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إيـران عـن االوضـاع فـي العـراق ولبنـان: مـا يـجـري  شـأن داخـلـي
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اس�تمرت التظاه�رات، يف بغ�داد وع�دد من 
املحافظ�ات وس�ط إغ�اق ط�رق وجس�ور 
حيوي�ة، فيما قطع�ت الحكوم�ة االنرتنيت 
بش�كل كل ع�ن جمي�ع املحافظات م�ا عدا 
إقليم كردس�تان، وفيما ح�ّذت األمم املتحدة 
من »اإلحباط الش�ديد« لدى العراقيني، ثّمن 
الع�راق دور املنظم�ة الدولي�ة يف مس�اعدة 

بغداد بنواٍح عّدة.
وأم�س الثاث�اء، اس�تمرت التظاه�رات يف 
بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب 
وس�ط إغاق لطرق حيوية تربط بني املدن، 
فيما استمرت اإلرضابات لعدد من النقابات 
واالتحادات. وتحرّك املتظاهرون عىل جرسي 
الجادري�ة والش�هداء يف محاول�ة للعبور إىل 
املنطق�ة الخ�راء، فيم�ا س�ارت الق�وات 
األمنية إىل إغاق هذين الجرسين، إضافة إىل 

جسور أخرى، بالكتل الكونكريتية.
بدورها، نّوهت بعثة االمم املتحدة لدى العراق 
إىل أن االحباط الش�ديد لدى الشعب العراقي 
ال ينبغي االستهانة به. وقالت البعثة يف بيان 
مقتضب تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
من�ه، ان “اإلحب�اط الش�ديد ل�دى الش�عب 
العراق�ي ال ينبغي االس�تهانة به”. واضافت 
ان “الوق�ت ق�د ح�ان إلج�راء ح�وار وطني 

إلنهاء االزمة الراهنة يف العراق”.
والتقى وزي�ر الخارجّية محمد عيل الحكيم، 
بدوره، بُممث�ِّلة األمني الع�امِّ لألمم املُتِحدة 

يف العراق جينني باسخارت. 
التفاصيل ص2

األمم املتحدة حتذر من »إحباط« العراقيني وتدعو جمددا لـ »حوار شامل«
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 من »الظواهر الشـاذة« اخلـارجـة 
عن التظاهر السلمي

نائب عن الفتح: تغيري املفوضية 
سيقود اىل تأجيل اجراء انتخابات 

جمالس املحافظات

السفارة االمريكية 
تسلم حمافظة نينوى مطار املوصل

 بعد إزالة االلغام منه
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إيران تبلغ وكالة الطاقة بتقليص التزاماهتا باالتفاق النووي
الدفاع تعلن اسامء ذوي الشهداء الفائزين بتخصيص قطع االرايض
رئيس الربملان والسفري املرصي يبحثان الوضع العراقي واإلقليمي
النزاهة تصدر أمر استقدام بحق رئيس وأعضاء جملس إدارة مطار النجف السابق

احزاب اإلقليم تشكل »حتالف كردي جديد« يف الربملان االحتادي
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حمافظ بغداد يعلن استعدادات 
لتنفيـذ مشـروع »املـدن املحيطـة«:

 تضم )100( الف وحدة سكنية 

احلشد يدعو املفسـوخـة 
عـقـودهـم الـى الـمبـاشـرة بـدءًا 

مـن 10 ترشين الثاين

التعليم تقرر حتويل 
املحارضين واالجراء اليوميني 

يف اىل عقود

       بغداد / المستقبل العراقي

أبلغت إيران رسميا، أمس الثاثاء، الوكالة الدولية للطاقة 
الذري�ة بخطوته�ا الرابع�ة يف إط�ار تقلي�ص التزاماتها 
باالتفاق النووي. وذكرت وكال�ة »إيرنا« اإليرانية لألنباء، 
أن »س�فري إيران وممثلها الدائم لدى املنظمات الدولية يف 
فيينا كاظم غريب أباد، أبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
يف خطاب رس�مي بالخطة الرابعة الت�ي تتخذها إيران يف 

تخفيض التزاماتها باالتفاق النووي«.
وأض�اف أب�اد إن�ه »بعد إع�ان الرئي�س اإليراني حس�ن 
روحان�ي عن بدء ض�خ الغاز يف أجهزة الط�رد املركزي يف 

مفاع�ل ف�وردو، تم إرس�ال رس�الة رس�مية إىل الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية أن ضخ الغاز سيبدأ اعتبارا من يوم 

غد األربعاء«.
وقال روحاني يف وقت س�ابق اليوم إن طهران س�تبدأ غدا 
تنفي�ذ الخط�وة الرابعة لتقلي�ص التزاماتها، وس�تلغيها 
يف ح�ال عاد الط�رف املقابل إىل تنفي�ذ تعهداته يف االتفاق 
النووي، مشريا إىل أن باده »ستمنح الطرف املقابل مهلة 
جديدة من ش�هرين«. وفيما يخ�ص العقوبات األمريكية 
أك�د روحان�ي أن طه�ران ل�ن تستس�لم أم�ام العقوبات 
األمريكي�ة، منوها بأن باده تمكنت خ�ال العام املايض 

من التقليل من آثار هذه العقوبات.

      بغداد / المستقبل العراقي

كردس�تان  اقلي�م  رئي�س  أعل�ن 
نيجريف�ان بارزاني، ، اتف�اق القوى 
السياس�ية الكردستانية عىل تشكيل 
تحال�ف يضم الكتل الكردس�تانية يف 

مجلس النواب العراقي قريباً.
وق�ال بارزان�ي يف مؤتم�ر صحف�ي 
عقده عقب اجتماع رفيع املس�توى 
ُعقد يف اربيل وضم رئيس الجمهورية 
برهم صالح فضا عن رئيس حكومة 
إن  بارزان�ي،  م�رسور  كردس�تان، 
“مساع جدية ستبدأ من اآلن وصاعدا 

لتحس�ني الواقع املعي�ي للعراقيني 
كافة”.

وأض�اف، “نعمل بش�كل ج�دي عىل 
تش�كيل تحالف الكتل الكردس�تانية 
يف بغ�داد، وس�نعلن قريب�ا ع�ن هذا 
“حكوم�ة  أن  مؤك�داً  التحال�ف”، 
إقلي�م كردس�تان ومنذ الي�وم األول 
من تش�كيلها كان�ت م�ن أولوياتها 
حل الخاف�ات والقضايا العالقة مع 
بغداد، وقد مىض رئيس وزراء االقليم 
يف خط�وات جدي�ة نحو ذل�ك وبغداد 

ايضا ترغب بحل تلك الخافات”.
كما أك�د، أن “الح�وارات ب�ني أربيل 

وبغداد سيتم استئنافها بعد الخروج 
من هذه األزمة”.

كم�ا أكد رئيس إقليم كردس�تان إننا 
»نؤي�د الخط�وات اإلصاحي�ة الت�ي 
أعلنتها الحكومة االتحادية، ونطالب 

باإلرساع يف تنفيذها«.
وأضاف »ال نعتقد أن مشاكل العراق 
حصل�ت خ�ال س�نة واح�دة يف ظل 
حكومة عبد املهدي، بل هي مش�اكل 

مرتاكمة لسنوات«.
وتابع بارزاني، أن »املش�كلة ليس�ت 
بالدس�تور العراق�ي، ب�ل يف إهماله، 
وإذا كان الدستور بحاجة إىل تعديل، 

فيجب أن يتم ذلك يف ظروف آمنة«.
وأردف رئي�س إقلي�م كردس�تان، أن 
الحالة  العراقيني بتحس�ني  »مطالب 
املعيش�ية، ه�ي مطال�ب مرشوعة، 
والش�باب العراق�ي يس�تحق حي�اًة 
أفض�ل م�ن حياته الحالية، وال ش�ك 
يف أن الحكوم�ة االتحادي�ة س�تبذل 

جهدها لتلبية مطالب املتظاهرين«.
وم�ىض بارزان�ي بالق�ول »أعتقد أن 
إجراء انتخاباٍت اآلن لن ُيصلح أوضاع 

العراق، بل سيجرها نحو األسوأ«.

التفاصيل ص2

ص3

حمافظ واسط يؤكد عىل »سلمية 
التظاهرات« ويعد بجملـة إصالحـات 

مهمة وخطوات ضد حيتان الفساد

ص2

بارزاني أبلغ صاحل برفض تعديل الدستور واالنتخابات املبكرة

http://www.kvisoft.com/pdf-merger/


Apago PDF Enhancer

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي

www.almustakbalpaper.netIssue No  ( 2016 )  November Thu 7  2019    

احلشد يدعو املفسوخة عقودهم اىل املبارشة بدءا من 10 ترشين الثاين
     بغداد / المستقبل العراقي 

دع�ت مديرية اإلدارة املركزية يف هيئة الحش�د الش�عبي، املفس�وخة 
عقوده�م للع�ودة اىل الخدم�ة ابت�داًء من الي�وم العارش من الش�هر 
الجاري.وذك�رت املديرية يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه، انه »حس�ب األم�ر الديوان�ي املرق�م 107 الذي يقت�ي عودة 
املفس�وخة عقودهم من وزارة الدفاع والحش�د الشعبي، تدعو هيئة 
الحش�د الش�عبي اإلدارة املركزية جميع املفس�وخة عقودهم للعودة 
إىل العمل يف صفوف الحش�د املقدس اعتبارا من اليوم 10 من الش�هر 

الجاري«.
واضاف�ت ان »مراجع�ة املنتس�بني تك�ون كل حس�ب مق�ر لوائه او 
مديريته الس�ابقة ضمن قواطع العملي�ات لغرض معرفة التفاصيل 

وترتيب عملية املبارشة فورا«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

استمرت التظاهرات، يف بغداد وعدد من املحافظات 
وس�ط إغالق طرق وجس�ور حيوية، فيما قطعت 
الحكومة االنرتنيت بشكل كل عن جميع املحافظات 
ما عدا إقليم كردس�تان، وفيما حّذت األمم املتحدة 
من »اإلحباط الش�ديد« لدى العراقيني، ثّمن العراق 

دور املنظمة الدولية يف مساعدة بغداد بنواٍح عّدة.
وأمس الثالثاء، استمرت التظاهرات يف بغداد وعدد 
من محافظات الوسط والجنوب وسط إغالق لطرق 
حيوي�ة تربط بني املدن، فيما اس�تمرت اإلرضابات 

لعدد من النقابات واالتحادات.
وتحرّك املتظاهرون عىل جرسي الجادرية والشهداء 
يف محاولة للعبور إىل املنطقة الخرضاء، فيما سارت 
القوات األمنية إىل إغالق هذين الجرسين، إضافة إىل 

جسور أخرى، بالكتل الكونكريتية.
بدوره�ا، نّوهت بعثة االمم املتح�دة لدى العراق إىل 
أن االحباط الش�ديد لدى الش�عب العراقي ال ينبغي 
االستهانة به. وقالت البعثة يف بيان مقتضب تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، ان “اإلحباط 
الش�ديد لدى الش�عب العراقي ال ينبغي االس�تهانة 
ب�ه”. واضاف�ت ان “الوق�ت قد حان إلج�راء حوار 

وطني إلنهاء االزمة الراهنة يف العراق”.
والتقى وزير الخارجّية محمد عيل الحكيم، بدوره، 
بُممث�ِّل�ة األم�ني الع�امِّ لألم�م املُتِح�دة يف الع�راق 
جينني بالس�خارت. وقالت وزارة الخارجية يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه إن »اللقاء 
اس�تعراض ُمجُمل األح�داث األمنّية، والسياس�ّية، 
وإج�راءات  الع�راق،  إىل  املُق�دَّم  األمم�ّي  والدع�م 

الحكومة يف تلبية مطالب املُتظاِهرين«.
�د وزي�ر الخارجية، وف�ق البيان، ع�ىل »أهّمّية  وأكَّ
أن تضطل�ع األمم املُتِحدة بدور يف دعم، وُمس�اَعدة 
الع�راق يف الجوانب املُتعدِّدة: )اإلنس�انّية، واألمنّية، 
ناً »الُجُهود املُقدَّمة  والسياس�ّية، والخدمّية(«، ُمثمِّ

من ِقَبل األمم املُتِحدة يف إطار دعم العراق، وتحقيق 
االس�تقرار فيه«. وبعد أن عادت خدمة االنرتنت إىل 
العاصمة ومحافظات جنوبي�ة صباح الثالثاء بعد 
قطعه�ا منذ منتصف ليلة االثنني عادت الس�لطات 

إىل قطعه�ا مجددا من دون توضيحات عن اس�باب 
ذلك. وأوض�ح مصدر عراقي أن الحكومة قد عادت 
إىل قطع االنرتنت بشكل يومي واعادته خالل اوقات 
الدوام الرس�مي فقط كم�ا فعلت ذلك س�ابقاً بعد 

ان�دالع املوج�ة االوىل من االحتجاجات الش�عبية يف 
االول من الشهر ترشين األول.

م�ن جانبه�ا، اعت�ذرت رشكات االتص�ال للهواتف 
النقال�ة لعمالئه�ا ع�ن انقطاع خدم�ة اإلنرتنت يف 

أغلب محافظات العراق.
ووردت رس�الة م�ن رشكات االتص�ال منها »زين 
العراق« للمشرتكني تعتذر فيها عن »توقف أو عدم 
اس�تقرار خدمة االنرتن�ت يف الوق�ت الراهن والذي 
ج�اء عن ظروف خارج�ة عن إرادتن�ا ومن مصدر 
الخدم�ة بن�اًء ع�ىل تعليمات ق�د صدرت م�ن قبل 

الجهات الرسمية«.
ولف�ت البي�ان اىل انه »ت�م تطبيق ه�ذا القرار عىل 

جميع رشكات الهاتف النقال«.
وكانت وزارة االتصاالت حجبت أوائل ترشين األول 

املايض خدمة اإلنرتنت يف عموم البالد.
يف الغضون، أعلنت مفوضية حقوق االنسان إحالة 
الكثري م�ن الدع�وى يف انتهاكات حقوق االنس�ان 
فرتة التظاهرات نتيجة الشكاوى التي استلمتها اىل 

االدعاء العام.
وق�ال عضو املفوضية ع�يل البيات�ي يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه ان اإلحالة »لكي 
تق�دم اىل محاك�م حقوق االنس�ان حس�ب قانون 

املفوضية رقم ٥٣ لسنة ٢00٨ /املادة خامسا«.
ويف وقت تحاول حكوم�ة بغداد تأكيد حرصها عىل 
ثروات البالد تش�ري مصادر عراقية شبه رسمية إىل 
أّن حجم الخس�ائر التي تتكّبدها الرشكات والبنوك 
وقطاع األعمال عموماً يف العراق بني 40 و٥0 مليون 
دوالر يومي�ًا جراء قطع الس�لطات خدمة اإلنرتنت 
يف عم�وم البالد منذ اندالع التظاه�رات يف األول من 

الشهر املايض.
وتش�هد بغداد ومحافظات جنوبي�ة منذ االول من 
الش�هر امل�ايض تظاه�رات ش�عبية زادت بش�كل 
كب�ري يف األيام األخرية وجذبت حش�ودا من مختلف 

األطياف. 

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن رئيس اقليم كردس�تان نيجريفان بارزاني، ، 
اتفاق القوى السياسية الكردستانية عىل تشكيل 
تحالف يضم الكتل الكردستانية يف مجلس النواب 

العراقي قريباً.
وق�ال بارزان�ي يف مؤتم�ر صحفي عق�ده عقب 
اجتماع رفيع املس�توى ُعقد يف اربيل وضم رئيس 
الجمهورية برهم صالح فضال عن رئيس حكومة 
كردس�تان، م�رسور بارزان�ي، إن “مس�اع جدية 
س�تبدأ من اآلن وصاعدا لتحس�ني الواقع املعييش 

للعراقيني كافة”.

وأضاف، “نعمل بش�كل جدي عىل تشكيل تحالف 
الكتل الكردس�تانية يف بغداد، وس�نعلن قريبا عن 
هذا التحالف”، مؤكداً أن “حكومة إقليم كردستان 
ومنذ اليوم األول من تشكيلها كانت من أولوياتها 
حل الخالف�ات والقضايا العالقة م�ع بغداد، وقد 
مىض رئي�س وزراء االقليم يف خطوات جدية نحو 

ذلك وبغداد ايضا ترغب بحل تلك الخالفات”.
كم�ا أكد، أن “الح�وارات بني أربيل وبغداد س�يتم 

استئنافها بعد الخروج من هذه األزمة”.
كما أكد رئيس إقليم كردستان إننا »نؤيد الخطوات 
اإلصالحي�ة الت�ي أعلنته�ا الحكوم�ة االتحادية، 

ونطالب باإلرساع يف تنفيذها«.

وأض�اف »ال نعتق�د أن مش�اكل الع�راق حصلت 
خالل س�نة واحدة يف ظل حكومة عبد املهدي، بل 

هي مشاكل مرتاكمة لسنوات«.
وتاب�ع بارزاني، أن »املش�كلة ليس�ت بالدس�تور 
العراقي، بل يف إهماله، وإذا كان الدستور بحاجة 

إىل تعديل، فيجب أن يتم ذلك يف ظروف آمنة«.
»مطال�ب  أن  كردس�تان،  إقلي�م  رئي�س  وأردف 
ه�ي  املعيش�ية،  الحال�ة  بتحس�ني  العراقي�ني 
مطال�ب مرشوع�ة، والش�باب العراقي يس�تحق 
حي�اًة أفضل م�ن حيات�ه الحالية، وال ش�ك يف أن 
الحكومة االتحادية ستبذل جهدها لتلبية مطالب 

املتظاهرين«.

ومىض بارزاني بالقول »أعتقد أن إجراء انتخاباٍت 
اآلن ل�ن ُيصلح أوضاع العراق، بل س�يجرها نحو 

األسوأ«.
وأش�ار إىل أنه »ال توجد مش�اكل كب�رية بني قوى 
إقلي�م كردس�تان، ويف ح�ال وجوده�ا، فس�تحل 
بالحوار، كما نتوقع استئناف الحوار واملفاوضات 

بني أربيل وبغداد بعد تهدئة األوضاع الحالية«.
ولفت رئيس إقليم كردستان إىل أن »تنظيم داعش 

ال يزال يشكل تهديداً إلقليم كردستان والعراق«.
أما فيما يتعلق بعالقات إقليم كردستان، والعراق، 
مع تركيا، فأكد بارزاني أن »تركيا دولة جارة لنا، 

وعالقاتنا معها ال تشوبها شائبة«.

استمرار التظاهرات يف بغداد واحملافظات.. واحلكومة تلجأ إىل »قطع االنرتنيت«.. ودعوات إلجياد »حل لألزمة«

األمم املتحدة حتذر من »إحباط« العراقيني وتدعو جمددا لـ »حوار شامل«
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األحزاب اإلقليم تشكل »حتالف كردي جديد« يف الربملان االحتادي
بارزاني أبلغ صاحل برفض تعديل الدستور واالنتخابات املبكرة

        بغداد / المستقبل العراقي

ب�ني النائ�ب ع�ن تحال�ف الفت�ح 
احمد الكنان�ي، ان تغيري مفوضية 
تغي�ري  اىل  س�يؤدي  االنتخاب�ات 
انتخاب�ات مجالس  موع�د اج�راء 
املحافظ�ات، الفتا اىل ان اس�تمرار 
الوضع الراهن يقود باتجاه تأجيل 

موعد اجراء االنتخابات املحلية.
وق�ال الكنان�ي يف ترصيح صحفي 
ان “مجل�س النواب يجب ان يرشع 
بتغيري قانون االنتخابات اضافة اىل 

تغيري مفوضية االنتخابات”.
واض�اف ان “رئي�س الربملان وعدد 

م�ن الكت�ل تضغ�ط باتج�اه عدم 
تمرير بع�ض القوانني، ويف حال تم 
املج�يء بمفوضية وقان�ون جديد 
لالنتخاب�ات ف�أن هن�اك امكاني�ة 
للذه�اب باتج�اه اخ�ر يح�د م�ن 

الحراك الشعبي الحايل”.
الوض�ع  “اس�تمرار  ان  واوض�ح 
ع�ىل ماهو عليه س�يؤدي اىل تغيري 
موع�د االنتخابات، خاصة ان هناك 
ع�دم ثقة ب�ني الطبقة السياس�ية 
والجمه�ور”، الفت�ا اىل ان “تغي�ري 
س�يؤدي  االنتخاب�ات  مفوضي�ة 
هو االخ�ر اىل تغي�ري موع�د اجراء 

انتخابات مجالس املحافظات”.

نائب عن الفتح:
 تغيري املفوضية سيقود اىل تأجيل اجراء 

انتخابات جمالس املحافظات

        بغداد / المستقبل العراقي

ح�ذر مجل�س القضاء االعىل، م�ا وصفها ب�« 
الظواه�ر الش�اذة« الخارج�ة ع�ن التظاه�ر 
الس�لمي، فيما اك�د ان امل�ادة 10٢ من قانون 
اصول املحاكم�ات الجزائية تجيز القبض عىل 
كل من يرتكب جريمة مشهودة بدون امر من 

السلطات املختصة.
وقال املجلس يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه ان »رئي�س املجلس فائ�ق زيدان 
عقد اجتماعا ضم رئيس االدعاء العام ورئيس 
محكمة اس�تئناف الرصاف�ة ورئيس محكمة 
اس�تئناف الكرخ والقايض املرشف عىل املركز 
ناقش�وا  »املجتمع�ني  ان  مبين�ا  االعالم�ي«، 

جرائم االعتداء عىل املمتل�كات العامة والخاصة وقطع 
الط�رق وايقاف العمل باملوانئ الذي س�بب رضرا كبريا 
باقتص�اد البلد من توق�ف تصدير النف�ط وعدم دخول 
املواد الغذائية واالستهالكية اىل البلد، االمر الذي انعكس 
ع�ىل زيادة االس�عار، كذلك قطع الط�رق وتعطيل عمل 

املدارس وتاثري ذلك س�لبا ع�ىل االداء التعليمي وحرمان 
طلبة املدارس من الدراسة ومنع املوظفني من الوصول 

اىل الدوائر«.
واض�اف ان »املجتمع�ني ناقش�وا ظاه�رة ش�اذة قام 
به�ا البعض تكم�ن باالعت�داء عىل رمز الوط�ن )قوات 
الجيش والرشطة( وما يش�كله ها االعتداء من ظاهرة 

ش�اذة ال تم�ت للوطنية باي�ة صلة كون 
من يعت�دي عىل الجي�ش والرشطة وهم 
م�ن صنع الن�رص عىل االره�اب وحافظ 
ع�ىل ام�ن املواطن�ني ال يمك�ن ان يعترب 
)متظاه�را( يطالب بحق�وق، لذا ينبغي 
التعام�ل مع جميع م�ن يخرج عن اطار 
التظاهر السلمي ويرتكب جرائم االعتداء 
وقط�ع الطرق ومنع املوظفني من العمل 
وارت�كاب جرائ�م الح�راق وف�ق قانون 
مكافح�ة االره�اب الناف�ذ ال�ذي ع�رف 
الجريم�ة االرهابية يف امل�ادة الثانية منه 
وع�دد صورها ومن بينها جميع الحاالت 
الت�ي تم�ت مناقش�تها والت�ي ال تم�ت 

للتظاهر السلمي باية صلة«. 
واك�د ان »مجل�س القضاء االعىل اوض�ح ان املادة 10٢ 
من قانون اصول املحاكمات الجزائية تجيز القبض عىل 
كل من يرتكب جريمة مشهودة بدون امر من السلطات 
املختصة«، داعيا القوات االمية واملواطنني اىل »التصدي 

ملن يرتكب جريمة مشهودة بالصور املتقدم ذكرها«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت هي�أة النزاه�ة ع�ن ص�دور أمر 
اس�تقداٍم بحقِّ رئيس وأعضاء مج�لس 
ع�ىل  الس�ابق  الن�ج�ف  م�ط�ار  إدارة 
�د اإلرضار بامل�ال  خ�لف�يَّ�ة تهم�ة تعمُّ
. دائ�رة التحقيق�ات يف الهيأة، ويف  الع�امِّ

مع�رض حديثه�ا عن تفاصي�ل القضيَّة 
التي حققت فيه�ا وأحالتها إىل القضاء، 
وبحس�ب بيانها ال�ذي تلقت املس�تقبل 
�دت »إص�دار  العراق�ي نس�خة من�ه أكَّ
ة بالنظر  محكمة تحقيق النجف املُختصَّ
يف قضاي�ا النزاه�ة أم�ر اس�تقداٍم بحقِّ 
رئ�ي�س وأع�ضاء مج�ل�س إدارة مطار 

اس�ت�ناداً  الس�اب�ق،  ال�دويلِّ  الن�ج�ف 
قان�ون  م�ن   )٣40( امل�ادَّة  أح�كام  إىل 
العقوب�ات«. وتابع�ت الدائ�رة ُموضحًة 
أنَّ »أمر االس�تقدام الصادر عن املحكمة 
د اإلهدار باملال  جاء عىل خلفيَّة تهمة تعمُّ
العامِّ من خالل إقدام املُتَّهمني عىل إصدار 
أوام�ر إيف�اداٍت إىل خارج الع�راق بدون 

ُموافق�اٍت رس�ميٍَّة ودون إع�الم مجلس 
املحافظة، خالفاً للصالحيَّات«.

ُيش�اُر إىل أنَّ الهي�أة كان�ت ق�د أعلن�ت 
مطلع الشهر الجاري، عن ص������دور 
س�تني أمر قبٍض واس�تقداٍم بحقِّ ُنوَّاٍب 
ومس�ؤولني محليِّ�ني ع�ن ته�م فس�اٍد 

. وإرضار باملال العامِّ

        بغداد / المستقبل العراقي

اعترب وزي�ر الدفاع االيراني العميد 
ام�ري حاتم�ي، االمن واالس�تقرار 
يف الع�راق ولبن�ان »رهن�ا بالدور 
لش�عبي  والواع�ي  االيجاب�ي 

البلدين«.
وق�ال حاتمي، يف ترصي�ح ادىل به 
خ�الل اجتماع م�ع تكت�ل الوالية 
يف الربمل�ان االي�������ران�ي »إننا 
الجاري�ة  التط�ورات  أن  نتص�ور 
يف الع�راق ولبنان ش�ؤون داخلية 
اىل  تص�ل  أن  وينبغ�ي  فيهم�ا 
نتيجة م�ن خالل ال�دور االيجابي 

لشعبيهما«.
وأعرب ع�ن امل�ه »بالحفاظ عىل 
االس�تقرار واالمن فيهما باعتماد 
القانون واحباط مساعي االجانب 
يف استغالل االوضاع وزعزعة االمن 
يف هذي�ن البلدي�ن بفض�ل ال�دور 

االيجابي والواعي لشعبيهما«. 
ويش�هد كل م�ن الع�راق ولبن�ان 
احتجاجات واضطرابات سياسية 
الخدم�ي  الواق�ع  ت�ردي  ج�راء 
واملعييش وتفيش الفس�اد يف هذين 

البلدين.

جملس القضاء االعىل حيذر من »الظواهر الشاذة« اخلارجة عن التظاهر السلمي

النزاهة تصدر أمر استقدام بحق رئيس وأعضاء جملس إدارة مطار النجف السابق

إيران عن االوضاع 
يف العراق ولبنان: 

مـا يـجـري
 شـأن داخـلـي

        بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث رئي�س مجلس النواب محم�د الحلبويس،  مع الس�فري املرصي لدى 
الع�راق ع�الء موىس الوض�ع العراق�ي واإلقليمي.وذكر مكت�ب الحلبويس 
يف بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه، ان االخري »اس�تقبل يف 
مكتبه عالء موىس وبحث معه خالل اللقاء التطورات السياس�ية يف البالد، 
وح�زم اإلصالحات التي أطلقها مجلس الن�واب لتلبية مطالب املتظاهرين 

املرشوعة.«
وأك�د الحلب�ويس أن »املجلس ماٍض يف تحقيق إصالحات جذرية سياس�ية 
واقتصادي�ة ش�املة، ومنها التعديالت الدس�تورية والقوان�ني التي تخدم 
مصالح الش�عب وتطم�ن العراقيني عىل مس�تقبلهم«، مبين�اً أن »الدولة 
ونظامها الس�يايس هو الذي يحمي الجميع ويصون الحقوق«.واش�ار إىل 
أن »تقوية العالقات االقتصادية بني البلدين س�تدفع بالتنمية بما ينعكس 
إيجابي�ا عىل احتياجات الش�عب العراقي«، مش�يًدا ب�دور مرص وحرصها 
عىل وحدة العراق واس�تقراره.من جهته عربَّ س�فري مرص عن دعم بالده 
للعراق ونظامه الس�يايس بكلِّ مؤسس�اته الترشيعية والتنفيذية، مشيدا 
باإلصالحات التي تحققت لتلبية مطالب املتظاهرين وتحافظ عىل مسرية 

البالد الديمقراطية، وتساهم يف عملية البناء والتنمية.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت الس�فارة االمريكية يف بغداد، عن تس�ليم مطار املوص�ل الدويل اىل 
محافظة نينوى بعد االنتهاء من إزالة االلغام منه.

وقالت الس�فارة يف بيان صحفي تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه إن 
»بع�د االنتهاء من مرشوع إزالة األلغام الذي تموله الواليات املتحدة والذي 
اس�تمر ملدة 1٨ ش�هراً، تس�لمت الحكومة املحلية بمحافظة نينوى مطار 

املوصل الدويل خالل احتفالية رسمية يف ٥ ترشين الثاني ٢019«.
واضاف�ت »نف�ذت املرشوع فرق إزال�ة األلغام من رشك�ة جانس ورشكة 
تيرتاتيك ورشكة الفهد العراقية ابتداء من شهر نيسان ٢01٨ ولغاية شهر 

ترشين األول من هذا العام«.
وبين�ت »حيث عملت ه�ذه الرشكات معاً عىل تطه�ري أكثر من 170 مادة 
متفج�رة بغاية الخط�ورة، بما يف ذل�ك املتفجرات غري املنفلق�ة والعبوات 
الناسفة ومواد صنع القنابل. كما قامت الرشكات األمريكية بإزالة كميات 
كب�رية من األنق�اض، مما مكن الحكوم�ة املحلية من الب�دء يف إعادة بناء 

املطار«.
ولفت�ت اىل ان »الوالي�ات املتحدة هي أكرب مانح ألنش�طة تدمري األس�لحة 
التقليدية يف العراق، حيث س�اهمت بأكثر م�ن 49٨ مليون دوالر منذ عام 
٢00٣ م�ن أجل إزالة األلغ�ام األرضية والعب�وات البدائية الصن�ع القابلة 
لالنفج�ار وغريها من مخلف�ات الحرب، فضال عن تقدي�م برامج التوعية 

باملخاطر«.
واشارت اىل ان »فرق إزالة األلغام املمولة من الواليات املتحدة قامت بإزالة 
أكث�ر من 10٨,٥00 من املواد املتفجرة منذ عام ٢016، بما يف ذلك أكثر من 

17000 عبوة ناسفة من مخلفات داعش«.

رئيس الربملان والسفري املرصي يبحثان الوضع 
العراقي واإلقليمي

السفارة االمريكية 
تسلم حمافظة نينوى مطار املوصل

 بعد إزالة االلغام منه

        بغداد / المستقبل العراقي

والقي�ادي  الس�ابق  النائ�ب  ب�ني 
الرتكماني جاس�م محم�د جعفر، 
الديمقراط�ي  الح�زب  زعي�م  ان 
بارزان�ي  مس�عود  الكردس�تاني 
متحمس للع�ودة اىل كركوك يف ظل 
الظ�روف الراهن�ة الت�ي يش�هدها 
الع�راق، الفت�ا اىل ان الج�و الع�ام 
داخل الربمل�ان وكركوك ال يش�جع 
ع�ىل ع�ودة س�يطرة االك�راد عىل 

كركوك.
وق�ال جعفر يف ترصيح صحفي ان 
“الن�واب االكراد ويف ح�ال اعطيت 
لهم صالحي�ات مجل�س محافظة 

كركوك بالكامل فأنهم قد يسببون 
مش�اكل للمحاف�ظ الح�ايل راكان 

الجبوري”.
البارزان�ي  “مس�عود  ان  واض�اف 
اىل  للع�ودة  ومتحم�س  مس�تعد 
كرك�وك م�ن جدي�د، خاص�ة انها 
تعترب فرصة جيدة لعودة س�يطرة 

االكراد عىل محافظة كركوك”.
واوض�ح ان “الج�و الع�ام داخ�ل 
مجلس النواب وكركوك ال يش�جع 
الكرد املجازفة بإدخال البيشمركة 
واالسايش اىل كركوك، ألنها ستقلب 
الطاولة عىل االك�راد، اضافة اىل ان 
الساس�ة يرفض�ون ح�دوث هكذا 

افعال يف ظل التظاهرات الراهنة”.

قيادي تركامين: بارزاين متحمس
 للعودة اىل كركوك 
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    بغداد / المستقبل العراقي

للطفول�ة،  املتح�دة  األم�م  منظم�ة  أك�دت 
»يونيس�يف«، أن آالف األطف�ال من عرشات 
البل�دان موجودون يف ش�مال رشق س�وريا، 
معظمهم يف مخيمات النزوح، ويعيش�ون يف 

ظروف سيئة.
وذكرت ال�«يونيسيف« أن املسؤولية عن ذلك 

تقع عىل عات�ق حكومات الدول إلعادة هؤالء 
األطفال األجانب وذويهم إىل أوطانهم.

ويف بيان صدر عن اليونيسيف، أكدت منظمة 
األم�م املتح�دة للطفول�ة أن التصعيد األخري 
الذي حصل يف ش�مال رشق س�وريا »يذكرنا 
بالحاج�ة امللح�ة إىل إع�ادة األطف�ال الذي�ن 
تقطع�ت بهم الس�بل إىل دياره�م قبل فوات 

األوان«.

وأضاف البي�ان »أن الفرصة اآلن مواتية لكي 
تق�وم الحكومات بالعم�ل الصحيح« وإعادة 

األطفال إىل بلدانهم. 
ووفق تقديرات اليونيسيف األخرية، فإن نحو 
28 ألف طفل من أكث�ر من 60 دولة عالقون 
يف ش�مال رشق س�وريا، منهم 20 ألف طفل 
من الع�راق، معظمهم يقيم�ون يف مخيمات 

النزوح.

وإضافة إىل ذلك، فإن أكثر من 80% من هؤالء 
األطفال دون س�ن الثانية عرشة، و50% دون 
س�ن الخامس�ة. كما أن 250 فتى عىل األقل 
)وبعضه�م يف التاس�عة م�ن عم�ره( ره�ن 

االحتجاز.
وترجح اليونيس�يف بأن األرقام الحقيقة قد 

تكون أكرب من ذلك بكثري.
وبحسب البيان، فإن جميع هؤالء يعيشون يف 

ظروف ال تناسب األطفال، وسؤالهم الرئييس 
ال�ذي يتوجهون ب�ه إىل العالم ه�و: »ما الذي 

سيحدث لنا؟«
وأش�ارت املنظمة املعنية بالطفولة إىل أن 17 
دول�ة فق�ط أعادت أكث�ر م�ن 650 طفال إىل 
دياره�م، والكثري منهم يعي�ش اآلن مع أفراد 
أرسه�م، ويف بع�ض الح�االت م�ع أمهاتهم 

الالتي عدن معهم.

20 الف عراقي عالق يف خميامت شامل رشق سوريا

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت رشط�ة الش�امية يف محافظ�ة واس�ط، القاء 
القبض ثالثة من مروجي املخدرات وضبط بحيازتهم 

٣50 قرص�ا مخ�درا. وذك�رت املديرية يف بي�ان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان »قوة مش�ركة 
من مركز رشطة الشامية ومكتب مكافحة اإلجرام يف 
الشامية وقسم االستخبارات  تمكنت من إلقاء القبض 
عىل ٣ متهمني من قضاء النعمانية يف محافظ واس�ط 

يستقلون عجلة نوع جارجر«.واضافت انه »بعد ورود 
معلومات دقيقة تؤكد حيازتهم عىل كمية من الحبوب 
املخ�درة بلغت ٣50 قرصا  ضبطت لديهم أثناء عملية 
إلقاء القبض«، مشريًة اىل انه  »تم ارسالهم إىل الجهات 

املختصة للتحقيق معهم واحالتهم إىل القضاء.«

واسط: القبض عىل »٣« من مروجي املخدرات

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزيرة الطاقة والثروة املعدنية األردنية هالة زواتي، أّن 
كميات النفط املوردة لألردن من العراق، لشهر ترشين األول 

املايض، بلغت 272 ألف برميل؛ نقلها 1088 صهريجاً.
وقال�ت زوات�ي، يف ترصيح صحايف، إّن »مجم�وع الكميات، 
خالل الش�هر امل�ايض، بلغ�ت ٣6.4 ألف طن ت�م نقلها من 
مصفاة بيجي يف العراق إىل مصفاة البرول األردنية يف الزرقاء 
بمع�دل 10 آالف برمي�ل يومياً، تش�كل 7% م�ن احتياجات 
األردن«، مش�يدة »بتعاون الجانب العراقي لتس�هيل عملية 

النقل«.
وش�دد عىل »أهمية هذه الخطوة يف إط�ار التعاون الطاقي 
القائ�م ب�ني األردن والعراق«، الفت�ة إىل »األث�ر االقتصادي 
واالجتماعي إلعادة تفعيل االس�ترياد ال�ربي، وما يتبعه من 
تأهيل الخط الربي بني البلدين، وتش�غيل أسطول صهاريج 

يتقاسمها الجانبان«. 
وأعرب�ت زواتي ع�ن أملها يف »أن يش�هد الجانب�ان األردني 
والعراق�ي يف القريب، املزيد م�ن عالقات التعاون بني األردن 
والعراق يف مجال الطاقة، بما يلبي مصالح الطرفني بإنشاء 
أنب�وب تصدير نفط العراق يمتد من البرصة مروراً بمنطقة 
حديثة ومن ثم إىل ميناء العقبة، وكذلك إقامة ش�بكة للربط 

الكهربائي بني البلدين«.

األردن يعلن كمية النفط 
التي اشرتاها من العراق 

خالل الشهر املايض

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

حمافظ بغداد يعلن استعدادات لتنفيذ مرشوع 
»املدن املحيطة«: تضم »100«الف وحدة سكنية

    المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

كش�فت محافظ�ة بغ�داد، ع�ن اس�تعدادات 
تج�ري لتنفيذ مرشوع املدن الخمس املحيطة 
بالعاصمة التي تضم 100 الف وحدة س�كنية 

لتوزيعها بني الفقراء.
وق�ال محافظ بغ�داد محمد جاب�ر العطا ان 
“املحافظة ومن ضمن خططها لتوفري السكن 
الالئق ملواطني بغداد، تسعى اىل انجاز مرشوع 

املدن السكنية الخمس املحيطة بالعاصمة”.
وأض�اف العطا، أن “امل�رشوع يتضمن تهيئة 
كالنه�روان  بغ�داد  اط�راف  بمناط�ق  اراض 
املحمودي�ة  وكذل�ك  غري�ب  واب�و  والتاج�ي 
والحس�ينية النش�اء 100 ألف وحدة س�كنية 
متكاملة الخدمات”، مش�ريا اىل ان “املحافظة 
تعمل عىل التنسيق مع وزارة العمل والشؤون 
االجتماعية لتزويدها باس�ماء الفقراء ضمن 
قاع�دة البيان�ات املوج�ودة لديه�ا م�ن اجل 
االعتماد عليه�ا يف تخصيص االرايض وفرزها 
لتش�ييد الوح�دات الس�كنية عليه�ا ضم�ن 

املرشوع”.

ولف�ت العطا اىل ان “االرايض س�يجري العمل 
ع�ىل تهيئته�ا بعد تحدي�د وضعه�ا القانوني 
واالداري واالتف�اق مع الجه�ات ذات العالقة 
مل�د الخدمات اليها من ش�بكات م�اء ومجار 

وانش�اء ش�وارع واعمدة كهرب�اء، اىل جانب 
مستش�فيات ومدارس ومراك�ز رشطة وذلك 
لخل�ق حرك�ة اقتصادي�ة به�ذه املناطق من 

خالل وصول سائر الخدمات لها”.

التعليم متنح الراسبني بجميع املواد الدراسية 
دورا تكميليا

    بغداد / المستقبل العراقي

ق�ررت وزارة التعلي�م العايل والبح�ث العلمي، 
من�ح الراس�بني بجميع امل�واد الدراس�ية دورا 

تكميليا.
وق�ال مص�در بال�وزارة ، إن “ال�وزارة منحت 
الطلب�ة الذين اخفقوا بالنج�اح يف جميع املواد 
الدراس�ية دورا تكميليا للع�ام الدرايس 2018 
– 2019، فض�ال عن دروس العب�ور والتحميل 
)دروس املقاص�ة العلمي�ة( بغ�ض النظر عن 

عددها”.
وأضاف املصدر، أن “القرار جاء بعد ان تابعت 
الوزارة مناشدات الطلبة ممن رسبوا باكثر من 
ثالث مواد، مذك�را بان الوزارة كانت قد اعلنت 
نهاية الش�هر امل�ايض ق�رارا بمنح الراس�بني 
بثالث مواد فما دون دورا تكميليا لرفع نس�بة 
النجاح يف الكليات والجامعات كافة، خاصة ان 
اعدادا من الراسبني لوحظ اخفاقهم باكثر من 
ثالث مواد دراسية، لذا قررت الوزارة شمولهم 

بالقرار حفاظا عىل مستقبلهم الدرايس”.
وب�ني املصدر ان “الوزارة م�ددت فرة التقديم 

للجامع�ات والكلي�ات االهلية بالح�دود الدنيا 
الخاص�ة بخطة قب�ول العام امل�ايض 2018 – 
2019، ن�زوال اىل املع�دالت االدنى من 60 باملئة 

الخاصة بقبول هذا العام من اجل املنافسة”.

واشار اىل ان “تمديد الفرة شمل ايضا الدراسة 
املس�ائية يف الجامعات الحكومية، وس�ينتهي 
التقدي�م لغاي�ة نهاية ي�وم االح�د املوافق 10 

ترشين الثاني الحايل”.

    بغداد / المستقبل العراقي

تش�كيل  ع�ن  الع�دل،  وزارة  أعلن�ت 
لج�ان مع الجه�ات ذات العالقة لزيارة 
املحافظ�ات والوقوف ع�ىل احتياجاتها 
بم�ا يخ�ص الدوائ�ر العدلي�ة وامللفات 
املهم�ة االخ�رى، وذل�ك تنفي�ذا للحزم 

االصالحية التي اعلنت عنها الحكومة.
وقال املتحدث الرس�مي باس�م الوزارة 
ثاث�ر الجبوري يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراقي نسخة منه إن “الوزارة وتنفيذا 
لتعليمات رئاس�ة الوزراء بشأن حزمة 
االصالح�ات الت�ي اطلقته�ا الحكوم�ة 

املتعلق�ة بمطال�ب املواطن�ني، ش�كلت 
لجان�ا مع الجه�ات ذات العالقة لزيارة 
املحافظات واللقاء مع االهايل وش�يوخ 
العش�ائر واالكاديمي�ني لالط�الع ع�ىل 
احتياج�ات محافظاته�م بم�ا يخ�ص 
الدوائ�ر العدلية وامللفات املهمة االخرى 
أن  الجب�وري،  العالقة”.وأض�اف  ذات 
“ه�ذه اللج�ان اع�دت برنام�ج عم�ل 
لزي�ارة جمي�ع املحافظ�ات بم�ا فيها 
املناط�ق املح�ررة، وتس�لمت مطال�ب 
ع�دة م�ن خ�الل لقائه�ا باملحافظ�ني 
ان  مبين�ا  البلدي�ني”،  واملس�ؤولني 
“املطالب تضمنت دعم عمل املحافظات 

املح�ررة يف ملف�ات عدي�دة منه�ا ملف 
اع�ادة االعمار واالس�تقرار و تس�هيل 
إج�راءات مل�ف التعويض�ات البرشية 
واملادي�ة للمش�مولني بقان�ون ضحايا 
االرهاب والعمليات العس�كرية رقم 57 
لسنة 2015 من ابناء هذه املحافظات، 
الس�يما الذين ت�ررت بيوتهم نتيجة 
االعمال التخريبية لعصابات “ داعش” 
االرهابي�ة، وكذل�ك دع�م مل�ف اع�ادة 
“املطال�ب  ان  النازحني”.واوض�ح، 
تضمن�ت ايضا إع�ادة النظ�ر يف قانون 
املس�اءلة والعدالة، وكذلك توفري فرص 
عمل للعاطل�ني واس�تيعاب الخريجني 

الس�يما م�ن حمل�ة الش�هادات العليا، 
وكذلك دع�م القطاع الزراع�ي وإطفاء 
الق�روض الخاصة باملزارع�ني وتعزيز 
ملف االس�تثمار وإع�ادة تأهيالملصانع 
ان  إىل  الجب�وري  واملعامل”.واش�ار 
“وزير العدل فاروق الشوانياكد ان لدى 
ال�وزارة خط�ة من اج�ل افتت�اح املزيد 
م�ن الدوائ�ر العدلي�ة من اج�ل تعزيز 
الخدمات املقدم�ة للمواطنني”، منوها 
بان “اللجان املشكلة تعد تقارير بشكل 
مستمر من خالل زيارتها اىل املحافظات 
بغية رفعها اىل الوزير التخاذ االجراءات 

املناسبة بشأنها”.

العدل تعلن تشكيل جلان لزيارة املحافظات وتلبية 
مطالب املتظاهرين

    بغداد / المستقبل العراقي

اك�د محافظ واس�ط، محم�د جميل 
وانضب�اط  س�لمية  ع�ىل  املياح�ي، 
التظاهرات التي تشهدها املحافظة، 

ولم تسجل فيها أية خروقات.
وقاالملياح�ي يف مؤتمر صحفي عقد 
يف مبنى قيادة رشطة واسط، »وجود 
تعاون كبري بني املتظاهرين والقوات 
االمنية للميض بهذا الضبط، مش�ريا 
اىل أن« التظاه�رات س�تكون مصدر 
قوة وضغط لحكومة واس�ط املحلية 
ع�ىل بغ�داد للحصول عىل املكاس�ب 
املهم�ة والحيوية الت�ي يطالب فيها 
املتظاه�رون«، ش�اكراُ املتظاهري�ن 
م�ن أبن�اء املحافظة ع�ىل« وقفتهم 
املرشف�ة باملحافظة عىل امل�ال العام 

وممتلكات الدولة«. 
وكش�فاملياحي خ�الل املؤتم�ر، ع�ن« جملة 
من االصالح�ات التي يس�عى للقيام بها عىل 
املس�توى االداري يف الدوائر املختلفة واالتيان 
بمدراء م�ن ذوي الخربة والكف�اءة والنزاهة 
غري متحزبني نهائياً، إضافة اىل القيام بحملة 
واس�عة من االج�راءات ضد حيتان الفس�اد 
مم�ن رسق�وا أم�وال الدول�ة وأن أح�د أه�م 
امللف�ات املتعلقة بش�بهات الفس�اد يف قيادة 
رشطة واس�ط ت�م رفعه�ا فع�اًل اىل املجلس 

االعىل ملكافحة الفساد للتحقيق فيها«.
وأثنىاملياحي عىل« دور أبناء محافظة واسط 

بجميع املكونات والرشائح بضمنهم الشيوخ 
االكارم وممثيل املنظمات واالتحادات النقابية 
ومنظمات املجتمع املدني إلرصارهم الش�ديد 
ع�ىل س�لمية التظاه�رات االم�ر ال�ذي جعل 
واس�ط محافظ�ة بيض�اء ال جود للمش�اكل 
فيه�ا وليس هن�اك معتقل�ني أو مصابني أو 
ش�هداء جراء تلك التظاهرات التي تستهدف 

الفاسدين باألساس«.
وأوضحاملياح�ي أن« املحافظ�ة بش�كل عام 
مس�تقرة ومعظ�م الدوائر تم�ارس مهامها 
بش�كل طبيعي خاصة الدوائ�ر الخدمية لكن 
املت�رر فيه�ا ه�م طلب�ة املدارس بس�بب 

تعطيل الدوام«.
ودعا املعلمني واملدرس�ني اىل« إنهاء التظاهر 
والعودة اىل مدارس�هم بأرسع وقت وال مانع 
من أن يتظاهروا بعد انتهاء الدوام الرس�مي 
ويطالب�ون بحقوقه�م املرشوع�ة«، كاش�فاً 
عن« وجود ح�وارات معمقة بني املتظاهرين 
أو م�ن يمثلونه�م بع�د أن قدم�ت املحافظة 
دعماً لوجس�تياً لهم وذلك بهدف الوصول اىل 
الحل�ول الجذرية وع�ودة الحي�اة اىل وضعها 

الطبيعي«.
وق�ال محافظ واس�ط إن�ه« س�ينقل جميع 
مطالب ابناء واس�ط اىل السيد رئيس الوزراء 

هذا االس�بوع لكنه أعرب يف الوقت نفسه عن 
قلقه ج�راء التوق�ف التام للمش�اريع والتي 
يزيد عددها عن 150 مرشوع خدمي مختلف 
يف عم�وم مناط�ق املحافظة بكلف�ة تصل اىل 

أكثر من مائة مليار دينار«.
ولف�ت اىل أن�ه« إذا لم تحال تلك املش�اريع اىل 
الرشكات واملقاولني فأن مبالغها سوف تدور 
للعام املقبل وهذا يعني حرمان املحافظة من 
تلك املش�اريع«، مؤكداً أن« هناك خطة عمل 
جديد للمرحلة املقبلة ومن أولوياتها محاربة 
املحاصص�ة وع�دم القب�ول به�ا م�رة ثانية 
وس�يتم فت�ح التقديم عىل أكث�ر من عرشين 

درج�ة مدي�ر خ�الل االي�ام القليلة 
املقبلة«.

كمااعلناملياحي ع�ن« وجود إخفاق 
وفشل يف إدارة املديرية العامة لربية 
واس�ط مع وج�ود لج�ان تحقيق يف 
هذا الجانب من قب�ل مكتب املفتش 
ولج�ان اخ�رى ولهذا تم س�حب يد 
مدير الربية لحني البت بموقفة من 
قبل اللجان القانونية املعنية بذلك«.

ونوه اىل« مفاتحة املحكمة الجنائية 
العلي�ا الت�ي تم تش�كيلها م�ن قبل 
الفس�اد  االع�ىل ملكافح�ة  املجل�س 
للب�ت يف ش�بهات فس�اد كب�رية يف 
للس�نوات  واس�ط  رشط�ة  قي�ادة 
املاضية وهن�اك أيضاف فقدان أكثر 
من ملي�اري دينار م�ن قبل مجلس 
املحافظ�ة جراء املبال�غ التي تعطي 
للمرىض لغرض العالج وهذه املبالغ 
مفق�ودة وليس لها أولوي�ات حيث تم إحالة 
هذا امللف اىل هيأة النزاهة للبت فيها وال يمكن 
أن نته�اون يف ذل�ك مطلقاً«. كم�ا تطرق اىل« 
موض�وع تخصيص قطع االرايض الس�كنية 
للمواطنني املشمولني بقانون شبكة الحماية 
االجتماعية وس�يكون ذلك يف غض�ون االيام 
القليل�ة املقبلة ولدينا خطة لش�مول مختلف 
الرشائح بهذه القطع«، مجدداً« العهد ألبناء 
محافظة واس�ط يف امليض بحملة االصالحات 
وأن يدعم مطالب املتظاهرين ويكون ندا لكل 

بؤر الفساد والفشل مهما كلف ذلك«.

حمافظ واسط يؤكد عىل«سلمية التظاهرات« ويعد بجملة إصالحات مهمة وخطوات ضد حيتان الفساد

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة التعليم العايل، عن تحويل جميع املحارضين واالجراء 
اليومي�ني مم�ن يتقاض�ون اجورهم ع�ىل املوازنة التش�غيلية اىل 

عقود.
وذك�ر بيان ص�در عن ال�وزارة تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
من�ه، أن “وزير التعليم العايل والبحث العلمي قيص الس�هيل قرر 
تحوي�ل جمي�ع املحارضي�ن ) الدراس�ة الصباحي�ة ( وموظفني 
االج�راء اليومي�ني يف جامع�ات ومؤسس�ات وزارة التعليم العايل 
وكذلك العلوم والتكنولوجيا املدمجة ممن يتقاضون اجورهم عىل 

املوازنة التشغيلية إىل عقود وفقا لقرار ٣15 لسنة 2019”.

التعليم تقرر حتويل املحارضين 
واالجراء اليوميني يف اىل عقود

    بغداد / المستقبل العراقي

افتتح يف مدينة ش�انغهاي الصينية اعم�ال معرض الصني الدويل 
الثاني لالسترياد بمشاركة العراق.

وقال الرئيس الصيني يش جني بينغ يف كلمة خالل افتتاح املعرض، 
إن الصني س�تتبنى خمس�ة تدابري لتعزيز االنفتاح عىل مس�توى 
أعىل هي مواصلة توس�يع انفتاح السوق ومواصلة تحسني إطار 
االنفتاح وتحس�ني بيئة األعمال وتعميق التعاون الثنائي ومتعدد 

األطراف والبناء املشرك للحزام والطريق.
وأضاف أنه “يعتقد أن الصني، التي من املتوقع أن تكون لها آفاق 
تنمي�ة اقتصادية أكثر إرشاقا، س�توفر للدول األخ�رى املزيد من 

الفرص من حيث السوق واالستثمار والنمو”.
واضاف الرئيس الصيني يش جني بينغ، أن بالده “س�تعمل ايضا 
عىل مزيد من تس�هيل وصول االستثمار األجنبي للسوق وتقليص 
القائمة السلبية”، مشريا اىل أن “مواصلة العمل عىل تحسني بيئة 
األعمال لجعلها أكثر توجها نحو الس�وق واعتم�ادا عىل القانون 

ودولية.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الدفاع، اس�ماء ذوي الش�هداء الفائزين بتخصيص 
قط�ع ارايض س�كنية.وذكرت ال�وزارة يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، ان »اس�ماء ذوي الش�هداء الذي�ن ت�م 
تخصيص قطع  اراٍض س�كنية لهم ممن ظهرت اسمائهم ضمن 
القرعة االلكرونية التي اجري�ت من قبل لجنة تنفيذ القرار 168 
لس�نة 2014«.ولالطالع عىل االسماء الضغط عىل الروابط ادناه:  
pdf https://.565/https://mod.mil.iq/upload/upfile/ar

pdf.566/mod.mil.iq/upload/upfile/ar

    بغداد / المستقبل العراقي
بغداد / املستقبل العراقي

أجرى وزير الخارجية محمد عيل الحكيم اتصاالً هاتفياً مع وزير 
الخارجي�ة األردني أيمن الصف�دي، وبحث الجانبان مس�تجدات 

األوضاع باملنطقة، والقضايا التي تحظى باهتمام البلدين.
كما بحثا بحس�ب بي�ان الخارجية العراقي�ة، االجتماع التمهيدي 
للق�اء القم�ة الثالثي�ة لرؤس�اء البل�دان الثالثة: الع�راق ومرص 
واألردن؛ يف إط�ار تعزي�ز التع�اون فيما بينها وص�والً إىل تحقيق 

التنمية، والتكامل، واملزيد التقارب بني شعوب بلداننا.

العراق يشارك يف اعامل معرض 
الصني الدويل الثاين لالسترياد

الدفاع تعلن اسامء ذوي الشهداء 
الفائزين بتخصيص قطع االرايض

العراق واالردن يبحثان 
القمة الثالثية مع مرص
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حمافظة كربالء املقدسة
قسم العقود العامة

اعالن مناقصة انشائية رقم )27 ( تنمية االقاليم لسنة 2019 / تبويب )1 2 4 4 4(
تعلن حمافظة كربالء املقدسة الول مرة عن اجراء مناقصة عامة ملرشوع 

)جتهيز ومد خط ناقل قياس 500 ملم  من مرشوع جوف البو عامر بطول ( 3040م( وخط ناقل بالستك قياس 250 ملم من جممع ابو سفن بطول )3000م((
وفق املواصفات  الفنية والكميات املبينة واملخططات يف جداول الكميات )باللغة العربية( ضمن الوثيقة القياسية للمرشوع 
املذك�ور انفا والتي يمكن الحصول عليها بعد تقديم طلب تحريري اىل قس�م العقود العام�ة يف املحافظة / وحدة بيع التنادر 
مقابل مبلغ قدره )125,000( مائة وخمسة وعرشون الف  دينار غري قابل للرد يدفع لدى قسم الشؤون املالية يف املحافظة 
فعىل الراغبني من املقاولني والرشكات العراقية ممن لهم هوية نافذة بدرجة التصنيف ) انش�ائية / ميكانيكية / تاس�عة ( 
تقديم اعطيتهم املس�توية للوثيقة القياس�ية للمرشوع انف�ا اىل رسكتري اللجنة املركزية لفتح العط�اءات الطابق الثاني من 
بناية قسم العقود العامة يف املحافظة  مرافق معها التامينات االولية املذكورة ضمن رشوط املناقصة ادناه مع وصل الرشاء 
) باس�م مقدم العطاء( النس�خة االصلية مع املستمس�كات االخرى املطلوبة واملبينة يف الوثيقة القياسية للمرشوع انفا  وان 
اخر موعد لتقديم وتس�ليم االعطية  )موعد الغلق( هو الس�اعة الثانية عرش ظهرا يوم )الخميس( املصادف 2019/11/14 
وس�رفض اي عطاء متأخر عن موعد الغلق وس�يتم فتح االعطية بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور 

يف املوعد انفا.
رشوط املناقصة :

1�تقدي�م التامينات االولية بنس�بة ال تقل عن )1%( واحد من املائة من مبل�غ الكلفة التخمينية وبمبلغ قدره )6,999,000( 
س�تة  مليون وتس�عمائة وتس�عة وتس�عون الف دينار عراقي ال غري عىل ش�كل صك مصدق معنون اىل محافظة كربالء /

قس�م الش�ؤون املالية )امانات( او خطاب ضمان معنون اىل محافظة كربالء املقدسة / قسم الشؤون املالية )ملدة 120 يوم( 
من تاريخ غلق املناقصة )وبالعملة املحلية وباس�م مقدم العطاء )بالنس�بة للمقاولني( او املدير املفوض او احد املؤسس�ني 

)بالنسبة للرشكات حرصا( وصادر عن مرصف عراقي معتمد ويفضل ان يكون من محافظة كربالء املقدسة 
2  � يت�م  تقديم العطاء من قبل املقاول نفس�ه  او كويله املخول واملصدقة وكالت�ه النافذة لدى كاتب العدل ومن قبل املخول 
رس�ميا بكتاب صادر من خالل ش�هر وموقع من قبل املدير املفوض ومختوم بالنس�بة للرشكات املقاولة وبعكس�ه لن يتم 

استالم االعطية مهما كانت االعذار
3 � مدة نفاذية العطاء املقدم )90( تسعون يوما من تاريخ غلق املناقصة

4 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن يف الصحف
5 � ع�ىل املقاول�ني والرشكات تقديم )براءة ذمة او كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب 2019 وش�هادة تاس�يس 
الرشكة واالعمال املماثلة والس�يولة النقدية وحس�ب ما مذكور يف الوثيقة القياسية للمرشوع انفا( واليوجد افضلية ملقدمي 

العطاءات املحليني
6 � يف حالة تاخر الرصف وعدم  منح )املقاول( السلفة فال يحق له ان يطالب بأية تعويضات وعليه االستمرار  بتنفيذ املرشوع 
اعتمادا عىل كفاءته املالية التي قدمها ابتداء عند االحالة وتس�تمر مطالبته ملس�تحقاته اصوليا دون االخالل بمضمون املادة 

)62/ط( من رشوط املقاولة العمال الهندسة املدنية 
7 � ال يتم منح املقاول او الرشكة سلفة تشغيلية

امللحوظات :
1 � مدة املرشوع ) 180( مائة وثمانون يوما

2 � الكفة التخمينية ) 699,941,000( س�تمائة وتس�عة وتسعون مليون وتس�عمائة وواحد واربعون الف دينار  الف دينار 
عراقي

3 � املحافظة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات
4 � عىل جميع الرشكات واملقاولني تدوين االس�عار يف جداول الكميات رقما وكتابة وبش�كل واضح وان يكون خايل من الحك 

والشطب
5 � امل�رشوع عب�ارة عن ) تجهيز انبوب دكتايل  بكمية 538 انبوب بطول 6 مر وانبوب بالس�تك قطر 250 ملم  بكمية 460 
انب�وب بط�ول 6 مر وتجهيز قفل غلق وتجهيز تقس�م قفل دبل فلنج وفلنج س�وكت او فلنج س�بيكوت او فلنج جونس�ن 
وتجهي�ز  وتجهي�ز وربط صمام تنفي�س متكامل وتجهز عكس وتحوي�ل دكتايل دبل فلنج وتهيئ�ة االالت واملعدات وااليدي 
العاملة واملواد الالزمة والقيام باعمال الحفر لالنبوب الدكتايل والقيام بعمل جرس حديدي عىل ش�كل حرف U وعمل منهول 
كونكريتي وتجهيز تقس�م بالس�تك باقطار مختلفة وتجهيز قفل وحاضن( وكل ما يتطلبه العمل وحس�ب جداول الكميات 

والتفاصيل املرفقة بالعطاء 
6 � تحديد رقم صندوق الربيد ملقدم العطاء يف دائرة اتصاالت وبريد كربالء املقدسة

7 � موعد انعقاد املؤتمر  يوم )االحد( املصادف 2019/11/10 الساعة )10,00  صباحا( يف قسم العقود العامة ملنافقشة اراء 
ومالحظات املقاولني الراغبني بتقديم عطاءاتهم لتنفيذ املشاريع اعاله

)http: www.karbala.gov.iq( : 8 � تم نرش االعالن انفا عىل موقع املحافظة عىل االنرنيت
9 � بام�كان مقدم�ي العط�اءات املؤهلني والراغب�ني يف الحصول عىل معلومات اضافية ارس�ال االس�ئلة عرب عن�وان الربيد 
االلكروني لقسم العقود العامة )gmail.com@okoodkerbala2008( لالجابة عىل استفساراتكم من الساعة الثامنة صباحا 

واىل الساعة الثامنة صباحا واىل الساعة الثانية ظهرا وحسب ما مبني يف ورقة بيانات العطاء ضمن وثيقة للمرشوع انفا
10 � العناوين املشار اليها نفا هي )محافظة كربالء املقدسة( وال يسمح بتقديم العطاء الكرونيا

حمافظة كربالء املقدسة
قسم العقود العامة

اعالن مناقصة انشائية رقم )15( تنمية االقاليم لسنة 2019 / تبويب )1 2 3 9 2(
تعلن حمافظة كربالء املقدسة الول مرة عن اجراء مناقصة عامة ملرشوع 

)تبليط شارع املجاور ملدرسة الثبات يف الريموك(
وف�ق املواصف�ات  الفنية والكميات املبين�ة واملخططات يف جداول الكمي�ات )باللغة العربية( ضمن الوثيقة القياس�ية 
للمرشوع املذكور انفا والتي يمكن الحصول عليها بعد تقديم طلب تحريري اىل قسم العقود العامة يف املحافظة / وحدة 
بيع التنادر مقابل مبلغ قدره )100,000( مائة الف دينار غري قابل للرد يجفع لدى قس�م الش�ؤون املالية يف املحافظة 
فع�ىل الراغب�ني من املقاولني وال�رشكات العراقية ممن لهم هوية ناف�ذة بدرجة التصنيف ) انش�ائية / عارشة( تقديم 
اعطيتهم املس�توية للوثيقة القياس�ية للمرشوع انفا اىل س�كرتري اللجن�ة املركزية لفتح العط�اءات الطابق الثاني من 
بناي�ة قس�م العقود العامة يف املحافظة  مرافق معها التامينات االولي�ة املذكورة ضمن رشوط املناقصة ادناه مع وصل 
الرشاء ) باسم مقدم العطاء( النسخة االصلية مع املستمسكات االخرى املطلوبة واملبينة يف الوثيقة القياسية للمرشوع 
انف�ا  وان اخر موعد لتقديم وتس�ليم االعطية  )موعد الغلق( هو الس�اعة الثانية عرش ظه�را يوم )الخميس( املصادف 
2019/11/14 وسرفض اي عطاء متأخر عن موعد الغلق وسيتم فتح االعطية بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم 

الراغبني بالحضور يف املوعد انفا.
رشوط املناقصة :

1�تقديم التامينات االولية بنسبة ال تقل عن )1%( واحد من املائة من مبلغ الكلة التخمينية وبمبلغ قدره )5,054,000( 
خمس�ة مليون واربعة وخمس�ون الف دينار عراقي ال غري عىل ش�كل صك مصدق معنون اىل محافظة كربالء /قس�م 
الش�ؤون املالية )امانات( او خطاب ضمان معنون اىل محافظة كربالء املقدس�ة / قسم الشؤون املالية )ملدة 120 يوم( 
من تاريخ غلق املناقصة )وبالعملة املحلية وباسم مقدم العطاء )بالنسبة للمقاولني( او املدير املفوض او احد املؤسسني 

)بالنسبة للرشكات حرصا( وصادر عن مرصف عراقي معتمد ويفضل ان يكون من محافظة كربالء املقدسة 
2  � يت�م  تقدي�م العطاء من قبل املقاول نفس�ه  او كويله املخ�ول واملصدقة وكالته النافذة ل�دى كاتب العدل ومن قبل 
املخول رسميا بكتاب صادر من خالل شهر وموقع من قبل املدير املفوض ومختوم بالنسبة للرشكات املقاولة وبعكسه 

لن يتم استالم االعطية مهما كانت االعذار
3 � مدة نفاذية العطاء املدم )90( تسعون يوما من تاريخ غلق املناقصة

4 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن يف الصحف
5 � عىل املقاولني والرشكات تقديم )براءة ذمة او كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب 2019 وشهادة تاسيس 
الرشكة واالعمال املماثلة والس�يولة النقدية وحس�ب ما مذكور ي الوثيقة القياس�ية للمرشوع انفا( واليوجد افضلية 

ملقدمي العطاءات املحليني
6 � يف حالة تاخر الرصف وعدم  منح )املقاول( الس�لفة فال يحق له ان يطالب بأية تعويضات وعليه االس�تمرار  بتنفيذ 
امل�رشوع اعتم�ادا عىل كفاءته املالية التي قدمها ابتداء عند االحالة وتس�تمر مطالبته ملس�تحقاته اصوليا دون االخالل 

بمضمون املادة )62/ط( من رشوط املقاولة العمال الهندسة املدنية 
7 � ال يتم منح املقاول او الرشكة سلفة تشغيلية

امللحوظات :
1 � مدة املرشوع ) 360( ثالثمائة وستون يوما

2 � الكفة التخمينية ) 505,445,000( خمسمائة وخمسة  مليون واربعمائة وخمسة واربعون الف دينار عراقي
3 � املحافظة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات

4 � عىل جميع الرشكات واملقاولني تدوين االس�عار يف جداول الكميات رقما وكتابة وبش�كل واضح وان يكون خايل من 
الحك والشطب

5 � املرشوع عبارة عن ) قطع الربة واعمال فرش الحىص الخابط مع فرش طبقة االس�اس القريي س�مك 10 س�م مع 
ف�رش طبقة رابط�ة البايندر مع بناء القال�ب الجانبي مع تطبيق االرصفة بالش�تايكر املقرنص وصب الجدار الس�اند 

للنهايات السائبة للشتايكر( وكل ما يتطلبه العمل وحسب جداول الكميات والتفاصيل املرفقة بالعطاء
6 � تحديد رقم صندوق الربيد ملقدم العطاء يف دائرة اتصاالت وبريد كربالء املقدسة

7 � موعد انعقاد املؤتمر يوم )االحد( املصادف 2019/11/10 الساعة )10,00  صباحا( يف قسم العقود العامة ملنافقشة 
اراء ومالحظات املقاولني الراغبني بتقديم عطاءاتهم لتنفيذ املشاريع اعاله

)http: www.karbala.gov.iq( : 8 � تم نرش االعالن انفا عىل موقع املحافظة عىل االنرنيت
9 � بام�كان مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول غىل معلومات اضافية ارس�ال االس�ئلة عرب عنوان الربيد 
االلكروني لقس�م العقود العامة )gmail.com@okoodkerbala2008( لالجابة عىل استفس�اراتكم من الساعة الثامنة 
صباح�ا واىل الس�اعة الثامنة صباحا واىل الس�اعة الثانية ظهرا وحس�ب ما مبني يف ورقة بيان�ات العطاء ضمن وثيقة 

للمرشوع انفا
10 � العناوين املشار اليها نفا هي )محافظة كربالء املقدسة( وال يسمح بتقديم العطاء الكرونيا

اعالن رقم )22/ 2019(
)امانة بغداد/ دائرة املشاريع(

ي�رس )امان�ة بغ�داد/ دائرة املش�اريع( دع�وة جميع الراغبني م�ن ذوي الخ�ربة واالختص�اص لتقديم عطاءاته�م الخاصة 
بمناقص�ة )اعمال تأهيل وتطوي�ر املحلة 363/ االفراز الحدي�ث/ منطقة الثعالبة ضمن قاطع بلدية الش�عب( حيث تتوفر 
التخصيصات املالية ضمن )املوازنة التشغيلية( لعام 2019 ضمن حساب )صيانة مباني خدمية( وبكلفة تخمينية مقدارها 
)4,123,750,000( اربع�ة مليارات ومائة وثالثة وعرشون مليون وس�بعمائة وخمس�ون الف دين�ار عراقي فقط وبأمكان 
الراغبني باالش�راك يف املناقصة مراجعة مقر )ديوان امانة بغداد/ الطابق االول/ قس�م العقود العامة/ الكائن قرب س�احة 
الخالني( يف اوقات الدوام الرس�مي لغرض الحصول عىل وثائق املناقصة لقاء مبلغ مايل مقداره )200,000( مئتا الف دينار 

غري قابلة للرد مع مراعاة:-
1- يلت�زم املتقدم بأن يتضمن عطاءه تأمينات اولية عىل ش�كل خطاب ضمان او صك مص�دق بمبلغ )41,227,000( واحد 
واربعون مليون ومائتان وس�بعة وثالثون الف وخمس�مائة دينار عراقي فقط والذي يش�كل نس�بة )1 %( من مبلغ الكلفة 

التخمينية للمناقصة.
2- تقديم )هوية تصنيف املقاولني/ انشائية/ الدرجة الخامسة(.

3- تقديم براءة ذمة صادرة من الهيئة العامة للرضائب/ قسم الرشكات نافذة وقت تقديم العطاء اىل امانة بغداد لعام 2019 
مع الهوية الرضيبة.

4- يلتزم مقدم العطاء بتقديم عطاءه وفق ما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها بعد دراستها واالطالع عليها وبخالفه 
سيتم استبعاد عطاءه.

5- يلتزم مقدم العطاء بملئ الجزء الرابع من الوثيقة القياس�ية وحس�ب قرص ال� )CD( الذي يتم اس�تالمه وتقديمه ورقيا 
بعد ختمها بالختم الحي الخاص بمقدم الرشكة.

6- تقديم متطلبات الوثيقة القياس�ية بكافة اقس�امها ورقيا عىل شكل ملفات )سبايرول( بعد ختمها بالختم الحي الخاص 
بمقدم العطاء.

7- تقدي�م نس�خة من املستمس�كات الخاص�ة باملدير املفوض )بطاقة الس�كن - هوية االحوال املدنية - ش�هادة الجنس�ية 
العراقية( مع جميع املتطلبات الوارد ذكرها يف ورقة بيانات العطاء.

8- تقديم عقد مشاركة يف حال تقديم العطاء من قبل رشكتني او اكثر مصدق اصوليا.
9- وصل رشاء املناقصة النسخة االصلية.

10- سيتم عقد مؤتمر خاص باالجابة عن استفسارات املشاركني يف املناقصة عند الساعة )العارشة( من صباح يوم )الثالثاء( 
املوافق )12/ 11/ 2019( يف مقر دائرة املشاريع.

11- تس�لم العطاءات داخل ظرف مغلق ومختوم )نس�خة اصلية موقعة ومختومة من قبل مقدم العطاء( مثبت عليها اسم 
مقدم العطاء وعنوانه االلكروني ورقم الهاتف واس�م ورقم املناقصة يف املوعد املحدد لغلق املناقصة يف تمام الساعة )الثانية 
عرش ظهرا وحسب التوقيت املحيل ملدينة بغداد( ليوم )االثنني( املوافق )18/ 11/ 2019( يف مقر ديوان امانة بغداد/ الطابق 
االول/ قس�م العق�ود العام�ة، ويف حالة مصادفة ذلك اليوم عطلة رس�مية فيؤج�ل اىل اليوم الذي يليه وس�رفض العطاءات 

املتأخرة عن املوعد املحدد اعاله.
12- يت�م فت�ح العطاءات بحضور مقدم�ي العطاءات او ممثليهم الراغب�ني بالحضور عىل العنوان املب�ني يف اعاله يف الزمان 

وبالتاريخ املذكور.
13- يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن.

وألية استفسارات تتم املراسلة عىل عنوان الربيد االلكروني لدائرة املشاريع وقسم العقود العامة:
E-mail:mashareaa@amanatbagdad.gov.iq

E-mail:alukud@amanatbagdad.gov.iq

)2019 /45(
)امانة بغداد/ دائرة املشاريع(

يرس )امانة بغداد/ دائرة املشاريع( دعوة جميع الراغبني من ذوي الخربة واالختصاص لتقديم عطاءاتهم الخاصة بمناقصة 
)اعم�ال تطوي�ر املحلة )807( املنطق�ة القديمة + املحلة )821( املنطق�ة القديمة( حيث تتوف�ر التخصيصات املالية ضمن 
املوازنة االس�تثمارية لعام 2019/ ضمن مرشوع تأهيل وتطوير واكس�اء الش�وارع واملحالت الرئيسية يف مدينة بغداد ضمن 
باب )5( القسم )22( نوع االستثمار )1( ازاء الفصل )2( املادة )9( نوع )2( تسلسل )124( ضمن قطاع النقل واملواصالت( 
وبكلفة تخمينية مقدارها )4,732,500,000( اربعة مليارات وسبعمائة واثنان وثالثون مليون وخمسمائة الف دينار عراقي 
فقط وبأمكان الراغبني برشاء وثائق املناقصة مراجعة مقر )ديوان امانة بغداد/ الطابق االول/ قسم العقود العامة/ الكائن 
قرب س�احة الخالني( يف اوقات الدوام الرس�مي لغرض الحصول عىل وثائق املناقصة بعد دفع قيمة البيع للوثائق غري قابلة 

للرد والبالغة )200,000( مئتا الف دينار مع مراعاة ما ييل:-
1- يلتزم املتقدم بأن يتضمن عطاءه تأمينات اولية عىل ش�كل خطاب ضمان او صك مصدق بمبلغ )47,225,000( س�بعة 
واربع�ون ملي�ون وثالثة وخمس�ة وعرشون الف دينار عراقي فقط والذي يش�كل نس�بة )1 %( من مبل�غ الكلفة التخمينية 

للمناقصة.
2- تقديم )هوية تصنيف املقاولني/ انشائية/ الدرجة الخامسة(.

3- تقديم براءة ذمة صادرة من الهيئة العامة للرضائب/ قسم الرشكات نافذة وقت تقديم العطاء اىل امانة بغداد لعام 2019 
مع الهوية الرضيبة.

4- يلتزم مقدم العطاء بتقديم عطاءه وفق ما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها بعد دراستها واالطالع عليها وبخالفه 
سيتم استبعاد عطاءه.

5- يلتزم مقدم العطاء بملئ القس�م الرابع من الوثيقة القياس�ية وحسب قرص ال� )CD( الذي يتم استالمه وتقديمه ورقيا 
بعد ختمه بالختم الحي الخاص بمقدم الرشكة.

6- تقديم متطلبات الوثيقة القياس�ية بكافة اقس�امها ورقيا عىل شكل ملفات )س�بايرول( مع الوثائق املكونة للعطاء بعد 
ختمها بالختم الحي الخاص بمقدم العطاء.

7- تقدي�م نس�خة من املستمس�كات الخاص�ة باملدير املفوض )بطاقة الس�كن - هوية االحوال املدنية - ش�هادة الجنس�ية 
العراقية( مع جميع املتطلبات الوارد ذكرها يف ورقة بيانات العطاء.

8- تقديم عقد مشاركة يف حال تقديم العطاء من قبل رشكتني او اكثر مصدق اصوليا.
9- وصل رشاء املناقصة النسخة االصلية.

10- سيتم عقد مؤتمر خاص باالجابة عن استفسارات املشاركني يف املناقصة عند الساعة )العارشة( من صباح يوم )الثالثاء( 
املوافق )12/ 11/ 2019( يف مقر دائرة املشاريع.

11- تسلم العطاءات داخل ظرف مغلق ومختوم )نسخة اصلية/ موقعة ومختومة من قبل مقدم العطاء( مثبت عليها اسم 
مقدم العطاء وعنوانه االلكروني ورقم الهاتف واس�م ورقم املناقصة يف املوعد املحدد لغلق املناقصة يف تمام الساعة )الثانية 
عرش ظهرا وحسب التوقيت املحيل ملدينة بغداد( ليوم )االثنني( املوافق )18/ 11/ 2019( يف مقر ديوان امانة بغداد/ الطابق 
االول/ قس�م العق�ود العامة/ ويف حال�ة مصادفة ذلك اليوم عطلة رس�مية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه وس�رفض العطاءات 

املتأخرة عن املوعد املحدد اعاله.
12- يت�م فت�ح العطاءات بحضور مقدم�ي العطاءات او ممثليهم الراغب�ني بالحضور عىل العنوان املب�ني يف اعاله يف الزمان 

والتاريخ املذكور.
13- يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن.

وألية استفسارات تتم املراسلة عىل عنوان الربيد االلكروني لدائرة املشاريع وقسم العقود العامة:
E-mail:mashareaa@amanatbagdad.gov.iq

E-mail:alukud@amanatbagdad.gov.iq

حمسن محزه عطيه
مدير عام دائرة املشاريع

حمسن محزه عطيه
مدير عام دائرة املشاريع

العدد / 11917
التاريخ 2019/11/5

العدد / 11929
التاريخ 2019/11/5

نصيف جاسم اخلطايب
حمافظ كربالء املقدسة

نصيف جاسم اخلطايب
حمافظ كربالء املقدسة
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أُس الفساد.. ونواة اإلصالح!

«ليربا» وفيسبوك.. أزمة العمالت املشفرة

هل نحتاج لتعديل دستوري؟

          حسين الذكر

الجميـع يدعـو لإلصـالح..! الجميع 
يتـربأ مـن الفسـاد..! لكـنَّ الواقـع 
حلقـة  يف  يـدوُر  أغلبـه  العراقـي 
اإلحبـاط. السـؤال هنا، ملاذا فشـلت 
جميع معالجات الفسـاد مع خمسة 
عرش عامـًا من ديمقراطية الشـعار 
والشـكل معـززة بعدد مـن الدورات 
املنتخبـة؟..  الربملانيَّـة والحكومـات 
تبـدو اإلجابة عسـرية.. لكـنَّ بعض 
الترصيحـات الحكوميَّـة قـد تكـون 
سـنداً أو أساسـاً يمكن االلتفات إليه 
معززاً بحقائق أقرب منها لفرضيات 
وأرقام إعالميَّـة. ففي إحدى الندوات 

اإلصالحيَّة، طرحْت أسـئلة حبىل عن 
كيفيَّـة عمل جهاز مكافحة الفسـاد 
املشـكل بقرار حكومي وأمل شـعبي 
كبري، وقد جاءت اإلجابات بما يشـبه 
الصدمة. الرشوة يف الجهاز الحكومي 
باملئـة..  الثمانـني  نسـبتها  تتعـدى 
فأي سـجون ومحاكم تكفـي إليواء 
الفاسـدين.. هكذا أجاب أحدهم. من 
جانبـه السـيد ليث كبة عقـب قائالً: 
”إنَّ الفسـاد أصبح مافيات ورؤوساً 
ويشـغل حيـزاً كبـرياً متشـعباً تمتدُّ 
شبكاته داخل وخارج العراق بصورة 
تسـتعيص معالجتها برضبة واحدة، 
ال سـيما يف واقع ما زالت تتحكم فيه 
املحاصصـة والقوميَّة والطائفيَّة، لذا 

تطلـب أْن يكون االحتـكام اىل منطق 
العقل والبحث عن مخارج تسـتهدف 
اإلصـالح تنـدرج بعـدد من األسـئلة 
أْن توضـح املشـهد:هل  يمكـن لهـا 
األوىل بالحكومـة أْن ترضب الرؤوس 
لتسـقط أذنـاب الفسـاد؟ أم ينبغي 
معالجة القاعدة وعزلها عن الرؤوس 

واملفاصل ليسهل عالجها؟
يف حوار هادئ بني رجلني مسنني كنت 
أستمع لجمال تعاطيهم بروح وطنيَّة 
وأساليب واقعيَّة لحل اإلشكاليَّة، قال 

أحدهم:
- أعتقد أنَّ املشـكلة أساسـًا ال تتمثل 
بوجود فاسـدين، بـل بنوايا اإلصالح 
الفاسـدين  املصلحـني ملعاقبة  وفعل 

وتحجيمهم؟
- أجاب اآلخـر: (القضيَّة كلها تتعلُق 
بالفـرق بـني حاكـم عـادل يحـارُب 
الفسـاد ويجلـد ذاتـه ونفسـه قبـل 
اآلخريـن ويمكن له أْن يتحمل الرضر 
والتضحية يف سبيل ذلك.. وآخر يحمي 

الفاسدين!).
مالحظـة مهمـة هنا.. حينمـا نقول 
السـلطة والحكومة يف العراق الجديد 
تحديـداً.. فـال نقصـد رئيس السـيد 
رئيس الـوزراء أو مجلس حكومته.. 
القـرار  مركـز  أنَّ  يعلـم  فالجميـع 
والسـلطات بيد رؤساء الكتل هم من 
يسـيطر عىل الربملـان وهم من يحرك 
يسـمح  وال  يسـمح  ومـن  الشـارع 

للحكومة باتخـاذ أي خطوات.. وهذا 
ينطبـق عىل جميـع حكومات ما بعد 

..٢٠٠٣
دعونـا نعـود قليـًال اىل مشـّيد حكم 
العدالـة واإلصالح اإلمـام عيل بن أبي 
طالب عليه السالم، لوجدنا ما يكفي 
من مناهج إصالحيَّة لحل أي إشكاليَّة 
رشيطـة أْن تتخـذ منهجـاً ووسـيلة 

وغاية ونية وليس شعاراً فقط.
كيف أسس اإلمام دولته العظيمة قبل 
ألف وأربعمئة سنة.. فلنقرأ ما أوىص 

به مالك األشرت عامله عىل مرص:
الَِك َفاْسَتْعِملُْهُم  ١ - اُْنُظْر ِيف أُُموِر ُعمَّ
اِْخِتَيـاراً اِْخِتَبـاراً َوالَ ُتَولِِّهـْم ُمَحاَباًة 
اَلَْجـْوِر  ُشـَعِب  ِمـْن  َفإِنَُّهَمـا  َوأََثـرًَة 

َواَلِْخَياَنِة.
٢ - َتَوخَّ ِمْنُهْم أَْهـَل اَلتَّْجرَِبِة َواَلَْحَياِء 
الَِحِة َواَلَْقَدِم ِيف  ِمْن أَْهِل اَلُْبُيوَتاِت اَلصَّ

اَْإلِْسالَِم اَلُْمَتَقدَِّمِة.
ْظ ِمَن اَْألَْعوَاِن. ٣ - َتَحفَّ

٤ - تذكـر إِنَّ َعَملََك لَْيَس لَـَك ِبُطْعَمٍة 
َولَِكنَُّه ِيف ُعُنِقَك أََماَنٌة.

٥ - ليـس لََك أَْن تتـرصف ِيف َرِعيٍَّة َوالَ 
ُتَخاِطَر إِالَّ ِبوَِثيَقٍة.

٦ - ثم يحذره قائالً: (إِنِّي أُْقِسُم ِباللَِّه 
َقَسـماً َصاِدقاً لَـِنئْ َبلََغِني أَنَّـَك ُخْنَت 
نَّ َعلَْيَك  َشـْيئاً َصِغـرياً أَْو َكِبرياً َألَُشـدَّ

َشدًَّة لم تعهدها).
يف مقطٍع من عمق التاريخ اإلصالحي 
سـأل امرباطـور الصني مستشـاره 

الخـاص قائـًال: ”مـا قولـك يف قتـل 
مـن ال مبـدأ لهم وال ضمـري من أجل 
إصـالح األمـة؟ فأجـاب الفيلسـوف 
كنفوشـيوس: (وما حاجتك إىل القتل 
يف قيامـك بأعباء الحكـم؟ لتكن نيتك 
الرصيحة البينة فعـل الخري، فيكون 
النـاس أخيـاراً. إنَّ العالقـة القائمة 
بني األعـىل واألدنى شـبيهة بالعالقة 
بـني الريـح والـكأل، فالـكأل يميل إذا 
هبت عليه الريـح، وإذا كانت القدوة 
الحسنة أوىل وسائل الحكم، فإنَّ حسن 
االختيـار للمناصب وسـيلته الثانية: 
”استمل الصالحني املستقيمني، وانبذ 
املعوجـني، وبهذه الطريقة يسـتقيم 

املعوج).

          ليونيد بيرشيدسكي

ربمـا حسـناً فعلت الـرشكات الكـربى التي 
تعالـج وتسـّهل عمليـات الدفع املـايل حني 
غـادرت مرشوع فيسـبوك للعملة املشـفرة 
«ليربا»، خوفاً مـن رد فعل قوي من الجهات 
ترغـب  «فيسـبوك»  كانـت  وإذا  الرقابيـة. 
حقـاً يف جلب الخدمات املالية إىل األشـخاص 
املتعاملني مـع البنوك، فيجـدر بها أن تفعل 
ذلك عىل نطاق أصغر مما كان َيعد به حضور 
هذه الرشكات. عـىل أنه حتى يف تلك الحالة، 

سيظل احتمال الفشل مرتفعاً. 
والواقـع أنه من الواضح السـبب الذي جعل 
رشكات «بـاي بـل» و«سـرتايب» و«إيباي» 
عـدم  تقـرر  و«فيـزا»  كارد»  و«ماسـرت 
االنضمام إىل «رابطة ليربا» التي كانت رشكة 
فيسـبوك تنشـئها مـن أجـل إدارة العملـة 
الرقمية املقرتحة، ذلك أنها أخذت عىل محمل 
الجـد تحذيـرات عضـوي مجلس الشـيوخ 
وشـريود  شـاتز  بريـان  «الديمقراطيـني» 

بـراون، مـن أنها يمكن أن (تتوقع مسـتوى 
عالياً من التدقيق من الجهات الرقابية، ليس 
فقط بخصوص أنشـطة الدفـع املتعلقة بـ 
«ليـربا»، وإنما بخصوص كل أنشـطة الدفع 
املايل بسبب عضويتها تلك الرابطة). ومصدر 
القلق هو إمكانية اسـتخدام عملة مشـفرة 
إىل جانـب رسـائل مشـفرة يف صفقات غري 
قانونية، وبالتـايل، فإن كل األطراف التي لها 
عالقة بخلـق مثل هـذه الفرصة سـيصبح 

مشتبهاً فيها.
والواقع أن الجهات الرقابية األمريكية قادرة 
تماماً عىل القضاء عىل مشاريع كربى للعملة 
املشـفرة. ففـي ١١ أكتوبـر، أعلنـت لجنـة 
الرصف واألوراق املالية األمريكية أنها منعت 
رشكـة «تيليغرام» من توزيـع قطع رقمية، 
ما يسـمى الــ «غرامـز»، عىل املسـتثمرين 
الذين سـاهموا بـ ١٫٧ مليار دوالر يف إنشـاء 
العملة املشـفرة العام املايض. وتشمل قائمة 
هؤالء املسـتثمرين رشكات استثمار مغامر 
أمريكية كبرية مثل «بانتشمارك» و«سيكوا» 

و«اليتسبيد». واليشء نفسه يمكن أن يحدث 
بسهولة لـ«ليربا». 

وهـذه هي مشـكلة البـدء عىل نطـاق كبري 
جداً. فتقديم رشكة «تيليغرام» لقطع نقدية 
رمزية كان األكرب عىل اإلطالق. ومن جانبها، 
قامـت فيسـبوك بإعـالن كبـري بخصـوص 
«ليـربا»، وقّدمـت قائمة بأسـماء رشكائها، 
وجلهم عالمات تجارية بارزة يف قطاع الدفع 
املـايل. وكان هؤالء يتوقعـون عمليات إطالق 
عامليـة لعمالتهـم املشـفرة. ولكن ذلـك أثار 

بالطبع قلق الجهات الرقابية والسياسيني. 
ولتجنب هذا النوع من النتائج، كان بإمكان 
فيسبوك – التي يتمثل هدفها املعلَن من وراء 
إطالق «ليربا» يف تقديم خدمات دفع وقروض 
رخيصـة لألشـخاص املحرومـني حالياً من 
سـوق الخدمات املالية بسبب ارتفاع كلفتها 
– أن تجرّب االسـرتاتيجية التي جلبت نتائج 

ألحد رشكائها املتبقني: رشكة «فودافون».
الدفـع  خدمـة  «فودافـون»  أطلقـت  فقـد 
بوسـاطة الهاتف املتحرك «إم-بيزا» يف كينيا 

يف ٢٠٠٧، وأحـد أهم نقاط قوة ذاك املرشوع 
كانـت موافقـة البنـك املركـزي الكيني عىل 
اإلطالق من دون أي رقابة رسمية. وعىل نحو 
رسيع، أنشأت رشكة الهاتف املتحرك املحلية 
التابعة لـ«فودافون»، «سافاريكوم»، شبكة 
من املتاجر، حيث يستطيع األشخاص الذين 
ال يملكون حسابات بنكية دفع املال وتلقيه، 
وبـدأت الهواتـف املتحركـة قديمـة الطـراز 
تتضاعـف كمحفظـات لعمليـات التحويـل 
والرشاء. وسـاهم تضافر عاميل عدم وجود 
تدخل من الجهات الرقابية، والشبكة املادية 
الواسعة، التي شجعت عليها عموالت سخية 
نسـبياً، يف إعـالن «إم-بيـزا» بحلـول ٢٠١٩ 
بلوغ ٣٧ مليون زبون ناشـط يف سـبع بلدان 

أفريقية. 
ولكـن محـاوالت استنسـاخ هـذه التجربة 
ونقلها إىل أسـواق عدة أخرى باءت بالفشل. 
إذ أغلقـت «فودافـون» «إم- بيـزا» يف الهنـد 
(جزئياً بسـبب العراقيـل الرقابية)، وجنوب 
أفريقيـا (بسـبب االهتمـام القليـل من قبل 

الزبائـن)، ورومانيا وألبانيـا (حيث لم تكن 
مربحـة عىل ما يبدو). لتخلـص «فودافون» 
إىل أنـه ال يوجد حل ناجح يمكن تعميمه عىل 

الجميع. 
والحقيقة أنه ليس من السـهل إيجاد أسواق 
مسـتهدفة جيـدة، حيث ال يملـك الكثري من 
األشـخاص حساباً بنكياً أو أنواعاً أخرى من 
الخدمات املالية. ثم هناك احتمال أن السكان 
املسـتخدمني للنقـود يف بلـد معـني يريدون 
أن يواصلـوا التعامـل بتلك الطريقـة. فأحد 
األسـباب املمكنة لعـدم نجـاح «إم-بيزا» يف 
ألبانيا ورومانيا هو أن هذين البلدين لديهما 
اقتصادان كبريان غري رسـميني. فبالنظر إىل 
أن مـا يصل إىل ثلـث الناتج املحـيل اإلجمايل 
يوجد «يف الظل»، فإن الصفقات اإللكرتونية 
القابلة للتعقـب تظل غري جذابة مقارنة مع 

النقود املحسوسة.
ولعـل صعوبـات إيجاد أسـواق مسـتهدفة 
جيـدة، وذات جهـات رقابيـة ودودة أيضـا، 
تفّرس رغبة فيسـبوك يف اإلطـالق عىل نطاق 

كبـري، ويف أن ترمـي بكل يشء عـىل الحائط 
وتـرى مـا سـيعلق. ولكـن خطـورة هـذه 
املقاربـة تكمـن يف أن فكرة تقديـم خدمات 
مالية رخيصة لألشخاص الذين ال يتعاملون 
مع البنوك بدأت تبدو مثل سـتار من الدخان 
هدفـه التغطية عىل إنشـاء بنـك ضخم غري 
خاضـع للرقابـة يف العالـم املتقـدم – وهـو 
أكثر ما تخشـاه الجهـات الرقابية يف أوروبا 

والواليات املتحدة. 
وعليه، فبدالً من امليض قدماً يف دفع الرشكاء 
املتبقني واملجازفة بمواجهة املتاعب نفسـها 
التـي واجهتها «تيليغرام»، يجدر بفيسـبوك 
يف  وتبـدأ  التخطيـط،  سـبورة  إىل  تعـود  أن 
التفكـري يف مشـاريع أصغر حجماً تناسـب 
احتياجـات ومتطلبات بلدان بعينها. يف هذه 
الحالة سـيكون التوسـع بطيئاً، وسـتكون 
ثمة إخفاقات وحسـابات خاطئة عىل طول 
الطريـق، غري أنه ربما سـيكون من السـهل 
أكثر إقناع الجهات الرقابية يف كل سـوق بأن 

أهداف املرشوع غري ضارة.

          حسين علي الحمداني

هل تمتلك القوى السياسّية ومعها الحكومة العراقّية 
الجرأة الكافية لتشـخيص الخلل الرئيـس يف العراق؟ 
وإذا مـا تمّكنـت من تشـخيصه، هل هي قـادرة عىل 
املعالجة؟ هذا يعني أّن األمر يحتاج إىل جرأة ورصاحة 
بعيـدا عـن الخطـب الجاهـزة التي تشـبه مـا يكتبه 
التالميذ يف دفاتر التعبري واإلنشـاء كي ينالوا الدرجات 

الكافية للنجاح.
املشـكلة الرئيسـة يف العـراق هي الفسـاد الذي جعل 
الكثـري مـن النـاس تطلق عـىل املسـؤولني مصطلح 
(األغلبية الفاسـدة) والحلـول التي تبّنتهـا الحكومة 

ومعهـا الربملان لتجـاوز أزمـة التظاهرات الشـعبّية 
األخـرية هي مجـرد حلـول وقتّيـة ألّنها رّكـزت عىل 
احتـواء الشـباب العاطـل عـن العمل ضمـن القوات 
املسلحة والقوى األمنية، والجميع يعرف جيدا أّن هذا 
الحل ال يتناسـب مع خريجي الكليات الذين ينتظرون 
التعيني كمهندسـني ومدرسـني وغريها من الوظائف 
التي أعدوا لها وينتظرونها. إىل جانب ذلك فإّن الرغبة 
يف التحصيـل العلمـي لـدى الكثري باتـت ضعيفة جدا 
بحكـم النتائج التـي تنتظر حملة الشـهادات وغياب 
فـرص العمل سـواء يف القطاع الحكومـي أو القطاع 
الخـاص الذي اضمحل وبات خارج نطـاق التواجد يف 

سوق العمل العراقية.

وغيـاب القطـاع الخـاص يف البلـد لـه أسـبابه أولها 
القوانني الطاردة لالستثمار، والجانب الثاني مجالس 
املحافظـات ومسـؤولوها الذيـن يضعـون معرقالت 
جديدة أمام املسـتثمر سـواء األجنبي أو املحيل، ومن 
ثـّم تحّولت هـذه املجالس لعنرص سـلبي وطارد مما 
قلّـص وجود القطاع الخاص يف الكثري من املحافظات 
العراقية وظلت الناس تنتظر الوظائف الحكومية التي 
هي األخرى تخضع لرغبات مجالس املحافظات ويتم 

تقاسمها بني أعضائه.
لهـذا نجد أّن املواطن العراقي شـّخص جزءا كبريا من 
الخلـل والحكومة أدركت ذلـك وإن كان بوقت متأّخر 
وامتلكت الجرأة يف طرح فكرة تجميد أو إلغاء مجالس 

املحافظات، وفكرة التجميد أقرب لكون إلغاء مجالس 
املحافظـات يحتـاج لتعديـل دسـتوري وهـو ممّكن 
بحكم الرفض الشـعبي لهذه املجالـس رغم تعارض 
ذلك مع مصالح األحزاب والقوى السياسية التي تجد 
بعضها أّن مجالس املحافظات أفضل من حيث املوارد 
مـن الحكومـة االتحادية لهذا تجدهـا ترّكز عىل هذه 
املجالس أكثـر من تركيزها عىل وزارات اتحادية وهذا 
يعكـس بالتأكيد أّن هذه املجالس تعمل لألحزاب أكثر 
من عملها للشعب. أجد عىل الحكومة - ومعها الربملان 
بوصفـه سـلطة ترشيعية - أن تطرح مسـألة تعديل 
الدسـتور العراقي منطلقة من نقطـة إلغاء مجالس 
املحافظات وبعض التعديالت األخرى التي يجد الكثري 

مـن املتابعني واملختّصني بالشـأن العراقـي أّنها مواد 
وفقرات (حرشت) يف الدستور العراقي.

عملية تعديل الدسـاتري عملية طبيعية جدا تمارسها 
أغلب دول العالم من أجل املواكبة أوال، وتسهيل العمل 
السـيايس واالقتصادي واالجتماعي ثانيا، وثالثا منح 
الدسـتور روحّيـة جديدة قـادرة عىل جعله يتناسـب 
ورغبات الشـعب، ورابعا وهو األهم أّن مرحلة الوعي 
الشـعبي اآلن هي أكثـر وأنضج مما كانـت عليه عام 
٢٠٠٥ وظروف كتابة الدستور والتصويت عليه آنذاك، 
إذ أّن جيل الشـباب من عمـر ٢٠ – ٢٥ وهم الرشيحة 
أألكرب التي تظاهرت لم يكن لهم رأي يف الدستور وهذا 

يعني ثمة حاجة فعلّية إلجراء تعديالت دستورية.

فائدة املناظرات
          مارجريت سوليفان

هـل يمكـن للمناظـرات املتلفـزة يف 
عـام ٢٠١٩ أن تخـدم املصالح العامة 
بالفعل؟ يف ضوء حالة وسـائل اإلعالم 
والسياسـة األمريكية، يبدو االحتمال 
ضعيفاً جـداً، فاألمريكيـون مدمنون 
التنافسـية  شـديدة  السياسـة  عـىل 
وقيم تلفزيون الواقع وتصيد وسـائل 
التواصـل االجتماعـي ألي يشء جـاد 

مثل املناظرات.
غري أن مناظرة ليلة الثالثاء املايض يف 
أوهايو، كانـت لديها فرصة محتملة. 
فقد تقلص عدد املرشـحني املشاركني 
يف املناظـرة، وكان مـن بـني مديـري 
املناظـرة محـرر «نيويـورك تايمز»، 
مـارك اليس، الذي أضفـى طابعاً من 
الجديـة، إىل جانب مديريـن يحظيان 
باحرتام أيضاً من شـبكة «يس إن إن» 

هما أندرسون كوبر وإرين برينت.
لم تكن املناظرة سيئة، ومثل املناظرات 
الثـالث السـابقة، حظي املشـاهدون 
الصابرون واملتفانون بفرصة معرفة 
املرشـحني، ومشـاهدة  الكثـري عـن 
االختالفات الشـديدة، مـرة أخرى، يف 
ميدان املنافسة الذي يتضمن عدداً من 

املرشحات واملرشحني السود.
لكن كان من املمكن أن تكون املناظرة 
أفضل بكثـري، لو أُخذت يف الحسـبان 

بضعـة أمـور. فقـد كان مـن املمكن 
إضافة أسـئلة حـول التغـري املناخي 
وحقـوق التصويـت. وبالطبـع، كان 
الوقت محدوداً، لكن هاتني القضيتني 

من القضايا املحورية يف عرصنا.
أضـف إىل ذلـك، تأطري األسـئلة حول 
العامليـة، وكيفية  الرعايـة الصحيـة 
تمويلها. وبدا أن الصحفيني يسـدون 
عندمـا  ترامـب  للرئيـس  معروفـاً 
أرصوا عىل محاولة الدفع باملرشـحة 
املتصـدرة، إليزابيـث واريـن، إلعـالن 
نيتهـا رفع الرضائب مـن أجل تمويل 
برنامـج الرعايـة الطبيـة للجميـع. 
وال شـك أنه من املـرشوع التأكيد عىل 
مسـألة التكاليف، لكن ليس بطريقة 
تبدو مثل إعـالن لحملة الجمهوريني، 
وال تسلط الضوء عىل الصورة الكلية. 
ومن الواضح أن وارين رفضت التهام 

الُطعم.
وإىل ذلك، كان من املمكن تقليص عدد 
سـاعات املناظـرة إىل اثنتـني بدالً من 
ثـالث، وتقليل عـدد املرشـحني الذين 
يخوضونها باسـتبعاد أشخاص مثل 
حاكم كولورادو جون كينلوبر وعضو 

الكونجرس تيم ريان.
وعـىل صعيد التوازن، كانـت املناظرة 
محوريـة ومفيدة بصـورة منطقية، 
ومن حسن الحظ أن هناك ٨ مناظرات 

أخرى ألخذ هذه األمور بالحسبان.
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

حمافظة كربالء املقدسة
قسم العقود العامة

اعالن مناقصة انشائية رقم )8( تنمية االقاليم لسنة 2019 / تبويب )1 2 3 9 2(
تعلن حمافظة كربالء املقدسة الول مرة عن اجراء مناقص عامة ملرشوع 

)انشاء  طريق السكة مدرسة السبطني بطول 1,8 كم (
وف�ق املواصف�ات  الفنية والكميات املبين�ة واملخططات يف جداول الكمي�ات )باللغة العربية( ضمن الوثيقة القياس�ية 
للم�روع املذك�ور انف�ا والتي يمكن الحص�ول عليها بعد تقديم طلب تحريري اىل قس�م العقود العام�ة يف املحافظة / 
وح�دة بي�ع التنادر مقابل مبل�غ قدره )100,000( مائ�ة الف دينار غري قابل للرد يدفع  لدى قس�م الش�ؤون املالية يف 
املحافظ�ة فعىل الراغبني من املقاولني والركات العراقية ممن لهم هوية نافذة بدرجة التصنيف ) انش�ائية / عارشة( 
تقديم اعطيتهم املس�توفية للوثيقة القياس�ية للمروع انفا اىل رسكتري اللجنة املركزية لفتح العطاءات الطابق الثاني 
م�ن بناية قس�م العق�ود العامة يف املحافظة  مرافق معه�ا التامينات االولية املذكورة ضم�ن رشوط املناقصة ادناه مع 
وصل الراء ) باس�م مقدم العطاء( النس�خة االصلية مع املستمس�كات االخرى املطلوبة واملبينة يف الوثيقة القياس�ية 
للم�روع انف�ا  وان اخ�ر موعد لتقديم وتس�ليم االعطي�ة  )موعد الغلق( هو الس�اعة الثانية عر ظه�را يوم )االحد( 
املصادف 2019/11/17 وسرتفض اي عطاء متأخر عن موعد الغلق وسيتم فتح االعطية بحضور مقدمي العطاءات او 

ممثليهم الراغبني بالحضور يف املوعد انفا.
رشوط املناقصة :

1�تقديم التامينات االولية بنسبة ال تقل عن )1%( واحد من املائة من مبلغ الكلة التخمينية وبمبلغ قدره )3,772,000( 
ثالثة  مليون وس�بعمائة واثنان وس�بعون  الف دينار عراقي ال غري عىل ش�كل صك مصدق معنون اىل محافظة كربالء 
/قس�م الش�ؤون املالية )امانات( او خطاب ضمان معنون اىل محافظة كربالء املقدس�ة / قس�م الش�ؤون املالية )ملدة 
120 ي�وم( من تاريخ غلق املناقصة )وبالعملة املحلية وباس�م مقدم العطاء )بالنس�بة للمقاولني( او املدير املفوض او 
احد املؤسس�ني )بالنس�بة للركات حرصا( وص�ادر عن مرصف عراقي معتمد ويفضل ان يك�ون من محافظة كربالء 

املقدسة 
2  � يت�م  تقدي�م العطاء من قبل املقاول نفس�ه  او كويله املخ�ول واملصدقة وكالته النافذة ل�دى كاتب العدل ومن قبل 
املخول رسميا بكتاب صادر من خالل شهر وموقع من قبل املدير املفوض ومختوم بالنسبة للركات املقاولة وبعكسه 

لن يتم استالم االعطية مهما كانت االعذار
3 � مدة نفاذية العطاء املقدم )90( تسعون يوما من تاريخ غلق املناقصة

4 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نر االعالن يف الصحف
5 � عىل املقاولني والركات تقديم )براءة ذمة او كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب 2019 وشهادة تاسيس 
الركة واالعمال املماثلة والس�يولة النقدية وحس�ب ما مذكور يف الوثيقة القياس�ية للم�روع انفا( واليوجد افضلية 

ملقدمي العطاءات املحليني
6 � يف حالة تاخر الرصف وعدم  منح )املقاول( الس�لفة فال يحق له ان يطالب بأية تعويضات وعليه االس�تمرار  بتنفيذ 
امل�روع اعتم�ادا عىل كفاءته املالية التي قدمها ابتداء عند االحالة وتس�تمر مطالبته ملس�تحقاته اصوليا دون االخالل 

بمضمون املادة )62/ط( من رشوط املقاولة العمال الهندسة املدنية 
7 � ال يتم منح املقاول او الركة سلفة تشغيلية

امللحوظات :
1 � مدة املروع ) 180( مائة وثمانون يوما

2 � الكفة التخمينية ) 377,230,750( ثالثمائة وس�بعة وس�بعون مليون ومائتان وثالثون الف وس�بعمائة وخمسون 
دينار 

3 � املحافظة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات
4 � عىل جميع الركات واملقاولني تدوين االس�عار يف جداول الكميات رقما وكتابة وبش�كل واضح وان يكون خايل من 

الحك والشطب
5 � املروع عبارة عن ) انش�اء  طريق بطول 1800 م وبطبقة اس�اس بعرض )6م( واكتاف ) 1,5م( لكل جانب ( وكل 

ما يتطلبه العمل وحسب جادلو الكميات والتفاصيل املرفقة بالعطاء 
6 � تحديد رقم صندوق الربيد ملقدم العطاء يف دائرة اتصاالت وبريد كربالء املقدسة

7 � موع�د انعق�اد املؤتم�ر يوم )االربعاء( املص�ادف 2019/11/13 الس�اعة )10,00  صباحا( يف قس�م العقود العامة 
ملناقشة اراء ومالحظات املقاولني الراغبني بتقديم عطاءاتهم لتنفيذ املشاريع اعاله

)http: www.karbala.gov.iq( : 8 � تم نر االعالن انفا عىل موقع املحافظة عىل االنرتنيت
9 � بام�كان مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية ارس�ال االس�ئلة عرب عنوان الربيد 
االلكرتوني لقس�م العقود العامة )gmail.com@okoodkerbala2008( لالجابة عىل استفس�اراتكم من الساعة الثامنة 
صباح�ا واىل الس�اعة الثامنة صباحا واىل الس�اعة الثانية ظهرا وحس�ب ما مبني يف ورقة بيان�ات العطاء ضمن وثيقة 

للمروع انفا
10 � العناوين املشار اليها نفا هي )محافظة كربالء املقدسة( وال يسمح بتقديم العطاء الكرتونيا

حمافظة كربالء املقدسة
قسم العقود العامة

اعالن مناقصة انشائية رقم )10 ( تنمية االقاليم لسنة 2019 / تبويب )1 2 3 9 2(
تعلن حمافظة كربالء املقدسة الول مرة عن اجراء مناقص عامة ملرشوع 

)انشاء طريق البو لويف بطول 700م( 
وف�ق املواصف�ات  الفنية والكميات املبين�ة واملخططات يف جداول الكمي�ات )باللغة العربية( ضمن الوثيقة القياس�ية 
للم�روع املذك�ور انف�ا والتي يمكن الحص�ول عليها بعد تقديم طلب تحريري اىل قس�م العقود العام�ة يف املحافظة / 
وح�دة بي�ع التنادر مقابل مبل�غ ق�دره )100,000( مائةالف  دينار غري قابل للرد يدفع  لدى قس�م الش�ؤون املالية يف 
املحافظ�ة فع�ىل الراغبني من املقاولني والركات العراقية ممن لهم هوية نافذة بدرجة التصنيف ) انش�ائية /عارشة( 
تقديم اعطيتهم املس�توية للوثيقة القياس�ية للمروع انفا اىل رسكتري اللجنة املركزية لفت�ح العطاءات الطابق الثاني 
م�ن بناية قس�م العق�ود العامة يف املحافظة  مرافق معه�ا التامينات االولية املذكورة ضم�ن رشوط املناقصة ادناه مع 
وصل الراء ) باس�م مقدم العطاء( النس�خة االصلية مع املستمس�كات االخرى املطلوبة واملبينة يف الوثيقة القياس�ية 
للم�روع انفا  وان اخر موعد لتقديم وتس�ليم االعطية  )موعد الغلق( هو الس�اعة الثانية عر ظهرا يوم )الخميس( 
املصاد 2019/11/17 وس�رتفض اي عطاء متأخر عن موعد الغلق وس�يتم فتح االعطية بحضور مقدمي العطاءات او 

ممثليهم الراغبني بالحضور يف املوعد انفا.
رشوط املناقصة :

1�تقديم التامينات االولية بنسبة ال تقل عن )1%( واحد من املائة من مبلغ الكلة التخمينية وبمبلغ قدره )2,065,000( 
اثنان  مليون وخمسة وستون  الف دينار عراقي ال غري عىل شكل صك مصدق معنون اىل محافظة كربالء /قسم الشؤون 
املالية )امانات( او خطاب ضمان معنون اىل محافظة كربالء املقدسة / قسم الشؤون املالية )ملدة 120 يوم( من تاريخ 
غلق املناقصة )وبالعملة املحلية وباسم مقدم العطاء )بالنسبة للمقاولني( او املدير املفوض او احد املؤسسني )بالنسبة 

للركات حرصا( وصادر عن مرصف عراقي معتمد ويفضل ان يكون من محافظة كربالء املقدسة 
2  � يت�م  تقدي�م العطاء من قبل املقاول نفس�ه  او كويله املخ�ول واملصدقة وكالته النافذة ل�دى كاتب العدل ومن قبل 
املخول رسميا بكتاب صادر من خالل شهر وموقع من قبل املدير املفوض ومختوم بالنسبة للركات املقاولة وبعكسه 

لن يتم استالم االعطية مهما كانت االعذار
3 � مدة نفاذية العطاء املقدم )90( تسعون يوما من تاريخ غلق املناقصة

4 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نر االعالن يف الصحف
5 � عىل املقاولني والركات تقديم )براءة ذمة او كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب 2019 وشهادة تاسيس 
الركة واالعمال املماثلة والس�يولة النقدية وحس�ب ما مذكور يف الوثيقة القياس�ية للم�روع انفا( واليوجد افضلية 

ملقدمي العطاءات املحليني
6 � يف حالة تاخر الرصف وعدم  منح )املقاول( الس�لفة فال يحق له ان يطالب بأية تعويضات وعليه االس�تمرار  بتنفيذ 
امل�روع اعتم�ادا عىل كفاءته املالية التي قدمها ابتداء عند االحالة وتس�تمر مطالبته ملس�تحقاته اصوليا دون االخالل 

بمضمون املادة )62/ط( من رشوط املقاولة العمال الهندسة املدنية 
7 � ال يتم منح املقاول او الركة سلفة تشغيلية

امللحوظات :
1 � مدة املروع ) 210( مائتان وعرة ايام

2 � الكفة التخمينية ) 206,503,650( مائتان وستة مليون وخمسمائة وثالثة الف وستمائة وخمسون دينار 
3 � املحافظة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات

4 � عىل جميع الركات واملقاولني تدوين االس�عار يف جداول الكميات رقما وكتابة وبش�كل واضح وان يكون خايل من 
الحك والشطب

5 � املروع عبارة عن ) اكساء طريق بطول 700 م حيث يربط بطريق فرعي يف منطقة الحسينية اىل ان يتصل بطريق 
الحسينية الرئييس ( وكل ما يتطلبه العمل وحسب جداول الكميات والتفاصيل املرفقة بالعطاء 

6 � تحديد رقم صندوق الربيد ملقدم العطاء يف دائرة اتصاالت وبريد كربالء املقدسة
7 � موع�د انعق�اد املؤتمر  يوم )االربع�اء( املصادف 2019/11/13 الس�اعة )10,00  صباحا( يف قس�م العقود العامة 

ملنافقشة اراء ومالحظات املقاولني الراغبني بتقديم عطاءاتهم لتنفيذ املشاريع اعاله
)http: www.karbala.gov.iq( : 8 � تم نر االعالن انفا عىل موقع املحافظة عىل االنرتنيت

9 � بام�كان مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول غىل معلومات اضافية ارس�ال االس�ئلة عرب عنوان الربيد 
االلكرتوني لقس�م العقود العامة )gmail.com@okoodkerbala2008( لالجابة عىل استفس�اراتكم من الساعة الثامنة 
صباح�ا واىل الس�اعة الثامنة صباحا واىل الس�اعة الثانية ظهرا وحس�ب ما مبني يف ورقة بيان�ات العطاء ضمن وثيقة 

للمروع انفا
10 � العناوين املشار اليها نفا هي )محافظة كربالء املقدسة( وال يسمح بتقديم العطاء الكرتونيا

)2019 /36(
)امانة بغداد/ دائرة املشاريع(

يرس )امانة بغداد/ دائرة املشاريع( دعوة جميع الراغبني من ذوي الخربة واالختصاص لتقديم عطاءاتهم الخاصة بمناقصة 
)اعم�ال تأهيل تأهيل وتطوي�ر املحلة )608( الريموك ضمن قاط�ع بلدية املنصور( حيث تتوف�ر التخصيصات املالية ضمن 
املوازنة االس�تثمارية لعام 2019/ ضمن مروع تأهيل وتطوير واكس�اء الش�وارع واملحالت الرئيسية يف مدينة بغداد ضمن 
باب )5( القسم )22( نوع االستثمار )1( ازاء الفصل )2( املادة )9( نوع )2( تسلسل )124( ضمن قطاع النقل واملواصالت( 
وبكلف�ة تخميني�ة مقدارها )4,161,500,000( اربعة مليارات ومائة وواحد وس�تون مليون وخمس�مائة الف دينار عراقي 
فقط وبأمكان الراغبني براء وثائق املناقصة مراجعة مقر )ديوان امانة بغداد/ الطابق االول/ قسم العقود العامة/ الكائن 
قرب س�احة الخالني( يف اوقات الدوام الرس�مي لغرض الحصول عىل وثائق املناقصة بعد دفع قيمة البيع للوثائق غري قابلة 

للرد والبالغة )200,000( مئتا الف دينار مع مراعاة ما ييل:-
1- يلت�زم املتقدم بأن يتضمن عطاءه تأمينات اولية عىل ش�كل خطاب ضمان او صك مص�دق بمبلغ )41,615,000( واحد 
واربع�ون مليون وس�تمائة وخمس�ة عر ال�ف دينار عراقي فقط والذي يش�كل نس�بة )1 %( من مبلغ الكلف�ة التخمينية 

للمناقصة.
2- تقديم )هوية تصنيف املقاولني/ انشائية/ الدرجة الخامسة(.

3- تقديم براءة ذمة صادرة من الهيئة العامة للرضائب/ قسم الركات نافذة وقت تقديم العطاء اىل امانة بغداد لعام 2019 
مع الهوية الرضيبة.

4- يلتزم مقدم العطاء بتقديم عطاءه وفق ما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها بعد دراستها واالطالع عليها وبخالفه 
سيتم استبعاد عطاءه.

5- يلتزم مقدم العطاء بملئ القس�م الرابع من الوثيقة القياس�ية وحسب قرص ال� )CD( الذي يتم استالمه وتقديمه ورقيا 
بعد ختمه بالختم الحي الخاص بمقدم الركة.

6- تقديم متطلبات الوثيقة القياس�ية بكافة اقس�امها ورقيا عىل شكل ملفات )س�بايرول( مع الوثائق املكونة للعطاء بعد 
ختمها بالختم الحي الخاص بمقدم العطاء.

7- تقدي�م نس�خة من املستمس�كات الخاص�ة باملدير املفوض )بطاقة الس�كن - هوية االحوال املدنية - ش�هادة الجنس�ية 
العراقية( مع جميع املتطلبات الوارد ذكرها يف ورقة بيانات العطاء.

8- تقديم عقد مشاركة يف حال تقديم العطاء من قبل رشكتني او اكثر مصدق اصوليا.
9- وصل رشاء املناقصة النسخة االصلية.

10- س�يتم عق�د مؤتمر خ�اص باالجابة عن استفس�ارات املش�اركني يف املناقصة عند الس�اعة )العارشة( م�ن صباح يوم 
)االربعاء( املوافق )13/ 11/ 2019( يف مقر دائرة املشاريع.

11- تسلم العطاءات داخل ظرف مغلق ومختوم )نسخة اصلية/ موقعة ومختومة من قبل مقدم العطاء( مثبت عليها اسم 
مقدم العطاء وعنوانه االلكرتوني ورقم الهاتف واس�م ورقم املناقصة يف املوعد املحدد لغلق املناقصة يف تمام الساعة )الثانية 
عر ظهرا وحسب التوقيت املحيل ملدينة بغداد( ليوم )االربعاء( املوافق )20/ 11/ 2019( يف مقر ديوان امانة بغداد/ الطابق 
االول/ قس�م العق�ود العامة/ ويف حال�ة مصادفة ذلك اليوم عطلة رس�مية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه وس�رتفض العطاءات 

املتأخرة عن املوعد املحدد اعاله.
12- يت�م فت�ح العطاءات بحضور مقدم�ي العطاءات او ممثليهم الراغب�ني بالحضور عىل العنوان املب�ني يف اعاله يف الزمان 

والتاريخ املذكور.
13- يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النر واالعالن.

وألية استفسارات تتم املراسلة عىل عنوان الربيد االلكرتوني لدائرة املشاريع وقسم العقود العامة:
E-mail:mashareaa@amanatbagdad.gov.iq

E-mail:alukud@amanatbagdad.gov.iq

)2019 /42(
)امانة بغداد/ دائرة املشاريع(

يرس )امانة بغداد/ دائرة املشاريع( دعوة جميع الراغبني من ذوي الخربة واالختصاص لتقديم عطاءاتهم الخاصة بمناقصة 
)اعم�ال تأهي�ل االزقة املترضرة م�ن املحلة )887( االطب�اء + الخارجيني( حيث تتوف�ر التخصيصات املالي�ة ضمن املوازنة 
االس�تثمارية لعام 2019/ ضمن مروع تأهيل وتطوير واكس�اء الشوارع واملحالت الرئيسية يف مدينة بغداد ضمن باب )5( 
القسم )22( نوع االستثمار )1( ازاء الفصل )2( املادة )9( نوع )2( تسلسل )124( ضمن قطاع النقل واملواصالت( وبكلفة 
تخميني�ة مقدارها )2,322,750,000( مليارين وثالثمائة واثنان وعرون مليون وس�بعمائة وخمس�ون الف دينار عراقي 
فقط وبأمكان الراغبني براء وثائق املناقصة مراجعة مقر )ديوان امانة بغداد/ الطابق االول/ قسم العقود العامة/ الكائن 
قرب س�احة الخالني( يف اوقات الدوام الرس�مي لغرض الحصول عىل وثائق املناقصة بعد دفع قيمة البيع للوثائق غري قابلة 

للرد والبالغة )200,000( مئتا الف دينار مع مراعاة ما ييل:-
1- يلت�زم املتقدم بأن يتضمن عطاءه تأمينات اولية عىل ش�كل خطاب ضمان او صك مص�دق بمبلغ )23,227,500( ثالثة 
وعرون مليون ومائتان وس�بعة وعرون الف دينار عراقي فقط والذي يش�كل نس�بة )1 %( من مبل�غ الكلفة التخمينية 

للمناقصة.
2- تقديم )هوية تصنيف املقاولني/ انشائية/ الدرجة السادسة(.

3- تقديم براءة ذمة صادرة من الهيئة العامة للرضائب/ قسم الركات نافذة وقت تقديم العطاء اىل امانة بغداد لعام 2019 
مع الهوية الرضيبة.

4- يلتزم مقدم العطاء بتقديم عطاءه وفق ما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها بعد دراستها واالطالع عليها وبخالفه 
سيتم استبعاد عطاءه.

5- يلتزم مقدم العطاء بملئ القس�م الرابع من الوثيقة القياس�ية وحسب قرص ال� )CD( الذي يتم استالمه وتقديمه ورقيا 
بعد ختمه بالختم الحي الخاص بمقدم الركة.

6- تقديم متطلبات الوثيقة القياس�ية بكافة اقس�امها ورقيا عىل شكل ملفات )س�بايرول( مع الوثائق املكونة للعطاء بعد 
ختمها بالختم الحي الخاص بمقدم العطاء.

7- تقدي�م نس�خة من املستمس�كات الخاص�ة باملدير املفوض )بطاقة الس�كن - هوية االحوال املدنية - ش�هادة الجنس�ية 
العراقية( مع جميع املتطلبات الوارد ذكرها يف ورقة بيانات العطاء.

8- تقديم عقد مشاركة يف حال تقديم العطاء من قبل رشكتني او اكثر مصدق اصوليا.
9- وصل رشاء املناقصة النسخة االصلية.

10- س�يتم عق�د مؤتمر خ�اص باالجابة عن استفس�ارات املش�اركني يف املناقصة عند الس�اعة )العارشة( م�ن صباح يوم 
)االربعاء( املوافق )13/ 11/ 2019( يف مقر دائرة املشاريع.

11- تس�لم العط�اءات داخل ظرف مغلق ومختوم )نس�خة اصلية/ موقع�ة ومختومة من قبل مقدم العط�اء( مثبت عليها 
اس�م مقدم العطاء وعنوانه االلكرتوني ورقم الهاتف واس�م ورقم املناقصة يف املوعد املحدد لغلق املناقصة يف تمام الس�اعة 
)الثاني�ة عر ظهرا وحس�ب التوقيت املحيل ملدينة بغداد( لي�وم )الخميس( املواف�ق )21/ 11/ 2019( يف مقر ديوان امانة 
بغداد/ الطابق االول/ قسم العقود العامة/ ويف حالة مصادفة ذلك اليوم عطلة رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه وسرتفض 

العطاءات املتأخرة عن املوعد املحدد اعاله.
12- يت�م فت�ح العطاءات بحضور مقدم�ي العطاءات او ممثليهم الراغب�ني بالحضور عىل العنوان املب�ني يف اعاله يف الزمان 

والتاريخ املذكور.
13- يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النر واالعالن.

وألية استفسارات تتم املراسلة عىل عنوان الربيد االلكرتوني لدائرة املشاريع وقسم العقود العامة:
E-mail:mashareaa@amanatbagdad.gov.iq

E-mail:alukud@amanatbagdad.gov.iq

حمسن محزه عطيه
مدير عام دائرة املشاريع

حمسن محزه عطيه
مدير عام دائرة املشاريع

العدد / 11912
التاريخ 2019/11/5

العدد / 11910
التاريخ 2019/11/5

نصيف جاسم اخلطايب
حمافظ كربالء املقدسة

نصيف جاسم اخلطايب
حمافظ كربالء املقدسة
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

مهنياً: كن حذراً يف تعاملك مع أش�خاص قد ال 
يكونون أه�ًا للثقة، ولئ�ا تصدمك حقيقتهم 

الحقاً
عاطفي�اً: تك�ون موضع ثناء يف األي�ام املقبلة، 
والس�بب يع�ود إىل الثقة املفرط�ة التي يمنحك 

إياها الرشيك

مهنياً: تعيش توتراً وتأس�فاً وقد تحول ظروف 
خارجة عن إرادتك دون لقاء بعض األش�خاص 

أو الجماعات التي تسعى إليها
عاطفي�اً: ال تقلل من قيمة الرشي�ك فذلك يدّل 

عىل قلة احرتامك له وتقديرك إلمكاناته

مهنياً: قد تشعر ببعض االرتباك وتنتابك أفكار 
سلبية فتترصف بطريقة منّفرة، إحذر مخالفة 

اآلراء وإثارة العداوات
عاطفياً: قد تشهد انفراجات عاطفية مفاجئة 
تدفعك إىل التعل�ق بالرشيك أكثر فأكثر وتوطيد 

العاقة بينكما

مهين�اً: تمر بي�وم دقيق من االختب�ارات، لكن 
النجاح سيكون حليفك مهما اشتدت الصعاب

عاطفياً: تف�رح كثرياً فالحظ�وظ ترافقك عىل 
ع�ىل الصعيد العاطف�ي، وتميض أجم�ل األيام 

وأمتعها مع الرشيك

مهني�اً: ينتق�ل فينوس اىل برج الق�وس، أي اىل 
موقع مناسب لك، ليدعم مشاريعك الشخصية، 

ويتحدث عن مبادرة جديدة حتى آخر الشهر
عاطفياً: تشتد الخافات مع الرشيك وقد تصبح 

اكثر تطلباً او تواجه تمنعاً قوياً من قبله

مهني�اً: داف�ع عن مش�اريعك ه�ذا الي�وم وال 
ترتاجع قيد أنملة، فالجميع يس�عى ليدفعك إىل 

اتخاذ قرارات صعبة
عاطفياً: القس�اوة مع الرشيك ال تنفعك بيشء، 
ألنك ستش�عر بوح�دة وبفراغ كبريي�ن إذا قرر 

االنفصال عنك

مهني�اً: تنافر فلك�ي بني م�ارس ونبتون يبدو 
أكث�ر وضوحاً، وقد تفقد الس�يطرة عىل بعض 
األوض�اع، أو تتبلبل األج�واء إذا كنت تعمل عىل 

مرشوع ثقايف أو فكري عىل االخص
عاطفياً: تتخ�ىل عن مضايقة الحبيب بهوايات 

شخصية تمارسها بمفردك أو مع االصدقاء

مهني�اً: تتعاون م�ع الزماء بايجابي�ة كبرية، 
فيك�ون ذلك وال ش�ك محل تقدي�ر واحرتام كل 

من حولك
عاطفي�اً: علي�ك أن تك�ون أكث�ر وضوح�اً مع 
الرشي�ك، فتع�ّ� ل�ه ع�ن حقيق�ة مش�اعرك 
الرومانسية تجاهه، وهذا يتطلب بعض الجرأة

مهنياً: ال تنفعل اذا كنت ترغب يف املحافظة عىل 
الصورة التي أظهرتها لآلخرين

عاطفي�اً: الرشي�ك غري مج� ع�ىل تحمل ردود 
أفعالك، فهو قدم الكثري وعليك ان تبادله باملثل

صحي�اً: تخ�ّل ع�ن تقاعس�ك للقي�ام ببع�ض 
التمارين الرياضية املفيدة للصحة وللقلب

ثمين�ة  ومفاجآت�ه  رائ�ع ج�ّداً  ي�وم  مهني�اً: 
وحظوظه مهمة، تنتعش وتتحّس�ن للمشاركة 

يف املشاريع بعزيمة وتفاؤل
عاطفياً: تشعر بس�عادة وقناعة بالتقدم الذي 

حققته مع الرشيك فيتقرب منك أكثر فأكثر

مهنياً: تواجه الكثري من املعرتضني عىل أفكارك 
اإلصاحي�ة، فتح�لَّ بالص�� لتتوض�ح األمور 

قريباً
عاطفي�اً: ابتع�د ع�ن ف�رض قرارات�ك بالقوة، 
وللرشي�ك دور يف اتخاذه�ا وال س�يما إذا كانت 

تتعلق بعاقتكما

مهني�اً: مش�اريع مهم�ة قد تحم�ل الكثري من 
املتغريات األساسية، لذا عليك عدم االستخفاف 

بأي يشء أو إهماله
عاطفي�اً: تخلص م�ن الرتاكم�ات القديمة من 
خال معالجتها مع الرشيك واالنطاق بخطوات 

جديدة ومدروسة.

العذراء

احلوت

أطعمة تسبب اإلنتفاخ
مش�كلة صحية ش�ائعة تصيب العديد 
من األش�خاص بعد تناول أنواع معينة 
م�ن األطعم�ة، وه�ي ح�دوث انتفاخ 

البطن.
وتتسبب هذه املشكلة يف الشعور باالم 

وانزعاج.
ولذل�ك يجب التعرف عىل األطعمة التي 
تس�بب اإلنتف�اخ وع�دم اإلكث�ار منها 

حتى ال تسبب تأثريات سلبية.
1-الحبوب

أنواعه�ا  الحب�وب بمختل�ف  تحت�وي 
ال�وت�ني  م�ن  كب�رية  نس�ب  ع�ىل 

والكربوهيدرات واأللياف والفيتامينات 
واملعادن.

وبالتايل تتس�بب الحب�وب يف االنتفاخ، 
ألنه�ا تحت�وي ع�ىل نس�بة عالية من 
األلي�اف كما أنه�ا غنية بالس�كريات، 
والت�ي صع�ب ع�ىل الجس�م تحطي�م 

جزيئاتها.
ولتقلي�ل أرضاره�ا، ينص�ح باختي�ار 
الحب�وب الت�ي يس�هل هضمه�ا مث�ل 

الكينوا والبقوليات والعدس.
كم�ا ينص�ح بنق�ع البقولي�ات قب�ل 
تناوله�ا، فذل�ك يقل�ل م�ن احتمالي�ة 

اإلصابة بالغازات.
وهناك طريقة أخرى لتقليل اإلنتفخات، 
وهي تناول كميات صغرية منها يومياً 

لبناء البكترييا الجيدة يف األمعاء.
2-البصل والثوم

يحت�وي البصل ع�ىل الفركت�ان، وهي 
تس�بب  ق�د  للذوب�ان  قابل�ة  ألي�اف 

االنتفاخ.
كما يتوفر الفركت�ان يف الثوم والكراث 
والقم�ح، ولذل�ك فهي أطعمة تس�بب 

عرس الهضم ومشاكل املعدة.
وه�ذا ال يعن�ي حرم�ان الجس�م م�ن 

فوائدهم�ا، ولكن يفضل ع�دم اإلكثار 
منهم�ا، وذل�ك م�ن خ�ال إضافتهما 
الس�لطة  مث�ل  املختلف�ة  لألطعم�ة 

والخرضوات.
ويف حالة وجود حساس�ية ضد البصل 
والث�وم، يمكن اس�تبدالهما بالكرفس 
والكرن�ب والش�مر والريح�ان إلضافة 

نكهة مميزة لألطعمة.
3-املرشوبات الغازية

تحت�وي املرشوب�ات الغازي�ة عىل غاز 
ثان�ي أكس�يد الكرب�ون ال�ذي يق�وم 

بإنشاء الفقاعات.

اخرتاق حساب الرئيس التنفيذي لـ »تويرت«
تعرض حساب جاك دوريس الرئيس 
التنفي�ذي لرشك�ة تويرت واملش�ارك 
يف تأسيس�ه لاخرتاق ي�وم الجمعة، 
حيث تم إرس�ال العديد من الرسائل 
العنرصي�ة واملس�يئة من�ه إىل أكثر 
متابع.وتضمن�ت  ملي�ون  م�ن2ر4 
التغري�دات الت�ي ت�م نرشه�ا ع�ىل 

حس�اب دوريس كلمات مثل »نازي 
أملانيا لم يفعل ش�يئ خطأ« و«هتلر 
ب�ريء« باإلضاف�ة إىل الزعم بوجود 
قنبلة يف مقر الرشكة.وألقت الرشكة 
ومقرها سان فرانسيسكو بالائمة 
»اإلرشاف  ع�ىل  االخ�رتاق  ه�ذا  يف 
األمن�ي من مزود خدم�ة اإلنرتنت«.
وق�ال فري�ق االتص�االت يف تويرت يف 
منشور »س�مح هذا لشخص بدون 
تفويض أن يكتب ويرس�ل تغريدات 
ع� رسالة نصية من رقم الهاتف«.
واعرتفت الرشكة باالخرتاق الساعة 
الواح�دة م�ن بع�د ظه�ر الجمع�ة 
بالتوقي�ت املح�ي )2000 بتوقي�ت 
جرينتش(، عندما قالت إن حس�اب 
لاخرتاق«.وبع�د  »تع�رض  دوريس 

ساعتني.

الكوسا وفوائدها لصحة اإلنسان
الكوسا »القرع« من الخرضوات املنترشة 
والرخيص�ة يف العالم، ولها فوائد صحية 

عديدة لإلنسان.
تحتوي الكوسا عىل نسبة عالية من املاء 
واأللياف الغذائية املجهرية والفيتامينات 
والعنارص املعدني�ة، ما يجعلها من دون 
ش�ك مفيدة للجس�م. لذلك ينصح خ�اء 
التغذي�ة واألطب�اء ب�رضورة تجميده�ا 
لفصل الشتاء، كونها ال تفقد خصائصها 
املفيدة لصحة الجسم. وينصح بتناولها 

ملا يي:
لتخفيض الوزن ال تحتوي الكوس�ا عىل 
الكوليس�رتول، ويف 100 غ�رام توجد 17 
سعرة. ومع أنها تحتوي عىل السكر، إال 

أن الخ��اء ينصح�ون بتناولها كأفضل 
مادة لتخفي�ض الوزن. كما تحتوي عىل 
نس�بة عالية من األلي�اف الغذائية، لذلك 
تحفز النبي�ت املعوي وتع�زز املناعة. يف 
الواق�ع تعم�ل الكوس�ا مثل إس�فنجة، 
حي�ث تمتص الس�موم وامل�واد الغذائية 
غري املهضومة وتطرحها خارج الجسم.

لتقوية القلب واألوعية الدموية- تحتوي 
الكوسا عىل البوتاسيوم الرضوري لعمل 
القل�ب بص�ورة طبيعي�ة. وإن تناوله�ا 
يس�اعد األوعي�ة الدموية ع�ىل التخلص 
ذاتي�ا م�ن الكوليس�رتول املرتاك�م عىل 
جدرانه�ا الداخلي�ة واملواد الض�ارة التي 
يتناولونه�ا  الذي�ن  إن  ال�دم.  إىل  تص�ل 

بص�ورة دوري�ة ن�ادرا م�ا يعان�ون من 
ارتفاع ضغط الدم.

لتعزي�ز مناع�ة الجس�م- تحت�وي 100 
غ�رام م�ن الكوس�ا ع�ىل 17.9 مليغرام 
فيتام�ني С وه�ذا يع�ادل ثل�ث حاج�ة 
الجس�م اليومية من ه�ذا الفيتامني. أي 
أن تناوله�ا دوري�ا وبص�ورة منتظم�ة 
يحس�ن مقاوم�ة الجس�م للفريوس�ات 
املرضية والبكتريي�ا والفطريات وغريها 

من مسببات األمراض.
للمس�نني- نص�ح األطب�اء كبار الس�ن 
بتن�اول الكوس�ا، ألنه�ا تنش�ط عملية 
الهضم وتحس�ن حركة املع�دة واألمعاء 

وتنشط إفرازاتها.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

طبق اليوم

املقادير:
x 3 كوب مرق الدجاج

x 2 كوب أرز بسمتى
x 2 معلقة كبرية زبدة

x 1 رشة فلفل اسود مطحون )أو حسب الرغبة(
x 1 معلقة كبرية صلصة طماطم

x 1 مكعب مكعب مرقة دجاج
x 1 معلقة صغرية قرفة

½ x معلقة صغرية ملح )أو حسب الرغبة(
الخطوات:

يغسل االرز ثم يصفى من املاء.
تس�خن الزبد عىل النار ثم يوضع فيها ملعقتني الصلصه ورش�ة الفلفل وامللح 

ومكعب املرق والقرفة ونقلب جيدا.
ثم يوضع االرز ويقلب فيها من 1ل2 دقيقه وثم يرشب االرز بالشوربة او املياة 

الساخنة.
ي�رتك لي�رشب املياة أو املرق ويقل مس�تواها عن الس�طح ث�م تخفض درجة 
الح�راره اىل اقل درجه هادئه وي�رتك لينضج ثم يفرغ ىف بوالت للتقديم ويزين 

بالطماطم الكريزة والبقدونس او حسب الرغبة.

أرز بالقرفة

؟؟هل تعلم
ه�ل تعل�م أن م�ادة الفلي�ني مادة 
طبيعي�ة تس�تخرج م�ن أش�جار 

البلوط.
هل تعلم أن أفضل عاجات العظام 

هو فيتامني “د”.
هل تعلم أن أفضل عاج للنظر هو 

فيتامني “أ”.
هل تعلم أن الطبقة الخارجية لجلد 
اإلنسان تجدد نفسها كل 28 يوم.

ه�ل تعل�م أن يطل�ق ع�ىل رشيان 
األورط�ى يف جس�م البرشى أس�م 

“األبهر”.
ه�ل تعل�م أن املاس تك�وَّن نتيجة 
تعرض الفحم املدف�ون يف طبقات 
األرض للضغ�ط والحرارة املرتفعة 

ع� آالف السنني.
ه�ل تعل�م أن الف�ريوز ه�و معدن 
يتك�ون يف الطبيعة من إختاط كل 
من النحاس وفوسفات األلومنيوم 

يف الحمم ال�كانية.
هل تعلم أن أعىل نسب للكالسيوم 

هي املوجودة يف لبن األبقار.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية 

محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�ي االوىل 
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوى
القضية املرقمة 2012/1737

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

2  �اسم املتهم الغائب الرشطي )زهري ثويني عجيل( 
3 � رقم الدعوى 2012/1737

4 � تاريخ  ارتكاب الجريمة  عام 2009
5 �تاريخ الحكم 2018/9/16

6 � املادة القانونية )34(  من ق ع درقم 14 لسنة 2008 املعدل
7  �املنس�وب اىل : مديرية رشطة محافظة البرصة واملنش�ات 

8  �  خاصة الحكم : عدم شمول املتهم اعاه بقانون العفو رقم 27 لسنة 2016 لعدم تسديده 
مبلغ املبالغ املرتتبة بذمته نتيجة االرضار التي احدثها يف العجلة الحكومية عام 2009  

9 � الحبس ملدة  )ثاث س�نوات( وفق احكام املادة 34 من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 املعدل  
وبدالل�ة امل�واد 61/اوال و69/ اوال من ق ا د رقم 17 لس�نة 2008 الهماله املتعمد وتس�ببه يف 
اح�داث االرضار يف العجل�ة الحكومية التي بذمته واملرقمة 460  نوع ف�ورد بيك اب كبري عام 

 2009
10 � تضمينه مبلغ مقداره 800000 ثمانمائة الف دينار وغفق املادة 34 ثانيا من ق ع د رقم 
14 لس�نة 2008 املعدل ع�ن قيمة االرضار التي احدثها يف العجلة املوصوفة اعاه تس�تحصل 

منه بالطرق التنفيذية 
11 �طرده من الخدمة يف قوى االمن الداخي اس�تنادا الحكام املكادة 38 ثانيا من  ق ع د رقم 
14 لسنة 2008 املعدل بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية بداللة املادة 89 اوال من ق ا د رقم 

17 لسنة 2008   
12 � اعطاء املوفظني العموميني صاحية القاء القبض عليه اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر 
بحقه والزام املواطنني باالخبار عن محل اختفائه استنادا الحكام املادة 69 / ثانيا وثالثا  من 

ق  أ د  رقم 17 لسنة 2008  
13 � حجز امواله املنقولة والغري منقولة  اس�تنادا الحكام املادة 69 / رابعا من ق أ د رقم 17 

لسنة 2008   
14 � تحدي�د اتعاب محام�اة للمحامي املنتدب )جبار عاتي ج�( البالغة )25,000(  خمس�ة 
وعرشين الف دينار  عراقي ترصف له من خزينة ادلولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
قرارا غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة 60/ سادس�ا من ق أ د رقم 17 لس�نة 
2008 قابا لاعرتاض والتمييز استنادا الحكام املادة 71/اوال وثانيا من نفس القانون وافهم 

علنا بتاريخ 2018/9/16
اللواء الحقوقي

عمران جسام محمد الطائي
رئيس محكمة قوى االمن الداخي االوىل

املنطقة الخامسة
���������������������������������������������������������������������

فقدان
فقد باج دخول مطار بغداد الدويل يف اي بي الصادر من وزارة النقل املرقم با واالس�م ) حامد 

عبود معتوك( تاريخ الفقدان 2019/9/20 عىل من يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار .
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عقار لعالج السكري قد يساعد يف اإلقالع عن التدخني
زعم�ت دراس�ة جدي�دة أن عقارا ُيس�تخدم 
ع�ادة لعالج داء الس�كري الن�وع 2 قد يكون 
مفيدا للمدخنني الذين يحاولون التخلص من 
إدم�ان هذه العادة. ووجد باحثون إيطاليون 
أن عقار بيوغليتازون- الذي يباع تحت اس�م 
العالم�ة التجارية Actos- س�اهم يف تخفيف 

آثار التخلص من النيكوتني لدى الفرئان.
ويمك�ن ألع�راض محاول�ة وق�ف التدخ�ني 
الش�اقة، بما يف ذلك القلق والتهيج، أن تجعل 
من الصعب عىل املدخنني التخيل عن السجائر، 

حتى لو رغبوا بذلك.
وتأت�ي العالج�ات الش�ائعة لوق�ف التدخني 
مع مجموعة من اآلث�ار الجانبية، بما يف ذلك 
الغثيان والصداع وصعوبة النوم والكوابيس.

وتشري الدراسة الجديدة التي أجرتها جامعة 

يمك�ن  البيوغليت�ازون  أن  إىل  »كامريين�و«، 
أن يس�اعد املدخن�ني أيضا عىل وق�ف العادة 

السيئة، مع آثار جانبية أقل حدة.
ويستهدف العقار مس�تقبالت نووية تسمى 
PPARy، املوجودة يف مناطق الدماغ املشاركة 

يف إدمان النيكوتني.
انخفاض�ا  إنه�م ش�هدوا  الباحث�ون  وق�ال 
ملحوظا يف ش�دة األعراض لدى الفرئان التي 
أعطيت العقار، وأضافوا أنه »يخفف بش�كل 

كبري السلوك الشبيه بالقلق«.
وأوضح فريق البحث يف مجلة علم األعصاب، 
أن متعاطي النيكوتني يواجهون مخاطر أكرب 
بنس�بة 30% لإلصابة بمرض السكري النوع 
الثاني. وقال�وا إن البيوغليتازون قد يس�اعد 
املدخن�ني املصابني باملرض، ع�ىل اإلقالع عن 
التدخني من خالل تقليل األعراض الجس�دية 
مقاوم�ة  تخفي�ف  جان�ب  إىل  والعاطفي�ة، 
األنس�ولني. ويف األصل، ُصم�م العقار لتغيري 
الرتكيب الجيني للخالي�ا بهدف تنظيم كمية 

الجلوكوز يف األنسجة العضلية والكبد.

كش�فت دراسة جديدة أن األس�ماك الدهنية 
واملك�رات ال تؤثر ع�ىل الصحة العقلية كما 

تروج لها العديد من »األساطري«.
أن  الس�ابقة  العاملي�ة  وتق�ول »األس�اطري« 
دهون األوميغا 3 تحم�ل فوائد هامة تخفف 
القل�ق واالكتئ�اب، لك�ن العلم�اء يف جامعة 
»إيس�ت أنجلي�ا« يدع�ون إىل إع�ادة التفكري 

بجدي�ة يف ه�ذه الفوائد، بع�د مراجعتهم 31 
تجرب�ة رسيرية. ووجد الباحثون أن األوميغا 
3، يخف�ض من خط�ر االكتئاب بنس�بة %1 
فقط، كما أنه ال يخفض من القلق. وش�ملت 
املراجعات دراس�ات أجريت عىل أكثر من 41 
ألف مش�ارك، تم تقس�يمهم إىل مجموعتني، 
تمت زيادة املجموعة األوىل من تناول أوميغا 3 

من خالل مكمالت زيت السمك، فيما حافظت 
املجموعة الثانية عىل مس�تويات االس�تهالك 
املعت�ادة. وبعد نح�و 24 أس�بوعا، تم قياس 
التغيريات املحتملة ع�ىل الصحة العقلية، إما 
من خالل م�ؤرشات »أولية« مثل تش�خيص 
االكتئاب، أو املؤرشات »الثانوية« مثل نوعية 

الحياة واإلجهاد، بناء عىل االستبيانات.

كش�فت خبرية التغذية الدكت�ورة يلينا س�ولوماتينا يف لقاء مع صحيفة 
»فيتش�رينايا موس�كفا« أنها ال تنص�ح بتناول الحلوي�ات املحتوية عىل 
الس�كر والدهون غري املش�بعة معا. وتش�ري الخب�رية إىل أن الدهون غري 
املش�بعة تس�تخدم يف صناعة الحلويات تحت اسم »دهون الحلويات« أو 
»السمن النباتي«، وأن املعجنات املقلية يف زيت يغيل مرضة أيضا، ألن هذا 
الزيت عادة يكون أحد أنواع الدهون غري املشبعة. وتحتوي هذه املعجنات 
عىل مواد كيميائية تحاكي الذوق ومواد صبغية ذات مصدر غري عضوي. 

لذلك تنصح الخبرية بتناول حلويات ذات لون زاه ورائحة لذيذة.
وتق�ول مؤكدة، ه�ذه الحلويات املحتوية عىل دهون غري مش�بعة ومواد 
كيميائي�ة، تب�اع بأس�عار رخيص�ة، والناس تقب�ل عىل رشائه�ا مع أن 

مفعولها مثل »قنبلة« للمعدة.
كم�ا حذرت الخبرية من رشاء املرمالد املس�تورد »جل الفواكه« ذي اللون 
الزاه�ي ويذكرن�ا باللبان. ووفقا لها، تس�تخدم يف ه�ذه الحلويات مواد 
كيميائي�ة مكثف�ة. كما حذرت م�ن تناول املي�اه الغازية املح�الة، ألنها 

تحتوي عىل نسبة عالية من السكر ومواد كيميائية مضافة. 

أعلن أوليغ ساالغاي، نائب وزير الصحة الرويس، أن علماء جامعة هونغ 
كونغ الصينية، اكتش�فوا أن التدخني السلبي يؤدي إىل تغريات مرضية يف 

عيون األطفال.
أشار نائب وزير الصحة الرويس، إىل أن علماء جامعة هونغ كونغ فحصوا 
1.4 ألف طفل أعمارهم 6-8 س�نوات واكتشفوا، أن تأثري دخان السجائر 
السلبي يسبب ترقيق العنبية )طبقة العني الوسطى الوعائية، التي تتألف 
من طبقة العني املشيمة والجسم الهدبي والقزحية(. وهذا التأثري السلبي 

يزداد طرديا بزيادة عدد املدخنني يف البيت وكم مرة يدخنون.
ويق�ول »لذلك يف املرة القادمة، قبل اتهام املدرس�ة واألجهزة االلكرتونية 
باعتباره�ا التهديد الرئييس لعيون األطفال، تذكروا هل تدخنون بحضور 

األطفال«.
وأض�اف، التدخ�ني بحض�ور الطفل له تأث�ري نفيس س�لبي، لذلك »هذه 

املسألة دافع جيد لإلقالع عن هذه العادة السيئة«.

دراسة تدحض أكثر األساطري شيوعًا حول دهون األوميغا 3

خبرية تغذية تكشف احللويات األكثر رضرًا دخان السجائر يؤذي برص األطفال

كـاريكـاتـير

امـضـاءاتمساحة للرأي

يوم هلا وللزيتون»منذ زمن طويل وأنا أكذب«

سما حسننجوى بركات

هل هي مصادف�ة أن يكون اليوم الوطني للمرأة الفلس�طينية مرتبطا 
ومتزامنا مع موسم قطف الزيتون يف فلسطني، شجرة الزيتون املقّدسة 
الت�ي تعترب من ركائز البيت الفلس�طيني، وتعترب منتجات الزيتون من 
أس�س االقتصاد الفلس�طيني، فالزيت�ون عموما يرتب�ط بقصة كفاح 
وصم�ود طويل�ة وممت�ّدة، ويرتب�ط باقتص�اد األرسة الت�ي ظلت وما 
زال�ت، عىل مر التاريخ، تحرص عىل وج�وده يف بيتها وتتبارك وتتفاءل 
ب�ه، وتخّصص ل�ه طقوس القط�اف والتخزي�ن، ويخرج علين�ا اآلباء 
بمقوالته�م إن ال بي�ت يجوع وفيه الزيت، وم�ن الزيت تخرتع األمهات 
الفلس�طينيات الصاب�رات املرابط�ات األكالت، حتى ل�و عجن الطحني 
بالزيت، فهو وجبة تس�د الجوع وتمأل البطون. تم اعتماد يوم السادس 
والعرشي�ن م�ن أكتوبر/ ترشي�ن األول من كل عام يوم�ا وطنيا للمرأة 
الفلس�طينية، تلك املرأة الت�ي قّدمت، وما زالت، نم�اذج مرّشفة للصرب 
والكف�اح عرب التاري�خ، ولذلك ارتب�ط يومها بموس�م الزيتون وقطفه 
داللًة عىل أن املرأة الفلسطينية باقيٌة كبقاء تلك الشجرة مشرتكة معها 
يف البذل والعطاء من أول العمر حتى النهاية، فالش�جرة، مهما بلغ بها 
العم�ر، فهي تعطي الثم�ر والزيت، وتحتار كيف تمنح غارس�ها وماذا 
تمنح، ويكتشف الجيل الجديد من الصبايا والفتيان مآرب أخرى يف تلك 
الشجرة الصامدة، مثل األم التي ال يتوقف دورها حني يكرب أوالدها، بل 
يكرب همهم يف قلبها، وتستمر بالرعاية والدعاء، حتى ترحل عن الحياة.  
عىل س�بيل املث�ال، تفاجئن�ا بلدة س�لفيت )قضاء نابل�س(، يف الضفة 
الغربي�ة، بأن النس�اء املتقّدمات يف العمر ه�ن الحريصات عىل الخروج 
إىل موس�م قط�ف الزيت�ون، وأن النس�اء فيها يتفّنن يف صن�ع األكالت، 
ويبتك�رن الوصفات والعالجات من الزيت�ون، وال يرتكن حتى مخلفات 
ع�ر البذور من دون اس�تفادة، فمن�ه الوقود والس�ماد، ومنه الدواء 
لعلل كثرية.  تفاجئنا املرأة الفلسطينية بقصة صمود مبتكرٍة متجّددة، 
تبهرنا بهذه القوة التي ال تنطفئ مثل زيت الش�جرة املباركة التي هي 
ال رشقية وال غربية، والتي يكاد زيتها ييضء من دون نار. تفاجئنا تلك 
املرأة، وهي أس�رية وجريحة وشهيدة وأرملة وعاملة وطالبة علم، تبهر 
العالم وهي تبتس�م والجراح يف قلبها، واألغالل يف أيديها، أو بيتها يهدم 
أمام ناظريها، أو وهي تجبل الحناء يف كّف ولدها املمّدد أمامها شهيدا.  
لله در تلك املرأة التي كتب عنها التاريخ حتى مال رأس�ه تعبا، وهي لم 
تتعب، ولم تتخّل، ولم تتزحزح عن مكانتها قبل نكبة فلسطني وبعدها، 
فقد أثبتت املرأة الفلسطينية أنها مرتبعة عىل عرش البطولة يف ساحات 
النضال والكفاح، ولم تضعف ولم تس�تكن، حتى أمام النظرة الس�لبية 
لها من عقوٍل مريضة، ومحاولة تهميشها والتقليل من شأنها، والكيل 
بمكيال�ني بخصوص حقوقها، ومطاردة املفاهي�م البالية لها يف طريق 

عطائها وتوهجها. 

ه�و أحياناً ابن أخ معّمر القذايف، أو بش�ار األس�د، وأحيانا أخرى ابن 
أخ رفي�ق الحريري ومتمّولني ع�رب آخرين. ولك�ي يصّدقه املجتمُع 
الفرن�يس املخميلُّ، حي�ث كان يصول ويج�ول، كان يكفيه أن يرتدي 
ثيابا فاخرة، ويحمل صحيفًة عربيًة يرميها عىل مكاتب الس�مارسة 
العقاري�ني إىل جان�ب قفازيه، حتى تنط�يل كذبته عىل ه�ؤالء.. هذا 
بعٌض مما رواه الشاب الثالثيني الفرنيس، ألكسندر براندي، يف روايٍة 
حمل�ت عنوان »منذ زمن طويل وأنا أكذب«، صدرت العام الفائت عن 
دار غراسيه يف فرنسا، وحظيت بإعجاب النقاد إذ تم اعتبارها »رواية 
حقيقي�ة تختلف عن س�واها من كتب هذا النوع، بأس�لوبها املتقن، 

وبنائها املحكم، وحبكتها املشوّقة«...
يخربنا ألكس�ندر أنه طفل لعس�كرّي كان يتنّقل باس�تمرار يف مهام 
ُتبع�ده فرتات طويل�ة، وأن والده قّرر، ذات ي�وم، تركه وأّمه، فعاش 
الول�د ال يع�رف أب�اه تقريبا. يف السادس�ة عرشة من عم�ره، توقف 
الصب�ّي عن الذهاب إىل املدرس�ة، وكان يعيش م�ع والدته يف منطقٍة 
تتكاثر فيها القصور املسّورة. وألنه كان يحلم برؤية ما يختبئ خلف 
تلك األس�وار، قرر ذات يوم أن يحمل اس�م عائلة شخٍص ثري لبناني 
كان يس�مع عنه، هو رفيق الحريري، فيتوّجه إىل مكاتب الس�مرة 
العقارية املتخّصصة ببيع ممتلكات باهظة األس�عار، مّدعيا أنه ابن 

أخ الحريري... 
بعد فرتة، مّل ألكسندر من تلك الزيارات التي كانت تنتهي بدعوته إىل 
أهم املطاعم بغية إقناعه بإتمام الصفقة، فقرر أن ينتقل إىل باريس، 
بهوية ثانية هذه املرة، فتحّول من لبناني ثري إىل ليبي، اس�مه عمر 
الق�ذايف، وهو ابن أخ معم�ر القذايف، أو إىل س�وري فاحش الثراء من 
عائلة الرئيس بشار األسد. الطريف يف األمر أن ألكسندر لم يكن يجيد 
البتة التكلّم بالعربية، وهو لم يحتج يوما ألن يربز أية أوراٍق تثبت أنه 
من يّدعي، ذلك أن أحدا لم يخطر له التشكيك يف ما يّدعيه، عىل الرغم 
م�ن أنه كان يج�د دوما ع�ذرا، أو ذريعة، لعدم إتم�ام الصفقة. كان 
يكفي أمراء الس�وق العقارية أن يس�معوا اس�مه املزعوم، ليصّدقوا 
سلفا أنه رديف براميل النفط والدوالرات واألموال الطائلة، وليقوموا 
باملس�تحيل بهدف استمالته واس�رتضائه. يعرضون عليه أن يشرتي 
قرا، يختا، سيارات رياضية باهظة، لوحات فنية، وما يبلغ أحيانا 
أكثر من مائة مليون دوالر. يف أقل من س�تة أشهر، زار ألكسندر أكثر 
م�ن مائة قر وفياّل، »إجماال، كان الس�مارسة يحكون كثريا وكنت 
أنا أصغي، إذ كان عليهم هم أن يغووني«. يعطيهم مواعيد يف صالون 
فن�دق »موري�س« الفاخر، فيظن�ون تلقائيا أنه مقي�م يف الفندق، يف 
ح�ني كان يغادر ه�و يف القطار لي�ال إىل حيث يقيم يف ش�قة صغرية 

متواضعة. »لقد كنت أشبه برشكة إنتاج نفط يف قلب باريس«. 

اكتشاف جديد حول منشأ احلياة قد يدحض االعتقادات السابقة
افرتض باحثون منذ فرتة طويلة 
أن الخالي�ا األوىل تط�ورت يف برك 
دافئ�ة ضحل�ة م�ن امل�اء، ولكن 
دراسة حديثة أنتجت أدلة عىل أن 
الحياة قد تكون نشأت يف فتحات 
أعم�اق  يف  الحراري�ة  التهوي�ة 

البحار.
الفري�ق  ح�اول  الدراس�ة،  ويف 
إنش�اء خالي�ا أولي�ة م�ع خليط 
الدهني�ة املختلفة  من األحماض 
واملواد الكحولية الدهنية، التي لم 

ُتستخدم سابقا.
ووجد الباحثون أن الجزيئات ذات 

السالس�ل الكربونية األطول تحت�اج إىل حرارة 
لتكوين نفسها يف حويصلة )خلية بدائية(.

وساعد املحلول القلوي الحويصالت الناشئة يف 
الحفاظ عىل شحنتها الكهربائية. وأثبتت بيئة 
املياه املالحة أنه�ا مفيدة أيضا، حيث تجمعت 
جزيئات الدهون مع بعضها البعض بإحكام يف 

سائل مملح، مكونة حويصالت أكثر ثباتا.
وألول مرة، نجح الباحثون يف إنشاء خاليا أولية 
ذاتي�ة التجميع يف بيئة مماثل�ة لبيئة الفتحات 

الحرارية املائية.

ونظ�را لوج�ود فتح�ات مماثل�ة ع�ىل كواكب 
أخرى، يعتقد الخرباء أن النتائج هذه ستساعد 
يف العث�ور ع�ىل الحي�اة املحتمل�ة يف العوال�م 

البعيدة.
وكان تش�ارلز داروي�ن أول من اق�رتح نظرية 
»الربكة الدافئة الصغ�رية«، حول كيفية تطور 

الخاليا البدائية األوىل.
وأش�ار إىل أن امل�واد الكيميائي�ة البس�يطة يف 
املس�طحات املائي�ة الصغ�رية أو الضحلة، قد 
تش�كل تلقائي�ا مركب�ات عضوي�ة يف وج�ود 
طاق�ة من الح�رارة أو الض�وء أو الكهرباء من 

الصواعق.
وم�ع ذلك، يمك�ن لألدل�ة الجديدة 
»لن�دن  جامع�ة  طرحته�ا  الت�ي 
كولي�دج« )UCL(، أن تعي�د كتابة 

املجلدات العلمية.
وع�ن طري�ق إنش�اء خالي�ا أولية، 
وجزيئ�ات كيميائي�ة اصطناعي�ة 
تمتل�ك هي�اكل ش�بيهة بالخالي�ا، 
يف مي�اه البحر الس�اخنة القلوية، 
أض�اف فري�ق البح�ث إىل األدلة أن 
أص�ل الحي�اة يمك�ن أن يك�ون يف 
الفتحات الحرارية املائية يف أعماق 

البحار، بدال من برك ضحلة.
وقال الربوفيس�ور، نيك لني: »هناك العديد من 
النظري�ات املتنافس�ة ح�ول أين وكي�ف بدأت 
الحي�اة. وتعت�رب الفتح�ات الحراري�ة املائي�ة 
العميق�ة من بني أكثر املواق�ع الواعدة لبدايات 
الحياة، وتضي�ف نتائجنا وزنا لتل�ك النظرية، 

بدليل تجريبي قوي«.
ويف األعم�اق، توجد فتحات حيث تتجمع مياه 
البحر مع املع�ادن من ق�رشة األرض. وعندما 
يجتم�ع االثنان يخلقان بيئ�ة قلوية دافئة مع 

الهيدروجني.

ملاذا يموت الرجال قبل النساء؟
أوص�ت منظم�ة الصح�ة العاملية 
مؤخ�را يف تقييمها لخطر اإلصابة 
باإلنفلونزا باألخذ يف االعتبار جنس 
املريض. وع�ىل الرغم من االعتقاد 
الش�ائع ب�أن الرج�ال ع�ادة م�ا 
يحبون املبالغة يف اإلحساس بشدة 
املرض، إال أنهم عموما أضعف من 
النساء فيما يخص الصحة العامة. 
ب�ل إن ممثيل الجنس األقوى كثريا 
م�ا يحتاجون لدخول املستش�فى 
الفريوس�ية،  األم�راض  لع�الج 
وأحيان�ا م�ا يعان�ون م�ن وفيات 
كان  املضاعف�ات.  ع�ن  ناجم�ة 

علم�اء بريطانيون قد أجروا تجربة عىل 1700 
متطوع�ا م�ن الجنس�ني، مصابني بمس�ببات 
أمراض معوي�ة حادة، وتم تس�جيل األعراض 
الت�ي وصفوها بعناية، كم�ا فحص املعالجون 
املشاركني يف الدراس�ة، ووصلوا الستنتاجاتهم 
الخاصة حول شدة املرض، لتظهر املقارنة آلراء 
األطباء وشكاوى املرىض أن الرجال يبالغون يف 
كثري م�ن األحيان يف الش�عور بالضي�ق، بينما 
تتكيف النساء عىل نحو أكرب. يف الوقت نفسه ال 
زالت اإلحصائيات الطبية تظهر أن الرجال أكثر 

عرضة لإلصاب�ة بالتهابات الجه�از التنفيس، 
ويحتاج�ون لضعف الوقت الالزم للش�فاء من 
الربد واإلنفلونزا. كذلك توصل علماء من جامعة 
س�تانفورد بالواليات املتح�دة األمريكية إىل أن 
االس�تجابة املناعي�ة للعدوى الفريوس�ية لدى 
الرجال أضعف بكثري بس�بب ارتفاع مس�توى 
هرم�ون التستوس�تريون، ألن�ه يمن�ع إنت�اج 
األجس�ام املضادة، حيث أج�رى املتخصصون 
فحص دم ل� 54 امرأة و37 رجال قبل التطعيم 
ضد اإلنفلونزا، و28 يوما بعد التطعيم، ليجدوا 
أن الرجال قد غرّيوا نش�اط العديد من الجينات 

الده�ون،  تخلي�ق  يف  املش�اركة 
وحّفزوا تكوين الخاليا التي تثبط 
االس�تجابة املناعي�ة. ع�الوة عىل 
ذلك، ف�إن العلماء توصل�وا إىل أن 
التستوس�تريون يف  زيادة هرمون 
الدم، ترفع من قوة عمل الجينات، 
وتغري االستجابة املناعية للجسم.

م�ن ناحية أخرى، يصبح النس�اء 
املناع�ة  ألم�راض  عرض�ة  أكث�ر 
الذاتية، حينما تهاجم خاليا الجهاز 
املناعي أنس�جة الجسم السليمة، 
فف�ي الف�رئان، ثب�ت أن هرم�ون 
»اس�رتاديول«،  األنث�وي  الجن�س 
يساعد عىل تنش�يط املناعة الفطرية، ويحمي 
اإلناث من مضاعفات اإلنفلونزا، لكنه يف الوقت 
نف������س�ه يحفز تكوين الخاليا اللمفاوية 
من النوع الثاني يف رئات املصابني بالربو، وهي 
أح�د املكونات الرئيس�ية للحصان�ة الفطرية، 
املس�ؤولة عن تطور رد فعل الت����هابي حني 
دخ�ول البكتريي�ا املس�ببة لألم�راض للرئتني. 
وعندم�ا يك������ون هن�اك الكث�ري من هذه 
الخالي�ا املناعية ومس�توى نش�اطها مرتفع، 

يحدث الربو.


