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حمافظ بغداد يستقبل
وفد ًا من وجهاء وشيوخ مدينة
ص3
الكاظمية املقدسة

حمافظ نينوى
يعلن إكامل « »2000مرشوع متوقف
ص3
يف املوصل

ح�ذرت النائبة عالية نصيف م�ن تمرير املوازنة
املالي�ة بش�كلها الح�ايل الذي يضرب املواطن يف
معيش�ته ،باالضاف�ة اىل م�ا تحت�وي علي�ه من
مخالف�ات دس�تورية وقانوني�ة ،وفيم�ا أعلنت
املالية النيابية أنها ستس�تضيف مسؤويل الوزارة
ملناقشة موازنة .2021وقالت النائبة عالية نصيف
يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة منه،
ان «امل�ادة  20الفقرة رابعا ً م�ن املوازنة املتعلقة
باالس�تقطاعات من روات�ب املتقاعدين املدنيني
والعس�كريني هي مخالفة قانونية ودس�تورية،
فروات�ب هذه الرشيحة هي أمانة تس�جل كحق
مكتس�ب يف صن�دوق التقاعد ،وبالت�ايل فإن هذا
الحق املكتس�ب اليجوز استقطاعه ،وهذه املادة
مخالفة للمادة  28الفقرة ثانيا ً من الدستور ،أي
أن قان�ون املوازنة هو قانون س�نوي مؤقت فال
يمكن إجراء تعديالت عىل رواتب املتقاعدين وأي
رواتب اخرى وال يمكن تج�اوز القوانني األصلية
التي يستند عليها رصف هذه الرواتب باالعتماد
على قان�ون املوازن�ة « .وأضاف�ت ان «املادة 29
واملادة  30من الدس�تور تنص عىل تهيئة الحياة
الح�رة الكريمة للمواطن ،فكيف يتم توفري حياة
حرة كريم�ة للمواط�ن يف حني يتم االس�تقطاع
م�ن راتبه وف�رض االس�تقطاع الرضيب�ي عليه
وتخفيض الرواتب ورفع س�عر ال�دوالر ،وبالتايل
يتع�رض املواطن اىل ثالث رضبات ،االوىل بخفض
س�عر رصف الدين�ار ،والثانية باالس�تقطاعات
الرضيبي�ة ،والثالث�ة بخف�ض الروات�ب ،لذل�ك
جميعها مخالفة للقانون وللدستور».

التفاصيل ص2

األمم املتحـدة ترحـب بانضمـام العـراق رسميـا إىل اتفـاق بـاريس للمنـاخ

عمليات بغداد تطيح بـ «جمموعة متهمني باإلرهاب» وفق مواد قانونية خمتلفة

ص2

ص2

املفوضية :عدد الناخبني وصل اىل ( )25مليون ًا واملسجلني
بايومرتي ًا ( )15مليون ًا
بغداد  /المستقبل العراقي

أعلن�ت مفوضي�ة االنتخاب�ات ،ان عدد
الناخبني وصل اىل  25مليون ناخب بعد
احتس�اب املواليد الجدي�دة والذي وصل
اىل أكثر من مليوني ناخب.
وذكر بي�ان للدائرة االعالمي�ة الربملانية
تلقت املستقبل العراقي نسخة منه ،ان
«اللجنة القانونية برئاسة النائب ريبوار
هادي رئي�س اللجنة وحضور اعضائها
اس�تضافت الي�وم االربع�اء ،اعض�اء
املفوضي�ة العليا املس�تقلة لالنتخابات
والكادر الفني املتقدم فيها باالضافة اىل

واشنطن تسمح للحرس الوطني بحمل األسلحة قبل أيام من تنصيب بايدن
بغداد  /المستقبل العراقي
واف�ق البنتاغ�ون على حم�ل عن�ارص الح�رس الوطني
املكلفني حماية الكابيتول يف واشنطن األسلحة املميتة قبل
أيام من حفل تنصيب الرئيس املنتخب جو بايدن ،وس�ط
معلومات عن تهديدات بالعنف من جماعات وميليش�يات
مس�لحة ،حس�بما نقلت صحيفة «بوليتيك�و» األمريكية
عن متحدثني باسم الحرس الوطني.
وب�دأ عن�ارص الح�رس الوطن�ي املنتشرون يف ش�وارع
واش�نطن القيام بدوريات مس�لحة ،حسب مصوّر وكالة
الصحافة الفرنس�ية.كانت قد تمت تعبئة الجنود أساسا ً

الصناعة :تأهيل « »83معم ًال ومصنع ًا
متوقف ًا الستيعاب العاطلني وأصحاب
الشهادات
ص3

مدارء مكات�ب املفوضية يف املحافظات؛
ملناقش�ة اس�تعدادات املفوضية الجراء
االنتخابات النيابية القادمة».
ويف مس�تهل االجتماع الذي عقد يف مقر
اللجن�ة بمجل�س النواب بحض�ور عدد
من ن�واب لج�ان نيابية مختلف�ة اثنت
اللجن�ة القانونية على جهود املفوضية
وعملها مؤكدين عىل رضورة التنس�يق
والتعاون املس�تمر بني اللجنة القانونية
النيابية ومفوضية االنتخابات ،للوقوف
عىل نق�اط الخل�ل ومعالجته�ا وصوال
الج�راء انتخاب�ات حرة ونزيه�ة تكون
ملبي�ة لطموح املواط�ن العراقي وتعيد

الثق�ة بمخرجات االنتخاب�ات والعملية
الديمقراطي�ة بش�كل عام».وطالب�ت
اللجنة القانونية من املفوضية «توضيحا ً
بش�أن عدد م�ن املواضي�ع منها خطة
عمل املفوضية اس�تعدادا لالس�تحقاق
االنتخابي القادم ونسبة انجاز وتوزيع
البطاق�ات البايومرتية ،واعداد موظفي
بعض مكاتب املفوضي�ة يف املحافظات
الت�ي تعان�ي نقص�ا يف كوادره�ا ،
وموضوع النازحني ،باالضافة اىل تثبيت
عق�ود موظف�ي املفوضي�ة على املالك
الدائم فضال عن ع�دد ناخبي الخارج».
م�ن جانبهم قدم وفد املفوضية «إيجازا ً

بم�ا تم عمله واهم املعوقات واملش�اكل
التي تعترض عملهم اذ قالت املفوضية
ان عدد الناخبين وصل اىل ( )25مليون
ناخب بع�د احتس�اب املوالي�د الجديدة
وال�ذي وص�ل اىل اكث�ر م�ن مليون�ي
ناخ�ب ،الفتني اىل ان نس�بة املس�جلني
بايومرتي�ا اىل االن وص�ل اىل  %61اي ما
يقارب ( )15مليون ناخب ،مشريين اىل
عدم وج�ود احصائية محدث�ة عن عدد
ناخبي الخارج والذي كان يف عام 2018
وحس�ب احصائية املفوضي�ة اكثر من
( )800الف ناخب».

التفاصيل ص2

احللبويس والالمي يبحثان منحة الصحفيني واألدباء والشعراء والفنانني يف موازنة 2021

لتقديم الدعم اللوجيستي يف الغالب لرشطة واشنطن.
وقال الجنرال دانيال هوكانسون ،مسؤول مكتب الحرس
الوطن�ي يف البنتاغ�ون ،إن�ه ل�م ُيس�مح لهم بع�د بحمل
أسلحة.وأضاف هوكانس�ون أن تفويض عنارص الحرس
لالنتش�ار يف مهمة لتطبيق القانون ُيسمح خاللها بحمل
السلاح مع صالحية القيام بتوقيفات ،س�يكون «الخيار
األخري» إذا خرج الوضع عن السيطرة.
وأكد خبراء يف مجال األمن ازدياد الدردش�ات عىل مواقع
التواصل االجتماعي يف األيام األخرية بني منارصين للرئيس
دونالد ترمب بش�أن القيام بمسيرات مس�لحة والتهديد
بأعمال عنف يف العاصمة األمريكية ومدن أخرى.

العـراق يعـلـن تـوسيـع «جتـارة املقـايضـة» مـع ايـران

السيد الصدر حيذر من تأجيل االنتخابات ويوجه طلب ًا للكاظمي

وزير التخطيط يعلن
الرشوع بإعداد خطة مخسية
للدراسات العليا يف العراق
ص3

النقل حتقق زيادة
يف اعداد املسافرين خـالل
شهر واحد
ص3

مخس مباريات مثرية
يف افتتاح اجلولة  14بالدوري
العراقي
ص7

ص3

ص3

ص2

التعليم تعلن شمول طلبة ملغى قبوهلم باملبارشة والتسجيل
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

اعلن�ت وزارة التعلي�م الع�ايل والبح�ث
العلم�ي ،أم�س االربع�اء ،عن ش�مول
الطلب�ة امللغ�ى قبوله�م باملب�ارشة
والتسجيل.
وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان مقتض�ب
تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة منه،
ان «وزارة التعلي�م تق�رر ش�مول طلبة
معاهد الجامعات التقنية امللغى قبولهم
ابت�داء م�ن  2009/2010ولغاية العام
 2018/2019باملب�ارشة والتس�جيل
للسنة الدراسية .»2020/2021
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ح�ذرت النائبة عالي�ة نصيف من تمري�ر املوازنة املالية
بش�كلها الح�ايل ال�ذي يضرب املواط�ن يف معيش�ته،
باالضاف�ة اىل م�ا تحتوي عليه من مخالفات دس�تورية
وقانونية ،وفيما أعلنت املالية النيابية أنها ستس�تضيف
مسؤويل الوزارة ملناقشة موازنة .2021
وقال�ت النائب�ة عالية نصي�ف يف بيان تلقت املس�تقبل
العراقي نس�خة من�ه ،ان «امل�ادة  20الفق�رة رابعا ً من
املوازنة املتعلقة باالس�تقطاعات م�ن رواتب املتقاعدين
املدنيني والعس�كريني هي مخالفة قانونية ودستورية،
فرواتب هذه الرشيحة هي أمانة تس�جل كحق مكتسب
يف صن�دوق التقاع�د ،وبالت�ايل فإن هذا الحق املكتس�ب
اليج�وز اس�تقطاعه ،وهذه امل�ادة مخالف�ة للمادة 28
الفق�رة ثانيا ً م�ن الدس�تور ،أي أن قان�ون املوازنة هو
قان�ون س�نوي مؤقت فلا يمك�ن إج�راء تعديالت عىل
روات�ب املتقاعدي�ن وأي رواتب اخ�رى وال يمكن تجاوز
القوانني األصلية التي يس�تند عليها رصف هذه الرواتب
باالعتماد عىل قانون املوازنة «.
وأضاف�ت ان «امل�ادة  29واملادة  30من الدس�تور تنص
عىل تهيئ�ة الحياة الحرة الكريم�ة للمواطن ،فكيف يتم
توفري حياة حرة كريمة للمواطن يف حني يتم االستقطاع
من راتبه وفرض االس�تقطاع الرضيبي عليه وتخفيض
الرواتب ورفع س�عر ال�دوالر ،وبالتايل يتع�رض املواطن
اىل ثلاث رضب�ات ،االوىل بخف�ض س�عر رصف الدينار،
والثاني�ة باالس�تقطاعات الرضيبي�ة ،والثالثة بخفض
الرواتب ،لذلك جميعها مخالفة للقانون وللدستور».
وأش�ارت اىل ان «املادة  28من املوازنة تنص عىل تخويل
املحاف�ظ أو الوزير بفرض رضائ�ب عىل الخدمات يدفع
ثمنها املواطن ،وهذه رضبة رابعة يتعرض لها املواطن،
وكأن ه�ذه املوازن�ة أعدت إلثقال كاه�ل املواطن فقط،
ومن جهة ثانية تتضمن املوازنة إعطاء صالحية للوزراء
ببيع أصول الدولة العراقية ،وهذه سابقة خطرية ،وألول
مرة نرى دولة تبيع أصولها ،فبدالً من اس�تثمار األصول
كاألرايض الزراعي�ة يتم بيعها ،وكأن الدولة اليوم تميض
باتجاهني ،اتجاه ريعي واتجاه بيع أصول الدولة «.
وتابع�ت نصي�ف ،ان «املوازنة م�ن بدايته�ا اىل نهايتها
تتضمن قروضا ً حددت بشركات معينة ،رغم أن تقرير

اللجن�ة  62وقان�ون العجز امل�ايل يؤكدان بأن�ه ال يجوز
ذكر أسماء رشكات يف املوازنة ،فاملوازنة تحدد حسابات
ولي�س أس�ماء رشكات ،يف حين موازن�ة  2021مليئ�ة
بأس�ماء رشكات وكأنه يتم منع املنافس�ة الرشيفة بني
الشركات وغي�اب الش�فافية التي من املمك�ن أن توفر
أمواالً للدولة العراقية».
وأضافت نصيف ،ان «كل دول العالم عندما ترفع س�عر
الدوالر وتفرض رضيبة يجب ان تس�تخدم استراتيجية
لحماي�ة املواط�ن ،ونحن عندن�ا البنك املرك�زي ووزارة
املالي�ة والدول�ة ،فالدولة يجب أن تس�بق البنك املركزي
ووزارة املالي�ة يف وض�ع استراتيجية لحماي�ة املواطن،
فكيف يتم رضب املواطن س�واء كان موظفا ً أو كاس�با ً

من خلال هذه اإلج�راءات ويترك بال حماي�ة لوضعه
املعييش؟».
وطالب�ت ب�ـ «اضافة نص م�ادة قانون العج�ز التي تم
التصوي�ت عليه�ا يف مجل�س النواب بش�أن العالقة بني
االقلي�م واملركز ليت�م اعتمادها يف املوازن�ة ،إذ ليس من
حق حكومة االقليم الدخول يف اتفاق بشأن نفط اإلقليم،
وباختصار عليهم تسليم كامل املنتج النفطي وااليرادات
غير النفطية وفقا ً ملا جاء يف ن�ص قانون تمويل العجز
املايل ،علما ً بأننا ال يمكن ان نعطي رشعية لنفط كركوك
بأن يكون جز ًء من االتفاق».
وتابع�ت نصيف «كما ان ديون تكاليف اس�تخراج نفط
اإلقليم تزي�د أضعافا ً عىل ما خصص للبطاقة التموينية

للمواطن والبالغ خمس�ة عرش دوالرا ً ويس�اوي  22ألف
دين�ار فق�ط ،وبذلك يتم تبذي�ر األموال م�ن هنا وهناك
مقاب�ل ق�وت املواط�ن» مشيرة اىل ان «هن�اك تبذي�را ً
وإنفاق�ا ً غري عاديني يف املوازنة ،كاملس�تلزمات الخدمية
التي النجد لها معنى ،وهي بكلفة ترليونني و 881مليار
دينار ،ومستلزمات سلعية وصيانة املوجودات والربامج
الخاص�ة ،ويبلغ مجموعها أكثر م�ن  21ترليون دينار،
وهذه الفق�رة لوحدها تعادل موازنة دولة من الدول ،يف
حني يفرتض ان تكون هذه املوازنة تقشفية إصالحية».
ب�دوره ،اكد عضو اللجن�ة املالية النيابي�ة احمد مظهر
الجبوري،االربع�اء ،ان تثبي�ت املش�مولني بالقرار 315
اساس اقرار املوازنة العامة للعام الحايل.
وقال الجبوري يف بيان صحفي تلقت املس�تقبل العراقي
نسخة منه ،ان «االالف من املحارضين والعقود مشمولون
بهذا القرار بانتظار تثبيتهم يف املوازنة الجديدة».واوضح
ان»هناك غريهم من املش�مولني بعقود بش�ائر الخري لم
يبارشوا او يس�تلموا رواتب منذ فترة طويلة».واضاف
الجب�وري ان «جميع النواب والكتل السياس�ية متفقني
على رضورة التثبي�ت يف ظ�ل حاج�ة البلد له�م اضافة
لتحسين الظروف املادي�ة والحياتية للمش�مولني بهذا
القرار».وش�دد عىل ان «الربملان سيتخذ املوقف املناسب
من هذا االمر» ،داعيا املس�ؤولني التنفيذيني اىل الحضور
اىل الربملان ملناقشة التثبيت وادخالهم ضمن املوازنة».
ووجهت األمانة العامة ملجلس الوزراء الوزارات والجهات
غري املرتبطة ب�وزارة واملحافظات ومجالس املحافظات
كافة ،بتنفيذ القرار الذي حمل الرقم  315لس�نة ،2019
باس�تكمال إجراءات تحويل األج�راء اليوميني اىل عقود
مم�ن مىض عىل تش�غيلهم بأجر (مدة ال تقل عن س�نة
واح�دة فقط) ويجري إيقاف التعيين بأوامر وزارية أو
إدارية لألجراء اليوميني إال ضمن اس�تمارات التش�غيل،
وأال تتج�اوز م�دة عمل األجري (ثالثة أش�هر) غري قابلة
للتجدي�د ويج�ري اعتم�اد ج�داول احتس�اب روات�ب
املتعاقدي�ن حدا أدنى يبدأ بش�هادة الدكت�وراه وينتهي
بشهادة محو االمية.
يف الغض�ون ،اس�تضافت اللجن�ة املالي�ة النيابية ،وكيل
وزارة املالية ومدير ع�ام دائرة املوازنة ومدير عام دائرة
املحاس�بة ومدير ع�ام الدين العامة يف الوزارة ملناقش�ة
مرشوع قانون املوازنة العامة االتحادية لعام .٢٠٢١

أعلنت الفرق بني البطاقتني قصرية األمد والبايومرتية

املفوضية :عدد الناخبني وصل اىل ( )25مليون ًا واملسجلني بايومرتي ًا ( )15مليون ًا
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت مفوضي�ة االنتخاب�ات ،ان ع�دد
الناخبين وصل اىل  25ملي�ون ناخب بعد
احتس�اب املواليد الجديدة والذي وصل اىل
أكثر من مليوني ناخب.
وذك�ر بي�ان للدائ�رة االعالمي�ة الربملانية
تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه ،ان
«اللجنة القانونية برئاس�ة النائب ريبوار
ه�ادي رئي�س اللجنة وحض�ور اعضائها
اس�تضافت الي�وم االربع�اء ،اعض�اء
املفوضي�ة العلي�ا املس�تقلة لالنتخاب�ات
وال�كادر الفني املتقدم فيه�ا باالضافة اىل
م�دارء مكات�ب املفوضي�ة يف املحافظات؛
ملناقش�ة اس�تعدادات املفوضي�ة الج�راء
االنتخابات النيابية القادمة».
ويف مس�تهل االجتم�اع الذي عق�د يف مقر
اللجن�ة بمجلس الن�واب بحضور عدد من
نواب لج�ان نيابية مختلف�ة اثنت اللجنة
القانوني�ة على جهود املفوضي�ة وعملها
مؤكدي�ن عىل رضورة التنس�يق والتعاون

تشكيل صندوق
لـــواردات النفـط مـن
املحافظات املنتجة
بغداد  /المستقبل العراقي
ش�كلت لجنة الطاق�ة النيابية ،أمس
األربع�اء ،صندوقا لواردات النفط من
املحافظ�ات املنتج�ة ضم�ن موازن�ة
.2021
وق�ال عضو اللجنة أمج�د العقابي يف
ترصيح للوكالة الرسمية إن «تشكيل
صندوق لواردات النفط ضمن موازنة
 2021س�يكون انصاف�ا ً للمحافظات
املنتج�ة للنف�ط ،وهذا مس�عى أغلب
أعضاء مجلس النواب».
وأضاف العقابي ،أن «صندوق واردات
النف�ط سيس�اعد يف إع�ادة إعم�ار
املحافظ�ات الوس�طى والجنوبي�ة،
واملنتجة للنفط وخصوصا البرصة».

املس�تمر بين اللجن�ة القانوني�ة النيابية
ومفوضية االنتخابات ،للوقوف عىل نقاط
الخلل ومعالجتها وصوال الجراء انتخابات
حرة ونزيهة تكون ملبية لطموح املواطن
العراقي وتعيد الثقة بمخرجات االنتخابات
والعملية الديمقراطية بشكل عام».
وطالب�ت اللجنة القانوني�ة من املفوضية
«توضيح�ا ً بش�أن ع�دد م�ن املواضي�ع
منه�ا خط�ة عم�ل املفوضي�ة اس�تعدادا
لالس�تحقاق االنتخاب�ي الق�ادم ونس�بة
انج�از وتوزي�ع البطاق�ات البايومرتي�ة،
واعداد موظفي بعض مكاتب املفوضية يف
املحافظات الت�ي تعاني نقصا يف كوادرها
 ،وموض�وع النازحني ،باالضافة اىل تثبيت
عقود موظفي املفوضية عىل املالك الدائم
فضال عن عدد ناخبي الخارج».
من جانبهم ق�دم وفد املفوضي�ة «إيجازا ً
بم�ا ت�م عمله واه�م املعوقات واملش�اكل
التي تعرتض عملهم اذ قالت املفوضية ان
عدد الناخبني وصل اىل ( )25مليون ناخب
بعد احتساب املواليد الجديدة والذي وصل

اىل اكث�ر من مليوني ناخ�ب ،الفتني اىل ان
نس�بة املس�جلني بايومرتيا اىل االن وصل
اىل  %61اي ما يقارب ( )15مليون ناخب،
مشيرين اىل عدم وجود احصائية محدثة
عن عدد ناخبي الخارج والذي كان يف عام
 2018وحس�ب احصائي�ة املفوضية اكثر
من ( )800الف ناخب».
واضافت املفوضية انه «وبس�بب جائحة
كورون�ا وصعوب�ة ارس�ال كوادره�ا اىل
الخ�ارج لتحديث س�جل ناخب�ي الخارج
فاتح�ت املفوضي�ة وزارة الخارجي�ة
لالس�تعانة بك�وادر الوزارة يف الس�فارات
العراقي�ة للمس�اهمة يف تحدي�ث س�جل
الناخبني بعد تدريب تلك الكوادر».
ويف ختام االجتماع اكدت اللجنة القانونية
عىل رضورة اس�تمرار التواصل والتعاون
بين اللجن�ة واملفوضي�ة العليا املس�تقلة
لالنتخابات ،حرصا من مجلس النواب عىل
تهيئة الظروف املناسبة الجراء االنتخابات
ضمن التوقيتات املقرتحة».
إىل ذل�ك ،أعلنت املفوضية العليا املس�تقلة

لالنتخابات الفرق بني البطاقة االنتخابية
االلكرتوني�ة قصيرة االم�د والبطاق�ة
البايومرتي�ة ،وفيم�ا تحدث�ت ع�ن جع�ل
البطاقة البايومرتية مستمس�كا رس�ميا،
ردت على مخ�اوف حص�ول تزوي�ر يف
االنتخابات املقبلة.
وقالت املتحدث الرس�مي باسم املفوضية
جمان�ة غلاي إن «البطاق�ة االنتخابي�ة
االلكرتوني�ة ،ه�ي قصرية االم�د وتحتوي
على معلوم�ات الناخ�ب الحيوي�ة مث�ل
بصم�ات الي�د والصورة ،عك�س البطاقة
البايومرتي�ة التي تعد طويلة األمد» ،مبينا
أن «قانون االنتخابات رقم  9لسنة 2020
ن�ص على رضورة أن تك�ون االنتخابات
بهاتين البطاقتين ،لك�ن م�ن األفض�ل
واألس�هل تحدي�ث البطاق�ة األوىل قصرية
األمد وتحويلها إىل بطاقة بايومرتية».
وأضاف�ت ،أن «البطاق�ة البايومرتية أكثر
رصان�ة ،ويمك�ن مراجع�ة أق�رب مركز
تس�جيل لتؤخ�ذ م�ن الناخ�ب بيانات�ه
ً
مشيرة إىل أن
الحيوية ليتس�لم بطاقته»،

«ض�م البطاق�ة البايومرتية م�ع األوراق
الرس�مية الثبوتية للمواطنين هو توجيه
م�ن رئاس�ة ال�وزراء ،ولي�س للمفوضية
دخل فيه ،وهذه دع�وة لكل الناخبني من
أجل تحديث بطاقاتهم».
وتابعت غالي ،أن «حصول جميع الناخبني
عىل بطاقاتهم ومشاركتهم يف االنتخابات
ضمان لنزاهة العملية االنتخابية ،وعموما ً
فإن تحديث سجل الناخبني خدمة للعراق
وللصالح العام».
وبش�أن املخ�اوف م�ن حص�ول تزوير يف
االنتخاب�ات املقبل�ة ،بين�ت أن «أدوات
التحقق اإللكرتونية متوفرة وهناك أجهزة
رصينة ،فضالً عن أجهزة ترسيع الحصول
عىل النتائج ،وهي ال تسمح بحصول خطأ
وتمنع دخول أي ورقة مزورة أو ش�خصا
غري الناخب األصيل».
يش�ار إىل أن مجل�س الوزراء ق�رر ،أمس
الثالثاء ،جع�ل بطاقة الناخب البايومرتية
مستمس�كا ً رس�ميا ً معتم�دا ً يف دوائ�ر
الدولة.

عمليات بغداد تطيح بـ «جمموعة متهمني باإلرهاب» وفق مواد قانونية خمتلفة
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت قيادة عمليات بغداد ،أمس االربعاء ،إلقاء القبض عىل
متهمين باإلره�اب ،ومطلوبني للقض�اء وفق م�واد قانونية
مختلف�ة ،يف مختلف قواطع املس�ؤولية .وذك�ر اعالم القيادة
يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه ،أن «القطعات
األمني�ة يف قيادة عمليات بغ�داد مس�تمرة بنهجها التعريض
ونصب السيطرات املؤقتة ضمن قواطع مسؤوليتها ،ملطاردة
الخارجني عن القانون وتطهري املنطقة من مخلفات عصابات
داع�ش اإلرهابية».واضاف البيان ،أن «قوة من اللواء ( )27يف
قيادة عمليات بغداد وبواجب مشرتك تمكنت من إلقاء القبض
عىل املتهم (أ.م.ط) وفق املادة  1/4إرهاب يف جانب الكرخ من
العاصمة بغداد».واشار اىل أن «فرقة املشاة السادسة واصلت
بنص�ب كامريات املراقبة وذلك بإضافة ( )19كامريا جديدة يف
القاطع وتنفيعمليات بحث وتفتيش يف مناطق شمال وغربي
بغداد نتج عنها :اعتقال ( )49متهم يحملون جنسيات اجنبية
ملخالفتهم تعليمات وضوابط مديرية اإلقامة ،وضبط أسلحة
خفيفة غري مرخصة ،والعثور عىل عبوة ناسفة من مخلفات

عصابات داعش اإلرهابية ،تم تفجريها موقعيا بدون حادث،
ش�مايل بغداد».وتابع البيان« :اس�تمرت فرقة املشاة الحادية
عشر بواجب تامني الحماية ملراكز تس�جيل الناخبني وتنفيذ
واجبات البحث والتفتيش ضمن قاطع ش�مال الرصافة ،نتج
عنها :اعتقال ( )40متهما ً وفق مواد قانونية مختلفة .وضبط
أسلحة غري مرخصة ،باإلضافة إىل االستمرار بنصب كامريات
املراقب�ة حيث تم نصب ( )37كامريا جديدة يف الطرق واملحال
التجاري�ة وبالتعاون م�ع املواطنني ضمن قاط�ع الرصافة».
ويف سياق متصل« ،تمكنت قوة امنية يف فرقة املشاة السابعة
عرش من نصب كمني محكم وفق معلومات استخبارية دقيقة
الق�ت القبض فيه على متهم يقوم بالرتوي�ج للمواد املخدرة
ورسق�ة أجه�زة موبايالت املواطنين ضمن مناط�ق جنوبي
بغ�داد» .واردف البي�ان ،أن «الفرق�ة األوىل رشط�ة اتحادي�ة
تمكنت من ضبط أسلحة خفيفة ،واعتدة ،ومعدات عسكرية
جنوبي بغداد» ،مشيرا اىل «اعتق�ال متهم بالرسقة وبحوزته
أس�لحة غري مرخص�ة ،ومته�م آخر برتوي�ج امل�واد املخدرة
بالجرم املشهود ،باإلضافة إىل اعتقال متهمني اثنني بالتهديد،
واعتقال طريف مش�اجرة ومصادرة السلاح ال�ذي بحوزتهم،

وضب�ط مواد غذائي�ة ومرشوبات غازية وعصائر مس�توردة
ومنتهية الصالحية ،فضالً عن اعتقال عدد من املطلوبني وفق
م�واد قانونية مختلفة ضمن قاطع مس�ؤولية الفرقة بينهم
فتاة وفق املادة (/446جرائم الرسقة)» .واس�تطرد« :يف حني
واصل�ت القوات األمنية يف الفرق�ة الثانية رشطة اتحادية من
تنفيذ واجب�ات البح�ث والتفتيش ضمن قاطع مس�ؤوليتها
يف جان�ب الكرخ ،فبعد ورد معلوم�ات بوجود عصابة تتواجد
يف أح�د املن�ازل ضمن قاطع مس�ؤولية الفرق�ة االوىل رشطة
اتحادي�ة من�زل يتواجد في�ه املدع�و (ص .ف .ش) يقومون
برسق�ة الدراجات واملتاجرة باملخدرات وعىل الفور تم تطويق
املنزل الذي يقع وس�ط بس�تان» ،مضيفا ،انه «بعد التفتيش
ت�م العثور على املواد التالي�ة( :أربع صواري�خ قاذفة RBG7
مع أربعة حش�وات ،ومادة الكريس�تال (169غرام) .وحبوب
مخ�درة عدد ( )355مختلف األن�واع ،وعجينة ترياك ()1390
غ�رام ،وثالث قط�ع أثرية (تماثي�ل) مقس�مة اىل ( )6قطع.
وبندقية كالش�نكوف اخمس ،وبندقية صي�د ،ورمانة يدوية
هجومية ،وخمس دراجات نارية،.وميزان الكرتوني عدد ()4
مختلف األنواع.
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األمم املتحدة ترحب بانضامم العراق رسمي ًا
إىل اتفاق باريس للمناخ
بغداد  /المستقبل العراقي
رحبت بعثة األمم املتحدة ملساعدة
العراق «يونامي» ،أم�س األربعاء،
بانضمام الع�راق إىل اتفاق باريس
للمناخ.
وقال�ت البعث�ة يف بي�ان مقتض�ب
تلقت «املس�تقبل العراقي» نسخة
من�ه« ،نرح�ب بانضم�ام الع�راق
رس�ميا ً إىل اتفاق باري�س للمناخ،
العراق م�ن أكث�ر دول العالم تأثرا ً
باملن�اخ ،واألمم املتح�دة يف العراق
س�تواصل دع�م الجه�ود الوطنية
لحماي�ة البيئ�ة من أج�ل األجيال
القادمة».
وص�ادق رئي�س الجمهورية برهم
صال�ح ،يف وقت س�ابق اليوم ،عىل
انضم�ام العراق ألتفاقي�ة باريس
للمناخ.
وذك�ر املكت�ب االعالم�ي لرئاس�ة
الجمهوري�ة يف بيان ،تلقى «ناس»
نس�خة من�ه 13( ،كان�ون الثاني
 ،)2021ان «رئي�س الجمهوري�ة
برهم صالح ،ص�ادق عىل انضمام
الع�راق اىل اتفاق باري�س للمناخ،
وق�ال خالل توقيعه على القانون،
ان املصادقة تأتي من اجل مواجهة
التهدي�دات الت�ي يش�كلها التغير
املناخي والتصدي النبعاث الغازات
الدفيئة والكاربون».
وكان رئي�س الجمهوري�ة ألق�ى
كلم�ة الع�راق يف «قم�ة طم�وح

املن�اخ» العامل�ي التي ج�رت يف 12
كان�ون األول  ،2020واعل�ن ع�ن
«توجه العراق نح�و حقبة جديدة
تستند عىل دعم الطاقات املتجددة
وتخفي�ض انبع�اث الكارب�ون
والتل�وث تلبية للتغيرات املناخية،
وكذل�ك دع�م االس�تثمار للقط�اع
الخاص والرتكيز عىل الشباب ودعم
دور امل�رأة يف التط�ور االقتص�ادي
والعمل املناخي».
وأض�اف أن «العراق وكاس�تجابة
رسيع�ة النضمام�ه إىل اتف�اق
باري�س للمن�اخ ،رشع بكتاب�ة
وثيقة املس�اهمات الوطنية NDC
باعتباره�ا السياس�ة العلي�ا للبلد
حول التغريات املناخية ،وتؤس�س
لالقتص�اد األخضر واملس�تدام
وتحجيم انبعاث الكاربون».
وش�ارك يف القم�ة العدي�د م�ن
زعماء ورؤس�اء العالم ،بينهم بابا
الفاتيكان فرنسيس ،واألمني العام
لألم�م املتحدة أنطوني�و غوتريش،
والرئي�س الفرنسي إيمانوي�ل
ماكرون ،والرئيس الصيني يش جني
بين�غ ورئي�س ال�وزراء الربيطاني
بوري�س جونس�ون ،ورئي�س
ال�وزراء اإليط�ايل جوزيبي كونتي،
واملستشارة األملانية أنجيال مريكل،
وتس�تضيف القم�ة األم�م املتحدة
باالشتراك مع فرنس�ا وبريطانيا
بمناسبة الذكرى الخامسة لتوقيع
اتفاق باريس للمناخ.

السيد الصدر حيذر من تأجيل االنتخابات
ويوجه طلب ًا للكاظمي
بغداد  /المستقبل العراقي
حذر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ،أمس األربعاء ،من دعوات
تأجيل أول إلغاء االنتخابات النيابية املبكرة املقررة يف السادس من حزيران
املقبل.
وطال�ب الس�يد الص�در رئيس ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي ،بـ»تكثيف
جهوده يف محاربة الفساد وإحالة كل الفاسدين اىل القضاء».

إرضاب يف الربملان :حتى البت يف قضايا
النواب املتغيبني
بغداد  /المستقبل العراقي
اتفق أعضاء يف مجلس النواب ،أمس األربعاء ،عىل «إرضاب» وعدم حضور
للجلسات املقبلة لحني البت يف قضية األعضاء املتغيبني.
وقال�ت الدائ�رة االعالمي�ة للمجل�س يف بيان مقتض�ب تلقت «املس�تقبل
العراقي» نسخة منه ،إن «اعضاء مجلس النواب يتفقون عىل عدم حضور
الجلسات القادمة لحني البت يف الوضع القانوني للنواب املتغيبني».
وافتتح بشير الح�داد النائ�ب الثان�ي لرئيس مجل�س الن�واب ،أعـمـال
الجلس�ـة رق�م  ،35والتي ش�هدت اداء اليمين الدس�توري للنائب محمد
ابراهيم عيل عيىس ،بدال من النائب املتوىف حنني القدو.
وبدأ مجل�س النواب بالتصويت على مقرتح قانون االتح�ادات الرياضية
الوطنية.

رئيس جملس القضاء يشدد عىل امهية حتديد
موعد واقعي لالنتخابات املبكرة
بغداد  /المستقبل العراقي
اك�د رئيس مجلس القض�اء األعىل
الق�ايض الدكتور فائق زيدان خالل
حضوره اجتماع الس�لطات الثالث
ال�ذي عق�د مس�اء الثالث�اء على
اهمي�ة تحدي�د موع�د االنتخابات

الق�ادم بتاري�خ واقع�ي تتمك�ن
خالله مفوضي�ة االنتخابات اجراء
انتخابات حره نزيهة .كما اكد عىل
ذات املب�دأ خالل حضوره االجتماع
الثاني بني رؤساء السلطات الثالث
ومفوضي�ة االنتخاب�ات بحض�ور
ممثل االمني العام لالمم املتحدة .

االستخبارات تعتقل ( )17ارهابي ًا بينهم
قياديان بارزان يف «داعش»
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت وكالة االستخبارات املتمثلة بوزارة الداخلية ،أمس االربعاء ،اعتقال
مطلوبني بتهم إنتمائهم لتنظيم داعش وتنفيذ عمليات متعددة يف بغداد.
وذك�ر بيان للوكالة ،تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه ،أن «مفارزها
املتمثل�ة بمديرية اس�تخبارات بغ�داد يف وزارة الداخلي�ة تمكنت من إلقاء
القبض عىل ( )17ارهابيا ً يف مناطق متفرقة من محافظة بغداد مطلوبني
وفق أحكام املادة الرابعة من قانون مكافحة اإلرهاب» .وأضاف البيان أن
«اثنني منهم عمال بمايسمى قاطع الفلوجة و نينوى تحت كنى {أبو أنس
وأب�و قيص} ،فضالً ع�ن أن أحدهم ينتمي إىل عائلة داعش�ية وأحد أخوته
يعمل ضمن صفوف داعش يف ما يسمى جيش دابق».
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ً
اجتماعا نصف شهري مع رؤساء الوحدات اإلدراية ملناقشة القضايا اخلدمية
خصص

حمافظ البرصة خياطب وزارة التخطيط الستحداث ناحيتي كرمة عيل وحرير االهوار
المستقبل العراقي /صفاء الفريجي
بح�ث محاف�ظ البرصة املهندس اس�عد عب�د االمري
العيدان�ي م�ع بع�ض رؤس�اء الوح�دات االدارية يف
املحافظ�ة تحدي�د اجتم�اع نص�ف ش�هري مع كل
الوح�دات اإلداري�ة ملناقش�ة كل القضاي�ا املتعلق�ة
باألقضي�ة والنواحي يف املحافظة والتي تخص كافة
املواطنين من اجل تس�هيل كل اإلج�راءات االدارية
والقانوني�ة واالمور التي تتعل�ق بالخدمات ،الفتا ً اىل
أنه سيتم تخصيص زيارة لكل قضاء وناحية لالطالع
عىل كاف�ة االحتياجات هناك من خالل االجتماع مع
رؤساء الوحدات االدارية.
وق�ال العيدان�ي يف بي�ان صحفي صدر ع�ن مكتبه
االعالمي الخاص خالل لقائه ببعض مدراء الوحدات
اإلداري�ة ودوائر الدولة انه س�يتم تخصي�ص اجتماع نصف
ش�هري خ�اص ب�كل الوح�دات االداري�ة يف البصرة لغرض
مناقش�ة الكثري من القضايا الت�ي تتعلق باملواطنني من اجل
تذليل كافة املعوقات يف االقضية والنواحي.

م�ن جهته ،قال قائ�م مقام قضاء الهارثة نذير الش�اوي ان
اللقاء م�ع محافظ البرصة املهندس اس�عد العيداني تم فيه
أس�تحصال موافقة املحافظ لتخصيص قطع أرايض سكنية
للك�وادر الصحي�ة يف القض�اء ،فضالً ع�ن تخصيص أرايض
س�كنية اىل ش�عبة النخيل يف القض�اء ،الفتا ً اىل أن�ه تم ايضا ً

خالل اللقاء م�ع رئيس الحكوم�ة املحلية مخاطبة
وزارة التخطي�ط الس�تحداث ناحيت�ي كرم�ة علي
وناحي�ة حري�ر االه�وار يف ش�مال املحافظة ضمن
التصنيف األداري لقضاء الهارثة والذي سيساهم يف
تقديم الخدمات.
واض�اف» قائ�م مقام الهارث�ة نذير الش�اوي اىل ان
محاف�ظ البرصة املهندس اس�عد العيدان�ي وافق يف
الوقت نفس�ه على إفتتاح اعدادي�ة مهنية يف قضاء
الهارث�ة اس�وة بباقي االقضي�ة لتك�ون يف القضاء
اعداي�ة خاصة بالتج�ارة والصناعة والتي س�تتيح
فرصة للطلبة الراغبني بالدراسة يف القضاء.
م�ن جانب�ه أوض�ح مدي�ر ناحي�ة س�فوان طال�ب
الحصونة ان االجتماع الدوري الذي وجه به محافظ
البصرة املهن�دس اس�عد العيدان�ي س�يكون م�ع
الوح�دات االدارية مهم ج�دا ً وس�يكون يف كل قضاء وناحية
لتس�هيل كاف�ة القضايا التي تتعلق ب�كل املواطنني واالطالع
على كاف�ة القضايا التي تتعل�ق بالبنى التحتي�ة يف االقصية
والنواحي.

حمافظ بغداد يستقبل وفد ًا من وجهاء
وشيوخ مدينة الكاظمية املقدسة
المستقبل العراقي /طالب ضاحي

اس�تقبل محاف�ظ بغ�داد املهندس
محمدجابرالعط�ا يف مكتب�ه ،أمس
األربع�اء ،مجل�س عش�ائر واعيان
الكاظمي�ة ،واملجل�س املرك�زي
للقبائل والعشائر العربية يف الوطن
العربي.
وش�دد املحاف�ظ خلال اللقاء عىل
رضورة تكات�ف الجه�ود لالرتق�اء
باملدينة املقدسة.
وق�دم وف�د املجلسين ،درع االبداع
اىل املحاف�ظ ،إلخالص�ه الوظيفي،
والتزام�ه بأخالقي�ات العم�ل،
وجهوده املبذولة لخدمة العاصمة
بغداد ،بما يحقق املصلحة العامة.

وزير التخطيط يعلن الرشوع بإعداد خطة مخسية للدراسات العليا يف العراق
بغداد  /المستقبل العراقي
اكد وزير التخطيط ،خال�د بتال النجم ،أمس األربعاء ،ان
وزارت�ه وبالتعاون م�ع وزارة التعليم الع�ايل ،والوزارات
والجه�ات غري املرتبطة بال�وزارة ،والحكومات املحلية يف
املحافظات ،ب�دأت بإعداد خطة للدراس�ات العليا ،داخل
العراق وخارجه للسنوات الخمس املقبلة.
ج�اء ذلك خالل الكلمة التي القاه�ا الوزير يف الندوة التي
أقامتها وزارة التخطيط ،لـ»مناقش�ة خطة االحتياجات
الفعلية ملؤسسات الدولة ،داخل العراق ،من االختصاصات
للع�ام ال�درايس ( ،)٢٠٢٢-٢٠٢١بالتع�اون م�ع وزارة

التعليم العايل ،وشارك فيها ممثلو الوزارات والجهات غري
املرتبطة بوزارة واملحافظات».
وأض�اف الوزي�ر ،ان «التعليم العايل عموما ،والدراس�ات
العلي�ا ،تواج�ه الكثري من املش�اكل واإلش�كاالت ،نتيجة
لظروف كثيرة» ،مش�ددا على «رضورة ان تكون هناك
رؤي�ة واضح�ة ل�دى جمي�ع مؤسس�ات الدولة بش�أن
حاجته�م م�ن االختصاص�ات للس�نوات املقبل�ة ،ضمن
الخط�ة املحددة ،وفق�ا للمعايري واألولوي�ات التي تتعلق
بمهام تلك املؤسسة».
وبني ان «دائرة التنمية البرشية يف وزارة التخطيط عملت
عىل مراجعة الخطط التي وردت من مختلف الجهات».

واش�ار إىل ان «بع�ض الجه�ات الت�ي قدم�ت خططه�ا،
تضمنت أعدادا تفوق حاجتها الفعلية وعدم وجود تطابق
بين طبيعة مه�ام املؤسس�ة ،واالختص�اص املطلوب»،
مضيف�ا ان «مثل هذا األمر يس�بب إرب�اكا للخطة ،وعدم
ق�درة الجامعات من اس�تيعابها ،فضال عما تس�ببه من
تضخم يف الرواتب».من جانبه ،أش�ار وكيل الوزارة ماهر
حماد جوه�ان ،إىل «الصعوبات الت�ي تواجه تنفيذ خطة
الدراس�ات العليا ،بس�بب ارتفاع أعداد املتقدمني إلكمال
دراس�اتهم العليا» ،مؤكدا ان «ال�وزارة تمكنت من وضع
مس�ارات مهني�ة تضم�ن االلت�زام باملعايري األساس�ية
للدراس�ات العلي�ا ،فضلا ع�ن عمله�ا املس�تمر إلكمال

التجارة :مواقع رشكة احلبوب فرع صالح الدين تبارش
بتوزيع صكوك مسوقي احلنطة
بغداد /المستقبل العراقي
اعلنت وزارة التج�ارة عن مبارشة مواقع
فرع صالح الدين يف الرشكة العامة لتجارة
الحب�وب توزيع وجبة الصك�وك الخاصة
ملس�وقي الحنطة للموسم ( ٢٠٢٠الدفعة
الخامس�ة) .اك�د ذلك مدير ع�ام الرشكة
املهندس عبدالرحمن عجي طوفان ،وقال
ان امللاكات الحس�ابية يف ف�رع تكري�ت
ومجم�ع حب�وب بيج�ي ومجم�ع حبوب
ال�دور ومجمع حب�وب س�امراء بارشت
الي�وم االربع�اء بتوزي�ع الصك�وك على

التخطيط جترب استامرة
الكرتونية استعداد ًا
للتعداد العام

بغداد  /المستقبل العراقي

تعت�زم االدارة التنفيذية للتعداد العام للس�كان واملس�اكن يف العراق
تجربة االس�تمارة االلكرتونية الخاصة بالتعداد املؤمل اجراؤه خالل
العام الحايل.
وق�ال مدير ع�ام االدارة التنفيذية للتعداد س�مري خضير هادي ،يف
حديث صحفي إن «االدارة بصدد اجراء اول عمليتني تخصان التعداد
بع�د املصادقة عىل املوازن�ة واجراء التج�ارب ورشاء االجهزة وباقي
االستعدادات االخرى».
واشار اىل ان «العملية االوىل هي انجاز عمل نظم املعلومات الجغرافية،
واس�تكمال تج�ارب الربامج الخاص�ة باالس�تمارة االلكرتونية عىل
االجهزة اللوحية (التابلت) وتراسل البيانات».
واضاف ان «مجل�س الوزراء خ�ول وزارة التخطيط صالحية تحديد
موع�د تنفيذ التع�داد العام للس�كان يف الوقت الذي تراه مناس�با»،
مؤكدا ً ان «ميض االدارة يف اس�تعداداتها لتنفيذ التعداد الس�كاني ،ملا
يمثله من اهمية اس�تثنائية للتنمية ،اذ ستركز عىل توفري متطلبات
البنى التحتية للمرشوع ،السيما يف ما يتعلق بتوفري الخرائط والصور
الجوية للوحدات االدارية ،ورشاء االجهزة اللوحية ،التي ستس�تخدم
يف تنفيذ التعداد الكرتونيا.
يشار اىل انه تم تأجيل تنفيذ التعداد العام للسكان واملساكن اىل العام
الحايل بسبب جائحة كورونا واالزمة املالية التي تعاني منها البالد.
وكان اول تع�داد عام للس�كان قد نف�ذ العام  1927س�مي يف حينه
بالتسجيل العام وكان يهدف اىل وضع سجالت النفوس واعداد قوائم
باملكلفني ،اما التعداد الثاني فنفذ العام  1934س�جل فيه العراقيون
واالجان�ب وامتد التس�جيل في�ه للع�ام  1935واتبعت يف التس�جيل
طريق�ة اللجان ،تلاه التعداد الثال�ث العام  1947وس�جل بموجبه
جميع السكان يف املدن والضواحي خالل  12ساعة.

التعليم تعفي الطلبة ضمن «املنحة
املجانية» من أية تبعات مالية
بغداد /المستقبل العراقي

قررت وزارة التعلي�م العايل والبحث
العلمي ،أمس األربعاء ،اعفاء طلبة
من اي تبعات مالية.
وذك�ر بي�ان مقتض�ب له�ا تلق�ت

املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه
ان التعلي�م «ق�ررت إعف�اء الطلبة
املقبولني ضم�ن املنحة املجانية من
أي�ة تبعات مالية عند اس�تضافتهم
ألداء الجان�ب العملي يف الجامعات
الحكومية».

املس�وقني والفالحني للموسم التسويقي
لعام 2020وحسب األسبقية يف التسويق
 .وذكر ان ادارات مواقع فرع صالح الدين
كانت قد حددت التسلسلات التي يمكنها
مراجع�ة املواقع من املش�مولني بالرصف
حيث يعطي هذا اجراء املرونة يف املراجعة
ويخفف الزحام خالل فرتة التوزيع.وعىل
ذات الس�ياق اش�ار طوف�ان اىل مواصل�ة
الوحدات الحس�ابية كذل�ك يف مواقع فرع
باب�ل توزي�ع وجب�ة الصك�وك الخاص�ة
بمس�وقي الحنط�ة لعام  2020وحس�ب
االسبقية يف التسويق.

الصناعة :تأهيل « »83معم ًال
ومصنع ًا متوقف ًا الستيعاب
العاطلني وأصحاب الشهادات

بغداد  /المستقبل العراقي
تعم�ل وزارة الصناعة واملع�ادن ،ضمن خططها إلعادة
تأهي�ل معامله�ا املتوقفة البالغ�ة  83معمال ومصنعا،
م�ن أج�ل اس�تيعاب العاطلين وأصحاب الش�هادات.
وقال املتحدث باس�م الوزارة ،مرتىض الصايف ،يف حديث
صحفي إن «ال�وزارة تمتلك  29رشكة عامة و 4هيئات
و 285معملا ومصنعا ،املتوق�ف منها  83معمال ،لذلك
تعم�ل ال�وزارة ضم�ن خطتها الت�ي تتكون م�ن ثالث
مراح�ل؛ قصرية ومتوس�طة وبعيدة امل�دى ،عىل إعادة
إحي�اء ه�ذه املعام�ل املتوقفة».وأض�اف ،أن�ه «ضمن
خطة الوزارة يف املرحلة قصرية املدى؛ تم افتتاح وإكمال
وتأهيل  12معمال خالل األشهر الستة األخرية يف عموم
البالد».وبني أن «من ضمن خط�ة الوزارة إحياء جميع
املعامل ،من أجل اس�تيعاب األي�دي العاملة».وتابع ،أن
«ال�وزارة وضع�ت خطة بديل�ة؛ تتمثل باملش�اركة مع
القط�اع الخاص ،الت�ي س�تؤدي اىل نق�ل التكنولوجيا
م�ن الخ�ارج اىل الداخ�ل وج�ذب العمال�ة م�ن حمل�ة
الش�هادات والعاطلين ،وتوفير العمل�ة الصعبة داخل
البل�د ،فضالً عن إشتراك القطاع الخاص م�ع القطاع
العام يف الصناعة الوطنية».واشار الصايف ،اىل أن «وزارة
الصناعة واملعادن ال تعارض االس�ترياد؛ وإنما هي ضد
استرياد املواد التي ال تخضع للسيطرة النوعية والتي لم
تكن ضمن املواصفات».اىل ذلك ،كش�ف الجهاز املركزي
لإلحص�اء العراق�ي ،عن أن ثلث املعام�ل التابعة لوزارة
الصناع�ة متوقف�ة ع�ن العمل».وذك�ر الجه�از التابع
لوزارة التخطيط يف تقرير له :أن «عدد الرشكات التابعة
ل�وزارة الصناع�ة واملعادن (القط�اع الع�ام) والقطاع
املختل�ط بلغ  44رشكة» ،مبينا ً أن «عدد املعامل التابعة
لها بلغ  252معمالً».وأضاف أن نسبة املعامل املتوقفة
لوزارة الصناعة بلغت أكثر من الثلث وبواقع .»%38.5

استراتجية خطة الدراس�ات العليا للس�نوات الخمس�ة
املقبلة التي وجه بها وزير التخطيط».
إىل ذلك أكدت مه�ا عبد الكريم مدير عام التنمية البرشية
يف وزارة التخطي�ط ان «هناك تواصل مس�تمر مع جميع
دوائرالدول�ة ،من اج�ل التمكن من إع�داد وانجاز خطط
الدراس�ات العليا الخاصة بمؤسسات الدولة» ،مشرية إىل
«وجود تفهم كبري من قبل تلك املؤسسات لتطبيق املعايري
الت�ي حددتها ال�وزارة ،واآلليات التي ج�رى اعتمادها يف
إعداد خطط الدراسات العليا».وشهدت الندوة ،مناقشات
موسعة تناولت ملف الدراس�ات العليا ،وحاجة الوزارات
واملؤسسات من مختلف االختصاصات.

النقل حتقق زيادة يف اعداد املسافرين
خالل شهر واحد
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت وزارة النق�ل /الرشك�ة العام�ة
للخطوط الجوية العراقية ،أمس االربعاء،
تحقيقها زيادة يف اعداد املس�افرين الذين
تنقل�وا عىل مت�ن طائرات الناق�ل الوطني
اىل مختل�ف الوجهات املحلي�ة واالقليمية
والدولية خالل ش�هر كان�ون االول 2020
وبنسب امتالء عالية.
وق�ال مدير عام الرشكة كفاح حس�ن يف
بي�ان صادر عن ال�وزارة تلقت املس�تقبل
العراقي نس�خة من�ه ،إن «اجم�ايل اعداد
املس�افرين الذي�ن ت�م نقله�م م�ن واىل

املحطات العاملة يف البالد (بغداد ،البرصة،
النج�ف ،الس�ليمانية ،اربي�ل) بل�غ نح�و
( )76,548توزع�وا عىل متن ( )863رحلة
مبارشة نفذها اس�طول الناقل الوطني يف
مواعيده�ا املح�ددة ضمن ج�دول رحالت
الرشكة».
وأضاف حس�ن ،انه «من املؤمل ان تش�هد
هذه النس�ب زيادة ملحوظة خالل الفرتة
القادم�ة بالتزامن مع خط�ة العمل للعام
الجديد والتي يرشف عليها بش�كل مبارش
وزير النقل الكابتن نارص حسين الشبيل
والت�ي تهدف اىل تحديث الخدمات بش�كل
مستمر بما يلبي طموحات املسافرين».

النزاهة :إيقاف رصف « »6مليارات
دينار خالف ًا للقانون يف النجف
بغداد /المستقبل العراقي

أوقف�ت ملاكات مكتب تحقي�ق الهيئة يف النج�ف االرشف ،أمس االربع�اء ،رصف مبلغ
( )6,000,000,000مليارات دينار ملخالفة إجراءات الرصف للقانون .دائرة التحقيقات
يف الهيئة أشارت يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه ،انه «تم إيقاف رصف مبلغ
( )6,000,000,000مليارات دينار يف مديريَّة بلديَّة النجف» ،مبينة ان «فريق عمل مكتب
تحقي�ق النجف ،الذي انتقل إىل مديريَّ�ة بلديَّة النجف ،قام بضبط أصل األوليات الخاصة
باملش�اريع املُ َّ
ضغوطات عىل مسؤويل الرقابة يف البلديَّة؛ بغية رصف
نفذة باآلجل؛ لوجود
ٍ
خالف للقان�ون» .وأضافت إن «الفريق َّ
املبالغ املُ َّ
خصصة لها بش�ك ٍل مُ
تمكن ،بعد قيامه
ٍ
ً
مشرية إىل
بالتحرّي ،من إيقاف عمليَّة الرصف خالفا ً للقانون ،واملحافظة عىل املال العام،
ضبط أوليات ( )47مرشوعا ً مُ ِّ
نفذا ً باآلجل ،تصل قيمتها الكليَّـة إىل ()8,000,000,000
َّ
دينار» .ويف عمل َّي ٍة منفصل ٍة ،تمكن الفريق من ضبط مُ َّتهمني بالجرم املش�هود،
مليارات
ٍ
ٌ
معامالت ملواطنني ،يقومان بتعقيبها
أحدهما يعمل يف مديريَّة بلديَّة النجف ،وبحوزتهما
لقاء مبالغ مال َّي ٍة ضخم ٍة .واكدت إن «املُ َّتهمني اعرتفا ،أثناء التحقيق ،بقيامهما بتعقيب
ٍّ
مادي يصل يف بعض األحيان
معامالت البيع واإليجار واملُس�اطحة داخل البلديَّ�ة بمقاب ٍل
موافقات به�ا» .وبيَّـنت الدائرة أنه «ت َّم تنظيم
دوالر ل�كل معامل ٍة ،وجلب
إىل ()50,000
ٍ
ٍ
محرضي�ن أصوليَّين يف العمليَّتني ،اللتني ُن ِّف َذتا؛ اس�تنادا ً إىل مُ َّ
ضبط قضائيَّتني،
ذكرت�ي
ٍ
ِّ
الس�يد قايض محكمة التحقيق املُ َّ
ختصة بالنظر يف قضايا
همني عىل
وعرضهما رفقة املُ َّت
ِ
النزاهة يف النجف؛ الذي قرَّر توقيفهما وفق أحكام املادة ( )240من قانون العقوبات».

العراق يعلن توسيع «جتارة املقايضة» مع ايران
بغداد /المستقبل العراقي
أك�د وزي�ر التجارة علاء أحم�د الجبوري
– ال�ذي ي�زور طهران حالي�اً -يف لقاء مع
وزير الصناعة واملناجم والتجارة اإليراني،
عىل توس�يع العالق�ات التجارية وخاصة
يف مجال تج�ارة املقايض�ة .ونقلت وكالة
االنباء االيرانية {ارن�ا} عن الجبوري قوله
« :لق�د حققن�ا االكتفاء الذات�ي يف مجال
القمح والشعري عىل مدار العامني املاضيني،
وبامكانن�ا تعمي�ق العالق�ات التجارية يف
هذه املجاالت».وأك�د عىل «رضورة إقامة
معارض مختلفة لتقديم املنتجات بش�كل
مب�ارش وب�دون وس�طاء بالتع�اون م�ع
رشكة املع�ارض الدولية االيراني�ة» مبينا
أن «امل�ؤرش التجاري بين البلدين مرتفع،
وه�و م�ا يش�كل أرضي�ة مواتي�ة لتأمني
مصال�ح البلدين».ولفت الجب�وري إىل ،أن
«العراق هو ثاني أكرب رشيك تجاري إليران
بعد الصني».ويف إش�ارة إىل تفيش فريوس

كوفيد  19وتأثريه عىل األعمال واالقتصاد
العاملي ،شدد وزير التجارة عىل أن التعاون
اإلقليم�ي رضوري لتعزي�ز التجارة ،ومن
املق�رر تطوي�ر العالق�ات التجاري�ة يف
املس�تقبل.وقال الجب�وري ،يف إش�ارة إىل
انعقاد الدورة الرابعة للجنة املشتركة بني
البلدي�ن بحض�ور فاعل للقط�اع الخاص
إىل جان�ب القط�اع الحكوم�ي ،أن�ه «ت�م
الرتكيز عىل وجود وتعزيز أنشطة القطاع
الخاص».وتط�رق إىل ق�درة إي�ران على
الزراعة عرب الح�دود يف العراق ،قاالً« :عىل
وزارتي الزراعة يف البلدين ،إىل جانب وزارة
الصناع�ة ،متابع�ة هذه املس�ألة يف اطار
املجل�س االقتصادي».يش�ار اىل ان القيمة
اإلجمالي�ة لص�ادرات إي�ران إىل العراق يف
األش�هر التس�عة األوىل امل�ايض بلغ�ت 20
مليون طن بقيمة خمسة مليارات و 900
ملي�ون دوالر ،مما يدل عىل زيادة يف الوزن
بنسبة  7يف املائة مقارنة بنفس الفرتة من
العام املايض.

إجرام بغداد تلقـــي القبض
عىل متهمني بجرائم خمتلفة
بغداد  /المستقبل العراقي
ألق�ت مكافحة اإلجرام ،أم�س األربعاء ،القبض على متهمني بجرائم
رسقة وخطف وتزوير يف بغدادوذكرت املكافحة يف بيان تلقت املستقبل
العراقي نس�خة منه أن «مفارز مديرية مكافح�ة إجرام بغداد التابعة
لوكالة الوزارة لشؤون الرشطة تمكنت من القبض عىل عدد من املتهمني
واملطلوبني بقضايا جنائية مختلفة ضمن حصيلة ممارس�اتها األمنية
خالل ال ٢٤ساعة املاضية» .وتابعت ان «مفارز مكتبي مكافحة إجرام
الكرادة والخرضاء القت القبض عىل متهمني اثنني بجرائم خطف وفق
امل�واد  ٤٢١و  ٤٢٢من قانون العقوبات العراق�ي ،فيما تمكنت مفارز
املديري�ة من القبض عىل أربعة متهمني بجرائم تزوير لكتب ومحررات
رس�مية وصكوك مرصفية وف�ق امل�واد  ٢٩٢/٢٨٩و  ٢٩٥ق.ع ضمن
مكاتب مكافحة إجرام املنصور ،والبياع ،وحي العامل ،وباب الشيخ».
وأضاف�ت أن»مف�ارز املديري�ة ألق�ت القبض على اثني عشر متهما
بجرائم رسقة لدور س�كنية ،ومحال تجارية ،وحيازة أموال مرسوقة،
ومطلوبين وف�ق امل�واد  ٤٤٦و ٤٢٨و ٤٤٤و ٢٦٠و ٢٨١ضمن مكاتب
مكافحة إج�رام االعظمية ،والزهور ،والش�عب ،والكرامة ،والحبيبية،
والقدس ،و الكاظمية ،و الغزالية ،و الصالحية ،وابي غريب ،والتاجي،
ومكافحة رسقة سيارات الرصافة».

حمافظ نينوى يعلن إكامل
« »2000مرشوع متوقف يف املوصل
المستقبل العراقي  /زهراء علي
رشع�ت محافظة نينوى باكمال اكثر من  2000مرشوع متوقف
ع�ن العمل يف املوصل وما زال�ت قيد االنجاز باالتفاق مع صندوق
اعادة اعمار املناطق املحررة.
وقال محافظ نينوى نجم الجبوري يف حديث صحفي ان «الدوائر
الخدمية املعنية من مديرية البلدية والطرق والجس�ور والبلديات
وغريها ،رشعت مالكاتها باعمار املشاريع املذكورة التي توقفت
عن العمل بس�بب التخصيصات املالية سابقا وتم رصفها مؤخرا
من قبل الحكومة االتحادية».
واضاف ان «املش�اريع املذكورة س�توفر فرص عم�ل للعديد من
الشباب ضمن مدينة املوصل بعد انتهاء الدوائر الخدمية املختصة
من رفع االنقاض منها».
وبين ان «اب�رز اعم�ار هذه املش�اريع ه�و مركز القس�طرة يف
مستش�فى السلام ،اضاف�ة اىل مستش�فيات الخنس�اء والطب
الذري وس�كري الدم وغريها من املشايف املدمرة ،فضال عن اعمار
الجسور التي ما زال جزء منها مدمرا يف عموم املحافظة والدوائر
الخدمي�ة التي م�ا زاالت مدمرة بقلب املوص�ل اىل جانب عدد من
املشاريع السكنية و الرتفيهية والرتبوية».

إنجاز « »3مستشفيات يف حزيران
املقبل ضمن ثالث حمافظات
بغداد  /المستقبل العراقي
تعم�ل لجنة االمر الديواني رقم  45التي يرأس�ها وزير التخطيط
خال�د بت�ال النجم ،على حس�م ملف�ات املستش�فيات املتوقفة
واملتلكئة يف املحافظات خالل املرحلة املقبلة ،يف حني تعتزم تسلم
ثالثة مستش�فيات ضم�ن ثالث محافظات خالل ش�هر حزيران
املقبل.وقال املتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي يف حديث
صحفي إن «اللجنة الخاصة بمتابعة ملف املستشفيات املتوقفة
واملتلكئ�ة يف املحافظ�ات عق�دت لغاي�ة االن عشرة اجتماعات
برئاس�ة وزير التخطيط ،ملناقشة واقعها والسبل الكفيلة باعادة
العمل بها وانجازها عىل اكمل وجه».
واضاف ان «هناك نحو  51مستش�فى يف عموم البالد ،تعاني من
مش�كالت التلك�ؤ والتوق�ف ،اذ عملت اللجنة عىل ايج�اد الحلول
واملعالجات للمشكالت التي تواجه واقع تلك املستشفيات ،ونجحت
يف حس�م ملف�ات  24منه�ا بالزام الشركات املنفذة له�ا بانهاء
اعمالها».وتابع الهنداوي ان «املستش�فيات تبلغ س�عة غالبيتها
 400رسي�ر ونفذت م�ن قبل رشكات تركية ونس�ب انجازها 90
اىل  95باملئة موزعة بني س�بع محافظات».واش�ار اىل ان «العمل
استؤنف ببعضها بينما سيستأنف بالبعض االخر قريبا بعد انهاء
مش�كالت تتعلق بالسلف التش�غيلية وتأخر املستحقات ،متوقعا ً
تس�لم ثالثة منها بمحافظ�ات :النجف وباب�ل وكربالء منتصف
العام الحايل ،وانتظار انجاز اخرى بمحافظات :واس�ط وذي قار
وميس�ان والبرصة».واكد «اس�تمرار عمل اللجنة النجاز ملفات
باقي املستش�فيات للوقوف عىل حل مش�كالتها ورفع توصيات
به�ا اىل مجلس الوزراء الصدار قرارات ملزمة التنفيذ ،خاصة بعد
التعاقد مع مكتب استش�اري دويل ملراقبة وتدقيق عمل الرشكات
املنفذة لتلك املشاريع».
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متديد اعالن اخلاص باجازة فحص
الكورونا للمختربات االهلية
ق�ررت دائرة العي�ادات الطبية الش�عبية
تمدي�د االعلان الخ�اص باج�ازة فحص
كورونا للمختربات االهلية بتقنية الـ PCR
لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس
2021/1/14

س�بق وان نرشنا اعالننا االول املرقم ( )211لسنة 2020
والص�ادر يف  2020/12/8واملنش�ور بجريدة املس�تقبل
العراق�ي بالع�دد (  )2277والص�ادر يف 2020/12/14
والخاص بتأجري عقارات مديرية بلدية برطلة والذي حدد
في�ه موعد املزايدة ي�وم االربعاء املص�ادف2021/1/13
ولع�دم اكتمال نصاب اللجنة تق�رر تأجيل موعد املزايدة
اىل يوم الخميس املصادف 2021/1/28
لذا اقتىض التنويه

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة
اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة3062 :
املحلة او رقم واسم املقاطعة :رشادية
الجنس :دار
النوع :ملك رصف
املساحة 76,56 :
املش�تمالت :غرفتين ومطب�خ وصحي�ات وغرفتني نوم
بالعلوي
الشاغل :املالك
مقدار البيع :خمسة وثالثون مليون دينار
س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف الكوف�ة باملزاي�دة
العلني�ة العقار املوص�وف اعاله العائ�د للراهن ( ماجدة
عباس عبد عباس) لقاء طلب الدائن املرتهن ( احمد كباح
عبد الزهرة) البالغ (  )36،750،000دينارا فعىل الراغبني
يف االشتراك فيها مراجعة هذه الدائ�رة خالل ( )30يوما
اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مستصحبا
معه تأمينات قانونية نقدية او كفالة مرصفية التقل عن
 %10من القيمة املق�درة للمبيع البالغة ( )35،000،000
دين�ار وان املزاي�دة س�تجري يف الس�اعة ( )12ظهرا من
اليوم االخري.
عبد النارص جواد كاظم
مدير دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /4407 :ب2019/1
التاريخ2021/1/11 :
إعالن
إىل  /املدعى عليها ( وحيدة كاظم عبد الله )
اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم (/4407ب)2019/1
يف  2019/12/25واملتضم�ن الحك�م بـ(تأديته�ا اىل
املدعي�ة فاطمة عيل عب�د مبلغ مقداره س�بعون مليون
دين�ار والثابت اس�تالمه بموجب مقاول�ة البيع املؤرخة
يف  )2014/7/17ولثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب
رشح املبل�غ القضائ�ي ( يارس جبار محس�ن) واش�عار
مختار حي تبوك ( هادي طاهر االسدي) لذا تقرر تبليغك
اعالنا بالقرار املذك�ور بصحيفتني محليتني يوميتني ولك
ح�ق الطعن عىل القرار املذكور خلال املدة املقررة بكافة
طرق الطعن القانونية وبعكسه سيكتسب القرار املذكور
درجة البتات وفق االصول.
القايض
عيل جبار الخزعيل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فقدت مني املستمسكات – هوية اسياسيل بطاقة عرشة
عمر وبطاقة التامني الصحي باسم عمر طالب صالح فمن
يعثر عليها االتصال عىل هذا الرقم 07701107254 /

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /2619 :ب2019/3
التاريخ 2021/1/13 :
اعالن
إىل /املدعى عليه ( حسني حميد كريم)
أقام املدعي (الس�يد مدير بلدية النجف اضافة لوظيفته)
الدع�وى البدائي�ة املرقمة أعاله ضدك والت�ي يطلب فيها
الحك�م (بابطال كافة قيود العقار املرقم  3/ 62571حي
امليالد واعادة تسجيله باسم دائرة املدعي اعاله) ،ولثبوت
مجهولي�ة مح�ل إقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ القضائي
واش�عار مختار حي السلام ( 4/عيل كاظم الحسناوي)
كون العن�وان وهميا ،عليه قررت ه�ذه املحكمة تبليغك
إعالن�ا بصحيفتين محليتين يوميتين بموع�د املرافعة
املص�ادف يف ي�وم  2021/1/26وعن�د ع�دم حضورك أو
إرس�ال من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك
غيابيا وعلنا وفق األصول.
القايض
خالد جابر عبيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فق�د دفرت حبوب تابع ل�وزارة التج�ارة – رشكة تصنيع
الحبوب باس�م  /شاكر جعفر جاسم رقم االجازة – 241
عىل من يعثر عليه تس�ليمه اىل جه�ة االصدار  .موبايل /
07709251344

جلنة البيع و االجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

تنويه

مديرية جنسية البرصة
اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من السيد (مصطفى فالح شهاب)
الذي يطلب تبديل اللقب من (العطب) اىل (املوسوي) .فمن
لدي�ه اعرتاض مراجعة هذه املديري�ة خالل مدة اقصاها
خمس�ة عرش يوم وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية يف
الطل�ب وفق أحكام املادة  22من قانون البطاقة الوطنية
رقم  3لسنة .2016
اللواء رياض جندي الكعبي
مدير األحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /3105 :ب2020/3
التاريخ 2021/1/11 :
اعالن
إىل /املدعى عليه ( محمد عبد املطلب رشيف)
أقام املدعي (س�عد سالم عبد الحس�ن) الدعوى البدائية
املرقمة أعاله والتي يطلب فيها الحكم (بقيمة املش�يدات
القائمة عىل العقار املرقم  3/21101حي النرص) ،ولثبوت
مجهولي�ة مح�ل إقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ القضائي
واش�عار مختار الجديدة 4أ ( حيدر صاحب امليايل) ،عليه
ق�ررت هذه املحكمة تبليغك إعالن�ا بصحيفتني محليتني
يوميتني بموع�د املرافعة املصادف يف ي�وم 2021/1/19
وعند عدم حضورك أو إرسال من ينوب عنك قانونا سوف
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق األصول.
القايض
حربي طارش لفتة

مجلس القضاء األعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد  :حجة وفاة165/
التاريخ2021/1/11 :
إىل  /املدع�وة ( زه�ره عب�د االمير
حسن)
إعالن
قدم طالب حج�ة الوفاة (جواد كاظم
حس�ن) طلبا إىل ه�ذه املحكمة يروم
فيه استصدار حجة وفاة بحق املدعوة
(زه�ره عب�د االمير حس�ن) ق�ررت
املحكم�ة تبليغك يف الصح�ف املحلية
فعلي�ك الحضور أمامه�ا خالل عرشة
أيام من تاريخ نشر اإلعالن وبخالفه
سيتم النظر بالطلب وفق القانون .
القايض
ظاهر عباس الفتالوي
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
تنفيذ30/
رقم االضبارة 2021/65 :
التاريخ 2021/1/11 :
اىل /املنفذ عليه ( عيل منجي نصيف)
لق�د تحقق له�ذه املديري�ة من خالل
مخت�ار حي االمير ( 1محم�د صالح
الربع) انك مجهول محل االقامة وليس
ل�ك موطن دائ�م او مؤق�ت او مختار
يمكن اج�راء التبليغ عليه واس�تنادا
للم�ادة  27م�ن قانون التنفي�ذ تقرر
تبليغ�ك اعالن�ا بالحض�ور يف مديرية
تنفي�ذ النجف االرشف خالل خمس�ة
عرش يوما تبدأ من الي�وم التايل للنرش
ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك
ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه
املديري�ة باجراء التنفي�ذ الجربي وفق
القانون.
املنفذ العدل
احمد مسافر عبد الحسني الخالدي
اوصاف املحرر -:قرار محكمة االحوال
الش�خصية يف النجف بالعدد ( /4988
ش )2020/6يف 2020/12/21
واملتضم�ن الزامك تأديت�ك اىل الدائنة (
انوار رش�يد اس�ماعيل) نفقة ماضية
ومس�تمرة مائة وخمس�ة وس�بعون
الف شهريا.
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ديوان حمافظ البرصة /القسم :العقود احلكومية /شعبة اعالن املشاريع
Republic Of Iraq
Basra Governorate

(مناقصة عامة ـ اعالن اول)
(تنفيذ البنى التحتية العامل املاء  ,الكهرباء) مع املرحلة االوىل العامل (البلدية  ,املجاري) الفراز  56القبلة شامال اعامل مؤسسة االحرار وايصال اخلدمات اىل مؤسستي الشهداء والسجناء) العدد 180
التاريخ 2021/1/13
مناقصة (/1بلدية )2021/

اس�تنادا اىل كتاب قس�م التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرق�م ( 14يف  )2021/1/5ترس
( محافظ�ة البرصة  /قس�م العقود الحكومي�ة ) دعوة مقدمي العط�اءات املؤهلني وذوي الخربة
لتقدي�م عطاءاته�م (املغلقة) مرشوع (تنفيذ البن�ى التحتية العمال امل�اء  ,الكهرباء) مع املرحلة
االوىل العمال (البلدية  ،املجاري) الفراز  56القبلة شامال اعمال مؤسسة االحرار وايصال الخدمات
اىل مؤسستي الشهداء والسجناء)
ـ وبكلفة تخمينية قدرها ( )44,759,668,500اربعة واربعون مليار وسبعمائة وتسعة وخمسون
مليون وستمائة وثمانية وستون الف وخمسمائة دينار عراقي
ـ ضمن التخصيصات البرتودوالر لعام 2020
ـ مدة التنفيذ (  540يوم) و (بعرض فني)
ـ تبوي�ب املشروع ()35,21,13,4,1,47,3
ـموق�عاملشروع(مرك�ز)
ـ الدرجة والصنف املطلوبة الدرجة  /ممتازة والصنف  /انش�ائية كهرباء  /ميكانيكية كيمياوي
/رشكاتمتخصص�ةيفه�ذااملج�الوانتك�ونالهوي�ةناف�ذة
اوال ـ س�يتم تنفيذ العطاء من خالل اجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات
تنفي�ذ العق�ود الحكومية العام�ة رقم ( )2لس�نة  2014والصادرة م�ن وزارة التخطيط ومفتوح
لجميع املتناقصني
ثانيا ـ يمكن للمناقصني ذوي االهلية الراغبني ان يحصلو عىل معلومات اضافية من (قسم العقود
الحكومية  /شعبة اعالن املشاريع ) يف العنوان ادناه وذلك من الساعة  8:00صباحا اىل  2:00ظهرا
حسب التوقيت املحيل ملحافظة البرصة
ثالثا  :تش�مل متطلبات التاهيل (عىل ان تكون العطاءات مس�تجيبة ملتطلبات صاحب العمل) ما
ييل :
*القدرة املالية :
 1ـ عىل مقدم العطاء او يقدم ادله موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املالية االتية:
ـ الحسابات الختامية تقديم امليزانية العامة املدققة من قبل املحاسبني القانونيني تعرض الوضع
املايل الخر س�نتني ويجب ان تكون معدالتها رابحة ويجوز تقديم الحسابات الختامية الخر سنتني
تسبق االزمة املالية لعام 2014
ـ معدل االيراد السنوي عىل مدى اخر سبع سنوات يجب ان ال يقل عن (  30,254,221,000ثالثون
مليار ومائتان واربعة وخمس�ون مليون ومائتان وواحد وعرشون الف دينار عراقي محسوبا من
الدفعات الكلية املستلمة عن االعمال املنفذة للعقود املنجزة او تلك املستمرة وملدة ال تقل عن سنتني
وال تزي�د عن عرش س�نوات من تاري�خ غلق املناقصة ويتم احتس�اب معدل االيراد الس�نوي وفقا
للس�نوات املقدمة من قبل مقدم العطاء مع مراعاة عدم رضورة ان تكون سنوات العمل مستمرة
متطلب�ات الس�يولة النقدية  :عىل مقدم العطاء ان يقدم س�يولة نقدية بمبل�غ ال يقل قدره عن (
 )7,459,945,000سبعة مليار واربعمائة وتسعة وخمسون مليون وتسعمائة وخمسة واربعون
الف دينار عراقي عىل شكل كشف مرصيف يبني حركة التدفق املايل الخر سنة او كفاءة مالية باملبلغ
املطلوب من خالل التسهيالت املرصفية وللفرتة التي تسبق تاريخ غلق املناقصة
 2ـ الخبرة والق�درة الفنية  :عىل مقدم العط�اء ان يقدم دليال موثقا يوض�ح امكانيته عىل تلبية
متطلبات الخربة الفنية املدرجه ادناه :
أ ـ الخبرة العام�ة  :تقديم عقد واح�د منجز خالل مدة ال تتجاوز ( )3س�نوات قبل املوعد النهائي
لتقديم العطاء
ب ـ الخبر التخصصية املش�اركة بصفة مق�اول  ،او ادارة عقود  ،او كمق�اول ثانوي يف ( )1عقد
للس�نوات ( )10العرشة الس�ابقة وبمبلغ ال يقل عن (  )26,855,802,000س�تة وعرشون مليار
وثمانمائة وخمس�ة وخمس�ون مليون وثمانمائة واثن�ان الف دينارعراقي لتنفي�ذ عقود مماثلة
العمال هذا العقد وتم انجازها بنجاح بالكامل ويعني باملماثلة حجم العمل  ،تعقيداته  ،االساليب
والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل)
رابع�ا  /يمك�ن رشاء مجموعة وثائق العط�اء الكاملة باللغة العربية من قب�ل املناقصني الراغبني
اعالن
قدم�ت املواطنة ( االء ماجد ص�ادق ) الدعوى
لتبديل ( االس�م ) م�ن ( االء) اىل ( زينب) فمن
لدي�ه ح�ق االعرتاض على ذل�ك مراجعة هذه
املديرية خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوما
وف�ق املادة  22من قانون البطاقة املوحدة رقم
 3لسنة . 2006
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام  /وكالة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء األعىل
محكمة جنح الخرض
العدد /14 :ج2021/
التاريخ2021/1/11 :
إعالن
إىل  /املتهم الهارب ( امري عبد الكريم ش�مخي
الغزاوي)
حي�ث تبني ان�ك مجهول مح�ل االقامة وكونك
مطل�وب ام�ام ه�ذه املحكم�ة يف القضي�ة
الجزائية املرقمة ( /14ج )2021/وفق احكام
املادة (  )456من قان�ون العقوبات عليه تقرر
تبليغك بواس�طة االعالن يف صحيفتني يوميتني
بالحض�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة صب�اح يوم
املحاكم�ة املواف�ق  2021/2/21لتجي�ب عن
التهم�ة املوجهة الي�ك وبحالفه س�وف تجري
محاكمتك غيابيا وفق القانون.
القايض
حيدر شاكر حميد

اعالن
ق�دم املواط�ن ( نرصت مه�دي صال�ح ) الدعوى
لتبدي�ل ( لقب�ه ) من ( الجب�وري) اىل ( املوالوي)
فمن لدي�ه حق االعرتاض عىل ذل�ك مراجعة هذه
املديري�ة خلال م�دة اقصاها خمس�ة عرش يوما
وفق املادة  22من قان�ون البطاقة املوحدة رقم 3
لسنة . 2006
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام  /وكالة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فقد الوص�ل الصادر م�ن بلدي�ة النعمانية املرقم
 956638يف  2017 / 1 / 24بمبلغ  100000مائة
الف دينار باس�م  /مهدي جمي�ل مهدي والوصل
 1011470يف  2018 / 4 / 5بمبلغ  76500س�تة
وس�بعون الف وخمس�مائة دينار باسم  /مهدي
جميل مهدي والوصل  1754192يف 2019 / 5 / 3
باس�م مهدي جميل مهدي بمبلغ  70500سبعون
الف وخمسمائة دينار فعىل من يعثر عليه تسليمه
اىل جهة االصدار .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اىلالرشيكحسينملحانش�وين
اقتىض حضورك إىل صندوق االسكان العراقي
ف�رع النجف وذلك القرارك باملوافقه عىل قيام
رشيك زينب نعيم ناج�ي بالبناء عىل حصتها
املشاعه يف العقار املرقم 3/ 48084حي النداء
خلال عرشه ايام وبخالفه س�تتم اإلجراءات
دون حضورك

يف العن�وان جمهورية العراق  /محافظة البرصة  /قس�م العقود الحكومية  /ش�عبة بيع الوثائق
القياس�ية ودفع رس�م غري مسترد قدره ( )300,000ثالثمائة الف دينار عراقي اعتبارا من يوم
الخميس املصادف 2021/1/14
*تلت�زم الرشكات بتقديم تعه�د قانوني مصدق من قبل كاتب العدل بصحة كافة االوليات املقدمة
من قبلهم وبخالفه يتحمل كافة التبعات القانونية
*كتاب يؤيد حجب البطاقة التموينية
*تلت�زم الرشكات بتقدي�م تعهد باملبارشة بالعمل وعدم املطالبة باملس�تحقات املالية اال بعد اقرار
قانون املوازنة العامة لسنة  2021او توفر السيولة املالية
خامس�ا ـ سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم الخميس املصادف 2021/1/28
الساعة العارشة صباحا
سادسا ـ يجب تسليم العطاءات يف او قبل يوم الخميس املصادف  2021/2/4الساعة  2:00ظهرا
حسب التوقيت املحيل ملدينة البرصة العطاءات االلكرتونية (اليسمح بها) العطاءات املتأخرة سيتم
رفضها سيتم فتح العطاءات فعليا وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين اختاروا الحضور شخصيا
يف العنوان التايل
الوقت  :الساعة  2:00ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرصة
التاريخ  :يوم الخميس املصادف 2021/2/4
العنوان  :ديوان محافظة البرصة  /قاعة لجنة فتح العطاءات
سابعا ـ يجب ان يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( )447,597,000اربعمائة وسبعة
واربعون مليون وخمسمائة وسبعة وتسعون الف دينار عراقي عىل شكل صك مصدق او سفتجة
او خطاب ضمان نافذ ملدة  28يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات
ثامنا ـ مدة نفاذية العطاء ( )120يوم
تاس�عا ـ عىل مق�دم العطاء الت�زام بما تتطلب�ه الوثيقة القياس�ية بكافة اقس�امها واملتمثلة ب
(-1رس�الة العطاء وملحق العط�اء  2ـ الجداول الكاملة املطلوبة والنماذج املطلوبة وفق القس�م
الرابع من الوثيقة القياسية وجدول الكميات مسعرة بموجب املواد( )14-12من تعليمات ملقدمي
العطاءات
 3ـ تفويض تحريري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع عىل العطاء
 4ـ الوثائق املصادق عليها من الجهات املحددة يف ورقة بيانات العطاء التي تؤكد استمرارية اهلية
مقدم العطاء او وثائق التاهيل الالحق بموجب االس�تمارات املدرجة يف القس�م الرابع للتحقق من
اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه وبخالف سيتم استبعاد العطاء
ع�ارشا ـ تلت�زم الرشكات بتقديم تعهد قانوني مصدق من قب�ل كاتب العدل بصحة كافة االوليات
املقدمة من قبلهم وبخالفه يتحمل كافة التبعات القانونية
احدى عرش ـ كتاب يؤيد حجب البطاقة التموينية
اثنا عرش ـ يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن
ثالثة عرش ـ اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس�مية يكون موعد الغلق يف يوم الدوام الرسمي
الذي ييل يوم العطلة
اربع�ة عرش ـ للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف اي مرحل�ة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء
املفاضلة وحسب مقتضيات املصلحة العامة وال يحق للمشرتكني يف املناقصة املطالبة باي تعويض
جراء ذلك
الخامسة عرش ـ املوقع الرسمي لديوان محافظة البرصة Basra.gov.iq
السادسة عرش ـ الزام الرشكات برشاء منتجات وزارة الصناعة واملعادن استنادا اىل ما جاء بكتاب
وزارة التخطيط  /دائرة العقود الحكومية  /قس�م االستش�ارات
املهندس
والتدريب ذي العدد  16135/7/4يف 2017/8/3

اىل الرشيك خالد عزيز فاضل
اقتضى حض�ورك إىل صندوق االس�كان العراقي
ف�رع النجف وذلك الق�رارك باملوافق�ه عىل قيام
رشي�كك أم�ل عبد الس�اده عاج�ل بالبن�اء عىل
حصتها املشاعه يف للعقار املرقم  6/ 462ناحيه
العباسيه
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جمهورية العراق
وزارةالع�دل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوت
رقم الضبارة 2020/2118 :
التاريخ 2021/1/13 :
اىل  /املنفذ عليه /احمد هشام طعمه
لق�د تحقق له�ذة املديري�ة كت�اب مركز رشطة
الك�وت املرق�م  2021/1/10/268انك مجهول
مح�ل االقام�ه وليس ل�ك موطن دائ�م او مؤقت
او مخت�ار يمك�ن اجراء التبليغ عليه  ,واس�تنادا ً
للم�ادة ( )27م�ن قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغك
اعالنا بالحض�ور يف مديرية تنفي�ذ الكوت خالل
خمس�ة عرش يوم�ا ً تبدأ م�ن اليوم الت�ايل للنرش
ملبارشة املعاملات التنفيذية بحضورك ويف حالة
عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية باجراءات
التنفيذ الجربي وفق القانون :
منفذ العدل
كريم ابراهيم عنكود
اوصاف املحرر:
قرار محكم�ة الب�داءة يف الكوت املرق�م /1545
ب 2020/يف  ٢٠٢٠/١١/١٦املتضم�ن الزام�ك
بمبلغ  2028000اىل الدائن احمد ماجد راشد

اسعد عبد االمري العيداين
حمافظ البرصة

تنويه
نشر يف صحيف�ة املس�تقبل العراق�ي بالعدد
 2297يف  2021/1/13اعالن االتحاد التعاوني
يف محافظة املثنى عن اجراء انتخابات س�قط
س�هوا عدم ذكر رئي�س االتح�اد التعاوني يف
محافظ�ة املثنى رع�د اس�ماعيل مغتاض لذا
اقتضىالتنوي�ه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /1547 :ب2020/1
التاريخ2021/1/12 :
إعالن
إىل  /املدعى عليه ( حيدر محمود عباس )
اصدرت هذه املحكم�ة قرارها املرقم (/1547
ب )2020/1يف  2020/9/30واملتضمن الحكم
بـ(ازال�ة ش�يوع العقار املرق�م  3/7777حي
ص�دام توزيع ص�ايف ثمنه) ولثب�وت مجهولية
مح�ل اقامتك حس�ب رشح املبل�غ القضائي يف
محكمة بداءة غماس واش�عار مختار منطقة
الطبك�ة ( كري�م صاح�ب ش�عالن) ل�ذا تقرر
تبليغ�ك اعالن�ا بالق�رار املذك�ور بصحيفتين
محليتين يوميتني ولك ح�ق الطعن عىل القرار
املذكور خالل امل�دة املقررة بكافة طرق الطعن
القانونية وبعكس�ه سيكتس�ب القرار املذكور
درجة البتات وفق االصول.
القايض
عيل جبار الخزعيل

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف صلاح الدي�ن
االتحادية
دار القضاء يف س�امراء
محكمة االحوال الشخصية يف سامراء
العدد7437 :
التاريخ2020/8/19:
م /اعالن
قدم املس�تدعي (محمد دحام مرهون) طلب
اىل ه�ذه املحكم�ة تطل�ب فيه اص�دار حجة
حج�ر وقيموم�ة البنه املفق�ود (مثنى محمد
دحام) والذي فقد بتاريخ  2016/3/3وعليه
واستنادا ً لقانون رعاية القارصين قررت هذه
املحكم�ة نرش فقدان�ه يف صحيفتني محليتني
يوميتني لغرض التثبت من حياة املفقود.
القايض
كاظ�ممتع�بداود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إىلالرشي�كصال�حمه�ديجول�د
اقتىض حضورك إىل مقر بلدية النجف لغرض
اصدار اجازه بناء للعقار املرقم 1/ 5011حي
الزه�راء حلال عرشه اي�ام وبخالفه س�تتم
اإلجراءات دون حضورك طالب االجازه
مؤيد رشيد عاجل
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اعالنات

العدد ( )2299الخميس  14كانون الثاني 2021

فقدان
فقدت هوية نقابة املهندسين العراقيني باس�م  /دريد كاظم عيل الصادرة من نقابة املهندسني فرع بغداد
تاريخ االصدار  2001من يعثر عليها تس�ليمها لجهة االصدار
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وزارةالداخلي�ة
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قس�مش�ؤوناالحوالاملدنية/الواقعات
العدد 317 /
التاريخ 2021/1/12
بناء عىل طلب املواطن (محمد محس�ن جواد ) ووكيله (طالب محس�ن جواد ) املتضمن حصول املوافقة
على تروي�ج معاملة تبديل لقب�ه وجعله (ال�زريف ) بدل من (الزرق�ي) فمن لديه اعتراض مراجعة هذه
املديرية خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام
املادة ( )22من قانون البطاقة الوطنية رقم  3لسنة  2016واالمر االداري املرقم  24195يف 2016/6/12
اللواء رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة
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وزارةالداخلي�ة
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قس�مش�ؤوناالحوالاملدنية/الواقعات
العدد 324 /
التاريخ 2021/1/12
بناء عىل طلب املواطن (غالب محس�ن جواد ) ووكيله (طالب محس�ن جواد ) املتضمن حصول املوافقة
على تروي�ج معاملة تبديل لقب�ه وجعله (ال�زريف ) بدل من (الزرق�ي) فمن لديه اعتراض مراجعة هذه
املديرية خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام
املادة ( )22من قانون البطاقة الوطنية رقم  3لسنة  2016واالمر االداري املرقم  24195يف 2016/6/12
اللواء رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

وزارة النفط
رشكة نفط الشامل

وزارة الداخلية
وكال�ة ال�وزارة للش�ؤون االداري�ة
واملالية
مديري�ة االح�وال املدني�ة والجوازات
واالقامة
يف النجف االرشف
قس�م ش�ؤون االح�وال املدني�ة /
الواقعات
العدد 320 /
التاريخ 2021/1/12
بناء عىل طلب املواطن (نجاح محسن
جواد ) ووكيله (طالب محسن جواد
) املتضم�ن حص�ول املوافق�ة على
تروي�ج معامل�ة تبديل لقب�ه وجعله
(ال�زريف ) ب�دل م�ن (الزرق�ي) فمن
لديه اعرتاض مراجع�ة هذه املديرية
خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف
الدعوى وفق اح�كام املادة ( )22من
قانون البطاقة الوطنية رقم  3لس�نة
 2016واالمر االداري املرقم  24195يف
2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

مناقصة حملية عامة
م[ /املناقصة املرقمة]2020/4 :
اعالن للمرة الثانية
مناقصة رقم  2019/12سابق ًا
جتهيز TRI ETHYLENE GLYCOL

www.almustakbalpaper.net

وزارة الداخلية
وكال�ة ال�وزارة للش�ؤون االداري�ة
واملالية
مديري�ة االح�وال املدني�ة والجوازات
واالقامة
يف النجف االرشف
قس�م ش�ؤون االح�وال املدني�ة /
الواقعات
العدد 323 /
التاريخ 2021/1/12
بن�اء على طل�ب املواط�ن (صب�اح
محسن جواد ) ووكيله (طالب محسن
جواد ) املتضمن حصول املوافقة عىل
تروي�ج معامل�ة تبديل لقب�ه وجعله
(ال�زريف ) ب�دل م�ن (الزرق�ي) فمن
لديه اعرتاض مراجع�ة هذه املديرية
خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف
الدعوى وفق اح�كام املادة ( )22من
قانون البطاقة الوطنية رقم  3لس�نة
 2016واالمر االداري املرقم  24195يف
2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

العدد  :د/3اعالم118027/
التاريخ 2021/1/12

يرس (وزارة النفط  ) /بدعوة املجهزين الراغبني باالشرتاك يف املناقصة اعاله لتقديم عطاءاتهم لتجهيز  TRI ETHYLENE GLYCOLالكمية  1700/برميل املنشا
(عراقي /ايطايل  /بريطاني  /املاني  /فرنيس  /امريكي  /كندي  /تركي) وفق املواصفات الفنية املدرجة يف الوثيقة وحسب الرشوط االتية :
 1ـ يتم طلب للحصول عىل وثائق املناقصة من (رشكة نفط الشمال  /قسم العقود ـ عرفة) من قبل املدراء املفوضني او املخولني الرسميني بموجب وكالة صادرة
من دائرة الكاتب العدل او تخويل مصدق من السفارة العراقية للرشكات االجنبية عىل شكل قرص (.)CD
 2ـ سعر رشاء وثيقة املناقصة ( )750,000سبعمائة وخمسون الف دينار غري قابل للرد
 3ـ تقدم العطاءات من قبل الرشكات التخصصية والتجارة العامة من ذوات الخربة
 4ـ عىل املشترك عند رشاء وثيقة املناقصة يتطلب تقديم صورة ملونة من ش�هادة التأس�يس للرشكات العراقية او هوية غرفة التجارة نافذة وهوية الرضيبية
املوحدة وبالنسبة للرشكات االجنبية الراغبة باملشاركة تقديم شهادة تأسيس الرشكة وكتاب تأييد تسجيل الرشكة لدى دائرة تسجيل الرشكات  /وزارة التجارة
 5ـ تقديم كتاب عدم املمانعة باالشرتاك يف املناقصات من الهيئة العامة للرضائب معنون اىل رشكة نفط الشمال (النسخة االصلية)
 6ـ تقديم هوية رضيبية موحدة للسنة الحالية متضمنة الرقم الرضيبي لالفراد والرشكات ويف حالة عدم وجود الهوية الرضيبية املوحدة يستبعد من املنافسة
 7ـ تقديم كتاب تاييد حجب البطاقة التموينية للرشكات العراقية
 8ـ تقديم الحس�ابات الختامية الخر س�نتني املصادق عليها من قبل محاس�ب قانوني وبالنس�بة لرشكات القطاع العام تقديم الحس�ابات الختامية الخر سنتني
مصدقة من قبل ديوان الرقابة املالية االتحادي
 9ـ تقديم تأمينات اولية لضمان جدية املش�اركة والبالغة (  )12.000.000اثنا عرش مليون دينار عىل ش�كل صك مصدق او س�فتجة او خطاب ضمان ( يتضمن
االس�م والعن�وان الوظيف�ي للمخولني بالتوقي�ع وتدوين مبلغ الخطاب رقما وكتاب�ة وذكر تاريخ النفاذي�ة ورشوطها والغرض من اصدارها مع ذكر اس�م ورقم
املناقص�ة ) صادري�ن م�ن املصارف املعتم�دة لدى البنك املركزي العراق�ي نافذ ملدة ( )28ثمانية وعرشون يوم�ا بعد انتهاء فرتة نفاذية العط�اء قابلة للتمديد عدا
املصارف ( تحت التصفية وارشاف ووصايا وتأهيل ومتابعة البنك املركزي العراقي) وملزيد من املعلومات مراجعة الربيد االلكرتوني  )cbi@cbi.iq( :البنك املركزي
العراقي دائرة مراقبة الصريفة
 10ـ الكلفة التخمينية للمناقصة هي ( )1,190,000,000مليار ومائة وتسعون مليون دينار عراقي
 11ـ يستبعد العطاء الذي يقل او يزيد مبلغه عن (  )%20 - +من الكلفة التخمينية
 12ـ تكون العطاءات املقدمة نافذة ملدة ( )90تسعون يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة و قابلة للتمديد
 13ـ مدة تنفيذ املناقصة ( )60ستون يوما
 14ـ يدخل العقد حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ مصادقة القسم القانوني عىل العقد او اي تاريخ اخر حسب طبيعة مواد املناقصة
 15ـ يعقد املؤتمر الفني الخاص باالجابة عن استفس�ارات املش�اركني الخاصة باملناقصة يف تمام الس�اعة ( )12,00الثانية عرش ظهرا من يوم الخميس املوافق
 2021/1/21يف قاعة السينما (عرفه)
 16ـ تاريخ غلق املناقصة يف تمام الساعة ( )12,00الثانية عرش ظهرا من يوم االحد املوافق 2021/2/7
 17ـ اذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيكون يوم الدوام الرسمي الذي يليه هو تاريخ غلق املناقصة
 18ـ ت�ودع العط�اءات يف صندوق رقم ( )2الخاص بالتجهيز املحيل الكائن يف اس�تعالمات دوائر منطقة عرفة كركوك وقبل ( )12,00الس�اعة الثانية عرشة ظهرا
يوم غلق املناقصة
 19ـ ال يس�مح بتقديم العطاءات االلكرتونية ويمكن اس�تالم العطاءات عرب الربيد املسجل عىل ان يؤمن وصولها قبل موعدالغلق وسيتم رفض العطاءات التي ترد
بعد موعد الغلق
 20ـ تفتح العطاءات بعد تاريخ الغلق مبارشة وبشكل علني وبحضور املجهزين املشاركني
 21ـ تستبعد العطاءات التي ال تتضمن عىل وصل رشاء اوراق املناقصة
 22ـ الرشكة غري ملزمة بقبول اوطا العطاءات
 23ـ يف حالة عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبها الوثيقة القياسية بكافة اقسامها وبنودها سيتم استبعاد عطاءه
 24ـ للرشكة الحق يف الغاء املناقصة وقبل االحالة وحس�ب مقتضيات املصلحة العامة وال يحق للمناقصني املطالبة باي تعويض جراء ذلك ويعاد ثمن وصل رشاء
وثائق املناقصة
 25ـ جميع املواد املجهزة يتم قبولها واستالمها نهائيا بعد اجراء الكشف والفحص واملطابقة الفنية
 26ـ يف حالة رفض املواد املجهزة يتوجب رفعها وسحبها واستبدالها خالل ( )15يوما اعتبارا من تاريخ تبليغ بان املواد غري مطابقة للمواصفات املطلوبة
 27ـ يجب ان تكون املواد املجهزة خالية من اي تلوث اشعائي وبعكسه يتحمل كافة التبعات القانونية
 28ـ على الراغبين باملش�اركة يف املناقص�ات يتطلب تقديم املستمس�كات الثبوتية اىل قس�م العالق�ات العامة لغرض اس�تحصال املوافقات االمني�ة قبل االحالة
والتعاقد
 29ـ تتحمل الرشكة املحالة اليها املناقصة اجور النرش واالعالن

رشكة نفط الشامل

وزارة الداخلية
وكال�ة ال�وزارة للش�ؤون
االدارية واملالية
مديري�ة االح�وال املدني�ة
والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم ش�ؤون االحوال املدنية
/الواقعات
العدد 328 /
التاريخ 2021/1/12
بن�اء على طل�ب املواط�ن
(طال�ب محس�ن ج�واد )
املتضم�ن حص�ول املوافق�ة
على تروي�ج معامل�ة تبديل
لقبه وجعله (الزريف ) بدل من
(الزرقي) فمن لديه اعرتاض
مراجعة ه�ذه املديرية خالل
م�دة اقصاها خمس�ة عرش
يوم وبعكس�ه س�وف تنظر
هذه املديرية يف الدعوى وفق
احكام املادة ( )22من قانون
البطاقة الوطنية رقم  3لسنة
 2016واالم�ر االداري املرقم
 24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة
ـــــــــــــــ
وزارة الداخلية
وكال�ة ال�وزارة للش�ؤون
االدارية واملالية
مديري�ة االح�وال املدني�ة
والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم ش�ؤون االحوال املدنية
/الواقعات
العدد 327 /
التاريخ 2021/1/12
بن�اء على طل�ب املواط�ن
(جمي�ل محس�ن ج�واد )
ووكيله (طالب محسن جواد
) املتضمن حص�ول املوافقة
على تروي�ج معامل�ة تبديل
لقبه وجعله (الزريف ) بدل من
(الزرقي) فمن لديه اعرتاض
مراجعة ه�ذه املديرية خالل
م�دة اقصاها خمس�ة عرش
يوم وبعكس�ه س�وف تنظر
هذه املديرية يف الدعوى وفق
احكام املادة ( )22من قانون
البطاقة الوطنية رقم  3لسنة
 2016واالم�ر االداري املرقم
 24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

وزارة الداخلية
وكال�ة ال�وزارة للش�ؤون
االدارية واملالية
مديري�ة االح�وال املدني�ة
والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم ش�ؤون االحوال املدنية
/الواقعات
العدد 318 /
التاريخ 2021/1/12
بن�اء على طل�ب املواط�ن
(صلاح محس�ن ج�واد )
ووكيله (طالب محسن جواد
) املتضمن حص�ول املوافقة
على تروي�ج معامل�ة تبديل
لقبه وجعله (الزريف ) بدل من
(الزرقي) فمن لديه اعرتاض
مراجعة ه�ذه املديرية خالل
م�دة اقصاها خمس�ة عرش
يوم وبعكس�ه س�وف تنظر
هذه املديرية يف الدعوى وفق
احكام املادة ( )22من قانون
البطاقة الوطنية رقم  3لسنة
 2016واالم�ر االداري املرقم
 24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة
ـــــــــــــــ
وزارة الداخلية
وكال�ة ال�وزارة للش�ؤون
االدارية واملالية
مديري�ة االح�وال املدني�ة
والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم ش�ؤون االحوال املدنية
/الواقعات
العدد 255 /
التاريخ 2021/1/11
بن�اء على طل�ب املواط�ن
(كاظ�م محس�ن م�وىس )
ووكيله (انمار صالح مهدي)
طلب�ا لغ�رض تبدي�ل لقب�ه
وجعل�ه وجعله (الش�مري )
ب�دل م�ن (الفنه�ري) فمن
لديه اعتراض مراجعة هذه
املديرية خالل م�دة اقصاها
خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه
س�وف تنظر هذه املديرية يف
الدعوى وف�ق اح�كام املادة
( )22م�ن قان�ون البطاق�ة
الوطنية رقم  3لس�نة 2016
واالمر االداري املرقم 24195
يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد  /ج/ش394/
التاريخ 2021/1/12
ق�دم املواط�ن (عبي�س حسين عيل) طلب�ا لغرض
تبديل لقب�ه وجعله (الجنابي ) ب�دل من (الجثايات)
فمن لديه اعرتاض مراجع�ة هذه املديرية خالل مدة
اقصاها خمسة عرش يوم وبعكسه سوف تنظر هذه
املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة ( )22من قانون
البطاق�ة الوطنية رقم  3لس�نة  2016واالمر االداري
املرقم  24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي عبد الكاظم
مدير الجنسية العام وكالة

 7رياضة
العدد ( )2299الخميس  14كانون الثاني 2021

مخس مباريات مثرية يف افتتاح اجلولة  14بالدوري العراقي
المستقبل العراقي /متابعة
تستأنف لجنة املس�ابقات يوم السبت املقبل
منافسات الدوري العراقي املمتاز ،بعد توقف
بسيط بسبب مباراة منتخبنا الوطني الودية
أمام اإلمارات والتي انتهت بالتعادل السلبي.
ويس�تأنف ال�دوري بإقام�ة  5مباري�ات يف
مالع�ب بغداد واملحافظات عىل أن تس�تكمل
الجول�ة بقي�ة مباري�ات الجولة ي�وم األحد
املقبل.
الكهرباء × نفط ميسان
يحتضن ملعب التاجي مباراة مهمة لفريقي
الكهرباء وضيفه نفط ميسان ،ويسعى فريق الكهرباء
الق�ادم م�ن تع�ادل يف املب�اراة املاضية أم�ام النجف،
إليقاف زحف فريق نفط ميسان.
وي�درك املدربان عب�اس عطية ورزاق فرح�ان أهمية
نقاط املباراة يف الئحة الرتتيب.
ويحتل الكهرباء املركز ال�ـ 12برصيد  15نقطة ،فيما
يحتل نفط ميسان املركز الخامس برصيد  21نقطة.
بغداد × الديوانية
يف املباراة الثانية سيكون املدرب الجديد لكرة الديوانية

س�مري كاظ�م ،مطالبا بتصحي�ح مس�ار الفريق بعد
الخس�ارة الثقيلة أمام ال�زوراء والتي ال يتحمل وزرها
عىل اعتباره استلم املهمة قبل املباراة بساعات فقط.
وبالتايل س�تكون مواجهة أمانة بغ�داد يف ملعب بغداد
اختب�ارا حقيقيا للم�درب الجديد ،كما يس�عى عصام
حم�د نفض غبار الخس�ارة الثقيلة التي تعرض لها يف
الجولة املاضية أمام القاسم بثالثية.
أمانة بغداد يحتل املركز الثامن برصيد  18نقطة ،فيما
يحل الديوانية باملركز الـ 11برصيد  16نقطة.
السماوة × الصناعات

فابينيو :صالح لـم يتغري..
وما يقال عنه شائعات

فرس�ان البادي�ة الس�ماوة يس�تضيف فري�ق
الصناع�ات الكهربائي�ة يف لقاء مه�م للطرفني،
حيث يس�عى الفريقان للهروب من ذيل القائمة
وإنعاش حظوظهما يف البقاء بدوري الكبار.
ويع�ي م�درب الس�ماوة ش�اكر محم�ود ،أن
مواجهة فريق منافس تعني نقاطها مضاعفة،
أي تبعد منافس وتتقدم لألمام.
يف املقاب�ل م�درب الصناع�ات عم�اد ع�ودة
التي
يراه�ن على املباري�ات
تتق�ارب م�ع فري�ق
باملس�توى لالرتق�اء
بالئح�ة الرتتي�ب
والخروج من القاع.
الس�ماوة يحتل املركز الـ17
برصيد  12نقط�ة ،فيما يقبع
الصناعات الكهربائية باملركز
األخري بـ 10نقاط.
زاخو × القاسم
فري�ق زاخ�و صاح�ب النتائ�ج
املمي�زة سيراهن على ملعب�ه،
عندم�ا يس�تضيف فريق القاس�م

القادم من فوز كبري عىل أمانة بغداد.
ونج�ح عادل نعمة مدرب القاس�م الجدي�د ،باالختبار
األول لذل�ك يس�عى ملواصل�ة نتائج�ه املميز النتش�ال
الفريق من شبح الهبوط.
زاخو يحتل املركز الس�ادس بـ 21نقط�ة ،فيما يحتل
القاسم املركز الـ 19برصيد  10نقاط.
امليناء × النفط
اللق�اء الخامس لقاء مهم ج�دا ألصحاب األرض فريق
املين�اء ال�ذي لوح�ت إدارت�ه بضرورة تغيير املدرب
للخروج من دوامة النتائج الس�لبية ،عندما يستضيف
النفط الذي يهدد مدربه باإلقالة لرتاجع الفريق بالئحة
الرتتيب.املب�اراة مصريي�ة للمدربين ومهم�ة لهما
يف تصحي�ح املس�ار بال�دوري ،حي�ث يراهن
الروماني تيتا فالريي�و عىل ملعبه ،فيما
يعول يحي�ى علوان على روح العبي
النف�ط بعد تعادله مع الرشطة يف
الجولة املاضية.
امليناء يحتل املركز الثامن عرش
برصي�د  11نقط�ة ،فيما يحتل
النفط املرك�ز العارش برصيد 17
نقطة.

المستقبل العراقي /متابعة

أكم�ل الك�رخ تعاق�ده م�ع
املهاج�م النيجيري س�لمون
ويليامز لينضم إىل الفريق بفرتة
االنتق�االت الش�توية ويمثل�ه
بمنافسات الدوري املمتاز.
وقال مصدر مق�رب من النادي:
«اإلدارة أنهت إج�راءات التعاقد
م�ع النيجيري س�لمون ال�ذي
س�بق وأن مثل فريق�ي الزوراء
والقوة الجوية بمواس�م سابقة
حي�ث سيش�كل إضاف�ة نوعية
لخط هجوم الك�رخ ،والتحاقه بالفريق
سيكون خالل األيام املقبلة لتتم إضافته
حال فتح باب االنتقاالت الشتوية».
وبني« :هناك محاوالت لضم العب محيل
أب�دى رغبت�ه بتمثي�ل الكرخ س�يفصح
عنه ح�ال إتم�ام الصفقة ،حيث س�بق
لالع�ب وأن مث�ل املنتخ�ب الوطن�ي يف
بطول�ة الخلي�ج األخيرة ،باإلضاف�ة إىل

دورمتوند يستقر
عىل بديل سانشو

المستقبل العراقي /متابعة
أع�رب أوليفر بريهوف ،مدير االتح�اد األملاني لكرة القدم ،عن أمله
يف عودة الوئام والهدوء مع مس�عود أوزيل نجم املانش�افت الفائز
بلقب كأس العالم  2014بالربازيل.
وق�ال بريهوف يف ترصيحات نرشتها صحيفة «بيلد» األملانية اليوم
األربع�اء« :علمنا أن رئيس االتحاد األملان�ي لكرة القدم تواصل مع
مس�عود ..سنكون س�عداء إذا تم االجتماع وعاد الجميع للجلوس
حول املنضدة».وأضاف« :تواصلت بالفعل مع مسعود عرب تطبيق
واتساب لتهنئته بعيد ميالده ،وجاء رده لطيفا للغاية».

اقتراب النادي من التعاقد مع قلب دفاع
أفريقي».
وأشار إىل أن الجهاز الفني يسعى لرتميم
خطوط الفريق خالل االنتقاالت الشتوية
والدخول بقوة للمنافس�ات بعد أن أهدر
عددا كبريا من النقاط أخرها الخسارة يف
املباراة املؤجلة أمام النجف.
يذكر أن فريق الكرخ يحتل املركز الرابع
عرش برصيد  14نقطة.

واعت�زل أوزيل اللعب الدويل وس�ط اتهام�ات بالعنرصية وذلك بعد
الخ�روج املهين للفريق من رحل�ة الدفاع عن لقب�ه العاملي ،حيث
فشل يف اجتياز دور املجموعات بمونديال  2018بروسيا.
وقب�ل بداية موندي�ال  ،2018التقطت بعض الص�ور املثرية للجدل
لالعب أوزيل ،برفقة الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان.
وقال أوزيل أمس األول االثنني إنه تلقى «رس�الة شخصية لطيفة»
من فريتز كيلر رئيس االتحاد األملاني لكرة القدم.
وأك�د الالعب أنه ل�م يندم عىل اللع�ب ألملانيا مس�تعيدا «الذكريات
املدهش�ة» ل�ه والفري�ق يف بطول�ة كأس العال�م  2014الت�ي توج
الفريق بلقبها.

القاسم يتعاقد مع الربازييل فرناندو والسنغايل ديمبا

المستقبل العراقي /متابعة

تعاقدت الهيئة اإلدارية لنادي القاسم مع
العبني محرتفني جديدين سيتم إضافتهما
لقائمة الفريق بفرتة االنتقاالت الش�توية
لتمثي�ل الفري�ق بمنافس�ات ال�دوري
املمتاز.
وق�ال م�درب القاس�م ع�ادل نعم�ة يف
ترصيح�ات خاص�ة لك�ووورة إن النادي
أكمل التعاقد بش�كل رس�مي مع املهاجم
الس�نغايل ديمبا والعب االرت�كاز الربازييل
فرنان�دو كاردوس حي�ث مثال فريق نفط
الوسط يف مواسم سابقة ،الفتا إىل أن إدارة
النادي تكمل إجراءات تأشرية الدخول من
أجل التحاقهما بوقت مبكر.

المستقبل العراقي /متابعة
أفاد تقرير صحفي ،بأن بوروس�يا دورتموند اس�تقر عىل
بدي�ل لالعبه اإلنجليزي جادون سانش�و ،ح�ال رحيله إىل
مانشستر يونايتد ،س�واء يف الش�تاء الجاري أو يف نهاية
املوسم.
وكان سانش�و قري ًب�ا م�ن االنتقال إىل مانشستر يونايتد
يف الصي�ف امل�ايض ،لوال االختلاف عىل التفاصي�ل املادية
للصفقة مع دورتمود.
وبحس�ب مجلة «فرانس فوتبول» ،فإن مسؤويل بوروسيا
دورتموند اس�تقروا عىل الفرنيس تانج�ي كوليبايل ،العب
شتوتجارت ،للتعاقد معه حال رحيل سانشو.
ويبلغ كوليبايل من العم�ر  19عامً ا ،ويلعب كجناح أيرس،
حي�ث انض�م إىل ش�توتجارب يف صي�ف  ،2019قادمً ا من
شباب باريس سان جريمان ،يف صفقة مجانية.
وأضافت الصحيفة ،أن بوروس�يا دورتموند لن يقف أمام
رحيل سانشو ،حال وصول عرض مادي مناسب للنادي.
وكان مانشسرت يونايتد قد تقدم بعرض قيمته  91مليون
جني�ه إسترليني لضم سانش�و يف الصيف امل�ايض ،إال أن
دورتموند اشرتط الحصول عىل  110ماليني إسرتليني.

وبني أن هناك مفاوضات مع العب لبناني
وآخر س�نغايل «ونأمل أن تت�م الصفقات
بوقت قي�ايس ويبدأ الفري�ق بوقت مبكر
للتحضير إىل منافس�ات ال�دوري ك�ون
فريق القاس�م بحاجة إىل تدعيم خطوطه
ونراه�ن على اإلضاف�ات التي س�نربمها
بالفرتة الشتوية».
وأوضح أن الجهاز الفني يركز عىل رضورة
االرتقاء باملستوى الفني للفريق والخروج
م�ن املناط�ق امله�ددة بالهب�وط حيث أن
هدفهم األول هو البقاء يف الدوري املمتاز.
يذك�ر أن إدارة نادي القاس�م اس�تنجدت
باملدرب عادل نعمة لخالفة املدرب السابق
جاس�م جرب النتش�ال الفريق م�ن املركز
قبل األخري.

شكوك حول مشاركة مييس أمام ريال سوسيداد

المستقبل العراقي /متابعة

كش�ف تقري�ر صحف�ي إس�باني ،ع�ن ش�كوك ُتحي�ط
بمش�اركة األرجنتيني ليونيل مييس ،قائد برشلونة ،أمام
ريال سوس�يداد ،يف نصف نهائي كأس السوبر اإلسباني.
وبحس�ب صحيفة «موندو ديبورتيفو» اإلس�بانية ،فقد

غ�ادر فري�ق برش�لونة إىل ملع�ب التدريب�ات ،م�ن أجل
ً
مرانا تنش�يط ًيا أخ ً
ريا ،استعدا ًدا ملباراة سوسيداد،
خوض
باس�تثناء الثنائي ليوني�ل مييس ورونال�د أراوخو.وكان
أراوخ�و ق�د تع�رض لإلصابة خلال مواجه�ة غرناطة
األخيرة بالليجا ،لكنه تواجد م�ع الفريق يف قرطبة ،دون
الكش�ف عن مصريه من املباراة.أما بالنسبة ملييس ،فقد

زيدان حيمي ثنائي الريال من غدر برييز

أكد تقرير صحفي إس�باني ،أن الفرنسي زين الدين زيدان،
املدير الفني لريال مدريد ،هو السبب الوحيد يف بقاء الثنائي
إيس�كو ومارس�يلو مع الفريق حتى اآلن.ويعد الثنائي أحد
أفراد الجيل الذهبي للري�ال ،والذي حقق  3بطوالت متتالية
ل�دوري أبطال أوروب�ا ،إال أنهما فق�دا بريقهم�ا الذي كانا

عليه.وبحسب صحيفة «س�بورت» الكتالونية ،فقد تراجع
مس�توى إيس�كو ومارس�يلو بش�دة عق�ب نهائ�ي دوري
األبطال يف  ،2018حيث فقدا مكانهما يف التش�كيل األسايس
للمرينج�ي ،وهو ما دف�ع فلورنتينو برييز ،رئي�س النادي،
للتفكير يف بيعهما خالل صي�ف  ،2019قبل ع�ودة زيدان.
وأوضح�ت الصحيف�ة ،أن س�بب تمس�ك زيدان باس�تمرار
الثنائي ،هو ش�عوره بأنه مدين لهم�ا بما قدموه يف واليته

برشلونة يتوصل التفاق حول
صفقة جارسيا
المستقبل العراقي /متابعة

كشف تقرير صحفي إسباني ،عن انفراجة
جدي�دة يف مفاوض�ات صفق�ة انتق�ال
إريك جارس�يا ،مدافع مانشستر سيتي،
إىل برش�لونة ،يف يناي�ر /كان�ون الثان�ي
الجاري.وح�اول برش�لونة ضم جارس�يا
الصيف امل�ايض ،إال أن مغاالة مانشستر
سيتي املادية ،وقفت أمام إتمام الصفقة.
وبحس�ب صحيفة «مون�دو ديبورتيفو»
اإلسبانية ،فإن برشلونة توصل التفاق مع
مانشسرت سيتي ،عىل ضم جارسيا الشهر
الج�اري ،بعد أن خفض النادي اإلنجليزي
من مطالبه املالية.وكان مانشسرت سيتي
قد اشترط الحصول عىل  10ماليني يورو
ومثلها كمتغيرات يف الصيف املايض ،قبل
أن يخف�ض الرقم إىل النص�ف ،وذلك قبل
 6أش�هر من نهاية عقد جارس�يا.ووافق

المستقبل العراقي /متابعة

بريهوف :سأكون سعيد ًا بعودة الوئام مع أوزيل

المستقبل العراقي /متابعة
أكد الربازييل فابينيو ،نجم وس�ط ليفربول ،أن الش�ائعات
تط�ارد زميل�ه املصري محمد صلاح ،ألنه م�ن الالعبني
الكبار.
وانترشت تقاري�ر تفيد بأن صالح قد يرحل عن ليفربول،
بعدم�ا أب�دى إعجابه بري�ال مدريد وبرش�لونة يف مقابلة
صحفية ،الشهر املايض.
وق�ال فابيني�و يف ترصيح�ات لقناة س�كاي س�بورتس:
«دائمًا ما ترتبط الش�ائعات بالالعبني الكبار ،صالح يلعب
لليفرب�ول ،أح�د أكرب الف�رق يف العالم ،وم�ن الطبيعي أن
يرتبط اسمه بفرق أخرى».
وأض�اف« :صالح س�عيد ج�دا هن�ا ،وس�عيد بأدائه هذا
املوس�م ،ويريد أن يكون األفضل ،ويريد مس�اعدة الفريق
ويعمل بجد من أجل ذلك».
وتاب�ع« :كان هذا هو الحال دائمًا ولم يتغري عىل اإلطالق،
يواصل تسجيل األهداف ،وهو ما اعتاد الجميع عىل رؤيته،
يف غرف�ة تغيري املالبس ،يتح�دث دائمًا مع الجميع ويطلق
النكات».
وأتم« :ال أراه متأثرا بأي يشء( ،ويف الحقيقة) أنا ال أتابع
األخبار باستمرار ،لذا لست متأك ًدا من أي شائعات ،وكما
قلت :الالعبون الكبار يحاطون بش�ائعات االنتقال ألندية
النخبة دائما».

الكرخ يتعاقد مع النيجريي ويليامز

األوىل ومس�اعدته عىل صناعة تاري�خ مذهل.وقال زيدان يف
ديس�مرب/كانون أول املايض« :لن أنس أب ًدا كل ما قدماه يل،
لكن عليهم أن يعمال بجد».ويحاول إيسكو ومارسيلو حال ًيا
اس�تعادة ثقة زي�دان ،من خالل األداء الق�وي يف التدريبات،
لكنه�م يلق�ون صعوب�ة يف املش�اركة يف ظ�ل تأل�ق كروس
ومودريتش بالنس�بة إليس�كو ،وميندي بالنسبة ملارسيلو.
وأش�ار التقرير ،إىل أنه تم طرح الثنائي يف س�وق االنتقاالت

عائق وحيد يعرتض طريق بايرن لضم بديل أالبا
المستقبل العراقي /متابعة
بدأ ن�ادي بايرن ميونخ تحدي�د أهدافه يف
سوق االنتقاالت بعد نهاية املوسم الحايل،
تحس ًبا لرحيل بعض نجومه .ومن املتوقع
رحي�ل املدافع النمس�اوي ديفيد أالبا فور

انتهاء تعاق�ده يف يونيو /حزيران املقبل،
وذلك بعدما رفض الالعب العرض املقدم له
م�ن أجل التجديد يف أكتوبر /ترشين األول
املايض .وكشفت صحيفة «سبورت بيلد»
عن دخ�ول الفرنيس داي�وت أوباميكانو،
مدافع اليبزيج األملان�ي ،دائرة اهتمامات

الن�ادي الباف�اري ،لتعوي�ض الرحيل
املحتم�ل ألالب�ا .رغ�م ذل�ك ،أفادت
الصحيفة ب�أن العائق الوحيد يف
طري�ق بايرن يتمث�ل يف بلوغ
قيم�ة صاحب ال�ـ 22عامً ا
حوايل  45مليون يورو.

البورتا يرشح خطته االقتصادية لرتميم برشلونة

المستقبل العراقي /متابعة
مانشسرت سيتي عىل مبلغ  5ماليني يورو
ومثلهما كمتغريات ،باإلضافة إىل موافقته
عىل تقايض املبلغ األسايس يف العام املقبل،
يف ظل األزمة التي يعاني منها برش�لونة.
وم�ع ذلك ،س�يضطر برش�لونة لالنتظار
حتى األس�بوع األخري م�ن يناير /كانون
الثاني الج�اري ،لحني قدوم رئيس جديد،
وحسم الصفقة مع مانشسرت سيتي.

رشح املرش�ح املحتمل لرئاس�ة برش�لونة ،جوان
البورت�ا ،األربع�اء ،برنامج�ه االقتص�ادي املنتظر
تطبيق�ه ح�ال عودت�ه للنادي.وأوض�ح البورتا أن
فري�ق إدارته يتوقع دخال ق�دره  650مليون يورو
بحد أقىص لهذه الدورة ،أي أقل بنسبة  %15من ذلك
الذي توقعه املجلس الس�ابق ( 791مليون يورو).
وأض�اف البورتا يف ع�رض مرشوعه االقتصادي أن
«الركائز الثالث لخطة عملنا ستكون إعادة تنظيم

الدي�ون وتخفيضها ،والتحك�م يف النفقات وزيادة
الدخل».باإلضاف�ة إىل ذل�ك ،أعل�ن أن�ه إذا انتخ�ب
رئيس�ا للن�ادي الكتالون�ي ،فس�يقوم «بمراجعة
الحس�ابات ملعرف�ة حج�م الدي�ن بش�كل دقي�ق
وطبيعته ووضع الخزانة».وفيم�ا يتعلق بميزانية
موسم  ،2022-2021قال البورتا إن فريقه يعتقد
أن�ه يمكن تحقيق « %65من دخ�ل ما قبل كوفيد-
 19ألن املتفرجين س�يكونون قادري�ن وقتها عىل
دخول ملعب كامب نو».من جانبه ،أش�ار خاومي
جيرو ،املس�ؤول امل�ايل بفري�ق املرش�ح املحتمل،

إىل أن «مش�كلة برش�لونة ليس�ت كوفيد19-
فحسب ألن بايرن ميونخ وريال مدريد حققا
نتائج صافية أفضل من برشلونة يف السنوات
األخرية».وهكذا ،اعترب جيرو أن هذه الدورة
يمكن أن تنتهي «بخس�ائر قدرها  150مليون
يورو هذا املوسم» لربشلونة.ولقلب هذا الوضع،
قال املسؤول االقتصادي لفريق ترشيح البورتا
أن اله�دف «هو الحصول على فوائد لتحقيق
اقتص�اد مس�تدام ق�ادر على الحف�اظ عىل
النموذج الحايل للنادي».

طلب استبداله يف الشوط الثاني من مباراة غرناطة ً
أيضا،
لكن برش�لونة لم يعلن أي يشء يتعلق بإصابته.وش�ارك
مييس يف تدريبات برش�لونة ،التي أقيم�ت أمس الثالثاء،
بش�كل طبيعي (عىل األقل يف الدقائق التي ُس�مح خاللها
بتواجد وس�ائل اإلعالم) ،دون معرف�ة ما إذا كان تعرض
فيما بعد أم ال.
لإلصابة

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد  2298الخميس  14كانون الثاني 2021

مساحة للرأي

امـضـاءات

سالم محمد العامري

عدنان ابو زيد

العراقيون بني التغيري واملقاطعة
«التق�دم مس�تحيل دون تغري ،وأولئك الذين ال يس�تطيعون
تغيير عقوله�م ،ال يس�تطيعون تغيير أي يشء”  -جورج
برنارد تشو ،كاتب آيرلندي شهري.
االنتخابات يف النظام الديمقراطي عىل قدر كبري من األهمية،
فال يمكن إرساء الديمقراطية دون انتخاب الشعب ملن يمثله
بتثبي�ت حقوقه وإدارة الدولة ،وال يختلف ذلك بنوع الحكم،
س�وا ًء كان برملانيا ً أو رئاس�ياً ،وبما أن الش�عب العراقي قد
اختار نظام الحكم الربملاني والذي حدد بأربع س�نوات لكل
دورة انتخابي�ة؛ فم�ن الواجب عدم مقاطعة تلك املمارس�ة
عىل أن تكون بالصيغة الصحيحة وطنياً.
مار َ
َس الش�عب العراقي حق�ه يف االنتخاب�ات تحت ظروف
عصيب�ة ورصاع�ات وتدخلات إقليمي�ة ودولي�ة ونزاعات
داخلية طائفية وعرقية ،إضافة لدخول املجاميع اإلرهابية،
ما جعل من االختيارات الش�عبية متأرجحة بني هذه الجهة
أو تلك ،دون التفحص والتمحيص بنوعية الربنامج للقوائم
السياسية ،فكان هم أغلب الساسة ،كيفية تكوين حكومة،
ول�م يبحثوا عن برنامج حقيق�ي ،لبناء دولة تعيد للمواطن
كرامته ،وتس�عى لتوفري العيش الكريم ،مع توفري الخدمات
بكل مس�مياتها ،بعد ما خلفه نظام البعث من مآيس بسبب
سياس�اته الرعناء ،فازداد الوضع س�و ًء لغي�اب التخطيط
واإلدارة ،م�ا جعل الفش�ل وتفيش الفس�اد ,يأخذ مأخذه يف
إحباط املواطن وتقاعس�ه شيئا ً فش�يئا ً عن ممارسة عمله
والعزوف عن االنتخابات.
كحصيل�ة للمعاناة الت�ي َم َر به�ا العراقيون ،لجأ الش�باب
ٌ
املكفول دستورياً ،ما جعل املتصيدين
ملمارسة حق التظاهر
يف املاء العكر من ركوب تلك املوجة الجماهريية لحرفها عن
مس�ارها وإثارة الفوىض ،ما أدى لس�قوط مئات الش�هداء
يف س�احات التظاهر واالعتصام ،لتتصاع�د املطالب بتغيري
الحكومة ليزداد األمر سوءاً ،فقد دخل العراق يف أزمة تكوين
تلك الحكومة الذي اشرتط املحتجون استقالليتها وكفاءتها
ونزاهته�ا و جعل�وا أول مهامها القي�ام بانتخابات مبكرة
تحت قانون جديد يحد من س�يطرة الساسة الفاسدين عىل
الربملان والحكومة.

الرأساملية تعانق االشرتاكية

كـاريكـاتـير

اكتشاف «خلية فريدة» قد تساعد
عىل شفاء القلب!

احللبويس والالمي يبحثان منحة الصحفيني واألدباء والشعراء
والفنانني يف موازنة 2021

بغداد  /المستقبل العراقي
استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبويس،
أمس األربعاء ،نقيب الصحفيني العراقيني السيد
مؤيد الالمي.
وجرى خالل اللقاء مناقش�ة عدد من املواضيع،
منها بحث منحة الصحفيني واألدباء والش�عراء

والفنانين يف املوازن�ة االتحادي�ة العامة لس�نة
 ،2021حي�ث وعد الحلب�ويس بمتابعة املوضوع
وتثبي�ت املنحة بكامل مبلغها من دون تخفيض
دعما ً للصحافة واإلعالم.
كما استعرض النقيب خطة عمل النقابة للفرتة
املقبلة ،وق ّدم رشحا ً عن انتخابات فروع النقابة
الت�ي تجري حالي�ا باملحافظات ،فيم�ا أكد عىل

شكر وتقدير

بأس�م العراقيين كاف�ة وبأس�م اه�ايل منطقة
املعام�ل خاص�ة  ،نتق�دم بالش�كر والتقدير اىل
س�يطرة املعام�ل وش�كرنا املوص�ول اىل ام�ر
الس�يطرة العميد محمد خلف احمد واىل النقيب
ضياء فانوص واملفوض عالء عبد الحسني سعد
واملفوض محمد كاظم محمد – لتعاملهم الطيب
مع املواطنني بكل طيب واخالق  ،وملا يبذلوه من
جه�د يف التدقيق املهني الع�ايل من اجل ان تكون
املنطقة امنة مطم ٔينة  ،كل كلمات الثناء تصمت
خجالً أمام م�ا تقدموه من ُ
جه� ٍد متميز وعم ٍل
ٔ
دووب الجل املصلحة العامة ،فش�كرا ً لكم  ،وكل
ٔ
كلمات الحب والوفاء لكم ،واتمنى لكم االستمرار
أكثر فأكث�ر لتحقيق جميع االٔه�داف والوصول
الٔعىل املراتب.
فانت�م نع�م املخلصين االوفياء الذي�ن يحملون
امان�ة العم�ل واالخالص يف اعناقه�م  ،بارك الله
بجهودك�م الوطنية واالنس�انية وانتم تخدمون
بلدنا العزيز .
علي الساري
عن اهالي منطقة المعامل

العراقـي

أهمي�ة العمل عىل إيجاد مق�رات لفروع النقابة
يف املحافظات.
رَّ
وعب الحلب�ويس عن تقديره لعم�ل الصحفيني
واإلعالميين ،مؤك�دا ً أن مجلس النواب يس�عى
لتقديم كل ما يسهم يف دعم هذه الرشيحة التي
لها دور مميز يف جمي�ع الظروف واألزمات التي
مرت بها البالد.

اكتش�ف علم�اء جامعة «كالغ�اري» الكندي�ة خلية مناعي�ة تقع يف
الفض�اء املحي�ط بالقلب ،ق�ادرة عىل من�ع تندب عضل�ة القلب بعد
اإلصابة .ويحيط بالقلب غشاء ميلء بالسائل يسمى «سائل تامور»،
الذي لم يتمكن العلماء من فهم وظيفته بشكل جيد سابقا.
واآلن ،وجد العلماء أن هذا السائل الغامض يحتوي عىل بالعم وخاليا
مناعية ،تساعد عىل ترميم القلب بعد اإلصابة .وأوضحت الدراسة أن
الدم ينقل األكسجني إىل القلب ،ودون ذلك ،تتعرض األنسجة العضلية
لإلصابة وتبدأ باملوت .وعندما ُيصاب شخص ما بأمراض القلب ،فإن
أفضل أمل لديه هو إدارة األعراض وتقليل املزيد من األرضار املحتملة.
ويمك�ن للجراحني إصالح األوعية الدموية املصاب�ة يف جراحة القلب
املفتوح ،ووضع أجهزة ضبط رسع�ة القلب أو إجراء عمليات زراعة
القل�ب (يف حاالت نادرة) .ولكن ال يوجد س�وى إجراءات قليلة يمكن
القيام بها لتوخي اإلصابات طويلة األجل.

احلرمان من النوم يؤدي إىل مشكلة صحية خطرية!
يمك�ن أن يؤدي الحرمان من النوم إىل زيادة
خطر اإلصابة بالسمنة ،ما أثار حرية خرباء
الصحة الذين عمدوا إىل تس�ليط الضوء عىل
ماهية هذه العالقة.
و ُيعرف (عىل نطاق واسع) أن النوم يساهم
يف عملية ترمي�م الدماغ ،ويعد مهما لصحة
الجسم بأكمله.
وق�ال ش�يفاني راجديف ،املعال�ج الغذائي:
«أظه�ر العديد من الدراس�ات وج�ود صلة
مبارشة بني قلة النوم والسمنة .ويؤدي األرق
إىل انخفاض الطاقة باإلضافة إىل التأثري عىل
الهرمون�ات ،مثل زيادة مس�تويات هرمون
الغريلين ،وبالتايل زي�ادة الش�هية وتعزيز
تخزي�ن الدهون .وباإلضاف�ة إىل ذلك ،تؤدي
قلة الن�وم أيض�ا إىل انخفاض الحساس�ية

لألنس�ولني وتحمل الجلوكوز ،وكذلك زيادة
مس�تويات الكورتيزول .وكل هذه العوامل
ترتبط ارتباطا مبارشا بالس�منة» .ووجدت
دراس�ة ُنرشت يف مجلة  ،BMJوجود عالقة

وثيقة بني الحرمان من النوم والسمنة لدى
البالغني.واس�تعرضت دراسة أخرى أجرتها
معاهد الصح�ة الوطنية باملكتب�ة الوطنية
األمريكية للط�ب ،األدلة الحديثة التي تربط
انخف�اض م�دة النوم وس�وء نوعي�ة النوم
بالس�منة ،مع الرتكيز عىل الدراس�ات التي
أجريت عىل البالغني.
وخلصت الدراس�ة إىل أن الحرمان من النوم
يؤثر عىل توازن الطاقة ،حيث يزيد من معدل
اإلنفاق ويؤثر عىل السعرات الحرارية.
ويزيد النعاس واإلرهاق من السلوك املستقر،
وبالت�ايل يقلل من نفق�ات الطاقة املرتبطة
بممارس�ة النش�اط .وال يق�ل الن�وم الجيد
ليال أهمية عن ممارسة التمارين الرياضية
بانتظام ،واتباع نظام غذائي صحي.

أصب�ح مل ِفتا ً يف عرص تلايش األيديولوجيات السياس�ية،
انتعاش النقاش مجد ّدا بني النخب السياسية واالقتصادية
الغربية حول اليس�ار واليمني ،واش�باح االشتراكية التي
ً
ّ
ووفق�ا ملجل�ة غالوب،
تنس�ل اىل الرأس�ماليات الغربي�ة،
يبصر الرأس�ماليون الديمقراطي�ون يف الغ�رب اآلن إىل
االشتراكية بمنظور أكثر إيجابية ،ونج�م عن ذلك ارتقاء
سياس�يني يؤمنون حتى بإبدال الرأس�مالية باالشرتاكية،
فيما املحافظون يدركون الخطر ويتداركونه برفع ش�عار
«املوت أفضل من األحمر» وهم يف حالة من انفعال فكري،
معتربي�ن ّ
ان من غري املمكن ،عىل س�بيل املثال ال الحرص،
التعامي عن رؤية نجاحات الرأسمالية ،العظيمة ،والسري
على هدي تجارب مثل فنزويال االشتراكية ،حيث “يموت
ً
جوعا”.
الناس
ال يخل�و النق�اش ح�ول رواج “االشتراكية” يف املجتم�ع
الرأس�مايل م�ن اس�تقطاب ملش�اعر الناس عىل حس�اب
الحقائق االقتصادية واالجتماعية ،ومخرجات التطبيقات
الفعلية ،طاملا ان السياس�ة تلوي اعناق الحقائق ،فالقول
ان الرأس�مالية قد خذلت الناس وأن االشرتاكية هي الحل،
م�ا ه�و يف الحقيق�ة اال تبس�يط كاريكات�وري للواقع ،ال
يخل�و من ارهاصات سياس�ية انتهازية ،فيم�ا الواقع ان
االقتصادي الغربي واقتصاديات روس�يا والصني واليابان،
بإنجازاتها العظيمة ،ماهي اال مزيج ناجح بني مؤسسات
الس�وق الرأس�مالية ،والحكومي�ة املركزي�ة ،والتجزئ�ة
االشرتاكية.
لعقود عديدة ،تساجلت القيم الرأسمالية واالشرتاكية عىل
نيل االعرتاف بش�هادة “االصلح” لبناء اقتصاديات الدول،
وخلّف اليس�ار واليمني ،الكثري من املع�ارك األيديولوجية،
لكن الحقيقة ّ
ربز منترصا ،الن الخاتمة كانت
ان كل ذلك لم ُي ِ
للنظام الهجني الذي يزاوج بني االشرتاكية والرأسمالية.
يحت�اج اليس�ار ووراءه االشتراكيون ،إىل تقدي�ر دور
الرأس�مالية يف تعزيز انتاج الوفرة ،وما صاحبه من ترف،
فيم�ا يحت�اج اليمني إىل اإلق�رار بالدور ال�ذي ال غنى عنه
لش�بكات األمان االشتراكية والضمان الصحي ،يف تهدئة
مشاعر عدم اليقني بالرأسمالية.
االشتراكيون الديمقراطي�ون الجدد يف الوالي�ات املتحدة،
مثلا ،الذي�ن يرتش�حون للمناص�ب ال يطالب�ون بتأميم
الصناع�ة أو إلغ�اء امللكية الخاص�ة ،بل يدع�ون إىل دولة
رفاهية مع ّززة بش�كل كبري بضمان�ات الضبط الحكومي
ملختلف الصناعات.
ف�رق كبري بين الديمقراطي�ة االجتماعية كم�ا يف هولندا
والدنم�ارك أو الس�ويد وبين مثيالته�ا يف االقتصادي�ات
الرأس�مالية النها تم�ارس منهج الحري�ة االقتصادية ،اذ
تتف�وق الدنم�ارك والس�ويد- ،حي�ث الرضائ�ب مرتفعة
واإلنفاق الواس�ع عىل الرفاهية ،-على الواليات املتحدة يف
أمن حقوق امللكية ،وسهولة التأسيس لألعمال ،واالنفتاح
عىل التجارة ،والحرية النقدية.
ويف التطبي�ق الفعيل ،فان الضمانات االشتراكية الناعمة
املصحوبة باالبتكار الرأسمايل واملنافسة والكفاءة والتجارة
والنم�و ،تعطي درس�ا مفيدا ع�ن ج�دوى الديمقراطيات
االجتماعية يف بلدان الشمال األوروبي.
ّ
إن أش� ّد أنصار الرأس�مالية مثل الرئيس األمريكي ،دونالد
ً
تدفقا ثابتاً
ترام�ب ،ومذهبه التجاري البحت ،ال�ذي يؤمّ ن
م�ن الفرص ،يدعو أيضا اىل األس�واق العادلة ذات القواعد
الت�ي ال تجع�ل األغني�اء يأخ�ذون كل يشء ،ويتعلق األمر
باألقوي�اء أيضا ،ومثلما نجحت تجرب�ة االقتصاد الهجني
بني االشتراكية والرأس�مالية يف خلق أس�واق أكث�ر ثرا ًء،
فإنها أيضا جعلت جميع املواطنني ،أكثر غنى.

مرض الزهري ينترش يف أوروبا
أعلن املركز األوروبي للوقاية من األمراض ومكافحتها ،أن عدد املصابني
بم�رض الزه�ري يف أوروبا ازداد بنس�بة  ، %70وأن  % 85منهم هم من
الرجال.
تشير بيانات املركز األوروبي للوقاية ومكافح�ة األمراض ،إىل أنه منذ
ع�ام  2010ازداد عدد املصابني بمرض الزهري بنس�بة  .% 70فإذا كان
ع�دد املصابني باملرض يف أوروبا  33ألفا عام  ، 2017فإن عددهم حاليا
أصب�ح  260ألفا .هذا يعني أن ع�دد املصابني بمرض الزهري يف أوروبا
أعىل من عدد املصابني بمرض نقص املناعة.
وقد سجلت أكثر اإلصابات بمرض الزهري يف إيسلندا وإيرلندا وبريطانيا
وأملانيا ومالطا.
ووفقا ألن�درو أماتو غويس ،رئيس مركز مكافحة مرض نقص املناعة
واألمراض املنقولة عن طريق االتصال الجنيس والتهاب الكبد الفريويس،
فإن مرض الزهري يصيب عادة الرجال الذين يعيش�ون نمط حياة غري
تقليدي (مثليني) .مشيرا إىل أن «النس�اء أصبح�ن أقل عرضة لإلصابة
بهذا املرض ،لذلك نالحظ انخفاض عددهن حاليا».

أفضل مرشوب طبيعي مثايل للصحة
أعلن خبراء املركز العلمي للنظم الغذائية التابع
ألكاديمي�ة العلوم الروس�ية ،أن مشروب دوار
الش�مس الدرن�ي الخايل من الكح�ول هو أفضل
مشروب للصحة املثالية .عباد الش�مس الدرني
ويسمى أيضا خرشوف القدس وكمثرى األرض،
هو نبات يتبع جنس دوار الشمس من الفصيلة
النجمية ،دائم الخرضة يتميز بخصائص عالجية

جري��دة المس��تقبل العراق��ي

تصدر ع��ن مؤسس��ة المس��تقبل العراقي��ة
للصحاف��ة والطباع��ة والنش��ر

عديدة ،حيث يستخدم يف صنع أدوية لعالج النوع
الثان�ي من مرض الس�كري والس�منة وأمراض
الكىل والجهاز الهضمي .بحسب الخرباء .إضافة
لهذا يحت�وي عباد الش�مس الدرني عىل نس�بة
عالية من األحماض األمينية ومجموعة فيتامني
 Вوكربوهيدرات مفيدة وحمض األس�كوربيك،
و بيت�ا كاروتين وعن�ارص معدنية أخ�رى مثل

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

الكالس�يوم والحدي�د والفس�فور والك�روم
والبوتاسيوم واملغنيس�يوم والزنك والسيليكون.
ويشير الخرباء إىل أنه يمكن صنع مرشوب غري
كحويل أساس�ه عباد الشمس الدرني مع إضافة
القلي�ل من عصير الج�زر واليقطين والتفاح
والربق�وق واألناناس ،على أال تقل نس�بة عباد
الشمس الكحويل فيه عن .% 20-15
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