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اإلمام علي بن أبي طالب
 )عليه السالم(

نوم على يقني خري من صالة 
على شك العراقي

رئيس جملس االدارة
رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

حتديد أولوية القوانني 
للربملان اجلديد: العفو والعطل 

الرسمية أولوية
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مستشار حكومي يعلق عىل قرار بايدن بشأن النفط: هذا تأثريه عىل العراق
املفوضية تعلن إعادة عد وفرز حمطات الكرخ والرصافة والنجف واملثنى املطعون هبا

ص2
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أك�د وزير املالي�ة عيل عالوي، أم�س األربعاء، أن 
تعديل سعر رصف الدوالر حال دون ترسيح اآلف 

املوظفني.   
وق�ال عالوي، يف ترصيح صحفي، »يف االس�ابيع 
القليل�ة املاضي�ة، كان�ت هناك ترصيح�ات بني 
كبار الشخصيات السياسية بشأن سعر الرصف 
املناس�ب، وان وزارة املالية عالجت هذه املسألة 
عدة مرات ويف عدد من العروض التفصيلية فيما 
يتعلق باالس�راتيجية والسياس�ة الكامنة وراء 

تعديل سعر الرصف«.   
وأض�اف »ن�ود أن نك�رر موقفنا ونأم�ل أنه من 
خالل عرض سياستنا بطريقة واضحة ومقنعة، 
املعلوم�ات  القادم�ة  الحكوم�ة  ل�دى  س�يكون 
االساسية الصحيحة للتفاعل مع هذا االمر. علما 
ان املجتم�ع الدويل قد دعم تعديل س�عر الرصف، 
حي�ث دعم صن�دوق النقد ال�دويل والبن�ك الدويل 
وجميع الدول الصناعية الخطوة علناً ويف الوثائق 

والتقارير املنشورة من قبلهم«.  
وأوض�ح »عندما انه�ارت عائدات النف�ط العام 
امل�ايض، كانت الحكومة العراقية تواجه ضغوطا 
تمويلي�ة هائل�ة بينم�ا كان�ت تكاف�ح للوف�اء 
الداخلي�ة والخارجي�ة االساس�ية،  بالتزاماته�ا 
وكانت احتياطيات النق�د االجنبي للبنك املركزي 
يف مس�ار هبوط رسي�ع، ويف كانون االول 2020، 
كان م�ن املتوق�ع أن تنفذ يف غض�ون عام، وكان 
تأرج�ح العراق عىل ش�فا أزمة ش�املة هو أحد 
أعراض الضعف الذي ط�ال أمده أمام انخفاض 

أسعار النفط.
التفاصيل ص2

املالية تدافع عن سعر الرصف: أنقذنا من االهنيار
أكدت أن تغيري الدينار »حال دون تسريح آالف املوظفني العراقيني«.. وتوجه للحكومة املقبلة نصائح حمافظ البرصة يوافق 

عىل رصف رواتب منتسبي مديرية 
الرتبية وفق قرار »٣١٥

حمافظ بغداد
 يطرح حاًل لتعييـن املحـارضين: 

ملفهم سيحل 

اإلعالم األمني يكشف
 تفاصيل نتائج عمليات عسكريـة 

يف دياىل وصالح الدين
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إثيوبيا: رئيس الوزراء يتجه إىل »القتال« وينقل مهامه لنائبه
رئيس جملس القضاء جيري مباحثات مع الفريق اإليراين اخلاص بالتحقيق يف حادثة املطار

تفكيك »أخطر شبكة« للتجسس والقرصنة يف العراق: تلقت تدريبًا خارج البالد
نتيجة للتظاهرات.. حكومة اإلقليم تقرر إعادة املخصصات اجلامعية املتوقفة منذ 20١4

الدفاع تفتح باب التطوع امام خرجيي الدراسة اإلعدادية: 
هذه الرشوط
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وزير العمل حيذر 
من »مـافيات« تـربح أمـواالً 

طائلة داخل العراق!

بتنفيذ رشكات عاملية.. 
املوانئ تعتزم إنشاء حمطات 

وارصفة جديدة

الرتبية تعلن نتائج 
الدور الثاين للسادس اإلعدادي 

خالل اليومني املقبلني

       بغداد / المستقبل العراقي

قالت وس�ائل إعالم تابعة للدولة، أمس األربعاء، إن رئيس 
ال�وزراء اإلثيوبي آب�ي أحمد توج�ه إلدارة جه�ود الحرب 
م�ن الخطوط األمامية، وإن نائ�ب رئيس الوزراء ديميكي 
ميكونني سيتوىل إدارة الشؤون اليومية للحكومة يف غيابه. 
وق�ال تقرير نرش عىل موقع »فان�ا« اإلخباري إن املتحدث 
باس�م الحكوم�ة ليجييس تولو ق�دم يف مؤتم�ر صحفي، 

تفاصيل عن نقل مسؤوليات بعض األعمال اليومية.
وكان أحم�د قد أعل�ن يف وق�ت م�����تأخر م�ن االثنني، 
أن�ه يعتزم ق������يادة الحرب ش�خصيا ض�����د قوات 

جبهة تحرير تيغراي وحلفائها.
وكت�ب قائ�ال: »لنلتق�ي يف جبه�ة القت�ال. ح�ان الوق�ت 

للتضحية من أجل قيادة البالد«.
وهددت قوات تيغراي وحلفاؤه�ا بالزحف إىل أديس أبابا، 
لكنها تقاتل برشاس�ة أيضا يف محاول�ة لقطع ممر للنقل 

يربط بني إثيوبيا الحبيسة وميناء رئييس يف جيبوتي.
وق�ال املبعوث األمريكي الخاص للق�رن اإلفريقي جيفري 
فيلتمان، الثالثاء، إن الجيش اإلثيوبي وجماعات مس�لحة 
م�ن األقالي�م تمكنوا إىل ح�د ما من وقف تح�ركات قوات 
تيغراي لقطع املمر، لكن قوات تيغراي تمكنت من التحرك 

جنوبا صوب العاصمة.

      بغداد / المستقبل العراقي

فتح�ت وزارة الدفاع، باب التطوع عىل 
مالكه�ا يف الكلي�ة العس�كرية. ودعت 
الوزارة يف بيان تلقت املستقبل العراقي 
نسخة منه »خريجي الدراسة اإلعدادية 
بفروعه�ا }العلمي واألدب�ي والتجاري 
والصناع�ي{ الراغب�ني بالتط�وع عىل 
مالك وزارة الدفاع للدورة )112( الكلية 
العس�كرية األوىل، إىل تقدي�م طلباتهم 
اعتباراً م�ن يوم الخمي�س املوافق 25 
/11 /2021، لغاية يوم اإلثنني املوافق 
29/ 11 /2021 عرب املوقع اإللكروني 

لوزارة الدفاع من خالل ملء االستمارة 
ان�ه  اىل  بالتقدي�م، منوه�ة  الخاص�ة 
الي�وم  التقدي�م  »س�يتم فت�ح راب�ط 
األربعاء بعد الس�اعة )12( ليالً«. وعن 

رشوط التقديم بينت الدفاع ما ييل:
1.أن يك�ون املتقدم عراقي الجنس�ية 

ومن أبوين عراقيني. 
2.أن اليقل عمر املتقدم عن )18( سنة 

واليزيد عن )22( سنة للمدنيني.
3. أن اليقل عمر املتقدم عن )18( سنة 
واليزي�د ع�ن )24( للعس�كريي����ن 
س�نوات  ث�الث  أمض�������وا  مم�ن 

بالخدمة بصورة حسنة.

خريج�ي  م�ن  املتق�دم  يك�ون  أن   .4
الدراس�ة اإلعدادية بفرعيه�ا )العلمي 

واألدبي( وبمعدل )70 %( فما فوق.
خريج�ي  م�ن  املتق�دم  يك�ون  أن   .5
الدراس�ة االعدادية بفرعيه�ا التجاري 
والصناعي لالقسام )سيارات، كهرباء، 
إلكرونك، س�يطرة( وبمع�دل )80 %( 

فما فوق.
6. غ�ري مفص�ول أو منس�حب من أية 
دورة من الدورات املفتوحة يف الكليات 
العس�ك�����رية أو فاشل يف الدراسة 
فيه�ا أو مرتك�ب جريم�ة الغي�اب أو 

الهروب من الجيش.

7. اليقل طول املتقدم عن )165 س�م( 
مائة وخمسة وستني سنتمرا. 

ونوهت الدفاع بما آتي:
1.تهمل جمي�ع االس�تمارات املتكررة 
كما تهمل اس�تمارات املتقدمني الذين 

التنطبق عليهم الضوابط املطلوبة.
2.املتقدم�ون الذي�ن س�بق وأن قدموا 
للدورة )112( للمدة من 1 /8 /2021 
يف  وفش�لوا   ،2021/  8/  10 لغاي�ة 
واالختب�ارات  الطبي�ة  الفحوص�ات 
البدنية غري مشمولني بهذا التقديم ويف 

حالة تقديمهم تهمل استماراتهم. 
التفاصيل ص2

ص7

أدفوكات بعد اإلستقالة:
 تـوقـعـات املنتخـب العـراقـي 

ال تتناسب مع اإلمكانيات
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الرتبية تعلن نتائج الدور الثاين للسادس اإلعدادي خالل اليومني املقبلني
     بغداد / المستقبل العراقي 

رجح�ت وزارة الرتبي�ة العراقية، أم�س األربعاء، إعالن 
نتائج امتحانات الدور الثاني للصف السادس اإلعدادي 

خالل اليومني املقبلني.
وقال مصدر يف الوزارة إن »الكوادر التدريس�ية يف وزارة 
الرتبية انته�ت من عملية تصحي�ح الدفاتر االمتحانية 
لل�دور الثان�ي للص�ف الس�ادس االع�دادي للفرع�ني 
العلمي واالدبي«. وأضاف أن�ه »بعد االنتهاء من عملية 
تصحيح الدفاتر االمتحانية، بدأت عملية التدقيق ونقل 
الدرجات«. وتابع املصدر أنه »س�يتم االعالن عن نتائج 
االمتحانات خالل اليوم�ني املقبلني او يف اي وقت خالل 

الساعات املقبلة«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أكد وزير املالية عيل عالوي، أمس األربعاء، 
أن تعدي�ل س�عر رصف ال�دوالر حال دون 

ترسيح اآلف املوظفني.   
وق�ال ع�الوي، يف ترصي�ح صحف�ي، »يف 
االس�ابيع القليل�ة املاضي�ة، كان�ت هناك 
ترصيحات بني كبار الشخصيات السياسية 
بشأن س�عر الرصف املناس�ب، وان وزارة 
املالية عالجت هذه املس�ألة عدة مرات ويف 
ع�دد من العروض التفصيلي�ة فيما يتعلق 
باالس�رتاتيجية والسياس�ة الكامن�ة وراء 

تعديل سعر الرصف«.   
وأض�اف »ن�ود أن نك�رر موقفن�ا ونأم�ل 
أنه م�ن خالل ع�رض سياس�تنا بطريقة 
واضحة ومقنعة، س�يكون لدى الحكومة 
القادم�ة املعلومات االساس�ية الصحيحة 
للتفاعل م�ع هذا االمر. علم�ا ان املجتمع 
الدويل قد دعم تعديل س�عر الرصف، حيث 
دعم صن�دوق النق�د الدويل والبن�ك الدويل 
وجميع ال�دول الصناعية الخطوة علناً ويف 

الوثائق والتقارير املنشورة من قبلهم«.  
وأوض�ح »عندم�ا انهارت عائ�دات النفط 
العام امل�ايض، كان�ت الحكوم�ة العراقية 
تواج�ه ضغوط�ا تمويلي�ة هائل�ة بينم�ا 
كانت تكافح للوف�اء بالتزاماتها الداخلية 
احتياطيات  االساسية، وكانت  والخارجية 

النقد االجنبي للبنك املركزي يف مس�ار هبوط رسيع، ويف 
كان�ون االول 2020، كان من املتوقع أن تنفذ يف غضون 
عام، وكان تأرجح العراق عىل شفا أزمة شاملة هو أحد 
أع�راض الضعف الذي طال أمده أمام انخفاض أس�عار 
النفط. فيما لم تكن جهود الحكومة لتأجيل كل االنفاق 
غ�ر ذي االولوية والرتكي�ز عىل دفع الروات�ب يف الوقت 
املناس�ب واملعاش�ات التقاعدية واملعون�ات االجتماعية 
كافي�ة«.   وبني أن »س�د العجز امل�ايل الكبر للغاية دون 
تخفيض قيمة العملة كان سيتطلب تخفيضات عميقة 
ومؤمل�ة يف النفقات االجتماعية وترسيح االف املوظفني، 
وان التخفيض كان رضوريا للس�ماح بتعديل مايل أكثر 
تدريجياً وبالتايل تجنب االضطرابات الكبرة يف الخدمات 
العامة الرئيس�ية، من خالل تش�جيع االستهالك املحيل 

عىل االبتعاد عن الواردات«.   
كم�ا س�اعد تخفيض قيم�ة الدين�ار أيض�اً إىل »حماية 
احتياطي�ات البنك املرك�زي العراقي م�ن النقد االجنبي 
ومنح املنتجني العراقيني فرصة لخلق فرص عمل ودخل 

من خالل املنافسة االفضل يف السوق املحلية«.  
وتاب�ع وزير املالية »ع�ىل الرغم م�ن أن تخفيض قيمة 
العمل�ة يف الع�ام امل�ايض واس�تعادة أس�عار النف�ط قد 
س�اعد عىل تحس�ني الوضع املايل للع�راق، فمن االهمية 
أن نأخ�ذ يف االعتب�ار أن البلد ال يزال ضعيف�ًا للغاية، اذا 
يمك�ن أن تتح�ول الفوائض الحالية إىل عج�ز مع عودة 
أس�عار النفط إىل وضعها الطبيعي عىل املدى املتوس�ط، 
وقد يؤدي حدوث انكماش آخر يف س�وق النفط بسهولة 
اع�ادة الب�الد إىل ش�فا أزمة، ولك�ي يس�تعيد االقتصاد 
العراقي قوته الكاملة ويكون مس�تداماً، يجب أن تكون 
السياس�ات االقتصادية موجهة نحو تحس�ني املرونة يف 
مواجهة تقلبات أس�عار النفط من خ�الل بناء مصدات 
مالية وتنويع االقتصاد، إعادة تقييم الدينار س�يكون له 

تأثر معاكس«.  
وأش�ار إىل ان »هناك أس�باب وجيهة لندرة إعادة تقييم 
أس�عار الرصف الثابتة. عىل س�بيل املثال ، يف عام 2005 
، أعادت الصني تقييم عملتها اس�تجابة لضغوط شديدة 
من الواليات املتحدة التي هددت بفرض رس�وم كمركية 

عىل الواردات«.   وبش�أن العواقب الرئيس�ية لرفع قيمة 
العملة، اوض�ح وزير املالية أن »إعادة التقييم س�تؤدي 
إىل خفض قيم�ة الدينار لعائدات النفط وبالتايل القضاء 
عىل ج�زء كبر محتمل من م�وارد امليزاني�ة، والتي يتم 
توظيفها يف إعادة االعمار، الصحة والتعليم والتحويالت 
االجتماعي�ة ومج�االت أخ�رى ذات أولوي�ة. س�تضعف 
بش�دة قدرة الحكومة ع�ىل مواجهة التحدي�ات الحالية 
واملس�تقبلية«.   ولفت إىل ان »زيادة الطلب عىل العمالت 
االجنبية يمكن أن تزعزع استقرار سوق العمالت وتؤدي 
إىل اتساع الهوامش العرض والطلب، وأن املستوردون هم 
االكثر اس�تفادة من إعادة التقييم«، مبينا أن »التجارب 
م�ن البل�دان االخرى تش�ر إىل أن�ه بعد إع�ادة التقييم ، 
يم�رر جزءاً صغ�راً فقط من هوامش ربحهم املوس�عة 
إىل املس�تهلكني ويس�تحوذون ع�ىل الجزء االك�ر منها 
بأنفس�هم،  وذلك الن الهدف التج�اري املتمثل يف خفض 
االس�عار ليس إفادة املس�تهلكني بل إخراج املنافسة ، ال 
س�يما املنتجون املحلي�ون، إذا كان املنتج�ون املحليون 
يعان�ون بالفع�ل م�ن ضغوط مالي�ة ، فس�يكون حتى 

خفض بس�يط يف االسعار كاٍف ألخراجهم 
من العمل«.   

ورج�ح ع�الوي أن »تك�ون الفوائ�د التي 
تعود عىل املس�تهلكني ضئيلة، وس�يكون 
الضحايا الرئيس�يون الع�ادة التقييم هم 
رواد االعم�ال املحليون واملزارعون وعمال 
القط�اع الخاص، وس�يصبح دف�ع تنمية 
القطاع الخاص وبناء قاعدة إنتاج محلية 
أكث�ر صعوب�ة عندم�ا تصب�ح ال�واردات 
أرخص، وللس�بب نفسه لن تشعر الفئات 
الفق�رة والضعيف�ة اال بق�در ضئيل من 
الفائ�دة، إن وج�دت ع�ىل االط�الق، وأن 
معظ�م البل�دان  ادركت منذ ف�رتة طويلة 
أن أكث�ر االدوات فعالية ملس�اعدة الفقراء 
ه�ي املس�اعدة النقدي�ة املب�ارشة الت�ي 
يت�م تقديمه�ا إىل جيوب من ه�م يف أمس 
الحاج�ة إليه�ا، س�توفر ميزاني�ة 2022 
فرصة لتقوية شبكة الحماية االجتماعية 

يف العراق«.   
وتاب�ع »االن بعد أن أصب�ح لدى الحكومة 
الوسائل للقيام بذلك إن محاولة مساعدة 
الفق�راء م�ن خ�الل رف�ع قيم�ة الدينار 
س�تكون أش�به بإلقاء فوات�ر نقدية من 
طائ�رة مروحية ع�ىل أم�ل أن تهبط عىل 
أعت�اب املس�تفيدين املقصودي�ن، يف حني 
تم تعديل س�عر الرصف منذ ما يقرب من 
ع�ام ، فقد ربطه العديد م�ن املعلقني غر 
املس�ؤولني باملس�تويات املتزايدة لألس�عار خ�الل العام 
امل�ايض، هذا غ�ر صحيح،  يتأثر الع�راق كما هو الحال 
بالنس�بة لبقية العالم ، بانهيار سالسل التوريد العاملية 
بس�بب وباء كوفيد 19 وأن تكاليف الشحن والنقل زادت 
بشكل كبر، وزادت املواد الغذائية وزيوت الطعام بشكل 
ملح�وظ، وكذلك تكاليف مواد البناء والعديد من الس�لع 

املصنعة، بما يف ذلك السيارات والشاحنات«.   
كم�ا أش�ار إىل أن »ال�رأي املتف�ق علي�ه ب�ني الخ�راء 
االقتصاديني هو أن سالسل التوريد ستتم إعادة تأسيسها 
يف املس�تقبل القريب وأن هذا سيكون له تأثر مثبط عىل 
االسعر، وان وزارة املالية تعتقد أن االثار االيجابية لتعديل 
العملة بدأت بالظهور، وينعكس ذلك يف الطلبات املتزايدة 
عىل الرتاخيص الصناعية يف العراق، لألستفادة من سعر 
الرصف االكثر تنافس�ية، ينظر العديد من املس�توردين 
والتجار السابقني إىل السوق املحلية بشكل مختلف االن، 
بهدف زيادة مستوى اس�تثماراتهم االنتاجية، سُيرتجم 

هذا إىل فرص عمل أكر وأفضل لشعبنا«.   

أكدت أن تغيري الدينار »حال دون تسريح آالف املوظفني العراقيني«.. وتوجه للحكومة املقبلة نصائح

املالية تدافع عن سعر الرصف: أنقذنا من االهنيار
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        بغداد / المستقبل العراقي

علق مستش�ار مايل لرئيس الوزراء 
مصطف�ى الكاظم�ي، ع�ىل ق�رار 
باي�دن  ج�و  االمريك�ي  الرئي�س 
باستخدام االحتياجي االسرتاتيجي 
النفط�ي للوالي�ات املتح�دة لكب�ح 

جماح األسعار يف خطوة تاريخية.
 وقال مظهر محمد صالح »أمريكا 
الي�وم تخ�ى إنف�الت األس�عار يف 
العالم والتي تؤثر عىل اقتصادهم،« 
مبين�ا ان »ُكل�ف االقتص�اد العاملي 
بالعموم ضعيف مما يحدث فوارق 
تضخ�م عالي�ة م�ن خ�الل ارتفاع 

األسعار ويقابله كساداً«.
االحتياط�ي  »اس�تخدام  ان  وب�ني 
ارتف�اع  م�ن  الح�د  ع�ىل  يس�اعد 
ع�ن  صعوده�ا  وع�دم  األس�عار 
األس�عار الحالية وهذا يشكل عبئاً 
ع�ىل االقتصاد األمريكي الذي يتاثر 

به االقتصاد العاملي«.

وأوض�ح صال�ح، ان »ال�دول تلجأ 
اىل اس�تخدام احتياطاته�ا لتعزي�ز 
الع�رض واللج�وء نح�و اس�تقرار 
الس�وق النفطية، والعراق يستفيد 
ان  اال  باألس�عار  زي�ادة  أي  م�ن 
الزيادات املتسارعة الوقتية تنعكس 
النفطي�ة  الس�وق  الن  ال�وراء  اىل 
فيه�ا تخم�ة وتعيي�د األس�عار اىل 

االنخفاض«.
وكان�ت الوالي�ات املتح�دة، اتخذت 
أم�س الثالث�اء، خط�وة تاريخي�ة 
بإعالن الرئيس بايدن سحب بعض 
االس�رتاتيجية  نفطها  احتياط�ات 
ملواجهة التضخم يف أسعار الطاقة، 
وذل�ك بالتنس�يق م�ع دول أخ�رى 
س�تحذو حذوه�ا، وه�و م�ا أث�ار 
تس�اؤالت ح�ول الهدف م�ن هذه 
س�وق  ع�ىل  وتداعيات�ه  التوج�ه، 
أس�عار النفط املرتفعة، خاصة مع 
ع�دم رغبة دول منظم�ة »أوبك« يف 

التوجه نحو خفض األسعار.

مستشار حكومي يعلق عىل قرار بايدن بشأن 
النفط: هذا تأثريه عىل العراق

      بغداد / المستقبل العراقي

فتح�ت وزارة الدفاع، ب�اب التطوع عىل 
مالكها يف الكلية العسكرية.

 ودع�ت الوزارة يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة منه »خريجي الدراسة 
اإلعدادي�ة بفروعه�ا }العلم�ي واألدب�ي 
والتجاري والصناعي{ الراغبني بالتطوع 
عىل م�الك وزارة الدفاع لل�دورة )112( 
تقدي�م  إىل  األوىل،  العس�كرية  الكلي�ة 
طلباته�م اعتب�اراً م�ن ي�وم الخمي�س 

املواف�ق 25 /11 /2021، لغاي�ة ي�وم 
اإلثن�ني املواف�ق 29/ 11 /2021 ع�ر 
املوق�ع اإللكرتون�ي ل�وزارة الدف�اع من 
خالل ملء االستمارة الخاصة بالتقديم، 
منوهة اىل انه »سيتم فتح رابط التقديم 

اليوم األربعاء بعد الساعة )12( ليالً«. 
وع�ن رشوط التقدي�م بين�ت الدفاع ما 

ييل:
1.أن يك�ون املتق�دم عراق�ي الجنس�ية 

ومن أبوين عراقيني. 
2.أن اليقل عمر املتقدم عن )18( س�نة 

واليزيد عن )22( سنة للمدنيني.
3. أن اليقل عمر املتقدم عن )18( س�نة 
واليزي�د ع�ن )24( للعس�كريني مم�ن 
أمضوا ثالث س�نوات بالخدم�ة بصورة 

حسنة.
4. أن يكون املتقدم من خريجي الدراسة 
اإلعدادي�ة بفرعيه�ا )العلم�ي واألدبي( 

وبمعدل )70 %( فما فوق.
5. أن يكون املتقدم من خريجي الدراسة 
االعدادية بفرعيه�ا التجاري والصناعي 
لالقسام )س�يارات، كهرباء، إلكرتونك، 

سيطرة( وبمعدل )80 %( فما فوق.
6. غ�ر مفص�ول أو منس�حب م�ن أية 
دورة م�ن ال�دورات املفتوحة يف الكليات 
العسكرية أو فاش�ل يف الدراسة فيها أو 
مرتك�ب جريمة الغي�اب أو الهروب من 

الجيش.
7. اليق�ل طول املتقدم عن )165 س�م( 

مائة وخمسة وستني سنتمرتا. 
ونوهت الدفاع بما آتي:

املتكررة  1.تهم�ل جمي�ع االس�تمارات 
كما تهمل اس�تمارات املتقدم�ني الذين 

التنطبق عليهم الضوابط املطلوبة.
2.املتقدم�ون الذي�ن س�بق وأن قدم�وا 
للدورة )112( للم�دة من 1 /8 /2021 
يف  وفش�لوا   ،2021/  8/  10 لغاي�ة 
الفحوصات الطبية واالختبارات البدنية 
غر مش�مولني به�ذا التقدي�م ويف حالة 

تقديمهم تهمل استماراتهم. 
3.س�يتم اإلع�الن ع�ن ج�دول مواعي�د 
الفحص الطبي واالختبارات التنافس�ية 
للمتقدمني بعد انته�اء مدة التقديم عن 

طريق املوقع الرسمي لوزارة الدفاع.

الدفاع تفتح باب التطوع امام خرجيي الدراسة اإلعدادية: هذه الرشوط

        بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث رئيس مجل�س القضاء األعىل، أم�س األربعاء، مع 
وف�د قضائي إيران�ي تفاصيل التحقي�ق الخاص بحادثة 

املطار.   
وذك�ر إعالم القض�اء يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نسخة منه، ان »رئيس مجلس القضاء االعىل فائق زيدان 
استقبل الوفد القضائي االيراني املكلف بمتابعة التحقيق 
الخاص بجريمة املطار التي أدت إىل استش�هاد القادة ابو 

مهدي املهندس وقاسم سليماني ورفاقهم«.   

وبحس�ب البيان »ت�رأس الوف�د القضائي االيراني س�يد 
مصطف�ى س�يد ارشيف مع�اون النائ�ب الع�ام ملحافظة 
طهران ووكيل املحكمة الدولية، واملستشارين القانونيني 
للوف�د، ومستش�ار الدائ�رة القانوني�ة العامة للش�ؤون 

الدولية يف وزارة الخارجية«.   
بدورها، عق�دت اللجنة القضائية املش�رتكة للتحقيق يف 

حادث املطار، اليوم االربعاء، اجتماعاً يف بغداد.
وذكر بيان ملجلس القضاء االعىل تلقت املستقبل العراقي 
نس�خة منه ان »اللجنة القضائية املش�رتكة للتحقيق يف 
ح�ادث املطار الذي ادى اىل استش�هاد الق�ادة ابو مهدي 

املهندس وقاس�م س�ليماني ورفاقهم، عق�دت اجتماعاً 
يف بغداد«.واض�اف، ان »مجل�س القض�اء االع�ىل مثل�ه، 
رئي�س هيئ�ة االرشاف القضائ�ي القايض مس�لم متعب 
م�دب، وامل�رف القضائي الق�ايض رزاق كاظم رس�ن، 
واملدعي العام خالد رخيص، ومديرعام دائرة الحراس�ات 
القضائية رحيم عبد حسن، ومثل الجانب االيراني رئيس 
الوفد مصطفى سيد ارشيف معاون النائب العام ملحافظة 
طهران ووكيل املحكمة الدولية، واملستشارين القانونيني 
للوف�د، ومستش�ار الدائ�رة القانوني�ة العامة للش�ؤون 

الدولية يف وزارة الخارجية«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن الناطق باس�م القائد الع�ام للقوات 
املس�لحة يحيى رسول عن تفكيك »أخطر« 
ش�بكة لقرصنة املعلومات يف العراق، كانت 

تسعى لبيع معلومات الدولة األمنية.
وحس�ب بي�ان صادر ع�ن مكت�ب الناطق 

الرسمي وتلقت املس�تقبل العراقي نسخة 
منه أنه »بناًء عىل املعلومات االس�تخبارية 
ال�واردة ألم�ن جن�وب صالح الدين بش�أن 
وجود شبكة لقرصنة املعلومات يف محافظة 
كربالء؛ رشعت مفارز جهاز األمن الوطني 
يف جنوب محافظة صالح الدين بالتنس�يق 
مع مف�ارز أمن كرب�الء املقدس�ة بتفعيل 

الجه�د االس�تخباري وامليدان�ي ملقاطع�ة 
املعلومات«.

وتمك�ن جهاز االمن الوطني »وبعد مراقبة 
دامت ألي�ام من تفكيك ش�بكة مؤلفة من 
)5( متهم�ني ُيع�دون من اخطر ش�بكات 

التجسس والقرصنة يف العراق«.
واع�رتف املتهم�ون ال��5 »بتلقيهم دورات 

تدريبي�ة خ�ارج الب�الد«، به�دف »اخرتاق 
قواع�د بيانات مؤسس�ات الدول�ة االمنية 
وترسيب املعلوم�ات الخاصة بجهاز األمن 
الوطن�ي لغرض بيعه�ا«، فيما ت�م تدوين 

اقوالهم اصولياً، حسب البيان.
وأحي�ل املتهم�ون اىل الجه�ات القانوني�ة 
املختصة التخاذ االجراءات الالزمة بحقهم.

أع�ادت مف�ارز الرط�ة املجتمعية يف 
منفصل�ة،  بعملي�ات  الداخلي�ة  وزارة 
أم�س االربعاء، خمس فتي�ات هاربات 
اىل ذويه�ن، بع�د أن قدمت له�ن الدعم 
النفيس واملعنوي. وذكرت املجتمعية يف 
بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه 
إن »العملي�ات جاءت عىل خلفية لجوء 
تل�ك الفتي�ات اىل الرط�ة املجتمعية، 
حيث تبني أن اغلبهن هربن من ذويهن 
بس�بب التعنيف أو املش�اكل األرسية«. 
وأض�اف البيان، ان »الفتيات التي تمت 
اعادته�ن )2( منهن من بغداد ومثلهن 
من محافظة النج�ف األرشف وواحدة 
الس�ياق  ويف  دي�اىل«.  محافظ�ة  م�ن 
ذاته وج�ه مدي�ر الرط�ة املجتمعية 
»مفارزه يف املحافظات الثالث بمتابعة 
حالة الفتيات من خالل تنظيم زيارات 
دورية ومستمرة ملنازلهن وحث ذويهن 
ع�ىل رعايته�ن واالهتمام به�ن وعدم 
تعنيفه�ن مرة أخرى وإال س�يعرضون 
أنفسهم للمس�اءلة القانونية، وفق ما 

جاء يف البيان«.

رئيس جملس القضاء جيري مباحثات مع الفريق اإليراين اخلاص بالتحقيق يف حادثة املطار
اللجنة القضائية املشرتكة عقدت اجتماعًا يف بغداد

تفكيك »أخطر شبكة« للتجسس والقرصنة يف العراق: تلقت تدريبًا خارج البالد

الرشطة املجتمعية تصدر 
توجيهًا هامًا بعد إعادة »5« فتيات 

هاربات إىل ذوهين

        بغداد / المستقبل العراقي

تعل�ن املفوضي�ة العلي�ا املس�تقلة لالنتخابات، أم�س األربع�اء، إعادة عد 
وف�رز محطات الكرخ والرصافة والنجف واملثنى املطعون بها.وذكر إعالم 
املفوضي�ة، يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه ان »املفوضية 
اعلن�ت االنتهاء من إعادة الع�د والفرز اليدوي للمحط�ات املطعون بها يف 
جانب�ي الكرخ والرصافة ومحافظتي النجف واملثنى، بناء عىل قرار الهيئة 
القضائي�ة لالنتخاب�ات، بحض�ور ممثيل املرش�حني الطاعن�ني واملراقبني 
الدولي�ني واإلعالميني املخولني«.وبني أن »نتيج�ة إعادة عملية العد والفرز 
اليدوي س�رتتفع له�ذه املحط�ات إىل مجلس املفوضني؛ التخ�اذ التوصية 
املناس�بة بش�أنها يف ضوء اإلجراءات املتبعة ورفعه�ا إىل الهيئة القضائية 
لالنتخابات«.ولف�ت إىل أنه »س�يكون ي�وم الخميس مخصص�اً إلعادة عد 

وفرز محطات محافظة نينوى، آخر املحطات املطعون بها«.

        بغداد / المستقبل العراقي

ق�رر مجل�س وزراء إقليم كردس�تان، أم�س األربعاء، إع�ادة املخصصات 
الجامعية املتوقفة منذ عام 2014.     وبحس�ب وس�ائل إعالم كردية، فقد 
»قرر مجلس وزراء إقليم كردس�تان إعادة املخصصات الجامعية املتوقفة 
من�ذ 2014 يف راب�ع اي�ام االحتجاج�ات«.    وقال مص�در يف وزارة التعليم 
الع�ايل يف اإلقليم ل�«ناس ك�رد« إن »الوزارة بحاجة إىل 70 مليار دينار )46 
ملي�ون دوالر( س�نوياً لتغطي�ة مخصص�ات الطلبة البالغ ع�دداً أكثر من 
135 أل�ف طال�ب يف عموم إقليم كردس�تان«.   ويش�ار إىل أن املخصصات 
الجامعية )60 ألف دينار لطالب املدن و 100 ألف لطالب األقسام الداخلية( 
انقطع�ت يف ع�ام 2014 بعد انهيار س�عر النفط و هج�وم داعش باتجاه 

اقليم كردستان.  

املفوضية تعلن إعادة عد وفرز حمطات الكرخ 
والرصافة والنجف واملثنى املطعون هبا

نتيجة للتظاهرات.. حكومة اإلقليم تقرر إعادة 
املخصصات اجلامعية املتوقفة منذ 2014

        بغداد / المستقبل العراقي

القانوين�ة  اللجن�ة  عض�و  ح�دد 
الس�ابقة، س�ليم همزة،  النيابي�ة 
أم�س الثالث�اء، أولوي�ة القوان�ني 

ملجلس النواب الجديد.
وق�ال همزة ان »هنال�ك جملة من 
القوان�ني الت�ي تحت�اج اىل وقف�ة 
القرارها يف اللجنة القانونية النيابية 

ولم يسعفنا الوقت القرارها«.
واضاف »م�ن ابرز ه�ذه القوانني 

ه�ي قانون العف�و الع�ام وقانون 
األموال املهربة والعطل الرسمية«.

»وج�ود  اىل  هم�زة  واش�ار 
قوان�ني تتعل�ق برف�ع الروت�ني يف 
الدوائ�ر الحكومي�ة«، ع�اداً اياه�ا 

»رضورية«.
وختم بالقول »هناك القوانني اخرى 
تحت�اج اىل توافق س�يايس كقانون 
العراق�ي وحرص  توحي�د الجي�ش 
الس�الح بيد الجي�ش، باالضافة اىل 

قانون النفط والغاز«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت خلي�ة اإلعالم األمن�ي نتائج 
عملي�ات أمنية وأخرى تفتيش�ية يف 
محافظتي صالح الدين ودياىل.وذكر 
بيان للخلية تلقت املستقبل العراقي 
نس�خة من�ه :«رشع�ت القطع�ات 
االمنية ضمن  قيادة عمليات سامراء 
بتفت�يش املنطق�ة املحص�ورة ب�ني 
منطق��ة ت��ل ال�ذه�ب ومنطق�ة 
الس��جل�ة، وعثرت ع�ىل كدس من 
مخلفات داع�ش االرهابي يحت�وي 
عل�ى }4 قذائف م�دفع 155 م�ل�م 
و7 س�بحة تفجي��ر و 50 ص�اعق 

تفجي�ر  و50  فیش دوائر كهربائية 
تدخل يف صناعة العبوات و25  فيش 
خارجي�ة حجم كبي��ر ع�دد / 25{ 
وت�م التعامل م�ع امل�واد املضبوطة 
أصولي�ا«. وأض�اف »فيما أس�فرت 
الق�وات  نفذته�ا  الت�ي  العملي�ات 
األمنية يف وزارت�ي الدفاع والداخلية 
وهيئة الحشد الشعبي ضمن قاطع 
قيادة عملي�ات ديايل وخالل تفتيش 
وتطه�ر مناط�ق ش�مال املحافظة 
عن العثور ع�ىل 4 أوكار لإلرهابيني 
ومخل�����ف�ات حربي�ة و7 زوارق 
ومول�دة وأدوات طب�خ ومواد أخرى 

تم تدمرها«. 

حتديد أولوية القوانني للربملان اجلديد: 
العفو والعطل الرسمية أولوية

اإلعالم األمني يكشف تفاصيل نتائج عمليات عسكرية
 يف دياىل وصالح الدين
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    بغداد / المستقبل العراقي

حذر وزير العمل والشؤون االجتماعية عادل الركابي، 
أمس األربعاء، من تحول ظاهرة التسول إىل مصدر يدر 

أمواال طائلة للمافيات التي تديرها.  
وق�ال الركاب�ي إن »ظاهرة التس�ول بحاجة إىل وضع 
سياسة تشرتك فيها جميع الجهات األمنية والخدمية 

واالوقاف وشبكة االعالم، للخروج بقرارات ومعالجات 
حقيقية ملواجهة خطر انتشارها يف البالد«.  

وأض�اف أن »اجتماع�اً عق�د مؤخ�را، للح�د من هذه 
الظاهرة وانعكاساتها عىل املجتمع، ضم االمانة العامة 
ملجلس الوزراء ومستش�ارية االمن القومي والداخلية 
وهيئة رعاي�ة الطفول�ة ودائرة الحماي�ة االجتماعية 

والعمل والتدريب املهني«.  

وب�ن أن »التس�ول تح�ول إىل م�ا يش�به )املافي�ات( 
بعد انتش�اره بش�كل واس�ع يف البالد، واصبحت هذه 
الظاهرة تدر امواالً كب�رة عىل جهات منتفعة منها«، 
مشدداً عىل »اهمية ان يكون هناك جهد مشرتك يسهم 
في�ه الجميع للس�يطرة عىل انتش�ارها بهدف القضاء 

عليها«.  
وعد الركابي التس�ول »مشكلة حقيقية تيسء لسمعة 

البالد ام�ام املجتمع ال�دويل، وهناك حاج�ة ملحة الن 
تكون هناك جهة قطاعي�ة تأخذ عىل عاتقها التصدي 
له�ذه الظاهرة بدع�م ومس�اندة الجه�ات االخرى«، 
منوه�ا ب� »رضورة معالجة ت�رب االجانب اىل البالد 
بطرق غر رشعية، ومتابعة وضعهم القانوني، لكون 
وجودهم بات يؤثر بشكل كبر يف فرص العمل ويعمق 

من مشكلة البطالة، وبالتايل التسول«.

وزير العمل حيذر من »مافيات« تربح أمواالً طائلة داخل العراق!

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت رشكة املوان�ئ العراقية، األربعاء، إنها 
تعتزم إنشاء محطات وارصفة جديدة. 

وقال مدير عام الرشكة العامة ملوانئ العراق، 
فرحان الفرطويس إن »مجم�وع ال��واردات 
املالية ال�ت�ي حققتها الرشكة خ�الل ترشين 
االول امل�ايض تج�اوزت 65 ملي�ار دين�ار«، 
مبين�اً ان »الرشك�ة تعت�زم انش�اء محطات 
لوجس�تية كبرة ج�دا ه�ي قيد ال�دراس��ة، 

وستتم احالتها عىل رشكات عاملية، ستضيف 
ط�اق��ات كبرة ج�دا باالس�تراد والتصدير 
والجنوب�ي«. الش�مايل  ق�ر  أم  ملين�اءي 
واوض���ح ال�ف�رط�وس�ي ان »م�ي�ن�اء ام 
ق�ص��ر ال�ش��م�ال�ي متخصص بالناقالت 
التجاري�ة، اما الجنوبي فيض�م رص�ي�ف�ن 
ل�ل�ن�ف��ط، فض�ال ع�ن وج��ود رص�ي�ف 
ال�ص�ن�اع��ة  وزارة  ال���ى  تاب�ع  للس�كر 
وامل��ع���ادن، ت��م تحويل�ه ال��ى نفط�ي 
اي�ض��ا م�ن اج���ل ت�ع�زي��ز ع�م�ل�ي�ة 

للمش�تقات  وال�واردات  ال��ص���ادرات 
النفطية«.

واش����ار ال���ى ان »ه��ن��اك ت�وس�ع�ة 
النش�اء 10 ارصفة نفطية اخ�رى ج�دي�دة 
تم�ت املب�ارشة ب�� 4 منه�ا،  إذ وص�ل��ت 
ن�س�ب�ة ان��ج��ازه��ا ال�ى 20 ،% وت���م 
رص�ي�ف�ن  الن��ش���اء  ال��ت��ع��اق���د 
اخ��ري���ن، وامل�ت�ب�ق�ي 4 س�يتم التعاقد 
لتنفيذه�ا قريبا م�ن اجل تعزي�ز الصادرات 

والواردات«.

بتنفيذ رشكات عاملية.. املوانئ تعتزم إنشاء حمطات 
وارصفة جديدة

املنافذ تشدد عىل مسك املعابر 
غري الرسمية وإحكام السيطرة 

عىل الرشيط احلدودي
    بغداد / المستقبل العراقي

ش�ددت هيأة املنافذ الحدودية، أمس االربعاء، عىل رضورة مسك املعابر غر 
الرسمية وإحكام السيطرة عىل الرشيط الحدودي.

تلق�ت  بي�ان  يف  الهي�أة  وقال�ت 
املستقبل العراقي نسخة منه إن 
الحدودية  املناف�ذ  »رئيس هي�أة 
عم�ر الوائيل التقى وكي�ل وزارة 
الداخلية لشؤون األمن االتحادي 
الفري�ق س�يمكو ناظ�م امن يف 
مق�ر الهي�أة«، مبين�اً أن�ه »ت�م 
خالل اللقاء مناقش�ة واقع عمل 
رشط�ة الجم�ارك يف كافة املنافذ 
الحدودي�ة والتع�اون م�ن أج�ل 

إحكام السيطرة عىل منع دخول املواد املمنوعة بكافة أشكالها«.
وأض�اف أن »رئي�س الهيأة عرض دور مديريات املناف�ذ يف ضبط املخالفات 
وعملي�ات التهري�ب«، الفتا اىل انه »ش�دد ع�ىل تبادل املعلومات والتنس�يق 

والتكامل بن الهيأة والوكالة الساندة«.
وأكد الوائيل وفقاً للبيان عىل »رضورة مس�ك املعابر الغر رس�مية وإحكام 
الس�يطرة عىل الرشيط الحدودي ملنع تسلل أو مرور اي بضائع او أشخاص 
بش�كل مخالف للضواب�ط«، الفت�اً اىل »أهمية تقدي�م الدعم لكاف�ة كوادر 
الوكالة الس�اندة العاملن يف املنافذ وتعزيز مواردهم البرشية وتقديم الدعم 
اللوجس�تي لهم م�ن توفر مفارز )k9 واجهزة تفتي�ش متطورة( من اجل 

االرتقاء بواقع العمل وفرض هيبة الدولة«.

مرصف حكومي يطلق قرضًا لتمويل منظومات الطاقة الشمسية
    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن مرف النهرين االس�المي الحكومي، 
أمس األربعاء، إط�الق تمويل مرابحة نصب 
للمواطنن،  الشمس�ية(  الطاق�ة  )منظومة 

بمبال�غ تص�ل اىل ع�رشة مالين 
دينار.

وقال مصدر مسؤول يف املرف، 
يف حديث للصحيفة الرسمية، إن 
»األي�ام القليلة املاضية ش�هدت 
إصدار تعليم�ات تمويل مرابحة 
الشمس�ية(  الطاقة  )منظوم�ة 
للمواطنن«، مبيناً أن »التعليمات 
أكدت ع�ىل رضورة أالّ يقل عمر 
طال�ب التموي�ل ع�ن 18 عاماً، 
وأن تتناس�ب ف�رتة الس�داد مع 
س�ن اإلحالة عىل التقاعد لكفيل 

طال�ب التموي�ل، وأن يق�دم الزب�ون كفيال 
واحدا أو أكثر من موظفي دوائر الدولة، عىل 
أن يعادل نصف صايف الراتب ضعف القس�ط 
الشهري أو أكثر«. وأضاف أن »هذه املرابحة 
يت�م منحه�ا لفئ�ة موظف�ي دوائ�ر الدولة 

واملواطنن عامة لنصب وحدات شمس�ية يف 
منازله�م، ويكون الحد األع�ىل ملبلغ التمويل 
)ع�رشة مالين دين�ار، وبم�دة تمويل تصل 
اىل 5 س�نوات كحد أعىل، وبنسبة مرابحة %5 
سنوياً«.وبن، أن »الفئة الثانية التي تستحق 
منح هذا التمويل هي املوظفون 
املوطن�ة رواتبهم ل�دى املرف، 
ويكون الحد األعىل ملبلغ التمويل 
والح�د  دين�ار،  مالي�ن  ع�رشة 
األعىل ملدة التمويل )5( س�نوات، 
وبنسبة مرابحة 4 % سنوياً، عىل 
أن يس�تحق القس�ط األول بع�د 
) 30 ( يوم�اً( من تاريخ تس�لم 
السلع«.ولفت املصدر اىل »إنجاز 
قس�م إدارة املخاط�ر يف املرف 
خالل األيام القليلة املاضية 120 

معاملة تمويل«.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعن مجلس الخدمة العامة االتحادي، أمس الثالثاء، عن انتهاء املرحلة الثانية من برنامج 
التوظي�ف لكل م�ن محافظات أربيل ودياىل وصالح الدين.وبحس�ب بي�ان للمجلس تلقت 
املستقبل العراقي نسخة منه، فقد اكد الناطق باسمه وسام اللهيبي، اليوم، انتهاء مرحلة 
مقابل�ة املؤهلن للمرحلة الثانية من التوظيف للمش�مولن بقانون رقم 59 لس�نة 201٧ 

الكليات الساندة لكل من أربيل ودياىل وصالح الدين.
واوضح اللهيبي بحسب البيان، ان مقابالت املؤهلن جرت بتنظيم ودقة وفق جدول منظم 
م�ن قبل اللجان املنظمة للمقابلة وبالتعاون مع كتاب العدول ألتمام التعهدات واملصادقة 
عىل بيانات املتقدمن للتوظيف، مبينا ان املجلس ال يزال مس�تمر يف إعالن املقابالت لباقي 

املحافظات وفق جدول زمني محدد.

جملس اخلدمة ينهي املرحلة الثانية
من برنامج التوظيف يف 3 حمافظات

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت رشكة الحف�ر العراقي�ة عن توقي�ع عقد مع 
رشكة شلمربجر عاملية لحفر 3٧ برئا نفطيا يف حقل 

الزبر بالبرة.
وقال مدير عام الرشكة باس�م عبد الكريم الشمخاني 
ان�ه »تم توقي�ع عقد للخدم�ات النفطي�ة مع رشكة 
ث�الث  مل�دة  العاملي�ة     Schlumberger ش�لمربجر  

سنوات«.
واض�اف ان�ه »بموجب العق�د تقوم الرشك�ة بتقديم 
الخدم�ات اللوجس�تية لحفر 3٧ ب�رئا نفطيا يف حقل 
الزبر يف البرة لصالح رشكة ايني) ) ENI االيطالية 

املشغلة للحقل ».
  IDC   وتابع ان »الرشكة س�تقوم باستخدام  ابراجها
3٧ و IDC 38 يف ه�ذا امل�رشوع  للوص�ول اىل  املناطق 
املس�تهدفة وه�ي  امل�رشف و نه�ر بن عم�ر ومكمن 
الزبر »، موضحا ان »اعماق االبيار س�تكون مختلفة 
وبانت�اج باكثر م�ن  50 الف برميل يومي�ا بعد انجاز 

املرشوع باملدة املقررة«. 
يش�ار اىل ان رشك�ة الحفر العراقي�ة  حصلت يف وقت 
سابق عىل عقود حفر مع رشكة ايني ENI   االيطالية 
وحقق�ت نجاح�ا باه�را يف تنفي�ذ العقود  الس�ابقة 
وانج�از كافة عمليات الحفر االبار بجودة عالية وقبل 

املدة املقرر رسميا.

توقيع عقد مع رشكة 
عاملية حلفر 37 بئرًا 
نفطيًا يف حقل الزبري

    بغداد / المستقبل العراقي

اوضح�ت وزارة النق�ل / الهيئ�ة العامة لالن�واء الجوية والرصد 
الزل�زايل انها مس�تمرة بحملة اعمار وترمي�م املحطة االنوائية يف 

منطقة عن تمر يف محافظة كربالء املقدسة.
 وذكر اعالم وزارة النقل يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
من�ه، ان »هذه املب�ادرة ج�اءت لحملة الرتميم ضمن مش�اريع 
تنمية األقاليم ملحافظة كربالء املقدسة، بسبب األرضار الناجمة 
التي لحقت بهذه املحطة املهمة لعدم ادامتها وترميمها منذ فرتة 

طويلة من الزمن«.   
وقال مدير قسم األرصاد الجوية عيل عبد الخالق، »عملنا مستمر 
بالتنس�يق مع مجلس املحافظة إلكمال اج�راءات التنفيذ ضمن 
مشاريع تنمية األقاليم، بجهود كوادرنا يف املحطة اعاله واملتمثلة 
بمس�ؤول املحطة عيل عطي�ة والعاملن معه ملتابع�ة اإلجراءات 

الفنية التي تكون ضمن مسؤولية الهيئة العامة«.

النقل تعلن االستمرار برتميم و أعامر 
حمطة عني متر االنوائية يف كربالء

    بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل فرع الرشكة العامة لتج�ارة الحبوب يف املثنى مجموعة 
م�ن طلبة كلية الزراعة جامعة املثنى، اكد ذلك مدير عام الرشكة 

العامة لتجارة الحبوب املهندس باسم نعيم العكييل.
وق�ال العكي�يل ان الزي�ارة جاءت لإلط�الع ميدانيا ع�ىل عمليات 
استالم الحبوب وطرق الفحص والتحليل املختربي وطرق خزنها 
واض�اف اىل ان الزي�ارة تحققت برفق�ة كادر تدرييس وتم خالل 
الزي�ارة رشح تفصييل من قب�ل كادر وحدة مخترب الفرع لغرض 

رفدهم باملعلومات العلمية والعملية.
ويف خت�ام الزيارة ق�دم الكادر التدرييس ش�كرهم ملالكات الفرع 
وح�دة مخت�رب الف�رع مل�ا قدم�وه م�ن معلومات ضم�ن مجال 

تخصصم الدرايس.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت هيئة الكمارك العراقية، أمس األربعاء، تصدير ارس�اليات 
جديدة من منتجات التمور العراقية اىل خارج البلد.

وذكرت الهيئة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، انه 
»ت�م تصدير ارس�اليتن من منتج�ات التمور العراقي�ة )عجينة 

تمور( اىل الجانب السوري عرب مركز كمرك القائم الحدودي«.
واضاف�ت، انها »ودعما منها للمنت�ج الوطني اتخذت من جانبها 
اجراءات مبسطة س�اهمت يف االرساع بأنجاز معامالت التصدير 
تش�جيعا للتجار املصدري�ن و الفالح العراقي للنه�وض بالواقع 

الزراعي للبلد«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت اللجن�ة املختصة بتعوي�ض مترضري محافظ�ة نينوى، 
أم�س األربع�اء، عن بدء توزي�ع مبالغ جديدة ع�ىل املترضين يف 
عموم مدينة املوصل بعد استكمال معامالتهم وتدقيقها من قبل 

اللجنة املركزية للتعويضات يف بغداد.
وقال مسؤول اللجنة الفرعية لتعويض املترضرين محمد محمود 
للوكالة الوطني�ة العراقية لالنباء /نين�ا/ إن »لجنة التعويضات 
ب�دأت ب�رف مبالغ نح�و 400 مترضر كانوا ق�د قدموا طلبات 
للتعويضات بش�أن ممتلكاتهم )منازل ومحال وس�يارات( التي 
ترضرت خالل س�يطرة عصابات داع�ش يف مدينة املوصل مركز 
محافظة نينوى ».وأضاف أن« الدفعة شملت عدداً من املترضرين 
يف ايم�ن املوصل واملوصل القديمة الفت�ًا اىل أن اللجنة الفرعية يف 
املحافظة ستعلن خالل األسبوع القادم عن وصول دفعات جديدة 

من بغداد وسيتم أيضاً رصف املبالغ التي يستحقونها«.

جتارة احلبوب: فرع املثنى يستقبل 
جمموعة من طلبه كلية الزراعة

العراق يصدر ارساليات جديدة 
من منتجات التمور اىل اخلارج

املوصل: توزيع دفعة جديدة من مبالغ 
التعويضات عىل املترضرين

    بغداد/ المستقبل العراقي

تطل�ق وزارة العدل بداي�ة العام املقبل 
االلكرتوني )االتمتة(  التح�ول  برنامج 

يف دائرة التسجيل العقاري.  
وق�ال وزير العدل، س�االر عبد الس�تار 
إن »ال�وزارة تس�تعد الب�رام اتفاقي�ة 

م�ع الجانب القطري بع�د عقد مذكرة 
الجوان�ب  يف  التع�اون  بغي�ة  تفاه�م، 
العدلي�ة والقضائي�ة والتحكيم الدويل، 
الس�يما بعد انضمام ال�وزارة اىل لجنة 
هيئ�ة  يف  املهرب�ة  االم�وال  اس�رتداد 
النزاهة، وهناك تحركات واسعة يف هذا 

الجانب«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة امل�وارد املائية، أمس األربعاء، أن اإلنتاج الكيل ملحطات توليد الطاقة يف الس�دود 
تبلغ حالياً 444 ميغا واط، مشرة إىل تأثر اإلنتاج بمناسيب املياه. وقال املتحدث باسم الوزارة 
عوني ذياب إن »سدَّ املوصل عىل نهر دجلة ، وسدَّ حديثة عىل نهر الفرات‘ هما سدَّان رئيسان 
ومعول عليهما يف محطات توليد الطاقة، وانتاج الطاقة يزداد عندما يكون هنالك خزين عاٍل 
واطالق�ات كافية ويقل إذا انخفض الخزين«.وأضاف ذياب أن »الطاقة املنتجة حالياً يف س�د 
املوصل ترتاوح بن 200-201 ميغا واط، أما دوكان فهي 43 ميغا واط ودربندخان 10، بينما 
ال توليد يف حمرين بسبب انخفاض مناسيب املناسيب، وسد سامراء ينتج 34 ميغا واط، أما 
سد حديثة فيولد 120 ميغا واط وسدة الهندية تنتج 6 ميغاواط«، مشراً اىل أن »اإلنتاج الكيليِّ 
للس�دود يبلغ 444 ميغاواط«.وتابع أن »حج�م االنتاج يمكن أن يزداد اىل ضعف هذه األرقام 

أو أكثر إذا كانت مناسيب املياه جيدة واالطالقات كافية من املياه«.

    نينوى/ مروان ناظم

املهن�دس  املوص�ل  بلدي�ة  مدي�ر  اعل�ن 
عبدالس�تار الحب�و، أم�س األربع�اء، عن 
املبارشة بانشاء أكرب سوق تراثي يف موقع 
س�وق االربع�اء )س�ابقاً( بمرك�ز املدينة 

االيمن .
وق�ال الحب�ور، يف تري�ح صحف�ي، أن 
الهندس�ية ب�ارشت باملرحل�ة  »امل�الكات 
االوىل من انش�اء سوق ذات طراز معماري 
تراث�ي يعك�س تاري�خ املدينة، س�ُينفذ يف 
موقع س�وق االربعاء بب�اب الطوب ايمن 

املوصل«.

واضاف ان »املرشوع سيجري تنفيذه عىل 
مس�احة ُتقدر ب�� )11000( م�رت مربع، 
وفقاً للتصميم الذي ج�رى عرضه مؤخراً 
م�ن الفلكلور الرتاث�ي، ويض�م يف اروقته 
ع�دداً م�ن املح�ال التجاري�ة، ويف جزئ�ه 
العل�وي موقف خاص بالس�يارات، فضالً 
ع�ن ثالثة مداخل رئيس�ية يطغ�ى عليها 

الطابع الرتاثي«.
وبن ان »املرحلة االوىل من املرشوع يجري 
تنفيذها ضم�ن خطة الدعم واالس�تقرار 
لعام 2021، الت�ي اطلقها محافظ نينوى 
نج�م الجب�وري، وبم�دة عم�ل تص�ل اىل 

)180( يوما«.

وزير العدل يكشف عن اتفاقية مع قطر ختص اجلوانب 
العدلية والقضائية والتحكيم الدويل

املوارد: إنتاج الطاقة من السدود 
يتأثر بمناسيب املياه

بلدية املوصل تبارش بإنشاء أكرب سوق تراثي 
بمركز املدينة

حمافظ البرصة يوافق عىل رصف رواتب 
منتسبي مديرية الرتبية وفق قرار »3١٥

    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

أم�س  املحلي�ة،  الب�رة  حكوم�ة  أعلن�ت 
األربع�اء، ع�ن موافقة املحاف�ظ عىل رصف 
روات�ب منتس�بي مديري�ة تربي�ة املحافظة 
عن رشاء الخدمة وف�ق قرار )315( والبالغ 

عددهم 5219.
وذك�رت وثيقة رس�مية، حصلت املس�تقبل 
العراقي عىل نس�خة منها، »حصول موافقة 
املحاف�ظ ع�ىل رصف روات�ب / املدرس�ن 
واملعلمن واإلداري�ن / يف تربية البرة عن 
رشاء الخدم�ة وف�ق الق�رار ) 315 ( للفرتة 
 /10  /  31 ولغاي�ة   2021  /  1  /1 م�ن 
2021 واملصادق عليه�ا من قبل مدير تربية 

املحافظة والبالغ عددهم 5219 موظفا.

حمافظ بغداد يطرح حاًل لتعيني املحارضين: 
ملفهم سيحل 

    المستقبل العراقي/ طالب ضاحي / عادل احمد

ق�دَّم محاف�ظ بغداد محمد جاب�ر العطا، أم�س األربعاء، 
هم. مقرتحاً لتعين املحارضين، فيما أكد قرب إنهاء ملفيِّ

وق�ال العطا يف تري�ح صحفي إن »أس�ماء املحارضين 
أرس�لت إىل الجهات املعنية، ولدين�ا لجنة تدرس موضوع 
املحارضي�ن، وتدي�ره وزارة الرتبي�ة«، مؤك�داً، أن »ملف 

املحارضين سينتهي قريباً«.
وأضاف، أن »درجات الحذف واالستحداث يمكن استغاللها 
لتعين املحارضين، لكن املهم أْن تطلق من وزارة املالية«.

وأش�ار إىل »عدم أمكاني�ة تحريك تعي�ن املحارضين من 
قبلنا«.

وأكد املتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم أن مجلس 
ال�وزراء وافق ع�ىل ش�مول املحارضي�ن يف وزارة الرتبية 

باألجور املعتمدة باملوازنة.
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إعالن الول مرة 
عىل حساب مشاريع تنمية األقاليم لسنة 2021  /تكميلية 

وفقا لوثيقة تنفيذ عقود االشغال القياسية  الصغرية
1.يشر ديوان محافظة واسشط / قسشم العقود دعوة مقدمشي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة من الشركات املقاولة واملقاولني العراقيني والشركات العامة املختصة 

لتقديم عطاءاتهم للمناقصات  واملدرجة يف الجدول أدناه:
2.ان املناقصات لهذه املشاريع سوف تنر يف الصحف الوطنية ) الصباح , العدالة , املستقبل ) .

3. عىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات إضافية االتصال بششش ) ديوان محافظة واسشط / قسشم العقود ( خالل ) أوقات الدوام الرسشمي 
( وكما موضحة بورقة بيانات  ملقدمي العطاءات .

4.عىل مقدم العطاء االلتزام بكامل الوثيقة القياسية للمروع وتقديم جميع ماهوا  مطلوب يف ورقة بيانات املناقصة مادة 2.5 منها .
5.متطلبات التأهيل الفنية واملالية املطلوبة :- كما هي يف محددة الجزء الثالث )معايري التقييم و التأهيل( .

6.بإمشكان مقدمشي العطشاء املهتمني رشاء وثائشق املناقصة اعتبارا من أخر نر لإلعشالن بعد تقديم طلب تحريري إىل ( ديوان محافظة واسشط /  سشكرتري لجنة فتح 
العطاءات (.

7. يتم تسشليم العطاءات إىل )بلديات واسشط / سشكرتري لجنة فتح العطاءات ( قبل الساعة الثانية عر ظهرا من يوم )الخميس ( املصادف  9/ 12 /2021 وهو )تاريخ 
غلق املناقصة( , علما بان العطاءات املتأخرة سشوف ترفض وسشيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان التايل ) واسشط 
/ الكوت / ششارع املحافظة/ مبنى ديوان محافظة واسشط/ غرفة لجنة فتح العطاءات( يف السشاعة الثانية عر والنصف ظهرا من يوم ) الخميس  ( املصادف   9  /  

. 2021/  12
8.كل العطشاءات يجشب إن تتضمشن ضمان للعطاء ) خطشاب ضمان مرصيف أو صك مصدق أو سشفتجة ( معنون إىل محافظة واسشط / اإلدارة العامة واملحلية )نفقات 
املششاريع االسشتثمارية( ويتضمن اإلششارة السشم ورقم املناقصة ويفضل أن يكون صادرا من احد مصارف محافظة واسشط ويحمل عنوان الربيد االلكرتوني للمرصف 
الصادر منه نافذة ملدة ال تقل عن )120( مائة وعرون يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة عىل أن تكون التأمينات األولية باسشم مقدم العطاء أو)أي من املسشاهمني 

يف الركة أو الركات املشاركة بموجب عقد مشاركة ( وتكون صادرة وفقا لنموذج البنك املركزي وبخالفة يتم استبعاد العطاء لذا يقتيض التنويه .
9.إن مشدة نفشاذ العطاء )90( تسشعون يومأ من تاريشخ غلق املناقصة وان تقديم العطاء يجشب أن يكون من قبل املدير املفوض للركة أو احد املسشاهمني أومن يخوله 
بموجب وكالة صادرة من كاتب العدل كرط أسايس لتقديم العطاء والتوقيع عىل جميع صفحات مستندات املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب 

عليه اسم ورقم املناقصة .
10.إن جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .

11.يف حشال عشدم التشزام مقدم العطاء بما تتطلبه )وثيقة تنفيذ عقود األششغال الصغرية( بكافة أقسشامها فأنه سشيتم اسشتبعاد عطاءه مما يقتشيض مراعاة ذلك عند 
التقديم.

12. إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعترب يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح .
13.يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النر واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة .

14.لجهة التعاقد الغاء املناقصة يف أي وقت وألي سبب وليس ملقدم العطاء املطالبة بالتعويض وان  ثمن املناقصة غري قابل للرد.
15.يف حالة كون هناك عقود مشاريع يف ذمة مقدم العطاء مستمرة او متأخرة  ال سباب خارجة عن ارادته او يف طور االحالة يوجب عىل مقدم العطاء  تقديم ما يثبت 
املقدرة الفنية والسيولة املالية والكادر الفني لتنفيذ املروع املعلن  وان تكون الحسابات الختامية ملقدم العطاء رابحة ألخر سنتني كحد ادنى  وان تكون السيولة املالية  
تغطي املششاريع السشابقة واملعلنة ذلك لضمان  تنفيذ املروع املعلن دون التأثري عىل املششاريع السشابقة  ويف حالة عدم وجود مشاريع بذمة مقدم العطاء يجب تقديم 

تعهد خطي بذلك . وبخالفة يستبعد العطاء عمال بضوابط رقم 12 امللحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2لسنة 2014 املعدلة.
16.عىل مقدم العطاء ارفاق cd  يتضمن )كششف الحسشاب/التأمينات األولية / اسشتمارة تقديم العطاء / القسشم الرابع .ويجب ان يكون العطاء مفهرست مع خالصة 

يتضمن محتويات العطاء ويجب ان يتم ملئ القسم الرابع )word ( وتقديم كامل الوثيقة وجميع الوثائق املطلوبة واملثبتة يف ورقة بيانات العطاء 
17.يجشب تقديشم عقشود الكادر املطلوب ويجب ان تكشون نافذه ووفقا للكادر املطلوب يف القسشم الرابع ويتم اسشتبعاد العطاء الذي لم يرفشق اي عقد ويعد من رشوط 

املنافسة

إعالن اول 
مناقصة عامة رقم) 2021-4-165(

اسم املناقصة )تطوير جمموعة شوارع يف احياء الغدير والربيع يف قضاء الصويرة (
ضمن مشاريع تنمية االقاليم لسنة 2021/ نكميلية

1.ير ديوان محافظة واسط / قسم العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة  لتقديم عطاءاتهم للمناقصة اعاله  وبكلفة تخمينية 5345740000 وبمدة 
أنجاز )280( يوم من تأريخ املبارشة .

2. إن املناقصة لهذا املروع سوف تنر يف الصحف الوطنية ) الصباح , العدالة , املستقبل ) .
3. فعشىل مقدمشي العطاءات املؤهلشني والراغبني من الركات املقاولة واملقاولني العراقيني ذات التصنيف ) رابعة  انششائي/ عارشة كهربائشي( نافذة والركات العامة 
وكذلك الركات العربية واألجنبية املتخصصة يف الحصول عىل معلومات إضافية االتصال بششش ) ديوان محافظة واسط / قسم العقود ( خالل ) أوقات الدوام الرسمي 

( وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
4.  متطلبشات التأهيشل الفنية واملالية املطلوبة : -  خربة تخصصية بمبلغ )3,207,444,000/  ومعدل اإليراد السشنوي :) 6,968,553,929/ والسشيولة املالية املطلوبة 

859,136,786 باإلضافة إىل املعايري املحددة يف الجزء الثالث )معايري التقييم والتأهيل( من الوثيقة والتي يلتزم مقدم العطاء بجميع ما ورد فيها .
5.يتم تقديم تعد خطي بعدم وجود عقود مربمة مع الركة من أي جهة تعاقدية حكومية تم االخفاق يف تنفيذ التزاماتها وادى اىل سحب العمل او تلكأ فيها وعدم وجود 

مشاريع مختلف عليها ومعروضة امام القضاء للنظر بها ولم تحسب بعد يف كافة املؤسسات الحكومية سواء يف املحافظة او خارجها .
6.عىل  مقدم العطاء تقديم عدد املشاريع التي بعهدته و الغري منجزة  ونسب انجازها وللجنة التحليل استبعاد العطاء متى ما رأت بان عدد املشاريع التي بعهدة الركة 

تجعلها غري قادرة فنيا وماليا عىل تنفيذ هذا املروع .
7.عىل الركات تقديم ماهوا مطلوب يف ورقة بيانات العطاء احد اقسام الوثيقة القياسية .

8.املتطلبات القانونية :-
أوال – األهلية / وتششمل جنسشية مقدم العطاء ، أن ال تكون وكاالت تابعة لصاحب العمل عدم إقصاء مقدم العطاء مؤقتا )معلقة أنششطته الجديدة ، مدرج  يف القائمة 
السشوداء أو مدرج يف قائمة الركات املتلكئة بقرار صادر عن الجهة املعنية يف وزارة التخطيط عن املششاركة يف عمليات التعاقدات العامة أو اسشتنادا إىل قرار صادر من 
قبل األمم املتحدة / مجلس االمن للمشاركة يف املناقصات ,  ال يوجد تضارب يف املصالح،الركات العامة الحكومية واململوكة للدولة أن تثبت إنها مستقلة قانونيا وماليا 

وإنها تعمل وفق القانون  التجاري وقانون الركات العامة.
ثانيا -عىل مقدمي العطاءات من الركات املقاولة واملقاولني العراقيني تقديم شهادة تاسيس الركة وعقد التأسيس.

ثالثا -عىل مقدمي العطاءات من الركات العربية واألجنبية )واملسشجلة( يف وزارة التجارة/دائرة تسشجيل الركات تقديم شهادة تأسيس  الركة ويف حالة كونها غري 
مسجلة يف العراق تقديم ما يثبت تسجيلها يف وزارة الخارجية لبلد الركة ومصدقة من السفارة  العراقية أو امللحقية التجارية العراقية يف ذلك البلد.

رابعا – كتاب عدم املمانعة من االششرتاك يف املناقصة ) نسشخة أصلية + نسشخة مصورة ( نافذ وصادرة من الهيئة العامة للرضائب  معنونة  إىل محافظة واسط / قسم 
العقود.

خامسا – وصل رشاء املناقصة ) نسخة أصلية + نسخة مصورة ( .
9.بإمشكان مقدمشي العطشاء املهتمني رشاء وثائشق املناقصة اعتبارا من أخر نر لإلعشالن بعد تقديم طلب تحريري إىل ( ديوان محافظة واسشط /  سشكرتري لجنة فتح 
العطاءات (   وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )250000( مائتان وخمسون ألف دينار غري قابلة للرد, وان موعد غلق املناقصة هو )االربعاء( املصادف 2021/12/8 
الساعة 12 ظهرا علما بان العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان التايل ) واسط / 

الكوت / شارع املحافظة / بناية ديوان محافظة واسط / غرفة لجنة الفتح ( يف الساعة الثانية عر والنصف ظهرا من يوم ) االربعاء( املصادف 8/ 2021/12.
10.كل العطاءات يجب إن تتضمن ضمان للعطاء ) خطاب ضمان مرصيف أو صك مصدق أو سشفتجة ( وبمبلغ )106,914,800/ مائة وسشته مليون وتسعمائة واربعة 
عر الف وثمانمائة دينار(  معنون إىل محافظة واسشط / اإلدارة العامة واملحلية )نفقات املششاريع االسشتثمارية( ويتضمن اإلششارة السشم ورقم املناقصة ويفضل أن 
يكون صادرا من احد مصارف محافظة واسط ويحمل عنوان الربيد االلكرتوني للمرصف الصادر منه نافذة ملدة ال تقل عن )120( مائة وعرون يوما اعتبارا من تاريخ 
غلق املناقصة عىل أن تكون التأمينات األولية باسم مقدم العطاء أو)أي من املساهمني يف الركة أو الركات املشاركة بموجب عقد مشاركة ( ويجب ان ترسل بكتاب 

رسمي مذكور فيه رقم املنصة االلكرتونية ويستبعد العطاء يف حال كون خطاب الضمان غري داخل يف املنصة االلكرتونية .
11.إن مدة نفاذ العطاء )90( تسعون يومأ من تاريخ غلق املناقصة وان تقديم العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للركة او بصيغة تفويض  وكالة صادرة 
ومصدقة من كاتب العدل  أو بصيغة ششهادة تسشجيل الركة )ششهادة تأسشيس الركة التي تظهر حق التوقيع عليها (  كرط أسشايس لتقديم العطاء والتوقيع عىل 

جميع صفحات مستندات املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة .
12.عىل مقدم العطاء تقديم الحسشابات الختامية الرابحة ألخر سشنتني املتتاليتني والتي تسشبق موعد اإلعالن عن املناقصة مصدقة ومدققة من قبل محاسشب قانوني 

معتمد ويف حالة عدم امتالك الركة الحسابات الختامية ألخر سنتني فيتم تقديم الحسابات الختامية الرابحة ألخر سنتني والتي تسبق عام 2014 .
13.إن جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .

14.يف حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه )وثيقة تنفيذ عقود األششغال املتوسشطة( بكافة أقسشامها فأنه سشيتم اسشتبعاد عطاءه مما يقتيض  مراعاة  ذلك عند 
التقديم   .

15.عىل مقدم العطاء ملئ االسشتمارات الخاصة بالقسشم الرابع من الوثيقة وتقديم ما يثبت املعلومات التي تم تدوينها من قبله وتقديمها يف العطاء مع كامل الوثيقة 
وتكون مختومة وموقعة من قبله عىل جميع صفحاتها .

16.يف حالة تقديم احد الركاء ألي من املعايري املطلوبة وتم استيفاءها من قبله فيتم قبول العطاء املشرتك دون النظر اىل الريك االخر استنادا اىل كتاب وزارة التخطيط 
/دائرة العقود الحكومية العامة /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد 24537/7/4 .

17.يتم تنفيذ املروع وفقا للكشوفات الفنية واملخططات بجميع ما ورد فيها من متطلبات ورشوط ومواصفات .
18.إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعترب يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح .

19.يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النر واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة .
20.يجب ترقيم العطاء وتقديم cd  يتضمن صور من )كشف حساب / التأمينات االولية /استمارة تقديم العطاء / القسم الرابع ( .

21.يجب تقديم الكادر املطلوب وذكر معلوماته يف القسشم الرابع وتقديم العقود املربمة معهم وتعد من الروط التنافسشية ويستبعد العطاء يف حال عدم تقديم اي عقد 
.ويمنع تغيري الكادر اثناء تنفيذ العمل .

مع التقدير

ديوان حمافظة واسط
قسم العقود

ديوان حمافظة واسط
قسم العقود

العدد: 16975
التاريخ: 2021/11/24

العدد: 17070
التاريخ: 2021/11/24

الدكتور
حممد مجيل املياحي

حمافظ واسط

الدكتور
حممد مجيل املياحي

حمافظ واسط

اسم المناقصةرقم المناقصةت
الكلفة 

التخمينية 
)دينار(

مدة 
االنجاز 
باأليام

مبلغ ضمان 
العطاء 
)دينار(

مبلغ القطع هوية التصنيف
)دينار(

12021-4-166
تبليط وتطوير شوارع متفرقة في احياء الصادق والرسول والكرار والزهراء  في ناحية 

145231100015021784665الشحيمية
ثامنة انئائي عارشة 

كهرباء
150000

22021-4-167
انشاء مدخل الزبيدية من جهة العزيزية بطول 1355 م وعرض تصميمي 30 م يف 

قضاء الزبيدية
287549682523043132452

سادسة انشائي 
عارشة كهرباء

200000

100000تاسعة انشائي81975000021024592500مد شبكة مجاري لشوارع متفرقة يف منطقة التنمية يف ناحية سيد الشهداء32021-8-168

42021-8-169
تنفيذ شبكة مجاري مياه امطار وثقيلة ألحياء حي السياسين والموظفين والشهداء 

250000خامسة انشائي349980000045052497000المرحلة الثانية في قضاء العزيزية

100000تاسعة انشائي97640000036029292000تنفيذ شبكة مجاري امطار وثقيلة في حي األمير في قضاء بدرة المرحلة الثانية52021-8-170

75000عارشة انشائي39200000021011760000تنفيذ شبكة مجاري )امطار وثقيلة( يف حي الحكيم يف ناحية تاج الدين62021-8-171

72021-8-172
تنفيذ شبكة مجاري مياه امطار مع محطة مجاري وخط دفع يف حي البتول يف قضاء 

االحرار
200000سادسة انشائي280530000054042079500

82021-8-173
تأهيل وصيانة وتوسعة املجمع الفرنيس واملجمع األزرق من 200-300 واملروع 

الرئييس من 100 - 200 م3/سا يف قصاء املوفقية
100000عارشة انشائي652100000150000,563,19

فقدان 
فقشد الوصل الصادر مشن بلدية النعمانيشة 1013266 يف 13 
/ 11 / 2018 بمبلشغ 187500 مائشة وسشبعة وثمانون الف 
وخمسشمائة دينار باسشم / احسان نارص سشاجت والوصل 
1013267 يف 13 / 11 / 2018 بمبلغ 187500 مائة وسبعة 
وثمانون الف وخمسمائة دينار باسم / احسان نارص ساجت 
والوصل 288060 يف 22 / 10 / 2020 بمبلغ 192000 مائة 
واثنان وتسشعون الف دينار باسشم / احسشان نارص ساجت 
والوصل 288059 يف 22 / 10 / 2020 بمبلغ 192000 مائة 
واثنان وتسشعون الف دينار باسم / احسان نارص ساجت – 

فعىل من يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار .
ششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش

أعالن
بنشاء عىل الدعشوى املقامة من قبل املدعيشه )ايناس عبد الله 
حسشني( من قيد ابنتي القارصه) يقني حيدر رسحان( التي 
تطلب تبديل االسشم املجرد من)يقشني ( اىل )زينب( فمن لديه 
اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها )15( يوم 
وبعكسشه سشوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام 
املشادة )22( مشن قانشون البطاقشة الوطنية رقم )3( لسشنة 

.2016
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة /وكالة

ششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش
وزارة العدل

مديرية التسجيل العقاري العامة 
مالحظية  التسشجيل العقاري يف غماس

اعالن
طلب تسجيل عقار مجدد

بناءا عىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ 2021/12/14  
لتسشجيل تمام العقار تسلسشل )9 ( محلة )الرق( باسم / 
ضويه عبد الحسشني سشالم   باعتباره  حائزا له بصفة املالك 
للمشدة القانونية ولغرض تثبيت امللكيشة املذكورة لها تمهيدا 
للتسشجيل وفق القانون )43( لسشنة 1971 قررنا اعالن هذا 
الطلشب فعشىل كل من يدعشي بوجود عالقشة او حقوق عينية 
او ششخصية  عىل هشذا العقار تقديم ما لديشه من طلبات او 
دفوع او اعرتاضات  خالل مدة ثالثون يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لنر االعالن وكذلك الحضور يف موقع العقار يف الساعة 
العارشة صباحا من اليوم التايل النتهاء مدة هذا االعالن وذلك 
الثبشات حقوقشه موقعيا يف  الكششف الذي سشيجري يف اليوم 

املذكور لهذا الغرض 
الحقوقي

مطر نعيم صرب
ششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش

مجلشس القضشاء االعشىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 6321/ب2021/4

التاريخ 2021/11/24
اعالن

اىل / املدعى عليهما ) ليث فايز محمد وفايز محمد جاسشم ( 
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية 

اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاله ضدكما والذي يطلب 
فيها 

الحكشم بالزامكما بتاديتكما له   وبالتكافل والتضامن مبلغا 
قشدره 2500 $  عشن القشرض  املشؤرخ 2014/1/15  ونظرا 
لثبوت مجهولية محل اقامتكما حسب رشح املبلغ القضائي  
يف محكمشة بشداءة البرصة  واششعار املجلس البلشدي ملنطقة 
القبلشة حشي القائم لشذا تقشرر تبليغكما اعالنشا بصحيفتني 
محليتشني يوميتني بموعشد املرافعة 2021/11/30 السشاعة 
التاسشعة صباحا وعند عدم حضوركما او ارسشال من ينوب 
عنكما سشوف تجشري املرافعة بحقكمشا غيابيشا وعلنا وفق 

االصول
القايض

عيل عبد الرضا حسن

الحشششاقاً بكششتشششابشششنا   ذي الششعششدد   5419 
يف 2021/11/14واملتضمن اعالن ثاني  للمنشاقصة  
2/بلديشة /2021  مشششروع  )تنظيشف ششعبتي 

العشار والخليج العربي(.
 نود ان ننوه اىل  تعديل التصنيف ليكون )انششائية 
او رشكات متخصصشة يف هذا املجشال ( بششدالً من 

)انشائية ( .
استناداً اىل كتاب قسشم التخطيششط واملتششششابعة  

ذي الشعدد 4281 فشي 2021/11/24.

ديوان حمافظ البرصة/ القسم: العقود احلكومية /
شعبة اعالن املشاريع

Republic Of Iraq
Basra Governorate

م/ )تنويه (

احلقوقي 
اياد كاظم مبارك 

مدير العقود احلكومية 
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مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة الحرية

العدد : 160/ب/2021
التاريخ : 2021/11/22

اعالن مزايدة
تعل�ن هذه املحكمة عن بيع العقار املرقم 14 مقاطعة 52 
الح�رية  باملزايدة العلنية  فع�ىل الراغبني بالرشاء الحضور 
اىل ه�ذه املحكمة يف الي�وم الثالثون من الي�وم التايل لنرش 
االعالن مس�تصحبني معه�م التامينات القانوني�ة البالغة 

10% من القيمة املقدرة ويتحمل املشرتي اجور االعالن 
القايض 

عيل خليل محمد 
االوصاف: العقار عبارة عن ارض زراعية تزرع  بمحصويل 
الش�لب والحنط�ة ومزروعة بمحصول الش�لب للموس�م 
الزراعي الحايل وتس�قى بالواس�طة مس�احتها   5 دونم و 
10  اول�ك و 50 مرت وتق�ع يف منطقة الط�رة  وقريبة عىل 
مص�در املي�اه وذات خصوب�ة عالي�ة وقريب�ة م�ن مركز 
املدين�ة   وتحت�وي عىل اثنى عرش نخل�ة منها ثالث نخالت 
مثمرة والباقي�ة غري مثمرة  وان  القيمة التقديرية للعقار 
49,980,000 تسعة واربعون مليون  وتسعمائة وثمانون 

الف دينار عراقي
������������������������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ النجف 
العدد / 2020/774

التاريخ 2021/11/22
اعالن

تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ النج�ف االرشف العق�ار تسلس�ل 
3/83606 ح�ي النداء الواقع يف النجف  العائد للمدين عبد 
االل�ه عبد الجليل ابراهيم املحجوز لق�اء طلب الدائن رضا 
جب�ار كاظم البال�غ 39750000 تس�عة وثالث�ون مليون 
وس�بعمائة وخمس�ون الف دين�ار  فعىل الراغ�ب بالرشاء 
مراجعة هذه املديرية خالل مده ثالثني يوما تبدا من اليوم 

التايل والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل

احمد مسافر عبد الحسني الخالدي
املواصفات 

1 � موقعه ورقمه 3/83606 نجف حي النداء
2 � جنسه ونوعه عرصة 

3 � حدوده واوصافه بلدية النجف
4 � مشتمالته ال يوجد
5 � مساحته 200 م2

6 � درجة العمران عرصة 
7 � الشاغل ال يوجد

8 � القيمة املقدرة ثمانية وثالثون مليون دينار عراقي
������������������������������������������������

وزارة العدل
مديرية تنفيذ العباسية 

العدد 2021/257
التاريخ 2021/11/18

تنويه
س�بق وان اعلن�ت يف جريدة املس�تقبل يف الع�دد  2487 يف 
2021/11/11 حي�ث ورد يف صحيفتك�م اعاله بان اس�م 

املقاطعة الرابط والصحيح هو الرايط اقتىض التنويه 
������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية

محكمة البداءة يف الهندية
العدد 955/ب/2021

التاريخ 2021/11/23
اعالن

اىل الشخص الثالث / عيل حسن حسني كان  يسكن ناحية 
الخريات / ام البط سابقا    مجهول محل االقامة حاليا 

اقام املدعي اياد محمد حس�ن  الدعوى املرقمة اعاله  امام 
هذه املحكمة  بحق املدعي عليه صالح مهدي حسن والتي 
يطالب فيها بتصحيح القسام النظامي املرقم 140/ق,ن / 
1993 الصادر عن هذه املحكمة يف 1993/5/2 وقد قررت 
املحكمة ادخالك ش�خصا ثالثا يف الدعوى اىل جانب املدعى 
عليه وملجهولية محل اقامتك وحسب اشعار مختار ناحية 
الخريات مناف عبد الكاظم كريم  املؤرخ يف   2021/11/13 
فق�د تقرر تبليغك بواس�طة صحيفت�ني محليتني يوميتني 
ع�ىل موعد املرافعة املص�ادف يوم 2021/12/2 الس�اعة 
التاس�عة صباحا ويف حالة عدم حضورك او من ينوب عنك 

قانونا فسوف تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا 
القايض

قاسم نايف زغري
������������������������������������������������

فقدان وصل
فقد وصل االمانة  الصادر من مديرية بلدية الرميثة حسب 
كت�اب مكتب التحقي�ق القضائي ف�رع الرميثة 11854 يف 

2021/11/23 من يعثر عليه تسليمه لجهة االصدار

المبلغ تاريخه رقم 
الوصل االسم ت

477,366 2020/12/13 518943
حسين 
شاكر 
فليح

1

������������������������������������������������
فقدان

فقد مني الوثيقة املدرسية الخاصة باسم ) مرتىض قاسم 
يحيى( والصادرة من مديري�ة تربية النجف للصف الثالث 
متوس�ط مدرس�ة ثانوية ميس�ان للبنني عىل م�ن يدجها 

تسليمها اىل الجهات املختصة
������������������������������������������������

مديرية الزراعة يف 
محافظة النجف االرشف

التعاقد والتوزيع
العدد : 16777

التاريخ 2021/11/24
انذار

اىل املواط�ن )عب�د الرض�ا جابر الحس�ون ( امل�وزع عليه 
مس�احة  7   دون�م ضم�ن الس�لف 1/1 مقاطع�ة 32 
يف   4603 املرق�م  التوزي�ع  ق�رار  بموج�ب  املش�خاب    /
1976/9/19 بالنظر الرتحالك عن املنطقة وترك  املساحة 
املوزعة عليك اعاله عرضة للتجاوزات  واالستغالل من قبل 
الغري وعدم امتثالك للتعليمات رقم 4 لسنة 1970 لذا ننذرك 
بوجوب التقييد بما اوجبه القانون واس�تغاللكم املساحة 
خ�الل فرتة 10 اي�ام من تاري�خ نرش ومراجع�ة مديريتنا 
قس�م االرايض وبخالفه س�وف نقوم بالغ�اء التوزيع وفق 

الضوابط والتعليمات املعمول بها 
منعم شهيد حسني 

مدير الزراعة  يف محافظة النجف االرشف 
������������������������������������������������

مديرية الزراعة يف 
محافظة النجف االرشف

التعاقد والتوزيع
العدد : 16778

التاريخ 2021/11/24
انذار

اىل املواطن )حس�ن عبيد عوده ( املوزع عليه مس�احة  7   
دونم ضمن السلف 1/1 مقاطعة 32 / املشخاب  بموجب 
بالنظ�ر   1976/9/19 يف   4603 املرق�م  التوزي�ع  ق�رار 
الرتحال�ك عن املنطقة وترك  املس�احة املوزعة عليك اعاله 
عرضة للتجاوزات  واالستغالل من قبل الغري وعدم امتثالك 
للتعليمات رقم 4 لسنة 1970 لذا ننذرك بوجوب التقييد بما 
اوجبه القانون واس�تغاللكم املس�احة خالل فرتة 10 ايام 
من تاريخ نرش ومراجعة مديريتنا قس�م االرايض وبخالفه 
س�وف نقوم بالغ�اء التوزيع وف�ق الضواب�ط والتعليمات 

املعمول بها 
منعم شهيد حسني 

مدير الزراعة  يف محافظة النجف االرشف

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف 
العدد 5509/ب2021/1

التاريخ 2021/11/22
اىل املدعى عليه / كريم محمد رشكة

اقام املدع�ي عبد الزهرة خل�ف جابر الدع�وى البدائية املرقمة 
اع�اله والتي يطلب فيه�ا الحكم بتاديتك للمدع�ي اعاله مبلغا 
مق�داره خمس�ة عرش ملي�ون دينار ع�ن رهن العق�ار املرقم 
3/83810 ح�ي الن�داء ولثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب 
رشح املبلغ القضائي واشعار مختار حي النداء 4 محمد عليوي 
الزي�ادي ل�ذا قررت ه�ذه املحكم�ة تبليغك اعالن�ا بصحيفتني 
محليت�ني يوميتني للحض�ور يف موعد املرافع�ة املصادف يف يوم 
2021/12/12 وعن�د ع�دم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك 

قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عيل عبد الرضا حسن 
������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد 4921/ش2021/3

التاريخ 2021/11/23
اعالن 

اىل / املدعى عليه )قاسم مشتاق سلمان ( 
اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا بالدع�وى املرقم�ة 4921/

ش2021/3 يف 2021/9/23 غيابي�ا بحق�ك والق�ايض بتايي�د 
حضان�ة الطفل�ة جمانة  اىل املدعية س�عاد عب�د الرضا موىس  
وملجهولية محل اقامتك وحس�ب رشح القائم بالتبليغ واشعار 
مخت�ار محلة حي ميس�ان   / الكوفة   ق�ررت املحكمة تبليغك 
بالق�رار بواس�طة صحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني ول�ك ح�ق 
االعرتاض ع�ىل القرار الغياب�ي خالل املدة القانونية وبعكس�ه 

يكتسب القرار الدرجة القطعية 
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد / 3958/ حجة فقدان 

التاريخ 2021/11/15
اىل  / املدعو / حيدر جبار عباس 

اعالن
قدم طالب حجة الفقدان   س�اجده حسن صادق طلبا اىل هذه 
املحكمة يروم فيه اس�تصدار حجة فق�دان  بحق املدعو )حيدر 
جب�ار عب�اس  ( ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك  يف الصح�ف املحلية 
فعليك الحضور امامها خالل عرشة ايام من تاريخ نرش االعالن 

وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون 
القايض

عمار هادي املوسوي
������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد / 4117

التاريخ 2021/11/24
اىل  / املدعو / شعاع سوادي حمد العامري 

اعالن
ق�دم طال�ب حجة الوفاة  ف�ارس عيل محمد العام�ري طلبا اىل 
ه�ذه املحكمة ي�روم فيه اس�تصدار حج�ة وفاة بح�ق املدعو 
)ش�عاع س�وادي حم�د  ( قررت املحكم�ة تبليغ�ك  يف الصحف 
املحلية فعليك الحضور امامها خالل عرشة ايام من تاريخ نرش 

االعالن وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون 
القايض

ظاهر عباس الفتالوي
������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 1429/ب2021/2

التاريخ 2021/9/14
اعالن

بناءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بازالة ش�يوع العقار 
املرق�م ) 3/10361 حي الحوراء زينب   ( يف النجف  عليه تعلن 
ه�ذه املحكمة عن بي�ع العقار املذكور اع�اله واملبينة اوصافة 
وقيمت�ه املقدرة ادن�اه فعىل الراغب�ني بال�رشاء مراجعة هذه 
املحكم�ة خالل ثالث�ون يوما م�ن الي�وم الثاني لن�رش االعالن 
مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغ�ة 10% من القيمة 
املق�درة  بموجب صك مصدق المر ه�ذه املحكمة بداءة النجف 
وص�ادر من م�رف الرافدين / رقم )7( يف النجف وس�تجري 
املزاي�دة واالحالة يف الس�اعة الثانية عرش م�ن اليوم االخري من 
االع�الن يف ه�ذه املحكم�ة وعىل املش�رتي جلب هوي�ة االحوال 

املدنية وشهادة الجنسية العراقية
القايض االول

عامر حسني حمزة
االوص�اف : العق�ار املرق�م 3/10361 ح�ي الح�وراء زينب يف 
النج�ف عبارة عن دار مف�رزة اىل ثالث دور اج�زاء بصورة غري 
رس�مية تقع عىل ش�ارع بعرض 10 م�رت الج�زء االول يتكون 
من صحيات وس�احة امامية وممر واس�تقبال وصالة ومطبخ 
ومكش�وفة وغرف�ة ن�وم ومجموع�ة  صحية مبل�ط بالكايش 
مس�قف بالش�يلمان يحتوي عىل س�قوف ثانوية غري مشغول 
لحظة كش�ف ام�ا الج�زء الثان�ي يتكون م�ن س�احة امامية 
وصحي�ات خارجي�ة واس�تقبال وصال�ة ومطب�خ وغرفة نوم 
وصحي�ات داخلية مبلط بالصب غري املس�لح ام�ا الجزء الثالث  
يتكون من ساحة امامية وصحيات ومطبخ وصالتني وصحيات 
داخلية وغرفة نوم عدد 1 مبلط بالكايش املوزائيك الجزء الثالث 
مش�غول من قبل س�الم مجيد كاظم بصف�ة راهن وهو يرغب 
بالبقاء يف العقار بعد البيع بصفة راهن الدار بالكامل مس�قفة 
بالش�يلمان باجزاءها الثالثة ومجهزة بامل�اء والكهرباء  درجة 
عمرانها دون الوس�ط املس�احة االجمالي�ة 300 مرت مربع وان 
القيمة املق�درة للعقار مبلغ مق�داره 300,750,000 ثالثمائة 

مليون وخمسة وسبعون الف دينار ال غريها 
������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة الحرية
العدد : 159/ب/2021

التاريخ : 2021/11/22
اعالن مزايدة

تعل�ن ه�ذه املحكمة ع�ن بيع العق�ار املرق�م 30 مقاطعة 52 
الح�رية  باملزاي�دة العلني�ة  فعىل الراغبني بال�رشاء الحضور اىل 
ه�ذه املحكمة يف اليوم الثالث�ون من اليوم الت�ايل لنرش االعالن 
مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة 10% من القيمة 

املقدرة ويتحمل املشرتي اجور االعالن 
القايض 

عيل خليل محمد 
االوص�اف: العقار عب�ارة ع�ن ارض زراعية ت�زرع  بمحصويل 
الش�لب والحنطة ومزروعة بمحصول الشلب للموسم الزراعي 
الح�ايل يف القس�م االكرب منها وج�زء منها بور   مس�احتها 25 
دون�م و 21  اول�ك و 50 مرت وتقع يف منطق�ة الطرة  وعىل نهر 
الط�رة جحات  وتس�قى منه بالواس�طة وفيها بعض اش�جار 
النخي�ل املثم�ر ويوج�د  فيه�ا دار مرتوكة  خرب�ة  وان  القيمة 
التقديري�ة للعق�ار 235,000,000 مائت�ان وخمس�ة وثالثون 

مليون دينار عراقي
������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف 
العدد 7613/ش2021/7

التاريخ 2021/11/23
اعالن

املدعي عليه  / باسم عطوان عبود
اقام�ت املدعي�ة  افراح زه�راو نعيمة  الدع�وى بالعدد 7613/

ش2021/7 ام�ام ه�ذه املحكم�ة والت�ي تطلب فيه�ا تصديق 
الطالق  وملجهولية محل اقامتك وحس�ب رشح القائم بالتبليغ 
واش�عار مختار منطقة حي االنصار  / النجف  قررت املحكمة 
تبليغ�ك بموض�وع الدع�وى وبموع�د املرافعة اعالنا بواس�طة 
صحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني وعلي�ك الحض�ور ام�ام ه�ذه 
املحكم�ة يف موع�د املرافعة الق�ادم املوافق ي�وم 2021/12/5 
الس�اعة التاسعة صباحا ويف حالة عدم حضورك  او ارسال من 
ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

االصول
القايض

اثري فاهم محسن

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف 
العدد 7233/ش2021

التاريخ 2021/11/23
اعالن

املدعي عليه  / عباس صخيل خضري
اقام�ت املدعية حميده علي�وي ابو الدود الدع�وى بالعدد 
7233/ش2021/2 ام�ام هذه املحكمة والتي تطلب فيها 
تفريق للهجر وملجهولية محل اقامتك وحسب رشح القائم 
بالتبليغ واش�عار مختار منطقة ح�ي معامل الطابوق  / 
النجف  قررت املحكم�ة تبليغك بموضوع الدعوى وبموعد 
املرافع�ة اعالن�ا بواس�طة صحيفت�ني محليت�ني يوميتني 
وعليك الحضور امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة القادم 
املواف�ق يوم 2021/12/5 الس�اعة التاس�عة صباحا ويف 
حالة عدم حضورك  او ارسال من ينوب عنك قانونا سوف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عمار هادي املوسوي
������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف  
العدد 8353/ش2021/5

التاريخ 2021/11/23
اعالن

املدعي عليه  / عمار عزاوي عبد الله 
اقام�ت املدعية هب�ة جميل نعمه الدع�وى بالعدد 8353/

ش2021/3 ام�ام ه�ذه املحكمة والتي تطل�ب فيها تاييد 
حضانة الطفل ) يوسف(  وملجهولية محل اقامتك وحسب 
رشح القائم بالتبليغ واش�عار مخت�ار منطقة حي االمام 
املهدي  / النجف  قررت املحكمة تبليغك بموضوع الدعوى 
وبموع�د املرافع�ة اعالن�ا بواس�طة صحيفت�ني محليتني 
يوميت�ني وعلي�ك الحض�ور امام ه�ذه املحكم�ة يف موعد 
املرافعة القادم املوافق يوم 2021/12/2 الساعة التاسعة 
صباح�ا ويف حالة عدم حضورك  او ارس�ال من ينوب عنك 
قانون�ا س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابي�ا وعلنا وفق 

االصول
القايض

محمد عبد الباقي امليايل 
������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد / 4041

التاريخ 2021/11/21
اىل  / املدعو / مشتاق طالب نعمه

اعالن
قدم طالب حجة الوفاة  طالب نعمه عبد الحس�ن طلبا اىل 
هذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار حجة وفاة بحق املدعو 
)مش�تاق طالب نعمه ( قررت املحكمة تبليغك  يف الصحف 
املحلية فعليك الحضور امامها خالل عرشة ايام من تاريخ 

نرش االعالن وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون 
القايض

ظاهر عباس الفتالوي
������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف 

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد / 3088/ش2021/2

التاريخ 2020/11/24
اعالن

اىل املدعى عليها / رشا يحيى عبود
اقام املدعي مهند ج�واد كاظم الدعوى املرقمة اعاله امام 
هذه املحكمة يطلب فيها النش�وز وملجهولية محل اقامتك 
ق�ررت هذه املحكمة تبليغ�ك اعالنا يف صحيفتني محليتني 
يوميت�ني للحض�ور امام ه�ذه املحكمة يف موع�د املرافعة 
املوافق 2021/12/2 الس�اعة التاسعة صباحا وعند عدم 
حض�ورك او من ينوب عنك قانونا فس�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة الحرية

العدد : 157/ب/2021
التاريخ : 2021/11/22

اعالن مزايدة
تعل�ن هذه املحكمة عن بيع العقار املرقم 11 مقاطعة 52 
الح�رية  باملزايدة العلنية  فع�ىل الراغبني بالرشاء الحضور 
اىل ه�ذه املحكمة يف الي�وم الثالثون من الي�وم التايل لنرش 
االعالن مس�تصحبني معه�م التامينات القانوني�ة البالغة 

10% من القيمة املقدرة ويتحمل املشرتي اجور االعالن 
القايض 

عيل خليل محمد 
االوص�اف: العقار عب�ارة عن ارض زراعي�ة خصبة تزرع 
بمحص�ويل الش�لب والحنطة ومزروعة بمحصول الش�لب 
للموس�م الزراعي الحايل وتس�قى بالواس�طة مس�احتها 
36 دون�م و 3  اول�ك و 50 م�رت وتق�ع يف منطق�ة الط�رة 
وقريب�ة من ش�ارع مبلط وقريبة عىل مص�در املياه وذات 
مواصفات زراعي�ة ممتازة وان القيم�ة التقديرية للعقار 

360,000,000 ثالثمائة وستون مليون دينار عراقي
 ������������������������������������������������

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 6384/ ب1/ 2021 

التاريخ 22/ 11/ 2021
إىل املدعى عليه شوكت حسني رمثان 

أق�ام املدع�ي عالء حس�ان عبد الدع�وى البدائي�ة املرقمة 
أع�اله والتي يطل�ب فيها الحك�م بتاديت�ك للمدعي أعاله 
مبلغا مقداره مليونان وثالثمائة ألف دينار بموجب وصل 
األمانة ولثبوت مجهولية محل إقامتك حس�ب رشح املبلغ 
القضائي وأش�عار مختار حي الشهيد الصدر عبد الحسني 
صاحب العب�ودي لذا قررت ه�ذه املحكم�ة تبليغك إعالنا 
بصحيفت�ني محليتني يوميتني للحض�ور يف موعد املرافعة 
املص�ادف يف ي�وم 12 /12/ 2021 وعن�د عدم حضورك أو 
ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق األصول
القايض

خالد جابر عبيد
������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة الحرية
العدد : 158/ب/2021

التاريخ : 2021/11/22
اعالن مزايدة

تعل�ن هذه املحكمة عن بيع العقار املرقم 31 مقاطعة 52 
الح�رية  باملزايدة العلنية  فع�ىل الراغبني بالرشاء الحضور 
اىل ه�ذه املحكمة يف الي�وم الثالثون من الي�وم التايل لنرش 
االعالن مس�تصحبني معه�م التامينات القانوني�ة البالغة 

10% من القيمة املقدرة ويتحمل املشرتي اجور االعالن 
القايض 

عيل خليل محمد 
االوص�اف: العقار عبارة عن ارض زراعية خصبة مزروعة 
بمحصول الش�لب   للموس�م الزراعي الح�ايل ويوجد فيها 
اربع�ون نخلة مثمرة مس�احتها 2 دون�م و 16 اولك و 50 
مرت  وتقع يف منطقة الطرة وعىل نهر طرة جحات وتسقى  
منه بالواس�طة وتتمتع بدرجة خصوبة عالية وقريبة من 
مركز املدينة  وان القيم�ة التقديرية للعقار 30,600,000 

ثالثون  مليون  وستمائة الف دينار عراقي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 6086/ب2021/2

التاريخ 2021/11/24
اعالن

اىل / املدعى عليه االول )سعد بدر نارص( 
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية 

اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاله ضدك والذي يطلب فيها 
الحكم  

بتاديت�ك ل�ه  واملدعى علي�ه االخ�ر بالتكافل والتضام�ن مبلغا 
مق�داره  9332 دوالر امريك�ي   ع�ن ق�رض  م�ؤرخ ي�وم  
2019/10/9  ونظ�را ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح 
القائ�م بالتبلي�غ يف محكمة اس�تئناف بغداد /الكرخ واش�عار 
مخت�ار ناحية املنصور ح�ي العدل عالء وحيد نعم�ه  لذا تقرر 
تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفتني محليت�ني يوميتني بموع�د املرافعة 
2021/11/30 التاس�عة صباحا وعند عدم حضورك او ارسال 
من ينوب عنك س�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا وفق 

االصول
القايض

حربي طارش لفته
������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 6173/ب2021/2

التاريخ 2021/11/24
اعالن

اىل / املدعى عليه )طالب صادق اسماعيل ( 
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية 

اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاله ضدك والذي يطلب فيها 
الحكم  

بتاديت�ك ل�ه  واملدع�ى عليه�م االخري�ن  بالتكاف�ل والتضامن 
مبلغ�ا مق�داره  1000 دوالر امريك�ي   عن ق�رض  مؤرخ يوم  
2019/1/7  ونظرا ملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم 
بالتبليغ يف محكمة بداءة كربالء  واش�عار مختار حي الهادي 1 
الجاير محمد كاظم حس�ني الحس�ناوي لذا تقرر تبليغك اعالنا 
بصحيفت�ني محليتني يوميتني بموع�د املرافعة 2021/11/30 
التاس�عة صباحا وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك 

سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

حربي طارش لفته
������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 6084/ب2021/2

التاريخ 2021/11/24
اعالن

اىل / املدعى عليه )وسام هاشم خليل( 
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية 

اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاله ضدك والذي يطلب فيها 
الحكم  

بتاديت�ك ل�ه  واملدع�ى عليه�م االخري�ن  بالتكاف�ل والتضامن 
مبلغ�ا مق�داره  2400 دوالر امريك�ي   عن ق�رض  مؤرخ يوم  
2019/6/18  ونظرا ملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم 
بالتبلي�غ يف محكم�ة بداءة كربالء   واش�عار مخت�ار حي النور 
ه�ادي زوير عبود  لذا تقرر تبليغ�ك اعالنا بصحيفتني محليتني 
يوميتني بموعد املرافعة 2021/11/30 التاس�عة صباحا وعند 
ع�دم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك س�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

حربي طارش لفته
������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 6171/ب2021/2

التاريخ 2021/11/24
اعالن

اىل / املدعى عليه االول )حسن قاسم محمد ( 
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية 

اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاله ضدك والذي يطلب فيها 
الحكم  

بتاديت�ك ل�ه  واملدع�ى عليه�م االخري�ن بالتكاف�ل والتضامن 
مبلغ�ا مق�داره  700 دوالر امريك�ي   ع�ن قرض  م�ؤرخ يوم  
2019/3/30  ونظرا ملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم 
بالتبليغ يف محكمة بداءة كربالء  واشعار مختار كربله 2 هاشم 
رسيع عبود حجيل  لذا تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني 
يوميتني بموعد املرافعة 2021/11/30 التاس�عة صباحا وعند 
ع�دم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك س�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

حربي طارش لفته
������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 6083/ب2021/2

التاريخ 2021/11/24
اعالن

اىل / املدعى عليه )كاظم ناجي نارص( 
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية 

اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاله ضدك والذي يطلب فيها 
الحكم  

بتاديت�ك ل�ه  واملدع�ى عليه�م االخري�ن بالتكاف�ل والتضامن 
مبلغ�ا مق�داره  2000 دوالر امريك�ي   عن ق�رض  مؤرخ يوم  
2019/5/6  ونظرا ملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم 
بالتبلي�غ يف محكم�ة بداءة كربالء  واش�عار مخت�ار حي النور 
هادي زوي�ر عبود لذا تقرر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني محليتني 
يوميتني بموعد املرافعة 2021/11/30 التاس�عة صباحا وعند 
ع�دم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك س�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

حربي طارش لفته
������������������������������������������������

مديرية الزراعة 
يف محافظة النجف االرشف

التعاقد والتوزيع
العدد : 16770

التاريخ 2021/11/24
انذار

اىل ورثة الفالحة املتوفية ) خاتونة داود سلمان( ما عدا الوريث 
عبد مس�لم فاضل حمادي والذي لم يقم باالس�تدالل عن محل 
س�كناكم بالنظر الرتحالكم عن املنطقة وترك املساحة املوزعة 
ع�ىل مورثتك�م اع�اله والبالغ�ة 8 دون�م ضمن الس�لف   1/1 
مقاطعة 52 / 1 السبعة وام رفش  بموجب قرار التوزيع املرقم 
4570 يف 1976/9/1 عرض�ة للتجاوزات واالس�تغالل من قبل 
الغري وعدم امتثالكم للتعليمات رقم 4 لس�نة 1970 لذا ننذركم 
بوجوب التقيد بما اوجبه القانون واس�تغاللكم املساحة خالل 
ف�رتة 10 ايام م�ن تاري�خ النرش ومراجع�ة مديريتنا / قس�م 
االرايض واملس�احة وبخالفه س�وف نقوم بالغ�اء التوزيع وفق 

الضوابط والتعليمات املعمول بها 
منعم شهيد حسني 

مدير الزراعة  يف محافظة النجف االرشف
������������������������������������������������

اعالن
اىل املتهم الغائب / املفوض رحمن محيسن ابراهيم 

مح�ل العم�ل / مديري�ة رشط�ة محافظ�ة النج�ف االرشف 
واملنشات 

العنوان / مجهول االقامة
بم�ا انك متهم وفق احكام امل�ادة )5/اوال ( من قانون عقوبات 
قوى االمن الداخيل رقم 14 لسنة 2008 املعدل وملجهولية محل 
اقامتك اقتىض تبليغك بواس�طة هذا االعالن عىل ان تحرض امام 
محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الرابعة  خالل مدة اقصاها 
ثالثون يوم اعتبارا من تاريخ تعليق هذا االعالن يف محل اقامتك 
وتجي�ب ع�ىل التهمة املوجه ض�دك وعند عدم حضورك س�وف 
تجري محاكمتك غيابيا اس�تنادا الح�كام املواد )65 و68و69( 

من قانون اصول املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخيل 
اللواء الحقوقي

سعد عيل شميس
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل 

املنطقة  الرابعة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 6286/ب2021/4

التاريخ 2021/11/24
اعالن

اىل / املدعى عليه االول )بالسم مكي عاشور( 
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية 

اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاله ضدك والذي يطلب 
فيها الحكم  

 بتاديتك له  واملدعى عليه االخر بالتكافل والتضامن مبلغا 
مق�داره  2200 دوالر امريك�ي   ع�ن ق�رض  م�ؤرخ يوم  
2020/3/3  ونظ�را ملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
القائم بالتبليغ يف محكمة بداءة  البرة  واش�عار املجلس 
البلدي ملنطقة الخليلية 1 عبد النبي عبد الحس�ني العامري  
ل�ذا تق�رر تبليغك اعالن�ا بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني 
بموعد املرافعة 2021/11/30 التاسعة صباحا وعند عدم 
حض�ورك او ارس�ال من ينوب عنك س�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عيل عبد الرضا حسن 
������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 6085/ب2021/2

التاريخ 2021/11/24
اعالن

اىل / املدعى عليهما )حس�ني قاس�م داخل ومحمد خضري 
عباس( 

اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية 
اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاله ضدك والذي يطلب 

فيها الحكم  
بتاديتكم�ا له  وبالتكافل والتضام�ن  واملدعى عليه  االخر 
مبلغا ق�دره  5600 $ عن القرض امل�ؤرخ   2021/2/24  
ونظرا لثبوت مجهولية محل اقامتكما حس�ب رشح املبلغ 
القضائي  يف محكمة بداءة  الدورة   واشعار مختار ناحية 
املامون عبد الكريم حسني حافظ  لذا تقرر تبليغكما  اعالنا 
بصحيفتني محليتني يوميت�ني بموعد املرافعة املصادف يف  
2021/11/30 التاس�عة صباح�ا وعند ع�دم حضوركما 
او ارس�ال من ينوب عنكما سوف تجري املرافعة بحقكما 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

حربي طارش لفته
������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 6081/ب2021/2

التاريخ 2021/11/24
اعالن

اىل / املدع�ى عليهما )هيثم ش�اكر جاس�ب واحمد مجيد 
محسن ( 

اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية 
اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاله ضدك والذي يطلب 

فيها الحكم  
بتاديتكم�ا له  وبالتكافل والتضام�ن  واملدعى عليه  االخر 
مبلغا ق�دره  12750 $ عن القرض املؤرخ   2020/2/28  
ونظرا لثبوت مجهولية محل اقامتكما حس�ب رشح املبلغ 
القضائ�ي  يف محكم�ة ب�داءة  مدينة الصدر 2    واش�عار 
مرك�ز رشطة الثورة واش�عار مركز رشط�ة الحبيبية   لذا 
تقرر تبليغكما  اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد 
املرافعة املصادف يف  2021/11/30 التاسعة صباحا وعند 
عدم حضوركما او ارس�ال من ينوب عنكما س�وف تجري 

املرافعة بحقكما غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

حربي طارش لفته
������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 6322/ب2021/4

التاريخ 2021/11/24
اعالن

اىل / املدعى عليهم�ا )خضري عباس رايض ومحمد خضري 
عباس ( 

اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية 
اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاله ضدك والذي يطلب 

فيها الحكم  
بتاديتكم�ا له  وبالتكافل والتضام�ن  واملدعى عليه  االخر 
مبلغ�ا ق�دره  1600 $ ع�ن القرض امل�ؤرخ   2020/9/8  
ونظرا لثبوت مجهولية محل اقامتكما حس�ب رشح املبلغ 
القضائي  يف محكمة بداءة  الدورة   واشعار مختار ناحية 
االمني  عبد الكريم حسني حافظ  لذا تقرر تبليغكما  اعالنا 
بصحيفتني محليتني يوميت�ني بموعد املرافعة املصادف يف  
2021/11/30 التاس�عة صباح�ا وعند ع�دم حضوركما 
او ارس�ال من ينوب عنكما سوف تجري املرافعة بحقكما 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

حربي طارش لفته
������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 2170/ب2021/2

التاريخ 2021/11/24
اعالن

اىل / املدعى عليه )احمد كريم عبد عيل( 
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية 

اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاله ضدك والذي يطلب 
فيها الحكم  

بتاديت�ك له  واملدعى عليه االخر بالتكافل والتضامن مبلغا 
مق�داره  400 دوالر امريك�ي   ع�ن ق�رض  م�ؤرخ ي�وم  
2018/9/6  ونظ�را ملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
القائم بالتبليغ يف محكمة بداءة  كربالء  واشعار مختار حي 
الن�ور هادي زوير عبود  لذا تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني 
محليتني يوميتني بموعد املرافعة 2021/11/30 التاسعة 
صباحا وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك سوف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

حربي طارش لفته 
������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح  النجف 
العدد: 214/ج عنف ارسي /2021

التاريخ : 2021/11/24
اعالن

 اىل املتهم الهارب / سيف هادي ياسني   
حيث ان�ك متهم يف الدعوى املرقم�ة )214/ج عنف ارسي 
/2021( والخاص باملش�تكية )س�ارة ميثم محمد ( وفق 
اح�كام املادة 416 من  قانون العقوب�ات وملجهولية محل 
اقامتك حس�ب االش�عار املرفق يف ثنايا هذه الدعوى عليه 
ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك اعالن�ا  يف صحيفت�ني محليت�ني 
يوميت�ني رس�ميتني يف الصفح�ات االوىل منه�ا بوج�وب 
الحض�ور  امام هذه املحكم�ة يف موعد املحاكمة املصادف 
ي�وم 2021/12/30 وعن�د ع�دم حضورك س�وف تجري 

محاكمتك غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض

حيدر طالب الطالقاني
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

» التط�ورات غ�ري املتوقع�ة والتغيري املس�تمر 
عطل�ت خطط�ك. املرونة هي املفت�اح هنا - ال 
تك�ن مطلًقا. انظ�ر إىل جميع البدائ�ل وحاول 

مواكبة األحداث.«
» إن احرتام�ك لذات�ك مرتف�ع يف الوق�ت الحايل 
ولدي�ك فرص�ة ألخذ الث�ور من قرون�ه وإجراء 

بعض التغيريات الرضورية يف حياتك. سيسمح 
لك ذلك بتحقيق أهدافك. ال تنس أن الكواكب يف 

صفك ولذا فإن النجاح مضمون!« 

» يقول�ون أن الص�ر فضيل�ة ، وس�يكون هذا 
صحيًح�ا بش�كل خ�اص الي�وم ألن املتطلبات 
ع�ىل قدرتك عىل التحمل العقيل س�تكون عالية 
للغاي�ة. ح�اول أن تظ�ل هادًئا ومنظًم�ا جيًدا 

حتى تسود يف ظل هذه الظروف الصعبة.

» كان�ت أف�كارك وأحكامك صحيح�ة يف اآلونة 
األخ�رية ، ل�ذا ك�ن واثًقا م�ن أن الخط�ة التي 
أعددته�ا لتحقي�ق أهداف�ك س�ليمة تماًما. ثق 
بنفس�ك وح�اول أال تس�مح لتعليق�ات وآراء 
اآلخري�ن بإعطائ�ك أف�كاًرا ثانية حول مس�ار 

العمل الذي رشعت فيه 

» أنت تعلم أن لديك العديد من املهارات واملواهب 
، لذا فق�د حان الوقت لتعلم كيفية االس�تفادة 
منها حت�ى تتمكن من الحصول ع�ىل ما تريد. 
اعتم�د ع�ىل منطق�ك الذي ال تش�وبه ش�ائبة 
وغرائ�زك الرائعة عندما يتعل�ق األمر بمطاردة 

أحالمك. 

» ق�د تك�ون أحالم�ك كب�رية ولك�ن قدرات�ك 
ومواهبك تتناس�ب م�ع أحالم�ك وطموحاتك! 
لذا ، حقق أقىص اس�تفادة مما لديك وس�تتأكد 
من تذوق النج�اح والوصول إىل جميع أهدافك. 
وإذا واجه�ت عقب�ات ع�ىل ط�ول الطريق فال 

تستسلم. 

» األب�راج اليومي�ة تش�ري ه�ذا الي�وم م�يلء 
بالتطورات غري املتوقعة واألحداث املقلقة التي 
يمك�ن أن تضغ�ط عليك وتطردك م�ن قدميك. 
حاول أن تظل هادًئا. ال تستسلم وال تدع نفسك 

تغمر نفسك بكل يشء.

» اس�تعد ملواجه�ة بع�ض املش�اكل املتك�ررة 
اليوم ، املش�اكل التي كن�ت تتجنبها منذ فرتة. 
ه�ذه فرصتك إلع�ادة التجمي�ع وإيجاد بعض 
الحلول الفورية والنهائية لهذه املشكالت حتى 
ال تزعج�ك أب�ًدا مرة أخرى. م�ن اآلن فصاعًدا ، 

حاول اعتماد هذه اإلسرتاتيجية الجديدة

» أنت تحت ضغط كبري اليوم. لقد تم استدعاؤك 
للوفاء بالعديد من املس�ؤوليات يف غضون وقت 
قصري جًدا وكل ه�ذه االلتزامات تثقل كاهلك. 
تحت�اج إىل الرتكي�ز ، خذ الوقت ال�ذي تحتاجه 
لتنظي�م نفس�ك ، ثم ق�م بمعالج�ة كل مهمة 

واحدة تلو األخرى. 

» أبراج الي�وم لرج الجدي أن�ت بحاجة لرؤية 
األش�ياء يف ضوء العقل الب�ارد وتحمل أعصابك 
وأن�ت تتخ�ذ القرارات الي�وم. خالف ذل�ك ، قد 
يكون التحرك الرسيع املترسع من جانبك كافًيا 

لوضعك يف موقف صعب.

» لق�د بذل�ت جه�وًدا طويلة وش�اقة لتحقيق 
أهداف�ك وتتم مكاف�أة كل جه�ودك يف النهاية. 
س�رتى أخريًا أحالمك وطموحاتك تتحقق أمام 
أعينك وس�تحصل عىل س�عادة ورض�ا كبريين 
من التقدي�ر واإلعجاب اللذين يجلبهما هذا من 

الزمالء وكبار الشخصيات.

» بغ�ض النظر عن مدى رغبتك يف االعتماد عىل 
م�ن حولك لتحقي�ق أهداف�ك ، س�تجد أن هذا 
صع�ب إن لم يكن مس�تحياًل اليوم. س�تحتاج 
إىل تجميع نفس�ك مًعا واالعتماد عىل قوتك. ثق 
بنفس�ك وقدراتك. ق�د تضط�ر إىل العمل بجهد 

أكر قليالً مما اعتدت عليه.

العذراء

احلوت

احذر من تناول املكرسات قبل نقعها
حّذر أخصائي التغذي�ة الرويس الدكتور 
أرتيوم ليونوف، من تناول املكرسات قبل 
نقعها لف�رتة زمنية طويلة وذلك لتجنب 
الدكت�ور  الجس�م.وقال  ع�ىل  رضره�ا 
»نوفوس�تي«  لوكال�ة  وفق�اً  ليون�وف، 
الروس�ية، إن الج�وز والل�وز والفس�تق 

والكاجو تحتوي عىل العديد من العنارص 
املعدنية واأللي�اف الغذائية والروتينات، 
ولكنها غري مفيدة للجسم كونها محددة 
بم�واد حافظة طبيعية، فض�اًل عن أنها 
تحتوي عىل مواد تكبح نشاط اإلنزيمات، 
وترض بالجسم إذا لم تستخدم بالطريقة 

الصحيحة.ولفت إىل أن املكرسات تصبح 
أكث�ر فائدة عند نقعه�ا يف املاء ملدة 8-6 
س�اعات قبل تناولها، موضحاً أن نقعها 
يف امل�اء يعم�ل عىل تنش�يط جميع املواد 
املغذية املوجودة بها والتي يمكن للجسم 

أن يستفيد منها.

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
- مقادير التتبيلة :

الزنجبي�ل : نص�ف ملعقة صغرية )طازج، مبش�ور( - الث�وم : ملعقة صغرية 
)مهروس( - الفلفل األحمر الحار : ملعقة صغرية - الكركم : ملعقة صغرية - 
الزيت : ملعقة صغرية - عصري الليمون : ملعقة كبرية - ملح : حسب الرغبة

- مقادير الحشوة :
الليم�ون : 2 رشيح�ة )حامض( - الثوم : 5 فص�وص )مقّش( - فلفل أخرض 
ح�ار : 3 حبات )مقّطع أنصاف( - كزبرة خ�رضاء : نصف كوب )مفرومة( - 
ملح : ربع ملعقة صغرية - - الس�مك : 500 غراماً )2 حّبة، كبري الحجم( - - 
الزيت : حسب الحاجة )لدهن السمك( - - بهارات الجرام ماساال : ربع ملعقة 

صغرية )لدهن السمك(
طريقة التحضري:

لتحض�ري التتبيل�ة: يف وع�اء، ضع�ي الزنجبيل والث�وم والفلف�ل األحمر الحار 
والكركم والزيت وعصري الليمون الحامض وامللح.

اخلطي املكونات جيداً حتى تتجانس.
اصنعي بعض الخطوط عىل أعىل السمكة.

وّزعي التتبيلة عىل السمكة مع الحرص عىل إدخالها بني الثقوب.
افتحي الس�مكة وضع�ي داخلها رشائ�ح الليمون الحام�ض وفصوص الثوم 

والفلفل األخرض الحار والكزبرة وامللح.
غّطي السمكة وأدخليها إىل الثالجة لساعة.

اشوي السمكة عىل غريل الفحم مع دهنها من وقت آلخر بالزيت ورّشة غارام 
ماساال وذلك ل�10 دقائق لكل جهة.

تتبيلة سمك مشوي عىل الفحم

حرك عود الثقاب

العدد )2497( الخميس  25  تشرين الثاني  2021

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

البحث عن الكلمة

م/ تنويه
1-الحاقا بكتابنا املرقم 16973 يف 2021-11-23

الخاص باع�الن مناقصة 157-7-2021 حيث ورد بان املشوع عىل حس�اب تنمية 
االقاليم والصحيح هو عىل حس�اب تخصيصات البرتودوالر وان موعد غلق املناقصة 

هو يوم 2021-12-7 .
2-الحاقا بكتابنا املرقم 16976 يف 2021-11-23 

نعلمك�م ب�ان التنصيف املطلوب يف مناقص�ة 151-12-2021 هو ع�ارشة كهربائي 
وليس انشائي .

وان موق�ع م�شوع مناقص�ة 156-12-2021 ه�و يف قضاء الك�وت )طريق بغداد 
–كوت ( 

لذا اقتىض التنويه

ديوان حمافظة واسط
قسم العقود

العدد: 17071
التاريخ: 2021/11/24

الدكتور
حممد مجيل املياحي

حمافظ واسط

مدرية التسجيل العقار العامة 
دائرة التس�جيل العقار يف واس�ط االوىل 

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة/ 1291/5

املحلة او رقم و اسم املقاطعة/ 38 الخاجية
الجن�س/ ارض ال�دار م�ع بنائها املف�روز اىل ارب�ع محالت 

بصورة غري رسمية 
النوع/ ملك رصف

رقم الباب/ 
رقم البطاقة/ 
رقم الطابق/ 
رقم الشقة/

املساحة/  230م
املشتمالت/ مشتمل يتكون هول داخيل و غرفة و صحيات / 

و محالت عدد اربعه بناء مسلح بالكونكريت
املوزعات او املفروسات/ 

واردات و املبيع السنوية/ 
الشاغل/  املالك نفسه

مق�دار املبيع / )270,000,000 ( مائتان و س�بعون مليون 
دينار 

س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف واس�ط االوىل   باملزايدة 
العلنية العقار املوصوف اعاله العائد للرهني  )وس�ام خضري 
زغري (لقاء طلب الدائن املرته�ن )مرصف الخليج التجاري( 
البالغ )97,500,000(سبعة و تس�عون مليون وخمسمائة 
الف دين�ار  فعىل الراغب يف االش�رتاك مراجعة ه�ذه الدائرة 
خ�الل )30يوما( اعتبارا م�ن اليوم التايل لتاري�خ النش هذا 
االعالن مستصحبني معهم تأمينات قانونية نقدية او كفاله 
برصفية ال تقبل عن 10% من القيمة املقدرة )270,000,000 
( مائت�ان و س�بعون مليون دين�ار وان املزايدة س�تجري يف 

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

�����������������������������������������������
مدرية التسجيل العقار العامة 

دائرة التس�جيل العقار يف واس�ط االوىل 
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة/ 548/3
املحلة او رقم و اسم املقاطعة/ 38 الخاجية

الجنس/ ارض الدار مع بنائها 
النوع/ ملك رصف

رقم الباب/ 
رقم البطاقة/ 
رقم الطابق/ 
رقم الشقة/

املساحة/  300م
املش�تمالت/ غرفتني نوم و صاله و ه�ول  و مطبخ الطابق 

العلوي غرفتني نوم و صحيات
املوزعات او املفروسات/ 

واردات و املبيع السنوية/ 
الشاغل/  املالك نفسه

مقدار املبيع / 172,000,000 مائة و اثنان و سبعون مليون 
دينا

س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف واس�ط االوىل   باملزايدة 
العلنية العقار املوصوف اعاله العائد للرهني  )محمد س�الم 
جر و دع�اء منذر تركي (لقاء طلب الدائن املرتهن )مرصف 
الخليج التجاري( البالغ )65,000,000( خمس�ة و س�تون 
مليون دينار  فعىل الراغب يف االش�رتاك مراجعة هذه الدائرة 
خ�الل )30يوما( اعتبارا م�ن اليوم التايل لتاري�خ النش هذا 
االعالن مستصحبني معهم تأمينات قانونية نقدية او كفاله 
برصفية ال تقبل عن 10% من القيمة املقدرة )172,000,000 
( مائة و اثنان و سبعون مليون دينار وان املزايدة ستجري يف 

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

اىل الشي�ك / مؤيد جبار عل�وان اقتىض حضورك اىل مقر 
بلدي�ة النجف لغرض اص�دار إجازة البن�اء للعقار املرقم 
)3613 / 3( ح�ي العروبة خالل مدة عشة أيام وبخالفه 
س�يتم اص�دار االج�ازة دون حض�ورك طال�ب االجازة / 

صالح مرحب مكي .
�����������������������������������������������

اىل الشي�ك / فاطمه محمد جاس�م اقت�ىض حضورك اىل 
مق�ر بلدية النجف لغ�رض اصدار إج�ازة البن�اء للعقار 
املرق�م )34655 / 3( حي العدالة خ�الل مدة عشة أيام 
وبخالف�ه س�يتم اص�دار االج�ازة دون حض�ورك طالب 

االجازة / عباس عبد الجليل جاسم .
�����������������������������������������������

اعالن 
اىل الشكاء / عيل هاشم جابر وعبد الهادي علوان . 

اقتىض حض�ورك اىل صندوق االس�كان العراقي / س�بع 
الب�ور وذل�ك لتثبيت اق�رارك باملوافقة عىل قي�ام الشيك 
الس�يد )ستار عمران ظاهر ( بالبناء عىل حصته املشاعة 
يف القطعة املرقمة )9505 / س�بع البور( لغرض تسليفه 

قرض االسكان . 
وخالل مدة اقصاها خمسة عش يوم داخل العراق وشهر 
خ�ارج الع�راق م�ن تاريخ العراق وش�هر خ�ارج العراق 
من تاريخ نش االعالن وبعكس�ه س�وف يسقط حقك يف 

االعرتاض مستقبال . 
وزارة االعمار واالس�كان 

صندوق االسكان العراقي 
�����������������������������������������������

فقدان 
فق�دت هويتي الغذائية ذي الرق�م 7622 وهوية الطحني 
باس�م الوكيل / حسني فرحان نومان – مركز تموين ابي 

عبيدة – فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
�����������������������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف الكرخ الثانية 
اعالن بيع عقار 

التسلس�ل او رقم القطعة : 5 / 1501 م 19 غزالية .
الجنس : ثالثة دور مفرزة بصورة غري رسمية .

النوع : عقار . 
املس�احة : 88 / 296 أولك . ) 100 م حصة روعه عدنان 

فرج ( 
املش�تمالت : العق�ار يح�وي ع�ىل مطب�خ وصال�ة حويل 

وغرفتان فوقيتان 
الشاغل : مستاجر . 

ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف الكرخ الثانية باملزايدة 
العلنية العقار املوصوف اعاله العائد للراهن روعه عدنان 
ف�رج لق�اء طل�ب الدائ�ن املرتهن املعه�د الطب�ي التقني 
953 تس�عمائة وثالث�ة   / البال�غ 717634   - بغ�داد   /
وخمس�ون مليون وسبعمائة وسبعة عش الف وستمائة 
واربع�ة وثالث�ون دينار -  فعىل الراغب يف االش�رتاك فيها 
مراجع�ة هذه الدائرة خالل ) 30 ( يوما اعتبارا من اليوم 
الت�ايل لتاريخ نش هذا االعالن مس�تصحبا معه تامينات 
قانوني�ة نقدي�ة او كفالة مرصفية ال تق�ل عن 10 % من 
القيم�ة املق�درة للمبي�ع البالغ�ة ) 000 / 000 / 700 ( 
س�بعمائة مليون دينار وان املزايدة ستجري يف الساعة ) 

12 ( ظهرا من اليوم االخري .
دائرة التسجيل العقاري يف الكرخ الثانية 

�����������������������������������������������
فقدان 

فقدت مني الس�نوية الصادرة من مديري�ة املرور العامة 
– مديري�ة مرور بغ�داد رقم املركب�ة 81443 بغداد حمل 
تاري�خ االص�دار 14 / 8 / 2013 وتاري�خ النفاذ 13 / 8 
/ 2018 نوع املركبة ش�احنة قالب اللون ابيض باس�م / 
محمد حسني عيل ويس�كن بغداد / املنصور – فمن يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
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أدفوكات بعد اإلستقالة: توقعات املنتخب العراقي 
ال تتناسب مع اإلمكانيات

             المستقبل العراقي/ متابعة

قال املدرب ديك أدفوكات، الذي استقال من تدريب 
الع�راق، أول أمس الثالثاء، قبل أس�بوع واحد من 
املش�اركة يف كأس الع�رب، إن »التوقعات للفريق 

العراقي ال تتناسب مع اإلمكانات«.
وأعل�ن االتحاد العراقي أمس الثالثاء انفصاله عن 
م�درب املنتخب الوطني أدفوكات )74 عاما(، بعد 
نحو 3 شهور من التعاقد معه، وقبل أسبوع واحد 
عىل انطالق كأس العرب، بعد سلس�لة من النتائج 

السيئة يف تصفيات كأس العالم 2022.
ولم يحقق املنتخب العراقي بقيادة املدرب الهولندي 

أي فوز يف س�ت مباريات باملجموعة األوىل، يف املرحلة 
األخرية من التصفيات اآلسيوية املؤهلة لكأس العالم 
2022، وتع�ادل 4 مرات قبل خس�ارته 3-صفر أمام 
كوريا الجنوبية يف الدوحة، األس�بوع املايض.وأضاف 
املدرب املخرضم لوسائل إعالم هولندية، اليوم األربعاء 

»التوقعات ال تتناسب مع إمكانيات املنتخب العراقي، 
الذي يم�ر بمرحل�ة انتقالية ويج�ب تدعيمه ببعض 
الالعبني الشبان لكن مثل هذه العملية تستغرق وقتا 
طوي�ال، يتعني تحقيق نتائج عىل امل�دى القصري، من 
حيث املب�دأ حققنا بعض النتائج الجيدة مثل التعادل 
مع كوريا الجنوبية واإلمارات، لكن وجدنا صعوبة يف 

تسجيل األهداف«.
وبني املدرب الذي توىل املس�ؤولية يف يوليو/ تموز 
امل�ايض خلفا للس�لوفيني سرتيش�كو كاتانيتش 
»م�ن الناحية النظرية، يمك�ن إنهاء الدور األخري 
باملركز الثالث يف املجموعة األوىل والتأهل ملواجهة 
فاصلة مع ثالث املجموعة الثانية ثم خوض امللحق 
العامل�ي، من أجل حجز مقع�د يف نهائيات 2022، 

أتمنى أن يتمكن خليفتي من تحقيق ذلك«.
وتوىل أدف�وكات تدريب العديد من األندية كما قاد 
منتخ�ب هولندا ث�الث مرات إىل جان�ب منتخبات 
أخ�رى، م�ن بينه�ا اإلم�ارات وكوري�ا الجنوبية 
وبلجيكا وروسيا ورصبيا.وتوج أدفوكات بألقاب 
الدوري مع آيندهوفن الهولندي ورينجرز اإلسكتلندي 
وزينيت سان بطرسربج الرويس، الذي توج معه أيضا 
بكأس االتحاد األوروبي يف 2008.وتأهل العراق، بطل 
آس�يا 2007، إىل كأس العالم م�رة واحدة عام 1986 

وخرس جميع مبارياته الثالث يف الدور األول.

اتفاقية تعاون ريايض مشرتك بني 
االوملبيتني العراقية وااليرانية

             المستقبل العراقي/ متابعة

اعلن�ت اللجنة االوملبي�ة العراقية، االربعاء، 
عن إبرام اتفاقية تعاون ريايض 

مشرتك مع الجانب االيراني.
وج�اء يف بيان اللجنة، انه »وقع 
للمب�ارزة  العراق�ي  االتح�اد 
ونظريه االيراني إتفاقية تعاون 

مشرتك«.
واضاف »جرى توقيع االتفاقية 
يف العاصم�ة االيراني�ة طه�ران 
حي�ث مث�ل الجان�ب العراق�ي 
رئي�س االتح�اد العراق�ي زي�اد 
حس�ن فيما وقعها عن الجانب 
االيران�ي نظريه رئي�س االتحاد 
االيراني للمب�ارزة، نائب رئيس 
اللجن�ة األوملبي�ة االيرانية باقر 

زاده«.
واك�دت اللجن�ة »حضور مراس�م التوقيع 
االيراني�ة رض�ا  األوملبي�ة  اللجن�ة  رئي�س 

صالح�ي أم�ريي، واألم�ني الع�ام للجن�ة 
األوملبي�ة االيراني�ة كيكاوس س�عيدي كما 
حرضه�ا أيض�اً رئي�س االتح�اد االيران�ي 

للكاراتيه حسن طباطبائي«.
وأك�د رئي�س االتح�اد العراقي 
للعبة، زياد حسن ان »االتفاقية 
ته�دف لتدعي�م أوارص التعاون 
الصديق�ني  االتحادي�ن  ب�ني 
وتطوير رياضة املبارزة وتبادل 
ونقل الخربات املش�رتكة ملا فيه 

مصلحة االتحادين«. 
وأض�اف ان »االتفاقي�ة نص�ت 
ع�ىل تب�ادل واس�ع لألنش�طة 
الرياضي�ة، فض�اًل ع�ن تب�ادل 
الخ�ربات الرياضي�ة، وفتح أفق 
التع�اون املش�رتك بم�ا يخ�دم 

املبارزة يف البلدين الصديقني«.

ثالث سيناريوهات لتأهل برشلونة 
إىل دور الـ16 من دوري االبطال

تسمية هاتف شمران مدربًا 
لنادي امليناء خلفا لقيص منري

              المستقبل العراقي/ متابعة

بات�ت مواجهة بايرن ميون�خ يف الجولة األخ�رية من دور 
املجموع�ات لدوري أبط�ال أوروبا فرصة نادي برش�لونة 
الس�انحة لبلوغ ثمن النهائي، بعدما سقط يف فخ التعادل 

السلبي أمام بنفيكا، أمس الثالثاء.
وقبل جولة واحدة من ختام مباريات املجموعة الخامسة، 
ينف�رد البايرن املتأهل س�لفا بالص�دارة بالعالمة الكاملة 
برصيد 15 نقطة، يليه برش�لونة يف املرك�ز الثاني برصيد 
س�بع نقاط، ثم بنفي�كا ثالثا بخمس نق�اط، بينما يحتل 

دينامو كييف املركز الرابع األخري بنقطة واحدة وهو
خارج املنافسة تماما.

واقت�رص الرصاع عىل بطاقة التأه�ل الثانية لثمن النهائي 
ب�ني برش�لونة وبنفي�كا، وس�يلعب الفري�ق الكتالوني يف 
الجول�ة األخرية م�ع مضيفه بايرن ميون�خ الذي ال يرحم 
خاصة عىل ملعبه »أليانز أرينا«، بينما يس�تضيف بنفيكا 
دينامو كيي�ف، وتبدو هذه املباراة عىل ال�ورق يف املتناول 

ألصحاب األرض.
ثالثة سيناريوهات لتأهل برشلونة

1- الفوز يف الجولة األخرية عىل بايرن ميونخ بغض النظر 
عن نتيجة مباراة بنفيكا ضد دينامو كييف.

2- التعادل مع تعثر بنفيكا س�واء بالخس�ارة أو التعادل 
مع دينامو كييف.

3- الخسارة مع عدم فوز بنفيكا عىل دينامو كييف.

بوكيتينو يبلغ باريس بموقفه النهائي من تدريب اليونايتد

تشيليس مهدد بخسارة نجمه حتى هناية املوسم

              المستقبل العراقي/ متابعة

حس�م األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، 
املدي�ر الفن�ي لباري�س س�ان جريمان، 
موقفه من تويل تدريب مانشسرت يونايتد 

يف الصيف املقبل.
وارتبط اس�م بوكيتينو بق�وة باالنتقال 
إىل أول�د تراف�ورد، وتدري�ب الش�ياطني 
الحم�ر، بداية م�ن املوس�م الجديد، بعد 
أويل جون�ار  النرويج�ي  امل�درب  رحي�ل 

سولسكاير.
الفرنسية،  وبحس�ب صحيفة »ليكيب« 
ف�إن الربازييل ليون�اردو، املدير الريايض 
لباري�س س�ان جريم�ان، ق�ام بزي�ارة 

بوكيتين�و يف الفن�دق ال�ذي يقي�م فيه، 
يوم اإلثنني املايض، ملعرفة قراره بش�أن 
الفريق.وأكدت الصحيفة،  مستقبله مع 
أن بوكيتينو أخرب ليوناردو بأنه لن يغادر 
سان جريمان، وسوف يحرتم العقد الذي 
يربطه مع الفريق حتى يونيو/ حزيران 
2023.وأعل�ن بوكيتينو أم�س يف مؤتمر 
صحف�ي أن�ه ليس منش�غال بش�ائعات 
رب�ط اس�مه بمانشس�رت يونايت�د، وأنه 
س�عيد يف باريس.ويح�ل باري�س س�ان 
جريم�ان ضيًفا عىل مانشس�رت س�يتي، 
مساء اليوم األربعاء، عىل ملعب االتحاد، 
يف قم�ة لق�اءات الجول�ة الخامس�ة من 
مرحلة املجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويتوىل قي�ادة مانشس�رت يونايتد حالًيا، 
اإلنجلي�زي مايكل كاريك، نج�م الفريق 

الس�ابق، ومس�اعد سولس�كاير، وذل�ك 
لحني التعاقد مع مدير فني جديد.

              المستقبل العراقي/ متابعة

بات فريق تشيليس مهددا بخس�ارة أحد العبيه البارزين 
حتى نهاية املوسم الحايل بس�بب اإلصابة.وكانت مباراة 
تشيليس أمس التي فاز فيها عىل يوفنتوس بأربعة أهداف 
دون رد يف الجولة الخامس�ة م�ن دور املجموعات لدوري 

أبطال أوروبا قد ش�هدت تعرض الظهري األيرس بنجامني 
تش�يلويل إلصاب�ة قوية.وذك�رت صحيفة »دي�يل ميل« 
الربيطانية، األربعاء أن تش�يلويل بات مهددا بالغياب عن 
املباريات حتى نهاية املوس�م، بس�بب اشتباه يف إصابته 
بقطع يف الرباط الصليبي األمامي.وأشارت الصحيفة إىل 
أن املداف�ع اإلنجليزي يخضع األربع�اء لفحوصات طبية 

م�ن أجل التأكد من التش�خيص النهائ�ي إلصابته.وكان 
تش�يليس متقدما بثالث�ة أه�داف دون رد عندما تعرض 
تش�يلويل إلصابة يف ركبته خالل الش�وط الثاني، ليخرج 
من امللعب، ويدخل مكانه اإلس�باني س�يزار أزبيليكويتا.

جدير بالذكر أن مباراة األمس ش�هدت أيضا خروج العب 
وسط تشيليس.

رونالدو منقذ الربتغال الدائم يف امللحق األوريب
              المستقبل العراقي/ متابعة

فش�ل املنتخب الربتغايل يف حس�م تأهله املبارش إىل نهائيات 
كأس العالم املُقرر إقامتها يف قطر عام 2022.

وسيش�ارك منتخ�ب الربتغ�ال يف امللح�ق األوروب�ي املؤهل 
للموندي�ال بعدم�ا أنه�ى دور املجموعات يف املرك�ز الثاني، 
برصي�د 17 نقط�ة، خل�ف رصبي�ا صاحبة الص�دارة ب�20 

نقطة.وتق�ام مباريات امللحق يف م�ارس/ آذار املقبل، حيث 
سيتنافس 12 منتخبا أوروبيا عىل ثالث بطاقات للمونديال.
وسيتم تقسيم 12 منتخبا عىل 3 مسارات، تضم كل منها 4 
فرق، وس�يقام الدور قب�ل النهائي للملحق يوم 24 مارس/ 
آذار، بينما تقام 3 مباريات نهائية حاسمة بعدها ب� 5 أيام.
ويعزز التصني�ف املتقدم للربتغال موقفه�ا يف قرعة امللحق 
املق�رر أن تجرى ي�وم الجمعة املقبل، إذ يضم�ن لها ذلك أن 

تلعب يف قبل نهائي امللحق عىل أرضها.
ذكريات امللحق

وكان للمنتخ�ب الربتغ�ايل مع كريس�تيانو رونالدو تجارب 
سابقة يف امللحق املؤهل للمونديال وأيًضا لليورو.

يف امللح�ق املؤه�ل لكأس العال�م التي اس�تضافتها الربازيل 
2014، واج�ه منتخ�ب الربتغال بقي�ادة رونال�دو املنتخب 
الس�ويدي، يف مباراتني ذهابا وإيابا.وحقق منتخب الربتغال 

االنتصار ذهابا يف أرضهم بهدف دون رد سجله رونالدو.ويف 
لقاء اإلياب بالس�ويد حققت الربتغال الفوز بنتيجة )2-3( 
حيث س�جل »الدون« يف تلك املباراة »هاتريك«، قاد به بالده 
للتأه�ل للمونديال.أم�ا يف امللحق املؤه�ل إىل نهائيات بطولة 
كأس األمم األوروبي�ة 2021 كان منتخب الربتغال يف وضع 
صعب، إذ وقع أمام منتخب البوس�نة، وانتهى لقاء الذهاب 

بالتعادل السلبي.

إصابة مدافع توتنهام تثري خماوف كونتي
              المستقبل العراقي/ متابعة

أبدى اإليطايل أنطوني�و كونتي، مدرب توتنهام، 
مخاوفه م�ن أن تكون اإلصابة التي تعرض لها 
األرجنتيني كريس�تيان رومريو مدافع الفريق، 

خطرية .
وتع�رض املداف�ع األرجنتين�ي لإلصاب�ة خالل 
مشاركته مع منتخب بالده يف مواجهة الربازيل 
يف تصفي�ات كأس العال�م يف األس�بوع املايض، 

ومن املقرر أن يخضع لفحص آخر للتعرف عىل 
مدى خطورة إصابته.

وال يعتق�د كونتي أن تلك س�تكون أخبار جيدة 
بالنس�بة له ولفريقه الذي سيخوض 11 مباراة 
قب�ل نهاي�ة الع�ام، ابتداء م�ن مواجه�ة مورا 

السلوفيني يف دوري املؤتمر األوروبي.
وقال امل�درب اإليطايل: »بالنس�بة لكريس�تيان 
روم�ريو، نحن ننتظ�ر نتيجة الفح�ص الثاني، 
علين�ا  يح�ب  ش�ديدة،  إصابت�ه  أن  أعتق�د 

االنتظار«.
وأضاف: »ال أعلم كم يحتاج من الوقت ليتعاىف 
من إصابته، لك�ن من املؤكد أن إصابته أكثر 
خطورة من إصابة جيوفاني لو سيلس�و أو 

دان سكارليت«.
وأوضح كونتي: »يجب علينا االنتظار حتى 
نتيج�ة الفحص املقبل ومن ثم س�يتمكن 
الطبيب م�ن منحنا املزيد م�ن املعلومات 

ومواعيد لتعافيه من اإلصابة«.

احلكم عىل بنزيام يف قضية 
ابتزاز فالبوينا

              المستقبل العراقي/ متابعة

أدي�ن الفرنيس كريم بنزيم�ا، نجم ريال 
مدريد، بالتواطؤ يف محاولة ابتزاز زميله 
الس�ابق ماتيو فالبوين�ا، بمقطع فيديو 

غري الئق.
وبحس�ب صحيفة »موندو ديبورتيفو« 
اإلس�بانية، فقد ت�م الحكم ع�ىل بنزيما 
بالس�جن ملدة س�نة مع إيقاف التنفيذ، 

وغرامة قدرها 75 ألف يورو.
واعت�ربت محكمة فرس�اي أن املحادثة 
التي أجراها بنزيما م�ع فالبوينا، والتي 
حاول فيها إقناع�ه باالتصال باملُبتزين، 
تدخ�اًل »متعم�ًدا« يف الواقع�ة من العب 

ريال مدريد، يندرج تحت بند التواطؤ.
وتم استبعاد الالعبني من منتخب فرنسا، 
عىل ضوء هذه القضية، منذ عام 2015، 
قبل ع�ودة بنزيما لصف�وف الديوك هذا 

العام.

وقضت املحكمة عىل مصطفى الزواوي، 
الذي يعترب العقل املدبر للعملية، بالسجن 
ملدة عامني ونصف وغرامة 3 آالف يورو، 
وىل أكسل أنجوت، الرجل الذي حصل عىل 
الفيدي�و من هات�ف فالبوينا، بالس�جن 

ملدة عامني.
وتمت إدانة يونس حواس، الوسيط الذي 
اُستخدم للضغط عىل فالبوينا، بالسجن 
ملدة 18 ش�هرا مع إيق�اف التنفيذ، بينما 
ُحك�م عىل كري�م زناتي، صدي�ق بنزيما 
ال�ذي كان ع�ىل اتص�ال بمهاج�م ريال 
مدري�د، بالس�جن مل�دة 15 ش�هرا م�ع 
إمكانية وقف تنفيذه�ا، وغرامة 3 آالف 

يورو.
جدير بالذكر، أن بنزيما يس�تعد لخوض 
مب�اراة مهم�ة م�ع ري�ال مدري�د أمام 
األربع�اء،  الي�وم  ترياس�بول،  ش�رييف 
ملرحل�ة  الخامس�ة  الجول�ة  لحس�اب 

املجموعات بدوري أبطال أوروبا.

               المستقبل العراقي/ متابعة

أعلنت الهيئة اإلدارية لنادي امليناء العراقي تس�مية هاتف 
ش�مران مدرًبا للفريق يف املوس�م الح�ايل، بعد رحيل قيص 

منري.
وقال محم�د جابر رئيس الهيئة اإلداري�ة للميناء »اإلدارة 
اتفقت بشكل رسمي مع املدرب هاتف شمران، وسيبارش 

عمله بداية من الغد«.
وأضاف أن »شمران يتمتع بخربة كبرية نعول عليها إلعادة 

الفريق إىل توازنه بعد البداية املتعثرة هذا املوسم«.
وتابع »إدارة امليناء ستوفر س�بل النجاح للمدرب، البداية 

املتعثرة ال توازي قيمة الفريق العريق وإرثه الكروي«.
وأش�ار إىل أن اإلدارة تشكر املدرب املساعد إحسان هادي، 
ال�ذي قاد الفري�ق يف الجوالت املاضية بعد اس�تقالة قيص 

منري. 
يش�ار إىل أن نادي امليناء يحتل املرك�ز 18 برصيد 5 نقاط 

بعد خوض 10 مباريات.

بايرن يعزل نجمه بعد ثبوت إصابته بكورونا
              المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن نادي بايرن ميون�خ، إصابة أحد العبيه يف 
خط الهجوم بف�ريوس كورونا املس�تجد.وقال 
باي�رن ميون�خ يف بيان ع�ىل موقعه الرس�مي: 
»خضع الالعب�ون الختب�ارات كورونا، وجاءت 

إيجابية«.وأض�اف  موتين�ج  تش�وبو  نتيج�ة 
الن�ادي البافاري: »خض�ع املهاجم الكامريوني 
للعزل الذاتي يف املنزل وفقا لتعليمات السلطات 
الصحي�ة، ويعم�ل بش�كل جي�د يف ظ�ل ه�ذه 
الظروف«.وس�بق أن أعلن بايرن ميونخ دخول 
الرباع�ي س�ريج جناب�ري وجم�ال موس�ياال 

الع�زل  وموتين�ج وميكائي�ل كويس�انيس يف 
الصحي منذ 3 أيام، بعد التشاور مع السلطات 
الصحي�ة، عق�ب اختالطه�م مع ش�خص يف 
الدائ�رة املب�ارشة لنادي باي�رن ميونخ، تبني 
إصابت�ه بف�ريوس كورونا.وتف�وق باي�رن 

ميونخ عىل دينامو كييف األوكراني 1-2.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

صالح العب الشهر يف ليفربول
            المستقبل العراقي/ متابعة

حقق النجم املرصي محمد ص�الح، مهاجم ليفربول، 
جائ�زة العب ش�هر أكتوبر/ ترشي�ن األول يف صفوف 

فريقه.
وأعل�ن ليفربول، اليوم األربع�اء، أن صالح حصد أعىل 
نس�بة م�ن األصوات ع�رب اس�تطالع رأي ش�ارك فيه 
الجمهور عرب املوقع الرس�مي، وتفوق من خالله عىل 

أليسون بيكر ثم نابي كيتا.

وحصد صالح الجائزة للشهر الثالث عىل التوايل، بعد أن 
توج بها يف أغسطس/ آب وسبتمرب/ أيلول املاضيني.

وش�ارك صالح مع ليفربول يف 5 مباريات خالل شهر 
أكتوب�ر، الذي ش�هد تألًقا غري ع�ادي للنجم املرصي، 
حيث س�جل هدفني عامليني يف شباك مانشسرت سيتي 

وواتفورد.
كما أحرز صالح 3 أهداف )هاتريك( يف شباك مانشسرت 
يونايتد عىل ملعب أولد ترافورد، باإلضافة لهدفني ضد 

أتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا.
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املوظف بحاجة للحامية التعليم التجاري

اسعد عبد الله عبد علي

يتس�م االقتصاد املح�ي بالتعامل وفق املتغ�رات اإليجابية الت�ي من خاللها 
يمك�ن دعم االقتص�اد الوطني من جهة وضماناً لتحقي�ق املنفعة العامة من 
جهة اخرى، وبالتايل يؤدي ذلك الس�ماح الس�تثمار األم�وال الخاصة لتحقيق 
الفائ�دة املجتمعية وتحقيق رغبات املواطنني القادري�ن عىل االنتفاع من تلك 

الخدمة، عىل ان تخضع للضوابط الحكومية.
ولعله�ا حالة صحية ان نجد انتش�ار البن�وك األهلية واملستش�فيات األهلية 
واملدارس والكليات األهلية وهي موضوعنا لهذا اليوم، حيث انترشت وبش�كل 
ملح�وظ تلك املدارس والكليات والتي من املفرتض انها تس�ر وفق الضوابط 
القانوني�ة املق�رة له�ا، وطبعاً لق�اء مبالغ عالي�ة مقابل خدمات مدرس�ية 
وجامعي�ة قد ترتق�ي بعضها اىل مس�توى ع�اٍل وبعضها ال يتناس�ب نهائياً 
ال م�ع مس�توى التعليم او ال�كادر التدري�ي او حتى من ناحي�ة األبنية، بل 
اصبح بعضها يس�مح بكل يشء وال يحاس�ب عىل ابسط املتطلبات الدراسية 
ومقوماته�ا، بحجة ان هؤالء الطلبة يدرس�ون )بفلوس�هم وبمجرد الضغط 
عليهم س�يرتكون املدرس�ة ويتجهون ملدارس أخرى( ال ب�ل أصبحت بعضها 
ُتبيح كل يشء وتس�مح للطالب بما يش�اء حتى أصب�ح البعض منها مصدراً 

للفساد الشبابي.
 وبالتايل ال تتناس�ب مع الرسالة التعليمية يف بناء مجتمعات صحية متعافية 

من الجهل واالنشطارات الفكرية املتباينة.
والحال يرسي عىل الدراس�ات العليا وما نش�هده اليوم من ثورة علمية كبرة 
للحص�ول ع�ىل الش�هادات العليا، حي�ث اتجه اغلب الش�باب م�ن املوظفني 
وغرهم لهذه الدراس�ات يف دول العالم مس�تغلني فرصة التعليم االلكرتوني 
والدراس�ة عن ُبعد بس�بب جائحة كورون�ا وما رافقتها من فوىض دراس�ية 
والت�ي كان�ت ُتمثل اقل الخس�ائر املمكنة يف هذه الف�رتة، واملضحك املبكي يف 
املوضوع ان بعض هؤالء الطلبة ال يميزون بني حريف )ض، ظ( كما ان البعض 
يكتب )هية( بقصد )هي(، وغرها من األمور التي قد نلتمس�هم فيها العذر، 
واملشكلة هنا ان يف دراسة هؤالء الطلبة استنزاف لألموال الخاصة والتي كان 
م�ن املمكن اس�تثمارها يف جامعاتن�ا العراقية التي تش�هد الرصانة العلمية، 

وفيها خرة األساتذة الكبار والفقهاء يف مجال علمهم.
كم�ا وان ذلك س�يكون ل�ه األثر الواض�ح يف إحص�اء عدد الدارس�ني ومجال 
الدراسة ومدى حاجة الدوائر لتلك االختصاصات بدالً من بعثرتها دون فائدة، 
وفق�اً لقاعدة العرض والطلب والتي كان يمكن معها ان ُتفتح افاق ومجاالت 

اختصاصية قد نكون بحاجة لها دون س�واها.
كما وان بعض العاملني يف املجال الوظيفي والذين سبق وان تعينوا بشهادات 
دراسية معينه واليوم أصبحت لهم شهادات جامعية وباختصاصات مختلفة 
ومهمة يمكن ان نس�تفاد منهم يف جميع نواحي العمل الوظيفي بعد تحويل 
مالكاته�م ليكونوا جزًء م�ن املنظومة الوظيفية املثقفة التي معها ستش�هد 
مؤسس�ات الدول�ة انتقالة علمية وعملية واس�عة يف مج�ال تقديم الخدمات 

ملواطنيها.
ومن هنا ُنرس�ل برسائل مهمة يف استثمار ذلك ضماناً ُلحسن األداء الوظيفي 
الذي يلق�ي بنتائجه اإليجابية عىل الواقع الوظيفي والذي س�ينعكس بدوره 

عىل الواقع االجتماعي وخلق رضا مجتمعي متكامل. 

يف زم�ن الفوىض العراقية يمكن ان يحصل اي يشء يف العراق! والس�بب غياب 
القان�ون ال�ذي يوفر العدل، ويحف�ظ كرامة االنس�ان العراقي، فنج�د املدراء 
يعامل�ون املوظف�ني )االداري�ني والفنيني( كعبي�د لهم، فقط عليه�م الطاعة 
العمي�اء مهم�ا كانت املطال�ب، وال يجوز نق�اش املدراء فهذا ذن�ب ال يغتفر! 
وحت�ى لو كانت مخالفة للقانون الذي ينظم الحي�اة الوظيفية! ويظن املدراء 
ان املوظ�ف يج�ب ان يك�ون مطيع لهم حتى خ�ارج اوقات الدوام الرس�مي، 
واال تع�رض للتعنيف والعقوبات والنقل اىل ابعد م�كان، فاالهم عند املدراء ان 
يطيعهم املوظف وال يقول كلمة )ال(، وان يرىض عنهم اسيادهم، فهم سلسلة 
بائسة من القيادات التي يتملق احدها االخر، للحفاظ عىل املنصب ومكاسبه. 
ضحي�ة كل ه�ذا هو املوظف البس�يط، والذي ال يجد من يداف�ع عنه، نعم هنا 

وجد البعض يف العش�رة خر عون لدفع ظلم املدراء.
يعم�ل املدراء عىل تقري�ب فئة من املوظفني املطيعني ج�دا، ممن يجملون كل 
اعم�ال املدراء، ويكونوا عبي�د خاضعني للمدير، ويتحول�وا اىل عيون تتلصص 
وتتجس�س عىل باقي املوظفني، ممن ال ينتم�ون لصفة النفاق، وهكذا تصبح 
البيئة الوظيفية عبارة عن رصاعات ومؤامرات، يش�علها املدير وبطانته! ضد 
كل م�ن يرفض الظلم والعبودية، فأما ان تكون عبدا مطيعا، او تكون موظفا 
غر مرغ�وب به، وقد تطورت اس�اليب املدراء عرب اس�تغالل التكنلوجيا فيتم 
التصوير والتس�جيل الصوتي، او الدفع بالنس�اء لرس�م مخطط مؤامرة ضد 

املوظف النزيه، كي يتم تسقيطه.
كل هذا يحصل يف ظل غياب الحماية الحكومية للموظف البس�يط، وهنا يجب 
ان تكون دائرة تابعة للقضاء تس�تلم ش�كاوي املوظفني، كي ينصف املوظف، 
ويرد كيد املدراء، باالضافة يمكن من خالل هذه الدائرة مسك خيوط الفساد، 

خصوصا ان الكثر من املدراء فاسدون وتحت مظلة االحزاب.
القانون الوظيفي حدد س�اعات العمل من الساعة الثامن والنصف صباحاً اىل 
الثاني�ة والنصف ع�را، وبعدها يكون وقت املوظف الش�خيص، ينام – يأكل 
– يص�ي – يق�را، فاألمر عائد ل�ه، وال يمك�ن اجباره عىل الرد ع�ىل اتصاالت 
امل�دراء او الرجوع مل�كان العمل، والعمل حتى س�اعات متأخرة بهدف ارضاء 
املدراء ومدراء املدراء، مس�تغلني وقت املوظف الشخيص وهذا يحصل يف بعض 
الدوائر الت�ي يغيب فيها العدل، ويصيب الخ�رس اصحاب املناصب خوفا عىل 
مناصبه�م، م�ع علمهم بخطيئة اس�تغالل املوظ�ف يف وقت عائلت�ه واطفاله 

وحياته الخاصة.
نتمنى من رئيس الوزراء ان يتدخل، ويوقف هذه املهزلة التي تحصل يف الكثر 

من الدوائر الحكومية.
حان الوقت ان يدخل املدراء دورات توعية الزامية، توضح وترس�خ يف عقولهم 
له�م ان املوظف ليس عبداً، وم�ن يتجاوز عىل حقه ووقت�ه فانه يفعل حراما 
وتج�اوزا عىل القانون، وال يجوز تس�خره لخدمة طموحات املدراء يف التزلف 
ألس�يادهم، ويجب ان تكون هنالك عقوبات وغرام�ات يفرضها القانون بكل 

مدير يتصل بموظف خارج اوقات الدوام.
واالهم ان يفهم املدراء انهم موظفني ايضا وليس�وا اس�ياد عىل املوظفني، وان 
املنص�ب اختبار للقيم وليس مغنم، فاألهم حفظ حقوق الناس وعدم التجاوز 

عىل كرامة املوظف البسيط.

حّدد أمني بغداد عالء معن املعمار،  موعد انتهاء حملة رفع التجاوزات، فيما 
أشار إىل وجود 35 مرشوعاً ناهضاً لإلكساء والتطوير.  

وقال املعمار، إن »رفع التجاوزات لن يتوقف إاّل بإزالة كل االجراءات املخالفة 
للقانون«، مبيناً أن »هناك 35 مرشوعاً ناهضاً يف بغداد لالكس�اء والتطوير، 

إضافة إىل إنشاء مشاريع ساحات جميلة«.
وأش�ار إىل أن »تطوير مدين�ة الصدر يعد تحدياً كبراً أم�ام األمانة، وعملية 
تطويرها تعني تطويرا لكل بغداد«، مبيناً أن »ش�ارع الفالح أصبح أيقونة، 

ورفع التجاوزات واإلزالة الطوعية تجربة جديدة«.
وتاب�ع أن »هناك تعاوناً كبراً من قبل أهايل مدينة الصدر بش�أن املرشوع«، 
مؤك�داً: »ال نريد املس�اس ب�أرزاق الن�اس، ولكن هناك إن�ذارات وزعت عىل 

املتجاوزين، وهناك آلية وضعتها بلدية الصدر األوىل، ونعمل عليها«.

أمني بغداد يكشف عن 35 مرشوعًا ناهضًا 
لإلكساء والتطوير

مجم���وعة ش���ركات 
النرج�س تق���دم طلب 
رسمي اىل ه�يئة استثمار 
البرة يق�يض بإنش�اء 
معم���ل ح�ديث النتاج 
والق���ابلوات  االس�الك 
الكهربائية يعد األول من 
نوعَه يف الع�راق و بواقع 
 2500 اىل  يص�ل  انت�اج 
ش�هريا   نح�اس  ط�ن 
وذل�ك وفق احدث الطرق 
االنتاجية وباالعتماد عىل 

التكنلوجي�ا الحديثة يف التصنيع  وبش�كل صديق للبيئة.وقال رئيس مجلس 
ادارة النرجس االس�تاذ حاتم الدراجي ان املعمل س�يتضمن صناعة االسالك 
الكهربائية بمختلف املقاسات اضافة اىل انتاج اسالك التاسيسات املنزلية و 
القابلوات املرنة وقابلوات الضغط الواطئ واملتوسط وذلك وفقا للمواصفات 
القياسية العاملية واملعتمدة من قبل وزارة الكهرباء العراقية مما سيسهم يف 
اعادة تاهيل منظومة التوزيع والشبكات الكهربائية الحالية حيث يعد عامل 
فع�ال يف القض�اء عىل ازمة الكهرب�اء يف البلد ،فضالً ع�ن صناعة القابلوات 
املقاوم�ة لله�ب والقابل�وات قليلة الدخان مبين�اً ان املعمل ف�ور دخوله اىل 
الخدمة سيكون منافس جدير يف الرشق األوسط وسيغطي حاجة البالد من 

الصناعات املذكورة عالوة عىل توفر فرص جيدة للعمل البناء املحافظة.

تقدمت جمموعة رشكات النرجس بطلب رسمي 
اىل هيئة استثامر البرصة النشاء معمل حديث النتاج االسالك 

والقابلوات الكهربائية يعد األول من نوعه يف العراق

ميزة ينتظروها الكثريون يف واتساب
مختص�ة  مواق�ع  ذك�رت   
بش�ؤون التقنية أن تطبيق 
»واتس�آب« س�يحصل عىل 
ميزة انتظرها الكثرون من 

املستخدمني.
املتوفرة  للمعلوم�ات  وتبعا 
 2.21.24.8 نس�خة  ف�إن 
الجدي�دة م�ن »وات�س آب« 
ملس�تخدمي أجهزة اندرويد 
حمل�ت معه�ا إش�ارات إىل 
أن التطبي�ق س�يحصل عىل 
مي�زة »ردود الفع�ل« ع�ىل 

الرسائل.
وم�ع املي�زة الجديدة س�يكون مس�تخدمو 
التطبي�ق قادري�ن ع�ىل ال�رد عىل الرس�ائل 

النصي�ة برم�وز emoji التعبري�ة كم�ا هو 
الح�ال م�ع تطبي�ق املراس�لة الخ�اص ب�� 

»فيسبوك« أو »إنستغرام«.

والختب�ار ه�ذه املي�زة يج�ب عىل 
مالكي أجهزة أندرويد حاليا تحميل 
أحدث إص�دار تجريبي من »واتس 
آب«.وك�ون »وات�س آب« كانت قد 
اختربت هذه املي�زة عند مجموعة 
 ،iOS محددة من مستخدمي أجهزة
وأصدرتها اآلن بشكل اختباري عند 
مس�تخدمي أندرويد، لذا يتوقع أن 
تظهر املي�زة يف إع�دادات التطبيق 

خالل األشهر القادمة.
القائم�ني  أن  إىل  وتج�در اإلش�ارة 
عىل »واتس آب« كان�وا قد اختربوا 
العديد من امليزات العملية الجديدة 
للتطبيق يف األش�هر األخرة، ومن بينها ميزة 

تحويل الرسائل الصوتية إىل نصوص.

 أعلن�ت الدكت�ورة س�فيتالنا ف�وس، خب�رة 
التغذي�ة األوكرانية، أن الل�وز يحتوي عىل مواد 
مغذية تحس�ن عم�ل القلب واألوعي�ة الدموية 
والدم�اغ. ولكن تناوله قب�ل املعالجة الحرارية 

يهدد بمشكالت صحية.
وتش�ر الخبرة، إىل أن الل�وز يحتوي عىل مادة 
السيانوغليكوزيد أميغدالني )اللوز املر خاصة(، 

التي يعط�ي تحللها اللوز رائحت�ه ومذاقه املر 
املتميز.وتق�ول محذرة، »ينتج عند تفكك اللوز 
حم�ض الهيدروس�يانيك، الذي ه�و أحد أقوى 
السموم املعروفة«.وتضيف فوس، بعد خضوع 
اللوز ملعالجة حرارية )180 درجة مئوية خالل 
8-10 دقائق( لن تشكل هذه املادة السامة أي 

خطر عىل الصحة.

ووفق�ا له�ا، يمكن تن�اول ما ال يزي�د عن 30 
غرام�ا من املكرسات يف الي�وم. وتقول، »تتميز 
املكرسات بإمكانية حفظها خالل فرتة طويلة 
دون أن تفق�د خصائصه�ا املفي�دة ومذاقه�ا 
اللذي�ذ. لذل�ك يمك�ن تناوله�ا خ�الل الرحالت 
الطويلة، ويف حاالت عدم وجود إمكانية لتناول 

وجبة طعام كاملة«.

خبرية تغذية حتذر من خطورة اللوز

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

وكيل وزارة الداخلية لشؤون الرشطة يعقد لقاءات مع مدراء اقسام: رفع العمل اولوية بالصور.. إكتشاف أثري إسالمي كبري ومهم يف الرفاعي

بغداد / املستقبل العراقي
عق�د الفريق عم�اد محم�د محم�ود وكيل 
ال�وزارة لش�ؤون الرشط�ة مؤتم�را مل�دراء 
رشط�ة  مديري�ات  يف  الحس�ابات  اقس�ام 
املحافظ�ات وبحضور اللواء الدكتور س�عد 
العالق�ات واالع�الم يف  مع�ن مدي�ر دائ�رة 
وزارة الداخلي�ة لبحث املواضيع التي تخص 
االعمال الحس�ابية والتي من شأنها تطوير 
البنى التحتية ملديريات الرشطة املحافظات 
واالحتياجات واملس�تلزمات الواجب توفرها 
لرف�ع الق�درة واملس�توى لعم�ل مديري�ات 

الرشط�ة والدوائ�ر االختصاصي�ة التابع�ة 
لوكالتنا بالتنس�يق مع الجهات ذات العالقة 
يف الوزارة.كم�ا عق�د وكي�ل وزارة الداخلية 
لشؤون الرشطة الفريق عماد محمد محمود 
اجتماع موسع مع مدراء أقسام ادارة الكالب 
البوليس�ية يف مديري�ات الرشط�ة يف بغ�داد 
واملحافظات بحضور مدي�ر دائرة العالقات 
واالعالم اللواء الدكتور س�عد معن وعدد من 
قادة الوكال�ة وذلك لبحث ومناقش�ة جملة 
من معوق�ات العمل و تذلي�ل العقبات أمام 
املهمة التي تؤديها هذه االقسام  وباألخص 

املدربني واملرش�دين واألطب�اء البيطرين من 
خالل الروئ املس�تقبلية والتخطيط الناجح 
لها، وكذلك التأكيد عىل االستمرار و التدريب 
والتأهيل واملتابعة املس�تمرة وزيادة القدرة 
وامله�ارات له�م مش�دداً ع�ىل االبتع�اد عن 
الروت�ني والرتابة ،مبيناً س�يادته عمل ادارة 
الكالب البوليس�ية مهم�ة و فعاله يف العمل 
األمن�ي وهي الخ�ط األول لكش�ف الجريمة 
وال تق�ل أهمية عن باقي األجهزة األخرى يف 
مكافحة الجرائم والكش�ف ع�ن املتفجرات 

واملخدرات

 أعلن املدير العام لدائرة التحريات والتنقيبات 
يف وزارة الثقافة والس�ياة واآلثار، عي ش�لغم 
عن اكتش�اف مس�جد طين�ي أموي م�ن قبل 
بعثة تنقي�ب املتحف الربيطاني وفريق عراقي 

محي.
وأوضح ش�لغم يف بيان للوزارة، أنَّ »املس�اجد 
تع�د من األبني�ة الرائ�دة يف الفرتة اإلس�المية 
املبكرة، ونحن هن�ا يف موقع تل كبيبة اآلثاري 
الذي يق�ع يف محافظة ذي قار قضاء الرفاعي 

ش�مال مدين�ة النارصي�ة كان لن�ا نصي�ب يف 
العثور، والكش�ف عن واحد من هذه املساجد 
وال�ذي يعود للفرتة اإلس�المية األموية لس�نة 

ستني للهجرة  تقريباً«.
وأك�د، أنَّ »االكتش�اف يعد مهم�اً وكبراً كون 
املسجد قد ُش�ّيد من اللبن، ويقع وسط مدينة 
س�كنية واضح�ة املعالم يتوس�طها املس�جد، 
وه�و ذو أبعاد بعرض 8 أمت�ار وطول 5 أمتار 
تقريباً ويف قلب املس�جد محراب صغر لإلمام 

إنَّ  تقريباً«.وق�ال،  وه�و يس�ع 20 ش�خصاً 
»املس�جد اكتش�ف بالقرب من س�طح املوقع 
ل�ذا لم نجد من�ه اال بقايا قليلة للبناء بس�بب 
عوام�ل التعري�ة من الري�اح واألمط�ار، ويعد 
م�ن االكتش�افات املهم�ة ألنه ي�ؤرخ لبدايات 
ظهور اإلس�الم ».وأشار شلغم اىل أنَّ »البعثات 
التنقيبية الس�ابقة والحالية لم تجد اال القليل 
م�ن املعلوم�ات ال�واردة اليها يف الكش�ف عن 

الفرتات اإلسالمية املبكرة«.

اللواء الدكتور عدي سمير حليم الحساني


