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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

الجس�ور  قط�ع  الثالث�اء،  أم�س  اس�تمر، 
والطرق�ات يف محافظ�ات وس�ط وجن�وب 
البالد، فيما اعترب رئيس الوزراء ما يش�هده 

العراق حاليا من اضطرابات هزة كبرية.
واعترب رئيس ال�وزراء القائد الع�ام للقوات 
املس�لحة ع�ادل عبد امله�دي يف كلم�ة امام 
اجتم�اع الحكومة االس�بوعي أن »ما يحدث 
يف الع�راق من احداث حاليا هو هزة كبرية«، 
وفيما حذر مما س�ّماها »الفتنة«، نوّه بأن 
االحتجاج�ات ترافقه�ا عملي�ات حرق وبث 
للعن�ف، ل�ذا ال ب�د م�ن حماية النظ�ام من 

االعتداءات. 
وح�ذر م�ن »انهي�ار للنظ�ام وِص�دام أهيل 
خطري« مع اس�تمرار التظاهرات الجارية يف 

البالد واعمال العنف املرافقة لها.
ونوه ب�ان »هناك م�ن يحمل الس�الح ومن 
يقت�ل وال يمكن ان نقف ام�ام ذلك من دون 
معالجة، فواجبنا حفظ النظام مثلما نحمي 
املتظاهري�ن، وال يمكن للدول�ة اال ان تدافع 

عن حق املواطنني«. 
وشدد عىل ان أي شخص يقوم بقطع الطرق 
والجسور والحرق والتأثري عىل عمل الوزارات 
وامل�دارس ودوائر الصحة يجب ان يحاس�ب 
عىل ه�ذه االعمال، وال يمكن الس�كوت عن 

مثل هذه االمور.
واوضح ان هناك حراكا يف الحكومة والربملان 
لتصحيح العديد من املسارات السياسية من 

دون االفصاح عن طبيعة هذا الحراك. 
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إرتفاع انتاج حقول
 نفط ميسان اىل »6٥٠« الف 

برميل يوميًا

وزير العمل يعلن استقبال 
»1٠٠«الف طلب الكرتوين للحصـول 

عىل امتيازات قانون ذوي االعاقة

الرافدين يعلن متويل 
وتسـويق لبنـاء جممعـات 

سكنية يف املحافظات

       بغداد / المستقبل العراقي

اس�تمرت يف تش�ييل أعمال العنف والّدعوات إىل اإلرضاب، 
بعد 40 يوًما عىل بدء الحركة االحتجاجّية الداعية إىل اّتخاذ 
تدابري اجتماعّية عاجلة. وتظاهر آالف األشخاص مجّدًدا 
يف شوارع س�انتياغو، بدعوة من عدد من نقابات القطاع 
العام، بحسب مش�اهدات وكالة فرانس بريس. وُيطالب 
املتظاهرون حكومة الرئيس املحافظ سيباستيان بينيريا 
بزيادة الحد األدن�ى لألجور. وتطالب النقابات بأن يرتفع 
الحد األدنى لألجر من 301000 بيزو )400 دوالر( إىل 500 
ألف بيزو عىل األق�ل )625 دوالًرا(. وقالت باربارا فيغريوا 

رئيس�ة الوح�دة املركزية للعم�ال، أقوى نقاب�ة يف البالد، 
إّن »هن�اك مطالب طويلة األجل، مثل دس�تور جديد )..( 
ومطال�ب تتعلق بالحق يف الصحة والتعليم والس�كن )..( 
ولكن هناك أيضا مطالب محددة للغاية: راتب ش�هري ال 
يقل 500 ألف بي�زو )..(«. وأضافت: »إذا أرادت الحكومة 
إعطاء إش�ارة واضحة، فإّن ما ننتظره أجندة اجتماعّية 
طموح�ة«. وكانت الحكومة دعت الجمعة إىل التهدئة بعد 
تصعيد مفاج�ئ للعنف. وبدأت موجة الغضب يف تش�ييل 
يف 18 أكتوب�ر، احتجاج�اً عىل رفع أس�عار بطاقات املرتو 
لكنها توس�عت لتش�مل مطالب أوس�ع وأصبحت أخطر 

أزمة اجتماعية عرفتها تشييل منذ ثالثة عقود.

      بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئي�س الوزراء ع�ادل عبد املهدي 
للرئي�س الرتكي رجب طيب أردوغان، 
الحكوم�ة  س�عي  األربع�اء،  أم�س 
»الج�اد« لتحقي�ق اإلصالح�ات، فيما 
لوح�دة  دعم�ه  إىل  أردوغ�ان  أش�ار 
واس�تقرار العراق وجهود الحكومة يف 
االس�تجابة ملطالب املتظاهرين. وقال 
املكت�ب اإلعالمي لعبد امله�دي يف بيان 
تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه، 

إن األخ�ري تلقى »اتص�االً هاتفياً من 
الرئيس الرتك�ي رجب طيب اردوغان، 
لبحث العالقات بني البلدين والشعبني 
الجارين والتعاون يف امللفات املشرتكة 

ويف مجال مكافحة اإلرهاب«.
وأش�ار البيان، إىل أن »الرئيس الرتكي 
الع�راق  لوح�دة  دعم�ه  ع�ن  أع�رب 
يف  العالق�ات  ولتطوي�ر  واس�تقراره 
املج�االت كافة، ولجه�ود الحكومة يف 

االستجابة ملطالب املتظاهرين«.
وأض�اف أن »رئي�س مجل�س الوزراء 

الجاري�ة، خصوص�اً  األوض�اع  رشح 
التظاهرات السلمية وأسلوب التعامل 
معه�ا والتمييز بينها وب�ني مجاميع 
من املخربني الذين يستخدمون العنف 
ومهاجم�ة الق�وات األمني�ة وتهدي�د 
وترهيب املواطن�ني واملدارس والدوائر 
وتعطي�ل املصالح وح�رق البنايات«. 
وأش�اد أردوغ�ان، وفقاً لبي�ان مكتب 
والص�رب  ب�«الحكم�ة  امله�دي،  عب�د 
يف اس�لوب الحكوم�ة يف التعام�ل مع 
ه�ذه االحداث واهمية ف�رض النظام 

الشعب  والقانون واالس�تماع ملطالب 
العراقي«.

من جانبه، أكد عب�د املهدي »اعتزازه 
وبالرغب�ة  تركي�ا  م�ع  بالعالق�ات 
املش�رتكة لتطويرها وأهمية التعاون 
املشرتك لتحقيق االستقرار ومواجهة 
اإلره�اب«، مؤك�داً »س�عي الحكومة 
الجاد لتحقيق اإلصالحات التي يتطلع 

اليها الشعب العراقي«.
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ختصيص ترليوين دينار لدعم املشاريع الزراعية الصغرية واملتوسطة
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلنت لجنة الزراعة واملياه واالهوار النيابية، أمس األربعاء، انها اتفقت مع وزارة 
الزراعة عىل تخصيص تريليون دينار للمش�اريع الزراعي�ة واعطاء قطاع النخيل 
اهمية العادة هوية العراق الزراعية. وقال رئيس اللجنة س�ام الش�مري، يف بيان 
تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه، إن »اللجنة اس�تضافت وزير الزراعة صالح 
الحس�ني أمس، للبحث يف تعويض املزارعني نتيجة الك�وارث التي اصابت ارضهم 
مع تعويض مربي ومنتجي االس�ماك نتيجة كارثة نفوق االسماك وملاذا التلكؤ يف 
منحها يف ظل وجود قانون التعويض االني وقت الكوارث«. واضاف، أنه »تم ايضا 
البحث يف تش�جيع املنتج املحيل وفتح باب االستثمار مع تخصيص مبلغ تريليون 
دينار للمش�اريع الزراعية ودعم املش�اريع الصغرية واملتوسطة بقروض وبفوائد 
2% ودمع تخصيص قطع زراعية للمهندس�ني الزراعيني والبحث يف وضع الدكاترة 

البيطريني ومخصصاتهم«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

استمر، أمس الثاثاء، قطع الجسور والطرقات 
يف محافظات وسط وجنوب الباد، فيما اعترب 
رئي�س الوزراء ما يش�هده الع�راق حاليا من 

اضطرابات هزة كبرية.
واعت�رب رئي�س ال�وزراء القائد الع�ام للقوات 
املسلحة عادل عبد املهدي يف كلمة امام اجتماع 
الحكومة االس�بوعي أن »ما يح�دث يف العراق 
م�ن احداث حاليا هو هزة كبرية«، وفيما حذر 
مما س�ّماها »الفتنة«، نوّه بأن االحتجاجات 
ترافقه�ا عمليات حرق وبث للعن�ف، لذا ال بد 

من حماية النظام من االعتداءات. 
وحذر من »انهيار للنظام وِصدام أهيل خطري« 
م�ع اس�تمرار التظاه�رات الجاري�ة يف الباد 

واعمال العنف املرافقة لها.
ون�وه ب�ان »هن�اك م�ن يحمل الس�اح ومن 
يقت�ل وال يمك�ن ان نق�ف امام ذل�ك من دون 
معالجة، فواجبنا حف�ظ النظام مثلما نحمي 
املتظاهرين، وال يمكن للدولة اال ان تدافع عن 

حق املواطنني«. 
وش�دد عىل ان أي شخص يقوم بقطع الطرق 
والجس�ور والحرق والتأثري عىل عمل الوزارات 
واملدارس ودوائر الصحة يجب ان يحاسب عىل 
ه�ذه االعم�ال، وال يمكن الس�كوت عن مثل 

هذه االمور.
واوض�ح ان هناك ح�راكا يف الحكومة والربملان 

لتصحيح العديد من املس�ارات السياسية من دون 
االفص�اح عن طبيع�ة هذا الح�راك. واش�ار اىل ان 
حكومت�ه رشع�ت بتش�كيل ق�وات حف�ظ النظام 
وجهزته�ا بمع�دات خاص�ة لحماي�ة التظاهرات، 
منوه�ا بوج�ود مظاهر عن�ف وتهدي�دات من قبل 

ملثمني مجهولني.
وأق�ّر رئي�س ال�وزراء بوج�ود اخط�اء يف النظ�ام 
السيايس، مس�تدركا بالقول »لكن هناك اعتداءات 
عىل النظام العام ستؤدي اىل صدام خطري، لذا يجب 

متابعتها وتطبيق القانون ازاءها.

واوضح عبد امله�دي ان القضاء أطلق رساح 2500 
موق�وف واملتبق�ي 240 معتقا هم م�ن املوقوفني 
عىل ذم�ة قضايا جنائي�ة وس�يطلق رساحهم بعد 

اكمال االجراءات القانونية بحقهم.
واش�ار اىل ان »الن�اس تريد ان تع�ود اىل مصالحها 
ألنه�ا ترضرت كث�ريا، والدول�ة ال يمك�ن ان تبقى 
مكتوفة االيدي امام مثل هذه االمور وإال س�ينهار 
النظام العام، واذا انهار النظام العام فهذه خسارة 

للجميع، النه سيحدث هناك ِصدام اهيل خطري«.
وش�دد عب�د املهدي ع�ىل ان »التغي�ري ال يجري عن 
طري�ق التهدي�د ومن�ع رشكات النف�ط واملوان�ئ 

م�ن العم�ل وتعطيل الدراس�ة والجامع�ات وقطع 
الطرق«.

وق�ال ان »ع�ىل م�ن يري�د التغي�ري اللج�وء اىل كل 
الوسائل القانونية النها تسمح بذلك وعليه الضغط 

بشدة لتغيري القوانني«.
واكد عب�د املهدي تصميمه عىل ف�رض القانون اىل 
جانب احرتام حق�وق املتظاهرين واالعام »لكن ال 
نس�مح بالتس�رت بالتظاهر والحري�ة لاعتداء عىل 

الحقوق االخرى«.
وأمس األربعاء، اس�تمر غلق املتظاهرين للجس�ور 
والطرق الرئيس�ة يف محافظات جنوبية عدة حيث 

ادت املصادمات مع القوات االمنية.
ويف الب�رة اقدم محتج�ون عىل قطع جميع 
عاصمته�ا  يف  والجس�ور  الرئيس�ة  الط�رق 
البرة ما تس�بب يف ش�لل الحركة يف املدينة. 
كما انذر املحتجون الس�لطات اس�بوعاً القالة 
قائ�د الرشطة فيه�ا، بينما اعلنت عش�ائرها 
العصي�ان العام اليوم وغل�ق موانئ املحافظة 

واداراتها.
ويف كرباء اغلق املحتجون الش�وارع املهمة يف 
املدين�ة والطريق الذي يربطها بمحافظة بابل 

املجاورة باالطارات املحروقة. 
ويف محافظ�ة ذي ق�ار اغل�ق املحتجون ثاثة 
جس�ور وطرقا رئيسة يف عاصمتها النارصية 
لليوم الثالث عىل التوايل بس�بب عدم استجابة 
السلطات ملطالبهم. كما تجددت االعتصامات 
يف س�احة الحبوب�ي يف وس�ط املدين�ة وامام 
رشكة نف�ط ذي قار حيث نص�ب الخريجون 

خياما العتصامهم.
بدوره�م، اعل�ن محافظ�و ذي ق�ار واملثن�ى 
الديواني�ة الجنوبيتني تعطيل الدوام الرس�مي 
الخميس »حفاظا عىل الس�لم االهيل وتفويت 
الفرصة عىل بع�ض املغرضني الذين يحاولون 

االعتداء عىل مؤسسات الدولة«.
ويف مدين�ة الس�ماوة اندلعت اش�تباكات بني 
املتظاهري�ن والق�وات االمني�ة اس�فرت عن 

عرشات االصابات يف صفوف الطرفني.
يف الغض�ون، اعلن�ت املفوضي�ة العليا لحقوق 
االنس�ان عدد القتىل والجرحى م�ن القوات االمنية 
للفرتة من االول من الش�هر امل�ايض وحتى العارش 

من الشهر الحايل.
وق�ال عضو املفوضية ع�يل البيات�ي يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه ان ع�دد قتىل 
وجرح�ى الق�وات االمني�ة خ�ال املصادم�ات مع 
املتظاهري�ن يف بغ�داد ومحافظ�ات الجن�وب بل�غ 
2540 عن�را امني�ا، فيم�ا وصل ع�دد املمتلكات 
العامة والخاصة املترضرة خال الفرتة نفس�ها اىل 

254 مبنى.

      بغداد / المستقبل العراقي

أك�د رئيس ال�وزراء ع�ادل عب�د املهدي 
للرئي�س الرتك�ي رجب طي�ب أردوغان، 
أمس األربعاء، س�عي الحكومة »الجاد« 
لتحقيق اإلصاحات، فيما أشار أردوغان 
الع�راق  واس�تقرار  لوح�دة  دعم�ه  إىل 
وجهود الحكومة يف االس�تجابة ملطالب 

املتظاهرين. وقال املكتب اإلعامي لعبد 
املهدي يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة من�ه، إن األخري تلق�ى »اتصاالً 
هاتفياً من الرئي�س الرتكي رجب طيب 
اردوغ�ان، لبحث العاقات ب�ني البلدين 
والش�عبني الجارين والتعاون يف امللفات 

املشرتكة ويف مجال مكافحة اإلرهاب«.
وأش�ار البي�ان، إىل أن »الرئي�س الرتكي 

الع�راق  لوح�دة  دعم�ه  ع�ن  أع�رب 
يف  العاق�ات  ولتطوي�ر  واس�تقراره 
املج�االت كاف�ة، ولجه�ود الحكوم�ة يف 

االستجابة ملطالب املتظاهرين«.
وأضاف أن »رئيس مجلس الوزراء رشح 
األوض�اع الجارية، خصوصاً التظاهرات 
السلمية وأسلوب التعامل معها والتمييز 
بينها وبني مجامي�ع من املخربني الذين 

يس�تخدمون العنف ومهاجم�ة القوات 
املواطن�ني  وترهي�ب  وتهدي�د  األمني�ة 
وامل�دارس والدوائ�ر وتعطي�ل املصال�ح 
وحرق البنايات«. وأشاد أردوغان، وفقاً 
لبي�ان مكتب عب�د امله�دي، ب�«الحكمة 
والصرب يف اس�لوب الحكوم�ة يف التعامل 
مع هذه االحداث واهمية فرض النظام 
والقان�ون واالس�تماع ملطالب الش�عب 

العراقي«.
م�ن جانبه، أك�د عبد امله�دي »اعتزازه 
بالعاقات مع تركيا وبالرغبة املشرتكة 
لتطويره�ا وأهمي�ة التع�اون املش�رتك 
لتحقيق االستقرار ومواجهة اإلرهاب«، 
مؤكداً »س�عي الحكومة الجاد لتحقيق 
اإلصاح�ات الت�ي يتطلع اليها الش�عب 

العراقي«.

حمافظو ذي قار واملثنى والديوانية يعطلون الدوام وسط تصاعد االحتجاجات.. ورئيس الوزراء حيذر من »االنهيار العام« والوصول إىل »صدام أهلي«

حمافظات اجلنوب: قطع للجسور وتلويح بـ »عصيان عام«
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أردوغان لعبد املهدي: ندعم جهود احلكومة العراقية باالستجابة ملطالب املتظاهرين

        بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث رئي�س الجمهوري�ة بره�م 
صالح م�ع وفد من لجن�ة الصحة 
يف مجل�س النواب، أم�س األربعاء، 

ترشيع قانون تقاعد األطباء.
وق�ال مكتب صالح يف بي�ان تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه، إن 
»رئي�س الجمهوري�ة برهم صالح 
اس�تقبل، يف قر الس�ام ببغداد، 

وف�داً يمث�ل لجنة الصح�ة والبيئة 
النيابية«.

وبحسب البيان، فقد »جرى، خال 
اللقاء، بح�ث ترشيع قانون تقاعد 
األطباء تقديراً للدور اإلنساني الذي 
تنه�ض به هذه الرشيحة يف خدمة 
املجتم�ع«. بدورهم »ق�دم أعضاء 
اللجن�ة رشح�اً وافياً ع�ن مرشوع 
القانون وفقرات�ه«، وفق ما ذكره 

بيان رئاسة الجمهورية.

رئيس اجلمهورية يبحث مع الصحة الربملانية 
ترشيع قانون تقاعد األطباء

        بغداد / المستقبل العراقي

االربع�اء،  أم�س  املتح�دة،  االم�م  اب�دت 
اس�تعدادها لتقديم اي مساعدات طبية او 
صحية ملستش�فى الجمل�ة العصبية، فيما 
اش�ار مدير املستش�فى ان كوادرها بحالة 

استنفار دائم تحسبا ألي طارئ.

تلق�ت  بي�ان  يف  املستش�فى  ادارة  وقال�ت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه ان »ممثلة 
االمم املتحدة يف العراق جينني با س�خارت 
زارت مستش�فى جراح�ة الجملة العصبية 
برفقة مدير مكتب االرتب�اط لألمم املتحدة 
يف بغداد حس�ام الصع�وب والتق�ت بمدير 
املستش�فى ولي�د خال�د الحي�ايل واملعاون 

االداري حامد شمخي«.
واضاف�ت ان »ب�ا س�خارت اج�رت جولة 
املرك�زة  العناي�ة  ش�ملت  املستش�فى  يف 
والعمليات والطوارئ فضا عن اطاعها عىل 
مخيمات الطوارئ التي نصبتها املستشفى 
الس�تقبال حاالت االختن�اق واالصابات من 
املتظاهرين«، مشرية اىل انها »التقت بذوي 

املصاب�ني م�ن املتظاهري�ن واطلع�ت عىل 
الخدمات التي تقدمها املستشفى والجهود 

املبذولة إلنقاذ جرحى التظاهرات«.
واش�ادت با سخارت ب�«الجهود املقدمة«، 
مؤكدة »اس�تعداد االمم املتح�دة لتقديم اي 
مس�اعدات طبي�ة او صحية للمستش�فى 

بحاجة اليها«.

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف وزي�ر الداخلية ياس�ني اليارسي، 
أم�س االربع�اء، تفاصيل عملي�ة تحرير 

اللواء يارس عبد الجبار.
وق�ال اليارسي يف تري�ح لوكالة االنباء 

العراقية الرس�مية انه »من خال املتابعة 
والعم�ل  املس�تمرة  اليومي�ة  امليداني�ة 
املعلوم�ات، تمكنت  املتواص�ل وتقاط�ع 
ق�وة من مكافحة اجرام بغداد من تحرير 
املختطف الل�واء يارس عب�د الجبار مدير 

املعهد العايل يف الوزارة وتأمني سامته«.

مباغت�ة  بع�د  ج�اء  »ذل�ك  ان  واض�اف 
ومصادم�ة م�ع املجموع�ة الخاطف�ة يف 
منطقة زراعي�ة نائية ومهج�ورة خارج 

العاصمة بغداد«.
وكان القائد العام للقوات املس�لحة عادل 
عب�د املهدي أعلن، الخمي�س )14 ترشين 

الثاني 2019(، أن »الكامريات سجلت يوم 
2019/11/12 اختطاف اللواء يارس عبد 
الجبار محمد حس�ني عمي�د املعهد العايل 
للتطوير األمن�ي واإلداري يف وضح النهار 
ويف منطق�ة الجادرية من بغداد واقتياده 

إىل جهة مجهولة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت دائ�رة التحقيق�ات يف هيئ�ة 
النزاه�ة، أمس األربعاء، ضبط أربعة 
صك�وك أصلية تبلغ قيمتها أكثر من 
أربع�ة ملي�ارات دين�ار يف دار مدي�ر 
مرف حكوم�ي يف األنبار، محكوم 

بالسجن املؤبد.
وقالت الدائرة يف بيان تلقت املستقبل 
العراقي نس�خة منه، إن »فريقاً من 
م�اكات مكتب تحقي�ق األنبار، قام 
بضب�ط أربع�ة صك�وك يف دار املتهم 
املحك�وم عليه بالس�جن املؤبد مدير 
م�رف الرافدين – فرع الخالدية يف 

املحافظة«.
وأوضح�ت، أن »قيمة تل�ك الصكوك 
مليارات   )4,076,000,000( بلغ�ت 
دين�ار، م�ن بينه�ا ص�كان بقيم�ة 
يف  دين�ار  ملي�ون   )900,000,000(
حساب مدير املرف املدان، وصكان 
آخ�ران بقيم�ة ) 3,176,000,000( 
م�ن  اثن�ني  باس�م  دين�ار،  ملي�ار 

املحكومني«.
أس�فرت  »العملي�ة  أن  وأضاف�ت، 
ع�ن ضبط دف�رتي صك�وك ومبالغ 
مالي�ة بالعملة املحلي�ة وبالدوالر يف 
حس�اب املدان، إضافة إىل كش�وفات 
وس�جل خاص بالعمليات الحسابية 
امل�رف  باس�م  وخت�م  للم�رف 
– ف�رع الخالدي�ة وثمانية س�ندات 
عقارية باس�م املحكوم، وسند عقار 

باسم زوجته«. 

االمم املتحدة تبدي استعدادها لتقديم أي مساعدات طبية او صحية ملستشفى اجلملة العصبية

وزير الداخلية يكشف تفاصيل عملية حترير اللواء يارس عبد اجلبار النزاهة تضبط صكوكًا
 بـ)٤( مليارات دينار بمنزل 
مدير مرصف حمكوم باملؤبد

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت حكومة إقليم كردستان، أمس األربعاء، عن خسائر 
يومية تقدر ب�340 مليون دينار بسبب هدر املياه.

ج�اء ذلك خال عقد مجلس وزراء إقليم كردس�تان جلس�ته 
االعتيادية برئاس�ة مرسور بارزاني رئيس املجلس وبحضور 
نائب�ه قوب�اد طالبان�ي. وبحس�ب بي�ان للمجل�س، تلق�ت 
املستقبل العراقي نسخة منه، انه يف مستهل االجتماع، سلط 
رئيس الوزراء الضوء عىل الزي�ارة التي أجراها نائب الرئيس 
األمريكي إىل اربيل والتي أظهرت الدور املهم الذي يلعبه إقليم 
كردستان يف املنطقة. وجرت مناقشة نتائج االجتماعات التي 
عقده�ا وفد حكوم�ة االقليم يف بغداد، بع�د أن عرض أعضاء 

الوفد تقريراً مفصاً إزاء مس�تجدات التفاوض والتي جاءت 
بإرشاف وتوجيه مبارش من رئيس الوزراء. 

وثمن مجلس الوزراء التقدم املحرز يف املحادثات حيال مرشوع 
املوازن�ة الذي ال ي�زال يف طور اإلع�داد من قب�ل وزارة املالية 
العراقية، كما أكد اس�تعداده لتنفيذ ما عىل إقليم كردس�تان 
من التزامات مقابل تأمني حقوقه ومستحقاته املالية خدمة 
للمصلحة العامة املشرتكة للجانبني. وتقرر أن يبدأ وفد إقليم 
كردس�تان بزيارة أخرى إىل بغداد مطلع األس�بوع املقبل. ويف 
فق�رة أخرى من االجتماع، قدم وزي�ر املالية واالقتصاد آوات 
ش�يخ جناب تقريراً بش�أن آلي�ة تنفيذ قرار مجل�س الوزراء 
القايض بإعادة ال�واردات كاف�ة إىل وزارة الداخلية وإنفاقها 
حس�ب مقتضي�ات الحاجة س�عياً لتس�هيل عمل ال�وزارات 

ومش�اريعها يف إط�ار الخصوصي�ات والصاحي�ات. إىل ذلك، 
تحدث وزير البلديات والس�ياحة ساسان عوني عن مرشوع 
ع�دادات املياه يف املن�ازل، وأش�ار إىل أن الحكومة تنفق 840 
ملي�ون دينار يومياً لتحلي�ة 2.1 مليون مرت مكعب من مياه 
الرشب يومياً، وعرّب عن أسفه لوجود هدر يبلغ 850 ألف مرت 
مكعب من املياه بخس�ائر يومية تقدر ب��340 مليون دينار 
وبمعدل سنوي يتجاوز 124 مليار دينار وبما يتسبب بفقدان 
40 ميغاواط من الطاقة الكهربائية يومياً. هذا وأبدى مجلس 
الوزراء دعمه الستمرار العمل بمرشوع نصب عداد مياه لكل 
منزل، ودعا املواطنني إىل تحمل مس�ؤولياتهم يف الحفاظ عىل 
املي�اه كثروة وطنية ووضع حد لهدره�ا ملا لذلك من تكاليف 

كبرية تتحملها الحكومة.

حكومة كردستان تكشف وموعد زيارة وفدها إىل بغداد  لرتتيب أمور املوازنة والتزامات الطرفني

        بغداد / المستقبل العراقي

أس�تقبل وزير الدفاع نجاح الش�مري، اليوم االربعاء، رئيس هيئة االركان 
املشرتكة االمريكية مارك مييل والوفد املرافق له.

وذكر بيان للوزارة، تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، انه »جرى خال 
اللقاء، استعراض املواقف يف العراق واملنطقة االقليمية«.

واضاف« كما تم بحث س�بل تمتني العاقات العس�كرية بمختلف املجاالت 
والتع�اون املش�رتك يف مجال التدريب والتس�ليح وبناء الق�درات، بحضور 

كبار الضباط يف وزارة الدفاع«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد املتحدث باس�م الحكومة وليم وردة، أم�س األربعاء، أن رئيس الوزراء 
عادل عبد املهدي سيصدر قائمة باستبدال أكثر من نصف الكابينة الوزارية 

قريبا.
وق�ال وردة يف تريح �صحفي إن “عبد املهدي يعد يف الوقت الحايل قائمة 
الستبدال أكثر من نصف الكابينة الوزارية”، الفتا إىل إن “القائمة ستصدر 

قريبا بعد االنتهاء من اختيار املرشحني”.
وأضاف أن “العمل مس�تمر إلكمال التغيري الوزاري بش�كل رسيع وتقديم 
الوزراء الجدد”، مبينا أن “عبد املهدي وحده املعني باستبدال الوزراء فقط 

وقد تتغري بعض األسماء املرشحة املطروحة يف الوقت الحايل”.
وكان النائب عن تحالف الفتح عامر الفايز قد أعلن يف تريح س�ابق عن 
اس�تكمال رئيس الوزراء عادل عبد املهدي التعديل الوزاري ووضع أسماء 
بديل�ة يف حال رفضت أس�ماء املرش�حني، مؤكدا أن عبد املهدي س�يحرض 

للربملان خال األيام القليلة املقبلة لعرض كابينته الجديدة.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت منظمة هيومن رايتس ووتش، أمس االربعاء ان قوّات أمن حكومة 
إقليم كردس�تان فرضت قيودا تعس�فية عىل أغلب س�كان مخّيم مخمور 

لاجئي أكراد تركيا منذ منتصف تموز 2019.
وبحس�ب املنظم�ة فأن هذه القي�ود فرضت إثر قت�ل ديبلومايس تركي يف 
مدين�ة إربيل ي�وم 17 تموز عىل يد مجهولني ُيش�تبه يف انتمائهم إىل حزب 
العمال الكردستاني. واعتقلت قوات أمن االقليم، املعروفة ب� »األسايش«، 
العديد من املش�تبه فيهم وفرضت القيود، عىل ما يبدو بس�بب ما اعتربته 
مس�اندة من بعض الس�كان لحزب العمال. ونتيجة لذل�ك، فقد العديد من 
سكان املخيم وظائفهم وباتوا يواجهون صعوبات يف الحصول عىل الرعاية 
الصحية. وقالت مديرة قس�م الرشق األوسط يف املنظمة سارة ليا ويتسن، 
ان�ه »ال يجوز أن تعاقب الس�لطات جميع س�كان املخيم بس�بب تعاطف 
بعضهم مع حزب العمال، دون أي دليل عىل ارتكابهم جريمة، هذه القيود 
التعس�فية عىل سكان املخّيم منعتهم من الوصول إىل وظائفهم والحصول 

عىل رعاية صحية«.

بحضور كبار الضباط.. وزير الدفاع يستعرض 
مع االركان االمريكية املشرتكة مواقف العراق

املتحدث باسم احلكومة:
 التغيري الوزاري سيشمل أكثر من نصف 

الكابينة الوزارية

رايتس ووتش تتحدث عن أمن 
حكومة اقليم كردستان: يفرض قيودًا عىل 

تنقل الالجئني

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د مس�ؤول عملي�ات الل�واء 35 
يف الحش�د الشعبي باس�م حسني، 
جميع قواطع املس�ؤولية مؤمنة يف 
صاح الدين، فيما بني هناك بعض 
التح�ركات لعن�ارص “ داع�ش” يف 

ساسل جبال حمرين .
تلق�ت  بي�ان  يف  حس�ني،  وق�ال 
»املستقبل العراقي« نسخة منه، ان 
“هناك تنس�يقا امنيا واس�تخباريا 
جيدا بني األجهزة األمنية والحش�د 
الش�عبي يف محافظة ص�اح الدين 
“، مؤك�دا تأم�ني جمي�ع قواط�ع 

املسؤولية“.

وأضاف حس�ني ان “قوات الحش�د 
الشعبي مس�تمرة بتنفيذ عملياتها 
األمنية بني الحني واآلخر لتمش�يط 
بيج�ي  يف  املس�ؤولية  قواط�ع 
والصيني�ة والبو جواري وساس�ل 
جب�ال حمري�ن والجزي�رة لتعزيز 
وس�امة  املح�ررة  امل�دن  وتأم�ني 

املدنيني من داعش”.
ولفت اىل ان “هناك بعض التحركات 
لعن�ارص داع�ش يف ساس�ل جبال 
حمرين والجزيرة“، مبينا ان تواجد 
قواتنا هناك وعمليات املراقبة التي 
تقوم بها بش�كل مستمر تنهي كل 
مح�اوالت اإلرهابيني ل�رضب أمن 

املحافظة.

احلشد الشعبي يكشف عن حتركات لـ »داعش« 
يف جبال محرين واجلزيرة
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    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت وزارة التجارة عن تش�كيلها لجنة من 
رشكتي )التصنيع وتجارة الحبوب( لدراس�ة 
اسعار الس�وق ملادة الطحني التجاري للمنتج 

املح�ي وتحدي�د الرتكيبة الس�عرية املقرتحة 
وعرضها عىل اللجنة املركزية لتسعري الحنطة 
وف�ق معطي�ات البورص�ة واس�عار الطحني 
املس�تورد بالس�وق ووض�ع س�عر باملقاب�ل 
للطحني التجاري بنوعي��ه ) الصفر والعادي 

(« .أك��د ذلك وكيل الوزارة للش�ؤون اإلدارية 
وليد حبيب املوس�وي خالل تروس�ه اجتماعاً 
للجنة املركزية لتس�عري الحنط�ة .وأضاف يف 
بي�ان ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي«، أن�ه »تم 
التأكيد عىل تلك اللجن�ة لتقديم تقريرها بهذا 

الخصوص خ�الل يومني لغرض عرضها امام 
انظ�ار وزير التج�ارة الدكتور محمد هاش�م 
العان�ي للمصادق�ة عليها ». ذاك�ر أن اللجنة 
املركزية شكلت بعضوية مدير عام املحاسبة 
السياس�ات  ع�ام  ومدي�ر  املالي�ة  وزارة  يف 

التخطي�ط  وزارة  يف  واملالي�ة  االقتصادي�ة 
ومدي�رو عام�ني دائ�رة التخطي�ط واملتابعة 
ورشكتي تج�ارة الحبوب وتصنيع الحبوب يف 
الوزارة ومعاون مدير عام هيئة املستش�ارين 

ونائب رئيس جمعية املطاحن .

التجارة: تشكيـل جلنـــة لدراســة أسعار الطحني

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة املك�وارد املائي�ة ان املالكات الهندس�ية 
والفني�ة والجهد االيل يف مديرية صيانة مش�اريع ري 
وب�زل محافظة الب�رة وبالتع�اون والتنس�يق مع 
مديري�ة امل�وارد املائي�ة تق�وم بأعم�ال تنفي�ذ خطة 
التطه�ريات العام�ة للمحافظة والتي ش�ملت جميع 
قواط�ع العمل)قاط�ع الفاو.اب�ي الخصي�ب .ش�ط 
العرب.القرنة.املدينه.مرشوع ماء البرة(، باالضافة 
اىل قاطع الهارثة والدير والنش�وة وقد بلغت الكميات 
الكلي�ة املخططة له�ذا العام ٥٩٦،١٠٠ك�م.ط املنجز 
منها ٥٢٧،٦٠٠كم.ط اي بنس�بة انج�از٨٩% .الهدف 
من التطهريات رفع الرتس�بات الطينية والحش�ائش 
املائي�ة والقص�ب من مج�اري االنهر لتأم�ني ايصال 
الحصص املائية اىل االرايض الزراعيةواحياء البساتني 

يف جميع اقضية املحافظة«.
وكذل�ك تنفي�ذ االعم�ال االضافي�ة ضمن خط�ة درء 
الفيضان واس�تنفار كاف�ة االلي�ات يف قواطع العمل 
استعدادا للموسم الشتوي الحايل وغلق فتحة السويب 
وفت�ح صدور االنهر والنواظم الت�ي تم غلقها يف فرتة 

الفيضان«.
باالضاف�ة اىل غلق ك�رات يف منطقة الف�او وتقوية 
الس�دة القاطع�ة لنه�ر العز ضم�ن خط�ة الطوارئ 
وتكتيف الجزيرة املحمدية وحس�ب توجيهات الس�يد 
الوزي�ر لحماي�ة ال�دور واالرايض الزراعي�ة تحس�بأ 
لالرتف�اع مناس�يب املياه خالل االي�ام املقبلة والعمل 
جاري بشكل منتظم وضمن توقيتاتها الزمنية املحددة 
له�ا فضال عن انجاز تطهري قناة Bc١ بطول٢١كم.ط 
وBc٢ وبطول ١٣ك�م.ط وبالتعاون مع مركز انعاش 
االه�وار به�دف تريف املي�اه باتجاه االه�وار عند 

زيادة املناسيب.

املوارد املائية تواصل 
تنفيذ خطة التطهريات 

العامة يف البرصة

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

كهرباء اجلنوب: انجاز نصب وتشغيل حمطة 
املدينة الرياضية املتنقلة يف البرصة

حمافظ بغداد يوقع األوامر الديوانية لتحويل 
أكثر من »٥« آالف أجر يومي إىل عقود

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت الرشك�ة العامة لنقل كهرب�اء الجنوب، عن 
إنج�از م�رشوع نص�ب وتش�غيل محط�ة املدينة 
الرياضي�ة املتنقلة الجديدة )١٣٣/٣٣ ك. ف س�عة 
٢٥ ام يف اي ( و اج�راء التش�غيل التجريب�ي عليها 
بنجاح يف محافظة البرة .وقال مدير عام الرشكة 
املهندس زياد عي فاضل، يف بيان تلتقه »املس�تقبل 
العراق�ي«، »انج�زت مالكات�ه يف ش�بكات ش�مال 
البرة احد فروعه الرشكة ، نصب وتشغيل محطة 
املدين�ة الرياضي�ة املتنقلة ن�وع مدينش�يا يابانية 
املنش�أ ونجحت باجراء التشغيل عليها«.وتابع بان 
»املحطة الجديدة تعمل عىل تغذية جزء من منطقة 
القبل�ة ومدينة االمل الس�كنية ، الفتاً ، إىل املرشوع 
ضمن خطة مش�اريع ع�ام ٢٠١٩ ،ويهدف اىل حل 
االختناق�ات وزي�ادة س�اعات التجهي�ز والخاصة 

بمحافظة البرة«.واض�اف بان »مالكاته انجزت 
يف وقت سابق اعمال مرشوع نصب مداخل املتنقلة 

) ١٣٢ ك. ف ( الجدي�دة عىل خط خورالزبري ) ٤٠٠ 
- ابو فلوس _ ١٣٢ ك. ف رقم ١ ( .

    المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

وق�ع محاف�ظ بغ�داد املهن�دس محمد 
العطا عىل األوامر الديوانية لتحويل اكثر 
من ٥ آالف موظف اجر يومي إىل عقود.

وق�ال الس�يد املحافظ، ان » املش�مولني 
بتلك العقود ه�ي املديريات التي وظفت 
األج�راء اليوميني ابرزه�ا املاء واملجاري 
والبلدي�ات والش�باب والرياضة وغريها 
باملحافظ�ة«،  املرتبط�ة  الدوائ�ر  م�ن 
موضحا بان »عدده�م بلغ ٥ آالف و٢٥ 

موظف«.
وأش�ار العط�ا، إىل ان » موظفي العقود 
يتمتعون باغلب االمتيازات التي يمتلكها 
»عملي�ة  ان  مبين�ا  امل�الك«،  موظ�ف 
تحويله�م تم�ت وفق�ا لق�رار مجل�س 

الوزراء وس�يتم رفع أسماؤهم اىل وزارة 
املالية«.

ولفت املحاف�ظ اىل ان » دوائر املحافظة 
انجزت ايضا عملية توطني رواتبهم«.

   بغداد / المستقبل العراقي

ك�ش�ف�ت ش�رك�ة ن�ف�ط م�ي�س�ان ع��ن 
وص��ول ان�ت�اج ال�ن�ف�ط ض�م�ن ح�ق�ول 
ال�ج�ه�د الوطن�ي وج��والت ال�ت�راخ�ي�ص 
ال��ى ٦٥٠ ال�ف برمي�ل ي��وم��ي���ا، ف��ي 
وق����ت اح�ت�ف�ل��ت ف�ي���ه ب�اف�ت�ت�اح 
مش�اريع خدمية منفذة ضم�ن مبالغ املنافع 

االجتماعية.
وق��ال م�دي�ر ع��ام ال�ش�رك�ة امل�ه�ن�دس 
ع�دن�ان ن��وش��ي س��اج��ت ان ال�ش�رك�ة 
احتفلت بافتتاح مش�اريع املنافع االجتماعية 
ال�ت��ي تنف�ذ م��ن خ��الل ع�ق��د ح�ق��ل 
ب�ال�ت�ن�س��ي�ق  ال�ن�ف�ط�ي  ال�ب�زرك��ان 
امل��ش��ت��رك م��ع ش��رك�ة )س�ي�ن�وك( 
الصيني�ة النفطي�ة، وتتمثل تلك امل�ش��اري�ع 
ب�اع�ادة تأهيل ال�ط�رق الخارجية ومحطات 
امل�اء الصال�ح لل�رشب وان�ارة مدخ�ل ناحية 
امل�رشح، وتع�د سلس�لة م�ن املش�اريع الت�ي 
نفذته�ا الرشكة الصينية ضم�ن مبالغ املنافع 
االجتماعي�ة الت�ي نف�ذت يف املرحلت�ني االوىل 
والثانية حاليا واس�تكماال للمش�اريع ال�ت�ي 
ن�ف�ذت س��اب�ق�ا، م�ش�ي�را ال��ى ان كلف 
املش�اريع املنف�ذة بلغ�ت )١٢( ملي�ون دوالر 
وس�يتم تنفي�ذ م�ش��اري�ع اخ���رى خ�الل 

امل�دة املقبلة.
واض����اف ان امل��ش���اري��ع االخ����رى 
ال�خ�اص��ة برشكة )برتوتش�اينا( ف�ي حقل 

الحلفاي�ة النفطي ف�ي ق�ض��اء ال�ك�ح�الء 
بلغ�ت كلفتها )١٨( ملي�ار دينار وما زالت قيد 
التنفي�ذ، اذ س�يتم افتت�اح مش�اريع منطق�ة 
الحلفاي�ة يف القري�ب العاج�ل وتق�ع ضم�ن 

نشاطات رشكة نفط ميسان.
واوض��ح س�اج�ت ان ال�ش�رك�ة اع�ت�م�دت 
يف سياس�تها تعظيم م���وارد املحافظة والبلد 
م�ن خ�الل زي��ادة االن�ت�اج النفطي ال��ذي 
بلغ ف��ي ال�ح�ق�ول ال�ت��ي ت�ق�ع ض�م�ن 
مسؤوليتها ضمن عمليات نفط ميسان بحدود 
)٦٥٠( ال�ف برميل يوميا ت�ت�وزع ب�ني حقول 
انت�اج الجه�د الوطن�ي وج�والت الرتاخي�ص 
النفطي�ة لرشكتي نفط )برتوتش�اينا( بطاقة 
٤٠٠ ال�ف برميل يوميا، وحقول ميس�ان اكثر 

من )٢٥٠( الف برميل يوميا.
واشار اىل حفر اكثر من )٣٠٠( برئ نفطية ف�ي 

حق�ل الحلفاي�ة واك�ث�ر م��ن )١٥٠( برئا يف 
حقول ميسان وحقول الجهد الوطني تجاوزت 
)٢٣٠( ب�رئا، مبينا ان خط�ط الرشكة ت�رك�ز 
ع�ل�ى زي���ادة االن��ت��اج خ�ص�وص�ا من 
حق�ول الجهد الوطن�ي وج��والت الرتاخيص 
النفطية، وك�ذل�ك استثمار ال�غ�از املصاحب 
لعمليات اس�تخراج النفط، حي�ث يوجد هناك 
م��ش���روع ك�ب�ي�ر ل�ل�غ�از ف��ي ح�ق�ل 
ال�ح�ل�ف�اي�ة سيتم االنتهاء من انجازه نهاية 
العام ٢٠٢١ ويبدأ االنتاج فيه بداية العام ٢٠٢٢ 
ويق�دم الغ�از كوق�ود للمحط�ات الكهربائية 
العامل�ة يف املحافظ�ة، اضافة اىل غ�از الطبخ 
والغاز الس�ائل واملنتجات االخ��رى املصاحبة 
التي م��ن امل�م�ك�ن ان ت�س��ت�خ�دم ف��ي 
ال�ص�ن�اع��ات التحويلي�ة، الفت�ا اىل ان الغاز 
املنت�ج من حقل الحلفاي�ة وص�ل ال�ى ح�دود 

)٤٠٠ ( مليون مرت / مكعب قيايس.
ب�دوره، اكد مدير ناحية املرشح منري رزاق ان 
مش�اريع املنافع االجتماعية يف الناحية شملت 
انش�اء عدد م�ن املدارس وبن�اء جر وط�رق 
ريفي�ة وهن�اك مش�اريع اخرى قي�د االنجاز، 
مبين�ا ان ه�ذه املش�اريع ته�دف ال��ى رف�ع 
املس�توى الخدمي للمناط�ق املحيطة بالرقعة 

النفطية.
وت�اب�ع ان املشاريع املقدمة ال�ى رشكة نفط 
م�ي�س�ان م�ع�دة م��ن ق�ب�ل ال�ح�ك�وم�ة 
املحلية ولجن�ة الطاقة لتنفي�ذ احتياجات تلك 

املناطق«.

إرتفاع انتاج حقول نفط ميسان اىل »6٥0« الف 
برميل يوميًا

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن وزير العمل والشؤون االجتماعية 
باس�م عبد الزمان، عن اس�تقبال اكثر 
م�ن ١٠٠ الف طلب الكرتوني للحصول 
ع�ىل امتي�ازات قان�ون ذوي االعاق�ة 

والشمول براتب املعني املتفرغ.
تلقت�ه  بي�ان  يف  الزم�ان  عب�د  وق�ال 
وزارت�ه  إن  العراق�ي«،  »املس�تقبل 
“اس�تقبلت اكثر من تس�عة االف طلب 
ذوي  بقان�ون  للش�مول  الكرتون�ي 
االعاق�ة، الخاص�ة باج�ازات الس�وق 
واالج�ازات برات�ب ت�ام وغريه�ا م�ن 
االمتي�ازات، كما تم اس�تقبال ٩١ الف 
طل�ب الكرتوني للش�مول براتب املعني 
املتفرغ يف بغ�داد واملحافظات”، معربا 
ع�ن امله بأن “تق�وم ال�وزارة بتدقيق 
التقارير الطبي�ة الخاصة بمعامالتهم 

لشمولهم بالقانون”.
وعىل صعيد متصل، دعا االرس املتقدمة 
للش�مول برات�ب الحماي�ة االجتماعية 
مم�ن ن�رشت اس�ماؤهم ع�ر املوقع 
االلكرتون�ي وصفحات مواقع التواصل 
االجتماعي الرس�مية التابع�ة للوزارة، 
اس�تنادا اىل النتائ�ج الت�ي وردت م�ن 
وزارة التخطيط وكانت فوق مس�توى 
بمواعي�د  االلت�زام  اىل  الفق�ر،  خ�ط 
املراجعة وف�ق الجدول املخصص لهذه 

الرشيحة.
وب�ني عب�د الزم�ان ان�ه “يح�ق لغ�ري 
املشمولني تقديم االعرتاض وعر الرابط 
االلكرتون�ي الخ�اص باالس�ماء ايضا، 
منبه�ا عىل أن وزارت�ه تتابع من خالل 
الباحثني امليدانيني االرس الفقرية ضمن 
منطق�ة املعام�ل ممن ه�م متقدمون 
للش�مول برواتب الحماي�ة االجتماعية 
منذ العام ٢٠١٦ من اجل تثبيت بيانات 
تل�ك االرس يف اس�تمارة الكرتونية بغية 
اكم�ال اج�راءات ش�مولهم الجدي�دة، 
فضال عن االطالع ع�ىل الواقع املعييش 

لهم”.
واشار اىل أن “هذه االجراءت التي تقوم 
بها فرق الباحثني املختصني يف الوزارة، 
تهدف اىل تج�اوز املش�كالت القانونية 
واالدارية الت�ي قد تظهر بص�ورة آنية 
بعد التوجيه الطالق البحث االجتماعي 
ملا تبقى م�ن االرس املتقدمة والخاصة 
بالع�ام ٢٠١٦، م�ن اج�ل انه�اء ملف 

شمولهم قبل نهاية العام الحايل”.
يذك�ر ان وزارة العم�ل كانت قد اعلنت 
ع�ن اط�الق اس�ماء الوجب�ة الرابع�ة 
للش�مول بمنح�ة الط�وارئ الخاص�ة 
بمواليد ١٩٩٤ والبالغ عددهم ١٠٠ الف 
عاطل عن العمل، من اجل توفري فرص 
عمل له�م وتخفيض نس�بة البطالة يف 

املجتمع.

وزير العمل يعلن استقبال »100«الف طلب الكرتوين 
للحصول عىل امتيازات قانون ذوي االعاقة

املنتجات النفطية تنفي وجود أي ختفيض عىل اجور 
الرشكات االهلية املكلفة بالنقل

إنتاج أكثر من »14« مليون بيضة مائدة وتسويق أكثر من »1« مليون دجاجة حية يف كربالء
    كربالء / المستقبل العراقي 

أعلن�ت وزارة الزراع�ة من خ�الل مديرية زراع�ة كربالء 
املقدس�ة عن إنتاج أكثر من )١٤( مليون بيضة مائدة عن 
طريق مش�اريع الدواج�ن يف املحافظة خ�الل الفرتة من 
منتصف ترشين األول إىل منتصف ترشين الثاني الحايل«.

واف�اد بيان لل�وزار ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي«، انه »تم 

إنت�اج ه�ذه الكميات م�ن بي�ض املائدة ع�ن طريق )٧( 
مشاريع للدواجن وإنتاج بيض املائدة يف محافظة كربالء 
تم إنشائها بنظام الكيجز تبلغ طاقتها اإلنتاجية السنوية 
أكث�ر م�ن )١٥٠( ملي�ون بيض�ة، إذ بلغت ع�دد األفراخ 
الداخل�ة يف هذه املش�اريع أكثر م�ن )٦٧٤( ألف فرخة يف 
مرحلة اإلنتاج والرتبية من اجل سد حاجة السوق املحلية 

يف املحافظة من األفراخ وبيض املائدة«.

كم�ا أعلن�ت مديري�ة زراع�ة كرب�الء ع�ن تس�ويق )١( 
ملي�ون و)٢١٨( أل�ف دجاجة حية إىل األس�واق املحلية يف 
املحافظة ع�ن طريق مش�اريع الدواج�ن والبالغ عددها 
)٥٤( مرشوعا.يذك�ر إن قطاع الدواج�ن يحظى باهتمام 
كب�ري م�ن قب�ل وزارة الزراعة م�ن خالل توف�ري األعالف  
والعالجات البيطرية وبأس�عار مدعومة واإلرشاف عليها 

من خالل فرق مختصة.

    بغداد / المستقبل العراقي

نف�ت رشك�ة املنتج�ات النفطي�ة، وجود 
اي تخفي�ض عىل اجور ال�رشكات االهلية 

واملكلفة بنقل املنتجات ولكافة املحاور.
وقال�ت الرشكة يف بيان، تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة من�ه، إن »رشكة توزيع 
تش�كيالت  اح�دى  النفطي�ة  املنتج�ات 

وزارة نفت وج�ود اي تخفيض عىل اجور 
للمنتج�ات  الناقل�ة  االهلي�ة  ال�رشكات 

النفطية ولكافة املحاور«.
وجددت الرشكة، دعمها »للقطاع الخاص 

النفط�ي مثمن�ة كل الجه�ود املبذولة من 
اج�ل ديمومة حركة املنتج�ات النفطية يف 
بغ�داد واملحافظ�ات وعىل جمي�ع محاور 

النقل .

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، الدفعة الثانية 
من الطلبة املقبولني ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص 

الصباحي.وأكدت دائرة الدراسات والتخطيط واملتابعة يف 
بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه، ان »قوائم 
املقبولني ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي 
املعلن�ة يف البواب�ة االلكرتوني�ة للدائ�رة تضمنت خريجي 

السنتني الدراس�تني ٢٠١٧/٢٠١٨ و٢٠١٨/٢٠١٩ وكذلك 
املقبولني من خريجي طلبة الدور الثالث للس�نة الدراسية 
٢٠١٨/٢٠١٩«.واوضحت ان »آخر موعد للتسجيل يف نهاية 

الدوام الرسمي من يوم الخميس املوافق٥/١٢/٢٠١٩.

التعليم تعلن الدفعة الثانية من الطلبة املقبولني يف قناة 
التعليم احلكومي اخلاص الصباحي

    بغداد / المستقبل العراقي

نفت وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية إطالق اس�تمارة جديدة 
للتقديم عىل منحة الطوارئ.

وقالت الوزارة يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، إنها 
»رص�دت خراً تم تداوله عر وس�ائل التواصل االجتماعي مفاده 
أنَّ الوزارة اطلقت اس�تمارة جديدة للتقدي�م عىل منحة الطوارئ 
وادرج�ت رابط�اً الكرتوني�اً لهذا الغ�رض«، مبين�ا أن »الوزارة يف 
الوق�ت ال�ذي تنفي في�ه ما ورد يف الخ�ر املذكور آنف�ا تؤكد أنها 
تمكنت بجهود حثيثة من زيادة عدد املش�مولني بمنحة الطوارئ 
التي اطلقتها مس�بقا اىل ٩٠٠ الف مس�تفيد وه�ذه االخبار انما 
الغ�رض منها تضلي�ل املواطنني وتغييب الجه�ود الحقيقية التي 

تقدمها الوزارة لهم«.
ودع�ت الوزارة إىل »تلقي االخبار من مصادرها الرس�مية املتمثلة 
باملوق�ع االلكرتون�ي وحس�اباتها املعتم�دة يف مواق�ع التواص�ل 

االجتماعي .

العمل تنفي إطالق استامرة جديدة 
للتقديم عىل منحة الطوارئ

    بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن مرف الرافدي�ن، عن منح قروض لبناء وانش�اء عدد من 
املشاريع االستثمارية السكنية يف املحافظات.

وقال املكتب االعالمي للمرف يف بيان تلقت »املستقبل العراقي«، 
نسخة منه، انه “تم تمويل وتسويق عدد من املشاريع واستقطاب 
العدي�د من ال�رشكات واملس�تثمرين الذين يروم�ون التعاون مع 

املرف لغرض الحصول عىل تلك القروض”.
وأض�اف البي�ان، أن “املجمع�ات الس�كنية الت�ي ت�م تمويله�ا 
وتس�ويقها لغرض بناء مس�اكن للمواطنني هي ) مجمع ديوان 
السكني يف املوصل – مجمع لؤلؤة ساوة يف املثنى – مجمع الكوثر 
الس�كني يف بابل – مجمع الون الس�كني يف جلوالء – مجمع باب 
النارصية الس�كني يف النارصية – مجمع مدينة السالم يف النجف 
االرشف – مجمع ارض بابل السكني يف بابل – مجمع جبل عامل 
الس�كني يف الديوانية – مجمع األمل السكني يف البرة – مجمع 
اسكان الدوحة يف املثنى – مجمع الزقورة السكني يف النارصية – 
مجمع العزيز الس�كني يف النارصية – مجمع النزاهة السكني يف 

النارصية – مجمع بيسان السكني يف النارصية .

    بغداد / المستقبل العراقي

خول مجلس الوزراء وزير النقل عبد الله لعيبي صالحية التفاوض 
والتوقيع عىل م�رشوع اتفاقية النقل البحري بني حكومة العراق 
وحكومة دولة قطر بصيغته املعّدلة من مجلس الدولة ، اضافة اىل 
قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل الالزمة بإسم حكومة 

جمهورية العراق للسيد وزير النقل وفقا للسياقات املعتمدة« .
واوضحت الوزارة يف بيان ورد ل�«املستقبل العراقي«، ان »اتفاقية 
النق�ل البحري مع دولة قطر من ش�أنها تعزي�ز التعاون العربي 
ب�ني البلدين يف مجال التجارة البحري�ة وتطوير التدريب والتعليم 

البحري للكوادر البحرية العراقية«.
كم�ا وواف�ق املجلس ع�ىل طل�ب وزارة النقل الخ�اص بمرشوع 
قان�ون انضمام جمهورية العراق اىل بروتوكول عام ٢٠٠٥ املعّدل 
إلتفاقية قمع االعمال غري املرشوعة املوجهة ضد س�المة املالحة 
البحرية لعام ١٩٨٨ والذي دخل حيز النفاذ بتأريخ ٢٠١٠/٧/٢٨ 

واحالته اىل مجلس النواب .
واكدت الوزارة ان ه�ذا االتفاقية تضمن االبتعاد عن االعمال التي 
تضعف ثقة الناس بس�المة املالحة البحرية مما قد يؤدي الىركود 
صناع�ة النقل البحري عاملي�ا مثل االرهاب البح�ري او القرصنة 
وبناء انش�اءات خارج القانون الدويل يف البحر او القنوات املالحية 

املشرتكة بني اكثر من دولةوالتمرينات العسكرية يف البحار.

الرافدين يعلن متويل وتسويق لبناء 
جممعات سكنية يف املحافظات

جملس الوزراء خيول وزير النقل صالحية التفاوض 
والتوقيع عىل اتفاقية النقل البحري
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حمافظة كربالء املقدسة

قسم العقود العامة
اعادة اعالن مناقصة انشائية رقم )2( تنمية االقاليم لسنة 2019 

تعلن محافظة كربالء املقدسة عن اعادة  اجراء مناقصة عامة )للمرة االوىل( للمشاريع املدرجة يف ادناه
وف�ق املواصف�ات  الفني�ة والكميات املبين�ة واملخططات يف ج�داول الكمي�ات )باللغة العربية( ضم�ن الوثيقة 
القياسية والتي يمكن الحصول عليها بعد تقديم طلب تحريري اىل قسم العقود العامة يف املحافظة / وحدة بيع 
التن�ادر مقاب�ل املبالغ املذكورة ازاء  كل منها  قدره غري قابل للرد يدفع لدى قس�م الش�ؤون املالية يف املحافظة 
فعىل الراغبني من املقاولني والرشكات العراقية ممن لهم هوية نافذة بدرجة التصنيف املطلوبة املذكورة يف ادناه 
تقديم اعطيتهم املستوية للوثيقة القياسية للمشاريع ادناه  اىل سكرتري اللجنة املركزية لفتح العطاءات الطابق 
الثاني من بناية قسم العقود العامة يف املحافظة  مرافق معها التامينات االولية املذكورة ازاء كل منها مع وصل 
الرشاء  رشوط ) باس�م مقدم العطاء( النس�خة االصلية مع املستمس�كات االخرى املطلوبة واملبينة يف الوثيقة 
القياس�ية للمرشوع وان اخر موعد لتقديم وتس�ليم االعطية  )موعد الغلق( هو الساعة الثانية عرش ظهرا يوم 
)االربعاء( املصادف 2019/12/11 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�تقدم التامينات االولية بنسبة ال تقل عن )1%( واحد من املائة من مبلغ الكلفة التخمينية املذكور انفا وحسب 
املبال�غ املذك�ورة ازاها يف اعاله  عىل ش�كل صك مصدق معن�ون اىل محافظة كربالء /بنك امانات املش�اريع او 
خط�اب ضمان معنون اىل محافظة كربالء املقدس�ة / قس�م الش�ؤون املالي�ة )ملدة 120 يوم( م�ن تاريخ غلق 
املناقص�ة )وبالعملة املحلية وباس�م مقدم العطاء )بالنس�بة للمقاول�ني( او املدير املفوض او احد املؤسس�ني 

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

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 نرش االعالن يف الصحف
5 � عىل املقاولني والرشكات تقديم )براءة ذمة او كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب 2019 وشهادة 
تاس�يس الرشكة واالعمال املماثلة والس�يولة النقدية وحس�ب ما مذكور يف 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 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 � املحافظة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات

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

3 � تحديد رقم صندوق الربيد ملقدم العطاء يف دائرة اتصاالت وبريد كربالء املقدسة
4 � موعد انعقاد املؤتمر يوم )االربعاء( املصادف 2019/12/4 الساعة )10,00  صباحا( يف قسم العقود العامة 

ملناقشة اراء ومالحظات املقاولني الراغبني بتقديم عطاءاتهم لتنفيذ املشاريع اعاله
5 � تم نرش االعالن انفا عىل موقع املحافظة عىل االنرنيت : 

)http: www.karbala.gov.iq(
6� بامكان مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية ارس�ال االس�ئلة عرب عنوان 

الربيد االلكروني لقسم العقود العامة 
)okoodkerbala2008@gmail.com(

لالجابة عىل استفس�اراتكم من الساعة الثامنة صباحا واىل الساعة الثانية عرش ظهرا وحسب ما مبني يف ورقة 
بيانات العطاء ضمن وثيقة للمرشوع انفا

7 � العناوين املشار اليها انفا هي )محافظة كربالء املقدسة( وال يسمح بتقديم العطاء الكرونيا 
املرفقات / وصف املشاريع وحسب تسلسالتهم املذكورة انفا

مقتبس حكم غيابي 
1 – اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الخامسة .

2 – اسم املتهم الغائب : الرشطي اكرم اياد صالح 
3 – رقم الدعوى : 1187 / 2012 

4 – تاريخ ارتكاب الجريمة : ................... 
5 – تاريخ الحكم : 26 / 9 / 2018 .

6– املادة القانونية : ) 5 / 35 ( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 .
7 – املنسوب اىل / مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشات . 

8 – خالص�ة الحك�م : ايقاف االج�راءات القانونية بحقه وقفا نهائي�ا عن التهمة 
املس�ندة الي�ه وفق امل�ادة ) 5 ( من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 املعدل وذلك لغيابه 
للفرة من 4 / 7 / 2008 ولغاية التحاقه 29 / 9 / 2013 وحس�ب ماجاء بكتاب 
دائرت�ه املرق�م 5640 يف 30 / 9 / 2013 لش�موله باالم�ر ال�وزاري رقم 4 لس�نة 

 .2014
9 – عدم ش�مول املتهم اعاله بقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 لعدم اعادة 
املسدس الذي بذمته وعدم تسديد مبالغ التضمني املرتب عليه عن قيمة املسدس.

 10 – السجن ملدة ) سبع سنوات ( وفق احكام املادة 35 / اوال من ق ع د رقم 14 
لس�نة 2008 وبدالل�ة امل�واد ) 61 / اوال ( و ) 69 / اوال ( من ق أ د رقم 17 لس�نة 
2008 الختالس�ه املسدس الحكومي املرقم GMF526 نوع كلوك مع ملحقاته عام 

 2008
11 – تضمينه مبلغ مقداره ) 000 ، 650 ، 5 ( خمسة ماليني وستمائة وخمسون 
الف دينار اس�تنادا للفقرة ثانيا من املادة اعاله عن قيمة املسدس املختلس مع 30 

اطالقة مع مخزن عدد 2 يستوىف منه بالطرق التنفيذية .
12 – ط�رده من الخدمة وتنحيت�ه عن الوظيفة نهائيا عمال باحكام املادتني 41 / 

اوال / أ و 44 / اوال / أ من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 . 
13 – اعتبار جريمته الواردة يف الفقرة ) 10 ( اعاله مخلة بالرشف استنادا للمادة 

21 / أ – 6 ق ع رقم 111 لسنة 1969 املعدل .
14 – تعميم اوصاف املسدس املختلس اعاله عىل مديريات قوى االمن الداخيل .

15 – تنزيل املسدس من الذمة بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية .
16 – اعط�اء املوظفني العمومي�ني صالحية القاء القبض علي�ه اينما وجد لتنفيذ 
الحك�م الصادر بحقه والزام املواطنني باالخبار عن محل اختفائه اس�تنادا الحكام 

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

أ د رقم 17 لسنة 2008 .
18 – تحدي�د اتعاب محاماة للمحامي املنتدب ) جبار عاتي ( البالغة ) 000 ، 25 ( 
خمسة وعرشين الف دينار عراقي ترصف له من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم 

الدرجة القطعية .
17 – قرارا غيابيا صادر باتفاق االراء استنادا الحكام املادة 60 / سادسا من ق أ د 
رقم 17 لس�نة 2008 قابال لالعراض اس�تنادا الحكام املواد 71 / ثانيا و 74 / اوال 

من نفس القانون وافهم بتاريخ 26 / 9 / 2018 .
اللواء الحقوقي 

عمران جسام محمد الطائي 
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 

املنطقة الخامسة

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

دار القضاء يف الضلوعية 
محكمة االحوال الشخصية يف الضلوعية 

العدد : 135 / ش / 2019 
التاريخ : 25 / 11 / 2019 

اىل / املدعى عليه / غانم نصيف جاسم 
م / تبليغ 

اصدرت محكمة االحوال الش�خصية يف الضلوعية قرارها املرقم 135 
/ ش / 2019 الخ�اص باملدعي�ة ) بان لطيف جاس�م ( واملدعى عليه 
) غانم نصيف جاس�م ( واملتضمن الحكم بالتفريق القضائي بينكما 
حكما غيابيا قابال لالعراض والتمييز وملجهولية محل اقامتك حسب 
كتاب مركز رشطة السالم يف يثرب بالعدد 1878 يف 17 / 11 / 2019 
واش�عار املختار قرر تبليغك بواس�طة صحيفتني محليتني واس�عتي 
االنتشار ويف حال عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك لالعراض او 

التمييز سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق القانون .
القايض 

احمد حميد حسان 
���������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الرصافة 
العدد : 5640

اعالن 
ق�دم املدعو خضري مجي�د محمد طلبا اىل ه�ذه املحكمة بنصبه قيما 
عىل ش�قيقه محمد مجي�د محمد لفقدانه من�ذ 1 / 6 / 2007 ولحد 
االن واليع�رف مصريه حيا كان ام ميتا فم�ن لديه اعراض الحضور 
ام�ام هذه املحكم�ة اعتبارا من الي�وم التايل للن�رش لتقديم اعراضه 
او اعالمنا ب�اي معلومات تديل عنه وبخالفه س�وف تنظر املحكمة يف 

الطلب وفق القانون .
القايض 

احمد نعمة مطر

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : بال 

التاريخ : 26 / 11 / 2019 
اعالن مفقود 

م / تبليغ 
اسم املفقود / محمد جمال محمد 

بتاريخ 26 / 11 / 2019 قدمت ) والدتك ( املدعوة ) نرصة صالح محمود 
( تطل�ب في�ه نصبها قيمة علي�ك لكونك خرجت بتاري�خ 2 / 4 / 2015 
ول�م تعد لحد االن لذا تق�رر تبليغك بالصحف املحلية ويف هذه الحالة عدم 
حضورك خالل خمس�ة عرش يوم من اليوم الثاني من تاريخ النرش سوف 
تنص�ب والدت�ك ) نرصة صالح محم�ود ( قيمة عليك الدارة ش�ؤونك مع 

فائق التقدير .
القايض 

عمر حميد محمود 
���������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة الوجيهية 
العدد : 6 / ب / 2019 

التاريخ : 26 / 11 / 2019 
اعالن 

عطفا عىل الحكم الصادر عن هذه املحكمة بالعدد 6 / ب / 2019 وتاريخ 
18 / 6 / 2019 واملكتسب الدرجة القطعية واملتضمن ازالة شيوع العقار 
املرق�م ) 9 / 404 مقاطعة 16 اب�و عرابيد ( والواقعة يف ناحية الوجيهية 
/ اب�و عرابيد واملوصوف ادن�اه وبيعه باملزايدة العلني�ة ملدة ثالثون يوما 
اعتب�ارا من اليوم الثان�ي للنرش فعىل الراغبني بال�رشاء مراجعة محكمة 
ب�داءة الوجيهية مس�تصحبني معه�م التامينات القانوني�ة البالغة 10 % 
من القيمة املقدرة البالغة ) 13750000 ( ثالثة عرش مليون وس�بعمائة 
وخمس�ون الف دين�ار فقط ان لم يكونوا من الرشكاء وس�تجري املزايدة 
يف تم�ام الس�اعة الثانية عرش ظه�را من اليوم االخري للن�رش واذا صادف 
اليوم االخري عطلة رسمية فيكون اليوم الذي يليه موعدا للمزايدة علما ان 

الدفع نقدا والرسوم والداللية عىل املشري .
القايض 

منذر خالد خضري 
االوصاف : 

قطعة ارض بالرقم 9 / 409 مقاطعة 16 أبو عرابيد مس�احتها 275 م2 
خالية من املشتمالت والشواغل تقع يف ناحية الوجيهية / ابو عرابيد

فقدان 
فقدت الوثيقة املدرسية الصادرة من اعدادية الجوادين 
املهني�ة املس�ائية ) الس�ادس مهن�ي صناعة ( باس�م 
الطال�ب خال�د ع�زاوي عبد عزي�ز – فمن يعث�ر عليها 

تسليمها اىل مصدرها .
���������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة الوجيهية 
العدد : 7 / ب / 2019 

التاريخ : 26 / 11 / 2019 
اعالن 

عطفا عىل الحكم الصادر عن هذه املحكمة بالعدد 7 / ب / 2019 
وتاريخ 30 / 6 / 2019 واملكتسب الدرجة القطعية واملتضمن ازالة 
شيوع العقار املرقم ) 9 / 405 مقاطعة 16 ابو عرابيد ( والواقعة 
يف ناحية الوجيهي�ة / ابو عرابيد واملوصوف ادناه وبيعه باملزايدة 
العلني�ة مل�دة ثالثون يوم�ا اعتبارا من الي�وم الثان�ي للنرش فعىل 
الراغب�ني بالرشاء مراجعة محكمة بداءة الوجيهية مس�تصحبني 
معهم التامينات القانونية البالغة 10 % من القيمة املقدرة البالغة 
) 21900000 ( واحد وعرشون مليون وتسعمائة الف دينار فقط 
ان لم يكونوا من الرشكاء وستجري املزايدة يف تمام الساعة الثانية 
ع�رش ظهرا من اليوم االخري للنرش واذا صادف اليوم االخري عطلة 
رسمية فيكون اليوم الذي يليه موعدا للمزايدة علما ان الدفع نقدا 

والرسوم والداللية عىل املشري .
القايض 

منذر خالد خضري 
االوصاف : 

قطع�ة ارض بالرق�م 9 / 405 مقاطعة 16 أبو عرابيد مس�احتها 
438 م2 قيمته�ا التقديرية ) 21900000 ( واحد وعرشون مليون 
وتس�عمائة ال�ف دينار فقط فيه�ا هيكل بمس�احة 80 م2 بمادة 
البلوك ومس�قف بالكونكريت املس�لح يتكون م�ن غرفة نوم عدد 
) 2 ( ومطب�خ وس�احة درج وصحي�ات بقيمة تقديري�ة بالغة ) 
13000000 ( ثالث�ة ع�رش مليون دينار تق�ع يف ناحية الوجيهية 
/ اب�و عرابي�د علم�ا ان القيمة االجمالي�ة للعقار املرق�م اعاله ) 

34900000 ( اربعة وثالثون مليون وتسعمائة الف دينار فقط .

اعالن
املناقصة : مناقصة عامة لرشاء ادوية 

مناقصة رقم : med 2/ 2019Aa  عىل املوازنة الجارية
2Aa رقم كتاب الدعوة

2� تدع�و )وزارة الصحة/البيئ�ة /الرشكة العامة لتس�ويق االدوية واملس�تلزمات 
الطبية )كيماديا( مقدمي العطاءات املؤهلني لتقديم العطاءات  املختومة واملوقعة 

للتعاقد ) لتجهيز االدوية( 
3  � سوف تعتمد اجراءات املناقصة العامة يف عملية العطاء حيث يسمح باملشاركة 
لجمي�ع مقدم�ي العطاءات من ال�دول املؤهلة قانوني�ا كما تم تحدي�ده يف وثيقة 

املناقصة 
يمك�ن ملقدم�ي العط�اءات املهتم�ني وم�ن ذوي االهلي�ة القانوني�ة الحصول عىل 
معلوم�ات اضافي�ة من )وزارة الصحة / البيئة / الرشكة العامة لتس�ويق االدوية 
واملستلزمات الطبية  )كيماديا( / قسم االعالم الدوائي والعالقات العامة  � الطابق 

dg@kimadia.iq الخامس مقر وزارة الصحة الربيد االلكروني
www.kimadia.iq واملوقع االلكروني لكيماديا

واالط�الع عىل وثائ�ق املناقصة ع�ىل العنوان ادناه من الس�اعة الثامن�ة والنصف 
صباحا اىل الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت بغداد 

4 � ع�ىل مقدم�ي العطاءات ان يس�توفوا متطلبات املؤهالت بم�ا يف ذلك املتطلبات  
القانوني�ة  والفني�ة واملالية وكما مذكور يف وثائق املناقصة س�وف يعتمد« هامش 
افضلية للسلع الصيدالنية  من املجهزين / املصانع املحليني ان التفاصيل االضافية 
يت�م تحديدها يف وثائق املناقصة )انظر الفق�رة 30/االفضلية املحلية من تعليمات 

اىل مقدمي العطاءات والفقرة ) 30(  من ورقة بيانات العطاء 
5 � يمك�ن ملقدمي العط�اءات املهتم�ني رشاء املجموعة الكامل�ة لوثائق املناقصة 
باللغ�ة االنكليزية اوالعربية عند تقديم اس�تمارة تحريرية عىل العنوان ادناه وبعد 

تسديد الرسم غري القابل لالسرداد بمبلغ مقطوع وكالتايل :
أ � مليون دينار عراقي عن املناقصة التي تقل قيمتها عن مليون دوالر 

ب �  مليوني دينار عراقي عن املناقصة التي تزيد كلفتها عىل مليون دوالر وبخالفه 
فان العروض سوف تهمل 

طريقة دفع هذا الرسم ستكون نقدا سوف يتم ارسال وثائق املناقصة وكما مشار 
اليه�ا يف تعليم�ات مقدم�ي العطاء وعىل مقدم العطاء الذي س�بق له االش�راك يف 

املناقصة املعاد اعالنها  ان يقدم وصل الرشاء السابق لها مع وثائق العطاء 
6 � تاري�خ اع�الن املناقصة ي�وم 2019/11/28 وس�يكون تاريخ انعق�اد املؤتمر 
الخاص باالجابة عىل استفس�ارات املش�اركني يف املناقصة ي�وم 2019/12/8 يتم 
تس�ليم العطاءات ع�ىل العنوان ادناه عن�د او قب�ل )2019/12/15 ( لغاية نهاية 
الدوام الرس�مي سوف يتم رفض العطاءات املتأخرة سيتم فتح العطاءات بحضور 
ممثلني عن مقدمي العطاءات الذين اختاروا الحضور ش�خصيا عىل العنوان ادناه 
ويك�ون موع�د فتح العطاءات اليوم الت�ايل من يوم غلق املناقص�ة يف مقر كيماديا 

وبصورة علنية ودعوة املناقصني للحضور يف يوم الفتح العلني 
يجب عىل جميع العطاءات ان ترفق بضمان للعطاء )املبلغ بالدينار العراقي( بقيمة 
1% من الكلفة التخمينية تكون صادرة من مرصف معتمد يف العراق بموجب نرشه 

يصدرها البنك املركزي العراقي عن الكفاءة املالية للمرصف ويعتمد ما ييل :
أ � ال تقبل التأمينات االولية ملقدمي العطاءات اال اذا كانت عىل شكل خطب ضمان 

او صك مصدق او سفتجة وال يقبل سويفت خطاب الضمان او كفالة مبارشة 
ب  �تقدم التامينات االولية من قبل مقدم العطاء  او ) اي من املساهمني يف الرشكة 
او ال�رشكات املش�اركة بموجب عق�د مش�اركة (  ملصلحة جهة التعاق�د وكما يف 

النموذج املرفق يف مستندات العطاء / القسم الرابع 
ج � تعف�ى الرشكات العامة م�ن التامينات االولية وخطاب ضمان حس�ن التنفيذ 

املنصوص عليها وحسب تعليمات تنفيذ العقود رقم 2 لسنة 2014
د � تصدر الكفالة بأمر الرشكة املتعاقد معها  او من  تخوله اصوليا الصدار الكفالة 

وبموجب تخويل رسمي مصدق 
ه�� � تق�رن الكفال�ة بكتاب صحة صدور ) رسي وش�خيص( يرس�ل اىل الرشكة 
العامة لتس�ويق االدوية واملس�تلزمات الطبية )كيماديا( م�ن قبل املرصف املصدر 

للكفالة 
و � ان تكون غري مرشوطة ولصالح الرشكة العامة لتس�ويق االدوية واملستلزمات 

الطبية )كيماديا( 
ز � ان تكون صادرة باللغتني العربية واالنكليزية 

ح � يتم مصادره التأمينات االولية ملن ترس�و عليه املناقصة عند نكوله عن توقيع 
العق�د بعد التبليغ بأم�ر االحالة وتتخذ بحق�ه كافة االج�راءات القانونية االخرى 
املنص�وص عليها يف هذه التعليمات ويتم مص�ادرة التأمينات االولية ملن تحال اليه 
املناقصة عند س�حب مقدم العطاء لعطائه خالل ف�رة نفاذيته بعد غلق املناقصة 
او رفض التصحيح عىل اخطائه الحس�ابية يف العطاء وانعكاسها عىل قرار االحالة 
وتتخ�ذ بحق�ه االج�راءات القانونية املنص�وص عليه�ا يف تعليمات تنفي�ذ العقود 

الحكومية 
ط � تك�ون مدة نفاذية التأمينات االولية س�ارية اىل ما بع�د انتهاء نفاذية العطاء 

املحدد يف وثائق املناقصة 
7 � العناوين املش�ار اليها س�ابقا هي بغداد � باب املعظم  وزارة الصحة /البيئة / 
الرشكة العامة لتسويق االدوية واملستلزمات الطبية )كيماديا( /الطابق السادس/ 
القس�م امل�ايل لتقدي�م التأمينات االولي�ة او لجنة اس�تالم  وفتح الع�روض لتقديم 

العطاءات 
هاتف : 4157667 ، رقم هاتف النقال: 07705419074

هاتف البدالة : 4158401,5,7,8
بدالة ذات اربعة خطوط

جهة التعاقد : )وزارة الصحة /البيئة/ الرشكة العامة لتس�ويق االدوية املستلزمات 
الطبية )كيماديا( 

سلطة التعاقد : )الصيدالني : مظفر عيل عباس(
املنصب : )مدير عام الرشكة العامة لتسويق االدوية واملستلزمات الطبية )كيماديا( 

التوقيع )  موقع   (
التاريخ ) /  /2019    (

العدد / 12908
التاريخ 2019/11/27

مبلغ التأمينات 
االولية

مدة 
المشروع التبويب

مبلغ 
مستندات 

العطاء

درجة 
التصنيف 
المطلوبة

الكلفة التخمينية
التسلسل 
السابق 
لالعالن

اسم المشروع ت

2,405,000
اثنان مليون 

واربعمائة وخمسة 
الف دينار

200 مائتا 
يوما 2 9 3 2 1

 100,000
مائة الف 

دينار 
انشائية 
عاشرة

240,450,000
مائتان واربعون 
مليون واربعمائة 
وخمسون الف 

دينار

7

تأهيل واكساء 
طريق 

مدرسة ابن 
الهيثم بطول 

1600م 
في ناحية 
الخيرات

1

3,772,000
ثالثة مليون 

وسبعمائة واثنان 
وسبعون الف دينار 

180مائة 
وثمانون 

يوما
2 9 3 2 1

 100,000
مائة الف 

دينار 
انشائية 
عاشرة

377,230,750
ثالثمائة وسبعة 
وسبعون مليون 
ومائتان وثالثون 
الف وسبعمائة 
وخمسون دينار

8

انشاء طريق 
السكة مدرسة 

السبطين 
بطول 1.8 

كم

2

3,528,000
ثالثة مليون 

وخمسمائة وثمانية  
وعشرون الف 

200 مائتا 
يوما 2 9 3 2 1

 100,000
مائة الف 

دينار 
انشائية 
عاشرة

352,749,500
ثالثمائة واثنان 
وخمسون مليون 
وسبعمائة وتسعة 
واربعون الف 
وخمسمائة دينار

9

انشاء طريق 
الصافيات 
)مهندس 

عايد( بطول 
1400م

   3

نصيف جاسم اخلطايب
حمافظ كربالء املقدسة
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عيسى خملوف يكتب مأساة العالـم
           انطوان ابو زيد 

منذ أن قاَرب اللس�انيون الش�عر، بعامة، وقصي�دة النثر بصورة 
خاصة، لم يك�ّف النقد عن التبلور وتج�اوز الصيغ والتوصيفات 
والخالص�ات واملعاي�ر، يف طبيعة هذا النوع الجديد - نس�بياً، أي 
ولي�د أواخر القرن التاس�ع عرش وأوائل العرشين – ويف مس�اءلة 

لغته الشعرية وتكوينها ودالالتها.
يقول فردينان دوسوس�ور:«كّل يشء يتن�ادى يف األبيات، بصورة 
أو بأخرى«. وأنا ال يس�عني س�وى محاولة قراءة الشعر بصيغه 
وأبيات�ه وكلمات�ه ورم�وزه التي انته�ى إليها الش�اعر   اللبناني 
عيىس مخل�وف املقيم يف باريس بعد تجربة قاربت األربعني عاماً، 
منذ كتاب�ه األول »نجمة أمام املوت أبطأت«)1981( وحتى كتابه 

األخر »ما سوف يبقى« الصادر عن دار التنوير )2019(.
ب�ني النصوص الش�عرية النثري�ة ذات األبعاد الغنائي�ة والتأّملية 
املكّثف�ة يف الطبيع�ة والح�رب واالنوج�اد والتق�اط اللحظة قيد 
اله�روب، يف كتابه األول )نجمة أم�ام املوت أبطأت(، وبني قصائد 
النثر املفردة واألناشيد املقتصدة ذات اإليحاءات الفكرية والصوفية 
املكّثفة بكتابه األخر يتأرجح الش�اعر عيىس مخلوف، ويستأنف 
صوغ لغة ش�عرية ما برحت تكويناته�ا ودالالتها تتنادى يف تأّني 
الرّس�ام واملهن�دس املقّل والضنني بتوش�يحات اللوحة وخش�ب 
إطارها بمقدار ضّنه برسمتها النهائية ومشهدها الجديد حكماً.

»جميل�ٌة ه�ي األرُض. جميلة هي الّس�حابة املتهادي�ة وحدها يف 
س�ماء زرق�اء، كطائر ضّيع رسَب�ه ورشَط طران�ه ...«( )نجمة 
أم�ام املوت أبطأت(... »لم يكن ثّمة ما يش�ُر إىل أننا غرباء / كّنا 
نس�ُر مَع غرِنا يف الش�ارع / وم�ع ذلك عرفونا...«( )ما س�وف 
يبقى(. إذاً، ينرصف الش�اعر عيىس مخلوف، يف ما يكشفه للقرّاء 
كتاُبه األخر، إىل بلورة لغة ش�عرية قادرة عىل تدوين )أو تأوين( 
فعل الذات الش�اعرة وامللتزمة يف الوجود، بحسب هايدغر، بتعرية 
امل�آيس الكربى الت�ي يحياها الب�رش، وهو واحد منه�م، من مثل 
مأس�اة التهجر والرتهيب والقتل واالندفاع إىل الهروب الجماعي 
نح�و بلدان اللج�وء بح�راً والغرق يف اللج�ج، جماع�ات وأزواجاً 
وأطف�االً، وال م�ن ينج�و أو يلتح�ق بنس�يب أو قري�ب. كّل ذلك، 
م�ن دون أن ينىس الش�اعر مخلوف تدبر لغ�ة قصائده، وغربلة 
معجمه�ا، والعناي�ة بهندس�تها الدقيقة وحس�بان البياض فيها 

ومق�دار التأويل الذي يحس�ن به ترك�ه للقارىء الّنبه، والّش�عر 
الخالص، بمنظور الشاعر، واجٌد حّيزاً لغر املؤلّف أن يستكمل به 

عالم الشعر املوازي وتراكيبه وصيغه ودالالته الرمزية الكامنة.

إيقاعات وصور
وأي�اً يكن مق�دار الوجدانية املصّفاة يف كتابة الش�اعر األوىل، فإّن 
مآل هذه الكتابة، يف الكتاب األخر يدّل عىل نضج بنّي يف هندس�ة 
التجرب�ة الش�عرية وبني�ان عم�ارة قصي�دة النثر وف�ق جمالية 
محس�وبة، وإيقاع�ات داخلي�ة تتج�اوب م�ع الصور الش�عرية 
الفريدة واملش�اهد املختارة بعناية بالغ�ة، مختلطة برسدية ذات 
أفق إنس�اني صارخ. »ألم تقويل يل، يف بداية الرحلة، وانِت تنظرين 
/ إىل ذل�ك الخات�م: »إن هلَكُت أن�ا فهو لن َيهل�َك / وإْن غِرَق فال 

يموت؟« )ص:16، أحالم الغرقى(.
يتبّن�ى الش�اعر مخل�وف، إذاً، قضي�ة املهاجري�ن املهّجري�ن من 
بالده�م، والهارب�ني عرب ال�رباري واملحيطات صوب ب�الد األمان، 
كما أس�لفنا، تبّنياً كام�اًل، تصر معه املأس�اة املوصوفة جزءاً ال 
يتجزّأ من مأساة كيانه الشخيص، وعنرصاً ال ينفصم عن تجربته 
الوجودية الناظ�رة إىل اآلخر عىل أنه صنٌو لذاته، عىل حّد ما يقول 
ريكور. ولكن من دون أن يس�تدعي هذا التواش�ج إعالء للنربة أو 
تظه�راً للغنائية الوجداني�ة التي لم يعد هذا زمنها، عىل ما بدا يل. 
»الالجئون جروح مفتوحة تسيل من حدود إىل حدود / ال يتذّكرون 
من املايض س�وى أيديه�م /  التي لم يلمس�ها أحد«)ص:18، بني 

القاّرات(.
وترى الش�اعر عي�ىس مخل�وف، يف قصائد أخرى، يواصل نس�ج 
متواليته الشعرية عن املهاجرين أولئك فيصف »نومهم يف العراء« 
واّمحاء ذواتهم وانتفاء كرامتهم اإلنسانية إذ يعربون بلداناً غريبة 
ومضيافة عىل مضض. »يف العراء ينامون / يتحّسسون عظامهم 
تحَت املطر / يتلّمس�وَن مرّة أخ�رة أوهامهم«.)ص:14(. أو: »ال 
يحت�اج املوت�ى إىل ه�واء وماء / يتخّفف�ون من األش�كال املرئّية 

ويذهبون مع املوسيقى / التي لم ُيعثْر عليها« )ص:15(.
يف الب�اب األول م�ن املجموع�ة الش�عرية »نظ�رات الّدمى« )ص 
:9-20( يس�تجيل الش�اعر مأس�اة املهاجرين املنفيني التي سلف 
ال�كالم عليها، وم�ن ثّم يخّص الباب الثاني، وه�و بعنوان »نهاية 
الكرنفال« )ص:21-33( بعدد من املش�اهد واملناظر التي ُيستدّل 

منه�ا ع�ىل حالة م�ن العن�ف املضم�ر والعدواني�ة الكامنة تحت 
غ�الف الهويات املتحّف�زة للرصاع القاتل .«تحت س�ماء وديعة / 
تس�تلقي حمامة عىل ناصية الّشارع / وقربها نقطة من دمها«. 
)ص:23(. أو: »من ُيصلح هذا العطب األصيّل / هذا التصدّع الذي 
يب�دأ الك�ون؟«)ص:24(. أو: »م�ن يعيد التوازن إىل امل�اء املمهور 
بالّصاعقة / إىل العش�بة اليتيمة بع�د منتصف الليل؟«)ص:27(. 
أو: »املتحارب�ون يجمعون األي�ام / يف صناديق كبرة / مع جثث 

القتىل ...« )ص:31(
ويف الب�اب الثال�ث املعنون »عب�ور« يعمد الش�اعر إىل تحويل كل 
العالمات الرومنس�ية املأثورة لديه إىل نذر ش�ؤم ويأس وس�لبية 
مطلق�ة يف نظ�ر الكائن، وال يلب�ث أن يفصح عن الس�بب يف ذلك 
التحّول؛ وه�و أن العلوم تؤّدي دوراً معادياً للحضارة اإلنس�انية، 
وتهّدد بفناء البرشية: »الس�الح الفّتاك ُيله�ب املخّيلة / ويخرتق 
ال�ّروح / ين�زع األفق من مكان�ه./ أكميل زحَفك أيته�ا العلوم!« 

)ص:38(
وبني هذه الفكرة املتوات�رة يف قصائد الباب، ونقيضها )»الجمال 
حتم�اً« ص:58( املتمّث�ل بجم�ال »الجب�ال كلّها، م�ن حماليا إىل 
األرز«، ترتاوح األفكار فيها لتشّكل رؤية إنسانية ال يهاب الشاعر 
م�ن تحميلها ش�عره املخّضب برومنطيقية مجهضة، وش�ذرات 
غنائية مش�ّعة من تح�ت ركام الوجود املتع�ب، والوجدانية التي 
تأب�ى إالّ أن تتصال�ح فيه�ا الذاتي�ة الفردية الخالصة م�ع ذاتية 
الطبيع�ة والب�رش يف أع�ىل درج�ات معاناتهم واس�تالبهم. وعىل 
هذا، فإّن أميز ما يف هذه الذاتية، لدى الش�اعر عيىس مخلوف، يف 
مجموعته الش�عرية األخرة، أنها مصّفاة عىل نار األلم اإلنساني 
والوج�ودّي األعّم، مجبوالً بنس�غ العصب الغنائ�ي األصيل. وذلك 
هو ش�أن الش�اعر يف معالجة ثيمات ش�ديدة التن�ّوع، يف األبواب 
الثالثة الباقية، عنيُت بها عىل التوايل: وصية املهّرج، وطائرة ورق 
الطفولة، وموس�يقى مرئية، حيث يعاود الشاعر النظر إىل آونات 
حياته املاضي�ة، ومناظره الطبيعي�ة األثرة، وكائنات�ه الحاملة 
رموزاً )عصفور الهواء(، وتوشيحاته اللونية )ألوان( وموسيقاه، 
وغره�ا باعتبارها مفردات عامله الش�عري الفري�د واملتمّيز، من 
منظار أثرها الباقي، أي ذلك الجوهر الذي يس�تحيل محوه بفعل 
الزمن، ولربما هذا ما قصد إليه الشاعر يف عنوان كتابه »ما سوف 

يبقى«.

فقدان
فقدت مني الهوية الوظيفية الصادرة من دائرة 
توزي�ع كهرب�اء النجف االرشف اجازة الس�وق 
الصادرة من مديرية مرور النجف بأسم / محمد 
حسني قاس�م فعىل من يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار
���������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 1712/ 2017

التاريخ : 2019/11/27 
اىل  /املنف�ذ علي�ه / املدي�ن ) كاظم ش�هيد عبد 

حسون( 
لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة من خ�الل ورقتي 
التبلي�غ بالحضور واش�عار املخت�ار عباس عبد 
الحسن الشبيل انك مجهول محل االقامة وليس 
ل�ك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء 
التبلي�غ  عليه واس�تنادا للم�ادة 27 من قانون 
التنفي�ذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية 
التنفيذ النجف خالل خمسة عرش يوما تبدأ من 
الي�وم التايل للنرش ملبارشة املعام�الت التنفيذية 
بحضورك ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه 

املديرية باجراء التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل

نصر حسن عبد زيد الكالبي
االوصاف /

قرار محكمة بداءة البياع بالعدد 979/ب/2013 
يف 2013/6/23 واملتضم�ن ال�زام املدعى عليه 
كاظم ش�هيد عب�د حس�ون بتأديت�ه اىل املدعي 
اضافة لوظيفته مبلغ مقداره ) 39,666,000( 
تس�عة وثالثون مليون وستمائة وستة وستون 
الف دينار وذلك ع�ن الرواتب واالرباح والحوافز 
املس�تلمة م�ن قب�ل املدين عن�د الوظيف�ة التي 

تقلدها

مجلس القضاء االعىل 
الك�رخ   / بغ�داد  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة بداءة الكرخ 

العدد : 4228 / ب / 2019 
التاريخ : 11 / 11 / 2019 

اعالن 
اىل املدعى عليه : عيل عقيل عبد 

اقام املدعي محمد شهاب احمد الدعوى املرقمة 
اعاله ل�دى هذه املحكمة يطالب�ك فيها ) باجر 
املث�ل ع�ن االعمال التي ت�م القيام به�ا من قبل 
املدع�ي وهي تاس�يس رشكة روعه س�ما دبي 
للتجارة العامة محدودة املسؤولية وحجر االسم 
يف غرفة تج�ارة بغداد وتحميلك كافة املصاريف 
القضائي�ة وملجهولية مح�ل اقامتك قرر تبليغك 
بصحيفت�ني يوميت�ني بموعد املرافع�ة يوم 21 
/ 11 / 2019 الس�اعة التاس�عة ويف حال عدم 
حض�ورك او م�ن ينوب عن�ك قانونا س�تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون .
القايض 

عيل الناجي 
���������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : حجة وفاة  4588
التاريخ :2019/11/25

اعالن
اىل / املدعوة / فضيلة عبد االمر جواد 

اعالن
قدم طالب حجة الوفاة محمود عبد االمر جواد 
طلبا اىل هذه املحكمة يروم فيه استصدار حجة 
وف�اة بحق املدع�وة )فضيلة عب�د االمر جواد( 
قررت املحكمة تبليغك يف الصحف املحلية فعليك 
الحض�ور امامها خ�الل عرشة ايام م�ن تاريخ 
نرش االعالن وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق 

القانون
القايض

عمار هادي املوسوي

حمافظة كربالء املقدسة
قسم العقود العامة

اعادة اعالن مناقصة انشائية رقم )4( تنمية االقاليم لسنة 2019 
تعلن محافظة كربالء املقدسة عن اعادة  اجراء مناقصة عامة )للمرة االوىل( للمشاريع املدرجة يف ادناه

وف�ق املواصف�ات  الفنية والكمي�ات املبينة واملخططات يف جداول الكمي�ات )باللغة العربية( ضمن الوثيقة القياس�ية والتي 
يمكن الحصول عليها بعد تقديم طلب تحريري اىل قسم العقود العامة يف املحافظة / وحدة بيع التنادر مقابل املبالغ املذكورة 
ازاء  كل منها  قدره غر قابل للرد يدفع لدى قسم الشؤون املالية يف املحافظة فعىل الراغبني من املقاولني والرشكات العراقية 
ممن لهم هوية نافذة بدرجة التصنيف املطلوبة املذكورة يف ادناه تقديم اعطيتهم املستوية للوثيقة القياسية للمشاريع ادناه  
اىل س�كرتر اللجنة املركزية لفتح العطاءات الطابق الثاني من بناية قس�م العقود العامة يف املحافظة  مرافق معها التامينات 
االولي�ة املذك�ورة ازاء كل منها مع وصل الرشاء  رشوط ) باس�م مقدم العطاء( النس�خة االصلية مع املستمس�كات االخرى 
املطلوبة واملبينة يف الوثيقة القياس�ية للمرشوع وان اخر موعد لتقديم وتس�ليم االعطية  )موعد الغلق( هو الس�اعة الثانية 
عرش ظهرا يوم )االربعاء( املصادف 2019/12/11 وسرتفض اي عطاء متأخر عن موعد الغلق وسيتم فتح االعطية بحضور 

مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف املوعد انفا.

رشوط املناقصة :
1�تق�دم التامينات االولية بنس�بة ال تقل ع�ن )1%( واحد من املائة من مبل�غ الكلفة التخمينية املذكور انفا وحس�ب املبالغ 
املذكورة ازاها يف اعاله  عىل ش�كل صك مصدق معنون اىل محافظة كربالء /بنك امانات املش�اريع او خطاب ضمان معنون 
اىل محافظة كربالء املقدس�ة / قسم الشؤون املالية )ملدة 120 يوم( من تاريخ غلق املناقصة )وبالعملة املحلية وباسم مقدم 
العط�اء )بالنس�بة للمقاولني( او املدير املفوض او احد املؤسس�ني )بالنس�بة للرشكات حرصا( وص�ادر عن مرصف عراقي 

معتمد ويفضل ان يكون من محافظة كربالء املقدسة 
2  � يت�م  تقدي�م 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 � املحافظة غر ملزمة بقبول اوطأ العطاءات

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

3 � تحديد رقم صندوق الربيد ملقدم العطاء يف دائرة اتصاالت وبريد كربالء املقدسة
4 � موعد انعقاد املؤتمر يوم )االربعاء( املصادف 2019/12/4 الساعة )10,00  صباحا( يف قسم العقود العامة ملناقشة اراء 

ومالحظات املقاولني الراغبني بتقديم عطاءاتهم لتنفيذ املشاريع اعاله
5 � تم نرش االعالن انفا عىل موقع املحافظة عىل االنرتنيت : 

)http: www.karbala.gov.iq(
6� بامكان مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية ارسال االسئلة عرب عنوان الربيد االلكرتوني 

لقسم العقود العامة 
)okoodkerbala2008@gmail.com(

لالجابة عىل استفساراتكم من الساعة الثامنة صباحا واىل الساعة الثانية عرش ظهرا وحسب ما مبني يف ورقة بيانات العطاء 
ضمن وثيقة للمرشوع انفا

7 � العناوين املشار اليها انفا هي )محافظة كربالء املقدسة( وال يسمح بتقديم العطاء الكرتونيا 
املرفقات / وصف املشاريع وحسب تسلسالتهم املذكورة انفا

حمافظة كربالء املقدسة
قسم العقود العامة

اعادة اعالن مناقصة انشائية رقم )6( تنمية االقاليم لسنة 2019 
تعلن محافظة كربالء املقدسة عن اعادة  اجراء مناقصة عامة )للمرة االوىل( للمشاريع املدرجة يف ادناه

وف�ق املواصف�ات  الفنية والكميات املبينة واملخطط�ات يف جداول الكميات )باللغة العربية( ضمن الوثيقة القياس�ية والتي يمكن 
الحص�ول عليها بعد تقديم طلب تحريري اىل قس�م العقود العامة يف املحافظة / وحدة بي�ع التنادر مقابل املبالغ املذكورة ازاء  كل 
منه�ا  قدره غر قابل للرد يدفع لدى قس�م الش�ؤون املالية يف املحافظة فعىل الراغبني من املقاول�ني والرشكات العراقية ممن لهم 
هوية نافذة بدرجة التصنيف املطلوبة املذكورة يف ادناه تقديم اعطيتهم املس�توية للوثيقة القياس�ية للمشاريع ادناه  اىل سكرتر 
اللجن�ة املركزية لفتح العطاءات الطابق الثاني من بناية قس�م العقود العامة يف املحافظة  مرافق معها التامينات االولية املذكورة 
ازاء كل منها مع وصل الرشاء  رشوط ) باسم مقدم العطاء( النسخة االصلية مع املستمسكات االخرى املطلوبة واملبينة يف الوثيقة 
القياس�ية للمرشوع وان اخر موعد لتقديم وتسليم االعطية  )موعد الغلق( هو الساعة الثانية عرش ظهرا يوم )االربعاء( املصادف 
2019/12/11 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�تقدم التامينات االولية بنس�بة ال تقل عن )1%( واحد من املائة من مبلغ الكلفة التخمينية املذكور انفا وحس�ب املبالغ املذكورة 
ازاه�ا يف اع�اله  عىل ش�كل صك مصدق معنون اىل محافظة كربالء /بنك امانات املش�اريع او خطاب ضم�ان معنون اىل محافظة 
كربالء املقدس�ة / قس�م 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  � يتم  تقديم العطاء من قبل املقاول نفس�ه  او كويله املخول واملصدقة وكالته 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 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 نرش االعالن يف الصحف
5 � عىل املقاولني والرشكات تقديم )براءة ذمة او كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب 2019 وش�هادة تاس�يس الرشكة 
واالعم�ال املماثلة والس�يولة النقدية وحس�ب ما مذكور يف الوثيقة القياس�ية للمرشوع انفا( واليوج�د 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 املرشوع 
اعتم�ادا ع�ىل كفاءت�ه املالية التي قدمه�ا ابتداء عند االحالة وتس�تمر مطالبته ملس�تحقاته اصوليا دون االخ�الل بمضمون املادة 

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

امللحوظات :
1 � املحافظة غر ملزمة بقبول اوطأ العطاءات

2 � ع�ىل جمي�ع ال�رشكات واملقاولني تدوين االس�عار يف ج�داول الكميات رقما وكتابة وبش�كل واضح وان يك�ون خايل من الحك 
والشطب

3 � تحديد رقم صندوق الربيد ملقدم العطاء يف دائرة اتصاالت وبريد كربالء املقدسة
4 � موع�د انعق�اد املؤتمر يوم )االربعاء( املصادف 2019/12/4 الس�اعة )10,00  صباحا( يف قس�م العقود العامة ملناقش�ة اراء 

ومالحظات املقاولني الراغبني بتقديم عطاءاتهم لتنفيذ املشاريع اعاله
5 � تم نرش االعالن انفا عىل موقع املحافظة عىل االنرتنيت : 

)http: www.karbala.gov.iq(
6� بامكان مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية ارس�ال االس�ئلة عرب عنوان الربيد االلكرتوني 

لقسم العقود العامة 
)okoodkerbala2008@gmail.com(

لالجابة عىل استفس�اراتكم من الس�اعة الثامنة صباحا واىل الس�اعة الثانية عرش ظهرا وحس�ب ما مبني يف ورقة بيانات العطاء 
ضمن وثيقة للمرشوع انفا

7 � العناوين املشار اليها انفا هي )محافظة كربالء املقدسة( وال يسمح بتقديم العطاء الكرتونيا 
املرفقات / وصف املشاريع وحسب تسلسالتهم املذكورة انفا
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مبلغ التأمينات االولية مدة 
المشروع التبويب مبلغ مستندات 

العطاء
درجة 

التصنيف 
المطلوبة

الكلفة التخمينية
التسلسل 
السابق 
لالعالن

اسم المشروع ت

1,382,000
واحد مليون وثالثمائة 
واثنان وثمانون الف 

دينار

180 مائة 
وثمانون 

يوما 
2 9 3 2 1 100,000 مائة 

الف دينار 
انشائية 
عاشرة

138,199,000
مائة وثمانية وثالثون 
مليون ومائة وتسعة 
وتسعون الف دينار

16
تبليط شارع حي 
سومر في قضاء 

الحر
1

4,251,000
اربعة مليون ومائتان 
وواحد وخمسون  الف 

دينار 

 360
ثالثمائة 

وستون يوما
461 2 1 100,000 مائة 

الف دينار 
انشائية 
عاشرة

425,150,000
اربعمائة وخمسة 

وعشرون مليون ومائة 
وخمسون الف دينار 

17
انشاء المحطة 
الوسطية لرفع 

النفايات في قضاء 
الحر

2

4,506,000
اربعة مليون وخمسمائة 

وستة الف دينار

180 مائة 
وثمانون 

يوما 
2 9 3 2 1 100,000 مائة 

الف دينار 
انشائية 
عاشرة

450,644,000
اربعمائة وخمسون 

مليون وستمائة واربعة 
واربعون  الف دينار

19
تبليط شوارع   في 

حي العسكري بطول 
2750م في قضاء 

الجدول الغربي
   3

نصيف جاسم اخلطايب
حمافظ كربالء املقدسة

نصيف جاسم اخلطايب
حمافظ كربالء املقدسة

مبلغ التأمينات 
االولية

مدة 
المشروع التبويب

مبلغ 
مستندات 

العطاء

درجة 
التصنيف 
المطلوبة

الكلفة التخمينية
التسلسل 
السابق 
لالعالن

اسم المشروع ت

2,675,000
اثنان مليون 

وستمائة وخمسة 
وسبعون الف 

دينار

150 مائة 
وخمسون 

يوما
444 2 1

 100,000
مائة الف 

دينار 

انشائية 
ميكانيكية
عاشرة

 267,470,000
مائتان وسبعة وستون 

مليون واربعمائة 
وسبعون الف دينار

25
تجهيز انابيب وملحقات وتنفيذ شبكة 

الماء الصافي لحي الجامعيين )تصميم 
706( خلف مجمع الدرة السكني

1

6,999,000
ستة مليون 
وتسعمائة 

وتسعة وتسعون 
الف دينار 

180مائة 
وثمانون 

يوما
444 2 1

 000,125
مائة وخمسة 
وعشرون 
الف دينار 

انشائية 
ميكانيكية 

تاسعة

699,941,000
ستمائة وتسعة 
وتسعون مليون 
وتسعمائة وواحد 

واربعون الف دينار 

27

تجهيز ومد خط ناقل قياس 500ملم 
من مشروع جرف البو عامر بطول 
)3040م( وخط ناقل بالستك قياس 
250 ملم من مجمع ابو سفن بطول 

)3000م(

2

2,832,000
اثنان مليون 

وثمانمائة واثنان 
وثالثون  الف 

دينار

 330
ثالثمائة 
وثالثون 

يوما

 3 2 1
2 9

 100,000
مائة الف 

دينار 
انشائية 
عاشرة

283,226,000
مائتان وثالثة 
وثمانون مليون 
ومائتان وستة 

وعشرون الف دينار 

29

تبليط طرق ريفية متفرقة في قضاء 
عين التمر )سداح قرية علي سرهيد ـ 
طريق البو سلطان ،حسينية الموسوي 
ورصف طريق البو مطلك بالشتايكر 
المقرنص في قضاء عين التمر بطول 

250م

   3
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االنتخابات املبكرة تلوح يف األفق

النظام العاملي املتغري

           عمار العامري

كل أخطاء الحكومات يف السنوات املاضية 
وأهمه�ا؛ تفيش الفس�اد ب�إدارة مافيات 
متخصص�ة، والتدخ�ات الخارجية التي 
جعلت العراق س�احة لل�راع االقليمي، 
وتقاس�م مس�احات النفوذ يف ال�وزارات 
بني الكتل السياس�ية، وخلفها منظومات 
مخابراتي�ة دولية.. اختتم�ت بالحكومة 

الحالية التي هيمنت عليها الكتل الكبرية، 
وسياسات عادل عبد املهدي التي لم تروق 

إلدارة البيت االبيض.
جعلت الش�عب يخرج م�ن جلبابه كارساً 
فض�اء الصم�ت، مع�راً ع�ن تطلعات�ه 
بالعي�ش بحي�اة كريم�ة، متم�رداً ع�ى 
الت�ي  الق�وى  املأل�وف، متج�اوزاً رصاع 
حكم�ت الع�راق مل�دة 16 عام�اً، والت�ي 
أقرت العديد م�ن القوانني والقرارات عى 

مقاس�اتها وحجومه�ا االنتخابية.. وإن 
ذل�ك خضع لع�دة إرادات حاولت التاعب 
بإرادته الوطنية، حت�ى تمكنت املرجعية 
العليا من تحديد بوصلة االهداف واملطالب 

االسرتاتيجية.
املرجعي�ة  وضع�ت  جدي�دة  جول�ة  ويف 
الديني�ة االصب�ع ع�ى الج�راح، ملعالجة 
)االزمة الكبرية( كما أس�متها، مستكملًة 
مرشوعها بإدارة األمور، موجهًة الجميع 

نح�و بي�ان س�مات م�ا اطلق�ت عليه�ا 
املطالب�ة  الس�لمية  ب��)االحتجاج�ات 
ع�ى  التأكي�د  وأهمه�ا؛  باإلص�اح(.. 
س�لمّيتها وخلوها من العنف والتخريب، 
وه�ذا يؤكد إن من يقوم بإعمال الش�غب 
والحرق وأثارة الفوىض ليس سلمياً، إنما 

له مرآب وغايات معينة.
كم�ا ش�ددت املرجعية العليا ع�ى ُحرمة 
الدم العراقي، ورضورة اس�تجابة القوى 

السياس�ية للمطالب املُحّقة للمحتّجني.. 
وه�ذا يدل ع�ى توجيه النصح واالرش�اد 
للجهات الحكومية ب�)عدم( استباحة دم 
من يخالف السلطة القائمة، وإنما حرية 
التعب�ري كفلها الدس�تور.. بضمان تنفيذ 
املطالب من قبل القوى السياس�ية عامة، 
والخط�اب واضح يف ه�ذه الفق�رة؛ »ما 
تعاهدت�م عى تنفيذه ال يقبل التس�ويف 
واملماطلة«.فج�اء بي�ت القصي�د يف بيان 

املرجعي�ة... كل مطالب الش�عب العراقي 
تنطلق من بوابة؛ )إنجاز قانون االنتخابات 
وقانون مفوضّيتها(، والتأكيد عى هذين 
القانونني يأتي من باب االنتقال الس�لمي 
للس�لطة، أي الع�راق بل�د ديمقراط�ي.. 
ومتى ما اق�رت فيه القوانني الصحيحة!! 
وتم تطبيقها بش�كل أص�ح!! لم نصل اىل 
مرحلة التأزم والفوىض، وس�نغلق الباب 

أمام العابثني بمصري الشعب.

وعلي�ه؛ وبع�د دراس�ة تح�ركات القوى 
السياس�ية يف الداخ�ل، وم�ا رافقه�ا من 
تح�رك ملح�وظ لألم�م املتح�دة، وبعض 
القوى الدولية، وما جاء واضحاً يف خطاب 
املرجعية الدينية، إن ال حل لازمة الحالية 
يف الع�راق، اال بإج�راء انتخاب�ات مبكرة، 
وفق�اً لقوانني تضمن حق�وق العراقيني، 
وتضع ح�داً لهيمن�ة االح�زاب والتيارات 

الحالية التي حكمت الباد.

           جيفري كمب

قب�ل ثاثني عاماً من اآلن، انهار جدار برلني 
ال�ذي قس�م املدين�ة األملاني�ة، وتدفق آالف 
األملان الرشقيني عى برلني الغربية لاحتفال 
بتحرره�م من دول�ة دكتاتوري�ة ال ترحم، 
دولة لم تتمكن من البقاء يف الس�لطة سوى 
بس�بب الس�تار الحدي�دي وباالعتم�اد عى 
الوج�ود الكبري لق�وات األمن الس�وفييتية. 
وأح�د أس�باب التغ�ريات الدراماتيكية التي 
شهدتها أوروبا الرشقية الخاضعة لسيطرة 
الس�وفييت كان ق�رار الزعيم الس�وفييتي 
ميخائيل غورباتشوف عدم استخدام القوة 
ملن�ع احتجاج�ات املدني�ني. وبع�د عام�ني 
عى ذلك، انهار االتحاد الس�وفييتي نفس�ه 
يف ديس�مر ع�ام 1991 ووضع�ت الح�رب 
الباردة بني ال�رشق والغرب أوزارها عى ما 

يفرتض. 
وكان م�ا تا ذل�ك خال عقد التس�عينيات 
فرتة نجاح للدبلوماسية والسياسة األمنية 
الغربي�ة، وم�ن ذلك قي�ام االئت�اف الدويل 
االس�تثنائي الذي ش�ّكله الرئيس األمريكي 
ج�ورج إت�ش. دبلي�و. بوش م�ن أجل طرد 
ق�وات صدام حس�ني ال�ذي احت�ل الكويت 
يف أغس�طس ع�ام 1990. ذل�ك أن الح�رب 
القص�رية الت�ي اندلعت بعدئ�ذ يف ربيع عام 
1991 كانت مدعومة من قبل مجلس األمن 
الدويل وأوروبا واليابان وغالبية بلدان العالم 
العربي، وربما األهم من ذلك كله أنها كانت 
مدعومة أيضاً من قبل االتحاد الس�وفييتي 
نفسه خال األشهر األخرية من عمره. لذلك 
ُسميت فرتة التسعينيات ب�»اللحظة أحادية 
القطبية« للواليات املتحدة األمريكية. وكانت 
أمريكا القوة العظمى الوحيدة ومهندس ما 

عرف الحقاً باسم »النظام العاملي الجديد«. 
لك�ن ع�ى غ�رار كل ف�رتات االنتص�ار يف 
التاريخ، كان مكتوباً ع�ى »لحظة أمريكا« 
أن تنتهي، ليس بش�كل مباغ�ت كما حدث 
مع انتهاء االتحاد السوفييتي، وإنما بشكل 
تدريجي بطيء وع�ى مدى العقدين األولني 
من القرن الجديد. املؤرشات األوىل لهذا املوت 
أتت يف الحادي عرش من سبتمر عام 2001 
مع الهجمات اإلرهابي�ة التي نفذها تنظيم 
»القاع�دة« يف نيويورك وواش�نطن. وتحت 
رئاس�ة جورج دبليو. بوش، شّنت الواليات 
املتحدة حربني، أوالهما كانت يف أفغانستان 
يف خريف عام 2001، وبعد ذلك بعام ونيف، 

جاء غزو العراق يف مارس عام 2003. 
إن تأثري تينك الحربني، وخاصة غزو العراق، 
للمنطق�ة  الجيوسياس�ية  األوض�اع  غ�رّي 
بشكل واس�ع وجذري. فالجهود األمريكية 

لجل�ب الديمقراطية إىل كل من أفغانس�تان 
والعراق لم تحقق نتائجها املرجوة يف نهاية 
املطاف، والكلفة الباهظة من حيث األرواح 
واألموال كانت ثقيلة بالنسبة لكل األطراف 
دون استثناء. واليوم، ما تزال لدى الواليات 
املتح�دة ق�وات عس�كرية يف كا البلدين، يف 
غياب أي مؤرش واضح بش�أن أم�د بقائها 
بالنظر إىل الوضع الخطري عى امليدان يف كل 

من العراق وأفغانستان.
وق�د بذل كل م�ن الرئيس�ني ب�اراك أوباما 
ودونال�د ترامب جهوداً لس�حب كل القوات 
األمريكي�ة م�ن هن�اك وإعادته�ا إىل الرتاب 
األمريك�ي، لك�ن أوباما فش�ل يف ذل�ك، أما 
ترام�ب فيفتق�ر لخط�ة انس�حاب قابل�ة 
للتنفيذ دون أن تبدو كنوع من االستس�ام 

أو الرحيل اإلجباري. 
وخال ف�رتة التدخ�ل األمريك�ي العميق يف 

الش�ؤون األمني�ة ملنطقة الرشق األوس�ط 
الكب�ري، حدثت االنتفاض�ات العربية يف عام 
2011، وم�ن جدي�د غ�رّيت صدم�ات تل�ك 
األح�داث الخارط�ة االس�رتاتيجية لل�رشق 
إىل ه�ذه  أدي�ا  األوس�ط. وهن�اك حدث�ان 
التغريات: الحرب األهلية الس�ورية وظهور 
تنظي�م »داع�ش«. فكا الحدثني تس�ببا يف 
ان�دالع ف�وىض واش�تعال اضطراب�ات عر 
املنطق�ة، كما أديا إىل ظه�ور العبني دوليني 
وس�وريا  الع�راق  م�ن  كل  يف  وإقليمي�ني 

ولبنان. 
أما يف آس�يا، فإن التغيري األكثر دراماتيكية 
خال العقدين املاضيني كان هو تنامي قوة 
الصني االقتصادية والعسكرية واستعدادها 
لتحدي املعاي�ري الغربي�ة املدعومة من قبل 
املؤسس�ات التي أنش�ئت يف نهاي�ة الحرب 
العاملية الثانية، السيما البنك الدويل وصندوق 

النقد ال�دويل. وكان االفرتاض هو أن الدوالر 
األمريك�ي ه�و العمل�ة املعياري�ة للتج�ارة 
العاملية، لكن الص�ني باتت تتحدى الواليات 
املتحدة بش�كل رصيح بخص�وص موقفها 
م�ن النظام العامل�ي، وتؤكد أنه�ا لن تمتثل 
ل�»قواعد اللعبة« القديمة. ويف األثناء، دخلت 
إدارة ترام�ب يف ح�رب تجاري�ة مع الصني، 
لكنها تفتقر السرتاتيجية شاملة بخصوص 
كيفية التعايش مع الصني الصاعدة. اليوم، 
تدهورت عاقات أمريكا مع روسيا والصني 
واألصدقاء املقربني السابقني يف أوروبا. كما 
أن الثق�ة يف الزعامة األمريكية باتت متدنية 
عر العالم. بيد أن هذا النظام العاملي املتغري 
ال يعن�ي ظهور قوة عظم�ى وحيدة أخرى، 
لكنه يط�رح بالفع�ل بيئة دولي�ة مختلفة 
جداً وأكثر خطورة من تلك التي ظهرت قبل 

ثاثني عاماً من اآلن.

حمافظة كربالء املقدسة
قسم العقود العامة

اعادة اعالن مناقصة انشائية رقم )8(/ تنمية االقاليم لسنة 2019 
تعلن محافظة كرباء املقدسة عن اعادة  اجراء مناقصة عامة )للمرة االوىل( للمشاريع املدرجة يف ادناه

وفق املواصفات  الفنية والكميات املبينة واملخططات يف جداول الكميات )باللغة العربية( ضمن الوثيقة القياسية والتي 
يمك�ن الحصول عليها بعد تقديم طلب تحريري اىل قس�م العقود العامة يف املحافظة / وح�دة بيع التنادر مقابل املبالغ 
املذك�ورة ازاء  كل منه�ا  قدره غري قابل للرد يدفع لدى قس�م الش�ؤون املالية يف املحافظة فع�ى الراغبني من املقاولني 
والرشكات العراقية ممن لهم هوية نافذة بدرجة التصنيف املطلوبة املذكورة يف ادناه تقديم اعطيتهم املستوية للوثيقة 
القياس�ية للمش�اريع ادناه  اىل س�كرتري اللجنة املركزية لفتح العطاءات الطابق الثاني من بناية قسم العقود العامة يف 
املحافظة  مرافق معها التامينات االولية املذكورة ازاء كل منها مع وصل الرشاء  رشوط ) باسم مقدم العطاء( النسخة 
االصلية مع املستمسكات االخرى املطلوبة واملبينة يف الوثيقة القياسية للمرشوع وان اخر موعد لتقديم وتسليم االعطية  
)موعد الغلق( هو الس�اعة الثانية عرش ظهرا يوم )االربعاء( املصادف 2019/12/11 وس�رتفض اي عطاء متأخر عن 

موعد الغلق وسيتم فتح االعطية بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف املوعد انفا.

رشوط املناقصة :
1�تقدم التامينات االولية بنسبة ال تقل عن )1%( واحد من املائة من مبلغ الكلفة التخمينية املذكور انفا وحسب املبالغ 
املذك�ورة ازاه�ا يف اعاه  عى ش�كل صك مص�دق معنون اىل محافظة كرب�اء /بنك امانات املش�اريع او خطاب ضمان 
معنون اىل محافظة كرباء املقدس�ة / قسم الش�ؤون املالية )ملدة 120 يوم( من تاريخ غلق املناقصة )وبالعملة املحلية 
وباس�م مقدم العطاء )بالنس�بة للمقاولني( او املدير املفوض او احد املؤسسني )بالنسبة للرشكات حرا( وصادر عن 

مرف عراقي معتمد ويفضل ان يكون من محافظة كرباء املقدسة 
2  � يتم  تقديم العطاء من قبل املقاول نفسه  او كويله املخول واملصدقة وكالته النافذة لدى كاتب العدل ومن قبل املخول 
رسميا بكتاب صادر من خال شهر وموقع من قبل املدير املفوض ومختوم بالنسبة للرشكات املقاولة وبعكسه لن يتم 

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

4 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعان يف الصحف
5 � عى 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 يف الوثيقة القياس�ية للمرشوع انف�ا( واليوجد افضلية 

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

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

امللحوظات :
1 � املحافظة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات

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

3 � تحديد رقم صندوق الريد ملقدم العطاء يف دائرة اتصاالت وبريد كرباء املقدسة
4 � موعد انعقاد املؤتمر يوم )االربعاء( املصادف 2019/12/4 الساعة )10,00  صباحا( يف قسم العقود العامة ملناقشة 

اراء وماحظات املقاولني الراغبني بتقديم عطاءاتهم لتنفيذ املشاريع اعاه
5 � تم نرش االعان انفا عى موقع املحافظة عى االنرتنيت : 

)http: www.karbala.gov.iq(
6� بام�كان مقدم�ي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عى معلومات اضافية ارس�ال االس�ئلة عر عنوان الريد 

االلكرتوني لقسم العقود العامة 
)okoodkerbala2008@gmail.com(

لاجابة عى استفس�اراتكم من الس�اعة الثامنة صباحا واىل الساعة الثانية عرش ظهرا وحسب ما مبني يف ورقة بيانات 
العطاء ضمن وثيقة للمرشوع انفا

7 � العناوين املشار اليها انفا هي )محافظة كرباء املقدسة( وال يسمح بتقديم العطاء الكرتونيا 
املرفقات / وصف املرشوعني  وحسب تسلسليهما املذكورتني انفا

حمافظة كربالء املقدسة
قسم العقود العامة

اعادة اعالن مناقصة انشائية رقم )7( تنمية االقاليم لسنة 2019 
تعلن محافظة كرباء املقدسة عن اعادة  اجراء مناقصة عامة )للمرة االوىل( للمشاريع املدرجة يف ادناه

وفق املواصفات  الفنية والكميات املبينة واملخططات يف جداول الكميات )باللغة العربية( ضمن الوثيقة القياسية والتي يمكن الحصول 
عليه�ا بع�د تقديم طلب تحريري اىل قس�م العقود العام�ة يف املحافظة / وحدة بيع التن�ادر مقابل املبالغ املذك�ورة ازاء  كل منها  قدره 
غري قابل للرد يدفع لدى قس�م الش�ؤون املالية يف املحافظة فعى الراغبني من املقاولني والرشكات العراقية ممن لهم هوية نافذة بدرجة 
التصني�ف املطلوبة املذكورة يف ادناه تقديم اعطيتهم املس�توية للوثيقة القياس�ية للمش�اريع ادناه  اىل س�كرتري اللجنة املركزية لفتح 
العطاءات الطابق الثاني من بناية قسم العقود العامة يف املحافظة  مرافق معها التامينات االولية املذكورة ازاء كل منها مع وصل الرشاء  
رشوط ) باس�م مقدم العطاء( النس�خة االصلية مع املستمسكات االخرى املطلوبة واملبينة يف الوثيقة القياسية للمرشوع وان اخر موعد 
لتقدي�م وتس�ليم االعطية  )موعد الغلق( هو الس�اعة الثانية عرش ظهرا ي�وم )االربعاء( املصادف 2019/12/11 وس�رتفض اي عطاء 

متأخر عن موعد الغلق وسيتم فتح االعطية بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف املوعد انفا.

رشوط املناقصة :
1�تق�دم التامين�ات االولية بنس�بة ال تقل ع�ن )1%( واحد من املائة من مبل�غ الكلفة التخميني�ة املذكور انفا وحس�ب املبالغ املذكورة 
ازاه�ا يف اعاه  عى ش�كل صك مصدق معنون اىل محافظة كرباء /بنك امانات املش�اريع او خط�اب ضمان معنون اىل محافظة كرباء 
املقدس�ة / قس�م الش�ؤون املالية )ملدة 120 يوم( من تاريخ غلق املناقصة )وبالعملة املحلية وباسم مقدم العطاء )بالنسبة للمقاولني( 
او املدير املفوض او احد املؤسسني )بالنسبة للرشكات حرا( وصادر عن مرف عراقي معتمد ويفضل ان يكون من محافظة كرباء 

املقدسة 
2  � يتم  تقديم العطاء من قبل املقاول نفسه  او كويله املخول واملصدقة وكالته النافذة لدى كاتب العدل ومن قبل املخول رسميا بكتاب 
صادر من خال ش�هر وموقع من قبل املدير املفوض ومختوم بالنس�بة للرشكات املقاولة وبعكس�ه لن يتم استام االعطية مهما كانت 

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

4 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعان يف الصحف
5 � ع�ى املقاول�ني وال�رشكات تقديم )ب�راءة ذمة او كتاب ع�دم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب 2019 وش�هادة تاس�يس الرشكة 

واالعمال املماثلة والسيولة النقدية وحسب ما مذكور يف الوثيقة القياسية للمرشوع انفا( واليوجد افضلية ملقدمي العطاءات املحليني
6 � يف حالة تاخر الرف وعدم  منح )املقاول( الس�لفة فا يحق له ان يطالب بأية تعويضات وعليه االس�تمرار  بتنفيذ املرشوع اعتمادا 
عى كفاءته املالية التي قدمها ابتداء عند االحالة وتستمر مطالبته ملستحقاته اصوليا دون االخال بمضمون املادة )62/ط( من رشوط 

املقاولة العمال الهندسة املدنية 
7 � ال يتم منح املقاول او الرشكة سلفة تشغيلية

امللحوظات :
1 � املحافظة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات

2 � عى جميع الرشكات واملقاولني تدوين االسعار يف جداول الكميات رقما وكتابة وبشكل واضح وان يكون خايل من الحك والشطب
3 � تحديد رقم صندوق الريد ملقدم العطاء يف دائرة اتصاالت وبريد كرباء املقدسة

4 � موعد انعقاد املؤتمر يوم )االربعاء( املصادف 2019/12/4 الساعة )10,00  صباحا( يف قسم العقود العامة ملناقشة اراء وماحظات 
املقاولني الراغبني بتقديم عطاءاتهم لتنفيذ املشاريع اعاه

5 � تم نرش االعان انفا عى موقع املحافظة عى االنرتنيت : 
)http: www.karbala.gov.iq(

6� بامكان مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عى معلومات اضافية ارس�ال االس�ئلة عر عنوان الريد االلكرتوني لقس�م 
العقود العامة 

)okoodkerbala2008@gmail.com(
لاجابة عى استفس�اراتكم من الس�اعة الثامنة صباحا واىل الس�اعة الثانية عرش ظهرا وحس�ب ما مبني يف ورقة بيانات العطاء ضمن 

وثيقة للمرشوع انفا
7 � العناوين املشار اليها انفا هي )محافظة كرباء املقدسة( وال يسمح بتقديم العطاء الكرتونيا 

املرفقات / وصف املشاريع وحسب تسلساتهم املذكورة انفا

العدد / 12914
التاريخ 2019/11/27

العدد / 12913
التاريخ 2019/11/27

مبلغ التأمينات 
االولية

مدة 
المشروع التبويب

مبلغ 
مستندات 

العطاء

درجة 
التصنيف 
المطلوبة

الكلفة التخمينية
التسلسل 
السابق 
لالعالن

اسم المشروع ت

895,000
ثمانمائة وخمسة 
وتسعون الف دينار

180 مائة 
وثمانون 

يوما
98 4 2 1

 100,000
مائة الف 

دينار 
انشائية 
عاشرة

 89,491,000
تسعة وثمانون مليون 

واربعمائة وواحد 
وتسعون الف دينار 

22
تاهيل نادي 
الحسينية 
الرياضي

1

643,000
ستمائة وثالثة 

واربعون الف دينار 
98 4 2 1

 000,100
مائة الف 

دينار 
انشائية 
عاشرة

64,312,000
اربعة وستون مليون 
وثالثمائة واثنا عشر 

الف دينار 
32

بناء قاعة في 
مقر الحر 
الرياضي

2

نصيف جاسم اخلطايب
حمافظ كربالء املقدسة

نصيف جاسم اخلطايب
حمافظ كربالء املقدسة

مبلغ التأمينات 
االولية

مدة 
المشروع التبويب

مبلغ 
مستندات 

العطاء

درجة 
التصنيف 
المطلوبة

الكلفة التخمينية
التسلسل 
السابق 
لالعالن

اسم المشروع ت

1,873,000
واحد مليون 

وثمانمائة وثالثة 
وسبعون الف 

دينار

 200
مائتا يوم 2 9 3 2 1

 100,000
مائة الف 

دينار 
انشائية 
عاشرة

187,268,300
مائة وسبعة 

وثمانون مليون 
ومائتان وثمانية 
وستون الف  
وثالثمائة  دينار

30

انشاء طريق ال بحر 
بطول )375م( وانشاء 

مجموعة طرق في منطقة 
ال صياد بطول )550م( 

في ناحية الخيرات

1

1,727,000
اواحد مليون 

وسبعمائة وسبعة 
وعشرون الف 

دينار 

498 2 1
 100,000
مائة الف 

دينار 
انشائية 
عاشرة

172,760,000
امائة واثنان 

وسبعون مليون 
وسبعمائة وستون 

الف دينار 

31 تأهيل مجمع الحر  
الرياضي 2

1,325,000
واحد مليون 

وثالثمائة وخمسة 
وعشرون  الف 

دينار

 150
مائة 

وخمسون 
يوما 

2 9 3 2 1
 100,000
مائة الف 

دينار 
انشائية 
عاشرة

132,485,000
امائة واثنان 

وثالثون مليون 
واربعمائة 

وخمسة وثمانون  
الف دينار

33

اكساء المقطع االول 
للشارع الفاصل بين حي 
الزهراء وحي الرسول 
)ع( بطول )300م( في 
قضاء الحسينية وتأهيل 
ازقة عدد )3( في منطقة 

العطيشي

   3



رياضة7
العدد )2031( الخميس  28  تشرين الثاني  2019

أسود الرافدين يفاجئون العنايب بفوز مثري يف افتتاح خليجي 24
             المستقبل العراقي/ متابعة

حقق املنتخ�ب العراقي ف�وزاً ثميناً عىل 
نظ�ره القط�ري 1/2 يف املب�اراة الت�ي 
أقيم�ت بينهم�ا باس�تاد خليف�ة الدويل 
يف افتت�اح خليج�ي 24 املقام�ة حالي�اً 

بالعاصمة القطرية الدوحة.
أحرز محمد قاسم هديف املنتخب العراقي 
يف الدقيقت�ن 18 و 27 ، بينم�ا س�جل 
عب�د العزيز حاتم هدف قط�ر الوحيد يف 

الدقيقة 49.
ج�اءت املب�اراة جي�دة املس�توى تب�ادل 
خاللها الفريقن السيطرة عىل مجريات 
األمور ، وإن كان�ت رجحت كفة الفريق 
القطري يف االس�تحواذ ع�ىل الكرة ، لكن 
دون فائ�دة بعدما نجح املنتخب العراقي 
يف تسجيل هدفن بالشوط األول وحافظ 
عليهما يف الشوط الثاني ، وسط محاوالت 

متتالية من قطر لكن دون جدوى.
وبه�ذا الفوز ، ارتفع رصي�د العراقي إىل 
3 نق�اط بينم�ا بق�ي رصيد قط�ر دون 

نقاط.
الشوط األول

بداية املب�اراة جاءت رسيع�ة من جانب 
املنتخب القطري الذي شن أول هجماته 
مع الثواني االوىل ، عندما انطلق يوس�ف 
عبد الرزاق م�ن الجهة اليمن�ى ومررها 
عرضي�ة قابله�ا أكرم عفيفة بتس�ديدة 
قوي�ة تصدى له�ا جالل حس�ن حارس 

العراق.
وواصل املنتخ�ب القطري ضغطه املبكر 
ع�ىل نظ�ره العراق�ي ، وكاد املع�ز عيل 
يس�جل أول االهداف عندم�ا تبادل الكرة 
م�ع خوخ�ي بوعالم عىل ح�دود منطقة 
الجزاء قبل أن يس�ددها املعز لتخرج عىل 

يسار الحارس العراقي.
ووسط الضغط القطري ..وصل املنتخب 

العراق�ي ملرم�ى العنابي للم�رة األوىل يف 
التس�جيل  يفتت�ح  وكاد   ،  12 الدقيق�ة 
عندما وصلت الكرة إىل مهند عيل »ميمي« 
مهاجم الع�راق الذي راوغ مدافعي قطر 
ووضع الكرة بش�كل جيد لكنها خرجت 

عىل يسار سعد الشيب حارس قطر.
ورد املنتخ�ب القط�ري رسيع�اً عرب عبد 
الكريم حسن الذي تلقى تمريرة سحرية 
م�ن اكرم عفي�ف داخل منطق�ة الجزاء 
العراقي�ة ول�م يتوان�ى عب�د الكريم عن 
تس�ديدها بقوة لكنها ارتطمت بالشباك 

العراقية من الخارج.
وواصل الفريق القطري هجومه املكثف 
وأه�در كري�م بوضي�ف فرص�ة أخ�رى 
بالتسديدة القوية التي سددها من خارج 

املنطقة وتصدى لها جالل حسن.
هدف أول

ومن الهجم�ة الثانية للفري�ق العراقي ، 
تمكن أس�ود الرافدين من تسجيل هدف 
التقدم ، عندما انطلق محمد قاس�م من 
الجهة اليمنى ومرر كرة عرضية خدعت 

الجميع وسلكت طريقها للمرى القطري 
لتعلن عن الهدف االول للعراق يف الدقيقة 

.18
هدف ثان

واكتس�ب املنتخ�ب العراق�ي الثق�ة بعد 
اله�دف األول وب�دأ يدخل املب�اراة بقوة ، 
وس�يطر عىل مجريات األمور ، وبالفعل 
ترجم أسود الرافدين سيطرتهم إىل هدف 
ث�ان ، عندم�ا ارتدت ك�رة عالي�ة داخل 
منطقة جزاء قطر إىل محمد قاس�م عىل 
ح�دود املنطق�ة وال�ذي ل�م يتوان�ى عن 
تس�ديدها بمنتهى القوة لتسكن الشباك 
القطري�ة لتكش�ف الس�تار ع�ن الهدف 
الثاني يف الدقيقة 27 وس�ط حالة ذهول 

سيطرت عىل أرض امللعب.
وب�دأ املنتخب القط�ري رحلة البحث عن 
التعديل بعد صدم�ة الهدفن العراقين ، 
وح�اول العنابي الوصول كث�راً للمرمى 
العراقي ، وش�كل خط�ورة حقيقية عىل 
مرم�ى جالل حس�ن الذي تص�دى ألكثر 

من فرصة.

نافاس يوجه رسالة 
جلامهري ريال مدريد

             المستقبل العراقي/ متابعة

أبدى الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس 
مرم�ى باري�س س�ان جرم�ان الح�ايل، 
وريال مدري�د الس�ابق، امتنانه لجماهر 
املرينج�ي، عقب نهاية مب�اراة الفريقن 
)2-2(، عىل ملعب س�انتياجو برنابيو، يف 

خامس جوالت دور مجموعات 
أوروبا.وق�ال  أبط�ال  دوري 
نافاس، خالل ترصيحات ملوقع 
منافًس�ا  »واجهن�ا  »يويف�ا«: 
كب�ًرا.. يف الش�وط األول، ل�م 
نتمك�ن من الدخ�ول يف املباراة 
بقدر ما أردنا«.وأضاف: »لدينا 
بع�ض النقاط التي سنس�عى 
لتصحيحه�ا مس�تقباًل، لك�ن 
الروح يف هذا الفريق ال تصدق.. 

قوتنا يف اتحادنا، ما يجعلنا نصمد أمام أي 
فريق، مهم�ا كان كبرًا«.وتاب�ع: »هائلة 
هي العودة لس�انتياجو برنابي�و، واللعب 
ع�ىل هذا امللعب، حيث كان لدي العديد من 
التج�ارب الجميل�ة هنا.. أش�كر جماهر 
الريال التي استقبلتني بشكل رائع، الليلة 

كانت رائعة«.

سوبر ليفاندوفسكي يقود بايرن لسحق النجم األمحر
              المستقبل العراقي/ متابعة

حاف�ظ باي�رن ميونخ ع�ىل عالمته 
الكاملة بتحقيق الفوز الخامس عىل 
التوايل يف دوري أبطال أوروبا، بعدما 
اكتس�ح النج�م األحم�ر الرصبي يف 
عق�ر داره )6-0(، يف خامس جوالت 
دور املجموعات.أهداف بايرن جاءت 
عن طريق ليون جوريتسكا وروبرت 
هاتري�ك«  »س�وبر  ليفاندوفس�كي 

وكورينتن توليسو، يف الدقائق 14، 53، 
60، 64، 67 و89. ورفع الفريق البافاري 
رصي�ده إىل 15 نقطة، معزًزا تربعه عىل 
عرش ص�دارة املجموعة الثاني�ة، بيتما 
توق�ف النج�م األحم�ر عن�د 3 نقاط يف 

املركز الثالث.
 وص�ل بايرن بأول فرص�ة بعد 7 دقائق 
من البداية بعدما أرسل كوتينيو تمريرة 
متقنة إىل روبرت ليفاندوفسكي، ليضعه 
وجًه�ا لوج�ه بالحارس مي�الن بوريان، 
لك�ن املهاج�م البولن�دي وض�ع الك�رة 

بغرابة خارج املرمى.
 وكثف البافاري م�ن هجماته، حيث 
جرب ليفاندوفس�كي حظه بتسديدة 
بعي�دة امل�دى، لك�ن بوري�ان تصدى 
له�ا برباعة، قب�ل أن ترت�د وتصل إىل 
س�ددها  ال�ذي  كوم�ان،  كينجس�يل 
بي�راه، لك�ن الح�ارس حوله�ا إىل 
ركني�ة. وواص�ل كوتيني�و إمدادات�ه 
متقن�ة  عرضي�ة  بإرس�ال  لزمالئ�ه 
من الجه�ة اليمن�ى إىل داخل منطقة 
الج�زاء، لرتق�ي لها ليون جوريتس�كا 
ويحوله�ا برضبة رأس�ية رائعة، اكتفى 
بوري�ان بالنظ�ر إليها وه�ي يف طريقها 
للش�باك.وكاد ليفاندوفسكي أن يسجل 
هدًفا من تسديدة صاروخية عىل الطائر 

من مسافة بعيدة، لكن الحارس بوريان 
حال دون وصولها الشباك بإنقاذ رائع. 

ول�م يس�تطع النج�م األحم�ر تج�اوز 
منتص�ف ملعبه طوال الش�وط األول، إذ 
فش�ل يف تهديد مرمى الح�ارس مانويل 
نوير ب�أي فرص�ة. وقبل نهاي�ة الوقت 
األصيل للش�وط األول ب� 4 دقائق، تلقى 
كورينت�ن توليس�و تمري�رة طولية من 
جروم بواتين�ج داخل منطق�ة الجزاء، 
ليمهده�ا بجس�ده إىل ليفاندوفس�كي، 
الذي قابلها بتس�ديدة مب�ارشة عانقت 
الش�باك، قبل أن ُيلغى اله�دف بعد تبن 
وج�ود ملس�ة يد ع�ىل الالع�ب الفرنيس، 
باي�رن  بتق�دم  األول  الش�وط  لينته�ي 

.)0-1(

سيميوين رغم اخلسارة: أتلتيكو مدريد عىل الطريق الصحيح
              المستقبل العراقي/ متابعة

ق�ال األرجنتين�ي دييج�و س�يميوني، م�درب أتلتيكو 
مدريد، إن فريقه »يسر عىل الطريق الصحيح«، ولكن 
»النتيج�ة ليس�ت كذلك«، إثر خس�ارتهم بهدف عىل يد 
يوفنتوس، عىل ملعب )أليانز س�تاديوم( ضمن الجولة 

الخامسة بدوري أبطال أوروبا.
بع�د  تليفزيوني�ة  ترصيح�ات  يف  س�يميوني،  وق�ال 
املب�اراة، »الفريق يق�دم أداًء طيبا عىل م�دار مباراتن، 

ولك�ن النتائ�ج ال ت�دل عىل العم�ل الذي نقدم�ه. نريد 
االستمرار يف التحسن، وأن نتمتع برشاسة وحسم أكرب 
أم�ام املرمى. علين�ا مواصلة العم�ل، والتحيل بالصرب، 
واالستمرار يف هذا الطريق الذي نسر فيه، ألنه الطريق 
الصحيح، ولكن النتائج ليس�ت كذلك، ولكني راض عن 
أداء الالعبن«.وأضاف املدرب األرجنتيني »مس�تعدون 
ملواصلة العمل، ونحن متكاملون يف هذه املواقف، فيما 

يتعلق بالتحيل بالصرب، والرغبة يف العمل«.
وأردف »اليوم افتقدنا للرشاسة والحسم والدقة أكثر يف 

اللمسة األخرة. ليس هناك طريق آخر أمامنا«.
وي�رى س�يميوني أن فريقه قدم »مب�اراة طيبة« أمام 

يوفنتوس »املنافس الكبر«.
وأت�م »األداء كان يف تصاعد. يف الش�وط األول، كنا أكثر 
ق�وة يف محاولة الخروج بالهجمات املرتدة، وأعتقد أننا 
نجحن�ا يف ه�ذا الجان�ب. املنافس لم يصن�ع أي فرصة 
تقريب�ا عىل مدار الش�وط األول، باس�تثناء الهدف. ويف 
الش�وط الثان�ي، األداء اس�تمر يف التصاع�د، ولكننا لم 

نسجل، وهذا هو األهم يف كرة القدم«.

مورينيو: اعتذرت علنًا إلريك داير
              المستقبل العراقي/ متابعة

ق�ال جوزيه مورينيو، م�درب توتنهام، 
إنه اعت�ذر علن�ا لالعبه إري�ك داير، بعد 
اس�تبداله خ�الل الش�وط األول، ح�ن 
كان فريق�ه متأخرا بهدفن أمام ضيفه 
أوملبياك�وس، يف دوري أبط�ال أوروب�ا.
ودخل ب�دال منه كريس�تيان إريكس�ن، 

الذي ساهم يف تحقيق االنتفاضة للفريق 
اللندني، والتأه�ل لثمن النهائي، بالفوز 
)4-2(.وقال موريني�و بعد املباراة »أول 
م�ا أريد قول�ه، هو إنني اعت�ذرت إلريك 
داير يف غرف�ة املالبس«.وأض�اف »ليس 
أمرا سهال أبدا لالعب وال للجهاز الفني، 
كان ش�يئا فعلناه للفري�ق ألننا نحتاج 
لحل مختلف.. كان هو أو وينكس وكان 

ق�رارا صعبا، لق�د تفهموا األم�ر.. لكن 
يف الواق�ع ليس من الس�هل توضيحه«.
وواصل »كان علينا الدفاع جيدا والضغط 
جي�دا، أعتق�د أن بعض الالعب�ن كانوا 
مرهقن بس�بب عطلة املنتخبات.. اآلن 
صعدن�ا لل�دور الثاني، وه�و األمر املهم 
بالنس�بة لن�ا.. يمكننا النظ�ر إىل مباراة 

بايرن ميونخ بشكل آخر«.

اهليدوس: كرة القدم عاقبت 
العنايب

كني يدخل تاريخ التشامبيونزليج 
من الباب الكبري

              المستقبل العراقي/ متابعة

أبدى حس�ن الهي�دوس، قائد منتخب 
قطر، أس�فه لخس�ارة العناب�ي أمام 

العراق )1/2(، يف افتتاح خليجي 24.
وق�ال الهي�دوس، خ�الل ترصيح�ات 
تلفزيونية: »بدأنا اللقاء بش�كل جيد، 
وأهدرنا العديد من الفرص، وكان من 
الطبيع�ي أن تعاقبنا الكرة ونس�تقبل 
املباراة«.وأض�اف:  ونخ�ر  هدف�ن، 
»هذا ه�و قانون ك�رة الق�دم، عندما 

تضي�ع األه�داف تس�تقبلها، وبالتايل 
تخ�ر املباريات.. علينا أال نقف كثرا 
أم�ام الهزيم�ة، وأن نفك�ر يف تحقيق 
الف�وز يف املبارات�ن املقبلتن، من أجل 

البقاء يف املنافسة«.
وواص�ل: »العنابي ل�م يكن محظوظا 
التس�جيل، لك�ن املش�وار م�ا زال  يف 
طويال، واملنتخ�ب قادر عىل التعويض 
يف مباراتي اليم�ن واإلمارات«.واختتم 
قائ�ال: »م�ا تعرضنا له الي�وم بمثابة 

درس، يف بقية مشوار البطولة«.

               المستقبل العراقي/ متابعة

س�جل ال�دويل اإلنجليزي ه�اري كن 
مهاج�م توتنهام، هدفن للس�برز يف 
ش�باك أوملبياكوس، لحس�اب الجولة 
الخامس�ة من دور املجموعات لدوري 

أبطال أوروبا.
وبحسب شبكة »أوبتا« لإلحصائيات، 
فقد رفع كن رصيده من األهداف هذا 
املوس�م إىل 23 هدًفا خ�الل 23 مباراة 
بقمييص توتنه�ام ومنتخب إنجلرتا يف 

جميع املسابقات.
وأشارت إىل أن هاري كن رفع رصيده 
التهديفي يف تاريخ دوري أبطال أوروبا 

إىل 20 هدًفا خالل 24 مباراة.

وبات املهاجم الدويل اإلنجليزي، أرسع 
الع�ب يف تاريخ املس�ابقة يصل إىل 20 

هدًفا خالل مشاركاته بالبطولة.
أم�ا ش�بكة »س�كواكا« أوضح�ت أن 
كن ب�ات خامس العب إنجليزي يصل 
إىل 20 هدًف�ا أو أكث�ر يف دوري أبط�ال 

أوروبا.
وسبق كن لهذا الرقم، واين روني )30 
هدفا(، بول سكولز )24 هدفا(، فرانك 
المبارد )23 هدفا(، وس�تيفن جرارد 

)21 هدفا(.
وس�اهم كن بهدفي�ه يف أوملبياكوس، 
يف قيادة توتنهام للفوز بأربعة أهداف 
مقاب�ل هدف�ن، بعدم�ا كان متأخ�رًا 

.2-0

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

حمافظة كربالء املقدسة
قسم العقود العامة

اعالن مناقصة انشائية رقم )10( ختفيف الفقر لسنة 2019 / تبويب )4475(
تعلن حمافظة كربالء املقدسة الول مرة عن اجراء مناقصة عامة ملرشوع 

)جتهيز وتنفيذ شبكة ماء اىل منطقة االنوار يف قضاء احلر(
وف�ق املواصفات  الفنية والكمي�ات املبينة واملخططات يف جداول الكميات )باللغة العربية( ضمن 
الوثيقة القياس�ية للم�رشوع املذكور انفا والتي يمكن الحصول عليه�ا بعد تقديم طلب تحريري 
اىل قس�م العق�ود العام�ة يف املحافظة / وحدة بيع التن�ادر مقابل مبلغ ق�دره )100,000( مائة 
الف دينار غر قابل للرد يدفع  لدى قس�م الش�ؤون املالية يف املحافظة فعىل الراغبن من املقاولن 
وال�رشكات العراقي�ة ممن لهم هوية نافذة بدرج�ة التصنيف ) انش�ائية وميكانيكية / عارشة( 
تقديم اعطيتهم املس�توفية للوثيقة القياس�ية للم�رشوع انفا اىل رسكتر اللجن�ة املركزية لفتح 
العطاءات 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 
م�ع املستمس�كات االخرى املطلوبة واملبينة يف الوثيقة القياس�ية للمرشوع انف�ا  وان اخر موعد 
لتقدي�م وتس�ليم االعطية  )موع�د الغلق( هو الس�اعة الثانية عرش ظهرا ي�وم )االحد( املصادف 
2019/12/11 وسرتفض اي عطاء متأخر عن موعد الغلق وسيتم فتح االعطية بحضور مقدمي 

العطاءات او ممثليهم الراغبن بالحضور يف املوعد انفا.
رشوط املناقصة :

1�تق�دم التامين�ات االولية بنس�بة ال تقل عن )1%( واح�د من املائة من مبل�غ الكلفة التخمينية 
وبمبلغ قدره )1,776,000( واحد  مليون وس�بعمائة وس�تة  وس�بعون  الف دينار عراقي ال غر 
عىل ش�كل صك مصدق معنون اىل محافظة كربالء /قس�م الش�ؤون املالي�ة )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 للمقاولن( او املدير املفوض او احد 
املؤسس�ن )بالنس�بة للرشكات حرصا( وصادر عن مرصف عراقي معتمد ويفضل ان يكون من 

محافظة كربالء املقدسة 
2  � يت�م  تقدي�م العط�اء من قبل املقاول نفس�ه  او كويله املخول واملصدق�ة وكالته النافذة لدى 
كاتب العدل ومن قبل املخول رس�ميا بكتاب صادر من خالل ش�هر وموقع من قبل املدير املفوض 

ومختوم بالنسبة للرشكات 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 نرش االعالن يف الصحف
5 � ع�ىل املقاولن والرشكات تقديم )براءة ذمة او كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب 
2019 وش�هادة تاسيس الرشكة واالعمال املماثلة والسيولة النقدية وحسب ما مذكور يف الوثيقة 

القياسية للمرشوع انفا( واليوجد افضلية ملقدمي العطاءات املحلين
6 � يف حال�ة تاخ�ر الرصف وعدم  منح )املقاول( الس�لفة فال يحق ل�ه ان يطالب بأية تعويضات 
وعلي�ه االس�تمرار  بتنفيذ امل�رشوع اعتمادا ع�ىل كفاءته املالية الت�ي قدمها ابت�داء 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 ) 120( مائة وعرشون يوما

2 � الكلفة التخمينية ) 177,580,000( مائة  وسبعة وسبعون مليون وخمسمائة  وثمانون الف 
دينار 

3 � املحافظة غر ملزمة بقبول اوطأ العطاءات
4 � عىل جميع الرشكات واملقاولن تدوين االسعار يف جداول الكميات رقما وكتابة وبشكل واضح 

وان يكون خايل من الحك والشطب
5 � املرشوع عبارة عن ) تجهيز انبوب بالستك قطر 225 ملم بعدد 584 وانبوب بالستك قطر 160 
ملم بعدد 250 وانبوب بالس�تك قط�ر 110 بعدد 540 مع تجهيز ملحقات من تقاس�يم وعكوس 
واقفال غلق وقفائص اش�رتاك مع اعمال تنفيذ االنابيب مع انش�اء منهوالت كونكريتية لالقفال 

عدد 2(  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 )االربعاء( املصادف 2019/12/4 الساعة )10,00  صباحا( يف قسم 
العق�ود العامة ملناقش�ة اراء ومالحظات املقاول�ن الراغبن بتقديم عطاءاتهم لتنفيذ املش�اريع 

اعاله
8 � تم نرش االعالن انفا عىل موقع املحافظة عىل االنرتنيت : 

)http: www.karbala.gov.iq(
9 � بامكان مقدمي العطاءات املؤهلن والراغبن يف الحصول عىل معلومات اضافية ارسال االسئلة 

عرب عنوان الربيد االلكرتوني لقسم العقود العامة 
)gmail.com@okoodkerbala2008(

لالجابة عىل استفس�اراتكم من الساعة الثامنة صباحا واىل الساعة الثانية ظهرا وحسب ما مبن 
يف ورقة بيانات العطاء ضمن وثيقة للمرشوع انفا

10 � العناوي�ن املش�ار اليه�ا انفا ه�ي )محافظة كربالء املقدس�ة( وال يس�مح بتقدي�م العطاء 
الكرتونيا
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نصيف جاسم اخلطايب
حمافظ كربالء املقدسة
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أتق�دم بوافر الش�كر وعظي�م االمتنان اىل جمي�ع االخوة 
االعزة من مس�ؤولني وشيوخ عش�ائر واعالميني وفنانني 
واالصدقاء واالحبة الذين تجش�موا عناء الس�فر وكل من 
حظر ومن تواصل الذين شاركوني حزني بفقد املغفور لها 
ان شاء الله ) عقيلتي ( سائالً املوىل عز وجل ان يحفظهم 
واهلهم من كل مكروه ومن كل سوء وان يحفظهم بحفظه 
، وان يمكنني من ايفاء تواصلهم ومشاركتهم مشاعرهم 

النبيلة ، بكل ما هو خري.

الفنان حافظ لعيبي يشكر املعزين بوفاة املغفور هلا عقيلته

كـاريكـاتـير

امـضـاءاتمساحة للرأي

فريوز الصوت واألنثىإصالح النظام السيايس 

سما حسنليث شبر

ُتنعش القلب تلك الصورة التي تتصافح فيها فريوز مع أم كلثوم. تش�ُعر 
بغبطٍة داخلي�ٍة وأنت ترى الود الظاهر بينهما، وتتعجب يف قرارة نفس�ك 
م�ن لقاء الضدي�ن، فقد أطل�ق عىل صوت ف�ريوز أنه ال�دوام الصباحي، 
وص�وت أم كلثوم يعرف بالطبع بالدوام املس�ائي فهي صوت الس�هارى. 
وفريوز ه�ي مفتاح الصباح باختصار، وكان م�ن املمكن أن ال أهتدي إىل 
صوته�ا لوال أن أبي كان يفتت�ح صباحه بها مرغماً، ولكنه ال يدير مؤرش 
املذي�اع إطالقاً وهو يحلق ذقته أمام م�رآة الحمام فيما يقبع الراديو عىل 
رف قري�ب من الب�اب ألن الراديو »ح�رام يدخل الحم�ام«. وهكذا تعلمنا 
من�ذ صغرنا أن يكون هناك محرّمات، وأن يكون هناك صوت فريوز فيما 
ينتظ�ر أبي انتهاء الفاصل الغنائي ليس�تمع إىل نرشة األخبار، وخصوصا 
الن�رشة الجوية. أنت ال تدري كيف أصبحت ف�ريوز مفتاح صباحك، ربما 
ألنك أدرت مؤرش الراديو ذات يوم إىل ترّدد محطتك املفضلة، فسمعت ذلك 
الص�وت املالئكي ينبعث منها فتوقفت. والغريب أن هذا الصوت تس�معه 
يف كل صب�اح من أماكن متفرقة، واإلجماع عىل أنه هو مفتاح الصباحات 
والنه�ارات ه�و ال�ذي كتب له أن يس�تمر مهم�ا اختلفت ذائق�ة األجيال 
وتغ�ريت، فأنت حقا ُتصدم حني تجد الش�اب الذي يرت�دي بنطال الجينز 
املمّزق األطراف عىل س�بيل مجاراة املوضة، وهو يس�تمع إىل فريوز بينما 
»يتش�عبط« بالحافلة، متوجها إىل جامعته، أو عمله البسيط، وهو يوهم 
حبيبت�ه الصغرية بأن�ه رجل مهم، كي�ف ال وهو يفتت�ح صباحه بصوت 
ف�ريوز الذي أجمع عليه الس�ادة والكبار والرؤس�اء والزعماء واجتمعوا، 
والذي لم يصّنفه موسيقار األجيال محمد عبد الوهاب بأنه صوت برشي، 
بل هو ترانيم تأتي من بعيد، لتغس�ل القل�وب، بعد أن داهمتها الكوابيس 

والهواجس يف ليل طويل.
يختلف حّبنا صوت فريوز عن أي حب، فهو يختلف عن الحب الذي أفىض 
إىل الزواج، ألن هذا الحب غالبا ما يتالىش ويضمحل، حني يمعن كل طرٍف 
يف اكتش�اف عي�وب اآلخر، ولك�ن حب صوت فريوز ما زال يحمل دهش�ة 
االكتش�اف، وأن التعود ال ينطبق علي�ه، إىل درجة أنك قد تكتفي به رفيقا 
للعم�ر من دون مل�ل. كثريون أخربون�ا عن ذلك ورحل�وا راضني قانعني. 
وبالتأكيد، فريوز امرأة مكابرة شامخة، ووقفتها عىل املرسح تحكي قصة 
كفاح، ومحّبوها من الرجال أكثر من النساء، عىل الرغم من أنها غنت عن 
لوعتهن وش�عورهن بالغب�ن والظلم من املحب الذي يكتب اس�م الواحدة 
عىل رمل الطريق، ويهديها وردة واحدة، ولكن معظم النس�اء لم يحاولن 
أن يك�ن مناضالت مقاومات مثلها، وه�ي التي كان واردا أن تكون مجرّد 
زوجة منكوش�ة الش�عر يف مطبخ ضيق عابق بروائح الطبخ، وتكتس�ب 
بدانة يوما بعد يوم، حتى تجّر قدميها بصعوبة، لو أنها استجابت ملطالب 
جاره�ا العدي�م الذائقة، والذي اش�تكى من صوت غنائه�ا وهي صغرية، 
وح�اول أن يخ�رس هذا الص�وت الس�احر، ولكنها قاوم�ت ووجدت من 
يقف معها ويدعمه�ا، وخرج الصوت من املطبخ والحمام ليجوب العالم، 

ونشيخ نحن وال تشيخ فريوز، وهي تكرب وتبلغ عامها الرابع والثمانني.

واه�م من يعتقد ان اصالح النظام الس�يايس يف الب�الد يعتمد عىل فقط عىل 
م�ا تطالب به جماهري انتفاضة ترشين العظيم�ة والقوى الوطنية -والتي 
عرب عنها شبابنا األبطال يف سوح املظاهرات بعد أن جادوا بأنفسهم ورووا 
بدمائه�م الطاه�رة وطنهم بكل بس�الة وش�جاعة وقص�ص ملحمية فذة 

سيفخر بها العراقيون والعالم عىل مر التاريخ..
فإص�الح هذا النظام ال يرتبط فقط بس�ن قانون انتخاب�ات جديد يلبي ما 
نطم�ح إليه م�ن إتاحة الفرصة إلنتاج طبقة سياس�ية جديدة للمش�اركة 
يف الق�رار س�واء من خالل الحك�م أو املعارضة.. أو بس�ن قانون مفوضية 
مستقلة نزيهة تثمر عن نتائج حقيقية وغري مزورة، وبال ريب فإن العملية 
االنتخابية تتأثر كثريا بمدى كفاءة هذين القانونني وهما ركنان رئيسان يف 
اصالح النظام الس�يايس لكنهما ليس�ا كافيني اذا لم تتحقق أركان رئيس�ة 

أخرى.
ويمكن إيجاز هذه األركان باآلتي:

أوالً: تفعي�ل وتعدي�ل قانون األحزاب وخاصة فيما يتعل�ق بأهم ركنني فيه 
وهما: التمويل، والس�الح. فهذان األمران يكش�فان الكث�ري عن الخلل الذي 
أص�اب املنظوم�ة السياس�ية وجعلها ترتب�ط بأجندات خارجي�ة واحتكار 
مؤسس�ات الدولة لتصبح مؤسس�ات تابعة ألحزاب وملجموعات مس�لحة 

وكلنا يتذكر املكاتب االقتصادية لهذه األحزاب.
ثانيا: تغيري النظام الداخيل ملجلس النواب وآليات عمله وسلوكيات أعضائه 
بما يضم�ن فاعليته وقدرته عىل املراقبة النزيه�ة وترشيع القوانني املؤثرة 
يف حي�اة املجتم�ع وطريقة االس�تجواب وتجري�م النفوذ الس�يايس وابتزاز 
املؤسس�ات الحكومية أو التوس�ط يف التعيينات والعقود ال�خ. وأهم نقطة 
فيه هو التعهد الصارم بعدم السماح باملحاصصة يف التصويت عىل املناصب 

الحكومية بدءا من الرئاسات العليا وألدنى وظيفة حكومية.
ثالث�ا: إلغاء جميع امتي�ازات أعضاء مجلس النواب ورف�ع الحصانة عنهم 
فه�م مواطن�ون عراقي�ون وال أفضلية لهم ع�ىل من رش�حهم فالحصانة 
والحمايات والرواتب العالية والس�يارات املصفحة والجوازات الدبلوماسية 
وتوف�ري الس�كن الفاره وااليف�ادات وغريها م�ن االمتيازات كله�ا من بدع 
املنظومة السياس�ية الحاكمة وببق�اء هذه االمتيازات س�يتقاتل أصحاب 
املناف�ع الش�خصية والحزبية للحص�ول عىل مقعد نياب�ي باعتباره مغنما 
يوف�ر املال والس�لطة والتكرب، ولذلك البد من تصحيح هذا املس�ار واالقتداء 
بربملان�ات الدول املتقدمة واعتبار العم�ل الربملاني هو عمل خدمة وتطوعي 
وليس منصبا حكوميا. رابعا: مفهوم الكتلة األكرب والذي بسببه لم تستطع 
القوى السياسية بلورة حكومة األغلبية فالبد من تصحيح املفهوم واعتبار 
الكتل�ة األك�رب هي من فازت بأعىل ع�دد من املقاعد النيابي�ة يف االنتخابات 
ولي�س كما هو معم�ول به االن بالتكتل يف داخل مجلس النواب مما س�مح 
بتصاعد املساومات واالنتقاالت املبنية عىل املصالح الشخصية وعدم وضوح 
الح�زب او الكتل�ة التي انتجت الحكومة او التي تعارضها وهو ما س�بب يف 

خلل كبري يف ضعف الحكومات وابتزازها.

دراسة تكشف عن خطر يرتبط هبز الرأس إلخراج املاء من األذنني
يقوم اإلنسان بهز رأسه كرد 
فعل غري�زي إلخراج املاء من 
داخل األذن بعد الس�باحة أو 
االس�تحمام، ولك�ن دراس�ة 
جدي�دة أوضحت أنه قد ينجم 
عن هذا الفعل عواقب صحية 

وخيمة وخطرية للغاية.
وع�ىل وج�ه التحدي�د، يقول 
فريق من الباحثني من جامعة 
»كورنيل«، إن قوى التس�ارع 
املش�اركة يف إخراج املياه من 
قناة األذن البرشية، يمكن أن 
تعرض األطفال الصغار لتلف 

يف الدماغ.
الهندس�ة،  طال�ب  ويق�ول 
مع�د  أول  باس�كوتا،  أن�وج 
للورقة البحثية التي ُقدمت يف 

االجتماع الس�نوي لقس�م املوائع الفيزيائية يف 
الجمعية األمريكية للفيزياء يف س�ياتل: »تركز 
دراس�تنا بشكل أس�ايس عىل التس�ارع الالزم 
إلخراج املياه من قناة األذن. إن التسارع الحرج 
الذي حصلنا عليه تجريبيا عرب أنابيب زجاجية 
وقن�وات أذن ثالثي�ة األبع�اد، كان يف حدود 10 

أضع�اف ق�وة الجاذبية بالنس�بة ألحجام أذن 
األطفال، ما قد يتسبب يف تلف الدماغ«.

ويف الدراس�ة، صم�م الفريق أنابي�ب زجاجية 
بأقط�ار مختلف�ة، ته�دف إىل العمل كنس�خة 
متماثل�ة مبس�طة لقن�اة أذن برشي�ة فعلية. 
وط�ور الباحث�ون نموذجه�م ثالث�ي األبع�اد 
اس�تنادا إىل قناة أذن م�ن رأس برشي، ُفحص 

وقام�وا  املقطعي�ة،  باألش�عة 
بتغليف األجزاء الداخلية لألنبوب 
باس�تخدام مرك�ب  الزجاج�ي 
الس�يالن العضوي. ث�م أدخلوا 
امل�اء يف األنابيب الزجاجية، قبل 
إس�قاط األنابي�ب يف الينابي�ع، 
لقي�اس مق�دار ق�وة الجاذبية 

املطلوبة إلخراج املاء.
وكش�فت النتائج أن التس�ارع 
الح�رج إلزال�ة املياه م�ن قناة 
األذن يعتم�د بش�دة عىل حجم 
وموضع السائل املحارص داخل 

األنبوب، وفقا لفريق البحث.
وقال الباحث�ون إن األطفال قد 
يكونون معرضني بشكل خاص 
للخطر، ألن هناك حاجة إىل قدر 
أكرب من التسارع إلخراج املياه 

املحصورة يف أنابيب أصغر حجما.
وتج�در اإلش�ارة إىل أن النتائ�ج ه�ذه أولية يف 
الوقت الحايل، استنادا إىل تجارب تحاكي مقدار 
القوة املعني�ة، وليس إرشاك أن�اس حقيقيني. 
لذلك ال يمك�ن اعتبارها دليال رسيريا عىل تلف 

املخ الناجم عن هذا النشاط.

السمنة تسبب أرضارًا ال يمكن ترميمها يف مناطق حساسة بأدمغة األطفال
توصلت دراسة جديدة إىل أن األطفال البدناء قد 
يعانون من أرضار ال يمكن إصالحها يف املناطق 

الحساسة بأدمغتهم.
ووج�د الباحث�ون أن املراهقني الذي�ن يعانون 
من زي�ادة الوزن لديهم عالم�ات تلف واضحة 
يف املناطق املس�ؤولة عن السيطرة عىل الشهية 

والعاطفة والسعادة.
بالرن�ني  التصوي�ر  فحوص�ات  وكش�فت 
املغناطييس أيضا عن أرضار يف مناطق الوظيفة 
اإلدراكي�ة، ما يش�ري إىل أن الدرجات املدرس�ية 
لألطفال قد تش�هد تدني�ا إذا كانوا يعانون من 
الس�منة. ويعتقد الباحث�ون أن األكل املتواصل 
يس�بب تفاعال التهابيا يف الدماغ، يؤدي إىل قتل 

الجسم لألنسجة السليمة.
ويقول�ون إن املرض يس�بب اإلف�راط يف إنتاج 
»هرم�ون الج�وع« اللبت�ني، ما يجع�ل الدماغ 
غ�ري قادر عىل االس�تجابة للهرم�ون، وهو ما 
يؤدي بالت�ايل إىل اس�تمرارهم يف تناول الطعام 
ع�ىل الرغ�م م�ن مخ�ازن الده�ون الكافية أو 
املفرطة لديهم. وتشري العديد من الدراسات إىل 
أن الس�منة قد تؤدي إىل ع�دد كبري من الحاالت 
الصحي�ة املميت�ة املحتملة، يف وق�ت الحق من 
الحياة، بم�ا يف ذلك أمراض القلب والس�كتات 

الدماغي�ة وارتفاع ضغط الدم والس�كري من 
النوع الثاني والرسطان.

وفحص�ت الدراس�ة الجدي�دة، الت�ي أجرته�ا 
جامعة ساو باولو يف الربازيل أدمغة 120 طفال 
ترتاوح أعمارهم بني 12 و16 س�نة، وكان 59 
منهم يعانون من السمنة املفرطة، بينما يملك 

ال�61 مشاركا اآلخرين وزنا صحيا.
وأظهر التصوير بالرنني املغناطييس انخفاضا 

يف املادة البيضاء املوج�ودة يف القرشة الجبهية 
الحجاجية، وه�ي منطقة يف الفص الجبهي يف 
الدماغ، مرتبطة بالتحكم العاطفي واملكافآت.

كما اكتش�ف الباحثون أن خاليا املخ يف الجسم 
الثفن�ي أصيب�ت بالتل�ف، وه�ي مجموعة من 
األلي�اف العصبي�ة الت�ي تربط الج�زء األيرس 
واأليمن من الدماغ وهي مسؤولة عن الوظيفة 

اإلدراكية.

ذكر موقع TechCrunch املتخصص بشؤون التقنية أن رشكة »فيسبوك« 
ق�د تدخل مي�زة انتظرها الكث�ريون ع�ىل تطبيقها املخص�ص للتواصل 

االجتماعي.
وتبع�ا للترسيب�ات فإن املي�زة الجديدة يف تطبيق »فيس�بوك« ستس�اعد 
املس�تخدم عىل التحكم بمنش�وراته بشكل أسهل، وس�تمكنه من تحديد 
أش�خاص معينني يف قوائ�م األصدقاء لديه لتظهر لهم بعض املنش�ورات 

التي ال يريد مشاركتها مع الجميع.
وبفض�ل هذه امليزة س�يتمكن مس�تخدم »فيس�بوك« من مش�اركة ال� 
»قصص« أو املنشورات« أو الصور والفيديوهات التي يريدها مع مجموعة 

األصدقاء التي يحددها فقط، كما هو الحال مع تطبيق »إنستغرام«.
وأش�ار املتحدث باس�م »فيس�بوك«، تك كرنتش، إىل أن املي�زة الجديدة ال 
تزال يف مراحلها األولية، ويجري اختبارها عند بعض الحسابات الخاصة 

التابعة لبعض موظفي الرشكة وأشخاص آخرين.
وتجدر اإلش�ارة إىل أن »فيسبوك« طرحت من قبل بعض امليزات الشبيهة 
التي مكنت املس�تخدم من توزيع األش�خاص يف قوائ�م األصدقاء لديه إىل 

فئات مثل فئة »زمالء العمل« وغريها.

»فيسبوك«ستطلق ميزة طال انتظارها

أنا ما أقول كل عام وأنت بخري لكن أقول أنت الخري 
لكل عام.

نفيس أهديلك ش�جرة تظلل علي�ك بوفرة وتحميك 
م�ن كل خطر وتعطي�ك أحىل ثم�رة كل عام وأنت 
بأل�ف خري ، اىل ابن�ي الجميل العزي�ز ) اصيل فهد 
العنزي ( اتمنى لك دوام الصحة والعافية بمناسبة 

اطفاء الشمعة الثالثة من عمرك املديد . 
والدك / فهد العنزي 

ميالد سعيد


