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اإلمام علي بن أبي طالب
 )عليه السالم(

خالف نفسك تسرتح العراقي
رئيس جملس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

بشكل عاجل..
 الدفاع األمريكيـة تسحـب 

)٥٠٠( جندي من العراق 
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الكاظمي يتلقى اتصاال من بـومبيـو لبحـث تنميـة التعـاون بيـن البلديـن
القانونية الربملانية تتحدث عن )3( نقاط »خالفية« يف ترشيع قانون املحكمة االحتادية

ص2

ص2

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

رهن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
أمس الثالثاء، تنفيذ االتفاقيات ومذكرات التفاهم 
مع الدول العربية واألجنبية بإقرار موازنة للعام 
املقب�ل، وفيما أش�ار إىل أن الع�راق متاح لجميع 
الدول الراغبة يف االس�تثمار، أكد عدم وجود إلغاء 

لالتفاقية الصينية – العراقية. 
وق�ال الكاظم�ي، خ�الل مؤتمر صحف�ي أعقب 
جلسة مجلس الوزراء، إن »الحكومة الحالية هي 
أوىل الحكومات التي تعقد جلسات مع املؤسسات 

غري املرتبطة بوزارة«. 
وأضاف أن »هناك إرادة برملانية أس�همت بحذف 
بعض االلتزامات املهم�ة يف قانون تمويل العجز 
املايل«.  وكشف الكاظمي عن أن »مجلس الوزراء 
صّوت ع�ى إطفاء ديون املفوضية للمؤسس�ات 
وال�وزارات األخرى«.  وأكد »تخوي�ل وزير املالية 
بالتعاق�د م�ع رشكات عاملي�ة رصين�ة ألتمت�ة 
الجمارك واملنافذ والقطاعات األخرى«، مشرياً إىل 
وجود »فساد كبري ومغاالة بعقود أتمتة الجمارك 
والحكوم�ة اإللكرتونية يف الحكوم�ات املتعاقبة 
الس�ابقة«. وجدد رئيس ال�وزراء التأكيد عى أنه 
»ال يوجد أي إلغاء لالتفاقية الصينية العراقية«. 

وبّي الكاظمي أن »البلد متاح استثمارياً لجميع 
الدول الراغبة يف االستثمار«. 

وتط�رق رئيس مجلس ال�وزراء إىل امللف الصحي 
قائالً إن »وزارة الصحة تهيئ املس�تلزمات لخزن 
لق�اح كورون�ا بظروف صحي�ة عالي�ة، ودفعنا 
بع�ض االلتزامات املالي�ة لتأمي اللق�اح املضاد 

لفريوس كورونا«. 
التفاصيل ص2
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التقاعد: قانون الضامن 
االجتامعي بحاجة لترشيع 

برملاين

       بغداد / المستقبل العراقي

وصفت املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئي، 
أمس الثالثاء، الوضع يف إثيوبيا بأنه يمثل »أزمة إنس�انية 
كاملة«، وذل�ك بعد فرار 27 ألفا من القتال الدائر ش�مال 

البالد إىل السودان.
وأشارت املفوضية يف بيان إىل أن »وترية الخروج من البالد 
التي بلغت نحو 4 آالف يوميا قد تشري كذلك إىل عملية نزوح 
واس�عة النطاق من إقلي�م تيغراي«، مضيف�ة أن »الفرق 
العامل�ة ع�ى األرض تج�د صعوب�ة يف مواكب�ة التدفق«.

ونقلت »رويرتز« عن املتحدث باسم املفوضية بابار بالوخ 

قوله: »املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئي 
تحذر من أن أزمة إنس�انية كاملة تتكش�ف مع فرار آالف 
الالجئي من إقليم تيغراي اإلثيوبي يوميا بحثا عن األمان 

يف رشق السودان«.
وتاب�ع بالوخ قائ�ال: »املفوضي�ة يف حالة تأه�ب لتقديم 
املس�اعدة لتيغراي عندما تس�مح األوضاع األمنية وحرية 

الدخول«.
م�ن جانبه، قال ينس اليركه املتحدث باس�م مكتب األمم 
املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية للصحفيي: »قد تكون 
هن�اك عمليات ن�زوح ضخمة داخل تيغ�راي وهذا مبعث 

قلق بالتأكيد ونحن نعمل عى االستعداد بأفضل شكل«.

      بغداد / المستقبل العراقي

أم�س  والبيئ�ة،  الصح�ة  وزارة  أعلن�ت 
الثالثاء، املوقف الوبائ�ي لجئاحة كورونا 

يف العراق ل� 24 ساعة املاضية.
وبحس�ب املوقف الذي حصلت »املستقبل 
العراق�ي« ع�ى نس�خة منه، ف�ان »عدد 
اإلصاب�ات الجدي�دة بلغ�ت 2961 وع�دد 
ح�االت الش�فاء3460 أم�ا ع�دد ح�االت 

الوفاة فكانت 40حالة.
بدوره�ا، اكدت وزارة الصح�ة والبيئة ان 
املعطي�ات العلمي�ة تنبأ بزي�ادة كبرية يف 

االصابات خالل االسابيع القادمة

وذك�رت ال�وزارة يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه »يف الوق�ت ال�ذي 
تتصاعد في�ه االصابات بش�كل خطري يف 
دول العالم حيث بلغ معدل عدد االصابات 
اليوم�ي يف العالم اكثر م�ن نصف مليون 
اصاب�ة مم�ا ادى اىل اتخاذ  اغل�ب البلدان 
إلجراءات مشددة وصارمة من حظر عام 
وغلق املراف�ق الحيوية وف�رض عقوبات 
مش�ددة بحق املخالفي وخاصة الذين ال 
يرت�دون الكمامات او يخرقون االجراءات 

الوقأيية االخرى«.
وبين�ت ان » وزارة الصحة والبئية رصدت 
لالسف الشديد خالل الفرتة املاضية تهاوًنا 

كبريًا جدا من قب�ل املواطني تمثل يف ترك 
االجراءات الوقأيية جملة وتفصيال، حيث 
لوحظ ع�دم االلت�زام بارت�داء الكمامات 
اىل س�ابق  البرشي�ة  التجمع�ات  وع�ودة 
عهده�ا وكأن الوباء انته�ى من بلدنا ولم 

يعد يشكل خطرا عى حياتهم«. 
جمي�ع  اىل  توصياتن�ا  »نك�رر  وتابع�ت 
املواطن�ي والتذك�ري أن الوب�اء مس�تمر 
باالنتش�ار يف بلدنا ودول الجوار واملواقف 
اليومية لنس�ب االصاب�ة و اعداد الوفيات 
والحاالت الحرجة ش�اهد عى ذلك بسبب 
االستهانة و التهاون باالجراءات الوقأيية، 
علم�ا أن كل املعطيات العلمية تنبأ بزيادة 

كبرية يف االصابات خالل االسابيع القادمة 
نتيجة إلنخف�اض درجات الح�رارة وهذا 
من ش�أنه ان ي�ؤدي اىل زي�ادة الوفيات ال 

سامح الله«. 
ودع�ت املواطن�ي »االلت�زام باالج�راءات 
الوقأيي�ة وخاصة ارت�داء الكمام وتجنب 
التجمعات البرشية قدر اإلمكان وااللتزام 
بالتباع�د االجتماع�ي  وغس�ل وتعقي�م 
االي�دي باس�تمرار«.  ولفت�ت اىل ان�ه »تم 
توجي�ه فرقنا الصحي�ة الرقابية بتكثيف 
زياراتها التفتيشية عى املطاعم واملقاهي 

واملوالت.
التفاصيل ص2
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التعليم متدد السقف الزمني لتسجيل املقبولني يف الكليات واملعاهد للسنة الدراسية 2019 /  2020
     بغداد / المستقبل العراقي 

اعلنت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، 
الزمن�ي  الس�قف  الثالث�اء، تمدي�د  أم�س 
لتس�جيل الطلب�ة املقبول�ن يف الكلي�ات أو 

املعاهد للسنة الدراسية 2019 / 2020.
وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان تلقت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه، ان�ه »تق�رر تمديد 
الس�قف الزم�����ن�ي لتس�جيل الطلب�ة 
املقبولن يف الكلي����ات أو املعاهد للس�نة 
الدراس�ية 2019 / 2020 اىل غاي�ة نهاي�ة 
الدوام الرس�مي من يوم االثن�ن امل��وافق 

.»2020 / 11 / 30

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الصحة والبيئة، أمس الثالثاء، 
املوقف الوبائي لجئاحة كورونا يف العراق ل� 

24 ساعة املاضية.
وبحس�ب املوقف ال�ذي حصلت »املس�تقبل 
العراق�ي« ع�ى نس�خة من�ه، ف�ان »ع�دد 
اإلصابات الجديدة بلغت 2961 وعدد حاالت 
الش�فاء3460 أما عدد حاالت الوفاة فكانت 

40حالة.
بدوره�ا، اك�دت وزارة الصح�ة والبيئ�ة ان 
املعطي�ات العلمي�ة تنب�أ بزي�ادة كب�رة يف 

االصابات خالل االسابيع القادمة
وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل 
العراقي نسخة منه »يف الوقت الذي تتصاعد 

فيه االصابات بش�كل خط�ر يف دول العالم 
حي�ث بل�غ مع�دل ع�دد االصاب�ات اليومي 
يف العال�م اكث�ر م�ن نص�ف ملي�ون اصابة 
مم�ا ادى اىل اتخاذ  اغلب البل�دان إلجراءات 
مش�ددة وصارم�ة م�ن حظ�ر ع�ام وغلق 
املراف�ق الحيوي�ة وفرض عقوبات مش�ددة 
بح�ق املخالفن وخاص�ة الذي�ن ال يرتدون 
الكمام�ات او يخرقون االج�راءات الوقأيية 

االخرى«.
وبين�ت ان » وزارة الصح�ة والبئي�ة رصدت 
لالسف الش�ديد خالل الفرتة املاضية تهاوًنا 
كب�ًرا جدا من قب�ل املواطنن تمث�ل يف ترك 
االج�راءات الوقأيية جمل�ة وتفصيال، حيث 
لوح�ظ ع�دم االلت�زام بارت�داء الكمام�ات 
وعودة التجمعات البرشية اىل س�ابق عهدها 

وكأن الوباء انتهى من بلدنا ولم يعد يش�كل 
خطرا عى حياتهم«. 

وتابعت »نكرر توصياتنا اىل جميع املواطنن 
والتذك�ر أن الوب�اء مس�تمر باالنتش�ار يف 
بلدنا ودول الجوار واملواقف اليومية لنس�ب 
االصابة و اع�داد الوفيات والحاالت الحرجة 
ش�اهد عى ذلك بسبب االستهانة و التهاون 
باالجراءات الوقأيي�ة، علما أن كل املعطيات 
العلمية تنبأ بزيادة كبرة يف االصابات خالل 
االس�ابيع القادمة نتيجة إلنخفاض درجات 
الحرارة وهذا من ش�أنه ان ي�ؤدي اىل زيادة 

الوفيات ال سامح الله«. 
باالج�راءات  »االلت�زام  املواطن�ن  ودع�ت 
الوقأيي�ة وخاص�ة ارت�داء الكم�ام وتجنب 
التجمع�ات البرشية قدر اإلم�كان وااللتزام 

بالتباعد االجتماعي  وغس�ل وتعقيم االيدي 
باس�تمرار«.  ولفت�ت اىل ان�ه »ت�م توجي�ه 
فرقن�ا الصحي�ة الرقابية بتكثي�ف زياراتها 
التفتيش�ية عى املطاع�م واملقاهي واملوالت 
وكل املراف�ق التي تش�هد تجمع�ات برشية 
وتقيي�م م�دى التزامهم بتطبي�ق االجراءات 
الوقأيي�ة وتنفي�ذ الغلق الف�وري الٔي مرفق 
يخالف االجراءات الوقأيية تنفيذا للمادة 46 
م�ن قانون الصحة العامة ٨9 لس�نة 19٨1  
الت�ي تخ�ول الوزير او م�ن يخول�ه باتخاذ 
االجراءات الكفيلة ملنع انتشار الوباء ومنها 
غلق املح�الت واملقاه�ي واملطاع�م وغرها 
ون�ود أن نن�وه ان ف�رق الصحي�ة يف بغداد 
واملحافظات س�تقوم بعمليات واسعة بأخذ 
املس�حات من املواطنن والسيما يف املناطق 

ذات مع�دالت االٕصاب�ة العالي�ة، ل�ذا ندع�و 
املواطن�ن للتعاون مع فرقن�ا الصحية التي 

تعمل عى خدمتهم وضمان صحتهم«. 
واس�تدركت »كما نتوجه بالش�كر لوس�ائل 
وتكثي�ف  ال�وزارة  م�ع  للتع�اون  اإلع�الم 
الربام�ج التوعوي�ة للوقاية م�ن الوباء عى 
مدار الس�اعة والرتكي�ز عى اهمي�ة ارتداء 
التجمع�ات واالماك�ن  الكمام�ات وتجن�ب 
املزدحمة  وغسل وتعقيم االيدي باستمرار«، 
متابعة »نتقدم بالش�كر واالمتن�ان ألبطال 
الجي�ش االبي�ض م�ن مالكاتنا كاف�ة  وهم 
صام�دون يف جبهاته�م ملقارعة ه�ذا الوباء 
الخطر بتقديمهم  افضل الخدمات والرعاية 
الصحي�ة للم�رىض مضح�ن بانفس�هم يف 

سبيل صحة املواطن الكريم«.

رئيس الوزراء يشكو من عدم ختصيص أموال ملفوضية االنتخابات.. ويتحدث عن ضغوط متنع مالحقة »حيتان الفساد«
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

مصطف�ى  ال�وزراء  مجل�س  رئي�س  ره�ن 
الكاظمي، أم�س الثالثاء، تنفي�ذ االتفاقيات 
العربي�ة  ال�دول  م�ع  التفاه�م  ومذك�رات 
واألجنبية بإق�رار موازنة للعام املقبل، وفيما 
أشار إىل أن العراق متاح لجميع الدول الراغبة 
يف االس�تثمار، أكد عدم وجود إلغاء لالتفاقية 

الصينية – العراقية. 
وقال الكاظم�ي، خالل مؤتمر صحفي أعقب 
جلسة مجلس الوزراء، إن »الحكومة الحالية 
ه�ي أوىل الحكومات التي تعقد جلس�ات مع 

املؤسسات غر املرتبطة بوزارة«. 
وأض�اف أن »هن�اك إرادة برملاني�ة أس�همت 
بح�ذف بع�ض االلتزام�ات املهم�ة يف قانون 

تمويل العجز املايل«. 
وكش�ف الكاظمي ع�ن أن »مجل�س الوزراء 
صّوت عى إطفاء ديون املفوضية للمؤسسات 

والوزارات األخرى«. 
وأك�د »تخوي�ل وزي�ر املالي�ة بالتعاق�د م�ع 
الجم�ارك  ألتمت�ة  رصين�ة  عاملي�ة  رشكات 
واملناف�ذ والقطاع�ات األخ�رى«، مش�راً إىل 
وجود »فس�اد كب�ر ومغ�االة بعق�ود أتمتة 
الجمارك والحكومة اإللكرتونية يف الحكومات 

املتعاقبة السابقة«. 
وجدد رئيس الوزراء التأكيد عى أنه »ال يوجد 

أي إلغاء لالتفاقية الصينية العراقية«. 
وبّن الكاظمي أن »البلد متاح اس�تثمارياً لجميع الدول 

الراغبة يف االستثمار«. 
وتط�رق رئيس مجلس الوزراء إىل امللف الصحي قائالً إن 

»وزارة الصح�ة تهيئ املس�تلزمات لخ�زن لقاح كورونا 
بظ�روف صحية عالية، ودفعنا بع�ض االلتزامات املالية 

لتأمن اللقاح املضاد لفروس كورونا«. 
واشار إىل أن »هناك تعاون من قبل بعض الجهات لحرص 

الس�الح بيد الدولة فقط«، مؤك�داً »نعمل عى تذليل كل 
الظروف إلجراء االنتخابات املبكرة«. 

وأردف أن »مفوضية االنتخابات أول املترضرين بقانون 
االقرتاض لعدم تخصيص أموال لها«. وكشف الكاظمي 

ع�ن »وجود ضغوط ملنع مالحقة الفاس�دين 
وحيتان الفس�اد«، مقدماً »تطمينات لرجال 

األعمال واملستثمرين من عمليات االبتزاز«. 
وخت�م بالق�ول »حققن�ا أكثر م�ن 70 % من 

املنهاج الحكومي«.   ÷
إىل ذلك، اعلن وزير العمل والشؤون االجتماعية 
ع�ادل الركابي تصويت مجل�س الوزراء عى 

قانون التقاعد والضمان االجتماعي.  
وجاء ذل�ك يف خرب عاجل نرشته وكالة االنباء 
الرسمية، وتابعها »ناس«، )17 ترشين الثاني 
2020(، حي�ث نقلت عن وزي�ر العمل قوله: 
»ص�وت مجلس الوزراء خالل جلس�ته اليوم 

عى قانون التقاعد والضمان االجتماعي«.  
  وكان وزير العمل والشؤون االجتماعية عادل 
الركاب�ي قد اك�د أن »قان�ون التقاعد الجديد 

يشجع عى العمل يف القطاع الخاص«. 
وذك�ر الركابي أن »لدى الوزارة 550 مفتش�ا 
يف عموم الع�راق، وتحتاج إىل 2000 آخرين«، 
حق�وق  لقان�ون  ال�وزارة  »إكم�ال  مؤك�داً 

الطفل«. 
وبش�أن العمال�ة األجنبي�ة يف الع�راق ق�ال 
وزي�ر العمل »ال يوج�د رقم مح�دد للعمالة، 
لكن هنال�ك 1٨ ألف عامل بنغ�ايل يف مصفى 
كرب�الء مقابل 2000 عامل عراقي«، مش�راً 
إىل أن »هنال�ك عمال�ة تأتي ع�ن طريق إقليم 
كردس�تان، وبعض العمالة تس�تغل مواسم 

الزيارات للبقاء للعمل يف العراق«.    
ولف�ت إىل أن »تمويل ذوي اإلعاقة ل�م يتم ضمن قانون 
االق�رتاض«. وكش�ف الركابي عن أن »ع�دد املتجاوزين 
عى شبكة الحماية االجتماعية بلغ 25 ألف موظف«.   

تسجيل )2961( إصابة جديدة بـ »كورونا«.. والصحة حتذر من »زيادة كبرية« االسابيع القادمة

جملس الوزراء يصوت عىل قانون التقاعد والضامن االجتامعي

        بغداد / المستقبل العراقي

ال�وزراء،  رئي�س مجل�س  تلق�ى   
مصطفى الكاظمي، أمس الثالثاء، 
اتص�اال هاتفيا من وزي�ر خارجية 
الوالي�ات املتح�دة األمريكية، مايك 
بومبيو، جرى خالله بحث العالقات 
الثنائي�ة ب�ن البلدي�ن، فض�ال عن 

تطور األوضاع يف املنطقة.
تنمي�ة  أيض�ا،  االتص�ال  وبح�ث 
التع�اون ب�ن البلدي�ن يف مختل�ف 
املج�االت، كما تطرقا اىل مس�تقبل 
والتحال�ف  الع�راق  ب�ن  التع�اون 
الدويل الذي تقوده الواليات املتحدة 
األمريكي�ة، يف ضوء تنامي القدرات 

العراقية يف محاربة اإلرهاب.

الكاظمي يتلقى اتصاالً من بومبيو لبحث 
تنمية التعاون بني البلدين

        بغداد / المستقبل العراقي

قال عضو اللجنة القانونية يف مجلس النواب س�ليم همزة، انه 
ال يمكن إج�راء انتخابات مبكرة قبل ترشي�ع قانون املحكمة 
االتحادي�ة.  وأوض�ح هم�زة »يجب قب�ل االنتخاب�ات ترشيع 
قان�ون املحكمة االتحادي�ة، النها معنية بتس�جيل النصوص 
الدس�تورية« الفت�اً اىل ان�ه »ال يمكن اج�راء انتخابات وال حل 
الخالفات الدس�تورية اال بتفعيل املحكمة االتحادية«.وأضاف، 

ان »املحكمة اآلن معطلة والبد ان ُتفعل قبل العطلة الترشيعية 
للربمل�ان« مبين�ًا ان »موض�وع الخالفات املوجودة واملش�اكل 
عب�ارة عن ثالث نقاط مهمة، اوال من يرش�ح القضاة؟ وثانياً 
يك�ون التصوي�ت داخليا؟، وه�ل تقرر املحكم�ة باإلجماع  او 
األغلبي�ة«. يش�ار اىل ان خالف�ات سياس�ية ب�ن الكت�ل حول 
قان�ون املحكمة االتحادية التي تش�هد فراغ�اً يف 3 مقاعد بعد 
وفاة عضوين فيها وتقاعد آخر. وقدم الخبر القانوني، طارق 
حرب، مقرتحاً كحل مؤقت بش�أن قان�ون املحكمة االتحادية 

وق�ال }للفرات نيوز{ ان »نص�ا مؤقتا لترشيع قانون املحكمة 
ان يرش�ح مجلس القض�اء األعى قضاة لس�د نقص املحكمة 
االتحادية ويتوىل رئيس الجمهورية اصدار مرس�وم مقتيض« 
مش�راً اىل »إلغ�اء ه�ذا القانون عن�د صدور قان�ون املحكمة 
االتحادية العليا بموجب املادة 92 من الدس�تور لتجاوز جميع 
االش�كاالت«. وحول اش�كالية القايض وفقيه القانون اوضح 
حرب ان »قانون املحكمة االتحادية والدستور ال يقول الرشيعة 

بل خبر فقهي ومن املمكن ان تكون امراة او رجل«.

        بغداد / المستقبل العراقي

ع�ي  ب�غ��داد  م�ح�اف��ظ  ن�ائ��ب  ق�ال 
ال�ع�ي�ث�اوي يف ترصيح للصحيفة الرسمية، 
املحافظ�ة،  تنف�ذه  ال�ذي  »امل�ش��روع  إن 
يتابعه ش�خصيا رئي�س ال�وزراء مصطفى 
الكاظم�ي«... وفق�ا مل�ا أفادته وكال�ة أهل 
البي�ت )ع( لألنباء �� ابنا �� أعلنت محافظة 
العاصمة العراقية بغداد، اليوم الثالثاء، قرب 

افتت�اح م�رشوع املراقبة األمني�ة للعاصمة 
املتضمن 2500 كامرا حديثة عالية التقنية.
وق�ال ن�ائ��ب م�ح�اف��ظ ب�غ��داد ع�ي 
ال�ع�ي�ث�اوي يف ترصيح للصحيفة الرسمية، 
إن »امل�ش�روع الذي تنفذه املحافظة، يتابعه 
شخصيا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي«، 
»امل��ش���روع  أن  إل����ى  م��ش���ي��راً 
ال���ذي س�يفتتح قريبا، يمكن�ه مراقبة 90 

باملئة من مناطق العاصمة«.

وأضاف أن »غالبي�ة الطرق املوجودة ف���ي 
ض�م��ن  دخ��ل���ت  ال��ع��اص��م���ة، 
خدم�ة املراقب�ة للم�رشوع حفاظ�ا ع�ل�ى 
ال�وض�ع االم��ن���ي«، م�ؤك�داً أن »هناك 
نح�و 2500 كام�رة حديثة عالي�ة التقنية، 
تنترش يف مناطق وش�وارع العاصمة يمكنها 
التق�اط اي ح�دث يحصل، من أج�ل تمكن 
الق�وات األمنية من مالحق�ة والقاء القبض 
عى املجرمن واالرهابين يف حال حصول اي 

حادث للقتل او الرسقة او االرهاب«.
االت�ص��االت  وزي���ر  ان  ال���ى  ي�ش��ار 
ارك���ان ش���ه��اب اح��م��د، ك��ان قد 
اش�ار يف لقاء س�ابق اىل امكاني�ة ت�ن�ف�ي�ذ 
ج�دي��د  أم��ن���ي  م���ش����روع 
ل�ل�م�راق�ب�ة ف��ي ال�ع�اص�م�ة ب�غ�داد 
ع�ن طريق تثبي�ت كامرات ع�ى م�ل�ي�ون 
ب�ال�ط�اق��ة  م����زودة  ع��م���ود 

وال�ك�اب�ل ال�ض�وئ�ي.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وكالة االستخبارات، أمس الثالثاء، القبض 
عى احد تجار املخدرات يف بغداد. وذكرت الوكالة 

يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه انه 
»تنفي�ذا لتوجيه�ات وزي�ر الداخلي�ة ومن خالل 
متابعة عصابات الجريمة املنظمة، تمكنت مفارز 
وكالة االستخبارات املتمثلة بمديرية استخبارات 

بغداد يف وزارة الداخلية من القاء القبض عى احد 
تج�ار املخدرات يف محافظ�ة بغداد«.وأضافت ان 
»عملية إلقاء القبض تمت بعد تشكيل فريق عمل 
مختص ونصب كمن محكم له والقبض علية يف 

منطق�ة الحس�ينية وبالجرم املش�هود وبحوزتة 
كيل�و غرام م�ن مادة الكرس�تال املخ�درة ومواد 
أخ�رى تس�تخدم للتعاطي فضال ع�ن مطلوبيتة 

وفق أحكام املادة )2٨ (مخدرات«. 

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت اللجن�ة املالي�ة النيابية، أمس 
الثالث�اء، ان موازن�ة 2021 س�تصل 

الربملان االسبوع املقبل.
وقال عض�و اللجن�ة ش�روان مرزا  
»من املؤمل ان يص�ل مرشوع قانون 
املوازنة االتحادية العامة لسنة 2021 
إىل مجل�س الن�واب األس�بوع املقبل، 
اس�تنادا اىل وع�ود حكومي�ة تلقته�ا 

اللجنة«.
واض�اف ان »اللجن�ة تنتظ�ر وصول 
 ،2021 موازن�ة  قان�ون  م�رشوع 
وس�تعمل ح�ال وصول�ه ع�ى إعداد 
دراس�ة مفصل�ة ع�ن بن�ود املوازنة، 
ومعالج�ة الثغ�رات إن وج�دت فيها 
ومعرف�ة قيمة العج�ز امل�ايل فيها«، 
مبين�ا ان »العج�ز مهم�ا بل�غ، فعى 
الحكوم�ة أن تدرك صعوبة اللجوء إىل 

االقرتاض مرة أخرى«.
ودعا مرزا الحكومة إىل »إيجاد البدائل 
والعم�ل ع�ى تعظي�م امل�وارد خالل 
الف�رتة املقبل�ة لتف�ادي تك�رار أزمة 
الرواتب«.وكان املتحدث باسم رئيس 
مجل�س الوزراء أحمد م�ال طالل، قد 
اكد السبت املايض، أن مجلس الوزراء 
قد يقّر موازنة 2021 خالل الجلس�ة 

املقبلة.

القانونية الربملانية تتحدث عن )3( نقاط »خالفية« يف ترشيع قانون املحكمة االحتادية

حمافظة بغداد: سننرش )2500( كامريا بإمكاهنا مراقبة )90( باملئة من العاصمة

االستخبارات تطيح بتاجر خمدرات يف كمني استخباري ببغداد

املالية الربملانية:
موازنة 2021 ستصل الربملان 

االسبوع املقبل

        بغداد / المستقبل العراقي

طال�ب النائ�ب االول لرئيس مجل�س النواب حس�ن كري�م الكعبي، أمس 
الثالثاء، الناطق باس�م الحكومة بالكشف عن أسماء نائبن منح احدهما 

االخر 4 آالف درجة وظيفية يف انتخابات 2014.  
وذك�ر بي�ان ملكتبه االعالم�ي، تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه أن 
»الكعب�ي طال�ب الناطق باس�م رئيس مجل�س الوزراء احم�د مال طالل، 
بالكش�ف عن أس�ماء النائبن اللذين ذكرهما يف لقاء تلفزيوني يوم أمس 
وال�ذي اكد حس�ب قوله بأن )احدهم�ا منح االخ�ر 4 االف درجة وظيفية 

ليفوز يف انتخابات 2014(«.   
ودعا الكعبي مال طالل إىل »االرساع يف الكشف عن اسماء النواب، وإال فإن 
مثل هذه الترصيحات تأتي ضمن س�ياق اس�تهداف الس�لطة الترشيعية 

والتشهر بشخوصها«  

        بغداد / المستقبل العراقي

حمل الهور ش�يخ جنكي الرئيس املش�رتك لالتحاد الوطني الكردس�تاني، 
أم�س الثالث�اء، الوفد الك�ردي املفاوض مع بغداد مس�ؤولية ع�دم ادراج 
رواتب موظفي كردستان ضمن قانون االقرتاض، فيما حذر من استخدام 

قوت الشعب الكردستاني رهينة ل�«غرور« أي جهة. 
وق�ال ش�يخ جنكي يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه »خالل 
زيارتنا االخرة للعاصمة بغداد ولقائنا رئييس الجمهورية والوزراء وبعض 
ق�ادة الكتل السياس�ية، اتضح لنا وقب�ل ان نلقي العتب ع�ى اخواننا من 
الكتل الش�يعية والس�نة، تب�ن ان وفد حكوم�ة االقليم املف�اوض يتحمل 
مسؤولية عدم ادراج رواتب موظفي اقليم كردستان ضمن مرشوع قانون 

العجز املايل«.
وأض�اف، »الوفد كان متاحا امامه العديد من الخيارات الجيدة املقدمة من 
الكتل السياسية«، مبينا أن »الفرصة التزال سانحة من خالل تفعيل املادة 

السابعة من القانون، وثمة فرصة لحكومة االقليم للتفاوض بشأنها«. 
وأش�ار جنك�ي اىل أن »حكوم�ة االقلي�م ملزم�ة بالت�رصف ع�ى قدر من 
املس�ؤولية واالرساع يف ارس�ال وف�د من اصحاب الق�رار اىل بغداد من اجل 
االرساع بإطالق رواتب موظفي االقليم وعدم تهميش الحقوق الدس�تورية 

للشعب الكردي«.
ولف�ت بالق�ول، »زيارتن�ا اىل بغ�داد كانت مثمرة بش�كل كب�ر للمطالبة 
بحقوق موظفي ش�عبنا، وعقدنا خالل الزيارة اجتماعا ايجابيا مع رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي، واكدت خالله عى مبدأ تعاملنا كاتحاد وطني 
كردس�تاني بعدم اس�تخدام قوت الش�عب الكردس�تاني رهين�ة وضحية 

لغرور أي جهة«. 

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت خلية االعالم االمن�ي، أمس الثالثاء، ان قوة مش�رتكة ضمن قيادة 
عملي�ات االنب�ار نفذت واجباً التالف عبوات ناس�فة قديم�ة من مخلفات 
داعش اإلرهابي يف صحراء زنكورة.  وذكرت الخلية يف بيان تلقت املستقبل 
العراقي نس�خة منه ان »قوة مش�رتكة ضمن قيادة عمليات االنبار نفذت 
واجب�اً الت�الف عبوات ناس�فة قديم�ة من مخلف�ات داع�ش اإلرهابي يف 
صحراء زنكورة , حيث تمكنت من تفجر )21 قنربة هاون 60 ملم وقنربة 
ه�اون ٨2 مل�م واخ�رى 120 مل�م -  و23 قذيفة نمس�اوي 155 ملم و6 
صواريخ ما تس�مى جهنمي محي الصنع  - و13 صاروخ SPG9  �� و19 
صاروخ كاتيوشا  �� و41 صاروخ قاذفة RBG7  - و5 قذائف دبابة �� و4 
رمانات يدوية  �� وحاوية عتاد أحادية 12,5  -و12 اطالقة ما تسمى دم 
دم  �� و10 صواعق �� 2٨ حش�وة دافعة - وعلبة واحدة لخرطوش صيد  
��و26 عبوة ناس�فة محلية الصنع  �� و5 أمتار فتيل تفجر و10 قداحة 

تفجر(«. وأضاف البيان ان »العملية تمت دون حادث يذكر«.

الكعبي يطالب الناطق باسم احلكومة بكشف أسامء 
نائبني حصال عىل )4( آالف درجة وظيفية

الرئيس املشرتك لالحتاد الكردستاين هياجم 
الوفد الكردي: يتحمل ازمة الرواتب

اإلعالم األمني: إتالف عبوات ناسفة وأعتدة 
بينها صواريخ يف صحراء زنكورة

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن وزير الدفاع األمركي بالوكالة، 
ع�ن أن�ه »س�ننفذ أوام�ر الرئيس 
األمرك�ي دونال�د ترامب بس�حب 
ج�زء م�ن الق�وات األمركي�ة من 
أفغانستان والعراق خالل الساعات 
القادمة، أي خفض القوات اعتبارا 
م�ن 15 م�ن ش�هر كان�ون الثاني 

املقبل، و سنبقي عى 2500 جندي 
يف كل منهما«، مش�را اىل أن »قرار 
س�حب الق�وات يؤكد ع�ى القيادة 
الش�جاعة للرئيس ترام�ب«.وكان 
الرئي�س األمركي قد أصدر أوامره 
يف وقت س�ابق بخفض عدد الجنود 
األمركين يف العراق وأفغانس�تان، 
من دون أن يوضح السبب الرئييس 

لتلك الخطوة.

بشكل عاجل.. الدفاع األمريكية تسحب 
)500( جندي من العراق 
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    بغداد / المستقبل العراقي

بدعيوة من الهيأة العليا للتنسييق بين املحافظات، عقد 
اجتماع موسيع يف مقير وزارة الزراعة، ملناقشية الخطة 
التسيويقية  ملحصول الشلب، فضالً عن الخطة الشتوية 
للموسيم الحايل، بحضور وكالء وزارتيي التجارة واملوارد 
املائيية ومحافظي واسيط والديوانية ونيواب محافظي 
النجف واملثنى، ورئيس اإلتحاد العام للجمعيات الفالحية 
وميدراء دوائر الزراعة يف املحافظيات ورئيس الجمعيات 
الفالحيية يف بغيداد وممثليهيا يف محافظيات الديوانيية 

وواسط والديوانية واملثنى.
ويف إفتتاح اإلجتماع قدم الوزير الخفاجي الشيكر لجهود 
الدكتور السهالني لعقد هذا اإلجتماع، إذ أكد عىل رضورة 
اإلهتمام بالزراعة  من خالل توفري املسيتلزمات الزراعية 
فضال عن إعطاء مسيتحقات الفالحن بشيكل كامل من 
أجل  تشيجيعهم عىل الزراعية، معلناً عن نجياح الوزارة 

بالحصيول عىل موافقية مجليس اليوزراء والنواب عىل 
تخصيص مبلغ مقداره 2  ترليون دينار كمسيتحقات 
للفالحن من مسيوقي الحنطة والشيعري والتي سيتم 
توزيعهيا خالل األييام القادمة فضالً عن مسيتحقات 

مسوقي الشلب للموسم الحايل.
وبن السييد الوزير أن هذه السنة شهدت تطوراً كبرياً 
يف القطياع الزراعي والبد من ديمومة هيذا التطور من 
خالل تشجيع الفالحن واملزارعن عىل زيادة املساحات 
املزروعة، مشدداً عىل أهمية محصول الشلب يف العراق 
إىل جانيب املحاصييل األخرى مثل الحنطية والتمور ملا 
يتمتع به هيذا املحصول اإلسيراتيجي من خصوصية 

مميزه وانتاجيه عالية. 
وأكد السييد وزير الزراعة، عىل موافقة مجليس الوزراء 

والنواب عىل اسيتمرار دعم بذور الرتب العليا بنسبة ٧٠% 
واألسيمدة بنسيبة ٥٠%  فضال عن دعم وتوفري الخدمات 

الزراعية األخرى مثل املكننة واإلرشادات الرضورية.

وأكد وكييل وزارة املوارد املائية إىل رضورة التعاون وعدم 
التجاوز عىل الحصص املائية من محافظات الوسط ألجل 
حمايية حقيوق املحافظات الجنوبيية يف حصتها املائية، 
التي تؤثر عىل األرايض الزراعية فضال عن نسيب امللوحة 

يف املياه يف جنوب البالد.
مين جهتيه أوضيح رئييس سيكرتارية الهييأة العلييا 
للتنسييق بين املحافظيات الدكتور كاظم السيهالني، 
أهمية الزراعة التي تعد )نفطا ال ينضب( وهذا يستلزم 
توفري كل الدعم املمكن لهذا القطاع، وتذليل الصعوبات 
التيي تقف يف طريق تطويره، السييما وأن هذا القطاع 
يشيهد تطيوراً وتصاعداً يف توفري الكثيري من املحاصيل 
التي ترفد السوق العراقية، وأّن االجتماع يهدف ملناقشة 
آلية تسيويق محصول الشيلب، وتهيئية أماكن الخزن 
للمحصول، مشيرياً إىل رضورة بيذل كل الجهود الالزمة 
إلرساع وزارة التجيارة وبالتعياون ميع وزارة املاليية 

لتسديد مبالغ رشاء محصول الشلب.
وختم اإلجتماع  برفع العديد من التوصيات واملقرحات 
إىل املجليس اإلقتصيادي الوزاري إلقرارهيا قبل مصادقة 
مجلس الوزراء عليها، وتقرر عقد اجتماع دوري كل شهر 

ملتابعة املشكالت والعقبات وتذليلها أمام الفالحن.

ختصيص مبلغ 2 ترليون دينار كمستحقات للفالحني
سكرتارية اهليأة العليا للتنسيق بني احملافظات تنسق الجتماع موسع برئاسة وزير الزراعة

    بغداد/ المستقبل العراقي

مبيارشة  »عين  التجيارة  وزارة  اعلنيت 
صوامع  ومخازن الرشكة العامة لتجارة 
االهليية  املطاحين  بتجهييز  الحبيوب  
مين  التاسيعة  بالحصية   والحكوميية 
خلطية الحنطة املقررة . اكيد ذلك »مدير 
عام الرشكة املهنيدس عبدالرحمن عجي 
طوفان  وقال انه تنفيذا لتوجيهات وزير 
التجيارة الدكتيور عيالء احميد الجبوري 
باطالق تجهيز الحصة التاسعة للمطاحن 

سيارعت مالكات الرشكة يف الفروع  و املواقع 
املبيارشة بالتجهييز وفيق االلييات املعتميدة 
وبالنسيب املحددة . مشريا » ان فروع ومواقع 
صالح الديين و املثنى و ديياىل وبابل و نينوى 
وذي قار وميسان والكوت و النجف والديوانية 

و االنبيار بيارشت بتجهز  املطاحين بالوجبة 
التاسيعة مين الحصية املقيررة مين الحنطة 
وبالنسبب املحددة التي تمنح املرونة للمطاحن 
يف عملية االسيتالم وعمليية تصنيع الطحن . 
ولفيت طوفيان  »ان مواقع رشكتيه يف صالح 
الديين واصليت تجهييز املطاحين االهلية من 

خلطة الحنطة املقررة وبكمية   ) ١١٧٦( 
طن ،  وفرع املثنى بارش بتجهيز املطاحن 
، وبليغ ما تم تجهيزه )٣٩2،٨٠( طن ، و 
فيرع ذي قار  جهز املطاحن االهلية حيث 
جهز مطحنة سيومر الحكوميية بكمية 
)٦٥( طن .، وكذلك الحال لفرعي  ميسان 
وبابيل .الفتا« ان فرع النجف بارش  ايضا 
بتجهييز املطاحن بالحصة التاسيعة من 
موقعي النجف األفقي الذي جهز ) 2٤٣ ( 
طن ومجمع الخورنق املخزني الذي جهز 
كمية  )٤٩٠( طن ليكيون إجمايل املجهز 
اليكيل ملطاحين املحافظية )٧٣٣ ( طين .كما 
وبارش فرع الديوانية بتوزيع الحصة التاسعة 
سيلفة ٥٠% عدد املطاحين املجهزة ٧ مطاحن 
بكميية ٣٦٦ طين وجهيز فيرع االنبيار كمية 

)١٤٠٠( طن من الحصة التاسعة.

مدير عام الرشكة العامة لتجارة احلبوب : سايلوات وخمازن 
    بغداد / المستقبل العراقيالرشكة تبارش بتجهيز املطاحن باحلصة التاسعة

قررت مديرية الجنسيية واإلقامة يف وزارة 
الداخلية، السماح يف دخول رعايا ووافدي 
دولية عربيية اىل العيراق ألول ميرة منيذ 
تفيي جائحية كورونا وإغيالق الرحالت 
الخارجية. وذكر مصدر يف الداخلية لوكالة 
}الفرات نيوز{ ان »مديرية اإلقامة سمحت 
للبنانيين بالقدوم اىل العيراق بعد التوقف 

الذي حصل بسبب جائحة كورونا«.
وأضاف ان »الدخول يكيون عرب املطارات 

حرصاً«.

وأشيار املصيدر اىل ان »هنياك مقرح يتم 
دراسيته وهيو السيماح لعدد مين الدول 
بيرشوط  لكين  البيالد  بدخيول  األخيرى 
محدودة وتمنح تأشيري الدخيول }الفيزا{ 
من داخل املطارات العراقية ويكون السفر 

عرب املنافذ الجوية حرصاً«.
وتابيع »ان من بن هيذه الرشوط ان عىل 
املسيافرين إجيراء فحيص }بيي يس آر{ 
الخياص بفيريوس كورونيا قبيل السيفر 
اىل العيراق، باإلضافية اىل ان يكيون حجز 
الوافدين يف فندق درجية أوىل« عازياً هذه 

اإلجراءات »تنشيط السياحة يف البالد«.

الداخلية حتدد رشوط جديدة لدخول رعايا دولة عربية إىل العراق

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنيت وزارة التعلييم العيايل والبحيث العلمي، أمس 
الثالثياء، إطيالق قناة قبيول الطلبية النخبة للسينة 
الدراسيية 2٠2٠/2٠2١، مبينيًة أن ذليك يأتي ضمن 
الخطية املعتمدة إلعداد املوارد البرشية يف حقل العلوم 

اإلدارية واالقتصادية واملالية والقانونية. 
وقيال املتحدث باسيم الوزارة حيدر العبيودي يف بيان 
تلقت املستقبل العراقي نسخة منه إن »قبول الطلبة يف 
هذه القناة يشيمل ذوي املعدالت )٩٠%( فما فوق من 
خريجيي الفرعن االحيائيي والتطبيقي، وإن التقديم 
يكون اىل كليات اإلدارة واالقتصاد ضمن أقسيام إدارة 
االعمال واالحصياء واإلدارة العامة واإلدارة الصناعية 

واملحاسبة واالقتصاد والعلوم املالية واملرصفية«.
وأشيار العبيودي، إىل أن »ذوي معيدالت )٩٠%( فميا 
فوق من خريجي الفرعن العلمي)أحيائي/تطبيقي( 
واألدبيي يتياح لهم التقدييم أيضا اىل كلييات القانون 

والربية والربية األساسية«.
وتابيع، أن »الطلبة املشيمولن يف القبول هم خريجو 
الدراسية اإلعدادية 2٠١٨/2٠١٩ والسينة الدراسيية 
2٠١٩/2٠2٠ وأن التقديم اىل هذه القناة يستمر لغاية 
2٠2٠/١١/2٦«، مبينياً أن »الطالب الراغب بالتقديم 
اىل هذه القناة ملزم بالتقديم يف الوقت نفسيه اىل قناة 
القبيول املركزي وقنياة النخبة عرب بوابة الدراسيات 

.»)www.dirasat-gate.org( والتخطيط واملتابعة
ولفت العبيودي، إىل أن »القبول ضمين هذه القناة يف 
تخصيص اإلدارة الصناعيية للنفيط والغاز/جامعية 
البيرصة للنفيط والغياز يكيون للطلبة مين خريجي 
الفرعين االحيائي والتطبيقي للسينتن الدراسييتن 
2٠١٨/2٠١٩، 2٠١٩/2٠2٠ وأن الحيد األدنى للقبول 

يف هذا التخصص )٩2%(«.

التعليم تعلن 
إطالق قناة قبول 

الطلبة النخبة

    كربالء / المستقبل العراقي

افتتحيت مؤسسية اإلمام الرضيا )عليه السيالم( الخرييية لإلغاثة واالسيكان، التابعة 
ملمثلية مكتب املرجع الديني األعىل اية الله العظمى السييد عيل الحسيني السيستاني يف 
كربالء املقدسية، باب التسيجيل يف مدارس السييدة رقية وعيل االصغر )عليهما السالم( 
لأليتيام االبتدائيية والثانوية للبنين والبنات.وقال عضو مجلس إدارة املؤسسية سيعد 
الديين البناء، يف بيان تلقت املسيتقبل العراقي نسيخة منه، إن »مؤسسية اإلمام الرضا 
)عليه السيالم( الخريية لإلغاثة واالسيكان، التابعة ملمثلية مكتيب املرجع الديني األعىل 
السييد عيل الحسييني السيسيتاني يف كربالء املقدسة، فتحت باب التسيجيل يف مدارس 
السييدة رقية وعيل االصغر )عليهما السيالم( لأليتام االبتدائية والثانوية للبنن والبنات 
للعيام اليدرايس الجدييد )2٠2٠- 2٠2١(«.وأوضيح أن »املدارس توفير جميع الخدمات 
للطلبة مجانا من النقل والتعليم والقرطاسية واالطعام والعالج الطبي لأليتام وخدمات 
اخرى«.وأضاف أن »ممثلية املرجعية الدينية العليا يف كربالء املقدسية مسيتمرة بتقديم 
الخدمات الرضورية لاليتام ومسياعدتهم تطبيقا لقول الرسول االعظم )صىل الله عليه 
واله وسيلم(، )أنا وكافيل اليتيم كهاتن يف الجنة(«.وبن أن »ادارة روضة السييدة رقية 
)عليها السيالم( لأليتام ومدارس اوالد مسلم )عليهم السيالم( لأليتام )الذكور واالناث( 
التابعتن للعتبة الحسيينية املقدسة أعلنتا عن بدء التسيجيل لقبول االيتام لهذا العام«، 
الفتيا اىل أن »جميع الخدمات كذلك تقدم باملجان«.يذكر أن العتبة الحسيينية املقدسية 
تقيدم مختلف الخدمات للطلبة االيتام الدارسين يف مدارسيها من وسيائط نقل وتعليم 
وقرطاسيية ووجبات غذائية ورعاية صحية، باإلضافة اىل اصطحابهم يف سفرات خارج 
املحافظة بن فرة وأخرى، وأن العمل متواصل يف تقديم افضل الخدمات لهذه الرشيحة 

املحرومة من الرعاية االبوية.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنيت مدير عام دائيرة التقاعد والضمان 
االجتماعي خلود حريان أن قانون الضمان 
االجتماعي الذي سيناقش اليوم يف مجلس 
اليوزراء يحتاج إىل ترشييع برملاني للميض 
فيه.وأضافت حريان انه وباألسياس وقبل 
التعدييل كانيت هنياك مسيودة يف مجلس 
شيورى الدولة تمت املوافقة عليها اآلن إن 
دخل فيها ميرشوع التأمينات االجتماعية 
وتيم تأجيله.وأوضحيت أن يف حيال انتهاء 

املناقشة سريفع إىل الربملان وان كل األطراف 
متوافقة حوله ومع الدائرة والوزارة والذي 
سييضمن حقيوق العميال وعملهم خالل 
أن  وأضافيت  املاضيية  الفيرة  السينوات 
مرشوع قانون الضمان يشيمل كل رشائح 
املجتمع القطياع الخاص وليس املوظفن.

وعىل سيبيل املثال العمال يف األفران سائق 
التكييس وغريهم، وأن أي عامل من حقهم 
املجيء إىل الدائرة من اجل امليض بإجراءاته 
وتسجيله ويعترب عامل مضمون وحقوقه 

التقاعدية عىل القانون الجديد.

املدارس النموذجية التابعة للمرجعية العليا 
يف كربالء تفتح باب القبول لاليتام

التقاعد: قانون الضامن االجتامعي 
بحاجة لترشيع برملاين

الرشيد عن إيقاف السلف: 
سيستأنف الرتويج بداية 2021

الثقافة تقرتح عىل جملس الوزراء 
افتتاح املكتبات العامة

    بغداد / المستقبل العراقي

أصدر مرصف الرشييد، أمس الثالثاء، توضيحاً بشيأن إعالن إيقاف السلف. وقال 
املكتب اإلعالمي للمرصف، يف بيان تلقت املسيتقبل العراقي نسيخة منه إن »إعالن 
االيقياف يشيمل الروييج الجديد فقط ولفيرة قصرية، وإن املرصف سيسيتأنف 
الروييج بداية عيام 2٠2١«.وأضاف، أن »اإليقاف جاء ألغراض تطبيق حسيابات 
الفيروع املروجية مع قسيم البطاقيات والقنيوات االلكرونية وكذليك التحول إىل 
النظام االلكروني للتقديم الذي سيسهم يف انجاز املعامالت خالل أيام«.من جانب 
آخير، أعلن املرصف »رفع عدد من سيلف املوظفن واملتقاعدين ومنتسيبي وزارة 
الداخلية«، داعيا »املستفيدين كافة ممن سرسل لهم رسائل نصية مراجعة فروع 
املرصف أو منافذ الدفع االلكروني السيتالمها«.وكان مرصف الرشيد أعلن، أمس 
االثنن )١٦ ترشين الثاني 2٠2٠(، عن ايقاف ترويج سلف املاسر كارد ) نخيل(.

    بغداد/ المستقبل العراقي

والسيياحة  الثقافية  وزارة  قدميت 
واآلثار، أميس الثالثياء، مقرحا إىل 
مجلس الوزراء باإليعاز إىل الحكومات 
إلعيادة  املحافظيات  يف  املحليية 
افتتاح املكتبيات العامة يف األقضية، 
مشيرية إىل استعدادها لتقديم الدعم 
ذلك.وقاليت  إلنجياح  اللوجسيتي 
اليوزارة يف كتاب معنيون إىل مجلس 
اليوزراء / الهيئية العلييا للتنسييق 
بين املحافظيات واطلعيت علييه /

املعلومة/، إنه “من أجل تفعيل عمل 

املكتبيات العامة يف املحافظات كافة 
والتيي سيتوفر بيئة آمنية وخصبة 
لرعايية الشيباب والنيأي بهيم عن 
سيلوك طرق أخرى قد ترض بنسيج 
التفضل  العراقيي يرجيى  املجتميع 
باإليعياز إىل الحكوميات املحليية يف 
املكتبات  افتتياح  املحافظات إلعادة 
العامة املوجيودة يف األقضية التابعة 
لها”.وأكيدت الوزارة، “اسيتعدادها 
لهيذه  اللوجسيتي  الدعيم  لتقدييم 
املكتبيات حسيب مذكيرات تفاهيم 
تربم بن وزارة الثقافة والحكومات 

املحلية يف املحافظات”.

العراق حيدد موعد استئناف الرحالت 
اجلوية املبارشة إىل أوربا

املعاون االداري ملحافظ البرصة: احلكومة  املحلية 
تعمل جاهدة ملنع التجاوزات عىل ارايض الدولة

    البصرة / صفاء الفريجي

أوضح املعاون االداري ملحافظ البرصة ، معن 
الحسين، يف حديث ليه، أن » الحكومة املحلية 
متمثلية بمحافظهيا، اسيعد العيداني قامت 
بتحجيم ظاهرة انتشار التجاوزات يف املدينة، 
السييما وان املنازل العشيوأيية تعييق تنفيذ  
ميا يقارب ٦٠٠ مرشوع خدميي يف املحافظة  
كيي« محطيات الكهربياء واملياء واملجرسات 
واملجمعات السيكنية، الفتا اىل ان العشوأييات 
تتوزع عىل نحو ٦٦٧ تجمع عشوأيي وهو ما 

يمثل ١٥% من ارايض املدينة .
واضاف الحسين، »ان محافظية البرصة تعد 
من املحافظات الجاذبة للسيكن، مما يساعد 
عيىل ايجياد ارضية كبرية  لحل مشيكلة ملف 
التجياوزات واليذي يعترب من امللفيات املهمة 

التيي تعمل الحكومة املحليية جاهدة لغرض 
تحجيمها وتنفيذ املشياريع عىل تلك االرايض، 
منوهيا اىل ان البلديية يجيب عليهيا ان تقف 
بوجه التجاوزات عىل الشيوارع الرٔييسيية يف 
محافظية البيرصة واهمها شيارع االندلس 

واالحتفاالت .
وتابيع، ان » الحكومة املحليية اصدرت قرار 
بمنع توسيع التجاوزات والسيطرة  عىل هذا 
املليف وعدم توسيعها عيرب رفيع التجاوزات 
الجديدة وعىل البلدية ان تتحمل مسئووليتها 
بشيأن هذا املوضوع، هذا ويذكر بان مجلس 
محافظية البرصة قيد اكد يف وقت سيابق ان 
٩٥% مين سياكني العشيوأييات يف محافظة 
البيرصة هم مين املحافظيات االخيرى، وان 
املجليس اصيدر قيرارا بعيدم  نقيل البطاقة 

التموينية اىل محافظة البرصة.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنيت الرشكية العامية للخطوط الجويية العراقيية، أمس 
الثالثاء، موعد استئناف رحالت الناقل الوطني اىل عدة وجهات 

يف أوروبا بعد ان توقفت مؤخراً جراء جائحة كورونا.
وبن مدير عام الرشكة كفاح حسين يف بيان تلقت املستقبل 
العراقي نسيخة منه إن »الخطوط التي سيتم اعادة تشغيلها 
ستشيمل تسيري رحالت مبارشة من املطارات العراقية اىل كل 
مين )برلن ، دوسيلدورف ، فرانكفورت، لنيدن ، كوبنهاكن( 

كمرحلة اوىل بتاريخ ١٥/2٠2٠/١2«.
وأضاف، »تم االيعاز اىل جمييع مكاتب حجز واصدار التذاكر 
الرئيسية والوكالء داخل وخارج العراق بأسيتقبال املواطنن 
لتثبييت حجوزاتهم عىل الرحالت«، الفتيا إىل »تفعيل طريقة 
الحجيز املسيبق ايضياً لتقديم عيروض وخدمات تنافسيية 

مقارنة مع باقي الرشكات االخرى«.
أعلنيت رشكة الخطيوط الجوية العراقية، يف شيباط امليايض، توقف 

الرحالت الجوية بن العراق واوروبا، التزاماً بالقيود التي فرضتها كل 
دول العالم ملنع تفي فريوس كورونا املستجد.

    بغداد / المستقبل العراقي

كشيفت وزارة التخطيط عين وجود ٤٠٠٠ منطقة عشيوائية يف 
اغلب املحافظات، مبينا أن العاصمة بغداد تأتي يف الصدارة بنحو 

١٠٠٠ منطقة تليها البرصة بي ٧٠٠ عشوائية.
وقال املتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي للمربد إن باقي 
املحافظيات تتباين بعدد العشيوائيات فهي تيراوح بن ٣٠٠ إىل 

.٥٠٠
فيميا أوضح أن اقيل املحافظات هيي كربالء بواقيع ٩٨ منطقة 
والنجف بواقع ٩٩، الفتا إىل أن عموم تلك العشيوائيات يسيكنها 
نحو ٣ مالين و ٤٥٠ ألف مواطن، مشيريا إىل أنهم يشكلون ١2% 

من مجموع سكان العراق.
وأضياف الهنيداوي إىل أن عدد سيكان العراق حتيى نهاية العام 
الحايل بلغ ٤٠ مليون نسيمة وأن نسب النساء والرجال متساوية 

٥٠% لكال الجنسن.

التخطيط: »4« آالف منطقة 
عشوائية يف العراق

بغداد البصرة تتصدران

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن مدير منفذ عرعر الحيدودي العميد حبيب كاظم عبد العيل، 
أمس الثالثاء، ان املنفذ سييفتح ويبارش النشاط التجاري ومرور 

املسافرين االربعاء.
 واكد العيل يف مؤتمر صحفي »اتمام االسيتعدادات الفتتاح منفذ 
عرعير وتأمين الطرييق الواصيل بن عرعير- كربيالء  وعرعر- 

األنبار«.
مين جانبه قال مدير مركز جمرك عرعر من الجانب السيعودي، 
عامر ساجد سويد »الجانب السعودي سلمنا البنايات واملشغوالت 
يف منفذ عرعر«. واضاف سيويد »بارشنا وضع األجهزة املساندة 

كالبيطرة والصحة وغريها«.

    نينوى / المستقبل العراقي

أعليَن قائمقيام املوصيل زهيري األعرجي عين عيودة 2٠٠ أرسة 
مسيحّية نازحة إىل سهل نينوى ومدينة املوصل بعد ٤ سنوات من 
الّنزوح القرسّي إىل إقليم كردسيتان العراق سيّببه إرهاب تنظيم 

داعش.
ونقلت عنه قناة »عشيتار« الفضائّيية، تأكيده أّن عرشات األرس 

املسيحّية هي بصدد العودة أيًضا خالل األّيام املقبلة
وكان محافيظ نينوى نجم الجبيوري قد أعلن الّثالثاء املايض عن 
عيودة ٩٠ عائلة نازحة قادمية من مخّيمات ناحيية القيارة، اىل 
مناطق سيكنها يف الجانب األيمن مين مدينة املوصل، عىل خلفّية 

استتباب األمن وعودة الخدمات بالكامل إىل املدينة.

    بغداد / المستقبل العراقي

افاد مصدر يف امليرور العامة، أمس الثالثاء، بتكليف اللواء فارس 
عامر بمهام مدير املرور العام.

ونقليت وكالة » الفرات نيوز« عن  املصيدر القول انه »تم تكليف 
الليواء فارس عامير بمهام مدير امليرور العام خلفيا للواء زهري 

عباده الخفاجي الذي احيل اىل امرة وزارة الداخلية«.
يذكر ان فارس عامر كان يشغل منصب مدير مرور الكرخ.

املنافذ: اليوم افتتاح 
منفذ عرعر

عودة »200« أرسة مسيحّية 
إىل سهل نينوى واملوصل

تكليف مدير جديد 
للمرور العامة
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استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم ) 2500 يف 2020/11/8( . 
يرس )محافظة البرصة / قسم العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة 
لتقديم عطاءاتهم)املغلقة لتنفيذ مرشوع انش�اء محطة ثانوية )2×31.5(ام يف أي 11/33 ك.ف 

السينالكو
- وبكلف�ة  تخمينية قدرها 3,997,000,000 ثالثة مليار وتس�عمائة وس�بعة وتس�عون مليون 

دينار عراقي   
- ضمن برنامج تنمية االقاليم لسنة 2019  .     - تبويب املرشوع 27,1,10,2,1,47,2 
- مدة التجهيز ) 360  يوم ( .          - موقع املرشوع ) مركز (            - وبعرض فني  

- الدرج�ة والصن�ف املطلوبة : الدرجة / الخامس�ة   والصنف /  كهربائ�ي ميكانيك –كيمائية /
رشكات متخصصة يف هذا املجال   وان تكون الهوية نافذة 

أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات 
تنفي�ذ العقود الحكومية العامة رقم )2( لس�نة 2014 والص�ادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح 

لجميع   املتناقصني.
ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من )قسم العقود 
الحكومية  / ش�عبة اعالن املش�اريع( يف العنوان أدناه وذلك من  الس�اعة 8:00 صباحا اىل 2:00 

ظهرا حسب التوقيت املحيل ملحافظة البرصة
ثالثاً- تش�مل متطلبات التأهيل )عىل ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات صاحب العمل ( ما 

ييل :
*الق�درة املالية: عىل مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املالية 

اآلتية:
متطلب�ات الس�يولة النقدية : ع�ىل مقدم العطاء ان يقدم س�يولة نقدية بمبل�غ اليقل قدره عن 
)799.400.000 ( س�بعمائة وتس�عة وتس�عون مليون واربعمائة   الف دينار عراقي عىل ش�كل 
كش�ف مرصيف يب�ني حركة التدف�ق املايل الخر س�نة او كفاءة مالي�ة باملبلغ املطل�وب من خالل 

التسهيالت املرصفية وللفرتة التي تسبق تاريخ غلق املناقصة .
2 - الخ�ربة والقدرة الفني�ة:  عىل مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثق�ًا يوضح إمكانيته عىل تلبية 

متطلبات الخربة الفنية املدرجة أدناه:
املش�اركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللس�نوات) 10( العرشة 
الس�ابقة وبمبل�غ اليقل ع�ن 1.200.000.000  مليار ومائتا مليون  دين�ار عراقي  لتنفيذ عقود 
مماثله ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته 
، األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل(     
رابع�اً- يمكن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني يف  
العنوان جمهورية العراق/محافظة البرصة/قسم العقود الحكومية/ شعبة  بيع الوثائق القياسية 
ودف���ع رس����م غي����ر مس�ت���رد  ق���درة )150,000( مائ�����ة وخمس�ون  ال����ف 

دين����ار عراق���ي اعتب����ارا م����ن ي����وم االربعاء  املص���ادف 2020/11/18.
•تلتزم الرشكات بتقديم تعهد قانوني مصدق  من قبل كاتب العدل بصحة كافة األوليات املقدمة 

من قبلهم وبخالفة يتحمل كافة التبعات القانونية 
•كتاب يؤيد حجب البطاقة التموينية

خامساً- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم االربعاء   املصادف 2020/11/25   

الساعة العارشة صباحاً
سادس�اً -يجب تس�ليم العطاءات يف أو قبل ي�وم الثالثاء  املصادف 2020/12/1 الس�اعة 2:00 
ظهرا حس�ب التوقيت املح�يل ملدينة البرصة  العطاءات اإللكرتونية )ال يس�مح به�ا(. العطاءات 
املتأخرة سيتم رفضها. سيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا 

الحضور شخصيا يف العنوان التايل  :
 الوقت  : الساعة 2:00 ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرصة .

التاريخ : يوم الثالثاء املصادف 2020/12/1 
 العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة  ) 39,970,000 ( تسعة وثالثون 
مليون وتس�عمائة وس�بعون    الف  دينار عراقي عىل ش�كل صك مصدق او س�فتجة او خطاب 

ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .. 
ثامناً - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

تاسعا  – عىل مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�
)1- رس�الة العطاء وملحق العطاء 2-الجداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القس�م 
الرابع من الوثيقة القياس�ية وجداول الكميات املس�عره وبموجب امل�واد )12-14( من تعليمات 

ملقدمي العطاءات .
 3-تفوي�ض تحريري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع عىل العطاء.4- الوثائق املصادق عليها 
من الجهات املحددة يف ورقة بيانات العطاء التي توكد اس�تمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق 
التأهيل الالحق بموجب االستمارات املدرجة يف القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي 

تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
عارشاً  - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش واالعالن.

احدى عرش - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق يف يوم الدوام الرسمي 
الذي ييل يوم العطلة .

اثن�ى عرش - للدائرة الحق يف الغاء املناقص�ة يف أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء 
املفاضل�ة  وحس�ب مقتضي�ات املصلح�ة العامة و اليحق للمرشك�ني يف املناقص�ة املطالبة  بأي 

تعويض جراء ذلك 
basra.gov.iq . ثالث عرش –املوقع الرسمي لديوان محافظة البرصة 

اربعة  عرش – الزام الرشكات برشاء منتجات وزارة الصناعة واملعادن اس�تنادا اىل ما جاء بكتاب 
وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية /قس�م االستشارات والتدريب ذي العدد 16135/7/4 

يف 2017/8/3 
الخامس عرش  –س�بب االعالن الثاني *عدم تقديم عمل مماثل * عدم تقديم كتاب تأييد الهيئة 
العام�ة للرضائ�ب * عدم تقديم س�يولة نقدي�ة * عدم تقديم ع�رض فني * التأمين�ات االولية 
املقدمة ال تغطي املبلغ املطلوب حس�ب توصيات لجنة التحلي�ل والتقييم االوىل ذي العدد 2/ع  يف 

2020/9/9
املهندس

اسعد عبد األمري ألعيداين 
حمــافــظ  البصــرة

ديوان حمافظ البرصة/ القسم: العقود احلكومية /شعبة اعالن املشاريع
Republic Of Iraq

Basra Governorate

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن ثاين / مناقصة )  1/ كهرباء توزيع/فرع البرصة  / 2020 ( 
انشاء حمطة ثانوية )2×31.5( ام يف أي 11/33 ك.ف السينالكو

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن ثاين)193( والصادر يف 2020/11/10
بناءا عىل ما جاء بكتاب مديرية بلدية ربيعه املرقم )911( يف 2020/9/23  

تعل�ن اللجنة اعاله ع�ن تاجري القطعة املرقمة 2502/5 م 66 الس�عدة البالغ مس�احتها 
)891( م2 الس�تغاللها كازينو بصورة مؤقتة وبدون مشيدات ثابتة وفقا الحكام القانون 
)21( لس�نة )2013(  وبطريق�ة املزاي�دة العلنية فعىل الراغبني بااليج�ار مراجعة مديرية 
بلدية ربيعة وخالل مدة )15( يوم تبدأ من اليوم التايل  لنرش االعالن بالصحف مستصحبني 
معهم التامينات القانونية عىل ان التقل عن )50%( من القيمة املقدرة وستجري املزايدة يف 
اليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور نرش االعالن واملصاريف 
االخرى عىل ان يقوم بتس�ديد باقي بدل االيجار والرس�وم االخ�رى وابرام العقد خالل مدة 
)ثالثون يوم( من تاريخ تصديق قرار االحالة  وبخالفه يعترب املستأجر ناكال ويعاد االعالن 
عن تاجري امللك وعىل حس�اب الناكل وتحمله فرق البدلني وكافة املصاريف االخرى املرتتبة 
عىل ذلك اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم الس�ماح له بالدخول باملزايدة مجددا وس�تكون 

املزايدة  يف مقر مديرية  بلديات نينوى
مالحظة / علما ان مدة االيجار سنة واحدة فقط

فقدان
فقد مني س�ند العق�ار املرقم 
8232 /2حي االنصار  باس�م 
ف�رح محمد عي�ى و رسور 
محم�د عيى م�ن يعثر عليه 

تسليمه اىل جهة االصدار
������������������������

اىل الرشي�ك ع�يل عب�د االم�ري 
محمود خرض و ايمان فتحي 

ظاهر محمد  
توجب عليكم الحضور اىل مقر 
بلدي�ه النجف لغ�رض اصدار 
اج�ازه بن�اء للعق�ار املرق�م 
16420 /2ح�ي الغدير خالل 
عرشه اي�ام وبخالفه س�تتم 

االجراءات دون حضوركم 
طالب االجازه 

عباس مريي حميدي حبيب
������������������������

اىل الرشكاء ع�يل عبد محمود 
خ�رض و ايم�ان فتحي ظاهر 

محمد  
اقتىض حضوركم اىل صندوق 
اإلسكان العراقي فرع النجف 
وذل�ك الق�رارك باملوافقه عىل 
قي�ام رشيككم عب�اس مريي 
حمي�دي حبي�ب بالبن�اء عىل 
حصته املشاعه يف العقار املرقم 
16420 /2ح�ي الغدير خالل 
عرشه اي�ام ويخالفه س�تتم 

اإلجراءات دون حضوركم

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف النجف 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 2006/ب2020/5
التاريخ 2020/11/17

اىل املدع�ى علي�ه / حس�ني فوزي 
محسن 

اقام�ت املدعية س�اجدة عزيز عبد 
الس�ادة الدع�وى البدائي�ة املرقمة 
اع�اله والت�ي تطلب فيه�ا الحكم 
بتخلي�ة العقار املرق�م 3/62083 
ح�ي املي�الد وتس�ليمه خالي�ا من 
مجهولي�ة  ولثب�وت  الش�واغل 
مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح املبلغ 
القضائ�ي واش�عار مخت�ار ح�ي 
القاس�م 7 عيل شاكر الشمرتي لذا 
قررت ه�ذه املحكمة تبليغك اعالنا 
يوميت�ني  محليت�ني  بصحيفت�ني 
للحضور يف موعد املرافعة املصادف 
يف ي�وم2020/12/1 وعن�د ع�دم 
حضورك او ارس�ال من ينوب عنك 
قانونا سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عيل عبد الرضا حسن

������������������������
فقدان وثيقة مدرسية

فق�دت مني الوثيق�ة املرقمة 166 
املؤرخ�ة   29  �  00073100/
2019/9/19 الصادرة من اعدادية 
السماوة للبنني املعنونه اىل جامعة 
القادس�ية كلي�ة الهندس�ة قس�م 
الكيم�اوي باس�م / حس�ني كريم 
غازي من يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار

املهندس
رعد عيل نجم

 مدير بلديات حمافظة نينوى
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استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )2500 يف 2020/11/8(.
تير )محافظية البرصة / قسيم العقود الحكومية ( دعيوة مقدمي العطاءات املؤهلين وذوي الخربة 
لتقديم عطاءاتهم)املغلقة( مرشوع  )انشياء محطة سيعة )2*31.5( ام يف أي 11/33/ك.ف متكاملة 

مع منظومة االتصاالت واملواد االحتياطية عدد )3( يف شط العرب والزبري واملدينة(   
- وبكلفة  تخمينية قدرها)14,983,000,000(  أربعة عرش مليار وتسيعمائة وثالثة وثمانون  مليون  

دينار عراقي
- ضمن تخصيصات تنمية األقاليم لعام 2019        - مدة التنفيذ ) 360  يوم (  .           -موقع املرشوع 

) عام (
- وبتبويب )27,1,10,2,1,47,2( )بعرض فني  (

- الدرجية والصنيف املطلوبية : الدرجية / الثالثة  والصنيف /  كهرباء ميكانيك-كيميياوي  –رشكات 
متخصصة يف هذا املجال   وان تكون الهوية نافذة .

أوالً-  سييتم تنفييذ العطاء من خالل إجيراءات العطاءات التنافسيية الوطنية التيي حددتها تعليمات 
تنفيذ العقود الحكومية العامة رقم )2( لسينة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   

املتناقصن.
ثانيياً- يمكن للمناقصين ذوي األهلية الراغبين أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من )قسيم العقود 
الحكومية  / شيعبة اعالن املشياريع( يف العنوان أدناه وذلك من  السياعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا 

حسب التوقيت املحيل ملحافظة البرصة
ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل )عىل ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات صاحب العمل ( ما ييل :

*القدرة املالية:عىل مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
- الحسابات الختامية  تقديم امليزانية العامة املدققة من قبل املحاسبن القانونين تعرض الوضع املايل 
الخر سينتن ويجب ان تكون معدالتها رابحة ويجوز تقديم الحسيابات الختامية الخر سينتن تسيبق 

االزمة املالية لعام 2014
- معدل االيراد السينوي عىل مدى اخر سيبع سينوات يجب ان ال يقل عن ))14,983,000,000( أربعة 
عرش مليار وتسيعمائة وثالثة وثمانون  مليون  دينارعراقي  محسوبا من الدفعات الكلية املستلمة عن 
األعمال املنفذة للعقود املنجزة اوتلك املسيتمرة  وملدة ال تقل عن سينتن والتزيد عن عرش سينوات من 
تاريخ غلق املناقصة ويتم احتسياب معدل االيراد السنوي وفقاً للسنوات املقدمة من قبل مقدم العطاء 

مع مراعاة عدم رضورة ان تكون سنوات العمل مستمرة  
-متطلبات السييولة النقدية : عىل مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية   عىل شيكل كشيف مرصيف يبن 
حركة التدفق املايل الخر سينة او كفائة مالية باملبلغ املطولب من خالل التسيهيالت املرصفية  وللفرتة 
التي تسيبق تاريخ غلق املناقصة اليقل قدره عن ))14,983,000,000( أربعة عرش مليار وتسيعمائة 

وثالثة وثمانون  مليون  دينارعراقي 
2 - عيىل مقيدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات الخربة الفنية املدرجة 

أدناه: 
1-الخيربة والقدرة الفنية:   أ-الخربة العامة  : تقديم عقد واحد منجز خالل مدة ال تجاوز )3( سينوات 

قبل املوعد النهائي لتقديم العطاء .
ب- الخرب التخصصية املشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسنوات) 
10( العرشة السيابقة وبمبلغ اليقل عن)8,989,800,000( ثمانية مليار وتسيعمائة وتسعة وثمانون 
ملييون  وثمانمائية اليف  دينار عراقيي .لتنفيذ عقود مماثله ألعميال هذا العقد و تيم أنجازها بنجاح  
بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األسياليب والتكنولوجيا املسيتخدمة املشار اليها يف 

الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل(
رابعاً- يمكن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصن الراغبن يف  العنوان 

أدنياه* ودفيييع رسييييم غييييير مسيتيييرد  قييييدرة )200,000( مائتان اليييييف دينييييار 
عراقيييي اعتبييييارا ميييين يييييوم االربعاء  املصيييادف 2020/11/18  .

•تلتيزم اليرشكات بتقديم تعهد قانوني مصدق  من قبل كاتب العيدل بصحة كافة األوليات املقدمة من 
قبلهم وبخالفة يتحمل كافة التبعات القانونية 

•كتاب يؤيد حجب البطاقة التموينية
خامسياً- سييتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتيح واالحالة يف يوم االربعاء   املصيادف 2020/11/25   

الساعة العارشة صباحاً.
سادسياً -يجب تسيليم العطياءات يف أو قبل يوم الثالثياء  املصادف 2020/12/1 السياعة 1:00 ظهرا 
حسيب التوقيت املحيل ملدينة البرصة  العطاءات اإللكرتونية )ال يسيمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم 
رفضها. سييتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلن عن املناقصن الذين إختاروا الحضور شخصيا يف 

العنوان التايل  :
 الوقت  : الساعة 1:00 ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرصة .

     التاريخ : يوم الثالثاء  املصادف 2020/12/1 
 العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 149,830,000 ( مائة وتسعة واربعون 
مليون وثمانمائة وثالثون الف  دينار عراقي عىل شيكل صك مصدق او سيفتجة او خطاب ضمان نافذ 

ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات . 
ثامناً - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

تاسعا  – عىل مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بي
)1- رسالة العطاء وملحق العطاء 2-الجداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القسم الرابع من 
الوثيقة القياسيية وجداول الكميات املسعره وبموجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات 

.
3-تفوييض تحريري ملمثل مقدم العطياء املخول بالتوقيع عىل العطاء.4- الوثائيق املصادق عليها من 
الجهيات املحيددة يف ورقة بيانات العطاء التي توكد اسيتمرارية أهلية مقدم العطياء  او وثائق التأهيل 
الالحق بموجب االسيتمارات املدرجة يف القسيم الرابيع للتحقق من اهلية مقدم العطياء الذي تم قبول 

عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
عارشا -تلتزم الرشكات بتقديم تعهد قانوني مصدق  من قبل كاتب العدل بصحة كافة األوليات املقدمة 

من قبلهم وبخالفة يتحمل   كافة التبعات القانونية 
اثنى عرش  - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش واالعالن.

ثالثة عرش - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق يف يوم الدوام الرسمي الذي 
ييل يوم العطلة.

اربعة عرش - للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  
وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمرشكن يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 

 basra.gov.iq . الخامس عرش –املوقع الرسمي لديوان محافظة البرصة 
السادس  عرش – سبب االعالن الثاني * لم تقدم عليها اي رشكة )صفر عطاء   ( يف االعالن االول

املهندس
اسعد عبد األمري ألعيداين 

حمــافــظ  البصــرة

ديوان حمافظ البرصة/ القسم: العقود احلكومية /شعبة اعالن املشاريع
Republic Of Iraq

Basra Governorate
) مناقصة عامــــة - إعـــــالن ثاين / مناقصة )  5/ كهرباء توزيع /فرع شامل البرصة   / 2020 ( 

)انشاء حمطة سعة )2*31.5( ام يف أي 11/33/ك.ف متكاملة مع منظومة االتصاالت واملواد االحتياطية عدد )3( يف شط العرب والزبري واملدينة (

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 1427/ب2020/1

التاريخ : 2020/11/16
اىل / املدعى عليه / )عباس عبد الحسن يوسف( 
اقامت املدعية )فطيمه محسين حسين( الدعوى 
البدائيية املرقمة اعاله والتي تطليب فيها الحكم 
ب)تخليية العقيار املرقيم 6817 براق وتسيليمه 
اىل املدعييه اعاله خالييا من الشيواغل ( ولثبوت 
املبليغ  رشح  حسيب  اقامتيك  محيل  مجهوليية 
القضائي واشعار مختار الجديدة 2 املدعو خرض 
عبد العباس الخفاجي عليه  قررت هذه املحكمة 
تبليغك اعالنا بصحيفتن محليتن يوميتن بموعد 
املرافعة املصادف يف يوم 2020/11/25 وعند عدم 
حضورك او ارسيال من ينوب عنك قانونا سيوف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عيل جبار الخزعيل
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

ملحافظة املثنى / قسم شؤون االحوال املدنية 
اعالن

قيدم املواطن ) حسين عبياس محجيول محمد( 
طلبيا اىل هذه املديرية يطلب فييه تبديل اللقب يف 
قييده وجعله ) ابو طبيخ ( بدال من )بني ازيرج(  
وعميال باحكام امليادة ) 22( من قانيون البطاقة 
الوطنيية رقيم 3 لسينة 2016 املعيدل تقرر نرش 
الطلب باحدى الصحف املحلية فمن لديه اعرتاض 
مراجعية هذه املديرية خالل فرتة خمسية عرشة 
يوميا من تاريخ النرش وبعكسيه سيوف ننظر يف 

الطلب حسب االصول
اللواء 

رياض جندي عبد الكاظم الكعبي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة /وكالة

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2020/674

التاريخ : 2020/11/17 
اىل  /املنفذ عليه / عيل احمد عبد الحسن

لقيد تحقق لهيذه املديرية من خيالل رشح املبلغ 
القضائي لهذه املديرية ومختار الجزائر 14 نارص 
عييل  انك مجهول محل االقامية وليس لك موطن 
دائيم او مؤقيت او مختيار يمكن اجيراء التبليغ  
عليه واستنادا للمادة 27 من قانون التنفيذ تقرر 
تبليغيك اعالنا بالحضيور يف مديرية تنفيذ النجف 
االرشف خيالل خمسية عرش يوما تبيدأ من اليوم 
التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك 
ويف حالية عدم حضورك سيتبارش هيذه املديرية 

باجراء التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل

نصري حسن عبد زيد الكالبي
اوصاف املحرر : قرار محكمة بداءة النجف بالعدد 
واملتضمين   2020/3/1 يف  534/ب2020/5 
الزاميك بتاديية مبلغ اثنيا عرش ملييون دينار اىل 
الدائنية نادية عيذاب رشاع وكذليك تبليغ بمذكرة 
االخبيار باالموال الغري منقولية عىل العقار املرقم 

3/63426 حي امليالد 
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 296/ب2020/3
التاريخ : 2020/11/17

اىل / املدعى عليه / )ثائر ناقد رشيد( 
اقام املدعي السيد ) عالء نعمان محمود( الدعوى 
البدائيية املرقمة اعاله والتي يطليب فيها الحكم 
ب)اعادة الحال اىل ميا كان عليه قبل التعاقد عىل 
العقيار املرقيم 2/12535 م2 حيي االشيرتاكي (  
ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ 
القضائي واشيعار مختار الزهور املدعو حسين 
حمزة الجبوري  ليذا  قررت هذه املحكمة تبليغك 
اعالنيا بصحيفتن محليتين يوميتين للحضور 
يف  موعيد املرافعة املصيادف يف يوم 2020/12/6 
وعند عيدم حضيورك او ارسيال من ينيوب عنك 
قانونا سيوف تجري املرافعية بحقك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

خالد جابر عبيد

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة بداءة  الرميثة
العدد 100/ب/2020

التاريخ 2020/11/12
اىل املدعى عليه / جعفر منصور محمد / يسيكن 
مدينية الرميثية ي منطقة االسيود مجهول محل 

االقامة حاليا
بتاريخ 2020/3/9 اصدرت هذه املحكمة قرارها 
املرقيم 100/ب/2020 الخياص باملدعيي )عالء  
طاليب رصاوه(  واملتضمن الحكيم بالزام املدعى 
عليه جعفر منصور محمد برفع التجاوز الحاصل 
من قبلك عىل العقار املرقم 419/51 مقاطعة 26 
ام الخيل وملجهولية محل اقامتك حسيب اشيعار 
املختيار ) منتظر عبد االمري حميز ( وكتاب مركز 
رشطة العرشيين بالعدد 7108 يف 2020/10/18 
ليذا تقيرر تبليغك عين طريق النيرش بصحيفتن 
محليتن يوميتن مشيهورتن واسيعتي االنتشار 
بالقرار وبعكس ذلك سوف يكتسب القرار الدرجة 

القطعية وفق االصول القانونية
القايض

محمد عبد الباقي امليايل
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة  الكوفه
العدد 578/ب/2020

التاريخ 2020/11/16
اعالن

اىل املدعى عليه / داود محمد داود
بتارييخ 2020/6/24 اقيام املدعيي )عقيل عيل 
عييدان( ضيدك الدعيوى البدائية املرقمية 578/

ب/2020 طلب الحكم فيها تسديد مبلغ القرضة 
الحسينة البالغ ملييون دينار عراقيي وملجهولية 
محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ واشعار 
مختار واختيارية منطقة محافظة كربالء شارع 
العبياس فقد قيرر تبليغك بصحيفتين محليتن 
يوميتين للحضيور امام هذه املحكمية  يف موعد 
السياعة   2020/11/25 املصيادف  املرافعية 
التاسيعة صباحا عند عيدم حضورك او من ينوب 
عنك قانونا فسيوف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق القانون
القايض

حسن ابراهيم وايل

فقدان وثيقة
فقيدت الوثيقية املرقمية 7 يف 2004/3/22 
والصادرة من مديرية تربية النجف واملعنونة 
اىل رشكة توزييع املنتجات النفطية يف النجف 
بأسم الطالب سيالم عبد الحسن محمد فمن 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الحي
رقم االضبارة : 2019/692/691 

التاريخ 2020/11/16
اعالن

تبييع مديرية تنفييذ الحي املعيدات الخاصة 
بمعميل ثلج العيزاوي الواقيع يف الحي/ حي 
الصناعي العائد للمدين موحان مزبان رحيمه  
املحجوز لقاء طلب الدائن )عبد االمري عليوي 
صيرب(  الباليغ )13756000(  دينيار  فعيىل 
الراغب باليرشاء مراجعة هذه املديرية خالل 
ميدة عرشة اييام  تبدأ من الييوم التايل للنرش 
مسيتصحبا معه التامينيات القانونية عرشة 
من املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية 
العراقيية وان رسيم التسيجيل والداللية عىل 

املشرتي 
املنفذ العدل 

حوراء عبد الحسن سلمان
مديرية تنفيذ الحي

املواصفات :
1 ي موقعه ورقمه : الحي/ حي الصناعي  

2 ي جنسه ونوعه : معمل ثلج العزاوي
3 ي حيدوده واوصافه : كمربير 6 اسيتندر 
ضاغط غاز 2 ي كمربير اربعة اسيتندر 3 ي   
خباط مياء صنع محيل 4 ي موليد 630 كيف 
سيته اسيتندر امريكي 5 ي كريين ناقل صنع 

محيل 6 ي خنزيره ماء صنع محيل 4×5 
4 ي مشتمالته :  

5 ي مساحته :  
6 ي درجة العمران : 

7 ي الشاغل : موحان مزبان رحيمه
8 ي القيمية املقدرة : 11250000 احدى عرش 

مليون ومائتن وخمسون الف دينار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف 

محكمة بداءة الكوفة
العدد : 912/ب/2020
التاريخ 2020/11/17

اعالن
اىل املدعى عليهم / 1 ي ظاهر محمد رضا   2 ي سيعود 

محمد رضا 3 ي غسان محي صالح 
بتارييخ 2020/9/16 اقيام املدعيي املسيتملك )مدير 
بلديية الكوفة اضافة لوظيفته( ضدك الدعوى البدائية 
املرقمة 912/ب/2020  طلب فيها )استمالك القطعة 
املرقمية 3/24 مقاطعية 7 السيهيلية وفيق احيكام 
القانيون 80(   وملجهوليية محل اقامتك حسيب رشح 
القائيم بالتبليغ واشيعار مختيار واختياريية منطقة 
الكوفة السهيلية 1 املدعو فاضل عباس الحمداني فقد 
تقرر تبلغك اعالنيا بصحيفتن يوميتن للحضور امام 
هذه املحكمة يف موعد املرافعة املوافق 29 /2020/11 
السياعة التاسيعة صباحيا وعنيد عيدم حضيورك او 
ارسيالك مين ينيوب عنيك قانونيا او تقديميك ملعذرة 
مرشوعة فسيوف تجري املرافعة بحقيك غيابيا وعلنا 

وفق القانون
القايض

حسن ابراهيم وايل

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
اىل الرشكاء / مهند عبد الحسين يوسف وميثم حسن 

عطشان 
اقتيى حضوركميا اىل مديريية بلديية النجف لغرض 
املوافقية عىل اصدار اجازة بنياء للعقار املرقم 83872 
حيي النداء لرشيككيم يف العقار اعياله املواطن راجح 
كنيان عبيد وبعكسيه سيوف تصيدر االجيازة وفقيا 

للتعليمات والضوابط الالزمة

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الكوت 
اىل املدعى عليه / عادل محمد كاظم 

اقامت املدعية سيندس رحيم علوان  الدعوى الرشعية 
املرقمية اعياله والتيي تطلب فيهيا دعوتيك للمرافعة 
والحكم بالتفريق للهجر وملجهولية محل اقامتك حسب 
اشيعار مختار محلية الزهيراء واملرفق بكتياب مركز 
رشطة الخلود بالعدد 83 يف 2020/11/9 تقرر تبليغك 
بواسيطة صحيفتن محليتن رسميتن للحضور امام 
هذه املحكمة بتاريخ 2016/11/30 السياعة تاسعة 
صباحا وعنيد عدم حضورك او من ينيوب عنك قانونا 

سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وحسب االصول
القايض

غانم عواد نجم البدري
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استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم ) 2500 يف 2020/11/8( . 
ي�ر )محافظة البرصة / قس�م العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العط�اءات املؤهلني وذوي الخربة 
لتقديم عطاءاتهم)املغلقة لتنفيذ مرشوع مرشوع)انشاء محطة ثانوية )2×31.5( ام يف أي  11/33 

ك.ف الرومية.
- وبكلفة  تخمينية قدرها 3,997,000,000 ثالثة مليار وتس�عمائة وس�بعة وتس�عون مليون دينار 

عراقي   
- ضمن برنامج تنمية االقاليم لسنة 2019  .     - تبويب املرشوع 27,1,10,2,1,47,2 
- مدة التجهيز ) 360  يوم ( .          - موقع املرشوع ) مركز (            - وبعرض فني  

- الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الخامسة   والصنف /  كهربائي ميكانيك –كيمائية /رشكات 
متخصصة يف هذا املجال   وان تكون الهوية نافذة 

أوالً-  س�يتم تنفي�ذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس�ية الوطنية الت�ي حددتها تعليمات 
تنفيذ العقود الحكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   

املتناقصني.
ثاني�اً- يمك�ن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من )قس�م العقود 
الحكومية  / ش�عبة اعالن املش�اريع( يف العنوان أدناه وذلك من  الساعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا 

حسب التوقيت املحيل ملحافظة البرصة
ثالثاً- تش�مل متطلبات التأهيل )عىل ان تكون العطاءات مس�تجيبة ملتطلبات صاحب العمل ( ما ييل 

:
*الق�درة املالي�ة: عىل مقدم العط�اء أن يقدم أدلة موثقة تثب�ت قدرته عىل القي�ام باملتطلبات املالية 

اآلتية:
متطلب�ات الس�يولة النقدي�ة : ع�ىل مق�دم العط�اء ان يقدم س�يولة نقدي�ة بمبلغ اليق�ل قدره عن 
)799.400.000 ( س�بعمائة وتس�عة وتسعون مليون واربعمائة   الف دينار عراقي عىل شكل كشف 
م�رصيف يب�ني حركة التدفق امل�ايل الخر س�نة او كفاءة مالية باملبل�غ املطلوب من خالل التس�هيالت 

املرصفية وللفرتة التي تسبق تاريخ غلق املناقصة .
2 - الخربة والقدرة الفنية:  عىل مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات 

الخربة الفنية املدرجة أدناه:
املش�اركة بصف�ة مق�اول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثان�وي يف ) 1( عقد وللس�نوات) 10( العرشة 
الس�ابقة وبمبلغ اليقل عن 1.200.000.000  مليار ومائتا مليون دينار عراقي  لتنفيذ عقود مماثله 
ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب 

والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل(     
رابع�اً- يمك�ن رشاء مجموعة وثائ�ق العطاء الكاملة باللغ�ة العربية من قب�ل املناقصني الراغبني يف  
العنوان جمهورية العراق/محافظة البرصة/قس�م العقود الحكومية/ شعبة  بيع الوثائق القياسية 
ودف����ع رس����م غي�����ر مس�ت���رد  ق����درة )150,000( مائ������ة وخمس�ون ال����ف 

دين����ار عراق���ي اعتب����ارا م����ن ي����وم االربعاء   املص���ادف 2020/11/18  .
•تلت�زم الرشكات بتقديم تعهد قانوني مصدق  من قبل كاتب العدل بصحة كافة األوليات املقدمة من 

قبلهم وبخالفة يتحمل كافة التبعات القانونية 
•كتاب يؤيد حجب البطاقة التموينية

خامس�اً- س�يتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم االربعاء   املصادف 2020/11/25   

الساعة العارشة صباحاً
سادس�اً -يجب تس�ليم العطاءات يف أو قبل يوم الثالثاء  املصادف 2020/12/1 الس�اعة 2:00 ظهرا 
حسب التوقيت املحيل ملدينة البرصة  العطاءات اإللكرتونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم 
رفضها. س�يتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين اختاروا الحضور شخصيا 

يف العنوان التايل  :
الوقت  : الساعة 2:00 ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرصة .

التاريخ : يوم الثالثاء  املصادف 2020/12/1 
العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

س�ابعاً - يج�ب أن يرف�ق بجميع العطاءات ضمان العط�اء بقيمة ) 39,970,000 ( تس�عة وثالثون 
مليون وتس�عمائة وس�بعون    الف  دينار عراقي عىل شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان 

نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات . 
ثامناً - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

تاسعا  – عىل مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�
)1- رسالة العطاء وملحق العطاء 2-الجداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القسم الرابع 
م�ن الوثيقة القياس�ية وجداول الكميات املس�عره وبموجب امل�واد )12-14( م�ن تعليمات ملقدمي 

العطاءات .
 3-تفوي�ض تحريري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع عىل العطاء.4- الوثائق املصادق عليها من 
الجه�ات املحددة يف ورقة بيانات العطاء التي توكد اس�تمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل 
الالحق بموجب االس�تمارات املدرجة يف القس�م الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول 

عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
عارشاً  - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش واالعالن.

اح�دى ع�رش  عرش - اذا صادف ي�وم غلق املناقصة عطلة رس�مية يكون  موعد الغل�ق يف يوم الدوام 
الرسمي الذي ييل يوم العطلة .

اثن�ى  ع�رش - للدائرة الحق يف الغ�اء املناقصة يف أي مرحلة م�ن مراحلها وقبل االحال�ة وعدم اجراء 
املفاضلة  وحس�ب مقتضيات املصلحة العام�ة و اليحق للمرشكني يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض 

جراء ذلك 
basra.gov.iq . ثالث عرش عرش –املوقع الرسمي لديوان محافظة البرصة 

اربع�ة  ع�رش – الزام الرشكات ب�رشاء منتجات وزارة الصناعة واملعادن اس�تنادا اىل م�ا جاء بكتاب 
وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية /قس�م االستش�ارات والتدري�ب ذي العدد 16135/7/4 يف 

. 2017/8/3
الخامس عرش  –سبب االعالن الثاني *عدم تقديم عمل مماثل * عدم تقديم كتاب تأييد الهيئة العامة 
للرضائ�ب * ع�دم تقديم س�يولة نقدية * عدم تقديم عرض فني * حس�ب توصي�ات لجنة التحليل 

والتقييم االوىل ذي العدد 3/ع  يف 2020/9/9

املهندس
اسعد عبد األمري ألعيداين 

حمــافــظ  البصــرة

ديوان حمافظ البرصة/ القسم: العقود احلكومية /شعبة اعالن املشاريع
Republic Of Iraq

Basra Governorate

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن ثاين / مناقصة )  2/ كهرباء توزيع/فرع البرصة  / 2020 ( 
مرشوع)انشاء حمطة ثانوية )2×31.5( ام يف أي  11/33 ك.ف الرومية

فقدان 
 فق�د من�ي س�ند العق�ار املرقم 
13470 / 2 ح�ي الرشط�ة  يف 1 
/7 / 2000  والصادر من مديرية 
النج�ف  يف  العق�اري  التس�جيل 
غدي�ر  كس�ار   ( بأس�م  االرشف 
س�لطان(  فع�ىل من يعث�ر عليه 

تسليمه إىل جهة اإلصدار
���������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة استئناف واسط 

االتحادية
محكمة جنح الكوت

العدد 1699/جنح/2020
التاريخ 2020/11/15

اعالن
اىل املدان الهارب ) حس�ني صالح 

نعيم العمريي( 
بالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامتك 
يف الوقت الح�ارض ولكونك متهم 
/1699 املرقم�ة  القضي�ة  يف 

جن�ح/2020  وفق اح�كام املادة 
)446(  عقوبات فقد تقرر تبليغك 
باالع�الن ع�ن طري�ق صحيفتني 
محليت�ني للحض�ور ام�ام  هذه 
املحكم�ة يف ي�وم 2020/12/16 
م ويف ح�ال عدم حضورك س�وف 
تج�ري املحاكم�ة بحق�ك غيابيا 

وحسب االصول
القايض

مرتىض كاظم ال شغيدل

فقدان 
 فق�دت مني هوية الطالب الصادرة 
م�ن املعه�د التقني يف النجف قس�م 
املحاسبة بأسم ) فريوز أكرم حسن( 
فع�ىل من يعث�ر عليها تس�ليمها إىل 

جهة اإلصدار
���������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف واس�ط 

االتحادية
محكمة جنايات واسط 

الهيئة الجنائية االوىل /الكوت
العدد 343/ج/2019

التاريخ 2020/11/16
اىل املته�م اله�ارب / غس�ان عدنان 

اسماعيل خليل
اعالن

اقامت�ك  مح�ل  ملجهولي�ة  بالنظ�ر 
يف الوق�ت الح�ارض ولكون�ك متهم 
وف�ق  اع�اله  املرقم�ة  القضي�ة  يف 
امل�ادة 1/393و2/أ عقوب�ات  فقد 
تق�رر تبليغ�ك باالعالن ع�ن طريق 
صحيفتني محليتني بالحضور امام 
هذه املحكم�ة يف 2021/1/17 ويف 
حالة ع�دم حضورك س�وف تجري 

املحاكمة غيابية حسب االصول
الرئيس

كاظم سالم حمد
رئي�س محكم�ة جناي�ات واس�ط 

الهيئة الجنائية االوىل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف 

محكمة بداءة الكوفة
العدد : 912/ب/2020
التاريخ 2020/11/17

اعالن
اىل املدع�ى عليهم / 1 � جاس�م محمد 
رض�ا  2 � نعم�ة ظاه�ر حبي�ب  3 � 
فاطمة ش�مس الدين مهدي  4 � سيف 
عبد الرضا 5 � نور عبد الحسني عيىس  
6 � هدى عبد الحسني عيىس  7 � محمد 
صال�ح البغ�دادي 8 � ب�رشى يوس�ف 
احمد 9 � باسل جواد شمس الدين 10 
� حازم جواد شمس الدين 11 � غسان 
ج�واد ش�مس الدي�ن 12 � محمد عبد 
الحس�ني عيىس 13 � عيل عبد الحسني 

عيىس 14 � بتول عبد الحسني عيىس 
املدع�ي  اق�ام   2020/9/16 بتاري�خ 
املس�تملك )مدير بلدية الكوفة اضافة 
البدائي�ة  الدع�وى  ض�دك  لوظيفت�ه( 
املرقم�ة 912/ب/2020  طل�ب فيه�ا 
 3/24 املرقم�ة  القطع�ة  )اس�تمالك 
مقاطع�ة 7 الس�هيلية وف�ق اح�كام 
القانون 80(   وملجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح القائم بالتبليغ واش�عار 
مخت�ار واختياري�ة منطق�ة الكوف�ة 
الس�هيلية  1املدعو عب�د الكريم مهدي 
الجب�وري  فق�د تق�رر تبلغ�ك اعالن�ا 
بصحيفت�ني يوميت�ني للحض�ور امام 
هذه املحكمة يف موعد املرافعة املوافق 
التاس�عة  الس�اعة   2020/11/  29
صباحا وعند عدم حضورك او ارسالك 
من ينوب عنك قانونا او تقديمك ملعذرة 
مرشوعة فسوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

حسني ابراهيم وايل

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النجف 

االتحادية
محكمة بداءة  الكوفه

العدد 1164/ب/2020
التاريخ 2020/11/16

اعالن
اىل املدعى عليها / كريمة يحيى عبد 

الزهرة
بتاري�خ 2020/11/2 اق�ام املدعي 
)امنة عبد العباس س�لمان ( ضدك 
الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة 1164/
ب/2020 طل�ب الحكم فيه�ا الزام 
املدعى عليها بتاديتها مبلغ مقداره 
ثماني�ة ع�رش مليون دين�ار عراقي 
وذلك عن قرضة حسنة رغم املطالبة 
اال انه ممتنعة عن التسديد وتحميلها 
الرس�وم  واملصاري�ف  وملجهولي�ة 
مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح القائم 
بالتبليغ واش�عار مختار واختيارية 
منطق�ة حي الجه�اد 5 املدعو مالك 
مذي�وب الدعمي   فقد ق�رر تبليغك 
يوميت�ني  محليت�ني  بصحيفت�ني 
للحضور امام هذه املحكمة  يف موعد 
املرافع�ة املص�ادف 2020/11/23 
الس�اعة التاس�عة صباحا عند عدم 
حض�ورك او من ينوب عن�ك قانونا 
فسوف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق القانون
القايض

حسني ابراهيم وايل

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت
اعالن

 تبي�ع مديرية تنفي�ذ الكوت العقار املرقم 3/10 م 27 الس�وادة العائد 
من مدينه )اقبال عبد فاضل( والدين البالغ 5000000 خمس�ة ماليني 
وس�هامها 63 س�هم وقيمتها التقديرية 5000000 خمس�ة ماليني يف 

االضبارة املرقمة 2020/1782 
2 � ان�ور رحيم عب�د والدين البال�غ 2000000 مليونان وس�هامه 28 
س�هم وقيمته�ا التقديري�ة 2000000 مليون�ان يف االضب�ارة املرقمة 

2020/1788
3 � حي�در رحيم عبد والدي�ن البالغ 2000000 مليونان وس�هامه 28 
س�هم وقيمته�ا التقديري�ة 2000000 مليون�ان يف االضب�ارة املرقمة 

2020 /1789
4 � زه�راء رحي�م عب�د والدي�ن البال�غ 1000000 ملي�ون وس�هامها 
14  س�هم وقيمتها التقديري�ة 1000000 ملي�ون يف االضبارة املرقمة 

2020/1787
5� ن�ورا رحي�م عب�د والدي�ن البال�غ 1000000 مليون وس�هامها 14  
س�هم وقيمته�ا التقديري�ة 1000000 ملي�ون يف االضب�ارة املرقم�ة 

2020/1790
6 � اف�راح رحي�م عب�د والدي�ن البال�غ 1000000 ملي�ون وس�هامها 
14  س�هم وقيمتها التقديري�ة 1000000 ملي�ون يف االضبارة املرقمة 

2020/1784
7 � اكرم عبد فضل والدين البالغ 5000000 خمس�ة ماليني  وسهامها 
63 س�هم وقيمته�ا التقديرية 5000000 خمس�ة مالي�ني يف االضبارة 

املرقمة 2020/1783
8 � احالم عبد فضل والدين البالغ 5000000 خمسة ماليني  وسهامها 
63 س�هم وقيمته�ا التقديرية 5000000 خمس�ة مالي�ني يف االضبارة 

املرقمة 2020/1786
9 � احمد عبد فضل والدين البالغ 10000000 عرشة ماليني  وس�هامه 
126 س�هم وقيمتها التقديرية 10000000 ع�رشة ماليني يف االضبارة 

املرقمة 2020/1785
وان الس�هام اعاله املحجوزه لق�اء طلب الدائن ماهر نايف جواد فعىل 
الراغ�ب بال�رشاء مراجعة هذه املديرية خالل م�دة )30(  ثالثون يوما 
تبدأ من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه التامينات القانونية عرشة 
م�ن املائة م�ن القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رس�م 

التسجيل والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل

رساج منري يوسف
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه : الس�وادة قرب الطريق العام كوت � ميسان املرقم 
3/10م27

2 � جنسه ونوعه : ارض بستان ملك رصف
3 � حدوده واوصافه : ارض زراعية

4 �  مشتمالته : خايل من الشواغل



رياضة7
العدد )2260( االربعاء  18  تشرين الثاني  2020

خروج نفط الوسط والكهرباء أكرب مفاجآت كأس العراق
             المستقبل العراقي/ متابعة

تأه�ل الصناع�ات الكهربائية إىل ال�دور ثم�ن النهائي، بعد 
فوزه عىل نفط الوس�ط، الثالثاء، عىل ملعب الصناعة.وجاء 
الهدف الوحيد بتوقيع الالعب محمود أحمد، من ركلة حرة يف 
الدقيقة )55(.وأضاع نفط الوسط فرص التعديل عرب سيف 
جبري وس�جاد رعد وسجاد جاس�م.بينما لم يحتسب الحكم 
ركل�ة ج�زاء لزيد نج�اح يف الدقائق األخرية، لتنته�ي املباراة 

بفوز الصناعات الكهربائية )0-1(.
رباعية لزاخو

وحق�ق زاخ�و ف�وزا كبريا ع�ىل مضيف�ه األم�واج املوصيل، 
)4-1(، ليتأه�ل لثمن النهائي.وانتهى الش�وط األول بتقدم 
زاخو بهدف دون رد، جاء من ركلة جزاء سجلها وليد سالم.

ويف الشوط الثاني حسم زاخو النتيجة وسجل 3 أهداف إضافية 
اثنني منهم عرب ديفيد كوستا والرابع سجله أمجد وليد.

فيما تمكن األمواج املوصيل من تسجيل هدف الرشف.
سداسية نفطاوية

ويف مب�اراة أخ�رى حقق النفط فوزا كبريا ع�ىل األثري، )0-6(، 
عىل ملعب الكرخ.

وانته�ى الش�وط األول بثالثي�ة افتتحه�ا صهي�ب رع�د وعزز 
النتيجة أحمد رستيب فيما أحرز الثالث حسنني حكيم.

ويف الش�وط الثاني س�جل أحمد رستيب وموىس عدنان 
ومصطفى حسني ثالثة أهداف أخرى، ليمر النفط للدور 

ربع النهائي.
خماسية للرشطة

وهزم الرشطة مضيفه الخالص، بخماسية بيضاء نقلته لدور 
ثمن النهائي.

وافتت�ح النتيج�ة أحمد ج�الل وأض�اف زميله جاس�م محمد 
الهدف الثاني لينتهي الشوط األول.

ويف الش�وط الثاني سجل مراد محمد الهدف الثالث وعاد أحمد 
جالل ليسجل الرابع فيما ختم الخماسية مراد محمد.

القاسم يتأهل
وصعق القاسم ضيفه الكهرباء، بثالثية دون رد، عىل ملعب 
الكفل.تقدم القاسم عرب الالعب سليم حميد، لينتهي الشوط 

األول بهذا الهدف.
ويف الشوط الثاني سجل أثري صالح الهدف الثاني فيما تمكن 

الدي�ن  صباح من تسجيل الثالث.رساج 
رباعية نجفية

ف�از  أخ�رى،  مب�اراة  ويف 
النجف برباعي�ة نظيفة عىل 
ع�ىل  الج�والن  مس�تضيفه 

ملعب بغداد.
ع�ىل  األه�داف  وج�اءت 
التوايل عن طريق حيدر 
لفت�ة  وأحم�د  ع�يل 
ومعني أحمد وعبيدة 
كاظ�م م�ن ركل�ة 

جزاء.

مهام طارق: إدارة اإلسامعييل ترغب 
يف فسخ عقدي

             المستقبل العراقي/ متابعة

أكد العراقي همام طارق، العب اإلسماعييل، أن إدارة 
الن�ادي ترغ�ب يف فس�خ تعاقده، قبل بداية املوس�م 

الجديد.
وق�ال ط�ارق، املتواجد بمعس�كر املنتخ�ب العراقي 
بدبي، يف ترصي�ح لكووورة: »بال ش�ك أتمنى البقاء 
يف اإلس�ماعييل، يف ظل ما أجده م�ن حب الجماهري، 

وعراقة النادي«.
وأض�اف: »لكن الن�ادي وفقا ملا يمر ب�ه من ضائقة 

مالية، يرغب يف فسخ التعاقد معي«.
وزاد: »حتى اآلن لم يتم فس�خ التعاقد، وهم يرغبون 
يف أن أتن�ازل عن مس�تحقاتي، ولكنني أجلت ذلك يف 

الفرتة الحالية؛ بسبب تواجدي مع املنتخب«.
وتابع: »أضع كل تركيزي حاليا مع أس�ود الرافدين، 

وسوف يتم مناقشة األمر عقب عودتي لإلسماعيلية«.
وكان املنتخ�ب العراق�ي ق�د خ�اض مب�اراة ودي�ة أمام 

املنتخ�ب األردن�ي، من�ذ أي�ام قليل�ة، وتعادل به�دف لكل 
فريق، كما يخوض مباراة ودية غدا الثالثاء، أمام منتخب 

أوزبكستان.

إصابتان جديدتان بكورونا 
يف معسكر العراق

بندتنر: بوفون وبريلو 
كانا يدخنان يف املراحيض

              المستقبل العراقي/ متابعة

أثبت�ت الفحوصات الطبية إصابة ح�ارس مرمى املنتخب 
العراقي جالل حس�ن، واملدرب املس�اعد السلوفيني أليش 

بفريوس كورونا املستجد.
وقال املدير اإلداري للمنتخب باسل كوركيس لكووورة، إن 
عدد املصاب�ني باملنتخب ارتفع إىل 4، بع�د إصابة الالعبني 

أحمد إبراهيم ومحمد رضا يف وقت سابق.
وأوض�ح أن املصاب�ني انتق�ال إىل فندق الحج�ر الصحي يف 

مدينة دبي حيث يعسكر املنتخب.
وسيخوض املنتخب مساء اليوم مباراته التجريبية الثانية 

أمام أوزبكستان يف معسكره الجاري حاليا.

راشفورد يواصل محالته اإلنسانية املؤثرة

تشيليس يتحكم يف املريكاتو الشتوي إلنرت ميالن

              المستقبل العراقي/ متابعة

يعتزم ماركوس راشفورد مهاجم منتخب 
إنجلرتا ومانشس�رت يونايتد، إطالق نادي 
الكت�اب ملس�اعدة األطفال ع�ىل االتجاه 

للقراءة.
وانضم راش�فورد، الذي أج�ربت جهوده 
الحكوم�ة  املحروم�ني  األطف�ال  لدع�م 
الربيطاني�ة ع�ىل إق�رار تموي�ل وجب�ات 
مدرس�ية لألطفال خالل العطالت، إىل دار 

نرش »ماكميالن« لكتب االطفال.
وقال راش�فورد الذي نش�أ يف مانشسرت، 
يف عائل�ة تعتم�د عىل مس�اعدة الحكومة 
وقسائم الطعام، يف بيان له اليوم الثالثاء: 
»لقد بدأت القراءة يف س�ن 17 فقط، وذلك 

غري نظرتي للحياة وعقليتي«.
وأض�اف: »كن�ت أتمن�ى فق�ط لو 
أتيح�ت يل الفرص�ة للق�راءة أكثر 
عندم�ا كن�ت طف�اًل، لك�ن الكتب 
لم تكن أب�ًدا ش�يًئا يمكننا توفريه 
كعائلة عندما كنا بحاجة إىل وضع 

الطعام عىل الطاولة«.
وس�وف تس�تهدف الكتب الوصول 
إىل األطفال القادم�ني من خلفيات 

محرومة وضعيفة.
وكان راش�فورد، ال�ذي حصل عىل 
الربيطانية،  اإلمرباطوري�ة  وس�ام 
بس�بب مبادرت�ه لدع�م الوجب�ات 

املدرس�ية، ذكر أنه مر بأوقات يف طفولته 
حينما كان�ت القراءة يمكنها مس�اعدته 

حقا.وتابع راش�فورد: »أري�د لألطفال أن 
يهرب�وا من ذلك الواق�ع، ليس فقط الذين 
يمكنه�م تحم�ل تكاليفه، نح�ن نعلم أن 

هناك أكثر من 380 ألف طفل يف اململكة 
املتحدة اليوم ل�م يمتلك كتابا يوما ما، 
أطف�ال يف بيئات ضعيف�ة للغاية يجب 

أن يتغري هذا«.
 « »جاردي�ان  صحيف�ة  وذك�رت 
الربيطانية أن راشفورد يعمل يف الوقت 
الح�ايل عىل كتاب م�ن تأليف�ه، والذي 
سيش�هد تعاون�ه مع الصحف�ي كارل 

أنكا وعاملة نفس األداء كاتي وارينر.
وس�يطلق عىل الكتاب أسم »أنت بطل: 
أطل�ق العن�ان إلمكانيات�ك وأبحث عن 
صوتك وكن أفضل ما يمكنك أن تصبح«.

ويس�تهدف الكتاب الفئ�ة العمرية ما 
بني 11 حتى 16 عاما، وس�ينرش يف شهر 

أيار/مايو من عام 2021.

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقرير صحفي إيطايل، عن تطور جديد بشأن املريكاتو 
الشتوي إلنرت ميالن.ووفًقا ملوقع »كالتشيو مريكاتو« اإليطايل، 
فإن أنطونيو كونتي، مدرب إنرت، لديه أولويتني يف الشتاء، وهما 
التعاقد مع مهاجم وظهري أيرس.وأشار إىل أن األهداف الرئيسية 

لكونت�ي يف املركزين هي إيمرس�ون بامل�ريي وأوليفييه جريو، 
ثنائي تش�يليس.وأوضح أن كونتي يرى إيمرسون مثايل لخطة 

3-4-1-2، لكن ال توجد إش�ارات مشجعة من تشيليس 
يف الصفق�ة، حيث أن البلوز ل�م يفتح الباب أمام 

البي�ع النهائ�ي لالع�ب، رغ�م أن�ه خارج 
خطط املدرب فرانك المبارد.وذكر املوقع 

اإليطايل أن وضع جريو مختلف، ألنه عىل بعد خطوة واحدة من 
انتهاء عقده، ويرغب يف الرحيل إليجاد مس�احة للمش�اركة يف 
املباريات خارج تش�يليس.وقال »كالتشيو مريكاتو« 
إن اتص�االت إن�رت وتش�يليس ح�ول جريو ال 
تزال جارية، وكونتي يراه البديل املناسب 

لروميلو لوكاكو.

فرمان الليجا خيفض أجور العبي الريال وبرشلونة
              المستقبل العراقي/ متابعة

خفضت رابطة الدوري اإلس�باني لكرة القدم )الليجا(، حد 
إنف�اق فريق برش�لونة عىل األجور إىل النص�ف، من 671.4 
مليون يورو يف موس�م 2019-20، إىل 382.78 مليون يورو 

هذا املوسم )بنسبة %57(.
كما قررت الرابط�ة خفض حد إنفاق ريال مدريد، من 641 

مليون يورو العام الس�ابق إىل 468.5 مليون يورو )بنس�بة 
25%(.وأعلن�ت الليج�ا ه�ذا الق�رار يف مؤتمر ع�رب الفيديو 
لرئيس�ها خافي�ري تيب�اس ومديره�ا العام خوس�يه جريا، 
موضح�ا أن أندي�ة الليج�ا س�انتاندير قلص�ت قدرتها عىل 
اإلنف�اق عىل األجور من 2.847 مليار يورو إىل 2.333 مليار 
هذا املوسم، بانخفاض قدره 514 مليون يورو )18% أقل(.
وأوض�ح تيب�اس أن ه�ذا التخفيض قد يك�ون أكرب يف حالة 

عدم الس�ماح للجمهور بدخول املالعب بسبب وباء كورونا 
املس�تجد )كوفيد-19( طوال املوسم.وتش�مل هذه األرقام، 
التي أعلنته�ا الرابطة الثالثاء يف بيان منش�ور عىل موقعها 
الرس�مي، اإلنف�اق ع�ىل الالعب�ني وامل�درب األول وامل�درب 
املس�اعد واملعد البدن�ي للفريق األول، كما يش�مل هذا الحد 
أيضا اإلنفاق عىل قطاع الناشئني والقطاعات األخرى.وتابع 
تيب�اس »يف أس�وأ األحوال، إذا ل�م يكن لدين�ا جمهور حتى 

نهاية املوسم، س�تكون هناك زيادة يف تكلفة 
املوظف�ني قدرها 707 ماليني، وهو ما ال يؤثر 
ع�ىل الجمي�ع بالتس�اوي، فكلم�ا زاد حجم 

النادي، زاد تأثريه عليه«.
وأعرب عن أمله يف تحسني هذا السيناريو إذا 

تمكن بعض الجمهور من حضور املباريات 
يف نهاية املوسم.

طلب صعب عجل برحيل سواريز 
عن الكامب نو

              المستقبل العراقي/ متابعة

ل  كش�ف تقرير صحفي إس�باني، ع�ن طلب عجَّ
برحي�ل األوروجواياني لويس س�واريز، مهاجم 

أتلتيكو مدريد، عن برشلونة.
ورحل سواريز عن برشلونة الصيف املايض، وقبل 

عام عىل انتهاء تعاقده مع النادي الكتالوني.

ووفًقا لصحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلس�بانية، 
فإنَّ سواريز طلب تجديد عقده مع برشلونة ملدة 
4 مواس�م، وبالتايل البقاء مع البارسا حتى بلوغ 

37 عاًما.
وأش�ارت إىل أنَّ أعضاء مجلس إدارة برشلونة لم 
يروا أن طلب س�واريز واقعًيا، ال سيما بالنظر إىل 
عمره ومس�تواه الفني.وأوضحت أن برش�لونة 

أنهى عالقته مع س�واريز، 
بعدما أبلغه امل�درب رونالد 

أن�ه خ�ارج حس�ابات  كوم�ان 
الن�ادي ه�ذا املوس�م ع�رب اتصال 

هاتفي.يذكر أن كومان رصح يف مؤتمر 
صحفي من قبل، أن قرار االستغناء عن سواريز، 

اُتخذ من قبل مجلس اإلدارة.

برييز يفتح باب الرحيل
أمام راموس

              المستقبل العراقي/ متابعة

كشف تقرير صحفي إسباني، كواليس 
االتصال األخري بني س�ريجيو راموس، 
قائ�د ري�ال مدري�د، وفلورنتينو برييز 

رئيس النادي بشأن التجديد.
وينته�ي عق�د رام�وس م�ع الري�ال، 
الصي�ف املقب�ل، ول�م يص�ل الطرفان 

التفاق بشأن التمديد حتى اآلن.
»الش�رينجيتو«  لربنام�ج  ووفًق�ا 
اإلس�باني، ف�إنَّ بريي�ز تح�دث م�ع 

راموس عرب اتصال هاتفي، هذا األسبوع، 
ملناقشة تفاصيل العقد الجديد.

وأش�ار إىل أنَّ راموس طلب أن تكون مدة 
العق�د الجدي�د موس�مني، م�ع إمكاني�ة 

التجديد ملوسم ثالث بشكل اختياري.
وأوض�ح أن برييز لديه الني�ة لتقديم عقد 
جدي�د لرام�وس مدت�ه عام�ني، لك�ن لن 
يمنح�ه أي زيادة عىل راتب�ه الحايل البالغ 

12 مليون يورو.
وقال الربنام�ج اإلس�باني، إنَّ برييز فتح 
ب�اب الرحيل أم�ام رام�وس، قائ�اًل: »إذا 
حصلت عىل عرض جيد، س�أتفهم يف ذلك 

الوقت أنك تريد املغادرة«.
كانت تقارير صحفي�ة، زعمت مؤخرًا أن 
باريس س�ان جريمان ينوي منح راموس 
عق�ًدا مل�دة 3 مواس�م، براتب س�نوي 20 

مليون يورو.

               المستقبل العراقي/ متابعة

أكد نيكالس بندتنر، العب يوفنتوس وآرس�نال السابق، أن 
التدخني يشء يحدث يف كل ناٍد لكرة القدم.

وق�ال بندتن�ر، يف ترصيح�ات أبرزتها صحيف�ة »ماركا« 
اإلس�بانية: »يف أول ي�وم يل م�ع يوفنتوس، ل�م أتمكن من 

العثور عىل الالعبني وكان األمر غريًبا بعض اليشء«.
وأضاف: »لكن وجدت 10 أو 12 منهم يف املراحيض، حيث 
كانوا يتناولون القهوة والس�جائر، ويس�تمتعون بصحبة 
بعضهم البعض. كان مش�هًدا رائًعا وجعلني أشعر أن هذا 

األمر سأستمتع به«.
وواص�ل: »أدرك أن التدخ�ني كان ج�زًءا أكرب م�ن الحياة 
الطبيعية يف إيطاليا، لكني ش�عرت بالرهبة من مس�توى 

الالعبني الذين أشاهدهم يدخنون«.
وأتم: »ه�ل يمكن تحديد بعض من تتح�دث عنهم؟ بريلو 
وبوف�ون كان�ا م�ن ه�ذه املجموعة، لك�ن إذا نظ�رت إىل 
حياتهم�ا املهني�ة ومدى احرتافهما س�تجده يف مس�توى 

مختلف، لذلك لم يفكر أحد يف أي يشء بشأن التدخني«.

زيدان يتخلص من نجم الريال يف صفقة مبايب
              المستقبل العراقي/ متابعة

واف�ق الفرنيس زين الدين زي�دان، مدرب ريال 
مدريد، عىل إبرام النادي امللكي صفقة تبادلية 
مع باريس س�ان جريمان، للتعاقد مع النجم 
الشاب كيليان مبابي.وارتبط مبابي باالنتقال 

إىل ريال مدريد، ال سيما أنه يرفض كل عروض 
التجدي�د من س�ان جريمان.ووفًق�ا لربنامج 
»الش�رينجيتو« اإلس�باني، ف�إن زي�دان منح 
اإلدارة امللكي�ة موافقته عىل إقح�ام الربازييل 
فينيس�يوس جوني�ور يف صفق�ة التعاقد مع 
مبابي. يذكر أن فينيسيوس سبق له االرتباط 

باالنتقال إىل س�ان جريم�ان أكثر من 
مرة، لكن كان يتمس�ك ري�ال مدريد 
باستمراره.وينتهي عقد فينيسيوس 
م�ع ريال مدريد يف صيف 2025، بينما 

يرتب�ط مباب�ي بس�ان جريم�ان حتى 
يونيو / حزيران 2022.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

نيامر يتخلص من آالم الساق
            المستقبل العراقي/ متابعة

أكد تقرير صحفي فرنيس، أن الربازييل نيمار دا سيلفا، 
نجم باريس س�ان جريمان، تخلص من اإلصابة التي 

طاردته مؤخرًا.
وكان نيمار يعاني من إصابة يف الساق، قبل 
االنضمام إىل معس�كر الربازيل يف التوقف 
ال�دويل، واتف�ق الجهاز الطب�ي يف باريس 

وراقيص السامبا عىل عودته ل�«حديقة األمراء« مبكرًا.
ووفًق�ا إلذاع�ة »مونت كارلو« الفرنس�ية، ف�إن نيمار تعاىف 
تماًم�ا، ولم يعد يش�عر بأي آالم يف الس�اق، عق�ب العودة إىل 
باري�س وب�دء الربنام�ج التأهييل.وأش�ارت إىل أن نيمار بات 
مس�تعًدا للمش�اركة ض�د موناكو، ي�وم الجمع�ة املقبل، يف 
الجول�ة ال�11 من الدوري الفرنيس.وأوضحت أن نيمار طلب 
أن يشارك ضد موناكو، كي يكون الئًقا للتواجد أمام اليبزيج، 

الثالثاء املقبل، يف دوري أبطال أوروبا.
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التستبرشوا كثريًا بجو بايدن؟علامء العراق

عادل الجبوريظاهر العيد

ال أعرف ملاذا يتم الرتكيز عىل علماء املس�لمني يف الطب؟ مثل أبو بكر 
الرّازي وابن س�ينا واب�ن الهيثم وابن النفيس وغريه�م، الذين أفادوا 
بانجازاته�م العلمّية الَحضارة االس�امية بصفة خاصة والَحضارات 
اإلنسانّية بصفة عامة، ويتم التغايض عن جهود وانجازات واخرتاعات 
علم�اء الطب املعارصين! وربما يخطر بب�ال البعض عن كون أوروبا 
لم والجهل والفقر، بالوقت  كانت تغطُّ يف سباٍت عميٍق؛ حيث كان الظُّ
ال�ذي كانت في�ه بغداد تعت�ر عاصم�ة عاملية تجمع مي�زات جميع 
عواصم العال�م املتحرض اليوم مثل لندن وطوكيو ونيويورك وباريس 

وبكني وموسكو.
ويف اعتق�ادي إن هذا لي�س مرراً لإلهمال املقصود م�ن قبل األنظمة 
الس�ابقة وال�ذي كان يف معظ�م جوانب�ه ألس�باب سياس�ية، وكذلك 
غفلة املثقفني والكتاب عنه النش�غالهم بَهّم السياسة أيضاً، وتركهم 

للجوانب املعرفية واالنسانّية وحتى الجمالية يف أحيان كثرية. 
ورمزية بغ�داد كانت ومازالت تمثل قلب الدنيا ورمز أمة توّاقة ملاٍض 
عظيم، ماثلة حتى اليوم يف خيال العرب واملس�لمني، لذلك فأن الهدف 
االس�اس من اهمال الكفاءات والقدرات العلمي�ة العراقية، هو محو 
ذاكرة العراق التاريخية والثقافية، بدالً من تعزيز هذا التاريخ الفكرّي 
واملعريفّ والعلمّي اإلس�امّي بأس�ماء جديدة لعلماء معارصين قاموا 
بتطوير الطب ليصبح واحداً من أوس�ع املجاالت العلمية والبحثية يف 

العراق.
وأوّد التح�دث اليوم عن عالم عراقي من ه�ؤالء األطباء االعام وضع 
علمه يف خدمة بلده ملدة أربعني سنة، أبدع وساهم يف بناء رصح العلم 
واملعرفة الطبية واألكاديمي�ة يف العراق، وعندما اضطرته املآيس التي 
س�ببتها عقود م�ن الحرب والعزلة الدولية للهج�رة من وطنه لم يدر 

ظهره للوطن بل بقي متواصل مع مؤسساته العلمية واألكاديمية.
إنه الدكتور الروفس�ور محمد عيل العيد، ولد يف مدينة سوق الشيوخ 
ع�ام 1947 وأكم�ل الثانوية فيها، بعدها دخ�ل كلية الطب يف جامعة 
املوصل وحصل عىل بكلوريوس يف الطب والجراحة العامة عام 1970، 
ث�م حص�ل عىل ماجس�تري يف الطب الن�ووي عام 1977 )مستش�فى 
ميدل س�كس / جامعة لندن / إنكلرتا(، ثم البورد األمريكي يف الطب 
النووي عام 1983 )مستشفى جونزهوبكنز/ جامعة جونز هوبكنز 

/ أمريكا(.
كم�ا حصل عىل العديد م�ن األلقاب العلمية أهمها يف العراق، اس�تاذ 
الط�ب الن�ووي يف كلي�ة الطب / الجامعة املس�تنرصية ع�ام 1977، 
واستش�اري الطب النووي يف مستش�قى الريم�وك التعليمي / وزارة 
الصح�ة ع�ام 1992، وكذلك حصل عىل لق�ب خبري الوكال�ة الدولية 
للطاقة الذرية يف فيتنام/ 2002، وخبري الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
يف اليم�ن /2005، وخب�ري منظم�ة الطاقة الذري�ة العراقية يف مجال 
الطب النووي منذ عام 1989، ومنسق ملرشوع تأهييل للوكالة الدولية 
للطاق�ة الذرية يف العراق عام 1994 و لعدة س�نوات، واألس�تاذ األول 

عىل الجامعة املستنرصية لعام 1997 واملرة الثانية لعام 2003.
أما نشاطاته العلمية، فقد أرشف عىل أربع وعرشين رسالة جامعية، 
وكتب خمس�ة وثاثني بحث�ًا، وعدد من املقاالت باللغ�ة العربية نرش 
ثاث�ة منها يف مجل�ة علوم )الع�راق(، كما حصل عىل ب�راءة اخرتاع 
واح�دة عام 1996، وس�ت جوائز تقديرية )فضي�ة وبرونزية(، وعىل 
إثنني وعرشين شهادة تقديرية، وألف كتابني عام 1997 وعام 2017، 
كما ش�ارك بثمانية بحوث يف مؤتم�رات علمية خارج العراق وثمانية 
ع�رش بحثاً داخ�ل الع�راق، كما ُدع�ي إللق�اء ثمانية بح�وث وأربع 
وعرشين محارضة، وش�ارك س�بع مرات يف دورات التعليم املس�تمر، 
كم�ا كان عضو هيئة تحري�ر مجلة العلوم الطبية األساس�ية للفرتة 
من 2001- 2006، وسكرتري مجلة البحوث الطبية الصادرة عن كلية 

طب املستنرصية عام 1994 .
كما ش�ارك بس�بع دورات تدريبية الكتس�اب املهارة خارج القطر يف 
)االتحاد الس�وفياتي، فرنس�ا، النمس�ا، اليابان، الكوي�ت، هنكاريا، 
أمري�كا(، وكان عض�واً وأحياناً رئيس�اً ألثنني وس�بعني لجنة علمية 
وفنية، ومقرر اللجنة االستشارية للمعالجة الشعاعية والطب النووي 
يف وزارة الصح�ة العراقية للفرتة م�ن 1990- 2006، وعضو مجلس 
الرسطان يف العراق للفرتة من 1988-2006، ومؤسس ورئيس جمعية 
الط�ب النووي العراقية منذ عام 1996- ولحد اآلن، وأمني الرس العام 
لجمعي�ة مكافحة الرسطان العراقية منذ عام 1985- 1988، وعضو 

يف ثمانية جمعيات علمية عراقية وعاملية.
حص�ل عىل إثني عرش كتاب ش�كر وتقدير من مرتبة وزير فما فوق، 

وعىل أربعة وخمسني من دون مرتبة وزير.

واح�دة م�ن االم�ور امللفت�ة –وربم�ا الغربية- ه�ي ان مختلف االوس�اط 
السياس�ية واالعامية العربية وحتى غري العربية، تنشغل مع كل انتخابات 
رئاس�ية امريكية اىل ح�د كبري بمجم�ل تفاعاته�ا وتداعياته�ا ونتائجها 
النهائي�ة، وكأن مخرجات هذه االنتخابات س�يكون له�ا اثر كبري يف تغيري 

موازين القوى، وانقاب املواقف والتوجهات، وصياغة املعادالت.
ويف االنتخاب�ات االخ�رية، بمج�رد االع�ان غري الرس�مي عن فوز املرش�ح 
الديمقراط�ي جو بادين، عىل حس�اب خصمه الجمه�وري دونالد ترامب، 
راحت برقيات وبيانات التهاني والتريكات لبايدن تتوىل من رؤساء وملوك 
وام�راء ووزراء مختل�ف دول العال�م، مقرونة بأمنيات وام�ال رصيحة او 
ضمنية بتصحيح املسارات الخاطئة واملنحرفة للسياسات االمريكية يف عهد 
الرئيس الخارس دونال�د ترامب، وكبح جماح النزعات والتوجهات العدائية 
لاخ�ري، والتي تس�ببت باضط�راب ليس ع�ىل صعيد العاق�ات الخارجية 
للواليات املتحدة، وانما بفوىض وارتباك كبريين يف الس�احة الداخلية، كادت 
ان تدخ�ل الباد يف اتون حرب اهلية جديدة، علما ان البعض يرى ان ش�بح 
ه�ذه الحرب مازال قائما ولم يختف بفوز بايدن وهزيمة ترامب. قد يكون 
ارس�ال برقيات التهاني والتريكات بمختلف الوس�ائل واالساليب من قبل 
زعماء الدول، عرف تقليدي يف حال فوز اي شخص بمنصب رفيع املستوى، 
الس�يما اذا كان ذلك املنصب هو رئاس�ة الواليات املتح�دة االمريكية، ولكن 
ه�ذه املرة ب�دا االمر مختلف�ا اىل حد ما مل�ن يقرأ ويتمعن بما بني س�طور 
برقي�ات التهان�ي والتري�كات، اذ ان هن�اك اجماعا او ش�به اجماع عاملي 
ع�ىل ان سياس�ات ترامب الخارجي�ة والداخلية عمقت املش�اكل واالزمات 
يف املش�هد العاملي، وجعلت الواليات املتح�دة االمريكية دولة منبوذة، ناهيك 
ع�ن االنقس�امات الح�ادة يف صف�وف املجتمع االمريك�ي املتع�دد االعراق 
واالثنيات. ففي عهد ترامب انس�حبت واش�نطن من االتفاق النووي املرم 
بني الجمهورية االس�امية االيراني�ة من جانب، وال�دول الدائمة العضوية 
يف مجل�س االم�ن الدويل زائدا املانيا من جانب اخر، وانس�حبت من اتفاقية 
باريس للمناخ، وجمدت عضويتها يف منظمة الصحة العاملية يف الوقت الذي 
كان العال�م -ومازال- يواج�ه واحدة من اخطر الك�وارث الصحية املتمثلة 
بجائح�ة كورون�ا، ناهيك عن ان ترامب وس�ع جبه�ات املواجهة والرصاع 
م�ع الصني وروس�يا وقوى اخ�رى، واكثر م�ن ذلك، فتح جبه�ات جديدة، 
وبالغ يف دعم ومس�اندة االنظمة والحكوم�ات املارقة، ويف مقدمتها الكيان 
الصهيوني. واالنكي من ذلك كله، هو ان ترامب، ان لم يكن قد س�اهم عر 
قراراته ومجمل سياساته االرتجالية بأحداث انقسامات مجتمعية حادة يف 
الواليات املتحدة االمريكية، فأنه هيأ االرضيات واملناخات املناس�بة لتأجيج 
الخاف�ات واالحقاد والنزعات العنرصية، او بتعبري اخر، انه اضطرم نريان 
العنرصية التي كانت كامنة تحت الرماد! بحيث ان الحديث يف شتى وسائل 
االع�ام واملحافل الفكري�ة والثقافية والسياس�ية االمريكية عن العداء بني 
الس�ود والبيض، ب�ات واضحا ورصيحا وال تص�ده او تكبحه اي محددات 
او ضواب�ط وقي�ود، واصبحت مفردة الح�رب االهلية الثانية تش�غل حيزا 
غري قلي�ل يف االدبيات السياس�ية واالعامية، اىل جانب الش�ارع االمريكي. 
ال ش�ك ان الكثريي�ن يعق�دون االمال عىل باي�دن لتصحيح اخطاء س�لفه 
ترامب، وربما تكون مجمل اطروحات بايدن وطبيعة توجهاته السياسية، 
ت�ؤرش اىل امكانية حصول تغي�ريات ايجابية، والتقليل من حجم التعقيدات 
واملخاط�ر يف بعض امللفات العاملية، مثل العودة اىل منظمة الصحة العاملية، 
وكذل�ك الع�ودة اىل االتفاق الن�ووي مع الجمهوري�ة االس�امية االيرانية، 
والعودة اىل اتفاقية باريس للمناخ، وغريها من امللفات، والتقليل من حجم 
تورط واش�نطن يف الحروب والرصاعات االقليمية هنا وهناك. ولعل االرقام 
االجمالية لانتخابات الرئاس�ية االمريكية االخرية، تشري-حتى وان لم تكن 
دقيقة بالكامل- اىل ان ما نس�بته 69% املس�لمني االم�ريكان، واغلبهم من 
اصول عربية واس�يوية وافريقية قد صوتوا لصالح للمرش�ح الديمقراطي 
جو بايدن، فضا عن النس�بة الكبرية من الس�ود والعرقي�ات االخرى التي 
صوت�ت بذات االتجاه، ليس ذلك فحس�ب، بل ان هناك م�ن يتحدث عن ان 
غالبي�ة يهود الواليات املتحدة خذلوا ترامب وصوتوا لصالح خصمه بايدن، 
رغم ان االول خطى خطوات كبرية فاقت ما قامت به اس�افه باتجاه دعم 
وتقوي�ة الكيان الصهيوني عىل حس�اب العرب واملس�لمني، ولكن يبدو ان 
هن�اك حقيق�ة مهمة للغاية، ربما ل�م يلتفت اليها الكث�ريون، تتمثل يف ان 
اللوب�ي اليهودي الذي يع�د الطرف االكثر تأثريا ونفوذا يف توجيه مس�ارات 
االنتخابات االمريكية، ال يرمي بكل ثقله املايل واالعامي والس�يايس لصالح 
مرش�ح معني، ويدير ظهره لاخر، بل انه يحرص عىل املوازنة بني االثنني، 
الن�ه يضع كل االحتماالت يف حس�اباته، وتؤكد تقاري�ر عديدة ان ما حصل 
علي�ه بايدن من دعم من كبار رجال االعمال اليهود يف الواليات املتحدة فاق 
ما حصل عليه ترامب، وطبيعي ان مثل هذا الدعم لم يأت من فارغ وال هو 

لوجه الله تعاىل.

بالصور.. اكرب مرشوع اكاديمي تنفذه العتبة احلسينية املقدسة خصص لتقديم خدمات 
تعليمية وطبية وترفيهية لاليتام »جمانًا«

أعلن�ت رشكة غوغل ع�ن إطاقها تحديث�ا جديدا وصفت�ه باملهم لجميع 
مستخدمي متصفحات Chrome عىل الحواسب.

وأش�ارت الرشكة يف موقعها عىل اإلنرتنت إىل أن تحديث 86.0.4240.198 
الجدي�د يطال متصفح�ات Chrome التي تعمل عىل الحواس�ب املش�غلة 

.Linux و macOS بأنظمة ويندوز و
وأهم ما حمله معه هذا التحديث هو معالجته لثغرتني برمجيتني أمنيتني 
 ،16017-2020-CVE إحداهم�ا حمل�ت رم�ز ،Chrome يف متصفح�ات
وكان يمكن للهاكرز اس�تغالها عر اس�تحداث مواقع تصيد وهمية عىل 
اإلنرتنت، وبمجرد دخول املستخدم إىل تلك املواقع تبدأ الرمجيات الخبيثة 
باخرتاق جهازه، لينفذ املخرتقون من خالها تعليمات برمجية للتجسس 

ورسقة بيانات الحواسب واألنظمة املوجودة فيها.
أما الثغرة الثانية والتي حملت رمز CVE-2020-16013 فتشبه من حيث 
املبدأ الثغرة األوىل، لكنها موجودة يف محرك JavaScript املفتوح املصدر يف 

.Google Chrom و Chromium برمجيات

غوغل تعلن عن حتديث مهم
Chrome ملتصفح 

ما سبب ارجتاف العضالت بعد التامرين؟
بعد ممارس�ة التمارين الرياضية، 
م�ن الش�ائع أن يش�عر اإلنس�ان 
بارتجافات وارتعاشات يف عضاته، 
األم�ر ال�ذي ق�د يح�دث ألس�باب 
مختلفة، لكنها غالبا ليست مدعاة 

للقلق.
الي�ن”،  “هيل�ث  موق�ع  وحس�ب 
م�ا  غالب�ا  االرتج�اف  ه�ذا  ف�إن 
يك�ون طبيعي�ا، لكنه قد يش�ري يف 
بع�ض األحيان إىل مش�اكل يف حال 
اس�تمر لفرتة طويلة بع�د االنتهاء 
م�ن التمرين.وأع�اد املص�در هذه 

الظاه�رة إىل 5 أس�باب، هي التع�ب واإلجهاد 
العض�يل، أو الرتكي�ز ع�ىل عضل�ة معين�ة يف 
وضعي�ة واح�دة فق�ط، أو انخف�اض نس�بة 

الس�كر يف الدم أو جفاف الجس�م من املاء، أو 
تناول كمية كبرية من الكافيني. وقدم “هيلث 
الين” بعض النصائح للتقليل أو تفادي اهتزاز 

العضات بعد التمرين

غالب�ا  العض�ات  تهت�ز  الراح�ة: 
بسبب إرهاقها، لذلك ينصح بمنح 
عضاتك قس�طا م�ن الراحة حتى 

تستعيد لياقتها.
الوجبات الصحية: اشحن عضاتك 
م�ن خ�ال تن�اول وجب�ة صحية 
بع�د التمرين، ويش�دد الخراء عىل 
رضورة الرتكيز عىل الكربوهيدرات 

والروتينات.
ت�رشب  أن  م�ن  تأك�د  امل�اء:  رشب 
كمي�ات كافي�ة من امل�اء الس�تعادة 
مس�تويات الس�وائل يف الجس�م بعد 
 :)streching( ممارس�ة الرياضة. تمارين التمدد
قد تس�اعدك تمارين التمدد ع�ىل إرخاء عضاتك 
وتقليل التشجنات وتحسني أداء الدورة الدموية.

يتخ�ىّل بع�ض األش�خاص نهائياً ع�ن تناول 
املل�ح ألس�باب مختلف�ة. لك�ن يب�دو أن هذا 
س�لوك خاطئ بحس�ب دراس�ة نرش نتائجها 
موق�ع Bright Side، وأش�ارت اىل أن االمتناع 
الت�ام عن تناول امللح يمكن أن يؤدي إىل بعض 
النتائج السلبية، كزيادة الوزن وانتفاخ الوجه 
وجف�اف الجلد فض�ًا عن الش�عور باإلرهاق 

والوه�ن العضيل. كذلك يمك�ن أن يؤدي اتباع 
نظام غذائي خ�اٍل من الصودي�وم إىل املعاناة 
من مش�كلة يف القل�ب. كما قد يؤثر س�لباً يف 
اس�تجابة الجس�م لألنس�ولني، ما ي�ؤدي اىل 
ارتفاع مستوى الس�كر يف الدم.، ومن النتائج 
الس�لبية أيض�اً، ظه�ور أع�راض الجف�اف، 
وخصوصاً يف محيط الفم، فضاً عن الش�عور 

املستمر بالعطش وبالدوار.
ويف حال التوقف التام عن أكل امللح قد تاحظ 
املعاناة من الغثيان الذي يدل عىل تأثر معدالت 
الكوليس�رتول يف الدم مع ما يش�ّكله هذا من 
خطر ع�ىل صح�ة القل�ب والرشاي�ني. ولهذا 
ينصح الخراء برضورة تن�اول امللح بكميات 

معتدلة.

االمتناع التام عن تناول امللح يؤدي اىل هذه املشاكل!

طالب نائب رئيس رشكة »هواوي« فيكتور تشانغ ،اليوم االثنني، بريطانيا 
بالرتاجع عن حظرها للرشكة الصينية املثرية للجدل بعد خسارة الرئيس 

األمريكي دونالد ترامب يف االنتخابات الرئاسية.
وقال تش�انغ يف ترصيح�ات لصحيفة »الغارديان«: »يتع�ني عىل اململكة 
املتح�دة إع�ادة النظر يف قراره�ا بحظر الرشكة يف حقبة م�ا بعد ترامب، 
مبين�اً ان ق�رار الحظ�ر كان بتهمة تش�كيل تهدي�د عىل األم�ن القومي 

األمريكي بسبب عاقات الرشكة الوثيقة بالحكومة الصينية.
وأضاف، ان واش�نطن أدرج�ت الرشكة يف »قائمة س�وداء« تحظر عليها 
اس�تخدام منتج�ات وخدم�ات التكنولوجي�ا األمريكية، مؤك�دا أن هذه 

املزاعم ال أساس لها من الصحة وال تخص اململكة املتحدة.
يذكر انه يف ش�هر تموز/يوليو املايض، قامت بريطانيا بحظر اس�تخدام 
مع�دات »ه�واوي« من قبل ش�بكات الهاتف املحمول، م�ا جعل عمليات 
الرشاء غ�ري قانونية اعتباًرا من ال�31 من ش�هر كانون األول/ديس�مر 

املُقبل.

هواوي تطالب بريطانيا برفع احلظر 
عن منتجاهتا بعد خسارة ترامب

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا


