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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

دعا مركز عراقي رقمي مس�تقل، أمس االثنني، 
رشكات التواص�ل االجتماعي اىل الغاء االعالنات 
السياسية لالنتخابات العراقية املبكرة قبل شهر 
م�ن موعدها املق�رر يف ترشي�ن األول املقبل من 
أجل املساهة يف انجاحها ومنع تضليل الناخبني. 
وطالب مرك�ز اإلعالم الرقم�ي العراقي يف بيان 
تلقت املستقبل العراقي نسخة منه رشكة غوغل 
ومواقع التواص�ل االجتماعي التي قال ان لديها 
جمه�ور كبري يف الع�راق وخصوصا »فيس�بوك 
وتوي�ر وانس�تغرام وس�ناب ش�ات« باتخ�اذ 
خطوت�ني مهمت�ني قب�ل االنتخاب�ات العراقية 
املقررة يف العارش من ترشين االول املقبل من اجل 
املس�اهمة يف نجاح االنتخاب�ات العراقية ومنع 
تضلي�ل الناخبني. وأش�ار املرك�ز، وهو منظمة 
غ�ري حكومية متخصصة برص�د وتحليل اخبار 
ش�بكات التواص�ل االجتماع�ي، اىل ان الخطوة 
االوىل تتضمن ايقاف ميزة االعالنات السياس�ية 
ع�ى مواقع التواصل االجتماعي قبل ش�هر من 
االنتخاب�ات م�ن اج�ل ع�دم اس�تغالل الفضاء 
االفرايض واملنصات الرقمية لتس�قيط االخرين 
وتضليل املستخدم »الناخب« بمنشورات كاذبة. 
وبني املركز ان الخط�وة الثانية تتطلب رضورة 
ايقاف االعالنات السياس�ية من قبل »فيس�بوك 
خصوص�ا« وليس االعتماد عى منح املس�تخدم 
خيار إيقاف اإلعالنات السياس�ية عند ظهورها 
أو حظرها باس�تخدام اإلع�دادات النه ال يمكن 
لكل مس�تخدم يف العراق القي�ام بذلك فاألفضل 

هو منعها للفرة املذكورة .
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       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت املتحدث�ة باس�م وزارة الخارجية الروس�ية ماريا 
زاخاروف�ا، أم�س االثن�ني، أن موس�كو ل�م تب�دأ »حرب 
العقوبات« مع الغرب، لكنها مستعدة يف أي لحظة إلنهاء 
ه�ذه املواجه�ة العبثية ب�ني الطرفني. وقال�ت زاخاروفا 
خ�الل مقابلة مع قناة »روس�يا«: »لقد أوضحنا أكثر من 
مرة أننا لم نب�دأ حرب العقوبات هذه، لكننا مس�تعدون 
يف أي لحظة للس�ري يف طريق إنهاء ه�ذه املواجهة التي ال 
معنى له�ا، والتي لن تكون نتيج�ة إيجابية لها وال غالب 
وال مغل�وب«. وأوضح�ت زاخاروف�ا أن »اإلج�راءات التي 

تم اتخاذها ضد روس�يا س�يكون لها بال شك تأثري سلبي 
عى العالقات الروس�ية مع الغرب وتقوض الثقة املتبادلة 
وتظلم آفاق تطبيعها«. وأضافت قائلة، »لسنا من املؤيدين 
لتش�ديد دوامة العقوب�ات، فإننا مع ذلك نقب�ل التحدي، 
ونرد برسعة وبش�كل هادف. بناء عالق�ات معنا انطالقا 

من مبادئ العدل واملساواة ورفض عامل القوة«.
ويش�ار إىل أن العالقات بني روس�يا وال�دول الغربية وعى 
رأس�ها الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة، وبل�دان االتح�اد 
األوروبي، تدهورت عى خلفي�ة األزمة األوكرانية، وعودة 
ش�به جزيرة القرم إىل الوطن األم، يف مارس/آذار من عام 

2014، وفرض الغرب عقوبات عى روسيا.

      بغداد / المستقبل العراقي

وصل وزير الداخلية عثمان الغانمي، أمس 
اإلثن�ني، اىل محافظة املثنى عى رأس وفد 
ضم وكيل الوزارة لش�ؤون االس�تخبارات 
والتحقيق�ات االتحادي�ة ومدير العمليات 
ومدي�ر دائرة العالقات واالع�الم والناطق 

الرسمي.
ل�ه  املراف�ق  والوف�د  اس�تقبال  يف  وكان 
محاف�ظ املثن�ى ووكي�ل وزارة الداخلي�ة 
لش�ؤون الرشط�ة الفري�ق عم�اد محمد 
وقائد رشط�ة املثنى. وفور وصول الوزير 
املحافظ�ة،  مبن�ى  اىل  توج�ه  الغانم�ي، 

وت�م عقد اجتم�اع لقادة رشط�ة ذي قار 
مكافح�ة  وم�دراء  والب�رة  وميس�ان 
املخ�درات واملرور واالس�تخبارات يف هذه 

املحافظات، بحضور قائد العمليات. 
واس�تعرض محافظ املثنى الوضع االمني 
هن�اك والتنس�يق ب�ني الحكوم�ة املحلية 
وبني الق�وات األمنية، كما اكد عى أهمية 
دور وزارة الداخلية يف فرض االمن وتعزيز 

االستقرار، ملا لها عالقة مع املواطنني.
ونقل الغانمي توجيه�ات وتحيات رئيس 
مجلس ال�وزراء للحارضين، واكد ان قائد 
الرشط�ة يمثل وزير الداخلية يف املحافظة 
ويتحم�ل كل األمور األمني�ة فيها، ويجب 

عى قائد الرشطة أن ال يكون أسري املكتب 
وان يك�ون عمل�ه ميداني�ا ويتابع جميع 

اقسامه وتشكيالته وقطعاته.
وش�دد وزي�ر الداخلي�ة ع�ى أهمي�ة ان 
تكون العالقة طيب�ة بني جميع املديريات 
والتش�كيالت األمنية يف املحافظ�ة، مبيناً 
ان االنتخاب�ات قادم�ة ويج�ب أن نك�ون 
يف أفض�ل وض�ع امني، موجه�ا بالتعامل 
بق�وة وحزم م�ع الخارجني ع�ن القانون 

واإلرهاب والسالح املنفلت. 
وش�دد ع�ى دور ام�ن االف�راد يف اعط�اء 
محارضات تثقيفية للضباط واملنتسبني. 
وعق�د وزي�ر الداخلي�ة مؤتم�را صحفيا 

مشركا مع محافظ املثنى، وتناول املؤتمر 
موض�وع ه�روب املوقوف�ني م�ن مرك�ز 
الهالل واإلج�راءات القانونية املتخذة من 
قب�ل وزارة الداخلية حول ه�ذه الحادثة، 
مش�دداً عى عدم الته�اون يف هكذا عمل، 
وان م�ا تبقى من هؤالء ثالثة فارين فقط 
وان هناك جهودا مكثفة للقبض عليهم. 

وق�ال الغانمي، »ه�روب امل���وقوفني يف 
املثنى كان بس�بب ضع�ف الجانب األمني 
ل�دى الحراس« م����ؤك�داً عى »رضورة 
الدعاي�ة  األمني�ة ع�ن  املؤسس�ة  إبع�اد 

االنتخابية«.
التفاصيل ص2
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وزارة العمل تطلق رواتب اإلعانة االجتامعية لشهر أيار وفق السلم اجلديد
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلنت وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية، أمس 
االثنني، إطالق رواتب اإلعانة االجتماعية لش�هر 

آيار الحايل عىل وفق السلم الجديد للزيادات.
وذك�رت رئيس�ة هي�أة الحماي�ة االجتماعية يف 
ال�وزارة ه�دى س�جاد محم�ود يف بي�ان تلق�ت 
املس�تقبل العراقي  نسخة منه إن »رواتب الشهر 
الحايل رصفت بموجب السلم الجديد الذي صوت 

عليه مجلس الوزراء خالل جلسته األخرية«.
وق�رر مجلس الوزراء، األس�بوع امل�ايض، زيادة 
سلم اعانة الحماية االجتماعية اعتباراً من بداية 

السنة املالية الحالية.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

دعا مركز عراقي رقمي مس�تقل، أمس االثنني، 
رشكات التواصل االجتماعي اىل الغاء االعالنات 
السياس�ية لالنتخاب�ات العراقي�ة املبك�رة قبل 
ش�هر من موعدها املقرر يف ترشين األول املقبل 
م�ن أج�ل املس�اهة يف انجاحها ومن�ع تضليل 

الناخبني.
وطال�ب مركز اإلعالم الرقم�ي العراقي يف بيان 
تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه رشكة 
غوغل ومواق�ع التواصل االجتماع�ي التي قال 
ان لديه�ا جمه�ور كب�ري يف الع�راق وخصوصا 
»فيس�بوك وتويرت وانس�تغرام وس�ناب شات« 
باتخ�اذ خطوت�ني مهمت�ني قب�ل االنتخاب�ات 
العراقي�ة املق�ررة يف العارش م�ن ترشين االول 
املقبل من اجل املس�اهمة يف نج�اح االنتخابات 

العراقية ومنع تضليل الناخبني.
وأش�ار املرك�ز، وه�و منظم�ة غ�ري حكومية 
متخصص�ة برص�د وتحلي�ل اخب�ار ش�بكات 
االوىل  الخط�وة  ان  اىل  االجتماع�ي،  التواص�ل 
تتضمن ايقاف ميزة االعالنات السياس�ية عىل 
مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي قب�ل ش�هر من 
االنتخاب�ات م�ن اجل ع�دم اس�تغالل الفضاء 
االفرتايض واملنصات الرقمية لتسقيط االخرين 
بمنش�ورات  »الناخ�ب«  املس�تخدم  وتضلي�ل 

كاذبة.
وبني املركز ان الخط�وة الثانية تتطلب رضورة 

»فيس�بوك  قب�ل  م�ن  السياس�ية  االعالن�ات  ايق�اف 
خصوص�ا« ولي�س االعتماد عىل منح املس�تخدم خيار 
إيقاف اإلعالنات السياس�ية عند ظهوره�ا أو حظرها 
باس�تخدام اإلع�دادات الن�ه ال يمكن لكل مس�تخدم يف 
العراق القيام بذلك فاألفضل هو منعها للفرتة املذكورة 

.
وب�ني املركز ان الخطوة الثانية تتجس�د يف زيادة الفرق 

البرشي�ة التي تراقب محت�وى االخب�ار ومضمونها يف 
العراق يف الفرتة التي تس�بق االنتخاب�ات من اجل ازالة 
املنشورات وايضا الصفحات التي تقف خلفها واملخالفة 

للمعايري املتعلقة باالخبار السياسية واالنتخابات .
واوضح املركز ان العديد من الرشكات ومواقع التواصل 
ق�د اوقف�ت االعالن�ات السياس�ية ع�ىل منصاتها قبل 
االنتخاب�ات االمريكية أواخر العام املايض وبعدها ايضا 
من اجل ضم�ان الش�فافية وعدم التالعب واس�تغالل 

القوى السياس�ية التي تمتلك املال لالعالن السيايس او 
التشويش عىل نتائج االنتخابات. 

ونوه املركز اىل تعرض بعض مواقع التواصل النتقادات 
متكررة بس�بب س�ماحها بظه�ور اعالنات سياس�ية 
او انتخابي�ة عىل منصاته�ا تتضمن معلوم�ات كاذبة 

تساهم يف تضليل الناخب.
لخ�وض  الس�بت  التس�جيل  بانته�اء  ان�ه  اىل  يش�ار 
االنتخابات، فقد بلغ عدد املرش�حني لها 3523 مرشحا 

وع�دد االح�زاب املتقدمة لخوضه�ا 126 حزبا 
اضافة اىل 22 تحالفا سياسيا بحسب ما اعلنت 

املفوضية العليا لالنتخابات االحد. 
وقدمت التحالفات 1002 مرش�حا فيما قدمت 
االحزاب 1634 مرشحا والبقية من املستقلني.

كما ترش�ح لالنتخاب�ات من اقليم كردس�تان 
الشمايل 146 ش�خصا للتنافس عىل 46 مقعدا 
تقس�يم  االنتخاب�ات حي�ث ج�رى  يف  نيابي�ا 
محافظات االقليم الثالث اىل 12 دائرة انتخابية، 
4 يف اربيل و5 يف الس�ليمانية و3 يف دهوك. فقد 
ترش�ح 53 شخصا يف اربيل و28 يف دهوك و65 
يف الس�ليمانية. وتحصل أربيل ع�ىل 16 مقعدا 
والس�ليمانية ع�ىل 18 مقعدا وده�وك عىل 12 
مقع�دا وم�ن مجموع ه�ذه املقاعد س�يكون 

هناك مقعدين للمكون املسيحي.
وس�بق ملفوضية ق�د اعلنت يف 21 من الش�هر 
امل�ايض انها تعمل مع وزارة الخارجية لتوجيه 
الدعوة اىل 75 س�فارة ومنظم�ة دولية ملراقبة 
االنتخاب�ات. واوضحت ان »عملي�ة املراقبة ال 
تقترص عىل املراقبة الدولي�ة فقط وانما هناك 
مراقب�ة م�ن منظمات املجتم�ع املدني ووكالء 
االح�زاب السياس�ية العراقي�ة«. وكان رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي قد ش�دد االسبوع 
امل�ايض عىل رفضه تحوي�ل املواقع الوزارية اىل 
ماكين�ات انتخابي�ة وأي اس�تغالل إلمكانيات 

الدولة من قبل املرشحني.
وذّكر الكاظمي وزراءه بأنهم »جاءوا ألس�باب 
خدماتية لخدمة أبناء الش�عب وليس ألهداف سياسية 
قبل التفكري بالرتشح لالنتخابات وعليهم عدم استغالل 
وزاراته�م للدعاية االنتخابية«. وأش�ار اىل ان الحكومة 
الحالية حكومة خدمات وال تسعى للتنافس االنتخابي 
لتحقيق أهداف سياسية فهي قد وضعت نصب أعينها 
خدم�ة املواطن أوالً وأخريا وص�وال اىل انتخابات مبكرة 

نزيهة .

      بغداد / المستقبل العراقي

وصل وزير الداخلي�ة عثمان الغانمي، أمس 
اإلثن�ني، اىل محافظ�ة املثنى ع�ىل رأس وفد 
ض�م وكي�ل الوزارة لش�ؤون االس�تخبارات 
والتحقيق�ات االتحادي�ة ومدي�ر العملي�ات 
ومدي�ر دائ�رة العالق�ات واالع�الم والناطق 

الرسمي.
وكان يف اس�تقبال والوفد املرافق له محافظ 
لش�ؤون  الداخلي�ة  وزارة  ووكي�ل  املثن�ى 
الرشط�ة الفريق عم�اد محمد وقائد رشطة 
املثنى. وفور وص�ول الوزير الغانمي، توجه 

اىل مبنى املحافظ�ة، وتم عقد اجتماع لقادة 
رشطة ذي قار وميس�ان والب�رصة ومدراء 
مكافحة املخدرات واملرور واالس�تخبارات يف 

هذه املحافظات، بحضور قائد العمليات. 
واس�تعرض محاف�ظ املثنى الوض�ع االمني 
هن�اك والتنس�يق ب�ني الحكوم�ة املحلي�ة 
وب�ني القوات األمني�ة، كما اكد ع�ىل أهمية 
دور وزارة الداخلي�ة يف ف�رض االمن وتعزيز 

االستقرار، ملا لها عالقة مع املواطنني.
ونق�ل الغانم�ي توجيهات وتحي�ات رئيس 
مجل�س ال�وزراء للحارضين، واك�د ان قائد 
الرشط�ة يمث�ل وزير الداخلي�ة يف املحافظة 

ويتحمل كل األمور األمنية فيها، ويجب عىل 
قائ�د الرشطة أن ال يكون أس�ري املكتب وان 
يكون عمله ميدانيا ويتابع جميع اقس�امه 

وتشكيالته وقطعاته.
ان  أهمي�ة  ع�ىل  الداخلي�ة  وزي�ر  وش�دد 
تك�ون العالقة طيب�ة بني جمي�ع املديريات 
والتش�كيالت األمني�ة يف املحافظ�ة، مبين�ًا 
ان االنتخاب�ات قادم�ة ويج�ب أن نك�ون يف 
أفضل وض�ع امني، موجه�ا بالتعامل بقوة 
وحزم مع الخارج�ني عن القانون واإلرهاب 

والسالح املنفلت. 
اعط�اء  يف  االف�راد  ام�ن  دور  وش�دد ع�ىل 

محارضات تثقيفية للضباط واملنتسبني. 
صحفي�ا  مؤتم�را  الداخلي�ة  وزي�ر  وعق�د 
مش�رتكا مع محافظ املثنى، وتناول املؤتمر 
موضوع ه�روب املوقوفني من مركز الهالل 
واإلجراءات القانونية املتخذة من قبل وزارة 
الداخلي�ة حول ه�ذه الحادثة، مش�دداً عىل 
عدم التهاون يف هكذا عمل، وان ما تبقى من 
هؤالء ثالث�ة فارين فق�ط وان هناك جهودا 

مكثفة للقبض عليهم. 
يف  املوقوف�ني  »ه�روب  الغانم�ي،  وق�ال 
املثن�ى كان بس�بب ضع�ف الجان�ب األمني 
ل�دى الحراس« مؤك�داً ع�ىل »رضورة إبعاد 

املؤسسة األمنية عن الدعاية االنتخابية«
وع�ىل هام�ش ه�ذه الزي�ارة التق�ى وزير 
الداخلي�ة بالرشطة املجتمعي�ة يف محافظة 
املثن�ى، كم�ا بني له�م أهمي�ة دور الرشطة 
املجتمعي�ة وحث املحافظ وقي�ادة الرشطة 

عىل االستمرار يف دعمهم .
يذك�ر ان 21 موقوف�اً هرب�وا م�ن س�جن 
اله�الل يف محافظة املثنى واملخصص لتجار 
املخ�درات واألره�اب أمس األح�د ، وتمكنت 
االجه�زة االمن����ي�ة من القب�ض عىل 18 
هارب�اً ليتبق�ى ثالثة فق�ط ج�اري البحث 

العتقالهم.  

ملنع »األخبار الكاذبة« ومنع التأثري على الناخبني واالكتفاء بـ »املنافسة الشريفة« بني القوى السياسية

دعوة لـ »مواقع التواصل«: ال تسمحوا بـ »التسقيط« أثناء االنتخابات
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وزير الداخلية عن هروب املوقوفني: قائد الرشطة يمثلني ويتحمل املسؤولية

        بغداد / المستقبل العراقي

طالب�ت النائب�ة ع�ن ائت�الف دولة 
القانون عالية نصيف، أمس اإلثنني، 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
ووزي�ر الصح�ة، حس�ن التميمي، 
ونقاب�ة الصيادل�ة بتبن�ي مرشوع 
املركزي�ة  الحكومي�ة  الصيدلي�ة 
املختص�ة بتوف�ري أدوي�ة األمراض 
املزمنة ل�«الرشائح الفقرية«.وقالت 
نصي�ف يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه إن »أس�عار 
ارتفعت  املزمن�ة  أدوي�ة األم�راض 
إىل الضع�ف بالتزام�ن م�ع األزم�ة 
املالية ورفع س�عر رصف الدوالر«، 
مبينة أن »هناك )بعض( الصيادلة 
منزوعي الضمري وعديمي اإلنسانية 
س�عره  بضع�ف  ال�دواء  يبيع�ون 

الحقيقي، وهذه الحالة موجودة يف 
الحارثية وش�ارع  بعض صيدليات 
السعدون وشارع س�لمان فائق ». 
وبين�ت أنه »خ�الل ف�رتة الحصار 
ت�م  التس�عينيات،  يف  االقتص�ادي 
تخصيص صيدلية حكومية موحدة 
يف منطق�ة املنص�ور ق�رب اله�الل 
األم�راض  أدوي�ة  لتوف�ري  األحم�ر 
املزمنة كافة، بأسعار مخفضة جداً، 
واألج�در الي�وم بالحكوم�ة ممثلة 
برئي�س ال�وزراء ووزي�ر الصح�ة، 
باإلضاف�ة اىل نقاب�ة الصيادل�ة، أن 
تتبنى مرشوع الصيدلية الحكومية 
املركزي�ة لتوف�ري األم�راض املزمنة 
وفق�اً لالئحة يت�م إعدادها من قبل 
املختص�ني وت�رصف للم�رىض من 
خالل دف�رت األمراض املزمنة كالذي 

كان معموالً به سابقا«.

نائبة تطالب رئاسة الوزراء ونقابة الصيادلة 
بتبني مرشوع »الصيدلية املركزية«

        بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث وزي�ر الخارجي�ة العراق�ي ف�ؤاد حس�ني، أمس 
االثنني، مع بابا الفاتي�كان مخرجات زيارته اىل العراق 

يف آذار املايض. 
وذك�ر بيان ل�وزارة الخارجية تلقت املس�تقبل اعراقي 
نس�خة منه، ان »وزي�ر الخارجّية فؤاد حس�ني يلتقي 

قداس�ة البابا فرنس�يس يف حارضة الفاتي�كان وينقل 
ش�كر وتقدي�ر الحكوم�ة والش�عب العراق�ّي للزي�ارة 

التاريخّية التي قام بها قداسته إىل العراق«. 
واش�ار البيان، ان اللقاء الوزي�ر بحثا مخرجات الزيارة 

التاريخية«. 
واكد الوزير بحسب البيان« أهمّية إحياء املناطق األثرّية 
يف الع�راق وإعماره�ا، س�يما مدين�ة أُور يف النارصّية، 

داً رغبة الحكوم�ة العراقّية بدعوة رشكات اإلعمار  ُمؤكِّ
واالستثمار للعمل يف العراق«.  

وكان الباب�ا فرنس�يس قص�د العراق ي�وم 5 مارس يف 
زي�ارة تاري�����خي�ة اس�تغرقت ثالثة أي�ام زار فيها 
عدداً م�ن الكنائس واألماكن األثري�����ة والتقى عدداً 
من الشخصيات عىل رأسهم سماحة املرجع السيد عيل 

السيستاني

        بغداد / المستقبل العراقي

قالت اللجنة القانونية النيابية، أمس االثنني، 
إن الربملان أمام خيارين لحسم قضية مجالس 
املحافظ�ات بع�د ق�رار املحكم�ة االتحادية 
ع�دم دس�تورية اس�تمرار عمله�ا.    وذك�ر 

عضو اللجنة النائب حس�ن فدعم يف ترصيح 
للوكالة الرس�مية، إن »مجل�س النواب أمام 
خيارين لحس�م قضية مجال�س املحافظات 
بعد ص�دور ق�رار املحكمة بعدم دس�تورية 
امل�ادة 14، االول ترشي�ع قان�ون مجال�س 
املحافظات واجراء االنتخاب�ات لها، والثاني 

الذهاب نحو التعديل الدس�توري واالستفتاء 
الدس�توري عىل الغ�اء مجال�س املحافظات 
وأن ينتخ�ب املحافظ من قبل الش�عب وهذا 
يحت�اج اىل تعدي�ل دس�توري«.  وأضاف، أن 
»بق�اء الوضع غري محس�وم يولد خلال كبريا 
يف ادارة النظ�ام الالمركزي«، مبينا أنه »كان 

عىل املحكمة ايضاح الدليل يف عدم دستورية 
امل�ادة 14 وتحدي�د البدي�ل له�ا«.  وتابع أن 
»تعي�ني املحافظ من قب�ل الحكومة يعد من 
جان�ب أخ�ر خلال كب�ريا ويج�ب أن يعالج«، 
موضحا أن »الدورة الس�ابقة ملجلس النواب 

هي من تتحمل مسؤولية هذا الخلل«.  

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت محكمة اس�تئناف ذي قار، أمس 
االثن�ني، إن هن�اك 1200 دعوى قضائية 
تخص املتظاهرين يف املحافظة، مش�رية 
إىل إن الهيئ�ة القضائي�ة ماضية بإكمال 

اإلجراءات التحقيقية بتلك القضايا.
وق�ال املرك�ز االعالمي ملجل�س القضاء 
االع�ىل، يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نسخة منه إن »رئيس محكمة استئناف 

ذي قار االتحادية الق�ايض محمد حيدر 
حس�ني، اس�تقبل الي�وم رئيس�ة مكتب 
العراق لحقوق االنس�ان يف االمم املتحدة 
)يونام�ي( دانيي�ال بي�ل، وج�رى خالل 
اللقاء بحث املوضوعات الخاصة بحقوق 
اإلنس�ان والضمان�ات التي ن�ص عليها 
القانون حماية للمتهم عند القبض عليه 

والتحقيق معه«.
وأض�اف أن »الطرف�ني بحث�ا القضاي�ا 
املتعلق�ة باملتظاهرين، حي�ث أكد رئيس 

االس�تئناف بأنها قد تج�اوزت )1200( 
دع�وى، مضيفا اىل أن الهيئ�ة القضائية 
املختصة بالنظر يف هذه القضايا ماضية 
 بإكمال اإلج�راءات التحقيقية بالش�كل 
الذي رس�مه القانون، لكنه�ا مقيدة بما 
نصت عليه املادة )111( من قانون أصول 
املحاكمات الجزائية لقوى األمن الداخيل 
رقم )17( لس�نة 2008  والقاضية بعدم 
ج�واز تبلي�غ رج�ل الرشط�ة او تكليفه 
بالحض�ور او الق�اء القب�ض علي�ه اال 

بموافق�ة الوزي�ر او من يخول�ه اذا كان 
الفعل قد ارتكب اثناء اداء واجبه«.

وأش�ار إىل أن »رئيس االستئناف أكد عىل 
أن جميع املتظاهرين السلميني املقبوض 
عليه�م قد ت�م إخ�الء س�بيلهم، أما من 
توفرت ضده أدلة بارتكاب أفعال جرمها 
القانون فإن ذلك يقتيض إحالة دعاواهم 
إىل املحاكم املختص�ة إلجراء محاكمتهم 
والضام�ن  الع�ادل  الحك�م  إىل  وص�والً 

لحقوق جميع أطراف الدعوى«.

أف�ادت مصادر محلي�ة يف محافظة 
ده�وك، أم�س االثنني، ب�أن القوات 
الرتكية أنش�أت موقعا جديدا شمايل 
املحافظ�ة وهو الثاني خالل اقل من 

أسبوع.
وق�ال مختار قرية كيس�تة محمود 
كيس�تي إن »الق�وات الرتكی�ة بدأت 
بإقام�ة موق�ع عس�كري جدي�د يف 
املرتفع�ات املطل�ة عىل قري�ة هرور 
املج�اورة لقريتن�ا، التابع�ة لناحية 
ش�مايل  الحدودي�ة،  م�ايس  كان�ي 

محافظة دهوك«.
وأض�اف كيس�تي »ش�اهدنا أف�راد 
القوات الرتكي�ة يعملون يف تحصني 
املوقع وتعزيزه باألفراد واالس�لحة 
وااللي�ات«، الفت�ا إىل أن »هذا املوقع 
هو الثان�ي يف املنطقة خالل اقل من 

اسبوع«.
وتابع كيس�تي أن »س�كان املنطقة 
يخش�ون من أن التحركات الرتكية، 
قد تحول املنطقة اىل س�احة معركة 
مع حزب العمال الكردس�تاني، مما 
يؤثر سلبا عىل حياتهم ويدفعهم إىل 

ترك مناطقهم«.
وكان�ت مص�ادر محلية، ق�د أكدت 
الخمي�س  ي�وم   IQ NEWS ملوق�ع 
امل�ايض )29 نيس�ان 2021(، ب�أن 
الجي�ش الرتك�ي ب�دأ ببن�اء موق�ع 
عس�كري له عق�ب إن�زال قواتها يف 
منطق�ة كيس�تة الحدودية ش�مايل 

محافظة دهوك.

وزير اخلارجية يبحث مع بابا الفاتيكان خمرجات زيارته اىل العراق

القانونية الربملانية تتحدث عن توجهني بشأن جمالس املحافظات

استئناف ذي قار: نحقق بـ)1200( دعوى ختص التظاهرات

بعد قرار احملكمة االحتادية

القوات الرتكية تبني 
موقعًا عسكريًا جديدًا 

شاميل دهوك

        بغداد / المستقبل العراقي

وج�ه رئيس جهاز األمن الوطني عبد الغني األس�دي، أمس االثنني، مدراء 
األمن، بتنفيذ عمليات نوعية واستباقية ملواجهة العنارص اإلرهابية.

وقال املكتب اإلعالمي لجهاز األمن، يف بيان تلقت املستقبل العراقي  نسخة 
من�ه إن »األس�دي ت�رأس اجتماعاً مل�دراء األم�ن الوطني يف بغ�داد وكافة 

املحافظات«.
وأض�اف املكتب يف بيانه إن »األس�دي ش�ّدد عىل بذل املزيد م�ن الجهود يف 

العمل االستباقي والنوعي ملواجهة فلول اإلرهاب«.
يش�ار إىل أن عصاب�ات داعش اإلرهابي�ة، نفذت يف األي�ام القليلة املاضية، 
هجم�ات إرهابي�ة اس�تهدفت فيه�ا الق�وات األمنية، ش�مايل بغ�داد ويف 

محافظتي دياىل وكركوك.

األسدي يوجه مدراء األمـن بالقيـام 
بـ »عمليات نوعية« ضد بقايا »داعش«

        بغداد / المستقبل العراقي

نفذ الحش�د الش�عبي والقوات األمنية، أمس االثنني، عملية أمنية ملالحقة 
فلول داعش شمال مدينة تكريت.

وانطلقت العملية بمش�اركة قوة من الحش�د ضمن عمليات صالح الدين 
والل�واء الس�ادس وف�وج طوارئ رشط�ة ص�الح الدين وبإس�ناد طريان 
الجي�ش. وش�ملت العملية تفتيش مناط�ق عني الفرس وص�وال اىل وادي 
الثرث�ار ش�مال تكريت. وتهدف العملية اىل مس�ح وتفتيش كامل األهداف 

املرسومة وتأمينها لكي ال تستغل من قبل اإلرهابيني.

احلشد الشعبي يعلن انطالق عملية أمنية 
ملالحقة فلول »داعش« شامل تكريت

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد عضو مفوضية حقوق االنسان 
عيل البياتي، أمس االثنني عن احالة 

ملف مهم اىل االدعاء لعام. 
وقال البيات�ي يف تدوينة عىل موقع 
توي�رت وتابعته املس�تقبل العراقي 
ان مفوضية حقوق االنسان قامت 

باحالة ملف حريق ابن الخطيب اىل 
جهاز االدعاء العام وننتظر احالته 
اىل املحاكم حسب قانون املفوضية 

رقم 53 لسنة 2008.
نقابةاملحام�ني  البيات�ي  وطال�ب 
بالتوكل عن الضحايا وذويهم امام 
املحاك�م العراقية الحق�اق العدالة 

وانصاف الضحايا وجرب الرضر.

        بغداد / المستقبل العراقي

أم�س  النق�ل،  وزارة  أعلن�ت 
االثن�ني، ع�ن تس�يري الخطوط 
الجوية العراقي�ة اوىل »رحالتها 
جمهوري�ة  اىل  االس�تثنائية« 
العراقي�ني  املواطن�ني  إلج�الء 

العالقني يف االرايض الهندية.
وقالت وزارة النقل يف بيان تلقت 
املس�تقبل العراقي نسخة منه، 
إن الرشك�ة العام�ة للخط�وط 
الجوية العراقية س�رّيت االثنني 
اىل  االس�تثنائية  رحالته�ا  اوىل 
جمهوري�ة الهن�د واملخصص�ة 
العراقي�ني  املواطن�ني  الج�الء 
الهندي�ة  االرايض  يف  العالق�ني 
والذين ناشدوا الوزارة إلعادتهم 
اىل ارض الوطن بسبب الظروف 
العصيب�ة الت�ي يتعرض�ون لها 

جراء جائحة كورونا.
الرشك�ة  ع�ام  مدي�ر  وق�ال 
الكابت�ن كف�اح حس�ن، ال�ذي 
تنفي�ذ  ع�ىل  ميداني�ًا  ارشف 

الرحل�ة، ان ه�ذه الرحلة تمت 
املوافق�ات  اس�تحصال  بع�د 
الرسمية من السلطات العراقية 
والهندي�ة كما وت�م اتخاذ كافة 
االج�راءات الوقائي�ة املنصوص 
عليها يف لوائ�ح منظمة الصحة 
العليا للصحة  العاملية واللجن�ة 
والسالمة الوطنية والتي تشمل 
تعفري الطائ�رة قبل وبعد تنفيذ 
الطواقم  الرحلة لضمان سالمة 
واملس�افرين والحد م�ن انتقال 

عدوى الوباء.
وأش�ار حسن، بحس�ب البيان، 
إىل أنه من املؤمل ان ينفذ الناقل 
الوطن�ي رح�الت اج�الء عاجلة 
اكم�ال  بع�د  الهن�د  اىل  اخ�رى 

املوافقات األصولية.
وبخصوص ما يتعلق بإجراءات 
فح�ص وحج�ر الوافدي�ن، قال 
إنه�ا س�تكون م�ن اختصاص 
الفرق الطبية املتواجدة يف مطار 
بغ�داد ال�دويل التابع�ة ل�وزارة 

الصحة العراقية.

حقوق االنسان حتيل حريق ابن اخلطيب 
اىل االدعاء العام

النقل تعلن انطالق أوىل رحالهتا إلجالء 
العراقيني العالقني يف اهلند
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    بغداد / عامر عبدالعزيز 

كش�فت وزارة التج�ارة ان كمي�ات الحنط�ة الت�ي ت�م 
تس�ويقها لصوام�ع و مخ�ازن الرشكة العام�ة لتجارة 
الحب�وب لغاية اليوم بلغ�ة األرقام تش�ارف عىل النصف 
مليون طن من الحنطة بأنواعها ، موكدا استعداد الرشكة 
الستالم كافة الحنط املس�وقة من الفالحني و املسوقني، 
اوض�ح ذلك املهندس عبدالرحم�ن الجويرباوي مدير عام 

الرشكة العامة لتجارة الحبوب.  
وقال إن مراكزنا التسويقية املنترشة يف محافظات ومدن 
الجنوب و الوسط تواصل اس�تالم الحنطة  من الفالحني 
و املسوقني بوترية عالية و متصاعدة و لساعات متأخرة 
من الليل رغم الصعوبات و الرضوف الصحية التي يمر بها 

البلد إىل جانب حرارة الجو .  واضاف اىل صوامع ومخازن 
الرشكة استقبلت لغاية اليوم أكثر من  ) 497,262 ( الف 
طن من الحنطة ، موزع�ة حنطة درجة أوىل ) 440,754 
( ال�ف طن و حنط�ة درجة ثاني�ة )  55,641 ( الف طن 

حنطة درجة ثالثة ) 340 ( طن حنطة.
وكش�ف الجويرباوي أن انتش�ار معامل تنقي�ة و غريبة 
الحنطة قرب املراكز التس�ويقية،  ذلك أس�هم يف تسويق 
الحنط�ة الدرج�ة األوىل بش�كل ملفت من خ�الل متابعة 
املع�دل الرتاكمي للكميات املس�وقة ملخ�ازن و صوامع و 

مراكز التسويق .
وبني إىل أن الكميات املس�وقة حسب كل محافظة جائت 
كم�ا ييل واس�ط جائ�ت اوال و بلغ�ت الكميات املس�وقة 
ملراكزه�ا التس�ويقية الع�رش ) 157,630( ال�ف ط�ن و 

تصاع�دت كميات الحنط�ة يف الديوانية الت�ي حلت ثانيا 
بكمية بلغت  ) 106,618 ( الف طن و ذي قار جائت ثالثا 

وبكمية بلغت )83,871 ( الف طن .
وأش�ار إىل أن محافظ�ة املثن�ى س�وقت ) 48,901 ( الف 
طن و محافظة ميس�ان س�وقت ) 35,844( الف طن و 
البرصة س�وقت  ) 157,630( الف طن و بابل س�وقت ) 
16,306( الف طن و كربالء سوقت ) 12,674(  الف طن 
و النجف سوقت )10,167( آالف طن وصومعة الرصافة 

سوقت ) 9,096 ( الف طن .
واختت�م مدير عام الرشكة العام�ة لتجارة الحبوب إىل أن 
حملة التس�ويق الجارية يف املدن العراقية تش�هد اهتمام 
حكوم�ي متمي�ز م�ن خالل ج�والت الس�ادة ال�وزراء و 
املحافظني و تواصلهم باملوقع و متابعة شوون التسويق 
واحتياج�ات الفالحني واملزارعني ، وه�ذا يعود إىل أهمية 

الحنطة املحلية يف تعزيز األمن الغذائي.

مدير عام جتارة احلبوب يؤكد االستعداد الستالم كميات احلنطة من الفالحني
املسوقة تشارف على النصف مليون طن

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت رشك�ة تس�ويق النف�ط العراقية 
»س�ومو«، أم�س االثن�ني، أن ال�رشكات 
النفطية الهندية كانت األكثر رشاًء للنفط 

العراقي خالل الشهر املايض.
وذكرت »سومو« يف احصائية نرشها عىل 
موقعها الرس�مي، أن »الرشكات الهندية 
كان�ت األكث�ر ع�دداً م�ن بني ال�رشكات 
العاملي�ة األخرى يف رشاء النف�ط العراقي 
وبواق�ع 7 رشكات م�ن أص�ل 33 رشكة 

قامت برشاء النفط خالل شهر آذار«.
الصيني�ة  »ال�رشكات  أن  إىل  وأش�ارت 
واالمريكية جاءت باملرتبة الثانية وبواقع 
4 رشكات، وم�ن ث�م ال�رشكات الكورية 
الجنوبية وااليطالي�ة واليونانية والرتكية 

واليابانية بواقع رشكتني لكل منهما«.
وتابعت رشكة تسويق النفط العراقية أن 
»البقي�ة توزعت عىل ال�رشكات الكويتية 
وروس�ية وبريطانية ومرصية وفرنسية 
 - وهولندي�ة  واس�بانية  واندونيس�ية 
بريطاني�ة بواق�ع رشك�ة واح�دة ل�كل 

منها«.
وبحسب »سومو«، غانها »تعتمد يف بيعها 
للنف�ط العراق�ي ع�ىل املعايري الرئيس�ية 
للتعاق�د مع ال�رشكات النفطي�ة العاملية 
الكربى واملتوس�طة املستقلة والحكومية 

املتكاملة عموديا«.
وأردف�ت ان »ابرز ال�رشكات العاملية التي 
اش�رتت النفط العراقي ه�ي رشكة »هند 
اويل الهندية » اكس�ون موبيل االمريكية 
وبي بي الربيطانية وايني االيطالية، وتي 

بي الرتكية«.

سومو: اهلند أكرب املشرتين لنفط العراق خالل آذار

    المستقبل العراقي/ الغانم

ضمن جوالته عىل مختلف املش�اريع 
الخدمي�ة يف املحافظة تاب�ع محافظ 
واس�ط الدكتور محمد جميل املياحي 
أعمال م�رشوع صيانة طريق زبيدية 
ه�ذا  إن  املياح�ي  صويرة.وق�ال   –
الطري�ق حرصن�ا ع�ىل إدخاله ضمن 
مش�اريع الطرق التي تنفذ يف مناطق 
مختلف�ة باملحافظ�ة نظ�راً ألهميته 

البالغة ، واملناطق التي يربطها وما تس�بب 
به هذا الطريق من معان�اة كبرية ألهلنا يف 
مناطق الصوي�رة و الزبيدية والش�حيمية 
وما يحيطها ..وأض�اف لقد رافقتنا النائب 
يف الربمل�ان العراق�ي الس�يدة وفاء حس�ني 
س�لمان الش�مري يف تل�ك الجولة .وأش�ار 
اىل وج�ود خطة لالرتقاء بمس�توى الطرق 

الرئيسية والفرعية ..ولدينا مشاريع مهمة 
للطرق يف عموم املحافظة تحقق انجاز جيد 
جداً، ستكون كفيلة بإحداث نقلة حقيقية 
يف واقع الطرق بمحافظتنا الحبيبة .. وثمن 
محافظ واس�ط دور االبطال يف دائرة طرق 
وجسور واسط لجهودهم الكبرية يف انجاز 
هذه املشاريع وغريها من مشاريع الطرق 

االخرى يف عموم مناطق املحافظة.

حمافظ واسط يتابع ميدانيًا أعامل اكساء 
طريق زبيدية ــ صويرة

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث وزير التخطي�ط، خالد بت�ال النجم، أمس 
االثنني، مع س�فري دولة االمارات العربية املتحدة 
لدى العراق، سالم الزعابي العالقات الثنائية بني 

البلدين يف مختلف املجاالت وسبل تطويرها.
واكد وزي�ر التخطيط خالل اللقاء بحس�ب بيان 
لل�وزارة تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، 
ان »ال�وزارة تتج�ه نح�و االس�تعانة ب�رشكات 
استش�ارية عاملية متخصصة لالستفادة منها يف 
وضع االليات املناس�بة للتعاقد ومعالجة جميع 
املش�اكل الت�ي تواجه تنفيذ املش�اريع العمالقة، 

التي تبلغ  كلفها 500 مليون دوالر فأكثر«.
وبني ان »دول�ة االمارات العربي�ة املتحدة، لديها 
خربة جيدة يف هذا املجال، بدليل ما تش�هده هذه 
الدول�ة من نهضة تنموية وتط�ور علمي كبري،« 
مش�ريا يف الوقت نفس�ه اىل »امكانية االستفادة 
الحكوم�ة  تحقي�ق  يف  االم�ارات  تجرب�ة  م�ن 

االلكرتونية«.
من جانبه اكد الس�فري االماراتي، اس�تعداد دولة 
االم�ارات العربي�ة املتحدة، للمزيد م�ن التعاون، 
وتقدي�م مالديه�ا من خ�ربات وامكان�ات لدعم 
جه�ود الحكوم�ة العراقي�ة يف تحقي�ق اه�داف 
للمواط�ن  الخدم�ات  افض�ل  وتقدي�م  التنمي�ة 
العراقي، مضيفا، ان رشكات بالده، هي االخرى 
مستعدة للدخول يف استثمارات عمالقة يف العراق، 

وبمختلف املجاالت.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة العم�ل والش�ؤون االجتماعي�ة، أم�س 
االثنني، إطالق راتب املعني املتفرغ. 

وقال�ت الوزارة يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي عىل 
نس�خة منه، إنه »تم إطالق راتب املعني املتفرغ لشهر 

نيسان املايض«.

التخطيط تعلن االستعانة 
برشكات عاملية ملعاجلة مشاكل 

تنفيذ مشاريع عمالقة

العمل تعلن إطالق راتب 
املعني املتفرغ

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت الرشكة العامة لتسويق االٔدوية يف وزارة الصحة، أمس االثنني، 
وصول وجبات جديدة من اللقاح املضاد لفريوس كورونا من انتاج 
رشكة فايزر. وقالت الوزارة يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة 
منه، ان »ش�حنة جديده من لقاح فاي�زر املضاد لفيريوس كورونا 
املس�تجد وصلت إىل العراق ضمن جدول التسليم االسبوعي املتعاقد 
علي�ه مع رشكة فايزر وكما س�تصل وجبات اخرى بش�كل دوري 
اس�بوعي«. واكدت الرشكة العامة لتس�ويق االدوية واملس�تلزمات 
الطبية بأنه ت�م توزيع الصناديق عىل اس�طول الربادات املخصص 
لنقلها حيث انطلقت تلك الربادات وبوقت واحد اىل نقاط التلقيح يف 

كافة محافظات العراق وبما فيها اقليم كردستان.

الصحة: وصول وجبة 
جديدة من لقاح فايزر

    البصرة / محمد الجابري

أعلن�ت املديري�ة العامة ملكافح�ة املخ�درات واملؤث�رات العقلية، 
أم�س االثن�ني، القبض ع�ىل متهم بتج�ارة املخ�درات يف البرصة.

وقالت املديرية يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي عىل نس�خة منه، 
إن »مفارزه�ا يف الب�رصة ألق�ت القبض عىل متهم بتج�ارة املواد 
املخ�درة وضبط�ه بالجرم املش�هود بكمني محك�م بالتعاون مع 
اح�د املواطنني عرب االتص�ال بالخط الس�اخن )178( للمديرية«.

وأشارت إىل أنها »ضبطت بحوزته )12000( حبة مخدرة من نوع 
كبتاجون إضافة إىل سالح غري مرخص«، مؤكدة »اتخاذ اإلجراءات 

القانونية الالزمة بحقه وفق أحكام املادة )28( مخدرات«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أّك�دت لجن�ة العم�ل والش�ؤون االجتماعية، أم�س االثنني، عدم 
وجود »بيانات حقيقي�ة« عن أعداد العمال األجانب يف العراق وال 
عن كيفية دخولهم وبقائهم.وقال عضو اللجنة س�تار العتابي يف 
ترصيح صحف�ي إن »هناك نحو مليون عامل أجنبي لم يس�جل 
منهم رس�مياً س�وى ع�رشة باملئة«، فيما أش�ار اىل ع�دم وجود 
بيان�ات حقيقية عن اعداد العمال االجانب يف العراق، وعن كيفية 
دخولهم وبقائهم يف البالد.واضاف أن »اللجنة ترفض وجود عمالة 
أجنبي�ة غري مربرة وال تؤمن للعراق خربات من نوع ما؛ ألن هناك 
الكث�ري من البطالة بني أبناء الش�عب العراقي«.ولفت العتابي إىل 
أن »ترسب العمالة االجنبية اىل البالد وراء اكتساح فرص املواطن 
املحيل«.وتابع أن العمال األجانب يدخلون إىل العراق بصفة سائح 
ث�م يتوظفون ماكثني من دون مراقبة، مس�تدركاً بالقول »حتى 
وزارة العم�ل ليس�ت لديه�ا بيانات حقيقي�ة عن اع�داد العمال 

االجانب يف العراق، وعن كيفية دخولهم وبقائهم«.

    بغداد / المستقبل العراقي

وفق�اً لتوجيه�ات املراجع األمنية بش�أن متابعة ضع�اف النفوس من 
محتك�ري املواد الغذائي�ة واملتالعبني بأس�عار الس�لع والبضائع ، فقد 
نف�ذت مفارز وكال�ة االس�تخبارات والتحقيق�ات االتحادي�ة يف وزارة 
الداخلي�ة عملي�ة امنية ضم�ن محافظة بغ�داد وعدد م�ن محافظات 
الب�الد، لحماي�ة املنتج املحيل، أس�فرت عن ضبط ع�رشات االطنان من 
الفواك�ه والخرض وامل�واد الغذائية األخرى و وكذل�ك 8 طن من األدوية 
املمنوعة من االس�ترياد وغ�ري الخاضعة للفحص والس�يطرة النوعية ، 
فضال«ع�ن القاء القبض عىل )262( متهما من املتالعبني بأس�عار تلك 
املواد ومضاعفت اسعارها. خالل شهر نيسان املايض، حيث تم ايداعهم 

التوقيف الستكمال التحقيقات ولالتخاذ االجراءات القانونية بحقهم.

البرصة: اعتقال تاجر خمدرات 
بحوزته 12 ألف حبة »كبتاجون«

العمل الربملانية: مليـون عـامل أجنبـي
يف العراق لـم يسجل منهم سوى 10 باملئة

االستخبارات تطلق »عملية أمنية« ملتابعة 
حمتكري املواد الغذائية واملتالعبني باألسعار 

ضبطت عشرات األطنان

    بغداد/ المستقبل العراقي

طل�ب رئي�س اللجنة التابعة لألمانة العام�ة ملجلس الوزراء، واملعنية بزراعة واس�تثمار 
األرايض الصحراوي�ة يف النجف واملثنى، االثن�ني )3 أيار 2021(، إعداد بحوث ومقرتحات 
لتحقيق ذلك وتجاوز املشاكل التي تحول دون ذلك.وقالت األمانة العامة ملجلس الوزراء يف 
بيان، إن »نائب األمني العام ملجلس الوزراء ورئيس لجنة األمر الديواني 45 لسنة 2021، 
فرهاد نعمة الله حس�ني، ترأس اليوم االجتماع األول للجنة إيجاد حلول جذرية ملش�كلة 
زراعة األرايض الصحراوية يف محافظتي النجف األرشف واملثنى«.وناقش االجتماع، وفق 
البيان، »عدة موضوعات أساس�ية منها املش�اكل واملعوقات التي تواجه إنش�اء األرايض 
الزراعي�ة يف املناطق الصحراوي�ة وتطويرها وزيادتها، واملي�اه الجوفية يف تلك األرايض، 
وإنشاء واحات طبيعية«، مبيناً أن »املجتمعني بحثوا خالل االجتماع الجدوى من استثمار 
األرايض الصحراوي�ة، واملعوقات التي تعرتض طريق اس�تثمارها، ورضورة إيجاد خطة 
الس�تدامة املياه الجوفية«.ونقل البيان عن فرهاد نعمة الله قوله إنه »سيتم العمل عىل 
دعم وتنسيق كل الجهود التي من شأنها أن تسهل عملية استثمار هذه األرايض، وتوفر 
م�ردودات اقتصادية وبيئية للدولة«، موجهاً الحارضين يف االجتماع ب�«إعداد بحوث عن 
املش�اكل، ومقرتحات زراعة األرايض الصحراوية واس�تثمارها، واملي�اه الجوفية يف تلك 
األرايض«.وتألف�ت ه�ذه اللجنة بموجب األمر الديواني 45 لس�نة 2021، برئاس�ة نائب 
األم�ني العام ملجلس الوزراء، وعضوي�ة وزارات الزراعة، واملوارد املائي�ة، والتعليم العايل 

والبحث العلمي، وهيئة املستشارين.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت دائ�رة اإلص�الح العراقي�ة التابعة 
لوزارة العدل، أم�س االثنني، إطالق رساح 
)413( نزي�اًل خالل ش�هر نيس�ان املايض 

لعام 2021.
وق�ال بي�ان ص�ادر ع�ن ال�وزارة تلق�ت 
املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه، إن دائرة 
اإلص�الح العراقي�ة اتخذت كاف�ة التدابري 
الت�ي م�ن ش�أنها ترسي�ع  واإلج�راءات 

وترية حركة التس�فري وتأمني النزالء إمام 
املحاك�م. وأض�اف البي�ان، إن »م�الكات 
الدائ�رة كل م�ن التس�فري ونق�ل الن�زالء 
واللج�ان القانونية واآلليات والحراس�ات 
والطوارئ تعمل بش�كل يومي ولس�اعات 
تعدت ساعات الدوام الرسمي بغية متابعة 
القضايا والدعاوى مع الجهات القضائية 
والجهات ذات العالقة للترسيع بإجراءات 
إط�الق رساح الن�زالء، وحرص�ا منها عىل 

إتمام العمل بالشكل األمثل«.

أمانة جملس الوزراء تطلب مقرتحات 
لزراعة واستثامر صحراء النجف واملثنى

العدل تعلن اإلفراج عن 413 نزياًل خالل الشهر املايض

صندوق اإلعامر يعلن عن محلة يف األعظمية 
تشمل إعادة تأهيل مدارس ومستشفى

معلمو السليامنية يقدمون شكوى قضائية 
إلهناء استقطاع الرواتب

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن صندوق اع�ادة اعمار املناطق املترضرة، أم�س االثنني، انطالق حملة 
اعمار مدارس ومستوصفات صحية يف قضاء االعظمية ببغداد.

وقال املكتب االعالمي للصندوق يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه 
ان »رئي�س صندوق اعادة اعمار املناطق املت�رضرة من العمليات االرهابية 
محم�د هاش�م العاني، زار منطق�ة االعظمية واطلع ع�ىل الواقع الخدمي، 
وكان برفقة قائمقام االعظمية عصام العبيدي، ومدير عام بلدية االعظمية 

زاهد عزيز كتاب، ومدير عام تربية الرصافة االوىل«.
وأضاف أن »الجول�ة التفقدية جرى خاللها زيارة االعدادية املركزية للبنات 
وكذلك ش�ارع االمام االعظم وش�ارع املحكمة وشارع الكورنيش باإلضافة 
اىل املراف�ق الحيوي�ة والخدمية االخرى م�ن اجل اعداد الكش�وفات الالزمة 

والبدء بعملية اعادة االعمار«.
واض�اف ان »الصندوق بص�دد اعادة اعمار مدارس بالقض�اء باإلضافة اىل 
اعادة اعمار عدد من املستوصفات الصحية واملستشفى التعليمي بالقضاء 
وكذل�ك اع�ادة تأهي�ل عدد من الش�وارع الرئيس�ية ملا يعاني�ه القضاء من 
عمليات ارهابية س�ابقة باإلضافة اىل تهالك البنى التحتية نتيجة اس�تقبال 

القضاء اكثر من 13 ألف عائلة نازحة«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

معلم�ي  م�ن  مجموع�ة  ق�دم 
أم�س  الس�ليمانية،  محافظ�ة 
قضائي�ة  ش�كوى  االثن�ني، 
للمطالبة بإنهاء استقطاع نسبة 
م�ن رواتب املوظف�ني يف اإلقليم، 
فيما وصفوا االستقطاع ب�«غري 

القانوني«.
ممث�ل  بابان�ي،  دلش�اد  وق�ال 
املعلم�ني يف مؤتم�ر صحفي، »ال 
باالس�تقطاع  االس�تمرار  يمكن 
غري القانون�ي للرواتب، ونطالب 
بإنهائها فورا لكي تعود الحقوق 
اىل املعلمني واملوظفني الحقيقيني 
واالس�ماء  الفضائي�ني  ولي�س 

الوهمية ومزدوجي الرواتب«.
وأضاف باباني، »يجب العمل عىل 

مع�اودة الرتفيع�ات الوظيفي�ة، 
وتعوي�ض املترضري�ن م�ن يوم 
اس�تحقاق الرتفي�ع وإيجاد آلية 
املدخ�رة  الروات�ب  الس�رتجاع 
إجباريا ألنه حق مكتسب حسب 

القانون وال يمكن إيقافها«.
واش�ار اىل أن »االصالح�ات ل�ن 
تت�م من خالل اس�تقطاع رواتب 
املوظفني«، مبين�ا أن »الحكومة 
اذا كانت جادة بإجراء االصالحات 
عليها أن تب�دأ بإنهاء التهريب يف 
املناف�ذ الحدودي�ة والقضاء عىل 

الفساد«.
فق�دوا  »املواطن�ون  أن  وتاب�ع 
بالحكومة الس�تمرارها  ثقته�م 
باس�تقطاع الرواتب«، مشريا إىل 
أنه »سنواصل السبل املدنية كافة 

من أجل الدفاع عن حقوقنا«.

حمافظ البرصة: لن يستطيع اي احد زرع الفتنة 
بني ابناء الشعب البرصي

أصدر تعزية برحيل الشيخ محيد معله الساعدي

    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

يف ذكرى شهادة األمام عيل ابن أبي طالب)ع( 
وضمن متابع�ات رئيس اللجنة 
األمنية العليا يف البرصة املحافظ 
اس�عد العيداني لح�ل الكثري من 
الخالف�ات بني بعض العش�ائر، 
ق�ام العيدان�ي بزي�ارة لعدد من 
عش�ائر الب�رصة للتدخ�ل وحل 
الكثري من املش�اكل العش�ائرية 
محاف�ظ  زي�ارة  ش�ملت  كم�ا 
الب�رصة ديوان املرحوم الش�يخ 
محمد صوب الله الحياء الذكرى 
الس�نوية لوفات�ه حيث س�اهم 
محم�د صوب الل�ه يف حل الكثري 

من النزاعات العشائرية السابقة.
ووج�ه محافظ البرصة رس�الة ل�كل العراق 
وابناء البرصة انه لن يس�تطيع اي احد جعل 

فتنة بني ابناء الش�عب البرصي ألنهم نسيج 
متكامل لبناء البرصة.

إىل ذلك، أصدر محافظ البرصة املهندس اسعد 
عبد االمري العيداني تعزية بوفاة 
القيادي يف تيار الحكمة الش�يخ 

حميد معله الساعدي.
وقال »ببالغ الحزن واالىس تلقينا 
نبأ وفاة املغفور له الشيخ حميد 
معله الساعدي ونتقدم بالتعازي 
الفقيد ونبتهل  واملواساة لرحيل 
يتغم�د  أن  القدي�ر  الع�يل  الل�ه 
الفقيد بواس�ع رحمته ويسكنه 
فسيح جناته ويلهم اهله وذويه 
ومحبي�ه الصرب والس�لوان وانا 

لله وانا اليه راجعون«. 

النقل تشارك بنقل زائري استشهاد االمام عيل 
»عليه السالم« عرب »5« آالف مركبة

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة النقل الرشك�ة العامة الدارة النقل 
الخاص عن مشاركة 5000 مركبة لتأمني عودة 
الزائرين القاصدين مرقد االمام عيل عليه السالم 

بذكرى استشهادة
وق�ال مدير عام الرشكة كري�م الجابري يف بيان 
تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه ان »قسم 
النج�ف االرشف بارش بعملي�ة التفويج منذ يوم 
امس وبالتنس�يق املبارش م�ع مجلس املحافظة 
وامل�رور  وقي�ادة الرشط�ة والجه�ات الس�اندة 
االخرى لتس�هيل انس�يابية س�ري املركبات وان 
مرائ�ب مدينة النج�ف عىل جاهزي�ة تامة لنقل 
الزائرين وضمان عودتهم اىل مناطق سكناهم«. 
واشار اىل تواجد الس�يد محافظ النجف االرشف  
الي�ارسي وك�وادر الرشك�ة  يف  االس�تاذ ل�ؤي 
مرائ�ب املدينة ملتابعة تنظيم س�ري املركبات من 

داخل وخارج املرائ�ب العاملة المتصاص الزخم 
املروري يف مركز مدينة النجف  

يذك�ر ان  الرشكة العامة للنقل الخاص ش�كلت 
مف�ارز دورية بواقع ثالث واجب�ات عىل محاور 

املدينة والس�يطرات الخارجية ) س�يطرة نجف 
_ كرب�الء ، وس�يطرة نج�ف _ من�اذرة ( لغرض 
الس�يطرة عىل التس�عرية الرس�مية ومحاس�بة 

سائقي املركبات املخالفة.
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اعالن املناقصة املرقمة )3ـ2021( االعالن االول
جتهيز صفائح االنابيب مع احلواجز 

طلبية الرشاء املرقمة 2020/310
ضمن ختصيصات املوازنة التشغيلية لسنة / 2021 

تبويب املرشوع ح / 323
تعلن رشكة غاز الشمال )رشكة عامة( عن املناقصة العامة والخاصة بـ ) تجهيز صفائح االنابيب مع الحواجز( 
وحسـب الرشوط واملواصفات املذكورة يف اصل الطلب فعىل الرشكات التي تتوفر فيها رشوط املشـاركة مراجعة 
امانـة الصندوق يف الرشكة الكائـم عىل طريق كركوك / بيجي للحصول عىل الـرشوط واملواصفات مطبوعة عىل 

قرص )CD( لقاء مبلغ قدره ) 200000( فقط مائتان الف دينار عراقي غري قابل للرد
وسـيتم عقد اجتماع للجنة فتح العروض يف اليوم التايل لتاريخ الغلق وبحضور ممثيل اصحاب العروض ويسقط 
حق املتخلف من الحضور يف االعرتاض بقرار اللجنة وتقدم العطاءات يف صندوق العطاءات واملوجود يف استعالمات 
الرشكـة علمـا ان تاريخ غلق املناقصـة يوم )االربعاء( املوافـق 2021/5/26 واذا صادف عطلة رسـمية فيؤجل 
اىل اليـوم الذي يليه ويتحمـل من تحال عليه املناقصة ودفع اجور االعالن علمـا ان الكلفة التخمينية تقدر بمبلغ 
)200000000(فقط مائتان مليون دينار عراقي وسـيتم عقد املؤتمر الخاص باالجابة عىل استفسارات مقدمي 
العطاءات يف السـاعة العارشة من يوم )الخميس( املوافق 2021/5/20 وبحضور املختصني وذلك يف اسـتعالمات 

رشكتنا .

مالحظة :
1 ـ يمكنكم االطالع عىل موقع رشكتنا :

WEBSITE: www.ngc.oil.gov.iq
عىل موقع التواصل االجتماعي

2 ـ يمكنكم اثناء مراجعة رشكتنا االطالع عىل املواصفات والتفاصيل موقعيا

معاون املدير العام
رئيس جملس االدارة

اعـــالن
 تبيع  مديريه تنفيذ بغداد الجديده العقار تسلسل 1٨٣5/2م٤ 
وزيريه الحبيبيه / نواب الضباط / قرب إعدادية الرافدين محلة 
52٣/  ز/1   د/٩2. فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديريه 
خالل مدة ثالثني يوم تبدا من اليوم التايل للنرشمستصحبا معه 
التامينات القانونيه عرشة باملئه من القيمة املقدرة 2٧5 مليون 
مائتـان وخمس وسـبعون مليون دينار .وشـهادة الجنسـية 
العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي. مواصفاته 
عباره عن دار  مساحته 2٣1م مربع درجة عمرانه دون الوسط 
مكـون من طابقـني االول يحتـوي صاله وهول حـويل وغرفة 
نـوم واحده ومطبخ وحمام ومرافـق صحيه. والطابق العلوي 
يحتـوي عىل ثالث غرف نـوم ومرافق صحيه السـقف للطابق 
االريض كونكريت مسلح  وسقف الطابق الثاني عكاده طابوق  
وشـيلمان ارضيـه الطابق االريض متـرره بالكامل وارضية 
الطابق العلوي دون الوسـط والعقـار بصوره عامه مترره 

ودرجة عمرانه  دون الوسط.
مالحظـه الشـاغل:الداءنه بالـذات ترغب بالبقـاء يف الدار بعد 

البيع

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الحيدرية
العدد:  ٤٩/ج/2021

التاريخ : 2٩/٤/2021
اىل / املشـتكية ) رحمـه عبـد عـيل مـوىس ابراهيـم 

االبراهيمي(
م/إعالن

ملجهوليـة محل اقامتـك يا )رحمه عبـد عيل موىس / 
تولـد :1٩52( تقرر تبليغـك باالعالن بالصحف املحلية 
للحضـور امام هذه املحكمة خالل فـرتة امدها )٣0( 
يوما من تاريخ االعالن يف الدعوى املرقمة اعاله املتهم 
فيهـا ) ازهر عبد الرزاق عبد و سـعدية حبيب نارص( 
واثنـاء الدوام الرسـمي بغيـة تدوين اقوالـك واكمال 

اجراءات املحاكمة وفق القانون.
القايض

عيسم عيل الجبوري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة : ٣15/ت/2021

التاريخ : 12/٤/2021 
اىل  /املنفذ عليه ) عيل شـهيد ابو الشون/ كوفة- حي 

ميسان(
لقـد تحقـق لهـذه املديرية مـن ) خـالل رشح املبلغ 
القضائي لهـذه املديرية واشـعار مختار منطقة حي 
ميسـان  ابراهيـم عزيـز املـؤرخ 2021/٤/12(  انك 
مجهول محـل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت 
او مختار يمكن اجراء التبليغ  عليه واسـتنادا للمادة ) 
2٧ ( من قانـون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور 
يف مديرية تنفيذ الكوفة خالل خمسـة عرش يوما تبدأ 
مـن اليوم التـايل للنرش ملبـارشة املعامـالت التنفيذية 
بحضـورك ويف حالـة عـدم حضـورك سـتبارش هذه 

املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون.
املنفذ العدل 

اوصـاف املحـرر :- نخربكـم بانه تقرر حجـز االموال 
الغـري منقولـة تمام العقـار املرقـم ) ٣/٧6٨60 حي 
ميسـان( لقاء طلـب الدائن ) محسـن حبيب كاظم ( 
البالـغ ) خمسـة عرش مليون ( دينـار ، فيجب عليكم 
اداء املبلغ املذكور خالل ) خمسة عرش ( يوما من اليوم 
التايل لتاريـخ تبليغكم بهذا االخبـار واال فأنه  االموال 
املحجـوزة بموجب هذا القرار سـتباع وفقـا للقانون 

وذلك استنادا للمادة )٨٧( من قانون التنفيذ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد : 2٩5/ش/2021

التاريخ : ٣/2021/5
م/إعالن تبليغ بالحكم الغيابي

إىل/املدعى عليه ) ليث عبد االمري رشيف(
/2٩5  ( بالعـدد  قرارهـا  املحكمـة  هـذه  اصـدرت 

ش/2021( املـؤرخ 2021/٤/2٩ املتضمـن الحكـم) 
بتأديتـه نفقه للمدعية شـهالء جاسـم ابـو كطيفة( 
مبلغ قدره مائة وخمسـة وعرشون الف دينار شهريا 
كنفقة ماضية وملدة سـنة سـابقة القامـة الدعوى يف 
2021/1/1٨ والزامـك بتأدية مبلغ مائة وخمسـون 
الف دينار شـهريا كنفقة مسـتمرة للمدعية واعتبارا 
من تاريخ اقامة الدعوى يف 2021/1/1٨ ولحني زوال 
اسـبابها ولعد تبليغك بقرار الحكم حسب رشح املبلغ 
القضائي )سالم عباس( واشعار املختار يف ٣/2021/5 
واملتضمن ارتحالـك اىل جهة مجهولة وملجهولية محل 
إقامتك فقد تقرر تبليغـك إعالنا  بصحيفتني محليتني 
بالقرار املذكور وعند عدم اعرتاضك عىل القرار املذكور 
خالل املدة القانونية سـوف يكتسب الدرجة القطعية 

وفق القانون.
القايض

محمد كامل كرماشة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف املسيب

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة :1220 / 1٩

املحلة او رقم واسم املقاطعة : م ٩ هور الخان
الجنس: دارين

النوع : ملك رصف 
املساحة :٣٩0  مرت

الشاغل :صاحب العقار
مقدار البيع :نصف العقار

سـتبيع دائرة التسـجيل العقاري يف املسيب يف املزايدة 
العلنية العقار املوصوف اعـاله العائد للراهن )فليحه 
حسـن خلـف( لقاء طلـب الدائـن املرتهـن ) مرصف 
الصناعـي( البالـغ ) 21600000( واحـد وعـرشون 
مليون وسـتمائة الف ديناراًفعىل الراغب يف االشـرتاك 
فيها مراجعة هذه الدائرة خالل )٣0( يوماً اعتباراً من 
اليوم التـايل لتاريخ نرش هذا االعالن مسـتصحباً معه 
تأمينـات قانونية نقدية او كفالة مرصفية ال تقل عن 
10% مـن القيمة املقدرة للمبيع البالغة )21600000(

واحد وعرشون مليون وستمائة الف ديناراًوان املزايدة 
ستجرى يف الساعة )12( ظهراً من اليوم األخري. 

كرم حسن مرزه
مدير التسجيل العقاري يف املسيب

اىل الرشيـك الـذي ال يحـر / اعطيه كاظم حسـون 
اقتـى حضورك اىل مقر بلديـة النجف لغرض اصدار 
إجـازة البنـاء للعقار املرقـم )5٩5٧6/ ٣ ( حي النداء 
خالل مـدة عرشة أيام وبخالفه سـيتم اصدار االجازة 
دون حضورك  طالب االجازة / رسول حسني صباح .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اىل الرشيك الذي ال يحر / سـجاد دفار هالل اقتى 
حضـورك اىل مقـر بلدية النجف لغـرض اصدار إجازة 
البنـاء للعقار املرقـم )٨661٤/ ٣ ( حـي النداء خالل 
مـدة عرشة أيام وبخالفه سـيتم اصـدار االجازة دون 

حضورك  طالب االجازة / قهار رحيم حسني .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن 
قدم املواطن ) عماد عبد االله امني (  الدعوى لتبديل ) 
اللقب ( وجعلـه ) الطائي ( بدال من ) االفغاني ( فمن 
لديه حـق االعرتاض عىل ذلـك مراجعة هـذه املديرية 
خالل مدة اقصاها خمسـة عرش يومـا وفق املادة 22 

من قانون البطاقة املوحدة رقم ٣ لسنة 2006 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف املسيب

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة :٤01 / ٨

املحلة او رقم واسم املقاطعة :10 مويلحه
الجنس:  دار

النوع : ملك رصف 
املساحة :2٤0  مرت

الشاغل :صاحب العقار
مقدار البيع :كامل العقار

سـتبيع دائرة التسـجيل العقاري يف املسيب يف املزايدة 
العلنيـة العقـار املوصوف اعـاله العائـد للراهن )عيل 
كرنفـل عمران( لقـاء طلب الدائـن املرتهن ) مرصف 
الصناعـي( البالـغ ) 2٤000000( اربعـه وعـرشون 
مليوندينـاراً فعىل الراغب يف االشـرتاك فيهـا مراجعة 
هـذه الدائرة خالل )٣0( يوماً اعتبـاراً من اليوم التايل 
لتاريـخ نرش هـذا االعالن مسـتصحباً معـه تأمينات 
قانونيـة نقدية او كفالة مرصفية ال تقل عن 10% من 
القيمـة املقدرة للمبيـع البالغـة ) 2٤000000(اربعه 
وعرشون مليونديناراً وان املزايدة سـتجرى يف الساعة 

)12( ظهراً من اليوم األخري. 
كرم حسن مرزه

مدير التسجيل العقاري يف املسيب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف املسيب

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة :٣625 / 5  م٨
املحلة او رقم واسم املقاطعة :سكندرية

الجنس: هيكل مسقف لعماره
النوع : ملك رصف 

رقم الطابق :ثالث طوابق
املساحة :66 سم   ٩6مرت  2 اولك

الشاغل :صاحب العقار
مقدار البيع :نصف العقار

سـتبيع دائرة التسـجيل العقاري يف املسيب يف املزايدة 
العلنية العقـار املوصوف اعاله العائـد للراهن )حيدر 
عمـران عـيل( لقـاء طلـب الدائـن املرتهـن ) مرصف 
الصناعي( البالـغ ) ٣00000000( عدى الفوائد ثالث 
مائـة  مليوندينـاراً فعـىل الراغـب يف االشـرتاك فيهـا 
مراجعـة هـذه الدائرة خـالل )٣0( يوماً اعتبـاراً من 
اليوم التـايل لتاريخ نرش هذا االعالن مسـتصحباً معه 
تأمينـات قانونية نقدية او كفالة مرصفية ال تقل عن 
10% من القيمة املقدرة للمبيع البالغة )٣00000000(
ثالث مائة مليون ديناراًوان املزايدة ستجرى يف الساعة 

)12( ظهراً من اليوم األخري. 
كرم حسن مرزه

مدير التسجيل العقاري يف املسيب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

قسم الحسابات / شعبة املخازن
العدد : ٧06/حـ/ 2021

التاريخ ٣/2021/5
اعالن

اشـارة اىل كتاب مجلس القضاء االعىل دائرة  الشؤون 
املالية واالدارية مكتب املدير العام شؤون اللجان املرقم 
2٨/م.ح شـطب / 2021 يف 2021/2/11 تعلن هذه 
الرئاسـة عن بيـع املوجودات الثابتة االثاث يف رئاسـة 
محكمة اسـتئناف املثنـى واملحاكم واملكاتـب التابعة 
لها فعـىل الراغبـني بالـرشاء مراجعة هذه الرئاسـة 
خالل سـبعة ايام اعتبارا من ثاني يوم االعالن والنرش 
يف الصحـف املحلية وسـوف تجري ظهـر اليوم االخري 
لالعالن مسـتصحبا معهم التامينات القانونية البالغة 
20% مـن القيمة املقدرة البالغة ٣٤٨0500 فقط ثالثة 
ماليـني واربعمائة وثمانون الف وخمسـمائة دينار ال 

غريها 
القايض

طالب حسن حربي
رئيس محكمة استئناف املثنى االتحادية

اعالن
وزارة الصحة والبيئة / الرشكة العامة لتسويق االدوية واملستلزمات الطبية 

يرسنا دعوتكم لالشـرتاك باملناقصات ادناه والتي تتضمـن تجهيز )املواد املذكورة يف الجدول ادناه( والواردة 
ضمن حسابات املوازنة الجارية واالطالع عىل املستمسكات املطلوبة يمكنكم زيارة موقع رشكتنا عىل االنرتنت 

)www.moh.gov.iq( واملوقع الخاص بالوزارة )WWW.kimadia.iq( : وعىل املوقع الخاص بالرشكة
علما ان ثمن مسـتندات املناقصة التي مبلغها اقل مـن مليون $ هو  ) 1000000( مليون دينارعراقي غري 
قابل للرد و املناقصات التي مبلغها اكثر من مليون $ هو )2000000( مليونني دينار عراقي غري قابل للرد 
ويتحمـل من سرتسـو عليه املناقصة اجور االعالن  وعىل ان يتم تقديم وثائـق االعمال املماثلة مع العرض 
اما التامينات االولية والتي يجب ان تكون بنسبة 1% من قيمة العرض تقدم عىل شكل خطاب ضمان نافذ 
ملـدة سـنة كاملة وال يطلق املبلغ من املرصف اال بكتاب من الرشكـة يؤيد انتفاء الحاجة او صك مصدق او 
كفالة مرصفية ضامنة او سندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية علما ان طريقة الدفع ستكون 
)حسب رشوط املناقصة( وطريقة الشحن )CIP( او حسب  الرشوط  وان الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ 
العطاءات وعىل من سرتسو عليه املناقصة رضورة تقديم التأمينات القانونية )كفالة حسن االداء ( البالغة 
)5%( من قيمة االحالة وعىل شـكل خطاب ضمان او كفالة مرصفية او صك مصدق او مسـتندات القرض 
التـي تصدرها املصارف الحكومية ولغـرض االطالع يمكنكم زيارة موقع الرشكة او الوزارة املذكورين انفا 
علما ان املؤتمر الخاص باالجابة عىل استفسـارات املشاركني سيعقد الساعة العارشة صباحا يوم االربعاء 

 2021/5/26
مالحظـة / يف حالة مصادفة موعد الغلق عطلة رسـمية يكون اليوم التايل  للدوام الرسـمي هو اخر موعد 

لتقديم العطاء ويعترب يوم الغلق ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء

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

 TENDER ANNOUNCEMENT مناقصةالعالن إ
  

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

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

  
1427مناقصة رقم   TENDER No.  1427 

 TENDER NAME:  PROCUREMENT OF HIGH-PRESSURE AND LOW-PRESSURE FLARE TIP  الضغط  منخفضو الضغط عالي رأس الشعلة معدات حزمةشراء اسم المناقصة : 
PACKAGES 

لعطاء موقع من قبل ممثلها لالشركة المقدمة على ورقة المناقصة بعد تقديم طلب خطي ( هذه وثائقعلى  ايمكن لمقدمي العطاءات أن يحصلوو
ة، المخول) يحتوي على االسم الكامل لمقدم العرض ورقم الهاتف والفاكس والعنوان البريدي والبريد اإللكتروني حيث سُترسل الوثائق للمناقص

 :بالمشغل الخاص التالي اإللكتروني البريد عنوان ويرسل هذا الطلب الخطي الى. تصالوأيضا على االسم الكامل ووظيفة الشخص المخول لال
 

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

  
Tenders-Materials@gazpromneft-badra.com. Tenders-Materials@gazpromneft-badra.com 

  
دون أن يتحمل أية مسؤولية عن الفقدان أو بعد استالم الطلب الخطي من مقدمه سيرسله المشغل وثائق المناقصة عن طريق البريد اإللكتروني 

 التأخر.
Upon receipt of a written request from the Bidder, the Operator will send the Tender Documentation to 
such Bidder by e-mail without any responsibility for loss or late delivery. 

  

 Please note that in order to be considered for further evaluation under this Tender, the Bidder as a ضمن ما يلي:ومن أجل اإلدراج في عمليات التقييم في إطار هذه المناقصة يجب على مقدم العطاء أن يتوافق مع أدنى مستوى من المطالب التي تت
minimum shall:  

  

 الجودة نظمةأل إصدار أحدث مع الجودة نظام يتوافق أن يجب. الصناعة معايير على) QA( العطاء مقدمل جودةال ضمان برنامج يعتمد -
ISO 9001. 

 .بشكل كامل للمتطلبات الفنية للمشغل بتوريدها مقدم العطاء يجب ان تتطابق البضائع التي يقوم -
 المناقصة. هذه بموجب المشغل من المقدمة العقد مسودةاألساسية الواردة في  واألحكام الشروط على العطاءيوافق مقدم  -

- Bidder Quality Assurance (QA) program is based on industry standards. The quality system shall be 
in line with the latest edition of ISO 9001 quality systems; 

- The Goods proposed by the Bidder shall fully comply with the Operator’s Technical Requirements; 
- Bidder accept key terms and conditions of the draft of the contract provided by the Operator under 

this Tender; 
 

 العطاء مقدم مع الموقع العقد بموجب األولى الفاتورة من التمديدإعالنها أو إعالن مبلغا محددا في وثائق المناقصة مقابل باستقطاع المشغل سيقوم 
   الفائز

 
  العالمي / غرينتش  (بالتوقيتتقديم العطاءات) هو الساعة الخامسة مساًء يوم وساعة انتهاء لتقديم العطاءات ضمن هذه المناقصة (موعد أقصى ن إ

 .2021 حزيران 15 )(3:00+

The Operator will deduct an amount specified in the Tender Documentation for tender announcement 
and further extension announcement, if applicable, from the first invoice under the contract signed with 
the successful Bidder. 
 
The deadline for submission of bids under this Tender (Bid Due Date & Time) is 17:00 (UTC/GMT+3:00) 
June 15, 2021. 

  
 .الممتد االستحقاقالمعلومات عن يوم وساعة  بنشر المشغلقوم سي ،ناقصة هذه المفي حال تمديد الموعد النهائي بموجب 

 
 

 لتجاري. للعرض ا ظرف منفصلللعرض الفني و ظرف منفصل .نمنفصال ظرفان) 2حيث يقدم  ( تكون المناقصة مفتوحة: االستراتيجية
 
 

فقط للمقدمين الناجحين في التقييم الفني حسب إجراءات المناقصة  يتم تقييم العروض التجارية) 2يتم تقييم العروض الفنية أوال. () 1التقييم: (
 المعتمدة من قبل المشغل

 
 لمناقصة في وثائق المناقصة.احكام ُتوضح تفاصيل شروط وأس
 

حمل أية مسؤولية تجاه أن يتالعقد دون  حالةإفي أي وقت قبل  المناقصةإلغاء و أ، بموجب المناقصة الحق في قبول أو رفض أي عطاء شغلالميملك 
 أو دون أن يبرر أسباب اتخاذه الخطوات من هذا القبيل عطاء ي مقدمأ

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

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

 
First Extension Announcement for Tender No: 011-SC-20-EBS

Provision of 2021 FSF EPCC Project
Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification 

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the 
laws of Hong Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, 
Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Provision of 2021 FSF EPCC Project
Tender No.: 011-SC-20-EBS
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for first time. All the specialist 
companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with EBS Petroleum 
Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by paying the 
tender fee (100$) after fill and sign Bidding Documents Purchase Request.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek ONE (1) contractor who have the qualified international professional 
experience in Iraq oil fields service market. The Scope of Work covers The Engineering, Procurement, Construction 
and Commissioning (EPCC) to be performed by the BIDDER shall include detailed design, route selection, 
alignment, engineering, procurement, installation, testing, pre-commissioning, commissioning and performance 
test of the facilities for more details please refer to ITB document.
The technical evaluation shall be taken into consideration with following categories:
1. Company General Capability and Professional ability
2. Experience
3. Compliance with scope of work
4. Executive Plan & Ability to meet schedule. 
5. QHSE
6. Local participation
Part Two: Purchase the ITB
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents before the deadline of 
submission. please email to Ni Dawei nidawei@ebspetroleum.com and Ms. Tan Li Tanli@ebspetroleum.com and 
submit the following documents one day in advance. 
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company
B: Valid Copy of Company registration Documents,  tax clearance, Social securities etc. 
C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email)
D: One person can only represent one company
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp. 
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted.
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately 
before the deadline 4:00 PM May 14th, 2021 based on the ITB documents. and now we made the First Extension, 
so the deadline for buying the ITB and Submission the proposals should be extended to 16:00 30th May 2021 Iraq 
Time.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan 
S2 Camp before the deadline of tender mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and 
compile).
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read 
and compile).
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall 
be submitted strictly in accordance with the ITB documents, and the tender name, tender number and bidder’s 
address and contact information should be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform 
the C&P Dept three days before the submission deadline date for the purpose of swift answering before the bidding 
date.
Contract Person: Mr. Ni Dawei  nidawei@ebspetroleum.com 
and Ms. Tan Li tanli@ebspetroleum.com 
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee.
You can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above announcement.

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraqجملس القضاء األعىل

رئاسة حمكمة استئناف البرصة االحتادية
حمكمة البداءة املختصة بالدعاوى التجارية يف البرصة

اعالن
 GSA Environmental Limited إىل املدعى عليه/ املدير املفوض لرشكة

/ إضافة لوظيفة
أق�ام املدعي / مدير ع�ام رشكة مصايف الجن�وب/ إضافة لوظيفتة 
الدعوى املرقمة 4/ ت/ ٢٠١٩ ضدك يطلب فيها فس�خ العقد املرقم 
4٩٥4 واملتضمن انشاء مرشوع وحدات خدمات الطاقة رقم ٢ بأسلوب 
تسليم املفتاح والزامك بتس�ديد مبلغ عمولة فتح االعتماد املستندي 
الخ�اص بالعقد والبالغ ٢٢٠,٩٧٥$ م�ع التعويض عن األرضار التي 
لحق�ت به من ج�راء ذلك  وتحميلك الرس�وم واملصاري�ف القانونية 
واتعاب املحاماة  ولكون مقر إقامتك مجهول محل اإلقامة عليه قررت 
هذه املحكمة تبليغك إعالنا يف صحيفتني محليتني  يوميتني رسميتني 
للحضور إىل هذه املحكمة صباح يوم املرافعة املوافق ١٢/ ٥/ ٢٠٢١ 
أو ارسال من ينوب عنك قانونا وبعكسه سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابا وعلنا وفق القانون

العدد ٤/ ت/  ٢٠١٩
التاريخ ٢/ ٥/ ٢٠٢١

القايض 
مصطفى شاكر عيل



www.almustakbalpaper.net اعالنات6 العدد )2370( الثالثاء  4  آيار  2021

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

وثائق العطاء القياسية
وزارة الصناعة واملعادن / رشكة اور العامة

جتهيز السلع
املناقصة االستريادية املرقمة 4/م/أ/2021

معلنة )للمرة الثانية( 
جتهيز 250 طن حبيبات بويل اثلني عايل الكثافة عىل 

شكل دفعة
تاريخ الغلق : الساعة الواحدة بعد الظهر حسب 

التوقيت املحيل ملدينة النارصية 2021/6/7

املقدمة
لق�د تم اعداد )وثائق العطاء القياس�ية لتجهيز الس�لع 
باس�لوب تنافيس عام ( للمش�اريع املمول�ة من املوازنة 

االتحادية لجمهورية العراق 
تف�رض ه�ذه الوثائق عدم ح�دوث اي تأهيل مس�بق 

ملقدمي العطاءات قبل طرح العطاء

وثائق اعلطاء القياسية 
ص�ادرة  يف : وزارة الصناع�ة واملع�ادن / رشك�ة اور 

العامة 
تجهيز السلع 

العطاءات التنافسية العامة 
املناقصة العامة رقم )4/م/أ/2021( 

)اعالن للمرة الثانية( 
تجهي�ز 250 طن حبيب�ات بويل اثلني ع�ايل الكثافة عىل 
ش�كل دفعة واحدة حس�ب املواصف�ات الفنية املطلوبة 
القس�م  يف  الفني�ة  املواصف�ات  ج�دول   يف  املوضح�ة 

السادس

امل�روع : مناقص�ة عام�ة رق�م )4/م/أ/2021( عىل 
املوازنة التشغيلية 2021

جه�ة التعاقد : ) وزارة الصناع�ة واملعادن / رشكة اور 
العامة( 

املشري : )رشكة اور العامة ( 

اعالن مناقصة  عامة استريادية )للمرة الثانية( 
العدد : 3759

التاريخ 2021/5/3 
اىل السادة : 

م / املناقصة املرقمة 4/م/أ/2021 للمرة الثانية 
يرس )رشك�ة اور العامة اح�دى رشكات وزارة الصناعة 
واملع�ادن( بدع�وة مقدم�ي العط�اءات املؤهل�ني وذوي 

الخربة لتقديم عطاءاتهم 
)تجهي�ز 250 ط�ن حبيبات بويل اثلني ع�ايل الكثافة عىل 
ش�كل دفعة واحدة حس�ب املواصفات الفني�ة املطلوبة 
القس�م  يف  الفني�ة  املواصف�ات  ج�دول   يف  املوضح�ة 

السادس(
DAP ف�رة التجهي�ز : 45 يوم عىل ش�كل دفع�ة واحدة

واصل مخازن الركة من تاريخ توقيع العقد
� طريقة الدفع 

يكون دفع املستحقات املالية  بموجب صك نقدا بالدينار 
العراق�ي بما يعادل الدوالر باعتم�اد نرة البنك املركزي 

العراقي يف يوم دفع املستحقات مع مالحظة ما ياتي :
1 � ع�ىل مقدمي العطاء املؤهل�ني والراغبني يف الحصول 
ع�ىل معلومات اضافية االتصال ب�� )رشكة اور العامة( 

عرب الربيد االلكروني 
urscoe@ur.industry.gov.iq

urcoe@gmail.com
خ�الل ايام الدوام الرس�مي م�ن االح�د اىل الخميس من 
الس�اعة الثامنة وحتى الس�اعة الثانية بعد الظهر وكما 

موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات 
2 �  مبل�غ الكلفة التخمينية الكلي�ة  ) 406250 دوالر ( 

DAP واصل مخازن الركة
3 � مق�دار مبلغ التامين�ات االولي�ة للمناقصة املطلوب 
تقديمها مع العطاء ) 40625( دوالر التي تمثل )1%( من 
مبل�غ الكلفة التخمينية الكلية وبم�ا يعادل )5931250 
دينار عراقي( باعتم�اد نرة البنك املركزي يف يوم اعداد 

الوثائق 
4 � س�عر بيع مس�تندات املناقصة ه�و 500000 دينار 
)فقط خمسمائة الف دينار ال غريها( غري قابلة للرد اال يف 
حالة الغاء املناقصة من قبل رشكتنا فقط دون تعويض 
ملقدمي العطاء ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور 

النر واالعالن االخري
5 � بامكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق العطاء 
بع�د تقديم طلب تحريري اىل رشكة اور العامة يف مقرها 

الرئييس الكائن يف مدينة 
النارصي�ة  او مكت�ب بغداد العائ�د اىل رشكتنا يف منطقة 
الك�رادة � الب�و جمع�ة � رق�م ال�دار 139 � ش�ارع ابو 
ن�ؤاس � مج�اور فن�دق ديانا الس�ياحي ) رق�م املوبايل 
07711223235 للحص�ول عىل اوراق املناقصة بعد دفع 

قيمة البيع للوثائق املوضح يف الفقرة )4( اعاله
6 � عىل مقدم العطاء ان يس�تخدم نموذج صيغة العطاء 
املوجود يف القس�م الرابع )نماذج العطاء( ويجب ان يتم 
تعبئة النموذج بالكام�ل باملعلومات املطلوبة دون تغيري 

يف شكله ولن تقبل اي بدائل
7 � متطلب�ات التاهي�ل املطلوبة : )كم�ا مبينة  يف وثائق 

املناقصة( ورشكتنا غري ملزمة بقبول اوطىء االسعار
8 � يتم تس�ليم العطاءات اىل العن�وان االتي ) رشكة اور 
العامة / القس�م التجاري � العنوان : محافظة ذي قار � 
النارصية � تقاطع سوق الشيوخ( يف املوعد املحدد )لغاية 
الساعة الواحدة بعد الظهر حسب التوقيت املحيل  ملدينة 
النارصي�ة م�ن تاريخ غل�ق املناقص�ة يف )2021/6/7( 
وسوف يتم رفض العطاءات املتأخرة التي ترد عن طريق 
الربي�د االلكروني وان العطاءات املتأخرة س�وف ترفض 
وس�يتم فتح العط�اءات بحضور مقدم�ي العطاءات او 
ممثليه�م الراغب�ني بالحض�ور يف العن�وان االت�ي : املقر 
الرئي�يس لرك�ة اور العامة يف النارصي�ة / غرفة لجنة 
فت�ح الع�روض( يف الزمان والتاريخ الذي ي�يل يوم الغلق 
) الس�اعة التاسعة صباحا حس�ب التوقيت املحيل ملدينة 

النارصية ليوم 2021/6/8(  
9 � س�يعقد مؤتم�ر خ�اص لالجابة عن االستفس�ارات 
يف تمام الس�اعة التاس�عة صباحا بتوقي�ت املحيل ملدينة 
النارصية ليوم 2021/5/31 وذلك عىل قاعة االجتماعات 
وان كل االستفس�ارات املتعلقة بوثائق املناقصة يجب ان 
تق�دم يف موعد اقصاه س�بعة ايام تس�بق تاريخ انعقاد 
املؤتم�ر واذا ص�ادف موعد انعقاد املؤتم�ر او موعد غلق 
املناقص�ة عطلة رس�مية فان موع�د انعق�اد املؤتمر او 
موعد غلق املناقصة  حس�ب الحال سيكون يف اليوم الذي 
ييل العطلة وبتمام الس�اعة املحددة يف التاريخ االس�اس 

لعقد املؤتمر وساعة الغلق
مع التقدير

املدير العام

وثائق العطاء القياسية تجهيز السلع

وزارة املوارد املائية
دائرة تنفيذ اعامل كري االهنر

القسم القانوين
اعالن

استنادا إىل قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم ) 21( لسنة 2013 املعدل تعلن دائرة تنفيذ 
اعمال كري االنهر إحدى تشكيالت وزارة املوارد املائية عن إجراء مزايدة علنية لبيع كميات 

نواتج كري يف محافظة االنبار / قاطع سدة الفلوجة وكما مبني بالجدول 

وذل�ك يف يوم االح�د املوافق 23/ 5/ 2021 )يف تمام الس�اعة العارشة صباح�ا( واذا وافق 
يوم املزايدة عطلة رس�مية فستجري املزايدة يف اليوم الذي يليه يف محافظة االنبار / قضاء 
الفلوجة ) موقع الفلوجة / قاطع سدة الفلوجة فعىل الراغبني باالشراك يف املزايدة العلنية 
االطالع عىل الروط الفنية وجدول الكميات الخاصة باملزايدة يف القس�م القانوني يف مركز 
دائ�رة تنفيذ اعمال ك�ري األنهر وقبل الدخول يف املزايدة عليه�م الحضور يف الزمان الزمان 
واملكان املعينني مس�تصحبني معهم التأمينات القانونية وكما مبني يف الجدول اعاله بصك 
مصدق ألمر دائرة تنفيذ اعمال كري األنهر عىل أن تس�تكمل باقي التأمينات بالس�عر الذي 
ترسو عليه املزايدة وعىل املزايد تقديم املستمسكات املطلوبة (     البطاقة املوحدة أو بطاقة 
األحوال الشخصية - بطاقة السكن - شهادة الجنسية العراقية )األصلية واملصورة ( ويتحمل 
من ترسو عليه املزايدة أجور نر االعالن والداللية البالغة % 2 كما عليه تسديد كامل املبلغ 
بص�ك مصدق ألمر الدائرة خالل )7( ايام من تاري�خ املصادقة عىل البيع ورفع املواد خالل 
املدة املبينة يف الجدول اعاله وبعكسه يعد ناكال ويتم مصادرة املبلغ املتبقي وعدم تسليمه 
نواتج الكري اضافة اىل تحمله التبعات القانونية ويف حالة الحاجة الي استفسارات تخص 

املزايدة يمكن مراجعة القسم القانوني يف مركز الدائرة قبل موعد املزايدة 
مع التقدير

املدير العام

التامينات القانونية المالحظات المدة المحددة 
لرفع الكميات

الكمية الكلية 
التخمينية موقع العمل ت

21000000 واحد 
وعشرون مليون 

دينار
الكمية مطروحة في 

حوض الترسيب تسعة اشهر 84000م3 موقع الفلوجة / قاطع 
سدة الفلوجة رقم )1( 1

جملس القضاء األعىل
رئاسة حمكمة استئناف البرصة االحتادية

حمكمة البداءة املختصة بالدعاوى التجارية يف البرصة
اعالن

إىل املدع�ى عليه/ املدير املفوض لركة الطليعة الهندس�ية وخدمات 
حقول النفط ش.م.م / إضافة لوظيفة

أقام املدعي / مدير عام رشكة مصايف الجنوب/ إضافة لوظيفتة الدعوى 
املرقمة 13/ ت/ كشف/ 2019 ضدك يطلب فيها تثبيت الوضع الراهن 
وقيم�ة األعمال املنجزة والغ�ري منجزة للعقد املرق�م 4913 والخاص 
بتجهي�ز منظوم�ة flowmetering system for maysan refinery يف 
قس�م مصفى ميسان وتحميلك الرسوم واملصاريف القانونية واتعاب 
املحاماة  ولكون مق�ر إقامتك مجهول محل اإلقامة عليه قررت هذه 
املحكم�ة تبليغ�ك إعالن�ا يف صحيفت�ني محليتني  يوميتني رس�ميتني 
للحض�ور إىل هذه املحكمة صباح يوم املرافعة املوافق 12/ 5/ 2021 
أو ارس�ال من ينوب عنك قانونا وبعكسه سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابا وعلنا وفق القانون

العدد 13/ ت/ كشف/ 2019
التاريخ 2/ 5/ 2021

القايض 
مصطفى شاكر عيل
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إدارة الرشطة تستغني عن الطاقم املساعد 
للمدرب إليتش

             المستقبل العراقي/ متابعة

استغنت إدارة نادي الرشطة، عن الطاقم 
الفني املساعد للمدرب الرصبي ألكسندر 

إليتش بالكامل، دون ذكر األسباب.
 ونرش النادي، عرب موقعه الرسمي، اليوم 
اإلثنني، ش�كرًا للطاقم الفني للداللة عىل 

انتهاء مهمتهم مع الفريق.
وج�اء يف البي�ان »قدمت الهيئ�ة اإلدارية 
لنادي الرشطة الريايض شكرها وتقديرها 
للمالك التدريبي املس�اعد للفريق املكون 
من هيثم الش�بول، وحس�ني عبد الواحد، 
وم�درب ح�راس املرمى عماد هاش�م، ملا 
بذل�وه من جهٍد كبري خالل تواجدهم مع 
الفريق يف مش�وارهم س�واء يف الدوري أو 
البطولة اآلس�يوية«.وتمنى النادي، لهم، 
لتوفي�ق يف مش�وارهم املقبل م�ع األندية 

تذي�ل  الرشط�ة  أن  املنتخبات.يذك�ر  أو 
املجموع�ة الثالثة يف دوري أبطال آس�يا، 

 3 برصي����د 
نقاط.

تفادي هبوط الطلبة اهلدف األسايس 
لثائر جسام

             المستقبل العراقي/ متابعة

يخ�وض فري�ق الطلب�ة، حصت�ه التدريبية 
األوىل، تح�ت إرشاف امل�درب الجدي�د ثائ�ر 
جس�ام، الذي تس�لم املهمة، خلًف�ا للمدرب 

السابق حسن أحمد.
وقال املنس�ق اإلعالمي للطلبة، رياض هادي 
»ثائر جس�ام س�يقود الوحدة التدريبية األوىل 
مع طاقمه الفني يف ملعب الربج بجامعة بغداد، 
وبمس�اعدة عيل حس�ن، ومدرب حراس املرمى 
إبراهيم س�الم«.وأوضح يف ترصي�ح صحفي ان 
»إدارة الطلب�ة تث�ق كث�رًيا يف ثائر جس�ام، نظرًا 
مل�ا يمتلكه من خ�ربة وتجارب ناجحة النتش�ال 
الفريق ال�ذي يعاني من تراجع نتائجه«.وش�دد 
»مهمة ثائر جس�ام، تكم�ن يف تأمني الفريق يف 

الدوري املمتاز وتفادي الهبوط للدرجة األوىل«.وأش�ار 
إىل أن الهيئ�ة اإلداري�ة املؤقت�ة أكدت دعمه�ا الكامل 

للجه�از الفني الجديد، وتوفري س�بل النج�اح للمدرب من أجل 
ضم�ان البقاء.يش�ار إىل أن الطلب�ة يحتل املرك�ز 17 يف جدول 

ترتيب الدوري املمتاز برصيد 27 نقطة.

رئيس نادي اجلوية: شخصنا 
أسباب اخلروج اآلسيوي

              المستقبل العراقي/ متابعة

بحثت الهيئة اإلدارية لنادي الق�وة الجوية، نتائج الفريق 
يف دوري ابط�ال آس�يا، الت�ي تذيل من خالله�ا املجموعة 

الثانية.
وقال رئيس الهيئة اإلدارية للنادي، الفريق الطيار ش�هاب 
جاه�د، يف بيان رس�مي، اليوم االثنني: »بحثن�ا مع الكادر 
التدريبي والالعبني نتائج الفريق يف دوري أبطال أسيا، وتم 

تشخيص النقاط املهمة لخروج فريقنا من البطولة«.
وواص�ل: »الهيئة اإلدارية حثت الفريق عىل نس�يان نتائج 
دوري األبط�ال، والرتكيز عىل مس�ابقتي ال�دوري املمتاز 
وكأس الع�راق، وع�ىل الجميع أن يط�وي صفحة املايض، 
ويركز عىل االس�تحقاقات املحلية، التي نراهن من خاللها 

عىل تحقيق إنجازات جديدة للقوة الجوية«.
وأردف: »قدمن�ا الدع�م امل�ادي واملعنوي إلنجاح مس�رية 
الفري�ق، يف بطولتي الدوري املمتاز وال�كأس، ونطلب من 
جمهورن�ا العري�ق الوق�وف م�ع الفريق، لك�ون التتويج 

باللقب مسألة وقت، ويحتاج مساندة كبرية«.

مدير باريس لـم يعد يستبعد رحيل نيامر
              المستقبل العراقي/ متابعة

أث�ار الربازييل ليوناردو املدير الفني لباريس س�ان جريمان الجدل 
بش�أن مس�تقبل مواطنه نيم�ار الذي ما زال ل�م يوقع عىل عقده 

الجديد لغاية اآلن.وكان باريس س�ان جريم�ان قريباً من التوصل 
التفاق مع نيمار خالل األشهر املاضية لتجديد عقده الذي سينتهي 
ع�ام 2022، لكن ع�ادت يف اآلونة األخ�رية أنباء تتوق�ع عودته إىل 
برشلونة، وذلك يف ظل محاولة ليونيل مييس والرئيس خوان البروتا 

إلقناع�ه بالع�ودة إىل ملعب الكام�ب نو.ون�رشت صحيفة موندو 
ديبورتيف�و اإلس�بانية ترصيحات مقتضبة لليون�اردو عندما قام 
أحد الصحفيني بس�ؤاله عن مس�تقبل نيمار عقب مباراة باريس 

سان جريمان للسيدات ضد برشلونة يف دوري أبطال أوروبا.

رونالدو عىل موعد مع إنجاز أسطوري
              المستقبل العراقي/ متابعة

مهاج�م  رونال�دو  كريس�تيانو  اق�رتب 
يوفنتوس من تحقيق إنجاز تاريخي جديد 
يضيفه إىل األرقام القياسية العديدة التي 
حطمها خالل مس�ريته االحرتافية، وذلك 
بعد أن قادم فريق�ه للفوز عىل أودينيزي 

يوم أمس األحد.
وكان يوفنت�وس متأخ�راً به�دف نظيف 
أم�ام أودينيزي حت�ى الدقيق�ة 83، لكن 

رونال�دو انفج�ر يف آخر الدقائ�ق األخرية 
وأحرز هدف�ني حاس�مني، األول جاء من 
ركلة جزاء تحصل عليها بنفسه، والثاني 

من كرة رأسية مذهلة.
ورف�ع كريس�تيانو رونال�دو رصيده إىل 
27 هدفاً يف الدوري اإليطايل هذا املوس�م، 
مع�ززاً موقعه يف صدارة ه�دايف البطولة، 
كم�ا رفع رصي�ده إىل 99 هدف�اً بقميص 

يوفنتوس يف مختلف البطوالت.
وأصب�ح ص�اروخ ماديرا ع�ىل بعد هدف 

واح�د فقط ليصب�ح أول الع�ب يف تاريخ 
ك�رة القدم عىل الصعيد االحرتايف يس�جل 

100 هدفاً بقميص 3 أندية مختلفة.
وتمك�ن رونالدو من تس�جيل 118 هدفاً 
بقمي�ص مانشس�رت يونايت�د يف جمي�ع 
البط�والت، بينم�ا وّق�ع ع�ىل 450 هدفاً 
خالل فرتة تواجده يف ريال مدريد، وأخرياً 
س�جل 99 هدفاً مع يوفنتوس، وقد يصل 
اله�دف رق�م 100 يف مب�اراة مي�الن  إىل 

القادمة.

               المستقبل العراقي/ متابعة

ق�ررت لجنة املس�ابقات، تأخ�ري مباراة الق�وة الجوية 
والرشطة املؤجلة، يوما واحدا، لوصول الفريقني املتأخر 
إىل الع�راق، بع�د انته�اء مش�اركتهما يف دوري أبط�ال 

آسيا.
وق�ال عض�و لجنة املس�ابقات نج�م األويس يف ترصيح 
صحفي، ان لجنة املس�ابقات وافق�ت عىل طلب إدارتي 
القوة الجوية والرشط�ة، وأجلت املباراة من يوم اإلثنني 

إىل الثالثاء املقبلني.
وب�ني أن اللجنة اتفقت مع الناديني عىل أن يواجه القوة 
الجوية فريق الديوانية بالرابع من الش�هر الجاري عىل 
أن يالقي نفط الوس�ط يف الس�ابع من نفس الشهر أما 
الرشطة فس�يكون اللق�اء املؤجل األول ل�ه يف الخامس 
من الش�هر الجاري مع نفط ميسان، ويواجه الكرخ يف 

الثامن من الشهر نفسه.
وأش�ار إىل أن مباري�ات الجول�ة 30 من ال�دوري املمتاز 
س�تكون يف 11 م�ن الش�هر الجاري وفق الج�دول املعد 
بوقت س�ابق، الفت�ا أن لجنة املس�ابقات ملتزمة تماما 

بالجدول املعد للحفاظ عىل انسيابية املسابقة.
يش�ار إىل أن لجنة املسابقات اعلنت بوقت سابق جدول 

املباريات املؤجلة لفريقي القوة الجوية والرشطة.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

أوباميكانو يكشف سبب رفضه ليفربول واليونايتد
            المستقبل العراقي/ متابعة

أم�اط املداف�ع الفرن�يس داي�وت أوباميكان�و، العب 
اليبزي�ج املنتقل حديث�ًا إىل بايرن ميون�خ، اللثام عن 
سبب رفضه االنتقال إىل ليفربول ومانشسرت يونايتد، 

رغم اهتمام الناديني اإلنجليزيني بخدماته.
وم�ن املتوقع أن يصبح الالعب البال�غ من العمر 22 
عام�اً أحد أفضل املدافعني رفقة بايرن ميونخ، حيث 
بصم عىل مس�تويات رائعة مع اليبزيج وس�يحظى 
الالع�ب الفرن�يس بفرص�ة للتط�ور والتحس�ن مع 

العم�الق البافاري تح�ت قيادته مدربه الح�ايل جوليان 
ناجلزمان.

ورصح املداف�ع الفرنيس يف ترصيح�ات نقلتها صحيفة 
)دييل مريور( الربيطانية: “أبدت أندية أخرى اهتمامها 
بالتعاق�د معي )ليفربول ومانشس�رت يونايت�د(، ولكن 
عندم�ا اتصل بي بايرن ميونخ، كن�ت فخوراً بذلك، مثل 
هذه الف�رص ال تأتي يف كل مرة، وهذا ما جعلني أوافق 
ع�ىل العرض”.وتابع: “كانت ل�دي رغبة كبرية يف البقاء 
بال�دوري األملان�ي، أن�ا مغرم ب�كل يشء هنا، مس�توى 

املباريات، الجماهري واملالعب”.

          بقلم / محمد السوداني 

ب�ال ش�ك حينم�ا نق�ارن ما ب�ني اداء 
االندية العراقية يف دوري ابطال اس�يا 
وما بني اداء العبينا يف املنتخب الوطني 
، نج�د ان هن�اك فارق كبري وشاس�ع 
يف االداء وحت�ى يف رغب�ة الف�وز، ففي 
االس�يوية اتضح�ت معال�م الخل�ل يف 
االع�داد و التنظي�م واالداء والتكتي�ك 
والتوظيف ، حيث نج�د ان انديتنا من 
خالل ه�ذه البطولة  بعي�دة كل البعد 
عن اساس�يا كرة الق�دم او ان تواكب 
تطوره�ا حي�ث انه�ا  لم تس�تطع ان 
تج�اري اندي�ة متواضع�ة وضعيف�ة 
عىل مس�توى الخلي�ج واملنطقة وهذا 
م�ا يجرنا  اىل واقع مرير تعيش�ه كرة 

الق�دم املحلية ع�ىل مس�توى الدوري 
بركائ�زه الثالث�ة واملتمثل�ة ب�االدارة 
واملدرب�ني والالعبني انفس�هم ، بالتايل 
ان ما حصل من اخفاق الندية الزوراء 
يف امللح�ق  والرشط�ة والق�وة الجوية 
يف البطول�ة  يض�ع اكث�ر م�ن عالم�ة 
اس�تفهام عىل واقع ال�دوري العراقي 
وما يحمله من ارهاصات رتيبة تجعل 
من الكرة العراقية مثارا للسخرية كما 
تحدثت عنها بعض القنوات الرياضية 
خس�ارة  وصف�وا  الذي�ن  ومحلليه�ا 
الدحيل م�ن الرشط�ة بالكارثة وكأن 
انديتنا يف املس�توى املائة يف التصنيف ، 
عىل الرغم من وجود اخطاء تحكيمية 
كارثية ربما اطاحت بطموحات انديتنا 
ال س�يما الرشطة وهذا طبعا ال يشفع 

للمستوى الهزيل النديتنا ، وعليه البد 
لالعالم والجماهري واملعنيني بالشان 
الريايض وخصوصا اللهيئة التطبيعية 
ووزارة الش�باب والرياض�ة تفكي�ك 
كل جوان�ب ه�ذه املش�اركة ووضع 
النقاط عىل الح�روف وتقييمها بكل 
تفاصيله�ا ب�دءا من مرحل�ة االعداد 
الفني والنف�يس لالندية قبيل انطالق 
البطول�ة او االس�تعداد االمث�ل بم�ا 
يتناس�ب واهمية الحدث االس�يوي ، 

وانتهاءا بالخروج املذل .
لذل�ك اوال يج�ب ان ال نتعك�ز ع�ىل 
تربيرات املايض وندور يف دوامة ضعف 
البن�ى التحتي�ة وتوقف�ات ال�دوري 

ورتابته وغياب خ�ربة هذه البطوالت 
، الن الع�راق ويف الس�نوات الخم�س 

االخرية تطور بشكل ملحوظ يف تشييد 
، وكذل�ك  الرياضي�ة  التحتي�ة  البن�ى 
يف الحف�اظ ع�ىل اس�تمرارية الدوري 

املحيل دون توقفات طويلة ، لذلك ان 
اردن�ا ان نعالج االخط�اء وخصوصا 
ونح�ن مقبل�ون عىل ث�الث بطوالت 
مهمة عىل مس�توى املنتخب الوطني 
وه�ي تصفي�ات كاس العال�م وامم 
اس�يا املزدوجة وبطولة كاس العرب 
وكاس الخلي�ج ، علين�ا اوال ان نب�دا 
بتنظي�م دوري محرتفني قوي يصنع 
العب�ني عىل مس�توى ع�ايل واال فان 
التعاقد مع العبني اجانب متواضعني 
م�ا ه�و اال ارساف وتبذي�ر الم�وال 
االندية وضياع لجمالية الدوري الذي 
يجب ان يكون منتجا يرفد منتخباتنا 
بالالعبني املتميزين ، كذلك يجب عىل 
ادارات االندية ادخ�ال الفكر التدريبي 
املح�رتف يف ال�دوري العراقي والتعاقد 

م�ع مدربني اجان�ب بمس�توى املدير 
الفن�ي للمنتخب الوطن�ي » كاتانيش 
» وال�ذي اس�تطاع اىل حد م�ا توظيف 
الالعب العراقي بفرتة قياسية استطاع 
يف  مجموعت�ه  تص�در  خالله�ا  م�ن 
التصفيات املزدوجة وتحسني تصنيف 
العراق عىل املستوى االسيوي والعربي 
وال�دويل ، كذل�ك عىل الالع�ب العراقي 
اس�تيعاب ثقاف�ة الف�وز واملنافس�ة 
يف جمي�ع البط�والت وع�دم الته�اون 
او االستس�الم لعناوي�ن االندي�ة ، الن 
الالعب العراقي لديه الكثري مما يعطيه 
داخل املستطيل االخرض وهذا ما نراه 
يف املنتخ�ب الوطن�ي واخ�ريا ولي�س 
اخ�را ع�ىل  ادارات االندية ان تحس�ن 
م�ن منهاجه�ا التدريبي س�واء كانت 

املشاركة محلية او خارجية وان تكون 
هن�اك معس�كرات تدريبي�ة حقيقية 
مباري�ات  تتخلله�ا  وان  ترفيهي�ة  ال 
تجريبية تتناس�ب وقوة املش�اركات ، 
وان احد اهم اس�باب اخفاقات انديتنا 
خارجيا هو عدم ق�درة ادارات االندية 
تامني مناهج اعداد حقيقية ومتكاملة 
، بالتايل انعكس س�لبا عىل اداء انديتنا 
يف البطولة االس�يوية وفق�دان فرض 
هوي�ة الك�رة العراقية يف ه�ذا املحفل 
االس�يوي املهم ، لذلك نح�ن ال نريدها 
بطولة » للنس�يان » كسابقاتها وانما 
نريدها بطولة لكشف الخلل الحقيقي 
ومعالجة نقاط الضعف وتدعيم نقاط 
الق�وة الن هناك مش�اركات مهمة يف 

املستقبل القريب .

ال نريدها للنسيان .. وانام لتدارك االخطاء ؟!

املسابقات تصدر قرارًا ملباراة 
اجلوية والرشطة املؤجلة

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوى
القضية املرقمة 2018/873

مقتبس حكم غيابي
1 � اس�م املحكم�ة  : محكم�ة ق�وى االم�ن الداخلي�ة االوىل املنطق�ة 

الخامسة 
2 � اسم املتهم الغائب : الرشطي سلمان عبد االمري خضري

3 � رقم الدعوى 2018/873
4 � تاريخ ارتكاب الجريمة 2013/8/10

5 � تاريخ الحكم : 2018/8/13
6 � املادة القانونية ) 37( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 

7 �  املنسوب اىل مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشأت 
8 � خالصة الحكم : عدم ش�مول املتهم اعاله بقانون العفو العام رقم 
27 لس�نة 2016 لغيابه م�ن تاريخ 2013/8/10 ولح�د االن وانه غري 
مفص�ول او مطرود او مس�تقيل حس�ب كتاب دائرت�ه املرقم 3399 يف 

2018/3/14
9 � الحبس  البس�يط ملدة )س�نة اش�هر( وفق احكام املادة 5 من ق ع 
د رق�م 14  لس�نة 2008 كونه القان�ون االصلح للمته�م عمال باحكام 
امل�ادة 2/2 م�ن ق ع رقم 111 لس�نة  1969 املع�دل وبداللة املواد 61/

اوال و 69/ اوال م�ن ق أ د رق�م 17 لس�نة 2008 وذلك لغيابه من تاريخ 
2013/8/10 ولحد االن

10  � اخراجه من الخدمة اس�تنادا الحكام املادة )42/ثانيا( من ق ع د 
رقم 14 لس�نة 2008 بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية بداللة املادة 

)89/اوال ( من ق ا د رقم 17 لسنة 2008 
11 � اعط�اء املوظف�ني العموميني صالحي�ة القاء القب�ض عليه اينما 
وجد لتنفي�ذ الحكم الصادر بحق�ه والزام املواطن�ني باالخبارعن محل 
اختفائ�ه اس�تنادا الحكام املادة 69 /ثانيا وثالثا م�ن من ق أ د رقم 17 

لسنة2008
12 � حج�ز امواله املنقول�ة والغري منقولة اس�تنادا الحكام املادة 69/

رابعا من ق ا د  رقم 17 لسنة 2008
13 �  تحدي�د  اتع�اب محام�اة للمحام�ي املنتدب ) جب�ار عاتي جرب( 
البالغة ) 25,000( خمس�ة وعرشون الف دين�ار عراقي ترصف له من 

خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
 � حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة 60/ سادسا 
من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 قابال لالعرتاض والتمييز استنادا الحكام 

املادة 71/اوال وثانيا من نفس القانون وافهم  بتاريخ 2018/8/13
اللواء الحقوقي 

عمران جسام محمد الطائي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

 املنطقة الخامسة

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس 2014/919 

محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة بالبرصة
اس�م املتهم ورتبت�ه ووحدته الرشطي حي�در فرهود نعيم 

لجالج / مديرية رشطة محافظة البرصة
رقم الدعوى وتاريخها 2014/656

تاريخ ارتكاب الجريمة 2010/2/12
تاريخ الحكم 2014/6/15

املادة القانونية 5 من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 
خالصة الحكم

حكمت محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة باسم الشعب 
ع�ىل املدان الغائ�ب ) الرشطي حيدر فره�ود نعيم لجالج ( 

باسم الشعب بما ييل :
 1 � بالحبس البس�يط ملدة )س�تة اشهر ( وفق املادة 5/ ق 
ع د رقم 14 لس�نة 2008 بداللة املادتني 61/اوال و 69/اوال  
م�ن ق أ د  رقم 17 لس�نة 2008 لغيابه ع�ن مقر عمله من 

تاريخ 2010/2/12 ولحد االن
2 � اعطاء املوظفني العموميني صالحية القاء القبض عليه 
اينم�ا وجد لتنفي�ذ الحكم الصادر يف حقه اس�تنادا الحكام 

املادة 69/ثانيا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008  
6 � ال�زام املواطنني االخبار عن محل اختفاء املحكوم اعاله 
اس�تنادا الح�كام املادة 69/ثالث�ا من ق أ د رقم 17 لس�نة 

2008
7 � حج�ز اموال�ه املنقولة وغ�ري املنقولة اس�تنادا الحكام 

املادة 69/رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
8 � اخراجه من الخدمة استنادا للمادة 42/ثانيا ق ع د رقم 

14 لسنة 2008
6 � تحدي�د اتعاب محام�اة للمحامي املنت�دب جبار  عاتي 
جرب مبلغ قدره خمس�ة وعرشون الف دينار ترصف له بعد 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
حكم�ا غيابيا صادرا باتف�اق االراء  اس�تنادا الحكام املادة 
61/اوال  من ق أ د قابال لالعرتاض  وافهم علنا يف / /2014 

م  
عميد الرشطة  الحقوقي

رئيس املحكمة

اعالن
رقم االخطار 
2014/118

م�ن / محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�يل املنطق�ة 
الخامسة بالبرصة 

س�عيد  مؤي�د  )الرشط�ي   / الغائ�ب  املته�م  اىل 
خميس( 

املنس�وب اىل رشطة البرصة مل�ا كنت متهما  وفق 
املادة /5/ ق ع د رقم 14 لسنة 2008 لغيابك عن 
مق�ر عملك م�ن تاري�خ 2013/3/5  و لحد االن 
وبم�ا ان مح�ل اختفائك مجهول اقت�ى تبليغك 
به�ذا االعالن ع�ىل ان تحرض ام�ام محكمة قوى 
االمن الداخيل للمنطقة الخامس�ة بالبرصة خالل 
م�دة ثالثون يوما م�ن تاريخ تعليق ه�ذا االعالن  
يف محل اقامتك وتجيب ع�ن التهمة املوجه ضدك 
وعن�د ع�دم حض�ورك س�وف تج�ري محاكمتك 
غيابي�ا وتحجز اموال�ك املنقولة والغ�ري املنقولة 
ويطل�ب من املوظف�ني العموميني الق�اء القبض 
علي�ك اينما وج�دت وتس�ليمك اىل اقرب س�لطة 
حكومية وال�زام االهلي�ني الذين بعلم�ون بمحل 
اختفائك باخبار الجهات املختصة  استنادا للمادة 
69/اوال وثاني�ا وثالث�ا ورابعا  م�ن قانون اصول 
املحاكم�ات الجزائية لقوى االمن الداخيل رقم 17 

لسنة 2008
رئيس املحكمة 

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

إىل ال�رشكاء ) زين�ب هادي عبد الحس�ني عباس، 
رب�اب هادي عبد الحس�ني عب�اس، هاجر هادي 
عبد الحسني عباس، نعيمة هادي ناجي ( اقتى 
حضورك�م إىل مديري�ة بلدية النج�ف االرشف  / 
قس�م اج�ازات البناء لغ�رض اصدار اج�ازة بناء 
للعق�ار املرق�م 2929 / 3 / ح�ي العروب�ة  رقم 
املقاطع�ة ) 4( خالل مدة اقصاها عرشة ايام من 
تاري�خ نرش االعالن وبخالفه س�وف يت�م إصدار 

االجازة / طالب االجازة / سليم عبد الكاظم
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حفالت خترج أم مرسحيات مزيفة!املخدرات.. أدوات الدمار

مهند العبيدييوسف السعدي

ش�هد العراق بعد عام ٢٠٠٣ انتش�ار كبري لظاه�رة ترويج وتعاطي 
املخ�درات، وتحول�ه من بلد مم�ر للمخ�درات اىل بلد مس�تهلك لها، 
والدلي�ل عىل هذا االنتش�ار الفظيع هو بإحصاءات رس�مية ان ٣٠٪ 
من األحكام ص�ارت يف املحاكم العراقية كان الس�بب وراء جرائمها 

املخدرات.
املش�كلة األكرب هو ظهور ح�االت الرتويج والتعاط�ي ضمن أعمار 
صغرية ومن كال الجنس�ن.. فقد رسب خ�رب عن القبض عىل طالبة 
يف احدى املدارس املتوسطة يف بغداد بعمر ١٣ سنة ويف حوزتها كيلو 

غرام من املخدرات وتتوىل تمويل شبكة من ١٥ طالبة متعاطية!
م�ن الط�رق الت�ي يت�م اإليقاع م�ن خالله�ا بالش�باب للرتويج هو 
االحتياج املادي للشباب، اما التعاطي فيتم عن طريق جانب ضعيف 
يف ش�خصية الضحية كأن يكون يعاني من الضغوطات أو العصبية 
ف�ريوج انها مهدئ، او يروج لها يف صف�وف الطلبة أنها تزيد الذكاء 

وتساعد عىل تحقيق معدالت عالية.
دائم�ا ما يتم اإليقاع بالضحية عن طري�ق األصدقاء وتوزع بالبداية 
بش�كل مجان�ي، كما ح�دث مع كتب املادي�ة التي وزع�ت يف العراق 
وخصوصا النجف بشكل مجاني بغرض نرش الفكر اإللحادي، نفس 

أساليب تدمري املجتمع لكن بأدوات مختلفة.
من أهم أسباب وقوع الشباب ضحايا هو التفكك األرسي ليس رشط 
االنفص�ال بن االبوين، ايض�ا التفكك االرسي يف ضع�ف الرقابة من 
االبوي�ن لالبناء، فهل من املعقول أال ينتب�ه األهل عىل فتاة بعمر ١٣ 
ع�ام من تغيري بالترصف�ات إذا كانت متعاطي�ة، وامتالكها لألموال 

بشكل كبري!
اين هي رقابة األهل؟ أو املدرسة حتى تتمكن طالبة من إدخال كيلو 

من املخدرات وتوزيعها عىل شبكة من ١٥ طالبة!
كل نق�اط الخلل ه�ذه بحاجة ملعالجة وكذلك توعي�ة من انه وجود 
مراكز املعالج�ة املتعاطن وتوضيح املتعاطن أنه�م لن يتحملوا اي 
تبع�ات قانونية ألنه�م تعاطوا وإنما يتم عالجه�م.. أما فيما يخص 
املروج�ن والتجار الكب�ار فيجب تطبي�ق القانون بص�ورة صارمة 
عليهم، وإس�ناد الضباط العاملن يف هذا املجال، وذلك لوجود حاالت 
تم بها القاء القبض عىل كمية من املخدرات، ولكنها تأتي من معامل 
التحلي�ل بأنها ب�ودرة، بعد ذلك يتع�رض الضابط ال�ذي أدى واجبه 

للمالحقة العشائرية.
كل هذه األسباب تحتاج اىل معالجات جدية واقعية ليس يف املؤتمرات 
أو قوان�ن عىل ال�ورق من غري تطبيق حقيقي وص�ارم لها، لحماية 
املجتم�ع من هذه اآلفة الخطرية التي تفتك باملجتمع والتي براد بها 

تدمري البلد.

الحظن�ا خالل االٔيام القليلة املاضي�ة إقامة حفالت تخرج كثرية 
جداً للكثري من الطلب�ة يف الجامعات العراقية والغالبية العظمى 
م�ن هٔوالء الطالب لم يكملوا الفصل ال�درايس االٔول أو أنهم عىل 
وش�ك االنته�اء من�ه، فكي�ف إذن يحتفلون بتخرجه�م وهم لم 

يكملوا دراستهم بعد!
وقد الحظنا أيضاً أن الطلبة االٔش�د ضعفاً يف الدراس�ة هم أش�د 
الطالب حرصاً عىل هذه االحتفاالت وعىل متابعة أدق التفاصيل 
فيه�ا، وكأنهم يحاولون التغطية عىل فش�لهم ال�درايس الذريع 
به�ذه البهرجة الزائفة ويعط�ون صورة الٔولي�اء أمورهم أنهم 
ط�الب متفوقون دراس�ياً وهذا االمر اس�تغل ابش�ع اس�تغالل 
م�ن قب�ل جه�ات متع�ددة ال يهمه�ا أب�داً مصلح�ة الطالب بل 
مصالحهم مهما كان الثمن، وقد أدى هذا االٔمر اىل وجود س�وق 
رائج�ة ملتطلبات هذه االحتفاالت مث�ل أرواب التخرج والقبعات 
والدروع واملس�كات والورود االصطناعية والعالمات أو الشارات 
)الباجات( وغري ذلك التي أصبحت ثقل كاهل ارٔس الطلبة جميعاً 
بس�بب التكلفة الباهظة لهذه اللوازم، والتي س�ببت حرجاً وامٔلاً 
للكث�ري من الطلب�ة املتعففن وأصحاب الدخ�ل املحدود، وكانت 
فرصة مواتية للعديد من الطلبة امليسورين الٕظهار ثروات آبائهم 
وأجدادهم والتفاخر بها ومحاولة إذالل بقية الطلبة بما يخالف 

الغرض التي تقام من أجله هذه الحفالت.
ولك�ي ال تخرج ه�ذه الحفالت ع�ن أهدافه�ا الحقيقية ينبغي 
أن تك�ون ه�ذه االحتف�االت احتفاالت رس�مية وت�رشف عليها 
الجامع�ات يف نهاي�ة الس�نة بع�د أن يتس�لم الطال�ب نتيجت�ه 
الحقيقي�ة وهذه ال�دروع والهداي�ا التقديرية التي تق�دم أثناء 
ه�ذه االحتفاالت ينبغي أن توزع عىل من يس�تحقها من الطلبة 
املجدين واملتميزي�ن وال تعطى جزافاً لكل من هب ودب وينبغي 
مراع�اة الطلبة ملا يلبس�ون وخاصة الطالب�ات إذ أن الكثري من 
هذه الحفالت جانبت فيها ألبسة الطالب الذوق العام والحشمة 

والوقار املطلوبن من الطلبة جميعاً.
نحن حريصون عىل أبنائنا الطلبة فال نريدهم أن يكونوا ضحية 
مرسحي�ات مزيفة من قب�ل املنتفعن من ه�ذه الحفالت أمثال 
أصحاب القاعات ومطربي الصدفة وأصحاب املطابع إذ أن مثل 
ه�ذه الحف�الت غري الرس�مية ال طائل من ورائه�ا ، ونرى أنهم 
ُيخدع�ون فيها خديعة وك�ربى ويضحكون فيها عىل أنفس�هم 
وع�ىل أهاليهم، نحن نريد لهم أن يحتفلوا بنجاحهم وانجازاتهم 
بش�كل حقيقي وفعيل ورسمي أيضاً وأن يأخذ كل ذي حق حقه 

بال رضر وال رضار.

كش�فت تقارير أن رشكة “آبل” قد تضيف ميزة جديدة إىل ساعتها الذكية 
يف املستقبل، وهي القدرة عىل مراقبة نسبة السكر يف الدم.

وبحس�ب ما ذكرت�ه صحيفة “ذا تلغراف” الربيطاني�ة ومجلة “فوربس” 
األمريكي�ة، فقد تتمكن س�اعة “آبل” م�ن مراقبة الس�كر يف الدم بفضل 
رشاكتها مع رشكة التكنولوجيا الصحية الربيطانية “روكيل فونيتيكس”، 
خاصة وأن رشكة “آب�ل” األمريكية ظلت من كبار عمالئها خالل العامن 
املاضين. وتركز أعمال رشكة “روكيل” عىل تصنيع مستش�عرات تتعقب 
نس�بة الغلوك�وز يف الدم والضغط وحتى مس�تويات الكحول، مما يش�ري 
إىل أن واحدة عىل األقل من تلك امليزات س�تكون متاحة يف س�اعة “آبل” يف 

املستقبل، بحسب التقارير.
ويقت�رص دع�م رشكة “آب�ل” ملرىض الس�كر حتى اآلن عىل حم�ل أجهزة 

مراقبة من جهات خارجية يف متاجرها.
ويأت�ي إضافة س�اعة “آبل” ملي�زة قياس الس�كر يف الدم وس�ط اهتمام 
صناع�ي كبري بتطوير أجهزة استش�عار لس�كر الدم قابل�ة لالرتداء، وال 

تتطلب إدخال إبر يف الجسم.

يعترب العسل والقرفة من األطعمة الخارقة الحتوائهما عىل الكثري من املنافع 
التي تعود بالفائدة عىل صحة اإلنسان.

وأورد تقرير نرشته مجلة »س�يدتي« الكثري من فوائد مزج القرفة بالعسل، 
ومنها: تس�اعد هذه الخلطة عىل خسارة الوزن: استخدام العسل من شأنه 
أن يس�اعد عىل فقدان الوزن ويعمل عىل تنشيط هرمونات معينة يف الجسم 
تس�اهم بدوره�ا يف كبح الش�هية. عملية الش�فاء م�ن الج�روح املختلفة: 
يساعد املزيج عىل محاربة البكترييا والتقليل من خطر اإلصابة بااللتهابات 
املختلف�ة، وه�ي خصائص مهمة لصح�ة البرشة، وباألخص عملية ش�فاء 
الجروح. تساعد يف السيطرة عىل مستوى السكر يف الدم وبالتايل تقليل خطر 

اإلصابة بمرض السكر من النوع الثاني.
يحتوي هذا الخليط عىل مرّكبات الفالفونويدات املضاّدة لألكسدة التي تشبه 
تأثري اإلنس�ولن، مما يعني أنه يمك�ن تحفيز الجلوكوز من مجرى الدم ويف 

الخاليا التي تحتاج إىل طاقة.

فوائد ذهبية لتناول القرفة مع العسل.. ساعة ابل تراقب نسبة السكر يف الدم
تعرف عليها

ترسيبات تكشف 3 تغيريات جذرية ىف »أيفون 13«
كشفت تقارير صحفية ترسيبات جديدة تخص 
هاتف »أيفون ١٣« من رشكة »أبل« األمريكية، 
تتضمن ٣ تغيريات وتحديثات جذرية، ونرشت 
مجل�ة »فورب�س« األمريكي�ة تقري�را يرص�د 
التحس�ينات الذكية والعملية يف هاتف »أيفون 
١٣«، ليصبح شكلها مختلف كليا عما ظهر عليه 
يف النسخ الس�ابقة. وتتضمن تلك التحسينات 
الثالث�ة تغي�ريات يف حجم الكام�ريات الخلفية 
وإص�دار  ككل،  بالهات�ف  الخ�اص  والهي�كل 
مختلف تماما للنس�خ صغرية الحجم، وجاءت 
تلك التحس�ينات يف أيفون ١٣ عىل النحو التاىل. 
١- حجم الكامريات: تبدو الكامريات الضخمة 
الجدي�دة يف أيف�ون ١٣، جيدة بش�كل مدهش، 
حيث حولت أبل الوحدات من التخطيط األفقي 
إىل التخطيط القطرى والس�بب ىف ذلك واضح، 

وذل�ك ألن الكام�ريات كب�رية جًدا لدرج�ة أنها 
س�تكون ضيق�ة للغاي�ة باس�تخدام الرتتي�ب 
الس�ابق األفق�ى. وتس�اعد تل�ك الكامريات ىف 
تغيري اللعبة يف نظم تصوير الهواتف، من حيث 
التق�اط صور الفيديو أو وض�ع البورتريه. ٢- 

هيكل الهاتف:  يبدو أن رشكة أبل تجري تغيريًا 
الفًت�ا للنظر ع�ىل هاتف »أيف�ون ١٣«، خاصة 
فيما يتعلق بهيكل الهاتف، فيما يتعلق بالجزء 
الخلفي من النموذج األويل فهو لن يكون بلوريا 
أكثر فحس�ب، ب�ل بل س�تدخل عليه أنس�جة 
أخرى مختلفة لم تس�تخدم من قبل يف هواتف 
»أبل«. ٣- أيفون ١٣ مين�ى: تظهر الترسيبات 
األخرية، أن رشكة »أبل« تس�عى بصورة كبرية 
لتطوي�ر كبري يف إصدار »أيفون ميني« الخاص 
بها، والذي يحظى بش�عبية كبرية لدى عش�اق 
»أيفون«، والذي يحظى أيضا بتحسينات كربى 
يف نوعية الشاش�ات ذات تقنية »برو موش�ن« 
وتقوي�ة نطاق�ات اإلنرتن�ت الالس�لكي »واي 
فاي«، وتحس�ن كف�اءة البطارية واس�تهالك 

الطاقة.

من الثاب�ت علمي�ا أن نقص الحدي�د يف الدم يؤدي 
إىل صعوب�ة وص�ول األوكس�جن إىل الدم�اغ مم�ا 
يتس�بب يف ضغ�ط هائ�ل عليه�ا، فتح�دث أزمات 
عديدة.وبحس�ب موق�ع »هيلث الي�ن«، فإن هناك 
٥ مرشوب�ات تصنف ع�ىل أنها تحتوي عىل نس�بة 
عالي�ة جدا من الحديد. واوضح أن فقر الدم يحدث 
عندما ال يحتوي جس�مك عىل م�ا يكفي من خاليا 

الدم الحمراء السليمة.وهناك أنواع عديدة من فقر 
الدم، لكن النوع األكثر شيوًعا هو فقر الدم الناجم 
عن نقص الحديد.حيث تحتوي خاليا الدم الحمراء 
عىل بروتن يس�مى الهيموغلوبن امل�يلء بالحديد، 
فحينما ال يس�تطيع جس�مك إنتاج الهيموغلوبن 
ال�ذي يحتاج�ه لتكوي�ن خالي�ا دم حم�راء كافية 
لتوصي�ل الدم الغني باألكس�جن يف جمي�ع أنحاء 

الجسم، يحدث فقر الدم.وعىل الرغم من أن خطط 
ع�الج فقر الدم فردية، إال أن معظمها يتطلب ١٥٠ 
إىل ٢٠٠ مغ�م م�ن عن�رص الحدي�د يومًي�ا. عصري 
الس�بانخ: فهو من أفضل املرشوب�ات التي تحتوي 
ع�ىل نس�بة عالية م�ن الحدي�د، باإلضاف�ة إىل أنه 
مصدر جيد للمغنسيوم وفيتامن يس وفيتامن ك، 

وغريها من الفيتامينات واملعادن.

مرشوبات »خارقة« لعالج فقر الدم

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

نقابة الصحفيني تشيد بجهود االرسة الصحفية وتستذكر شهداءها
احيت نقابة الصحفين العراقين امس 
االثنن، اليوم العامل�ي لحرية الصحافة، 
فيما اش�ادت بجه�ود االرسة الصحفية 

وتضحياتها يف سبيل الكلمة.
وقال�ت النقاب�ة يف بيان انه�ا املنظمات 
العال�م  ح�ول  الصحفي�ة  واالتح�ادات 
لحري�ة  العامل�ي  بالي�وم  احتفاالته�ا 
الصحافة الذي تحل ذكراه يف الثالث من 

ايار كل عام.
وبه�ذه املناس�بة ف�ان النقاب�ة تش�يد 
بجهود الصحفين واإلعالمين يف العراق 
الذي�ن كان لهم الدور الكب�ري يف تغطية 

معارك تحرير املدن العراقية من عصابات داعش ونقل الصورة 
املرشق�ة لبطوالت الجيش العراقي والقوات األمنية الس�ائدة يف 
تل�ك املعارك فضال عن املس�اهمة الفاعل�ة يف التصدي لجائحة 
كورونا ومش�اركة الجيش األبيض يف كل فعالياته ملقارعة هذا 

الوباء الخطري والحد من تفشيه.
كما وتحيي نقابة الصحفين العراقين أرواح شهداء الصحافة 
الذين قدموا أرواحهم فداء لرسالة الكلمة الحرة والقلم الرشيف ، 
كما وتطالب الجهات الرسمية وغري الرسمية يف العراق برضورة 
توفري بيئة آمنه أوس�ع للعمل الصحفي وبما يمكن الصحفين 
واإلعالمين ومؤسساتهم اإلعالمية من تأدية واجباتهم املهنية 
والصحفي�ة عىل أكمل وجه لنقل الص�ورة املرشقة لبالدنا وبما 

يلي�ق ويتناس�ب م�ع الع�راق وتاريخه 
النقاب�ة  .وقال�ت  امل�رشق  الحض�اري 
يف بي�ان تلقت�ه الس�ومرية ني�وز« انها 
املنظم�ات واالتح�ادات الصحفية حول 
العال�م احتفاالتها باليوم العاملي لحرية 
الصحافة الذي تحل ذكراه يف الثالث من 

ايار كل عام.
وبه�ذه املناس�بة ف�ان النقاب�ة تش�يد 
يف  واإلعالمي�ن  الصحفي�ن  بجه�ود 
الع�راق الذي�ن كان لهم ال�دور الكبري يف 
تغطية معارك تحرير املدن العراقية من 
عصابات داع�ش ونقل الصورة املرشقة 
لبط�والت الجي�ش العراق�ي والق�وات األمني�ة الس�ائدة يف تلك 
املعارك فضال عن املساهمة الفاعلة يف التصدي لجائحة كورونا 
ومش�اركة الجي�ش األبيض يف كل فعاليات�ه ملقارعة هذا الوباء 

الخطري والحد من تفشيه.
كما وتحيي نقابة الصحفين العراقين أرواح شهداء الصحافة 
الذين قدموا أرواحهم فداء لرسالة الكلمة الحرة والقلم الرشيف ، 
كما وتطالب الجهات الرسمية وغري الرسمية يف العراق برضورة 
توفري بيئة آمنه أوس�ع للعمل الصحفي وبما يمكن الصحفين 
واإلعالمين ومؤسساتهم اإلعالمية من تأدية واجباتهم املهنية 
والصحفي�ة عىل أكمل وجه لنقل الص�ورة املرشقة لبالدنا وبما 

يليق ويتناسب مع العراق وتاريخه الحضاري املرشق .

مدير عام ادارة املوارد البرشية بوزارة الداخلية.. االنتقال بالعمل االداري اىل امليداين
رأس وفد اداري رفيع وزار قيادة قوات احلدود

بغداد / املستقبل العراقي
زار مدي�ر ع�ام ادارة املوارد البرشي�ة يف وزارة 
الداخلي�ة الل�واء الرك�ن رحيم هاش�م محمد، 
أم�س االثنن، مق�ر ق�وات الح�دود، فيما أكد 
وض�ع سياس�ات وتقدي�م مقرتح�ات ح�ول 
تطوير بيئ�ة ونظم العمل وجودة االداء ووضع 
خطة مس�تقبلية لتحقيق االهداف املوس�ومة 
التي تروم لتحقيقها الوزارة وخط س�ري العمل 
فيه�ا. وبناء ع�ىل توجيه�ات وزي�ر الداخلية، 
ترأس مدير ع�ام ادارة املوارد البرشية يف وزارة 
الداخلي�ة الل�واء الرك�ن رحي�م هاش�م محمد 
وفداً ادارياً متمث�ل بمدير املالك ومدير التقاعد 
ومدي�ر االرش�يف ومدي�ر املوظف�ن املدني�ن 
ومدي�ر مديرية ش�ؤون االيف�ادات وممثل عن 
مدي�ر الضباط وممثل عن مدي�ر املراتب ومدير 

قس�م الهياكل والقياس�ات ومدير قس�م التخطيط 
واملتابعة ومدير قس�م شؤون القوى الوطنية ومدير 
قسم تكنولوجيا املعلومات وممثل عن قسم املساءلة 
والعدالة ومدير قس�م تنق�الت الضباط لزيارة قيادة 

قوات الحدود.
واس�تقبل الوف�د قائ�د ق�وات الحدود رئي�س اركان 

القيادة ومدير الش�ؤون اإلدارية واملالية، جيث رحبا 
باللواء الركن محمد والوفد املرافق له.

وطرح الل�واء الركن رحيم هاش�م محمد الكثري من 
املقرتحات واآلليات التي من شانها معالجة العوائق 
وحل املعاضل واعداد دراس�ة موس�عة للوقوف عىل 
كل م�ا يخ�دم ابناء ال�وزارة من )الضب�اط واملراتب 
واملوظف�ن( عىل ان تكون الحلول ميدانية والوصول 

اىل العائق وحله يف بشكل آني ورسيع. 
وق�ال إن »اله�دف م�ن ه�ذه الزي�ارة وض�ع 
سياس�ات وتقدي�م مقرتح�ات ح�ول تطوير 
بيئ�ة ونظم العمل وج�ودة االداء ووضع خطة 
مس�تقبلية لتحقي�ق االهداف املوس�ومة التي 
ت�روم لتحقيقه�ا ال�وزارة وخط س�ري العمل 

فيها«.
اوض�ح الل�واء الرك�ن رحي�م هاش�م محم�د 
»س�تكون هن�اك زي�ارات ميدانية لتش�كيالت 
الوزارة الوقوف عىل املعوقات واملعاضل وايجاد 

الحلول املناسبة«.
وبحسب اللواء الركن رحيم هاشم محمد، فإنه 
»تم التداول بن وفد املديرية ومدراء االقسام يف 
القيادة بشأن املواضيع ذات الصلة وتم تحديد 
خطة عمل وضب�اط ارتباط النه�اء االجراءات 
بوق�ت رسي�ع«. م�ن جانبها، رحب�ت القي�ادة بكل 
مفاصله�ا االدارية بهذه الخط�وة امليدانية واملبادرة 
الفري�دة من نوعه�ا واالطروح�ات واملقرتحات التي 

تصب يف مصلحة الوزارة وابناءها الغيارى. 
وثمن�ت القيادة الجه�د الذي تقوم ب�ه مديرية ادارة 

املوارد البرشية يف تسهيل وتبسيط اإلجراءات.


