال�ف دين�ار  عراق�ي 
ت�رف ل�ه م�ن خزين�ة الدولة 
بع�د اكتس�اب الحك�م الدرج�ة 

القطعية 
حكم�ا غيابي�ا ص�ادرا باتف�اق 
االراء استنادا الحكام املادة 60/ 
سادس�ا من ق أ د رقم 17 لسنة 
2008 قاب�ال لالعرتاض والتمييز 
اس�تنادا الحكام امل�ادة 71/اوال 
وثانيا من نف�س القانون وافهم 

علنا بتاريخ 2018/7/23
اللواء الحقوقي

عمران جسام محمد الطائي
االم�ن  ق�وى  محكم�ة  رئي�س 

الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

ديوان حمافظة واسط
قسم العقود

تنويه
الحاقا باعالننا املرقم 4115 يف 2021/3/25 
والخاص باملناقصات )9 � 15 /2021/12( 
ن�ود ان ننوه اىل ان الكادر القيادي والعاملني 
املطل�وب يف الفق�رة )8( م�ن الج�زء الثالث 
الوثيق�ة  يف  والتأهي�ل(  التقيي�م  )معاي�ري 
القياسية املرفقة مع كل من املناقصات اعاله 
هو ) مهندس كهرباء عدد )1( + مساح عدد 

)2( فقط مع التقدير

ديوان حمافظة واسط
قسم العقود

مناقصة عامة رقم )2021/9/19( و )2021/9/20( 
عىل حساب مشاريع تنمية االقاليم لعام 2019 حسب التبويب ) 2-55-1-3-1-13-365(  وفقا لوثيقة تنفيذ عقود االشغال الصغرية  

1 � يرس ديوان محافظة واس�ط / قس�م العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة من الرشكات املقاولة واملقاولني العراقيني 
والرشكات العامة املختصة لتقديم عطاءاتهم للمناقصات املدرجه يف الجدول ادناه :

2 � ان املناقصات لهذه املشاريع سوف تنرش يف الصحف الوطنية )الصباح, العدالة , املستقبل ( 
3 � عىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني من الرشكات املقاولة واملقاولني العراقيني والرشكات العامة يف الحصول عىل عىل معلومات 
اضافي�ة  االتص�ال ب�� ) ديوان محافظة واس�ط / قس�م العقود ( خ�الل )اوقات الدوام الرس�مي( وكم�ا موضحة بالتعليم�ات ملقدمي 

العاطاءات 
4 � متطلبات التاهيل الفنية  واملالية املطلوبة كما هي يف محددة الجزء الثالث )معايري التقييم والتاهيل( 

5 � املتطلبات القانونية : 
اوال � االهلية وتش�مل عدم اقصاء مقدم العطاء مؤقتا ) معلقة انش�طته الجديدة , مدرج يف القائمة الس�وداء او مدرج يف قائمة الرشكات 
املتلكئة بقرار صادر عن الجهة املعنية يف وزارة التخطيط عن املشاركة يف عمليات التعاقدات العامة , ال يوجد تضارب يف املصالح ، الرشكات 

العامة الحكومية واململوكة للدولة ان تثبت انها مستقلة قانونيا وماليا وانها تعمل وفق القانون التجاري وقانون  الرشكات العامة 
ثانيا � شهادة تاسيس الرشكة وعقد التاسيس وهوية تصنيف الرشكات املقاولة واملقاولني نافذة

ثالثا � كتاب عدم املمانعة من االشرتاك يف املناقصة ) نسخة اصلية + نسخة مصورة( نافذة وصادرة من الهيئة العامة للرضائب معنونة 
اىل محافظة واسط / قسم العقود

رابعا � وصل رشاء املناقصة ) نسخة اصلية + نسخة مصورة ( 
6 � بام�كان مقدم�ي العط�اء املهتمني رشاء وثائق املناقص�ة  اعتبارا من اخر نرش لالعالن بعد تقديم طل�ب تحريري اىل )ديوان محافظة 

واسط / سكرتري لجنة فتح العطاءات ( 
7 � يتم تس�ليم العطاءات اىل )ديوان محافظة واس�ط / س�كرتري لجنة فتح العطاءات( قبل الساعة  الس�اعة الثانية عرش ظهرا من يوم  
)االثنني( املصادف 2021/5/10 وهو )تاريخ غلق املناقصة ( علما بان العطاءات املتاخرة س�وف ترفض وس�يتم فتح العطاءات بحضور 
مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان التايل ) واسط / الكوت / شارع املحافظة / مبنى ديوان محافظة واسط( يف 

الساعة الثانية عرش والنصف ظهرا من يوم )االثنني( املصادف 2021/5/10
8 � ع�ىل العط�اءات يج�ب ان تتضمن ضمان للعطاء ) خطاب ضمان مريف او صك مصدق او س�فتجة ( معنون اىل محافظة واس�ط / 
االدارة العامة واملحلية )نفقات املش�اريع االس�تثمارية( ويتضمن االشارة السم ورقم املناقصة ويفضل ان يكون صادرا من احد مصارف 
محافظ�ة واس�ط   ويحم�ل عنوان الربيد االلكرتوني للمرف الصادر من�ه نافذة ملدة ال تقل عن )120( مائة وع�رشون يوما اعتبارا من 
تاريخ غلق املناقصة عىل ان تكون التاميناات االولية باس�م مقدم العطاء او )اي من املس�اهمني يف الرشكة او الرشكات املشاركة بموجب 

عقد مشاركة( 
9 � ان مدة نفاذ العطاء )90( تس�عون يوما من تاريخ غلق املناقصة وان تقديم العطاء يجب ان يكون من قبل املدير املفوض للرشكة او 
احد املساهمني او من يخوله بموجب وكالة صادرة من كاتب العدل كرشط اسايس لتقديم العطاء والتوقيع عىل جميع صفحات مستندات 

املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة 
10 � ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطا العطاءات

11 � يف حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه )وثيقة تنفيذ عقود االشغال الصغرية( بكافة اقسامها فانه سيتم استبعاد عطاءه مما 
يقتيض  مراعاة ذلك عند التقديم

12 � يتم تسليم العطاء تحريريا من قبل مقدم العطاء او تخويل بصيغة تفويض قانوني صادر عن مقدم العطاء او عن ائتالف الرشكات 
ال تزيد مدته عن ثالث اش�هر او بصيغة وكالة صادرة ومصدقة من كاتب العدل ال تزيد مدته عن ثالث اش�هر او بصيغة ش�هادة تس�جيل 

الرشكة )شهادة تاسيس الرشكة التي تظهر حق التوقيع عليها( 
13 � اذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعترب يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح 

14 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن الخر اعالن عن املناقصة

العدد : 5113
التاريخ 2021/4/15

الدكتور
حممد مجيل املياحي

حمافظ واسط

مبلغ القطع تصنيف 
الهوية

السيولة المالية 
المطلوبة مبلغ ضمان العطاء مدة 

االنجاز الكلفة التخمينية  اسم المناقصة رقم المناقصة ت

50,000
دينار

عاشرة 
انشائية

)24,260,000(
اربعة وعشرون 
مليون ومائتان 
وستون الف دينار

)7,600,000(
سبعة  مليون 

وستمائة الف دينار
60 يوم 

)242,600,000(
مائتان واثنان 

واربعون مليون 
وستمائة الف دينار  

انشاء مجموعة طرق 
ريفية بطول كلي 2,3كم 
)طريق قرية الشهداء 
بطول 0,6كم وطريق 
فارس بطول 0,8كم 
وطريق سيد صفر 

0,9كم ( في قضاء بدرة 

2021/9/19 1

75,000
دينار

تاسعة 
انشائية

 )85,563,500(
خمسة وثمانون 

مليون وخمسمائة 
وثالثة وستون الف 

وخمسمائة دينار

)25,636,000(
خمسة وعشرون 

مليون وستمائة وستة 
وثالثون الف دينار   

240يوم

 )855,635,000(
ثمانمائة وخمسة 
وخمسون مليون 
وستمائة وخمسة 
وثالثون الف دينار

انشاء مجموعة طرق 
ريفية بطول 7,1 كم 

)طريق الكرامة وقريتي 
السالم االولى والثانية 
بطول 6 كم وطريق 
منعم نذير بطول 1,1 
كم ) الثانية في قضاء 

العزيزية 

2021/9/20 2

العدد : 5119
التاريخ 2021/4/15

الدكتور
حممد مجيل املياحي

حمافظ واسط
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شنيشل: مباراتنا اليوم امام امليناء مهمة للغاية
             المستقبل العراقي/ متابعة

أكد مدرب الزوراء، رايض شنيشل، أن 
املباريات املتبقية يف الدوري العراقي 
املمتاز، مؤثرة للغاية، إذا أراد فريقه، 

البقاء يف دائرة املنافسة.
وقال شنيشل يف ترصيح صحفي، إن 
»مباراة اليوم أمام امليناء، عىل ملعب 
الش�عب الدويل، لحساب الجولة 28، 

مهمة للغاية«.
وأضاف، أن »كاف�ة املباريات مهمة 
إذا أردن�ا البق�اء يف دائ�رة املنافس�ة 
وعدم االبتعاد يف الئح�ة الرتتيب، أي 

تعثر سيؤثر عىل ترتيب الفريق«.
وتاب�ع، أن »ال�زوراء فري�ق كب�ر، 
وجماهره تبحث عن النتائج بعض 
النظ�ر ع�ن الظ�روف ال�ذي يمر به 

النادي«.
واش�ار اىل أن »مباراة الي�وم مهمة، 
الستغالل تأجيل مباراة القوة الجوية 
وكذل�ك  النق�اط،  ف�ارق  وتقلي�ص 

للحف�اظ عىل اإلثارة والتنافس حتى 
الجوالت األخرة«.

»الالعب�ن  أن  إىل  شنيش�ل  ولف�ت 
يواصل�ون التدريبات، رغم أن مباراة 
الغ�د، األوىل له�م يف ش�هر رمض�ان 

املبارك«. 
يش�ار إىل أن الزوراء يحتل املركز 
الثان�ي برصي�د 51 نقط�ة، أم�ا 

امليناء يأتي يف املركز 12 برصيد 31 
نقطة.

مدرب أمانة بغداد: الفريق سيواجه 
الصناعات الكهربائية بصفوف مكتملة

             المستقبل العراقي/ متابعة

أوض�ح م�درب أمانة بغ�داد، عصام حم�د، أن فريقه س�يخوض 
مباراة الغد أمام الصناعات الكهربائية، يف الجولة 28 من 

الدوري العراقي، بصفوف مكتملة.
وق�ال حمد يف حديث صحف�ي، إن »فريقنا جاهز 
ملواجهة الصناعات الكهربائية، صفوفنا مكتملة 
باس�تثناء غي�اب الالع�ب محمد س�الم بداعي 

الحرمان«.
وأض�اف، أن »الصناع�ات الكهربائي�ة من 
الج�والت  يف  نتائج�ه  املجته�دة،  الف�رق 
املاضي�ة، تدل عىل حج�م التطور يف األداء 

والنتائج«.
واشار اىل، أن »املباراة لن تكون سهلة عىل 
اإلطالق، ننظر للفرق املنافسة بالعطاء 

داخ�ل امللع�ب ولي�س بمراكزه�م يف الئح�ة 
الرتتيب«.وتابع، أن »الفوز سرتقي بأمانة 

بغداد، لألمام، بحكم تأجيل مباراة نفط ميسان مع الرشطة«. 
يش�ار إىل أن أمان�ة بغ�داد يحت�ل املركز التاس�ع برصي�د 36 نقطة، أما 

الصناعات الكهربائية يأتي يف املركز 15 برصيد 27 نقطة.

زيدان يرد بطريقة ذكية 
عىل من يصفه بـ »املحظوظ«

              المستقبل العراقي/ متابعة

رد زين الدين زيدان املدي�ر الفني لريال مدريد عىل التهمة 
التي توجه له بأنه مدرب “محظوظ” بطريقة ذكية، مشراً 
إىل أنه يحظى بالتوفيق بالفعل ملجرد أنه متواجداً يف النادي 
امللكي.وحقق زين الدين زيدان إنجازات مذهلة كمدرب مع 
ريال مدريد يف واليته األوىل، كما يس�ر يف الطريق الصحيح 
ملواصلة تحقيق األلقاب يف واليته الثانية، ورغم ذلك، تعلو 
بع�ض األصوات التي تدعي أن�ه يحقق االنتصارات بفضل 
الحظ وليس لقدراته التكتيكي�ة ورؤيته الفنية واإلدارية.
وخ�الل املؤتمر الصحف�ي الذي عقده الي�وم للحديث عن 
مباراة خيتايف غداً، طرح عليه أحد الصحفين هذا السؤال 
“عندم�ا تقرأ أنك م�درب محظوظ جداً وأنك لس�ت مدرباً 
رائعاً، ماذا يكون رأيك، هل تشعر باالنزعاج؟”.وقال زيزو 
رداً عىل الس�ؤال “وما الذي س�وف أغره؟ لدي حظ، نعم 
أنا محظوظ ألنني أدرب هذا الفريق وأتواجد يف هذا النادي 
الرائ�ع، أنا محظ�وظ جداً لوج�ودي هنا”.وتابع “لس�ت 
األفض�ل بالتأكيد، لكن�ي أحب ما أفعله. ال�يء املهم هو 
وضع الش�غف يف كل م�ا تحبه، أعرف قيمت�ي جيداً، املهم 
ه�و أن أفعل كل ما بوس�عي كل يوم، لك�ن قبل كل يشء، 
هن�اك الالعبن، إنهم أهم يشء ع�ىل اإلطالق يف اإلنجازات، 
أري�د أن أتحدث إليك�م أكثر عن كرة الق�دم، لكن يبدو أن 

هناك اهتمامات أكثر بأمور أخرى”

يايا توريه ينفي »عنرصية« جوارديوال ويعتذر له

أجويرو يصدم برشلونة بمطالبه املالية

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف يايا توريه، العب مانشس�رت س�يتي 
الس�ابق، أن�ه أرس�ل رس�الة اعت�ذار لبي�ب 
جوارديوال عم�ا قاله عنه بش�أن عنرصيته 
توري�ه يف  األفارق�ة.وكان  الالعب�ن  تج�اه 
2018 ق�د خ�رج بترصيحات ناري�ة هاجم 
فيها املدرب الكتالوني وش�دد عىل عنرصيته 
تج�اه األفارقة كم�ا فعل معه يف برش�لونة 
ال�دويل  يح�اول  س�يتي.اآلن  ومانشس�رت 
اإليفواري الذي ُيعد من أس�اطر مانشس�رت 
س�يتي أن يحس�ن العالقة م�ع جوارديوال، 
بالتأكيد عىل أن ما قال�ه لم يكن موفًقا عىل 
اإلطالق.توري�ه يف ترصيحات لش�بكة داييل 

س�تار قال »تلك املقابلة كانت خطئي الكبر 
والف�ادح، عندم�ا تمن�ح صوت�ك وثقتك إىل 
ش�خص ما، فبإمكانه تحريفه«.كما أضاف 
»كنت أعلم أن بعض أعضاء النادي لم يكونوا 
سعداء، لقد أرس�لت بريًدا إلكرتونًيا ملحاولة 
التواصل مع بعض األشخاص املهمن هناك 
)جوارديوال( لالعت�ذار ولكن لم يكن لدي أي 
رد«.وأتم »أريد الس�الم، ال أريد هذه القسوة 
ط�وال الوق�ت، م�ن أج�ل النادي وم�ن أجل 
الجماهر يجب يف بعض األحيان أن تس�وى 
األم�ور بطريقة صحيحة، كن�ت عىل اتصال 
بالبعض هنا«.الجدير بالذكر أن توريه رحل 
عن مانشسرت سيتي عام 2018 بعد مسرة 

من التألق يف ملعب االتحاد.

              المستقبل العراقي/ متابعة

انضم برشلونة إىل سباق التعاقد مع األرجنتيني سرجيو 
أجويرو مهاجم مانشس�رت س�يتي، وذلك من أجل تدعيم 
خط الهجوم يف املوسم القادم الذي يفتقد ملهاجم رصيح 
بعد رحيل لويس سواريز.وسرحل أجويور عن مانشسرت 

س�يتي بصفقة حرة عقب نهاية املوس�م الحايل بس�بب 
انتهاء عقده، وهناك العديد من األندية املهتمة بالحصول 
ع�ىل خدمات�ه، مث�ل باريس س�ان جرم�ان، يوفنتوس 
وتش�يليس، باإلضافة طبعاً إىل برشلونة.وذكرت صحيفة 
مون�دو ديبورتيفو أن س�رجيو أجويرو يري�د الحصول 
ع�ىل راتب كبر مع ناديه الجديد، مس�تغالً أنه س�ينتقل 

بصفق�ة مجانية، ولن يكلف الن�ادي أي يورو.وأوضحت 
الصحيفة يف تقريرها نقالً عن الجازيتا ديلو س�بورت أن 
املهاجم األرجنتيني طل�ب الحصول عىل 12 مليون يورو 
س�نوياً صافية م�ن الرضائب، وهذا مبلغ كبر بالنس�بة 
لالعب متقدم بالسن وعانى يف الفرتة األخرة من إصابات 

متكررة وانخفاض يف املستوى.

قطر تتعهد بتطعيم مجيع احلارضين يف كأس العالـم 2022
              المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن وزي�ر الخارجية القط�ري محمد بن عب�د الرحمن آل 
ثان�ي، أن قطر مس�تعدة جيدا لتثب�ت للعال�م أن بإمكانها 

استضافة كأس العالم 2022، والقيام به بشكل مميز.
وبحس�ب موق�ع »ال�رشق« القط�ري، ق�ال آل ثان�ي، لدى 
اس�تضافته يف »حوار رايس�ينا 2021«: »إن كأس العالم يف 

قطر س�يكون أول حدث س�عيد بعد وباء كورونا املس�تجد 
والعزلة، وإن ذلك يشكل فرصة رائعة للعالم«.

وشدد آل ثاني عىل أن »قطر، ومنذ البداية، أرادت التأكد حتى 
مع اس�تمرار الوباء من الكيفية التي تمكنها من استضافة 
كأس عال�م ناج�ح بحضور فع�يل حتى يتمك�ن الناس من 

الحضور واالستمتاع بالحدث«.
وأضاف: »كن�ا نتفاوض ونتح�دث إىل منتج�ي التطعيمات 

ح�ول كيفية التأكد من أن كل ش�خص يحرض كأس العالم 
قد تم تطعيمه، لذا يف الوقت الحايل هناك برامج قيد التطوير 

لتوفر التطعيمات لجميع الحارضين يف كأس العالم«.
وتاب�ع: »نأمل أن نتمكن من اس�تضافته كح�دث خاٍل من 
فروس كورونا املس�تجد بحلول الع�ام 2022، ونأمل أيضاً 
أن يب�دأ الوب�اء باالنخف�اض عىل مس�توى العال�م ومن ثم 

االختفاء«.

تجدر اإلشارة إىل أن قطر ستكون أول دولة عربية تستضيف 
بطول�ة كأس العال�م لك�رة الق�دم، يف الفرتة ب�ن نوفمرب/

ترشين الثاني وديسمرب/كانون األول 2022.
م�ن املتوق�ع أن يص�ل أكث�ر م�ن مليون ش�خص من 
مش�جعي كرة القدم إىل البالد، التي يبلغ عدد س�كانها 

حاليا 2.7 مليون نسمة.

رد قوي من كونتي عىل االنتقادات
              المستقبل العراقي/ متابعة

أكد أنتونيو كونتي مدرب إنرت ميالن أن االنتقادات 
املوجهة ضد اإلنرت تأتي بسببه وأن كل شئ يتعلق 
به، بينما يعتقد أن نابويل منافس النراتزوري غداً 
كان قادراً عىل املنافسة عىل لقب الدوري اإليطايل 
هذا املوس�م.قال كونتي يف املؤتمر الصحفي قبل 
املب�اراة املرتقبة غداً: “س�تكون مب�اراة صعبة، 
أضع نابويل دائماً ب�ن أفضل فريقن أو أفضل 3 

فرق.

استطرد: “نابويل لديه واحداً من أفضل التشكيالت 
يف الدوري اإليطايل ولقد رش�حتهم لالس�كوديتو 
يف بداي�ة املوس�م، جاتوزو مدرب ممت�از ويعمل 
بش�كٍل جي�د، كوليبايل؟ إنه أح�د أفضل مدافعن 
أو ثالث�ة مدافع�ن يف العال�م وأردت إحضاره يف 
تش�يليس”.وعن االنتق�ادات الت�ي يلتقاها اإلنرت 
رغم تواج�ده يف صدارة بطولة ال�دوري اإليطايل 
ق�ال : “أدركت أن األمر كل�ه يتعلق وأن هذه هي 
املش�كلة األساس�ية، ال أمان�ع يف انتق�ادي طاملا 
ال يلمس�ون اإلنرت”.واص�ل: “يج�ب أن ال نعت�رب 

أن فوزن�ا بلق�ب ال�دوري اإليط�ايل أصبح 
أم�راً مس�لماً به، نح�ن نعل�م التضحيات 
الت�ي قمنا بها للوصول له�ذا الهدف ولكن 
يج�ب أن نك�ون متواضع�ن وأن نعرف أن 
م�ازال أمامنا بعض الخطوات لتحقيق هذا 
الحلم”.اختت�م حديث�ه: “س�تكون مباراة 
مث�رة لالهتم�ام ألن كال الجانب�ن يعمالن 
بش�كٍل جيد جماع�ي لخلق فرص تس�جيل 

االهداف، أعتق�د أن كل فريق يحتاج إىل هوية 
ولهذا السبب أتمسك بالتشكيلة األساسية.

مورينيو يرد عىل بوجبا
              المستقبل العراقي/ متابعة

رف�ض جوزي�ه موريني�و املدي�ر الفن�ي 
لتوتنه�ام الدخ�ول يف ح�رب كالمي�ة مع 
بول بوجبا نجم مانشس�رت يونايتد، حيث 
اقترص رده عىل جملة واحدة، معرباً عدم 
اهتمامه بما يقوله الدويل الفرنيس.ووجه 
بوجبا انتقادات لجوزيه مورينيو بس�بب 
الطريقة التي كان يعامله بها عندما كان 
مدربا ملانشسرت يونايتد، حيث قال “ربما 
ال يدف�ع سولش�اير بك أساس�ياً، لكنه ال 
يهمشك، ويضعك بعيداً كأنك غر موجود، 
هذا هو الفرق بن سولشاير ومورينيو”.

وقرر السبيش�ل ون ال�رد بطريقة هادئة 
وب�دون افتع�ال املزي�د م�ن التوت�ر بهذا 
الخصوص عىل غر الع�ادة، وأردف قائالً 
“أري�د أن أق�ول أنن�ي لس�ت مهتم�اً بما 
يقوله بوجبا، لس�ت مهتماً عىل اإلطالق”.

ورغ�م ترصيحاته الهادئ�ة عن بوجبا، إال 
أن موريني�و ق�رر توجيه أس�هم االنتقاد 
ألويل جن�ار سولش�اير مدرب مانشس�رت 
يونايت�د بعد انتقاد نجمه الكوري س�ون 

هيون�ج م�ن.وكان سولش�اير ق�د اتهم 
س�ون هيونج من بالتحايل ع�ىل الحكم 
يف لقطة هدف إدينس�ون كافاني الذي تم 
إلغ�اءه بعد الع�ودة إىل تقنية الفار، حيث 
اتضح أن املهاجم الكوري تعرض لرضبة 
بالي�د م�ن مكتوميناي يف بداي�ة الهجمة، 
وذلك خالل مب�اراة توتنهام ومانشس�رت 
يونايت�د األس�بوع املايض.وق�ال حينه�ا 
سولش�اير “ال يج�ب أن نتع�رض للخداع 
وال ب�د أن أق�ول ذلك، إذا س�قط ابني عىل 
األرض وظل مس�تلقياً ملدة ث�الث دقائق، 
واحتاج ل�10 من زمالئه لكي يس�اعدوه 
عىل النه�وض، فلن أعطيه طع�ام يف ذلك 
اليوم، لقد تم خداع الحكم”.ورد مورينيو 
عىل ترصيحات سولش�اير “دعني أخربك 
بيء ما، أنا متفاجئ أنك لم تس�ألني عن 
ترصيحات سولش�اير عن س�ون، إنه أمر 
مح�زن للغاية. أعتقد أنه من املحزن أن ال 
تس�ألني ع�ن ذلك، أريد فق�ط أن أقول أن 
س�ون محظوظ ألن والده شخص أفضل 
م�ن أويل )سولش�اير(، ألنن�ي ال أؤمن أن 

األب يجب حرمان أطفاله من الطعام.

               المستقبل العراقي/ متابعة

يعتم�د مانشس�رت يونايتد عىل عالقة سولش�اير الوثيقة 
باملهاجم النرويج�ي إيرلينج هاالند لزيادة فرص التوقيع 

مع نجم بوروسيا دورتموند.
يعت�رب هاالن�د البط�ل األبرز لس�وق االنتق�االت يف الوقت 
الح�ارض، حيث تأمل كل األندية العظم�ى يف أوروبا يف أن 

تنجح يف ضم الالعب البالغ من العمر 21 عاماً.
تألق هاالند بشكٍل الفت مع دورتموند، وهو الذي كان قد 
فض�ل التوقيع مع الفريق األملان�ي ملواصلة تطوره، ولقد 

كان يونايتد من بن املتابعن له يف السابق.
وإدع�ت صحيف�ة األس اإلس�بانية أن سولش�اير اعرتف 
بأن�ه ال يزال عىل تواصل جيد بمواطنه، وربما تعول إدارة 

اليونايتد عىل ذلك للتوقيع مع الالعب النرويجي.
لع�ب هاالند س�ابقاً تح�ت قي�ادة سولش�اير حيث كان 
مدرباً له يف فريق مولدي يف النرويج، حيث أمضيا معاً 18 

شهراً.
وقال هاالند عن األش�ياء التي طورها به سولشاير: “لقد 
كان يدربن�ي عىل إنه�اء الك�رات وليس مج�رد تدريبات 
عادي�ة، أتذك�ر أن�ه علمني بع�ض القواعد الس�هلة مثل 
اإلنهاء من ملسة واحدة، وأن عيّل عدم استخدام الكثر من 

القوة”.

ماندجوكيتش يرفض تقايض راتبه بسبب اإلصابة
              المستقبل العراقي/ متابعة

رفض املهاجم الكروات�ي ماريو ماندجوكيتش 
الحص�ول عىل راتبه من نادي ميالن عن ش�هر 
مارس، وذلك نظرًا لكونه مصاب طوال الش�هر 
ول�م يش�ارك يف أي مب�اراة.ويف لفتة إنس�انية 

رائع�ة وعىل الرغم م�ن احتمالية أن يكون ذلك 
العقد هو العقد الكبر األخر يف مسرته، إال أنه 
ش�عر أنه لم يقدم ش�يًئا يستحق تقايض راتبه 
من أجله. ومن جهة النادي، وجه ميالن الشكر 
ملاندجوكيتش عىل ه�ذه اللفتة الرائعة، وأعلن 
توجيه املبلغ واملقدر ب� 300 ألف يورو ملؤسسة 

النادي الخرية من أجل دعم مش�اريع الشباب 
الذين يعانون من ظروف اجتماعية واقتصادية 
صعبة. ولم يشارك نجم بايرن ميونخ وأتلتيكو 
مدريد س�ابًقا والبالغ من العم�ر 34 عاًما مع 
ميالن س�وى يف خمس مباري�ات فقط، آخرها 

كان يف أواخر فرباير املايض.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

مفارقة توضح جنون راتب رونالدو مع يوفنتوس
المستقبل العراقي/ متابعة            

تتج�ه أنظار عش�اق ك�رة القدم 
بش�كل ع�ام والكرة اإليطالية بش�كل 
خ�اص إىل ملع�ب “جيوي�س” يوم غد 
األح�د، وذلك ملتابع�ة لق�اء القمة الذي 
س�يجمع أتاالنتا ضد يوفنتوس لحس�اب 
الجولة 31 م�ن بطولة الكالتش�يو.وتكمن أهمية ه�ذه املباراة 
بأنه�ا تلع�ب بحس�ابات 6 نقاط يف س�باق حجز املرك�ز الثالث 
وضمان التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا املوسم القادم، حيث 

يحتل أتاالنتا املركز الرابع يف سلم الرتتيب خلف يوفنتوس بفارق 
نقط�ة واحدة فقط.وس�لطت صحيفة “الس�تامبا” الضوء عىل 
م�دى تقارب أداء ونتائج الفريقن يف املوس�م الحايل، رغم وجود 
ف�وارق مهولة بن النادين ع�ىل الصعيد امل�ايل، وباألخص فيما 
يتعل�ق بأجور الالعبن.ونج�ح أتاالنتا يف حج�ز مقعد متقدم يف 
الدوري اإليطايل وتقديم موس�م م�رشف رغم أن مجموع رواتب 
العبي�ه ال يتج�اوز 42 ملي�ون يورو فق�ط، وهذا أق�ل من راتب 
كريس�تيانو رونال�دو وحده، وال�ذي يتق�اىض 31 مليون يورو 
س�نوياً صافية م�ن الرضائب، ومع احتس�اب الرضائب يتجاوز 

راتبه إجمايل رواتب العبي أتاالنتا.

ورقة مانشسرت يونايتد 
اخلفية للتعاقد مع هاالند
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احلاكم بني السلطة والرشعيةهل جتعلنا التكنلوجيا أقل انتاجية؟

واثق الجابريحاتم حميد محسن

ملاذا تجعلنا التكنلوجيا أقل انتاجية؟ طبقا لدراسة جديدة ووفقا 
لقانون ميتكالف القديم، فقد اتضح ان التكنلوجيا هي حقا تقتل 
االنتاجي�ة. فريق من Bain & company حلّل بيانات عن الكيفية 
الت�ي ينفق بها الناس أوقاتهم اثناء العمل. بعد ان ربطوا هذا مع 
املخرج�ات املتحققة واجم�ايل عدد املوظفني، كان�وا قادرين عىل 

رؤية تأثري التكنلوجيا عىل العمل.
»يمك�ن ان تك�ون للتكنلوجي�ا مناف�ع هائلة يف مي�دان العمل«، 
 Bain حس�بما يذكر مايكل مانكينز، وهو احد الرشكاء يف رشكة
company &، بمقال ل�ه يف مجلة هارفرد بزنس رفيو »ولكن من 
اإلنصاف الس�ؤال عما اذا كنا وصلن�ا اىل نقطة تناقص املردود يف 

بعض املجاالت«. 
ملاذا تجعلن�ا التكنلوجيا نتحرك ببطء؟ رائ�د التكنلوجيا )روبرت 
ميتكالف( تنبأ بان قيمة الشبكة تزداد مع مربع عدد املستعملني 
لها. غري ان، قانونه له س�لبياته ايضا. كلما تقل التكاليف، يزداد 
عدد التفاع�الت أضعافا مضاعفة. جميع ه�ذه التفاعالت تأخذ 
وقت�ا. لنتصور املوق�ف قبل ثالثني س�نة. اذا كان املدير بعيدا عن 
مكتبه، فهو سيجد مذكرة تقول هناك مكاملة فائتة – ربما 1000 
مكاملة فائتة يف الس�نة. هذا اصبح الحقا عىل ش�كل بريد صوتي 
voicemail – حوايل 4000 يف السنة. حاليا ومع مجموعة واسعة 
من وسائل االتصال )ايميل،سكايب،رسائل فورية،هاتف(،ارتفع 
ه�ذا العدد اىل 30 أل�ف اتصال. الجانب املظل�م لقانون ميتكالف: 
املدراء التنفيذيون اليوم يس�تلمون حاليا اكثر من 30 ألف اتصال 
خارج�ي كل س�نة. هذا ب�دوره ينطب�ق عىل االجتماع�ات. عقد 
االجتماعات كان مهمة اكثر تعقيدا. االن، تقرتح البيانات ان %15 
من الوقت الكيل للرشكة ُينفق يف االجتماعات. وهي نس�بة تزداد 

كل سنة منذ عام 2008.
كل هذه املسائل تشري حقا اىل ان التكنلوجيا هي استنزاف وهدر 

لالنتاجية بدال من ان تكون مساعدا لها.
م�اذا تق�ول البيان�ات؟ بح�وث Bain & company تؤك�د ذل�ك. 
باف�رتاض 47 س�اعة عم�ل يف االس�بوع، ف�ان امل�رشف او املدير 
املتوس�ط ُيتوقع ان تكون لديه أقل من 7 س�اعات عمل متواصل 
اسبوعيا، حيث وجدت التحليالت ان متوسط الساعات املخصصة 
لالجتماعات هي 21 ساعة، و 11 ساعة إلرسال وقراءة االيميالت 
واالجاب�ة عليها. اخريا، هناك جزء كبري آخر للوقت الضائع يف كال 
جانب�ي االجتماعات ويف االيميالت النات�ج عن تركيز االنتباه. كل 
هذا يساهم مجتمعا بخفض العمل املتواصل )عمل بدون انقطاع 

او رصف انتباه( اىل أقل من 7 ساعات اسبوعيا. 

تعد ممارس�ة الس�لطة ظاه�رة بات�ت موضع اهتم�ام كثريين، 
فبعضه�م يراه�ا مفهوم�ا متط�ورا باس�تمرار وتأخذ أش�كاالً 
مختلف�ة، والق�وة والحزم رضورة لها، حت�ى أصبحنا نبحث عن 
حكوم�ة قوي�ة، ثم ح�ر املطلب برئي�س مجل�س وزراء قوي، 
ليس�تطيع إنفاذ القانون وإعادة هيب�ة الدولة، وقد تتحول القوة 

لعنف، ناجم من إرادة للسيطرة عىل اآلخر.. 
بينما يرى آخرون أنها عمل إقناعي لزج املواطنني يف عمل مشرتك، 
ولكن األخري لن يتحقق أن كانت القوى السياس�ية منقس�مة اىل 
مقاطع�ات يعادي بعضها بعض ظاهرا، ولكنها متفقة عىل كثري 
من الس�ياقات التي تس�مح بإضعاف الدولة، كتغاضيها املتبادل 
ع�ن اإلخفاق�ات، أو عرقلته�ا بش�كل أو بآخر لطبيع�ة الربامج 

والخدمات.
رغم اختالف الفالس�فة والفقهاء حول األسس التي ترتكز عليها 
الس�لطة، لكنه�م اتفقوا عىل أنه�ا ذات طابع أخالق�ي ومعنوي،  
وله�ا القدرة عىل التأث�ري والتميز بني القوة والس�لطة، من خالل 
ممارس�ات سياس�ية تعطيها القوة والهيبة والنفوذ والس�يطرة 
وليس بلغة الس�لطة والس�لطان، وإنما م�ن منطلقات الرشعية 
واملرشوعية، ويربر عملها واس�تخدام إمكانياتها بما يتماىش مع 

القوانني النافذة، وبذلك تتحول القوة السلطة رشعية..
تبع�ا ملا س�بق تتجدد الدع�وات يف العراق أحيان�اً، لرئيس مجلس 
وزراء ق�وي، دون تحدي�د اآللي�ات الت�ي تعطي الق�وة الرشعية 

للحكومة.
طاملا تعطل تشكيل الحكومة بانتظار التوافقات السياسية، وبعد 
استكمالها تبدأ األصوات مغردة بالضد منها، وال أحد يتبنى عملها، 
وكأنها لقيط اشرتكوا به كلهم وتربأوا منه، وكأن التحالفات هي 
مجرد اتفاقات مرحلية تنفرط بعد تش�كيل الحكومة، وتنتفض 
القوى السياس�ية ع�ىل برامجها وتتنص�ل من اتفاقاته�ا، ويبدأ 
العمل الحزبي عىل قدم وساق طيلة الدورة الحكومية والربملانية، 
وبذلك يش�ل الربملان والحكومة بالتقاطع�ات الحزبية، فاألول ال 
يرشع قوان�ني مهمة لتعارضه�ا مع قوى سياس�ية، والحكومة 
ال تنفذ مش�اريعها لعرقلته�ا من قوى سياس�ية، وأحياناً يكون 
الوزي�ر هو جزء م�ن تعطيل عمل حكومته، تنفي�ذاً  لرأي كتلته، 

والعمل يف السلطتني حزبي أكثر مما هو فني.. 
الربملان�ي من جانبه يفرتض أن يتخىل عن دوره الحزبي، ليصبح 
ممثالً عن كل الشعب، واملسؤول من الوزير اىل الدرجات الخاصة، 
م�ا ه�و اال موظف خدم�ة عام�ة، يلت�زم بس�ياقاتها القانونية 

والترشيعية، ورشعيتها من تحقيق مصالح شعبها.

السكتات الدماغية تعد من املضاعفات النادرة بعد »كوفيد-19«
إح�دى  الدماغي�ة  الس�كتات  تعت�رب 
اإلصاب�ة  ع�ن  الناجم�ة  املضاعف�ات 

ب�«كوفيد – 19«.
متوس�طة  الدماغي�ة  الس�كتة  لك�ن 
الخطورة تصي�ب 2% فقط من املرىض 
املصاب�ني بش�كل خط�ري م�ن »كوفيد 
-19«، م�ا يعن�ي أن تل�ك املضاعف�ات 
بمضاعف�ات  مقارن�ة  ن�ادرة،  تعت�رب 

أخرى.
تحدث عن ذلك أطباء أمراض األعصاب 
يف املؤتمر السنوي لألكاديمية األمريكية 

ألمراض األعصاب.
جامع�ة  يف  الباحث�ني  كب�ري  وق�ال 
»كفينس�الند األس�رتالية، جون فاننغ، 

إن زم�الءه ق�د درس�وا التقاري�ر الطبي�ة ل�� 2600 
مري�ض الذي�ن أصيبوا ب فريوس كورون�ا يف الفرتة ما 
ب�ني يناير وديس�مرب عام 2020. وعان�ى 59 مريضا 
)نحو 2%( فقط من السكتة الدماغية خالل عالجهم 
يف املستش�فى. وتسببت الجلطات الدماغية باإلصابة 

بالسكتة الدماغية لدى 33% منهم.
وقال العلماء إن الس�كتات الدماغية تس�ببت يف وفاة 
15% من العدد اإلجم�ايل للمصابني ب فريوس كورونا. 
أما بقية املصابني فتوفوا بأسباب أخرى. ويعني ذلك، 

حس�ب جون فاننغ، أن السكتة الدماغية ال تعترب من 
العواق�ب الكثرية الناجمة عن اإلصابة بش�كل خطري 
م�ن »كوفي�د – 19« مقارنة بعواق�ب أخرى.مع ذلك 
فإن العلماء أش�اروا إىل أنهم ال يستطيعون القول إن 
هذا األمر يطال س�الالت جديدة من الفريوس التاجي 
ظهرت نهاية العام امل�ايض. وإنهم يأملون بأن تلقي 
الدراسات الالحقة الضوء عىل ذلك وتساعدهم يف إدراك 
أية جهود يج�ب بذلها للحيولة دون تش�كل جلطات 
ال�دم يف أدمغة املرىض املصابني بأش�كال خطرية من 

»كوفيد – 19«.

دعونا نستهل أوىل س�طور املقدمة بتهنئة جميع متابعي عالم الكمبيوتر 
بمناسبة حلول شهر رمضان املبارك، فكل عام وأنتم بكل خري اينما كنتم 
يف كافة أرجاء املعمورة. بطبيعة الحال، كمس�لمون، نحاول بكل جهد ان 
نس�تثمر كل دقيقة تم�ر من أيام هذا الش�هر الفضيل يف التق�رب إىل الله 

سواء بالتوبة أو القيام بالعبادات أو بقراءة القرآن الكريم.
ويف ع�ر الهوات�ف الذكي�ة، ال مانع من اس�تخدام هاتف�ك لتحقيق ذلك 
بالشكل األمثل. الكل اآلن يعتمد عىل تطبيقات الهواتف ألداء مهام مختلفة 

بدًءا من التنقل وحتى تصفح اإلنرتنت.
 لذا ومع ترحيبنا بشهر رمضان، يمكنك االستفادة من بعض التكنولوجيا 
الت�ي تس�تغلها التطبيق�ات ملس�اعدتك عىل التق�رب من الل�ه أكثر خالل 
الش�هر املب�ارك. إليك فيم�ا ييل األدوات املفي�دة التي يجدر ب�ك التفكري يف 

استخدامها.

يب�دو أن أصحاب الهواتف الذكية التي تعمل بأنظمة تش�غيل »آندرويد« املثبت 
عليها تطبيق املراسلة الفورية »واتسآب« بإصدار حتى 2.21.4.18، معرضون 
 »Сensus IT Security Works«  لخطر القرصنة عن ُبعد. ووفقا ملا نرشت رشكة
عىل موقعها اإللكرتوني، فإن مش�كلة تبادل البيانات الرسية بني املس�تخدمني 
يف اإلص�دارات الس�ابقة ل� 2.21.4.18 لتطبيق واتس�آب الخاص�ة بالعمل عىل 
نظام آندرويد، تسمح للمهاجمني بالوصول عن ُبعد ملراسالت املستخدم.ووفقا 
للخرباء، س�يتمكن املهاجم�ون من التدخل يف الحوار من أج�ل خداع أو مراقبة 
 HTML ش�خص م�ا. وهناك ثغ�رة أخرى تس�اعد املهاجمني عىل إرس�ال ملف
معد خصيًصا إىل الضحية عرب واتس�آب. عند فتح مس�تند، يتم تنشيط برنامج 
ضار يفتح الوصول إىل أي مورد عىل الهاتف الذكي.يبدو أن املتخصصني ليس�وا 
عىل عل�م بحاالت الهجمات الحقيقية، ومع ذلك، من أجل حماية أنفس�هم من 
املراقب�ة وحماي�ة بياناته�م، أوىص الخرباء ب�أن يقوم املس�تخدمون بتحديث 

برنامج املراسلة إىل اإلصدار 2.21.4.18 أو إىل إصدار أعىل.

استخدامات مفيدة هلاتفك 
يف شهر رمضان

مستخدمو واتسآب معرضون 
خلطر القرصنة

استخدام خملفات املوز يف صناعة السجاد
يس�تهلك األوغنديون كميات كبرية 
م�ن امل�وز. وتعتقد رشك�ة محلية 
بإمكانه�ا اس�تخالص  أن  ناش�ئة 
منافع أكث�ر من األج�زاء التي يتم 
تجاهله�ا باعتبارها عديمة القيمة 

من النبات.
تس�تخدم رشكة تكس ف�اد ألياف 
املوز الطبيعية إلنتاج مواد صديقة 
للبيئة مثل السجاد ووصالت الشعر 

القابلة للتحلل.
عندم�ا يقطع املزارع�ون املوز من 
األشجار، يرتكون الجذوع الضخمة 
املنتفخ�ة لتتحل�ل. تق�وم رشك�ة 

“تك�س فاد” باس�تخراج األلي�اف من أجزاء 
من جذوع األش�جار الت�ي يحرقها املزارعون 

أو يتخلص�ون منه�ا يف العادة.ق�ال كيماني 
موت�وري، العضو املنتدب ومؤس�س الرشكة 
“عندم�ا نظ�رت رأي�ت أن املوز ينم�و بوفرة 

يف ه�ذا البل�د… هن�اك الكث�ري من 
النفايات من حدائق املوز”.

أضاف أن رشكة “تكس فاد” تقوم 
بتجربة االستفادة بأشكال مختلفة 
من ألياف املوز، مثل إنتاج الس�جاد 

ومنتجات إطالة الشعر.
وقال “خصالت إطالة الش�عر التي 
نصنعها قابلة للتحلل بشكل كبري.. 
بع�د االس�تخدام، تذه�ب النس�اء 
لدفنها يف األرض لتصبح س�مادا”. 

وفقا ل� “رويرتز”.
وتج�ري الرشك�ة أيض�ا اختبارات 
لعملية هدفها إكس�اب ألياف املوز 
نعوم�ة يف امللمس بحيث تصب�ح مثل القطن 

ليتسنى استخدامها يف إنتاج املالبس.

كشفت دراسات جديدة وجود نوع من العناكب 
عىل س�طح املريخ، عىل الرغم من غياب الحياة 
عنه، األمر الذي أثار استغراب الباحثني ودفعهم 
للقيام بالدراس�ات عنه ملعرفة ماهيته.ويطلق 
ع�ىل ه�ذا النوع اس�م “أش�كال أراني�ة” وهي 
عبارة ع�ن أنظمة ش�بيهة بالعنكبوت مكونة 
من أحواض كسورية متفرعة، بحسب ما ذكر 

موقع “ibelieveinsci” العلمي.وبعد الدراس�ة 
تب�ني أن هذه األش�كال التي تش�به العنكبوت 
ق�د تش�كلت ع�ن طري�ق ظاه�رة التس�امي 
املب�ارش لغاز ثان�ي أكس�يد الكرب�ون املجمد، 
وذل�ك بموجب فرضية عرفت باس�م “فرضية 
كيفر”. وم�ن املعروف أن املريخ يش�به إىل حد 
كبري كوك�ب األرض، ويتمت�ع بارتفاع كبري يف 

درج�ات الحرارة أثناء فص�يل الربيع والصيف، 
ه�ذا م�ا جع�ل العال�م الجيوفيزيائ�ي “هي�و 
كيف�ر” يفرتض أن�ه وخالل فص�ل الربيع عىل 
س�طح املريخ يحدث تس�امي غاز ثاني أكسيد 
الكربون. وعن ظاهرة التس�امي، فهي انتقال 
الكربون من الحالة الغازية إىل الحالة املتجمدة 

دون املرور بالحالة السائلة.

اكتشاف أشكال شبيهة بالعناكب عىل سطح املريخ

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

من اجل تبسيط وتسهيل االجراءات

مدير عام ادارة املوارد البرشية يلتقي مدراء اإلدارات يف الوكاالت والدوائر
املستقبل العراقي / احمد املوايل

 التق�ى مدي�ر ع�ام إدارة امل�وارد البرشية الل�واء الركن 
رحيم هاشم محمد بمدراء اإلدارات يف الوكاالت والدوائر 
بحضور املعاون اللواء الحقوقي عماد كاظم عبد الرزاق 
ومدي�ر مديرية الضباط اللواء الدكتور حيدر غايل ومدير 
قسم ترقية الضباط العميد املهندس صالح نوري صدام

حي�ث نوقش خ�الل اللق�اء  جملة م�ن املواضي�ع التي 
تخص الضباط واملراتب واملوظفني املدنيني و التي تصب 
يف مصلح�ة امل�ورد الب�رشي العامل يف ال�وزارة ومنحهم 
والس�ياقات  للضواب�ط  وفق�اً  امل�رشوع  اس�تحقاقهم 

القانونية وتبسيط وتسهيل االجراءات امامهم. 
ووضع الحل�ول ألي من امل���عاضل الت�ي تواجه العمل 
ووضع اس�س عمل ومنه�اج رصني يخف�ف العبئ عىل 

الفئات املذكورة .
وحث س�يادته املدراء الحارضون عىل التعاون التام مع 
مديري�ة الضباط وقس�م الرتقية بوج�ه الخصوص من 

اجل انجاح مرشوع الرتقية االلكرتونية
واالهتمام باالس�تمارة االلكرتونية ) الباركود ( الخاصة 
برتقي�ة الضباط التي ت�م اط������القها تجريبياً ضمن 

جدول ترقية تموز 2021.
مؤك�داً عىل االلتزام باألوام�ر والتوجيهات الصادرة التي 
من شانها تحدد س�ري خط العمل بشكل انسيابي وعدم 
الته�اون يف معامالت املراجعني ومن�ح كل ذي حق حقه 

وفق الضوابط والسياقات القانونية.
كم�ا اس�تمع  الل�واء الرك�ن اىل املداخ�الت واملقرتحات 

واالطروح�ات م�ن الح�ارضون بم�ا يخ�دم ويص�ب يف 
مصلحة املنتسب يف وزارة الداخلية.

ويأت�ي هذا اللق�اء لتعزيز التعاون املش�رتك بني املديرية 
وباقي املديريات يف الوكاالت ومد جسور الثقة وتشخيص 
املعاض�ل ووضع الحلول املناس�بة لها ضم�ن الضوابط 

والسياقات القانونية.


