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قرر العراق ،أم�س الثالثاء ،اغالق حدوده الربية
ومن�ع الس�فر اىل  8دول تفش�ت فيها الس�اللة
الجديدة من وباء كورونا فيما ،تبحث السلطات
ف�رض حظ�را للتجوال ملدة اس�بوعني ب�دءا من
الخميس املقبل كما الغى احتفاالت رأس الس�نة
الجديدة .وشددت الحكومة العراقية يف جلستها
االس�بوعية برئاسة رئيسها مصطفى الكاظمي
عىل تكثيف الجهود واتخاذ كل اإلجراءات الكفيلة
بحماية املواطنني والحف�اظ عىل صحتهم وذلك
بع�د ظهور س�اللة جديدة من ف�روس كورونا
اجتاحت عدة دول يف العالم وتهدد بالخطر.
واشارت الحكومة بحسب بيان للمكتب االعالمي
وتلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه اىل انه من
أجل مواجهة ه�ذا النمط الجدي�د من الفروس
ال�ذي يتميز برسعة االنتقال واالنتش�ار وتجنب
تفش�يه يف الب�الد ،وبنا ًء ع�ىل ما ج�اء يف تقرير
وزارة الصح�ة وم�ا تضمن�ه من تحذي�رات من
املخاطر التي قد تنجم من انتشار الفروس فقد
تق�رر منع الس�فر اىل كل م�ن بريطانيا ،جنوب
افريقيا ،اس�راليا ،الدانمارك ،هولن�دا ،بلجيكا،
اي�ران ،اليابان ،وأية دولة اخ�رى تحددها وزارة
الصح�ة مس�تقبال وكذلك منع دخ�ول الوافدين
منه�ا باس�تثناء العراقي�ني وإلزامه�م بالحجر
اإلجب�اري ملدة  14يوما يف أماك�ن تخصص لهذا
الغرض وال يس�مح لهم بمخالطة اآلخرين لحني
ثب�وت عدم إصابتهم باملرض بعد فحصهم وملدة
اسبوعني ولحني وضوح الوضع الصحي العاملي
واإلقليمي النتشار هذه الساللة.

التفاصيل ص2
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املاليـة تستبعـد متريـر املوازنـة دون اتفـاق علـى تعديـل بنـد الرضائـب
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مفوضية االنتخابات تكشف آخر املواليد املسجلة وتتحدث
عن إجراءات األمان يف االقرتاع
بغداد  /المستقبل العراقي

اص�درت مفوضي�ة االنتخاب�ات ،أم�س
الثالث�اء ،بيان�ا ً وكش�فت فيه ع�ن آخر
موالي�د مش�مولة باالق�راع .وذك�رت
املفوضية يف بيان تلقت املستقبل العراقي
نس�خة منه أن�ه «مع اس�تمرار عمليّتي
توزي�ع بطاق�ة الناخ�ب البايومري�ة
والتس�جيل البايوم�ري ع�ن طري�ق
مراكز التس�جيل والفرق الجوّالة التابعة
ملكاتب املحافظات االنتخابية ،ومن أجل
ضمان تصويت الناخبني يف االس�تحقاق
االنتخاب�ي املقب�ل باس�تخدام س�جل

املانيا عن العقوبات الروسية ضدها« :غري مربرة»
بغداد  /المستقبل العراقي
اعت�ربت أملانيا ،أمس الثالث�اء ،أن العقوبات الجديدة التي
فرضته�ا موس�كو ضده�ا «غر م�ربرة» ،وفق م�ا أعلن
مصدر يف وزارة الخارجية األملانية.
وبحس�ب وكالة الصحافة الفرنسية ،فإثر إعالن موسكو
فرض عقوبات مضادة تس�تهدف االتح�اد األوروبي عىل
خلفي�ة قضية تس�ميم املع�ارض الرويس األب�رز أليكيس
نافالن�ي ،أكد املص�در األملاني أن «هذا الن�وع من التدابر
املضادة الروس�ية كان موجودا ً يف املايض ،لكنه يبقى غر
م�ربر من وجهة نظ�ر الحكومة األملاني�ة» .وكانت وزارة

وزير النقل :سنبارش بتنفيذ
االتفاق مع «دايو» الكورية يف االيام
القليلة القادمة
ص3

ناخبني دقيق ومح ّدث ،ستقوم مفوّضية
االنتخاب�ات بفت�ح مراك�ز التس�جيل
اإللكروني (البايوم�ري) البالغ عددها
(  )1079مرك�ز تس�جيل تاب�ع ملكات�ب
املحافظ�ات االنتخابية يف عم�وم أرجاء
الع�راق؛ إلج�راء عملي�ة تحديث س�جل
الناخبني مل ّدة ( ) 30يومً ا ابتدا ًء من تاريخ
 2021/1/2ولغاي�ة تاريخ 2021/2/2
ً
معتم�دة يف إعداد س�جل الناخبني عىل
،
أحدث قاعدة بيانات سجل ناخبني مع ّدة
ً
وفقا لقاعدة بيانات البطاقة التموينية،
وبموجب ما ورد يف الفصل السادس من
املا ّدة ( )18من قانون انتخابات مجلس

النوّاب رقم ( )9لس�نة  .»2020وأضاف
البيان أن «بيانات الناخبني س�تكون من
موالي�د ( )2003،2002،2001مدرج�ة
ضمن س�جل الناخبني الورق�ي وقاعدة
بيانات ع ّدة التسجيل االلكروني؛ لغرض
جمع بيانات الناخبني النصية والحيوية
(البايومري�ة) وتحديثه�ا؛ اس�تعدا ًدا
إلجراء انتخاب مجلس النوّاب» .واش�ار
اىل أن «املفوّضي�ة رشع�ت بتدري�ب
ّ
املختصة عىل إجراءات تحديث
مالكاته�ا
سجل الناخبني التي ص ّدق عليها مجلس
املفوّضني» .وتس�عى املفوّضية إىل ا ٕجراء
االنتخاب�ات املقبل�ة باس�تخدام أجهزة

عال م�ن ّ
الدقة
انتخابي�ة عىل مس�توى ٍ
واألم�ان ،إذ يبح�ث مجل�س املفوّض�ني
ّ
ممثل عن بعثة األمم ّ
املتحدة يف
بحض�ور
ّ
العراق والفريق الفني من دائرة العمليات
وتكنولوجي�ا املعلوم�ات م�ع رشكت�ي
ّ
املتخصص�ة بطباعة
(أندرا اإلس�بانية)
بطاق�ة الناخ�ب البايومري�ة ورزمه�ا
ّ
املصنع�ة
ونقله�ا ،و(م�رو الكوري�ة)
ّ
التحق�ق اإللكرون�ي وترسيع
ألجه�زة
النتائج ،اس�تعراض نماذج عن األجهزة
واملع ّدات االنتخابية املقرح اس�تخدامها
يف االنتخابات املقبلة،

التفاصيل ص2

احلشد الشعبي يعلن تطهري اكثر من ( )70كم من جزيرة العيث جنوب رشق صالح الدين

الخارجية الروس�ية قد اس�تدعت يف وقت س�ابق سفراء
أملانيا والسويد وفرنسا يف موسكو ،وأعلنت فرض عقوبات
ع�ىل مس�ؤولني أوروبيني ردا ً ع�ىل تدابر تبناه�ا االتحاد
األوروبي يف ترشين األول بعد التسميم املفرض لنافالني.
ون� ّددت وزارة الخارجية الروس�ية بالعقوب�ات األوروبية
ً
معلن�ة
الت�ي تس�تهدف من�ذ أكتوب�ر مس�ؤولني كب�اراً،
أنها «وس� ّعت قائم�ة املمثلني عن دول أعض�اء يف االتحاد
األوروبي املمنوعني من دخول أرايض روس�يا االتحادية».
وأصيب نافالني ( 44عاماً) بمرض شديد خالل رحلة من
س�يبريا إىل موس�كو يف آب ،وأدخل مستش�فى يف مدينة
أومسك الروسية قبل نقله إىل برلني يف طائرة طبية.

الديـوانيـة تفتـح تعيينـات لـذوي الشهـداء واجلرحـى

الـداخليـة تنشـر مفـارز امنيـة ملـراقبـة اسعـار السـوق

قائد عمليات البرصة
يعلن انطالق صفحة جديـدة
من عمليات الوعد الصادق
ص3

الرتبية تعتزم
زيادة ساعـات وأيام دوام
الـمـدارس
ص3

مدرب الكرخ:
أراهن عىل الوجوه الشابة
إليقاف الرشطة
ص7

ص2

ص3

ص2

الديوانية تفتح تعيينات لذوي الشهداء واجلرحى
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

اصدرت رشطة محافظة الديوانية ،أمس الثالثاء ،توجيها ً إىل الراغبني بالتعيني
بصفة عقد يف الرشكات األمنية من ذوي الش�هداء والجرحى (الدرجة األوىل).
ونقلت رشطة محافظة الديوانية يف اعالن إىل ذوي الش�هداء الكرام والجرحى
م�ن الدرجة األوىل ومن وزارة الداخلية ح�را من يود التقديم عىل التعيني يف
الرشكات األمنية بصفة عقد مراجعة قس�م الش�هداء والجرحى يف الديوانية
والكائن يف مبنى مديرية رشطة الديوانية القديم.
املستمسكات املطلوبة
 .١أمر إداري الخاص باالستشهاد
 .٢مستمسكات مستنسخة
 .٣صور عدد ٤
 .٤تأييد سكن.
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المستقبل العراقي  /عادل الالمي

ق�رر العراق ،أمس الثالثاء ،اغالق ح�دوده الربية ومنع
الس�فر اىل  8دول تفشت فيها الساللة الجديدة من وباء
كورونا فيما ،تبحث السلطات فرض حظرا للتجوال ملدة
اس�بوعني بدءا من الخميس املقب�ل كما الغى احتفاالت
رأس السنة الجديدة.
وش�ددت الحكوم�ة العراقي�ة يف جلس�تها االس�بوعية
برئاس�ة رئيس�ها مصطف�ى الكاظم�ي ع�ىل تكثي�ف
الجهود واتخاذ كل اإلجراءات الكفيلة بحماية املواطنني
والحف�اظ عىل صحتهم وذلك بعد ظهور س�اللة جديدة
من فريوس كورونا اجتاحت ع�دة دول يف العالم وتهدد
بالخطر.
واش�ارت الحكوم�ة بحس�ب بي�ان للمكت�ب االعالمي
وتلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه اىل انه من أجل
مواجه�ة هذا النم�ط الجديد من الف�ريوس الذي يتميز
برسع�ة االنتق�ال واالنتش�ار وتجنب تفش�يه يف البالد،
وبن�ا ًء عىل ما جاء يف تقري�ر وزارة الصحة وما تضمنه
م�ن تحذي�رات من املخاط�ر التي قد تنجم من انتش�ار
الف�ريوس فقد تقرر منع الس�فر اىل كل م�ن بريطانيا،
جنوب افريقيا ،اس�راليا ،الدانمارك ،هولن�دا ،بلجيكا،
ايران ،اليابان ،وأية دول�ة اخرى تحددها وزارة الصحة
مس�تقبال وكذلك من�ع دخول الوافدين منها باس�تثناء
العراقي�ني وإلزامهم بالحجر اإلجب�اري ملدة  ١٤يوما يف
أماكن تخصص لهذا الغرض وال يس�مح لهم بمخالطة
اآلخرين لحني ثبوت عدم إصابتهم باملرض بعد فحصهم
وملدة اس�بوعني ولحني وضوح الوض�ع الصحي العاملي
واإلقليمي النتشار هذه الساللة.
وقررت الحكوم�ة غلق جميع املناف�ذ الحدودية الربية،
إال للح�االت الطارئة وقي�ام وزارة املالية بتأمني الدفعة
االوىل والبالغ مقدارها ثالثة ماليني دوالر ،لغرض دفعها
مس�بقا لرشكة فاي�زر وكذلك تأمني املبل�غ املتبقي من
الكلف�ة االجمالي�ة للق�اح والبالغ مقداره�ا  ١5مليون
دوالر.
واك�دت الحكوم�ة ع�ىل وزارة الربي�ة واملحافظ�ني يف
املحافظ�ات كاف�ة بعدم إعط�اء أي اس�تثناءات تخص
أيام دوام املدارس ،خصوصا املدارس األهلية بما يخالف
ق�رارات اللجنة العلي�ا للصحة والس�المة الوطنية بهذا
الخص�وص .ودع�ت وزارة الربي�ة اى اليع�از ملديريات

الربي�ة يف املحافظات كافة للتعاون مع ش�عب الصحة
املدرس�ية يف دوائر الصح�ة ،لفحص الط�الب والكوادر
ضمن املؤسسات التعليمية ،ومتابعة اإلجراءات الواجب
اتخاذه�ا يف امل�دارس للحد من انتش�ار امل�رض ،وكذلك
التأكي�د ع�ىل جميع ال�وزارات ودوائ�ر الدول�ة لاللتزام
باإلج�راءات الوقائي�ة ،للحد م�ن انتقال امل�رض ومنع
دخول أي موظف أو مراج�ع لدوائر الدولة بدون ارتداء
الكمامة.
واضاف�ة اىل ذلك فقد تقرر غل�ق املرافق االجتماعية من
املطاعم واملوالت وغريها ملدة اسبوعني بدءا من الخميس
املقب�ل وحث املواطنني ع�ىل ارتداء الكمام�ات وتطبيق
إجراءات التباعد االجتماعي والوقاية االخرى.
وعىل الصعيد نفسه ،اعلن وزير الصحة حسن التميمي

ايضا تقديم توصية إىل اللجنة العليا للصحة والس�المة
بف�رض حظر للتجوال من الس�اعة الثامن�ة صباحا ً إىل
السادسة مسا ًء اعتبارا ً من الخميس املقبل للوقاية من
تفش جديد لوباء كورونا.
ٍ
واش�ار الوزي�ر يف بيان تلق�ت املس�تقبل العراقي اىل ان
التوصي�ة تأتي بالتزام�ن مع االحتف�االت بأعياد امليالد
ورأس الس�نة .ون�وه اىل أن «العدي�د م�ن دول العال�م
اتخذت إجراءات مماثلة س�واء بفرض حظر التجوال أو
غل�ق بعض املرافق العامة التي تش�هد تجمعات برشية
لالحتف�ال بأعي�اد املي�الد ،أو تش�ديد اإلج�راءات فيها،
والع�راق لي�س ببعيد عن ظه�ور الس�اللة الجديدة من
فريوس كورونا التي اكتشفت مؤخرا يف بريطانيا».
وح�ذر الوزي�ر م�ن أن «الس�اللة الجديدة م�ن كورونا

تتميز برسعة انتشارها وقد اضطرت أكثر من  ٤0دولة
إىل إجراء الغلق التام لحدودها خش�ية انتقال الفريوس
إليه�ا ،ما يس�تدعي اتخاذنا إجراءات مش�ددة للحماية
من هذه الساللة».
وأش�ار إىل أن «وزارة الصح�ة ولجنة الس�المة الصحية
عق�دت الي�وم اجتماعا ً بحض�ور ممثلني م�ن الطبابة
العسكرية وطبابة الداخلية والحشد وناقشت ما يحدث
يف العالم ..مح�ذرا من أن «ته�اون املواطنني يف االلتزام
بتعليم�ات الوقاية من الوبائية قد تؤدي إىل عودة تفيش
الوباء خاصة مع ظهور الس�اللة الجدي�دة ،عىل الرغم
من أن الع�راق وضعه أفضل من باق�ي الدول من حيث
تراجع أعداد اإلصابات والوفيات وارتفاع نس�ب الشفاء
والفحوصات».
والح�ظ وزي�ر الصح�ة وج�ود ته�اون من قب�ل بعض
املؤسس�ات الربوي�ة والتعليمي�ة ،وباألخ�ص املدارس
األهلي�ة فع�ىل الرغم م�ن تحديد ال�دوام امل�دريس بيوم
واح�د إال أن بعض املدارس جعلت ال�دوام ألربعة أيام يف
األسبوع وقد صدر أمر بإغالقها .
كش�فت وزارة الصح�ة والبيئ�ة ،تفاصي�ل جديدة عن
توصيته�ا اىل اللجن�ة العلي�ا للصحة والس�المة بش�أن
فرض حظر التجوال الجزئي يف األيام املقبلة.
وقال مدير عام الصحة العامة يف الوزارة رياض الحلفي
«أوصينا بف�رض حظر التجوال بدءا ً من يوم  ٢٤كانون
األول الجاري اىل الثاني من كانون الثاني املقبل».
وب�ني ان «هذه الفرة من كل عام تش�هد ع�ادة إقامة
احتفاالت وفعاليات مختلفة وحركة يف املراكز التجارية
{امل�والت} بس�بب اعياد املي�الد ورأس الس�نة ،ولوجود
س�اللة جديدة وتحس�با له�ذه األحداث التي ش�هدتها
دول العال�م وفرضت فيها اج�راءات مقيدة لالحتفاالت
باعي�اد امليالد فص�ار رأي للجنة األم�ر الديواني  ٢١7يف
إعادة فرض حظر التجوال من الس�اعة الثامنة مس�اء
لغاية السادس�ة صباحا ً لتقييد حركة املواطنني وتقليل
اإلزدحامات ومنع إقامة األعياد واالحتفاالت».
وأض�اف الحلف�ي «نتوق�ع موافق�ة اللجن�ة العليا عىل
توصية الوزارة بخوص الحظر».
يش�ار اىل انه منذ ظهور جائحة كورونا يف العراق يف ٢٤
ش�باط فرباير املايض ولح�د اليوم الثالث�اء فقد اصيب
بفايروس الوباء  586الف و 50٣مواطنا تويف منهم ١٢
الفا  7٢5شخصا.
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مفوضية االنتخابات تكشف آخر املواليد املسجلة وتتحدث عن إجراءات األمان يف االقرتاع
بغداد  /المستقبل العراقي
اص�درت مفوضي�ة االنتخاب�ات ،أم�س
الثالث�اء ،بيان�ا ً وكش�فت في�ه ع�ن آخر
مواليد مشمولة باالقراع.
وذكرت املفوضية يف بيان تلقت املس�تقبل
العراقي نس�خة من�ه أنه «مع اس�تمرار
عمليّتي توزيع بطاقة الناخب البايومرية
والتس�جيل البايومري عن طريق مراكز
التس�جيل والفرق الجوّالة التابعة ملكاتب
املحافظات االنتخابي�ة ،ومن أجل ضمان
تصويت الناخبني يف االستحقاق االنتخابي
املقب�ل باس�تخدام س�جل ناخب�ني دقيق
ومح ّدث ،س�تقوم مفوّضي�ة االنتخابات
بفت�ح مراك�ز التس�جيل اإللكرون�ي
(البايوم�ري) البال�غ عدده�ا ( )١079

نينوى:
القبض عىل «حارس»
يف معسكرات «داعش»
بأيرس املوصل
بغداد  /المستقبل العراقي
الق�ت رشطة محافظ�ة نينوى ،أمس
الثالث�اء ،القب�ض ع�ىل اح�د عنارص
عصاب�ات داع�ش اإلرهابي�ة بأي�رس
املوص�ل وذك�رت الرشط�ة بحس�ب
بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة
من�ه ،ان «رشط�ة نين�وى العامل�ة
ضم�ن وكالة ش�ؤون الرشطة لوزارة
الداخلي�ة وبعد ورود معلومات دقيقة
وتعاون املواطن�ني ،تمكنت من القاء
القب�ض عىل اح�د عن�ارص عصابات
داع�ش اإلرهابي�ة ( ع ا ي م ) وال�ذي
كان يعمل بصفة حرس فيما يس�مى
( املعس�كرات العام�ة ) خ�الل ف�رة
سيطرة داعش عىل مدينة املوصل».
واضاف�ت ،بحس�ب البي�ان انه»ت�م
القبض عليه يف منطقة ( حي س�ومر
) يف الجانب االيرس ملدينة املوصل».

مرك�ز تس�جيل تابع ملكات�ب املحافظات
االنتخابي�ة يف عموم أرجاء العراق؛ إلجراء
عملية تحديث س�جل الناخبني مل ّدة () ٣0
يومً ا ابتدا ًء من تاريخ  ٢0٢١/١/٢ولغاية
ً
معتم�دة يف إع�داد
تاري�خ ، ٢0٢١/٢/٢
س�جل الناخبني عىل أحدث قاعدة بيانات
ً
وفقا لقاعدة بيانات
س�جل ناخبني مع ّدة
البطاق�ة التمويني�ة ،وبموج�ب م�ا ورد
يف الفص�ل الس�ادس من امل�ا ّدة ( )١8من
قانون انتخاب�ات مجلس النوّاب رقم ()9
لسنة .»٢0٢0
وأض�اف البي�ان أن «بيان�ات الناخب�ني
ستكون من مواليد ()٢00٣،٢00٢،٢00١
مدرج�ة ضمن س�جل الناخب�ني الورقي
وقاعدة بيانات ع ّدة التسجيل االلكروني؛
لغرض جم�ع بيان�ات الناخب�ني النصية

والحيوي�ة (البايومري�ة) وتحديثه�ا؛
استعدا ًدا إلجراء انتخاب مجلس النوّاب».
واش�ار اىل أن «املفوّضي�ة رشعت بتدريب
ّ
املختصة ع�ىل إجراءات تحديث
مالكاتها
س�جل الناخبني التي ص ّدق عليها مجلس
املفوّضني».
وتس�عى املفوّضية إىل ا ٕج�راء االنتخابات
املقبل�ة باس�تخدام أجه�زة انتخابية عىل
عال من ّ
الدقة واألمان ،إذ يبحث
مس�توى ٍ
ّ
مجل�س املفوّض�ني بحض�ور ممث�ل عن
بعث�ة األم�م ّ
املتح�دة يف الع�راق والفريق
ّ
الفن�ي من دائ�رة العملي�ات وتكنولوجيا
املعلومات مع رشكتي (أندرا اإلس�بانية)
ّ
املتخصص�ة بطباع�ة بطاق�ة الناخ�ب
البايومري�ة ورزمه�ا ونقله�ا ،و(م�ريو
ّ
ّ
التحق�ق
املصنع�ة ألجه�زة
الكوري�ة)

اإللكروني وترسيع النتائج ،اس�تعراض
ّ
واملع�دات االنتخابية
نماذج ع�ن األجهزة
املقرح استخدامها يف االنتخابات املقبلة،
خص ً
وم�ن ضمنها أجه�زة ُ
ّ
يصا
صمّم�ت
ً
ّ
لنص قانون
تنفيذا
لناخبي الخارج ،وذلك
االنتخاب�ات ال�ذي ح ّدد عملي�ة التصويت
ً
حرا؛
باس�تخدام البطاق�ة البايومرية
كونه�ا ُ
ص ّممت بتقنية ومواصفات عالية
تضم�ن أم�ن س�ري العملي�ة االنتخابي�ة
ً
فضال ع�ن إمكانيتها يف إتمام
ونزاهته�ا،
عملي�ة التس�جيل البايوم�ري ومطابقة
بيان�ات الناخب�ني والتا ٔ ّك�د م�ن صحّ تها،
ومن َث ّم إصدار بطاقة الناخب البايومرية
بفرة وجيزة.
علمً�ا ّ
أن رشكة (م�ريو الكورية) بارشت
بتأهيل أجهزة ترسيع النتائج املستخدمة

يف االنتخابات الس�ابقة اس�تعدا ًدا إلجراء
االنتخابات املقبلة.
ويف اطار اس�تعدادات املفوضية اجتمعت
مفوضية االنتخابات مع اللجنة القانونية
ملجلس النواب ،صب�اح يوم االحد املايض،
ملناقش�ة عمليتي التس�جيل البايومري،
وتوزي�ع بطاق�ة الناخ�ب االلكروني�ة
البايومرية ،ونسب االنجاز فيهن ،وموعد
انط�الق مرحل�ة تحديث س�جل الناخبني
وامل�دة املح�ددة والالزم�ة النجاز س�جل
ً
أساس�ا للعمليات
ناخب�ني رصني يك�ون
االنتخابية القادمة ،وبحث االس�تعدادات
الج�راء انتخاب�ات الخ�ارج و تس�جيل
الناخب�ني العراقي�ني املقيم�ني يف الخارج
بايومري�آ  ،والت�زام املفوضي�ة باج�راء
االنتخابات املبكرة.

املالية تستبعد مترير املوازنة دون اتفاق عىل تعديل بند الرضائب
بغداد  /المستقبل العراقي
ش�ددت اللجن�ة املالية النيابي�ة ،أمس الثالث�اء ،عىل رضورة
حصول اتفاق سيايس لتمرير مرشوع قانون املوازنة العامة
للعام  ٢0٢١يف مجلس النواب.
وق�ال عضو اللجنة ش�ريوان م�ريزا يف تري�ح صحفي ،ان
«م�رشوع قانون املوازنة االتحادية للع�ام  ٢0٢١لم يصل اىل
مجلس النواب حتى اآلن».
وأضاف «البد من حصول اتفاق سيايس داخل مجلس النواب
لتمري�ر املوازنة وخاص�ة الفق�رات املتعل�������قة بفرض

الرضائب عىل رواتب املوظفني».
وأش�ار مريزا اىل ،ان «رئيس ال�وزراء عرض بعض اإلجراءات
املوجودة داخل املوازنة خالل اجتماعه الس�ابق مع األطراف
السياسية حسبما أكد خالل مؤتمره الصحفي» أمس.
وشدد عىل انه من الصعب تمرير املوازنة خالل مجلس النواب
دون حصول اتفاق سيايس.
وكان رئي�س الوزراء مصطفى الكاظم�ي أعلن خالل مؤتمر
صحف�ي ان املوازن�ة تضمن�ت رضائ�ب عىل كب�ار املوظفني
وحماية صغار ومتوس�طي املوظف�ني ،وتضمنت إصالحات
يف مجاالت ش�تى ،كما ستس�هم يف دع������م الصن���اعة

الوطنية والقطاع الزراعي.
وأوضح وزي�ر التخطيط خال�د بتال ،خ�الل مؤتمر صحفي
أم�س ،ان «إرس�ال موازن�ة  ٢0٢١إىل الربملان خ�الل يومني»
مؤك�دا ً ان «أول  500الف دينار من رواتب املوظفني س�تكون
معف�اة م�ن رضيب�ة الدخ�ل وال يوج�د أي اس�تقطاع م�ن
املخصصات والرواتب مؤمنة يف املوازنة» مش�ريا ً اىل «موازنة
 ٢0٢١تضمنت زيادة تخصيصات شبكة الحماية االجتماعية
وتوسيع قاعدة الشمول للمستفيدين».
كم�ا أكد ان «أس�عار الوقود س�تبقى كما ه�ي وال توجد أي
رضائب عىل صالونات الحالقة والتجميل وغريها».

احلشد الشعبي يعلن تطهري اكثر من ( )70كم من جزيرة العيث جنوب رشق صالح الدين
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلنت هيئة الحشد الش�عبي ،أمس الثالثاء،
أن قطع�ات اللواء  ٢٢طهرت أكثر من 70كم
م�ن جزيرة العيث جن�وب رشق صالح الدين
وبإسناد الجيش العراقي.
وذكر وكيل آمر اللواء  ٢٢مزهر املوس�وي يف
بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه أن
«قطع�ات الل�واء  ٢٢وب�اإلرشاك مع الجيش

العراق�ي طه�رت أكثر من  70ك�م يف جزيرة
العيث من تواجد العصابات الداعشية جنوب
رشق ص�الح الدي�ن» .وأضاف املوس�وي إن
«خلو قرى الجزيرة من الس�كان س�اعد عىل
نشاط داعش يف تنفيذ عملياتهم اإلرهابية إذ
تم تفتيش هذه القرى ومنها (الخاتمة -أبو
سدرة و الصالبخه ومخيم صالح الدين)».
وبني إن «العملية تهدف ملالحقة فلول داعش
وتطه�ري منطقتي العيث ومطيبيجة وتثبيت

نق�اط أمنية ودوريات جوال�ة لتأمني الطرق
الرئيسة تمهيدا لعودة جميع العوائل النازحة
ملناطق سكناهم يف صالح الدين».
ويف س�ياق متصل اعلن اللواء  88يف الحش�د
الش�عبي تفجري مضافة مفخخ�ة يف جزيرة
العي�ث .وذك�ر اع�الم هيئة الحش�د يف بيان
تلق�ت املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه أن
«مف�ارز مكافحة املتفج�رات يف اللواء  88يف
الحش�د فجرت مضاف�ة مفخخ�ة يف العيث

رشق ص�الح الدي�ن» .وأض�اف البي�ان أن
«املضاف�ة كانت تس�تخدم م�ن قبل عنارص
تنظي�م داعش اإلجرام�ي» .وانطلقت ،أمس
الثالث�اء ،ق�وات الحش�د الش�عبي والجيش،
باليوم الثان�ي من العملية األمنية الواس�عة
التي ته�دف لتأمني املناط�ق ومالحقة فلول
“داع�ش” اإلرهاب�ي يف صالح الدي�ن ،بعد ان
ختمت يومها األول امس االثنني ،بتأمني جزء
من املناطق املستهدفة يف صالح الدين».
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األعرجي يناقش تطوير أداء األجهزة األمنية
يف بغداد واملحافظات

بغداد  /المستقبل العراقي
ترأس مستشار األمن القومي قاسم
األعرجي ،أم�س الثالث�اء ،اجتماع
مجلس وكالء ال�وزارات ،الذي ُعقد
يف مبنى مستشارية األمن القومي،
بحض�ور وكالء ال�وزارات وق�ادة
األجهزة األمنية وعمليات بغداد.
وذكر بيان ملكتبه ،تلقت املس�تقبل
العراق�ي نس�خة منه ،ان�ه» جرى
خ�الل االجتم�اع مناقش�ة قرارات
مجلس األم�ن الوطني يف جلس�ته
األخ�رية ،واس�تعراض ع�دد م�ن
املواضيع املتعلقة باالرتقاء بالوضع
األمني يف بغداد واملحافظات ،فضال
عن مناقش�ة تعزي�ز وتطوير أداء
األجه�زة األمنية ،لتنفي�ذ واجباتها
وفق الضوابط املهنية املعتمدة».

واض�اف» كم�ا ش�هد االجتم�اع،
اس�تضافة عدد من شيوخ عشائر
الرضواني�ة ،عم�ال بمب�دأ إرشاك
أه�ايل املناط�ق ووجهائه�ا يف
مناقشة األوضاع األمنية واملشاكل
والتحديات الت�ي تواجه املواطنني،
حي�ث اس�تعرضت قي�ادة عمليات
بغداد ،موضوع ضوابط البناء حول،
مط�ار بغداد ال�دويل ،واالس�تمارة
األمني�ة ،بحضور ش�يوخ عش�ائر
الرضواني�ة  ،الذي�ن أك�دوا دعمهم
وتعاونه�م الكام�ل م�ع األجه�زة
األمنية لتنفيذ واجباتها يف الحفاظ
عىل أمن وراحة املواطنني».
واش�ار البيان ال» بح�ث املواضيع
املدرجة عىل ج�دول أعمال مجلس
ال�وكالء ،وت�م اتخ�اذ الق�رارات
والتوصيات الالزمة بشأنها».

قائد عمليات البرصة يعلن انطالق صفحة
جديدة من عمليات الوعد الصادق

البصرة  /محمد الجابري
أعلنت قيادة عمليات البرة أمس الثالثاء ،انطالق املرحلة الرابعة لعمليات
الوع�د الصادق.وقال قائد عمليات الب�رة اللواء الركن أكرم صدام مدنف
يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه إن «القوات األمنية تمكنت من
إلقاء القبض عىل أربعة مطلوبني حس�ب مذك�رات القبض» .وأضاف أن»
العمليات ما زالت مستمرة حسب ما مرسوم لها».

القضاء يصدر تعمي ً
ام بحق كل من تسبب
بالرضر باالقتصاد الوطني
بغداد  /المستقبل العراقي
وج�ه مجل�س القض�اء االع�ىل،
أمس الثالثاء ،باعم�ام صادر عنه
كاف�ة محاك�م التحقي�ق التخ�اذ
االجراءات القانوني�ة بحق كل من
تسبب بالرضر باالقتصاد الوطني
س�واء من تجار العملة االجنبية ام
التجار املحتكرين للبضائع والسلع
الغذائي�ة والس�لع الرضورية التي
يحتاجها املواطنني يوميا.
وطلب املجل�س يف بيان ل�ه ،تلقت
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه،
م�ن وزارة الداخلي�ة ب�»االيعاز اىل
مديري�ات الرشط�ة املختصة بذلك
اجراء جوالت تفتيشية ملحالت بيع

الجملة واماكن بيع العملة االجنبية
لضبط املخالفني للقانون».
واض�اف ،ان» محكم�ة التحقي�ق
املختص�ة بمكافحة غس�ل االموال
ب�ارشت من�ذ ع�دة اي�ام اج�راء
التحقي�ق بخص�وص م�زاد بي�ع
العمل�ة االجنبي�ة ومخالف�ات
بعض املصارف الخاص�ة للقانون
لالش�راك يف م�زاد بي�ع العمل�ة
االجنبية».
ورصح الق�ايض املخت�ص ان»
التحقي�ق وص�ل مراح�ل متقدمة
كش�ف ع�ن عمليات غ�ري قانونية
وتحاي�ل وتزوي�ر لالش�راك يف
مزاد بي�ع العملة وتهري�ب العملة
االجنبية خارج البلد».

إجرام بغداد حترر فتاة وتقبض
عىل خاطفها شامل العاصمة
بغداد  /المستقبل العراقي
تمكن�ت مكافحة اجرام بغداد ،أم�س الثالثاء ،من تحري�ر فتاة مختطفة
والقبض عىل خاطفها شمال العاصمة بغداد
وذكرت اجرام بغداد يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه ،ان «مفارز
مكتب التاجي ملكافحة االج�رام تمكن من تحرير فتاة مختطفة والقبض
عىل الجاني بعد ان قام باستدراجها هاتفيا شمال العاصمة بغداد».
وأض�اف انه «ت�م التوص�ل اىل مكان املخطوف�ة وتحريره�ا والقبض عىل
الجاني وتس�ليم الفتاة اىل ذويها بوصل اس�تالم اصويل حسب قرار قايض
التحقي�ق ،الفتا ً اىل انه «تم اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق املتهم وتوقيفه
وفق احكام املادة  ٤٢٢من قانون العقوبات».
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حمافظ البرصة يوجه بتخصيص «مدينة كرفانية» للعوائل
املتعففة وختصيص اراض للمتجاوزين
المستقبل العراقي /صفاء الفريجي

www.almustakbalpaper.net

حمافظ بغداد يرتأس اجتامع جملس محاية
وحتسني البيئة
بغداد  /طالب ضاحي

أعل�ن محاف�ظ الب�رصة املهن�دس اس�عد عب�د االمري
العيداني ،أمس الثالثاء ،عن تشكيل لجنة برئاسة قائم
مقام قضاء الزبري عباس ماهر وعضوية مدراء دوائر
البلديات وعقارات الدولة والتس�جيل العقاري لغرض
تخصي�ص مدينة كرفانية خاص�ة بالعوائل املتعففة.
وق�ال العيدان�ي يف بي�ان صحف�ي ص�در ع�ن مكتبه
االعالمي الخاص وتلقت املستقبل العراقي نسخة منه
ان�ه عى ضوء كتاب مقدم من قب�ل قائم مقام قضاء
الزبري عباس ماهر املتضم�ن بالنظر ملبارشة رشكات
البن�ى التحتي�ة للعمل يف قض�اء الزبري ووج�ود اعداد
كبرية من املتجاوزين عى مس�ارات خطوط الخدمات
والشوارع فقد تم التوجيه بتشكيل لجنة برئاسة قائم
مقام القضاء وعضوية مدراء عقارات الدولة والتسجيل العقاري
والبلديات لغرض تخصي�ص مدينة كرفانية ثانية خاصة للعوائل

املتعففة.واض�اف «محاف�ظ الب�رصة ان اللجنة س�يكون عملها
ايضا ً تخصيص قطع ارايض س�كنية يف الشعيبة بمساحة ()250
م للدور املتجاوزة لغرض القيام بنقلهم هناك».

ت�رأس محاف�ظ بغ�داد املهندس
محم�د جاب�ر العط�ا اجتم�اع
مجل�س حماية وتحس�ني البيئة
املنعق�د يف مبن�ى املحافظ�ة
بحض�ور معاون محاف�ظ بغداد
لش�ؤون الصح�ة املهندس قيس
الكالبي و حض�ور ممثلني دوائر
الصحة والرتبية يف جانبي الكرخ
والرصاف�ة وممث�ل ع�ن وزارة
البيئة وامل�وارد املائي�ة والزراعة
وامانة بغداد.
وق�ال املحافظ  -خالل ترأس�ه
االجتم�اع ان املحافظ�ة تعمل عى توف�ري كل اإلمكانات
الت�ي تحتاجه�ا الدوائر البلدي�ة من اج�ل تقديم افضل

الخدم�ات وتم مناقش�ة عدة مح�اور ابرزها تطورات
م�رض كورون�ا (كوفي�د )19واإلج�راءات املتخ�ذة من
الجهات املعنية للكش�ف عن االصابات وتوفري العالجات

وزير الصناعة ومدير رشكة الفارس يف الربملان بشأن قرار نقل مصنع االحبار
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلنت لجنة االستثمار واالقتصاد النيابية ،أمس الثالثاء،
عن اس�تضافة مدير ع�ام الرشك�ة العام�ة للصناعات
التعديني�ة التابعة لوزارة الصناعة واملعادن بش�أن قرار
نقل مصنع االحبار من العامرية اىل التاجي ،فيما اشارت
اىل انه س�يتم اس�تضافة وزي�ر الصناع�ة ومدير رشكة
الفارس بشأن املوضوع.
وقال عضو اللجنة عيل سعدون الالمي يف ترصيح صحفي
ان «اللجنة اس�تضافت امس مدير ع�ام الرشكة العامة
للصناع�ات التعدينية التابعة ل�وزارة الصناعة واملعادن
إليض�اح األس�باب وراء ق�رار نق�ل مصن�ع االحبار من
العامرية اىل التاجي والذي يكلف الدولة أعباء مالية».
واضاف ان «مدير الرشكة التي يتبع لها املصنع املذكور،

ق�دم أعذارا ً واهية بش�أن نقل املصنع إىل منطقة
التاج�ي ،معلالً الس�بب وراء نق�ل املطبعة التي
تأسس�ت يف تس�عينيات القرن امل�ايض بمطالبة
رشكة الفارس املالكة لألرض باسرتجاعها».
وتابع أنه «ليس م�ن املعقول نقل مصنع يحوي
مطبع�ة تكل�ف املليارات وما زال�ت تعمل اىل اآلن
وبعق�ود مربم�ة ،ألجل منح أرضها اىل مس�تثمر
مجاناً ،يف حني يس�تطيع وزير الصناعة واملعادن
ط�رح املوضوع ع�ى مجل�س ال�وزراء وتحويل
ملكي�ة األرض م�ن رشك�ة الف�ارس اىل الرشكة
التعديني�ة وكلتاهم�ا تابعتان ل�وزارة الصناعة
واألرض املق�ام عليه�ا املصنع كذلك» ،متس�ائالً
«ما املش�كلة يف ع�دم اتخاذ هذا الق�رار من قبل
الوزير وقبول منح أرض يف موقع س�رتاتيجي اىل
مستثمر مجاناً».

واكد الالمي أنه «عند س�ؤال مدير عام الرشكة التعدينية
الت�ي يتبع لها مصنع العامرية الذي تس�نم املنصب منذ

املياه اجلوفية تنجز « »54بئر ًا خالل شهر ترشين الثاين
من عام 2020
المستقبل العراقي  /منى خضير عباس
اعلن�ت الهي�أة العام�ة للمي�اه الجوفية عن
انجاز ( )54برئخ���الل شهر ترشين الثاني
من عام .»2020
وافاد مص�در اعالمي يف الهيأة ل�»املس�تقبل
العراقي»  ،انه «تس�تمر الهيأة العامة للمياه
الجوفي�ة يف س�عيها لتوف�ري املي�اه لجمي�ع
محافظاتن�ا ول�كل ش�ربا م�ن ارضن�ا لس�د
االحتياجات املختلفة للمياه و اس�تغاللها يف
كافة املجاالت سواء كانت لالغراض الزراعية
والصناعية واالس�تخدامات اليومية املتعددة
باالضافة اىل زيادة الرقعة الخرضاء حيث بلغ
عدد االبار املنجزة خالل ش�هر ترشين الثاني
لع�ام  2020يف اغل�ب املحافظ�ات ( )54ب�رئ
باالضاف�ة اىل فحص ( )35ب�رئ ونصب ()27
طاقم ضخ مع صيانة ( )6طاقم ضخ» .
واضاف انه «جاءت حصيلة هذه االبار بجهود
متواصل�ة للف�روع املوزعة ع�ى محافظتنا
س�عيا من الهيأة يف الوصول اىل اعى النس�ب
من االنتاج بعد الكش�ف عى املناطق املختارة
جيولوجيا من خالل كوادر متخصصة عاملة
يف الفروع وبارشاف مبارش من قبل املهندسني
العاملني يف الفرق الحقلية» .
كما أكد املصدر اإلعالمي عى «جهود عامليها
يف ف�رع النج�ف االرشف ع�ى توف�ري املي�اه
للمحافظة لس�د احتياجاته�ا للمياه لخدمة
املواطن�ني يف العدي�د م�ن املناط�ق والق�رى
الت�ي تقع بعي�دة عن املياه الس�طحية حيث
تم انج�از ( )13برئ خالل الش�هر املنرصم يف
املحافظ�ة باعم�اق مختلف�ة ت�رتواح مابني
()80�50م االغ�راض النف�ع الخاص بجهود

فرقة حفر ( )151العاملة يف الفرع باالضافة
اىل فحص برئ واح�د يف املحافظة ونصب ()7
طاقم ضخ .
وكذلك تس�عى الهيأة العامة للمياه الجوفية
من خ�الل دورها الفعال بالحرص عى توفري
املياه للمواطنني لالغراض املنزلية والزراعية
باالضاف�ة اىل ارواء الحيوانات ففي محافظة
نينوى حيث كثفت الهيأة جهودها لتنش�يط
الوضع املائ�ي يف املحافظة وانجاز ( )12برئ
خالل ش�هر ترشين الثاني منها برئ العزكانة
 8 /بعم�ق ()258م بجه�ود فرقة حفر 124
وبرئ الزومان 3/بعمق ( )180م باالضافة اىل
فحص ( )8آبار ونصب ( )6طاقم ضخ .
وكذلك تمكن�ت الهيأة من انج�از ( )3آبار يف
محافظة واس�ط خالل ش�هر ترشين الثاني
كم�ا تم فحص برئي�ن يف مناطق متعددة من
املحافظ�ة بجه�ود فرق�ة حف�ر ( )78وذلك
لتنش�يط الوض�ع املائ�ي يف املحافظة وس�د
االحتياج�ات االني�ة للمواطن�ني م�ن املي�اه
واس�تغالل املياه الجوفية بطريقة صحيحة
لالستخدامات الزراعية والصناعية باالضافة
اىل املنزلية املختلفة .
ويف محافظ�ة دياىل تواص�ل فرقة حفر ()73
العامل�ة يف الفرع جهودها حي�ث انجزت برئ
قري�ة ق�واي /امريامان نامادار خالل ش�هر
ترشي�ن الثان�ي بعم�ق ( )24م لالس�تفادة
م�ن املياه الجوفية لس�قي املزروعات وارواء
الحيوانات باالضافة اىل االستخدامات اليومية
املختلف�ة وكذلك فحص ( )4ابار و نصب ()4
طاق�م ضخ كما تم صيان�ة طاقم ضخ واحد
يف املنطقة.
وتس�تمر الهي�أة العام�ة للمي�اه الجوفي�ة

النزاهة :ضبط خمالفات وهدر « »600مليون
دينار من املال العام بمطار النجف
بغداد  /المستقبل العراقي
كش�فت دائ�رة التحقيق�ات يف هيئة النزاه�ة ،أمس الثالثاء ،ع�ن تمكنها من
ضبط حاالت هدر للمال العام يف أحد املش�اريع يف مطار النجف الدويل ،مشرية
إىل أن مبل�غ الهدر يصل إىل أكث�ر من ( )600,000,000ملي�ون دينار.وذكرت
الدائرة يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه أن «الفريق التدقيقي املؤلف
يف مكتب تحقيق النجف لتدقيق األوليات الخاصة بموضوع إنشاء دور سكنية
خاصة باملوظفني واألجانب – الجزء األول ،كشف عن وجود مخالفات مرتكبة
من قب�ل إدارة املطار واللجان املؤلفة؛ لتنفيذ مرشوع إنش�اء ( )24دارا داخل
املطار».وأضاف�ت أن «عملي�ات التدقيق خلصت إىل أن أغل�ب معامالت الرشاء
حصلت بموجب وصوالت وس�ندات رصف وطلب�ات رشاء غري أصولية خالية
م�ن التواريخ؛ األم�ر الذي أدى إىل حص�ول هدر باملال الع�ام من خالل رصف
مبالغ وصلت إىل ( )600,447,000مليون دينار ،الفتة إىل ضبط األوليات كافة
الخاصة باملرشوع».وبي�نت أنه «تم تنظيم محرض ضبط أصويل باملضبوطات،
وعرضه عى السيد قايض محكمة التحقيق املختصة بقضايا النزاهة يف النجف؛
التخاذ اإلجراءات القانوني�ة املناسبة».وكانت النزاهة أعلنت يف ترشين الثاني
املايض ،ضبطها أصل خطابات الضمان الخاصة بمشاريع تصل قيمة مبالغها
ل�� ( )40,000,000مليون دوالر أمريكي ،مخصصة إلنش�اء (املدرج الجديد،
صال�ة املس�افرين – مرحلة ثانية ،ب�رج املراقبة) املتوقفة منذ عدة س�نوات،
املحال�ة إىل ع�دد من ال�رشكات األجنبية ،مبينة أن الخطاب�ات تعد باطلة بعد
انتهاء املدة القانوني�ة لها ،وتم إصدار أوامر إداري�ة بذلك.

ش�هرين ،أوض�ح أن ق�رار نقل املصنع س�ابق
وج�اء بكتاب رس�مي م�ن املديري�ة القانونية
لل�وزارة تطل�ب في�ه نق�ل املصنع ال�ذي يضم
مطبعة وخطوطا أخرى» ،الفتا اىل أنه «س�تتم
اس�تضافة وزير الصناعة واملعادن ومدير عام
رشكة الفارس ومدير ع�ام الرشكة التعدينية،
االسبوع املقبل ،واتخاذ االجراءات الالزمة لحني
استضافتهم» .وتسعى رشكة الفارس العامة،
مالكة األرض التي أنش�ئ عليها مصنع األحبار
واملرك�زات اللوني�ة التاب�ع ل�وزارة الصناع�ة
واملعادن ومقره يف منطقة العامرية ،إىل إخالئه
ونقل�ه مل�كان اخ�ر يف منطقة التاج�ي لغرض
إقام�ة مجم�ع س�كني ملوظفيها ع�ى أرضه،
بينم�ا حذرت جه�ات برملاني�ة مختصة من أن
قضية نقل املصنع ستكلف مليارات الدنانري.

مواقع كركوك تواصل جتهيز سايلوات بغداد باحلنطة احمللية
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بتكثيف جهودها يف محافظة كربالء املقدسة
للمس�اهمة يف توس�يع الرقع�ة الخ�رضاء يف
املنطق�ة واس�تخدام مي�اه االب�ار لالغراض
الزراعية والبرشية والصناعية حيث تم انجاز
( )9اب�ار يف املحافظ�ة خ�الل ش�هر ترشين
الثاني بأعماق مختلفة ت�رتاوح مابني (-42
)150م منها برئي عيىس طعمة رقم  1ورقم
 2بجهود فرقة حفر ( )117وبعمق ( )150م
ل�كل منهما وكذلك برئ املعى  10بجهود فرقة
حف�ر ( )118وبعم�ق ()120م باالضاف�ة اىل
فحص برئ واحد يف املحافظة.
وكذلك س�عت الهيأة بس����واعد عامليها يف
م�رشوع بغ��داد عى توفري املياه للمواطنني
واالستفادة منه لالغراض البرشية والحيوانية
والزراعية حيث ت���م انجاز ( )3ابار خ��الل
شهر ترشين الثاني بجهود عامليها يف فرقتي
حف�ر ( )111و( )112هي ب�رئي كلية الطب
البيط�ري رق�م  7ورقم  8بعم�ق ()19م لكل
منهم�ا وبرئ معم�ل التاج�ي بعم�ق ()24م
باالضاف����ة اىل فح�ص ( )4اب�ار وصيانة
( )4طاقم ضخ .
وتس�عى الهي�أة العامة للمي�اه الجوفية من
خ�الل دوره�ا الفعال وحرصا عى اس�تغالل
املياه الجوفية وتوفريها للمواطنني لالغراض
املنزلي�ة والزراعي�ة باالضاف�ة اىل ارواء
الحيوانات ففي محافظة صالح الدين كثفت
الهيأة جهوده�ا بأنجاز ( )8ابار يف املحافظة
خالل شهر ترشين الثاني باالضافة اىل فحص
( )6اب�ار باعماق مختلف�ة وكذلك نصب ()3
طاقم ضخ ومنها برئ هيئة الحش�د الشعبي
مقر االعاش�ة والطبابة بعمق ()102م كذلك
برئ مسجد االمام البخاري بعمق ()82م .

التعليم تطلق استامرة جديدة
للطلبة الذين لـم تظهر
نتائجهم بالقبول املركزي
بغداد  /المستقبل العراقي
دعت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي الطلبة الذين
لم تظهر نتائج قبولهم يف الجامعات إىل التقديم مجددا ً
عرب استمارة خاصة أطلقتها لهذا الغرض.
وقالت الوزارة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة
من�ه إنه�ا تدعو «الطلب�ة الذين ل�م تظه�ر نتائجهم
يف القب�ول املركزي للع�ام ال�درايس  2020/2021اىل
التقديم عرب االستمارة اإللكرتونية يف بوابة الدراسات
والتخطيط واملتابعة ( ،)www.dirasat-gate.orgالتي
تستمر اىل غاية الثامن والعرشين من الشهر الحايل».
وأضاف�ت ،أن «الطلبة الذين لم يقدموا س�ابقا وكذلك
أصحاب املع�دالت  ٪ 75فأعى الذي�ن ظهر قبولهم يف
املعاهد يحق لهم التقديم اىل االستمارة التي يتاح فيها
أمام الطالب عرش خيارات يمكن تس�جيلها عى وفق
الحدود الدنيا املعلنة».يشار إىل أن وزارة التعليم العايل
والبحث العلمي أعلنت ،الخميس املايض ،نتائج القبول
املركزي يف الجامعات للعام الدرايس .2020/2021

المستقبل العراقي  /عامر عبد العزيز
اعلن�ت وزارة التج�ارة ع�ن إط�الق مبلغ
( )203ملي�ار دينار عراقي كدفعة جديدة
م�ن مس�تحقات الفالح�ني واملس�وقني
للحنط�ة ويلحقه�ا رصف مبل�غ ()304
ملي�ار دينار وذلك ملوس�م .2020 -2019
وقالت ال�وزارة يف بيان نقال عن مدير عام
الرشكة العامة لتج�ارة الحبوب املهندس
عبدالرحم�ن عج�ي طوف�ان ان�ه س�يتم
الرصف بداية االس�بوع املقبل بعد تحويل
اش�عارات ال�رصف للمص�ارف املحددة و
املخول�ة ب�رصف مس�تحقات الفالح�ني.
واضافت «ان الية الرصف ستكون باعتماد
الكمية و اس�بقية التسويق  .مؤكدة « ان
دفع�ة اخرى س�تلحقها وبمبل�غ ( )304
مليار دينار لغرض دفع املستحقات املالية
ملس�وقي الحب�وب ملوس�م 2019و 2020
 .ه�ذا وم�ن الجدي�ر بالذك�ر ان موافق�ة
رصف دفعة الفالحني جاءت بعد االتصال
الهاتفي الذي جرى ب�ني مدير عام رشكة
الحب�وب رئيس االتحاد الع�ام للجمعيات
الفالحي�ة يف العراق الش�يخ حي�در عصاد
العب�ادي  .من جاانب اخ�ر اكد مدير عام
الرشكة العام�ة لتجارة الحبوب ان مواقع
تج�ارة الحبوب يف كرك�وك واصلت تجهز
املطاحن بالحنطة املقررة للوجبة العارشة.
وق�ال مجم�ع ت�ازة املخزن�ي يف كرك�وك
جه�ز عدد من مطاح�ن املحافظة بكمية

( )120.980طن من الحنطة املحلية  ،كما
وجهز مركز تس�ويق الحويج�ه عدد اخر
من مطاحن كركوك بكمية ()1110.500
طن م�ن الحنط�ة املحلية س�لفة ()٪50
م�ن ( الحص�ه العارشه )  .وأك�د طوفان
عى اس�تمرار مناقلة الحنطة املحلية من
مجمع الرياض املخزني اىل مواقع الرشكة
يف بغداد  ،كاش�فا عن اجم�ايل املناقلة هذا
الي�وم والت�ي بلغ�ت ( )1،816،020ط�ن
وبواق�ع ( )41ش�احنة متوزع�ة كاالتي
س�ايلو الدورة تم تحوي�ل ومناقلة حنطة
محلي�ة درج�ة اوىل ( )743،360ط�ن و
حنط�ة محلي�ة درجة ثاني�ة ()127،680
طن س�ايلو التاجي  ،حنطة محلية درجة
اوىل( )361،960طن حنطة محلية درجة
ثاني�ة( )396،960طن والكميات املحولة
لس�ايلو خان بني س�عد توزع�ت حنطة
محلية درجة اوىل( )186،060طن .

املطلوب�ة واالس�تعدادات املهمة
يف بداي�ة العام ال�درايس الجديد
وتكثي�ف التوعي�ة واالرش�ادات
الصحية ملنع انتش�ار هذا الوباء
وكذل�ك التج�اوزات واملخلف�ات
ع�ى نه�ر دجل�ة والتعام�ل مع
النفايات ومكافح�ة الحيوانات
والكالب السائبة.
وشدد العطا  -عى وضع الحلول
املناس�بة واتخ�اذ االج�راءات
القانوني�ة بح�ق املخالف�ني
واملتجاوزين مؤك�دا عى تظافر
جميع الجهود والتعاون املشرتك
ب�ني الجهات املعني�ة واملواطنني
م�ن اج�ل خل�ق بيئة مناس�بة وخالي�ة م�ن امللوثات يف
العاصمة الحبيبة بغداد.

حمافظ نينوى يعلن إدراج  3مشاريع
مهمة ضمن موازنة 2021
المستقبل العراقي  /زهراء علي

كش�ف محافظ نينوى نجم الجبوري ،أمس الثالثاء ،عن ادراج 3
مشاريع مهمة خاصة باملحافظة يف موازنة .2021
وقال الجبوري يف بيان ،تلقت املستقبل العراقي نسخة منه ،انه»
ت�م إدراج مرشوع إعادة تأهيل مطار املوصل ضمن موازنة العام
 2021بمبل�غ  300مليون يورو باإلضافة إلدراج مرشوع انش�اء
املستشفى الجمهوري العام بمبلغ  260مليون دوالر».
واش�ار اىل «ادارج مستشفى ابن س�ينا بمبلغ  258مليون دوالر
ضمن موازنة .»2021

الداخلية تنرش مفارز امنية
ملراقبة اسعار السوق
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت وزارة الداخلية ،أمس الثالثاء ،عن انتشار مفارز مكافحة
الجريمة االقتصادية ،ملتابعة اسعار السوق.
وقال الناطق باس�م الوزارة اللواء خالد املحنا يف ترصيح صحفي
إن «دور وزارة الداخلية ينحرص يف مراقبة األس�عار التي تحددها
الجهات ذات العالقة» ،مش�ريا ً اىل أن «وزارة الداخلية لن تس�مح
باحت�كار امل�واد ،وتراق�ب الس�وق وامل�واد الت�ي فيه�ا تعليمات
رس�مية».ولفت إىل أن «وزارة الداخلي�ة لديه�ا مديرية مكافحة
الجريمة االقتصادية ،وهي منترشة يف األسواق ملتابعة األسعار».
وكان وزير الداخلية عثمان الغانمي قد أكد يف وقت سابق ،تحريك
مف�ارز يف جمي�ع املحافظ�ات لتطبيق القانون بح�ق من يحاول
العبث باألس�عار مستغالً األزمة .وقال يف مؤتمر مشرتك حرضه
ع�دد من ال�وزراء ،إىل جان�ب رئيس الوزراء مصطف�ى الكاظمي
«وجهنا كل مفارزنا يف جميع املحافظات لتقوم بحملة كبرية جدا ً
لرضب الفاس�دين بي�د من حديد وتطبيق القان�ون الصارم بحق
كل من يحاول استغالل قوت الش�عب واإلساءة إىل هذه امليزانية
اإلصالحية التي ُتعترب بداية إصالح حقيقي للمراحل الالحقة».

وزير النقل :سنبارش بتنفيذ
االتفاق مع «دايو» الكورية
يف االيام القليلة القادمة

الرتبية تعتزم زيادة ساعات
وأيام دوام املدارس

بغداد /المستقبل العراقي

اعلنت وزارة الرتبية ،أمس الثالثاء ،انها تدرس مقرتحا ً لزيادة س�اعات وايام دوام الطلبة
بامل�دارس للعام الدرايس الحايل.وقالت مدير عام االرشاف الرتبوي يف الوزارة خنس�اء زكي
ش�مس الدين ،يف ترصي�ح صحفي ان الوزارة «تتاب�ع آلية الدوام يف ظ�ل جائحة كورونا،
وهن�اك مالحظات من قب�ل االهايل عى التعلي�م االلكرتوني ،الذي بات�وا يعدونه غري مجد
مقارنة بالتعليم التقليدي».وأكدت أنه «تجري حاليا دراس�ة مقرتح لزيادة ساعات الدوام
للتعليم يف املدارس اىل جانب التعليم االلكرتوني ،فضال عن زيادة أيام الدوام إلكمال املنهاج
الدرايس املقرر ولزيادة التفاعل بني الطلبة واملدرسني واملعلمني» ،الفتة اىل أن «املقرتح بني
عى أس�اس وجود اللقاح الخاص بكورونا ،ما يش�ري اىل توقعات ايجابية يف تطوير الواقع
التعليمي قريبا».واش�ارت ش�مس الدين اىل ان «الوزارة تتابع ميدانيا آلية سري الدوام لكل
مرحلة دراسية يف مديريات الرتبيات ببغداد واملحافظات ،اضافة اىل اجراء زيارات ميدانية
اىل محافظتي نينوى والنجف االرشف لإلرشاف عى عمل املدارس وأداء املالكات الرتبوية يف
ظ�ل جائحة كورونا ،والتأكيد عى عنرص التباعد االجتماعي ومدى التزام الطلبة والتالميذ
واملالكات الرتبوية بالدوام ،كلبحس�ب الجدول املخصص له».واكدت «وجود تنس�يق عال
مع اقسام االرشاف ببغداد واملحافظات ،لتوجيه ادارات املدارس بالدوام الرسمي ،وتجاوز
التحدي�ات التي تواجههم ،وآلية الزيارات االرشافية وزيارات املتابعة والتأكيد عى رضورة
االلتزام بتوجيهات خلية االزمة واتباع رشوط السالمة الصحية املتمثلة بارتداء الكمامات
وتعف�ري املدارس والحرص عى التباعد بني الطلب�ة والتالميذ».يذكر ان مقرر لجنة الرتبية
النابية طعمة اللهيبي اكد يف الثالث من كانون االول الحايل ،ان «دوام املدارس لن يكون يوما
واحدا يف األسبوع بشكل قطعي لكامل العام الدرايس» ،مشريا اىل ان «وزارة الصحة اتفقت
مع الرتبية عى عودة الدوام يف املدارس بشكل تدريجي ،بعد مراقبة الوضع الصحي».

بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن وزير النقل نارص حس�ني بندر الشبيل ،أمس الثالثاء،
االتف�اق مع داي�و الكورية لتنفي�ذ ميناء الف�او واملبارشة
يف االي�ام القليل�ة القادم�ة .وق�ال الش�بيل يف تغري�دة عى
منصة {تويرت}« ،نبارك للش�عب العراقي وبجهود الخريين
واملخلصني ت�م تصويت مجلس الوزراء ع�ى تخويل وزارة
النق�ل بتنفيذ مين�اء الفاو الكب�ري» .واوضح ،الش�بيل انه
«بعد جه ٍد جهي�د ومفاوضات مضنية س�نميض بالتوقيع
مع رشك�ة دايو الكورية النش�اء ميناء الف�او الكبري الذي
ُيعد حلم�ا طاملا راود العراقيني الذي�ن يريدون نهضة هذه
الب�الد» .الفت�ا اىل ،ان «الب�دء بالتنفيذ س�يكون خالل ايام
بعد التوقيع ،حيث س�نرشع بتنفيذ املشاريع الخمسة التي
ت�م االتفاق عليه�ا يف العقد املذكور ،وهي مش�اريع مهمة
وكبرية س�تكون فاتحة خري للعراق ،فباإلضافة اىل تشغيل
االف االي�دي العاملة فان هذه املش�اريع تضع ميناء الفاو
يف ص�دارة املوانئ يف املنطقة» .مؤك�دا ،ان «مجلس الوزراء
بأعضائه كافة وكذل�ك االمانة العامة ومجلس النواب كان
لهم الدور البارز يف اظهار هذا املرشوع اىل ارض الواقع ،ويف
ىّ
املعى كان للش�عب
عال اىل ان القدح
الختام اش�ار باحرتام ٍ
العراقي الذي لواله لم ير النور هذا املرشوع».
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حمافظة ذي قار
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العدد 2090:
التاريخ2020/12/22 :

املناقصة رقم ( )36لسنة  2020خطة تنمية االقاليم 2019
اىل /كافة املقاولني والرشكات العراقية واالجنبية
م /اعالن

تعلشن محافظشة ذي قشار ( العقود الحكوميشة ) عن مناقصة مشروع (ايصال خدمات
املجاري ش املاء ش الكهرباء للمجمعات السشكنية االسشتثمارية يف النارصية) ضمن خطة
تنميشة االقاليم لعام  2019واسشتنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ( )2لسشنة
 2014املعدلة الصادرة من وزارة التخطيط والضوابط امللحقة بها وتعليمات تنفيذ املوازنة
العامشة االتحادية لعشام  2019ان وثيقة الدعوة لتقديم العطشاء ( االعالن) عن املناقصة
العامة لهذا املروع سوف تنر يف الجرائد الوطنية
)
ش
ش
(
وسشيتم العمل عند فحص وتقييم العطشاءات وفق االلية املعتمشدة للمناقصات (الوثائق
القياسشية) والتشي تتيشح ملقدمي العطاءات كافة مشن الدول املؤهلة االششراك فيها كما
هشو محشدد يف النشرة التوضيحية الصادرة من االمشم املتحدة (الخاصشة بتعريف الدول
املؤهلة)
وبامشكان مقدمي العطاءات رشاء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريري
اىل العنوان املحدد بالتعليمات ملقدمي العطاء ان اسلوب الدفع سيتم بموجب وصل رشاء
يقطع من قبل قسشم حسشابات املششاريع يف ديوان املحافظة وسشوف يتم عقشد املؤتمر
الخشاص باالجابشات عىل استفسشارات املششاركني يف املناقصة عند السشاعة ( )12ظهرا
مشن يوم الثالثاء املصشادف  2020/12/29يف بنايشة (االدارة املحلية) فعشىل الراغبني من
الشركات واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني من الدرجشة املذكورة ادناه عىل االقل
والشركات العربية واالجنبية من اصحاب االختصاص مراجعة قسشم العقود الحكومية
ملحافظة ذي قار لراء نسخة من الوثائق الخاصة باملروع علما ان سعر العطاء الواحد
( وكما مؤرش ازاءه ) غري قابلة للرد عىل ان يتم تقديم هوية التصنيف االصلية للركات
العراقيشة واوراق التسشجيل للركات االجنبية عند رشاء العطشاء عىل ان يتضمن العطاء
املستمسكات التالية :
 1ش متطلبات التاهيل املطلوبة :
أ ش الكوادر الفنية :

ت
1

الكوادر الفنية
مهندس مدني

2

مهندس كهرباء

3

مساح

العدد
2
Enhancer
1
1

ب ش املتطلبات املالية :
اوال  :املشوارد املاليشة (السشيولة النقدية ) من خشالل تقديم ما يثبت القشدرة املالية لتنفيذ
املروع بمبلغ اكرب او يسشاوي (  )51,263,000واحد وخمسشني مليون ومائتني وثالثة
وستني الف دينار عراقي
ش املتطلبات القانونية :
اوال  :االهلية وتششمل ( جنسشية الركة مقدمة العطاء ش ال يوجد تضارب باملصالح  ,لم
يتم ادراج الركة املقدمة يف القائمة السشوداء  ,الركات اململوكة للدولة ( ان تثبت انها
مسشتقلة قانونيشا وماليا وانها تعمل وفشق القانون التجاري وان ال تكشون وكاالت تابعة
لصاحب العمل )  ,غري مستبعدة من قبل صاحب العمل او استنادا اىل قرار صادر من قبل
االمم املتحدة  /مجلس االمن للمشاركة يف املناقصات )
ثانيشا  :لم تظهر عقود غري منفذه خالل ال ( )5سشنوات السشابقة ولغاية موعد تسشليم
العطشاء لم يصشدر بحق الركة مقدمة العطاء قرار يمنع املششاركة يف املناقصات بدولة
صاحب العمل استنادا اىل قرار صادر بحقه مصادرة ضمان عطاءه وملدة ال ( )5سنوات
السابقة
ثالثا ش عدم ممانعة (نسخة اصلية  +نسخة مصورة ) ونافذة صادرة من الهيئة العامة
للرضائب ومعنونة اىل ديوان محافظة ذي قار
رابعا  :ششهادة تأسيس الركة مع مالحظة يف حال كون الركة مقدمة العطاء اجنبية
تقوم بتقديم اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة الخارجية العراقية
خامسشا  :هوية تسشجيل وتصنيف املقاولني صادرة مشن وزارة التخطيط وتكون درجة
وصنف املقاول او الركات املقاولة حسب ما مطلوب يف الجدول ادناه
سادسا  :وصل رشاء املناقصة ( نسخة اصلية  +نسخة مصورة )
 2ش كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء ( التأمينات االولية ) ملقدمي العطاءات
بموجشب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق او سشفتجة صشادرة من مرصف معتمد يف
العراق وبنسبة  %1من مبلغ الكلفة التخمينية للمروع معنون اىل جهة التعاقد ( ديوان
محافظة ذي قار  /قسم العقود الحكومية ) ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذ
ملشدة  150يوم مشن تاريخ غلق املناقصة وعىل املناقص الفائز ( الركة او املقاول ) الذي
ترسشو عليشه املناقصة مبارشة بعد اصدار كتاب االحالة قبشل توقيع العقد تقديم خطاب
ضمان بحسشن التنفيذ بقيمة  %5من مبلشغ االحالة عىل ان يكون خطاب ضمان او صك
مصدق صادر من احد املصارف العراقية يف بغداد او املحافظات الجنوبية نافذا اىل ما بعد
انتهاء فرة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية
 3ش يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة
مشن املناقصني مسشتجيبة عنشد تلبيتها ملعايشري التاهيل املحشدده فيهشا بفروعها كافة

والشروط القانونيشة والفنية واملاليشة املطلوبة يف رشوط املناقصة ويف حشال عدم التزام
مقدم العطاء ملا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعترب عطاءه
غري مستجيب
 4ش تبقشى العطشاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة ( )120يوم اعتبارا من تاريخ
غلق املناقصة
 5ش ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات
 6ش تتحمل من ترسشو عليه املناقصة اجور النر واالعالن والخر اعالن عن املناقصة وان
تتحمل الركة التي يحال بعهدتها العمل كافة الرضائب والرسشوم التي تفرض من قبل
الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة
 7ش يلتزم الطرف الثاني بان يشغل ما ال يقل عن ( )%50من عماله موظفيه العمالة الوطنية
عشن طريق مراكز التششغيل اال يف حالة اعتشذار املركز عن توفري االعشداد واالختصاصات
املطلوبة وبكتاب رسمي مبارش وخالل مدة ( 30يوم) من تاريخ استالم املركز للطلب
 8ش يف حالة اشراك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم
تضامنيشة تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل ان يقدم عقد مششاركة مصادق عليه اصوليا مع
العطاء او نموذج اتفاق اويل عىل الراكة موقع من قبل اطراف الراكة معزز بتعهد من
قبلهم بعدم التنازل او االنسشحاب يف رسشو املناقصة عليهما عشىل ان يتم تقديم الراكة
بينهما مصدق اصوليا بعد توقيع العقد خالل مدة ال تتجاوز ( 14يوما) من تاريخ توقيع
العقشد ويف حال انسشحاب احد الركاء فيتم معاملة املششركني معاملشة الناكل او املخل
وحسب واقع الحال
 9ش املحافظة غري مسؤولة عن ألية وصل مواد العمل اىل املوقع
 10ش تتحمل الدائرة املسشتفيدة مسشؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره
وكذلك تنفيذ العمل بأعتبارها ممثال لرب العمل بعقد املقاولة
 11ش املحافظة غري ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية
 12ش تلتزم الركات واملقاولني واملجهزين املقدمني عىل العطاءات باسشتكمال النواقص
التي تسشمح بها التعليمات خالل سبعة ايام من تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال يمكن
قبولها
 13ش تكشون االولوية للمواد االولية املصنعشة واملجهزة داخل العراق للمروع مع مراعاة
بالضوابط السعر والنوعية املجهزه مدى مطابقتها للمواصفات املطلوبة حسب
االلتزامApago
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كتاب وزارة التخطيط العدد  16135/7/4 /يف 2017/8/3
 14ش ملكية التصاميم والخرائط واملواصفات التي تعدها الجهة املتعاقدة تعود اىل صاحب
العمل
 15ش ان اخر يوم لتقديم العطاءات نهاية السشاعة ( )11ظهرا من يوم الثالثاء املصادف
 2021/1/5اىل العنوان التايل محافظة ذي قار ش قسم العقود الحكومية يف مقرها الكائن
يف النارصيشة ش االدارة املحليشة ش قرب مرصف الرششيد ش فرع ذي قشار  ( 535مبنى هيئة
االعمار سشابقا) عىل ان تكون االسعار املقدمة بالدينار العراقي حرصا رقما وكتابة وان
يوقشع عىل جميع مسشتندات العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من الحك والششطب
وتكون جميع االوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للركة ورقم الهاتف
والربيشد االليكرونشي ويلتزم املقشاول بصحته ويعتشرب التبليغ من خالله ملشزم واصوليا
وكمشا يقدم البطاقشة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة السشكن
وال يسشمح التقديم عن طريق الربيد االلكروني وسشيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي
العطشاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور اىل ديوان محافظة ذي قار صوب الششامية ش
ششارع االمام عيل (ع) وسوف ترفض العطاءات املتأخرة واذا صادف يوم فتح املناقصة
عطلشة رسشمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليشه عىل ان تقدم العطشاءات داخل ظروف مغلقة
ومختومة ومثبت عليها رقم واسشم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف
والعنوان االلكروني
 16ش عىل الطرف الثاني تقديم تعهد خطي مصدق من قسشم الشؤون القانونية يف ديوان
محافظة ذي قار يتضمن املبارشة واالسشتمرار بالتنفيشذ بدون املطالبة بأي تمويل لحني
االنجاز او توفر االمكانية للتمويل وبدون املطالبة باي تعويضات
 17ش تسشدد مبالشغ املروع املذكشور ادناه لحني توفشر التخصيصات املاليشة والتمويل
الالزم
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اعالن
صادر من رشكة بغداد للمرشوبات الغازية
مسامهة خاصة
رأسامهلا (  )177,333,333,333مليار دينار
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حمافظة بغداد
مديرية زراعة بغداد  /الرصافة
قسم االرايض  /التعاقد

العدد 10228 :
التاريخ 2020/3/22

انذار
اىل املستاجر ( طالل كريم سلامن)

بالنظر لعدم اس�تغالل املس�اجة املؤجرة لك بموجب عق�دك املرقم (  )2386يف
 1999/8/21امل�رم عىل القطع�ة املرقمة (  ))5/371مقاطع�ة (/31البدعة
الجنوبي�ة) والبالغ مس�احتها (  )11/10دونم وفق احكام القانون  35لس�نة
 1983والقرار  103لسنة  1997وملجهولية محل االقامة والرتحالك عن املنطقة
وعدم تبليغك باالنذار املوجه لك لذا ننذرك بوجوب استغاللك مساحة عقدك خالل
مدة ( )90تس�عون يوما من تاريخ النرش وبعكس�ه تتخذ االجراءات القانونية
لفسخ عقدك واسرتداد االرض منك وفق االصول

دعوة اىل  /السادة املساهمني الكرام يف رشكة بغداد للمرشوبات الغازية
مساهمة خاصة
م  /اجتماع الهيئة العامة
اس�تنادا الح�كام امل�واد  88,87م�ن قانون ال�رشكات الناف�ذ ( رقم 21
لس�نة  )1997وتنفيذا لق�رار مجلس االدارة املتخذ بجلس�ته املنعقدة يف
مدير الزراعة يف حمافظة بغداد  /الرصافة
 2020/12/13يرسن�ا دعوتك�م لحض�ور اجتم�اع الهيئ�ة العامة الذي
إعالن
سينعقد يف فندق بابل وذلك يف تمام الساعة العارشة من صباح يوم الخميس
 2021/01/14للنظر يف فق�رات جدول االعمال الخاص باالجتماع وكما تعلن رشكة التأمني الوطنية/رشكة عامة عن إجراء مزايدة علنية
لبي�ع أث�اث ومواد مختلف�ة ومس�تهلكة وفق قانون بي�ع وإيجار
ييل :
أموال الدولة املرقم  21لسنة  2013فعىل الراغبني بالرشاء مراجعة
 � 1اندم�اج رشكة مجموعة زاكي للتجارة العام�ة والصناعات الغذائية مركز الرشكة يف بغداد لتس�ديد التأمين�ات القانونية والبالغة %20
املح�دودة برشكتنا واتخاذ القرار الالزم بش�انه وهو ما يس�تدعي زيادة من القيمة املقدرة واالش�رتاك يف املزايدة التي س�تجرى يف الس�اعة
الع�ارشة من صب�اح يوم الخامس عرش تبدأ م�ن اليوم التايل لنرش
رأسمال رشكة بغداد للمرشوبات الغازية ليكون ( )204,335,333,333
اإلعالن ومش�اهدة املواد خالل فرتة اإلعالن ويف حالة مصادفة يوم
يمثل مجم�وع رأس املال للرشكت�ني املندمجتني وتعديل عقد التأس�يس املزايدة عطلة رس�مية يكون اليوم الذي ييل العطلة موعدا للمزايدة
وفقا لذلك .
وسوف يتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور نرش اإلعالن واملصاريف
راجني حضوركم او من ينوب عنكم من املساهمني (بموجب صك انابه او األخرى وترفع املواد خالل سبعة أيام.
املدير العام
توكي�ل الغري بموجب وكالة مصدقة من كاتب عدل عىل ان تودع االنابات
مجلس القضاء األعىل
محكمة االحوال الشخصية يف البرة
وال�وكاالت لدى هيئ�ة االوراق املالية قبل ثالثة ايام ع�ىل االقل من املوعد
االتحادية
النجف
استئناف
محكمة
رئاسة
العدد/236 :ش2020/
محكمة بداءة النجف
املح�دد لالجتماع وفقا الحكام املادة ( )91من قانون الرشكات) مع ابراز
التاريخ2020/12/21 :
العدد /2732 :ب2020/5
اعالن
التاريخ 2020/12/22 :
استشهاد من سوق العراق لالوراق املالية باالسهم التي تحملونها اصالة
اىل املدعى عليه�ا  /فاطمة عفي�ف كف�ا –
م/إعالن
إىل /املدعى عليه (عيل هادي مرهون)
وانابة ووكالة  ،ويف حالة عدم حصول النصاب القانوني لالجتماع فسوف
مجهولة محل اإلقامة.
اإلسكان
ملؤسس�ة
املفوض
املدير
املدعي(
أقام
اقام املدعي  /محس�ن كاظم رشم الدعوى
التعاوني�ة  CHFإضاف�ة لوظيفت�ه ) الدع�وى
واملكان
يؤج�ل االجتماع اىل يوم املصادف  2020/00/00يف نفس
Apago
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املرقم�ة /236ش 2020/ضد املدعى عليها
املرقم�ة أعاله ضدك والذي يطل�ب فيها الحكم
فاطم�ة عفي�ف كف�ا يطل�ب فيها تصديق
بالزامك بتأديتك له واملدعى عليه االول بالتكافل
للنظر يف فقرات جدول االعمال .
والتضامن فيم�ا بينكم مبلغا ق�دره ( $1300
طالقه ولصدور حكم ،تقرر تبليغك بواسطة
ع�ن الق�رض امل�ؤرخ  ) 2019/8/4ونظ�را
مالحظة /
صحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني بالحك�م
لثب�وت مجهولي�ة مح�ل إقامتك حس�ب رشح
الغياب�ي الصادر من ه�ذه املحكمة بالعدد
املبل�غ القضائ�ي وإش�عار مخت�ار العروبة1/
 � 1س�يتم اي�داع كراس للدراس�ة االقتصادي�ة والفنية املتعلق�ة بعملية
أع�اله يف  2020/11/30ويف ح�ال تبلغ�ك
(جمعة عبد الله العنزي) لذا تقرر تبليغك إعالنا
وع�دم اعرتاضك عىل قرار الحكم خالل املدة
بصحيفتني محليتني يوميت�ني بموعد املرافعة
االندم�اج ل�دى امل�رف الصناعي قبل املوعد تس�هيال لحصول الس�ادة
 2020/12/30الس�اعة التاسعة صباحا وعند
القانوني�ة س�وف يكتس�ب الق�رار الدرجة
عدم حضورك أو إرس�ال من ينوب عنك س�وف
املساهمني عليها
القطعية.
تج�ري املرافع�ة بحق�ك غيابي�ا وعلن�ا وف�ق
القايض  /راغب محمد حسن املظفر
األصول.
يرسنا ان نرحب بكم اجمل ترحيب ونشكركم مع فائق التقدير
���������������������������������������

احلاج عصام كريم االسدي
رئيس جملس االدارة

وزارة الداخلية
وكال�ة ال�وزارة للش�ؤون االداري�ة
واملالية
مديرية االح�وال املدني�ة والجوازات
واالقامة
يف النجف االرشف
قس�م ش�ؤون االح�وال املدني�ة /
الواقعات
العدد 5804 :
التاريخ 2020/12/9
اعالن
بن�اء عىل طلب املواط�ن (صباح عبد
الج�واد كاظ�م) املتضم�ن حص�ول
املوافقة ع�ىل ترويج معامل�ة تبديل
لق�ب وجعل�ه (البيات�ي) ب�دال م�ن
(الجالد) فمن لديه اعرتاض مراجعة
ه�ذه املديرية خ�الل م�ده اقصاها
(خمس�ة عرش يوم) وبعكسه سوف
تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف الدع�وى
وفق اح�كام امل�ادة ( )22من قانون
البطاقة الوطنية رقم  3لسنة 2016
واالم�ر االداري املرق�م  24195يف
2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

فقدان
فق�دت من�ي الوثيق�ة املرقم�ة
 567854/104يف 2009/10/26
الصادرة من متوس�طة ابن حيان
املعنون اىل ثانوية السياب املسائية
باسم  /عالء كسار عبود من يعثر
عليها تسليمها لجهة االصدار
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اىل الرشيك جاسم محمد مهدي
اقت�ى حض�ورك اىل صن�دوق
االس�كان العراق�ي ف�رع النج�ف
وذلك الق�رارك باملوافقة عىل قيام
رشي�كك ماج�ده كاظ�م جب�ار
بالبن�اء ع�ىل حصت�ه املش�اعه يف
العق�ار املرق�م 3/ 60097ح�ي
النداء خالل ع�رشه ايام وبخالفه
ستتم االجراءات دون حضورك
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اىل الرشيكه فريضه جوده داوود
توج�ب علي�ك الحض�ور اىل مق�ر
بلديه النجف لغرض اصدار اجازه
بناء للعقار املرقم 3/ 48125حي
النداء خالل عرشه وبخالفه ستتم
االجراءات دون حضورك
طالبه االجازه
منال محمد نارص

انذار
اىل الفالح املرتحل  /زاجي ناهي بسهو
نظ�را الرتحال�ك ع االرض امل�وزع عليك
والبالغ�ة  25دون�م ضمن الس�لف 2/1
مقاطع�ة  16الس�ايح بموج�ب ق�رار
التوزي�ع املرق�م  5563يف 1978/7/1
واملرم وفق القانون  117لس�نة 1970
ل�ذا نن�ذرك بوج�وب الع�ودة والس�كن
واالس�تغالل وخالل فرتة (  )15يوم من
تاري�خ ن�رش ه�ذا االن�ذار وبخالفه يتم
الغ�اء التوزيع عليكم واس�رتداد االرض
وتاجريها وفق الضوابط والتعليمات
���������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /حجة وفاة 3119 /
التاريخ 2020/11/23
اىل  /املدعوه  /زينب شاكر حديد
اعالن
قدم طالب حجة الوفاة ش�عاع محمود
عبد زي�د طلب�ا اىل هذه املحكم�ة يروم
فيه اس�تصدار حجة وفاة بحق املدعو (
زينب شاكر ) قررت املحكمة تبليغك يف
الصحف املحلية فعليك الحضور امامها
خالل عرشة ايام من تاريخ نرش االعالن
وبخالف�ه س�يتم النظ�ر بالطل�ب وفق
القانون
القايض
حسن جواد الحبيب

القايض
عيل عبد الرضا حسن
���������������������������������������
جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النعمانية
رقم االضبارة2020/ 399 :
التاريخ2020/ 12/ 16:
أعالن
تبيع مديرية تنفيذ النعمانية العقار التسلس�ل
 993/1مقاطع�ة  41املنطق�ة الحس�ينيه
الش�ماليه الواقع يف االحرار العائده اىل املدينة
(صري�ة س�عدون ن�ارص اضاف�ة اىل الرتك�ه
مرهونه�ا محمد عودة نج�م ) املحجوزه لقاء
طل�ب الدائ�ن (وس�ام فرح�ان ج�ر )البال�غ
( )20,000,000ع�رشون ملي�ون دين�ار فعىل
الراغ�ب بال�رشاء مراجعة ه�ذه املديرية خالل
م�دة ( 30يوم�ا ) تبدأ م�ن اليوم الت�ايل للنرش
مس�تصحبا مع�ه التأمين�ات القانونية عرشة
من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية
العراقي�ة وان رس�م التس�جيل والداللي�ة عىل
املشرتي .
املنفذ العدل
عيل طالب عزيز الجلييل
املواصفات
-1موقع�ة ورقمه  -:واس�ط  /االح�رار املرقم
 993/1املقاطعة  41الحسينه الشماليه
-2جنسه ونوعه -:قطعة ارض /ملك رصف
-3ح�دوده واوصافه  :البن�اء عبارة عن قطعة
ارض مش�يد عليها س�ياج من جهة واحده و
مشيد عليها بالبلوك و توجد يف القطعة اشجار
نخي�ل عدد اثنان و القطع�ة مرتوكة و ال يوجد
فيها بناء فقط سياج جهة واحدة
-4مشتمالته -:
-5مساحتة250 :م2
-6درجة العمران-:
 –7الشاغل -:
_8القمية املق�درة  18,000,000 :ثمانية عرش
مليون دينار

محكم��ة ق��وى األم��ن الداخ�يل األوىل /
املنطق�ة الخامسة
إعالن
إىل /املته�م الغائ�ب ( /املقدم ح�ازم نعمة
هاشم حسني الجزائري)
املنس�وب إىل /مديري�ة رشط�ة محافظ�ة
البرة واملنشات.
العنوان  /محافظ�ة البرة – دور الصحة
– خلف مدارس الفراهيدي.
بم�ا إنك متهم وف�ق املادة  5 /م�ن ق.ع .د
رقم  14لس�نة  2008لغيابك عن مقر عملك
بتاريخ  2020/7/31ولحد اآلن وملجهولية
اقامت�ك اقتى تبليغك به�ذا اإلعالن عىل أن
تح�ر أمام محكم�ة قوى األم�ن الداخيل
األوىل /املنطق�ة الخامس�ة الب�رة ،خالل
م�دة ثالث�ون يوما ً م�ن تاريخ تعلي�ق ه�ذا
اإلع��الن يف مح��ل اقامت��ك ومق�ر عملك
وتجي�ب عن التهم�ة املوج�ه ض�دك وعن�د
ع�دم حض�ورك س�وف تج�ري محاكمت�ك
غيابي�ا ً اس�تن�ادا ً ألحك�ام امل�واد ( 65و68
و )69م�ن قان��ون أص��ول املحاكم��ات
الجزائي�ة لق��وى األم�ن الداخل�ي رقم 17
لسن�ة .2008
العميد الدكتور الحقوقي
رئي�س محكم�ة قوى االمن الداخيل األوىل
 /املنطقة الخامسة

���������������������������������������

فقدان
فقدت الهوية الص�ادرة من وزارة الكهرباء
 /الرشك�ة العامة لتوزي�ع كهرباء الجنوب
باسم  /نظري سالم حمود ،فمن يعثر عليها
يسلمها اىل جهة اإلصدار.
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كلمات متقاطعة

التكلفة الفعلية إلنتاج »آيفون !»12

طبق اليوم

ساندويتش ميكس اللحوم باجلبنة

كشف مختر ياباني متخصص يف
تفكيك األجه�زة التكلف�ة الفعلية
إلنتاج الهاتف�ن الجديدين لرشكة
«أب�ل» األمركي�ة« ،آيف�ون »12
وطراز «برو».
وقال مختر «Fomalhaut Techno
 »Solutionsإن تكلفة إنتاج هاتف
«آيف�ون  »12الذكي ال تتعدى 373
دوالرا أمركي�ا ،يف ح�ن ال تتجاوز
تكلف�ة إنت�اج «آيفون ب�رو» 406
دوالرات.
ويب�اع «آيف�ون  »12حالي�ا يف األس�واق
بس�عر يبدأ من  829دوالرا ،مقابل 999
دوالرا لطراز «برو».
وفيم�ا يتعل�ق بالتكالي�ف الفردي�ة

للمكون�ات ،فق�د كان�ت التكلف�ة العليا
ل�»كوالك�وم إكس  5 55جي» التي تبلغ
 90دوالرا لكل هاتف ،ثم شاشات OLED
التي تنتجها رشكة سامس�ونغ الكورية
املنافس�ة ،والت�ي يق�در س�عرها بنحو

 70دوالرا.كم�ا تبل�غ تكلفة إنتاج
املعال�ج «بيوني�ك إي�ه  »14نح�و
 40دوالرا ،يف ح�ن تص�ل تكلف�ة
ذاكرة الوص�ول العش�وائي (رام)
إىل نح�و  12.8دوالرا ل�كل هاتف.
ونرش املختر رسما يوضح مصدر
كل م�ورد ملكون�ات الهاتف ،حيث
تش�كل كوريا الجنوبية ما نسبته
 26.8يف املئ�ة م�ن جميع املكونات
الخاص�ة بهاتفي أبل الحديثن ،ثم
تأتي الواليات املتحدة بنسبة 21.9
يف املئة ،ثم اليابان بنسبة  13.6يف املئة.
يش�ار إىل أن الرشكة األمركية العمالقة
م�ا ت�زال تجمّ�ع غالبي�ة هواتفه�ا يف
الصن.

لضامن صحة مفاصلك ..ابتعد عن هذه العادات

بع�ض الع�ادات ت�ؤدي إىل
مش�اكل يف املفاصل ،دون أن
ندري ،ولذل�ك ينصح الخراء
واألطب�اء ب�رضورة تجنب 7
ع�ادات خاطئ�ة ك�ي تحمي
مفاصل�ك م�ن املش�كالت
املستقبليةً ،
وفقا ملوقع «ويب
طب».
 -1املحادثات!
ت�ؤدي املحادث�ات النصي�ة
ً
أحيانا
يوم ًيا ،والتي قد تحدث
بش�كل مبالغ في�ه إىل التأثر
عىل أصابع اليد بش�كل كبر،
منه�ا تغي�ر ش�كل املفاصل
يف أصاب�ع الي�د وت�رضر تلك

املقادير:
 1خبز
باجيت
 8رشائح سالمي
 8رشائح بيروني
 4رشائح النشون
 4رشائح جبنة شيدر
رشائح خس
رشائح طماطم
خطوات التحضر:
يفتح الخبز من الجنب ،ويبطن برشائح الخس والطماطم.
ترص فوقها رشائح البيروني والسالمي.
يوضع عليها رشائح البسطرمة والجبنة.
يقسم الساندويتش نصفن ،ويوضع يف الطبق.
يقدم مع العصر.

املوجودة يف الرقبة واألكتاف.
فانحناء الرأس لألمام بمقدار
 2.5س�م ،يزي�د الع�بء عىل
مفاصل�ك وعظام�ك بش�كل
كبر يف محاولة لدعم الرأس،
بمعنى أن انحناء الرأس حتى
يص�ل ذقن�ك لص�درك يضع
ضغط خمسة رؤوس تقريبا ً
عىل مفاصلك!
 -2األحذية غر املناسبة
علي�ك التأك�د م�ن أن حذاءك
مناس�ب لدع�م مفاص�ل
جس�مك املختلفة ،ومناس�ب
ً
أيض�ا لن�وع الرياض�ة الت�ي
تمارسها ،فلكل رياضة حذاء

مالئ�مً ،
أيض�ا علي�ك االبتعاد
عن األحذية ذات الكعب العايل
والت�ي تزي�د من الع�بء عىل
املفاصل املوج�ودة يف أصابع
الق�دم ،كم�ا تزي�د اإلصاب�ة
بخطر هشاشة العظام.
 -3طقطقة املفاصل
قد تس�بب طقطقة املفاصل
م�ع م�رور الوق�ت ،إلح�اق
ال�رضر به�ا ،وتورمه�ا
وضعفها.
 -4حقائب النساء
قد تس�بب الحقائب الكبرة،
ألم الرقب�ة واألكتاف ،خاصة
املحمول�ة عىل كت�ف واحدة،

ألنه�ا ت�ؤدي إىل ع�دم توازن
الجس�م خالل امليش ،وبالتايل
ترضر املفاصل.
 -5وضع خاطئ للنوم
قد يساعد النوم عىل املعدة يف
التخلص من مشكلة الشخر،
إال أن�ه ق�د يس�اهم يف دف�ع
الرأس إىل الوراء مما يزيد من
الضغط ع�ىل العمود الفقري
لدي�ك ،األمر الذي يس�اهم يف
ضع�ف مفاصل�ك وترضرها
مع مرور الوقت.
 -6وضعية الجلوس
علي�ك التأك�د م�ن وضعي�ة
جلوسك.

أفقي

عمودي

 - 1مسلسل لعبدالعزيز جاسم.
 - 2نا ٍد ريايض تونيس  -وبخ.
 - 3يقوم (مبعثرة).
 - 4غر ناضج (معكوس�ة)  -من
اآلالت املوسيقية (معكوسة).
 - 5م�ن الق�ارات (معكوس�ة) -
عملة عربية (معكوسة).
 - 6للنف�ي ( -ال��  )......مدين�ة
قطرية (معكوسة).
 - 7للعود  -سأم  -متشابهان.
 - 8صوت الحصان  -دولة آسيوية
 - 9إحسان وفضل.
 - 10مطربة عربية شهرة.

 - 1مرسحية لغازي حسن.
( - 2حبيب�ي  )...... ......أغني�ة
لجنات.
 - 3للخيمة (معكوس�ة)  -س�قي
النبات.
 - 4أصلحها  -أظهر (معكوسة).
 - 5عظم (معكوسة)  -ويش.
 - 6للحوم  -لالستثناء.
 - 7مرتفع الشأن  -جوهره.
 - 8للتعري�ف  -صغر الحصان -
فر.
 - 9تجده�ا يف (م�اء)  -للجرس -
قهوة.
 - 10مطرب عربي شهر.

حل اللغز

Apagoوفاته
PDFبعد إعالن
حتنيطه
يرصخ أثناء
Enhancer
كيني أُعلنت وفاته،
فاجأ رجل
ّ
بأن�ه ع�ىل قي�د الحي�اة أثن�اء
تحنيط�ه يف املرشح�ة بعدم�ا
رصخ بصوتٍ عا ٍل.
وكان بي�رت كيغ�ن البال�غ من
العم�ر  32عام�اً ،نق�ل إىل
مستش�فى يف مدينة كريشو،
إث�ر فقدان�ه للوع�ي يف املنزل،
وبع�د إع�الن وفات�ه ،نق�ل إىل
املرشحة إلجراء عملية تحنيط
لجثمانه.
ونقل�ت وس�ائل إع�الم كينيّة

المتاهات

ع�ن ش�قيق كيغ�ن قول�ه ،إن
أخاه كان يعاني من مش�اكل
يف املعدة ،ونقل إىل املستش�فى
بعدما أغمي عليه ،حيث أبلغه
الفريق الطبي بوفاته.
وبع�د اكتش�اف أن كيغ�ن ل�م
يمت ،نقل فورا ً إىل قسم العناية
املرك�زة لتلق�ي اإلس�عافات
الرضورية ،فيم�ا قال صاحب
الحادث�ة« :أش�عر بالس�عادة
لكوني ع�ىل قيد الحي�اة ..لقد
كانت تجربة غريبة».

البحث عن الكلمة

جد الفرق بين الصورتين

احلمل
عزيزي ب�رج الحمل ،اليوم أن�ت عىل وفاق مع
الجمي�ع ،وس�وف يظه�رون ل�ك اهتمامً ا بك،
وأنت بدورك يجب أن تكون جاه ًزا ملس�اعدتهم
ودعمه�م .هن�ا يتحق�ق الت�وازن ب�ن األخ�ذ
والعط�اء ويقرتب الجميع م�ن أهدافهم .إال أن
هذه املرحلة لن تستمر إىل األبد.

امليزان
عزيزي برج امليزان،الي�وم أنت متفق أخ ً
را مع
ذاتك ،وهذا يتضح لآلخرين من خالل س�لوكك.
يف العمل ،س�وف يطلب منك الزمالء النصيحة،
وكذل�ك الح�ال يف حيات�ك الخاص�ة .تأك�د من
االحتف�اظ بالت�وازن بن األخ�ذ والعطاء حتى
تتمكن من االستفادة من الصداقات.

الثور
عزيزي برج الثور،العديد من األش�ياء ال تس�ر
كم�ا ينبغ�ي ،فتواج�ه عراقيل أينم�ا توجهت
ويبدو أن الجميع يعمل ضدك .حاول أن ترتيث
أمام تلك الظروف التي يبدو أنها مناوئة وتعامل
معها كونها تحديات.

العقرب
عزي�زي برج العقرب،أن�ت اآلن متفق مع ذاتك
بش�كل كامل ،وتش�عر بالتناغم التام يف عملك
ويف حيات�ك الش�خصية ً
أيض�ا .يؤث�ر ذلك عىل
اآلخري�ن مل�ا لك من عالق�ات قوي�ة مع رشيك
حيات�ك والعائلة ،مع وجود توازن جيد وصحي
بن األخذ والعطاء.

اجلوزاء
عزي�زي ب�رج الج�وزاء،يف الوقت الح�ايل ،يبدو
أن حجم املش�كالت يف تزايد ،ولك�ن يجب أن ال
تطغ�ى املش�كالت علي�ك .فقط عندم�ا تواجه
مشكلة واحدة تلو األخرى سوف تبدأ يف الشعور
بالسعادة مرة أخرى .من الرضوري أن تترصف
يف الحال ،وإال فسوف تواجه تعقيدات أكثر.

القوس
عزيزي برج القوس،س�وف تواجه اليوم بعض
املواقف التي ستخترك إىل أقىص حد ،ومن املهم
أن ال تفق�د الثقة يف قدراتك .أن�ت تملك القدرة
ع�ىل تغي�ر ه�ذه الظ�روف .إذا كن�ت تواجه
مشكالت يف العمل كذلك.

السرطان
عزي�زي ب�رج الرسط�ان ،س�وف تحص�ل عىل
الس�كينة والصفاء الذهني الل�ذان طاملا بحثت
عنهم�ا .م�ن خالل تل�ك القوة الداخلي�ة ،فأنك
تنب�ع منك الثق�ة والنزاهة .س�وف يطلب منك
أصدقائك املقربن أو زمالئك بالعمل املس�اعدة
والعون.

اجلدي
عزيزي برج الجدي،س�يتم إعادة بحث وتقييم
أراءك أو أعمالك بشكل من األشكال .اذا لم تكن
األمور تس�ر عىل م�ا يرام ،قد تمي�ل إىل إرجاع
الس�بب إىل خطأ صدر من اآلخري�ن أو كنتيجة
للظروف الحالية.

االسد
عزيزي برج األس�د ،اليوم يمكنك زراعة البذور
لبداي�ة جديدة ،كم�ا يمكنك اآلن إج�راء بعض
التغي�ر يف حياتك املهنية .إال أن نجاحك س�وف
ي�ؤدي إىل غ�رة اآلخري�ن منك ،ف�ال تجعل ذلك
إيمانا كامالً
ً
يصيبك بالغرور .يؤمن أحباؤك بك
وكب ً
را

الدلو
عزيزي ب�رج الدلو،ال يبدو أن جبال املش�كالت
واالضطراب�ات اليومي�ة يف طريقها إىل التاليش.
كن حازمً ا وحاول استعادة رأيك فيما هو مهم،
وإال قد تعاني من انتكاسات دائمة .وازن األمور
بعناي�ة ،وفكر يف األهداف الت�ي تريد تحقيقها
عن جد وتلك التي يجب التغايض عنها.

العذراء
عزيزي برج العذراء،تشعر بقوة بدنية وذهنية
أك�ر م�ن ذي قب�ل ،وقد ح�ان الوق�ت التخاذ
الق�رارات الصعب�ة الت�ي طامل�ا أجلته�ا .اتخذ
الوق�ت ال�الزم وقم بإع�ادة النظر م�رة أخرى
جل ًي�ا يف تفاصيل األمور قب�ل البت فيها واتخاذ
القرار.

احلوت
عزيزي برج الحوت ،أنت لست يف حالة مزاجية
ً
متفتحا مع اآلخرين،
جيدة الي�وم بحيث تكون
وربم�ا كان علي�ك أن تقبل بعض النكس�ات يف
الوق�ت املايض وهذا أثر ع�ىل ثقتك بمن حولك.
خ�ذ الوقت الذي تحتاجه للوص�ول إىل حل لهذا
املوقف.
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مدرب الكرخ :أراهن عىل الوجوه الشابة إليقاف الرشطة

عمومية األوملبية :أتباع محودي يضللون الرأي العام

المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة
أعلن�ت الجمعية العام�ة للجنة االوملبية
العراقي�ة ،ع�ن رف�ض الترصيح�ات
املنس�وبة لعدد م�ن الش�خوص «ممن
يتقاضون مخصصاتهم املالية بطريقة
غ�ر قانونية ،باوامر الرئيس الس�ابق ،
املنتهية واليته محليا ودوليا» ،بحس�ب
قوله�ا.و ذك�رت عمومي�ة األوملبي�ة
<>نرف�ض بش�كل قاط�ع الترصيحات
املنس�وبة لع�دد م�ن الش�خوص ،ممن
يتقاض�ون مخصصاته�م املالي�ة م�ن
اللجنة االوملبية العراقية ،باوامر الرئيس
الس�ابق بط�رق غ�ر قانوني�ة و غ�ر
رشعي�ة ،و أن هذه الترصيح�ات تمثل
وجهة نظر ش�خصية ألتب�اع حمودي،
بعد أن ش�عر البع�ض منه�م بإمكانية
فق�دان موقعه الوظيف�ي ومخصصاته
املالي�ة  ،يف حالة ح�دوث التغير يف ادارة
اللجنة».وتابع�ت «أنن�ا يف الوق�ت الذي
نؤكد فيه انتهاء والية حمودي داخليا و

دولي�اً ،و عدم امتالك�ه الصفة أو املركز
القانوني الذي ينس�به اليه أتباعه ،فأننا
نطال�ب م�ن ه�ؤالء الش�خوص الهدوء
والرتي�ث قلي�ال ،ب�دال من االس�تمرار يف
أطالق بياناته�م املغرضة التي تحمل يف
مضمونها جمل وعبارات ترمي لتضليل
ال�رأي الع�ام ال أكثر».واك�دت عمومية
األوملبية عىل «احرتامه�ا لقانون اللجنة

ريال مدريد يعلن
عودة كاسياس

أك�د م�درب الك�رخ أحم�د عب�د الجبار
أن مب�اراة الجول�ة الع�ارشة لل�دوري
العراق�ي يوم غد أمام الرشطة ،مهمة
للفريق�ن ،مضيف�ا أن�ه يراه�ن عىل
الوج�وه الش�ابة إليق�اف طموح�ات
املنافس.
وقال عبد الجبار يف ترصيحات« :العبو
الفريق أغلبهم يلعبون يف ستاد الشعب
الدويل ألول م�رة ومحصلة بعضهم يف
الدوري املمتاز ال تتجاوز  5مباريات مع
ذلك أثق بهم تمام�ا إليقاف طموحات
فريق بحجم الرشطة املتسلح بنجوم
املنتخب الوطني».
وبن« :الفري�ق يف حالة معنوية
جيدة بعد املباراتن املاضيتن
حي�ث اس�تعاد الك�رخ
املعنويات العالية ،وصفوف
مكتمل�ة
الفري�ق
باس�تثناء غي�اب

االوملبي�ة العراقي�ة رق�م ٢٩
لسنة  ٢٠١٩ونظامها الداخيل
رقم  ١لسنة  ، ٢٠٢٠وحرصها
عىل تنفيذ خارطة الطريق التي
رس�مها األعض�اء  ،و رفضه�ا
املعل�ن لالجته�ادات الش�خصية
الت�ي تحم�ل اردات خارجي�ة
مفضوحة االهداف والنوايا».

كونتي يراقب مهامجني..
ويستقر عىل ضحية الشتاء

ليفاندوفسكي :أستطيع دعوة مييس ورونالدو اآلن عىل طاولتي
المستقبل العراقي /متابعة
كش�ف البولندي روب�رت ليفاندوفس�كي ،مهاجم بايرن
ميون�خ ،ع�ن املكان�ة الت�ي يضعه�ا لنفس�ه ،مقارن�ة
بالربتغايل كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) ،واألرجنتيني
ليوني�ل مي�يس (برش�لونة).وكان ليف�ا تف�وق ع�ىل
رونال�دو ومييس مؤخ�رًا ،وحصد جائ�زة األفضل
املقدم�ة من االتح�اد الدويل لكرة الق�دم «فيفا».
ورصح ليفاندوفس�كي ،يف ح�واره م�ع مجل�ة
«فرانس فوتبول» الفرنس�ية« :قال جريزمان

المستقبل العراقي /متابعة
أعلن نادي ريال مدريد ،عن عودة إيكر كاسياس ،الحارس
التاريخ�ي للمرنج�ي ،م�ن أج�ل ت�ويل منص�ب يف النادي
امللكي.
وقال ريال مدريد ،يف بيان رسمي« :نعلن عن انضمام إيكر
كاس�ياس إىل ريال مدري�د ،ليعمل نائبا للمدي�ر التنفيذي
ملؤسسة النادي».
وأضاف« :كاس�ياس أحد أساطر ريال مدريد ،ويمثل قيم
نادينا وأفضل حارس مرمى يف تاريخنا».
وتاب�ع« :فاز كاس�ياس ب��  ١٩لقبا خ�الل  ٢5عاما دافع
فيها عن قميصنا 3 :ألقاب بدوري أبطال أوروبا ،ومثلها يف
كأس العالم لألندية ،وبطولتي سوبر أوروبي ،و 5بطوالت
للدوري اإلسباني ،ولقبن يف كأس امللك ،و 4كؤوس سوبر
إسبانية».
وأت�م« :ويف الربتغ�ال ،ت�وج كاس�ياس مع بورت�و ،بلقب
الدوري مرتن ،ومرة واحدة للكأس والسوبر الربتغايل».

المستقبل العراقي /متابعة

الش�باب العراقي ،الدعوة لبلند آزاد ،العب
جرافشاب الهولندي ،لالنضمام للفريق.
وق�ال مص�در مق�رب م�ن الالع�ب يف
ترصيح�ات لك�ووورةَّ ،
إن جث�ر وج�ه
دعوة لبلن�د ( ١7عامً ا) لالنضمام ملنتخب
الش�باب تحض�را لبطول�ة آس�يا املقرر
إقامتها يف أوزبكستان ،حيث أبدى املدرب
رغبته يف ضم الالع�ب الذي يجيد يف مركز
االرتكاز .وبن أن بلند س�يلتحق بمعسكر

مؤخ�رًا أن ه�داف ليفربول يش�عر باالس�تياء والغضب من
الن�ادي اإلنجليزي.وزع�م أبوتريكة ،الذي يعت�رب أحد أقرب
أصدقاء ص�الح ،أن «ليفربول يفك�ر يف بيع صالح ألغراض
اقتصادي�ة» .يف املقابل ،نرش صالح ٢8 ،عامً ا ،صورة له عىل
حساباته الخاصة بمواقع التواصل االجتماعي أمس اإلثنن،
بابتس�امة مرشقة.وأش�ارت صحيفة «ذا صن» الربيطانية
إىل أن األملان�ي يورجن كلوب ،م�درب ليفربول وإدارة النادي

دخ�ل مانشس�رت يونايتد ،يف رصاع
م�ع ليفربول ،للتعاق�د مع صفقة
دفاعية يستهدفها الريدز منذ فرتة،
كم�ا س�عت إليه�ا أندي�ة أوروبية
كربى يف الفرتة األخرة.
وس�يتواصل ال�رصاع الرشس عىل
الصفقة ،خالل املركاتو الش�توي
املقب�ل دون االنتظ�ار لنهاي�ة
املوسم.
ووفقا لش�بكة «س�كاي س�بورت
أملاني�ا» ،ف�إن النادي�ن العريق�ن
يتنافس�ان يف ض�م العب ش�الكه،
الرتكي أوزان كاباك.
وأش�ارت س�كاي إىل أن كاباك «٢٠
عاما» يعد املرش�ح األب�رز للرحيل
عن ش�الكه يف املوس�م الجاري ،ال

س�يما أن النادي األملاني يعاني من
خسائر مالية كبرة.
كما لفتت إىل عرض ميالن الذي كان
قريب�ا من ضم الالع�ب يف الصيف،
وقال�ت إن الفري�ق اإليط�ايل ال يعد
الخي�ار األول لكاب�اك« ،فالالع�ب
يفض�ل البق�اء يف بوندس�ليجا
أو االنتق�ال لل�دوري اإلنجلي�زي
املمتاز».
وأوضحت الشبكة األملانية أن كاباك
يضع ميالن كخطة بديلة لتحركاته
يف املركاتو الشتوي.
وقالت إن أندي�ة اليبزيج وليفربول
ومانشس�رت يونايت�د الوجه�ات
األقرب لكاباك يف املوسم الجاري.
وأب�رزت عرضا م�ن ليفربول لضم
املدافع الرتكي مقابل منح ش�الكه
املهاجم البلجيكي ديفوك أوريجي.

زيدان يطلب التعاقد مع العب واحد فقط
المستقبل العراقي /متابعة

يب�دو أن الفرنيس زين الدي�ن زيدان ،املدي�ر الفني لريال
مدريد ،سيغر قراره السابق بشأن إبرام صفقات جديدة
هذا املوس�م .وكانت العديد من التقاري�ر زعمت أن زين
الدين زيدان ،ال يفضل إجراء صفقات هذا املوسم ،ويريد
إنهاء املنافسات بنفس القائمة التي بدأ بها.
ً
ووفق�ا لربنامج «الش�رنجيتو» اإلس�باني ،ف�إن زيدان

ليفربول حيدد موقفه من بيع حممد صالح

صفقة من البوندسليجا تشعل
الرصاع بني ليفربول ويونايتد
المستقبل العراقي /متابعة

املنتخ�ب ال�ذي س�يقام يف مدين�ة كربالء
وكذلك يف املعس�كر الخارجي يف تركيا من
أجل االنس�جام م�ع الفريق قب�ل انطالق
منافسات بطولة آسيا.
وأش�ار إىل أن لجن�ة الالعب�ن املحرتف�ن
حصلت عىل الضوء األخرض إلنهاء األوراق
الرس�مية لالعب وإصدار جواز س�فر له،
الفت�ا إىل أن بلند وذويه أب�دوا رغبة كبرة
يف تمثيل العراق.
يذك�ر أن بلن�د ،يلع�ب يف فري�ق الش�باب
بنادي جرافش�اب الهولن�دي ويبلغ طولة
١86سم.

م�درب منتخ�ب
Enhancerجث�ر،
وجَّ �ه قحط�ان
Apago
PDF

يخطط اإليطايل أنطونيو كونتي ،مدرب إنرت ميالن ،ملطاردة
أكثر من العب يف الهجوم خالل املركاتو الشتوي املقبل.
ووفق�ا لصحيف�ة كوري�ري دي�ال س�را اإليطالي�ة ،فإن
اإليف�واري جرفيني�و ك�وايس ،مهاج�م بارم�ا ،يعد أحد
أهداف إنرت الرئيس�ية يف الشتاء ،ال سيما أن كونتي حاول
ضم الالعب ،الصيف املايض.
وأشارت إىل أن نراتزوري يرتقب أيضا وضعية األرجنتيني
باب�و جوميز ،نجم أتاالنتا ،ال�ذي توترت عالقته مع ناديه
مؤخرا ،ومن املتوقع بيعه يف يناير /كانون الثاني املقبل.
وأوضح�ت أن إن�رت ينتظ�ر االجتماع املرتق�ب بن جوميز
ومس�ؤويل أتاالنت�ا ،ملعرف�ة ال�رشوط املادي�ة املطلوبة يف
الصفقة.
وشددت عىل أن مسؤويل نراتزوري استقروا أيضا عىل بيع
العب الوس�ط الدنماركي كريس�تيان إريكسن يف الشتاء،
حيث قد يع�ود إىل الربيمرليج ،أو ينتقل إىل باريس س�ان
جرمان.

حس�م نادي ليفربول موقفه من بي�ع نجمه محمد صالح،
الصيف املقبل ،يف ظل املزاعم التي أثرت بشأن شعور الدويل
امل�رصي ب�»الضي�ق» مع حامل لق�ب ال�دوري اإلنجليزي،
بحس�ب تقاري�ر صحفي�ة بريطاني�ة.كان النج�م املرصي
املعتزل محم�د أبوتريكة ،أكد خالل ترصيح�ات إعالمية له

قبل عامن إنه عىل نفس طاولة مييس ورونالدو ..وأنت أين ترى
نفسك؟ مييس ورونالدو يجلسان عىل نفس الطاولة ،يف قمة كرة
القدم ،لفرتة طويلة ج ًدا ،ولهذا ال يوجد أي العب يتفوق عليهما».
وأضاف« :أما بش�أن اإلجابة عىل السؤال ،كنت ال أستطيع تخيل
نف�يس بجانبهم�ا ،لكن نظرت ألرقامي هذا الع�ام وحتى األرقام
السابقة ،أعتقد أنني جيد ج ًدا من حيث األداء واألهداف املسجلة،
وبعد أن كنت أفشل يف الجلوس عىل نفس طاولة مييس ورونالدو،
أعتقد أنني أس�تطيع دعوتهما اآلن لتن�اول الطعام عىل طاولتي
(يضحك)».وتاب�ع :الالعب�ون الذي�ن جعلوك تحلم؟ األش�خاص
الذين أعجبت بهم هم أليساندرو دل بيرو وتيري هنري.

جثري يستدعي حمرتف ًا يف هولندا ملنتخب شباب العراق

المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة

الالعب سامر ماجد بسبب اإلصابة».
وأش�ار« :الرشطة فري�ق كبر ويضم خ�رة العبي
املنتخب الوطني وقادم من نتائج متواضعة ويسعى
للتعويض ،لكن الكرخ باملقابل يسعى للحفاظ عىل

الروح املعنوية بعد الفوز يف الجولة املاضية وبالتايل
هدفنا الحصول عىل النقاط من املواجهة».
يذك�ر أن الكرخ يحتل املركز الثاني عرش برصيد ١١
نقطة.

س�عداء للغاية باملس�توى الالفت ملحمد ص�الح مع الفريق،
مش�رة إىل أن�ه ال يوجد أي تفكر لديهم يف االس�تغناء عنه.
ويس�تمر عقد محمد صالح ،الذي يرتب�ع حال ًيا عىل صدارة
ه�دايف الدوري اإلنجلي�زي ب� ١3هدفا ،بف�ارق هدفن أمام
أق�رب مالحقيه ،حتى نهاي�ة يونيو/حزي�ران .٢٠٢3وأثار
صالح التكهنات بش�أن إمكاني�ة رحيله عن قلع�ة «آنفيلد
رود» خ�الل حوار مطول أجراه مؤخ�رًا مع صحيفة «آس»

اإلس�بانية؛ حي�ث فتح الباب أم�ام إمكاني�ة انضمامه ألي
من فريقي ريال مدريد ،وبرش�لونة اإلس�بانين مس�تقبالً.
كان أبوتريك�ة ،قد قال «اتصلت بص�الح بخصوص وضعه
يف ليفرب�ول وهو مس�تاء ،لكن ذلك لن يؤث�ر أب ًدا عىل أدائه
ع�ىل أرض امللعب».وتاب�ع «أعل�م أن صالح ليس
سعي ًدا يف ليفربول ،فقد أخربني بأسباب عدم
سعادته.

مانشسرت سيتي يقدم اقرتاح ًا جلوارديوال بشأن صفقة مييس
المستقبل العراقي /متابعة
وضع�ت إدارة مانشس�رت س�يتي،
ً
اقرتاح�ا عىل طاولة بي�ب جوارديوال،
مدرب الفريق ،بش�أن صفقة ليونيل
مي�يس ،ه�داف برش�لونة التاريخي،
الذي ُتثار الشكوك حول مستقبله مع
البلوجرانا ،املوسم املقبل.

وينتهي عقد مييس مع برش�لونة ،يف
الصي�ف املقب�ل ،وال توج�د حتى اآلن
أي مفاوض�ات ب�ن الطرفن بش�أن
التجديد.
وقال برنامج «الشرنجيتو» اإلسباني
الي�وم الثالث�اءَّ ،
إن م�الك مانشس�رت
سيتي ،اقرتحوا عىل جوارديوال التعاقد
مع مييس الصي�ف املقبل ،أو انضمام

 3صفقات أخرى للفريق.
وارتب�ط مي�يس بعالق�ة قوية مع
جواردي�وال ،من�ذ ف�رتة تدريب�ه
الفريق الكتالوني ،وس�ط تأكيدات
ب�أن الالع�ب كان قري ًبا م�ن الفريق
اإلنجلي�زي الصي�ف امل�ايض ،لك�ن
الصفق�ة ل�م تت�م بس�بب رف�ض
برشلونة ،ترك هدافه التاريخي.

مودريتش حيسم قراره بشأن عرض الريال
المستقبل العراقي /متابعة
حس�م الكروات�ي ل�وكا مودريت�ش ،ال�ذي ينتهي
تعاقده م�ع ريال مدري�د ،الصيف املقب�ل ،قراره
بش�أن العرض املقدم له من النادي امللكي بش�أن
تجديد عقده ،بحسب تقارير صحفية إسبانية.
ً
مجان�ا
ويح�ق ملودريت�ش 35 ،عامً �ا ،التوقي�ع

ألي فري�ق ،الش�هر املقبل ،خالل ف�رتة االنتقاالت
الش�توية .وقال برنامج «الشرنجيتو» اإلسباني،
اليوم الثالثاءَّ ،
إن مودريتش ،وافق عىل عرض ريال
مدريد ،بالتجديد ملدة عام واحد.
كان برنامج «الش�رنجيتو» ذاته ،قد كش�ف قبل
أيامَّ ،
أن الربتغايل جوزيه مورينيو ،مدرب توتنهام،
اتصل مؤخرًا بمودريتش ،وطل�ب منه االنتقال إىل

السبرز ،الذي لعب له من قبل خالل الفرتة
م�ن  ٢٠٠8وحت�ى  ،٢٠١٢قب�ل االنتق�ال
للملكي.
ُيذك�ر أن تقارير صحفية ،كانت قد أش�ارت
إىل أن مودريتش يرغب يف إنهاء مسرته داخل
الري�ال وأنه يف س�بيل ذلك مس�تعد لتخفيض
راتبه.

طل�ب من إدارة ريال مدري�د التعاقد مع العب واحد فقط
يف املركاتو الش�توي.وارتبط العديد من الالعبن بالرحيل
ع�ن ريال مدريد يف الش�تاء مثل إيس�كو ول�وكا يوفيتش
وماريان�و دي�از ،وقد يلج�أ زي�دان إىل تعوي�ض أحدهم
بصفق�ة جديدة.يذك�ر أن ريال مدريد ل�م يضم أي العب
جدي�د يف املركات�و الصيفي املايض ،بناء ع�ىل اتفاق بن
زيدان وفلورنتينو بريز رئيس
النادي امللكي.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
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امـضـاءات

الحقوقي ماجد عبد الغفار الحسناوي

محمد حسن الساعدي

أزمـة الـقـيـم

إنـهـم عـراقـيـون!

إن سوء اإلدارة الحكومية يرجع اىل ضعف يف الضمري املهني،
وال نجد لدى املوظفني الحكوميني إحساس بالواجب وشعورا ً
باملس�ؤولية ورغب�ة حقيقية لخدمة الن�اس إال ما ندر ،وإن
فس�اد اإلدارة ناش�ئ من عجز فه�م الدالل�ة الخلقية للعمل
وفش�ل الرتبية يف تنمية الضمري املهن�ي ،وكأنما ليس للعمل
اصول�ه وقواعده وواجباته وحقوقه وتوس�يع فهمنا للقيم
األخالقي�ة أس�اس للتخلص من ه�ذا الداء ،فانتش�ار الروح
العلمية البد االقرتان بالصدق واألمانة والنزاهة واملوضوعية،
واس�تبعاد الذات ينبغي بث اخالق العلم�اء يف نفوس األبناء،
وغلب�ة االناني�ة والنزع�ات الذاتية دليل قاطع ع�ى التخلف،
وأن س�لم القيم ظاهرة اجتماعية لتماس�ك املجتمع وشعور
الفرد بمصال�ح مجتمعه كما يش�عر بخصوصيته ،وانعدام
العدال�ة ي�ؤدي اىل التعارض ب�ني مصلحة الف�رد والجماعة،
وعندما تش�يع مظاهر التفرقة واملحس�وبية وشتى اعراض
الظلم االجتماعي فيحدث رضب ورصاع بني املصالح الفردية
واالجتماعية ،وحيث تس�ود قوان�ني صارمة تضمن لكل فرد
حقه والشعور بالعدالة االجتماعية تكون االخالق رضبا ً من
رضوب التنظي�م .فاملجتمعات الال اخالقية تس�ودها فوىض
املعايري وينخ�ر يف عظامها داء الفس�اد ،واألخالق ال تفرض
عى الناس بس�طوة القانون ،وال بد العمل عى إرساء تقاليد
خلقية راس�خة نس�تمدها من تراثن�ا ،وليس علينا نحش�د
الجهد اإلعالمي ملواجهة خطر خارجي بل تعبئة قوة ملواجهة
الخط�ر الداخيل بما فيه الفس�اد ومظاهر انحالل الس�لوك،
والب�د للبي�ت واملدرس�ة التعاون م�ع أجهزة االع�الم لتثبيت
دعائ�م الص�دق واألمان�ة والنزاهة ،وعندم�ا يصبح الضمري
الجماعي قاضيا ً عى ضمائر االفراد ويصبح الضمري الفردي
نفس�ه عى مس�توى القيم البد ان ينش�أ وعي أخالقي يقف
باملرصاد لش�تى ظروف الفوىض واالنحالل واإلهمال ،فأزمة
القي�م ع�رض من م�رض خلق�ي وكذل�ك النق�د مظهر من
مظاه�ر الصح�ة الخلقية يزيد من ش�عورنا بوط�أة املرض
ويضاعف من رغبتنا بالشفاء ..ذلم ان إرادة الشفاء الخطوة
األوىل اللتماس العالج ،ومجتمعنا اش�د احساسا ً بحاجته اىل
الش�فاء ،وهذا الرس بكثرة األص�وات والصيحات التي تنادي
لإلص�الح ،ويج�ب ان نعم����ق إحس�اس املواط�ن بالبناء
الخلقي ،وهذه ليس�ت عملية سهلة ويسرية تتحقق بني يوم
وليلة وضحاها ،وهي شاقة بحاجة لتظافر الجهود يف سبيل
العمل إلنجازها.

كثرية هي األزمات التي عصفت بالعالقة بني إقليم كردستان والحكومة
االتحادية ..فمنذ عام  2003واإلخوة الكرد رفعوا راية القومية ،وباعوا
الوطن بأبخس اإلثمان ،وتجاوزوا حد االنتماء له وتمرتسوا خلف ساتر
القومية التي شعروا بسببها يوما ً أنهم مظلومون ..حالهم حال الشيعة
الذين عاش�وا تح�ت مطرقة الجالد ،بس�بب انتمائه�م العقائدي ،لكن
ومنذ عام  1991واألكراد يعيش�ون حالة االكتفاء الذاتي ،تحت سيطرة
الدول�ة املركزية ،وهن�ا ال ندافع عن حاكم ظالم بطش بش�عبه ومزق
أوارصهم االجتماعية ،بل أننا هنا نتحدث عن مظلومية الشعب الكردي
الذي عانى الويالت تحت ظ�ل حكومات ظاملة متعاقبة ،جعلته ينكفئ
عى نفس�ه ويتقوقع خلف مفه�وم القومية ويجد الجميع عدوا ً له ،بل
ينظ�ر إىل الحق�وق بعني الغنيم�ة ال بعني الحقوق ..ه�ذا دفع بعد عام
 2003أن ال تك�ون الحكومات الكردية املتعاقبة عى وئام مع الحكومة
االتحادي�ة يف بغ�داد ،بظ�ل أزم�ة منهجي�ة وقانونية أكثر م�ن كونها
سياسية كما يحاول البعض إظهارها ..كما أن إقليم كردستان لم يكن
يتعامل م�ع بغداد عى كونه جزء من كيان الدولة العراقية ،وباعتباره
حال�ة فيدرالي�ة ،بل تعامل مع بغ�داد عى انه دولة مس�تقلة ويتعامل
كدول�ة داخل الدولة .إقليم كردس�تان بات متماس�كا ً بموقعه ويعتقد
انه حالة كونفدرالية ،ومتمس�ك بكل الصالحيات املرتتبة عى هذا ،كما
أن�ه يرفض االعرتاف أمام الحكومة االتحادي�ة انه حالة دولة بما فيها
املناف�ذ الحدودية والنف�ط واملطارات وغريها ،واملتاب�ع يرى أن أي وفد
يأت�ي إىل بغداد للح�وار يصطدم بالدولة وبالقوان�ني الحكومية النافذة
والدس�تور الذي حك�م العالقة بني اإلقلي�م والدول�ة االتحادية ،ويعود
خ�ايل الوفاض دون أي تق�دم يف العالقة أو تحقيق أي من األهداف التي
يسعى إليها األخوة األكراد .كل ذلك وغريه كان نتيجة ما مر البالد بعد
 2003واالنهيار ال�ذي أصاب الدولة العراقية عموماً ،ويجعلها ضعيفة
أمام أطماع الكرد ،أمام قوة واس�تقاللية األك�راد والعالقات مع الدول
اإلقليمي�ة والدولية ،وما يملك من دعم دويل واس�تقرار امني وس�يايس
داخ�يل ،ونضوج القوى السياس�ية يف اإلقليم ،تجعل م�ن اإلقليم ينظر
بع�ني واحدة إىل دول�ة ضعيفة منهارة تعيش عى األزمات السياس�ية،
وس�ط قوى سياس�ية فاس�دة وطبقة حاكم�ة رسقت خي�ارات البالد
ونهبت أمواله إىل الخارج ،وجعلته أمام رضبات اإلرهاب صيدا ً س�هالً،
ومحالً للنزاع الطائفي والقومي ..هذا اتاح للكرد ويف أي نقاش أو حوار
م�ع بغداد ألن يتحدثوا من موقع قوة ،يف حني فان باقي مناطق العراق
تعاني اإلهمال ومشاكل اقتصادية كبرية ،وانهيار عايل يف البنى التحتية
إىل جان�ب انتش�ار الفقر وبنس�ب عالي�ة ،وعالقة متوترة م�ع القوات
األمريكي�ة وافتق�اد تلك املناط�ق إىل الدعم الدويل وفقدانها االس�تقرار
الداخيل ،وبالتايل عدم االستقرار السيايس واالقتصادي.

كـاريكـاتـير

متى يكون تسارع رضبات القلب حمبط ًا وخميف ًا؟

نب�ض القلب ه�و املوجة املتول�دة يف الرشايني
نتيج�ة انقباض القلب ،وهو م�ا ُيدعى دقات
القل�ب ،والتي يمك�ن أن يكون قي�اس معدل
رضباتها مؤرشا حيويا للصحة.
وق�د يكون تس�ارع رضب�ات القل�ب محبطا
ومخيف�ا ،خاص�ة إذا ل�م يكن هذا إحساس�ا
طبيعي�ا بالنس�بة ل�ك .وإذا كان قلبك ينبض
برسعة كبرية ،فقد تحتاج إىل فحصه.
وكش�ف الدكت�ور مان�اف بوش�ان ،الرشي�ك
املؤس�س لرشكة “فورث فرونتري” ،يف حديث
لصحيفة “إكسربيس” الربيطانية ،عما يمكن
أن تعنيه رسعة رضبات القلب.
ملاذا ينبض قلبي رسيعا؟
ال داع�ي للذعر ،فإن تس�ارع رضب�ات القلب
أو مع�دل رضبات القل�ب الرسيع أمر طبيعي
يف ظروف معينة .وقال الدكتور بوش�ان“ :قد
يرتف�ع معدل رضب�ات القلب لدى الش�خص
لع�دة أس�باب .ي�زداد مع�دل رضب�ات القلب
نتيج�ة ممارس�ة الرياضة بكثاف�ة عالية ،أو
ارتفاع درجة الحرارة أو الرطوبة ،أو الجفاف،
أو حتى تناول الكافيني”.
ويكون معدل رضب�ات القلب أبطأ بكثري عند
النوم أو االسرتخاء.

هتنئة

أكرب معمرة عىل األرض عراقية ..ومساعي لدخوهلا غينيس
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ما هي رسعة رضبات القلب؟
يت�م تحديد رسع�ة رضبات القل�ب من خالل
معدل رضباته.
ويمكن قياس معدل رضبات القلب عن طريق
قياس النبض وحس�اب ع�دد رضبات قلبك يف
الدقيقة.
وعندما يضخ قلبك الدم عرب جس�مك ،يمكنك
أن تشعر به ينبض يف األوعية الدموية القريبة
م�ن س�طح الجل�د .وأس�هل مناط�ق فحص
النب�ض هي املعصم أو الرقب�ة أو أعى الذراع.
وللحص�ول عى مع�دل رضب�ات قلب�ك أثناء

عى األقل قبل فحص نبضك .ومعظم البالغني
لديهم معدل رضبات قلب أثناء الراحة بني 60
و 100نبضة يف الدقيقة ،وهذا يعد طبيعيا.
ومع ذلك ،كلما كنت أكثر لياقة ،من املرجح أن
يكون معدل رضبات القلب أثناء الراحة أقل.
وهذا هو الس�بب يف أن مع�دل رضبات القلب
ل�دى الرياضيني أثناء الراح�ة يرتاوح بني من
 40إىل  60نبضة يف الدقيقة أو أقل.
وإذا كنت تعتق�د أن معدل رضبات قلبك يزيد
باس�تمرار عن  120نبض�ة يف الدقيقة أو أقل
م�ن  40نبضة يف الدقيق�ة ،فيجب عليك زيارة
طبي�ب عام .وم�ع ذلك ،هذا لي�س بالرضورة
أمرا س�يئا ألنه قد يعني أن هذا املعدل طبيعي
بالنس�بة ل�ك .وبينم�ا يمنحك فح�ص معدل
رضب�ات القلب مؤرشا جي�دا عى مدى رسعة
رضبات قلبك ،فقد ال يكون أفضل مقياس.
وقال الدكتور بوشان“ :يمكن أن يكون معدل
رضب�ات القل�ب مقياس�ا ملس�تويات جهدك،
ألن�ه يتأثر بالعديد م�ن العوامل األخرى .ومع
ذل�ك ،فقد تبني يف الواقع أن معدل التنفس هو
مقياس أفضل بكثري ملس�تويات مجهودك من
معدل رضبات القلب”.

بغداد  /املستنقبل العراقي
تس�تعد معم�رة عراقية { 133عام�اً} ،لدخول
موسوعة {غينيس} لألرقام القياسية.
{رويش قاسم} ،معمرة إيزيدية عراقية مولودة
عام  1887بحس�ب وثائقها الرسمية ،ما زالت
تتمتع بذاكرة متقدة منذ الحقبة العثمانية التي

عارصتها مرورا باالنتداب اإلنجليزي وصوال إىل
نزوحها م�ن منزلها يف محافظة نينوى إىل أحد
املخيمات يف محافظة دهوك باقليم كردس�تان
بع�د س�يطرة داع�ش عى أج�زاء واس�عة من
ش�مال وش�مال غ�رب الب�الد .وع�ن عادته�ا
اليومية ،تقول وايش -التي تتمتع بصحة جيدة
وش�عر أس�ود بصورة الفتة -إنها مواظبة عى

رس تسمية الديك الرومي بـ «الرتكي»؟
ما ّ

بمش�اعر مليئة بالف�رح والرسور أتق�دم بأزكى
التهاني وأجمل التربيكات إىل األخ العزيز الدكتور
(جواد كاظم اليس�اري ) بمناس�بة حصوله عى
ش�هادة الدكت�وراه بدرج�ة االمتي�از  ،متمنيا ً له
دوام املوفقية ومن نجاح اىل آخر.
علي إبراهيم
مدير مكتب مؤسسة المستقبل العراقي للصحافة والنشر
في محافظات الفرات األوسط

العراقـي

بحس�ب املعلوم�ات املتعارف عليها ،ان منش�أ
الديك الرومي هو الغابات األمريكية واملكسيكية،
فلم يعرف�ه العالم قبل اكتش�اف أمريكا .ولكن
رس تس�مية هذا الطائر باس�م «تركي» نس�بة
إىل تركي�ا فيها عدة نظري�ات أهمها أن وصول
الديك الروم�ي إىل أوروبا كان عرب س�فن رشق
أوس�طية يعمل عليها بحارة عرب وأتراك وتدار
م�ن رشكات تتب�ع اإلمرباطوري�ة العثماني�ة
ولذل�ك تم إط�الق اس�م «تركي» ع�ى الطيور.
وساهم اإلس�بان أيضا يف إحضار الديك الرومي
م�ن القارة الالتيني�ة إىل أوروب�ا .نظرية أخرى
تقول إن الطائر يش�به طيورا أخ�رى تأتي من
تركي�ا إىل أوروب�ا فأطل�ق علي�ه البحارة اس�م
«تركي الهندي» نس�بة إىل الهن�ود الحمر ثم تم
اختص�ار االس�م فيما بعد إىل «ترك�ي» .ويف كل

األح�وال فهناك رابط�ة تركي�ة يف وصول هذه
الطي�ور من أمريكا إىل أوروبا والرشق األوس�ط
يف الق�رون الوس�طى .ويف بع�ض بلدان الرشق
األوس�ط يع�رف الديك الروم�ي باس�م «الديك
الهندي» ،وهو يعرف أيضا بهذا االس�م الهندي
يف روس�يا وبولندا ويف تركيا نفسها .ويعود ذلك

إىل االعتق�اد بأن كولومبوس وصل إىل الهند عن
طريق الغرب ولم يكتشف القارة األمريكية كما
اس�تقر عليه الرأي العلمي فيما بعد .وما زالت
بعض الحفريات تثبت أن للديك الرومي تاريخا
طوي�ال يف القارة األمريكي�ة وأن بعض فصائله
األوىل اندث�رت بفع�ل التغي�ريات املناخي�ة بعد
العرص الجليدي األول من ناحية وبسبب نشاط
الصي�د ال�ذي مارس�ه املس�توطنون األوائل يف
الق�ارة األمريكية .ويف البداية كانت طيور الديك
الروم�ي برية وتعي�ش يف مجموعات بعيدة عن
البرش .وتم اس�تئناس الدي�ك الرومي من قبائل
الهن�ود الحم�ر بداية من ع�ام  800قبل امليالد.
وكان أهم اس�تخدام لهذه الطيور هو من أجل
ريشها املزخرف .وهناك ست سالالت من الديك
الرومي تختلف قليال يف حجمها وشكلها.

مكون غذائي حيمي من رسطان األمعاء
ّ

تنص�ح الدكت�ورة س�فيتالنا ف�وس ،أخصائي�ة
التغذي�ة ،بإدراج ال�ربوكيل يف النظام الغذائي ،ألنه
منخفض السعرات الحرارية وغني باملواد املفيدة،
وتناول�ه بانتظ�ام يحس�ن عم�ل األمعاء.ووفقا
للدكت�ورة ،تحتوي هذه املادة النباتية عى نس�بة
عالية من فيتامني ( В9حمض الفوليك) وفيتامني
 Сوبيت�ا كاروت�ني .كما أن ال�ربوكيل مصدر مهم

جريــدة المســتقبل العراقــي

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة
للصحافــة والطباعــة والنشــر

لأللي�اف الغذائي�ة الت�ي تس�اعد ع�ى مكافح�ة
اإلمس�اك ،وتس�هل عمل األمع�اء و «تحميها من
مرض الرسطان».وتضيف« :ولكن هناك ما يمنع
تن�اول ال�ربوكيل وملف�وف بروكس�ل والقرنبيط
وغريه�ا م�ن أن�واع نبات�ات الفصيل�ة الصليبية،
حي�ث أن ه�ذه النباتات ق�د تؤثر س�لبا يف صحة
األش�خاص الذي�ن يعانون من مش�كالت يف عمل

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

الغدة الدرقية (قصور الغدة الدرقية) .ألن مركبات
اإليزوثيوس�يانات ،املوج�ودة يف ال�ربوكيل تمن�ع
امتص�اص اليود ،ما يزيد من نقصه يف الجس�م».
وتش�ري الخبرية ،إىل أنه عند اس�تخدام الربوكيل يف
التغذية بص�ورة صحيحة (يفض�ل تناوله نصف
مطبوخ) ،ما يساعد عى تخفيض الوزن ،وإطالة
فرتة الشباب وتعزيز الصحة بصورة عامة.
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س�ماع الغناء الكردي يوميا ،وبرامج اإلذاعات
املحلية الت�ي تبث األغاني واألخب�ار بالكردية،
وتح�رص عى تناول األطعمة النباتية بالدرجة
األوىل وكذلك البيض والسمك .رويش تعترب أكرب
معمرة يف العراق ،وتح�اول عائلتها إدراجها يف
موس�وعة «غيني�س» لألرقام القياس�ية ،فهم
يعتقدون أنها أكرب معمرة عى كوكب األرض.

أطعمة تساعد ىف منع خطر اإلصابة
بحصوات الكىل

يعت�رب نظام األوكس�االت مرك�ب نباتي يوج�د يف العديد من الفواك�ه والخرضوات
ومنتجات األلبان والحبوب واملكرسات ،إال أن تناوله بكميات كبرية يؤدى إىل تكوين
حصوات الكى ،نظرا ألنه مركب ضار يفتك الجهاز الهضمي يف األمعاء ،إال أن هناك
بع�ض األطعم�ة التي تحتوي عى نس�بة منخفضة م�ن األوكس�االت والتي يمكن
تضمينها يف نظام غذائي يومي بشكل آمن .
التف�اح :يحتوي التفاح عى كمية أقل من األوكس�االت ،لذا فأن تناول تفاحة يوم ًيا
مفيد ج ًدا يف منع خطر اإلصابة بحصوات الكى.
العنب :العنب يس�اعد يف تقليل تكوين حصوات أكس�االت الكالس�يوم بنسبة ،% 50
ألن�ه غني بالبوليفينول ،وهو نوع من مضادات األكس�دة التي قد تس�اعد يف تقليل
خطر اإلصابة بتحيص الكلية أو حصوات الكى.
الليمون :يحتوي عى نسبة منخفضة من األوكساالت  ،وقد يساعد استهالك عصريه
يف من�ع تك�ون الحصوات ،يحتوي الليمون ً
أيضا عى نس�بة عالية من البوتاس�يوم
وحمض السرتيك والتي تميل إىل زيادة حجم البول وطرد األوكساالت من الكى.
العنوان  :بغداد  -الكرادة داخل
البريد االلكتروني tahaa.iraq@yahoo.com :
املوقع االلكتروني www.almustakbalpaper.net
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