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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعل�ن املتحدث باس�م الخارجية اإليرانية س�عيد 
خطيب زاده، أمس الس�بت، أن وزي�ر الخارجية 
محمد جواد »س�يقوم عىل رأس وفد بزيارة قطر 
والع�راق األح�د«، وس�ط توقعات بتزاي�د الحراك 
الدبلومايس يف املنطقة يف س�ياق التحضري لجولة 
مباحث�ات ثاني�ة بني طهران والري�اض يف بغداد.
وق�ال زاده، يف ترصيح�ات صحفي�ة، إن الجولة 
تأتي »يف إطار تطوير العالقات الثنائية، ومتابعة 
املباحثات اإلقليمية وما هو أوس�ع منها«، مشريا 
اىل أن ظري�ف س�يلتقي خ�الل زيارته ع�ددا من 
املس�ؤولني البارزي�ن يف البلدي�ن. وتأت�ي زي�ارة 
رئيس الدبلوماس�ية اإليراني�ة بعد أيام من تقرير 
لصحيفة »فايننش�ال تايمز« الربيطانية، تحدث 
عن اس�تضافة بغداد يف التاسع من نيسان، لقاء 
بني مس�ؤولني إيرانيني وسعوديني، يف ما وصفته 
بأنه »أول مباحثات سياس�ية مهمة« بني البلدين 
منذ قط�ع الرياض عالقاتها مع طهران يف مطلع 
الع�ام 2016. وأكد مص�در حكومي عراقي وآخر 
دبلوم�ايس غربي حصول االجتماع الذي أش�ارت 
الصحيف�ة اىل أن�ه س�يتبع بلق�اء آخ�ر يف األيام 
املقبلة. ولم تؤكد طهران أو تنفي حصول اللقاء.
لكن خطيب زاده كرر خالل مؤتمر صحايف يف 19 
نيس�ان، ترحيب ب�الده بالحوار مع الس�عودية.
وق�ال »ما يهم ه�و أن الجمهورية اإلس�المية يف 
إيران لطاملا رحبت )بإجراء( مباحثات مع اململكة 
السعودية، وتعترب أن ذلك سيكون يف صالح شعَبي 
البلدين والس�الم االقليمي واالس�تقرار«، مشددا 

عىل أن املقاربة اإليرانية »ال تزال مستمرة«.
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       بغداد / المستقبل العراقي

دع�ت املستش�ارة األملاني�ة أنغي�ال م�ريكل األمل�ان، أمس 
الس�بت، إىل االلتزام بقيود فريوس كورونا األش�د رصامة 
واملفروض�ة يف املناطق التي ترتف�ع فيها معدالت اإلصابة 
خ�الل عطل�ة نهاية األس�بوع، قائل�ة إن ه�ذه الخطوة 
رضورية لكرس موجة ثالثة من اإلصابات.ووافق الربملان 
)بوندس�تاغ( قبل أي�ام عىل تعديالت قان�ون الحماية من 
الع�دوى ليمنح الحكومة االتحادية مزيدا من الصالحيات 
ملواجهة املوجة الثالثة من الوباء.ووضعت مريكل القانون 
بعد أن رفض�ت بعض الواليات، البال�غ عددها 16، تنفيذ 

إجراءات أشد رصامة عىل الرغم من زيادة حاالت كوفيد-
19 يف تحد التفاق حول إجراءات العزل العام جرى التوصل 
إلي�ه يف آذار. وقال�ت م�ريكل يف إف�ادة أس�بوعية عرب بث 
صوتي )بودكاس�ت( »هذا أمر جديد يف حربنا عىل الوباء. 
وأنا مقتنعة بأن هناك حاجة ماسة إليه«. وأضافت »هذا 
يخدم اله�دف املتمثل يف إبطاء املوج�ة الثالثة للوباء أوال، 
ثم إيقافها وعكس مس�ارها يف النهاية«. ومثل العديد من 
الدول األوروبية األخرى، تبذل أملانيا جهودا كبرية الحتواء 
املوج�ة الثالثة م�ن اإلصابات لكن الجهود تش�هد تعقيدا 
بس�بب س�اللة أش�د عدوى ظه�رت ألول م�رة يف اململكة 

املتحدة وبطء وترية التطعيم نسبيا.

      بغداد / المستقبل العراقي

كشفت وزارة التخطيط، أمس السبت، 
عن خططه�ا ملكافحة الفق�ر يف البالد، 
مبين�ة أن محافظ�ة املثنى تع�د األعىل 

نسبة للفقر.    
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة عبد 
الزه�رة الهن�داوي يف ترصي�ح صحفي 
إن »وزارة التخطي�ط لديها سياس�ات 
وخطط س�راتيجية للحد من الفقر يف 
البالد من ضمنها اسراتيجية مكافحة 
الفق�ر يف الع�راق الت�ي أطلقته�ا العام 
2018 وتس�تمر لغاي�ة 2022 وكذل�ك 
خطة التنمية الخمس�ية 2022-2018 
التي تتضمن تمكني الفقراء من تحقيق 
دخل وس�كن وت������عليم وتحس�ني 

واقعهم املعييش«.   
وأض�اف أن »ال�وزارة تعم�ل عىل دعم 
القرى األش�د فق�راً يف املحافظات، من 
الصن�دوق االجتماع�ي  إنش�اء  خ�الل 
للتنمي�ة وه�و أح�د تش�كيالت وزارة 
التخطي�ط، ويش�مل عم�ل الصن�دوق 
تنفيذ مش�اريع خدمية ومراكز صحية 
كاملي�اه  بلدي�ة  وخدم�ات  وم�دارس 
والكهرب�اء والط�رق يف ه�ذه القرى«، 
مؤكداً أن »هذه املش�اريع تحققأمرين 
األول توف�ري الخدم�ات، والثاني توفري 
ف�رص عم�ل لتس�هم يف تحقي�ق دخل 

للعوائل يف هذه القرى«.  
وتاب�ع الهن�داوي، أن »اختيار املرشوع 
يت�م من قبل أبناء القري�ة وتم تطبيقه 
كمرحل�ة أوىل يف ع�رش ق�رى ل�كل من 

الدي�ن  وص�الح  املثن�ى  محافظ�ات 
وده�وك«، مبين�اً أن�ه »تم تنفي�ذ عدد 
من املش�اريع وتعمل الوزارة يف املرحلة 
الثانية وسيتم شمول محافظات أخرى 
بنفس اآللية واختيار القرى األكثر فقراً 

خالل العام الحايل«.  
وزارة  »اس�راتيجية  أن  إىل  وأش�ار 
التخطي�ط تتضمن زي�ادة تخصيصات 
االجتماعي�ة  والش�ؤون  العم�ل  وزارة 
خ�الل  م�ن  الفق�راء  دخ�ل  لتحس�ني 
تخصيص�ات  زي�ادة  األول  مس�ارين 
شبكة الحماية االجتماعية لتتمكن من 
زي�ادة املرتب املقدم للعوائ�ل مع زيادة 
التخصيص�ات املالي�ة لش�مول عوائ�ل 
جدي�دة بش�بكة الحماي�ة االجتماعية، 
واملس�ار الثاني زي�ادة مبالغ الدعم من 

الق�روض للمش�اريع الصغرية  خ�الل 
للشباب العاطل لتوفري دخول لعوائلهم 

وتوفري استقرار معييش لهم«.  
وعن أكثر املحافظات فقراً، كش�ف عن 
أن »محافطة املثنى تعد أكثر املحافظات 
فقرا بنس�بة52% م�ن الس�كان، تليها 
الديواني�ة ث�م ذي قار بنس�بة 47%، ثم 
محافظ�ات الوس�ط والجن�وب وأخرياً 
املحافظ�ات الغربية وإقليم كردس�تان 

بنسبة أقل للفقر يف البالد«.  
، أن »أكثر املحافظ�ات التي تضم  وب�نينّ
أع�داد الفقراء ه�ي بغ�داد، ألنها تمثل 
أك�رب كتل�ة س�كانية يف الع�راق، تليها 

نينوى«.  
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بأثر رجعي.. العدل ترصف مستحقات العقود املثبتني حديثا
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن وزير العدل س�االر عبد الس�تار محمد، أمس الس�بت، عن 
رصف مس�تحقات العق�ود املثبت�ن حديثاً وبأث�ر رجعي خالل 

أسبوع من دخول املوازنة حيز التنفيذ.
وق�ال محمد يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه انه 
»حري�ص منذ اليوم االول لتس�لمه الوزارة ع�ى وضع حل لهذا 
املوضوع وانهاء معاناتهم وقد قام مع املدراء العامن يف الوزارة 

ببذل كل ما بوسعهم من اجل نيل حقوقهم وكما وعدهم«.
وأشار البيان اىل ان وزير العدل »قام يف وقت سابق بعدة زيارات 
ش�خصية بصحبة املدراء العام�ن اىل وزارة املالية كذلك اجتمع 
مع اللجن�ة املالية النيابية يف الربملان لتضم�ن رواتب العقود يف 

موازنة ٢٠٢١«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلن املتحدث باس�م الخارجية اإليرانية 
س�عيد خطي�ب زاده، أمس الس�بت، أن 
وزير الخارجي�ة محمد جواد »س�يقوم 
ع�ى رأس وف�د بزي�ارة قط�ر والع�راق 
األحد«، وس�ط توقع�ات بتزاي�د الحراك 
الدبلومايس يف املنطقة يف سياق التحضري 
لجول�ة مباحث�ات ثاني�ة ب�ن طه�ران 

والرياض يف بغداد.
وق�ال زاده، يف ترصيح�ات صحفية، إن 
الجول�ة تأتي »يف إط�ار تطوير العالقات 
الثنائي�ة، ومتابعة املباحث�ات اإلقليمية 
وم�ا ه�و أوس�ع منه�ا«، مش�ريا اىل أن 
ظريف س�يلتقي خ�الل زيارته عددا من 

املسؤولن البارزين يف البلدين.
وتأتي زيارة رئيس الدبلوماسية اإليرانية 
بعد أيام من تقرير لصحيفة »فايننشال 
تايمز« الربيطانية، تحدث عن استضافة 
بغ�داد يف التاس�ع من نيس�ان، لقاء بن 
مس�ؤولن إيراني�ن وس�عودين، يف م�ا 
وصفت�ه بأن�ه »أول مباحثات سياس�ية 
مهمة« ب�ن البلدين منذ قط�ع الرياض 
عالقاته�ا م�ع طه�ران يف مطل�ع العام 

.٢٠١6
وأك�د مص�در حكوم�ي عراق�ي وآخ�ر 
دبلومايس غرب�ي حصول االجتماع الذي 
أش�ارت الصحيف�ة اىل أنه س�يتبع بلقاء 

آخر يف األيام املقبلة. ول�م تؤكد طهران أو تنفي حصول 
اللقاء.

لكن خطيب زاده كرر خالل مؤتمر صحايف يف ١9 نيسان، 
ترحيب بالده بالحوار مع السعودية.

وق�ال »ما يه�م ه�و أن الجمهورية اإلس�المية يف إيران 
لطاملا رحبت )بإجراء( مباحثات مع اململكة السعودية، 

وتعترب أن ذلك س�يكون يف صالح شعَبي البلدين والسالم 
االقليمي واالستقرار«، مش�ددا عى أن املقاربة اإليرانية 

»ال تزال مستمرة«.
من جهتها، لم تعلق الرياض رس�ميا عى التقارير، لكن 
صحيف�ة »عرب نيوز« الس�عودية الناطقة باالنكليزية، 
نقلت عن مسؤول سعودي بارز لم تسمه، نفيه حصول 

مباحثات مع إيران يف العراق.

وتع�د الجمهورية اإلس�المية والس�عودية أب�رز قوتن 
إقليميت�ن يف الخليج، وهما عى ط�ريف نقيض يف معظم 
امللفات االقليمية ومن أبرزها النزاع يف اليمن، حيث تقود 
الرياض تحالفاً عس�كرياً داعم�ا للحكومة املعرتف بها 
دولي�ا، وتتهم طه������ران بدعم املتمردي�ن الحوثين 
الذي�ن يس�يطرون عى مناطق واس�عة يف ش�مال البالد 

أبرزها صنعاء.

وقطع�ت الرياض عالقاته�ا مع طهران 
إث�ر هج�وم  الثان�ي ٢٠١6،  يف كان�ون 
ع�ى س�فارتها يف العاصم�ة اإليراني�ة 
وقنصليتها يف مش�هد، نف�ذه محتجون 
عى إع�دام اململكة رجل الدين الش�يعي 

نمر النمر.
كم�ا تب�دي الري�اض قلقها م�ن النفوذ 
االقليمي لطهران، وتتهمها ب�«التدخل« 
يف شؤون دول عربية مثل سوريا والعراق 
ولبنان، وتتوجس م�ن الربنامج النووي 

إليران وقدراتها الصاروخية.
وتأتي التقارير ع�ن حوار بن الطرفن، 
فيين�ا  تس�تضيفها  مباحث�ات  ظ�ل  يف 
بن طه�ران والقوى الك�ربى، تهدف اىل 
البحث عن س�بل لعودة الواليات املتحدة 
اىل االتف�اق الن�ووي لع�ام ٢٠١5، ورفع 
الس�ابقة  اإلدارة  فرضته�ا  عقوب�ات 
للرئي�س دونالد ترامب ع�ى الجمهورية 
اإلسالمية بعد انسحابها أحاديا من هذا 

االتفاق عام ٢٠١8.
وسبق إليران أن رفضت دعوات سعودية 
إلرشاك الري�اض وحلفائها االقليمين يف 
أي مباحثات دولية بشأن امللف النووي، 
لكنه�ا أكدت م�رارا اس�تعدادها إلجراء 

حوار إقليمي.
وبقي�ت العالقات بن طه�ران والدوحة 
الدبلوماس�ية  األزم�ة  إب�ان  وثيق�ة 
الخليجي�ة الت�ي اندلع�ت يف أعقاب قرار 
الرياض وحلفاء اقليمي�ن )أبوظبي واملنامة والقاهرة( 
ع�ام ٢٠١7، قط�ع العالقات معها عى خلفي�ة اتهامها 
بالتق�رب من إيران ودعم تنظيمات متطرفة يف املنطقة، 

وهو ما نفته قطر.
لكن أطراف األزم�ة الخليجية أنجزوا مصالحة يف مطلع 

العام ٢٠٢١، وأعادوا تفعيل العالقات يف ما بينهم.

      بغداد / المستقبل العراقي

كشفت وزارة التخطيط، أمس السبت، عن 
خططها ملكافحة الفقر يف البالد، مبينة أن 
محافظة املثنى تعد األعى نسبة للفقر.    

وقال الناطق الرس�مي باس�م الوزارة عبد 
الزه�رة الهن�داوي يف ترصي�ح صحفي إن 
»وزارة التخطيط لديها سياس�ات وخطط 
س�رتاتيجية للح�د من الفق�ر يف البالد من 
ضمنه�ا اس�رتاتيجية مكافح�ة الفق�ر يف 
العراق التي أطلقتها العام ٢٠١8 وتستمر 

لغاية ٢٠٢٢ وكذلك خطة التنمية الخمسية 
٢٠١8-٢٠٢٢ التي تتضمن تمكن الفقراء 
من تحقيق دخل وس�كن وتعليم وتحسن 

واقعهم املعييش«.   
وأضاف أن »الوزارة تعمل عى دعم القرى 
األشد فقراً يف املحافظات، من خالل إنشاء 
الصن�دوق االجتماع�ي للتنمي�ة وهو أحد 
تش�كيالت وزارة التخطيط، ويشمل عمل 
الصندوق تنفيذ مش�اريع خدمية ومراكز 
صحية وم�دارس وخدم�ات بلدية كاملياه 
والكهرباء والطرق يف هذه القرى«، مؤكداً 

األول  تحققأمري�ن  املش�اريع  »ه�ذه  أن 
توفري الخدمات، والثاني توفري فرص عمل 
لتس�هم يف تحقي�ق دخل للعوائ�ل يف هذه 

القرى«.  
وتابع الهن�داوي، أن »اختيار املرشوع يتم 
من قبل أبناء القرية وتم تطبيقه كمرحلة 
أوىل يف عرش قرى لكل من محافظات املثنى 
وص�الح الدي�ن وده�وك«، مبيناً أن�ه »تم 
تنفيذ عدد من املش�اريع وتعمل الوزارة يف 
املرحلة الثانية وس�يتم شمول محافظات 
أخرى بنفس اآللي�ة واختيار القرى األكثر 

فقراً خالل العام الحايل«.  
وأشار إىل أن »اسرتاتيجية وزارة التخطيط 
تتضمن زي�ادة تخصيص�ات وزارة العمل 
دخ�ل  لتحس�ن  االجتماعي�ة  والش�ؤون 
الفق�راء من خ�الل مس�ارين األول زيادة 
تخصيصات ش�بكة الحماي�ة االجتماعية 
لتتمك�ن من زي�ادة املرتب املق�دم للعوائل 
مع زي�ادة التخصيص�ات املالية لش�مول 
عوائل جديدة بشبكة الحماية االجتماعية، 
واملسار الثاني زيادة مبالغ الدعم من خالل 
الق�روض للمش�اريع الصغ�رية للش�باب 

العاط�ل لتوفري دخ�ول لعوائله�م وتوفري 
استقرار معييش لهم«.  

وعن أكثر املحافظات فقراً، كش�ف عن أن 
»محافطة املثنى تعد أكثر املحافظات فقرا 
بنسبة5٢% من السكان، تليها الديوانية ثم 
ذي قار بنسبة 47%، ثم محافظات الوسط 
والجنوب وأخرياً املحافظات الغربية وإقليم 

كردستان بنسبة أقل للفقر يف البالد«.  
، أن »أكثر املحافظات التي تضم أعداد  وبننّ
الفقراء ه�ي بغداد، ألنها تمث�ل أكرب كتلة 

سكانية يف العراق، تليها نينوى«.  

تسريبات عن ترتيب لقاء بني وزير اخلارجية اإليراني ومسؤولني سعوديني يف »اخلضراء«.. و«طي اخلالفات« بني البلدين على الطاولة

ظريف يف طريقه إىل بغداد: هل حيل العراق خالفات املنطقة؟
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التخطيط: حمافظات الوسط واجلنوب األكثر فقرًا يف العراق

        بغداد / المستقبل العراقي

القوم�ي  األم�ن  مستش�ار  أك�د 
قاس�م األعرج�ي، أم�س الس�بت، 
الت�زام الع�راق بمخرج�ات الحوار 
املتحدة  الواليات  االس�رتاتيجي مع 
األمريكي�ة. وق�ال األعرجي يف بيان 
تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة 
منه إن »العراق ملت�زم بمخرجات 

الجولة الثالثة للحوار االسرتاتيجي 
مع الواليات املتحدة«.

وأض�اف، أن أبرز ه�ذه املخرجات 
ه�ي »انس�حاب الق�وات االجنبية 
املقاتل�ة وف�ق جدول زمن�ي يتفق 
علي�ه الطرفان، وال وج�ود لقواعد 
أن  مؤك�داً  الع�راق«،  يف  أجنبي�ة 
»مهم�ة التحالف ال�دويل يف العراق 

تدريبية استشارية«.

األعرجي: ال وجود لقواعد أجنبية
 يف العراق وبغداد ملتزمة بمخرجات احلوار 

االسرتاتيجي

        بغداد / المستقبل العراقي

كشف الناطق باسم القائد العام للقوات املسلحة، اللواء يحيى 
رسول، ان الحكومة تدرس تغيرياً يف قرار حظر التجوال.

وقال رس�ول يف برنامج }فوانيس سياس�ية{ ان »مستش�ار 
االم�ن القومي، قاس�م األعرجي، ط�رح يف االجتم�اع األخري 
للمجل�س الوزاري لألمن الوطن�ي الخميس املايض، موضوع 
حظر التجوال ورضره عى أصحاب القوت اليومي ومعيش�ة 
الكثري من املواطنن«.وأضاف »هناك مقرتح بجعل كل حظر 

التج�وال جزئي�اً ورف�ع الحظر الش�امل عن يوم�ي الجمعة 
والسبت ويكون جزئياً لكل أيام األسبوع مع تقليص ساعات 
الحظ�ر الجزئ�ي ويبدأ من الس�اعة العارشة مس�اًء بدالً من 
الس�اعة 8 مساًء«. وأكد رسول ان »رئيس الوزراء مهتم بهذا 
األمر ويف االجتماع املقبل للجنة العليا للصحة والسالمة العليا 
ستدرس هذا املقرتح وممكن ان نصل اىل نتيجة بخصوصه«. 
وكان�ت اللجن�ة العليا للصحة والس�المة الوطني�ة، أصدرت 
جمل�ة قرارات يف اج�������تماعها األخري يف ١٢ من نيس�ان 

الجاري، بينها:

أ - فرض حظر التجول الجزئي  يف ش�هر رمضان من الساعة 
الثامنة مساء اىل الس�اعة الخامسة صباحا لالسابيع الثالثة 
االوىل من الشهر الفضيل مع السماح بخدمة التوصيل املنزيل 

يف املطاعم. 
ب - فرض حظر التجوال الش�امل أليام الجمعة والسبت من 
كل أسبوع مع استثناء الصيدليات ومحالت بيع املواد الغذائية 
ومح�الت بيع الفواكه والخرضوات واألفران، والس�ماح لهم 
بممارسة عملهم لغاية الس�اعة السابعة مساء مع السماح 

لخدمة التوصيل املنزيل للمطاعم.

        بغداد / المستقبل العراقي

اكدت كتلة النهج الوطني، أمس الس�بت، ان 
الظرف األمني يف دياىل يتطلب حملة عسكرية 

واسعة إلنهاء أوكار »التنظيمات املسلحة«.
وق�ال رئيس الكتل�ة، عمار طعم�ة، يف بيان 
تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه، إن 
»االعت�داءات االرهابي�ة الخبيث�ة تك�ررت يف 
اكثر من قاطع خالل األش�هر املاضية ومنها 

محافظ�ة دي�اىل،  وتق�دم الق�وات األمني�ة 
الصابرة والعشائر العربية الغيورة تضحيات 
عزي�زة يف تصديها لإلرهاب األعمى او نتيجة 

غدر الجماعات االرهابية بها«. 
واض�اف أن »مثل هذا الوض�ع يتطلب عمال 
عسكريا واس�عا ومنظما إلنهاء أوكار وبؤر 
وحواض�ن االره�اب املجرم لك�ي نوقف هذا 
االس�تنزاف غ�ري امل�ربر يف صف�وف الق�وات 

األمنية والعشائر الساندة لها«.

الدول�ة  تب�ادر  ان  امله�م  »م�ن  أن  ورأى 
بمؤسساتها املختصة بتحمل هذه املسؤولية 
ويمكنها االستعانة بالعشائر وأهايل املناطق 
وتزويده�ا  االس�تخباري  جهده�ا  دع�م  يف 
باملعلوم�ات الت�ي تس�هم يف إنج�از األهداف 

وتحقيقها«.
وشدد طعمة عى »رضورة اإلرساع بأخذ زمام 
املبادرة وتطهري محيط وتوابع املدن والقرى 
الت�ي يتك�رر اس�تهدافها من قب�ل االرهاب 

الغ�ادر، ولي�س صحيًح�ا ان تبن�ى خط�ط 
املواجهة عى أس�اس الدفاع وردة الفعل بعد 
وقوع االنشطة اإلرهابية وتحقيقها أهدافها 
اإلجرامي�ة«. واش�ار اىل ان »عزيم�ة وخربة 
وكفاءة قواتنا املسلحة بكافة صنوفها قادرة 
عى توجيه رضبات موجع�ة لفلول االرهاب 
وتطهري املحافظة من براثنه القذرة، فيما لو 
توفرت قيادات ميدانية تحس�ن ادارة املوارد 

وتوظفها باتجاه تلك األهداف املهمة«.

ق�ال عض�و مجل�س الن�واب رع�د الدهلك�ي، ان 
حدي�ث الرئي�س الفرنيس ايمانوي�ل ماكرون عن 
االرهاب االس�المي هو االرهاب بعينه،« مشريا اىل 
ان »سياس�ة التعمي�م يف التهم ه�و امر ينبغي ان 
ال يصدر من ش�خص من املفرتض انه يمثل دولة 
متقدم�ة عاملي�ا«. وق�ال الدهلكي يف بي�ان تلقت 
املستقبل العراقي نسخة منه، ان »حديث الرئيس 

الفرنيس بانه لن يستسلم امام االرهاب االسالمي، 
هو كالم غريب وهو جزء من سياسة الحرب ضد 
الدين اإلس�المي الت�ي ال تقل خط�ورة عن خطر 
الجماعات االرهابية املندسة عى االديان جميعا«.
وبن ان »سياس�ة التعميم هي التخلف بعينه فلو 
كان�ت االعمال الفردية االرهابي�ة تمثل الدين كله 
كان االوىل ان يكون هنالك رد فعل عاملي ضد االديان 

التي س�ببت حروب عاملية مثل الحروب الصليبية 
او مجزرة املسجد يف نيوزلندا اوغريها من الحروب 
واالزمات ذات الصبغة الدينية املتطرفة«.  واضاف 
الدهلكي، ان »اإلعتدال والتطرف الديني موجود يف 
جمي�ع العناوين الديني�ة، وكان األجدر بماكرون 
ان ينظ�ر اىل االعتدال والتس�امح ونقاط التقارب 
ب�ن االديان ولي�س العكس الن تل�ك الترصيحات 

هي التي تخلق ردود األفعال الس�يئة لدى البعض 
م�ا ي�ؤدي اىل زي�ادة الرصاع�ات الديني�ة«، داعيا 
الحكومة العراقية وجميع الحكومات واملنظمات 
االس�المية اىل »اس�تدعاء الس�فراء الفرنسين يف 
بلدانهم وتقديم مذك�رة رفض واحتجاج عى تلك 
الترصيح�ات والتحذي�ر من اجراءات اش�د بحال 

تكرارها او عدم الرتاجع واالعتذار عنها«.

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت لجنة األمن والدفاع النيابية، 
ان رئي�س الوزراء القائد العام للقوات 
املس�لحة مصطف�ى الكاظمي دعا إىل 
عق�د اجتماع س�يايس ببغ�داد يعقبه 
اجتماع لكل القيادات األمنية والحشد 
الش�عبي والبيش�مركة لوضع خطط 

جديدة الستقرار العراق.
وق�ال عض�و اللجن�ة ب�در الزي�ادي 
»الخروق�ات  إن  صحف�ي  حدي�ث  يف 
األمني�ة التي حصلت يف األيام األخرية، 
تعد خط�رة ألنها تط�ورت اىل انطالق 
صواري�خ وطائرات مس�رية وهو أمر 

غري صحيح«. 
وب�ن أن »إج�راءات الحكوم�ة بدأت 
عندم�ا طال�ب القائ�د الع�ام للقوات 
س�يايس  اجتم�اع  بعق�د  املس�لحة 
كب�ري، بعدها س�يؤول اىل اجتماع كل 
القيادات األمنية من الحش�د الشعبي 
والبيشمركة وكذلك الفصائل املسلحة 
لوضع خطط جديدة الستقرار العراق 

وعدم جره اىل عدم االستقرار«. 
ولف�ت اىل أن »لجن�ة األم�ن والدف�اع 
دعت اىل خلق تنس�يق عايل املس�توى 
ب�ن كل القي�ادات األمني�ة حت�ى ال 
نعط�ي الفرص�ة مل�ن يري�د زعزع�ة 
اس�تقرار الع�راق أن يص������ط�اد 
بامل�اء العكر«, منوهاً بأن »التنس�يق 
العايل س�يقطع الطريق عى من يريد 

زعزعة أمن العراق«.

احلكومة تدرس تغيري حظر التجوال: إلغاء »الشامل« واإلبقاء عىل »اجلزئي«

النهج الوطني تدعو إىل »عمل عسكري واسع« ينهي أوكار االرهاب

برملاين عراقي يرد عىل الرئيس الفرنيس: يامرس التعميم ويطلق التهم

اجتامعات
 »لكـل اجلهـات األمنيـة« 

لدعم استقرار العراق

        بغداد / المستقبل العراقي

ارسل القائد العام للقوات املسلحة مصطفى الكاظمي، أمس السبت، وفداً 
حكومياً أمنياً رفيعانّ إىل محافظة دياىل.

وقال مصدر أمني رفيع، ان »الكاظمي ارس�ل وفداً حكومياً أمنياً رفيعانّ إىل 
محافظة دياىل ملتابع�ة التحقيقات بالحادث األرهابي األخري واألطالع عى 

الوضع األمني يف املحافظة«.
واض�اف املصدر ان »الوفد يضم نائب العمليات املش�رتكة ووزير الداخلية 
ووزي�ر االتصاالت ووزير الصحة ومستش�ار األمن القوم�ي وقائد القوات 
الربي�ة ووكالء وزي�ر الداخلية لالس�تخبارات والرشطة وع�دد من هيئات 

الركن يف األجهزة األمنية«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أحبطت قوات اللواء 47 يف قيادة عمليات الجزيرة بالحش�د الشعبي، أمس 
الس�بت، تعرضا لفلول داعش اإلرهابي يف منطقة الرويعية التابعة لناحية 

جرف النرص شمال محافظة بابل.
وذكر بيان العالم الحشد تلقت املستقبل العراقي نسخة منه ان »مجموعة 
إرهابية تابعة لفلول داعش اإلرهابي حاولت التس�لل اىل املنطقة املذكورة 
به�دف زعزع�ة االمن واالس�تقرار اال ان ق�وات اللواء كانت له�ا باملرصاد 

وتصدت لها«.
ولف�ت اىل ان »هذه املحاولة تأتي ضمن املح�اوالت الخائبة التي تقوم بها 
فلول داعش اإلرهابي بن فرتة وأخرى الس�تهداف قوات الحش�د الشعبي 

والقوات األمنية التي تتواجد ضمن القاطع«.

        بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا القي�ادي الرتكمان�ي ورئيس لجن�ة حقوق االنس�ان النيابية أرش�د 
الصالحي، أمس السبت، الحزبن الكردين الرئيسن، الديمقراطي واالتحاد 
الوطني، إىل حوار ش�امل لحل الخالفات املتجذرة بشأن محافظة كركوك، 
 ،pkk�فيما حذر من أن حزب العمال الكردس�تاني، املعروف اختصاراً ب�ال

وتنظيم داعش »يسعيان« لدخول العملية السياسية »بأغطية عدة«.
وذك�ر الصالح�ي يف ترصيح صحف�ي إن الجبهة الرتكمانية التي يرأس�ها 
تدعو الح�زب الديمقراط�ي بزعامة مس�عود بارزاني، واالتح�اد الوطني 
ال�ذي تديره عائلة جالل طالباني وبقية األحزاب الكردية إىل جلس�ة حوار 
مس�تقبيل لحلحلة قضية كركوك ألنها تحل بن مكواناتها املختلفة ويجب 

إيجاد أرضية مشرتكة وتقاسم للسلطات بشكل متساٍو بن الجميع.
وح�ث الكتل السياس�ية عى »إبعاد الب�الد عن الرصاع األمريك�ي اإليراني 
والتفك�ري بجدية ملصلحة البالد ووضع حٍد للكثري من القضايا التي تحتاج 
للتعام�ل معها بجدية من جمي�ع األطراف«. وطالب القي�ادي الرتكماني، 
ورئيس لجنة حقوق اإلنسان النيابية، قيادة العمليات املشرتكة االتحادية 
ب�«ش�ن عملية أمنية جديدة تستهدف بقايا تنظيم داعش التي نشطت يف 
كرك�وك ودياىل وصالح ونين�وى مع حزب العمال الكردس�تاني«، قائالً إن 
»هات�ن الجماعتن اإلرهابيتين تعمالن عى اس�تهداف املواطنن يف هذه 
املدن وتحاوالن بش�تى األشكال الدخول إىل العملية السياسية تحت أغطية 

عدة، لذا يجب التنبه لها وطردها من العراق. 

ملتابعة احلادث اإلرهايب.. رئيـس الـوزراء 
يرسـل وفدًا حـكـومـيـًا رفيعـّا إىل دياىل

احلشد الشعبي حيبط تعرضًا لـ »فلول داعش« 
يف جرف النرص

اجلبهة الرتكامنية حتذر: 
داعش والـ)PKK( حياوالن دخول

 العملية السياسية

        بغداد / المستقبل العراقي

رجحت اللجنة املالية النيابية، أمس 
الس�بت، بقاء س�عر الدوالر الحايل 
لس�نوات، فيم�ا أش�ارت إىل ق�درة 
البن�ك املرك�زي عى ضبط س�عره 
الح�ايل يف الس�وق والحيلول�ة دون 
ارتفاعه أكثر.     وقال عضو اللجنة 
شريوان مريزا يف ترصيح للصحيفة 
الرسمية إن »س�عر الرصف الحايل 
والبالغ ١45٠ ديناراً مقابل الدوالر 

واملح�دد م�ن قب�ل البن�ك املركزي 
ق�د يس�تمر لس�نوات، إذ ال يمكن 
تخفيضه ألن املوازنة بنيت عليه«.  
وأضاف، »بالنس�بة الرتفاع س�عر 
ال�دوالر ملا ف�وق ال�� ١47٠ ديناراً 
نعتق�د أن هناك محاول�ة من البنك 
املرك�زي إليق�اف االرتف�اع، البن�ك 
لديه خزين اس�رتاتيجي من الدوالر 
ومن املمكن أن يس�اهم باستقرار 
س�عر الرصف وعدم ارتفاعه أكثر 

من ذلك«.  

املالية الربملانية تتوقع ثبات سعر الرصف لسنوات 
وتؤكد: املركز قادر عىل ضبطه
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    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت إدارة معلوم�ات الطاقة االٔمريكية، 
أمس الس�بت، انخفاض ص�ادرات النفط 
العراقي�ة للوالي�ات املتح�دة، إىل 34 أل�ف 

برميل يوميا، خالل األسبوع املايض.
 وج�اء يف تقري�ر ل�إدارة، ا أن »متوس�ط 
االس�تريادات األمريكية م�ن النفط الخام 
خ�الل األس�بوع امل�ايض م�ن تس�ع دول 
بلغ�ت 4 مالي�ن و493 أل�ف برميل يوميا 
منخفض�ة بمقدار 793 ألف برميل باليوم 
عن األس�بوع الذي س�بقه، وال�ذي بلغ 5 

مالين و286 آالف برميل«. 
وأوض�ح التقري�ر، أن »الوالي�ات املتح�دة 
استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 
34 أل�ف برمي�ل يومي�ا، منخفض�ة ع�ن 
األس�بوع الذي س�بقه والذي بل�غ معدله 
223 أل�ف برمي�ل يومي�ا«. ولف�ت إىل أن 
»أكث�ر االٕي�رادات النفطية الٔم�ريكا خالل 
االٔس�بوع املايض جاءت من كندا وبمعدل 
بل�غ مليون�ن و901 برميل يومي�ا، تليها 
املكس�يك التي بلغ�ت كمية االس�تريادات 
منه�ا بمع�دل 451 أل�ف برمي�ل يومي�ا، 
تليها الس�عودية التي بلغت االس�تريادات 

منه�ا بمع�دل 385 أل�ف برمي�ل يومي�ا، 
وروس�يا بمعدل 266 أل�ف برميل يوميا«. 
الطاق�ة  إدارة معلوم�ات  وتاب�ع تقري�ر 
األمريكي�ة أن »كمي�ة االس�تريادات م�ن 
النف�ط الخام من االك�وادور بلغت بمعدل 
172 أل�ف برمي�ل يومي�ا، تليه�ا الربازيل 
التي بلغت االس�تريادات منها بمعدل 129 
أل�ف برميل يومي�ا، تليه�ا كولومبيا التي 
بلغت االس�تريادات منها بمعدل 111 ألف 
برمي�ل يوميا، وتليها نيجريي�ا التي بلغت 
االس�تريادات منها بمع�دل71 الف برميل 

يوميا«.

صادرات العراق النفطية للواليات املتحدة تسجل تراجعًا كبريًا

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت هيئ�ة النزاه�ة، أمس الس�بت، عن 
مصادقة محكمة اس�تئناف بابل االتحاديَّة 
عىل قرار الحكم بالحبس الشديد ملدير بلديَّة 
الحل�ة األس�بق؛ الرتكاب�ه عمداً م�ا يخالف 

واجبات وظيفته.
وقالت الهيئة يف بيان تلقت املستقبل العراقي 
نسخة منه إن مدير بلديَّة الحلة األسبق أبرم 
عق�د وديعة مع أحد املصارف األهليَّة عرشة 
مليارات دين�ار؛ عىل الرغم من عدم موافقة 

وزارة البلديَّات واألشغال العامة. 
وبينت أن محكمة اس�تئناف بابل االتحاديَّة 

بصفتها التمييزيَّة، نظرت القضيَّة بعد عدم 
قناع�ة وكيل املُدان وطعن�ه بالقرار الصادر 
�ة بالنظر  ع�ن محكمة جن�ح الحلة املختصَّ
يف قضاي�ا النزاه�ة، ووج�دت بع�د التدقيق 
واملداول�ة، أنَّ ق�رار الحك�م كان صحيح�اً 
وُموافقاً ألحكام القانون ملا اس�تند إليه من 
أس�باٍب قانونيَّة ُمعتربٍة؛ ك�ون األدلة كافية 
ومقنع�ة إلدان�ة املُتَّه�م، فق�رَّرت تصدي�ق 

القرارات كافة الصادرة بالدعوى. 
وأش�ارت الهيئة إىل أن محكم�ة جنح الحلة 
أص�درت يف )2020/10/25( حكماً غيابياً 
بالحبس الش�ديد لثالث س�نوات عىل املدان؛ 
اس�تناداً ألحكام امل�ادة )331( م�ن قانون 

العقوب�ات، م�ع إص�دار أم�ر قب�ٍض وتحرٍّ 
بحق�ه، واالحتف�اظ ملديريَّ�ة بلديَّ�ة الحل�ة 
بح�ق مراجع�ة املحاك�م املدني�ة؛ للمطالبة 
بالتعوي�ض بع�د اكتس�اب الق�رار الدرجة 

القطعيَّة. 
وتن�صُّ امل�ادة 331 م�ن قان�ون العقوبات 
»يعاق�ب بالحب�س وبالغرام�ة أو بإح�دى 
هات�ن العقوبت�ن:كل موظ�ف أو مكل�ف 
بخدم�ة عام�ة ارتك�ب عم�داً م�ا يخال�ف 
واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من 
أعمالها بقصد اإلرضار بمصلحة أحد األفراد 
أو بقصد منفعة شخص عىل حساب آخر أو 

عىل حساب الدولة«.

»ارتكب ما خيالف وظيفته«.. النزاهة تقيض بحبس 
مسؤول حميل ببابل

    بغداد / المستقبل العراقي

ارتفع�ت أس�عار خام�ي الب�رة الخفي�ف 
والثقيل بالتزامن مع ارتفاع النفط يف األسواق 
العاملية.وارتفع نفط البرة الخفيف املصدر 
آلس�يا إىل 65.38 دوالراً للربميل بمقدار 0.73 
دوالر، أو بنس�بة 1.13% ع�ن ي�وم الخميس 
املايض، فيما س�جلت اس�عار خ�ام البرة 
الثقي�ل 61.72 دوالرا للربمي�ل بارتفاع بلغت 
نس�بته 0.79%. وسجل س�عر النفط البرة 

الخفي�ف اع�ىل االس�عار م�ن ب�ن أعض�اء 
منظم�ة أوب�ك، حيث س�جل الخ�ام العربي 
الخفيف 64.64 دوالرا للربميل، وسجل مزيج 
مرب�ان اإلماراتي 63.64 دوالرا للربميل، فيما 
س�جل مزيج سهران الجزائري 64.62 دوالرا 
للربميل، وبلغ س�عر بوني الخفيف النيجريي 
64.21 دوالرا، وجرياس�ول االنغ�ويل 64.70 
دوالرا. وكانت أس�عار النفط العاملية ارتفعت 
ليغلق خ�ام برنت ع�ىل 65.99 دوالرا، وخام 

غرب تكساس األمريكي عىل 62.05 دوالرا.

ارتفاع اسعار خامي البرصة 
اخلفيف والثقيل

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

الكهرباء: العوارض الفنيَّة 
واالعتداءات اإلرهابية 

سببت ضعف الطاقة
    بغداد / المستقبل العراقي

عزت وزارة الكهرباء أس�باب تراجع تجهي�ز املواطنن بالطاقة إىل عوارض 
فنيَّة واعتداءات ارهابية فضالً عن انخفاض إمدادات الغاز املورد من ايران، 
مج�ددة تعهدها بادخال وحدات تس�هم برفد املنظومة قبل ش�هر حزيران 

املقبل.
وأكد الناطق باس�م الوزارة أحمد العبادي يف حديث صحفي »تعرض خطن 
أحدهم�ا يف رشق بغداد واآلخر غربها، يف اليومن املاضين، إىل عوارض فنية 
ادت إىل محدودي�ة التجهي�ز يف بعض املناطق، لحقه�ا قيام عنارص ارهابية 
بعمل تخريبي طال خط س�د موصل- قيارة  مما اثر بش�كل  كبري يف  وضع 

املنظومة الكهربائية يف محافظات عديدة ومن بينها العاصمة«. 
واض�اف العب�ادي ان »املالكات الفنية والهندس�ية تمكن�ت يف وقت قيايس 
واس�تثنائي من اعادة تأهيل االعطاب اىل س�ابق عهدها مم�ا ادى إىل عودة 
التجهيز إىل وضعه الس�ابق«، موضحا ان »التفاوت يف س�اعات التجهيز بن 
منطق�ة واخرى يع�ود اىل كثرة التج�اوزات عىل ش�بكات التوزيع واملناطق 

العشوائية التي تتسبب بضياعات كبرية يف الطاقة«. 
واش�ار اىل ان »الوزارة س�تدخل عدداً من الوح�دات التوليدية الجديدة تصل 

طاقاتها اىل 4 االف ميغاواط مطلع شهر حزيران املقبل«. 
وكش�ف عن ان »املش�كلة التي س�تواجه الوزارة تتمث�ل بمحدودية كميات 
الغاز املجهزة من الجانب االيراني لتش�غيل املحطات الكهربائية يف العراق«، 
مبين�ا ان االمدادات الحالية تقدر ب�� 20 مليون قدم مكعب قيايس يوميا يف 
ح�ن ان حاجة الوزارة تصل خالل فصل الصي�ف اىل 70 مليون قدم مكعب 

قيايس«. 
ولفت العبادي إىل أن »الوزارة تواصل جهودها اليجاد الحلول املناسبة لتجاوز 
هذه االشكالية سواء مع الجانب االيراني او مع وزارة النفط، مشريا إىل ان 
التعاون املش�رك مع وزارة النفط كبري وغري مس�بوق لتذليل العقبات التي 

تواجه الوزارة بمجال توفري مختلف انواع الوقود لجميع املحطات«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن امن بغداد املعمار عالء معن عن املبارشة بحملة 
تطوير ش�املة لش�ارع الصناع�ة امل�وازي للجامعة 

التكنولوجية وسط بغداد.
وذكر بي�ان لالمانة تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
منه ان »أمن بغداد أطلع ميدانياً يف جولة له يف شارع 
الصناعة عىل واق�ع املنطقة ووجه باملبارشة الفورية 
لحمل�ة تطوي�ر ش�املة تتضم�ن األرصف�ة وقش�ط 
واكس�اء الش�ارع وإعادة تأثيثه من جديد بالعالمات 

املرورية وتنظيم الواجهات ».
وأض�اف، ان »حملة التطوير يف ش�ارع الصناعة تعد 
جزءاً من مرشوع نهضة بغ�داد الذي يتابعه ويرشف 

عىل تنفيذه رئيس الوزراء«.
واش�ار اىل ان »أمن بغ�داد وجه باالهتم�ام باملنطقة 
القريبة من ش�ارع الصناعة وتأهيل واقعها الخدمي 
بما يتناسب وحملة التطوير الواسعة التي سيشهدها 

الشارع«.

أمني بغداد يعلن املبارشة 
بحملة تطوير شاملة 

لشارع الصناعة

    بغداد/ المستقبل العراقي

قدم�ت وزارة النقل - الرشكة العامة ملوانئ العراق س�الت غذائي�ة للعوائل املتعففة واالرامل 
واأليتام بمناس�بة حلول ش�هر رمضان املبارك .و ق�ال مدير عام الرشك�ة الدكتور املهندس 
فرحان محيسن الفرطويس أنه حسب توجيهات وزير النقل الكابتن نارص حسن بندر الشبيل 
بتقديم يد العون واملس�اعدة لفئات املجتمع ومن منطلق اإلحساس باملسؤولية تجاه عوائلنا 
الكريمة ب�ارشت الرشكة العامة ملوانئ العراق بتقديمها )الس�لة الغذائية الرمضانية( دعماً 
منها للعوائل املحتاجة يف ش�هر رمضان الفضيل .وأضاف الفرطويس ان موانئ العراق تعمل 
عىل تقديم دعمها االنساني للعوائل املتعففة كونها تمثل املجتمع العراقي بكافة أطيافه وما 

تقدمه من مساعدات عينية مستمرة هو دليل واضح عىل كونها من الشعب واليه.

    بغداد/ المستقبل العراقي

تستعّد لجنة االقتصاد واالستثمار النيابية 
لطرح قانون االستثمار املعدني عىل هيئة 
رئاس�ة الربمل�ان م�ن أجل إدراج�ه ضمن 
ج�دول األعم�ال للق�راءة األوىل والثاني�ة.

وقالت عضو اللجنة ندى ش�اكر جودت يف 
حدي�ث صحف�ي، إنَّ »القانون ت�م إكماله 

بنسبة 90 %، وهو قانون يختص يف كيفية 
اس�تثمار جميع املع�ادن يف البل�د، ما عدا 
النفط املشمول بقانون خاص«. وأضافت 
أن »القان�ون ت�م العم�ل علي�ه بص�ورة 
متواصلة، وجرت استضافة املعنين بشأنه 
من جيولوجي�ن وغريهم«. وبينت جودت 
أن�ه »كس�ائر القوان�ن األخ�رى يصطدم 
بآراء الكتل السياس�ية، ونسعى إلنضاجه 

والخروج بصيغة تريض الجميع«.

النقل متد يدها البيضاء للعوائل 
املتعففة بسالت غذائية رمضانية

جلنة الربملانية تتحرك لطرح قانون االستثامر املعدين للتصويت

الشركة بدأت بالتعاقد مع أكثر مؤسسات حملية إلنتاج السكر وزيت الطعام

جتارة احلبوب: كميات احلنطة املسوقة للصوامع املخازن بلغت »74« الف طن
    المستقبل العراقي / عامر المعموري 

اعلن�ت الرشك�ة العامة لتج�ارة الحبوب احدى 
رشكات وزارة التج�ارة وم�ع انتهاء عرشة ايام 
من الحملة الوطنية للتس�ويق التي بدأت فعلياً 
يف السادس عرش من شهر نيسان، بلغت كميات 
الحنطة املس�وقة لغاية نهاي�ة عمل يوم 4-23 
تج�اوزت  )74,590( ال�ف ط�ن م�ن الحنط�ة 
بأنواعه�ا، اكد ذلك مدير ع�ام الرشكة و رئيس 
اللجنة املركزية للتس�ويق املهندس عبدالرحمن 

الجويرباوي.  
وق�ال وزير التجارة الدكت�ور عالء الجبوري أنه 
بتذليل العقبات امام جميع الفالحن و املسوقن 
من اجل استالم كامل الكميات التي من املتوقع 
حصادها وتس�ويقها ملخازن الرشك�ة، وجهنا 
الفروع واملواقع كافة االلت�زام بالضوابط التي 
اع�دت وان تك�ون ه�ذه الضوابط ام�ام انظار 
جمي�ع الفالحن واملس�وقن وان يك�ون هناك 

تعاون من اجل انجاح هذه الحملة الوطنية.
محافظ�ة  فالح�ي  ان  الجوي�رباوي  وكش�ف 
الديوانية والنجف بارشوا بتس�ويق اول كميات 
الحنطة اىل مراكز تسويق املحافظة، حيث شهد 
يوم االفتتاح اهتمام من الساده نواب املحافظة 

والدوائر املحلية .
وب�ن ان كمي�ات الحنطة التي س�وقت ملخازن 
وس�ايلوات الرشكة يف محافظ�ات الثمان التي 
فتح�ت اب�واب مراكزه�ا التس�ويقية بلغ�ت ) 

74,590 ( ال�ف ط�ن وبزي�ادة كب�رية عم�ا تم 
تس�ويقة العام املايض لنفس اليوم ، مش�ريا اىل 
وترية التس�ويق تتصاعد بشكل ملفت للنظر و 
بع�د عرشة ايام ع�ىل اعالن الرشك�ة بدء حملة 

التسويق لعام 2021 . 
واضاف أن صوامع ومخازن الرشكة اس�تقبلت 
لغاي�ة الي�وم بح�دود )  74.590 ( الف طن من 
الحنط�ة ، موزع�ة )72,166( ال�ف طن حنطة 
درج�ة اوىل و) 2,209( ال�ف ط�ن حنطة درجة 

ثانية و) 215( طن حنطة درجة ثالثة.
واس�تعرض مدير ع�ام الرشكة الكمي�ات التي 
تم تس�ويقها يف املحافظات، مش�ريا اىل ان فرع 
الرشك�ة يف واس�ط اس�تقبل لغاي�ة اع�داد هذا 
البي�ان )21,746( االف ط�ن وذي قار س�وقت 
)19,787( الف طن و املثنى سوقت )14,899( 
الف طن وميسان س�وقت )6,519 ( االف طن، 
والبرة س�وق فالحوه�ا ) 5,644( الف طن و 
الديوانية التي استقبلت )5,820( طن، وكربالء 
الت�ي س�وقت )مائ�ه وس�بعه واربع�ون( طن 
واخريا محافظة النجف التي بلغ ما تم تسويقه 

فقط ) خمس وعرشون( طن.
واختت�م مدير عام الرشك�ة بالقول ان مالكاتنا 
العامل�ة يف جميع املحافظات تواصل عملها من 
اجل انجاز الواجبات الكبرية املكلفن بها خاصة 
اعم�ال الصيان�ة وتاهي�ل امليازي�ن و الطاقات 
الخزني�ة يف املحافظات لتعزيز وتامن املزيد من 
الطاقات التي تس�توعب كافة الكميات املتوقع 

تسويقها وتتابع ميدانيا من قبل الكادر املتقدم 
يف الرشك�ة للوق�وف ع�ىل احتياج�ات املواق�ع 

وتجاوز كل املعوقات اوال باول.
إىل ذل�ك، وتنفي�ذا لتوجيه�ات رئي�س ال�وزراء 
ووزير التجارة الدكتور عالء الجبوري وبارشاف 
مب�ارش وميداني من زيارة املواق�ع والفروع يف 
بغ�داد واملحافظات اكد املهندس قاس�م حمود 
منص�ور مدير عام الرشكة العامة لتجارة املواد 
الغذائي�ة انه وتنفيذا لتوجيه�ات رئيس الوزراء 
بدع�م املنتج املحيل وتش�جيع الصناعة املحلية 

كش�ف حم�ود عن قي�ام الرشك�ة بالتعاقد مع 
اكثر م�ن رشكة محلي�ة النتاج مادتي الس�كر 
وزي�ت الطعام بمصانع محلية مس�جلة بهيئة 
االس�تثمار الوطن�ي منه�ا رشكت�ي )االتح�اد، 
املحم�ود( ضمن مف�ردات البطاق�ة التموينية 
وتعترب هذه الوجبة الثانية خالل شهر رمضان 
املب�ارك والوجب�ة الثالث�ة له�ذا الع�ام علما ان 
الرشك�ة بص�دد االس�تمرار بتوفي����ر امل�واد 

الغذائي��ة خ���الل الف��رة القادمة هذا.
واعلن حم���ود ع�ن وص��ول اول كميات من 

مادة زي�ت الطع����ام نوع )الت��ون س���ا( 
العائد اىل رشكة املحم�ود انه  وبجهود استثنائية 
متميزة تس�تمر فروع ومواق�ع الرشكة العامة 
لتج�ارة امل�واد الغذائي�ة يف بغ�داد واملحافظات 
باستالم مادتي )الس�كر وزيت الطعام ( املنتج 
محلي�ا  وتوزيعها ع�ىل املواطنن ضمن الحصة 
الثاني�ة لش�هر رمض�ان والثالث�ة له�ذا الع�ام 
وتوفريه�ا للمواطنن وبالرسع�ة املمكنة اذ  تم 
وضمن الس�اعات االوىل ليوم الجمعة يف كربالء 
املقدس�ة اس�تالم )763 ( طن س�كر و )180 ( 
ط�ن زيت طع�ام ويف االنبار تم اس�تالم )126( 
ط�ن س�كر و)1436 ( ط�ن زي�ت طع�ام ويف 
ف�رع نينوى مجمع الكرامة 1 تم اس�تالم مادة 
زي�ت الطعام عالمة التون س�ا بكمي�ة ) 265( 
ط�ن وتجهيز م�ادة الس�كر فكانت)865(طن 
ملناطق  املحافظة)قي�ارة داخل/قيارة خارج/
الشورة/الحرض/الش�مال/القحطانية(ويف 
بابل ت�م تجهيز مادتي الس�كر وزي�ت الطعام 
وكذل�ك يف ف�رع الرشك�ة يف البرة تم اس�تالم 
وتجهيز مادة السكر بكمية )370( طن ملناطق 
املحافظ�ة ) ال�رشش ، الدي�ر ، عزالدين س�ليم 
، ان�س ، الزب�ري ، ابن خلدون ، س�فوان ،املدينة 
القرن�ة ، اب�ي الخصي�ب ، الحس�ن الب�ري ، 
الفاو( ويف واسط تم استالم مادة السكر بكمية 
)180( ط�ن وتس�تمر املواق�ع كاف�ة بتجهي�ز 
ال�وكالء خ�الل يوم�ي الجمعة والس�بت ويف م. 
م التاج�ي ت�م اس�تالم وتجهيز مادتي الس�كر 

بواقع ) 434( طن وزي�ت الطعام بواقع ) 26( 
طن ملناطق )الطارمي�ة والتاجي (.ومن جانبه 
بن حمود ع�ن قيام م.م الكرخ باس�تالم مادة 
زي�ت الطعام بواقع ) 87(  طن نوع التون س�ا 
وكذلك تجهيز مادتي السكر بواقع ) 542( طن 
وزي�ت الطع��ام بواقع ) 87( طن ملناط���ق ) 
ناحية الرشيد , اليوسفية, اللطيفية, املحمودية 
( ويف م . م الحري�ة ت�م تجهي�ز مادتي الس�كر 
وزي�ت الطعام ملناطق ) الش�علة , الحرية , ذات 
السالس�ل ( . اما يف ابي غريب ت�م تجهيز مادة 
الس�كر بكمي�ة ) 143( طن ملناط�ق ) الزيتون 
, خرناب�ات ( والطارمي�ة و يف م.م الرصافة تم 
تجهيز مادتي الس�كر بواقع )385( طن وزيت 
الطعام بواقع ) 180( طن ملناطق ) الفضيلية , 
املدائ�ن, املامون( ويف م .م الصدر تجهيز مادتي 
السكر وزيت الطعام بكمية )175( طن  ملناطق 
) املعام�ل , الباوي�ة , حس�ينية املعام�ل ( ويف 
مجمع . م املش�تل تم تجهيز مادة زيت الطعام 
بكمي�ة )165 ( ط�ن ملناط�ق ) املش�تل االوىل , 
املصطف�ى ( . ومن جانب اخ�ر تواصل الكوادر 
الفنية يف قس�م السيظرة النوعية اليوم الجمعة 
بحمل�ة تعقي�م وتعف�ري مق�ر الرشك�ة العامة 
لتجارة املواد الغذائية وغرف املوظفن وممراتها 
وساحاتها وحدائقها وذلك لتوفري اقىص وسائل 
الحماي�ة للموظفن واملراجعن وتس�تمر هذه 
الحملة بش�كل دوري يف مقر الرشكة ومواقعها 

وفروعها يف بغداد واملحافظات.

   المستقبل العراقي/ الغانم

افتتح محافظ واسط الدكتور محمد جميل املياحي مجموعة من 
الشوارع يف قرية »الجميلة« جنوب املحافظة ..

بع�د اكم�ال عمليات التبليط لهذه الش�وارع بتنفي�ذ مبارش من 
مديرية طرق وجسور واسط ..

وق�ال املياحي »لقد وضعنا ضمن خطتنا الخدمية التي اطلقناها 
النص�اف أهلنا من س�كنة القرى واالري�اف والعش�ائر الكريمة  
مثل هذه املش�اريع الخدمية التي تنجز تباعا لتكون  هي أبسط 
حقوقهم، التي طاملا طالبوا بها، حيث كانت هذه القرية وغريها 
الع�رشات من القرى والطرق الريفية ، تعاني من غياب الخدمات 

، سيما عىل مستوى الطرق«.
وأض�اف نح�رص ب�كل جد لش�مول جمي�ع املناط�ق املحرومة، 

وتحسن واقعها.. 
وادخلنا عملياً عدد كبري من املش�اريع الخدمية الرياف املحافظة 
العزي�زة ضمن خطة العام 2021 وس�وف يتم الب�دء باحالة تلك 
املشاريع حال وصول املوازنة لتكون يف املستقبل القريب مشاريع 
نموذجي�ة تخدم أكرب ع�دد من مواطنينا الكرام خاصة س�اكني 
القرى واالرياف واملناطق النائية التي نحرص عىل ربطها بعضها 
ببعضه�ا االخر وأيضا ربطها مع مراكز املدن مع توفري الخدمات 

االخرى لها مثل املاء والكهرباء واملراكز الصحية واملدارس.

حمافظ واسط يفتتح جمموعة شوارع 
يف قرية »اجلميلة« جنوب املحافظة

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف مرف الرافدين، أمس الس�بت، عن حصيلة الحس�ابات 
املفتوحة للمواطنن وفئ�ات اخرى يف فروعه ببغداد واملحافظات 
خ�الل اذار امل�ايض، مش�ريا اىل انه�ا  بلغت 3778 حس�ابا توفري 

وجاري.
وذكر املكتب اإلعالمي للمرف يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نسخة منه أن »عدد الحسابات الجارية التي تم فتحها للمواطنن 
وفئ�ات اخ�رى يف اذار وصل�ت اىل 207 حس�ابا يف ح�ن بلغ عدد 

حسابات التوفري للمواطنن اىل 3571 حسابا«.
وأضاف أن |املرف مس�تمر يف تقديم خدماته وفتح الحس�ابات 
للمواطن�ن الراغب�ن يف ايداع اموالهم يف امل�رف والحصول عىل 
الفوائ�د وف�ق رشوط وضوابط وضعت وبام�كان زبائن املرف 

زيارة فروعه يف بغداد واملحافظات لالطالع عليها«.

الرافدين يعلن حصيلة فتح حسابات التوفري 
واجلاري للمواطنني
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مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )56(
تعل�ن اللجنة وللمرة االوىل ع�ن ايجار العقارات التالية وفق قانون )21( لس�نة )2013( 
فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري اللجنة يف بلدية املوصل خالل 
) 30( ثالث�ون يوم�ا تبدا من الي�وم التايل لنرش االع�الن يف الصحف املحلي�ة لالطالع عىل 
الرشوط مس�تصحبني معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن والتأمينات القانونية 
البالغة )30%( من القيمة املقدرة مع الترصيح االمني للمش�رتك باملزايدة وتجري املزايدة 
يف دي�وان محافظة نينوى /قاعة الحدباء الس�اعة العارشة صباحا لليوم االخري من مدة 
االعالن ويتحمل من ترسو بعهدته اجور نرش االعالن واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل 

االيجار 
1� القطعة  املرقمة )53(  م 24 وادي عكاب املش�يد عليها )ورش�ة س�باكة( وبمساحة 

)200( م2  وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات 
2 � القطعة  املرقمة )88(  م 24 وادي عكاب املش�يد عليها )ورش�ة صناعية( وبمساحة 

)200( م2  وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات 
3 � القطعة  املرقمة )155(  م 24 وادي عكاب املش�يد عليها )بائع دهونات( وبمس�احة 

)200( م2  وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات 
4 � القطعة  املرقمة )578(  م 24 وادي عكاب املش�يد عليها )بائع دهونات( وبمس�احة 

)94( م2  وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات 
5 � القطعة  املرقمة )619(  م 24 وادي عكاب املش�يد عليها )بائع دهونات( وبمس�احة 

)140( م2  وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات 
6 � القطع�ة  املرقمة )1113(  م 24 وادي عكاب املش�يد عليه�ا )تصليح مكائن ثقيلة ( 

وبمساحة )842,80( م2  وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات 
7 � القطعة  املرقمة )333(  م 24 وادي عكاب املش�يد عليها )ورش�ة سباكة( وبمساحة 

)105( م2  وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات 
8 � القطع�ة  املرقم�ة )1(  م 24 وادي عكاب املش�يد عليها )بائع دهونات( وبمس�احة 

)494( م2  وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات 
9 � القطعة  املرقمة )210(  م 24 وادي عكاب املش�يد عليها )بائع دهونات( وبمس�احة 

)200( م2  وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات 
10 � القطعة  املرقمة )479(  م 24 وادي عكاب املشيد عليها )ورشة( وبمساحة )100( 

م2  وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات

اعالن مناقصة
اىل السادة الراغبني بتقديم عطاءاهتم 

م / املناقصة املرقمة ) 5م /2021(
ي�ر الرشكة العامة للس�منت العراقية بدعوة مقدم�ي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة   لتقدي�م عطاءاتهم للمادة املذكورة 

ادناه مع مالحظة ما ييل :

1 � عىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال بالرشكة العامة للسنت العراقية )خالل 
ساعادت الدوام الرسمي ( وكما موضح بالتعليمات ملقدمي العطاءات 

2 � متطلبات التاهيل املطلوبة ) حسب الرشوط العامة للمناقصة (
3 � بام�كان مقدم�ي العطاء رشاء وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد يف ورقة بيانات العطاء وبعد دفع 

قيمة البيع البالغة )الوارد يف اعاله( 
4 � يت�م تس�ليم العط�اءات اىل العنوان االتي : ) صندوق العط�اءات يف مقر الرشكة ( يف املوعد املحدد )الوارد يف اعاله( س�وف 
ترفض العطاءات املتاخرة وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور اىل مقر الرشكة � 

الساعة الثانية عرش بعد الظهر من تاريخ غلق املناقصة ( 
5 � عىل مقدمي العطاءات تقديم ما ييل :

أ � ان يكون املش�ارك حاصل عىل اجازة ممارس�ة املهنة نافذة حاليا او ش�هادة تاس�يس الرشكة او املكتب وان يكون عنوانه 
وهاتفه معروف داخل العراق

ب � تقديم تأمينات اولية بمبلغ قدره )1180000( دينار مليون ومائة وثمانون الف دينار عىل ش�كل صك مصدق او خطاب 
ضم�ان او س�فتجة صادر من م�رصف معتمد )التقل نفاذيته عن 3 اش�هر(  ما عدا املصارف التالية )االقتصاد لالس�تثمار ، 
الوركاء لالس�تثمار ، الش�مال ، دار السالم لالستثمار ، دجلة والفرات للتنمية واالستثمار ، البرصة الدويل لالستثمار ، الرواحل 

االسالمي لالستثمار والتمويل ، بنك اسيا الرتكي ، البالد االسالمي لالستثمار والتمويل( 
ج � تقديم كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب لغرض االشرتاك باملناقصات 

مع تحيات 
الرشكة العامة للسمنت العراقية

www.icsc.gov.iq : ملزيد من املعلومات يرجى زيارة موقعنا االلكرتوني

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
محكمة األحوال الشخصية يف سامراء

الع�دد:423/ش/2021            
التاريخ: 2021/4/20

اىل املدعى عليه / عمر هاشم احمد
م/تبليغ

اقام�ت املدعي�ة )منى عبدالوه�اب نوري( الدع�وى الرشعية 
املرقم�ة 423/ش/2021 والت�ي تطل�ب فيه�ا التفريق بينك 
وبينه�ا للرضر ولثب�وت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
القائ�م بالتبليغ املبلغ القضائي عيىس صالح محمد واش�عار 
املختار عدنان خلف حسني مختار سامراء حي صالح واملصدق 
من املجلس املحيل لقضاء س�امراء ل�ذا قررت املحكمة تبليغك 
بصحيفت�ني محليت�ني للحضور هذه املحكم�ة ملوعد املرافعة 
يف 2021/5/6 وعن�د عدم حضورك او من ين�وب عنك قانوناً 

فستجري املرافعة غيابيا وفق القانون.
مع التقدير....

القايض
كاظم متعب داود

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
دار القضاء يف االسحاقي

محكمة األحوال الشخصية يف االسحاقي 
العدد: 28/ش/2021

التاريخ: 2021/4/21
م/تبليغ املدعى عليه )خلف رشيد ثاير(

/28( املرقم�ة  الرشعي�ة  الدع�وى  حس�م  ملقتضي�ات 
ش/2021( واملقام�ة م�ن قب�ل املدعي�ة )فاطم�ه عيل 
محس�ن( واملدعى عليه )خلف رش�يد ثاي�ر( واملتضمنة 
دع�وى تفري�ق للهجر وبالنظ�ر ملجهولية مح�ل اقامتك 
وحس�ب رشح القائ�م بالتبليغ ل�ذا تقرر اج�راء تبليغك 
املص�ادف  املرافع�ة  موع�د  يف  يوميت�ني  بصحيفت�ني 
2021/5/5 الس�اعة التاس�عة صباح�اً ويف حال�ة عدم 
حض�ورك او حضور من ينوب عنك قانوناً س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابياً  وفق القانون مع التقدير.
القايض 

فائق مشعل صالح

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )59(
تعل�ن اللجنة وللمرة االوىل ع�ن ايجار العقارات التالية وفق قانون )21( لس�نة )2013( 
فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري اللجنة يف بلدية املوصل خالل 
) 30( ثالث�ون  يوم�ا تب�دا من اليوم التايل لن�رش االعالن يف الصح�ف املحلية لالطالع عىل 
الرشوط مس�تصحبني معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن والتأمينات القانونية 
البالغة )30%( من القيمة املقدرة مع الترصيح االمني للمش�رتك باملزايدة وتجري املزايدة 
يف ديوان محافظة نينوى / قاعة الحدباء الس�اعة العارشة صباحا لليوم االخري من مدة 
االعالن ويتحمل من ترسو بعهدته اجور نرش االعالن واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل 

االيجار 
1 � س�احة وقوف السيارات املش�يدة عىل القطعة املرقمة ) 2/4(  م48 زنجييل الرشقية 
الواقعة يف داخل مجمع املستش�فيات وبمس�احة )4000( م2 وحسب واقع الحال وملدة 

سنة واحدة.
2 � س�احة وقوف الس�يارات عىل جزء م�ن القطعة املرقم�ة ) 5/33(  م11 وادي العني 
الشمالية  الواقعة يف حي الريموك  وبمساحة )1611( م2 وحسب واقع الحال وملدة سنة 

واحدة.
3 � القطعة املرقمة )6( م 28 الهرمات املش�يد عليها )معمل نجارة( وبمس�احة )225( 

م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
4  � القطع املرقمة )28 ب و 27 أ و 35 ب و 48( م 28 الهرمات املشيد عليها )حداد باب 

وشباك ( وبمساحة )120( م2 لكل قطعة وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
5 � ساحة وقوف السيارات ) ساحة النور( املشيدة عىل القطعة املرقمة )139/1052( م 

41 نينوى الشمالية وبمساحة )1100( م2 وحسب واقع الحال وملدة سنة واحدة
6 � كشك رقم )43 بلدي( املشيد عىل جزء من الطريق العام املرقم )537( م 35 املستشفى 

الواقع يف حي الشفاء وبمساحة )18( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
7 � محط�ة وق�ود ) زهرة املدائن( املش�يدة عىل جزء من القطع�ة املرقمة )95/9( م 38 

يارمجة الشمالية وبمساحة ) 2000( م2 وحسب واقع الحال وملدة سنة واحدة
8 � الكش�ك املش�يد عىل القطعة املرقم�ة  )6/7769( م37 جديدة املفت�ي الواقع يف حي 

االنتصار وبمساحة )16(م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )58(
تعلن اللجنة وللمرة االوىل عن ايجار العقارات التالية وفق قانون )21( لسنة )2013( 
فعىل الراغبني باالش�رتاك يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري اللجنة يف بلدية املوصل 
خالل ) 30(  ثالثون  يوما  تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحف املحلية لالطالع 
عىل الرشوط مس�تصحبني معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن والتأمينات 
القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مع الترصيح االمني للمش�رتك باملزايدة 
وتجري املزايدة يف ديوان محافظة نينوى / قاعة الحدباء   يف الساعة العارشة صباحا 
لليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترس�و بعهدت�ه اجور نرش االعالن واجور 

خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار.
1 � الدكاكني املرقمة )1و2و3( املش�يدة عىل جزء م�ن القطعة املرقمة )27/59( م 

41 نينوى الشمالية وملدة ثالث سنوات 
2 � دكان رق�م )4( املش�يد ع�ىل جزء من القطع�ة املرقم�ة )11/38( م 41 نينوى 

الشمالية وملدة ثالث سنوات
3 � الدكاكني املرقمة )1و4( املش�يدة عىل جزء من القطعة املرقمة )43/91( م 40 

نينوى الرشقية وملدة ثالث سنوات
4 � القطع املرقمة )156/2024و1994 /156( م40 نينوى الرشقية النشاء ورشة 
صناعية عليها الواقعة يف صناعة الكرامة وبمس�احة )150( م2 لكل قطعة وحسب 

واقع الحال والول مرة وملدة عرشة سنوات 
5 � جزء من القطعة املرقمة )1597/10( م52 قوجاق النشاء اسواق تجارية عليها 
الواقع�ة يف ح�ي القدس وبمس�احة )2255( م2 وحس�ب واقع الح�ال وملدة عرشة 

سنوات 
6 � ج�زء من القطعة املرقمة ) 1103/156( 40 نينوى الرشقية النش�اء ) س�احة 
وقوف السيارات( وبمساحة ) 2500( م2 وحسب واقع الحال والول مرة وملدة ثالث 

سنوات
7 � امللعب الخمايس املش�يد عىل جزء من القطعة املرقمة )19/4422( م 43 الجيلة 
بلبل تبه الواقع يف حي السكر وبمساحة )1500( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث 

سنوات
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تاريخ الغلق سعر شراء التندر  الكلفة التخمينية االجمالية  المواد رقم المناقصة

2021/5/11
يوم الثالثاء

)50000( دينار فقط 
خمسون الف دينار

)118,800,000( دينار فقط مائة 
وثمانية عشر مليون وثمانمائة الف دينار  

ولمدة سنة واحدة

نقل منتسبي قسم مقلع الحجر العائد الى معمل 
سمنت الكوفة ولثالث وجبات )صباحي / مسائي 

/ ليلي( 
5م/2021
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ديوان حمافظة واسط

مناقصة عامة رقم )2021/9/4( قسم العقود
اسم املناقصة )جتهيز االليات واملعدات التخصصية املطلوبة ملديرية طرق وجسور واسط (  

عىل حساب مشاريع تنمية االقاليم  وفقا للوثائق القياسية )وثيقةعقود التجهيز( 
مدرج ضمن تبويب ) 17-3-12-4-1-55-2(

1ـ  يرس ديوان محافظة واسط / قسم العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة من الرشكات واملكاتب املتخصصة 
واملسـجلة يف وزارة التجارة / دائرة تسـجيل الرشكات او هوية غرفة التجارة نافذة من )الصنف املمتاز( تجارة عامة وكذلك 
رشكات القطاع العام املتخصصة للمرة الثالثة لتقديم عطاءاتهم لعمل )تجهيز االليات واملعدات التخصصية املطلوبة ملديرية 
طرق وجسور واسط( وبكلفة تحمينية ) 6,225,000,000( ستة مليار ومائتان وخمسة وعرشون مليون دينار عراقي فقط 

وبمدة انجاز )120 ( مائة وعرشون يوم
2 ـ ان املناقصات لهذه املشاريع سوف تنرش يف الصحف الوطنية )الصباح الجديد , العدالة , املستقبل ( 

3ـ  عـىل مقدمـي العطـاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال )ديوان محافظة واسـط / قسـم 
العقود( خالل )اوقات الدوام الرسمي ( وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات 

4 ـ متطلبـات او معايـر التاهيـل القانونيـة واملاليـة والفنيـة املطلوبة كما هي محـددة يف الجـزء الثالث )معايـر التقييم 
والتاهيل( 

5 ـ ان معدل االيراد السـنوي املطلوب هو 4,482,000,000 دينار والسـيولة املالية املطلوبة 3,116,500,000 دينار والخربة 
التخصصية املطلوبة 3,735,000,000 دينار

6ـ  الـرشكات العامـة الحكوميـة واململوكة للدولة ان تثبت انها مسـتقلة قانونيـا وماليا وانها تعمل وفـق القانون التجاري 
وقانون الرشكات العامة 

7 ـ عىل مقدمي العطاءات من الرشكات واملكاتب تقديم شـهادة تاسـيس املكتب او الرشكة وعقد التاسـيس او هوية غرفة 
التجارة نافذة من )الصنف املمتاز( تجارة عامة

8 ـ كتاب عدم  املمانعة من االشرتاك يف املناقصات )نسخة اصلية + نسخة مصورة ( نافذ وصادرة من الهيئة العامة للرضائب  
معنونة اىل محافظة واسط / قسم العقود

9 ـ وصل رشاء املناقصة )نسخة اصلية  + نسخة مصورة ( 
10 ـ بامكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق املناقصة  اعتبارا من اخر نرش لالعالن بعد تقديم طلب تحريري اىل )ديوان 
محافظة واسـط / سـكرتر لجنة فتح العطاءات ( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )250000( مائتان وخمسـون الف 

دينار
11 ـ يتم تسـليم العطاءات اىل )ديوان محافظة واسـط / سـكرتر لجنة فتح العطاءات( يف موعد اقصاه السـاعة السـاعة 
الثانية عرش ظهرا من يوم  )االثنني( املصادف 2021/5/17 وهو )تاريخ غلق املناقصة ( علما بان العطاءات املتاخرة سـوف 
ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان التايل ) واسط / الكوت / 
شـارع املحافظة /ديوان محافظة واسط بناية قسم العقود / /الطابق االول( يف الساعة الثانية عرش والنصف ظهرا من يوم 

)االثنني( املصادف 2021/5/17
12 ـ عـىل العطـاءات يجـب ان تتضمـن ضمـان للعطـاء ) خطاب ضمـان مرصيف او سـفتجة او صـك مصـدق( وبمبلغ ) 
150,000,000( مائة وخمسـون مليون دينار عراقي معنون اىل محافظة واسـط / االدارة العامة واملحلية )نفقات املشاريع 
االسـتثمارية( ويتضمن االشـارة السـم ورقم املناقصة ويفضل 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 التامينات االولية باسـم مقدم العطاء او )اي من املسـاهمني يف الرشكة او الرشكات املشاركة بموجب 

عقد مشاركة( 
13 ـ ان مدة نفاذ العطاء )90( تسعون يوما من تاريخ غلق املناقصة وان تقديم العطاء يجب ان يكون من قبل املدير املفوض 
للرشكة او احد املسـاهمني او من يخوله بموجب وكالة صادرة من كاتب العدل كرشط اسـايس لتقديم العطاء والتوقيع عىل 

جميع صفحات مستندات املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة 
14 ـ يف حالـة اشـرتاك اكثر من مناقـص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسـؤوليتهم ) تضامنيـة تكافلية ( يف ذلك 

لتنفيذه عىل ان يقدم عقد مشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء
15ـ  يتـم تسـليم العطـاء تحريريا من قبل مقدم العطـاء او تخويل بصيغة تفويض قانوني صادر عـن مقدم العطاء او عن 
ائتالف الرشكات ال تزيد مدته عن ثالث اشـهر او بصيغة وكالة صادرة ومصدقة من كاتب العدل ال تزيد مدته عن ثالث اشـهر 

او بصيغة شهادة تسجيل الرشكة ) شهادة تأسيس الرشكة التي تظهر حق التوقيع عليها( 
16 ـ اذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعترب يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح 

17 ـ ان جهة التعاقد غر ملزمة بقبول اوطا العطاءات 
18 ـ يف حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه )وثيقة عقود التجهيز( بكافة اقسـامها فانه سـيتم اسـتبعاد عطاءه مما 

يقتيض  مراعاة ذلك عند التقديم 
19 ـ يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن الخر اعالن عن املناقصة

20 ـ عىل املناقصني مىلء الحقول املطلوبة يف وثيقة املناقصة بدقة وبتمعن وارفاق جميع املستمسكات املطلوبة
21ـ  الـرشوط العامـة والخاصة للعقد املنصوص عليها يف وثيقة التجهيز املعدة من وزارة التخطيط مع باقي اقسـامها تعهد 

جزءا من العقد

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن
تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجر االمالك   املدرجة تفاصيلها ادناه 
والعائدة اىل بلدية )الكوفة ( وملدة  )سنة واحدة( وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 فعىل من 
يرغب باالشـرتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة  مراجعة بلدية الكوفة او اللجنة خالل )15( يوما تبدء من اليوم 
التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية مسـتصحبا معه التامينات القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة بأسـتثناء 
املسـتأجرين الشـاغلني للعقـار الذين يرغبون بالدخـول اىل املزايدة يحق لهم دفـع مبلغ ال يقل عن 50% مـن القيمة املقدرة 
بموجب صك مصدق لحساب البلدية املذكورة استنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب محافظ النجف / مكتب السيد املحافظ 
املرقم )30( يف 2016/1/3 وسـتجري املزايدة يف اليوم االخر من مدة االعالن البالغة )15 ( يوما يف السـاعة )الحادية عرشة 
صباحا( يف ديوان )بلدية الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من 

ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك 

الرشوط املطلوبة :
1 ـ عىل املستاجر جلب صورة )هوية االحوال املدنية + بطاقة السكن او مضبطة تأييد سكن + شهادة الجنسية العراقية( 

2 ـ عىل املسـتأجر مراجعة البلدية خالل مدة )30 يوما( من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تسـديد بدل االيجار والرسوم 
االخرى

3 ـ عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا
4 ـ اسـتنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف / مكتب السـيد املحافظ املرقم 10881 يف 2014/9/28 يلزم اصحاب الحرف 

والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر لهم

ديوان حمافظة واسط
اعالنقسم العقود

مناقصة عامة رقم )2021/12/10( 
حسب التبويب ) 2-55-1-2-10-3-309( ومناقصة عامة رقم  )2021/4/16( حسب التبويب ) 55-1-4-13-21-2-29( عىل حساب 

مشاريع تنمية االقاليم لعام 2019  وفقا لوثيقة تنفيذ عقود االشغال الصغرة 
1 ـ يرس ديوان محافظة واسط / قسم العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة من الرشكات  املقاولة واملقاولني العراقيني 

والرشكات العامة املختصة لتقديم عطاءاتهم للمناقصات املدرجة يف الجدول ادناه  للمرة الثانية : 
2 ـ ان املناقصات لهذه املشاريع سوف تنرش يف الصحف الوطنية )الصباح, العدالة , املستقبل ( 

3 ـ عـىل مقدمـي العطاءات املؤهلني والراغبـني من الرشكات املقاولة واملقاولـني العراقيني والرشكات العامـة يف الحصول عىل معلومات 
اضافية االتصال بـ )ديوان محافظة واسط / قسم العقود( خالل )اوقات الدوام الرسمي ( وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات 

4 ـ متطلبات التاهيل الفنية واملالية املطلوبة كما هي يف محددة الجزء الثالث )معاير التقييم والتاهيل( 
5 ـ املتطلبات القانونية :

اوال / االهلية وتشـمل عدم اقصاء مقدم العطاء مؤقتا ) معلقة انشـطته الجديدة  ، مدرج يف القائمة السوداء او مدرج يف قائمة الرشكات 
املتلكئة بقرار صادر عن الجهة املعنية يف وزارة التخطيط عن املشاركة يف عمليات التعاقدات العامة ، ال يوجد تضارب يف املصالح ، الرشكات 

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

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

رابعا / وصل رشاء املناقصة )نسخة اصلية + نسخة مصورة ( 
6ـ  بامـكان مقدمـي العطـاء املهتمني رشاء وثائق املناقصة  اعتبـارا من اخر نرش لالعالن بعد تقديم طلب تحريـري اىل )ديوان محافظة 

واسط / سكرتر لجنة فتح العطاءات ( 
7 ـ يتم تسليم العطاءات اىل )محافظة واسط / سكرتر لجنة فتح العطاءات( قبل الساعة الثانية عرش ظهرا من يوم  )االثنني( املصادف 
2021/5/10 وهو )تاريخ غلق املناقصة ( علما بان العطاءات املتاخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او 
ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان التايل ) واسط / الكوت / شارع املحافظة / مبنى ديوان محافظة واسط( يف الساعة الثانية عرش 

والنصف ظهرا من يوم )االثنني( املصادف 2021/5/10
8 ـ كل العطـاءات يجـب ان تتضمـن ضمان للعطاء ) خطاب ضمان مرصيف او صك مصدق او سـفتجة (  معنون اىل محافظة واسـط / 
االدارة العامة واملحلية )نفقات املشـاريع االسـتثمارية( ويتضمن االشارة السم ورقم املناقصة ويفضل ان يكون صادرا من احد مصارف 
محافظـة واسـط  ويحمل عنوان الربيـد االلكرتوني للمرصف الصادر منه نافذة ملـدة ال تقل عن )120( مائة وعـرشون يوما اعتبارا من 
تاريخ غلق املناقصة عىل ان تكون التامينات االولية باسـم مقدم العطاء او )اي من املسـاهمني يف الرشكة او الرشكات املشـاركة بموجب 

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

املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة 
10 ـ ان جهة التعاقد غر ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 

11 ـ يتم تقديم العطاء تحريريا من قبل مقدم العطاء او تخويل بصيغة تفويض قانوني صادر  عن مقدم العطاء او عن ائتالف الرشكات 
ال تزيد مدته عن ثالث اشـهر او بصيغة وكالة صادرة ومصدقة من كاتب العدل ال تزيد مدته عن ثالث اشـهر او بصيغة شـهادة تسـجيل 

الرشكة ) شهادة تأسيس ـ الرشكة التي تظهر حق التوقيع عليها( 
12 ـ يف حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه )وثيقة تنفيذ عقود االشغال الصغرة ( بكافة اقسامها فانه سيتم استبعاد عطاءه مما 

يقتيض  مراعاة ذلك عند التقديم
13 ـ اذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعترب يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح 

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

ديوان حمافظة واسط
مديرية بلديات واسط

اعالنجلنة البيع واالجيار
بالنظر لحصول حالة نكول ...

تعلـن لجنة البيـع وااليجار يف مديرية بلديات واسـط عـن تاجر االمالك 
املدرجـة اوصافها يف ادناه والعائدة اىل مديريـة بلدية الحي وفق  الحكام 
املـادة 12 الفقرة )ثالثا أ( من قانون بيـع وايجار اموال الدولة رقم )21( 
لسـنة 2013 فعىل الراغبني باالشـرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة مديرية 
بلديـة الحـي  خالل فرتة )15( خمسـة عـرش يوما  تبدأ مـن اليوم التايل 
لنرشهـا يف الصحـف اليومية مسـتصحبني معهـم التامينـات القانونية 
البالغـة )30%( مـن القيمـة التقديرية بصـك مصدق او نقدا وسـتجري 
املزايـدة يف اليـوم االخر من مـدة االعالن يف مقر مديريـة البلدية اعاله يف 
تمام السـاعة )العارشة صباحـا( اذا صادف يوم املزايدة عطلة رسـمية 
تكـون املزايدة يف اليـوم الذي يليه ويتحمل من ترسـو عليه املزايدة اجور 
النـرش واالعـالن وكافة املصاريـف االخرى وعـىل املسـتأجر جلب هوية 
االحوال املدنية مصورة واصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط 

الصادرة من البلدية بهذا الصدد

نقابة املعلمني العراقني فرع واسط
اعالن

تعلـن نقابـة املعلمني  فرع واسـط عن بيع 
السيارات املدرجه تفاصيلها ادناه باملزايدة 
العنليـة وفـق قانـون بيـع و ايجـار اموال 
الدولـه)21( لسـنة 2013  فعـىل الراغبـني 
بالشرتاك باملزايدة العلنية الحضور  اىل مقر  
نقابـة املعلمـني يف الكفاءات مقابـل افران 
لبنان  يف يوم 2021/4/29 الساعة العارشة 
التأمينـات  معهـم  مسـتصحبني  صباحـا 
اربعـة   )4,000,000( البالغـة  القانونيـة 
ماليني دينار بصك مصدق او نقدا   ويتحمل 
مـن  ترسـو عليه املزايـدة اجـور االعالن و 

املناداة  و كافة املصاريف األخرى

فقدان 
فقـد منـي باج دخـول كليـة بأسـم / محمد مهنـد نوري 
والصـادر مـن كلية بغداد – علـوم اقتصاديـة – فمن يعثر 

عليه تسليمه اىل جهة االصدار .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان
فقدت الهوية الصادرة من وزارة الكهرباء / املديرية العامة 

ملشاريع نقل الطاقة الكهربائية 
بأسـم/ حيدر عبود احمد ظاهر. فمن يعثر عليها يسـلمها 

اىل جهة األصدار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان هوية موظف
فقـدت مني هويـة املوظف باسـم / محمد مطلك شـناوة 
الصادرة من وزارة الكهرباء من يعثر عليها تسليمها لجهة 

االصدار

ديوان حمافظة واسط
مديرية بلديات واسط

اعالنجلنة البيع واالجيار
بالنظر لحصول حالة كرس قرار بالبيع

تعلـن لجنـة البيـع وااليجار يف مديرية بلديات واسـط عن بيع االمـالك املدرجه اوصافها يف ادنـاه  والعائدة 
اىل مديريـة بلدية الشـحيمية  وفق قانـون بيع وايجار امـوال الدولة رقم )21( لسـنة 2013 فعىل الراغبني 
باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية الشحيمية خالل فرتة )7( سبعة ايام تبدأ من اليوم التايل 
لنرشهـا يف الصحف اليومية مسـتصحبني معهم التامينات القانونية  من قيمـة الضم االخر  بصك مصدق 
او نقـدا وسـتجري املزايدة يف اليـوم االخر من مدة االعالن يف مقـر البلدية اعاله يف تمام السـاعة )العارشة 
صباحا(  واذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية تكو املزايدة يف يوم العمل الذي يليه  ويتحمل من ترسو عليه 
املزايـدة اجـور النرش واالعالن وكافة املصاريف االخرى وعىل املسـتاجر جلب هوية االحـوال املدنية مصورة 
واصليـة ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد وفق املادة 15 من قانون 
بيـع وااليجار اموال الدولة رقم 21 لسـنة 2013 لذا اقتىض التنويـه التي تنص )يجري االعالن عن بيع الدور 
او الشـقق او االرايض السكنية العائدة  اىل الدولة بما فيها اموال الدولة العائدة لدواوين االوقاف اىل منتسبي 
الدولة او القطاع العام املتزوجني الذين ال يملكون هم او ازواجهم او اوالدهم القارصين دارا او شقة او ارضا 
سـكنية عىل وجه االسـتقالل ولم يكونوا قد حصلوا عىل وحدة سـكنية  او قطعة ارض سكنية من الدولة او 

الجمعية التعاونية 
1ـ  يجري البيع بني منتسبي الوزارة الواحدة مع اعضاء االسبقية ملنتسبي الدائرة التي تعود الدور او الشقق 

او االرايض السكنية لها اوال
2 ـ فاذا لم يتقدم احد من منتسبي الوزارة او الدائرة املعنية او بقي قسم منها فتعلن مجددا للبيع ملنتسبي 

الدوائر العامة
3ـ  ويف حالـة عـدم حصول الراغب بالرشاء منهم او بقى قسـم منهم تعلن مجـددا للبيع اىل املواطنني كافة 

من تتوفر فيهم رشوط  التملك 
املستمسكات املطلوبة :

*تعهـد خطـي وفق قـرار 120 لسـنة 1982 وحسـب التعليمات الخاصـة بتوزيع قطع االرايض السـكنية 
الصادرة من  مجلس الوزراء

*املستمسكات للزوج والزوجة او حجة اعاله اذا كان اعزب
*بيان عدم استفادة 

*تأمينات 5% من القيمة التقديرية بالنسبة ملوظفي وزارة البلديات واالشغال العامة
*تأمينات 5% بالنسبة ملوظفي الوزارات االخرى

*تامينات 50% لبقية املواطنني الغر موظفني

العدد / 122
التاريخ 2021/4/18

الموقع المساحة رقم الملك )القديم / الجديد( جنس الملك ت
مجاور سياج المستشفى )2,25×0,5(م 168/41 حانوت 1

عمارة البلدية / شارع السهلة )5,85×2,5(م 413/3 حانوت 2
سوق حي المتنبي )3×4(م 686/19 حانوت 3

عمارة البلدية / شارع السكة  )4,7×3(م 84/106 حانوت  4

عمارة البلدية / شارع السكة  )3×3(م -33/39-20/23-17/20-16/19-14/17-13/16-12/15-5/5
72/93-69/90-41/47 حوانيت 5

عمارة البلدية / شارع السكة  )3×6(م 48/ )60+57(-24/27-22/25 حوانيت 6
عمارة البلدية / شارع السكة  )4,7×3(م 83/105 حانوت 7
عمارة البلدية / شارع السكة  )19×8(م 90/13 شقة 8
عمارة البلدية / شارع السكة  )12×12(م 92/12 شقة 9
عمارة البلدية / شارع السكة  )13×12(م 97/9-94/15 شقق 10
عمارة البلدية / شارع السكة  )15×13(م 98/10 شقة 11

شارع السكة  )2,2×2,75(م 124/ )7/99( حانوت 12
شارع السكة  )3×4(م 150ج/135 حانوت 13
شارع السكة  )3×2,5(م 143/)1/207( حانوت 14
شارع السكة  )3×3,6(م 144/ )1/205( حانوت 15

الدكتور 
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

العدد : 5577
التاريخ 2021/4/22

الدكتور
حممد مجيل املياحي

حمافظ واسط

العدد : 5576
التاريخ 2021/4/22

الدكتور
حممد مجيل املياحي

حمافظ واسط

مبلغ 
القطع 
)دينار(

هوية 
التصنيف

مدة 
االنجاز

السيولة المالية 
المطلوبة 
)دينار(

مبلغ ضمان 
العطاء )دينار(

الكلفة التخمينية 
)دينار(  اسم المناقصة رقم المناقصة ت

75000 كهربائي/
عاشرة 120 49,667,920 14,900,376 496,679,200

ايصال التيار 
الكهربائي الى 
جزء من منطقة 
الدبيلة والقطع 
التعويضية 

ومنطقة خلف 
الكرادة )طريق 
المشايه( ومنطقة 
حي الزيتون في 

قضاء الحي

2021/12/10 1

50000 انشائي/
عاشرة 60 13,800,000 4,140,000 138,000,000

اكساء شوارع 
في المعلمين في 
قضاء النعمانية

2021/4/16 2

اللونالرقمالمديلنوع السيارةت
ابيض12337أ2014كيا سورنتو 1
ابيض12206أ2013كيا سورنتو2

العدد /1159
التاريخ 2021/4/11

املهندس 
حيدر جسام محود

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

مدة االيجار الموقع  مساحته  رقم الملك نوع الملك ت

مساطحة 12 
سنة  حي الوحدة 1080م2 851 ساحة 

تارتان  1

العدد / 1201
التاريخ 2021/4/19

املهندس 
حيدر جسام محود

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

الموقع مساحته رقم الملك نوع الملك ت
مركز الناحية 300م2 2004/2  م6 الجزيرة قطعة ارض سكنية 1
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الكهرمان« عالج سحري ضد البكترييا
 تس�تخدم العديد من الثقاف�ات العنرب 
)الكهرم�ان( م�ن أجل الطباب�ة، ولكن 
إثب�ات  العل�م  يس�تطيع  األوىل  للم�رة 
فوائده الطبي�ة وقدرته ع�ى مكافحة 
»البكتريي�ا املقاومة لألدوي�ة«.إن كنت 
م�ن األش�خاص املهتم�ن بالعالج�ات 
الطبيعية، فقد تكون استخدمت أحياناً 
»العن�رب البلطيق�ي«، للتقلي�ل من آالم 
التس�نن لدى األطف�ال أو للتخلص من 
بع�ض األمراض الجلدية، هذه الوصفة 
التي حصلت عليها من جدتك أو أمك، قد 
تكون صحيحة كما أثبتت دراسة جديدة 
ت�م تقديمه�ا يف اجتم�اع الربي�ع لعام 
2021 للجمعي�ة الكيميائية األمريكية.
وق�ام فري�ق م�ن الباحث�ن يف جامعة 
مينيس�وتا األمريكي�ة بتحديد املركبات 
التي تساعد يف تفسريالتأثريات العالجية 
لعن�رب البلطي�ق، والتي م�ن املمكن أن 
تس�اعد يف الحصول ع�ى أدوية جديدة 
مكافحة »للبكترييا املقاومة للمضادات 

العنقودية  الحيوي�ة«، مث�ل املك�ورات 
»س�اينس  موق�ع  الذهبية.ويوض�ح 
الباحث�ة  ع�ن  نق�اًل  األملان�ي،  إك�س« 
الربفيس�ورة  الدراس�ة،  يف  الرئيس�ية 
إليزابيث أمربوز، واملختصة يف الكيمياء 
الطبية، أن هناك أبحاثا سابقة تحدثت 
عن فوائد العنرب )الكهرمان( الستحداث 
مض�ادات حيوي�ة جدي�دة، ولك�ن ل�م 
يت�م إثباتها بش�كل منهج�ي، مضيفة 
أنه م�ن خالل ه�ذه الدراس�ة الجديدة 
تمك�ن الباحث�ون من تحدي�د املركبات 
الت�ي تس�اعد يف القضاء ع�ى البكترييا 
املقاوم�ة للمضادات الحيوية.ومن أجل 
تعق�ب مكون�ات ه�ذا الكهرم�ان، قام 
الفري�ق بأخ�ذ عينات م�ن العنرب بدقة 
بالغ�ة ث�م حلل�وا املس�حوق كيميائي�اً 
باس�تخدام مطياف الكتلة اللوني للغاز 
)GC-MS(، وال�ذي أظهر العرشات من 
املركب�ات الكيميائي�ة، أبرزها أحماض 
األبيتي�ك وحمض ثنائ�ي هيدروأبيتيك، 

املعروفة بنش�اطها البيولوجي.وللتأكد 
م�ن دور ه�ذه املكون�ات العضوي�ة يف 
مكافح�ة البكترييا، فق�د قامت أمربوز 
م�ع زمالئها بإج�راء اختب�ارات أولية؛ 
أثبتوا من خاللها فعالية هذه املركبات 
عى تسعة أنواع من البكترييا املختلفة، 
بما يف ذلك املكورات العنقودية الذهبية.
وينق�ل موق�ع »س�اينس اك�س » عن 
أمربوز، أن حمض األبيتيك ومش�تقاته 
ق�د يكون مصدرا غري مس�تغل لألدوية 
االلتهاب�ات  لع�الج  الجدي�دة، خاص�ة 
التي تس�ببها البكترييا إيجابية الغرام، 
والت�ي أصبحت مقاومة بش�كل متزايد 
املعروفة«.ويتكون  الحيوية  للمضادات 
العن�رب م�ن تحج�ر »راتنج« األش�جار 
الصنوبري�ة ع�ى مدى مالين الس�نن، 
وتقع أكرب رواسب العنرب »الكهرمان«، 
يف منطقة بحر البلطيق، والذي استخدم 
لعدة قرون بس�بب خصائص�ه املعززة 

للمناعة والتئام الجروح.

أطعمة متتد صالحيتها إىل 3 آالف عام
ش�ّكل ف�رة الصالحية عام�اًل مهماً لدى 
املس�تهلكن عن�د رشاء األطعم�ة واملواد 
الغذائية، ويحرصون عى اختيار منتجات 
ملع�دل  مناس�بة  صالحي�ة  ف�رة  ذات 

استهالكهم اليومي.
وبالرغم من وجود منتج�ات غذائية ذات 
صالحي�ة منخفض�ة كاللب�ن والزب�ادي 
والخ�راوات والفواك�ه الطازجة، فإنه 
يوج�د ع�دد م�ن امل�واد الغذائي�ة تمت�د 
صالحيته�ا إىل عرشات ومئات وربما آالف 

السنن.
ورصد موقع Mash املتخصص يف األغذية 

ع�دداً من األطعم�ة واملنتج�ات الغذائية، 
يف  بقائه�ا  ف�رة  لط�ول  وفق�اً  ورتبه�ا 

الصالحية قبل أن تفسد.
 - العسل، وتمتد صالحيته إىل 3 آالف عام، 
ولكنه يط�رأ عليه تغ�ري يف الطعم بعد ال� 

100 عام األوىل.
 - امللح اليودي، وهو امللح الطبيعي املعالج 
بالي�ود، وتمتد صالحيته إىل أكثر من 300 

عام عند تخزينه بعيداً عن الرطوبة.
 - الخ�ل املقّط�ر م�ن التف�اح والعن�ب، 
وتمت�د صالحيته إىل 150 عاماً قبل ظهور 

الرواسب وتغرّي لونه.

حرك عود الثقاب

العدد )2363( االحد  25  نيسان  2021

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2246/ب2021/1

التاريخ : 2021/4/22
اعالن

اىل املدعى عليه  ) اسماعيل عبد الحسن جوني(
اقام املدعي )اس�عد عبد الحس�ن جون�ي( الدعوى 
البدائي�ة املرقم�ة اع�اله والتي يطلب فيه�ا الحكم 
ب�)الزام�ك حكما بتمليك العق�ار املرقم 5218 حي 
الزه�راء  للمدع�ي اع�اله  ولثب�وت مجهولية محل 
اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي يف محكمة بداءة 
الديواني�ة واش�عار مختار حي املعلم�ن عبد االمري 
خ�ر م�رزوك عليه قررت ه�ذه املحكم�ة تبليغك 
اعالنا بصحيفتن محليتن يوميتن بموعد املرافعة  
املص�ادف يف 2021/5/10  وعن�د عدم حضوره او 
ارس�ال من ينوب عنه قانونا س�وف تجري املرافعة 

بحقه غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : حجة وفاة / 1571

التاريخ :2021/4/21
اعالن

اىل / املدعوة / انتصار هادي محمود
ق�دم طالب حجة الوفاة س�امرائي ه�ادي محمود 
طلب�ا اىل هذه املحكم�ة يروم فيه اس�تصدار حجة 
وف�اة بحق املدعوة )انتصار ه�ادي محمود( قررت 
املحكم�ة تبليغك يف الصحف املحلية فعليك الحضور 
امامه�ا خ�الل عرشة اي�ام من تاريخ ن�رش االعالن 

وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون
القايض

عيل جبار الخزعيل
����������������������������������������

تنويه
ورد يف صحيفة املس�تقبل العراق�ي بالعدد 2352 يف 
2021/4/8 اعالن جامع�ة املثنى للمرة الثانية بيع 
م�واد مش�طوبة يف محازنه�ا ذكر يف الفق�رة /25 
املجموع 84000 الف دينار خطأ والصحيح 12000 
الف دينار وذك�ر املجموع الكيل للقائمة 5714000 

خطا والصحيح 5570000 لذا اقتىض التنويه
����������������������������������������

اعالن
تبليغ بالحضور اىل مديرية بلدية الكوفة 

اىل الرشيكة ) سعدية كاظم عبد( 
اقت�ىض حض�ورك اىل مديرية بلدي�ة الكوفة لغرض 
اصدار اجازة بناء للعقار املرقم 71627/3 مقاطعة 
4 جزي�رة النج�ف الواق�ع يف الكوف�ة حي ميس�ان 
ولكونك رشيك بالعق�ار اعاله وبما اني اجهل محل 
اقامتك ل�ذا تقرر تبليغ�ك بالحض�ور اىل مقر بلدية 

الكوفة عن طريق االعالن بصحيفة يومية رسمية 
الرشيكة 

رجوه رزاق سعيد
����������������������������������������

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة  للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات 
العدد : ج / ش / 3961
التاريخ : 2021/4/28

بناء عى طلب املواطن )حسن محمد صادق محمد 
( الذي ي�روم تبديل اس�مه املجرد وجعل�ه ) محمد 
حسن( بدل من )حسن(  الوارد يف قيده لعام 1957  
فمن لديه اعراض  مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه س�وف تنظر 
هذه املديرية يف الدعوى 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

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف غماس  
العدد 18/ش/2021

التاريخ 2021/4/15
اعالن

املدعية / فاتن خضري عباس
املدعى عليه / ادريس كاظم رضا 

اقام املدعية اع�اله الدعوى املرقمة 18/ش/2021 
ام�ام ه�ذه املحكمة تطل�ب فيها الحك�م بتصديق 
زواجها ضدك الواقع بتاريخ1991/5/25 وملجهولية 
محل اقامت�ك قررت املحكمة تبليغ�ك يف صحيفتن 
محليت�ن يوميتن  وعن ي�وم 2021/4/29 موعدا 
للمرافعة الس�اعة التاس�عة صباح�ا ويف حال عدم 
حض�ورك او ارس�ال م�ن يمثل�ك قانونا س�تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

احمد برهان حميد
����������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : حجة فقدان
التاريخ :2021/22

اعالن
اىل / املدعو / حيدر فوزي مسلم جعفر

قدم طالب حجة الفقدان نريان عبد العظيم جاس�م 
طلبا اىل ه�ذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار فقدان 
بحق�ك كونك مفق�ود  وملجهولية محل اقامتك وفق 
اش�عار مختار املنطقة املدعو ) حيدر فوزي مسلم 
جعفر( ق�ررت املحكمة تبليغ�ك يف الصحف املحلية 
فعلي�ك الحضور امامها خالل عرشة ايام من تاريخ 
ن�رش االع�الن وبخالفه س�يتم النظ�ر بالطلب وفق 

القانون
القايض

عيل جبار الخزعيل
����������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2245/ب2021/1

التاريخ : 2021/4/22
اعالن

اىل املدعى عليه  ) اسماعيل عبد الحسن جوني(
اقام املدعي )اس�عد عبد الحس�ن جون�ي( الدعوى 
البدائي�ة املرقم�ة اع�اله والتي يطلب فيه�ا الحكم 
ب�)الزام�ك حكما بتملي�ك العقار املرق�م 2/1699 
ب�راق جديدة للمدعي اعاله  ولثبوت مجهولية محل 
اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي يف محكمة بداءة 
الديواني�ة واش�عار مختار حي املعلم�ن عبد االمري 
خ�ر م�رزوك عليه قررت ه�ذه املحكم�ة تبليغك 
اعالنا بصحيفتن محليتن يوميتن بموعد املرافعة  
املص�ادف يف 2021/5/10  وعن�د عدم حضوره او 
ارس�ال من ينوب عنه قانونا س�وف تجري املرافعة 

بحقه غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة  للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات 
العدد : 3933

التاريخ : 2021/4/20
بن�اء عى طلب املواطن )كاظم رايض جباري ( طلبا 
لغ�رض تبديل لقبه وجعله  وجعله ) الفتالوي( بدال 
من )القري�ي( ( الوارد يف قيده فمن لديه اعراض  
مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة اقصاها خمس�ة 
عرش يوم وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديرية يف 
الدعوى وفق احكام املادة )22( من قانون البطاقة 
الوطني�ة رقم 3 لس�نة 2016 واالم�ر االداري املرقم 

24195 يف 6/12 /2016
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعى 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
دار القضاء يف االسحاقي

محكمة األحوال الشخصية يف االسحاقي 
العدد: 45/ش/2021

التاريخ: 2021/4/22
م/تبليغ حكم 

أصدرت محكمة األحوال الش�خصية قرارها بتاريخ 
2021/4/13 يف الدع�وى املرقمة )54/ش/2021( 
املقام�ة بن املدعية )ابتس�ام إس�ماعيل جرموط( 
واملدعى عليه )احم�د قيس حبيب( واملتضمن تاييد 
حضان�ة وملجهولية محل اقامتك لذا قررت املحكمة 
تبليغ�ك بالحكم الغيابي ونرشه بجريدتن محليتن 

مع التقدير.
القايض 

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

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف 

محكمة بداءة الكوفة
العدد : 5222/ب2021/3

التاريخ 2021/4/22
اعالن

اىل املدعى عليه / حميد سلمان حسون  
بتاري�خ 2021/3/10 اق�ام املدعي )تحس�ن عبد 
الهادي حس�ن ( ض�دك الدع�وى البدائي�ة املرقمة 
522/ب2021/2  طل�ب فيها )بتاديتك املبلغ كامال 
وهو اربعة مالين ومئتان الف دينار عراقي بموجب 
وص�ل امانة  وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
القائم بالتبليغ واش�عار مخت�ار واختيارية منطقة 
الكوف�ة / ح�ي ميس�ان   فقد ق�رر تبليغ�ك اعالنا 
بصحيفت�ن محليتن يوميت�ن للحضور امام هذه 
املحكم�ة يف موع�د املرافع�ة املواف�ق 5 /2021/5 
الس�اعة التاس�عة صباح�ا وعند ع�دم حضورك او 
ارس�الك م�ن ينوب عن�ك قانونا او تقديم�ك ملعذرة 
مرشوعة فسوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق القانون
القايض

حسن ابراهيم وايل
����������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : حجة وفاة / 1354

التاريخ :2021/4/5
اعالن

اىل / املدعوة / سجى ابراهيم حسن 
قدم طالب حجة الوفاة حيدر ابرهيم حسن هاشم 
طلب�ا اىل هذه املحكم�ة يروم فيه اس�تصدار حجة 
وفاة بحق املدعوة )س�جى ابراهيم حس�ن( قررت 
املحكم�ة تبليغك يف الصحف املحلية فعليك الحضور 
امامه�ا خ�الل عرشة اي�ام من تاريخ ن�رش االعالن 

وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون
القايض

عيل جبار الخزعيل
����������������������������������������

إىل ال�رشكاء كريم يوس�ف جعفر و نش�ميه موىس 
جعفر و حسن مطرود عزيز 

توجب عليكم الحضور إىل مقر بلدية النجف لغرض 
اصدار اجازه بناء للعقار املرقم 1753 براق جديده 
خ�الل عرشه ايام وبخالفه س�تتم اإلج�راءات دون 

حضورك 
طالب االجازه 

كاظم طالب حسن
����������������������������������������

إىل الرشيك حسن نعيم عبد عيل 
توجب عليك الحضور إىل صندوق االس�كان العراقي 
ف�رع النجف وذل�ك لتثبي�ت اق�رارك باملوافقه عى 
قيام رشيك زمن مسلم حس�ن بالبناء عى حصتها 
املش�اعه يف القطعه املرقمه 15002 /3حي ميسان 
خالل مده خمس�ه عرش يوما داخل العراق وش�هر 
خ�ارج الع�راق م�ن تأريخ ن�رش االعالن وبعكس�ه 

سوف يسقط حقك باالعراض مستقبال

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

محكمة بداءة بلد 
رقم الدعوى : 342 / ب / 2020 

التاريخ : 21 / 4 / 2021 
اعالن 

املرقم�ة 342 / ب / 2020  الدع�وى  بن�اءا ع�ى 
واملقامة من قبل املدعية سندس عبد الهادي محمد 
رشي�ف ضد املدع�ى عليهم كل من أم�ل عبد القادر 
لفت�ه وندى عب�د القادر لفته وميس�ون عبد القادر 
لفت�ه واحم�د محم�د طاه�ر والس�يد مدي�ر دائرة 
رعاية القارصين يف صالح الدين – اضافة لوظيفته 
ولص�دور قرار الحكم بازالة ش�يوع العق�ار املرقم 
77 / 688 مقاطع�ة 45 بني س�عد بتاريخ 9 / 2 / 
2013 والكتسابه الدرجة القطعية فقد قررت هذه 
املحكمة بيع العقار اعاله باملزايدة العلنية واملدرجة 
اوصاف�ه ادناه فع�ى الراغب�ن بال�رشاء الحضور 
امام ه�ذه املحكمة بعد مرور ثالث�ون يوما اعتبارا 
م�ن اليوم التايل لن�رش االعالن مس�تصحبن معهم 
التامينات القانونية البالغة 10 % من القيمة املقدرة 

وسيتم تسجيل العقار باسم املزايد االخري .
القايض 

مكي حسن سعيد 
االوصاف :

1-موقع العقار : قضاء بلد – حي الصمود .
2-جنس العقار : ملك رصف .

3-االوصاف – قطعة ارض خالية من املشيدات .
4-املشتمالت – خالية ومحيطة بها دور سكنية .

5-املالكون – املدعي واملدعى عليهم .
6-املساحة – 280 م2 .

7-القيم�ة التقديري�ة للعقار – خمس�ة وعرشون 
مليون دينار عراقي 

����������������������������������������
مجلس القضاء االعى 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بلد 

العدد : 747 / ش / 2018 
التاريخ : 14 / 4 / 2021 

اعالن 
اىل املدع�ى عليه / اس�ماعيل نايف خلف – مجهول 

محل االقامة .
للدعوى املقامة من قبل املدعية مهديه حمد مخيف 
واملدع�ى عليه اس�ماعيل نايف خل�ف فقد اصدرت 
محكمة االحوال الش�خصية يف بل�د بتاريخ 7 / 11 
/ 2018 حكم�ا غيابي�ا بالع�دد 170 / ش / 2020 
والق�ايض ) اوال – تصدي�ق ال�زواج الحاصل خارج 
املحكم�ة بتاري�خ 12 / 8 / 2006 الحاص�ل ب�ن 
املدعية مهديه حمد مخيف واملدعى عليه اس�ماعيل 
نايف خلف عى مهر معجله مليونان دينار مقبوض 
ومؤجله مليون وخمسمائة الف دينار يستحق عند 
اقرب االجلن – ثانيا : ثبوت نس�ب االطفال كل من 
مروان تولد 1 / 10 / 2008 عراقي الجنسية مسلم 
الديان�ة جنس�ه ذكر وم�روه تول�د 1 / 1 / 2010 
عراقية الجنس�ية مس�لمة الديانة جنسها انثى من 
صل�ب والدهم املدع�ي عليه اس�ماعيل نايف خلف 
وم�ن رح�م املدعي�ة والدته�م مهديه حم�د مخيف 
املولودي�ن يف قض�اء بلد – ثالثا – االش�عار اىل دائرة 
االح�وال املدنية املختصة لتاش�ري ذلك يف س�جالتها 
بعد اكتس�اب الحك�م درج�ة البت�ات – وملجهولية 
مح�ل اقامتك فقد تقرر تبليغ�ك بقرار الحكم اعاله 
بواس�طة صحيفتن محليت�ن ولكم حق االعراض 
والتمييز خالل ثالثون يوم�ا اعتبارا من اليوم التايل 
لتاري�خ النرش يف الصحف املحلية وبعكس�ه س�وف 

يكتسب القرار الدرجة القطعية .
القايض 

عبد الرحمن حميد جاسم 
����������������������������������������

اعالن
إىل الرشيك خالد قداوي عبود

اقت�ىض حض�ورك إىل مديري�ة بلدية النج�ف وذلك 
القرارك باملوافقة عى ص�دور إجازة بناء والخاصة 
بالعق�ار املرق�م 57128 ح�ي الن�داء مناصفة مع 
الرشيك قاس�م نعم�ة رايض خالل م�دة عرشة أيام 
ويعكس�ه س�وف تص�در اإلج�ازة وفق�ا للضوابط 

الالزمة

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة |1364 |2020
التاريخ/2021/4/22 

أعالن 
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الك�وت العقارالتسلس�ل 
70/2م 37 ام هلي�ل  الواق�ع يف ألك�وت العائ�دة 
اىل املدين)ج�واد عيل فالح ( املحج�وز لقاء طلب 
الدائنه )بتول معبدي هندي (البالغ )5,000,000( 
خمس�ة مالي�ن دين�ار فع�ى الراغ�ب بال�رشاء 
مراجع�ة هذه املديرية خالل م�دة )30يوم ( تبدأ 
من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه التأمينات 
القانوني�ة ع�رشة من املائ�ة من القيم�ة املقدرة 
وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رسم التسجيل 

والداللية عى املشري .
املنفذ العدل

محمد عبد الرضا زيدان الطائي
املواصفات 

1-موقع�ة ورقم�ه :- يق�ع قرب س�يطرة كوت 
� بغ�داد املرق�م  70/2 م37 ام هلي�ل الواق�ع يف 

الكوت
تس�قى  زراعي�ة  ارض    : ونوع�ه  2-جنس�ه 

بالواسطة 
3-ح�دوده واوصاف�ه  : تق�ع يف الك�وت / قرب 

سيطرة كوت � بغداد / من جهة اليسار
4-مشتمالته :-  ارض خاليه من الشواغل

5-مساحتة: 500سهم من اصل 96500سهم
6-درجة العمران:- 

7– الشاغل :-  
8 –القيمة املقدرة : 5,500,000 خمسة مالين و 

خمسمائة الف دينار عراقي ال غري
����������������������������������������

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة |1363 |2020
التاريخ/2021/4/22 

أعالن 
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الك�وت العقارالتسلس�ل 
70/2م 37 ام هلي�ل  الواق�ع يف ألكوت العائدة اىل 
املدين)جواد عيل فالح ( املحجوز لقاء طلب الدائنه 
 )5,000,000( (البال�غ  رايض  ثام�ر  )ضواه�ن 
خمس�ة مالي�ن دين�ار فع�ى الراغ�ب بال�رشاء 
مراجع�ة هذه املديرية خالل م�دة )30يوم ( تبدأ 
من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه التأمينات 
القانوني�ة ع�رشة من املائ�ة من القيم�ة املقدرة 
وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رسم التسجيل 

والداللية عى املشري .
املنفذ العدل

محمد عبد الرضا زيدان الطائي
املواصفات 

1-موقع�ة ورقم�ه :- يق�ع قرب س�يطرة كوت 
� بغ�داد املرق�م  70/2 م37 ام هلي�ل الواق�ع يف 

الكوت
تس�قى  زراعي�ة  ارض    : ونوع�ه  2-جنس�ه 

بالواسطة 
3-ح�دوده واوصاف�ه  : تق�ع يف الك�وت / قرب 

سيطرة كوت � بغداد / من جهة اليسار
4-مشتمالته :-  ارض خاليه من الشواغل

5-مساحتة: 500سهم من اصل 96500سهم
6-درجة العمران:- 

7– الشاغل :-  
8 –القيمة املقدرة : 5,500,000 خمسة مالين و 

خمسمائة الف دينار عراقي ال غري
����������������������������������������

إىل الرشيك امريه صيهود محمود
 اقت�ىض حض�ورك إىل مقر بلدي�ة النجف لغرض 
اص�دار اجازه بناء للعقار املرقم 46536 /3 حي 
النداء خالل عرشه ايام وبخالفه ستتم اإلجراءات 

دون حضورك طالب االجازه 
سماهر كاظم شالش

سودوكو طبق اليوم

املقادير:
1 رأس خس كابوتش مقطع - 3 رشيحة

توست - محمص ومقطع
4 رشيحة - بسطرمة

مقطعة
الدريسنج:

2 معلقة كبرية - زبادي
2 معلقة كبرية مايونيز

2 معلقة كبرية زيت زيتون - عصري ليمونة - ملح
خطوات التحضري:

يوض�ع الزبادي يف بولة، ويضاف إليه املايونيز وعصري الليمون وزيت الزيتون، 
ويخلط جيداً.

يتبل بامللح، ويقلب حتى يصبح كريمي القوام.
يوضع الخس يف بولة، ويضاف إليه البسطرمة والتوست، وتقلب.

يصب الدريسنج فوقها، وتخلط جميع املكونات حتى تتجانس.
توضع يف الطبق، وتقدم مع الوجبات املختلفة.

سلطة اخلس بالتوست والبسطرمة
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بنيان من اإلمارات: واثقون من دعم األشقاء 
الستضافة خليجي 25

             المستقبل العراقي/ متابعة

أب�دى رئي�س الهي�أة التطبيعية، إي�اد بنيان، عن 
تفاؤله بإقامة خليجي 25 يف البرصة، السيما بعد 
الجهود الكبرية املبذولة من قبل الحكومة العراقية 
ووزارة الش�باب والرياضة واملؤسسات الرياضية 

كافة، الحتضان العراق للحدث الخليجي الكبري.
وق�اَل بني�ان يف بي�ان »إن جولة الوف�د العراقي، 
برئاس�ة وزير الش�باب والرياضة عدنان درجال 
ومحافظ البرصة أس�عد العيدان�ي واألمني العام 
للتطبيعي�ة محم�د فرح�ان، إىل االش�قاء يف دول 
الخلي�ج كانت من أج�ل التباحث بما يخص ملف 
البرصة، وكذلك تعزيز العالقات بني العراق ودول 
الخلي�ج، والذي�ن أب�دوا دعمه�م الكام�ل إلقامة 

البطولة يف العراق«. 
وأض�اَف بني�ان »لدين�ا رغب�ة صادق�ة وقوي�ة 
إلقام�ة البطولة يف العراق، ملا تمثله من ايجابيات 

عديدة للجماه�ري العراقية وإىل محافظة البرصة 
بالخص�وص، وس�ننتظر إىل ي�وم االثن�ني املقبل 
ملعرف�ة الدولة التي تس�تضيف خليج�ي 25 بعد 

القرار النهائي ألعضاء املكتب التنفيذي«.
وكان ق�د وصل، مس�اء اليوم الجمع�ة، إىل دولة 
اإلم�ارات العربي�ة املتحدة الوف�د العراقي املتمثل 
بوزير الشباب والرياضة عدنان درجال ومحافظ 

العيدان�ي  أس�عد  الب�رصة 
ورئيس الهيأة التطبيعية 
إياد بني�ان واألمني العام 

محم�د فرح�ان، وذلك 
الوف�د  جول�ة  ضم�ن 
العراقي إىل دول الخليج 

لدعم مل�ف خليجي 25 
قب����ل اإلعالن 

القرار  ع�ن 
لرس�مي  ا
د  تح�ا لال
لخليجي  ا
ي�����وم 
ثن�ني  ال ا

املقبل.

نادي النفط يعلق مجيع أنشطته الرياضية 
حدادًا عىل روح احلارس مصطفى سعدون

             المستقبل العراقي/ متابعة

اعل�ن ن�ادي النف�ط الري�ايض، اليوم الس�بت، 
تعلي�ق جمي�ع أنش�طته الرياضية ح�داداً عىل 

روح حارس مرمى النادي مصطفى سعدون.
وذك�ر النادي يف بي�ان،  إنه »ت�م تعليق جميع 
االنش�طة الرياضية وملدة ثالثة أيام حداداً عىل 
روح حارس مرمى الفري�ق الكروي مصطفى 
س�عدون الذي ت�ويف ي�وم أمس بع�د إصابته 
بجلط�ة دماغية أدخلته يف غيبوبة من 

يوم الثالثاء املايض«.   
وتويف حارس مرمى نادي النفط 
مصطف�ى س�عدون، يف أح�د 
املستشفيات متأثراً برتدي 
حالته الصحية ورقوده 

فيها منذ أيام.  
أوس�اط  وفاة حارس املرمى مصطفى سعدون.رياضي�ة ومدون�ون ليلة الجمعة عىل الس�بت ونع�ت 

»هفوة« لينو متنح إيفرتون 
نقاط أرسنال

              المستقبل العراقي/ متابعة

تغل�ب إيفرت�ون على مضيفه أرس�نال 1 - صف�ر، اليوم 
الجمع�ة، ضم�ن منافس�ات المرحل�ة 33 م�ن ال�دوري 

اإلنجليزي لكرة القدم.
وتسبب خطأ فادح من األلماني بيرند لينو حارس مرمى 
أرس�نال، في خس�ارة فريقه للمباراة، حيث سجل هدفا 
بالخط�أ في مرماه ف�ي الدقيقة 76، بعدم�ا أخطا تقدير 
كرة عرضية من البرازيلي ريتشارلس�ون لتس�كن شباك 

فريقه.
ورفع إيفرتون، الذي حقق فوزه األول بعد ثالث تعادالت 
متتالي�ة، رصي�ده إلى 52 نقطة في المرك�ز الثامن. على 
الجان�ب األخ�ر تجمد رصيد أرس�نال عن�د 46 نقطة في 

المركز التاسع.

عوامل تعزز عودة رونالدو إىل مانشسرت يونايتد

ارتيتا: لقد اكتفيت من االخطاء التحكيمية

              المستقبل العراقي/ متابعة

ُت�راود ن�ادي مانشس�رت يونايت�د مس�اٍع 
حثيث�ة للتعاقد مع كريس�تيانو رونالدو، 
االنتق�االت  خ�الل  يوفنت�وس،  مهاج�م 
الصيفي�ة القادم�ة، يف ظل انتش�ار أنباء 
ُتؤك�د رغب�ة ص�اروخ مادي�را يف الرحيل 

فريق السيدة العجوز.
وينته�ي عق�د رونالدو م�ع يوفنتوس يف 
صيف 2022، مما يعني أن النادي اإليطايل 
سيتعني عليه بيعه الصيف املقبل، أو تركه 

يرحل مجاناً يف الصيف الذي يليه.
ديلل�و  “الجازيت�ا  صحيف�ة  وبحس�ب 
خ�روج  ف�إن  اإليطالي�ة،  س�بورت” 
كريس�تيانو رونالدو م�ن يوفنتوس بات 

وشيكاً، بسبب قرب استقالة أندريا أنيييل 
ال�ذي راه�ن علي�ه يف الس�نوات املاضية، 
وق�دوم رئيس جديد.وأضاف�ت، أن رحيل 
إدينس�ون كافاني املرتقب عن مانشسرت 
يونايتد سُيساعد كريستيانو رونالدو عىل 
العودة لفريقه السابق، كما أن يوفنتوس 
حس�ب ترصيح�ات أنيل�يل لديه مش�اكل 
أن  حقيقية.وأوضح�ت،  نقدي�ة  س�يولة 
العام�ل الراب�ع، يتمث�ل يف رغب�ة م�الك 
صفق�ة  إب�رام  يف  يونايت�د  مانشس�رت 
كريس�تيانو رونال�دو م�ن أج�ل احت�واء 
غض�ب الجماهري من مش�اركة النادي يف 

دوري السوبر األوروبي.
كم�ا االنتق�ادات الواس�عة الت�ي يتلقاها 
كريس�تيانو رونال�دو يف إيطاليا قد تعجل 

برحيل�ه، وبم�ا أن ص�اروخ مادي�را يريد 
البق�اء يف أوروبا، فإن مانشس�رت يونايتد 

أن  كم�ا  املفضل�ة،  وجهت�ه  س�يكون 
الجماهري تحبه كثرياً هناك.

              المستقبل العراقي/ متابعة

اعرب املدير الفني االس�باني لنادي ارسنال مايكل ارتيتا 
عن استيائه الشديد بعد الخسارة التي تعرض لها فريقه 
امام نادي ايفرت�ون بهدف دون رد، حيث اعترب ارتيتا ان 

فريق كان يستحق الحصول عىل ركلة جزاء خالل املباراة 
قبل ان يقرر الحكم املس�اعد عرب الفيديو ان ركلة الجزاء 

غري مستحقة للمدفعجية .
واضاف ارتيتا:« االمور ترتاكم، لكنني اكتفيت من هذا االمر، 
ان هذا االمر يؤثر بش�كل كبري عىل العديد من االشخاص، 

عىل عملن�ا واالهم عىل فريقنا، ال اع�رف كيف يحرموننا 
من ركلة جزاء، لقد رايتها 10 مرات وال زلت ال افهم كيف 

حرمونا منها«.

سحب قرعة بطولة كأس العرب FIFA قطر 2٠2١
              المستقبل العراقي/ متابعة

تس�تضيف دار األوبرا بالحي الثقايف كتارا الثالثاء املقبل، 27 
أبريل، بالعاصمة القطرية الدوحة قرعة بطولة كأس العرب 
FIFA 2021™، الت�ي ينظمه�ا االتح�اد الدويل لك�رة القدم 
)الفيف�ا( بالرشاكة مع دولة قطر نهاي�ة العام الجاري، أي 
 FIFA قبل نحو عام من استضافة البالد لبطولة كأس العالم

قطر 2022™.وستقام مراسم القرعة يف تمام التاسعة مساًء 
بالتوقي�ت املح�يل، وبحضور محدود تماش�ياً مع اإلجراءات 
االحرتازي�ة للحد من انتش�ار وب�اء كوفيد-19.ويش�ارك يف 
منافس�ات البطولة 23 منتخب�اً عربياً، وتق�ام مبارياتها يف 
ستة من اس�تادات مونديال قطر 2022، وقد استضاف عدد 
من هذه االس�تادات مباري�ات ضمن بطوالت اس�تضافتها 
دولة قطر يف اآلونة األخرية، بينما يشهد البعض اآلخر املراحل 

النهائي�ة من أعم�ال البناء.وتض�م قائمة الفرق املش�اركة 
منتخبات قطر، البلد املس�تضيف، والجزائر والبحرين وجزر 
القم�ر وجيبوتي وم�رص والع�راق واألردن والكويت ولبنان 
وليبي�ا وموريتانيا واملغرب وعمان وفلس�طني والس�عودية 
والصوم�ال وجنوب الس�ودان والس�ودان وس�وريا وتونس 
واإلمارات العربية املتح�دة واليمن.ومن املقرر اإلعالن الحقاً 
ع�ن تفاصي�ل أكثر حول نظ�ام البطولة وج�دول املباريات. 

يش�ار إىل أن بطول�ة كأس العرب FIFA قط�ر 2021™ تعد 
فرص�ة مثالية الختب�ار العمليات التش�غيلية واملرافق قبيل 
منافس�ات النس�خة األوىل من مونديال كرة القدم يف الرشق 
األوس�ط والعالم العربي.وس�تقام املب�اراة النهائية لبطولة 
كأس العرب يف 18 ديسمرب املقبل، بالتزامن مع اليوم الوطني 
لدولة قطر، والذي سيش�هد بعدها بعام نهائي بطولة كأس 

العالم FIFA قطر 2022™.

برييز عن تشيفرين: حديثه »غري الئق«
              المستقبل العراقي/ متابعة

هاج�م فلورنتينو بيريز، رئي�س نادي ريال 
الق�دم  لك�رة  األوروب�ي  االتح�اد  مدري�د، 
ورئيس�ه ألكس�ندر تش�يفرين في تداعيات 
بطول�ة  مقت�رح  انهي�ار  عق�ب  مس�تمرة 
دوري الس�وبر األوروبي الذي كان يفترض 
“آس”  لصحيف�ة  بيري�ز  يرأس�ه.وقال  أن 
اإلس�بانية الي�وم الس�بت :” س�لوك رئيس 
االتح�اد األوروب�ي كان أقل م�ن الالئق، بل 
األكثر أنه جاء من رئاس�ة مؤسس�ة تروج 
لك�رة الق�دم وقيمها، كل ش�يء حدث كان 

مؤس�فا، بما في ذلك اإلهانات والتهديدات. 
قوة األمر فاجئتنا”.ودافع تش�يفرين بقوة 
عن موقف االتح�اد األوروبي كمنظم لكرة 
الق�دم األوروبي�ة وه�دد من حظ�ر العبي 
األندية التي س�تلعب في ال�دوري األوروبي 
من اللعب في مس�ابقاته.وكان ريال مدريد 
من بين 12 ناديا أعلنوا عزمهم إقامة بطولة 
دوري الس�وبر األوروبي ي�وم األحد، ولكن 
ي�وم الثالث�اء أصبح المش�روع على ش�فا 
اإلنهيار حيث انس�حبت االندي�ة اإلنجليزية 
الستة المعنية، أو قالوا أنهم انسحبوا، وفقا 
لبيريز.وقال بيريز: لن أضيع وقتي ألش�رح 

ماهي�ة العق�د المل�زم هن�ا. 
ولكن الحقيقة هي، ال يمكن 
البع�ض،  الرحي�ل،  لألندي�ة 

اضط�روا  الضغ�ط،  بس�بب 
لق�ول أنه�م س�يرحلون. ولكن 

هذا المش�روع، أو ش�يئا مشابها 
للغاية، س�يحدث، وأتمنى أن يكون 

القريب”.وأكد بيريز  في المس�تقبل 
أن االتح�اد األوروبي ل�ن يكون أمامه 

أي خي�ار لت�رك األندية “ألن التش�ريع 
األوروب�ي يحظ�ر االحت�كارات. وهناك 
حكم من قاض ينص على ذلك بوضوح”.

أزمة بني برشلونة و ريال مدريد 
ضد مانشسرت سيتي

              المستقبل العراقي/ متابعة

أكدت صحيفة ماركا اإلس�بانية أن ريال 
مدريد وبرش�لونة مس�تائني م�ن نادي 
مانشسرت س�يتي بسبب عدم إظهار أي 
روح اتج�اه م�رشوع الس�وبر ليج من 

اليوم األول.
و أعلنت جميع األندية اإلنجليزية الستة 
أمس مع باقي األندية ماعدا ريال مدريد 
وبرشلونة االسبانيني وميالن ويوفنتوس 
م�ن  رس�مياً  انس�حابهم  اإليطالي�ني 
املش�اركة يف التخطيط لبطولة الس�وبر 
لي�ج دوري الس�وبر األوروب�ي بع�د 48 

ساعة فقط من اإلعالن عن املرشوع.
وخرج�ت جميع األندي�ة الثمانية ماعدا 
ويوفنت�وس  وبرش�لونة  مدري�د  ري�ال 
ومي�الن يف بيانات رس�مية عرب ش�بكة 
اإلنرتن�ت يؤك�دون فيه�ا ع�دم إكم�ال 

لي�ج،  الس�وبر  م�رشوع  يف  املش�اركة 
وبالت�ايل من املتوقع أن يفش�ل املرشوع 

نهائياً.
وأعلن 12 نادياً أوروبياً مساء يوم األحد 
املايض وبش�كل رسمي تش�كيل بطولة 
جدي�دة تح�ت مس�مى الس�وبر ليج أو 
بطولة الدوري األوروبي املمتاز كبطولة 
منتص�ف  س�تلعب  جدي�دة  أوروبي�ة 

األسبوع بداية من هذا العام.
وكان�ت أندية مي�الن، أرس�نال، أتلتيكو 
مدريد، تشيليس، برش�لونة، إنرت ميالن، 
ومانشس�رت  وليفرب�ول،  يوفنت�وس، 
سيتي، ومانشسرت يونايتد، وريال مدريد 
، وتوتنه�ام انضم�وا جميعه�م كأندية 
مؤسسة لدوري السوبر األوروبي يف ظل 
رفض جميع االتحادات سواء املحلية أو 
الدولي�ة، قبل أن تعلن األندية اإلنجليزية 

انسحابها.

               المستقبل العراقي/ متابعة

كرر أليكساندر تش�يفرين رئيس االتحاد األوروبي لكرة 
القدم )يويف�ا(، تهديدات�ه بإبعاد األندية المس�تمرة في 
دوري الس�وبر األوروبي، من أي بطولة يقيمها )يويفا( 
في المستقبل.ريال مدريد وبرشلونة وميالن ويوفنتوس، 
هي أربعة أندية لم تعلن عن انس�حابها من البطولة التي 
خط�ط له�ا 12 ناديا من أندية النخب�ة األوروبية، قبل أن 

يتسبب األمر في ردود فعل جماهيرية كبيرة.
وق�ال تش�يفرين في تصريح�ات لمجلة “دير ش�بيغل”، 
يوم الجمعة: أولئك الذي�ن اليزالون موجودين في دوري 
الس�وبر األوروبي، قد ال يمكنهم المشاركة في بطوالت 
“يويفا” في المستقبل.وأضاف: بطوالتنا ستكون رائعة 
حت�ى بدون تلك األندية األربعة.وكان هدف بطولة دوري 
السوبر األوروبي هو منافسة دوري أبطال أوروبا والذي 
ينظم�ه “يويفا”، لكن المش�روع يبدو وأن�ه في طريقه 
إلى اإلنهيار بعد انس�حاب ستة أندية إنجليزية إلى جانب 
أتلتيك�و مدري�د اإلس�باني وإنت�ر مي�الن اإليطالي.لكن 
فلورينتين�و بيريز رئيس نادي ريال مدريد، والذي يترأس 
أيض�ا بطول�ة دوري الس�وبر األوروب�ي، أكد ف�ي مرات 
عديدة أن األمور لم تنته بعد ألن األندية ال يمكنها مغادرة 

تلك البطولة.

قبيل خليجي 25.. وزير الشباب والرياضة يصل اىل عامن
              المستقبل العراقي/ متابعة

وصل وزير الشباب والرياضة عدنان درجالن السبت، إىل سلطنة 
عمان.وذكرت الوزارة يف بيان تلقت }الفرات نيوز{  نس�خة منه، 

أن »وزي�ُر الش�باِب والرياضِة عدن�ان درجال والوف�ُد املرافُق لُه 
وصال إىل س�لطنِة عمان لدعم مل�ف خليجي 25«.  وتابع البيان، 
»وكان يف استقبال الوزير والوفد املرافق له، وكيل وزارة الثقافة 

والرياضة والشباب العماني رشاد الهنائي«.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

برشلونة يستبق أالعيب ديمبييل بقرار حاسم
            المستقبل العراقي/ متابعة

ق�رر ن�ادي برش�لونة، بي�ع عثم�ان ديمبي�يل خالل 
االنتق�االت الصيفي�ة القادم�ة، إذا ل�م ُيج�دد الالع�ب 
الفرنيس عقده الذي س�ينتهي مع الفريق يف الصيف بعد 
القادم )2022(.وتفاوض برشلونة مع وكيل أعمال ديمبييل 
م�ن أجل الجلوس والتف�اوض عىل تجديد عق�ده حتى صيف 
2025، لكنه وجد محاوالت لتأجيل املحادثات حتى الصيف، وهو 
م�ا جعل الن�ادي الكتالوني يأخذ احتياطاته.وبحس�ب صحيفة 
“س�بورت” اإلسبانية، فإن نادي برش�لونة يشتبه يف أن ديمبييل 

يريد استنفاد عقده، حتى يرحل مجاناً يف عام 2022، ولذلك قرر 
البارس�ا طرحه يف السوق، ولكنه لن يسمع عروضاً بأقل من 50 
مليون يورو.وأضاف�ت، أن يوفنتوس يتفاوض بالفعل مع وكيل 
أعم�ال النج�م الفرنيس، ولكن الن�ادي اإليطايل يش�رتط قدومه 
مجاناً، وهو ما يدفع ديمبييل للمماطلة يف مس�ألة تجديد عقده 
مع البارسا، فيما يضغط عليه النادي لحسم أمر تجديد عقده يف 
أرسع وقت ممكن.ويأمل برشلونة يف أن ُيقحم ديمبييل يف صفقة 
تبادلي�ة خالل الصيف القادم، أو يحصل عىل أكثر من 50 مليون 
ي�ورو مقابل بيعه، وذلك حتى يس�تطيع النادي تمويل صفقات 

أخرى، مثل إيرلينج هاالند ونيمار دا سيلفا.

تشيفرين هيدد بحرمان أندية دوري 
السوبر األوريب من البطوالت
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أن يخطئ أحد املصلني أمامك يف قراءة الفاتحة، ال يعني أنك تكفر بالصالة. 
لكن هناك من يحاول أن يوهم بقية املصلني بذلك، حتى تسود حالة الكفر 
ل�دى الجميع. وما ينطبق عىل ه�ذا املثال يمكن أن ينطبق عىل أمثلة أخرى 

نعيشها ونتعايش معها يومياً، عىل الصعيدين، الفردي والجمعي.
يف هذا الس�ياق، واس�تثماراً ملعان�ي املثال أعاله، تعي�ش الكويت، يف اآلونة 
األخرية، حالة من الرصاعات السياسية الحاّدة تحت قبة الربملان، وخارجه 
أيضاً، نتيجة تراكمات من املشكالت التي ال تخفى عىل أحد من الكويتيني، 
وم�ن املتابعني للش�أن الكويتي. وكان من الطبيعي ج�داً أن تتولّد من تلك 
الحالة حاالٌت أخرى للرصاعات الفردية التي ترجمها بعض أعضاء مجلس 
األمة، بمختلف توجهاتهم وأفكارهم، بمش�اّدات ونزاعات بأصوات عالية 
وألفاظ قاسية. وألن الكويتيني معتادون هذا كله، وما هو أقىس منه، فقد 
تعاملوا معهم كعادتهم: انتقادات ال تخلو من التفسريات والتربيرات، وفقاً 
للقناعات الفردية ولالنتماءات السياس�ية وغريها. وهكذا تميض األمور يف 
نقاش�اٍت مس�تمرٍة وجدت لها، يف اآلونة األخرية، بيئة حاضنة يف وس�ائل 
التواص�ل االجتماع�ي القديمة، قب�ل أن تظهر منّصة كل�وب هاوس التي 
أس�همت يف ترسيع وترية النقاشات السياسية الجريئة جداً بني الكويتيني، 

وهو ما سّبب نوعاً من الصدمة لدى متابعيهم من الخليجيني!
ويب�دو أن تلك الصدمة الق�ت هوًى أو أهواًء يف وج�دان بعض الحكومات، 
فاتخذت مما يحدث يف الكويت، بش�كل مب�ارش أو غري مبارش، فزّاعًة ضد 
الديمقراطية أو نموذجه�ا الكويتي املصغر تحديداً. وهكذا، أصبحنا نتابع 
بعض الخليجيني وهم يس�خرون من الديمقراطية الكويتية، ملا يرونه من 
نزاعاٍت سياس�يٍة حاّدة تحت قبة الربملان، وهي نزاعاٌت طبيعية يف أي بلد 
يحظ�ى بحراك س�يايس متنوع وث�رّي، فتجدهم مصدومني من مس�توى 
النقاش�ات السياسية الكويتية وسقفها العايل جداً، الذي يتجاوز، يف بعض 
أشكاله ومس�توياته وصوره، الحدود املتعارف عليها محلياً، خصوصاً أن 
الجميع يشارك يف هذه النقاشات، بغّض النظر عن أّي اعتبارات متوقعة.

وألنهم بال خربة عىل هذا الصعيد تحديداً، وألس�باب أخرى ال مجال لذكرها 
)ألس�باب كثرية هن�ا(، يأتون بتعليق�ات بعيدة عن النق�د، وهو مطلوٌب، 

وقريبة من السذاجة. 
أما َمن فوَقهم، فيجتهدون يف اس�تغالل ذلك كله، بغرض تخويف الشعوب 
م�ن أي مس�توى من مس�تويات الديمقراطي�ة! وهكذا تجده�م يعايرون 
الكويت بملفات تستحق االنتقاد فعالً، كملفي البدون العالق منذ عقود بال 
حل حقيقي، والفساد الذي طفحت قضاياه عىل السطح أخرياً، وغريهما. 
ويتجاهل�ون أن الديمقراطية، أو نموذجها الكويتي املصغر عىل األقل، هو 
ما س�مح لهم ب�أن يعرفوا أن هناك ملفات عالقة. أم�ا الديكتاتورية، فقد 
أخف�ت عنهم ذلك كل�ه يف البل�دان الديكتاتورية!  وأقنعتهم ب�أن ما يقوله 

التلفزيون الرسمي هو الحقيقة.
الغريب يف هذا الس�ياق، تلك التغريدات والتدوينات واملقاالت ش�به املوحدة 
من النخبة والذباب اإللكرتوني، عىل حد س�واء، يف انتقاد التجربة الربملانية 
الكويتي�ة، م�ا يؤكد أنها ش�يطنة مقصودة ومدروس�ة!  أما أغ�راض تلك 

الشيطنة، فال تخفى عىل أحد. 

هي أش�ياء صغرية، لكنها تحمل معان�ي كبرية، ولوقعها يف القلب أثر أكثر 
م�ن وق�ع فرحته بجوه�رة ثمينة، فهذه اللمس�ات التي تص�ل إليك، ذات 
لحظة، تفعل الس�حر يف قلبك وعواطفك؛ ألنها صادقة، ونبعت من إنس�ان 
 ، ص�ادق، وألن صاحبه�ا ربما أعطاك كلَّ ما يملك، وه�و عند اآلخرين هنينِّ
وعنده عظيم، ويف قلبك س�يقع يف حناياه، وستمتّصه روحك، فيزهر فيها 
الح�بُّ أكثر، وليس أعظم من صدق املش�اعر، يف وقت تحوَّلت فيه عالقاتنا 
التي تغذنِّي أرواحنا إىل تأدية واجب. يف عام 2007، كنت أتلّقى هدية صغرية 
م�ن زوجة بوَّاب العمارة التي أقمت فيها يف اإلس�كندرية. قبل س�فري إىل 
بل�دي بيوم، جاءت بالهدية خلس�ة، وقدَّمتها إيلّ، وكان�ت »منديل بأوية«، 
وهو الغطاء الذي تس�تخدمه نس�اء املناطق الشعبية للرأس. قالت يل: هذا 
م�ن جه�ازي عندما تزّوج�ت، وهو هدية ل�ك، وأرجو أال يعل�م زوجي به، 
فهو س�يعاقبني؛ ألنه حريص عىل أن أحتفظ بكلنِّ ما اش�رتيت من مالبس 
للزواج، لعدَّة س�نوات مقبلة، فهو لن يس�تطيع أن يش�رتي يل ش�يئاً، وقد 
أحبب�ت أن أهدي�ه إلي�ك، مقابل م�ا قدَّمِت�ه يل، ولطفلتي الصغ�رية، خالل 

إقامتك القصرية.
كانت فرتة تعارف قصرية، وتعاطف كبري مع ش�اّبة سمراء نحيلة، جاءت 
من قريتها إىل املدينة؛ بحثاً عن عمل مع زوجها، وقد أنجبت طفلتها األوىل، 
يف غرفة صغرية يف »بري السلم«. كنت أنقدها مبلغاً جّيداً، مقابل كلنِّ خدمة 
تقدنِّمها يل، مثل رشاء حاجيات البيت. وهكذا استش�عرت القروية الفقرية 
شعوري نحوها، وقّررت أن تعربنِّ عنه بهذه الهدية التي هي أغىل ما تملك، 
وق�د احتفظت بها س�نوات طويلة، يف أحد أدراج�ي. وكلما رأيتها رسحت، 
وتس�اءلت يف نف�ي عن أخباره�ا، ودعوت الل�ه أن يرزقه�ا، وال أنىس أن 
أتلمس هذا املنديل املزركش، كيشء ثمني أحرص عليه، ألن صاحبته قدَّمته 

يل بمشاعر صادقة، نابعة من قلبها األبيض.
كث�ريون يقّررون أن يقدنِّموا الهدايا، خصوصاً يف املناس�بات. وترى الهدايا 
صة لتغليف  املغلَّفة، التي يتفنَّن أصحابها يف تغليفها، بل هناك محاّل مخصَّ
الهداي�ا، ويحصل العاملون فيها عىل دوراٍت متخصصة، يف هذا الفن، وتدرُّ 
أرباح�اً عىل أصحابها. ويقص�د زوٌج، مثالً، أحد تلك املح�اّل، حامالً هدية 
لزوجته، ويطلب منهم املبالغ�ة يف تزيينها وزخرفة غالفها، ونثر العبارات 
املس�جوعة ع�ىل جوان�ب الصن�دوق، أو الغالف، ث�م يحمله�ا إىل زوجته، 
وربما فع�ل ذلك، وهو يطبنِّق نظريًة تنفي ِص�ْدق النيَّات من هدايا األزواج 
لزوجاته�م، التي غالب�اً ما تخفي خيانتهم. وقد اع�رتف أحدهم بأنه كلما 
تع�رَّف بامرأة أخرى كان يق�دنِّم هدية ثمينة لزوجته؛ لكي ينام مطمئّناً إىل 
أنه استطاع أن يغيشنِّ برصها عن مالحقته، وتتبُّعه؛ ألنها انشغلت بالهدية، 
صها، واختيار ما يناس�بها من  وعرضها ع�ىل صديقاتها وقريباتها وتفحُّ

لة، عىل سبيل املثال. أكسسوارات مكمنِّ
نغ�رق يف التفاصيل التكميلي�ة التي هي هدايا يتفنَّ�ن باعتها يف ترويجها؛ 
لكي نحملها ألحبتنا، وألقرب املقرَّبني لنا، يف املناس�بات، مثل قدوم ش�هر 
رمضان، مرَّة يف العام، أو العيدين، أو حتى مناس�بة يوم األم، ونحمل هذه 
الهدايا ملن لهم حقُّ الوصل والرعاية والوداد، ونضعها أمامهم؛ لكي نعونِّض 

تقصرينا تجاههم، ولكي ُنشعرهم بأنهم يف قائمة أولوياتنا.

 ابتكر علماء يف جامعة والية ديالوير األمريكية طريقة لتحويل البالستيك الذي 
يصعب إعادة تدويره إىل وقود للطائرات النفاثة ومحركات الديزل.

وتمثل مادة البويل أوليفينات مادة بالستيكية متعددة االستخدامات حوايل %70 
من جميع املواد البالس�تيكية يف العالم اليوم، بما يف ذلك األكياس البالس�تيكية 
واملنادي�ل املبللة وأكواب القهوة البالس�تيكية وأواني االس�تخدام الواحد، ولكن 
م�ن الصعب للغاية إع�ادة تدويرها. وتجم�ع العملية التي ابتكره�ا الباحثون 
بني مادت�ني موجودتني يف املنتجات املنزلية الش�ائعة لتفتيت البالس�تيك خالل 
ساعتني فقط، وفقا لصحيفة »دييل ميل« الربيطانية. وبعد أن يتحلل البالستيك 
إىل جزيئ�ات كرب�ون، تتم إضافة جزيئ�ات الهيدروجني للحفاظ عىل اس�تقرار 
جزيئات الكربون، حتى يمكن اس�تخدامها كوقود للمحركات النفاثة والديزل. 
وبحس�ب الباحثني، تعترب هذه العملية رسيعة وخالية م�ن انبعاثات الكربون 
وتس�تهلك طاقة أقل بنس�بة 50 % تقريًبا من التقنيات األخ�رى، حيث تتطلب 

درجة حرارة 480 درجة فهرنهايت، وهي تقريبا درجة حرارة الخبز.

نع�م عزي�زي الق�ارئ وداع�ا للنفط يف خ�الل فرتة زمني�ة اقل من 3 س�نوات 
فبع�د اع�الن العديد من ال�دول يف العالم بأن عام 2025 س�تكون هذه الدول ال 
تس�تخدم النفط يف توليد الطاقة الكهربائية وس�وف يتم استخدام تقنية النانو 
يف تولي�د الكهرب�اء . تقنية النانو الحديثة املس�تخدمة يف االلواح التي تس�تقبل 
ضوء الش�مس وتحولها اىل طاقة كهربائية سوف تجلب لنا ما يقارب من %70 
م�ن الطاقة الس�اقطة عىل االلواح وبهذا س�وف تتمكن ال�واح النانو من توليد 
اكث�ر م�ن 10 االف ضعف ما تولده املولدات التي تعم�ل عىل النفط بكل انواعه 
بحس�ب ما تم رصده يف موقع ناشيونال جيوغرافيك . وبهذا سيدخل العالم اىل 
مرحل�ة جديدة من التقنية بفض�ل النانو تكنولوجي يف توليد الكهرباء والطاقة 
بش�كل عام فمن املعروف انه يف حال تم توليد الطاقة س�وف يكون من السهل 
اىل تحويله�ا اىل طاق�ة مخزنة اما عىل ش�كل بطاريات او عىل ش�كل توليد غاز 
الهيدروجني وتخزينه او توليد الحرارة وعكسها والعديد العديد من الطرق التي 
س�تمكن العلماء من تحويل الطاقة املولدة اىل طاقة مخزنة ولعدة اش�هر حيث 

ان تقنية النانو جعلت من العالم وكأنه عالم جديد .

ابتكار طريقة بسيطة لتحويل
 البالستيك إىل وقود

وداعًا للنفط واهاًل بتقنية النانو 
يف توليد الطاقة املجانية !

ألوان يمكن أن جتعلك سعيدًا وحتسن مزاجك
أفاد أطباء علم النفس أن األلوان تؤثر بش�كل 
مبارش ع�ىل الصح�ة النفس�ية، وكل لون له 
تأث�ري وطابع خاص به، وتث�ري بعض األلوان 
املش�اعر والعواط�ف أيضا. يف ح�ني أن بعض 
األل�وان تمنحن�ا ش�عورا بالكآب�ة والح�زن 
واألىس، ف�إن بعضه�ا األخر يمنحنا ش�عورا 
بالس�عادة والبهج�ة وال�رسور، وتس�هم يف 
تحسني املزاج أيضا، وذلك وفقا لتقرير نرشه 

موقع “هيلث شوتس” الطبي.
وذك�ر التقرير بدوره أربع�ة ألوان يمكنها أن 
تجعلك س�عيدا وتحس�ن من مزاجك، وتشمل 
م�ا ي�يل: األزرق: يمث�ل ه�ذا الل�ون اله�دوء 
واللطف والسالم ملعظم الناس، إنه أيضا فعال 
يف إدارة اإلجه�اد، إذ وفقا مل�ا أفاد به األطباء، 
فإن هذا اللون يخفض مستويات ضغط الدم 

ويقلل من القلق ويبطئ معدل رضبات القلب 
ويجعلك تشعر بالس�عادة، لذا ينصح بارتداء 
مالب�س زرق�اء اللون أو ط�الء الغرفة باللون 
األزرق املناس�ب لتش�عر باملزيد من السعادة 
واإليجابي�ة. األخرض: يرتبط هذا اللون إىل حد 

كبري بالطبيعة، وهو من األلوان املريحة للنظر 
أيض�ا، ويصف�ه األطب�اء بمه�دئ لألعصاب 
ويس�اعد ع�ىل تخفي�ض القل�ق، إذ يش�عر 
األشخاص باإليجابية والنشاط والتفاؤل عند 
رؤي�ة هذا الل�ون، لذا ينصح بارت�داء مالبس 
خرضاء الل�ون للش�عور بالس�عادة ولتقليل 
التوت�ر والقل�ق. ال�وردي: اللون اآلخ�ر الذي 
يعزز السعادة والفرح هو اللون الوردي، فهو 
يساعد عىل تبديد القلق ويمأل املكان بالطاقة 
اإليجابي�ة، ويق�ول الكث�ري م�ن األش�خاص 
أن الل�ون ال�وردي الفات�ح يمنحهم ش�عورا 
باالنتع�اش والتفاؤل لكونه يذكرهم باألزهار 
والورود، يمكنك ارتداء مالبس باللون الوردي 
الفاتح إلضافة ملسة من روح الشباب ولتبدو 

بإطاللة أنيقة للغاية.

يحتاج جسم اإلنسان للدهون من أجل التمتع 
بحي�اة طبيعي�ة وخالي�ة م�ن االضطراب�ات 
الصحي�ة. وعادة ما يحصل عىل هذه الدهون 
م�ن املنتج�ات س�واء م�ن أص�ل حيواني أو 

نباتي.
وغالب�ا ما ينص�ح األطب�اء باس�تخدام زيت 
الس�مك الذي يب�اع يف الصيدليات عىل ش�كل 

كبسوالت “األوميغا 3″، ألن الكثري من الناس 
م�ن الذين يتبع�ون نظام�ا غذائي�ا إلنقاص 
الوزن وتراكم الده�ون يقللوان من تناول أي 
م�ادة غذائية تحتوي الدهون، وفقا ملا نرشته 

مجلة “ميديك فوروم” الروسية.
لكن خرباء التغذية الحظوا أن “زيت السمك ال 
يساهم يف تراكم الرتسبات الدهنية عىل البطن 

وأجزاء أخرى من الجس�م، كونه  يحتوي عىل 
عنارص تشارك يف عملية التمثيل الغذائي”.

وع�الوة ع�ىل ذلك، ُينص�ح األش�خاص الذين 
يعان�ون م�ن زيادة ال�وزن، ع�ىل العكس من 
ذلك، بتناول زيت السمك بانتظام، ألنه يرسع 
عملي�ة التمثيل الغذائي ويع�زز فقدان الوزن 

بشكل أرسع. 

ملاذا حيتاج جسمك إىل زيت السمك بانتظام؟

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

40 يومًا من العزلة .. 15 شخصًا ينهون جتربة »أهل الكهف«
 خرج ثمانية رجال وس�بع نساء شاركوا 
يف تجربة علمية،من عزلهم الذاتي يف جبال 
البرينية، بعد 40 يوما من العزلة الطوعية 

يف كهف مظلم ورطب وواسع.
وخ�رج املش�اركون ال�� 15 م�ن كه�ف 
الحض�ور  تصفي�ق  وس�ط  لومربيف�ز 
واستنش�قوا الهواء يف ض�وء النهار، وهم 
يرتدون نظ�ارات خاصة لحماية عيونهم 
بعد فرتة طويلة يف الظالم مع ابتس�امات 
كبرية تعلو وجوههم الش�احبة، حيث لم 
يكن لديهم أي اتص�ال بالعالم الخارجي، 
ولم يكن لديهم أي تحديثات حول جائحة 
األصدق�اء  م�ع  اتص�ال  أي  أو  كورون�ا 
والعائل�ة ف�وق األرض، بحس�ب وكال�ة 

»أسوشيتد برس«.
كه�ف  أعم�اق  يف  املجموع�ة  وعاش�ت 
لومربيفز بدون إحس�اس بالزمن ملدة 40 
يوم�ا، حي�ث لم تك�ن هناك س�اعات وال 
ضوء ش�مس داخل الكهف، وكانت درجة 
الح�رارة 10 درج�ات مئوي�ة والرطوب�ة 
النس�بية تبل�غ 100 باملائ�ة، وذلك ضمن 
تجرب�ة علمي�ة، إذ قال العلم�اء يف معهد 
التكي�ف البرشي الذي�ن يقودون مرشوع 

»دي�ب تاي�م«، بتكلفة 1.2 ملي�ون يورو 
)نح�و 1.5 ملي�ون دوالر(، إن التجرب�ة 
ستس�اعدهم ع�ىل فه�م أفض�ل لكيفية 
تكي�ف الناس م�ع التغ�ريات الجذرية يف 
الظروف املعيش�ية والبيئ�ات، وهو يشء 
يمك�ن أن يرتب�ط ب�ه الكثري م�ن العالم 

بسبب وباء فريوس كورونا.
 وراق�ب العلم�اء أنم�اط ن�وم املجموعة 
والتفاع�الت  عض�وا   15 م�ن  املكون�ة 
الس�لوكية  الفع�ل  وردود  االجتماعي�ة 
ع�رب أجه�زة االستش�عار، بالرشاكة مع 

مختربات يف فرنسا وسويرسا.
ويف تفاصي�ل ه�ذه التجرب�ة، كان أح�د 
املستش�عرات عبارة عن مقي�اس حرارة 
صغري داخل كبس�ولة ابتلعه املش�اركون 
مثل حبة، تقيس الكبسوالت درجة حرارة 
الجسم وتنقل البيانات إىل جهاز كمبيوتر 
محمول حتى يتم طردها بشكل طبيعي، 
كما تابع أعضاء الف������ريق ساعاتهم 
البيولوجي�ة ملعرف�ة مت�ى يس�تيقظون 
وكان�وا  ويأكل�������ون،  وينام�ون 
يحس�بون أيامهم ليس بالس�اعات ولكن 

يف دورات النوم.
ودخل العلماء الذين يراقبون املش�اركني، 
الكه�ف، أمس الجمعة، إلبالغ املش�اركني 
يف البحث أنهم سيخرجون قريبا. قالوا إن 
العديد من األشخاص يف مجموعة البحث 
أخط�أوا يف تقدي�ر امل�دة الت�ي قضوها يف 
الكه�ف واعتقدوا أن أمامهم أس�بوعا إىل 

10 أيام أخرى.
من جانبه، قال مدير املرشوع، كريستيان 
كلوت، يف تس�جيل من داخل الكهف: »من 
املث�ري حقا مالحظة كيفي�ة مزامنة هذه 

املجموعة مع نفسها«.
وأض�اف أن »عمله�م مع�ا يف املش�اريع 
وتنظي�م املهام بدون التمك�ن من تحديد 

وقت للقاء كان تحديا بشكل خاص«.
وأشارت »أسوشيتد برس« إىل أنه »بالرغم 
م�ن أن املش�اركني ب�دوا متعبني بش�كل 
واضح، ف�إن ثلثيهم أعرب�وا عن رغبتهم 
يف البق�اء تحت األرض لف�رتة أطول قليال 
من أجل إنهاء املرشوعات الجماعية التي 
ب�دأت خالل الرحل�ة، وفقا مل�ا قاله بينوا 
موفيو، وه�و عالم بيولوجي مش�ارك يف 

البحث.

أطعمة يف السحور النقاص الوزن
يغتن�م الكث�ريون فرص�ة ش�هر 
بع�ض  م�ن  للتخل�ص  الصي�ام 
الوزن الزائد، رغ�م املغريات التي 
تزخر به�ا موائد اإلفطار، لكن قد 
يغفل البعض عن وجبة الس�حور 
التي تع�د حلقة مهم�ة للوصول 
إىل مبتغاهم. لذلك يش�دد األطباء 
ع�ىل  التغذي�ة  يف  واملختص�ون 
أهمية احتواء وجبة السحور عىل 
العن�ارص الغذائیة الت�ي تزيد من 
طاق�ة الجس�م وتمن�ح الرتطیب 
صی�ام  أثن�اء  للجس�م  ال�الزم 
رمض�ان. ويج�ب أن تكون وجبة 

الّس�حور صحية، ومعتدلة، ومش�ِبعة لتوف�ري الطاقة 
الكافي�ة لس�اعات الصيام، ل�ذا من امله�م الرتكيز عىل 
األطعمة التي ُتهَضم ببطء مثل الكربوهيدرات املعقدة، 
ورشب الس�وائل التي ُتساعد عىل الهضم، وتحافظ عىل 
رطوبة الجس�م خالل النهار.وفيما ييل نعدد لكم بعض 
أن�واع الطعام التي ينصح به�ا األطباء والتي يفضل بل 
يج�ب أن تك�ون يف وجب�ة الس�حور إذا أردتهم إنقاص 
وزنكم. الزب�ادي: من الرضوري تن�اول مقدار علبة أو 
ما يعادل كوب منه يومیا يف السحور، سيما ملن يتبعون 
نظام�ا إلنقاص الوزن، ألنه يمنح الجس�م بالعديد من 

العن�ارص الغذائی�ة الهام�ة، عىل 
الكالس�یوم والبوتاس�یوم  غ�رار 
والربوتی�ن وفیتامی�ن ب، ناهيك 
عما يحتويه الزبادي من السوائل 
تساعد عىل الرتطیب الجید للجسم 
خالل الصی�ام. 2 الش�وفان: يعد 
الش�وفان م�ن الحب�وب الكاملة 
املھمة إلنقاص الوزن، فضال عىل 
أنه يزود الجس�م بالطاقة الالزمة 
للصی�ام، ل�ذا يمكن�ك إضافته إىل 
وجبة السحور، كما أنه يساعد يف 
الس�یطرة عىل مستوى الجلوكوز 
بالدم، وإذا خلطت الش�وفان مع 
الفواك�ه الطازج�ة فإنك بذل�ك تكون ق�د حصلت عىل 
وجبة سحور متكاملة تتماىش مع حميتك. الخرضوات 
والفواكه: ال يختلف اثنان يف أن تناول أنواع الخرضوات 
والفواكه عىل وجبة الس�حور مھم جدا، خاصة األنواع 
الت�ي بها ألی�اف، مثل الخی�ار، الخس، التف�اح، واملوز 
وغیرھ�ا. خب�ز الحب�وب الكامل�ة: ينصح لألش�خاص 
الذي�ن يتبعون حمية بتن�اول الخبز ال�ذي يحتوي عىل 
الحب�وب الكامل�ة ع�ىل وجب�ة الس�حور، لقدرتها عىل 
زيادة اإلحس�اس بالشبع لس�اعات طويلة، حیث إنھا 

غنی�����ة باأللیاف الصحیة التي تناسب الحمية.


