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اإلمام علي بن أبي طالب
 )عليه السالم(

ال غنى كالعقل، وال فقر كاجلهل، 
وال مرياث كاألدب العراقي

رئيس جملس االدارة
رئيس التحرير 
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 سنجار حتتاج إىل دعم دويل 

للنهوض بواقعها
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املفوضية تؤكد إجراء االنتخابات بموعدها: تسجيل 253 حزبا جديدا و478 مرشحا
مسـتـشـار رئـيـس الـوزراء: سـنـطـعـن بـهـذه الـمـواد فـي الـمـوازنـة 
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

كش�ف مصدر يف مكتب رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظم�ي، أمس األح�د، تفاصي�ل اعتقال زعيم 
حزب »الحل« جمال الكربويل وابن ش�قيقته لؤي 
الكرب�ويل م�ن منزله يف بغ�داد. وق�ال املصدر إن 
»قوة من لجنة مكافحة الفس�اد يف مكتب رئيس 
الحكومة اعتقل�ت جمال الكربويل م�ن منزله يف 
منطقة املنصور، وسط بغداد، وفق مذكرة قبض 
قضائي�ة صدرت بحقه عىل خلفية تهم فس�اد«، 
مبين�ا أن »مذك�رة القبض ص�درت يف الرابع من 

شهر نيسان الجاري«.
وأش�ار املصدر إىل أن »ق�وة امني�ة اعتقلت لؤي 
الكرب�ويل، وهو أحد أق�ارب زعيم ح�زب الحل«، 
الفت�ا اىل أن »هن�اك معلوم�ات ع�ن وج�ود أمر 
باعتقال شقيقه النائب يف الربملان العراقي محمد 

الكربويل بعد رفع الحصانة الربملانية عنه«.
ووفق�ا للمص�در، ف�إن »عملي�ة القب�ض ع�ىل 
الكربويل جاءت بعد اعرتافات أدىل بها رجل أعمال 
يدعى بهاء الجوراني حول ملفات فس�اد اشرتك 
به�ا مع عائل�ة الكرب�ويل أثناء وجود ش�قيقهم 
أحم�د الكربويل يف منصب وزي�ر الصناعة 2010 

.»2014 -
وابلغ مصدر أمني، بأن قوة أمنية تابعة اىل لجنة 
مكافحة الفس�اد طوقت، ليلة منزل زعيم حزب 
الحل جم�ال الكربويل ضمن منطق�ة املنصور يف 
بغ�داد، واعتقلت ش�خصا يدعى ل�ؤي الكربويل« 
وهو ابن شقيقة زعيم الحزب، وعادت من جديد 

العت��قال جم��ال الكرب�ويل.

التفاصيل ص2

جلنة الفساد ترضب: »الكرابلة« خلف القضبان
اعتقال مجال ولؤي وحممد بانتظار »رفع احلصانة«.. ومصادر: ستنفذ )8( مذكرات قبض أخرى حبق »متورطني كبار« حمافظ البرصة

 يتحدث عن »املردود اإلجيايب« 
مليناء الفاو الكبري

حمافظ بغداد:
 املحافظة قامت بمشاريع ارسع 

من الوزارات

وزير الثقافة:
 سيتم رصف منحة الصحفيني والفنانني 

واالدباء قريبًا
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سوريا حتدد مواعيد االنتخابات الرئاسية والترشيعية 
نتيجة تصاعد الدوالر واسعار املواد الغذائية.. الفقر يرتفع يف العراق 
الكاظمي وزيدان يبحثان مكافحة الفساد واجلريمة املنظمة
البنك املركزي: العراق خارج التصنيف الربيطاين للدول ذات املخاطر املرتفعة

وزارة الصحة بعد وصول الوجبة الثانية من لقاح فايزر: 
أصبح لدينا 3 لقاحات معتمدة
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العتبة احلسينيـة:
 مشاريعنا تصب يف خدمة املواطنني 

وليـس ربـحـيـة

الزراعة تصدر قرارات
 جديدة بشأن منع حركة نقل احلنطة 

والشعري داخل العراق

هيئة متنع 
نرش الـوثائـق العسكريـة 

الصادرة يف اإلعالم

       بغداد / المستقبل العراقي

حدد مجلس الشعب السوري، أمس األحد، 2٦ ايار موعداً 
لالنتخابات الرئاسية يف استحقاق تبدو نتائجه محسومة 
لصالح الرئيس بش�ار االسد يف بلد دخل النزاع الدامي فيه 

عامه الحادي عرش يف غياب أي آفاق لتسوية سياسية.
وتأت�ي االنتخاب�ات الرئاس�ية، الثانية منذ ب�دء النزاع يف 
العام 2011 والتي تجري كل سبع سنوات، يف وقت تشهد 
البالد أزم�ة اقتصادية خانقة، وبعدما اس�تعادت القوات 
الحكومي�ة بدع�م عس�كري رويس وإيران�ي مس�احات 
واس�عة، فيما تبق�ى مناطق أخ�رى تحت نف�وذ أطراف 

محلي�ة مدعومة من قوى خارجية. ولم يعلن األس�د )55 
عام�اً(، ال�ذي يحك�م البالد من�ذ الع�ام 2000، حتى اآلن 

رسمياً ترشحه اىل االنتخابات. 
ووافق مجلس الشعب يف العام 2014 عىل مرشحني اثنني 
إضاف�ة إىل األس�د. وال تتوفر حت�ى اآلن أي معلومات عن 
أشخاص قد يقدمون ترش�يحهم. ولن تجري االنتخابات 
الرئاس�ية س�وى يف املناط�ق الخاضعة لس�يطرة القوات 
الحكومية. ويف املناطق الواقعة تحت سيطرة اإلدارة الذاتية 
الكردية، ق�د توضع صناديق اقرتاع يف أحياء قليلة ال تزال 
تتواجد فيها قوات النظام يف مدينتي الحسكة والقامشيل، 

فيما ستغيب االنتخابات عن املناطق األخرى.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة، أمس 
األحد، وصول الوجبة الثانية من لقاح 

فايزر    
وقالت الوزارة يف بيان تلقت »املستقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، إن »وجب�ة 
جدي�دة م�ن اللقاحات  وصل�ت، وان 
العراق استلم الوجبة الثانية من لقاح 
فايزر«.   وأوضحت الوزارة أن »وجبات 
أخرى ستصل بش�كل دوري اسبوعي 
، كما وس�يتم فور االس�تالم توزيعها 

ع�ىل دوائر الصح�ة يف بغ�داد وعموم 
املحافظات واقليم كردستان«.   

وأضاف�ت أن »اللقاح�ات املوجودة يف 
الع�راق، ث�الث لقاح�ات معتمدة لدى 
ان  مؤك�دة  الصح�ة«،  وزارة  مناف�ذ 
»جمي�ع اللقاحات آمن�ة وفعالة ومن 
مناش�ئ عاملية رصينة وتحت ارشاف 

منظمة الصحة العاملية«.   
»املواطن�ني كاف�ة  ال�وزارة  وودع�ت 
اىل االرساع يف تلق�ي جرع�ات اللق�اح 
املنص�ة  يف  التس�جيل  طري�ق  ع�ن 
االلكرتوني�ة ، اذ ان اللقاحات تعد من 

اه�م اس�باب القض�اء ع�ىل األمراض 
انتش�ارها  االنتقالية وايقاف س�ليلة 
وتدع�و املواطن�ني اىل رضورة االلتزام 
بتعليم�ات وتوجيه�ات وزارة الصحة 
يف التباع�د االجتماعي ولب�س الكمام 

وغسل اليدين بانتظام«.   
ب�دوره، كش�ف وزير الصحة حس�ن 
ٍه بمنح جواز  التميم�ي عن وجود توجُّ
خ�اص للملقح�ني الراغبني بالس�فر 

خارج البالد.
وقال وزير الصحة حس�ن التميمي يف 
ترصيح للتلفزيون الرسمي، إن »هناك 

ه�ًا ملن�ح جواز خ�اص للملقحني  توجُّ
الراغبني بالسفر إىل أّي دولٍة أخرى«.

وأش�ار إىل أن »الوزارة ستبدأ األسبوع 
ة االلكرتونية  املقبل باالعتماد عىل املنصَّ
لألش�خاص املس�ّجلني فيه�ا«، الفت�ًا 
�ة س�تعطي معلوم�ات  إىل أن »املنصَّ
دقيقة عن املواطن الذي سيحصل عىل 
بطاق�ة خاصة«.وأكد عدم »تس�جيل 
الس�يما  اآلن  لغاي�ة  مضاعف�ات  أّي 
أن اللقاح�ات املعتم�دة جميعها آمنة 

ومقرَّة من الصحة العاملية«.
التفاصيل ص2
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العبو الزوراء
 هيددون باإلرضاب
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ص2

http://www.kvisoft.com/pdf-merger/


صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي

www.almustakbalpaper.netIssue No  ( 2359 )  April   Mon    19  2021    

وزير الثقافة: سيتم رصف منحة الصحفيني والفنانني واالدباء قريبا
     بغداد / المستقبل العراقي 

اكد وزير الثقافة حس�ن ناظم، أم�س االحد، ان منحة 
الصحفي�ني والفنانني واالدباء قد تم ادراجها يف موازنة 
2021 . واضاف ناظ�م، يف ترصيح لوكالة أنباء اإلعالم 
العراق�ي، ان املنح�ة الخاص�ة الصحفي�ني والفنان�ني 
واالدب�اء البالغة )6( مليار قد اضيفت عىل موازنة عام 

2021 ضمن تخصيصات وزارة الثقافة لهذا العام.
وأضاف ان »هكذا انج�از يعد قليل بحق هذه الرشائح 

املثقفة يف بلدنا العزيز«.
يذكر ان منحة الصحفيني والفنانني واالدباء سبق وان 
كانت ترصف يف الس�نوات الس�ابقة ولكنها توقفت يف 

السنوات الخمسة االخرية.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

كش�ف مص�در يف مكت�ب رئي�س ال�وزراء 
مصطفى الكاظم�ي، أمس األحد، تفاصيل 
اعتقال زعيم حزب »الحل« جمال الكربويل 
واب�ن ش�قيقته ل�ؤي الكربويل م�ن منزله 
يف بغ�داد. وقال املصدر إن »ق�وة من لجنة 
مكافحة الفس�اد يف مكتب رئيس الحكومة 
اعتقلت جمال الكربويل من منزله يف منطقة 
املنصور، وس�ط بغداد، وف�ق مذكرة قبض 
قضائي�ة ص�درت بحق�ه عىل خلفي�ة تهم 
فساد«، مبينا أن »مذكرة القبض صدرت يف 

الرابع من شهر نيسان الجاري«.
وأش�ار املص�در إىل أن »قوة امني�ة اعتقلت 
ل�ؤي الكرب�ويل، وه�و أح�د أق�ارب زعي�م 
حزب الحل«، الفت�ا اىل أن »هناك معلومات 
عن وج�ود أمر باعتقال ش�قيقه النائب يف 
الربمل�ان العراقي محمد الكرب�ويل بعد رفع 

الحصانة الربملانية عنه«.
ووفق�ا للمصدر، ف�إن »عملية القبض عىل 
الكربويل جاءت بعد اعرتافات أدىل بها رجل 
أعم�ال يدعى بهاء الجوران�ي حول ملفات 
فس�اد اش�رتك بها مع عائلة الكربويل أثناء 
وجود ش�قيقهم أحمد الكرب�ويل يف منصب 

وزير الصناعة 2010 - 2014«.
وابلغ مصدر أمني، بأن قوة أمنية تابعة اىل 
لجنة مكافحة الفس�اد طوق�ت، ليلة منزل 
زعي�م ح�زب الحل جم�ال الكرب�ويل ضمن 
منطقة املنصور يف بغداد، واعتقلت شخصا 
يدعى لؤي الكربويل« وهو ابن شقيقة زعيم 

الحزب، وعادت من جديد العت��قال جم��ال الكرب�ويل.
وتق�ول مص�ادر اعالمية، ب�أن القض�اء العراقي أصدر 
ثماني�ة مذك�رات بح�ق ش�خصيات وتج�ار متورطني 

بقضايا غس�يل اموال و ملفات فس�اد كب�رية وذلك بعد 
اعرتاف�ات ادىل بها املدعو )به�اء الجوراني( الذي اعتقل 

يف وقت سابق.
وتش�ري مص�ادر سياس�ية اىل ان ص�دور 
مذكرات قب�ض وتحري بحق ابن�اء وزراء 
ومسؤولني سابقني بعد اعرتافات تشري إىل 
تورطه�م بعمليات غس�يل األموال ورسقة 
امل�ال العام ع�رب عق�ود مش�اريع وهمية 

خاصة يف وزارة الصناعة.
ول�م يصدر عن القض�اء العراقي حتى االن 
اي توضيح عن مالبس�ات اعتقال الكربويل 

وابن شقيقه لؤي.
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد 
اصدر يف 30 آب عام 2020 أمراً ديوانياً حمل 
الرقم 29 يقيض بتشكيل لجنة تحقيق عليا 
مرتبطة بمكتبه مهمتها التحقيق يف قضايا 

الفساد والجرائم.
وتمكنت اللجنة املسماة »مكافحة الفساد« 
برئاسة الفريق الركن أحمد أبو رغيف، من 
اعتقال مجموعة رجال أعمال ومس�ؤولني 

تنفيذيني بتهم »الفساد«.
بدوره، نفى املكت�ب االعالمي لألمني العام 
ملنظم�ة بدر هادي العام�ري، تدخل األخري 
يف قضية اعتقال رئي�س حزب الحل جمال 

الكربويل.
وذكر بيان ملكتبه تلقت املس�تقبل العراقي 
نسخة منه »ننفي نفيا قاطعا املزاعم التي 
تداولتها بعض مواقع التواصل االجتماعي 
بشأن تدخل الحاج العامري بقضية اعتقال 

شخصية سياسية«.
وأض�اف »نؤك�د أن زج اس�م زعيم تحالف 
الفتح يف هكذا مواضيع يندرج ضمن حمالت 

التسقيط السيايس السيما مع اقرتاب االنتخابات«.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الصحة والبيئ�ة، أمس األحد، 
وصول الوجبة الثانية من لقاح فايزر    

وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، إن »وجبة جديدة من 
اللقاحات  وصلت، وان العراق استلم الوجبة 

الثانية من لقاح فايزر«.   

وأوضحت الوزارة أن »وجبات أخرى ستصل 
بش�كل دوري اس�بوعي ، كما وس�يتم فور 
االستالم توزيعها عىل دوائر الصحة يف بغداد 

وعموم املحافظات واقليم كردستان«.   
وأضاف�ت أن »اللقاحات املوجودة يف العراق، 
ث�الث لقاح�ات معتمدة ل�دى مناف�ذ وزارة 
الصح�ة«، مؤكدة ان »جميع اللقاحات آمنة 
وفعالة ومن مناش�ئ عاملي�ة رصينة وتحت 

ارشاف منظمة الصحة العاملية«.   
وودعت الوزارة »املواطنني كافة اىل االرساع يف 
تلقي جرعات اللقاح عن طريق التسجيل يف 
املنصة االلكرتونية ، اذ ان اللقاحات تعد من 
اهم اسباب القضاء عىل األمراض االنتقالية 
وايقاف سليلة انتشارها وتدعو املواطنني اىل 
رضورة االلتزام بتعليمات وتوجيهات وزارة 
الصح�ة يف التباعد االجتماعي ولبس الكمام 

وغسل اليدين بانتظام«.   
بدوره، كش�ف وزير الصحة حسن التميمي 
ٍه بمنح جواز خاص للملقحني  عن وجود توجُّ

الراغبني بالسفر خارج البالد.
وقال وزير الصحة حسن التميمي يف ترصيح 
هاً ملنح  للتلفزيون الرس�مي، إن »هناك توجُّ
جواز خاص للملقحني الراغبني بالس�فر إىل 

أّي دولٍة أخرى«.

وأش�ار إىل أن »الوزارة ستبدأ األسبوع املقبل 
ة االلكرتونية لألشخاص  باالعتماد عىل املنصَّ
ة ستعطي  املسّجلني فيها«، الفتاً إىل أن »املنصَّ
معلومات دقيقة عن املواطن الذي سيحصل 

عىل بطاقة خاصة«.
وأكد عدم »تسجيل أّي مضاعفات لغاية اآلن 
الس�يما أن اللقاحات املعتمدة جميعها آمنة 

ومقرَّة من الصحة العاملية«.

اعتقال مجال ولؤي وحممد بانتظار »رفع احلصانة«.. ومصادر: ستنفذ )8( مذكرات قبض أخرى حبق »متورطني كبار«

جلنة الفساد ترضب: »الكرابلة« خلف القضبان
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وزارة الصحة بعد وصول الوجبة الثانية من لقاح فايزر: أصبح لدينا 3 لقاحات معتمدة
توجه مبنح جواز خاص للملقحني الراغبني بالسفر خارج العراق

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف مستش�ار رئي�س ال�وزراء 
للش�ؤون املالي�ة، مظه�ر محم�د 
صالح، أم�س األحد، عن املواد التي 
س�تطعن به�ا الحكوم�ة يف قانون 

املوازنة املالية لعام 2021.
وق�ال صال�ح إن »اب�رز نقطت�ني 
س�تتضمنان يف الطعون الحكومية 
يف املوازن�ة ه�ي القط�اع الصح�ي 
والكهرباء«. وتابع »قانونا اليعطل 
م�واد قانون املوازن�ة بعد نرشه يف 
الجري�دة الرس�مية اال جهة تمتلك 
سلطة تعطيل بعض مواد القانون 
وهو القضاء االتحادي الذي يقيض 
عادة يف مثل ه�ذه الحالة بناًء عىل 
ش�كوى تتق�دم به�ا الحكوم�ة اىل 
املحكمة االتحادي�ة للطعن ببعض 
امل�واد الت�ي ادت اىل  تعط�ل بعض 
اختصاص�ات الس�لطة التنفيذي�ة 

وسياستها العامة«. 
يف  الفص�ل  ق�ول  »يك�ون  واردف: 
الطع�ن هن�ا ه�و ق�رار املحكم�ة 
االتحادي�ة ال�ذي يعد بات�ا وملزما 
وواجب التنفيذ«، مبينا أن »هذا ما 

جرت العادة عليه يف سابقة قضائية 
طعنت فيها الحكومة ببعض مواد 
قان�ون املوازنة العامة االتحادية يف 
الع�ام 201٥ وكذلك يف العام 2016  
وصادق�ت املحكم�ة ع�ىل قضاي�ا 
الطع�ن الحكوم�ي ببع�ض امل�واد 
وقته�ا«.  إىل ذلك، ن�رشت صحيفة 
املوازنة  الرس�مية قان�ون  الوقائع 
املالية للع�ام 2021. وذكرت وزارة 
الع�دل أن »العدد الجديد من جريدة 
العراقي�ة ص�در بالرق�م    الوقائ�ع 
)462٥(، والذي تضمن قانون   رقم 
)23( لس�نة 2021،  املوازنة العامة 
االتحادية لجمهورية العراق للسنة 
املالي�ة   2021«.وبن�رش القانون يف 
الرس�مية، يعترب قانون  الصحيفة 
املوازنة املالية نافذاَ وس�يبدأ العمل 

بالقانون ابتداًء من اليوم.
وص�ادق رئي�س الجمهورية برهم 
نيس�ان   8  ( الخمي�س  صال�ح، 
2021(، عىل قان�ون املوازنة املالية 
مجل�س  وص�ّوت   .2021 للع�ام 
النواب، األربع�اء )31 آذار 2021(، 
عىل املوازنة املالية للعام 2021 بعد 

التوافق عليها بني املكونات.

مستشار رئيس الوزراء: سنطعن هبذه
 املواد يف املوازنة 

القانون دخل حيز التنفيذ بعد نشره يف جريدة الوقائع الرمسية

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت املفوضية العليا املس�تقلة لالنتخابات، أمس األحد، أن 
املوعد املقرر إلجراء االنتخابات الربملانية يف  العارش من شهر 

ترشين األول املقبل، هو موعد حتمي ال رجعة عنه.  
وج�ددت مفوضية االنتخاب�ات يف الكلمة األس�بوعية، والتي 
تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منها، التزامها يف إنجاز املهام 
املوكل�ة إليها بإجراء انتخابات ش�فافة وعادلة ونزيهة تنال 
رىض وقب�ول الناخبني واملجتمع ال�دويل.  واضافت املفوضية 
أنه »جرى منح إجازة تأسيس ل� ) 2٥3( حزًبا سياسيًّا، كما 

بل�غ عدد طلبات التس�جيل لألحزاب التي هي قيد التأس�يس 
نح�و )63( طلًبا، يف حني بل�غ عدد طلبات األحزاب التي أبدت 
رغبته�ا باملش�اركة يف االنتخاب�ات الربملانية املقبل�ة )118( 
حزًبا، كما أبدى ) 11( تحالفا الرغبة باملشاركة يف االنتخابات 
ا مصّدًقا عليه، و)12(  املقبلة من أصل )32( تحالًفا سياس�يًّ
تحالًف�ا قيد التس�جيل|.  وأما م�ا يتعلّق باملرّش�حني األفراد، 
اوضحت املفوضية انه »قد بلغ عددهم )478(  مرش�ًحا، من 
ضمنه�م ) ٥( مرّش�حني من املكون األيزي�دي، و) 8( آخرين 
م�ن املكون الصابئ�ي املندائي، و)9( مرش�حني م�ن املكون 
الك�ورد الفيليني و )7( مرش�حني من املكون املس�يحي، بما 

فيهم )140( مرشًحا من األحزاب السياسية، و)4( مرشحني 
من التحالفات السياس�ية، وفقا للبيان«.  ويف الس�ياق ذاته، 
ذك�رت املفوضي�ة ان »مجلس املفوضني وافق عىل الس�ماح 
لألحزاب السياسية  )ممن أرسلت ملفاتها إىل الهيئة الوطنية 
للمس�اءلة والعدال�ة ( قب�ل )٥( أي�ام م�ن تاريخ آخ�ر يوم 
لتسلم قوائم املرش�حني املوافق 2021/4/17 بإبداء رغبتها 
باملشاركة يف االنتخابات بناء عىل قبول طلب التأسيس قبوالً 
مرشوطاً بإجاب�ة الهيئة املذكورة فيما بعد؛ إلتمام متطلبات 
الحزب عىل أن تس�تكمل هذه املتطلبات خالل )90( يوماً من 

قبول الطلب قبوالً مرشوطاً«.  

        بغداد / المستقبل العراقي

بحث وزير التخطيط خالد بتال النجم، أمس 
األح�د، معالجة املش�اكل الت�ي تواجه انجاز 
املستشفيات املتوقفة يف جميع املحافظات.  

وذكر بيان للوزارة تلقت »املستقبل العراقي« 
نسخة منه، أنه »الوزير خالد بتال النجم أكد 
ان جه�وداً كبرية ُتب�ذل االن من أجل معالجة 
املش�اكل الت�ي تواج�ه انجاز املستش�فيات 
املتوقف�ة يف جميع املحافظ�ات، وذلك خالل 

الديوان�ي  األم�ر  للجن�ة  ت�رؤس اجتماع�اً  
واملعالج�ات  الحل�ول  بايج�اد  املُكلّف�ة،   4٥
للمستش�فيات املتوقف�ة«.  وأض�اف بت�ال 
وفقا للبي�ان، أن »انجاز هذه املستش�فيات 
يمث�ل قضية وطني�ة ذات اولوية«، مؤكداً أن 
»اللجنة تمكنت لحد اآلن من معالجة ملفات 
الس�عات،  مختلف�ة  مستش�فى،   32 نح�و 
لل�رشكات  س�تمنح  تس�هيالت  هن�اك  وان 
الت�ي حققت نس�ب انج�از جي�دة«.  ولفت 
إىل أن »القط�اع الصح�ي سيش�هد تحس�نا 

والطبي�ة  الصحي�ة  الخدم�ات  مس�توى  يف 
املُقدم�ة للمواطن�ني، يف ح�ال اكم�ال ه�ذه 
املستش�فيات«، معلناً عن »اس�تمرار اللجنة 
يف عملها لحني معالجة جميع املش�اكل التي 

تواجه اكمال املستشفيات املتوقفة«.  
وتاب�ع البيان، »وجرى خ�الل االجتماع الذي 
حرضه وكي�ل وزارة الصحة هاني العقابي، 
ووكيل وزارة التخطيط ازهار حسني صالح، 
النج�ف  مستش�فيات  ملف�ات،  مناقش�ة 
ومستش�فى  رسي�ر،   400 س�عة  االرشف، 

الدجي�ل يف التاجي ببغداد، س�عة ٥0 رسيرا، 
ومستش�فى الدجيل بمحافظة صالح الدين 
س�عة ٥0 رسيرا ايضا، ومستشفى النهروان 
ببغداد، س�عة 200 رسير، فضال عن عدد من 
القضايا االخرى ذات الصلة، واتخذت اللجنة 
التوصيات والقرارات بشأنها«.  وأشار البيان 
إىل أنه »وش�ارك يف االجتم�اع ممثلو الجهات 
ذات العالق�ة، ومدي�ر ع�ام دائ�رة تخطي�ط 
القطاع�ات يف وزارة التخطي�ط، كما ضيفت 

اللجنة ممثيل عدد من الرشكات املنفذة«.  

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن البنك املركزي العراقي، أمس االحد، أن 
العراق أخرج من التصنيف الربيطاني للدول 
ذات املخاطر املرتفع�ة.    وذكر بيان للبنك، 
تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، أنه 
»يف إطار جهود البنك املركزي العراقي ومن 

خالل مكتب مكافحة غسل األموال وتمويل 
اإلره�اب يف تطوي�ر بيئ�ة األعم�ال بضمن 
معاي�ري االمتث�ال الدولي�ة ملكافحة غس�ل 
األم�وال وتموي�ل اإلرهاب، قام�ت الخزانة 
الربيطانية يف دائرة حكومة اململكة املتحدة 
بع�دم إدراج اس�م جمهوري�ة الع�راق من 
ضمن قوائ�م الدول ذات املخاط�ر املرتفعة 

حس�ب الق�رار رق�م 392 لس�نة 2021«.  
اعتم�دت  املتح�دة  »اململك�ة  أن  وأض�اف 
توصي�ات مجموع�ة العمل امل�ايل FATF يف 
تصني�ف ال�دول ذات املخاط�ر املرتفعة من 
حيث تطبيق معايري مكافحة غسل األموال 
وتمويل اإلره�اب، وذلك بع�د خروجها من 
دول االتحاد االوروبي، وعدَّت العراق ملتزماً 

يف مواكب�ة وتطبي�ق التوصي�ات الدولية«.  
وتابع، »ينعكس ع�دم إدراج العراق بضمن 
الئح�ة الدول ذات املخاط�ر املرتفعة إيجاباً 
ع�ىل تس�هيل األعم�ال التجاري�ة ودخ�ول 
ال�رشكات ب�ني البلدي�ن فض�ال ع�ن دع�م 
العمليات املالية بني القطاع املرصيف العراقي 

واململكة املتحدة«.  

        بغداد / المستقبل العراقي

قال�ت صحيفة فاينانش�ال تايمز عن 
مس�ؤولني مطلعني، أم�س األحد، إن 
مس�ؤولني س�عوديني وإيرانيني كبار 
أج�روا محادثات مب�ارشة يف محاولة 
الخصم�ني  ب�ني  العالق�ات  إلص�الح 
اإلقليميني، وذلك بعد أربع سنوات من 

قطع العالقات الدبلوماسية.    
وأضاف تقري�ر للصحيف�ة، نقال عن 
أحد املس�ؤولني، أن الجول�ة األوىل من 
املحادثات السعودية اإليرانية جرت يف 
بغداد يف التاس�ع من أبريل، وتضمنت 
مباحث�ات بش�أن هجم�ات الحوثيني 

وكانت إيجابية.  
كم�ا نقل�ت الصحيف�ة عن مس�ؤول 
سعودي كبري نفيه إجراء أي محادثات 

مع إيران.  
مصطف�ى  ال�وزراء  رئي�س  وكان 
الكاظم�ي قد زار الس�عودية يف أواخر 

الشهر املايض.  
وتكث�ف جماع�ة أنصار الل�ه اليمنية 
الهجم�ات عىل الس�عودية التي تقول 
إنها تعرتض أغلب الطائرات املس�رية 
والصواري�خ الت�ي يعل�ن الحوثي�ون 
إطالقها صوب مطارات وقواعد جوية 
وبني�ة تحتي�ة للطاقة، لك�ن بعضها 

يتسبب يف أرضار.  
وتق�ود الس�عودية تحالفا عس�كريا 
تدخ�ل بحرب اليمن يف م�ارس 201٥ 
ضد الحوثيني الذين أطاحوا بالحكومة 

اليمنية.  
وردا عىل التدخل العسكري السعودي، 
يشن أنصار الله هجمات عىل اململكة 

بالصواريخ أو بطائرات مسرية.  

املفوضية تؤكد إجراء االنتخابات بموعدها: تسجيل 253 حزبًا جديدًا و478 مرشحًا 

التخطيط: حسم ملفات 32 مستشفى.. وتسهيالت للرشكات التي حققت نسب إنجاز متقدمة

البنك املركزي: العراق خارج التصنيف الربيطاين للدول ذات املخاطر املرتفعة

»لعقد اتفاق«.. »فاينانشال تايمز«: 
مسؤولـون كبـار من السعـودية 

وإيران اجتمعوا يف العراق 

        بغداد / المستقبل العراقي

دعت هيئة اإلعالم واالتصاالت، أمس األحد، كافة املؤسسات اإلعالمية بمنع 
ن�رش أي وثيق�ة أمنية صادرة عن وزارتي الدفاع والداخلية او املؤسس�ات 
األمني�ة االخرى.وذكرت الهيئة يف وثيقة حصلت »املس�تقبل العراقي« عىل 
نس�خة منها، »تدعو هيئ�ة االعالم واالتص�االت الجه�ات اإلعالمية كافة 
رضورة االلتزام بمنع نرش اي وثيقة عسكرية صادرة عن وزارة الدفاع او 

الداخلية واملؤسسات االمنية االخرى، واعتبار ذلك خرقاً لالمن الوطني«. 

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة التخطيط، أمس االحد، ارتفاع نسبة الفقر نتيجة تصاعد الدوالر 
واس�عار امل�واد الغذائية.وق�ال املتحدث باس�م ال�وزارة إن »م�ؤرشات الفقر 
سجلت ارتفاعا من  2٥% اىل 27% كمؤرشات اولية«.وأضاف أنه »يف حال ورود 
مس�تجدات ومؤرشات جديد س�تعلن عنها الوزارة فيما بع�د«. وكانت وزارة 
التخطي�ط، أعلن�ت يف 16 من آذار املايض، انخفاض نس�بة الفق�ر يف البالد إىل 
2٥ باملائة من مجموع الس�كان، بعد أن كانت 31.7 باملائة عام 2020. وقال 
املتح�دث باس�م وزارة التخطيط، عب�د الزهرة الهن�داوي يف ترصيح صحفي 
س�ابق، إنه خ�الل »املرحلة األوىل لظهور جائحة كورون�ا يف النصف األول من 
الع�ام 2020 ارتفعت نس�بة الفقر إىل 31.7%، إال أنها ع�ادت للرتاجع بفضل 
إج�راءات رفع حظر التجوال وعودة العمل واألنش�طة لوضعها الطبيعي التي 

أدت إىل انحسار النسبة إىل 2٥ باملائة«.

هيئة متنع نرش الوثائق العسكرية 
الصادرة يف اإلعالم

نتيجة تصاعد الدوالر واسعار املواد الغذائية.. 
الفقر يرتفع يف العراق 

        بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظم�ي ورئيس مجلس القضاء 
األعىل فائق زيدان، أمس األحد، مكافحة الفس�اد والجريمة املنظمة. وذكر 
بيان ملجلس القضاء تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه، »زيدان استقبل 
الكاظم�ي وبح�ث الجانبان الجهود املش�رتكة يف مجال مكافحة الفس�اد 
والجريم�ة املنظم�ة«. وأض�اف أن »اللق�اء حرضه ن�واب رئيس محكمة 

التمييز ورئيس االدعاء العام ورئيس االرشاف القضائي«.

الكاظمي وزيدان يبحثان مكافحة الفساد 
واجلريمة املنظمة

        بغداد / المستقبل العراقي

دعا مستش�ار األمن القومي قاسم 
األعرج�ي، أم�س األح�د، اىل إعادة 

اعمار سنجار بدعم دويل.
وذك�ر بيان ملكتبه تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة من�ه ان األعرجي 
»استقبل السفري الياباني يف بغداد، 
س�وزوكي كوت�ارو وش�هد اللقاء 
العراقي�ة  العالق�ات  اس�تعراض 
الياباني�ة ورضورة تعزيزه�ا بم�ا 
يخدم مصال�ح البلدين والش�عبني 
الصديق�ني، كم�ا ج�رى بحث آخر 
السياس�ية  األوض�اع  مس�تجدات 
واألمني�ة عىل الصعيدي�ن اإلقليمي 

والدويل«.ودع�ا األعرج�ي الس�فري 
اليابان�ي إىل »مس�اهمة ب�الده يف 
إع�ادة إعم�ار مدين�ة س�نجار، ملا 
ش�هدته من دمار وخ�راب يف البنى 
التحتية،« مبينا أن »سنجار مدينة 
تعايش س�لمي حقيقي وتحتاج إىل 
دعم دويل للنهوض بواقعها الخدمي 

والعمراني«.
من جانبه، أكد الس�فري الياباني أن 
بالده عىل اس�تعداد لدعم العراق يف 
مجال إع�ادة إعمار امل�دن املحررة 
ومنه�ا س�نجار، م�ن خ�الل بناء 
وح�دات س�كنية يف ه�ذه املنطقة 
الت�ي عان�ى أهله�ا كث�ريا بس�بب 

اإلرهاب.

األعرجي: سنجار حتتاج إىل دعم دويل 
للنهوض بواقعها
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    المستقبل العراقي / الغانم 

افتت�ح محافظ واس�ط الدكت�ور محمد جمي�ل املياحي 
مجموعة من املش�اريع الخدمية يف قضاء الحي والتي تم 
تنفيذه�ا من قبل ك�وادر بلدية القض�اء بطريقة التنفيذ 
املبارش.وق�ال املحافظ إن هذه املش�اريع من ش�أنها أن 
تغ�ري الكثري يف جمالي�ة املدينة وتربز الوج�ه الجمايل لها 
خاصة وأن تنفيذها كان وف�ق املواصفات الدقيقة وهي 
عبارة عن مجموعة من الشوارع الرئيسية أهمها شارعي 

الحي الصناعي وشارع املستوصف.
وأوض�ح أن االعم�ال تضمن�ت االعم�ال البلدي�ة وأعمال 
ش�بكات املجاري والرصف الصحي واالن�ارة واالتصاالت 
وأعمال الكاربستون واملقرنص لألرصفة إضافة اىل إنشاء 

مجموعة من الحدائق الجانبية وأماكن الجلوس.

وأش�ار اىل أن القضاء الذي كان يعاني الكثري من 
االهمال وتراجع الخدمية س�وف يش�هد يف قادم 
االي�ام تنفيذ ع�دد آخر م�ن املش�اريع الخدمية 
املهمة ضمن تخصيصات عام 2021 وس�تكون 
تلك املشاريع موزعة يف جميع املناطق وهي ذات 

طابع خدمي عمراني.
وضم�ن جوالته اليومية عىل عموم املش�اريع يف 
املحافظة تاب�ع محافظ واس�ط الدكتور محمد 
جمي�ل املياحي أعمال تنفيذ مرشوع »الخاچية« 
يف مدينة بكافة فقراته ومراحل تقدم العمل الذي 
يسجل تقدم متصاعد وتنفيذ بمواصفات جيدة.

وأوضح أن العمل يس�ري يف امل�رشوع بدقة عالية 
وهن�اك  املطلوب�ة  الزمني�ة  التوقيت�ات  ووف�ق 
الت�زام واضح من قبل الرشك�ة املنفذة يف تطبيق 

املواصفات الفنية بدقة عالية.
وأض�اف نح�رص ع�ىل ش�مول كافة ش�وارع 
ومناط�ق الخاجي�ة بأعمال التأهي�ل، وإضافة 
مالح�ق تنفيذ للمرشوع الكمال ش�وارع جميع 
املنطق�ة وح�ل املش�اكل واملعوق�ات التي تمنع 
التنفيذ.وأوض�ح أن االعمال الت�ي تجري حاليا 
يف الخاجي�ة تتضمن صب أحد الش�وارع املهمة 
الرابط�ة ب�ن منطق�ة الج�دول وح�ي الزهراء 
لتس�هيل التنقل بن املنطقتن.وأك�د أن القليلة 
القادمة ستشهد املبارشة بأعمال تنفيذ تصميم 
مدخ�ل الخاچية من جهة ح�ي الزهراء ليكون 
مدخ�ل يليق بهذه املنطقة خاصة بعد رفع عدد 
م�ن البيوت التي كانت تعيق املرشوع وتعويض 

أصحابها.

مـحـافـظ واسـط يـفـتـتــح مـجـمـوعـة مشـاريـع خـدمـيـة فـي قـضـاء الـحـي
تابع لياًل تنفيذ األعمال اخلدمية يف مشروع تطوير وتأهيل منطقة اخلاجية

    بغداد/ المستقبل العراقي

وج�ه ام�ن بغ�داد عالء مع�ن، أم�س األحد، 
البلدي�ة بتأهي�ل وتجمي�ل محي�ط  الدوائ�ر 

الكنائس ودور العبادة واالهتمام بها .
وجاء خالل جولة لالمن رفقة الكاردينال مار 
لويس روفائيل األول ساكو بطريرك الكنيسة 
والعال�م  الع�راق  يف  الكاثوليكي�ة  الكلداني�ة 
لالط�الع عىل واق�ع الكنائ�س يف العاصمة اذ 
زارا كنيس�ة )ام االح�زان الكلداني�ة( ق�رب 
وكنيس�ة  بغ�داد  وس�ط  الش�ورجة  س�وق 

)ماركوركي�س الكلداني�ة( بمنطقة زيونة و 
م�رشوع بطريريكية باب�ل الكلدانية بجانب 

الرصافة ».
وق�ال ام�ن بغ�داد، »لدين�ا اهتم�ام كب�ري 
بالكنائ�س ودور العب�ادة الهميته�ا الديني�ة 
والروحي�ة ووجهن�ا الدوائر البلدي�ة بتأهيل 

املنطقة املحيطة بها وتجميلها«. 
واش�ار اىل ان »هذه االماكن تعد مركزاً مشعاً 
وس�ط بغداد وبقعة رائعة يجب االهتمام بها 
ملا تمثله م�ن عمق تأريخ�ي وتراثي يف بغداد 
والع�راق وهي مؤسس�ة منذ س�نوات طوال 

تمتد ملئات الس�نن يجب الحفاظ عليها وعىل 
جماليتها، مبيناً ان »االيام القادمة ستش�هد 
تطوير الكثري من املواقع الدينية ودور العبادة 

يف العاصمة بغداد«.
من جهته، اعرب ساكو عن امتنانه باالهتمام 
االب�وي م�ن قبل امن بغ�داد عاداً أي�اه دوراً 
مهماً ومطمئناً للمكون املس�يحي بان هناك 
م�ن يفكر بهم وبمكانته�م ودورهم ويحرتم 
تراثهم ما يعزز املحافظة عىل العيش املشرتك 
واالخوة ب�ن املكونات ويخل�ق طمأنينة بن 

الجميع«.

امني بغداد يوجه بتأهيل وجتميل حميط دور العبادة 
واالهتامم هبا

الطاقة األذربيجانية تتسلم مسودة مذكرة التفاهم 
املقرتحة من قبل النفط العراقية

وزارة الثقافة حتتفي بيوم الرتاث العاملي

    بغداد / المستقبل العراقي

األذربيجاني�ة  الطاق�ة  وزارة  اعلن�ت 
اس�تالمها مس�ودة مذك�رة التفاه�م 
النف�ط  وزارة  قب�ل  م�ن  املقرتح�ة 
العراقية كونها الخطوة األوىل يف زيادة 

التعاون بن البلدين.
وذكر بيان لوزارة الخارجية ان القائم 
باألعم�ال املؤق�ت ل�دى باك�و مك�ي 
ريس�ان املعموري التقى وزير الطاقة 
األذربيجاني برويز شاهبازوف وجرى 
خالل اللقاء مناقش�ة التعاون الثنائي 

بن البلدين يف مجال النفط والغاز«.
وأك�د القائ�م باألعم�ال املؤق�ت عىل 

عمق العالقات التاريخي�ة التي تربط البلدين 
الصديقن عىل كافة املس�تويات سواء كانت 
ثقافي�ة أو ديني�ة أو سياس�ية، إضاف�ًة إىل 
القواس�م املش�رتكة بن الع�راق وأذربيجان، 
فضالً عن ما تحقق من لقاءات أجراها الوفد 
الربملان�ي العراقي خ�الل زيارت�ه األخرية إىل 
أذربيجان، كونها تس�هم يف فتح آفاق تعاون 
تطوي�ر  إىل  يس�عى  الع�راق  وأن  مش�رتكة، 
العالق�ات االقتصادية وزيادة حج�م التبادل 

التجاري ».
البي�ان،  بحس�ب  اللق�اء،  خ�الل  ت�م  كم�ا 
مناقش�ة مس�ودة مذكرة التفاه�م املقرتحة 
م�ن قب�ل وزارة النفط العراقي�ة إىل نظريتها 
عليه�ا  مالحظاته�ا  ألب�داء  األذربيجاني�ة، 

وتوقيعه�ا بأق�رب فرص�ة، لرغب�ة العراق يف 
فتح آف�اق تعاون يف مج�ال النف�ط، والغاز، 
واالس�تثمار، كذلك مناقش�ة اجتماع اللجنة 
املش�رتكة العراقية-األذربيجانية واس�هامها 
إىل  ، إضاف�ًة  الثنائي�ة  العالق�ات  يف تطوي�ر 
سعي العراق لالعرتاف بجامعة النفط والغاز 
األذربيجانية التي تحم�ل تاريخاً علمياً كبرياً 
يتجاوز مئة عام من العطاء، وقد تخرج منها 

طلبة عراقين ابان الحكم السوفيتي«.
م�ن جانب�ه أش�ار ش�اهبازوف إىل التاري�خ 
املش�رتك ال�ذي يجم�ع الع�راق وأذربيج�ان، 
والروابط التاريخية واألخوية بن الش�عبن، 
وأوض�ح أن ب�الده تق�در عالية زي�ارة الوفد 
مجلس النواب العراق�ي مؤخرا إىل باکو، وان 
أذربيجان تتطلع إىل زيارات مستقبلية رفيعة 

املس�توى ب�ن البلدي�ن، وان حكومة 
ب�الده تس�عى لتطوي�ر العالقات بن 

البلدين ». 
كم�ا اش�ار الوزي�ر إىل أهمي�ة عق�د 
اجتماعات اللجنة املش�رتكة والتوقيع 
ع�ىل االتفاقي�ات ومذك�رات التفاهم 
كونها اإلطار القانوني الذي يس�هم يف 
تعزيز وتطوير العالقات الثنائية، وان 
وزارة الطاقة عىل استعداد لدراسة أي 
مق�رتح يف مجال النف�ط والغاز يقدم 

من قبل العراق ».
وأكد ش�اهبازوف أن ,وزارته استلمت 
مس�ودة مذكرة التفاهم املقرتحة من 
قب�ل وزارة النف�ط العراقي�ة، وأب�دت 
مالحظاته�ا عليها وارس�لتها إىل وزارة العدل 
القانوني�ة  األط�ر  الس�تكمال  األذربيجان�ي 
له�ا، وانه يثم�ن دور وزارة النف�ط العراقية 
يف ارس�ال مق�رتح املذك�رة كونه�ا الخط�وة 
األوىل يف زي�ادة التعاون، وأضاف انه س�يتابع 
وبشكل شخيص وبالتنسيق مع وزير التعليم 
والرتبية األذربيجاني موضوع إعادة االعرتاف 
بالجامعات األذربيجانية ومنها جامعة النفط 
والغ�از ».وقال أن ,وزارت�ه وبعد التوقيع عىل 
مذكرة التفاهم املقرتحة، ستؤس�س مجلس 
الخرباء بن أذربيج�ان و العراق، يضم خرباء 
يف مج�ال النف�ط والغ�از م�ن كال الجانبن، 
وس�يكون له�م دوراً يف تطوير قط�اع النفط 

والغاز بما يخدم مصلحة البلدين«.

    بغداد / المستقبل العراقي

تحتف�ي وزارة الثقافة والس�ياحة واالثار، أمس األح�د، بالتعاون مع 
دائ�رة الدراس�ات والبح�وث والتدريب االثاري بمناس�بة ي�وم الرتاث 
العاملي، تحت ش�عار )الرتاث العاملي.. االهمية والتحديات(، بفعاليات 
متنوع�ة بينها عرض فيلم قصري يظهر املواق�ع العراقية األثرية التي 

انضمت اىل الئحة الرتاث العاملي.
وقال رئي�س هيئة االثار وال�رتاث التابعة ل�وزارة الثقافة، ليث مجيد 
حس�ن بحس�ب بيان للوزارة تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه إن 
»الع�راق يحتفل مع دول العال�م يف ضوء املواقع املس�جلة عىل قائمة 
الرتاث«، مش�ريا اىل ان هذا اليوم )18 نيسان( من كل عام تحتفل فيه 
العديد من دول العالم، وهو يوم حدده املجلس الدويل للمباني واملواقع 

األثرية ال�)ICOMOS( تحت رعاية منظمة اليونسكو ومنظمة الرتاث 
العاملي ». 

وبش�أن تحدي�د هذااليوم، أوضح حس�ن ان�ه »تم تحديده، حس�ب 
االتفاقية التي أقرها املؤتمر العام ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم 
والثقاف�ة يف باريس يف عام 1972«، مبينا أن »االتفاقية تصنف الرتاث 
البرشي إىل نوعن، ثقايف يش�مل اآلث�ار واألعمال املعمارية واملجمعات 
العمراني�ة واملواقع الحرضية ذات القيمة االس�تثنائية، واخر طبيعي 
يش�مل املواق�ع الطبيعي�ة ذات القيم�ة العاملية، به�دف تعزيز الوعي 

الثقايف ومضاعفة جهودها الالزمة لحماية الرتاث واملحافظة عليه«.
وأضاف »بهذه املناس�بة اعد قسم العرض املتحفي يف املتحف العراقي 
فيلما قصريا عن املواقع العراقية التي وضعت عىل الئحة الرتاث العاملي 

يوضح نبذة مخترصة عن كل موقع مع الصور«.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    المستقبل العراقي / مروان ناظم

حدد محافظ نينوى، نجم الجبوري موعد حس�م ملف الجس�ور 
واملستشفيات يف مدينة املوصل.

وذك�ر محاف�ظ نينوى نجم الجب�وري يف ترصيح لوكال�ة األنباء 
العراقية )واع(، أنه »س�يتم حس�م ملف جسور الكيارة وبادوش 
والحرية والجرس القديم يف مدينة املوصل خالل أش�هر«، الفتاً إىل 

أن »العمل ما زال جاريا بجرس الكوير«.
وأض�اف، أنه »من املؤم�ل انتهاء األعمال الجارية خالل االش�هر 
القادم�ة يف الجرس الرابع فيم�ا تمت إحالة الج�رس الخامس اىل 
رشكة مرصي�ة«، مبينا أنه »يج�ري القيام حاليا بإنش�اء جرس 

ثابت يف مدينة املوصل«.
وأش�ار الجب�وري اىل أن »هن�اك جس�ورا مخط�ط إلنش�ائها يف 
املستقبل، وهما الجرسان السادس والسابع بهدف تسهيل املرور 
داخل مدينة املوصل، وتس�هيل حركة التجارة بن العراق وتركيا 
واورب�ا«، مؤك�دا أنه »بعد اكم�ال الجرس الثال�ث وجرس بادوش 
ل�م يعد بمقدور الش�احنات الدخول اىل مدينة املوصل والتس�بب 

باالختناقات املرورية«.
 م�ن جان�ب آخ�ر أوض�ح محاف�ظ نين�وى، أن�ه »س�تتم إحالة 
املستشفى الجمهوري ومستشفى الخنساء عىل القرض الكويتي 
لغرض اعمارهما، فيما س�تتم إحال�ة مطار املوصل عىل القرض 

الفرنيس إلنجازه«.

حمافظ نينوى حيدد موعد حسم ملف 
اجلسور واملستشفيات يف املوصل

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت خلية االعالم األمن�ي، أمس االحد، القبض عىل 66 مطلوبآ 
وفق مواد قانونية مختلفة يف محافظة البرصة

 وذك�رت الخلي�ة يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، 
»به�دف تعزيز األمن واالس�تقرار ووفقا ملعلومات اس�تخبارية،  
نفذت قوة مش�رتكة من قي�ادة عمليات الب�رصة واجب تفتيش 
وتطهري عدة مناطق ضمن قاطع مسؤوليتها حيث القت القبض 
ع�ىل 66 مطلوبا وفق م�واد قانونية مختلف�ة وضبطت 3 بنادق 

Ak ومسدس«.
واضاف البيان ان«قوة مش�رتكة خرجت من املقر املتقدم لقيادة 
العمليات املش�رتكة / كرك�وك بواجب تفتي�ش وتطهري املنطقة 
املحصورة من قرية دور الس�د اىل املنطقة املقابلة لقرية شبنتة، 

حيث تم العثور عىل 7 عبوات ناسفة مختلفة األنواع«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت الهندس�ة العسكرية يف الحشد الش�عبي، أمس األحد، عن 
مواصل�ة رف�ع األنق�اض ومخلفات الح�رب من الجان�ب األيمن 
ملدين�ة املوصل، مبينة أنها، أنج�زت 50% من رفع األنقاض للدور 

املهدمة بحيي الشفاء والزنجييل.
وذكر بيان ملديرية الحشد الشعبي تلقت املستقبل العراقي نسخة 
من�ه ان آليات الهندس�ة رفعت مئات األطنان م�ن أنقاض الدور 
املهدم�ة وفتحت الطرق يف حيي الش�فاء والزنجي�يل يف املوصل« 
، مؤك�دا :« ان األي�ام القليل�ة املقبلة ستش�هد الوص�ول لإلنجاز 
النهائي بتنظيف الحين بش�كل كامل من مخلفات الحرب ضمن 
حملة نهضة نينوى الخدمية«.و أطلقت هيئة الحشد الشعبي« يف 
26 آذار 2021، حملة خدمية كربى باسم“ نهضة نينوى” إلعادة 

الحياة إىل مدينة املوصل بالتعاون مع إدارة محافظة نينوى«.

    بغداد / المستقبل العراقي

قررت وزارة الرتبية، أمس األحد، ان تبدأ امتحانات نصف الس�نة 
للع�ام ال�درايس 2020 – 2021، للتالميذ والطلب�ة املؤجلن ، يوم 
االحد الخامس والعرشين من ش�هر نيسان الحايل وتستمر لغاية 

الخميس التاسع والعرشين منه . 
وذكر بيان للوزارة تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه ان القرار 
يش�مل املحافظ�ات كافة ، باس�تثناء اقلي�م كردس�تان ، وان ال 
يؤثر ذلك عىل س�ري االيام الدراسية . وال تشمل االمتحانات طلبة 

الكورسات كونهم مشمولن بنظام االعادة ».

اإلعالم األمني: القبض عىل
 66 مطلوبا يف البرصة

احلشد: قريبًا انجاز تنظيف 
حيني يف املوصل من االنقاض

الرتبية حتدد موعدًا المتحانات نصف السنة 
للتالميذ والطلبة املؤجلني

    بغداد / المستقبل العراقي

أكدت األمانة العامة للعتبة الحسينية املقدسة 
عىل ان املش�اريع التي تنفذها هي مش�اريع 
وطني�ة تص�ب يف خدم�ة املواط�ن العراقي.
وق�ال نائب األم�ن العام للعتبة الحس�ينية، 
حس�ن رش�يد العبايجي يف حدي�ث صحفي، 
إن »مش�اريع العتبة الحسينية هي مشاريع 
وطنية عراقية متميزة هدفها خدمة املواطن 
بالدرج�ة األس�اس، وال تطم�ح إدارة العتبة 
الحس�ينية من خاللها تحقيق اهداف ربحية 
بل أنها تص�ب يف مصلحة جميع العراقين«. 
وأوضح أن »هنالك رسالة اىل السلطة الرابعة 
وهي أن يكونوا حيادين بنقل تلك املش�اريع 
السياس�ية  التجاذب�ات  ع�ن  يبتع�دوا  وأن 
والطائفي�ة، والنظ�ر لتلك املش�اريع بالعن 
املهني�ة واالخالقي�ة التي يتس�م به�ا االعالم 

الحقيقي«. وتابع أن »املواطن العراقي اليوم 
يعاني من مش�اكل كب�رية تعليمية وصحية 
وخدمي�ة واملتأمل من االع�الم ان يكون اليد 
الس�اندة والداعمة ملشاريع العتبات«. وأشار 
إىل أن » مش�اريع العتب�ة الحس�ينية الي�وم 
هي مش�اريع كبرية واثبتت جدارتها وثقتها 
لدى الش�ارع العراقي وهي يف تقدم مستمر، 
حي�ث تس�عى إدارة العتبة اىل بن�اء املدارس 
واملستش�فيات وغريها من املش�اريع املهمة 
األخرى«. يذكر أن »العتبة الحسينية املقدسة 
ومن خالل ترجمة توجيهات ممثل املرجعية 
الدينية العليا، واملتويل الرشعي لها عبد املهدي 
الكربالئ�ي، ع�ىل أرض الواقع تق�وم بتنفيذ 
العدي�د م�ن املش�اريع االس�رتاتيجية املهمة 
والتي تهدف اىل تقدي�م الخدمات للمواطنن 
وتعي�د الهيبة للمنتج الوطن�ي وتوفر اآلالف 

من فرص العمل للشباب«.

العتبة احلسينية: مشاريعنا تصب 
يف خدمة املواطنني وليس ربحية

    بغداد/ المستقبل العراقي

اص�درت وزارة الزراعة ع�دداً من القرارات حول منع حركة نقل محصويل الحنطة والش�عري 
داخل العراق للحد من دخول املحاصيل مجهولة املصدر وغري املحدد موس�م حصادها ومدى 
صالحيتها لالس�تهالك سواء كان الغرض منه االس�تخدام البرشي أو العلفي فضالً عن منع 
اس�تغالل موس�م حصاد املحصولن وتس�ويقهما من قبل التنظيمات املصنف�ة إرهابياً لدى 
الع�راق أو دول الجوار واملهربن والتجار املضاربن. وذكرت يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نسخة منه ان »هذه اإلجراءات صدرت بناًء عىل مقتضيات املصلحة العامة والتي نصت عىل 
)منع نقل املحاصيل الزراعية االس�رتاتيجية/ محصويل الحنطة والشعري من إقليم كردستان 
إىل باقي محافظات العراق ومنعها من محافظات العراق إىل إقليم كردستان فضالً عن منعها 
بن كافة املحافظات وألي غرض إىل إش�عار آخر(. وبينت ان »الوزارة قررت منع دخول هذه 
املحاصيل املس�توردة لحس�اب القطاع الخاص م�ن كافة املنافذ الحدودية وإىل إش�عار آخر، 
فيما تم اس�تثناء املحاصيل الزراعية املنقولة لحساب تشكيالت وزارة الزراعة )رشكة ما بن 
النهرين العام�ة للبذور والرشكة العراقية إلنتاج البذور( وحس�ب الضوابط املعتمدة أصوليا 
واعتبارا من يوم 15 من ش�هر نيس�ان الحايل. واضافت ان الوزارة ب�أن الهدف من القرارات 
يأتي ملنع تس�ويق املحاصيل امل�دورة من العام املايض إىل وزارتي الزراع�ة والتجارة عىل أنها 
من إنتاج املوسم الحايل ولتجنب تبعات وتاليف إيقاع الرضر املبارش عىل األمن الغذائي الوطني 

بصورة عامة ووزارات املالية، التجارة، الزراعة بصورة خاصة.

    بغداد/ المستقبل العراقي

�ذت هيئة النزاهة االتحادية ثالث عمليَّات  نفَّ
ضب�ٍط يف مرك�ز كم�رك أم ق�رص الش�مايل 
التقاع�د  وهيئ�ة  ال�دويلِّ  الب�رصة  ومط�ار 
الوطنيَّ�ة يف املحافظ�ة، أس�فرت عن ضبط  
ثالثة ُمتَّهمن. وذك�رت الهيئة يف بيان تلقت 
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه ان فري�ق 
عم�ل مديريَّة تحقي�ق البرصة، ال�ذي انتقل 
ن من  إىل مرك�ز كمرك أم قرص الش�مايل تمكَّ
ضب�ط مأموٍر گمرگي؛ لعدم قيامه بمرافقة 
وتس�ليم )30( حاوي�ًة إىل مديريَّ�ة املنطقة 
الحرة؛ إلكمال إجراءات املُعامالت الگمرگية؛ 
لغرض تهريب الحاويات وعدم دفع الرسوم 
املفروضة عليها.وأوضحت ان : الحاويات ال� 
لة عىل شاحنات تحتوي عىل مواد  )30( ُمحمَّ
احتياطيَّ�ة للدراج�ات الناريَّة وع�دد يدوية 
تعود لرشكت�ن تجاريتن، الفتة إىل أنَّ املُتَّهم 
لم يقم بتسليم الحاويات إىل مديريَّة املنطقة 

الحرة، ُمدَّعياً هروب سائقي الشاحنات مع 
الحاوي�ات إىل جه�ٍة مجهولٍة.وأضاف�ت إن 
: فري�ق العمل قام، يف عمليَّ�ٍة ثانيٍة، بضبط 
وصوالت جبايٍة إلح�دى الرشكات املتعاقدة؛ 
لتأج�ري الگ�راج الخارج�ي ملط�ار الب�رصة 
الدويل؛ لقيامها بجبابة األموال من السيَّارات 
املُتوّجه�ة من مركز املدين�ة إىل املطار خالفاً 
للعق�د امل�ربم معه�ا.ويف عمليَّ�ٍة ُمنفصل�ٍة، 
�ن الفري�ق م�ن ضب�ط ُمتَّهم�ِن اثنن  تمكَّ
يف هيئ�ة التقاع�د الوطنيَّ�ة  - ف�رع البرصة 
رٌة، ُموضحًة  وبحوزتهما ُمستمس�كاٌت ُمزوَّ
أن أحد املُتَّهم�ن انتحل صفة متقاعد ُمتوفَّ 
منذ عام 2003.واش�ارت اىل تنظيم محارض 
َذت بناًء  ضب�ٍط أصوليٍَّة يف العمليَّ�ات التي ُنفِّ
عىل مذكرات ضبٍط قضائيٍَّة، وعرضها رفقة 
املُتَّهمن عىل الس�ّيد ق�ايض محكمة تحقيق 
قضايا النزاه�ة يف البرصة؛ الذي قرَّر توقيف 
املُتَّه�م يف العمليَّة األوىل، وإص�دار أمر قبٍض 

وتحرٍّ بحقِّ ُمتَّهٍم آخر يف القضية.

الزراعة تصدر قرارات جديدة بشأن منع 
حركة نقل احلنطة والشعري داخل العراق

النزاهة: ضبط ثالثة متهمني بعمليات منفصلة 
يف كمرك أم قرص والتقاعد ومطار البرصة

حمافظ البرصة يتحدث عن »املردود 
اإلجيايب« مليناء الفاو الكبري

    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

أس�عد  املهن�دس  الب�رصة  محاف�ظ  أك�د 
العيداني، أم�س األحد، ان جميع التطورات 
االقتصادية التي تشهدها املحافظة مٔوخراً 
ومس�تقبال تنعك�س بش�كل إيجاب�ي عىل 

الواقع العام يف العراق.
وق�ال العيدان�ي، يف ترصي�ح صحف�ي، ان 
»انج�از مين�اء الف�او الكب�ري واالهتم�ام 
باملوان�ٔي  الت�ي تم�ر  الخارجي�ة  بالط�رق 

العراقي�ة جميعها تع�ود بمردود مادي عىل 
الع�راق بش�كل ع�ام والب�رصة ع�ىل وجه 

الخصوص«.
»جمي�ع  ان  الب�رصة  محاف�ظ  وأض�اف 
تش�هدها  الت�ي  االقتصادي�ة  التط�ورات 
املحافظة مٔوخرا ومستقبال تنعكس بشكل 

إيجابي عىل الواقع العام يف العراق«.
وأش�ار العيداني اىل أهمي�ة »التضامن بن 
الحكومة املحلية واالتحادية من أجل إعمار 

البلد«.

حمافظ بغداد: املحافظة قامت 
بمشاريع ارسع من الوزارات

     بغداد/ طالب ضاحي/ عادل احمد

أعل�ن محاف�ظ بغ�داد، أمس األح�د، عن 
وجود مشاريع قامت بها املحافظة ارٔسع 

من الوزارات.
وق�ال العط�ا، يف ترصي�ح صحف�ي، ان 
»املحافظ�ة قام�ت بمش�اريع ارٔسع من 

الوزارات«.
وأضاف، ان »املحافظة بصدد فتح قس�م 

للرتبية يف سبع البور«.
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وزارة النقل

الرشكة العامة الدارة النقل اخلاص
القسم : االمالك والعقارات

اعالن رقم )3927(
تعل�ن الرشك�ة العام�ة الدارة النق�ل الخاص عن اج�راء مزايدة علنية لتأجري املش�يدات ادن�اه يف محافظة 
)ميس�ان( يف الي�وم )الثالث�ن( تبدأ من اليوم التايل لن�رش االعالن وفق قانون بيع وايج�ار اموال الدولة رقم 
)21( لس�نة 2013 املعدل والرشوط التي يمكن الحصول عليها من قس�م الرشكة اعاله لقاء مبلغ )5000( 
دينار غري قابل للرد فعىل الراغبن الحضور يف الس�اعة الحادية عرش يف قس�م الرشكة يف محافظة )ميسان( 
ع�ىل  ان يق�دم املزايد كتاب يؤيد براءة ذمته من الرضيبة معنون اىل )الرشك�ة العامة الدارة النقل الخاص( 
وهوية االحوال املدنية وش�هادة الجنس�ية او )البطاقة الوطنية املوحدة(  وبطاقة السكن )النسخ االصلية( 
ويدفع التأمينات القانونية البالغة 20% مرضوبا يف عدد س�نن العقد بصك مصدق ويتحمل من ترسو عليه 
املزاي�دة اجور خدمة بنس�بة 2% وكذلك يتحمل الناكل فرق البدلن يف عدد س�نن العق�د  ويف حالة مصادفة 

موعد املزايدة عطلة رسمية تجري املزايدة يف اليوم التايل 

مدة االيجار سنتان عدا الفقرتن ) 1و6/4( ملدة سنة واحدة .. يدفع بدل االيجار قسط واحد سنويا

وزارة النفط 
رشكة مصايف اجلنوب )رشكة عامة(

هيأة املواد / قسم العقود واملشرتيات
املناقصة العامة املحلية 2021/204

تصميم وجتهيز ونصب وتشغيل منظومة االطفاء التلقائية الصديقة للبيئة من النوع )CF31( خلزانات يف مصفى ذي قار
اعالن اول عىل املوازنة التشغيلية 

1� يرس رشكة مصايف الجنوب /رشكة عامة بدعوة اصحاب الرشكات واملكاتب لالشرتاك يف املناقصة اعاله عىل ان يكون املراجع املدير املفوض 
او وكيل له بوكالة رسمية صادره ومصدقة من كاتب العدل

2 � تقديم طلب تحريري معنون اىل قس�م العقود واملش�رتيات ودفع قيمة البيع للوثائق القياسية للمناقصة البالغة )150,000 مائة وخمسون 
الف دينار عراقي فقط (مع صورة من هوية تصنيف املقاولن نافذة املفعول وشهادة تاسيس الرشكة

3 � الكلفة التخمينية تبلغ )1,470,000,000( فقط مليار واربعمائة وسبعون مليون دينار عراقي 
4 � التامينات االولية املطلوبة )29,400,000( فقط تسعة وعرشون مليون واربعمائة  الف دينار عراقي صادرة من مرصف معتمد لدى رشكة 

مصايف الجنوب ونافذ لغاية 28 يوما بعد انتهاء نفاذية العرض التجاري 
WWW.src.gov.iq  5 � ملقدمي العطاء الراغبن يف الحصول عىل معلومات اضافية زيارة املوقع االلكرتوني للرشكة

contracts@src.gov.iq ولالستفسار عن اية معلومات يمكنكم مراسلة رشكتنا عىل الربيد االلكرتوني التايل
6 � يتم تس�ليم العطاءات يف مقر رشكة مصايف الجنوب رشكة عامة غرفة لجنة فتح العطاءات املحلية واخر موعد الس�تالم العطاءات الس�اعة 
الثانية عرش ظهرا ليوم الغلق املصادف 2021/6/2 ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رس�مية يس�تمر االعالن اىل ما بعد العطلة ويعترب اليوم 

الذي ييل العطلة اخر يوم لغلق املناقصة وسيتم رفض العطاءات املتأخرة 
7 � س�يكون انعقاد املؤتمر لالجابة عىل استفس�ارات املشاركن يف املناقصة الس�اعة العارشة صباحا يوم 2021/5/26 يف مقر الرشكة الكائن 

يف محافظة البرصة الشعيبة 
8 � اجراء الكشف املوقعي من قبل املناقصن وتوقيع محرض مشرتك بذلك قبل موعد غلق املناقصة 

9 � يتم تقديم الجزء الرابع من الوثيقة القياس�ية بعد مىلء املواصفات الفنية املطلوبة وجداول الكميات املس�عرة )ضمن الجزء الرابع حرصا ( 
وحسب ما موضح يف الوثيقة وتقديم الجزء السادس للتاكيد عىل املواصفات املطلوبة عىل ان تكون موقعه ومختومة عىل جميع اوراقها ومغلفة 
يف ظ�رف واح�د مغلق ومخت�وم مثبت عليه العنوان القانوني الكام�ل للرشكة مع رقم موبايل املدير املفوض ورقم واس�م املناقصة مع تزويدنا 

بقرص )CD( للوثيقة كاملة اضافة لظرف ثاني يتضمن املستمسكات املطلوبة والتامينات االولية 
10 � املستمس�كات املطلوبة عند التقديم : ش�هادة تأس�يس الرشكة , املحرض االول للتأسيس , قرار التاس�يس , هوية تصنيف املقاولن نافذة 
املفع�ول , الهوية الرضيبية واس�تخدام الرقم الرضيبي , تأييد س�كن مصدق خاص بعنوان الرشكة , تأييد حج�ب البطاقة التموينية عن املدير 
املفوض للرشكة او املكتب , كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب لالشرتاك يف املناقصات معنون اىل رشكة مصايف الجنوب , براءة ذمة 

من دائرة الضمان االجتماعي 
11 � يجب مراعاة تقديم السيولة النقدية املطلوبة يف القسم الثالث من الوثيقة القياسية وخالف ذلك سيتم استبعاد العطاء 

12 � يف حال عدم التزام مقدمي العطاءات بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها المالء القسم الرابع منها فسيتم استبعاد عطاءه مما 
يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم 

13 ��تحديد مدة نفاذية العطاء بفرتة ال تقل عن )90( يوما من تاريخ غلق املناقصة عىل ان تكون عمله العطاء بالدينار العراقي 
14 � رضورة حصول منتس�بي الرشكة عىل ش�هادة خاصة باجتيازهم لدورات ال� HSE الس�المة والصحة والبيئة قبل الرشوع بتنفيذ االعمال 

داخل الرشكة
15 � سيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبن بالحضور اىل مقر رشكة مصايف الجنوب رشكة عامة / غرفة لجنة 

فتح العطاءات املحلية يف نفس اليوم الساعة الواحدة ظهرا او اليوم التايل يف الساعة التاسعة صباحا 
16 � الرشكة غري ملزمة بقبول اوطا العطاءات 

17 � يتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور اخر اعالن  باالضافة اىل تس�ديد رس�م عديل بمبلغ )10,000( عرشة االف دينار ورسم طابع بنسبة 
)0,003( من قيمة العقد ورسم هنديس بنسبة )0,0005( من قيمة العقد قبل توقيع العقد

18 � سيتم تنفيذ العطاء من خالل اجراء العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 
19 � لجه�ة التعاق�د الح�ق يف الغاء املناقصة يف اي مرحلة م�ن مراحلها قبل صدور كتاب االحالة بناء عىل اس�باب مربرة دون تعويض مقدمي 

العطاء

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول )70( والصادر يف 2021/4/13
 تعل�ن اللجنة اعاله عن تاجري العق�ارات املدرجه تفاصيلها يف ادناه 
والعائده ملكيتها اىل مديرية بلدية الش�يخان  وفقا الحكام القانون 
)21( لسنة )2013( وبطريقة املزايدة العلنية . فعىل الراغبن بااليجار 
مراجعة مديرية بلدية الشيخان وخالل مدة )30( يوم تبدأ من اليوم 
التايل لنرش االعالن بالصحف مستصحبن معهم التامينات القانونية 
البالغ�ة )50%( من القيمة املقدرة وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري 
من مدة االعالن ويتحمل من ترس�و علي�ه املزايدة اجور نرش االعالن 
واملصاريف االخرى عىل ان يقوم بتس�ديد باقي بدل االيجار والرسوم 
االخرى وابرام العقد خالل مدة )ثالثون يوم( من تاريخ تصديق قرار 
االحالة وبخالفه يعترب املس�تأجر ناكال  ويعاد االعالن عن تأجر امللك 
وعىل حس�اب الناكل وتحمله فرق البدل�ن وكافة املصاريف االخرى 
املرتتبة عىل ذلك اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم السماح له بالدخول 
باملزاي�دة مج�ددا مع عدم ج�واز التن�ازل عن االحال�ة وبخالفه يعد 
املستاجر ناكال وتطبق بحقه االجراءات القانونية املقتضاة وستكون 
املزايدة يوم االربعاء املصادف 2021/5/19 يف مديرية بلدية الشيخان 

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

اعالن 
اىل الرشيك / عيل حاتم فياض 

اقتىض حض�ورك اىل بلدية التاجي الجراء 
اجازة بناء عىل العقار املرقم 6254 

الرشيك 
هبة قيس شالل 

�������������������������������
فقدان

فق�د س�ند العق�ار املرق�م 7738 /2حي 
األنص�ار باس�م حس�ن ع�يل حس�ن و 
محس�ن حس�ن عيل  عىل من يعثر عليه 

تسليمه لجهة االصدار

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

النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية

محكمة جنايات النجف
العدد : 2021/334

التاريخ 2021/4/4
اعالن

اىل املته�م اله�ارب  )صالح مه�دي دهله 
الرشع(

اقت�ىض حض�ورك ام�ام ه�ذه املحكمة 
الجراء محاكمت�ك حول التهمه املس�ندة 
الي�ك وفق اح�كام امل�ادة 340 من قانون 
العقوبات وبداللة مواد االشرتاك 47 � 49 
منه  وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك 
اعالنا يف مح�ل اقامتك وهيئ�ة النزاهة / 
دائرة التحقيقات / مكتب تحقيق النجف 
االرشف وهذه املحكمة بالحضور امامها 

صباح يوم 2021/10/4 
الرئيس 

حليم نعمة حسن

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

النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية

محكمة جنايات النجف
العدد : 2021/332

التاريخ 2021/4/1
اعالن

اىل املته�م اله�ارب  )يارس رضا عاش�ور 
حمداوي املوسوي(

اقت�ىض حض�ورك ام�ام ه�ذه املحكمة 
الجراء محاكمت�ك حول التهمه املس�ندة 
الي�ك وف�ق اح�كام امل�ادة 28/اوال  م�ن 
قانون املخ�درات واملؤث�رات العقلية رقم 
50 لسنة 2017   وملجهولية محل اقامتك 
تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا يف مح�ل اقامت�ك 
وقس�م ش�ؤون املخدات العقلي�ة وهذه 
املحكم�ة بالحض�ور امامها صب�اح يوم 

 2021/10/3
الرئيس 

حليم نعمة حسن

�������������������������������
إىل الرشيك عيل جرب هادي 

اقت�ىض حض�ورك إىل مقر بلدي�ة النجف 
لغ�رض اصدار اجازه بن�اء للعقار املرقم 
18652 /3ح�ي النرص خالل عرشه ايام 
وبخالفه س�تتم اإلجراءات دون حضورك 

طالب االجازه
 االء هاتف خليل

�������������������������������
إىل الرشيك حسن محمد عبد الحسن 

اقتىض حضورك إىل مق�ر بلدية الحيدرية 
لغ�رض اصدار اجازه بن�اء للعقار املرقم 
1028 /116الحيدري�ة خالل عرشه ايام 
وبخالفه س�تتم اإلجراءات دون حضورك 

طالب االجازه 
مهند عيل هادي

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف 

االتحادية
محكمة جنايات النجف

العدد : 2021/335
التاريخ 2021/4/4

اعالن
اىل املتهم�ة الهارب�ة  )حياته هاش�م 

جاسم شمخي(
اقتىض حضورك ام�ام هذه املحكمة 
الجراء محاكمتك حول التهمه املسندة 
الي�ك وفق احكام امل�ادة 6/ ثانيا  من 
بالب�رش   االتج�ار  مكافح�ة  قان�ون 
وملجهولي�ة محل اقامتك تقرر تبليغك 
اعالن�ا يف محل اقامتك وش�عبة تنفيذ 
بالبرش   االتج�ار  ق�رارات ومكافح�ة 
وه�ذه املحكم�ة بالحض�ور امامه�ا 

صباح يوم 2021/10/4 
الرئيس 

حليم نعمة حسن
�������������������������������

اعالن 
اىل الرشكاء / موىس كاظم عبد وعمر 

صاحب نصيف 
اقت�ىض حضورك�م اىل بلدي�ة التاجي 
الج�راء اجازة بناء ع�ىل العقار املرقم 

 16768
الرشيك 

احمد خلف طاهر 
�������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 

االتحادية 
محكمة بداءة بلد 

العدد : 4 / ب / 2021 
التاريخ : 15 / 4 / 2021 

اعالن 
اىل املدعى عليه / حسن طارق جاسم 

/ مجهول محل االقامة 
للدعوى املقامة من قبل املدعي احمد 
محمد حس�ن عىل املرقم�ة 4 / ب / 
2021 واملدع�ى علي�ه حس�ن طارق 
جاس�م فقد اص�درت ه�ذه املحكمة 
بتاريخ 22 / 3 / 2021 حكما غيابيا 
املتضم�ن   2021  / ب   /  4 بالع�دد 
الحكم ) بالزام املدعى عليه – حس�ن 
طارق جاسم باعادة السيارة املرقمة 
14528 ص�الح الدين – خصويص من 
نوع شوفرليت كومارو موديل  2012 
للمدع�ي احم�د محم�د حس�ن عيل 
الرسوم واملصاريف واتعاب  وتحميله 
املحامي�ة  املدع�ي  لوكيل�ه  محام�اة 
انتظ�ار ياس�ن عبد الصاح�ب مبلغ 
ق�دره خمس�مائة الف دين�ار وصدر 
القرار اس�تنادا الح�كام املواد 2 و 25 
و 41 م�ن قان�ون االثب�ات و 159 و 
161 و 166 و 177 و 185 و 203 من 
قانون املرافع�ات املدنية املعدل حكما 
غيابيا معلقا عىل االستكتاب والنكول 
ع�ن اليمن عن�د االع�رتاض واالنكار 
قابال لالعرتاض واالستئناف والتمييز 
وملجهولي�ة محل اقامتك�م فقد تقرر 
تبليغكم بقرار الحكم اعاله بواسطة 
ح�ق  ولك�م  محليت�ن  صحيفت�ن 
االعرتاض والتمييز خالل ثالثون يوما 
اعتبارا من الي�وم التايل لتاريخ النرش 
يف الصحف املحلية وبعكس�ه س�وف 

يكتسب القرار الدرجة القطعية .
القايض 

مكي حسن سعيد

مجلس القضاء االعىل
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 1600/ب5
التاريخ : 2021/4/14

اىل املدعى عليه  ) حسن  كاظم عباس(
اقام املدعي )عالء حسن عزيز ( الدعوى 
البدائي�ة املرقمة والتي يطلب فيها الحكم 
)بتاديت�ه مبلغ قدره مليون وتس�عمائة 
وخمس�ون ال�ف دين�ار عراق�ي بموجب 
الكمبيالة املرقمة 11706 يف 2018/9/27   
ولثب�وت مجهولي�ة محل اقامتك حس�ب 
رشح املبلغ القضائي واشعار مختار حي 
الغدير / 1 عبد مسلم حسون عليه قررت 
ه�ذه املحكمة تبليغ�ك اعالنا بصحيفتن 
محليت�ن يوميت�ن للحض�ور يف موع�د 
املرافع�ة املص�ادف يف ي�وم  2021/5/4  
وعن�د عدم حضورك او ارس�ال من ينوب 
عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

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

النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية

محكمة جنايات النجف
العدد : 2021/333

التاريخ 2021/4/1
اعالن

اىل املتهم�ن الهارب�ن  )عب�د الل�ه غزال 
عب�اس الس�المي وحي�در غ�زال عباس 

السالمي وعباس عيل طاهر الزريف (
اقت�ىض حضوركم ام�ام ه�ذه املحكمة 
الجراء محاكمتكم حول التهمه املس�ندة 
اليكم وفق اح�كام 1/406/أ  من قانون 
العقوب�ات وبدالل�ة مواد االش�رتاك 47 , 
48 , 49 من�ه  وملجهولي�ة محل اقامتكم 
تق�رر تبليغكم اعالن�ا يف مح�ل اقامتكم 
وش�عبة الوف�اء ملكافحة االج�رام  وهذه 
املحكم�ة بالحض�ور امامها صب�اح يوم 

 2021/10/3
الرئيس 

حليم نعمة حسن 

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

النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية

محكمة جنايات النجف
العدد : 2021/124

التاريخ 2021/2/3
اعالن

اىل املته�م اله�ارب  )جواد كاظ�م عباده 
طرفاوي(

اقت�ىض حض�ورك ام�ام ه�ذه املحكمة 
الجراء محاكمت�ك حول التهمه املس�ندة 
الي�ك وف�ق اح�كام امل�ادة  1/406/أ من 
قانون العقوبات  وبداللة مواد االش�رتاك 
47 , 48 , 49 منه وملجهولية محل اقامتك 
تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا يف مح�ل اقامت�ك 
وش�عبة الوف�اء ملكافحة االج�رام  وهذه 
املحكم�ة بالحض�ور امامها صب�اح يوم 

 2021/8/4
الرئيس 

حليم نعمة حسن 

�������������������������������
فقدان

يف   4 املرقم�ة  الوثيق�ة  من�ي  فق�دت 
2021/1/14 الصادرة من مديرية تربية 
املثنى قسم امتحانات املعنونة اىل جامعة 
دياىل كلية الرتبية وعلوم الرياضة باسم ) 
عيل س�تار جبار حميدي( من يعثر عليها 

تسليمها لجهة االصدار

العدد : 3927
التاريخ : 2021/4/12 م

كريم هاشم حسني اجلابري
املدير العام 

رئيس جملس االدارة

المالحظات التأمينات اسم العقار ت
104,500 الف دينار محل  رقم 1  في مرأب المشرح 1
295,000 الف دينار مقهى رقم 1 في مراب العمارة الموحد 2
123,200 الف دينار محل رقم 4 في مراب االقضية والنواحي 3
101,200 الف دينار كشك رقم 2 في مراب كميت  4

لكل محل 120,960 الف دينار محالت رقم 29/28 في مراب العمارة الموحد 5
105,840 الف دينار محل رقم 69 في مراب العمارة الموحد  6
130,410 الف دينار محل رقم 1 في مراب النقل الداخلي 7
112,860 الف دينار محل رقم 2 في مراب النقل الداخلي 8

العدد / خ9213/184/6
املوافق 2021/4/7م

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب

املهندس
رعد عيل نجم

مدير بلديات حمافظة نينوى
رئيس اللجنة

رقم القطعة والمقاطعة  نوع العقار ورقمه ت
1588/1 ساحة المخضرات واليابسات  1

2/13م43 عين سفني ساحة غاز  2
8/19م41 عين سفني الشمالية مكتبة عامة  3

833/30 م 43 عين سفني الغربية ساحة غاز والنفط االبيض  4
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أعالن
بن�اء عىل الدع�وى املقامة من قبل 
املدع�ي )ص�ادق طعيم�ه حطيم( 
الذي يطلب تبديل لقبه من)دلفي( 
اىل )املوس�وي( فمن لديه اعرتاض 
مراجع�ه هذه املديري�ة خالل مدة 
اقصاها )15( يوم وبعكسه سوف 
تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف الدع�وى 
وف�ق احكام املادة )22( من قانون 
البطاق�ة الوطنية رقم )3( لس�نة 

.2016
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدي�ر االح�وال املدني�ة والجوازات 

واالقامة العامة /وكالة

تنويه
نرش يف صحيفة املس�تقبل العراقي بالعدد 
)2351( يف 2021/4/7 واالع�الن الخاص 
بمديرية تنفيذ الكوفة املرقم ) 2021/576 
ذك�ر ان مبلغ الدي�ن ه�و ) 2،600،000( 
مليونني وس�تمائة الف دينار عراقي خطأ 
،والصحي�ح ه�و ) 1،600،000( ملي�ون 
وس�تمائة ال�ف دين�ار عراقي ل�ذا اقتىض 

التنويه.
�����������������������������������

وزارة العدل
دائرة التسجيل العقار العامة

النج�ف  يف  العق�اري  التس�جيل  مديري�ة 
الثانية

العدد: مجدد/1727
التاريخ: 2021/1/24

اعالن
البيان�ات الخاص�ة بالعائدي�ة يف الس�جل 

االسايس

تنفي�ذا الحكام امل�ادة ) 1( من املادة )50( 
مكرره من قانون التس�جيل العقاري رقم 
) 1971( املع�دل فق�د تق�رر االع�الن عن 
مب�ارشة التس�جيل باج�راءات التس�جيل 
املجدد للعق�ارات املبينة اعاله وفق احكام 
امل�ادة ) 3( من امل�ادة )45( م�ن القانون 
املذك�ور فع�ىل م�ن يدع�ي امللكي�ة او اي 
حق�وق عقاريه يف هذه العقارات املذكورة 
اع�اله تقديم ما لديه م�ن بيانات اىل هذه 
الدائ�رة خ�الل )ثالث�ني( يوما م�ن تاريخ 
الن�رش االعالن والحض�ور يف موقع العقار 
الس�اعة العارشة م�ن صباح الي�وم التايل 
النتهاء م�دة االعالن وذلك الثب�ات ادعائه 
بمختلف وسائل االثبات عند اجراء الكشف 
املوقع�ي عىل العقار من قب�ل لجنة تثبيت 
امللكي�ة وبحض�ور املجاوري�ن الذين تقرر 

حضورهم.
الحقوقي/ هادي مصيلح الزهريي

مدير التس�جيل العق�اري الثانية بالنجف 
االرشف

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 332/ب2021/1
التاريخ : 2021/4/18

م/إعالن 
إىل/املدع�ى علي�ه ) حس�ني ه�ادي عب�د 

مسلم(
اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم )332/

ب2021/1( يف 2021/3/28 واملتضمن ) 
الحكم بالزام املدعى عليه » حس�ني هادي 
عبد مس�لم« بتأديته للمدعي »وليد فاضل 
عبد عيل« مبل�غ مقداره ملي�ون ومائتان 
وخمس�ة وعرشون الف دين�ار( ، ولثبوت 
مجهولية محل إقامتك حس�ب رشح املبلغ 
القضائي يف محكمة بداءة الكوفة واشعار 
مخت�ار الرباكي�ة/ ح�ي الق�دس ) هادي 
عب�اس الخاقاني( لذا تق�رر تبليغك اعالنا 
بالق�رار املذك�ور  بصحيفت�ني محليت�ني 
يوميت�ني ولك الطع�ن عىل الق�رار املذكور 
خ�الل امل�دة املق�ررة بكافة ط�رق الطعن 
الق�رار  سيكتس�ب  وبعكس�ه  القانوني�ة 

املذكور درجة البتات وفق االصول .
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي
�����������������������������������

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

االتحادية
محكمة جنح الكوفة

العدد: 227/ج/ 2021
التاريخ : 2021/4/15

إىل/ املشتكي مجهول محل االقامة ) حميد 
عزيز جاسم(

م/إعالن غيابي
حي�ث ان�ك مش�تكي بالدع�وى املرقمة ) 
) حي�در  فيه�ا  املته�م   ) 227/ج/2021 
عزيز جاسم ( وفق املادة ) 432 ( عقوبات 
، وملجهولي�ة مح�ل إقامتك تق�رر تبليغك 
للحض�ور أم�ام ه�ذه املحكم�ة بموع�د 
املحاكمة املواف�ق 2021/4/29 ويف حالة 
عدم حضورك تجري املحاكمة غيابيا وفق 

القانون.
القايض

محمد جاسم عبيد

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد / ج/ش/ 1981
التاريخ 2021/2/15

بن�اء عىل الدعوة املقامة من قبل املس�تدعي 
لغ�رض  طلب�ا  متع�ب(   جي�اد  )مذخ�ور 
تبدي�ل لقبه وجعل�ه )الفت�الوي ( بدل من ) 
زنج�ي(  فم�ن لديه اع�رتاض مراجعة هذه 
املديري�ة خالل م�دة اقصاها خمس�ة عرش 
يوم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف 
الدع�وى وفق احكام امل�ادة )22( من قانون 
البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 واالمر 

االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي عبد الكاظم 
مدير الجنسية العام وكالة

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

وكالة الوزارة  للشؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات 

العدد : 3852
التاريخ : 2021/4/12

بن�اء ع�ىل طل�ب املواط�ن )جاس�م محم�د 
عل�وان( ال�ذي ي�روم تبدي�ل لقب�ه  وجعل�ه 
)اليس�اوي ( ب�دل م�ن )الهاليل( فم�ن لديه 
اع�رتاض  مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة 
اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه سوف 
تنظر ه�ذه املديرية يف الدع�وى وفق احكام 
املادة )22( 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

�����������������������������������
إىل الرشيك حميده يوسف عبد 

اقتىض حضورك إىل مقر بلدية النجف لغرض 
اص�دار اج�ازه بن�اء للعقار املرق�م 64933 
/3ح�ي النداء خ�الل عرشه اي�ام وبخالفه 
طال�ب  حض�ورك  دون  اإلج�راءات  س�تتم 

االجازه 
خديجه ديوان علوان

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

اىل الرشكاء ) محس�ن محمد صادق عبود 
وزينب محمد امني محمد جعفر وياسمني 
محسن محمد صادق ومريم محسن محمد 
صادق( اقتىض حضوركم اىل مديرية بلدية 
النج�ف وذلك للموافقة الصدار اجازة بناء 
والخاص�ة بالعق�ار املرق�م ) 4/17922( 
حي الغدير مع الرشيك ) هش�ام محس�ن 
محمد صادق( وخالل مدة اقصاها عرشة 
ايام وبعكسه س�وف تصدر االجازة وفقا 

للضوابط الالزمة.

حمافظة النجف االرشف
مديرية بلديات حمافظة النجف االرشف

شعبة : القانونية / وحدة احلقوق
العدد : 12874/2606
التاريخ 2021/12/2

اىل املواطن / عالء عبد االمري عيل الصائغ 
انذار

تحية طيبة ...
استنادا اىل الصالحيات املخولة لنا بموجب احكام املادة 
5/2 واملادة 9 من قانون تحصيل الديون الحكومية 
رقم 56 لسنة 1977 قررنا بموجب احكام املواد )اوال 
/ 4 الثالثة ( من القانون اعاله انذاركم بتسديد الدين 
املرتتب بذمتكم والبالغ )688,502,243( س�تمائة 
وثمانية وثمان�ون مليون وخمس�مائة واثنان الف 
ومئتان وثالثة واربعون دينار )حسب قرار التضمني 
املرق�م 1616 يف 2018/12/2 وخ�الل ع�رشة ايام 
وبخالفه سوف يتم اللجوء اىل حجز اموالكم املنقولة 

استنادا اىل احكام املادة الخامسة من القانون

وزارة النفط 
رشكة مصايف اجلنوب )رشكة عامة(

املناقصة العامة املحلية 2021/214هيأة املواد / قسم العقود واملشرتيات
انشاء ورشة قسم النقل واصيانة االليات يف مصفى البرصة 

اعالن اول عىل املوازنة التشغيلية 
1� ي�ر رشك�ة مصايف الجنوب /رشكة عامة بدعوة اصحاب الرشكات واملكاتب لالش�رتاك يف املناقصة اعاله عىل ان يكون املراجع املدير 

املفوض او وكيل له بوكالة رسمية صادره ومصدقة من كاتب العدل
2 � تقدي�م طل�ب تحريري معنون اىل قس�م العقود واملش�رتيات ودفع قيمة البيع للوثائق القياس�ية للمناقصة البالغ�ة )150,000 مائة 

وخمسون الف دينار عراقي فقط (مع صورة من هوية تصنيف املقاولني نافذة املفعول وشهادة تاسيس الرشكة
3 � الكلفة التخمينية تبلغ )1,885,000,000( فقط مليار وثمانمائة وخمسة وثمانون  مليون دينار عراقي 

4 � التامينات االولية املطلوبة )37,700,000( فقط س�بعة وثالثون مليون وس�بعمائة  الف دينار عراقي صادرة من مرصف معتمد لدى 
رشكة مصايف الجنوب ونافذ لغاية 28 يوما بعد انتهاء نفاذية العرض التجاري 

WWW.src.gov.iq  5 � ملقدمي العطاء الراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية زيارة املوقع االلكرتوني للرشكة
contracts@src.gov.iq ولالستفسار عن اية معلومات يمكنكم مراسلة رشكتنا عىل الربيد االلكرتوني التايل

6 � س�يكون انعقاد املؤتمر لالجابة عىل استفس�ارات املش�اركني يف املناقصة الس�اعة العارشة صباحا يوم 2021/5/25 يف مقر الرشكة 
الكائن يف محافظة البرصة الشعيبة

7 � اجراء الكشف املوقعي من قبل املناقصني وتوقيع محرض مشرتك بذلك قبل موعد غلق املناقصة
8 �يت�م تس�ليم العطاءات يف مقر رشك�ة مصايف الجنوب رشكة عامة غرف�ة لجنة فتح العطاءات املحلية واخر موعد الس�تالم العطاءات 
الساعة الثانية عرش ظهرا ليوم الغلق املصادف 2021/6/1 ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يستمر االعالن اىل ما بعد العطلة 

ويعترب اليوم الذي ييل العطلة اخر يوم لغلق املناقصة وسيتم رفض العطاءات املتأخرة 
9 � يت�م تقديم الجزء الرابع من الوثيقة القياس�ية بعد م�ىلء املواصفات الفنية املطلوبة وجداول الكميات املس�عرة )ضمن الجزء الرابع 
حرصا ( وحسب ما موضح يف الوثيقة وتقديم الجزء السادس للتاكيد عىل املواصفات املطلوبة عىل ان تكون موقعه ومختومة عىل جميع 
اوراقه�ا ومغلف�ة يف ظرف واحد مغلق ومخت�وم مثبت عليه العنوان القانوني الكامل للرشكة مع رقم موبايل املدير املفوض ورقم واس�م 

املناقصة مع تزويدنا بقرص )CD( للوثيقة كاملة اضافة لظرف ثاني يتضمن املستمسكات املطلوبة والتامينات االولية 
10 � يف حال عدم التزام مقدمي العطاءات بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها المالء القسم الرابع منها فسيتم استبعاد عطاءه 

مما يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم
11 � املستمس�كات املطلوبة عند التقديم : ش�هادة تأس�يس الرشكة , املحرض االول للتأسيس , قرار التاس�يس , هوية تصنيف املقاولني 
نافذة املفعول , الهوية الرضيبية واس�تخدام الرقم الرضيبي , تأييد س�كن مصدق خاص بعنوان الرشكة , تأييد حجب البطاقة التموينية 
ع�ن املدي�ر املفوض للرشك�ة او املكتب , كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب لالش�رتاك يف املناقص�ات معنون اىل رشكة مصايف 

الجنوب , براءة ذمة من دائرة الضمان االجتماعي 
12 � يجب مراعاة تقديم السيولة النقدية املطلوبة يف القسم الثالث من الوثيقة القياسية وخالف ذلك سيتم استبعاد العطاء 

13 ��تحديد مدة نفاذية العطاء بفرتة )90( يوما من تاريخ غلق املناقصة عىل ان تكون عمله العطاء بالدينار العراقي 
14 � سيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور اىل مقر رشكة مصايف الجنوب رشكة عامة / غرفة 

لجنة فتح العطاءات املحلية يف نفس اليوم الساعة الواحدة ظهرا او اليوم التايل يف الساعة التاسعة صباحا
15 � رضورة  حصول منتس�بي الرشكات عىل ش�هادة خاصة باجتيازهم لدورات ال� HSE الس�المة والصحة والبيئة قبل الرشوع بتنفيذ 

االعمال داخل الرشكة
16 � الرشكة غري ملزمة بقبول اوطا العطاءات 

17 � يتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور اخر اعالن  باالضافة اىل تس�ديد رس�م عديل بمبلغ )10,000( عرشة االف دينار ورسم طابع 
بنسبة )0,003( من قيمة العقد ورسم هنديس بنسبة )0,0005( من قيمة العقد قبل توقيع العقد

18 � س�يتم تنفي�ذ العطاء من خ�الل اجراء العطاءات التنافس�ية الوطنية التي حددته�ا تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لس�نة 
 2014

19 � لجهة التعاقد الحق يف الغاء املناقصة يف اي مرحلة من مراحلها قبل صدور كتاب االحالة بناء عىل اسباب مربرة دون تعويض مقدمي 
العطاء

ديوان حمافظة واسط
قسم العقود

اعالن
رقم املناقصة )2021/12/21( 

 )جتهيز حموالت كهربائية اىل مديرية كهرباء واسط لفك االختناقات عن الشبكات يف قضاء الكوت ( 
عىل حساب مشاريع تنمية االقاليم لسنة 2019 وفقا للوثائق القياسية )وثيقة عقود التجهيز( مدرج ضمن تبويب ) 15-1-12-2-1-55-2( 

1 � ي�ر ديوان محافظة واس�ط / قس�م العقود دع�وة مقدمي العطاءات املؤهل�ني وذوي الخربة من الرشكات واملكاتب املتخصصة واملس�جلة يف 
وزارة التجارة / دائرة تس�جيل الرشكات او هوية غرفة التجارة نافذة من ) الصنف املمتاز( تجارة عامة وكذلك رشكات القطاع العام املتخصصة 
لتقدي�م عطاءاته�م لعمل )   تجهيز محوالت كهربائية اىل مديرية كهرباء واس�ط لفك االختناقات عن الش�بكات يف قضاء الكوت(  بكلفة تحمينية 
)1,801,995,000( مليار وثمانمائة وواحد مليون وتس�عمائة وخمس�ة وتس�عون الف دينار عراقي فقط وبمدة انجاز )150(  مائة وخمس�ون 

يوم 
2 � ان املناقصة لهذه املرشوع  سوف تنرش يف الصحف الوطنية )الصباح الجديد , العدالة , املستقبل ( 

3 � عىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال ) ديوان محافظة واس�ط / قس�م العقود( خالل  )اوقات 
الدوام الرسمي ( وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات 

4 � متطلبات او معايري التاهيل القانونية  واملالية  والفنية املطلوبة كما هي محددة يف الجزء الثالث )معايري التقييم والتاهيل( 
5 � ان السيولة  املالية املطلوبة 360,399,000 ثالثمائة وستون مليون وثالثمائة وتسعة وتسعون الف دينار   

6 � الرشكات العامة الحكومية واململوكة للدولة ان تثبت انها مستقلة قانونيا وماليا وانها تعمل وفق القانون التجاري وقانون الرشكات العامة
7 � ع�ىل مقدم�ي العط�اءات من الرشكات واملكاتب تقديم ش�هادة تاس�يس املكتب او الرشكة وعقد التاس�يس او هوية غرف�ة التجارة نافذة من 

)الصنف املمتاز( تجارة عامة
8 � كتاب عدم املمانعة من االشرتاك يف املناقصات ) نسخة اصلية + نسخة مصورة( نافذ وصادرة من الهيئة العامة للرضائب معنونة اىل محافظة 

واسط قسم العقود
9 � وصل رشاء املناقصة ) نسخة اصلية + نسخة مصورة( 

10 � بام�كان مقدم�ي العط�اء املهتمني رشاء وثائق املناقصة  اعتبارا من اخر نرش لالعالن بعد تقديم طلب تحريري اىل )ديوان محافظة واس�ط / 
سكرتري لجنة فتح العطاءات ( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )200000( مائتا الف دينار

11 � يت�م تس�ليم العطاءات اىل )ديوان محافظة  واس�ط / س�كرتري لجن�ة فتح العطاءات(  يف موعد اقصاه الس�اعة الثانية ع�رش ظهرا من يوم 
)االثن�ني( املص�ادف            2021/5/10 وه�و )تاريخ غلق املناقصة ( علما بان العطاءات املتاخرة س�وف ترفض وس�يتم فتح العطاءات بحضور 
مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان التايل ) واس�ط / الكوت / ش�ارع املحافظة / بناية قس�م العقود / الطابق االول ( يف 

الساعة الثانية عرش والنصف ظهرا من يوم )االثنني( املصادف 2021/5/10
12 � كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء ) خطاب ضمان مرصيف او سفتجة او صك مصدق ( وبمبلغ ) 54,060,000( اربعة وخمسون 
مليون  وستون الف دينار عراقي معنون اىل محافظة واسط / االدارة العامة واملحلية )نفقات املشاريع االستثمارية( ويتضمن االشارة السم ورقم 
املناقص�ة ويفض�ل ان يكون صادرا من احد املصارف املعتمدة لدى البنك املركزي ويحمل عنوان الربيد االلكرتوني  للمرصف الصادر منه  نافذة ملدة 
ال تقل عن )120( مائة وعرشون 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( 
13 � يتم تس�ليم العطاء تحريريا من قبل املدير املفوض او تخويل بصيغة تفويض قانوني صادر عن مقدم العطاء او عن ائتالف الرشكات ال تزيد 

مدته عن ثالث اشهر او بصيغة شهادة تسجيل الرشكة )شهادة تاسيس الرشكة التي تظهر حق التوقيع عليها( 
14 �  ان م�دة نف�اذ العطاء )90( تس�عون يوما من تاريخ غل�ق املناقصة وان تقديم العطاء يجب ان يكون من قب�ل املدير املفوض للرشكة او احد 
املس�اهمني او من يخوله بموجب وكالة صادرة من كاتب العدل كرشط اس�ايس لتقديم العطاء والتوقيع عىل جميع صفحات مس�تندات املناقصة 

ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة 
15 � يف حالة اشرتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم )تضامنية تكافلية ( يف ذلك لتنفيذه عىل ان يقدم عقد 

مشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء
16 � اذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعترب يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفت

17 � ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 
18 � يف حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه )وثيقة عقود التجهيز ( بكافة اقس�امها فانه س�يتم اس�تبعاد عطاءه مما يقتيض  مراعاة ذلك 

عند التقديم
19 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن الخر اعالن عن املناقصة

20 � عىل املناقصني مىلء الحقول املطلوبة يف وثائق املناقصة بدقة وبتمعن وارفاق جميع املستمسكات املطلوبة 
21 � الرشوط العامة والخاصة للعقد املنصوص عليها يف وثيقة التجهيز املعدة من وزارة التخطيط مع باقي اقسامها تعد جزءا من العقد

رقم ت
العقار

اسم 
المحلة

جنس 
العقار

بيانات 
المالحظاتالعقار

111/41دارينالبراق1959

اسم طالب 
سهام 

مجهولة 
المالك

زهير حسن 
محمود 
المذحجي

املشاور القانوين االقدم
عامر عبد الرزاق كاظم 
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عالمات تكشف احتياجاتك للسكر

اطعمة شائعة يمكن أن تكون سامة

أوص�ت جمعية القل�ب األمريكية بالحد 
من استهالك السكريات املضافة، لتصل 
إىل 100 سعرة حرارية للنساء واألطفال، 
أي م�ا يع�ادل 6 مالعق صغ�رة، و150 
س�عرة للرج�ال أي م�ا يع�ادل 9 مالعق 
يومًي�ا بم�ا يف ذل�ك املحلي�ات الطبيعية 
كالعسل.وأش�ار الخرباء إىل أن هناك 12 
عالمة للداللة عىل أن الشخص يستخدم 
أكث�ر م�ن حاج�ة جس�مه اليومية من 
الس�كر، وتش�مل هذه العالم�ات زيادة 
ال�وزن،  يف  وزي�ادة  بالج�وع  الش�عور 
االنفعال، والش�عور  والتهي�ج ورسع�ة 
بالتع�ب وانخفاض الطاقة، وعدم تمييز 

املذاق الحلو لألطعمة بما فيه الكفاية.
إضاف�ة، إىل الرغب�ة الش�ديدة يف تن�اول 

الحلويات، وارتفاع ضغط الدم، وظهور 
حب الش�باب والتجاعيد، وآالم املفاصل، 
واضطراب�ات النوم، ومش�كالت الجهاز 
الهضم�ي، وضبابي�ة الدماغ، وتس�وس 
األسنان.ودعوا إىل االس�تغناء عن تناول 
الس�كريات املصنعة، أو تقليل كمياتها، 

واالعتم�اد ع�ىل »الفركت�وز« املوجود يف 
الفواكه والخرضاوات ومنتجات األلبان، 
الحتوائه�ا ع�ىل الس�كريات الطبيعي�ة 
واأللي�اف والكالس�يوم.ونصحت املدربة 
الصحية، جيس�يكا كوردينغ، بالحرص 
عىل قراءة امللصقات عىل كافة املنتجات 
مع الرتكيز عىل اختيار األطعمة الكاملة 
غ�ر املصنع�ة ق�در اإلم�كان واملواظبة 
عىل اتخاذ خي�ارات غذائية صحية.ومن 
املمك�ن أن يجع�ل تناول كمي�ات كبرة 
م�ن الس�كر املض�اف، الخالي�ا مقاومة 
لألنسولني بمرور الوقت، فيما يعد سبًبا 
الحتماالت اإلصاب�ة بااللتهاب الجهازي 
وم�رض الس�كري م�ن الن�وع الثان�ي، 

وأمراض مزمنة أخرى.

يع�د التف�اح واملانج�و والك�رز واللوز 
والبطاطس وجوز الطيب من األطعمة 
الشائع تناولها يف مختلف بلدان العالم، 
وم�ن بني مكونات ه�ذه األغذية توجد 
كمي�ات ضئيلة ملواد س�امة قد تس�بب 
الغثيان والقيء واإلس�هال والهلوس�ة 

والنعاس والدوخة، وأحياًنا املوت.
أب�رز  س�نذكر  التالي�ة  الس�طور  ويف 
األطعمة التي تحتوي عىل أش�ياء يؤدي 
تناولها إىل رضر بالجسم، ووفًقا ملوقع 
»webmd« تتمث�ل ه�ذه األطعمة فيما 

ييل:
نواة الكرز

الك�رز  الن�واة املوج�ودة يف وس�ط  إن 
تحتوي ع�ىل كميات ضئيلة من حمض 
باس�م  أيًض�ا  املع�روف  الربوس�يك، 
»الس�يانيد«، وهو مادة س�امة، ولكن 
ال داع�ي للقل�ق إذا ابتلع�ت عن طريق 
الخطأ أحدها، فالنواة السليمة تمر عرب 
نظامك الهضمي وتخرج مع الفضالت، 
ومن األفضل تجنب ابتالعها عند تناول 

الكرز.
 بذور التفاح

تحت�وي ب�ذور التفاح أيًض�ا عىل مادة 
»الس�يانيد« املوج�ودة يف ن�واة الك�رز، 
ولحس�ن الح�ظ، تحتوي ب�ذور التفاح 

ع�ىل طبقة واقي�ة تمنع الس�يانيد من 
الدخول إىل نظام�ك الهضمي إذا أكلتها 
ع�ن طري�ق الخط�أ، ولكن م�ن الجيد 
توخي الح�ذر، ألن الجرع�ات الصغرة 
من الس�يانيد يمكن أن تسبب التنفس 

الرسيع، وربما املوت.
 نبات البلسان

يمكنك تناول نبات البلس�ان عىل شكل 
رشاب أو مكم�ل لتقوية جه�از املناعة 
لديك وعالج أعراض ال�ربد أو األنفلونزا 
أو اإلمساك، ولكن تناول أوراق البلسان 
غر الناضج قد يجعلك تش�عر بالسوء 
بداًل من التحسن، إذ تحتوي عىل مادتني 
كيميائيت�ني يمك�ن أن تس�ببا الغثيان 

والقيء واإلسهال.
 جوزة الطيب

تضيف ج�وزة الطيب نكهة لطيفة عند 
إضافتها بكميات صغرة إىل املخبوزات، 
ولكن تناولها بامللعقة، يمكن أن يسبب 
فالكمي�ة  لنظام�ك،  كب�رة  مش�اكل 
من�ه حت�ى ملعقت�ني صغرت�ني منها 
يمكن أن تكون س�امة لجس�مك بسبب 
املريستيس�ني املوج�ود بزي�ت ج�وزة 
الطيب الذي يمكن أن يس�بب الهلوس�ة 

والنعاس والدوخة واالرتباك والنوبات.
 البطاطس الخرضاء

تحت�وي درن�ات البطاط�س املوج�ودة 
تح�ت األرض عىل مادة س�امة تس�مى 
ه�ذه  تجع�ل  »جليكوالكالوي�د«. 
البطاط�س تب�دو خ�رضاء، ويمكن أن 
يس�بب تناول البطاطس الت�ي تحتوي 
عىل نس�بة عالي�ة م�ن الجاليكوكالويد 
الغثيان واإلس�هال واالرتب�اك والصداع 

واملوت.
 الفاصوليا الحمراء النيئة

تحتوي الفاصوليا الحم�راء النيئة عىل 
أع�ىل تركيز م�ن الليكتني، وه�ي مادة 
س�امة يمكن أن تس�بب لك أملًا سيًئا يف 
املع�دة، أو تجعل�ك تتقيأ، أو تس�بب لك 
اإلس�هال، ويتطلب األمر تن�اول 4 أو 5 
حبات منها حتى تظهر آثارها الجانبية، 
لذل�ك من األفضل أن تغ�يل الحبوب قبل 

األكل.
 أوراق الراوند

ال بأس بتناول الساق، لكن اترك األوراق 
ألنه�ا تحت�وي عىل حمض األكس�اليك، 
الذي يرتبط بالكالس�يوم ويصعب عىل 
ال  املقاب�ل،  ويف  امتصاص�ه،  جس�مك 
تس�تطيع عظامك النمو بالطريقة التي 
ينبغ�ي أن تنم�و، كم�ا تصب�ح عرضة 
لخطر اإلصابة بحصوات الكىل ومشاكل 
تخثر الدم والقيء واإلسهال والغيبوبة.

متارين منزلية لراحة العني
أوصت املتخصص�ة يف تدريبات »اليوغا«،  
 فيبي غريناك�ري،  بتمارين خاصة ترخي 
العين�ني وتقلل من تعبه�ا وتجلب الراحة 
له�ا،  منه�ا:  » اف�رك راحت�ي يدي�ك مًع�ا 
لتدفئته�ا، ث�م ضعهم�ا عىل عيني�ك  ملدة 
عرش ثوان« .وأوضحت وفًقا ل�«  »DW « أن 
التمري�ن الثاني يعتم�د عىل تحريك   رمش 
الع�ني برسعة كبرة مل�دة 10 إىل 15 ثانية 
ثم تغميض  العينني وتركهما يهدآن، وهذا 
التمرين مفيد بش�كل خ�اص يف تخفيف 

 جفاف وإجهاد العينني .

وأش�ارت إىل أن�ه م�ن التماري�ن املفي�دة 
كذلك حال إجهاد العني،  اس�تدارة العينني 
يف اتجاه عقارب الس�اعة وعكس اتجاه 
عقارب  الس�اعة عدة مرات، فهذا يساعد 
ع�ىل تقوية عض�الت العينني،  وتحس�ني 

شكل العينني . 
وكش�فت دراسة أجرتها الرشكة املصنعة  
 للعدسات  » لينستور« أن  أشخاصا عديدين 
ح�ول العالم يقضون يف املتوس�ط تس�ع 
س�اعات  و45 دقيقة يوميا أمام األجهزة 

الرقمية. 

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
نصف رأس كرنب أبيض

نصف رأس خس كابوتش
2 حبة خيار

نصف كوب ذرة صفراء
ملح

كمون
خطوات التحضر:

يغسل الكرنب والخس، ويقطعا رشائح رقيقة.
يغسل الخيار، ويقطع رشائح.

يوض�ع الكرن�ب يف بول�ة، ويضاف إلي�ه الخس والخي�ار والذرة، 
وتخلط جيدا.

تتبل بامللح والكمون، وتخلط مرة اخرى.
توضع يف الطبق، وتقدم مع الوجبات املختلفة.

سلطة الكرنب باخليار والذرة

حرك عود الثقاب

العدد )2359( االثنين  19  نيسان  2021

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

مجلس القضاء األعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف النجف 

االتحادية
يف   الش�خصية  األح�وال  محكم�ة 

غماس
العدد : 18/ش/2021

التاريخ : 2021/4/15
املدعية ) فاتن خضر عباس (

املدعى عليه ) ادريس كاظم رضا(
اىل/ املدع�ى علي�ه )ادري�س كاظم 

رضا(
الدع�وى  اع�اله  املدعي�ة  اقام�ت 
ام�ام  )18/ش/2021(  املرقم�ة 
هذه املحكم�ة تطلب فيها )الحكم 
الواق�ع  من�ك  زواجه�ا  بتصدي�ق 
بتاري�خ 1991/5/25( وملجهولية 
محل اقامتك قررت املحكمة  تبليغك 
يف صحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني 
وع�ني ي�وم 2021/4/25 موع�دا 
للمرافعة الس�اعة التاسعة صباحا 
ويف حال�ة عدم حضورك او ارس�ال 
من يمثلك قانونا س�تجري املرافعة 
بحقك  غيابيا وعلن�ا وفق القانون 

واالصول.
القايض

احمد برهان حميد

مجلس القضاء األعىل 
رئاس�ة محكمة اس�تئناف النجف 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 1438/ب2021/2
التاريخ : 2021/4/18

اعالن
إىل/ املدع�ى علي�ه ) كاظ�م حيدر 

احمد ( 
أق�ام املدع�ي )الس�يد مدي�ر بلدية 
النجف اضاف�ة لوظيفته( الدعوى 
البدائي�ة املرقمة أعاله ضدك والتي 
يطل�ب فيها ) الحكم  بابطال كافة 
قيود العقار املرقم ) 1/6919 ( حي 
القدس واعادة تسجيله باسم دائرة 
املدع�ي اع�اله( ،ونظ�را ملجهولية 
مح�ل إقامت�ك حس�ب رشح املبلغ 
القضائي واش�عار مختار الرموك 
/1 ) عب�اس يحي�ى الكرع�اوي( ، 
علي�ه قررت ه�ذه املحكمة تبليغك 
إعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني 
بموع�د املرافع�ة املص�ادف يف يوم 
2021/4/29 وعن�د عدم حضورك 
أو إرس�ال من ين�وب عن�ك قانونا 
سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا  وفق األصول. 
القايض

حربي طارش لفتة

جمهورية العراق
رقم االضبارة |1148 |2021

التاريخ/2021/4/18
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

اعالن
تبي�ع مديرية تنفيذ الكوت العقار تسلس�ل1589/1م39  اله�ورة  الواقع يف الكوت العائد 
املدي�ن )عيل عبد الرحمن عبد الس�يد( املحج�وزه لقاء طلب الدائن )س�عد جميل ديوان( 
البال�غ )300,000,000( مليون دينار فعىل الراغب بال�رشاء مراجعة هذه املديرية خالل 
مدة)30يوما( تبدأ من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه التأمينات القانونية عرشة من 
املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رس�م التس�جيل والداللية عىل 

املشرتي .
املنفذ العدل 

عيل رضا عيل الخطاوي
املواصفات 

1-موقع�ة ورقم�ه :- يقع العق�ار يف منطقة  اله�ورة خلف نقابة العمال يف واس�ط رقم 
العقار  1589/1 م 39 الهورة 

2-جنسه ونوعه : ارض الدار مع بنائها  
3-ح�دوده و اوصاف�ه: يتكون من طابق واحد يحتوي عىل غرف ن�وم عدد )4( و مطبخ 
و اس�تقبال و ه�ول داخيل يحتوي عىل مجموع�ة من الصحيات و البن�اء من الطابوق و 

االسمنت و السقف كونكريت مسلح و االرضية مبلطة بالكايش موزائيك
4-مشتمالته :- ارض خاليه من الشواغل

5-درجة العمران :
6-املساحة :- 1سهم من اصل 3سهم

7-– الشاغل :- 
8-القمية املقدرة :- 250,000,000 مائتان وخمسون  مليون دينار عراقي ال غر

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2020/1146

التاريخ: 2021/1/24
اعالن

 تبيع مديرية تنفيذ النجف العقار تسلسل  ) 1401 /1 الحويش  
الواق�ع يف النجف ( العائ�د للمدين )صالح بجاي زغر( املحجوز 
لقاء طلب الدائن ) اياد شاكر ش�فيق( البالغ )350,000,000( 
ثالثمائة وخمس�ون مليون دينار  فعىل الراغب بالرشاء مراجعة 
ه�ذه املديرية خالل مدة ثالثني يوما تبدا م�ن اليوم التايل للنرش 
مستصحبا معه التامينات القانونية عرشة من املائة من القيمة 
املقدرة وش�هادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية 

عىل املشرتي .
املنفذ العدل

احمد مسافر عبد الحسني الخالدي
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه  : النجف 1/1401 الحويش 
2 � جنسه ونوعه : فندق 

3 � حدوده واوصافه: بلدية النجف
4 � مش�تمالته : العق�ار يق�ع عىل ش�ارعني ع�رض 10م ويتم 
الدخول اليه عن طريق س�لم خمس بايات ويحتوي عىل رسداب 
يت�م الدخول اليه عن طريق س�لم ، يتألف م�ن مطبخ يطل عىل 
الصال�ة التي تحتوي عىل صحيات مش�رتكة ع�دد ) 2( ومصعد 
كهربائ�ي وارضي�ة الصال�ة م�ن الكراني�ت والج�دران مغلف�ة 
بالس�راميك اىل االعىل والس�قف من الكونكريت املس�لح مغلف 
بالس�قف الثانوي ، وس�لم اخر من خمس�ة عرش باية يؤدي اىل 
الطاب�ق االريض للفندق والس�لم مطيل بالكرانيت ومن ثم س�لم 
يؤدي اىل الطاب�ق االول الصالة تحتوي عىل اربع غرف نزم اثنان 
منه�ا مس�احتها ) 4×3م( واثن�ان ) 2،5×3م( والغرف مبلطة 
بمادة الكرانيت لالرضية والسقف من الكونكريت املسلح ومغلف 
بالس�قف الثانوي والجدران مطلية باالس�منت ومادة الفابيانو 
وكل غرفة تحت�وي عىل صحيات مغلفة بمادة الس�راميك كما 
تحتوي الصالة عىل مسند مغلف بال�)cnc( ونوافذ وشبابيك عدد 
)5( بس�عة )3،2 مرت( من الزجاج تطل عىل الش�ارعني وارضية 
الصال�ة من الكرانيت والس�قف من الكونكري�ت مغلف باليقف 
الثان�وي، اما الطابق االول يحتوي ع�ىل )7( غرف نوم ارضيتها 
م�ن الكراني�ت وجدرانه�ا مطلي�ة بالفابيانو والس�قف مغلف 

بالسقف الثانوي وكل غرفة فيها صحيات مطلية بالسراميك.
ككما يوجد س�لم يؤدي اىل الطابق الثاني والذي يحتوي عىل )7( 
غرف نوم وايض�ا بنفس مواصفات الطاب�ق االول تماما جميع 
ارضياته�ا م�ن الكرانيت والس�قوف كونكريت مغل�ف باليقف 
الثان�وي والج�دران م�ن الفابي�ون والصحيات ل�كل غرفة من 
الس�راميك كما يوجد سلم يؤدي اىل س�طح العقار مبلط بمادة 
الكايش االس�منتي ) الش�تايكر( وان جميع الطوابق والرسداب 

مجهزة باملاء والكهرباء.
5 �مساحته : 150،88 م2

6 �  درجة العمران : جيدة 
7 � الش�اغل  : عبدالرضا محي عيل ) مستأجر( ويرغب بالبقاء 

بصفة مستأجر
8 � القيمة املقدرة :  520،536،000خمسمائة وعرشون مليون 

وخمسمائة وستة وثالثون الف دينار.

وزارة النفط 
رشكة مصايف اجلنوب )رشكة عامة(

املناقصة العامة املحلية 2021/220هيأة املواد / قسم العقود واملشرتيات
جتهيز لوحات كهربائية ضغط واطىء لرشكة مصايف اجلنوب 

اعالن اول عىل املوازنة التشغيلية 
1� يرس رشكة مصايف الجنوب /رشكة عامة بدعوة اصحاب الرشكات واملكاتب لالشرتاك يف املناقصة اعاله عىل ان يكون املراجع املدير 

املفوض او وكيل له بوكالة رسمية صادره ومصدقة من كاتب العدل
2 � تقديم طلب تحريري معنون اىل قس�م العقود واملش�رتيات ودفع قيمة البيع للوثائق القياس�ية للمناقصة البالغة )150,000 مائة 

وخمسون الف دينار عراقي فقط (مع صورة من هوية غرفة التجارة النافذة وشهادة تاسيس الرشكة
3 � الكلفة التخمينية تبلغ )134,500,000( فقط مائة واربعة وثالثون مليون وخمسمائة الف دينار عراقي 

4 � التامين�ات االولي�ة املطلوبة )2,700,000( دينار فقط اثنان مليون وس�بعمائة الف دينار عراق�ي  صادرة من مرصف معتمد لدى 
رشكة مصايف الجنوب ونافذ لغاية 28 يوما بعد انتهاء نفاذية العرض التجاري 

WWW.src.gov.iq  5 � ملقدمي العطاء الراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية زيارة املوقع االلكرتوني للرشكة
contracts@src.gov.iq ولالستفسار عن اية معلومات يمكنكم مراسلة رشكتنا عىل الربيد االلكرتوني التايل

6 � يتم تس�ليم العطاءات يف مقر رشكة مصايف الجنوب رشكة عامة غرفة لجنة فتح العطاءات املحلية واخر موعد الس�تالم العطاءات 
الس�اعة الثانية عرش ظهرا ليوم الغلق املصادف 2021/5/30 ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رس�مية يس�تمر االعالن اىل ما بعد 

العطلة ويعترب اليوم الذي ييل العطلة اخر يوم لغلق املناقصة وسيتم رفض العطاءات املتأخرة 
7 � سيكون انعقاد املؤتمر لالجابة عىل استفسارات املشاركني يف املناقصة الساعة العارشة صباحا يوم 2021/5/23 يف مقر الرشكة 

الكائن يف محافظة البرصة الشعيبة 
8 � يتم تقديم القسم الرابع من الوثيقة القياسية بعد مىلء املواصفات الفنية املطلوبة وجداول الكميات املسعرة )ضمن القسم الرابع 
ح�رصا ( وحس�ب ما موضح يف الوثيقة وتقديم الجزء الس�ادس للتاكيد عىل املواصفات املطلوبة ع�ىل ان تكون موقعه ومختومة عىل 
جميع اوراقها ومغلفة يف ظرف واحد مغلق ومختوم مثبت عليه العنوان القانوني الكامل للرشكة مع رقم موبايل املدير املفوض ورقم 

واسم املناقصة مع تزويدنا بقرص )CD( للوثيقة كاملة اضافة لظرف ثاني يتضمن املستمسكات املطلوبة والتامينات االولية 
9 � املستمس�كات املطلوبة عند التقديم : ش�هادة تأس�يس الرشكة , املحرض االول للتأس�يس , قرار التاس�يس , هوية غرفة التجارة 
النافذة, الهوية الرضيبية واس�تخدام الرقم الرضيبي , تأييد س�كن مصدق خاص بعنوان الرشكة , تأييد حجب البطاقة التموينية عن 
املدي�ر املف�وض للرشك�ة او املكتب , كتاب ع�دم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب لالش�رتاك يف املناقصات معن�ون اىل رشكة مصايف 

الجنوب , براءة ذمة من دائرة الضمان االجتماعي
10 � تحديد مدة نفاذية العطاء بفرتة ال تقل عن )90( يوما من تاريخ غلق املناقصة عىل ان تكون عمله العطاء بالدينار العراقي

11 � يجب مراعاة تقديم السيولة النقدية املطلوبة يف القسم الثالث من الوثيقة القياسية وخالف ذلك سيتم استبعاد العطاء
12 � يف حال عدم التزام مقدمي العطاءات بما تتطلبه الوثيقة القياس�ية بكافة اقس�امها المالء القس�م الرابع منها فس�يتم استبعاد 

عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم 
13 � س�يتم فت�ح العطاءات بحضور مقدم�ي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور اىل مق�ر رشكة مصايف الجنوب رشكة عامة / 

غرفة لجنة فتح العطاءات املحلية يف نفس اليوم الساعة الواحدة ظهرا او اليوم التايل يف الساعة التاسعة صباحا
14  � الرشكة غر ملزمة بقبول اوطا العطاءات 

15 � تدخ�ل الوزارات االتحادي�ة املصنعة كمنافس مع الرشكات الخاصة ويكون ملنتجات الوزارات االتحادية افضلية بالس�عر ال تزيد 
عن )10%( عن مثيالتها املستوردة عند تحقيق القيمة املضافة البالغة )20%( للمواد املصنعة مع مراعات املواصفات والنوعية وحسب 

الدليل السنوي املعد من قبل وزارة التخطيط الخاص بالرشكات العامة املصنعة 
16 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور اخر اعالن  باالضافة اىل تسديد رسم عديل بمبلغ )10,000( عرشة االف دينار ورسم طابع 

بنسبة )0,003( من قيمة العقد  
17 � س�يتم تنفيذ العطاء من خالل اجراء العطاءات التنافس�ية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لس�نة 

2014
18 � لجه�ة التعاق�د الحق يف الغاء املناقص�ة يف اي مرحلة من مراحلها قبل صدور كتاب االحالة بناء عىل اس�باب مربرة دون تعويض 

مقدمي العطاء

العدد / خ9578/184/6
املوافق 2021/4/12م

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب

البحث عن الكلمة
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العبو الزوراء هيددون باإلرضاب الكامل
             المستقبل العراقي/ متابعة

لّوح العبو ال�زوراء باللجوء إىل اإلرضاب 
الت�ام، احتجاجا عىل تأخر مس�تحقات 

الفريق من الجهة الراعية للنادي.
ترصي�ح  يف  بال�زوراء،  مص�در  وق�ال 
صحف�ي، إن »املطالب�ات املتك�ررة م�ن 
الالعب�ن وتدخل الجه�از الفني، لم يحل 
األزمة املالية ولم يغري شيئا من الواقع«.
وأض�اف: »الالعبون يش�عرون بالضجر 
جراء املواعيد املتكررة دون االلتزام بدفع 
مس�تحقاتهم املالي�ة واس�تمرار األزمة 
التي بدأت تنعكس عىل روحية الفريق«.

وأوضح أن »الالعبن اتخذوا قرارا نهائيا 
ب�اإلرضاب ع�ن الوح�دات التدريبية بعد 
مب�اراة املين�اء، وع�دم الحضور بش�كل 
نهائ�ي«، الفت�ا إىل أن »الجهاز الفني هو 
اآلخ�ر متعاطف معهم لعدم التزام وزارة 

النقل واإلدارة بتأمن مستحقاتهم«.
وختم:، أن »وع�ود متكررة قطعت بدفع 
مس�تحقات الالعبن لك�ن دون جدوى، 

حت�ى إن الفريق غادر ملواجه�ة الوحدة 
اإلمارات�ي يف البطول�ة اآلس�يوية والت�ي 
خرس نتيجتها، بوض�ع مايل بائس، رغم 

لقاء وزير النقل الذي وعد بحل األزمة«.
يشار اىل، أن الزوراء سيالقي فريق امليناء 

يف ملعب الشعب مساء 
ضم�ن  األح�د،  الي�وم 
منافس�ات الجولة 28 
العراقي  ال�دوري  من 

املمتاز.

مدرب الكرخ: الفوز عىل أربيل منحنا فرصة 
املنافسة للوصول إىل املركز السادس

             المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د ثائر أحمد مدرب الكرخ، أن النقاط الثالث التي حصدها الفريق من 
الفوز عىل أربيل، منحته دفعة معنوية كبرية للتقدم يف الئحة الرتتيب.

وق�ال أحمد، يف ترصيح صحف�ي، إن »أربيل فري�ق مميز ويلعب 
كرة جميلة ولم يكن س�هال باملرة، خصوصا أن املباراة يف 

ملعبه«.
وأض�اف: »تمكنا من تحقيق الفوز بالتزام الالعبن 
بالواجب�ات املطلوب�ة، وحصدنا 3 نق�اط مهمة 

ومؤثرة يف املنافسة عىل املراكز املتقدمة«.
وتاب�ع أحم�د، أن »هن�اك تنافس رشس يف 
املراكز من الس�ادس إىل العارش، والفوز 
ع�ىل أربي�ل منحن�ا فرصة املنافس�ة 

للوصول إىل املركز السادس«.
وختم، أن »املباراة املقبلة ستكون 
مؤجل�ة م�ع الرشطة النش�غال 
آس�يا،  أبط�ال  ب�دوري  األخ�ري 

وبالتايل لدينا الوقت الكايف لالستشفاء والراحة، ومن ثم التحضري للجولة 
30 من الدوري«.يش�ار إىل أن الكرخ بالفوز ع�ىل أربيل، رفع رصيده إىل 

36 نقطة باملركز العارش.

ريال مدريد مستفيد من خروج 
بايرن ميونخ األوريب

              المستقبل العراقي/ متابعة

كشفت وسائل اإلعالم العاملية مساء اليوم األحد عن بعض 
التفاصيل والتحديث�ات املهمة بخصوص مفاوضات ريال 
مدريد م�ع املدافع والظهري األيرس النمس�اوي ديفيد أالبا 

العب بايرن ميونخ األملاني.
وذك�ر فابريي�زو رومان�و أن صفق�ة انتق�ال ديفي�د أالبا 
إىل ريال مدريد س�تتم بنس�بة 99% بش�كل رس�مي خالل 
األس�ابيع القليلة القادمة وقبل بداي�ة بطولة كأس األمم 
األوروبية يورو 2021، حيث يريد النادي امللكي اس�تغالل 
خ�روج باي�رن ميونخ م�ن دوري أبطال أوروب�ا للتعجيل 

بالصفقة.
وع�رض ريال مدريد عقداً مدته أربعة مواس�م عىل ديفيد 
أالب�ا مقابل 10 ملي�ون يورو يف الع�ام الواح�د زائد مبلغ 
قيمته 20 مليون يورو يتقاضاه مع والده ووكيل أعماله 

كمكافأة لتوقيع العقود.
وأعلن النمساوي ديفيد أالبا األسبوع املايض رسمياً قراره 
بالرحيل عن باي�رن ميونخ األملاني مع نهاية عقده خالل 

الصيف القادم.
وأصبح النمس�اوي ديفيد أالب�ا مدافع وظهري أيرس بايرن 
ميون�خ األملاني ع�ىل بعد خط�وات للتوقي�ع لصالح ريال 

مدريد بداية من املوسم الجديد.

أزدواجية املناصب هتدد اللجنة األوملبية

هاالند يبعث رسالة خفية إىل برشلونة

              المستقبل العراقي/ متابعة

لجأ رئيس اللجنة األوملبية رعد حمودي، إىل مقاطعة 
االجتم�اع األول للمكت�ب التنفي�ذي املنتخب مؤخرا 

لخالف بينه وبن أعضاء املكتب.
وقال مصدر من داخ�ل األوملبية يف ترصيح صحفي 
ان »حم�ودي علق حضوره لالجتماع، ما تس�بب يف 
تعطيل إقام�ة االجتم�اع األول للمكت�ب التنفيذي، 
حي�ث يختل�ف م�ع األعض�اء بقضي�ة ازدواجي�ة 
املناص�ب، التي خلقت رشخا كبريا م�ا بن الرئيس 

وأعضاء املكتب التنفيذي«.
وأض�اف أن حم�ودي طال�ب األعض�اء الفائزين يف 
االنتخابات باالس�تقالة من مناصبهم يف االتحادات 

الرياضي�ة، كون قان�ون االتح�ادات الرياضية يؤكد عدم 
جواز الجمع بن منصبن وبالتايل حمودي مطالب بتنفيذ 

القوانن.وتاب�ع املص�در »أما اعض�اء املكت�ب التنفيذي 
يتعكزون عىل رسالة وجهوها إىل اللجنة األوملبية الدولية، 
يستفرسون من خاللها عن موقفهم يف حالة االزدواجية، 

وجاء الرد بعدم املمانعة«.وأشار إىل أن حمودي ملزم 
بتطبي�ق القان�ون، وأن اللجنة األوملبي�ة ال تعرتض 
عىل قوان�ن االتحادات الوطنية وأن ميض الحكومة 
خالل الفرتة املقبل�ة، بمنع االزدواجية قرار ال رجع 
في�ه، بدليل إق�راره حتى يف النظ�ام الداخيل التحاد 
كرة القدم.وأوضح أن حمودي يسعى إلبعاد اللجنة 
األوملبي�ة عن األزم�ات وأن خرق قان�ون االتحادات 
الذي يس�عى له املكتب التنفيذي سيدخل األوملبية يف 
متاهة مع الحكومة الداعمة بشكل كامل لألوملبية.

وواص�ل »وعليه أرص حمودي ع�ىل تعليق الحضور 
لالجتم�اع، لح�ن إقن�اع أعض�اء املكت�ب التنفيذي 
ب�رورة االس�تقالة م�ن مناصبه�م يف االتحادات 
الرياضية«.يش�ار إىل أن انتخاب�ات اللجنة األوملبية 
العراقية أقيمت يف السادس والعرشين من شهر مارس/

آذار املايض.

              المستقبل العراقي/ متابعة

ما زال مستقبل إيرلينج هاالند مهاجم بوروسيا دورتموند 
يس�تحوذ عىل سائل اإلعالم، وذلك يف ظل اهتمام العديد من 
األندية الكبرية بالحصول عىل خدماته خالل فرتة االنتقاالت 

الصيفية القادمة.ويس�عى كل من ريال مدريد وبرش�لونة 
ومانشس�رت سيتي ومانشس�رت يونايتد للتعاقد مع هاالند 
الذي ينصفه الكثريين كأفضل مهاجم صاعد يف العالم بدون 
منازع.وذك�رت صحيفة آس اإلس�بانية أن الغموض الذي 
يحيط مستقبل هاالند يجعل جميع ترصفاته مرصودة من 

قبل وس�ائل اإلعالم، ويمكن تفسري أي سلوك يقوم به عىل 
أنه إيحاء لوجهته القادمة.وأوضحت الصحيفة يف تقريرها 
أن هاالن�د ب�دأ بمتابعة ليوني�ل مييس نجم برش�لونة عىل 
موقع إنس�تجرام، وذلك بعد تتوي�ج الفريق مبارشة بلقب 

كأس ملك إسبانيا عىل حساب أتلتيك بيلباو.

ميالن حيقق رقاًم يثبت مدى تطوره مع بيويل
              المستقبل العراقي/ متابعة

تف�وق مي�الن بصعوب�ة ع�ىل جنوى ع�رص الي�وم بهدفن 
مقاب�ل هدف ضم�ن منافس�ات الجولة 31 من منافس�ات 
ال�دوري اإليطايل، يف مواصلة لرغبت�ه يف تحقيق مركز مؤهل 
ل�دوري األبطال.يجلس مي�الن خلف إنرت املتص�در بفارق 8 
نق�اط مع وجود مباراة متبقي�ة للنرياتزوري، ويعترب هدفه 

األول ضمان مرك�ز يعيده للبطولة األوروبي�ة املرموقة.أكد 
انتص�ار الي�وم التطور ال�ذي أحدثه املدرب س�تيفانو بيويل، 
حي�ث وص�ل الروس�ونريي اليوم للنقط�ة رق�م 66 بعد 31 
جول�ة.وكان هذا هو نفس عدد النق�اط التي حققها ميالن 
يف كامل املوس�م املايض 2019\2020، وها هو يعادل نفس 
الرصي�د وذلك قب�ل 7 جوالت م�ن نهاي�ة البطولة.قال بيب 
جوارديوال أن هزيمة فريق مانشسرت سيتي يف نصف نهائي 

كأس االتحاد اإلنجليزي امام تش�يليس يوم الس�بت لم تكن 
بس�بب عدم احرتامه البطولة، بع�د أن أجرى 8 تغيريات عىل 
التش�كيلة األساس�ية.أطلق بيب جواردي�وال دفاعاً قوياً عن 
قراره بإج�راء 8 تغيريات عىل فريقه، وانتهاء أمل الس�يتي 
يف الفوز بالرباعية بالخسارة بهدف نظيف أمس.كان روبن 
دي�از و رودري وكيف�ن دي بوري�ن هم الالعب�ن الوحيدين 
الذي�ن احتفظ�وا بمراكزهم األساس�ية من تش�كيلة مباراة 

األربع�اء ضد دورتموند.لم يقدم الس�يتي عرض�اً قوياً، وقد 
اش�تبك جواردي�وال م�ع الصحفين بع�د توجي�ه االتهام له 
بعدم االهتمام بالبطولة : “عندما يكون لديك يومان ونصف 
للتع�ايف فق�ط، وعندما تس�افر بالقطار ملدة 3 س�اعات فال 
تخربيني أننا لم نهتم”.واصل: “عندما يصل فريق إىل املراحل 
النهائي�ة يف جميع املس�ابقات وعندما يفوز ه�ذا الفريق يف 

أربع نهائيات متتالية يف كأس كاراباو فال يمكنك قول ذلك.

مبايب يعلق عىل تطورات جتديد عقده مع باريس
              المستقبل العراقي/ متابعة

علق النجم الفرنيس الشاب كيليان مبابي، العب فريق 
باريس س�ان جريمان الفرنيس، ع�ىل تطورات تجديد 

عقده مع الفريق البارييس يف الفرتة املقبلة.
ويس�عى فريق العاصمة الفرنسية لربط مبابي بعقد 
جدي�د يف الف�رتة املقبلة يبقيه بعيداً ع�ن أيدي األندية 
الطامع�ة يف الحص�ول عىل توقيع�ه يف الصيف القادم 

وعىل رأسها ريال مدريد اإلسباني.

وقال مباب�ي يف ترصيحات صحفية، اليوم األحد “هل 
حدث�ت تطورات بش�أن تجدي�د العقد حت�ى اآلن؟ ال، 

نحن نفوز باملباريات وهو أهم يشء اآلن.
وع�ن لق�ب ال�دوري الفرنيس ق�ال مباب�ي “الليج آن 
مس�ابقة يف غاية األهمية لن�ا، النادي يبحث عن لقبه 
العارش، نري�د أن ندخل تاريخ النادي ونرغب يف الفوز 

باللقب هذا املوسم”.
واس�تطرد مباب�ي “نحن ننافس بق�وة وهناك رصاع 
قوي عىل اللقب هذا العام وهذا األمر ليس رساً، ويجب 

أال ندخر جهداً يف الفرتة املقبلة”.
وس�جل مبابي هدف�ن ليقود فريقه لفوز ش�اق عىل 
حساب سانت إيتيان يف الدوري الفرنيس، ظهر اليوم، 
بثالثي�ة لهدفن يف لقاء غلب علي�ه طابع االثارة حتى 

صافرة النهاية.

اشتباه بإصابة العب يف ريال 
مدريد بفريوس كورونا

              المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د ن�ادي ري�ال مدري�د غي�اب العب�ه 
فيدي فالفريدي عن لقاء خيتايف بس�بب 

االشتباه يف إصابته بفريوس كورونا.
ويلعب ريال مدريد ضد منافس�ه خيتايف 
ضم�ن الجولة 33 من الدوري اإلس�باني 

يوم األحد.
وأفاد نادي ريال مدريد يف بيان يوم األحد: 
»نؤك�د أن العبنا فالف�ريدي كان يف عزلة 
من�ذ يوم أمس الس�بت 17 أبريل، بعد أن 
كان عىل اتصال مبارش مع شخص أثبتت 

إصابته بفريوس كورونا«.
وأضاف البيان »عىل الرغم من أن الالعب 
جاءت نتائج فحوصاته س�لبية تم عزله 

وسيغيب عن لقاء خيتايف«.
وكان الن�ادي ق�د أعل�ن غي�اب فريالن�د 
مين�دي بس�بب اإلصابة، لكنه ل�م يحدد 

مدة غيابه.
وأوض�ح بي�ان الن�ادي امللك�ي »أظهرت 
الفح�وص الطبي�ة التي أجري�ت مليندي، 
م�ن قبل الخدمات الطبية يف ريال مدريد، 
انه يعاني من حمل عضيل زائد يف س�اقه 

اليرسى«.
وأتم البيان »سيتم تقييم تطور حالته«.

ويغي�ب عن ري�ال مدريد ع�دد كبري من 
الالعبن، عىل رأس�هم س�ريخيو راموس 
ف�اران  ورافايي�ل  كارباخ�ال  ودان�ي 

لإلصابة.
كما يبتعد كاس�يمريو وناتشو فرينانديز 
لإليقاف، ويغيب إدين هازارد رغم تدربه 

جماعيا طوال الفرتة املاضية.
ويحت�ل ري�ال مدري�د املرك�ز الثان�ي يف 
الدوري اإلسباني برصيد 66 نقطة، خلف 
املتص�در أتليتك�و مدريد صاح�ب ال�67 

نقطة.

               المستقبل العراقي/ متابعة

تع�رض الدولي البلجيكي كيفي�ن دي بروين صانع 
العاب مانشس�تر س�يتي، لإلصابة خ�الل مواجهة 
تشيلسي على ملعب ويمبلي، في نصف نهائي كأس 

االتحاد اإلنكليزي.
فف�ي الدقيقة 47، حاول دي بروين الس�يطرة على 
إحدى الكرات في وس�ط الملعب أمام نغولو كانتي، 
إال أنه فشل في التحكم فيها دون احتكاك واضح من 

جانب الفرنسي.
وس�قط دي بروي�ن بع�د ه�ذه الك�رة، ليق�رر بيب 
غواردي�وال اس�تبداله بفي�ل فودي�ن، فيم�ا ب�دا أن 

البلجيكي يعاني من آالم.
وينتظر الس�يتي مباريات مهمة في الفترة المقبلة، 
م�ن نهائ�ي كأس الرابط�ة األس�بوع المقب�ل، إلى 
مواجهة باريس س�ان جيرمان الفرنسي في نصف 

نهائي دوري أبطال أوروبا.

 

برشلونة حيسم مستقبل كومان مع الفريق
              المستقبل العراقي/ متابعة

نجح فريق برش�لونة بقيادة املدرب الهولندي 
رونال�د كومان من تحقي�ق بطولة كأس ملك 
إسبانيا ليظفر النادي الكتالوني بأول بطوالته 
تحت قيادة مدربه الهولندي واألوىل هذا املوسم 

أيضاً.وتغلب برشلونة مساء أمس السبت عىل 
نظريه أتلتيك بيلباو برباعية نظيفة مع الرأفة 
يف ع�رض رائع آخ�ر للن�ادي الكتالوني تحت 

قيادة مدربه الهولندي رونالد كومان.
وتحدث صحيفة “س�بورت” اإلس�بانية التي 
تصدر من إقليم كتالونيا عن مس�تقبل رونالد 

كوم�ان م�ع برش�لونة خصوصاً بع�د عرض 
األمس وتحقيق�ه الفوز الكبري يف نهائي كأس 
ملك إسبانيا.وذكرت صحيفة سبورت أن إدارة 
برش�لونة برئاسة السيد خوان مانويل البورتا 
س�وف تجدد الثق�ة يف رونالد كومان املوس�م 

القادم بشكل مؤكد.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

جتديد عقد ديمبييل مع برشلونة يف أزمة
            المستقبل العراقي/ متابعة

نجح فريق برش�لونة بقيادة املدرب الهولندي 
رونال�د كوم�ان م�ن تحقيق بطول�ة كأس ملك 
إس�بانيا ليظفر الن�ادي الكتالوني ب�أول بطوالته 
تح�ت قي�ادة مدرب�ه الهولن�دي واألوىل هذا املوس�م 

أيضاً.
وتغلب برش�لونة مساء أمس الس�بت عىل نظريه أتلتيك 
بيلباو برباعية نظيفة مع الرأفة يف عرض رائع آخر للنادي 

الكتالوني تحت قيادة مدربه الهولندي رونالد كومان.

وش�هدت املب�اراة تواجد الجن�اح واملهاجم الفرن�يس عثمان 
ديمبي�يل يف الدقيقة األخ�رية من عمر املب�اراة كبديل ملواطنه 

أنطوان جريزمان، األمر الذي استغربه البعض.
وذك�رت صحيف�ة “آس” اإلس�بانية أن عملي�ة تجدي�د عقد 
الفرن�يس عثمان ديمبييل من قبل إدارة برش�لونة تتعقد يوماً 

بعد يوم بسبب عدم االتفاق بن الطرفن.
وأفادت الصحيفة أن عثمان ديمبييل غاضب بعد تهميشه من 
قبل الجهاز الفني بقيادة رونالد كومان يف مباراة نهائي كأس 
ملك إس�بانيا بع�د األداء الجيد الذي قدمه م�ع الفريق الفرتة 

املاضية.

دي بروين 
يثري قلق السيتي
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امـضـاءاتمساحة للرأي

الـشـركـات الــوهــمـيـة.. 
وضعف الرقابة احلكومية!

كم نحن ضعفاء.. واهلل غالب

سعدية مفرحزينب فخري

إىل مت�ى تبق�ى ال�ركات الوهمي�ة تج�ُد له�ا األرَض الخصب�َة يف 
الع�راق؟! إىل متى تس�تنزُف هذه الركات أموال العراقيني وس�ط 

صمت حكومي وعدم متابعة ومالحقة املجرمني؟!
رشك�ة )يونك فاينن�س( الوهمية، الركة التي ادع�ت انها رشكة 
الس�تثمار األم�وال مقاب�ل عوائد ربحي�ة مغرية، أنش�أْت موقعها 
اإللكرتوني يف ش�هر آب عام 201٦، وبدأت عملها فعلياً عام 2018، 
روج�ت ه�ذه الرك�ة أنَّ لها مق�راً يف دب�ي وآخر يف تركي�ا، وانها 
س�ويرسية الجنس�ية، ولها تعامالت يف الواليات املتحدة األمريكية، 
واستدرجت الناس بعد اقناعهم أنَّها مسجلة لدى مسجل الركات 
يف بغ�داد وهناك مح�اٍم خاص بها يف الحارثي�ة. وادعى وكالء هذه 
الركة انَّ أرباَحها من ستة اىل سبعة باملائة ثم تعيد رأس املال بعد 

انتهاء املدة املتفق عليها بني الطرفني.
الطام�ة الكربى أنَّ هذه الركة م�ا اكتفت بأموال الضحايا فقط، 
بل أرشكتهم بالنصب واالحتيال من خالل آلية التسويق التي تعتمد 
ع�ى النظام الهرمي، أي تجن�د الضحايا بجلب زبائ�ن جدد مقابل 

أرباح إضافية؛ فجلبوا أصدقاءهم وأقاربهم وزمالءهم.
ووص�ل عدد املس�جلني، وكما أش�ار ترصيح للنائ�ب عالية نصيف 
يف مطلع هذا العام، اىل مليوني ش�خص مقاب�ل 950 مليون دوالر، 
وبالتأكي�د الرق�م الحقيق�ي أكثر من ه�ذا املعلن بكث�ر خصوصاً 

املشرتكني بمبالغ ضئيلة.
انفضح�ت هذه الرك�ة بعد تفيش فاي�روس كورون�ا، إذ توقفت 
عن تس�ليم األرباح لكثر من الزبائن؛ فانكش�ف أمرها، وهنا بدأت 
املش�كلة ب�ني األقرب�اء واألصدق�اء والزم�الء الذين كانوا وس�طاء 
واس�تدرجوا الضحاي�ا اآلخري�ن ع�ن جه�ل، واندلع�ت النزاع�ات 
والتهديدات العش�ائرية بل وصلت إىل القتل الس�يما أن بعضهم قد 

ساهم بعرات اآلالف من الدوالرات.
إنَّ ما يثر االس�تغراب والدهشة أنَّ هذه املعامالت املشبوهة تجري 
يف الع�راق يف ظ�ل متابعة ضعيفة للمؤسس�ات الحكومي�ة املعنية 
بامللف االقتصادي واملايل مع ش�دة خطرها ع�ى االقتصاد الوطني، 
كذل�ك ثق�ة العراقي�ني بهذه ال�ركات الت�ي ما برح�ت تخدعهم 
وتس�تدرجهم، وس�بق لهم أن اكتووا بن�ار رشكات وهمية مماثلة 
مث�ل )س�امكو( وغره�ا، واملؤل�م أن الكثر من الضحاي�ا هم من 
املثقفني الذين لم يكلفوا أنفسهم عناء التدقيق بثبوتية أوراق هذه 

الركة.

كل عام وأنتم بخر وصحة وسالمة.. وهذا لسوء الحظ ال يحُدث دائما، 
لكننا نكّرر التهاني عى سبيل األمنيات املستمرّة فرديا وجمعيا، فما 
زالت األمنيات قادرًة عى أن تقيم أود الحياة، وتجعلنا أكثر قدرًة عى 

تحّمل ما يواجهنا فيها من مشكالٍت ومصاعب.
للع�ام الثان�ي عى التوايل، نس�تقبل رمضان مكّبلني بقي�وٍد فرضتها 
علين�ا الجائحة التي اتس�عت رقعته�ا، وتمّدد وقتها كثرا، وبش�كل 
لم نك�ن نتوقعه يف البداي�ات. لكن التجربة االضطراري�ة التي وجدنا 
أنفس�نا نعيش�ها مس�تمرة. وما كان بعيدا أصبح قريب�ا.. يف املرض 

واملوت أيضا، ويف بشائر النجاة هنا وهناك.
ه�ل يحق لنا اآلن أن نتحّدث عن خالصات التجربة، أو عن دروس�ها، 
ونح�ن ما زلن�ا يف خضمها؟ ال�دروس انهالت علينا من�ذ اليوم األول 
للجائح�ة، ولكنها متغرة ونحن متغرون أيضا، فال يشء ثابت تحت 
ظالل فروس أنتج مزيدا من الفروس�ات االقتصادية واالجتماعية، 
وحتى السياسية، ففي وقٍت بدأنا إحصاء خسائرنا الشخصية بسبب 
كورون�ا، عى صعيد املرض واملوت تحديدا، كان كثرون يف العالم كله 
يتحّسس�ون جيوبهم، وما تبق�ى فيها من أم�واٍل ملواجهة املجهول. 
ويب�دو أن ه�ذا أحد الدروس املتأخرة له�ذه الجائحة التي عطلت كل 
يشء تقريبا، فقد فقد كثرون أعمالهم، وبالتايل مصادر أرزاقهم، بعد 
أن أغلقت رشكاٌت ومؤسساٌت كثرٌة أبوابها، أو قلصت أعداد العاملني 
فيها ملواجهة الخس�ائر امللّحة بس�بب اإلغالقات الكلي�ة والجزئية يف 
العالم كله. قصص كثرة نعيشها ونتعايش معها ونسمع بها، نتجت 
عن هذه اإلغالقات، وكلها تشر إىل أننا ضعفاء أكثر مما كنا نتوقع. 
ضعفاء بالقدر الذي تتحّكم فيه بنا أسباٌب لم نكن نتخيل أنها يمكن 
أن تعيقنا عن ممارسة أعمالنا إىل الدرجة التي تتعّطل فيها مسارات 
ه�ذه األعمال كلي�ا، ما يجعلها تموت، فنم�وت معها ونحن عى قيد 
الحي�اة. أكثر م�ا يؤملني، هذه األيام، س�ماع قصص ه�ذا النوع من 
املوات املجتمعي الذي أصبح مصرا لكثرين جدا، منك وفيك وحولك؛ 
أهل وأصدقاء وزمالء ومعارف من كل األعمال واألعمار والجنسيات، 
وخصوص�ا من رشائ�ح مجتمعي�ة، ال تغّطيها الحلول الرس�مية أو 
الحكومي�ة الت�ي توفره�ا الدولة ملواطنيه�ا، كريحة الب�دون، غر 
الحاملني أي جنسية، ورشيحة الوافدين العاملني يف البلدان الخليجية 
عى س�بيل اإلقامة املؤقتة، وربما الدائمة مثال، فقد فقد كثرون من 
ه�ؤالء أعماله�م يف فرتة ه�ذه الجائحة الثقيلة، وط�اول ذلك املصر 
املؤلم، حتى الذين يعملون يف وظائف ظّنوا أنها يف مأمٍن من املخاطر، 
لعدم تقاطعها بشكل مبارش أو واضح مع معطيات الجائحة.. ولكن 
يب�دو أن الخطر يحُدث بالجميع نس�بيا. والقص�ص كثرة وموجعة 

فعال. إذ يفقد رب األرسة العمل فجأة. 

أفضل مخس طرق للحفاظ عىل شبابك الدائم
ح�اول معظم األش�خاص بعد بلوغ 
س�ن الثالثني الحفاظ عى ش�بابهم 
ولياق�ة بدنهم، وذلك من خالل اتباع 
أنظم�ة غذائي�ة معينة وممارس�ة 

رياضات متنوعة.
وينصح االختصاصيون باتباع هذه 
الط�رق، لضمان برة نظ�رة دائما 
وشباب أطول، وفقا ملا نرته مجلة 

“ميديك فوروم رو” الطبية.
الطريقة األوىل: النش�اط البدني: إن 
ممارس�ة الرياضة بانتظام وتعويد 
الجسم عى نشاط بدني معني يجعل 
خاليا جسمك تكافح التقدم يف العمر 
وتصب�ح أكثر ش�بابا، حي�ث تعمل 
التماري�ن الهوائية، مثل: الركض أو 

رك�وب الدراجات أو الس�باحة، بش�كل أفضل 
عى تعزيز نشاط قلبك كما أنها تساعد الدماغ 

يف تحسني الوظيفة املعرفية.
فكلما زاد النش�اط يف الحي�اة، كان ذلك أفضل 
لحالة الجس�م. لذل�ك عليك أن تدخل نش�اطا 

رياضيا يف حياتك وسيجلب لك املتعة.
الطريقة الثانية: تناول كميات من الطعام أقل 
نهاية األس�بوع: يكون بعض األش�خاص أقل 

نش�اطا عادة يف أيام نهاية األسبوع، فإذا كنت 
ال تم�ارس الرياض�ة يف هذه األي�ام، فال داعي 
لإلف�راط يف تناول الطعام. ب�ل يجب أن تكون 
الوجبات معتدلة، وغنية بالربوتني، مثل: فيليه 
الدجاج، والديك الرومي، واملكرسات، والزبادي 

الطبيعي، والبيض، والربوتني.
الفط�ور  وجب�ة  تن�اول  الثالث�ة:  الطريق�ة 
الصباح�ي: اإلفطار هو أفض�ل طريقة إلعادة 
الش�حن ط�وال اليوم. ويج�ب أن تكون وجبة 

املس�اء أخف من وجبة الغداء. يجب 
علي�ك أيض�ا تقلي�ل الكربوهيدرات 
مث�ل:  ال�دم،  يف  الس�كر  العالي�ة 
الحلوي�ات، البطاط�س، كعك األرز، 
البسكويت، القمح، حبوب اإلفطار. 
هذا لن يؤدي إىل نضارة جس�دك، بل 

عى العكس.
الطريق�ة الرابعة: تن�اول املزيد من 
الفاكهة والخرض: إن خطر اإلصابة 
والس�كري  الرسط�ان  بأم�راض 
وأم�راض القلب واألوعي�ة الدموية 
يزداد بش�كل كبر كلما كان نظامك 
الغذائي مفتقرا للخ�رض والفواكه. 
وبالت�ايل يزيد من خطر ش�يخوخة 
التش�خيص  غي�اب  ويف  الجس�م، 

والعالج، قد يؤدي إىل الوفاة املبكرة.
الطريق�ة الخامس�ة: املزي�د م�ن الربوت�ني يف 
نظامك الغذائي: يعد الطعام الربوتيني مصدرا 
ال غنى عنه للجمال والشباب ونظارة البرة، 
فه�و الوق�ود الرئييس للجس�م، مم�ا يجعلك 
تشعر بأنك أكثر نشاطا وحيوية وصحة. ومن 
املهم بش�كل خاص تن�اول الربوتني يف الوجبة 

األوىل  فهذا سيمنحك الطاقة طوال اليوم. 

ح�ذر خرباء األمراض املعدية من يشء دائم الوج�ود داخل املطابخ، والذي 
يؤك�دون أن�ه “مالذ للبكتري�ا”. وقالت جيس�يكا ماالتي ريف�را، خبرة 
األمراض املعدية، بعد إجرائها مس�حا عن ع�ادات تنظيف 2000 أمريكي 
خالل جائحة فروس “كورونا” املس�تجد أن مناش�ف الصحون يف املطبخ 
هي “مالذ للبكتريا”، وذلك ألنها متعددة األغراض، وغالبا ما ال يتم غسلها 
بني االس�تخدامات. وأردف�ت موضحة أن الطبيع�ة الرطبة واالمتصاصية 
ملناش�ف الصحون يمك�ن أن توفر بيئ�ة مزدهرة لنم�و البكتريا. وأظهر 
املس�ح الذي أجرته ريفرا اع�رتاف 71% من املش�اركني بإضافة أكثر من 
9 س�اعات من التنظيف أسبوعيا خالل الوباء، فيما قال أكثر من نصفهم 
إنه�م اس�تخدموا مناش�ف األطباق غ�ر النظيفة ع�دة مرات ع�ى مدار 
األس�بوع. ويف مس�ح آخر أجرته رشكة “بروكرت آند غامب�ل”، أخرا، عن 
س�لوكيات التنظيف يف املنزل بني الناس يف جمي�ع أنحاء الواليات املتحدة، 
وجدت أن 11% فقط من املش�اركني قاموا باستبدال أو تنظيف منشفة يد 

املطبخ الخاصة بهم أكثر من مرة واحدة يف األسبوع.

ح�ذرت املعالجة تاتيان�ا رومانينكو يف مقابلة مع محطة إذاعية “موس�كو 
تتحدث” الروس من االس�تخدام غر الس�ليم ملكيفات الهواء، مما قد يؤدي 

إىل أمراض خطرة.
وأش�ارت رومانينكو إىل أنه يج�ب خفض درجة حرارة الغرف�ة تدريجياً. يف 
ه�ذه الحالة، يجب عدم توجيه تدفق الهواء من املكيف إىل أي ش�خص ملنع 

انخفاض درجة حرارة الجسم.
وأوضح�ت: “إذا كان تدف�ق الهواء موجهاً إىل ش�خص ما، ف�إن هناك خطر 
اإلصاب�ة بانخفاض حرارة الجس�م. ومن الس�هل أن تمرض بس�يالن األنف 
والتهاب الحلق، وحت�ى االلتهاب الرئوي. وااللتهاب الرئوي الصيفي أصعب 

من االلتهابات الفروسية”.
وحث�ت الطبيبة عى تنظيف مكيفات الهواء بانتظام، حيث يمكن أن ترتاكم 
البكتري�ا والعفن والجراثيم الفطرية بداخلها. سيس�اعد تنظيف النظام يف 

تجنب األمراض املعدية املختلفة.

اخلرباء حيذرون من يشء أسايس 
يف املطبخ  »مالذ للبكترييا«

طبيبة حتذر من خماطر املكيفات دراسة تكشف ما حيدث للجسم عند تناول ثمريت كيوي يوميًا
تش�ر دراس�ة حديثة إىل أن فاكه�ة الكيوي 
تحت�وي عى مجموعة م�ن الفوائد الصحية، 
أحدها محوري للتعايف من التمارين املكثفة.

 ”Nutrients“ وبحسب دراسة ُنرت يف مجلة
يف وقت س�ابق من العام الحايل، فإن العدائني 
الذي�ن تناولوا ثمرتي كيوي يوميا ملدة ش�هر 
واحد قللوا من األكس�دة الناتجة عن التدريب 

البدني املكثف.
وي�رح الطبيب ماثي�و كادي يف مقال له أن 
الرياضي�ني الذي�ن يتدرب�ون بش�كل روتيني 
وبكثاف�ة عالي�ة يميل�ون إىل حصوله�م عى 
كمي�ة كبرة من األكس�جني أثناء ممارس�ة 
الرياض�ة، ويف ح�ني أن األكس�جني رضوري 
لتقلص العضالت، فإن استنش�اق الكثر من 
األش�ياء يمكن أن يزيد أيضا من عدد الجذور 

الح�رة يف جس�مك، وهن�ا ينت�ج ما يس�مى 
باإلجه�اد التأكس�دي، وال�ذي يوص�ف بأنه 
اختالل التوازن بني الجذور الحرة ومضادات 

األكسدة يف الجسم.
ما هي األكسدة؟: مع مرور الوقت، يمكن أن 

ي�ؤدي اإلجهاد التأكس�دي إىل إتالف الحمض 
النووي، وكذلك األنس�جة الدهنية األساسية 
والربوتينات يف جس�مك، ونتيجة لذلك يمكن 
أن تظهر العديد من املش�كالت الصحية، التي 
تش�مل ارتفاع ضغط الدم والسكري وتصلب 

الرايني وحتى مرض ألزهايمر.
وبخ�الف التدري�ب املكثف، يمك�ن أن يكون 
س�بب اإلجهاد التأكس�دي هو تناول الفواكه 
عليه�ا  املرش�وش  التقليدي�ة  والخ�رضوات 
مبي�دات حري�ة، وكذل�ك امللوث�ات التي يف 
اله�واء، واتب�اع نظ�ام غذائي غني بالس�كر 

والدهون والكحول.
ويعترب الكيوي من األطعمة الغنية بمضادات 
الت�وازن  اس�تعادة  يف  للمس�اعدة  األكس�دة 

بالجسم.

أج�ازت وزارة األم�ن الع�ام الصيني�ة تقييم�ا 
لجهاز محمول للكش�ف عن املخ�درات طوره 

باحثون باألكاديمية الصينية للعلوم.
وبحس�ب وكالة “ش�ينخوا” الصيني�ة، يمكن 
للجهاز أن يعطي نتائج اختبار رسيعة للكشف 
عن املورف�ني وامليثامفيتامني والكيتامني، كما 

يمكنه تحديد كمية هذه املخدرات.

الجهاز املحمول، الذي طوره بش�كل مس�تقل 
علماء بمعهد داليان للفيزياء الكيميائية التابع 
لألكاديمي�ة الصيني�ة للعل�وم، م�زود بوح�دة 
صغرة لرصد اإلش�عاع الفلوري، كما يستخدم 
كاش�ف وضع العالمات الفلوري لعرض نتائج 
االختبار. ويمكن للجهاز اكتشاف كمية ضئيلة 
م�ن املورفني تصل إىل نانوج�رام يف ملليلرت من 

املواد، ويس�تغرق الجه�از ما يزي�د بقليل عن 
خم�س دقائق لتحلي�ل عينة، ويتمت�ع بمعدل 
دق�ة يص�ل إىل 9٦ يف املئة. وبحس�ب الباحثني، 
فإن جهاز الكشف عن املخدرات فعال من حيث 
التكلف�ة ويمكن اس�تخدامه للكش�ف الرسيع 
عن املخ�درات يف الجبه�ات األمامي�ة ملكافحة 

املخدرات باملناطق الحدودية.

الصني تطور جهازًا حمموالً للكشف عن املخدرات

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

النوم مبارشة بعد السحور.. حتذير من أمراض »خطرية«
من العادات الخاطئة التي دأب عليها 
الكث�رون يف ش�هر رمض�ان، النوم 
مبارشة بعد تناول وجبة الس�حور، 
فيم�ا يح�ذر خرباء م�ن أرضار تلك 
العادة، وينصحون برتك فرتة كافية 
بني الس�حور والنوم، حتى ال يكون 
الجس�م معرضاً لإلصابة بعديد من 

األمرض املختلفة.
وش�دد خ�رباء تغذي�ة ع�ى أهمية 
البقاء يف حال�ة يقظة بعض الوقت 
وممارسة بعض األنشطة قبل النوم، 
حتى ال يتعرض اإلنسان للكثر من 
األرضار واالنعكاس�ات السلبية عى 

الوظائف الحيوية للجسم.
ووفقاً الستشارية التغذية والسمنة الدكتورة 
إيم�ان فك�ري، ف�إن للس�حور فوائ�د كثرة، 
رشيط�ة عدم اإلف�راط يف الطع�ام، وأن تكون 
وجب�ة خفيف�ة كالزب�ادي والجب�ن والبيض، 
إذ تم�د تل�ك الوجب�ة الجس�م بالطاق�ة التي 
يحتاجها طيلة ساعات الصيام، لكن يف الوقت 
نفس�ه ينبعي عدم النوم مب�ارشة بعد تناول 
وجبة الس�حور، فمن ش�أن ذل�ك أن ينعكس 
بص�ورة س�لبية ع�ى الصح�ة العام�ة، كما 

يؤدي إىل زيادة الوزن. وأوضحت االستش�ارية 
يف ترصيح�ات نقله�ا موق�ع »س�كاي ني�وز 
عربية«، أهم األرضار الناجمة عن النوم عقب 
تناول وجبة السحور مبارشة، ومنها اإلصابة 
بأمراض القلب والكبد والقولون، ولذلك يجب 
أن يظل اإلنسان بعد تناول السحور مستيقًظا 
ما ب�ني س�اعة إىل س�اعتني إلعطاء الجس�م 
فرص�ة لهضم الطعام، خاصة ملن يعانون من 
القول�ون العصب�ي؛ تجنبا لح�دوث التهابات 
أو انتف�اخ. كم�ا ح�ذرت استش�ارية التغذية 

والسمنة، من تناول األطعمة املقلية 
أنه�ا  الس�حور، مؤك�دة  يف وجب�ة 
الهضم،  تس�بب االنتفاخات وعرس 
ومن ثم يش�عر اإلنس�ان باالنتفاخ 
وعدم الراحة طيل�ة فرتة الصيام يف 

اليوم التايل.
وأش�ارت إىل أح�د األرضار الناجمة 
عن النوم بعد تناول وجبة السحور 
مبارشة وه�ي زيادة ال�وزن، وهي 
املش�كلة التي يعان�ي منها كثرون 
يف شهر رمضان، ألن الدم بعد تناول 
الطع�ام يتش�بع بالطاق�ة الالزمة 
وعدم اس�تخدام هذه الطاقة يؤدي 
إىل احتباس�ها يف الجس�م عى هيئة 
ده�ون، م�ا يزي�د من ال�وزن رسيع�اً يف فرتة 
وجي�زة. وتابعت فكري »توث�ر املعدة املمتلئة 
عى الرئ�ة وعى عملي�ة التنف�س، مما يؤدي 
إىل صعوب�ات يف التنف�س أثن�اء الن�وم، ولذلك 
يفض�ل دائم�اً أن تك�ون وجبة الس�حور قبل 
الن�وم بس�اعتني، كم�ا ينص�ح بالحركة بعد 
تناول وجبة السحور، حتى تساعد عى رسعة 
الهضم واالمتصاص وبناء األنسجة وتنشيط 

الدورة الدموية يف املعدة.


