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التخطيط تتحدث
عن القطــاع اخلــاص 70 :باملئة
ص3
منه غري منظم

وزير الثقافة :استعدنا  17ألف
قطعة أثرية ..وعودة لوح كلكامش
ص3
«حلظة مهمة»

أثارت دعوات عراقية للتطبيع مع ارسائيل ردودا
غاضبة ورافضة الس�بت رّ
عبت عنه�ا الحكومة
العراقية مشددة عىل انه مخالف للدستور.
وق�ال مكتب رئيس ال�وزراء مصطفى الكاظمي
ان الحكومة تؤكد رفضه�ا القاطع لالجتماعات
غ�ر القانونية التي عقدتها بعض الش�خصيات
العش�ائرية املقيم�ة يف مدين�ة اربي�ل باقلي�م
كردس�تان ،م�ن خالل رف�ع ش�عار التطبيع مع
ارسائيل .واضاف املكتب يف بيان تلقت املس�تقبل
العراقي نسخة منه انه ابتدا ًء ان هذه االجتماعات
ال تمثل اهايل وس�كان امل�دن العراقي�ة العزيزة،
التي تح�اول هذه الش�خصيات بي�أس الحديث
باس�م س�كانها ،وانها تمثل مواقف من ش�ارك
ً
فضال عن كونها محاولة للتش�ويش
بها فق�ط،
ع�ىل الوض�ع الع�ام واحي�اء الن�بة الطائفي�ة
املقيتة ،يف ظل اس�تعداد كل مدن العراق لخوض
انتخاب�ات نزيه�ة عادلة ومبكرة ،انس�جاما ً مع
تطلعات ش�عبنا وتكريسا ً للمس�ار الوطني الذي
حرصت الحكومة عىل تبنيه واملسر فيه».واشار
البي�ان الحكومي اىل ان «ط�رح مفهوم التطبيع
مرفوض دس�توريا ً وقانونيا ً وسياس�يا ً يف الدولة
العراقية ،وان الحكومة عبت بش�كل واضح عن
موقف الع�راق التاريخي الثاب�ت الداعم للقضية
الفلسطينية العادلة ،والدفاع عن حقوق الشعب
الفلس�طيني ويف مقدمتها حقه بدولة مس�تقلة
عاصمته�ا القدس الرشيف ،ورفض كل اش�كال
االس�تيطان واالعتداء واالحتالل التي تمارس�ها
ارسائيل ضد الشعب الفلسطيني الشقيق».

التفاصيل ص2

سفري العراق لدى األردن يوضح حقيقة اقامة دعوى قضائية يف عامن الستعادة األموال املحجوزة

حمافظ االنبار يتوعد مروجي الفتن بإجراءات قانونيـة :لن متـس ثوابتنـا

ص2

ص2

املفوضية تطلق «خطة متسارعة» لتسليم بطاقات
الناخبني البايومرتية

بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت املفوضي�ة العلي�ا املس�تقلة
لالنتخابات ،أمس السبت ،الرشوع بخطة
متس�ارعة لتس�ليم بطاق�ات الناخب�ني
البايومرتية حتى موعد االنتخابات ،وفيما
أوضح�ت آلي�ة مراقب�ة التزام املرش�حني
بالصم�ت االنتخابي ،تحدث�ت عن الجزاء
القانون�ي بحق املخالفني لرشوط الدعاية
االنتخابي�ة .وق�ال مدي�ر دائ�رة اإلع�الم
واالتصال الجماهري يف املفوضية ،حسن
س�لمان إن «املفوضي�ة رشع�ت بخط�ة
متس�ارعة ومستمرة يف تس�ليم بطاقات

كوريا الشاملية :ما زال هناك أمل يف «السالم» بني الكوريتني
بغداد  /المستقبل العراقي
نقل�ت وكال�ة أنباء كوري�ا الش�مالية عن كيم ي�و جونغ
ش�قيقة الزعيم الكوري الش�مايل ،أن بيونغ يانغ مستعدة
لبح�ث عق�د قمة أخ�رى ب�ني الكوريتني عىل أس�اس من
االحرتام املتبادل.
وقالت كي�م يو جونغ« :أعتقد أنه ل�ن يكون هناك تفاهم
س�لس بني الش�مال والجنوب إال عندما يت�م الحفاظ عىل
الحياد واالحرتام املتبادل».
وأضافت أن املناقش�ات البناءة تعطي فرصة إليجاد حلول
مجدية وناجحة ملس�ائل بينها «إعادة فتح مكتب االتصال

إيران تعلن نقل  52الف
زائر إيراين اىل العراق للمشاركة
بالزيارة االربعينية
ص3

الناخب�ني البايومرتية وتثقي�ف الناخبني
بأهمية تسلمها ،وأن يكونوا عىل درجة من
الوعي يف هذا الجانب» ،موضحا ً أن «تسلم
البطاق�ات وتثقيف الناخبني بذلك س�وف
يستمر اىل قبل يوم من العملية االنتخابية».
وبش�أن آلي�ة مراقب�ة الت�زام املرش�حني
بالصم�ت االنتخابي ،أضاف س�لمان ،أن
«املفوضي�ة لديها النظ�ام رقم  5الخاص
بالدعاي�ة االنتخابية ،ال�ذي يدخل يف باب
خرق الدعاية االنتخابية يف حال اس�تمرار
األحزاب واملرش�حني بالدعاية لالنتخابية
عىل الرغم من الصمت االنتخابي» .ولفت
إىل أن «الصم�ت االنتخاب�ي س�يكون يوم

 9من ش�هر ترشين املقب�ل أي قبل موعد
إج�راء االنتخاب�ات بغضون  24س�اعة»،
مش�ددا ً ع�ىل أن «أي تج�اوز ع�ىل وق�ت
الدعاية االنتخابية يش�كل خرقا ً انتخابيا ً
،وس�يكون هناك جزاء قانوني يرتتب عىل
املخالفني ل�رشوط الدعاي�ة االنتخابية».
وأوضح أن «الدائ�رة االنتخابية التي تقع
ضمنه�ا املخالفة س�تكون معنية بتقييم
الخ�رق وتقدي�ر حجمه وجس�امته وعىل
ضوء ذلك س�يتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة
وف�رض الج�زاء القانون�ي س�واء كانت
غرامة مالية أو عقوبة أخرى» ،مس�تبعدا ً
أن «تص�ل العقوب�ة إىل س�حب ترش�يح

املرش�ح واس�تبعاده م�ن االنتخاب�ات».
ون�وه إىل أن «املادة  22من النظام رقم ،5
تنص عىل أن املفوضية تقوم ابتداء بإنذار
الحزب أو الجهة املعنية س�وا ًء كانت عىل
مس�توى مرش�ح فردي أو مرش�ح حزب
أو مرش�ح تحالف» ،مضيفا ً أنه «إذا كان
هن�اك خ�رق معني خاص�ة يف م�ا يتعلق
بالدعاي�ة االنتخابي�ة يتم إن�ذار املخالف
بوج�وب إزال�ة الخرق خالل م�دة  3أيام،
ويف حال عدم االس�تجابة سيتم مضاعفة
الغرامة املالية أو أي عقوبة أخرى إضافة
إىل إلزامه بإزالته».

التفاصيل ص2

نقابة األطباء تدعو املواطنني لتقديم شكاوى ضد أي طبيب يتجاوز األسعار املحددة

املش�رتك ب�ني الش�مال والجن�وب وتنظي�م قمة الش�مال
والجنوب ،واإلعالن عن إنهاء الحرب».
وكانت شقيقة الزعيم الكوري الشمايل قد قالت إن بالدها
مستعدة الستئناف املحادثات مع كوريا الجنوبية يف حالة
تلبية رشوطها ،داعية س�يئول إلقناع واش�نطن بتخفيف
العقوبات االقتصادية.
وج�دد رئيس كوري�ا الجنوبية مون جيه إن ي�وم الثالثاء
دعوته إىل إنهاء رس�مي للح�رب الكورية خالل كلمة أمام
الجمعي�ة العامة لألمم املتح�دة ،ولكنه ق�ال فيما بعد إن
«الوق�ت ينفد أم�ام تحقيق مثل ه�ذا التقدم قب�ل انتهاء
رئاسته يف مايو».

«كامئن يومية» ..العمليات املشرتكة حتيص خسائر «داعش» يف كركوك
حصيلة مكافحة االرهاب لسنة ونصف :قتل واعتقال مئات االرهابيني

الكهـرباء تكشـف
خطة لالستغناء عن املولدات
االهـلـيـة
ص3

جملس اخلدمة يعلن
ختصيص اكثر من ألف درجة
وظيفية حلملة الشهادات
ص3

احتاد الكرة
يمنح صالحيات واسعة
لالنكليزي ويتل
ص7

ص2

ص2

ص2

الرافدين يعلن إطالق رواتب موظفني يف بغداد واملحافظات
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

أعلن مرصف الرافدين ،أمس السبت ،توزيع رواتب
موظف�ي دوائر الصحة يف العاصم�ة بغداد و بقية
املحافظات.
وق�ال املكت�ب اإلعالمي للم�رصف يف بي�ان تلقت
«املس�تقبل العراقي» نس�خة منه ،إنه «قام بدفع
رواتب موظف�ي دوائر الصحة يف الكرخ والرصافة
بعد تغذية الصكوك الخاصة بهم».
وأض�اف ّ
أن «ال�رصف تم عن طري�ق أدوات الدفع
االلكرتوني بطاقة املاسرت كارد».
وب�ني امل�رصف أن�ه «بإم�كان املوظفني اس�تالم
رواتبهم من أي مكان يتواجدون فيه».
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أثارت دعوات عراقية للتطبيع مع ارسائيل ردودا
غاضبة ورافضة الس�بت ّ
ع��ت عنها الحكومة
العراقية مشددة عىل انه مخالف للدستور.
وقال مكتب رئيس ال�وزراء مصطفى الكاظمي
ان الحكومة تؤك�د رفضها القاطع لالجتماعات
غري القانونية التي عقدتها بعض الش�خصيات
العش�ائرية املقيم�ة يف مدين�ة اربي�ل باقلي�م
كردس�تان ،من خ�الل رفع ش�عار التطبيع مع
ارسائيل.
واضاف املكتب يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي
نس�خة منه انه ابت�دا ًء ان ه�ذه االجتماعات ال
تمثل اهايل وس�كان املدن العراقية العزيزة ،التي
تحاول هذه الش�خصيات بيأس الحديث باس�م
س�كانها ،وانه�ا تمث�ل مواق�ف من ش�ارك بها
ً
فضال عن كونها محاولة للتش�ويش عىل
فقط،
الوضع الع�ام واحياء الن�ة الطائفية املقيتة ،يف
ظل اس�تعداد كل مدن العراق لخوض انتخابات
نزيه�ة عادلة ومبكرة ،انس�جاما ً م�ع تطلعات
شعبنا وتكريسا ً للمس�ار الوطني الذي حرصت
الحكومة عىل تبنيه واملسري فيه».
واش�ار البي�ان الحكومي اىل ان «ط�رح مفهوم التطبيع
مرفوض دستوريا ً وقانونيا ً وسياسيا ً يف الدولة العراقية،
وان الحكوم�ة ع�ت بش�كل واضح عن موق�ف العراق
التاريخ�ي الثابت الداعم للقضية الفلس�طينية العادلة،
والدف�اع عن حقوق الش�عب الفلس�طيني ويف مقدمتها
حقه بدولة مستقلة عاصمتها القدس الرشيف ،ورفض
كل اشكال االستيطان واالعتداء واالحتالل التي تمارسها
ارسائيل ضد الشعب الفلسطيني الشقيق».
من جهتها ،اكدت رئاس�ة الجمهورية رفضها ملحاوالت
التطبي�ع م�ع ارسائي�ل ،فيما ج�ددت موقفه�ا الداعم

للقضية الفلسطينية.
وقال الناطق باس�م رئاس�ة الجمهوري�ة يف بيان تلقت
املس�تقبل العراقي نس�خة من انه «يف الوقت الذي تؤكد
فيه رئاس�ة الجمهوري�ة موقف الع�راق الثابت والداعم
للقضية الفلسطينية وتنفيذ الحقوق املرشوعة الكاملة
للشعب الفلس�طيني ،فإنها تجدد رفض العراق القاطع
ملس�ألة التطبي�ع مع ارسائي�ل ،وتدعو اىل اح�رتام إرادة
العراقيني وقرارهم الوطني املستقل».
واضاف�ت أن «االجتم�اع األخري الذي ُعق�د للرتويج لهذا
يمثل أهايل وس�كان امل�دن العراقية ،بل ّ
املفهوم ال ّ
يمثل
ً
مواقف من ش�ارك به�ا فقط ،فضال ع�ن كونه محاولة
لتأجيج الوضع العام واستهداف السلم االهيل».

وش�ددت الرئاس�ة ع�ىل رضورة «االبتعاد ع�ن الرتويج
ملفاهي�م مرفوض�ة وطني�ا ً وقانوني�اً ،وتمس مش�اعر
العراقي�ني ،يف الوقت ال�ذي يجب أن نس�تعد فيه إلجراء
انتخابات نزيهة وشفافة تدعم املسار الوطني يف العراق
وتعيد لجميع العراقيني حياة حرة كريمة».
وعلق�ت وزارة الخارجي�ة ع�ىل «مؤتم�ر التطبيع» مع
ارسائيل ،الذي عقد يف محافظة أربيل مؤخراً.
وقال املتحدث باس�م الخارجية احم�د الصحاف يف بيان
ّ
«نؤك� ُد املوقف
تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه
ُ
ُ
الثابت واملبدئي من القضيّة الفلسطينية الذي نعرب عنه
يف مختلف املحافل الدوليّة».
َ
يس�قط
وأض�اف أن «ح�ق الش�عب الفلس�طيني ل�ن

بالتقا ُدم ومس�ألته باتت ضمري شعب بالنسبة
للعراقيني».
واص�درت حكوم�ة إقلي�م كردس�تان توضيحا
بشأن «مؤتمر التطبيع» يف أربيل.
وذك�رت وزارة داخلي�ة حكوم�ة اإلقلي�م ،أن
«االجتم�اع ال�ذي عق�د يف أربي�ل تح�ت عنوان
(الس�الم واالس�رتداد) ،عقد دون علم وموافقة
ومش�اركة حكوم�ة اإلقليم ،وه�و ال ّ
يع� بأي
ش�كل من األش�كال عن موقف حكوم�ة إقليم
كردستان».
وأضاف البيان «س�يتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة
ملتابعة كيفية انعقاد هذا االجتماع».
من جانب�ه ،دان رئي�س تيار الحكم�ة الوطني
عمار الحكيم انعقاد املؤتمر يف اربيل الذي شهد
إطالق دعوات للتطبيع مع إرسائيل.
وكتب الحكيم يف تغريده عىل حس�ابه بش�بكة
التواص�ل االجتماعي «تويرت» ،قائال «نس�تنكر
ونرفض املؤتمرات والتجمعات ودعوات التطبيع
مع الكيان الصهيوني الغاصب التي تعقد داخل
العراق».وأك�د ّ
أن «القضية الفلس�طينية تمثل
قضي�ة الع�رب واملس�لمني األوىل ولذل�ك نج�دد
دعمن�ا الكامل للش�عب الفلس�طيني وقضيت�ه العادلة
ونضاله السرتداد حقه املغتصب».
وش�دد الحكيم ع�ىل ّ
أن «القضي�ة الفلس�طينية حق ال
يس�قط بالتق�ادم ب�ل تزداد رس�وخا يف ضم�ري األجيال
العربي�ة واإلسالمية».يش�ار اىل ان�ه لي�س ل�دى العراق
وإرسائي�ل أي عالق�ات .وق�د أعل�ن الع�راق الحرب عىل
الكيان الصهيوني عام .1948
وش�اركت الق�وات العراقي�ة يف الح�روب الالحق�ة ضد
إرسائيل يف عامي  1967و .1973ويف عام  1981قصفت
إرسائيل ،مفاعالً نوويا ً عراقيا ً تحت اإلنش�اء يف التويثة،
جنوب رشقي بغداد ،زاعمة تهديده لألمن القومي.

االحتادية تلقي القبض عىل شبكة توزع منشورات تيسء للمراجع وتفرق بني الزائرين
بغداد  /المستقبل العراقي
ألقت قوات الرشطة االتحادية ،أمس السبت،
القبض عىل ش�بكة ت�وزع منش�ورات ذات
أف�كار متطرفة تحريضي�ة للزائرين جنوب

غربي بغداد.
وذك�ر بي�ان لخلي�ة اإلع�الم األمن�ي تلقت
املس�تقبل العراقي نس�خة منه ان�ه «بعمل
م�������يداني مكثف ومتابعة مس�تمرة،
تمكن�ت ق�وة م�ن الل�واء الس�ابع الفرق�ة

ال������ثاني�ة رشط�ة اتحادي�ة واثن�اء
املش�اركة ضم�ن خط�ة تأم�ني الحماي�ة
للزائري�ن الوافدي�ن إلحياء زي�ارة أربعينية
اإلمام الحس�ني {عليه الس�الم} ،م�ن إلقاء
القبض ع�ىل ثمانية متهمني إثن�اء قيامهم

بتوزيع منش�ورات تتضم�ن أفكار متطرفة
وعبارات االس�اءة اىل املراجع وش�ق اللحمة
الوطنية ب�ني مكونات املجتم�ع ،األمر الذي
م�ن ش�أنه االخ�الل باالم�ن وزرع التفرقة
والكراهية التي تجاوزها املجتمع العراقي».

وأض�اف ان «عم����لي�ة القبض عليهم تم
يف جن�وب غرب�����ي العاصمة بغ�داد وتم
تس�ليمهم اصولي�ا ً إىل جه�ة االختص�اص
إلكمال اإلجراءات ال����قانونية والتحقيقية
بحقهم».

بارزاين :يف العراق اجلديد ال بد من وجود الثقة حلل املشكالت
بغداد  /المستقبل العراقي
ره�ن رئي�س اقلي�م كردس�تان نيجريف�ان
بارزان�ي ،أنس الس�بت ،حل مش�اكل العراق
باالقليم.وق�ال بارزان�ي يف كلم�ة ل�ه خ�الل

نقابة األطباء
تدعو املواطنني لتقديم
شكاوى ضد أي طبيب
يتجاوز األسعار املحددة
بغداد  /المستقبل العراقي
دع�ت نقاب�ة االطباء ،أمس الس�بت،
املواطنني إىل تقديم شكاوى لديها ضد
أي طبيب «يتجاوز األس�عار املحددة»
من قبلها يف العي�ادات الخاصة ،فيما
أش�ارت إىل عقوباته�ا يف هذا الش�أن
تصل حد املنع من مزاولة املهنة.
ونقل�ت الوكالة الرس�مية ،عن نقيب
األطباء جاسم العزاوي،قوله «النقابة
لديه�ا لجن�ة تفتي�ش ع�ىل العيادات
الطبي�ة الخاص�ة يف كل املحافظ�ات
تس�مى لجنة االرشاف ع�ىل العيادات
وهي مس�تمرة يف عملها» .وأضاف أن
«أي ش�كوى تص�ل اىل النقابة تخرج
اللجنة بش�كل فوري ملعرف�ة األطباء
املتجاوزي�ن عىل األس�عار املحددة او
اإلس�اءة اىل املهنة» ،داعي�ا املواطنني
ل�»مس�اعدة النقابة من خالل تقديم
الش�كاوى ،وهن�اك لجن�ة انضب�اط
لديه�ا  15م�ادة م�ن قان�ون نقاب�ة
األطباء تمنع االبتزاز او إساءة األطباء
اىل املهن�ة» ،وأش�ار إىل أن «العقوبات
لألطب�اء املخالفني تك�ون أوالً إدارية
بس�يطة وغرامات وبعدها تكون منع
من العم�ل ومزاولة املهن�ة يف العيادة
ابتداء من س�تة اش�هر حتى السنتني
وبعدها يشطب من النقابة».

«مؤتم�ر الع�راق مصري مأس�اوي» يف اربيل،
إن «مفت�اح ح�ل مش�اكل الع�راق ه�و حل
مشاكل إقليم كردستان مع بغداد» ،مبينا ان
«عىل املجتمع الدويل أن يس�اعد العراق يف حل
مشاكله» .واشار اىل انه «منذ مئة عام وبغداد

ال ترغب بحل املش�اكل مع إقليم كردس�تان،
من�ذ مئة ع�ام والع�راق غري آمن ومس�تقر،
وت�رصف كافة إمكان�ات وث�روات العراق يف
رشاء األسلحة والحرب» .ولفت اىل ان «شعب
كردستان بكافة مكوناته عانى الكثري ،وبعد

مرور قرن ال يزال ش�عب كردس�تان حبيس
تحقيق حقوقه» ،مبينا ان «األمن واالستقرار
يف الع�راق مرتب�ط بأمن واس�تقرار املنطقة
والعالم» .واوضح انه «عندما لم يكن العراق
آمنا ً ومس�تقرا ً ولد داعش فإن لم يتغري يشء

ول�م تحل مش�اكل العراق فس�وف تس�تمر
نفس األخطاء السياس�ية ،وتهمش املكونات
وتس�تمر نفس العقلية لفرض القوة» .وذكر
ان�ه «يف العراق الجديد ال بد م�ن وجود الثقة
لحل املشكالت».

املفوضية تطلق «خطة متسارعة» لتسليم بطاقات الناخبني البايومرتية
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت املفوضية العليا املس�تقلة لالنتخابات ،أمس الس�بت،
ال�رشوع بخط�ة متس�ارعة لتس�ليم بطاق�ات الناخب�ني
البايومرتي�ة حتى موع�د االنتخاب�ات ،وفيم�ا أوضحت آلية
مراقب�ة التزام املرش�حني بالصم�ت االنتخاب�ي ،تحدثت عن
الجزاء القانوني بحق املخالفني لرشوط الدعاية االنتخابية.
وقال مدير دائرة اإلع�الم واالتصال الجماهريي يف املفوضية،
حس�ن س�لمان إن «املفوضي�ة رشع�ت بخط�ة متس�ارعة
ومس�تمرة يف تس�ليم بطاقات الناخبني البايومرتية وتثقيف
الناخبني بأهمية تسلمها ،وأن يكونوا عىل درجة من الوعي يف
هذا الجانب» ،موضحا ً أن «تسلم البطاقات وتثقيف الناخبني
بذلك سوف يستمر اىل قبل يوم من العملية االنتخابية».

وبش�أن آلي�ة مراقبة التزام املرش�حني بالصم�ت االنتخابي،
أض�اف س�لمان ،أن «املفوضية لديها النظ�ام رقم  5الخاص
بالدعاي�ة االنتخابي�ة ،ال�ذي يدخ�ل يف ب�اب خ�رق الدعاي�ة
االنتخابي�ة يف حال اس�تمرار األح�زاب واملرش�حني بالدعاية
لالنتخابية عىل الرغم من الصمت االنتخابي».
ولف�ت إىل أن «الصم�ت االنتخابي س�يكون يوم  9من ش�هر
ترشي�ن املقب�ل أي قب�ل موع�د إج�راء االنتخاب�ات بغضون
 24س�اعة» ،مش�ددا ً ع�ىل أن «أي تجاوز عىل وق�ت الدعاية
االنتخابي�ة يش�كل خرق�ا ً انتخابيا ً ،وس�يكون هن�اك جزاء
قانوني يرتتب عىل املخالفني لرشوط الدعاية االنتخابية».
وأوض�ح أن «الدائ�رة االنتخابية التي تقع ضمنه�ا املخالفة
س�تكون معني�ة بتقييم الخ�رق وتقدير حجمه وجس�امته
وعىل ضوء ذلك سيتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة وفرض الجزاء

القانوني سواء كانت غرامة مالية أو عقوبة أخرى» ،مستبعدا ً
أن «تصل العقوبة إىل س�حب ترشيح املرشح واستبعاده من
االنتخابات».
ون�وه إىل أن «امل�ادة  22م�ن النظ�ام رق�م  ،5تن�ص عىل أن
املفوضي�ة تقوم ابتداء بإنذار الحزب أو الجهة املعنية س�وا ًء
كانت عىل مس�توى مرش�ح فردي أو مرشح حزب أو مرشح
تحال�ف» ،مضيفا ً أن�ه «إذا كان هناك خ�رق معني خاصة يف
ما يتعلق بالدعاية االنتخابية يتم إنذار املخالف بوجوب إزالة
الخ�رق خالل م�دة  3أيام ،ويف حال عدم االس�تجابة س�يتم
مضاعفة الغرامة املالية أو أي عقوبة أخرى إضافة إىل إلزامه
بإزالته».
ومن املؤمل أن تجرى االنتخابات ال�ملانية العراقية املبكرة ،يف
العارش من شهر ترشين األول املقبل من العام الحايل.

سفري العراق لدى األردن يوضح حقيقة اقامة دعوى قضائية
يف عامن الستعادة األموال املحجوزة
بغداد  /المستقبل العراقي
أوضح الس�فري العراق�ي يف األردن حيدر العذاري ،بش�أن ما
تناقلته وس�ائل إعالم بان وزارة العدل العراقية اقامت دعوة
قضائية يف االردن الستعادة االموال العراقية املحجوزة.
وقال العذاري يف منش�ور ع�� مواقع التواص�ل االجتماعي،
ان «مواق�ع الكرتوني�ة نرشت خ��ا مف�اده ان وزارة العدل
العراقي�ة أعلنت انها بدءت باقامة دع�وى قضائية يف األردن
الس�تعادة أموال عراقي�ة محجوزة ،حيث ذك�ر يف الخ� عن
مديرة الدائ�رة القانونية يف الوزارة ،حن�ان منذر نصيف ،أنه
«ت�م البدء حاليا بإقامة دع�اوى قضائية يف األردن ألنها أكثر
دولة لديها أموال محجوزة ومطلوب اسرتدادها للعراق وهي
منظورة أمام القضاء» .واضاف« :اتمنى عىل وس�ائل االعالم

توخ�ي الدقة والحذر يف نقل املعلومة ،حي�ث قام وزير العدل
العراقي ساالر عبدالستار والوفد املرافق له والذي ضم مديرة
ع�ام الدائرة القانونية حنان منذر نصيف بزيارة رس�مية اىل
اململكة قبل شهر تلبية للدعوة املوجهة له من نظريه االردني
احم�د الزيادات» .واش�ار اىل ،ان «الوزي�ر والوفد املرافق عقد
له عدة لقاءات رس�مية مهمة مع كل من زياد فريز محافظ
البن�ك املركزي االردن�ي ووزير العدل االردن�ي احمد الزيادات
ورئي�س محكمة التمييز ورئيس املجل�س القضائي عطوفة
القايض محمد الغزو حيث كنت مش�اركا يف تلك االجتماعات
التي اتس�مت بااليجابية والجدية والرغبة الحقيقية من قبل
الطرفني العراقي واالردني لحل جميع املشاكل العالقة عندها
كلف وزير العدل القايض ساالر عبدالستار القسم القانوني يف
السفارة العراقية يف عمّان بمتابعة امللفات من خالل مفاتحة

الجهات القضائية يف كل من العراق واالردن وهذا هو السياق
املتبع من قبل السفارة منذ سنوات».
وب�ني ،ان «العالق�ات العراقية االردنية تش�هد تط�ورا كبريا
ونشاط ملحوظ وذلك بس�بب رغبة قيادة البلدين الشقيقني
بتنفيذ مخرج�ات قمتي عمّان وبغداد م�ن اجل خلق تكامل
يف جميع املجاالت وان زيادة الزخم يف تبادل الوفود الرس�مية
بني بغداد وعمّان ومنهم وفد وزير العدل العراقي هو ترجمة
حقيقية لهذه الرغبة ،اتمنى عىل وسائل االعالم التواصل مع
السفارة للتحقق من صحة ودقة املعلومة قبل نرشها».
واختت�م بالق�ول« :اب�واب الس�فارة دائما مفتوح�ة والعمل
مس�تمر من اجل تطوير العالق�ات العراقية األردنية ورفعها
اىل مس�تويات اع�ىل تنعك�س ايجابي�ا بالخ�ري عىل ش�عبينا
الشقيقني».
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احلشد الشعبي يواصل تأمني املداخل
الصحراوية املحيطة بكربالء
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت هيئ�ة الحش�د الش�عبي،
أمس الس�بت ،عن مواصل�ة اللواء
الس�ادس ،لعملي�ات تأمني املداخل
الصحراوي�ة املحيط�ة بمحافظ�ة
كرب�الء .وذكر بي�ان ملدي�رة اعالم
الحش�د الش�عبي ،تلقت املستقبل
العراق�ي نس�خة من�ه ،ان ه�ذه
الجه�ود تأت�ي ضمن خط�ة قيادة
عملي�ات الفرات األوس�ط للحش�د
الش�عبي لتأمني محافظ�ة كربالء
ومحيطه�ا ومداخله�ا ومخارجها
بمناس�بة الزي�ارة االربعيني�ة
املليونية .واض�اف البيان ،ان هيئة

الحش�د الش�عبي تس�تنفر كاف�ة
جهوده�ا األمني�ة والخدمي�ة منذ
أس�ابيع لحماي�ة وتأم�ني زي�ارة
اربعيني�ة اإلم�ام الحس�ني (علي�ه
الس�الم) .وأعل�ن قائ�د عملي�ات
الفرات األوس�ط للحش�د الش�عبي
ع�يل الحمداني يف وقت س�ابق من
اليوم السبت أن أعداد قوات الحشد
الش�عبي املنت�رشة يف مدينة كربالء
من جمي�ع التش�كيالت تضاعفت
لتص�ل اىل  9500مقاتل .وش�ملت
عمليات التأمني محافظات كربالء
والديواني�ة وباب�ل بالتنس�يق م�ع
بقية ألوية الحشد الشعبي املنترشة
يف تلك املناطق.

حمافظ االنبار يتوعد مروجي الفتن بإجراءات
قانونية :لن متس ثوابتنا
بغداد  /المستقبل العراقي
توع�د محافظ االنبار عيل فرح�ان الدليمي ،أمس الس�بت ،مروجي الفتن
بإجراءات قانونية.
وقال الدليمي ،ع� صفحته يف «الفيسبوك»« ،سنتخذ االجراءات القانونية
ونق�ايض مروج�ي الفتن من االصوات النش�از التي تحاول عبثا املس�اس
بالثوابت العليا لشعب االنبار».
وأضاف ،أن «ش�عب االنبار كان ومازال وس�يبقى مدافعا ً رشس�ا ً ومتبني
لقضي�ة العرب واملس�لمني االوىل (القضي�ة الفلس�طينية) ورافضا ً لنعيق
تل�ك الغرب�ان» .وعق�د يف اربي�ل ،اجتماع�ات تدع�و للتطبيع م�ع الكيان
الصهيوني.

«كامئن يومية» ..العمليات املشرتكة حتيص
خسائر «داعش» يف كركوك
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن قائ�د املقر املتق�دم للعمليات
املش�رتكة يف كركوك الفريق الركن
ع�يل الفريجي ،أمس الس�بت ،قتل
« 17إرهابياً» وتدمري « 18مضافة»
لتنظي�م داع�ش يف املحافظة خالل
األسبوعني املاضيني.
وق�ال الفريج�ي يف بي�ان تلق�ت
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه
إن «ابط�ال قواتن�ا االمنية بجميع
صنوفه�ا وتش�كيالتها وبأس�ناد

أبط�ال الق�وة الجوي�ة وط�ريان
الجيش العراقي ،وخالل األسبوعني
املاضي�ني دم�روا  18مضاف�ة
لعصاب�ات داع�ش االرهابي وقتلوا
 17ارهابي�ا ً يف حمري�ن والش�اي
والك�ور والتون كوب�ري ،وصادروا
أسلحة ودراجات وعبوات ناسفة».
وأض�اف أن «الق�وات األمنية تنفذ
كمائ�ن يومي�ة ملكافح�ة اإلرهاب
واصطياد روؤسه يف عموم كركوك،
األمر الذي أسهم يف عدم تسجيل اي
اعتداء وتعرض إرهابي».

بالسخارت تروج لالنتخابات بفيديو
عن احتجاجات ترشين
بغداد  /المستقبل العراقي
دع�ت املمثل�ة الخاصة لألم�ني العام لألم�م املتحدة جنني بالس�خارات
العراقيني للتوجه إىل االنتخابات وتقرير مصريهم.
وقالت بالس�خارات خالل تس�جيل مصور نرشته بعث�ة األمم املتحدة،
«يف ترشين األول  2019نزل العديد من العراقيني إىل الش�ارع وتظاهروا
ضد انعدام الف�رص االقتصادية واالجتماعية والسياس�ية ،وع�وا عن
طموح واضح وهو العيش يف بلد يحمي حقوق مواطنيه ويوفر الفرص
للجميع».
وأضاف�ت «بعد ميض س�نيتن يتم تحقيق أحد مطالبهم األساس�ية ،اال
وه�ي االنتخاب�ات املبكرة املزم�ع اجرائها يف العارش م�ن ترشين األول
.»2021
وأوضحت بالسخارت «عند صندوق االنتخابات ستكون لديكم الفرصة
لجعل صوتكم مس�موعا ،هذه االنتخابات هي ملك للعراقيني ويقودها
العراقي�ون» ،مؤك�دة أن «االمم املتحدة س�تبقى كم�ا عهدتموها دوما
رشيكة يف كل خطوة».
وأكدت «هذا بلدكم ،مستقبلكم ،وصوتكم ،استثمرا الفرصة».

حصيلة مكافحة االرهاب لسنة ونصف:
قتل واعتقال مئات االرهابيني
بغداد  /المستقبل العراقي
اعل�ن جهاز مكافح�ة االرهاب،
الس�بت ،عن الفعالي�ات االمنية
املُنف�ذة م�ن 2020 / 5 / 1
ولغاية . 2021 / 9 / 25
وج�اء يف احصائي�ة الجه�از
وتلقت املستقبل العراقي نسخة
منه�ا إن «ع�دد الواجب�ات بلغ
 487واجب�اً ،وعدد قت�ىل العدو
 ،257وع�دد اإلرهابي�ني امللقى
القبض عليهم .»472
واش�ار اىل «تدم�ري  377وك�را ً

وتنفي�ذ  629رضب�ة جوي�ة
س�اندة» ،الفت�ا اىل «تنفي�ذ 99
حملة انسانية».
واضاف «كما بلغت عدد األحزمة
والعب�وات الناس�فة املفكك�ة
املستوىل عليها  ،211وعدد املواد
املُتفج�رة املس�توىل عليه�ا بلغ
 356كغم».
واوض�ح أن «حم�الت مُ كافحة
الفك�ر املتط�رف وحماي�ة
الطفولة بلغت  ،»81مش�ريا اىل
ان «نسبة مُ تلقي ُ
اللقاح املضاد
لوباء كورونا بلغت .»٪93
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برعاية املحافظ ..إكامل االستعدادات
النطالق معرض البرصة الدويل للكتاب
البصرة  /صفاء الفريجي
اعلن�ت الرشك�ة العام�ة للمعارض
والخدمات التجارية العراقية يف وزارة
التجارة ،إكمال االستعدادات النطالق
معرض البرصة الدويل للكتاب من 20
ولغاية  30من ترشين االول القادم يف
محافظة البرصة.
اكد ذل�ك مدير عام رشك�ة املعارض
العراقية رسمد طه س�عيد ،واضاف
ان املع�رض برعاي�ة رئي�س الوزراء
مصطف�ى الكاظم�ي ومحاف�ظ
البرصة اس�عد العيدان�ي وبالتعاون
مع اتحاد األدب�اء يف بغداد والبرصة وجمعية
النارشين والكاتبني يف الع�راق والذي تنظمه
مؤسس�ة امل�دى للدعاية واالع�الن عىل ارض
املعارض يف املعقل.
وفيم�ا ق�ال إن املعرض سيش�هد مش�اركة

كبرية ،ب�ني أنه يمثل نقلة مهمة يف سلس�لة
الخط�وات التي يش�هدها عراقن�ا الحبيب يف
مرشوع�ه وتوجهاته وال س�يما حني يجتمع
ه�ذا العدد الكب�ري من دور الن�رش واصحاب
العل�م واملعرف�ة والراغب�ني يف االط�الع ع�ىل
األفكار املتجددة ويعد خطوة مهمة من اجل

املساهمة يف تبادل العلم.
وأشار إىل ان املعرض رسالة واضحة
يف مس�رية التقدم والنهوض التي لن
تتوقف ،وان العراقيني مستمرون يف
بناء مستقبلهم.
من جانب آخر ،بني رسمد طه سعيد
ان املعرض يس�هم كذلك يف تنش�يط
العالقات الثقافي�ة والتجارية ودعم
عجلة االقتصاد يف املحافظة.
ولف�ت إىل ان رشك�ة املع�ارض يف
محافظة البرصة اخذت عىل عاتقها
تعهدا عىل الرشكة املنظمة للمعرض
باتخ�اذ كاف�ة التداب�ري االحرازي�ة
والصحي�ة وتوف�ري امل�واد واملس�تلزمات
الرضوري�ة من اجه�زة تعف�ري وتعقيم ملنع
انتش�ار فاي�روس كورونا خالل م�دة اقامة
املع�ارض وحس�ب توجيه�ات خلي�ة االزمة
ووزارة الصحة والبيئة.

www.almustakbalpaper.net

رشكة بريطانية تقر بـ «الذنب» يف هتم رشوة
بمشاريع نفطية يف العراق
بغداد  /المستقبل العراقي
اكدت مجموع�ة خدمات النف�ط الربيطانية
«بروف�اك» انه�ا س�تقر بالذن�ب يف س�بع
ته�م بالرش�وة لتأم�ني مش�اريع يف الع�راق
والس�عودية واالم�ارات بني عام�ي  2012و
 ، 2015ووصفته�ا بأنه�ا «ف�رة مؤس�فة
للغاية» .
وأش�ارت الرشك�ة إىل خططه�ا يف محكم�ة
ويستمنس�ر االبتدائية بلندن بعد أن وجهت
إليها التهم رس�م ًيا من قب�ل مكتب مكافحة
االحتي�ال الخطري يف اململك�ة املتحدة ()SFO
 ،مما رس�م ً
خطا لتحقي�ق جنائي مدته أربع
سنوات.
وقالت بروف�اك  »:ان العروض او املدفوعات
للوكالء للمساعدة يف تأمني املشاريع تمت بني
عام�ي  2011و  2017لك�ن جميع املوظفني
املعنيني غادروا الرشكة «.

وق�ال رئيس مجل�س اإلدارة ريني�ه ميدوري
يف بي�ان «كان�ت هذه ف�رة مؤس�فة للغاية
ً
مضيف�ا أن «الربنامج
م�ن تاريخ بروفاك» ،
الش�امل لتجدي�د الرشك�ة» قد أق�ره مكتب
مكافحة الجرائم املنظمة».

وزير الثقافة :استعدنا  17ألف قطعة أثرية ..وعودة لوح كلكامش «حلظة مهمة»

بغداد  /المستقبل العراقي

كشف وزير الثقافة العراقي حسن ناظم أن العراق ّ
تمكن
من اس�تعادة  17ألف قطعة أثري�ة مرسوقة ،مضيفا ً ان
اس�تعادة ل�وح كلكامش يمث�ل لحظة «مهمّ�ة» يف ّ
عذة
أصعدة.
وق�ال ناظ�م إن «اس�تعادة ل�وح حل�م كلكام�ش تمثل
لحظ�ة مهمة يف أصعدة عديدة اوالً منها صعيد اس�تعادة
اآلث�ار الذي تعمل عليه مؤسس�ات حكومية عديدة منها
وزارة الثقاف�ة والهيئ�ة العام�ة لالثار وال�راث ،ووزارة
الخارجية».
وفيما يتعلق باستعادة اآلثار املنهوبة يف الواليات املتحدة،

أوضح ناظم أن «هناك جهودا ً حثيثة تقوم بها س�فارتنا
يف واش�نطن ،حي�ث اس�تعدنا يف الش�هرين املاضيني 17
ال�ف قطعة أثرية خ�الل زيارة رئيس ال�وزراء مصطفى
الكاظمي إىل واشنطن».
وأض�اف وزير الثقاف�ة أن اهمية اس�تعادة اآلثار ومنها
ل�وح كلكامش هي ن�وع من التصدي الجدي�د واملواجهة
لالتجار غري املرشوع لالثار العراقية واملمتلكات الثقافية،
بحس�ب تعبريه ،وتوجد قوانني جوهرية تس�اعد يف ذلك،
أولها ق�رار األمم املتح�دة يف منع تهريب االث�ار العراقية
واملحاس�بة عليها ،وأيض�ا ً القانون الذي س�نته الواليات
املتحدة األمريكية والذي منع االتجار غري املرشوع باآلثار
العراقية ومنع تخريبها ومواجهة املهربني.

ناظم ق�ال« :بالتاكيد هذا الحدث لي�س عاديا ً وهو يثبت
نجاع�ة ه�ذه القوان�ني والق�رارات يف مالحق�ة املهربني
ومحارصة تهريبهم والحد منه أيضاً».
وتط�رق ناظ�م إىل نقط�ة ثقافي�ة تحدث عنه�ا يف كلمة
االحتفال بتس�لم لوح كلكامش األثري ،وهي أن «العراق
بحاجة ملثل هذه املناسبات يف استعادة اآلثار املهمة التي
تشكل الذاكرة الثقافية العراقية ،والتي تشكل أيضاًحزءا ً
م�ن الثق�ة بالنف�س بالعمل عىل اس�تعادة اآلث�ار وبناء
الهوي�ة والوطني�ة» ،مردفا ً بأن�ه «أنا أربط ه�ذا الحدث
بقضاي�ا تتعل�ق ببناء الدولة واملجتم�ع ،وهو حدث ليس
بس�يطا ً خاصة عندما يتعل�ق براث مه�م وهي ملحمة
كلكام�ش والتي وردت يف النص الذي يحمله اللوح بصيغ

االتصاالت تتجه حلامية األطفال واملراهقني من املواقع املشبوهة
بغداد /المستقبل العراقي
تتجه وزارة االتصاالت نحو انش�اء مش�اريع
تخص االمن السيرباني ،اهمها بوابات للنفاذ
االلكرون�ي ،فيما تعمل ال�وزارة عىل حماية
االطفال واملراهقني من املواقع املشبوهة.
وق�ال مدير قس�م االمن الس�يرباني بالوزارة
ب�راق عب�د الق�ادر يف حدي�ث صحف�ي ،ان
«لل�وزارة دورا فاع�ال يف حماي�ة األطفال من
املواق�ع املش�بوهة عىل االنرن�ت ،كما ان لها
رؤي�ة يف تثقيف املجتمع م�ن املخاطر الجمة
التي قد تحملها بعض املواقع يف االنرنت».

واضاف ان «حماية الفئات العمرية املذكورة،
تتم بالتعاون بني الدوائ�ر الحكومية املعنية،
وبني ممث�ي رشكات القطاع الخاص العاملة
بمج�ال االتصاالت وتكنولوجي�ا املعلومات»،
مؤكدا «قدرة الوزارة عىل تحمل مس�ؤوليتها
بهذا املج�ال مع قرب تنفيذ مش�اريع مهمة
تخ�ص القط�اع» .وكش�ف عبد الق�ادر عن
«نية الوزارة بناء بوابات النفاذ الدولية والتي
س�تتمكن من خاللها وبالتعاون مع االجهزة
االمني�ة ،من انش�اء منص�ات لجم�ع االدلة
الرقمي�ة لتتب�ع االش�خاص الذين يس�ببون
رضرا يف هذه الفئة املهمة من املجتمع».

النفط االيرانية تعلن حجم االستثامر
يف حقل مشرتك مع العراق
بغداد  /المستقبل العراقي
أكد وزير النفط االيراني جواد اوجي ،أمس السبت ،أن  10مليارات دوالر تم
اس�تثمارها يف تطوير حقل آذر مهران النفطي املش�رك م�ع العراق ،والتي
ُتسدد تقريبا خالل عامني من انتاج النفط.
وأض�اف أوج�ي ،إن «األولوي�ة املهم�ة ل�وزارة النفط هي تطوي�ر الحقول
النفطي�ة يف محافظة إيالم وإذا تحقق هذا الهدف املهم ،فس�يتم إنتاج 330
ألف برميل نفط يوميا يف هذه املحافظة يف السنوات القادمة» .
وق�ال إن «الوزارة خصص�ت  100مليار تومان ل��  117مرشوعا يف البالد،
ويمكن إليالم الحصول عىل حصتها».
ووصف اوجي «تطوير حقول ايالم املشركة مثل آذر بانها من اهم اولويات
وزارة النف�ط» ،مبين�ا انه «س�يتم تطوير رشكة آذر من اج�ل تعزيز فرص
العمل وزيادة االنتاج».

جملس اخلدمة يعلن
ختصيص اكثر من ألف درجة
وظيفية حلملة الشهادات
بغداد /المستقبل العراقي
اعل�ن مجل�س الخدم�ة االتحادي،
أمس الس�بت ،ع�ن تخصيص اكثر
م�ن  1000درج�ة وظيفي�ة لحملة
الشهادات.
واك�د الناط�ق الرس�مي ملجل�س
الخدم�ة الخدمة العام�ة االتحادي
وس�ام اللهيب�ي يف بي�ان تلق�ت
املس�تقبل العراقي نس�خة منه ،ان
املجلس اوىف بعهده وتحديد نس�بة
 % 15م�ن الدرج�ات الوظيفي�ة
الخاص�ة للكلي�ات الس�اندة لوزارة
الصح�ة اىل حملة الش�هادات العليا
كم�ا ن�ص عليه قان�ون رق�م (59

لسنة  )2017بعد ان امتنعت وزارة
الصحة عن ذلك .
وب�ني اللهيبي بحس�ب البي�ان ،ان
 1050درج�ة وظيفية خصصت اىل
حملة الشهادات العليا من مجموع
 7050درج�ة وظيفي�ة بع�د ان
امتنعت وزارة الصحة عن اعطائهم
هذا الحق .
وان االخب�ار املتداول�ة حول ال 116
درج�ة مخصصة اىل دي�وان الرقابة
املالية ،ولم يتم اطالقها لغاية االن.
ودع�ا اللهيبي الخريج�ني اىل توخي
الح�ذر يف نق�ل املعلوم�ات املزيف�ة
واخ�ذ االخب�ار ذات املصداقي�ة من
املوقع الرسمي للمجلس.

واش�ار بهذا الصدد اىل «دور الوزارة االساس
بتقدي�م خدم�ة االنرن�ت يف الب�الد من خالل
توفريه�ا البن�ى التحتي�ة وابرامه�ا رشاكات
المرار الس�عات الدولي�ة ،اضاف�ة اىل تجهيز
خدم�ات االنرن�ت للمواطن�ني ع�ن طري�ق
الشبكات الضوئية» (.)FTTH
ونبه مدير قس�م االمن الس�يرباني عىل «عزم
ال�وزارة اقام�ة حم�الت توعي�ة للم�دارس
املتوس�طة واالعدادي�ة ،اضاف�ة اىل توجي�ه
مزودي خدم�ة االنرن�ت ( )ISPsلدعم هذه
الحمالت وباعتم�اد فعالي�ات التوعية لالمن
السيرباني».

التخطيط تتحدث
عن القطاع اخلاص 70 :باملئة
منه غري منظم

واس�ماء مختلفة بعض اليشء ،ولكنها يف األخري تشري إىل
القصة األساسية من ملحمة كلكامش».
وأع�رب وزير الثقافة العراقي عن ش�كره للمؤسس�ات
األمريكية الحكومية وغري الحكومية وعىل رأس�ها وزارة
الخارجي�ة ووزارة والعدل ووزارة األم�ن الوطني ،فضالً
عن مؤسس�ات ثقافية «صديقة» مثل مؤسسة «سونيا»
الت�ي تنخرط يف مش�اريع بالع�راق مثل متح�ف املوصل
وإعادة تأهيله.
كم�ا وج�ه ناظ�م ش�كره إىل وزارة الخارجي�ة العراقية
والس�فارة العراقية يف واش�نطن والهيئ�ة العامة للراث
واالث�ار يف وزارة الثقاف�ة لجهوده�ا يف اس�تعادة الل�وح
األثري إىل البالد.

باتفاق مع كوريا ..ذي قار عىل موعد
مع أول مركز جلراحة وبحوث القلب
ذي قار  /المستقبل العراقي
وضع�ت محافظ�ة ذي ق�ار اللمس�ات
االخ�رية النش�اء أول مرك�ز متخص�ص
لجراحة وبحوث القلب الخاصة باألطفال
يف املنطق�ة ضمن اتفاق ج�رى بني العراق
وكوريا الجنوبية.
وق��ال م�دي�ر م�رك��ز النارصية للقلب
عقي�ل الخفاجي يف ترصي�ح صحفي ،إن
«املرك�ز العراق�ي الكوري لع�الج وبحوث
ام�راض القل�ب لالطف�ال يش�تمل ع�ىل
خمس�ني رسيرا وصالتني لعمليات القلب
املفت�وح وغ�رف للقس�طرة واس�تبدال
الصمام�ات إىل جانب عدد م�ن املختربات
والوحدات الخاصة بالفحوصات واألبحاث
املتقدمة يف مجال أمراض القلب».
وب�ني ان «امل�رشوع مخص�ص ملعالج�ة

جميع الح�االت الخاصة بأم�راض القلب
ويقدم خدماته لجميع املواطنني العراقيني
وليس فقط لسكان املحافظة».
ووص���ف امل��ش���روع ب�أن��ه
«ي�ش��ك�ل ب�ارق�ة ام���ل ل�ألط�ف�ال
ال�ذي��ن يعانون ام�راض القلب يف العراق
ويف املنطق�ة» ،الفت�ا إىل ان «الجانب�ني
العراق�ي وال�ك��وري الجنوبي يخططان
ألن أن يك�ون هذا املركز من أكرب الرصوح
الطبية والعلمية يف رشق آسيا».
واش�ار اىل ان «االتف�اق م��ع الجان�ب
ال�ك�وري اشتمل ايضا عىل تدريب املالكات
الطبية والتمريضية والهندس�ية املساندة
لالقس�ام الطبي�ة يف املرك�ز املس�تحدث
إل��ى جان�ب الفريق ال�ذي ي�ع�م�ل ف�ي
ادارة امل�س�ت�ش��ف�ي�ات واق��س���ام
ال��ط��وارئ واالس�ع�اف الفوري».

الديوانية :انتهاء اعامل االرشاف عىل تطهري
منطقة ام العباسيات من االلغام
بغداد /المستقبل العراقي

بغداد  /المستقبل العراقي
اوضحت وزارة التخطيط إجراءاتها ملس�ح املش�اريع
الصغ�رية فيما أكدت أن  % 70من القطاع الخاص غري
منظم.
وقال وكيل وزارة التخطيط ماهر جوهان ،إن «املسح
للمش�اريع الصغ�رية جزء م�ن اس�راتيجية تطوير
القط�اع الخاص الذي كلفت ب�ه وزارة التخطيط منذ
خم�س س�نوات» ،مبين�ا أن «هناك مش�كلة كبرية يف
تحدي�د املؤسس�ات الصغ�رية واملتوس�طة وتس�مية
القط�اع غ�ري املنظ�م باعتب�ار أن  % 70م�ن القطاع
الخاص غري منظم».
وأوضح أن «الوزارة أرادت من خالل املسح االطالع عىل
صورة واضحة واس�تبيان اويل عن حجم القطاع وعن
صفات�ه املؤسس�اتية والعاملني به من رجال ونس�اء
والي�ة التموي�ل ال�ذي يحص�ل عليها وه�ذه يصب يف
تطوير القطاع الخاص بكل مسمياته إن كان مسجال
او غ�ري مس�جل» ،الفت�ا اىل أن «هن�اك فج�وة كبرية
بني مؤسس�ات الدولة والقطاع الخاص وهذا املس�ح
يس�اعد يف جزء مهم م�ن معرفة املؤسس�ة الصغرية
والقطاع الخ�اص الذي قد تكون صورته غري واضحة
لتقديم الدعم األفضل له وكيف يمكن رسم سياساته
االصح للنمو االقتصادي ومساهمته بالناتج اإلجمايل
املحي».وأضاف أن «هذا العم�ل ضمن اطار إصالحي
تواصلت ب�ه الحكوم�ات املتتابع�ة واملتالحقة ونحن
نعم�ل ع�ىل الورق�ة البيضاء الت�ي أقرته�ا الحكومة
ودرس�ها الربملان وه�و تواصل كامل ع�ن ملف قديم
يتعل�ق بالقطاع الخاص وتوف�ري بيئة صالحة وتوفري
مج�االت التمويل األفضل وفرص العمل التي س�توفر
اىل املواطنني للدفع ع�ن الوظائف الحكومية التي هي
تعاني من ترهل كبري».

انهت املالكات الفنية لدائرة شؤون االلغام يف وزارة البيئة ،أمس السبت ،اعمال االرشاف
ع�ىل عملية تطه�ري قطعة االرض املخصصة لعوائل الش�هداء يف منطقة ام العباس�يات
بمحافظة الديوانية.
وقال مدير دائرة ش�ؤون االلغام ظافر محمود ان املالكات الفنية ملركز الفرات االوس�ط
لشؤون االلغام قامت باعمال املتابعة واإلرشاف عىل امر العمل الخاص باعمال التطهري
ملديري�ة دف�اع مدن�ي املحافظة والت�ي قامت بدوره�ا بمعالجة ورفع اكث�ر من ()600
مقذوف من الذخائر الحربية املختلفة «  ،مشريا اىل التزام العراق بتطبيق بنود االتفاقيات
الدولي�ة التي تنص ع�ىل رضورة تطهري جميع االرايض الخط�رة يف املحافظات العراقية
التي تعاني التلوث بااللغام واملخلفات الحربية والذخائر العنقودية.

إيران تعلن نقل  52الف زائر إيراين اىل العراق
للمشاركة بالزيارة االربعينية
بغداد /المستقبل العراقي
اعلن�ت وزارة املق�ل االيراني�ة ،أمس
الس�بت ،نق�ل  52ال�ف زائ�ر إيراني
اىل الع�راق للمش�اركة بالزي�ارة
االربعينية.
ونقل موق�ع ايران بالعرب�ي يف بيان
ع�ن ال�وزارة انه «ت�م نق�ل  52الف
زائر ايران�ي عرب  544رحلة جوية اىل
الع�راق حتى اآلن ،للمش�اركة يف أربعينية
اإلمام الحسني {عليه السالم}».
وكان املدي�ر التنفي�ذي للجن�ة االيراني�ة
للزي�ارة االربعيني�ة امي�د كوث�ري اعل�ن،
ان اكث�ر م�ن  30ال�ف زائر ايران�ي دخلوا
االرايض العراقي�ة لحد اآلن للمش�اركة يف
مراسم زيارة اربعينية االمام الحسني عليه
الس�الم.واضاف امید کوث�ري ،يف ترصيح

وم�ن املتوق�ع ً
أيض�ا أن ُيحك�م ع�ىل املدي�ر
التنفيذي السابق ديفيد لوفكني  ،الذي اعرف
بش�كل منفص�ل بالذنب يف  14تهمة رش�وة
لتأم�ني عق�ود بملي�ارات ال�دوالرات لرشكة
بروفاك يف الرشق األوسط.

وزير التجارة الرتكي يزور بغداد
لالرتقاء بالعالقات االقتصادية
بغداد  /المستقبل العراقي

توج�ه وزير التجارة الركي محمد م�وش ،اىل العاصمة العراقية
بغداد يف زيارة رسمية تستمر ليومني.
وذكرت وس�ائل اعالم تركي�ة ،ان»الوزير س�يتوجه اىل بغداد اوال
للق�اء وزير النقل نارص حس�ني بندر الش�بي ،وبعدها ينتقل إىل
أربيل للق�اء رئيس إقليم كردس�تان نيجريف�ان بارزاني ورئيس
حكومة اإلقليم مرسور بارزاني».
واش�ارت اىل ان «الوزي�ر س�يتناول يف اجتماعاته مع املس�ؤولني
الذين سيلتقيهم س�بل االرتقاء بالعالقات التجارية واالقتصادية
لركي�ا مع العراق واملش�اكل الت�ي تعرض ال�رشكات الركية يف
عموم العراق».
وبلغ�ت الص�ادرات الركية إىل الع�راق  9.1ملي�ارات دوالر العام
املن�رصم ،يف حني بلغ حجمها يف األش�هر الثمانية األوىل من العام
الحايل  6.6مليار دوالر.

الكهرباء تكشف خطة
لالستغناء عن املولدات االهلية
بغداد  /المستقبل العراقي
كش�فت وزارة الكهرباء ،أمس الس�بت ،عن خطة لالستغناء عن
املولدات االهلية وتخفيف العبء عن الوزارة.
وقال املتحدث باسم الوزارة احمد العبادي إن «خطة البنك املركزي
ووزارة البيئ�ة باق�راض املواطن�ني واملؤسس�ات ل�رشاء لوحات
الطاقة الشمسية من اجل االستغناء عن املولدات األهلية» ،مبينا
بأنها «واقعية وممكن لها ان تخفف العبء عن الوزارة».
واش�ار اىل ان «الخطة تحتاج ايض�ا اىل تدعيم املنظومة ومعالجة
شبكات التوزيع ليتم ربطها بالشبكة الكهربائية وبالتايل سيكون
ساند جيد ملنظومة الطاقة».

املرور تتوعد املتالعبني بأرقام املركبات
بغداد  /المستقبل العراقي

توع�دت مديرية امل�رور العامة بمالحقة املتالعب�ني بتغيري أرقام
املركب�ات بهدف تضليل منتس�بي املرور والته�رب من املخالفات
التي ارتكبوها.
وذكرت دائ�رة االعالم والعالقات بمديرية املرور العامة يف حديث
صحف�ي ،أن «التالع�ب يف بعض األحيان يف أرقام املركبات س�واء
كان�ت يف مقدم�ة الجه�ة اليمنى أو الي�رسى يقوم ب�ه أصحاب
املركبات الذين يحاولون تضليل منتسبي املرور نتيجة مخالفتهم
لالش�ارات املرورية والس�ري عكس اتجاه الس�ري وع�دم االمتثال
لقوان�ني امل�رور ،حيث يقومون بصب�غ هذه اللوح�ات ،وهذا ما
الحظناه».
وبينت دائ�رة اإلعالم أن «مدير املرور العام�ة أكد أنه عند حدوث
اي مخالفة ،يجب تس�جيل اللوحة املرورية ونوع السيارة ولونها
وعم�ل اجراءات اس�تباقية لقطع الطريق عىل كل من تس�ول له
نفس�ه التالع�ب بهوية الس�يارة ،فاللوحات املروري�ة تعد هوية
املركبة» ،منوها ً بأنه «اذا ما تم تسجيل املخالفة واتضح التالعب
باللوح�ات املرورية يتم حجز املركبة واتخاذ االجراءات القانونية
بحقهم كونها مخالفة رصيحة».

ذي قار :شح املياه وقلة االطالقات
يربكان تنفيذ اخلطة الزراعية
ذي قار  /المستقبل العراقي

صحفي ،إن رسعة نقل الزوار االيرانيني اىل
العراق ازدادت خالل االي�ام االخرية والتي
بدأت منذ  5ايام.
وتاب�ع :تم اصدار  54690تأش�رية دخول
لل�زوار االيراني�ني لغاي�ة ي�وم أمس حيث
سيتم اكمال العدد اىل  60الف تأشرية.
ولف�ت اىل ان جمي�ع الزائري�ن االيراني�ني
دخل�وا االرايض العراقي�ة ع�رب الرح�الت
الجوية من  14محافظة يف البالد.

ح�ذرت الجمعيات الفالحية يف ذي قار ،أمس الس�بت ،من عواقب
ش�ح املياه وقل�ة االطالق�ات الحالي�ة يف تنفيذ الخط�ة الزراعية
للموس�م الش�توي املقبل.وقال رئيس الجمعيات مقداد اليارسي
يف ترصيح صحفي ،ان «الخط�ة الزراعية التي من املؤمل اقرارها
خالل االيام املقبلة والتي تج�اوزت ال� 500الف دونم من الحنطة
والش�عري س�تتعرض اىل االرباك يف تنفيذها بس�بب الشحة املائية
الحالي�ة» .واض�اف ،ان «الخزي�ن املائ�ي الحايل ليس باملس�توى
املطلوب االمر الذي قد ال يسعف املحافظة يف تنفيذ  %50من الخطة
الزراعية بعد ان حققت خالل املوسم السابق االكتفاء الذاتي».
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حكومة ما بعد االنتخابات واالشكاالت املحتملة
سعد الراوي

تطرح هذه األيام يف كثري م�ن مجاميع التواصل
االجتماعي س�ؤال (كم الفرتة املتوقعة لتش�كيل
الحكوم�ة القادمة؟) ،والكثري ينظ�ر إىل الفرتات
ّ
ستشكل حكومة أو قد
السابقة ويتصور بأشهر
يكون هناك اتفاقات غري معلنة لكتل كبرية حول
تشكيل الحكومة القادمة.
ال يخفى عىل أحد أسباب تأخر تشكيل الحكومات
يف ال�دورات االنتخابية الس�ابقة بوجود خالفات
داخلية جمّ�ة وتدخالت دولية ب�ن الرس والعلن،
وس�أعرج هن�ا ع�ن أه�م األس�باب الت�ي تؤخر
تش�كيل الحكومات الس�ابقة ،وأس�باب خاصة
جديدة بس�بب القانون االنتخاب�ي الجديد رقم 9
لسنة 2020م.
أهم أسباب تأخري تشكيل الحكومات السابقة:
• ع�دم وج�ود اتفاق ب�ن األح�زاب املؤتلفة عىل
مرشوع سيايس وبرنامج انتخابي وتحديد شكل
الحكوم�ة املقبل�ة وقادته�ا .أي أنه�م تجمعات
انتخابي�ة ترغ�ب يف خوض االنتخاب�ات للوصول
للسلطة.
• ن�درة أن يكون حزب يش�ارك يف االنتخابات وال
يفك�ر بأن يك�ون معارض�ة ،بل األغلبي�ة ترغب
باملشاركة يف السلطة وتقاسم املناصب.
• وجود أشخاص يصعب عليها أن تؤمن بالتداول
السلمي للسلطة.
• ضع�ف املنظوم�ة االنتخابية وع�دم وضوحها
جيل ومفصل وهذا ما يجعل التفسري دائما ً
بشكل ّ
لصالح الفاعل السيايس.

حسين الذكر

• وجود أش�خاص وأحزاب فوق القانون وخارج
املس�اءلة وه�ذه معضل�ة تعي�ق الديمقراطي�ة
وتعيدنا إىل الوراء.
• كما نسمع ونقرأ وجود تدخالت دولية وإقليمية
وعربي�ة ،وه�ذا لم يأت م�ن فراغ ،ولكن بس�بب
خالفات الفرقاء السياس�ين العراقين وعدم حل
الخالفات داخل قبة الوطن.
• ال ي�زال مب�دأ الفصل بن الس�لطات غري مفعل
بالشكل الذي نراه يف الدول الديمقراطية.
• تأخ�ر إع�الن النتائ�ج ألكثر من ش�هر يف أغلب
الدورات االنتخابية السابقة.
أس�باب جديدة بعد ترشي�ع القان�ون االنتخابي
الجديد رقم  9لسنة 2020م:
• القان�ون االنتخاب�ي الجديد رَّ
غري ث�الث عنارص
مهمة جدا ً اختلفت عن القوانن السابقة:
• النظام االنتخابي من النظام النس�بي إىل نظام
الصوت الواحد غري املتحول.
• ترس�يم الدوائ�ر االنتخابي�ة ،كان الع�راق 18
دائ�رة انتخابية بعدد املحافظ�ات واآلن  83دائرة
انتخابية بعدد كوتا املرأة.
• املعادلة الرياضية الحتساب املقاعد.
• وجود فقرات ومواد يف القانون تؤخر من إعالن
النتائ�ج حيث توج�د يف امل�ادة  38طريقتان للعد
والفرز طريقة األوىل باستخدام أجهزة الكرتونية
لترسي�ع النتائ�ج وطريق�ة أخ�رى الع�د والفرز
الي�دوي باختي�ار محطة من كل مرك�ز ويف حال
حصول ف�ارق يتجاوز  % 5تع�اد كل املحطات يف
املرك�ز ويف حال وجود ش�كاوى يعتم�د عىل العد
والفرز اليدوي ،أي وجود طريقتن وس�نجد آالف

الش�كاوى ،خصوص�ا إذا كان الف�ارق كبريا بن
الطريقتن .وال نعرف أعداد هذه الشكاوى ومدى
إمكانية تصنيفها ضمن الشكاوى الحمراء.
• س�يكون عرشات الفائزين ممن رشحوا بشكل
ف�ردي مس�تقل ،وقد ينض�م إىل هذا الع�دد ممن
رش�حوا مع أحزاب أو ائتالف�ات أو تم دعمهم يف
حمالته�م االنتخابية لوجود خالف�ات جمّة يف ما
بينه�م ،وممكن أن يش�كلوا تجمع أك�ر من أي
تحال�ف أو ائت�الف فائ�ز ولكن يصع�ب جمعهم
يف رؤي�ة واضح�ة وكتلة واح�دة .وهذا س�يعقد
مشاورات تشكيل الحكومة.
• معظم االئتالفات هشة وقد ينفرط عقد بعضها
بعد إعالن النتائج ،فيصع�ب ويتعقد جمع العدد
املطلوب يف تش�كيل الحكوم�ة وإن اجتمعوا عىل
الهدف س�يختلفون كثريا ً يف طري�ق الوصول إليه
وأشد يف توزيع املناصب!.
• هذا القانون حدد إعالن النتائج خالل  24ساعة
ولكن لم يحدد فرتة زمنية إلعالن النتائج النهائية
فف�ي الدورات القادمة يس�تغرق أكثر من ش�هر
فكم سيس�تغرق يف ه�ذه االنتخاتب�ات وبوجود
نص قانون�ي عىل اعتم�اد طريقت�ن مختلفتن
لجمع وإعالن النتائج.
هذه ابرز إش�كاالت تشكيل الحكومة وقد تطول
من  6اش�هر اىل ع�ام وممكن اكثر وذلك حس�ب
املعطي�ات بع�د اع�الن النتائ�ج وع�دد الفائزين
كمس�تقلن ،ل�ذا نحت�اج معالج�ة كل ه�ذه
اإلش�كاالت يف ال�دورات القادم�ة إضافة لفقرات
أخرى قد نعرج عليها بمقال آخر.

تعليم ما بعد اجلائحة

صحيح أن عملية التطعيم ضد الجائحة ما زالت مس�تمرة يف العراق بجميع
املحافظ�ات بمعدل تلقيح مرتفع يوميا ،االقبال الواس�ع يرافقه انخفاض
بمع�دل الوفي�ات ،كما أن ه�ذه املعطيات بدأت تتواتر الين�ا من عديد الدول
العربية واالقليمية وتعكس مدى التغيري يف أثر الجائحة.
فقد سمعنا رَّ
أن املدارس يف بعض الدول العربية قد بدأت الدوام بشكل طبيعي
ه�ذا املوس�م ،وان بعضها ب�دا  % 50مع التأكيد ع�ىل رضورة التهيؤ م��ن
قب��ل امل��الك���ات التعلي�م�ي��ة ان تبل����غ  % 100بمس�توى متصاعد
مطمنئ مسيطر عليه.
نع�م مرت س�نتان عصيب�ة عىل طالبن�ا األعزاء وكذل�ك مالكاتن�ا التعلمية
والتدريس�ية عىل جميع املستويات ،وذلك من خالل هجمات كورونا املؤذية
املميتة عىل املجتمع العراقي بشكل يكاد يكون مفاجئا.
حتى ان اغلب مدارس�نا لم تس�مع بالتعلي�م املبارش عن بعد ولم تمارس�ه
م�ن قب�ل ،بل ان اغلبنا لم يس�معه اال من خالل الدراس�ات العليا ويف خارج
العراق.
لكن مع كورونا فرض التباعد واإلجراءات الصحية نفس�يهما بقوة ،لدرجة

مديرية بلدية املوصل
شعبة العقود واملقاوالت
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

تمكنت ومدارس�نا وادارتنا من اداء ش�به مهامها ،ان ل�م تكن مهام كاملة
بصورة جيدة مقارنة مع م�ا عاناه قطاع التعليم يف بلدان أخرى.اليوم نمر
بحالة ش�به جي�دة ونأمل خريا يف ق�ادم األيام ،مما يتطل�ب أن تكون هناك
خط�ة صحية تعليمية تام�ة وش�املة وتحمل ب�ن طياتها منهجية خطط
( 1و 2و.)3
معدة للتنفيذ يف حاالت التحس�ن والتفائل الذي نتمناه لعراقنا العزيز عامة
ولطلبتن�ا خاص�ة ،ال نري�د نلغي احتمال التش�اؤم – ال س�مح الل�ه – لكن
امل�ؤرشات عامة تش�ري اىل تط�ورات يجب علين�ا ان التعاطي معها بش�كل
إيجابي ونس�تعد لها بما يلي�ق بمكانة العراق وتاريخ�ه الحضاري ،بعد أن
علّم السومريون العالم كيفية القراءة والكتابة.
التعاون التام بن املؤسس�ات مدعومة بق�رارات حكومية صادرة عن خلية
االزم�ة العليا وفرض التوصي�ات الرضورية ،ال يعني ان نقف مكتويف االيدي
او نعمل س�لبا يف املس�تقبل القريب والبعيد ،بل ذاك يتطلب منا جميعا طلبة
واولي�اء أم�ور وادارات م�دارس ومؤسس�ات حكومية واهلي�ة ،صحية او
تعلمي�ة او اجتماعية او إعالمية ،أن ياخذ كل دوره لنضع امام اعينا أهمية
الحفاظ عىل مس�توى التعليم البنائنا واجيالنا كجزيئية مقدس�ة ،ال يمكن
الحد منها او التخيل عنها الي سبب او ظرف كان.

العدد 493 :
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اعالن رقم ()125

تعلن اللجنة وللمرة االوىل عن ايجار العقارات التالية وفق قانون ( )21لسنة ()2013
فع�ىل الراغبن باالش�رتاك يف املزايدة العلنية مراجعة س�كرتري اللجن�ة يف بلدية املوصل
خ�الل (  )30ثالث�ون يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحف املحلية لالطالع
عىل الرشوط مس�تصحبن معه�م هوية االح�وال املدنية وبطاقة الس�كن والتأمينات
القانوني�ة البالغ�ة ( )%30من القيم�ة املقدرة مع الترصيح االمني للمش�رتك باملزايدة
وتج�ري املزاي�دة يف ديوان محافظة نينوى  /قاعة الحدباء الس�اعة العارشة صباحا
للي�وم االخري من مدة االعالن ويف حالة مصادفة اليوم املحدد لالعالن عطلة رس�مية او
اي ظ�رف يحول دون اقامة املزايدة يف املوعد واملكان املذكور تؤجل املزايدة اىل يوم عمل
ال�ذي يليه يف نفس املوقع اعاله ويتحمل من ترس�و بعهدته اجور نرش االعالن واجور
خدمة بنسبة ( )%2من بدل االيجار
 � 1الدكاك�ن املرقمة (1و3و5و6و7و8و )9م 40نين�وى الرشقية الواقعة يف املنطقة
الصناعية ضمن كراج التاميم ( )3وبمساحة ( )21م 2لكل دكان وملدة ثالث سنوات
 � 2الدكاك�ن املرقم�ة (2و )4م 40نينوى الرشقية الواقعة يف املنطقة الصناعية ضمن
كراج التاميم ( )3وبمساحة ( )28م 2لكل دكان وملدة ثالث سنوات
 � 3دكان رق�م ( )10م 40نين�وى الرشقي�ة الواقعة يف املنطق�ة الصناعية ضمن كراج
التاميم ( )3وبمساحة ( )18م 2وملدة ثالث سنوات
 � 4مشاع ضمن مقاطعة  40نينوى الرشقية الواقعة يف املنطقة الصناعية ضمن كراج
التاميم ( )3وبمساحة ()18م 2وملدة ثالث سنوات
 � 5ورش�ة رق�م ( )7م 40نين�وى الرشقية الواقعة يف املنطق�ة الصناعية ضمن كراج
التاميم ( )3وبمساحة ( )26م 2وملدة ثالث سنوات
 � 6ورش�ة رق�م ( )9م 40نين�وى الرشقية الواقعة يف املنطق�ة الصناعية ضمن كراج
التاميم ( )3وبمساحة ( )36م 2وملدة ثالث سنوات
 � 7ورش�ة رق�م ( )11م 40نينوى الرشقية الواقع�ة يف املنطقة الصناعية ضمن كراج
التاميم ( )3وبمساحة ( )75م 2وملدة ثالث سنوات

املهندس
عبد الستار خرض احلبو
ر .جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل
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مديرية بلدية املوصل
شعبة العقود واملقاوالت
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

العدد 494 :
التاريخ 2021/9/12 :

اعالن رقم ()126

تعلن اللجنة وللمرة االوىل عن ايجار العقارات التالية وفق قانون ( )21لسنة
( )2013فعىل الراغبن باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري اللجنة
يف بلدية املوصل خالل (  )30ثالثون يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف
الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط مستصحبن معهم هوية االحوال املدنية
وبطاقة الس�كن والتأمينات القانونية البالغة ( )%30من القيمة املقدرة مع
الترصيح االمني للمشرتك باملزايدة وتجري املزايدة يف ديوان محافظة نينوى
 /قاعة الحدباء الس�اعة العارشة صباحا لليوم االخري من مدة االعالن ويف
حال�ة مصادفة اليوم املحدد لالعالن عطلة رس�مية او اي ظرف يحول دون
اقامة املزاي�دة يف املوعد واملكان املذكور تؤجل املزايدة اىل يوم عمل الذي يليه
يف نفس املوقع اعاله ويتحمل من ترس�و بعهدته اجور نرش االعالن واجور
خدمة بنسبة ( )%2من بدل االيجار
 � 1ال�ورش املرقم�ة (1و2و3و4و5و )6م 40نين�وى الرشقي�ة الواقعة يف
املنطقة الصناعية ضمن كراج التاميم ( )3وبمس�احة ( )51م 2لكل ورشة
وملدة ثالث سنوات
 � 2ال�ورش املرقم�ة (8و )10م 40نين�وى الرشقي�ة الواقع�ة يف املنطق�ة
الصناعي�ة ضمن كراج التاميم ( )3وبمس�احة ( )52م 2لكل ورش�ة وملدة
ثالث سنوات
 � 3ال�ورش املرقم�ة (12و13و14و15و16و17و18و )19م 40نين�وى
الرشقي�ة الواقعة يف املنطقة الصناعية ضمن كراج التاميم ( )3وبمس�احة
( )49م 2لكل ورشة وملدة ثالث سنوات

املهندس
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جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول ( )175والصادر يف 2021/9/23

اش�ارة اىل كت�اب مديري�ة بلديات نينوى � قس�م االم�الك املرق�م ( )11505يف
 2021/8/18تعل�ن اللجن�ة اعاله عن تأج�ري العقارات املدرج�ه تفاصيلها يف
ادن�اه والعائدة ملكيتها اىل مديري�ة بلدية حمام العليل وفق�ا الحكام القانون
( )21لس�نة ( )2013وبطريقة املزايدة العلنية فعىل الراغبن بااليجار مراجعة
مديري�ة بلدي�ة حمام العليل وخ�الل مدة ( )30يوم تبدأ م�ن اليوم التايل لنرش
االع�الن بالصحف مس�تصحبن معهم التامينات القانوني�ة البالغة ( )%50من
القيم�ة املقدرة وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من م�دة االعالن ويتحمل من
ترس�و عليه املزايدة اجور نرش االعالن واملصاريف االخرى عىل ان يقوم بتسديد
باق�ي بدل االيجار والرس�وم االخرى وابرام العقد خالل م�دة (ثالثون يوم) من
تاري�خ تصديق قرار االحالة وبخالفه يعتر املس�تاجر ن�اكال ويعاد االعالن عن
تأجري امللك وعىل حس�اب الناكل وتحمله ف�رق البدلن وكافة املصاريف االخرى
املرتتبة عىل ذلك اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم الس�ماح له بالدخول باملزايدة
مج�ددا مع عدم جواز التنازل عن االحالة وبخالفه يعد املس�تاجر ناكال وتطبق
بحق�ه االج�راءات القانونية املقتضاة وس�تكون املزايدة ي�وم الثالثاء املصادف
 2021/10/26يف مديرية بلدية حمام العليل الساعة ( )12الثانية عرش ظهرا
*مالحظة  /مدة االيجار سنة واحدة فقط
ت
1
2
3
4
5

رقم القطعة والمقاطعة
نوع العقار ورقمه
1254
كازينو العوائل المطلة على شارع الكورنيش
879/25
مرافق صحية محورة معمل البان سابقا
22/6و839
منتزه (أ)
913/11و913/15و913/16
كازينو التعاون
1174/9
دكان رقم ( )4من مرافق صحية محورة

املهندس
رعد عيل نجم
مدير بلديات حمافظة نينوى
رئيس اللجنة

5

ثقافية

العدد ( )2458االحد  26ايلول 2021

أسعد عرابي
ال ب�د من إضاءة إش�كالية نقدية ال تخلو
م�ن صعوب�ة بالنس�بة إىل الصحافة غري
املختص�ة ،أو الذي�ن يتعجل�ون ق�راءة
تاريخ الف�ن املعارص ،ابت�دا ًء من مبادرة
االنطباعية الفرنس�ية يف النص�ف الثاني
ً
وصوال إىل البوب
من القرن التاسع عرش،
آرت ما وراء األطل�يس ،وبلوغ مطبوعات
الحرير آلن�دي واره�ول يف النصف الثاني
من القرن العرشين.
درجن�ا ع�ى تس�مية التي�ارات األوىل
الباريس�ية بالحداث�ة ،وع�ى الثاني�ة
النيويوركية بما بعد الحداثة .ويثبت واقع
األمر أن اختالف الزم�ان واملكان للحداثة
وم�ا بعده�ا ال ينفي تواصله�ا العضوي،
مثلها مثل س�ياق التاريخ املعريف الشمويل
الع�ام .تاري�خ الفن بعرصي�ه املذكورين
ال يخرج عن وحدة هذا الس�ياق األحادي
االتج�اه ،رغم تقطعه وتقاط�ع تياراته،
ً
ً
واتساقا مما يظنه نقاد
ترابطا
فهو أش�د
الصحافة.
لس�نا يف حاج�ة إىل مراجع�ة مقدمة ابن
خل�دون الذي يرب�ط تاريخ الف�ن بتاريخ
املدين�ة ،فيق�ول «أول م�ا يفس�د بع�د
العم�ران صناع�ة املوس�يقى» .ففن�ون
الحربني العامليتني (األوىل حداثة ،والثانية
تش�ارف ما بعد الحداث�ة) واكبت كردود
فع�ل إحباطي�ة إدانة العق�ل التقني ،ولم
تك�ن عبثي�ة الوجودي�ة والدادائي�ة إال
ً
منعكس�ا رشط ًي�ا للتاريخ الع�ام .كذلك،
بالتايل ،لس�نا يف حاج�ة إىل إثبات ذلك من
مطالع�ة« :تاري�خ الفن املع�ارص» ،وفق
هنري مور» ،وال «املتحف الخيايل» ألندريه
مال�رو ،وال كت�اب «الواقعي�ة الجدي�دة»
لبيري ريس�تاني ،لنتأكد م�ن هذا التواصل
ب�ني ش�قتي الحداث�ة ،رغ�م افتجاءاتها
املتقطع�ة وانقالباته�ا وانعطافاته�ا
التعددية املتحول�ة ،وتفرعاتها املتناقضة
املتقاطع�ة .نحن يف صدد ت�وازي مرسى
تاريخ الفن بعرصيه مع التاريخ اإلنساني
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من كلود مونيه إىل آندي وارهول ..تواصل بني حداثتني

العام .وذلك رغم وعورة تبدالت وسائطها
وتوحي�د أنواعه�ا (كم�ا فعلت مدرس�ة
الباوهاوس) .وتبدل رشوطها االجتماعية
«والجيوبوليتي�ك» ،وتباع�د منطلقاته�ا
الرتاثية وتراكماتها التجديدية.
***
«لنع�د خطوة إىل ال�وراء ،لنقفز خطوتني
إىل األمام» ،مثل فرنيس.
إذا بلغ الباروك يف أوروبا ما وس�مه الناقد
األول ف�ازاري «بعرص النهضة» بعباقرته
الثالث�ة (خ�الل القرون الثالث�ة 15 - 14
  ،)16فق�د ب�رزت روم�ا كعاصمة فنيةيف ذل�ك الع�رص ،واس�تمرت بع�ده حتى
انتزعت منها باريس مع االنطباعية هذه
املونوبولي�ة ،ثم انتزعت نيويورك مركزية
ما بعد الحداثة منذ السبعينيات من القرن
العرشين.
أم�ا الواقعي�ة فق�د أثم�رت يف منزلي�ات
أمس�رتدام ودل�ف ،ث�م إس�بانيا (م�ع
فيالس�كس وغوي�ا) .حم�ل إدوار مانيه
ه�ذه الحساس�ية إىل عق�د االنطباعي�ني
م�ع الواقعية املحلية (غوس�تاف كوربيه
وميي) .ناهيك عن تردد زعيم ومؤس�س
االنطباعية كل�ود مونيه يف النصف الثاني
من القرن التاس�ع عرش إىل لندن بصيغة
دوري�ة ليطلع عى مناظ�ر وليام تورنري،
وحرائ�ق البح�ر وغروبه مس�تلهمًا منها
لوح�ة «انعكاس غ�روب الش�مس» رم ًزا
لالنطباعية الفرنسية.
***
تع� ُّد «االنطباعي�ة»ً ،
إذا ،رم� ًزا للحداث�ة
يف أوروب�ا ،أثم�رت م�ن تحال�ف الفيزياء
البرصي�ة (ممثل�ة بالعال�م ش�يفرول)،
وبحوثها املش�رتكة مع كلود مونيه حول
الهوي�ة الضوئي�ة � الزماني�ة � يف الهواء
الطل�ق لالحت�كاك مب�ارشة م�ع أش�عة
الش�مس وانعكاس�اتها وظالله�ا ،تفرع
عنه�ا :التنقيطية ،والوحش�ية ،واألنبياء،
وفان غ�وخ ،وبول غوغ�ان ،ووازاها بول

وزارة النفط
رشكة مصايف الوسط  /رشكة عامة
بغداد

س�يزان ،الذي اكتشف حجوم الكالسيكي
«بوس�ان» أثناء تدربه يف متح�ف اللوفر،
وص�درت عن تجارب�ه النزع�ة التكعيبية
بفض�ل بابل�و بيكاس�و ،وج�ورج براك،
ً
ومجموعتهما.إذا ،ابت�دأ تحالف الفيزياء
البرصي�ة م�ع مونيه (الحداث�ة) ،ووصل
إىل ذروته م�ع الفيزيائي اليوناني تاكيس
(ما بعد الحداثة) ،الذي أصبح ً
ً
نحاتا
فنانا
ألش�عة لي�زر ،مصممً�ا ألوركس�رتا م�ن
املصابيح الليزري�ة امللونة املقادة بمنصة
معلوماتية (س�ربنيتيك) .هو يف األس�اس
مختص بالتواصل الفيزيائي بني الصوت
والض�وء ،كاس�تمرار ألبح�اث الحداث�ي
وما بع�د الحداثي يف آن واح�د هو فكتور
فازاريليل .إن تقاطع الفنون مع الفيزياء
الحديثة (وعى رأس�ها «فيزياء الش�عث»
ما بع�د الحداثية يف نيوي�ورك) ً
مثال يمثل
يف دوره التحول من الحداثة إىل ما بعدها.
أنتجت «فيزياء الش�عث» برامج سربنية،

مثل الفراكتال ووج�ويل ،فتحول األول إىل
مدرسة تشكيلية ما بعد حداثية ،اكتشف
معادلته�ا العضوي�ة عال�م أملان�ي ع�ام
 ،1984طبقت بعد س�نتني ثم انترشت يف
ش�تى مكاتب الكرافيزم ،وأصبحت جز ًءا
من الثقافة التشكيلية ما بعد الحداثية.
تعرض�ت الع�ام الفائت (يف مق�ال لضفة
ثالث�ة) ملع�رض محوري أقي�م يف غالريي
صالح بركات يف ب�ريوت ،للفنان اللبناني
األمريك�ي ،نبيل نح�اس ،أول فنان عربي
ينخ�رط يف الفراكتالي�زم .كما كانت منى
حاط�وم أول فنان�ة عربية (فلس�طينية
� لبناني�ة � إنكليزية) تس�تبدل قدس�ية
لوحة الحامل بإيمائية الفيديو ،وتدرس�ه
يف الجامع�ة .يمث�ل ه�ذا الربنام�ج ذروة
التواص�ل بني الف�ن والفيزي�اء الحديثة،
وذروة التواصل بني أشكال زهرة النينيفار
التي تعوم يف بحرات ولوحات كلود مونيه،
ومف�ردة الفراكت�ال النباتي�ة التي تعتمد

عى الالتماثل مثل الطبيعة .يف الطبيعة ال
توج�د ورقتان متماثلتان ،حتى ولو كانتا
عى الغصن نفس�ه .املهم أن نبيل نحاس
استلهم لوحاته من هذا املخترب الفيزيائي
املعلوماتي الفريض .وهو ما يتناقض مع
تعميم املقال الساذج الذي يقرص تجارب
الف�ن العربي فقط ع�ى الحداثة ،ويحرم
فنانيها م�ن تجارب ما بعد الحداثة ،وهم
نوعان :االنطالق من التجريد (الغنائي أو
الهن�ديس) يتح�ول إىل التجري�د التعبريي
مع جاكس�ون بول�وك .ص�در التجريد يف
مدرس�ة نيويورك عن «باري�س» تجارب
كلود موني�ه األخرية ،وحم�ل من باريس
تحت االس�م نفس�ه الحداث�ي التجريدي
الغنائ�ي ،س�ام فرانس�يس األمريك�ي
ليتح�ول إىل تج�ارب م�ا بع�د الحداث�ة
للتجري�د منها :الحرك�ي (كالدير) يدعى
باملوبي�ل املتوازن ،أو النحت املنماليس�ت
دونالد ج�ود واختزاالته القصوى ،ما بعد

العدد 21927:
التاريخ 2021/9/23

اعالن رقم ()51
رقم الطلبية 2021/4722
تعلن رشكة مصايف الوسط رشكة عامة عن املناقصة املحلية
عقد جتهيز مولدة كهربائية بقدرة  2MVAمن نوع Caterpillar

الحداثي�ة .ودخ�ل تعبري «الس�ينيتيك» يف
ما بعد حداثة أمريكا الالتينية كمختربات
مس�تقبليّة م�ع «ديي�ز» ومجموعت�ه.
نالحظً ،
إذا ،أن انطالقة ما بعد الحداثة ملا
بعد الس�بعينيات تصدر غال ًبا عن تيارات
حداثة ما قبل الستينيات.
فالبوب آرت ما هو إال املدرس�ة الوحشية
الفرنس�ية (هن�ري ماتي�س) ،ع�ربت إىل
العال�م االس�تهالكي حت�ى وصلن�ا إىل
تصاوير آندي وارهول الش�عبية بطباعة
شاش�ة الحري�ر (الس�رييغرايف) ،س�واء
ع�ن تكرار وجه مارل�ني مونرو ،أم رقص
جيتار إلفيس بريسيل.
ث�م م�ن نهاي�ات الب�وب آرت خ�رج فن
«الغرافيتي» ،وهمجي�ة التصوير الخارج
ع�ن القان�ون يف أروق�ة امل�رتو ،وجدران
املدين�ة الصناعي�ة (من�ه خرج باس�كيا
وقبل�ه هارين�غ) ،ومات االثن�ان بمرض
الس�يدا النتشاره يف األوس�اط العبثية أو
الطقوسية (الزهور) بني جماهري وفناني
الدهم�اء العام�ة ،وجحاف�ل الجماه�ري
املتعاطية للمخدرات.
ً
أخ�ريا ،العالق�ة الجرماني�ة ب�ني
بق�ي،
تعبريي�ة ماكس بكمان ،وك�روز ،وغوتي
غولفيت�س ،الحداثي�ة ،وعالقتها بدادائية
لوكسوس ،يقابلها ما بعد حداثية همجية
ج�ورج بازلت�ز االنتحاري�ة اإلباحية .هو
نفس�ه مس�مى مريدي�ه ب�»التعبريي�ة
املحدث�ة» ،أي املا بعد حداثية ،كما س�مى
روش�نربغ مريديه ب�»الدادائية املحدثة»،
أي دادائي�ة بداية الق�رن العرشين عندما
تحولت إىل ما بعد حداثية.
تستبيح شتى الوسائط البديلة عن لوحة
الحامل رمز تي�ارات الحداث�ة املحافظة،
م�ن تعددي�ة الوس�ائط رفع�ت الحواجز
بني أنواع الفن�ون ،فالربفورمانس ما هو
إال طق�س مرسح�ي يج�ري مل�رة واحدة
أم�ام الجمهور ،تنطلق الفك�رة دومً ا من
مخت�رب حداثة باريس لتتح�ول إىل ما بعد
حداث�ة نيوي�ورك .ش�هدنا ذلك م�ع تيار
البيئ�ة واإليكولوجية ،وكذلك مع الند آرت

األمريكي مع هايزر وصحراء نيفادا ،ولو
عدن�ا إىل الربفورمانس لوجدن�ا مبادرته
من�ذ س�تينيات مخت�رب كالي�ن ب�األزرق
اإلنديك�و ،وتبصيمات العاري�ات الزرقاء
عى الجدران ،مثل رسوم ما قبل الكهوف،
وقد اس�تطاع بيري ريستاني (تعرضت له
ً
س�ابقا) أن يصالح التنافس بني الحداثة
الباريس�ية وما بعد الحداثة النيويوركية،
من خالل معارضه املش�رتكة بني جماعة
الواقعية الجديدة الباريس�ية والبوب آرت
األمريكي ،حتى وصلن�ا إىل تحول النحات
س�يزار م�ن الواقعية الجدي�دة إىل ما بعد
حداث�ة الب�وب آرت يف «باهم�ه» العمالق
العامل�ي املغ�روس يف ح�ي الديفان�س
(باري�س الحديث�ة) ،وس�احل ج�دة (يف
العربية الس�عودية) .ثم تحول روشنربغ
النيويورك�ي يف املقاب�ل م�ن الب�وب آرت
إىل الواقعي�ة الجدي�دة املعدل�ة بالوثائ�ق
التصويري�ة املتبدل�ة املواق�ع م�ن قب�ل
الجمهور ،بل وانتقل نشاطه إىل باريس.
***
نتب�ني م�ن ه�ذه القف�زات املقارنة عرب
نص�ف قرن (قب�ل نهاية الح�رب العاملية
الثانية) ونصف قرن ما بعدها أن العالقة
ب�ني تي�ارات الحداث�ة وتي�ارات م�ا بعد
الحداثة عالقة ذات مسار تواصيل أحادي،
مث�ل تاري�خ الفن ع�ادة ،رغم م�ا توحي
به تن�وع األطروح�ات النظري�ة ،وتباعد
الوس�ائط وامل�واد .إن رف�ع الح�دود بني
التصوي�ر والنحت ابتدأ من�ذ الباوهاوس،
وأفضلي�ة الفك�ر ع�ى امل�ادة ابت�دأ منذ
الدادائي�ة األوىل يف أوائ�ل القرن العرشين،
وموادي�ة أنطوني تابيي�س تدين ملبادرات
التكعيبية البيكاسية الكثري ،وكذلك فضل
كل�ني ع�ى الربفورمان�س واآلرت بوفريا
ع�ى اللي�زر آرت وقبله�ا التنقيطية عى
املس�تقبلية اإليطالية الكث�ري ،ناهيك عن
التحام وس�ائط الفيدي�و والفوتو والليزر
والهولوغرام يف التعب�ري الصوري .تيارات
م�ا بع�د الحداث�ةً ،
إذا ،خرج�ت من رحم
تيارات الحداثة من دون أدنى انفصال.

«النصوص الفوضوية»:
استعادة جورج براسنس الشاعر
بغداد  /المستقبل العراقي

للم�رة (االوىل ) وبكلف�ة تخمينية مقدارها ( )1,950,000,000دينار عراقي (واحد مليار وتس�عمائة وخمس�ون مليون دينار عراقي )
وبم�دة تجهي�ز (  )140يوم بموجب املواصفات والرشوط التي يمك�ن الحصول عليها من امانة الصندوق لقاء مبلغ قدره ( )500,000
دينار (خمس�مائة الف دينار ال غري ) فعى املجهزين املختصني الراغبني باملش�اركة تقديم عروض بالدينار العراقي ( مع مراعاة ترقيم
صفح�ات ه�ذه العروض) ويكون نافذا ملدة ال تقل عن ( 120يوما) مع ارفاق التامينات االولية والبالغة (  )19,500,000دينار عراقي (
تسعة عرش مليون وخمسمائة الف دينار عراقي)
عى ان يتضمن العرض املعلومات التالية :
رقم املناقصة  :موضوعها :
تاريخ الغلق
تاريخ نفاذ السعر التجاري املقدم
تاريخ نفاذ التامينات االولية
العناوين الرصيحة للرشكة او املكتب
وتسلم اىل استعالمات الرشكة باغلفة مغلقة ومختومة مثبت عليها رقمي االعالن والطلبية يف مدة اقصاها الساعة (الواحدة ) بعد الظهر
ليوم  2021/10/18ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن مع التقدير
مالحظة :
 � 1يتم تقديم العروض وفقا للوثائق القياسية ويف حالة عدم التزام مقدم العطاء يف تطبيق الوثيقة القياسية بكافة اقسامها فأنه سيتم
استبعاد عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم
 � 2جلب الوثائق املدرجة ادناه عند القطع ورشاء التنادر :
أ � كتاب تخويل اصيل مصدق ونافذ
ب � هوية االحوال املدنية او جواز سفر نافذ ملقدم العطاء او من ينوب عنه
� 3اذا تصادف تاريخ الغلق اعاله عطلة رسمية يرحل اىل اليوم التايل بعد العطلة مبارشة
 � 4تقدم التأمينات االولية بأسم الرشكة او مديرها املفوض او احد املساهمني يف الرشكة او الرشكات بموجب عقد مشاركة
 � 5بأم�كان كاف�ة ممثيل الرشكات واملجهزين املش�رتكني يف املناقصة التواجد يف مقر الرشكة لحضور ومتابع�ة فتح العطاءات من قبل
اللجنة وذلك يف اليوم التايل لتاريخ الغلق الساعة العارشة صباحا
 � 6يف حالة وجود مخالفات من قبل املجهزين توجه االنذارات من القسم القانوني يف رشكتنا دون الرجوع اىل دائرة كاتب العدل
 � 7تصادر التامينات االولية للرشكات يف حالة عدم االستجابة للمراسالت اثناء الدراسة الفنية والتجارية للطلبيات
 � 8تقدم التأمينات االولية عى شكل (خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة) ومن املصارف املعتمدة املتضمنة يف الوثيقة القياسية
 � 9ال تت�م مطالبة رشكتنا بكتاب تس�هيل مهمة من الكمارك وكذلك الرضيبة واجازة االس�ترياد الخاصة بامل�ادة اعاله ويتحمل املجهز
مسؤولية تجهيز وايصال املواد اىل رشكتنا
 � 10ال تتم املطالبة باي تمديدات لفرتات التجهيز املثبتة اعاله السباب تتعلق باخراج املواد من املوانىء
 � 11يتم استبعاد العطاء الذي يقل او يزيد مبلغه عن  %20من الكلفة التخمينية الغراض االحالة
 � 12يمكن االطالع عى رشوط تقديم العطاءات وعى املوقع االلكرتوني WWW.mrc.oil.gov.iq :
 � 13سيتم استقطاع ( 1000دينار) الف دينار عراقي رسم طابع لبناء مدارس ورياض اطفال
 � 14يتم استقطاع مبلغ (  ) 25000الف دينار عراقي عن كل املناقصات من الرشكات العراقية الستحصال صحة صدور من غرفة تجارة
بغداد

د .عائد جابر عمران
وكيل املدير العام

قلم�ا يقبل ّ
نق�اد األدب أن ينظ�روا إىل كلمات األغان�ي باعتبارها أدبا ً يف ح� ّد ذاته ،وقد
فوج�ئ العال�م ذات يوم من خري�ف  2016حني أس�ندت جائزة نوبل ل�أدب إىل املغني
وكاتب األغاني األمريكي بوب ديالن ،وهو ما اعترب وقتها اعرتافا ً من املؤسس�ة الدولية
لأدب بهذا الشكل اإلبداعي.
ضم�ن هذا امل ّد ،ص�در مؤخرا ً كت�اب «النص�وص الفوضوية» للفن�ان الفرنيس جورج
براس�نس ( ،)1981 - 1921وال�ذي جمع فيه الباحث فريديري�ك بوري نصوص أغاني
صاحب أغنية «الكرايس العمومية».
ً
دعوة لقراءة أعمال براسنس
صدر الكتاب عن منش�ورات «مو إي لورست» ،وهو يبدو
بعي�دا ً عن كونها أغاني ،ومن ذل�ك اعتماد توصيف الفوضوية ال�ذي يضعه ضمن تيّار
فكري وإبداعي مؤثر خالل النصف األول من القرن العرشين.
ّ
حققت نتائج
ُيذكر أن تجربة سابقة يف نرش كلمات األغاني باعتبارها ديوانا ً شعريا ً قد
بارزة حني صدر كتاب «البذرة الس�يئة» للفن�ان الفرنيس ليو فريي ،وبعد ذلك اإلصدار،
بدأ النقاد واألكاديميون يف اعتماد نصوص فريي باعتبارها ش�عرا ً كما ّ
أكدوا أن أعماله
تحمل كل مقوّمات الشعرية.
ي�رى فريدري�ك بوري أن أهمي�ة نرش نصوص براس�نس ال تكمن فق�ط يف كونها ّ
تغري
نظرتن�ا إىل كتاباته ،بل ألنها أيضا ً وثيقة تاريخية ع�ن تحوّالت املجتمع الفرنيس خالل
ّ
وتمثل لغ�ة األغنية من بني أبرز امل�ؤرشات حول هذه
عق�ود منتصف الق�رن العرشين
التحوالت.
اىل الرشيك  /فرات حمود نايف اقتىض
اىل الرشي�ك  /ك�رار خلي�ل جاس�م
حضورك اىل مقر بلدي�ة النجف لغرض
اقتىض حضورك اىل مقر بلدية النجف
اص�دار إج�ازة البن�اء للعق�ار املرق�م
لغ�رض اصدار إج�ازة البن�اء للعقار
( ) 3 / 47514ح�ي الن�داء خالل مدة
املرق�م ( ) 3 / 45554ح�ي املي�الد
ع�رشة أي�ام وبخالف�ه س�يتم اص�دار
خالل مدة عرشة أيام وبخالفه سيتم
االجازة دون حضورك طالب االجازة /
اصدار االج�ازة دون حضورك طالب
مليحه حسني عبد الله .
االجازة  /عباس عيل راهي .
������������������������������
������������������������������
اعالن
اىل الرشي�ك  /محم�د جمي�ل عب�د
إىل الرشكاء حيدر صاحب كاظم وحيدر
اقتىض حضورك اىل مقر بلدية النجف
معني يحيى
لغ�رض اصدار إج�ازة البن�اء للعقار
اقتىض حضورك�م إىل مرصف صندوق
املرق�م ( ) 3 / 83805ح�ي الن�داء
االس�كان العراق�ي وذل�ك القرارك�م
خالل مدة عرشة أيام وبخالفه سيتم
باملوافقة عى اس�تالم قرض االس�كان
اصدار االج�ازة دون حضورك طالب
للعق�ار املرق�م  3 /49564ح�ي النداء
االجازة  /محمد مردان عوده .
مناصفة مع الرشيك حسن فالح مهدي
������������������������������
مدة أقصاها خمس�ة عرش ي�وم داخل
اىل الرشي�ك  /لين�ا محم�د حات�م
العراق وش�هر خارج العراق وبعكس�ه
توج�ب علي�ك الحض�ور اىل صندوق
س�وف تص�در املوافقة وف�ق الضوابط
االس�كان العراقي ف�رع النجف وذلك
الالزمة
لتثبي�ت اق�رارك باملوافقة ع�ى قيام
������������������������������
رشيك احمد حس�ن ع�يل بالبناء عى
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون اإلدارية واملالية
حصته املش�اعة يف القطع�ة املرقمة
مديري�ة األح�وال املدني�ة والج�وازات
 2 /14107ح�ي األم�ري خ�الل م�دة
واإلقامة يف النجف االرشف
خمس�ة ع�رش يوم�ا داخ�ل الع�راق
قسم شؤون االحوال املدنيه الواقعات
وش�هر خارج العراق من تأريخ نرش
العدد 6905
االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك
التاريخ 2021 /9 /9
باالعرتاض مستقبالً .
بناء ع�ى طل�ب املواطن عبدالله اس�د
������������������������������
محم�د عيل ووكيل�ه املحامي محس�ن
إىل الرشيك نعيمة جابر كاطع
رضا محمد ال�ذي يروم فيه تبديل لقبه
توج�ب علي�ك الحض�ور إىل صندوق
وجعله الغريفي بدال من داس�تان فمن
االس�كان العراقي ف�رع النجف وذلك
لدي�ه اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية
التثب�ت اق�رارك باملوافقة ع�ى قيام
خالل م�دة أقصاها خمس�ة عرش يوم
الرشي�ك مصطف�ى ش�فيق نعم�ة
وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديرية
بالبن�اء ع�ى حصت�ه املش�اعه يف
يف الدع�وى وف�ق أحكام امل�ادة  22من
القطع�ة املرقم�ة  1 /2926املن�اذرة
قان�ون البطاقة الوطنية رقم  3لس�نة
الحص�وة ح�ي اله�ادي خ�الل م�دة
 2016واألم�ر اإلداري املرقم  24195يف
خمس�ة ع�رش يوم�ا داخ�ل الع�راق
2016 /6 /12
وش�هر خارج العراق من تأريخ نرش
اللواء
االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة
باالعرتاض مستقبال
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استراحة

العدد ( )2458االحد  26ايلول 2021

ميزات يف سامعات
 AirPodsقد ال تعرفها

نجاحا كب ً
ً
ريا منذ إطالق النموذج األول منها
حققت سماعات األذن الالسلكية AirPods
يف عام  .2016ويأتي هذا لسهولة استخدامها وتميزها بالصوت الواضح .ومع ذلك تأتي
سماعات األذن الالسلكية من آبل بالعديد من امليزات التي قد ال تعرفها وهذه أبرزها.
أبرز ميزات سماعات AirPods
االستماع إىل الرسائل عرب AirPods
يمكنك باس�تخدام سماعات  AirPodsتشغيل املس�اعد الصوتي سريي لقراءة الرسائل
الواردة والرد عليها مبارشة عرب الصوت .وهو ما يمكن أن يكون مفي ًدا أثناء القيادة أو
إذا كنت مشغوالً وال يمكنك استخدام يديك.
ولتفعيل هذه امليزة اتبع الخطوات التالية:
 افتح تطبيق اإلعدادات يف هاتف آيفون. حدد خيار اإلشعارات. اضغط عىل خيار إعالن الرس�ائل باس�تخدام س�ريي ومن ثم قم بتبديل الزر إىل وضعالتشغيل.
 انتقل لألسفل ثم حدد خيار الرسائل. قم بتبديل الزر الذي بجوار خيار إعالن الرسائل باستخدام سريي.تخصيص ميكروفون AirPods
تحتوي كال الس�ماعتني ع�ىل ميكروفون مدمج مما يتيح لك إجراء املكاملات بس�هولة.
وبش�كل افرتايض يكون كال امليكروفونني نش�طني إذا كنت تس�تخدم السماعتني .وإذا
كان لديك سماعة واحدة فقط فإنه يتم استخدام هذا امليكروفون بدالً من ذلك.
وإذا كنت ترغب يف اختيار ميكروفون واحد الستخدامه دائمًا فاتبع الخطوات التالية:
 افتح تطبيق اإلعدادات يف هاتف آيفون. حدد خيار البلوتوث ومن ثم اضغط عىل زر  iبجوار سماعات  AirPodsالخاص بك. قم باختيار السماعة التي تريدها. إذا اخ�رتت الس�ماعة اليرسى أو اليمنى فإنها تصب�ح امليكروفون االفرتايض حتى لوكانت هذه السماعة يف حافظة الشحن.

المتاهات

وزارة اﻟﻨﻔﻂ

اﻟﻌﺪد١٨٤٢٨ :
اﻟﺘﺎرﻳﺦ٢٠٢١/٩/٢٢ :

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺼﺎﻓﻲ اﻟﺸﻤﺎل  /ﻣﺼﻔﻰ اﻟﺼﻤﻮد

���� ������ ���� �����
ﺗﻌﻠﻦ ﴍﻛﺔ ﻣﺼﺎﰲ اﻟﺸـﻤﺎل )ﻣﺼﻔﻰ اﻟﺼﻤﻮد( اﺣﺪى ﺗﺸـﻜﻴﻼت وزارة اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻦ اﻋﻼن )ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ( وﺣﺴـﺐ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻤﻟﺒﻴﻨﺔ ﰲ اﻟﺠﺪول ادﻧﺎﻩ وﺟﺪول اﻟﻜﻤﻴﺎت واﻤﻟﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻤﻟﻨﺎﺷـﺊ ،ﻓﻌﲆ اﻟﺮاﻏﺒﻦﻴ ﺑﺎﻻﺷـﱰاك ﻣﻦ اﻟﴩﻛﺎت او اﻤﻟﻜﺎﺗﺐ اﻤﻟﺘﺨﺼﺼﺔ ﻣﻤﻦ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﻢ
اﻟﴩوط اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻤﻟﺬﻛﻮرة ﰲ ادﻧﺎﻩ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻘﺮ ﴍﻛﺘﻨﺎ ﰲ ﺑﻴﺠﻲ -ﻣﺼﻔﻰ اﻟﺼﻤﻮد ،اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﴩ اﻻﻋﻼن ﻻﺳـﺘﻼم ﻧﺴـﺨﺔ ﻣﻦ ﺟﺪول اﻤﻟﻮاﺻﻔﺎت واﻻﻋﺪاد ووﺛﺎﺋﻖ اﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺪرﻩ ) (١٥٠,٠٠٠ﻓﻘﻂ ﻣﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴـﻮن اﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻋﺮاﻗﻲ ﻏﺮﻴ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺮد إﻻ ﰲ ﺣﺎل اﻟﻐﺎء
اﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔ او ﺗﻐﻴﺮﻴ اﺳﻠﻮب ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻋﲆ ان ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻌﻄﺎء ﺑﻈﺮف ﻣﻐﻠﻖ ﰲ او ﻗﺒﻞ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻇﻬﺮا ﻟﻴﻮم اﻻﺣﺪ اﻤﻟﻮاﻓﻖ  ٢٠٢١/١٠/١٧وﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺼﺎدﻓﺔ ﻳﻮم اﻟﻐﻠﻖ ﻋﻄﻠﺔ رﺳﻤﻴﺔ او ﺣﻈﺮا ﻟﻠﺘﺠﻮال ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻴﻜﻮن ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻐﻠﻖ ﰲ اول ﻳﻮم دوام رﺳﻤﻲ ﻳﲇ ﺗﺎرﻳﺦ
اﻟﻌﻄﻠﺔ او اﻟﺤﻈﺮ وﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﺎل ﺑﻌﻬﺪﺗﻪ اﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔ اﺟﻮر ﻧﴩ اﻻﻋﻼن واﻟﺮﺳﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﻋﻠﻤﺎ اﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﻋﻘﺪ اﻤﻟﺆﺗﻤﺮ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻻﺟﺎﺑﺔ ﻋﲆ اﻻﺳﺘﻔﺴﺎرات ﰲ ﺗﻤﺎم اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﴍة ﻣﻦ ﺻﺒﺎح ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء اﻤﻟﻮاﻓﻖ  ٢٠٢١/١٠/١٢ﰲ ﻧﻔﺲ ﻣﻜﺎن اﻟﻘﻄﻊ.

ت رﻗﻢ اﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔ
٢٠٢١/٨٤ ١
ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ

ﻣﻮﺿﻮع اﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔ
ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺳﻴﺎرات ﻧﻮع ﺳﻨﺘﺎﰲ ﻋﺪد٢٤ /
وﺳﻴﺎرات ﻻﻧﺪﻛﺮوز  GXRﻋﺪد٢ /
وﺳﻴﺎرة ﺷﻮﻓﺮﻟﻴﺖ ﻧﻮع ﺳﻠﻔﺮادو ﻋﺪد١/
وﺳﻴﺎرة ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ ﻧﻮع ﺑﻴﻚ اب ﻫﻴﻠﻮﻛﺲ ﻋﺪد١/

اوﻻ -:اﻤﻟﺴﺘﻤﺴﻜﺎت اﻤﻟﻄﻠﻮب ارﻓﺎﻗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﻄﺎء-:
 -١ﻫﻮﻳﺔ اﻟﴩﻛﺔ او ﻣﻜﺘﺐ )ﻣﺘﺨﺼﺺ /ﺻﻨﻒ ﻣﻤﺘﺎز( ﻧﺎﻓﺬة ﻟﻌﺎم  ٢٠٢١ﻣﻊ ارﻓﺎق )ﺷﻬﺎدة
ﺗﺄﺳـﻴﺲ -اﺟﺎزة ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﻬﻨﺔ  -ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺳـﻴﺲ – اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﲇ ﻟﻠﴩﻛﺔ( واﻻﻟﺘﺰام
ﺑﺎﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻤﻟﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎﺗﺐ.
 -٢اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻوﻟﻴﺔ ﺣﺴـﺐ اﻤﻟﺒﻠﻎ اﻤﻟﺒﻦﻴ ﰲ اﻟﺠﺪول اﻋﻼﻩ ﻋﲆ ﺷﻜﻞ ﺻﻚ ﻣﺼﺪق ﻣﻤﻐﻨﻂ او
ﺧﻄﺎب ﺿﻤﺎن ﺻﺎدر ﻣﻦ ﻣﴫف ﺣﻜﻮﻣﻲ او ﻣﴫف اﻫﲇ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﻤﻟﺮﻛﺰي
اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻻﻣﺮ ﴍﻛﺔ ﻣﺼﺎﰲ اﻟﺸﻤﺎل ﻋﲆ اﻻ ﻳﻜﻮن ﺿﻤﻦ اﻤﻟﺼﺎرف اﻤﻟﺤﻈﻮر اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ
واﻤﻟﺒﻴﻨـﺔ ﰲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻤﻟﺮﻓﻘﺔ ﺿﻤـﻦ وﺛﺎﺋﻖ اﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔ وﻳﺘﻢ ﻣﺼﺎدرة اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻜﻮل
ﻋـﻦ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﻜﺘﺎب اﻻﺣﺎﻟﺔ او ﻋﻨﺪ ﺳـﺤﺐ ﻣﻘﺪم اﻟﻌﻄﺎء ﻟﻌﻄﺎﺋﻪ ﺧﻼل
ﻓﱰة ﻧﻔﺎذﻩ وﺑﻌﺪ ﻏﻠﻖ اﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔ او رﻓﺾ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻋﲆ اﺧﻄﺎءﻩ اﻟﺤﺴـﺎﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﻄﺎء
وﺗﺘﺨﺬ ﺑﺤﻘﻪ اﻻﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
 -٣ﺟﻠـﺐ ﻛﺘﺎب ﻋـﺪم ﻣﻤﺎﻧﻌﺔ ﻣﻦ اﻻﺷـﱰاك ﺑﺎﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﺻﺎدر ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌـﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﴬاﺋﺐ
ﻧﺎﻓـﺬة ﻟﻌـﺎم )٢٠٢١ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻠﻮن( ﺑﺄﺳـﻢ اﻟﴩﻛﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻌﻄﺎء )ﺣـﴫا( ﻣﻊ ﻫﻮﻳﺔ
ﴐﻳﺒﻴﺔ ﻧﺎﻓﺬة.
 -٤اﻋﻤـﺎل ﻣﻤﺎﺛﻠـﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻋـﲆ ان ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳـﻢ اﻟﻌﻄﺎء ﻣﻊ اﻤﻟﺴﺘﻤﺴـﻜﺎت اﻋﻼﻩ )ﺑﻈﺮف
ﻣﻐﻠﻖ(.
 -٥وﺻﻞ ﴍاء وﺛﺎﺋﻖ اﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔ )اﻻﺻﲇ(.
 -٦ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺎﻳﺜﺒﺖ ﺣﺠﺐ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ او ﻋﺪم ﺷﻤﻮﻟﻪ ﺑﺈﺟﺮاءات اﻟﺤﺠﺐ.
ﺛﺎﻧﻴﺎً -:ﺗﻌﺘﱪ اﻟﴩوط اﻤﻟﻄﻠﻮﺑﺔ واﻤﻟﺪرﺟﺔ ادﻧﺎﻩ ﺟﺰءا ﻻﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ-:
 -١ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﻌﺪ اﻻﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻤﻟﺪﻳﺮ اﻤﻟﻔﻮض ﺣﴫا.
 -٢ﻳﻠﺘـﺰم ﻣـﻦ ﺗﺤـﺎل ﺑﻌﻬﺪﺗـﻪ اﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟـﴩوط واﻻﻋـﺪاد واﻤﻟﻮاﺻﻔﺎت واﻤﻟﻨﺎﺷـﺊ
واﻟﻔﻘﺮات اﻤﻟﺤﺪدة ﰲ ﺟﺪول اﻤﻟﻮاﺻﻔﺎت.
 -٣ﴍﻛﺘﻨﺎ ﻏﺮﻴ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﻘﺒﻮل اوﻃﺄ اﻻﺳﻌﺎر.
 -٤ﻳﻜـﻮن اﻟﺘﺴـﻌﺮﻴ ﺑﺎﻟﺪﻳﻨـﺎر اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺣـﴫا وﻳﺘﻢ ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻻﺳـﻌﺎر رﻗﻤـﺎ وﻛﺘﺎﺑﺔ )ﻃﺒﺎﻋﺔ
اﻟﻜﱰوﻧﻴـﺔ او ﺑﺎﻤﻟـﺪاد( ﻋﲆ ﺟﺪول اﻻﻋـﺪاد اﻤﻟﺮﻓﻘﺔ ﻃﻲ ﻫﺬﻩ اﻤﻟﻨﺎﻗﺼـﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻚ
واﻟﺸـﻄﺐ وﺧﺘﻤﻬﺎ وﻣﺼﺎدﻗﺘﻬﺎ ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺼﻔﺤﺎت وﻳﻌﻮل ﻋﲆ اﻟﺴـﻌﺮ اﻤﻟﺪون ﻛﺘﺎﺑﺔ
ﰲ ﺣﺎل اﺧﺘﻼﻓﻪ ﻣﻊ اﻟﺴﻌﺮ اﻤﻟﺪون رﻗﻤﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻮل ﻋﲆ ﺳﻌﺮ اﻟﻮﺣﺪة ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺻﺤﺔ
ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻔﻘﺮة.
 -٥ﻻﻳﺠـﻮز ﻤﻟﻘﺪم اﻟﻌﻄﺎء ﺷـﻄﺐ او ﺣﻚ اي ﺑﻨﺪ ﻣـﻦ ﺑﻨﻮد وﺛﺎﺋﻖ اﻤﻟﻨﺎﻗﺼـﺔ او اﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻞ

أشياء
ال تتناوهلا
عىل معدة فارغة

يفضل البع�ض أن يس�تهلوا يومهم
بتن�اول ك�وب م�ن القه�وة ،علم�ا
بأن ه�ذا األمر يمكن أن يس�بب لهم
حموض�ة يف املع�دة ،وينصح الخرباء
برضورة تغيري هذه العادة.
والقه�وة واح�دة م�ن أطعم�ة
ومرشوب�ات ال يفض�ل أن يب�دأ املرء
بها يومه ،حتى يتمتع بصحة جيدة،
وفقا لخ�رباء التغذية ،الذين يؤكدون
أن عمل أعضاء الجس�م يكون بطيئا
يف الصب�اح ،وه�ذا يس�تلزم تن�اول
أش�ياء خفيفة ال تحدث اضطرابا يف
الجسم.
وم�ن ب�ني األش�ياء الت�ي يفضل أن
يتجنبها اإلنسان يف بداية يومه عندما
تكون معدته فارغة:
 القه�وة :يب�دو أن رشب القه�وةبالنس�بة إىل البع�ض طريقة س�هلة
للتخلص م�ن النعاس ،لك�ن رشبها
ع�ىل مع�دة فارغ�ة ق�د ي�ؤدي إىل
الحموضة .وهذا يحفز إفراز حمض
الهيدروكلوري�ك يف الجهاز الهضمي،
مم�ا يس�بب التهاب�ا يف املع�دة ل�دى
البعض.
 املرشوب�ات الب�اردة :ي�ؤدي تناولاملرشوب�ات املثلج�ة ع�ىل مع�دة
فارغة إىل إتالف األغش�ية املخاطية،
وجع�ل عملية الهض�م بطيئة ،بينما
املرشوب�ات الفات�رة أفض�ل ،ألنه�ا
تساعد التمثيل الغذائي يف الجسم.
 األطعم�ة الح�ارة :ي�ؤدي تن�اولالتواب�ل عىل معدة فارغ�ة إىل تهييج
بطانة األخ�رية ،وهو ما يفيض غالبا
إىل عرس الهضم وحموضة يف املعدة,
 الكح�ول :مع ع�دم وجود طعام يفاملع�دة ،تنتق�ل الكحول مب�ارشة إىل
مجرى ال�دم ،وهن�اك يت�م توزيعها
برسعة يف جميع أنحاء الجس�م ،مما
يتس�بب يف اتس�اع األوعي�ة الدموية
وينتج عنه ش�عور مؤق�ت بالدفء،
وانخف�اض مؤقت يف مع�دل النبض،
فضالً عن ازدياد ضغط الدم.
 العلك�ة :مض�غ العلك�ة لي�سباألم�ر الجي�د ،ألن املض�غ يدف�ع
الجهاز الهضم�ي إىل إنتاج مزيد من
األحم�اض ،وهو ما ق�د يلحق رضرا
ببطانة املع�دة ،حيث ال يوجد طعام،
وقد يؤدي تكرار ذلك إىل القرحة.
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ﻋﺪد ﻣﺮات اﻻﻋﻼن
ﻟﻠﻤﺮة اﻻوﱃ

اﻟﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺨﻤﻴﻨﻴﺔ
)(١٫٦٤٧٫٠٠٠٫٠٠٠
ﻣﻠﻴﺎر وﺳﺘﻤﺎﺋﺔ وﺳﺒﻌﺔ
وارﺑﻌﻮن ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
ﻋﺮاﻗﻲ

اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻤﻟﻄﻠﻮﺑﺔ
ﻣﺪة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻوﻟﻴﺔ
ﻫﻮﻳﺔ ﴍﻛﺔ او ﻣﻜﺘﺐ
 /٦٠ﻳﻮم
)(٢٤٫٧٠٥٫٠٠٠
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻧﺎﻓﺬة ﻟﻌﺎم  ٢٠٢١أرﺑﻌﺔ وﻋﴩون ﻣﻠﻴﻮن وﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﺔ
وﺑﺼﻨﻒ ﻣﻤﺘﺎز
اﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻋﺮاﻗﻲ )ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت (٪١٫٥

ﻋﻠﻴﻬﺎ.
 -٦ﻻﻳﺠﻮز ﻤﻟﻨﺘﺴﺒﻲ دواﺋﺮ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم اﻻﺷﱰاك ﰲ اﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﴍة او ﻏﺮﻴ
ﻣﺒﺎﴍة وﻳﺘﺤﻤﻞ اﻤﻟﺨﺎﻟﻒ اﻟﺘﺒﻌﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
 -٧ﻻﻳﺠـﻮز ﻟﻠﻤﺪﻳـﺮ اﻤﻟﻔـﻮض ﰲ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﴍﻛـﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻛﺜـﺮ ﻣﻦ ﻋﻄﺎء واﺣـﺪ ﰲ اﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔ
اﻟﻮاﺣﺪة.
 -٨ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺘﻦﻴ اﻻﺧﺮﻴﺗﻦﻴ ﻛﺤﺪ ادﻧﻰ.
 -٩ﻻﻳﺠـﻮز ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺑﻴﻊ اﻟﻌﻘﺪ او اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻨﻪ اﱃ ﺷـﺨﺺ اﺧـﺮ وﰲ ﺣﺎل ﺛﺒﻮت ذﻟﻚ ﻳﻌﺪ ﻧﺎﻛﻼً
وﺗﺘﺨﺬ اﻻﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺤﻘﻪ.
 -١٠ﻳﺘﺤﻤـﻞ ﻣـﻦ ﺗﺤـﺎل ﺑﻌﻬﺪﺗﻪ اﻤﻟﻨﺎﻗﺼـﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﴬاﺋـﺐ واﻟﺮﺳـﻮم اﻤﻟﻔﺮوﺿﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ
اﻟﻘﻮاﻧﻦﻴ اﻟﻨﺎﻓﺬة.
 -١١اﻟﻌﻘﺪ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﴬﻳﺒﺔ وﻛﺎﻓﺔ اﻟﺮﺳـﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ وﻗﺎﻧﻮن ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
رﻗﻢ  ٥٦ﻟﺴﻨﺔ  ١٩٧٧واﻟﻘﻮاﻧﻦﻴ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻟﻨﺎﻓﺬة واﻟﺮﺳﻮم اﻟﻜﻤﺮﻛﻴﺔ وﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﺎل
ﺑﻌﻬﺪﺗﻪ اﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔ.
 -١٢ﻳﺨﻀﻊ اﻟﻌﻘﺪ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ رﻗﻢ ٢ﻟﺴﻨﺔ  ٢٠١٤اﻤﻟﻌﺪﻟﺔ واﻟﻀﻮاﺑﻂ
اﻤﻟﻠﺤﻘﺔ ﺑﻬﺎ اﻤﻟﻌﺪﻟﺔ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ.
 -١٣ﻳﻌﺘﱪ ﻣﺒﻠﻎ اﻻﺣﺎﻟﺔ ﻗﻄﻌﻴﺎ وﻻﻳﺠﻮز اﻟﺘﻔﺎوض ﻋﻠﻴﻪ.
 -١٤ﻋـﲆ اﻤﻟﺘﻘﺪم ﺗﺜﺒﻴﺖ اﺳـﻤﻪ وﻋﻨﻮاﻧـﻪ وارﻗﺎم ﻫﻮاﺗﻔﻪ واﻟﱪﻳﺪ اﻻﻟﻜﱰوﻧﻲ وﺑﺸـﻜﻞ دﻗﻴﻖ
وواﺿﺢ.
 -١٥ﻳﻠﺘﺰم ﻣﻦ ﺗﺤﺎل ﺑﻌﻬﺪﺗﻪ اﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺣﺴـﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻨﺴـﺒﺔ ) (٪٥ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ
اﻻﺣﺎﻟـﺔ ﺗﻐﻄﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺪة اﻟﻌﻘﺪ وﻓﱰة اﻟﻀﻤﺎن ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﲆ ﺷـﻜﻞ
ﺧﻄـﺎب ﺿﻤﺎن ﺻﺎدر ﻣﻦ ﻣـﴫف ﺣﻜﻮﻣﻲ او ﻣﴫف اﻫﲇ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻟـﺪى وزارة اﻟﻨﻔﻂ
واﻟﺒﻨﻚ اﻤﻟﺮﻛﺰي اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻷﻣﺮ ﴍﻛﺔ ﻣﺼﺎﰲ اﻟﺸﻤﺎل)ش ع(.
 -١٦ﻳﻤﻜﻨﻜـﻢ اﻻﻃـﻼع ﻋﲆ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻌﻘﺪ واﻟﴩوط اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻃﻼع ﻋﲆ ﻧﺴـﺨﺔ
اﻟﻌﻘﺪ اﻤﻟﻨﺸﻮرة ﻋﲆ ﻣﻮﻗﻊ ﴍﻛﺘﻨﺎ ﻋﲆ اﻻﻧﱰﻧﻴﺖ ).(http://nrc.oil.gov.iq
 -١٧اﻤﻟﻔﺎﺿﻠـﺔ واﻻﺣﺎﻟﺔ ﺳـﺘﻜﻮن وﻓﻖ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺗﻨﻔﻴـﺬ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ رﻗﻢ ) (٢ﻟﺴـﻨﺔ
 ٢٠١٤اﻤﻟﻌﺪﻟـﺔ واﻟﻮﺛﺎﺋـﻖ اﻟﻘﻴﺎﺳـﻴﺔ وﻣﻌﺎﻳﺮﻴ اﻟﺘﺄﻫﻴـﻞ اﻤﻟﺮﻓﻘﺔ ﻃﻴﺎ واﻟﺘـﻲ ﻳﺠﺐ ﺧﺘﻤﻬﺎ
وﺗﻘﺪﻳﻤﻬـﺎ ﻣﻊ وﺛﺎﺋﻖ اﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻻﺳـﺘﺜﻨﺎء اﻤﻟﻤﻨﻮح ﻟﴩﻛﺘﻨﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﻗﺒﻮل
اﻟﻌﻄـﺎء اﻟﺬي ﻳﻘﻞ ﺑﻨﺴـﺒﺔ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ) (٪٢٠ﻋـﻦ اﻟﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺨﻤﻴﻨﻴـﺔ اذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻄﺎءات
ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻗﺮار اﻤﻟﺠﻠﺲ اﻟﻮزاري ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ رﻗﻢ ) (١ﻟﺴﻨﺔ .٢٠١٩
 -١٨ﻟﴩﻛﺘﻨﺎ اﻟﺤﻖ ﰲ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻏﻠﻖ اﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔ او اﻟﻐﺎءﻫﺎ ﰲ اي ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ دون

ﺗﺤﻤﻞ اي ﺗﺒﻌﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ او ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
 .١٩ﻳﺘﻢ ﴏف اﻤﻟﺴـﺘﺤﻘﺎت ﻟﻠﴩﻛﺔ اﻤﻟﺤﺎل ﺑﻌﻬﺪﺗﻬﺎ اﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﻋﲆ ﺣﺴـﺎب ) (IBANﺣﺴﺐ
ﻧﻈﺎم اﻤﻟﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻲ.
 -٢٠ﻳﻠﺘﺰم اﻤﻟﺘﻘﺪم ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﴩوط اﻤﻟﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﺎﻻﻋﻼن.
 -٢١ﻟﻠﺠﻨﺔ دراﺳـﺔ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﻄﺎءات اﻫﻤﺎل اي ﻋﻄﺎء ﰲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد اﺧﻄﺎء ﰲ اﻻﺳـﻌﺎر او
ﺣﻚ او ﺷﻄﺐ او ﺗﺼﺤﻴﺢ او ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺣﺘﻰ وان ﻛﺎن اﻤﻟﺘﻘﺪم اوﻃﺄ اﻟﻌﻄﺎءات.
 -٢٢ﻣﺮاﺟﻌﺔ وزارة اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻻﺳﺘﺤﺼﺎل اﺟﺎزات اﻟﻌﻤﻞ ﻤﻟﻨﺘﺴﺒﻴﻜﻢ وﻓﻖ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ رﻗﻢ ) (٣٧ﻟﺴﻨﺔ .٢٠١٥
 -٢٣ﻳﻜـﻮن اﻟﻘﻄـﻊ واﻻﺷـﱰاك ﺑﺎﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﰲ ﻛﺎﻓـﺔ اﻳﺎم اﻻﺳـﺒﻮع )اﻳﺎم اﻟﺪوام اﻟﺮﺳـﻤﻲ(
ﻣﻦ اﻟﺴـﺎﻋﺔ اﻟﺘﺎﺳـﻌﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ وﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﺴـﺎﻋﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻇﻬﺮا واﻋﺘﺒـﺎرا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﴩ
اﻻﻋﻼن.
 -٢٤ﺑﺈﻣـﻜﺎن ﻛﺎﻓﺔ اﻤﻟﺸـﱰﻛﻦﻴ ﺑﺎﻤﻟﻨﺎﻗﺼـﺔ او ﻣﻤﺜﻠﻴﻬﻢ ﺣﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎع ﻓﺘـﺢ اﻟﻌﻄﺎءات ﰲ
ﺗﻤﺎم اﻟﺴـﺎﻋﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﺻﺒﺎح ﻣﻦ ﻳﻮم اﻻﺛﻨﻦﻴ اﻤﻟﻮاﻓﻖ  ٢٠٢١/١٠/١٨ﰲ ﻣﻘﺮ ﴍﻛﺘﻨﺎ ﰲ
ﺑﻴﺠﻲ  -ﻣﺼﻔﻰ اﻟﺼﻤﻮد.
 -٢٥ﻻﺗﴫف اﻤﻟﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﺮاءة ذﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﴬاﺋﺐ.
 -٢٦ﺗﺪﻓﻊ اﻤﻟﺴﺘﺤﻘﺎت ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ وﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﴍﻛﺘﻨﺎ ﺣﺴﺐ اﻤﻟﻮاﺻﻔﺎت
واﻻﻋﺪاد اﻟﻮاردة ﺑﺠﺪول اﻤﻟﻮاﺻﻔﺎت.
 -٢٧اﻟـﺰام ﴍﻛﺎت اﻟﻘﻄـﺎع اﻤﻟﺨﺘﻠـﻂ ﺑﺘﻘﺪﻳـﻢ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨـﺎت اﻻوﻟﻴﺔ اﺳـﺘﻨﺎدا اﱃ ﻛﺘـﺎب وزارة
اﻟﺘﺨﻄﻴـﻂ /داﺋـﺮة اﻟﻌﻘـﻮد اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  -ﻗﺴـﻢ اﻻﺳﺘﺸـﺎرات واﻟﺘﺪرﻳـﺐ اﻤﻟﺮﻗﻢ
ع ١٩٠٠٦/٧/ﰲ .٢٠١٩/٨/٦
 -٢٨ﻟﻼﻃـﻼع ﻋﲆ اﻟﴩوط اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﻳﻢ وﺟـﺪول اﻤﻟﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔ اﻋﻼﻩ
ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻔﺢ ﻣﻮﻗﻊ ﴍﻛﺘﻨﺎ ﻋﲆ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﺎﻤﻟﻴﺔ ).(https://nrc.oil.gov.iq
 -٢٩ﻳﺠﺐ اﻻﻃﻼع ﻋﲆ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ وﺧﺘﻤﻬﺎ وﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ.
 -٣٠ﻟﻼﺳﺘﻔﺴﺎر ﻋﻦ اﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﻳﺮﺟﻰ ﻣﺮاﺳﻠﺘﻨﺎ ﻋﲆ اﻟﱪﻳﺪ اﻻﻟﻜﱰوﻧﻲ
(nrclocalcontract@nrc.oil.gov.iq).

ﻗﺎﺳﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺣﺴﻴﻦ
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة

وزارة اﻟﻨﻔﻂ

اﻟﻌﺪد١٨٤٢٩ :
اﻟﺘﺎرﻳﺦ٢٠٢١/٩/٢٢ :

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺼﺎﻓﻲ اﻟﺸﻤﺎل  /ﻣﺼﻔﻰ اﻟﺼﻤﻮد
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ﺗﻌﻠﻦ ﴍﻛﺔ ﻣﺼﺎﰲ اﻟﺸـﻤﺎل )ﻣﺼﻔﻰ اﻟﺼﻤﻮد( اﺣﺪى ﺗﺸـﻜﻴﻼت وزارة اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻦ اﻋﻼن )ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ( وﺣﺴـﺐ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻤﻟﺒﻴﻨﺔ ﰲ اﻟﺠﺪول ادﻧﺎﻩ وﺟﺪول اﻟﻜﻤﻴﺎت واﻤﻟﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻤﻟﻨﺎﺷـﺊ ،ﻓﻌﲆ اﻟﺮاﻏﺒﻦﻴ ﺑﺎﻻﺷـﱰاك ﻣﻦ
اﻟﴩﻛﺎت او اﻤﻟﻜﺎﺗﺐ اﻤﻟﺘﺨﺼﺼﺔ ﻣﻤﻦ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﴩوط اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻤﻟﺬﻛﻮرة ﰲ ادﻧﺎﻩ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻘﺮ ﴍﻛﺘﻨﺎ ﰲ ﺑﻴﺠﻲ -ﻣﺼﻔﻰ اﻟﺼﻤﻮد ،اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﴩ اﻻﻋﻼن ﻻﺳﺘﻼم ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺟﺪول اﻤﻟﻮاﺻﻔﺎت واﻻﻋﺪاد ووﺛﺎﺋﻖ اﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺪرﻩ ) (١٥٠,٠٠٠ﻓﻘﻂ ﻣﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﻮن اﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻋﺮاﻗﻲ ﻏﺮﻴ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺮد إﻻ ﰲ ﺣﺎل اﻟﻐﺎء اﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔ او ﺗﻐﻴﺮﻴ اﺳﻠﻮب ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻋﲆ ان ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻌﻄﺎء ﺑﻈﺮف ﻣﻐﻠﻖ ﰲ او ﻗﺒﻞ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻇﻬﺮا ﻟﻴﻮم اﻻﺣﺪ اﻤﻟﻮاﻓﻖ ٢٠٢١/١٠/١٧
وﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺼﺎدﻓﺔ ﻳﻮم اﻟﻐﻠﻖ ﻋﻄﻠﺔ رﺳﻤﻴﺔ او ﺣﻈﺮا ﻟﻠﺘﺠﻮال ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻴﻜﻮن ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻐﻠﻖ ﰲ اول ﻳﻮم دوام رﺳﻤﻲ ﻳﲇ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻄﻠﺔ او اﻟﺤﻈﺮ وﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺤﺎل ﺑﻌﻬﺪﺗﻪ اﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔ اﺟﻮر ﻧﴩ اﻻﻋﻼن واﻟﺮﺳﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ،
ﻋﻠﻤﺎ اﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﻋﻘﺪ اﻤﻟﺆﺗﻤﺮ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻻﺟﺎﺑﺔ ﻋﲆ اﻻﺳﺘﻔﺴﺎرات ﰲ ﺗﻤﺎم اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﴍة ﻣﻦ ﺻﺒﺎح ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء اﻤﻟﻮاﻓﻖ  ٢٠٢١/١٠/١٢ﰲ ﻧﻔﺲ ﻣﻜﺎن اﻟﻘﻄﻊ.

ت
رﻗﻢ اﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔ
١
٢٠٢١/٨٣
ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ

ﻣﻮﺿﻮع اﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔ
ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﻌﺪات )ﺷﻔﻞ
– ﻛﺮﻳﻦ – ﺣﻔﺎر ﻣﺘﻌﺪد
اﻷﻏﺮاض(

ﻋﺪد ﻣﺮات اﻻﻋﻼن
اﻟﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺨﻤﻴﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺮة اﻻوﱃ
)(١٫٣١٠٫٠٠٠٫٠٠٠
ﻣﻠﻴﺎر وﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ وﻋﴩة
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻋﺮاﻗﻲ

اوﻻ -:اﻤﻟﺴﺘﻤﺴﻜﺎت اﻤﻟﻄﻠﻮب ارﻓﺎﻗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﻄﺎء-:
 -١ﻫﻮﻳﺔ اﻟﴩﻛﺔ او ﻣﻜﺘﺐ )ﻣﺘﺨﺼﺺ /ﺻﻨﻒ ﻣﻤﺘﺎز( ﻧﺎﻓﺬة ﻟﻌﺎم ٢٠٢١
ﻣﻊ ارﻓﺎق )ﺷﻬﺎدة ﺗﺄﺳﻴﺲ -اﺟﺎزة ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﻬﻨﺔ  -ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ –
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﲇ ﻟﻠﴩﻛﺔ( واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻤﻟﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎﺗﺐ.
 -٢اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻوﻟﻴﺔ ﺣﺴـﺐ اﻤﻟﺒﻠﻎ اﻤﻟﺒﻦﻴ ﰲ اﻟﺠﺪول اﻋﻼﻩ ﻋﲆ ﺷﻜﻞ ﺻﻚ
ﻣﺼـﺪق ﻣﻤﻐﻨـﻂ او ﺧﻄﺎب ﺿﻤﺎن ﺻـﺎدر ﻣﻦ ﻣـﴫف ﺣﻜﻮﻣﻲ او
ﻣﴫف اﻫﲇ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﻤﻟﺮﻛﺰي اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻻﻣﺮ ﴍﻛﺔ ﻣﺼﺎﰲ
اﻟﺸﻤﺎل ﻋﲆ اﻻ ﻳﻜﻮن ﺿﻤﻦ اﻤﻟﺼﺎرف اﻤﻟﺤﻈﻮر اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ واﻤﻟﺒﻴﻨﺔ
ﰲ اﻟﻘﺎﺋﻤـﺔ اﻤﻟﺮﻓﻘﺔ ﺿﻤـﻦ وﺛﺎﺋﻖ اﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔ وﻳﺘﻢ ﻣﺼـﺎدرة اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت
ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻜﻮل ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﻜﺘﺎب اﻻﺣﺎﻟﺔ او ﻋﻨﺪ ﺳﺤﺐ
ﻣﻘﺪم اﻟﻌﻄﺎء ﻟﻌﻄﺎﺋﻪ ﺧﻼل ﻓﱰة ﻧﻔﺎذﻩ وﺑﻌﺪ ﻏﻠﻖ اﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔ او رﻓﺾ
اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻋﲆ اﺧﻄﺎءﻩ اﻟﺤﺴـﺎﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﻄﺎء وﺗﺘﺨﺬ ﺑﺤﻘﻪ اﻻﺟﺮاءات
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
 -٣ﺟﻠـﺐ ﻛﺘﺎب ﻋﺪم ﻣﻤﺎﻧﻌﺔ ﻣﻦ اﻻﺷـﱰاك ﺑﺎﻤﻟﻨﺎﻗﺼـﺔ ﺻﺎدر ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻠﴬاﺋﺐ ﻧﺎﻓﺬة ﻟﻌـﺎم )٢٠٢١ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻠﻮن( ﺑﺄﺳـﻢ اﻟﴩﻛﺔ
ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻌﻄﺎء )ﺣﴫا(.
 -٤اﻋﻤﺎل ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻋﲆ ان ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻄﺎء ﻣﻊ اﻤﻟﺴﺘﻤﺴـﻜﺎت
اﻋﻼﻩ )ﺑﻈﺮف ﻣﻐﻠﻖ(.
 -٥وﺻﻞ ﴍاء وﺛﺎﺋﻖ اﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔ )اﻻﺻﲇ(.
 -٦ﺗﻘﺪﻳـﻢ ﻣﺎﻳﺜﺒﺖ ﺣﺠﺐ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ او ﻋﺪم ﺷـﻤﻮﻟﻪ ﺑﺈﺟﺮاءات
اﻟﺤﺠﺐ.
ﺛﺎﻧﻴـﺎً -:ﺗﻌﺘـﱪ اﻟـﴩوط اﻤﻟﻄﻠﻮﺑـﺔ واﻤﻟﺪرﺟـﺔ ادﻧـﺎﻩ ﺟـﺰءا ﻻﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ
اﻟﻌﻘﺪ-:
 -١ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﻌﺪ اﻻﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻤﻟﺪﻳﺮ اﻤﻟﻔﻮض ﺣﴫا.
 -٢ﻳﻜـﻮن اﻟﺘﺠﻬﻴـﺰ واﻟﺘﻨﻔﻴـﺬ ﺣﺴـﺐ ﻣﺎﻣﺤﺪد ﻣـﻦ اﻋـﺪاد وﻣﻮاﺻﻔﺎت
وﻣﻨﺎﺷﺊ ﰲ ﺟﺪول اﻤﻟﻮاﺻﻔﺎت.
 -٣ﴍﻛﺘﻨﺎ ﻏﺮﻴ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﻘﺒﻮل اوﻃﺄ اﻻﺳﻌﺎر.
 -٤ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺴـﻌﺮﻴ ﺑﺎﻟﺪﻳﻨـﺎر اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺣﴫا وﻳﺘﻢ ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻻﺳـﻌﺎر رﻗﻤﺎ
وﻛﺘﺎﺑﺔ )ﻃﺒﺎﻋـﺔ اﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ او ﺑﺎﻤﻟﺪاد( ﻋﲆ ﺟﺪول اﻻﻋﺪاد اﻤﻟﺮﻓﻘﺔ ﻃﻲ
ﻫـﺬﻩ اﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻚ واﻟﺸـﻄﺐ وﺧﺘﻤﻬﺎ وﻣﺼﺎدﻗﺘﻬﺎ ﻋﲆ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺼﻔﺤﺎت وﻳﻌﻮل ﻋﲆ اﻟﺴﻌﺮ اﻤﻟﺪون ﻛﺘﺎﺑﺔ ﰲ ﺣﺎل اﺧﺘﻼﻓﻪ ﻣﻊ
اﻟﺴـﻌﺮ اﻤﻟﺪون رﻗﻤﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻮل ﻋﲆ ﺳـﻌﺮ اﻟﻮﺣﺪة ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺻﺤﺔ
ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻔﻘﺮة.

ﻣﺪة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
 /٢٧٠ﻳﻮم

اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻤﻟﻄﻠﻮﺑﺔ
ﻫﻮﻳﺔ ﴍﻛﺔ او ﻣﻜﺘﺐ
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻧﺎﻓﺬ ﻟﻌﺎم
 ٢٠٢١وﺑﺼﻨﻒ ﻣﻤﺘﺎز

 -٥ﻻﻳﺠﻮز ﻤﻟﻘﺪم اﻟﻌﻄﺎء ﺷـﻄﺐ او ﺣﻚ اي ﺑﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﻨﻮد وﺛﺎﺋﻖ اﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔ
او اﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
 -٦ﻻﻳﺠﻮز ﻤﻟﻨﺘﺴـﺒﻲ دواﺋـﺮ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم اﻻﺷـﱰاك ﰲ اﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔ
ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﴍة او ﻏﺮﻴ ﻣﺒﺎﴍة وﻳﺘﺤﻤﻞ اﻤﻟﺨﺎﻟﻒ اﻟﺘﺒﻌﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
 -٧ﻻﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ اﻤﻟﻔﻮض ﰲ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﴍﻛﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻄﺎء واﺣﺪ
ﰲ اﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔ اﻟﻮاﺣﺪة.
 -٨ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺘﻦﻴ اﻻﺧﺮﻴﺗﻦﻴ ﻛﺤﺪ ادﻧﻰ.
 -٩ﻻﻳﺠـﻮز ﻣﻄﻠﻘـﺎ ﺑﻴﻊ اﻟﻌﻘـﺪ او اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻨﻪ اﱃ ﺷـﺨﺺ اﺧﺮ وﰲ ﺣﺎل
ﺛﺒﻮت ذﻟﻚ ﻳﻌﺪ ﻧﺎﻛﻼً وﺗﺘﺨﺬ اﻻﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺤﻘﻪ.
 -١٠ﻳﺘﺤﻤـﻞ ﻣـﻦ ﺗﺤـﺎل ﺑﻌﻬﺪﺗـﻪ اﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﻛﺎﻓـﺔ اﻟﴬاﺋﺐ واﻟﺮﺳـﻮم
اﻤﻟﻔﺮوﺿﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﻮاﻧﻦﻴ اﻟﻨﺎﻓﺬة.
 -١١اﻟﻌﻘﺪ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﴬﻳﺒﺔ وﻛﺎﻓﺔ اﻟﺮﺳـﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻗﺎﻧﻮن ﺗﺤﺼﻴﻞ
اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ رﻗﻢ  ٥٦ﻟﺴﻨﺔ  ١٩٧٧واﻟﻘﻮاﻧﻦﻴ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻟﻨﺎﻓﺬة.
 -١٢ﻳﺨﻀﻊ اﻟﻌﻘﺪ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ رﻗﻢ ٢ﻟﺴﻨﺔ ٢٠١٤
اﻤﻟﻌﺪﻟﺔ واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻤﻟﻠﺤﻘﺔ ﺑﻬﺎ اﻤﻟﻌﺪﻟﺔ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ.
 -١٣ﻳﻌﺘﱪ ﻣﺒﻠﻎ اﻻﺣﺎﻟﺔ ﻗﻄﻌﻴﺎ وﻻﻳﺠﻮز اﻟﺘﻔﺎوض ﻋﻠﻴﻪ.
 -١٤ﻋﲆ اﻤﻟﺘﻘﺪم ﺗﺜﺒﻴﺖ اﺳﻤﻪ وﻋﻨﻮاﻧﻪ وارﻗﺎم ﻫﻮاﺗﻔﻪ واﻟﱪﻳﺪ اﻻﻟﻜﱰوﻧﻲ
وﺑﺸﻜﻞ دﻗﻴﻖ وواﺿﺢ.
 -١٥ﻳﻠﺘـﺰم ﻣﻦ ﺗﺤـﺎل ﺑﻌﻬﺪﺗـﻪ اﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﺗﻘﺪﻳـﻢ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺣﺴـﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺑﻨﺴﺒﺔ ) (٪٥ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻻﺣﺎﻟﺔ ﺗﻐﻄﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺪة اﻟﻌﻘﺪ وﻓﱰة اﻟﻀﻤﺎن
ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺼـﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﻮﻗﻴـﻊ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﲆ ﺷـﻜﻞ ﺧﻄﺎب ﺿﻤـﺎن ﺻﺎدر ﻣﻦ
ﻣـﴫف ﺣﻜﻮﻣﻲ او ﻣﴫف اﻫـﲇ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻟـﺪى وزارة اﻟﻨﻔﻂ واﻟﺒﻨﻚ
اﻤﻟﺮﻛﺰي اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻷﻣﺮ ﴍﻛﺔ ﻣﺼﺎﰲ اﻟﺸﻤﺎل)ش ع(.
 -١٦ﻳﻤﻜﻨﻜـﻢ اﻻﻃـﻼع ﻋﲆ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻌﻘﺪ واﻟـﴩوط اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻻﻃﻼع ﻋﲆ ﻧﺴﺨﺔ اﻟﻌﻘﺪ اﻤﻟﻨﺸﻮرة ﻋﲆ ﻣﻮﻗﻊ ﴍﻛﺘﻨﺎ ﻋﲆ اﻻﻧﱰﻧﻴﺖ
(http://nrc.oil.gov.iq).
 -١٧اﻤﻟﻔﺎﺿﻠﺔ واﻻﺣﺎﻟﺔ ﺳـﺘﻜﻮن وﻓﻖ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
رﻗﻢ ) (٢ﻟﺴـﻨﺔ  ٢٠١٤اﻤﻟﻌﺪﻟـﺔ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻘﻴﺎﺳـﻴﺔ وﻣﻌﺎﻳﺮﻴ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ
اﻤﻟﺮﻓﻘـﺔ ﻃﻴﺎ واﻟﺘﻲ ﻳﺠـﺐ ﺧﺘﻤﻬﺎ وﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻣﻊ وﺛﺎﺋـﻖ اﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﻣﻊ
ﻣﺮاﻋﺎة اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء اﻤﻟﻤﻨﻮح ﻟﴩﻛﺘﻨﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﻗﺒﻮل اﻟﻌﻄﺎء اﻟﺬي ﻳﻘﻞ
ﺑﻨﺴـﺒﺔ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ) (٪٢٠ﻋـﻦ اﻟﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺨﻤﻴﻨﻴـﺔ اذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻄﺎءات
ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﺣﺴـﺐ ﻗﺮار اﻤﻟﺠﻠﺲ اﻟﻮزاري ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ رﻗﻢ
) (١ﻟﺴﻨﺔ .٢٠١٩
 -١٨ﻟﴩﻛﺘﻨﺎ اﻟﺤﻖ ﰲ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻏﻠﻖ اﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔ او اﻟﻐﺎءﻫﺎ ﰲ اي ﻣﺮﺣﻠﺔ

ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻوﻟﻴﺔ
)(١٩٫٦٥٠٫٠٠٠
ﺗﺴﻌﺔ ﻋﴩ ﻣﻠﻴﻮن وﺳﺘﻤﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﻮن اﻟﻒ
دﻳﻨﺎر ﻋﺮاﻗﻲ )ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت (٪١٫٥

ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ دون ﺗﺤﻤﻞ اي ﺗﺒﻌﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ او ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
 .١٩ﻳﺘﻢ ﴏف اﻤﻟﺴﺘﺤﻘﺎت ﻟﻠﴩﻛﺔ اﻤﻟﺤﺎل ﺑﻌﻬﺪﺗﻬﺎ اﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﻋﲆ ﺣﺴﺎب
) (IBANﺣﺴـﺐ ﻧﻈﺎم اﻤﻟﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻲ.
 -٢٠ﻳﻠﺘﺰم اﻤﻟﺘﻘﺪم ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﴩوط اﻤﻟﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﺎﻻﻋﻼن.
 -٢١ﻟﻠﺠﻨـﺔ دراﺳـﺔ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﻄﺎءات اﻫﻤﺎل اي ﻋﻄـﺎء ﰲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد
اﺧﻄﺎء ﰲ اﻻﺳـﻌﺎر او ﺣﻚ او ﺷـﻄﺐ او ﺗﺼﺤﻴـﺢ او ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺣﺘﻰ وان
ﻛﺎن اﻤﻟﺘﻘﺪم اوﻃﺄ اﻟﻌﻄﺎءات.
 -٢٢ﻣﺮاﺟﻌﺔ وزارة اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺸـﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻻﺳـﺘﺤﺼﺎل اﺟﺎزات
اﻟﻌﻤﻞ ﻤﻟﻨﺘﺴﺒﻴﻜﻢ وﻓﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ رﻗﻢ ) (٣٧ﻟﺴﻨﺔ .٢٠١٥
 -٢٣ﻳﻜـﻮن اﻟﻘﻄﻊ واﻻﺷـﱰاك ﺑﺎﻤﻟﻨﺎﻗﺼـﺔ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ اﻳﺎم اﻻﺳـﺒﻮع )اﻳﺎم
اﻟﺪوام اﻟﺮﺳﻤﻲ( ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ وﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻮاﺣﺪة
ﻇﻬﺮا واﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﴩ اﻻﻋﻼن.
 -٢٤ﺑﺈﻣـﻜﺎن ﻛﺎﻓﺔ اﻤﻟﺸـﱰﻛﻦﻴ ﺑﺎﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔ او ﻣﻤﺜﻠﻴﻬـﻢ ﺣﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎع
ﻓﺘﺢ اﻟﻌﻄﺎءات ﰲ ﺗﻤﺎم اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﺻﺒﺎح ﻣﻦ ﻳﻮم اﻻﺛﻨﻦﻴ اﻤﻟﻮاﻓﻖ
 ٢٠٢١/١٠/١٨ﰲ ﻣﻘﺮ ﴍﻛﺘﻨﺎ ﰲ ﺑﻴﺠﻲ  -ﻣﺼﻔﻰ اﻟﺼﻤﻮد.
 -٢٥ﻻﺗﴫف اﻤﻟﺴـﺘﺤﻘﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﺮاءة ذﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﴬاﺋﺐ.
 -٢٦ﺗﺪﻓﻊ اﻤﻟﺴﺘﺤﻘﺎت ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ وﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﴍﻛﺘﻨﺎ
ﺣﺴﺐ اﻤﻟﻮاﺻﻔﺎت واﻻﻋﺪاد اﻟﻮاردة ﺑﺠﺪول اﻤﻟﻮاﺻﻔﺎت.
 -٢٧اﻟـﺰام ﴍﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻤﻟﺨﺘﻠـﻂ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻوﻟﻴﺔ اﺳـﺘﻨﺎدا
اﱃ ﻛﺘـﺎب وزارة اﻟﺘﺨﻄﻴـﻂ /داﺋﺮة اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  -ﻗﺴـﻢ
اﻻﺳﺘﺸﺎرات واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻤﻟﺮﻗﻢ ع ١٩٠٠٦/٧/ﰲ .٢٠١٩/٨/٦
 -٢٨ﻟﻼﻃﻼع ﻋﲆ اﻟﴩوط اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﻳﻢ وﺟﺪول اﻤﻟﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺨﺎص
ﺑﺎﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔ اﻋﻼﻩ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻔﺢ ﻣﻮﻗﻊ ﴍﻛﺘﻨﺎ ﻋﲆ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﺎﻤﻟﻴﺔ
(https://nrc.oil.gov.iq).
 -٢٩ﻳﺠﺐ اﻻﻃﻼع ﻋﲆ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ وﺧﺘﻤﻬﺎ وﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ.
 -٣٠ﻟﻼﺳﺘﻔﺴﺎر ﻋﻦ اﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﻳﺮﺟﻰ ﻣﺮاﺳﻠﺘﻨﺎ ﻋﲆ اﻟﱪﻳﺪ اﻻﻟﻜﱰوﻧﻲ
)(nrclocalcontract@nrc.oil.gov.iq
 -٣١ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻄﺮف اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺘﺤﻤﻴﻼت اﻹدارﻳﺔ ﺑﻨﺴـﺒﺔ ﻻﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ )(٪٢٠
ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻻﻋﻤﺎل اﻟﻐﺮﻴ ﻣﻨﻔﺬة.

ﻗﺎﺳﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺣﺴﻴﻦ
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة
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احتاد الكرة يمنح صالحيات واسعة
لالنكليزي ويتل
المستقبل العراقي /متابعة
ُ
رئي�س االتح�اد املرك�زي لكرة
اجتم�ع
الق�دم عدن�ان درجال ،أم�س الجمعة،
باملدي�ر الفن�ي لالتحاد (ج�ون ويتل)،
بحض�ور عض�و االتح�اد كوفن�د عب�د
الخالق واألمني العام محمد فرحان.
رشح مفص ٍل
واستمع رئيس االتحاد إىل
ٍ
م�ن املدير الفني عن رؤيته املس�تقبلية
لعم�ل االتح�اد واملنتخب�ات الوطني�ة،
وتطبي�ق س�راتيجية كروية تس�هم يف
تطوير املنظومة الكرويّة.
وتحدث املدي ُر الفني عن آخر اجتماعاته
مع اللجنة الفنية لالتحاد الدويل وكيفية
االستفادة منها.
َ
وقال رئيس االتحاد عدنان درجال :عملنا ينصب
عىل تطوير جميع املفاصل يف االتحاد بطروحات

مبتك�رة وأس�اليب حديث�ة ،ومنه�ا الجان�ب
الفن�ي لتحقيق األه�داف املرس�ومة عرب تطبيق
سراتيجية ش�عارها االهتمام بالفئات العمرية
بإرشاف لجنة فنية متخصصة ،لذلك استمعنا اىل

صافرة يابانية ملواجهة
العراق واإلمارات

كرة كربالء تتأهب لدوري الدرجة األوىل
المستقبل العراقي /متابعة

بالغ.
املدير الفني
باهتمام ٍ
ٍ
َ
وأضاف ،منحنا املدير الفني (جون ويتل)
الصالحيات الكاملة حسب الرؤية التي
تم طرحها يف اجتماع األمس ،واملتضمنة
تطوي�ر الفئ�ات العمري�ة وامل�الكات
التدريبية املحلي�ة ،وفتح املراكز التابعة
مبارش
ب�إرشاف
لالتحاد يف املحافظات
ٍ
ٍ
من املدير الفني االنكليزي وبالتنس�يق
مع االتح�ادات الفرعية يف كل محافظة
الكتش�اف املواه�ب وصقله�ا بطريقة
علمية تخدم كرتنا مستقبالً.
ُ
نهدف
واختت� َم درجال حديث�ه بالقول:
اىل وض�ع ركائز قوية تس�تند اىل الرؤية
الناضجة والسراتيجيات الطويلة املدى
الت�ي تس�هم يف النهوض بواقع كرتن�ا ،واالبتعاد
ع�ن االرتجالية يف العمل ،ونتطلع أن نحصد ثما َر
الخطط املوضوعة مستقبالً.

استقالة أوىل يف دورينا

ناجلسامن ينتقد ترصف بافارد
المستقبل العراقي /متابعة
انتق�د جوليان ناجلس�مان ،م�درب باي�رن ميونخ،
العبه الفرنيس بينيامني بافارد ،بعد طرده خالل فوز
فريقه خارج أرضه عىل جروير فورت ( ،)1-3أمس
الجمعة ،يف سادس جوالت الدوري األملاني.
واضطر الفريق البافاري إلكمال املباراة ب� 10العبني
بع�د طرد بافارد املبارش ،عق�ب مرور  3دقائق فقط
عىل بداية الشوط الثاني.

المستقبل العراقي /متابعة
أعلن االتحاد الدويل لكرة الق�دم ،الطواقم التحكيمية التي
س�تقود مباريات الجول�ة الرابع�ة للتصفيات اآلس�يوي ِة
املؤهلة ملونديال قطر .2022
ويالق�ي منتخب العراق نظريه اإلماراتي يف رابع مبارياته
بالتصفيات اآلس�يوية لحس�اب املجموعة األوىل ،يف الثاني
عرش من الش�هر املقبل عىل استاد زعبيل بنادي الوصل يف
دبي.
ويقود املباراة طاقم تحكيم ياباني بقيادة ريوجي س�اتو
(للس�احة) ،وياماي�ويش هريويش (مس�اعد أول) وميهرا
ج�ون (مس�اعد ث�ان) ،واراك�ي يوس�وكا (حك�م رابع)،
والسنغافوري جون شيا إنج واه (مقيم الحكام).

المستقبل العراقي /متابعة
المستقبل العراقي /متابعة

ق�ال أويل جون�ار سولس�كاير م�درب
مانشس�ر يونايت�د ،إن كريس�تيانو
رونال�دو ،يمكنه االس�تمرار يف اللعب عىل
املستوى األعىل حتى بلوغ  40عامً ا.
وس�جل رونالدو 4 ،أهداف منذ عودته إىل
مانشس�ر يونايتد قادمً ا من يوفنتوس يف
أغسطس/آب املايض.
وأشاد سولسكاير باللياقة البدينة املتميزة
الت�ي يتمتع بها رونالدو 36 ،عامً ا ،والذي
أصبح يف األس�بوع امل�ايض ،الالعب األعىل
دخ�ال ع�ىل مس�توى العال�م متفوقا عىل
ليونيل مييس.
وقب�ل مب�اراة يونايتد مع ضيفه أس�تون

اعرف زالت�ان إبراهيموفيتش مهاجم ميالن ،بأنه يتقدم يف
السن ،وجسده بات ال يتماىش مع عقله يف الفرة الحالية.
وق�ال إب�را يف ترصيحات أبرزه�ا موقع كالتش�يو مريكاتو
«عندما كنت صغ ً
ريا ،كنت ألعب حتى لو شعرت بألم يف الوتر
مثل اليوم».

وتابع «كنت أرغب يف الفوز وتسجيل األهداف ،لكني توقفت
مع الوقت والخربة ،اكتش�فت العق�ل ،وأدركت مدى أهمية
التحدث إىل جسدك».
ً
«حسنا ..تفكريي اآلن عىل ما يرام ،لكن جسدي يتقدم
ونوه
يف السن ،وال يواكب تفكريي دائمًا وهذه مشكلة».
وأوضح «هذا العام يجب االستماع إىل جسدي كل يوم ،ولكل
إش�ارة صغرية يرس�لها يل .ومن خالل القيام بذلك ،يمكنني

أالبا :ال يمكن مقارنة مدريد
بميونخ ..وما زلت أحب بايرن

تحدث دافيد أالبا ،ظهري ريال مدريد ،عن
تجربته م�ع النادي امللكي وعمله مجد ًدا
مع املدرب اإليطايل كارلو أنشيلوتي.
وقال أالبا ،يف ترصيحات لصحيفة «بيلد»
األملانية« :تقبيل ش�عار ريال مدريد يوم
تقديم�ي جعل جمه�ور باي�رن يتحدث
ً
كث�ريا؟ ه�ذا ال يعن�ي أنني ل�م أعد أحب
باي�رن ميون�خ .لق�د كان مج�رد ي�وم
ممي�ز للغاية بالنس�بة يل ،وبداية ملرحلة
جديدة».
وأضاف« :لم أرغب يف اس�تفزاز جماهري
باي�رن عىل اإلطالق ،حي�ث قضيت ثالثة
عرش عامً ا هناك ،وكانت س�نوات رائعة.
س�أكون دائما شاكرًا للجماهري والنادي
ع�ىل منح�ي فرص�ة التطور كش�خص
والع�ب .لق�د أصبح�ت ميون�خ وطن�ي
الثان�ي .ل�م أك�ن أري�د إيذاء مش�جعي

المستقبل العراقي /متابعة

البافاري».
وتابع« :لم الشمل مع أنشيلوتي مجد ًدا؟
إن العمل معه رائ�ع .كانت لدينا بالفعل
عالق�ة جي�دة للغاية يف ميون�خ ،كما أن
الحماس ال�ذي ينقل�ه للمجموعة يف كل
جلسة تدريبية لم يتغري».
وواص�ل« :تعاق�د باي�رن م�ع مواطنك
س�ابيتزر؟ إن�ه رجل رائع والع�ب رائع،
ولديه كل م�ا يحتاجه ليكون الع ًبا كب ً
ريا
يف العال�م .نش�أ يف اليبزي�ج وأنا س�عيد
للغاية ،بصفتي نمساو ًيا ،ألنه قرر اتخاذ
هذه الخطوة .إنه سيمنح بايرن الكثري.
لقد تحدث�ت معه لفرة طويلة ،وأخربته
أنه ن�ا ٍد رائ�ع وس�يكون لدي�ه لحظات
استثنائية».
وخت�م« :املقارن�ة بني الحي�اة يف ميونخ
ومدري�د؟ مدري�د ال يمك�ن مقارنته�ا
بميونخ .األخرية أصبحت موطني الثاني،
وستبقى دائمًا يف قلبي».

في�ال بال�دوري اإلنجليزي اليوم الس�بت،
قال سولسكاير« :لن تكون هناك مفاجأة
بالنسبة يل ،إذا استمر يف اللعب حتى بلوغه
 40عامً �ا .طريق�ة اهتمامه بنفس�ه هي
الس�بب واألس�اس يف كل يشء م�ع بعض
العوامل الوراثية بالتأكيد».
وأض�اف «لقد س�خر كل طاقات�ه البدنية
للوصول إىل املستوى الذي يتمتع به حال ًيا.
سيس�تمر يف املالعب طاملا كان قادرا عىل
ذلك بدنيا وذهنيا».
وت�وج رونال�دو بجائ�زة أفض�ل العب يف
العالم  5مرات.
وأش�ار املدرب النرويجي إىل أن رونالدو ال
ً
حريصا عىل الفوز باملزيد من األلقاب
يزال
والجوائز كما كان دائمًا.

رقم قيايس جلوارديوال مع مانشسرت سيتي

قاد املدرب اإلس�باني بيب جوارديوال ،فريقه مانشس�ر
س�يتي للفوز عىل تشيليس  ،0-1يف قمة مباريات الجولة
السادسة من الدوري اإلنجليزي املمتاز.
وأحرز جابرييل جيس�وس هدف الفوز يف الشوط الثاني،

إبراهيموفيتش :جسدي ال يواكب تفكريي

المستقبل العراقي /متابعة

وتحدث ناجلس�مان عن طرد باف�ارد ،يف ترصيحات
أبرزتها شبكة «سكاي» ،قائال« :آمل بأال يحصل عىل
عقوبة أكثر من مباراتني».
وأض�اف« :لم يك�ن تدخله رضوري�ا يف تلك اللحظة،
حي�ث كان ال ي�زال بإمكانن�ا منع الهجم�ة بطريقة
أخ�رى ،وأدركت أنه�ا بطاقة حمراء مس�تحقة بعد
رؤيتها الحقا».
ورغ�م اعراف�ه ب�أن البطاق�ة الحمراء مس�تحقة،
اعرض ناجلس�مان عىل قرار الحكم بعد الطرد ،مما

دف�ع األخري ملنح�ه بطاقة صف�راء ،ليق�ول عن ذلك
«رأي�ت أنه قرار غ�ري مربر ،ألن الكرة ل�م تكن بعيدة
عن�ا ،وال أعتق�د أنن�ي س�أتلقى عقوبة بس�بب هذا
اإلنذار».
وفيم�ا يتعلق باملباراة ،ختم« :كنت منزعجا بس�بب
إهدارنا نصف الوقت بش�كل أو بآخر ،لكن يف النهاية
الف�وز كان مهما أمام فريق صاع�د حديثا ،حيث لم
نسمح له بخلق العديد من الفرص ،حتى عندما كان
يفوقنا عدديا ،واآلن نحن يف الصدارة وهذا جيد».

سولسكاير :رونالدو يمكنه اللعب حتى سن  40عام ًا

ق�دم املدرب احم�د رحيم اس�تقالته بصورة رس�مية من
مهم�ة االرشاف عىل قي�ادة فريق الديوانية يف منافس�ات
دوري الك�رة املمت�از للموس�م الح�ايل الس�باب وصفه�ا
بالخاصة ،بينما وافقت االدارة عىل قرار االستقالة واعلنت
مبارشة تسمية سعيد محسن خلفا له.
وكت�ب رحي�م يف صفحت�ه الش�خصية بموق�ع التواصل
االجتماع�ي «فيس�بوك» :إىل ادارة الديواني�ة املحرمة واىل
الجمه�ور الويف ش�كرا لكم ع�ىل كل يشء ،واقدم اعتذاري
عن االستمرار بالعمل السباب خاصة .وتعد االستقالة هي
األوىل يف دورين�ا للموس�م الجديد ،كم�ا انها تصنف ضمن
خانة األغرب عىل االطالق كون املدرب لم يخض اي مباراة
رسمية مع فريقه حتى اآلن.
وبعد مرور أقل من ساعة عىل استقالة رحيم ،اعلنت ادارة
الديوانية عرب موقعها الرس�مي تس�مية س�عيد محس�ن
مدرب�ا جدي�دا لفريقه�ا ال�ذي تنتظ�ره مواجه�ة صعبة
للغاية ي�وم غد االحد أم�ام الزوراء ضمن الجول�ة الثانية
ملسابقة الدوري .ويبدو مشوار الديوانية مبهما حتى اآلن
يف منافس�ات املوس�م الحايل الس�يما انه حرم من خوض
مواجهت�ه األوىل امام النج�ف بناء عىل طلب م�ن االتحاد
الدويل لكرة القدم «فيفا» عىل خلفية شكوى سابقة تقدم
بها مح�رف مثل الديوانية يف املوس�م املايض ولم يتقاض
اجور عقده.

المستقبل العراقي /متابعة

يواصل فريق كرة كربالء تحضرياته اليوميَّة يف
معس�كره التدريبي املقام يف الس�ليمانية الذي
يمتد لثماني�ة أيام وبواقع وحدت�ني تدريبيتني
صباحي�ة ومس�ائية تحض�ريا للمش�اركة يف
منافسات دوري الدرجة االوىل املؤمل أن ينطلق
منتص�ف الش�هر املقب�ل حي�ث
س�يالقي ن�ادي الس�ليمانية غ�دا
االحد يف مب�اراة تجريبية والثالثاء
مع س�ريوان.وقال م�درب الفريق
الكابت�ن ع�ي وهاب :إن معس�كر
الس�ليمانية فرص�ة مثالي�ة لرفع
وت�رية االع�داد البدن�ي والخططي
للفريق قبل الدخول يف منافس�ات
الدوري وإدارة الن�ادي عملت عىل
تلبي�ة جمي�ع متطلب�ات الفري�ق
إلنجاح املعس�كر الذي نس�عى من
خالله اىل وضع اللمس�ات األخرية
عىل تش�كيلة الفري�ق الذي أصبح
أكث�ر جاهزي�ة اآلن الس�يما بع�د

املش�اركة يف بطول�ة تنش�يطية أقامه�ا نادي
الكاظمي�ة يف بغ�داد قبل أي�ام تخلي�دا لذكرى
املرح�وم مظفر هاش�م وأحرزنا فيه�ا اللقب.
واضاف كنا بأمس الحاجة للمشاركة يف بطولة
ذات طاب�ع تنافيس مش�ابه ملباري�ات الدوري
وكانت حاف�زا ودافعا معنوي�ا لالعبني لتقديم
مستوى جيد أعاد الثقة يف نفوس أعضاء الفريق
بعد ضياع فرصة التأهل للموسم املايض ،مبينا

أن بطول�ة ال�دوري هذا الع�ام تختل�ف تماما
ع�ن الس�ابق من خالل ع�دد الفرق املش�اركة
 24فريق�ا ،وهذا العدد يمنح فرصا متس�اوية
لجمي�ع الف�رق من خ�الل التعوي�ض يف حالة
اإلخف�اق يف االدوار االوىل والتنافس يبقى قائما
حت�ى االدوار األخرية.وتابع وهاب ،بالرغم من
صعوبة املهمة لكننا نعش�ق التحدي وسنكون
الرق�م األصعب لجميع الفرق خاصة ان االدارة
احتفظت بعنارص املوس�م املايض
وهي حالة إيجابي�ة بفضل وجود
عام�ل التجان�س ماب�ني الالعبني
باالضافة اىل ع�ودة الالعبني حيدر
جبار وكرار صالح وتجديد التعاقد
مع املح�رف كن�ارا واس�تقطاب
مهاجم جديد ومن خالل املباريات
التجريبي�ة يف املعس�كر وأخرى يف
كربالء سنختار التشكيلة النهائية
للدخول يف أجواء املنافسة والجميع
عازم عىل أن يكون هذا املوسم هو
عودة كرة كربالء اىل دوري األضواء
من جديد لتحقيق حلم الجماهري.

تجنب العواقب األسوأ ،حتى ألعب باستمرار».
وواصل النجم الس�ويدي «أحتاج إىل التفكري ببطء يومً ا بعد
يوم ،وأن أفكر أنني لست سوبر مان».
وأكم�ل «عندما وصلت ميالن ،س�ألت يف غرفة خلع املالبس
عن عدد الذين لعبوا مباراة بدوري أبطال أوروبا ،اثنان فقط
رفعا أيديهما .ظننت أنها مزحة».
وشدد «املوسم املايض كان هدفنا بلوغ أبطال أوروبا والفوز

ليقف�ز مانشس�ر س�يتي للص�دارة مؤقت�ا ،بعدما رفع
رصي�ده إىل  13نقط�ة ،وه�و الرصيد ذاته ال�ذي يحمله
تش�يليس ومانشس�ر يونايت�د وليفرب�ول ال�ذي يلتقي
برينتفورد يف وقت الحق.
وه�ذا أول ف�وز يحقق�ه جواردي�وال عىل امل�درب األملاني
توم�اس توخيل ،بعدما اس�تلم األخري ،تدريب تش�يليس

ً
ناجح�ا يف ذلك ،لكنن�ا اقربنا،
بال�دوري اإليط�ايل ،لم أك�ن
ووصلن�ا إىل الوصاف�ة ،ه�ذا ليس بس�ببي فق�ط ،لقد قمنا
جمي ًعا بعمل رائع يف الفريق».
وأت�م «لق�د فهم الزم�الء ،حتى الش�باب ومن لي�س لديهم
خربة ،ما يتطلبه األمر كي نصل إىل ما حققناه يف مايو/آيار
املايض .هناك يشء مفق�ود لتحقيق األلقاب ،ونحن جمي ًعا
نعمل بجد عىل هذا األمر».

عائلة مالديني تعود لألضواء يف ميالن
المستقبل العراقي /متابعة
عادت عائلة مالديني إىل الظهور يف التش�كيلة
األساس�ية مليالن بالدوري اإليط�ايل ،ألول مرة
منذ أكثر من  12عامً ا.
وكان س�يتفانو بي�ويل ،املدي�ر الفن�ي
للروس�ونريي ،أعل�ن تش�كيلة فريق�ه ملباراة

س�بيزيا ،بوجود دانييل ،نج�ل باولو مالديني
وحفيد تشيزاري مالديني.
ً
ووفق�ا لش�بكة «أوبت�ا» لإلحصائي�ات ،فإن
دانيي�ل مالديني دخل التش�كيلة األساس�ية،
الي�وم الس�بت ،ألول مرة يف ال�دوري اإليطايل،
بع�د  12س�نة و 117يومً �ا م�ن آخ�ر مباراة
خاضه�ا والده (باولو مالديني) أساس� ًيا مع

الروسونريي يف الكالتش�يو.وتعود آخر مباراة
ً
أساس�يا مع مي�الن يف الدوري إىل 31
ملالديني
مايو/آيار  2009ضد فيورنتينا.
يذك�ر أن مي�الن يحتل املرك�ز الثالث يف جدول
ترتي�ب ال�دوري اإليط�ايل برصي�د  13نقطة،
متس�او ًيا مع إن�ر صاح�ب الوصافة ،وخلف
نابويل املتصدر بنقطتني.

يوفنتوس يزاحم ريال مدريد وبايرن عىل صفقة جمانية
المستقبل العراقي /متابعة
يرغ�ب يوفنت�وس يف الحصول ع�ىل خدمات
أحد الالعب�ني البارزين يف صفوف تش�يليس
خالل املوسم الحايل.
وينته�ي عق�د األملان�ي أنطوني�و روديجر،
مداف�ع تش�يليس ،يف الصي�ف املقب�ل ،ول�م
يوافق الالع�ب حتى اآلن ع�ىل تجديد عقده

مع البلوز.
وحس�ب صحيفة «موندو ديبورتيفو» ،فإن
يوفنت�وس بات ينافس ري�ال مدريد وبايرن
ميون�خ ،للحص�ول عىل خدم�ات روديجر يف
الصيف املقبل.
وأش�ارت إىل أن روديج�ر تح�ول مس�تواه
لألفض�ل مع وصول مواطنه توماس توخيل
لتدري�ب البل�وز ،وأصبح من أب�رز مدافعي

الفريق اللندني.
وأوضح�ت أن وكالء روديج�ر ،يري�دون
معرف�ة الع�روض الت�ي س�يحصل عىل
الالع�ب األملان�ي يف يناير/كان�ون ث�ان
املقبل.
وذكرت الصحيفة اإلسبانية أن روديجر
يري�د الحصول عىل راتب س�نوي يبلغ
 12مليون يورو يف عقده الجديد.

منتصف املوسم املايض.
وحسب شبكة إحصائيات «أوبتا» ،فقد أصبح جوارديوال
صاح�ب الرقم القي�ايس كأكثر مدرب يحق�ق انتصارات
مع مانشس�ر س�يتي يف كافة املس�ابقات ،برصيد 221
انتص�ارًا ،ليتف�وق عىل ليس ماكدووي�ل الذي حقق 220
فو ًزا.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد  2458االحد  26أيلول 2021

مساحة للرأي

امـضـاءات

عدنان أبوزيد

ضياء محسن االسدي

جتربة سنغافورة مع الفساد

وتنظم املؤتمراتَ ،
ّ
ُ
ّ
ُت ّ
َ
وتش ّغ ُل
وتس�خر القضاء،
اللجان الرقابية
الدول،
ش�ك ُل
ُ
وتطل�ق األب�واق ،ملكافح�ة الفس�اد ،لك�ن دون جدوى ،ب�ل يزداد
اإلع�ام،
ويوغ�ل الفاس�دون أكث�ر يف النه�ب وابتكار األس�اليب لتجنب
اس�تفحاال،
ِ
الوق�وع تحت طائل�ة القانون.من الدول التي نجح�ت يف محارصة وحوش
الفس�ادْ ،
وقتل م�ارده يف القمقم ،س�نغافورة التي أصحب�ت مثاالً يحتذى
به يف الش�فافية والنزاهة .دول أوربا الغربية معروفة برصامتها يف الس�ؤال
ع�ن مصادر أم�وال األفراد ،م�ا ّ
يفس انع�دام تدفق األموال املش�بوهة من
الخ�ارج ،اليه�ا ،والتي تأخذ طريقه�ا يف بنوك دول تتيح لألم�وال املجهولة
املصدر ،االس�تقرار فيها .س�نغافورة الت�ي نجحت يف التنمي�ة واالعمار ،ال
تكتفي بإنش�اء لجان مكافحة الفس�اد وترشيع القوانني القوية ،بل قرنت
ذل�ك بالتطبيق الصارم لقان�ون «من اين لك هذا» ،وتوثيق مدونات س�لوك
املوظفني العموميني ،ومحاس�بتهم حثيثا ،ولم تبدأ بصغار املوظفني وافراد
الش�عب ،بل باملس�ؤولني واألعيان ،األمر ال�ذي عزز ثقة الش�عب بالواجب
والقي�ادة .حدث ذلك يف س�نغافورة عىل الرغم من الفقر ،وس�وء الصحة،
ونقص املس�اكن ،واالنفجار السكاني ،لكن رئيس الوزراء يل كوان يو ،الذي
يلقبه الشعب باملؤسس ،أدرك ان التخلص من هذه اآلفات سيكون مستحيا
ما لم يتم التخلص من الفساد يف الخدمة العامة ،اذ من غري املمكن لحكومة
نخرة وموظفي خدمة مرتشني ،ان يساهموا يف تطوير الباد ،ليقرر وفريقه
ِ
الحكومي ارتداء القميص األبي�ض ،يف داللة عىل الحكومة النظيفة .أضفى
ّ
وسن
يل كوان يو والزعماء الاحقون ،الطابع املؤس�ي يف مكافحة الفساد
قانونا ُيجرب املتهم إثبات رشعية أماكه ومصدر أمواله ،كما ّ
ان اية ثروة غري
ّ
مفسة وغري متناسبة مع مصادر الدخل املعروفة للفرد ،عرضة للمصادرة
ُ
خرب عن
ي
راح
الذي
املواطن
ثقة
من
الحكومة
إج�راءات
زادت
وقد
الفوري�ة،
ِ
أي ش�خص أثرى بطريقة مشبوهة .املهم يف تجربة سنغافورة ،انها لم تبدأ
يف برنامج مكافحة الفس�اد ،من القاعدة بل م�ن القمّة ،حني وضعت كبار
املس�ؤولني الفاس�دين والنخب املش�كوك يف مصادر أموالها ،يف الس�جون،
بعد ان ّ
تمتعت مكاتب التحقيقات بصاحيات واس�عة ،تتيح استدعاء أعىل
س�لطة يف الدولة .تتعامل س�نغافورة ،بعد ان أصبح�ت قطبا عامليا لجذب
أموال االس�تثمار ،برصامة مع املؤسس�ات املالية التي تحاول غسل األموال
عىل أرضها ،حماية لسمعتها العاملية .استمع ُْت اىل رئيس الوزراء مصطفى
الكاظم�ي ،وهو يب�دي اعجابه بالتجربة الس�نغافورية ،ويب�دو أنه وضع
اإلصبع عىل الجرح العراقي ،يف اقتفاء إثر هذا البلد اآلس�يوي ،الذي نجح يف
إرساء وعي جمعي يحرث عىل نظام نظيف ،وبات الجميع يسارع يف محاربة
اية ممارسات فاسدةّ ،
كل من موقعه ،بعدما صار يقينا ،ان القانون ينطبق
ع�ىل الجميعّ .
إن مث�ا صينيا يقول« :إذا كانت العارض�ة العلوية منحرفة،
فإن الحزم السفلية س�تكون ملتوية» ،لجدير باالهتمام ،لكي يبدأ الحفاظ
عىل املال العام ،من الذروة اىل األساس ،وليس العكس.

رحلة األمل والفقر
هكذا تش�د الرح�ال يف كل صباح يف أخطر رحلة يومي�ة يف حياتها إىل
م�كان عملها يف القرية املج�اورة لها بني عربات القط�ار الذي يقف
يف قريته�ا ليت�زود باملس�افرين فيه واملتس�لقني علي�ه حاملة معها
الرع�ب واألمل يوميا تحتضن طفلتها الرضيعة بني يديها املرتجفتني
تضمه�ا إىل صدره�ا بحنان األم بإحدى يديها واألخرى تمس�ك بعتلة
عربة القطار تثبت بها جس�دها املتهالك لقطار الرعب املسع املدوي
بصوت�ه ودخان�ه املتصاعد يخرتق الفض�اء من حول�ه والذي يخنق
األنف�اس يلفح وجهها املتعب املكفهر الحنطي الذي يش�به س�نابل
الحنطة التي تغطي األرايض من حولها املزين بخطوط سوداء خطها
هواء الس�موم وأثقال الزمن املر ووطأة الفقر حيث تحبس أنفاسها
ب�ني أضلعها بني فرتة وأخرى خوفا من دخول الهواء الحار إىل رئتها.
إن ع�وز الحي�اة وثقلها جعله�ا ال تملك ثم�ن التذك�رة تقابلها عزة
نفسها وكرامتها التي ال تسمح لها بالذل ومهانة السؤال وهذا ديدن
الفق�راء املتعففني الذين ال يملكون إال كرامتهم فارتأت أن تجازف يف
هذه املحاولة الخطرة.
إن كل نظرت لطفلتها وهي تتضور جوعا وعطشا وتعبا ترى يف وجهها
الناعم حرارة الفقر وأمله لكن تكتمه يف نفسها وقلبها الذي يذوب بني
ثنيا صدرها ولس�انها يلعن األيام الضواري وآالمها وجربوتها يف حني
ت�رى األمل يف أبنتها يلوح يف األفق تتصرب به وتتلمس�ه يف قادم األيام
وبصي�ص من األمل القادم الذي تنتق�ل به إىل خري من الدنيا وتنفرج
السائر فالزمن مخبوء به املفاجئات.

رشطة كربالء تعيد مبلغ من املال لزائر
أمريكي اجلنسية
عث�رت إح�دى مف�ارز قس�م رشط��������ة النج�دة يف كرباء املقدس�ة،
الس�بت ،عىل مبل�غ من امل�����ال قدره الف وخمس�مائة وس�بعون دوالر
أم����ريكي مع س�ت�������ون الف دينار عراقي لزائر أمريكي الجنس�ية
 .وذك�ر بيان لقيادة رشط�ة كرباء ،انه «بعد البح�ث والتحري عن صاحب
املال وإش�عار الس�يطرة البيني���ة وأثناء تفتيش الحقيب�ة من قبل دورية
النجدة تم ماحظة رقم هاتف داخل الحقيب�����ة  ،تم االتصال عليه وكان
الشخص أمريكي الجنسية من والية تكساس احد زوار اإلمام الحسني عليه
الس�ام» .واضافت انه»ت���������م التعرف عىل ص����احب املال حسب
املستمس�كات املوج����وده داخل الحقيب�ة واحالة املبل���غ م�ع االوراق
الثبوتية اىل مركز الرشطة وتسليمها اىل صاحبها بموجب وصل استام».

كـاريكـاتـير

بالصور ..طريق (ياحسني) بني كربالء والنجف يشهد اقامة اكرب صالة مجاعة موحدة

ش�هد الطري�ق الرابط بني محافظت�ي (كرباء
املقدس�ة والنج�ف االرشف) ،الي�وم الس�بت
،املواف�ق ( )17صفر ،اقام�ة اكرب صاة جماعة
امتدت لعدة كيلومرتات بمش�اركة آالف املصلني
من الزائرين املتجهني اىل كرباء إلحياء مراسيم
زي�ارة اإلم�ام الحس�ني (علي�ه الس�ام).ونقل
موقع العتبة يف بي�ان عن ،إمام الجماعة ،احمد

االش�كوري ،الق�ول إن»الطري�ق ب�ني كرب�اء
املقدسة والنجف االرشف يتمتع بجمال معنوي
وظاه�ري يحمل عدة جوان�ب ومعاني روحية،
الفت�ا اىل ان الجان�ب األول ه�و ان الزائر يحمل
ال�روح اإليماني�ة وال�روح االنتمائي�ة إىل امل�وىل
اإلم�ام الحس�ني (عليه الس�ام) ،وكلم�ا ازدات
هذه الروح الوالئية ازداد جمال الزائر».وأوضح

نقابة الصحفيني العراقيني تشجب وتستنكر
كافة اشكال التطبيع مع الكيان االرسئييل

تعلن نقابة الصحفيني العراقيي������ن وبأس�م االس�������رة الصحفية
ع�ن ش�جبها واس�تنكارها لكل مح�اوالت التطبي�ع مع الكي�ان االرسائييل
باعتباره اس�تهانة بكفاح ونضال الش�عب الفلس�طيني من اجل اس�رتداد
حقوق�ه املغتصب�ة والع������ي�ش بامن وحرية عىل ارض�ه والحفاظ عىل
مقدساته .
كم�ا وتعل�ن النقابة ع��������ن وقوف�ها الفاعل م�ع كل ف������عاليات
املجتم�ع العراقي الرافضة ملا ج�اء يف االجت���������ماع الذي عقد يف اربيل
ودعواته للتطبيع مع الكيان االس�������رائييل وت����ؤكد دعمها للقضية
الفلسطينية .

العراقـي

«الجان�ب اآلخر يتمثل بس�خاء أصحاب املواكب
الحس�ينية وعطائهم وايثارهم وبالتايل فان ذلك
يحق�ق جمال آخر لنقل صورة اإلنس�ان الواعي
املتحرض ،واملحافظ عىل دينه وعقيدته بالشكل
الصحيح ،وأن هذه الص�اة أقيمت بتوجيه من
قب�ل املرجعية الديني�ة العليا املثمثل�ة بآية الله
العظمى الس�يد ع�يل الحس�يني السيس�تاني،

وبمش�اركة واسعة من أساتذة وطلبة الحوزات
العلمية ،إضافة إىل مشاركة العتبات املقدسة».
وأض�اف أن «الغاي�ة والهدف من ه�ذه الصاة
املوحدة التي أقيمت برعاي�ة االمانتني العامتني
للعتبت�ني املقدس�تني الحس�ينية والعباس�ية
وبه�ذه الجهود املبذولة واملش�كورة والتي تمتد
لنح�و ع�رشات الكيلومرتات تهدف إىل ترس�يخ

املفاهي�م الدينية والروحية ب�رضورة االهتمام
بالعبادات الواجبة للمسلمني واملسلمات».وتابع
«أن ه�ذه الص�اة املوحدة تقام بش�كل طوعي
من قب�ل الزائر ،وان إختيار هذا املكان والفضاء
املفت�وح إلقام�ة الص�اة الكب�رية ج�اء نتيجة
االلت�زام بتطبي�ق توصي�ات املرجيع�ة الدينية
العلي�ا بخص�وص التباع�د االجتماع�ي واتخاذ

«متحور دلتا» قد يكون آخر موجات كورونا الكبرية
ش�فق ني�وز /رأي مس�ؤول س�ابق ب�إدارة
الغذاء وال�دواء األمريكي�ة أن املوجة الحالية
من فريوس كورونا ،التي يقودها متحور دلتا
رسيع االنتش�ار ،قد تكون آخر موجة كبرية
من الع�دوى بالفريوس الذي بدل حال العالم
من�ذ نحو عام�ني .وق�ال س�كوت غوتليب،
املف�وض الس�ابق يف إدارة الغ�ذاء وال�دواء:
«أعتق�د أن موج�ة دلتا هذه ق�د تكون آخر
موجة كب�رية للعدوى ،بافرتاض عدم حدوث
يشء غ�ري متوق�ع( ،مث�ل ظه�ور) متحور
يخرتق املناعة التي توفرها العدوى السابقة
(و) التلقيح�ات» .وتابع ،بحس�ب ما نرشت
ش�بكة «يس أن أن»« ،بافرتاض عدم حدوث
ذلك ،وأعتقد أن حدوثه غري محتمل ،ستكون
هذه آخر موجة كبرية من العدوى.»..

انتش�ار الف�ريوس ال�ذي ش�هدناه الصيف
امل�ايض» .وبينم�ا تظه�ر بيان�ات مراك�ز
مكافحة األم�راض والوقاية منها أن %76.7
م�ن البالغ�ني تلقوا جرعة لق�اح واحدة عىل
األقل ض�د كورونا ،يقول غوتلي�ب« :نحتاج
ً
حق�ا إىل بلوغ نس�بة  %80إىل  %85للحصول

وتس�اعد حمات التلقيح واملناعة املكتس�بة
ض�د م�ن الع�دوى عىل دع�م ه�ذا االحتمال
«املتفائ�ل» ،وم�ع ذل�ك يش�دد غوتليب عىل
رضورة زي�ادة مع�دالت التطعي�م «إذا أردنا
الوصول إىل دعام�ة بمواجهة هذا النوع من

عىل التطعيم الكايف بني الس�كان ،بحيث تبدأ
معدالت الح�االت يف الرتاجع ،وتتباطأ رسعة
االنتشار الحالية» .ورغم أن الحاالت اليومية
ترتاجع ببطء منذ أكثر من أسبوع يف الواليات
املتح�دة ،إال إن املوجة التي يقودها «دلتا» لم
تنت�ه ،وربما يرتفع عدد الحاالت ،خاصة مع
دنو الش�تاء الب�ارد ،خاص�ة يف مناطق مثل
ش�مال رشقي أم�ريكا ،التي لم تتأثر بش�دة
مثل أماكن أخرى.

الكشف عن مرض يسبب زيادة الوزن
أعلن�ت الدكتورة يلين�ا كالني ،خب�رية التغذية
الروس�ية ،أن قص�ور الغ�دة الدرقي�ة هو أحد
أسباب زيادة الوزن.
وتش�ري كال�ني ،إىل أن االضطراب�ات الهرمونية
يمك�ن أن تصب������ح س�ببا لزي�ادة الوزن،
وأح�د اس�باب ه�ذه االضطرابات ه�و قصور
الغدة الدرقية.

جريــدة المســتقبل العراقــي

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة
للصحافــة والطباعــة والنشــر

ووفقا لها ،يحدث قصور الغدة الدرقية ،عندما
ينخفض مس�توى هرمون�ات الغ�دة الدرقية.
والنساء أكثر عرضة لإلصابة بهذا املرض ،وقد
يحدث أحيانا بعد اإلنجاب.
وم�ن ب�ني أع�راض امل�رض ،تده�ور الوظيفة
اإلدراكية ،وس�وء حالة الجلد واألظافر ،وزيادة
الت�ورم والتع�رق ،وآالم يف املفاصل والعضات،

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

وتس�اقط الش�عر ،واألرق ،والغثي�ان ،وع�دم
انتظام رضبات القلب.
وتش�ري الخب�رية ،إىل أن�ه عن�د ظه�ور ه�ذه
األع�راض ،يج�ب مراجع�ة أخصائ�ي أمراض
الغدد الصماء .ويمكن أن يكون تخفيض الوزن
الخطوة األوىل يف التعايف من هذا املرض ،وحينها
تعود الغدة الدرقية للعمل بصورة طبيعية.

07801969233
07901463050
07709670606

كافة اإلج�راءات الصحية للوقاي�ة من فريوس
(كورونا)».وتعد زيارة االربعني التي تصادف يف
( )20من شهر صفر ،واحدة من اهم املناسبات
الديني�ة يف الع�راق والعال�م حيث يقص�د مرقد
اإلم�ام الحس�ني (عليه الس�ام) ماي�ني الزوار
من العراقيني وبعض الدول اإلس�امية والعربية
واألجنبية ألداء مراسيم االربعني.

فيسبوك يتيح للمشاهري خرق
قواعد النرش!

عكس ما تؤكده إدارة فيسبوك من أن قواعدها تسي عىل الجميع ،تبني
أن عماق التواصل يس�تثني املش�اهري عىل منصته ،ممّن لديهم جمهور
واسع ،من عدد من قواعد النرش ،وبالتايل ال تسي عليهم القوانني ذاتها
التي تسي عىل بقية مس�تخدمي املوقع ،وذلك عرب نظام اس�مه «إكس
تشيك».
وكشفت جريدة «وول سرتيت جورنال» عرب تحقيق أن فريق فيسبوك ال
يراجع منشورات املشاهري (الذين يحظون بمتابعة كبرية) يف عالم الفن
والرياضة والسياسة واإلعام وغري ذلك ،باملعايري نفسها التي يراجع بها
منشورات بقية املستخدمني.
وتحت هذا النظام ،يمنح فيس�بوك استثنا ًء للمشاهري من قواعد النرش،
فما يع ّد خرقا للقواعد يف منش�ور مستخدم آخر ،ويؤدي إىل منع املنشور
أو حذفه الحقا ،أو حتى إىل معاقبة املستخدم بمنعه مؤقتا ً من النرش ،ال
يسي عىل عدد من املشاهري عندما ينرشون املنشور ذاته.
العنوان  :بغداد  -الكرادة داخل
البريد االلكتروني tahaa.iraq@yahoo.com :
املوقع االلكتروني www.almustakbalpaper.net
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