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الفقر يف الوطن غربة، والغنى يف الغربة وطن العراقي
رئيس جملس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

وزير الداخلية يناقش
 مع رئيس »الناتو« يف العراق املواضيع 

ذات االهتامم املشرتك
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أكد رئي�س ال�وزراء مصطفى الكاظم�ي، أمس 
األربع�اء، العمل لضم�ان وصول لق�اح فريوس 
كورون�ا إىل العراق يف أرسع وق�ت، فيما. اتخذت 
اللجنة العليا للصحة والس�امة ق�رارات جديدة 

بشأن الجائحة.
وق�ال الكاظم�ي، خ�ال اجتم�اع اللجن�ة العليا 
للصحة والس�امة الوطنية، »نعمل بش�كل جاد 

لوصول لقاح كورونا اىل العراق بأرسع وقت«.  
واك�د املتح�دث باس�م مجل�س ال�وزراء حس�ن 
ناظم »مناقش�ة املجلس يف جلس�ته التي عقدت 
توف�ري التمويل الازم لرشاء لق�اح كورونا حاملا 
تق�ر منظمة الصح�ة العاملية فاعليت�ه«، مؤكدا 
ان »هن�اك نقاش�ات طرح�ت ح�ول التعاقد مع 
الرشكات املنتج�ة للقاحات ب�رشوط، أهمها أن 
العراقيني يس�عون إىل توف�ري االعتمادية العاملية 
لهذه اللقاحات وأيضا توفر الخدمات اللوجستية 

لنقل اللقاح«.  
وترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي 
اجتماع اللجنة العليا للصحة والسامة الوطنية.  
وأشاد رئيس مجلس الوزراء، بجهود العاملني يف 
القط�اع الصحي وتفانيهم ال�ذي انعكس إيجاباً 
عىل تقليل نسبة الوفّيات بني املصابني يف جائحة 

كورونا.   
كم�ا أكد ع�ىل أهمية االس�تمرار به�ذه الجهود 
ب�ذات الزخم، وتوفري جميع املس�تلزمات الطبية 
التي تس�هم بتوفري العاجات والرعاية الصحية، 
ووّجه وزارة الصحة بتكثيف الجهود والعمل عىل 

ايصال اللقاح للباد بأرسع وقت.  
التفاصيل ص2
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وزير العمل يعلن 
إطالق قروض املشاريع الصغرية
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جتهيز املحافظة بـ »221« مضخة 

غاطسة سويدية املنشأ 

الكهرباء تؤكد ميض العراق 
بمرشوعات الربط الكهربائي 

مع دول اجلوار

       بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال مدي�ر برام�ج الط�وارئ يف منظمة الصح�ة العاملية 
ماي�كل راي�ان، أم�س األربع�اء، إن اللقاحات ل�ن تكون 
كافي�ة ملن�ع انتش�ار ح�االت اإلصاب�ة بف�ريوس كورونا 
املس�تجد يف األش�هر الثاث�ة إىل الس�تة القادم�ة. ونقلت 
وكال�ة »رويرتز« عن رايان قوله خال حدث عىل وس�ائل 
التواص�ل االجتماعي: »لن تكون لدينا لقاحات كافية ملنع 
زي�ادة الح�االت ملدة ثاثة إىل س�تة أش�هر«، داعيا الناس 

إىل الحف�اظ عىل التباع�د االجتماعي واح�رتام اإلجراءات 
األخ�رى للح�د م�ن انتش�ار الف�ريوس. وكان�ت املنظمة 
توقعت أن تبدأ توريدات اللقاحات يف الربع األول أو الثاني 
م�ن العام املقبل، لكن الفئات األكثر ضعفا قد تتمكن من 
الوص�ول إليها قبل هذا املوعد. وذك�رت أن هناك أكثر من 
210 لقاح�ات ضد فريوس كورونا املس�تجد تمر بمراحل 
مختلف�ة م�ن التطوي�ر، بينها م�ا ال يقل ع�ن 48 لقاحا 
مرش�حا يجري اختبارها عىل الب�رش، ومنها نحو عرشة 

لقاحات تمر باختبارات املرحلة الثالثة.

      بغداد / المستقبل العراقي

ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام 
للق�وات املس�لحة، مصطف�ى الكاظمي، 
أمس األربع�اء، اجتماع املجل�س الوزاري 
لألمن الوطني، ملناقشة املستجدات األمنية 
يف الباد، وأصدر 4 قرارات تخص محافظة 
ذي قار.  وأش�ار الكاظمي، بحس�ب بيان 
ملكتبه االعامي تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة من�ه اىل »التحدي�ات الت�ي تواجه 
الب�اد، ومنه�ا التحدي األمن�ي، ورغم أن 
الجريم�ة  مكافح�ة  يف  إنج�ازات  هن�اك 
أن  إاّل  اإلرهابي�ة،  والعصاب�ات  املنظم�ة 

هن�اك محاوالت لف�رض واقع من أطراف 
تحت عناوين مختلفة«.  

مش�اكل  »هن�اك  أن  الكاظم�ي،  وب�ني 
وتحدي�ات يف مدين�ة النارصي�ة، وق�د تم 
إحتواؤه�ا، بع�د أن ج�رى إرس�ال لجنة 
أح�داث  بش�أن  أزم�ة  خلي�ة  وتش�كيل 
محافظة ذي قار، والتي كان عىل رأس�ها 
مستش�ار األمن الوطني، والس�يد رئيس 
جهاز األمن الوطني«، مشيداً »بالخطوات 
الت�ي قامت بها ه�ذه اللجنة، م�ن بينها 
االجتماع�ات واللقاءات التي س�اهمت يف 
تخفيف التوتر ، موضحاً أن االحتجاجات 
مطال�ب  تضمن�ت  النارصي�ة  مدين�ة  يف 

حقيقية«.  
وأك�د رئي�س ال�وزراء عىل »دع�م رشطة 
محافظة ذي قار من قبل وزارة الداخلية، 
وف�رض هيب�ة الق�وات األمني�ة ، وتوفري 
الخدمات للمحافظة بالتنس�يق مع وزارة 
اإلعم�ار واإلس�كان، فضا ع�ن املبارشة 
باملش�اريع املعطلة وتوفري البنى التحتية، 
وكل م�ا يحتاجه أبناء ه�ذه املحافظة«، 
مؤك�داً أيض�اً ع�ىل »أهمي�ة ع�ودة األمن 
ووّج�ه  النارصي�ة،  مدين�ة  يف  واألم�ان 
س�يادته برتتي�ب لقاء مع ذوي الش�هداء 
لاس�تماع اىل طلباته�م واحتياجاته�م«.  
وق�ّدم مستش�ار األم�ن الوطن�ي، تقريراً 

مفصاً عن »اإلج�راءات التي تم اتخاذها 
يف مدينة النارصية، والنتائج املتحققة من 
زيارة اللجنة، من بينها إرشاك األكاديميني 
يف املحافظ�ة يف مناقش�ة األوض�اع فيها، 
املتك�ررة م�ع ع�دد م�ن  واالجتماع�ات 
القائ�د  وناق�ش  والوجه�اء«.   الش�يوخ 
الع�ام للق�وات املس�لحة خ�ال االجتماع 
»أهمية التدريب للقوات املس�لحة، وسبل 
العمل عىل توفري ما تحتاجه هذه القوات 
إلدامة زخم عملها«.  وأشار إىل »الرتحيب 
الشعبي الكبري بشأن االنجاز الذي تحقق 

يف سنجار.
التفاصيل ص2
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الرافدين يعلن منح قروض )50( مليون دينار للموظفني للبناء والرتميم
     بغداد / المستقبل العراقي 

اعلن م�رف الرافدين، أمس األربعاء، ع�ن منح قروض ٥٠ مليون 
للدين�ار للموظف�ن للبن�اء يف قطع�ة ارض وترمي�م وتاهي�ل الدور 
الس�كنية . وق�ال املكتب االعالمي للمرف يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة منه ان »التقديم عىل ق�روض ٥٠ مليون للموظفن 
و٣٠ مليون للمواطنن لغرض ترميم وتأهيل الدور الس�كنية يكون 

حسب الرقعة الجغرافية«. 
وأض�اف ان »نس�بة الفائدة لق�روض الرتميم والتأهي�ل تصل اىل ٥ 
باملئ�ة«، داعيا املواطنن واملوظفن اىل »زيارة فروع املرف لالطالع 
ع�ىل التعليمات الجدي�دة التي تم وضعها بخص�وص قروض تأهيل 
وترميم الدور الس�كنية«.  واملرف فروعه يف بغداد واملحافظات ب� 

»تسهيل وتبسيط اجراءات الحصول عىل تلك القروض«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أك�د رئيس ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي، أمس 
األربع�اء، العم�ل لضم�ان وصول لق�اح فريوس 
كورون�ا إىل الع�راق يف أرسع وقت، فيم�ا. اتخذت 
اللجن�ة العليا للصحة والس�المة ق�رارات جديدة 

بشأن الجائحة.
وق�ال الكاظم�ي، خ�الل اجتم�اع اللجن�ة العليا 
للصح�ة والس�المة الوطنية، »نعمل بش�كل جاد 

لوصول لقاح كورونا اىل العراق بأرسع وقت«.  
واك�د املتح�دث باس�م مجل�س ال�وزراء حس�ن 
ناظ�م »مناقش�ة املجلس يف جلس�ته التي عقدت 
توف�ري التمويل ال�الزم لرشاء لق�اح كورونا حاملا 
تقر منظم�ة الصح�ة العاملية فاعليت�ه«، مؤكدا 
ان »هن�اك نقاش�ات طرح�ت ح�ول التعاقد مع 
ال�رشكات املنتج�ة للقاحات ب�رشوط، أهمها أن 
العراقي�ن يس�عون إىل توفري االعتمادي�ة العاملية 
لهذه اللقاحات وأيضا توفر الخدمات اللوجستية 

لنقل اللقاح«.  
وترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي 
اجتماع اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية.  
وأش�اد رئيس مجلس الوزراء، بجهود العاملن يف 
القط�اع الصح�ي وتفانيهم الذي انعك�س إيجاباً 
عىل تقليل نس�بة الوفّيات بن املصابن يف جائحة 

كورونا.   
كما أكد عىل أهمية االستمرار بهذه الجهود بذات 
الزخ�م، وتوفري جمي�ع املس�تلزمات الطبية التي 

تسهم بتوفري العالجات والرعاية الصحية، ووّجه وزارة 
الصحة بتكثيف الجهود والعمل عىل ايصال اللقاح للبالد 

بأرسع وقت.  
بدوره، قّدم وزير الصحة تقريرا مفصالً عن مستجدات 
التعامل مع فايروس كوفيد -19 واإلحصائيات املتعلّقة 
به، وكذلك عن طبيعة اإلجراءات الالزمة لتوفري اللقاحات 
املتاحة عاملياً، وكذلك عن الرشكات املساهمة يف إنتاجها، 

ومدى اعتمادها وفقاً للرشوط الواجب توفرها يف اللقاح، 
والتي أقرّتها منظمة الصحة العاملية. 

واس�تعرض التقري�ر، أيض�ا، الجهات العاملي�ة املعتمدة 
يف إق�رار اللقاحات عند االختيار، وم�دى توفر الخدمات 
اللوجس�تية املتعلّقة بنقل اللق�اح وخزنه وتداوله لحن 

وصوله اىل املستفيد.
كما ع�رض إيجازاً عن أس�عار اللقاح�ات، والدول التي 

تعاقدت مع الرشكات املنتجة لحد اآلن. 

وأقّر االجتماع التوصيات املقّدمة من قبل وزارة الصحة، 
وم�ا تحتاج لدع�م جهودها يف مكافحة انتش�ار جائحة 

كورونا.  
كما تم�ت املوافقة عىل إق�رار خط�ة وزارة الرتبية، بما 
يضم�ن صح�ة التالمي�ذ والطلب�ة وامل�الكات التعليمية 
وس�المتهم، ويؤكد اإليفاء بمتطلب�ات العملية الرتبوية 
املطلوب�ة يف مدارس العراق كاف�ة، مع األخذ بمالحظات 
وزارة الصحة عىل أن يعاد تقييم الخطة حسب تطّورات 

املوقف الوبائي. 
وش�هد االجتماع أيضا، إقرار خطة وزارة التعليم 
الع�ايل والبح�ث العلم�ي لب�دء الع�ام ال�درايس 
يف  والعلي�ا  األولي�ة  للدراس�ات   ،2٠21/2٠2٠
الجامع�ات والكليات األهلي�ة كافة، وبما يضمن 
س�المة الطلبة واملالكات التعليمي�ة والوظيفية، 
ع�ىل أن يع�اد تقيي�م الخط�ة حس�ب املوق�ف 

الوبائي. 
واتخ�ذ االجتم�اع قراراً ع�ّد جائح�ة كورونا قّوة 
قاهرة لجميع املش�اريع والعقود السارية، وذلك 
ابتداًء م�ن تأري�خ 2٠2٠/2/2٠، ولغاية صدور 
ه�ذا القرار، م�ع من�ح وزارة التخطيط صالحية 
اس�تثناء الحاالت الخاصة من بن املشاريع، وأن 

تقّدم طلبات االستثناء قبل تأريخ 1/٣/2٠21.
إىل. ذلك، بحث رئيس مجلس الوزراء تطوير إدارة 
املستشفيات املكتملة حديثاً، وذلك خالل اجتماع 

ُخصص لهذا الشأن برئاسته.  
وذك�ر املكت�ب اإلعالم�ي لرئيس ال�وزراء يف بيان 
تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، أن »االجتماع 
بح�ث يف آليات دع�وة رشكات تخصصية رصينة 
وتش�غيلها  املستش�فيات  ه�ذه  إدارة  لغ�رض 
وصيانته�ا، وكذل�ك توف�ري التمويل ال�الزم لذلك 
بالش�كل الذي يضمن تقديمه�ا أفضل الخدمات 
للمواطنن، مع رضورة عدم تحميل املواطنن أي 

اعباء إضافية«.  
وتاب�ع، »وجرى خالل االجتم�اع، بحث قيام تلك 
الرشكات بتقديم خدمات التدريب ورفع الكفاءة 
للمالكات الصحية العراقية، س�واء لألطب�اء أو للكوادر 

الصحية والتمريضية األخرى«.  
وش�دد رئي�س مجل�س ال�وزراء وفق�ا للبي�ان، عىل أن 
»تنعك�س نتائ�ج التطوير ودعوة ال�رشكات إيجاباً عىل 
الخدمات املقدمة للمواطنن، حيث تتكفل الدولة بتمويل 
دعوة املش�اركة ع�ىل أن يتلقى املواطن م�ا يحتاجه من 

الخدمات الصحية بأفضل صورة ومستوى«.  

      بغداد / المستقبل العراقي

ترأس رئي�س مجلس ال�وزراء، القائد العام 
للقوات املسلحة، مصطفى الكاظمي، أمس 
األربع�اء، اجتم�اع املجل�س ال�وزاري لألمن 
الوطن�ي، ملناقش�ة املس�تجدات األمني�ة يف 
البالد، وأصدر 4 قرارات تخص محافظة ذي 
قار.  وأش�ار الكاظمي، بحسب بيان ملكتبه 
االعالمي تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
منه اىل »التحديات التي تواجه البالد، ومنها 
التح�دي األمن�ي، ورغ�م أن هن�اك إنجازات 
يف مكافح�ة الجريم�ة املنظم�ة والعصابات 
اإلرهابي�ة، إاّل أن هن�اك مح�اوالت لف�رض 

واقع من أطراف تحت عناوين مختلفة«.  

وبن الكاظمي، أن »هناك مشاكل وتحديات 
يف مدين�ة النارصية، وقد ت�م إحتواؤها، بعد 
أن جرى إرس�ال لجنة وتش�كيل خلية أزمة 
بش�أن أح�داث محافظ�ة ذي ق�ار، والت�ي 
كان عىل رأس�ها مستش�ار األم�ن الوطني، 
والسيد رئيس جهاز األمن الوطني«، مشيداً 
»بالخطوات التي قامت بها هذه اللجنة، من 
بينها االجتماعات واللقاءات التي ساهمت يف 
تخفي�ف التوتر ، موضحاً أن االحتجاجات يف 
مدينة النارصية تضمنت مطالب حقيقية«.  
وأك�د رئي�س ال�وزراء ع�ىل »دع�م رشط�ة 
محافظ�ة ذي قار من قب�ل وزارة الداخلية، 
وف�رض هيب�ة الق�وات األمني�ة ، وتوف�ري 
الخدم�ات للمحافظة بالتنس�يق مع وزارة 

اإلعم�ار واإلس�كان، فض�ال ع�ن املب�ارشة 
باملش�اريع املعطل�ة وتوفري البن�ى التحتية، 
وكل م�ا يحتاج�ه أبن�اء ه�ذه املحافظة«، 
مؤكداً أيضاً عىل »أهمية عودة األمن واألمان 
يف مدين�ة النارصية، ووّجه س�يادته برتتيب 
لقاء مع ذوي الشهداء لالستماع اىل طلباتهم 
األم�ن  مستش�ار  وق�ّدم  واحتياجاته�م«.  
الوطني، تقريراً مفصالً عن »اإلجراءات التي 
ت�م اتخاذه�ا يف مدينة النارصي�ة، والنتائج 
املتحققة من زيارة اللجنة، من بينها إرشاك 
األكاديمين يف املحافظة يف مناقشة األوضاع 
فيه�ا، واالجتماع�ات املتكررة م�ع عدد من 
الش�يوخ والوجهاء«.  وناق�ش القائد العام 
للق�وات املس�لحة خ�الل االجتم�اع »أهمية 

التدريب للقوات املس�لحة، وسبل العمل عىل 
توفري ما تحتاجه ه�ذه القوات إلدامة زخم 
عملها«.  وأشار إىل »الرتحيب الشعبي الكبري 
بشأن االنجاز الذي تحقق يف سنجار، وشدد 
عىل حماية املواطن وتوفري األمن واالستقرار، 
وف�رض هيبة الدولة والتعامل بحزم مع كل 
م�ن يحاول العبث باألمن، وهذا من أولويات 

عمل األجهزة األمنية وواجباتها«.  
كما تقرر خالل االجتماع ماييل:  

الديوان�ي)٣19(  األم�ر  لجن�ة  اس�تمرار   1
بتنفيذ مهامه�ا لتحقيق االس�تقرار األمني 
والخدم�ي واالجتماعي يف محافظة ذي قار، 
وأن تتوىل التنس�يق مع الجهات ذات العالقة 

كافة، ألجل النهوض بواقع املحافظة.  

2 تتوىل وزارة الداخلية تقديم الدعم واإلسناد 
ذي  محافظ�ة  رشط�ة  لقي�ادة  املناس�بن 
قار، والعم�ل عىل تعزيز الثق�ة بن املواطن 

والقوات األمنية.  
الديوان�ي)٣19(،  األم�ر  لجن�ة  تت�وىل   ٣
واإلس�كان،  اإلعم�ار  وزارة  م�ع  التنس�يق 
بص�دد تخصيص قط�ع أراٍض يف املحافظة، 
وتوزيعها عىل الرشائح املس�تحقة وحس�ب 
االولوي�ات.  4  يت�وىل مكتب رئي�س الوزراء 
بالتنس�يق مع مستش�ارية األم�ن الوطني، 
تقدي�م رؤية أو خطة عمل مناس�بة تتناول 
النه�وض بالقط�اع الخ�اص يف املحافظ�ة، 
وتشغيل األيدي العاملة، وتوفري فرص العمل 

الستيعاب ما يمكن من أبناء املحافظة. 

اللجنة العليا للصحة والسالمة تتخذ قرارات جديدة بشأن اجلائحة.. واحلكومة تبحث دعوة »شركات ختصصية« إلدارة املستشفيات

العراق يسابق الزمن للحصول عىل لقاحات »كورونا«

العدد )2271(   3     كانون االول    2020                السنة السادسة                 معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (الخميس

املجلس الوزاري لألمن الوطني يناقش املستجدات األمنية ويتخذ )4( قرارات ختص ذي قار

        بغداد / المستقبل العراقي

عثم�ان  الداخلي�ة  وزي�ر  التق�ى 
الغانمي، أمس األربعاء، رئيس بعثة 

حلف الناتو يف العراق بري آلسون.
 وذك�رت الداخلي�ة يف بي�ان تلق�ت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه ان 
»وزي�ر الداخلي�ة عثم�ان الغانمي 
التق�ى رئيس بعثة حل�ف الناتو يف 

الع�راق بري آلس�ون وج�رى خالل 
اللق�اء بح�ث جملة م�ن املواضيع 

ذات االهتمام املشرتك«.
واض�اف البي�ان: »جرت مناقش�ة 
أهمي�ة تكثي�ف الجه�ود م�ن اجل 
مكافح�ة الجريمة املنظمة بجميع 
انواعها وتبادل الخربات بما يحقق 
األه�داف الت�ي يطمح له�ا العراق 

وبعثة حلف الناتو«.

وزير الداخلية يناقش مع رئيس »النـاتـو« 
يف العراق املواضيع ذات االهتامم املشرتك

        بغداد / المستقبل العراقي

أدان رئي�س الجمهورية برهم صالح، أم�س األربعاء، اغتيال 
العالم اإليراني محس�ن فخري زادة، فيما ش�دد عىل رضورة 

منع التصعيد وحماية األمن واالستقرار يف املنطقة.
وذك�ر املكتب االعالم�ي لرئي�س الجمهورية، يف بي�ان تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه، أن األخري »اس�تقبل يف قر 

السالم ببغداد، السفري اإليراني لدى العراق إيرج مسجدي«.
وأض�اف، أن اللقاء »جرى خالل�ه بحث العالقات الثنائية بن 

البلدين وسبل تطوير آفاق التعاون املشرتك يف املجاالت كافة، 
بم�ا يخدم مصلح�ة الش�عبن والبلدين الجاري�ن، وكذلك تم 

بحث آخر التطورات السياسية عىل الساحة اإلقليمية«.
واك�د رئيس الجمهوري�ة عىل »رضورة تخفي�ف التوترات يف 
املنطقة، ورفض كافة أعم�ال العنف واالعتداءات التي تطال 

أمن الدول وسالمة مواطنيها مهما كانت دوافعها«.
واع�رب عن »إدانت�ه لجريمة اغتيال العالم اإليراني محس�ن 
فخري زادة«، مشرياً اىل »رضورة منع التصعيد وحماية األمن 
واالس�تقرار وتعزيز األمن والس�لم اإلقليمين«. ولفت صالح 

أن »الع�راق ينطلق من إيمانه املطل�ق يف رفض أعمال العنف 
والتوت�رات الت�ي من ش�أنها تقوي�ض األمن واالس�تقرار يف 
املنطقة، ويس�عى للنأي عن الراعات والنزاعات التي تؤثر 
عىل أمنه واستقراره الداخيل، ويدعم بقوة التكاتف والتعاون 
اإلقليمي والدويل من اجل إرس�اء الس�الم وترسيخ االستقرار 
لبلدان وش�عوب املنطقة«. من جانبه، اكد الس�فري مسجدي 
بحس�ب البي�ان »التزام ب�الده بدع�م أمن اس�تقرار العراق، 
وتعزيز أوارص العالقات االقتصادية واالجتماعية التي تجمع 

البلدين والشعبن الجارين«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد األمن العام ملجلس الوزراء حميد الغزي، 
االس�تغالل  رضورة  ع�ىل  األربع�اء،  أم�س 
األمثل للمس�احات املعدة إلنش�اء املش�اريع 

االستثمارية.  
وذك�ر بيان لألمانة العامة تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، أن »األمن العام شدد 

ع�ىل رضورة االس�تغالل األمثل للمس�احات 
املعدة إلنش�اء املشاريع االستثمارية يف بغداد 
واملحافظ�ات وتحديده�ا بحس�ب األهمي�ة 
واملنفعة العامة بالتنس�يق مع الجهات ذات 

العالقة«.  
وقال الغزي خالل ترؤسه للجلسة االسبوعية 
للجن�ة األم�ر الديوان�ي رق�م )6( الخاص�ة 
بمتابعة املش�اريع اإلس�تثمارية املتلكئة، إن 

»الحكوم�ة العراقي�ة ت�ويل اهتماماً واس�عاً 
بملف املش�اريع االس�تثمارية وانعكاس�اته 
اإليجابية عىل الواقع الخدمي يف البالد، فضالً 
ع�ن اس�تقطاب األي�ادي العامل�ة وتحري�ك 
عجلة االقتصاد«.  وتابع، أن »اللجنة ناقشت 
ع�ددا م�ن املش�اريع الزراعي�ة والصناعي�ة 
والس�كنية يف بغ�داد وعددا م�ن املحافظات، 
وأص�درت توصياته�ا الخاص�ة إىل الجه�ات 

املعنية، بتذليل املعوقات التي ساهمت بتلكؤ 
تنفيذ تلك املشاريع ورضورة اإلرساع بتنفيذ 

التوصيات عىل أرض الواقع«.  
وأش�ار إىل أن »االجتماع اس�تضاف سكرتري 
الهيئ�ة العلي�ا للتنس�يق ب�ن املحافظ�ات، 
وممثلن عن وزارات املالية والدفاع والكهرباء 
والهيئ�ة الوطنية لإلس�تثمار وأمان�ة بغداد، 
فضالً عن استضافة عدد من املستثمرين«.  

        بغداد / المستقبل العراقي

تمكنت وكالة االستخبارات العسكرية، أمس 
االربع�اء، القب�ض ع�ىل ارهابي م�ن الخاليا 

النائمة »لداعش« يف محافظة كركوك.

وذك�رت الوكال�ة يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه، ان »مف�ارز وكال�ة 
االس�تخبارات املتمثلة بمديرية اس�تخبارات 
كرك�وك يف وزارة الداخلي�ة تمكنت من إلقاء 
القبض عىل أح�د االرهابين بعد نصب كمن 

مح�م ل�ه يف س�يطرة k1 ضم�ن محافظ�ة 
كركوك واملطلوب وفق احكام املادة 4 ارهاب 

النتمائة لعصابات داعش االرهابي«. 
واضاف�ت، ان » املته�م اع�رتف م�ن خ�الل 
التحقيق�ات األولي�ة بعمل�ه ضم�ن الخالي�ا 

النائم�ة يف مخيم حم�ام العلي�ل ومحافظة 
كركوك، واشرتك أيضاً بما تسمى »غزوة« تل 
اسقر عام 2٠1٥ ضد قوات البيشمركة،مبينه 
ان�ه »اتخ�ذت بحق�ه االج�راءات القانوني�ة 

إلكمال أوراقه التحقيقية«. 

        بغداد / المستقبل العراقي

طلبت رئاس�ة اإلدعاء الع�ام، مجدداً 
رئاسة مجس النواب، برفع الحصانة 
عن النائب مثنى السامرائي يف شكوى 

تتعلق بعقود لوزارة الرتبية.
 وبحس�ب كتاب لرئاسة االدعاء العام 
موجه اىل مكتب رئيس مجلس النواب 
حصلت املستقبل العراقي عىل نسخة 
من�ه، »ن�ود أن نب�ن بأنه س�بق وان 
تم إج�راء التحقيق م�ن قبل محكمة 
تحقي�ق الرصاف�ة املختص�ة بقضايا 
النزاه�ة الخاصة باإلخب�ار املقدم من 
قبل وزير الرتبية الس�ابق }سها خليل 
حس�ن{ واملته�م فيها }هيث�م حاتم 
ن�وري{ وق�ررت املحكم�ة اس�تقدام 
عض�و مجل�س الن�واب املش�كو منه 
}مثنى عبد الصمد الس�امرائي{ وبعد 
اجراءاته�ا  املحكم�ة  اس�تكملت  ان 
طلبت مفاتحة رئاسة مجلس النواب 
للنظ�ر يف رفع الحصانة عن املش�كو 

منه }النائب السامرائي{«.
يش�ار اىل ان ه�ذا ه�و الطل�ب الثاني 
لإلدع�اء العام، حي�ث فاتحت مجلس 
النواب يف 1٣ من نيس�ان املايض برفع 
الحصانة عن النائب مثنى السامرائي 
بش�أن تورطه يف عقود ومخالفات يف 

وزارة الرتبية.

رئيس اجلمهورية يدين اغتيال زاده ويشدد عىل رضورة منع التصعيد

األمانة العامة تشدد عىل رضورة استغالل املساحات إلنشاء املشاريع االستثامرية

االستخبارات تلقي القبض عىل ارهايب من خاليا كركوك شارك بـ »غزوة داعشية«

االدعاء العام يطلب جمددًا 
رفع احلصانة عن 

النائب مثنى السامرائي

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد وزي�ر املالية عيل عبد األمري عالوي، أم�س األربعاء، االهتمام برشيحة 
حمل�ة الش�هادات العليا بكاف�ة االختصاصات، مؤك�داً أن مجلس الوزراء 

أعطى أولوية بتعيينهم.  
وذكر بيان للوزارة تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه،  إن »الوزير ناقش 
م�ع ممث�ل التجمع�ات كافة مطالبه�م التي تبل�ورت باملطالب�ة بتعينهم 

بالدرجات الشاغرة من حركة املالك ملوازنة 2٠21«.  
وق�ال وزير املالية بحس�ب البي�ان، إن »وزارة املالية مهتم�ة بملف حملة 
الشهادات العليا وتنظر يف مطالبهم بإنصاف وعدالة ضمن اُطر اجتماعاتها 
أو عند إع�داد تعليمات تنفيذ املوازنات، وأنها ماضية بدعم هذه الرشيحة 

املهمة«.  
وأضاف الوزير، أن »مجلس الوزراء قد اصدر قرارات سابقة اعطت األولوية 
بتعين حمله الشهادات العليا ضمن حركة املوازنة وان وزارة املالية تطبق 

القوانن والقرارات التي يصدرها مجلس الوزراء«.  

        بغداد / المستقبل العراقي

رفض�ت اللجنة املالية النيابي�ة، أمس األربعاء، قان�ون االقرتاض من اجل 
االنتخاب�ات، فيما اش�ارت اىل ان هناك مجاالت اخ�رى لتمويل االنتخابات 
القادم�ة. وق�ال عض�و اللجن�ة ش�ريوان م�ريزا إن »االقرتاض م�ن اجل 
االنتخاب�ات موض�وع غري م�ربر«، مبينا ان »قان�ون تموي�ل العجز املايل 
يتضمن فقرة تمويل النفقات الرضورية االخرى والطوارئ ويمكن تمويل 

قانون االنتخابات من خالله«.
واضاف ان »مجلس الن�واب بانتظار مرشوع موازنة 2٠21 وبكل االحوال 
هنالك مجاالت اخرى لتمويل االنتخابات القادمة وليس بالرضورة اللجوء 
لالق�رتاض م�رة اخ�رى وال نحتاج لذلك«، مش�ريا اىل ان »تأث�ري االقرتاض 
م�ن عدمه عىل موع�د االنتخابات موضوع غري مع�روف وال نعلم به وهذا 
من ش�أن الحكومة«. وتابع ان »االس�بوع القادم يصلنا قانون املوازنة اىل 

الربملان 2٠21 وممكن ان يتضمن موضوع قانون االنتخابات«.
وع�ن س�بب طلب الحكوم�ة االق�رتاض للمرة الثالث�ة بالرغم م�ن تطور 
االوضاع االقتصادية وعودة حركة الس�وق، اكد م�ريزا »ربما هنالك خطة 
لدى الحكوم�ة لتخصيص مبالغ محددة ملوض�وع االنتخابات ولكننا نرى 

هذا االمر غري رضوري«.
يذك�ر ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي زار االثنن املايض )٣٠ ترشين 
الثاني 2٠2٠( مقر املفوضية العليا املس�تقلة لالنتخابات، فيما ش�دد عىل 

أهمية إقرار مجلس النواب قانون تمويل االنتخابات.

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد وزير القوات املسلحة الربيطاني 
جيمس هيبي لرئيس أركان الجيش 
العراقي عب�د االمري رش�يد يارالله 
مواصلة بالده بمس�اعدة وتدريب 

القوات العراقية.
وذك�رت وزارة الدفاع يف بيان تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه أن 
»ي�ار الل�ه اس�تقبل وزي�ر القوات 
املس�لحة الربيطانية جيمس هيبي 
والوفد املرافق له، لبحث ومناقش�ة 
ع�دد م�ن القضاي�ا الحيوي�ة التي 
تخص التع�اون العس�كري وبقية 

املجاالت بن الجانبن«. 
وأضاف البي�ان أن »يار الله اش�اد 
بال�دور الكبري للمملك�ة املتحدة يف 
تقدي�م الدع�م والتدري�ب للق�وات 

االمنية«. 
بدوره أشاد »وزير القوات املسلحة 
الجي�ش  بق�درات  الربيطاني�ة 
العراقي واملس�توى الذي وصل اليه 
»كق�وة كب�رية« ب�ن ج����يوش 
العال�م املتط�ورة، م����ؤكداً عىل 
الت�زام اململك�ة املتح�دة بمواصلة 
الدعم واملس�اعدة للقوات العراقية 
يف مجال التدريب وكس�ب الخربات 

واالستشارة. 

وزير املالية يناقش تعيني محلة الشهادات 
العليا: مهتمون هبذه الرشحية

املالية الربملانية ترفض قانون
 »االقرتاض الثالث« للحكومة

بريطانيا: نواصل مساعدة وتدريب 
القوات العراقية

        بغداد / المستقبل العراقي

القض�اء  مجل�س  رئي�س  بح�ث 
األع�ىل القايض فائق زي�دان، أمس 
وأعض�اء  رئي�س  م�ع  األربع�اء، 
املرك�ز العراقي للتنمي�ة اإلعالمية 
دور القض�اء يف مكافح�ة الجريمة 
بمختل�ف صوره�ا.  وذك�ر بي�ان 
للقض�اء، تلقت املس�تقبل العراقي 
»ن�اس« نس�خة من�ه، أن »رئيس 

مجل�س القض�اء األع�ىل الق�ايض 
فائق زيدان التق�ى رئيس وأعضاء 
املرك�ز العراقي للتنمي�ة اإلعالمية 
وع�دد من اإلعالمين، وبحث معهم 
دور القض�اء يف مكافح�ة الجريمة 
بمختل�ف صوره�ا واألس�ئلة التي 
تثار بخصوص االنتخابات القادمة 
الدس�توري  الف�راغ  وإش�كالية 
بتعطي�ل عمل املحكم�ة االتحادية 

وسبل معالجة هذا اإلشكال«.  

رئيس جملس القضاء يشارك يف نقاش حول 
االنتخابات و«الفراغ الدستوري«
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    المستقبل العراقي / طالب ضاحي

كش�فت محافظة بغ�داد، أم�س األربع�اء، عن عقد 
اجتم�اع دوري كل اس�بوعني م�ع الرتبي�ة والصحة 
لتقيي�م الع�ام ال�درايس الجدي�د واالج�راءات املتبعة 

لحماية التالميذ والطلبة من جائحة كورونا.
وقال محافظ بغداد محمد جابر العطا، إن »املحافظة 
عقدت اجتماعا مع مديريات الرتبية والصحة ملناقشة 
التدابري املتخذة مع بدء العام الدرايس الجديد«، منوها 

ب�ان »هذا االجتماع س�يتكرر كل أس�بوعني بحس�ب 
توصيات مجلس الوزراء ومنظمة الصحة العاملية من 
اجل تقييم الحالة الدراسية واستمرار الدوام الرسمي 

للطلبة مع مالحظة الوضع الصحي«.
ولف�ت إىل، أن »هن�اك تركي�زا عالي�ا ع�ى انس�يابية 
املوس�م ال�درايس والعم�ل الرتب�وي مع االخ�ذ بنظر 
االعتب�ار احتمالي�ة الوص�ول لحالة الذروة بالنس�بة 
لجائح�ة كورون�ا«. ودع�ا العط�ا اىل »تع�اون اولياء 
االم�ور للمس�اهمة يف تعلي�م ابنائهم، مش�ريا اىل ان 

هن�اك مرشفاً صحياً يف كل مدرس�ة يكون مس�ؤوال 
ع�ن متابعة الوضع الصحي لهم«.وأوضح أنه »جرى 
التنس�يق م�ع وزارة الرتبية من اجل توجي�ه الطلبة 
ملتابع�ة موعد بث امل�واد العلمية من خ�الل املنصات 
االلكرتوني�ة ومواق�ع التواص�ل االجتماع�ي وموقع 
املدرس�ة، مش�ريا اىل ان الطال�ب ال�ذي ل�م يس�تطع 
فه�م املادة بامكانه الحضور يوما واحدا يف االس�بوع 
للمدرس�ة وس�تجري اعادتها بش�كل مفصل، مؤكدا 

جاهزية املالكات الرتبوية النجاح العام الدرايس«.

حمافظة بغداد: سنقّيم العام الدرايس كل أسبوعني

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة العم�ل والش�ؤون االجتماعية، 
م�ن   29 وجب�ة  إط�الق  االربع�اء،  أم�س 
ق�روض دع�م املش�اريع الصغ�رية يف بغ�داد 

واملحافظات.
 وذك�ر بيان للوزارة تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة من�ه ان »وزير العمل ع�ادل الركابي 
أعل�ن اط�الق الوجبة ال��)29( م�ن قروض 
دعم املش�اريع الصغرية يف بغداد واملحافظات 
بواقع )5250( مقرتضاً موزعاً حسب حصة 
كل محافظة من املبالغ املس�رتدة واملحدد من 

قبل قس�م دعم املش�اريع الصغرية وذلك بعد 
إجراء عملية الفرز اإللكرتوني«.

واضاف الركابي، انه »تم اعتماد الخوارزمية 
اإللكرتونية يف احتساب النقاط املقررة من قبل 
مجل�س إدارة الصندوق حس�ب االختصاص 
وتاريخ التسجيل كعاطل من العمل والدورات 
التي تم االش�رتاك فيها«، مشرياً اىل ان »العدد 
ال�كيل للمتقدم�ني للحص�ول ع�ى ق�روض 
املشاريع الصغرية بلغ )224648( متقدماً«.

ودع�ا وزير العم�ل »املتقدم�ني الذين ظهرت 
اس�ماؤهم عرب املوقع اإللكرتوني اىل مراجعة 
دائ�رة العم�ل والتدري�ب املهن�ي وأقس�امها 

املنترشة يف املحافظات كافة إلكمال إجراءات 
استالم القروض«.

يذك�ر ان وزير العمل أعل�ن يف 22 من ترشين 
الثاني املايض، ان الوزارة تسلمت بيانات 220 
ألف متق�دم للحصول عى قروض املش�اريع 
الصغرية« مؤكداً ان الوزارة »ستغطي معظم 

املتقدمني عى القروض«.
وقامت مالكات الدائرة بالعمل عى فرز أسماء 
املتقدم�ني للش�مول بالق�روض ومقاطع�ة 
أس�مائهم وأع�داد األس�ماء إلط�الق وجبات 
القروض الجديدة وانج�از املعامالت املروجة 

وتنظيم أرشيف معامالت املقرتضني.

وزير العمل يعلن إطالق قروض املشاريع الصغرية
يف بغداد واملحافظات

    البصرة / المستقبل العراقي

أعلن مستشار محافظ البرصة عبد الكريم 
الروم�ي، أمس األربعاء، ع�ن وصول 221 
مضخة غاطسة س�ويدية املنشأ بمختلف 

األحجام اىل محافظة البرصة “.
وقال الرومي إن ”املحافظة تس�لمت 221 
مضخة غاطس�ة بأحجام مختلفة بقدرة 
تب�دأ م�ن 100 إىل 3000 م�رت مكع�ب يف 

الساعة”.
وأض�اف أن “املضخات الجديدة ستس�هم 
يف ح�ل أزمات معين�ة يف محافظة البرصة 

خصوص�ا يف محط�ات ال�رصف الصح�ي 
ومياه األمطار “.

وأش�ار إىل أن “البرصة تعاقدت مع رشكة 
فليخت الس�ويدية بش�كل مب�ارشة دون 
تدخ�ل مقاول�ني أو رشكات مجه�زة، لذا 
ت�م التجهي�ز بأق�ل كلف�ة م�ن املضخات 

السابقة”.
ولفت الرومي إىل أن “الرشكة املجهزة تعد 
من الرشكات العمالقة والرائدة يف صناعة 
الصح�ي  لل�رصف  الغاطس�ة  املضخ�ات 
واملي�اه الثقيلة وجهزت الب�رصة بأفضل 

نوعية مضخات يف العالم “.

مستشار حمافظ البرصة يعلن جتهيز املحافظة 
بـ »221« مضخة غاطسة سويدية املنشأ 

حلل أزمة املياه الثقيلة واألمطار

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت العتب�ة الحس�ينية املقدس�ة، أم�س االربعاء، 
اس�تكمال كاف�ة االس�تعدادات الفتتاح معم�ل انتاج 
االع�الف الذي يعد االول من نوع�ه يف محافظة كربالء 
املقدس�ة، مبين�ة أن االي�ام القليل�ة املقبلة ستش�هد 

افتتاح املعمل بشكل تجريبي.
وق�ال نائ�ب االمني العام للعتبة الحس�ينية املقدس�ة 
حسن رشيد العبايجي يف لقاء متلفز إن »معمل انتاج 
االعالف صمم من قبل رشكة )كال( االملانية باإلضافة 
اىل ع�دد من ال�رشكات التي س�اهمت يف ه�ذا املعمل 
كاالجزاء التكميلية والتغليف والهيكل الحديدي وبقية 
املع�دات واملكائن الس�اندة له�ذا املعمل مث�ل االعمال 

املدنية«. 
وأض�اف أن »هن�اك )11( رشكة رصينة س�اهمت يف 

انجاز هذا املرشوع«. 
إىل ذلك، قال استش�اري الخدمات الهندسية يف املصنع 
املهندس مناف ف�ؤاد ان »املرشوع متميز ومتخصص 
حي�ث نف�ذ يف بداية االم�ر بمس�احة )800 م2( وبعد 

التطوير تضاعفت املساحة اىل )4500م2(«. 
وتاب�ع أن »مس�احة امل�رشوع تش�مل بناي�ة املعمل 

واملخازن املخصصة لخزن املواد االولية واالنتاج«. 
يذكر أن الطاقة االنتاجية للمعمل تبلغ اكثر من )10( 
طن يف الساعة حيث ينتج االعالف الخاصة باالسماك 
والدواج�ن، وتس�عى العتبة الحس�ينية من خالل هذا 
امل�رشوع اىل تقوي�ض اس�ترياد االعالف م�ن الخارج 
وتوف�ري العملة الصعب�ة يف ظل االزم�ات االقتصادية 
التي يش�هدها البل�د باالضافة اىل توف�ري فرص عمل 

للشباب.

العتبة احلسينية تعلن استعدادها 
الفتتاح معمل انتاج االعالف 
بمسامهة »11« رشكة رصينة

    بغداد / المستقبل العراقي

التق�ى وزي�ر النق�ل ن�ارص حس�ني الش�بيل، أم�س األربع�اء، 
الدي�ن  مح�ي  البح�ري  للنق�ل  العام�ة  الرشك�ة  ع�ام  مدي�ر 
ملناقش�ة  ال�وزارة،  مق�ر  دي�وان  يف  االم�ارة،  ال�رزاق  عب�د 
 بن�ود عق�د رشاء باخرت�ني م�ن رشك�ة )كي�ربز( الهولندي�ة.

 وق�ال الش�بيل يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه »تم 
خالل اللقاء مناقش�ة بنود العقد املربم سابقاً مع رشكة )كيربز( 
الهولندي�ة ل�رشاء باخرت�ني خاص�ة بالنق�ل متع�دد االغ�راض 
وبع�د املفاوضات مع الرشك�ة تم االتفاق م�ع الرشكة ان يكون 
س�عر الباخ�رة ذات الحمول�ة )35( ال�ف ط�ن ب�� 31 مليون�اً 
 و750 ال�ف دوالر بع�د ان كان 37 مليون�اً و750 أل�ف دوالر«. 
وأضاف »تم االتفاق عى تنازل رشكة )كيربز( الهولندية عن كافة 
حقوق العقد املتفق عليها سابقاً واملوقع سنة )2013( ومفاتحة 

األمانة العامة ملجلس الوزراء بتوقيعه«.

وزير النقل يعلن االتفاق عىل توقيع 
عقد رشاء باخرتني من هولندا

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن جهاز االمن الوطن�ي، أمس االربعاء، القب�ض عى عصابة 
تتاجر بالحبوب املخدرة يف البرصة.

 وذكر بيان لجهاز االمن الوطني تلقت املس�تقبل العراقي نسخة 
من�ه ان »مف�ارزه يف محافظ�ة الب�رصة تمكن�ت م�ن القب�ض 
ع�ى عصابة تتكون من ث�الث افراد تتاجر بالحب�وب  املخدرة يف 
املحافظة«.وأض�اف ان�ه »ضب�ط بحوزتهم 2350 حب�ه  بأنواع 
مختلفة من حبوب املؤثرات العقلية املخدرة«.وأشار اىل انه »تمت 
احالة املتهمني اىل الجه�ات املختصة الكمال اإلجراءات القانونية 

بحقهم«.

    بغداد / المستقبل العراقي

الع�راق  م�ي  ع�ن  االربع�اء،  أم�س  الكهرب�اء،  وزارة  اعلن�ت 
بمرشوع�ات الرب�ط الكهربائ�ي م�ع دول الج�وار، فيم�ا اش�ارت 
 اىل أن م�رشوع الطاق�ة الشمس�ية سيش�مل خم�س محافظ�ات. 
إن  العراقي�ة،  االنب�اء  وكال�ة  بحس�ب  ال�وزارة  وقال�ت 
ملعالج�ة  لجن�ة  ش�ّكل  الكاظم�ي  مصطف�ى  ال�وزراء  »رئي�س 
لتجهي�ز  خط�ة  »هنال�ك  أن  مؤك�دة  بغ�داد«،  يف  االختناق�ات 
املقب�ل«. الصي�ف  خ�الل  س�اعة   20 ع�ن  تق�ل  ال  م�دة   بغ�داد 

وأضافت أن »بغداد أكثر ترضراً خالل الصيف املايض يف ساعات التجهيز«، 
 مش�رية اىل »قرب منح الرتاخيص األوىل إلنش�اء الطاقة الشمسية«.

ولفت�ت الوزارة اىل أن »مرشوع الطاقة الشمس�ية سيش�مل خمس 
محافظات«، مؤكدة »مي العراق بمرشوعات الربط الكهربائي مع 

دول الجوار«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت دائ�رة التحقيقات يف هيئة النزاه�ة، أمس االربعاء، ضبط 
حال�ة تالعٍب  بعقاٍر يف باب�ل تعود ملكيَّته للدولة،  ُمبيِّنًة أن قيمة 

العقار تصل إىل أكثر من مليار دينار.
وذك�رت الدائ�رة يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة منه 
ن من ضب�ط التالعب  أن »فري�ق عمل مكت�ب تحقيق باب�ل تمكَّ
الحاصل يف تس�جيل العقار البالغة مس�احته )4 دوانم و15 أولك 
ة ملصلحة املصايف  و50 م2(، العائ�دة ملكيَّ�ت�ه إىل املديريَّة العامَّ

والسياحة«.
وأوض�ح البي�ان أن »العق�ار ت�مَّ تس�جيله يف مديريَّة التس�جيل 

العقاري يف املحافظة عى الشيوع باسم مواطنني«.
وأضافت الدائرة بحسب البيان إن »إجراءاتها التحقيقيَّة وقيامها 
بالبح�ث والتح�رّي قادت  إىل الكش�ف ع�ن أن العق�ار الذي تبلغ 
قيمت�ه أكثر من مليار ديناٍر تمَّ فرزه إىل عقارين، أحدهما باس�م 
ة ملصلحة املصايف والسياحة  األغيار، واآلخر باسم املديريَّة العامَّ

بمساحة )2 دونم و19 اولك و25 مرتاً(«. 

األمني الوطني يلقي القبض عىل عصابة 
تتاجر باحلبوب املخدرة يف البرصة

الكهرباء تؤكد ميض العراق بمرشوعات 
الربط الكهربائي مع دول اجلوار

بابل: النزاهة تضبط تالعبًا بعقار 
قيمته مليار دينار عائد للدولة

   المستقبل العراقي/ عامر عبدالعزيز 

اك�دت وزارة التج�ارة اس�تمرار الرشك�ة 
العام�ة لتج�ارة الحبوب مناقل�ة الحنطة 
املحلية من مجمع الرياض املخزني التابع 
لفرعها يف كركوك.  وقالت مالكات الرشكة  
العاملة يف مجمع الرياض املخزني عاودت 
العمل بعد توقف نتيجة تس�اقط االمطار  
املطاح�ن  تجهي�ز  اس�تمرار  اىل  اضاف�ة 
بالحص�ص املق�ررة يف االنب�ار و دي�اىل و 
الط�وز و الديوانية  و النج�ف و ذي قار .  
اوض�ح ذل�ك املهن�دس عبدالرحمن عجي 
طوف�ان مدي�ر ع�ام الرشك�ة .  و اضاف 
م�الكات مجمع الري�اض املخزني عاودت 
مناقل�ة الحنطة املحلية اىل مواقع الرشكة 
يف بغداد ، ولساعات متاخرة لضمان رسعة  
العمل .  وبني اىل الكميات التي تم مناقلتها 

بواقع )33( شاحنة محملة 
بكمية  )1،439،280( طن  
توزعت  كاالتي : -  الكميات 
التي تم مناقلتها اىل س�ايلو 
خان ض�اري حنطة محلية 
 )799،680( اوىل   درج�ة 
طن و حنط�ة محلية ثالثة 
)43،000( ط�ن .  الكميات 
التي ت�م مناقلتها لس�ايلو 
التاجي حنطة محلية درجة 
و  ط�ن   )216،720( اوىل 
حنطة محلي�ة درجة ثانية 
)42،000( . وبلغت الكميات 
التي ت�م مناقلتها لس�ايلو 
الدورة حنطة محلية درجة 

اوىل )295،460( ط�ن و حنط�ة محلي�ة 
درجة ثانية )42،420( طن .    ومن جانب 
اخر اكد مدير  عام الرشكة العامة لتجارة 
الحب�ووب مواصل�ة مجمع ت�ازة املخزني 
تجهيز مطاحن كركوك بالحصة التاسعة 
م�ن الحنط�ة املحلي�ة وبلغ�ت الكمي�ات 
املجه�زة )8504،660( طن وبواقع )10( 
س�يارات . واش�ار اىل ان فرع االنبار جهز 
املطاح�ن.  بكمي�ة ) 1300( ط�ن لتكون 
نس�بة التجهيز بلغت )76٪( ، وواصلت 
مواق�ع الديوانية تجهي�ز املطاحن بعد ان 
ت�م تجهيزها بكمي�ة )1459( طن لتكون 
اجم�ايل  الكمي�ة املجه�زة  )8100( .  ويف 
الطوز ت�م تصفري تجهي�ز مطحنة رسمد 
ستار بالخلطة املخصصة الوجبة التاسعة 
وكان�ت الكمي�ة الكلية املجه�زة)2282(

طن.

جتارة احلبوب تعلن جتهيز املطاحن 
ومناقلة احلنطة يف عدة حمافظات

إجرام بغداد تلقي القبض عىل »6« متهمني 
بتجارة املخدرات والبغاء بينهم نساء يف الكرادة

االنبار: االتفاق مع رشكة عاملية لتصميم مطار 
األنبار الدويل عىل مساحة »300« دونم

    بغداد / المستقبل العراقي

ألق�ت قوة من مكافحة إج�رام بغداد، أمس األربعاء، القبض عى 6 متهمني 
بينهم نساء بحوزتهم مواد مخدرة يف منطقة الكرادة وسط بغداد.

وقال�ت ال�وزارة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه، إن »مفارز 
مكافحة إجرام بغداد تمكنت من إلقاء القبض عى 6 متهمني بينهم نس�اء 
يمارس�ن البغاء والس�مارسة والتجارة بامل�واد املخدرة يف منطق�ة الكرادة 

ببغداد وضبط بحوزتهم حبوب مخدرة«. 
وأض�اف البيان أنه »تم تدوين أقوال املتهمني قضائيا، وقد تم عرضهم أمام 

أنظار قايض التحقيق وقرر توقيفهم وفق املادة 234 ق.ع«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

اتفق�ت هيئ�ة اس�تثمار األنبار 
م�ع إح�دى ال�رشكات العاملي�ة 
املخطط�ات  إلع�داد  الرصين�ة، 
األنبار  والتصاميم إلنشاء مطار 

الدويل.
وقال رئيس الهيئة، مهدي صالح 
النوم�ان، يف ترصي�ح صحف�ي، 
إن »الهيئ�ة اتفق�ت م�ع إحدى 
الرشكات العاملية الرصينة، التي 
لها ب�اع يف ه�ذا املج�ال، لوضع 
دراسة جدوى اقتصادية وإعداد 
املخطط�ات والتصامي�م األولية 
ملط�ار األنب�ار الدويل، اس�تعداداً 
كفرص�ة  عرض�ه  الس�تكمال 

استثمارية«. 
وأضاف، أن »هذا املطار سيكون 
األول م�ن نوع�ه يف البالد، لكونه 
الج�وي  بالش�حن  س�يختص 
األش�خاص،  نق�ل  اىل  إضاف�ة 
الوس�ط  محافظ�ات  لخدم�ة 
والجن�وب والعاصم�ة بغ�داد«، 
مبيناً أن »جميع املواد املشحونة 
س�واء كان�ت األدوي�ة أو الثروة 
الحيوانية؛ ستمر عرب هذا املطار، 
كما هو معم�ول به عاملياً، إذ إن 
أغلب املواد أصبحت تش�حن جواً 
باعتباره األقل سعراً من الشحن 

الربي والبحري«. 

وتابع النومان، أن »الهيئة بصدد 
إع�داد ملف كام�ل ع�ن املطار، 
لبناء  املتقدم�ة  لتجد ال�رشكات 
املط�ار جمي�ع املتطلب�ات م�ن 
إعداد امل�دارج واملخازن«، منوهاً 
بأن »الرشكة االستش�ارية التي 
وقع عى عاتقها إعداد التصاميم 
املخطط�ات  جمي�ع  س�تنفذ 
تمن�ح  أن  مقاب�ل  )مجان�اً( 
التنفي�ذ يف ح�ال  اإلرشاف ع�ى 
رسو العقد عى إحدى الرشكات 

العاملية املنفذة للمرشوع«. 
وكان مستش�ار محافظ األنبار، 
عزي�ز خل�ف الطرم�وز، قال يف 
الش�هر  صحفي�ة  ترصيح�ات 
املايض: إن »رشكات اس�تثمارية 
وتركي�ة  وكندي�ة  اس�رتالية 
عروضه�ا  قدم�ت  متخصص�ة 
للحكوم�ة املحلي�ة يف املحافظة 
إلنش�اء مط�ار األنب�ار ال�دويل، 
بالتزامن مع االعالن عن موافقة 
س�لطة الطريان املدن�ي عى ذلك 

وعرضه كفرصة استثمارية«. 
وأضاف أن »وف�ود عدد آخر من 
الرشكات االس�تثمارية املختصة 
يف ه�ذا املج�ال أج�رت اتصاالت 
املركزي�ة لغرض  الحكوم�ة  مع 
تبل�غ  ال�ذي  املط�ار  اس�تثمار 
مس�احته نحو 300 دونم ويقع 

يف منطقة ال� 35 كيلو«.

صادق على ختصيص قطع اراضي ملوظفي الشركة العامة للحديد والصلب

حمافظ البرصة يؤكد دعم مفوضية االنتخابات ويدعو البرصيني لالرساع يف حتديث بياناهتم البايومرتية
    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

دع�ا محافظ الب�رصة اس�عد العيداني، أمس 
األربع�اء، أبن�اء املحافظة ل�الرساع يف اكمال 
تحدي�ث بياناته�م يف مكتب املفوضي�ة العليا 
املس�تقلة لالنتخاب�ات، مؤك�دا ان الحكوم�ة 

املحلية تعهدت بانجاح عمل املفوضية.
وق�ال العيدان�ي، يف ترصي�ح صحف�ي، خالل 
زيارت�ه ملكت�ب املفوضي�ة، إن »زيارتنا ملكتب 
املفوضي�ة املس�تقلة لالنتخاب�ات يف الب�رصة 
جاءت للوقوف عى آخر اعمالهم واستعدادتهم 
للعملي�ة االنتخابية، فضال عن التنس�يق مع 
املكت�ب يف تش�جيع اهايل الب�رصة لالرساع يف 
تحديث بياناتهم )البايومرتية(«، منوها اىل ان 
مكت�ب املفوضية يف املحافظ�ة كان قد افتتح 
نحو 76 مركزا لتحديث بيانات الناخبني يعمل 

طيل�ة ايام االس�بوع بما فيها اي�ام »الجمع« 
والعطل الرسمية«.

الب�رصة االرساع  اه�ايل  وتاب�ع »نأم�ل م�ن 
بطاقاته�م  واس�تالم  بياناته�م،  تحدي�ث  يف 
االنتخابي�ة ليك�ون له�م دور كب�ري يف رس�م 
القادم�ة،  الس�نوات  البل�د خ�الل  مس�تقبل 
عرب املش�اركة الفعالة يف االنتخاب�ات املبكرة 
القادم�ة يف حزي�ران 2021، خصوص�ا وان 
العراقيني يتطلعون اىل مستقبل افضل لبلدهم 
وابناءهم وهذا لن يتحقق اال عرب املش�اركة يف 

االنتخابات القادمة«.
وأضاف »املواطن العراقي س�يكون امام تحد 
مهم ليقول للعالم انه قادر عى رس�م وتنفيذ 
طموحات�ه وامال�ه، عرب املش�اركة الفعالة يف 
انتخابات ديمقراطية تغري واقع البلد اىل نحو 
افضل وتحقيق ما يصبو اليه جميع العراقيني 

يف االصالح والتغيري الحقيقي«.
وب�ني العيدان�ي ان »التج�ارب الديمقراطي�ة 
الس�ابقة، يف العراق رغم ما رافقها من بعض 
الش�وائب او االخط�اء، تعت�رب م�ن التجارب 
املهمة عى املس�توى االقليم�ي، بعد ان عاش 
العراقيون يف نظام ش�مويل ودكتاتوري ظالم، 
ويف كل تجرب�ة انتخابي�ة يمكن لن�ا ان نتالىف 

االخطاء السابقة وتنظيم انتخابات افضل«.
ولف�ت اىل ان »الحكوم�ة املحلي�ة يف الب�رصة 
س�تعمل عى تذلي�ل كاف�ة الصعوب�ات التي 
ق�د تواجه العملي�ة االنتخابية وستس�اهم يف  
تس�يري االستعدادات بش�كل افضل، اىل جانب 
موافقتن�ا عى توفري موقع ومبنى للمفوضية 
يك�ون افضل م�ن املوقع الح�ايل، رشيطة ان 
يتس�م باالمن والق�درة عى اس�تيعاب العمل 

الكبري للمفوضية«.

من جانبه، اشاد مدير مكتب املفوضية العليا 
املس�تقلة لالنتخابات يف البرصة، حيدر محمد 
»بزيارة محافظ الب�رصة، ودعوته البرصيني 
لالرساع يف تحديث بياناتهم واستالم بطاقاتهم 

االنتخابية«.
ودع�ا ع�رب  /اذاعة ص�وت الب�رصة/ جميع 
املواطن�ني لزي�ارة مراك�ز تحدي�ث س�جالت 
مناط�ق  مختل�ف  يف  املوج�ودة  الناخب�ني، 
املحافظ�ة«، منوه�ا اىل ان »املكت�ب بارش من 
االس�بوع الحايل يف تس�يري 114 فرق�ة جوالة 
يف انح�اء املحافظ�ة، منوه�ا اىل وج�ود اقبال 
جيد نوع ما، وتأم�ل املفوضية ان يزداد العدد 

واالقبال خالل الفرتة القادمة«.
إىل ذلك، صادق محافظ البرصة املهندس اسعد 
العيدان�ي عى تخصيص قطع ارايض ملوظفي 

الرشكة العامة للحديد والصلب.
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تعل�ن محافظة ذي قار ) العقود الحكومية (  عن مناقصة مرشوع )تجهيز ونصب 
معمل اس�فلت يخدم بلديات شمال ذي قار(  ضمن خطة تنمية االقاليم لعام 2019  
واس�تنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لس�نة 2014 املعدلة الصادرة 
من وزارة التخطيط والضوابط امللحقة بها وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة االتحادية 
لع�ام 2019 ان وثيق�ة الدعوة لتقديم العطاء ) االعالن(  ع�ن املناقصة  العامة  لهذا 

املرشوع سوف تنرش يف الجرائد الوطنية 
 )                     �            �           (

وسيتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات )الوثائق 
القياسية(  والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من الدول املؤهلة االشرتاك فيها كما 
هو محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة  )الخاصة بتعريف الدول 

املؤهلة( 
وبام�كان مقدمي العط�اءات رشاء وثائق العط�اء باللغة العربية بع�د تقديم طلب 
تحريري اىل العنوان املحدد بالتعليمات ملقدمي العطاء ان اسلوب الدفع سيتم بموجب 
وصل رشاء يقطع من قبل قس�م حسابات املش�اريع يف ديوان املحافظة وسوف يتم 
عقد املؤتمر الخاص باالجابات عىل استفس�ارات املشاركني يف املناقصة عند الساعة 
)12( ظه�را م�ن يوم االثنني املص�ادف 2020/12/7 يف بناي�ة )مديرية ماء ذي قار 
( فع�ىل الراغبني من الرشكات واملقاولني العراقيني املؤهل�ني واملصنفني من الدرجة 
املذك�ورة ادناه عىل االق�ل والرشكات العربي�ة واالجنبية من اصح�اب االختصاص 
مراجعة قسم العقود الحكومية ملحافظة ذي قار لرشاء نسخة من الوثائق الخاصة 
باملرشوع علما ان س�عر العطاء الواحد ) وكما مؤرش ازاءه ( غري قابلة للرد عىل ان 
يت�م تقديم هوية التصني�ف االصلية للرشكات العراقية واوراق التس�جيل للرشكات 

االجنبية عند رشاء العطاء عىل ان يتضمن العطاء املستمسكات التالية  :
 1 � متطلبات التاهيل املطلوبة :

أ � الكوادر الفنية :

العدد الكوادر الفنية ت
2 مهندس مدني  1
2 مهندس ميكانيك 2

ب � املتطلبات  املالية  :
اوال : املوارد املالية )السيولة النقدية ( من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ 
امل�رشوع بمبلغ اكرب او يس�اوي ) 188,000,000( مائة وثماني�ة وثمانون  مليون 

دينار عراقي 
د� � املتطلبات القانونية :  

اوال : االهلية وتش�مل ) جنس�ية الرشكة مقدمة العطاء � ال يوجد تضارب باملصالح 
, ل�م يتم ادراج الرشكة املقدمة يف القائمة الس�وداء , ال�رشكات اململوكة للدولة ) ان 
تثبت انها مس�تقلة قانوني�ا وماليا وانها تعمل وفق القان�ون التجاري وان ال تكون 
وكاالت تابعة لصاحب العمل ( , غري مس�تبعدة من قبل صاحب العمل او استنادا اىل 

قرار صادر من قبل االمم املتحدة / مجلس االمن للمشاركة يف املناقصات (
ثانيا : عدم ممانعة )نس�خة اصلية + نس�خة مصورة (  ونافذة  صادرة من الهيئة 

العامة للرضائب ومعنونة اىل  ديوان محافظة ذي قار
ثالثا : ش�هادة تأس�يس الرشكة م�ع مالحظة يف حال كون الرشك�ة مقدمة العطاء 

اجنبية تقوم بتقديم اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة الخارجية العراقية 
رابعا : هوية تس�جيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط  وتكون درجة 

وصنف املقاول او الرشكات املقاولة  حسب ما مطلوب يف الجدول  ادناه  
خامسا : وصل رشاء املناقصة ) نسخة اصلية + نسخة مصورة ( 

2 � كل العط�اءات يج�ب ان تتضم�ن ضمان للعط�اء ) التأمين�ات االولية ( ملقدمي 
العطاءات بموجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق او سفتجة صادرة من مرصف 
معتمد يف العراق وبنس�بة 1% من مبلغ الكلفة التخمينية للمرشوع معنون اىل جهة 
التعاقد ) ديوان محافظة ذي قار / قس�م العقود الحكومية ( ويذكر فيه رقم واسم 
املناقص�ة ويكون نافذ ملدة 150 يوم من تاريخ غلق املناقصة وعىل املناقص الفائز ) 
الرشكة او املقاول (  الذي ترسو عليه املناقصة مبارشة بعد اصدار كتاب االحالة قبل 
توقي�ع العقد تقديم خطاب ضمان  بحس�ن التنفيذ بقيمة 5% من مبلغ االحالة عىل 
ان يك�ون خطاب ضم�ان او صادر من احد املصارف العراقية يف بغداد او املحافظات 

الجنوبية نافذا اىل ما بعد انتهاء فرتة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية 
3 � يت�م اعتماد الوثائق القياس�ية الصادرة من وزارة التخطي�ط وتكون العطاءات 
املقدمة من املناقصني  مستجيبة عند تلبيتها ملعايري التاهيل املحدده فيها بفروعها 
كافة والرشوط القانونية والفنية  واملالية املطلوبة يف رشوط املناقصة ويف حال عدم 
الت�زام مقدم العطاء ملا تتطلبه الوثيقة القياس�ية بكافة اقس�امها  يتم اس�تبعاده 

ويعترب عطاءه غري مستجيب
4 � تبق�ى العطاءات ناف�ذة وملزمة ملقدمي العطاءات  مل�دة )120( يوم اعتبارا من 

تاريخ غلق املناقصة 
5 � ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 

6 � تتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن والخر اعالن عن املناقصة 
وان تتحمل الرشكة التي يحال بعهدتها العمل كافة الرضائب والرس�وم التي تفرض 

من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة 
7 � يلتزم الطرف الثاني بان يشغل ما ال يقل عن )30%( من عماله موظفيه العمالة 
الوطني�ة ع�ن طريق مراك�ز التش�غيل اال يف حالة اعت�ذار املركز عن توف�ري االعداد 
واالختصاص�ات املطلوبة وبكتاب رس�مي مبارش وخالل م�دة )30 يوم(  من تاريخ 

استالم املركز للطلب 
8 � يف حال�ة اش�رتاك اكث�ر من مناق�ص يف تقديم عط�اء واحد لتنفي�ذ العقد تكون 
مس�ؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل ان يقدم عقد مش�اركة مصادق 
علي�ه اصوليا مع العطاء او نم�وذج اتفاق اويل عىل الرشاك�ة موقع من قبل اطراف 
الرشاكة معزز بتعهد من قبلهم بعدم التنازل او االنسحاب يف رسو املناقصة عليهما 
ع�ىل ان يتم تقدي�م الرشاكة بينهما مص�دق اصوليا بعد توقيع العق�د خالل مدة ال 
تتج�اوز )14 يوما( م�ن تاريخ توقيع العقد ويف حال انس�حاب اح�د الرشكاء فيتم 

معاملة املشرتكني معاملة الناكل او املخل وحسب واقع الحال 
9 � املحافظة غري مسؤولة عن ألية وصول مواد العمل اىل املوقع 

10 � تتحم�ل الدائرة املس�تفيدة مس�ؤولية الكش�ف الفني املعد م�ن قبلها واعتدال 
اسعاره وكذلك تنفيذ العمل بأعتبارها ممثال لرب العمل بعقد املقاولة 

11 � املحافظة غري ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية 
12 � تلت�زم ال�رشكات واملقاول�ني واملجهزي�ن املقدم�ني عىل العطاءات باس�تكمال 
النواق�ص التي تس�مح بها التعليمات خالل س�بعة ايام من تاري�خ فتح عطاءاتهم 

وبخالفه ال يمكن قبولها 
13 � تك�ون االولوي�ة للمواد االولية املصنع�ة واملجهزة داخل الع�راق للمرشوع مع 
مراع�اة االلتزام بالضوابط الس�عر والنوعية املجهزه م�دى مطابقتها للمواصفات 

املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد / 16135/7/4 يف 2017/8/3
14  �ملكي�ة التصاميم والخرائط واملواصفات التي تعده�ا الجهة املتعاقدة تعود اىل 

صاحب العمل 
15  � ان اخر  يوم لتقديم العطاءات نهاية الساعة )11( ظهرا من يوم االثنني املصادف 
2020/12/14 اىل العنوان التايل محافظة ذي قار � قسم العقود الحكومية يف مقرها 
الكائن يف النارصية � االدارة املحلية � قرب مرصف الرشيد � فرع ذي قار 535 ) مبنى 
هيئة االعمار س�ابقا( عىل ان تكون االس�عار  املقدمة بالدينار العراقي حرصا رقما 
وكتابة وان يوقع عىل جميع مس�تندات العط�اء وتكون الكتابة واضحة وخالية من 
الحك والشطب وتكون جميع االوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل 
للرشكة ورقم الهاتف والربيد االليكرتوني ويلتزم املقاول بصحته ويعترب التبليغ من 
خالله ملزم واصوليا وكما يقدم البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية االحوال 
املدنية وبطاقة الس�كن وال يسمح التقديم عن طريق الربيد االلكرتوني وسيتم فتح 
العط�اءات بحضور مقدم�ي العطاءات او ممثليه�م  الراغبني بالحض�ور اىل ديوان 
محافظة ذي قار صوب الشامية � شارع االمام عيل )ع(   وسوف ترفض العطاءات 
املتأخرة واذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه عىل 
ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واسم املناقصة 

واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكرتوني 
16 � عىل الطرف الثاني تقديم تعهد خطي مصدق من قس�م الش�ؤون القانونية يف 
دي�وان محافظة ذي قار يتضمن املبارشة واالس�تمرار بالتنفيذ ب�دون املطالبة بأي 

تمويل لحني االنجاز او توفر االمكانية للتمويل وبدون املطالبة باي تعويضات 
17 �  تس�دد مبالغ املرشوع املذكور ادناه لحني توفر التخصيصات املالية والتمويل 

الالزم

E-mail:GC.thiqar@yahoo.com ايميل  قسم العقود احلكومية
حمافظة ذي قار 

العقود احلكومية
املناقصة رقم )34( لسنة 2020  خطة تنمية االقاليم 2019

العدد  :1791
التاريخ: 2020/12/1

اىل  /كافة  املقاولني والرشكات العراقية واالجنبية 
 م/ اعالن

ناظم محيد الوائيل
حمافظ ذي قار

سعر 
العطاء 
بالدينار

التصنيف
على 
االقل

التأمينات 
المطلوبة/ 

بالدينار
الموقع الدائرة 

المستفيدة
اسم 

المشروع 
مدة 
العمل

سعر الكشف 
المصادق

ت
 

250,000
الف دينار

انشائية
سادسة

ميكانيكية
سادسة

1% من 
قيمة 

الكشف 
التخميني 

اقضية 
ونواحي 
شمال 

الناصرية

بلديات 
ذي قار

تجهيز 
ونصب 
معمل 

اسفلت يخدم 
بلديات 

شمال ذي 
قار 

260
يوم  2,270,000,000 1
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وزارة النقل

الرشكة العامة ملواينء العراق
نرش اعالن مزايدة رقم 2020/4قسم االمالك واالرايض

لبيع عقارات يف منطقة املعقل / الداودية  
تعل�ن الرشكة العامة ملوانيء العراق احدى تش�كيالت وزارة النقل عن اجراء املزاي�دة العلنية لبيع  العقارات البالغ عددها )22(  اثنا 
وعرشون عقار واملبينة ارقامها واوصافها  ادناه ملنتسبي رشكتنا بصورة اصولية وفق قانون  بيع وايجار اموال الدولة رقم ) 21( 
لسنة 2013  املعدل وخالل مدة ) ثالثون(  يوم تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن يف الجريدة الرسمية والتي ستجري الساعة العارشة 
صباحا يف قسم االمالك واالرايض فعىل الراغبني باالشرتاك باملزايدة العلنية تقديم طلباتهم اىل قسم االمالك واالرايض  يف هذه الرشكة 
واالطالع عىل رشوط املزايدة مس�تصحبني معهم املستمسكات التالية هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية وبطاقة السكن ودفع 
تأمينات بنس�بة 5% خمس�ة باملائة من القيمة التقديرية للعقار  بصك مصدق المر الرشكة العامة ملوانيء العراق او نقدا ويتحمل 

من ترسو عليه املزايدة اجور نرشاالعالن 
املرفقات  : جدول )1( 

اعالن مزايدة علنية 2020/4

حمافظة ميسان
قسم العقود احلكومية

)شعبة التعاقدات( 
اعالن مناقصة رقم )91( لسنة 2020

تعلن محافظة ميس�ان / قس�م العقود الحكومية عن اعالن املناقصة العامة والخاصة ب� ) انش�اء دور واطئة الكلفة عدد )108( 
دار يف قضاء قلعة صالح(  واملدرجة ضمن تخصيصات ) اسرتاتيجية التخفيف من الفقر( لسنة 2019 وبكلفة تخمينية مقدارها 
)4,997,532,000( )اربع مليارات وتس�عمائة وس�بعة وتسعون مليون وخمس�مائة واثنان وثالثون الف دينار عراقي ال غريها( 

وبمدة تنفيذ امدها )360( يوما
فعىل الراغبني باالشرتاك يف املناقصة من الرشكات واملقاولني املصنفني من ذوي الخربة واالختصاص تقديم عطاءاتهم خالل اوقات 
الدوام الرسمي اىل العنوان )ميسان � العمارة � الشبانة /قسم العقود الحكومية املوقع البديل( بناية مجلس قضاء العمارة سابقا 
وللحصول عىل معلومات اضافية االتصال عىل مسؤول شعبة التعاقدات يف قسم العقود الحكومية الهاتف )07707395086( عىل 
ان تقدم عطاءاتهم يف داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اس�م مقدم العطاء وعنوانه االلكرتوني  ورقم الهاتف  واس�م 

ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات االتية :
1 � التامينات االولية والبالغة )49,976,000( ) تس�عة واربعون مليون  وتس�عمائة وس�تة وسبعون الف دينار عراقي ال غريها( 

وعىل شكل خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة وتكون نافذه ملدة )120( يوم من تاريخ غلق املناقصة
2 � براءة الذمة او كتاب عدم ممانعة من االش�رتاك يف املناقصة صادر من الهيئة العامة للرضائب معنون اىل محافظة ميس�ان /

قسم العقود الحكومية 
3 � وصل رشاء وثائق املناقصة بنسخته االصلية

4 � تقدم شهادة املنشا للمواد املستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فرتة تنفيذ املرشوع
5 � يف حالة املشاركة الكثر من رشكة او مقاول يف التقديم  لالشرتاك يف تنفيذ املناقصات يتم مراعاة ما ييل:

أ � تعتمد نس�بة الرشاكة بني الرشكاء وحس�ب ما محدد يف عقد الرشاكة ويف حالة لم تذكر النس�بة يف عقد الرشاكة فيتم القس�مة 
بينهم عىل عدد الرشكاء بالتساوي

ب � يعتمد عقد الرشاكة املربم بينهما عىل ان يكون مصدقا من كاتب العدل املختص ويجوز تقديم نموذج اتفاق اويل عىل الرشاكة 
موقع من قبل اطراف الرشاكة معززا بتعهد يقدم من قبلهم بعدم التنازل او االنسحاب يف حالة رسو املناقصة عليهما عىل ان يتم 
تقدي�م عق�د الرشاكة بينهما مصدق من كاتب العدل املختص بعد توقيع العقد خ�الل مدة ال تتجاوز )14( يوما  من تاريخ توقيع 

العقد ويف حالة انسحاب احد الرشكاء فيتم معاملة املشرتكني معاملة الناكل او املخل وحسب واقع الحال 
6 � بام�كان مقدم�ي العط�اءات رشاء وثائق املناقصة بعد تقديم طل�ب تحريري من املدير املفوض للرشك�ة او من يخوله قانونا 
اىل قس�م العقود الحكومية لغرض رشاء الوثائق القياس�ية عىل ان يتم دفع مبلغ مس�تندات املناقصة والبالغ )150,000( )مائة 

وخمسون الف  دينار عراقي ال غريها (  غري قابل للرد.
علما ان اخر موعد لبيع وثائق املناقصة س�يكون يوم االربعاء املصادف )2020/12/16( الس�اعة )الثانية عرش ظهرا( هو موعد 
غلق املناقصة وسيتم فتح العطاءات بشكل علني  يف نفس يوم الغلق امام مقدمي العطاءات واذا صادف يوم الفتح عطلة رسمية 
فيؤج�ل  اىل اليوم الذي يليه وس�وف يهمل اي عطاء يتم تقديمه بعد موع�د غلق املناقصة عىل ان تكون العطاءات نافذة ملدة )90( 
يوم�ا م�ن تاريخ غلق املناقصة. يتحمل من ترس�و علي�ه املناقصة اجور نرش االع�الن  وان جهة التعاقد غ�ري ملزمة بقبول اوطا 

العطاءات.
سيتم عقد مؤتمر خاص باالجابة عىل استفسارات املشاركني يف املناقصة عند  الساعة )الواحدة ظهرا( من يوم )االربعاء( املصادف 
)2020/12/9( ويكون املؤتمر يف قس�م العقود الحكومية مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مس�توفيا للمعايري املدرجة يف ادناه 

فضال عن املعايري االخرى املذكورة يف الوثيقة القياسية 

عيل دواي الزم
حمافظ ميسان

وزارة النقل
الرشكة العامة ملواينء العراق

نرش اعالن مزايدة رقم 2020/1/2قسم االمالك واالرايض
لبيع عقارات يف منطقة املعقل / الداودية  

تعل�ن الرشكة العامة ملوانيء العراق احدى تش�كيالت وزارة النقل عن اج�راء املزايدة العلنية 
للم�رة الثاني�ة لعدم تقدم راغب لبيع  العقارات البالغ عدده�ا )10(  عرشة  عقارات  واملبينة 
ارقامها واوصافها  ادناه ملنتسبي دوائر الدولة بصورة اصولية وفق قانون  بيع وايجار اموال 
الدولة رقم ) 21( لسنة 2013  املعدل وخالل مدة ) 15( خمسة عرش  يوم تبدأ من اليوم التايل 
لنرش االعالن يف الجريدة الرس�مية والتي س�تجري الس�اعة العارشة صباحا يف قس�م االمالك 
واالرايض فعىل الراغبني باالش�رتاك باملزايدة العلنية تقديم طلباتهم اىل قسم االمالك واالرايض  
يف هذه الرشكة واالطالع عىل رشوط املزايدة مس�تصحبني معهم املستمس�كات التالية هوية 
االحوال املدنية وشهادة الجنسية وبطاقة السكن ودفع تأمينات بنسبة 5% خمسة باملائة من 
القيم�ة التقديري�ة للعقار  بصك مصدق المر الرشكة العامة ملوان�يء العراق او نقدا ويتحمل 

من ترسو عليه املزايدة اجور نرشاالعالن 
املرفقات  : جدول )1( 

اعالن مزايدة علنية 2020/1/2

فقدان 
فق�د مس�تند تحمي�ل )بوج�ر( والص�ادر من 
الرشك�ة العامة لتوزي�ع املنتج�ات النفطية /
هيئة توزيع الجنوب بإس�م السائق احمد عالء 
عبدالزه�رة رقم الس�يارة 41795 دهوك، فمن 

يعثر عليه يسلمه اىل جهة اإلصدار.
��������������������������������������

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

مديرية احوال بغداد / الرصافة 
قسم شؤون احوال بغداد / الرصافة 

العدد : 6160 
التاريخ : 24 / 11 / 2020 

اعالن 
ق�دم املواط�ن ) مجيد جصان س�لمان ( تبديل 
اس�مه وجعله ) ماجد ( بدال من ) مجيد ( فمن 
لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل ) 15 
( خمسة عرش يوما من تاريخ النرش وبعكسه 
س�وف تنظر ه�ذه املديرية بطلبه اس�تنادا اىل 
احكام املادة ) 29 ( من قانون البطاقة الوطنية 
رق�م ) 3 ( لس�نة 2016 املع�دل ع�ىل ان يكون 

النرش باسم مدير الجنسية املحرتم .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
املدير العام / وكالة

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد :حجة وفاة /345
التاريخ : 2020/1/26

إىل املدعوة ) هدى يوسف عبد الزهرة (
إعالن

ق�دم طالب حج�ة الوفاة  ) احمد يوس�ف عبد 
الزه�رة( طلب�ا اىل ه�ذه املحكم�ة ي�روم فيه 
اس�تصدار حج�ة وف�اة  بح�ق املدع�وة )هدى 
يوس�ف عبد الزهرة( ق�ررت املحكمة تبليغك يف 
الصحف املحلية فعلي�ك الحضور أمامها خالل 
عرشة أي�ام من تاريخ نرش اإلع�الن   وبخالفه 

سيتم النظر بالطلب وفق القانون.
القايض

حسن جواد الحبيب
��������������������������������������

تنويه 
ورد يف صحيفة العراق االخبارية اليومية بالعدد 

1290 يف 2020/11/24 
باالع�الن الخ�اص يف مديري�ة تنفي�ذ الكوف�ة 
والخ�اص بالعق�ار املرق�م ) 23607/ 3 ح�ي  
ميس�ان( ذكر )تم�ام العقار خط�أ والصحيح 
س�هام يف العق�ار البالغة نصف العق�ار  وذكر 
يف اوص�اف العق�ار صحي�ات مش�رتكة داخله 
خطأ والصحيح صحيات مش�رتكة داخليه( لذا 

اقتىض التنويه

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2666/ب2020/3

التاريخ : 2020/12/1
م/إعالن

إىل/ املدع�ى عليهما )صابري�ن كاظم دحام 
وحسني عيل عبيد( 

أقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة اإلسكان 
التعاوني�ة ) مصطفى حيدر خليفة( إضافة 
لوظيفته الدعوى املرقمة أعاله ضدك والذي 
يطل�ب فيه�ا الحك�م بالزامكم�ا بتأديتكما 
ل�ه وبالتكاف�ل والتضامن مبلغ�ا مقداره ) 
1350$ دوالر أمريك�ي ع�ن الق�رض املؤرخ 
لثب�وت مجهولي�ة  ونظ�را   )  2019/5/23
محل إقامتكما حسب رشح املبلغ القضائي 
يف محكم�ة  بداءة الكوف�ة و مختار منطقة 
الرباكي�ة 2  )حي�در عب�د الله الش�باني( لذا 
تق�رر تبليغكما إعالن�ا بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني  بموع�د املرافع�ة 2020/12/13 
ع�دم  وعن�د  صباح�ا  التاس�عة  الس�اعة 
حضوركما أو إرسال من ينوب عنكما سوف 
تج�ري املرافعة بحقكما غيابي�ا وعلنا  وفق 

األصول.
القايض

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2889/ب2020/1

التاريخ : 2020/12/1
م/إعالن

إىل/ املدعى عليهما )ثناء ماجد محمد وثائر 
ماجد محمد( 

أقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة اإلسكان 
التعاوني�ة ) مصطفى حيدر خليفة( إضافة 
لوظيفته الدعوى املرقمة أعاله ضدك والذي 
يطل�ب فيه�ا الحك�م بالزامكم�ا بتأديتكما 
ل�ه وبالتكاف�ل والتضامن مبلغ�ا مقداره ) 
900$ دوالر أمريك�ي ع�ن الق�رض امل�ؤرخ 
لثب�وت مجهولي�ة  ونظ�را   )  2019/2/19
محل إقامتكما حسب رشح املبلغ القضائي 
يف محكم�ة  بداءة كرب�الء و مختار منطقة 
املعملجي  )ابراهيم ناجي حس�ني( لذا تقرر 
تبليغكما إعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني  
الس�اعة   2020/12/16 املرافع�ة  بموع�د 
التاس�عة صباح�ا وعند ع�دم حضوركما أو 
إرسال من ينوب عنكما سوف تجري املرافعة 

بحقكما غيابيا وعلنا  وفق األصول.
القايض

عيل جبار الخزعيل

مجهورية العراق 
جملس القضاء االعىل

رئاسة حمكمة استئناف البرصة االحتادية 
حمكمــة بداءة املعقـل

اعـــالن 
اىل املدعى عليه / عم�ر هش�ام محم�د

اق�ام املدعي )مدير بلدي�ة البرصة / إضافة بوظيفت�ه( الدعوى البدائية 
املرقمة 745/ب/2020 لدى هذه املحكمة يطالبكفيها )بأجر مثل العقار 
26/1 م 39 كوت الفرنكي(وقد عني يوم 2020/12/13 موعداً للمرافعة 
وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبلي�غ وتأييد املختار يف 

منطقة الربيهة انتقالك اىل جهة مجهولة.
ق�رر تبليغ�ك اعالن��اً يف صحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني ويف حال�ة عدم 
حض�وركاىل املرافعة فانه س�وف يتم اجراء املرافعة بحق�ك غيابياً وعلناً 

وفق القانون.

العدد : 6687
التاريخ : 2020/12/2

المتطلبات القانونية المتطلبات المالية المتطلبات الفنية 
1.تضارب المصالح وحسب الوثيقة 

القياسية سيولة نقدية بمبلغ )374,814,900(  دينارعراقي  1.مدير مشروع )مهندس 
مدني(

2. شهادة تاسيس الشركة مقدمة من 
مسجل الشركات في وزارة التجارة 

يقدم عمل مماثل واحد منجز وخالل مدة ال تتجاوز 
)10(  سنوات قبل الموعد النهائي  لتقديم العطاء 
وبمبلغ  ال يقل عن )1,499,259,600( دينار 

عراقي

2. مهندس مدني  عدد )1(
3. مهندس كهرباء عدد )1(

3. هوية تصنيف الشركات والمقاولين 
نافذة و بالدرجة )الخامسة( واجازة 

ممارسة مهنة 
4.  مالحظ فني عدد )2(

العدد 18762/39/5/1
التاريخ 2020/12/1

فرحان حميسن غضيب
املدير العام / وكالة

للرشكة العامة ملوانىء العراق
رئيس جملس االدارة

المساحة م2 المقاطعة القطعة ت المساحة م2 المقاطعة القطعة ت
200,00 36 الداودية 952/5 12 207,00 36 الداودية 900/5 1
200,00 36 الداودية 956/5 13 190,00 36 الداودية 889/5 2
200,00 36 الداودية 961/5 14 200,00 36 الداودية 920/5 3
200,00 36 الداودية 962/5 15 200,00 36 الداودية 924/5 4
260,00 36 الداودية 963/5 16 200,00 36 الداودية 928/5 5
240,00 36 الداودية 964/5 17 200,00 36 الداودية 933/5 6
240,00 36 الداودية 965/5 18 200,00 36 الداودية 935/5 7
200,00 36 الداودية 983/5 19 200,00 36 الداودية 945/5 8
207,00 36 الداودية 1057/5 20 200,00 36 الداودية 947/5 9
200,00 36 الداودية 1072/5 21 216,00 36 الداودية 950/5 10
200,00 36 الداودية 897/5 22 200,00 36 الداودية 938/5 11

العدد: 745/ب/2020 
التاريخ: 2020/11/29

القايض
علوان بربوت البزوين

العدد 18761/39/5/1
التاريخ 2020/12/1

فرحان حميسن غضيب
املدير العام / وكالة

للرشكة العامة ملوانىء العراق
رئيس جملس االدارة

المساحة م2 المقاطعة القطعة ت المساحة م2 المقاطعة القطعة ت
200,00 36 الداودية 898/5 6 200,00 36 الداودية 1059/5 1
200,00 36 الداودية 910/5 7 200,00 36 الداودية 1061/5 2
210,37 36 الداودية 919/5 8 200,00 36 الداودية 1063/5 3
200,00 36 الداودية 887/5 9 200,00 36 الداودية 908/5 4
260,00 36 الداودية 895/5 10 200,00 36 الداودية 894/5 5
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مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 2761/ب2020/1
التاريخ : 2020/12/1

م/إعالن
إىل/ املدعى عليه ) نعيم كامل حسني( 

أق�ام املدعي املدير املفوض ملؤسس�ة اإلس�كان 
التعاوني�ة ) مصطف�ى حي�در خليف�ة( إضافة 
لوظيفت�ه الدع�وى املرقمة أعاله ض�دك والذي 
يطلب فيها الحكم بالزامك بتأديتك له وبالتكافل 
والتضامن مع املدعى عليه الثاني ) جواد كاظم 
عبد(  مبلغا مقداره ) 1800$ دوالر أمريكي عن 
القرض امل�ؤرخ 2019/12/25 ( ونظرا لثبوت 
مجهولي�ة مح�ل إقامتكما حس�ب رشح املبلغ 
القضائ�ي يف محكم�ة  بداءة الديوانية واش�عار 
مخت�ار املجل�س املح�ي االستش�اري ملنطق�ة 
الف�رات/2  لذا تقرر تبليغ�ك إعالنا بصحيفتني 
محليتني يوميتني  بموعد املرافعة 2020/12/9 
الس�اعة التاس�عة صباحا وعند ع�دم حضورك 
أو إرس�ال من ينوب عنك س�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا  وفق األصول.
القايض

عي جبار الخزعي
��������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2760/ب2020/1

التاريخ : 2020/12/1
م/إعالن

إىل/ املدعى عليه ) محمد عي حسن( 
أق�ام املدعي املدير املفوض ملؤسس�ة اإلس�كان 
التعاوني�ة ) مصطف�ى حي�در خليف�ة( إضافة 
لوظيفت�ه الدع�وى املرقمة أعاله ض�دك والذي 
يطلب فيها الحكم بالزامك بتأديتك له وبالتكافل 
والتضام�ن م�ع املدع�ى عليه الثان�ي ) منترص 
مس�لم عاج�ل(  مبلغ�ا مق�داره ) 1600$ عن 
الق�رض امل�ؤرخ 2019/2/28 ( ونظ�را لثبوت 
مجهولي�ة مح�ل إقامتكما حس�ب رشح املبلغ 
القضائ�ي يف محكم�ة  ب�داءة املدينة ل�ذا تقرر 
تبليغ�ك إعالن�ا بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني  
بموعد املرافعة 2020/12/9 الس�اعة التاسعة 
صباحا وعند عدم حضورك أو إرس�ال من ينوب 
عنك س�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا  

وفق األصول.
القايض

عي جبار الخزعي
��������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2838/ب2020/1

التاريخ : 2020/12/1
م/إعالن

إىل/ املدعى عليه ) جميل صاحب جرب( 
أق�ام املدعي املدير املفوض ملؤسس�ة اإلس�كان 
التعاوني�ة ) مصطف�ى حي�در خليف�ة( إضافة 
لوظيفت�ه الدع�وى املرقمة أعاله ض�دك والذي 
يطلب فيها الحكم بالزامك بتأديتك له وبالتكافل 
والتضام�ن مع املدعى علي�ه الثاني ) احمد عبد 
عي جبار(  مبلغا مقداره ) 1200$ عن القرض 
امل�ؤرخ 2019/4/1 ( ونظرا لثب�وت مجهولية 
مح�ل إقامتكما حس�ب رشح املبل�غ القضائي 
يف محكم�ة  ب�داءة الديواني�ة واش�عار املجلس 
املح�ي ملنطقة الص�در الثاني لذا تق�رر تبليغك 
إعالن�ا بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني  بموعد 
املرافعة 2020/12/9 الساعة التاسعة صباحا 
وعن�د عدم حضورك أو إرس�ال م�ن ينوب عنك 
س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا  وفق 

األصول.
القايض

عي جبار الخزعي
��������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2319/ب2020/4

التاريخ : 2020/12/2
إىل/ املدع�ى عليه�ا الرابعة ) دجلة عبد ش�بيب 

اضافة لرتكة مورثتهم نجية عبود سلمان(
أقام�ت املدعي�ة )فطيمة عجيل ثام�ر( الدعوى 
البدائية املرقم�ة أعاله والتي تطلب فيها الحكم 
ب�)ابط�ال القي�د 14 كانون االول لس�نة 1957 
مجل�د 78 وجمي�ع القي�ود الالحق�ة الخاص�ة 
بالعق�ار املرقم 242/3188 حي الس�عد واعادة 
تس�جيله باسم املدعية اعاله  وارجاعه اىل القيد 
املرق�م 5/م�ارت/1957 مجل�د 75( ولثب�وت 
مجهولي�ة مح�ل إقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ 
القضائ�ي وإش�عار مخت�ار الش�هيد الص�در/ 
الرشي�ط ) حس�ني ريس�ان الس�المي(وكتاب 
يف   1877 بالع�دد  النج�ف  معلوم�ات  مكت�ب 
2020/11/8 عليه قررت هذه املحكمة تبليغك 
إعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني  للحضور يف 
موعد املرافعة املص�ادف يف يوم 2020/12/14 
وعن�د عدم حضورك أو إرس�ال م�ن ينوب عنك 
قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا  

وفق األصول.
القايض

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

فقدان 
 فقد مني سند العقار الخاص بالقطعة املرقمة ) 
1/ 2938( رقم املقاطعة ) 15 ( اللطيفية بأسم 
/ نجم عبد كريدي . فعىل من يعثر عليه تسليمه 

إىل مديرية التسجيل العقاري يف املحمودية
��������������������������������������

اىل الرشيك انتصار سعد جاسم 
توج�ب حض�ورك اىل مقر بلدي�ه النجف لغرض 
 51464 املرق�م  للعق�ار  بن�اء  اج�ازه  اص�دار 
/3حي النداء خالل عرشه ايام ويخالفه س�تتم 

االجراءات دون حضورك طالب االجازه 
عي عادل كاظم

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2319/ب2020/4

التاريخ : 2020/12/2
إىل/ املدعى عليها الخامسة ) ازهارعبد شبيب 

اضافة لرتكة مورثتهم نجية عبود سلمان(
أقامت املدعية )فطيمة عجي�ل ثامر( الدعوى 
البدائية املرقمة أعاله والتي تطلب فيها الحكم 
ب�)ابط�ال القيد 14 كانون االول لس�نة 1957 
مجل�د 78 وجمي�ع القي�ود الالحق�ة الخاصة 
بالعقار املرقم 242/3188 حي السعد واعادة 
تس�جيله باس�م املدعي�ة اع�اله  وارجاعه اىل 
 )75 مجل�د  5/م�ارت/1957  املرق�م  القي�د 
ولثب�وت مجهولية محل إقامتك حس�ب رشح 
الش�هيد  مخت�ار  وإش�عار  القضائ�ي  املبل�غ 
الصدر/ الرشيط ) حس�ني ريس�ان السالمي(
وكتاب مكتب معلوم�ات النجف بالعدد 1877 
يف 2020/11/8 علي�ه ق�ررت ه�ذه املحكمة 
تبليغ�ك إعالن�ا بصحيفتني محليت�ني يوميتني  
للحض�ور يف موع�د املرافع�ة املص�ادف يف يوم 
2020/12/14 وعند عدم حضورك أو إرس�ال 
م�ن ينوب عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا  وفق األصول.
القايض

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2319/ب2020/4

التاريخ : 2020/12/2
إىل/ املدع�ى علي�ه الثال�ث ) فالح عبد ش�بيب 

اضافة لرتكة مورثتهم نجية عبود سلمان(
أقامت املدعية )فطيمة عجي�ل ثامر( الدعوى 
البدائية املرقمة أعاله والتي تطلب فيها الحكم 
ب�)ابط�ال القيد 14 كانون االول لس�نة 1957 
مجل�د 78 وجمي�ع القي�ود الالحق�ة الخاصة 
بالعقار املرقم 242/3188 حي السعد واعادة 
تس�جيله باس�م املدعي�ة اع�اله  وارجاعه اىل 
 )75 مجل�د  5/م�ارت/1957  املرق�م  القي�د 
ولثب�وت مجهولية محل إقامتك حس�ب رشح 
الش�هيد  مخت�ار  وإش�عار  القضائ�ي  املبل�غ 
الصدر/ الرشيط ) حس�ني ريس�ان السالمي(
وكتاب مكتب معلوم�ات النجف بالعدد 1877 
يف 2020/11/8 علي�ه ق�ررت ه�ذه املحكمة 
تبليغ�ك إعالن�ا بصحيفتني محليت�ني يوميتني  
للحض�ور يف موع�د املرافع�ة املص�ادف يف يوم 
2020/12/14 وعند عدم حضورك أو إرس�ال 
م�ن ينوب عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا  وفق األصول.
القايض

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2319/ب2020/4

التاريخ : 2020/12/2
إىل/ املدع�ى علي�ه الثان�ي ) عادل عبد ش�بيب 

اضافة لرتكة مورثتهم نجية عبود سلمان(
أقامت املدعية )فطيمة عجي�ل ثامر( الدعوى 
البدائية املرقمة أعاله والتي تطلب فيها الحكم 
ب�)ابط�ال القيد 14 كانون االول لس�نة 1957 
مجل�د 78 وجمي�ع القي�ود الالحق�ة الخاصة 
بالعقار املرقم 242/3188 حي السعد واعادة 
تس�جيله باس�م املدعي�ة اع�اله  وارجاعه اىل 
 )75 مجل�د  5/م�ارت/1957  املرق�م  القي�د 
ولثب�وت مجهولية محل إقامتك حس�ب رشح 
الش�هيد  مخت�ار  وإش�عار  القضائ�ي  املبل�غ 
الصدر/ الرشيط ) حس�ني ريس�ان السالمي(
وكتاب مكتب معلوم�ات النجف بالعدد 1877 
يف 2020/11/8 علي�ه ق�ررت ه�ذه املحكمة 
تبليغ�ك إعالن�ا بصحيفتني محليت�ني يوميتني  
للحض�ور يف موع�د املرافع�ة املص�ادف يف يوم 
2020/12/14 وعند عدم حضورك أو إرس�ال 
م�ن ينوب عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا  وفق األصول.
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة بداءة الرميثة
العدد: 627/ب/2020

التاريخ: 2020/11/30
اىل/ املدع�ى علي�ه ) عي جابر محمد(يس�كن 
الرميثة-الجزرة سابقا/ مجهول محل االقامة 

حاليا 
م/ تبليغ

بتاري�خ 2020/11/8 أق�ام املدع�ي ) ف�راس 
عب�د االمري عبد الحس�ني(  الدع�وى املرقمة ) 
627/ب/2020(  يطلب ) الزامك بتأدية مبلغ 
وقدره خمس�ة عرش مليون دين�ار (عن قيمة 
بيع اجه�زة موبايل مختلفة االنواع وملجهولية 
محل اقامتك حس�ب كتاب مركز رشطة ثورة 
  2020/11/15 يف   8350 بالع�دد  العرشي�ن 
واش�عار مخت�ار منطق�ة الجالبط�ة املدعو ) 
ش�اكر دعب�ول عزي�ز( املتضمن بع�د التحري 
واالستفس�ار  عن املدعو ) ع�ي جابر محمد ( 
تب�ني بأنه مرتح�ل اىل جهة مجهول�ة لذا تقرر 
تبليغه عن طريق الن�رش بصحيفتني محليتني 
يوميتني مش�هورتني واسعتي االنتشاراستنادا 
الح�كام 21 مرافعات مدنية وتحديد الس�اعة 
موع�دا   2020/12/10 ي�وم  م�ن  التاس�عة 
للمرافعة وبعكس ذلك س�وف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول القانونية.
القايض

رحيم عبد الحسن عاشور

فقدان بطاقة اقامة
فقدت مني بطاقة االقامة املرقمة ) 0027572( 
الص�ادرة م�ن مديرية االقامة يف املثنى بأس�م ) 
ليال نعيم رحمه ( لبنانية الجنسية رقم االقامة/
املثن�ى 2019/6/27/35218 ، رق�م الج�واز ) 
1315813(  ع�ىل م�ن يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار .
��������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بلد 
العدد : 1800 

التاريخ : 2 / 12 / 2020 
م / نرش فقدان 

قدم�ت املدع�وة ) رجاء بزي�ع م�ريز ( طلبا اىل 
هذه املحكمة الس�تصدار حجة حجر وقيمومة 
عىل زوجه�ا املفقود عامر بريع م�ريز محيميد 
الخزرج�ي والذي فق�د يف قضاء بل�د – منطقة 
الس�يد غريب بتاريخ 5 / 6 / 2015 ولم يعرف 
اي يشء ع�ن مصريه لحد االن وهو من س�كنة 
محافظ�ة ص�الح الدين – قضاء بل�د – منطقة 
الس�يد غريب – فعىل م�ن لدي�ه معلومات عنه 
االتص�ال بذويه او به�ذه املحكمة او باي مركز 

للرشطة .
القايض 

حازم محمد احمد 
��������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الدجيل 
التاريخ : 2 / 12 / 2020 

اىل / املدعى عليه / سالم عبد الكريم احمد 
م / تبليغ بقرار الحكم الغيابي 

اقام�ت املدعي�ة – عب�ري س�عيد حمي�د ضدكم 
الدع�وى املرقم�ة 42 / ش / 2019 ام�ام هذه 
املحكمة وصدر القرار غيابي بحقك فيها بالعدد 
 2019  /  2  /  12 وتاري�خ   2019  / ش   /  42
واملتضمن ) تاييد حضانة ( ولعدم معرفة محل 
اقامتك قررت املحكمة تبليغكم اعالنا بواس�طة 
صحيفت�ني محليت�ني وعند ع�دم اعرتاضك عىل 
القرار يعت�رب القرار مكتس�با الدرجة القطعية 

وفقا للقانون .
القايض 

معد نجم عبيد
��������������������������������������

تنوية  
ورد س�هوا يف صحيفة املستقبل العراقي بالعدد 

2268 بتاريخ 2020/11/30 
االعالن املرقم ) 361 ( يف 2020/11/29 الخاص 
ببلدي�ة املجر الكب�ري املتضم�ن ) تأجري محطة 
تعبئة الوقود مشيدة ( بخصوص النقطتني : 3.  
الصحيح ان  اليكون عمر املش�رتك اقل من ) 18 

( سنة وليس اقل من ) 15 ( سنة
ان يمتلك املشرتك باملزايدة هو او احد اقاربه من 
الدرجة االوىل واس�طة نقل املنتوجات مس�جلة 
مديري�ة  تعليم�ات  حس�ب  ح�رصآ  بأس�مهم 
البلدي�ات العام�ة بكتابه�م املرق�م ) 24581 (  
الصحيح يف 2020/8/6 وليس 2020/8/1  لذا 

اقتىض التنويه 
��������������������������������������

فقدان
 فق�دت مني ب�راءة الذمة الصادرة م�ن إلهيئة 
العام�ة للرضائب فرع النجف االرشف ذي العدد 
إىل  2014  واملعنون�ة  9795 بتاري�خ 19 /3 / 
مديرية م�رور محافظة النجف االرشف بأس�م 
) ع�ادل عبي�د ج�رب( / فعىل م�ن يعث�ر عليها 

تسليمها إىل جهة اإلصدار
��������������������������������������

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد : 2276

التاريخ 2020/2/23
بن�اء عىل ما ج�اء بطل�ب املواطن )عب�د االمري 
عبد الحس�ن عبود(  لغ�رض تبديل لقبه وجعله   
)الجليح�اوي ( ب�دال م�ن ) الجليم�اوي ( فمن 
لديه اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة 
اقصاها خمسة عرش يوم وبعكسه سوف تنظر 
هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة )22( 
من قانون البطاقة الوطنية رقم 2 لس�نة 2016 

واالمر االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

نشأت ابراهيم الخفاجي
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 : 5598
التاريخ 2020/12/2

قدم املواطن )فاضل عباس محمد(  طلبا لغرض 
تسجيل لقبه وجعله   )الحداد ( بدال من ) الفراغ 
( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل 
مدة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه سوف تنظر 
هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة )24( 
من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 

واالمر االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

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

فق�دت من�ي الوثيق�ة املدرس�ية الص�ادرة من 
اىل  واملعنون�ة  املتوس�طة  عم�ارة  ام  اعدادي�ة 
الوق�ف الش�يعي معه�د ن�ور الهدى االس�المي 
بتاري�خ 2018/9/7 الع�دد 111 رق�م الوثيقة 
)00046455( من يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد : 2281

التاريخ 2020/2/23
بن�اء ع�ىل ما ج�اء بطل�ب املواط�ن )كريم عبد 
الحس�ن عب�ود(  ح�ول تبدي�ل لقب�ه وجعل�ه   
)الجليح�اوي ( ب�دال م�ن ) الجليم�اوي ( فمن 
لديه اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة 
اقصاها خمسة عرش يوم وبعكسه سوف تنظر 
هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة )22( 
من قانون البطاقة الوطنية رقم 2 لس�نة 2016 

واالمر االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

نشأت ابراهيم الخفاجي
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 : 2279
التاريخ 2020/2/23

بن�اء عىل م�ا ج�اء بطل�ب املواطن )نج�م عبد 
الحس�ن عب�ود(  ح�ول تبدي�ل لقب�ه وجعل�ه   
)الجليح�اوي ( ب�دال م�ن ) الجليم�اوي ( فمن 
لديه اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة 
اقصاها خمسة عرش يوم وبعكسه سوف تنظر 
هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة )22( 
من قانون البطاقة الوطنية رقم 2 لس�نة 2016 

واالمر االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

نشأت ابراهيم الخفاجي
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 : 2283
التاريخ 2020/2/23

بن�اء عىل م�ا جاء بطل�ب املواط�ن )محمد عبد 
الحس�ن عب�ود(  ح�ول تبدي�ل لقب�ه وجعل�ه   
)الجليح�اوي ( ب�دال م�ن ) الجليم�اوي ( فمن 
لديه اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة 
اقصاها خمسة عرش يوم وبعكسه سوف تنظر 
هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة )22( 
من قانون البطاقة الوطنية رقم 2 لس�نة 2016 

واالمر االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

نشأت ابراهيم الخفاجي
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 : 5577
التاريخ 2020/12/2

قدم املواطن )حيدر جواد حس�ن (  طلبا لغرض 
تبدي�ل لقب�ه وجعل�ه   )االس�دي ( ب�دل م�ن ) 
الس�داوي ( فم�ن لديه اع�رتاض مراجعة هذه 
املديري�ة خالل م�دة اقصاها خمس�ة عرش يوم 
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى 
وف�ق احكام امل�ادة )22( م�ن قان�ون البطاقة 
الوطنية رقم 2 لسنة 2016 واالمر االداري املرقم 

24195 يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي عبد الكاظم
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 : 5602
التاريخ 2020/12/2

قدم املواطن )حيدر عباس محمد(  طلبا لغرض 
تسجيل لقبه وجعله   )الحداد ( بدال من ) الفراغ 
( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل 
مدة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه سوف تنظر 
هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة )24( 
من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�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 : 5600
التاريخ 2020/12/2

قدم املواطن )احمد عباس محمد(  طلبا لغرض 
تسجيل لقبه وجعله   )الحداد ( بدال من ) الفراغ 
( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل 
مدة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه سوف تنظر 
هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة )24( 
من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�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 : 5608

التاريخ 2020/12/2
ق�دم املواط�ن )ع�الء عب�اس محم�د(  طلب�ا 
لغ�رض تس�جيل لقبه وجعل�ه   )الحداد ( بدال 
م�ن ) الف�راغ ( فم�ن لديه اع�رتاض مراجعة 
هذه املديري�ة خالل مدة اقصاه�ا عرشة ايام 
وبعكس�ه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى 
وف�ق احكام امل�ادة )24( من قان�ون البطاقة 
الوطني�ة رق�م 3 لس�نة 2016 واالم�ر 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 : 5606
التاريخ 2020/12/2

ق�دم املواط�ن )عم�ار عب�اس محم�د(  طلبا 
لغ�رض تس�جيل لقبه وجعل�ه   )الحداد ( بدال 
م�ن ) الف�راغ ( فم�ن لديه اع�رتاض مراجعة 
هذه املديري�ة خالل مدة اقصاه�ا عرشة ايام 
وبعكس�ه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى 
وف�ق احكام امل�ادة )24( من قان�ون البطاقة 
الوطني�ة رق�م 3 لس�نة 2016 واالم�ر 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 : 5604
التاريخ 2020/12/2

ق�دم املواط�ن )ام�ري عب�اس محم�د(  طلب�ا 
لغ�رض تس�جيل لقبه وجعل�ه   )الحداد ( بدال 
م�ن ) الف�راغ ( فم�ن لديه اع�رتاض مراجعة 
هذه املديري�ة خالل مدة اقصاه�ا عرشة ايام 
وبعكس�ه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى 
وف�ق احكام امل�ادة )24( من قان�ون البطاقة 
الوطني�ة رق�م 3 لس�نة 2016 واالم�ر االداري 

املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

��������������������������������������
وزارة الداخلية

الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخي 

املنطقة الرابعة
العدد : 1213/2/18/3
التاريخ 2020/11/25

مقتبس حكم غيابي
1 � اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخي 

املنطقة الرابعة
2 � اسم املشتكي  : الحق العام

3  �اسم املحكوم الغائب : ر.ع وسام نجم عبيد 
سلطان  

4 � رقم الدعوى : 2019/599
5 � تاريخ ارتكاب الجريمة : 2015/12/7

6 � تاريخ الحكم : 2019/9/25
7 �  امل�ادة القانونية / تعديل مادة االحالة من 
املادة 5 بداللة املادة 65 /اوال من ق ا د  رقم 17 
لسنة 2008 املعدل بداللة املادة )31( من ق أ د 

رقم 7 لسنة 2008
8  � خالص�ة الحك�م حكم�ت محكم�ة ق�وى 
االم�ن الداخي املنطقة الرابع�ة عىل املدان ر.ع 
وسام نجم عبيد سلطان  بالحبس الشديد ملدة 
)خم�س س�نوات( وفق اح�كام امل�ادة 5/اوال 
من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 املعدل استنادا 
الح�كام امل�واد 61/اوال و 69/اوال م�ن ق ا د 
رقم 17 لس�نة 2008 لغيابه من 2015/12/7 
ولغاية 2017/2/27 تاريخ صدور امر الطرد 

9 � لم تحكم املحكمة بطرده من الخدمة وذلك 
لكونه مط�رود وبموجب االم�ر االداري املرقم 

18328 يف 2017/2/27 
10 � اعط�اء املوظف�ني العمومي�ني صالحي�ة 
الق�اء القبض علي�ه اينما وج�د لتنفيذالحكم 
الص�ادر بحقه وال�زام املواطن�ني باالخبار عن 
محل اختفائه اس�تنادا الحكام املادة 69/ثانيا 

وثالثا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
11 � حج�ز اموال�ه املنقول�ة والغ�ري منقول�ة  
اس�تنادا الحكام املادة 69/ رابعا من ق أ د رقم 

17 لسنة 2008
12 � قرارا غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا 
الحكام املادة 60 / سادس�ا  من ق أ د  رقم 17 
لس�نة 2008 قابال لالعرتاض والتمييز استنادا 
الحكام املواد  71/ وثانيا  و74/اوال من نفس 

القانون وافهم بتاريخ 2019/9/25
اللواء الحقوقي

سعد عي شميس
رئيس املحكمة

��������������������������������������
تنويه

ن�رش يف صحيف�ة املس�تقبل العراق�ي بالعدد 
2264 يف 2020/11/24 االع�الن  الخ�اص يف 
مديرية تنفي�ذ الكوفة والخاص بالعقار املرقم 

3/23607 حي ميسان 
1 � ذكر تمام العقار خطأ والصحيح س�هام يف 

العقار البالغة نصف العقار
2 � ذك�ر يف اوصاف العقار صحيات مش�رتكة 
بداخل�ه خط�أ والصحي�ح صحيات مش�رتكة 

داخلية لذا اقتىض التنويه



رياضة7
العدد )2271( الخميس  3  كانون االول  2020

فوز قاتل للطلبة عىل القاسم.. واحلدود 
هيزم أمانة بغداد

             المستقبل العراقي/ متابعة

حقق فريق الطلبة فوزا مهما عىل ضيفه 
القاسم 1-0، مساء اليوم يف ملعب الكرخ 
لحس�اب الجولة السادس�ة من الدوري 
العراقي.اله�دف الوحيد جاء عرب الالعب 
عيل كريم يف الدقيقة 86.ش�هدت املباراة 
فرصا ضائعة بالجملة للفريقني. أخطر 
ف�رص فري�ق القاس�م أضاعه�ا رساج 
الدين بعد أن أخطأ سامال يف إعادة الكرة 
للح�ارس لك�ن رساج الدين س�دد الكرة 
خ�ارج املرم�ى.وردت العارضة رأس�ية 
الع�ب الطلبة ذو الفق�ار عايد مع نهاية 
الش�وط األول. ويف الشوط الثاني استغل 
البدي�ل عىل كريم خطأ مدافعي القاس�م 
يف تطبيق مصيدة التس�لل ليسجل هدف 
املب�اراة الوحي�د يف الدقيق�ة 86، ليمنح 

الطلبة فوزا قات�ال بهدف دون رد. ورفع 
الطلب�ة رصي�ده إىل نقط�ة 11 يف املركز 
الثالث فيما تجمد القاس�م عند نقطتني 
يف املرك�ز 19. ويف مب�اراة أخ�رى، تمكن 
الح�دود م�ن انت�زاع 3 نق�اط ثمينة من 

مضيف�ه أمان�ة بغ�داد بعد ف�وزه 0-1.
س�جل ه�دف الح�دود الالعب من�ار طه 
يف الدقيق�ة 26. ورف�ع الح�دود رصيده 
للنقطة 7 يف املركز 11، فيما تجمد رصيد 

أمانة بغداد عند النقطة 6 يف املركز 15.

محودي: نأمل تصحيح الوضع االوملبي بام يالئم 
قرارات االوملبية الدولية

             المستقبل العراقي/ متابعة

للجن�ة  الس�ابق  الرئي�س  أش�اد 
األوملبي�ة الوطني�ة العراقي�ة رعد 
حم�ودي بالجهد ال�ذي تبنته كتلة 
س�ائرون من أجل حلحل�ة األزمة 
يف املشهد األوملبي الوطني العراقي 
مؤك�دأ إح�رام اللجن�ة االوملبي�ة 
العراقي�ة للقضاء العراقي الفتاً اىل 
رضورة ان يتس�ق ذلك، أو سواه، 
مع قرارات املكتب التنفيذي للجنة 
األوملبي�ة الدولي�ة املتعلق�ة بع�دم 
إعرافها بنتائج املؤتمر االنتخابي 

األخري.
وق�ال حم�ودي يف بي�ان ملكتبه ان 

»ق�رار اللجنة األوملبية الدولية أش�ار 
بوض�وح اىل وج�وب تصحيح الوضع 

ال�ذي ح�دث ج�راء الس�ماح بدخول 
املؤهل�ني  غ�ري  األش�خاص  بع�ض 
لعضوي�ة الجمعي�ة العام�ة واملكتب 

التنفيذي«.
وم�ى حمودي للقول ب�أن »قرارات 
بص�دد  االخ�رية  الدولي�ة  األوملبي�ة 

الوض�ع األوملب�ي العراق�ي أّيده�ا 
املكتب التنفي�ذي لألوملبية الدولية 
مش�دداً عىل تصحيح املس�ار الذي 
أرشه املراق�ب الدويل ع�ىل املؤتمر 
االنتخابي، عرب االجراءات القانونية 
الجاري�ة يف املحكم�ة املختص�ة يف 
العراق، أو ان تتخذ اللجنة األوملبية 
الوطني�ة إج�راءات تنس�جم م�ع 
ق�رارات املكت�ب التنفي�ذي للجنة 
األوملبية الدولي�ة«. وختم حمودي 
ترصيح�ه قائ�اًل »ان مس�ؤوليتنا 
تس�تلزم إطالع الجمهور الريايض 
والجه�ات الرس�مية ذات العالق�ة 
ب�رورة توخي الدق�ة يف التعامل 
مع قرارات املكتب التنفيذي للجنة 
األوملبية الدولية بم�ا يحفظ مصلحة 

الرياضة العراقية محلياً ودولياً«.

وفاة املدرب كريم 
سلامن

روبرتسون يوضح طبيعة 
عالقة صالح وماين

              المستقبل العراقي/ متابعة

ت�ويف ظهر األربعاء، مدرب الكرخ العراقي، كريم س�لمان، 
بسبب إصابته بفريوس كورونا املستجد.

وقد أصيب الالعب الدويل الس�ابق بالفريوس التاجي، منذ 
ما يقارب ال�3 أس�ابيع، ورغم إعالن النادي تحسن حالته 
نس�بيا، إال أنه�ا تده�ورت بش�كل مفاجئ صب�اح اليوم، 

ليفارق الحياة.
ومثل كريم س�لمان كال من الطلبة والكرخ، كما شارك يف 

صفوف املنتخب العراقي كمدافع أيرس متميز.
وأرشف ع�ىل تدري�ب الطلب�ة والك�رخ، كما عم�ل مدربا 

مساعدا يف املنتخب الوطني. 
ويع�د س�لمان رابع نج�م كروي عراق�ي، يف�ارق الحياة 
بس�بب ف�ريوس كورون�ا، بعد عيل ه�ادي وناظم ش�اكر 

وأحمد رايض.

الغيابات تعصف بنفط الوسط أمام الرشطة
             المستقبل العراقي/ متابعة

يغي�ب 3 العب�ني ع�ن نفط الوس�ط أمام 
الرشط�ة، ضم�ن الجول�ة السادس�ة من 
الدوري العراقي املمتاز، عىل ملعب كربالء 

الدويل.
وق�ال امل�درب املس�اعد بالجه�از الفن�ي 
لنفط الوسط، لؤي صالح، يف ترصيحات، 
إن الفري�ق س�يعاني غياب س�جاد رعد، 
ونبي�ل صب�اح، ومرتى جمال، بس�بب 

اإلصابات.
لكنه أك�د أن الجه�از الفني أع�د البدالء، 
الذين سيش�غلون مراكز املصابني، وثقته 
بهم كبرية.وتابع صالح: »الوقت غري كاف 
ما بني مباراة وأخ�رى، ما يعرضنا للجهد 

ويضعنا يف سباق مع الزمن، وبالتايل لجنة 
املسابقات مطالبة بوضع منهاج للدوري 
يحفظ التوازن، بحيث تكون هناك نس�بة 

متقاربة يف راحة األندية«.
وواصل: »من غري املقبول أن تحصل بعض 
األندي�ة عىل 3 أي�ام راح�ة، وأندية أخرى 
تصل راحة فرقها إىل 5 أيام.. هذا التفاوت 
يمنح أفضلية لفرق عىل األخرى«.وأردف: 
»الرشطة م�ن الفرق القوي�ة، التي تضم 
نخبة من أبرز الالعبني، وسيدخلون املباراة 
بعد خس�ارة أمام الديوانية، وسيفكرون 
يف التعويض«.وختم: »كل هذه التفاصيل 
حس�بنا لها حس�ابات خاص�ة، ونأمل أن 
نخرج من املباراة بالنق�اط الثالث، لكون 
نفط الوس�ط ال يقل ش�أنا عن الرشطة، 

وطموحن�ا الحف�اظ ع�ىل القمة«.يش�ار 
إىل أن نفط الوس�ط يتصدر جدول ترتيب 

الدوري العراق�ي، برصيد 12 نقطة من 4 
انتصارات وخسارة واحدة.

إصابة نجم برشلونة بكورونا
              المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن نادي برشلونة اإلسباني، إصابة نجمه 
بف�ريوس كورون�ا املس�تجد، وفق�ا ألحدث 

فحص خضع له الالعب.

وثبت�ت إصابة س�ريجي روبرت�و، بفريوس 
كورون�ا املس�تجد، بعدم�ا ظه�رت نتيج�ة 

املسحة التي أجراها أمس الثالثاء.
وأك�د الن�ادي الكتالون�ي أن »الالعب بحالة 

جيدة وهو يخضع للعزل املنزيل«.

ويتع�اىف روبرت�و )28 عاما( م�ن إصابة 
األيم�ن  الفخ�ذ  يف  عض�يل  بتم�زق 

تعرض له�ا أمام أتلتيك�و مدريد 
بالليجا، وس�يغيب لشهرين عن 

املالعب.

توخيل يسخر من الصحفيني.. ويؤكد: أخشى ثالثي مانشسرت يونايتد
              المستقبل العراقي/ متابعة

واص�ل توم�اس توخيل مدرب باريس س�ان جريم�ان اصطدامه 
بالصحفيني ووسائل اإلعالم قبل مواجهة مانشسر يونايتد، اليوم 
األربعاء، يف الجولة الخامس�ة لدوري أبطال أوروبا.رد توخيل عىل 
أحد الصحفي�ني »أنا مندهش للغاية، ألنني ل�م أرك يف غرفة خلع 
املالبس يوم األحد املايض، إنها مفاجأة كبرية أن تعرف ما تحدثت 

عن�ه مع الالعبني، نعيش فرة صعبة لها أس�باب عديدة وليس�ت 
ذهني�ة فق�ط، واآلن ال مجال لألع�ذار أمام مانشس�ر يونايتد«.

واَض�اف صحيفة لو باريزيان الفرنس�ية »نعي�ش نفس األجواء 
التي م�ر بها الفريق قبل املباراة املاضية ض�د اليبزيج«، وذلك ردا 
عىل تخوفه من الخسارة والخروج مبكرا من دوري األبطال.وتابع 
امل�درب األملاني »الفوز عىل مانشس�ر يونايت�د يف ملعبه رضوري 
وتح�د كب�ري، ولكنه لي�س مس�تحيال، وننتظر بالطبع ما تس�فر 

عنه نتيجة مباراة اليبزيج وباش�اك ش�هري«.وأوضح »س�نحاول 
االس�تحواذ عىل الك�رة قدر اإلم�كان مع رضورة اليقظ�ة التامة 
ألن الفريق اإلنجليزي خطري للغاي�ة يف الهجمات املرتدة«.ورفض 
املدير الفني لس�ان جريمان الكشف عن مركز ماركينيوس، قائال 
»ل�ن أرصح به.. ه�ذه اإلجابة تثري اهتمام سولس�كاير«.وانتقل 
توماس توخيل لإلش�ادة بثالثي مانشسر يونايتد، قائال »كافاني 
عملة نادرة، كان حاس�ما يف املباراة األخرية ضد س�اوثهامبتون، 

وأظه�ر قوته وإرصاره، ما فعله ليس مفاجأة، علينا إيجاد حلول 
إليقافه، لديه ميزة فريدة يمكنه أن يكون جاهزا لتسجيل األهداف 
مهم�ا طال غيابه«.وأش�ار »أفضل مواجهة راش�فورد يف إنجلرا 
ب�دال من ملعب حديقة األمراء، ألنه يك�ون خطريا يف املرتدات، إنه 
العب شاب وعىل قدر املسؤولية، ويعد العبا خطريا بفضل رسعته 
وتمركزه وتنوع قدراته التهديفية س�واء داخل منطقة الجزاء أو 

خارجها وكذلك بربات الرأس«.

دي بيك يستعني بالصرب عىل قلة املشاركات
              المستقبل العراقي/ متابعة

نف�ى دوني ف�ان دي بيك، الع�ب مانشس�ر يونايتد، 
شعوره بعدم الس�عادة مع الشياطني الحمر، بسبب 
قلة مشاركاته، مشريًا إىل استعداده للعب يف أي مكان 
بخط الوس�ط. وشارك دي بيك أساسًيا يف الربيمريليج 

للمرة األوىل، خالل الفوز عىل س�اوثهامبتون )2-3(، 
األح�د املايض. وينافس الدويل الهولندي كال من برونو 
فريناندي�ز، وب�ول بوجب�ا، وس�كوت ماكتومين�اي، 
وفريد، ونيمانيا ماتيتش، عىل حجز مكان يف التشكيل 
األس�ايس. وقال عن ذلك، حس�بما نقلت صحيفة »ذا 
ص�ن« الربيطانية: »فقط أعمل بقوة كل يوم، وأعرف 

أنه يمكنن�ي منح الفري�ق يشء إضايف ومس�اعدته.. 
فقط أتحىل بالصرب«.

وأض�اف: »ألعب مع زمالء ج�دد، ونحن بحاجة لفهم 
بعضن�ا البعض.. م�ن قبل يف أياك�س، لعبت يف مراكز 
مختلفة، س�واء كرقم 8 أو 10 أو 6.. بالتايل أنا معتاد 

عىل اللعب يف أكثر من مركز«.

نابويل يقرتب من جتديد 
عقد قائده

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقرير صحفي إيطايل، عن اقراب 
ناب�ويل م�ن تجديد عق�د قائ�ده لورينزو 

إنسيني، والذي يمتد حتى صيف 2022.
ديل�و  جازيت�ا  »ال  صحيف�ة  وبحس�ب 

فإن  اإليطالية،  س�بورت« 
ناب�ويل تواصل م�ع وكيل 
إنس�يني من أج�ل تجديد 
عقد النج�م اإليطايل، الذي 
يرغ�ب يف إكمال مس�ريته 

بقميص البارتينوبي. 
الصحيف�ة  وأوضح�ت 
عاًم�ا(   29( إنس�يني  أن 
يتق�اىض 4.5 مليون يورو 
س�نوًيا، ويرغ�ب يف زيادة 
راتب�ه إىل 5.5 مليون يورو 

من أجل التجديد.
أش�ارت  ذل�ك،  وم�ع 

الصحيف�ة إىل أن املفاوض�ات ب�ني نابويل 
وإنسيني لن تش�هد أي تعقيدات، خاصة 
وأن الطرفني يرغبان يف اس�تمرار العالقة 
بينهما.وارتب�ط اس�م إنس�يني يف اآلون�ة 
األخ�رية باالنتق�ال إىل أكث�ر م�ن ن�اٍد يف 

إيطاليا، أبرزها إنر ميالن وروما.

               المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف األس�كتلندي أندي روبرتس�ون، ظه�ري ليفربول، 
حقيقة وج�ود خالفات بني محمد صالح وس�اديو ماني، 

ثنائي الريدز.
وقال روبرتس�ون يف ترصيحات نقلتها صحيفة »مريور« 
الربيطاني�ة: »العالقة بني الالعبني يف الخط األمامي خارج 
امللعب قوي�ة حًقا، وعىل أرض امللعب، ف�إن االرتباط وكل 

يشء جيد جًدا«.
وأضاف: »هؤالء يتلقون أجوًرا ليكونوا أنانيني، نحن نحتاج 
منهم تس�جيل األهداف واملجازفة يف الثلث األخري، ومؤخرًا 
انضم ديوج�و جوتا إىل هذه القائمة، عندما يكونون أمام 

املرمى، نتوقع منهم التسديد والتسجيل«.
وتاب�ع: »يف بعض األوقات، قال الناس إن بوبي )فريمينو( 
كان من املمكن أن يس�جل، أو كان من املمكن أن يس�جل 
ساديو )ماني(، أو كان من املمكن أن يسجل مو )صالح(، 
فه�ؤالء يحصلون ع�ىل أموال التخاذ ق�رارات يف أجزاء من 

الثانية وتسجيل األهداف لنا«.
وختم: »عالقتهم قوية جًدا مثل أي عالقة أخرى يف الفريق، 
وه�ذا هو الس�بب يف نجاحنا خالل العام�ني املاضيني، لن 

تصل إىل أي مكان بدون هذه العالقات«.

تغريم مييس بسبب مارادونا
              المستقبل العراقي/ متابعة

ق�ررت لجنة املس�ابقات باالتحاد اإلس�باني لكرة 
الق�دم، توقيع غرامة مالية عىل األرجنتيني ليونيل 
مييس، قائد برش�لونة، بس�بب احتفال�ه بقميص 
مواطنه األسطورة الراحل، دييجو أرماندو مارادونا.
واحتفل مييس بهدفه يف ش�باك أوساسونا بالليجا، 
بارت�داء قمي�ص نيويل�ز أول�د بوي�ز األرجنتيني، 
الذي لع�ب به مارادون�ا يف آخر محطات�ه مع كرة 
الق�دم، وهو نفس الفريق الذي بدأ فيه »الربغوث« 

مس�ريته.حيفة »س�بورت« الكتالونية، فإن لجنة 
املسابقات باالتحاد اإلسباني، قررت توقيع غرامة 
قدره�ا 600 ي�ورو عىل مي�يس، وفًقا للم�ادة رقم 
91 م�ن قان�ون االنضب�اط يف الليجا.وتعترب هذه 
الغرامة ه�ي الحد األدنى للقان�ون، حيث كان من 
املمك�ن أن تصل إىل 3000 ي�ورو.يف الوقت ذاته تم 
تغريم برش�لونة 350 يورو، بحس�ب املادة 52 من 
قانون االنضباط، بس�بب الواقعة نفسها.ُيذكر أن 
لوائح االتحاد الدويل لكرة القدم »فيفا«، تمنع خلع 

قميص الفريق لعرض أي شعار آخر.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

سواريز عىل بعد خطوة من العودة للمباريات
            المستقبل العراقي/ متابعة

يت�درب األوروجوائي لويس س�واريز مهاجم أتلتيكو 
مدري�د، الذي غاب عن أربع مباري�ات لفريقه بعد أن 
ثبتت إصابت�ه بفريوس كورونا قب�ل 16 يوما، حاليا 
بمف�رده يف منش�آت »الروخيبالنك�وس« يف انتظ�ار 
ظهور نتيجة س�لبية الختبار »ب�ي يس أر« خضع له 

مؤخرا، ما سيسمح له بالعودة إىل املران الجماعي.
وتجاوز سواريز بالفعل العزل الصحي مدة 10 أيام كما 
تنص بروتوكوالت الصحة العامة للسلطات اإلسبانية 

بحي�ث يمك�ن ألي عنرص ب�دون أع�راض االنضمام 
للم�ران، لكنه ينتظ�ر ظهور نتيجة س�لبية للفحص 
التش�خييص، وهو ما يحتاجه لالنخراط يف التدريبات 
الجماعية وفقا لربوتوكوالت رابطة الدوري اإلسباني 
»ال ليج�ا« واالتحاد األوروب�ي لكرة الق�دم »يويفا«.
ولهذا السبب، طلب أتلتيكو من االتحاد اإلسباني لكرة 
القدم الحص�ول عىل ترصيح حتى يتمكن الالعب من 
التدرب عىل العشب بمفرده دون انتهاك الربوتوكول، 
بهدف أن يتمكن من اللحاق رسيعا باملجموعة عندما 
يتأك�د خلوه م�ن الف�ريوس التاجي.وغ�اب املهاجم 

األوروجوائي، الذي عمل بمف�رده ملدة ثالثة أيام عىل 
األقل يف انتظار هذه النتيجة السلبية، عن 4 مباريات 
للفريق، 2 يف الدوري املحيل أمام برش�لونة وفالنس�يا 
و2 يف دوري أبط�ال أوروبا أم�ام لوكوموتيف وبايرن 
ميوني.واستعاد أتليتيكو أمس مواطنه لوكاس توريرا 
الذي تغيب أيضا بسبب إصابة بكورونا تعرض لها يف 
معسكر منتخب أوروجواي قبل أسبوعني.ومن املقرر 
أن يواجهه »األتلتي« بلد الوليد يوم السبت املقبل عىل 
وان�دا ميروبوليتانو، ويمكن لس�واريز املش�اركة يف 

املباراة إذا جاءت نتيجة الفحص سلبية.



العراقـي
صحيفة يومية سياسية 

مستقلة 

األخيـرة

العدد   2271   الخميس   3   كانون االول   2020

العراقـي

لالشتراك واإلعالن 

07801969233هـاتـف رئاسة التحريـر
07901463050
07709670606

tahaa.iraq@yahoo.com : البريد االلكتروني

رقم االيداع في دار الكتب والوثائق العراقية 1530 لسنة 2011

العنوان : بغداد - الكرادة داخل

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

كـاريكـاتـير

امـضـاءاتمساحة للرأي

ماذا بعد إغتيال حمسن زادة؟الصني وحلم الوصول اىل اليمن

زيد شحاثةاسعد عبد الله عبد علي

التخطيط للمستقبل امر هام جدا للدول ذات القيادة الواعية كي تضمن 
املستقبل ألجيالها، والتجارة هي اهم قوة يمكن ان تملكها دولة، فهاتني 
هما املزيتني االهم للدول )السياس�ة الواعية والتجارة املزدهرة(، وهكذا 
ه�ي الصني اليوم تملك القيادة السياس�ية الحكيمة والتطور الهائلة يف 
مجال التجارة، والحارض يؤكد لنا النمو الكبري الذي تعيشه الصني عاما 
بعد عام، يف مجال االقتصاد ويف محور السياسة الناجحة، حتى اصبحت 

قطب عاملي مهم مؤثر جداً.
لك�ن ما قصة اهتمام الص�ني باليمن! مع انه بلد فق�ري ويعيش ازمات 

متعاقبة، هل هناك لغز يف املوضوع؟
يف العام املايض، وتحديداً يف االس�بوع االخري منه، جرت مناورات بحرية 
مش�ركة يف بحر العرب واملحي�ط الهندي بني كل من )الصني وروس�يا 
وايران(، وهي املناورات االوىل التي تجريها ابكني مع موسكو وطهران، 
وتوضح لنا مدى التطور الكبري يف العالقات ويف ترابط الرؤية املستقبلني 
للبلدان الثالثة، مع رس�ائل مهمة عىل التطور الكبري يف البناء العسكري 
لهما، فبعد الكشف عن الرسانة الصاروخية لكل بلد، والتطور يف مجال 
الربام�ج الفضائية وانت�اج الطائرات، جاءت املناورة البحرية للكش�ف 
ع�ن هذا التط�ور الكبري جدا يف مجال الس�فن والغواص�ات والصواريخ 
الخاصة بها. الرس�الة الهامة من هذه املناورة هي للمنافس االمريكي 

عىل خريات املنطقة، ليعرف حجم عدوه.
لك�ن هنالك يشء اكرب من رس�ائل التحدي واش�اعة مظاهر القوة عىل 
املنطق�ة، انه )املثلث الذهبي(! وهي جغرافيا باب املندب ومضيق هرمز 
ومضي�ق ملق�ا، اهمية مضيق هرم�ز بالدرجة االس�اس نفطية، حيث 
يتدف�ق النفط ويمر منه، ام�ا اهمية باب املندب فكب�رية جدا بل يمكن 
القول ان سبب ما عاشه اليمن من رصاعات عىل مر التاريخ كان بسبب 
ب�اب املندب، حي�ث كان مطمعا لآلخري�ن. واليوم تعد الق�وات الدولية 
املتواج�دة يف ب�اب املن�دب بحجة حماية خ�ط املالحة هي االك�رب عدداً، 
ويصن�ف اليمن عىل انه دولة بحرية حيث يملك رشيطا س�احليا بطول 
2200 كيل�و مر يحيط به م�ن الغرب والجنوب، وع�ىل امتداده موانئ 
وعرشات املدن الس�احلية والجزر الحيوية يف بحري العرب واالحمر، كل 
هذا جعل من اليمن مصدر اهتمام الصينيني، حيث ترغب بكني بموطئ 

قدم عىل هذا املمر املائي الهام، لنشاط تجاري وتأمني طرق التجارة.
كان�ت الخطوة االوىل للصينيني هي افتتاحهم ألول قاعدة عس�كرية لها 
خ�ارج الح�دود واقيمت يف جيبوت�ي، يف الجهة املقابلة لب�اب املندب من 
جهة الغرب، وحسب تقارير غربية ان هدف الصني هي توسيع نفوذها 
يف ال�رشق األوس�ط، عرب مفتاح التج�ارة واملصالح املش�ركة، فالهدف 
ه�و ان تكون قوة عظمى يف البحر االحمر وبحر العرب والخليج العربي 

اضافة اىل املحيط الهندي.

تفاجأ أغلبنا بخرب مقتل العالم النووي اإليراني محس�ن زادة، خصوصا 
بع�د توارد أخب�ار كثرية تتح�دث عن هدنة غ�ري معلنة منحته�ا إيران 
لألمري�كان حتى إنته�اء االنتخابات، ش�ملتها وكل حلفائها من أحزاب 
وحركات وفصائ�ل يف املنطقة، فرغم اإلعالن اإليراني عن تنفيذ إرسائيل 
للعملية، لكن كلنا يعلم أنهم لن تجرؤا عىل تنفيذ هكذا عملية وخصوصا 

ضد إيران، إال بوجود ضوء أخرض أو قبول أمريكي.
خس�ارة ترامب لإلنتخابات جعلته كالذئ�ب الجريح، يريد ان يؤذي أكثر 
م�ا يمكنه من قطيعه قبل أن يقوموا بإلتهامه.. فصار ومنذ فرة يفكر 
جديا بتوجيه رضبة إليران تس�بب تعقيدا وصعوبة أمام خليفته بايدن، 
تمنعه من تحقيق أي من وعوده التي س�وقها خالل حملته االنتخابية، 
وكان أهمه�ا الع�ودة لإلتفاق الن�ووي مع إيران، وينف�ع يف دفع بايدن 
بإتجاه موقف إرسائيل املتش�دد ض�د إيران، وربما ينف�ع الجمهوريني 
يف اإلنتخابات القادمة بعد س�نوات أربع. بايدن لن يس�تطيع أن يسوق 
لعودت�ه لإلتفاق النووي مع إيران إن قامت األخرية بأي رد ضد إرسائيل 
أو أمريكا وقواعدهما وس�فاراتهما يف املنطقة، فهذا س�يجعله بموقف 
ضعي�ف جدا داخلي�ا، وربما يهز ص�ورة أمريكا املتش�ددة القوية التي 
يرغب بالحفاظ عليها كقائدة للعالم كما تحاول سياس�تهم الخارجية 
وإعالمه�م أن يظهراه.. إيران من جهتها محرج�ة جدا أمام مواطنيها 
وحلفائه�ا يف املنطقة، فبعد إغتيال الجنرال س�ليماني، كان الرد حينها 
ال يوازى وال يقارب حتى مس�توى الخسارة، لكنهم بقوا  يتوعدون بان 
الرد الحقيقي قادم.. ورغم أن إغتيال العالم النووي زادة كان خرقا أمنيا 
خطريا وعايل املس�توى، ويمثل فش�اًل كبرياً للنظام اإليراني ومؤسساته 
األمني�ة، لك�ن الجانب األخطر م�ن العملية، كان يف أن�ه اإلعتداء الثاني 
بهكذا مس�توى من اإلس�تهداف دون إنتقام مقابل.. وبالتايل هم بأمس 
الحاج�ة للرد لحف�ظ هيبتهم أمام حلفائهم يف املنطق�ة وأمام اإليرانني 
أنفس�هم، لكن هذا الرد قد يكلفهم البقاء بحصار خانق لبضعة سنوات 
أخ�رى، ويخرسون فرصة قد تكون ذهبية له�م للعودة لإلتفاق النووي 
)6+1( مع وج�ود بايدن يف البيت األبيض، وه�م بوضع إقتصادي يسء 
جدا.. فهل س�رد إيران وتنتظر ألربع س�نوات أم س�تبلعها وتتوعد كما 
فعل�ت مع الجن�رال الراحل؟! من يفهم السياس�ة اإليراني�ة يعرف أنها 
س�رد ولن تتأخر كثريا.. ورغم بعض التزمت والجمود والتقليدية التي 
يظهرها بعض قادتها من ذوي الخلفيات العسكرية، لكنها أيضا تمتلك 
ساس�ة من الطراز األول، وسيكون ردها بنفس طريقة الرضبة األخرية 
الت�ي وجهت له�ا.. فكما أن أمري�كا طعنتها بيد إرسائيل وبش�كل غري 
معلن أو متبنى رس�ميا، فهي س�تفعل باملثل وس�رد الطعنة بمكان ما 
وبشكل ال يظهر بالرضورة تبنيها للعملية، لكنه سيكون بطريقة يفهم 

منها القايص والداني أنها من فعلها..

كش�فت أخصائية الغدد الصماء الروسية، إيلينا غوبكينا، عن طرق طهي 
وتناول البطاطس التي يجب االمتناع عنها.

فوفق�ا لها، ال يجب تن�اول البطاطس بقرشها، وذلك بس�بب تراكم املواد 
الضارة من الربة والهواء.

وأضاف�ت أن�ه ال يجب تع�رض البطاط�س إىل درجات ح�رارة عالية أثناء 
الطه�ي، مش�رية إىل أن الق�يل املس�تمر يؤدي إىل إش�باع املنت�ج بالدهون 

والسموم.
ونصحت الطبيبة بتقشري البطاطس وسلقها أو تحضريها عىل البخار، ألن 
ذلك س�يعطي أكرب قدر من العنارص الغذائية مثل البوتاسيوم والصوديوم 

وفيتامني “بي 6، وفق موقع “حجج وحقائق” الرويس.
كم�ا أش�ارت الطبيبة إىل أنه يمكن تن�اول 200-300 غرام من البطاطس 

مرتني يف األسبوع دون إلحاق الرضر بالصحة. 

إياك وتناول البطاطس هبذه الطريقة

بأس�مي ونياب�ة ع�ن حقوق�ي وزارة الع�دل /
دائ�رة االص�الح العراقية نتقدم بأس�مى 
أي�ات التهان�ي والتربيكات اىل 
نعم�ان  ))محم�د  الدكت�ور 
الداودي(( ملناسبة حصوله 
ع�ىل  ش�ه�ادة الدكت�وراء  

فالف مربوك  .
المستشـار الحقوقـي
خالد دواي العطواني

أصحاب العمل اللييل احذروا مرض »ميكروبيوم األمعاء«هتنئة
قال�ت خب�رية التغذي�ة والصح�ة كريس�تني 
آرترش، يف دراس�ة طبية لها: يعاني الكثريون 
من أصحاب العمل يف الفرة الليلية من أعراض 
مرضية عديدة منها األرق والصداع املس�تمر 
واضطراب�ات الهض�م وغريها م�ن األمراض 
الت�ي قد تصيبهم بس�بب الس�هر ليال والنوم 
نه�ارا. فالحرمان من الن�وم أو تغري العادات 
اليومي�ة يمك�ن أن تكون ل�ه عواقب وخيمة 
عىل الصحة، ووفق الخبرية كريستني آرترش، 
قد يؤدي إىل مجموعة من األمراض التي غالبا 
ما يكون لها سبب يف اضطراب جهاز املناعة، 
مثل حاالت التهاب األمعاء، وفق دراس�ة لها 

.”primewomen“ نرشت عىل موقع
وبحس�ب الخبرية: “يعتقد األغلبية العظمى 
م�ن األش�خاص املصاب�ني ب�”الحرمان من 

الن�وم” أن هذا يعود إىل اإلجه�اد أو االكتئاب 
والقلق وغريها من األش�ياء النفس�ية، ولكن 

هذا غري صحيح، وأضافت قائلة:
“هن�اك عالق�ة مب�ارشة وقوية ب�ني األمعاء 

الغليظة والدقيقة وبني اإلصابة باألرق”.

وطبق�ا ملا ذكره تقرير طبي مرافق لدراس�ة 
خبرية التغذية كريس�تني آرت�رش يف صحيفة 

“primewomen” جاء فيه:
” يعتقد الباحث�ون أن تريليونات امليكروبات 
التي توجد يف األمعاء، املعروفة بشكل جماعي 
باس�م “امليكروبي�وم” أو “امليكروبيوتي�ك”، 
وهي مجموعة من امليكروبات املتعايشة مع 
اإلنس�ان داخل أمعائ�ه، لها تأث�ري كبري عىل 
الحالة املزاجية لإلنس�ان ما قد يتس�بب له يف 

عدم القدرة عىل النوم بشكل متواصل”.
وقد أظه�رت األبح�اث أن األش�خاص الذين 
يعمل�ون يف نوب�ات العم�ل الليلية ه�م أكثر 
عرضة لإلصابة باملش�اكل الصحية عىل املدى 
الطوي�ل فهن�اك عالقة وثيقة ب�ني قلة النوم 

وأمراض األمعاء.

أعلن�ت هيئة تنظيم الطاق�ة ىف اململكة املتحدة 
Ofgem، عن استعداد أس�كتلندا لبدء التجارب 
األوىل ىف العال�م للهيدروج�ني األخ�رض ليح�ل 
مح�ل الغاز الطبيعي للطه�ى والتدفئة يف 300 
من�زل، وس�تقوم رشك�ة الغ�از االس�كتلندية 
هيدروج�ني  تس�خني  أنظم�ة  بركي�ب   SGN
مجانية ومواقد / أفران الستخدامها عىل مدى 

أربع س�نوات، والهدف هو معرف�ة ما إذا كان 
الهيدروجني الخايل م�ن الكربون، املصنوع من 
املاء والكهرباء ع�رب التحليل الكهربائي، يمكن 
أن يس�اعد اململك�ة املتحدة ىف تحقي�ق أهداف 
 Engadget الكربون الخاصة بها. ووفقا ملوقع
األمريكي، منحت Ofgem نحو 18 مليون جنيه 
إس�رليني )24 مليون دوالر( لتمويل املرشوع 

املس�تخدمة  االبت�كار  مس�ابقة  م�ن  كج�زء 
لتطوير التكنولوجيا الخرضاء والبنية التحتية 
الجدي�دة، كما أنها تق�دم 12.7 ملي�ون جنيه 
إس�رليني )17 مليون دوالر( إلجراء اختبارات 
دون اتص�ال باإلنرنت حول اس�تخدام أنابيب 
الغ�از الطبيع�ي لنقل غ�از الهيدروجني بأمان 

عرب مسافات كبرية.

استخدام اهليدروجني بدالً من الغاز باملنازل ألول مرة يف العالـم

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

»كورونا« ينسف قرنًا من التقدم العاملي
يف خض�م وب�اء “كورون�ا” ش�هدت صناع�ة 
الط�ريان العديد م�ن املتغ�ريات امللحوظة من 
بينه�ا تغيري خريط�ة االتصال الج�وي، حتى 
إن ش�نغهاي استطاعت هذا العام انتزاع لقب 
املدينة الت�ي لديها أكرب اتصال جوي مع بقية 
العال�م من لن�دن التي حملته لس�نوات، وذلك 
نتيج�ة لتأث�ري ف�ريوس كورون�ا ع�ىل حركة 
الس�فر. وورد يف التقرير السنوي الصادر عن 
االتحاد الدويل للنقل الجوي )اياتا(، أن فريوس 
Covid-19 غري خريطة “املدن األكثر ارتباًطا 
يف العال�م”، وأصبح اآلن أرب�ع منها يف الصني 

الدولة التي عرفت أول تفش للوباء!
نيويورك، التي كانت ثال�ث أكثر املدن لناحية 
االتصال الجوي عام 2019، لم تحتل أي مرتبة 

ضمن أفضل 10 مدن هذا العام.
ويقول سيباس�تيان ميكوس، املتحدث باسم 
االتحاد الدويل للنقل الجوي، إن تحليل النتائج 
ُيظه�ر أن الوب�اء قد “ب�ّدد قرًنا م�ن التقدم” 
يف مج�ال الربط الج�وي بني املدن واألس�واق 
العاملية ويقيس م�ؤرش االتصال الجوي الياتا 
مدى ارتباط مدن دولة ما ببقية املدن األخرى 
ح�ول العالم، وهو أمر بال�غ األهمية للتجارة 
والسياحة واالس�تثمار. وكانت الصني، حيث 

ظهر الوباء أول مرة، واحدة من الدول القليلة 
الت�ي تمكنت م�ن الع�ودة إىل حال�ة طبيعية 
معينة بع�د تبني إج�راءات صارمة للتخفيف 
من تف�ي الف�ريوس. واليوم، بينم�ا تكافح 
الوالي�ات املتحدة وأوروب�ا موجات جديدة من 
الوباء، يسافر الصينيون يف إجازة ويستأنفون 

حياتهم اليومية تدريجًيا.
ويف الدولة اآلس�يوية الكبرية، تعافت الرحالت 
الجوية عىل نطاق واسع، وخالل موسم عطلة 
األس�بوع الذهبي يف أوائل أكتوبر، سافر 425 
مليون شخص عرب الصني، وفًقا لبيانات وزارة 

الس�ياحة الصيني�ة. وفتح�ت حكوم�ة بكني 
تدريجًيا ممرات جوية وتناقش اتفاقيات سفر 
خالية من الحجر الصح�ي مع دول مختلفة، 
بم�ا يف ذل�ك الياب�ان وس�نغافورة. ويف وق�ت 
س�ابق من هذا األسبوع، دعا الرئيس الصيني 
يش جني بينغ إىل “آلية عاملية” تستخدم رموز 
QR لفتح السفر الدويل. عىل النقيض من ذلك، 
ووفًقا ألياتا، عانت أمريكا الالتينية من انهيار 
يف ش�بكة اتصالها الجوي بنسبة 91%. وتشري 
الوكالة إىل أن املكس�يك وتشييل هما الدولتان 
الوحيدتان اللتان كان أداؤهما “أفضل نسبًيا” 
عىل ما يبدو “بس�بب توقي�ت اإلغالق الداخيل 
يف هذه الدول وم�دى رصامة تطبيقه”. وأداء 
بقي�ة العالم ل�م يكن جي�ًدا أيًضا، فبحس�ب 
االتح�اد الدويل للنقل الج�وي، ترضرت مراكز 
النقل الرئيسية مثل لندن ونيويورك وطوكيو، 
بشدة من االنخفاض الحاد يف الرحالت الجوية 
من وإىل مدنها. ولندن، عىل س�بيل املثال، التي 
احتلت املركز األول لسنوات، شهدت انخفاًضا 
الج�وي.  الس�فر  اتص�االت  يف   %67 بنس�بة 
وشهدت بانكوك عاصمة تايالند وهونغ كونغ 
انخفاًضا حاًدا بنسبة 81% يف االتصال الجوي 

مقارنة بالعام السابق.

لكبد ال يمرض .. سبعة أطعمة احرص عىل تناوهلا
يعد الكبد مس�ؤوال ع�ن العديد م�ن الوظائف 
بالغة األهمية يف الجس�م مث�ل إنتاج الغلوكوز 
وإزالة الس�موم وهض�م الكربوهيدرات، األمر 
الذي يجعل مسألة الحفاظ عليه مهمة للغاية. 
وي�ؤدي ضع�ف الكب�د إىل ع�دد م�ن األمراض 
أبرزها السكري من النوع الثاني، إال أنه يمكن 
حمايت�ه وتعزيز أدائه عرب تناول مجموعة من 

األطعمة واملرشوبات:
الش�وفان:  يساعد تناول الش�وفان يف إضافة 
األلي�اف إىل نظامنا الغذائي، علم�ا أن تناولها 

مهم للهضم، كما أنها تحمي الكبد.
وحس�بما ذكر موقع “ميدي�كال نيوز توداي” 
املتخص�ص باملواضيع الطبية، فإن الش�وفان 
غني بمركبات تس�مى “بيتا غل�وكان” والتي 
االلتهاب�ات  وتكاف�ح  املناع�ة  جه�از  تدع�م 

وتحارب السكري والسمنة وتحمي الكبد.
ويف الدراس�ة الت�ي ن�رشت نتائجه�ا يف املجلة 
الدولي�ة للعل�وم الجزيئي�ة، فق�د قل�ّل “بيت�ا 
غلوكان” م�ن كمية الده�ون املخزنة يف الكبد 

لدى الفرئان.
الش�اي األخرض: توصلت دراس�ة أجريت عام 
العاملي�ة  املجل�ة  نتائجه�ا يف  2015 ون�رشت 
ألمراض الجهاز الهضمي إىل أن الشاي األخرض 

يساعد عىل تقليل مستوى الدهون بشكل عام، 
ويحارب اإلجهاد التأكس�دي، ويقلّل العالمات 

األخرى ملرض الكبد الدهني غري الكحويل.
واإلجهاد التأكس�دي عبارة ع�ن عدم توازن يف 
نظ�ام العوام�ل املؤكس�دة والعوام�ل املضادة 
للتأكس�د، ليؤثر اختالل الت�وازن بني املظاهر 
النظامي�ة ع�ىل أن�واع األوكس�جني التفاعلية 

وقدرة النظام عىل إزالة السموم.
الث�وم: يحّفز إضافة الث�وم إىل النظام الغذائي 
عم�ل الكب�د بحس�ب دراس�ة نرشته�ا مجلة 
البحوث الطبية الحيوية املتقدمة سنة 2016، 

كما أنه يساعد يف تخفيف الوزن والدهون.
الغري�ب ف�روت: يحت�وي الغريب ف�روت عىل 
مضادات األكسدة التي تحمي الكبد عن طريق 
تقليل االلتهابات، وزي�ادة اإلنزيمات الحارقة 

للدهون، األمر الذي يحول دون تراكمها.
األس�ماك: ي�ويص أطب�اء الجه�از الهضم�ي 
بتن�اول األس�ماك واملكم�الت الغني�ة بزيوتها 
كونها تس�اهم يف تقليل فرص اإلصابة بمرض 

الكبد الدهني غري الكحويل.
كذلك تتميز األس�ماك بغناها باألحماض مثل 
“أوميغ�ا 3، الت�ي تقلّ�ل االلتهاب�ات، وتضبط 

مستويات إنزيمات الكبد.
زي�ت الزيت�ون: يتمي�ز زي�ت الزيت�ون بغناه 
باألحم�اض الدهني�ة غ�ري املش�بعة، وهو ما 
يجعل�ه مفي�دا يف تقلي�ل اإلجهاد التأكس�دي 

وتحسني وظائف الكبد.
املك�رسات:  تحت�وي املكرسات ع�ىل أحماض 
دهنية غري مشبعة وفيتامني “إي” ومضادات 
األكس�دة، جميعه�ا تؤثر بش�كل إيجابي عىل 
صحة الكبد، وتحميه من االلتهابات واإلجهاد 
التأكس�دي. ويدع�و األطباء إىل تن�اول حفنة 
يومي�ا من املكرسات مع مراع�اة عدم املبالغة 

نظرا لغناها بالسعرات الحرارية. 


